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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
      Το φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας µαστίζει σήµερα τις 
σύγχρονες κοινωνίες κατατρώγοντας µεθοδικά και καταστροφικά τα ήδη 
τρωθέντα από πολλές άλλες συντρέχουσες αιτίες θεµέλιά τους. Όχι 
ανεπιτυχώς έχει παροµοιασθεί µε το µυθικό τέρας της λερναίας ύδρας, 
που στη θέση κάθε κοµµένου κεφαλιού του, αναγεννιούνται πολλά 
ακόµη περισσότερα, για να καταδειχθεί έτσι, κυρίως η δυσκολία στην 
αντιµετώπισής του, όσο όµως και η ευκολία στον πολλαπλασιασµό του. 
Οι δύο παράγοντες που το στηρίζουν και το αιµοδοτούν φανερώνουν 
συγχρόνως και τις αιτίες των δυσκολιών αντιµετώπισής του: Από την µια 
το ανθρώπινο «πάθος», ανοµολόγητο και εγκληµατικό, από την άλλη η 
ακόρεστη δίψα για κέρδος, συνιστούν ένα εκρηκτικό µείγµα 
τροφοδότησής του, δεδοµένης και της υποστηρικτικής σύγχρονης 
ψηφιακής τεχνολογίας που εγκολπώθηκε. 
      Η θέση του Έλληνα νοµοθέτη µας ήταν γνωστή. Η άγνοια όµως του 
νοµικού καθεστώτος και της όποιας απάντησης επιφύλασσαν  
ενδεχοµένως στο φαινόµενο αυτό οι εθνικοί νοµοθέτες των χωρών που 
µας περιβάλλουν έδωσε το ερέθισµα για την παρούσα διατριβή. Κρίθηκε 
απαραίτητο να φωτίσουµε το φαινόµενο εξετάζοντάς το από το αρχικό 
σηµείο δηµιουργίας του. ∆ώσαµε προσοχή τόσο στο χαρακτήρα του 
δράστη, όσο και στα µέσα που σήµερα χρησιµοποιεί. Παρουσιάσαµε την 
απάντηση που διαµόρφωσε η διεθνής κοινότητα στο φαινόµενο. 
Εξετάσαµε την διαχρονική θέση του Έλληνα νοµοθέτη απέναντι στο 
πρόβληµα µέχρι την κατασταλαγµένη σηµερινή του στάση και κυρίως 
αποδυθήκαµε σε έναν αγώνα ανεύρεσης, συλλογής και επικαιροποίησης 
των εθνικών σχετικών νοµοθεσιών των χωρών της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.  
      Τέλος µελετήσαµε και αξιολογήσαµε το εκάστοτε ποινικονοµοθετικό 
καθεστώς των χωρών αυτών και αφού το συγκρίναµε µε τις απαιτήσεις 
που επιτάσσει το διεθνές νοµοθετικό καθεστώς προστασίας των 
ανηλίκων, παραθέσαµε συγκεντρωτικά τις όποιες αποκλίσεις, 
προσφέροντας έτσι στον οποιοδήποτε µελετητή την δυνατότητα µιας 
άµεσης εκτίµησης της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται οι εθνικοί 
νοµοθέτες των κρατών της Ν.Α. Ευρώπης σε σχέση µε το υπό έρευνα 
φαινόµενο. ∆ιατηρούµε για τους λόγους αυτούς  την -όχι αιθεροβάµονα, 
ελπίζω- προσδοκία πως η παρούσα διατριβή µπορεί έστω και στο 
ελάχιστο να συµβάλλει στην καταπολέµηση του φαινόµενου,  αφού 
πλέον καθίσταται άµεσα δυνατός και επιτεύξιµος ο επίκαιρος 
συντονισµός στο ταχύ βήµα που πρέπει να αναπτύξουν οι νοµοθέτες των 
χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, σε αυτόν τον αγώνα δρόµου για την 
κατάκτηση του στόχου που είναι ασφαλώς η πάταξη του φαινόµενου.  
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ABSTRACT 

 
     The phenomenon of child pornography is now plaguing modern 
societies devouring methodologically and devastating the already rotten 
foundations by many other causes. Not unsuccessfully, it has been 
likened to the mythical monster of Hydra, which for the position of each 
cut head, many more are regenerated so as to demonstrate, particularly in 
dealing with it, but as well as the ease of multiplication. The two factors 
that support and feed that simultaneously demonstrate the causes of the 
difficulties in dealing with it: on the one hand, the human “passion” 
unadmitted and criminal; on the other hand, the insatiable thirst for profit, 
comprise an explosive mixture of its supply given the supportive modern 
digital technology that was incorporated.  
     The position of our Greek legislator was known. However, ignorance 
of the legal status and the answer that was reserved for this phenomenon 
by the national legislatures of the countries around us gave the stimulus 
for this thesis. It was necessary to shed light on the phenomenon by 
looking at it from the point of its creation. It was given attention to both 
the character of the offender and the instruments used today. The 
response developed by the international community to the phenomenon is 
presented. The longitudinal position of the Greek legislator towards the 
problem is examined until its crystallized current position and mainly 
struggled to find, collect and update relevant national laws of countries of 
southeastern Europe.  
     Finally, the current criminal and legislative status of these countries 
was studied and assessed and after comparing it with the requirements 
prescribed in the international legal regime to protect minors, whatever 
deviations were wholly cited, offering to any researcher the ability of a 
direct assessment of the situation in which the National legislatures of the 
states of SE Europe are in relation with the phenomenon under 
investigation. For these reasons hope is reserved, hopefully ungrounded, 
that this thesis may even at least help to combat the phenomenon, since it 
is now directly possible and achievable a strategic coordination in the 
speed that has to be developed by the lawmakers of NA European 
countries in this race in order to win the goal which is clearly the 
stamping out of this. 
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Α.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Η Επιλογή του θέµατος.   
 
     Το κοµβικό σηµείο, η επιφάνεια προσβολής, όπου συναντιόνται και 
συγχρόνως αλληλεπιδρούν βλαπτικά οι εκφάνσεις ενός προβλήµατος 
χρήζει άµεσης έρευνας και εξέτασης, ανάλυσης και κατανόησης µε 
προφανή στόχο την  αντιµετώπιση του προβλήµατος και την παύση της 
προσβολής. Στόχος γίνεται το ξετύλιγµα του κουβαριού µε αντίστροφη 
πορεία,  από το κοµβικό  αυτό σηµείο προς την αφετηρία, ήτοι  το 
πρόβληµα καθαυτό.  
      Εν προκειµένω, το πρόβληµα αφορά τη κακοποίηση του ανηλίκου 
προσώπου, µιας ύπαρξης που εξ ορισµού στερείται της ικανότητας της 
αυτοπροστασίας και που για τον λόγο αυτό εύλογα στις σύγχρονες 
κοινωνίες έχει τεθεί υπό την προστασία της πολιτείας, επιφορτισµένης µε 
το βάρος θέσπισης ειδικά στοχευµένου νοµοθετικού πλαισίου,  
δηµιουργίας εξειδικευµένων ελεγκτικών µηχανισµών και κυρίως 
κατάλληλων θεσµικών υποδοµών. Το καλούµενο δε ως κοµβικό σηµείο 
συνάντησης και αλληλεπίδρασης των διαφόρων εκφάνσεων του 
προβλήµατος είναι η επιφάνεια  προβολής, ανάπτυξης, µετάδοσης και 
πολλαπλασιασµού αυτής της προσβολής. Είναι   η επιφάνεια όπου η 
προσβολή, που είτε προηγουµένως έχει ήδη συντελεσθεί, είτε µόλις 
συντελείται, συνεχίζει να διαρκεί καθώς επαναλαµβάνεται, προβάλλεται 
και δηλώνεται, αποκτά εικόνα και διαδίδεται,  «προσυλητίζει» και 
απενοχοποιείται, βρίσκοντας το άλλοθι και την «δικαιολογία» ύπαρξής 
της αλλά και προσπορίζοντας  πλούτο στους ενεχόµενους δράστες της. 
Καταλαµβάνει έτσι τον δικό της ευδιάκριτο χώρο στον καµβά της 
εγκληµατικής πραγµατικότητας µε την συµπεριφορά της πορνογράφησης 
του ανηλίκου. 
     Το κοµβικό αυτό σηµείο στο οποίο συναντιόνται  πλείστες όσες 
µορφές προσβολής του ανηλίκου αποτελεί η δραστηριότητα της 
πορνογραφίας που στοχοποιεί το ανήλικο πρόσωπο. Η πορνογραφία κατά 
των ανηλίκων συνιστά   ένα  «οιονεί διαβατήριο» για  το άνοµο ανά τον 
κόσµο ταξίδι των προσβολών που προηγουµένως έχουν συντελεσθεί  σε 
βάρος του ανηλίκου προσώπου. Ο έλεγχος αυτού του «οιονεί 
ταξιδιωτικού» µέσου, η αναγνώριση, κατανόηση και εν τέλει η 
αδρανοποίησή του είναι που θα οδηγήσει, αν όχι στην εξαφάνιση των 
προσβολών αυτών, σίγουρα πάντως σε έναν δραστικό περιορισµό τους. 
Το σκεπτικό είναι απλό και κατανοητό. Είναι  µάταιο  να ελπίζει κανείς 
στην αντιµετώπιση της προσβολής του ανηλίκου απλώς µέσω της 
ιδανικής θεραπευτικής βοήθειας στον «προβληµατικό» ψυχισµό του 
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δράστη που πρέπει να είναι άµεση και αποτελεσµατική. Όσο  υφίσταται 
αδυναµία αποτελεσµατικής και άµεσης παρέµβασης στον «άνθρωπο» 
που βλάπτει και καταστρέφει τον άνθρωπο, οφείλουµε να επέµβουµε στα 
µέσα και τις µεθόδους που του επιτρέπουν να το κάνει, «κλείνοντας την 
στρόφιγγα» επικοινωνίας ανάµεσα στην «άρρωστη» επιθυµία  και την 
αιτία – στόχο από όπου πηγάζει αυτή, µία πηγή που ενισχύει την 
επιθυµία, της δίνει λόγο ύπαρξης αλλά και τη νοµιµοποιεί. Η 
πορνογράφηση του ανηλίκου προσώπου δε συνιστά απλά και µόνο µία 
ακόµη προσβολή του ανηλίκου σε κάποια άλλη επιφάνεια προσβολής της 
ύπαρξής του, παρά επιπλέον αποτελεί αυτή την στρόφιγγα επικοινωνίας 
ανάµεσα στην αιτία και την επιθυµία. 
      Σε αυτό το κοµβικό σηµείο συναντιόνται οι προσβολές που µπορεί να 
δεχθεί ο ανήλικος σε όλες τις επιφάνειες προσβολής της ύπαρξής του, 
από µία απλή διακινδύνευση της ανηλικότητάς του, µέχρι όµως  και την 
ίδια την κατάργηση της ανήλικης ύπαρξής του. Αξίζει κανείς να σκεφθεί 
πως όσο αυξάνει η πορνογράφηση του ανηλίκου,  συγχρόνως αυξάνεται 
και η ουσιαστική προσβολή του ανηλίκου µε πράξεις και έργα που έχουν 
είτε προηγηθεί είτε συντελεσθεί συγχρόνως µε την πορνογράφησή του 
και αναπαρίστανται σε αυτήν. Είναι επίσης δεδοµένο ότι σήµερα πια το 
φαινόµενο της πορνογραφίας κατά των ανηλίκων ή της «παιδικής 
πορνογραφίας», όπως έχει καθιερωθεί να καλείται, λαµβάνει δραµατικές 
διαστάσεις. Οι δράστες αλλά και τα θύµατα, όλοι πρόσωπα «της 
διπλανής πόρτας», δράστες «υπεράνω υποψίας» και θύµατα 
ανυποψίαστα, πολλαπλασιάζονται µε ανεξέλεγκτους ρυθµούς, 
προκαλώντας οδύνη και πόνο, καταλείποντας κατεστραµµένες ψυχές, 
«ανάπηρες» προσωπικότητες ανηλίκων παιδιών και εντέλει έναν 
κοινωνικό ιστό σε κίνδυνο αποσύνθεσης.  
     Η πραγµατικότητα αυτή µε τις απόψεις και τις διαπιστώσεις που 
προαναφέρω αποτέλεσαν την σπίθα εκδήλωσης της παρούσης 
προσπάθειας για προσέγγιση του φαινόµενου της πορνογραφίας κατά 
ανηλίκων τοποθετηµένου στον χρόνο και τον χώρο, στο σήµερα και στην 
γωνιά αυτή της Ευρώπης, όπου η δική µας συντεταγµένη πολιτεία µε τις 
περιβάλλουσες αυτήν χώρες, καλείται να συντονίσει εγκαίρως το βήµα 
της στην προσπάθεια για την αποσόβηση  της παιδικής ψυχοκτονίας και 
την θωράκιση της ανηλικότητας από τέτοιες µοιραίες προσβολές. 
    Η αποστολή ασφαλώς και δεν είναι εύκολη, καθίσταται δε αλυσιτελής 
εάν δεν συντονιστεί χρονικά και ποιοτικά µε την αντίδραση που 
επιφυλάσσει στο πρόβληµα το διεθνές περιβάλλον. Επειδή εγγύτερο σε 
εµάς διεθνές περιβάλλον είναι αυτό που µας επιφυλάσσουν οι γείτονες 
χώρες που µαζί συναποτελούµε το αποκαλούµενο τµήµα της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, κρίνεται ενδιαφέρον αλλά και απολύτως 
απαραίτητο να εξακριβωθεί αλλά και να επιζητηθεί η όποια εναρµόνιση 
στην κοινή µε τις χώρες αυτές προσπάθεια για την καταπολέµηση του 
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προβλήµατος. Η συγκριτική επισκόπηση των ποινικών νοµοθεσιών των 
χωρών αυτών συνιστά προϋπόθεση για την εξέταση της όποιας 
απόκλισης µας σε αυτό τον κοινό αγώνα αλλά και συγχρόνως για την 
αναζήτηση µιας κοινής στρατηγικής και µιας άµεσης από κοινού 
απάντησης στο υπό εξέταση πρόβληµα. 
      Το υπό εξέταση πρόβληµα αφορά αφενός το φαινόµενο της 
πορνογραφίας κατά των ανηλίκων µε τις -κατά το δυνατόν- πολύπλευρες 
προσεγγίσεις του  και αφετέρου την στάση που απέναντι σε αυτό το 
φαινόµενο κρατούν οι χώρες τις νοτιοανατολικής Ευρώπης, εξετάζοντας  
κατ’ αρχή τις σχετικές ποινικές τους διατάξεις και ελέγχοντας τον βαθµό 
εναρµόνισής τους µε τις διεθνείς νοµικές επιταγές. Με την ελπίδα ότι η 
παρούσα υπό εκπόνηση διατριβή θα συνεισφέρει έστω και στο ελάχιστο 
στην προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος, ακολουθείται η 
κάτωθι περιγραφόµενη δοµή. 
 

 Η ∆ιάρθρωση της εργασίας. 
 
    Η εργασία είναι χωρισµένη σε δύο µέρη, το γενικό και το ειδικό µέρος. 
Το γενικό µέρος της χωρίζεται σε τέσσερα  (4) κεφάλαια, όπου γίνεται 
µία προσπάθεια σφαιρικής προσέγγισης του ζητήµατος µε την εξέταση 
των βασικότερων παραµέτρων που το συνθέτουν και συγκεκριµένα: 
-   Στο 1ο κεφάλαιο επιχειρείται µία διαχρονική παρουσίαση  του 
γενικότερου φαινόµενου της πορνογραφίας (η γέννησή της, η πορεία της 
στο χρόνο και σε σχέση µε την τεχνολογική πρόοδο του ανθρώπου). 
-    Στο 2ο κεφάλαιο το πρόβληµα προσεγγίζεται από την στιγµή που 
αντικείµενο της πορνογραφίας γίνεται ο ανήλικος µε ιδιαίτερη θεµατική 
ενότητα, την µεταχείριση του ανηλίκου από την πορνογραφία µε µέσο το 
διαδίκτυο και µε ειδικότερη αναφορά τόσο στη φύση αυτού του νέου 
ψηφιακού κόσµου όσο κυρίως στα εν γένει εγκλήµατα που σε αυτόν 
απαντώνται αλλά και στην σχέση του µε το εσωτερικό ποινικό δίκαιο. 
-    Στο 3ο  κεφάλαιο το φαινόµενο προσεγγίζεται από την µατιά του 
«πορνογράφου» µε περιγραφή τόσο της ψυχοπαθολογίας του όσο και της  
προτεινόµενης θεραπευτικής αντιµετώπισής του. 
-    Στο 4ο κεφάλαιο τέλος ξετυλίγεται µε λεπτοµερή παρουσίαση η 
γενικότερη αντίδραση της διεθνούς έννοµης τάξης µε νοµοθετικές και µη 
πρωτοβουλίες που ελήφθησαν σε διεθνές αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
     Το Ειδικό µέρος της διατριβής χωρισµένο σε τρία κεφάλαια 
πραγµατεύεται το πρόβληµα, ως τυποποιηµένο πια αδίκηµα τόσο στο 
εσωτερικό µας δίκαιο, όσο και στο δίκαιο των γειτονικών µας χωρών και  
συγκεκριµένα: 
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 -  Στο 5ο κεφάλαιο  εξετάζεται η νοµοτυπική µορφή του αδικήµατος της 
πορνογραφίας κατ’ ανηλίκων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
τιµώρησής του κατά το ποινικό µας δίκαιο. 
-  Στο 6ο  κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόβλεψη του  
αδικήµατος στα ποινικά δίκαια των χωρών της Ν.Α Ευρώπης.  
-  Τέλος στο 7ο  κεφάλαιο επιχειρείται µία συγκριτική αξιολόγηση των 
ποινικών νοµοθεσιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης κυρίως σε σχέση µε 
το minimum προϋποθέσεων που τίθενται από το υπάρχον διεθνές νοµικό 
πλαίσιο. 
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Β.-             Γ Ε Ν Ι Κ Ο      Μ Ε Ρ Ο Σ 

 
 

Κεφάλαιο 1 – Η ιστορία της πορνογραφίας 
 

1.1 Εισαγωγή 

      Η πορνογράφηση  ανηλίκου ως µία πράξη αυτοκυβερνούµενη και 
ενσυνείδητη  στοχεύει στην   προβολή και έκθεσή του  ως κεντρικού 
προσώπου σε  µία  δραστηριότητα που προσδιορίζεται και καλείται 
«πορνογραφία». Η έννοια, η φύση και τα όρια προσδιορισµού  της  
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια µιας προσπάθειας 
διερεύνησης και αξιολόγησής της. Η ηθική και νοµική της απαξία είναι 
σήµερα δεδοµένη  όταν η θεµατική  και το αντικείµενό της συνιστούν 
ανήλικα πρόσωπα. Ωστόσο γενικότερα η πορνογραφία που δεν 
στοχοποιεί τον ανήλικο αλλά πραγµατεύεται το πρωταρχικό της 
αντικείµενο, την γυµνότητα ενηλίκων ατόµων  που έχουν συνείδηση των 
πράξεών τους  και ασκούν ελεύθερα το δικαίωµα της αυτοδιάθεσής τους,  
συγκεντρώνει αµφίπλευρη κριτική.  
     Έτσι ενώ, όπως θα δούµε, η αρχική σηµασία του όρου «πορνογραφία» 
αφορούσε µία επιλεγµένη θεµατική αρχαίων ζωγράφων, εντούτοις κατά 
τον Αµερικανό κοινωνιολόγο Thomas J. Sullivan1 σήµαινε την πορνεία. 
Κατά τον Sobel2 ο όρος αυτός αναφέρεται πια σήµερα σε «κείµενα, 
σταθερές ή κινούµενες εικόνες ή ανάλογα προϊόντα µε σεξουαλικό 
περιεχόµενο τα οποία έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό την πρόκληση της 
ερωτικής επιθυµίας», ενώ κατά την κοινωνιολόγο Steinem3 µε την 
πορνογραφία διαχέεται στο κοινό η αίσθηση της βίαιης κατάκτησης και 
κυριαρχίας του ανδρικού επί του γυναικείου φύλλου, µήνυµα απολύτως 
απαξιωτικό για τον άνθρωπο.  
     Επικρίσεις διατυπώνουν πολλοί ακόµη συγγραφείς που συνδέουν την 
πορνογραφία ακόµη και µε τον βιασµό των γυναικών, από τους άνδρες4, 
απόρροια του κοινωνικού προβλήµατος της εµπορευµατοποίησης του 
σεξ. Αντίθετα άλλοι συγγραφείς, στηριζόµενοι σε σχετικές έρευνες, 

                                                
1  Sullivan J. Thomas Introduction to Social Problems, Allyn & Bacon , 2005. 
2   Sobel L. A.  Pornography, Οbscenity and the law, Checkmark Books, 1979. 
3   Steinem G. Erotica and pornography: A clear and present difference. In Lederer L (Ed): "Take 

Back the Night: Women on Pornography." New York: William Morrow and Co, 1980. 
4 Segal L., Pornography and Violence : What the 'Experts' Really Say, Feminist Review No. 36 
Autumn, 1990, αλλά και Russell D. Against Pornography: The Evidence of Harm, Berkeley, 
California: Russell Publications, 1994 
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υποστηρίζουν πως η έκθεση σε πορνογραφικό υλικό δεν αποτελεί από 
µόνη της τον καθοριστικό παράγοντα που οδηγεί στην έκφραση 
σεξουαλικής βίας5. 
    Είτε αποτελεί  η πορνογραφία µία ανθρώπινη δραστηριότητα στα 
πλαίσια εκδήλωσης συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων, είτε 
αντίθετα συνιστά πλήγµα στην απρόσκοπτη ανάπτυξη άλλων τέτοιων 
δικαιωµάτων από άλλους φορείς τους η συζήτηση περί της αξίας ή 
απαξίας της φαίνεται ατέρµονη. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται χρήσιµο 
να ξετυλιχθεί αυτή η ίδια η ιστορία της «πορνογραφίας» στον χρόνο και 
τον τόπο. Η παρακάτω εξιστόρηση επιχειρείται στα πλαίσια µιας 
προσπάθειας για αυθεντική προσέγγιση της έννοιας και του φαινόµενου 
της πορνογραφίας. 
 

1.2 Η Γέννηση της Πορνογραφίας 
     Κάθε σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης του φαινόµενου της 
πορνογραφίας µοιραία θα υποκύπτει στο πειρασµό  διερεύνησης  της 
ιστορίας αυτού ίδιου του όρου «πορνογραφία» και της σχέσης που τον 
συνδέει  µε την εκάστοτε πραγµατικότητα που καλούνταν αυτός να 
περιγράψει. 
     Η συγγραφική πατρότητα  της λέξης «πορνογράφος» αδιαµφισβήτητα 
ανήκει στον Αθήναιο, γέννηµα και θρέµµα της ύστερης σοφιστικής που 
έζησε στα τέλη του 2ου και τις αρχές του 3ου µ.Χ. αιώνα.   Συγγραφέας 
του έργου «∆ειπνοσοφισταί» το οποίο δίκαια  καταλαµβάνει περίοπτη 
θέση στην αρχαία ελληνική γραµµατεία6. Με το έργο αυτό  
εµπλουτίζονται σηµαντικά οι γνώσεις µας για την ελληνική αρχαιότητα 
καθώς λαµβάνουν χώρα αλλεπάλληλες παραθέσεις αποσπασµάτων από 
ποιητικά και πεζά έργα µυριάδων συγγραφέων, πολλών µάλιστα 
αγνώστων σε εµάς, µέχρι την καταγραφή τους από τον Αθήναιο, ώστε η 
γνώση µας για τον αρχαιοελληνικό κόσµο θα φάνταζε σίγουρα ελλιπής 
εάν δεν µας προσφερόταν το σπουδαίο αυτό έργο.  
     Ένα ευµέγεθες τµήµα των δειπνολογιών που µας µεταφέρει στο έργο 
του ο Αθήναιος περιστρέφεται γύρω από την  γυναίκα,  εταίρα ή σύζυγο, 
είναι δε τα αποσπάσµατα αυτά ιδιαίτερα σηµαντικά, καθώς µέσα από τις 
παθιασµένες συζητήσεις και τις φλογισµένες αντιπαραθέσεις των 
ευυπόληπτων συνδαιτυµόνων7 µας προσφέρεται άµεσα και 

                                                
5 Goldstein,M.J., Kant, H.S., and Hartman, J.J. .Pornography and deviance. Berkeley: Univ. of 
California Press, 1974. 
6 Θεωρείται ίσως το πρώτο εγχειρίδιο γαστρονοµίας, καθώς είναι το παλαιότερο βιβλίο που διαθέτουµε 
µε υποδείξεις για παρασκευή φαγητών, κυρίως όµως είναι σηµαντικό διότι συνιστά  συγχρόνως µία 
πλούσια πηγή σε υλικό δειπνολογίας –συζητήσεις που ελάµβαναν χώρα κατά το δείπνο- και έναν 
µοναδικό και αναντικατάστατο πανδέκτη εγκυκλοπαιδικών και άλλων γνώσεων που καλύπτουν το 
σύνολο των ανθρώπινων ενδιαφερόντων.  
7 Βλ. Παράρτηµα κεφαλαίου 1, Π1 
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εµπεριστατωµένα αυτούσια η γνώση για την θέση της γυναίκας στην 
κοινωνία της εποχής εκείνης, όσο όµως κυριότερα για τον δυναµικό 
προβληµατισµό που αναπτυσσόταν γύρω από το ανωτέρω ζήτηµα από 
τους διακεκριµένους της εποχής, προσκεκληµένους στα δείπνα, τους 
αποκαλούµενους «δειπνοσοφιστές». Σε κάποιο λοιπόν κορυφαίο σηµείο 
µιας τέτοιας ιδιαίτερα φορτισµένης συζήτησης όπου οι δειπνοσοφιστές 
δεν αρκούνταν σε παραθέσεις επιχειρηµάτων, αλλά εκτόξευαν 
κατηγορίες, ακόµη και ύβρεις, ο Κύνουλκος (κυνικός φιλόσοφος) 
απευθύνει οργισµένος στον σοφιστή Μυρτίλο, την φράση: «…∆εν θα 
κάνει λάθος κάποιος και αν σ’ αποκαλέσει πορνογράφο, όπως τους 
ζωγράφους Αριστείδη, Παυσία και Νικοφάνη8. Τους µνηµονεύει ως 
καλούς ζωγράφους τέτοιων θεµάτων ο Πολέµωνας9 στο έργο του “Για 
τους ζωγραφικούς πίνακες της Σικυώνας”…».  
      Έτσι πρωτοεµφανίστηκε στην ελληνική γραµµατεία η λέξη 
«πορνογράφος». Αν και η  χρήση της λέξης φαίνεται πως ήταν γνωστή 
και µάλιστα µε απολύτως συγκεκριµένο περιεχόµενο, δηλωτικό µιας 
ζωγραφικής θεµατικής, σε  εκείνη όµως την δεδοµένη στιγµή χρήσης της 
από τον δειπνοσοφιστή, έφερε πρόδηλα αρνητικό περιεχόµενο καθώς 
έγινε µε στόχο να επιτιµήσει µία συµπεριφορά και έναν συγκεκριµένο 
τρόπο ζωής. Αν και την λέξη δεν την εφηύρε ο Κύνουλκος, ωστόσο         
-κατά τον Αθήναιο πάντα- ο Κύνουλκος µε την µεταφορά της λέξης 
αυτής επιχείρησε να προσβάλλει τον συνοµιλητή του, επικρίνοντας τον  
τρόπο ζωής του, να συναναστρέφεται εταίρες. Επρόκειτο για την πρώτη 
στιγµή στην ιστορία που η λέξη, ξεπέρασε το αρχικό δηλωτικό της 
αντικείµενο και «ντύθηκε»  µία φορεσιά ηθικού  περιεχοµένου που 
έµελλε -όπως αποδείχθηκε-  να µην την απεκδυθεί ποτέ µέχρι σήµερα.     
Ο Κύνουλκος αν όχι πλάστης της λέξης, ήταν σίγουρα ο αναβαπτιστής 
της, µε το περιεχόµενο που την χρησιµοποιούµε και σήµερα. 
     Αξιοσηµείωτο όµως είναι πως η λέξη αυτή δεν συναντιέται  στη 
διαδροµή των κλασικών χρόνων. Η µοναδική εκφορά της γίνεται στο 
συγκεκριµένο τεράστιο σε όγκο έργο! ∆εν χρησιµοποιείται ποτέ άλλοτε, 
ούτε σε αυτό το τεράστιο έργο του Αθήναιου, αλλά ούτε και σε άλλο 
έργο της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. Η χρήση της λέξης είναι 
µοναδική. ∆ικαιολογηµένα συµπεραίνει κανείς πως τελικά δεν 
διαµορφώθηκε κάποια συγκεκριµένη στάση της αρχαιοελληνικής 
κοινωνίας απέναντι σε τέτοιες µορφές συµπεριφορών, ώστε να χρειαστεί 
να τις χαρακτηρίζει η συγκεκριµένη λέξη. Μπορούµε µε πειστικότητα να 
υποστηρίξουµε ότι παρά την καθ’ υπερβολή ίσως χρήση της λέξης στο 
παραπάνω έργο, εν τέλει  πορνογραφία, ως στάση ζωής ή συµπεριφορά 
δεν υπάρχει κατά τους αρχαίους χρόνους. Μπορεί ο Κύνουλκος να ήταν 
ο βαπτιστής της λέξης, πλην όµως ουδέποτε υιοθετήθηκε η χρήση της 
                                                
8 Βλ. Παράρτηµα, κεφαλαίου 1, Π2 
9 Πρόκειται µάλλον για τον Πολέµωνα από το Ίλιο, περιηγητή και γεωγράφο του 3ου /2ου πΧ αιώνα. 
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κατά τα κλασικά χρόνια. Εάν πράγµατι υπήρχε ανάγκη περιγραφής ενός 
τέτοιου φαινόµενου είναι βέβαιο πως θα το καταµαρτυρούσε µία συνεχής 
ή έστω επαναλαµβανόµενη  χρήση της λέξης.  
    Το συµπέρασµα  στο οποίο καταλήγει κανείς αβίαστα είναι πως µπορεί 
η λέξη να επινοήθηκε στα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας, για να 
περιγράψει µία συγκεκριµένη θεµατογραφία αλλά και τεχνοτροπία 
κάποιων συγκεκριµένων ζωγράφων  της εποχής, αυτή καθαυτή όµως η 
πορνογραφία, ως κατακριτέα και απαγορευµένη συµπεριφορά που θα 
µπορούσε να επισύρει ακόµη και συνέπειες, ήταν ανύπαρκτη. Ελεύθερη 
επιλογή του πολίτη ήταν να εκφράζεται µε την τέχνη κατά τρόπο που ο 
ίδιος αισθανόταν, χωρίς απαγορεύσεις και χωρίς συνέπειες ακόµη και εάν  
οι  επιλογές του, ήταν η πορνογραφία. 
    Χρειάστηκε να περάσουν πολλές εκατοντάδες χρόνια για να ανασυρθεί 
από το απώτατο παρελθόν η λέξη που χρησιµοποιήθηκε κατά τα 
παραπάνω από τον Κύνουλκο, προκειµένου όµως να χαρακτηρισθεί για 
πρώτη φορά ένα υπαρκτό φαινόµενο۟· ήταν τότε που γεννήθηκε η 
πορνογραφία! Την πορεία της στο χρόνο µέχρι και σήµερα παρουσίασε 
µε γλαφυρότητα και σαφήνεια η σειρά ντοκιµαντέρ του B.B.C µε  τίτλο, 
Pornography: A Secret History of Civilization, Chris Roodley, 199910. 
      Η ιστορική διαδροµή του φαινόµενου της πορνογραφίας ξεκινάει από 
το έτος 1709, όταν κάποιος Ιταλός χωρικός σκάβοντας ένα πηγάδι 
ανακάλυψε τα ερείπια µιας ιστορικής πόλης. Το Ηράκλειο11  ήταν η πόλη 
που µαζί µε την Ποµπηία έθαψε κάτω από την λάβα του ο Βεζούβιος 
κατά το έτος 79 π.Χ.  Η ανακάλυψή τους ήταν ιστορικής σηµασίας και 
αµέσως µετατράπηκαν στους πιο σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους 
ανασκαφών καθώς η αρχαιολογική τους αξία ήταν ανεκτίµητη. ∆εκαέξι 
αιώνες µετά τον αφανισµό τους,  είδαν και πάλι το φως οι δύο 
σηµαντικές αυτές πόλεις. 
     Η ιδιαίτερη σηµασία της ανακάλυψης έγκειται στο ότι οι πόλεις αυτές 
διατήρησαν στο  διάβα των αιώνων την µορφή τους αυτούσια, αφού µετά 
την ηφαιστειακή «ταφή» τους και µέχρι την ανακάλυψή τους, τίποτε δεν 
τις επηρέασε. Τα πάντα έµειναν ανέπαφα και αποκρυσταλλωµένα σε 
ζωντανό χρόνο, εγκλωβισµένα στην φονική τους λάβα.  Ο τότε 
σύγχρονος κόσµος αντίκριζε για πρώτη φορά τον αρχαίο κόσµο τον 
οποίο θαύµαζε και εξιδανίκευε. Την περίοδο εκείνη ο   κλασικός 
ελληνορωµαϊκός πολιτισµός αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο στήριξης  
του τότε σύγχρονου πολιτισµού καθώς ο αρχαίος κόσµος θεωρούνταν 
µοντέλο  ιδεατού πολιτισµού. Βέβαια όλοι τότε γνώριζαν  πως κατά τη 
περίοδο παρακµής της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κυριαρχούσαν 
«χαλαρές» ηθικές αρχές και εκφράζονταν ανησυχίες πως  κάποια 
αρχαιολογικά ευρήµατα, πιθανόν να ήταν άσεµνα και προσβλητικά των 
                                                
10  Για περισσότερες πληροφορίες http://www.imdb.com/title/tt0498445 [accessed 02/05/2008]   
11 Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.hellinon.net/Hrakleio.htm  [accessed 02/05/2008] 
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ηθών της δικής τους εποχής. Ωστόσο υπήρχε η προσδοκία πως µε ένα 
ορθολογικό έλεγχο και µία στοχευµένη παρέµβαση θα µπορούσε να 
διαφυλαχθεί αλώβητη η αντίληψη που µέχρι τότε διατηρούσε η κοινωνία 
για τον αρχαίο πολιτισµό. 
     Αλλά ακόµα και οι πιο επιδέξιες υπεκφυγές θα αποδεικνύονταν 
ανεπαρκείς µπροστά στην  «επίθεση»  που θα δέχονταν τα ήθη της 
εποχής από τις ανακαλύψεις της Ποµπηίας. Από την ανασκαφική 
δραστηριότητα της Ποµπηίας και του Ηρακλείου που διήρκεσε από τα 
µέσα του 18ου αιώνα και κατά την διάρκεια του 19ου, προέκυψε µία 
πληµµυρίδα αρχαιολογικών ευρηµάτων µε άσεµνο για την εποχή 
περιεχόµενο. Η περίοδος που έφερε στο φως µία αφθονία από άσεµνες 
ζωγραφιστές, γλυπτές, ψηφιδωτές παραστάσεις ήταν συγχρόνως και 
περίοδος που εξαφάνιζε καθετί άσεµνο από την κοινή θέα. Η απάντηση 
σε αυτή την αναπάντεχη «ανήθικη» επιδροµή των  αρχαίων Ρωµαίων από 
το παρελθόν, δεν άργησε. 
      Επινοήθηκε ένας εντελώς καινούριος φυσικός και πολιτιστικός 
χώρος:  To µυστικό µουσείο12. Ένα τέτοιο µέρος  θα εξασφάλιζε και θα 
διέσωζε τόσο τη γνώση, όσο και την ηθική του κοινού, καθώς τα 
προβληµατικά αντικείµενα θα διαχωρίζονταν και θα παραµερίζονταν, µε 
πρόσβαση σε αυτά περιορισµένη και απολύτως ελεγχόµενη. Επιπλέον 
υιοθετήθηκε για την κατηγορία των αντικειµένων αυτών και ένα νέο 
όνοµα. Το απρόσµενο της ανακάλυψής τους αλλά κυρίως ο αιφνιδιασµός 
που προκάλεσαν στα ήθη της εποχής τα άσεµνα αυτά αντικείµενα, 
οδήγησαν στην άµεση και εσπευσµένη ανάσυρση του επί αιώνες 
θαµµένου όρου: «πορνογραφία». Ο πρώτος λοιπόν συστηµατικός 
επίσηµος κατάλογος αυτής της συλλογής εµφανίστηκε το 1866 και 
ονοµαζόταν χαρακτηριστικά « Η Πορνογραφική συλλογή»13.  
      Το µυστικό µουσείο αποτέλεσε µεν µέρος του υπόλοιπου µουσείου,  
συγχρόνως όµως ήταν ξεχωριστό από αυτό, καθώς ενώ κανείς δεν 
αρνιόταν την ύπαρξή του, όλοι συµπεριφέρονταν, σαν αυτό να µην 
υπήρχε. Εφευρέθηκε έτσι µία κατηγορία µε άσεµνα αντικείµενα που 
αποµονώθηκαν σε κάποια γνωστή αλλά κρυφή πλευρά του µουσείου. Με 
αυτή τη συµπεριφορά που ο τότε σύγχρονος κόσµος επιφύλαξε στα 
«ανήθικα» αντικείµενα που ανακαλύφθηκαν δόθηκε η δυνατότητα να 
υποστηριχθεί πως η κατηγορία αυτή των ασέµνων είναι ένα τµήµα µόνο 
του αρχαίου κόσµου, αλλά όχι ο αρχαίος πολιτισµός που αποτελούσε 

                                                
12Kendrick W. The Secret Museum: Pornography in Modern Culture.University of California Press, 
Berkeley, 1987. 
13 Για την ιστορία της συλλογής βλ. De Simone, Antonio. The History of the Museum and the 

Collection. Eros in Pompeii. By Michael Grant. New York, Bonanza Books, 1982,  καθώς  επίσης   και  
Grant M., Mulas A. Eros in Pompeii: The Erotic Art Collection of the Museum of Naples. New York, 
Stewart, Tabori and Chang, 1997 
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ιερή κληρονοµιά, διασώζοντας έτσι την «τιµή» του αρχαίου κόσµου και 
διατηρώντας την «περηφάνια» του τότε σύγχρονου κόσµου για εκείνον.   
    Η Ειδική Πορνογραφική Συλλογή φυλασσόταν σε ένα κλειδωµένο 
δωµάτιο, όπου πρόσβαση σε αυτήν  είχαν µόνο οι µορφωµένοι άνδρες 
και µάλιστα µε ειδική προς τούτο άδεια. Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι 
κατώτερες κοινωνικά τάξεις εξαιρούνταν. ∆ιαφυλασσόταν έτσι το 
κοινωνικό status αφού οι ευυπόληπτοι άντρες που λάµβαναν άδεια 
πρόσβασης επικύρωναν ουσιαστικά την κοινωνική τους θέση και 
δύναµη. Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε για πολλές ακόµη δεκαετίες εκεί 
όπου διατηρούνταν τέτοια µυστικά µουσεία  και λειτούργησε τελικά ως 
βασική αιτία για µία  προοδευτική και σταδιακή αυτοαναίρεσή της, στα 
πλαίσια µιας ανάγκης εκδηµοκρατισµού της  αλλά και είχε ως 
αποτέλεσµα την  ανεύρεση νέων µέσων και ανακάλυψη νέων τρόπων και 
µεθόδων για την κατάργηση των απαγορεύσεων και την εξίσωση στο 
δικαίωµα θέασης τέτοιων «απαγορευµένων καρπών» του πνεύµατος.  
    Κατά τις συνθήκες που παραπάνω περιγράψαµε γεννήθηκε στα τέλη 
του 19ου αιώνα το φαινόµενο της πορνογραφίας, ως µία άµεση, πηγαία 
και ενστικτώδης αντίδραση του τότε κόσµου απέναντι σε ένα τυχαίο, 
απρόσµενο και µη αποδεκτό γεγονός της αιφνίδιας ανακάλυψης όχι 
απλώς των θαµµένων ρωµαϊκών πόλεων της Ποµπηίας και του 
Ηρακλείου, όσο κυρίως του τρόπου ζωής των ανθρώπων που τις 
κατοικούσαν και που µέχρι τότε θαύµαζαν. Πώς όµως εξηγείται, δύο 
κόσµοι που ξαφνικά συναντήθηκαν και βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον 
άλλο, ο σύγχρονος από αυτούς, που µάλιστα λάτρευε  µέχρι τότε τον 
άλλο, οδηγήθηκε στο να τον παραχώσει άρον-άρον στα πιο σκοτεινά 
στεγανά του, ενώ θα ανέµενε κανείς να τον υποδεχθεί µε ενθουσιασµό 
αφού επιτέλους τον αντίκριζε  ακέραιο  και πρόσφορο για αυτούσια 
µελέτη; Πώς τα αναµενόµενα συναισθήµατα προσµονής, χαράς και 
ευτυχίας αντικατέστησαν η απογοήτευση, η πικρία, ο τρόµος και η 
αγωνία; Η απάντηση λοιπόν εντοπίζεται σε µία ψευδοανάγκη άµεσης 
αυτοπροστασίας του Βικτωριανού τότε κόσµου  που υπήρχε φωλιασµένη 
στον ψυχισµό του, ως αποτέλεσµα όµως µιας µακρόχρονης δυναµικής 
διαδικασίας που ξεκίνησε πολλούς αιώνες πριν και που αξίζει να 
περιγράψουµε. 

1.3   Η  «Άσεµνη» Τέχνη14
  

     Τον θεµελιώδη λίθο για την ανακάλυψη και τον προσδιορισµό της 
πορνογραφίας, ως συµπεριφοράς, όπως την γνωρίζουµε σήµερα, έθεσε η 
έλευση και επικράτηση του ρωµαιοκαθολικισµού. Καθώς τα θεµέλια της 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας άρχισαν να κλονίζονται στα τέλη του 5ου  και 
στις αρχές του 6ου αιώνα, ο χριστιανισµός είχε ήδη αρχίσει να οδηγεί τον 

                                                
14 http://www.libidomag.com/nakedbrunch/archive/europorn01.html [accessed 18/04/2008] 
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δυτικό κόσµο σε µια νέα πορεία µε πυξίδα την αέναη και αυστηρή 
διάκριση του καλού από το κακό και την αµαρτία.  
    Σ’ αυτόν τον καινούριο χριστιανικό κόσµο το «άσεµνο» βρήκε αµέσως 
την «φυσική» του θέση στον χώρο της  «αµαρτίας». Καθώς η ερωτική 
συµπεριφορά και ικανοποίηση έγιναν ανήθικα, αισχρά και αµαρτωλά, 
συνακόλουθα και οι αντίστοιχες αναπαραστάσεις θεωρούνταν 
προβληµατικές και αντιµετωπίζονταν µε περιφρόνηση και καταφρόνια. Η 
ερωτική επαφή αναγόταν σε  µέρος της τιµωρίας του Θεού για το 
προπατορικό αµάρτηµα, ώστε η αποκήρυξή της αυτόµατα σήµαινε την 
επιστροφή του ανθρώπου  σε Αυτόν. Για εκείνους που δεν µπορούσαν να 
παραµείνουν «αγνοί», δηµιουργήθηκε ένα σχετικό σύστηµα νόµων, 
κανονισµών και εξαναγκασµών, το οποίο ήταν πολύ πιεστικό. Στα 
«εξοµολογητάρια» αλλά και σε άλλου είδους εγχειρίδια των 
εξοµολογητών, συγκεντρώθηκαν ακόµη και οδηγίες αποδεκτής 
σεξουαλικής συµπεριφοράς. Οι συντάκτες των εγχειριδίων αυτών 
ανέφεραν λεπτοµερώς τις µέρες της εβδοµάδας που ένα παντρεµένο 
ζευγάρι επιτρεπόταν να έρχεται σε ερωτική επαφή (εκτός από Τετάρτες, 
Παρασκευές και Κυριακές), τον τρόπο (όχι γυµνοί, ποτέ κατά την 
διάρκεια της ηµέρας και µόνο µε την «ιεραποστολική» στάση του 
ζεύγους) και τον προσδιορισµό των «δικαιούχων» καθώς δεν µπορούσαν 
να ερωτοτροπούν (οι ανύπαντροι, οι άντρες µεταξύ τους, κάποιος µόνος 
του). Με άλλα λόγια επιτρεπόταν µόνο η ήπια εντός γάµου ετεροφυλική 
σχέση µε αυθεντικά καθορισµένο τρόπο και µόνο για λόγους 
αναπαραγωγής πάντα στο σκοτάδι. Κάθε άλλη µορφή ερωτικής 
συµπεριφοράς ήταν αµαρτία και διωκόταν στα εκκλησιαστικά 
δικαστήρια, ενώ οι απλοί άνθρωποι που κρίνονταν ένοχοι αντιµετώπιζαν 
εκτός από πρόστιµο, µερικές φορές και µία εξευτελιστική δηµόσια 
οµολογία ή και µαστίγωµα15.   
     Κατά το Μεσαίωνα η ερωτική επαφή κυριολεκτικά δαιµονοποιήθηκε. 
Υπήρχε η πίστη πως πρώτιστο έργο των δαιµόνων ήταν η πρόκληση 
ανάρµοστων ερωτικών συµπεριφορών. Ο φόβος των δαιµόνων ήταν 
µέρος µιας γενικότερης ταύτισης του ερωτισµού µε το διάβολο. Έτσι 
λοιπόν δεν προκαλεί  καµία έκπληξη το γεγονός ότι µε την Εκκλησία  
βασικό χορηγό της καλλιτεχνικής παραγωγής, οι ερωτικές παραστάσεις 
σπανίζουν στην αρχή της χριστιανικής και µεσαιωνικής περιόδου.  
     Στη διάρκεια όµως της Αναγέννησης η απεικόνιση του ανθρώπινου 
σώµατος άρχισε να γίνεται πιο «ρεαλιστική». Οι ζωγράφοι επέστρεψαν 
σε µια πιο ανθρωποκεντρική φυσική τεχνοτροπία αναπαράστασης, που 
σκοπός της  ήταν να επιτευχθεί η τελειότητα στην απεικόνιση. Το ιδανικό  
ήταν να δηµιουργήσουν µια ψευδαίσθηση του αληθινού. Αυτή η 

                                                
15Brundage J. Sex and Canon Law. Handbook of Medieval Sexuality. New York: Garland, 1996 pp. 36, 
42 αλλά και του ιδίου Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe. University of Chicago Press 
,1987, pp. 319-323, 481-485, 544-546. 
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τελειότητα όµως είχε ένα ανησυχητικό αποτέλεσµα όταν εφαρµοζόταν 
στο γυµνό σώµα. Αυτή η µόδα δεν ήταν ασφαλώς καλοδεχούµενη από 
όλους. Οι ολοένα και περισσότερο αισθησιακές αναπαραστάσεις που 
δηµιουργούνταν σιγά- σιγά εξαντλούσαν την υποµονή της Εκκλησίας. 
Άλλο πράγµα οι αναπαραστάσεις που ενίσχυαν τη διδασκαλία της 
Εκκλησίας (το γυµνό σε παραστάσεις µε θέµα την Πτώση, τα Πάθη και 
την Ηµέρα της Κρίσεως) και εντελώς διαφορετικό οι αναπαραστάσεις 
που την αποδυνάµωναν.  
     Στην αντίδραση που συνόδευσε την Αντιµεταρρύθµιση, στο τελευταίο 
µέρος του 16ου αιώνα, στόχος έγινε η πολύ πρόστυχη απεικόνιση, ώστε 
να επιβάλλονται αυστηρές ποινές στους δηµιουργούς τέτοιων 
«πρόστυχων» έργων αφού αντιµετωπίζονταν ως διαφθορείς. 
Αποφασίζονταν ακόµη και επεµβάσεις στα πρωτότυπα έργα προκειµένου 
να καλύπτονται τα «πονηρά» προκλητικά σηµεία τέτοιων έργων, όπως 
συνέβη ακόµη και µε  το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου «Η ∆ευτέρα 
Παρουσία»16. Η ερωτική συµπεριφορά έξω από τα προκαθορισµένα 
πλαίσια της Εκκλησίας ήταν κάτι που απαγορευόταν και έπρεπε να 
αποσιωπάται και αν τελικά απεικονιζόταν, η απεικόνιση έπρεπε να 
αποκαλύπτει την αθλιότητά της και την µιζέρια της. Το γυµνό σώµα 
έπρεπε να εκλαµβάνεται ως κάτι ποταπό.  
     Ωστόσο κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης αυτό που υπερίσχυε ήταν  
η γυµνότητα ως ερωτικό έκθεµα. Ήταν λες και η Εκκλησία δεν µπορούσε 
πια να ελέγξει τον τρόπο που αντιλαµβάνονταν οι άνθρωποι την 
γυµνότητα. Οι ρόλοι είχαν αντιστραφεί και φαινόταν ότι το ερωτικό 
ερχόταν να υπονοµεύσει το θείο. Αυτή η επιστροφή στο κλασικό ιδεώδες  
της «πειστικής» και «ρεαλιστικής» απεικόνισης που επικρατούσε στην 
Αναγέννηση έφερε µαζί της µεγαλύτερη ικανότητα  στο να προκαλεί τον 
πόθο. Ωστόσο για την ώρα ήταν δυνατό να συγκρατηθεί σε µεγάλο 
βαθµό η ανατρεπτική δύναµη των ερωτικών απεικονίσεων. Σε έναν 
κόσµο όπου η εκκλησία είχε τον κεντρικό ρόλο στην παραγωγή, την 
έκθεση και την καταστροφή κειµένων ή απεικονίσεων (τουλάχιστον για 
την πλειοψηφία του πληθυσµού) η ερωτική απεικόνιση ελεγχόταν. Αυτό 
όµως πολύ σύντοµα θα άλλαζε µε την έλευση της τυπογραφίας, καθώς η 
έντυπη πια «πορνογραφία» δεν ήταν απλώς πιο δύσκολο να καταστραφεί  
µε µεµονωµένες πράξεις λογοκρισίας, αλλά απευθυνόταν  σε ένα 
ευρύτερο κοινό, στηριζόµενη λιγότερο στην άρχουσα κοινωνική τάξη. 
 
 

                                                
16 Mancinelli F. Michelangelo’s Last Jadgement. New York: Abrams, 1997 
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1.4  Η Τυπογραφία 

   Ο Ιωάννης  Γουτεµβέργιος αναγνωρίζεται ως ο εφευρέτης της 
τυπογραφίας στα µέσα του 15ου αιώνα. Η εφεύρεση της τυπογραφίας 
άλλαξε τον παραδοσιακό τρόπο µε τον οποίο µεταδιδόταν η γνώση, ενώ 
ταυτόχρονα έσπασε τον παραδοσιακό τρόπο µε τον οποίο ασκούνταν ο 
κοινωνικός έλεγχος. Οι άνθρωποι σταµάτησαν να περιορίζονται στις 
εγκεκριµένες από την Εκκλησία δηµόσιες παραστάσεις, σταµάτησαν να 
περιορίζονται στα παροµοίως εγκεκριµένα κείµενα που συνήθως ήταν 
γραµµένα σε µία ξένη γλώσσα (λατινικά) και σταµάτησαν να 
περιορίζονται στην προφορική µετάδοση κειµένων από άτοµα που 
ασκούσανε εξουσία (ιερείς). Η τυπωµένη λέξη και η τυπωµένη εικόνα 
άνοιξαν το δρόµο σε ένα νέο κόσµο µε επαναστατικές, παράνοµες και 
πορνογραφικές δυνατότητες. Ο γνωστός από παλαιότερα «δαίµων» -αυτή 
τη φορά όµως- του τυπογραφείου, γεννήθηκε µόλις η τυπογραφία 
εφευρέθηκε.  
     Η τυπογραφία δηµιούργησε µια νέα εποχή για την επικοινωνία, 
συνδέοντας ανθρώπους οι οποίοι µπορεί να µην είχαν τίποτα άλλο κοινό 
πέρα από µια απλή δυσαρέσκεια για κάτι κοινό έστω και ασήµαντο. 
Παρείχε απευθείας επικοινωνία µεταξύ ανορθόδοξων στοχαστών και 
ενός µεγαλύτερου ακροατηρίου. Το τυπογραφικό πιεστήριο είχε 
µετατραπεί σε ανατρεπτικό εργαλείο. Ήταν αυτό που ανέδειξε τις 
ενενήντα πέντε θέσεις που διακήρυξε ο άγνωστος τότε Γερµανός µοναχός 
Μαρτίνος Λούθηρος και αποτέλεσαν σηµείο καµπής στην ιστορία της 
Ευρώπης. Μέσω της τυπογραφίας ο Λούθηρος πέτυχε να τις κάνει 
γνωστές σε πολύ σύντοµο διάστηµα και στην παραµικρή γωνιά της 
Ευρώπης17.   
    Η Εκκλησία αρχικά αντιµετώπισε την τυπογραφία ως «ευσεβή» τέχνη 
και ως τέτοια την χρησιµοποίησε (παρήγαγε πρώιµα θρησκευτικά έργα, 
όπως την περίφηµη Βίβλο του Γουτεµβέργιου το 1452), ώσπου όµως 
αντιλήφθηκε τις «διαβολικές της» δυνατότητες και αποφάσισε ότι έπρεπε 
πια να ληφθούν µέτρα και µάλιστα δρακόντεια. Όχι µόνο βιβλία αλλά και 
οι βιβλιοπώλες ρίχνονταν στην πυρά. Εκδόθηκε διάταγµα που απαγόρευε 
την έκδοση κάθε είδους βιβλίου µε ποινή απαγχονισµού18. Ωστόσο τίποτε 
δε µπόρεσε να σταθεί εµπόδιο στην ραγδαία ανάπτυξη της τυπογραφίας 
και της µέσω αυτής ελεύθερης έκφρασης. Η βασική της  δύναµη ήταν 
στην ικανότητά της να παράγει αντίγραφα, να αναπαράγει µηχανικά ένα 
µόνο κείµενο σε ποσότητες. Η σε  ποσότητες πλέον παραγωγή κειµένων 
και βιβλίων έκανε αυτά φτηνά και προσιτά στον απλό πολίτη. Το 
τυπωµένο µάλιστα βιβλίο ήταν το πρώτο εµπόρευµα µαζικής παραγωγής, 
                                                
17Eisenstein E. The Printing Revolution in Early Modern Europe. New York: Cambridge University 
Press, 1983. 
18Febvre L,  Martin H.J. The Coming of the Book: The Impact of Printing. Foundations of History 
Library, 1976. 



 25 

υποκείµενο σε στοιχειώδεις νόµους προσφοράς και ζήτησης και που 
δηµιούργησε µία ολοένα αυξανόµενη αγορά. Έτσι ξεκίνησε το εµπόριο.  
     Η πρόσβαση που είχαν ανέκαθεν οι πλούσιοι σε εικονογραφηµένα και 
µερικές φορές σκανδαλιστικά χειρόγραφα ή πίνακες έπαψε να είναι 
αποκλειστικό τους δικαίωµα και έτσι ο δρόµος άνοιξε και για τη 
µορφωµένη µεσαία τάξη, ακόµη και για γυναίκες. Η τυπογραφία 
αποδείχθηκε µια µεγάλη εξισωτική δύναµη.  Την ίδια σχεδόν περίοδο, µε 
την εφεύρεση της τυπογραφίας αναπτύχθηκε και η τυπωµένη εικόνα που 
αποδείχθηκε εξίσου επαναστατική όσο και η τυπωµένη λέξη. Η ανάπτυξη 
της  τυπογραφίας σηµείωσε την αρχή ενός είδους εκδηµοκρατισµού της 
εικονογραφίας στο  σύνολό της, ιδιαίτερα της ερωτικής.  
    Όπως φαίνεται συχνά από την ιστορία της πορνογραφίας η ικανότητα 
ευρύτερης πρόσβασης  προκάλεσε ανησυχία που µε τη σειρά της έφερε 
τη λογοκρισία. Το 16ο αιώνα υπήρχε ενεργή λογοκρισία στις τυπωµένες 
εικόνες που είχαν ερωτικό θέµα και θεωρούνταν πρόστυχες. Όσο όµως 
και εάν η λογοκρισία πετύχαινε στο έργο της µε την «εξαφάνιση» των 
πρωτότυπων αισχρών έργων,  έχανε τελικά  -εξαιτίας της τυπογραφίας- 
αυτόν τον σκληρό αγώνα, µέσω της διάδοσης αντιγράφων αυτών των 
χαµένων αυθεντικών έργων, τα οποία µάλιστα αποκτούσαν ιδιαίτερη 
αξία, εξαιτίας της τύχης που  επιφύλασσε η λογοκρισία στα πρωτότυπα. 
Όσο πιο επιτυχής ήταν η καταστολή, τόσο πιο σπάνιο γινόταν το 
αντικείµενο και τόσο πιο επιθυµητό και πολύτιµο. Πρόκειται για µια 
γνωστή δυναµική που δηµιουργήθηκε από την γέννηση της λογοκρισίας 
όπως ήδη την συναντήσαµε. Η διαφορά όµως είναι ότι πλέον µε την 
τυπογραφία, υπήρχε η δυνατότητα διάσωσης (έστω υπό την µορφή του 
αντιγράφου) και διάδοσης του λογοκριθέντος, απαγορευθέντος ακόµη 
και «εξαφανισθέντος» πρωτότυπου έργου.  Η πορνογραφία συνέχιζε να 
προκαλεί, χωρίς όµως πια να ελέγχεται, αντίθετα προσφερόταν ελεύθερα 
ακόµη και στους απλούς ανθρώπους. Κάθε ηθικό και θρησκευτικό 
πλαίσιο που είχε οριοθετηθεί κατά το Μεσαίωνα διαλυόταν. Επρόκειτο 
για µία πλήρη ανατροπή του συστήµατος των αξιών που εφαρµοζόταν 
από το ξεκίνηµα της Εκκλησίας. 
     Η φύση της πορνογραφίας άρχισε να αλλάζει προς τα τέλη του 18ου 
αιώνα και τις αρχές του 19ου αιώνα, οπότε πια το κράτος αποφάσισε να 
παρέµβει δυναµικά σε αυτή την ολοένα «καταστροφική» -κατά την 
άποψή του- εξάπλωση του φαινόµενου µε αποκορύφωµα την ψήφιση  
στην Αγγλία του Νόµου, περί Ασέµνων Εκδόσεων, κατά το έτος 1857. 
Παρά την αντίδραση του κράτους στο φαινόµενο της πορνογραφίας, το 
µέλλον της  διαγράφονταν βέβαιο και λαµπρό. Η τυπογραφία θα συνέχιζε 
να προβληµατίζει αυτούς που τους απασχολούσε το πρόβληµα της 
αισχρότητας µέχρι και τον 20ο αιώνα, αλλά ένα εντελώς καινούριο 
πορνογραφικό µέσο βρισκόταν ήδη στο προσκήνιο, το οποίο µάλιστα θα 
είχε και τον µεγαλύτερο αντίκτυπο, απελευθερώνοντας τις άγνωστε µέχρι 
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τότε δυνάµεις της πορνογραφίας να ελκύει και να «προσυλητίζει» 
πιστούς, το µέσο δε αυτό ήταν η φωτογραφία. 
 

1.5    Η Φωτογραφία19
 

  Το έτος 1839 ήταν η χρονιά που ο Λουί Νταγκέρ παρουσίασε για 
πρώτη φορά την εφεύρεσή του που αποκαλούσε δαγεροτυπία. Αυτό που 
κατάφερε να δηµιουργήσει ήταν αυτό που πολλοί θεωρούσαν ως το 
όνειρο της τέχνης: Να παράγει εικόνες τόσο ακριβείς, ώστε να µοιάζουν 
σαν αληθινές. Αυτός ήταν ανέκαθεν ο συµβατικός στόχος της δυτικής 
τέχνης. Για ένα λοιπόν τέτοιο µέσο που προσπάθησε αµέσως να 
αναπαράγει τις κλασικές αναπαραστάσεις της τέχνης, το καλλιτεχνικό 
γυµνό- το γυναικείο σώµα- αποτέλεσε αναπόφευκτα ένα από τα πιθανά 
θέµατα. Τα πορτρέτα βέβαια έγιναν εφικτά µόνο όταν οι «επιταχυντές» 
επέτρεψαν την επίσπευση της όλης διαδικασίας καθώς αρχικά η 
βραδύτητα της διαδικασίας δοκίµαζε τα όρια αντοχής όχι µόνο του 
µοντέλου αλλά και της ίδιας της τεχνολογίας.  

Αµέσως µετά τα πρώτα πορτρέτα εµφανίστηκαν και οι πρώτες 
δαγεροτυπίες γυµνών γυναικών.   Στο Παρίσι οι αρχικές νόµιµες εικόνες 
µε γυµνά ήταν οι επονοµαζόµενες “academies”. Επρόκειτο για 
υποτιθέµενες ακαδηµαϊκές σπουδές, παρόµοιες µε τα σχέδια που έπρεπε 
να κάνει ένας καλλιτέχνης από ζωντανά µοντέλα, ως µέρος της 
εκπαίδευσής του. Με µια τέτοια βιτρίνα ευπρέπειας, µπορούσαν να 
πουληθούν νόµιµα. Όταν  στη συνέχεια αναπτύχθηκαν επαρκώς οι 
επιταχυντές για να ανταπεξέλθουν στο καλλιτεχνικό γυµνό, εµφανίστηκε 
µια νέα µόδα: το στερεοσκόπιο. Χρησιµοποιώντας µια φωτογραφική 
µηχανή µε δύο φακούς µπoρούσαν να τραβηχτούν ταυτόχρονα δύο 
φωτογραφίες, η µία δίπλα στην άλλη. Όταν οι εικόνες τοποθετούνταν σε 
ένα ειδικό εικονοσκόπιο, δηµιουργούνταν ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο 
αποτέλεσµα στην εικόνα. Πολλές από τις πρώτες δαγεροτυπίες 
καλλιτεχνικών γυµνών έγιναν για το στερεοσκόπιο. Ήταν κάτι σαν 
«εικονική πραγµατικότητα» πριν την εποχή της και το ερωτικό ή 
πορνογραφικό είδωλο στο στερεοσκόπιο προσέφερε µια οπτική εµπειρία 
που δεν ήταν εφικτή µέχρι τότε. 

 Στην αρχή οι δαγεροτυπίες έφταναν σε περιορισµένο κοινό και οι 
ερωτικές εικόνες ήταν πραγµατικά µια απαγορευµένη πολυτέλεια 
πλούσιων αντρών, το µυστικό ερωτικό παιχνίδι της αντρικής ελίτ του 

                                                
19Για εκτενέστερη βιβλιογραφία, http://www.pornographyhistory.com [accessed 12/08/2008] 
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19ου αιώνα. ∆εν υπήρχε δυνατότητα δηµιουργίας αντιγράφων καθώς κάθε 
εµφανιζόµενη πλάκα ήταν µοναδική. Επιπλέον, µε όλη την κουραστική 
προετοιµασία και τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονταν για να παραχθεί 
µία φωτογραφία δεν ήταν καθόλου φτηνή.  

Η µεγάλη έκρηξη µαζικής εξάπλωσης της φωτογραφίας σηµειώθηκε 
µε την ανάπτυξη της διαδικασίας που επέτρεψε την αποτελεσµατική 
εµφάνιση «αρνητικών» που µπορούσαν να µετατραπούν σε «θετικά» και 
να αναπαραχθούν οι περιεχόµενες εικόνες. Μπορούσε πια να τυπωθεί 
αµέτρητος αριθµός φωτογραφιών µε σχετικά µικρό κόστος. Ξαφνικά 
ήταν διαθέσιµες παντού φτηνές εκτυπώσεις, όπως και φτηνές 
στερεοσκοπικές εικόνες. Στη Γαλλία η παραγωγή academies γνώριζε 
τεράστια άνθιση κάτι που υποδήλωνε ότι το αγοραστικό κοινό δεν ήταν 
µόνο φοιτητές καλών τεχνών. Καθώς κατά το έτος 1848, υπήρχαν µόλις 
δεκατρία φωτογραφικά στούντιο στο Παρίσι, µέσα σε µια δεκαετία, 
υπήρχαν πάνω από τετρακόσια. Η παρισινή δηµιουργία γυµνών 
φωτογραφιών ήταν ιδιαίτερα παραγωγική. Το 1852 ποσοστό σαράντα 
τοις εκατό από τις φωτογραφίες που προορίζονταν για πώληση στο 
Παρίσι, αφορούσαν το γυµνό20.  

 Όπως και µε τα περιοδικά για «φωτογράφους τέχνης» που 
κυκλοφόρησαν στις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί υπέθεταν ότι οι 
academies ήταν ελαφρά πορνογραφήµατα µε άλλο όνοµα.   Το πρόβληµα 
όµως µε τη φωτογραφία ήταν η υπερβολική της «ειλικρίνεια», το ότι 
έδειχνε την πραγµατικότητα. Αυτή η κατάχρηση του πραγµατικού έκανε 
αδύνατη τη διατήρηση του ιδανικού. Σε αντίθεση µε την ικανότητα των 
ζωγράφων να εξιδανικεύουν την ανθρώπινη µορφή σε µια φωτογραφία 
φαίνονται ξεκάθαρα τα ελαττώµατα και οι ατέλειες που έχει µια 
πραγµατική γυναίκα. Ο θεατής ερχόταν άµεσα αντιµέτωπος µε την 
πραγµατικότητα των γυναικών που φωτογραφίζονταν και δεν έβλεπε µια 
φανταστική Αφροδίτη παρά χωρίς αµφιβολία µία πλύστρα ή ακόµη 
χειρότερα µία πόρνη. Ήταν το σοκ του πραγµατικού. Η εικονιζόµενη 
ηρωίδα έπαψε να αποτελεί την ιδεατή  µούσα του καλλιτέχνη, προϊόν της 
καλλιτεχνικής του φαντασίας, αλλά µπορούσε πλέον να είναι η 
πραγµατική γυναίκα ακόµη και της διπλανής πόρτας. Αυτό που σόκαρε 
τους θεατές του 19ου αιώνα ήταν ότι για πρώτη φορά έπρεπε να 
αποδεχθούν το πραγµατικό στην εικόνα του γυµνού, που υποκαθιστούσε 
                                                
20McCauley E. A. Industrial Madness: Commercial Photography in Paris, 1840-1871. New Haven, 

Yale, University Press, 1994. 
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την µέχρι τότε δηµιουργική ερωτική φαντασία του δέκτη. Πραγµατικές 
γυναίκες. Πραγµατικά σώµατα. Πραγµατική ερωτική πράξη. Με την 
φωτογραφία ουσιαστικά για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε και 
καλλιεργήθηκε η σοκαριστική αίσθηση του «αληθινού». 

 Ωστόσο για άλλη µια φορά πρόβαλε η εξισωτική κοινωνική δύναµη 
του νέου µέσου, καθώς από την µία πλευρά, στο επίκεντρο βρισκόταν  ο 
κοινός άντρας, η κοινή γυναίκα, ενώ από την άλλη πλευρά  ο 
φωτογραφικός φακός ασφαλώς και δε διασφάλιζε το διαχωρισµό του 
ευγενή από τον πληβείο. Το σχετικά χαµηλό κόστος της φωτογραφίας 
µετά την ανάπτυξη της καινούργιας διαδικασίας τροφοδότησε την αγορά 
µε πορνογραφικές φωτογραφίες και δηµιούργησε µία γιγαντωµένη πια 
πορνογραφική βιοµηχανία. Άρχισε ήδη να αναπτύσσεται και το διεθνές 
εµπόριο άσεµνων και πρόστυχων φωτογραφιών.  

Η φωτογραφία λοιπόν, όπως και η τυπογραφία παλαιότερα, ήταν µια 
µεγάλη µηχανική εφεύρεση. Επέτρεπε να πολλαπλασιάζονται 
πανοµοιότυπες εικόνες µε ελάχιστο κόστος. Έγινε ένα µέσο 
εκδηµοκρατισµού της εικόνας ακόµη ισχυρότερο και από την 
τυπογραφία καθώς κοινοί άνθρωποι µπορούσαν να παράγουν, να 
ελέγχουν, να διανέµουν και να αγοράζουν την φωτογραφία, χωρίς να 
απαιτείται η ικανότητα ανάγνωσης ή γραφής. Όµως µέσα σε λίγες 
δεκαετίες µετά την εφεύρεση της φωτογραφίας, την προσοχή του 
φιλοθεάµονος κοινού τράβηξε ο απόγονός της, καθώς η ολοένα 
αυξανόµενη πορνογραφική ορµή που εκφράστηκε ως η ανάγκη για 
περισσότερη, ακριβέστερη και ζωντανότερη θέαση, ικανοποιήθηκε από 
ένα νέο µέσο: την κινούµενη εικόνα.  

 
 

1.6  Ο Κινηµατογράφος21 
    Από τότε που  ο Tόµας Eντισον δηµιούργησε το γραµµόφωνο (1877) 
οι εφευρέτες αφοσιώθηκαν στο να ανακαλύψουν κάτι αντίστοιχο και για 
το µάτι. O ίδιος προσπάθησε, από το 1889, να κατασκευάσει ένα 
µηχάνηµα που να συνδυάζει ήχο και εικόνα. Οι πρώτες απόπειρες έγιναν 
µε εικόνες που έδειχναν τις διαδοχικές φάσεις µιας κίνησης και που 
προβάλλονταν µε µεγάλη ταχύτητα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, γνώρισαν 
µεγάλη δόξα τέτοια µηχανήµατα:  Ήταν το ταχυσκόπιο, το ζωοτρόπιο, το 
φωτογραφικό περίστροφο και το περίφηµο κινητοσκόπιο του Eντισον. 

                                                
21Για εκτενέστερη βιβλιογραφία, http://www.pornographyhistory.com [accessed 12/08/2008] 
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     Το πέρασµα από την φωτογραφία, στο νέο µέσο, το κινηµατογραφικό 
είχε συγκλονιστικές συνέπειες στην θέαση του ερωτικού. Όσα κι αν 
πρόσφερε η φωτογραφία, η κινηµατογραφική ταινία υποσχόταν ακόµη 
περισσότερα. Αν και η φωτογραφία εισήγαγε το ξάφνιασµα από το 
«χυδαίο», ωστόσο «εκπαίδευσε» τον δέκτη στην αποδοχή του 
ξαφνιάσµατος αυτού, ώστε το νέο πια επαναστατικό µέσο του 
κινηµατογράφου, να µετατρέψει το ξάφνιασµα, σε οπτική απόλαυση. Ο 
κινηµατογράφος κατόρθωσε πια το ιδεατό, την πλήρη ζωντανή 
παράσταση, συλλαµβάνοντας όχι µία, αλλά πολλές στιγµές και µάλιστα 
σε µία διαδοχή µεταξύ τους, που αντιστοιχούν στο πέρασµα του χρόνου 
και στην αναπαράσταση του πραγµατικού, του ζωντανού σε πραγµατικό 
χρόνο. Η κινηµατογραφική κάµερα  θα επικέντρωνε πια το αδιάκριτο  
µάτι της και θα επέµενε σε ό,τι µέχρι τότε παρέµενε συνήθως κρυφό: την 
ακριβή γενετήσια πράξη.  
     Από την αρχή οι κινηµατογραφικές ταινίες προσπάθησαν να 
εξερευνήσουν αυτό που δε φαινόταν. Η ερωτική πράξη και η ταινία ήταν 
πια µοιραίο να συναντηθούν. Πράγµατι το κινητοσκόπιο του Έντισον 
µετατράπηκε σχεδόν αµέσως σε µηχανή προβολής ερωτικών ταινιών που 
αρχικά προβάλλονταν σε υπόγειες και απόκρυφες στοές. Η αντίδραση 
από τις πανικοβαλλόµενες    κρατικές εξουσίες ήταν άµεση και 
συντονισµένη. Το Μάρτιο του 1902 το Ινστιτούτο του Λαού της Νέας 
Υόρκης ίδρυσε το Εθνικό Συµβούλιο Λογοκρισίας, ως συµβούλιο 
αξιολόγησης ταινιών και αργότερα η κινηµατογραφική βιοµηχανία 
θεσµοθέτησε ένα είδος εθελοντικής αυτορύθµισης µέσω της Ένωσης 
Παραγωγών Κινηµατογράφου και τον Κώδικα Χέιτζ που εκδόθηκε το 
1930. Η λογοκρισία καθιερώθηκε στη Γερµανία το 1908 και στη Σουηδία 
το 1911. Στη Βρετανία ο Νόµος περί Κινηµατογράφου πέρασε το 1909 
και το Βρετανικό Συµβούλιο Λογοκρισίας Κινηµατογράφου ιδρύθηκε το 
1913, ενώ το Εθνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Ηθών εκτελούσε το 1917 
αποστολές προς αναζήτηση στοιχείων και την ίδια στιγµή οι δικαστές 
χαρακτήριζαν τις κινηµατογραφικές προβολές «σοβαρό κίνδυνο για την 
κοινότητα». 
     Η κινηµατογραφική ταινία έµελλε να λογοκριθεί περισσότερο από 
κάθε άλλο µέσο µέχρι την έλευση της τηλεόρασης, η οποία πήρε από την 
κινηµατογραφική ταινία τον τίτλο του νέου µέσου µαζικής επικοινωνίας 
ή καλύτερα του νέου µέσου για τις µάζες. Όπως εξελίσσονταν οι 
κινηµατογραφικές ταινίες, το ίδιο εξελίσσονταν και τα συστήµατα 
λογοκρισίας. Όταν ιδρύθηκε το Βρετανικό Συµβούλιο Λογοκρισίας 
Ταινιών το 1913, είχε µόνο δύο βασικούς κανόνες: απαγορεύονταν η 
ενσάρκωση του Χριστού και το γυµνό. Το γεγονός αυτό έβαλε φρένο 
στην προβολή ερωτικών ταινιών σε δηµόσιους κινηµατογράφους για 
πολλές δεκαετίες. Όµως αντί να απαλλάξει τον κόσµο από την 
αναπαράσταση της ερωτικής πράξης και του γυµνού στις ταινίες, το 
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σύστηµα δηµιούργησε µια δραµατική πόλωση στην παραγωγή ταινιών. 
Ενώ το εισιτήριο θέασης του συµβατικού κοινού ελεγχόταν αυστηρά, 
ιδιαίτερα τολµηρά έργα παίζονταν σε «καπνιστήρια» και σε οίκους 
ανοχής. Εφόσον τα έργα αυτά δεν προβάλλονταν σε δηµόσιους χώρους 
δεν υπόκειντο στους κανόνες της λογοκρισίας. Αντίθετα υπήρχε µία 
συνοµολογηµένη ανοχή εκ µέρους της αστυνοµίας. Σε αυτά τα 
καπνιστήρια και τους οίκους ανοχής µπορούµε να δούµε ξανά το 
µηχανισµό του µυστικού µουσείου, όπου κάποιο υλικό ήταν διαθέσιµο σε 
ορισµένα τµήµατα του πληθυσµού.  
     Οι επόµενες δεκαετίες ακολούθησαν µε τις ερωτικές ταινίες 
εξορισµένες να προβάλλονται στα δικά τους «µυστικά µουσεία», χωρίς 
καµία αφηγηµατική συνοχή και µε µια συνύπαρξη του λογοκριµένου 
µετά του µη λογοκριµένου υλικού που ήταν και το ζητούµενο κατά την 
προβολή τους. Η δεκαετία του 1960 γέννησε ένα κύµα νεανικών και 
σεξουαλικών επαναστάσεων που έκαναν τις προσπάθειες της 
λογοκρισίας να φαντάζουν πια µάλλον µάταιες. Άρχισε  να αναδύεται µια 
νέα «ανεκτική κοινωνία». Σύντοµα υπήρξαν κράτη όπως η ∆ανία που 
νοµιµοποίησαν την πορνογραφία. Όπου  η λογοκρισία κρατούσε ακόµη 
την ίδια σθεναρή και επίµονη στάση, αντιµετώπιζε αλλά και ανεχόταν 
µια «πλασµατική βιτρίνα». Η φόρµα του «ντοκιµαντέρ» αποτελούσε το 
δούρειο ίππο της πορνογραφίας και πρόσφερε την ιδανική βιτρίνα αφού 
δεν ήταν ερωτικό, αλλά πραγµατευόταν τον έρωτα. Τέτοιου είδους 
ταινίες ήταν θέµατα για την πορνογραφία, αντί για πορνογραφικά 
θέµατα. Λόγος για την πορνογραφία αντί για πορνογραφικός λόγος. 
∆ηµιουργήθηκε µια νέα µορφή ερωτικού κινηµατογράφου: ταινίες που 
συνδύαζαν την πλήρη αφηγηµατική µορφή µε την απερίφραστη ερωτική 
συµπεριφορά. Οι ταινίες αυτές δεν παίζονταν πια στο σκοτάδι, σε πάρτυ 
εργένηδων ή σε άθλιους χώρους µε τον διαρκή κίνδυνο µια αστυνοµικής 
εφόδου αλλά σε αναγνωρισµένους πια κινηµατογράφους. ∆εν είχε 
ξαναγίνει ποτέ κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Αυτή η πρωτόγνωρη 
«πορνογραφική» απελευθέρωση ήταν που οδήγησε στην µετεξέλιξη του 
κινηµατογράφου, ως µέσου προβολής.  
     Το επόµενο στάδιο στην αναπτυσσόµενη πορνογραφική κουλτούρα 
ήταν πια η δυνατότητα ατοµικής απόλαυσης κινηµατογραφικού 
πορνογραφικού υλικού κάτι που επιτεύχθηκε µε την έλευση του νέου 
κινηµατογραφικού µέσου, ενός είδους οικιακού κινηµατογράφου, του 
γνωστού σε όλους «βίντεο».  
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1.7 Το «Βίντεο»
22

 

    Το 1969 η εταιρία RCA, πολύ µπροστά από τους ανταγωνιστές της, 
ανακοίνωνε ενθουσιασµένη την ανακάλυψη ενός επαναστατικού νέου 
συστήµατος το οποίο θα έπαιζε προγράµµατα προγεγραµµένα  σε 
κασέτες από πλαστικό. Ακολούθησε ταχύτατα ένας αγώνας δρόµου 
ανάµεσα σε ανταγωνίστριες εταιρίες να εισάγουν στην αγορά το δικό 
τους ολοένα και πιο εξελιγµένο µοντέλο συσκευής βίντεο. Αυτοί που 
νόµιζαν ότι το βίντεο θα ήταν µια σαπουνόφουσκα και το απέρριπταν ως 
µια φτηνή αποµίµηση του κινηµατογράφου, υποτίµησαν δραµατικά το 
πόσο έντονα διαφορετικό είναι το βίντεο ως µέσο. Μπορεί να ήταν 
φτηνό, αλλά κάτω από αυτή την φτήνια κρύβονταν µερικές βασικές 
διαφορές οι οποίες µέσα σε είκοσι πέντε χρόνια θα καθιστούσαν το 
βίντεο υπεύθυνο για την δηµιουργία µιας διεθνούς βιοµηχανίας πολλών 
εκατοµµυρίων. Από την πλευρά του καταναλωτή τέτοιων ερωτικών 
ταινιών το βίντεο ήταν άκρως ελκυστικό, καθώς έως την εµφάνισή του, ο 
θεατής ήταν αναγκασµένος να εµφανίζεται δηµόσια σε κινηµατογράφους 
για ενήλικες. Το ρίσκο της έκθεσης, το ρίσκο της προσέλκυσης 
ανεπιθύµητης προσοχής και το ρίσκο της σύλληψης κάποιες φορές ήταν 
πολύ µεγάλο, ενώ πια µέσω του βίντεο οι καταναλωτές τέτοιων ταινιών 
απολάµβαναν στην ησυχία του σπιτιού τους τις ταινίες της αρεσκείας 
τους. Είναι αλήθεια ότι το προϊόν αυτής της νέας βιοµηχανίας ήταν 
φτηνό και πρόχειρο σε σχέση τουλάχιστον µε τα αντίστοιχα προϊόντα της 
κινηµατογραφικής βιοµηχανίας του παρελθόντος. Ως φτηνό όµως µέσο, 
το βίντεο για ενηλίκους εξισορρόπησε αυτό το χαρακτηριστικό 
φτάνοντας εκεί που δεν µπορούσε να φτάσει η κινηµατογραφική ταινία, 
δηλαδή στα άκρα, σε σχέση µε το εύρος των ερωτικών θεµάτων που 
µπορούσε να πραγµατεύεται. Πράγµατι µε το συγκεκριµένο µέσο έλαβε 
χώρα µία αστραπιαία θεµατική διεύρυνση, µε την παραγωγή ταινιών 
προορισµένων να καλύπτουν κάθε ερωτική επιθυµία απαλλαγµένη από 
όρια και ενοχές καθώς πια το κοινό στο οποίο απευθυνόταν δεν εκτίθετο 
σε δηµόσια θέα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε περίοδο που η βιοµηχανία 
τέτοιων ερωτικών ταινιών περνούσε µεγάλη κρίση, περί το έτος 1986, 
εξαιτίας τόσο της επιτυχίας των κατασταλτικών µηχανισµών σε βάρος 
της, όσο όµως κυρίως µιας αποµυθοποίησης που συντελέσθηκε 
συγχρόνως µε αυτή την ιδιόµορφη απελευθέρωση των ερωτικών ταινιών 
ως προς τους χώρους θέασής τους, η άφιξη της ψηφιακής πια 
βιντεοκάµερας που συγχρόνως ήταν και συσκευή εγγραφής, η γνωστή 
camcorder, τάραξε για άλλη µια φορά τα νερά και προσέδωσε νέα ώθηση 
στην πορνογραφία. Πολύ περισσότερο από ένα απλό δώρο σε µία 
στάσιµη βιοµηχανία, αυτές οι νέες οικιακές συσκευές θα έφερναν και 
                                                
22Για εκτενέστερη βιβλιογραφία, http://www.pornographyhistory.com [accessed 12/08/2008] 
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πάλι την επανάσταση στο βλέµµα (ή στη µατιά) του βίντεο, καθώς οι 
άνθρωποι άρχισαν να παίρνουν τις δικές τους camcorders (όπως έγιναν 
γνωστές οι νέες κάµερες) για να καταγράψουν τη δική τους ερωτική ζωή 
σε βιντεοκασέτα. Μέχρι την εµφάνιση αυτού του νέου µέσου υπήρχε 
πάντα ένας ξεκάθαρος διαχωρισµός µεταξύ του κοινού και του 
παραγωγού, µεταξύ του ερασιτέχνη θεατή και του επαγγελµατία 
ηθοποιού. Μάλιστα, ολόκληρη η συστηµατοποίηση της πορνογραφίας 
βασίζεται σε έναν ξεκάθαρο διαχωρισµό µεταξύ του αθώου καταναλωτή 
που χρειάζεται προστασία και του κακοποιού παραγωγού.  Έκτοτε όµως 
ο διαχωρισµός αυτός άρχισε να χάνει την σαφήνειά του. Όταν 
πρωτοεµφανίστηκε το βίντεο λειτουργούσε ως µετατροπέας της δηµόσιας 
πορνογραφικής εµπειρίας σε ιδιωτική. Πλέον όµως οι άνθρωποι παίρνουν 
αυτό το ιδιωτικό µέσο, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καταγράψει 
τις πιο προσωπικές τους στιγµές και τις δηµοσιοποιούν. Η νέα αυτή 
συµπεριφορά του καταναλωτή προέκυψε ως µια ψευδοανάγκη ταύτισής 
του µε την εικόνα του πρωταγωνιστή. Το νέο µέσο δεν µετέφερε απλώς 
στον καταναλωτή έναν πορνογραφικό κόσµο που παρατηρούσε 
παθητικά, παρά αντίστροφα µετέφερε αυτόν τον ίδιο τον καταναλωτή 
µέσα στον ίδιο τον πορνογραφικό κόσµο καθιστώντας τον ενεργό 
στοιχείο του και δραστήριο µέλος του. Αυτή η αλλαγή στην 
συµπεριφορά-στάση του έως πρότινος παθητικού καταναλωτή 
δηµιούργησε την κατάλληλη συνθήκη για την υποδοχή της νέας  
σύγχρονης ψηφιακής εποχής που παρέλαβε το πορνογραφικό θέαµα στην 
απαρχή της απενοχοποίησής του και το εκτίναξε στα ύψη της σηµερινής 
επικράτησής του, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την σύγχρονη κοινωνική 
διαπαιδαγώγηση του ατόµου. 
 

 1.8  Η Ψηφιακή εποχή23 

    Αν η ιστορία της πορνογραφίας µπορεί να ειπωθεί µέσω των διαφόρων 
τεχνολογικών επιτευγµάτων της, όπως τυπογραφία, φωτογραφία, 
κινηµατογράφος και βίντεο, τότε τι θα έπρεπε να περιµένει κανείς από το 
µέλλον; Καθώς η τυπογραφία εκδηµοκράτισε τις ερωτικές απεικονίσεις, 
η φωτογραφία τις έκανε πιο ρεαλιστικές και ακόµα πιο τολµηρές, ο 
κινηµατογράφος τις έκανε θέαµα σε µια νέα µαζική αγορά και το βίντεο 
τις έκανε πιο προσωπικές και πιο εύχρηστες, το ∆ιαδίκτυο και η νέα 
ψηφιακή εποχή διαµόρφωσαν την επικράτηση του πορνογραφικού 
θεάµατος. Η εκδηµοκρατική δυναµική των παλιότερων τεχνολογικών 
επιτευγµάτων αυξήθηκε µε τη θερµή υποστήριξη ενός υπολογιστή και 
ενός µόντεµ. Η έλξη που δηµιουργεί το «πραγµατικό» κάτι που έγινε 
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αισθητό αρχικά µε τη φωτογραφία, ενισχύεται όχι µόνο από τις 
απεικονίσεις πραγµατικών ατόµων αλλά και από την πιθανότητα 
συναναστροφής µαζί τους. Οι καινούργιες επιλογές που προσέφερε το 
βίντεο ξεπεράστηκαν από µια τεχνολογία που επιτρέπει σχεδόν 
απεριόριστη επιλογή εικόνων.  
    Ως µέσο που µεταδίδει πορνογραφικές απεικονίσεις, τίποτε δεν µπορεί 
να συναγωνιστεί την ικανότητα του διαδικτύου να τροφοδοτεί και 
αναπόφευκτα να δηµιουργεί ολοένα και νέες, διαφορετικές και ιδιαίτερες 
«επιθυµίες». Αµέτρητες εικονικές κοινότητες σεξουαλικών 
υποκουλτούρων φιλοξενούνται, ενισχύονται και αναπτύσσονται στο νέο 
διαδικτυακό κόσµο. Το ίντερνετ έχει κάνει πιο έντονη την αίσθηση 
µοναχικότητας και συγχρόνως ενθαρρύνει την παραίσθηση της στενής 
σχέσης. Τα «δωµάτια επικοινωνίας» (chat rooms), οι οµάδες του  
USENET και τα BBS (που συνήθως αποκαλούνται «community sites», 
δηλαδή µέρη όπου οι άνθρωποι µπορούν να βρεθούν, να συζητήσουν και 
να ανταλλάξουν νέα) εµφανίστηκαν τόσο αθόρυβα και γρήγορα, όπως 
άλλωστε και ολόκληρο το δίκτυο. Αµέσως εµφανίστηκαν δεκάδες 
χιλιάδες πορνογραφικές οµάδες USENET  που απευθύνονται σε ένα ευρύ 
φάσµα «ιδιαίτερων χρηστών». Καθώς ελάχιστες από αυτές τις 
«ιδιαιτερότητες» έχουν αρκετά µεγάλη απήχηση για να δηµοσιευθούν, το 
διαδίκτυο µε τον τεράστιο ελεύθερο χώρο που διαθέτει είναι η ιδανική 
αγορά. Όλες αυτές οι «ιδιαιτερότητες» που βρίσκονταν στο περιθώριο 
απέκτησαν την δική τους θέση στο νέο κόσµο και µάλιστα µε αξιώσεις 
για  ολοένα ευρύτερη αποδοχή τους από το κοινό.  
    Στον κινηµατογράφο θα έπρεπε να περιµένει κανείς για το σηµείο που 
θα προτιµούσε να δει. Με το βίντεο δε θα χρειαζόταν να περιµένει, 
καθώς είχε την δυνατότητα  επιλογής των προτιµώµενων σηµείων, 
γυρίζοντας απλώς την ταινία. Με το διαδίκτυο όµως µπορεί κανείς να 
«κατεβάσει, να κόψει και να κολλήσει» όλα τα σηµεία που θα τον 
ενδιέφεραν. Το ∆ιαδίκτυο είναι ένας κόσµος άµεσης ικανοποίησης. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία η πορνογραφία έχει τον δικό της χώρο, στον 
µη χώρο, στον κυβερνοχώρο. Μέχρι τώρα η πορνογραφία ήταν πάντα 
άστεγη. Η περιθωριακή φύση της πορνογραφίας την περιόρισε στο 
περιθώριο: σε περιοχές µε οίκους ανοχής, στο τελευταίο ράφι, στα 
περιθωριακά σινεµά. Το Ιντερνετ όµως παρέχει ανωνυµία και πλήρη 
ελευθερία επίσκεψης σε διαδικτυακούς τόπους κάθε επιθυµίας. Αυτή 
είναι η ύστατη τεχνολογία για τους καταναλωτές της πορνογραφίας: δεν 
είναι πια παθητικοί ηδονοβλεψίες -δέκτες απεικονίσεων που διαλέγουν 
για αυτούς κάποιοι άλλοι- αλλά µπορούν να ελέγχουν τι βλέπουν. 
          Κατά τον ίδιο τρόπο που η τυπογραφία αρχικά επικροτήθηκε από 
την ρωµαιοκαθολική Εκκλησία ως «ειρηνική τέχνη», πριν 
συνειδητοποιήσει ότι είχε απρόσµενες και ανεπιθύµητες για εκείνη 
χρήσεις, έτσι και οι χρήσεις του Ιντερνετ ξεπέρασαν όλες τις αρχικές 
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προσδοκίες. Κατέληξε να διανέµει την πορνογραφία όλου του κόσµου σε 
τεράστιες ποσότητες. Οι συνηθέστερες λέξεις που µπαίνουν στις µηχανές 
αναζήτησης έχουν σχέση µε το σεξ. Τα µεγαλύτερα sites για ενηλίκους 
µπορεί να δεχθούν πάνω από ένα εκατοµµύριο επισκέψεις την ηµέρα.  
     Η πορνογραφία εµφανίστηκε από νωρίς στο ∆ιαδίκτυο, ένα φαινόµενο 
που χωρίς αµφιβολία συνδέθηκε µε το γεγονός ότι αυτοί που δείχνουν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα εκάστοτε νέα εξαρτήµατα και το 
ονειροπόληµα της νέας τεχνολογίας είναι νεαροί άντρες. Ήταν τέτοια η 
κυριαρχία της που καθόρισε και αυτή την πρόοδο των νέων 
τεχνολογικών µέσων. Στις αρχές τις δεκαετίας του 80 εµφανίστηκαν τα 
πρώτα παιχνίδια για υπολογιστή µε σεξουαλικό περιεχόµενο. Στη 
συνέχεια το cd-rom ταίριαζε απόλυτα στην πορνογραφία: µικρό, 
αυτοδύναµο, φτηνό στην αντιγραφή και ικανό να αποθηκεύσει πολλές 
πληροφορίες. Η εξελιγµένη τους µορφή τα DVD αποτελούν το νέο ρεύµα 
καθώς παρέχουν εικόνες µε την ποιότητα των laser – discs και ήχο 
υψηλής απόδοσης. Σε αντίθεση µε τα βίντεο, επιτρέπουν στο θεατή να 
µεταβεί σε οποιοδήποτε σηµείο της αφήγησης, να δει τη δράση από 
διαφορετικές γωνίες ή να δει ακόµα και τα πλάνα που τελικά κόπηκαν.  
  Αυτή η συνύπαρξη του διαδικτύου µε την πορνογραφία προκαλεί 
µεγάλη ανησυχία. Αν το καθένα ξεχωριστά συνεισφέρει στην 
αυξανόµενη ατοµικότητα της κοινωνίας, τότε ίσως και τα δύο µαζί 
αντιπροσωπεύουν την αποσύνθεσή της: τον αυξανόµενο εγωκεντρισµό, 
τη ρήξη των εκτεταµένων οικογενειακών θεσµών προς όφελος της 
πυρηνικής οικογένειας. Άνθρωποι που βρίσκονται µόνοι στα δωµάτιά 
τους συνδέονται µε τον έξω κόσµο µέσω µιας µηχανής και διεγείρονται 
από διάφορα σύµβολα στην οθόνη τους, πρόκειται για έναν µικρόκοσµο 
µιας αποξενωµένης κοινωνίας στην οποία τα άτοµα δεν συνδέονται 
πλέον µεταξύ τους µε τους γνωστούς ανθρώπινους συναισθηµατικούς και 
ψυχικούς δεσµούς αλλά µε εικονικά υποκατάστατά τους. 
   Η ηδονοβλεψία και η απελευθέρωση στο διαδίκτυο γίνονται όλο και 
πιο συνηθισµένα φαινόµενα. Το κυβερνοσέξ ασφαλώς και δεν είναι σαν 
την ερωτική συµπεριφορά που γνωρίζουµε, για πολλούς όµως καθίσταται 
είναι ένας νέος τρόπος ανθρώπινης «επαφής». Έχει να κάνει πιο πολύ µε 
την  οικειότητα για αυτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι έτοιµοι 
για σωµατική οικειότητα ή δε νιώθουν ικανοί να επιδιώξουν µια τέτοια 
σχέση. Οι χώροι συνεύρεσης είναι τα chat rooms (δωµάτια επικοινωνίας). 
Αυτή είναι κυρίως η πλευρά του διαδικτύου  για την οποία υφίσταται 
σοβαρή επιφύλαξη. Η συζήτηση γίνεται  όσο είσαι on line και µέσα σε 
λίγα soundbites δεν µπορείς να γράψεις πάνω από µία πρόταση κάθε 
φορά µε γρήγορη δακτυλογράφηση και µε χρήση συγκεκριµένων 
γνωστών συντοµογραφιών. Τα chat rooms έχουν γίνει µέρος της γνώσης 
και του µύθου της πορνογραφίας και θεωρούνται το βασικό σηµείο 
δραστηριότητας των παιδεραστών στην προσπάθεια αναζήτησης των 



 35 

θυµάτων τους. Είναι πολύ εύκολη η είσοδος στα chat rooms και ακόµη 
ευκολότερη η έξοδος διατηρώντας την ανωνυµία περισσότερο από κάθε 
άλλο σηµείο στο διαδίκτυο. Η επικράτηση πια της πορνογραφίας και η 
εξάπλωσή της µέσω του διαδικτύου την καθιστά ήδη ένα  γεγονός που 
µας επιβάλλεται στην καθηµερινότητα. ∆ικαίως αναρωτιέται κανείς για 
το µέλλον της. Σε κάθε πάντως περίπτωση όποια και εάν είναι η τύχη 
της,  στο βαθµό που την αποζητούµε, θα υφίσταται πάντοτε  µε την 
αντίστοιχη µορφή και ένταση.  

1. 9   Συµπεράσµατα 

       Αν και ως έννοια η εν γένει «πορνογραφία ενηλίκων»  παραµένει 
είτε αδιάφορη για την εσωτερική µας έννοµη τάξη είτε σε αχρησία, 
ωστόσο από της συστάσεως του Ελληνικού κράτους θεσµοθετήθηκε η 
συνταγµατική δυνατότητα κατάσχεσης εντύπων λόγω προσβολής της 
σφαίρας της ηθικής. Εµφανίσθηκε για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 
Άστρους24 (1823) και επαναλήφθηκε στο Σύνταγµα της Τροιζήνας25 
(1827), περιοριζόµενη ωστόσο στην προστασία της σεµνότητας. Στα 
Συντάγµατα του 1844 και 1864 δεν περιλήφθηκε καµία ανάλογη διάταξη, 
ενώ σε εκείνο του 191126 εισάγεται η έννοια του ασέµνου και της 
καταφανούς προσβολής της δηµοσίας αιδούς ως λόγου κατάσχεσης 
εντύπου. Ο λόγος αυτός θα διατηρηθεί σε όλα τα επόµενα Συντάγµατα 
και «συνταγµατικά κείµενα» της χώρας (1927, 1952, 1968, 1973) 
συµπεριλαµβανοµένου και του  Συντάγµατος 1975/1986/2001, µε 
περιορισµένες διαφοροποιήσεις στο λεκτικό. 
    Για πρώτη φορά η λέξη «πορνογραφία» περιλήφθηκε ως λήµµα στο 
Λεξικό Webster ‘s  του 1864,  όπου δίδεται ο εξής ορισµός:  
«Πορνογραφία είναι ακόλαστη ζωγραφική ή λογοτεχνία, ιδιαίτερα η 
ζωγραφική που χρησιµοποιούνταν από τους αρχαίους για τη διακόσµηση 
των δωµατίων που ήταν αφιερωµένα στα βακχικά όργια» και αναφερόταν 
στις σοκαριστικές ανακαλύψεις της Ποµπηίας, το 18ο αιώνα. Στο βιβλίο 
του «The secret Museum», ο Γουόλτερ Κέντρικ µελετά το σοκ που 
υπέστησαν οι πρώτοι Βικτωριανοί αντικρίζοντας  τα ευρήµατα της 
Ποµπηίας. Στην αρχή η έκπληξη και η αµηχανία και σχεδόν αµέσως ο 
πανικός ήταν που οδήγησαν στην δηµιουργία των µυστικών µουσείων, 
επισκέψιµων µόνο από εύπορους καθωσπρέπει κυρίους. Το βιβλίο The 
                                                
24
 Σύντ. 1823: «η’- Οἱ Ἕλληνες ἔχουσι τὸ δικαίωµα νὰ κοινωποιώσιν ἄλλως τὲ καὶ διὰ τῶν τύπων τᾶς 

δοξασίας τῶν, ἀλλὰ µὲ τοὺς ἀκόλουθους τρεῖς ὅρους : […] β’- Νὰ µὴν ἀντιβαίνουσιν εἰς τᾶς κοινᾶς 
ἀποδεδεγµένας ἀρχᾶς τῆς ἠθικῆς […]» 
25 Σύντ. 1827: «26. Οἱ Ἕλληνες ἔχουσι τὸ δικαίωµα, χωρὶς προεξέτασιν νὰ γράφωσι καὶ νὰ 
δηµοσιεύωσιν ἐλευθέρως διὰ τοῦ τύπου ἢ ἀλλέως τοὺς στοχασµοὺς καὶ τᾶς γνώµας τῶν, φυλάττοντες 
τοὺς ἀκόλουθους ὅρους· […] β’- Νὰ µὴν ἀντιβαίνωσιν εἰς τὴν σεµνότητα […]» 
26
 Σύντ. 1911: «14. […] Ἐπιτρέπεται δὲ κατ΄ἐξαίρεσιν ἡ κατάσχεσις µετὰ τὴν δηµοσιεῦσιν κατὰ τᾶς ὑπὸ 

τοῦ νόµου ὁριζοµένας περιστάσεις, ἕνεκεν ἀσέµνων δηµοσιευµάτων προσβαλλόντων καταφανῶς τὴν 
δηµοσίαν αἰδῶ·[…]» 
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secret Museum είναι τόσο διαφωτιστικό και ανατρεπτικό. ∆ιαβάζοντάς 
το κανείς συνειδητοποιεί ότι  η πορνογραφία είναι ένα δηµιούργηµα της 
κοινωνίας και µάλιστα ένα σύγχρονο δηµιούργηµα, η δε προσπάθεια να 
την ορίσεις µοιάζει µε γόρδιο δεσµό. Πετυχαίνεις µόνο να ορίσεις αυτό 
που τη δηµιούργησε. Αναπήδησε ως φαινόµενο και συµπεριφορά κατά τη 
βικτωριανή εποχή που χαρακτηριζόταν από έντονα καταπιεσµένο 
σεξουαλισµό και επέζησε στο πέρασµα των ετών, όσο περισσότερο 
εντείνονταν οι προσπάθειες ελέγχου και καταπολέµησής της. Σε πείσµα 
της λογοκρισίας ο ίδιος ο άνθρωπος που µπορεί να τη λογόκρινε ήταν 
εκείνος που την αποζητούσε και επεδίωκε να την εξερευνά από ολοένα 
και ευνοϊκότερη θέση. Η δίψα του αυτή για ολοένα και διεισδυτικότερη 
θέαση ήταν που τον οδήγησε και σε µία άνευ ενδοιασµών ανεπιφύλακτη 
χρήση για τον σκοπό αυτό όλων των µέσων-προϊόντων της εκάστοτε 
τεχνολογικής προόδου του. Η ιστορία της πορνογραφίας είναι 
συνυφασµένη µε την ιστορία των τεχνολογικών µέσων, όσο  και µε την 
ιστορία του αγώνα να ελεγχθούν αυτά τα µέσα. Από την τυπογραφία, 
µέσω της φωτογραφίας, του κινηµατογράφου και του βίντεο, µέχρι την 
εποχή των υπολογιστών, καθένα από τα µέσα αυτά είναι µια δύναµη 
εκδηµοκρατισµού προσφέροντας σε όλο και περισσότερους ανθρώπους 
τη δύναµη της εκπροσώπησης. Παράλληλα σε καθένα από αυτά έχουν 
αποδοθεί δαιµονικά χαρακτηριστικά και όλα αντιµετωπίστηκαν ως 
προµηνύµατα του χάους που θα οδηγούσαν στην κατάρρευση της 
κοινωνίας, εκτός αν περιοριζόταν η πρόσβαση σε αυτά. Πριν από αιώνες  
σε αυτή την θέση βρισκόταν η τυπογραφία, ενώ σήµερα βρίσκεται το 
∆ιαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 2 – Ο ανήλικος στην πορνογραφία 

 

2.1  Εισαγωγή 

          Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε µία κατά το δυνατόν 
λεπτοµερέστερη παρουσίαση της πορείας που ακολούθησε στον χώρο 
και τον χρόνο το φαινόµενο της πορνογραφίας. Οι διαπιστώσεις που 
προκύπτουν είναι σηµαντικές και αδιαµφισβήτητες. Από την στιγµή που 
ο εξουσιαζόµενος άνθρωπος της Βικτωριανής εποχής υποχρεώθηκε σε 
µια παραµορφωτική διερµηνεία του σεξουαλισµού του και στο όνοµα 
µιας «τελειότητας και ηθικότητας» απαρνήθηκε αυτή την ίδια την 
ερωτική του φύση,  επέτρεψε ουσιαστικά την εµφάνιση του φαινόµενου 
της πορνογραφίας. Ονοµάτισε το φαινόµενο αυτό εχθρό του, το µίσησε, 
το καταδίωξε και το πολέµησε  σκληρά. Την ίδια στιγµή όµως ενδόµυχα, 
κρυφά και φανερά, το επιθύµησε, το αναζήτησε, το γνώρισε, το ανέδειξε 
και εθίστηκε σε αυτό. Αυτός ο ιδιότυπος εσώψυχος διχασµός του 
ανθρώπου αποτελεί ίσως µία αναλλοίωτη στο χρόνο σταθερά.  
    Συνακόλουθα και στο επίπεδο της «φιλολογίας» που αναπτύσσεται 
γύρω από το ζήτηµα παρατηρείται µία έντονη και σκληρή διαπάλη 
ανάµεσα στους υποστηρικτές και τους επικριτές του φαινόµενου, όπως 
ήδη ανωτέρω27 εξιστορήθηκε.  Οι διαχωριστικές γραµµές όµως ανάµεσά 
τους κυριολεκτικά σβήνουν µπροστά σε µία και µοναδική έκφανση του 
φαινόµενου. Η διαπάλη ειρηνεύει και τα στρατόπεδα ενώνονται απέναντι 
σε µία και µοναδική «µετάλλαξή» του. Από την στιγµή που η 
πορνογραφία, από δηµιούργηµα µίας αυθύπαρκτης, ευεξήγητης και 
ακατάσχετης ανθρώπινης ανάγκης, εκτρέπεται σε κάτι έξω από την 
ανάγκη αυτή, σε ένα αυθαίρετο, αυταρχικό -και ως τέτοιο- επικίνδυνο  
εργαλείο επικυριαρχίας και υποταγής αδόµητων προσωπικοτήτων και 
εύθραυστων ψυχισµών,  τότε όλοι πια οµονοούν, συστοιχίζονται   και 
στέργουν να διαφυλάξουν και να προστατέψουν. Ακόµη και ο 
φανατικότερος υποστηρικτής του θεµελιώδους δικαιώµατος της 
αυτοδιάθεσης  του ατόµου και συνακόλουθα της  ύπαρξης της 
πορνογραφίας και του δικαιώµατος συµµετοχής σε αυτήν,  αυτόµατα 
µετατρέπεται ενάντιός της, όταν εκείνη εγκολπώνεται το ανήλικο άτοµο    
καθιστώντας το  θέµα της. Πριν από κάθε ενεργοποίηση επιστηµονικών 
γνώσεων και αισθηµάτων «περί δικαίου», ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης  
αφυπνίζεται αντανακλαστικά. Ο εχθρός πια δεν είναι η πορνογραφία 
γενικά ως φαινόµενο, αλλά µία συγκεκριµένη συµπεριφορά που 
αποµονώνεται, καταγγέλλεται και διώκεται. Η πορνογράφηση ανηλίκου 
ατόµου κρίνεται απαράδεκτη γιατί στρέφεται κατά προσώπου που δεν 
                                                
27 Βλ. Κεφ. 1, Εισγωγή, σελ 16 
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την επιλέγει, αλλά του επιβάλλεται. Κατά τον ίδιο τρόπο που και η απλή 
φωτογράφηση (για εµπορικούς σκοπούς) ανηλίκων προσώπων έχει 
επιβαρυµένη ηθική απαξία από εκείνη της φωτογράφησης ενηλίκων, 
χωρίς να αποτελεί αυτή καθαυτή η φωτογράφηση εν γένει δεινό, έτσι 
ακριβώς η κακοποίηση ανηλίκου διά της πορνογράφησής του, δεν 
καθιστά αυτή καθαυτή την πορνογραφία εν γένει αναντίρρητα δεινό. Η 
χρησιµοποίηση όµως για µέσο, αντικείµενο και εργαλείο, µιας ανώριµης 
ανθρώπινης ύπαρξης που δε δύναται  και δε  διαχειρίζεται το δικαίωµα 
στην αυτοδιάθεσή της είναι που εισάγει µία αυστηρή και 
πανθοµολογούµενη   εξαίρεση σε οποιοδήποτε δικαίωµα στην 
πορνογραφία. Το «επιµύθιο» στο συγγραφικό πόνηµα των ∆ηµόπουλου 
και Κοσµάτου (∆ίκαιο Ανηλίκων, Θεωρία και Πράξη, Νοµ. Βιβλιοθήκη, 
2010) αποκαλύπτει την πραγµατικότητα: «Η ελπίδα που µας δίνει η 
νεότητα έγινε ευπάθειά της, λόγω της ανειλικρινούς αλληλεγγύης των 
γενεών. Έτσι οι ανήλικοι παγιδεύτηκαν στους εναλλασσόµενους και 
αδιέξοδους ρόλους του δράστη και του θύµατος». 
 

 2.2.-  Η «κακοµεταχείριση ανηλίκων» ιστορικά. 

     Ακόµη και εάν η «παιδική» πορνογραφία, ως φαινόµενο, συνιστά 
«επίκτητο γνώρισµα» των νεότερων χρόνων, ωστόσο η συνθήκη της εν 
γένει µεταχείρισης του ανηλίκου προσώπου από ενήλικο για την 
ικανοποίηση γενετήσιων σκοπών, δεν συνιστά θλιβερό «προνόµιο» των 
σύγχρονων εποχών. Ίσως αυτή η  δεδοµένη «ευκολία» στον 
προσεταιρισµό του ανηλίκου και η  προσδοκία –που εύκολα 
εκλαµβανόταν από τον ενήλικο ως αµοιβαία- για την «εκπαίδευσή» του,  
ήταν που από τους αρχαίους χρόνους συνιστούσε ο συγχρωτισµός  µαζί 
του µία «ενδιαφέρουσα»  πρόκληση. Είναι αλήθεια πως ακόµη και 
σήµερα διίστανται οι απόψεις περί του κατά πόσο αυτός ο συγχρωτισµός 
ήταν όντως  βλαπτικός, επικίνδυνος ή ακόµη έστω και αµφίσηµος ή 
δυσεξήγητος. Επίσης είναι σωστό πως όταν εξετάζουµε  µε το σύγχρονο 
βλέµµα συµπεριφορές και στάσεις άλλων εποχών, οφείλουµε πάντα να 
λαµβάνουµε υπόψη και τις συνθήκες και περιστάσεις που χαρακτηρίζουν 
και καθορίζουν τις εποχές αυτές. Σε κάθε όµως περίπτωση η κατά το 
δοκούν και χωρίς όρους και προϋποθέσεις εκ µέρους του ενήλικα 
αυθαίρετη αυτοαναγόρευσή του  σε προστάτη του ανηλίκου προσώπου 
δηµιουργεί τουλάχιστον συνθήκες διακινδύνευσης για εκείνο. Αυτός 
βέβαια είναι και ο λόγος που διαχρονικά υπήρχαν νοµοθετικές διατάξεις 
προστασίας του ανηλίκου από καταχρηστικές συµπεριφορές των 
ενηλίκων µε τις εκάστοτε πάντοτε διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τις 
ανάγκες και τις αντιλήψεις κάθε εποχής. 
     Στην ελληνική αρχαιότητα αποτελούσαν αξιόποινες πράξεις οι 
συµπεριφορές της «προαγωγείας» και του «εταιρισµού». Το αδίκηµα της 
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προαγωγείας διέπραττε εκείνος που αντί οικονοµικού ανταλλάγµατος 
παρέδιδε σε τρίτο, το ανήλικο πρόσωπο του οποίου είχε την εξουσία υπό 
τις διάφορες ιδιότητες (συγγενικές, επιτροπικές ή άλλες) που τελούσε 
προς εκείνο και µε σκοπό την γενετήσια εκµετάλλευσή του (µε την 
εξηγήσιµη για τα ήθη της εποχής εξαίρεση των δούλων από τον κύκλο 
των παθόντων)28. Το αδίκηµα δε του «εταιρισµού» διέπραττε ο Αθηναίος 
που εκπορνευόταν και τιµωρούνταν, µέχρι ακόµη και µε θάνατο (εφόσον 
στη συνέχεια παραβίαζε τις επαχθείς συνέπειες που του επιβάλλονταν για 
την πράξη του)29. Οι ανωτέρω αξιόποινες συµπεριφορές τυποποιούνταν 
µε σαφήνεια και πληρότητα σε σειρά σχετικών κανόνων-άρθρων της 
νοµοθεσίας του Σόλωνα.30 
      Στη Βυζαντινή χιλιετία τιµωρούνταν τόσο η πορνεία, όσο και η 
φθορά άνηβης κόρης (παιδοφθορία). Γενικά απαγορευόταν η ερωτική 
συνεύρεση µε κορίτσια πριν από την εφηβεία τους, δηλαδή –κατά 
κανόνα- πριν από τα 12 έτη της ηλικίας τους. Στο Ιουστινιάνειο δίκαιο, 
αν ο δράστης του ανωτέρω εγκλήµατος ήταν «έντιµος» τιµωρούνταν µε 
περιορισµό σε νήσο ή µε εξορία και αν ήταν «ευτελής» µε 
καταναγκαστικά έργα (βλ. σχετ. Μ. Τουρτόγλου, Παρθενοφθορία και 
εύρεσις θησαυρού, Αθήνα 1963 – Κ. Πιτσάκη, Η θέση των 
οµοφυλοφίλων στην βυζαντινή κοινωνία, « Οι περιθωριακοί στο 
Βυζάντιο» Αθήνα 1993, σ. 237-273 – Του ιδίου, Κεφάλαια Βυζαντινού 
Ποινικού ∆ικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1996, σ. 95-
107). Στη νοµοθεσία των Ισαύρων και Μακεδόνων τιµωρούνταν επίσης 
µε σωµατική ποινή ο δράστης φθοράς άνηβης κόρης, η πορνεία, η 
κατάχρηση παιδιών σε ασέλγεια και η αιµοµιξία. Η σχετική ποινική 
καταστολή των εγκληµάτων που αφορούν στη γενετήσια εκµετάλλευση 
ανηλίκων ήταν επιλεκτική και εξαντλούνταν κυρίως στο ηλικιακό όριο 
παροχής συναίνεσης του θύµατος και στην ατιµωρησία του, λόγω της 
ανικανότητάς του προς  διάκριση των πραττοµένων του. Το ίδιο αυτό 
κριτήριο της διακρίσεως  επαναλήφθηκε και στις επόµενες 
ποινικονοµοθετικές προβλέψεις µέχρι σήµερα. Σχετικά µε το αδίκηµα της 
«παιδοφιλίας-παιδεραστίας» κατά το Νόµο ΓΩΜΑ/1911 τιµωρούνταν η 
ασέλγεια µεταξύ των εξουσιαστών π.χ. πατριού, µητριάς, επιτρόπων, 
δασκάλων κ.λ.π. και των εξουσιαζόµενων ηλικίας κάτω των 15 ετών.31  
     Η γενετήσια εκµετάλλευση παιδιών συνιστά σήµερα παράνοµη και 
αξιόποινη συµπεριφορά σε όλο τον σύγχρονο κόσµο και αναγνωρίζεται 
ως τέτοια από τις επιµέρους ποινικές νοµοθεσίες των χωρών. Αν και 
λεπτοµέρειες στις νοµοθεσίες µεταξύ των χωρών (που αφορούν κυρίως 

                                                
28 Βλ. Παράρτηµα Κεφαλαίου 2, Π1 
29 Βλ. Παράρτηµα Κεφαλαίου 2 Π2 
30Σόλων. Αρχαίον Ελληνικόν ∆ίκαιον, σε µετάφραση Νικ. Παπαδούκα. Ιδεοθέατρον, 1999 αλλλά και   
Σόλων. Νόµοι. Εκδοτική Θεσσαλονίκης, ISBN 960–7318–84–6 (χ.χ.). 
31∆ηµόπουλος Χ. Εγκλήµατα της γενετήσιας εκµετάλλευσης ανηλίκων. Νοµική Βιβλιοθήκη 2006, σ.4 
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τον αριθµό των πράξεων που µπορεί να συγκαταλέγονται στην κατηγορία 
των συµπεριφορών γενετήσιας εκµετάλλευσης παιδιών)  µπορεί να 
διαφοροποιούν τη προστασία των ανηλίκων, ωστόσο πάντοτε τίθεται ένα 
ηλικιακό όριο, συνήθως κοντά στην εφηβεία, κάτω από το οποίο κάθε 
σεξουαλική επαφή τιµωρείται. Αδιαµφισβήτητο είναι πως το φαινόµενο 
της γενετήσιας εκµετάλλευσης παιδιών συνδέεται στενά µε το ιδιαίτερο 
εκείνο αίσθηµα παιδοφιλίας που κυριαρχεί σε ενήλικες τους οποίους και 
εν τέλει καταδυναστεύει. Αυτή η «ιδιαίτερη» και ακατανόητη «ανάγκη» 
κάποιων ενηλίκων συνιστά το πεδίο όπου από την µία αναπτύσσονται 
ιδιαίτερα κερδοφόρες εµπορικές δραστηριότητες που την χρησιµοποιούν, 
την πραγµατεύονται και την αποθησαυρίζουν και συγχρόνως από την 
άλλη καταστρέφονται αθώες ανθρώπινες ψυχές.  Το φαινόµενο αυτό 
εκφράζεται σήµερα κυρίως µε την µορφή της εµπορίας παιδιών για 
σεξουαλικούς λόγους, την παιδική πορνογραφία και τις ειδικότερες 
παιδοφιλικές συµπεριφορές. ∆εδοµένης της ταχύτατης τεχνολογικής 
ανάπτυξης που παρέχει στους παραγωγούς και διακινητές του 
πορνογραφικού υλικού ολοένα και περισσότερες δυνατότητες 
προώθησης του «προϊόντος» τους, το φαινόµενο αυτό προσλαµβάνει 
ιδιαίτερα σήµερα ανησυχητικές διαστάσεις.  
    Η παιδική πορνογραφία δεν απασχολούσε σχεδόν καθόλου την κοινή 
γνώµη ούτε και τη νοµική σκέψη πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 
196032. Ενώ λοιπόν η πορνογραφική παραγωγή µέχρι τότε αρκέστηκε 
στη χρήση µιας απλής αναπαράστασης της παιδικής αθωότητας, µε την 
«χρήση» προς τούτο ενηλίκων ατόµων που υποδύονταν τους ανήλικους, 
από κάποιο σηµείο και µετά επέλεξε να συµπεριλάβει στο θέµα της αυτό 
το ίδιο το παιδί προς άµεση πρόκληση, παρακίνηση και τροφοδότηση 
παιδοφιλικών αισθηµάτων, ώστε να προσεταιριστεί και την κατηγορία 
των παιδόφιλων επεκτείνοντας έτσι την πελατεία της και σε ακόµη πιο 
«παθιασµένους» υποστηρικτές.  ∆ραµατική αύξηση των περιπτώσεων 
παιδικής πορνογραφίας σηµειώθηκε κατά την δεκαετία του 1970 µε 
συστηµατική χρήση ανηλίκων ατόµων, ως πρωταγωνιστών σε 
πορνογραφικό υλικό, ενώ έκαναν την εµφάνισή τους και οι πρώτες 
ερασιτεχνικές ταινίες παιδικής πορνογραφίας33. Tα κρούσµατα παιδικής 
πορνογραφίας συνέχισαν µε αυξητικούς ρυθµούς και κατά την επόµενη 
δεκαετία, µέχρι που στις αρχές της δεκαετίας του 1990 µία κορυφαία 
στιγµή της Επιστήµης της Πληροφορικής σηµατοδότησε συγχρόνως την    
εκρηκτική ανάπτυξη της παιδικής πορνογραφίας. Η εµφάνιση του 
διαδικτύου και η ταχύτατη εξάπλωσή του δηµιούργησε τις ιδανικές 
συνθήκες άνθησης του φαινόµενου, ώστε σήµερα πια όλοι να οµολογούν 
πως η παιδική πορνογραφία συνιστά  µάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας.  

                                                
32 Trinidad A.Child Pornography in the Philippines. Psychosocial Trauma and Human Rights   
Program, UP Center for Integrative and Development Studies and UNICEF Manila , 2005, σ. 18. 
33 Trinidad A, όπ. αν. σ. 32 
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2.3.-  Η πορνογραφία κατ’ ανηλίκων στο διαδίκτυο 

      Η παραγωγή και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο 
γνωρίζει µια πρωτοφανή ανάπτυξη από το 1995 κι έπειτα, 
καταλαµβάνοντας σήµερα το 20% του συνολικού πορνογραφικού υλικού 
που διακινείται στον κυβερνοχώρο, σύµφωνα µε το Εθνικό Κέντρο 
αγνοουµένων και Κακοποιηµένων παιδιών (National Center for Missing 
and Exploited children) των ΗΠΑ. Πρόκειται για µία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις στο internet, µε καθαρό κέρδος 2 έως 3 
δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως, γεγονός που έχει οδηγήσει στην 
αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των online εγκληµάτων κατά των 
παιδιών, τα οποία από το έτος 1997 έως τα τέλη του 2005 υπολογίζεται 
ότι αυξήθηκαν κατά 1500% σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι κάθε µήνα εµφανίζονται είκοσι παιδιά 2-12 ετών σε 
τέτοιες ιστοσελίδες, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία που δίνουν κατά καιρούς 
στη δηµοσιότητα οι αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµοί καταπολέµησης 
της παιδοφιλίας στην Ευρώπη, κάθε εβδοµάδα πάνω από 3.000 sites µε 
υλικό παιδικής πορνογραφίας και 20.000 φωτογραφίες µε άσεµνες 
στάσεις παιδιών, από οκτώ µηνών µέχρι 17 ετών, προωθούνται στις 100 
και πλέον χιλιάδες πορνογραφικές ιστοσελίδες του κυβερνοχώρου34.  
       Σύµφωνα µε δηµοσίευση του Κέντρου Έρευνας των Εγκληµάτων 
κατά των Παιδιών του Πανεπιστηµίου του New Hampshire35, σχετικά µε 
την ηλικία και το φύλο των παιδιών που απεικονίζονται σε σεξουαλική 
δραστηριότητα στις ιστοσελίδες µε παιδικό πορνογραφικό υλικό, το 75% 
αυτών είναι ηλικίας 13 έως 17 ετών, το 83% είναι παιδιά ηλικίας 6 έως 
12 ετών, το 39% 3 έως 5 ετών, ενώ το 19% αποτελείται από παιδιά και 
βρέφη κάτω των 3 ετών36. Σε ποσοστό 62% στους διαδικτυακούς τόπους 
µε παιδικό πορνογραφικό υλικό απεικονίζονται κορίτσια, στο 14% 
αγόρια και σε ποσοστό 15% αγόρια και κορίτσια από κοινού. Τέλος, 
όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των εικόνων που είναι αναρτηµένες 
στις σχετικές ιστοσελίδες, το 92% των εικόνων εστιάζουν στα γεννητικά 
όργανα των παιδιών ή παρουσιάζουν σεξουαλική δραστηριότητα, το 80% 
απεικονίζουν διείσδυση στο παιδί ή στοµατικό βιασµό, το 71% περιέχουν 
εικόνες µε επαφή-θωπεία µεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων ενώ το 21% 
των απεικονίσεων περιλαµβάνει εικόνες βίας, µε κυρίαρχες τον βιασµό 
ανηλίκων και τα βασανιστήρια37

 

            Στην προψηφιακή και κυρίως προδιαδικτυακή εποχή η παιδική 
σεξουαλική επίθεση και εκµετάλλευση ήταν περιορισµένη σε φυσικές 
                                                
34   http://www.skai.gr/master_story.php?id=40288 [accessed 02/07/2008] 
35 Wolak J., Mitcell K. Finkelhor D. Internet sex crimes against minors: the response of law 

enforcement. Crimes against Children Research center, University of New Hampsire, National Center 
for Missing and Expoilted children, November 2003. 
36Σε πολλές από τις ιστοσελίδες απεικονίζονται από κοινού παιδιά διαφορετικών ηλικιακών οµάδων, 
για αυτό τα ποσοστά προστιθέµενα υπερβαίνουν το 100%. 
37  Wolak J et al, όπ. αν. 
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τοποθεσίες, όπως παιδικές χαρές,  γειτονικά σπίτια που οι γονείς και οι 
κηδεµόνες εµπιστεύονταν, ακόµα και εκδροµές και κατασκηνώσεις ενώ η 
διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας αφορούσε, ως επί το πλείστον, 
έντυπα, φωτογραφίες και σπανιότερα βιντεοταινίες που κυκλοφορούσαν 
σε «κλειστές» οµάδες ατόµων και απαιτούσαν ένα «φυσικό χώρο» 
συναλλαγής-ανταλλαγής ή κάποια επίφοβη ταχυδροµική αποστολή. Η 
εκρηκτική ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου, δηµιούργησε ένα 
ιδιαίτερα ευνοϊκό έδαφος για όσους έβλεπαν τα παιδιά ως θηράµατα και 
τροφοδότησαν ένα υπέρµετρα επικερδές εµπόριο για τη διακίνηση του 
παράνοµου υλικού. Οι «κλειστές» και περιορισµένες οµάδες του 
παρελθόντος δικτυώθηκαν και απέκτησαν on-line επικοινωνία, 
ικανοποιώντας τις «επιθυµίες» τους µε πολύ µεγαλύτερη ευκολία. 
      Ο κυβερνοχώρος αποτέλεσε το ιδανικότερο πεδίο άνθησης του 
παιδοφιλικού πάθους προσφέροντας άµεση, ανέξοδη και ανώνυµη 
επικοινωνία και κατ’ επέκταση άφοβη και ταχύτατη διακίνηση 
ψηφιακού, πλέον, υλικού κάθε είδους: κειµένου, ήχου, εικόνας και 
βίντεο. Η αρχική διευκόλυνση της επαφής µεταξύ «οµοϊδεατών» πολύ 
γρήγορα παραχώρησε τη θέση της σε µια ολόκληρη βιοµηχανία 
παραγωγής και διανοµής υλικού παιδικής πορνογραφίας µε σκοπό το 
κέρδος. Περισσότερο από 1.000.000 πορνογραφικές εικόνες παιδιών και 
200 νέες ταχυδροµούνται ηλεκτρονικά σε ηµερήσια βάση38. Μέσω 
ειδικών ιστοσελίδων που απευθύνονται σε µόνιµους συνδροµητές, οι 
οποίοι πληρώνουν έως και 100 ευρώ µηνιαίως µε χρήση πιστωτικής 
κάρτας, διατίθενται σε εβδοµαδιαία βάση περίπου 20.000 νέες 
φωτογραφίες. Μία απλή ιστοσελίδα παιδικής πορνογραφίας δέχεται 
µηνιαίως, περίπου 1.000.000 επισκέψεις39. O αριθµός τέτοιων ιστοτόπων 
αυξάνει διαρκώς, όσο υπάρχει η ανάλογη ζήτηση, ενώ ο ετήσιος τζίρος 
από τη σχετική δραστηριότητα υπολογίζεται σε  1.000.000.000 ευρώ. 
     Η ∆ιαδικτυακή εκµετάλλευση παιδιών συντελείται εύκολα και 
συνήθως ερήµην των ανηλίκων ακόµη και την στιγµή που εκείνοι 
θεωρούν απλώς πως συµµετέχουν σε «διαδραστικά παιχνίδια» ενώ στην 
πραγµατικότητα καταναλώνουν και συµµετέχουν στην παραγωγή 
πορνογραφικού υλικού40.  Περιλαµβάνει η εκµετάλλευση αυτή όλες τις 
µορφές σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών µε ένα διαδικτυακό υλικό 
ανηλίκων ιδιαίτερα δελεαστικό σε αυτούς που εµπλέκονται σε 
δραστηριότητες, όπως η κατασκευή, η διανοµή και η εισαγωγή παιδικού 
πορνογραφικού υλικού.  
     Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εν γένει τεχνολογικές δυνατότητες, 
τις οποίες προσφέρει το διαδίκτυο, επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
ανεξάντλητες ποσότητες παιδικού πορνογραφικού υλικού από ολόκληρο 

                                                
38 Wellard S.S. Cause and Effect. Community Care, 2001, pp.26-27. 
39 Jenkins P. Beyond Tolerance: Child Pornography and the Internet, N.Y: University Press, 2001. 
40Λάζος Γ. Πληροφορική και έγκληµα. Νοµική βιβλιοθήκη, 2001, σ. 163 επ. 
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τον κόσµο, υλικό το οποίο καθίσταται άµεσα θεατό και διαθέσιµο σε 
οποιονδήποτε χρήστη εξασφαλίζοντας την ανωνυµία του, σε 
οποιονδήποτε χρόνο ή τόπο, χωρίς ανάγκη µετακίνησης, είτε δωρεάν είτε 
καταβάλλοντας κάποια χρηµατική αµοιβή. Παράλληλα, διευκολύνει τη 
µεταξύ χρηστών ανταλλαγή εικόνων και αναπαραστάσεων υψηλής 
ψηφιακής ευκρίνειας, οι οποίες µάλιστα δεν φθείρονται µε το πέρασµα 
του χρόνου, όπως θα συνέβαινε µε µία συµβατική/εκτυπωµένη 
φωτογραφία, απεικονίσεις οι οποίες αποθηκεύονται εύκολα και σε 
περιορισµένο χώρο στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, ή σε 
αποσπώµενα µέρη αυτού, επιτρέποντας τη δηµιουργία και την εύκολη 
απόκρυψη τεράστιων συλλογών πορνογραφικού υλικού.  
     Επιπρόσθετα, το διαδίκτυο προσφέρει πληθώρα µορφών τέτοιου 
υλικού, φωτογραφικού, ηχητικού και οπτικοαουστικού, ενώ παρέχει και 
τη δυνατότητα ζωντανής αλληλεπιδρώσης (interactive) εµπειρίας, κατά 
την οποία ο χρήστης µπορεί σε πραγµατικό χρόνο να παρακολουθήσει 
την σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού και να συµµετάσχει σε αυτήν, 
εκφράζοντας τις επιθυµίες του και δίδοντας οδηγίες για την on-line 
πραγµατοποίησή τους, αλλά και τη δυνατότητα ζωντανών διαδικτυακών 
συζητήσεων µε παιδιά, υποψήφια θύµατα κακοποίησης, οι οποίες συχνά 
καταλήγουν σε πραγµατικές συναντήσεις.  
     Το ∆ιαδίκτυο είναι εύχρηστο καθιστώντας το εύκολα προσιτό ακόµα 
και στα άτοµα µε ελάχιστη τεχνολογική γνώση, διευκολύνοντας έτσι την 
συσπείρωση των «οµοϊδεατών» σε οµάδες. Ο αντίκτυπος της 
δηµιουργίας αυτών των όµοιων οµάδων υποστήριξης µπορεί να είναι  
ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς απενοχοποιεί µη φυσιολογικές επιθυµίες, 
επιτρέπει στους θύτες να αισθάνονται τη συµπεριφορά τους ως κοινωνικά 
αποδεκτή και χωρίς ηθικά και συνειδησιακά κωλύµατα να αφήνονται 
στην παρόρµησή τους µετατρέποντας σε πραγµατικότητα ό,τι 
φαντασιώνονται. 
     Καθώς το ∆ιαδίκτυο έχει κάνει τον κόσµο µικρότερο, αφού κατάφερε 
να φέρει σε επαφή χρήστες που ήταν αποµακρυσµένοι, ο αποθηκευτικός  
χώρος των Η/Υ έχει αυξηθεί τόσο πολύ ώστε να µπορεί να αποθηκεύσει 
απροσµέτρητα ποσά πληροφοριών. Η ικανότητα αποθήκευσης 
υπολογιστών έχει αυξηθεί στο σηµείο που ένας µικρός σκληρός δίσκος 
προσωπικών υπολογιστών µπορεί  να κρατήσει τόσες πληροφορίες όσες 
και µια Εθνική Βιβλιοθήκη. Τα άτοµα που προωθούν την παιδική 
πορνογραφία χρησιµοποιούν ένα τέτοιο χώρο για να αποθηκεύσουν 
δεκάδες χιλιάδες ψηφιακές εικόνες. Από την άλλη πλευρά ο ανοιχτός 
χαρακτήρας του κυβερνοχώρου σε συνδυασµό µε την ελλιπή κουλτούρα 
διαδικτυακής ασφάλειας καθιστά, περαιτέρω, πιο εύκολη και συχνή την 
ακούσια θέαση υλικού παιδικής πορνογραφίας από ανήλικους, γεγονός 
που µπορεί να τραυµατίσει το ρυθµό της σεξουαλικής τους ωρίµανσης. 
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     Τέλος ο τρόπος που οι παιδόφιλοι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 
εµφανίζεται είτε µέσω συστηµάτων που προωθούν την επικοινωνία και 
τις συζητήσεις σεξουαλικού περιεχοµένου (usenet networks, Bulletin 
board Systems, Internet Relay Chat), είτε µέσα από δίκτυα ανταλλαγής 
υλικού και αρχειοθέτησης συλλογών, είτε ακόµη µέσα από ιστοσελίδες 
που διαφηµίζουν πορνογραφικό υλικό41. Τέτοιο όµως υλικό κυκλοφορεί 
και έξω από τις κοινότητες των παιδοφίλων µε την σκόπιµη και εµβόλιµη 
«επέµβαση» των διακινητών τέτοιου υλικού στη λειτουργία άλλων 
ιστοτόπων µη πορνογραφικού περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα µέσω 
ανώνυµων ηλεκτρονικών µηνυµάτων σε µεγάλα δίκτυα  (newsgroups) 
συζητήσεων ή ακόµη και µέσω παραπλανητικών συµµετοχών σε παιδικά 
ηλεκτρονικά δωµάτια συζητήσεων (chat rooms)42. Αξίζει όµως να 
σηµειώσουµε πως αντιστοίχως αναπτύσσεται και η «νοµική 
πληροφορική». Όπως αναφέρει ο Ιγγλεζάκης « …Πλέον η εύρεση της 
νοµοθεσίας και της νοµολογίας λαµβάνει χώρα ταχύτατα µε τη χρήση 
επιγραµµικών (on line) κυρίως βάσεων δεδοµένων και άλλων 
συστηµάτων νοµικής πληροφόρησης… Νοµική Πληροφορική, εκδόσεις 
Σάκκουλα 2012, σ. 2 ». 
 

2.3.1 ∆ιαδίκτυο- Η κοινωνία της πληροφορίας 
    Ο άνθρωπος µετά τη βιοµηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα, η οποία 
οδήγησε σε αντικατάσταση µεγάλου µέρους του ανθρώπινου δυναµικού 
από τις µηχανές βρίσκεται πλέον στο κατώφλι µιας δεύτερης – όπως 
λέγεται – βιοµηχανικής επανάστασης, κατά την οποία σηµαντικό τµήµα 
της ανθρώπινης νόησης και γνώσης µετατοπίζεται στις µηχανές43.  

Πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη διαδραµάτισε η χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή που επακόλουθα οδήγησε στην εµφάνιση 
του φαινόµενου της συνεχούς διαδικτύωσης πολλών υπολογιστών και τη 
δηµιουργία του λεγόµενου διαδικτύου (internet)44. Ο όρος “internet” 
αποτελεί σύντµηση των λέξεων International networks που σηµαίνει 
παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών.  

Η «κοινωνία της πληροφορίας» δεν αποτελεί µια εικονική 
πραγµατικότητα, αλλά αντίθετα µπορεί να υποστηρίξει κανείς βάσιµα 
πως είναι µορφή του σύγχρονου πολιτισµού. Σε µια εποχή µε 
χαρακτηριστικό την ευρεία τεχνολογική ανάπτυξη που επηρεάζει όλους 
τους τοµείς της οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας και την 
αντικατάσταση της παραδοσιακής τεχνολογίας µε τη διαρκή 

                                                
41 Patterson F. Paedophile Internet activity. Australian Institute of. Criminology,  1998. 
42 Patterson F. όπ. αν. 
43Αργυρόπουλος Α. Ηλεκτρονική εγκληµατικότητα. Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 2001. 
44Ονοµάζεται εκτός από internet και net (δίκτυο) ή information superhighway (λεωφόρος των 
πληροφοριών) ή cyberspace (κυβερνοχώρος).  
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ψηφιοποίηση των µέσων και την απεριόριστη δυνατότητα επεξεργασίας 
των στοιχείων κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, η πληροφορία κατέστη 
κοινός τόπος µεγάλης µερίδας του ανθρώπινου πληθυσµού. Τούτο, όσους 
κινδύνους και αν αναµφίβολα ενέχει, πρέπει να γίνεται δεκτό ότι 
αποτελεί µια µεγαλειώδη κατάκτηση του σύγχρονου πολιτισµού45.  
    Άλλωστε όλα τα παραπάνω έχουν συνειδητοποιηθεί από το νοµικό 
κόσµο και είναι ήδη καταγεγραµµένα σε διεθνή κείµενα, όπως στην 
ΕΣ∆Α (άρθρο 10 παρ. 1), αλλά και σε εθνικά, όπως στο ελληνικό 
σύνταγµα (άρθρο 5α), όπου κατοχυρώνεται η ελευθερία της πληροφορίας, 
που περιλαµβάνει τόσο την ελευθερία του πληροφορείν όσο και την 
ελευθερία του πληροφορείσθαι46. Η ελευθερία αυτή δίχως αµφιβολία στη 
σηµερινή εποχή ισχύει και για τις πληροφορίες που διακινούνται στους 
διαδικτυακούς τόπους.  

Σε σχέση µε το δικαίωµα «στην πληροφορία» το εννοιολογικό 
περιεχόµενο της αντίστοιχης ελευθερίας δεν περιλαµβάνει µόνο την 
αξίωση πρόσβασης σε όλες τις πηγές πληροφοριών, αλλά την ελεύθερη 
και απρόσκοπτη πρόσβαση στις γενικά προσιτές πηγές, χωρίς να 
αντίκειται στην ελευθερία τούτη η απαίτηση από τους παρόχους 
πρόσβασης ύπαρξης ειδικής άδειας σε ορισµένους διαδικτυακούς τόπους, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευπρέπεια των 
επικοινωνιών. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι µε την αλµατώδη 
ανάπτυξη της πληροφορικής και την προβολή στο χώρο του δικαίου του 
έννοµου αγαθού της πληροφορίας αναδείχθηκε παράλληλα και το 
δικαίωµα αυτοδιάθεσης των πληροφοριών, δηλαδή το δικαίωµα να 
αποφασίζει κάποιος ελεύθερα σχετικά µε την αποκάλυψη και τη χρήση 
των προσωπικών του στοιχείων. Εξάλλου στο πλαίσιο αυτής της 
πληροφορικής εξέλιξης πρέπει να γίνεται δεκτό ότι ο αυτοκαθορισµός 
και η αυτονοµία του ατόµου προϋποθέτουν την ελευθερία του να 
αποφασίζει για το τι θα πράξει και τι θα παραλείψει σε συνδυασµό µε την 
πραγµατική δυνατότητα να ενεργεί σύµφωνα µε την απόφασή του αυτή47. 
    Ωστόσο «..η χρήση της πληροφορικής που αποσκοπεί στη 
συγκέντρωση, επεξεργασία και µετάδοση προσωπικών πληροφοριών 
εγκυµονεί κινδύνους προσβολής της προσωπικότητας, της ανεξαρτησίας 
και γενικότερα της ελευθερίας του ανθρώπου….Ο κίνδυνος προσβολής 
της προσωπικότητας πολλαπλασιάζεται λόγω της αλµατώδους προόδου 
της πληροφορικής και της δυνατότητας διασύνδεσης των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και των αρχείων τους…» (Ευγ. Αλεξανδροπούλου-
Αιγυπτιάδου, Ζητήµατα από το ∆ίκαιο της πληροφορικής, εκδ. Σάκκουλα 

                                                
45 Για τον βαθµό διείσδυσης του διαδικτύου στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία βλ. Παράρτηµα κεφ.2 
Π3, τις σχετικές δηµοσευθείσες έρευνες. 
46 Καράκωστας Ι. ∆ίκαιο και internet. Νοµικά ζητήµατα του ∆ιαδικτύου, ∆ίκαιο και Οικονοµία, Β’ 
έκδοση, Π..Ν. Σάκκουλας Αθήνα, 2003, σ. 41 
47 Γέροντας Α. Πληροφορική και δίκαιο. Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 1991, σ. 48 
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2002). Τα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η ραγδαία ανάπτυξη της 
επιστήµης της πληροφορικής και της κυριαρχίας της πληροφορικής 
τεχνολογίας οδήγησαν στην εµφάνιση νέων µορφών εγκληµατικής 
συµπεριφοράς, οι οποίες µάλιστα ευνοούνται από το έλλειµµα του 
υπάρχοντος νοµικού και πραγµατικού καθεστώτος που διέπει το 
διαδίκτυο. 
          Μετατράπηκε έτσι το διαδίκτυο από δηµοκρατικό «forum 
ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων»48 σε έναν ανοιχτό χώρο συνδιαλλαγής 
αλλά και συναλλαγής όπου πολλοί  συµµετέχοντες καταχρώµενοι τα 
χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου µεταφέρουν την παραβατική τους 
δραστηριότητα. 
         Με προσανατολισµό την επίλυση των ποικίλων θεµάτων που έχουν 
ανακύψει από τις εξελίξεις αυτές, τα οποία άπτονται προβληµατισµών 
θετέου ή εφαρµοστέου δικαίου, κινήθηκε τόσο η αµερικανική 
επιστηµονική κοινότητα όσο και η ευρωπαϊκή.  
          Γίνεται όµως άµεσα αντιληπτό ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του 
διαδικτύου, το οποίο καταργεί κάθε έννοια συνόρων, τα νοµικά ζητήµατα 
που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου χρήζουν καθολικής 
αντιµετώπισης από τη διεθνή κοινότητα και δεν αρκούν πλέον οι 
µεµονωµένες λύσεις.  

2.3.2. Η λειτουργία του ∆ιαδικτύου  

Το διαδίκτυο είναι παγκοσµίως το µεγαλύτερο σύστηµα 
υπολογιστών, το οποίο λόγω της ανοικτής δοµής και της απεριόριστης 
εξάπλωσής του συνδέει εκατοντάδες εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον 
κόσµο.  

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα 
συντονιστικό κέντρο49 και τούτο σηµαίνει ότι σε περίπτωση που 
καταστραφεί κάποιο τµήµα του, τότε οι πληροφορίες ακολουθούν άλλη 
δίοδο που παρακάµπτει το κατεστραµµένο τµήµα, ώστε να επιτυγχάνεται 
η συνεχής ροή δεδοµένων εντός του συστήµατος, δίνοντας έτσι την 
εντύπωση ενός ενιαίου πλέγµατος.  

Ειδικότερα, όλοι οι συνδεδεµένοι µε το διαδίκτυο ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές συνεργάζονται για να µεταφέρουν πληροφορίες προς 
διάφορες κατευθύνσεις σε όλο τον κόσµο.  

Με την αποστολή λοιπόν µιας τέτοιας ηλεκτρονικής πληροφορίας, 
αυτή χωρίζεται από το TCP (Transmission Control Protocol) και το ΙΡ 
(Internet Protocol)50 σε µικρότερα κοµµάτια που ονοµάζονται πακέτα 

                                                
48 Μήτρου Λ.Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας. Σάκκουλας, 2002, σ. 20. 
49 Κιούπης ∆. Ποινικό ∆ίκαιο και Internet. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα , 1999 σ. 22 αλλα και 
Καράκωστας Ι., ό.π. σηµ 46 (σ. 3). 
50Υπενθυµίζεται ότι το TCP (Πρωτόκολλο ελέγχου µεταβίβασης) και το ΙΡ (Πρωτόκολλο του 
διαδικτύου) είναι η κοινή γλώσσα των συνδεδεµένων µε το διαδίκτυο υπολογιστών.  



 47 

(packets) και το καθένα αποκτά τη δική του ταυτότητα το κάθε 
µικρότερο κοµµάτι της πληροφορίας (πακέτο) ακολουθεί διαφορετικό 
δρόµο, για να φτάσει στον προορισµό του. Όταν η ηλεκτρονική 
πληροφορία φτάσει στον προορισµό της, τότε όλα τα διασπασµένα 
κοµµάτια (πακέτα) της πληροφορίας ενώνονται ξανά και υπεύθυνο για 
την ασφαλή και ορθή επανένωση αυτή είναι το TCP (Transmission 
Control Protocol) και το ΙΡ (Internet Protocol). Την κυκλοφορία µέσω 
του διαδικτύου διευθύνει ένας ειδικός υπολογιστής που ονοµάζεται 
Router. Ένα πακέτο µπορεί να περάσει από πολλούς Routers ως τον 
προορισµό του.  

Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να γίνει 
δέκτης του πλήθους των υπηρεσιών που προσφέρει, πρέπει να επιλέξει 
έναν από του εξής τρόπους σύνδεσης µε το διαδίκτυο:  

1. ∆ιαρκής σύνδεση µε το διαδίκτυο υφίσταται όταν ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µόνιµα και άµεσα συνδεδεµένος µε ένα 
δίκτυο, το οποίο είναι ακολούθως συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο. Μ' 
αυτόν τρόπο ο χρήστης έχει στη διάθεσή του διαρκώς όλες τις υπηρεσίες 
που προσφέρει το διαδίκτυο. Όµως λόγω του αυξηµένου κόστους αυτού 
του τρόπου σύνδεσης αυτός είναι απαγορευτικός για τους απλούς 
χρήστες και προτιµάται από µεγάλες επιχειρήσεις και ιδρύµατα.  

2. Προσωρινή άµεση σύνδεση µε το διαδίκτυο επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση ενός υπολογιστή, µιας συσκευής modem51 και µιας τηλεφωνικής 
γραµµής και µέσω κλήσεως ενός συνδέσµου εισόδου που οδηγεί ευθέως 
στο διαδίκτυο. Κλασικό παράδειγµα αυτού του είδους σύνδεσης είναι οι 
πανεπιστηµιακοί σύνδεσµοι.  

Έτσι κάποιος φοιτητής καλώντας τον αριθµό τηλεφώνου του 
συνδέσµου εισόδου του πανεπιστηµίου από τον προσωπικό του 
υπολογιστή και δίδοντας το όνοµα συµµετοχής του και τον προσωπικό 
κωδικό εισόδου του στο δίκτυο συνδέεται άµεσα µε το διαδίκτυο.  

Συνήθης τρόπος σύνδεσης µε το διαδίκτυο είναι ο δεύτερος, 
δηλαδή η προσωρινή έµµεση σύνδεση, που προϋποθέτει έναν 
υπολογιστή, µια συσκευή modem, µια τηλεφωνική γραµµή και την 
πληρωµή συνδροµής σε ένα φορέα παροχής πρόσβασης (Internet Service 
Provider)52. Πρακτικά, ο χρήστης καλεί τον αριθµό του παρόχου και 
µόλις επιτευχθεί η σύνδεση του είναι επιτρεπτή η «είσοδος» στο 
διαδίκτυο, όπου µπορεί να κάνει χρήση των διαφόρων λειτουργιών και 
υπηρεσιών του.  
 
                                                
51 ∆ηλαδή ενός κωδικοποιητή που µετατρέπει τις πληροφορίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 
τέτοια µορφή που µπορεί να µεταδοθεί µέσω τηλεφωνικών γραµµών και αντίστροφα. 
52 Οι φορείς παροχής πρόσβασης διακρίνονται σε : α) παροχείς πρόσβασης, που ανοίγουν στους 
πελάτες δίοδο στο διαδίκτυο µέσω δικής τους πρόσβασης σ’ αυτό και β) παροχείς περιεχοµένου, που 
προσφέρουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και παράλληλα δυνατότητα πρόσβασης σε δικό τους 
περιεχόµενο και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες.  
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2.3.3 Ηλεκτρονικό-∆ιαδικτυακό έγκληµα53
 

 .   Ήδη από τη δεκαετία του 1970 παρουσιάστηκε η εγκληµατικότητα 
µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως φαινόµενο που άπτεται του 
ποινικού ενδιαφέροντος, γεγονός που οδήγησε σταδιακά πολλές έννοµες 
τάξεις στη λήψη ειδικών ποινικών νοµοθετικών µέτρων. Τα τελευταία 
χρόνια όµως έκαναν την εµφάνισή τους και περιπτώσεις κατάχρησης του 
κυβερνοχώρου, που δεν παρουσιάζουν πάντα τα χαρακτηριστικά της 
εγκληµατικότητας µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι, είναι 
πλέον αναγκαίο να γίνεται διάκριση µεταξύ του λεγόµενου ηλεκτρονικού 
εγκλήµατος και του διαδικτυακού (cyber crime)54, το οποίο παρουσιάζει 
ποιοτικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις από τον πρώτο λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διαδικτύου, που συνοψίζονται στη 
δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων και προγραµµάτων µεταξύ όλων των 
συνδεδεµένων υπολογιστών.  

Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί η δυσκολία διατύπωσης ενός ενιαίου 
ορισµού που να περιλαµβάνει όλες τις εκφάνσεις του διαδικτυακού 
εγκλήµατος, κάτι που παρατηρείται και αναφορικά µε τον εννοιολογικό 
προσδιορισµό εν γένει της ηλεκτρονικής εγκληµατικότητας. Τούτο 
συµβαίνει, διότι οι παραβάσεις στο διαδίκτυο παρουσιάζουν 
ποικιλοµορφία ως προς τις µορφές εκδήλωσής τους και κατατείνουν στην 
προσβολή διάφορων κάθε φορά έννοµων αγαθών.  

Πάντως η άποψη ότι το διαδικτυακό έγκληµα αποτελεί τον ίδιο 
τύπο εγκλήµατος µε το κοινό και το µόνο στοιχείο που το διαφοροποιεί 
από το κοινό έγκληµα είναι ότι διαπράττεται σε διαφορετικό περιβάλλον, 
αυτό του διαδικτύου, µάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 
Και τούτο, διότι υπάρχουν µεν εγκλήµατα που διαπράττονται τόσο σε 
κοινό όσο και σε ηλεκτρονικό και διαδικτυακό περιβάλλον, ωστόσο 
υπάρχουν και εγκλήµατα που αποκλειστικά τελούνται στο περιβάλλον 
του κυβερνοχώρου55. 

Κατά συνέπεια ένα πρώτο συµπέρασµα αναφορικά µε τον 
εννοιολογικό προσδιορισµό του ηλεκτρονικού και διαδικτυακού 
εγκλήµατος είναι η σαφής διαφοροποίηση των δύο εννοιών τούτων. Το 
παραπάνω συµπέρασµα δεν παραβλέπει σε καµιά περίπτωση τη σχέση 
που τις συνδέει, η οποία είναι σχέση γένους προς είδος. Το ηλεκτρονικό 
έγκληµα είναι έννοια γένους που περιλαµβάνει εννοιολογικά και το 
διαδικτυακό έγκληµα, χωρίς όµως να ταυτίζεται µ' αυτό. Το διαδικτυακό 

                                                
53 Οι ξενόγλωσσοι όροι που απαντώνται σε αγγλικά και ελληνικά κείµενα για το διαδικτυακό έγκληµα 
είναι: cyber crime, internet crime, crime in cyberspace, on line crime και για το ηλεκτρονικό έγκληµα: 
computer crime, communication crime, digital crime, electronic crime, computer related crime.  
54 Ή έγκληµα του κυβερνοχώρου, όπως το αναφέρει ο Ι. Αγγελής στο «∆ιαδίκτυο και ποινικό δίκαιο», 
ΠοινΧρ Ν/2000, σ. 675.   
55Αγγελής Ι. ∆ιαδίκτυο και ποινικό δίκαιο. ΠοινΧρ Ν/2000, σ. 676. 
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έγκληµα είναι δηλαδή µια ειδικότερη µορφή του ηλεκτρονικού 
εγκλήµατος.  

Η δυσκολία της εννοιολογικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού και 
διαδικτυακού εγκλήµατος οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ίσως ένας κοινά 
αποδεκτός ορισµός για το ηλεκτρονικό διαδικτυακό έγκληµα  -µε τον 
κίνδυνο βέβαια να θεωρηθεί αόριστος- θα ήταν ένας ευρύς, που 
περιλαµβάνει όλες εκείνες τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται µε τη 
χρήση του διαδικτύου.  

Προς την κατεύθυνση αυτή ως ηλεκτρονικό έγκληµα θα µπορούσε 
να οριστεί εκείνο το έγκληµα που σχετίζεται µε την οιανδήποτε µορφή 
κατάχρησης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ως 
διαδικτυακό εκείνο που σχετίζεται µε την οιανδήποτε µορφή κατάχρησης 
των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο56. Στην έννοια της 
κατάχρησης θα πρέπει να περιλαµβάνεται κάθε παράνοµη, ανήθικη και 
χωρίς δικαίωµα συµπεριφορά57.  
Με έµφαση πρέπει να τονισθεί ότι τα ανωτέρω µόνο ως εννοιολογικές 
προσεγγίσεις και ως κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να λαµβάνονται υπ' 
όψη, που σκοπό έχουν να µας εισάγουν στο φαινόµενο της ηλεκτρονικής 
εγκληµατικότητας. Σε καµιά περίπτωση δεν αποτελούν ορισµούς 
εγκληµάτων, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οριοθέτησης 
εγκληµατικών συµπεριφορών µε την έννοια που το ποινικό δόγµα 
απαιτεί, αφού δεν περιγράφονται σ’ αυτούς τους «ορισµούς» η 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση των εγκληµάτων, γεγονός που 
τους καθιστά εκ προοιµίου αόριστους. Επαφίεται, λοιπόν, η 
οριστικοποίηση και η πλήρης διασαφήνιση των όρων τούτων στους 
εθνικούς νοµοθέτες και κυρίως η ερµηνεία τους στη νοµολογία των 
δικαστηρίων.  

2.3.4 Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 
Η εγκληµατικότητα µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, κάνει την εµφάνιση της ως ένα νέο ποινικό φαινόµενο 
στα µέσα της δεκαετίας του ’70. Γρήγορα συνειδητοποιείται από τους 
νοµικούς κύκλους ότι οι υπάρχοντες νοµικοί κανόνες δεν είναι δυνατό να 
καλύψουν εννοιολογικά τις νέες αυτές µορφές εγκληµατικής 
συµπεριφοράς, διότι παρουσιάζουν τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε τους ήδη θεσπισµένους κανόνες 
δικαίου. Έτσι, εύλογα οι εθνικές, έννοµες τάξεις προέβησαν σε 
τροποποίηση των ποινικών τους διατάξεων προκειµένου να 
προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα58.  

                                                
56Αγγελής Ι. ∆ιαδίκτυο και ποινικό δίκαιο. ΠοινΧρ Ν/2000, σ. 678. 
57Μυλωνόπουλος Χ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ποινικό ∆ίκαιο. Εκδ. Σάκκουλας  1991, σ. 14. 
58Βλ. Παράρτηµα, Κεφ. 2, Π4 
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Με την εµφάνιση όµως του φαινόµενου της συνεχούς δικτύωσης 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα νοµικά ζητήµατα έγιναν ακόµη πιο 
πολύπλοκα και η ανάγκη νοµικής αντιµετώπισης των συνεχώς 
νεοεµφανιζόµενων εγκληµατικών συµπεριφορών πιο επιτακτική. Ο 
εντοπισµός, εποµένως, των χαρακτηριστικών της «νέας γενιάς» 
εγκληµατικότητας φωτίζει τη ratio της θέσπισης των νέων κανόνων 
ποινικού δικαίου αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την επικινδυνότητα και τις 
προεκτάσεις του νέου αυτού ποινικού φαινόµενου.  

Πρωταρχικό χαρακτηριστικό της εγκληµατικότητας στο διαδίκτυο 
που αναδεικνύει τη διαφορετικότητά της σε σχέση µε άλλες µορφές 
εγκληµατικότητας είναι η έλλειψη φυσικής επαφής του δράστη µε το 
αντικείµενο του εγκλήµατος και η έλλειψη βίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι οι συνέπειες της δε σχετίζονται σε ορισµένες περιπτώσεις µε βίαιες 
συµπεριφορές. Ο δράστης του διαδικτύου δεν εισβάλλει στην κατοικία 
του θύµατος, προκειµένου να αποσπάσει από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του τελευταίου αποθηκευµένα αρχεία, αλλά αποκτά 
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα του θύµατος «σπάζοντας» τους 
κωδικούς πρόσβασης. Αντίστοιχα δεν προκαλεί ζηµιά σε δεδοµένα η στη 
λειτουργία του υπολογιστή του θύµατος µε φυσικό τρόπο – π.χ. 
αφαιρώντας τον σκληρό δίσκο – απλά στέλνει έναν «ιό» που το ίδιο το 
θύµα ανυποψίαστο ενεργοποιεί59.  

Ενώ η έλλειψη βίας παραπέµπει σε µορφές ήπιας εγκληµατικής 
συµπεριφοράς, στην περίπτωση του διαδικτυακού εγκλήµατος κάθε άλλο 
περί τούτου πρόκειται. Η ιδιαίτερη επικινδυνότητα αυτής της µορφής 
εγκληµατικότητας έγκειται στο γεγονός ότι τα θύµατα δεν µπορούν να 
αµυνθούν στην κατάφωρη προσβολή των έννοµων αγαθών τους, αφού 
συχνά ούτε την αντιλαµβάνονται και όταν τα αποτελέσµατα είναι 
αντιληπτά, ο εντοπισµός των δραστών συνήθως είναι εξαιρετικά 
δυσχερής. Εποµένως, ο τρόπος τέλεσης των εγκληµάτων αυτών επιφέρει 
την ατιµωρησία των δραστών.  

Το βασικότερο και µείζονος σηµασίας χαρακτηριστικό της 
εγκληµατικής συµπεριφοράς στο διαδίκτυο είναι η διεθνής φύση της, 
γεγονός που την καθιστά σπουδαίο κίνδυνο πέρα από τα όρια ενός 
κράτους για τη διεθνή κοινότητα. Η διευρυνόµενη διασύνδεση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών καταλύει τα εθνικά σύνορα και οι δράστες 
διαπράττουν τα εγκλήµατά τους χωρίς αυτά να συνδέονται µε ένα 
συγκεκριµένο τόπο. Το ότι το διαδικτυακό έγκληµα ανήκει στην 
κατηγορία των διεθνών εγκληµάτων αποδεικνύεται και από το γεγονός 
ότι τα αποτελέσµατα µπορεί να γίνονται ταυτόχρονα αισθητά σε πολλούς 
τόπους, ενώ λόγω της εκτεταµένης διαδικτύωσης καθίσταται εξαιρετικά 

                                                
59Κιούπης ∆. Αλλοίωση ηλεκτρονικών δεδοµένων και αθέµιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδοµένα. Κενά 

και αδυναµίες της ποινικής νοµοθεσίας. Υπερ. 2000, σ. 961. 
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δύσκολος ο προσδιορισµός του πραγµατικού τόπου τέλεσης του, πόσο 
µάλλον του ιδίου του δράστη.  

Από άποψη θυµατολογικών χαρακτηριστικών και σε αντιδιαστολή 
µε την εγκληµατικότητα µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ο δράστης του 
διαδικτυακού εγκλήµατος συνήθως δε στοχεύει σε συγκεκριµένο θύµα60, 
δεν έχει δηλαδή προεπιλέξει το θύµα του. Αποτέλεσµα τούτου είναι και ο 
µεγάλος «σκοτεινός αριθµός» της εγκληµατικότητας στο χώρο του 
διαδικτύου, αφού ελάχιστες περιπτώσεις καταγγέλλονται61. Η διερεύνηση 
και η διαλεύκανση διαδικτυακών εγκληµάτων καθίστανται ακόµη πιο 
δύσκολες και από το γεγονός των πολλαπλών τόπων τέλεσής τους και 
από το γεγονός ότι η εξωτερίκευση της εγκληµατικής συµπεριφοράς 
µπορεί να εντοπίζεται σε χώρα διαφορετική από εκείνη όπου βρίσκονται 
τα αποδεικτικά στοιχεία.  

Ταυτόχρονα λόγω του µικρού αριθµού ποινικών αποφάσεων σε 
συνδυασµό µε τον αυξηµένο «σκοτεινό αριθµό» της διαδικτυακής 
εγκληµατικότητας είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα 
για τον τύπο του δράστη που παρανοµεί στο διαδίκτυο. Πάντως λόγω της 
ευρείας διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου και της αντίστοιχης 
διάδοσης της τεχνογνωσίας η εγκληµατικότητα που εκδηλώνεται στο 
διαδίκτυο πλέον δεν είναι εγκληµατικότητα ειδικών, δηλαδή µιας 
µεµονωµένης κατηγορίας ατόµων µε κάποιο ιδιαίτερο διανοητικό 
υπόβαθρο και µε ειδικές τεχνικές γνώσεις. ∆εδοµένου της εύκολης και 
ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο - αρκεί µια τηλεφωνική σύνδεση, 
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής µεσαίων δυνατοτήτων και σύνδεση στο 
διαδίκτυο - δράστης µπορεί να είναι οποιοσδήποτε.  

Τούτο µπορεί να επιβεβαιωθεί ενδεικτικά στο αδίκηµα της 
δυσφήµησης, η τέλεση του οποίου επιτυγχάνεται µάλλον πιο εύκολα σε 
διαδικτυακό περιβάλλον, διότι χωρίς την ύπαρξη ιδιαίτερων γνώσεων 
ηλεκτρονικής και χωρίς τη λήψη ιδιαίτερου ρίσκου δύναται κάποιος να 
δυσφηµεί άλλον τη στιγµή που τα σχετικά συστήµατα ασφαλείας 
αδυνατούν να εξαλείψουν ή έστω να περιορίσουν δραστικά τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις62. 

Σε γενικές γραµµές όσοι παραβατούν στο χώρο του διαδικτύου 
µπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες63: α) σε όσους εµφανίζουν 
παραβατική συµπεριφορά ορµώµενοι από την ανάγκη να ικανοποιήσουν 
την περιέργειά τους η απλά να αποκοµίσουν ευχαρίστηση χωρίς να 
                                                
60Βασιλάκη Ε. Καταχρήσεις των νέων µέσων τηλεπικοινωνίας και θέµατα ποινικής τους καταστολής – 

Προετοιµάζοντας το Ποινικό ∆ίκαιο του 21ου αιώνα. Στο Ν. Κουράκη (εκδ. επιµ.) Αντεγκληµατική 
Πολιτική ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, 2000, σ.28-29.  
61Αγγελής Ι. ∆ιαδίκτυο και ποινικό δίκαιο. ΠοινΧρ Ν.2000, σ. 677. 
62Αργυρόπουλος Α. Ηλεκτρονική εγκληµατικότητα. σ. 24-25, ενώ αντίθετα υποστηρίζει ο Αγγελής Ι. 
∆ιαδίκτυο και ποινικό δίκαιο. ΠοινΧρ Ν/2000, σ. 677. 
63Αγγελής Ι. ∆ιαδίκτυο και ποινικό δίκαιο – Έγκληµα στον κυβερνοχώρο (Cybercrime-Internet Crime). 
ΠοινΧρ Ν/2000, σ. 677-678  
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επιδιώκουν κάποιο περιουσιακό όφελος και σ’ αυτήν την κατηγορία 
ανήκουν κυρίως άτοµα νεαρής ηλικίας και β) σε όσους παραβατούν µε 
σκοπό το περιουσιακό όφελος.  

2.3.5 Κατηγοριοποίηση Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος 

 Εγκλήµατα που διαπράττονται σε οποιοδήποτε περιβάλλον  
Είναι σαφές ότι το διαδίκτυο δεν προσφέρεται µόνο για την τέλεση 

εγκληµάτων που προϋποθέτουν αποκλειστικά τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, αλλά προσφέρεται και για την τέλεση των κλασικών 
εγκληµάτων. Μάλιστα θα µπορούσε κάποιος να πει ότι η εξέλιξη της 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας και η εφαρµογή της στη σηµερινή 
καθηµερινότητα διευκόλυνε τη σύγχρονη εγκληµατικότητα, διότι οι 
δράστες προσαρµόζονται στη νέα τεχνολογία και εξελίσσουν τους 
τρόπους τέλεσης των εγκληµάτων, προσλαµβάνοντας µ' αυτό τον τρόπο 
η εγκληµατικότητα νέες διαστάσεις.  

Έτσι, όταν ένα «κοινό» έγκληµα τελείται σε ηλεκτρονικό 
περιβάλλον, δεν έχουµε ένα πρόσθετο στοιχείο στην αντικειµενική 
υπόσταση του αδικήµατος, αλλά έναν εναλλακτικό τρόπο τέλεσης του 
αδικήµατος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και η σύνδεση µε το διαδίκτυο είναι το µέσο τέλεσης της 
εγκληµατικής συµπεριφοράς, το modus operanti. Οι δράστες 
διαπράττουν «κοινά» αδικήµατα µε τη διαφορά ότι ενεργούν στο 
ιδιόµορφο περιβάλλον του διαδικτύου.  

Κλασικά παραδείγµατα εγκληµατικής συµπεριφοράς που 
εκδηλώνεται τόσο σε κοινό περιβάλλον όσο και σε ηλεκτρονικό είναι τα 
αδικήµατα της απειλής, της εκβίασης, της εξύβρισης, της απλής ή 
συκοφαντικής δυσφήµισης µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, της 
πλαστογραφίας, της απάτης, της παραβίασης της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας µε την αντιγραφή πνευµατικού έργου (π.χ. ενός 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή).  

Στις περιπτώσεις των εγκληµάτων αυτών η ήδη θεσπισµένη 
νοµοθεσία καταρχήν  φαίνεται να είναι ικανοποιητική ως προς τη 
διατύπωση της ειδικής υπόστασης τους, αφού περιγράφονται σ' αυτές 
επαρκώς τα αντικειµενικά και τα υποκειµενικά στοιχεία των ως άνω 
εγκληµάτων. Επιφυλάξεις όµως διατυπώνονται ως προς την πληρότητα 
της περιγραφής της ειδικής υπόστασης των µορφών αυτών εγκληµατικής 
συµπεριφοράς και ως προς τον κολασµό των δραστών όπως τούτη 
προβλέπεται από την ήδη υφιστάµενη νοµοθεσία.  

Γι' αυτό θα ήταν σκόπιµη η αναγωγή των κοινών εγκληµάτων που 
τελούνται στο διαδίκτυο σε ξεχωριστή µορφή εγκληµατικότητας. Και 
τούτο λόγω των σηµαντικών διαφορών που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό 
περιβάλλον σε σχέση µε το «κοινό», οι οποίες συνίστανται τόσο στην 
ευρύτητα του (απευθύνεται σε απεριόριστο αριθµό ανθρώπων) όσο και 



 53 

στη διεθνή φύση του (πολλαπλοί τόποι τέλεσης), αλλά κυρίως στον 
τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου 
(αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες, µεγάλη ταχύτητα διάδοσης δεδοµένων, 
όχι συγκεκριµένοι κα ι προκαθορισµένοι αποδέκτες).  

Ειδικότερα, διαφορετικές είναι οι συνέπειες π.χ. που επέρχονται 
από τη δηµοσίευση ενός συκοφαντικού άρθρου σε µια εφηµερίδα που 
απευθύνεται σε περιορισµένο αριθµό αναγνωστών, οι οποίοι µάλιστα 
καλούνται να αγοράσουν την συγκεκριµένη έκδοση και διαφορετικές από 
τη δηµοσίευση του ίδιου άρθρου σε ένα διαδικτυακό τόπο, τον οποίο 
δύνανται να επισκεφτεί απεριόριστος αριθµός χρηστών χωρίς κανένα 
κόστος.  

Εποµένως ορθά ο νοµοθέτης σε ορισµένες περιπτώσεις επιλέγει τη 
θέσπιση ειδικών κανόνων δικαίου που διασφαλίζουν τόσο την πρόληψη 
όσο και την καταστολή της παράνοµης εκµετάλλευσης της τεχνολογίας 
της πληροφόρησης, αφού αυτή η µορφή παραβατικότητας παρουσιάζει 
τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν µια sui generis 
εγκληµατική συµπεριφορά. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε ο 
Έλληνας νοµοθέτης µε τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος της απάτης µε 
υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ)64.  

 Εγκλήµατα που διαπράττονται µόνο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον  
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα εγκλήµατα τα οποία 

τελούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εν ευρεία έννοια. 
Απαιτείται δηλαδή η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειµένου να 
πληρωθεί η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος. Η σύνδεση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή µε το διαδίκτυο δεν αποτελεί προαπαιτούµενο 
για την τέλεση τους, σε αντιδιαστολή µε την περίπτωση των 
διαδικτυακών εγκληµάτων, τέλεση των οποίων νοείται µόνο στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον του διαδικτύου.  

Ειδοποιός διαφορά τούτης της κατηγορίας εγκληµάτων µε την 
κατηγορία εκείνων που τελούνται τόσο σε «κοινό» όσο και σε 
ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι ότι στα πρώτα απαραίτητο στοιχείο της 
αντικειµενικής υπόστασής τους αποτελεί η χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, χωρίς την οποία δεν υφίσταται τέλεσή τους, ενώ στα 
δεύτερα η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε ή χωρίς σύνδεση µε 
το διαδίκτυο είναι ένα µέσο τέλεσης των εγκληµάτων αυτών65.  

Ενδεικτικά σ' αυτήν την κατηγορία υπάγονται τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στα άρθρα 370Β ΠΚ και 370Γ του ελληνικού Ποινικού 
∆ικαίου και σύµφωνα µε τα οποία αξιόποινη είναι η αθέµιτη πρόσβαση 

                                                
64Βλ. Παράρτηµα, Κεφ. 2, Π5 
65Όµως κατά τον Αγγελή, εγκλήµατα που διαπράττονται σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών 
νοούνται µόνο αυτά που τελούνται χωρίς τη χρήση του διαδικτύου. Αγγελής Ι. ∆ιαδίκτυο και ποινικό 

δίκαιο – Έγκληµα στον κυβερνοχώρο (Cybercrime-Internet Crime). ΠοινΧρ Ν/2000, σ. 676-677 
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σε δεδοµένα ηλεκτρονικών υπολογιστών66. Επίσης, τέτοια εγκλήµατα 
αλλοδαπού δικαίου που τελούνται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι για 
παράδειγµα το έγκληµα της αλλοίωσης ηλεκτρονικών δεδοµένων 
(δηλαδή της διαγραφής, απόκρυψης, αχρήστευσης ή µεταβολής 
ηλεκτρονικών δεδοµένων) του άρθρου 303a του Γερµανικού Ποινικού 
Κώδικα67. Πέρα δε από τις εθνικές νοµοθεσίες, στη σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο (Convention οn Cyber-crime) προβλέπεται επίσης στο 
άρθρο 4 του δευτέρου κεφαλαίου η αθέµιτη τροποποίηση δεδοµένων, 
στην οποία θα αναφερθούµε παρακάτω.  

 
 «Γνήσια» εγκλήµατα κυβερνοχώρου  (ή «διαδικτυακά εγκλήµατα»)68 

Αναφέραµε νωρίτερα πως τα διαδικτυακά εγκλήµατα αποτελούν 
έννοια είδους σε σχέση µε τα ηλεκτρονικά εγκλήµατα, τα οποία είναι 
ευρύτερη έννοια και περιλαµβάνουν εννοιολογικά τα πρώτα. Όταν, 
λοιπόν, γίνεται λόγος για τα διαδικτυακά εγκλήµατα νοούνται εκείνα που 
τελούνται σε διαδικτυακό περιβάλλον αποκλειστικά.  

Για την πλήρωση της αντικειµενικής υπόστασής τους απαιτείται η 
σύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε το διαδίκτυο. ∆εν αρκεί για 
την διάπραξή τους µόνο η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε 
περίπτωση δηλαδή που ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεµένος µε το 
διαδίκτυο, αλλά ενεργεί αυτοτελώς, οποιοδήποτε έγκληµα και αν 
διαπραχθεί, θεωρείται έγκληµα τελούµενο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.  

Τέτοιας κατηγορίας αδικήµατα αποτελούν ενδεικτικά η µεταβίβαση 
αποκρυπτογραφηµένων κειµένων χωρίς σχετική άδεια, η µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε συστήµατα πληροφοριών και η µόλυνση 
συστήµατος πληροφοριών µε ιούς. Ως γνήσια διαδικτυακά εγκλήµατα 
µπορούν να θεωρηθούν ακόµη και αυτά που θεσπίζoνται από τη 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση του 
εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο (Convention οn Cyber-crime) στα άρθρα 
2 έως 10, όπως θα δούµε παρακάτω.  

Καταληκτικά, αξίζει να αναφερθεί η νέα τάση στην ποινική 
επιστήµη που έχει ως στόχο να αποφεύγει την αυστηρή διάκριση µεταξύ 
των εγκληµάτων τελούµενων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και αυτών που 
τελούνται στο διαδίκτυο και να ενοποιεί αυτές τις κατηγορίες σε µια 
ενιαία των «εγκληµάτων πληροφορικής»69. Εξάλλου η θέσπιση 
διατάξεων µε όσο το δυνατόν ουδέτερους τεχνολογικούς όρους 
ενδείκνυται στα εγκλήµατα αυτά προκειµένου το γλωσσικό κριτήριο να 

                                                
66Βλ. Παράρτηµα, Κεφ. 2, Π6 
67Κιούπης ∆. Αλλοίωση ηλεκτρονικών δεδοµένων και αθέµιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδοµένα. Κενά 

και αδυναµίες της ποινικής νοµοθεσίας. Υπεράσπιση/2000, σ. 963-964. 
68Βλ. Παράρτηµα, Κεφ. 2, Π7 
69Βλ. Παράρτηµα, Κεφ. 2, Π8 



 55 

περιλαµβάνει στο εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων αυτών κάθε νέα 
τεχνολογική εξέλιξη και να παραµένουν τα νοµοθετικά µέτρα επίκαιρα.  

 

2.3.6 Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Εγκληµατία  

       Οι δράστες των γνήσιων ψηφιακών εγκληµάτων δραστηριοποιούνται  
αποκλειστικά στον κυβερνοχώρο και χρησιµοποιούν αποκλειστικά και 
µόνο την ψηφιακή τεχνολογία για να παραβούν το νόµο. Συγκεκριµένα, 
οι άνθρωποι που διαπράττουν τα εγκλήµατα υπολογιστών διαφέρουν 
µεταξύ τους ανάλογα µε τις δεξιότητες, τη γνώση, τους πόρους και τα 
κίνητρά τους, έχουν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων που στηρίζονται 
στη βασική τους εκπαίδευση, τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις και 
στην εµπειρία τους στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
      Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγοριοποίηση τέτοιων 
«ψηφιακών» δραστών παιδικής πορνογραφίας στην οποία προβαίνει σε 
σχετική έρευνά του το Ινστιτούτο Εγκληµατολογίας της Αυστραλίας70.  
   Οι δράστες του εγκλήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο 
τίθενται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα κίνητρά τους, ξεκινώντας από 
αυτούς που δεν έχουν άµεση εµπλοκή µε τον ανήλικο και καταλήγοντας 
σε αυτούς που επιδιώκουν τη σεξουαλική συναναστροφή µε αυτόν. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης έρευνας, περιγράφονται οχτώ 
τύποι δραστών:  

1) Ο πρώτος αποτελεί το άτοµο που κάνει χρήση του διαδικτύου και 
δίχως τη θέλησή του (για παράδειγµα µε τη µέθοδο του spamming)71 
συναντά παιδικό πορνογραφικό υλικό και, παρά το γεγονός ότι δε το 
επιδίωξε, δέχεται να το κρατήσει,  

2) Ο δεύτερος τύπος χρήστη περιγράφει το άτοµο που φαντασιώνεται 
σεξουαλικά ανήλικους, αποτυπώνει σε ψηφιακής µορφής κείµενα τις 
συγκεκριµένες του φαντασιώσεις στον υπολογιστή του ή κάνει 
προσωπική χρήση ψηφιακών φωτογραφιών, δίχως όµως να προτίθεται να 
τις διανέµει σε άλλους,  

3) Τον τρίτο τύπο αποτελεί ο «αλιευτής», που επιζητεί υλικό παιδικής 
πορνογραφίας ενεργά, επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό και µε άλλους 
χρήστες µε συναφείς προτιµήσεις,   

4) Ο τέταρτος τύπος κάνει χρήση πορνογραφικού υλικού το οποίο 
περιέχεται σε διαδικτυακούς τόπους ή chat rooms, όπου δεν απαιτούνται 

                                                
70
Κ rone T. A typology of on-line child pornography offending, Trends and Issues in crime and criminal Justice. 

No 279, Ιούνιος 2004, δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα 
http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi279.pdf [accessed 19/09/2008] 
71Με τον όρο spamming εννοείται η µέθοδος αποστολής διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω e-mail, χωρίς να έχει 
προηγηθεί αίτηµα του παραλήπτη και πολύ περισσότερο χωρίς τη συναίνεσή του. Βλ. σχετικά Αλεξανδρίδου Ε., 
Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Επιµέλεια: Γιοβανόπουλος Ρ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
2004, σ. 195 επ.  
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κωδικοί ασφαλείας, εγγραφές και οτιδήποτε άλλο σχετικό για να 
αποκτήσει πρόσβαση.  

5) Ο επόµενος τύπος, εν αντιθέσει µε τον προηγούµενο, επιζητά πάντα 
εχέγγυα στις «συναλλαγές» του. Για παράδειγµα ορισµένα δίκτυα 
ανταλλαγής υλικού απαιτούν, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής 
νέων µελών, να κατατεθεί από τα τελευταία µερίδα των προσωπικών 
τους συλλογών, «κλειδώνοντας» µε τον τρόπο αυτό τα µέλη τους,   

6) Ο έκτος τύπος αποτελεί τον λεγόµενο groomer, ο οποίος 
προσελκύει µέσω του ίντερνετ ανηλίκους, ώστε να τους κακοποιήσει 
σεξουαλικά72. Η χρήση  παιδικού πορνογραφικού υλικού στοχεύει στην 
περίπτωση αυτή στην «προετοιµασία» του ανήλικου για την ειδική αυτή 
περίσταση και στην άµβλυνση της  συστολής του, 

7) Ο έβδοµος τύπος τελεί σεξουαλικά εγκλήµατα εις βάρος ανηλίκων. 
Για τον συγκεκριµένο, η παιδική πορνογραφία χρησιµοποιείται ως 
πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητάς του, καθώς ο ίδιος παράγει το υλικό 
µε την κακοποίηση του παιδιού και εν συνεχεία το διακινεί στο 
διαδίκτυο. ∆εν αποκλείεται να πείθει και τα ίδια τα παιδιά να διαθέσουν 
τις φωτογραφίες τους,  

8) Ο τελευταίος τύπος περιγράφει αυτόν που πουλά το πορνογραφικό 
υλικό στο σύνολο των ανωτέρω, επιδιώκει δηλαδή µέσω αυτής του της 
πράξεις να αποκοµίσει οικονοµικό όφελος. Ο ίδιος ενδέχεται να έχει 
σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά, αλλά αυτό µπορεί κιόλας να µη 
συµβαίνει.  

 

2.4 Το Συµβούλιο της Ευρώπης για το διαδικτυακό έγκληµα 

2.4.1 Συστάσεις 

     Η πρώτη ουσιαστική απάντηση της διεθνούς κοινότητας στο 
πρόβληµα του διαδικτυακού εγκλήµατος επιχειρήθηκε µέσω του 
Συµβουλίου της Ευρώπης µε την έκδοση αρχικά των παρακάτω 
Συστάσεών του και στη συνέχεια µε την πολύ κρίσιµη διεθνή σύµβαση 
για το Κυβερνοέγκληµα. 
Ειδικότερα, το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε τρεις συστάσεις   
(recommendations) χωρίς δεσµευτικό µεν χαρακτήρα για τα κράτη µέλη 
αλλά ως υποδείξεις προς εκείνα να ακολουθήσουν την συνιστάµενη 
συµπεριφορά, χρησιµοποιώντας τις συστάσεις του, ως κατευθυντήριες 
γραµµές. Πρόκειται καταρχήν για τη Σύσταση  R9/1989 σχετική µε το 
                                                
72Αναλυτικότερα για το grooming ανάτρεξε και. στην ιστοσελίδα: 
http://www.saferinternet.gr/Θέµατα/Πορνογραφία/Τιείναιτοgrooming/tabid/71/Default.aspx [accessed 
12/03/2009] 
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έγκληµα που διαπράττεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(Recommendation No R 9/1989 on Computer-related crime), για την 
πολύ σπουδαία επίσης Σύσταση  R13/ 1995 (Recommendation Νο R 
13/1995 Problems of criminal procedural Law connected with 
information technology) µε την οποία καθιερώνονται για πρώτη φορά σε 
διεθνές νοµοθετικό κείµενο, γενικές δικονοµικές αρχές ισχύουσες κατά 
τη διερεύνηση των ηλεκτρονικών εγκληµάτων (βλ. Ζάνη Α., «Media και 
έγκληµα: Το διαδικτυακό έγκληµα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2005, σελ 
180-182) και τέλος για τη Σύσταση  R 8/2001 που αφορά  την 
αυτορύθµιση σε θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του διαδικτύου73 
(Recommendation No R 8/2001 on self-regulation concerning cyber 
content).  

Το Συµβούλιο όµως δεν αρκέστηκε στις µη δεσµευτικές του 
Συστάσεις προς τα κράτη µέλη, παρά στις 23 Νοεµβρίου 2001 κατέληξε 
στην κεφαλαιώδους σηµασίας διεθνή σύµβαση για τα εγκλήµατα στον 
κυβερνοχώρο, µε την οποία τα κράτη µέλη ανέλαβαν την διεθνή 
υποχρέωση µετά την επικύρωση της από τις εσωτερικές έννοµες τάξεις 
να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της.  

 

2.4.2 Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
καταπολέµηση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο (Convention 

on Cyber-crime)
74

 

2.4.2α Ο σκοπός της Σύµβασης  
Το Συµβούλιο της Ευρώπης διαβλέποντας τα προβλήµατα της 

ανεκτελεστότητας των Συστάσεών του προχώρησε ακόµη περισσότερο 
θέτοντας πλέον τα κράτη µέλη του, προ των ευθυνών τους, µε την 
συνυπογραφή αυτής της διεθνούς συµβάσεως75.  Γνωστή και ως 
Σύµβαση της Βουδαπέστης λόγω του τόπου υπογραφής της, αποσκοπεί 
στην  χάραξη κοινής αντεγκληµατικής πολιτικής. Απαραίτητη 
προϋπόθεση συνιστά η εναρµόνιση των εσωτερικών ποινικών 
νοµοθεσιών των κρατών-µελών στον τοµέα της εγκληµατικότητας στον 
κυβερνοχώρο.  Σκοπός της Σύµβασης είναι η προστασία της διεθνούς 
κοινότητας από την ολοένα αυξανόµενη διαδικτυακή εγκληµατικότητα, 
µε τη καθιέρωση κοινών ουσιαστικών και δικονοµικών ποινικών αρχών,  
τη θέσπιση της απαραίτητης και αποτελεσµατικής νοµοθεσίας από τα 
κράτη µέλη και µε την ανάπτυξη της αναγκαίας δικαστικής συνεργασίας 
µεταξύ των κρατών µελών.  
                                                
73∆ηλαδή τα δεδοµένα – στοιχεία (data) που διακινούνται στο διαδίκτυο. 
74 Για το πλήρες κείµενο της Σύµβασης http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc  
75 Βλ. Παράρτηµα, Κεφ. 2, Π10 αλλά και  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=19/05/2014&CL=E
NG [accessed 19/05/2014]  
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2.4.2β Το περιεχόµενο της Σύµβασης  
     Στο προοίµιο της σύµβασης διαπιστώνεται το πρόβληµα και 

προβλέπεται η ανάγκη θέσπισης νοµοθεσίας σχετικής µε το έγκληµα στο 
διαδίκτυο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι ορισµοί σηµαντικών εννοιών, 
όπως η έννοια του ηλεκτρονικού συστήµατος (computer system), του 
ηλεκτρονικού δεδοµένου (computer data) η του παρόχου πρόσβασης 
(service provider) µε στόχο την κοινή προσέγγιση από τα κράτη µέλη 
τέτοιων όρων. Στο πρώτο µέρος του δευτέρου κεφαλαίου αναφέρονται τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο µε την πρόβλεψη 
ειδικών αδικηµάτων που στρέφονται κατά της εµπιστευτικότητας, 
ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των «δεδοµένων» και των 
«συστηµάτων» αλλά και άλλων αδικηµάτων, όπως της παράνοµης 
πρόσβασης  (άρθρο 2), καθώς σε προστατευόµενο  έννοµο αγαθό 
ανάγεται η ασφάλεια του ηλεκτρονικού συστήµατος, δηλαδή η πρόληψη 
της πρόσβασης σε ένα σύστηµα από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα76, το 
έγκληµα της αθέµιτης υποκλοπής δεδοµένων (άρθρο 3), της επέµβασης 
σε ηλεκτρονικά δεδοµένα (άρθρο 4), της επέµβασης σε σύστηµα (άρθρο 
5), της κατάχρησης των υπηρεσιών του διαδικτύου (άρθρο 6). Επιπλέον, 
τα κράτη µέλη καλούνται µε την υπογραφή της Σύµβασης να θεσπίσουν 
ειδικές ποινικές διατάξεις για κοινά εγκλήµατα που όµως διαπράττονται  
µε υπολογιστές, όπως της πλαστογραφίας και της απάτης.  

Στο πολύ σηµαντικό άρθρο 9 της Σύµβασης γίνεται ιδιαίτερη µνεία  
για τα εγκλήµατα που σχετίζονται µε το περιεχόµενο που διακινείται 
µέσω διαδικτύου και ειδικά σχετικά µε την παιδική πορνογραφία77.  
          Συγκεκριµένα στην πρώτη παράγραφο του άρθρου συστήνεται στα 
κράτη µέλη να ποινικοποιήσουν συγκεκριµένες αξιόποινες 
συµπεριφορές, που  είναι: 
α) η παραγωγή παιδικής πορνογραφίας µε σκοπό τη διανοµή της, 
διαµέσου συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
β) η προσφορά ή διάθεση πορνογραφικού υλικού δια µέσου συστήµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
γ) η διανοµή ή εκποµπή πορνογραφικού υλικού δια µέσου συστήµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
δ) η προετοιµασία παιδικής πορνογραφίας µέσω ενός συστήµατος 
υπολογιστών για τον ίδιο τον δράστη ή για άλλον, 
ε) η κατοχή παιδικής πορνογραφίας σε σύστηµα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή σε δεδοµένα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποθηκευµένα σε 
κάποιο µέσο. 
                                                
76Στο εσωτερικό µας δίκαιο υφίσταται αντίστοιχη διάταξη, άρθρο 370Γ παρ.2 ΠΚ.  
77 Για το πλήρες κείµενο του άρθρου στην αγγλική γλώσσα βλ. Παράρτηµα, κεφ. 2, Π 12. 
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      Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου δίδεται ο ορισµός της έννοιας 
«παιδική πορνογραφία» κατά την οποία ο όρος  περιλαµβάνει υλικό 
πορνογραφικό που οπτικώς αναπαριστά: 
α) ανήλικο εµπλεκόµενο σε σεξουαλική σαφή συµπεριφορά, 
β) άτοµο που παριστάνει έναν ανήλικο να εµπλέκεται σε σεξουαλική 
σαφή συµπεριφορά, 
γ) ρεαλιστικές εικόνες που παριστάνουν έναν ανήλικο να εµπλέκεται σε 
σεξουαλική σαφή συµπεριφορά. 
      Στη τρίτη παράγραφο το άρθρου τίθενται τα ηλικιακά όρια της 
ανηλικότητας, ως έννοιας που χρησιµοποιείται στο άρθρο και που είναι η 
ηλικία των 18 ετών (µε το δικαίωµα κάθε κράτους να την ορίσει σε 
µικρότερη ηλικία, όχι όµως µικρότερη των 16 ετών) και στη τελευταία 
παράγραφο περιγράφονται οι επιτρεπτές περιπτώσεις επιφυλάξεων εκ 
µέρους των κρατών µελών. 
       Στο δεύτερο µέρος του δευτέρου κεφαλαίου βρίσκονται οι διατάξεις 
του ποινικού δικονοµικού δικαίου78, ενώ τέλος, στο τρίτο µέρος γίνεται 
αναφορά σε θέµατα δικαιοδοσίας79.  
     Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει διατάξεις διεθνούς δικαστικής 
συνεργασίας που αναφέρονται στην έκδοση, σε γενικές αρχές σχετικά µε 
την αµοιβαία συνδροµή, σε παροχή αυτοµατοποιηµένων πληροφοριών, 
στην ταχεία διαφύλαξη δεδοµένων αποθηκευµένων σε υπολογιστή και 
στην ταχεία γνωστοποίηση των διαφυλαγµένων διακινούµενων 
δεδοµένων.  
    Επιπρόσθετα, στις 28.1.2003 υπογράφηκε στο Στρασβούργο το 
συµπληρωµατικό πρωτόκολλο προς συµπλήρωση της συµβάσεως της 
Βουδαπέστης για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. 
Πρόκειται για το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης. Σ’ αυτό 
ποινικοποιούνται πράξεις ρατσισµού και ξενοφοβίας που διαπράττονται 
µέσω του διαδικτύου.  

                                                
78Αναφέρονται σε θέµατα ταχείας διαφύλαξης αποθηκευµένων δεδοµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(expedited preservation of stored computer data), ταχείας διαφύλαξης και γνωστοποίησης 
διακινούµενων αρχείων (expedited preservation and disclosure of traffic data), εντολής παροχής 
πληροφοριών (production order) έρευνας και κατάσχεσης αποθηκευµένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
στοιχείων (search and seizure of stored computer data), πραγµατικού χρόνου συλλογής διακινούµενων 
δεδοµένων (real-time collection of traffic data), καθώς και παγίδευσης – υποκλοπής περιεχοµένου 
δεδοµένων (intercention of content data) 
79Αγγελής Ι. Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον 

κυβερνοχώρο. Ποιν∆ικ 12/2001, σ. 1219.  
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2.5 Το ηλεκτρονικό έγκληµα στο εσωτερικό δίκαιο 

2.5.1 Εσωτερικό ∆ίκαιο και διαδικτυακή ορολογία  

Η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστήµης της πληροφορικής δηµιούργησε 
µία πληθώρα τεχνοκρατικών εννοιών που κατέκλυσε βαθµιαία την 
καθηµερινότητα του πολίτη και στην οποία βασίστηκε η δυνατότητα 
επικοινωνίας του, ώστε σήµερα πια να µιλάµε για την ύπαρξη µιας νέας 
«γλώσσας » επικοινωνίας, αυτής της Πληροφορικής. Η ορολογία του 
κόσµου των υπολογιστών δεν έµεινε µόνο τεχνική αλλά αναγκαία 
µετεξελίχθηκε και σε νοµική καθώς οι υπολογιστές εισχώρησαν στην 
καθηµερινότητα του πολίτη διαµορφώνοντας τις σχέσεις του µε το εν 
γένει περιβάλλον του. Τόσο η τεχνική όσο όµως και η νοµική ορολογία  
είναι διατυπωµένη κατά κανόνα - στην αγγλική γλώσσα. Η αντίστοιχη 
µεταφορά των όρων αυτών στα ελληνικά δεν είναι ούτε εύκολη ούτε 
δόκιµη. Βέβαια κατά την καθηµερινή πρακτική πολλοί όροι 
χρησιµοποιούνται στην ξενόγλωσση διάστασή τους, κατά τρόπο που 
τείνουν να ενσωµατωθούν και στο ελληνικό νοµικό λεξιλόγιο. Έτσι π.χ. 
αντί του ελληνικού όρου διαδικτυακό έγκληµα ή έγκληµα στο διαδίκτυο 
ή έγκληµα στον κυβερνοχώρο πολλές φορές χρησιµοποιείται αυτούσιος ο 
όρος Cyber crime ή Internet crime. Σχετικοί µε το θέµα ξενόγλωσσοι 
όροι είναι: Cyber crime, Internet, crime, Crime in cyberspace, On line 
crime, On line computer communication crime, Digital crime, Electronic 
crime, Electronic evidence, Computer crimes (υπολογιστικά εγκλήµατα), 
Computer related crime80. Σχετικοί µε το δράστη όροι είναι: Hacker, 
Cracker, Internet freak, Cyber crook, Cyber freak, Internet freak.  

Το πρόβληµα αυτό της ελληνικής νοµικής ορολογίας παρουσιάζεται 
όχι µόνο στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, αλλά και στο 
αντίστοιχο του ποινικού δικονοµικού δικαίου. ∆ιευκρινίζεται ότι στην 
παρούσα διατριβή γίνεται προσπάθεια χρησιµοποίησης των σχετικών 
όρων στην ελληνική γλώσσα, για την πληρέστερη όµως κατανόησή τους, 
χρησιµοποιείται σε παρένθεση και ο αγγλικός όρος, όπου αυτό 
απαιτείται. Η ανάγκη παράθεσης και των ξενόγλωσσων όρων προκύπτει 
από το γεγονός ότι οι όροι αυτοί δεν έχουν ακόµα δοκιµαστεί στην 
ελληνική νοµική πρακτική. Για έννοιες µε το ίδιο νοµικό περιεχόµενο 
χρησιµοποιούνται στην ελληνική γλώσσα διαφορετικοί όροι. 

 Πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί ότι, η διαφορετική κατανόηση - 
αντίληψη των ίδιων εννοιών από τον τεχνικό και νοµικό αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του υπό εξέταση θέµατος. Έτσι, π.χ. 
διαφορετικά αντιλαµβάνεται την έννοια του όρου "κυβερνοχώρος", 
                                                
80Κιούπης ∆. Αλλοίωση ηλεκτρονικών δεδοµένων και αθέµιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδοµένα. Κενά 

και αδυναµίες της Ελληνικής Νοµοθεσίας. Υπεράσπιση.2000, σ. 959. 
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"ασφάλεια", "χάκερ"  ο τεχνικός και διαφορετικά ο νοµικός. Για τη 
νοµική επιστήµη οι έννοιες έχουν το περιεχόµενο που ρητώς τους 
προσδίδει ο νόµος. Σε περίπτωση δε, που δεν υπάρχει σχετικός νόµος, 
ανατρέχει ο νοµικός στη νοµολογία, δηλαδή, στις υπάρχουσες δικαστικές 
αποφάσεις. 

 Για την ύπαρξη όµως σχετικής νοµολογίας, είναι απαραίτητο να έχει 
"φθάσει" η υπόθεση ή άλλη παρόµοια στο δικαστήριο. Σε περίπτωση 
που, ούτε νοµολογία υπάρχει, ο νοµικός ανατρέχει στη νοµική επιστήµη, 
προς αναζήτηση θεωρητικής τουλάχιστον λύσης του θέµατος. Αυτό 
βέβαια δεν σηµαίνει ότι, η νοµική θεωρία, όπως αυτή έχει αναπτυχθεί ή 
αναπτύσσεται από τη (νοµική) επιστήµη, γίνεται υποχρεωτικώς δεκτή 
στην νοµική πρακτική, δηλαδή στην διερεύνηση ή την εκδίκαση των 
σχετικών εγκληµάτων.  

2.5.2 ∆ιαδίκτυο και Ποινικό δίκαιο 

- ∆ιαδίκτυο και Γενικό Ποινικό δίκαιο 
 Στην Ελληνική έννοµη τάξη δεν υπάρχει γενικός νόµος που να 

αναφέρεται αποκλειστικά σε θέµατα διαδικτύου και ειδικότερα να 
ρυθµίζει την συµπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου από άποψη 
ποινικού δικαίου. Ο Ν. 1805/88, ο οποίος τροποποίησε ή συµπλήρωσε τις 
σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα ( άρθρα 13γ, 370Β, 370Γ, 386Α ) 
αφορά τα εγκλήµατα που διαπράττονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
(Computer crimes), δηλαδή αναφέρεται γενικώς στην ηλεκτρονική 
εγκληµατικότητα. Όταν καταρτιζόταν ο νόµος αυτός το διαδίκτυο δεν 
είχε λάβει τις σηµερινές του διαστάσεις και κατά συνέπεια δεν είχε γίνει 
αισθητή η ανάγκη καταρτίσεως ειδικότερης νοµοθεσίας. Η διατύπωση 
όµως του νόµου αυτού έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο (συνδυασµός τεχνικών 
και νοµικών εννοιών), που είναι εµφανής η επιθυµία του συντάκτη, να 
περιλάβει στο µέλλον και κάθε µορφή συµπεριφοράς, που θα 
δηµιουργήσει η εξέλιξη της τεχνολογίας.  

 Ανεξάρτητα από το εάν ο παραπάνω Ν. 1805/1988 επαρκεί ή όχι για 
την ποινική κάλυψη των θεµάτων που προκύπτουν από την ανάπτυξη της 
πληροφορικής το βέβαιο είναι ότι, δεν επαρκεί να "καλύψει" τα 
εγκλήµατα που έχουν παρουσιαστεί από την χρήση του διαδικτύου. Στο 
βαθµό βέβαια που τα προβλεπόµενα εγκλήµατα (370Β, 370Γ, 386Α) 
διαπράττονται και σε περιβάλλον ∆ιαδικτύου (Internet), τότε τα άρθρα 
αυτά, εφαρµόζονται και στις εκάστοτε συγκεκριµένες περιπτώσεις. 

 
- ∆ιαδίκτυο και Ειδικό Ποινικό δίκαιο 

Είναι γνωστό ότι για να "µπει" κάποιος στον κυβερνοχώρο (internet) 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση του τοµέα τηλεπικοινωνιών 
(σταθερού ή κινητού τηλεφώνου ). Η χρήση αυτή επιτυγχάνεται µε την 
σύνδεση του χρήστη µε µια εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε 
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ιδιώτες. Απαραίτητο βέβαια είναι να διαθέτει ο χρήστης τον κατάλληλο 
τεχνολογικό εξοπλισµό. Κατά συνέπεια οι σχετικοί µε τις 
τηλεπικοινωνίες νόµοι έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την χρήση του 
διαδικτύου. Με άλλα λόγια το διαδίκτυο (internet) δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά µια µορφή επικοινωνίας που γίνεται µε την βοήθεια ή δια µέσου 
των τηλεπικοινωνιών. Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω σχετικοί µε το 
διαδίκτυο Νόµοι είναι : 
-   Ο Ν. 3471/2006  σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που αντικατέστησε το Ν.2774/22.12.99 για την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, σε 
συνδυασµό µε το Ν.2472 /10.4.97 "προστασία ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα". 
- Ο Ν. 2867/19-12-2000 για την οργάνωση και λειτουργία 
τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις που αντικατέστησε τον  Ν. 
2246/20.10.1994 για την " Οργάνωση και Λειτουργία του Τοµέα 
Τηλεπικοινωνιών", πλην των διατάξεών του που αφορούν την παροχή 
ταχυδροµικών υπηρεσιών (άρθρο 13 §12 Ν. 2867/2000) και των 
διατάξεων εκείνων που αναφέρονται στην σύσταση της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (άρθρ. 3§1Ν. 
2867/2000).  
-  Ο Ν. 2225/20.7.94 για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης 
και επικοινωνίας. 
 

2.5.3 ∆ικαιοδοσία στο ∆ιαδίκτυο  

     Το πρόβληµα της δικαιοδοσίας στα εγκλήµατα που τελούνται στο 
∆ιαδίκτυο δεν είναι απλό καθώς το ∆ιαδίκτυο λόγω της παγκοσµιότητάς 
του επιτρέπει στον οποιοδήποτε να εισάγει και να καταστήσει 
προσβάσιµη από όλα τα σηµεία του πλανήτη οποιαδήποτε πληροφορία 
θελήσει. Μέσω της δυναµικής εισβολής του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και της λειτουργίας του ∆ιαδικτύου αναπτύσσονται αναρίθµητες 
δυνατότητες χρήσης και κατάχρησης που αφορούν την ηλεκτρονική 
επεξεργασία δεδοµένων. Η ηλεκτρονική εγκληµατικότητα συνεχώς 
εµπλουτίζεται µε νέες εκφάνσεις και καθίσταται σαφές ότι µεµονωµένες 
προσπάθειες εκ µέρους του νοµοθέτη ή των ιδιωτών δεν αρκούν για να 
δώσουν λύσεις. Για την καταπολέµηση της ηλεκτρονικής 
εγκληµατικότητας απαιτείται συνεργασία µεταξύ όλων των κρατών όπως 
αναφέρεται σε πολλά νοµοθετικά κείµενα.  
       Για την ανεύρεση της αρµοδιότητας του δικαστηρίου πρέπει να 
καθοριστεί ο τόπος τέλεσης του αδικήµατος. Για τον καθορισµό του 
τόπου τελέσεως του αδικήµατος υποστηρίζονται τέσσερις θεωρίες:  
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-   Η θεωρία του τόπου ενέργειας, σύµφωνα µε την οποία ως τόπος 
τέλεσης του αδικήµατος θα πρέπει να θεωρηθεί ο τόπος, όπου τελέσθηκε 
η αξιόποινη πράξη και αν  έλαβε χώρα σε περισσότερα από ένα κράτη, ο 
τόπος όπου ολοκληρώθηκε.  
-    Η θεωρία του τόπου του αποτελέσµατος, όπου ως τόπος τελέσεως του 
αδικήµατος θεωρείται ο τόπος όπου εκδηλώθηκε το ζηµιογόνο 
αποτέλεσµα.  
 -  Η µικτή θεωρία, όπου ως τόπος τελέσεως του αδικήµατος θεωρείται 
τόσο ο τόπος ενέργειας όσο και ο τόπος του αποτελέσµατος µε δικαίωµα 
επιλογής του παθόντος.  
-    Η θεωρία του βαρύνοντος τόπου, σύµφωνα µε την οποία ο τόπος του 
αδικήµατος εντοπίζεται στο κράτος όπου το έγκληµα εκδηλώθηκε κατά 
την κύρια σηµασία του. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες κατά την εφαρµογή 
της θεωρίας δεδοµένου ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί ο βαρύνων 
τόπος για την τέλεση της διαδικτυακής αδικοπραξίας. 
      Η τελευταία αυτή θεωρία είναι και η κρατούσα στην Ευρώπη και στη 
χώρα µας81.  

2.6  Συµπεράσµατα 

      Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής επιστήµης 
οδήγησαν σε µια σειρά τεχνολογικών επιτευγµάτων που έχουν 
πολλαπλές συνέπειες. Από τη µια πλευρά διευκολύνουν πολλές πτυχές 
του κοινωνικού βίου, από την άλλη πλευρά όµως παρέχουν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την εµφάνιση µιας νέας µορφής εγκληµατικής 
δραστηριότητας. Για την περιγραφή αυτής της νέας µορφής εγκλήµατος 
χρησιµοποιούνται ποικίλοι όροι, όπως ηλεκτρονικό έγκληµα, 
πληροφορικό έγκληµα, έγκληµα στον κυβερνοχώρο, έγκληµα µε Η/Υ, 
έγκληµα υψηλής τεχνολογίας (hi-tech crime), κ.λπ. Οι αξιόποινες πράξεις 
που περιγράφονται µ’ αυτούς τους όρους συγκεντρώνουν µια σειρά από 
ιδιαίτερα γνωρίσµατα λόγω της άµεσης σχέσης τους µε τεχνικά 
ζητήµατα. 
     Τα µέσα διάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών, κατά κύριο λόγο ο 
Η/Υ, που άλλοτε αποτελούν µέσα τέλεσης κι άλλοτε στόχους της 
εγκληµατικής δραστηριότητας, είναι περίπλοκα στη λειτουργία τους. 
Αποτέλεσµα είναι τα εγκλήµατα που σχετίζονται µε την πληροφορική 
επιστήµη να αντιµετωπίζονται συχνά µε αµηχανία από το νοµικό κόσµο, 
επειδή απαιτούν από το µελετητή του δικαίου µία στοιχειώδη, έστω, 
εξοικείωση µε την τεχνολογία των Η/Υ. 
     Από την άλλη πλευρά οι Η/Υ, κυρίως µέσω του διαδικτύου, 
επιτρέπουν τη µετάδοση πληροφοριών σε παγκόσµια κλίµακα µέσα σε 
δευτερόλεπτα. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί ποικίλα προβλήµατα, αφού 

                                                
81Κιούπης ∆. Ποινικό δίκαιο και Internet, σειρά Ποινικά, Νο 57, 75. 
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απροσδιόριστος παραµένει ο τόπος τέλεσης του εγκλήµατος και η 
δωσιδικία των δικαστηρίων, ενώ εφαρµογή διεκδικούν οι κανόνες 
δικαίου διαφορετικών έννοµων τάξεων. Το σκηνικό της τέλεσης 
αξιόποινων πράξεων, όπως το ξέρουµε σήµερα, αλλάζει, και προβάλλει 
πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για διεθνή συνεργασία. Στα πλαίσια 
µιας τέτοιας εξάλλου προσπάθειας συντάχθηκε από το Συµβούλιο της 
Ευρώπης και υπογράφηκε από την πλειοψηφία των µελών του -µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνεται και  η Ελλάδα- η ανωτέρω λεπτοµερώς 
περιγραφείσα Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα, την οποία όµως η χώρα 
µας ακόµη µέχρι σήµερα δεν έχει κυρώσει µε Νόµο (βλ. την ιστοσελιδα 
που περιλαµβάνεται στην υπ’αριθµ. 75 υποσηµείωση)! 
     Το ερώτηµα που προκύπτει από τη σχέση διαδικτύου και ποινικής 
νοµοθεσίας είναι αν ο παγκόσµιος ιστός (υπερδίκτυο του internet) µπορεί 
να ελεγχθεί από άποψη ποινικής συµπεριφοράς. Η απάντηση είναι πάρα 
πολύ δύσκολη και εκτείνεται σε πολύ περιορισµένο τοµέα. Και αυτό, 
γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα, που η νοµοθεσία όσο και 
αν προσπαθεί ασθµαίνουσα αδυνατεί να την προφθάσει. Επιπλέον για 
την αντιµετώπιση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο απαιτούνται 
εξειδικευµένες γνώσεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε νοµικό επίπεδο. Η 
απόκτηση των γνώσεων αυτών από νοµικούς, που έχουν σχέση µε την 
έρευνα, δίωξη και εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, αποτελεί ένα από 
τα σηµαντικότερα προβλήµατα κάθε πολιτείας. 
     Συνακόλουθα στο ποινικό πεδίο οι έννοµες τάξεις έρχονται κατά 
κανόνα εκ των υστέρων να ρυθµίσουν νοµοθετικά τις καταστάσεις, 
πιεζόµενες από τα πράγµατα. Κλασσικό παράδειγµα στον τοµέα της 
τεχνολογίας αποτελεί η εµφάνιση των εγκληµάτων που διαπράττονται µε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer crimes). Πριν από δυο δεκαετίες 
περίπου η συµβατική νοµοθεσία δεν επαρκούσε για την αντιµετώπισή 
τους. Σήµερα όλες οι προηγµένες (τουλάχιστον) χώρες έχουν καταρτίσει 
σχετική νοµοθεσία για την αντιµετώπιση των εγκληµάτων της 
πληροφορικής. Στην ελληνική έννοµη τάξη ισχύει ο ν.1805/1988, ο 
οποίος τροποποίησε ή συµπλήρωσε τις σχετικές διατάξεις του ποινικού 
κώδικα (άρθρα 13γ, 370Β, 370Γ, 386Α ), οι οποίες αφορούν τα 
εγκλήµατα που διαπράττονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Computer 
crimes). Στο ίδιο σηµείο µε αυτό της προ δεκαπενταετίας νοµοθετικής 
έλλειψης βρίσκονται σήµερα οι έννοµες τάξεις, όσον αφορά το θέµα του 
εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο (cyber crime). Πολλά από τα εγκλήµατα 
που έχουν παρουσιαστεί στο διαδίκτυο δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µε τη συµβατική νοµοθεσία, στο χώρο τουλάχιστον του ποινικού δικαίου. 
Σηµειώνεται ότι ελάχιστα κράτη έχουν θεσπίσει µέχρι σήµερα ειδική 
νοµοθεσία, για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. 
Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι δεν απαιτείται η κατάρτιση νέας 
νοµοθεσίας για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον 
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κυβερνοχώρο και ότι δεν υπάρχει νοµικό κενό82 διότι αναλογικά το κοινό 
δίκαιο µπορεί να εφαρµοστεί και στο χώρο του διαδικτύου. H άποψη 
αυτή βέβαια είναι εµφανώς εσφαλµένη, καθότι στον ποινικό τουλάχιστο 
χώρο, δεν ισχύει η αρχή της αναλογίας. Το ήδη υπάρχον νοµικό 
οπλοστάσιο δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο. Γι΄ αυτό απαραίτητη καθίσταται η θέσπιση νέων 
αντικειµενικών υποστάσεων εγκληµάτων, που να θέτουν όρια στην 
συµπεριφορά όσων χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και µε τη φροντίδα να 
ληφθεί υπόψη η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και οι λοιπές 
Συνταγµατικές Αρχές, που ισχύουν στον κοινό δικαιϊκό χώρο.  
     Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία τόσο εµφανίζονται και νέες µορφές 
εγκληµατικών δραστηριοτήτων. Η «σκοτεινή» αυτή πλευρά της 
τεχνολογίας δεν πρέπει να µας αποτρέπει από το να επισηµαίνουµε τις 
θετικές πλευρές του κυβερνοχώρου. Ο κυβερνοχώρος από µόνος του δεν 
διαθέτει ηθική. ∆εν είναι από µόνος του, ούτε καλός, ούτε κακός. Έχει 
την ηθική που εµείς, οι χρήστες του προσδίδουµε. Ο κυβερνοχώρος δεν 
είναι τίποτα άλλο, παρά η κοινωνία µας, ο κόσµος µας στην ηλεκτρονική 
του διάσταση. 

                                                
82Βλ. Άποψη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών ΕΕΤΤ στο περιοδικό  «Ο κόσµος του internet» 
Νοέµβριος 1997, σ. 45. 
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Κεφάλαιο 3 - Ο πορνογράφος ανηλίκων 
 

 

3.1 Εισαγωγή 

      Στο προηγούµενο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε κυρίως µε την σε βάθος 
εξέταση του νέου «ψηφιακού» κόσµου, που ο άνθρωπος σε µία κορυφαία 
στιγµή της δηµιουργίας του συνέλαβε ως ιδέα και ταχύτατα 
πραγµατοποίησε ικανοποιώντας µία ανεξήγητη ανάγκη του να 
επικοινωνεί έξω από κάθε περιορισµό που του θέτουν τα πεπερασµένα 
όρια του τόπου και του χρόνου. Ως ένας άλλος ∆ηµιουργός φιλοτέχνησε  
τον δικό του νέο ψηφιακό κόσµο  πλασµένο κατ’ εικόνα του 
πραγµατικού.  
    Σε αυτή τη νέα «εικονική» πραγµατικότητα ο ατελής δηµιουργός της 
µετέφερε ό,τι ο ίδιος έφερε ως χάρισµα αλλά και ως ελάττωµα. Ο 
άνθρωπος που συµµετέχει και διαµορφώνει αυτή τη νέα «ψηφιακή» 
πραγµατικότητα, ως  όν εξ ορισµού µε  αδυναµίες, πάθη και εµµονές,  
εµπλουτίζει µε αυτά τα ίδια  «υλικά» που είναι πλασµένος, αυτό  το 
δηµιούργηµά του, προσδίδοντάς του άλλοτε την µορφή σωτήρα και 
άλλοτε δαίµονα.  
    Το ανήλικο πρόσωπο έχει την δική του θέση σε αυτή τη νέα 
«εικονική» πραγµατικότητα. Από τη µία πλευρά σπεύδει πρώτο να την 
υιοθετήσει ανεπιφύλακτα, προκαλούµενο από την αίσθηση του 
καινούργιου που αυτή του προσφέρει, συγχρόνως όµως είναι το πρώτο 
που υφίσταται τα δεινά και τις απογοητεύσεις που του επιφυλάσσει αφού 
ρίχνεται σε αυτήν άοπλο και αδύναµο να κοιτάξει πίσω από τη «βιτρίνα», 
πίσω από τις εικόνες και τις λέξεις. Όσο και εάν στον πραγµατικό κόσµο 
αποκτά βαθµιαία την ικανότητα να διαισθάνεται το «δυσάρεστο» και το 
«αναπάντεχο» που του επιφυλάσσει η καθηµερινότητά του 
συναναστρεφόµενο τους συνανθρώπους του, τόσο χάνει και την 
παραµικρή τέτοια δυνατότητα στην προσπάθειά του να κατακτήσει το 
νέο «ψηφιακό» κόσµο, καθώς πλέον τα πρόσωπα που θεωρεί αυτονόητο 
ότι εξακολουθούν να το συντροφεύουν σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα 
δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλά ψηφιακά «ίχνη».  
    Είναι αλήθεια πως τα «µάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής». Σε έναν 
πραγµατικό κόσµο το ανήλικο πρόσωπο εκπαιδεύεται, µέρα µε τη µέρα, 
στο να ερµηνεύει το περιβάλλον του µέσα από την άµεση επαφή µαζί του 
δηµιουργώντας προοδευτικά  και εξελίσσοντας ένα αλάνθαστο κριτήριο 
αποφυγής ή πλησιάσµατος,  απόρριψης ή αποδοχής. Στο νέο όµως αυτό 
«δικτυωµένο» κόσµο τα «µάτια» και η «ψυχή» είναι ανύπαρκτα. Η 
άµεση επαφή είναι ψευδαίσθηση. Αδυνατεί  το ανήλικο πρόσωπο να 



 67 

αναπτύξει το όποιο κριτήριο είναι αναγκαίο για µία ορθή, ασφαλή και 
δηµιουργική επικοινωνία µε το γύρω του ψηφιακό περιβάλλον. Αντίθετα 
κολυµπά ανήµπορο και ανυποψίαστο σε ένα πέλαγος πληροφοριών και 
ερεθισµάτων όπου αδυνατεί να διακρίνει το «ναυαγοσώστη» από τον 
«πειρατή». Και δυστυχώς ο διαδικτυακός κόσµος βρίθει  από «πειρατές», 
τόσο µάλιστα που σήµερα η έννοια «πειρατής» αποτελεί πια τον πιο 
γνωστό και χαρακτηριστικό «όρο» που περιγράφει τον «θύτη» να 
«αλιεύει» τα θηράµατά του στο διαδίκτυο.     
      Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε να περιγράψουµε και να 
κατανοήσουµε  µία περίπτωση ενήλικα που χρησιµοποιεί αυτό το νέο 
κόσµο «θέλγητρο» για τον ανήλικο, προκειµένου  να τον εκµεταλλευτεί 
και να τον βλάψει µε σκοπό να ικανοποιήσει τα προσωπικά του κίνητρα. 
     Αντικείµενο ενδιαφέροντος της παρούσης µελέτης επιλέχθηκε µία 
περίπτωση -ίσως όχι η συχνότερη- δράστη που συγκεντρώνει όµως όλο 
το µυστήριο της διπολικής προσωπικότητάς του και του ταραγµένου του 
ψυχισµού. Αν και η πλειοψηφία των δραστών παιδικής πορνογραφίας 
αφορά θύτες που κύρια επιδίωξή τους είναι η πρόσκτηση κέρδους και 
οφέλους, στο βωµό του οποίου θυσιάζουν χωρίς δισταγµό την αθώα 
παιδικότητα, ωστόσο επειδή η σχέση κινήτρου/κέρδους και 
εγκλήµατος/πορνογράφησης δεν κρύβει κάποιο άλυτο και δυσεξήγητο 
γρίφο, δεν χρήζουν ενδελεχούς εξέτασης.  Εστιάσαµε έτσι την προσοχή 
µας στον θύτη που γοητεύεται, επιθυµεί και επιδιώκει να πλησιάζει 
ερωτικά το ανήλικο πρόσωπο, αδιαφορώντας για την ανεπανόρθωτη 
βλάβη που του προκαλεί. Είτε περιορίζεται σε πορνογραφικές 
συµπεριφορές, είτε εκτρέπεται σε παιδοφιλικές δραστηριότητες ο 
προβληµατισµός είναι ίδιος. Ένας ενήλικας που σεξουαλικώς ορέγεται 
είτε απλώς να βλέπει την εικόνα ενός γυµνού ή ηµίγυµνου ανηλίκου, είτε 
να του  επιβάλλει την σεξουαλική επαφή µαζί του συνιστά το µοιραίο 
άλυτο ζήτηµα. Ένα αναπάντητο ερώτηµα που αφορά αυτή την ανεξήγητη 
αδυναµία του ανθρώπου να ρυθµίζει και να ελέγχει κρυφές -ίσως ακόµη 
και στον ίδιο- πτυχές του εσωτερικού του κόσµου, να θέτει έστω τις 
όποιες µύχιες εµµονές και πάθη του υπό την βάσανο και τον έλεγχο του 
λογικού του. Λογικό που καθώς λειτουργεί αποτελεσµατικά σε όλες τις 
υπόλοιπες στιγµές του και τον καθιστά φυσιολογικά διακείµενο 
συνάνθρωπό µας, αίφνης το πληµµυρίζει η διαστροφή,  κατακλύζεται και 
καθυποτάσσεται στην εµµονή και το ανοµολόγητο πάθος και 
µεταµορφώνει σε «ανθρωπόµορφο τέρας»  τον µέχρι τότε  φίλο της  
«διπλανής πόρτας». Έτσι η στρεβλή αυτή ψυχοσυναισθηµατική 
λειτουργία κατατάσσει  τους ενήλικες αυτούς θύτες στην ιδιαίτερη 
κατηγορία των δραστών κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 
ανηλικότητας.  
     Ο πορνογράφος ανηλίκου που ενεργεί από την παιδοφιλική του 
«ανάγκη» εντάσσεται  στην κατηγορία των δραστών αυτών κατά της 
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γενετήσιας ελευθερίας και ανηλικότητας ακόµη και εάν δεν φθάνει στο  
σηµείο να «πλήξει» µε άµεση επαφή τον ανήλικο. Στη συνέχεια 
ακολουθεί µία απόπειρα διερεύνησης της ψυχοπαθολογίας ενός τέτοιου 
εγκληµατία σε µια προσπάθεια ερµηνευτικής προσέγγισης της 
ακατανόητης και ιδιαίτερα βλαπτικής συµπεριφοράς του. 
 
3.2  Ψυχο-βιολογική εικόνα των δραστών. 
           Καθοριστικές και µοιραίες είναι οι συνέπειες που προκαλούν στη 
ζωή των θυµάτων τους, οι δράστες σεξουαλικής επιθετικότητας και  
παρέκκλισης, ενώ τα ποσοστά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι 
ιδιαίτερα υψηλά. Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ 100.000 – 500.000 παιδιά 
κακοποιούνται σεξουαλικά και παρόµοια υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν 
σε Καναδά, Αγγλία, Ολλανδία, ∆ανία, Γερµανία και Βέλγιο83.  
          Στα πλαίσια της διαρκούς, επίπονης και πολύχρονης προσπάθειας 
του επιστηµονικού κόσµου της Ψυχιατρικής Επιστήµης υιοθετούνται  
διεθνώς αποδεκτά κριτήρια διάγνωσης και ταξινόµησης των ψυχικών 
ασθενειών και διαταραχών µε βάση τα οποία επιχειρείται µε την µέγιστη 
δυνατή ασφάλεια και εγκυρότητα να διερευνηθεί ο τοµέας της 
ψυχοπαθολογίας. ∆ύο βασικοί τέτοιοι «κώδικες» διάγνωσης και 
ταξινόµησης των ψυχικών ασθενειών συνιστούν το ∆ιαγνωστικό και 
Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών ∆ιαταραχών (DSM) της 
Αµερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας84 και η ∆ιεθνής Ταξινόµηση των 
Ασθενειών (ICD) που εκπονείται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Υγείας85. Οι  «κώδικες» αυτοί συνιστούν ουσιαστικά τα τελικά 
συµπεράσµατα που ανά δεκαετίες κωδικοποιούνται ύστερα από τις 
εµπεριστατωµένες επιστηµονικές µελέτες που διενεργούνται στο µεταξύ 
από τους αντίστοιχους οργανισµούς. Κάθε επόµενη έκδοση αυτών των 
κωδίκων αναθεωρεί την προηγούµενη µε νεότερα κρίσιµα συµπεράσµατα 
και δεδοµένα που συνιστούν το απόσταγµα της προόδου της ψυχιατρικής 
επιστήµης κάθε εποχής. 
      Ένα µεγάλο µέρος της παρεκκλίνουσας ή επιθετικής σεξουαλικής 
συµπεριφοράς φαίνεται να καλύπτεται από τη διάγνωση «Παραφιλική 
∆ιαταραχή»86, για σύνθετη δηλαδή ψυχοσεξουαλική διαταραχή, 
χαρακτηριζόµενη από επαναλαµβανόµενες σεξουαλικές φαντασιώσεις, 
παρορµήσεις και πρακτικές. Η παιδοφιλία συγκαταλέγεται κατά το DSM-
IV, στις  κύριες κατηγορίες της παραφιλικής διαταραχής, ανάµεσα σε 

                                                
83Γιωτάκος Ορ. Σεξουαλική Επιθετικότητα και παραφιλίες. ΒΗΤΑ Ιατρικές εκδόσεις, 2004, µε 
παραποµπή σε : Baker AW, Duncan SP. Child sexual abuse: A study on prevalence in Great Britain, 
Child Abuse Neg 1985 και Zonana H. The civil commitment of sexual offenders, Science 1997 
84 Βλ. http://www.psych.org/MainMenu/Research/DSMIV/DSMIVTR.aspx [accessed 07/03/2008] 
85 Βλ. http://www.who.int/en/ [accessed 07/03/2008] 
86Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Hanson RK, Bussiere MT. Predicting relapse Consult Clin 
Psychol 1998  
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άλλες όπως η επιδειξιοµανία, ο φετιχισµός, η εφαψιµανία, ο σεξουαλικός 
µαζοχισµός και πολλές άλλες ακόµη. 
    Σχετικά µε τον πορνογράφο ανηλίκων λοιπόν αντιλαµβανόµαστε πως 
όταν τα κίνητρα του δεν είναι απλώς και µόνο οικονοµικά, παρά αφορούν 
την ψυχοπαθολογία του, η ένταξή του σε µία συγκεκριµένη κατηγορία 
παραφιλικών διαταραχών είναι παρακινδυνευµένη, καθώς είναι πολύ 
πιθανό να συνυπάρχουν πλέον της µιας διαταραχής. Θα µπορούσε 
δηλαδή ένας τέτοιος ενήλικας δράστης να εντάσσεται τόσο στην 
κατηγορία του παιδόφιλου, όσο όµως συγχρόνως και του ηδονοβλεψία ή 
ακόµη και του σεξουαλικά σαδιστή. Είναι συχνό εξάλλου το φαινόµενο 
της πολλαπλής συνδροµής τέτοιων παραφιλικών διαταραχών στο ίδιο 
πρόσωπο. ∆ιαπιστώνεται πάντως επιστηµονικά και η ύπαρξη βιολογικών 
αιτίων για την δηµιουργία αυτών των διαταραχών, όπως παρακάτω θα 
γίνει λεπτοµερέστερη αναφορά. Σε κάθε περίπτωση ο εντοπισµός των 
ελλειµάτων των ατόµων αυτών στην ψυχοκοινωνική τους συγκρότηση, 
θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη κατανόηση της συµπεριφοράς τους, ώστε να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προσέγγιση στο πρόβληµα της 
αντιµετώπισης τέτοιων συµπεριφορών. 
    Σύµφωνα µε εµπεριστατωµένες θυµατολογικές µελέτες87 στη χώρα µας 
υπάρχει ανάγκη µελέτης του φαινόµενου της σεξουαλικής κακοποίησης, 
δεδοµένης  της σπανιότητας µελετών επικεντρωµένων στον δράστη κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας και ανηλικότητας. Οποιαδήποτε πολιτική 
πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης, σχετίζεται άµεσα µε τη 
θεραπευτική αντιµέτώπιση -όπου είναι αυτή εφικτή- των δραστών αυτών. 
Ο εντοπισµός συνεπώς όλων εκείνων των ψυχοβιολογικών παραµέτρων 
που καθορίζουν την συµπεριφορά τους συνιστά πολύ σηµαντικό έργο, 
που σχετίζεται όχι µόνο µε την θεραπευτική προσέγγιση του δράστη, όσο 
κυρίως µε την εκπόνηση της κατάλληλης και αποτελεσµατικής πολιτικής 
πρόληψης τέτοιων φαινοµένων.   

3.2.1 Ψυχολογικά στοιχεία  

    Απόλυτα απαραίτητες και ουσιαστικές γνώσεις σχετικά µε την 
ψυχοπαθολογία των εν λόγω δραστών αντλεί κανείς από το σύγγραµµα 
του Ορέστη Γιωτάκου –µε τις σχετικές βιβλιογραφικές παραποµπές- 
«Σεξουαλική Επιθετικότητα και Παραφιλίες» (εκδόσεις ΒΗΤΑ, 2004)88, 
όπου ανάµεσα σε άλλα, αναφέρεται πως:  «Η πολύχρονη έρευνα 
ταυτοποίησε κάποια  ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά στα άτοµα 
µε σεξουαλική επιθετικότητα. Η ποσότητα και η ποιότητα της 
επιθετικότητας (aggression) θεωρείται ότι διαφοροποιεί τους δράστες 
που χρησιµοποιούν την ισχύ τους µε σκοπό να κάµψουν την αντίσταση 
του θύµατος. Η παρορµητικότητα (impulsivity) των ατόµων αυτών έχει 
                                                
87  Τσιγκρής Α. Βιασµός: Το αθέατο έγκληµα. Εκδόσεις Σάκκουλα, 1996 
88  Με πλούσια και λεπτοµερή βιβλιογραφία, όπως παρατίθεται µε τις παρακάτω παραποµπές 
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θεωρηθεί, τόσο ως µέρος µιας ευρύτερης κατάστασης, για παράδειγµα 
ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας, όσο όµως και ως ανεξάρτητη 
διάσταση. Υποστηρίζεται ότι η παρορµητικότητα  παραµένει σταθερή 
στη διάρκεια της ζωής, σχετίζεται µε ποικίλες ψυχιατρικές καταστάσεις89 
και αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για υποτροπή της 
σεξουαλικής παραπτωµατικότητας90… Ο ρόλος της ψυχοπάθειας στη 
σεξουαλική επιθετικότητα έχει προσελκύσει έντονα την προσοχή των 
ερευνητών91. Η ψυχοπαθητικότητα σχετίζεται µε µια οµάδα 
συναισθηµάτων και συµπεριφορών, όπως σηµαντική έλλειψη τύψεων ή 
ενοχών και δυσκολία συναίσθησης των αισθηµάτων και δικαιωµάτων 
των άλλων92… Τα άτοµα µε παραφιλική διαταραχή φαίνεται να 
αναφέρουν συχνότερα αυξηµένη σεξουαλική διέγερση93, κατάσταση που 
χαρακτηρίστηκε ως σεξουαλική εξάρτηση (sexual addiction)94, 
σεξουαλικός καταναγκασµός (sexual compulsivity)95, σεξουαλική 
παρορµητικότητα (sexual impulsivity)96 και ανδρικός 
υπερσεξουαλισµός97…» 
 

3.2.2 Βιολογικά στοιχεία 

     Κατά τον Γιωτάκο (Σεξουαλική επιθετικότητα και παραφιλίες, ΒΗΤΑ 
2004) αρκετές παράµετροι της σεξουαλικής συµπεριφοράς ενός 
φυσιολογικού ενήλικα άνδρα φαίνεται να εξαρτώνται από τα ανδρογόνα.  
Έτσι χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης βρέθηκε να σχετίζονται µε 
σηµαντική µείωση της εν γένει σεξουαλικότητας98. Επίσης συµβαίνει και 
το αντίστροφο, η σεξουαλική δραστηριότητα να αυξάνει πρόσκαιρα τα 
επίπεδα τεστοστερόνης99  ενώ αντίθετα τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής 
                                                
89Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Rosenberg R, Knight TA, Prentky RA, Lee A. Validating the 

components of a taxonomic system for rapists  Bulletin of American Academy of Psychiatry and the 
Law, 1988 
90
Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Prentky RA, Knight RA Sims-Knight JE, Straus H, Rokous F, 

Cerce D. Developmental antecedents of sexual aggression Dev Psychopathol, 1989 
91Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Seghorn TK, Cohen M. The psychology of the rape assailant 

Modern legal medicine, psychiatry and forensic science, 1980, καθώς και σε:  Prentky RA, Knight RA. 
Identifying critical dimensions for discriminating among rapists, Consult Clin Psychol, 1991 
92
Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Shaw JA. Sexually aggressive behavior. American Psychiatric 

Press 1999 
93Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Kafka MP. A monoamine hypothesis for the pathophysiology 

of  paraphilic disorders, Arch Sex Behav, 1997 
94Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε :Carnes P. Don ‘t call it love. Bantam Books New York, 1991  
95Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Coleman E. Sexual compulsivity, Chem Depend Treat, 1987 
96
Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Bath PJ, Kinder BN. The mislabeling of sexual impulsivity Sex 

Marital Ther, 1987 
97Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Kafka MP. A, ό.π. 
98Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Christiansen K. Behavioral correlates of testosterone. Spinger 

NY, 1998 
99Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Stoleru at al, LH pulsatile secretion and testosterone blood 

levels are influenced by sexual arousal in human males. Psychoneuroendocrinology, 1993 
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µειώνουν τα επίπεδά της100. «…Έρευνες σε φυλακισµένους µε υψηλά 
επίπεδα επιθετικότητας έδειξαν ότι οι κρατούµενοι µε ιστορικό βίαιων 
εγκληµάτων είχαν υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης σε σχέση µε τους 
κρατούµενους  χωρίς παρόµοιο ιστορικό101. Τα ευρήµατα αυτά δεν 
υποδεικνύουν φυσικά αιτιακή σύνδεση µεταξύ τεστοστερόνης και τάσης 
για βίαιο έγκληµα, δεδοµένου ότι διάφοροι παράγοντες, όπως ο τρόπος 
διαβίωσης, η διατροφή, η εποχή και η σεξουαλική δραστηριότητα µπορεί 
να συνεισφέρουν στην ορµονική ποικιλότητα των δειγµάτων102…». Η 
αλληλοσυσχέτιση του τρόπου και του βαθµού επενέργειας των 
περιγεννητικών ορµονών στον άνθρωπο και της συµπεριφοράς ανάλογων 
περιοχών και λειτουργιών του εγκεφάλου του είναι επιστηµονικά 
αποδεδειγµένη. Έτσι, «…το πρότυπο έκκρισης της ωχρινοποιητικής 
ορµόνης LH µετά από έγχυση οιστρογόνων αποτελεί έναν αδρό δείκτη 
του βαθµού κατά τον οποίο οι ορµόνες αυτές διαφοροποίησαν το 
νευροενδοκρινικό αυτό σύστηµα και κατά συνέπεια διαφοροποίησαν 
συµπεριφορικά ανάλογες περιοχές και λειτουργίες του εγκεφάλου103. 
Βρέθηκε ότι οι περισσότεροι οµοφυλόφιλοι παρουσίαζαν ένα πρότυπο 
αντίδρασης της LH ενδιάµεσο µεταξύ της αντίδρασης που παρατηρήθηκε 
στους ετεροφυλόφιλους άνδρες και τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι οι νευροενδοκρινικές διαφοροποιήσεις µπορεί να 
σχετίζονται µε την επιλογή σεξουαλικού αντικειµένου104. Επίσης η 
χορήγηση της υποθαλαµικής ορµόνης LH-RH, που προκαλεί έκκριση LH 
από την υπόφυση, έδειξε ότι στους παιδόφιλους υπάρχει διαφορετικό 
προφίλ ανταπόκρισης σε σχέση µε την άµεση αύξηση της LH και την 
ταχεία επαναφορά στα προηγούµενα επίπεδα. Συγκεκριµένα στην οµάδα 
των παιδοφίλων παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της  LH και 
καθυστερηµένη επαναφορά στα προηγούµενα επίπεδα105. Πολλές µελέτες 
έχουν περιγράψει τη λίγο έως πολύ πετυχηµένη αντιµετώπιση της 
σεξουαλικής επιθετικότητας και παραφιλίας µε την χρήση 
αντιανδρογόνων ουσιών, ώστε να µειώνονται τα επίπεδα της 

                                                
100Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Nilsson at al, Adverse effects of psychosocial stress on 

gonadal function and insulin levels in middleaged males. Intern Med, 1995 
101Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Dabbs JM et al, Age, testosterone, and behavior among 

female prison inmates. Psychosom Med, 1997 
102 Βλ. ανωτέρω παρ. 100 
103Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Dorner G. Hormone-dependent brain development. 
Psychoneuroendocrinology, 1983 
104Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Gladue et al, Neuroendocrine response to estrogen and sexual 

orientation. Science, 1984  
105Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Gaffney L, Berlin F. Is there hypothalamic pituitary gonadal 

dysfunction in paedophilia? Psychiatry, 1984 
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τεστοστερόνης106 και παράλληλα να ελαττώνονται οι σεξουαλικές 
φαντασιώσεις και συµπεριφορές σε άτοµα µε παραφιλική διαταραχή107..» 
    Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η σεξουαλική επιθετικότητα και 
η παραφιλική διαταραχή είναι ένα πολυσχιδές φαινόµενο και 
περιλαµβάνει αρκετές ετερογενείς οµάδες ατόµων. Λαµβάνοντας υπόψη 
παράλληλα τις κοινωνικές, ψυχολογικές και βιολογικές παραµέτρους των 
ατόµων αυτών µπορεί να δοθεί η ευκαιρία για µία κατά το δυνατόν 
σφαιρική αντίληψη και ορθή αντιµετώπιση του φαινόµενου. 
    

3.2.3 Παιδοφιλία 

     Επιµένοντας στην επίκληση του ίδιου συγγράµµατος (Γιωτάκος Ορ. 
Σεξουαλική Επιθετικότητα και Παραφιλίες, ΒΗΤΑ 2004) θα 
παρουσιάσουµε στη συνέχεια ό,τι χρησιµότερο και ενδιαφέρον εξάγεται 
ήδη από την επιστηµονική έρευνα, σε σχέση µε τον παιδόφιλο δράστη. 
     «  Ο όρος “παιδοφιλία” χρησιµοποιήθηκε επίσηµα για πρώτη φορά 
στο DSM-III (American Psychiatric Association, 1980) για να περιγράψει 
µία ειδική κατηγορία ατόµων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά 
(child molesters), και παρουσιάζουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Τόσο 
το DSM-III όσο και το DSM-III-R (American Psychiatric Association, 
1987), όριζαν την παιδοφιλία σαν  “επαναλαµβανόµενες και επίµονες 
σεξουαλικές τάσεις και φαντασιώσεις που αφορούν σεξουαλική 
δραστηριότητα µε παιδιά”. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό δεν απαιτείται 
σωµατική δραστηριότητα και εποµένως η διάγνωση της παιδοφιλίας θα 
µπορούσε να γίνει σε άτοµα που έχουν επιθυµία αλλά δεν την υλοποιούν, 
ενώ δεν θα µπορούσε να γίνει σε άτοµα που δεν έχουν παρεκκλίνουσες 
φαντασιώσεις και επιθυµίες αλλά όµως έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά 
ένα παιδί. Ο Marshal108, βρήκε ότι δεν υπήρχαν επαναλαµβανόµενες 
επιθυµίες και φαντασιώσεις στο 60% των παιδοφίλων και στο 75% των 
αιµοµικτών. Εποµένως οι επαναλαµβανόµενες επιθυµίες και 
φαντασιώσεις δεν φαίνεται να είναι κοινό στοιχείο για όλα τα άτοµα που 
κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά. Αρκετοί κλινικοί αποφεύγουν τα 
κριτήρια του DSM, ιδίως όταν πρόκειται να εισάγουν τα άτοµα αυτά σε 
θεραπεία, και χρησιµοποιούν τον όρο “child molesters” (άτοµα που 
κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά) αντί του όρου “pedophiles” 
(παιδόφιλοι)...»      
      Πολύ σηµαντική είναι η διατύπωση των διαγνωστικών κριτηρίων για 
την παιδοφιλία από το DSM-IV (American Psychiatric Association, 

                                                
106Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Laschet V, Laschet L. Three years’ clinical results with 

cyproterone-acetate in the inhibiting regulation of male sexuality. Acta Endocrinol Suppl, 1969 
107Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Conn et al, Gonadotropin-releasing hormone and its 

analogues. N Engl Med, 1990 
108Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Marshall WL Pedophilia The Guilford Press, 1997 
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1994), σύµφωνα µε τα οποία η παιδοφιλία υποδεικνύεται σε περιπτώσεις 
που επηρεάζεται «κλινικά» η καθηµερινότητα του δράστη εξαιτίας 
επίµονων και επαναλαµβανόµενων σεξουαλικών τάσεων, φαντασιώσεων 
ή σεξουαλικών δραστηριοτήτων του µε παιδιά (µικρότερα των 13 ετών).  
Επίσης απαιτείται ηλικιακή διαφορά ανάµεσα σε δράστη και θύµα 
τουλάχιστον 5 ετών και ο δράστης να είναι µεγαλύτερος των 16 ετών.  
      Τα παραπάνω όµως κριτήρια έτυχαν σκληρής και όχι άδικης 
κριτικής109.   Η ασαφής και ανελαστική φύση των  κριτηρίων ώθησαν 
αρκετούς ερευνητές να υιοθετήσουν πιο χαλαρά κριτήρια. «…Για 
παράδειγµα, οι Abel et al (1988)110, µη χρησιµοποιώντας το κριτήριο που 
απαιτεί 6µηνη παρουσία των συµπτωµάτων, βρήκαν ότι, 61,4% των 
παιδόφιλων µε προτίµηση κορίτσια, 54,2% των παιδόφιλων που 
προτιµούν αγόρια, και 46% των αιµοµικτών, έχουν τουλάχιστον τρεις 
επιπλέον παραφιλίες. Αντίθετα, οι Marshall et al (1991)111, υιοθετώντας 
αυστηρότερα κριτήρια βρήκαν ότι µόνο 12% των παιδόφιλων ανέφεραν 
τουλάχιστον µία παραφιλία…»   
    Ένας παράγοντας που µπορούµε να πούµε µε ασφάλεια ότι αποτελεί 
προδιαθεσικό παράγοντα για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι η  
ενσυναισθησία (empathy). Έχει τεκµηριωθεί πως ο παιδόφιλος δράστης 
εµφανίζει κρίσιµη έλλειψη ενσυναισθησίας απέναντι στα θύµατά του, 
ελάχιστη ενσυναισθησία για τα θύµατα των άλλων δραστών, και  
φυσιολογική ενσυναισθησία απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά112, κάτι 
που δείχνει πως έχει την «ικανότητα» να «χάνει»  την ενσυναισθησία 
απέναντι στα θύµατά του και εύκολα έτσι να τα κακοποιεί.            
   Εκτός όµως από την έλλειψη ενσυναισθησίας, επιπλέον ο παιδόφιλος 
εµφανίζει και εξαιρετικά χαµηλή αυτοπεποίθηση, ενώ ποσοστό 60% 
παιδοφίλων παρουσιάζουν σηµαντική πτώση  αυτοεκτίµησης κατά το 
χρονικό διάστηµα πριν την διάπραξη113. Επίσης η έλλειψη ερωτικής 
σχέσης και η µοναχικότητα που τον χαρακτηρίζει πιθανολογείται πως 
προκύπτει εξαιτίας δυσλειτουργικών και ανεπαρκών µορφών 
προσκόλλησης114, ενώ ποσοστό 20-50% παιδοφίλων δραστών, ανέφεραν 
την ύπαρξη «φαντασιώσεων» πριν τη διάπραξη του εγκλήµατός τους115.  

                                                
109  Για την ασκηθείσα κριτική βλ. Παράρτηµα, Κεφ. 3, Π1 
110Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Abel et al .Multiple paraphilic diagnoses among sex offenders. 
Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 1988 
111Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Marshall et al. Early onset and deviant sexuality in child 

molesters, Journal of Interpersonal Violence, 1991  
112Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Marshall et al, A reconsideration of treatment autcome with 

sex offenders. Criminal Justice and Behavior, 1994 
113Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Pithers WD et al, Identification of risk factors through clinical 

interviews and analysis of records. Guilford Press, 1989 
114Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Garlick Y et al,  Intimacy deficits and attribution of blame 

among sexual offenders. Criminological Psychology, 1996 
115Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Abel et al, Self-reported sex crimes of non-incarcerated 
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   Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προδιαθεσικός παράγοντας που σχετίζεται 
µε τις «γνωσιακές διαστρεβλώσεις» που χαρακτηρίζουν τον παιδόφιλο 
δράστη, δηλαδή µια κατάσταση «γνωσιακής πραγµατικής πλάνης»  στην 
οποία φαίνεται να τελεί, ως προς τη σηµασία του εγκλήµατός του. Τον 
χαρακτηρίζουν η ελαχιστοποίηση, η άρνηση, η απόδοση ευθυνών σε 
άλλους, οι διαταραγµένες αντιλήψεις σχετικά µε τη συµπεριφορά των 
παιδιών, ή ακόµα και την σεξουαλικότητά τους116. Οι Abel et al 
(1989)117, χρησιµοποιώντας την Γνωσιακή Κλίµακα των Abel et al 
(1984)118, βρήκαν ότι τα άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά 
έχουν πληθώρα διαταραγµένων αντιλήψεων όπως ότι, τα παιδιά 
ενδιαφέρονται να έχουν σεξουαλικές εµπειρίες µε τους µεγάλους ή ότι 
διασκεδάζουν και ωφελούνται από τις εµπειρίες αυτές.     
   Κρίσιµο προδιαθεσικό παράγοντα συνιστούν οι σχέσεις γονέα-παιδιού. 
Έχει ανιχνευθεί από έρευνες πως η διαταραγµένη σχέση ανάµεσα στο 
παιδί -µετέπειτα παιδόφιλο δράστη- και τους γονείς του, συνιστά και την 
αιτία για την µετέπειτα πορεία του119. Υπάρχουν επίµονες αναφορές για 
πρώιµη σεξουαλική κακοποίηση των δραστών στη διάρκεια της παιδικής 
τους ηλικίας, µε ποσοστά που κυµαίνονται έως 67%, ανάλογα µε τον 
ορισµό της σεξουαλικής κακοποίησης120. Ένας δυσανάλογα µεγάλος 
αριθµός ατόµων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά είτε έχουν 
κακοποιηθεί ενώ ήταν παιδιά, είτε έχουν δοκιµαστεί από στέρηση ή 
γενικότερου τύπου κακοποίηση121. Βρέθηκε ότι η παιδική ηλικία των 
ατόµων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά χαρακτηρίζεται από 
ασταθείς122 ή διαταραγµένες οικογενειακές σχέσεις123. Επίσης βρέθηκαν 
αυξηµένα επίπεδα εχθρικότητας και σωµατικής κακοποίησης124, καθώς 
και αµέλειας από πλευράς των γονέων τους125.  
      ∆ιατυπώθηκε έτσι η εκτίµηση126 ότι είναι κυρίαρχη µια 
δυσλειτουργία στο δεσµό προσκόλλησης µεταξύ γονέων και παιδιού που 
δηµιουργεί στο παιδί αποτυχηµένο πρότυπο  για τις µελλοντικές του 
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σχέσεις. Η εξαιτίας του γεγονότος αυτού προκαλούµενη δυσπιστία ή 
αµφιβολία στις ερωτικές σχέσεις του ενηλίκου πια νέου, µπορεί έυκολα 
να τον οδηγήσει στον πιο «ανώδυνο» και «εύκολο φίλο», το παιδί, ενώ 
συνυπολογιζοµένων όλων των παραπάνω σε σχέση µε τις συνειδησιακές 
ελλείψεις και γνωσιακές διαστρεβλώσεις του παιδόφιλου, φαντάζεται 
κανείς την τύχη του «άτυχου» θύµατος παιδιού που θα επιλέξει. 
      Σε κάθε περίπτωση όµως το ερώτηµα παραµένει, πώς εξηγείται  η 
τραυµατική εµπειρία της παιδικής κακοποίησης παιδιού, να οδηγεί σε 
διάπραξη κακοποίησης, κατά την ενηλικίωση και όχι στην ανάσχεση 
τέτοιων πράξεων.  Εάν η πρώιµη σεξουαλική κακοποίηση βιώνεται 
τραυµατικά, πώς µπορεί να εξηγείται η µεταστροφή του θύµατος και η 
µεταµόρφωσή του σε θύτη; Μπορεί τα προβλήµατα στο δεσµό 
προσκόλλησης του παιδιού -µετέπειτα δράστη- προς τους γονείς του να 
ήταν υπαρκτά και σοβαρά, µπορούν όµως να δικαιολογήσουν την 
µετέπειτα συµπεροφορά του, δίδοντας ικανοποιητική απάντηση και µε 
πειστικό τρόπο στα παραπάνω ερωτήµατα ; Και εάν ακόµη µπορεί να 
δικαιολογηθεί η ανάγκη του παιδόφιλου δράστη, να συναναστραφεί τον 
ανήλικο, για τους ιδιαίτερους λόγους που προαναφέρθηκαν και τον 
αφορούν, σε καµία περίπτωση δεν πείθουν αυτοί οι ίδιοι λόγοι, ως 
αιτιολογία για την σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου. Φρονούµε 
συνεπώς ότι αξίζει η επιστηµονική κοινότητα να εντείνει την προσπάθειά 
της για κατανόηση των βαθύτερων αιτιών εµφάνισης της παιδοφιλίας. 
           Ιδιαίτερη όµως σηµασία δόθηκε από την Επιστήµη στην όποια 
δυνατή θεραπευτική προσπάθεια. Αναπτύχθηκαν έτσι τριών ειδών 
θεραπείες, οι ψυχοθεραπευτικές, οι συµπεριφορικές και οι οργανικές. 
 
-Γενικές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές 
     Η εφαρµογή των ψυχοθεραπευτικών αυτών πρακτικών αποσκοπούν 
στην συνειδητοποίηση εκ µέρους του πάσχοντος της βαρύτητας 
συµπεριφορών σεξουαλικής παραβατικότητας, στην ενίσχυση της 
υπευθυνότητας του δράστη-πάσχοντος, στην αφύπνιση και την 
αναδόµηση της ενσυναισθησίας του, στην άµβλυνση των γνωσιακών 
διαστροφών του, στην ενίσχυση της κοινωνικότητάς του, στη διαχείριση 
του άγχους του και την εν γένει σεξουαλική του «ανασυγκρότηση».  
     Οι θεραπευτικές αυτές τεχνικές δεν σχεδιάζονται ειδικά για 
παιδόφιλους, ούτε εφαρµόζονται αποκλειστικά σε αυτούς, αλλά γενικά 
σε δράστες κάθε συµπεριφοράς σεξουαλικής παρέκκλησης. Όταν 
πρόκειται για παιδόφιλους δράστες, λαµβάνονται βέβαι σοβαρά υπόψη 
του θεραπευτού οι ειδικές παρεκκλίνουσες φανταασιώσεις και τάσεις 
του, µε ανάλογη προσέγγιση που προσιδιάζει στην ιδιαιτερότητα της 
περίπτωσής του. Τέτοια θεραπευτικά προγράµµατα παρουσιάζονται και 
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στηρίζονται συχνά στη βιβλιογραφία127. Ωστόσο από διεξαχθείσες 
έρευνες έχει προκύψει  ότι οι γενικού τύπου ψυχοθεραπευτικές 
προσεγγίσεις δεν κατάφεραν να µειώσουν την υποτροπή των υπό 
θεραπεία δραστών 128.  
 
-Συµπεριφορικές θεραπείες 
    Οι συµπεριφορικές θεραπείες στηρίζονται στη παραδοχή πως κάθε 
εκδήλωση παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς είναι αποτέλεσµα διαδικασίας 
µάθησης ή εξάρτησης. Οι θεραπευτές της σχολής αυτής προσδοκούν την 
επιτυχή µεταβολή της σεξουαλικής συµπεριφοράς του δράστη. 
Εστιάζουν στη µεταστοφή της παιδοφιλικής του κατεύθυνσης, προς µια 
σεξουαλική προτίµηση ενηλίκων. Οι συµπεριφορικές προσεγγίσεις στη 
θεραπεία  παιδόφιλων δραστών, επικεντρώνονται στην αλλαγή των 
προτύπων διέγερσής τους, αποδυναµώνοντας την παρεκκλίνουσα 
διέγερση και ενισχύοντας προοδευτικά την φυσιολογική διέγερση.   
   Αν και υπάρχουν ενδείξεις θετικής επίδρασης στα πρότυπα 
σεξουαλικής διέγερσης, διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις, ως προς 
την µόνιµη και σταθερή αποτελεσµατικότητά τους. 
 
-Οργανικές θεραπείες 
    Σκοπός των οργανικών θεραπειών είναι να καταστείλουν τις 
σεξουαλικές τάσεις και συµπεριφορές ώστε η παρεκκλίνουσα 
σεξουαλικότητα να περιοριστεί. Αυτή η καταστολή µπορεί να επιτευχθεί 
γενικά µε την χορήγηση αντιανδρογόνων ουσιών. Στο παρελθόν 
χρησιµοποιούνταν και άλλες µέθοδοι, όπως η αφαίρεση των κυρίων 
κέντρων παραγωγής τεστοστερόνης µε χειρουργικό ευνουχισµό είτε η 
καταστροφή  νευροχειρουργικά των εγκεφαλικών περιοχών που 
επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία. Οι δύο τελευταίες µέθοδοι δεν 
χρησιµοποιούνται πλέον για αυτονόητους ανθρωπιστικούς και 
δεοντολογικούς λόγους129.  
    Με την φαρµακοθεραπεία λοιπόν οι θεραπευτές αποσκοπούν στη 
µείωση της λίµπιντο, της  αποκλίνουσας σεξουαλικής φαντασίωσης και 
διέγερσης, και της συχνότητας της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς. 
Υποστηρίχθηκε αρχικά ότι η φαρµακοθεραπεία είναι σε θέση, όχι µόνο 
να µειώσει τη λίµπιντο αλλά και να τροποποιήσει την κατεύθυνση της 
σεξουαλικής ορµής. Κατοπινές όµως έρευνες δεν έδειξαν κάτι τέτοιο, 

                                                
127Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Castell R, Yalom I. Institutional group therapy, Boston, Little, 
Brown, 1972 και Brancale et al, The New Jersey Program for sex offenders, Boston Little Brown, 1972 
128Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Furby et al, Sex offender recidivism. Psychol Bull, 1989 
129Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Bradford JMW. Organic treatments for the male sexual 

offender. Behavioral Sciences and the Law, 1985 
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ενώ επιπλέον δεν φάνηκε κάποια αποτελεσµατική επίδραση στην 
παρεκκλίνουσα σεξουαλική διέγερση130.  
 

3.3 Συµπεράσµατα 

       Από τα αναφερόµενα ανωτέρω προκύπτει πως το ζήτηµα της εν γένει 
παρεκκλίνουσας σεξουαλικής συµπεριφοράς έχει απασχολήσει την 
Επιστήµη που συνεχίζει µέχρι και σήµερα αµείωτο το έργο της για 
διερεύνηση και κατανόηση των αιτιών και αναζήτηση κατάλληλων 
θεραπευτικών προσεγγίσεων. Σε αυτές τις σεξουαλικές παρεκκλίσεις 
συγκαταλέγεται η σεξουαλική έλξη που προκαλεί σε συνανθρώπους µας 
το ανήλικο άτοµο. Σίγουρα ο δράστης που µας ενδιαφέρει, ο 
πορνογράφος δηλαδή των ανηλίκων που δεν δρα αποκλειστικά από 
οικονοµικά κίνητρα, αλλά επειδή αποκοµίζει  χαρά και ικανοποίηση από 
αυτή την ίδια την ενασχόλησή του και ανεξάρτητα από το κέρδος, 
εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία των ατόµων που θέλγονται από την 
παιδική γυµνότητα. ∆υστυχώς όσες πρόοδοι και εάν έχουν σηµειωθεί 
στην επιστήµη, δεν έχει καταστεί  δυνατόν µέχρι σήµερα, να δοθούν  
πειστικές απαντήσεις και ασφαλείς επεξηγήσεις των αιτιών του 
φαινόµενου της παιδοφίλιας, ώστε να αναπτυχθεί µε επιτυχία και η 
απαιτούµενη πολιτική -«θεραπευτική» και µη- αντιµετώπισής του. 

                                                
130Γιωτάκος Ορ. ό.π. µε παραποµπή σε : Cooper et al,  A double-bind placebo controlled trial of 

medroxyprogesterone acetate and cyproterone acetate with seven pedophiles. Can J Psychiatry, 1992 
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Κεφάλαιο 4- ∆ιεθνής έννοµη τάξη και πορνογραφία  κατά 

ανηλίκων 
 

4.1 Εισαγωγή 

      
     Η προστασία του παιδιού από την µε κάθε τρόπο  σεξουαλική 
εκµετάλλευση αποτέλεσε  ένα µόνιµο, διαρκή και επίµονο στόχο της 
διεθνούς κοινότητας. Είτε στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε., είτε στο πλαίσιο του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήθηκε προ 
πολλού µε νοµικές ρυθµίσεις, συµβατικού ή µη συµβατικού χαρακτήρα η 
δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού πλέγµατος προστασίας για τον 
ανήλικο. Πρόκειται για νοµοθετήµατα που άλλοτε ως θεσµικές 
υποδείξεις και προτροπές προς τα κράτη µέλη για κύρωση και άλλοτε ως 
νόµοι αυξηµένης τυπικής ισχύος των κρατικών έννοµων τάξεων 
κατατείνουν στην πρόληψη και την καταστολή φαινόµενων σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης ανηλίκων. 
      Περισσότερο όµως φανερώνουν την διαρκή και ολοένα αυξανόµενη 
αγωνία της διεθνούς κοινότητας για την τύχη  των αδυνάµων προσώπων 
των σύγχρονων κοινωνιών µας στα οποία πρωτεύουσα θέση κατέχουν οι 
ανήλικοι που ανυποψίαστοι ζουν τη λαίλαπα αυτής της σύγχρονης 
παγκοσµιοποιηµένης εγκληµατικότητας και ενός αχαλίνωτου διεθνώς 
οργανωµένου εγκλήµατος που εξελίσσεται µε εκρηκτικούς ρυθµούς και 
καθηµερινά προσλαµβάνει ολοένα και πιο σύνθετες αλλά και άγνωστες 
µορφές.  
      Σε τέτοιες συνθήκες ανέλεγκτης εµφάνισης και ανάπτυξης της 
εγκληµατικότητας µε δοµηµένη και µάλιστα διεθνοποιηµένη οργάνωση 
γίνεται φανερό πως κάθε προσπάθεια αποσπασµατικής αντιµετώπισής 
του από κάθε κρατική έννοµη τάξη χωριστά είναι καταδικασµένη σε 
αποτυχία. Απαιτείται  διεθνής συνεργασία και ετοιµότητα όχι απλώς για 
απάντηση στο διεθνές έγκληµα αλλά κυρίως µε στόχο την πρόβλεψη της 
επόµενης κίνησής του. Είναι αυτονόητη η ανάγκη για θέσπιση και 
υιοθέτηση των πρόσφορων αντεγκληµατικών πρωτοβουλιών και µέσων 
σε διακρατικό και υπερεθνικό επίπεδο. 
 

4.2 ∆ιεθνής έννοµη τάξη 

     Η ανάγκη να παρασχεθεί στο  παιδί ειδική προστασία εξαγγέλθηκε 
ήδη από τη ∆ιακήρυξη της Γενεύης του 1924 για τα δικαιώµατα του 
παιδιού και από τη ∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του παιδιού που 
υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε στις 20 Νοεµβρίου 1959. 
Αναγνωρίσθηκε επίσης  στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα ανθρώπινα 
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δικαιώµατα, στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα αστικά και πολιτικά 
δικαιώµατα (ιδιαίτερα στα άρθρα 23 και 24), στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για 
τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα (ιδιαίτερα στο άρθρο 
10) και στο καταστατικό και στα αρµόδια όργανα των ειδικευµένων 
οργανισµών και των διεθνών οργανώσεων που µεριµνούν για την 
ευηµερία του παιδιού.  
       Η πιο σηµαντική πρόσφατη  προσπάθεια  του Ο.Η.Ε. είναι η 
Σύµβαση του Οργανισµού για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Convention 
on the rights of the children) της 20ης Νοεµβρίου 1989131, η οποία 
υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη γενική Συνέλευση. Η σύµβαση κυρώθηκε 
από την Ελλάδα µε το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192)132, ενώ από τις 193 
χώρες που την υπέγραψαν, δεν την έχουν κυρώσει ακόµα µονάχα οι 
ΗΠΑ και η Σοµαλία. Σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο της: « Για τους 
σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον 
µικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται 
νωρίτερα, σύµφωνα µε την ισχύουσα για το παιδί νοµοθεσία133 ».  
      Κατά το άρθρο 16134 της σύµβασης, κανένα παιδί δεν µπορεί να 
αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης επέµβασης στην 
ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην 
αλληλογραφία του, ούτε παράνοµων προσβολών της τιµής και της 
υπόληψής του, ενώ παράλληλα, το παιδί δικαιούται να προστατεύεται 
από το Νόµο έναντι τέτοιων επεµβάσεων ή προσβολών. Το εύρος της 
διάταξης προφανώς περιλαµβάνει περιπτώσεις επικοινωνιακής ή 
διαδικτυακής προσβολής του παιδιού από παράνοµες πράξεις 
πορνογραφικού ή παιδοφιλικού χαρακτήρα.  
      Επιπλέον στο άρθρο 19135 αναφέρεται πως τα Συµβαλλόµενα Κράτη 
οφείλουν να παίρνουν όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά, διοικητικά και 
εκπαιδευτικά µέτρα, προκειµένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε 
µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωµατικών ή πνευµατικών, 
εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που 
βρίσκεται  υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο ή 
των νοµίµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο 
οποίο το έχουν εµπιστευθεί. Είναι εµφανές πως η διάταξη καλύπτει και 

                                                
131 Για το πλήρες κείµενο της σύµβασης: http://www.unicef.gr/reports/symb.php     [accessed 3/4/2010]  
132 Για το πλήρες κείµενο του νόµου : http://www.poegamd.gr/pdf/diakiriksi_gia_dikaiwmata.pdf 
[accessed 3/4/2010] 
133 Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγµατος η υπό την προστασία του κράτους τελούσα   
«παιδική ηλικία» χρησιµοποιείται υπό την ευρεία της έννοια, ταυτιζόµενη µε την ανήλικη νεότητα, 
όπως αυτή τυποποιείται στο νόµο. Έτσι «παιδί είναι κάθε ανθρώπινη οντότητα ηλικίας κάτω των 
δεκαοκτώ ετών, εκτός αν σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας του ενηλικιώνεται νωρίτερα». Πιτσελά 
Α. Η ποινική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ανηλίκων. Γ΄έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000.  
134 Για το πλήρες άρθρο µεταφρασµένο βλ. Παρ. κεφ. 4 Π1. 
135 Βλ. ό.π. σηµ. 134. 
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την κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Ανάµεσα στις ρυθµίσεις που 
αφορούν στην προστασία κάθε έκφανσης της ζωής του παιδιού, ήτοι 
όπως ρητά ορίζεται στο πρώτο άρθρο της Σύµβασης κάθε ανθρώπινου 
όντος κάτω των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται 
νωρίτερα, σύµφωνα µε την ισχύουσα για το παιδί εθνική νοµοθεσία, 
υπάρχει ρητή αναφορά στην προστασία των ανηλίκων από κάθε µορφή 
σεξουαλικής βίας και κακοποίησης. 
      Συγκεκριµένα, όπως προβλέπει το άρθρο 34136, τα κράτη οφείλουν να 
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα σε εθνικό, διµερές και πολυµερές 
επίπεδο για να εµποδίσουν: Ι. την παρακίνηση ή τον εξαναγκασµό των 
παιδιών σε παράνοµη σεξουαλική δραστηριότητα, ΙΙ. την εκµετάλλευση 
των παιδιών για πορνεία ή άλλες παράνοµες σεξουαλικές δραστηριότητες 
και ΙΙΙ. την εκµετάλλευση των παιδιών για παραγωγή θεαµάτων ή υλικού 
πορνογραφικού χαρακτήρα.  
      Στο πλαίσιο της παραπάνω Σύµβασης προκειµένου να επιτευχθούν 
αποτελεσµατικότερα οι στόχοι τους οποίους θέτει, ιδιαίτερα σε κάποια 
άρθρα ειδικότερης προστασίας, στα οποία συγκαταλέγεται και το άρθρο 
34, ψηφίστηκε την 25η Μαΐου 2000 από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού, για την Εµπορία Παιδιών, την Παιδική 
Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 18η 
Ιανουαρίου 2002. Το πρωτόκολλο µεταξύ άλλων, χαράσσει τις 
κατευθυντήριες γραµµές προστασίας ενάντια στην παιδική πορνογραφία, 
την εµπορία παιδιών και των σεξουαλικό τουρισµό, των οποίων τη 
ραγδαία αύξηση επισηµαίνει ήδη στο προοίµιο. Παράλληλα κάνει ειδική 
αναφορά στην πορνογραφία ανηλίκων µέσω διαδικτύου και άλλων 
τεχνολογικών µέσων, της οποία την αυξανόµενη διαθεσιµότητα τονίζει 
επίσης στο προοίµιο, αναφερόµενο µάλιστα στα συµπεράσµατα της 
∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης της Βιέννης το 1999, ενάντια στην Παιδική 
πορνογραφία στο διαδίκτυο, για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση 
της παραγωγής, διακίνησης, εξαγωγής, µεταφοράς, εισαγωγής, κατοχής 
και διαφήµισης υλικού παιδικής πορνογραφίας και την ανάγκη 
συνεργασίας µεταξύ των κυβερνήσεων και την βιοµηχανία του 
διαδικτύου. Σηµαντικές διατάξεις του ανάµεσα σε άλλες αποτελούν τα 
πρώτα τρία άρθρα αυτού137. 
     Στο πρώτο άρθρο του πρωτοκόλλου προβλέπεται η υποχρέωση των 
κρατών µελών για τη θέσπιση ρητής απαγόρευσης της παιδικής 
πορνογραφίας, όπως αυτή ορίζεται στην γ’ παράγραφο του 2ου άρθρου.  
    Στο δεύτερο άρθρο και στην τρίτη παράγραφο ορίζεται η       «παιδική 
πορνογραφία» ως κάθε υπό οποιαδήποτε έννοια παρουσίαση παιδιού που 
συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή σεξουαλική 
                                                
136 Βλ. ό.π. σηµ. 134 
137 Για το πλήρες κείµενο των άρθρων βλ. Παράρτηµα, κεφ. 4, Π2 
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δραστηριότητα ή κάθε παρουσίαση των γεννητικών µερών παιδιού 
κυρίως για γενετήσιους λόγους. 
    Στο τρίτο άρθρο και στην πρώτη παράγραφο θεσπίζεται η υποχρέωση 
των κρατών µελών να ποινικοποιήσουν ως minimum αξιόποινων 
ενεργειών και δραστηριοτήτων, την παραγωγή, διανοµή, διάδοση, 
εισαγωγή, εξαγωγή, προσφορά, πώληση και κατοχή µε σκοπό την 
παιδική πορνογραφία.   
Το σηµαντικό αυτό διεθνές κείµενο υπέγραψε αλλά και επικύρωσε η 
χώρα µας καταστώντας το προσαρµοσµένη εσωτερική νοµοθεσία, 
δυνάµει του   Ν 3625/2007138, όπως αναλυτικότερα θα αναφερθούµε 
παρακάτω. 
     Πολύ σηµαντικό όµως είναι και το κείµενο της Γενικής Συνέλευσης 
του Ο.Η.Ε. της 11ης Ιανουαρίου 2006 για τα ∆ικαιώµατα του παιδιού139, 
µε το οποίο, στο άρθρο 30 προσκαλούνται όλα τα Κράτη ανάµεσα στα 
άλλα και  : 
-   Να ποινικοποιήσουν την παιδική πορνογραφία όσο και την χρήση του 
διαδικτύου που γίνεται για τον σκοπό αυτό. 
- Να επιβάλλουν την ποινική δίωξη των δραστών, τοπικά ή στο 
εξωτερικό, µέσω των αρµόδιων εθνικών αρχών,  στη χώρα όπου 
διαπράχθηκε το έγκληµα, στην χώρα όπου ο δράστης είναι πολίτης ή 
κάτοικος, στη χώρα όπου το θύµα είναι πολίτης ή κάτοικος. 
- Να ενισχύσουν την συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα προκειµένου να 
εµποδίσουν προληπτικά και να παροπλίσουν τα δίκτυα εµπορίου και 
πώλησης παιδιών και των σωµατικών τους οργάνων. 
- Να ικανοποιήσουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες των θυµάτων παιδικής 
πορνογραφίας συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας και προστασίας 
τους, της σωµατικής και ψυχολογικής τους αποκατάστασης και πλήρους 
επανένταξής τους στην κοινωνία µέσω διεπιστηµονικής συνεργασίας και 
οικονοµικής βοήθειας. 
- Να καταπολεµήσουν την ύπαρξη της αγοράς εκείνης που ενθαρρύνει 
τέτοιες εγκληµατικές πρακτικές εναντίον των παιδιών και 
- Να συνεισφέρουν στην εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας µέσω της 
υιοθέτησης µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης που θα αντιµετωπίζει τους 
αιτιώδεις παράγοντες, όπως υπανάπτυξη, φτώχεια, οικονοµικές 
ανισότητες. 
     Αξίζει τέλος να µνηµονευθούν ακόµη :  
 Α) Η Σύµβαση της Γενεύης της 12ης Σεπτεµβρίου 1923 για τα άσεµνα 
δηµοσιεύµατα, η οποία τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλό της 12ης 

                                                
138 Για το πλήρες κείµενο του δηµοσιευµένου στην ΕφτΚ Νόµου (µετά του Πρωτοκόλλου) βλ. 
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=cUmkCRDNX9A%3D&tabid=132 
[accessed 16/03/2010] 
139Για το πλήρες πρωτότυπο κείµενο βλ στην παρακάτω ιστοσελίδα : [accessed 16/03/2010] 
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/501/46/PDF/N0550146.pdf?OpenElement  
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Νοεµβρίου 1947 (που υπογράφηκε από τα µέλη του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών) και την οποία η χώρα µας κύρωσε µε τον Ν. 
4311/1929 (ενώ κύρωσε το πρωτόκολλο µε τον Ν.2306/1953) και  
 Β) Η Σύµβαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την απαγόρευση 
των χειροτέρων µορφών εργασίας των παιδιών (συµπεριλαµβανοµένης 
και της παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας) και την άµεση δράση 
µε σκοπό την εξάλειψή τους, του έτους 1999 η οποία κυρώθηκε από την 
χώρα µας  µε το Ν.∆. 2918/2001140.  
 

4.3 Ευρωπαϊκή έννοµη τάξη  

        Παράλληλα µε τις προαναφερόµενες διεθνείς πρωτοβουλίες 
αναπτύχθηκε εξίσου σηµαντική δράση και εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου 
τόσο µε τον κυριότερο εκφραστή της σε επίπεδο προστασίας των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, ήτοι τον διεθνή οργανισµό του Συµβουλίου 
της Ευρώπης, όσο όµως και µε τα αρµόδια εσωτερικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάκριση πρέπει να γίνει καθόσον είναι γνωστό 
πως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν τυγχάνουν µέλη της ευρωπαϊκής 
ένωσης (µη δεσµευόµενα καταρχήν και άµεσα από την αντίστοιχη 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία) είναι όλα µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης 
δεσµευόµενα άµεσα από τις παραγόµενες συµφωνίες του οργανισµού. 
     Το νοµοθετικό έργο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
αντιµετώπιση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης ανηλίκων και παιδικής 
πορνογραφίας κατά ανηλίκων είναι ιδιαίτερα σπουδαίο και εξαιρετικά 
πλούσιο. Οι κυριότερες νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Συµβουλίου 
αναφέρονται στη συνέχεια µε χρονολογική σειρά και συγκεκριµένα141: 

- Η Σύσταση µε αριθµό R (85) 4  για την βία στην οικογένεια. 
- Η Σύσταση µε αριθµό R (85) 11  για τη θέση του θύµατος στο 

πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της ποινικής διαδικασίας. 
- Η Σύσταση µε αριθµό R (87) 20 για τις κοινωνικές αντιδράσεις 

στην εγκληµατικότητα των ανηλίκων. 
- Η Σύσταση µε αριθµό 1065/87 της κοινοβουλευτικής συνέλευσης 

του οργανισµού σχετικά µε την εµπορία παιδιών και άλλες µορφές 
εκµετάλλευσής τους. 

- Η µε αριθµό 3/88 Απόφαση της Επιτροπής για την σεξουαλική 
εκµετάλλευση, την πορνογραφία και την πορνεία παιδιών και 
εφήβων καθώς και την εµπορία τούτων. 

- Η Σύσταση µε αριθµό R (89) 7 για τις αρχές που διέπουν τη 
διάδοση βιντεοταινιών µε βίαιο, κτηνώδες ή πορνογραφικό 
περιεχόµενο. 

                                                
140 Για το πλήρες κείµενο του Νόµου: http://www.ypakp.gr/uploads/files/2714.pdf [accessed 1/4/2010] 
141 Για την ανεύρεση όλων των σχετικών Συστάσεων του Συµβουλίου σε πρωτότυπη µορφή: 
http://www.coe.int/t/cm/adoptedTexts_en.asp#P43_2297 [accessed 1/4/2010] 
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- Η πολύ σηµαντική µε αριθµό R (91) 11 Σύσταση της Επιτροπής 
υπουργών για την σεξουαλική εκµετάλλευση, την πορνογραφία και 
τη πορνεία των παιδιών και εφήβων καθώς και την εµπορία 
τους142.  

- Η θεµελιώδης Σύµβαση πάνω στο έγκληµα του  κυβερνοχώρου 
(Council of Europe: Convention on cybercrime) της 23ης 
Νοεµβρίου 2001 που συγκροτείται από ένα συνοπτικό προοίµιο 
και τέσσερα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε 42 άρθρα συνολικά και 
περί της οποίας αναφερθήκαµε λεπτοµερέστερα ανωτέρω (βλ 
Κεφάλαιο 2, σελ57επ.)143. 

- Η µε αριθµό R (2001) 16 αναθεωρητική και εκσυγχρονιστικής της 
προηγούµενης (της R 91/11) Σύσταση για την προστασία των 
παιδιών από τη σεξουαλική εκµετάλλευση, που υιοθετήθηκε από 
την Επιτροπή Υπουργών στις 31/10/2001  και τέλος 

- Η µε αριθµό 1307 (2002) Σύσταση «Σεξουαλική εκµετάλλευση 
παιδιών : µηδενική ανοχή» η οποία υιοθετήθηκε από την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 27 
Σεπτεµβρίου 2002. Η σύσταση αυτή απαρτίζεται από 16 
παραγράφους στα πλαίσια των οποίων συµπυκνώνεται µε 
συνοπτικό τρόπο όλο το υπάρχον νοµοθετικό και πρακτικό έργο 
του Συµβουλίου της Ευρώπης  για την καταπολέµηση της 
σεξουαλικής εκµετάλλευσης  και εγκαθιδρύεται η νέα αντίληψη  
περί «µηδενικής ανοχής» απέναντι στο φαινόµενο.  

-  Τέλος θεµελιώδης κρίνεται, για το φλέγον ζήτηµα της παιδικής 
πορνογραφίας, η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και 
κακοποίησης, που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 12 
Ιουλίου 2007, στη 1002η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργών και 
άνοιξε για υπογραφή στο Lanzarote ( Ισπανία) στις 25 Οκτωβρίου 2007. 
Η Σύµβαση κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το νόµο 3727/2008 (αριθ. 
ΦΕΚ 257 Α'/18.12.2008)144 µε τον οποίο ουσιαστικά έλαβε την οριστική 
του µορφή το άρθρο 348Α του ποινικού µας κώδικα για την πορνογραφία 
κατά ανηλίκων ενώ εκτός των άλλων τυποποιήθηκε και νέα αξιόποινη 
συµπεριφορά µε την θέσπιση του άρθρου 348 Β µε τον τίτλο 
«Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους». 
      Κρίνεται δε η ως άνω Σύµβαση θεµελιώδης, διότι προβλέπει µε 
απόλυτη σαφήνεια αλλά και λεπτοµέρεια, σφαιρικά και σε βάθος, όλο το 
πλέγµα προστασίας των ανηλίκων από την γενετήσια εκµετάλλευσή 
τους. Για τον λόγο αυτό αξίζει να παρουσιάσουµε κατ’ άρθρο µεν αλλά 

                                                
142 Για περισσότερα βλ. Παράρτηµα, κεφ. 4, Π3 
143 Για το πλήρες κείµενο της Σύµβασης http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc  
144 Για το πλήρες κείµενο της Σύµβασης http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/201.doc  
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συνοπτικά, την Σύµβαση αυτή εµµένοντας στα σηµεία που αφορούν το 
ζήτηµα της παιδικής πορνογραφίας. Έτσι λοιπόν : 
      Στο προοίµιο της Σύµβασης εκτίθενται οι βασικοί σκοποί που 
επιδιώκονται µε αυτήν και οι οποίοι περιλαµβάνουν, ιδίως, την 
προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και 
κακοποίησης, την παροχή βοήθειας στα θύµατα και την ενδυνάµωση της 
πάλης κατά των εγκληµάτων αυτών καθώς και κατά της παιδικής 
πορνογραφίας.  
       Στο άρθρο   1 περιγράφονται επακριβώς οι επιδιωκόµενοι µε την 
Σύµβαση σκοποί, ενώ στο άρθρο  2 γίνεται πρόβλεψη απαγόρευσης 
διακρίσεων στην εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται.  Στο άρθρο    3  
δίδονται κρίσιµοι ορισµοί των όρων της Σύµβασης και στο άρθρο 4 
γίνεται καταγραφή των αρχών που διέπουν την Σύµβαση. Στο άρθρο 5, 
µε τις παραγράφους 1 και 2 επιδιώκεται η ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση, στα σχετικά ζητήµατα, των προσώπων που βρίσκονται 
κοντά στα παιδιά και µε την παράγραφο 3 θεσπίζεται η υποχρέωση των 
κρατών να ελέγχουν την ηθική ποιότητα των προσώπων που πρόκειται 
να απασχοληθούν σε επαγγέλµατα, λόγω των οποίων µπορεί να έρχονται 
σε επαφή µε τα παιδιά. Στο άρθρο 6 προβλέπεται η ενηµέρωση των 
παιδιών κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους, για τους κινδύνους 
γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης. Στο άρθρο 7 προβλέπεται η 
προληπτική αντιµετώπιση των ατόµων για τα οποία υπάρχει φόβος πως 
ενδέχεται να υποπέσουν σε αδικήµατα γενετήσιας εκµετάλλευσης και 
κακοποίησης παιδιών. Στο άρθρο 8 προβλέπεται η λήψη µέτρων γενικής 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στο πρόβληµα της 
γενετήσιας εγκληµατικότητας σε βάρος των παιδιών.  Στο άρθρο 9 
επιδιώκεται η συνεργασία µεταξύ παιδιών, ιδιωτικού τοµέα, µέσων 
µαζικής επικοινωνίας και η δηµιουργία πόρων για την κατάρτιση 
προγραµµάτων και µέτρων µε σκοπό την πρόληψη και την προστασία 
των παιδιών από τη γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση. Στο άρθρο 
10 προβλέπεται η λήψη µέτρων συντονισµού των υπηρεσιών, κυρίως των 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας, δηµόσιας τάξης και απονοµής 
δικαιοσύνης, η δηµιουργία φορέων προώθησης και προστασίας των 
δικαιωµάτων των παιδιών, συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών 
και τέλος, η προώθηση της συνεργασίας των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών µε 
την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τοµέα. 

Στο άρθρο 11 ορίζονται οι αρχές που διέπουν την λήψη µέτρων 
προστασίας και αρωγής και ιδίως εκείνη της συµβολής περισσότερων 
ειδικοτήτων για την στήριξη των θυµάτων.   

Στο άρθρο 12 θεσπίζεται η δυνατότητα άρσης της 
εµπιστευτικότητας που διέπει ορισµένα επαγγέλµατα, προκειµένου να 
ενηµερώνονται οι αρµόδιες αρχές για πιθανολογούµενα περιστατικά 
γενετήσιας εκµετάλλευσης ή κακοποίησης παιδιών. 
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Στο άρθρο 13 προβλέπεται η δηµιουργία τηλεφωνικών, 
διαδικτυακών γραµµών ή άλλων µορφών συµβουλευτικής επικοινωνίας. 

Στο άρθρο 14 επιδιώκεται η λήψη µέτρων συνδροµής των θυµάτων 
και προβλέπεται η δυνατότητα αποµακρύνσεως του θύτη ή του θύµατος 
από το οικογενειακό περιβάλλον. 

Στο άρθρο 15 καθορίζονται οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν 
τα προγράµµατα ή µέτρα παρέµβασης και στις οποίες περιλαµβάνονται η 
προηγούµενη συναίνεση των συµµετεχόντων σε αυτά, η δυνατότητα 
ταχείας προσβάσεως, η στάθµιση της επικινδυνότητας, η ειδική προσοχή 
που πρέπει να δίνεται στα παιδιά-θύτες και ο συντονισµός µεταξύ των 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών και των ∆ικαστικών αρχών.  

Στο άρθρο 16 προσδιορίζονται οι αποδέκτες  των µέτρων ή 
προγραµµάτων παρέµβασης, στους οποίους περιλαµβάνονται όσοι έχουν 
καταδικασθεί αλλά και όσοι διώκονται καθώς και οι παραβατικοί 
ανήλικοι. 

Στο άρθρο 17 θεσπίζεται η συναίνεση ως βασική προϋπόθεση για 
την ένταξη σε µέτρα παρέµβασης ενώ στο  άρθρο 18 προσδιορίζονται τα 
στοιχεία που συγκροτούν το ποινικό αδίκηµα της γενετήσιας 
κακοποίησης παιδιού. 

Στο άρθρο 19 προσδιορίζονται τα στοιχεία που συγκροτούν το 
ποινικό αδίκηµα της παιδικής πορνείας και στα άρθρα 20 και 21 
προσδιορίζονται τα στοιχεία που συγκροτούν τα ποινικά αδικήµατα της 
παιδικής πορνογραφίας και της συµµετοχής παιδιού σε πορνογραφικές 
παραστάσεις, αντίστοιχα. 

Στο άρθρο 22 και 23 προσδιορίζονται τα στοιχεία που συγκροτούν 
τα ποινικά αδικήµατα της διαφθοράς παιδιών και της άγρας παιδιών για 
γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. 

Στο άρθρο 24 προβλέπεται η υποχρέωση για την θέσπιση ποινικών 
κυρώσεων στις περιπτώσεις συµµετοχής και απόπειρας στα οικεία 
αδικήµατα ενώ στο άρθρο 25 προβλέπεται ο τρόπος ρύθµισης των 
θεµάτων διεθνούς δωσιδικίας ως προς τα προβλεπόµενα αδικήµατα.  

Στο άρθρο 26 προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων σε 
βάρος νοµικών προσώπων που µπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα για 
αδίκηµα που θεσπίζεται µε την Σύµβαση. 

Στο άρθρο 27 ορίζεται η υποχρέωση θεσπίσεως αποτελεσµατικών, 
ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων στις οποίες θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται και στερητικές της ελευθερίας ποινές που µπορεί να 
αποτελούν αιτία για έκδοση. 

Στο άρθρο 28 προσδιορίζονται οι επιβαρυντικές περιστάσεις που 
µπορεί να είναι η άσκηση βίας, η σοβαρή βλάβη της φυσικής ή 
πνευµατικής υγείας του θύµατος ή η κατάχρηση εξουσίας. 
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Στο άρθρο 29 θεσπίζεται η υποχρέωση να λαµβάνεται υπόψη για 
την ποινική µεταχείριση του δράστη οι προηγούµενες αµετάκλητες 
ποινές. 

Στο άρθρο 30 διατυπώνονται οι αρχές που διέπουν την ποινική 
διαδικασία στις οποίες περιλαµβάνονται η εξυπηρέτηση του 
συµφέροντος του παιδιού, ο σεβασµός και η εν γένει προάσπιση των 
δικαιωµάτων του. 

Στο άρθρο 31 καθορίζονται γενικά µέτρα προστασίας των 
θυµάτων, όπως η ενηµέρωσή τους για την πορεία της ποινικής 
διαδικασίας, για την απόλυση του διωκόµενου ή καταδικασθέντος, η 
διευκόλυνση του θύµατος κατά την διαδικασία και η προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειάς του. 

Στο άρθρο 32 διατυπώνεται η υποχρέωση διασφάλισης του 
αυτεπαγγέλτου της δίωξης για τα αδικήµατα που προβλέπονται στη 
Σύµβαση και στο άρθρο 33 θεσπίζεται ως κρίσιµος χρόνος αφετηρίας της  
παραγραφής η ενηλικίωση του θύµατος.  

Στο άρθρο 34 προβλέπεται η υποχρέωση κατάρτισης διοικητικών 
και δικαστικών µονάδων εξειδικευµένων στο συγκεκριµένο τοµέα ενώ 
στο άρθρο 35 καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία λήψεως 
συνεντεύξεων από τα παιδιά – θύµατα. 

Στο άρθρο 36 προβλέπεται δυνατότητα  διεξαγωγής της κύριας 
διαδικασίας χωρίς δηµοσιότητα και χωρίς την φυσική παρουσία των 
θυµάτων και στο άρθρο 37 προβλέπεται η δυνατότητα διατήρησης 
προσωπικών δεδοµένων των προσώπων που καταδικάζονται, µε σκοπό 
την πρόληψη και την καταστολή. 

Στο άρθρο 38 προβλέπονται µέτρα διευκόλυνσης της συνεργασίας 
ανάµεσα στα κράτη, ενώ στα άρθρα 39, 40 και 41 συνιστάται διεθνής 
επιτροπή τήρησης της Σύµβασης και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας 
της και στα άρθρα 42 και 43 καθορίζεται η σχέση της Σύµβασης προς 
άλλες διεθνείς συµβάσεις που έχουν καταρτίσει τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Στο άρθρο 44 ορίζεται η διαδικασία για την τροποποίηση της 
Σύµβασης, στο άρθρο 45 ρυθµίζεται η διαδικασία υπογραφής και θέσεως 
σε ισχύ της Σύµβασης, ενώ στο άρθρο 46 ρυθµίζεται η διαδικασία 
προσχώρησης τρίτων κρατών στη Σύµβαση. 

Στο άρθρο 47 προσδιορίζεται το κατά τόπο πεδίο εφαρµογής της 
Σύµβασης, στα άρθρα 48 και 49 ρυθµίζονται αντιστοίχως τα θέµατα 
επιφυλάξεων και καταγγελίας της Σύµβασης και στο άρθρο 50 
καθορίζεται η διαδικασία ενηµέρωσης των συµβαλλοµένων κρατών για 
κάθε ενέργεια που αφορά στη Σύµβαση. 
         Αξίζει όµως να επιµείνουµε στα θέµατα που η Σύµβαση θίγει σε 
σχέση µε την παιδική πορνογραφία. Έτσι, όπως ήδη ανωτέρω 
σηµειώνεται,  στα άρθρα 20 και 21 της Σύµβασης προσδιορίζονται τα 
στοιχεία που συγκροτούν τα ποινικά αδικήµατα της παιδικής 
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πορνογραφίας και της συµµετοχής παιδιού σε πορνογραφικές 
παραστάσεις, αντίστοιχα.  Σύµφωνα µε το άρθρο 20 της Σύµβασης και 
την πρώτη του παράγραφο δέον όπως κάθε Μέρος λαµβάνει τα 
απαιτούµενα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα, προκειµένου να διασφαλίσει ότι 
θεσπίζονται ως ποινικά αδικήµατα οι ακόλουθες πράξεις, όταν 
διαπράττονται µε πρόθεση και χωρίς νόµιµο δικαίωµα που προβλέπεται 
από τον νόµο: 
α. η παραγωγή παιδικού πορνογραφικού υλικού,  
β. η προσφορά ή η διάθεση παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
γ. η διανοµή ή µετάδοση παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
δ. η προµήθεια παιδικού πορνογραφικού υλικού για ίδια χρήση ή για 
χρήση τρίτου, 
ε. η κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
στ. η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδικό πορνογραφικό υλικό, 
µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
     Κατά την µε αριθµό 135 σηµείωση – παρατήρηση της αιτιολογικής 
έκθεσης της Σύµβασης η διαφορά ανάµεσα στην «προσφορά» και την 
«διάθεση» παιδικού πορνογραφικού υλικού είναι πως πέρα από τις 
«καθαρές» ενέργειες πραγµατικής προσφοράς τέτοιου υλικού, τυγχάνει 
αξιόποινη και κάθε άλλη ενέργεια διάθεσής του, υπό την έννοια της 
οποιασδήποτε συµπεριφοράς επιτρέπει σε άλλους και τους οδηγεί στη 
χρήση τέτοιου υλικού ακόµη και εάν αυτό δεν τους προσφέρεται άµεσα 
και αυτούσιο.  
     Επίσης κατά την µε αριθµό 137 σηµείωση της αιτιολογικής έκθεσης η 
διαφορά ανάµεσα στη «διανοµή» και την «µετάδοση» τέτοιου υλικού, 
έγκειται στο ότι εάν διανοµή συνιστά την ενεργή διάδοση του υλικού, 
ήτοι την στοχευµένη µεταβίβασή του προς άγνωστο αριθµό αποδεκτών, 
µε την «µετάδοση» αρκεί η µεταβίβαση τέτοιου υλικού ακόµη και σε ένα 
µόνο πρόσωπο, για να τελείται το αδίκηµα.  
     Όπως απόλυτα διαφωτιστικά σηµειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, 
στο τελευταίο εδάφιο της 139 σηµείωσης, ένας αποτελεσµατικός τρόπος 
για να περιοριστεί η παραγωγή της παιδικής πορνογραφίας είναι να 
απειλούνται ποινικές συνέπειες στη συµπεριφορά κάθε συµµετέχοντα 
στην αλυσίδα από την παραγωγή, έως την κατοχή. Πληροφορούµαστε 
έτσι το σκεπτικό του υπερεθνικού νοµοθέτη για τους λόγους τιµώρησης 
και της απλής κατοχής τέτοιου υλικού. 
     Τέλος, όπως δηλώνεται στην µε αριθµό 140 σηµείωση της 
αιτιολογικής έκθεσης, η στ παράγραφος συνιστά  ένα νέο στοιχείο που 
εισάγεται στην παρούσα σύµβαση. Σκοπός  είναι να καταστεί αξιόποινη 
και η απλή θέαση πορνογραφικού υλικού on line µε  πρόσβαση σε 
ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας, χωρίς να απαιτείται έτσι η 
εξασφάλιση, απόκτηση ή κατοχή του υλικού αυτού. Η πρόθεση ασφαλώς 
του θεατή τέτοιου υλικού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση κατάφασης 
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ενοχής, µπορεί δε να συνάγεται  από το γεγονός ότι πρόκειται για 
επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά του ή από την εκ µέρους του καταβολή 
αντιτίµου για την θέαση του υλικού. 
     Σύµφωνα µε την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 20 της Σύµβασης, ο 
όρος «παιδική πορνογραφία» σηµαίνει οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει 
οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή 
γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών 
οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους. Στον ως άνω 
ορισµό πρόβληµα φαίνεται να δηµιουργεί η χρήση του όρου «σαφή 
γενετήσια συµπεριφορά», λόγω της γενικότητάς του, ωστόσο όµως µε 
την αιτιολογική έκθεση δίδεται µία συγκεκριµένη οριοθέτησή του.  
     Κατά την σηµείωση λοιπόν µε αριθµό 143 της αιτιολογικής έκθεσης, 
τέτοια συµπεριφορά µπορεί να είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες 
πραγµατικές ή προσοµοιωµένες ενέργειες: α) η συνουσία, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, του στόµατος 
και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών οργάνων ή 
στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή µεταξύ ενός ενήλικα και 
ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  β) η κτηνοβασία γ) ο 
αυνανισµός δ) η σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση ή ε) η ασελγή 
επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας παιδιού. ∆εν έχει 
σηµασία αν η συµπεριφορά που απεικονίζεται είναι πραγµατική ή 
εικονική. 
    Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 21 της Σύµβασης, κάθε Μέρος λαµβάνει 
τα απαιτούµενα Νοµοθετικά ή άλλα µέτρα, προκειµένου να διασφαλίζει 
ότι θεσπίζονται ως ποινικά αδικήµατα οι ακόλουθες, εκ προθέσεως, 
συµπεριφορές: 
α. η στρατολόγηση ενός παιδιού για συµµετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις ή εξώθηση ενός παιδιού να συµµετάσχει σε τέτοιες 
παραστάσεις, 
β. ο εξαναγκασµός ενός παιδιού σε συµµετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις ή η αποκόµιση κέρδους από τη συµµετοχή αυτή ή η 
εκµετάλλευση ενός παιδιού µε άλλο τρόπο για τον ίδιο λόγο, 
γ. η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων που 
περιλαµβάνουν τη συµµετοχή παιδιών. 
               Πλούσια όµως είναι η δραστηριοποίηση και των αρµοδίων 
οργάνων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση του 
φαινόµενου της σεξουαλικής εκµετάλλευσης του παιδιού και 
συγκεκριµένα: 
       Στις 8 Ιουλίου 1992 ψηφίστηκε «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα των 
∆ικαιωµάτων του Παιδιού» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέθηκε 
σε ισχύ στις 21 Σεπτεµβρίου 1998. Στη Χάρτα κατοχυρώνονται όλα 
εκείνα τα δικαιώµατα του παιδιού που σχετίζονται µε την πρόληψη και 
την καταστολή των πράξεων γενετήσιας εκµετάλλευσης ανηλίκων. 
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       Τον Οκτώβριο του 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε ένα 
έγγραφο ανακοινώσεων που αφορούσε στο παράνοµο και επιβλαβές 
περιεχόµενο και µία Πράσινη Βίβλο για την προστασία των ανηλίκων και 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στα οπτικοαουστικά µέσα και τις υπηρεσίες 
πληροφοριών. 
        Το 1997 εκδόθηκε το 97/C70/01 ψήφισµα του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε κύριο χαρακτηριστικό του την αναγνώριση των 
θετικών στοιχείων του κυβερνοχώρου, ιδιαίτερα στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, επισηµαίνοντας όµως παράλληλα την ανάγκη 
καταπολέµησης της παράνοµης χρήσης των τεχνικών δυνατοτήτων του 
κυβερνοχώρου, ιδιαίτερα για αξιόποινες πράξεις που αφορούν στην 
εκµετάλλευση και κακοποίηση ανηλίκων.  
      Τον Απρίλιο του 1998 η αρµόδια Επιτροπή παρουσίασε στο 
Συµβούλιο τα αποτελέσµατα µελέτης για το πληροφορικό έγκληµα και 
την αντιµετώπισή του, ενώ τον Οκτώβριο του 1999 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών 
ορισµών για τα εγκλήµατα πληροφορικής και για την πραγµατική 
προσέγγιση των νοµοθεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ποινικό 
ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.  
 - Η Απόφαση της 29ης Μαΐου 2000 του Συµβουλίου της Ε.Ε. για την 
καταπολέµηση της παιδικής πορνογραφίας στο Internet145.  
    Η απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου,  
τονίζει την ανάγκη σύστασης ειδικού φορέα καταπολέµησης της παιδικής  
πορνογραφίας στο διαδίκτυο, για την αντιµετώπιση της οποίας δεν 
αρκούν τα διάφορα µέτρα που έχουν ληφθεί από την Ε.Ε. για την 
καταπολέµηση της εκµετάλλευσης των παιδιών ή της διάδοσης 
µηνυµάτων µε παράνοµο και βλαβερό περιεχόµενο στο διαδίκτυο, 
δεδοµένης της έκτασης που έχει λάβει το φαινόµενο. Έτσι, η απόφαση 
του Συµβουλίου καλεί τα κράτη – µέλη να ερευνήσουν όλα τα πιθανά 
µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να συνδράµουν στην εξάλειψη της 
παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και να λάβουν µέτρα προκειµένου 
να ενθαρρύνουν τους χρήστες του διαδικτύου να ενηµερώνουν τις αρχές 
στην περίπτωση που αντιληφθούν ή υποπτευθούν διακίνηση υλικού 
παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων στον κυβερνοχώρο, να διασφαλίσουν 
την διερεύνηση των αδικηµάτων από ειδικευµένες µονάδες, την τιµωρία 
τους και την διασφάλιση της γρήγορης αντίδρασης των διωκτικών αρχών 
όταν λαµβάνουν πληροφορίες για υποθέσεις παραγωγής, διακίνησης, 
διανοµής και κατοχής παιδικής πορνογραφίας.  
 - Απόφαση πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ της 22ης 
∆εκεµβρίου 2003146.  

                                                
145 Για το πλήρες δηµοσιευµένο κείµενο σε πρωτότυπη µορφή βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32000
D0375&model=guichett [accessed 1/4/2010] 
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     Κεφαλαιώδους  σηµασίας για την καταπολέµηση της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης ανηλίκων και της παιδικής πορνογραφίας είναι η 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/ ∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 22ας 
∆εκεµβρίου 2003, η οποία έθεσε ως στόχο της την άµεση προσέγγιση 
των σχετικών εθνικών νοµοθεσιών των κρατών – µελών και συγχρόνως 
την στενή αστυνοµική και δικαστική συνεργασία για την καταπολέµηση 
του φαινόµενου. Έτσι λοιπόν ενώ στο πρώτο άρθρο της Απόφασης – 
Πλαισίου εξειδικεύονται βασικοί όροι που αφορούν το φαινόµενο (όπως 
οι έννοιες «παιδί», «παιδική πορνογραφία», «ηλεκτρονικό σύστηµα»), 
στο δεύτερο άρθρο προσδιορίζονται τα σχετικά µε την σεξουαλική 
εκµετάλλευση παιδιών αδικήµατα, ήτοι: α) ο εξαναγκασµός, η 
εκµετάλλευση, η απόκτηση κέρδους ή η κατ’ άλλο τρόπο διευκόλυνση 
της παιδικής πορνείας, β) η σεξουαλική δραστηριότητα µε παιδί, µε έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους: χρήση εξαναγκασµού, βίας ή απειλής, 
προσφορά χρηµάτων ή άλλων µορφών αµοιβής ως αντάλλαγµα 
σεξουαλικών υπηρεσιών και κατάχρηση αναγνωρισµένης θέσης 
εµπιστοσύνης ή επιρροής επί του παιδιού.  Περαιτέρω, προσδιορίζονται 
οι ακριβείς συµπεριφορές που ενδιαφέρουν τον υπερεθνικό νοµοθέτη  και 
οι οποίες συνιστούν το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, είτε γίνονται 
µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος είτε όχι και οι οποίες είναι: α) η 
παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας) η διανοµή, διάδοση, ή η 
µετάδοση παιδικής πορνογραφίας, γ) η προσφορά, ή η µε άλλο τρόπο 
διάθεση της παιδικής πορνογραφίας, δ) η απόκτηση και η κατοχή υλικού 
παιδικής πορνογραφίας.  
     Τα κράτη µέλη οφείλουν σύµφωνα µε την απόφαση - πλαίσιο να 
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να τιµωρείται η υποκίνηση διάπραξης 
ενός από τα απαριθµούµενα αδικήµατα, καθώς και η απόπειρα διάπραξης 
µιας απαγορευµένης συµπεριφοράς. Οι κυρώσεις που προβλέπονται να 
ληφθούν από κάθε κράτος µέλος πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, 
ανάλογες και αποτρεπτικές. Συγκεκριµένα, για τα αδικήµατα που 
αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 προβλέπεται φυλάκιση µέγιστης 
διάρκειας τουλάχιστον µεταξύ ενός και τριών ετών, ενώ για ορισµένα 
αδικήµατα τελούµενα υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, προβλέπεται 
φυλάκιση µέγιστης διάρκειας τουλάχιστον µεταξύ πέντε και δέκα ετών.  
Στο άρθρο 5 απαριθµούνται (όχι όµως περιοριστικά, αλλά ενδεικτικά) οι 
προτεινόµενες επιβαρυντικές περιστάσεις που είναι α) η διάπραξη 
αδικήµατος σε παιδί νεότερο της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης βάσει 
του εθνικού δικαίου, β) ο αυτουργός εκ προθέσεως ή εξ απερισκεψίας να 
έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού, γ) η χρήση σοβαρής βίας ή η 
πρόκληση σοβαρής βλάβης στο παιδί και δ) η διάπραξη του αδικήµατος 
στα  πλαίσια εγκληµατικής οργάνωσης.  
                                                                                                                                       
146Βλ.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0068:EL:HTML 
[accessed 1/4/2010]  
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       Τέλος, η απόφαση-πλαίσιο αναφέρεται και στην ευθύνη των νοµικών 
προσώπων -όχι κατ’ ανάγκη ποινική- που είναι υπεύθυνα εάν το αδίκηµα 
διαπράττεται προς όφελός τους από ένα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος του οργάνου τους και µάλιστα µε 
ανάλογες κυρώσεις αποτελεσµατικές και αποτρεπτικές (ποινικού και µη 
χαρακτήρα). 
       Για να αποφευχθεί όµως το ενδεχόµενο ατιµωρησίας λόγω 
σύγκρουσης αρµοδιοτήτων, η απόφαση θεσπίζει κριτήρια δικαιοδοσίας, 
συνδυάζοντας την αρχή της εδαφικότητας και την αρχή της 
προσωπικότητας του δράστη. Έτσι η δικαιοδοσία έκαστου κράτους 
θεµελιώνεται όταν α) το αδίκηµα διαπράττεται στην επικράτειά του, β) ο 
δράστης του αδικήµατος είναι υπήκοος του κράτους αυτού, γ) το 
αδίκηµα διαπράττεται προς όφελος νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου 
στο έδαφος αυτού του κράτους µέλους. Παράλληλα, η απόφαση πλαίσιο 
ορίζει ότι τα κράτη οφείλουν να θεσπίσουν τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να 
διώκονται οι υπήκοοί τους για αδικήµατα που έχουν διαπραχθεί εκτός 
της επικράτειάς τους.  
      Την πολύ σηµαντική  απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου της Ε.Ε. ήδη 
κατήργησε η εσχάτως ψηφισθείσα οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και του Συµβουλίου147 που συνιστά πλέον τη νεότερη και 
πληρέστερη νοµοθετική στάση της Ευρώπης απέναντι στο φλέγον 
ζήτηµα. 
- Η 2011/92/ΕΕ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου  
σχετικά µε την καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου. 
       Για τους λόγους που οδήγησαν τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. να 
επανεξετάσουν το καθεστώς προστασίας των ανήλικων από τις 
παράνοµες επεµβάσεις στην ελεύθερη ανάπτυξη του γενετήσιου 
χαρακτήρα τους είναι διαφωτιστικό το σχετικό απόσπασµα από την 
αιτιολογική έκθεση της πρότασης επί της οδηγίας, κατά το οποίο : 
   «…Η πρόσφατη σύµβαση CETS αριθ. 201 του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας 
εκµετάλλευσης και κακοποίησης (στο εξής "η Σύµβαση του ΣΕ") 
αποτελεί αναµφισβήτητα το υψηλότερο µέχρι σήµερα διεθνές πρότυπο 
για την προστασία των παιδιών έναντι της σεξουαλικής κακοποίησης και 
εκµετάλλευσης. Σε παγκόσµιο επίπεδο, το βασικότερο διεθνές πρότυπο 
είναι το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για τα δικαιώµατα του 
παιδιού σχετικά µε την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την 

                                                
147 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:EL:PDF 
[accessed 1/4/2010] 
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παιδική πορνογραφία, του 2000. Εντούτοις, η εν λόγω Σύµβαση δεν έχει 
ακόµα κυρωθεί από το σύνολο των κρατών µελών.  
     Σε επίπεδο ΕΕ, η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
καθιερώνει ελάχιστο βαθµό προσέγγισης των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών ως προς την ποινικοποίηση των σοβαρότερων µορφών 
σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης των παιδιών, την 
επέκταση της δικαιοδοσίας των εθνικών δικαστηρίων και την παροχή της 
ελάχιστης αναγκαίας βοήθειας στα θύµατα. Αν και οι αξιώσεις έχουν 
γενικά τεθεί σε εφαρµογή, η απόφαση-πλαίσιο παρουσιάζει ορισµένες 
ελλείψεις. Επιτυγχάνει την προσέγγιση της νοµοθεσίας µόνο ως προς 
περιορισµένο αριθµό αδικηµάτων, δεν αντιµετωπίζει νέες µορφές 
κακοποίησης και εκµετάλλευσης µέσω της τεχνολογίας πληροφοριών, 
δεν αίρει τα εµπόδια για τη δίωξη των αδικηµάτων εκτός της εθνικής 
επικράτειας, δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ειδικές ανάγκες θυµάτων 
παιδικής ηλικίας, και δεν περιλαµβάνει επαρκή µέτρα για την πρόληψη 
των σεξουαλικών αδικηµάτων.….. Θα ποινικοποιηθούν σοβαρές µορφές 
σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών που αυτή τη 
στιγµή δεν καλύπτονται από την ενωσιακή νοµοθεσία. Μεταξύ αυτών 
περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, η οργάνωση ταξιδιωτικών 
προγραµµάτων µε σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικής κακοποίησης, 
δραστηριότητα ιδιαίτερα αλλά όχι αποκλειστικά σχετική στο πλαίσιο του 
σεξουαλικού τουρισµού σε βάρος παιδιών. Ο ορισµός της παιδικής 
πορνογραφίας τροποποιείται ώστε να προσεγγίσει τη Σύµβαση του ΣΕ 
και το προαιρετικό πρωτόκολλο στη σύµβαση για τα δικαιώµατα του 
παιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε αδικήµατα που διαπράττονται σε 
βάρος ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών. 
    Συγκεκριµένα, θα πρέπει να προβλεφθούν αυστηρότερες ποινικές 
κυρώσεις ώστε αυτές να είναι αναλογικές, αποτελεσµατικές και 
αποτρεπτικές. Για να προσδιοριστεί ο βαθµός σοβαρότητας και να 
επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις, εξετάζονται οι διάφοροι παράγοντες 
που µπορεί να εµπλέκονται σε πολύ διαφορετικές µορφές αδικηµάτων, 
όπως ο βαθµός βλάβης του θύµατος, ο βαθµός ενοχής του δράστη και το 
επίπεδο κινδύνου που αποτελεί για την κοινωνία…..»  
    Σε σχέση µε το περιεχόµενο της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας αρκεί και 
µόνο να µεταφέρουµε τµήµα της αιτιολογικής έκθεσης της εισηγήτριας 
της Επιτροπής κ. Angelini, σύµφωνα µε την οποία: «… Η πρόταση 
οδηγίας σκοπό έχει να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς σε κλίµακα 
ΕΕ για την πρόληψη και πάταξη κάθε µορφής σεξουαλικής κακοποίησης 
και εκµετάλλευσης παιδιών και αδικηµάτων που συνδέονται µε παιδική 
πορνογραφία. Επιπλέον, η πρόταση αυτή εισάγει κοινές διατάξεις για την 
πρόληψη τέτοιων εγκληµάτων και την προστασία των θυµάτων. Η 
πρόταση οδηγίας ενσωµατώνει µεγάλο µέρος της συστάσεως του 
Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 για την καταπολέµηση της 
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σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Η 
πρόταση περιέχει επίσης πολλά σηµεία που εγείρονται στη Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη 
σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση. Η Σύµβαση αυτή δεν έχει 
ακόµη επικυρωθεί από τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ, αλλά συνιστά 
εντούτοις ένα ζωτικής σηµασίας διεθνές εργαλείο που συµβάλλει στην 
εξασφάλιση της προστασίας των ανήλικων από σεξουαλική κακοποίηση.  
      Σήµερα εισάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέες εγκληµατικές πράξεις 
που συνδέονται πιο συγκεκριµένα µε τις νέες απειλές που συνεπάγεται η 
τεχνολογική εξέλιξη των µέσων πληροφορικής. Έννοιες όπως η παιδική 
πορνογραφία, το παιδοπορνογραφικό υλικό, η παιδική πορνεία αλλά και 
η έκθεση ανήλικου σε πορνογραφία καθορίζονται επακριβώς και 
εισάγουν ως εκ τούτου µία ενιαία δέσµη ελάχιστων κανόνων που 
εξασφαλίζει µε τα κατάλληλα µέσα την προστασία των ανήλικων σε όλα 
τα κράτη µέλη. Επιπλέον, εισάγεται ο ορισµός της ηλικίας σεξουαλικής 
συναίνεσης, πρωταρχικός παράγοντας στην έκδοση της καταδικαστικής 
απόφασης και στον υπολογισµό των επιβαρυντικών στοιχείων στην ποινή 
που επιβάλλεται σε τέτοιας µορφής εγκλήµατα. Η οδηγία καθορίζει 
ελάχιστες ποινές για 22 εγκληµατικές πράξεις υπό την αίρεση της 
διακριτικής ευχέρειας των κρατών µελών να επιβάλλουν αυστηρότερα 
µέτρα και υψηλότερες ποινές. 
        Στις νέες µορφές εγκλήµατος σεξουαλικής κακοποίησης 
περιλαµβάνονται και υπόκεινται σε ποινές και κυρώσεις και οι 
περιπτώσεις κακοποίησης που διαπράττονται στο εσωτερικό της 
οικογένειας, καθώς και όσες διαπράττονται από άτοµα που ενεργούν από 
θέση εµπιστοσύνης, ισχύος ή επιρροής. Υψηλότερες ποινές θα 
επιβάλλονται σε όσους διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήµατα σε βάρος 
παιδιών µε σωµατική ή ψυχική αναπηρία ή εξάρτηση. Οι ανήλικοι θα 
προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από συναναστροφές που 
αποβλέπουν στην σεξουαλική τους κακοποίηση (grooming). Υπάρχει 
πρόβλεψη και για όσους επιδίδονται κατ’ επανάληψη σε τέτοιες 
συναναστροφές (serial grooming) ενώ τα άτοµα  που έχουν καταδικαστεί 
για αδικήµατα σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων δεν θα έχουν τη 
δυνατότητα να ασκούν δραστηριότητες που περιλαµβάνουν  επαφές µε 
παιδιά όπως µεταβαίνοντας για παράδειγµα σε άλλο κράτος µέλος. Οι 
εργοδότες που προσλαµβάνουν άτοµα για εργασίες στις οποίες 
περιλαµβάνονται επαφές µε παιδιά, δικαιούνται να λαµβάνουν από 
αρµόδιες αρχές πληροφορίες που τηρούνται στο ποινικό µητρώο όσον 
αφορά ενδεχόµενες καταδίκες για αδικήµατα που απαριθµούνται στην 
οδηγία ή για άλλα πρόσθετα µέτρα που συνδέονται µε αυτές. Όλα τα 
κράτη µέλη και οι αρµόδιες αρχές πρέπει να συνεργάζονται για ταχεία 
ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών. Εάν προκύψουν σοβαρές υποψίες µετά 
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την πρόσληψη, οι εργοδότες πρέπει να εξακολουθούν να έχουν το 
δικαίωµα στο στάδιο αυτό να λαµβάνουν τέτοιας φύσεως πληροφορίες.  
      Επιτείνεται η ευθύνη των νοµικών προσώπων,  µε την πρόσθετη 
κύρωση της άµεσης κατάσχεσης του πορνογραφικού υλικού και όλων 
των εσόδων που προέκυψαν από τη δραστηριότητα αυτή. Τα κράτη µέλη 
πρέπει να διευκολύνουν και να ενισχύουν τη συνεργασία µε τις εθνικές 
τράπεζες και τις µεγάλες εταιρείες πιστωτικών καρτών για να 
εξασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η ιχνηλάτηση των πληρωµών για 
συναλλαγές που γίνονται µέσω διαδικτύου και σχετίζονται µε την 
σεξουαλική εκµετάλλευση ανήλικων. Τα κράτη µέλη έχουν 
συγκεκριµένες νοµικές υποχρεώσεις για την τιµωρία εγκληµατικών 
πράξεων σε βάρος ανήλικων οι οποίες διαπράττονται στο εξωτερικό από 
πολίτες της ΕΕ ή από άτοµα που έχουν τη συνήθη διαµονή τους σε 
κάποιο από τα κράτη µέλη (σεξουαλικός τουρισµός). 
      Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η άµεση αφαίρεση του υλικού 
που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις εκείνες που η ενέργεια 
αυτή δεν είναι εφικτή (όταν η καταστροφή στην πηγή µπορεί να είναι 
περίπλοκη επειδή, για παράδειγµα, οι πάροχοι είναι εγκατεστηµένοι σε 
χώρες εκτός ΕΕ και δεν έχουν συµφωνία συνεργασίας µε την ΕΕ) τα 
κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα φραγής των ιστοσελίδων. Η 
φραγή αυτών των ιστοσελίδων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία κάνοντας χρήση κάθε εργαλείου για την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Επιβάλλεται 
λοιπόν συντονισµένη συνεργασία ανάµεσα σε όλους τους παράγοντες 
του ‘δικτύου’: θεσµικά όργανα, αστυνοµικά όργανα εξειδικευµένα στην 
τεχνολογία πληροφορικής και τις υπηρεσίες επικοινωνιών, παρόχους 
υπηρεσιών διαδικτύου, τράπεζες, προµηθευτές υπηρεσιών 
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης,  ιδιώτες χρήστες και ενώσεις. Στον 
τοµέα αυτό, είναι ζωτικής σηµασία η δυνατότητα χρήσεως πρωτοπόρων 
τεχνολογιών και λογισµικών. Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλα τα 
διαθέσιµα εργαλεία (το πιο πρόσφατο από τα οποία είναι το 
φωτογραφικό DNA), περιλαµβανοµένων των εργασιών του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Συνασπισµού κατά της διάδοσης εικόνων παιδικής 
πορνογραφίας στο ∆ιαδίκτυο και της διεθνούς συνεργασίας µεταξύ των 
αστυνοµικών δυνάµεων και των τραπεζικών ιδρυµάτων (για παράδειγµα, 
για την ιχνηλάτηση πληρωµών). 
       Πρέπει να υπάρχει εγγύηση προστασίας, παροχής βοήθειας και 
υποστήριξης προς τα θύµατα των εγκληµατικών ενεργειών στη διάρκεια 
των ερευνών, των δικαστικών διαδικασιών και των µετέπειτα σταδίων 
και απαιτείται να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι γνώµες, οι ανάγκες και 
οι φόβοι των ανήλικων. Πρέπει να υπάρχει ευκολία πρόσβασης στα 
ένδικα µέσα, χωρίς όµως αυτό να συνεπάγεται περαιτέρω οδύνη και 
ψυχικά τραύµατα (φαινόµενο επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης) για 
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τα ανήλικα θύµατα ως αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στις δικαστικές 
διαδικασίες. 
      Εξίσου σηµαντικά είναι τα µέτρα για τη βοήθεια και υποστήριξη της 
οικογένειας του θύµατος. Εάν όµως το έγκληµα διαπράχθηκε  µέσα στο 
οικογενειακό περιβάλλον, το παιδί θα πρέπει να προστατευτεί και η 
απόφαση όσον αφορά τον τόπο διαµονής του πρέπει να ληφθεί µε τον 
καταλληλότερο δυνατό τρόπο αφού ληφθούν δεόντως υπόψη η γνώµη 
του ανήλικου και το ύψιστο συµφέρον του παιδιού. Επιπλέον, όλα τα 
µέσα προστασίας και παροχής βοήθειας πρέπει να περιλαµβάνουν και 
µέτρα για την υποστήριξη εικαζόµενων θυµάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκµετάλλευσης. Ζωτικής σηµασίας είναι επίσης η 
ειδική κατάρτιση που πρέπει να λαµβάνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί του 
τοµέα οι οποίοι θα περιβάλλουν µε την φροντίδα τους τα παιδιά σε όλο 
το φάσµα των δικαστικών διαδικασιών και οι λοιποί εργαζόµενοι που 
έχουν κάποια µορφή επαφής µε τα θύµατα. Είναι επίσης απαραίτητο να 
προλαµβάνονται τα αδικήµατα µέσω κατάλληλων προγραµµάτων 
παρέµβασης και θεραπείας.  
      Ο πραγµατικός ακρογωνιαίος λίθος αυτής της οδηγίας είναι ένα 
ευπρόσιτο νοµικό σύστηµα φιλικό προς το παιδί. Τα κράτη µέλη 
οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την καθιέρωση 
αποτελεσµατικών συστηµάτων προστασίας του  παιδιού, 
περιλαµβανοµένης της εγκαθίδρυσης πολυτοµεακών δοµών ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα θύµατα θα λαµβάνουν βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα τη βοήθεια που χρειάζονται, και τούτο θα επιτυγχάνεται 
είτε µέσω επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού, είτε 
καταφεύγοντας στις ΜΚΟ που έχουν εµπειρία στον τοµέα της συνδροµής 
σε θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκµετάλλευσης. 
Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία διαδραµατίζει η κοινωνία 
των πολιτών στην οποία απευθύνονται για τον σκοπό αυτό σχετικές 
εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης….». 
        Εστιάζοντας την προσοχή µας στα βασικότερα από όσα ανωτέρω 
αναφέρονται αξίζει να προσεγγίσουµε πιο συγκεκριµένα τις βασικές 
επιταγές της κρίσιµης οδηγίας. Στο άρθρο 2 αυτής ερµηνεύονται  οι 
απαραίτητοι ορισµοί, όπως: 
(α) "παιδί": κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, 
β) "ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης": η σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία νόµιµη ηλικία για την τέλεση σεξουαλικών πράξεων, 
γ) "παιδική πορνογραφία" ή “υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών”: 
 - κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική 
ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα  ή 
 - κάθε  απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς, των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ή 
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-   κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται πρόσωπο που εµφανίζεται ως 
παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή κάθε απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, των γεννητικών οργάνων άλλου προσώπου που εµφανίζεται ως 
παιδί ή 
-   ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις οποίες απεικονίζεται παιδί να 
επιδίδεται σε πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή ρεαλιστικές 
εικόνες των γεννητικών οργάνων παιδιού, ανεξάρτητα από την 
πραγµατική ύπαρξη του παιδιού αυτού, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, 
(δ) ..... (ε) "πορνογραφικές παραστάσεις": η οργανωµένη απευθείας 
έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, µεταξύ άλλων και µε χρήση 
της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: 
(i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη 
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή 
(ii) των γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
      Στο τρίτο άρθρο της οδηγίας περιγράφονται οι αξιόποινες 
συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται αδικήµατα σεξουαλικής 
κακοποίησης και  είναι: 
- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης να γίνει µάρτυρας σεξουαλικών πράξεων, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές  που τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή 
το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος. 
- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης να γίνει µάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν 
δεν συµµετέχει σε αυτή  που τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη. 
- Η σεξουαλική πράξη µε παιδί που δεν έχει φθάσει την σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης, που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη. 
- Η σεξουαλική πράξη µε παιδί, όταν: 
(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισµένης θέσης εµπιστοσύνης, εξουσίας ή 
επιρροής επάνω στο παιδί και τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη, 
εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και 
σε τουλάχιστον τρία έτη, εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή  ή 
(ii) γίνεται κατάχρηση µιας ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, 
κυρίως λόγω διανοητικής ή σωµατικής αναπηρίας ή κατάστασης 
εξάρτησης και τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο 
όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη, εάν το παιδί δεν έχει 
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φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον τρία 
έτη, εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή ή 
(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασµού, βίας ή απειλής και τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη, εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον πέντε έτη, εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή . 
- Ο εξαναγκασµός παιδιών σε σεξουαλική πράξη µε τρίτο πρόσωπο, που 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη, εάν το παιδί δεν έχει φθάσει 
την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον πέντε έτη, 
εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή . 
     Στο τέταρτο άρθρο της οδηγίας περιγράφονται τα αδικήµατα 
σεξουαλικής εκµετάλλευσης, τα οποία είναι: 
- Η πρόκληση της συµµετοχής παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις ή 
η στρατολόγησή του προκειµένου να συµµετάσχει σε αυτές ή η 
αποκόµιση κέρδους από παιδί ή η εκµετάλλευσή του µε άλλους τρόπους 
προς τον σκοπό αυτό τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη, εάν το 
παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε 
τουλάχιστον δύο έτη στερητική της ελευθερίας ποινή, εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή. 
- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση απειλής απέναντί του προς τον 
σκοπό αυτό τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο 
όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη, εάν το παιδί δεν έχει 
φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον 
πέντε έτη στερητική της ελευθερίας ποινή, εάν το παιδί έχει υπερβεί την 
ηλικία αυτή. 
- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στις οποίες 
συµµετέχουν παιδιά τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη, εάν το παιδί 
δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε 
τουλάχιστον ένα έτος στερητική της ελευθερίας ποινή, εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή.  
- Η πρόκληση της συµµετοχής παιδιού σε παιδική πορνεία ή η 
στρατολόγησή του προκειµένου να συµµετάσχει σε αυτήν όπως και η 
αποκόµιση κέρδους από το παιδί ή η εκµετάλλευσή του µε άλλους 
τρόπους προς τον σκοπό αυτό τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη 
εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης και 
σε τουλάχιστον πέντε έτη εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.  
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- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει το παιδί σε 
παιδική πορνεία ή η χρήση απειλής απέναντί του προς τον σκοπό αυτό 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη εάν το παιδί δεν έχει φθάσει 
την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης και σε τουλάχιστον πέντε έτη 
εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.  
- Η τέλεση σεξουαλικών πράξεων µε παιδί, εάν πραγµατοποιείται µέσω 
παιδικής πορνείας, τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη εάν το 
παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης και σε 
τουλάχιστον δύο έτη εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.  
     Στο πέµπτο άρθρο της οδηγίας περιγράφονται τα αδικήµατα της 
παιδικής πορνογραφίας, που είναι: 
- Η απόκτηση ή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.  
- Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.  
- Η διανοµή, διάδοση ή µετάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας που 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.  
- Η προσφορά, παροχή ή διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας που 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.  
- Η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη.  
- Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών το κατά 
πόσον το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις περιπτώσεις παιδικής 
πορνογραφίας, υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) σηµείο iii), όταν 
το πρόσωπο που εµφανιζόταν ως παιδί ήταν στην πραγµατικότητα 
ηλικίας 18 ετών ή άνω, κατά τη στιγµή της απεικόνισης.  
- Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών το κατά 
πόσον οι παράγραφοι 2 και 6 του παρόντος άρθρου θα εφαρµόζονται στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αποδεικνύεται ότι η παραγωγή και 
διατήρηση του πορνογραφικού υλικού υπό την έννοια του άρθρου 2 
στοιχείο γ) σηµείο iv) γίνεται µόνο προς ιδία χρήση, στον βαθµό που δεν 
έχει χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του πορνογραφικού υλικού υπό 
την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) σηµεία i), ii) ή iii) και εφόσον η 
πράξη δεν συνεπάγεται κίνδυνο διάδοσης του υλικού. 
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     Στο έκτο άρθρο της οδηγίας τυποποιείται το γνωστό και στο ελληνικό 
δίκαιο (του άρθρου 348Β: προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους) 
αδίκηµα της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. 
     Στο έβδοµο άρθρο της οδηγίας δίδεται η σύσταση προς τα κράτη µέλη 
να τιµωρήσουν την ηθική αυτουργία, την απόπειρα και την συνέργεια 
στα αδικήµατα που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως 6 . 
     Στο ένατο άρθρο προτείνονται οι επιβαρυντικές περιστάσεις που 
σχετίζονται µε τα ανωτέρω αδικήµατα, ήτοι όταν: 
α) το αδίκηµα διαπράχθηκε σε βάρος παιδιού ιδιαίτερα ευάλωτης 
κατάστασης, όπως για παράδειγµα παιδιού µε διανοητική ή σωµατική 
αναπηρία, σε κατάσταση εξάρτησης ή σε κατάσταση σωµατικής ή 
διανοητικής ανικανότητας· β) το αδίκηµα διαπράχθηκε από µέλος της 
οικογένειας του παιδιού, από πρόσωπο που συγκατοικεί µε το παιδί ή 
πρόσωπο που έχει κάνει κατάχρηση αναγνωρισµένης θέσεως 
εµπιστοσύνης ή εξουσίας· γ) το αδίκηµα διαπράχθηκε από τουλάχιστον 
δύο πρόσωπα που ενεργούν από κοινού· δ) το αδίκηµα διαπράχθηκε στο 
πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος  (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008, σ. 42. )· ε) ο δράστης έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για 
αδικήµατα του ίδιου τύπου· στ) ο δράστης εκ προθέσεως ή εξ αµελείας 
έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού ή ζ) το αδίκηµα περιλάµβανε 
σοβαρή βία ή προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο παιδί. 
     Τέλος στο άρθρο 21 τιµωρούνται συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται 
ως «προβολή ευκαιριών κακοποίησης και σεξουαλικού τουρισµού εις 
βάρος παιδιών», ήτοι η: 
(α)  διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6, 
(β) διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς ταξιδιών µε 
σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5. 
      Ανάµεσα στα παραπάνω αδικήµατα υφίσταται διαφοροποιηµένος 
βαθµός απαξίας ανάλογος της βλαπτικότητάς τους. Προς τήρηση της 
αρχής της αναγκαίας αναλογίας αδίκου και ποινής πρέπει να λαµβάνεται 
σοβαρά υπόψη του εκάστοτε εθνικού νοµοθέτη η διαφοροποιηµένη αυτή 
απαξία του κάθε αδικήµατος. Σηµατωρός σε αυτή την προσπάθεια 
αποτελεί η πολύ σηµαντική σχετική επισήµανση του Ευρωπαίου 
νοµοθέτη που ρητά διατυπώνει στο τρίτο κεφάλαιο της Αιτιολογικής του 
έκθεσης και σε σχέση γενικά µε το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και 
συγκεκριµένα: 
«…Γενικά, δραστηριότητες που συνδυάζονται µε σεξουαλική επαφή 
είναι σοβαρότερες από εκείνες στις οποίες δεν υπάρχει σεξουαλική 
επαφή· η παρουσία εκµετάλλευσης καθιστά το αδίκηµα σοβαρότερο από 
απουσία εκµετάλλευσης· ο εξαναγκασµός, η άσκηση βίας ή οι απειλές 
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είναι σοβαρότερα στοιχεία από την κατάχρηση θέσης ισχύος του δράστη 
ή την αδυναµία του θύµατος, η οποία, αντίστοιχα, είναι σοβαρότερη από 
την ελεύθερη συναίνεση του θύµατος. Η πορνεία, στην οποία 
συνδυάζονται σεξουαλικές δραστηριότητες και χρήµα, είναι σοβαρότερη 
από πορνογραφικές παραστάσεις, οι οποίες µπορεί να περιέχουν ή να µην 
περιέχουν σεξουαλικές δραστηριότητες· η στρατολόγηση για πορνεία ή 
αντίστοιχη δραστηριότητα είναι σοβαρότερη από την παρότρυνσή της, 
δεδοµένου ότι σε αυτήν εµπλέκεται η ενεργός αναζήτηση παιδιών ως 
εµπορευµάτων. Όσον αφορά την παιδική πορνογραφία, η παραγωγή 
υλικού, που συνήθως συνδυάζεται µε τη στρατολόγηση και την 
σεξουαλική επαφή µε το παιδί, είναι σοβαρότερη από άλλα αδικήµατα 
όπως η διανοµή πορνογραφικού υλικού ή η προσφορά, οι οποίες, 
αντίστοιχα, συνιστούν σοβαρότερα αδικήµατα από την κατοχή 
παιδοπορνογραφικού υλικού ή την πρόσβαση σε αυτό...». 
       Μετά την παρουσίαση των ανωτέρω διατάξεων της οδηγίας 
παρατηρεί κανείς την διαµόρφωση πέντε  (5) κατηγοριών αδικηµάτων, 
ήτοι αδικηµάτων που αφορούν στην ασέλγεια µε τον ανήλικο, 
αδικηµάτων που αφορούν στην προαγωγή ανήλικων στη πορνεία, 
αδικηµάτων που αφορούν στην «παιδική πορνογραφία», αδικηµάτων που 
αφορούν στην προαγωγή συµµετοχικής σχέσης των ανήλικων µε 
πορνογραφικές παραστάσεις και των αδικηµάτων που θα λέγαµε πως 
συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των αδικηµάτων της 
οδηγίας, ήτοι των  αδικηµάτων «προβολής ευκαιριών κακοποίησης και 
σεξουαλικού τουρισµού σε βάρος παιδιών» και των αδικηµάτων «άγρας 
παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς».  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
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     Σε κάθε περίπτωση οφείλουµε να κάνουµε ιδιαίτερη µνεία στην 
τιµώρηση τόσο της συµπεριφοράς διάδοσης υλικού που βοηθά στη 
διάπραξη των αδικηµάτων της οδηγίας, όσο και στη διοργάνωση 
ταξιδιών µε σκοπό την διάπραξη αδικηµάτων της οδηγίας αλλά και στη 
νέα προτεινόµενη ως εγκληµατική συµπεριφορά της  4ης παραγράφου του 
άρθρου 4, της παρακολούθησης δηλαδή πορνογραφικής παράστασης εν 
γνώσει της συµµετοχής σε αυτήν ανήλικου προσώπου. Επισηµαίνουµε 
λοιπόν πως τόσο το αδίκηµα διάδοσης βοηθητικού υλικού, όσο και της 
διοργάνωσης ταξιδιών προβλέπονταν ήδη από το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στη Σύµβαση των δικαιωµάτων του παιδιού (άρθρο 9 παρ. 
5 και Προοίµιο παρ. 4, αντίστοιχα) ενώ και το αδίκηµα της 
παρακολούθησης πορνογραφικής παράστασης προβλέπεται από την 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης (του Λανζαρότε) στο άρθρο 21 
παρ. 1γ, ενώ επιπλέον προβλέπεται στην ίδια Σύµβαση και στο άρθρο 22 
υπό τον τίτλο «∆ιαφθορά παιδιών»,  η περιγραφόµενη αξιόποινη 
συµπεριφορά στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
     Αξίζει τέλος να επισηµάνουµε  συνοπτικά τις συµπεριφορές που 
ποινικοποιούνται µε την οδηγία και για τις οποίες σίγουρα υφίσταται η 
υπόνοια περί µη προφανούς  προσβολής κάποιου έννοµου αγαθού και 
συγκεκριµένα: 
α) Η συµπεριφορά της απλής κατοχής πορνογραφικού υλικού, ιδίως 
µάλιστα υλικού που αφορά εικονικό ανήλικο (άρθρο 5 παρ.2). 
β)  Η συµπεριφορά της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδική 
πορνογραφία µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών 
(άρθρο 5 παρ. 3). 
γ) Η συµπεριφορά της παρακολούθησης πορνογραφικής παράστασης εν 
γνώσει της συµµετοχής σε αυτήν ανήλικου προσώπου (άρθρο 4 παρ. 4). 
δ) Η συµπεριφορά της διάδοσης υλικού που βοηθά στη διάπραξη των 
αδικηµάτων της οδηγίας (άρθρο 21α). 
ε) Η συµπεριφορά της διοργάνωσης ταξιδιών µε σκοπό την διάπραξη 
αδικηµάτων της οδηγίας (άρθρο 21β). 
      Η σηµασία της ως άνω οδηγίας είναι ουσιώδης, καθώς αναγκαία θα 
προκαλέσει σοβαρές µεταρρυθµίσεις στα εθνικά δίκαια των κρατών, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού. 
          Αξίζει τέλος να σηµειώσουµε πως µε πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υιοθετήθηκε στα τέλη του 2008, από το Συµβούλιο Υπουργών 
της Ε.Ε. ένα νέο σχέδιο για την καταπολέµηση του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο µε προοπτική πενταετίας. Αντικείµενο του σχεδίου 
παραµένουν οι ηλεκτρονικοί κίνδυνοι, όπως οι υποκλοπές κάθε είδους 
δεδοµένων, η ανεπιθύµητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, η κλοπή 
ταυτότητας αλλά κυρίως η παιδική πορνογραφία. Οι πρώτες δράσεις  
αυτής της πρωτοβουλίας ξεκίνησαν ήδη από το Μάρτιο του 2009 µε την 
επίσηµη ανακοίνωση της συνεργασίας µεγάλων πιστωτικών ιδρυµάτων 
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προκειµένου να καταπολεµηθεί το οικονοµικό σκέλος της παιδικής 
πορνογραφίας και αναµένονται οι επόµενες συντονισµένες κινήσεις148. 
    

4.4 Συµπεράσµατα 

        Από τα παραπάνω διακρίνει κανείς πως ο οικουµενικός νοµοθέτης 
έχει επαρκώς επισηµάνει το εννοιολογικό περιεχόµενο των αδικηµάτων 
της γενετήσιας εκµετάλλευσης των ανηλίκων ενώ παράλληλα έχει 
αποδώσει στο διαδίκτυο την προσήκουσα εγκληµατογενή διάστασή του. 
Συγχρόνως έχει αναδείξει τον διεθνικά οργανωµένο τρόπο εµφάνισης και 
ανάπτυξης του παιδοφιλικού-παιδεραστικού εγκλήµατος που 
προσλαµβάνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Η διµερής και 
πολυµερής διακρατική συνεργασία µε την υιοθέτηση των  προληπτικών 
και κατασταλτικών µέτρων που ήδη έχουν προβλεφθεί από τη  µέχρι 
σήµερα διεθνή νοµοθετική πρωτοβουλία αποτελεί µια ελπιδοφόρα 
αντεγκληµατική προοπτική για την καταπολέµηση του προβλήµατος 
αυτού. Ιδιαίτερης βαρύτητας όµως είναι και τα µέτρα εκείνα που 
προβλέπονται και επιτάσσονται προς τα κράτη µέλη από τους 
υπερκείµενους διεθνείς οργανισµούς και στοχεύουν στη δραστική 
περιστολή  της πλειάδας εκείνων των παραγόντων οι οποίοι ευνοούν την 
επώαση και εξάπλωση του παιδοφιλικού φαινόµενου. Αυτή η ολιστική 
προσέγγιση µε διακρατικό συντονισµό, ευρηµατικότητα και 
αποφασιστικότητα, µπορεί επιτυχώς να δηµιουργήσει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την εκρίζωση του φαινόµενου αυτού. 

                                                
148Για περισσότερες πληροφορίες http://tech.pathfinder.gr/tech/lawnet/701375.html [accessed1/4/2010]  
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Γ.-  Ε Ι ∆ Ι Κ Ο      Μ Ε Ρ Ο Σ 
 

Κεφάλαιο 5 – Το αδίκηµα της πορνογραφίας 
ανηλίκων 

 

 

5.1  Εισαγωγή 

        Μέχρι το σηµείο αυτό  καταβλήθηκε  προσπάθεια για µία 
πολύπλευρη προσέγγιση του φαινόµενου της πορνογράφησης ανηλίκων 
µε την εξέταση των βασικότερων παραµέτρων που το συνθέτουν και 
συγκεκριµένα: 
-   Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρήθηκε µία διαχρονική παρουσίαση  του 
γενικότερου φαινόµενου της πορνογραφίας, εξετάζοντας την γέννησή 
του, την πορεία του στο χρόνο και σε σχέση µε την τεχνολογική πρόοδο 
του ανθρώπου. 
-    Στο δεύτερο κεφάλαιο έλαβε χώρα µία προσέγγιση και εξέταση του 
νέου ψηφιακού περιβάλλοντος, στο οποίο ο ανήλικος καλείται να 
«διαβιώσει» µε δεδοµένο όµως πως πια η πορνογραφία έχει εστιάσει το 
ενδιαφέρον της στο πρόσωπό του. 
 -    Στο τρίτο κεφάλαιο αντικείµενο της προσοχής µας κατέστη αυτός ο 
ίδιος ο «πορνογράφος» µε ιδιαίτερη αναφορά στην κατά το δυνατόν 
περιγραφή της ψυχοπαθολογίας του, όσο όµως και στην παρουσίαση των 
προτάσεων για την όποια «θεραπευτική» αντιµετώπισή του. 
-  Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο  αντικείµενο της έρευνας αποτέλεσε η 
γενικότερη αντίδραση της  έννοµης τάξης σε διεθνές και ευρωπαϊκό 
επίπεδο στο υπό εξέταση πρόβληµα µε αντίστοιχες νοµοθετικές και µη 
πρωτοβουλίες που ελήφθησαν σε κάθε επίπεδο. 
   Ακολουθεί  το Ειδικό µέρος της διατριβής που χωρισµένο σε τρία 
κεφάλαια πραγµατεύεται το πρόβληµα, ως τυποποιηµένο πια αδίκηµα 
τόσο στο εσωτερικό µας δίκαιο, όσο και στο δίκαιο των -γειτονικών µας- 
χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και  συγκεκριµένα: 
 -  Στο πέµπτο κεφάλαιο  εξετάζεται η νοµοτυπική µορφή του αδικήµατος 
της πορνογραφίας κατ’ ανηλίκων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
τιµώρησής του κατά το ποινικό µας δίκαιο καθώς και η 
ποινικονοµοθετική του πορεία στον χρόνο. 
-  Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η νοµοθετική πρόβλεψη 
του συγκεκριµένου αδικήµατος στα ποινικά δίκαια των χωρών της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
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- Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο επιχειρείται µία συγκριτική αξιολόγηση 
των ποινικών νοµοθεσιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης κυρίως σε 
σχέση µε το minimum προϋποθέσεων που τίθενται από το υπάρχον 
διεθνές νοµικό πλαίσιο. 
  
 

5.2 Η Νοµοθετική αντιµετώπιση του αδικήµατος διαχρονικά 

    Όπως ήδη έχουµε περιγράψει παραπάνω ο ανήλικος δεν αποτελούσε 
πάντοτε στοχευµένο αντικείµενο της πορνογραφίας. Βεβαίως ποτέ δεν 
έπαψε να συνιστά θύµα βλαπτικών συµπεριφορών που ανάλογα µε την 
ποινικονοµοθετική ετοιµότητα της εσωτερικής εκάστοτε έννοµης τάξης 
κατά τον χρόνο εµφάνισής τους, διάφορος  ήταν και ο βαθµός 
προστασίας του. Συγκεκριµένα όµως σχετικά µε την πράξη της 
πορνογράφησης του ανήλικου προσώπου, αφ’ ής στιγµής αυτή 
εµφανίστηκε ως συνειδητή και σκόπιµη συµπεριφορά, απασχόλησε έστω 
και ετεροχρονισµένα  τον εσωτερικό νοµοθέτη. 
    Στην αρχή η αµηχανία από την έλευση του «αγνώστου», στη συνέχεια 
η έλλειψη «ειδικής γνώσης» και τέλος η διστακτικότητα του νοµοθέτη 
µήπως προκαλέσει «µεγαλύτερο κακό» οδήγησαν σε µία καθυστερηµένη, 
ισχνή και αναποτελεσµατική αντιµετώπιση του κινδύνου και εντέλει σε 
µη εντελή προστασία του ανήλικου. Είναι αλήθεια πως η νοµοθετική 
προστασία που µπορούµε να περηφανευόµαστε ότι πια παρέχουµε µε 
επάρκεια στο ανήλικο πρόσωπο φέρει ηλικία νηπίου, µόλις πέντε έως έξι 
ετών, όταν ήδη τα πρώτα ανήλικα πρόσωπα που στο µεταξύ βλάφθηκαν 
ανεπανόρθωτα από την πορνογράφησή τους, είναι ήδη σήµερα ενήλικα ή 
ακόµη και µεσήλικα άτοµα. Το πρόβληµα ασφαλώς ήταν πολυσύνθετο.     
     Η αιφνιδιαστική εµφάνιση ενός νέου κόσµου, αυτού του ψηφιακού, σε 
χρόνο που ο ψηφιακός αναλφαβητισµός των σύγχρονων κοινωνιών ήταν 
µία πραγµατικότητα, η ανύπαρκτη και έστω καθυστερηµένη αντίδραση 
εκ µέρους κυρίως των αναπτυσσόµενων κρατών για πληροφόρηση, 
κατανόηση και ενστερνισµό της νέας πραγµατικότητας σε συνδυασµό µε 
την απροετοίµαστη και  βίαιη -για αναπλήρωση του χαµένου χρόνου- 
εγκόλπωση  των νέων τεχνολογιών χωρίς µελέτη και προγραµµατισµό 
αποτέλεσαν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
εγκληµατικότητας, κύρια δραστηριότητα της οποίας συνιστά η 
πορνογράφηση του ανήλικου προσώπου.  
     Για να γίνουν µάλιστα αντιληπτές οι διαστάσεις του προβλήµατος, 
παρατίθενται µερικά στατιστικά στοιχεία που έχουν δοθεί κατά καιρούς 
τα τελευταία χρόνια στη δηµοσιότητα :  

• Ο τζίρος της βιοµηχανίας παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο 
υπερβαίνει τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως.  
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• αριθµός των ιστοσελίδων που φιλοξενούν πορνογραφικό 
περιεχόµενο µε πρωταγωνιστές ανηλίκους, ακόµη και βρέφη, 
υπολογίζεται ότι αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 345%.  

• Η ηµερήσια επισκεψιµότητα ορισµένων τέτοιου περιεχοµένου 
ιστοσελίδων είναι περίπου 150.000, αριθµός ιδιαίτερα υψηλός, 
δεδοµένου των υπέρογκων ποσών που απαιτείται να διαθέσει 
κανείς για την πρόσβαση σε αυτές149.  

• Επίσης, έχει υπολογιστεί, παρά το γεγονός ότι η εκτίµηση της 
έκτασης της διαδικτυακής παιδικής πορνογραφίας είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής, ότι περισσότερες από ένα εκατοµµύριο πορνογραφικές 
εικόνες ανηλίκων διακινούνται στο ίντερνετ και διακόσιες 
καινούργιες εικόνες ταχυδροµούνται ηλεκτρονικά ηµερησίως150.  

     Όπως πάντοτε σε τέτοιες αδρανείς «µεταβατικές περιόδους» 
ποινικονοµοθετικής αντίδρασης  και προσαρµογής των έννοµων τάξεων 
στην αντίστοιχη εγκληµατική πραγµατικότητα τα θύµατα είναι τόσα 
περισσότερα, όσο διαρκέστερες είναι αυτές οι περίοδοι και δυστυχώς όσο 
πιο ανέτοιµη πολιτισµικά είναι συνολικά µία κοινωνία, τόσο πιο 
καθυστερηµένος είναι και ο χρόνος αντίδρασής της. Τα θύµατα τελικά 
που στο µεταξύ συνωστίζονται στο πέρασµα της νέας άγνωστης 
λαίλαπας είναι εκείνα που ωθούν και ενεργοποιούν τα όποια 
αντανακλαστικά αυτών των κοινωνιών. 
    Κάπως έτσι συνέβη και στην ελληνική κοινωνία. Αφού πια το 
«πρόβληµα» άρχισε να εντοπίζεται µε εκρηκτικούς ρυθµούς παντού 
γύρω µας, κινητοποιηθήκαµε. Πιέσαµε ως κοινωνία που άρχισε να 
αγωνιά και να εκφράζει την απόγνωσή της προς κάθε κατεύθυνση, ώστε 
η πολιτεία µας έσπευσε ασθµαίνουσα να κατανοήσει, να 
συνειδητοποιήσει, να σχεδιάσει και επί τέλους να απαντήσει.  
      Είναι κοινώς παραδεκτό πως σήµερα η χώρα µας διαθέτει πια εκείνο 
το σύγχρονο, ρεαλιστικό και αποτελεσµατικό νοµικό οπλοστάσιο για να 
µπορέσει συντονίζοντας το βήµα της µε τις διεθνείς επιταγές να 
ανακόψει αυτή την ακατάσχετη πορνογράφηση ανηλίκων, εφήβων, 
παιδιών ακόµη και βρεφών που συντελείται στις µέρες µας, οπουδήποτε 
στον κόσµο, που όµως µεταφέρεται µέσω του υπολογιστή και της 
ψηφιακής τεχνολογίας παντού γύρω µας σαν να τελείται ενώπιόν µας 
αυτοστιγµεί και µάλιστα «online».   
     Πριν εξετάσουµε ενδελεχώς τους όρους, τις συνθήκες και τις 
προϋποθέσεις τιµώρησης του δράστη πορνογράφησης ανηλίκου 
σύµφωνα µε τις κείµενες  διατάξεις του ποινικού κώδικα αξίζει να 
περιγράψουµε µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια την πορεία που ακολούθησε 

                                                
149Στοιχεία της UNESCO, διαθέσιµα στην ιστοσελίδα www.saferinternet.gr  
150∆ηµόπουλος Χ. Εγκλήµατα της γενετήσιας εκµετάλλευσης ανηλίκων: Εµπορία- Πορνογραφία- 

Κατάχρηση σε Ασέλγεια. εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα,  2006 σ.18, 19. 
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ο Έλληνας νοµοθέτης µέχρι να κατασταλάξει στην οριστική και σαφή 
θέση που έλαβε στο πρόβληµα.  
 
-Ο   Νόµος   5060/1931 
      Η θλιβερή και τραγική πραγµατικότητα της γενετήσιας 
εκµετάλλευσης ανηλίκων µε την σαφή και διακριτή πράξη-ενέργεια της 
πορνογράφησής τους αναγνωρίσθηκε  από τον Έλληνα νοµοθέτη 
ουσιαστικά µόλις κατά το έτος 2002 µε την ψήφιση του Ν. 3064/2002 
(Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύµατα 
των πράξεων αυτών, ΦΕΚ Α' 248/2002). Η Εισηγητική Έκθεση του Ν. 
3064/2002 κάνει αναφορά σε έγγραφο πρότασης Απόφασης-Πλαισίου 
του Συµβουλίου της Ε.Ε, στο οποίο στηρίχθηκε το ελληνικό νοµοθέτηµα 
(το υπ’ αριθµ. 8135/02 DROIPEN 26, MIGR 35, της 19ης Απριλίου 
2002) και που  τελικά ψηφίστηκε και πρόκειται για την ανωτέρω 
αναλυθείσα Απόφαση-Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ 
22/12/2003, την οποία έσπευσε ο Έλληνας νοµοθέτης προκαταβολικά και 
εν µέρει να ενσωµατώσει. 
   ∆ιαπιστώνει  κανείς πως η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία της πολιτείας 
αποσκοπεί τόσο εσπευσµένα και αγωνιωδώς να απαντήσει σε όλο το 
φάσµα του προβλήµατος της γενετήσιας εκµετάλλευσης του ανθρώπου, 
από άνθρωπο, αποδεχόµενη και αναγνωρίζοντας πως το υφιστάµενο 
µέχρι τότε νοµοθετικό πλαίσιο ήταν τουλάχιστον αναχρονιστικό και 
απαρχαιωµένο. Ο εν λόγω νόµος αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή και 
τολµηρή προσπάθεια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των σχετικών 
αδικηµάτων του ποινικού κώδικα. Για πρώτη φορά µε το νόµο αυτό 
προβλέφθηκε µε προσθήκη στο ποινικό µας κώδικα το νέο άρθρο 348 Α, 
υπό τον τίτλο «πορνογραφία ανηλίκων». Το ζήτηµα της θυµατοποίησης 
των ανηλίκων µέσα από την πορνογράφησή τους αντιµετωπίζονταν µέχρι 
τότε, µόνο µέσα στα πλαίσια των ρυθµίσεων του Ν.5060/1931151 µε τον 
οποίο  ποινικοποιούνταν όλες οι σχετιζόµενες συµπεριφορές µε τα «εν τη 
εννοία του» άσεµνα δηµοσιεύµατα. Αξίζει πάντως να επαναλάβουµε πως 
το ζήτηµα των ασέµνων δηµοσιευµάτων ρύθµισε ο συνταγµατικός µας 
νοµοθέτης ακόµη από της συστάσεως του κράτους µας152.  
       Με βάση λοιπόν την «οπτική» του νοµοθέτη µέχρι και τα τέλη του 
2002 η πορνογράφηση των ανηλίκων ήταν απλώς και µόνο ζήτηµα 
«ασέµνου» δηµοσιεύµατος. Η «οπτική» εµβέλεια του νοµοθέτη σχετικά 
µε την προκαλούµενη βλάβη από µία τέτοια συµπεριφορά εξικνούνταν 
µετά βίας µέχρι την βλάβη που θα προκαλούσε το «άσεµνο» δηµοσίευµα 

                                                
151Βλ. την ΑΠ.2087/2003, ΠοινΧρ. 2003, σ.755 
152Βλ. ανωτέρω κεφ. 1, Η ιστορία της πορνογραφίας, στα συµπεράσµατα σ. 33. 



 107 

στην σύµφωνα µε το κοινό αίσθηµα δηµόσια αιδώ και όχι στην βλάβη 
που προκαλούσε σε αυτό το ίδιο το πορνογραφούµενο παιδί-θύµα. Για να 
αντιληφθούµε όµως το κολοσσιαίο µέγεθος της επί δεκαετίες έλλειψης 
οποιασδήποτε νοµικοπροληπτικής προστασίας του δικαίου µας προς τον 
ανήλικο από τέτοιες συµπεριφορές αρκεί να σηµειώσουµε τις δογµατικές 
αµφισβητήσεις και τους ερµηνευτικούς προβληµατισµούς που ούτως ή 
άλλως βάρυναν την φιλοσοφία και εφαρµογή του ως άνω νόµου και που 
τον καθιστούσαν τελικά ατελέσφορο και συγκεκριµένα: 
      Ο ν. 5060/1931 αφού προσωρινά καταργήθηκε από την 
πραξικοπηµατική κυβέρνηση της επταετίας το 1969 µε το άρθρο 100 του 
Ν.∆. 346/69,  επανήλθε σε ισχύ µεταπολιτευτικά µε το δεύτερο άρθρο 
του Νόµου 10/1975. ∆υνάµει δε του άρθρου µόνου του Ν. 2243/1994  
καταργήθηκε το σύνολο των ποινικών, ουσιαστικών και δικονοµικών 
διατάξεων του, πλην των άρθρων 29 και 30 αυτού. Εν µέσω λοιπόν της 
επικρατούσης πορνογραφικής θύελλας ο ποινικός µας νοµοθέτης έκρινε 
πως και µόνο µε τα δύο αυτά άρθρα µπορούσε να απαντήσει 
ικανοποιητικά στους γενετήσιους εγκληµατίες. Το άρθρο 29153 του 
νόµου, αποτελούµενο από δύο παραγράφους,  αναφέρεται στις ποινικές 
συνέπειες που επισείει η συµπεριφορά της δηµιουργίας, κατοχής και 
κυκλοφορίας ασέµνων αντικειµένων (εγγράφων, εντύπων, 
συγγραµµάτων, σχεδίων εικόνας, ζωγραφιών, εµβληµάτων, 
φωτογραφιών, κινηµατογραφικών ταινιών ) και στην τύχη του άσεµνου 
αντικειµένου µετά την δηµοσίευση της καταδικαστικής αποφάσεως.  

                                                
153                                                                      Άρθρο 29 
 § 1.  Όστις προς τον σκοπόν εµπορίας, ή διανοµής, ή δηµοσία εκθέσεως, παρασκευάζει, 
αποκτά, κατέχει, µεταφέρει, εισάγει εις το Κράτος ή εξάγει, ή καθ' οιονδήποτε τρόπον τίθησιν εις 
κυκλοφορίαν έγγραφα, έντυπα, συγγράµµατα, σχέδια εικόνας, ζωγραφίας, εµβλήµατα, φωτογραφίας, 
κινηµατογραφικάς ταινίας, ή άλλα αντικείµενα άσεµνα, οιουδήποτε είδους, όστις µεταχειρίζεται, 
οιονδήποτε µέσον δηµοσιότητος προς διευκόλυνσιν της κυκλοφορίας ή τού εµπορίου των αυτών 
ασέµνων αντικειµένων, *τιµωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός µηνός και δια χρηµατικής 
ποινής τουλάχιστον 30.000 µεταλλικών δραχµών.  Εν υποτροπή δε δια φυλακίσεως τουλάχιστον 6 
µηνών και δια χρηµατικής ποινής τουλάχιστον 50.000 µεταλλικών δραχµών.  Εάν όµως η καθ' 
υποτροπήν πράξις ετελέσθη διά δηµοσιεύµατος εν εφηµερίδι ή περιοδικώ, η χρηµατική ποινή δεν 
δύναται να είναι ελάσσων των 200.000 µεταλλικών δραχµών.  Εν προκειµένω εφαρµόζονται κατ' 
αναλογίαν αι διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4  του Ποινικού Κώδικος* (Η εντός αστερίσκων περίοδος 
παρατίθεται όπως εισήχθη µε το άρθρο 26 του Ν.∆. 2493/1953).  
 § 2. ∆ια της καταδικαστικής αποφάσεως απαγγέλλεται και η δήµευσις των εν τω άρθρ. 1 της 
εν Γενεύη υπογραφείσης συµβάσεως αναφεροµένων αντικειµένων, ως και των τυπογραφικών και 
φωτογραφικών πλακών, της καταστροφής αυτών ενεργουµένης επιµελεία της αστυνοµικής Αρχής, 
δαπάνη του καταδικασθέντος, ήτις και προσδιορίζεται κατ' αποκοπήν δια της καταδικαστικής 
αποφάσεως και εισπράττεται συγχρόνως µετά των εξόδων και τελών δια γραµµατίου παρακαταθήκης.  
Εάν το επιλήψιµον αντικείµενον αποτελή µέρος δηµοσιεύµατος περιέχοντος και µη, επιλήψιµα µέρη, 
δύναται το δικαστήριον εφ' όσον είναι δυνατός ο περιορισµός, να περιορίσει την δήµευσιν και 
καταστροφήν δια µόνον το επιλήψιµον µέρος.  Η δήµευσις και καταστροφή του εν τω προηγουµένω 
εδαφίω αντικειµένου δύναται να διαταχθή, κατά την κρίσιν του δικαστηρίου και εν περιπτώσει 
αθωώσεως, της δαπάνης της καταστροφής βαρυνούσης εν τη αυτή περιπτώσει το ∆ηµόσιον. 
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    Στο δε άρθρο 30154 καθοριζόταν η έννοια του «ασέµνου», που ήταν τα 
αντικείµενα που σύµφωνα µε το κοινό αίσθηµα, πρόσβαλλαν την «αιδώ». 
Εξαίρεση από την υπαγωγή στην έννοια του ασέµνου θεσπιζόταν για τα 
έργα τέχνης ή επιστήµης (εκτός εάν αυτά προσφέρονταν σε ανήλικους 
κάτω των 18 αιτών για άλλους σκοπούς εκτός από την σπουδή) και 
απαιτούνταν  χαρακτηρισµός της εξαίρεσης από γνωµοδότηση 
πενταµελούς συµβουλευτικής επιτροπής που προκαλούσε ο αρµόδιος 
εισαγγελέας.  
     Γίνεται εύκολα κατανοητό, πως ακόµη κι από την αυθεντική 
τυποποίηση του νοµοθέτη στο άρθρο 30 του Ν. 5060/1931, τα όρια του 
ασέµνου προσδιορίζονται µε την αξιοποίηση όχι συγκεκριµένων, αλλά 
αορίστων, αξιολογικών, και επισφαλών εννοιών, η τελική αξιολόγηση 
των οποίων αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια της νοµολογίας.  Όροι 
όπως «αιδώς», και «κοινό αίσθηµα», οι οποίοι σύµφωνα µε τον  
Μανωλεδάκη συνιστούν κατασκευές χωρίς υπαρκτό κοινωνικό 
αντίκρισµα155, είναι έννοιες µεταβαλλόµενες στο διάβα του χρόνου, µε 
συνέπεια να αυτοκαταργούνται κατά την προσπάθεια στοιχειοθέτησης 
εγκληµατικής δράσης καθώς  είναι πασιφανές ότι είναι πολύ δυσχερής, 
αν όχι αδύνατη, η διακρίβωση των περί αιδούς αντιλήψεων του 
κοινωνικού συνόλου.  Από την πλευρά της θεωρίας, ο Μπουρόπουλος 
κρίνει ότι κριτήριο αποτελεί η αντίληψη του µέσου πολίτη, ο Γαρδίκας 
ότι ο άσεµνος χαρακτήρας κρίνεται από τον τόπο, τον χρόνο, και τον 
σκοπό κυκλοφορίας του εντύπου, καθώς και από την εν γένει φθοροποιό 
επίδρασή του σε κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους156.  Ο 
Βουγιούκας υποστήριξε ότι κατά τη µικτή θεωρία πρέπει να ερευνάται 
µόνο το πρόσφορο του αντικειµένου να άγει σε γενετήσια απρέπεια, ο δε  
ο Σπινέλλης υπογράµµισε την ανάγκη να προσδιορίζεται η έννοια του 
ασέµνου µε βάση καθαρά αντικειµενικά κριτήρια, ενώ ο Ανδρουλάκης 
αµφισβήτησε ευθέως την ανάγκη ποινικής καταδίωξης των ασέµνων157. 

                                                
154                                                                       Άρθρο 30 

  (Όπως αντικαταστάθηκε µε  το άρθρο 3 του Ν. 1291/1- 4 -1982) 
 Άσεµνα κατά τις περιπτώσεις του προηγούµενου άρθρου θεωρούνται τα χειρόγραφα, έντυπα 
εικόνες και λοιπά αντικείµενα, όταν, σύµφωνα µε το κοινό αίσθηµα, προσβάλλουν την αιδώ.  ∆εν 
θεωρούνται άσεµνα τα έργα τέχνης ή επιστήµης και ιδίως αυτά που ανήκουν στην πολιτιστική 
δηµιουργία της ανθρωπότητας ή που συµβάλλουν στην προώθηση της ανθρώπινης γνώσης, εκτός από 
την περίπτωση όπου προσφέρονται προς πώληση, πωλούνται ή παρέχονται ειδικά, σε πρόσωπα ηλικίας 
κάτω των 18 ετών και για σκοπούς άλλους, εκτός από τη σπουδή. Για το χαρακτηρισµό έργου ως 
ανήκοντος στις παραπάνω εξαιρέσεις ο εισαγγελέας µπορεί να προκαλέσει συµβουλευτική 
γνωµοδότηση πενταµελούς επιτροπής, την οποία διορίζει ο ίδιος από παιδαγωγούς, καθηγητές της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και µέλη συλλόγων για την προστασία της παιδικής ηλικίας ή όπου 
δεν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, τριµελούς επιτροπής από παιδαγωγούς και λογίους. 
155Μανωλεδάκης Ι. Η διαλεκτική έννοια των έννοµων αγαθών. Εκδόσεις. Σάκκουλα,. Θεσσαλονίκη 
1984, σ. 16, 17. 
156Ποινικά Χρονικά Β΄, σελ 217 επ. 
157Ανδρουλάκης Ν. Άσεµνο και ποινή σήµερα. Ποινικά Χρονικά ΛΓ΄, σ. 209, Μανωλεδάκης Ι., 
Υπεράσπιση 1991, σ. 147 επ., ΤριµΠληµΘες 1760/1983, Αρµενόπουλος ΛΖ΄, σ. 986 επ. (όπου και 
παρατηρήσεις Ν. Παρασκευόπουλου). 
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    Η νοµολογία πολλές φορές δοκιµάστηκε και διχάστηκε αποφεύγοντας  
να παράσχει κάποια ικανοποιητική λύση στην προσπάθεια εύρεσης ενός 
προτύπου αντικειµενικής συστηµατικής αντιµετώπισης των 
προαναφερθεισών αξιολογικών (και ηθικολογικών) εννοιών. Τελικά, οι 
ίδιες οι έννοιες που χρησιµοποιούνται για την αποσαφήνιση της έννοιας 
του ασέµνου, συνιστούν και το πεδίο της αµφισβήτησής τους. Κατά 
συνέπεια, η εµµονή στη χρήση τέτοιων χαρακτηρισµών δεν επίλυσε 
κανένα δογµατικό, νοµικό, ή και κοινωνικό-ηθικό προβληµατισµό ενώ 
ταυτόχρονα έθρεψε έναν φαύλο κύκλο αυθαιρεσίας στην ερµηνεία.  
   Ο προβληµατισµός και ο δογµατικός διχασµός βαθαίνει κατά την 
προσπάθεια προσέγγισης του προσβαλλοµένου έννοµου αγαθού από τις 
ως άνω διατάξεις. Έτσι λοιπόν κατά τη θεωρία της διαλεκτικής έννοιας 
των έννοµων αγαθών, «το έννοµο αγαθό αποτελεί τον δέκτη του 
εγκληµατικού αποτελέσµατος, και επί του εµπειρικού πεδίου, κατά την 
τέλεσιν δηλαδή του εγκλήµατος, η εµπειρική όψις του έννοµου αγαθού 
θα δεχθεί πρώτη την προσβολήν της εγκληµατικής ενέργειας»158.  Η 
προηγούµενη διαπίστωση συνάδει υπέρ της επιχειρηµατολογίας ότι 
έγκληµα δεν δύναται να τυποποιείται όταν η τέλεσή του ως πράξη που 
επιφέρει απτό αποτέλεσµα στον εξωτερικό κόσµο δεν προσβάλλει κάποιο 
έννοµο αγαθό, κοινωνικό ή ατοµικό.  Συνεπώς, πρώτο µέληµα αποτελεί η 
προσπάθεια να ευρεθεί στο χώρο των ασέµνων το έννοµο αγαθό -ή και 
τυχόν περισσότερα- που κάθε φορά πλήττεται. Στο πλαίσιο των 
διατάξεων των άρ. 29 και 30 του Ν. 5060/31, τα έννοµα αγαθά που 
µπορεί να προσβάλλονται από τα άσεµνα αντικείµενα είναι η αιδώς, 
ελευθερία και η ανηλικότητα. 
         Πιο συγκεκριµένα, για το µεν πρώτο η πρόβλεψη είναι σαφής και 
ρητή (άρθ. 30, όπου και «…προσβάλλουν την αιδώ…»), και µάλιστα 
καθιερώνεται ως το µοναδικό νοµολογιακά ευθέως αποδεκτό159, για το 
τελευταίο, το συµπέρασµα εξάγεται από την ειδική µνεία που γίνεται στο 
άρθ. 30 και αφορά την προσφορά ασέµνων αντικειµένων σε ανηλίκους, 
αδιάφορης ούσης της θέλησής τους («…πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 
ετών και για σκοπούς άλλους, εκτός από τη σπουδή…»), ενώ για εκείνο 
της ελευθερίας, υποδεικνύει τις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος 
υποχρεώνεται να τεθεί σε οπτική επαφή µε αντικείµενο που τον κάνει να 
ντρέπεται160. Σε θεωρητικό επίπεδο, υποστηρίχθηκε από τον 
Ανδρουλάκη161 ότι αντικείµενο προστασίας είναι η αιδώς και 
συγκεκριµένα «η κατάσταση που έρχεται να διαταράξει η διέγερση του 
δυσάρεστου συναισθήµατος της ντροπής».  

                                                
158 Μανωλεδάκης Ι .Η διαλεκτική έννοια των έννοµων αγαθών, ό.π., σ. 52. 
159

ΤριµΠληµΑθ 12645/1978, Ποινικά Χρονικά ΚΗ΄, σ. 639. 
160Μανωλεδάκης Ι. Παρατηρήσεις στην υπ’αριθµόν  211/1991 ΓΝΜ∆ΕΙΣΘΕΣ. Υπεράσπιση 1991, σ 281.  
161Ανδρουλάκης Ν. ό.π., σ 342, 346. 
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      Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι το αξιόποινο των περί ασέµνων 
εγκληµάτων συντρέχει µόνο στις περιπτώσεις, όπου ένα πρόσωπο 
υποχρεούται να παρακολουθήσει γενετήσιες σκηνές ή έντυπα χωρίς τη 
θέλησή του, ή όταν οι σκηνές αυτές διαδραµατίζονται ενώπιον ανηλίκων 
ή τα έντυπα διοχετεύονται σε αυτούς. Μοναδική λοιπόν στιγµή που µε τα 
ως άνω νοµοθετήµατα θα µπορούσαµε να υποθέσουµε πως 
προστατεύεται η ανηλικότητα συνιστά και µόνο η από µέρους του 
ανηλίκου ακούσια θέαση τέτοιων πορνογραφηµάτων162. Γίνεται φανερό 
πως µε τέτοιου είδους ποινική θωράκιση των ανηλίκων από την σε βάρος 
τους τελούµενη πορνογράφηση η χώρα µας αποτέλεσε έναν «παράδεισο 
ατιµωρησίας» επί δεκαετίες για να αναπτύξουν οι πορνογράφοι την 
εγκληµατική τους δραστηριότητα σε βάρος των ανηλίκων. 
 

 

-Ο  Ν. 3064/2002 και το άρθρο 348
Α
 του Π.Κ. 

     Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ελληνική πολιτεία παρά το ότι βίωνε 
επί πολλά έτη τις διεθνείς ανησυχίες και ασφαλώς αφουγκραζόταν την 
διεθνή αγωνία για την εκρηκτική  αύξηση του φαινόµενου της γενετήσιας 
εκµετάλλευσης των ανηλίκων ανεχόταν στην εσωτερική της έννοµη τάξη 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τις προαναφερόµενες διατάξεις 
του ν. 5060/1931. Αξίζει στο σηµείο αυτό να θυµίσουµε την ακριβή θέση  
της χώρας µας από την στο µεταξύ διεθνή συµµετοχή της στον αγώνα 
κατά του παραπάνω φαινόµενου. Έτσι λοιπόν ήδη από το έτος 1992 και 
µε το Ν. 2101/1992 η χώρα µας είχε κυρώσει την θεµελιώδη Σύµβαση 
του Ο.Η.Ε. για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Convention on the rights of 
the children) της 20ης Νοεµβρίου 1989, που σύµφωνα µε το άρθρο 34, τα 
κράτη οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα σε εθνικό, 
διµερές και πολυµερές επίπεδο για να εµποδίσουν ανάµεσα στα άλλα και 
την εκµετάλλευση των παιδιών για παραγωγή θεαµάτων ή υλικού 
πορνογραφικού χαρακτήρα. Προκειµένου µάλιστα να επιτευχθούν 
αποτελεσµατικότερα οι στόχοι της παραπάνω διεθνούς σύµβασης, 
ψηφίστηκε από Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, για την 
Εµπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ την 18η Ιανουαρίου 2002 και µε το οποίο 
χαράσσονταν οι κατευθυντήριες γραµµές προστασίας ενάντια στην 
παιδική πορνογραφία, την εµπορία παιδιών και των σεξουαλικό 
τουρισµό. Με το πρώτο µάλιστα άρθρο του πρωτοκόλλου επιβαλλόταν η 
πρωτοβουλία προς τα κράτη µέλη να απαγορεύσουν την παιδική 
πορνογραφία, όπως αυτή οριζόταν στην γ’ παράγραφο του 2ου άρθρου.  
      Επιπλέον δεσµεύσεις της χώρας µας προς την ίδια κατεύθυνση της 
λήψης –τουλάχιστον- νοµοθετικών µέτρων για την απαγόρευση της 
                                                
162Για τον σχετικό προβληµατισµό βλ. Παράρτηµα, 5ο κεφ., Π1 
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παιδικής πορνογραφίας απέρρεαν και από σειρά νοµοθετικών 
πρωτοβουλιών που έλαβαν χώρα είτε στα πλαίσια του Συµβουλίου της 
Ευρώπης είτε στα πλαίσια λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων της 
ευρωπαϊκής ένωσης, όπως λεπτοµερώς αυτές περιγράφονται στο οικείο 
κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο 4). 
         Μολαταύτα η ελληνική πολιτεία µόλις περί τα τέλη του έτους 2002 
αποτόλµησε να εγκαταλείψει τις ανεπαρκείς και εξ ορισµού 
προβληµατικές ρυθµίσεις του Ν. 5060/1931 και να πραγµατοποιήσει µία 
πλήρη αναµόρφωση των σχετικών µε τα περί γενετήσια εγκλήµατα 
διατάξεων του ποινικού κώδικα εκσυγχρονίζοντας το 19ο κεφάλαιο του 
ποινικού µας κώδικα υπό το πρίσµα της νέας εγκληµατικής 
πραγµατικότητας.  
         Ανάµεσα λοιπόν στις υπόλοιπες καινοτοµίες του νόµου αυτού 
προβλέφθηκε για πρώτη φορά το αδίκηµα της «πορνογραφίας ανηλίκων» 
µε την προσθήκη ενός νέου άρθρου,  µε  αριθµό 348Α163, αποτελούµενο 
από τρεις παραγράφους.  
     Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου περιγραφόταν η βασική µορφή του 
αδικήµατος κατά την οποία, «όποιος από κερδοσκοπία παρασκευάζει, 
κατέχει, προµηθεύεται, αγοράζει,    µεταφέρει, διακινεί, διαθέτει, πωλεί ή 
θέτει µε οποιονδήποτε τρόπο σε    κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός    έτους και χρηµατική ποινή 
δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.» 
      Στη δεύτερη παράγραφο οριζόταν η έννοια του υλικού παιδικής 
πορνογραφίας, ως κάθε περιγραφή ή πραγµατική ή εικονική αποτύπωση, 
σε    οποιονδήποτε υλικό φορέα, του σώµατος ανηλίκου που αποσκοπεί 
στη    γενετήσια διέγερση, καθώς και η καταγραφή ή αποτύπωση, σε 
οποιονδήποτε    υλικό φορέα, πραγµατικής, προσποιητής ή εικονικής 
ασελγούς πράξης που    ενεργείται για τον ίδιο σκοπό από ή µε ανήλικο. 
      Στη τρίτη, τέλος, παράγραφο τυποποιούνταν οι επιβαρυντικές 
περιστάσεις του αδικήµατος κατά τις οποίες, «αν κάποια από τις πράξεις 

                                                
163
                                       "Άρθρο 348Α - Πορνογραφία ανηλίκων. 

        
    1.   Όποιος από κερδοσκοπία παρασκευάζει, κατέχει, προµηθεύεται, αγοράζει,    µεταφέρει, 
διακινεί, διαθέτει, πωλεί ή θέτει µε οποιονδήποτε τρόπο σε    κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός    έτους και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό 
χιλιάδων ευρώ. 
        2.   Πορνογραφικό υλικό κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου    συνιστά κάθε 
περιγραφή ή πραγµατική ή εικονική αποτύπωση, σε    οποιονδήποτε υλικό φορέα, του σώµατος 
ανηλίκου που αποσκοπεί στη    γενετήσια διέγερση, καθώς και η καταγραφή ή αποτύπωση, σε 
οποιονδήποτε    υλικό φορέα, πραγµατικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης που    
ενεργείται για τον ίδιο σκοπό από ή µε ανήλικο. 
        3.   Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης παραγράφου αφορά πορνογραφικό    υλικό 
που συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της πνευµατικής    αδυναµίας, της κουφότητας ή της 
απειρίας ανηλίκου ή µε την άσκηση    σωµατικής βίας κατ' αυτού, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών και    χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και αν η πράξη    είχε ως 
αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται    κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών 
και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων έως    πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ." 
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της πρώτης παραγράφου αφορά πορνογραφικό    υλικό που συνδέεται µε 
την εκµετάλλευση της ανάγκης, της πνευµατικής    αδυναµίας, της 
κουφότητας ή της απειρίας ανηλίκου ή µε την άσκηση    σωµατικής βίας 
κατ' αυτού, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και    χρηµατική ποινή 
πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και αν η πράξη    είχε ως 
αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται    
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων 
έως    πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.» 
       Αντικείµενο προστασίας του  άρθρου αυτού  ήταν η ανηλικότητα164 
ή αλλιώς διατυπωµένη η έννοια του παιδιού165

 και µάλιστα η γενετήσια 
αυτού ανηλικότητα , ενώ αντικείµενο της αξιόποινης πράξης ήταν το 
ανήλικο πρόσωπο, δηλαδή καθένας που δεν έχει συµπληρώσει ακόµη  τα 
18 έτη ηλικίας, σύµφωνα και µε το άρθρο 121 Π.Κ., όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από τον Ν.3189/2003. Η νοµοθετική αυτή αλλαγή ως 
προς το ανώτατο όριο της ανηλικότητας ενοποίησε τα χρονικά πλαίσια 
προστασίας του ανηλίκου µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του Α.Κ.166και 
εναρµόνισε την ελληνική νοµοθεσία µε τις σύγχρονες τάσεις και 
νοµοθεσίες των κυριότερων Ευρωπαϊκών χωρών167. Προκειµένου να 
υπαχθεί κάποια ανθρώπινη πράξη στην τυποποιηµένη µορφή του 
συγκεκριµένου άρθρου, θα έπρεπε ο δράστης να τελεί σε θετική γνώση 
της ανηλικότητας του θύµατος-ανηλίκου. Η προσωπικότητα των 
ανηλίκων κρίνεται από τον νοµοθέτη ως ιδιαίτερα ευάλωτη και για τον 
λόγο αυτόν, άξια ειδικότερης µέριµνας και προστασίας από την πολιτεία. 
Το ανήλικο άτοµο χρειάζεται την έννοµη προστασία, η οποία είναι 
απόρροια του αναγνωρισµένου πλέον δικαιώµατός του για προστασία 
από αυθαίρετες και παράνοµες προσβολές κατά της ιδιωτικής του ζωής, 
της οµαλής  ψυχικής εξέλιξης καθώς και της τιµής και της υπόληψής του.  
        Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου διατυπωνόταν η αξιόποινη 
συµπεριφορά στη βασική της µορφή ήτοι η από κερδοσκοπία: α) 
παρασκευή υλικού παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή η δηµιουργία του µε 
τρόπο πρωτογενή, β) κατοχή αυτού, δηλαδή η φυσική εξουσία προσώπου 
στο υλικό αυτό, ακόµα κι αν πρόκειται για προσωπική του χρήση, γ) 
προµήθεια πορνογραφικού υλικού, ήτοι η εξασφάλισή του, ακόµα και για 
προσωπική χρήση δ) αγορά ή η πώληση του, όπως αυτή νοείται στο 
αστικό δίκαιο, ε) µεταφορά ή η διακίνηση του πορνογραφικού υλικού , 
ήτοι η διαµετακόµιση του υλικού από τόπο σε τόπο, αυτοπροσώπως ή µε 
άλλα πρόσωπα, µε οποιοδήποτε µέσο αρκεί να έχει ο δράστης την ευθύνη 
της µεταφοράς, στ) διάθεση του, δηλαδή η αποξένωση του δράστη από 
                                                
164Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του νόµου στο , ΚΝοΒ τ 5ος  σ. 2155 
165Μανωλεδάκης Ι. Η διαλεκτική έννοια των έννοµων αγαθών. Αντ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 
99-101 και του ιδίου, Το έννοµο αγαθό ως βασική έννοια του Ποινικού ∆ικαίου. Θεσσαλονίκη, εκδ. 
Σάκκουλα, 1998, σ. 201.   
166Τερζόγλου Μ.Ο νόµος 3189/2003 για την αναµόρφωση της ποινικής νοµοθεσίας ανηλίκων Ποιν∆ικ 2003 σ.1180   
167Βλ. ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, άρθρο 1 
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το υλικό και η για οποιαδήποτε αιτία µεταβίβασή του σε άλλον και ζ) 
θέση µε οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία, ήτοι η πέραν των ανωτέρω 
τρόπων διάθεση του πορνογραφικού υλικού στο κοινό. Στη δεύτερη 
παράγραφο δίδονταν ο αυθεντικός ορισµός της κεντρικής έννοιας του 
παρόντος άρθρου, δηλαδή του πορνογραφικού υλικού ενώ στην τρίτη και 
τελευταία παράγραφο απαριθµούνταν οι επιβαρυντικές περιπτώσεις 
τέλεσης της αξιόποινης πράξης.  Στην τελευταία αυτή παράγραφο του 
άρθρου 348Α προβλεπόταν η σε βαθµό κακουργήµατος τιµωρία του 
εγκλήµατος, αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης παραγράφου 
συνδέεται «µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της πνευµατικής 
αδυναµίας, της κουφότητας ή της απειρίας ανηλίκου ή µε την άσκηση 
σωµατικής βίας κατ’ αυτού». Προβλεπόταν µία διακεκριµένη παραλλαγή 
του ανωτέρω αναφεροµένου βασικού εγκλήµατος, για την οποία τα 
απειλούµενα πλαίσια ποινής, τόσο της στερητικής της ελευθερίας όσο 
και της χρηµατικής, αυξάνονταν περαιτέρω, δείχνοντας την αυστηρή 
κατασταλτική βούληση του νοµοθέτη.   
     Παρά την τολµηρή µεν, αλλά συγχρόνως,  καθυστερηµένη 
προσπάθεια του νοµοθέτη να συντονίσει το βήµα του και να 
επικαιροποιήσει την απάντησή του στο εν λόγω έγκληµα, προβληµάτισε 
αλλά και δίχασε τον επιστηµονικό κόσµο  η επιλογή του να αποφύγει την 
σε κάθε περίπτωση τιµώρηση του δράστη.  Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 
αυτό η πορνογραφία ανηλίκων τιµωρούνταν  µόνο εφόσον τελούνταν 
από κερδοσκοπία, ήτοι αν ο δράστης επεδίωκε µέσω αυτής κατά τρόπο 
διαρκή ή περιστασιακό, τον προσπορισµό αθέµιτου περιουσιακού 
οφέλους, είτε χρηµατικού είτε δυνάµενου να αποτιµηθεί σε χρήµα. Μόνη 
η πλήρωση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος, που 
προβλεπόταν από το άρθρο δεν αρκούσε για την τιµώρηση του δράστη, 
καθώς απαιτούνταν η συνδροµή της από κερδοσκοπία τέλεσης της 
πράξης, δηµιουργουµένου µε τον τρόπο αυτό ενός εγκλήµατος    
υποκειµενικής υπόστασης. Εφόσον λοιπόν δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο 
του δράστη το «ειδικό στοιχείο ενοχής»168 , αυτό της κερδοσκοπίας, ήτοι 
της επιθυµίας επίτευξης κέρδους, η πορνογραφία ανηλίκων, σύµφωνα µε 
το γράµµα του νόµου παρέµενε ατιµώρητη. Εποµένως αν κάποιος 
διακινούσε παιδικό πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο χωρίς να 
αποσκοπεί στο κέρδος, ή παρασκεύαζε τέτοιο υλικό για την προσωπική 
του ικανοποίηση και στη συνέχεια το διένεµε δωρεάν σε άλλους χρήστες 
του internet, παρέµενε ατιµώρητος κατά το άρθρο 348Α.  
    Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, πως παρά το σκοπό ενσωµάτωσης στο 
εσωτερικό δίκαιο (µε το ν. 3064/2002) της απόφασης - πλαίσιο  
2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ, ωστόσο τέτοια προϋπόθεση για 
την τιµώρηση του δράστη παιδικής πορνογραφίας, δεν προβλεπόταν στην 
                                                
168Κατά τον Μανωλεδάκη (βλ. Ποινικό ∆ίκαιο, Γενική Θεωρία 2004, σ. 325 επ) δε συνιστά στοιχείο  
υποκειµενικής υπόστασης αλλά στοιχείο ενοχής, στην τελική αποδοκιµασία της βούλησης του δράστη. 
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απόφαση-πλαίσιο. Τέτοια προϋπόθεση δεν προβλεπόταν όµως ούτε στο 
σχέδιο νόµου που είχε δοθεί στη δηµοσιότητα. Μάλιστα παρά το ότι στο 
σχέδιο νόµου δεν προβλεπόταν αυτός ο «όρος» τιµώρησης του δράστη, 
υπήρξε τόσο αυστηρή κριτική για σειρά άλλων ζητηµάτων169, ώστε 
δικαίως να υποθέτει κανείς, πως σε περίπτωση που στο σχέδιο νόµου 
προβλεπόταν  ο εν λόγω όρος τιµώρησης του δράστη, η µετά 
βεβαιότητος ασκούµενη ακόµη σκληρότερη κριτική, ίσως οδηγούσε στην 
τελική απαλοιφή του. 
    Η συγκεκριµένη επιλογή του νοµοθέτη όµως, µε την οποία 
µετατρέπονταν τα σχετικά µε την πορνογραφία ανηλίκων αδικήµατα, 
αποκλειστικά σε εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης, υπήρξε 
ιδιαίτερα προβληµατική, αφού έτσι το ανήλικο πρόσωπο εγκαταλειπόταν  
απροστάτευτο στις «περίτεχνες» µεθόδους -προς αποφυγή του σκοπέλου 
της κερδοσκοπίας-  του δράστη. Με βάση το γράµµα του νόµου αυτού, 
όπως το αναπτύξαµε παραπάνω, προκύπτει πως εκείνος που παρήγαγε 
και διακινούσε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων αφιλοκερδώς, δεν 
πρόσβαλλε τον ανήλικο, όπως αυτός που το διακινούσε έναντι αµοιβής, 
διαπίστωση η οποία φαίνεται ατελής και αναποτελεσµατική στην πράξη. 
Επιπρόσθετα, οι δυσκολίες για την απόδειξη της επιδίωξης κέρδους εκ 
µέρους του δράστη είναι αξεπέραστες, καθώς οι συναλλαγές 
πραγµατοποιούνται ταχύτατα µέσω διαδικτύου και απαιτείται 
εξειδικευµένη και χρονοβόρα έρευνα των όποιων αποδεικτικών 
στοιχείων καταλείπουν τα όποια εναποµείναντα ψηφιακά του ίχνη. 
      Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 348Α 
διέφευγαν όλες εκείνες οι περιπτώσεις πορνογραφίας ανηλίκων, όπου το 
στοιχείο της κερδοσκοπίας είτε απουσίαζε είτε δεν µπορούσε να 
αποδειχτεί, αποτυγχάνοντας έτσι στο να θωρακίσει και να προστατεύσει 
αποτελεσµατικά τον ανήλικο από την κάθε είδους πορνογράφησή του, 
ακόµη και εάν θα µπορούσαν να τύχουν εφαρµογής οι διατάξεις του 
Ν.5060/1931, καθώς ήδη έχουµε αναφερθεί στα προβλήµατα εφαρµογής 
τους.  Προκειµένου να προστατεύεται πληρέστερα η ανηλικότητα δεν θα 
έπρεπε ενδεχοµένως να απαιτείται για την πλήρωση της νοµοτυπικής 
µορφής του εγκλήµατος η από κερδοσκοπία τέλεση της πράξης. 
Ανεξάρτητα από τον επιπλέον αυτό σκοπό του δράστη για επίτευξη 
κέρδους υπάρχει προσβολή αυτού του ίδιου του ανηλίκου.  Η επιπλέον 
επιδίωξη του δράστη για κερδοσκοπία θα µπορούσε σε κάθε περίπτωση 
είτε απλώς να αξιολογείται στο στάδιο της επιµέτρησης της ποινής, είτε 
να προβλέπεται ως διακεκριµένη περίπτωση του βασικού αδικήµατος.  

                                                
169Βλ. Μαργαρίτη Λ. Σχέδιο Νόµου για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και την αρωγή στα 

θύµατα των εγκληµάτων οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Εύστοχες ρυθµίσεις ή άστοχες 

παρεµβάσεις; Ποιν∆ικ 1/2002, σ. 184 και  
 Συµεωνωίδου-Καστανίδου Ε. Εµπορία ανθρώπων. Ποιν∆ικ 4/2002 σ. 424 επ. 
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    Κρίθηκε και κατακρίθηκε δογµατικά από το σύνολο σχεδόν170 της 
Επιστήµης171 η εν λόγω ατελής πρωτοβουλία του νοµοθέτη να 
επιχειρήσει επιτέλους να απαντήσει ποινικονοµοθετικά σε µία υπαρκτή 
και στη χώρα µας πραγµατικότητα πορνογράφησης ανηλίκων. Και δεν 
είναι µόνο η δογµατική πολεµική που δέχθηκε το νοµοθέτηµα αυτό. Το 
χειρότερο ήταν πως αποδείχθηκε στην καθηµερινή πρακτική δίωξης 
τέτοιων αξιόποινων συµπεριφορών πως η συγκεκριµένη διάταξη 
αποτέλεσε τη «σανίδα σωτηρίας» τέτοιων δραστών αφού οι αδυναµίες 
απόδειξης της κερδοσκοπίας τους οδηγούσε στην ατιµωρησία τους αλλά 
και σε µία επανάληψη της παραβατικής συµπεριφορά τους χωρίς καµία 
επιφύλαξη και εν γνώσει της ατιµωρησίας τους172.  
     Καθώς λοιπόν παρά τον ως άνω εκσυγχρονισµό των διατάξεων περί 
των γενετήσιων εγκληµάτων του ποινικού µας κώδικα από το νοµοθέτη 
τουλάχιστον η προφανέστατα βλαπτική συµπεριφορά της 
πορνογράφησης ανηλίκων συνέχισε ολοένα αυξανόµενη  και εντέλει 
ατιµώρητη έπρεπε σύντοµα κάτι ν’ αλλάξει. Η απάντηση   άργησε αλλά 
δόθηκε. Σε  λιγότερο από πέντε έτη ο Έλληνας νοµοθέτης µε το Ν. 3625 
της  24 ∆εκεµβρίου 2007 εκπλήρωσε µία σηµαντική υποχρέωσή του 
απέναντι στη διεθνή έννοµη τάξη κυρώνοντας επιτέλους µε νόµο το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 
κάτι που εκκρεµούσε ήδη από το έτος 2002. 
      Με το νόµο αυτό ο νοµοθέτης έπαψε  να παλινωδεί  στο πρόβληµα 
καταπολέµησης της πορνογραφίας κατά ανηλίκων και αναγκάστηκε να 
αναθεωρήσει εκ βάθρων το  άρθρο 348 Α του ποινικού κώδικα. Μάλιστα 
ένα χρόνο µετά  έσπευσε- εγκαίρως αυτή τη φορά- να κυρώσει µε το 
νόµο 3727 της 5 ∆εκεµβρίου 2008, την Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την γενετήσια 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, διορθώνοντας τις όποιες αβλεψίες και 
σφάλµατα παρεισέφρυσαν κατά την έως τότε µεταρρύθµιση του εν λόγω 
άρθρου, βελτιώνοντάς το αλλά και ενισχύοντας την προστασία του 
παιδιού ακόµη και µε την πρόβλεψη νέων τυποποιηµένων στο νόµο 
αξιόποινων συµπεριφορών. Τέλος, εξαντλώντας οριακά την προθεσµία 
που του έδιδε ο ευρωπαϊκός νοµοθέτης για να ενσωµατώσει την πολύ 
σηµαντική  Οδηγία  (µε αριθµό 2011/92/ΕΕ) στο εσωτερικό του δίκαιο, 
βρίσκεται ήδη  σε κατεύθυνση νέας αλλαγής του παραπάνω άρθρου αλλά 
και συµπλήρωσης γενικότερα της σχετικής νοµοθεσίας, όπως θα 
παρουσιάσουµε αναλυτικά παρακάτω. 
  

                                                
170Σύµφωνος µε τη νέα πρόβλεψη ο Λίβος Ν. Πετυχηµένο νοµικό πλαίσιο. Το Βήµα, 10-3-2005 
(περισσότερα βλ. Παράρτηµα Κεφ. 5 Π2) 
171Καρανικόλας Γ. Παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο: προβληµατισµοί γύρω από τη νέα ρύθµιση του 

άρθρου 348
Α. Ποιν∆ικ8-9/2005, σ.969. 

172 http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/info/info-anhlikoi-internet.pdf  σελ.20 [accessed 1/4/2010] 
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5.3     Η σηµερινή µορφή του άρθρου 348
Α
  ΠΚ 

      Όπως ήδη αναφέραµε ο Έλληνας νοµοθέτης µε δύο σχετικά 
συγχρονισµένες κινήσεις του πέτυχε ό,τι επί πολλά έτη,  είτε 
αδιαφορούσε να πράξει, είτε αγνοούσε ή απλώς µαταιοδοξούσε στο 
ζήτηµα της προστασίας του παιδιού από την ανάµεσα στα άλλα και την 
πορνογράφησή του. Συγκεκριµένα, αφού άφησε να περάσουν αρκετά 
χρόνια µε ανύπαρκτη προστασία στο συγκεκριµένο πρόβληµα, όταν 
εντέλει έσκυψε µε ειλικρίνεια πάνω σε αυτό, ταλαντεύτηκε σχετικά µε το 
πού θα έπρεπε να θέσει την λεπτή εκείνη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα 
στο αξιόποινο και µη. Είναι φανερό πως τον προβληµάτισε ο κίνδυνος 
της τιµώρησης του φρονήµατος και της  προσωπικής ταυτότητας, του 
δικαιώµατος δηλαδή οποιουδήποτε να επιλέγει ελεύθερα και να βιώνει 
την εσωτερική του ισορροπία και ευδαιµονία, όντας ακόµη και  
παιδόφιλος.  
     Έθεσε λοιπόν τα όρια του αξιοποίνου στην επί κέρδει και µόνο 
πορνογράφηση του ανηλίκου από τον πορνογράφο, επιτρέποντάς του την 
δυνατότητα και σεβόµενος την «ελευθερία» του απλώς να κατέχει όποιο 
είδος πορνογραφικό υλικό επέλεξε για την προσωπική του χρήση και 
ευχαρίστηση. ∆έχθηκε ο νοµοθέτης πως όπως σε κάθε ενήλικο  
επιφύλαξε την ελευθερία να κάνει χρήση του όποιου πορνογραφικού 
υλικού χωρίς ποινικές συνέπειες ακόµη και ο παιδόφιλος δικαίως 
διεκδικεί το δικό του δικαίωµα στην επιλογή του πορνογραφικού υλικού 
και αποφάσισε να τιµωρήσει τόσο αυτόν, όσο όµως και οποιονδήποτε 
άλλον, µόνο εφόσον θα κερδοσκοπούσε από την δραστηριότητα της 
πορνογράφησης ανηλίκου. Πρόκρινε το αναφαίρετο ασφαλώς δικαίωµα 
ακόµη και του παιδόφιλου στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
και της προσωπικής του ελευθερίας από την όποια ενδεχόµενη ή και 
υποτιθέµενη προσβολή της ανηλικότητας.  
      Όµως δεν άργησε να αντιληφθεί πως δυστυχώς για σωρεία ανηλίκων 
θυµάτων µιας τέτοιας «ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και 
προσωπικής ελευθερίας» ήταν πια αργά, καθώς αυτή η -µε την συναίνεση 
του νοµοθέτη- «ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του» 
αποδείχθηκε ότι τελούσε σε µία αναγκαία αιτιώδη σχέση µε την 
προσβολή της γενετήσιας ανηλικότητας. Αντιλαµβανόµενος το 
πρόβληµα ο Έλληνας νοµοθέτης αποφάσισε να καταστήσει σαφή µε τον 
πιο οικουµενικά πανηγυρικό τρόπο τη νέα του ανεπιφύλακτη πια θέση 
στο ζήτηµα. Επέλεξε να ανταποκριθεί σε χρόνιες διεθνείς υποχρεώσεις 
του σχετικά µε την κύρωση διεθνών συµβάσεων και συγχρόνως να 
αναθεωρήσει προς το «αντικειµενικότερο» το σχετικό νοµοθετικό 
καθεστώς δηµιουργώντας και ολοκληρώνοντας  ένα αποτελεσµατικό 
πλέγµα προστασίας για τον ανήλικο από ανάµεσα σε άλλες και την 
δραστηριότητα της πορνογράφησής του.  
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    Τέθηκε  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο ίδιος ο ανήλικος, 
παραµερίστηκαν οι όποιες επιφυλάξεις και αµφιταλαντεύσεις και 
προκρίθηκε η ανεπιφύλακτη προστασία του έννοµου αγαθού της 
ανήλικης εν γένει προσωπικότητας. Κρίθηκε προφανώς ότι η γενετήσια 
ανηλικότητα προσβάλλεται σε κάθε περίπτωση -και µάλιστα στον ίδιο 
βαθµό-  ακόµη  και µε την απλή κατοχή τέτοιου πορνογραφικού υλικού 
είτε και µε την δηµιουργία «εικονικού» τέτοιου υλικού, εξαιρώντας έτσι 
τις συµπεριφορές αυτές από την όποια συνταγµατική τους προστασία 
(περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας οποιουδήποτε), κάτι 
βεβαίως που όχι άδικα συγκέντρωσε την  κριτική της επιστηµονικής 
κοινότητας173. ∆ιέγραψε έτσι ο νοµοθέτης την µέχρι τότε διαχωριστική 
λεπτή γραµµή ανάµεσα στο αξιόποινο και µη της συµπεριφοράς, καθώς 
πλέον το απολυτοποίησε. Ενώ λοιπόν ήδη από το έτος 2002 εκκρεµούσε 
η κύρωση από την ελληνική έννοµη τάξη του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα  του Παιδιού και η πιστή 
ενσωµάτωση της πολύ σηµαντικής απόφασης πλαίσιο 2004/68 της ΕΕ, 
όσο όµως και  η κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για 
την προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση, ο Έλληνας νοµοθέτης σχεδόν µε την εκπνοή των ετών 2007 
και 2008, αντίστοιχα, κύρωσε τις ως άνω συµβάσεις και έπλεξε το νέο 
νοµοθετικό πλέγµα προστασίας του ανηλίκου από την πορνογράφησή   
του. Έτσι «αναδύθηκε» το νέο άρθρο 348 Α174 του ποινικού µας κώδικα 
που αποτελείται από τέσσερις παραγράφους. 
                                                
173Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. Εµπορία ανθρώπων. Ποιν∆ικ 4/2002, σ. 433. 
 
174
                    "Άρθρο 348Α - Πορνογραφία ανηλίκων. 

 
 1. Όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή 
εξάγει από αυτήν, µεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προµηθεύεται, 
αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε την 
τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή 
δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 
 2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, 
διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες 
σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε τη 
χρήση διαδικτύου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα 
χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 
 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούµενων παραγράφων, συνιστά 
η αναπαράσταση ή η πραγµατική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του 
σώµατος ή µέρους του σώµατος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, 
καθώς και πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή µε ανήλικο. 
 4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιµωρούνται µε κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν τελέσθηκαν κατ’ 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε 
την εκµετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωµατικής δυσλειτουργίας 
λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη 
χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος.  
 Αν η πράξη της περίπτωσης β' είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος, 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.» 
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     Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου θεσπίζεται η βασική µορφή του 
αδικήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων, την οποία διαπράττει, όποιος µε 
πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην 
Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, µεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον 
τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προµηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό 
παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε 
την τέλεση των παραπάνω πράξεων. Η ποινή που προβλέπεται στην ίδια 
παράγραφο για τον δράστη είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ.  
    Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου προβλέπεται πως τελεί αδίκηµα  
και όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε οποιονδήποτε 
τρόπο διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει 
υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την 
τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή µε τη χρήση διαδικτύου. Η προβλεπόµενη ποινή είναι 
αυστηρότερη για αυτόν τον δράστη καθώς τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 
   Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου δίδεται ο ορισµός της έννοιας 
πορνογραφικό υλικό που είναι η αναπαράσταση ή η πραγµατική ή 
εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώµατος ή 
µέρους του σώµατος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί 
γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς 
πράξης που διενεργείται από ή µε ανήλικο. 
    Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου οι ποινές αυστηροποιούνται 
καθώς οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιµωρούνται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως 
εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελµα ή175 κατά 
συνήθεια β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας 
συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της 
διανοητικής ασθένειας ή σωµατικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής 
νόσου ανηλίκου ή µε την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη 
χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο176 
έτος.  
Αν η πράξη της περίπτωσης β' είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική 
βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και 

                                                                                                                                       
 
 
175 Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε 
µε την παράγραφο 11 του άρθρου τρίτου του ν. 3727/2008 και µε την οποία προκρίθηκε η διαζευκτική 
από την σωρευτική πρόβλεψη των στοιχείων.  
176Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα, 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου τρίτου του ν. 3727/2008 και µε την οποία 
αναβιβάσθηκε το ηλικιακό όριο από τα δέκα στα δεκαπέντε έτη.  
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χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ αν δε 
αυτή είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη 
   Από µία απλή και µόνο ανάγνωση του νέου άρθρου 348Α ΠΚ 
διαπιστώνει κανείς µε ευκολία πως οι νεοεισαχθείσες αλλαγές είναι 
ρηξικέλευθες και τολµηρές. Συγχρόνως  όµως παρατηρεί πως ατέλειες 
και αστοχίες στην διατύπωση συνεχίζουν να υπάρχουν και στη σχετικά 
νεοπαγή αυτή διάταξη.   
    Στο νέο λοιπόν άρθρο 348Α Π.Κ. τυποποιείται και πάλι ένα γνήσιο 
πολύτροπο έγκληµα ή διαζευκτικώς (υπαλλακτικώς) µικτό, όπου δηλαδή 
πολλοί διαφορετικοί τρόποι τέλεσής του, µπορούν να εναλλάσσονται  
στην προσβολή του ίδιου έννοµου αγαθού. Είναι αλήθεια πως η 
συµπεριφορά της πορνογράφησης του ανηλίκου, είτε ως έγκληµα 
βλάβης, είτε ως διακινδύνευσης µπορεί να τελείται µε πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους, ώστε η ποινικονοµοθετική της πρόβλεψη µε την 
µορφή ενός γνήσιου πολύτροπου εγκλήµατος  φαντάζει αναπόφευκτη. 
Εύκολα όµως διαπιστώνει κανείς την ξεκάθαρη στροφή του νοµοθέτη 
προς το «αντικειµενικότερο» καθώς  απαλείφει  τον προϋπάρχοντα  όρο-
προϋπόθεση τιµώρησης του δράστη-  της «από κερδοσκοπία» τέλεσης 
του αδικήµατος.  
     Υφίσταται µία παράθεση σωρείας αντικειµενικών τρόπων τέλεσης του 
αδικήµατος µη σχετιζόµενη όµως µε κανένα επιπλέον υποκειµενικό ή 
άλλο στοιχείο για την τιµώρηση του δράστη. Αυτή η απογυµνωµένη από 
επιπλέον υποκειµενικά ή άλλα ειδικά στοιχεία ενοχής, περιγραφή των 
τρόπων τέλεσης του αδικήµατος, σφαλίζει κάθε κενό και στερεί κάθε 
ενδεχόµενη δυνατότητα ατιµωρησίας του δράστη σε κάθε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης ή διακινδύνευσης του προστατευόµενου έννοµου  
αγαθού. Αυτή η  αντικειµενικοποίηση της νέας διάταξης αφενός καθιστά  
τον εσωτερικό νοµοθέτη συνεπέστερο προς τις αναληφθείσες διεθνείς 
του  δεσµεύσεις και αφετέρου κλείνει την «στρόφιγγα» διαφυγής και 
ατιµωρησίας του δράστη «λύνοντας» πια τα χέρια των διωκτικών αρχών 
σε αυτό τον ήδη άνισο αγώνα τους  ενάντια στην παιδική κακοποίηση.  
     Κατά τα λοιπά αναγνωρίζει κανείς την αγωνία του νοµοθέτη να 
συµπεριλάβει στην πρόβλεψή του κάθε πιθανό τρόπο πρόκλησης βλάβης 
ή διακινδύνευσης του προστατευόµενου έννοµου αγαθού µε µία 
παράθεση σωρείας µορφών συµπεριφοράς που σε πολλές περιπτώσεις 
φαίνεται να αλληλεπικαλύπτονται, αποτέλεσµα της φροντίδας του να 
παραµείνει πιστός στην υιοθέτηση όλων των προβλεπόµενων στις 
σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συµβάσεις και κείµενα µορφών τέτοιας 
συµπεριφοράς.  
      Καµία όµως τέτοια -έστω και εσπευσµένη από τα πράγµατα- 
υιοθέτηση διεθνών επιταγών δεν είναι αυτοσκοπός. Γνώµονας κάθε 
ποινικονοµοθετικής πρωτοβουλίας υπάρχει και πρέπει να ακολουθείται. 
Από τη µία λοιπόν η προστασία του έννοµου αγαθού από κάθε βλάβη ή  
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διακινδύνευσή του, από την άλλη η αντικειµενική προσέγγιση του αδίκου 
µε την αναλογικότητα στην απάντηση σε κάθε βλαπτική συµπεριφορά. Η 
αποφυγή της δηµιουργίας «ψευδοεγκληµάτων» αλλά και η παραβίαση 
της αναλογικότητας στην απάντηση της πολιτείας στο έγκληµα 
συνιστούν τη µοναδική αναγκαιότητα που επιτάσσει το φιλελεύθερο 
δόγµα του ποινικού µας συστήµατος. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως 
ανάγεται σε κυρίαρχο ζήτηµα η διερεύνηση της ταυτότητας  του έννοµου 
αγαθού που προσβάλλει η πορνογραφία ανηλίκων, όπως αυτή 
τυποποιείται στη νεοπαγή διάταξη του 348Α ΠΚ. 
 

5.4      Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό 

     Όλη αυτή η «περιπέτεια» που επιφύλαξε ο νοµοθέτης στο ζήτηµα της 
ποινικοδικαιϊκής πρόβλεψης της συµπεριφοράς  πορνογράφησης του 
ανηλίκου προσώπου όπως ανωτέρω παρουσιάστηκε, φανέρωσε εκτός 
από την έλλειψη ετοιµότητας και αποφασιστικότητάς του για δράση, 
επιπλέον και την διαρκή σύγχυση και αµφιβολία του για  την ταυτότητα 
του έννοµου αγαθού, που προσβάλλεται από µία τέτοια συµπεριφορά. 
Από έγκληµα κατά της δηµόσιας τάξης -όπως το θεώρησε αρχικά- που 
προσβάλλεται µε την δηµόσια προβολή του «ασέµνου», το εξέλαβε στη 
συνέχεια, ως ένα «οιονεί» οικονοµικό έγκληµα που τελεί εκείνος µόνο  
που πορνογραφεί τον ανήλικο από κερδοσκοπία. Ο ανήλικος τέθηκε στο 
κέντρο του ενδιαφέροντος του νοµοθέτη µόλις περί τα τέλη του έτους 
2007, όταν καταστάλαξε οριστικά πως κυρίαρχο και πρώτιστο 
αντικείµενο προστασίας πρέπει να καταστεί  ο ίδιος ο ανήλικος, χωρίς 
επιφυλάξεις που µπορεί να φαλκιδεύουν αυτόν τον πρωταρχικό στόχο. 
∆ιαµόρφωσε έτσι ο νοµοθέτης την τελική µορφή του άρθρου 348 Α ΠΚ, 
όπως αυτό ισχύει σήµερα και µε βάση το οποίο µπορούµε να 
εκφράσουµε τις παρακάτω σκέψεις σχετικά µε το προσβαλλόµενο 
έννοµο αγαθό.  
          Γνωρίζουµε πως µέχρι την µεταρρύθµιση που υπέστη το 19ο 
κεφάλαιο του ποινικού µας κώδικα µε το Ν. 1419/1984, όταν τα 
εµπεριεχόµενα στο κεφάλαιο αυτό εγκλήµατα -µεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται σήµερα και αυτό του άρθρου 348Α  ΠΚ-, 
χαρακτηρίζονταν, ως εγκλήµατα κατά των ηθών, επικρατούσε τόσο στη 
νοµολογία177, όσο και στην επιστήµη178, η άποψη πως το 

                                                
177  Μέσα από τον ορισµό της ασέλγειας (γενετήσια πράξη που  προσβάλλει αντικειµενικά το 
κοινό αίσθηµα της αιδούς και των ηθών)  που υιοθετείται από το σύνολο της νοµολογίας, υπονοείται 
ως προστατευόµενο έννοµο αγαθό η κοινωνική ηθική: ΑΠ 384/1980 ΠοινΧρ Λ, σ. 56, ΑΠ 62/1980 
ΠοινΧρ Λ, σ. 769, ΑΠ 1450/1987 ΠοινΧρ ΛΗ σ. 137, ΑΠ 547/1989 ΠοινΧρ Μ σ 40, ΑΠ 393/1988 
ΠοινΧρ ΛΗ σ. 961, ΑΠ 1056/1991 ΠοινΧρ ΜΒ σ 27, ΣυµβΑΠ 829/1993 ΠοινΧρ ΜΓ σ 675, ΣυµβΑΠ 

105/1998 ΠοινΧρ ΜΗ σ. 754, ΑΠ 1454/1998, ΠοινΧρ ΜΘ σ 825, ΑΠ 1170/1999 ΠοινΧρ Ν σ 608, 
ΠληµΑθ 2069/2000 ΠοινΧρ Ν σ 943, ΠληµΠειρ 390/2002 Ποιν∆νη 2003 σ 255, ΑΠ 399/2003 ΝοΒ 
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προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η κοινωνική ηθική σχετικά µε τη 
γενετήσια ζωή ή κατά τη διατύπωση του Ανδρουλάκη, το «απόλυτα 
κρατούν κοινωνικό έθος»179. Υποστηρίχθηκε και η συµβιβαστική άποψη 
κατά  την οποία µε τα εγκλήµατα κατά των ηθών δεν προσβάλλεται µόνο 
η κοινωνική ηθική αλλά και άλλα έννοµα αγαθά του ατόµου που 
ανάγονται στο χώρο της προσωπικής ελευθερίας, της τιµής και της 
περιουσίας του180. Υπήρχαν και οι αντίθετες -προς τις κρατούσες- 
απόψεις,  κατά τις οποίες τα εγκλήµατα των ηθών δεν προσβάλλουν 
δικαίωµα της κοινωνίας, αλλά δικαίωµα του ατόµου ήτοι « την τιµή, την 
ελευθερία του φύλου καλουµένη, τουτέστιν κατ’ ελευθέραν βούλησιν 
επικοινωνία του φύλου»181. Η απάντηση στην ως άνω επιστηµονική 
διαµάχη δόθηκε κατά αυθεντικό µάλιστα τρόπο, µε το Ν. 1419/1984, 
στην εισηγητική έκθεση του οποίου, αναφερόταν: «…έχει γίνει σήµερα 
κοινωνικά αποδεκτό, σε µεγάλη έκταση, ότι δεν είναι τα ήθη που 
προσβάλλονται από το σεξουαλικό έγκληµα, αλλά η προσωπική 
αξιοπρέπεια και η ελευθερία στην ειδική έκφρασή της που µπορεί να 
αποδοθεί µε τον όρο γενετήσια ελευθερία…»182.   
      Επιπλέον όµως, σύµφωνα µε την κρατούσα στην θεωρία του 
ουσιαστικού ποινικού δικαίου άποψη183 σε ένα φιλελεύθερο 
ποινικoδικαιϊκό σύστηµα τιµωρείται η κοινωνικά βλαπτική ανθρώπινη 
πράξη. Το άδικο αντιστοιχεί στην αντικειµενική πλευρά του εγκλήµατος 
και αποτελεί την αποδοκιµασία της πράξης από την έννοµη τάξη. Το 
ουσιαστικό άδικο, ο λόγος για τον οποίο η έννοµη τάξη αποδοκιµάζει µια 
πράξη, συνίσταται στην προσβολή 184 (βλάβη ή διακινδύνευση) των 
έννοµων αγαθών (στην διαλεκτική τους σύλληψη: καθολική-γενική, 
µερική-ειδική, ατοµική-εµπειρική) µε ανθρώπινη πράξη. Σε κάθε 
κυρωτικό κανόνα το αντικείµενο προστασίας είναι το έννοµο αγαθό στην 
αφηρηµένη του όψη, ως συγκεκριµένη έννοια, το έννοµο αγαθό συνιστά 
το αντικείµενο προσβολής του τυποποιηµένου εγκλήµατος, ενώ ως 
εξατοµικευµένη-εµπειρική όψη της έννοιας του αγαθού είναι το υλικό 
αντικείµενο της συγκεκριµένης αξιόποινης πράξης. Με βάση τα 
παραπάνω δεν υπάρχει ουσιαστικό άδικο, αν δεν υπάρχει βλάβη ή 

                                                                                                                                       
2003, σ 691, ΜΟρκΕφΑθ 22/2004, Ποιν∆νη 2004, σ 519, ΑΠ 501/2006 ΠοινΧρ ΝΣΤ σ 39, ΣυµβΑΠ 

1856/2006 ΠοινΛογ 2006, σ 1937.  
178Μπουρόπουλος Ερµηνεία του Ποινικού Κώδικος τ. 2ος, Ειδικόν Μέρος  Αθήναι,  1960 σ 582, 
Καρανίκας, Εγχειρίδιον Ποινικού ∆ικαίου, Ειδικόν Μέρος ,τ. Α, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 1962 σ 108, 
Γάφος, Ποινικόν ∆ίκαιον, Ειδικόν Μέρος, τ. Ε Αθήναι 1964, σ. 3, Μαγκάκης, Τα εγκλήµατα περί την 

γενετήσιον και οικογενειακήν ζωήν, δογµατική έρευνα κατά τον ηµέτερον ποινικόν κώδικα, Αφοί Π 
Σάκκουλα Αθήναι 1967 σ. 9. 
179 Άσεµνο και ποινή σήµερα, ΠοινΧρ ΛΓ σ 214 
180 Γάφου, ό. π. σ 3 και Μαγκάκη, ό.π. σ 11 
181 Ηλιόπουλου-Χωραφά, Σύστηµα του ελληνικού ποινικού δικαίου. τ.2ος, τεύχος Α, Αθήναι  1927,σ. 84. 
182 Βλ την από 12/9/1983 Εισηγητική έκθεση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης σ. 3. 
183
 Μανωλεδάκης,Ι, Παρασκευόπουλος Ν.Εγχειρίδιο ποινικού δικαίου.Εκδ.Σάκκουλα,Θεσσαλονίκη,1997, σ. 117. 

184
 Μανωλεδάκης,Ι. Η διαλεκτική  έννοια των έννοµµων αγαθών, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 35. 
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διακινδύνευση έννοµου αγαθού από ανθρώπινη πράξη, εµπειρικά 
αντιληπτή µε τις αισθήσεις. 
    Συστατική της διακινδύνευσης είναι η έννοια του κινδύνου που κατά 
τον Μανωλεδάκη συνιστά την µεταβολή στον εξωτερικό κόσµο που 
συνεπάγεται τη δηµιουργία αιτιακών όρων ή συνθηκών (όρων κινδύνου) 
για την επέλευση µιας βλάβης (ενός βλαβερού αποτελέσµατος) που δεν 
συνέβη ακόµη γιατί απαιτούνται και άλλοι αιτιακοί όροι185. Είναι µία 
διαδικασία που εξελικτικά οδηγεί προς την βλάβη των έννοµων αγαθών, 
ώστε να απαιτείται η ενέργεια ανακοπής του κινδύνου για να µη 
φθάσουµε σε αυτή την βλάβη. Στη περίπτωση των εγκληµάτων 
διακινδύνευσης ο νοµοθέτης µεταθέτει προς τα εµπρός το όριο ποινικής 
προστασίας, µη περιµένοντας την επέλευση της βλάβης, αλλά 
αρκούµενος στην πρόκληση κινδύνου για ένα συγκεκριµένο έννοµο 
αγαθό186. Πρόκειται για συµπεριφορές που µολονότι δεν προκαλούν 
βλάβη, είναι επικίνδυνες για τα έννοµα αγαθά. Έχουµε έτσι τα 
εγκλήµατα συγκεκριµένης διακινδύνευσης, στα οποία υπάρχει η 
τυποποίηση της πρόκλησης του κινδύνου, ως αυτοτελές µέγεθος, τα 
εγκλήµατα δυνητικής διακινδύνευσης, στα οποία δε χρειάζεται να έχει 
προκληθεί ο κίνδυνος, αλλά αρκεί να µπορεί να προκληθεί και τα 
εγκλήµατα αφηρηµένης διακινδύνευσης, στα οποία η πρόκληση κινδύνου 
δεν περιλαµβάνεται στη νοµοτυπική µορφή, ούτε ως αποτέλεσµα, ούτε 
ως δυνατότητα187. 
      Πριν επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε την ταυτότητα του έννοµου 
αγαθού που προστατεύεται µε  την θέσπιση της διάταξης   του 348Α ΠΚ, 
είναι χρήσιµο να αναφερθούµε στα πρωταρχικά αγαθά που τυγχάνουν 
της προστασίας του συνταγµατικού νοµοθέτη, απόρροια των οποίων 
συνιστούν και τα έννοµα αγαθά που έτυχαν της ιδιαίτερης προστασίας 
του ποινικού νοµοθέτη. 
      Στο άρθρο 2 παρ. 1 λοιπόν ο συνταγµατικός νοµοθέτης ρητά 
προστατεύει την Ανθρώπινη Αξία188. Το γεγονός ότι η διάταξη αυτή 
βρίσκεται στο πρώτο µέρος του Συντάγµατος («βασικές διατάξεις»)  
δείχνει την πρόθεση του νοµοθέτη να αναγάγει τη διάταξη αυτή σε 
θεµελιώδη αρχή για τη συνολική συνταγµατική τάξη της χώρας και την 
                                                
185Μανωλεδάκης Ι. Ποινικό ∆ίκαιο, άρθρα 1 -49 ΠΚ, επιτοµή γενικού µέρους. ΣΤ έκδοση, Σάκκουλα  
2001, σ. 275.  
186 Μανωλεδάκης Ι. ό.π. σ 275. 
187 Συµενωίδου-Καστανίδου Ε. Η διαβάθµιση του κινδύνου στα εγκλήµατα διακινδύνευσης. Ποιν∆ικ 6/ 
2001, σ. 638. 
188 Χρυσόγονος Κ. Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα 2η έκδοση εκδ. Σάκκουλα 2002, σ.165, II παρ. 
1, και Ράικος Α. Συνταγµατικό ∆ίκαιο Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα. Τόµ. 2ος , 2η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα 
2002 παρ. 61 και  ∆ηµητρόπουλος Α. Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα Ειδικό Μέρος, Παραδόσεις 

Συνταγµατικού ∆ικαίου. Τόµ. 3, ηµ. Β΄, Αθήνα, 2005 σ. 4 επ. και  Μάνεσης Α. Συνταγµατικά 

∆ικαιώµατα τοµ. Α’ Ατοµικές Ελευθερίες Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις. Εκδόσεις Σάκκουλα 
Θεσσαλονίκη σ. 108-109 και ∆αγτόγλου Π. Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα. 
Τόµ. Β΄, έκδοση 2η , εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή 2005, σ. 1319. 
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εξαιρεί από τις υποκείµενες σε αναθεώρηση ή αναστολή διατάξεις. Ο 
σεβασµός της αξίας του ανθρώπου αποτελεί την υπέρτατη αξία σε µία 
φιλελεύθερη και δηµοκρατική κοινωνία ενώ η υποχρέωση που απορρέει 
από τη διάταξη αυτή, αφορά τις προσβολές που προέρχονται όχι µόνο 
από τα κρατικά όργανα, αλλά και από τους ιδιώτες. Η «αξία του 
ανθρώπου είναι ο απαραβίαστος εκείνος πυρήνας της προσωπικότητας 
του ανθρώπου ως φυσικού υποκειµένου δικαίου που διακρίνει τον 
άνθρωπο αφενός από τα άλογα όντα και αφετέρου από τα αντικείµενα 
του δικαίου189. Άνθρωπος και ανθρώπινη αξία είναι όροι συνώνυµοι. Η 
ανθρώπινη αξία δεν αποτελεί παρά τη νοµική µεταγλώττιση του όρου 
"άνθρωπος". Άνθρωπος και ανθρώπινη αξία αποτελούν πραγµατική-
δικαιική ταυτότητα190.  
     Η ανθρώπινη αξία δεν ταυτίζεται µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
οποία θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
αναφέρεται κυρίως στην κοινωνική διάσταση της ανθρώπινης φύσης και 
όχι στη σωµατική ή την πνευµατική. Είναι βασικά έννοια, που 
προσδιορίζεται από αξιολογικές κρίσεις, όχι βέβαια υποκειµενικές αλλά 
από κρίσεις που επικρατούν στην κοινωνική συνείδηση. Η ανθρώπινη 
αξία, από την άλλη πλευρά προσδιορίζεται απ’ αυτή την ίδια την 
ανθρώπινη οντότητα. Ο προσδιορισµός της ανθρώπινης αξίας, δηλαδή 
του ανθρώπου, είναι ανεξάρτητος από τις αξιολογικές κρίσεις, όχι µόνο 
τις υποκειµενικές, αλλά και εκείνες που επικρατούν στην κοινωνική 
συνείδηση.  Ταυτίζεται όµως µε την προσωπικότητα που είναι η 
ανθρώπινη αξία του συγκεκριµένου ατόµου. 
     Φορείς του δικαιώµατος της ανθρώπινης αξίας είναι όλα τα φυσικά 
πρόσωπα, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
διάκριση, ενώ η προστασία αρχίζει ήδη από τη γέννηση και αφορά και το 
κυοφορούµενο. Η κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου είναι 
απαραβίαστη. ∆εν υπόκειται σε κανένα περιορισµό και σε καµία 
επιφύλαξη νόµου, ούτε επιτρέπει εξαιρέσεις. Η διάταξη του 2§1δεν 
υπόκειται σε αναθεώρηση ούτε ανήκει σε εκείνες η ισχύς των οποίων 
µπορεί να ανασταλεί κατά το άρθρο 48§1. Η αξία του ανθρώπου 
αποτελεί αντιθέτως το άκρο όριο οποιουδήποτε περιορισµού ατοµικού 
δικαιώµατος που επιτρέπει εκάστοτε το Σύνταγµα, είτε αυτός αναφέρεται 
στο περιεχόµενο είτε στους φορείς του δικαιώµατος191.  
       Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος θεµελιώνεται το δικαίωµα στην 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας192. Η προσωπική ελευθερία 

                                                
189∆αγτόγλου Π. ό.π., σ. 1325 
190∆ηµητρόπουλος Α. ό. π., σ. 4-5  
191∆ηµητρόπουλος Α. ό. π., σ 5-6 
192Μάνεσης Α. ο.π.,  σ. 114 επ., Ράικος Α. ο.π., σ. 335 επ., Χρυσόγονος Κ. ο.π., σ. 165 επ., 
∆ηµητρόπουλος Α. ο.π., σ 38 επ., Γεωργόπουλος Κ. Επίτοµο Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα Αθήνα, 1998 σ. 483 επ.,  ∆αγτόγλου Π. ό.π., σ. 1331 επ.  
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είναι το πρωταρχικό και θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα, που σηµαίνει: 
αδέσµευτη φυσική υπόσταση, δηλαδή έλλειψη περιορισµών σε ό, τι 
αφορά τη φυσική, ψυχοσωµατική ύπαρξη και δράση του ανθρώπου. Το 
ισχύον Σύνταγµα κατοχυρώνει την προσωπική ελευθερία ως δυνατότητα 
αυτοκαθορισµού και αυτοδιάθεσης του ατόµου. Με άλλα λόγια, η 
ελευθερία αυτή είναι το δικαίωµα του κάθε ανθρώπου να προγραµµατίζει 
και διαµορφώνει τη ζωή του σύµφωνα µε τις κλίσεις, τις ικανότητες, τα 
ενδιαφέροντα και τις κοσµοθεωρητικές αντιλήψεις του. Το άρθρο 5§1 
κατοχυρώνει το δικαίωµα του καθενός να αναπτύσσεται ως άνθρωπος.  
     Προσωπικότητα, κατά την έννοια του 5§1, σύµφωνα µε τον Α. 
Μάνεση είναι «το σύνολο των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και καταστάσεων, 
που αφενός µεν προκύπτουν από την υπόσταση του ανθρώπου ως 
έλλογου όντος, αφετέρου δε εξατοµικεύουν ένα συγκεκριµένο πρόσωπο. 
Υποκείµενο (φορέας) του δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης είναι 
κάθε άνθρωπος, άρα οι ανήλικοι και τα νήπια. Η προσωπικότητα του 
ανθρώπου συντίθεται από σωµατική, ψυχική, πνευµατική, ηθική, 
κοινωνική υπόστασή του, από την οποία απορρέουν επιµέρους 
δικαιώµατα που αφορούν στην προστασία συγκεκριµένων έννοµων 
αγαθών, συνυφασµένων µε την προσωπικότητά του, όπως της σωµατικής 
ελευθερίας και ακεραιότητας, οντότητας, µορφής (εικόνας), υγείας, 
τιµής, πνευµατικής (επιστηµονικής, καλλιτεχνικής κλπ.) δηµιουργίας, 
ιδιωτικής ζωής, αλλά και ορισµένες προεκτάσεις τους π.χ. δικαίωµα 
αυτοδιάθεσης, εν γένει στη ζωή ή στο θάνατο, δικαίωµα του καθένα να 
εξουσιάζει το σώµα του και να το χρησιµοποιεί όπως θέλει.  
     Η ελευθερία στη γενετήσια συµπεριφορά αποτελεί έκφανση της 
προσωπικότητας, ενώ συγχρόνως η ελευθερία αναπτύξεως της 
προσωπικότητας περιλαµβάνει αναµφίβολα το δικαίωµα αυτοδιαθέσεως 
του ατόµου και στο σεξουαλικό τοµέα. Η ελευθερία της σεξουαλικής 
δραστηριότητας του ατόµου περιορίζεται όµως κατά βάση από τη γενική 
ρήτρα των χρηστών ηθών (Σ 5§1) καθώς επίσης και από τα δικαιώµατα 
των άλλων, εφόσον διενέργεια γενετήσιων πράξεων προαπαιτεί κατ’ 
αρχήν τη συµµετοχή και δεύτερου προσώπου, του οποίου η συναίνεση 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών .  
      Στο άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγµατος γίνεται αναφορά στην 
ανθρώπινη Αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι η αξία που πρέπει να έχει 
κάθε άνθρωπος, ως έλλογο και συνειδητό ον, ως πρόσωπο193. 
Αναφέρεται κυρίως στην κοινωνική διάσταση της ανθρώπινης φύσεως 
και δεν αποδίδει το ευρύτερο περιεχόµενο της ανθρώπινης αξίας. Είναι 
µία ηθική έννοια, η οποία έγινε νοµική µετά τη διεθνή και συνταγµατική 
προστασία αυτής, πρόκειται για µία αόριστη νοµική έννοια, ο 
καθορισµός της οποίας είναι δύσκολος. Υποστηρίζεται από ορισµένους 
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Μάνεσης Α. ο.π., σ.109 
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συγγραφείς ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα µπορούσε κατά τον 
απλούστερο τρόπο να οριστεί ως η (πραγµατική ή δυνητική) ικανότητα 
του αυτοκαθορισµού (αυτοδιάθεσης)194. Ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να 
τυγχάνει µεταχείρισης «απρόσωπης», ως ένα αντικείµενο. 
     Αποκλειστικός φορέας της συνταγµατικά προστατευόµενης 
αξιοπρέπειας είναι αναµφίβολα κάθε άνθρωπος χωρίς καµία εξαίρεση. 
Αναµφίβολα φορέας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι και ο άνθρωπος 
εκείνος, ο οποίος αδυνατεί για διάφορους λόγους να ασκεί το δικαίωµα 
της αυτοδιαθέσεως. Έτσι, το αγαθό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
συµπίπτει κατ’ αρχήν µε την ικανότητα δικαίου ( άρθρο 34 Α.Κ.) και δεν 
προϋποθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα (άρθρα 127 επ.). Κατ’ 
ακολουθία, φορείς της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι και οι ανήλικοι, 
συµπεριλαµβανοµένων και των νηπίων, οι πνευµατικά ασθενείς και οι 
αναίσθητοι. Το αγαθό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι ανεξάρτητο 
από την προσωπική και κοινωνική κατάσταση του εκάστοτε φορέα του, 
ενώ οποιαδήποτε τέτοια διάκριση είναι ανεπίτρεπτη. 
        Η προστασία της τιµής195 γίνεται από τον συνταγµατικό νοµοθέτη 
στο άρθρο 5 παρ. 2. Όπως ορίζεται, όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική 
Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της τιµής τους. Η 
τιµή είναι κοινωνικό αγαθό, έννοµο αγαθό που έχει αναγκαία κοινωνική 
αναφορά. Πρόκειται για τη γενικότερη αξιολόγηση των µελών της 
κοινωνίας για συγκεκριµένο πρόσωπο. Η τιµή συνιστά και στοιχείο της 
προσωπικότητας.  
     Τέλος στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγµατος θεµελιώνεται το 
δικαίωµα στην παιδική ηλικία. Ο συντακτικός νοµοθέτης στο άρθρο αυτό 
κατοχυρώνει ρητά την προστασία της ηλικίας. Η περίοδος αυτή της ζωής 
του ανθρώπου είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη µετέπειτα εξέλιξη του, 
και ως ένα πάρα πολύ σοβαρό βαθµό καθοριστική για τη διαµόρφωση 
µιας υγιούς και ισορροπηµένης προσωπικότητας. Η προστατευτική 
δράση του άρθρου αυτού αφορά στο έννοµο αγαθό της «παιδικότητας», 
του να ζει δηλαδή ένα ανήλικο άτοµο, ανάλογα µε την ηλικία του- σαν 
παιδί- και να απολαµβάνει τα δικαιώµατά του και ιδίως τα αγαθά της 
στοργής, της φροντίδας, της προληπτικής ιατρικής, της ψυχολογικής 
ασφάλειας, της εκπαίδευσης, του ελεύθερου χρόνου, της ψυχαγωγίας 
κλπ. Είναι ευνόητο ότι το αγαθό αυτό είναι ευάλωτο και ευπρόσβλητο, 
τόσο από  τρίτους (µε θύµα ανήλικο), όσο και από τον ίδιο το φορέα (µε 
δράστη ανήλικο). Έτσι έχει γίνει δεκτό ότι το προστατευόµενο από το 
Σύνταγµα αγαθό της παιδικής ηλικίας και της νεότητας (Σ21§1 & §3)196 

                                                
194 Ράικος Α. ο.π.. σ. 269 
195∆αγτόγλου Π. ο.π.. τόµ. Α΄ σελ. 252, ∆ηµητρόπουλος Α. ο.π.  σ. 150 
196Σπινέλλης Κ., Τρωιανός Α. ∆ίκαιο Ανηλίκων Ποινικές Ρυθµίσεις και Εγκληµατολογικές Προεκτάσεις 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή, 1992 σ. 158-159. 
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προσβάλλεται όταν η ψυχική, πνευµατική και κοινωνική ανέλιξη ενός 
ανήλικου ατόµου ανακόπτεται προσωρινά ή και µόνιµα. ∆εν είναι διόλου 
τυχαίο µάλιστα το γεγονός ότι και σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει πολλά 
βήµατα, ώστε να κατοχυρωθεί σε διεθνές πλέον επίπεδο το δικαίωµα των 
παιδιών να ζουν σύµφωνα µε την ηλικία τους. 
      Οι ως άνω συνταγµατικές αρχές βρίσκουν την αντανάκλασή τους και 
στον χώρο του ποινικού δικαίου, όπου ο νοµοθέτης απειλεί πλέον µε 
κυρώσεις τον οποιοδήποτε δράστη, βλάψει ή θέσει σε κίνδυνο 
συγκεκριµένα έννοµα αγαθά που συνιστούν την εξατοµίκευση των 
παραπάνω αρχών.  
     Όπως ήδη σηµειώθηκε παραπάνω το έννοµο αγαθό της γενετήσιας 
ελευθερίας (που βρίσκει προστασία στο άρθρο 336 ΠΚ) , αποτελεί 
έκφραση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου 
αλλά και της συνταγµατικά προστατευµένης ανθρώπινης υπόστασης και 
Αξίας. 
    Το έννοµο αγαθό της γενετήσιας αξιοπρέπειας (που βρίσκει προστασία 
στο  άρθρο 337 ΠΚ) αποτελεί επιµέρους έκφραση της συνταγµατικά 
προστατευµένης ανθρώπινης αξιοπρέπειας που όµως, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, διαφέρει από την έννοια της ανθρώπινης αξίας και 
προσωπικότητας.  
    Ωστόσο παρά την διαφορετικότητα της φύσης των δύο αυτών εννόµων 
αγαθών, από κοινού συγκροτούν θα λέγαµε την γενετήσια 
προσωπικότητα του ατόµου. Η γενετήσια φύση του ανθρώπου 
πραγµατώνεται από την συνύπαρξη και συλλειτουργία της γενετήσιας 
ελευθερίας και αξιοπρέπειάς του. Η απόλαυση του ενός αγαθού από το 
φορέα του, ενδυναµώνει το άλλο  και αντιστρόφως. Η ανθρώπινη ύπαρξη 
στον γενετήσιο τοµέα προσβάλλεται  από πράξεις που άλλοτε βλάπτουν 
κυρίως την γενετήσια ελευθερία του και άλλοτε την γενετήσια 
αξιοπρέπειά του. Μάλιστα οι πράξεις αυτές ήδη προσδιορίζονται από τον 
ποινικό νοµοθέτη µε την ορολογία, ασελγείς, για εκείνες που βλάπτουν 
την γενετήσια ελευθερία και ασελγείς χειρονοµίες ή και προτάσεις που 
αφορούν σε ασελγείς πράξεις, για εκείνες που βλάπτουν την γενετήσια 
αξιοπρέπεια. 
     Την διάκριση αυτή των εννόµων αγαθών αλλά και των πράξεων που 
τα προσβάλλουν σε σχέση όµως και µε το συνταγµατικό τους έρεισµα 
κατέδειξε χαρακτηριστικά η µε αριθµό 313/1996 απόφαση του 
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου (δηµοσιευµένη στην Υπεράσπιση 1998, 
σελ. 123) σύµφωνα µε την οποία: «…Η επιστήµη και η νοµολογία 
δέχονται την ασέλγεια  ως την πράξη εκείνη που αντικειµενικά 
προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της αιδούς και των ηθών, υποκειµενικά δε 
κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας ορµής……. 
Με αυτό τον ορισµό µια ασαφής έννοια, όπως είναι η ασελγής πράξη, 
προσδιορίστηκε µ’ ένα υποκειµενικό στοιχείο και µε τρεις άλλες εξίσου 
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ασαφείς έννοιες (κοινό αίσθηµα, αιδώς, ήθη). Το κατά τα παραπάνω 
δηµιούργησε πολλά προβλήµατα µε κυριότερο εκείνο της ποινικής 
αξιολογήσεως των ελαφρών γενετήσιων πράξεων….. Όµως οι νέες 
ρυθµίσεις που εισήγαγε ο νόµος αυτός (ο Ν. 1419/1984) επιτρέπουν την 
βάσιµη και αιτιολογηµένη υποστήριξη της άποψης ότι στην 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος του βιασµού υπάγονται µόνο η 
συνουσία και οι αποµιµήσεις της, δηλαδή ίσης βαρύτητας µε αυτή 
πράξεις. Το συµπέρασµα αυτό εδραιώνεται στις ακόλουθες 
επισηµάνσεις: α)…β)….και γ) Με τη νέα του µορφή το άρθρο 337 ΠΚ 
τυποποιεί σε ποινικό αδίκηµα την βάναυση προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας άλλου µε ασελγείς χειρονοµίες. Είναι φανερό ότι αν οι 
ελαφρές γενετήσιες πράξεις δεν υπάγονται στη πιο πάνω διάταξη τότε 
στερείται αυτή πεδίου εφαρµογής, πράγµα που αναµφισβήτητα δεν ήταν 
στις προθέσεις του νοµοθέτη. Ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν θα 
πρέπει να γίνει δεκτό πως η έννοια της ασελγούς πράξης καλύπτει κάθε 
σωµατική επαφή που έχει εξωτερικά φανερό και έντονο γενετήσιο 
χαρακτήρα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για την συνουσία µε τα 
υποκατάστατά της……. Η συµπεριφορά του κατηγορούµενου197 είχε σαν 
αποτέλεσµα την βάναυση προσβολή και την καταρράκωση του 
εσωτερικότατου πεδίου της προσωπικότητας της παθούσας, αφού έπληξε 
καίρια την ελευθερία της ως ατόµου αναιρώντας την γενετήσια 
αυτοδιάθεσή της ως προς το χρόνο, τόπο και κυρίως ως προς την επιλογή 
του ερωτικού συντρόφου που δικαιούται  αναφαίρετα να διεκδικεί στην 
παρούσα βιωτή κάθε φορέας της Ανθρώπινης Αξίας….»  

    Τέλος η προστασία από τον Συνταγµατικό νοµοθέτη της αξίας της 
«παιδικότητας» επιτάσσει την αντίστοιχη ιδιαίτερη προσοχή και του 
ποινικού νοµοθέτη για τα ανήλικα πρόσωπα υποκείµενα της 
παιδικότητας. Όπως η γενετήσια προσωπικότητα των ενηλίκων 
συγκροτείται από την γενετήσια ελευθερία και την γενετήσια 
αξιοπρέπεια, το ίδιο και η γενετήσια εν δυνάµει προσωπικότητα των 
ανηλίκων διαµορφώνεται από την συλλειτουργία των αντίστοιχων 
έννοµων αγαθών, της ανήλικης γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας.  
Έτσι ο ποινικός νοµοθέτης µε το άρθρο 337 ΠΚ, όπως αυτό 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του Ν 3727/2008, προστατεύει στις 
παραγράφους 2, 3 και 4 την ανήλικη γενετήσια αξιοπρέπεια από ασελγείς 
χειρονοµίες και προτάσεις που αφορούν σε ασελγείς πράξεις (όταν αυτές 
στρέφονται κατά ανηλίκου µικρότερου των 12 ετών ή κατά ανηλίκου 
µικρότερου των 15 ετών, όταν ο δράστης  ενεργεί µέσω του διαδικτύου ή 
άλλου µέσου επικοινωνίας). 

                                                
197Τον κατηγορούµενο βάρυνε η κατηγορία βιασµού του θύµατος και προσβολής της γενετήσιας 
ελευθερίας της, συνδεοµένης όµως της προσβολής µε την παραβίαση των οικείων συνταγµατικών 
αρχών. 
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    Μετά την ανωτέρω παρουσίαση όλων των απαιτούµενων 
παραµέτρων για την προσέγγιση του ζητήµατος που αφορά την 
διερεύνηση του έννοµου αγαθού που προστατεύεται µε  την θέσπιση του 
άρθρου 348Α, προχωράµε στην κατ’ ουσία διερεύνηση του προβλήµατος. 

    Ποια ακριβώς είναι η βλαπτική ενέργεια του δράστη και µε ποιο 
τρόπο βλάπτεται ή τίθεται σε κίνδυνο το όποιο έννοµο αγαθό; Είναι 
άραγε το άρθρο 348Α µία περίπτωση διάταξης  ξεκάθαρου 
προστατευτικού προσανατολισµού ή µήπως όχι ; Ποια φαίνεται πως είναι 
η επιδίωξη του νοµοθέτη και κατά πόσο ο τρόπος τυποποίησης του 
αδικήµατος την καθιστά επιτυχή;  Όλα τα ερωτήµατα περιστρέφονται 
γύρω από το ζήτηµα του έννοµου αγαθού που προστατεύει η διάταξη, 
πλην όµως αναφέρονται σε εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν και την 
απάντηση στο πρόβληµα.   
        ∆ίκαια θα µπορούσε κάποιος να ισχυρίζεται  ότι η συµπεριφορά της 
πορνογράφησης ανηλίκου προσβάλλει την γενετήσια (τουλάχιστον) 
αξιοπρέπειά του, τόσο ως έγκληµα βλάβης, όσο όµως και ως έγκληµα 
διακινδύνευσης. Πέρα από την προφανή βλάβη που φαίνεται να 
υφίσταται αυτός ο ίδιος ο πορνογραφούµενος ανήλικος, κινδυνεύει 
ακόµη και ένας αόριστος αριθµός ανηλίκων, ατόµων που µπορεί να 
έρθουν σε επαφή µε το πορνογραφικό αυτό υλικό καθώς συνιστά αυτή η 
συµπεριφορά  µία ευθεία και βλαπτική παρέµβαση στην ελεύθερη 
ανάπτυξη της γενετήσιας προσωπικότητάς τους, µιας δυναµικής 
διαδικασίας που πρέπει να συµβαίνει ακώλυτα και αυτόνοµα. Η βλαπτική 
αυτή παρέµβαση συνίσταται κυρίως στην δηµιουργία, προβολή, πρόταση 
και επιβολή ενός στοχευµένου και υποβουλιµιαίου «προτύπου» 
συµπεριφοράς, ώστε ο ανήλικος, αρχικά µπορεί να ελαστικοποιεί και εν 
τέλει να απολύει, τις όποιες αντιστάσεις, θα διέθετε διαφορετικά, σε κάθε 
ενέργεια γενετήσιας κατάχρησής του.  

     Ξεκινώντας από την επιδίωξη του νοµοθέτη είναι άραγε 
αδιαµφισβήτητο, πως κεντρικό πρόσωπο της αγωνίας του είναι ο 
ανήλικος;  Γίνεται άραγε κύριος στόχος του η προστασία του παιδιού από 
κάθε βλάβη αλλά και  κίνδυνο για γενετήσια κακοποίηση και 
εκµετάλλευσή του;  Μετά µάλιστα την εκρηκτική ανάπτυξη της 
πληροφοριακής τεχνολογίας και της διαδικτυακής επικοινωνίας και την 
αδυναµία ελέγχου τους από µέρους της πολιτείας, η αγωνία µεγεθύνεται 
και εντείνεται παγκοσµίως. Όσο πιο οξυµµένο γίνεται το πρόβληµα της 
γενετήσιας εκµετάλλευσης της ανηλικότητας, τόσο πιο «άµεσα» 
απαιτείται και η απάντηση της πολιτείας, µε την οποία επιχειρείται η 
κάλυψη τόσο του «χαµένου» χρόνου, όσο όµως και του τρέχοντος αλλά 
και του µέλλοντος, µε την θέσπιση διατάξεων «πολυσυλλεκτικών 
υποστάσεων» και ως εκ τούτου «θολού» προστατευτικού  
προσανατολισµού.  
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   Έχει ήδη παρουσιασθεί η πορεία στο χρόνο της απάντησης του 
Έλληνα νοµοθέτη στο πρόβληµα. Η κατάληξή της αποτελεί το άρθρο 
348Α του ποινικού κώδικα, το οποίο όµως ήρθε να εκπληρώσει τις 
διεθνείς απαιτήσεις για την δέουσα απάντηση στο παγκόσµιο πρόβληµα 
της παιδικής πορνογραφίας. Χωρίς να αποτελεί εφεύρηµα του Έλληνα 
νοµοθέτη και υπακούοντας στις διεθνείς επιταγές δηµιουργήθηκε µε την 
µορφή που ήδη παρουσιάσθηκε η νέα διάταξη. Το βασικό 
χαρακτηριστικό της  είναι εκείνο που καθορίζει και σε σηµαντικό βαθµό 
το ζήτηµα της  ταυτότητας του προστατευόµενου έννοµου αγαθού. Το 
χαρακτηριστικό αυτό της διάταξης είναι η σωρεία των αντικειµενικών 
υποστάσεων που εµπεριέχονται στο εν λόγω άρθρο, οι πολλοί 
διαφορετικοί τρόποι τέλεσης του αδικήµατος και µάλιστα χωρίς την  
τήρηση της αναγκαίας αναλογίας στην προβλεπόµενη ποινική κύρωση. 
Όλοι βεβαίως οι τρόποι τέλεσης του αδικήµατος αφορούν στην 
πρωταρχική έννοια του άρθρου 348Α ΠΚ, αυτή του υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. 

   Ξεκινώντας από την έννοια του υλικού παιδικής πορνογραφίας 
οφείλουµε να καταστήσουµε και να διατηρήσουµε, καθ’ όλη την 
διάρκεια διερεύνησης της ταυτότητας του έννοµου αγαθού, σαφή µία 
παραδοχή: Όταν µιλάµε για υλικό παιδικής πορνογραφίας αναφερόµαστε 
πάντοτε σε αναπαράσταση ή αποτύπωση, πραγµατική ή εικονική. 
Συνεπώς κάθε παράνοµη δραστηριότητα του δράστη του άρθρου 348Α 
ΠΚ έχει να κάνει, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο,  µε την αναπαράσταση 
ή την αποτύπωση. Ο δράστης του άρθρου 348Α ΠΚ, στην ακραία του 
µορφή, αυτή του παραγωγού του υλικού, αυτό που πράττει, είναι να 
αναπαριστά ή να αποτυπώνει, ό,τι -αξιόποινο και εγκληµατικό- 
διενεργείται ενώπιόν του. Με αυτή την επισήµανση µπορούµε να 
προχωρήσουµε στην αναζήτηση της ταυτότητας του έννοµου αγαθού, 
αναλύοντας αρχικά τις όποιες δυνατές µορφές αξιόποινης συµπεριφοράς 
του άρθρου 348Α ΠΚ µπορεί κανείς να συναντήσει: 
Α)  Ο  πορνογράφος του 348Α ΠΚ, στην πιο ακραία του µορφή, είναι 
εκείνος που προκαλεί την γενετήσια κακοποίηση του ανήλικου, µε σκοπό 
να αναπαραστήσει ή να αποτυπώσει την πράξη σε οποιοδήποτε υλικό 
φορέα, κάτι που πραγµατοποιεί.  
     Παρατηρεί λοιπόν κανείς πως κατά την αποτρόπαια αυτή 
συµπεριφορά, ο ανήλικος κακοποιείται σεξουαλικά από άλλο δράστη 
(όχι τον πορνογράφο) και συγχρόνως αναπαρίσταται το «µαρτύριό» του 
µε ενέργεια του πορνογράφου, στο υλικό αποτύπωσης. Στην ακραία 
βέβαια αυτή περίπτωση είναι ευνόητο πως ο πορνογράφος που 
προκάλεσε την απόφαση στον δράστη για την κακοποίηση του ανήλικου, 
θα αντιµετωπιστεί και ως ηθικός αυτουργός στην γενετήσια κακοποίησή 
του ή ακόµη και ως φυσικός αυτουργός, εάν ήταν ο ίδιος που 
κακοποιούσε τον ανήλικο. Άσχετα όµως από την όποια πολλαπλή 
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συµµετοχή του πορνογράφου στο «µαρτύριο» του ανήλικου, εκείνο που 
µας ενδιαφέρει είναι και µόνο η δραστηριότητά του κατά την 
αναπαράσταση ή αποτύπωση του «µαρτυρίου». Τι ακριβώς προσβάλλει ο 
πορνογράφος µε την δραστηριότητα αυτή και µε ποιο ακριβώς τρόπο; 
   Εφόσον ο πορνογράφος, διά της αναπαραστάσεως ή της αποτύπωσης 
του «µαρτυρίου» δεν έρχεται σε επαφή µε τον ανήλικο, είναι πλέον ή 
βέβαιο, πως δεν κακοποιεί τον ανήλικο και δεν προσβάλλει µε κανένα 
τρόπο την γενετήσια ελευθερία του (δια της πορνογράφησής του, διότι µε 
την οποιαδήποτε άλλη συµµετοχή του, ως συναυτουργός, ηθικός 
αυτουργός, άµεσος ή απλός συνεργός, προφανώς προσβάλλει το ίδιο 
έννοµο αγαθό µε τον αυτουργό).  
   Θα µπορούσε όµως να προσβάλλεται η γενετήσια αξιοπρέπεια του 
ανήλικου. Μπορεί το έννοµο αγαθό της γενετήσιας αξιοπρέπειας του 
ανήλικου να προσβάλλεται µε την διάπραξη του άρθρου 337 παρ. 2, 3 
και 4, πλην όµως αυτό δε σηµαίνει πως δεν υφίσταται έτερος τρόπος 
προσβολής του.  Όταν κατά τις προβλέψεις του 337 παρ. 3 και 4 
προσβάλλεται η γενετήσια αξιοπρέπεια του ανήλικου και µόνο µε τις 
προτάσεις που του απευθύνει ο δράστης που αφορούν σε ασελγείς 
πράξεις, προτάσεις που διατυπώνονται στιγµιαία και εντεύθεν παύουν να 
υφίστανται, πολύ περισσότερο προσβάλλεται στην γενετήσια 
αξιοπρέπειά του, από την «άνευ δικαιώµατος» αποτύπωση εκ µέρους του 
πορνογράφου του «µαρτυρίου» του σε οποιοδήποτε υλικό φορέα, µία 
αποτύπωση που παραµένει «ζωντανή» στο διηνεκές, να «διαφηµίζει» τις 
ζοφερές του στιγµές. 
    Πρόβληµα δηµιουργεί η διαφορετική ποινική αντιµετώπιση της 
πορνογράφησης ανηλίκου και της προσβολής της γενετήσιας 
αξιοπρέπειάς του, στο άρθρο 337 ΠΚ. Έτσι ενώ για τον 
υπερδεκαπενταετή ανήλικο η προβλεπόµενη ποινή για τον πορνογράφο 
είναι µεν πληµµεληµατική αλλά µε όρια φυλάκισης από ένα, έως πέντε 
έτη, η αντίστοιχη ποινική κύρωση για τον δράστη της προσβολής της 
γενετήσιας αξιοπρέπειάς του είναι φυλάκιση έως ένα έτος. Για την 
περίπτωση δε του µικρότερου των 15 ετών ανηλίκου η διαφοροποίηση 
της ποινικής αντιµετώπισης είναι χαοτική, καθώς για τον µεν 
πορνογράφο απειλείται κακουργηµατική ποινή καθείρξεως έως 10 έτη, 
ενώ για τον δράστη προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του είναι 
πάντοτε πληµµεληµατική, ήτοι φυλάκιση από 2 έως 5 έτη.  
    Ωστόσο η απάντηση -τουλάχιστον στην περίπτωση αυτής της µορφής 
πορνογράφου- πρέπει να αναζητηθεί στην ιδιαίτερα βαριά µορφή 
προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανηλίκου, ιδίως εφόσον 
συναπαξιολογείται στην πορνογραφική συµπεριφορά του, επιπλέον και η 
σύγχρονη διά της πορνογραφήσεως και βέβαιη απλή του συνέργεια –ως 
εµψυχωτή του δράστη- στο βασικό αδίκηµα της κακοποίησης του 
ανήλικου, όσο δε ακόµη και η εκ µέρους του συµπεριφορά της 
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παρασιώπησης εγκλήµατος (κακουργήµατος) του άρθρου 232 ΠΚ. 
Επιπλέον η χαοτική διαφορά στην αντιµετώπιση του πορνογράφου 
ανηλίκου µικρότερου των 15 ετών, σε σχέση µε τον δράστη προσβολής 
γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου µικρότερου των 15 ετών, οφείλεται 
στο ότι ο πορνογράφος αντιµετωπίζεται ως δράστης διακεκριµένης 
περίπτωσης πορνογραφίας, στην οποία συναπαξιολογούνται πλείστες 
όσες ιδιαίτερης επικινδυνότητας συνθήκες για το προσβαλλόµενο έννοµο 
αγαθό. Από τα παραπάνω συνάγεται πως δεν αναιρείται η ταυτότητα του 
έννοµου αγαθού που προστατεύει το άρθρο 348Α ΠΚ και που φαίνεται να 
είναι η γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου που αντιµετωπίζεται όµως, 
ως διακεκριµένη περίπτωση τέτοιας προσβολής. 
     Κατά τα λοιπά δεν υφίσταται περίπτωση διακινδύνευσης έννοµων 
αγαθών του ανηλίκου από την ως άνω περίπτωση πορνογράφου, καθόσον 
αφενός η συµπεριφορά του είναι απολύτως συγκεκριµένη και 
απευθυνόµενη στο έννοµο αγαθό της γενετήσιας αξιοπρέπειας του 
ανηλίκου που πορνογραφεί και αφετέρου δεν συνιστά  ικανή συνθήκη για 
την οποιαδήποτε διακινδύνευση έννοµων αγαθών  (γενετήσιας 
ελευθερίας ή ανηλικότητας) τρίτων φορέων, αφού για κάτι τέτοιο 
απαιτείται η παρεµβολή αυτοκυβερνούµενης ενέργειας προσβολής τρίτου 
ατόµου198. 
    Ισχυρή όµως και πειστική εµφανίζεται η άποψη περί του ότι το εν 
λόγω άρθρο «… έχει κάποιο νόηµα µόνο, ως µια µορφή πρόκλησης ή 
διέγερσης σε προσβολή ανηλικότητας, πράξη που είναι ανάλογη αυτής 
του άρθρου 184 ΠΚ…»199. Στο άρθρο 348Α ΠΚ δεν απαιτείται η 
πρόκληση για τέλεση συγκεκριµένου κακουργήµατος (όπως απαιτείται 
στη περίπτωση του 184 ΠΚ), «αρκεί η πρόκληση για την τέλεση µιας 
πράξης εκµετάλλευσης σε βάρος οποιουδήποτε ανηλίκου, ανεξαρτήτως 
τόπου και χρόνου. Αν το στοιχείο αυτό υπάρχει, τότε, δηµιουργείται ένα 
τεκµήριο ότι η ύπαρξη καθαυτή του πορνογραφικού υλικού µπορεί να 
οδηγήσει σε προσβολή αόριστου αριθµού ανηλίκων, καθώς θα µπορούσε 
οποτεδήποτε, ακόµα και εν αγνοία ή και παρά τη θέληση του κατόχου 
του, το υλικό να γίνει προσβάσιµο σε τρίτα πρόσωπα και να οδηγήσει 
τελικά σε προσβολή της ανηλικότητας. Καθώς το υλικό αυτό περικλείει 
πρόκληση για τέλεση εγκλήµατος, η δηµιουργία, κατοχή ή διακίνησή του 
µπορεί να θεωρηθεί, ως πράξη αµφισβήτησης της δηµόσιας τάξης…»200. 
Φαίνεται  να προβάλλει το έννοµο αγαθό της δηµόσιας τάξης, ως 
προστατευόµενο της διάταξης 348Α ΠΚ, ώστε οφείλουµε µε προσοχή να 
εξετάσουµε το ενδεχόµενο βασιµότητας της άποψης αυτής και στην 
περίπτωση του πορνογράφου που µελετάµε.  

                                                
198Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. Εµπορία ανθρώπων. Ποιν∆ικ 4/2002, σ. 433 
199Συµεωνιδου-Καστανίδου Ε. ό.π., σ. 433-434 
200Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. Εγκλήµατα κατά προσωπικών αγαθών. Νοµ. Βιβλιοθήκη 2006, σ. 248.  
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     Το βέβαιο είναι πως αυτή καθαυτή η ανωτέρω περιγραφείσα 
συµπεριφορά του πορνογράφου δεν συνιστά εκδήλωση πρόκλησης ή 
έστω και διέγερσης σε προσβολή της ανηλικότητας. Η δράση του 
περιορίζεται στην αποτύπωση του «µαρτυρίου» στο οποίο υποβάλλει τον 
ανήλικο, προσβάλλοντας ευθέως το έννοµο αγαθό της γενετήσιας 
αξιοπρέπειάς του, χωρίς να προκαλεί ή να διεγείρει µε την συµπεριφορά 
του κανέναν άλλον σε διάπραξη αδικήµατος κατά της ανηλικότητας. Το 
ερώτηµα όµως που τίθεται είναι, εάν θα ήταν σε θέση αυτή η 
συγκεκριµένη δράση του πορνογράφου να προκαλέσει ή να διεγείρει τον 
οποιοδήποτε σε προσβολή της ανηλικότητας και κάτω από ποιες 
συνθήκες.  
       Θα µπορούσε κανείς µε ευκολία να ισχυριστεί, πως η δηµιουργία του 
πορνογραφικού υλικού εκ µέρους του δράστη, έχει στόχο την µετέπειτα 
κυκλοφορία του, ώστε να µπορεί κανείς βάσιµα να ισχυρίζεται πως η 
συµπεριφορά του δράστη δεν προσβάλλει µόνο την γενετήσια 
αξιοπρέπεια του ανηλίκου, αλλά επιπλέον συνιστά και αδίκηµα 
αφηρηµένης διακινδύνευσης του εννόµου αγαθού της δηµόσιας τάξης, 
καθόσον εφόσον επακολουθήσει η κυκλοφορία του πορνογραφικού 
υλικού πραγµατώνεται η πρόκληση ή η διέγερση σε προσβολή της 
ανηλικότητας (κάτι βεβαίως που θα εξεταστεί αµέσως παρακάτω). Αν 
όµως θέλουµε να παραµείνουµε πιστοί στο φιλελεύθερο δόγµα του 
ποινικού µας δικαίου δε νοµιµοποιούµαστε να «υποθέτουµε», την 
οποιαδήποτε έστω και αυτονόητη επιβαρυντική περίσταση σε βάρος 
ατόµου, χωρίς αυτή να έχει αρχίσει να συντελείται, να εξωτερικεύεται 
και να γίνεται αντιληπτή στον εξωτερικό κόσµο. Οφείλουµε να 
περιοριζόµαστε σε ό,τι ακριβώς πράττει ο δράστης. 
          Η αναπαράσταση λοιπόν από τον δράστη του αποτρόπαιου 
«µαρτυρίου» του ανηλίκου δε φαίνεται να συνιστά αναγκαία και 
πρόδροµο στάδιο της µετέπειτα κυκλοφορίας του υλικού. Ασφαλώς και 
θα µπορούσε να συνιστά τέτοιο στάδιο, όσο όµως υφίσταται και η 
παραµικρή αµφιβολία περί τούτου, οφείλει κανείς να µην αποτολµήσει 
να προσδώσει στην εν λόγω συµπεριφορά χαρακτήρα διακινδύνευσης της 
δηµόσιας τάξης, ακόµη και εάν µε την κοινή λογική κάτι τέτοιο είναι 
αναµενόµενο.  
     Μετά ταύτα καταλήγουµε πως η συµπεριφορά του δράστη 
πορνογράφου που περιγράψαµε συνιστά προσβολή του έννοµου αγαθού 
της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανήλικου και µάλιστα διακεκριµένης 
µορφής, χωρίς όµως να  αποκλείουµε µε κατηγορηµατικότητα και την 
ταυτόχρονη διακινδύνευση του έννοµου αγαθού της δηµόσιας τάξης, 
αφού η δραστηριότητα της πορνογράφησης, υπό τις ανωτέρω 
περιγραφείσες συνθήκες είναι σφόδρα πιθανό να συνιστά  πρόδροµο 
στάδιο της διάδοσης του πορνογραφικού υλικού που -όπως θα 
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αναλύσουµε παρακάτω- συνιστά ευθεία προσβολή του έννοµου αγαθού 
της δηµόσιας τάξης. 
Β)   Ο πορνογράφος του 348Α ΠΚ σε µία παραλλαγή της προηγούµενης  
συµπεριφοράς, αποτυπώνει σε οποιοδήποτε υλικό την γενετήσια 
κακοποίηση που υφίσταται ο ανήλικος από άλλο δράστη, χωρίς όµως σε 
προσυνενόηση  µε εκείνον.  
        Αν και σπάνια η περίπτωση, η συµπτωµατική παρουσία του 
πορνογράφου ενώπιον σκηνής σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου και η 
από µέρους του εκµετάλλευση της θέσης του αυτής µε αποτέλεσµα αντί 
να παρεµποδίσει τον δράστη κακοποίησης, να αποτυπώσει την σκηνή, σε 
τίποτε δε διαφοροποιεί την προηγούµενη θέση µας, ως προς την 
προσβολή του έννοµου αγαθού του ανήλικου από την αποτύπωση. 
Παραµένει θιγόµενο το έννοµο αγαθό της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ 
και πάλι -και ίσως ακόµη περισσότερο, λόγω της έλλειψης οργάνωσης 
και προσυνενόησης- καταλείπονται ισχυρές αµφιβολίες για  την πιθανή  
διακινδύνευση του έννοµου αγαθού της δηµόσιας τάξης, κατά τα αµέσως 
ανωτέρω αναφερόµενα. 
Γ)  α.- Ο πορνογράφος των δύο προηγούµενων περιπτώσεων, διαπράττει  
το ίδιο αδίκηµα του 348Α ΠΚ και εάν αποτυπώνει σε οποιοδήποτε υλικό 
φορέα το σώµα ή µέρος του σώµατος ανηλίκου, κατά τρόπο που 
προδήλως  προκαλείται γενετήσια διέγερση, ήτοι ακόµη και εάν δεν 
υφίσταται γενετήσια κακοποίηση του ανηλίκου και  
      β.- Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο πορνογράφος που είτε 
συµπτωµατικά, είτε σε προσυνενόηση, αποτυπώνει συναινετική 
γενετήσια πράξη ενηλίκου µε υπερδεκαπενταετή ανήλικο πρόσωπο, µε ή 
χωρίς την συναίνεση (για την αποτύπωση) εκείνου. 
    Το κοινό στοιχείο στις δύο ως άνω περιπτώσεις είναι πως ο 
πορνογράφος  αποτυπώνει εικόνα ανηλίκου που όµως δεν συνιστά 
γενετήσια κακοποίησή του. ∆εν τελείται δηλαδή ενώπιόν του έγκληµα     
-στο οποίο µάλιστα ίσως ακόµη και να συµµετέχει µε οποιοδήποτε 
τρόπο- ώστε να πρέπει να συναπαξιολογείται στην εγκληµατική δράση 
της πορνογράφησης και το αδίκηµα του άρθρου 232 ΠΚ (παρασιώπηση 
εγκλήµατος), αλλά και η βαρύτητα του γεγονότος της πολλαπλής 
συµµετοχής του. 
     Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναλύσουµε δύο κρίσιµα ζητήµατα για να 
προχωρήσουµε στην αξιολόγηση τόσο αυτών, όσο και των επόµενων 
µορφών διάπραξης του αδικήµατος του άρθρου 348Α ΠΚ. Το πρώτο 
ζήτηµα αφορά στην εξήγηση και περιγραφή της λειτουργίας προσβολής 
του έννοµου αγαθού της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανηλίκου και το 
δεύτερο ζήτηµα αφορά στο πρόβληµα που δηµιουργείται από την 
συναίνεση του θύµατος, ιδίως όταν αυτό έχει υπερβεί το νόµιµο ηλικιακό 
όριο σεξουαλικής συναίνεσης. 
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1.-  Ήδη σηµειώσαµε πως η γενετήσια αξιοπρέπεια ανηλίκου ως 
αναγνωρισµένο έννοµο αγαθό από τον ποινικό νοµοθέτη, απορρέει από 
την συνταγµατική αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ως 
πανανθρώπινης αξίας. Σχετίζεται ασφαλώς µε το αναφαίρετο δικαίωµα 
του ατόµου στην αυτοδιάθεσή του και όπως αυτή, σε σχέση µε το 
ανήλικο πρόσωπο εκφράζεται, ήτοι µε το απρόσβλητο και απαραβίαστο 
της προσωπικής του εικόνας και ταυτότητας. Αποκλειστικός δικαιούχος 
και «νοµέας» της γυµνότητάς του είναι ο ίδιος και µόνο ο ανήλικος. 
       Η συνείδηση που προοδευτικά  διαµορφώνει για την αυτοεικόνα του 
αποτελεί το σηµαντικότερο εργαλείο ωρίµανσής του. Ο ίδιος ο ανήλικος 
ενασκώντας την παιδικότητά του και πάντα σε σχέση µε το περιβάλλον 
του, συµµετέχει σε µία προοδευτική  διαδικασία «ψηλάφησης» του 
εαυτού του και σταδιακής συγκρότησης της προσωπικότητάς του, µέρος 
της οποίας και αναπόσπαστο κοµµάτι της είναι η γενετήσια 
προσωπικότητά του. Η γυµνή εικόνα του ανήλικου προσώπου και εν 
γένει η γενετήσια εικόνα του, συνιστά ένα προσωπικό του απόκτηµα, 
όπως αυτό εξελίσσεται δυναµικά και αρµονικά στο χρόνο. Κάθε µη 
δικαιωµατική «αναπαράσταση» και χρησιµοποίηση της εικόνας αυτής, 
συνιστά µία θεµελιώδη προσβολή αλλά και αρνητική παρεµβολή στην 
σηµαντική εξελικτική διαδικασία συγκρότησης της «γενετήσιας 
προσωπικότητάς του», συνιστά µία ανάρµοστη και βλαπτική «κλοπή» 
της εικόνας, που µοναδικός της δικαιωµατικός κάτοχος είναι ο ανήλικος. 
Προσβάλλεται λοιπόν βάναυσα η γενετήσια αξιοπρέπεια του ανήλικου.   
2.-     Το πρόβληµα όµως που προκύπτει είναι, τι συµβαίνει, όταν ο ίδιος 
ο ανήλικος συναινεί σε µία «προσφορά» της γενετήσιας εικόνας του ; Η 
απάντηση ασφαλώς είναι εύκολη όταν αναφερόµαστε σε ανήλικο 
πρόσωπο για το οποίο δε «συγχωρείται» συναίνεση. Υπάρχει άραγε 
ανήλικος στον οποίο συγχωρείται η συναίνεσή του για µία τέτοια 
«προσφορά»; Το πρόβληµα περιπλέκεται δεδοµένης της από το ποινικό 
νόµο πρόβλεψης ηλικιακού ορίου σεξουαλικής συναίνεσης του ανήλικου. 
Είναι γνωστό πως το όριο αυτό αναβιβάζεται δυνάµει του άρθρου 339 
ΠΚ στην ηλικία των δεκαπέντε ετών. Η συναινετική διενέργεια ασελγών 
πράξεων µε ανήλικο που συµπλήρωσε το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας 
του παραµένει ατιµώρητη ή µάλλον δε συνιστά καν αδίκηµα. Εφόσον η 
διενέργεια ασελγών πράξεων δε συνιστά αδίκηµα, είναι δυνατόν να 
συνιστά αδίκηµα, η διενέργεια ασελγών χειρονοµιών ή  προτάσεων που 
αφορούν σε ασελγείς πράξεις, όταν βεβαίως αυτές τελούνται µε την 
συναίνεση του ανήλικου ;   
       Είναι προφανές πως για λόγους συνέπειας και αποφυγής παραδόξων 
που στο πεδίο του ποινικού δικαίου είναι επιπλέον ανεπιθύµητα και 
αποφευκτέα, θα πρέπει να ταυτιστούµε µε την λογική που επιτάσσει την 
µη τιµώρηση δράστη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 
υπερδεκαπενταετούς ανήλικου, όταν ενυπάρχει η συναίνεση του 
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ανήλικου στις όποιες ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις για ασελγείς 
πράξεις του άρθρου 337 ΠΚ.  
      Στις προηγούµενες περιπτώσεις πορνογράφου Α και Β, 
ισχυριστήκαµε πως η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ήταν 
ιδιαίτερη βαριά και διακεκριµένης µορφής καθώς συναπαξιολογούνταν 
οι ιδιαίτερες επιπλέον συνθήκες που συνέτρεχαν. Στις περιπτώσεις όµως 
Γ(α) και (β) γίνεται φανερό πως ζήτηµα συναπαξιολόγησης επιπλέον 
επιβαρυντικών συνθηκών δεν συντρέχει, ώστε πρόδηλα προκύπτει το 
πρόβληµα: Τι θα συµβεί µε τον δράστη των περιπτώσεων αυτών, εάν 
υποτεθεί πως ο υπερδεκαπενταετής πορνογραφούµενος ανήλικος 
συµµετέχει µε την συναίνεσή του στην πορνογράφησή του ;   
    Όσο και εάν αισθανόµαστε την προσβολή στη γενετήσια αξιοπρέπεια 
του ανήλικου από την δράση που ο πορνογράφος αυτών των µορφών  
στρέφει σε βάρος ανήλικου κάτω των 15 ετών, είµαστε αναγκασµένοι να 
εγκαταλείψουµε την θεωρία µας, περί προσβολής του αγαθού αυτού, 
όταν η δράση του πορνογράφου στρέφεται σε βάρος µεγαλύτερων και 
συναινούντων ανηλίκων. Η αδυναµία µας να δικαιολογήσουµε µε 
πειστικότητα την τιµώρηση του ως άνω δράστη, όταν η δραστηριότητά 
του περιλαµβάνει συναινούντα υπερδεκαπενταετή ανήλικα πρόσωπα µας 
οδηγεί στο να ερευνήσουµε άλλους χώρους έννοµων αγαθών.  
    Αυτή η βούληση τόσο του υπερεθνικού όσο και του Έλληνα νοµοθέτη 
να τιµωρήσει σε κάθε περίπτωση δραστηριότητες σχετιζόµενες µε 
πορνογραφικό υλικό που αναφέρεται σε ανήλικους, παράγει την 
ανωτέρω παραδοξότητα, αφού ενώ δεν τιµωρείται ο «δράστης» της 
εξώγαµης συνουσίας µε συναινόν υπερδεκαπενταετές ανήλικο άτοµο, 
την ίδια στιγµή  τιµωρείται ο δράστης ακόµη και της συναινετικής 
απεικόνισης της ερωτικής αυτής περίπτυξης. Γίνεται φανερό πως σε 
σχέση µε το προστατευόµενο έννοµο αγαθό δεν µπορεί να πρόκειται για 
κάποιο προσωπικό έννοµο αγαθό, καθώς η διάπραξη του αδικήµατος και 
η τιµώρηση του δράστη κείνται πέρα από την όποια σχετική θέση-άποψη 
του θύµατος. ∆εν είναι η προκαλούµενη βλάβη στο θύµα που καθορίζει  
την διάπραξη του αδικήµατος, αλλά προφανώς κάτι ισχυρότερο και 
ανώτερο, που ξεπερνά το θιγόµενο άτοµο.  
     Από την έως τώρα συλλογιστική φαίνεται πως επιβεβαιώνεται η 
θεωρία που ήδη έχει εκφραστεί στην Επιστήµη201 για το προστατευόµενο 
έννοµο αγαθό της διάταξης του άρθρου 348Α ΠΚ και αφορά στη 
«δηµόσια τάξη». Συγκεκριµένα, η εκρηκτική ανάπτυξη του φαινόµενου 
της παιδικής πορνογραφίας σε συνδυασµό µε την τροµακτική δύναµη του 
«προσυλητισµού» που επιδεικνύει, φαντάζει πια στα µάτια τουλάχιστον 
του Έλληνα νοµοθέτη, ως µία πηγή «επιβουλής της δηµόσιας τάξης», 

                                                
201Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. Εµπορία ανθρώπων Ποιν∆ικ 4/2002, σ. 433-434 



 136 

καθώς, ως προθάλαµος της παιδικής γενετήσιας κακοποίησης και 
εκµετάλλευσης δύναται να απειλεί τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. 
      Εκλαµβανόµενη λοιπόν, η εν γένει συµπεριφορά του πορνογράφου 
δράστη, ως µία δηµόσια πρόκληση και προτροπή, προς όλους τους 
ανήλικους «πρωταγωνιστές» να συµµετέχουν, σε ό,τι εκείνος 
επαγγέλλεται µε το «προϊόν» του,  εξοµοιώνεται µε την αξιόποινη πράξη 
του άρθρου 184 ΠΚ, ήτοι της πρόκλησης ή διέγερσης σε προσβολή της 
ανηλικότητας. Μόνο έτσι δίδεται πειστική απάντηση στο παραπάνω  
ερώτηµα, για το πώς δικαιολογείται η τιµώρηση του πορνογράφου 
δράστη µιας συναινετικής απεικόνισης ερωτικής περίπτυξης ενηλίκου µε 
συναινόν  υπερδεκαπενταετές ανήλικο πρόσωπο, παρά την  µη τιµώρηση 
του «δράστη» της περίπτυξης µε το ανήλικο. Είναι το αυτοτελές 
αξιόποινο της συµπεριφοράς του δράστη που δεν έχει να κάνει µε το 
βλαπτικό αποτέλεσµά της στο ανήλικο πρόσωπο αλλά µε τον κίνδυνο 
επιβουλής της δηµόσιας τάξης που επιτάσσει την τιµώρησή του. 
      Στη συνέχεια θα εκθέσουµε και τις υπόλοιπες δυνατές µορφές 
πορνογραφικής συµπεριφοράς θεώµενες όµως κυρίως από την οπτική του 
νέου προσβαλλόµενου αγαθού. 
∆.-  Εκτός από παραγωγός του πορνογραφικού υλικού, ο πορνογράφος 
του άρθρου 348Α ΠΚ, µετέρχεται κάθε µέσο στην παραπέρα διάδοση του 
πορνογραφικού υλικού και προσφέρει, πουλά ή µε οποιονδήποτε τρόπο 
διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό 
παιδικής πορνογραφίας αλλά ακόµη και διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε 
την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή µε τη χρήση διαδικτύου. 
      Η πλειάδα αυτή των συµπεριφορών του πορνογράφου δράστη πρέπει 
να εξεταστεί, ως προς την δυνατή «βλαπτικότητά» της στο όποιο έννοµο 
αγαθό. Εγκαταλείποντας την σκέψη της ενδεχόµενης ίσως προσβολής της 
ανηλικότητας µε τις παραπάνω δράσεις, καθώς ούτε ακόµη και στο 
επίπεδο της δυνητικής διακινδύνευσης χωρεί προσβολή του αγαθού 
αυτού, χωρίς την παρεµβολή κάποιας άλλης αυτοκυβερνούµενης 
ενέργειας να το προσβάλλει, αξίζει να επανέλθουµε στο έννοµο αγαθό 
της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Με βάση τα όσα ήδη αναφέραµε 
παραπάνω, για την συµπεριφορά του παραγωγού πορνογραφικού υλικού, 
ότι δηλαδή συνιστά ανάρµοστη και βλαπτική «κλοπή» της εικόνας 
ανήλικου, της οποίας αποκλειστικός δικαιωµατικός κάτοχος είναι ο ίδιος 
ο ανήλικος, πιστεύουµε πως κάθε µεταγενέστερη της παραγωγής, 
µεταβίβαση του υλικού και ενέργεια µετάδοσής του, επαναπροσβάλλει το 
ίδιο έννοµο αγαθό, καθώς «ανασταίνει» τις νεκρές εκείνες στιγµές 
κακοποίησης του ανήλικου. Κάθε συνεπώς χρήση της «εικόνας» του από 
οποιονδήποτε, συνιστά µία εκ νέου «κλοπή» της ζοφερής µεν, πλην 
αποκλειστικά δικής του εικόνας. Με την έννοια αυτή φαίνεται, πως κάθε 
προπεριγραφόµενη συµπεριφορά του δράστη προσβάλλει την γενετήσια 
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αξιοπρέπεια του θύµατος, πλην της µετάδοσης πληροφοριών διά 
ηλεκτρονικών µέσων για τις  αξιόποινες συµπεριφορές των δραστών, η 
οποία συνιστά µία κατάσταση δυνητικής διακινδύνευσης του έννοµου 
αγαθού της γενετήσιας προσωπικότητας. Το πρόβληµα όµως που και  
πάλι δηµιουργείται, είναι, πως δεν φαίνεται να τηρείται η αρχή της 
αναγκαίας αναλογίας αδίκου και  ποινής, ανάµεσα στις τόσες µορφές 
προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας που όλες δεν προσβάλλουν στον 
ίδιο βαθµό το έννοµο αγαθό και ωστόσο αντιµετωπίζονται µε την ίδια 
ποινή. 
     Το πρόβληµα φαίνεται να ελαχιστοποιείται -αν όχι να επιλύεται- εάν 
εκλάβουµε ως προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό, αυτό της δηµόσιας τάξης. 
Πράγµατι όλες οι ως άνω δράσεις των πορνογράφων κατατείνουν στην 
διάδοση του υλικού και άρα στην άµεση και ευθεία προσβολή αυτού του 
έννοµου αγαθού (διά της προκλήσεως ή διέγερσης προς τέλεση 
εγκλήµατος), ώστε να δικαιολογείται η αυτή ποινική αντιµετώπισή τους 
µε την ίδια ποινή. Βεβαίως πρέπει να σηµειώσουµε, πως παρά τις 
επιφυλάξεις,  που ανωτέρω διατυπώσαµε, πρέπει πια να αποδεχθούµε τις 
ενέργειες παραγωγής του πορνογραφικού υλικού (των Α, Β και Γ), ως 
πράξεις δυνητικής διακινδύνευσης του έννοµου αγαθού της δηµόσιας 
τάξης, αναγνωρίζοντας αυτές τις ενέργειες, ως τις αναγκαία αµέσως 
προηγούµενες, εκείνων, που συνιστούν την προσβολή του και που είναι 
οι ενέργειες διάδοσης του παραγόµενου πορνογραφικού υλικού. Στην 
περίπτωση όµως αυτή, οι ενέργειες παραγωγής του πορνογραφικού 
υλικού (των Α, Β και Γ) θα έπρεπε, ως πράξεις δυνητικής και µόνο 
διακινδύνευσης της δηµόσιας τάξης -και όχι προσβολής της- να 
αντιµετωπίζονται µε ηπιότερες ποινές, κάτι που δε συµβαίνει, ίσως όµως, 
για τους ίδιους λόγους που χρησιµοποίησα παραπάνω, για να 
δικαιολογήσω την διακεκριµένη περίπτωση προσβολής γενετήσιας 
αξιοπρέπειας, ήτοι λόγω της συναπαξιολόγησης των ιδιαίτερα βαριών 
συνθηκών που συνέχονται µε τις ενέργειες της παραγωγής του 
πορνογραφικού υλικού.   
Ε.-   Αφήσαµε για το τέλος την περίπτωση του πορνογράφου δράστη 
«εικονικού ανήλικου» που είτε δηµιουργεί µε την σύγχρονη 
«επεµβατική» τεχνολογία την εικόνα ανήλικου ατόµου µε την 
επεξεργασία άλλου ακόµη και µη πορνογραφικού υλικού, είτε υποδύεται 
ο ίδιος, το ανήλικο πρόσωπο να συµµετέχει σε ασελγείς πράξεις. 
     Τόσο ο υπερεθνικός νοµοθέτης, όσο όµως καθ’  υπόδειξή του και ο 
Έλληνας νοµοθέτης έκριναν, ως αναγκαία την ποινικοποίηση ακόµη και 
της «εικονικής παιδικής πορνογραφίας», παρά το ότι αυτή συνιστά 
αναντίρρητα έγκληµα χωρίς θύµα, αφού οι αναπαραστάσεις αφορούν µη 
υπαρκτούς ανήλικους που µόνο κατά «πλάσµα δικαίου» βλάπτονται. 
Αυτή η περίπτωση πορνογραφίας είναι ίσως η καταλληλότερη για να 
αναδειχθεί ο κύριος προστατευτικός στόχος της διάταξης του 348Α ΠΚ. 
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∆εδοµένης λοιπόν της ανυπαρξίας βλαπτόµενου ανήλικου 
εγκαταλείπεται κάθε σκέψη περί προστασίας µε την διάταξη, της 
ανηλικότητας ή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανήλικου και αποµένει 
η διερεύνηση της ενδεχόµενης επικινδυνότητας της πράξης για κάποιο 
από τα παραπάνω έννοµα αγαθά.  
  Η εικονική παιδική πορνογραφία, όπως και η συµβατική, µπορεί να 
λειτουργήσει ως µέσο εξαπάτησης των ανηλίκων µε στόχο την 
προσέλκυσή τους και την χρησιµοποίησή τους, ως µετέπειτα 
«πρωταγωνιστές» του πορνογραφικού υλικού. Η αδυναµία του ανήλικου 
-αλλά και οποιουδήποτε- να διακρίνει το εικονικό από το πραγµατικό, 
εξοµοιώνει το ένα µε το άλλο, ως προς το αποτέλεσµα που επιφέρουν. 
Συµπληρωµατικά, αξίζει να αναφερθεί και η άποψη ότι η εικονική 
παιδική πορνογραφία οδηγεί τους παιδόφιλους στην κακοποίηση 
ανηλίκων, αυξάνοντας τον εθισµό τους και ενθαρρύνοντας τη χρήση του 
πορνογραφικού υλικού όχι πλέον ως µέσο διέγερσης αλλά ως σηµείο 
αναφοράς σεξουαλικής δράσης202. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ορθά 
υποστηρίζεται και ότι η θέαση εικονικού υλικού «εκτονώνει» κατά 
κάποιον τρόπο τις επιθετικές εξάρσεις τους203 συµβάλλοντας έτσι στην 
µείωση της κακοποίησης ανηλίκων. 
    Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως υφίσταται ένας γενικότερος 
προβληµατισµός, σε σχέση µε την επικινδυνότητα της «εικονικής 
πορνογραφίας», κυρίως όµως ως φορέα µιας ιδιαίτερα ανεπιθύµητης 
πορνογραφικής «διαπαιδαγώγησης». Από την άποψη αυτή δε φαίνεται 
στενά και αιτιακά συνεχόµενος ο κίνδυνος που προκύπτει από την 
εικονική πορνογραφία, µε την προσβολή κάποιου συγκεκριµένου 
έννοµου αγαθού, αντίθετα είναι τόσο γενικός και αόριστος, που θα 
µπορούσε να αφορά σε οποιοδήποτε έννοµο αγαθό, είτε της 
ανηλικότητας, είτε της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ακόµη και της 
γενετήσιας ελευθερίας.  
   Αντίθετα, φαίνεται πως και πάλι επιβεβαιώνεται η θεωρία της 
προσβολής του έννοµου αγαθού της δηµόσιας τάξης, καθόσον και σε 
αυτή την περίπτωση η «εικονική πορνογραφία» που λειτουργεί ακριβώς 
όπως και η συµβατική, επιφέρει το αποτέλεσµα της πρόκλησης ή 
διέγερσης, σε προσβολή της ανηλικότητας. 
   Ωστόσο πριν ολοκληρώσουµε την προσπάθειά µας για διερεύνηση του 
προστατευόµενου από την διάταξη έννοµου αγαθού, κρίνεται σκόπιµο να 
επιµείνουµε σε δύο ζητήµατα που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης αλλά και 

                                                
202Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, σειρά Οµάδας Νέων (ΙΜ∆Α). Η 

παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο. Επιστηµ. εποπτεία ∆. Κιούπη, επιµ. Α. Ιωαννίδου εκδ. 2007, 
Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007 σ.80-81  
203∆ηµόπουλος Χ. Εγκλήµατα Της Γενετήσιας Εκµετάλλευσης Ανηλίκων: Εµπορία- Πορνογραφία- 

Κατάχρηση σε Ασέλγεια. Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006, σ. 15. 
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ειδικότερης προσέγγισης και συγκεκριµένα, σε αυτό της κατοχής 
παιδοπορνογραφικού υλικού αλλά και της «εικονικής πορνογραφίας». 
     Η απόλυτη στάση της διεθνούς έννοµης τάξης στο σχετικό ζήτηµα 
τιµώρησης των ως άνω συµπεριφορών, καταλείπει  δικαιολογηµένα µία 
αµφιβολία, περί του εάν ο εσωτερικός νοµοθέτης πραγµατικά επέλεξε 
την τελική του θέση, σεβόµενος τις δογµατικές επιταγές του ποινικού µας 
συστήµατος ή απλώς προέβη σε µία πιστή υιοθέτηση των διεθνών 
επιταγών, ως είχαν.  
      Εκφράστηκε λοιπόν η άποψη πως η ποινικοποίηση  συµπεριφορών 
παραγωγής / διακίνησης / κατοχής παιδικής πορνογραφίας αποσκοπεί 
στην απονέκρωση της σχετικής «αγοράς» πορνογραφηµάτων και στην εξ 
αυτού του λόγου µείωση της τέλεσης γενετήσιων πράξεων σε βάρος των 
ανηλίκων, εξοµοιώνοντας ουσιαστικά έτσι το πορνογραφικό υλικό µε το 
«προϊόν κλεπταποδοχής»204. Επιπλέον, δεδοµένου  ότι η πορνογραφία 
ανηλίκων συνιστά µια κυρίαρχη µορφή γενετήσιας εκµετάλλευσης των 
ανηλίκων που  ενισχύεται από κάθε πράξη που εξασφαλίζει ή 
διευκολύνει την διακίνηση του σχετικού υλικού, δικαιολογείται και η 
περίπτωση της τιµώρησης των απεικονίσεων εικονικών γενετήσιων 
πράξεων µε παιδιά, είτε µε κινούµενα σχέδια, είτε µε ενήλικες που 
παρουσιάζονται, ως παιδιά. Η ποινικοποίηση των αµέσως παραπάνω 
πράξεων ενισχύει τον ποινικό έλεγχο των σχετικών οµάδων που 
δραστηριοποιούνται για την παραγωγή και διακίνηση των 
πορνογραφηµάτων.  
    Ωστόσο είναι δικαιολογηµένος ο προβληµατισµός που δηµιουργείται 
από την ποινικοποίηση της απλής και µόνο κατοχής τέτοιου 
πορνογραφικού υλικού, αφού ως µία απολύτως εσωτερική ενέργεια του 
δράστη που δεν εξωτερικεύεται βάλλοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο το 
όποιο έννοµο αγαθό, δεν  εξηγείται πειστικά, πώς θεµελιώνεται το άδικο 
της συµπεριφοράς του, καθώς στερείται σκοπού περαιτέρω διάδοσης των 
πορνογραφηµάτων, ενώ φαίνεται, δηµιουργείται και πρόβληµα τήρησης 
της αναγκαίας αναλογίας αδίκου και ποινής λόγω, της σαφούς 
διαφοροποίησης της απαξίας των τιµωρούµενων αξιοποίνων πράξεων 
(προµήθειας/κατοχής και παραγωγής/διακίνησης)205 . Επιπλέον είναι 
δριµεία η κριτική που ασκείται206 βασιζόµενη στην προφανή παραβίαση 
του δικαιώµατος «στην πληροφορία». Κατά την άποψη αυτή σε εποχές 
που     η ψηφιακή πληροφορία καθίσταται, σταδιακά, το σπουδαιότερο 
αντικείµενο συναλλαγής207, µε την ποινικοποίηση της απλής κατοχής 
καταλύεται η πολύ σηµαντική για τις µέρες µας αρχή «της ελευθερίας 
                                                
204

 Gillespie A. Sentences for Offences Involving Child Pornography.Criminal Law Review 2003 σ.366  
205Συµεωνίδου-Καστανίδου E. Εµπορία ανθρώπων. Οι διεθνείς κατευθύνσεις, το ισχύον ποινικό δίκαιο 

και το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Ποιν∆ικ  2002, σ. 434 
206Βλ ανωτέρω σηµ. 171  
207Καϊάφα Γµπάντι M., Νούσκαλης Γ. Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, Intellectum, Τεύχος 4, Μάϊος 
2008, σελ. 41 



 140 

του πληροφορείσθαι» lato sensu, της ελευθερίας λήψης της πληροφορίας. 
Το παράνοµο της πληροφορίας δεν καθιστά παράνοµη και την λήψη της. 
Σε αυτή την αρχή εισάγεται αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη  ρωγµή µε 
την ποινικοποίηση της απλής κατοχής.    
   Μία άλλη παράµετρο του ζητήµατος θίγει η άποψη, που εµβαθύνει  
στην ψυχολογική επίδραση που προκαλούν στον αποδέκτη τους οι  
απεικονίσεις πραγµατικών γενετήσιων πράξεων, όπως η συνουσία και τα 
υποκατάστατα αυτής, οι οποίες παράγουν ένα αποτέλεσµα φετιχιστικής 
υποκατάστασης του «πρωταγωνιστή» ανήλικου/γυναίκας, ως µέσου 
ικανοποίησης του θεατή208. Ο τελευταίος σχηµατίζει, µε τη βοήθεια του 
ανωτέρω υλικού, την πεποίθηση ότι οι συγκεκριµένοι «πρωταγωνιστές» 
λειτουργούν και στην πραγµατικότητα ως αντικείµενα γενετήσιας 
απόλαυσης του θεατή, σε αντιστοιχία µε την ικανοποίηση εκείνου που 
τελεί ή φέρεται να τελεί τις παραπάνω γενετήσιες πράξεις στις σχετικές 
απεικονίσεις. Η αποκρυστάλλωση των παραπάνω αντιλήψεων στον 
χρήστη αυτών των εικόνων µπορεί στη συνέχεια να τον οδηγήσει στην 
ανεύρεση ανηλίκων προς πραγµάτωση του «προτύπου» σεναρίου των 
πορνογραφηµάτων209. 
     Η ψυχολογική αυτή διασύνδεση του κινδύνου τέλεσης γενετήσιων 
εγκληµάτων µε  την χρήση της πορνογραφίας, έτυχε αποδοχής από 
παλαιότερα στη γερµανική ποινική νοµοθεσία για την κυκλοφορία των 
σκληρών πορνογραφηµάτων210, ενώ φαίνεται πως υποστηρίχθηκε και 
στην παλαιότερη νοµολογία του Αρείου Πάγου σχετικά µε την ελληνική 
νοµοθεσία περί ασέµνων, ήτοι τα άρθρα 29-30 του Ν. 5060/1931211. Ο 
προβληµατισµός είναι όµως γενικότερος και αφορά την µηχανιστική 
επίδραση των ΜΜΕ (τηλεόραση, βίντεο, διαδίκτυο) στο θεατή-
αποκωδικοποιητή των µηνυµάτων που αυτά εκπέµπουν, ώστε να προβεί 
ο τελευταίος στη µίµηση ανάµεσα των άλλων και των σχετικών 
απεικονίσεων πορνογραφίας. Σύµφωνα όµως µε έρευνες στον τοµέα της 
γνωστικής ψυχολογίας σε σχέση µε τα ΜΜΕ212, οι ενήλικες θεατές 
βίαιων ή πορνογραφικών εικόνων, µε ανήλικους ή ενήλικες 
«πρωταγωνιστές», δεν ωθούνται σε αντίστοιχες πράξεις στον πραγµατικό 

                                                
208Βλ. αναλυτικά Ζέρη Π. Φεµινισµός, πορνογραφία και ελευθερία γνώµης, ΤοΣ 1992, σ. 669 επ., µε 
περαιτέρω παραποµπές  
209Βλ. Ζέρη Π., ό.π., και Σιδέρη ∆. άσεµνα θεάµατα και κινηµατογράφος. Αρµ 1984 σ. 97 επ., ο οποίος 
κάνει λόγο για «παραµορφωτικό τρόπο παρουσίασης των γενετήσιων συµβάντων». 
210Παρασκευόπουλο Ν. Η έννοια της ασελγούς (γενετήσιας) πράξης: Ερµηνεία και κριτική θεώρηση. 

ΠοινΧρ 1984, σ. 341  
211Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1289/1992, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 1992, σ. 1420, κατά την οποία, «Οι ανωτέρω 
άσεµνες παραστάσεις συνοδεύονται από ασυστόλως χυδαίες και αισχρολόγες περιγραφές των κατά 
φύση και παρά φύση ικανοποιήσεων της γενετήσιας λειτουργίας, έτσι δε προκαλούν στους αναγνώστες 
σεξουαλική περιέργεια και έξαρση του αισθησιασµού καθώς και µεγάλο ερεθισµό της φαντασίας, των 
νεαρών ιδίως ατόµων, τα οποία µε αυτόν τον τρόπο εξωθούνται στην ακολασία» 
212Wadsworth Β, H θεωρία του Ζαν Πιαζέ για τη γνωστική και τη συναισθηµατική ανάπτυξη. Τα θεµέλια 

του κονστρουκτιβισµού (µετ. Κανελλάκη Σ/Παπαδόπουλου Σ/Γιατρά Σ), εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
2001, σ. 62 επ. 
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κόσµο, εξαιτίας κυρίως των ανωτέρω εικόνων. Κυρίαρχο ρόλο 
διαδραµατίζουν η ήδη προϋπάρχουσα προδιάθεσή τους και το σχετικό 
κοινωνικό τους περιβάλλον.  
      Γενικότερα δεν πείθει η δικαιολόγηση διατάξεων που τιµωρούν την 
παραγωγή, κυκλοφορία ή και κατοχή σκληρής πορνογραφίας, µε το  
σκεπτικό ότι η κατοχή/θέασή τους από ενήλικες λειτουργεί αυτόµατα και 
αναγκαία, ως πρόκληση τέλεσης εγκληµατικών πράξεων αντίστοιχων µε 
εκείνες των πορνογραφηµάτων. Ως προς τους ανήλικους όµως 
κατόχους/θεατές του ανωτέρω πορνογραφικού υλικού, υπάρχει επαρκής 
δικαιολόγηση της απαγόρευσης των πράξεων κυκλοφορίας, διανοµής, 
παροχής πρόσβασης σε αυτό, µέχρι τουλάχιστον την ηλικία έγκυρης 
συναίνεσης για συµµετοχή σε γενετήσιες πράξεις καθώς είναι βέβαιη η 
έντονη επίδραση της πορνογραφίας, ανάλογα µε την ηλικία τους, τόσο ως 
προς τον µιµητισµό των εικόνων, όσο και ως προς τον επηρεασµό της 
γενετήσιας εξέλιξής τους213, όχι όµως και των πράξεων κατοχής τέτοιου 
υλικού από ενήλικες. 
      Συνεπώς σε σχέση µε το ζήτηµα της τιµώρησης της συµπεριφοράς 
πορνογράφησης «εικονικού»214 ανηλίκου, µπορεί πράγµατι να µην 
προκαλείται άµεση  βλάβη σε  ανήλικο άτοµο –εκτός ίσως της 
περίπτωσης «δηµιουργίας» τέτοιου εικονικού ανηλίκου µε την χρήση ως 
«κολλάζ» αναπαραστάσεων από τµήµατα σώµατος ανηλίκων- ωστόσο  
µία πορνογραφική παράσταση ανηλίκου θα µπορούσε ίσως κατά τα 
προεκτεθέντα να θέτει σε διακινδύνευση την γενετήσια αξιοπρέπεια 
αορίστου αριθµού ανηλίκων που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε το 
σχετικό πορνογραφικό υλικό.  
       Η περίπτωση της τιµώρησης της πορνογράφησης «εικονικού 
ανηλίκου» βρίσκεται κυριολεκτικά στα όρια του επιτρεπτού της 
τιµώρησης ή µη, καθώς από την µια, επιτρέπει την τιµώρησή της, η 
χαλαρή ίσως σχέση της µε την όποια επικινδυνότητά της προς τους 
ανήλικους, από την άλλη όµως την απαγορεύει  και µόνο ο κίνδυνος της 
έµµεσης, εν τέλει τιµώρησης του εγκληµατικού φρονήµατος215, 
δεδοµένου ότι δεν πλήττεται κάποιο έννοµο αγαθό του ανήλικο, καθώς 
τέτοιος δεν υφίσταται.  
       Ισχύει άραγε το ίδιο και για το ζήτηµα της απλής κατοχής για «ιδία 
και αποκλειστική» χρήση πορνογραφικού υλικού φυσικού ή εικονικού 
ανηλίκου; Η κατοχή απλώς τέτοιου υλικού, µε πιο τρόπο προσβάλλει 
άραγε το οποιοδήποτε έννοµο αγαθό ;  Κάτω υπό ποια λογική αιτιολογία 

                                                
213Βλ. ό.π. σηµ. 13, ήτοι στο  Παράρτηµα, κεφ. 5 Π1 
214Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Παράρτηµα Κεφ. 5, Π3 
215Μανωλεδάκης Ι. Ποινικό ∆ίκαιο, Επιτοµή Γενικού Μέρους, άρθρα 1-49 ΠΚ. Ζ΄έκδοση, πλήρως 
αναθεωρηµένη µε την επιµέλεια Καϊάφας-Γκµπάντι Μ./Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 23 επ. 
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µπορεί να στοιχειοθετηθεί ακόµη  και η διακινδύνευση του οποιουδήποτε 
έννοµου αγαθού µε την απλή κατοχή και µόνο τέτοιου υλικού; 
     ∆εδοµένο sine qua non στοιχείο της έννοιας της «πράξης», ως 
αξιόποινη συµπεριφορά κατά το ποινικό µας δόγµα, συνιστά η 
εκδηλωµένη ενέργεια ή ανάσχεση αυτής, να εξωτερικεύεται και να 
γίνεται προδήλως αντιληπτή στον εξωτερικό κόσµο. Από µία πρώτη 
λοιπόν προσέγγιση δυσκολεύεται πράγµατι κανείς να αποδώσει κατά 
αντικειµενικό τρόπο, χαρακτήρα προσβολής ή διακινδύνευσης έννοµου 
αγαθού στην απλή κατοχή τέτοιου υλικού, ιδίως όταν αφορά  
πορνογραφούµενο εικονικό ανήλικο. Μία τέτοια συµπεριφορά αφορά και 
µόνο τον κάτοχο του υλικού που µπορεί να το νέµεται για δική του 
εσωτερική «κατανάλωση», χωρίς να φαίνεται καταρχήν ότι βλάπτεται 
έννοµο αγαθό τρίτου ή τίθεται αυτό σε διακινδύνευση. 
      Σε µία ακραία προσπάθεια, έστω και αναγκαίας δικαιολόγησης της 
τιµώρησης των συµπεριφορών αυτών ή και υποστήριξης των απόψεων 
τιµώρησης τέτοιων συµπεριφορών, θα µπορούσαν πειστικά άραγε  να 
υποστηριχθούν τα παρακάτω; 
      Το υλικό αντικείµενο της κατοχής αυτής περιπλέκει την κατάσταση 
και εµφανίζει, ως απαίτηση την παρέκκλιση  και από αυτό ακόµα το 
φιλελεύθερο δόγµα του ποινικού µας συστήµατος, που θέλει ποινικά 
αδιάφορες τις µη εξωτερικευµένες πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις.  
Πώς  νοµιµοποιείται κάποιος, ακόµη και απλώς να κατέχει την εικόνα 
γυµνού (πραγµατικού) ανηλίκου; Το εικονιζόµενο (αληθινό) ανήλικο 
πρόσωπο δεν βλάπτεται από κάθε τέτοια κατοχή;  
       Η εικόνα του γυµνού (πραγµατικού) ανηλίκου δε διατίθεται 
ελεύθερα, ούτε µπορεί κανείς να ισχυριστεί βάσιµα πως ο ανήλικος 
συναινεί στην διάθεσή της. Συνεπώς κάθε στιγµή κατοχής µιας τέτοιας 
αναπαράστασης συνιστά µία ευθεία, άµεση αλλά και διαρκή προσβολή 
της ιδιωτικότητας, της τιµής και της αξίας του ανθρώπου, όπως αυτά 
τελικά εµπεριέχονται και στο έννοµο αγαθό της γενετήσιας αξιοπρέπειας. 
Εννοείται βεβαίως πως αναφερόµαστε στην εικόνα του γυµνού ανηλίκου 
που συνιστά µέσο γενετήσιας απόλαυσης. Ο πατέρας που φωτογραφίζει 
το µικρό του παιδί να παίζει γυµνό στο λουτρό του ασφαλώς και δεν 
αποκτά ή κατέχει πορνογραφικό υλικό. Ο ίδιος όµως «πατέρας» δε 
δικαιούται µε αφορµή το λουτρό του παιδιού του, να το φωτογραφίζει 
γυµνό, προς ιδίαν «τέρψη», ακόµη και εάν απλώς κατέχει, ο ίδιος, αυτή 
τη φωτογραφία. Στη πρώτη περίπτωση ο πατέρας φωτογραφίζει το 
παιχνίδι του παιδιού του στο νερό, ενώ στη δεύτερη την «γυµνότητά» του 
(για τα αντικειµενικά στοιχεία διαφοροποίησης των καταστάσεων αυτών, 
γίνεται λόγος παρακάτω). Στη δεύτερη περίπτωση ο πατέρας είναι 
σίγουρα πορνογράφος του ανηλίκου τέκνου του, ακόµη και εάν απλώς 
κατέχει την γυµνή του εικόνα. Σε κανένα δε µπορεί να επιτρέπεται να 
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χρησιµοποιεί την γυµνότητα του ανηλίκου, για ίδιο ή ετέρου όφελος, 
ούτε ακόµη και στον ίδιο του τον γονέα.  
       Ως µέσο λοιπόν γενετήσιας απόλαυσης βλάπτεται ο ανήλικος εξ 
ορισµού και σε κάθε περίπτωση που χρησιµοποιείται εικονιζόµενος 
γυµνός, ώστε και η απλή κατοχή να ενέχεται στη βλάβη αυτή. ∆εν 
πρόκειται για δικαιωµατική κάρπωση ιδίου αγαθού, αλλά για µη 
δικαιωµατική κατοχή ανεπανάληπτων ζωντανών στιγµών, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα, µιας υπό διαµόρφωση γενετήσιας προσωπικότητας 
ανηλίκου ατόµου, τις οποίες κανείς δε νοµιµοποιείται να νέµεται, δε 
δικαιούται να κατέχει και πολύ περισσότερο να χρησιµοποιεί, 
επικαρπούµενος την «απόλαυσή» τους. 
      Η « κλοπή-αρπαγή» τέτοιων στιγµών συνιστά ευθεία προσβολή στη 
τιµή και την υπόληψη του ανήλικου, στην γενετήσια αξιοπρέπειά του. Η 
προσβολή, όµως επαναλαµβάνεται και σε κάθε περίπτωση µετέπειτα 
χρήσης τους από οποιονδήποτε χρήστη τους, διαρκεί δε όσο παραµένουν, 
εκτός της σφαίρας κατοχής και κάρπωσης του µοναδικού δικαιούχου 
τους, αυτού ίδιου του ανήλικου. Η γενετήσια αξιοπρέπεια του ανήλικου 
βλάπτεται συνεπώς και από την συµπεριφορά της απλής και µόνο, άνευ 
συναινέσεώς του, κατοχής της γυµνής του εικόνας.  
     Αν και όλα τα παραπάνω µπορεί να ακούγονται λογικά και 
αναµενόµενα, φρονούµε, ωστόσο πως δεν είναι αρκετά, ώστε να 
οδηγήσουν σε µία κατά παρέκκλιση του ποινικού δόγµατος του 
νοµοθέτη, τιµώρηση της απλής «κατοχής». Είναι αλήθεια πως κανείς δε 
δικαιούται να «κατέχει» τις «κλεµµένες» προσωπικές στιγµές ανηλίκων. 
Μήπως όµως άραγε  δικαιούται να «κατέχει» τέτοιες στιγµές ενηλίκων ;  
Εφόσον λοιπόν µία τέτοια κατοχή είναι το ίδιο ανεπίτρεπτη, είτε για τις 
στιγµές ενηλίκων, είτε για τις στιγµές ανηλίκων, τι είναι λοιπόν αυτό το 
περισσότερο, ή το διαφορετικό, που αφορά ειδικά στη θέση του ανήλικου 
και που θα δικαιολογούσε την ποινικοποίηση της κατοχής ;   
      Το ερώτηµα µάλιστα γίνεται ακόµη πιο έντονο στην περίπτωση της 
απλής κατοχής «εικονικής παιδοπορνογραφίας». Πρόκειται για µια 
κατάδηλη περίπτωση συµπεριφοράς που θα έπρεπε να τυγχάνει ποινικά 
αδιάφορη, κρινόµενη βέβαια από την βλαπτικότητά της. Ο παιδόφιλος 
που έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει την γυµνή εικόνα ανύπαρκτου 
ανηλίκου εκµεταλλευόµενος διάφορες µεθόδους που µπορεί να του 
προσφέρουν τα σύγχρονα τεχνικά µέσα δεν προσβάλλει κανένα ανήλικο, 
ούτε θέτει σε διακινδύνευση οποιοδήποτε έννοµο αγαθό, εφόσον απλώς 
και µόνο  κατέχει για «εσωτερική κατανάλωση» την εικόνα αυτή.    
     Τι ακριβώς λοιπόν συµβαίνει µε το ζήτηµα της ποινικοποίησης απλών 
συµπεριφορών κατοχής ; 
     Με την έλευση του  21ου αιώνα δηµιουργήθηκαν προϋποθέσεις για την 
αναγωγή σε «έννοµο αγαθό» αυτής ίδιας της πρόληψης. 
Επανακαθορίστηκαν  τα προστατευτικά όρια επέµβασης του νοµοθέτη 
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και κυρίως του ποινικού νοµοθέτη, διευρύνοντας την προστασία εννόµων 
συµφερόντων και σε χώρους µη «αναγκαία ζωτικούς» για τα έννοµα 
αγαθά, περιστέλλοντας  όµως συγχρόνως τον ζωτικό χώρο ανάπτυξης 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ολοένα και συµπεριλαµβάνονται στον 
«γκρίζο» χώρο της τιµωρητέας συµπεριφοράς. Στο επίκεντρο τέθηκε ο 
στόχος της πρόληψης δηµιουργίας των όποιων προϋποθέσεων συνθηκών 
βλάβης ή επικινδυνότητας για τα έννοµα αγαθά, ενώ στο περιθώριο 
αφέθηκε αυτή η ίδια η βλάβη ή επικινδυνότητα για τα αγαθά αυτά. 
Εγκαινιάσθηκε η εφαρµογή σε παγκόσµια κλίµακα του «προληπτικού 
ποινικού δικαίου» που τείνει πια να επικρατήσει διεθνώς.  
     Κατά τον Neumann216, «…Η επικράτηση του προληπτικού ποινικού 
δικαίου επέφερε πολλές διαστρεβλώσεις στο σύστηµα των ποινικών 
κανόνων, τόσο στο επίπεδο των ειδικών υποστάσεων, όσο και σ’ αυτό 
των νοµικών συνεπειών….Το σηµαντικότερο πρόβληµα έγκειται στο 
γεγονός ότι στο προληπτικό ποινικό δίκαιο οι δοµές της ποινικής ευθύνης 
είναι ασαφείς». 
     Επανερχόµενοι στο ανωτέρω διατυπωθέν επιχείρηµα των 
υποστηρικτών της άποψης για την τιµώρηση των συµπεριφορών κατοχής 
(πορνογραφικού υλικού πραγµατικού ή εικονικού ανηλίκου) µε την 
επίκληση της ανάγκης «απονέκρωσης της αντίστοιχης 
παιδοπορνογραφικής αγοράς», αξίζει να αναφερθούµε και πάλι στο 
Neumann. Όλα έχουν να κάνουν µε το ιδιαίτερο δραστικό αλλά και 
εξαιρετικά επίκαιρο σχήµα καταλογισµού που ο ίδιος ονοµάζει «ποινική 
ευθύνη του συµµετέχοντος στην αγορά». Κατά το Neumann217 λοιπόν η 
αιτιολογία της ποινικοποίησης έχει ως εξής: « Χωρίς ζήτηση, δεν υπάρχει 
αγορά, χωρίς αγορά, δεν υπάρχει προσφορά, χωρίς προσφορά, δεν 
υπάρχει παραγωγή, χωρίς παραγωγή, δεν υπάρχει προσβολή έννοµου 
αγαθού- συνεπώς οφείλουµε να ποινικοποιήσουµε τη ζήτηση».  
      Παρατηρεί κανείς την µεταφορά δοµικών σχηµάτων της ελεύθερης 
οικονοµίας της αγοράς, στη λειτουργία του ποινικού δικαίου, µε στόχο τη 
νοµιµοποίηση τιµώρησης µιας πράξης που ποινικοποιεί τη ζήτηση. Για 
να γίνεται όµως αποδεκτό κάτι τέτοιο θα πρέπει αφενός η ποινικοποίηση 
να αποδεικνύεται η προσφορότερη για την «καταστολή» της ζήτησης, 
αφετέρου όµως να λειτουργήσουν πλήρως οι ιστορικά αναγνωρισµένες 
και γενικώς παραδεδεγµένες ποινικοδικαιϊκές αρχές καταλογισµού της 
πράξης στο δράστη. Ως προς την πρώτη προϋπόθεση ο Neumann δέχεται 
πως εξαιτίας των πολλών παραγόντων που επιδρούν στη «ζήτηση» είναι 
αδύνατον να κριθεί εάν και κατά πόσο µπορεί η ποινικοποίηση να 

                                                
216Neumann  U. Η ποινική ευθύνη του συµµµετέχοντος στην αγορά-σχετικά µε τη διάχυση του ποινικού 

δικαίου στο προληπτικό ποινικό δίκαιο, εισήγηση στο συνέδριο µε θέµα : Επιτήρηση και Ποινική 
καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληµατική πολιτική, πρακτικά Ελληνογερµανικού Συµποσίου 15-
16/10/2010, εκδ. Νοµ. Βιβλιοθήκη, 2010, σ. 199 επ.  
217Neumann U. ό.π. σηµ. 216 
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λειτουργήσει στον επιθυµητό βαθµό κατασταλτικά, κυρίως «ελλείψει 
εµπειρικών συµπερασµάτων έρευνας για την πρόληψη»218. Ενδιαφέρον 
όµως παρουσιάζει η προσπάθεια διερεύνησης της δεύτερης προϋπόθεσης. 
      Νέες λοιπόν δοµές ευθύνης που το ποινικό δίκαιο δηµιουργεί, 
αποδίδοντας ευθύνες στους «καταναλωτές», για προσβολές έννοµων 
αγαθών που συντελέσθηκαν κατά την «προσφορά» (στο πλαίσιο της 
αγοράς). Κατά τον Neumann, η «ζήτηση του καταναλωτή» ούτε έχει 
συνεισφέρει αλλά ούτε θα µπορούσε να συνεισφέρει στην προσβολή του 
έννοµου αγαθού που εδράζεται στην παραγωγή του καταναλωτικού 
προϊόντος και έχει ήδη ολοκληρωθεί την στιγµή της ζήτησης. Λείπει 
συνεπώς ο στοιχειώδης όρος για τη θεµελίωσης της ποινικής ευθύνης, η 
προϋπόθεση δηλαδή του «αποτελέσµατος» της πράξης. Μια τέτοια 
ανεπίτρεπτη θεµελίωση ποινικής ευθύνης δηµιουργεί αυτό που ο 
Χέρµπερτ Γέγκερ ονοµάζει «είδος αναδροµικής ηθικής αυτουργίας»219 
     Η έλλειψη αιτιακής σχέσης που συνδέει την «ζήτηση» µε την 
προσβολή του έννοµου αγαθού που έχει συντελεσθεί κατά την παραγωγή 
του «προϊόντος», δεν είναι η µόνη που οδηγεί αναγκαία στο ανεπίτρεπτο 
θεµελίωσης ποινικής ευθύνης. Επιπλέον τέτοια έλλειψη υφίσταται επίσης 
ανάµεσα στη «ζήτηση» και σε σχέση µε ό,τι θα λάβει χώρα από την 
µελλοντική παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Έτσι τα θεµέλια που 
στηρίζεται η οικοδόµηση ευθύνης του καταναλωτή για µια µελλοντική 
κατάχρηση είναι ιδιαίτερα σαθρά, καθώς γίνεται κατάχρηση των 
κριτηρίων θεµελίωσης ποινικής ευθύνης και περιφρόνηση των 
αναγνωρισµένων αρχών περιορισµού της ευθύνης αυτής.  
      Ως προς την κατάχρηση των κριτηρίων θεµελίωσης ποινικής ευθύνης 
ο Neumann κρίνει πως η απλή κατοχή δεν δηµιουργεί καν πιθανό 
κίνητρο για την παραγωγή εγκληµατικού προϊόντος. Απαντώντας δε στην 
όποια ένσταση περί του µη αναγκαίου ύπαρξης αιτιώδους σχέσης µε την 
προσβολή συγκεκριµένου έννοµου αγαθού σε εγκλήµατα αφηρηµένης 
διακινδύνευσης, ξεκαθαρίζει πως « η τυποποίηση εγκληµάτων 
αφηρηµένης διακινδύνευσης νοµιµοποιείται, στον βαθµό που επιδιώκεται 
η αποτροπή συγκεκριµένων κινδύνων και των εξ αυτών παραγόµενων 
δυνητικών προσβολών έννοµων αγαθών». Τυχαίοι δε παράγοντες είναι 
εκείνοι που µπορεί να «πυροδοτήσουν» την εξέλιξη του κινδύνου. Έτσι 
στα εγκλήµατα κατοχής θα µπορούσε κατά τα παραπάνω να 
δικαιολογηθεί η κατοχή εκρηκτικών υλών, σε καµία περίπτωση όµως η 
κατοχή παιδοπορνογραφικού υλικού, καθώς δεν πρόκειται για 
προληπτική προστασία από συγκεκριµένη διακινδύνευση ή βλάβη. «Η 
                                                
218Μάλιστα αναφέρει ο Neumann, πως για την περίπτωση αυτή και σύµφωνα µε τη νοµολογία του 
γερµανικού οµοσπονδιακού συνταγµατικού δικαστηρίου, εφαρµόζεται η αρχή της «βούλησης του 
νοµοθέτη», κατά την οποία ο νοµοθέτης δικαιούται να ποινικοποιεί συµπεριφορές, βασιζόµενος στην 
αδιάψευστη υποψία ότι το ποινικό δίκαιο θα µπορούσε να λειτουργήσει προληπτικά. 
219Jaeger H. Irrationale Kriminalpolitik, σε Festschrift fuer Horst Schueler-Springorum, Berlin, Bonn, 
Muenchen 1993, σ. 229 επ.  
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απλή κατοχή δεν µπορεί, ούτε υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες, να 
οδηγήσει σε προσβολή έννοµου αγαθού. Ούτε υπό το πρίσµα ενός 
εγκλήµατος αφηρηµένης διακινδύνευσης, θα µπορούσε να νοµιµοποιηθεί 
η τιµώρηση της κατοχής».  
    Ως προς την περιφρόνηση των αναγνωρισµένων αρχών περιορισµού 
ποινικής ευθύνης ο Neumann επιµένει πως η ποινικοποίηση της 
συµπεριφοράς προµήθειας και κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού 
αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην προστασία των ανήλικων «ηθοποιών» 
από προσβολές της σωµατικής και ψυχικής τους ακεραιότητας που όµως 
τέτοια προστασία παρέχεται από πλείστες όσες άλλες ποινικές διατάξεις 
(τόσο στο γερµανικό, όσο και το ελληνικό ποινικό δίκαιο), ώστε το 
«κενό» που υποτίθεται καλείται να πληρώσει η ποινικοποίησή της, είναι 
ανύπαρκτο και «τεχνηέντως» προβαλλόµενο.  
     Το κενό αυτό υφίσταται στο πεδίο  της καταδίωξης των 
συµπεριφορών παραγωγής τέτοιων προϊόντων. Οι παραγωγοί παιδικής 
πορνογραφίας δεν µπορούν να εντοπιστούν και έτσι γίνεται µεταστροφή 
της καταδίωξης προς τους καταναλωτές. Ακόµα και αν δεχόταν κάποιος 
την λογική της αγοράς -χωρίς καταναλωτές δεν υπάρχουν και 
παραγωγοί- θα επιµέναµε και θα απαιτούσαµε την τιµώρηση έκαστου 
καταναλωτή, µόνο εφόσον ο ίδιος θα έβλαπτε ή θα έθετε σε κίνδυνο 
κάποιο έννοµο αγαθό. Την προϋπόθεση αυτή δεν µπορεί να υποσκελίσει 
η όποια επίκληση αποδεικτικών δυσχερειών. Κατά το Neumann, 
«Ποινικές υποστάσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά την διευκόλυνση 
της απόδειξης, είναι αντισυνταγµατικές». 
      Αυτή λοιπόν η ανεπίτρεπτη θεµελίωση αδίκου σε συµπεριφορές 
προµήθειας και κατοχής για προσωπική χρήση παιδοπορνογραφικού 
υλικού, που προβαίνει όχι µόνο ο Έλληνας νοµοθέτης, αλλά ο διεθνής 
νοµοθέτης, µας δίδει το δικαίωµα να υιοθετήσουµε απόλυτα την  άποψη 
του Neumann, περί «επανηθικοποίησης του ποινικού δικαίου».  Το κενό 
που αφήνει στο πεδίο του αδίκου το προληπτικό ποινικό δίκαιο, καθώς 
ασχολείται πια µε το «προς τι;» και όχι µε το «γιατί» της άδικης 
συµπεριφοράς, αναπληρώνεται από το µέγεθος της ανήθικης 
συµπεριφοράς. Το άδικο αντικαθίσταται από το ανήθικο. 
       Καταλήγοντας θεωρούµε πως και εάν ακόµη αισθάνεται και 
αντιλαµβάνεται κανείς ότι το κύριο έννοµο αγαθό που είτε προσβάλλεται 
ευθέως, είτε διακινδυνεύει, από την πορνογράφηση του ανήλικου 
θύµατος, είναι η γενετήσια αξιοπρέπειά  του και εάν  κατανοεί την 
υπερβολή στην τιµώρηση της «εικονικής πορνογραφίας», 
αναγνωρίζοντας το «ψευδοάδικό» της, ωστόσο, σύµφωνα µε τα όσα ήδη 
αναπτύξαµε παραπάνω, εξαιτίας της συγκεκριµένης µορφής τυποποίησης 
του αδικήµατος στο  άρθρο 348Α ΠΚ, φαίνεται να υπερτερεί σε ρεαλισµό 
η άποψη που προκρίνει ως προστατευόµενο αγαθό της διάταξης, αυτήν 
ίδια την δηµόσια τάξη.  
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       Είναι η µοναδική σύλληψη περί του προστατευόµενου έννοµου 
αγαθού,  που από την µία πλευρά αντέχει σε κάθε λογικό εµπόδιο και 
παράδοξο που προκύπτει από  τη νοµοτεχνική δοµή της διάταξης και  
δικαιολογεί αν όχι επιτάσσει, ό,τι υπό το πρίσµα άλλων έννοµων αγαθών, 
θεωρείται ανεπίτρεπτο ενώ από την άλλη πλευρά είναι απόλυτα συµβατή 
και προσανατολισµένη στην προαναφερόµενη κατεύθυνση 
«επαναηθικοποίησης» του ποινικού δικαίου.  
       Είναι ευεξήγητο γιατί ο νοµοθέτης ενώ επιθυµεί να προστατέψει τον 
ανήλικο, «φιλοτέχνησε» τελικά µία ποινική διάταξη προστασίας της 
δηµόσιας τάξης. Η αγωνία του να απαντήσει κατά το πληρέστερο δυνατό 
σε ένα φαινόµενο που µαστίζει τη κοινωνία, αυτό της παιδικής 
πορνογραφίας, τον οδήγησε να θεσπίσει µία διάταξη «πολυεργαλείο», 
που ως τέτοια, δε διατηρεί σαφές στο σύνολό της το αντικείµενο της 
προστατευτικής της εµβέλειας, κάποιο συγκεκριµένο προσωπικό έννοµο 
αγαθό, και αντίθετα πετυχαίνει µε πειστικότητα να παρέχει προστασία, 
εκεί που ίσως ο νοµοθέτης ενδόµυχα αποσκοπούσε, στην δηµόσια τάξη. 
Αυτό βεβαίως  δε σηµαίνει πως  ο ανήλικος µένει έκθετος, αντίθετα 
µάλιστα τίθεται υπό την προστασία της διάταξης µε απόλυτη 
αποτελεσµατικότητα. Το πρόβληµα που δηµιουργείται από την επιλογή 
αυτή του νοµοθέτη αφορά στη (µη) συνέπειά του προς τις γενικά 
παραδεδεγµένες αρχές  ενός φιλελεύθερου ποινικού δικαίου 
απαλλαγµένου από ψευδοεγκλήµατα (εικονική πορνογραφία), χρήση 
αόριστων και αξιολογικών εννοιών («προδήλως προκαλεί γενετήσια 
διέγερση)  αλλά και παραβιάσεων της αναγκαίας αναλογίας αδίκου και 
ποινής (ίδια ποινή για τον δηµιουργό αλλά και για τον απλό κάτοχο -
ακόµη και «εικονικού»- πορνογραφικού υλικού). 
 

5.5                         Στοιχεία του αδικήµατος 

5.5.1.  Η έννοια του πορνογραφικού υλικού. 

   Αφού αναζητήσαµε το προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό από την 
συµπεριφορά της πορνογράφησης ανηλίκου  διερευνούµε στη συνέχεια 
αυτή καθαυτή τη συµπεριφορά όπως ο  νοµοθέτης την ποινικοποιεί στο 
νέο άρθρο 348 Α του ποινικού µας κώδικα.  
   Κοµβικής σηµασίας έννοια την οποία ο νοµοθέτης εξειδικεύει σε 
χωριστή παράγραφο στο νέο άρθρο συνιστά το «υλικό παιδικής 
πορνογραφίας». Αδίκηµα δεν υφίσταται σε καµία περίπτωση ακόµη και 
εάν λαµβάνουν χώρα όλες οι συµπεριφορές που περιγράφονται στο νέο 
άρθρο, εφόσον λείπει έστω και ένα από τα συνιστόντα την έννοια αυτή 
στοιχεία. 
    Στη τρίτη λοιπόν παράγραφο του άρθρου 348Α Π.Κ. προσδιορίζεται 
κατά τρόπο σαφή και απόλυτο, πως τέτοιο υλικό παιδικής πορνογραφίας 
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µπορεί να συνιστά µόνο «…η αναπαράσταση ή η πραγµατική ή εικονική 
αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώµατος ή µέρους 
του σώµατος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια 
διέγερση, καθώς και πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που 
διενεργείται από ή µε ανήλικο.». Mε ευκολία διαπιστώνει κανείς από µία 
απλή ανάγνωση τα ουσιαστικά και ερµηνευτικά προβλήµατα που 
ανακύπτουν από την ούτως διατυπωθείσα διάταξη, και συγκεκριµένα:  
     Υλικό αντικείµενο της αξιόποινης συµπεριφοράς τυγχάνει το σώµα ή 
µέρος του σώµατος ανηλίκου που  εκτίθεται κατά τρόπο,  που προδήλως 
προκαλεί γενετήσια διέγερση. Εφόσον λοιπόν η γενετήσια διέγερση δεν 
προκαλείται προδήλως, αλλά είτε πιθανολογείται, είτε απλώς 
καταφάσκεται, τότε ακόµη και εάν λαµβάνουν χώρα οι περιγραφόµενες 
στο  άρθρο συµπεριφορές και αφορούν το σώµα ανηλίκου ή µέρος του 
σώµατός του, το αδίκηµα δεν διαπράττεται. Πότε λοιπόν η πρόκληση 
είναι πρόδηλη και πού τίθενται τα όρια; Σε ποιο βαθµό προσφέρεται 
άραγε η ευκολία στο δράστη να «καλύψει» το πρόδηλο της όποιας  
προκαλούµενης γενετήσιας διέγερσης και να αποφύγει το αξιόποινο της 
συµπεριφοράς του ;  
     Για παράδειγµα ο παιδόφιλος πατέρας που φωτογραφίζει το γυµνό 
ανήλικο παιδί του να παιχνιδίζει στο λουτρό, καλύπτοντας έτσι τον 
χαρακτήρα του προδήλου, της όποιας γενετήσιας πρόκλησης -αφού ως 
πατέρας απλώς απαθανατίζει µία οικογενειακή στιγµή, έστω και εάν 
υποκλέπτει µία γυµνή σκηνή του παιδιού του για πορνογραφικούς 
σκοπούς- διαφεύγει άραγε της εµβέλειας της διάταξης; Αν λοιπόν 
υποθέσουµε ότι ο εν λόγω πατέρας  καταληφθεί τελικώς να   
εµπορεύεται, µε οποιοδήποτε τρόπο, πορνογραφικό υλικό, εντός του 
οποίου συµπεριλαµβάνεται και η προαναφερόµενη φωτογραφία του 
παιδιού του, τότε θα άλλαζε ίσως η απάντηση στο προηγούµενο 
ερώτηµα;  Επιπλέον, µε τα κριτήρια ποιού,  προσδιορίζεται το πρόδηλο 
της πρόκλησης, µε εκείνα του µέσου συνετού  ανθρώπου, του εκάστοτε 
κρίνοντος υποκειµένου ή του δράστη;  
     Ο προβληµατισµός είναι ίδιος µε το δεύτερο καίριο ζήτηµα που 
αφορά την προκαλούµενη γενετήσια διέγερση και συγκεκριµένα: Για να 
είναι αξιόποινη η συµπεριφορά του δράστη θα πρέπει ο τρόπος έκθεσης 
του ανηλίκου να είναι τέτοιος που προδήλως να προκαλεί γενετήσια 
διέγερση. Ποια είναι όµως τα κριτήρια κατάφασης της γενετήσιας 
διέγερσης και µε ποιού κριτήρια καταφάσκεται ή όχι, τέτοια διέγερση ;  
      Είναι σαφές πως το εκάστοτε στοιχείο πρόκλησης γενετήσιας 
διέγερσης δεν επενεργεί οµοιοτρόπως και στον ίδιο βαθµό σε όλους τους 
ανθρώπους. Ο βαθµός και η ένταση  πρόκλησης που δύναται να 
προκαλέσει γενετήσια διέγερση είναι αναγκαία αλληλένδετη µε την 
εκάστοτε αντίστοιχη προς τούτο ευαισθησία του δέκτη. Ωστόσο 
υφίσταται ένα κοινώς αποδεκτό -έστω και σιωπηρά πανθοµολογούµενο- 
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σηµείο, πέραν του οποίου η εκπεµπόµενη πρόκληση  χαρακτηρίζεται 
ικανή να διεγείρει γενετήσια, ενώ από την άλλη, το σηµείο, πέραν του 
οποίου, µπορεί να προκαλείται στον δέκτη γενετήσια διέγερση, είναι αν 
όχι κοινό, έστω παραπλήσιο, στον µέσο «συνετό» και ψυχικά υγιή 
άνθρωπο.  
        ∆εν είναι λοιπόν η εκάστοτε προσωπική ηθική και συνείδηση του 
κρίνοντος υποκειµένου, που θα καθορίσει την πρόδηλα προκαλούµενη 
γενετήσια διέγερση, ούτε όµως από την άλλη πλευρά, θα καταφάσκεται 
τέτοια, µε βάση τον βαθµό της ερωτικής ευερεθιστότητας του εκάστοτε 
δράστη, στο να διεγείρεται γενετήσια. Αντίθετα υφίσταται υποχρέωση να 
διερευνάται κάθε φορά, εάν το ερέθισµα ήταν αντικειµενικά ικανό και 
«κατάλληλο» να προκαλεί ερωτικά, κάτι που µπορεί να συµβαίνει, µόνο 
όταν το ερέθισµα «απευθύνεται» ευθέως ή έστω εµµέσως, στο γενετήσιο 
αισθητήριο, το οποίο και δύναται να το διεγείρει, όντας αδιάφορο το 
όποιο αποτέλεσµα στην γενετήσια ενδιάθετη κατάσταση του δράστη. 
       Είναι επίσης αδιάφορη, η προσωπική εκτίµηση του εκάστοτε 
κρίνοντος υποκειµένου, όσο όµως και ο βαθµός ευερεθιστότητας του  
εκάστοτε δράστη, στην πρόκληση γενετήσιας διέγερσης.  
    Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως θα ήταν απολύτως επικίνδυνο και 
ποινικά απαράδεκτο να αποδίδεται κατηγορία για πορνογράφηση 
ανηλίκου, από την κατοχή απλών και µόνο φωτογραφιών ανηλίκων 
ατόµων και µόνο εξαιτίας της γνώσης µας πως πρόκειται για κάτοχο 
παιδόφιλο. Η προσωπικότητα του υποκειµένου που κατέχει το υλικό δεν 
είναι που το καθιστά  a priori και πορνογραφικό. Αντίθετα, το 
πορνογραφικό υλικό είναι εκείνο, που καθιστά ή καταδεικνύει  τον 
κάτοχό του δράστη, ενδεχοµένως παιδόφιλο και σίγουρα πορνογράφο. Σε 
αυτή την κατεύθυνση ενισχύει την κρίση µας και η προσθήκη του 
επιρρήµατος «πρόδηλα». ∆εν αρκεί δηλαδή, απλώς να δύναται να 
προκαλείται γενετήσια διέγερση, παρά επιπλέον πρέπει να διαπιστώνεται, 
ότι  αυτή λαµβάνει χώρα, κατά τρόπο πρόδηλο.  
   Το ανωτέρω όµως διατυπωµένο ερώτηµα παραµένει: Πότε η πρόκληση 
γενετήσιας διέγερσης λαµβάνει χώρα κατά πρόδηλο τρόπο ;  Μόνο  
λοιπόν τότε, όταν δεν καταλείπεται καµία αµφιβολία, πως από το υλικό 
που φέρεται ως πορνογραφικό, µπορεί και να µην προκαλείται γενετήσια 
διέγερση ή πως δύναται το υλικό αυτό να εξυπηρετεί και την 
ικανοποίηση άλλων ανθρώπινων συναισθηµάτων και διαθέσεων όχι 
αναγκαία γενετήσιων.  
    Ο παραπάνω προβληµατισµός θυµίζει αλλά και σχετίζεται µε το 
πρόβληµα της οριοθέτησης αλλά και προσέγγισης της έννοιας του 
ασέµνου. Κατά τον Κωστάρα220 λοιπόν, στενή και αντικειµενική βάση 
συζήτησης µας προσφέρει, τόσο de lege lata, όσο και de lege ferenda, 

                                                
220Κωστάρας Α. Τιµητικός τόµος για τον  Ιωάννη Μανωλεδάκη. Εκδ. Σάκκουλα, 2005, σ 426, 427. 
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µόνο η πορνογραφία, η οποία ανέκαθεν είχε την ίδια σηµασία που έχει 
και σήµερα, δηλ. τον εκχυδαϊσµό της γενετήσιας ορµής και την 
υποβάθµιση του ανθρώπου σε ένα απλό εργαλείο παραγωγής ηδονής. Με 
τον τρόπο αυτό και η πράξη της προσβολής του εννόµου αγαθού θα είναι 
πιο σαφής ή τουλάχιστον λιγότερο ασαφής, σε σχέση µε τις άλλες 
προσεγγίσεις του ασέµνου αλλά και η εγκληµατική απαξία της 
συµπεριφοράς θα είναι εκτεθειµένη σε λιγότερες αµφισβητήσεις, έναντι 
του «κοινού αισθήµατος».  
     Με αυτό το κριτήριο, προφανώς θα απαλλάσσαµε ακόµη και τον 
«παιδόφιλο» πατέρα, από την κατηγορία της κατοχής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας, εξαιτίας της κατοχής φωτογραφίας του γυµνού παιδιού 
του, να παίζει κάνοντας το λουτρό του, ακόµη και εάν 
προαισθανόµασταν, ότι ο ίδιος  µπορεί να «ικανοποιείται» και να 
διεγείρεται γενετήσια. ∆ε θα τον απαλλάσσαµε όµως, εάν απεικόνιζε 
στην φωτογραφία, αποκλειστικά και µόνο την γυµνότητα του παιδιού 
του, εστιάζοντας κυρίως στα γενετήσια «σηµεία» του  και όχι στο σύνολο 
της δραστηριότητας του λουτρού.  Μόνο έτσι αντικειµενικοποιείται το 
κατ’ αρχή γενικό και αόριστο της διατύπωσης της διάταξης «…κατά 
τρόπο που πρόδηλα προκαλεί γενετήσια διέγερση».  
     Ακριβώς για το ίδιο ζήτηµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η 
άποψη221 πως «ορθή απάντηση στο ανωτέρω ζήτηµα (όταν συντρέχουν 
στο πρόσωπο του δράστη. τόσο ο ηδονιστικός σκοπός , όσο και ένας 
άλλος απόλυτα θεµιτός σκοπός) είναι ότι πρέπει να δεχθούµε ασελγή 
πράξη µόνο, όταν ο δράστης δεν θα προέβαινεν εις την ενέργειάν του αν 
δεν επεδίωκε και τον ηδονισµόν. Σε καµία περίπτωση το υποκειµενικό 
στοιχείο δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση της ασελγούς πράξης, όταν από 
αντικειµενική σκοπιά το πεδίο της ερωτικής ζωής δεν δέχεται κανενός 
είδους προσβολή, είτε υπό τη µορφή της βλάβης  είτε υπό τη µορφή της 
διακινδύνευσης.  
      Με δεδοµένο µάλιστα  ότι de lege ferenda προτείνεται να 
περιληφθούν στην έννοια της ασελγούς πράξης, µόνο εκείνες οι 
γενετήσιες εκδηλώσεις που προσβάλλουν έντονα τη γενετήσια ελευθερία 
και αξιοπρέπεια συγκεκριµένου ατόµου, το υποκειµενικό στοιχείο 
διατηρεί τη σηµασία του µόνο στις συµπεριφορές εκείνες, όπου έχει 
διαπιστωθεί µία αντικειµενική προσβολή του έννοµου αγαθού. Θα 
µπορούµε δηλ. να πούµε επιγραµµατικά, ότι το υποκειµενικό στοιχείο 
λειτουργεί όχι απλά συµπληρωµατικά για τη στοιχειοθέτηση της 
ασελγούς πράξης, σε σχέση µε το αντικειµενικό στοιχείο, αλλά βασικά 
συσταλτικά, για τον αποκλεισµό των γενετήσιων πράξεων, όταν δεν 
υφίσταται ηδονιστική πρόθεση στο πρόσωπο του δράστη, ούτε του 
θύµατός του.  Η αναγκαιότητα εξωτερίκευσης της ασελγούς πράξης ως 

                                                
221Παπαγεωργίου Γονατάς Σ. Η έννοια της ασέλγειας στο ποινικό δίκαιο. Σάκκουλας 1997 σ. 55, 56, 57 
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εκδήλωσης άµεσα συνδεδεµένης µε τη γενετήσια ζωή συµβάλλει κατά 
αποφασιστικό τρόπο στο διαχωρισµό των σεξουαλικών εγκληµάτων από 
τις υπόλοιπες προσβολές του έννοµου αγαθού της τιµής». 
     Η περιγραφή όµως του πορνογραφικού υλικού µε την χρήση τέτοιων 
ή άλλων ανάλογων αξιολογικών εννοιών, δε γίνεται µόνο από τον 
Έλληνα νοµοθέτη, αλλά πριν από εκείνον και από τους υπερεθνικούς 
νοµοθέτες, τις συστάσεις-εντολές των οποίων, µερίµνησε ο Έλληνας 
νοµοθέτης να υλοποιήσει.  Στην προσπάθειά του αυτή βέβαια, επέλεξε να 
µην χρησιµοποιήσει αυτολεξεί τις προτεινόµενες εκφράσεις και 
χρησιµοποίησε αξιολογικές έννοιες, ελαφρώς παραλλαγµένες.  
    Συγκεκριµένα, όπως ήδη αναφέραµε, ο ορισµός του πορνογραφικού 
υλικού εισήχθη στη νοµοθεσία µας µε το νόµο 3064/2002, όπου η µορφή 
της αόριστης και αξιολογικής φράσης είχε, ως εξής: «Πορνογραφικό 
υλικό….που αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση…». Ήδη αναφερθήκαµε 
στη δριµεία κριτική που δέχθηκε η νεοεισαχθείσα τότε διάταξη του 
άρθρου 348Α ΠΚ, διά του ως άνω νόµου.  Ενώ λοιπόν, ήδη από το έτος 
2002, εκκρεµούσε, η εισαγωγή και η θέση σε ισχύ, στην εσωτερική 
έννοµη τάξη, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα  του Παιδιού και η πιστή ενσωµάτωση της πολύ σηµαντικής 
απόφασης πλαίσιο 2004/68 της ΕΕ, όσο όµως και  η κύρωση της 
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού 
από την γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση, ο Έλληνας νοµοθέτης, 
σχεδόν µε την εκπνοή των ετών 2007 και 2008, αντίστοιχα, κύρωσε τις 
ως άνω συµβάσεις και έπλεξε το νέο νοµοθετικό πλέγµα προστασίας του 
ανηλίκου ενάντια στην πορνογράφησή του. 
       Τροποποίησε έτσι το άρθρο 348Α ΠΚ και προέκυψε µε την µορφή 
που γνωρίζουµε σήµερα. Ανάµεσα στα µεταρρυθµισθέντα σηµεία της 
διάταξης, αποτέλεσε και η αντίστοιχη φράση προσδιορισµού της έννοιας 
«πορνογραφικό υλικό», µε την χρήση και πάλι αόριστων και αξιολογικών 
εννοιών. Είναι δε σηµαντικό να σηµειωθεί, πως ακόµη και στο σχέδιο 
νόµου, του νέου τότε νόµου 3625/2007 -τροποιητικού του ν. 3064/2002- 
προβλεπόταν η  χρήση της ίδιας αόριστης έκφρασης, που είχε εισαγάγει ο 
ν. 3064/2002, ήτοι η φράση «… που αποσκοπεί στη γενετήσια 
διέγερση…», ήταν δε ένας από τους λόγους, για τους οποίους ασκήθηκε 
έντονη επιστηµονική κριτική καθόσον, «…ο ορισµός του πορνογραφικού 
υλικού στο άρθρο 348Α ΠΚ γίνεται µε υποκειµενικούς όρους 
(αποτύπωση του σώµατος προσώπου νεότερου των 15 ετών που 
αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση) και αγνοείται παντελώς η Πρόταση 
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της Επιτροπής222, όπου γίνεται λόγος για “παιδί σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά”….» 223. 
        Μετά προφανώς την ορθώς ασκηθείσα κριτική και επί της διάταξης 
αυτής του σχεδίου νόµου, ο νόµος 3625/2007, τροποποίησε την στάση 
του, ως προς την χρήση των ως άνω «αόριστων και αξιολογικών 
εννοιών». Απέφυγε όµως να χρησιµοποιήσει την προτεινόµενη από την 
Πρόταση της Επιτροπής -τότε, και µετέπειτα Απόφασης Πλαισίου του 
Συµβουλίου- φράση, στην οποία αν και γινόταν η χρήση των επίσης 
αόριστων εννοιών  «καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά», 
περιβαλλόταν  ωστόσο µε την  απαραίτητη αντικειµενικότητα, καθώς  
διά της Αιτιολογικής Εκθέσεως της Προτάσεως -τότε, και µετέπειτα της 
Αποφάσεως Πλαισίου του Συµβουλίου- συγκεκριµενοποιούνταν αυτές οι 
αόριστες έννοιες σε απόλυτο βαθµό.  
         Συγκεκριµένα, µε τις αιτιολογικές εκθέσεις (Προτάσεως και 
µετέπειτα Αποφάσεως Πλαισίου), η « σεξουαλική συµπεριφορά» 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πράξεις: 1) συνουσία, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, της επαφής 
στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών 
οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, 2) κτηνοβασία, 3) αυνανισµό, 4) 
σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση, 5) ασελγή επίδειξη των 
γενετήσιων οργάνων ή της ηβικής χώρας.  
       Παρά ταύτα λοιπόν ο Έλληνας νοµοθέτης προτίµησε να αναλάβει ο 
ίδιος την πρωτοβουλία της ορθότερης και αποτελεσµατικότερης 
προσέγγισης της έννοιας «πορνογραφικό υλικό» διά της χρήσεως 
αόριστων εννοιών τόσο στην φράση «…κατά τρόπο που προδήλως 
προκαλεί γενετήσια διέγερση…», προκαλώντας σύγχυση και  
ερµηνευτικά προβλήµατα στα οποία ήδη αναφερθήκαµε παραπάνω, όσο 
όµως και την έννοια της «…ασελγούς πράξης…» που επίσης δεν 
προσδιόρισε, κάτι για το οποίο δέχθηκε την κριτική της Επιστήµης224. 
Όταν λοιπόν χρησιµοποιεί την έννοια αυτή, που και εάν  ακόµη 
οριοθετείται νοµολογιακά (και µάλιστα µετά πολλών δεκαετιών 
νοµολογιακής περιδίνησης γύρω από την έννοια αυτή), ωστόσο δεν 
προσδιορίζεται νοµοθετικά, θα ήταν ασφαλέστερο να υιοθετηθεί η έννοια 
που ο υπερεθνικός κατά πάγια διατύπωσή του χρησιµοποιεί και την 
οποία έχει προσδιορίσει κατ’ αντικειµενικό τρόπο. Αποφεύγοντας να 
πράξει τούτο ο νοµοθέτης µας, δηµιουργούνται αναγκαία ζητήµατα περί 
του εάν οι «πράξεις καταφανούς σεξουαλικής συµπεριφοράς» 
ταυτίζονται µε τις «ασελγείς πράξεις» και  αναρωτιέται κανείς εάν για 

                                                
222 Πρόκειται για την πρόταση της Επιτροπής για έκδοση απόφασης Πλαίσιο του Συµβουλίου (COM 
2000/854 –βλ. http://www.europa.eu.int/eur-lex ), επί της οποίας εκδόθηκε η σηµαντική Απόφαση 
Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2003.    
223Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. Εµπορία ανθρώπων. Ποιν∆ικ 4/2002, σ. 434. 
224 Βλ. Παρατηρήσεις Μαργαρίτη επί του -τότε  σχεδίου- νόµου 3064/2002, Ποιν∆ικ 1/2002, σ. 184.  
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παράδειγµα οι εικόνες κτηνοβασίας, αυνανισµού, σαδοµαζοχιστικής 
κακοποίησης, εµπίπτουν στην έννοια της ασελγούς πράξης.   
     Στη συνέχεια, ο νοµοθέτης επανήλθε στην εξέταση του ίδιου 
θεσµικού πλαισίου κυρώνοντας µε το νόµο 3727/2008, την Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού από την 
γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση, διατηρώντας όµως 
αναλλοίωτη την έννοια του «πορνογραφικού υλικού», ήτοι 
προσδιορίζοντάς την µε την χρήση των ίδιων αόριστων εννοιών, παρά το 
ότι και στην ιδιαίτερα αυτή σηµαντική Σύµβαση έγινε επανάληψη της 
χρήσης των ορθότερων εννοιών «καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά».  
      Μάλιστα, κατά την σηµείωση µε αριθµό 143 της αιτιολογικής 
έκθεσης της Σύµβασης, προσδιορίζεται η «σεξουαλική συµπεριφορά», 
ως  τουλάχιστον οι ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες ενέργειες: 
α) η συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, 
του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και 
γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β) η κτηνοβασία γ) ο αυνανισµός δ) η σαδιστική ή µαζοχιστική 
κακοποίηση ή ε) η ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της 
ηβικής χώρας παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια 
αντικειµενικού προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» 
που έγινε µε την Σύµβαση,  σε σχέση µε  της Απόφασης Πλαισίου, 
πρόβαλε την αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες 
κρατών που είτε δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη 
«οδό», όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
       Ωστόσο, ενώ ο νοµοθέτης µας πράγµατι ακολούθησε τις «επιταγές» 
της Σύµβασης στο µεγαλύτερο µέρος της, ελάχιστα επενέβη στην 
διάταξη του άρθρου 348Α ΠΚ και καθόλου στην καθοριστική τρίτη 
παράγραφο του άρθρου όπου προσδιορίζεται η έννοια του 
«πορνογραφικού υλικού». ∆ιατηρήθηκε έτσι στη τρίτη παράγραφο του 
άρθρου, τόσο η  φράση  «…κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί 
γενετήσια διέγερση…», όσο και η φράση της «…ασελγούς πράξης…». 
     Αναφερθήκαµε ήδη στην οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Στο δεύτερο λοιπόν άρθρο της, όπου 
δίδονται οι  βασικοί ορισµοί, επεξηγούµενη η έννοια του 
«πορνογραφικού υλικού», καθορίζεται και πάλι µε τις ίδιες ακριβώς 
έννοιες της «σαφούς σεξουαλικής συµπεριφοράς», φανερώνοντας την 
πίστη του υπερεθνικού νοµοθέτη περί της ορθότητας της χρήσης τους, 
αφού εξειδικεύονται µε απαραίτητους αντικειµενικούς προσδιορισµούς.   
     Μετά ταύτα λοιπόν πρόδηλη προβάλλει η ανάγκη προσαρµογής του 
νοµοθέτη στην προφανή επιταγή για την χρήση των εννοιών που 
χρησιµοποιούνται συστηµατικά και επανειληµµένα στα διεθνή 
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νοµοθετικά κείµενα και µάλιστα µε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για τον 
αντικειµενικότερο προσδιορισµό τους.  
     Βέβαια οφείλουµε να επισηµάνουµε την προσπάθεια του νοµοθέτη να 
προσδώσει αντικειµενικό περιεχόµενο στις ως άνω αόριστες και 
αξιολογικές έννοιες που χρησιµοποιεί στη φράση «…κατά τρόπο που 
προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση…», όταν στην αιτιολογική 
έκθεση του Ν. 3625/2007, στο κεφάλαιο ∆1,  αναφέρει «… κατά τρόπο 
που καταφανώς προκαλεί γενετήσια διέγερση, όπως συµβαίνει µε την 
χυδαία επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας ανηλίκου, 
τον αυνανισµό, την κτηνοβασία, την σαδιστική ή µαζοχιστική 
κακοποίηση…». Είναι φανερό όµως πως  γίνεται µεν επίκληση 
αντικειµενικών στοιχείων προσδιορισµού της αόριστης έννοιας, πλην 
όµως όχι µε επιτυχή τρόπο, καθώς η χρησιµοποιούµενη έννοια µε τα 
στοιχεία αντικειµενικού προσδιορισµού της, µάλλον είναι ελάχιστα 
συµβατά, καθόσον δηµιουργείται εµµέσως µία αστήρικτη παραδοχή, πως 
τέτοια γενετήσια διέγερση και µάλιστα πρόδηλη, προκαλείται από 
«κτηνοβασία», ή «σαδοµαζοχιστική κακοποίηση ανήλικου», ενώ 
αντίθετα τα ίδια αντικειµενικά στοιχεία είναι ικανά να προσδιορίζουν την 
αόριστη και αξιολογική έννοια «…σαφής σεξουαλική συµπεριφορά...» 
που χρησιµοποιείται παγίως και επανειληµµένως από τον υπερεθνικό 
νοµοθέτη. 
     Συνεχίζοντας την ανάλυση της έννοιας «πορνογραφικό υλικό»,      το 
στοιχείο που θα πρέπει πρόδηλα να προκαλεί γενετήσια διέγερση είναι  
«…η αναπαράσταση ή η πραγµατική ή εικονική αποτύπωση σε 
ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώµατος ή µέρους του σώµατος 
ανηλίκου… και πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που 
διενεργείται από ή µε ανήλικο.».  
       Ο νοµοθέτης  τυποποιεί δύο δραστηριότητες πορνογράφησης 
ανηλίκου: α) Την αναπαράσταση η την απεικόνιση, πραγµατική (µε την 
έννοια της αληθινής και υπαρκτής) ή εικονική (µε την έννοια της 
προσποιητής και µη αληθινής) σε οποιοδήποτε υλικό φορέα 
(ηλεκτρονικό ή άλλο) του σώµατος ή µέρους του σώµατος ανηλίκου 
κατά τρόπο που να προκαλεί πρόδηλα γενετήσια διέγερση και β) Την 
αναπαράσταση ή την απεικόνιση- στον ίδιο ως άνω υλικό φορέα- 
πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή µε 
ανήλικο. Υλικός φορέας στον οποίο µπορεί να αναπαρασταθεί ή 
αποτυπωθεί το υλικό της παιδικής πορνογραφίας µπορεί να είναι βιβλίο, 
περιοδικό, ζωγραφιά, βιντεοταινία, ψηφιακός δίσκος, δισκέτα ή cd-rom, 
φωτογραφία και τα αρνητικά της, φιλµ, ιστοσελίδα, χώρος ψηφιακού 
περιβάλλοντος (διαδίκτυο).   
      Αναπαράσταση είναι η µεταφορά της πραγµατικής, ζωντανής εικόνας 
του σώµατος ή µέρους του σώµατος ανηλίκου ή κάθε ασελγούς πράξεως 
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όπου συµµετέχει ανήλικος, πραγµατικής ή εικονικής, σε οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα. 
     Αποτύπωση είναι η απεικόνιση και ο σχηµατισµός της αληθινής ή 
εικονικής εικόνας του σώµατος ή µέρους του σώµατος ανηλίκου καθώς 
και κάθε πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς πράξεως, όπου συµµετέχει 
ανήλικος.  
     Κατά τον Μαργαρίτη225 δε, «Αναπαράσταση ή αποτύπωση είναι η δια 
λέξεων ή άλλων ισοδύναµων τρόπων µετάδοση του νοήµατος, µέσω των 
χαρακτηριστικών προσώπου, σώµατος, κατάστασης, γεγονότος κλπ, 
ώστε να µπορεί κάποιος να σχηµατίσει µια παράσταση περί του σώµατος 
του ανηλίκου ή της ασελγούς πράξης, που ενεργείται από ή µε ανήλικο. 
Αποτύπωση (πραγµατική ή εικονική) είναι η αναπαράσταση της ίδιας 
κατάστασης ή γεγονότος».  
      Στην έννοια της εικονικής αποτύπωσης συµπεριλαµβάνεται και η 
προσοµοιωµένη εικόνα που έχει δηµιουργηθεί µε ηλεκτρονικά µέσα και 
δεν απεικονίζει πραγµατικά και υπαρκτά ανήλικα πρόσωπα, καθώς και η 
αποτύπωση που φαίνεται µεν να απεικονίζει ανήλικους, αλλά στη 
πραγµατικότητα  πρόκειται για τροποποιηµένη εικόνα, τέτοια που τα  
συµµετέχοντα  πρόσωπα, παρουσιάζονται σαν ανήλικοι.  
     Στην έννοια της εικονικής ασελγούς πράξεως συµπεριλαµβάνονται οι 
ασελγείς πράξεις όπου οι συµµετέχοντες υποδύονται τους ανηλίκους ενώ 
είναι ενήλικες καθώς επίσης και οι ασελγείς πράξεις που δεν τελούνται 
πραγµατικά, αλλά εµφανίζονται, ως τέτοιες, µε την βοήθεια της 
τεχνολογίας.  Παρατηρεί  κανείς πως ήδη στην έννοια του 
πορνογραφικού υλικού εισάγεται και το σώµα ή µέρος του σώµατος 
ακόµη και  «εικονικού ανηλίκου», όπου δηλαδή ο  δράστης δραµατοποιεί 
συµπεριφορά ακόµη και εικονικής ασελγούς πράξης. 
 

5.5.2. Τρόποι τέλεσης του εγκλήµατος.  

        Το υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως αναλυτικά το προσεγγίσαµε 
παραπάνω, τυγχάνει το υλικό αντικείµενο συγκεκριµένων 
συµπεριφορών, που ο νοµοθέτης απαριθµεί σωρευτικά στην πρώτη και 
δεύτερη παράγραφο του νέου άρθρου 348Α, προκειµένου να τις 
καταστήσει αξιόποινες και µάλιστα διακεκριµένα αξιόποινες, µε τις 
προϋποθέσεις της τέταρτης παραγράφου και συγκεκριµένα: 
     Στη πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου 348Α τυποποιούνται δεκαέξι 
(16) αξιόποινες συµπεριφορές, που επιφυλάσσουν η καθεµιά, µία 
ξεχωριστή κάθε φορά µεταχείριση στο υλικό παιδικής πορνογραφίας, 
όπως το προσδιορίσαµε παραπάνω. Θα λέγαµε, ότι µε τον τρόπο αυτό 
επιχειρείται να απαξιολογηθεί τιµωρούµενη η εν γένει δηµιουργία και 

                                                
225Μαργαρίτης Μ.  Ποινικός Κώδικας αρ. 348Α ΠΚ. Εκδ. Σάκκουλα 2η έκδοση, 2009 σ. 950 επ 
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εκµετάλλευση υλικού παιδικής πορνογραφίας, µε τον εντοπισµό, την 
αποµόνωση και την εν τέλει τιµώρηση κάθε ενδεχόµενης στιγµής της.   
Έτσι λοιπόν τιµωρείται µε ποινές πληµµεληµατικού χαρακτήρα εκείνος 
που  µε πρόθεση, ήτοι µε επίγνωση των ενεργειών του  και µε 
συγκεκριµένη θέληση να τις πραγµατοποιήσει: 
-     Π α ρ ά γ ε ι   υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι προβαίνει σε όλες 
εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται, για να δηµιουργηθεί τέτοιο υλικό 
παιδικής πορνογραφίας, είτε πρωτότυπο, είτε νέο,  µε τροποποίηση του 
πρωτοτύπου. 
-   ∆ ι α ν έ µ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι προβαίνει σε εκείνη 
την οργανωµένη συµπεριφορά, που αφορά στην παράδοση του υλικού, 
σε συγκεκριµένο και γνωστό  αριθµό αποδεκτών τέτοιου υλικού, µε 
σκοπό την περαιτέρω διάθεσή του. 
-   ∆ η µ ο σ ι ε ύ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι αναλαµβάνει και 
εκτελεί όλες εκείνες τις ενέργειες δηµοσιοποίησης του υλικού, ώστε να 
είναι «αναγνώσιµο», «αναλώσιµο» και χρηστικό σε άγνωστο αριθµό 
αποδεκτών. 
-  Ε π ι δ ε ι κ ν ύ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι προβαίνει σε 
συγκεκριµένες ενέργειες παρουσίασης του υλικού, δηλαδή προσφοράς 
του, έστω και στιγµιαίας, στη θέαση τρίτων ατόµων. 
- Ε ι σ ά γ ε ι στην επικράτεια υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι 
αναλαµβάνει και εκτελεί, είτε οργανωµένα και συστηµατικά, είτε 
ανοργάνωτα και αποσπασµατικά, να διακινήσει τέτοιο υλικό από την 
αλλοδαπή, περνώντας το, από τα σύνορα της χώρας, προς το εσωτερικό.   
-  Ε ξ ά γ ε ι από την επικράτεια υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι 
αναλαµβάνει και εκτελεί, είτε οργανωµένα και συστηµατικά, είτε 
ανοργάνωτα και αποσπασµατικά, να διακινήσει  τέτοιο υλικό προς την 
αλλοδαπή, περνώντας το, από τα σύνορα της χώρας, προς το εξωτερικό.  
-  Μ ε τ α φ έ ρ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι προβαίνει σε 
ενέργειες απλής και µόνο διαµετακοµιδής  του υλικού από έναν τόπο, σε   
κάποιον άλλον συγκεκριµένο τόπο, µε οποιοδήποτε µέσο226. 
- Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας παρέχοντας σε 
συγκεκριµένο αποδέκτη την δυνατότητα απόκτησης τέτοιου υλικού. 
- Π ω λ ε ί  υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι προβαίνει στην έναντι 
τιµήµατος µεταβίβαση της κυριότητάς του επί του υλικού, προς έτερον. 
- ∆ ι α θ έ τ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας εκείνος που αποξενώνεται 
από το πορνογραφικό υλικό που το µεταβιβάζει σε άλλον από 
οποιαδήποτε αιτία227. 
- Α γ ο ρ ά ζ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας, προβαίνει δηλαδή στην µε 
καταβολή τιµήµατος απόκτηση δικαιώµατος κυριότητος επί τέτοιου 
υλικού. 
                                                
226

ΑΠ 465/2008, 1165/2008, 810/2007 ΤΝΠ ∆ΣΑ. 
227ΑΠ 982/1989 ΠοινΧρ Μ 293. 
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-Π ρ ο µ η θ ε ύ ε τ α ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας, προβαίνοντας σε 
όλες εκείνες τις ενέργειες εξασφάλισης του υλικού και για προσωπική 
του χρήση. 
-Α π ο κ τ ά  υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι θέτει οριστικά υπό την 
απόλυτη φυσική του εξουσία, ακόµη και «µακρά χειρί»,  τέτοιο  υλικό.   
-Κ α τ έ χ ε ι  υλικό παιδικής πορνογραφίας, ήτοι θέτει, όχι κατ’ ανάγκη 
οριστικά, αλλά έστω και προσωρινά ή στιγµιαία, υπό την σφαίρα 
εξουσίας του, τέτοιο υλικό, ανεξάρτητα από την όποια άλλη ενδεχόµενη 
σχέση του µε το αντικείµενο, χωρίς να προϋποτίθεται η ενάσκηση 
δικαιωµάτων κυριότητος επ’ αυτού, αλλά  η δυνατότητα της αυτοστιγµεί  
χρήσης του. 
-∆ ι α δ ί δ ε ι πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω 
πράξεων, ήτοι προβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο, προφορικά ή έγγραφα, 
ηλεκτρονικά ή µη, στην παροχή οποιονδήποτε πληροφοριών, έστω και µε 
την µορφή ακόµη των υποθέσεων ή των ενδεχοµένων, περί την τέλεση 
των δεκατεσσάρων προαναφερόµενων συµπεριφορών, ακόµη και σε 
άγνωστο αριθµό ατόµων.  
-Μ ε τ α δ ί δ ε ι  πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω 
πράξεων, ήτοι απευθυνόµενος πάντα σε συγκεκριµένο ακροατήριο 
µεταφέρει συγκεκριµένες πληροφορίες περί την τέλεση των 
δεκατεσσάρων προηγουµένων συµπεριφορών. 
     Φαίνεται από µία πρώτη προσέγγιση πως µεταξύ αυτών των 
επιλεγµένων από το νοµοθέτη συµπεριφορών υφίσταται σχέση αν όχι 
πάντοτε  επικάλυψης, σίγουρα πάντως επιµέρους κάλυψης. 
Προσπαθώντας  ο νοµοθέτης να αναλύσει και να «συλλάβει» κάθε 
επιµέρους  στιγµή πραγµάτωσης της ανεπιθύµητης  εν γένει 
συµπεριφοράς δηµιουργίας και εκµετάλλευσης υλικού παιδικής 
πορνογραφίας τιµώρησε όλες εκείνες τις ενέργειες που αποτελούν 
ουσιαστικά τις επιµέρους εκφάνσεις του φαινόµενου κατά την 
συγκρότηση και δηµιουργία του. Έτσι όµως λογικά,  η µία τιµωρούµενη 
ενέργεια συνιστά πρόδροµο στάδιο της επόµενης, που µε τη σειρά της 
είναι το πρόδροµο στάδιο της µεθεπόµενης. Επιπλέον µπορεί µια 
τιµωρούµενη ενέργεια να εµπεριέχει κάποια από τις προηγούµενες  σε 
αυτόν  τον κύκλο συγκρότησης του φαινόµενου.  
     Ο κύκλος λοιπόν ξεκινά από τον δηµιουργό του υλικού παιδικής 
πορνογραφίας και συνεχίζει µε εκείνον που διανέµει το παραχθέν υλικό, 
στη συνέχεια µε εκείνον που µπορεί να το δηµοσιεύει και ούτως καθεξής. 
Όµως εκείνος που για παράδειγµα διανέµει το υλικό, δεν το κατέχει 
άραγε συγχρόνως; Εκείνος που πουλά τέτοιο υλικό, συγχρόνως δεν το 
διαθέτει; Η εκείνος που αγοράζει υλικό παιδικής πορνογραφίας, µήπως 
δεν το προµηθεύεται ή το αποκτά συγχρόνως; Είναι βέβαιο, λογικό και 
αναµενόµενο οι ανωτέρω προβλεπόµενες αξιόποινες συµπεριφορές να 
επικαλύπτουν ίσως η µία την άλλη, αυτό όµως σε τίποτε δεν 
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διαφοροποιεί το αποτέλεσµα της σε κάθε περίπτωση πραγµάτωσης του 
αδικήµατος. Αυτός ο εντοπισµός των επιµέρους συµπεριφορών και η 
τιµώρησή τους σηµαίνει πως η  οποιαδήποτε  σχέση του δράστη µε το 
υλικό παιδικής πορνογραφίας οδηγεί στην τιµώρησή του, είτε είναι απλός 
κάτοχος του υλικού, είτε αποκτών, αγοραστής και κάτοχος αυτού 
συγχρόνως. Η όποια πολλαπλότητα της σχέσης του δράστη µε το υλικό 
παιδικής πορνογραφίας, προφανώς  αξιολογείται στο στάδιο  
επιµέτρησης της όποιας επιβληθησόµενης ποινής. 
     Εκείνο όµως που επιπλέον αξίζει να παρατηρήσει κανείς, είναι η 
επιλογή του νοµοθέτη να διευρύνει τον κύκλο των ενεχοµένων 
προσώπων µε την προσθήκη των δύο τελευταίων αξιόποινων 
συµπεριφορών της διάδοσης ή µετάδοσης πληροφοριών, περί της 
τέλεσης των προηγουµένων δεκατεσσάρων αξιοποίνων συµπεριφορών 
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 348Α. Πρόκειται ουσιαστικά για 
συµπεριφορές  που ανήκουν από αντικειµενική άποψη  στο πεδίο µιας 
χαλαρής συµµετοχικής δραστηριότητας σε σχέση µε τις λοιπές 
αξιόποινες πράξεις της παραγράφου αυτής, ενδεχοµένως υπό 
διαφορετικές συνθήκες, ακόµη και µη τιµωρητέες ή έστω µετά βίας 
τιµωρητέες, αξιολογούµενες ίσως στο πλαίσιο µιας απλής συνέργειας. 
Εξαιτίας όµως της ιδιαίτερης διακινδύνευσης στην  οποία θέτουν το 
προστατευόµενο έννοµο αγαθό,  κρίθηκε από το νοµοθέτη αναγκαία,  η  
«αναβάθµισή τους» στο επίπεδο ακόµη και της αυτουργίας του 
τυποποιηµένου αδικήµατος.   
     Τυποποίηση όµως αξιόποινων συµπεριφορών σε σχέση µε το υλικό 
παιδικής πορνογραφίας γίνεται και στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου, 
όπου προστίθεται ένα νέο αντικειµενικό στοιχείο που καθιστά θα λέγαµε 
τις ίδιες σχεδόν συµπεριφορές της προηγούµενης παραγράφου 
διακεκριµένες περιπτώσεις µε αυστηρότερα πλαίσια ποινών. Το νέο 
αντικειµενικό στοιχείο είναι το µέσο τέλεσης του αδικήµατος ή το 
περιβάλλον τέλεσης του αδικήµατος.  
      Συγκεκριµένα, ο νοµοθέτης διακρίνει µία ξεχωριστή περίπτωση 
πραγµάτωσης του ανεπιθύµητου φαινόµενου δηµιουργίας και 
εκµετάλλευσης υλικού παιδικής πορνογραφίας, απολύτως σύγχρονη και 
επίκαιρη, ιδιαίτερα επικίνδυνη και πολύ συχνότερη. Η περίπτωση αφορά 
την ανάπτυξη παρόµοιων συµπεριφορών µε εκείνες της προηγούµενης 
παραγράφου µε την χρήση όµως ηλεκτρονικού υπολογιστή ή στο 
ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου. 
        Όποιος λοιπόν από πρόθεση και µε την χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή διαδικτύου παράγει, προσφέρει, πουλά ή µε οποιονδήποτε 
τρόπο διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει 
υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την 
τέλεση των παραπάνω πράξεων τιµωρείται µε ποινή επίσης 
πληµµεληµατικού χαρακτήρα, όµως µε αυξηµένα πλαίσια σε σχέση µε 
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εκείνα της προηγούµενης παραγράφου. Οι συµπεριφορές της δεύτερης 
παραγράφου είναι οι προβλεπόµενες και στην πρώτη, κατά τι λιγότερες 
και µε µία µόνο διαφοροποίηση, την προσθήκη της ενέργειας της 
διαβίβασης υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η διαβίβαση τέτοιου υλικού 
µε την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε περιβάλλον διαδικτύου 
(οπότε αναγκαία συνυπάρχει και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή) 
συνίσταται στην απλή µεταβίβαση του υλικού σε τρίτο ακόµη και εάν 
δεν έγινε προηγούµενη χρήση του υλικού από τον διαβιβάζοντα. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν όλα όσα έχουν αναφερθεί για κάθε συµπεριφορά 
ξεχωριστά κατά την ανάπτυξη της προηγούµενης παραγράφου. Πρέπει 
µόνο να επισηµάνουµε πως η διαφοροποίηση της σηµαντικότητας των 
αυτών πράξεων της δεύτερης παραγράφου συνίσταται στην ευκολία µε 
την οποία µπορούν να επιτυγχάνονται αλλά και στην για τον λόγο αυτό 
επιπρόσθετη επικινδυνότητά τους σε σχέση µε εκείνες της πρώτης 
παραγράφου. 
     Στο σηµείο αυτό αξίζει να εξετάσουµε τη στάση του Έλληνα 
νοµοθέτη,  σε σχέση και σε σύγκριση, τόσο µε τις αντίστοιχες 
προβλέψεις της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης,  για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση, όσο και µε τις σχετικές ρυθµίσεις της 2011/92/ΕΕ  οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
-     Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 20 της Σύµβασης, θεσπίζεται 
η υποχρέωση των κρατών µελών να ποινικοποιήσουν τις κάτωθι εκ 
προθέσεως και άνευ νοµίµου δικαιώµατος τελούµενες συµπεριφορές: 
α. την παραγωγή παιδικού πορνογραφικού υλικού,  
β. την προσφορά ή η διάθεση παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
γ. τη διανοµή ή µετάδοση παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
δ. την προµήθεια παιδικού πορνογραφικού υλικού για ίδια χρήση ή για 
χρήση τρίτου, 
ε. την κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού και 
στ. την εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδικό πορνογραφικό υλικό, 
µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
      Ξεκινώντας από την αποσαφήνιση των προθέσεών του, στην οποία 
προέβη ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, στο τελευταίο εδάφιο της σηµείωσης µε 
αριθµό 139, της Αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, όπου διακηρύττει 
το πνεύµα και την λογική τιµώρησης των επιλεγµένων από αυτόν  
αξιόποινων συµπεριφορών, δηλώνει  ότι για να περιοριστεί η παραγωγή 
υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να επιβάλλονται ποινικές 
κυρώσεις στη συµπεριφορά κάθε συµµετέχοντα στην αλυσίδα, από την 
παραγωγή, έως την κατοχή. Αυτή λοιπόν την αλυσίδα της εγκληµατικής 
συµπεριφοράς σχηµατίζουν, κατά την άποψή του, οι οκτώ (8) ως άνω 
αναφερόµενες συµπεριφορές. Επεξηγώντας τις περισσότερες από αυτές, 
αναφέρει, ότι όταν µιλά για «προσφορά» πορνογραφικού υλικού, εννοεί 
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την κατεξοχήν δραστηριότητα παροχής τέτοιου υλικού, ενώ όταν µιλά 
για «διάθεση», εννοεί κάθε ενέργεια, που χωρίς να συνιστά αυτούσια 
προσφορά πορνογραφικού υλικού, ωστόσο θέτει στη διάθεση του 
καθένα, τα µέσα και τους τρόπους ανεύρεσής του. Ως «διανοµή», εννοεί 
την ενεργό διάδοση του πορνογραφικού υλικού, ενώ ως «µετάδοση», την 
µε οποιοδήποτε τρόπο (πώληση ή κάθε παροχή) µεταβίβαση του 
παιδικού πορνογραφικού υλικού σε άλλο πρόσωπο. Τέλος, όπως 
δηλώνεται στην µε αριθµό 140 σηµείωση της αιτιολογικής έκθεσης, η στ΄ 
περίπτωση συνιστά  ένα νέο στοιχείο, που εισάγεται στην παρούσα 
σύµβαση. Σκοπός  είναι να καταστεί αξιόποινη και η απλή θέαση 
πορνογραφικού υλικού on line, µε  πρόσβαση σε ιστοσελίδες παιδικής 
πορνογραφίας, χωρίς να απαιτείται έτσι η εξασφάλιση, απόκτηση ή 
κατοχή του υλικού αυτού.  
     Παρατηρεί λοιπόν κανείς πως ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, έχοντας τον 
ίδιο στόχο, που µάλιστα τον διακηρύττει στην σηµείωση 139 της 
αιτιολογικής του έκθεσης, δεν προβαίνει σε απαρίθµηση υπερβολικού 
αριθµού συµπεριφορών, αλληλοκαλυπτόµενων ή έστω εν µέρει, 
επικαλυπτόµενων µεταξύ τους, αντίθετα µε µία λιτή παράθεση, µόλις 
οκτώ (8) ενεργειών, θεωρεί πως ποινικοποιεί αποτελεσµατικά τους 
επιµέρους «κρίκους» και τελικά την «αλυσίδα» του εγκλήµατος της 
πορνογράφησης ανηλίκων.  
      Αξίζει όµως να σηµειώσουµε την σκόπιµη προφανώς «παράλειψη» 
του Έλληνα νοµοθέτη να ποινικοποιήσει και την συµπεριφορά της εν 
γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδικό πορνογραφικό υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ο νοµοθέτης έθεσε το 
όριο αξιοποίνου των σχετικών συµπεριφορών στην απόκτηση ή την  
κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Πριν την απόκτηση του υλικού 
από τον δράστη ή πριν την θέση του υλικού αυτού υπό την εξουσίασή 
του, θεωρεί ο νοµοθέτης κάθε άλλη συµπεριφορά αδιάφορη ποινικά. Η εν 
γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό µέσω της 
τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας συνιστά προφανώς µία 
προπαρασκευαστική πράξη της απόκτησης ή της κατοχής, αµέσως 
βέβαια συνεχόµενη µαζί τους. 
     Ο Έλληνας νοµοθέτης συνειδητά επέλεξε να αφήσει ατιµώρητη την 
ενέργεια και µόνο πρόσβασης σε τέτοιο υλικό, θέτοντας µέχρι το σηµείο 
αυτό, το θεµιτό άσκησης του νόµιµου και συνταγµατικού δικαιώµατος 
του πολίτη στην «πληροφορία», στην «επικοινωνία» αλλά και εν γένει 
στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ωστόσο οφείλουµε να 
επισηµάνουµε την στοχευµένη αυτή «παράλειψή» του, που αποτέλεσε 
εκτός από συνειδητή επιλογή και θέση του, επιπλέον και νόµιµο 
δικαίωµά του, απορρέον από την παράγραφο 4, του άρθρου 20 της 
Σύµβασης που παρείχε στα κράτη µέλη τη δυνατότητα µη τιµώρησης της 
εν λόγω συµπεριφοράς.  
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 -    Ο Έλληνας νοµοθέτης όµως είχε ως σηµατωρό, όχι την Σύµβαση, 
αλλά τις προβλέψεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση των 
δικαιωµάτων του Παιδιού του Ο.Η.Ε., το οποίο εξάλλου κύρωσε µε το 
νόµο που εισήγαγε και το τροποποιηµένο, ως έχει σήµερα, άρθρο 348Α 
ΠΚ, ήτοι το ν. 3625/2007, όπου στο τρίτο άρθρο (του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου) και στην πρώτη παράγραφό του, θεσπίζεται η υποχρέωση 
των κρατών µελών να ποινικοποιήσουν ως minimum αξιόποινων 
ενεργειών και δραστηριοτήτων, την παραγωγή, διανοµή, διάδοση, 
εισαγωγή, εξαγωγή, προσφορά, πώληση και κατοχή µε σκοπό την 
παιδική πορνογραφία.  
          Ακολουθώντας ο νοµοθέτης κατά γράµµα την επιταγή της 
διάταξης, αύξησε κατά πολύ την «περίµετρο της αλυσίδας του 
εγκλήµατος» προσθέτοντας σε αυτήν επιπλέον δέκα αξιόποινες 
συµπεριφορές. Το δικαίωµα ασφαλώς το είχε από την ελευθερία που του 
έδιδε η παραπάνω διάταξη που αναφέρεται σε «minimum» τιµωρητέων 
από τους εθνικούς νοµοθέτες συµπεριφορών. Φαίνεται πως ο επί πολλά 
έτη «εφησυχασµός» του στο να κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, 
τον οδήγησε σε µία καθ’ υπερβολή ενάσκηση της δυνατότητάς του να 
καταστήσει αξιόποινες πολύ περισσότερες συµπεριφορές από τις διά του 
Πρωτοκόλλου ενδεικνυόµενες. «∆ιακήρυξε» έτσι δικαιολογηµένα την 
αποφασιστική αλλαγή της στάσης του, επί το αυστηρότερο, πλην όµως  
όχι µε τον καταλληλότερο τρόπο, καθώς αυτή η σώρευση των 
αξιόποινων συµπεριφορών της πρώτης παραγράφου του άρθρου 348Α 
ΠΚ δηµιουργεί σύγχυση και ερµηνευτικά προβλήµατα που πρέπει 
απαραιτήτως να αποφεύγονται σε ποινικές διατάξεις που τυποποιούν 
αδικήµατα.  
-      Μετά την παρουσίαση της θέσης του Έλληνα νοµοθέτη στο ζήτηµα 
ποινικοποίησης των αξιόποινων συµπεριφορών σε σχέση µε το σύγχρονό 
του διεθνές νοµοθετικό περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η  
εξέταση της θέσης του και υπό το πρίσµα του εσχάτως διαµορφωθέντος 
ευρωπαϊκού δικαίου στο ζήτηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, ώστε να 
διαπιστώσουµε τις όποιες αποκλίσεις και να προτείνουµε τις ενδεχόµενες 
αναγκαίες προσαρµογές.  
       Αναφερθήκαµε ήδη στην οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.   
       Ως προς τα αδικήµατα που αφορούν την παιδική πορνογραφία 
υφίσταται το άρθρο 5 της νέας πρότασης, σύµφωνα µε το οποίο,  
τιµωρητέες αξιόποινες συµπεριφορές συνιστούν οι περιγραφόµενες στις 
παραγράφους 2, έως 6 και συγκεκριµένα οι:  
α) Η απόκτηση ή κατοχή παιδοπορνογραφικού υλικού που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος (παράγραφος 2). 
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β) Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος (παράγραφος 3). 
γ) Η διανοµή, διάδοση ή µετάδοση παιδοπορνογραφικού υλικού που 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη (παράγραφος 4). 
δ) Η προσφορά, η παροχή ή µε άλλο τρόπο διάθεση παιδοπορνογραφικού 
υλικού που τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο 
όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη (παράγραφος 5) και 
ε) Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού υλικού που τιµωρείται µε στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη, παρά το ότι µε την πρόταση-οδηγία προτεινόταν 
ανώτερη ποινή τουλάχιστον 5 ετών (παράγραφος 6). 
     Βεβαίως η οδηγία εισάγει ανάµεσα σε άλλες και µία ξεχωριστή 
κατηγορία αδικηµάτων που σε κάποιο βαθµό σχετίζεται µε αυτό της 
παιδικής πορνογραφίας και αφορά την προαγωγή της σχέσης των 
ανηλίκων µε πορνογραφικές παραστάσεις, στην οποία κατηγορία θα 
αναφερθούµε παρακάτω, στα συµπεράσµατα του παρόντος κεφαλαίου. 
    Ως προς τις  αξιόποινες συµπεριφορές παιδικής πορνογραφίας 
παρατηρούµε πως ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, συνεχίζει να µην αποδύεται 
σε  «αγώνα» ανεύρεσης και τιµώρησης ολοένα και περισσότερων 
συµπεριφορών, όπως έπραξε ο Έλληνας νοµοθέτης, προφανώς διότι του 
αρκούν αυτές, που επί σειρά νοµοθετηµάτων επαναλαµβάνονται στα 
διεθνή νοµοθετικά κείµενα, κάθε άλλη δε επιπλέον αυτών, µάλλον 
συσκοτίζει και προκαλεί σύγχυση, παρά εντοπίζει το αδίκηµα σε κάποια 
άλλη του «στιγµή». Σχεδόν  ίδιες οι αναφερόµενες στη Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης (άρθρο 20) αξιόποινες συµπεριφορές, 
επαναλαµβάνονται  και στη τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία µε ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις (στην οδηγία προστίθεται η ενέργεια της «διάδοσης» 
και στη θέση της «προµήθειας», τιµωρείται η «απόκτηση»). Συνεπώς δε 
νοµίζουµε πως έχουµε να συµπληρώσουµε κάτι περισσότερο, από όσα 
αναφέραµε ήδη παραπάνω και σε σχέση µε την σύγκριση µε τις 
προβλέψεις της Σύµβασης, εκτός όµως από κάτι που προκύπτει, ως 
σηµαντικό και συγκεκριµένα: 
    Με τη νέα  οδηγία ακολουθείται και πάλι η ίδια  λογική της 
ποινικοποίησης, ακόµη και της απλής πρόσβασης σε πορνογραφικό 
υλικό, χωρίς να είναι απαραίτητη η απόκτησή του ή η κατοχή του εκ 
µέρους του προσβάντος  σε τέτοιο υλικό  και µάλιστα άνευ επιφυλάξεως, 
ήτοι χωρίς να παρέχει στα κράτη µέλη το δικαίωµα επιλογής τους περί 
του εάν θα αποδεχθούν την ποινικοποίηση τέτοιας συµπεριφοράς.  
    Ήδη αναφερθήκαµε στη στάση του Έλληνα νοµοθέτη που συνειδητά 
επέλεξε να θέσει το όριο του αξιοποίνου στην συµπεριφορά της 
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απόκτησης ή κατοχής τέτοιου υλικού, αδιαφορώντας για κάθε 
προγενέστερη συµπεριφορά του δράστη και εάν ακόµη εκείνη µπορεί να 
συνέχεται στενά µε τις συµπεριφορές της  απόκτησης  ή της κατοχής.  
    Γίνεται φανερό πως από τη στιγµή που  η νέα οδηγία παράγει έννοµες 
συνέπειες, θα πρέπει ο ποινικός µας νοµοθέτης να µεταθέσει το όριο του 
αξιοποίνου των συµπεριφορών του 348Α ΠΚ, σε συµπεριφορά 
προγενέστερη της απόκτησης ή κατοχής πορνογραφικού υλικού, που 
βέβαια συνέχεται άµεσα και άρρηκτα µαζί τους. Οφείλει να 
ποινικοποιήσει και την συµπεριφορά της απλής πρόσβασης σε τέτοιο 
υλικό, ανεξάρτητα από το εάν ο «δράστης» καταστεί προσωρινός ή 
µόνιµος κάτοχος αυτού. Το ερώτηµα ασφαλώς που θα προκύψει είναι 
κατά πόσο µία τέτοια αυστηροποίηση της διάταξης θα σηµάνει 
προβλήµατα δεοντολογικού και ουσιαστικού περιεχοµένου. Μήπως θα 
κινδυνεύει ακόµη και ο «τυχαία»  εγκλωβισθείς σε µία ιστοσελίδα 
τέτοιου περιεχοµένου, να κατηγορηθεί για ένα τόσο σοβαρό αδίκηµα ; 
Μήπως θα προσβάλλεται το συνταγµατικό δικαίωµα του πολίτη στην 
ελευθερία του «πληροφορείσθαι» ;  
      Προς διευκόλυνση και µόνο -και όχι προς απάντηση- των 
ερωτηµάτων αυτών, αξίζει να  αναφέρουµε την άκρως σηµαντική 
αιτιολόγηση της «ρύθµισης» εκ µέρους του Ευρωπαίου νοµοθέτη, κατά 
την εισαγωγή της (άρθρο 20 περ. στ΄), στη Σύµβαση  του Συµβουλίου της 
Ευρώπης,  για την προστασία του παιδιού από την γενετήσια 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, όταν στη µε αριθµό 140 σηµείωσή του, 
επί της Αιτιολογικής Εκθέσεως της σύµβασης, σηµειώνεται πως «…   Η 
πρόθεση ασφαλώς του θεατή τέτοιου υλικού συνιστά απαραίτητη 
προϋπόθεση κατάφασης ενοχής, µπορεί δε να συνάγεται  από το γεγονός 
ότι πρόκειται για επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά του ή από την εκ 
µέρους του καταβολή αντιτίµου για την θέαση του υλικού….».  Ο τυχαία 
εγκλωβισθείς διαδικτυακός επισκέπτης σε ιστοσελίδα παιδικού 
πορνογραφικού περιεχοµένου δε θα τιµωρείται, ενδεχοµένως ούτε θα 
κατηγορείται, εφόσον δεν είναι «συνήθως και επανειληµµένως 
εγκλωβισµένος» σε τέτοιες σελίδες. Προφανώς η πρόθεσή του να 
επισκέπτεται σκόπιµα τέτοιες ιστοσελίδες είναι που θα τον κατατάξει 
στους δράστες παιδικής πορνογραφίας. 
     Στην πράξη όµως οφείλουµε να επισηµάνουµε το πρόβληµα, που, 
τουλάχιστον σε επίπεδο εντοπισµού των χρηστών τέτοιων ιστοσελίδων, 
θα δηµιουργηθεί, καθώς και εάν δεν ασκηθούν τελικώς ποινικές διώξεις 
σε βάρος τους,  είναι βέβαιο πως θα «ενοχληθούν» τιθέµενοι στο 
στόχαστρο των αρχών δίωξης και λόγω της αναγκαίας παρακολούθησής 
τους (προς  διαπίστωση ίσως της όποιας εξακολουθητικής συµπεριφοράς 
τους). Επιπλέον τίθεται  µε ανησυχία το «ερώτηµα» συνταγµατικής 
νοµιµότητας, ακόµη και της διαδικασίας προκαταρκτικής εξέτασης -πόσο 
µάλλον της προανακριτικής ή ανακριτικής- στην οποία ενδεχοµένως θα 
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υποβάλλονται πολίτες προς εξακρίβωση της συχνής ή όχι, από µέρους 
τους επισκεψιµότητας τέτοιων ιστοσελίδων, από το γεγονός και µόνο της 
πρόσβασής τους σε αυτές.  
     Η αλήθεια όµως είναι πως το ερώτηµα φαίνεται να απλοποιείται 
αναλογιζόµενος κανείς την δυνατότητα ύπαρξης δικλείδων ασφαλείας 
κατά της αδικαιολόγητης «παρακολούθησης» διαδικτυακών επισκεπτών 
και πολύ περισσότερο του αδικαιολόγητου διασυρµού τους σε πάσης  
φύσεως προανακριτικές διαδικασίες. Για παράδειγµα, το απλούστερο που 
είναι βέβαιο, πως θα συµβαίνει, έχει να κάνει µε την επιχείρηση 
ταυτοποίησης του διαδικτυακού ίχνους του επισκέπτη, µόνο σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται από τις αρχές η επανειληµµένη του, 
«ύπαρξη» σε τέτοιους διαδικτυακούς χώρους και ιδίως, όταν για την 
είσοδό τους σε αυτούς απαιτείται χρηµατικό αντάλλαγµα. Στη περίπτωση 
και µόνο αυτή θα δικαιούνται οι διωκτικές αρχές να προβαίνουν στην 
ταυτοποίηση του χρήστη, µε το αντίστοιχο διαδικτυακό του «ίχνος», 
ώστε η όποια µεταγενέστερη δυσµενή του ποινικοδικονοµική 
αντιµετώπιση, να τελεί υπό την ασφαλή -για τις αρχές δίωξης- συνθήκη 
της εν γνώσει από µέρους του και επί σκοπό απόλαυσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού, παράνοµη πρόσβαση σε τέτοιες 
ιστοσελίδες.  
     Ωστόσο, παρά τα όσα µέτρα ασφαλείας και εάν λαµβάνονται, για να 
αποφεύγεται η ενδεχόµενη ταλαιπωρία, αθώων πολιτών, θεωρούµε, πως 
ακόµη και σε σχέση µε τους «ένοχους» εκείνους πολίτες που σκοπίµως 
αποκτούν πρόσβαση σε διαδικτυακές ιστοσελίδες τέτοιου περιεχοµένου, 
το συνταγµατικό ζήτηµα της προσβολής των ατοµικών τους 
δικαιωµάτων, έκφρασης, ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς 
τους, επικοινωνίας και πληροφόρησης δικαιολογηµένα ανακύπτει, κάτι 
που θα απασχολήσει µετά βεβαιότητος την επιστηµονική κοινότητα, 
κατά τον χρόνο υιοθέτησης της νέας οδηγίας. Η ποινική τιµώρηση της 
βούλησης και του φρονήµατος του πολίτη, είναι «προ των πυλών». Ο 
ένοχος αυτός «διαδικτυακός επισκέπτης» δεν πράττει τίποτε περισσότερο 
από το να βλέπει απλώς, αυτό που ελεύθερα κυκλοφορεί στο χώρο του 
διαδικτύου. Σε τι άραγε διαφέρει  ο εν λόγω (διαδικτυακός) επισκέπτης, 
από τον επισκέπτη ενός καταστήµατος «ερωτικών ειδών (sex shop)», που 
απλώς, όπως και ο διαδικτυακός του οµογάλακτος, συνηθίζει, διότι του 
αρέσει, να κοιτάζει, χωρίς να τα αγοράζει, περιοδικά ή άλλο υλικό 
παιδικής πορνογραφίας ; Προφανώς δε διαφέρει σε τίποτε. Και όµως η 
υιοθέτηση της  ευρωπαϊκής αυτής οδηγίας θα οδηγεί σε αυτή την 
απαράδεκτη άνιση αντιµετώπιση δίωξης και καταδίκης του ενός και  
αδιαφορίας για τον άλλον. Το βέβαιο είναι πως και οι δυο «επισκέπτες» 
πράττουν το ίδιο ακριβώς, προσβάλλουν το όποιο έννοµο αγαθό -εφόσον 
το προσβάλλουν- στον ίδιο βαθµό και εν τέλει αντιµετωπίζονται  
διαφορετικά.  
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      ∆ικαιολόγηση βρίσκει κανείς, αν σκεφθεί. πως ο ευρωπαίος 
νοµοθέτης δεν αποσκοπεί στη τιµώρηση του «παιδόφιλου» δράστη, 
επειδή πραγµατώνει την «επιθυµία» του, αλλά επειδή το πράττει, διά του 
διαδικτύου, προσφέροντας έτσι σε κάποιους το κίνητρο να «ανεβάζουν» 
τέτοιο υλικό στο διαδίκτυο και ουσιαστικά να συγκροτείται η θηριώδης 
οµολογουµένως σήµερα παιδοπορνογραφική διαδικτυακή αγορά. Είναι 
φανερό, πως αυτό είναι που προβληµατίζει τον υπερνοµοθέτη, ιδιαίτερα 
εάν λάβει κανείς υπόψη του και την -για πρώτη φορά τουλάχιστο- 
νοµοθετική του απόπειρα για διαδικτυακό έλεγχο και απαγόρευση228.  
Εµµέσως συνεπώς µπορεί να εκληφθεί η παραπάνω τιµώρηση του 
παιδόφιλου διαδικτυακού «επισκέπτη» και ως µία προτροπή του 
νοµοθέτη προς εκείνον, να στρέψει την ικανοποίηση της «ανάγκης του» 
σε επισκέψεις, προς άλλους φυσικούς χώρους, εγκαταλείποντας  τον 
διαδικτυακό, που πλέον µπορεί να του «κοστίζει» ακόµη και την 
προσωπική του ελευθερία.  
    Η αιτιολόγηση για την άνιση αυτή µεταχείριση των διαδικτυακών 
παιδόφιλων «επισκεπτών» µπορεί ίσως και να είναι πειστική, ωστόσο το 
πρόβληµα παραµένει. Τι είναι αυτό που απαξιολογείται στην εν λόγω 
συµπεριφορά και ποινικοποιείται ; Ποιο είναι το έννοµο αγαθό που 
προσβάλλεται από την απλή αυτή συµπεριφορά, θέασης και µόνο, του 
υλικού που  «κυκλοφορεί» είτε στο διαδίκτυο, είτε σε φυσικούς χώρους 
καταστηµάτων ;  
    Πρέπει λοιπόν κανείς να επιλέξει το πολυτιµότερο: Την προάσπιση του 
φρονήµατος σε κάθε περίπτωση, ή την τιµώρησή του, για εξαιρετικούς 
λόγους συρρίκνωσης της παιδοπορνογραφικής διαδικτυακής αγοράς. 
Μέχρι σήµερα αλλά και µέχρι την υιοθέτηση της εν λόγω οδηγίας, είναι 
βέβαιο, πως ο νοµοθέτης επιλέγει το πρώτο, ωστόσο είναι επίσης βέβαιο, 
πως µετά την υιοθέτησή της, θα αναγκαστεί να επιλέξει το δεύτερο.  
     Μετά την εκτενή οµολογουµένως συγκριτική εξέταση της εµφάνισης 
του πορνογράφου στις πρώτες δύο παραγράφους του άρθρου 348Α ΠΚ 
και σε σχέση µε την εµφάνισή  του στα σύγχρονα υπερεθνικά νοµοθετικά 
κείµενα, συνεχίζουµε την ανάλυση του άρθρου 348Α ΠΚ και κατά τις 
υπόλοιπες παραγράφους.  

                                                
228 Το άρθρο 21 της νέας  πρότασης  για οδηγία έχει, ως ακολούθως: 
                                                                Άρθρο 21 
                    Φραγή στην πρόσβαση σε ιστότοπους µε παιδοπορνογραφικό υλικό 
 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να επιτύχουν φραγή ως προς την 
πρόσβαση των χρηστών του ∆ιαδικτύου σε σελίδες του ∆ιαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Η φραγή ως προς την πρόσβαση γίνεται υπό τον όρο της ύπαρξης επαρκών 
εγγυήσεων, ειδικότερα για να εξασφαλίζεται ότι η φραγή περιορίζεται στα αναγκαία, ότι οι χρήστες 
πληροφορούνται τον λόγο της απαγόρευσης, και ότι οι πάροχοι περιεχοµένου ενηµερώνονται, κατά το 
δυνατόν, ως προς τη δυνατότητα προσφυγής. 
 2. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να 
αφαιρούνται οι σελίδες του ∆ιαδικτύου που περιέχουν ή διαδίδουν παιδοπορνογραφικό υλικό. 
   
 



 166 

        Ενώ λοιπόν οι ως άνω αναφερόµενες συµπεριφορές, προβλεπόµενες 
στις πρώτες δύο παραγράφους του άρθρου 348Α , τυγχάνουν αξιόποινες 
µε προβλεπόµενες ποινές πληµµεληµατικού χαρακτήρα, αποκτούν 
κακουργηµατικό χαρακτήρα, υπό τις προϋποθέσεις της τέταρτης και 
τελευταίας παραγράφου του άρθρου και συγκεκριµένα: 
Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 348Α συνιστά πράγµατι την 
διακεκριµένη µορφή των αδικηµάτων που περιγράφονται στις πρώτες 
δύο παραγράφους, επισύροντας αυστηρές ποινές κακουργηµατικού 
χαρακτήρα, εφόσον συντρέχουν δύο κατηγορίες διαζευκτικών 
προϋποθέσεων. 
      Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην προσωπικότητα του δράστη και 
στη µορφή της ροπής του στο  έγκληµα. Αν λοιπόν ο δράστης τέλεσε τα 
εγκλήµατα των πρώτων δύο παραγράφων, είτε κατ’ επάγγελµα, είτε κατά 
συνήθεια, τότε η πολιτεία διαφοροποιεί την στάση της απέναντι στη 
συµπεριφορά του. Κρίνει την συµπεριφορά του ακραία επικίνδυνη και 
επιβλαβή, µε συνέπεια να του επιφυλάξει την χειρότερη δυνατή ποινική 
αντιµετώπιση. 
      Η δεύτερη κατηγορία διαζευκτικών προϋποθέσεων αναφέρεται στις 
ιδιαίτερα επιβλαβείς για το θύµα συνθήκες, υπό τις οποίες µπορεί να 
ενήργησε ο δράστης. Εφόσον λοιπόν η παραγωγή του υλικού της 
παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της 
ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωµατικής δυσλειτουργίας λόγω 
οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας 
ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το 
δέκατο πέµπτο έτος, τότε και πάλι η πολιτεία επιφυλάσσει στον δράστη 
την ίδια διακεκριµένη ποινική αντιµετώπιση.  
    Αναφερόµενοι στην πρώτη κατηγορία διαζευκτικών προϋποθέσεων 
πρέπει να σηµειώσουµε ότι :  Κατά τη διάταξη  του άρθρου 13 
περίπτωση στ' του  ΠΚ, που προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
2408/1996,  «κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν 
από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την υποδοµή που έχει 
διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης 
προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Κατά συνήθεια 
τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση 
της πράξης, προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του 
συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του 
δράστη».  
     Ο σκοπός λοιπόν του δράστη για πορισµό εισοδήµατος που πρέπει να 
προκύπτει, είτε από την επανειληµµένη τέλεση έστω και µιας από τις 
πράξεις των δύο πρώτων παραγράφων του άρθρου 348Α ΠΚ, είτε από την 
υποδοµή που έχει διαµορφώσει προκειµένου να επιδίδεται 
επανειληµµένως στις προαναφερόµενες πράξεις, είναι που τον διακρίνει 
από τις λοιπές περιπτώσεις πληµµεληµατικού χαρακτήρα. Επίσης 
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κακουργηµατικός χαρακτήρας στις πράξεις του δράστη προσδίδεται εάν 
προκύπτει, ως στοιχείο του χαρακτήρα του, η σταθερή ροπή του για 
διάπραξη αυτών των συγκεκριµένων εγκληµάτων του άρθρου 348Α , που 
σίγουρα θα πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον από µία συµπεριφορά 
επανειληµµένης τέλεσης των συγκεκριµένων αδικηµάτων.  
     Σχετικά  µε την κατ’ επάγγελµα τέλεση των πράξεων της  1ης και 2ης 
παραγράφου του άρθρου 348Α ΠΚ, µπορεί κανείς να  ισχυρισθεί µε 
ασφάλεια πως οι περισσότερες εξ αυτών συνδέονται συνήθως µε τον 
σκοπό για πορισµό εισοδήµατος, ώστε είτε η επανειληµµένη τέλεσή τους, 
είτε οι εκάστοτε υποδοµές που έχει ο δράστης αναπτύξει ειδικά για την 
τέλεση της πράξης του, να οδηγούν σε κακουργηµατική τιµώρηση του 
δράστη. Από αυτές τις πράξεις, κυρίως η παραγωγή πορνογραφικού 
υλικού, µπορεί και να µην τελείται  επανειληµµένως, υποπίπτει όµως 
στην διακεκριµένη περίπτωση και µόνο από την ιδιαίτερη υποδοµή που 
έχει ενδεχοµένως αναπτύξει ο δράστης για την από µέρους του σταθερή 
και επανειληµµένη διάπραξη των ενεργειών του. 
      Οι πράξεις όµως της προµήθειας, απόκτησης και κατοχής υλικού 
παιδικής πορνογραφίας, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την 
προσπάθεια στοιχειοθέτησης της διακεκριµένης τους µορφής, ως κατ’ 
επάγγελµα τελούµενες. Εφόσον δεν διαπιστώνεται άλλη πράξη, επόµενης 
µεταβίβασης του υλικού ή χρησιµοποίησής του µε σκοπό την διάδοσή 
του, οι προηγούµενες πράξεις ακόµη και εάν τελούνται από δράστη που 
έχει  δηµιουργήσει την υποδοµή για να προµηθεύεται, αποκτά ή κατέχει 
επανειληµµένως τέτοιο υλικό, είναι πολύ πιθανό, έως βέβαιο, να µην 
φανερώνουν σκοπό πορισµού κέρδους, αλλά βέβαια την σταθερή ροπή 
του δράστη, για την διάπραξη των παραπάνω εγκληµάτων, ως στοιχείο 
της  προσωπικότητάς του, µε όµοιο βέβαια αποτέλεσµα την διακεκριµένη 
µορφή τιµώρησής τους.  
    Σχετικά µε τον κατά συνήθεια δράστη των παραπάνω αδικηµάτων του  
άρθρου 348Α ΠΚ συνιστά επίσης µία περίπτωση που χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής, καθώς ούτως ή άλλως το ζήτηµα της ροπής του δράστη σε 
τέλεση συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως στοιχείο της προσωπικότητάς 
του, παρουσιάζει αυτονόητες  δυσκολίες στοιχειοθέτησής του, αφού 
υφίσταται ο σφόδρα πιθανός κίνδυνος του  «υποκειµενισµού» κατά την 
σχετική εκτίµηση. Στην περίπτωση βεβαίως του άρθρου 348Α ΠΚ 
συναντάµε ίσως την συχνότερη εµφάνιση κατά συνήθεια δραστών όταν 
πρόκειται για τους παιδόφιλους δράστες. Είναι  πλέον ή βέβαιο, πως η 
κατηγορία των παιδόφιλων δραστών κινδυνεύει εξ ορισµού µε την 
διακεκριµένη περίπτωση τιµώρησής τους, ως κατά συνήθεια δράστες. 
    Γενικότερα οι δράστες του αδικήµατος του 348Α ΠΚ χωρίζονται 
κυρίως σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στους παιδόφιλους αλλά και σε 
εκείνους που µε σκοπό το κέρδος προµηθεύουν στους  πρώτους 
µεθοδικά, συστηµατικά και οργανωµένα, παιδοπορνογραφικό υλικό.    
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Ανάµεσά τους όµως  υπάρχει τόσο η κατηγορία των συµπτωµατικών 
δραστών, των «περίεργων» που έλκονται από την «πρόκληση της 
δοκιµής», όσο και η επίσης συχνή «ερµαφρόδιτη» κατηγορία δραστών, 
που ως παιδόφιλοι, «καταναλώνουν»  το πορνογραφικό υλικό και 
συγχρόνως, ως κερδοσκόποι προµηθευτές, παρέχουν το υλικό σε τρίτους.  
     Με εξαίρεση λοιπόν τους συµπτωµατικούς δράστες, οι υπόλοιποι 
σχεδόν «εξ ορισµού» αντιµετωπίζονται µε τις διακεκριµένες περιπτώσεις 
του άρθρου 348Α ΠΚ, είτε ως κατ’ επάγγελµα δράστες (παραγωγοί, 
διακινητές, προαγωγοί του υλικού διά δηµοσίευσης ή επίδειξης, 
εισαγωγείς, εξαγωγείς, µεταφορείς, παρέχοντες και πωλητές, διαφηµιστές 
του φαινόµενου διά διαδόσεων ή µεταδόσεων πληροφοριών περί των 
ενεργειών του 348Α ΠΚ), οι κερδοσκόποι δηλαδή δράστες δηµιουργοί 
του υλικού, είτε ως κατά συνήθεια δράστες (αγοραστές, προµηθευόµενοι, 
αποκτώντες και κάτοχοι του υλικού αλλά και διαφηµιστές του 
φαινόµενου διά διαδόσεων ή µεταδόσεων πληροφοριών περί των 
ενεργειών του 348Α ΠΚ), οι παιδόφιλοι  δράστες καταναλωτές του 
υλικού.  
        Αναφερόµενοι στην δεύτερη κατηγορία διαζευκτικών 
προϋποθέσεων επισηµαίνουµε τα εξής: 
       Ανεξάρτητα από την προσωπικότητα του δράστη ή την ιδιαίτερη 
ροπή του στα συγκεκριµένα αδικήµατα, εάν οι συνθήκες υπό τις οποίες 
τέλεσε το  αδίκηµα ή τα αδικήµατα του άρθρου 348Α είναι οι παρακάτω 
αναφερόµενες, αντιµετωπίζει και πάλι τις ίδιες ποινές µε τον κατ’ 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια εγκληµατία. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες 
που τίθενται διαζευκτικά στη β’ περίπτωση της τέταρτης παραγράφου 
του άρθρου 348Α ΠΚ είναι: 
Α) Η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την 
χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο 
έτος της ηλικίας του. Συνεπώς δεν ενδιαφέρει η οποιαδήποτε άλλη 
ιδιαίτερη συµπεριφορά του δράστη, αρκεί και µόνο η ανηλικότητα του 
θύµατος, ηλικίας κάτω των 15 ετών και υπό τον όρο κάλυψης και του 
στοιχείου αυτού από τον δόλο του δράστη.  
Β) Εφόσον η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας 
συνδέεται µε την χρησιµοποίηση ανηλίκου που έχει συµπληρώσει το 
δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του, όµως συνδέεται συγχρόνως µε την 
εκµετάλλευση, ήτοι την «κατάχρηση», µε την έννοια της 
«χρησιµοποίησης της ευκολίας που παρέχει µια κατάσταση για να κάνει 
κανείς το αντίθετο από αυτό που επιβάλλεται, προκειµένου να 
ικανοποιήσει επιθυµία ή συµφέρον του»229  : β1) Της ανάγκης230 του 

                                                
229Μανωλεδάκης Ι. Ερµηνεία κατ’ άρθρο των όρων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. 
Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 116 
230 Βλ. σχετικά µε την έννοια του όρου «ανάγκη», τις ΑΠ 566/1989 Ελ∆ 1991, σ. 96 και ΑΠ 785/1982 
ΝοΒ 1983, σ. 67 αποφάσεις. 
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ανηλίκου. Ανάγκη είναι όχι µόνο η οικονοµική αλλά και η προσωπική, 
λαµβανόµενη αντικειµενικά, ανεξάρτητα από το αν είναι παροδική ή 
µόνιµη, πρέπει να είναι όµως επιτακτική και ανεπίδεκτη αναβολής. β2) 
Της ψυχικής ή διανοητικής ασθένειας του ανηλίκου. β3) Της σωµατικής 
δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου του ανηλίκου. Σχετικά µε την 
εκµετάλλευση231 αρκεί να σηµειώσουµε πως είναι η συνειδητή και 
ιδιαίτερα ανάρµοστη αξιοποίηση προς όφελος του δράστη της 
προεκτεθείσης θέσης του ανηλίκου, προς κτήση υπέρµετρων 
ωφεληµάτων, δηλαδή πρέπει ο δράστης να τελεί εν γνώσει της ανάγκης ή 
της ψυχοπνευµατικής ασθένειας ή της σωµατικής δυσλειτουργίας του 
ανηλίκου. 
Γ) Εφόσον η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται 
µε την χρησιµοποίηση ανηλίκου που έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο 
έτος της ηλικίας του, συνδέεται όµως συγχρόνως και µε την άσκηση ή 
την απειλή χρήσης βίας κατά του ανηλίκου.  
      Περατώνοντας την παρουσίαση του νέου άρθρου 348Α του Π.Κ. 
σηµειώνουµε την πρόβλεψη του νοµοθέτη για κατάγνωση βαρύτερων 
ποινών ακόµη και της εσχάτης αυτών στο δράστη της β’ περίπτωσης της 
τέταρτης παραγράφου, εάν η πράξη του είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά 
σωµατική βλάβη του παθόντος ή  τον θάνατό του, αντιστοίχως.  
  

5.6                            Ποινικές    Συνέπειες 
       Όπως ήταν αναµενόµενο, η διαβάθµιση της βλαπτικότητας και 
επικινδυνότητας των περιγραφόµενων στο άρθρο 348 Α αντικειµενικών 
τρόπων πραγµάτωσής του, αντικατοπτρίζεται στις αντίστοιχες µε 
εκείνους  ποινικές συνέπειες.  
       Ήδη αναφέραµε, πως οι δράστες των δύο πρώτων παραγράφων 
αντιµετωπίζουν πληµµεληµατικές ποινές, ενώ εκείνοι της τέταρτης 
παραγράφου κακουργηµατικές.  
       Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 348Α 
τυποποποιείται µία από τις δύο βασικές µορφές του εγκλήµατος της 
παιδικής πορνογραφίας, όπου ο νοµοθέτης προβλέπει, ως επακόλουθο 
των εγκληµατικών συµπεριφορών του δράστη, που µε λεπτοµέρεια 
περιγράφηκαν ανωτέρω, µία πληµµεληµατική ποινή, ήτοι ποινή 
φυλάκισης, από ένα (1) µέχρι και πέντε (5) έτη, συνοδευόµενη 
σωρευτικά και µε χρηµατική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως 
και εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
      Η δεύτερη βασική επίσης µορφή του ίδιου εγκλήµατος τυποποιείται 
στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου, όπου η ποινική αντιµετώπιση 
αυστηροποιείται, καθώς και η διάπραξη του αδικήµατος από τον δράστη 

                                                
231Βλ. σχετικά τις  ΑΠ 307/1993 ΝοΒ 1994, σ. 982, ΑΠ 992/1986 ΝοΒ 1987, σ. 1226 αποφάσεις. 
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προσλαµβάνει διαφορετική και ιδιαίτερα επικίνδυνη µορφή, όπως 
εξηγήσαµε παραπάνω.  
      Η προβλεπόµενη ποινή παραµένει πληµµεληµατικού χαρακτήρα, 
πλην όµως τα όρια της αυξάνονται σε φυλάκιση, τουλάχιστον δύο (2) 
ετών και µέχρι πέντε (5) έτη και σε σωρευτικά επιβαλλόµενη χρηµατική 
ποινή, ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) έως και 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.  
     Οι δύο βασικές ως άνω µορφές παιδικής πορνογραφίας που 
τυποποιούνται στις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου αντίστοιχα, 
αντιµετωπίζονται, ως διακεκριµένες µορφές πραγµάτωσης του 
εγκλήµατος, στην τέταρτη παράγραφο, όπου επιβάλλονται ποινές 
κακουργηµατικού χαρακτήρα. 
     Έτσι, για τις περιπτώσεις α’ και β’ της τέταρτης παραγράφου, 
απειλείται ποινή κάθειρξης πέντε (5) έως δέκα (10) έτη και χρηµατική 
ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 
ενώ εφόσον για την β’ περίπτωση προέκυψε, είτε βαριά σωµατική βλάβη 
του ανηλίκου, είτε ακόµη και θάνατος αυτού, επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων 
(100.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή ακόµη και ισόβια 
κάθειρξη, αντίστοιχα.  
    Επί της ως άνω ποινικής αντιµετώπισης που επιφύλαξε ο νοµοθέτης 
στους δράστες παιδικής πορνογραφίας αξίζει να διατυπώσουµε τις 
παρακάτω παρατηρήσεις: 
   Όπως ήδη είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η αξιόποινη 
συµπεριφορά του δράστη παιδικής πορνογραφίας µπορεί να λάβει 
δεκάδες µορφές, όπως αυτές τυποποιούνται στις πρώτες δύο 
παραγράφους του άρθρου 348Α. Από µια πρώτη προσέγγιση και σε 
συνδυασµό µε τις επαπειλούµενες ποινές εγείρονται καταρχήν σοβαρές 
αµφιβολίες, αναφορικά  µε την υποχρέωση του νοµοθέτη, για τήρηση της 
αναγκαίας αναλογίας ανάµεσα στο άδικο και την ποινή.  
     ∆ιαπιστώνει κανείς την ίδια ποινική αντιµετώπιση για πράξεις 
διαφόρου βαθµού βλάβης και επικινδυνότητας σε σχέση µε το 
προστατευόµενο έννοµο αγαθό. Το ίδιο πλαίσιο ποινών αντιµετωπίζει 
τόσο ο δηµιουργός υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συγχρόνως 
µπορεί να είναι και διακινητής, µεταφορέας αλλά και πωλητής αυτού, 
όσο και ο απλός κάτοχος τέτοιου υλικού που µπορεί να αφορά ακόµη και 
εικονικό ανήλικο πρόσωπο. 
      Με βάση τα όσα ήδη έχουν αναφερθεί ανωτέρω, οι διάφοροι τρόποι 
τέλεσης του αδικήµατος µπορεί να προσβάλλουν το ίδιο έννοµο αγαθό, 
πλην όµως σε κατά πολύ διάφορο βαθµό, ώστε τουλάχιστον σε 
αντίστοιχο βαθµό, θα ανέµενε κανείς και την  ποινική τους αντιµετώπιση 
εκ µέρους του νοµοθέτη.  
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      Για την διαφαινόµενη αυτή ρωγµή στην αρχή της αναγκαίας 
αναλογίας αδίκου και ποινής υφίσταται η προσδοκία της επούλωσής της 
τουλάχιστον, µετά από µία ορθή και δίκαιη επιµέτρηση  ποινών, κατά το 
στάδιο της επιβολής τους από τον εκάστοτε εφαρµοστή του δικαίου.  
     Το εύρος της επαπειλούµενης στο νόµο περιοριστικής της ελευθερίας 
ποινής, όσο και αυτής της χρηµατικής, επιτρέπει αλλά και συγχρόνως 
επιβάλλει στον εφαρµοστή του δικαίου να λάβει υπόψη του, εκτός των 
λοιπών ίσως συντρεχουσών παραµέτρων, κυρίως την ακριβή 
συµπεριφορά του δράστη, που πρέπει µε ορθή και δίκαιη κρίση να 
εκτιµήσει και αξιολογήσει. 
      Τέλος πρέπει να επισηµάνουµε το πρόβληµα που από προφανές 
σφάλµα του νοµοθέτη  δηµιουργείται κατά την κακουργηµατική 
αντιµετώπιση του δράστη παιδικής πορνογραφίας τον οποίο γίνεται να 
τον τιµωρεί µε ελαφρύτερη χρηµατική ποινή, από εκείνη του δράστη 
πληµµεληµατικής παιδικής πορνογραφίας, ακόµη και όταν αποδεικνύεται 
η κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια από µέρους του τέλεση του 
αδικήµατος.  
      Ενώ λοιπόν το ανώτατο όριο τιµώρησης µε χρηµατική ποινή του 
δράστη πληµµεληµατικής παιδικής πορνογραφίας ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, το όριο αυτό -προφανώς από 
σφάλµα- µόλις που φθάνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, για εκείνον 
που αποδεδειγµένα µπορεί να κερδοσκοπεί από την δραστηριότητά του, 
τελώντας κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια το αδίκηµα.  
      Είναι προφανές, πως πρέπει το εν λόγω ανώτατο όριο χρηµατικής 
ποινής του πρώτου εδαφίου της 4ης παραγράφου, να διορθωθεί, από 
εκατό χιλιάδες ευρώ, σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, όσο όµως και εκείνο 
του ελάχιστου ορίου χρηµατικής ποινής του τελευταίου εδαφίου της 4ης 
παραγράφου, από εκατό χιλιάδες ευρώ, σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.  
     Μόνο έτσι µπορεί να αποφευχθεί το θεωρητικό τουλάχιστο 
ενδεχόµενο, να καταγνωσθεί ελαφρύτερη χρηµατική ποινή σε έναν 
κακουργηµατικό δράστη παιδικής πορνογραφίας, σε σχέση µε έναν 
πληµµεληµατικό τέτοιο δράστη ακόµη δε και να αντιµετωπισθεί 
γενικότερα µε ελαφρύτερη ποινή.  
    Αρκεί να φαντασθούµε µε το ισχύον καθεστώς την δυνατότητα 
τιµώρησης ενός δράστη της 2ης παραγράφου (π.χ. παραγωγού υλικού 
παιδικής πορνογραφίας, µε θύµα ίσως ακόµη και εικονικό ανήλικο που ο 
ίδιος δηµιούργησε µε την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή) µε ποινή 5 
έτη και χρηµατική ποινή 300.000 ευρώ, σε σύγκριση µε την δυνατότητα 
τιµώρησης δράστη της 4ης παραγράφου µε ποινή επίσης 5 ετών και 
χρηµατική µόλις 100.000 ευρώ, παρά την αποδεδειγµένη κατ’ επάγγελµα 
ή κατά συνήθεια, από µέρους του τέλεση τέτοιων πράξεων  µε την 
θυµατοποίηση ίσως ακόµη και βρέφους.  
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     Βέβαια αξίζει στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε την ήδη 
επικαιροποιηµένη προσπάθεια του Έλληνα νοµοθέτη να µεταρρυθµίσει 
τις σχετικές ποινικές διατάξεις κατά τη διαδικασία ενσωµάτωσης της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/92/ΕΕ στο εσωτερικό µας δίκαιο και όπως 
παρακάτω αναλυτικά θα παρουσιάσουµε έχει ήδη δοθεί σε ανοιχτή 
διαβούλευση το σχετικό νοµοσχέδιο, όπου διαπιστώνουµε πράγµατι την 
άρση του ως άνω περιγραφόµενου κινδύνου. Στο εν λόγω νοµοσχέδιο 
λοιπόν προτείνεται  η αλλαγή της επιβαλλόµενης χρηµατικής ποινής (της 
4ης παραγράφου του άρθρου) µε όρια από 100.000, έως 500.000 ευρώ, 
ώστε έτσι να αποφεύγεται η πιθανότητα ελαφρύτερης τιµώρησης 
κακουργηµατικού δράστη, σε σχέση µε ένα δράστη πληµµεληµατικού 
βαθµού αδικήµατος παιδικής πορνογραφίας.  
 

 5.7                       «Συγγενής     Συµπτωσιολογία»   

5.7.1.  Εισαγωγικές παρατηρήσεις   
      Ο ποινικός νοµοθέτης απάντησε στην εγκληµατικότητα κατά 
ανηλίκων µε την κατά καιρούς θέσπιση διάσπαρτων στον ποινικό κώδικα 
σχετικών διατάξεων. Η έλλειψη οργανωµένης και συστηµατοποιηµένης 
πρόβλεψης των αδικηµάτων σε βάρος ανηλίκων, σε ενιαίο ίσως κεφάλαιο 
του ποινικού κώδικα µε σαφείς προσδιορισµούς των αντικειµενικών 
στοιχείων έκαστου  και αντίστοιχες ποινικές συνέπειες αυτών, οδηγεί 
αναγκαία σε συχνές συγχύσεις, αµοιβαίες επικαλύψεις και στην 
συνακόλουθη δηµιουργία δογµατικών προβληµατισµών και ατερµόνων 
επιστηµονικών προσεγγίσεων.  
      Το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων διαπράττεται σήµερα κυρίως 
στο πλαίσιο δράσης οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων, που στόχο 
ασφαλώς έχουν το πλουτισµό τους και λιγότερο απαντάται, ως ατοµική 
συµπεριφορά προσώπων µε «ιδιαίτερες» επιθυµίες. Στο πλαίσιο τέτοιων 
οργανωµένων εγκληµατικών δραστηριοτήτων ο στόχος της αποκόµισης 
κέρδους επιτυγχάνεται µε κάθε µέσο και χωρίς αναστολές, ώστε συνήθως 
η δράση τους σε βάρος των ανηλίκων προσώπων να είναι πολυσύνθετη 
και ποικιλόµορφη. 
      ∆εν είναι κυρίως παιδόφιλος, ο πορνογράφος ανηλίκων. Κατά κανόνα 
είναι ένας κοινός εγκληµατίας που αντλεί το ποθούµενο  κέρδος 
αποβλέποντας στην µεγάλη ίσως «δεξαµενή» παιδοφίλων και όχι µόνο. 
      Μπορεί όµως να καταστεί πορνογράφος ανηλίκων ακόµη και ο 
οποιοσδήποτε -ίσως και εν τη αφελεία του- και µάλιστα διαπράττοντας 
πλείστα, όσα ακόµη αδικήµατα.  
     Ο 20χρονος για παράδειγµα που προσφέρει καταφύγιο στην 13χρονη 
ανήλικη που εγκατέλειψε το σπίτι της και υποκλέπτοντας απεικονίσεις 
του γυµνού σώµατός της, τις αναρτά στο διαδίκτυο, έστω και για να 
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προκαλέσει απλώς εντύπωση στους φίλους του, δεν έχει την παραµικρή 
ιδέα πώς µπορεί να αντιµετωπίζεται από το ποινικό µας σύστηµα. Η 
ευκολία που µπορεί να καταστεί «παιδοπορνογράφος» ο οποιοσδήποτε 
«εν τη αφελεία του» ανύποπτος πολίτης είναι σηµαντική, ώστε υπάρχει 
ανάγκη τόσο κατανόησης του αδικήµατος που µας απασχολεί, όσο και 
διάκρισής του, από άλλες συρρέουσες µε αυτό καταστάσεις.   
     Χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής η διάκριση αλλά και ο 
προσδιορισµός της σχέσης του αδικήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων 
µε συγγενείς πρόδροµες ή απλώς συναφείς καταστάσεις που έχουν 
αναχθεί από το ποινικό νοµοθέτη σε αυτοτελή εγκλήµατα κατά 
ανηλίκων. 
 
 

5.7.2.  Πορνογραφία ανηλίκων και σεξουαλικός τουρισµός   (άρθρο 

323Β ΠΚ232
). 

    Με το δεύτερο άρθρο του Ν. 3625/2007 προστέθηκε νέο άρθρο στο 
ποινικό µας κώδικα, που αριθµεί 323 Β και σύµφωνα µε το οποίο 
επιβάλλεται  ποινή κάθειρξης, από 5 έως 10 έτη, σε  εκείνον που 
οργανώνει, χρηµατοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει, διαφηµίζει ή µεσολαβεί 
µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, σε διενέργεια ταξιδιών, µε σκοπό από 
τους µετέχοντες σε αυτά, την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών 
πράξεων σε βάρος ανηλίκου.  
    Σε εκείνον δε που συµµετέχει σε τέτοια ταξίδια επιβάλλεται φυλάκιση, 
τουλάχιστον ενός έτους και ανεξάρτητα από την ευθύνη του, για την 
τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. 
    Εύκολα παρατηρεί κανείς πως το εν λόγω αδίκηµα δε σχετίζεται µε 
κανένα τρόπο µε την πορνογραφία ανηλίκων, αφού αυτή δεν 
συµπεριλήφθηκε στους σκοπούς του «ταξιδιού».  
    Αυτό όµως δε σηµαίνει πως ο δράστης του παραπάνω αδικήµατος δε 
µπορεί να προβεί και στη διάπραξη πορνογραφίας ανηλίκου µε υλικό που 
συγκέντρωσε κατά την παράνοµη δραστηριότητά του, οπότε σε αυτή την 
περίπτωση προκύπτει έκδηλα η συρροή του άρθρου 323 Β ΠΚ, µε το 
άρθρο 348Α ΠΚ. 

                                                
232                                                   Αρθρο 323Β 

 ∆ιενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων 
ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισµός) 

      Όποιος οργανώνει, χρηµατοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει, διαφηµίζει ή µεσολαβεί µε 
οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο σε διενέργεια ταξιδιών µε σκοπό από τους µετέχοντες σε αυτά την τέλεση 
συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. 
Όποιος µε τον παραπάνω σκοπό µετέχει σε ταξίδια του προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ανεξάρτητα από την ευθύνη του για την τέλεση άλλων αξιόποινων 
πράξεων.» 
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     Οι δύο λοιπόν συρρέουσες εγκληµατικές δραστηριότητες του δράστη 
είναι αυτοτελείς  µεταξύ τους και µε βάση την διαφορετικότητα των 
έννοµων αγαθών που προσβάλλουν το καθένα από αυτά, προφανέστατα 
θα οδηγήσουν σε τιµώρηση του δράστη για την διάπραξη και των δύο 
αδικηµάτων.  
     Εκείνος όµως που ταξιδεύει ή οργανώνει τέτοια ταξίδια µε στόχο την 
διενέργεια πορνογραφίας ανηλίκων, γίνεται φανερό πως δε θα τιµωρηθεί 
για την πράξη της διενέργειας του ταξιδιού, ούτε κανείς άλλος για την 
συµµετοχή σε αυτό το ταξίδι, καθόσον δεν έχει συµπεριληφθεί ο σκοπός 
αυτός στις στοχεύσεις του νοµοθέτη µε το άρθρο 323Β ΠΚ, παρά µόνο 
για ό,τι σχετικό, σε απόπειρα ή αποπερατωµένο, έχει διαπράξει µε 
πορνογράφηση ανηλίκου.     
 

5.7.3. Πορνογραφία ανηλίκων και αρπαγή ανηλίκων (άρθ. 324
233

 ΠΚ) 

       Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 324 ΠΚ τιµωρείται 
µε φυλάκιση, εκείνος που αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς του, τους 
επιτρόπους ή από οποιοδήποτε δικαιούται να µεριµνήσει για το πρόσωπό 
του καθώς και εκείνος που υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του 
ανηλίκου, από την εξουσία των παραπάνω προσώπων. Αν ο ανήλικος 
από τη στέρηση της επιµέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς 
βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός έτους. Στη δεύτερη παράγραφο η ποινή αναβιβάζεται σε κάθειρξη 
από 5 µέχρι 10 έτη, αν  ο ανήλικος δεν έχει συµπληρώσει τα 14 χρόνια 
του,  εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρµόζεται η 
προηγούµενη παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση όµως που ο υπαίτιος 
τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή µε το σκοπό να µεταχειριστεί τον 
ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη µεταβολή της 
οικογενειακής τάξης του ανηλίκου τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα έτη.  

                                                
233                                                                Άρθρο 324 

1.   Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς του, τους επιτρόπους ή από οποιοδήποτε δικαιούται 
να µεριµνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από 
την εξουσία των παραπάνω προσώπων τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση 
της επιµέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.  

2.  Αν ο ανήλικος δεν έχει συµπληρώσει τα 14 χρόνια του, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών, εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανίοντα, οπότε εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος. 
Σε κάθε περίπτωση που ο υπαίτος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή µε το σκοπό να 
µεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη µεταβολή της οικογενειακής 
τάξης του ανηλίκου τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών.  

3.  Αν ο υπαίτιος των πράξεων προηγούµενων παραγρ.είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να 
εξαναγκάσει σε πράξη η παράλειψη, επιβάλλεται κάθειρξη. Στην περίπτωση που ο δράστης µε τη 
θέλησή του και προτού εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε 
υγιή και σώο τον ανήλικο επιβάλλεται φυλάκιση.  



 175 

    Στο άρθρο 324 ΠΚ, όπως οµόφωνα δέχεται η θεωρία  και η 
νοµολογία234, « ο νοµοθέτης, µε την τυποποίηση της αφαίρεσης δεν 
καταλαµβάνει κάθε αποµάκρυνση του ανηλίκου από τους γονείς ή τα 
πρόσωπα που έχουν την επιµέλειά του, αλλά µόνο εκείνη που έχει ως 
αποτέλεσµα να στερηθούν τα πρόσωπα αυτά τη δυνατότητα της 
επιµέλειας. Η κατάλυση όµως της σχέσης αυτής είναι σαφές,  ότι µπορεί 
να καταφανθεί, µόνο εάν η αποµάκρυνση του ανηλίκου από τα πρόσωπα 
που έχουν την επιµέλειά του διαρκέσει για κάποιο σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα. Αντίθετα η εντελώς σύντοµη αποµάκρυνση θα µπορούσε να 
θεωρηθεί αντικειµενικά ως παρενόχληση ή διατάραξη της επιµέλειας, όχι 
όµως και ως στέρησή της ( ΠληµΑθ 562/57, ΠοινΧρ 1957, 198)235. 
Οποιαδήποτε θετική ενέργεια ή παράλειψη µε άµεσο στόχο την 
παρακώλυση ή το ανέφικτο της ελεύθερης ασκήσεως του δικαιώµατος 
επιµελείας και ανατροφής του ανηλίκου εκ µέρους του κατά νόµον 
δικαιουµένου, συνιστά τρόπο τελέσεως του αδικήµατος….»236 
     Η σχέση των δύο αδικηµάτων των άρθρων 324 και 348Α ΠΚ  µπορεί 
να είναι περισσότερο και από στενή, καθώς διαπιστώνεται η σωρευτική 
διάπραξή τους. Πολλές από τις καταγραφόµενες διεθνώς εξαφανίσεις 
παιδιών είναι αποτέλεσµα αρπαγών ανηλίκων που διαπράττονται για 
διάφορους σκοπούς, ακόµη και για την πορνογράφησή τους.  
     Σχετικά µε το  έννοµο αγαθό που διαφυλάττει η διάταξη του 324 ΠΚ, 
προκειµένου  κανείς να το προσεγγίσει, οφείλει να εµβαθύνει στο 
βλαπτικό αποτέλεσµα του δράστη, σε σχέση πάντα µε τον τρόπο που η 
αξιόποινη συµπεριφορά του τυποποιείται στη συγκεκριµένη διάταξη. 
Παρά το ότι η διάταξη τοποθετείται στην κατηγορία των εγκληµάτων του 
ποινικού κώδικα κατά της προσωπικής ελευθερίας, δε φαίνεται πως αυτή 
είναι που προστατεύεται, κύρια και αποκλειστικά. Η βλαπτική ενέργεια 
του δράστη µπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να έχει ως 
αποτέλεσµα και την παραβίαση αυτής της ελευθερίας, αλλά σε κάθε 
περίπτωση αυτό που βλάπτεται πρώτα και κύρια, είναι το νόµιµο 
δικαίωµα συγκεκριµένων ατόµων να µεριµνούν για το ανήλικο πρόσωπο.  
    Είναι η αµφισβήτηση, η παραβίαση, η διάρρηξη ενός απαραίτητου 
δεσµού που συνδέει σύµφωνα µε το νόµο, τα ανήλικα πρόσωπα µε 
συγκεκριµένα ενήλικα πρόσωπα, επιφορτισµένα µε την ευθύνη 
επιµέλειας και της εν γένει ανατροφής τους237. Τα πρόσωπα αυτά µπορεί 

                                                
234Γάφος Η. Ποινικόν ∆ίκαιον, Ειδ. Μέρος, ∆ 1963, 153 –  Μπουρόπουλος Α. Ερµηνεία του Ποινικού 

Κώδικος Β 1960 545, Τούσης Α./Γεωργίιου Α. Ποινικός Κώδιξ Β 1967 833, Σιδέρης Χ. Αρπαγή 

ανηλίκων Ποιν Χρ 1981, σ. 116 
235Συµεωνίδου – Καστανίδου E. Εµβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Νοµική βιβιλιοθήκη 2008, 
σ. 744 
236Βλ. ΑΠ 771/2010 Ζ’ τµήµα, σε: 
http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=TV3QNEPJENNZRZWR0MSTZ
O6AQ35UX9&apof=771_2010  [accessed 03/02/2011] 
237 Βλ. ΑΠ 1126/2000 ΠοινΧρ ΝΑ, 345, Πληµ. Χίου 41/2005 ΠοινΧρ ΝΖ σ. 362, Πληµ. Χαλκιδικής 

65/2002 ΝΒ, 660, ΠληµΑθ 1470/1998 ΜΗ 924. 
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να είναι οι γονείς, οι  νόµιµα διορισµένοι επίτροποι αλλά και όσοι µε 
βάση το νόµο επιφορτίζονται µε την υποχρέωση αυτή. Αυτό τον 
απολύτως απαραίτητο για την ανατροφή και την αρµονική ανάπτυξη του 
ανήλικου δεσµό είναι που επιχειρεί ο νοµοθέτης να προστατέψει µε την 
εν λόγω διάταξη.  
    Αυτό εξ άλλου προκύπτει πρόδηλα και από την τιµώρηση της 
συµπεριφοράς  υποστήριξης ενδεχόµενης εκούσιας διαφυγής του 
θύµατος και µάλιστα µε την ίδια ακριβώς ποινή. Στην περίπτωση αυτή 
δεν υφίσταται  ζήτηµα προσβολής της προσωπικής ελευθερίας του 
ανήλικου, άρα το  αξιόποινο της συµπεριφοράς του δράστη, σχετίζεται µε 
την βλαπτικό αποτέλεσµα που επιφέρει η συµβολή του, στον στενό και 
απαραίτητο αυτό δεσµό, µε τον οποίο έχει προνοήσει η πολιτεία να 
εφοδιάσει κάθε ανήλικο, ανάµεσα σε εκείνον και στον κατάλληλο 
ενήλικα που λειτουργεί ως «θεµατοφύλακας» της αρµονικής του 
ανάπτυξης.   
        Θα µπορούσε να λεχθεί πως προστατεύεται µε την διάταξη το 
έννοµο αγαθό της «οικογενειακής τάξης» του ανήλικου, ευρέως 
νοούµενης αυτής, καθώς σε κάθε περίπτωση, ο ανήλικος, είτε τελεί υπό 
την γονική µέριµνα των γονέων του, είτε υπό την επιµέλεια του 
κατάλληλου από το Νόµο προσδιορισµένου ενήλικα, απολαµβάνει  το 
έννοµο αυτό αγαθό της «οικογενειακής» ευταξίας. 
         Η παράλληλη ύπαρξη του άρθρου 354 ΠΚ, περί διατάραξης της 
οικογενειακής τάξης, σε τίποτε δεν εµποδίζει την υιοθέτηση του ίδιου 
έννοµου αγαθού  και στην περίπτωση προστασίας του άρθρου 324 ΠΚ, 
καθόσον η προστασία που παρέχεται µε το τελευταίο, κείται πέραν της 
προστασίας του άρθρου 354 ΠΚ και σε ουσιωδέστερο επίπεδο 
προστασίας εκείνου, καθώς το άρθρο 354 ΠΚ χαρακτηρίζει η γενικότητα 
και αοριστία, στην περιγραφή της αντικειµενικής του υπόστασης.   
        Μετά τα παραπάνω και δεδοµένου ότι  αναµφίβολα θεωρείται η 
πορνογράφηση ανηλίκου «ανήθικη ασχολία»238, προκύπτει συρροή των 
άρθρων 348Α  και 324 ΠΚ,  που λύεται υπέρ της αληθινής πραγµατικής 
συρροής των διατάξεων, λόγω της ετερότητας των προστατευόµενων από 
τις συρρέουσες διατάξεις έννοµων αγαθών αλλά και της µη 
συναπαξιολόγησης στο άρθρο 324 ΠΚ της δραστηριότητας του 348Α ΠΚ, 
αφού για την κατάφαση του αδικήµατος του άρθρου 324 ΠΚ,  απαιτείται 
και µόνο ο σκοπός του δράστη, για χρησιµοποίηση του ανήλικου σε 
ανήθικες ασχολίες και όχι η διενέργεια αυτών. Έτσι φαίνεται να 
παραµένει ίδια  η µορφή της συρροής των άρθρων 324 και 348Α ΠΚ,   
ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύµατος. 

                                                
238 Ως «ανήθικες ασχολείες»  νοούνται, πέρα από τις ασελγείς πράξεις και «κάθε πράξη που γίνεται µε 
σκοπό ακολασίας και εκθέτει σε κίνδυνο την ηθική του παθόντος», βλ. ΑΠ 2092/1985 Ποιν. Χρον. 
1986, 383, ώστε παρά την ευρύτητα του όρου να τίθεται υπό την εµβέλειά του κάθε πράξη 
πορνογράφησης του ανηλίκου θύµατος αρπαγής. 
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5.7.4 Πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή  γενετήσιας αξιοπρέπειας 
(άρθρο 337 ΠΚ). 

Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 337239 ΠΚ, όπως αυτό 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του Ν 3727/2008, τιµωρείται µε φυλάκιση 
µέχρι ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή, όποιος µε ασελγείς χειρονοµίες ή 
προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, προσβάλλει βάναυσα την 
αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του. Η ποινή 
φυλάκισης µέχρι ένα έτος αυξάνεται σε  φυλάκιση τριών µηνών µέχρι 
δύο ετών, αν ο παθών είναι νεότερος από 12 ετών, κατά την 2η 
παράγραφο του άρθρου. 

 Κατά τις νεοεισαχθείσες 3η και 4η παράγραφο του άρθρου, ενήλικος, 
ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή µε 
πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και µε χειρονοµίες ή 
προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο 
της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, 
ενώ αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν ακολούθησε συνάντηση, ο 
ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών (337 παρ. 3 
ΠΚ). 

 Επίσης, ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου 
επικοινωνίας, αποκτά επαφή µε πρόσωπο που εµφανίζεται, ως ανήλικο 
κάτω των δεκαπέντε ετών και µε χειρονοµίες ή προτάσεις ασελγείς, 
προσβάλει την αξιοπρέπειά του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ενώ αν η πράξη τελείται 
κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση µε το εµφανιζόµενο ως 
ανήλικο πρόσωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών (337 
παρ. 4 ΠΚ).  
    Από τη διάταξη αυτή, που περιλαµβάνεται στο δέκατο ένατο κεφάλαιο 
του Ποινικού κώδικα µε τον τίτλο «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής», προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής 
                                                
239                                                                    Άρθρο 337                                           

 1. Όποιος µε ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, προσβάλλει 
βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 
ενός έτους ή χρηµατική ποινή.  
        2. Με φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο ετών τιµωρείται η πράξη της προηγούµενης 
παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος από 12 ετών. 
        3. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή µε 
πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και, µε χειρονοµίες ή προτάσεις ασελγείς, 
προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν ακολούθησε συνάντηση, ο ενήλικος 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.  
        4. Ενήλικος, ο οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή µε 
πρόσωπο που εµφανίζεται ως ανήλικο κάτω των δεκαπέντε ετών και, µε χειρονοµίες ή προτάσεις 
ασελγείς, προσβάλει την αξιοπρέπειά του στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους. Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν επακολούθησε συνάντηση µε το 
εµφανιζόµενο ως ανήλικο πρόσωπο, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.  
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υποστάσεως του εγκλήµατος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας 
αρκεί να λάβουν χώρα ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις που αφορούν 
ασελγείς πράξεις, προσβλητικές κατά τρόπο βάναυσο της αξιοπρέπειας 
του άλλου στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής του.  
    Σε αντίθεση µε τις ασελγείς πράξεις, "οι ασελγείς χειρονοµίες" είναι 
ελαφρότερες ερωτικές πράξεις που δεν φθάνουν στο σηµείο της 
"ασελγούς πράξεως", αλλά πάντως τελούνται µε σωµατική επαφή, όπως 
λ.χ. ψαύσεις, ή θωπείες στο στήθος, στους µηρούς  της παθούσας. Οι 
"προτάσεις" µπορούν να γίνουν ρητά ή µε χειρονοµίες και πρέπει να 
αφορούν στην τέλεση ασελγών πράξεων και δεν προϋποθέτουν σωµατική 
επαφή. Για την στοιχειοθέτηση δε της υποκειµενικής υποστάσεως του ως 
άνω εγκλήµατος απαιτείται δόλος, συνιστάµενος στη γνώση και θέληση 
των στοιχείων της πράξεως240.   
     Από µία ανάγνωση και µόνο του παραπάνω άρθρου κατανοεί κανείς 
πως η βούληση του νοµοθέτη κατά την θέσπισή του  ήταν να προφυλάξει 
καταρχάς τον κάθε πολίτη αλλά ιδιαίτερα τον ανήλικο κάτω των 15 ετών 
από τις «επιθέσεις» που µπορεί να δεχθεί στην εν γένει γενετήσια 
προσωπικότητά του από ενήλικο άτοµο, ιδίως όταν χρησιµοποιεί το 
διαδίκτυο ή άλλο οποιοδήποτε µέσο επικοινωνίας για τον παραπάνω 
σκοπό.  
     Υπάρχει όµως και µία έµµεση ωφέλεια από την ποινικοποίηση της ως 
άνω συµπεριφοράς. Επειδή είναι γνωστό, πως συνήθης διαδικασία 
προσεταιρισµού ανήλικων ατόµων από ενηλίκους, µέσω του διαδικτύου, 
µε βασικό στόχο ανάµεσα στα άλλα και την πορνογράφησή τους, 
τυγχάνει η προπεριγραφόµενη συµπεριφορά που ήδη ποινικοποιείται, 
γίνεται αντιληπτό, πως η διάταξη αυτή, λειτουργεί ως ένα ακόµη  -διότι 
δεν είναι το µόνο, όπως θα δούµε- «ανάχωµα» στην «επιθετική» τακτική 
των εν δυνάµει πορνογράφων, έναντι των υποψηφίων ανήλικων θυµάτων 
τους.  
     Σε περίπτωση επίτευξης των κρυφών στόχων του πορνογράφου  και 
της διάπραξης εντέλει της πορνογράφησης ανήλικου µικρότερου των 15 
ετών, τον οποίο προηγουµένως πλησίασε, κατά τον τρόπο που 
περιγράφεται, στο ως άνω άρθρο, η ποινική αντιµετώπιση του 
πορνογράφου, θα αφορά τόσο την διάπραξη του αδικήµατος του άρθρου 
348Α, όσο και εκείνου του 337 ΠΚ, καθόσον η συρροή ανάµεσα στις δύο 
διατάξεις είναι αληθής και πραγµατική. 
     Ήδη αναφερθήκαµε στην επικρατούσα λογική περί του 
προστατευόµενου έννοµου αγαθού µε την διάταξη 348Α ΠΚ που είναι η 
δηµόσια τάξη, ώστε λόγω της ετερότητας των προσβαλλόµενων έννοµων 
αγαθών, να οδηγούµαστε στην αληθή συρροή των διατάξεων. Ακόµη 
όµως και εάν δεχόµασταν πως αντικείµενο προστασίας του άρθρου 348Α 
                                                
240 Βλ ΑΠ 560/2010 (τµήµα Ζ), ΑΠ 1783/2008 (τµήµα Ε), ΑΠ 2590/2008 (τµήµα Ζ) δηµοσιευµένες σε 
http://www.areiospagos.gr/nomologia [accessed 02/03/2011] 
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ΠΚ είναι η γενετήσια αξιοπρέπεια του ανήλικου, η χρονική απόσταση 
που χωρίζει αναγκαία τις  δύο πράξεις, συνεπάγεται την αυτοτέλεια των 
έννοµων αγαθών, µεταξύ τους, λόγω  της «ειρήνευσης» που µεσολαβεί 
στο έννοµο αγαθό της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανήλικου από την 
πρώτη προσβολή (µέσω του 337 ΠΚ), ώστε και πάλι να προτείνεται η 
αληθής συρροή των διατάξεων και η εν τέλει τιµώρηση του δράστη για 
την διάπραξη αµφότερων των αδικηµάτων, µε επιβολή συνολικής σε 
βάρος του ποινής. 

5.7.5.  Πορνογραφία ανηλίκων, Αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 

ΠΚ) και Ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής (άρθρο 351
Α
 ΠΚ). 

         Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου 339241 του 
ποινικού κώδικα, όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις που 
δέχθηκε µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 3727/2008, 
όποιος ενεργεί ασελγή πράξη µε πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή το 
παραπλανά µε αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη, 
τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,  αν ο παθών δεν 
συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών,  αν ο παθών 
συµπλήρωσε τα δώδεκα, αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη και µε  φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών, αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα και µέχρι τα 
δεκαπέντε έτη. 
    Επιπλέον µε το άρθρο 9 του Ν. 3064/2002 προστέθηκε νέο άρθρο, το 
351Α, υπό τον τίτλο «Ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής»242, σύµφωνα 
                                                

241                                                     Άρθρο 339 
                                                       Αποπλάνηση παιδιών 
 1. Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη µε πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή το παραπλανά µε 
αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιµωρηθεί 
βαρύτερα για το έγκληµα του άρθρου 351Α ΠΚ, τιµωρείται ως εξής: 
  α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,  
 β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών και  
 γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα και µέχρι τα δεκαπέντε έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών 
 2. Οι ασελγείς πράξεις µεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιµωρούνται, εκτός αν 
η µεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι µεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε επιβάλλονται µόνο 
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα. 
 3. Αν µεταξύ του υπαιτίου και του παθόντος τελέστηκε γάµος, δεν ασκείται ποινική δίωξη, 
και αν τυχόν είχε ασκηθεί δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται απαράδεκτη. Η ποινική δίωξη ασκείται ή 
συνεχίζεται µετά την ακύρωση του γάµου. 
  4. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να 
παρίσταται σε ασελγή µεταξύ άλλων πράξη, έστω και αν δεν συµµετέχει σε αυτήν, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.  
    
242                                                              Άρθρο 351Α  
                                                  Ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής 
 1. Η ασελγής πράξη µε ανήλικο που τελείται από ενήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα ανταλλάγµατα 
ή η ασελγής πράξη µεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο µε τον ίδιο τρόπο και τελείται 
ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου, τιµωρείται ως εξής: 
     α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δέκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και 
χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. 



 180 

δε µε την πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου, η ασελγής πράξη µε 
ανήλικο που τελείται από ενήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα ανταλλάγµατα ή 
η ασελγής πράξη µεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο µε τον 
ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου, τιµωρείται, µε 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων 
έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δέκα 
έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα έτη και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων 
έως εκατό χιλιάδων ευρώ, αν ο παθών συµπλήρωσε τα δέκα έτη, όχι 
όµως και τα δεκαπέντε έτη και µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ, αν 
συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, ενώ κατά την 3η παράγραφο, σε 
περίπτωση θανάτου του ανήλικου επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
    Αρχικά πρέπει να ειπωθεί ότι επικροτείται η βούληση του νοµοθέτη να 
καταστήσει αξιόποινη, εκείνη την συµπεριφορά του ενηλίκου, που ενώ 
συνιστά κατ’ ουσία αποπλάνηση παιδιών -και που ήδη τιµωρείται-  
µετέρχεται για το σκοπό αυτό, ως µέσα πρόκλησης και δηµιουργίας 
τέτοιας επιθυµίας  στον ανήλικο ή απόσπασης της συναίνεσής του, την 
προσφορά αµοιβής ή άλλων ανταλλαγµάτων. Ο τρόπος όµως µε τον 
οποίο επιχειρήθηκε αυτή η πρωτοβουλία του νοµοθέτη φανερώνει µία 
προχειρότητα και ανεπίτρεπτη αβλεψία, καθώς από µια απλή 
αντιπαραβολή των δύο διατάξεων, διαπιστώνει κανείς ανακολουθία τόσο 
στις επαπειλούµενες ποινές, όσο όµως και σε αυτό τον στόχο του 
νοµοθέτη και συγκεκριµένα:  
    Είναι προφανής η βούληση του νοµοθέτη να αυστηροποιήσει την 
ποινική αντιµετώπιση του ενηλίκου που ασελγεί σε ανήλικο µε 
προσφορά αµοιβής ή άλλων ανταλλαγµάτων, σωρεύοντας στις 
στερητικές της ελευθερίας ποινές και υψηλές χρηµατικές ποινές. Μη 
ακολουθώντας όµως τις προβλεπόµενες στο άρθρο 339 ΑΚ ηλικιακές 
διαβαθµίσεις του παθόντος ανήλικου, δηµιουργούνται πλείστα όσα 
προβλήµατα. Ενώ λοιπόν  για τον δράστη αποπλάνησης ενδεκαετούς 
ανήλικου προβλέπει ηπιότερη ποινή, όταν προσφέρει αµοιβή  ή άλλα 
ανταλλάγµατα, καθώς ενώ ως δράστης αποπλάνησης αντιµετωπίζει 
τουλάχιστον δεκαετή ποινή κάθειρξης, ως δράστης του 351Α, 
αντιµετωπίζει ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα έτη, τον δράστη αποπλάνησης 
δεκατετραετούς ανήλικου, κυριολεκτικά τον εξοντώνει, αφού ενώ, ως 

                                                                                                                                       
    β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δέκα έτη, όχι όµως και τα δεκαπέντε έτη, µε κάθειρξη µέχρι 
δέκα έτη και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 
   γ) αν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική 
ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ. 
 Κατά την επιµέτρηση της ποινής δεν εφαρµόζεται το άρθρο 83 στοιχείο έ  
 2. Η κατά συνήθεια τέλεση της πράξης από τον ενήλικο σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 
 3. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο του παθόντος 
επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
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δράστης αποπλάνησης αντιµετωπίζει µόλις διετή ποινή φυλάκισης, ως 
δράστης του 351Α αντιµετωπίζει ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα έτη!  
    Η πρόχειρη επέµβαση του νοµοθέτη στην ποινικοποίηση της 
συµπεριφοράς αποπλάνησης ανηλίκου από ανήλικο έναντι αµοιβής είναι 
προφανής και εν τέλει ατυχής. Όφειλε ο νοµοθέτης να ακολουθήσει κατά 
γράµµα τις ηλικιακές διαβαθµίσεις του άρθρου 339 ΠΚ και απλώς να 
προσθέσει τις χρηµατικές ποινές, που ούτως ή άλλως µόνο ως προς αυτές 
σκόπευε να αυστηροποιήσει την στάση του. 
     Κατά τα λοιπά είναι αυτονόητη η σχέση που µπορεί να υπάρχει 
ανάµεσα στα ανωτέρω αδικήµατα µε εκείνο της πορνογραφίας ανηλίκων. 
Και βέβαια η όποια συρροή ανάµεσα στα δύο πρώτα αδικήµατα, 
αποπλάνησης παιδιών και ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής, µπορεί 
να είναι και µόνο φαινοµενική, που βεβαίως επιλύεται µε την εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 351Α ΠΚ, λόγω της ρήτρας σχετικής 
επικουρικότητας που χαρακτηρίζει το άρθρο 339 ΠΚ, έναντι του 351Α 
ΠΚ, ωστόσο η συρροή αυτών µε το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.  
     Όταν λοιπόν ο πορνογράφος ανηλίκων είναι ο ίδιος που αποπλανεί το 
ανήλικο θύµα του ή ασελγεί έναντι αµοιβής στον ανήλικο τότε 
δηµιουργούνται ερωτήµατα: Θα αντιµετωπιστεί απλώς ως δράστης 
αποπλάνησης ή θα τιµωρηθεί επιπλέον και ως πορνογράφος;  Από µία 
πρώτη απλοϊκή προσέγγιση, στηριζόµενοι στην ανάγκη ικανοποίησης 
του «περί δικαίου» αισθήµατος -και που ασφαλώς ποτέ δε συνιστά και 
δεν πρέπει να συνιστά το κριτήριο και το µέτρο εφαρµογής των κανόνων 
συρροής-   θα καταλήγαµε στο προφανές της τιµώρησης του δράστη, για 
αµφότερα τα αδικήµατα, καθόσον ο δράστης δύο τέτοιων αυτοτελών 
βλαπτικών συµπεριφορών, σε βάρος του ίδιου ανηλίκου, θα ήταν 
ανεπίτρεπτο να τιµωρείται και µόνο για ένα από αυτά. Όµως και πάλι θα 
µας διευκολύνει σε µια δικαιότερη και ασφαλέστερη προσέγγιση στον 
προβληµατισµό µας, η θέαση του ζητήµατος, υπό το πρίσµα της 
προσβολής του έννοµου αγαθού.  
     Το έννοµο αγαθό που προσβάλλεται από την διάπραξη του 
αδικήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων δεν φαίνεται να είναι η 
γενετήσια ανηλικότητα του θύµατος, αλλά µε βάση τα όσα ήδη 
αναπτύξαµε στο σχετικό κεφάλαιο, η δηµόσια τάξη. Αυταπόδεικτο είναι 
πως το  έννοµο αγαθό που προσβάλει, τόσο ο δράστης της αποπλάνησης 
ανηλίκων, όσο και ο δράστης ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αµοιβής, είναι 
αυτό της γενετήσιας ανηλικότητας. Ο δράστης λοιπόν της αποπλάνησης 
ανηλίκου ή της σε βάρος του ασέλγειας έναντι αµοιβής που συγχρόνως, 
όσο διαρκεί η αξιόποινη πράξη του, προβαίνει και σε ενέργειες 
πορνογράφησης του θύµατός του, ουσιαστικά διατηρεί το έννοµο αγαθό 
της γενετήσιας ανηλικότητας του θύµατός του σε θέση προσβολής και 
καθ’ ό χρόνο το διατηρεί υπό την «κυριαρχία» του, προσβάλλει ένα άλλο 
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έννοµο αγαθό, αυτό της δηµόσιας τάξης, χρησιµοποιώντας όµως για τον 
σκοπό αυτό, το ίδιο το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας που 
την στιγµή εκείνη προσβάλλει µε τις ασελγείς του πράξεις. Πρόκειται για 
µια περίπτωση αληθινής πραγµατικής συρροής εγκληµάτων, µε συνέπεια  
ο δράστης να τιµωρείται για αµφότερες τις αξιόποινες πράξεις του και να 
του επιβάλλεται συνολική ποινή. 
 

5.7.6. Πορνογραφία ανηλίκων και προσέλκυση παιδιών για 

γενετήσιους λόγους (άρθρο 348Β ΠΚ). 

         Με το άρθρο 4 του Ν 3727/2008 προστέθηκε νέο άρθρο, το 
348Β243, στο ποινικό µας κώδικα, υπό το τίτλο «Προσέλκυση παιδιών για 
γενετήσιους λόγους», σύµφωνα µε το οποίο, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων, έως 
διακοσίων χιλιάδων ευρώ, εκείνος που  µε πρόθεση, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, προτείνει σε ενήλικο να 
συναντήσει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, µε σκοπό 
τη διάπραξη σε βάρος του των αδικηµάτων των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 339 και 348Α, όταν όµως η πρόταση αυτή ακολουθείται από 
περαιτέρω πράξεις, που οδηγούν στη διάπραξη των αδικηµάτων αυτών.  

    Με το παρόν άρθρο ο ποινικός νοµοθέτης αποπειράται να θέσει το 
βασικό του «ανάχωµα» στην επιθετική τακτική, όχι µόνο των 
πορνογράφων ανηλίκων αλλά και των παιδοφίλων, κατά την προσέλκυσή 
τους µέσω κυρίως του διαδικτύου αλλά και άλλων τεχνολογικών µέσων 
επικοινωνίας ποινικοποιώντας αυτή τη φορά, συγκεκριµένα και ειδικά 
την πρόταση του ενήλικα προς ενήλικο, για συνάντησή του µε ανήλικο. 
Το άρθρο 348Β τιµωρεί ακριβέστερα την συµπεριφορά του δράστη που 
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «προπαρασκευαστική» της 
διάπραξης των εγκληµάτων των άρθρων 339 ΠΚ και 348Α ΠΚ.  

∆ιαπιστώνουµε την προσπάθεια του νοµοθέτη να προστατέψει το 
ανήλικο άτοµο σε κάθε του στάδιο πιθανής επικοινωνίας του, µέσω 
διαδικτύου ή άλλων τεχνολογικών µέσων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας µε τον ενήλικα, καταρχήν ποινικοποιώντας την εκφορά ή 
διατύπωση οποιασδήποτε ασελγούς  προτάσεως στον κάτω των 15 ετών 
ανήλικο εκ µέρους του ενήλικα (δυνάµει του άρθρου 337 παρ. 3α ΠΚ) 
και στη συνέχεια, µε ακόµη αυστηρότερη ποινή (καθώς απειλείται 
                                                
243                                                         Άρθρο 348Β 
                                Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους 
     Όποιος µε πρόθεση, µέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, προτείνει σε 
ενήλικο να συναντήσει ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, µε σκοπό τη διάπραξη σε 
βάρος του των αδικηµάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 339 και 348Α, όταν η πρόταση αυτή 
ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη διάπραξη των αδικηµάτων αυτών, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ. 
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σωρευτικά και χρηµατική ποινή) την απόπειρα και µόνο του ενήλικα να 
προκαλέσει «συνάντηση» ενηλίκου µε ανήλικο, που µπορεί αυτή να 
τελείται µε την από µέρους του πρόταση προς τον ενήλικο, για τέτοια 
«συνάντηση» (δυνάµει του παρόντος άρθρου 348Β), ενώ εάν προκύψει η 
συνάντησή τους, η ποινή είναι ακόµα αυστηρότερη (δυνάµει του 337 παρ 
3β ΠΚ).  

Με τα δύο αυτά άρθρα του ποινικού κώδικα,  προστατεύονται 
διαφορετικά έννοµα αγαθά, αυτό της γενετήσιας αξιοπρέπειας του 
ανήλικου (µε το άρθ. 337 ΠΚ) και το αντίστοιχο προστατευόµενο από τις 
διατάξεις 339 και 348Α ΠΚ έννοµο αγαθό, αντίστοιχα (µε το άρθρο 348Β 
ΠΚ, σε επίπεδο διακινδύνευσης), ώστε ακόµη και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά στην αυτή επικοινωνία του ενήλικα, µε τον ανήλικο, η 
συρροή µεταξύ τους, είναι αληθινή, ο δε δράστης θα τιµωρηθεί, τόσο για 
την διάπραξη του 348Β ΠΚ (καθώς έθεσε σε διακινδύνευση, ανάλογα µε 
την περίπτωση, είτε το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας του 
ανήλικου, είτε της δηµόσιας τάξης), όσο και για την διάπραξη του   
άρθρου 337 ΠΚ (καθώς έβλαψε το έννοµο αγαθό της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας του ανήλικου).  

Σε περίπτωση δε που το ενήλικο άτοµο πετύχει τους άνοµους σκοπούς 
του και πορνογραφήσει εκείνο το ανήλικο άτοµο που προηγουµένως 
«αλίευσε» κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο 348Β, είναι προφανές 
πως ο δράστης θα τιµωρηθεί και µόνο για την διάπραξη του άρθρου 
348Α, καθώς η συρροή ανάµεσα στις δύο διατάξεις είναι φαινοµενική και 
λύεται υπέρ της ειδικότερης, περί πορνογραφίας ανηλίκων, στην οποία 
απορροφάται η διάταξη του 348Β, ως συντιµωρητή προτέρα πράξη. 

Τελειώνοντας οφείλουµε να σηµειώσουµε πως διατηρούµε σοβαρές 
επιφυλάξεις, ως προς την αρτιότητα της προσπάθειας του νοµοθέτη από 
νοµοτεχνική άποψη, κατά την θέσπιση του εν λόγω άρθρου, τις οποίες 
όµως θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω, στην ενότητα 5.8 (µε  το τίτλο 
«οι κυοφορούµενες αλλαγές»), στην οποία αναφερόµαστε στις 
επικείµενες αλλαγές του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου προστασίας 
των ανηλίκων, µε αντίστοιχο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, ανάµεσα στις 
οποίες αλλαγές, υπάρχει και η αναφερόµενη στο άρθρο 348Β.  

 

 5.7.7.      Πορνογραφία ανηλίκων και µαστροπεία (άρθρο 349 ΠΚ). 

   Με το άρθρο 7 του Ν. 3064/2002 συντελέσθηκε µία ριζική αλλαγή 
στην αντιµετώπιση του αδικήµατος της µαστροπείας σε βάρος ανήλικου.  
Το συγκεκριµένο αδίκηµα αναβιβάσθηκε  σε κακούργηµα και ισχύει 
σήµερα µε τις αλλαγές που επέφερε σε αυτό, το άρθρο 5 του Ν. 
3727/2008. Έτσι σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου 
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349244 ΠΚ, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή δέκα 
χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ, τιµωρείται εκείνος, που για να 
εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία 
ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην 
πορνεία ανηλίκων.  
     Η ποινή αυστηροποιείται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου και η 
κάθειρξη γίνεται µέχρι και 20 έτη, ενώ η χρηµατική ποινή µέχρι τις εκατό 
χιλιάδες ευρώ, αν το έγκληµα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου 
νεότερου των δεκαπέντε ετών, β) µε απατηλά µέσα, γ) από τον ανιόντα 
συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή 
από άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, 
διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο 
ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την 
ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην 
πράξη, ε) µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, στ) µε 
προσφορά ή υπόσχεση πληρωµής χρηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου 
ανταλλάγµατος. 
     Κατά την πάγια στάση της νοµολογίας245, προαγωγεία στην πορνεία 
νοείται η µε οποιονδήποτε τρόπο (µε παροτρύνσεις, πιέσεις, συστάσεις 
κλπ) και µε οποιαδήποτε µέσα (µε παροχή καταλύµατος, ανεύρεση 
ερωτικών συντρόφων, άσκηση ψυχολογικής βίας κλπ), παρακίνηση του 
ανήλικου (ή της γυναίκας, κατά την παρ. 3), που  µέχρι τότε δεν 
εκπορνεύεται, να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν 
ειληµµένης αλλά µη πραγµατοποιηθείσας ακόµη απόφασής του, να το 
πράξει.  

                                                
244                                                       Αρθρο 349 

  1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί στην πορνεία ανήλικο 
ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συµµετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ.  
 2. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιµωρείται ο 
υπαίτιος, αν το έγκληµα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β) µε 
απατηλά µέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, 
επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη 
ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή 
επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην 
πράξη, ε) µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, στ) µε προσφορά ή υπόσχεση πληρωµής 
χρηµάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγµατος. 
 3. Όποιος κατ’ επάγγελµα ή από κερδοσκοπία προάγει στην πορνεία γυναίκες τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών και µε χρηµατική ποινή. Η τέλεση της πράξης από υπάλληλο 
ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει 
ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.  
 
245Βλ. ΑΠ 302/1981 ΠοινΧρ ΛΑ, 623, ΑΠ 105/1996 ΠοινΧρ ΜΣΤ, σελ 1094, ΑΠ 854/2010, ΑΠ 

769/2009 (τµήµα Ζ), ΑΠ 1568/2009 (τµήµα Ζ), για την παρ. 3 του 349 ΠΚ, ήτοι για τις ως άνω έννοιες 
αναγόµενες σε γυναίκα και δηµοσιεύονται στην   http://www.areiospagos.gr/nomologia [accessed 
02/03/2010]. 
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      ∆ράστης αλλά και θύµα µπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, 
θύµα όµως µόνο ανήλικο άτοµο (ή µόνο γυναίκα, στην παρ. 3). ∆εν είναι 
αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερα ανήλικα θύµατα (ούτε από τη χρήση 
του όρου "ανηλίκων" προκύπτει το αντίθετο), ούτε επίσης ο ανήλικος να 
είναι "αµέµπτων" ηθών. Είναι όµως αναγκαίο ο ανήλικος να µην 
εκπορνεύεται ήδη, υπό την έννοια που αναφέρεται παρακάτω. 
     Πορνεία είναι η παράδοση του ιδίου σώµατος, σε περισσότερα 
πρόσωπα άνευ εκλογής, για σαρκική επαφή, έναντι χρηµατικής ή άλλης 
υλικής αµοιβής.  
      Επιπλέον εξώθηση στην πορνεία συντελείται µε την διέγερση στην 
ψυχή του ανήλικου αισθηµάτων που διαφθείρουν την ηθική του ή 
συντελούν στην περαιτέρω διαφθορά του. Υπόθαλψη ή διευκόλυνση της 
πορνείας συντελείται όταν ο δράστης, είτε µε θετική ενέργεια, είτε µε 
παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας δηµιουργεί τις συνθήκες και τις 
περιστάσεις εκείνες που ευνοούν την συνέχιση του ήδη αρξάµενου 
πορνικού βίου ή επιτείνουν την κατάσταση αυτή246. Υποκειµενικά 
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση και τη θέληση των 
στοιχείων της πράξεως, αρκεί δε και ο ενδεχόµενος δόλος.  
      Από την ανάγνωση και µόνο της παραπάνω διάταξης αντιλαµβάνεται 
κανείς πως η πορνογραφία ανηλίκου συνιστά αξιόποινη πράξη που 
διαπράττεται κατά διαφορετικό τρόπο από την µαστροπεία ανηλίκου, και 
φαίνεται ότι προσβάλλει διαφορετικό έννοµο αγαθό από το διά της 
µαστροπείας προσβαλλόµενο. Ο προβληµατισµός είναι ο ίδιος που 
συναντήσαµε παραπάνω αναφερόµενοι στη σχέση συρροής ανάµεσα στη 
πορνογραφία ανηλίκων και την αποπλάνηση παιδιών.  
    Ο δράστης λοιπόν της µαστροπείας ανηλίκου που συγχρόνως όσο 
διαρκεί η αξιόποινη πράξη του, προβαίνει και σε ενέργειες 
πορνογράφησης του θύµατός του, ουσιαστικά διατηρεί  το  έννοµο αγαθό 
της γενετήσιας ανηλικότητας του θύµατός του σε θέση προσβολής και 
καθ’ ό χρόνο το διατηρεί υπό την «κυριαρχία» του,  προσβάλλει µε την 
χρησιµοποίηση αυτού του αγαθού, ένα άλλο έννοµο  αγαθό, αυτό της 
δηµόσιας τάξης. 
       Κατά τον χρόνο  που ο µαστροπός διατηρεί υπό την εξουσία του το 
έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας του θύµατός του, το οποίο 
και προσβάλλει µε την εκπόρνευση του ανηλίκου, επιπλέον 
πορνογραφώντας τον, προσβάλλει και το έννοµο αγαθό της δηµόσιας 
τάξης.  
      Συµπερασµατικά η συρροή ανάµεσα στο αδίκηµα της µαστροπείας 
και εκείνο της πορνογραφίας ανηλίκων είναι αληθινή247 πραγµατική µε 

                                                
246Μπουρόπουλος Α. Ερµηνεία ΠΚ (΄άρθρο 349ΠΚ). Τόµος Β, έκδοσης 1960, σ. .611 επ. καθώς και τις 
ΑΠ 105/1996, 992/2001, 526/2002 ΠοινΧρ ΜΣΤ/1996, σ. 1093 επ., ΝΒ/2002, σ. 344 επ., ΝΓ/2003 σ. 
26 επ., αντίστοιχα.   
247ΑΠ 658/2006 (σε συµβούλιο), ΠοινΧρ ΝΖ 2007, σ.148 
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συνέπεια ο δράστης να τιµωρείται για την διάπραξη αµφότερων των 
αδικηµάτων και να του επιβάλλεται συνολική ποινή.  
         Ωστόσο η συρροή θα σχηµατιστεί µε τη βασική µορφή του 
εγκλήµατος της παραγωγής προνογραφικού υλικού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 348Α ΠΚ παρ. 1 και όχι µε την διακεκριµένη της παρ 3 του άρθρου 
αυτού, καθώς διαφορετικά το στοιχείο της εκµετάλλευσης ή 
κακοποίησης του ανηλίκου θα έπρεπε να αξιολογηθεί δύο φορές248. 
 

5.7.8.       Πορνογραφία ανηλίκων και σωµατεµπορία (351 ΠΚ). 

    Όπως ήδη ανωτέρω αναφέραµε µε το Νόµο 3064/2002 επιχειρήθηκε 
για πρώτη φορά µία αναµόρφωση του κεφαλαίου του ποινικού κώδικα 
περί των αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας υπό το βάρος και 
την γενικότερη πίεση διεθνώς, για την λήψη νοµοθετικών µέτρων µε 
στόχο την καταπολέµηση, ανάµεσα στα άλλα και κυρίως, της εµπορίας 
ανθρώπων και της εν γένει οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. Με το άρθρο 8 του ως άνω νόµου αντικαταστάθηκε το µέχρι τότε 
ισχύον άρθρο 351, περί σωµατεµπορίας και θεσπίσθηκε µία νέα διάταξη 
για την αρτιότερη αντιµετώπιση του ολοένα αυξανόµενου φαινόµενου 
της σωµατεµπορίας.  Σύµφωνα λοιπόν µε την πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 351249 ΠΚ, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή, 

                                                
248Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. Εγκλήµατα κατά προσωπικών αγαθών Νοµ. Βιβλιοθήκη, 2006, σ. 253..  
 
249
   

 Αρθρο 351. Σωµατεµπορία 
 

   1.  Όποιος µε τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού µέσου ή την επιβολή ή 
κατάχρηση εξουσίας προσλαµβάνει, µεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, 
υποθάλπει, παραδίδει µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε άλλον ή παραλαµβάνει από άλλον πρόσωπο µε σκοπό 
να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκµετάλλευσή του τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών 
και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα χιλιάδες ευρώ.  
  2.  Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται ο υπαίτιος αν, για να πετύχει τον 
ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου µε τη χρήση απατηλών µέσων ή το παρασύρει, 
εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση του µε υποσχέσεις, δώρα, πληρωµές ή παροχή άλλων 
ωφεληµάτων. 
  3.  Όποιος εν γνώσει ενεργεί ασελγή πράξη µε πρόσωπο το οποίο τελεί υπό τις συνθήκες που 
περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2  τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. 
  4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό 
χιλιάδων ευρώ τιµωρείται  ο υπαίτιος σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους αν η πράξη: 
   α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή συνδέεται µε την πνευµατική αδυναµία ή την κουφότητα του 
παθόντος 
   β) τελέστηκε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 349, 
   γ) συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα, 
   δ) τελείται κατ’ επάγγελµα 
   ε) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος 
από την   ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή 
  στ) είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος. 
 5.  Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα το 
θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
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δέκα χιλιάδων, έως πενήντα χιλιάδες ευρώ τιµωρείται εκείνος που  µε τη 
χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού µέσου ή την επιβολή ή 
κατάχρηση εξουσίας προσλαµβάνει, µεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός 
της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει µε ή χωρίς 
αντάλλαγµα σε άλλον ή παραλαµβάνει από άλλον πρόσωπο, µε σκοπό να 
προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκµετάλλευσή του. 
     Με την ίδια ποινή τιµωρείται, σύµφωνα µε την δεύτερη παράγραφο, ο 
δράστης  που για να πετύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση 
προσώπου µε τη χρήση απατηλών µέσων ή το παρασύρει, 
εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση του, µε υποσχέσεις, δώρα, 
πληρωµές ή παροχή άλλων ωφεληµάτων. 
    Με την σηµαντική τρίτη παράγραφο του άρθρου τυποποιείται πλέον 
σε αδίκηµα και η συµπεριφορά του ερχόµενου σε σαρκική επαφή µε το 
θύµα των δραστών των δύο προηγούµενων παραγράφων, ο οποίος 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, εφόσον βέβαια 
τελούσε σε γνώση των συνθηκών που περιγράφονται στις προηγούµενες 
παραγράφους.  
     Η ποινή αυστηροποιείται µε την τέταρτη παράγραφο του άρθρου και 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή 
πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ αν η πράξη: α) στρέφεται 
κατά ανηλίκου ή συνδέεται µε την πνευµατική αδυναµία ή την 
κουφότητα του παθόντος, β) τελέστηκε από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 349, γ) 
συνδέεται µε την παράνοµη είσοδο, παραµονή ή έξοδο του παθόντος από 
τη χώρα, δ) τελείται κατ’ επάγγελµα ε) τελείται από υπάλληλο ο οποίος 
κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά 
του αυτή διαπράττει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη ή 
στ) είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος. 
    Κατά την πέµπτη παράγραφο του άρθρου, αν κάποια από τις πράξεις 
της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο του 
παθόντος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.  
   Τέλος, στην πολύ σηµαντική έκτη παράγραφο δίδεται ο ορισµός της 
κοµβικής σηµασίας έννοιας της «γενετήσιας εκµετάλλευσης», που 
συνίσταται στην επιχείρηση από κερδοσκοπία οποιασδήποτε ασελγούς 
πράξης ή στη χρησιµοποίηση από κερδοσκοπία του σώµατος, της 
φωνής ή της εικόνας προσώπου για την πραγµατική ή προσποιητή 

επιχείρηση τέτοιας πράξης ή για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που 
αποσκοπούν στην γενετήσια διέγερση.                  

                                                                                                                                       
 6. Οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους γενετήσια εκµετάλλευση συνίσταται στην 
επιχείρηση από κερδοσκοπία οποιασδήποτε ασελγούς πράξης ή στη χρησιµοποίηση από κερδοσκοπία 
του σώµατος, της φωνής ή της εικόνας προσώπου για την πραγµατική ή προσποιητή επιχείρηση 
τέτοιας πράξης ή για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην γενετήσια διέγερση.                  
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     Πριν προσεγγίσουµε το ζήτηµα της ενδεχόµενης συρροής του εν λόγω 
αδικήµατος µε την πορνογραφία ανηλίκων κρίνεται σκόπιµο να εκτεθούν 
οι παρακάτω κρίσιµοι προβληµατισµοί που αφορούν την πραγµατική 
θέση του αδικήµατος της σωµατεµπορίας στα κεφάλαια του ποινικού 
κώδικα ανάλογα µε την πραγµατική του φύση. 
    Το φαινόµενο της ολοένα αυξανόµενης «εµπορευµατοποίησης» του 
ανθρώπου και της εκµετάλλευσης του ανθρώπου, από άνθρωπο 
επιχειρήθηκε εσπευσµένα να αντιµετωπισθεί επιτέλους και στη χώρα µας 
µε την θέσπιση νέων αυστηρών διατάξεων που περιλαµβάνονται στο Ν. 
3064/2002. Τα κεφάλαια του ποινικού κώδικα που κυρίως 
αναµορφώθηκαν, αφορούν  εγκλήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας, 
της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. Ήδη µε το πρώτο άρθρο του νόµου θεσπίζεται νέο 
άρθρο, το 323Α ΠΚ, που αναφέρεται στην εµπορία ανθρώπων, ως 
κατεξοχήν αδίκηµα κατά της προσωπικής ελευθερίας. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της διάταξης είναι πως περιγράφονται στην 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος διάφορες αξιόποινες ενέργειες 
που προσβάλλουν ευθέως την προσωπική ελευθερία του θύµατος και οι 
οποίες πρέπει να τελούνται µε δύο ειδικούς σκοπούς, διαζευκτικά, είτε 
την αφαίρεση οργάνων του σώµατος του θύµατος, είτε την εκµετάλλευση 
της εργασίας του. Πρόκειται για ένα πολύπρακτο και υπερχειλούς 
υποκειµενικής υποστάσεως έγκληµα που ορθά τοποθετήθηκε στο 
κεφάλαιο των εγκληµάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας.  
    Επιπλέον οποιαδήποτε συρροή αδικηµάτων κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής µε το 
αδίκηµα της εµπορίας ανθρώπων είναι αληθινή µε συνέπεια την 
εφαρµογή σωρευτικά όλων των διατάξεων και την επιβολή συνολικής 
ποινής στο δράστη. Ακριβώς όµοιο αδίκηµα µε εκείνο της εµπορίας 
ανθρώπων τυγχάνει η σωµατεµπορία, όχι ανεξήγητα, καθώς εντάσσεται 
στο ευρύτερο αντικείµενο της εµπορίας ανθρώπων, µε σκοπό την 
εκµετάλλευση του σώµατός τους, που περιλαµβάνει πέραν της 
γενετήσιας εκµετάλλευσης και την εκµετάλλευση της εργασίας, ακόµα 
και την αφαίρεση οργάνων του σώµατος. ∆ικαιολογηµένα η 
σωµατεµπορία συνιστά σήµερα  την βασικό εκφραστή του 
«διασυνοριακού εγκλήµατος»250.  
     Επανερχόµενοι στην παρόµοια -αν όχι πανοµοιότυπη- τυποποίηση 
αδικηµάτων στα άρθρα 323Α ΠΚ και 351 ΠΚ, βλέπουµε ότι 
περιγράφονται στην αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της 
σωµατεµπορίας, ακριβώς οι ίδιες αξιόποινες ενέργειες, µε τις 

                                                
250Χαραλαµπάκης Α. Βασικοί προβληµατισµοί ως προς την αντιµετώπιση του διασυνοριακού 

εγκλήµατος από το Ποινικό ∆ίκαιο. ΠοινΧρ ΝΒ΄, σ. 97 επ, και  Παύλου Σ. Το διασυνοριακό έγκληµα 

και η σταδιακή προσαρµογή της ελληνικής ποινικής νοµοθεσίας για την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπισή του. ΠοινΧρ ΝΒ΄, σ. 776 επ. 
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περιγραφόµενες στο άρθρο 323Α ΠΚ, που ευθέως στρέφονται κατά της 
προσωπικής ελευθερίας και διαφοροποιείται µόνο ο σκοπός του δράστη. 
Αντί δηλαδή ο δράστης να  στοχεύει στην αφαίρεση οργάνων του 
σώµατος του θύµατος ή την εκµετάλλευση της εργασίας του, για την 
στοιχειοθέτηση σωµατεµπορίας, ο σκοπός του, πρέπει να κατατείνει στην 
γενετήσια εκµετάλλευση του θύµατος, µε την έννοια που αυτή αποκτά 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 351ΠΚ. Ωστόσο το αδίκηµα της 
σωµατεµπορίας δεν περιλαµβάνεται στα αδικήµατα κατά της προσωπικής 
ελευθερίας -την οποία ούτως ή άλλως προσβάλλει- αλλά σε εκείνα της 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
     Η διαφορά είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και αµέσως προκύπτει το 
ακανθώδες ζήτηµα του προσδιορισµού της ταυτότητας του έννοµου 
αγαθού που τελικά προστατεύεται µε την διάταξη αυτή. Θα µπορούσε  
κάποιος να ισχυριστεί, πως από την στιγµή που δεν απαιτείται να 
πραγµατώνεται η γενετήσια εκµετάλλευση του ανηλίκου για να 
καταφάσκεται το αδίκηµα της σωµατεµπορίας, παρά είναι αρκετές   έστω 
και ελάχιστες ενδεικτικές ενέργειες -ίσως ούτε καν προπαρασκευαστικές- 
του δράστη, που δείχνουν τον σκοπό του, για γενετήσια εκµετάλλευση 
του ανηλίκου, τότε ίσως θα ήταν δίκαιο να κατατάξουµε το  αδίκηµα 
στην αντίστοιχη κατηγορία των εγκληµάτων του ποινικού κώδικα. 
ανάλογα µε αυτό που πράττει αντικειµενικά ο δράστης και όχι µε ό,τι 
έχει επιπλέον στο µυαλό του. Εκείνο  που αντικειµενικά πράττει ο 
δράστης της σωµατεµπορίας µε τις ενέργειες που τυποποιούνται στην 
διάταξη του 351 ΠΚ -και είναι ακριβώς οι ίδιες µε εκείνες του άρθρου 
323Α ΠΚ-  είναι έγκληµα σε βάρος της προσωπικής ελευθερίας του 
ανηλίκου.  
     Ωστόσο είναι κρίσιµο να προσέξει κανείς, πως το άρθρο 351Α ΠΚ, 
µπορεί ως έγκληµα βλάβης, να στρέφεται αρχικά και κατά τα φαινόµενα 
στην προσωπική ελευθερία του θύµατος, ως έγκληµα όµως 
συγκεκριµένης διακινδύνευσης, αυτόµατα επεκτείνει την δυνατή 
βλαπτική του εµβέλεια και στο χώρο έννοµων αγαθών γενετήσιου 
χαρακτήρα. Συνεπώς µάλλον θα σφάλλαµε και θα «αδικούσαµε» την 
συγκεκριµένη διάταξη εάν την χαρακτηρίζαµε ως τυποποιούσα ένα 
έγκληµα βλάβης κατά της προσωπικής ελευθερίας, ενώ φαίνεται 
ισχυρότερος και ακριβέστερος ο χαρακτηρισµός της, ως τυποποιούσα ένα 
έγκληµα συγκεκριµένης διακινδύνευσης ή ακόµη και βλάβης της 
γενετήσιας ζωής, υπό την µορφή της ανοίκειας εκµετάλλευσής της.  
    Το ερώτηµα όµως παραµένει: Ποιο ακριβώς είναι το έννοµο αγαθό 
που προστατεύει η διάταξη;   
    Κατά το χρόνο που τα αδικήµατα του κεφαλαίου αυτού επιγράφονταν 
στον ποινικό µας κώδικα, ως «εγκλήµατα κατά των ηθών», οι κρατούσες 
απόψεις περί του προστατευόµενου µε την διάταξη 351 ΠΚ έννοµου 
αγαθού πρέσβευαν πως «πρόκειται περί εννόµου αγαθού πρωτευόντως 
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ως κοινωνικού»251, αναφερόµενου είτε στην «ηθική υπόσταση της 
κοινωνίας»252 και το «γενικό συµφέρον του πολιτισµού εκ του εµπορίου 
ανθρωπίνης σαρκός»253 είτε στην «προστασία της κοινωνίας από την 
εγκληµατικότητα, ως εκ της προσωπικότητας των σωµατεµπόρων»254.  
   Μετά όµως τον εκσυγχρονισµό που υπέστη το κεφάλαιο αυτών των 
εγκληµάτων από τον ποινικό νοµοθέτη, τα έννοµα αγαθά που φαίνονται 
πια να αναγνωρίζονται είναι αυτό της «γενετήσιας ελευθερίας» και της 
«γενετήσιας ζωής από µορφές οικονοµικής εκµετάλλευσης»255. Κατά την 
εισηγητική έκθεση του Ν. 3064/2002 «…τροποποιείται ριζικά η διάταξη 
του άρθρου 351 του Ποινικού Κώδικα, ώστε να αντιµετωπίζεται 
ειδικότερα η εµπορία ανθρώπων, όταν τελείται µε σκοπό την 
εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής. Με τον τρόπο αυτόν το έγκληµα του 
άρθρου 351 ΠΚ µετατρέπεται στην βασικότερη διάταξη του 
αναφερόµενου στην οικονοµική εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής 
τµήµατος του 19ου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα…»256. 
     Εποµένως το έγκληµα του άρθρου 351 ΠΚ προστατεύει την γενετήσια 
ελευθερία του ατόµου από πράξεις οικονοµικής της εκµετάλλευσης257, 
κάτι που φανερώνει και η κατάταξή του στην κατηγορία αυτού του 
κεφαλαίου του ποινικού κώδικα. Βέβαια στις διακεκριµένες µορφές 
εµφάνισης  του αδικήµατος στη παράγραφο 4 του άρθρου 351 ΠΚ 
συναπαξιολογούνται και τα ειδικότερα επιπλέον έννοµα αγαθά που 
προσβάλλονται ανά περίπτωση. 
      Σε σχέση µε την συρροή του εγκλήµατος της σωµατεµπορίας µε το 
αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων παρατηρεί κανείς ένα σηµαντικό 
στοιχείο. Στην έκτη παράγραφο του άρθρου 351 ΠΚ, όπου εξειδικεύεται 
ο όρος της «γενετήσιας εκµετάλλευσης», περιλαµβάνεται στην έννοιά 
της και η από κερδοσκοπία πορνογράφηση του ανήλικου. Στο σηµείο 
αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε την αντινοµία που προκύπτει από την 
χρήση του όρου «κερδοσκοπία» στο συγκεκριµένο εδάφιο της 
παραγράφου αυτής του άρθρου 351 ΠΚ, ιδίως µετά την θέσπιση του 
τροποποιηµένου 348Α ΠΚ, καθώς εξ αντιδιαστολής συνάγεται πως δεν 
τελεί το αδίκηµα αυτό (του 351 ΠΚ), εκείνος που ενώ διαπράττει την ίδια 
ακριβώς συµπεριφορά της πρώτης ή δεύτερης παραγράφου του άρθρου, 
ωστόσο µεταχειρίζεται το ανήλικο θύµα του σε πορνογράφηση όχι από 
λόγους κερδοσκοπίας, αλλά και µόνο για την προσωπική ικανοποίηση 

                                                
251Κονταξής Α. Ποινικός Κώδικας. Γ΄ έκδ. τ. Β,  Αθήνα, 2000,  σ. 2907. 
252 Γάφος Η., ό.π. σ.76 και Μαγκάκης Α. ό.π. σ.147 
253Μπουρόπουλος Α. ό.π. σ. 618 
254Κονταξής Α. ό.π. σ. 2907 
255Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν. 3064/2002, ΚΝοΒ, τ 5ος , σ. 2155 
256Βλ. Αιτιολογική έκθεση ό.π. 
257Συµεωνίδου-Καστανίδου Ε. Εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (άρθρα 336-353 ΠΚ) σε  (της 
ιδίας)  Εγκλήµατα κατά προσωπικών αγαθών, εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006, σ. 267 
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των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων αυτού ή και οµάδας ανθρώπων στην 
οποία µπορεί να συµµετέχει. 
      Η απαλοιφή του όρου της από κερδοσκοπίας τέλεσης του εγκλήµατος 
του άρθρου 348Α ΠΚ, µετά την τροποποίηση που υπέστη µε το ν. 
3625/2007, επιτάσσει την απαλοιφή του ιδίου όρου και στο σχετικό 
δεύτερο εδάφιο της έκτης παραγράφου του άρθρου 348Α ΠΚ. Το 
πρόβληµα συνεπώς που δηµιουργείται είναι πως µετά την στροφή του 
ενδιαφέροντος του ποινικού νοµοθέτη, σχετικά µε την  ποινική απαξία 
του αδικήµατος της πορνογράφησης ανήλικου, την οποία απαξία 
µετέθεσε από την οικονοµική και µόνο εκµετάλλευση της γενετήσιας 
ζωής,  στην από κάθε λόγο εκµετάλλευσή της, τίθεται εκτός της 
εµβέλειας της διάταξης του άρθρου 351 ΠΚ, η συµπεριφορά της 
πορνογράφησης ανήλικου, όταν δεν τελείται από λόγους κερδοσκοπίας 
του δράστη. 
    Η αντινοµία που ήδη διαπιστώνεται, στη συνέχεια µεγεθύνεται καθώς 
τίθενται τα ζητήµατα συρροής των δύο διατάξεων. Στη περίπτωση λοιπόν 
της από κερδοσκοπία τέλεσης του αδικήµατος του άρθρου 348Α ΠΚ, σε 
βάρος ανήλικου θύµατος, ως αποτέλεσµα της προηγούµενης σε βάρος 
του συµπεριφοράς της 1ης ή 2ης παραγράφου του άρθρου 351 ΠΚ, 
παρατηρεί κανείς πως η αξιόποινη συµπεριφορά της πορνογράφησής του 
συνιστά την κατά κάποιο τρόπο ουσιαστική αποπεράτωση του 
αδικήµατος του άρθρου 351 ΠΚ, καθώς εκείνο διαπράχθηκε µε σκοπό 
την πορνογράφηση του ανήλικου θύµατος. Με την σκέψη αυτή 
καταλήγει κανείς εύλογα στην συνδροµή της φαινοµενικής συρροής των 
διατάξεων 351 ΠΚ και διακεκριµένης µορφής του άρθρου 348Α παρ. 4 
περ. α, καθώς και εάν ακόµη δεχθούµε ως προστατευόµενο έννοµο αγαθό 
της διάταξης του άρθρου 348 ΠΚ, την δηµόσια τάξη, στην διακεκριµένη 
περίπτωση της παραγράφου του 4 περ. α, πρόδηλα και κυρίως προβάλλει 
η προστασία της γενετήσιας ζωής από την οικονοµική της εκµετάλλευση, 
αγαθό που προστατεύει και η διάταξη του άρθρου 351 ΠΚ.  
     Τι θα συµβεί όµως µε την περίπτωση που συρρέει η συµπεριφορά του 
άρθρου 351 ΠΚ µε την συµπεριφορά της πορνογράφησης «εικονικού 
ανήλικου» όχι όµως από κερδοσκοπία, αλλά προς ικανοποίηση και µόνο 
των προσωπικών σεξουαλικών «ιδιαιτεροτήτων» του δράστη; Στη 
περίπτωση αυτή και παρά το ότι προβλέπεται ο «εικονικός ανήλικος» ως 
µορφή γενετήσιας εκµετάλλευσης στο εδ. β της 6ης παρ. του άρθρου 351 
ΠΚ, προκύπτει το γνωστό ζήτηµα µε το αληθές προστατευόµενο έννοµο 
αγαθό από την τιµώρηση της πορνογράφησης εικονικού ανήλικου, ώστε 
να διαφοροποιείται και η απάντηση στο σχετικό ζήτηµα της συρροής.  
     Εφόσον λοιπόν δεχθούµε πως το προστατευόµενο έννοµο αγαθό που 
κυριαρχεί στην διά του άρθρου 348Α  ΠΚ τιµώρηση της πορνογράφησης 
εικονικού ανήλικου είναι η δηµόσια τάξη, τότε αναγκαία θα έπρεπε να 
δεχθούµε την αληθινή συρροή  της, µε την διάταξη του άρθρου 351 ΠΚ, 



 192 

όταν ο δράστης της έχει µε την διάπραξή της σκοπό πορνογράφησης 
προσποιητής ασελγούς πράξεως µε ανήλικο.  
    Πρόβληµα βεβαίως δηµιουργείται και µε την συρροή της 
συµπεριφοράς πορνογράφησης πραγµατικού ανήλικου, µε εκείνη της 
σωµατεµπορίας του, όταν η πορνογράφηση δεν έχει τελεστεί από λόγους 
κερδοσκοπίας. Στη περίπτωση αυτή, όπως ήδη έχουµε σηµειώσει, όχι 
µόνο δε φαίνεται να προκύπτει η ουσιαστική αποπεράτωση της 
σωµατεµπορίας του, παρά αναρωτιέται κανείς και εάν εν τέλει 
διαπράττεται το εν λόγω αδίκηµα του άρθρου 351 ΠΚ. 
    Κάθε δηλαδή χρησιµοποίηση της φωνής, του σώµατος ή της εικόνας 
ανήλικου σε δραστηριότητα πορνογράφησής του, όταν δεν τελείται από 
λόγους κερδοσκοπίας, δε συνιστά συγχρόνως και «γενετήσια 
εκµετάλλευσή» του, µε την έννοια της 6ης παραγράφου του άρθρου 351 
ΠΚ, µε αναγκαία συνέπεια την µη πλήρωση της αντικειµενικής 
υπόστασης του άρθρου αυτού. Ώστε σε µία τέτοια περίπτωση που 
ανήλικος, µε τη  χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού µέσου ή 
την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαµβάνεται, µεταφέρεται ή 
προωθείται εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατείται, υποθάλπεται, 
παραδίδεται µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε άλλον ή παραλαµβάνεται από 
άλλον, ή αποσπάται η συναίνεσή του µε τη χρήση απατηλών µέσων ή  
παρασύρεται, µε εκµετάλλευση της ευάλωτης θέσης του, µε υποσχέσεις, 
δώρα, πληρωµές ή παροχή άλλων ωφεληµάτων µε σκοπό να προβεί ο 
δράστης ή άλλος στην πορνογράφησή του, όχι όµως από λόγους 
κερδοσκοπίας, τότε δε φαίνεται δυνατή η στοιχειοθέτηση της σε βάρος 
του σωµατεµπορίας.  
     Σε σχέση όµως µε το προστατευόµενο έννοµο αγαθό της διάταξης 
του 351 ΠΚ, ενδιαφέρον  παρουσιάζει και η θέση της σύγχρονης 
νοµολογίας σε σχέση µε το ζήτηµα. Πραγµατικά αξιοπρόσεκτη τυγχάνει 
η ΑΠ 854/2010258 κατά την οποία προστατευόµενο έννοµο αγαθό µε το 
έγκληµα της σωµατεµπορίας «…είναι το δηµόσιο συµφέρον που έγκειται 
στην καταπολέµηση της εκµετάλλευσης της ακολασίας…..Η κοινωνική 
εξέλιξη επέβαλε την θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 8 του νόµου 
3064/2002, µε την οποία αντικαταστάθηκε εκείνη του άρθρου 351 του 
ΠΚ, ως άνω, λόγω της αθρόας εισόδου αλλοδαπών µεταναστών στην 
χώρα, πρόκειται δηλαδή για διασυνοριακό έγκληµα που τιµωρεί την 
εκµετάλλευση ανθρώπων, κυρίως γυναικών, επιθυµούντων νόµιµη 
εργασία προς επιβίωση, που συντελείται µε την άσκηση επιρροής µε 
χρήση βίας, απειλών ή ψευδών υποσχέσεων και κάµψη έτσι της 
βουλήσεως αυτών, λαµβανοµένης υπόψη και της κατά την ανωτέρω 
έννοια ευάλωτης θέσεως αυτών. Η πράξη της σωµατεµπορίας αποτελεί 
µία ειδικότερη µορφή του εγκλήµατος της εµπορίας ανθρώπων…».  

                                                
258 Βλ. σε http://www.areiospagos.gr/nomologia [accessed 02/03/2011] 
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       Μάλιστα τόσο µε βάση την απόφαση αυτή, όσο όµως και µε σειρά 
άλλων αποφάσεων του Αρείου Πάγου259, κυρίως µετά την µεταρρύθµιση 
του διατάξεων του 19ου κεφαλαίου του ποινικού µας κώδικα, διά του ν. 
3064/2002, προκρίνεται η αληθής συρροή των διατάξεων 351 και 349 
παρ. 3 ΠΚ, υπονοουµένου ως προστατευόµενου, ενός υπέρτερου των 
ατοµικών δικαιωµάτων έννοµου αγαθού, δηµόσιου συµφέροντος, διά του 
άρθρου 351 ΠΚ, που αιτιολογεί και την ανωτέρω αληθή συρροή. 
      Μετά ταύτα και σύµφωνα µε όσα εκθέσαµε αµέσως παραπάνω, το 
ζήτηµα της συρροής του αδικήµατος της σωµατεµπορίας µε την 
πορνογραφία ανηλίκων επιλύεται υπέρ της επικράτησης της 
φαινοµενικής συρροής, µε εφαρµογή της ειδικότερης διάταξης του 
άρθρου 351 ΠΚ, µόνο όµως όταν πρόκειται για πορνογράφηση 
πραγµατικού ή «εικονικού» ανηλίκου που τελείται από λόγους 
κερδοσκοπίας του δράστη. Ήτοι η δυνατή συρροή είναι φαινοµένη και 
µεταξύ, µόνο των διατάξεων 351 και 348 παρ. 4 περ. α ΠΚ, ήτοι 
υφίσταται συρροή (φαινοµενική) µόνο µεταξύ σωµατεµπορίας και 
διακεκριµένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκων της 4ης παρ. περ. α, 
του άρθρου 348 ΠΚ.  

5.8  Οι  κυοφορούµενες  αλλαγές 
     Ήδη έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση, πριν την εισαγωγή του για 
νοµοθετική  επεξεργασία, το νοµοσχέδιο που αφορά στην εναρµόνιση 
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2011/93/ΕΕ, για την 
καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, ο 
Έλληνας νοµοθέτης υποχρεούται πια ενσωµατώνοντας την ως άνω 
Οδηγία να προβεί στις αναγκαίες προσαρµογές των προβλέψεών του, µε 
το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο τρόπο και το βάθος της επεµβατικής του 
προσπάθειας και κυρίως στο κατά πόσο θα τύχουν της προσοχής του οι 
όποιες αδυναµίες και αβλεψίες εντοπίσαµε παραπάνω. Οι αλλαγές που 
εισάγονται στο σχετικό νοµοθετικό πεδίο των άρθρων για την 
πορνογραφία κατά ανηλίκων είναι σηµαντικές, όπως αναµενόταν. 
Αφενός αναγκάστηκε ο νοµοθέτης να εγκαταλείψει τις επιλογές που  επί 
πολύ χρόνο υποστήριξε, παρά τις επιταγές του διεθνούς νοµοθετικού 
περιβάλλοντος και αφετέρου του δόθηκε η ευκαιρία να επανέλθει 
επανορθωτικά σε κάποιες του αβλεψίες. 
       Σχηµατικά παρατηρεί κανείς τέσσερις κύριες επερχόµενες µεταβολές 
στο ισχύον νοµοθετικό καθεστώς και αφορούν την:  

                                                
259

ΑΠ 769/2009 (τµήµα Ζ), ΑΠ 1568 / 2009 (Ζ τµήµα), αντίθετη ΑΠ 1984/2006, που εφάρµοσε όµως τις 
διατάξεις των άρθρων 349 και 351, όπως είχαν πριν την αντικατάσταση τους µε τον Ν. 3064/2002 
δηµοσιευµένες σε http://www.areiospagos.gr/nomologia  [accessed 02/03/2011] 
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α) Αντικατάσταση της 2ης, 3ης και 4ης παραγράφου του άρθρου 348Α ΠΚ. 
β) Προσθήκη 5ης  παραγράφου στο άρθρο 348Α ΠΚ.  
γ) Αντικατάσταση του άρθρου 348Β  ΠΚ  και    
δ) Εισαγωγή της νέας διάταξης του άρθρου 348Γ  ΠΚ, και συγκεκριµένα: 
 

Α) Αντικατάσταση 2
ης

 , 3
ης

 και 4ης
 παραγράφου του άρθρου 348

Α
 ΠΚ  

       Σχετικά µε την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ 
σηµειώνουµε πως η επέµβαση του νοµοθέτη φαίνεται απολύτως 
περιορισµένη  και µόνο στην µεταβολή µιας φράσης που αφορά στον 
τρόπο (µέσο) τέλεσης του αδικήµατος. Ήτοι στην θέση του ισχύοντος 
τρόπου τελέσεως «διά συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε τη 
χρήση διαδικτύου», εισάγεται ο νέος τρόπος «µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών». Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση 
του νοµοσχεδίου «…Η αντικατάσταση αυτή διασφαλίζει την υπαγωγή 
περισσότερων µέσων στην τέλεση του συγκεκριµένου εγκλήµατος και 
καλύπτει κατ’ αυτόν το τρόπο την εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία 
συνεχώς παρέχει νέα µέσα και άρα νέους τρόπους τέλεσης…» .  
       Η παράγραφος κατ’ ουσία παραµένει απολύτως η ίδια µε την 
ισχύουσα, ήτοι (οι υπογραµµίσεις δείχνουν τις µεταβολές) : « 2. Όποιος 
µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο 
διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό 
παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση 
των παραπάνω πράξεων, µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και 
χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.» 
       Η τρίτη παράγραφος του άρθρου επίσης µεταρρυθµίζεται κατά 
ελάχιστο και συγκεκριµένα, µόνο ως προς το αντικείµενο της 
απεικόνισης, που αντί για το ισχύον, «το σώµα ή µέρος του σώµατος 
ανηλίκου», εισάγεται «τα γεννητικά όργανα ή το σώµα εν γένει του 
ανηλίκου…», πάντοτε όµως «κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί 
γενετήσια διέγερση». Κατά τη τρίτη παράγραφο συνεπώς (οι 
υπογραµµίσεις δείχνουν τις µεταβολές) : «3. Υλικό παιδικής 
πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούµενων παραγράφων, 
συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγµατική ή εικονική αποτύπωση, σε 
ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα, των γεννητικών οργάνων ή του 
σώµατος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί 
γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς 
πράξης που διενεργείται από ή µε ανήλικο.» 
     Οι σοβαρές µεταρρυθµίσεις συµβαίνουν στην τέταρτη παράγραφο του 
άρθρου, καθόσον αφενός επανορθώνονται οι αβλεψίες σχετικά µε τις 
επαπειλούµενες ποινικές κυρώσεις, αφετέρου εισάγονται νέες 
διακεκριµένες περιπτώσεις του βασικού εγκλήµατος.  
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     Συγκεκριµένα, µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 348Α ΠΚ ποινικές 
κυρώσεις υφίσταται τουλάχιστον θεωρητικά ο κίνδυνος της τιµώρησης 
βαρύτερης συµπεριφοράς µε ελαφρύτερη ποινή, και το αντίστροφο. Από 
προφανές σφάλµα του νοµοθέτη,  κατά την κακουργηµατική 
αντιµετώπιση του δράστη παιδικής πορνογραφίας δηµιουργείται το 
άτοπο να µπορεί να τον τιµωρεί µε ελαφρύτερη χρηµατική ποινή από 
εκείνη του δράστη πληµµεληµατικής παιδικής πορνογραφίας, ακόµη και 
όταν αποδεικνύεται η κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια από µέρους του 
τέλεση του αδικήµατος. ∆ηλαδή ενώ το ανώτατο όριο τιµώρησης µε 
χρηµατική ποινή του δράστη πληµµεληµατικής παιδικής πορνογραφίας 
ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, το όριο 
αυτό µόλις που φθάνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για εκείνον που 
αποδεδειγµένα µπορεί να κερδοσκοπεί από την δραστηριότητά του, 
τελώντας κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια το αδίκηµα. Ήδη αναφέραµε 
πως πρέπει το εν λόγω ανώτατο όριο χρηµατικής ποινής του πρώτου 
εδαφίου της 4ης παραγράφου, να διορθωθεί, από εκατό χιλιάδες ευρώ, σε 
τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, όσο όµως και εκείνο του 
ελάχιστου ορίου χρηµατικής ποινής του τελευταίου εδαφίου της 4ης 
παραγράφου, από εκατό χιλιάδες ευρώ, σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.  
     Όλα τα παραπάνω φαίνεται να θεραπεύει ο νοµοθέτης µε την ευκαιρία  
ενσωµάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας, καθώς πράγµατι αυξάνει τόσο το 
ελάχιστο όριο χρηµατικής ποινής του τελευταίου εδαφίου της 4ης 
παραγράφου από 100.000, σε 300.000 ευρώ, όσο όµως και το ανώτατο 
όριο αυτής του πρώτου εδαφίου, από 100.000, σε 500.000 ευρώ.  
      Επιπλέον όµως ο νοµοθέτης διευρύνει τον κύκλο των  δραστών 
κακουργηµατικής παιδικής πορνογραφίας, µε την προσθήκη νέων 
συνθηκών τέλεσης του αδικήµατος, υλοποιώντας βεβαίως τις επιταγές 
του ευρωπαίου νοµοθέτη. Στις προβλεπόµενες  και λεπτοµερώς 
περιγραφόµενες κακουργηµατικές συµπεριφορές παιδικής πορνογραφίας  
της 4ης παραγράφου, στο στοιχείο β,  προσθέτει ο νοµοθέτης µία ακόµη 
συνθήκη τιµώρησης αξιοποίνου συµπεριφοράς,  την περίπτωση  «η 
παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας να εξέθεσε τη ζωή του 
ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο». Πρόσθεσε όµως και το στοιχείο γ΄, 
δηλαδή την περίπτωση, ο δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής 
πορνογραφίας να είναι ένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στις 
περιπτώσεις α΄ έως και στ΄ της 2ης παραγράφου του άρθρου 342 ΠΚ, και 
συγκεκριµένα: 
-οικείος του ανηλίκου, -πρόσωπο που συνοικεί µε τον ανήλικο ή διατηρεί 
φιλικές σχέσεις µε τους οικείους του, -εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, 
γυµναστής ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει µαθήµατα στον ανήλικο,        
-πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου, -κληρικός µε τον 
οποίο ο ανήλικος διατηρεί πνευµατική σχέση και -ψυχολόγος, ιατρός, 
νοσοκόµος ή ειδικός επιστήµονας που παρέχει τις υπηρεσίες του στον 
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ανήλικο.  Μετά λοιπόν τις προπεριγραφόµενες επεµβάσεις του νοµοθέτη 
στη 4η παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ, αυτή φαίνεται να 
διαµορφώνεται, ως εξής (οι υπογραµµίσεις δείχνουν τις µεταβολές):  
«4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιµωρούνται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων έως 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ: 
α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, 
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε 
την εκµετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας 
ή της σωµατικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε 
την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση 
ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος ή αν η 
παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του 
ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της παραγωγής του 
υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ένα από τα αναφερόµενα στις 
περιπτώσεις α' έως και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 342 πρόσωπα. 
Αν η πράξη των περιπτώσεων β' ή γ' είχε ως αποτέλεσµα τη βαριά 
σωµατική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 
ετών και χρηµατική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλλεται 
ισόβια κάθειρξη.» 
    Στο σηµείο όµως αυτό αξίζει να επαναλάβουµε τις σοβαρές αµφιβολίες 
που καταρχήν εγείρονται σε σχέση µε την υποχρέωση του νοµοθέτη, να 
τηρεί την αναγκαία αναλογία ανάµεσα στο άδικο και την ποινή. Παρά το 
ότι του δίδεται η ευκαιρία να «απλοποιήσει» τις περιπτώσεις αξιόποινης 
εµφάνισης του αδικήµατος, ακολουθώντας µάλιστα και τις διαχρονικές 
υποδείξεις-επιταγές του ευρωπαίου νοµοθέτη, εκείνος προτιµά να αφήσει 
ανέπαφη την σωρευτική απαρίθµηση πολυάριθµων αξιόποινων 
συµπεριφορών που προβλέπει στις παραγράφους του άρθρου 348Α ΠΚ.      
∆ιαπιστώνεται η ίδια ποινική αντιµετώπιση για πράξεις διαφόρου βαθµού 
βλάβης και επικινδυνότητας σε σχέση µε το προστατευόµενο έννοµο 
αγαθό. Το ίδιο πλαίσιο ποινών αντιµετωπίζει τόσο ο δηµιουργός υλικού 
παιδικής πορνογραφίας, που συγχρόνως µπορεί να είναι και διακινητής, 
µεταφορέας αλλά και πωλητής αυτού, όσο και ο απλός κάτοχος τέτοιου 
υλικού, το οποίο µπορεί να αναφέρεται ακόµη και σε εικονικό ανήλικο 
πρόσωπο. 
      Οι διάφοροι τρόποι τέλεσης του αδικήµατος µπορεί να προσβάλλουν 
το ίδιο έννοµο αγαθό, πλην όµως σε κατά πολύ διάφορο βαθµό, ώστε 
τουλάχιστον σε αντίστοιχο βαθµό, θα ανέµενε κανείς και την  ποινική 
τους αντιµετώπιση εκ µέρους του νοµοθέτη.  
      Για την διαφαινόµενη αυτή ρωγµή στην αρχή της αναγκαίας 
αναλογίας αδίκου και ποινής υφίσταται η προσδοκία της επούλωσής της 
τουλάχιστον, µετά από µία ορθή και δίκαιη επιµέτρηση  ποινών, κατά το 
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στάδιο της επιβολής τους από τον εκάστοτε εφαρµοστή του δικαίου. Το 
εύρος της επαπειλούµενης στο νόµο περιοριστικής της ελευθερίας ποινής 
όσο και αυτής της χρηµατικής επιτρέπει αλλά και συγχρόνως επιβάλλει 
στον εφαρµοστή του δικαίου να λάβει υπόψη του, εκτός των λοιπών ίσως 
συντρεχουσών παραµέτρων, κυρίως την ακριβή συµπεριφορά του 
δράστη, που πρέπει µε ορθή και δίκαιη κρίση να εκτιµήσει και 
αξιολογήσει.  
      Τέλος σε σχέση µε τις αλλαγές που επέρχονται στη 4η παράγραφο του 
άρθρου σηµειώνουµε πως µε τη διεύρυνση του κύκλου των 
κακουργηµατικών δραστών, ο διεθνής και εσωτερικός πια νοµοθέτης 
τονίζει την ιδιαίτερη απαξία µε την οποία περιβάλλει συγκεκριµένες 
συνθήκες «εκµετάλλευσης» ιδιαίτερων σχέσεων µε τον ανήλικο κυρίως 
όταν εκείνος έχει συµπληρώσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης (15 
έτη). Έτσι συµπεριφορές εκµετάλλευσης σχέσεων µε ανήλικο κυρίως 
υπερδεκαπενταετή που µπορεί να έλαβαν χώρα ακόµη και µε τη 
συναίνεσή του, απαξιολογούνται ως κακούργηµα και µόνο από την 
κατάχρηση µιας ιδιαίτερης σχέσεως που συνδέει τον ανήλικο µε τον 
δράστη. Για παράδειγµα ο γυµναστής που είτε υποκλέπτοντας είτε µε την 
συναίνεση της υπερδεκαπενταετούς αθλήτριάς του διανέµει την γυµνή 
φωτογραφία της στο διαδίκτυο παύει πια να αντιµετωπίζεται ως δράστης 
κοινής παιδικής πορνογραφίας, αλλά καθίσταται κακουργηµατικός 
δράστης παιδικής πορνογραφίας. Το ίδιο όµως συµβαίνει και όταν, χωρίς 
να υφίσταται τέτοια κατάχρηση ιδιαίτερης σχέσης µε τον ανήλικο, 
προκύπτει από την συµπεριφορά του δράστη σοβαρός κίνδυνος ζωής του 
ανηλίκου ακόµη και εάν ο υπερδεκαπενταετής ανήλικος συναίνεσε στην 
θυµατοποίησή του.  
 
Β) Προσθήκη 5

ης
 παραγράφου στο άρθρο 348

Α
 ΠΚ 

     Ήδη αναφερθήκαµε στη στάση του Έλληνα νοµοθέτη που συνειδητά 
επέλεξε να αφετηριάσει το όριο του αξιοποίνου στις περιπτώσεις 
παιδικής πορνογραφίας, στην συµπεριφορά της απόκτησης ή κατοχής 
τέτοιου υλικού, αδιαφορώντας για κάθε προγενέστερη συµπεριφορά του 
δράστη και εάν ακόµη εκείνη µπορεί να συνέχεται στενά µε τις 
συµπεριφορές της  απόκτησης  ή της κατοχής, παρά την αντίθετη 
διαχρονικά στάση του ευρωπαίου νοµοθέτη. Απέφυγε έτσι να τιµωρήσει 
άλλες συµπεριφορές που µπορεί να προηγούνται της απόκτησης ή 
κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού, όπως αυτή της εν γνώσει του 
δράστη πρόσβασή του σε παιδοπορνογραφικό υλικό.  
     Όπως όµως ήδη σηµειώσαµε, από τη στιγµή που  η νέα οδηγία 
παράγει έννοµες συνέπειες, θα πρέπει ο ποινικός µας νοµοθέτης να 
µεταθέσει το όριο του αξιοποίνου των συµπεριφορών του 348Α ΠΚ, σε 
συµπεριφορά προγενέστερη της απόκτησης ή κατοχής πορνογραφικού 
υλικού, που βέβαια συνέχεται άµεσα και άρρηκτα µαζί τους. Οφείλει έτσι 
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να ποινικοποιήσει και την συµπεριφορά της απλής πρόσβασης σε τέτοιο 
υλικό, ανεξάρτητα από το εάν ο «δράστης» καταστεί προσωρινός ή 
µόνιµος κάτοχος αυτού. ∆ιατυπώσαµε βέβαια τον προβληµατισµό κατά 
πόσο µία τέτοια αυστηροποίηση της διάταξης θα σηµάνει προβλήµατα 
δεοντολογικού αλλά και ουσιαστικού περιεχοµένου. Μήπως θα 
κινδυνεύει ακόµη και ο «τυχαία»  εγκλωβισθείς σε µία ιστοσελίδα 
τέτοιου περιεχοµένου, να κατηγορηθεί για ένα τόσο σοβαρό αδίκηµα ; 
Μήπως θα προσβάλλεται το συνταγµατικό δικαίωµα του πολίτη στην 
ελευθερία του «πληροφορείσθαι» ;  
      Προς διευκόλυνση και µόνο -και όχι προς απάντηση- των 
ερωτηµάτων αυτών, αξίζει να  επαναλάβουµε την άκρως σηµαντική 
αιτιολόγηση της «ρύθµισης» εκ µέρους του Ευρωπαίου νοµοθέτη, κατά 
την εισαγωγή της (άρθρο 20 περ. στ΄), στη Σύµβαση  του Συµβουλίου της 
Ευρώπης,  για την προστασία του παιδιού από την γενετήσια 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, όταν στη µε αριθµό 140 σηµείωσή του, 
επί της Αιτιολογικής Εκθέσεως της σύµβασης, σηµειώνεται πως «…   Η 
πρόθεση ασφαλώς του θεατή τέτοιου υλικού συνιστά απαραίτητη 
προϋπόθεση κατάφασης ενοχής, µπορεί δε να συνάγεται  από το γεγονός 
ότι πρόκειται για επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά του ή από την εκ 
µέρους του καταβολή αντιτίµου για την θέαση του υλικού….».  Ο τυχαία 
εγκλωβισθείς διαδικτυακός επισκέπτης σε ιστοσελίδα παιδικού 
πορνογραφικού περιεχοµένου δε θα τιµωρείται, ενδεχοµένως ούτε θα 
κατηγορείται, εφόσον δεν είναι «συνήθως και επανειληµµένως 
εγκλωβισµένος» σε τέτοιες σελίδες. Προφανώς η πρόθεσή του να 
επισκέπτεται σκόπιµα τέτοιες ιστοσελίδες είναι που θα τον κατατάξει 
στους δράστες παιδικής πορνογραφίας. 
      Φαίνεται λοιπόν πως ήρθε η ώρα ο ποινικός µας νοµοθέτης 
υιοθετώντας τις επιλογές του ευρωπαίου νοµοθέτη να ποινικοποιήσει και 
αυτός την σχετική συµπεριφορά του δράστη, να αποκτά πρόσβαση σε 
τέτοιο παιδοπορνογραφικό υλικό, µεταθέτοντας έτσι την διαχωριστική 
γραµµή των αξιόποινων συµπεριφορών ακόµη πιο πίσω, από εκεί που 
επιµόνως την διατηρεί µέχρι σήµερα, απαξιολογώντας προς στιγµή αυτές 
τις συµπεριφορές µε αφετηρία την απόκτηση ή κατοχή τέτοιου υλικού.   
     Έτσι µε την  εισαγόµενη  5η  παράγραφο  στο  άρθρο  348Α  ΠΚ,      
«5. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιµο ή 
ενεργώντας κατά συνήθεια, αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής 
πορνογραφίας µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο 
υπαίτιος της πράξης του προηγούµενου εδαφίου απέκτησε ακουσίως 
πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, δεν κινείται ποινική δίωξη 
και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη του 
εισαγγελέα πληµµελειοδικών.» 
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        Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νοµοθέτη, 
«…∆ιευκρινίζεται βέβαια ότι δεν ποινικοποιείται γενικά η απλή θέαση 
αλλά, για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριµένου εγκλήµατος, απαιτείται 
ρητά η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε τέτοιο υλικό, στοιχείο που 
προκύπτει από την καταβολή σχετικού αντιτίµου ή την κατά συνήθεια 
τέλεση της πράξης, µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών. Τα κριτήρια αυτά για τη θεµελίωση του εκούσιου 
χαρακτήρα της απόκτησης πρόσβασης σε τέτοιο υλικό - και άρα τη 
στοιχειοθέτηση αξιόποινης πράξης - απαριθµούνται ενδεικτικά στο 
σηµείο 18 του προοιµίου της Οδηγίας. Η εθνική µας έννοµη τάξη, όταν 
εισήγαγε στον ΠΚ το άρθρο 348Α, επέλεξε την εισαγωγή του αξιοποίνου 
της πορνογραφίας, εφόσον αυτή γίνεται από κερδοσκοπία και αφορά 
στους ανήλικους, κατά τη ρητή διατύπωση της εισηγητικής εκθέσεως επί 
του σχεδίου του µεταγενέστερου ν. 3064/2002 (σηµείο 13).  
Η θεωρία άλλωστε επισηµαίνει ορθά ότι η απλή θέαση του 
πορνογραφικού υλικού π.χ. σε µια οθόνη Η/Υ ή ενός κινητού τηλεφώνου, 
δεν αποτελεί πραγµατική εξουσίαση επί του υλικού φορέα των 
ηλεκτρονικών δεδοµένων ή επ' αυτού και δε µπορεί να θεωρείται κατοχή, 
ενώ ακόµα και το άνοιγµα µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
αρχείου που περιέχει (µη εµφανώς) τέτοιο υλικό δε συνιστά κατοχή του, 
αφού ακόµη και αν θεωρηθεί πράξη εξουσίασης, δεν καλύπτεται από 
σχετικό δόλο (βλ. Μ.Καιάφα - Γκµπάντι, ∆ιαδικτυακές προσβολές της 
ανηλικότητας, ΠοινΧρ ΞΒ/2012, σελ. 168 - 169). Προς επίρρωση των 
στοιχείων που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος που 
εισάγεται µε την παρούσα ρύθµιση και προς αποφυγή οποιασδήποτε 
διαφορετικής ερµηνευτικής εκδοχής, καθώς και σε συµφωνία µε την 
απορρέουσα από το άρθρο 7 του Συντάγµατος αρχή της ορισµένης 
διατύπωσης των ποινικών νόµων («...έγκληµα δεν υπάρχει ούτε ποινή 
επιβάλλεται χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης 
και να ορίζει τα στοιχεία της »), περιέχεται στην προς εισαγωγή πέµπτη 
παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ ένας λόγος αποχής από τη δίωξη της 
ακούσιας πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας.»  
     Προκύπτει έκδηλα ο προβληµατισµός του νοµοθέτη για την αποφυγή 
τιµώρησης συµπεριφορών «τυχαίας θέασης» παιδοπορνογραφικού 
υλικού και για τον λόγο αυτό θέτει στο τελευταίο εδάφιο την ξεκάθαρη 
«εξαίρεση» από το αξιόποινο τέτοιων συµπεριφορών. Παρατηρεί όµως 
κανείς µία αντίφαση στη συµπεριφορά του νοµοθέτη καθόσον ενώ, όπως 
ο ίδιος  σωστά οµολογεί (στην αιτιολογική του έκθεση), πως ο ευρωπαίος 
νοµοθέτης στο σηµείο 18 του προοιµίου της Οδηγίας ενδεικτικά και µόνο 
απαριθµεί τις περιπτώσεις που συνάγεται ο εκούσιος χαρακτήρας της 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, ο ίδιος, όταν επιχειρεί να 
ενσωµατώσει την Οδηγία, απαριθµεί τις περιπτώσεις αυτές αποκλειστικά, 
ως συνθήκες από τις οποίες συνάγεται ο εκούσιος χαρακτήρας της 
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πρόσβασης εκ µέρους του δράστη. Ο κίνδυνος που προκύπτει έτσι είναι 
να µη συνιστά περίπτωση εκούσιας πρόσβασης του δράστη σε 
παιδοπορνογραφικό υλικό, όταν εκείνος δεν καταβάλει αντίτιµο για αυτό 
ή δεν το πράττει κατά συνήθεια.  
      Κατά τη διάταξη  του άρθρου 13 περίπτωση στ' του  ΠΚ, που 
προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2408/1996, «κατά συνήθεια τέλεση 
του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της 
πράξης, προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του 
συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του 
δράστη». ∆ιαφεύγει έτσι της ποινικής αντιµετώπισης η συµπεριφορά του 
δράστη που «ακούσια», «συµπτωµατικά» και «τυχαία», επανειληµµένα 
όµως µπορεί να συναντά, κατά την περιήγησή του στο διαδίκτυο, 
παιδοπορνογραφικό υλικό. Καλείται συνεπώς αρχικά  ο διώκτης του 
εγκλήµατος και στη συνέχεια ο εφαρµοστής του ∆ικαίου να κρίνει κατά 
περίπτωση την «συνήθεια» του δράστη. Το πότε η τυχαία διαδικτυακή 
«πρόσπτωση» σε παιδοπορνογραφικό υλικό θα είναι πραγµατικά 
«συµπτωµατική» ή «επαναλαµβανόµενη» που άλλοτε θα συνιστά 
σταθερή ροπή του δράστη -στοιχείο της προσωπικότητάς του- και άλλοτε 
όχι, θα αποτελεί το δυσκολότερο αλλά και πιο επώδυνο έργο. Πρέπει 
πάντως να σηµειώσουµε ότι ακόµη και για τον «ακούσιο» δράστη 
τέτοιας συµπεριφοράς πρόσβασης, µπορεί εν τέλει να µην ασκείται δίωξη 
και ν’ απαλλάσσεται κάθε «υπόνοιας», ωστόσο είναι βέβαιο πως η 
συµπεριφορά του θα είναι ελέγξιµη από τον διώκτη τέτοιων αδικηµάτων. 
Θα τίθεται υπό το «άγρυπνο µάτι» του «αόρατου παρατηρητή» των 
διαδικτυακών του συνηθειών και εν τέλει θα ελέγχεται η διαδικτυακή 
«διαδροµή» και «ύπαρξή του», ώστε είτε θα αφήνεται προσωρινά 
διατελώντας όµως ελεγχόµενος εις το διηνεκές, είτε θα διώκεται.  
     Αυτή όµως η διαφαινόµενη αντίφαση του Έλληνα νοµοθέτη 
περισσότερο δείχνει την ανησυχία του για µία γενική τιµώρηση 
συµπεριφορών πρόσβασης, που θα µπορούσε να συµβαίνει µε την 
ενδεικτική απαρίθµηση περιπτώσεων «εκούσιας πρόσβασης» στο νόµο, 
όπως την αξιώνει ο ευρωπαίος νοµοθέτης και λιγότερο µια 
νοµοπαρασκευαστική του αδυναµία. Προφανώς προτιµά να αφήνει µία 
χαραµάδα διαφυγής από την τιµώρηση συµπεριφορών απλής θέασης, 
ακούσιας ή ακόµη και «µη κατά συνήθεια ή επ’ αντιτίµω» εκούσιας 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό.  
     Ακόµη όµως και σε σχέση µε τους «ένοχους» εκείνους πολίτες που 
σκοπίµως θα αποκτούν πρόσβαση σε διαδικτυακές ιστοσελίδες τέτοιου 
περιεχοµένου, το συνταγµατικό ζήτηµα της προσβολής των ατοµικών 
τους δικαιωµάτων, έκφρασης, ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς 
τους, επικοινωνίας και πληροφόρησης δικαιολογηµένα ανακύπτει, κάτι 
που µετά βεβαιότητος θα αρχίσει να απασχολεί την επιστηµονική 
κοινότητα.  Η ποινική τιµώρηση της βούλησης και του φρονήµατος του 
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πολίτη, είναι «προ των πυλών». Ο ένοχος αυτός «διαδικτυακός 
επισκέπτης» δεν πράττει τίποτε περισσότερο από το να βλέπει απλώς, 
αυτό που ελεύθερα κυκλοφορεί στο χώρο του διαδικτύου. Σε τι άραγε 
διαφέρει  ο εν λόγω (διαδικτυακός) επισκέπτης, από τον επισκέπτη ενός 
καταστήµατος «ερωτικών ειδών (sex shop)», που απλώς, όπως και ο 
διαδικτυακός του οµογάλακτος, συνηθίζει -διότι του αρέσει- να κοιτάζει, 
χωρίς να αγοράζει, περιοδικά ή άλλο υλικό παιδικής πορνογραφίας ; 
Προφανώς δε διαφέρει σε τίποτε. Και όµως η υιοθέτηση της  ευρωπαϊκής 
αυτής οδηγίας θα οδηγεί σε  άνιση αντιµετώπιση δίωξης και καταδίκης 
του ενός, σε σχέση µε τον άλλον, καθόσον η µη διαδικτυακή εν γνώσει 
πρόσβαση σε τέτοιο υλικό θα τυγχάνει ποινικά αδιάφορη συµπεριφορά. 
Το βέβαιο είναι πως και οι δυο «επισκέπτες» πράττουν το ίδιο ακριβώς, 
προσβάλλουν το όποιο έννοµο αγαθό -εφόσον το προσβάλλουν- στον 
ίδιο βαθµό και εν τέλει αντιµετωπίζονται  διαφορετικά.  
          Η αιτιολόγηση για την άνιση αυτή µεταχείριση σε βάρος των 
διαδικτυακών παιδόφιλων «επισκεπτών»  προφανώς σχετίζεται µε το 
επιχείρηµα ότι διά της «ευκολίας» του διαδικτύου ενδυναµώνεται η 
θηριώδης οµολογουµένως σήµερα παιδοπορνογραφική διαδικτυακή 
αγορά, ωστόσο το πρόβληµα παραµένει. Τι είναι αυτό που 
απαξιολογείται στην εν λόγω συµπεριφορά και ποινικοποιείται ; Ποιο 
είναι το έννοµο αγαθό που προσβάλλεται από την απλή αυτή 
συµπεριφορά, θέασης και µόνο, του υλικού που  «κυκλοφορεί» είτε στο 
διαδίκτυο, είτε σε φυσικούς χώρους καταστηµάτων ;  
    Πρέπει λοιπόν κανείς να επιλέξει το πολυτιµότερο: Την προάσπιση του 
φρονήµατος σε κάθε περίπτωση, ή την τιµώρησή του, για εξαιρετικούς 
λόγους συρρίκνωσης της παιδοπορνογραφικής διαδικτυακής αγοράς. 
Μέχρι σήµερα αλλά και µέχρι την υιοθέτηση της εν λόγω οδηγίας, είναι 
βέβαιο, πως ο νοµοθέτης επέλεγε το πρώτο, ωστόσο είναι επίσης βέβαιο, 
πως µετά την υιοθέτησή της, θα αναγκάζεται να επιλέξει το δεύτερο.  
 
Γ) Αντικατάσταση του άρθρου 348

Β
  ΠΚ  

    Ο νοµοθέτης τιµωρεί µέχρι σήµερα την προσέλκυση παιδιών για 
γενετήσιους λόγους µε το άρθρο 348Β κατά ένα πράγµατι αξιοπερίεργο 
τρόπο και συγκεκριµένα, τιµωρώντας (υπό τις προϋποθέσεις φυσικά του 
άρθρου αυτού) όχι ακριβώς εκείνον που προτείνει σε κάποιον ανήλικο 
την συνάντησή του µαζί του, αλλά εκείνον που προτείνει σε ενήλικο να 
συναντήσει ανήλικο. Προκαλεί αρχικά ερωτήµατα η θέση του νοµοθέτη 
να τιµωρεί τον διαµεσολαβητή της συνάντησης ενηλίκου, µε ανήλικο και 
όχι τον άµεσα αποπειρώµενο να «συναντήσει» τον ανήλικο. Το παράξενο 
όµως της στάσης του, µάλλον αίρεται εάν λάβει κανείς υπόψη του και τη 
ταυτόχρονη µε τη θέσπιση του άρθρου 348Β ΠΚ, εισαγωγή της 3ης 
παραγράφου, στο άρθρο 337 ΠΚ, κατά την οποία «…  3. Ενήλικος, ο 
οποίος µέσω διαδικτύου ή άλλου µέσου επικοινωνίας, αποκτά επαφή µε 
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πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και, µε χειρονοµίες ή 
προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο 
της γενετήσιας ζωής του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 
Αν η πράξη τελείται κατά συνήθεια ή αν ακολούθησε συνάντηση, ο 
ενήλικος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.». Θεώρησε 
προφανώς ο νοµοθέτης πως ήδη απαξιολόγησε τη συµπεριφορά του 
δράστη που επιχειρεί να προσελκύσει παιδί για γενετήσιους λόγους, µε 
την πρόβλεψή του στη 3η παράγραφο του 337 ΠΚ, ώστε έσπευσε να 
τιµωρήσει και τη συµπεριφορά εκείνου που διαµεσολαβεί σε µία τέτοια 
επιθυµία του δράστη. Τιµωρεί έτσι εκείνον που έρχεται διαδικτυακά σε 
επαφή µε ανήλικο µε σκοπό τη συνάντησή τους (εδ. β΄, παρ. 3 άρθρ. 337 
ΠΚ), αλλά τιµωρεί και εκείνον που προτείνει κάτι τέτοιο σε άλλον 
ενήλικο. Είναι όµως αλήθεια πως φαίνεται προβληµατική από 
νοµοτεχνική άποψη η προσπάθεια του νοµοθέτη. 
      Γιατί έπρεπε να ποινικοποιήσει µε χωριστό άρθρο -που µάλιστα 
ονοµάζει «προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους»- το 348Β  ΠΚ, 
έναν ουσιαστικά -αν όχι άµεσο-  τουλάχιστον απλό συνεργό του δράστη 
του άρθρου 337 παρ. 3, εδ. β΄ ΠΚ; Η περιγραφόµενη στο άρθρο 348Β  
ΠΚ συµπεριφορά του δράστη δεν συνιστά προσέλκυση παιδιών για 
γενετήσιους λόγους, αλλά άµεση συνέργεια -είτε απλή συνέργεια- στην 
επιβαρυντική περίπτωση του δράστη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας 
ανηλίκου, που συναντά δηλαδή τον ανήλικο, για τον λόγο αυτό και τον 
τιµωρεί µε ηπιότερη ποινή, από εκείνη του φυσικού αυτουργού τέτοιας 
«συνάντησης».  
    Μία πιθανή, κατά την άποψή µας, δικαιολόγηση της τυποποίησης της 
συµπεριφοράς δράστη τέτοιας διαµεσολάβησης σε χωριστό αδίκηµα, 
αυτό του άρθρου 348Β , είναι ο κίνδυνος που προκαλεί η συµπεριφορά 
διευκόλυνσης τέλεσης συνάντησης ενηλίκου, µε ανήλικο, από δράστη 
που είναι σε θέση να προτείνει σε άλλο ενήλικο την δυνατότητα τέτοιας 
«συνάντησής» του, µε ανήλικο. 
    Υφίσταται όµως κατά την άποψή µας ένα σηµαντικό κενό στο ζήτηµα 
της προστασίας του ανηλίκου, παρά την συνδυασµένη εφαρµογή των δύο 
αυτών άρθρων. Πώς άραγε απαξιολογείται η συµπεριφορά του δράστη, 
που διαδικτυακά έρχεται σε επαφή µε παιδί, χωρίς αναγκαία να 
προσβάλλει την γενετήσια αξιοπρέπειά του µε χειρονοµίες ή ασελγείς 
προτάσεις, επιχειρώντας όµως την συνάντηση µαζί του, µε σκοπό την 
ερωτική συνεύρεση µαζί του η την πορνογράφησή του ;  Η απάντηση 
που µε βάση το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς µπορεί να δοθεί, είναι πως 
τιµωρείται µε το εδ. β΄ παρ. 3 του άρθρου 337 ΠΚ, µόνο εφόσον έγινε η 
συνάντησή του µε το παιδί, διαφορετικά τυγχάνει αδιάφορη η 
συµπεριφορά του, αφού δε φαίνεται να συνιστά την κρίσιµη «αρχή 
εκτελέσεως» του αδικήµατος του β΄ εδαφίου, της 3ης παραγράφου του 
άρθρου 337 ΠΚ. 
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      Με την ενσωµάτωση λοιπόν της Οδηγίας ο νοµοθέτης αλλάζει το 
σχετικό νοµοθετικό καθεστώς και χωρίς να επιφέρει καµία αλλαγή στο 
άρθρο 337 ΠΚ, προβαίνει σε αντικατάσταση του άρθρου 348Β , κατά το 
οποίο:  
«Όποιος µε πρόθεση, µέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε 
έτη, να συναντήσει αυτόν ή τρίτον, µε σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του 
των αδικηµάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 και 348Α , όταν η 
πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη 
διάπραξη των αδικηµάτων αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ». 
      Παρατηρούµε πως η επέµβασή του αφορά ακριβώς το σηµείο που 
παραπάνω εντοπίσαµε, ως κενό προστασίας, ώστε πραγµατικά ποια το 
περιεχόµενο της διάταξης να ανταποκρίνεται απόλυτα, στο τίτλο της 
«Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους» και κυρίως να τίθεται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο αυτουργός της προσελκυστικής 
συµπεριφοράς και όχι ο συνεργός του. Σε τίποτε δεν αλλάζει η διάταξη, 
σε σύγκριση µε την µέχρι σήµερα ισχύουσα, παρά µόνο στο υποκείµενο 
της αξιόποινης πράξης που παύει να είναι «αυτός που προτείνει σε 
ενήλικο…» και αντικαθίσταται από «αυτόν που προτείνει σε ανήλικο…». 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και ποινές. Επί της 
επερχόµενης αλλαγής, µε το νέο άρθρο 348Β    πρέπει να παρατηρήσουµε: 
  Σε συνδυασµό µε το άρθρο 337 ΠΚ, δηµιουργείται πια ένα 
αποτελεσµατικότερο διαβαθµισµένο φάσµα προστασίας του ανηλίκου. Ο 
ανήλικος προστατεύεται από την πρώτη στιγµή που θα παρενοχληθεί 
διαδικτυακά, δεχόµενος, είτε µε χειρονοµίες, είτε µε ασελγείς προτάσεις, 
προσβολή στη γενετήσια προσωπικότητά του (άρθ. 337 παρ. 3α ΠΚ), 
αλλά και εάν ακόµη  δεν παρενοχληθεί στη γενετήσια αξιοπρέπειά του, 
όπως παραπάνω, αλλά απλώς του προταθεί να «συναντήσει» 
οποιονδήποτε (υπό τις προϋποθέσεις ασφαλώς του άρθρου 348Β ), επίσης 
προστατεύεται και τέλος, προστατεύεται µε ακόµη αυστηρότερες ποινές 
κατά του δράστη, εάν «συναντηθεί» µαζί του (άρθ. 337 παρ. 3β). 
     Με τις διαφαινόµενες αλλαγές στο άρθρο 348Β ΠΚ διαµορφώνεται πιο 
συνεκτικό και χωρίς «κενά» το πλέγµα προστασίας του ανηλίκου 
προσώπου, καθόσον φαίνεται να «συλλαµβάνεται» η βλαπτική για τον 
ανήλικο «διαδικτυακή -και όχι µόνο- επίθεση» σε κάθε της πιθανή 
στιγµή, µε ανάλογη ποινικονοµοθετική απάντηση. ∆ιαφεύγει βέβαια της 
µέλλουσας διάταξης η συµπεριφορά του όποιου «διαµεσολαβητή-
υποκινητή» της συνάντησης ενηλίκου, µε ανήλικο -που µε την ισχύουσα 
διάταξη, είναι αυτή που τιµωρείται- όµως η τιµώρησή του µπορεί 
πάντοτε να λάβει χώρα κατά τις γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα 
περί συµµετοχής. 
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    Τέλος αξίζει να αναφερθούµε και πάλι στο ζήτηµα της συρροής της 
µέλλουσας διάταξης του 348Β ΠΚ, µε το άρθρο 337 ΠΚ.   

Με τα δύο αυτά άρθρα του ποινικού κώδικα,  προστατεύονται 
διαφορετικά έννοµα αγαθά, αυτό της γενετήσιας αξιοπρέπειας του 
ανήλικου (µε το άρθ. 337 ΠΚ) και το αντίστοιχο προστατευόµενο από τις 
διατάξεις 339 και 348Α ΠΚ έννοµο αγαθό, αντίστοιχα (µε το άρθρο 348Β  
ΠΚ), σε επίπεδο διακινδύνευσης, ώστε ακόµη και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά στην αυτή επικοινωνία του ενήλικα, µε τον ανήλικο, η 
συρροή µεταξύ τους, είναι αληθινή, ο δε δράστης θα τιµωρηθεί, τόσο για 
την διάπραξη του 348Β  ΠΚ (καθώς έθεσε σε διακινδύνευση, ανάλογα µε 
την περίπτωση, είτε το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας του 
ανήλικου, είτε της δηµόσιας τάξης), όσο και για την διάπραξη του   
άρθρου 337 ΠΚ (καθώς έβλαψε το έννοµο αγαθό της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας του ανήλικου).  

Σε περίπτωση δε που το ενήλικο άτοµο πετύχει τους άνοµους σκοπούς 
του και πορνογραφήσει εκείνο το ανήλικο άτοµο που προηγουµένως 
«αλίευσε» κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο 348Β, είναι προφανές 
πως ο δράστης θα τιµωρηθεί, µόνο για την διάπραξη του άρθρου 348Α, 
καθώς η συρροή ανάµεσα στις δύο διατάξεις είναι φαινοµενική και 
λύεται υπέρ της ειδικότερης, περί πορνογραφίας ανηλίκων, στην οποία 
απορροφάται η διάταξη του 348Β, ως συντιµωρητή προτέρα πράξη.  
 
∆) Εισαγωγή της νέας διάταξης του άρθρου 348

Γ
  ΠΚ 

Με την ενσωµάτωση της Οδηγίας εναρµονιζόµενος ο Έλληνας 
νοµοθέτης «αναγκάζεται» να προσθέσει στη νοµοθετική του φαρέτρα, 
ακόµη ένα «όπλο», καταπολέµησης ενός ιδιαίτερα διαδοµένου 
φαινόµενου, ευρέως γνωστού και προσφιλούς στο σκοτεινό κόσµο των 
εραστών της «διαδικτυακής παιδικής πορνογραφίας». αναφερόµαστε 
ασφαλώς στην «αγαπηµένη συνήθεια» της απ’ ευθείας (online) 
παρακολούθησης ζωντανών στιγµών πορνογράφησης και σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων. Ο νοµοθέτης µας είναι αλήθεια, πως παρά τις 
περί του αντιθέτου επιταγές του διεθνούς και ευρωπαϊκού νοµοθετικού 
περιβάλλοντος παρέλειψε να συµπεριλάβει µε συγκεκριµένο και ρητό 
τρόπο την «δραστηριότητα» αυτή, στην παλέτα των αξιόποινων 
συµπεριφορών που τιµώρησε. Ενδεχοµένως να ικανοποιείται ο 
νοµοθέτης από τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις για την αντιµετώπιση και 
αυτής της συµπεριφοράς, θεωρώντας την, ως υπαγόµενη στην 
δικαιοδοτική εµβέλεια του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου. 

Αναφερθήκαµε ήδη στην πλειάδα των τρόπων τέλεσης του 
αδικήµατος του 348Α ΠΚ, µε την σώρευση πολυποίκιλων εγκληµατικών 
συµπεριφορών, µάλιστα σε βαθµό που περισσότερο δηµιουργείται  
πρόβληµα σύγχυσης και αλληλοεπικάλυψης µεταξύ τους, παρά επαρκής 
και  αποτελεσµατική κάλυψη των πιθανών µορφών εµφάνισης του 
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αδικήµατος. Παρά ταύτα όµως η εν λόγω αξιόποινη δραστηριότητα των 
µανιωδών εραστών παρακολούθησης «ζωντανής», «εν τω πράττεσθαι»  
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, δεν φαίνεται να «συλλαµβάνεται» 
από την πληθώρα των αντικειµενικών υποστάσεων του άρθρου 348Α ΠΚ. 

Υποκύπτοντας ο νοµοθέτης στην ανάγκη εναρµόνισής του µε το 
διεθνές περιβάλλον, φαίνεται ότι εισάγει για πρώτη φορά τη διάταξη του 
άρθρου 348Γ ΠΚ, που επιγράφεται «Πορνογραφικές παραστάσεις 
ανηλίκων» και έχει, ως εξής: 
« 1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιµωρείται ως εξής: 
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον 
δέκα ετών, β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα, αλλά όχι τα 
δεκατέσσερα έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, γ) αν ο παθών 
συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα και µέχρι τα δεκαπέντε έτη, µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και δ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, 
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Όποιος εν γνώσει, έχοντας 
καταβάλλει σχετικό αντίτιµο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση 
στην οποία συµµετέχουν ανήλικοι, τιµωρείται στις περιπτώσεις α' και β' 
του προηγούµενου εδαφίου, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στις 
περιπτώσεις γ' και δ', µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 
2. Η τέλεση των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου µε τη χρήση 
εξαναγκασµού ή βίας ή απειλής προκειµένου να συµµετάσχει ανήλικος 
σε πορνογραφικές παραστάσεις ή η επιδίωξη οικονοµικού οφέλους από 
αυτές, συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 
3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουµένων 
παραγράφων, συνιστά η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται 
για ακροατήριο, µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών: α)ανηλίκου που επιδίδεται σε 
πραγµατική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή β)των γεννητικών 
οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που 
προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.» 

Με τη νέα αυτή διάταξη απαξιολογούνται δύο κατηγορίες δραστών: 
α) Εκείνοι που εξωθούν ή παρασύρουν ανήλικο να συµµετέχει σε 
πορνογραφική παράσταση ή απλώς διοργανώνουν τέτοια παράσταση και 
β) Εκείνοι που παρακολουθούν το προϊόν της δραστηριότητας των 
δραστών της πρώτης κατηγορίας. Οι πρώτοι διαπράττουν κατά κύριο 
λόγο κακούργηµα, ενώ οι δεύτεροι πληµµέληµα. 
     Κοµβικής σηµασίας έννοια είναι η «πορνογραφική παράσταση» στην 
οποία εξωθείται ή παρασύρεται ο ανήλικος να συµµετέχει. Ο ίδιος ο 
νοµοθέτης προβαίνει στην εξειδίκευσή της -ακριβώς όπως πράττει και 
στη περίπτωση της έννοιας «υλικό παιδικής πορνογραφίας» στη 3η 
παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ- επιµένοντας στη χρήση της ίδιας 
γενικής και αόριστης έκφρασης που χρησιµοποιεί στην 3η παράγραφο 
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του άρθρου 348Α ΠΚ, προφανώς για λόγους συνέπειας και συγκεκριµένα, 
της έκφρασης «…που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση», σε 
αντίθεση µε την έκφραση που παγίως χρησιµοποιεί ο διεθνής αλλά και 
ευρωπαίος νοµοθέτης, ήτοι την «…πράξη σαφούς σεξουαλικού 
χαρακτήρα» Επ’ αυτού έχουµε ήδη τοποθετηθεί αναλυτικά ανωτέρω και 
στην οικεία ενότητα, κατά την παρουσίαση του νέου άρθρου 348Α ΠΚ. 
Κατά τα λοιπά ο νοµοθέτης αντιγράφει τον ορισµό που προτείνεται στην 
Οδηγία,  θεωρώντας ως «πορνογραφική παράσταση» την οργανωµένη 
απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, µεταξύ άλλων και µε 
χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: α)ανηλίκου 
που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή 
β)των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου κατά 
τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση. 
    Επί της έννοιας αυτής σηµειώνουµε πως η «παράσταση» πρέπει να 
είναι οργανωµένη , όχι συµπτωµατική και τυχαία, να συνιστά απευθείας 
έκθεση , προοριζόµενη για ακροατήριο όχι αναγκαία µε την χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, άρα θα µπορούσε να 
είναι και µία «ζώσα», εκ του «σύνεγγυς» παρακολούθηση. Φαίνεται να 
δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα η χρήση του επιρρήµατος «απευθείας», 
καθόσον θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, πως διαφεύγει της 
εµβέλειας του όρου, η µαγνητοσκοπηµένη παράσταση. Προφανώς το 
επίρρηµα δεν αναφέρεται στο έκθεµα,  αλλά στη διαδικασία της έκθεσης 
που πρέπει να είναι «ζώσα» και «δρώσα», δηλαδή να υφίσταται ζώσα και 
δρώσα οπτική σχέση του  θεατή, µε τον ποµπό-εκθέτη, κατά την αυτή 
στιγµή της εκποµπής-έκθεσης. Το «προϊόν» που εκτίθεται, 
διαδραµατίζεται, χωρίς να δύναται ο θεατής να επέµβει επί της 
διαδικασίας, απλώς αποκτά πρόσβαση και παρακολουθεί. ∆εν µπορεί να 
σταµατήσει την εκποµπή, να την επανακινήσει, να την επαναλάβει,  
επειδή τελείται εκείνη την στιγµή απευθείας ενώπιόν του, µπορεί µόνο να 
διακόψει  την πρόσβασή του στην εκποµπή, η οποία όµως θα συνεχίζεται 
παρά την διακοπή της δικής του σύνδεσης. ∆εν θα ήταν «απευθείας» η 
έκθεση ενώπιόν του, εάν, επειδή θα προϋπήρχε το «προϊόν» ελεύθερο 
προς διάθεση, αποκτούσε πρόσβαση σε αυτό, µε δυνατότητες επέµβασής 
του, όπως συµβαίνει µε τα απλά «βίντεο» που χρήστες του διαδικτύου, 
«ανεβάζουν» και άλλοι, τα παρακολουθούν, επεµβαίνοντας όµως, 
διακόπτοντας ή παύοντας ή επαναλαµβάνοντας την αναπαραγωγή τους. 
Μόνο τέτοια ερµηνεία µπορεί να αποδοθεί στο επίρρηµα «απευθείας», 
ώστε να περιλαµβάνεται και η «απευθείας» εκποµπή και παρακολούθηση 
ακόµη και µαγνητοσκοπηµένων «τέτοιων παραστάσεων».  
     Επιπλέον πρέπει η «παράσταση» να προορίζεται για ακροατήριο , και 
άρα να µη συνιστά προϊόν για αποκλειστική  χρήση. Πάλι δηµιουργείται 
ερµηνευτικό πρόβληµα µε την χρήση της συγκεκριµένης έκφρασης. Πότε 
η παράσταση προορίζεται για ακροατήριο;  Μόνο όταν αποδέκτης είναι 
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το «κοινό», ήτοι άγνωστος αριθµός χρηστών, ακροατών, θεατών, πάντως 
περισσότεροι του ενός, ή ακόµη και η παράσταση που οργανώνεται για 
την κατά παραγγελία παρακολούθηση από ένα άτοµο συνιστά αξιόποινη 
πράξη; Με την κατά γράµµα ερµηνεία του όρου είναι προφανές πως 
απαιτείται ο προορισµός της παράστασης για άγνωστο αριθµό 
ακροατηρίου και έτσι θα πρέπει να αποδοθεί ο όρος, καθόσον στο 
ποινικό δίκαιο είναι ανεπίτρεπτη η διασταλτική ή ακόµη και κάθε άλλη 
λογική ερµηνεία των συγκεκριµένων  όρων (που δεν είναι γενικοί και 
αόριστοι), πλην της γραµµατικής. Κρίνεται ατυχής η επιλογή αυτής της 
προϋπόθεσης που είτε αναφέρεται κακώς σε «…ακροατήριο», ενώ 
µπορούσε να αναφέρεται σε «…ακρόαση» -οπότε δεν θα ανέκυπτε το 
πρόβληµα- είτε θα ήταν προτιµότερο να παραλειπόταν (σωστά δεν 
προβλεπόταν τέτοια προϋπόθεση στη Πρόταση για την Οδηγία). 
    Επανερχόµενοι στις δύο κατηγορίες των δραστών του εν λόγω άρθρου, 
η πρώτοι εξ αυτών, εξωθούν ή παρασύρουν τον ανήλικο να συµµετέχει 
σε πορνογραφική παράσταση, µε οποιοδήποτε τρόπο συνεπώς τον 
παρακινούν, τον προκαλούν, τον παραπείθουν ή  απλά του προτείνουν να 
συµµετέχει σε τέτοια παράσταση, είτε διοργανώνουν τέτοια παράσταση 
στην οποία συµµετέχει  ανήλικος και τιµωρούνται µε την διαβαθµισµένη 
πρόβλεψη της διάταξης ανάλογη της ηλικίας του θύµατος.  
    Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε πως η διάταξη παραλείπει 
να δηλώσει ρητά πως για το αξιόποινο της εξώθησης ή παράσυρσης του 
ανηλίκου απαιτείται η συντέλεση της παράστασης µε την συµµετοχή του 
ανήλικου, µε τον κίνδυνο το αξιόποινο να τελεί σε ανεξαρτησία από την 
κατάληξη της εξώθησης ή παράσυρσης του ανηλίκου. Κάτι τέτοιο όµως 
δε µπορεί να γίνεται δεκτό, δεδοµένου ότι η απλή εξώθηση ή παράσυρση 
χωρίς συντέλεση της παράστασης, ως απλή διατύπωση πρότασης, θα 
συνιστούσε στη βαρύτερη περίπτωση απόπειρα του εγκλήµατος του 348Γ 
ΠΚ, είτε σε ελαφρύτερη, απλή διάπραξη των εγκληµάτων 348Β ή 337 
παρ. 3 εδ. α΄ ΠΚ. Προφανώς το κακούργηµα του εν λόγω άρθρου 
τελείται µόνο εφόσον η εξώθηση ή παράσυρση του ανηλίκου οδήγησε 
στη συµµετοχή εν τέλει του ανηλίκου στη παράσταση, ώστε αναλόγως 
της ηλικίας του να τιµωρούνται κατά τους ορισµούς της διάταξης, τόσο ο 
εξωθήσας τον ανήλικο, όσο όµως και ο διοργανωτής της παράστασης. 
    Οι δράστες της δεύτερης κατηγορίας είναι αυτοί για τους οποίους 
δηµιουργείται η παράσταση, είναι αυτοί στους οποίους στοχεύει η 
δραστηριότητα των δραστών της πρώτης κατηγορίας, συνιστούν το 
διατυπωµένο στη διάταξη, ως  «ακροατήριο» της πορνογραφικής 
παράστασης. Τιµωρείται λοιπόν κατά τις διακρίσεις της διάταξης και 
ανάλογα της ηλικίας του ανηλίκου θύµατος, όποιος εν γνώσει του και 
έχοντας καταβάλει αντίτιµο, παρακολουθεί τέτοια πορνογραφική 
παράσταση. Η πρόβλεψη θυµίζει την περίπτωση της 5ης παραγράφου του 
άρθρου 348Α ΠΚ, αµφότερες δε θεσπίστηκαν στα πλαίσια 
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εξουδετέρωσης του φαινόµενου της «ζήτησης» πορνογραφικών 
παραστάσεων και υλικού παιδικής πορνογραφίας, αντίστοιχα, ισχύουν δε 
οι παρατηρήσεις που έχουµε ήδη εκεί διατυπώσει. Η διαφορά δε βέβαια 
ανάµεσα στους δράστες του άρθρου 348Γ παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και 
του άρθρου 348Α παρ. 5, είναι πως οι δράστες «θεατές» πορνογραφικής 
παράστασης τιµωρούνται µε βαρύτερη ποινή όταν το ανήλικο θύµα που 
«παρακολουθούν» είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, ενώ οι δράστες 
«θεατές» γενικού παιδοπορνογραφικού υλικού τιµωρούνται µε ηπιότερη 
ποινή σε κάθε περίπτωση. Ο νοµοθέτης θεωρεί προφανώς βαρύτερης 
ηθικής απαξίας την συµπεριφορά του δράστη να «κυνηγά» την on line 
παρακολούθηση «παιδοπορνογραφικών θεαµάτων» από εκείνη του 
δράστη που παρακολουθεί απλό παιδοπορνογραφικό υλικό, ώστε να 
εξισώνει τις ποινές τους µόνο στη περίπτωση ο δράστης-θεατής 
πορνογραφικής παράστασης επιλέγει την παρακολούθηση 
υπερδεκαπενταετών πρωταγωνιστών-ανηλίκων θυµάτων. 
    Άπαντες οι δράστες της  πρώτης  παραγράφου  του άρθρου 348Γ  ΠΚ 
τιµωρούνται βαρύτερα, όταν όχι απλά προκύπτει η έλλειψη της 
συναίνεσης του ανήλικου θύµατος για την συµµετοχή του στη 
πορνογραφική παράσταση, αλλά φαίνεται η σε βάρος του άσκηση βίας, 
εξαναγκασµού ή απειλής για την συµµετοχή του αυτή, καθώς οι 
συνθήκες αυτές συνιστούν κατά τη τρίτη παράγραφο του άρθρου 
επιβαρυντικές περιστάσεις τέλεσης των αδικηµάτων της 1ης παραγράφου. 
    Σε σχέση µε τις περιπτώσεις συρροής των αδικηµάτων του άρθρου 
348Γ ΠΚ, µε άλλες διατάξεις του  ποινικού κώδικα, ισχύουν ακριβώς όσα 
έχουµε ήδη αναφέρει στην οικεία ενότητα («συγγενής 
συµπτωσιολογία»), καθώς δεν παραλλάζει το προσβαλλόµενο έννοµο 
αγαθό από τη διάπραξη του εν λόγω αδικήµατος, από το αντίστοιχο 
εκείνο που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 348Α ΠΚ.  Για τους ίδιους 
λόγους λοιπόν και µε το ίδιο σκεπτικό που εκεί έχουµε αναπτύξει, η 
δηµόσια τάξη διαφαίνεται ως το προτιµητέο από το νοµοθέτη 
προστατευόµενο έννοµο αγαθό, ώστε η αποτίµηση της όποιας 
πολυεπίπεδης εγκληµατικής συµπεριφοράς των δραστών 
«πορνογραφικής παράστασης», να ακολουθεί την αποτίµηση των 
δραστών παιδικής πορνογραφίας. 
     Τελειώνοντας αξίζει να παραθέσουµε τα σχετικά άρθρα, όπως αυτά θα 
διαµορφωθούν µετά την ενσωµάτωση της Οδηγίας και την ψήφιση του 
σχετικού νόµου, τα οποία θα έχουν ακριβώς, ως εξής: 

 

Άρθρο 348
Α
 - Πορνογραφία ανηλίκων. 

 
 1. Όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, δηµοσιεύει, επιδεικνύει, 
εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, µεταφέρει, προσφέρει, 
πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προµηθεύεται, αποκτά ή 
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κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες 
σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό 
χιλιάδων ευρώ. 
         2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε 
οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, 
προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει 
πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων, µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 
        3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των 
προηγούµενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγµατική ή 
εικονική αποτύπωση, σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα, των 
γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο 
που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγµατικής 
ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή µε ανήλικο. 
       4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιµωρούνται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων έως 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ: 
α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, 
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε 
την εκµετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας 
ή της σωµατικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε 
την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση 
ανηλίκου που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος ή αν η 
παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του 
ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και  
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι 
ένα από τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α' έως και στ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 342 πρόσωπα. Αν η πράξη των περιπτώσεων β' ή γ' είχε ως 
αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή τριακοσίων 
χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, αν δε αυτή είχε ως 
αποτέλεσµα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
       5. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιµο ή 
ενεργώντας κατά συνήθεια, αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής 
πορνογραφίας µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο 
υπαίτιος της πράξης του προηγούµενου εδαφίου απέκτησε ακουσίως 
πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, δεν κινείται ποινική δίωξη 
και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη του 
εισαγγελέα πληµµελειοδικών. 
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Άρθρο 348

Β
 - Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους. 

             
      Όποιος µε πρόθεση, µέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε 
έτη, να συναντήσει αυτόν ή τρίτον, µε σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του 
των αδικηµάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 και 348Α , όταν η 
πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη 
διάπραξη των αδικηµάτων αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ. 
 

Άρθρο 348
Γ
 – Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων. 

 
  1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειµένου να συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιµωρείται ως εξής: 
α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δώδεκα έτη, µε κάθειρξη τουλάχιστον 
δέκα ετών,  
β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, 
γ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα και µέχρι τα δεκαπέντε έτη, 
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και  
δ) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός (1) έτους.  
      Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιµο, 
παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία συµµετέχουν 
ανήλικοι τιµωρείται στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούµενου 
εδαφίου µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στις περιπτώσεις γ' και δ' 
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 
2.  Η τέλεση των πράξεων της προηγούµενης παραγράφου µε τη χρήση 
εξαναγκασµού ή βίας ή απειλής προκειµένου να συµµετάσχει ανήλικος 
σε πορνογραφικές παραστάσεις ή η επιδίωξη οικονοµικού οφέλους από 
αυτές, συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 
3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουµένων 
παραγράφων, συνιστά η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται 
για ακροατήριο, µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών: 
 α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγµατική ή εικονική πράξη γενετήσιου 
χαρακτήρα ή 
 β) των γεννητικών οργάνων ή του σώµατος εν γένει του ανηλίκου κατά 
τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.  
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5.9  Συµπεράσµατα 

 
  Το ειδικό µέρος της παρούσης εργασίας ξεκίνησε µε την ανάλυση 

και περιγραφή της θέσης του Έλληνα νοµοθέτη στο ολοένα διογκούµενο 
φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας. Για τον σκοπό αυτό 
εξιστορήθηκε η διαχρονική του στάση µέχρι σήµερα, η από µέρους του 
στάθµιση του προσβαλλόµενου έννοµου αγαθού και αναλύθηκε 
λεπτοµερώς η ισχύουσα σήµερα αντίστοιχη ποινική διάταξη, τόσο ως 
προς τα αντικειµενικά και υποκειµενικά της στοιχεία, όσο και ως προς τις 
επαπειλούµενες ποινικές συνέπειες. Τέλος κρίθηκε απαραίτητο η 
συσχέτιση της αξιόποινης συµπεριφοράς του δράστη παιδικής 
πορνογραφίας µε συγγενείς άλλες συµπεριφορές, µε τις οποίες 
διαπλέκεται  στα πλαίσια εµφάνισης του αδικήµατος, ως µέρος µιας 
πολυσύνθετης και οργανωµένης εγκληµατικής δραστηριότητας. 

 Συµπεραίνει κανείς πως έστω και η αργοπορηµένη ίσως αντίδραση 
της ελληνικής πολιτείας, απέναντι στις επιταγές που παράγει η διεθνής 
αντεγκληµατική πραγµατικότητα είναι πλέον σήµερα η κατάλληλη, 
προκειµένου να σταθεί εµπόδιο στις επεκτατικές βλέψεις και αδηφάγες 
ορέξεις του οργανωµένου εγκλήµατος. Απαντά µε πειστικό τρόπο στο 
ερώτηµα τι θεωρεί αξιόποινη παιδική πορνογραφία αλλά και δίνει 
απάντηση -µε υπερβολικό µάλιστα τόνο- στο ερώτηµα ποιους θεωρεί 
δράστες παιδικής πορνογραφίας, αποσαφηνίζοντας συγχρόνως την 
ποινική αντιµετώπιση που τους επιφυλάσσει. 

 Είναι γνωστό πως το έγκληµα διεθνώς, βρίσκει πάντοτε νέους 
τρόπους αντίδρασης απέναντι σε κάθε νοµοθετική συσπείρωση της 
πολιτείας εναντίον του. Αυτός ο  συνεχής και αέναος αγώνας 
επικράτησης ανάµεσα στην εγκληµατικότητα και την εκάστοτε 
αντεγκληµατική πολιτική της πολιτείας είναι γνωστός και αναµενόµενος. 
Συνεπώς είναι µάταιο κανείς να επιχαίρει για την σύγχρονη πια 
αντιµετώπιση από τον ποινικό µας νοµοθέτη του φαινόµενου της 
παιδικής πορνογραφίας, καθόσον αυτή η διαλεκτική σχέση πάλης 
ανάµεσα στο έγκληµα και την ποινή, καθιστά βέβαιο πως συχνά θα 
απαιτείται να επανεξετάζει,  υπό τις νέες κάθε φορά διαµορφούµενες  
συνθήκες την σχετική ποινική του πρόβλεψη. Είναι  σηµαντικό ο 
νοµοθέτης να έχει πλήρη συνείδηση του εγκληµατικού περιβάλλοντος 
και να αφουγκράζεται τον εκάστοτε διαµορφούµενο διεθνώς 
αντεγκληµατικό προβληµατισµό, ώστε στα πλαίσια πάντα των αρχών που 
σέβεται και αναγνωρίζει, να επικαιροποιεί την απάντησή του.  
    Για τον λόγο αυτό, στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αξιολογηθεί 
το ελληνικό ποινικονοµοθετικό καθεστώς προστασίας του ανήλικου από 
την πορνογράφησή του, σε σχέση, τόσο µε την κυριότερη σήµερα εν ισχύ 
διεθνή σύµβαση, την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης,  για την 
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προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση, όσο και µε τη νεότερη στάση του ευρωπαίου νοµοθέτη, 
όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την Οδηγία 2011/93/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. που εν ευθέτω 
χρόνο θα τεθεί σε ισχύ και θα παράγει έννοµα αποτελέσµατα και για τον 
Έλληνα νοµοθέτη, όπως ήδη αναλυτικά παρουσιάσαµε. Με τον τρόπο 
αυτό θα διαπιστώσουµε τον βαθµό απόκλισης του εσωτερικού δικαίου 
από την υφιστάµενη διεθνή νοµοθεσία, προτείνοντας συγχρόνως, τα 
όποια αναγκαία µέτρα για την κατάλληλη προσαρµογή του.  
 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για 

την προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
  Α1) Επισηµάναµε  την επιλογή του Έλληνα νοµοθέτη να αποφύγει, 
κατά τον ορισµό των εννοιών «υλικό παιδικής πορνογραφίας» και 
«πορνογραφική παράσταση», την χρήση της «προικισµένης» µε 
ερµηνευτικά εφόδια αξιολογικής έκφρασης «καταφανώς σεξουαλική 
συµπεριφορά» που κατά πάγια χρήση υιοθετείται από όλα τα διεθνή 
σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και από τη Σύµβαση (άρθρο 20 
παρ. 2). Η αξιολογική αυτή έκφραση είναι εφοδιασµένη µε την  
απαραίτητη αντικειµενικότητα, καθώς στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, προσδιορίζεται η «σεξουαλική 
συµπεριφορά», ως  τουλάχιστον οι ακόλουθες πραγµατικές ή 
προσοµοιωµένες ενέργειες: 
α) η συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, 
του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και 
γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β) η κτηνοβασία γ) ο αυνανισµός δ) η σαδιστική ή µαζοχιστική 
κακοποίηση ή ε) η ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της 
ηβικής χώρας παιδιού.  
     Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών που είτε δεν 
ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό», όπως ο 
Έλληνας νοµοθέτης. 
    Ωστόσο, ενώ ο νοµοθέτης µας πράγµατι ακολούθησε τις «επιταγές» 
της Σύµβασης στο µεγαλύτερο µέρος της, ελάχιστα επενέβη στην 
διάταξη του άρθρου 348Α ΠΚ και καθόλου στην καθοριστική τρίτη 
παράγραφο του άρθρου (και καθώς φαίνεται, ούτε στη διάταξη της 4ης 
παραγράφου του άρθρου 348Γ ΠΚ),  όπου προσδιορίζεται η έννοια του 



 213 

«πορνογραφικού υλικού» (και της «πορνογραφικής παράστασης», 
αντίστοιχα). ∆ιατηρήθηκε έτσι, η  φράση  «…κατά τρόπο που προδήλως 
προκαλεί γενετήσια διέγερση…», µε τα γνωστά ερµηνευτικά 
συνεπαγόµενα προβλήµατα στα οποία ήδη αναφερθήκαµε. 
 Α2)   Κατά την εξέταση της πρώτης και δεύτερης παραγράφου του 
άρθρου 348Α ΠΚ έγινε µία πρώτη αξιολόγηση της θέσης του Έλληνα  
νοµοθέτη σε σχέση µε την Σύµβαση. Υπενθυµίζουµε λοιπόν πως έγινε 
κριτική για την «άµετρη» και υπερβολική υιοθέτηση από τον εσωτερικό 
νοµοθέτη µιας πλειάδας τρόπων τέλεσης του αδικήµατος της 
πορνογράφησης ανηλίκου, όταν οι απολύτως αναγκαίες και κατά πολύ 
λιγότερες αντικειµενικές υποστάσεις, περιγράφονται µε ακρίβεια και 
σαφήνεια στο άρθρο 20 της Σύµβασης. Αυτό βέβαια συνέβη από τον 
ποινικό µας νοµοθέτη, σε προγενέστερο της κύρωσης της  Σύµβασης 
χρόνο, και συγκεκριµένα, κατά τον χρόνο κύρωσης µιας προγενέστερης 
διεθνούς σύµβασης, αυτής του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 
Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού του Ο.Η.Ε., όταν  κάνοντας 
χρήση του δικαιώµατος που του παρείχε, το τρίτο άρθρο του 
Πρωτοκόλλου, στην πρώτη του παράγραφο, επιπλέον των εκεί 
περιγραφόµενων  αλλά και χαρακτηριζοµένων ως «minimum»  τρόπων 
τέλεσης, ο Έλληνας νοµοθέτης διακήρυξε την «αυστηρότητά» του, 
τυποποιώντας σε αδικήµατα πλείστες, όσες συµπεριφορές, κάτι  που δεν 
άλλαξε κατά την µετέπειτα αλλαγή του άρθρου 348Α ΠΚ, ούτε  µε τον 
κυρωτικό της Σύµβασης νόµο, αλλά ούτε και κατά πως φαίνεται µε την 
ενσωµάτωση της Οδηγίας.  
Α3)    Αναφερθήκαµε ήδη στη σκόπιµη «παράλειψη» του Έλληνα 
νοµοθέτη να ποινικοποιήσει συµπεριφορά που ρητά προβλέπεται στη 
Σύµβαση και συγκεκριµένα στο άρθρο 20 περ. στ΄, σχετικά µε την 
τιµώρηση, της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδικό πορ-
νογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας. Αυτό αποτέλεσε ενάσκηση του δικαιώµατος που του 
παρείχε η παράγραφος 4, του άρθρου 20 της Σύµβασης, για δυνατότητα 
µη τιµώρησης της εν λόγω συµπεριφοράς. Η παρούσα δε παρατήρηση 
τελεί υπό την αίρεση της εισαγωγής της νέας διάταξης της 5ης 
παραγράφου του άρθρου 348Α ΠΚ, µε αφορµή την ενσωµάτωση της 
Οδηγίας. 
Α4) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 
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4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης και 2ης κατηγορίας αξιοποίνων 
συµπεριφορών, επειδή κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας, 
περιοριζόµαστε και µόνο να σηµειώσουµε πως ο ποινικός νοµοθέτης ήδη 
µε το ν. 3064/2002, όσο όµως συµπληρωµατικά και διορθωτικά µε τους 
νόµους 36252007 και 3727/2008 προέβη στην ποινικοποίησή τους, 
ανταποκρινόµενος σε ικανοποιητικό βαθµό στις επιταγές των άρθρων 18 
και 19 της Σύµβασης. Απέναντι στο µεν άρθρο 18 της Σύµβασης, 
απάντησε µε τις τελικές µορφές των άρθρων 338, 339, 342, 343, 345 και 
346 ΠΚ, στο δε άρθρο 19 της Σύµβασης, κυρίως δια του άρθρου 349 
αλλά και 351 και 351Α ΠΚ.   
   Οι συµπεριφορές που βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι 
εκείνες του άρθρου 20 και 21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης και 4ης , ως 
άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές του άρθρου 21 της Σύµβασης, οι 
σχετιζόµενες δηλαδή µε την συµµετοχή του παιδιού σε πορνογραφικές 
παραστάσεις. ∆ιαπιστώθηκε η απροθυµία του Έλληνα νοµοθέτη να 
υπακούσει στην συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού νοµοθέτη. 
Επιχειρεί µία απλή τιµώρηση της προσβολής της αιδούς του ανήλικου 
που διαπράττεται µε τις ενέργειες του άρθρου 342 παρ. 3 και που µπορεί 
να περιλαµβάνει (επίδειξη πορνογραφικής παράστασης), πλην όµως σε 
καµία περίπτωση δεν απαντά στο πρόβληµα της συµµετοχής ανήλικου σε 
τέτοιες παραστάσεις. Αξίζει βέβαια να υποµνήσουµε την 4η παράγραφο 
του άρθρου 339 ΠΚ, σύµφωνα µε την οποία τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών, όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν 
συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε ασελγή µεταξύ άλλων 
πράξη, έστω και αν δεν συµµετέχει σε αυτήν. Αντιλαµβάνεται όµως 
κανείς πως και µε αυτή την πρόβλεψη η απάντηση στο πρόβληµα 
παραµένει ισχνή, καθώς απαιτείται για την τιµώρηση του δράστη η 
αυτοπρόσωπη παρουσία του ανήλικου στην διενέργεια της ενώπιόν του 
διαπραττόµενης ασελγούς πράξεως, εξαιρουµένων έτσι των περιπτώσεων 
της «τηλεθέασης» αυτής, µέσω του διαδικτύου ή άλλων τεχνολογικών 
µέσων επικοινωνίας, κάτι στο οποίο πρωτίστως ο υπερνοµοθέτης 
στοχεύει. Ωστόσο, όπως ήδη αναπτύξαµε παραπάνω, η στάση του 
νοµοθέτη φαίνεται πως αλλάζει υπό το κράτος ενσωµάτωσης της 
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Οδηγίας, καθώς η ποινικοποίηση και αυτών των συµπεριφορών είναι προ 
των πυλών.  
     Τέλος τόσο σε σχέση µε τις συµπεριφορές του άρθρου 22 της 
Σύµβασης, όσο και µε εκείνες του άρθρου 23 τις Σύµβασης, ο ποινικός 
νοµοθέτης απάντησε αρκούντως ικανοποιητικά διά της 4ης  παραγράφου 
του άρθρου 339 ΠΚ, όσο και διά του άρθρου 348Β  ΠΚ.  
     Αξίζει ακόµη να επισηµάνουµε την ικανοποιητική ανταπόκριση της 
ελληνικής διάταξης, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το 
ζήτηµα των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς 
καλύπτονται σχεδόν όλες οι περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 
της Σύµβασης. Ως τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις, πρέπει τα κράτη 
µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή 
διανοητική βλάβη, β) την όποια χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων 
προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του 
θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – 
θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας 
του δράστη), ε) την από κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά 
πρόσωπα, στ) την διάπραξη του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση 
και ζ) την επαναλαµβανόµενη αξιόποινη συµπεριφορά του δράστη. 
     Από τις ως άνω περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων, 
τουλάχιστον οι α, β, γ, δ,  και ζ, προβλέπονται αυτούσιες στη παράγραφο 
4 του άρθρου 348Α ΠΚ, ενώ η περ. στ΄, προβλέπεται στα πλαίσια 
τιµώρησης της αυτοτελούς αξιόποινης πράξης σύστασης εγκληµατικής 
οργάνωσης του άρθρου 187 ΠΚ, ενώ παρέµεινε εκτός της πρόβλεψης η 
περ. ε΄, της διάπραξης δηλαδή του αδικήµατος από κοινού, από 
περισσότερους δράστες.  
     Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως ο 
Έλληνας νοµοθέτης, χρησιµοποίησε µία αδόκιµη και προβληµατική  
αξιολογική έκφραση, έναντι της προτεινόµενης από την Σύµβαση 
αντικειµενικότερης έκφρασης, κατά τον προσδιορισµό της έννοιας του 
«υλικού παιδικής πορνογραφίας» (βλ. Α1), προέβη σε περιττή και 
«επικίνδυνη» παράθεση σωρείας συµπεριφορών πορνογράφησης 
ανηλίκων, έναντι των βασικών µορφών που προτείνονται µε την 
Σύµβαση (βλ. Α2) και µάλιστα χωρίς µέσα σε αυτές να προβλέπει, µία εκ 
των ως βασικών προβλεπόµενων στη Σύµβαση (βλ. Α3) και τέλος ενώ 
φαίνεται να ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθµό στις επιταγές της 
Σύµβασης για τιµώρηση όλων των αναγκαίων συµπεριφορών άπτονται 
της γενετήσιας εκµετάλλευσης των ανηλίκων, ωστόσο παραλείπει να 
ποινικοποιήσει την µία κατηγορία από αυτές (βλ. Α4). Οι τελευταίες δύο 
παρατηρήσεις τελούν ασφαλώς  υπό την αίρεση της εισαγωγής των νέων 
διατάξεων της 5ης παραγράφου του άρθρου 348Α ΠΚ και του άρθρου 
348Γ ΠΚ, µε αφορµή την ενσωµάτωση της Οδηγίας. 
. 
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Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 

    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που ήδη παράγει έννοµα 
αποτελέσµατα  και για τον Έλληνα νοµοθέτη ο οποίος  θα πρέπει να 
απαλείψει τις όποιες ενδεχόµενες αποκλίσεις των αντίστοιχων εγχώριων 
ρυθµίσεων, προσαρµόζοντας αυτές, απολύτως στις απαιτήσεις της νέας 
οδηγίας. Αξίζει συνεπώς να προεπισκοπήσουµε τις όποιες πιθανές 
αποκλίσεις και τις όποιες δυνατές προσαρµογές της ποινικής µας 
σχετικής νοµοθεσίας. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, δικαιολογηµένα επιχαίρουµε για 
την βελτιωµένη διατύπωσή του σε σχέση µε την αντίστοιχη πρόβλεψη 
στην πρόταση της οδηγίας. Συγκεκριµένα καθώς στο 3ο και 4ο στοιχείο 
του ορισµού περιγράφεται η περίπτωση του «εικονικού ανήλικου», στο 
µεν 3ο στοιχείο, µε τη συµµετοχή ενηλίκου που «υποδύεται» τον 
ανήλικο, ενώ στο 4ο στοιχείο, εν ανυπαρξία πραγµατικού προσώπου, µε 
τη «κατασκευή» ανύπαρκτου ανήλικου,  ο «εικονικός ανήλικος» 
περιγράφεται πια στο 4ο στοιχείο, ως «.. ρεαλιστικές εικόνες παιδιού, στις 
οποίες απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε πράξη σαφούς σεξουαλικού 
χαρακτήρα ή ρεαλιστικές εικόνες των γεννητικών οργάνων παιδιού, προς 
κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς» ενώ αρχικά µε βάση την προτεινόµενη 
διά της προτάσεως-οδηγίας πρόβλεψη, ο ορισµός του «εικονικού 
ανήλικου» περιγραφόταν, ως «..ρεαλιστικές εικόνες παιδιού, στις οποίες 
απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε πράξη σαφούς σεξουαλικού 
χαρακτήρα ή ρεαλιστικές εικόνες των γεννητικών οργάνων παιδιού, 
ανεξάρτητα από την πραγµατική ύπαρξη του παιδιού αυτού, προς κυρίως 
σεξουαλικούς σκοπούς». 
             Η έκφραση «…ανεξάρτητα από την πραγµατική ύπαρξη του 
παιδιού…» ήταν προφανώς περιττή αλλά και ιδιαίτερα προβληµατική, 
αφού έτσι υπονοούνταν η πιθανότητα τέτοιων ρεαλιστικών εικόνων και 
επί ύπαρξης πραγµατικού παιδιού, κάτι που προφανώς θα δηµιουργούσε 
σύγχυση. Αν και απαλείφθηκε  η προβληµατική αυτή φράση στη τελική 
εκδοχή του ορισµού, ωστόσο θα ήταν  ορθότερη και ακριβέστερη η 
πλήρης υιοθέτηση της αντίστοιχης περιγραφής που χρησιµοποιείται για 
τον ίδιο ακριβώς λόγο στην απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ ∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2003 -την οποία η οδηγία 
αντικατέστησε- όπου  αναφέρεται «…ρεαλιστικές εικόνες µη 
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πραγµατικού παιδιού που συµµετέχει ή επιδίδεται στις αναφερόµενες στο 
σηµείο (i) πράξεις…».  
               Προκαλεί πράγµατι έκπληξη πως, ενώ στην Αιτιολογική έκθεση 
της πρότασης-οδηγίας (στο 3ο κεφάλαιο, Νοµικά στοιχεία της Πρότασης, 
σχετικά µε το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο γενικά) αναφέρεται ότι «…Ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας τροποποιείται ώστε να προσεγγίσει 
τη Σύµβαση του ΣΕ και το προαιρετικό πρωτόκολλο στη σύµβαση για τα 
δικαιώµατα του παιδιού…», ωστόσο ο  υιοθετηθείς ορισµός µε την 
οδηγία είναι πανοµοιότυπος του προβλεφθέντος στην ως άνω απόφαση 
πλαίσιο του Συµβουλίου της Ε.Ε., την οποία και αντικατέστησε και όχι 
τόσο των περιλαµβανόµενων αντίστοιχων ορισµών στην Σύµβαση ή στο 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο. 
         Μετά την αναγκαία αυτή επισήµανση, παρατηρούµε κατά τα λοιπά 
την επανάληψη κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και 
αξιολογικής έκφρασης «..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την 
περιγραφή και τον προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής 
πορνογραφίας. ∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης 
δίδεται η σύσταση προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να 
διευκρινιστεί ο ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει 
τον ορισµό που περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...» τίθεται και πάλι 
το ζήτηµα, που ήδη θέσαµε παραπάνω, ενδεχόµενης τροποποίησης του 
ορισµού που δίδεται στο 348Α ΠΚ µε την αντικατάσταση της εκεί 
χρησιµοποιούµενης φράσης «…ασελγούς πράξης…» από την 
προσδιοριζόµενη αντικειµενικότερα φράση της «πράξης σαφούς 
γενετήσιας συµπεριφοράς». 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία και ειδικότερα: 
      Στο τρίτο άρθρο της οδηγίας περιγράφονται οι αξιόποινες 
συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται αδικήµατα σεξουαλικής 
κακοποίησης και  είναι: 
- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης να γίνει µάρτυρας σεξουαλικών πράξεων, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές  που τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή 
το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος. 
- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης να γίνει µάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν 
δεν συµµετέχει σε αυτή  που τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη. 



 218 

- Η σεξουαλική πράξη µε παιδί που δεν έχει φθάσει την σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης, που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη. 
- Η σεξουαλική πράξη µε παιδί, όταν: 
(i) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισµένης θέσης εµπιστοσύνης, εξουσίας ή 
επιρροής επάνω στο παιδί και τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη, 
εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και 
σε τουλάχιστον τρία έτη, εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή  ή 
(ii) γίνεται κατάχρηση µιας ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης του παιδιού, 
κυρίως λόγω διανοητικής ή σωµατικής αναπηρίας ή κατάστασης 
εξάρτησης και τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο 
όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη, εάν το παιδί δεν έχει 
φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον τρία 
έτη, εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή ή 
(iii) γίνεται χρήση εξαναγκασµού, βίας ή απειλής και τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον δέκα έτη, εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον πέντε έτη, εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή . 
- Ο εξαναγκασµός παιδιών σε σεξουαλική πράξη µε τρίτο πρόσωπο, που 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη, εάν το παιδί δεν έχει φθάσει 
την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον πέντε έτη, 
εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή . 
     Στο τέταρτο άρθρο της οδηγίας περιγράφονται τα αδικήµατα 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης, τα οποία είναι: 
- Η πρόκληση της συµµετοχής παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις ή 
η στρατολόγησή του προκειµένου να συµµετάσχει σε αυτές ή η 
αποκόµιση κέρδους από παιδί ή η εκµετάλλευσή του µε άλλους τρόπους 
προς τον σκοπό αυτό τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη, εάν το 
παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε 
τουλάχιστον δύο έτη στερητική της ελευθερίας ποινή, εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή. 
- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση απειλής απέναντί του προς τον 
σκοπό αυτό τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο 
όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη, εάν το παιδί δεν έχει 
φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε τουλάχιστον 
πέντε έτη στερητική της ελευθερίας ποινή, εάν το παιδί έχει υπερβεί την 
ηλικία αυτή. 
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- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στις οποίες 
συµµετέχουν παιδιά τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη, εάν το παιδί 
δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης, και σε 
τουλάχιστον ένα έτος στερητική της ελευθερίας ποινή, εάν το παιδί έχει 
υπερβεί την ηλικία αυτή.  
- Η πρόκληση της συµµετοχής παιδιού σε παιδική πορνεία ή η 
στρατολόγησή του προκειµένου να συµµετάσχει σε αυτήν όπως και η 
αποκόµιση κέρδους από το παιδί ή η εκµετάλλευσή του µε άλλους 
τρόπους προς τον σκοπό αυτό τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ έτη 
εάν το παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης και 
σε τουλάχιστον πέντε έτη εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.  
- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει το παιδί σε 
παιδική πορνεία ή η χρήση απειλής απέναντί του προς τον σκοπό αυτό 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη εάν το παιδί δεν έχει φθάσει 
την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης και σε τουλάχιστον πέντε έτη 
εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.  
- Η τέλεση σεξουαλικών πράξεων µε παιδί, εάν πραγµατοποιείται µέσω 
παιδικής πορνείας, τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη εάν το 
παιδί δεν έχει φθάσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης και σε 
τουλάχιστον δύο έτη εάν το παιδί έχει υπερβεί την ηλικία αυτή.  
     Στο πέµπτο άρθρο της οδηγίας περιγράφονται τα αδικήµατα της 
παιδικής πορνογραφίας, που είναι: 
- Η απόκτηση ή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.  
- Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών τιµωρείται µε στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος.  
- Η διανοµή, διάδοση ή µετάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.  
- Η προσφορά, παροχή ή διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη.  
- Η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας τιµωρείται µε στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη.  
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- Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών το κατά 
πόσον το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις περιπτώσεις παιδικής 
πορνογραφίας, υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) σηµείο iii), όταν 
το πρόσωπο που εµφανιζόταν ως παιδί ήταν στην πραγµατικότητα 
ηλικίας 18 ετών ή άνω κατά τη στιγµή της απεικόνισης.  
- Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών το κατά 
πόσον οι παράγραφοι 2 και 6 του παρόντος άρθρου θα εφαρµόζονται στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αποδεικνύεται ότι η παραγωγή και 
διατήρηση του πορνογραφικού υλικού υπό την έννοια του άρθρου 2 
στοιχείο γ) σηµείο iv) γίνεται µόνο προς ιδία χρήση, στον βαθµό που δεν 
έχει χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του πορνογραφικού υλικού υπό 
την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) σηµεία i), ii) ή iii) και εφόσον η 
πράξη δεν συνεπάγεται κίνδυνο διάδοσης του υλικού. 
     Στο έκτο άρθρο της οδηγίας τυποποιείται το γνωστό και στο ελληνικό 
δίκαιο (του άρθρου 348Β: προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους) 
αδίκηµα της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. 
     Στο έβδοµο άρθρο της οδηγίας δίδεται η σύσταση προς τα κράτη µέλη 
να τιµωρήσουν την ηθική αυτουργία, την απόπειρα και την συνέργεια 
στα αδικήµατα που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως 6 . 
     Στο ένατο άρθρο προτείνονται οι επιβαρυντικές περιστάσεις που 
σχετίζονται µε τα ανωτέρω αδικήµατα, ήτοι όταν: 
α) το αδίκηµα διαπράχθηκε σε βάρος παιδιού ιδιαίτερα ευάλωτης 
κατάστασης, όπως για παράδειγµα παιδιού µε διανοητική ή σωµατική 
αναπηρία, σε κατάσταση εξάρτησης ή σε κατάσταση σωµατικής ή 
διανοητικής ανικανότητας·  
β) το αδίκηµα διαπράχθηκε από µέλος της οικογένειας του παιδιού, από 
πρόσωπο που συγκατοικεί µε το παιδί ή πρόσωπο που έχει κάνει 
κατάχρηση αναγνωρισµένης θέσεως εµπιστοσύνης ή εξουσίας· 
γ) το αδίκηµα διαπράχθηκε από τουλάχιστον δύο πρόσωπα που ενεργούν 
από κοινού·  
δ) το αδίκηµα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης κατά 
την έννοια της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος  (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42. )·  
ε) ο δράστης έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για αδικήµατα του ίδιου 
τύπου·  
στ) ο δράστης εκ προθέσεως ή εξ αµελείας έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του 
παιδιού ή  
ζ) το αδίκηµα περιλάµβανε σοβαρή βία ή προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο 
παιδί. 
     Τέλος στο άρθρο 21 τιµωρούνται συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται 
ως «προβολή ευκαιριών κακοποίησης και σεξουαλικού τουρισµού εις 
βάρος παιδιών», ήτοι η: 
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 (α)  διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6, 
(β) διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς ταξιδιών µε 
σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5. 
       Σχηµατοποιώντας κατά το δυνατό τις παραπάνω προβλέψεις, 
παρατηρεί κανείς την διαµόρφωση πέντε  (5) κατηγοριών αδικηµάτων, 
ήτοι αδικηµάτων που αφορούν στην ασέλγεια µε τον ανήλικο, 
αδικηµάτων που αφορούν στην προαγωγή ανήλικων στη πορνεία, 
αδικηµάτων που αφορούν στην «παιδική πορνογραφία», αδικηµάτων που 
αφορούν στην προαγωγή συµµετοχικής σχέσης των ανήλικων µε 
πορνογραφικές παραστάσεις και των αδικηµάτων που θα λέγαµε πως 
συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των αδικηµάτων της 
οδηγίας, ήτοι των  αδικηµάτων «προβολής ευκαιριών κακοποίησης και 
σεξουαλικού τουρισµού σε βάρος παιδιών» και των αδικηµάτων «άγρας 
παιδικών για σεξουαλικούς σκοπούς».  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Με βάση τα παραπάνω θα αποδυθούµε σε µία προσπάθεια 
αντιστοίχησης των προβλεπόµενων στην Οδηγία αδικηµάτων, µε εκείνα  
που -ή έστω όσα- προβλέπονται  στο ποινικό µας κώδικα, ώστε να 
καταλήξουµε στις όποιες υπάρχουσες αποκλείσεις, αλλά  και στις 
ενδεχόµενες νοµοθετικές επεµβάσεις που απαιτούνται για την 
εναρµόνιση της σχετικής νοµοθεσίας µας  µε τις επιταγές της  
ευρωπαϊκής οδηγίας. Μάλιστα για λόγους πληρότητας της προσπάθειάς 
µας θα αναφερθούµε σε όλες τις κατηγορίες εγκληµάτων, ακόµη και εάν 
κάποιες από αυτές βρίσκονται εκτός των πλαισίων της παρούσης 
διατριβής. 
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-    Έτσι λοιπόν σε σχέση µε την πρώτη κατηγορία των αδικηµάτων 
ασέλγειας σε ανήλικο που τυποποιούνται στις παραγράφους 4, 5 και 6 
του τρίτου άρθρου της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
    Το περιγραφόµενο στο άρθρο 3 παρ. 4 έγκληµα, φαίνεται πως 
ικανοποιητικά προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 339 ΠΚ, 
µε όρια ποινών που τελούν σε αρµονία µε την ποινική πρόβλεψη της 
Οδηγίας. 
    Το περιγραφόµενο στο άρθρο 3 παρ. 5 περ. α έγκληµα, φαίνεται πως 
ικανοποιητικά προβλέπεται στη πρώτη και δεύτερη παράγραφο του 
άρθρου 342 ΠΚ. 
    Το περιγραφόµενο στο άρθρο 3 παρ. 5 περ. β΄ έγκληµα, φαίνεται πως 
ικανοποιητικά προβλέπεται στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 338 ΠΚ. 
    Το περιγραφόµενο στο άρθρο 3 παρ. 5 περ. γ΄ έγκληµα, φαίνεται πως 
ικανοποιητικά προβλέπεται στη πρώτη  παράγραφο του άρθρου 336 ΠΚ. 
    Το περιγραφόµενο στο άρθρο 3 παρ. 6 έγκληµα, δεν προβλέπεται από 
διάταξη του ποινικού µας κώδικα, καθόσον η συγγένειά του είτε µε το 
άρθρο 349 παρ. 1 ΠΚ, είτε το 351 παρ. 1 ΠΚ, τελεί υπό την προϋπόθεση 
συνδροµής των εκεί περιγραφόµενων ιδιαίτερων συνθηκών. Συνεπώς το 
αδίκηµα του άρθρου 3 παρ. 6 της Οδηγίας διακρίνει η αυτοτέλειά του, ως 
προς τις περιγραφόµενες στα άρθρα 349 παρ.1 και 351 παρ. 1 ΠΚ 
εγκληµατικές πράξεις, καθώς θα µπορούσε να συνιστά µερική έκφανση, 
είτε του άρθρου 349 παρ. 1, ως εξαναγκασµός έστω και σε µία  ασελγή 
πράξη µε τρίτον και όχι απαραίτητα σε «πορνεία», είτε του άρθρου 351 
παρ. 1 ΠΚ, ως εξαναγκασµός για τέλεση της ασελγούς πράξης σε 
ανήλικο από τρίτο και όχι εξαναγκασµός στις συµπεριφορές του 351 ΠΚ 
µε σκοπό την τέλεση ασελγούς πράξης σε ανήλικο από τρίτο. Γίνεται 
φανερό το κενό που υφίσταται στην ελληνική ποινική νοµοθεσία καθώς η 
συµπεριφορά του εξαναγκασµού του ανήλικου για τέλεση ασελγούς 
πράξης µε τρίτον αντιµετωπίζεται µόνο υπό τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις 
των άρθρων 349 παρ. 1 και 351 παρ. 1 ΠΚ, χωρίς να απαντάται το 
πρόβληµα. Αναγκαία συνεπώς µε την υιοθέτηση της  οδηγίας, θα 
οδηγηθεί ο ποινικός µας νοµοθέτησης στην ποινικοποίηση και αυτής της 
συγκεκριµένης και αυτοτελούς συµπεριφοράς. 
-    Σε σχέση µε την δεύτερη κατηγορία αδικηµάτων  προαγωγής 
ανήλικου στην πορνεία που τυποποιούνται στις  παραγράφους 5, 6 και 7  
του άρθρου 4 της  Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
   Με οδηγό την ερµηνεία της έννοιας «παιδική πορνεία» στην οποία 
προβαίνει ο υπερνοµοθέτης στο άρθρο 2 της Οδηγίας260, τα 

                                                
260«παιδική πορνεία» είναι η χρησιµοποίηση παιδιού για σεξουαλικές πράξεις µε την προσφορά 
χρηµάτων ή άλλου είδους αµοιβής ή ανταλλάγµατος ως πληρωµή ή υπόσχεση πληρωµής προκειµένου 
το παιδί να συµµετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις, ανεξάρτητα από το εάν αυτή η πληρωµή, υπόσχεση 

πληρωµής ή αντάλλαγµα δίνονται στο παιδί ή σε τρίτο πρόσωπο. 
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περιγραφόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 4 εγκλήµατα, 
προβλέπονται ατελώς στο άρθρο 349 ΠΚ, όπου βέβαια υπάρχει και 
πρόβλεψη σωρευτικής επιβολής και χρηµατικής ποινής στο δράστη, ενώ 
η απαιτούµενη προστασία µπορεί να επιδιωχθεί  µόνο υπό τους όρους  
και τις προϋποθέσεις της σωµατεµπορίας του άρθρου 351 ΠΚ, κάτι που 
σηµαίνει πως για να υπάρξει πλήρης ποινικονοµοθετική προσαρµογή 
στην  Οδηγία, απαιτείται να προβλεφθεί τόσο η από κερδοσκοπία ή κατ’ 
επάγγελµα τέλεση της µαστροπείας ανηλίκου, όσο όµως και η τιµώρηση 
της µαστροπείας ανήλικου µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
οργάνωσής της για την «ενεργό αναζήτηση» (στρατολόγηση) ανηλίκων 
µε σκοπό την  εκπόρνευσή τους. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε 
την διευκρίνιση που δίδεται από την Αιτιολογική έκθεση της Πρότασης-
Οδηγίας σε σχέση µε τον όρο «στρατολόγηση», καθώς επισηµαίνει πως  
«…η στρατολόγηση για πορνεία ή αντίστοιχη δραστηριότητα είναι 
σοβαρότερη από την παρότρυνσή της, δεδοµένου ότι σε αυτήν 
εµπλέκεται η ενεργός αναζήτηση παιδιών ως εµπορευµάτων...». 
    Το περιγραφόµενο στο άρθρο 4 παρ. 7 έγκληµα, φαίνεται πως 
ικανοποιητικά προβλέπεται στη τρίτη παράγραφο του άρθρου 351 ΠΚ, 
πλην όµως υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της σωµατεµπορίας, όχι  
όµως και της µαστροπείας του άρθρου 349 ΠΚ. Συνεπώς η απόλυτη 
προσαρµογή στην επιταγή του άρθρου 4 παρ. 7 της Οδηγίας απαιτεί την 
τυποποίηση σε αδίκηµα ανάλογης συµπεριφοράς της τρίτης παραγράφου 
του άρθρου 351 ΠΚ και για το αδίκηµα του άρθρου 349 ΠΚ.   
-     Σε σχέση µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα.  
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      Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη του σχετικού άρθρου του ποινικού µας κώδικα, του άρθρου 
348Α ΠΚ, καθώς, όπως ήδη στο οικείο µέρος επισηµάναµε, αυτό που 
καταµαρτυρεί δικαίως κανείς στην επιλογή του νοµοθέτη µας, ήταν πέρα 
από την άκριτη σώρευση πλήθος συµπεριφορών που µπορούν να 
συνιστούν παιδοπορνογραφική δράση, επιπλέον και κυρίως την 
ισοπεδωτική ποινική τους αντιµετώπιση µε την πρόβλεψη  της ίδιας 
ποινής για όλες. Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει 
να αλλάξει και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από 
τον ίδιο. Έτσι λοιπόν ακόµη και εάν δεν επαναξιολογηθεί η 
αναγκαιότητα ύπαρξης των πολλών αυτών µορφών τέλεσης του 348Α 
παρ. 1 και 2 ΠΚ και παραµείνουν οι ίδιες  αντικειµενικές υποστάσεις των 
αδικηµάτων αυτών, είναι βέβαιο πως πρέπει να µεταρρυθµιστούν οι 
αντίστοιχες συνεπαγόµενες ποινικές κυρώσεις (κάτι όµως που δεν 
φαίνεται να συµβαίνει µε την ενσωµάτωση της Οδηγίας). 
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο 348Α παρ. 1 και 2 ΠΚ συµπεριφορές, 
αντίστοιχα µε την κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο 
υπερνοµοθέτης. Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα 
λέγαµε πως στη χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων 
συµπεριφορών θα περιλαµβάναµε, από όσες αναφέρονται στο 348Α ΠΚ,  
µόνο τις συµπεριφορές αγοράς, προµήθειας, απόκτησης, κατοχής, 
µεταφοράς, εισαγωγής στην Επικράτεια ή εξαγωγής από αυτήν (για την 
πρώτη παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ) και της αγοράς, προµήθειας και 
κατοχής (για την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ). Στην 
αµέσως σοβαρότερης ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις 
συµπεριφορές διανοµής, δηµοσίευσης, επίδειξης, προσφοράς, πώλησης ή 
µε άλλο τρόπο διάθεσης (για την πρώτη παράγραφο του άρθρου 348Α 
ΠΚ) και διανοµής, διαβίβασης, προσφοράς, πώλησης ή µε άλλο τρόπο 
διάθεσης (για την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 348Α ΠΚ), ενώ στην 
κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της παραγωγής 
παιδοπορνογραφικού υλικού (για τις δύο παραγράφους του 348Α ΠΚ).  
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προβλεπόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφορές µε την Οδηγία, ώστε να απειλείται για 
τις συµπεριφορές της χαµηλότερης κατηγορίας, ανώτερη ποινή 
χαµηλότερου ύψους, αντίστοιχα, ανά κατηγορία. 
2.-  Αποφεύγοντας να επαναλάβουµε τις παρατηρήσεις µας σε σχέση µε 
την σωρεία τρόπων τέλεσης του αδικήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων 
κατά το 348Α ΠΚ, θα επιµείνουµε σε ένα τελευταίο ζήτηµα που θα 
προκαλέσει  η υιοθέτηση της  Οδηγίας. 
     Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του Έλληνα νοµοθέτη να θέσει τα 
όρια τιµώρησης συµπεριφορών σχετιζόµενων µε την πορνογράφηση 
ανηλίκων, στις πράξεις απόκτησης ή κατοχής, αρνούµενος να τα 
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διευρύνει περιλαµβάνοντας στις αξιόποινες συµπεριφορές και την απλή 
πρόσβαση  (διά της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) σε 
παιδοπορνογραφικό υλικό, χωρίς την απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά 
λοιπόν την υιοθέτηση της Οδηγίας γίνεται φανερό πως ο νοµοθέτης µας 
απολύει το δικαίωµα αυτής της επιλογής και υποχρεούται να διευρύνει τα 
παραπάνω όρια ποινικοποιώντας  και την εν λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη 
φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων 
εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και 
επιτάσσει την τιµώρηση και της απλής ακόµη θέασης τέτοιου 
παιδιοπορνογραφικού υλικού, µέσω της τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη συµπεριφορά αυτή στην 
κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας, τιµωρούµενη µε ανώτερη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.  
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της πρότασης,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
      Τα περιγραφόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της 
Οδηγίας, είναι το ακριβώς αντίστοιχο της τέταρτης παραγράφου του 
άρθρου 339 ΠΚ, πρέπει δε να πούµε πως καταχρηστικά ίσως το θέτουµε 
στη κατηγορία των αδικηµάτων της οδηγίας που προάγουν την 
συµµετοχική σχέση του ανήλικου µε τις πορνογραφικές παραστάσεις, 
ωστόσο περισσότερο προσιδιάζει σε τούτη την κατηγορία, παρά σε 
εκείνη που τυποποιείται τόσο από τον υπερνοµοθέτη, όσο και από τον 
Έλληνα νοµοθέτη, ήτοι στη κατηγορία αδικηµάτων ασέλγειας σε 
ανήλικο. Με την συµπεριφορά του άρθρου 3 παρ.2 και 3 της Οδηγίας  
και του άρθρου 339 παρ. 4 ΠΚ, δεν τελείται κάποια ασελγής πράξη σε 
βάρος του ανήλικου -ώστε  καταχρηστικά µάλλον εντάσσεται από 
αµφότερους τους νοµοθέτες, στις αντίστοιχες κατηγορίες ασελγούς 
βλάβης του ανήλικου- αλλά «προσηλυτίζεται» ο ανήλικος από ενήλικο 
στην «πορνογραφική κουλτούρα» διά της αυτοπρόσωπης παρουσίας του 
στην ενώπιόν του τελούµενη πορνογραφική παράσταση (µε την ευρεία 
βέβαια έννοια, καθώς δε πρόκειται αναγκαία για «πορνογραφική 
παράσταση» µε την έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας). ∆ικαιολογηµένα 
συνεπώς εντάσσουµε την εν λόγω αξιόποινη συµπεριφορά «διαφθοράς» 
του ανήλικου στην κατηγορία των αδικηµάτων προαγωγής της σχέσης 
του ανήλικου µε τις εν γένει πορνογραφικές παραστάσεις. Κατά τα λοιπά 
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δεν υφίσταται  λόγος επέµβασης του Έλληνα νοµοθέτη σχετικά µε την 
τυποποίηση  της συγκεκριµένης αξιόποινης πράξης, µετά την υιοθέτηση 
της µέλλουσας Οδηγίας.  
    Τα περιγραφόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της 
Οδηγίας εγκλήµατα, δεν τυποποιούνται σε αξιόποινες πράξεις από τον 
Έλληνα νοµοθέτη, καθώς συµπεριφορές προαγωγής της συµµετοχικής 
σχέσης του ανήλικου σε πορνογραφικές παραστάσεις, είτε διέλαθαν της 
προσοχής του Έλληνα νοµοθέτη, είτε κρίθηκαν ποινικά αδιάφορες, παρά 
το ότι προβλέπονταν ως εγκληµατικές συµπεριφορές, τόσο από την 
Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 
2003 (για την καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας), στο άρθρο 2, όσο και από την Σύµβαση 
του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της 
γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης, στο άρθρο 21. 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Επειδή λοιπόν ο Έλληνας νοµοθέτης σε καµία περίπτωση δεν απαντά 
στον προβληµατισµό του ευρωπαίου νοµοθέτη µε τις προβλέψεις των 
άρθρων 339 παρ. 4 και 342 παρ. 3, καθίσταται προφανές πως µε την 
υιοθέτηση της µέλλουσας οδηγίας θα αναγκαστεί να «ανακαλύψει» και 
αυτή τη µορφή εγκληµατικότητας που αφορά την προαγωγή της 
συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε τις πορνογραφικές παραστάσεις, 
ποινικοποιώντας αυτούσιες τις ως άνω περιγραφόµενες στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 συµπεριφορές της Οδηγίας και 
σύµφωνα µε τα εκεί προτεινόµενα όρια ποινών. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
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σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία.  
    Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή παρακολούθηση από τον 
θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν γνώσει βεβαίως του θεατή 
περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και µάλιστα µε την ίδια ποινή 
που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος «αυτουργός» της συµµετοχής του 
ανήλικου σε τέτοια παράσταση. Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, 
µε τον ηθικό αυτουργό της δηµιουργίας τέτοιας παράστασης.  
    Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος προβληµατισµός µε την ποινική απαξία 
της συµπεριφοράς, είτε της απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού 
(ιδίως µε «εικονικό ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή 
κατοχή, παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του 
δράστη ανάγονται σε εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους 
δεν βλάπτεται κανένα έννοµο αγαθό. 
     Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
    Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Αυτονόητο όµως είναι πως µε την υιοθέτηση της 
µέλλουσας Οδηγίας θα αναγκασθεί ο ποινικός νοµοθέτης να υποκύψει 
στην δηµιουργία ακόµη ενός τέτοιου «ψευδοεγκλήµατος», ήτοι της 
παρακολούθησης «πορνογραφικής παράστασης» εν γνώσει της 
συµµετοχής ανήλικου σε αυτήν.  

Σχετικά µε το αδίκηµα του άρθρου 6 της Οδηγίας, βρίσκει την 
απόλυτη αντιστοίχησή του, στο άρθρο 348Β  ΠΚ που τιµωρεί  την ίδια 
συµπεριφορά, πλην όµως επεκτεινόµενο σε όλες τις µορφές της παιδικής 
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πορνογραφίας και όχι  στην µορφή και µόνο της δηµιουργίας 
πορνογραφικού υλικού, ως σκοπό του δράστη. 

Σχετικά τέλος µε τα περιγραφόµενα στο άρθρο 21 περ. α΄ και β΄ 
εγκλήµατα, φαίνεται πως προβλέπονται ικανοποιητικά, η µεν περίπτωση 
α΄, στη µορφή τιµωρούµενης πορνογραφικής δραστηριότητας του 348Α 
ΠΚ που αφορά την διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την τέλεση των 
παιδοπορνογραφικών συµπεριφορών που περιγράφονται στη διάταξη, η 
δε περίπτωση β΄, από το άρθρο 323Β ΠΚ. 

Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό 
ποινικονοµοθετικό µας καθεστώς η υιοθέτηση της µέλλουσας οδηγίας, 
είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες συµπεριφορές και 
συγκεκριµένα: 
1.- Η αυτοτελής συµπεριφορά εξαναγκασµού ανήλικου σε ασελγή πράξη 
µε τρίτο, της 6ης παρ. του άρθρου 3 της Οδηγίας. 
2.-  Η από κερδοσκοπία ή κατ’ επάγγελµα τέλεση της µαστροπείας 
ανηλίκου, όσο όµως και η τιµώρηση της µαστροπείας ανήλικου µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οργάνωσής της για την «ενεργό 
αναζήτηση» (στρατολόγηση) ανηλίκων µε σκοπό την  εκπόρνευσή τους, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 4 
της Οδηγίας. 
3.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 Οδηγίας. 
4.- Η πρόκληση παιδιού  σε συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις ή 
η στρατολόγησή του για τον ίδιο λόγο, η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
5.- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση απειλής απέναντί του, ώστε να 
υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
6.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της Οδηγίας όφειλε να αναγκάσει τον Έλληνα νοµοθέτη να 
επέµβει και στο άρθρο 348Α ΠΚ, αν όχι αναδιατυπώνοντας µε 
«λιτότερη» απαρίθµηση µορφών πορνογράφησης ανηλίκων, τουλάχιστον 
κατηγοριοποιώντας αυτές κατά τον τρόπο που αναφέραµε παραπάνω µε 
αναλογική για την κάθε κατηγορία τιµώρησή τους.  
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Κεφάλαιο 6- Η αντιµετώπιση του αδικήµατος από τα 

ποινικά συστήµατα των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. 

6.1 Εισαγωγή 

   Η επίθεση που εξαπολύουν κυκλώµατα οργανωµένου εγκλήµατος 
δεν εντοπίζεται αποσπασµατικά και µόνο σε µία πολιτεία, παρά 
αντιθέτως ως πληµµυρίδα, εξαπλώνεται µε γοργούς ρυθµούς παντού 
γύρω µας, συγχρόνως ή διαδοχικά, σε διάφορες πολιτείες, από τις πιο 
ευάλωτες στις απλώς ανέτοιµες και από εκεί ακόµη και στις πιο 
«υποψιασµένες». Ματαιοπονεί κάθε πολιτεία που επιχειρεί να αντιτάξει 
στην προαναφερόµενη επίθεση την δική της και µόνο αµυντική 
λειτουργία. Σαφώς είναι σηµαντικό να βρει γρήγορα τον βηµατισµό της 
και να αρθρώσει την δική της απάντηση. Όµως κρίνεται απολύτως 
απαραίτητο να εξακριβώσει, το εάν και σε ποιο βαθµό, το  νοµοθετικό 
πλαίσιο -που εφόσον υφίσταται τουλάχιστον στην οµάδα -των χωρών 
που την περιβάλλουν παρέχει ικανή προστασία και να σχεδιάσει την 
όποια πολιτική της σε συντονισµό µαζί τους.  

Στην καθολική και γενικευµένη «επίθεση», αποτελεσµατική µπορεί 
να είναι µόνο µία διακρατικά συντονισµένη, καλά οργανωµένη και 
καθολική απάντηση που ασφαλώς δε θα περιορίζεται  στον εναρµονισµό 
και µόνο του νοµοθετικού πλαισίου αλλά και του πλαισίου της εν γένει 
δίωξης και καταδίωξης του εγκλήµατος, πρόληψης αλλά και παροχής 
βοήθειας προς τα θύµατα.  

Ακολουθεί η διερεύνηση, η συγκριτική επισκόπηση αλλά και η 
ανάλυση των σχετικών νοµοθεσιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, όπως 
αυτές έχουν διαµορφωθεί µετά τις γνωστές κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις 
που κατά την δεκαετία του ΄90 έλαβαν χώρα στο απώτατο και µαρτυρικό 
αυτό τµήµα της γηραιάς ηπείρου, που χαρακτηρίζεται και ως η 
«πυριτιδαποθήκη» της, που όχι δύσκολα, αναφλέγεται ή ίσως την 
«πυροδοτούν».  

Οι χώρες  που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη είναι η Βουλγαρία, 
η πρώην Γιουγκοσλαβική  ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας,  η  Σερβία, 
το  Μαυροβούνιο, η  Κροατία, η  Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η  Σλοβενία,   
η Ρουµανία,  η Αλβανία, η Τουρκία  και η Κύπρος. Κατ’ εξαίρεση 
διερευνάται και το ποινικονοµοθετικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, 
µόνο για λόγους γεωγραφικής πληρότητας, χωρίς να τεκµαίρεται ή να 
συνεπάγεται ουδεµία από µέρους µας διάθεση πολιτειακής του 
αναγνώρισης. Απέχουµε δε από την διερεύνηση του σχετικού 
καθεστώτος των «κατεχοµένων» της Κύπρου, καθώς πάσχει νοµικά η 
έωλη κρατική τους συγκρότηση, παρά την υφιστάµενη διακριτή δική 
τους ποινική νοµοθεσία που γνωρίζουµε και υπό άλλες συνθήκες -έστω 
ανάλογες του Κοσσυφοπεδίου- θα µπορούσαµε να πραγµατευθούµε. 
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6.2 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
261 

6.2α - Άρθρο 159
262 ΠΚ,   «ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ» 

 
    Ο Βουλγάρικος ποινικός κώδικας263 τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 
1966 λαµβάνοντας υπόψη, ανάµεσα στα άλλα και τον ποινικό κώδικα 
του 1951. Έκτοτε υπέστη αναρίθµητες τροποποιήσεις σε όλες του τις 
διατάξεις.  Το άρθρο 159264 του ποινικού κώδικα είναι αυτό που 
τυποποιεί σε αδίκηµα την συµπεριφορά της πορνογράφησης ανηλίκου, 
αποτελείται δε µετά την τελευταία τροποποίηση που υπέστη -µε αφορµή 
τη νοµοθετική ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/92/ΕΕ, περί 
τις αρχές του τρέχοντος έτους265- από εννέα (9) παραγράφους και παρά 

                                                
261Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα Βουλγαρίας, ΠΒ1.  
262Για την πρωτότυπη µορφή του άρθρου σε κυριλλική γραφή, βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα 
Βουλγαρίας, ΠΒ2Α 
263Για την αγγλική έκδοση του ποινικού κώδικα βλ. στην εξής ιστοσελίδα: [accessed 04/05/2012] 
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/39  , ενώ για τον ισχύοντα 
ποινικό κώδικα στα κυριλλικά βλ. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529 [accessed 04/05/2012]. 
264  (Τα υπογραµµισµένα σηµεία, αφορούν τις αλλαγές που επέφερε η ενσωµάτωση της Οδηγίας)  
                                                                         Άρθρο 159 

 (1) (Τροποποίηση -.. SG 38 του 2007)  Όποιος δηµιουργεί, εκθέτει, παρουσιάζει, µεταβιβάζει, 
προσφέρει, πουλά, εκµισθώνει ή άλλως πως διανέµει πορνογραφικό υλικό τιµωρείται µε στέρηση της 
ελευθερίας του µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή  χιλίων έως τριών χιλιάδων λέβα. 
 (2) (Νέα - SG 38 του 2007, suppl... - ΓΓ 27 του 2009) Όποιος διαδίδει  µέσω της τεχνολογίας 
των πληροφοριών και επικοινωνιών ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο  πορνογραφικό υλικό τιµωρείται µε 
στέρηση της ελευθερίας του έως δύο έτη και χρηµατική ποινή χιλίων έως τριών χιλιάδων λέβα.. 
 (3) (πρώην παρ. 2 π.µ. -.. SG 38 του 2007.) Όποιος εκθέτει, παρουσιάζει, προσφέρει, πουλά, 
εκµισθώνει ή µε άλλο τρόπο διανέµει πορνογραφικό υλικό σε πρόσωπο κάτω των 16 ετών τιµωρείται 
µε στέρηση της ελευθερίας του έως τρία έτη και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων λέβα. 
 ( 4 ) για τις πράξεις των παρ. 1-3 η  επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή είναι µέχρι 
έξι έτη και η χρηµατική ποινή µέχρι οκτώ χιλιάδες λέβα , όταν : α. για τη δηµιουργία πορνογραφικού 
υλικού χρησιµοποιήθηκε πρόσωπο κάτω των 18 ετών ή πρόσωπο που προσοµοιάζει µε αυτό, β. για τη 
δηµιουργία πορνογραφικού υλικού χρησιµοποιήθηκε πρόσωπο που δεν  έχει συνείδηση ή αγνοεί τη 
σηµασία της πράξης, γ. τελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα και δ. τελείται κατ’ επανάληψη. 
 (5) ( Πρώην παρ. 4 π.µ. -.. SG 38 του 2007) Σε περίπτωση που οι πράξεις των παραγράφων 1-
4 έγινε στα πλαίσια εντολής ή εκτέλεσης απόφασης  οργανωµένης εγκληµατικής οµάδας, η τιµωρία 
είναι στέρηση της ελευθερίας από δύο έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων λέβα και το 
δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την δήµευση µέρους ή του συνόλου περιουσίας του δράστη. 
 (6) (πρώην παρ. 5 π.µ. -.. SG 38 του 2007.) Όποιος κατέχει ή αποκτά για τον εαυτό του ή για 
άλλον, µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών ή µε άλλο τρόπο, πορνογραφικό 
υλικό για τη δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε πρόσωπο κάτω των 18 ετών ή  πρόσωπο που 
εµφανίζεται ως τέτοιο,  τιµωρείται µε στέρηση της ελευθερίας του έως ένα έτος  και µε χρηµατική 
ποινή 2000 λέβα. 
 ( 7 ) Η ποινή της 6ης  παραγράφου επιβάλλεται σε εκείνους που , µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών, εν γνώσει τους αποκτούν πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό, για τη 
δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε άτοµο κάτω των 18 ετών ή που προσοµοιάζει µε αυτό. 
            (8) Στις περιπτώσεις των παρ. 1-7, το δικαστήριο µπορεί επίσης να επιβάλει στέρηση 
δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 37, εδ.1, σηµείο 6 ή 7. 
               (9) (πρώην παρ.6 - SG 38 του 2007) Το αντικείµενο του εγκλήµατος δηµεύεται και εάν λείπει 
ή  έχει καταστραφεί, παρέχεται ανάλογο µε εκείνο. 
265 Για το πρωτότυπο κειµενο, βλ:  www.parliament.bg/bills/42/302-01-54.rtf [accessed 04/05/2012] 
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το ότι έκτοτε έχει περάσει ελάχιστο χρονικό διάστηµα, ήδη µέλλεται η 
ριζική τροποποίηση του ποινικού κώδικα, µε αλλαγές και σε αυτή τη 
διάταξη, όπως παρακάτω θα εξετάσουµε στη σχετική ενότητα (βλ. 
ενότητα 6.2ε «κυοφορούµενες αλλαγές»). 
      Κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου τιµωρείται µε στέρηση της 
ελευθερίας του, µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή  χιλίων έως τριών 
χιλιάδων λέβα, όποιος δηµιουργεί, εκθέτει, παρουσιάζει, µεταβιβάζει, 
προσφέρει, πουλά, εκµισθώνει ή άλλως πως διανέµει πορνογραφικό 
υλικό.  
     Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου επιβάλλεται στέρηση της 
ελευθερίας του έως δύο έτη και χρηµατική ποινή χιλίων, έως τριών 
χιλιάδων λέβα, σε εκείνον που διαδίδει  µέσω της τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνιών (αντικατάστησε το «µέσω του 
∆ιαδικτύου) ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο  πορνογραφικό υλικό.  
     Στη τρίτη παράγραφο του άρθρου η επιβαλλόµενη ποινή είναι  
στέρηση της ελευθερίας,  έως τρία έτη και χρηµατική ποινή πέντε 
χιλιάδων λέβα, σε όποιον εκθέτει, παρουσιάζει, προσφέρει, πουλά, 
εκµισθώνει ή µε άλλο τρόπο διανέµει πορνογραφικό υλικό σε πρόσωπο 
κάτω των 16 ετών. 
    Η ποινή που προβλέπεται στη τέταρτη παράγραφο του άρθρου για τους 
δράστες των τριών προηγούµενων παραγράφων, είναι στέρηση της 
ελευθερίας µέχρι έξι έτη και  χρηµατική ποινή µέχρι οκτώ χιλιάδες λέβα, 
αν για την δηµιουργία του πορνογραφικού υλικού χρησιµοποιείται  
άτοµο κάτω των 18 ετών ή πρόσωπο που προσοµοιάζει µε αυτό και 
επιπλέον (µετά την προσθήκη διά του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας) 
όταν για τη δηµιουργία πορνογραφικού υλικού χρησιµοποιήθηκε 
πρόσωπο που δεν  έχει συνείδηση ή αγνοεί τη σηµασία της πράξης,  όταν  
τελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα ή κατ’ επανάληψη. . 
    Σύµφωνα µε την  πέµπτη παράγραφο του άρθρου,  σε περίπτωση που 
οι πράξεις των παραγράφων 1-4 έγιναν στα πλαίσια εντολής ή εκτέλεσης 
απόφασης  οργανωµένης εγκληµατικής οµάδας, η τιµωρία είναι στέρηση 
της ελευθερίας από δύο έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων 
λέβα, ενώ  το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την δήµευση µέρους ή 
του συνόλου της περιουσίας του δράστη.  
   Κατά την έκτη παράγραφο του άρθρου, µε στέρηση της ελευθερίας του 
έως ένα έτος και µε χρηµατική ποινή δύο χιλιάδων λέβα τιµωρείται 
όποιος κατέχει ή αποκτά για τον εαυτό του ή για άλλον, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (αντικατέστησε το «µέσω 
συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή) ή µε άλλο τρόπο, πορνογραφικό 
υλικό για τη δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε πρόσωπο κάτω 
των 18 ετών ή  πρόσωπο που εµφανίζεται ως τέτοιο. 
    Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος που , µέσω της τεχνολογίας 
των πληροφοριών και επικοινωνιών, εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε 
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πορνογραφικό υλικό, για τη δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε 
άτοµο κάτω των 18 ετών ή που προσοµοιάζει µε αυτό (7η παρ).  
     Κατά την όγδοη παράγραφο δίδεται η δυνατότητα για τις περιπτώσεις 
των προηγούµενων παραγράφων της επιβολής της ποινής στέρησης 
δικαιωµάτων κατά το άρθρο 37 εδ. 1, στ. 6 ή 7.  (Κατά το άρθρο δε 37 
εδ.1, στ. 6 και 7,  η στέρηση αφορά το δικαίωµα κατοχής δηµόσιας θέσης 
ή αξιώµατος και το δικαίωµα άσκησης ορισµένων επαγγελµάτων ή 
δραστηριοτήτων, αντίστοιχα). 
    Τέλος µε την ένατη παράγραφο επιβάλλεται η δήµευση του 
αντικειµένου του εγκλήµατος. 
   Με το νόµο ενσωµάτωσης της Οδηγίας ποινικοποιούνται για πρώτη 
φορά και οι σχετιζόµενες µε την «πορνογραφική παράσταση» 
συµπεριφορές. Έτσι λοιπόν µε το νέο άρθρο 158α266, τιµωρείται µε 
φυλάκιση έως έξι έτη, όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο προσλαµβάνει, 
υποστηρίζει ή χρησιµοποιεί  άτοµο κάτω των 18 ετών ή οµάδα τέτοιων 
προσώπων,  για να συµµετέχουν σε πορνογραφική παράσταση (παρ. 1η ), 
ενώ η ποινή αυστηροποιείται -επιβάλλεται φυλάκιση από ένα έτος, έως 
έξι έτη- όταν ο δράστης εξαναγκάζει το θύµα στην προηγούµενη 
συµπεριφορά (παρ. 2η). Στη τρίτη παράγραφο η ποινή γίνεται 
αυστηρότερη και τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο έτη, έως οκτώ 
έτη ο δράστης των παραγράφων 1ή 2, όταν το θύµα είναι παιδί (πρόσωπο 
µικρότερο των 14 ετών). Όταν σκοπός του δράστη είναι η κερδοσκοπία, 
τότε η ποινή για την συµπεριφορά της 1ης ή 2ης παραγράφου αυξάνεται σε  
φυλάκιση από δύο, έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή από 10.000, έως 
20000 λέβα, ενώ για την συµπεριφορά της 3ης παραγράφου σε  φυλάκιση 
τριών, έως δέκα ετών και χρηµατική ποινή από 20.000, έως 50.000 λέβα. 

Τέλος, όποιος παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση, η οποία αφορά 
πρόσωπο κάτω των 18 ετών, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρία έτη.  
    Ο νόµος ενσωµάτωσης της σύµβασης διαµόρφωσε   και τις διατάξεις 
που αναφέρονται σε συµπεριφορές που χωρίς να βλάπτουν άµεσα κάποιο 
έννοµο αγαθό, τιµωρούνται ως «επικίνδυνες», ως «πρόδροµα» ίσως 

                                                
266  (Για την µορφή των πρωτότυπων άρθρων, βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ. Παράρτηµα Βουλγαρίας ΠΒ2Β) 

Άρθρο 158α 
( 1 ) Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο προσλαµβάνει, υποστηρίζει ή χρησιµοποιεί  άτοµο κάτω των 18 
ετών ή οµάδα τέτοιων προσώπων,  για να συµµετέχουν σε πορνογραφική παράσταση τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι έξι έτη. 
( 2 ) Όποιος εξαναγκάζει  άτοµο κάτω των 18 ετών ή οµάδα τέτοιων προσώπων,  να συµµετέχουν σε 
πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα, έως έξι έτη. 
( 3 ) Όταν η πράξη των παρ. 1 ή 2 τελέστηκε σε βάρος ατόµου κάτω των 14 ετών, επιβάλλεται  
φυλάκιση από δύο, έως οκτώ έτη. 
( 4 ) Όταν η πράξη τελείται από κερδοσκοπία επιβάλλεται: 
α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 ή 2, φυλάκιση από δύο, έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή από 10.000 
έως 20000 λέβα, β.στις περιπτώσεις της παρ. 3, φυλάκιση τριών έως δέκα ετών και χρηµατική ποινή 
από 20.000 µε 50.000 λέβα. 
( 5 ) Όποιος παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση, η οποία αφορά πρόσωπο κάτω των 18 ετών, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών. 
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στάδια µιας πιθανής εγκληµατικής εξέλιξης. Τέτοιες  συµπεριφορές είναι 
των άρθρων 155α και 155β267  ΠΚ, ήτοι της «συµµετοχής σε σεξουαλική 
δραστηριότητα» (όπου τιµωρείται η προσέλκυση και µόνο ανηλίκου, να 
παρακολουθήσει ή να συµµετέχει σε γενετήσια πράξη) και της «παροχής 
ή λήψης πληροφοριών» (όπου τιµωρείται η παροχή ή συλλογή 
πληροφοριών µέσω πληροφοριακών συστηµάτων όταν γίνεται µε σκοπό 
την ανάπτυξη γενετήσιας δραστηριότητας (µαζί του), τη συµµετοχή του  
σε πορνεία,  τη δηµιουργία παιδοπορνογραφικού υλικού και τη 
συµµετοχή του σε πορνογραφικές παραστάσεις), αντίστοιχα. 
   Τέλος η  κοµβική έννοια του «πορνογραφικού υλικού» προσδιοριζόταν 
στη παράγραφο 28 του άρθρου 93, σύµφωνα µε την οποία ήταν υλικό 
προσβλητικό, απαράδεκτο ή αντίθετο προς τη δηµόσια ηθική, το οποίο 
απεικονίζει καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά, ως τέτοια δε 
θεωρείται, η αληθινή ή προσοµοιωµένη σεξουαλική επαφή µεταξύ 
ατόµων του ίδιου ή διαφορετικού φύλου, η κτηνοβασία, ο αυνανισµός, ο 
σαδισµός ή µαζοχισµός, ή άσεµνη έκθεση των γεννητικών οργάνων του 
ατόµου. Με το άρθρο 2 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας, η ως άνω 
παράγραφος, αντικαταστάθηκε µε τη νέα παράγραφο 28 του άρθρου 93 
και προστέθηκε επίσης η παράγραφος 29 για την έννοια «πορνογραφική 
παράσταση». Κατά τη νέα λοιπόν παράγραφο 28 του άρθρου 93268, 
«πορνογραφικό υλικό» είναι εκείνο  που έχει παραχθεί µε οποιονδήποτε  
άσεµνο , ανάρµοστο ή αντίθετο προς το περιεχόµενο της δηµόσιας 
ηθικής τρόπο, το οποίο απεικονίζει πραγµατική ή προσοµοιωµένη 
πορνεία , συνουσία, συµπεριλαµβανοµένου σοδοµισµού,  αυνανισµού, 

                                                
267 (Για την µορφή των πρωτότυπων άρθρων, βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ. Παράρτηµα Βουλγαρίας ΠΒ2Β) 

Άρθρο 155α 
( 1 ) Όποιος µέσω  της τεχνολογίας επικοινωνίας ή πληροφόρησης ή άλλως πως, παρέχει ή συλλέγει 
πληροφορίες για ανήλικο κάτω των 18 ετών για να επικοινωνήσει µαζί του µε σκοπό  να διαπράξει 
πορνεία, συνουσία, , σεξουαλική επαφή, µαστρωπεία, δηµιουργία πορνογραφικού υλικού ή τη 
συµµετοχή του σε πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα, έως έξι έτη και µε 
χρηµατική ποινή από 5.000 έως 10000 λέβα  
( 2 ) Η ίδια ποινή επιβάλλεται και σε εκείνους που µέσω  της τεχνολογίας επικοινωνίας ή 
πληροφόρησης ή άλλως πως έρχονται σε επικοινωνία µε  άτοµο κάτω των 14 ετών για τη διάπραξη 
πορνείας, συνουσίας, σεξουαλικής επαφής, τη δηµιουργία πορνογραφικού υλικού ή τη συµµετοχή σε 
πορνογραφική παράσταση .  

Άρθρο 155β 
Όποιος µε βία ή απειλή, ή µε κατάχρηση ευάλωτης θέσης ή θέσης  εποπτείας προσελκύει έναν ανήλικο 
να συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη πορνείας, συνουσίας, σοδοµισµού, 
αυνανισµού, σεξουαλικού σαδισµού ή µαζοχισµού καθώς και σε άσεµνη απεικόνιση των ανθρώπινων 
γεννητικών οργάνων τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι πέντε χρόνια.  
 
268  (Για την µορφή των πρωτότυπων άρθρων, βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ. Παράρτηµα Βουλγαρίας ΠΒ2Β) 
 «Πορνογραφικό υλικό» είναι υλικό που έχει παραχθεί µε οποιονδήποτε  άσεµνο , ανάρµοστο ή 
αντίθετο προς το περιεχόµενο της δηµόσιας ηθικής τρόπο, το οποίο απεικονίζει πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πορνεία , συνουσία, συµπεριλαµβανοµένου σοδοµισµού , ο αυνανισµού , σεξουαλικού 
σαδισµού ή µαζοχισµού , όπως και έκφυλη απεικόνιση των γεννητικών οργάνων του ατόµου. 
    « Πορνογραφική παράσταση» είναι η ζωντανή ή σε πραγµατικό χρόνο ενώπιον άλλου ασελγή 
επίδειξη των γεννητικών οργάνων παιδιού ή το παιδιού που συµµετέχει σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πορνεία , συνουσία,  σοδοµισµό ,  αυνανισµό , σεξουαλικού σαδισµό ή µαζοχισµό. 
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σεξουαλικού σαδισµού ή µαζοχισµού, όπως και έκφυλη απεικόνιση των 
γεννητικών οργάνων του ατόµου. Επίσης κατά το άρθρο 29 του ίδιου 
άρθρου «πορνογραφική παράσταση» είναι η ζωντανή ή σε πραγµατικό 
χρόνο ενώπιον άλλου ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων παιδιού 
ή το παιδιού που συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πορνεία, 
συνουσία, σοδοµισµό, αυνανισµό, σεξουαλικό σαδισµό ή µαζοχισµό. 

6.2β – Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
     Η Βουλγαρία είναι κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 
από  14/12/1955,  συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από 25/6/73, είναι κράτος 
µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 7/5/92 και αποτελεί κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1/1/2007. Ως εκ τούτου δεν είχε την 
υποχρέωση συµµόρφωσής της  στις διατάξεις και ρυθµίσεις της 
Απόφασης-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 
2003, για την καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών 
και της παιδικής πορνογραφίας, καθόσον ο χρόνος υποχρέωσης των 
κρατών µελών της Ε.Ε. για συµµόρφωση προς αυτήν (δυνάµει του 
άρθρου 12 παρ. 1 και 2 της Απόφασης) έληγε στις 20-1-2006, πριν η 
Βουλγαρία καταστεί µέλος της Ε.Ε.  Επιπλέον, είναι σηµαντικό πως παρά 
το ότι συνυπέγραψε, ως κράτος, κατά την ηµέρα που άνοιξε για 
υπογραφή στο Lanzarote ( Ισπανία) στις 25 Οκτωβρίου 2007, την  
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών 
κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης, την κύρωσε 
καθυστερηµένα, µετά από πέντε έτη, χωρίς τουλάχιστον άµεσα να  
καταστήσει τις ρυθµίσεις της εφαρµοστέες στο ποινικό της σύστηµα. 
Είναι βέβαια αξιοπαρατήρητο πως οι αλλαγές που υπέστη το κρίσιµο 
άρθρο 159 του βουλγαρικού Π.Κ. σχετίζονται χρονικά µε την υπογραφή 
της ως άνω Σύµβασης, ώστε δίκαια να υποθέτει κανείς πως τουλάχιστον 
το πνεύµα των ρυθµίσεών της λήφθηκε σε κάποιο βαθµό υπόψη του 
Βούλγαρου νοµοθέτη.  
    Αξίζει για τον παραπάνω λόγο να αναφέρουµε την αµέσως 
προηγουµένως ισχύουσα διάταξη του άρθρου 159 ΠΚ, που αποτελούνταν 
από µόνο δύο παραγράφους από τις οποίες µόνο η πρώτη αναφερόταν σε 
πορνογραφία και µάλιστα όχι σε πορνογραφία ανηλίκων. Συγκεκριµένα 
σύµφωνα µε το παλαιό άρθρο 159 παρ. 1, τιµωρούνταν µε φυλάκιση 
µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή από χίλια, έως τρεις χιλιάδες λέβα, 
εκείνος που παρήγαγε, διένειµε, επιδείκνυε, παρουσίαζε ή πουλούσε 
έργα, εκδόσεις, φωτογραφίες, ταινίες ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού 
περιεχοµένου (η 2η παρ. αναφερόταν στην τύχη των µέσων και του 
προϊόντος εγκλήµατος). Συνεπώς µέχρι την ηµέρα αλλαγής του άρθρου 
αυτού, η πορνογραφία ανηλίκων, τιµωρούνταν στο πλαίσιο της 
αξιόποινης εν γένει πορνογραφίας, µε το παλαιό άρθρο 159 ΠΚ. 
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    Μόλις κατά το έτος 2007 συντελέσθηκαν οι καθοριστικές αλλαγές στο 
άρθρο 159, µε την προσθήκη πέντε παραγράφων, διατηρώντας την 
τιµώρηση συµπεριφορών σχετιζόµενες µε την εν γένει πορνογραφία, 
αλλά εισάγοντας και νέες αξιόποινες συµπεριφορές, ανάµεσα στις οποίες 
και την πορνογράφηση ανήλικου, ενώ µε το νόµο ενσωµάτωσης της 
Οδηγίας έλαβε την οριστική σηµερινή µορφή του. 
   Συγκεκριµένα, από µία πρώτη ανάγνωση του νέου άρθρου 159 ΠΚ, 
αντιλαµβάνεται κανείς το βασικό χαρακτηριστικό της βουλγαρικής 
προσέγγισης στο φαινόµενο της πορνογραφίας ανηλίκων. Κατά την 
βουλγαρική ποινική νοµοθεσία το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων 
δεν συνιστά χωριστό και αυτοτελές αδίκηµα, αλλά αντιµετωπίζεται, ως 
διακεκριµένη περίπτωση ενός αδικήµατος κοινής πορνογραφίας, που 
ωστόσο τιµωρείται σχεδόν πάντοτε σε βαθµό πληµµελήµατος. 
Ακολουθείται µία τακτική ποινικοποίησης της πορνογραφίας γενικώς µε 
ήπιες επαπειλούµενες ποινές και µε κατά τι αυστηρότερες, όταν η 
πορνογραφία αφορά ανήλικο, είτε ως θεατή της, είτε ως θύµα της.    
Aναγνωρίζει όµως κανείς την διαφοροποίηση της αντιµετώπισης του 
δράστη, όταν η πορνογραφία τελείται µέσω διαδικτύου και όταν συνιστά 
δραστηριότητα οργανωµένης εγκληµατικής οµάδας. Επίσης φαίνεται πως 
τηρείται η αρχή της αναλογικότητας αδίκου και ποινών στην περίπτωση 
του κατόχου παιδοπορνογραφικού υλικού. 

 

6.2γ – Έννοµο Αγαθό 

    Αποτέλεσµα αυτής της ολοµέτωπης αντιπαράθεσης του Βούλγαρου 
ποινικού νοµοθέτη απέναντι γενικά στο φαινόµενο της πορνογραφίας, 
εκλαµβάνοντας την πορνογράφηση ανηλίκου, ως µέρος ενός  µείζονος 
προβλήµατος που αφορά την εν γένει πορνογραφία, την οποία και 
τιµωρεί, συνιστά η σύγχυση που επικρατεί ως προς την ταυτότητα του 
εννόµου αγαθού που οφείλει να προστατέψει269. Συγκεκριµένα, στο 
παραπάνω άρθρο είναι φανερό πως η βασική µορφή του περιγραφόµενου 
αδικήµατος δηλώνει και την άποψη του νοµοθέτη για την προσβολή του 
εννόµου αγαθού των βουλγάρικων ηθών270. Ποινικοποιείται δηλαδή 
οποιαδήποτε δραστηριότητα -πλην της κατοχής- έχει να κάνει µε το 
γενικό πορνογραφικό υλικό.  

    Η κατά τι αυστηρότερη αντιµετώπιση του δράστη όταν η 
πορνογραφία αφορά τον ανήλικο, ως µια διακεκριµένη περίπτωση της 
βασικής πορνογραφίας, δηµιουργεί –αν όχι την πεποίθηση- σίγουρα την 
εντύπωση πως το έννοµο αγαθό που συνεχίζει να προστατεύει ο ποινικός 

                                                
269Σχετικά µε το έννοµο αγαθό των διατάξεων αυτών βλ.Каракашев Β. За нов Наказателен кодекс 

на Република България. Правна мисъл кн. 4, 1995г  
270Παρά το ότι περιλαµβάνεται στο όγδοο τµήµα (µε τίτλο «Ασέλγεια-Κραιπάλη») του 2ου κεφαλαίου 
(µε τίτλο «εγκλήµατα κατά του προσώπου») του ειδικού µέρους του ποινικού κώδικα. 
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νοµοθέτης είναι τα βουλγαρικά ήθη271 που καθώς ενοχλούνται από την εν 
γένει πορνογραφία, προσβάλλονται ιδιαίτερα, όταν αυτή αφορά τον 
ανήλικο και για τον λόγο αυτό και οι ποινές που επιβάλλονται είναι 
ελαφρώς αυστηρότερες. Το έννοµο αγαθό της ανηλικότητας του 
συγκεκριµένου ανηλίκου ατόµου που θυµατοποιείται από την 
πορνογραφία δεν φαίνεται να απαξιολογείται, στο βαθµό που θα 
απαιτούνταν, για την πλήρωση των ειδικοπροληπικών και 
γενικοπροληπτικών στόχων της ποινής. Είναι φανερό πως η ανηλικότητα 
αντιµετωπίζεται, ως µία προστατευτέα  επιφάνεια προσβολής του 
εννόµου αγαθού των ηθών και όχι ως αυτοτελές και αυθύπαρκτο έννοµο 
αγαθό του συγκεκριµένου εκάστοτε φορέα του. 

6.2δ – Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 
   Ήδη σηµειώσαµε πως στο άρθρο 159 του ΠΚ βασική µορφή 

αδικήµατος συνιστά η πορνογραφία γενικώς. Στη πρώτη του παράγραφο 
ποινικοποιούνται δραστηριότητες δηµιουργίας και διάδοσης του υλικού, 
όχι όµως κατοχής ή απόκτησης. 

Η σώρευση όλων αυτών των ενεργητικών συµπεριφορών (της 
δηµιουργίας, έκθεσης,  παρουσίασης, µεταβίβασης, προσφοράς, 
πώλησης, εκµίσθωσης αλλά και κάθε άλλης  τέτοιας που συνιστά 
διανοµή πορνογραφικού υλικού) φανερώνει πράγµατι µία διάθεση του 
νοµοθέτη να ποινικοποιήσει κάθε έκφανση και κάθε στιγµή της «κοινής 
πορνογραφίας» και όχι αναγκαία της «παιδικής πορνογραφίας». ∆ίκαια 
αναρωτιέται κανείς, πώς υφίσταται  σήµερα  τέτοια ανάγκη τιµώρησης 
αυτής της συµπεριφοράς. 
    Η προβλεπόµενη ποινική κύρωση για την προαναφερόµενη 
συµπεριφορά είναι φυλάκιση µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή χιλίων 
έως τριών χιλιάδων βουλγαρικών λέβα. Στη δεύτερη δε παράγραφο του 
άρθρου προβλέπεται ως επιβαρυντική περίσταση η διάδοση µέσω της 
τεχνολογίας πληροφόρησης ή επικοινωνιών ή άλλου παρόµοιου τρόπου 
τέτοιου πορνογραφικού υλικού, οπότε η προβλεπόµενη ποινή µόνο της 
φυλάκισης αναβιβάζεται στα δύο έτη. Η ανταλλαγή συνεπώς 
πορνοπεριοδικών ανάµεσα σε Βούλγαρους πολίτες, ακόµη και εφήβους, 
είναι προφανώς αξιόποινη (εκτός εάν το πορνοπεριοδικό δεν κρίνεται ως 
πορνογραφικό υλικό) και µάλιστα ακόµη αυστηρότερη όταν οι έφηβοι 
τυγχάνουν κάτω των 16 ετών, σύµφωνα µε την 3η παράγραφο του 
άρθρου, οπότε κινδυνεύουν και µε φυλάκιση έως τρία έτη και χρηµατική 
ποινή πέντε χιλιάδων λέβα. Αλλά και οι µεγαλύτεροι των 16 ετών 
Βούλγαροι έφηβοι κινδυνεύουν µε βαρύτερη ποινή από εκείνη της 
βασικής µορφής πορνογραφίας, εφόσον αντί να ανταλλάξουν τα 
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πορνοπεριοδικά, ανταλλάξουν µέσω e-mail ή µε άλλο τρόπο υλικό 
τέτοιου περιεχοµένου. 
     Στην τέταρτη παράγραφο ο ποινικός νοµοθέτης αποπειράται να 
τιµωρήσει την πορνογραφία ανηλίκων και µάλιστα ακόµη και την 
πορνογραφία «εικονικού ανηλίκου». Σύµφωνα λοιπόν µε την παράγραφο 
αυτή, για τις πράξεις των παραγράφων 1-3 η ποινή της στέρησης της 
ελευθερίας γίνεται έως έξι έτη και η χρηµατική ποινή µέχρι οκτώ 
χιλιάδες, αν για την δηµιουργία του πορνογραφικού υλικού που κατά 
οποιοδήποτε τρόπο διακινήθηκε, χρησιµοποιήθηκε  άτοµο κάτω των 18 
ετών ή που µοιάζει µε τέτοιο (άτοµο), όταν για τη δηµιουργία 
πορνογραφικού υλικού χρησιµοποιήθηκε πρόσωπο που δεν  έχει 
συνείδηση ή αγνοεί τη σηµασία της πράξης ή   όταν  τελείται από δύο ή 
περισσότερα άτοµα ή κατ’ επανάληψη.. Στη παράγραφο αυτή λοιπόν 
περιγράφεται η διακεκριµένη τέλεση του αδικήµατος της 1ης  ή 2ης  
παραγράφου µε πέντε διαφορετικούς τρόπους, εκ των οποίων ο πρώτος 
είναι η  τέλεση της παιδικής πορνογραφίας, η οποία µπορεί να τελείται 
και µε την χρήση «εικονικού ανηλίκου».  
    Ασφαλώς και είναι θετική η αυστηρότερη πρόβλεψη τιµώρησης κάθε 
συµπεριφοράς συνιστά διακίνηση πορνογραφικού υλικού  για την 
δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε ανήλικο άτοµο κάτω των 18 
ετών. Ο κίνδυνος όµως που υφίσταται είναι πως φαντάζει δυνατή και 
εύκολη η αδυναµία στοιχειοθέτησης τέτοιου εγκλήµατος παιδικής 
πορνογραφίας αφού η έννοια του πορνογραφικού υλικού εξειδικεύεται µε 
ατελή τρόπο, τόσο µε το παλαιό, όσο και το νέο άρθρο 93 παρ. 28 του 
Π.Κ. Ώστε αυτή η in concreto κάθε φορά εξειδίκευση του όρου από τον 
εκάστοτε εφαρµοστή του δικαίου ενέχει τον κίνδυνο της αυθαίρετης και 
«ακυρώσιµης» έτσι κρίσης και εν τέλει είτε  της µη τιµώρησης του 
δράστη, είτε όµως και της άδικης τιµώρησής του.  
     Σύγχυση δηµιουργεί η πέµπτη παράγραφος του άρθρου κατά την 
οποία όταν οι πράξεις των παραγράφων 1-4 γίνονται στα πλαίσια εντολής 
ή εκτέλεσης απόφασης  οργανωµένης εγκληµατικής οµάδας272, η τιµωρία 
είναι στέρηση της ελευθερίας από δύο έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή 
δέκα χιλιάδων λέβα ενώ το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την 
δήµευση µέρους ή του συνόλου περιουσίας του δράστη. Η προχειρότητα 
της θέσπισης της διάταξης είναι πρόδηλη καθώς εξοµοιώνεται η 
περίπτωση της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας στα πλαίσια 
λειτουργίας οργανωµένης εγκληµατικής οργάνωσης, µε την διακίνηση 
της κοινής πορνογραφίας. Αν ο νοµοθέτης επιθυµούσε την τιµώρηση 
µιας τέτοιας δραστηριότητας ακόµη και όταν σχετίζεται και µόνο µε την 
διακίνηση απλού πορνογραφικού υλικού, όφειλε ασφαλώς να διακρίνει 
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την περίπτωση διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας 
αυστηροποιώντας τα πλαίσια των ποινών. Φαίνεται πάντως πως ο 
Βούλγαρος νοµοθέτης επιθυµεί να εντάξει και την οργανωµένη 
επιχείρηση εµπορίας πορνοπεριοδικών, πορνοταινιών (σε κασέτες, σε 
ψηφιακούς δίσκους, dvd κ.λ.π.)  -όσο βέβαια και κάθε άλλου είδους 
πορνογραφικού αντικειµένου- στην οργανωµένη εγκληµατική οµάδα που 
διαπράττει το αδίκηµα της παρ. 5 του άρθρου 159 ΠΚ, εµµένοντας στην 
θέση προάσπισης του έννοµου αγαθού των «Βουλγαρικών ηθών» 
ανάγοντας στη διακεκριµένη περίπτωση της παραγράφου 5, όχι απλώς τις 
συµπεριφορές της παραγράφου 4, αλλά ακόµη και των παραγράφων 1, 2 
και 3 που αφορούν σε απλό πορνογραφικό υλικό.   
     Στην έκτη παράγραφο του άρθρου ποινικοποιείται η απλή κατοχή ή 
κτήση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Έτσι σύµφωνα µε την έκτη 
παράγραφο, όποιος κατέχει ή αποκτά για τον εαυτό του ή για άλλον, 
µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλο τρόπο, 
πορνογραφικό υλικό για τη δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε 
πρόσωπο κάτω των 18 ετών ή  πρόσωπο που εµφανίζεται ως τέτοιο,  
τιµωρείται µε στέρηση της ελευθερίας του έως ένα έτος ή µε χρηµατική 
ποινή δύο χιλιάδων λέβα. Η απλή λοιπόν κατοχή τέτοιου υλικού 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και µε χρηµατική ποινή έως 
δύο χιλιάδες λέβα. Εξοµοιώνεται έτσι η συµπεριφορά της κατοχής 
παιδοπορνογραφικού υλικού µε τα αδικήµατα της πρώτης παραγράφου, 
τιµωρούµενη µάλιστα ακόµη ηπιότερα από εκείνες, ως προς την 
επιβαλλόµενη χρηµατική ποινή.  
    Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος που , µέσω της τεχνολογίας 
των πληροφοριών και επικοινωνιών, εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε 
πορνογραφικό υλικό, για τη δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε 
άτοµο κάτω των 18 ετών ή που προσοµοιάζει µε αυτό (7η  παρ.).   
     Κατά την όγδοη παράγραφο δίδεται η δυνατότητα για τις περιπτώσεις 
των προηγούµενων παραγράφων της επιβολής της ποινής στέρησης 
δικαιωµάτων κατά το άρθρο 37 εδ. 1, στ. 6 ή 7.  (Κατά το άρθρο δε 37 
εδ.1, στ. 6 και 7,  η στέρηση αφορά το δικαίωµα κατοχής δηµόσιας θέσης 
ή αξιώµατος και το δικαίωµα άσκησης ορισµένων επαγγελµάτων ή 
δραστηριοτήτων, αντίστοιχα) και τέλος µε την ένατη παράγραφο 
επιβάλλεται η δήµευση του αντικειµένου του εγκλήµατος. 

6.2 ε- Βουλγαρική ρύθµιση και διεθνές περιβάλλον 
      Η Βουλγαρία συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από  25/6/1973 είναι κράτος 
µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από 14/12/1955, κράτος µέλος 
του Συµβουλίου της Ευρώπης από 7/5/1992 και κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιανουαρίου 2007. Παρά το ότι όµως είναι 
σχετικά παλαιό µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης οφείλουµε να 
σηµειώσουµε την στάση της σε σχέση µε την Σύµβαση για την 
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προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκµετάλλευση και 
κακοποίηση, την οποία µπορεί να υπέγραψε στις 25/10/2007, την 
επικύρωσε273, µετά πέντε έτη. Ως εκ τούτου κρίνεται απολύτως χρήσιµο 
να προχωρήσουµε σε µία αξιολόγηση του βαθµού απόκλισης της 
ποινικονοµοθετικής της πρόβλεψης για το αδίκηµα της πορνογραφίας 
ανηλίκων, σε σχέση µε τις διεθνείς νοµοθετικές απαιτήσεις που 
δηµιουργούν τόσο η Σύµβαση  του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και 
κακοποίησης, όσο όµως και η εκδοθείσα µε αριθµό 2011/ 92/ΕΕ Οδηγία  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και 
συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
   Α1) Επισηµάναµε ήδη την παράλειψη του Βούλγαρου νοµοθέτη να 
συγκεκριµενοποιήσει επαρκώς την έννοια «πορνογραφικό υλικό» µε 
αυτονόητες τις συνέπειες που επάγονται στη καταδίωξη της 
συµπεριφοράς πορνογράφησης ανηλίκων. Τέτοιος όµως ορισµός και 
µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος και κατά τον δυνατό 
αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή 
σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 
2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι 
«οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγ-
µατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε 
απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους 
λόγους...». Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση της «σαφώς 
γενετήσιας συµπεριφοράς» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 
της αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
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αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
    Ωστόσο, ενώ το κράτος της Βουλγαρίας υπέγραψε την Σύµβαση και 
σχεδόν κατά τον ίδιο χρόνο ο ποινικός της νοµοθέτης επιχείρησε µία 
αναµόρφωση της σχετικής  διάταξης του άρθρου 159, απέφυγε τελικά να 
προβεί σε έναν αξιόπιστο προσδιορισµό της έννοιας  «πορνογραφικό 
υλικό» που χρησιµοποιεί, ως κοµβική έννοια στην διάταξη.  
Α2)   Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος παρατηρούµε πως ο 
Βούλγαρος νοµοθέτης αποφεύγει την υπερβολή στην απαρίθµηση 
συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου, 
ποινικοποιώντας µόνο, όσες απαριθµούνται στη Σύµβαση. Έτσι οι 
ενέργειες της έκθεσης, παρουσίασης, µεταβίβασης, προσφοράς, πώλησης 
και εκµίσθωσης αυτού, εντάσσονται στις συµπεριφορές, της προσφοράς 
ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της 
Σύµβασης), οι κάθε είδους ενέργειες διάδοσής του, εντάσσονται στις 
συµπεριφορές της διανοµής ή µετάδοσης του παιδοπορνογραφικού 
υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. γ της Σύµβασης) και οι ενέργειες τόσο της 
δηµιουργίας, όσο και απόκτησης και κατοχής του υλικού, είναι 
ταυτόσηµες, των αναφεροµένων στο άρθρο 20 παρ. 1, περιπτώσεις α΄, δ΄ 
και ε΄ της Σύµβασης. Σηµειώνουµε δε πως ο Βούλγαρος νοµοθέτης  
ποινικοποιεί για πρώτη φορά την περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, 
περ. στ΄ συµπεριφορά της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδικό 
πορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας. Αναγκάστηκε  ο Βούλγαρος νοµοθέτης να ποινικοποιήσει 
την συµπεριφορά αυτή, εξαιτίας της ενσωµάτωσης της Οδηγίας που την 
προέβλεπε, καθώς µέχρι τότε  έκανε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που 
του παρείχε η Σύµβαση, µε την παράγραφο 4, του άρθρου 20, για µη 
τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  
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    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης και 4ης , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ωστόσο πρέπει να 
επαναλάβουµε στο σηµείο αυτό, την απόκλιση τιµώρησης του 
αδικήµατος από τον Βούλγαρο ποινικό νοµοθέτη και σε σχέση µε τον 
υπερνοµοθέτη της Σύµβασης, ως προς την ένταξη της τιµώρησης αυτής,  
στο πλαίσιο τιµώρησης της εν γένει πορνογραφίας. Η απόκλιση ασφαλώς 
αφορά στην πρόβλεψη του αδικήµατος της πορνογράφησης ανηλίκου, σε 
αυτοτελές άρθρο του ποινικού κώδικα, όπου αφενός  εξειδικεύεται  η 
έννοια του «υλικού παιδικής πορνογραφίας», αφετέρου αξιολογείται η 
φύση της απαξίας της αυτοτελούς πια πράξης, µε αποτέλεσµα να 
τυγχάνει αρτιότερης περιγραφής το αδίκηµα, τόσο στην βασική του, όσο 
όµως και στις διακεκριµένες του µορφές, µε αναλογικότητα στην 
πρόβλεψη των ποινών. 
      Ιδιαίτερη όµως σηµασία έχουν οι συµπεριφορές του άρθρου 21 της 
Σύµβασης, περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις. 
Μέχρι πρόσφατα διακρίναµε την απροθυµία του Βούλγαρου  νοµοθέτη 
να υπακούσει στην συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού νοµοθέτη, 
καθώς  «σιωπούσε» απέναντι σε αυτή την κατηγορία συµπεριφορών. Με 
το νέο  νόµο ενσωµάτωσης της Οδηγίας, κατέστησαν πια µέρος του 
ποινικού κώδικα και οι σχετικές ως άνω εξετασθείσες διατάξεις που 
αφορούν στη συµµετοχή ανηλίκου σε πορνογραφικές παραστάσεις. 
∆εδοµένης της εξειδίκευσης της έννοιας «πορνογραφική παράσταση» 
στη παράγραφο 29 του άρθρου 93 ΠΚ µπορούµε πια να πούµε πως 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του υπερνοµοθέτη σε σχέση µε την 
κατηγορία των εγκληµάτων αυτών. 
     Αξίζει τέλος να επισηµάνουµε την σε ικανοποιητικό βαθµό 
ανταπόκριση της βουλγαρικής διάταξης, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 
σε σχέση µε το ζήτηµα των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του 
αδικήµατος, καθώς από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 
της Σύµβασης, φαίνεται να µην καλύπτονται µόνο δύο, ήτοι οι α΄ και β΄. 
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές 
περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια 
προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) την όποια 
χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή 
συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» 
προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω 
συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας του δράστη), ε) την από 
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κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά πρόσωπα, στ) την διάπραξη 
του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση και ζ) την 
επαναλαµβανόµενη ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του δράστη. 
      Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως ο 
Βούλγαρος νοµοθέτης, εξειδίκευσε  την κοµβικής σηµασίας έννοια 
«πορνογραφικό υλικό», όχι µε τον καλύτερο τρόπο και παρά τις επιταγές 
του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), προέβη σε λιτή και 
απέριττη περιγραφή των αξιόποινων συµπεριφορών, ποινικοποιώντας 
όλες τις προβλεπόµενες στη Σύµβαση αξιόποινες συµπεριοφορές και 
ανταποκρινόµενος σε ικανοποιητικό βαθµό στην απαίτηση του 
υπερνοµοθέτη για στοιχειοθέτηση επιβαρυντικών περιστάσεων. 
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που ήδη παράγει έννοµα 
αποτελέσµατα  και για τον Βούλγαρο νοµοθέτη ο οποίος όφειλε να 
απαλείψει τις όποιες ενδεχόµενες αποκλίσεις των αντίστοιχων εγχώριων 
ρυθµίσεων, προσαρµόζοντας αυτές, απολύτως στις απαιτήσεις της νέας 
οδηγίας. Αξίζει συνεπώς να προεπισκοπήσουµε τις όποιες πιθανές 
αποκλίσεις και τις όποιες δυνατές προσαρµογές της βουλγαρικής 
ποινικής σχετικής νοµοθεσίας. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», τίθεται πλέον επιτακτικό το 
ζήτηµα, της ανάγκης βελτίωσης προσδιορισµού από τον Βούλγαρο 
νοµοθέτη, τουλάχιστον της έννοιας «υλικό παιδικής πορνογραφίας», 
κατά τον τρόπο που αυτή εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 περ. β΄ της Οδηγίας. 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
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Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα.  
      Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη του σχετικού άρθρου 159 του βουλγαρικού ποινικού  κώδικα, 
καθώς διαπιστώνει κανείς την ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων 
των συµπεριφορών της τέταρτης παραγράφου του άρθρου (όπου 
τυποποιείται το αδίκηµα της πορνογράφησης ανήλικου) µε την πρόβλεψη  
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της ίδιας ποινής για όλες. Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη 
αυτό πρέπει να αλλάξει και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης 
προτείνεται από τον ίδιο, ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση 
των  αντίστοιχων συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο 159 ΠΚ συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης. 
Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο άρθρο 159 ΠΚ,  µόνο τις 
συµπεριφορές απόκτησης και κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης 
ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές 
έκθεσης, παρουσίασης, προσφοράς, πώλησης, εκµίσθωσης και διανοµής,  
ενώ στην κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της δηµιουργίας 
πορνογραφικού υλικού.  
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
2.-    Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του Βούλγαρου νοµοθέτη αρχικά 
να αποφύγει να ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό 
υλικό, χωρίς την απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση 
της Οδηγίας γίνεται φανερό πως έχασε το δικαίωµα αυτής της επιλογής 
και υποχρεώθηκε να διευρύνει τα παραπάνω όρια ποινικοποιώντας  και 
την εν λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει 
περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -
όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της 
απλής ακόµη θέασης τέτοιου παιδιοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας. Αυτό 
έπραξε τελικά και ο Βούλγαρος νοµοθέτης που την ποινικοποίησε στην 
έβδοµη παράγραφο του άρθρου 159 ΠΚ. 
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της πρότασης,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
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    Τα ως άνω περιγραφόµενα αδικήµατα  τυποποιούνται σε αξιόποινες 
πράξεις από τον Βούλγαρο νοµοθέτη, καθώς συµπεριφορές προαγωγής 
της συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου σε πορνογραφικές παραστάσεις, 
έτυχαν αναγκαστικά πια της προσοχής του, ενώ µέχρι πρόσφατα 
κρίνονταν ποινικά αδιάφορες, παρά το ότι προβλέπονταν ως 
εγκληµατικές συµπεριφορές, από την Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας 
εκµετάλλευσης και κακοποίησης (άρθ. 21). 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Επειδή λοιπόν ο Βούλγαρος νοµοθέτης αγνοούσε παντελώς  τον 
προβληµατισµό του ευρωπαίου νοµοθέτη, µε την υιοθέτηση της  οδηγίας  
αναγκάστηκε να «ανακαλύψει» και αυτή τη µορφή εγκληµατικότητας 
που αφορά την προαγωγή της συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ποινικοποιώντας αυτούσιες τις ως άνω 
περιγραφόµενες στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 συµπεριφορές της  Οδηγίας στο 
άρθρο 158α ΠΚ. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
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του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση. 
Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. 
      Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση. 
     Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Αναγκάστηκε λοιπόν και ο Βούλγαρος νοµοθέτης µε την 
υιοθέτηση της  Οδηγίας να υποκύψει στην δηµιουργία ακόµη ενός 
τέτοιου «ψευδοεγκλήµατος», ήτοι της παρακολούθησης «πορνογραφικής 
παράστασης», εν γνώσει της συµµετοχής ανήλικου σε αυτήν, µε την 
θέσπιση της 5ης παραγράφου του άρθρου 158α ΠΚ.  

   Σχετικά  µε το αδίκηµα του άρθρου 6 της Οδηγίας η υιοθέτησή της 
από τον Βούλγαρο νοµοθέτη επίσης επέφερε την αναγκαία 
ποινικοποίηση  κάθε συµπεριφοράς «άγρας παιδιών για σεξουαλικούς 
σκοπούς» µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, διά 
της θέσπισης των άρθρων 155α και 155β ΠΚ, όχι όµως εκείνων του 
άρθρου 21 της Οδηγίας, περί προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών 
και σεξουαλικού τουρισµού, για τα οποία ο Βούλγαρος νοµοθέτης δεν 
φαίνεται να προβληµατίστηκε.  
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που επέφερε στο σχετικό βουλγαρικό 
ποινικονοµοθετικό καθεστώς η υιοθέτηση της οδηγίας, είναι βέβαιο πως 
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ποινικοποιήθηκαν οι περισσότερες αξιόποινες συµπεριφορές της Οδηγίας 
και συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας. 
2.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
 3.- Η πρόκληση παιδιού  σε συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
ή η στρατολόγησή του για τον ίδιο λόγο, η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
4.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
5.- Η «άγρα παιδιών» για σεξουαλικούς σκοπούς, ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας. 
      Παρέλειψε όµως ο Βούλγαρος νοµοθέτης να ποινικοποιήσει 
συµπεριφορές και περιστάσεις, που οφείλει να θέσει στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός του, όπως: 
1.- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση απειλής απέναντί του, ώστε να 
υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του άρθρου 4 της πρότασης-Οδηγίας. 
2α.- Η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
2β .- Η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της  οδηγίας θα αναγκάσει τον Βούλγαρο νοµοθέτη να επέµβει 
και στο άρθρο 159 ΠΚ, µε στόχο αρχικά να τυποποιήσει το αδίκηµα της 
παιδικής πορνογραφίας σε χωριστό άρθρο. 
   Επιπλέον όµως ακόµη και εάν δεν προβεί σε αυτοτελή τυποποίηση του 
αδικήµατος ο Βούλγαρος νοµοθέτης, τουλάχιστον οφείλει να 
κατηγοριοποιήσει τις περιγραφόµενες στο υφιστάµενο άρθρο 
συµπεριφορές, κατά τον τρόπο που αναφέραµε παραπάνω µε αναλογική 
τιµώρηση κάθε κατηγορίας συµπεριφοράς. 
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6.2στ- Οι κυοφορούµενες αλλαγές 
      Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει από τις άµεσα επερχόµενες αλλαγές 
στο σχετικό ποινικονοµοθετικό καθεστώς της χώρας, όπως παραπάνω το 
εξετάσαµε, παρά τις νωπές ακόµη αλλαγές που επέφερε σε αυτό η 
ενσωµάτωση στη βουλγαρική ποινική νοµοθεσία της κρίσιµης 
ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/92/ΕΕ. Συγκεκριµένα παρά  την ενσωµάτωση 
της Οδηγίας, που έλαβε χώρα µόλις προ ολίγων µηνών, προφανώς ο 
Βούλγαρος νοµοθέτης διαµόρφωσε άποψη για την ανασύσταση του 
σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Ενώ µε το νόµο ενσωµάτωσης της 
Οδηγίας εισάγονταν και τροποποιούνταν όλες οι αναγκαίες ρυθµίσεις 
προκειµένου να συντελεσθεί η πλήρης εναρµόνιση µε τις επιταγές του 
υπερνοµοθέτη,  ήδη προτείνεται το νέο σχέδιο του βουλγαρικού ποινικού 
κώδικα274 που βαίνει προς έγκριση και εµφανίζει θεµελιώδεις διαφορές 
µε τον ισχύοντα, στις σχετικές ποινικές διατάξεις που µας ενδιαφέρουν. 
Ενώ  το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας αντιµετωπίζεται µε µία 
διάταξη στο 8ο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, υπό τον τίτλο 
«ακολασίες», αυτή του άρθρου 159 ΠΚ, που ήδη εκτενώς εξετάσαµε, 
πλέον η απάντηση του νοµοθέτη στο αδίκηµα φιλοδοξεί να γίνει πιο 
συστηµατική  και πολύπλευρη. Ανασυστήνεται ο ποινικός κώδικας και οι 
σχετικές διατάξεις µε την πορνογράφηση ανηλίκων, κατατάσσονται σε 
δύο κατηγορίες προσβολών του ίδιου κεφαλαίου του ποινικού κώδικα και 
συγκεκριµένα, οι αναφερόµενες στην «πορνογραφική παράσταση», στο 
15ο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο, εγκλήµατα κατά της γενετήσιας 
ακεραιότητας, ενώ οι αναφερόµενες στην «παιδική πορνογραφία» στο 
ίδιο  κεφάλαιο, υπό τον τίτλο, εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ηθικής (το 
15ο κεφάλαιο φέρει το τίτλο, εγκλήµατα κατά της γενετήσιας 
ακεραιότητας και γενετήσιας ηθικής).  
       Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας  
διαπιστώνουµε την «εµµονή» του Βούλγαρου νοµοθέτη στη τιµώρηση 
της παιδικής πορνογραφίας, ως µία διακεκριµένη περίπτωση, απλής 
τιµωρητέας πορνογραφίας.  Επί σειρά ετών ο νοµοθέτης προσεγγίζει 
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο το ζήτηµα τιµώρησης της εν λόγω 
συµπεριφοράς. Τόσο κατά το παλαιό άρθρο 159 ΠΚ, όσο ακόµη και µε 
το ισχύον, ο νοµοθέτης δεν τιµωρεί την παιδική πορνογραφία, ως µία 
χωριστή αξιόποινη συµπεριφορά, αυτοτελή και αυθύπαρκτη, αλλά την 
αντιλαµβάνεται και την τιµωρεί, ως µέρος µιας προσβλητικής 
συµπεριφοράς στο χώρο της ηθικής, όταν αφορά  ανήλικο. Η ποινή που 
προβλέπεται για τη συµπεριφορά αυτή είναι πληµµεληµατική, όταν δεν 
αφορά ανήλικο, ενώ αυστηροποιείται κατά τι, όταν η πορνογραφία 
αφορά τον ανήλικο και ακόµη περισσότερο, κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τον υπό σύσταση νέο 

                                                
274  Για το νέο Π. Κ. που ανασυστήνεται βλ. https://mjs.bg/Files/14RH050.doc [accessed 08/03/2014]   
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ποινικό κώδικα, παρά τις αλλαγές που θα έπρεπε να επιφέρει η υιοθέτηση 
της σχετικής Οδηγίας. Έτσι λοιπόν στο 15ο κεφάλαιο του ποινικού 
κώδικα και στο 2ο τµήµα του, όπου φιλοξενούνται τα εγκλήµατα κατά 
της «γενετήσιας ηθικής», συναντάµε το άρθρο 178275 ΠΚ, σύµφωνα µε 
το οποίο εκείνος που δηµιουργεί, εκθέτει, παρουσιάζει, προσφέρει, 
πωλεί, εκµισθώνει ή µε άλλο τρόπο διανέµει υλικό πορνογραφικού 
περιεχοµένου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους και χρηµατική 
ποινή. Η παιδική πορνογραφία περιλαµβάνεται στο επόµενο άρθρο, όπου 
τιµωρείται η συµπεριφορά της πορνογραφίας αυστηρότερα, ανάλογα µε 
τις συνθήκες τέλεσής της. Έτσι ενώ για τη βασική µορφή πορνογραφίας 
προβλέπεται στερητική της ελευθερίας ποινή έως ένα έτος (άρθρο 178), 
µε τη 1η παράγραφο του άρθρου 179 ΠΚ, η ποινή αυξάνεται έως τρία 
έτη, εάν τελείται µέσω πληροφοριακού συστήµατος ή κατά ατόµου 
µικρότερου των 18 ετών, στο οποίο προφανώς παρουσιάζεται η 
πορνογραφία. Η ποινή γίνεται ακόµη αυστηρότερη, ήτοι έως έξι χρόνια, 
µε τη 2η παράγραφο του άρθρου, όταν  για τη δηµιουργία αντικειµένων 
πορνογραφικού περιεχοµένου χρησιµοποιήθηκε ανήλικο άτοµο κάτω των 
18 ετών ή  πρόσωπο που εµφανίζεται, ως τέτοιο, ή  χρησιµοποιήθηκε 
πρόσωπο που δεν έχει συνείδηση ή αγνοεί τη σηµασία της πράξης, ή  η 
πράξη τελέστηκε από δύο ή περισσότερα πρόσωπα. Προσλαµβάνει δε 

                                                
275    (Για τα παρακάτω άρθρα σε κυριλλική γραφή, βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Βουλγαρίας  ΠΒ2Α) 
                                                               

Άρθρο 178. 
Πορνογραφία 

 Όποιος δηµιουργεί, εκθέτει, παρουσιάζει, προσφέρει, πωλεί, εκµισθώνει ή µε άλλο τρόπο διανέµει 
αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους και χρηµατική 
ποινή. 

Άρθρο 179 
Πορνογραφία επιβαρυντικών περιστάσεων 

( 1) Όταν το έκγληµα του άρθρου. 178 τελείται : 
α. µέσω πληροφοριακού συστήµατος, β. κατά ατόµου µικρότερου των 18 ετών, επιβάλλεται στερητική  
της ελευθερίας ποινή, έως τρία έτη και χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες λέβα. 
( 2 ) Σε περίπτωση που για τη δηµιουργία αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου  
α. χρησιµοποιήθηκε ανήλικο άτοµο κάτω των 18 ετών ή  πρόσωπο που εµφανίζεται, ως τέτοιο,  
β  χρησιµοποιήθηκε πρόσωπο που δεν έχει συνείδηση ή αγνοεί τη σηµασία της πράξης, 
γ  η πράξη τελέστηκε από δύο ή περισσότερα πρόσωπα , επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, 
έως έξι χρόνια και πρόστιµο 2000 - 8000 λέβα . 
( 3 ) Όταν η πράξη του άρθρου 178 πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό ή σε εφαρµογή απόφασης 
εγκληµατικής οργάνωσης, επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή, από δύο έως οκτώ έτη και 
χρηµατική ποινή από 5000 έως 15000 λέβα , καθώς το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη δήµευση του 
ενός δευτέρου της περιουσίας του δράστη.  
( 4 ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων  1-3 το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει και τη στέρηση του 
δικαιώµατος σύµφωνα µε το άρθρο 60, παρ. 1 ή 2. 

Άρθρο 60 
Στέρηση δικαιώµατος 

(1) Ο καταδικασθείς δύναται να στερηθεί του δικαιώµατος:  
α. να διατηρεί ορισµένα γραφεία, β. να ασκεί κάποιο επάγγελµα ή δραστηριότητα. 
(2) Ο αλλοδαπός ο οποίος έχει διαπράξει σοβαρό αδίκηµα µπορεί να στερηθεί του δικαιώµατος 
εισόδου και διαµονής στη χώρα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται σε διεθνή συνθήκη 
ισχυρή για τη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας 
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κακουργηµατικό χαρακτήρα, καθώς τιµωρείται µε ποινή από δύο, έως 
οκτώ έτη, «όταν η πράξη του άρθρου 178 πραγµατοποιήθηκε για 
λογαριασµό ή σε εφαρµογή απόφασης εγκληµατικής οργάνωσης». 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στη διάταξη αυτή η πρόβλεψη του 
νοµοθέτη της δυνατότητας να επιβληθεί κατά του δράστη και ποινή 

δήµευσης του ηµίσεος της περιουσίας του δράστη! Τέλος µε την 4η 
παράγραφο του άρθρου δύνανται να επιβληθούν σε βάρος του δράστη οι 
στερήσεις δικαιωµάτων κατά το άρθρο 60 παρ. 1 ή 2, δηλαδή η στέρηση 
δικαιώµατος για διατήρηση γραφείων ή άσκηση επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων ή ακόµα και για είσοδο ή διαµονή στη χώρα (για 
αλλοδαπό δράστη).  
      Αξιοσηµείωτη είναι η αλλαγή της στάσης του νοµοθέτη, ως προς το 
θέµα του κατόχου πορνογραφικού υλικού. Ενώ λοιπόν µε το ισχύον 
άρθρο 159 παρ. 6 ΠΚ η κατοχή και η απόκτηση µέσω της τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνιών  παιδοπορνογραφικού υλικού τυγχάνει 
αξιόποινη, µε το νέο άρθρο 179, σε συνδυασµό µε το άρθρο 178 ΠΚ, δεν 
προκύπτει τέτοια θέση. Ο νοµοθέτης αδιαφορεί για τον κάτοχο, ενώ 
τιµωρεί τον δηµιουργό και τον προπαγανδιστή (µε τους τρόπους που 
περιγράφει) πορνογραφικού υλικού, τον οποίο τιµωρεί αυστηρότερα, 
όταν το «επικοινωνεί» σε ανήλικο κάτω των 18 ετών και ακόµη 
αυστηρότερα όταν το πορνογραφικό υλικό που «επικοινωνεί» ο δράστης, 
είναι παιδοπορνογραφικό. Ενδιαφέρεται ο νοµοθέτης για το απαραβίαστο 
της γενετήσιας ηθικής του ανήλικου που του προσβάλλει ο δηµιουργός 
και ο «προπαγανδιστής» του πορνογραφικού υλικού, ενώ αδιαφορεί για 
τον κάτοχο τέτοιου υλικού που δεν θίγει µε την συµπεριφορά του την 
ηθική κανενός. 
      Επίσης προκαλεί εντύπωση η άποψη του νοµοθέτη να θέσει το 
αδίκηµα της «συµµετοχής σε πορνογραφική παράσταση» στην οµάδα 
των αδικηµάτων κατά της «γενετήσιας ακεραιότητας», διαφοροποιώντας 
τον προστατευτικό της σκοπό από εκείνον των διατάξεων παιδικής 
πορνογραφίας. Έτσι το νέο άρθρο 171276 ΠΚ, που βρίσκεται στο πρώτο 
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Άρθρο 171 

Η συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
( 1 ) Ένα άτοµο που πείθει , προωθεί ή χρησιµοποιεί άτοµο κάτω των 18 ετών ή οµάδα των προσώπων 
αυτών να συµµετέχουν σε πορνογραφικές παραστάσεις τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι έτη. 
( 2 ) Όποιος αναγκάζει άτοµο κάτω των 18 ετών ή οµάδα των προσώπων αυτών να συµµετέχουν σε 
πορνογραφικές παραστάσεις τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως έξι έτη.  
( 3 ) Όταν οι πράξεις των παρ. 1 ή 2 διαπράχθηκαν κατά παιδιού, η ποινή είναι φυλάκιση από δύο έως 
οκτώ έτη. 
(4) Σε περίπτωση που η πράξη τελέστηκε από κερδοσκοπία, η επιβαλλόµενη ποινή είναι:  
α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 ή 2, φυλάκιση από δύο έως οκτώ έτη και χρηµατική ποινή από 10.000, 
έως 20000 λέβα  και 
β. στις περιπτώσεις της παρ.3, φυλάκιση τριών, έως δέκα ετών και χρηµατική ποινή από 20.000, 
50.000 λέβα 

Άρθρο 180 
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τµήµα του 15ου κεφαλαίου του ποινικού κώδικα, υπό το τίτλο  
«Εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ακεραιότητας», τελευταίο στη σειρά 
των αδικηµάτων της κατηγορίας αυτής (βιασµού, αποπλάνησης κλπ) 
αναφέρεται στις πορνογραφικές παραστάσεις τιµωρώντας µε φυλάκιση 
µέχρι έξι έτη, εκείνον που πείθει, προωθεί ή χρησιµοποιεί άτοµο κάτω 
των 18 ετών ή οµάδα τέτοιων ατόµων να συµµετέχουν σε πορνογραφικές 
παραστάσεις. Ελάχιστα αυστηρότερη γίνεται η ποινή σε περίπτωση 
εξαναγκασµού του ανήλικου, καθώς ανεβαίνει απλώς το ελάχιστο όριο 
της ποινής (οι 3 µήνες), ήτοι τιµωρείται µε ποινή από 1 έτος, έως έξι έτη. 
Ακόµη αυστηρότερη γίνεται η ποινή, ήτοι από  2, έως έτη, όταν το θύµα 
είναι παιδί (ανήλικος κάτω των 14 ετών), ιδιαίτερα δε αυστηροποιείται, 
όταν τελείται από κερδοσκοπία.  
       Ο νοµοθέτης όµως τιµωρεί και εκείνον που απλώς παρακολουθεί 
τέτοια πορνογραφική παράσταση, θεωρεί όµως πως προσβάλλει τη 
γενετήσια ηθική και όχι την γενετήσια ακεραιότητα κάποιου, ώστε 
τοποθετεί το σχετικό άρθρο 180 «παρακολούθηση πορνογραφικής 
παράστασης», στο 2ο τµήµα του κεφαλαίου, στη κατηγορία των 
εγκληµάτων της παιδικής πορνογραφίας. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό, 
όποιος παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία ο 
παρουσιαζόµενος, είναι µικρότερος των 18 ετών, τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή µέχρι τριών ετών. 
      Εκτός όµως από την παρακολούθηση πορνογραφικής παράστασης ο 
Βούλγαρος νοµοθέτης ποινικοποιεί και κάποιες ακόµη συµπεριφορές που 
χωρίς να βλάπτουν άµεσα κάποιο έννοµο αγαθό, τιµωρούνται ως 
«επικίνδυνες», ως «πρόδροµα» ίσως στάδια µιας πιθανής εγκληµατικής 
εξέλιξης. Τέτοιες  συµπεριφορές είναι των άρθρων 169277, 173 και 181 
                                                                                                                                       

Παρακολούθηση πορνογραφικής παράστασης 
 Όποιος παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία ο παρουσιαζόµενος, είναι 

µικρότερος των 18 ετών, τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή µέχρι τριών ετών. 
 
277  

Άρθρο 169 
Η συµµετοχή σε σεξουαλική δραστηριότητα 

( 1 ) Όποιος προσελκύει άτοµο ηλικίας κάτω των 18 ετών, να παρακολουθήσουν ή να συµµετέχουν σε 
µια σεξουαλική πράξη , τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι πέντε έτη 
( 2 ) Όταν η πράξη, της παρ. 1 διαπράχθηκε κατά παιδιού, η ποινή είναι φυλάκιση ενός, έως πέντε έτη. 
( 3 ) Όταν το αδίκηµα διαπράχθηκε, α. µε τη χρήση βίας ή απειλής, β. µε κατάχρηση  ευάλωτης θέσης 
του θύµατος  ή σχέσης επίβλεψης του θύµατος και γ. από κερδοσκοπια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
µέχρι και έξι χρόνια, για τις περιπτώσεις της παρ. 1 και  από δύο έως δέκα έτη, για της παρ. 2. 

Άρθρο 173 
Παροχή ή λήψη πληροφοριών 

( 1 ) Όποιος µέσω πληροφοριακού συστήµατος παρέχει ή συλλέγει πληροφορίες για ανήλικο κάτω των 
18 , µε σκοπό: α. την ανάπτυξη γενετήσιας δραστηριότητας (µαζί του), β. τη συµµετοχή του  σε 
πορνεία, γ. τη δηµιουργία υλικού µε πορνογραφικό περιεχόµενο και δ. τη συµµετοχή του σε 
πορνογραφικές παραστάσεις , τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα, έως πέντε έτη και µε χρηµατική ποινή 
από 2.000 έως 10.000 λέβα . 
( 2 ) Η ποινή της παρ. 1 επιβάλλεται και σε εκείνους που για τους παράπνω σκοπούς αποκτούν επαφή 
µε ανήλικο άτοµο κάτω των 18 ετών, χρησιµοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από 
πληροφοριακό σύστηµα 
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ΠΚ και συγκεκριµένα της «συµµετοχής σε σεξουαλική δραστηριότητα» 
(όπου τιµωρείται η προσέλκυση και µόνο ανηλίκου, να παρακολουθήσει 
ή να συµµετέχει σε γενετήσια πράξη), αντίστοιχο του ισχύοντος 155β 
ΠΚ, της «παροχής ή λήψης πληροφοριών» (όπου τιµωρείται η παροχή ή 
συλλογή πληροφοριών µέσω πληροφοριακών συστηµάτων όταν γίνεται 
µε σκοπό την ανάπτυξη γενετήσιας δραστηριότητας (µαζί του),  τη 
συµµετοχή του  σε πορνεία,  τη δηµιουργία παιδοπορνογραφικού υλικού 
και τη συµµετοχή του σε πορνογραφικές παραστάσεις), αντίστοιχο του 
ισχύοντος 155α ΠΚ και της «παροχής χώρου για ακολασία» (όπου 
τιµωρείται η παροχή του χώρου για να τελεστούν εκεί τα εγκλήµατα του 
κεφαλαίου αυτού).  
      Τέλος την σηµασία του κοµβικής σηµασίας όρων «αντικείµενο 
πορνογραφικού περιεχοµένου» και «πορνογραφική παράσταση» επεξηγεί 
ο νοµοθέτης µετά το τελευταίο άρθρο του ποινικού κώδικα, υπό τον τίτλο 
«συµπληρωµατικές διατάξεις», όπου αναφέρει, «…24. Αντικείµενο 
πορνογραφικού περιεχοµένου είναι κάθε υλικός φορέας  ενηµέρωσης 
(βιβλίο, ταινία, φωτογραφία, εικόνα ή άλλο), ο οποίος εµφανίζει µε 
άσεµνο, ανάρµοστο ή αντικείµενο στη δηµόσια ηθική τρόπο την 
πραγµατική ή προσοµοιωµένη σεξουαλική πράξη. 
25. Πορνογραφική παράσταση είναι µια παρουσίαση σεξουαλικής 
πράξης σε άλλον µε  άσεµνο, ανάρµοστο ή αντικείµενο στη δηµόσια 
ηθική τρόπο….». 
     Μετά την παρουσίαση του νέου ποινικονοµοθετικού καθεστώτος που 
πρόκειται να ισχύσει στη Βουλγαρία µε την εισαγωγή του νέου ποινικού 
κώδικα µετά την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/92/ΕΕ, 
ελάχιστα µπορεί κανείς να προσθέσει σε σχέση µε το έννοµο αγαθό, που 
επιχειρεί ο νοµοθέτης να προστατέψει, αφού φαίνεται πως ισχύουν, όσα 
ήδη έχουµε εκθέσει ανωτέρω και στην οικεία ενότητα. Υπάρχει όµως 
µεταβολή στη συγκριτική αξιολόγηση του καθεστώτος µε τις επιταγές 
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη προστασία του 
παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση όσο και της 
Οδηγίας 2011/92/ΕΕ και συγκεκριµένα:  
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
    Παρά το ότι ο Βούλγαρος νοµοθέτης ήδη εισήγαγε το νέο ορισµό τόσο 
της έννοιας «υλικό πορνογραφικού περιεχοµένου», όσο και 
«πορνογραφική παράσταση», διά του νόµου ενσωµάτωσης της 

                                                                                                                                       
Άρθρο 181 

Παρέχοντας χώρο για ακολασία 
Όποιος παρέχει χώρο για τη διεξαγωγή εγκληµάτων του παρόντος κεφαλαίου,  τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή, έως έξι ετών 
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Οδηγίας278, προτίµησε ωστόσο µέσα σε πολύ σύντοµο χρόνο, νέα  
διατύπωση των ορισµών αυτών279,  διά του νέου -υπό εισαγωγή- ποινικού 
του κώδικα. Αµφότερες  βέβαια οι προσπάθειές του κρίνονται ατελείς, 
καθώς αποκλίνουν ουσιωδώς από τους ορισµούς που ο υπερνοµοθέτης 
συστήνει (άρθρο 20 παρ. 2), αφού παραλείπει στη διατύπωσή τους τον 
προσδιορισµό του υλικού παιδικής πορνογραφίας (και όχι απλά της 
πορνογραφίας) αλλά και παιδοπορνογραφικής παράστασης (και όχι απλά 
πορνογραφικής, παρά το ότι ο ισχύον προσδιορισµός αναφέρεται στην 
παιδοπορνογραφική παράσταση). 
      Κατά τα λοιπά φαίνεται πως προβαίνει σε λιτή και απέριττη 
περιγραφή των αξιόποινων συµπεριφορών, επιλέγοντας όµως εµφαντικά 
πια να παραλείψει την ποινικοποίηση της περιγραφόµενης στο άρθρο 20 
παρ. 1, περ. στ΄ συµπεριφοράς της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδικό πορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης 
και επικοινωνίας, παρά το ότι αρχικά έπραξε κάτι τέτοιο 
ενσωµατώνοντας την Οδηγία µε το σχετικό νόµο280. Επαναλαµβάνουµε 
βέβαια πως αυτό αποτέλεσε ενάσκηση του δικαιώµατος που  παρείχε σε 
κάθε εθνικό νοµοθέτη η παράγραφος 4, του άρθρου 20 της Σύµβασης, 
για µη τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
    Παύει πια ο νοµοθέτης να αγνοεί την τιµώρηση συµπεριφορών 
σχετικών µε την «πορνογραφική παράσταση» ποινικοποιώντας τις 
προβλεπόµενες στη σύµβαση σχετικές κατηγορίες αξιόποινων 
συµπεριφορών που προβλέπονται στη Σύµβαση (βλ. Α3), ενώ προβλέπει 
όλες σχεδόν (ήτοι, πλην της περ. α΄) τις επιβαρυντικές περιστάσεις υπό 
τις οποίες µπορεί να τελεστεί το αδίκηµα.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 

                                                
278   «Πορνογραφικό υλικό» είναι υλικό που έχει παραχθεί µε οποιονδήποτε  άσεµνο , ανάρµοστο ή 
αντίθετο προς το περιεχόµενο της δηµόσιας ηθικής τρόπο, το οποίο απεικονίζει πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πορνεία , συνουσία, συµπεριλαµβανοµένου σοδοµισµόυ , ο αυνανισµού , σεξουαλικού 
σαδισµού ή µαζοχισµού , όπως και έκφυλη απεικόνιση των γεννητικών οργάνων του ατόµου. 
    « Πορνογραφική παράσταση» είναι η ζωντανή ή σε πραγµατικό χρόνο ενώπιον άλλου ασελγή 
επίδειξη των γεννητικών οργάνων παιδιού ή το παιδιού που συµµετέχει σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πορνεία , συνουσία, συµπεριλαµβανοµένου του σοδοµισµό , ο αυνανισµός , 
σεξουαλικού σαδισµού ή µαζοχισµού  
 
279 «Αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου» είναι κάθε υλικός φορέας  ενηµέρωσης (βιβλίο, 
ταινία, φωτογραφία, εικόνα ή άλλο), ο οποίος εµφανίζει µε άσεµνο, ανάρµοστο ή αντικείµενο στη 
δηµόσια ηθική τρόπο την πραγµατική ή προσοµοιωµένη σεξουαλική πράξη. 
    «Πορνογραφική παράσταση" είναι µια παρουσίαση σεξουαλικής πράξης ενώπιον άλλου µε  άσεµνο, 
ανάρµοστο ή αντικείµενο στη δηµόσια ηθική τρόπο. 
 

280  Σύµφωνα µε την 7η παράγραφο του άρθρου 159 ΠΚ « Η ποινή της 6ης  παραγράφου επιβάλλεται 
σε εκείνους που , µέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, συνειδητά αποκτούν 
πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό , για τη δηµιουργία του οποίου χρησιµοποιήθηκε άτοµο κάτω των 
18 ετών ή που προσοµοιάζει µε αυτό.» 
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     Ο Βούλγαρος νοµοθέτης έχει βελτιώσει την προσαρµογή του στις 
επιταγές της Οδηγίας, παραλείποντας όµως συνειδητά να τιµωρήσει 
κάποιες από αυτές, που είναι: 
1.-  Η κατοχή αλλά και µε κάθε τρόπο απόκτηση παιδοπορνογραφικού 
υλικού. 
2.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας και 
3α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
3β .- η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας. 
Αντίθετα φαίνεται να ικανοποιούνται οι κάτωθι επιταγές τις Οδηγίας:  
1.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
 2.- Η πρόκληση παιδιού  σε συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
ή η στρατολόγησή του για τον ίδιο λόγο, η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
3.- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση απειλής απέναντί του, ώστε να 
υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του άρθρου 4 της πρότασης-Οδηγίας. 
4.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
5.- Η «άγρα παιδιών» για σεξουαλικούς σκοπούς, ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας. 
   

6.2ζ – Συµπεράσµατα 

Από την ως άνω εξέταση των επί µέρους διατάξεων τόσο του άρθρου 
159 ΠΚ, όσο και των νεοεισαγόµενων 178 και 179 ΠΚ συµπεραίνει 
κανείς µε ευκολία πως η προστασία που παρέχει ο  Βούλγαρος ποινικός 
νοµοθέτης στο έννοµο αγαθό της ανηλικότητας έκαστου ανηλίκου φορέα 
του απέναντι στην προσβολή του από την δραστηριότητα της 
πορνογράφησής του, από οργανωµένη εγκληµατική οµάδα ή µη, είναι 
κατώτερη των προσδοκιών. Η µη τυποποίηση του αδικήµατος της 
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παιδικής πορνογραφίας σε ξεχωριστό και αυτοτελές άρθρο του ποινικού 
κώδικα, αλλά αντίθετα η σώρευσή του απλώς, ως διακεκριµένη 
περίπτωση βασικής µορφής πορνογραφίας, φανερώνει έναν 
προστατευτικό αποπροσανατολισµό και προκαλεί  σύγχυση στη 
προσπάθεια αναζήτησης και προσδιορισµού της ταυτότητας του 
κινδύνου που χρήζει αποτροπής. Ο εγκιβωτισµός  της ειδικής και 
αυτοτελούς ποινικής απαξίας της πορνογράφησης ανηλίκων, στην 
ποινική απαξία εγκληµάτων κατά των ηθών, στερεί τελικά την 
δυνατότητα για µία ρεαλιστική αξιολόγηση αντικειµενικών και 
υποκειµενικών συµπεριφορών του δράστη, έναντι του ανήλικου,  µε την 
αντίστοιχη και ανάλογη ποινική αντιµετώπισή του.  Στερεί επίσης την 
δυνατότητα για µία λεπτοµερή και διαβαθµισµένη αντιµετώπιση της 
αξιόποινης συµπεριφοράς ανάλογα µε την ηλικία του θύµατος ή του 
είδους της µεταχείρισής του.  

 Εντύπωση προκαλεί η συνειδητή επιλογή του νοµοθέτη να θέσει 
εκτός αξιοποίνου την συµπεριφορά απλής κατοχής, ακόµη και 
παιδοπορνογραφικού υλικού, ακόµη και όταν αυτό επιτυγχάνεται µέσω 
υπολογιστικών συστηµάτων, επιτρέποντας ακόµη και την εν γνώσει 
πρόσβαση σε παιδοπορνογραφικό υλικό. Προκρίνει, ως πολυτιµότερη 
την προστασία του δικαιώµατος του «πληροφορείσθαι» από µία 
αµφίβολης συνταγµατικής εγκυρότητας τιµώρηση κατοχής και απλής 
πρόσβασης σε τέτοιο υλικό. Η εντύπωση µάλιστα µεγεθύνεται όταν 
αναλογίζεται κανείς πως πρόκειται για νοµοθέτη που καθιστά ως 
προστατευτέο έννοµο αγαθό τα εν γένει Βουλγαρικά ήθη, τα οποία και 
πλήττονται από τις συµπεριφορές των διατάξεων που µας ενδιαφέρουν. Η 
απορία είναι εύλογη. Πώς βρίσκει τη δύναµη ο εν λόγω νοµοθέτης να 
αµφισβητεί συνειδητά τις επιταγές του υπερνοµοθέτη και να επιτρέπει 
την κατοχή παιδοπορνογραφικού υλικού, την ίδια στιγµή που τιµωρεί τον 
δηµιουργό και τον «προπαγανδιστή» απλού πορνογραφικού υλικού; Η 
ρητά κατονοµαζόµενη από το νοµοθέτη γενετήσια ηθική, ως 
προστατευόµενο αγαθό, προσβάλλεται περισσότερο, όταν δηµιουργείται 
«απλό» πορνογραφικό υλικό, από όταν παιδοπορνογραφικό υλικό γίνεται 
αντικείµενο κτήσης; 



 256 

(F.Y.R.O.M.)281 

6.3 Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας  

 

6.3 α – Άρθρο 193 ΠΚ «Επίδειξη Πορνογραφικού υλικού σε ανήλικο» 

     Ο ποινικός κώδικας282 της πρώην γιουγκοσλαβικής δηµοκρατίας 
της Μακεδονίας ψηφίστηκε στις 23/7/1996, τέθηκε σε ισχύ στις 
1/12/1996 και τροποποιήθηκε σε βασικές του διατάξεις κατά τον Μάρτιο 
του 2004, όσο όµως και κατά τον Απρίλιο του 2008283 και κατά τον 
Σεπτέµβριο του 2009284.   Το πολύπαθο άρθρο 193 του ποινικού κώδικα 
είναι αυτό που τυποποιεί σε αδίκηµα την συµπεριφορά της 
πορνογράφησης ανηλίκου το οποίο και αφού υπέστη πλείστες όσες 
επεµβάσεις, σε µικρό χρονικό διάστηµα, έλαβε την τελική µορφή που 
παρακάτω θα παρουσιάσουµε. Αξίζει όµως να περιγράψουµε αυτή την 
περιπετειώδη πορεία του.  

Ήδη από το 2004 τιµωρούνταν η πορνογράφηση ανηλίκου µε το 
άρθρο 193 ΠΚ285, αποτελούµενο από 4 παραγράφους. Κατά την πρώτη 
παράγραφο του άρθρου προβλεπόταν ποινή φυλάκισης µέχρι ενός έτους 
ή χρηµατικής ποινής, σε όποιον πωλούσε, παρουσίαζε ή  άλλως πως µε  
δηµόσια έκθεση καθιστούσε διαθέσιµες εικόνες, οπτικοακουστικά ή 
άλλα αντικείµενα µε πορνογραφικό περιεχόµενο σε ένα παιδί, ή 
παρουσίαζε ενώπιόν του πορνογραφική παράσταση, ενώ κατά την 
δεύτερη παράγραφο, αν το αδίκηµα διαπραττόταν, διά µέσων δηµόσιας 
πληροφόρησης,  στο δράστη επιβαλλόταν χρηµατική ποινή ή  φυλάκιση 
µέχρι τρία έτη.  
    Σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου µε την ποινή της 
δεύτερης παραγράφου  τιµωρούνταν, όποιος κακοµεταχειριζόταν 
ανήλικο για την παραγωγή οπτικοαουστικών εικόνων ή άλλων 
αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή για πορνογραφική 
παρουσίαση, ενώ µε την τελευταία παράγραφο προσδιοριζόταν η τύχη 
των αντικειµένων του εγκλήµατος, τα οποία κατάσχονταν. 

                                                
281Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα (FYROM), ΠF1. 
282Για την έκδοση του ποινικού κώδικα στα αγγλικά βλ. στην εξής ιστοσελίδα:  [accessed 08/03/2013]  
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/31  
283Για τον κρίσιµο τροποποιητικό νόµο µε αριθ. 7/2008 βλ. στην ιστοσελίδα:  [accessed 08/03/2013]  
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/AE730F612BBE3344863A1C5A3E47E89E.pdf 
284Για τον κρίσιµο τροποποιητικό νόµο σε πρωτότυπη µορφή βλ. σε ιστοσελίδα: [accessed 08/03/2014]   
http://nkt.mtsp.gov.mk/nkt/content/Documents/ID_Zakon_za_krivicniot_zakonik_114_14092009.pdf  
285Για την αρχική µορφή του άρθρου σε πρωτότυπη γραφή βλ. Παράρτηµα 6ου Κεφ., Παράρτηµα 
F.Y.R.O.M., ΠF2Α. 
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    Στη συνέχεια κατά το έτος 2008 ο ποινικός κώδικας τροποποιήθηκε 
τουλάχιστον δύο φορές (µε τους νόµους 7 και 139/2008)286, ώστε το ως 
άνω άρθρο µεταρρυθµίστηκε, κυρίως όσον αφορά την ηλικιακή 
ταυτότητα του θύµατος και την αυστηροποίηση των ποινών, ενώ εισήχθη 
και νέα διάταξη, που ισχύει µέχρι σήµερα, αυτή του άρθρου 193α µε 
τίτλο, « Παραγωγή και διανοµή υλικού παιδικής πορνογραφίας», 
σύµφωνα µε την οποία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον πέντε ετών, 
όποιος παράγει παιδική πορνογραφία µε σκοπό την διανοµή της, την 
διανέµει ή την µεταβιβάζει ή την προσφέρει ή άλλως πως καθιστά 
προσβάσιµη την παιδική πορνογραφία (1η παρ.) και µε φυλάκιση από 
πέντε, έως οκτώ έτη, εκείνος που αποκτά παιδική πορνογραφία για τον 
εαυτό του ή για άλλο, ή που κατέχει παιδική πορνογραφία (2η παρ.). 
Επιπλέον, αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων διαπράχθηκαν 
µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας, ο δράστης  τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
οκτώ ετών (3η παρ.) ενώ αν  διαπράχθηκαν από νοµικό πρόσωπο, 
επιβάλλεται χρηµατική ποινή (4η παρ). 
       Τέλος, κατά το έτος 2009, συντελέσθηκαν νέες τροποποιήσεις του 
ποινικού κώδικα287 αλλά και των διατάξεων που µας ενδιαφέρουν µε το 
νόµο 114/2009 και συγκεκριµένα, προστέθηκε ένα νέο στοιχείο στην 
παράγραφο 3288 και προστέθηκαν τρεις ακόµη νέες παράγραφοι  (οι 4, 5 
και 6) στο άρθρο 193289, ενώ εισήχθη ακόµη ένα σχετικό άρθρο, µε 
αριθµό 193β290. 
        Ο λόγος που επέβαλε την ανωτέρω λεπτοµερή εξιστόρηση των 
νοµοθετικών µεταβολών είναι πως έτσι θα καταστεί ευκολότερη η 
                                                
286Για τις αλλαγές που επήλθαν σε πρωτότυπη µορφή, βλ.  . Παράρτηµα 6ου Κεφ., Παράρτηµα 
F.Y.R.O.M., ΠF2Β. 
287Για τις αλλαγές που επήλθαν σε πρωτότυπη µορφή, βλ.  . Παράρτηµα 6ου Κεφ., Παράρτηµα 
F.Y.R.O.M., ΠF3C. 
288Η προσθήκη στο τέλος της τρίτης παραγράφου αφορούσε την φράση:  «…καθώς και εκείνος που 
συµµετείχε στην παράσταση»  
289Οι νέες παράγραφοι ήταν οι: 
   (4) Εκείνος που εξαναγκάζει ανήλικο για την παραγωγή ή αποτύπωση εικόνων ή άλλων 
αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου  ή σε πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών. 
  (5) Αν η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου διαπράχθηκε κατά 
ανηλίκου µικρότερου των 14 ετών, ο δράστης της τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών. 
 (6) Εάν  οι πράξεις του παρόντος άρθρου διαπράχθηκαν από νοµικό πρόσωπο, επιβάλλεται 
χρηµατική ποινή.  
 (7) Τα αντικείµενα  (εν.: των εγκληµάτων) των παραραγράφων  1, 2, 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, κατάσχονται. 
290 Το νέο άρθρο 193-β, έχει ως εξής: 
                                                                   Αρθρο193-β 
Όποιος µέσω συστήµατος υπολογιστών ή µέσων επικοινωνίας ή άλλως πως προσελκύει ανήλικο 
µικρότερο των 14 ετών µε σκοπό την γενετήσια επαφή ή άλλη ασελγή πράξη ή την παραγωγή παιδικής 
πορνογραφίας και  πραγµατοποιεί τον σκοπό του συναντώντας τον ανήλικο, τιµωρείται µε φυλάκιση 
από ένα έως πέντε έτη. 
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παρακολούθηση των αντιστοίχων σκέψεων και τοποθετήσεων που θα 
ακολουθήσουν κατά την ανάπτυξη των σχετικών διατάξεων. 
      Μετά λοιπόν από αυτή τη σύντοµη περιπέτεια των σχετικών 
διατάξεων αξίζει να εξετάσουµε την ισχύουσα µορφή της 
ποινικονοµοθετικής προστασίας των ανηλίκων µε τα άρθρα 193, 193α και 
193β291, και συγκεκριµένα: 
      Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 193, όπως ισχύει 
σήµερα292, όποιος πωλεί, παρουσιάζει ή  άλλως πως µε  δηµόσια έκθεση 
καθιστά διαθέσιµες εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα µε 
πορνογραφικό περιεχόµενο σε ανήλικο µικρότερο των 14 ετών, ή 
παρουσιάζει ενώπιόν του πορνογραφική παράσταση ή συµµετέχει σε 
αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως τρία έτη, ενώ κατά την 
δεύτερη παράγραφο, αν το αδίκηµα τελέστηκε διά µέσων δηµόσιας 
πληροφόρησης,  ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση από τρία µέχρι πέντε 
έτη. Κατά την τρίτη παράγραφο, µε την ποινή της παραγράφου 2 
τιµωρείται όποιος κακοµεταχειρίζεται ανήλικο για την παραγωγή 
οπτικοακουστικών εικόνων ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού 
περιεχοµένου ή για πορνογραφική παράσταση καθώς και εκείνος που 
συµµετέχει στην παράσταση. Σύµφωνα µε την τέταρτη παράγραφο του 
άρθρου, εκείνος που εξαναγκάζει ανήλικο  για την παραγωγή ή 
αποτύπωση εικόνων ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου  
ή σε πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον οκτώ ετών, ενώ κατά την πέµπτη παράγραφο αν η πράξη 
της 4ης παραγράφου διαπράχθηκε κατά ανηλίκου µικρότερου των 14 

                                                
291 Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. . Παράρτηµα 6ου Κεφ., Παράρτηµα F.Y.R.O.M., ΠF3D. 
 
292                                                       Αρθρο 193 

 Παρουσίαση πορνογραφικού υλικού σε ανήλικο 
 

(1)Όποιος πωλεί, παρουσιάζει ή  άλλως πως µε  δηµόσια έκθεση καθιστά διαθέσιµες εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα µε πορνογραφικό περιεχόµενο σε ανήλικο µικρότερο των 14 
ετών, ή παρουσιάζει ενώπιόν του πορνογραφική παράσταση, καθώς και εκείνος που συµµετέχει σε 
αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως τρία έτη. 
(2) Αν το αδίκηµα τελέστηκε διά µέσων δηµόσιας πληροφόρησης,  ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση 
από τρία µέχρι πέντε έτη. 
(3) Με την ποινή της παραγράφου 2 τιµωρείται όποιος κακοµεταχειρίζεται ανήλικο για την παραγωγή 
οπτικοακουστικών εικόνων ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή για πορνογραφική 
παράσταση καθώς και εκείνος που συµµετέχει στην παράσταση. 
(4) Εκείνος που εξαναγκάζει ανήλικο για την παραγωγή ή αποτύπωση εικόνων ή άλλων αντικειµένων 
πορνογραφικού περιεχοµένου  ή σε πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον οκτώ ετών. 
 (5) Αν η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου διαπράχθηκε κατά ανηλίκου 
µικρότερου των 14 ετών, ο δράστης της τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών. 
(6) Εάν  οι πράξεις του παρόντος άρθρου διαπράχθηκαν από νοµικό πρόσωπο, επιβάλλεται χρηµατική 
ποινή.  
(7) Τα αντικείµενα  (εν.: των εγκληµάτων) των παραραγράφων  1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, 
κατάσχονται. 
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ετών, ο δράστης της τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών.  
    Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 193α293, όποιος 
παράγει παιδική πορνογραφία µε σκοπό την διανοµή της, την διανέµει ή 
την µεταβιβάζει ή την προσφέρει ή άλλως πως καθιστά προσβάσιµη την 
παιδική πορνογραφία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον πέντε ετών 
ενώ, κατά την 2η παράγραφο, εκείνος που αποκτά παιδική πορνογραφία 
για τον εαυτό του ή για άλλο, ή που κατέχει παιδική πορνογραφία, 
τιµωρείται µε φυλάκιση πέντε, έως οκτώ έτη. Σύµφωνα µε την 3η 
παράγραφο, αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων 
διαπράχθηκαν µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλα 
µέσα µαζικής πληροφόρησης, ο δράστης τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον οκτώ ετών. 
    Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 193β294, όποιος µέσω συστήµατος 
υπολογιστών ή µέσων επικοινωνίας ή άλλως πως προσελκύει ανήλικο 
µικρότερο των 14 ετών, µε σκοπό την γενετήσια επαφή ή άλλη ασελγή 
πράξη ή την παραγωγή παιδικής πορνογραφίας και  πραγµατοποιήσει τον 
σκοπό του, συναντώντας τον ανήλικο, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα 
έως πέντε έτη. 

6.3β -  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
     Από την παρακολούθηση αυτής της προοδευτικής µεταστροφής 

του ποινικού νοµοθέτη σε σχέση µε το φαινόµενο της πορνογράφησης 
ανηλίκων µε τις συνεχείς και βαθµιαίες τροποποιήσεις-αναβαθµίσεις των 
αντίστοιχων διατάξεων εξάγονται αβίαστα τα παρακάτω συµπεράσµατα. 
Μέχρι το έτος 2008  δεν τιµωρούνταν η πορνογράφηση ανηλίκων µε 
χωριστή και αυτοτελή ποινική διάταξη, παρά αντιθέτως προβλεπόταν 
απλώς, ως διακεκριµένη περίπτωση της βασικής µορφής τιµώρησης του 

                                                
293                                                      Αρθρο 193α 

 Παραγωγή και διανοµή υλικού παιδικής πορνογραφίας 
  
(1) Όποιος παράγει παιδική πορνογραφία µε σκοπό την διανοµή της,  διανέµει ή την µεταβιβάζει ή την 
προσφέρει ή άλλως πως καθιστά προσβάσιµη την παιδική πορνογραφία, θα τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον πέντε ετών. 
(2) Εκείνος που αποκτά παιδική πορνογραφία για τον εαυτό του ή για άλλο, ή που κατέχει παιδική 
πορνογραφία, τιµωρείται µε φυλάκιση πέντε, έως οκτώ έτη. 
(3) Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου διαπράχθηκαν µέσω συστήµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλα µέσα µαζικής επικοινωνίας, ο δράστης θα τιµωρείται µε ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών. 
(4) Αν οι πράξεις του άρθρου αυτού διαπράχθηκαν από νοµικό πρόσωπο επιβάλλεται χρηµατική ποινή. 
294                                                  Αρθρο193β 
 Όποιος µέσω συστήµατος υπολογιστών ή µέσων επικοινωνίας ή άλλως πως προσελκύει 
ανήλικο µικρότερο των 14 ετών µε σκοπό την γενετήσια επαφή ή άλλη ασελγή πράξη ή την παραγωγή 
παιδικής πορνογραφίας και  πραγµατοποιήσει τον σκοπό του, συναντώντας τον ανήλικο, τιµωρείται µε 
φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη. 
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εγκλήµατος που συνιστούσε και µόνο η επίδειξη πορνογραφικού υλικού 
σε παιδί.  

Μάλιστα παρά το ότι προβλεπόταν η πορνογράφηση ανηλίκων έστω 
ως διακεκριµένη µορφή εµφάνισης του βασικού αδικήµατος,  η ποινή 
ωστόσο που απειλούνταν ήταν ίδια µε την ποινή που προβλεπόταν για 
τον δράστη που απλώς εκθέτει δηµοσία πορνογραφικό υλικό 
χρησιµοποιώντας µέσα «δηµόσιας πληροφόρησης». Υφίστατο δηλαδή 
παρόµοια ποινική αντιµετώπιση  µε εκείνη που επιφύλαξε ο Βούλγαρος 
νοµοθέτης στο ζήτηµα της προστασίας των ανηλίκων από την  
πορνογράφησή τους. Στην περίπτωση τουλάχιστον της αντίστοιχης 
βουλγαρικής διάταξης προβλέπεται έστω αυξηµένη ποινή στην 
διακεκριµένη περίπτωση της πορνογραφίας ανηλίκων.  

Ο ποινικός  νοµοθέτης της FYROM  καθιστούσε ξεκάθαρο µε τον 
πλέον πανηγυρικό τρόπο, πως το φαινόµενο της πορνογραφίας ανηλίκων 
το αξιολογούσε ως µία πληµµεληµατικού βαθµού εγκληµατική 
συµπεριφορά295. Ακολουθούσε δηλαδή µία τακτική ποινικοποίησης της 
επιδεικνυόµενης σε ανήλικο πορνογραφίας, γενικώς µε ήπιες 
επαπειλούµενες ποινές και µε τις ίδιες µάλιστα ποινές, όταν η 
πορνογραφία βλάπτει τον  ανήλικο, όχι ως θεατή της, παρά ως 
αντικείµενό της (για την περίπτωση που η διάδοση της πορνογραφίας 
γίνεται µέσω διαδικτύου).  

Ωστόσο αναγνωρίζει κανείς την διαφοροποίηση της αντιµετώπισης 
του δράστη όταν η πορνογράφηση τελείται µέσω διαδικτύου (αν και το 
διαδίκτυο δεν κατονοµάζεται, παρά  λογικά συµπεριλαµβάνεται στα 
«µέσα δηµόσιας πληροφόρησης»), επιπλέον υφίστατο ειδική πρόβλεψη 
για αυστηρότερη τιµώρηση της πορνογραφίας ανηλίκων όταν αυτή 
τελούνταν στα πλαίσια δραστηριότητας οργανωµένης προς τούτο 
εγκληµατικής οµάδας.  

Από το έτος 2008 όµως και σε διάστηµα ενός χρόνου, όλα ξαφνικά 
άρχιζαν να αλλάζουν. Στην αρχή µία ανώδυνη επέµβαση στο υφιστάµενο 
άρθρο 193, συγχρόνως και µε την προσθήκη µιας νέας αντικειµενικής 
υπόστασης ενός νέου εγκλήµατος και στην συνέχεια µία επανεπέµβαση 
στο ίδιο άρθρο (193 ΠΚ) και µε την προσθήκη ακόµη µιας νέας 
αντικειµενικής υπόστασης νέου εγκλήµατος. Έτσι µε την πρώτη 
τροποποίηση του έτους 2008 αφενός αναµορφώθηκε το άρθρο 193 µε 
την διεύρυνση του κύκλου των παθόντων ανηλίκων, όσο όµως κυρίως µε 
την αυστηροποίηση των πλαισίων των ποινών που πλέον είναι αλήθεια 
πως σε πολλές περιπτώσεις «µετατάσσονται» σε πλαίσια 
κακουργηµατικών ποινών. Αφετέρου θεσπίστηκε νέα διάταξη αυτή του 
άρθρου 193α που τιµωρεί πλέον την συµπεριφορά εµπορευµατοποίησης 
                                                
295Παρα τις περί του αντιθέτου προσδοκίες του υπουργείου δικαιοσύνης βλ. Republika Makedonija 
Ministerstvo za pravda (2007) Strategija za reforma na kazneno pravo-nacrt. Skoplje, maj 2007 
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του πορνογραφικού υλικού, επίσης µε υψηλά όρια ποινών ακόµη και 
κακουργηµατικού χαρακτήρα.  

Τέλος µε την µεταρρύθµιση του 2009 επιχειρήθηκε ακόµη µία 
αναµόρφωση του άρθρου 193 µε την εισαγωγή νέων εξειδικεύσεων στην 
αξιόποινη συµπεριφορά σε βάρος των ανηλίκων µε κακουργηµατικές 
ποινές και επιπλέον προστέθηκε ένα νέο άρθρο, το 193β, περί 
προσέλκυσης παιδιών µε γενετήσιους σκοπούς.  
     Είναι ευνόητο πως αυτή η ξαφνική  αφύπνιση του νοµοθέτη της 
FYROM συνδέεται µε την εσπευσµένη προσπάθεια προσαρµογής του, 
στις γνωστές στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο διεθνείς συµβάσεις.  Παρά 
το ότι η F.Y.R.O.M.  συνυπέγραψε, ως κράτος, κατά την ηµέρα που 
άνοιξε για υπογραφή στο Lanzarote ( Ισπανία) στις 25 Οκτωβρίου 2007, 
την  Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
παιδιών κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης, την 
επικύρωσε πέντε χρόνια µετά την υπογραφή της296 , χωρίς όµως να 
καταστήσει µέχρι σήµερα άµεσα  εφαρµοστέες της ρυθµίσεις αυτής στο 
ποινικό της σύστηµα. Είναι βέβαια αξιοπαρατήρητο πως οι αλλαγές που 
υπέστη το σχετικό ποινικονοµοθετικό καθεστώς της F.Y.R.O.M.  
σχετίζονται  χρονικά µε την υπογραφή της ως άνω Σύµβασης, ώστε 
δίκαια να υποθέτει κανείς πως τουλάχιστον το πνεύµα των ρυθµίσεών 
της λήφθηκε σε κάποιο βαθµό υπόψη του  νοµοθέτη. Οι σχετικές δε 
διατάξεις που µας ενδιαφέρουν είναι τµήµα του ισχύοντος σήµερα 
ποινικού κώδικα297, παρά την επικύρωση της ως άνω Σύµβασης, ώστε να 
θεωρούµε δικαιολογηµένα πως αποτελούν συνειδητή ποινικονοµοθετική 
επιλογή του νοµοθέτη. 

∆υστυχώς αυτή η «βίαιη» διαδοχική επέµβαση σε διαδοχικούς 
χρόνους επί του βασικού άρθρου και η προσθήκη νέων ακόµη διατάξεων 
δεν απέφυγε την δηµιουργία προβληµάτων που θα αναπτύξουµε 
παρακάτω. Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάµε, ότι σχεδόν κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα κινήθηκε και ο Έλληνας νοµοθέτης (2007-2008) 
αναµορφώνοντας το προβληµατικό, έως τότε καθεστώς προστασίας των 
ανηλίκων, όπως ήδη περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

6.3γ – Έννοµο Αγαθό 

    Τα άρθρα 193, 193 α και β, περιλαµβάνονται στο 19ο κεφάλαιο του 
ειδικού µέρους του ποινικού κώδικα που επιγράφεται: «Εγκλήµατα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας και γενετήσιας ηθικής». Μέχρι το έτος 2008 
ήταν  ο ποινικός νοµοθέτης της FYROM εξελάµβανε το φαινόµενο της 

                                                
296 Βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης:   [accessed 08/03/2014]    
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG   
 
297  www.pravda.gov.mk/download.asp?lang=mak&id=921 [accessed 08/03/2014]   
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πορνογράφησης ανηλίκου ως µέρος ενός δήθεν µείζονος προβλήµατος 
που αφορούσε την εν γένει πορνογραφία που απλώς προσβάλλει τον 
ανήλικο στην προσωπικότητά του, την οποία και τιµωρούσε και µάλιστα 
«ελαφρώς». Το άρθρο 193 ΠΚ προστάτευε το έννοµο αγαθό απλώς της 
γενετήσιας προσωπικότητας του ανηλίκου ή καλύτερα απλώς του 
ήθους298 του ανήλικου, από οποιαδήποτε προσβολή µπορεί να του 
προκαλούσε η πορνογραφία.  

Μετά λοιπόν τις συντελεσθείσες  κατά τα έτη 2008 και 2009 αλλαγές 
των σχετικών διατάξεων ο νοµοθέτης πλέον µεταστρέφει το ενδιαφέρον 
του, σε αυτό ίδιο το πρόσωπο του ανηλίκου και την γενετήσια 
ανηλικότητά του, προβλέποντας πια συγκεκριµένα αδικήµατα και 
απειλώντας κακουργηµατικές ποινές. Αντιµετωπίζει σφαιρικά όλο το 
πλέγµα των πιθανών κινδύνων σε βάρος τόσο της εν γένει 
προσωπικότητας του ανηλίκου, όσο όµως κυρίως σε βάρος της 
γενετήσιας ανηλικότητάς του. Απειλεί αυστηρές ποινές και 
διαβαθµισµένες ανάλογα µε την ηλικία του ανηλίκου θύµατος αλλά και 
του βαθµού βλαπτικότητας ή και επικινδυνότητας της παραβατικής 
συµπεριφοράς του δράστη. ∆ιατηρεί ασφαλώς την µέχρι σήµερα 
παρεχόµενη προστασία της εν γένει προσωπικότητας του ανηλίκου 
απέναντι στην γενικότερη πορνογραφική επίθεση που µπορεί να δέχεται 
αλλά πλέον αποφασίζει να εστιάσει στο αναφαίρετο δικαίωµα του 
ανηλίκου για την ακώλυτη διαµόρφωση του γεννετήσιου 
αυτοπροσδιορισµού του. 

6.3δ -  Περιγραφή των αδικηµάτων και των ποινών 
     Το άρθρο 193 του ΠΚ µε πανηγυρικό τρόπο προϊδεάζει στον τίτλο 
του τον αναγνώστη του για την βασική µορφή του αδικήµατος που 
φαίνεται ότι περιγράφει και το οποίο αναµένει κανείς να συνιστά η 
επιδεικνυόµενη στον ανήλικο πορνογραφία. Η απλή λοιπόν ανάγνωση 
και µόνο του εν λόγω άρθρου αφήνει στον αναγνώστη του ανάµικτα 
συναισθήµατα. Ένας τίτλος, πηχυαίος και κατηγορηµατικός, που ωστόσο 
δεν ανταποκρίνεται στην ουσία του άρθρου, αλλά και ένα άρθρο µε 
αλληλεπικαλυπτόµενες διατάξεις, όσο και προφανή και απαράδεκτα 
σφάλµατα.  ∆ιαπιστώνει κανείς πως ο νοµοθέτης χρειάστηκε να επέµβει 
στο πολύπαθο άρθρο πολλές φορές µε διάφορη κάθε φορά την προσδοκία 
αλλά και τα κίνητρά του. Αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι η 
δηµιουργία ενός άρθρου µε επτά παραγράφους, εντός του οποίου 
περιγράφονται πληµµεληµατικές και κακουργηµατικές συµπεριφορές µε 
ασαφή όρια µεταξύ τους αλλά  και απαράδεκτες ανακολουθίες.  

                                                
298Περί του εννόµου αγαθού βλ Šeparović, Z. Krivično pravo - posebni dio. Zagreb: Pravni fakultet, 
vol. II, 1979 και Kambovski V. Kazneno pravo - opšt del. Skoplje: Kultura, 2004, str. 954 
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     Συγκεκριµένα, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου ο νοµοθέτης 
πράγµατι επιθυµεί να προστατέψει την ηθική του ανηλίκου που είναι 
µικρότερος των 14 ετών από την θέαση πορνογραφηµάτων. Απειλεί 
λοιπόν ο νοµοθέτης ποινή φυλάκισης από έξι µήνες, µέχρι τρία έτη τον  
δράστη που πωλεί, στον ανήλικο ή του παρουσιάζει ή  άλλως πως µε  
δηµόσια έκθεση του καθιστά διαθέσιµες εικόνες, οπτικοακουστικά ή 
άλλα αντικείµενα µε πορνογραφικό περιεχόµενο, ή παρουσιάζει ενώπιόν 
του πορνογραφική παράσταση ή συµµετέχει σε αυτήν. Ως παρουσίαση 
πορνογραφικής παράστασης κατά λογική ερµηνεία της διάταξης φαίνεται 
να εννοεί ο νοµοθέτης την ενώπιον του ανηλίκου προσώπου τέλεση 
γενετήσιας πράξης ή άλλης γενετήσιας σκηνής, στην οποία συµµετέχει 
ως θεατής, την παρουσία του δηλαδή, σε µία ζώσα γενετήσια εικόνα ή 
πράξη που επιδεικνύεται σε εκείνον. Αυτό κυρίως προκύπτει τόσο από 
µία συγκριτική ερµηνεία της ίδιας έκφρασης στην τρίτη παράγραφο, 
κατά τα παρακάτω αναφερόµενα, όσο όµως και από την λογική σκέψη 
πως η παρουσίαση ενώπιόν του όχι «ζώσας» πορνογραφικής 
παράστασης, καλύπτεται ήδη µε τις ενέργειες πώλησης ή παρουσίασης 
εικόνων ή οπτικοακουστικού αντικειµένου µε πορνογραφικό 
περιεχόµενο. Εάν µάλιστα η προηγούµενες συµπεριφορές τελέστηκαν µε 
την ευκολία χρήσης µέσων δηµόσιας πληροφόρησης, τότε η 
προβλεπόµενη ποινή κατά την δεύτερη παράγραφο είναι αυξηµένη, ήτοι 
φυλάκιση από τρία, έως πέντε έτη. Κατά την 3η παράγραφο του άρθρου 
µε την ίδια αυτή αυξηµένη ποινή (φυλάκισης τριών, έως πέντε ετών) 
τιµωρείται εκείνος που «κακοµεταχειρίζεται» γενικά (και όχι µόνο  τον 
14ετή) ανήλικο για την παραγωγή οπτικοακουστικών εικόνων ή άλλων 
αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή για πορνογραφική 
παράσταση καθώς και εκείνος που συµµετέχει στην όποια πορνογραφική 
παράσταση. 
      Στις επόµενες παραγράφους προβλέπονται κακουργηµατικές 
συµπεριφορές των δραστών, µε ιδιαίτερα όµως ερµηνευτικά 
προβλήµατα, όσο και διατύπωσης. Στην τέταρτη λοιπόν παράγραφο 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών, εκείνος που 
εξαναγκάζει τον ανήλικο σε παραγωγή ή λήψη εικόνων ή άλλων 
αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου  ή τον εξαναγκάζει σε 
πορνογραφική παράσταση. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτηµα, ποια 
είναι άραγε η ειδοποιός διαφορά µεταξύ του εξαναγκασµού και της 
κακοµεταχείρισης; ∆ιότι η διαφορετικότητα των συνεπειών των δύο 
αυτών συµπεριφορών είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Πόσο εύκολα λοιπόν 
µπορεί κάποιος να καταδικασθεί για κακούργηµα, αντί για πληµµέληµα 
αλλά και πόσο εύκολα µπορεί να «την γλυτώσει» µε µια πληµµεληµατική 
ποινή, αντί να αντιµετωπίσει ποινή κάθειρξης ; Μία προσπάθεια 
επίλυσης του προβλήµατος φαίνεται να πείθει µε την επιλογή της 
περίπτωσης της «συναινετικής» –εκ µέρους του ανήλικου- συµµετοχής 
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του στην πορνογραφική διαδικασία της 3ης παραγράφου. Μόνο έτσι 
µπορεί να υπάρχει ασφαλής διάκριση ανάµεσα στις δύο παραγράφους. 
Ωστόσο η ως άνω ερµηνευτική προσπάθεια παραµένει προσωπική, 
υποκειµενική και ίσως αυθαίρετη. Το βέβαιο είναι πως οι δύο έννοιες 
(«εξαναγκασµός» και «κακοµεταχείριση») είναι από την φύση τους 
αλληλεπικαλυπτόµενες και η έλλειψη κάθε ερµηνευτικής παρέµβασης 
του νοµοθέτη, καθιστά την διάταξη ιδιαίτερα «επικίνδυνη». Εκτός όµως 
από επικίνδυνη, δυστυχώς καθίσταται και «µη σοβαρή» εξαιτίας του 
προφανούς σφάλµατος που έχει παρεισφρύσει στην 5η παράγραφο του 
άρθρου, µε βάση το οποίο η ποινή της φυλάκισης των τουλάχιστον οκτώ 
ετών, περιέργως µειώνεται στο µισό, ήτοι σε φυλάκιση τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών για την περίπτωση που το θύµα της 4ης παραγράφου δεν 
είναι γενικώς ο ανήλικος, αλλά ο ανήλικος που είναι µικρότερος των 14 
ετών ! Για µία διακεκριµένη εµφάνιση αδικήµατος, προβλέπεται ποινή 
ελαφρυντικής περίστασης.  
     Τέλος κατά την 6η παράγραφο επιβάλλεται χρηµατική ποινή σε 
νοµικό πρόσωπο που διαπράττει τα παραπάνω αδικήµατα, ενώ µε την 7η 
παράγραφο του άρθρου σηµειώνεται η υποχρέωση κατάσχεσης των 
αντικειµένων των αδικηµάτων του άρθρου. Οι εµφιλοχωρήσασες 
αβλεψίες προφανώς είναι προϊόν της βιασύνης µε την οποία λειτούργησε 
ο ποινικός νοµοθέτης, επιφέροντας όµως εν τέλει σοβαρό πλήγµα στην 
σοβαρότητα της διάταξης. 
      Κατά τα λοιπά αξίζει να αναφερθούµε στις κατηγορίες των ανηλίκων 
που διαµορφώνει ο νοµοθέτης, ώστε θα αντιληφθούµε ακόµη µία 
«ιδιοτροπία» της διάταξης. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα άρθρα 71 και 
72 του ποινικού κώδικα της FYROM, γίνεται διάκριση των ανηλίκων σε 
τρεις κατηγορίες299, ως εξής: Ο ανήλικος που δε συµπλήρωσε το 14ο έτος 
της ηλικίας του θεωρείται και αποκαλείται «παιδί» (άρθρο 71 ΠΚ). Ο 
ανήλικος που συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 
16ο έτος, θεωρείται και αποκαλείται προέφηβος (κατά κυριολεξία «πιο 
νέος ανήλικος», “pomladj maloletnik”) ενώ ο ανήλικος που συµπλήρωσε 
το 16ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο έτος, θεωρείται και 
αποκαλείται έφηβος (κατά κυριολεξία «πιο µεγάλος –ώριµος- ανήλικος», 
“postar maloletnik”)300.  
      Συνεπώς, καθώς σύµφωνα µε την 1η παράγραφο του άρθρου 
αξιόποινη τυγχάνει η συµπεριφορά της επίδειξης πορνογραφικού υλικού 
µόνο, όταν αυτή γίνεται σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε το 14ο έτος της 
ηλικίας του, ποιο το νόηµα της αντικατάστασης του όρου «παιδί», από 
τον όρο «ανήλικο», τόσο στον τίτλο της διάταξης, όσο όµως και στο 

                                                
299  Βλ. το ν. 07-3100/1 του 2007  http://www.projuris.org/Pogledajte/Zakmalpra07M.pdf  όπου και 
επαναλαµβάνεται η διάκριση ελαφρώς αναθεωρηµένη. [accessed 08/03/2013]        
300  Προβλέπεται επίσης και η περίπτωση του µετέφηβου εγκληµατία ήτοι εκείνου που συµπλήρωσε το 
18ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 21ο έτος (άρθρο 35 παρ. 4 ΠΚ)  
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σώµα αυτής, που υπήρχαν πριν τις εσπευσµένες µεταρρυθµίσεις του 
άρθρου; Είναι προφανές πως σε τίποτε δεν βελτίωσαν την διάταξη οι ως 
άνω µεταρρυθµίσεις, σε σχέση µε τον κύκλο των παθόντων προσώπων. 
Τα πρόσωπα που η µεταρρύθµιση επέλεξε να προστατέψει είναι ακριβώς 
τα ίδια µε εκείνα που ήδη προστατεύονταν, απλώς άλλαξε η χρήση των -
ταυτόσηµων όµως- όρων.  
       Πριν προχωρήσουµε στην εξέταση του θεµελιωτικού της παιδικής 
πορνογραφίας επόµενου άρθρου, δέον όπως αναλύσουµε την διάταξη του 
άρθρου 122 στοιχείο 24 ΠΚ301, όπου εξειδικεύεται η έννοια της παιδικής 
πορνογραφίας, πλην όµως µε απόλυτα ανεπαρκή τρόπο που προκαλεί 
σύγχυση και προβλήµατα. Συγκεκριµένα µε την καλύτερη δυνατή 
µετάφραση που µπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάταξη, υλικό παιδικής 
πορνογραφίας είναι εκείνο που οπτικά εµφανίζει προφανείς σεξουαλικές 
πράξεις µε ανήλικο πρόσωπο ή ενήλικο που προσοµοιάζει σε ανήλικο ή 
εµφανίζει ανήλικο ή ενήλικο που προσοµοιάζει σε ανήλικο σε προφανή 
σεξουαλική στάση ή  ρεαλιστική εικόνα που εµφανίζει προφανή 
σεξουαλική πράξη µε ανήλικο ή εµφανίζει ανήλικο ή  ενήλικο που 
προσοµοιάζει σε ανήλικο σε προφανή σεξουαλική στάση. Ο ερµηνευτική 
προσπάθεια του νοµοθέτη εξαντλείται στην διάκριση  της σεξουαλικής 
στάσης και της σεξουαλικής πράξης. Έτσι κάθε υλικό που εµφανίζει είτε 
ανήλικο, είτε ενήλικο που προσοµοιάζει σε ανήλικο να βρίσκεται σε 
προφανή σεξουαλική στάση ή πράξη, τότε χαρακτηρίζεται 
παιδοπορνογραφικό. Προφανώς ανεπαρκής κρίνεται η προσπάθεια του 
νοµοθέτη, καθώς αφενός δεν συγκεκριµενοποιείται η έννοια, αφετέρου 
λόγω της κυκλικής φραστικής επανάληψης στη διάταξη υφίσταται 
δυσκολία ακόµη και κατανόησης αυτής. ∆εν υφίσταται όµως ούτε καν 
προσπάθεια εξειδίκευσης του όρου «πορνογραφική παράσταση». 
     Το άρθρο, όπου ποινικοποιείται η εµπορία  αλλά και η κατοχή του 
πορνογραφικού υλικού, είναι το 193-α, στο οποίο είναι αλήθεια πως 
προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, προφανώς µε στόχο τον 
περιορισµό του φαινόµενου µέσω του οικονοµικού ακρωτηριασµού της 
παράνοµης δραστηριότητας, καθώς ήδη έχουµε επισηµάνει πως το 
πρόβληµα στην σχετική εγκληµατικότητα δεν είναι τόσο το παιδοφιλικό 
αίτιο, όσο το κερδοσκοπικό. Έτσι λοιπόν µε την πρώτη παράγραφο του 
άρθρου τυποποιείται σε κακούργηµα µε απειλούµενη ποινή φυλακίσεως 
τουλάχιστον πέντε ετών για εκείνον που  παράγει παιδική πορνογραφία 
                                                
301       (Για την πρωτότυπη µορφή του άρθρου βλ. Παράρτηµα FYROM, ΠF2) 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Άρθρο 122 

(24) Με τον όρο «παιδική πορνογραφία» εννοείται πορνογραφικό υλικό που οπτικά εµφανίζει 
προφανείς σεξουαλικές πράξεις µε ανήλικο πρόσωπο ή ενήλικο που προσοµοιάζει σε ανήλικο ή 
εµφανίζει ανήλικο ή ενήλικο που προσοµοιάζει σε ανήλικο σε προφανή σεξουαλική στάση ή  
ρεαλιστική εικόνα που εµφανίζει προφανή σεξουαλική πράξη µε ανήλικο ή εµφανίζει ανήλικο ή  
ενήλικο που προσοµοιάζει σε ανήλικο σε προφανή σεξουαλική στάση. 
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µε σκοπό την διανοµή της, διανέµει την παιδική πορνογραφία ή την 
µεταβιβάζει ή την προσφέρει ή άλλως πως την καθιστά προσβάσιµη.  
    Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου κατηγορηµατικά ποινικοποιείται 
η κατοχή παιδικής πορνογραφίας και µάλιστα τιµωρούµενη µε φυλάκιση 
από 5 έως 8 έτη302. Μάλιστα οι ποινές των δύο παραγράφων αυξάνονται 
µε κατώτατο όριο τα οκτώ έτη φυλάκισης, εφόσον οι πράξεις 
διαπράχθηκαν, µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλα 
µέσα µαζικής επικοινωνίας. Στην 4η παράγραφο του άρθρου 
επαναλαµβάνεται η απειλή της επιβολής χρηµατικής ποινής, σε νοµικό 
πρόσωπο, δράστη των παραπάνω αδικηµάτων.    
    Στο άρθρο 193β ο νοµοθέτης εισάγει το νέο,  όπως ήδη σηµειώσαµε, 
αδίκηµα της προσέλκυσης ανηλίκου για γενετήσιους σκοπούς, προφανώς 
εκπληρώνοντας τις διεθνείς δεσµεύσεις που του επέβαλλε το γενικότερο 
διεθνές προστατευτικό της ανηλικότητας περιβάλλον. Σύµφωνα µε αυτό 
λοιπόν, όποιος µέσω συστήµατος υπολογιστών ή µέσων επικοινωνίας ή 
άλλως πως, προσελκύει ανήλικο µικρότερο των 14 ετών µε σκοπό την 
γενετήσια επαφή ή άλλη ασελγή πράξη ή την παραγωγή παιδικής 
πορνογραφίας και  πραγµατοποιήσει τον σκοπό του συναντώντας τον 
ανήλικο, τιµωρείται µε φυλάκιση, από ένα, έως πέντε έτη.  
           Στη περίπτωση που οι περιγραφόµενες στα σχετικά άρθρα 
αξιόποινες συµπεριφορές συνιστούν  µέρος δραστηριότητας 
οργανωµένης προς τούτο εγκληµατικής οµάδας σύµφωνα µε τα άρθρα 
418 a και c, περί εµπορίας ανθρώπων και σύστασης εγκληµατικής 
οργάνωσης, αντίστοιχα, οι προβλεπόµενες ποινές αυστηροποιούνται 
ακόµη περισσότερο στο πεδίο βεβαίως του  κακουργηµατικού 
χαρακτήρα. 
      Τελειώνοντας αξίζει να αναφερθούµε στο σύστηµα ποινών303 του 
ποινικού κώδικα της FYROM, καθώς ήδη γίνεται αναφορά σε ποινές 
φυλάκισης που κατά το ελληνικό δίκαιο τυγχάνουν κάθειρξη.                                            
      Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 33 ΠΚ οι επιβαλλόµενες δυνατές 
ποινές στους δράστες αξιοποίνων πράξεων µπορεί να είναι α) η 
φυλάκιση, β) η χρηµατική ποινή, γ) η απαγόρευση εξάσκησης 
επαγγέλµατος, άλλης δραστηριότητος η παροχής υπηρεσίας και δ) ο 
εκτοπισµός, εκ των οποίων οι α και β είναι κύριες, ενώ οι γ και δ 
παρεπόµενες. Αξίζει βεβαίως να σηµειωθεί πως ο ποινικός νοµοθέτης 
στο αµέσως προηγούµενο άρθρο 32 ΠΚ εξειδικεύει τους σκοπούς των 

                                                
302Αξίζει να θυµίσουµε πως κατά το ελληνικό δίκαιο η κατοχή πορνογραφικού υλικού τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους -ή 2 ετών εάν συντελείται µέσω διαδικτύου- καθίσταται δε 
κακουργηµατική µόνο υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις της 4ης παραγράφου του άρθρου 348Α ΠΚ. 
303

Manev, P.  Krivičen zakonik-prečisten tekst, Zakon za krivična postapka - prečisten tekst. 
Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija, 1-2, 2004 str. 11- 418 αλλά και Bačanović 
Oliver, Krivično-pravna zaštita žrtava krivičnih dela u Republici Makedoniji Temida, vol. 11, br. 1, 
2008, str. 25-46. 
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προβλεπόµενων ποινών που φέρουν τόσο ειδικοπροληπτικό, όσο και 
γενικοπροληπτικό χαρακτήρα και  είναι α) η πρόληψη από την τέλεση 
άλλων αξιοποίνων πράξεων από το δράστη, όσο όµως και η «βελτίωσή» 
του και β) η παραδειγµατισµό του δράστη µε σκοπό την αποφυγή 
τέλεσης αξιοποίνων πράξεων από άλλους. Επιπλέον στο άρθρο 35 ΠΚ 
καθορίζεται πως η ποινή της φυλάκισης δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των  30 ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των 15 ετών. Ωστόσο στη δεύτερη 
παράγραφο ορίζεται πως, όταν για τα εκ δόλου τελούµενα αδικήµατα 
προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 15 έτη, δύναται να προβλέπεται και η 
ποινή της ισόβιας «φυλάκισης» για τις βαρύτερες µορφές των 
εγκληµάτων αυτών. Σε σχέση τέλος µε την χρηµατική ποινή προβλέπεται 
στο άρθρο 39 ΠΚ ότι η αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε 
χιλιάδες δηνάρια, ούτε µεγαλύτερη από 250.000 δηνάρια, ενώ σε 
περίπτωση που το έγκληµα οφείλεται σε κερδοσκοπία του δράστη, δε 
µπορεί να ξεπερνά το ένα εκατοµµύριο δηνάρια. Στις επόµενες 
παραγράφους του άρθρου 39 ΠΚ ρυθµίζεται η δυνατότητα καταβολής 
της χρηµατικής ποινής εντός χρονικής προθεσµίας και σε δόσεις. 

6.3ε-  Η ρύθµιση της Fyrom και το διεθνές περιβάλλον 
     Η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας είναι κράτος 
µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από 8/4/1993,  κράτος µέλος 
του Συµβουλίου της Ευρώπης από 9/11/1995, συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ 
από το 12/10/1995 και υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση από 16/12/2005. Παρά το ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας τυγχάνει µέλος του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, επικύρωσε304 την Σύµβαση για την προστασία των παιδιών 
κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης την οποία 
υπέγραψε στις 25/10/2007, µετά πέντε έτη. Ωστόσο, παρά την επικύρωση 
της Σύµβασης, ακόµη δεν έχουν επέλθει οι αναγκαίες προσαρµογές του 
ποινικονοµοθετικού της πλαισίου, προς τις ρυθµίσεις της Σύµβασης, σε 
σχέση µε το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, ώστε καθίσταται 
απολύτως ενδιαφέρουσα η προσπάθεια ανίχνευσης του βαθµού 
απόκλισης της ποινικονοµοθετικής της πρόβλεψης για το αδίκηµα της 
πορνογραφίας ανηλίκων, σε σχέση µε τις διεθνείς νοµοθετικές 
απαιτήσεις. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελούν, τόσο οι διατάξεις της 
Σύµβασης  του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών 
κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης, καθόσον η 
παραγόµενη από τον εν λόγω Οργανισµό νοµοθεσία, είναι δεσµευτική, 
ακόµη και για τα Ευρωπαϊκά κράτη που δεν είναι µέλη της Ε.Ε., άρα και 

                                                
304Βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης:    [accessed 08/03/2014]  
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG    
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για τη F.Y.R.O.M., όσο όµως και η εκδοθείσα  µε αριθµό 2011/92/ΕΕ 
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε., 
καθόσον πάγιο και κύριο στόχο της χώρας, αποτελεί η είσοδός της στην 
Ε.Ε. και συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
   Α1) Επισηµάναµε ήδη την ανεπάρκεια του νοµοθέτη να 
συγκεκριµενοποιήσει την έννοια «πορνογραφικό υλικό» µε αυτονόητες 
τις συνέπειες που επάγονται στη καταδίωξη της συµπεριφοράς 
πορνογράφησης ανηλίκων. Τέτοιος όµως ορισµός και µάλιστα απόλυτα 
προσδιορισµένος και κατά τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, 
διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως 
βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο 
υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι «οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει 
οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή 
γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών 
οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους...». 
        Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση της «σαφώς 
γενετήσιας συµπεριφοράς» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 
της αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
    Ωστόσο, ενώ το κράτος της F.Y.R.O.M. υπέγραψε την Σύµβαση και 
σχεδόν κατά τον ίδιο χρόνο ο ποινικός της νοµοθέτης επιχείρησε µία 
αναµόρφωση των σχετικών  διατάξεων των άρθρων 193 επ., απέφυγε 
τελικά να προβεί σε µία εξειδίκευση της έννοιας  «υλικό παιδικής 
πορνογραφίας» που την χρησιµοποιεί όµως, ως κοµβική, στις διατάξεις.  
Α2)   Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος παρατηρούµε πως ο  
νοµοθέτης όχι απλώς αποφεύγει την υπερβολή στην απαρίθµηση 
συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου, αλλά 
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µάλλον είναι ιδιαίτερα λιτός στην περιγραφή του. Χωρίς να εντάσσει 
ρητά στην έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» -την οποία, όπως είπαµε, 
εξειδικεύει ανεπαρκώς- και την περίπτωση της πορνογράφησης 
«εικονικού» ανηλίκου, θεωρεί πορνογράφο, εκείνον που την παράγει, την 
διανέµει, την µεταβιβάζει, την προσφέρει ή µε κάθε άλλο τρόπο την 
καθιστά προσβάσιµη, ενώ τιµωρεί επίσης και εκείνον που την αποκτά ή 
την κατέχει. Τιµωρεί βέβαια και εκείνον που είτε «κακοµεταχειρίζεται» 
ανήλικο, για την παραγωγή παιδοπορνογραφικού υλικού, είτε 
εξαναγκάζει τον ανήλικο, σε τέτοια παραγωγή. Ο µεν πρώτος δράστης, 
«χρησιµοποιεί» τον ανήλικο, προφανώς µε την θέληση εκείνου, για την 
παραγωγή του υλικού, ενώ ο δεύτερος πετυχαίνει την παραγωγή του 
υλικού, παρά την θέληση του ανήλικου, την οποία κάµπτει µε την πίεση 
που του ασκεί. 
       Συσχετίζοντας τις αξιόποινες αυτές ενέργειες που περιγράφονται στο 
άρθρο 193, µε εκείνες που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, πως  
οι ενέργειες της µεταβίβασης, της προσφοράς ή κάθε άλλης µε την οποία 
καθίσταται προσβάσιµο το παιδοπορνογραφικό υλικό, εντάσσονται στις 
συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού 
(άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης), ενώ οι ενέργειες της 
παραγωγής, διανοµής, απόκτησης και κατοχής, είναι ακριβώς 
ταυτόσηµες µε εκείνες, της διανοµής παιδοπορνογραφικού υλικού (του 
άρθρου 20, παρ. 1, περ. γ, της Σύµβασης),  της δηµιουργίας (του άρθρου 
20, παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της  απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, 
περ. δ΄, της Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 
1, περ. ε΄, της Σύµβασης). 
       Παρατηρούµε πως ο ποινικός νοµοθέτης της FYROM παραλείπει, 
όπως ακριβώς και ο Έλληνας νοµοθέτης, να ποινικοποιήσει την 
περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ συµπεριφορά, της εν 
γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας. Στο σηµείο αυτό όµως 
αξίζει να επαναλάβουµε πως αυτό αποτέλεσε ενάσκηση του δικαιώµατος 
που  παρείχε σε κάθε εθνικό νοµοθέτη η παράγραφος 4, του άρθρου 20 
της Σύµβασης, για µη τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 
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5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό προθυµία του  νοµοθέτη να 
υπακούσει στην συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού νοµοθέτη, καθώς 
στη 3η παράγραφο του άρθρου 193 ΠΚ, τιµωρείται η «κακοµεταχείριση» 
(µε την έννοια της χρησιµοποίησης) ανήλικου για συµµετοχή του σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, όσο όµως και µε αυστηρότερη ποινή ο 
εξαναγκασµός του για τον ίδιο λόγο. Ανταποκρίνεται έτσι ο νοµοθέτης, 
στις επιταγές του άρθρου 21 παρ. 1, περιπτώσεις α΄ (εν µέρει, µόνο, ως 
προς την εξώθηση του ανήλικου) και β΄, ενώ δεν ποινικοποιεί την περ. γ΄, 
της 1ης παραγράφου του άρθρου 21, ήτοι την  εν γνώσει παρακολούθηση 
πορνογραφικών παραστάσεων στις οποίες συµµετέχουν παιδιά. 
      Επιπλέον «υπακούει» ο νοµοθέτης στις επιταγές της Σύµβασης, 
ποινικοποιώντας και την «άγρα παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» 
(άρθρο 23 της Σύµβασης), διά του άρθρου 193β. 
     Αξίζει τέλος να επισηµάνουµε την απροθυµία ανταπόκρισης του 
νοµοθέτη της FYROM, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το 
ζήτηµα των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς 
από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 της Σύµβασης, 
φαίνεται πως λαµβάνεται υπόψη του νοµοθέτη µόνο µία. Σύµφωνα 
λοιπόν µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις, πρέπει 
τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια προκληθείσα στο θύµα 
σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) την όποια χρήση σοβαρής βίας ή 
βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) 
την ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) την ιδιαίτερη 
σχέση δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω 
κατάχρησης εξουσίας του δράστη), ε) την από κοινού διάπραξη του 
αδικήµατος από πολλά πρόσωπα, στ) την διάπραξη του εγκλήµατος από 
εγκληµατική οργάνωση και ζ) την επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη 
συµπεριφορά του δράστη.  Από τις ως άνω περιπτώσεις επιβαρυντικών 
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περιστάσεων, µόνο η περ. γ΄, φαίνεται να προβλέπεται  στη παράγραφο 4 
του άρθρου 193 ΠΚ. 
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
ο νοµοθέτης της FYROM, απέτυχε να εξειδικεύσει την κοµβικής 
σηµασίας έννοια «πορνογραφικό υλικό», σε αντίθεση µε τις επιταγές του 
υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), προέβη σε λιτή και 
απέριττη περιγραφή των αξιόποινων συµπεριφορών, αγνοώντας  -αλλά 
δικαιούµενος προς τούτο- µόνο µια, εκ των ως βασικών προβλεπόµενων 
στη Σύµβαση (βλ. Α3) και τέλος ποινικοποιεί τουλάχιστον δύο ακόµη 
κατηγορίες αξιόποινων συµπεριφορών που προβλέπονται στη Σύµβαση 
(βλ. Α3), ενώ σχεδόν αδιαφορεί για τις επιβαρυντικές περιστάσεις υπό τις 
οποίες µπορεί να τελεστεί το αδίκηµα. 
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που ήδη παράγει έννοµα 
αποτελέσµατα  και για το νοµοθέτη της F.Y.R.O.M, ο οποίος  θα πρέπει 
να απαλείψει τις όποιες ενδεχόµενες αποκλίσεις των αντίστοιχων 
εγχώριων ρυθµίσεων, προσαρµόζοντας αυτές, απολύτως στις απαιτήσεις 
της νέας οδηγίας. Αξίζει συνεπώς να προεπισκοπήσουµε τις όποιες 
πιθανές αποκλίσεις και τις όποιες δυνατές προσαρµογές της ποινικής 
σχετικής νοµοθεσίας. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», τίθεται πλέον επιτακτικό το 
ζήτηµα, της ανάγκης συγκεκριµενοποίησης από το νοµοθέτη της 
FYROM, τουλάχιστον της έννοιας «υλικό παιδικής πορνογραφίας», κατά 
τον τρόπο που αυτή εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 περ. β΄ της Οδηγίας. 
 
 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
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Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα. 
      Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη του σχετικού άρθρου 193α ΠΚ, καθώς διαπιστώνει κανείς την 
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ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων των συµπεριφορών του 
άρθρου (όπου τυποποιείται το αδίκηµα της πορνογράφησης ανήλικου) µε 
την πρόβλεψη  της ίδιας ποινής για όλες. Η τιµώρηση του απλού κατόχου 
παιδοπορνογραφικού υλικού προβλέπεται  σχεδόν ίδια µε εκείνη του 
παραγωγού ή του διακινητή τέτοιου υλικού και µάλιστα µε ιδιαίτερα 
αυστηρές ποινές, κακουργµηµατικού χαρακτήρα. 
     Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει να αλλάξει 
και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον ίδιο, 
ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο 193α ΠΚ συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης. 
Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο άρθρο 193α ΠΚ,  µόνο τις 
συµπεριφορές απόκτησης και κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης 
ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές 
διανοµής, µεταβίβασης, προσφοράς και κάθε άλλης που καθιστά 
προσβάσιµη την παιδική πορνογραφία,  ενώ στην κορυφή της κλίµακας 
τίθεται η συµπεριφορά της παραγωγής πορνογραφικού υλικού.  
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
2.-       Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του  νοµοθέτη να αποφύγει να 
ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό υλικό, χωρίς την 
απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση της Οδηγίας 
γίνεται φανερό πως χάνει το δικαίωµα αυτής της επιλογής και 
υποχρεούται να διευρύνει τα παραπάνω όρια ποινικοποιώντας  και την εν 
λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει 
περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -
όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της 
απλής ακόµη θέασης τέτοιου παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας.  
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της πρότασης,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
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επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Από τα ως άνω περιγραφόµενα αδικήµατα ο νοµοθέτης της  
F.Y.R.O.M τυποποιεί σε αξιόποινες πράξεις την 3η παράγραφο  του 
άρθρου 4 της Οδηγίας, όχι όµως τις υπόλοιπες, γιατί είτε διέλαθαν της 
προσοχής του, είτε κρίθηκαν ποινικά αδιάφορες, παρά το ότι 
προβλέπονταν ως εγκληµατικές συµπεριφορές, από την Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της 
γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης (άρθ. 21). 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Επειδή λοιπόν ο νοµοθέτης της FYROM ενστερνίζεται σε κάποιο 
βαθµό τον προβληµατισµό του ευρωπαίου νοµοθέτη, καθίσταται 
προφανές πως µε την υιοθέτηση της µέλλουσας οδηγίας θα του είναι 
απολύτως εύκολο, να προσαρµοσθεί πλήρως στις απαιτήσεις του 
ποινικοποιώντας επιπλέον και τις συµπεριφορές της παρ. 2 του άρθρου 4, 
αλλά και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3  Οδηγίας   και σύµφωνα µε τα 
εκεί προτεινόµενα όρια ποινών. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
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λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση.  
     Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
    Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Αυτονόητο όµως είναι πως µε την υιοθέτηση της 
µέλλουσας Οδηγίας θα αναγκασθεί ο  ποινικός νοµοθέτης  της 
F.Y.R.O.M. να υποκύψει στην δηµιουργία ακόµη ενός τέτοιου 
«ψευδοεγκλήµατος», ήτοι της παρακολούθησης «πορνογραφικής 
παράστασης», εν γνώσει της συµµετοχής ανήλικου σε αυτήν.  

   Σχετικά µε το αδίκηµα του άρθρου 6 της Οδηγίας,  είναι σηµαντικό 
πως ήδη ποινικοποιείται από το νοµοθέτη στο άρθρο 193β,  δεν 
ποινικοποιούνται όµως  τα αδικήµατα του άρθρου 21 της Οδηγίας, ώστε 
η υιοθέτησή της  θα επιφέρει έτσι την αναγκαία τιµώρηση  κάθε 
συµπεριφοράς « προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών και 
σεξουαλικού τουρισµού».   

  Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της F.Y.R.O.M. η υιοθέτηση της 
µέλλουσας οδηγίας, είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες 
συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 
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1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας. 
2.- Η πρόκληση παιδιού  σε συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις ή 
η στρατολόγησή του για τον ίδιο λόγο, η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
3.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
4α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
4β.-  η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας και 
5.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της  οδηγίας θα αναγκάσει το νοµοθέτη της F.Y.R.O.M. να 
επέµβει και στο άρθρο 193α ΠΚ κατηγοριοποιώντας τις περιγραφόµενες 
στο υφιστάµενο άρθρο συµπεριφορές, κατά τον τρόπο που αναφέραµε 
παραπάνω µε αναλογική τιµώρηση κάθε κατηγορία συµπεριφοράς. 

6.3στ - Συµπεράσµατα 

Από την ως άνω εξέταση των επί µέρους διατάξεων των άρθρων 193, 
193 α και β ΠΚ συµπεραίνει κανείς µε ευκολία πως η προστασία που 
παρέχει ο   ποινικός νοµοθέτης της FYROM στο έννοµο αγαθό της 
ανηλικότητας έκαστου ανηλίκου φορέα του, απέναντι στην προσβολή 
από την δραστηριότητα της πορνογράφησής του, από οργανωµένη 
εγκληµατική οµάδα ή µη, είναι µεν ήδη -µετά τις τροποποιήσεις των 
άρθρων- υπαρκτή και καταρχήν ικανοποιητική, όµως εξαιτίας των 
ανωτέρω αδυναµιών, που ήδη εκθέσαµε, καθιστούν αυτή εν τέλει 
αµφισβητήσιµη.  

 Η τυποποίηση  του αδικήµατος της παιδικής πορνογραφίας σε 
ξεχωριστό και αυτοτελές άρθρο του ποινικού κώδικα, αλλά ακόµη και η 
σώρευσή του, ως διακεκριµένη περίπτωση βασικής µορφής αξιόποινης 
εξοικείωσης ανηλίκου µε την πορνογραφία,  δεν στερεί πλέον την 
δυνατότητα για µία ρεαλιστική αξιολόγηση αντικειµενικών και 
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υποκειµενικών συµπεριφορών του δράστη µε την αντίστοιχη και 
ανάλογη ποινική αντιµετώπισή τους. Επιτρέπει επίσης την δυνατότητα 
για µία λεπτοµερή και διαβαθµισµένη αντιµετώπιση της αξιόποινης 
συµπεριφοράς ανάλογα µε την ηλικία του θύµατος ή του είδους της 
µεταχείρισής του.  

Το σοβαρότερο όµως ζήτηµα συνδέεται µε το βαθµό της έντασης που 
επιφύλαξε ο νοµοθέτης να απαντήσει στην αξιόποινη συµπεριφορά του 
δράστη. Ανταποκρινόµενος, τόσο στις διεθνείς του δεσµεύσεις, όσο όµως 
και στην γενικώς παραδεδεγµένη αρχή της αναλογικότητας ποινών και 
εγκληµατικής συµπεριφοράς, ο νοµοθέτης προβλέπει για την σκληρότερη 
συµπεριφορά που προσβάλλει το πιο ευαίσθητο έννοµο αγαθό, την 
αυστηρότερη ποινή. Έπαψε πια να αντιµετωπίζεται το έννοµο αγαθό  της 
γενετήσιας ανηλικότητας, απλώς ως µία από τις επιφάνειες προβολής του  
κυρίου εννόµου αγαθού των ηθών, ώστε η αυτοτέλειά του πλέον 
προδίκασε και την αυτοτελή του προστασία.  

Ωστόσο, σηµειώνουµε την προφανή αβλεψία του νοµοθέτη στην 
διατύπωση της συνεπαγόµενης ποινής στην 5η  παράγραφο του άρθρου 
193 ΠΚ, που πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστεί, τόσο όµως και η 
«επικίνδυνη» χρήση των αλληλεπικαλυπτόµενων κρίσιµων εννοιών 
«κακοµεταχείριση» και «εξαναγκασµός», που συγκροτούν αντικειµενικές 
υποστάσεις χωριστών αδικηµάτων, µε σοβαρά διαφοροποιηµένες µεταξύ 
τους ποινές (παρ. 3  και 4 του άρθρου 193 ΠΚ), όσο τέλος και η 
ανεπαρκής, έως ανύπαρκτη εξειδίκευση των όρων «υλικό παιδικής 
πορνογραφίας» και «πορνογραφική παράσταση», αντίστοιχα. 
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6.4 - Σ Ε Ρ Β Ι Α305 

 
΄ 

6.4α - Άρθρο 185 ΠΚ 
 

«ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ» 
 
    Ο Σερβικός Ποινικός Κώδικας306 ουσιαστικά ανασυστάθηκε κατά το 
έτος 2005 µε τρεις νοµοθετικές παρεµβάσεις και τέθηκε σε ισχύ την 
1/1/2006. Έκτοτε υπέστη µία διορθωτική επικαιροποίηση των διατάξεών 
του, µε τους νόµους 72/2009 και 111/2009, της 3/9/2009 και 29/12/2009, 
αντίστοιχα, (περί τροποποίησης και συµπλήρωσης του ποινικού 
κώδικα)307, ώστε ήδη σήµερα το γενικότερο πλαίσιο προστασίας των 
ανηλίκων308 από την πορνογράφησή τους αντανακλά την βούληση του 
απολύτως πρόσφατου νοµοθέτη, που  αφού στάθµισε όλες τις σύγχρονες 
διεθνείς επιταγές για το ζήτηµα αυτό, επέλεξε την εµβέλεια και την 
ένταση της παρεχόµενης προστασίας309. Η βασική διάταξη που 
ποινικοποιεί την πορνογραφία ανηλίκων είναι το άρθρο 185 ΠΚ310, όπως 

                                                
305Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα ΣΕΡΒΙΑΣ, ΠΣ1. 
306Για την έκδοση του ποινικού κώδικα στην αγγλική γλώσσα βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/5  [accessed 08/03/2014]   
307Ignjatović Đ. Kritička analiza stanja i tendencija u krivičnom izvršnom pravu Srbije. Crimen, 
Casopis za krivicne nauke, 2010.     
308

Για την προστασία αλλά και την εγκληµατικότητα ανηλίκων βλ. Perić Ο. Nastanak i razvoj 

maloletničkog krivičnog prava: Krivično pravo Srbije.  Crimen, Casopis za krivicne nauke 2010 
 
309Για τα άρθρα 185, 185α και 185β του ΠΚ σε πρωτότυπη µορφή βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα 
ΣΕΡΒΙΑΣ, ΠΣ2Α. 
 
310                                                   Αρθρο 185 

 Επίδειξη, απόκτηση και κατοχή πορνογραφικου υλικου και εκµετάλλευση ανηλίκου για       
πορνογραφια 

 1) Όποιος  πωλεί, επιδεικνύει ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα κείµενα, 
εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή παρουσιάζει 
πορνογραφική παράσταση σε ανήλικο που συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 
18ο έτος,  τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες. 
  
(2) Όποιος χρησιµοποιεί ανήλικο (που συµπλήρωσε το  14ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο 
έτος) για την παραγωγή εικόνων, οπτικο-ακουστικών ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού 
περιεχοµένου ή για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως πέντε έτη. 
  
(3) Αν οι πράξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άθρου διαπράχθηκαν σε 
βάρος παιδιού, ο δράστης τιµωρείται για το αδίκηµα της παραγράφου 1 µε φυλάκιση από έξι µήνες 
έως τρία έτη και για το αδίκηµα της παραγράφου 2 µε φυλάκιση από ένα έτος, έως οκτώ έτη. 
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αυτό ισχύει µε τις καθολικές τροποποιήσεις, που υπέστη µε το άρθρο 54 
του ν. 72/2009, αποτελούµενο από πέντε παραγράφους και µε τίτλο 
«επίδειξη, απόκτηση και κατοχή πορνογραφικού υλικού και 
εκµετάλλευση ανηλίκου για πορνογραφία». 
       Κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου, τιµωρείται µε χρηµατική 
ποινή  ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες, εκείνος που πωλεί, επιδεικνύει ή µε 
δηµόσια έκθεση ή άλλο τρόπο,  καθιστά διαθέσιµα κείµενα, εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή 
παρουσιάζει πορνογραφική παράσταση σε ανήλικο που συµπλήρωσε το 
14ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο έτος. 
       Σύµφωνα µε την δεύτερη παράγραφο, όποιος χρησιµοποιεί ανήλικο 
(που συµπλήρωσε το  14ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο 
έτος)311 για την παραγωγή εικόνων, οπτικοακουστικών ή άλλων 
αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή για πορνογραφική 
παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως πέντε έτη ενώ 
κατά την τρίτη παράγραφο αν οι πράξεις των προηγούµενων 
παραγράφων διαπράχθηκαν σε βάρος παιδιού, ο δράστης τιµωρείται για 
το αδίκηµα της παραγράφου 1 µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως τρία έτη 
και για το αδίκηµα της παραγράφου 2, µε φυλάκιση από ένα έτος, έως 
οκτώ έτη. 
     Κατά την τέταρτη παράγραφο, όποιος αποκτά για τον εαυτό του ή για 
άλλον, κατέχει, πωλεί, επιδεικνύει, δηµόσια εκθέτει ή ηλεκτρονικά ή µε 
άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου που προκύπτουν από την 
εκµετάλλευση ανηλίκου προσώπου, τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις 
µήνες, έως τρία έτη. 
     Με τον ως άνω νόµο 72/2009 δεν αναµορφώθηκε µόνο  η βασική 
µορφή της τιµωρούµενης πορνογραφίας ανηλίκων παρά προστέθηκαν και 
νέες κρίσιµες διατάξεις, απόλυτα σχετιζόµενες µε την προπεριγραφόµενη 
συµπεριφορά και συγκεκριµένα  µε το άρθρο 55 του νόµου προστέθηκαν 
µετά το άρθρο 185 ΠΚ, δύο νέα άρθρα, τα µε αριθµούς 185 a και 185 b, 
υπό τους τίτλους «Παρότρυνση ανηλίκου για παρουσία του σε γενετήσια 
πράξη» και «Αξιοποίηση των δικτύων υπολογιστών ή άλλων τεχνικών 
µέσων επικοινωνίας για την τέλεση εγκληµατικών πράξεων κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας  ανηλίκου».  

                                                                                                                                       
  
(4) Όποιος αποκτά για τον ευατό του ή για άλλον, κατέχει, πωλεί, επιδεικνύει, δηµόσια εκθέτει ή 
ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικού περιεχοµένου που προκύπτουν από την εκµετάλλευση ανηλίκου προσώπου, τιµωρείται 
µε φυλάκιση από τρεις µήνες, έως τρία έτη . 
(5) Τα αντικείµενα των εγκληµάτων των παραγράφων από 1 έως 4 κατάσχονται. 
311Το εντός της παρένθεσης χωρίο δεν υφίσταται στο πρωτότυπο κείµενο, τίθεται όµως στη µετάφραση 
για ερµηνευτικούς σκοπούς, ιδίως λόγω της ύπαρξης της επόµενης παραγράφου. 
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     Σύµφωνα µε το άρθρο 185α ΠΚ312, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι 
µήνες, έως πέντε έτη και µε χρηµατική ποινή, εκείνος που προκαλεί την 
απόφαση σε ανήλικο να είναι παρών σε βιασµό, γενετήσια πράξη 
συνουσίας ή άλλης µε αυτήν ταυτόσηµη ή σε άλλες ασελγείς πράξεις (1η 
παρ.) ενώ εάν η προπεριγραφόµενη πράξη, διαπράχθηκε µε την χρήση 
βίας ή απειλής ή σε βάρος παιδιού, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση  
από ένα έτος, έως οκτώ έτη (2η παρ). Κατά δε το άρθρο 185β ΠΚ313, 
όποιος µε πρόθεση να τελέσει αξιόποινη πράξη που περιγράφεται στα 
άρθρα 178 παρ. 4, 179 παρ. 3, 180 παρ. 1. και 2, 181 παρ. 2. και 3, 182 
παρ.1, 183 παρ. 2, 184 παρ.3, 185 παρ. 2 και 185α του εν λόγω κώδικα, 
χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο υπολογιστών ή άλλα τεχνικά µέσα 
επικοινωνίας, συµφωνεί  να συναντηθεί µε ανήλικο (που έχει 
συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο έτος)314 
και εµφανίζεται στο συµφωνηµένο σηµείο συνάντησης, τιµωρείται µε 
φυλάκιση από έξι µήνες, έως πέντε έτη και χρηµατική ποινή (1η παρ), 
ενώ εάν το θύµα είναι παιδί, η ποινή ανέρχεται σε φυλάκιση από ένα, έως 
οκτώ έτη.   

6.4β – Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
       Πριν προσεγγίσουµε και εξετάσουµε αναλυτικότερα το πλαίσιο 
προστασίας που καθορίζεται για το ανήλικο πρόσωπο από τις ανωτέρω 
διατάξεις  έναντι της αξιόποινης συµπεριφοράς πορνογράφησής του, 
αξίζει να σηµειώσουµε, πως παρατηρεί κανείς από µία και µόνο πρόχειρη 
ανάγνωση των ανωτέρω διατάξεων, την προσοχή µε την οποία 
προσέγγισε το πρόβληµα ο Σέρβος  νοµοθέτης, διαβαθµίζοντας σταδιακά 
και προοδευτικά αδικήµατα και ποινές, σε αναλογία µεταξύ τους, 

                                                
312                                                                     Άρθρο 185α 
                                Παρότρυνση ανηλίκου για παρουσία του σε γενετήσια πράξη 
 1.- Όποιος προκαλεί την απόφαση σε ανήλικο να είναι παρών σε βιασµό, γενετήσια πράξη 
συνουσίας ή άλλης µε αυτήν ταυτόσηµη ή σε άλλες ασελγείς πράξεις τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι 
µήνες, έως πέντε έτη και µε χρηµατική ποινή. 
 2.-Αν η πράξη που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διαπράχθηκε µε 
την χρήση βίας ή απειλής ή σε βάρος παιδιού,ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση  από ένα έτος, έως 
οκτώ έτη. 
 
313                                                         Άρθρο 185β 

Αξιοποίηση των δικτύων υπολογιστών ή άλλων τεχνικών µέσων επικοινωνίας   για την τέλεση      
εγκληµατικών πράξεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας  ανηλίκου 

    (1) Όποιος µε πρόθεση να τελέσει αξιόποινη πράξη που περιγράφεται στα άρθρα 178 παρ. 
4, 179 παρ. 3, 180 παρ. 1. και 2, 181 παρ. 2. και 3, 182 παρ.1, 183 παρ. 2, 184 παρ.3, 185 παρ. 2 και 
185α του εν λόγω κώδικα, χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο υπολογιστών ή άλλα τεχνικά µέσα 
επικοινωνίας συµφωνεί  να συναντηθεί µε ανήλικο (που έχει συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας 
του, όχι όµως και το 18ο έτος) και εµφανίζεται στο συµφωνηµένο σηµείο συνάντησης τιµωρείται µε 
φυλάκιση από έξι µήνες, έως πέντε έτη και χρηµατική ποινή.   
  (2) Όποιος διαπράττει το αδίκηµα της παραγράφου 1 σε βάρος παιδιού, τιµωρείται µε 
φυλάκιση από ένα έτος, έως οκτώ έτη. 
 
314 Βλ. ό.π. σηµ. 311 
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προσπαθώντας να πετύχει την χρυσή τοµή, αποφεύγοντας από την µια, 
την τιµώρηση αδιακρίτως  και από την άλλη, την τιµώρηση και µόνο 
«κατά τα φαινόµενα».  
       ∆ιακρίνει κανείς την επιλογή του ποινικού νοµοθέτη να τιµωρήσει, 
µε ανάλογες της βλαπτικότητάς τους ποινές, δύο ειδών συµπεριφορές, 
εκείνων που άπτονται ενεργειών εξοικείωσης των ανήλικων µε την εν 
γένει πορνογραφία και εκείνων που άπτονται ενεργειών εκµετάλλευσης 
των ανήλικων για την παραγωγή παιδοπορνογραφικού υλικού,. 
      Αποφεύγοντας να ποινικοποιήσει την πορνογραφία εν γένει, 
προκρίνει την τιµώρηση, µόνο εκείνης που τίθεται στη διάθεση ανήλικου 
προσώπου και µάλιστα µε µία διαβαθµισµένη ποινή ανάλογα µε την 
ηλικία του θύµατος. Η στάση του γίνεται αυστηρότερη, όταν δέκτης της 
πορνογραφίας γίνεται το παιδί. Στην περίπτωση όµως που για την 
παραγωγή του πορνογραφικού υλικού χρησιµοποιείται ανήλικο 
πρόσωπο, πέτυχε ο Σέρβος ποινικός νοµοθέτης, να τιµωρήσει  
αυστηρότερα τον παραγωγό του υλικού -και µε ποινές µάλιστα, ανάλογες 
της ηλικίας του θύµατος- από εκείνον που µπορεί να αποκτά τέτοιο 
υλικό, που τιµωρείται όµως ακόµα και για την απλή κατοχή. 
     ∆υστυχώς, όπως ήδη παρατηρήσαµε στο οικείο σηµείο της παρούσας 
εργασίας -κατά την περιγραφή της αντίστοιχης ελληνικής ποινικής 
διάταξης- δεν γίνεται µία παρόµοια διάκριση και διαβάθµιση ανάµεσα 
στις αξιόποινες συµπεριφορές της 4ης παραγράφου του άρθρου 185 ΠΚ, 
µε κριτήριο τον βαθµό βλαπτικότητας ή επικινδυνότητάς τους, απέναντι 
στο προστατευόµενο έννοµο αγαθό, µε συνέπεια  όλος ο κύκλος των 
ενεχοµένων προσώπων, από τον διακινητή, έως και τον  κάτοχο τέτοιου 
πορνογραφικού υλικού παιδικής πορνογραφίας, να αντιµετωπίζει το αυτό 
πλαίσιο ποινών, πέφτοντας  το βάρος  στον εκάστοτε εφαρµοστή του 
δικαίου, να επιβάλλει τις ανάλογες ποινές για κάθε µορφή αξιόποινης 
συµπεριφοράς. 
     Τέλος  ο Σέρβος ποινικός νοµοθέτης επενέβη εγκαίρως και 
συµπλήρωσε αυτό το πλαίσιο προστασίας του ανήλικου315 µε την 
προσθήκη νέων διατάξεων που κατατείνουν στην προστασία του 
ανήλικου και από πράξεις που µπορεί να είναι πρόδροµες της 
πορνογράφησής του και που διαφορετικά θα παρέµεναν ατιµώρητες, ως 
απλές ίσως προπαρασκευαστικές πράξεις. Αυτό όµως που σίγουρα 
µπορεί κανείς να καταλογίσει δικαιολογηµένα στον Σέρβο ποινικό 
νοµοθέτη είναι, ότι δυστυχώς για τα ανήλικα θύµατα και ευτυχώς για 
τους δράστες, επιφύλαξε µία σχετικά ήπια µεταχείριση στους 
πορνογράφους ανηλίκων που µε την χρήση βίας ή απειλών πετυχαίνουν 
τον σκοπό τους ή απλώς εκµεταλλεύονται την «ευάλωτη» θέση ανήλικου 
προσώπου.  

                                                
315Βλ. Obrad Peric, ό.π. σηµ. 308 
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6.4γ – Έννοµο αγαθό316 

    Η από µέρους του ποινικού νοµοθέτη προσέγγιση του προβλήµατος  
µε αντικειµενικότητα και µε την απαιτούµενη διάκριση αδικηµάτων και 
ποινών, αναλόγως του βαθµού της εκάστοτε προσβολής, καταδεικνύει 
µία κατηγορηµατική στάση του, να προστατέψει αυτόν τον ίδιο τον 
ανήλικο που θυµατοποιείται, είτε ως θεατής, είτε πολύ περισσότερο, ως 
αντικείµενο της πορνογραφίας. Αναγνωρίζει ο Σέρβος ποινικός 
νοµοθέτης το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας, ως 
απαραιτήτως προστατευτέο και για τον λόγο αυτό επιφυλάσσει στους 
δράστες ολοένα και επιτεινόµενες ποινές, ανάλογες της ηλικίας του 
θύµατος.  
    Η ποινική του «αδιαφορία» για την πορνογραφία εν γένει, ως 
φαινόµενο διαχρονικό, όσο και σύγχρονο βεβαίως, φανερώνει πως δεν 
διακατέχεται από τάση απλής «ηθικοποίησης» της προσβολής στο 
πρόσωπο του ανήλικου317. Φαίνεται πως δεν εκλαµβάνει την γενετήσια 
ανηλικότητα, απλώς ως µία πλευρά,  ως µία άλλη επιφάνεια προσβολής 
ενός ευρύτερου και πρωταρχικά προστατευτέου εννόµου αγαθού, όπως 
αυτό των ηθών. Πιστεύει στην αυτοτέλεια και αυθυπαρξία του εννόµου 
αγαθού της γενετήσιας ανηλικότητας που ως κεφαλαιώδες «αξιακό» 
µέγεθος για την συγκρότηση, όχι µόνο της «ηθικής», αλλά κυρίως της 
προσωπικότητας του ανήλικου, χρήζει διαρκούς προστασίας και µάλιστα 
διαβαθµισµένης, αναλόγως του βαθµού της ευαισθησίας αλλά και 
ετοιµότητας για αντίσταση του αγαθού αυτού, απέναντι στην προσβολή.  
    Επιλέγει λοιπόν τον ολοένα µικρότερο ανήλικο και κατά τεκµήριο 
περισσότερο ευαίσθητο και αδύναµο στην προσβολή και τον περιβάλλει 
µε µία προστασία, βαθµιαία αποµειούµενη στον χρόνο, καθώς προϊόντος 
του χρόνου,  επιτρέπεται στον ανήλικο η δυνατότητα βαθµιαία να 
κατακτά  -και χάριν της προστασίας του νοµοθέτη- ισχυρότερα εφόδια 
αντίστασης στην προσβολή και συγχρόνως  ισχυρότερα συνειδησιακά 
ερείσµατα για να διεκδικεί, ολοένα και ωριµότερος, την συµµετοχή του 
στη γενετήσια ζωή. 

6.4δ  -   Περιγραφή των αδικηµάτων και των ποινών 
Ήδη αναφέραµε πως ο ποινικός νοµοθέτης έκρινε κατά το έτος 2009 

πως έπρεπε να επέµβει διορθωτικά αλλά κυρίως προσθετικά στο µέχρι 
τότε υφιστάµενο καθεστώς προστασίας των ανηλίκων από την 
πορνογράφησή τους. Αξίζει στο σηµείο αυτό να παρουσιάσουµε το 
προηγούµενο καθεστώς προστασίας, ώστε να αντιληφθούµε τις 
επελθούσες µεταβολές και τροποποιήσεις στις πραγµατικές τους 

                                                
316Το άρθρο 185 ΠΚ περιλαµβάνεται στο 18ο κεφάλαιο του σερβικού ποινικού κώδικα υπό τον τίτλο 
«Εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας». 
317Σχετικά µε τη προσβολή του εννόµου αγαθού βλ. Kazneno pravo του Horvatić (1999). 
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διαστάσεις και να κατανοήσουµε τα στοιχεία των περιγραφόµενων 
αδικηµάτων.  
    Μέχρι λοιπόν τον Σεπτέµβριο του 2009 η πορνογραφία ανηλίκων στην 
Σερβία αντιµετωπίζονταν µε το πρώην άρθρο 185 ΠΚ318 σύµφωνα µε το 
οποίο επιβαλλόταν χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες σε 
εκείνον που πωλούσε, επιδείκνυε ή εξέθετε  δηµόσια ή µε άλλο τρόπο  
καθιστούσε διαθέσιµα κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή παρουσίαζε πορνογραφική 
παράσταση σε παιδί (1η παρ.), ενώ µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως πέντε 
έτη, τιµωρούνταν εκείνος που χρησιµοποιούσε παιδί για την παραγωγή 
εικόνων, οπτικοακουστικών ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού 
περιεχοµένου ή για πορνογραφική παράσταση (2η παρ.) και τέλος στη 
τρίτη παράγραφο του παλαιού άρθρου 185 ΠΚ, προβλεπόταν φυλάκιση 
έως δύο  έτη, σε όποιον πωλούσε, επιδείκνυε, εξέθετε δηµόσια ή 
ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρόπο  καθιστούσε διαθέσιµα εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου που 
προέκυπταν από την διάπραξη του αδικήµατος της 2ης  παραγράφου.   Η 
ως άνω λοιπόν διάταξη ήταν η µοναδική πρόβλεψη του νοµοθέτη για την 
τιµώρηση της πορνογραφικής συµπεριφοράς του δράστη καθώς δεν 
προβλέπονταν άλλες πρόσθετες διατάξεις.  
    Ήδη προαναφέραµε τις τροποποιήσεις που ο ποινικός νοµοθέτης 
επέφερε στη προηγούµενη διάταξη µε τις παραγράφους 54 και 55 του ν. 
79/2009 που διαµόρφωσαν και το συνολικό ισχύον σήµερα πλαίσιο 
προστασίας. Παρατηρεί λοιπόν κανείς, πως ενώ ο νοµοθέτης προέβη σε 
µία πραγµατικά ποιοτική αυστηροποίηση της διάταξης, ως προς τις 
προϋποθέσεις τέλεσης του αδικήµατος, ωστόσο ελάχιστα επενέβη στο 
επίπεδο της ποινικής συνέπειας. Συγκεκριµένα, παρά το ότι η περιγραφή 
της εγκληµατικής συµπεριφοράς του δράστη παρέµεινε η ίδια, ο ποινικός 
νοµοθέτης µε το άρθρο 54 του ν. 79/2009 επεξέτεινε την εµβέλεια της 
εφαρµογής του άρθρου 185 ΠΚ, σε περιπτώσεις που η εγκληµατική 
συµπεριφορά πλήττει µεγαλύτερα σε ηλικία ανήλικα πρόσωπα και 
συγχρόνως αυστηροποίησε τις ποινικές συνέπειες για τις συµπεριφορές 

                                                
318  (Για την πρωτότυπη µορφή, βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ. Παράρτηµα ΣΕΡΒΙΑΣ, ΠΣ2Β)  
 1) Όποιος  πωλεί, επιδεικνύει ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα κείµενα, 
εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή παρουσιάζει 
πορνογραφική παράσταση σε παιδί τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι έξι µην ες. 
 (2) Όποιος χρησιµοποιεί παιδί για την παραγωγή εικόνων, οπτικο-ακουστικών ή άλλων 
αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση 
από έξι µήνες, έως πέντε έτη. 
 (3) Όποιος  πωλεί, επιδεικνύει, δηµόσια εκθέτει ή ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρόπο  καθιστά 
διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου που 
προκύπτουν από την διάπραξη του αδικήµατος της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, 
τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο  έτη . 
 (4) Τα αντικείµενα των εγκληµάτων των παραγράφων από 1 έως 3 κατάσχονται. 
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που ήδη µέχρι τότε προέβλεπε να στρέφονται εναντίον ανηλίκων, 
µικρότερων των 14 ετών.  
    Σε σχέση µε τις κατηγορίες των ανηλίκων προσώπων319 σηµειώνουµε 
πως µε βάση το άρθρο 112 περ. 8, 9 και 10 προβλέπεται πως θεωρείται 
παιδί (dete) ο ανήλικος που δεν συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του, 
έφηβος (maloletnik), ο ανήλικος που συµπλήρωσε το 14ο έτος της 
ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο έτος και ανήλικος (maloletniko lice), το 
πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του (στο άρθρο 45 
παρ. 4 ΠΚ καθιερώνεται και η κατηγορία του µετέφηβου εγκληµατία του 
µη συµπληρώσαντος δηλαδή του 21ου έτους της ηλικίας του). 
Παρατηρούµε πως η στρεφόµενη εγκληµατική συµπεριφορά του δράστη 
µε το προηγούµενο καθεστώς, ήταν αξιόποινη µόνο όταν αφορούσε το 
παιδί (dete), ήτοι πρόσωπα µε µη συµπληρωµένο το 14ο έτος της ηλικίας 
τους, η δε προβλεπόµενη ποινή ήταν φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή 
χρηµατική ποινή. 
     Επιπλέον είναι σηµαντικό πως µε την τρίτη παράγραφο του πρώην 
άρθρου 185 ΠΚ διέφευγε της τιµώρησης η συµπεριφορά της κατοχής και 
διάθεσης υλικού παιδικής πορνογραφίας και τιµωρούνταν µόνο η 
διακίνησή του.  Επενέβη λοιπόν ο ποινικός νοµοθέτης και ποινικοποίησε 
τις ίδιες συµπεριφορές, όταν στρέφονται και σε βάρος των υπολοίπων 
ανηλίκων, ήτοι µε συµπληρωµένο το 14ο έτος της ηλικίας τους, 
επιβάλλοντας την ίδια ποινή, που προβλεπόταν για την σε βάρος των 
παιδιών διάπραξη του αδικήµατος. Συγχρόνως αυστηροποίησε τις ποινές 
για την διάπραξη του αδικήµατος σε βάρος των παιδιών. Επιπλέον όµως   
ποινικοποίησε την απλή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας  και 
αύξησε τα όρια των προβλεπόµενων ποινών για όλους τους 
σχετιζόµενους µε τέτοιο υλικό (από κάτοχο µέχρι διακινητή). 
     Τέλος µε το άρθρο 55 του ν. 79/2009 ποινικοποίησε και νέες 
συµπεριφορές που στρέφονται σε βάρος των ανηλίκων και σχετίζονται µε 
την πορνογράφησή τους (και όχι µόνο) στοχεύοντας ουσιαστικά να 
τιµωρήσει και όλες τις πρόδροµες εκείνες συµπεριφορές που θα έθεταν 
σε διακινδύνευση το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας και 
προσωπικότητας και που διαφορετικά θα έµεναν ατιµώρητες κινούµενες 
ενδεχοµένως στο χώρο και µόνο των προπαρασκευαστικών ενεργειών. 
Τα αδικήµατα αυτά είναι των νέων άρθρων 185a και 185b,  τα οποία θα 
αναλύσουµε στη συνέχεια. 

                                                
319Škulić Μ. Starosna granica sposobnosti za snošenje krivice u krivičnopravnom smislu. Crimen, 
Casopis za krivicne nauke 2010, επίσης και Singer L. Kaznenopravna odgovornost i zaštita mladeži 
Crimen, Casopis za krivicne nauke, 1998  αλλά και Obrad Perić, ό.π. σηµ. 308 
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     Με αυτή λοιπόν την εσπευσµένη κίνησή του ο νοµοθέτης θέλησε να 
καταδείξει την αποφασιστικότητά του, στο να εκσυγχρονίσει το όποιο 
«οπλοστάσιό του», απέναντι στην σύγχρονη λαίλαπα της εκµετάλλευσης 
των ανηλίκων διεθνώς και για σκοπούς πορνογραφικούς320.   
     Ξεκινώντας την επί µέρους εξέταση της βασικής µορφής 
πορνογραφίας ανηλίκων του νέου άρθρου 185 ΠΚ, διαπιστώνουµε  τον 
ίδιο τρόπο σύστασης της διάταξης µε εκείνον της αντίστοιχης ελληνικής 
ποινικής διάταξης (348Α), ήτοι την τυποποίηση ενός µικτώς 
υπαλλακτικού εγκλήµατος, µε τους διάφορους τρόπους τέλεσής του, να 
δύνανται να εναλλάσσονται στην προσβολή του ίδιου εννόµου αγαθού, 
στοιχειοθετώντας όµως την διάπραξη ενός και µόνο εγκλήµατος.  
     Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 185 ΠΚ ποινικοποιεί ουσιαστικά 
την εκ µέρους του δράστη προσφορά πορνογραφικού υλικού στη διάθεση 
ανηλίκων µεγαλύτερων των 14 ετών, όπως επίσης και την εκ µέρους του 
δράστη παράσυρση του ανηλίκου στο να παρακολουθήσει πορνογραφική 
παράσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για αδίκηµα εξοικείωσης των 
ανήλικων µε την εν γένει πορνογραφία. Η ποινή που επιφυλάσσει ο 
νοµοθέτης στο δράστη είναι χρηµατική ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες.  
     Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στο γενικότερο 
σύστηµα ποινών της Σερβίας. Με βάση το άρθρο 42 του ΠΚ οι 
επιδιωκόµενοι σκοποί των  ποινών του σερβικού ποινικού κώδικα είναι 
τόσο ειδικοπροληπτικοί, όσο και γενικοπροληπτικοί και αφορούν τον 
ίδιο τον δράστη (αποτροπή τέλεσης αδικηµάτων αλλά και µελλοντική 
του βελτίωση για µη τέλεση αδικηµάτων) όσο και τους τρίτους (θετική 
επίδραση προς αποφυγή τέλεσης αδικηµάτων) ενώ επιπλέον σκοπό 
συνιστά η µε πανηγυρικό τρόπο εκ µέρους της πολιτείας έκφραση 
συναισθήµατος απόρριψης τέτοιων εγκληµατικών συµπεριφορών αλλά 
και ενδυνάµωσης του ήθους και ενίσχυσης της υποχρέωσης των πολιτών 
για τον σεβασµό των νόµων. Με βάση  το άρθρο 43 ΠΚ οι ποινές 
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και είναι α) η φυλάκιση, β) η 
χρηµατική ποινή, γ) η εργασία σε δηµόσια κοινωφελή υπηρεσία και δ) η 
αφαίρεση αδείας ικανότητας οδήγησης.  
     Σχετικά µε την ποινή φυλάκισης το άρθρο 45 ΠΚ αναφέρει (παρ.1), 
πως δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των 
20 ετών. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 ΠΚ προβλέπεται, πως για 
βαρύτερα εγκλήµατα ή διακεκριµένες περιπτώσεις βασικών εγκληµάτων 
δύναται να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 30 έως 40 έτη. Προφανώς 
η ποινή της ισοβίου καθείρξεως δεν υφίσταται στην σερβική ποινική 
νοµοθεσία και αντ’ αυτής υφίσταται η ποινή «µακροχρόνιας φυλάκισης», 

                                                
320Đorđe Ignjatović, ό.π. σηµ.307.  
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ιδίως εάν λάβει κανείς υπόψη του την προβλεπόµενη στα άρθρα 113 και 
114 ΠΚ ποινή, για το αδίκηµα της ανθρωποκτονιας321, όπου 
προβλέπονται ποινές φυλάκισης από 5 έως 15 έτη και (για τις 
διακεκριµένες περιπτώσεις) από 30 έως 40 έτη, αντίστοιχα.  
    Σχετικά µε τις χρηµατικές ποινές, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
50 ΠΚ, ως κατώτατο όριο καθορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων 
δηναρίων  και ανώτατο το ποσό του ενός εκατοµµυρίου δηναρίων, ενώ 
εάν το αδίκηµα οφείλεται σε κερδοσκοπία, το ανώτατο όριο αυξάνεται 
στο ποσό των δέκα εκατοµµυρίων δηναρίων.  
    Επανερχόµενοι λοιπόν στο άρθρο 185 ΠΚ και στη βασική µορφή 
πορνογραφίας ανηλίκου που τυποποιείται στη πρώτη παράγραφο µε θύµα 
τον ανήλικο που είναι µεγαλύτερος των 14 ετών και στου οποίου την 
διάθεση τίθεται  πορνογραφικό υλικό, ο δράστης υφίσταται µία ήπια 
ποινική κύρωση, ήτοι φυλάκιση έως έξι µήνες  ή αντίστοιχη της 
φυλάκισης, χρηµατική ποινή. Η ποινή του δράστη αυξάνεται στην 
διακεκριµένη περίπτωση της τρίτης παραγράφου (εδάφιο α’), όταν το 
θύµα είναι ηλικίας µικρότερης των 14 ετών και επιβάλλεται ποινή από 
έξι µήνες, έως τρία χρόνια.  
     ∆ιαπιστώνουµε µία ρεαλιστική προσέγγιση του νοµοθέτη για την 
τιµώρηση του δράστη καθώς την συσχετίζει αποκλειστικά µε την ηλικία 
του θύµατος και την διαβαθµίζει αναλόγως. Κρίνει πως όσο το ανήλικο 
πρόσωπο προοδευτικά ωριµάζει, ανάλογη και το ίδιο προοδευτική µπορεί 
να είναι η απίσχναση της προστασίας του, από την επαφή του µε το 
πορνογραφικό υλικό.    
     Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 185 ΠΚ τυποποιείται το 
κατεξοχήν ουσιαστικό αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, όπου ο 
ανήλικος από θεατής της πορνογραφίας καθίσταται το θέµα της, ενώ ο 
δράστης γνωρίζει µία ορθή και δικαιολογηµένα διαβαθµισµένη 
αντιµετώπιση, ανάλογα µε την ηλικία του θύµατός του. Ο Σέρβος 
ποινικός νοµοθέτης κρίνει, ως ικανή και αποτελεσµατική -σε σχέση µε 
τους επιδιωκόµενους σκοπούς της- ποινή φυλακίσεως, από έξι µήνες, έως 
πέντε έτη, για την περίπτωση που το πορνογραφούµενο ανήλικο θύµα 
έχει συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Ενώ διακεκριµένη 
περίπτωση συνιστά η χρησιµοποίηση ανηλίκου µικρότερου των 14 ετών, 
όπου κατά το δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου προβλέπεται ποινή 
φυλάκισης από ένα έτος έως οκτώ έτη.  
      Στη τέταρτη παράγραφο του άρθρου 185 ΠΚ προβλέπεται η 
τιµώρηση του δράστη, που χωρίς ο ίδιος να έχει σχέση µε το 
πορνογραφηµένο ανήλικο θύµα, αποδέχεται ωστόσο να έρθει σε επαφή 
µε το πορνογραφικό υλικό, θέµα του οποίου είναι ανήλικο πρόσωπο, είτε 
απλώς κατέχοντας τέτοιο υλικό είτε προβαίνοντας σε περαιτέρω 
                                                
321Για  το αδίκηµα της ανθρωποκτονίας, βλ. την έκδοση του Π.Κ. στην αγγλική γλώσσα σε ιστοσελίδα: 
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/5 [accessed 07/05/2012]. 
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ενέργειες διάθεσης αυτού ή και θέασης αυτού από τρίτους. Η 
προβλεπόµενη ποινή είναι φυλάκιση τριών µηνών, έως τρία έτη.  
      Αξίζει όµως να εξετάσουµε και τις νεοπαγείς διατάξεις των άρθρων 
185 α΄ και 185 β΄, καθώς δίδουν το εκ µέρους του νοµοθέτη µέτρο 
αξιολόγησης της προσβολής του αυτού έννοµου αγαθού,  συγκρινόµενες 
µε την βασική µορφή του άρθρου 185 ΠΚ. Στο άρθρο λοιπόν 185 α΄ ΠΚ 
ποινικοποιείται και πάλι κατά τρόπο διαβαθµισµένο και ανάλογο της 
ηλικίας -και όχι µόνο-  του θύµατος, η συµπεριφορά του δράστη να 
«οδηγήσει» ουσιαστικά το ανήλικο πρόσωπο σε µία ενώπιόν του 
διάπραξη βιασµού ή τέλεση γενετήσιας πράξης συνουσίας ή άλλης 
ταυτόσηµης µε αυτή ή άλλων ασελγών πράξεων.  
      Η ποινή που του επιφυλάσσει είναι σωρευτικά ποινή σε χρήµα και 
ποινή φυλάκισης από έξι µήνες, έως πέντε έτη, εφόσον το θύµα  δεν είναι 
µικρότερο των  14 ετών, ενώ η ποινή της φυλάκισης γίνεται ένα έτος έως 
οκτώ έτη, εφόσον το θύµα είναι µικρότερο των 14 ετών. Από µία απλή 
αντιπαραβολή των διατάξεων 185 παρ. 2 και παρ 3. εδ. β. µε το άρθρο 
185 α΄, καταλήγει κανείς στο εύλογο συµπέρασµα, πως ο νοµοθέτης αν 
όχι ενδιαφέρεται περισσότερο, σίγουρα ενδιαφέρεται το ίδιο, για το 
ανήλικο θύµα που οδηγείται, στο να παρίσταται σε ενώπιόν του τέλεση 
οποιασδήποτε ασελγούς πράξεως, µε εκείνο το ανήλικο θύµα, που 
υφίσταται κακοµεταχείριση πορνογραφούµενο. Οι ποινές του άρθρου 
185 είναι ηπιότερες, εκείνων του  άρθρου 185α΄, κάτι που φανερώνει την 
άποψη του νοµοθέτη για το ενιαίο της γενετήσιας προσωπικότητας του 
ανήλικου που προσβάλλεται το ίδιο, είτε πορνογραφούµενο, είτε 
προσφερόµενο στη θέα ζωντανής ασελγούς πράξεως.  
      Τέλος  µε τις ίδιες ακριβώς ποινές και µε τις ίδιες διακρίσεις 
τιµωρείται µε το άρθρο 185β παρ. 1 και 2, ο δράστης που µε την χρήση 
δικτύου υπολογιστών ή άλλων τεχνικών µέσων και έχοντας σκοπό να 
διαπράξει έστω και ένα από τα αναφερόµενα στη 1η παρ. εγκλήµατα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας του ανηλίκου, συµφωνεί συνάντηση µε το 
υποψήφιο ανήλικο θύµα του και εµφανίζεται στο σηµείο συνάντησης. 
     Παρατηρεί κανείς όµως την «ανισορροπία» που υπάρχει ανάµεσα στα 
δύο άρθρα 185 β και 185 παρ. 2, αφού µε την πρόβλεψη των ιδίων 
ποινών, ουσιαστικά τιµωρείται κάποιος «εν δυνάµει» πορνογράφος 
ανηλίκου µε την ίδια ποινή, ως εάν είχε διαπράξει την πορνογράφηση του 
ανηλίκου και µόνο επειδή επιχείρησε και πέτυχε συνάντηση µαζί του. 
Μία προπαρασκευαστική πράξη του αδικήµατος της πορνογραφίας 
ανηλίκου  αντιµετωπίζεται ως τελειωµένο έγκληµα πορνογραφίας 
ανηλίκου.  
     Τελειώνοντας την εξέταση του ποινικονοµοθετικού πλαισίου 
προστασίας του ανηλίκου από δραστηριότητες πορνογράφησής του, 
πρέπει να σηµειώσουµε πως το συµπληρώνουν και οι σχετικές διατάξεις 
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περί εµπορίας ανθρώπων ( άρθρο 388 ΠΚ)322, µε βάση τις οποίες όταν το 
θύµα είναι ανήλικο, η προβλεπόµενη ποινή είναι από 5 έως 12 έτη 
(παρ.3), ενώ όταν ο δράστης είναι µέλος εγκληµατικής οµάδας 
οργανωµένης προς το σκοπό τέλεσης εγκληµάτων –ανάµεσα στα οποία 
και η πορνογραφία ανηλίκων- τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον δέκα ετών (παρ. 7). 

6.4ε- Η σερβική ρύθµιση και το διεθνές περιβάλλον 
 Η Σερβία συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από 10/11/2000, είναι κράτος 

µέλος του ΟΗΕ, από 1/11/2000 και κράτος µέλος του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, από 3/4/2003. Αν και κράτος µέλος του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, δηµιουργεί µεγάλα ερωτηµατικά το γεγονός ότι ενώ υπέγραψε 
στις 25/10/2007 την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση, την επικύρωσε, καθυστερηµένα και µόλις κατά το έτος 
2010, στις 29/7/2010323. Ωστόσο, παρά την επικύρωση της Σύµβασης, 
ακόµη δεν έχουν επέλθει οι αναγκαίες προσαρµογές του 
ποινικονοµοθετικού της πλαισίου, προς τις ρυθµίσεις της Σύµβασης, σε 
σχέση µε το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, ώστε καθίσταται 
απολύτως ενδιαφέρουσα η προσπάθεια ανίχνευσης του βαθµού 
απόκλισης από το προτεινόµενο  τόσο στην ανωτέρω Σύµβαση,  όσο 
όµως και στην εκδοθείσα µε αριθµό 2011/92/ΕΕ Οδηγία  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθόσον πάγιο και 
κύριο στόχο της χώρας, αποτελεί η είσοδός της στην Ε.Ε. και 
συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
  Α1) Ακολουθώντας και ο Σέρβος νοµοθέτης τη συνήθη τακτική της 
χρήσης της συνηθέστερης µάλιστα αόριστης έννοιας «αντικείµενο 
πορνογραφικού περιεχοµένου», χωρίς να την συγκεκριµενοποιήσει, 
«αφήνει»  την διάταξη στην κρίση των εφαρµοστών του δικαίου της, µε 
αυτονόητους όµως τους κινδύνους που παράγονται για τη καταδίωξη και 
τιµώρηση της συµπεριφοράς πορνογράφησης ανηλίκων. Τέτοιος ορισµός 
και µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος και κατά τον δυνατό 
αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή 
σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 
2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι 
«οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγ-
µατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε 

                                                
322Για το νέο άρθρο 388 ΠΚ στη σερβική γλώσσα βλ http://www.astra.org.rs/?page_id=45  
323 Για το σερβικό επικυρωτικό νόµο βλ http://www.trzistesrbije.com/ntrus/law/622563302051276.pdf 
[accessed 09/11/2013]. 
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απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους 
λόγους...». Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση της «σαφώς 
γενετήσιας συµπεριφοράς» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 
της αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
    Ωστόσο, ενώ η Σερβία υπέγραψε την Σύµβαση και στη συνέχεια ο 
ποινικός της νοµοθέτης επιχείρησε την αναµόρφωση των σχετικών  
διατάξεων των άρθρων 185 επ. (µε το άρθρο 54 του ν. 72/2009), απέφυγε 
τελικά να προβεί σε µία εξειδίκευση της έννοιας  «αντικείµενο ή (υλικό) 
πορνογραφικού περιεχοµένου» που την χρησιµοποιεί όµως, ως κοµβική, 
στις διατάξεις.  
Α2)   Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος παρατηρούµε πως ο  
νοµοθέτης όχι απλώς αποφεύγει την υπερβολή στην απαρίθµηση 
συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου, αλλά 
µάλλον είναι ιδιαίτερα λιτός στην περιγραφή του. 
        Χωρίς να εντάσσει ρητά στην έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» -
την οποία, όπως είπαµε, δεν εξειδικεύει- και την περίπτωση της 
πορνογράφησης «εικονικού» ανηλίκου, θεωρεί πορνογράφο, εκείνον που 
την παράγει, την αποκτά (για τον εαυτό του ή για άλλον), την  κατέχει, 
την διαθέτει , την  πουλά, την επιδεικνύει, την εκθέτει δηµόσια ή 
ηλεκτρονικά ή την καθιστά µε άλλο τρόπο διαθέσιµη.  
       Συσχετίζοντας τις αξιόποινες αυτές ενέργειες που περιγράφονται στο 
άρθρο 185, µε εκείνες που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, πως  
οι ενέργειες της διάθεσης και της πώλησης, , εντάσσονται στις 
συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού 
(άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης), οι ενέργειες της επίδειξης, της 
δηµόσιας ή ηλεκτρονικής έκθεσης, εντάσσονται στις συµπεριφορές 
µετάδοσης πορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1 περ. γ΄ της 
Σύµβασης),  ενώ οι ενέργειες της παραγωγής, απόκτησης (για ίδια χρήση 
ή για χρήση άλλου) και κατοχής, είναι ακριβώς ταυτόσηµες µε εκείνες,   
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της δηµιουργίας (του άρθρου 20, παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της  
προµήθειας για ίδια χρήση ή για χρήση τρίτου (του άρθρου 20 παρ.1, 
περ. δ΄, της Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 
1, περ. ε΄, της Σύµβασης). Παρατηρούµε όµως πως ο ποινικός νοµοθέτης 
της Σερβίας παραλείπει, όπως ακριβώς και ο Έλληνας νοµοθέτης, να 
ποινικοποιήσει την περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ 
συµπεριφορά, της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας. Στο σηµείο αυτό όµως αξίζει να επαναλάβουµε πως αυτό 
αποτέλεσε ενάσκηση του δικαιώµατος που  παρείχε σε κάθε εθνικό 
νοµοθέτη η παράγραφος 4, του άρθρου 20 της Σύµβασης, για µη 
τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό απροθυµία του  νοµοθέτη να 
υπακούσει στην συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού νοµοθέτη, καθώς 
αποφεύγει να ποινικοποιήσει οποιαδήποτε συµπεριφορά περιλαµβάνεται 
στο άρθρο 21 της Σύµβασης. 
      Πειθαρχεί όµως  στις επιταγές της Σύµβασης, σχετικά µε την «άγρα 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης), την οποία 
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ποινικοποιεί διά του άρθρου 185β. Ποινικοποιεί όµως και την 
προτεινόµενη διά της Συµβάσεως συµπεριφορά της «διαφθοράς παιδιών» 
(άρθρο 22 της Σύµβασης), διά του άρθρου 185α ΠΚ. 
     Σχετικά µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, ως προς τις επιβαρυντικές 
περιστάσεις τέλεσης του αδικήµατος, ο Σέρβος νοµοθέτης εµφανίζεται 
φειδωλός, καθώς από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 
της Σύµβασης, λαµβάνει υπόψη του, µόνο µία. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό 
το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να 
συµφωνήσουν, α) την όποια προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή 
διανοητική βλάβη, β) την όποια χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων 
προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του 
θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – 
θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας 
του δράστη), ε) την από κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά 
πρόσωπα, στ) την διάπραξη του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση 
και ζ) την επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του 
δράστη.  Από τις ως άνω περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων, µόνο 
η περ. γ΄, φαίνεται να προβλέπεται  στη παράγραφο 3 του άρθρου 185 
ΠΚ, καθώς επίσης µε άλλο άρθρο του ποινικού κώδικα προβλέπει και 
την περίπτωση στ΄, διά του άρθρου 388 παρ. 7 ΠΚ. 
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
ο Σέρβος νοµοθέτης, απέφυγε να εξειδικεύσει την κοµβικής σηµασίας 
έννοια «αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου», σε αντίθεση µε τις 
επιταγές του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), προέβη σε 
λιτή και απέριττη περιγραφή των αξιόποινων συµπεριφορών, αγνοώντας 
-αν και δικαιούµενος προς τούτο- την ποινικοποίηση  της εν γνώσει 
απόκτησης πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας (βλ. Α2), αδιαφόρησε 
για την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 21 της Σύµβασης 
(βλ. Α3), αλλά  ποινικοποίησε τουλάχιστον δύο ακόµη κατηγορίες 
αξιόποινων συµπεριφορών που προβλέπονται στη Σύµβαση (άρθρων 22 
και 23 της Σύµβασης), ενώ τέλος ανταποκρίθηκε ελάχιστα  στη θέσπιση 
των προβλεπόµενων  στη Σύµβαση (στο άρθρο 28) επιβαρυντικών 
περιστάσεων. 
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που ήδη παράγει έννοµα 
αποτελέσµατα  και για τον Σέρβο νοµοθέτη, ο οποίος  θα πρέπει να 
απαλείψει τις όποιες ενδεχόµενες αποκλίσεις των αντίστοιχων εγχώριων 
ρυθµίσεων, προσαρµόζοντας αυτές, απολύτως στις απαιτήσεις της νέας 
οδηγίας. Αξίζει συνεπώς να προεπισκοπήσουµε τις όποιες πιθανές 
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αποκλίσεις και τις όποιες δυνατές προσαρµογές της ποινικής σχετικής 
νοµοθεσίας. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», τίθεται πλέον επιτακτικό το 
ζήτηµα, της ανάγκης συγκεκριµενοποίησης από τον Σέρβο νοµοθέτη,  
της έννοιας «αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου», κατά τον τρόπο 
που αυτή εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 της Οδηγίας. 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
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 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα. 
      Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη του σχετικού άρθρου 185 ΠΚ, καθώς διαπιστώνει κανείς την 
ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων των συµπεριφορών του 
άρθρου (όπου τυποποιείται το αδίκηµα της πορνογράφησης ανήλικου) µε 
την πρόβλεψη  της ίδιας ποινής για όλες. Η τιµώρηση του απλού κατόχου 
παιδοπορνογραφικού υλικού προβλέπεται  σχεδόν ίδια µε εκείνη του  
διακινητή τέτοιου υλικού. 
     Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει να αλλάξει 
και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον ίδιο, 
ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο 185 ΠΚ συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης. 
Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο άρθρο 185 ΠΚ,  µόνο τις 
συµπεριφορές απόκτησης (για ίδια χρήση ή για χρήση άλλου) και 
κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης ποινικής απαξίας κατηγορία θα 
περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές διάθεσης , πώλησης, την επίδειξης, 
δηµόσιας έκθεσης της µε ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο τρόπο διάθεσης 
παιδικής πορνογραφίας,  ενώ στην κορυφή της κλίµακας τίθεται η 
συµπεριφορά της παραγωγής πορνογραφικού υλικού.  
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   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
2.-       Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του  νοµοθέτη να αποφύγει να 
ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό υλικό, χωρίς την 
απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση της Οδηγίας 
γίνεται φανερό πως χάνει το δικαίωµα αυτής της επιλογής και 
υποχρεούται να διευρύνει τα παραπάνω όρια ποινικοποιώντας  και την εν 
λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει 
περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -
όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της 
απλής ακόµη θέασης τέτοιου παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας.  
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της πρότασης,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
Από τα παραπάνω περιγραφόµενα εγκλήµατα ο Σέρβος νοµοθέτης, 
ποινικοποιεί  εκείνα των παραγράφων 2 και 3του άρθρου 3 της Οδηγίας 
(διά του άρθρου 185α ΠΚ) όχι όµως τα υπόλοιπα. 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 



 295 

σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Επειδή λοιπόν ο Σέρβος νοµοθέτης δεν ενστερνίστηκε αυτόν τον 
προβληµατισµό του ευρωπαίου νοµοθέτη, καθίσταται προφανές πως µε 
την υιοθέτηση της µέλλουσας οδηγίας θα αναγκασθεί να προσαρµοσθεί 
πλήρως στις απαιτήσεις του, ποινικοποιώντας επιπλέον και τις 
συµπεριφορές  των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας και σύµφωνα 
µε τα εκεί προτεινόµενα όρια ποινών. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση.  
    Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
   Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
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εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Αυτονόητο όµως είναι πως µε την υιοθέτηση της 
µέλλουσας Οδηγίας θα αναγκασθεί ο  Σέρβος ποινικός νοµοθέτης  να 
υποκύψει στην δηµιουργία ακόµη ενός τέτοιου «ψευδοεγκλήµατος», ήτοι 
της παρακολούθησης «πορνογραφικής παράστασης», εν γνώσει της 
συµµετοχής ανήλικου σε αυτήν.  

   Σχετικά µε το αδίκηµα του άρθρου 6 της Οδηγίας,  είναι σηµαντικό 
πως ήδη ποινικοποιείται από το Σέρβο νοµοθέτη στο άρθρο 185β,  δεν 
ποινικοποιούνται όµως  τα αδικήµατα του άρθρου 21 της Οδηγίας, ώστε 
η υιοθέτησή της  θα επιφέρει έτσι την αναγκαία τιµώρηση  κάθε 
συµπεριφοράς « προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών και 
σεξουαλικού τουρισµού».  
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της Σερβίας η υιοθέτηση της µέλλουσας 
οδηγίας, είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες 
συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας, 
 2.- Η πρόκληση παιδιού  σε συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις 
ή η στρατολόγησή του για τον ίδιο λόγο, η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
 3.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας, 
 4α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και 
 4β.-  η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, 
ταξιδίων µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 5, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας. 
   Επιπλέον η υιοθέτηση της  οδηγίας θα αναγκάσει το Σέρβο νοµοθέτη  
να κατηγοριοποιήσει τις περιγραφόµενες στο άρθρο 185 ΠΚ 
συµπεριφορές, κατά τον τρόπο που αναφέραµε παραπάνω µε αναλογική 
τιµώρηση κάθε κατηγορίας συµπεριφοράς. 

6.4στ - Συµπεράσµατα 

 Ο Σέρβος νοµοθέτης  αρνήθηκε την τιµώρηση της εν γένει 
πορνογραφίας και στάθηκε στο ζήτηµα της έκθεσης του ανηλίκου σε 
αυτήν, ποινικοποιώντας κάθε ενέργεια που φέρνει σε επαφή ανήλικο 
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πρόσωπο µε την πορνογραφία και µάλιστα µε διαβαθµισµένες ποινικές 
κυρώσεις, ανάλογα µε την ηλικία του θύµατος.  
     Η ουσιαστική πορνογράφηση του ανηλίκου αντιµετωπίζεται από το 
Σέρβο νοµοθέτη στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 185 ΠΚ, όπου 
όµως γίνεται χρήση δύο εννοιών που δηµιουργούν ερµηνευτικά 
προβλήµατα και ενδεχοµένως συνιστούν ρήγµατα στην επιδιωκόµενη 
προστασία των ανηλίκων.  
    Όπως ο Βούλγαρος νοµοθέτης και ο νοµοθέτης της FYROM, έτσι και 
ο Σέρβος νοµοθέτης θεωρώντας ίσως αυτονόητη την έννοια 
«πορνογραφικό περιεχόµενο», προχωρά σε τυποποίηση αδικήµατος, 
χωρίς προηγουµένως όµως να εξειδικεύει τα όρια και τα πλαίσια της 
έννοιας αυτής. Επιπλέον όµως ακόµη µεγαλύτερη ασάφεια δηµιουργεί η 
φράση που χρησιµοποιείται στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 185 
«..χρησιµοποιεί ανήλικο για την παραγωγή…», όπου ουσιαστικά 
θεµελιώνεται το αδίκηµα της πορνογράφησης ανηλίκου. Τα εύλογα 
ερωτηµατικά που προκύπτουν είναι µήπως η προϋπόθεση της 
χρησιµοποίησης του ανηλίκου µπορεί να αναφέρεται στις όποιες 
εργασίες δηµιουργίας του υλικού, χωρίς όµως ο ανήλικος να είναι το 
αντικείµενο της πορνογραφίας, όπως π.χ. εάν ο ανήλικος φωτογραφίζει 
µία γυµνή κοπέλα. Εάν εξειδικευόταν η αόριστη έννοια του υλικού 
παιδικής πορνογραφίας  θα αποφεύγονταν τέτοιες συγχύσεις.  
     Εν τούτοις, όπως ήδη σηµειώσαµε, η ορθολογική προσέγγιση του 
προβλήµατος από το νοµοθέτη, µε αναλογικά διαβαθµισµένες ποινές, 
ικανές να ανταποκριθούν στον ειδικοπροληπτικό και γενικοπροληπτικό 
τους στόχο, οδηγούν στο συµπέρασµα πως ο Σέρβος ποινικός νοµοθέτης 
προσέγγισε µε αντικειµενικότητα το φλέγον ζήτηµα της προστασίας των 
ανηλίκων από την πορνογράφησή τους και µε σχετικά αποτελεσµατικό 
τρόπο συγκρότησε το γενικότερο πλαίσιο αντιµετώπισης του. 
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6.5 - Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι Ο324
 

6.5α - Άρθρο 211 ΠΚ 

 
ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
     Από µία πρόχειρη και µόνο µατιά στον ποινικό κώδικα325 του 
Μαυροβουνίου, διαπιστώνει κανείς πως από την στιγµή της διακήρυξης 
της ανεξαρτησίας της χώρας και µετέπειτα, παρά το ότι θα ανέµενε 
κανείς µία συνολική επανεξέταση και επικαιροποίηση των όποιων –αν 
όχι αναχρονιστικών- τουλάχιστον «ξεχασµένων» διατάξεων, εντούτοις η  
εκσυγχρονιστική επέµβαση που σηµειώθηκε µέχρι πρόσφατα, ήταν 
αµελητέα326. Ο ποινικός κώδικας διατηρήθηκε επί πολλά έτη  σχεδόν 
αναλλοίωτος, όπως ίσχυε, ως κοινός ποινικός κώδικας στα πλαίσια  της 
άλλοτε Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και αργότερα 
της Ένωσης Κρατών Σερβίας και Μαυροβουνίου. Οι µόνες 
τροποποιήσεις που συνέβησαν ήταν µε το νόµο 47/2006 –προστέθηκαν 
µόλις 7 (οι 80a, 80b, 80c, 80e, 81, 83 και 101 ΠΚ) διατάξεις- και το νόµο 
40/2008 µε τον οποίο προστέθηκαν µόλις 2 (οι 326a και 326b ΠΚ) 
διατάξεις. Συναντούσε λοιπόν κανείς έτσι τις αυτούσιες ποινικές 
διατάξεις που χρησιµοποιούνταν παλαιότερα και υπό το παλαιότερο 
οµοσπονδιακό καθεστώς.  
     Μία από τις διατάξεις αυτές ήταν  η διάταξη του άρθρου 211 ΠΚ,  
περί επίδειξης πορνογραφικού υλικού που ανέγγιχτη από το νοµοθέτη επί 
πολλά έτη, παρείχε ισχνή προστασία έναντι του ολοένα διογκούµενου 
φαινόµενου της παιδικής πορνογραφίας.  
     Ο Μαυροβούνιος νοµοθέτης όµως επενέβη µόλις κατά το έτος 2010 
και µε το νόµο 25/2010 αναµόρφωσε, πλην των λοιπών διατάξεων του 
ποινικού κώδικα327 και το άρθρο 211328, στο οποίο πρόσθεσε τρεις νέες 
παραγράφους, διόρθωσε τις υπόλοιπες και  µετονόµασε τη διάταξη σε 
«Επίδειξη πορνογραφικού υλικού σε παιδιά, παραγωγή και κατοχή 
παιδικής πορνογραφίας»329. 

                                                
324Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΜ1. 
325Για την έκδοση του ποινικού κώδικα στην αγγλική γλώσσα βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/57 [accessed 12/04/2013]. 
326Για κριτική επί του νέου ποινικού κώδικα βλ. Lazarević L, Vučković B, Vučković V. Komentar 

krivicnog zakonika Crne Gore, 2004 
327Για το νέο ποινικό κώδικα του Μαυροβουνίου βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://www.pravda.gov.me/biblioteka/zakoni?pagerIndex=1  [accessed 12/04/2013]. 
328Για την πρωτότυπη µορφή του νέου άρθρου 211βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΜ2Α. 
329                                                  Άρθρο 211 
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    Ασφαλώς η µεταστροφή του νοµοθέτη δεν συντελέσθηκε τυχαία, 
αντιθέτως µάλιστα, ήταν αποτέλεσµα της από µέρους του εκπλήρωσης 
της διεθνώς αναληφθείσας υποχρέωσης για επικύρωση της Σύµβασης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την 
γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση, την οποία καθυστερηµένα είχε 
προσυπογράψει στις 18/6/2009 και επικύρωσε στις 25/11/2010330. 
      Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του νέου άρθρου, τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες, εκείνος που πουλά, 
επιδεικνύει,  ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα 
κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού 
περιεχοµένου ή παρουσιάζει πορνογραφική παράσταση σε παιδί. Κατά 
την δεύτερη παράγραφο, εκείνος που  χρησιµοποιεί ανήλικο (που 
συµπλήρωσε τα 14 έτη, όχι όµως και τα 18) για την παραγωγή εικόνων, 
οπτικοακουστικών ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου 
ή για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες, 
έως πέντε έτη ενώ µε την τρίτη παράγραφο επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
έως δύο έτη, για εκείνον που αποκτά, πουλά, επιδεικνύει, παρακολουθεί  
(πορνογραφική) παράσταση, δηµόσια εκθέτει ή ηλεκτρονικά ή µε άλλο 
τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικού περιεχοµένου που προκύπτουν από την διάπραξη του 

                                                                                                                                       
 Επίδειξη πορνογραφικού υλικού σε παιδιά, παραγωγή και κατοχή παιδικής πορνογραφίας 

 1) Όποιος   πωλεί, επιδεικνύει,  ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα 
κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή παρουσιάζει 
πορνογραφική παράσταση σε παιδί τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες. 
 (2) Όποιος χρησιµοποιεί ανήλικο (που συµπλήρωσε τα 14 έτη, όχι όµως και τα 18 έτη) για 
την παραγωγή εικόνων, οπτικο-ακουστικών ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή για 
πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως πέντε έτη. 
 (3) Όποιος αποκτά, πωλεί, επιδεικνύει, παρακολουθεί παράσταση, δηµόσια εκθέτει ή 
ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικού περιεχοµένου που προκύπτουν από την διάπραξη του αδικήµατος της δευτέρας 
παραγράφου του παρόντος άρθρου ή όποιος κατέχει τέτοια αντικείµενα, τιµωρείται µε φυλάκιση έως 
δύο  έτη . 
  (4) Αν το έγκληµα που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου 
διαπράχθηκε σε βάρος παιδιού, ο δράστης τιµωρείται για το αδίκηµα της παραγράφου 2 µε φυλάκιση 
από ένα έως οκτώ έτη και για το αδίκηµα της παραγράφου 3 µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως πέντε 
έτη. 
 (5) Αν το έγκληµα που περιγράφεται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διαπράχθηκε µε 
την χρήση βίας ή απειλής, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο, έως δέκα χρόνια. 
 (6) ∆εν τιµωρείται  για το έγκληµα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου το πρόσωπο που 
κατέχει αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου εάν είναι «ώριµος ανήλικος» που εµφανιζεται σε 
αυτά µε την δική του προς τούτο συναίνεση και τα κατέχει  αποκλειστικά για δική του χρήση 
(καταργήθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 32/2011). 
 (7) Τα αντικείµενα των εγκληµάτων των παραγράφων από 1 έως 3 κατάσχονται και 
καταστρέφονται. 
330 Βλ. στην ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης   [accessed 12/04/2013]                                           
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=14/08/2011&CL=E
NG  ενώ για το άρθ. 12 του ν. 32/2011 βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα:  [accessed 12/04/2013]      
http://www.pravda.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=94559&rType=2&file=Zakon%
20o%20izmjenama%20i%20dopunama%20Krivicnog%20zakonika%2032%20-11.pdf 
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αδικήµατος της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου ή όποιος 
κατέχει τέτοια αντικείµενα. 
     Σύµφωνα όµως µε την τέταρτη παράγραφο, οι ποινές των δραστών 
των δύο προηγούµενων παραγράφων αυστηροποιούνται, αν το έγκληµα 
που περιγράφεται σε αυτές διαπράχθηκε σε βάρος παιδιού, ήτοι ανηλίκου 
µικρότερου των 14 ετών, οπότε ο δράστης τιµωρείται για το αδίκηµα της 
παραγράφου 2 µε φυλάκιση, από ένα έως οκτώ έτη και για το αδίκηµα 
της παραγράφου 3 µε φυλάκιση, από έξι µήνες, έως πέντε έτη. Η ποινή 
φυλάκισης όµως γίνεται ακόµη πιο αυστηρή, αν το έγκληµα που 
περιγράφεται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διαπράχθηκε µε 
την χρήση βίας ή απειλής, οπότε, σύµφωνα µε την πέµπτη παράγραφο 
του άρθρου, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο, έως δέκα 
χρόνια. 
    Η έκτη παράγραφος, αν και καταργήθηκε µε το άρθ. 12 του ν. 32/2011 
(βλ. την  σηµ. 329),   παρουσιάζει ωστόσο εξαιρετικό ενδιαφέρον να την 
µνηµονεύσουµε. Έτσι σύµφωνα µε αυτήν, δεν τιµωρείται  για το έγκληµα 
της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, το πρόσωπο που κατέχει 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου, εάν είναι «ώριµος ανήλικος», 
που εµφανίζεται σε αυτά µε την δική του προς τούτο συναίνεση και τα 
κατέχει,  αποκλειστικά για προσωπική του χρήση.  

 6.5β -  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
         Πριν προσεγγίσουµε και εξετάσουµε αναλυτικότερα το πλαίσιο 
προστασίας που καθορίζεται για το ανήλικο πρόσωπο από τις ανωτέρω 
διατάξεις  έναντι της αξιόποινης συµπεριφοράς πορνογράφησής του, 
αξίζει να σηµειώσουµε, πως παρατηρεί κανείς από µία και µόνο πρόχειρη 
ανάγνωση των ανωτέρω διατάξεων, την ριζική µεταστροφή του 
Μαυροβούνιου νοµοθέτη, που µέχρι το έτος 2010, κυριολεκτικά 
«δανειζόταν» κατά γράµµα331, τις ποινικές του διατάξεις, κυρίως από τον 
σερβικό ποινικό κώδικα και αφού στο µεταξύ συντελέσθηκαν οι αλλαγές 
που ήδη περιγράψαµε στις αντίστοιχες σερβικές ποινικές ρυθµίσεις, ο 
Μαυροβούνιος νοµοθέτης, εκσυγχρόνισε το νοµοθετικό του 
«οπλοστάσιο», ξεπερνώντας ίσως και τον «µέντορά» του, Σέρβο 
νοµοθέτη. Όπως ο Σέρβος νοµοθέτης, το ίδιο και αυτός, προσέγγισε µε 
προσοχή  το πρόβληµα της τιµώρησης της πορνογράφησης ανηλίκων, 
διαβαθµίζοντας σταδιακά και προοδευτικά αδικήµατα και ποινές, σε 
αναλογία µεταξύ τους, προσπαθώντας να πετύχει µια χρυσή τοµή, 
αποφεύγοντας από την µια, την τιµώρηση αδιακρίτως  και από την άλλη, 
την τιµώρηση και µόνο «κατά τα φαινόµενα».  
       ∆ιακρίνει κανείς την επιλογή του ποινικού νοµοθέτη να τιµωρήσει 
µε ανάλογες της βλαπτικότητάς τους ποινές, δύο ειδών συµπεριφορές, 
                                                
331Για την πιστή αντιπαραβολή των διατάξεων (σε πρωτότυπη και µεταφρασµένη µορφή) βλ. 
Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΜ2Β 
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εκείνων που άπτονται ενεργειών εξοικείωσης των ανήλικων µε την εν 
γένει πορνογραφία και εκείνων που άπτονται ενεργειών εκµετάλλευσης 
των ανήλικων για την παραγωγή παιδοπορνογραφικού υλικού. 
      Αποφεύγοντας να ποινικοποιήσει την πορνογραφία εν γένει, 
προκρίνει την τιµώρηση µόνο εκείνης που τίθεται στη διάθεση -όχι εν 
γένει ανήλικου προσώπου, όπως έπραξε ο Σέρβος νοµοθέτης, αλλά- 
παιδιού. Στην περίπτωση δε που για την παραγωγή του πορνογραφικού 
υλικού χρησιµοποιείται ανήλικο πρόσωπο, πέτυχε και ο Μαυροβούνιος  
ποινικός νοµοθέτης, να τιµωρήσει  αυστηρότερα τον παραγωγό του 
υλικού -και µε ποινές µάλιστα, ανάλογες της ηλικίας του θύµατος- από 
εκείνον που µπορεί να αποκτά τέτοιο υλικό, που τιµωρείται όµως ακόµα 
και για την απλή κατοχή αυτού. 
     ∆υστυχώς, δεν γίνεται µία παρόµοια διάκριση και διαβάθµιση 
ανάµεσα στις αξιόποινες συµπεριφορές της 3ης παραγράφου του άρθρου 
211 ΠΚ, µε κριτήριο τον βαθµό βλαπτικότητας ή επικινδυνότητάς τους, 
απέναντι στο προστατευόµενο έννοµο αγαθό, µε συνέπεια  όλος ο κύκλος 
των ενεχοµένων προσώπων, από τον διακινητή, έως και τον  κάτοχο 
τέτοιου πορνογραφικού υλικού παιδικής πορνογραφίας, να αντιµετωπίζει 
το αυτό πλαίσιο ποινών, πέφτοντας  το βάρος  στον εκάστοτε εφαρµοστή 
του δικαίου, να επιβάλλει τις ανάλογες ποινές για κάθε µορφή αξιόποινης 
συµπεριφοράς.  
     Αξίζει όµως να επισηµάνουµε την πρωτοτυπία του Μαυροβούνιου 
νοµοθέτη, έναντι τουλάχιστον όλων των προηγούµενων που εξετάσαµε, 
να ποινικοποιήσει  και την παρακολούθηση πορνογραφικής παράστασης, 
που γίνεται προφανώς µε γνώση εκ µέρους του δράστη, πως πρόκειται 
για παράσταση που συµµετέχει ανήλικο πρόσωπο. 
     Τέλος να σηµειώσουµε την έκπληξη που επιχείρησε να µας 
επιφυλάξει ο Μαυροβούνιος νοµοθέτης, όχι τόσο  για την πρόβλεψη της 
διακεκριµένης περίπτωσης της 5ης παραγράφου, όσο για την καινοτοµία 
που εισήγαγε µε την ρύθµιση της 6ης παραγράφου (έστω και εάν την 
διατήρησε για µικρό χρονικό διάστηµα) την οποία δεν συναντήσαµε στα 
µέχρι σήµερα εξετασθέντα ποινικά δίκαια, ούτε όµως θα συναντήσουµε 
και σε όσα ακόµη θα εξατάσουµε.  
     Η πρωτοτυπία αφορά την θέσπιση του «µη αξιόποινου» της κατοχής 
παιδοπορνογραφικού υλικού σε περίπτωση κατόχου, «ώριµου ανήλικου» 
που εµφανίζεται σε αυτά µε την δική του συναίνεση και τα κατέχει 
αποκλειστικά για την  προσωπική του χρήση. Παρέλκει όµως η 
λεπτοµερέστερη εξέταση της παραγράφου καθόσον πια δεν βρίσκεται σε 
ισχύ.  
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6.5γ -  Έννοµο αγαθό332 

      Η από µέρους του Μαυροβούνιου ποινικού νοµοθέτη θέσπιση της 
διάταξης του άρθρου 211 ΠΚ κατά τον τρόπο που περιγράψαµε και 
κυρίως η από µέρους του αλλαγή στάσης στο ζήτηµα της αυτονόµησής 
του στον αγώνα πάταξης του φαινόµενου της παιδικής πορνογραφίας 
αλλά και της κατά το δυνατό συµπόρευσής του µε τις διεθνείς επιταγές 
τιµώρησής του φαινόµενου αυτού φανερώνει και την θέση του σχετικά 
µε το προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό333.  

      Μέληµά του κυρίως είναι να προστατέψει αυτόν τον ίδιο τον 
ανήλικο που θυµατοποιείται είτε ως θεατής, είτε πολύ περισσότερο, ως 
αντικείµενο της πορνογραφίας. Αναγνωρίζει ο Μαυροβούνιος ποινικός 
νοµοθέτης το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας ως 
απαραιτήτως προστατευτέο και για τον λόγο αυτό επιφυλάσσει στους 
δράστες ολοένα και επιτεινόµενες ποινές, ανάλογες του βαθµού 
επικινδυνότητας της προσβολής ή και της βλάβης.  

 Η  «αδιαφορία» του για την πορνογραφία εν γένει, ως φαινόµενο 
διαχρονικό όσο και σύγχρονο βεβαίως, φανερώνει πως δεν διακατέχεται 
από τάση απλής «ηθικοποίησης» της προσβολής στο πρόσωπο του 
ανηλίκου. Φαίνεται πως δεν εκλαµβάνει την γενετήσια ανηλικότητα, ως 
µία πλευρά, απλώς ως µία άλλη επιφάνεια προσβολής του ευρύτερου και 
πρωταρχικά προστατευτέου εννόµου αγαθού των ηθών. ∆είχνει πια ότι  
πιστεύει στην αυτοτέλεια και αυθυπαρξία του εννόµου αγαθού της 
γενετήσιας ανηλικότητας που ως κεφαλαιώδες «αξιακό» µέγεθος για την 
συγκρότηση, όχι µόνο της «ηθικής», αλλά κυρίως της προσωπικότητας 
του ανηλίκου, χρήζει διαρκούς προστασίας και µάλιστα διαβαθµισµένης 
αναλόγως του βαθµού της ευαισθησίας αλλά και ετοιµότητας για 
αντίσταση του αγαθού αυτού, απέναντι στην προσβολή. 

 Επιλέγει λοιπόν τον ολοένα µικρότερο ανήλικο και κατά τεκµήριο 
περισσότερο ευαίσθητο και αδύναµο στην προσβολή, να τον περιβάλλει 
µε µία προστασία βαθµιαία αποµειούµενη στον χρόνο, καθώς προϊόντος 
του χρόνου,  επιτρέπεται στον ανήλικο η δυνατότητα βαθµιαία να 
κατακτά  -και χάριν της προστασίας του νοµοθέτη- ισχυρότερα εφόδια 
αντίστασης στην προσβολή και συγχρόνως  ισχυρότερα συνειδησιακά 
ερείσµατα για να διεκδικεί, ολοένα και ωριµότερος, την συµµετοχή του 
στη γενετήσια ζωή.  

                                                
332Το άρθρο 185 ΠΚ περιλαµβάνεται στο 18ο κεφάλαιο του µαυροβούνιου ποινικού κώδικα υπό τον 
τίτλο «Εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας». 
333Για το έννοµο αγαθό βλ. Vučković V. Krivicna djela protiv dostjanstva licnosti I morala, 2002 
 
 



 303 

6.5δ -  Περιγραφή των αδικηµάτων και των ποινών 
     Ήδη αναφέραµε πως ο ποινικός νοµοθέτης ενώ µέχρι το έτος 2010 
«δανειζόταν» από τον Σέρβο νοµοθέτη την διάταξη τιµώρησης της 
πορνογράφησης ανήλικου που εκείνος χρησιµοποιούσε, µέχρι να την 
µεταρρυθµίσει, τελικά την µεταµόρφωσε ανταποκρινόµενος στις διεθνείς 
του δεσµεύσεις. Αυτήν λοιπόν τη νέα τροποποιηµένη διάταξη του 
άρθρου 211 ΠΚ έχει ενδιαφέρον να εξετάσουµε αναλυτικότερα και µε 
προσοχή καθόσον  τυγχάνει η µοναδική πρόβλεψη του νοµοθέτη για την 
τιµώρηση της πορνογραφικής συµπεριφοράς του δράστη.  
       Ξεχωριστή όµως σηµασία προσλαµβάνουν  οι ορισµοί των άρθρων 
142 ΠΚ αλλά κυρίως των 80 ΠΚ και 81 ΠΚ334 που αναφέρονται στη 
κατηγοριοποίηση των  ανηλίκων335. Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε το άρθρο 
142 ΠΚ (σηµασία εννοιών του κώδικα), µε την έννοια «παιδί», εννοείται 
το πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του, µε την 
έννοια «ανήλικος» εννοείται το πρόσωπο που συµπλήρωσε το 14ο έτος 
της ηλικίας του, όχι όµως το 18ο, ενώ µε την έννοια «ανήλικο πρόσωπο» 
εννοείται εκείνο που δεν συµπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του. 
Επιπλέον κατά το άρθρο 80 ΠΚ σε πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε κατά 
το χρόνο διάπραξης  παράνοµης πράξης προσδιοριζόµενης από το νόµο 
ως ποινικό αδίκηµα, το 14ο έτος της ηλικίας του (παιδί) δεν µπορούν να 
επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και σύµφωνα µε το άρθρο 81 ΠΚ, σε 
ανήλικο που κατά το χρόνο της παράβασης συµπλήρωσε το 14ο έτος της 
ηλικίας του, όχι όµως και το 16ο έτος, (νέος ανήλικος) µπορεί να 
επιβληθούν µόνο αναµορφωτικά µέτρα (1η παρ), ενώ σε  ανήλικο που 
κατά το χρόνο της παράβασης συµπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του, 
όχι όµως και το 18ο έτος (ώριµος ανήλικος), µπορούν να επιβάλλονται 
αναµορφωτικά µέτρα και  µόνο κατ’ εξαίρεση, µπορεί να επιβληθεί 
εγκλεισµός σε θεραπευτικό κατάστηµα ανηλίκων (2η παρ). 
        Οι κατηγορίες των ανηλίκων που προκύπτουν από τα ανωτέρω 
άρθρα είναι το παιδί, ηλικίας µέχρι 14 ετών, ο «νέος ανήλικος», ηλικίας 
από 14 έως 16 ετών και ο «ώριµος ανήλικος», ηλικίας από 16 έως 18 
ετών.  Οι τρεις  κατηγορίες ανηλίκων που ήδη συναντήσαµε και στο 
ποινικό σύστηµα της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας υιοθετούνται και από τον Μαυροβούνιο νοµοθέτη (παιδιά, 
προέφηβοι και έφηβοι). Βέβαια υφίσταται και η κατηγορία των 
µετεφήβων, µε µόνη αναφορά σε αυτούς στο άρθρο 35 ΠΚ κατά το οποίο 
δεν επιτρέπεται ποινή φυλάκισης µεγαλύτερη των 40 ετών.  
    Ξεκινώντας την κατ’ ουσία προσέγγιση της διάταξης του άρθρου 211 
ΠΚ, πρέπει να προβούµε στην πρώτη διαπίστωσή µας, σε σχέση µε την 

                                                
334  Για την πρωτότυπη µορφή τους βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παραρτηµα ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΜ2Β. 
335Σχετικά µε την προστασία αλλά και την εγκληµατικότητα των ανηλίκων βλ. Golubović V. Krvni 
delikti maloljetnika u Crnoj Gori, 2000. 
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ανυπαρξία εξειδίκευσης των αόριστων και αξιολογικών εννοιών που 
χρησιµοποιούνται σε αυτήν. Ενώ έννοια κοµβικής σηµασίας τυγχάνει «το 
αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου» ή «η πορνογραφική 
παράσταση», ωστόσο σε κανένα σηµείο της διάταξης δε γίνεται ο 
αναγκαίος προσδιορισµός τους 
    Στην πρώτη λοιπόν παράγραφο του άρθρου ο νοµοθέτης τυποποιεί σε 
αδίκηµα δύο µορφές συµπεριφορών εκ των οποίων η πρώτη 
περιλαµβάνει τις εκεί αναφερόµενες συγκεκριµένες ενέργειες του δράστη 
που αποσκοπούν  στο να θέσουν στην διάθεση του «παιδιού» 
πορνογραφικό υλικό, ενώ η δεύτερη περιλαµβάνει  την ενέργεια του 
δράστη να οδηγήσει το «παιδί» ενώπιον µιας δρώσας πορνογραφικής 
παράστασης. Η απειλούµενη ποινή για αµφότερες τις συµπεριφορές είναι 
η ίδια ήτοι χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης µέχρι έξι µήνες.  
   Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµο να παρατεθούν συνοπτικά οι 
σχετικές µε το σύστηµα ποινών διατάξεις του ποινικού κώδικα του 
Μαυροβουνίου336. Ξεκινώντας από το άρθρο 32 ΠΚ, οι επιδιωκόµενοι 
σκοποί των  ποινών του µαυροβούνιου ποινικού κώδικα337 είναι τόσο 
ειδικοπροληπτικοί, όσο και γενικοπροληπτικοί και αφορούν τόσο τον 
ίδιο τον δράστη (αποτροπή τέλεσης αδικηµάτων αλλά και µελλοντική 
του βελτίωση για µη τέλεση αδικηµάτων) όσο και τους τρίτους (θετική 
επίδραση προς αποφυγή τέλεσης αδικηµάτων) ενώ επιπλέον σκοπό 
συνιστά η µε πανηγυρικό τρόπο εκ µέρους της πολιτείας έκφραση 
συναισθήµατος απόρριψης τέτοιων εγκληµατικών συµπεριφορών αλλά 
και ενίσχυσης των ηθών και επιρροής στην ανάπτυξη κοινωνικής 
ευθύνης. Με βάση  το άρθρο 33 ΠΚ οι ποινές διακρίνονται σε τέσσερις 
κατηγορίες και είναι α) η φυλάκιση από 40 έτη β) η ποινή της φυλάκισης, 
γ) η χρηµατική ποινή και  δ) η εργασία σε δηµόσια υπηρεσία. Με βάση 
το άρθρο 35 ΠΚ, ποινή φυλάκισης από 40 έτη, µπορεί να επιβάλλεται 
στους δράστες των πιο βαρέων αξιοποίνων πράξεων, ενώ µε κατά το 
άρθρο 36 ΠΚ η ποινή της φυλάκισης, δεν µπορεί να διαρκεί λιγότερο από 
30 ηµέρες, ούτε περισσότερο από 20 χρόνια. 
     Προφανώς η ποινή της ισοβίου καθείρξεως δεν υφίσταται στην 
Μαυροβούνια ποινική νοµοθεσία και όπως στο σερβικό ποινικό 
σύστηµα, αντ’ αυτής υφίσταται η ποινή της «µακροχρόνιας φυλάκισης», 
από 40 έτη, ιδίως εάν λάβει κανείς υπόψη του την προβλεπόµενη στα 
άρθρα 143 και 144 ΠΚ ποινή, για το αδίκηµα της ανθρωποκτονίας338, 
όπου προβλέπονται ποινές φυλάκισης από 5 έως 15 έτη και (για τις 
διακεκριµένες περιπτώσεις) από 40 έτη, αντίστοιχα.  

                                                
336  Για την πρωτότυπη µορφή τους βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παραρτηµα ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΜ2Γ. 
337Βλ. σχετικά και Ministarstvo pravde RCG i Soros. Novo kricicno zakonodavstvo u Crnoj Gori, 2005 
338Για  το αδίκηµα της ανθρωποκτονίας, βλ. την έκδοση του ποινικού κώδικα στην ιστοσελίδα: 
http://www.pravda.gov.me/biblioteka/zakoni?pagerIndex=1  [accessed 12/04/2013] 
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    Σχετικά µε τις χρηµατικές ποινές, στη πρώτη παράγραφο του άρθρου 
39 ΠΚ, ως κατώτατο όριο καθορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ  και 
ανώτατο το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ, ενώ εάν το αδίκηµα 
οφείλεται σε κερδοσκοπία, το ανώτατο όριο αυξάνεται στο ποσό των 
εκατό χιλιάδων ευρώ.  
    Επανερχόµενοι λοιπόν στο άρθρο 211 ΠΚ, παρατηρούµε πως µε στην 
πρώτη παράγραφο του άρθρου ο νοµοθέτης δηλώνει την βούλησή του να 
προστατέψει από τις κατηγορίες των ανηλίκων, µόνο τα παιδιά, από την 
εξοικείωσή τους µε πορνογραφικά υλικά, προφανώς θεωρώντας  τους 
µεγαλύτερους ανήλικους, ικανούς να εισέλθουν στην διαδικασία της 
γενετήσιας «ζύµωσής» τους και µέσα από την επαφή τους µε τέτοιο 
υλικό. Την ίδια επιλογή είχε κάνει και ο νοµοθέτης της F.Y.R.O.M., όχι 
όµως και ο Σέρβος νοµοθέτης που έθεσε υπό την προστασία της διάταξης 
185, όλες τις κατηγορίες ανήλικων. Ως προς την ποινή, έχει ενδιαφέρον 
να προσέξουµε, πως ενώ ως προς την τυποποίηση του αδικήµατος, 
ακολουθεί  ο νοµοθέτης, την ίδια «φόρµουλα» τιµώρησης του νοµοθέτη 
της F.Y.R.O.M., ως προς τις ποινές προβλέπει, τις ίδιες µε εκείνες που ο 
Σέρβος νοµοθέτης προβλέπει για το ίδιο αδίκηµα, µε θύµατα όµως 
ανήλικους µεγαλύτερους των 14 ετών. Ως προς την αξιόποινη 
συµπεριφορά της εξοικείωσης των ανήλικων µε την πορνογραφία, ο 
Μαυροβούνιος νοµοθέτης, εµφανίζεται ηπιότερος του Σέρβου νοµοθέτη, 
καθόσον, τόσο αφήνει ατιµώρητη την πράξη, όταν αφορά ανήλικο 
µεγαλύτερο των 14 ετών, αφετέρου και όταν την τιµωρεί, το πράττει µε 
ηπιότερες ποινές.  
    Κατά την δεύτερη παράγραφο, εκείνος που  χρησιµοποιεί ανήλικο 
(που συµπλήρωσε τα 14 έτη, όχι όµως και τα 18) για την παραγωγή 
εικόνων, οπτικοακουστικών ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού 
περιεχοµένου ή για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση 
από έξι µήνες, έως πέντε έτη ενώ µε την τρίτη παράγραφο επιβάλλεται 
ποινή φυλάκισης έως δύο έτη, για εκείνον που αποκτά, πουλά, 
επιδεικνύει, παρακολουθεί  (πορνογραφική) παράσταση, δηµόσια εκθέτει 
ή ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου που 
προκύπτουν από την διάπραξη του αδικήµατος της δευτέρας παραγράφου 
του παρόντος άρθρου ή όποιος κατέχει τέτοια αντικείµενα. Ανάµεσα στις 
δύο αυτές παραγράφους (την 2η και 3η ) γίνεται η ορθή διάκριση των 
αξιόποινων συµπεριφορών, µε βάση τον βαθµό της βλαπτικότητας ή 
επικινδυνότητάς τους, για το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας, 
ώστε ο δηµιουργός του πορνογραφικού υλικού να αντιµετωπίζεται 
αυστηρότερα από τους υπόλοιπους σχετιζόµενους µε αυτό δράστες. ∆ε 
προβαίνει όµως ο νοµοθέτης σε µία ίδια διάκριση ανάµεσα και στις 
συµπεριφορές της 3ης παραγράφου, καθώς από ό,τι φαίνεται τις θεωρεί 
«ισοδύναµες» βλαπτικά. 
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     Σύµφωνα  µε την τέταρτη παράγραφο, οι ποινές των δραστών των δύο 
προηγούµενων παραγράφων αυστηροποιούνται, αν το έγκληµα που 
περιγράφεται σε αυτές διαπράχθηκε σε βάρος παιδιού, ήτοι ανηλίκου 
µικρότερου των 14 ετών, οπότε ο δράστης τιµωρείται για το αδίκηµα της 
παραγράφου 2 µε φυλάκιση, από ένα έως οκτώ έτη και για το αδίκηµα 
της παραγράφου 3 µε φυλάκιση, από έξι µήνες, έως πέντε έτη. Η ποινή 
φυλάκισης όµως γίνεται ακόµη πιο αυστηρή, αν το έγκληµα που 
περιγράφεται στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διαπράχθηκε µε 
την χρήση βίας ή απειλής, οπότε, σύµφωνα µε την πέµπτη παράγραφο 
του άρθρου, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο, έως δέκα 
χρόνια. 
    Πρωτότυπη µεν και συγχρόνως ορθή η έκτη παράγραφος του άρθρου, 
κατά την οποία δεν τιµωρείται  για το έγκληµα της παραγράφου 3  το 
πρόσωπο που κατέχει αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου εάν 
είναι «ώριµος ανήλικος», ήτοι µε βάση τα παραπάνω, ηλικίας από 16 έως 
18 ετών και εµφανίζεται ο ίδιος σε αυτά τα αντικείµενα, µε την δική του 
συµµετοχική συναίνεση, µε τον όρο όµως να τα  κατέχει αποκλειστικά 
για προσωπική του χρήση. Προφανώς υπό την προστασία της διάταξης 
τελούν και οι ανήλικοι των µικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, ενώ εξ 
αντιδιαστολής συνάγουµε πως για  τους ενήλικες το αξιόποινο 
παραµένει, ακόµη και εάν το πορνογραφικό αντικείµενο απλώς το 
κατέχει, εκείνος που φαίνεται να συµµετέχει σε αυτό µε την δική του 
θέληση. Εδώ βέβαια εισερχόµαστε στον ήδη εκτεθέντα προβληµατισµό 
της αναζήτησης απαξίας από µία τέτοια κατοχή, ώστε να δικαιολογείται 
η τιµώρησή της. Επίσης δηµιουργείται το ρητορικό ερώτηµα, ποιο είναι 
άραγε εκείνο το επιπλέον αντικειµενικό στοιχείο στην συµπεριφορά ενός 
ενήλικα κατόχου τέτοιου αντικειµένου, αποκλειστικά για δική του χρήση, 
που την καθιστά αξιόποινη, σε σχέση µε εκείνη ενός ανήλικου που είναι 
ποινικά «αδιάφορη» ;    
       Τελειώνοντας την εξέταση του ποινικονοµοθετικού πλαισίου 
προστασίας του ανηλίκου από δραστηριότητες πορνογράφησής του, 
πρέπει να σηµειώσουµε πως τουλάχιστον το συµπληρώνουν  οι σχετικές 
διατάξεις περί εµπορίας ανθρώπων ( άρθρο 444 ΠΚ), µε βάση τις οποίες, 
όταν το θύµα είναι ανήλικος, η προβλεπόµενη ποινή είναι από 3 έως 10 
έτη (παρ.3), ενώ όταν ο δράστης είναι µέλος εγκληµατικής οµάδας 
οργανωµένης προς το σκοπό τέλεσης εγκληµάτων –ανάµεσα στα οποία 
και η πορνογραφία ανηλίκων- τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον  πέντε ετών (παρ. 6). 

6.5ε-  Μαυροβούνια ρύθµιση και διεθνές περιβάλλον 
     Το Μαυροβούνιο συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από την 22/6/2006, είναι 
κράτος  µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, από την 28/6/2006 και 
κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από την 11/5/2007. 
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   Στις 15 Οκτωβρίου 2007 το Μαυροβούνιο υπέγραψε τη Συµφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία και 
επικύρωσε τον  Ιανουάριο του 2008. Ήδη δε σηµειώσαµε, πως έχει ως 
κράτος επικυρώσει την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση 
ώστε πλέον καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η προσπάθεια 
ανίχνευσης του βαθµού της ποινικονοµοθετικής του προσαρµογής, τόσο 
σε σχέση µε την  Σύµβαση, όσο κυρίως σε σχέση µε την εκδοθείσα µε 
αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  
και συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
  Α1) Επισηµάναµε ήδη την παράλειψη του νοµοθέτη να 
συγκεκριµενοποιήσει την έννοια «πορνογραφικό υλικό» µε αυτονόητες 
τις συνέπειες που επάγονται στη καταδίωξη της συµπεριφοράς 
πορνογράφησης ανηλίκων. Τέτοιος όµως ορισµός και µάλιστα απόλυτα 
προσδιορισµένος και κατά τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, 
διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως 
βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο 
υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι «οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει 
οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή 
γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών 
οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους...».  
    Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση της «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφοράς» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
    Ωστόσο, ενώ το Μαυροβούνιο υπέγραψε την Σύµβαση και σχεδόν 
κατά τον ίδιο χρόνο ο ποινικός του νοµοθέτης επιχείρησε µία 
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αναµόρφωση και της  σχετικής διάταξης του άρθρου 211 ΠΚ, απέφυγε 
να προβεί σε µία εξειδίκευση της έννοιας  «αντικείµενο πορνογραφικού 
περιεχοµένου» που την χρησιµοποιεί όµως, ως κοµβική, στις διατάξεις.  
Α2)   Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος παρατηρούµε πως ο  
νοµοθέτης, όχι απλώς αποφεύγει την υπερβολή στην απαρίθµηση 
συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου, αλλά 
µάλλον είναι ιδιαίτερα λιτός στην περιγραφή του. Χωρίς να εντάσσει 
ρητά στην έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» -την οποία, όπως είπαµε, 
δεν εξειδικεύει- και την περίπτωση της πορνογράφησης «εικονικού» 
ανηλίκου, θεωρεί πορνογράφο, εκείνον που την παράγει, αποκτά, πωλεί, 
επιδεικνύει, παρακολουθεί παράσταση, δηµόσια εκθέτει ή ηλεκτρονικά ή 
µε άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου αλλά και εκείνον που κατέχει 
τέτοια αντικείµενα. 
       Συσχετίζοντας τις αξιόποινες αυτές ενέργειες που περιγράφονται στο 
άρθρο 211 ΠΚ, µε εκείνες που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, 
πως  οι ενέργειες της πώλησης πορνογραφικού υλικού, εντάσσονται στις 
συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού 
(άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης), οι ενέργειες της  επίδειξης, της 
δηµόσια έκθεσης και της µε κάθε άλλο τρόπο διάθεσης υλικού 
πορνογραφικού περιεχοµένου, εντάσσονται στις συµπεριφορές 
µετάδοσης παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. γ΄ της 
Σύµβασης) ενώ οι ενέργειες της παραγωγής,  απόκτησης και κατοχής, 
είναι ακριβώς ταυτόσηµες µε εκείνες,  της δηµιουργίας (του άρθρου 20, 
παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της  απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, 
περ. δ΄, της Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 
1, περ. ε΄, της Σύµβασης).  
     Ο Μαυροβούνιος βέβαια νοµοθέτης  εισάγει ακόµη έναν τρόπο 
τέλεσης του αδικήµατος,  αυτόν της παρακολούθησης πορνογραφικής 
παράστασης, περί του οποίου όµως θα γίνει λόγος αµέσως παρακάτω. 
Παρατηρούµε όµως πως ο ποινικός νοµοθέτης του Μαυροβουνίου 
παραλείπει, όπως ακριβώς και ο Έλληνας νοµοθέτης, να ποινικοποιήσει 
την περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ συµπεριφορά, της εν 
γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας. Αξίζει όµως να 
επαναλάβουµε πως αυτό αποτέλεσε ενάσκηση του δικαιώµατος που  
παρείχε σε κάθε εθνικό νοµοθέτη η παράγραφος 4, του άρθρου 20 της 
Σύµβασης, για µη τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 
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2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό απροθυµία του  νοµοθέτη να 
υπακούσει στην συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού νοµοθέτη, καθώς 
από όσες συµπεριφορές επιµένει σε ποινικοποίηση και περιλαµβάνονται 
στο άρθρο 21 της Σύµβασης, µόλις µια, αποδέχεται ο Μαυροβούνιος 
νοµοθέτης και την περιγράφει εµβόλιµα, ανάµεσα στις άλλες που 
απαριθµεί στη 3η παράγραφο του άρθρου 211 ΠΚ. Συγκεκριµένα, 
τιµωρεί µόνο την εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παρα-
στάσεων που περιλαµβάνουν τη συµµετοχή παιδιών ( περ. γ΄, της 1ης 
παραγράφου του άρθρου 21 της Σύµβασης). Το ίδιο όµως απρόθυµος 
στις επιταγές της Σύµβασης εµφανίζεται ο ποινικός νοµοθέτης και σε 
σχέση µε την  «άγρα παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» (άρθρο 23 της 
Σύµβασης) την οποία αγνοεί. 
     Αξίζει να επισηµάνουµε την σε εν µέρει ανταπόκριση του 
Μαυροβούνιου νοµοθέτη, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το 
ζήτηµα των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς 
από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 της Σύµβασης, 
φαίνεται πως λαµβάνει υπόψη του, έστω  µία από αυτές. Σύµφωνα λοιπόν 
µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις, πρέπει τα κράτη 
µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή 
διανοητική βλάβη, β) την όποια χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων 
προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του 
θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – 
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θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας 
του δράστη), ε) την από κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά 
πρόσωπα, στ) την διάπραξη του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση 
και ζ) την επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του 
δράστη.  Από τις ως άνω περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων, µόνο 
η περ. β΄ φαίνεται να προβλέπεται  στη παράγραφο 5του άρθρου 211 ΠΚ 
(όσο όµως και η περ. στ΄, διά του άρθρου 444 ΠΚ). 
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
ο Μαυροβούνιος νοµοθέτης , απέφυγε να εξειδικεύσει την κοµβικής 
σηµασίας έννοια «αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου», σε 
αντίθεση µε τις επιταγές του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 
2), επιπλέον προέβη σε µια λιτή και απέριττη περιγραφή των αξιόποινων 
συµπεριφορών, αγνοώντας πολλές από τις προβλεπόµενες στη Σύµβαση 
(την περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ συµπεριφορά, της εν 
γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις συµπεριφορές που 
σχετίζονται µε την «συµµετοχή παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις» 
του άρθρου 21 της Σύµβασης -πλην ασφαλώς της περ. γ΄, την οποία 
ποινικοποιεί-  και την συµπεριφορά «άγρας παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς»  του άρθρου 23 της Σύµβασης. Επιπλέον «αδιαφόρησε» για 
τους περισσότερους από τους προτεινόµενους (διά του άρθρου 28 της 
Σύµβασης) λόγους διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που µπορεί να µη παράγει άµεσα 
έννοµα αποτελέσµατα  για το Μαυροβούνιο, όσο  δεν θα έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του στην Ε.Ε., πλην όµως ενόψει της 
σταθερής βούλησης του Μαυροβουνίου για συνέχιση και ολοκλήρωση 
αυτής της διαδικασίας ένταξής του, αξίζει να εξετασθεί το 
ποινικονοµοθετικό του καθεστώς και υπό το πρίσµα  αυτής της Οδηγίας. 
  

Β1)                                 Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», τίθεται πλέον επιτακτικό το 
ζήτηµα, της ανάγκης συγκεκριµενοποίησης από τον Μαυροβούνιο 
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νοµοθέτη,  της έννοιας «αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου», 
κατά τον τρόπο που αυτή εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 της Οδηγίας. 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
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ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα. 
    Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη του σχετικού άρθρου 211 ΠΚ, καθώς διαπιστώνει κανείς την 
ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων των συµπεριφορών της 3ης 
παρ. του άρθρου (όπου τυποποιείται το αδίκηµα της πορνογράφησης 
ανήλικου) µε την πρόβλεψη  της ίδιας ποινής για όλες. Η τιµώρηση του 
απλού κατόχου παιδοπορνογραφικού υλικού προβλέπεται   ίδια µε εκείνη 
του διακινητή τέτοιου υλικού.  
     Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει να αλλάξει 
και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον ίδιο, 
ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο 211 ΠΚ συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης. 
Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο άρθρο 211 ΠΚ,  µόνο τις 
συµπεριφορές απόκτησης και κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης 
ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές, 
επίδειξης, δηµόσια έκθεσης ή και κάθε άλλου τρόπου που καθιστά 
διαθέσιµο το υλικό παιδικής πορνογραφίας,   ενώ στην κορυφή της 
κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της παραγωγής πορνογραφικού υλικού.  
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
2.-       Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του  νοµοθέτη να αποφύγει να 
ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό υλικό, χωρίς την 
απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση της Οδηγίας 
γίνεται φανερό πως χάνει το δικαίωµα αυτής της επιλογής και 
υποχρεούται να διευρύνει τα παραπάνω όρια ποινικοποιώντας  και την εν 
λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει 
περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -
όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της 
απλής ακόµη θέασης τέτοιου παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας.  
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-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της πρότασης,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Ο Μαυροβούνιος νοµοθέτης παραλείπει να ποινικοποιήσει 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω συµπεριφορές.    Επειδή λοιπόν δεν 
ενστερνίστηκε αυτόν τον προβληµατισµό του ευρωπαίου νοµοθέτη, 
καθίσταται προφανές πως µε την υιοθέτηση της Οδηγίας θα αναγκασθεί 
να προσαρµοσθεί πλήρως στις απαιτήσεις του, ποινικοποιώντας όλες τις 
ανωτέρω περιγραφόµενες τις συµπεριφορές  των παρ. 2 και 3 των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας και σύµφωνα µε τα εκεί προτεινόµενα όρια 
ποινών. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
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πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση. 
Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. 
     Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
    Αξιοσηµείωτο πάντως είναι πως ο Μαυροβούνιος νοµοθέτης έσπευσε 
σε ποινικοποίηση της συµπεριφοράς, τιµωρώντας την εν γνώσει της 
συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση παρακολούθησή της.  

   Σχετικά µε τα αδικήµατα των άρθρων 6 και 21 της Οδηγίας δεν 
τυποποιούνται από τον Μαυροβούνιο νοµοθέτη, ώστε η υιοθέτησή της  
Οδηγίας θα επιφέρει έτσι την αναγκαία τιµώρηση  κάθε συµπεριφοράς, 
«άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς» αλλά και  « προβολής 
ευκαιριών κακοποίησης παιδιών και σεξουαλικού τουρισµού».  
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς του Μαυροβουνίου η υιοθέτηση της 
Οδηγίας, είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες 
συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας,  
2.- Η πρόκληση παιδιού  σε συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις ή 
η στρατολόγησή του για τον ίδιο λόγο, η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
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πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας,  
3.- Η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», 
4α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και 
4β.-  η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας και 
5.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
   Επιπλέον η υιοθέτηση της  Οδηγίας θα αναγκάσει το νοµοθέτη του 
Μαυροβουνίου να επέµβει και στο άρθρο 211 ΠΚ κατηγοριοποιώντας τις 
περιγραφόµενες στο υφιστάµενο άρθρο συµπεριφορές, κατά τον τρόπο 
που αναφέραµε παραπάνω µε αναλογική τιµώρηση κάθε κατηγορία 
συµπεριφοράς. 

6.5στ - Συµπεράσµατα 

      Μετά την λεπτοµερή ανωτέρω περιγραφή της πορείας που διάνυσε 
στο χρόνο το ποινικονοµοθετικό καθεστώς του Μαυροβουνίου,  
δικαιολογηµένα µπορεί κανείς να επιχαίρει για την έστω και την ύστατη 
ώρα, αφύπνιση του Μαυροβούνιου νοµοθέτη και την φροντισµένη 
προσπάθειά του να συντονίσει το βήµα του µε τον διεθνή νοµοθέτη.  
      Εγκατέλειψε την αναποτελεσµατική προσκόλλησή του στο παλαιό 
καθεστώς και την τέως γιουγκοσλαβική και ήδη σερβική νοµοθεσία, 
αφουγκράσθηκε την ανάγκη εκσυγχρονισµού του νοµικού  του 
«οπλοστασίου» απέναντι στη σύγχρονη µορφή εγκληµατικότητας και 
κυρίως εγκολπώθηκε τα διεθνή προτάγµατα στο βαθµό που έκρινε πως 
ήταν απαραίτητο.  
     Είναι αλήθεια πως διαπιστώνονται σηµαντικές αποκλίσεις από τα 
δεδοµένα που θέτουν οι σύγχρονοι διεθνείς νοµοθέτες, όπως επίσης είναι 
βέβαιο πως προϊόντος του χρόνου θα αναγκαστεί ο Μαυροβούνιος 
νοµοθέτης να µεταρρυθµίσει και πάλι τη σχετική νοµοθεσία του, ωστόσο 
δικαιούται πλέον µε πειστικότητα να ισχυρίζεται πως διαθέτει πια ένα 
σύγχρονο ποινικονοµοθετικό καθεστώς που µε τη σειρά του συµβάλλει 
στο διεθνή αγώνα αντιµετώπισης της σύγχρονης εγκληµατικότητας, 
έκφανση της οποίας συνιστά και το φαινόµενο της παιδικής 
πορνογραφίας.   
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          6.6 - Β Ο Σ Ν Ι Α  -  Ε Ρ Ζ Ε Γ Ο Β Ι Ν Η339
 

 

6.6α – Τα επιµέρους ποινικά δίκαια των «ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ» 

     
    Για το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων πρέπει κανείς να εξετάσει 
τα ιδιαίτερα ποινικά δίκαια των επιµέρους οντοτήτων της χώρας, καθώς 
η διάκριση µεταξύ τους είναι υπαρκτή και συνταγµατικά κατοχυρωµένη. 
Τα ποινικά δίκαια που ισχύουν στη χώρα είναι τέσσερα. Σε επίπεδο 
επικράτειας ισχύει ο ποινικός κώδικας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης340 
ενώ σε επίπεδο οντοτήτων υφίστανται ο ποινικός κώδικας της 
Οµοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης341, ο ποινικός κώδικας της 
∆ηµοκρατίας "Srpska" και ο ποινικός κώδικας της αυτοδιοικούµενης 
περιοχής του Brcko. Σχετικά όµως µε το αδίκηµα της πορνογραφίας 
ανηλίκων πρόβλεψη υφίσταται  µόνο στους ποινικούς κώδικες των 
επιµέρους οντοτήτων. Για την οικονοµία λοιπόν της παρούσης µελέτης 
θα ακολουθήσει η εξέταση όλων των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων 
και η συγκριτική τους επισκόπηση, τοποθετούµενη στο γενικότερο ήδη 
διαµορφούµενο πλαίσιο νοµοθετικών προβλέψεων του αδικήµατος στα 
νοµοθετικά συστήµατα των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. Θα προηγηθεί η 
παράθεση των νοµοθεσιών των επιµέρους οντοτήτων και θα 
ακολουθήσει συνολικά ο απαιτούµενος σχολιασµός. 
 
Α.-  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ
342 

 
      Για την προσέγγιση της άποψης του νοµοθέτη της συγκεκριµένης 
οντότητας θα αναφερθούµε στα κύρια άρθρα που αφορούν το αδίκηµα 
της πορνογράφησης των ανηλίκων (άρθρα 211 και 212)343, αλλά και 
                                                
339   Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα Β-Ε, ΠΒΟ1. 
340Για την έκδοση του κώδικα στην αγγλική γλώσσα βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα:  
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/4_Theme_Files/Country_Profiles/legislation/CT%20Legislation%
20-%20BiH%20Criminal%20Code.pdf  [accessed 12/04/2013] 
341Σχετικά µε σχολιασµούς του οµοσπονδιακού ποινικού κώδικα βλ.  Bubalović Τ. (sudac Vrhovnog 
suda Federacije BiH ) Federalno Ministarstvo pravde, krivicni zakon federacije Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo 1999 
342 Για την έκδοση του κώδικα στην αγγλική γλώσσα βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα: 
http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/4_Theme_Files/Country_Profiles/legislation/CT%20Legislation%
20-%20BiH%20FBIH%20Criminal%20Code.pdf  [accessed 12/04/2013]  
343                                             Άρθρο 211 
                                       Εκµετάλλευση παιδιού ή Εφήβου για  Πορνογραφία 
 (1) Όποιος «καταγράφει»  παιδί ή έφηβο µε σκοπό την δηµιουργία φωτογραφίας, 
οπτικοακοουστικού υλικού ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή κατέχει ή εισάγει ή 
πωλεί ή διανέµει ή επιδεικνύει τέτοιο υλικό, ή προκαλεί τα πρόσωπα αυτά να συµµετέχουν σε 
πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση ενός έως πέντε ετών. 
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επικουρικά στα άρθρα σχετικά µε τις ποινές (άρθρα 41, 42, 43 και 47) 
και µε τις ηλικιακές διακρίσεις των ανηλίκων (άρθρα 64 και 69)344 και 
συγκεκριµένα, στο άρθρο 211 ΠΚ τυποποιείται κυρίως το αδίκηµα της 
πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ στο άρθρο 212 ΠΚ ποινικοποιείται η 
συµπεριφορά που εξοικειώνει τον ανήλικο µε την πορνογραφία.  
     Έτσι κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 211 ΠΚ, επιβάλλεται  
φυλάκιση ενός έως πέντε ετών, σε εκείνον που «καταγράφει»  παιδί ή 
έφηβο µε σκοπό την δηµιουργία φωτογραφίας, οπτικοακοουστικού 
υλικού ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή κατέχει ή 
εισάγει ή πωλεί ή διανέµει ή επιδεικνύει τέτοιο υλικό, ή προκαλεί τα 
πρόσωπα αυτά να συµµετέχουν σε πορνογραφική παράσταση. Στη 
δεύτερη παράγραφο του άρθρου ρυθµίζεται η τύχη των µέσων τέλεσης 
αλλά και των προϊόντων του εγκλήµατος. 
     Σύµφωνα δε µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 212 ΠΚ, όποιος 
πουλάει σε παιδί, του επιδεικνύει ή του καθιστά διαθέσιµο,  µέσω µιας 
δηµόσιας έκθεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κείµενα, εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή 
παρουσιάζει στο παιδί πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Οµοίως στη δεύτερη  παράγραφο ρυθµίζεται η τύχη των µέσων τέλεσης 
και των προϊόντων του εγκλήµατος.  
     Προς διευκόλυνση  µελέτης των παραπάνω άρθρων κρίνεται σκόπιµο 
να αναφερθούµε επιπλέον  και στα άρθρα που σχετίζονται µε το σύστηµα 
ποινών της οντότητας, όσο και µε την κατηγοριοποίηση των ανηλίκων.  
     Συγκεκριµένα κατά το άρθρο 41 ΠΚ, στους ποινικά υπεύθυνους 
δράστες αξιοποίνων πράξεων επιβάλλονται ως ποινές, η φυλάκιση και η 
χρηµατική ποινή, ενώ κατά το άρθρο 42 ΠΚ, οι επιδιωκόµενοι σκοποί 
των  ποινών του  ποινικού κώδικα της οντότητας είναι τόσο 
ειδικοπροληπτικοί, όσο και γενικοπροληπτικοί και αφορούν τόσο τον 
ίδιο τον δράστη (αποτροπή τέλεσης αδικηµάτων αλλά και µελλοντική 
του βελτίωση για µη τέλεση αδικηµάτων) όσο και τους τρίτους (θετική 
επίδραση προς αποφυγή τέλεσης αδικηµάτων) ενώ επιπλέον σκοπό 

                                                                                                                                       
 (2) Αντικείµενα που  προορίζονται ή χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη του ποινικού 
αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατάσχονται και αντικείµενα 
που  παράγονται από τη διάπραξη του ποινικού αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
κατάσχονται και καταστρέφονται. 

Άρθρο 212 
Παρουσίαση πορνογραφίας σε παιδί 

 (1) Όποιος πουλάει σε παιδί, του επιδεικνύει ή του καθιστά διαθέσιµο  µέσω µιας δηµόσιας 
έκθεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικου περιεχοµένου ή παρουσιάζει στο παιδί πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
 (2) Τα αναφερόµενα στην πρώτη παράγραφο  του παρόντος άρθρου κατάσχονται. 
344Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα Β-Ε, ΠΒΟ2Β. 
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συνιστά η µε πανηγυρικό τρόπο εκ µέρους της πολιτείας έκφραση της 
κοινωνικής αποδοκιµασίας για το ποινικό αδίκηµα. 
    Κατά το άρθρο 43 ΠΚ, Η ποινή της φυλάκισης δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των τριάντα ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των είκοσι ετών (1η 
παρ). Για τις σοβαρότερες µορφές σοβαρών εγκληµάτων που 
διαπράττονται µε πρόθεση µπορεί να προβλέπεται ποινή φυλάκισης  από 
20 έως 45 έτη, που ονοµάζεται και µακροχρόνια φυλάκιση (2η παρ) . 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 ΠΚ, παιδί, είναι πρόσωπο που δεν έχει 
συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, ενώ  ανήλικος, είναι πρόσωπο 
που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κατά δε το άρθρο 
84 ΠΚ, σε ανήλικο που κατά το χρόνο διάπραξης του εγκλήµατος 
συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του, αλλά όχι το 16ο έτος 
(προέφηβος ή νέος ανήλικος),  µπορεί να επιβάλλονται µόνο 
αναµορφωτικά  µέτρα, ενώ σε ανήλικο που κατά το χρόνο διάπραξης του 
εγκλήµατος συµπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του, αλλά όχι το 18ο 
έτος (έφηβος ή ώριµος ανήλικος), µπορούν να επιβληθούν αναµορφωτικά 
µέτρα, υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο και µόνο 
κατ 'εξαίρεση µπορεί να διαταχθεί ο εγκλεισµός του σε αναµορφωτικό 
καστάστηµα ανηλίκων. 
  
Β.-  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «ΣΕΡΠΣΚΑ»

345
  

   
    Για την προσέγγιση της άποψης του νοµοθέτης της συγκεκριµένης 
οντότητας θα αναφερθούµε στα κύρια άρθρα που αφορούν το αδίκηµα 
της πορνογράφησης των ανηλίκων (άρθρα 199 και 200)346, αλλά και 

                                                
345Για την έκδοση του στη σερβική γλώσσα µε όλες τις αλλαγές του βλ. στην ιστοσελίδα: 
http://www.projuris.org/index.php?option=com_content&view=category&id=210:zakonibosneiherceg
ovine&layout=blog&Itemid=425  [accessed 12/04/2013] 
346             Εκµετάλλευση των παιδιών και των ανηλίκων για την πορνογραφία 
                                                                         Άρθρο 199 
 (1) Όποιος κακοµεταχειρίζεται παιδί ή έφηβο για την δηµιουργία  εικόνας, οπτικοακουστικού 
υλικού ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου, ή κακοµεταχειρίζεται το παιδί και τον 
έφηβο για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από ένα έως οκτώ έτη (όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 01-967/2010 της 7/7/10). 
 (2) Τα αντικείµενα και τα µέσα  της παραγράφου 1 κατάσχονται. 

Παραγωγή, Κατοχή και προβολή της παιδικής πορνογραφίας 
Άρθρο 200 

 (1) Όποιος κατέχει, προσφέρει, διανένει, επιδεικνύει, ή µε δηµόσια έκθεση ή µε άλλο τρόπο 
καθιστά διαθέσιµα κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα που παρουσιάζουν παιδική 
πορνογραφία ή όποιος παράγει, αποκτά ή κατέχει τα υλικά της δηµιουργίας τους ή παρουσιάζει σε  
παιδί πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε  φυλάκιση µέχρι τρία έτη. 
 (2) Αν η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαπράχθηκε σε βάρος προσώπου ηλικίας 
κάτω των 16 ετών, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες έως πέντε έτη. 
  (3) Εάν οι πράξεις που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους τελέστηκαν διά µέσων 
δηµόσιας πληροφόρησης  ή µέσω του ∆ιαδικτύου, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως 
οκτώ έτη. 
 (4) Ο όρος παιδική πορνογραφία, κατά την έννοια της διάταξης αυτής αναφέρεται σε 
πορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται: 
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επικουρικά στα άρθρα σχετικά µε τις ποινές (άρθρα 28, 29, 31α και 35) 
και µε τις ηλικιακές διακρίσεις των ανηλίκων (άρθρα 2 και 84)347.  
  Κατά την πρώτη λοιπόν παράγραφο του άρθρου 199 ΠΚ, όποιος 
κακοµεταχειρίζεται παιδί ή έφηβο για την δηµιουργία  εικόνας, 
οπτικοακουστικού υλικού ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού 
περιεχοµένου, ή κακοµεταχειρίζεται το παιδί και τον έφηβο για 
πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από ένα έως 
οκτώ έτη (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 01-967/2010 της 
7/7/10). Σύµφωνα δε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 200, τιµωρείται 
µε φυλάκιση µέχρι τρία έτη, εκείνος που κατέχει, προσφέρει, διανέµει, 
επιδεικνύει, ή µε δηµόσια έκθεση ή µε άλλο τρόπο καθιστά διαθέσιµα 
κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα που 
παρουσιάζουν παιδική πορνογραφία ή όποιος παράγει, αποκτά ή κατέχει 
τα υλικά της δηµιουργίας τους ή παρουσιάζει σε  παιδί πορνογραφική 
παράσταση. Κατά την δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, αν η πράξη 
της προηγούµενης παραγράφου διαπράχθηκε σε βάρος προσώπου 
ηλικίας κάτω των 16 ετών, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι 
µήνες έως πέντε έτη, ενώ αν οι πράξεις που αναφέρονται στις 
προηγούµενες παραγράφους τελέστηκαν διά µέσων δηµόσιας 
πληροφόρησης  ή µέσω του ∆ιαδικτύου, ο δράστης τιµωρείται µε 
φυλάκιση από ένα έως οκτώ έτη (3η παρ). Τέλος στη τέταρτη παράγραφο, 
µας εκπλήττει ο νοµοθέτης καθώς προβαίνει σε εξειδίκευση του όρου 
παιδική πορνογραφία, που είναι πορνογραφικό υλικό στο οποίο 
απεικονίζονται: α) ένα παιδί ή ανήλικος που συµµετέχει σε µια προφανή 
σεξουαλική συµπεριφορά, και β) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού ή ανηλίκου 
να συµµετέχει σε  προφανή σεξουαλική συµπεριφορά. 
     Για την ορθή όµως αξιολόγηση και εξέταση των στοιχείων των 
ανωτέρω άρθρων κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν επιπλέον και  οι  
διατάξεις που σχετίζονται µε το σύστηµα ποινών της οντότητας, όσο και 
µε την κατηγοριοποίηση των ανηλίκων. 
     Έτσι σύµφωνα µε το άρθρο 28 ΠΚ, οι επιδιωκόµενοι σκοποί των  
ποινών του  ποινικού κώδικα της οντότητας είναι τόσο 
ειδικοπροληπτικοί, όσο και γενικοπροληπτικοί και αφορούν τόσο τον 
ίδιο τον δράστη (αποτροπή τέλεσης αδικηµάτων αλλά και µελλοντική 
του βελτίωση για µη τέλεση αδικηµάτων) όσο και τους τρίτους (θετική 
επίδραση προς αποφυγή τέλεσης αδικηµάτων) ενώ επιπλέον σκοπό 
συνιστά η µε πανηγυρικό τρόπο εκ µέρους της πολιτείας έκφραση της 
κοινωνικής αποδοκιµασίας για  την αξιόποινη πράξη και της ανάγκης 
σεβασµού των νόµων. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 ΠΚ, στο δράστη 

                                                                                                                                       
 α) ένα παιδί ή ανήλικος που συµµετέχει σε µια προφανή σεξουαλική συµπεριφορά, και β) 
ρεαλιστικές εικόνες παιδιού ή ανηλίκου να συµµετέχει σε  προφανή σεξουαλική συµπεριφορά. 
 (5) Τα αντικείµενα και τα µέσα  των παρ. 1 και 2 κατάσχονται. 
347Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα Β-Ε, ΠΒΟ2Β. 
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αξιόποινης πράξης που κρίνεται ένοχος, επιβάλλονται οι ποινές της  
µακροχρόνιας φυλάκισης, της φυλάκισης και της χρηµατικής ποινής. 
Κατά το 31α, µακροχρόνια φυλάκιση επιβάλλεται για τις βαρύτερες 
µορφές βαρέων αξιόποινων πράξεων από πρόθεση τελούµενες και µπορεί 
να διαρκέσει από  25 χρόνια, έως 45 χρόνια ενώ κατά το άρθρο 32 ΠΚ, η 
ποινή της φυλάκισης δεν µπορεί να διαρκεί λιγότερο από 30 ηµέρες, ούτε 
περισσότερο από 20 χρόνια. 
     Σύµφωνα µε το άρθρο 84 ΠΚ, σε ανήλικους που κατά τον χρόνο 
τέλεσης της αξιόποινης πράξης δεν είχαν συµπληρώσει το 14ο έτος της 
ηλικίας τους (παιδιά) δεν µπορεί να επιβάλλονται ποινικές συνέπειες ενώ 
κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 69 ΠΚ, σε ανήλικο που κατά τον 
χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης είχε συµπληρωµένο το 14ο έτος της 
ηλικίας του, όχι όµως και το 16ο έτος (προέφηβος ή νέος ανήλικος), 
µπορούν να επιβάλλονται µόνο αναµορφωτικά µέτρα ενώ σε  ανήλικο 
που κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης είχε συµπληρωµένο 
το 16ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο έτος (έφηβος ή ώριµος 
ανήλικος), επιβάλλονται αναµορφωτικά µέτρα,  υπό τους 
προβλεπόµενους στον παρόντα νόµο όρους και µόνο κατ’ εξαίρεση 
µπορεί να επιβάλλεται εγκλεισµός σε αναµορφωτικό κατάστηµα 
ανηλίκων (2η παρ). 
 

Γ.-  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ   

“BRCKO”
348 

 
   Ο ποινικός κώδικας της επαρχίας αυτής συστήθηκε το έτος 2000, 
επανασυστήθηκε τρία χρόνια µετά και απολύτως πρόσφατα, προ ολίγων 
µηνών δηµοσιεύθηκε ο νέος ποινικός της κώδικας, οπότε µπορούµε να 
επιχαίρουµε για την επικαιρότητα της άποψης του εν λόγω νοµοθέτη.  
   Προσεγγίζοντας λοιπόν την άποψή του θα αναφερθούµε στα κύρια 
άρθρα που αφορούν το αδίκηµα της πορνογράφησης των ανηλίκων 
(άρθρα 208 και 209)349, αλλά και επικουρικά στα άρθρα σχετικά µε τις 

                                                
348Για την έκδοσή του στην αγγλική γλώσσα, βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα: 
https://www.google.gr/#q=legislation+criminal+code+of+brcko+district  [accessed 12/04/2013] 
349                                                         Άρθρο 208 

 Εκµετάλλευση παιδιού ή Εφήβου για  Πορνογραφία 
 (1) Όποιος «καταγράφει»  παιδί ή έφηβο µε σκοπό την δηµιουργία φωτογραφίας, 
οπτικοακοουστικού υλικού ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή κατέχει ή εισάγει ή 
πωλεί ή διανέµει ή επιδεικνύει τέτοιο υλικό, ή προκαλεί τα πρόσωπα αυτά να συµµετέχουν σε 
πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση ενός έως πέντε ετών. 
 (2) Αντικείµενα που  προορίζονται ή χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη του ποινικού 
αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατάσχονται και αντικείµενα 
που  παράγονται από τη διάπραξη του ποινικού αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
κατάσχονται και καταστρέφονται. 

 Άρθρο 209 
        Παρουσίαση πορνογραφίας σε παιδί 
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ποινές (άρθρα 41, 42, 43, 43β και 47) και µε τις ηλικιακές διακρίσεις των 
ανηλίκων (άρθρα 2 και 84)350 και συγκεκριµένα, στο άρθρο 208 ΠΚ 
τυποποιείται κυρίως το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ στο 
άρθρο 209 ΠΚ ποινικοποιείται η συµπεριφορά που εξοικειώνει τον 
ανήλικο µε την πορνογραφία.  
     Έτσι κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 208 ΠΚ, επιβάλλεται  
φυλάκιση ενός έως πέντε ετών, σε εκείνον που «καταγράφει»  παιδί ή 
έφηβο µε σκοπό την δηµιουργία φωτογραφίας, οπτικοακοουστικού 
υλικού ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή κατέχει ή 
εισάγει ή πωλεί ή διανέµει ή επιδεικνύει τέτοιο υλικό, ή προκαλεί τα 
πρόσωπα αυτά να συµµετέχουν σε πορνογραφική παράσταση. Στη 
δεύτερη παράγραφο του άρθρου ρυθµίζεται η τύχη των µέσων τέλεσης 
αλλά και των προϊόντων του εγκλήµατος. 
     Σύµφωνα δε µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 209 ΠΚ, όποιος 
πουλάει σε παιδί, του επιδεικνύει ή του καθιστά διαθέσιµο,  µέσω µιας 
δηµόσιας έκθεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κείµενα, εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή 
παρουσιάζει στο παιδί πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Οµοίως στη δεύτερη  παράγραφο ρυθµίζεται η τύχη των µέσων τέλεσης 
και των προϊόντων του εγκλήµατος.  
     Προς διευκόλυνση  µελέτης των παραπάνω άρθρων κρίνεται σκόπιµο 
να αναφερθούµε επιπλέον  και στα άρθρα που σχετίζονται µε το σύστηµα 
ποινών της οντότητας, όσο και µε την κατηγοριοποίηση των ανηλίκων.  
     Συγκεκριµένα κατά το άρθρο 41 ΠΚ, στους ποινικά υπεύθυνους 
δράστες αξιοποίνων πράξεων επιβάλλονται ως ποινές, η φυλάκιση, η 
µακροχρόνια φυλάκιση και η χρηµατική ποινή, ενώ κατά το άρθρο 42 
ΠΚ, οι επιδιωκόµενοι σκοποί των  ποινών του  ποινικού κώδικα της 
οντότητας είναι τόσο ειδικοπροληπτικοί, όσο και γενικοπροληπτικοί και 
αφορούν τόσο τον ίδιο τον δράστη (αποτροπή τέλεσης αδικηµάτων αλλά 
και µελλοντική του βελτίωση για µη τέλεση αδικηµάτων) όσο και τους 
τρίτους (θετική επίδραση προς αποφυγή τέλεσης αδικηµάτων) ενώ 
επιπλέον σκοπό συνιστά η µε πανηγυρικό τρόπο εκ µέρους της πολιτείας 
έκφραση της κοινωνικής αποδοκιµασίας για το ποινικό αδίκηµα. 
    Κατά το άρθρο 43 ΠΚ, η ποινή της φυλάκισης δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των τριάντα ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των είκοσι ετών (1η 
παρ) ενώ κατά το άρθρο 43β ΠΚ η µακροχρόνια φυλάκιση επιβάλλεται 

                                                                                                                                       
 (1) Όποιος πουλάει σε παιδί, του επιδεικνύει ή του καθιστά διαθέσιµο  µέσω µιας δηµόσιας 
έκθεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κείµενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικου περιεχοµένου ή παρουσιάζει στο παιδί πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
 (2) Τα αναφερόµενα αντικειµενα στην πρώτη παράγραφο  του παρόντος άρθρου κατάσχονται. 
350Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα Β-Ε, ΠΒΟ2Γ. 
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στις σοβαρότερες µορφές σοβαρών εγκληµάτων που διαπράττονται µε 
πρόθεση και µπορεί να διαρκεί  από 21 έως 45 έτη. 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 ΠΚ, παιδί, είναι πρόσωπο που δεν έχει 
συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, ενώ  ανήλικος, είναι πρόσωπο 
που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κατά δε το άρθρο 
84 ΠΚ, σε ανήλικο που κατά το χρόνο διάπραξης του εγκλήµατος 
συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του, αλλά όχι το 16ο έτος 
(προέφηβος ή νέος ανήλικος),  µπορεί να επιβάλλονται µόνο 
αναµορφωτικά  µέτρα, ενώ σε ανήλικο που κατά το χρόνο διάπραξης του 
εγκλήµατος συµπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του, αλλά όχι το 18ο 
έτος (έφηβος ή ώριµος ανήλικος), µπορούν να επιβληθούν αναµορφωτικά 
µέτρα, υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο και µόνο 
κατ 'εξαίρεση µπορεί να διαταχθεί ο εγκλεισµός του σε αναµορφωτικό 
καστάστηµα ανηλίκων. 

6.6β – Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
      Οι ποινικές νοµοθεσίες όλων των οντοτήτων της χώρας έχουν 
θεσπισθεί πρόσφατα, ενώ έχουν αναθεωρηθεί οι περισσότερες εντός του 
2010. Άπαντες οι ποινικοί κώδικες θεσπίσθηκαν κατά το έτος 2003, ενώ 
ο µεν κώδικας της σερβικής δηµοκρατίας τροποποιήθηκε κατά το Μάιο 
του 2010, ο δε της αυτόνοµης επαρχίας του Brcko, τροποποιήθηκε δύο 
φορές, κατά τα έτη 2005 και 2010 και επανασυστήθηκε κατά το έτος 
2013. ∆ικαιούµαστε λοιπόν να ισχυριζόµαστε πως το εν γένει 
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της χώρας είναι απολύτως σύγχρονο και 
επίκαιρο ή τουλάχιστον ότι το όποιο σηµερινό καθεστώς συνιστά 
επίκαιρη και συνειδητή επιλογή των σύγχρονων νοµοθετών των 
επιµέρους οντοτήτων. 
     Πριν προσεγγίσουµε και εξετάσουµε αναλυτικότερα το πλαίσιο 
προστασίας που καθορίζεται για το ανήλικο πρόσωπο από τις ανωτέρω 
διατάξεις  έναντι της αξιόποινης συµπεριφοράς πορνογράφησής του, 
αξίζει να σηµειώσουµε πως παρατηρεί κανείς από µία και µόνο πρόχειρη 
ανάγνωση των ανωτέρω διατάξεων τις ποιοτικές και ποσοτικές 
διαφοροποιήσεις που υφίστανται ανάµεσα στις σχετικές νοµοθετικές 
θέσεις  των επιµέρους οντοτήτων. 
    Ο νοµοθέτης της αυτόνοµης επαρχίας Brcko ακολουθεί την ίδια 
στρατηγική αντιµετώπισης του αδικήµατος, µε εκείνη του 
οµοσπονδιακού της Β-Ε, ενώ έκπληξη και εντύπωση προκαλεί η 
θαρραλέα και σύγχρονη αντιµετώπιση του ζητήµατος από τον Σέρβο 
νοµοθέτη, ο οποίος ξεπερνώντας ακόµη και εκείνον της «µητέρας 
πατρίδος» Σερβίας, επικαιροποίησε την απάντησή του στο έγκληµα. Ενώ 
λοιπόν τα σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα της οµοσπονδίας Β-Ε (άρ. 
211 και 212 ΠΚ), είναι ακριβώς τα ίδια και µάλιστα µε πιστή κατά λέξη 
µεταφορά, µε εκείνα του ποινικού κώδικα της αυτόνοµης επαρχίας του 
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Brcko (άρ. 208 και 209 ΠΚ), στα αντίστοιχα άρθρα (αρ. 199 και 200 ΠΚ) 
του ποινικού κώδικα της ∆ηµοκρατίας Σέρπσκα (δηλ. της σερβικής 
∆ηµοκρατίας)351 παρατηρεί κανείς µία σηµαντική ποιοτική 
διαφοροποίηση, σχετικά µε την αντεγκληµατική της εµβέλεια, όσο όµως 
και ποσοτική σε σχέση µε της προβλεπόµενες ποινές.  
    Αυτό κατ’ ανάγκη οδηγεί σε µία συγκριτική αναφορά στις δύο 
κατηγορίες ποινικών προβλέψεων και αδυναµία συγχρόνως του 
προσδιορισµού µιας κοινής  συνισταµένης, όσο αφορά την από κοινού 
αντιµετώπιση του αδικήµατος, συνολικά από το κράτος της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης.  
   Η πρώτη κατηγορία των νοµοθετών πρόκρινε ως τιµωρητέες δύο 
συµπεριφορές, ήτοι την εκµετάλλευση ανηλίκων για σκοπούς 
πορνογραφικούς που τιµωρεί µε φυλάκιση από 1 έως 5 έτη και την 
παρουσίαση της πορνογραφίας σε παιδί (και όχι γενικά σε ανήλικο) την 
οποία και τιµωρεί, είτε µε χρηµατική ποινή, είτε µε φυλάκιση, έως 1 έτος.  
  Από την άλλη πλευρά ο νοµοθέτης της σερβικής δηµοκρατίας πρόκρινε 
ως τιµωρητέα όχι µόνο την εκµετάλλευση του ανηλίκου για 
πορνογραφικούς σκοπούς, την οποία και αντιµετωπίζει αυστηρότερα 
αλλά την ενώπιον οποιουδήποτε -και όχι κατ’ ανάγκη ενώπιον ανηλίκου- 
παρουσίαση παιδικής πορνογραφίας –και όχι της πορνογραφίας 
γενικότερα- την οποία τιµωρεί αυστηρότερα, από όσο  τιµωρούν οι 
οµόλογοί του, των άλλων οντοτήτων, την παρουσίαση της εν γένει 
πορνογραφίας σε παιδιά. Μάλιστα τιµωρεί την παρουσίαση παιδικής 
πορνογραφίας  ακόµη αυστηρότερα, όταν αυτή λαµβάνει χώρα, σε βάρος 
του παιδιού. Επιπλέον  ο Σέρβος νοµοθέτης της Β-Ε προχωρά ακόµη 
περισσότερο και ποινικοποιεί όχι  απλά την κατοχή τέτοιου υλικού 
παιδικής πορνογραφίας αλλά ακόµη και την κατοχή των υλικών της 
δηµιουργίας τέτοιων αντικειµένων παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα η 
πρωτοβουλία αυτή του Σέρβου νοµοθέτη ξεπερνά σε αυστηρότητα ακόµη 
και την πρόβλεψη του Έλληνα νοµοθέτη για το ζήτηµα αυτό, ο οποίος 
τιµωρεί µεν την κατοχή, αλλά και µόνο υλικού παιδικής πορνογραφίας 
και όχι των µέσων δηµιουργίας του. Στο οικείο σηµείο παρακάτω θα 
αναπτύξουµε την θέση µας σε σχέση µε την όποια δικαιολόγηση της εν 
λόγω στάσης του Σέρβου νοµοθέτη.  
     Περαιτέρω ο νοµοθέτης της σερβικής οντότητας προέβη σε  µία 
απολύτως αναγκαία εξειδίκευση της έννοιας «παιδική πορνογραφία», 
κάτι που απέφυγε να πράξει ακόµη και ο Σέρβος νοµοθέτης της 
«µητέρας-πατρίδας». Η εξειδίκευση της έννοιας έχει ήδη -στην παρούσα 
εργασία- δικαιολογηθεί, ως ανάγκη, καθόσον η χρήση αορίστων εννοιών 
δεν συνάδει µε την φιλοσοφία ενός φιλελεύθερου ποινικονοµοθετικού 

                                                
351Περισσότερα σχόλια βλ. Ameicko Udrezenje pravnika: Pravna inicijativa za centralnu Evropu I 

Euroaziju (ABA/CEELI). Krivicni zakon republike srpske. Sarajevo, Ava Ceeli, 2003 
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πνεύµατος ενώ αποτελούν πηγή δυσλειτουργίας της ∆ικαιοσύνης και 
τραυµατισµού του περί δικαίου αισθήµατος. 
     Η δηµιουργία σοβαρών και ποικίλων προβληµάτων και µάλιστα εκ 
διαµέτρου αντιθέτων, όπως για παράδειγµα, η απαλλαγή ενόχων που 
εκµεταλλεύονται αόριστες έννοιες κινούµενοι στα «σκοτεινά της» πεδία,  
ή αντίθετα η τιµώρηση µη ενόχων, που λαµβάνει χώρα µε πρόσχηµα 
τέτοιες αόριστες έννοιες, στο όνοµα «υψηλότερων» έννοµων αγαθών 
(που συνήθως εξυπηρετούνται από τέτοιες έννοιες). Το πρόβληµα  
έγκειται, όχι στο εάν οφείλει ο νοµοθέτης να χρησιµοποιεί απτές, 
κατανοητές και συγκεκριµένες έννοιες, όσο στον τρόπο µε τον οποίο το 
πετυχαίνει, διότι µία ατελής εξειδίκευση, ισοδυναµεί µε µη εξειδίκευση.  
    Στη προκείµενη περίπτωση τόλµησε ο Σέρβος νοµοθέτης να 
περιγράψει τα όρια της ιδιαίτερα «ελαστικής» έννοιας της παιδικής 
πορνογραφίας, επικεντρωνόµενος  στα στοιχεία και σηµεία που κρίνει  
απαραίτητα για την σύστασή της και επιτρέποντας έτσι την 
απενοχοποίηση συµπεριφορών που κινούνται εκτός των ορίων της 
περιγραφόµενης έννοιας. Στο σηµείο αυτό θα επανέλθουµε εξετάζοντας 
εγγύτερα το αποτέλεσµα της προσπάθειας του Σέρβου νοµοθέτη.  
   Αξίζει ακόµη να σηµειώσουµε την διαφοροποίηση στη ποινική 
αντιµετώπιση που επιφυλάσσει ο Σέρβος νοµοθέτης στους δράστες 
παιδικής πορνογραφίας που χρησιµοποιούν µέσα δηµόσιας 
πληροφόρησης και το διαδίκτυο, αν και η ρύθµιση –όπως παρακάτω θα 
αναπτύξω- τυγχάνει ατελής. Τέλος η ποινική αντιµετώπιση που 
επιφυλάσσουν οι νοµοθέτες της Β-Ε στους δράστες των σχετικών 
αδικηµάτων, αν και διαφέρει ανάµεσά τους, ωστόσο τυγχάνει γενικότερα 
ήπια. Σε ελάχιστες περιπτώσεις διακρίνει κανείς περιπτώσεις τιµώρησης 
του δράστη µε ποινές κάθειρξης και όπου αυτό προβλέπεται –µόνο από 
τον Σέρβο νοµοθέτη- αυτό συµβαίνει µέσα σε ευρύτερα όρια ποινής που 
ξεκινούν από ολιγόχρονη φυλάκιση. 

6.6γ – Έννοµο αγαθό352 

   Η διαφοροποίηση της τυποποίησης του αδικήµατος από τους τρεις 
νοµοθέτες των οντοτήτων της χώρας δηµιουργεί αντίστοιχα και 
διαφοροποιηµένα επίπεδα προστασίας των εννόµων αγαθών.  
   Η πρώτη κατηγορία από αυτούς (οµοσπονδιακός της Β-Ε και 
νοµοθέτης της αυτόνοµης επαρχίας του Brcko) έχει επιλέξει την 
προστασία του εννόµου αγαθού της ανηλικότητας µε την τιµώρηση διά 
του άρθρου 211 ΠΚ και 208 ΠΚ, αντίστοιχα, της εκµετάλλευσης κάθε 

                                                
352Το άρθρο 211 του οµοσπονδιακού ποινικού κώδικα περιλαµβάνεται στο 19ο κεφάλαιο υπό τον τίτλο 
«Εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και ηθικής», το άρθρο 199 του ποινικού κώδικα των 
σέρβων της Βοσνίας περιλαµβάνεται στο 19ο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας 
ακεραιότητας» και το άρθρο 208 του ποινικού κώδικα του Brcko districkt περιλαµβάνεται στο 19ο 
κεφάλαιο υπό τον τίτλο «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και ηθικής» 
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ανήλικου για πορνογραφικούς σκοπούς.  Η αδιαβάθµητη προστασία 
όλων των ανηλίκων στις διατάξεις αυτές είναι αδιαµφισβήτητη, ενώ 
εναπόκειται στον εκάστοτε εφαρµοστή του δικαίου να επιµετρήσει το 
στοιχείο της ηλικίας του θύµατος κατά την επιβολή της ποινής. Με τα 
άρθρα  212 ΠΚ και 209 ΠΚ, αντίστοιχα, τιµωρεί την σε βάρος  των 
παιδιών παρουσίαση της εν γένει πορνογραφίας. Επιλέγει την ηλικία των 
14 ετών για να θέσει τα όρια τιµώρησης της συµπεριφοράς της, 
θεωρώντας προφανώς τους υπερδεκατετράχρονους ανήλικους, 
δικαιούµενους σε εξοικείωση µε µία τέτοια παρουσίαση. Ουσιαστικά µε 
τις συγκεκριµένες διατάξεις προστατεύει το έννοµο αγαθό της γενετήσιας 
προσωπικότητας ή και αξιοπρέπειας των µικρότερων των 14 ετών 
ανηλίκων ενώ «απαλλάσσει» από την προστασία το ίδιο έννοµο αγαθό  
των µεγαλύτερων ανηλίκων. 
   Ο Σέρβος  νοµοθέτης προσεγγίζει την προστασία του εννόµου αγαθού 
µε στόχο κυρίως τον πορνογραφούµενο ανήλικο, του οποίου την 
γενετήσια ανηλικότητα προστατεύει, µε την τιµώρηση όχι µόνο της 
καθαυτής  πορνογράφησής του, αλλά ακόµη και της ενώπιόν του 
παρουσίασης  πορνογραφικής παράστασης. Η ήπια ποινική αντιµετώπιση 
του δράστη των προαναφερόµενων άρθρων από όλους της νοµοθέτες της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης συνιστά την κυριότερη ίσως ρωγµή ή µάλλον 
το ρήγµα στο όποιο δοµούµενο σύστηµα προστασίας του εννόµου 
αγαθού της γενετήσιας ανηλικότητας στη χώρα.   

6.6δ  -  Περιγραφή των αδικηµάτων και των ποινών 

Ξεκινώντας την επί µέρους εξέταση της βασικής µορφής 
πορνογραφίας ανηλίκων των άρθρων 211, 208  και 199 του ποινικού 
κώδικα, όλων των νοµοθετών των επιµέρους οντοτήτων της Β-Ε, 
αντίστοιχα,  διαπιστώνουµε  τον ίδιο τρόπο σύστασης της διάταξης µε 
εκείνον της αντίστοιχης ελληνικής ποινικής διάταξης (348Α), ήτοι την 
τυποποίηση ενός µικτώς υπαλλακτικού εγκλήµατος, µε τους διάφορους 
τρόπους τέλεσής του, να δύνανται να εναλλάσσονται στην προσβολή του 
ίδιου εννόµου αγαθού, στοιχειοθετώντας  την διάπραξη ενός και µόνο 
εγκλήµατος. 

 Έτσι λοιπόν µε βάση την θέση των νοµοθετών της οµοσπονδίας Β-Ε 
και της αυτόνοµης επαρχίας του Brcko (άρθρα 211 και 208 ΠΚ, 
αντίστοιχα) δράστης του αδικήµατος είναι εκείνος που  «καταγράφει»  
παιδί ή έφηβο –προφανώς µε οποιοδήποτε κατάλληλο προς τούτο µέσο- 
µε σκοπό την δηµιουργία φωτογραφίας, οπτικοακοουστικού υλικού ή 
άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου, καθώς και εκείνος 
που  κατέχει, εισάγει,  πωλεί, διανέµει ή επιδεικνύει τέτοιο υλικό και 
τέλος  εκείνος που προκαλεί τα πρόσωπα αυτά να συµµετέχουν σε –
προφανώς δρώσα- πορνογραφική παράσταση. Η επαπειλούµενη ποινή 
είναι φυλάκιση ενός έως πέντε ετών. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 199 ΠΚ 
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του σερβικού  ποινικού κώδικα, δράστης του αδικήµατος είναι εκείνος, 
που κακοµεταχειρίζεται παιδί ή έφηβο, προκειµένου να δηµιουργήσει   
εικόνα, οπτικοακουστικό υλικό ή άλλο αντικείµενο πορνογραφικού 
περιεχοµένου καθώς και εκείνος που κακοµεταχειρίζεται το παιδί ή τον 
έφηβο, καθιστώντας το ανήλικο πρόσωπο, συµµέτοχο σε δρώσα 
πορνογραφική παράσταση. Η προβλεπόµενη ποινή µέχρι και τον Ιούνιο 
του 2010 ήταν φυλάκιση από έξι  µήνες, έως πέντε  χρόνια, δυνάµει δε 
του άρθρου 493 του µε αριθµό  01-967 /2010 νόµου της 7-7-2010,   
τιµωρείται πλέον µε ποινή φυλάκισης, από ένα έως οκτώ έτη. 

 Η χρήση του ρήµατος (κατά κυριολεξία µεταφραζόµενο) 
«κακοµεταχειρίζεται» δεν έχει ακριβώς την έννοια που 
αντιλαµβανόµαστε, ήτοι της χρησιµοποίησης του ανηλίκου µε σύγχρονη 
πρόκληση βλάβης σε αυτόν. Στη σερβική-βοσνιακή-κροατική γλώσσα το 
ρήµα που χρησιµοποιείται «злоупотријеби» έχει περισσότερο την 
έννοια µιας  κακής χρήσης, µιας χρησιµοποίησης για κακό σκοπό.  Μετά 
την επισήµανση αυτή, η εµφανής διαφορά ανάµεσα της δύο µορφές 
διατάξεων, έχει να κάνει κυρίως µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση. 
Στην πρώτη περίπτωση ο δράστης τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από 1 
έως 5 χρόνια, ενώ στην δεύτερη, µε ποινή   από ένα  µέχρι  οκτώ έτη.  

Το κοινό αξιοπρόσεκτο στοιχείο  στις διατάξεις όλων των νοµοθετών, 
είναι η τιµώρηση της συµπεριφοράς που παρακινεί, προκαλεί ή θέτει τον 
ανήλικο, να συµµετέχει σε δρώσα πορνογραφική παράσταση.  

Η δεύτερη µορφή αδικήµατος που σχετίζεται µε την πορνογραφία 
ανηλίκων  στοιχειοθετείται στα άρθρα 212 και 209 του ποινικού κώδικα 
των νοµοθετών της οµοσπονδίας Β-Ε και της αυτόνοµης επαρχίας του 
Brcko, αντίστοιχα και στο άρθρο 200 του σερβικού ποινικού κώδικα, 
όπου αξιόποινη καθίσταται πλέον η παρουσίαση πορνογραφικού υλικού 
σε παιδιά. Σύµφωνα λοιπόν µε τα άρθρα 212 και 209 ΠΚ, τιµωρείται 
εκείνος που  πουλάει σε παιδί, επιδεικνύει ή καθιστά διαθέσιµο µέσω 
µιας δηµόσιας έκθεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κείµενα, 
φωτογραφίες, οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού 
περιεχοµένου ή παρουσιάζει στο παιδί πορνογραφική παράσταση. Η 
επαπειλούµενη ποινή είναι χρηµατική ή φυλάκιση έως ένα έτος. 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 200 παρ. 1 του σερβικού ποινικού κώδικα 
τιµωρείται εκείνος που κατέχει, προσφέρει, διανέµει, επιδεικνύει, ή µε 
δηµόσια έκθεση ή µε άλλο τρόπο καθιστά διαθέσιµα κείµενα, εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα που παρουσιάζουν παιδική 
πορνογραφία καθώς  και εκείνος που παράγει, αποκτά ή κατέχει τα υλικά 
δηµιουργίας της και εκείνος που παρουσιάζει σε  παιδί πορνογραφική 
παράσταση. Η επαπειλούµενη ποινή είναι   φυλάκιση µέχρι τρία έτη. 

 Κατά την σερβική διάταξη λοιπόν αξιόποινη τυγχάνει η παρουσίαση 
υλικού παιδικής και µόνο πορνογραφίας και µάλιστα ενώπιον 
οποιουδήποτε. Όταν δε η παρουσίαση γίνεται ενώπιον ανηλίκου ηλικίας 
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µέχρι 16 ετών, η επαπειλούµενη ποινή στην παράγραφο 2, ανέρχεται σε 
φυλάκιση από έξι µήνες έως πέντε έτη. Τέλος  στην τρίτη παράγραφο του 
άρθρου προβλέπεται η τιµώρηση της  ως άνω συµπεριφοράς όταν γίνεται 
µε την χρήση µέσων δηµόσιας πληροφόρησης και διαδικτύου, οπότε η 
ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση από ένα, έως οκτώ χρόνια.  

Σχετικά µε την διάταξη αυτή αξίζει να προσθέσουµε ότι µέχρι την 
τροποποίησή της κατά το µήνα Ιούλιο του 2010, κατά τα 
προαναφερόµενα, δεν προβλεπόταν η τιµώρηση της κατοχής τέτοιου 
υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ οι προβλεπόµενες ποινές για τα 
αδικήµατα της παραγράφου 1 ήταν χρηµατική ή φυλάκιση µέχρι ένα 
έτος, της παραγράφου 2, φυλάκιση µέχρι τρία χρόνια και της 
παραγράφου 3, φυλάκιση από έξι µήνες, µέχρι πέντε χρόνια.  
    Εντύπωση πραγµατικά προκαλεί στη διάταξη αυτή η εξειδίκευση της 
αόριστης έννοιας «παιδική πορνογραφία» στην οποία προβαίνει ο 
νοµοθέτης, θεωρώντας την, ως το υλικό στο οποίο απεικονίζεται ένα 
παιδί ή ανήλικος να συµµετέχει σε µια προφανή σεξουαλική 
συµπεριφορά ή ρεαλιστικές εικόνες παιδιού ή ανηλίκου να συµµετέχει σε  
προφανή σεξουαλική συµπεριφορά. 
       Βεβαίως αξίζει να σηµειώσουµε πως η συγκεκριµένη φράση δεν 
επινοήθηκε τυχαία. Αντίθετα συνιστά µία πιστή µεταφορά της ίδιας 
φράσης που χρησιµοποιείται και στην διεθνή σύµβαση για το 
Κυβερνοέγκληµα, όπου στο  2ο κεφάλαιο, στο 1ο τµήµα, στο 3ο τίτλο 
και στο άρθρο 9 της Σύµβασης γίνεται αναφορά στα αδικήµατα που 
σχετίζονται µε την «παιδική πορνογραφία». Στη δεύτερη λοιπόν 
παράγραφο του άρθρου 9 εξειδικεύεται η έννοια της «παιδικής 
πορνογραφίας», ως πορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται   
ανήλικος σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή πρόσωπο που 
εµφανίζεται ως ανήλικο σε τέτοια συµπεριφορά ή  ρεαλιστικές εικόνες 
που παρουσιάζουν ανήλικο σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά.  
Είναι προφανές πως ο Σερβοβόσνιος νοµοθέτης ευθυγραµµίζεται πιστά 
µε τις επιταγές της ως άνω Σύµβασης353.  
      Το πρόβληµα που αρχικά φαίνεται να δηµιουργείται αναπόφευκτα µε 
την συγκεκριµένη επιλογή του νοµοθέτη είναι η δυσκολία που προκαλεί  
η χρήση του όρου «προφανής σεξουαλική συµπεριφορά», µε την 
αµφιβολία που πάντα θα καταλείπεται, ως προς το ποια ακριβώς 

                                                
353Ασφαλώς η ίδια φράση περιλαµβάνεται και σε ανάλογους ορισµούς της έννοιας «υλικό παιδικής 
πορνογραφίας» που συναντά κανείς σε πολλά ακόµη διεθνή νοµοθετήµατα, ωστόσο θεωρούµε την 
Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα, ως το κρίσιµο νοµοθέτηµα για τον Σέρβο νοµοθέτη, καθόσον 
αφενός είναι το µόνο που προηγείται χρονικά της νοµοθέτησής του (που έλαβε χώρα, τον Ιούνιο του 
2003), αφετέρου επαναλαµβάνει κατά λέξη χαρακτηριστικά και µοναδικά σηµεία του ορισµού που 
δίδεται στη Σύµβαση (βλ. τη λέξη «visually» στη Σύµβαση, «vizuelno» στο πρωτότυπο κείµενο του 
άρθρου 200 ΠΚ, επίσης  τη φράση «realistic images representing a minor engaged in sexually 
explicit conduct» και «realisticke slike koje prikazuju dijete ili maloletno lice koje ucestvuje u 
evidentnom seksualnom ponasanju» στο πρωτότυπο κείµενο του άρθρου 200 ΠΚ . 
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συµπεριφορά δύναται να είναι προφανώς σεξουαλική. Ωστόσο, 
οφείλουµε να επαναλάβουµε, πως η συγκεκριµένη φράση από πολύ 
νωρίς, σχεδόν από τότε που πρωτοχρησιµοποιήθηκε στους  ορισµούς που 
διαλαµβάνονταν στα διεθνή νοµοθετήµατα, έτυχε µιας παροιµιώδους 
αντικειµενικοποίησης.  
     Συγκεκριµένα, ήδη από το έτος 2000, διά της Αιτιολογικής Εκθέσεως 
της Προτάσεως -τότε, και µετέπειτα της Αποφάσεως Πλαισίου του 
Συµβουλίου Πλαισίου 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας 
∆εκεµβρίου 2003- συγκεκριµενοποιούνταν αυτές οι αόριστες έννοιες σε 
απόλυτο βαθµό. Συγκεκριµένα, µε τις αιτιολογικές εκθέσεις (Προτάσεως 
και µετέπειτα Αποφάσεως Πλαισίου), η «σεξουαλική συµπεριφορά» 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πράξεις: 1) συνουσία, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, της επαφής 
στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών 
οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, 2) κτηνοβασία, 3) αυνανισµό, 4) 
σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση, 5) ασελγή επίδειξη των 
γενετήσιων οργάνων ή της ηβικής χώρας.  
      Επίσης, στη σηµείωση µε αριθµό 143 της αιτιολογικής έκθεσης της 
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού 
από την σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση, προσδιορίζεται η 
«σεξουαλική συµπεριφορά», ως  τουλάχιστον οι ακόλουθες πραγµατικές 
ή προσοµοιωµένες ενέργειες: α) η συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της 
επαφής γεννητικών οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της 
επαφής πρωκτού και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, 
µεταξύ των παιδιών, ή µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή 
διαφορετικού φύλου  β) η κτηνοβασία γ) ο αυνανισµός δ) η σαδιστική ή 
µαζοχιστική κακοποίηση ή ε) η ασελγή επίδειξη των γεννητικών 
οργάνων ή της ηβικής χώρας παιδιού.  
       Ως εκ τούτου, θεωρούµε πως δεν υφίσταται χώρος για δηµιουργία 
αµφιβολιών, παρερµηνειών ή συγχύσεων, µε την χρήση της φράσης 
«προφανής σεξουαλική συµπεριφορά» που διαλαµβάνεται στον ορισµό 
της παρ. 4 του άρθρου 200 ΠΚ. Ήδη εξάλλου έχουµε αναφερθεί στα 
προβλήµατα που δηµιουργεί η αόριστη και αξιολογική φράση που 
επέλεξε ο Έλληνας νοµοθέτης να χρησιµοποιήσει στον ορισµό της 
έννοιας «πορνογραφικό υλικό», στο ισχύον άρθρο 348Α ΠΚ, ήτοι την 
φράση «κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση». 
        Σε σχέση µε της ποινικές κυρώσεις που επαπειλούνται για τους 
δράστες παιδικής πορνογραφίας στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη πρέπει να 
σηµειώσουµε ακόµη τα εξής. Ήδη έχουν προεκτεθεί τα σχετικά άρθρα 
του ποινικού κώδικα κάθε οντότητας που αφορούν τόσο στα είδη και 
τους σκοπούς των ποινών, όσο και στη διάκριση των ανηλίκων. Έτσι, οι 
ποινές που προβλέπουν οι ποινικοί κώδικες των οντοτήτων είναι η 
φυλάκιση, η µακροχρόνια φυλάκιση και η χρηµατική ποινή (βλ. άρ. 41 
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και 43 παρ. 2 ΠΚ της οµοσπονδίας, άρθ. 28  ΠΚ της σερβικής 
δηµοκρατίας και άρθ. 41 ΠΚ της επαρχίας Brcko)  µε σκοπούς τόσο 
ειδικοπροληπτικούς, όσο και γενικοπροληπτικούς (βλ. άρ. 42 ΠΚ της 
οµοσπονδίας, άρθ.  29 ΠΚ της σερβικής  δηµοκρατίας και  άρθ. 42 ΠΚ 
της επαρχίας του Brcko) . Η ποινή της φυλάκισης µπορεί να διαρκέσει 
από 30 ηµέρες, έως 20 χρόνια ((βλ. άρ.  43 παρ. 1 ΠΚ της οµοσπονδίας, 
άρθ. 32 ΠΚ της σερβικής δηµοκρατίας και άρθ. 43 ΠΚ της επαρχίας 
Brcko), ενώ της µακροχρόνιας φυλάκισης, από 20 χρόνια (βλ άρθ. 43 
παρ. 2 ΠΚ της οµοσπονδίας) ή 25 χρόνια (βλ. άρθρ. 31α ΠΚ της σερβικής 
δηµοκρατίας) ή 21 χρόνια (βλ. άρθ.43b ΠΚ της επαρχίας του Brcko) έως 
45 χρόνια ((βλ. άρ. 43 παρ. 2 ΠΚ της οµοσπονδίας, άρθ. 31α  ΠΚ της 
σερβικής δηµοκρατίας και άρθ. 43b ΠΚ της επαρχίας Brcko).  
      Οι ανήλικοι  διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι στα «παιδιά», 
ηλικίας µέχρι 14 ετών, στους «προέφηβους ή νέους ανήλικους», ηλικίας 
από 14 έως 16 ετών και στους «έφηβους ή ώριµους ανήλικες», ηλικίας 
από 16, έως 18 ετών (βλ. άρ. 2 και άθρ. 84 παρ. 2 και 3 ΠΚ της 
οµοσπονδίας, άρθ. 64 και άρθ. 69 παρ. 1 και 2  ΠΚ της σερβικής 
δηµοκρατίας και άρθ. 64 και άρθ. 84 παρ. 2 και 3 ΠΚ της επαρχίας 
Brcko).  ∆εδοµένων όλων των παραπάνω οφείλουµε να προβούµε της 
εξής παρατηρήσεις:  
 Α) Σε σχέση µε την κύρωση που προβλέπεται στα άρθρα 211 και 208 
του ποινικού κώδικα της οµοσπονδίας Β-Ε και της επαρχίας του Brcko, 
αντίστοιχα,  και αφορά τον δράστη της πορνογράφησης ανηλίκου, όσο 
και τον κάτοχο υλικού παιδικής πορνογραφίας και η οποία είναι 
φυλάκιση  έως πέντε έτη δεν φαίνεται να καλύπτονται επαρκώς οι 
ειδικοπροληπτικοί και γενικοπροληπτικοί σκοποί των άρθρων  42 ΠΚ 
και  42 ΠΚ, αντίστοιχα, όταν ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πορνογράφησης 
µικρών παιδιών και υπό συνθήκες βίας ή απειλών η ανώτερη 
επιβαλλόµενη ποινή εξικνείται  στα 5 έτη φυλάκισης, χωρίς πρόβλεψη 
διακεκριµένων περιπτώσεων. Τα πλαίσια των προβλεπόµενων στα 
αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα ποινών φυλάκισης (30 µέρες, έως 
20 χρόνια) θα επέτρεπαν σίγουρα µία δικαιότερη και αναλογικότερη 
προσέγγιση στην τιµώρηση του δράστη. Είναι προφανές πως αυτό 
προσπάθησε να πετύχει ο Σέρβος νοµοθέτης της αντίστοιχης διάταξης 
του άρθρου 199 ΠΚ, προβλέποντας ποινή φυλάκισης από 1 έως 8 έτη. 
Πράγµατι η διεύρυνση του ανώτατου ορίου φυλάκισης, δεδοµένης της 
επίσης έλλειψης πρόβλεψης διακεκριµένης τιµώρησης, επιτρέπει τις 
προσδοκίες για αναλογικότερη τιµώρηση του δράστη σε σχέση µε το 
αδίκηµα που τελεί και πληρεί σε ικανοποιητικό βαθµό της 
εικδοπροληπτικούς και γενικοπροληπτικούς σκοπούς της ποινής που 
προβλέπονται στο άρθρο 29 του σερβικού ποινικού κώδικα. 
Β) Σε σχέση µε την κύρωση που προβλέπεται στα άρθρα 212 και 209 του 
ποινικού κώδικα της οµοσπονδίας Β-Ε και της επαρχίας του Brcko, 
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αντίστοιχα,  και αφορά τον δράστη της παρουσίασης πορνογραφικού 
υλικού σε παιδί και η οποία µπορεί να είναι είτε χρηµατική ποινή είτε 
φυλάκιση έως 1 έτος, φαίνεται πως και πάλι δεν  καλύπτονται  οι 
ειδικοπροληπτικοί και γενικοπροληπτικοί σκοποί των άρθρων  42 ΠΚ 
και  42 ΠΚ, αντίστοιχα. Αντίθετα ο Σέρβος νοµοθέτης µε το άρθρο 200 
ΠΚ, φαίνεται πως ανταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις του 
άρθρου 29 ΠΚ, σε σχέση µε τους σκοπούς που πρέπει να επιδιώκονται µε 
της ποινές, καθόσον ξεκαθαρίζοντας την στάση του, ότι ενδιαφέρεται για 
υλικό παιδικής πορνογραφίας, τιµωρεί αναλογικά και διαβαθµισµένα την  
όποια σχέση µε αυτό. Τα όρια των ποινών είναι πολύ αυστηρότερα 
καθώς στην 1η παράγραφο προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 30 µέρες, 
έως 3 χρόνια, στη 2η  παράγραφο, φυλάκιση από έξι µήνες, έως 5 χρόνια 
και στη 3η παράγραφο από 1 έτος, έως 8 έτη. Η 2η και 3η  παράγραφος 
του άρθρου συνιστούν διακεκριµένες περιπτώσεις της βασικής µορφής 
της 1ης παραγράφου του άρθρου 200 ΠΚ.  
    Τελειώνοντας την εξέταση του ποινικονοµοθετικού πλαισίου 
προστασίας του ανηλίκου από δραστηριότητες πορνογράφησής του, 
πρέπει να επισηµάνουµε, πως το συµπληρώνουν και οι σχετικές 
διατάξεις, περί εµπορίας ανθρώπων, του άρθρου 186 του ποινικού 
κώδικα -όχι όµως των επιµέρους οντοτήτων, αλλά της δηµοκρατίας της  
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης- µε βάση τις οποίες, όταν το θύµα είναι 
ανήλικο, η προβλεπόµενη ποινή είναι φυλάκιση από 5 έως 20 έτη 
(παρ.2), ενώ όταν ο δράστης είναι µέλος οργανωµένης εγκληµατικής 
οµάδας µε σκοπό την τέλεση εγκληµάτων -ανάµεσα στα οποία και η 
πορνογραφία ανηλίκων- τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
10 ετών ή µακροχρόνια φυλάκιση (παρ. 4). 

6.6ε- Η Ρύθµιση της Β-Ε  και το διεθνές περιβάλλον 
    Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως κράτος συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από  
30/4/1992, είναι κράτος  µέλος  του  Οργανισµού  Ηνωµένων  Εθνών από  
22/5/1992   και κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 
24/4/2002.  
   Αν και κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, δηµιουργεί µεγάλα 
ερωτηµατικά το γεγονός ότι µόλις κατά το 2011 υπέγραψε354 την 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού 
από την γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση, ενώ την επικύρωσε το 
έτος 2013.  Ωστόσο, παρά την επικύρωση της Σύµβασης, ακόµη δεν 
έχουν επέλθει οι αναγκαίες προσαρµογές του ποινικονοµοθετικού της 
πλαισίου, προς τις ρυθµίσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το αδίκηµα της 

                                                
354 Βλ. στην ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης : [accessed 08/03/2014]                                  
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG    
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πορνογραφίας ανηλίκων, ώστε καθίσταται απολύτως ενδιαφέρουσα η 
προσπάθεια ανίχνευσης του βαθµού απόκλισης του ποινικονοµοθετικού 
της καθεστώτος, από το προτεινόµενο  τόσο στην ανωτέρω Σύµβαση,  
όσο όµως και στην εκδοθείσα µε αριθµό 2011/92/ΕΕ Οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και 
συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
   Α1) Επισηµάναµε ήδη την παράλειψη των δύο εκ των τριών νοµοθετών 
των επιµέρους οντοτήτων -πλην του Σέρβου νοµοθέτη- να 
συγκεκριµενοποιήσουν την έννοια «πορνογραφικό υλικό» µε αυτονόητες 
τις συνέπειες που επάγονται στη καταδίωξη της συµπεριφοράς 
πορνογράφησης ανηλίκων. Τέτοιος όµως ορισµός και µάλιστα απόλυτα 
προσδιορισµένος και κατά τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, 
διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως 
βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο 
υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι «οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει 
οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή 
γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών 
οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους...».  
    Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση της «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφοράς» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
    Ωστόσο, εκ των τριών νοµοθετών των επιµέρους οντοτήτων, 
συναντήσαµε τον Σέρβο νοµοθέτη, τον µόνο µάλιστα από τους νοµοθέτες 
των χωρών που εξετάσαµε µέχρι τώρα, να έχει ακολουθήσει την οδό 
εξειδίκευσης της κοµβικής σηµασίας έννοια «παιδική πορνογραφία», όχι 
βέβαια κατά τον προτεινόµενο µε την Σύµβαση τρόπο, όσο, όπως ήδη 
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σηµειώσαµε ανωτέρω, κατά τον τρόπο που προτάθηκε πολύ νωρίτερα, µε 
µια άλλη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, αυτήν για το 
Κυβερνοέγκληµα. Οι υπόλοιποι βέβαια νοµοθέτες των επιµέρους 
οντοτήτων, κατά την γνωστή πεπατηµένη οδό, απέφυγαν να προβούν σε 
µία εξειδίκευση της έννοιας  «αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου» 
παρά το ότι την χρησιµοποιούν, ως κοµβική, στις διατάξεις.  
Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος παρατηρούµε πως 
οι  νοµοθέτες των επιµέρους οντοτήτων του κράτους, όχι απλώς 
αποφεύγουν την υπερβολή στην απαρίθµηση συµπεριφορών που µπορεί 
να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου, αλλά µάλλον είναι ιδιαίτερα 
λιτοί στην περιγραφή τους. Χωρίς να εντάσσουν ρητά στην έννοια της 
«παιδικής πορνογραφίας» και την περίπτωση της πορνογράφησης 
«εικονικού» ανηλίκου, θεωρούν πορνογράφο, οι µεν δύο από αυτούς (της 
οµοσπονδίας Β-Ε και του Brcko) εκείνον που την παράγει 
(«καταγράφοντας» τον ανήλικο),  πωλεί, επιδεικνύει, εισάγει, διανέµει ή 
κατέχει αλλά και προκαλεί τον ανήλικο για να συµµετέχει σε 
πορνογραφική παράσταση, ο δε τρίτος από αυτούς (ο Σέρβος νοµοθέτης) 
εκείνον που την δηµιουργεί (κακοµεταχειριζόµενος τον ανήλικο), 
προσφέρει,  διανέµει, επιδεικνύει, καθιστά διαθέσιµο µε οποιοδήποτε 
τρόπο υλικό παιδικής πορνογραφίας, αλλά ακόµη κακοµεταχειρίζεται 
ανήλικο για  πορνογραφική παράσταση και επιπλέον εκείνον που 
παράγει, αποκτά ή κατέχει υλικά δηµιουργίας παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Άπαντες δε οι νοµοθέτες ποινικοποιούν την παρουσίαση 
πορνογραφικής παράστασης σε ανήλικο (εκ των οποίων ο Σέρβος 
νοµοθέτης, µόνο την παρουσίαση σε παιδί).  
    Πριν προβούµε στη συσχέτιση των συµπεριφορών αυτών µε τις 
προβλεπόµενες στη Σύµβαση αξιόποινες συµπεριφορές, αξίζει στο 
σηµείο αυτό να επισηµάνουµε τις «πρωτοτυπίες» των νοµοθετών και 
συγκεκριµένα: 
α) Οι νοµοθέτες των δύο επιµέρους οντοτήτων (της οµοσπονδίας της Β-Ε 
και του Brcko) εισάγουν το αξιόποινο, συµπεριφοράς που για πρώτη 
φορά συναντάµε µέχρι τώρα και προβλέπεται όπως θα δούµε τόσο στη 
Σύµβαση, όσο και στην µέλλουσα Οδηγία της Ε.Ε. Η συµπεριφορά αυτή 
αφορά στην πρόκληση από µέρους του δράστη, προς τον ανήλικο, να 
συµµετέχει σε πορνογραφική παράσταση. Πέραν λοιπόν της 
παρουσίασης πορνογραφικής παράστασης σε ανήλικο, οι νοµοθέτες 
ποινικοποιούν την προκλητική συµπεριφορά του δράστη που αποσκοπεί 
στη συµµετοχή του ανήλικου σε µια τέτοια παράσταση.  
    Το ίδιο όµως και ο Σέρβος νοµοθέτης, ποινικοποιεί την συµπεριφορά 
του δράστη να κακοµεταχειριστεί (υπό την έννοια να χρησιµοποιήσει 
«κακώς», «για κακό σκοπό») τον ανήλικο για πορνογραφική παράσταση, 
υπονοώντας προφανώς µε την συµµετοχή του ανήλικου στην παράσταση 
αυτή. Κυρίαρχο αξιολογικό στοιχείο στη περιγραφή της αξιόποινης 
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συµπεριφοράς από όλους  τους νοµοθέτες των οντοτήτων καθίσταται η 
συµµετοχή του ανήλικου στη πορνογραφική παράσταση, κάτι που για 
πρώτη φορά συναντάµε στη µέχρι τώρα διερεύνηση των 
ποινικονοµοθετικών συστηµάτων.  
β) Επίσης για πρώτη φορά συναντάµε και την τιµώρηση εκ µέρους του 
Σέρβου νοµοθέτη τριών ακόµη αξιόποινων συµπεριφορών, ήτοι της 
παραγωγής, απόκτησης και κατοχής των υλικών δηµιουργίας 
πορνογραφικού υλικού. Ο Σέρβος νοµοθέτης όχι  απλά πρωτοτυπεί, αλλά 
ξεπερνά  κάθε νοµοθέτη, εθνικό ή υπερεθνικό, σε τιµώρηση 
παιδοπορνογραφικών συµπεριφορών. Αναγάγει µία συµπεριφορά που 
κινείται στο πεδίο της απόπειρας (ίσως για τον δηµιουργό) και της 
προπαρασκευαστικής πράξης (για τον αποκτώντα και τον κάτοχο) σε 
αυτοτελή και ολοκληρωµένη αξιόποινη πράξη, για την οποία µάλιστα 
επιβάλλει την ποινή του αυτουργού πορνογράφου διακινητή. Θεωρούµε 
προφανώς υπερβολική την στάση του νοµοθέτη αλλά και επικίνδυνη, 
καθώς τα αντικειµενικά όρια ανάµεσα στο αξιόποινο ή µη των 
συµπεριφορών αυτών θα καθορίζονται ανάλογα µε τον σκοπό του 
φερόµενου ως δράστη.  
      ∆εδοµένου ότι η απλή παραγωγή -πολύ περισσότερο απόκτηση ή 
κατοχή- κάποιου υλικού που θα µπορούσε να αποτελέσει υλικό για 
δηµιουργία πορνογραφικού υλικού το οποίο όµως ακόµη δεν έχει 
συντελεσθεί γίνεται κατανοητό πως το στοιχείο που θα είναι 
αποφασιστικό για την τιµώρηση του παραγωγού, αποκτώντα ή κατόχου 
θα είναι ο «σκοπός» του, τον οποίο όµως θα πρέπει να του τον 
προσάψουν, αλλά και δε θα είναι δύσκολο να τον προσάψουν. Για τον 
λόγο αυτό κρίνεται επικίνδυνη η ρύθµιση αυτή του Σέρβου νοµοθέτη και 
ως «µοναδική» στην πλειάδα των νοµοθετηµένων αξιόποινων 
παιδοπορνογραφικών συµπεριφορών µάλλον αποδεικνύει την 
επικινδυνότητά της. 
        Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που οι  νοµοθέτες των επιµέρους 
οντοτήτων τυποποίησαν σε αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε 
εκείνες τις αξιόποινες συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα 
λέγαµε, πως  οι ενέργειες της πώλησης (για  τους νοµοθέτες της 
οµοσπονδίας Β-Ε και του Brcko) και της προσφοράς (για τον Σέρβο 
νοµοθέτη) εντάσσονται στις συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης),  
οι ενέργειες της επίδειξης (για  τους νοµοθέτες της οµοσπονδίας Β-Ε και 
του Brcko)  και της επίδειξης και κάθε άλλης πράξης που καθιστά 
διαθέσιµη την παιδική πορνογραφία (για τον Σέρβο νοµοθέτη) 
εντάσσονται στις συµπεριφορές, της µετάδοσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. γ΄ της Σύµβασης), ενώ οι ενέργειες της 
παραγωγής, εισαγωγής, διανοµής και κατοχής  (για  τους νοµοθέτες της 
οµοσπονδίας Β-Ε και του Brcko),  και της δηµιουργίας, κατοχής και 
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διανοµής (για τον Σέρβο νοµοθέτη) είναι ακριβώς ταυτόσηµες µε εκείνες,  
της δηµιουργίας (του άρθρου 20, παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της  
απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, περ. δ΄, της Σύµβασης), της διανοµής 
(του άρθρου 20 παρ. 1, περ. γ΄ της Σύµβασης) και της κατοχής του 
υλικού (του άρθρου 20 παρ. 1, περ. ε΄, της Σύµβασης). 
     Κατά τα λοιπά, κανείς από τους νοµοθέτες των οντοτήτων δεν 
ποινικοποιεί την περιγραφόµενη συµπεριφορά στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. 
στ΄ της Σύµβασης, ήτοι της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, χωρίς όµως αυτό να συνιστά και υποχρέωση, καθώς 
θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 4) παρέχεται το 
δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει τη τιµώρηση της εν 
λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό προθυµία των νοµοθετών των 
επιµέρους οντοτήτων να υιοθετήσουν την συγκεκριµένη επιταγή του 
υπερεθνικού νοµοθέτη, καθώς από όσες συµπεριφορές επιµένει σε 
ποινικοποίηση και περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 της Σύµβασης, 
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γίνονται αποδεκτές από τους νοµοθέτες των οντοτήτων, έστω  µια, αλλά 
βασική µορφή συµπεριφοράς.  
    Συγκεκριµένα, τιµωρείται από τους νοµοθέτες τόσο η πρόκληση 
ανηλίκου για συµµετοχή του σε πορνογραφική παράσταση ( περ. α΄, της 
1ης παραγράφου του άρθρου 21 της Σύµβασης), όσο όµως και ο 
εξαναγκασµός του ανήλικου για συµµετοχή του σε πορνογραφική 
παράσταση (περ. β΄ της 1ης παρ. του άρθρου 21 της Σύµβασης). Την 
πρόκληση τιµωρούν οι δυο νοµοθέτες των οντοτήτων της οµοσπονδίας 
Β-Ε και του Brcko, επιπλέον δε και τον  εξαναγκασµό (εντασσόµενο 
στην «κακοµεταχείριση») ο Σέρβος νοµοθέτης. Απρόθυµοι  όµως  στις 
επιταγές της Σύµβασης εµφανίζονται οι νοµοθέτες σε σχέση µε την  
«άγρα παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης) την 
οποία αγνοούν. 
     Αξίζει να επισηµάνουµε την εν µέρει ανταπόκριση µόνο του Σέρβου 
νοµοθέτη, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το ζήτηµα των 
επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς από τις 
περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 της Σύµβασης, φαίνεται 
πως λαµβάνει υπόψη του, έστω  µία από αυτές. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό 
το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να 
συµφωνήσουν, α) την όποια προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή 
διανοητική βλάβη, β) την όποια χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων 
προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του 
θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – 
θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας 
του δράστη), ε) την από κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά 
πρόσωπα, στ) την διάπραξη του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση 
και ζ) την επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του 
δράστη.  Από τις ως άνω περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων, µόνο 
η περ. γ΄ φαίνεται να προβλέπεται  στη παράγραφο 2 του άρθρου 200 
ΠΚ. Από το νοµοθέτη δε του κράτους της Β-Ε προβλέπεται η τιµώρηση 
της στ΄ διακεκριµένης περίπτωσης, διά του άρθρου 186 ΠΚ του κράτους. 
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
οι νοµοθέτες των επιµέρους οντοτήτων, πλην του Σέρβου, απέφυγαν να 
εξειδικεύσουν την κοµβικής σηµασίας έννοια «αντικείµενο 
πορνογραφικού περιεχοµένου», σε αντίθεση µε τις επιταγές του 
υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), επιπλέον άπαντες 
προέβησαν σε µια λιτή και απέριττη περιγραφή των αξιόποινων 
συµπεριφορών (µε την ανωτέρω διατυπωθείσα αντίρρησή µας για την 
επιλογή του Σέρβου νοµοθέτη), αγνοώντας όµως πολλές από τις 
προβλεπόµενες στη Σύµβαση (την περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, 
περ. στ΄ συµπεριφορά, της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, τις υπόλοιπες συµπεριφορές που σχετίζονται µε την 
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«συµµετοχή παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις» του άρθρου 21 της 
Σύµβασης -πλην ασφαλώς της περ. α΄ και β΄, τις οποίες ποινικοποιούν-  
και την συµπεριφορά «άγρας παιδιών για γενετήσιους σκοπούς»  του 
άρθρου 23 της Σύµβασης. Επιπλέον «αδιαφόρησαν» για τους 
περισσότερους από τους προτεινόµενους (διά του άρθρου 28 της 
Σύµβασης) λόγους διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που µπορεί να µη παράγει άµεσα 
έννοµα αποτελέσµατα  για το κράτος της Β-Ε, όσο  δεν θα έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του στην Ε.Ε., πλην όµως ενόψει 
τόσο της σταθερής βούλησής του για  ένταξής του, όσο όµως και του 
γενικότερου πολιτικού περιβάλλοντος για στήριξη και προώθηση 
πρωτοβουλιών ένταξης και των χωρών των κεντρικών Βαλκανίων στην 
Ε.Ε., αξίζει να εξετασθεί το ποινικονοµοθετικό του καθεστώς και υπό το 
πρίσµα  αυτής της Οδηγίας. 
  

Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», τίθεται πλέον επιτακτικό το 
ζήτηµα, της ανάγκης συγκεκριµενοποίησης και από τους δύο νοµοθέτες 
των επιµέρους οντοτήτων της οµοσπονδίας Β-Ε και του Brcko -καθώς ο 
Σέρβος νοµοθέτης το έχει  ήδη πράξει-   της έννοιας «αντικείµενο 
πορνογραφικού περιεχοµένου» ή της από µέρους τους χρήσης της 
έννοιας «υλικό παιδικής πορνογραφίας»,  κατά τον τρόπο που αυτή 
εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 της Οδηγίας. 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
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Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα. 
      Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη των σχετικών άρθρων του ποινικού κώδικα των επιµέρους 
οντοτήτων, όπου τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, 
καθώς διαπιστώνει κανείς την ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων 
των συµπεριφορών της 1ης παρ. των άρθρων 211, 208 και 200 των 
ποινικών κωδίκων της οµοσπονδίας Β-Ε, του Brcko και της σερβικής 
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επαρχίας, αντίστοιχα, µε την πρόβλεψη  της ίδιας ποινής για όλες. Η 
τιµώρηση του απλού κατόχου παιδοπορνογραφικού υλικού προβλέπεται   
ίδια µε εκείνη του διακινητή τέτοιου υλικού.  
     Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει να αλλάξει 
και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον ίδιο, 
ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στα παραπάνω άρθρα συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης. 
Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα,  µόνο τις 
συµπεριφορές εισαγωγής και κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης 
ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές  
πώλησης, προσφοράς, διανοµής, επίδειξης, δηµόσιας έκθεσης και κάθε 
άλλου τρόπου που καθίσταται διαθέσιµο το υλικό παιδικής 
πορνογραφίας,   ενώ στην κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά 
της παραγωγής και δηµιουργίας πορνογραφικού υλικού. 
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. Σχετικά δε µε τις αξιόποινες -
κατά τον Σέρβο νοµοθέτη- συµπεριφορές παραγωγής, απόκτησης και 
κατοχής των υλικών δηµιουργίας υλικού παιδικής πορνογραφίας, δε 
µπορεί να γίνει αξιολόγηση, καθόσον κείνται εκτός των προβλέψεων της 
Οδηγίας. 
2.-       Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του εθνικού νοµοθέτη να 
αποφεύγει να ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό 
υλικό, χωρίς την απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν κάθε 
υιοθέτηση της Οδηγίας γίνεται φανερό πως κάθε εθνικός νοµοθέτης, άρα 
και οι νοµοθέτες των επιµέρους οντοτήτων, χάνουν το δικαίωµα µιας 
τέτοιας επιλογής και υποχρεούνται να ποινικοποιήσουν   και την εν λόγω 
συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει περιθώρια 
διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -όπως 
συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της απλής 
ακόµη θέασης τέτοιου παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας.  
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
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      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της πρότασης,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Από τα ανωτέρω προβλεπόµενα αδικήµατα της Οδηγίας, οι επιµέρους 
ποινικοί νοµοθέτες των επιµέρους οντοτήτων, προκρίνουν να 
ποινικοποιήσουν αυτά των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4. Ως εκ 
τούτου καθίσταται προφανές πως µε την υιοθέτηση της Οδηγίας θα 
αναγκασθούν να προσαρµοσθούν πλήρως στις απαιτήσεις της, 
ποινικοποιώντας και τις συµπεριφορές  των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3  
της Οδηγίας και σύµφωνα µε τα εκεί προτεινόµενα όρια ποινών. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
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µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση.  
     Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
    Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Τόσο η προπεριγραφόµενη συµπεριφορά, όσο όµως και οι 
συµπεριφορές των άρθρων 6 και 21 της Οδηγίας δεν έτυχαν της 
προσοχής των νοµοθετών των οντοτήτων. 
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς του Μαυροβουνίου η υιοθέτηση της 
Οδηγίας, είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες 
συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας. 
2.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
3.- Η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας. 
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4α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
4β.-  η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας και 
5.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της οδηγίας θα αναγκάσει τους  ποινικούς νοµοθέτες των 
επιµέρους οντοτήτων να επέµβουν και στα σχετικά άρθρα των ποινικών 
κωδίκων, όπου ποινικοποιείται η παιδική πορνογραφία,  
κατηγοριοποιώντας τις περιγραφόµενες σε αυτά συµπεριφορές, κατά τον 
τρόπο που αναφέραµε παραπάνω µε αναλογική τιµώρηση κάθε 
κατηγορίας συµπεριφορά και µε τα πλαίσια ποινών που προτείνονται από 
την Οδηγία. 

6.6στ – Συµπεράσµατα 

     Ο Σέρβος νοµοθέτης, όπως και ο νοµοθέτης της οµοσπονδίας της Β-Ε, 
όσο  και  εκείνος της επαρχίας του Brcko, στάθηκαν  στο ζήτηµα της 
έκθεσης του παιδιού στην πορνογραφία και της εξοικείωσης µαζί της, 
ποινικοποιώντας κάθε ενέργεια που φέρνει σε επαφή το  παιδί µε την 
πορνογραφία. 
      Η ουσιαστική πορνογράφηση του ανηλίκου αντιµετωπίζεται από τους 
δύο νοµοθέτες (της οµοσπονδίας και του Brcko) στα άρθρα 211 και 209 
των αντιστοίχων ποινικών κωδίκων τους µε την χρήση της µιας αόριστης 
έννοιας που δηµιουργεί ερµηνευτικά προβλήµατα και ενδεχοµένως 
συνιστά ρήγµα στην επιδιωκόµενη προστασία των ανηλίκων. Η ίδια 
αόριστη έννοια «αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου», ελαφρώς 
παραλλαγµένη (υλικό πορνογραφικού περιεχοµένου) χρησιµοποιήθηκε 
από όλους τους νοµοθέτες που εξετάσαµε µέχρι σήµερα. Τόσο ο 
Βούλγαρος νοµοθέτης, ο νοµοθέτης της FYROM αλλά  και ο  νοµοθέτης 
της Σερβίας, θεωρώντας ως αυτονόητη την έννοια «πορνογραφικό 
περιεχόµενο» προχωρούν σε τυποποίηση αδικήµατος χωρίς 
προηγουµένως  να εξειδικεύουν τα όρια και πλαίσια της έννοιας της. 
    Πολύ ορθά ο νοµοθέτης της σερβικής οντότητας όχι µόνο απέφυγε την 
χρήση  τέτοιου όρου, επιπλέον εξειδίκευσε  την αόριστη έννοια «παιδική 
πορνογραφία» πάνω στην οποία βάσισε όλη την εν γένει τιµώρηση του 
δράστη.  
   Περισσότερο  δηµιουργεί προβληµατισµό η απόκλιση που παρατηρεί 
κανείς στην διαφοροποίηση των ποινών τιµώρησης του δράστη, ανάµεσα 
στις οντότητες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Βεβαίως κατά το  δίκαιό 
της είναι ίσως ορθολογικότερη η αντιµετώπιση του δράστη απλού 
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κατόχου παιδικής  πορνογραφίας σε σχέση µε τον αυτουργό πορνογράφο, 
κάτι που οφείλουµε να το αναγνωρίσουµε. Έτσι  ο κάτοχος υλικού 
παιδικής πορνογραφίας µπορεί να τιµωρείται µε φυλάκιση από 30 µέρες, 
έως 3 έτη, σε σχέση µε τον αυτουργό πορνογράφο που µπορεί να 
τιµωρείται και µέχρι πέντε ή οκτώ χρόνια ενώ στη χώρα µας για 
παράδειγµα αντιµετωπίζει τις ίδιες ποινές µε τον αυτουργό της, ήτοι µε 
κάθειρξη από 5 έως 10 έτη (ή µε φυλάκιση από 1 έως 5 έτη, ανάλογα της 
ηλικίας του θύµατος).       
      Όσο για το ποινικό σύστηµα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είναι 
αλήθεια πως οι διαφοροποιήσεις που ήδη αναλυτικά περιγράφηκαν 
ανωτέρω, ανάµεσα στις διατάξεις του ποινικού κώδικα των οντοτήτων 
που τυποποιούν σε ποινικό αδίκηµα την πορνογραφία ανηλίκων και οι 
οποίες είναι τόσο ποιοτικές, αναφερόµενες στα στοιχεία του αδικήµατος, 
όσο όµως και ποσοτικές, αναφερόµενες στις επαπειλούµενες ποινές, 
δηµιουργούν στον όποιο µελετητή του ποινικονοµοθετικού συστήµατός 
της, µία τουλάχιστον αµφιβολία και επιφύλαξη, ως προς την τελική 
στάση της ενιαίας πολιτείας –όπως οφείλουµε να αντιµετωπίζουµε την 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη- απέναντι στον δράστη µιας τόσο απεχθούς 
αξιόποινης πράξης. Αντιλαµβάνεται  κανείς µε ευκολία πως υφίσταται 
όχι απλώς ανάγκη µιας διαρκούς παρακολούθησης των διεθνών 
ποινικονοµοθετικών επιταγών εκ µέρους του νοµοθέτη των οντοτήτων 
της χώρας, όσο κυρίως ανάγκη µιας  προσαρµογής και εναρµόνισης των 
επιµέρους νοµοθεσιών της, τέτοιας που δεν θα επιτρέπει να καταλείπεται 
καµία αµφιβολία, ως προς τα κίνητρα, τους στόχους και την εκάστοτε 
αποφασιστικότητα του νοµοθέτη.  
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6.7 - Κ Ρ Ο Α Τ Ι Α355
 

 
 

6.7α – Άρθρο 163 ΠΚ 
 

« ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ» 
 
    Ο Κροατικός Ποινικός Κώδικας ουσιαστικά ανασυστάθηκε κατά το 
έτος 1997356 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1998. Έκτοτε δέχθηκε 
µία σειρά από τροποποιήσεις µε τους νόµους 129/2000, 111/2003, 
105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 125/2011 και 
144/2012 (οπότε και επήλθαν οι τελευταίες µεταρρυθµίσεις των 
διατάξεων που µας ενδιαφέρουν357), ως προσπάθεια διορθωτικής 
επικαιροποίησης των διατάξεών του. Ήδη σήµερα το γενικότερο πλαίσιο 
προστασίας των ανηλίκων από την πορνογράφησή της αντανακλά την 
βούληση του σχετικά πρόσφατου νοµοθέτη που  αφού στάθµισε  τις 
σύγχρονες διεθνείς επιταγές για το ζήτηµα αυτό, επέλεξε την εµβέλεια 
και την ένταση της παρεχόµενης προστασίας358. Το σύστηµα διατάξεων 
προστασίας των ανηλίκων από την πορνογραφία συναποτελούν τα  
άρθρα 163, 164 και 165 (που αντικατέστησαν ουσιαστικά τις αντίστοιχες 
βασικές διατάξεις 196, 197 και 197α) ΠΚ359 , στα οποία ποινικοποιείται 

                                                
355Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα ΚΡΟΑΤΙΑΣ, ΠΚ1 
356Για την έκδοσή του στην κροατική γλώσσα βλ στην παρακάτω ιστοσελίδα: [accessed 08/03/2013] 
http://www.projuris.org/index.php?option=com_content&view=article&id=836&Itemid=422   

357 Για τους κρίσιµους νόµους βλ. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127449.html  (71/2006)  
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2498.html  (125/2011) και  για (ν.144/2012) 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3076.html  [accessed 08/03/2013] 

358Για σχολιασµό και κριτική του νέου κώδικα βλ. προοίµιο, Turkovic Κ, Marsavelski Α. i.d.. 
Komentar Kaznenog Zakona, Pravna biblioteka, 2013, ενώ σχετικά µε το προϋπάρχον νοµοθετικό 
πλαίσιο, βλ. Babić V. Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva  Zagreb : Inženjerski biro, 2008  
 
359 (Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΚΡΟΑΤΙΑΣ, ΠΚ2Α) 

Εκµετάλλευση παιδιού για πορνογραφία. 
Άρθρο 163. 

( 1 ) Όποιος προσελκύει, προσλαµβάνει ή προτρέπει παιδί να συµµετέχει στην εγγραφή υλικού 
παιδικής πορνογραφίας ή όποιος διοργανώνει  ή διευκολύνει τέτοια εγγραφή υλικού, τιµωρείται µε 
φυλάκιση από ένα, έως οκτώ χρόνια. 
( 2 ) Με την ποινή της πρώτης παραγράφου τιµωρείται όποιος χωρίς δικαίωµα καταγράφει, παράγει, 
προσφέρει, διαθέτει, διανέµει, εξαπλώνει,  εισάγει, εξάγει, αποκτά για τον εαυτό του ή για άλλον, 
πωλεί , παραδίδει, εµφανίζει ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή  εν γνώσει του αποκτά 
πρόσβαση σε τέτοιο υλικό, µέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών . 
( 3 ) Όποιος  µε τη βία ή την απειλή, την πλάνη, την απάτη , την κατάχρηση εξουσίας ή  υψηλής θέσης 
ή σχέσης εξάρτησης , εξαναγκάζει ή προκαλεί παιδί σε εγγραφή του σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τριών, έως δώδεκα ετών. 
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(4) Ειδικές συσκευές, εξοπλισµός, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή  δεδοµένα που 
σχεδιάζονται, προσαρµόζονται ή  χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη ή διευκόλυνση διάπραξης των 
αδικηµάτων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, κατάσχονται και το πορνογραφικό υλικό 
που προέρχεται από  αδίκηµα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταστρέφεται. 
( 5 ) ∆εν τιµωρείται το παιδί  για την παραγωγή και την κατοχή πορνογραφικού υλικού που απεικονίζει 
τον εαυτό του ή το ίδιο και  άλλο παιδί, αν τα ίδια παρήγαγαν το υλικό και το κατέχουν, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του καθενός από αυτά, αποκλειστικά και µόνο, για προσωπική τους χρήση. 
( 6 ) Υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι εκείνο που οπτικά ή µε άλλο τρόπο εµφανίζει υπαρκτό παιδί ή 
ρεαλιστικά απεικονίζει ανύπαρκτο παιδί ή ένα πρόσωπο που µοιάζει µε παιδί, σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή παρουσιάζει  γεννητικά όργανα παιδιών για 
σεξουαλικούς σκοπούς. Τα υλικά που έχουν καλλιτεχνική, ιατρική ή επιστηµονική σηµασία δεν 
θεωρούνται πορνογραφία, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 
 

Εκµετάλλευση παιδιού για πορνογραφική παράσταση. 
Άρθρο 164. 

( 1 ) Όποιος προσελκύει, προσλαµβάνει ή προτρέπει παιδί να συµµετέχει σε πορνογραφική 
παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα, έως οκτώ χρόνια. 
( 2 ) Όποιος ωφελείται οικονοµικά από πορνογραφική παράσταση στην οποία συµµετέχει παιδί ή µε 
άλλο τρόπο εκµεταλλεύεται παιδί για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως 
δέκα χρόνια. 
( 3 ) Όποιος  µε τη βία ή την απειλή, την πλάνη, την απάτη, την κατάχρηση εξουσίας ή  υψηλής θέσης 
ή σχέσης εξάρτησης, εξαναγκάζει ή προκαλεί παιδί να συµµετέχει σε πορνογραφική παράσταση, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τριών, έως δώδεκα ετών. 
( 4 ) Με την ποινή φυλάκισης της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου τιµωρείται όποιος 
παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση, ζωντανά ή διά µέσων επικοινωνίας, εάν γνωρίζει ή πρέπει 
και µπορεί να γνωρίζει, ότι σε αυτήν συµµετέχει παιδί. 
(5) Ειδικές συσκευές, εξοπλισµός, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή  δεδοµένα που 
σχεδιάζονται, προσαρµόζονται ή  χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη ή διευκόλυνση διάπραξης των 
αδικηµάτων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, κατάσχονται και το πορνογραφικό υλικό 
που προέρχεται από  αδίκηµα των παραγράφων 1 και 2   του άρθρου αυτού, καταστρέφεται. 
 

Εξοικείωση παιδιού µε την πορνογραφία 
Άρθρο 165 

(1) Όποιος πουλάει σε παιδί, νεότερο των 15 ετών, δωρίζει,  επιδεικνύει ή διά δηµόσιας έκθεσης, µέσω 
συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων, ή µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή άλλως πως καθιστά διαθέσιµα, έγγραφα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή του παρουσιάζει πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε 
ποινή φυλάκισης, έως τρία έτη. 
( 2 ) Αντικείµενα, ειδικές συσκευές, εξοπλισµός, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή  
δεδοµένα που σχεδιάζονται, προσαρµόζονται ή  χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση 
διάπραξης του αδικήµατος της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου, κατάσχονται και το 
πορνογραφικό υλικό καταστρέφεται 
( 3 ) Πορνογραφία εν τη εννοία του άρθρου αυτού θεωρείται το υλικό που οπτικά ή µε άλλο τρόπο 
εµφανίζει υπαρκτό παιδί ή ρεαλιστικά απεικονίζει ανύπαρκτο παιδί ή ένα πρόσωπο που µοιάζει µε 
παιδί, σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή παρουσιάζει  
γεννητικά όργανα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Τα υλικά που έχουν καλλιτεχνική, ιατρική ή 
επιστηµονική σηµασία δεν θεωρούνται πορνογραφία, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 
 
(Ενώ τα αντικατασταθέντα άρθρα του πρότερου ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου είχαν, ως εξής:) 

Άρθρο 196 
 Εκµετάλλευση παιδιού ή Εφήβου για  Πορνογραφία 

 (1) Όποιος «καταγράφει»  παιδί ή έφηβο µε σκοπό την δηµιουργία φωτογραφίας, 
οπτικοακοουστικού υλικού ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή κατέχει ή εισάγει ή 
πωλεί ή διανέµει ή επιδεικνύει τέτοιο υλικό, ή προκαλεί τα πρόσωπα αυτά να συµµετέχουν σε 
πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα,  έως οκτώ έτη. 
 (2) Αντικείµενα που  προορίζονται ή χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη του ποινικού 
αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατάσχονται και αντικείµενα 
που  παράγονται από τη διάπραξη του ποινικού αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
κατάσχονται και καταστρέφονται. 
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τόσο η βασική µορφή πορνογράφησης παιδιού και εκµετάλλευσής του 
για πορνογραφική παράσταση, όσο όµως και η εξοικείωσή του µε  
πορνογραφικό υλικό. 
      Ο Κροάτης νοµοθέτης, όπως και ο Έλληνας νοµοθέτης, σπεύδει στη 
τελευταία παράγραφο του άρθρου 163 ΠΚ, να ερµηνεύσει την κοµβικής 
σηµασίας έννοια «υλικό παιδικής πορνογραφίας», το οποίο είναι  εκείνο 
που οπτικά ή µε άλλο τρόπο εµφανίζει υπαρκτό παιδί ή ρεαλιστικά 
απεικονίζει ανύπαρκτο παιδί ή ένα πρόσωπο που µοιάζει µε παιδί, σε 
πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
παρουσιάζει  γεννητικά όργανα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Τα 
υλικά που έχουν καλλιτεχνική, ιατρική ή επιστηµονική σηµασία δεν 
θεωρούνται πορνογραφία, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.     
    Έτσι στη 1η παράγραφο του άρθρου 163, απειλείται ποινή φυλάκισης 
από ένα έτος, έως οκτώ έτη, για εκείνον που προσελκύει, προσλαµβάνει 
ή προτρέπει παιδί να συµµετέχει στην εγγραφή υλικού παιδικής 
πορνογραφίας ή για εκείνον που διοργανώνει  ή διευκολύνει τέτοια 
εγγραφή υλικού. Με την ίδια ποινή τιµωρείται εκείνος που χωρίς 
δικαίωµα, καταγράφει, παράγει, προσφέρει, διαθέτει, διανέµει, 
εξαπλώνει,  εισάγει, εξάγει, αποκτά για τον εαυτό του ή για άλλον, πωλεί, 
παραδίδει, εµφανίζει ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή εν γνώσει 
του αποκτά πρόσβαση σε τέτοιο υλικό, µέσω των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (2η παράγραφος 163 ΠΚ). Η ποινή όµως 
γίνεται αυστηρότερη, ήτοι φυλάκιση από 3, έως 12 έτη, όταν ο δράστης 
εξαναγκάζει ή προκαλεί παιδί σε εγγραφή του σε υλικό παιδικής 

                                                                                                                                       
Άρθρο 197 

Παρουσίαση πορνογραφίας σε παιδί 
 

 (1) Όποιος πουλάει σε παιδί, δωρίζει,  επιδεικνύει ή του καθιστά διαθέσιµο  µέσω µιας 
δηµόσιας έκθεσης ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κείµενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικά ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικου περιεχοµένου ή παρουσιάζει στο παιδί πορνογραφική παράσταση, 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έξι µηνών, έως τριών ετών. 
 (2) Αντικείµενα που  προορίζονται ή χρησιµοποιούνται για τη διάπραξη του ποινικού 
αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατάσχονται και αντικείµενα 
που  παράγονται από τη διάπραξη του ποινικού αδικήµατος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
κατάσχονται και καταστρέφονται. 

Η παιδική πορνογραφία σε σύστηµα υπολογιστή ή δίκτυο 
Άρθρο 197α 

 (1) Όποιος, µε τη βοήθεια συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δικτύου, παράγει, 
διαθέτει, διανέµει, προµηθεύεται για τον εαυτό του ή για άλλον, ή όποιος κατέχει σε σύστηµα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε µέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδοµένων πορνογραφικά 
περιεχόµενα που απεικονίζουν παιδιά ή ανήλικους σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά, ή 
επικεντρώνονται στα γενετικά τους όργανα, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως δέκα χρόνια. 
 (2) Όποιος, µε µηχανογραφικά συστήµατα, δίκτυα ή µέσα αποθήκευσης δεδοµένων 
ηλεκτρονικού υπολογιστή καθιστούν διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικού περιεχοµένου, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες, έως τρία χρόνια. 
 (3) Ειδικές συσκευές, εξοπλισµός, προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή υπολογιστικά 
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν ή προσαρµόστηκαν για την διάπραξη των αδικηµάτων της 
παραγράφου 1 και 2  του παρόντος άρθρου κατάσχονται. 
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πορνογραφίας, χρησιµοποιώντας όµως  βία ή µετερχόµενος πλάνη, απάτη 
ή απειλή κατά του παιδιού ή καταχρώµενος την εξουσία του, την «υψηλή 
θέση» του ή την σχέση εξάρτησης που τον συνδέει µε το παιδί (3η 
παράγραφος 163 ΠΚ). Στη τέταρτη παράγραφο ρυθµίζεται η τύχη των 
µέσων διάπραξης αδικηµάτων των προηγούµενων παραγράφων τα οποία 
κατάσχονται και καταστρέφονται, ενώ άξια προσοχής τυγχάνει η πέµπτη 
παράγραφος του άρθρου κατά την οποία «δεν τιµωρείται το παιδί  για την 
παραγωγή και την κατοχή πορνογραφικού υλικού που απεικονίζει τον 
εαυτό του ή το ίδιο και  άλλο παιδί, αν τα ίδια παρήγαγαν το υλικό και το 
κατέχουν, µε τη σύµφωνη γνώµη του καθενός από αυτά, αποκλειστικά 
και µόνο, για προσωπική τους χρήση». 
    Ανάλογες διατάξεις περιλαµβάνει το επόµενο άρθρο 164 ΠΚ που 
αναφέρεται στη πορνογραφική παράσταση την έννοια όµως της οποίας, 
παραλείπει ο νοµοθέτης να εξειδικεύσει. Έτσι στη πρώτη παράγραφο του 
άρθρου απειλείται ποινή ενός, έως οκτώ έτη, για εκείνον που προσελκύει, 
προσλαµβάνει ή προτρέπει παιδί να συµµετέχει σε πορνογραφική 
παράσταση, ενώ µε φυλάκιση ενός έως δέκα έτη απειλείται στη 2η 
παράγραφο για εκείνον που ωφελείται οικονοµικά από πορνογραφική 
παράσταση στην οποία συµµετέχει παιδί ή µε άλλο τρόπο 
εκµεταλλεύεται παιδί για πορνογραφική παράσταση. Όταν όµως ο 
δράστης εξαναγκάζει ή προκαλεί παιδί να συµµετέχει σε πορνογραφική 
παράσταση, χρησιµοποιώντας  βία ή µετερχόµενος πλάνη, απάτη ή 
απειλή κατά του παιδιού ή καταχρώµενος την εξουσία του, την «υψηλή 
θέση» του ή την σχέση εξάρτησης που τον συνδέει µε το παιδί, 
τιµωρείται κατά την 3η παράγραφο του άρθρου µε ποινή φυλάκισης 
τριών, έως δώδεκα έτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 4η παράγραφος του 
άρθρου κατά την οποία, µε την ποινή φυλάκισης της 1ης παραγράφου 
του παρόντος άρθρου τιµωρείται και όποιος παρακολουθεί πορνογραφική 
παράσταση, ζωντανά ή διά µέσων επικοινωνίας, εάν γνωρίζει ή πρέπει 
και µπορεί να γνωρίζει, ότι σε αυτήν συµµετέχει παιδί. Τέλος ρυθµίζεται 
η τύχη των µέσων διάπραξης εγκληµάτων του παρόντος άρθρου που 
κατάσχονται και καταστρέφονται. 
        Τέλος µε το άρθρο 165 ΠΚ ο Κροάτης νοµοθέτης ολοκληρώνει το 
νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας του παιδιού τιµωρώντας την 
«εξοικείωση» του παιδιού µε την πορνογραφία, Συγκεκριµένα, µε την 
πρώτη παράγραφο του άρθρου, όποιος πουλάει σε παιδί, νεότερο των 15 
ετών, δωρίζει,  επιδεικνύει ή διά δηµόσιας έκθεσης, µέσω συστήµατος 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων, ή µέσων αποθήκευσης δεδοµένων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλως πως καθιστά διαθέσιµα, έγγραφα, 
φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικού περιεχοµένου ή του παρουσιάζει πορνογραφική 
παράσταση, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης, έως τρία έτη. Στη δεύτερη 
παράγραφο ρυθµίζει και πάλι την τύχη των µέσων διάπραξης του 
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εγκλήµατος που κατάσχονται και καταστρέφονται, ενώ τέλος στην τρίτη 
παράγραφο επαναλαµβάνει την εξειδίκευση της έννοιας «πορνογραφία», 
που είναι κάθε υλικό που οπτικά ή µε άλλο τρόπο εµφανίζει υπαρκτό 
παιδί ή ρεαλιστικά απεικονίζει ανύπαρκτο παιδί ή ένα πρόσωπο που 
µοιάζει µε παιδί, σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα ή παρουσιάζει  γεννητικά όργανα παιδιών για 
σεξουαλικούς σκοπούς. Τα υλικά που έχουν καλλιτεχνική, ιατρική ή 
επιστηµονική σηµασία δεν θεωρούνται πορνογραφία, κατά την έννοια 
του παρόντος άρθρου.   
   Για την αποτελεσµατικότερη όµως προσέγγιση της άποψης του Κροάτη 
νοµοθέτη κρίνεται σκόπιµο να εξετασθούν επικουρικά και τα 
αναφερόµενα άρθρα στο σύστηµα ποινών  (άρθρα 40, 41 και 44)  και 
στην ηλικιακή διάκριση των ανηλίκων (άρθρο 87)360. 
            Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 41 ΠΚ, οι επιδιωκόµενοι σκοποί των  
ποινών του κροατικού ποινικού κώδικα είναι τόσο ειδικοπροληπτικοί, 
όσο και γενικοπροληπτικοί και αφορούν τόσο τον ίδιο τον δράστη 
(αποτροπή τέλεσης αδικηµάτων αλλά και µελλοντική του βελτίωση για 
µη τέλεση αδικηµάτων) όσο και τους τρίτους (θετική επίδραση προς 
αποφυγή τέλεσης αδικηµάτων) ενώ επιπλέον σκοπό συνιστά η δηµόσια 
αποδοκιµασία  της αξιόποινης συµπεριφοράς του δράστη. 
                Κατά το άρθρο 40 ΠΚ, ως ποινές µπορούν να καταλογίζονται η 
χρηµατική ποινή, η ποινή της φυλάκισης και η ποινή της µακροχρόνιας 
φυλάκισης. Κατά το άρθρο 44 ΠΚ, η ποινή της φυλάκισης δεν µπορεί να 
είναι βραχύτερη των  3 µηνών ούτε µεγαλύτερη από 20 χρόνια (1η  παρ), 
(ενώ η µακροχρόνια φυλάκιση κατ’ άρθρο 46 ΠΚ, δε µπορεί να είναι 
µικρότερη από 21 έτη και µεγαλύτερη από 40έτη). Τέλος, κατά το άρθρο 
87 στοιχείο 7 ΠΚ, «παιδί» είναι το πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε το 18ο 
έτος της ηλικίας του, και «σύστηµα υπολογιστών» είναι κάθε συσκευή ή 
σύνολο συσκευών συνδεδεµένων µεταξύ τους ή συναφών συσκευών από 
τις οποίες µία ή περισσότερες επεξεργάζονται δεδοµένα σε βασικό 
πρόγραµµα αυτόµατης επεξεργασίας (στοιχείο 17). 

6.7β -   Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
     Από µία πρώτη ανάγνωση των τριών αυτών διατάξεων του κροατικού 
ποινικού κώδικα των άρθρων 163, 164 και 165 ΠΚ που συνιστούν το 
πλαίσιο προστασίας του ανήλικου από την πορνογράφησή του, 
διαπιστώνει κανείς πως σχετικά διαβαθµίζονται τα επίπεδα προστασίας 
και οι επαπειλούµενες ποινές. Έτσι ο Κροάτης νοµοθέτης τιµωρεί την 
εκµετάλλευση ανηλίκου τόσο για πορνογράφησή του, όσο και για 
δηµιουργία και παρουσίαση πορνογραφικής παράστασης µε µία όµως -
γνωστή και στον Έλληνα νοµοθέτη- σωρευτική απαρίθµηση σχετικών 

                                                
360 Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΚΡΟΑΤΙΑΣ, ΠΚ2Β. 
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συµπεριφορών (συµπεριλαµβανοµένης και της κατοχής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας) µε υψηλά όρια ποινών -και χωρίς αναλογική για κάθε 
συµπεριφορά διαβάθµιση των ποινών αυτών- (1, έως 8 έτη), που κάτω 
από ειδικές συνθήκες, χρήσης βίας, κατάχρησης εξουσίας ή ιδιαίτερων 
σχέσεων µε τον ανήλικο, γίνονται ακόµη υψηλότερα (3, έως 12 έτη).  
      Αξιοσηµείωτο όµως είναι πως ο Κροάτης νοµοθέτης ποινικοποιεί 
τόσο την εν γνώσει διαδικτυακή πρόσβαση σε παιδοπορνογραφικό υλικό 
και µάλιστα µε ίδια ποινή, µε εκείνη των λοιπών δραστών παιδικής 
πορνογραφίας, όσο όµως και την παρακολούθηση πορνογραφικής 
παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής σε αυτήν ανηλίκου και µάλιστα 
επίσης µε την ίδια ποινή, µε εκείνη που απειλείται για τους υπόλοιπους 
δράστες παιδικής πορνογραφίας (1-8 έτη, φυλάκιση). Τιµωρεί όµως και 
µε ιδιαίτερα αυξηµένη ποινή (φυλάκιση από 1, έως 10 έτη) τον 
κερδοσκόπο που αποκερδαίνει από την συµπεριφορά δηµιουργίας και 
διοργάνωσης πορνογραφικών παραστάσεων. 
       Τέλος ο Κροάτης νοµοθέτης ποινικοποιεί και την συµπεριφορά 
προσηλυτισµού στην παιδική πορνογραφία,  ανηλίκου µικρότερου των 
15 ετών, την οποία τιµωρεί µε ποινή φυλάκισης από 3 µήνες, έως 3 έτη.   
      Βεβαίως δεν αποφεύγεται και στην περίπτωση του Κροάτη νοµοθέτη 
η από µέρους του χρήση αόριστων εννοιών και ακατάλληλων 
ενδεχοµένως να περιγράψουν τον πραγµατικό στόχο της εκδηλούµενης 
βούλησής του για τιµώρηση τέτοιων συµπεριφορών. 

6.7γ – Έννοµο αγαθό361 

         Η από µέρους του ποινικού νοµοθέτη προσέγγιση του προβλήµατος  
µε αντικειµενικότητα και µε την απαιτούµενη διάκριση αδικηµάτων και 
ποινών, αναλόγως του βαθµού της εκάστοτε προσβολής, καταδεικνύει 
την κατηγορηµατική του στάση, να προστατέψει αυτόν τον ίδιο τον 
ανήλικο που θυµατοποιείται είτε ως θεατής, είτε πολύ περισσότερο, ως 
αντικείµενο της πορνογραφίας. Αναγνωρίζει ο νοµοθέτης το έννοµο 
αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας, ως απαραιτήτως προστατευτέο και 
για τον λόγο αυτό επιφυλάσσει στους δράστες ολοένα και επιτεινόµενες 
ποινές, σχετικά ανάλογες του βαθµού προσβολής του θύµατος.  
       Εγκατέλειψε το  ποινικό του «ενδιαφέρον» για την εν γένει 
πορνογραφία που εκδήλωνε µέχρι τις τελευταίες αλλαγές του 
νοµοθετικού πλαισίου, αποσαφηνίζοντας πια τον προστατευτικό 
προσανατολισµό του. Ανακτά έτσι το έννοµο αγαθό της ανηλικότητας 
την αυτονοµία του έναντι άλλων, όπως αυτού των ηθών, στα πλαίσια του 
οποίου έδειχνε ο νοµοθέτης να κινείται προστατευτικά.  
    Αντίθετα πιστεύει στην αυτοτέλεια και αυθυπαρξία του εννόµου 
αγαθού της γενετήσιας ανηλικότητας το οποίο συνιστά κεφαλαιώδες 
                                                
361Το άρθρο 196 του κροατικού ποινικού κώδικα περιλαµβάνεται στο 14ο κεφάλαιο υπό τον τίτλο 
«εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και ηθικής». 
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«αξιακό» µέγεθος362 για την συγκρότηση, όχι µόνο της «ηθικής», αλλά 
κυρίως της προσωπικότητας του ανηλίκου χρήζει διαρκούς προστασίας 
και µάλιστα διαβαθµισµένης, αναλόγως του βαθµού της εκάστοτε 
προσβολής. ∆εν προβαίνει βέβαια σε διαβάθµιση του αξιοποίνου, 
αναλόγως της ηλικίας του θύµατος -όπως πράττει ο Σέρβος νοµοθέτης- 
χωρίς να θεωρεί -όπως εκείνος- τον ανήλικο προστατευτέο βαθµηδόν και 
ανάλογα της ηλικίας του, παρά επιλέγει να θέσει υπό την οµπρέλα 
προστασίας των διατάξεων όλους τους ανήλικους. 
    Προφανώς αφήνει την ελευθερία στον εκάστοτε εφαρµοστή του 
δικαίου να κινηθεί στα όρια των επιβαλλόµενων ποινών κατά το στάδιο 
της επιµέτρησης ανάλογα µε την εκάστοτε ηλικία του θύµατος363. 
Ικανοποιεί σχετικώς η στάση του ποινικού νοµοθέτη να επιφυλάξει µία 
γενικώς αυστηρή απάντηση στον δράστη του αδικήµατος διατηρώντας τα 
ανώτερα τουλάχιστον όρια των επαπειλούµενων ποινών  σε  επίπεδα που 
µπορούν να λειτουργήσουν, σύµφωνα και µε τις προσδοκίες του για τους 
στόχους των ποινών, τόσο γενικοπροληπικά, όσο όµως και 
ειδικοπροληπτικά.  

6.7δ – Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 
     Ξεκινώντας την επί µέρους εξέταση της βασικής µορφής 
πορνογραφίας ανηλίκων του  άρθρου 163 ΠΚ, διαπιστώνουµε  τον ίδιο 
τρόπο σύστασης της διάταξης, µε εκείνον της αντίστοιχης ελληνικής 
ποινικής διάταξης (348Α), ήτοι την τυποποίηση ενός µικτώς 
υπαλλακτικού εγκλήµατος, µε τους διάφορους τρόπους τέλεσής του, να 
δύνανται να εναλλάσσονται στην προσβολή του ίδιου εννόµου αγαθού, 
στοιχειοθετώντας όµως την διάπραξη ενός και µόνο εγκλήµατος. Η 
διαφορά είναι πως ο Κροάτης νοµοθέτης περιγράφει την βασική µορφή 
του αδικήµατος σε δύο παραγράφους, επιθυµώντας να διακρίνει δύο 
κατηγορίες αξιόποινων συµπεριφορών.  
     Συγκεκριµένα, µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 163 ΠΚ 
ποινικοποιείται διακριτά από τις συµπεριφορές της 2ης παραγράφου,  η εκ 
µέρους του δράστη  συµπεριφορά πρόκλησης της απόφασης στον 
ανήλικο να συµµετέχει στη δηµιουργία παιδοπορνογραφικού υλικού. Ο 
δράστης προσελκύει, προσλαµβάνει ή προτρέπει το παιδί να συµµετέχει 
στην εγγραφή υλικού παιδικής πορνογραφίας  ή διοργανώνει  ή 
διευκολύνει την εγγραφή τέτοιου υλικού και για τον λόγο αυτό 
τιµωρείται, µε ποινή φυλάκισης 1 έτους, έως 8 έτη.  

                                                
362 Bojanic J., Mrcela M. Koncepcija krivnje u novom Kaznenom zakonu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i 
praksu Sveučilište, Pravni Fakultet, Zagreb, vol 19-br. 2/2004. 
363Novoselec P. Opći dio kaznenog prava Zagreb. Pravni fakultet, Sveučilišta, 2009, αλλά και  
Grozdanić V.,  Škorić S. Uvod u kazneno pravo, Zagreb : Organizator, 2009 
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   Στη δεύτερη παράγραφο τιµωρείται µε την ίδια ποινή της 1ης 
παραγράφου ο δράστης που εγγράφει το παιδοπορνογραφικό υλικό, το 
παράγει, το προσφέρει, το διαθέτει, το διανέµει, το εξαπλώνει, το εισάγει, 
το εξάγει, το αποκτά για τον εαυτό του ή για άλλον, το πωλεί ,  το 
παραδίδει, το εµφανίζει ή το κατέχει ή  εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση 
σε τέτοιο υλικό, µέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. 
Εδώ παρατηρούµε την ίδια σπουδή του Κροάτη, µε του Έλληνα 
νοµοθέτη, να «συλλάβει» την αξιόποινη συµπεριφορά, σε κάθε της 
πιθανή έκφανση, µε την παράθεση σωρείας πιθανών συµπεριφορών που 
σχετίζονται µε το υλικό αυτό, µε τις ίδιες ενστάσεις-παρατηρήσεις που 
ήδη διατυπώσαµε για την νοµοθετική αυτή επιλογή.  
     Εντύπωση προκαλεί η επιλογή του νοµοθέτη να επιφυλάξει το ίδιο 
πλαίσιο ποινών, για δράστες διαφορετικής επικινδυνότητας για το έννοµο 
αγαθό, για εκείνους που θέτουν το ανήλικο θύµα στο πορνογραφικό 
«στίβο», εκείνους που το πορνογραφούν, εκείνους που απλώς κατέχουν 
τέτοιο υλικό αλλά και εκείνους που απλώς αποκτούν πρόσβαση σε τέτοιο 
υλικό διά των τεχνολογικών µέσων της πληροφόρησης και επικοινωνίας.  
     Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του νοµοθέτη να εξειδικεύσει και 
να συγκεκριµενοποιήσει την συµπεριφορά κατάχρησης του ανηλίκου από 
τον δράστη σε µία δραστηριότητα «εγγραφής-καταγραφής» του θύµατος 
για πορνογραφικούς σκοπούς. Η «εγγραφή-καταγραφή» του µπορεί να 
τελείται µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο. Αυτή βέβαια η τολµηρή στάση 
του νοµοθέτη να ξεφύγει από την πεπατηµένη τακτική των νοµοθετών 
που χρησιµοποιούν ρήµατα γενικότερου περιεχοµένου (όπως για 
παράδειγµα «χρησιµοποιώ, µεταχειρίζοµαι, κακοµεταχειρίζοµαι, 
καταχρώµαι κλπ) δηµιουργεί ερωτήµατα, ως προς το εάν υπάρχουν 
συµπεριφορές που µπορεί να διαφεύγουν της ποινικής εµβέλειας της 
διάταξης. Για παράδειγµα ο όποιος ενήλικος «συµπρωταγωνιστής» του 
ανηλίκου, σε τέτοιες πορνογραφικές παραστάσεις πώς αξιολογείται ;  
     Πράγµατι έναν τέτοιο δράστη ουσιαστικά του ίδιου εγκλήµατος είναι 
υποχρεωµένος ο Κροάτης νοµοθέτης να τον αντιµετωπίσει και µόνο -
ίσως- ως απλό συµµέτοχο της πράξης, ώστε εάν δεν υφίσταται η 
δυνατότητα αξιολόγησής του, ως «άµεσου συνεργού», να υπάρχει  ο 
σφόδρα πιθανός κίνδυνος µιας αισθητά ηπιότερης τιµώρησης ενός  
«πρωταγωνιστή συνδηµιουργού» του πορνογραφικού υλικού, από τον 
απλό µετέπειτα κάτοχο αυτού, ο οποίος κάτοχος θα έχει αναγκαία την 
ίδια τύχη µε τον αυτουργό του εγκλήµατος και παραγωγό του υλικού.  
    Η ποινή  που απειλείται είναι φυλάκιση από ένα, έως οκτώ έτη. Το 
ανώτατο όριο της προβλεπόµενης ποινής εισέρχεται  στα χρονικά 
πλαίσια της κάθειρξης, γεγονός που ιδιαίτερα συνδράµει στον 
ειδικοπροληπτικό και γενικοπροληπτικό χαρακτήρα της ποινής. 
     Το ως άνω πλαίσιο ποινών αυστηροποιείται στη 3η παράγραφο του 
άρθρου, όταν ο δράστης των προηγούµενων παραγράφων µετέρχεται τη 
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βία ή την απειλή, την πλάνη, την απάτη, καταχράται την εξουσία του ή  
την «υψηλή» του θέση ή την σχέση εξάρτησης µε το παιδί , εξαναγκάζει 
ή προκαλεί το παιδί σε εγγραφή του σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, 
οπότε και τιµωρείται µε φυλάκιση τριών, έως δώδεκα ετών.   
    Απολύτως πρωτότυπη είναι η πρόβλεψη της 5ης παραγράφου του 
άρθρου στην οποία ο νοµοθέτης προβαίνει σε µία «άφεση» τιµώρησης 
συγκεκριµένου δράστη και υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. ∆εν 
τιµωρείται λοιπόν το παιδί  για την παραγωγή και την κατοχή 
πορνογραφικού υλικού που απεικονίζει όµως τον εαυτό του ή το ίδιο και  
άλλο παιδί, αν τα ίδια παρήγαγαν το υλικό και το κατέχουν, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του καθενός από αυτά, αποκλειστικά και µόνο, για 
προσωπική τους χρήση. Εξ αντιδιαστολής σαφώς προκύπτει η συνειδητή 
επιλογή του νοµοθέτη να τιµωρήσει υπό τις ίδιες συνθήκες τον ενήλικο 
δράστη. Η ανηλικότητα του δράστη είναι αυτή που δικαιολογεί στο παιδί 
την διάπραξη αξιόποινης συµπεριφοράς που όµως παραµένει ατιµώρητη, 
εφόσον το παιδοπορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
διατηρείται στην κατοχή του για προσωπική του χρήση. ∆εν είναι 
προφανώς ατιµώρητη η ίδια συµπεριφορά, όταν στο υλικό απεικονίζεται 
άλλος ανήλικος. Σε αυτή την περίπτωση δεν αναγνωρίζει ο νόµος κανένα 
λόγο άφεσης της τιµώρησης του ανηλίκου.  
     Στο σηµείο αυτό πρέπει να σχολιάσουµε και την επίσης θαρραλέα 
επιλογή του νοµοθέτη να αποπειραθεί να συγκεκριµενοποιήσει στην 
τελευταία παράγραφο την έννοια του υλικού της παιδικής πορνογραφίας. 
Τυγχάνει λοιπόν του ποινικού ενδιαφέροντος του Κροάτη νοµοθέτη, όχι 
το οποιοδήποτε πορνογραφικό περιεχόµενο αλλά εκείνο που απεικονίζει 
παιδιά σε πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα. ∆εν αρκούν συνεπώς 
οι διάφορες εικόνες που απεικονίζουν παιδιά εκτός σεξουαλικής 
συµπεριφοράς. Ποιες όµως µπορεί να είναι αυτές ; 
      Το πρόβληµα που αρχικά φαίνεται να δηµιουργείται αναπόφευκτα µε 
την συγκεκριµένη επιλογή του νοµοθέτη είναι η δυσκολία που προκαλεί  
η χρήση του όρου «σαφής σεξουαλικός χαρακτήρας», µε την αµφιβολία 
που πάντα θα καταλείπεται, ως προς το ποια ακριβώς συµπεριφορά 
δύναται να έχει σαφή σεξουαλικό χαρακτήρα. 
     Ωστόσο, οφείλουµε να επαναλάβουµε, πως η συγκεκριµένη φράση 
από πολύ νωρίς, σχεδόν από τότε που πρωτοχρησιµοποιήθηκε στους  
ορισµούς που διαλαµβάνονταν στα διεθνή νοµοθετήµατα, έτυχε µιας 
παροιµιώδους αντικειµενικοποίησης. Συγκεκριµένα, ήδη από το έτος 
2000, διά της Αιτιολογικής Εκθέσεως της Προτάσεως -τότε, και 
µετέπειτα της Αποφάσεως Πλαισίου του Συµβουλίου Πλαισίου 
2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2003- 
συγκεκριµενοποιούνταν αυτές οι αόριστες έννοιες σε απόλυτο βαθµό. 
Συγκεκριµένα, µε τις αιτιολογικές εκθέσεις (Προτάσεως και µετέπειτα 
Αποφάσεως Πλαισίου), η «σεξουαλική συµπεριφορά» περιλαµβάνει 
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τουλάχιστον τις ακόλουθες πράξεις: 1) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης 
της επαφής γεννητικών οργάνων, της επαφής στόµατος και γεννητικών 
οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και 
πρωκτού, 2) κτηνοβασία, 3) αυνανισµό, 4) σαδιστική ή µαζοχιστική 
κακοποίηση, 5) ασελγή επίδειξη των γενετήσιων οργάνων ή της ηβικής 
χώρας. Επίσης, στη σηµείωση µε αριθµό 143 της αιτιολογικής έκθεσης 
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του 
παιδιού από την σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση, 
προσδιορίζεται η «σεξουαλική συµπεριφορά», ως  τουλάχιστον οι 
ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες ενέργειες: α) η συνουσία, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, του στόµατος 
και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών οργάνων ή 
στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή µεταξύ ενός ενήλικα και 
ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  β) η κτηνοβασία γ) ο 
αυνανισµός δ) η σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση ή ε) η ασελγή 
επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας παιδιού.  
      Ως εκ τούτου, θεωρούµε πως δεν υφίσταται χώρος για δηµιουργία 
αµφιβολιών, παρερµηνειών ή συγχύσεων, µε την χρήση της φράσης 
«πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα» που διαλαµβάνεται στον 
ορισµό της 6ης παρ. του άρθρου 163 ΠΚ. Ήδη εξάλλου έχουµε αναφερθεί 
στα προβλήµατα που δηµιουργεί η αόριστη και αξιολογική φράση που 
επέλεξε ο Έλληνας νοµοθέτης να χρησιµοποιήσει στον ορισµό της 
έννοιας «πορνογραφικό υλικό», στο ισχύον άρθρο 348Α ΠΚ, ήτοι την 
φράση «κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση». 
   Ίδια δοµή µε αυτή του άρθρου 163 ΠΚ ακολουθεί ο Κροάτης 
νοµοθέτης και στο άρθρο 164 ΠΚ, το οποίο φαίνεται να διαπνέει και 
ανάλογη φιλοσοφία, αφορά δε πλέον την πορνογραφική παράσταση. 
∆υστυχώς ο νοµοθέτης παραλείπει στην περίπτωση αυτή να προσδιορίσει 
επακριβώς την έννοια της πορνογραφικής παράστασης, όπως πράττει στο 
προηγούµενο -αλλά και στο επόµενο- άρθρο, από τα συµφραζόµενα 
όµως προκύπτει αβίαστα πως δεν πρόκειται για οποιαδήποτε 
πορνογραφική παράσταση, αλλά για εκείνη στην οποία συµµετέχει παιδί. 
   Κατά τα λοιπά, ο  νοµοθέτης διακρίνει και πάλι τις δύο κατηγορίες 
δραστών, αυτή της 1ης παραγράφου,  που προσελκύουν, προσλαµβάνουν 
ή προτρέπουν παιδί να συµµετέχει σε πορνογραφική παράσταση και 
εκείνη της 2ης παραγράφου, που ωφελούνται οικονοµικά από 
πορνογραφική παράσταση στην οποία συµµετέχει παιδί ή µε άλλο τρόπο 
εκµεταλλεύονται παιδί για πορνογραφική παράσταση. Αυτή τη φορά 
όµως ο νοµοθέτης επιφυλάσσει αυστηρότερη ποινή στους δράστες της 2ης 
παραγράφου, καθόσον βαρύνει στο κριτήριο της κερδοσκοπίας των 
δραστών, τους οποίους και τιµωρεί µε φυλάκιση ενός έτους, έως δέκα 
έτη, ενώ τους δράστες της 1ης παραγράφου µε φυλάκιση ενός έτους, έως 
οκτώ έτη. Η ποινή και πάλι αυστηροποιείται για καθένα από τους 
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δράστες των δύο πρώτων παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες 
που περιγράφονται στη τρίτη παράγραφο του άρθρου, ίδιες µε εκείνες της 
3ης παραγράφου του άρθρου 163 ΠΚ, µε πλαίσια φυλάκισης τριών ετών, 
έως δώδεκα έτη. 
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 4η παράγραφος όπου τυποποιείται 
σε αδίκηµα η συµπεριφορά της παρακολούθησης πορνογραφικής 
παράστασης, ζωντανά ή διά µέσων επικοινωνίας, εάν ο δράστης γνωρίζει 
ή πρέπει και µπορεί να γνωρίζει, ότι σε αυτήν συµµετέχει παιδί. Μάλιστα 
η προβλεπόµενη ποινή είναι ίδια µε αυτή της 1ης παραγράφου του  
άρθρου εξοµοιούµενος έτσι ο δράστης, µε τον δηµιουργό της 
πορνογραφικής παράστασης. Αξίζει να υπενθυµίσουµε την επερχόµενη 
εισαγωγή ίδιας διάταξης και στο ελληνικό ποινικό µας σύστηµα, αυτής 
του άρθρου 348Γ ΠΚ, που όµως αντιµετωπίζει το δράστη µε δικαιότερη 
κρίση, επιφυλάσσοντας ποινές κατά πολύ ηπιότερες εκείνων των 
δηµιουργών τέτοιων παραστάσεων και πάντα σε αναλογία µε την ηλικία 
του θύµατος.    
   Στο άρθρο 165 ΠΚ ο Κροάτης νοµοθέτης τιµωρεί την συµπεριφορά 
που αποσκοπεί και πετυχαίνει την εξοικείωση του παιδιού µε την παιδική 
πορνογραφία. ∆εν είναι καινοφανής η επιλογή του νοµοθέτη, καθόσον 
τιµωρούσε την ίδια συµπεριφορά και παλαιότερα µε το άρθρο 197 ΠΚ 
και µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Σύµφωνα µε το νέο άρθρο 165 ΠΚ, 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης, έως τρία έτη, εκείνος που  πουλάει σε 
παιδί, νεότερο των 15 ετών, δωρίζει,  επιδεικνύει ή διά δηµόσιας 
έκθεσης, µέσω συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων, ή 
µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλως 
πως καθιστά διαθέσιµα, έγγραφα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό 
ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή του παρουσιάζει 
πορνογραφική παράσταση. Κρίνεται ως άµεσα προστατευτέα η ιδιαίτερα 
ευαίσθητη και προοδευτικά διαµορφούµενη προσωπικότητα του παιδιού, 
µέρους της οποίας συνιστά και η γενετήσια συγκρότησή του, ώστε να 
στιγµατίζεται κάθε συµπεριφορά που µπορεί να διακινδυνεύει την 
ελευθερία ανάπτυξης αυτής της προσωπικότητας.  
    Στη συµπεριφορά αυτή συγκαταλέγει ο νοµοθέτης  ενέργειες του 
δράστη που φέρνουν σε επαφή το παιδί  µε  την παιδική πορνογραφία, 
όπως πράττει εκείνος που του παρουσιάζει τέτοιο πορνογραφικό υλικό ή 
πορνογραφική παράσταση. Η επαπειλούµενη ποινή είναι προφανώς 
ηπιότερη  σε σχέση µε την προβλεπόµενη στην βασική µορφή του 
άρθρου 163 ΠΚ, ωστόσο κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση µε την ένταση 
της προσβολής του εννόµου αγαθού. ∆εν περιορίζεται ούτε βάλλεται 
αυτή καθαυτή η γενετήσια ελευθερία του ανηλίκου, αλλά και µόνο το 
δικαίωµα  της ακώλυτης και ελεύθερης γενετήσιας συγκρότησής του.   
    Πρέπει όµως στο σηµείο αυτό να σχολιάσουµε και την επιλογή του 
νοµοθέτη να αφήσει εκτός προστασίας τους ανήλικους που έχουν 
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συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και έρχονται σε επαφή µε την 
πορνογραφία από δράστες της παραγράφους αυτής που τους προσφέρουν 
δώρα ή ακόµα δράστες που τους υποχρεώνουν σε παρακολούθηση 
δρώσας πορνογραφικής παράστασης.  
    Είναι φανερό πως ο Κροάτης νοµοθέτης θεώρησε τους ανηλίκους 
αυτούς έτοιµους να δεχθούν την όποια εξωτερική επιρροή στην πορεία 
της γενετήσιας συγκρότησής τους αφήνοντας όµως αναπάντητα 
ερωτήµατα364. Θα αναρωτιόταν λοιπόν κανείς, πώς µπορεί να κρίνεται  
ένας δεκαεξάχρονος ανήλικος «έτοιµος» και «πρόσφορος» να δεχθεί 
τέτοιες επιρροές, ενώ έναν ανήλικο, κατά µόλις ένα έτος µικρότερο, 
αναγκαία υποκείµενο σε προστασία ; Η απάντηση είναι προφανής εάν 
σκεφθεί κανείς πως ήδη ο νοµοθέτης έχει ορίσει (στο άρθρο 158 ΠΚ) το 
ηλικιακό όριο γενετήσιας συναίνεσης, θέτοντάς το, στην ηλικία των 15 
ετών. Έτσι όταν θεωρείται ο υπερδεκαπενταετής ανήλικος, ικανός να 
«αυτοδιαχειρίζεται» την γενετήσια ταυτότητά του, επόµενο είναι να  το 
ίδιο ηλικιακό όριο, των 15 ετών, να επιλέγεται, για την προστασία της 
γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανήλικου που µπορεί να προσβάλλεται από 
τις πράξεις του άρθρου 165 ΠΚ.  
    Στη τελευταία παράγραφο του άρθρου υπάρχει και πάλι η εξειδίκευση 
και ο προσδιορισµός της έννοιας της πορνογραφίας που χρησιµοποιείται 
στη διάταξη, ακριβώς µε τους ίδιους όρους που αυτό γίνεται στην 6η 
παράγραφο του άρθρου 163 ΠΚ κάτι απολύτως αναγκαίο προκειµένου να 
αποφεύγεται η σύγχυση από την χρήση του όρου αυτού365, µε την εν 
γένει πορνογραφία, όπως συνέβαινε µε το παλαιό νοµοθετικό καθεστώς, 
κατά το οποίο ουσιαστικά γινόταν αξιόποινη, η εξοικείωση του ανήλικου 
µε την εν γένει πορνογραφία. Αυτό αποφεύγεται πια µε την εξειδίκευση 
του όρου και την αποσαφήνιση πως η αξιόποινη εξοικείωση αφορά πια 
στην παιδική πορνογραφία και στις παιδοπορνογραφικές παραστάσεις.  
        Τελειώνοντας την εξέταση του ποινικονοµοθετιικού πλαισίου 
προστασίας του ανηλίκου από δραστηριότητες πορνογράφησής του, 
πρέπει να σηµειώσουµε πως το συµπληρώνουν και οι σχετικές διατάξεις 
περί εµπορίας ανθρώπων ( άρθρο 106 παρ. 2 ΠΚ), µε βάση τις οποίες 
προβλέπεται ποινή φυλάκισης ένα, έως 10 έτη. 

6.7ε-  Η κροατική ρύθµιση και το διεθνές περιβάλλον 
     Η Κροατία συµµετέχει  στον ΟΑΣΕ, από  24 Μαρτίου 1992, είναι 
κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, από  22 Μαΐου 1992, 

                                                
364Hirjan, F., Singer, M.Komentar zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i 

maloljetnika. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1998 
 
365Gordana M. Kazneni zakon Zagreb : Novi informator, 2009 καθώς και Pavlovic S. Kazneno pravo 

Zagreb : Organizator, 2006 
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κράτος  µέλος  του Συµβουλίου της Ευρώπης , από  6 Νοεµβρίου 1996 
και ήδη σήµερα πλήρες κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
      Αν και κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, δηµιουργεί 
µεγάλα ερωτηµατικά το γεγονός ότι ενώ υπέγραψε την Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού από την 
γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση, στις 25/10/2007, ωστόσο την  
επικύρωσε366, πέντε έτη µετά, οπότε και προσάρµοσε ανάλογα τις 
διατάξεις που µας απασχολούν. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζει 
ενδιαφέρον η προσπάθεια ανίχνευσης του βαθµού απόκλισης του 
ποινικονοµοθετικού της καθεστώτος, από το προτεινόµενο  τόσο στην 
ανωτέρω Σύµβαση,  όσο όµως και στην εκδοθείσα  Οδηγία της Ε.Ε.,  µε 
αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  
και συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
   Α1) Αναφερθήκαµε ήδη στην εξειδίκευση της έννοιας «πορνογραφικό 
περιεχόµενο» στην οποία προέβη ο Κροάτης νοµοθέτης στη 6η παρ. του 
άρθρου 163. Τέτοιος ορισµός και µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος και 
κατά τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν 
τα διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη Σύµβαση 
(άρθρο 20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής πορνογραφίας 
είναι «οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε 
πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια συµπεριφορά ή 
οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός παιδιού, κυρίως 
για γενετήσιους λόγους...». 
     Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση  «πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 

                                                
366Βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης :           [accessed 08/03/2014]       
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG   
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Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
       Ο Κροάτης νοµοθέτης ακολούθησε, προφανώς τις σχετικές επιταγές 
της Απόφασης Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. , της 
22ας ∆εκεµβρίου 2003, για την καταπολέµηση της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, καθόσον αυτή 
προηγήθηκε της προτελευταίας τροποποίησης στην οποία προέβη κατά 
το έτος 2006 στο σχετικό ποινικονοµοθετικό του καθεστώς, πλην όµως 
την ακολούθησε τότε εν µέρει. Έτσι αρχικά έθεσε εκτός της 
δικαιοδοτικής εµβέλειας των σχετικών διατάξεων, τις συµπεριφορές 
πορνογράφησης «εικονικού ανήλικου», είτε µέσω πραγµατικού ενηλίκου 
προσώπου που υποδύεται τον ανήλικο, είτε µέσω ρεαλιστικών εικόνων 
µη πραγµατικού ανήλικου, κάτι που όµως έπραξε στην επόµενη 
νοµοθετική µεταρρύθµισή του, όπως ισχύει σήµερα.  
Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος, παρατηρούµε πως 
ο Κροάτης νοµοθέτης, υποκύπτει στην υπερβολή κατά την απαρίθµηση 
συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου, κατά 
το παράδειγµα του Έλληνα νοµοθέτη. Εντάσσει στην έννοια της 
«παιδικής πορνογραφίας» και την περίπτωση της πορνογράφησης 
«εικονικού» ανηλίκου, θεωρεί πορνογράφο, εκείνον που την παράγει 
(«εγγράφοντας-καταγράφοντας» τον ανήλικο),  προσφέρει, διαθέτει, 
διανέµει, εξαπλώνει,  εισάγει, εξάγει, αποκτά για τον εαυτό του ή για 
άλλον, πωλεί, παραδίδει, εµφανίζει ή κατέχει υλικό παιδικής 
πορνογραφίας αλλά τιµωρεί ακόµη και εκείνον που προκαλεί τον 
ανήλικο για να συµµετέχει σε πορνογραφική παράσταση, όσο και εκείνον 
που κερδοσκοπεί από αυτό. Επιπλέον τιµωρεί και την συµπεριφορά του 
δράστη εξοικείωσης ανηλίκων µε την πορνογραφία, ενώ αφενός καθιστά 
τις συµπεριφορές της 1ης και 2ης  παραγράφου των άρθρων 163 και 164 
ΠΚ, σε διακεκριµένες, όταν τελούνται µε τη βία ή την απειλή, την πλάνη, 
την απάτη , την κατάχρηση εξουσίας ή  υψηλής θέσης ή σχέσης 
εξάρτησης , τον εξαναγκασµό ή την πρόκληση στο  παιδί σε εγγραφή του 
σε υλικό παιδικής πορνογραφίας. 
    Πριν προβούµε στη συσχέτιση των συµπεριφορών αυτών µε τις 
προβλεπόµενες στη Σύµβαση αξιόποινες συµπεριφορές, αξίζει στο 
σηµείο αυτό να επισηµάνουµε το νεωτερισµό του Κροάτη νοµοθέτη,  και 
συγκεκριµένα: 
       Ο Κροάτης νοµοθέτης εισάγει το αξιόποινο, συµπεριφοράς που για 
πρώτη αλλά και µοναδική φορά συναντήσαµε στο αντίστοιχο 
ποινικονοµοθετικό καθεστώς των οντοτήτων του κράτους της Βοσνίας 
και Ερζεγοβίνης και προβλέπεται, όπως θα δούµε τόσο στη Σύµβαση, 
όσο και στην µέλλουσα Οδηγία της Ε.Ε. Η συµπεριφορά αυτή αφορά 
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στην πρόκληση από µέρους του δράστη, προς τον ανήλικο, να 
συµµετέχει σε πορνογραφική παράσταση. Πέραν λοιπόν της 
παρουσίασης πορνογραφικής παράστασης σε ανήλικο, ο Κροάτης 
νοµοθέτης ποινικοποιεί την προκλητική συµπεριφορά του δράστη που 
αποσκοπεί στη συµµετοχή του ανήλικου σε µια τέτοια παράσταση. 
Κυρίαρχο αξιολογικό στοιχείο στη περιγραφή της αξιόποινης 
συµπεριφοράς  καθίσταται η συµµετοχή του ανήλικου στη πορνογραφική 
παράσταση, κάτι που σπάνια συναντήσαµε αλλά και θα συναντήσουµε 
κατά τη  διερεύνηση των ποινικονοµοθετικών συστηµάτων.  
        Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που ο Κροάτης νοµοθέτης  
τυποποίησε σε αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε εκείνες τις 
αξιόποινες συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, 
πως  οι ενέργειες της προσφοράς, πώλησης, διάθεσης, διανοµής, 
εξάπλωσης, εξαγωγής, παράδοσης και  επίδειξης, εντάσσονται στις 
συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού 
(άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης), ενώ οι ενέργειες της 
παραγωγής, εισαγωγής, και κατοχής είναι ακριβώς ταυτόσηµες µε 
εκείνες,  της δηµιουργίας (του άρθρου 20, παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), 
της  απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, περ. δ΄, της Σύµβασης) και της 
κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 1, περ. ε΄, της Σύµβασης). 
     Κατά τα λοιπά,  ποινικοποιείται η περιγραφόµενη συµπεριφορά στο 
άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ της Σύµβασης, ήτοι της εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, χωρίς  αυτό να συνιστά και υποχρέωση, 
καθώς θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 4) παρέχεται το 
δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει τη τιµώρηση της εν 
λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
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κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό προθυµία του Κροάτη νοµοθέτη 
να υιοθετήσει την συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού νοµοθέτη, 
καθώς από όσες συµπεριφορές επιµένει σε ποινικοποίηση και 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 της Σύµβασης, γίνεται αποδεκτή από το 
νοµοθέτη, έστω  µια, αλλά βασική µορφή συµπεριφοράς. Συγκεκριµένα, 
τιµωρείται από τον Κροάτη νοµοθέτη η πρόκληση ανηλίκου για 
συµµετοχή του σε πορνογραφική παράσταση ( περ. α΄, της 1ης 
παραγράφου του άρθρου 21 της Σύµβασης). 
       Απρόθυµος  όµως  στις επιταγές της Σύµβασης εµφανίζεται ο 
νοµοθέτης σε σχέση µε την  «άγρα παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» 
(άρθρο 23 της Σύµβασης) την οποία αγνοεί. 
     Αξίζει όµως να επισηµάνουµε την µερική έλλειψη  ανταπόκρισης του 
Κροάτη νοµοθέτη, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το ζήτηµα 
των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς από τις 
περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 της Σύµβασης, φαίνεται 
πως δε λαµβάνει υπόψη του, κάποιες από αυτές. Σύµφωνα µε αυτό το 
άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να 
συµφωνήσουν, α) την όποια προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή 
διανοητική βλάβη, β) την όποια χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων 
προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του 
θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – 
θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας 
του δράστη), ε) την από κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά 
πρόσωπα, στ) την διάπραξη του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση 
και ζ) την επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του 
δράστη.  Από τις ως άνω περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων,  
κρίθηκαν άξιες τυποποίησης από τον Κροάτη νοµοθέτη µόνο οι 
περιστάσεις υπό στοιχεία β΄, γ΄ και δ΄. 
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
ο Κροάτης νοµοθέτης δεν απέφυγε να εξειδικεύσει την κοµβικής 
σηµασίας έννοια «αντικείµενο πορνογραφικού περιεχοµένου», 
υιοθετώντας τις επιταγές του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 
2), επιπλέον  απέτυχε στη προσπάθεια για µια λιτή και απέριττη 
περιγραφή των αξιόποινων συµπεριφορών, παραλείποντας κάποιες από 
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τις προβλεπόµενες στη Σύµβαση (τις υπόλοιπες συµπεριφορές που 
σχετίζονται µε την «συµµετοχή παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις» 
του άρθρου 21 της Σύµβασης -πλην ασφαλώς της περ. α΄, την οποία 
ποινικοποιεί-  και την συµπεριφορά «άγρας παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς»  του άρθρου 23 της Σύµβασης). Επιπλέον «αδιαφόρησε» για 
τους περισσότερους από τους προτεινόµενους (διά του άρθρου 28 της 
Σύµβασης) λόγους διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που µπορεί να µη παράγει άµεσα 
έννοµα αποτελέσµατα  για την Κροατία, όσο  δεν θα έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ένταξής του στην Ε.Ε., πλην όµως ενόψει της σταθερής 
βούλησης της Κροατίας για συνέχιση και ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας ένταξής της, αξίζει να εξετασθεί το ποινικονοµοθετικό του 
καθεστώς και υπό το πρίσµα  αυτής της Οδηγίας. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», διαπιστώνεται η πλήρης 
εναρµόνιση της κροατικής εξειδίκευσης της έννοιας  «αντικείµενο 
πορνογραφικού περιεχοµένου» ή της έννοιας «υλικό παιδικής 
πορνογραφίας»,  µε τον τρόπο που αυτή εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 περ. 
β΄ της πρότασης-Οδηγίας  συµπεριλαµβάνοντας και το στοιχείο της 
πορνογράφησης «εικονικού ανήλικου». 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
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∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα. 
     Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη των σχετικών άρθρων του κροατικού ποινικού κώδικα, όπου 
τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, καθώς διαπιστώνει 
κανείς την ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων των συµπεριφορών 
της 1ης  και 2ης παρ. του άρθρου 163  ΠΚ, µε την πρόβλεψη  της ίδιας 
ποινής για τις περιγραφόµενες σε αυτό συµπεριφορές. Η τιµώρηση του 
απλού κατόχου παιδοπορνογραφικού υλικού προβλέπεται   ίδια µε εκείνη 
του διακινητή τέτοιου υλικού.  
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     Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει να αλλάξει 
και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον ίδιο, 
ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
      Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στα παραπάνω άρθρα συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης.  
   Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο,  µόνο τις 
συµπεριφορές εισαγωγής, απόκτησης (για τον ίδιο ή για άλλο),  κατοχής 
και εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης. Στην αµέσως σοβαρότερης ποινικής 
απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές  πώλησης, 
προσφοράς, διάθεσης, παράδοσης, διανοµής, εξάπλωσης, εξαγωγής και 
επίδειξης ενώ στην κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της 
εγγραφής-καταγραφής ανηλίκου σε πορνογραφικό υλικό και παραγωγής 
πορνογραφικού υλικού.  
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Οδηγίας  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
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ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Ο Κροάτης νοµοθέτης ποινικοποίησε, µόνο τις προβλεπόµενες στη 2η  
και 3η παράγραφο του άρθρου 4, υιοθετώντας εν µέρει µόνο στο πεδίο 
αυτό την κρίσιµη Οδηγία, καθώς δεν έτυχαν της προσοχής του οι 
συµπεριφορές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3. Επιπλέον παρέλειψε να 
εξειδικεύσει και τον ορισµό της «πορνογραφικής παράστασης». 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
      Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανήλικων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση.  
     Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση. 
     Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
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υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Η ως άνω περιγραφόµενη συµπεριφορά της παρ. 4 του 
άρθρου 4 έτυχε της προσοχής του Κροάτη νοµοθέτη, όχι όµως  και οι 
συµπεριφορές των άρθρων 6 και 21 της Οδηγίας. 

 Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της Κροατίας η υιοθέτηση της Οδηγίας, 
είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες συµπεριφορές και 
συγκεκριµένα: 
1.- Η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας 
2α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
2β  .-  η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, 
ταξιδίων µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 5, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας και 
3.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
   Επιπλέον η υιοθέτηση της οδηγίας θα αναγκάσει τον Κροάτη ποινικό 
νοµοθέτη να επέµβει και στα σχετικά άρθρα, όπου ποινικοποιείται η 
παιδική πορνογραφία,  κατηγοριοποιώντας τις περιγραφόµενες σε αυτά 
συµπεριφορές, µε αναλογική τιµώρηση κάθε κατηγορίας συµπεριφορά 
και µε τα πλαίσια ποινών που προτείνονται από την Οδηγία. 

6.7στ – Συµπεράσµατα 

     Ο Κροάτης νοµοθέτης φάνηκε αρκετά συνεπής στις υπερεθνικές 
ποινικονοµοθετικές επιταγές υιοθετώντας εγκαίρως τις περισσότερες από 
αυτές, τροποποιώντας µάλιστα εκ βάθρων το µέχρι τότε ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο. Έτσι αφενός προβαίνει µε επίκαιρο τρόπο στην 
πιστή εξειδίκευση των όρων «υλικό παιδικής πορνογραφίας», 
«πορνογραφία», παραλείποντας ωστόσο να προσδιορίσει την έννοια 
«πορνογραφική παράσταση». Ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στην 
τιµώρηση αξιόποινων συµπεριφορών που περιγράφονται και 
συστήνονται προς τιµώρηση από τον ευρωπαίο νοµοθέτη, χωρίς όµως να 
αποφεύγει την υπερβολή στη περιγραφή σωρείας αντικειµενικών 
συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας. ∆ιαπιστώνεται όµως µία 
ισοπεδωτική αντιµετώπιση των δεκάδων αξιόποινων συµπεριφορών µε 
ίδια και αδιαβάθµητα προβλεπόµενα πλαίσια ποινών για διαφορετικής  
επικινδυνότητας συµπεριφορές. Μία προσεκτικότερη τήρηση των 
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συστάσεων της Οδηγίας, ως προς τα επαπειλούµενα πλαίσια ποινών, θα 
οδηγούσε σε δικαιότερη απάντηση στις πολλές και διαφορετικές 
αξιόποινες συµπεριφορές.  
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6.8   Σ Λ Ο Β Ε Ν Ι Α367
 

 
      

6.8α - Άρθρο 176 ΠΚ 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

  
   Ο Σλοβενικός ποινικός κώδικας ανασυστήθηκε κατά το έτος 1994 µε 
το νόµο 63/94 και υπέστη διαχρονικά  τροποποιήσεις µε τους νόµους 
70/94, 23/99, 40/04, 95/04, 55/2008 και τέλος µε τους νόµους 91/2011 
και 50/2012, έκτοτε δε το άρθρο 176 ΠΚ που µας ενδιαφέρει, ισχύει 
µέχρι σήµερα, ως έχει368. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός, της παράλειψης 
διατάξεων σχετικές µε τους ανήλικους και την ποινική αντιµετώπισή 
τους,  παρά την σύγχρονη τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Αντίθετα 
µέχρι να αποφασισθεί η όποια µεταβολή στον τρόπο αντιµετώπισης της 
νεανικής εγκληµατικότητας δυνάµει του άρθρου 375 ΠΚ γίνεται 
παραποµπή στις σχετικές διατάξεις του παλαιότερου ποινικού κώδικα, 
όπως παρακάτω θα αναφερθούµε πιο συγκεκριµένα. 
     Με αυτή λοιπόν την εξαίρεση, µπορούµε να ισχυριστούµε πως 
τουλάχιστον οι ποινικές διατάξεις, που θα µας απασχολήσουν σχετικά µε 
την πορνογραφία ανηλίκων, απηχούν τις σύγχρονες απόψεις του 
Σλοβένου νοµοθέτη. Το πλέγµα προστασίας των ανηλίκων από την  
πορνογράφησή τους φιλοδοξεί να αποτελέσει η µόνη σχετική διάταξη 
του άρθρου 176 ΠΚ369, αποτελούµενη από πέντε παραγράφους. 

                                                
367Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΠΣΛ1. 
368Για την έκδοσή του στη σλοβενική γλώσσα, βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα :       . http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=200855&stevilka=2296   [accessed 14/7/2013] 
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(Για τη πρωτότυπη µορφή του άρθρου, όπως ισχύει βλ. Παράρτηµα 6ο κεφ.,Παράρτηµα 
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΠΣΛ2Α) 
Το άρθρο 176, όπως εισήχθη στον ΠΚ µε το νόµο 55/2008, είχε, ως εξής:  

Παρουσιαση, παραγωγη, κατοχη και διανοµη πορνογραφικου υλικου 

Άρθρο 176 
 (1) Όποιος πωλεί, επιδεικνύει ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο δυνατό τρόπο καθιστά προσβάσιµα 

σε πρόσωπο, µικρότερο των δεκαπέντε ετών, κείµενα,  εικόνες , οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα 

πορνογραφικού περιεχοµένου, ή του εµφανίζει πορνογραφική ή άλλη σεξουαλική παράσταση, τιµωρείται 

µε χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι δύο ετών. 

 (2) Όποιος καταχράται ανήλικο για την παραγωγή εικόνας, οπτικοακουστικών ή άλλων 

αντικειµένων πορνογραφικού ή άλλου σεξουαλικού περιεχοµένου, τον χρησιµοποιεί σε πορνογραφική ή 

άλλη σεξουαλική παράσταση ή (εν γνώσει του τον οδηγεί στο) να παρίσταται σε τέτοια παράσταση  

τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες έως πέντε έτη. 

 (3) Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται αυτός που παράγει, εξαπλώνει, 

πωλεί, εισάγει, εξάγει ή άλλως πως προσφέρει  πορνογραφικό ή άλλο σεξουαλικό υλικό που αφορά  

ανήλικους ή ρεαλιστικές εικόνες τους, ή όποιος κατέχει τέτοιο υλικό, ή γνωστοποιεί την ταυτότητα των 

ανηλίκων στο εν λόγω υλικό. 
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     Κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου, όποιος πωλεί, επιδεικνύει ή 
µε δηµόσια έκθεση ή άλλο δυνατό τρόπο καθιστά προσβάσιµα σε 
πρόσωπο, µικρότερο των δεκαπέντε ετών, κείµενα, εικόνες, 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου, ή 
του εµφανίζει πορνογραφική ή άλλη σεξουαλική παράσταση, τιµωρείται 
µε χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι δύο ετών. 
     Σύµφωνα µε την δεύτερη παράγραφο, τιµωρείται µε ποινή  φυλάκισης  
έξι µηνών, έως οκτώ έτη, εκείνος που µε τη βία, την απειλή, την 
εξαπάτηση, την υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας, την στρατολόγηση, 
την παρακίνηση ή εκείνος που για εκµετάλλευση εκπαιδεύει, υποδεικνύει 
ή ενθαρρύνει ανήλικο, να παράγει εικόνες,  οπτικοακουστικά ή άλλα 
στοιχεία πορνογραφικού ή άλλου σεξουαλικού περιεχοµένου, να 
συµµετέχει σε πορνογραφικές ή άλλες σεξουαλικές παραστάσεις ή 
εκείνος που  εν γνώσει του παρακολουθεί τέτοιες παραστάσεις. Με την 
ίδια ποινή τιµωρείται κατά την 3η παράγραφο του άρθρου, εκείνος που   
αποκτά για τον εαυτό του ή για άλλον, παράγει, εξαπλώνει, πωλεί, 

                                                                                                                                       
 (4) Σε περίπτωση διάπραξης των αδικηµάτων της δεύτερης ή τρίτης παραγράφου του παρόντος 

άρθρου στα πλαίσια εγκληµατικής οργάνωσης που διαπράττει τέτοια εγκλήµατα ο δράστης τιµωρείται µε 

φυλάκιση  από ένα έως οκτώ χρόνια. 

 (5) Το πορνογραφικό ή άλλο σεξουαλικό υλικό της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης παραγράφου 

του  παρόντος άρθρου κατάσχεται ή καταλλήλως καταργείται η χρήση του. 

 
Στη συνέχεια µε το νόµο 91/2011 (άρθρο 70 βλ. http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201191&stevilka=3913 
[accessed 12/06/2013]) υπέστη την βασική του τροποποίηση µε την αναδιατύπωση της 2

ης
 και 3

ης
 

παραγράφου του άρθρου, ενώ µε το νόµο 50/2012 (βλ παρακάτω .ιστοσελίδα: [accessed 12/06/2013] 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201250&stevilka=2065 )  επαναλαµβάνεται η οριστική µορφή του 

άρθρου που ισχύει σήµερα και έχει πλέον, ως εξής: 

Παρουσιαση, παραγωγη, κατοχη και διανοµη πορνογραφικου υλικου 

 Άρθρο 176 
 

 (1) Όποιος πωλεί, επιδεικνύει ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο δυνατό τρόπο καθιστά 
προσβάσιµα σε πρόσωπο, µικρότερο των δεκαπέντε ετών, κείµενα,  εικόνες , οπτικοακουστικά ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου, ή του εµφανίζει πορνογραφική ή άλλη σεξουαλική 
παράσταση, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι δύο ετών. 

 (2) Όποιος, µε τη βία, απειλή, εξαπάτηση, υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας, την 
στρατολόγηση, την παρακίνηση ή για εκµετάλλευση εκπαιδεύει, υποδεικνύει ή ενθαρρύνει ανήλικο να 
παράγει εικόνες,  οπτικοακουστικά ή άλλα στοιχεία πορνογραφικού ή άλλου σεξουαλικού 
περιεχοµένου, να συµµετέχουν σε πορνογραφικές ή άλλες σεξουαλικές παραστάσεις ή όποιος  εν 
γνώσει παρακολουθεί τέτοιες παραστάσεις, θα πρέπει να τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες έως 
οκτώ έτη. 
 (3) Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται αυτός που  αποκτά για τον εαυτό 
του ή για άλλον, παράγει, εξαπλώνει, πωλεί, εισάγει, εξάγει ή άλλως πως προσφέρει  πορνογραφικό ή 
άλλο σεξουαλικό υλικό που αφορά  ανήλικους ή ρεαλιστικές εικόνες τους, ή όποιος κατέχει τέτοιο 
υλικό, ή εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε τέτοιο υλικό µέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και 
επικοινωνίας ή γνωστοποιεί την ταυτότητα των ανηλίκων στο εν λόγω υλικό. 
 (4) Σε περίπτωση διάπραξης των αδικηµάτων της δεύτερης ή τρίτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου στα πλαίσια εγκληµατικής οργάνωσης που διαπράττει τέτοια εγκλήµατα ο δράστης 
τιµωρείται µε φυλάκιση  από ένα, έως οκτώ χρόνια. 
 (5) Το πορνογραφικό ή άλλο σεξουαλικό υλικό της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης 
παραγράφου του  παρόντος άρθρου κατάσχεται ή καταλλήλως καταργείται η χρήση του. 
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εισάγει, εξάγει ή άλλως πως προσφέρει  πορνογραφικό ή άλλο 
σεξουαλικό υλικό που αφορά  ανήλικους ή ρεαλιστικές εικόνες τους, ή 
όποιος κατέχει τέτοιο υλικό, ή εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε τέτοιο 
υλικό µέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας ή 
γνωστοποιεί την ταυτότητα των ανηλίκων στο εν λόγω υλικό.  
     Κατά την τέταρτη παράγραφο του άρθρου, σε περίπτωση διάπραξης 
των αδικηµάτων της δεύτερης ή τρίτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης που διαπράττει τέτοια 
εγκλήµατα, ο δράστης τιµωρείται µε φυλάκιση  από ένα, έως οκτώ 
χρόνια, ενώ στη πέµπτη παράγραφο του άρθρου ρυθµίζεται η τύχη των 
µέσων τέλεσης των αδικηµάτων της 2ης, 3ης και 4ης παραγράφου.   Για την 
ορθότερη προσέγγιση της άποψης του Σλοβένου νοµοθέτη κρίνεται 
σκόπιµο να εξετασθούν επικουρικά και τα αναφερόµενα άρθρα στο 
σύστηµα ποινών  (άρθρα 43, 46 και 47) και στις ηλικιακές διακρίσεις των 
ανηλίκων (άρθρο 71 και 72, σε συνδυασµό µε το άρθρο 375)370.              
Κατά το άρθρο 43 ΠΚ, για τις αξιόποινες πράξεις που τελεί ένοχος 
δράστης επιβάλλονται,  φυλάκιση,  χρηµατική ποινή και  απαγόρευση 
οδήγησης µηχανοκίνητου οχήµατος. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 46 ΠΚ, η 
φυλάκιση δε µπορεί να διαρκεί λιγότερο από ένα µήνα, ούτε περισσότερο 
από τριάντα χρόνια. Προκειµένου να έχουµε άποψη για την µορφή της 
ηλικιακής διάκρισης των ανηλίκων κατά τον Σλοβενικό ποινικό κώδικα, 
οφείλουµε κατά το άρθρο 375 ΠΚ371, να ανατρέξουµε στις σχετικές 
διατάξεις του προηγούµενου ποινικού κώδικα, που ίσχυε προ της 
τελευταίας τροποποίησης. Έτσι λοιπόν από τις σχετικές περί ανηλίκων 
διατάξεις του προϊσχύσαντος σλοβενικού ποινικού κώδικα µας 
ενδιαφέρουν εκείνες των άρθρων 71 και 72 ΠΚ.    Κατά το άρθρο 71 ΠΚ, 
δεν εφαρµόζονται ποινικές κυρώσεις σε βάρος ανηλίκων που κατά τον 
χρόνο τέλεσης της πράξης δεν είχαν συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο 
έτος της ηλικίας τους (παιδιά) ενώ κατά το άρθρο 72 ΠΚ, κατά ανηλίκων 
που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης συµπλήρωσαν το 14ο έτος της 
ηλικίας τους, όχι όµως και το 16ο έτος (νέοι ανήλικοι –προέφηβοι) 
επιβάλλονται µόνο αναµορφωτικά µέτρα (1η παρ) και επιπλέον (2η παρ) 
µπορούν να επιβάλλονται και αναµορφωτικά µέτρα στους ανήλικους 
δράστες που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης συµπλήρωσαν το 16ο 
έτος της ηλικίας τους, όχι όµως και το 18ο έτος (ώριµοι ανήλικοι –
έφηβοι). 

                                                
370   Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
ΠΣΛ2Β. 
371                                                    Άρθρο 375 

 Μέχρι την εφαρµογή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων χρησιµοποιούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 70 έως 94 που αφορούν τους ανήλικους… του ποινικού κώδικα (που συστήθηκε και 
τροποιήθηκε µε 63/94, 70/94, 23/99, 40/04 και 95/04).   
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6.8β -   Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
         Ο Σλοβένος νοµοθέτης φιλοδοξεί να ορθώσει εµπόδιο στην ολοένα 
αναπτυσσόµενη -και µάλιστα µε ραγδαίους ρυθµούς- πορνογραφία κατά 
των ανηλίκων, προτείνοντας το ως άνω αναφερόµενο, νέο άρθρο 176 του 
ποινικού κώδικα, στο οποίο επιχειρεί να συνοψίσει και να συµπεριλάβει 
όλες τις δυνατές προσβολές σε βάρος του ανηλίκου διά της 
πορνογραφίας, κάτι όµως που, όπως θα αναπτύξουµε παρακάτω, 
επιχειρείται µάλλον ανεπιτυχώς.  
    Τιµωρεί λοιπόν ο νοµοθέτης τόσο την «εξοικείωση» του ανηλίκου µε 
την πορνογραφία, όσο όµως και την ίδια την πορνογράφησή του, αλλά  
και κάθε σχετική µε το υλικό της παιδικής πορνογραφίας ενέργεια ακόµη 
και της κατοχής και µάλιστα µε αυξηµένη ποινή, την οποία διατηρεί ίδια 
ακόµη και όταν οι παραπάνω συµπεριφορές τελούνται κάτω από ειδικές 
και «διακεκριµένες» συνθήκες. 
    Ωστόσο όµως τόσο η χρήση αορίστων εννοιών κατά την περιγραφή 
των νοµοτυπικών µορφών των εγκληµάτων, τις οποίες παραλείπει ο 
νοµοθέτης να εξειδικεύσει, όσο όµως κυρίως η αδιαβάθµητη πρόβλεψη 
µιας ποινής για σωρεία συµπεριφορών που άλλες ενδέχεται να 
προσβάλλουν το όποιο έννοµο αγαθό και άλλες απλώς να 
διακινδυνεύουν κάποια τέτοια προσβολή, δηµιουργούν σύγχυση, 
ανεπάρκεια και εν τέλει αδυναµία αποτελεσµατικής απάντησης στο 
έγκληµα. 

6.8γ – Έννοµο αγαθό372 

      Σε σχέση µε το προστατευόµενο έννοµο αγαθό, είναι πρόδηλη η 
βούληση του Σλοβένου νοµοθέτη να θέσει υπό την προστασία της 
διάταξης 176 ΠΚ το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ανηλικότητας, είτε ως 
αξιοπρέπεια, είτε ως ελευθερία γενετήσιας συγκρότησης της 
προσωπικότητας του ανηλίκου. Στην πρώτη παράγραφο, ωστόσο 
προβαίνει σε µία πρωτόγνωρη διάκριση, καθώς επιχειρεί µία ιδιαίτερη 
τοµή στο χώρο της ανηλικότητας. Ενώ λοιπόν οι ηλικιακές κατηγορίες 
είναι δεδοµένες κατά το σλοβενικό ποινικό δίκαιο, για πρώτη φορά ο 
νέος πια ποινικός νοµοθέτης του άρθρου 176 ΠΚ, διατυπώνει 
κατηγορηµατικά την άποψή του, ως προς το ποιους ανήλικους θεωρεί 
προστατευτέους από κάθε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους.  
   Θεωρεί λοιπόν πως δεν τον καλύπτει η υφιστάµενη κατηγοριοποίηση 
των ανηλίκων και αισθάνεται, ως ευαίσθητους ηλικιακά και άρα 
προστατευτέους, τους ανήλικους που έπαψαν να είναι παιδιά και ήδη 
διανύουν τον πρώτο χρόνο της προεφηβείας τους. ∆εν επιλέγει να 
καλύψει  µόνο την ήδη διαµορφωµένη στον ποινικό κώδικα κατηγορία 

                                                
372Το άρθρο 176 του σλεβένικου ποινικού κώδικα περιλαµβάνεται στο 19ο κεφάλαιο υπό τον τίτλο 
«εγκλήµατα κατά του γενετήσιου απαραβίαστου» 
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των «παιδιών», παρά ξεπερνά αυτήν και εισέρχεται στην κατηγορία των 
προεφήβων. Από αυτούς λοιπόν επιλέγει όσους συµπλήρωσαν µεν το 14 
έτος της ηλικίας τους –έπαψαν δηλαδή να είναι παιδιά- δεν 
συµπλήρωσαν όµως το 15ο έτος.  
     Σε κάθε περίπτωση πάντως ακολουθεί και ο Σλοβένος νοµοθέτης µία 
συνήθη τακτική κατά την οποία, επιλέγεται ένα συγκεκριµένο ηλικιακό 
όριο, ώστε να προστατευθούν οι µέχρι αυτό ανήλικοι ενώ οι µετά το όριο 
αυτό ανήλικοι είτε µένουν παντελώς απροστάτευτοι, είτε προστατεύονται 
βαθµηδόν. Προφανώς κρίνει ο Σλοβένος νοµοθέτης πως και εάν ακόµη 
δεν είναι επιθυµητή η ενέργεια της παρουσίασης πορνογραφίας σε έναν 
ανήλικο 16 ετών, ωστόσο δε συνιστά τόσο βαρεία παρέκκλιση που να 
την ανάγει σε αξιόποινη πράξη. Θέλει πράγµατι να αφήσει τους 
µεγαλύτερους των 15 ετών ανήλικους ελεύθερους σε όποιες 
αλληλοεπιδράσεις του περιβάλλοντος αφορούν την επαφή τους µε την 
πορνογραφία. Ασφαλώς δεν εξαιρεί κανέναν ανήλικο από την προστασία 
ενάντια σε κάθε πράξη πορνογράφησης ανηλίκων. Οπότε  στο επίπεδο 
της ουσιαστικής συγκρότησης της γενετήσιας προσωπικότητά τους 
αποφασίζει να προστατέψει άπαντες τους ανήλικους, παιδιά, προέφηβους 
και εφήβους.  ∆υστυχώς η ήπια ποινική µεταχείριση που επιφυλάσσει 
στους δράστες είναι η αιτία υποχώρησης σε µεγάλο βαθµό της όποιας 
προστασίας του εννόµου αγαθού. 

6.8δ – Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 
      Ξεκινώντας την επί µέρους εξέταση της µοναδικής ποινικής διάταξης, 
αναφερόµενης στο πρόβληµα της πορνογραφίας ανηλίκων, του  άρθρου 
176 ΠΚ, διαπιστώνουµε  τον ίδιο τρόπο σύστασης της διάταξης µε 
εκείνον της αντίστοιχης ελληνικής ποινικής διάταξης (348Α), ήτοι την 
τυποποίηση ενός µικτώς υπαλλακτικού εγκλήµατος, µε τους διάφορους 
τρόπους τέλεσής του, να δύνανται να εναλλάσσονται στην προσβολή του 
ίδιου εννόµου αγαθού, στοιχειοθετώντας όµως την διάπραξη ενός και 
µόνο εγκλήµατος. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 176 ΠΚ 
ποινικοποιείται ουσιαστικά η προκλητική εκ µέρους του δράστη  
συµπεριφορά παράσυρσης  του ανηλίκου σε θέαση πορνογραφικού 
υλικού είτε ακόµη και δρώσας πορνογραφικής παράστασης. Συνιστά το 
αδίκηµα «εξοικείωσης» του ανηλίκου µε την πορνογραφία.  
     Σύµφωνα λοιπόν µε την παράγραφο αυτή, όποιος  πωλεί, επιδεικνύει 
ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο δυνατό τρόπο καθιστά προσβάσιµα σε 
πρόσωπο, µικρότερο των δεκαπέντε ετών, κείµενα,  εικόνες , 
οπτικοακουστικά ή άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου, ή 
του εµφανίζει πορνογραφική ή άλλη σεξουαλική παράσταση, τιµωρείται 
µε χρηµατική ποινή  ή φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Ήδη αναφερθήκαµε 
επαρκώς στην επιλογή του νοµοθέτη να θέσει υπό την προστασία της 
διάταξης µερίδα ανηλίκων, ήτοι παιδιά και προέφηβους που δεν 
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συµπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους.  Σηµειώνουµε στο σηµείο 
αυτό πως η εξοικείωση του ανηλίκου αφορά την εν γένει πορνογραφία 
και δεν απαιτείται για να είναι αξιόποινη να αναφέρεται σε υλικό 
παιδικής πορνογραφίας. 
    Εκείνο όµως που επίσης ξενίζει, προβληµατίζει και εν τέλει 
απογοητεύει, είναι το γεγονός πως, τόσο στην παρούσα παράγραφο, όσο 
και στη συνέχεια, στις υπόλοιπες παραγράφους, γίνεται χρήση όχι µιας, 
αλλά σωρευτικά δύο αορίστων εννοιών, που τίθενται µάλιστα µαζί και 
διαζευκτικά, θαρρείς και η µία µπορεί να εξειδικεύσει την άλλη, κάτι που 
ασφαλώς δεν συµβαίνει. Στην παρούσα παράγραφο χρησιµοποιεί την 
φράση, που σχεδόν όλοι οι νοµοθέτες -που γνωρίσαµε µέχρι σήµερα-   
χρησιµοποιούν, «υλικό πορνογραφικού περιεχοµένου», καθώς επίσης και 
«πορνογραφική ή άλλη σεξουαλική παράσταση». Μπορεί να είναι 
ευνόητη η θέση του νοµοθέτη µε την χρήση τέτοιων φράσεων, όταν όµως 
θεµελιώνει µε αυτές, ως ποινικός νοµοθέτης, αξιόποινες συµπεριφορές,  
οφείλει να τις συγκεκριµενοποιεί είτε  στο σηµείο που τις χρησιµοποιεί,  
είτε σε άλλο, ειδικά προς τούτο προοριζόµενο, σηµείο. 
    Στην προκειµένη περίπτωση οι ως άνω έννοιες δεν είναι απλώς 
περιγραφικές στην διάταξη, είναι απολύτως θεµελιωτικές του 
αδικήµατος. Οφείλει  ο νοµοθέτης να µην επαφίεται στην ευθυκρισία του 
εκάστοτε εφαρµοστή του δικαίου, δηµιουργώντας συνθήκες εξαγωγής 
αυθαίρετης κρίσης,  «εφευρίσκοντας», ή «απαλείφοντας» αξιόποινες 
πράξεις. Τι συνιστά «πορνογραφικό περιεχόµενο» και τι «πορνογραφική 
ή άλλη σεξουαλική παράσταση» πρέπει να εξειδικεύεται και µάλιστα 
κατά πανηγυρικό τρόπο να γίνεται γνωστό σε όλους. Κατά τα λοιπά η 
ποινή είναι η συνήθης που συναντήσαµε µέχρι σήµερα στις αντίστοιχες 
διατάξεις των νοµοθεσιών που ήδη εξετάσαµε µε ολιγάριθµες µόνο 
αποκλίσεις, άλλοτε επί το ηπιότερο και άλλοτε επί το αυστηρότερο.  
         Η κατεξοχήν συµπεριφορά πορνογράφησης του ανήλικου 
τυποποποιείται τόσο στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου, υπό τις 
συνθήκες που εκεί περιγράφονται, όσο και στη τρίτη παράγραφο, µε την 
εκεί απαριθµούµενη πλειάδα αξιόποινων συµπεριφορών. Συγκεκριµένα 
µε ποινή φυλάκισης έξι µηνών, έως οκτώ έτη, τιµωρείται εκείνος που : 
α) χρησιµοποιώντας βία, απειλή, εξαπάτηση, κατάχρηση εξουσίας, 
β) στρατολογεί, παρακινεί ή για εκµετάλλευση εκπαιδεύει, υποδεικνύει ή 
ενθαρρύνει ανήλικο, να παράγει εικόνες,  οπτικοακουστικά ή άλλα 
στοιχεία πορνογραφικού ή άλλου σεξουαλικού περιεχοµένου, να 
συµµετέχει σε πορνογραφικές ή άλλες σεξουαλικές παραστάσεις και 
γ) παρακολουθεί εν γνώσει του τέτοιες παραστάσεις. Στη συγκεκριµένη 
παράγραφο ο νοµοθέτης «ενδιαφέρεται» ουσιαστικά για τον παραγωγό 
παιδικής πορνογραφίας που προβαίνει στην αξιόποινη συµπεριφορά του 
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες είτε επιβάρυνσης του ανήλικου είτε 
κερδοσκοπίας του ιδίου, αναµένοντας εύλογα κανείς και µία ιδιαίτερη 
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πρόβλεψη ποινής. Έκπληξη λοιπόν προκαλεί το γεγονός πως ενώ ο 
νοµοθέτης αποµονώνει τις ως άνω συµπεριφορές, ωστόσο τις τιµωρεί το 
ίδιο µε εκείνες που περιγράφει στην επόµενη παράγραφο και που 
συνιστούν τις «συνήθεις» συµπεριφορές πορνογραφίας ανηλίκων. Έτσι, 
µε την ίδια ποινή (έξι µηνών, έως οκτώ έτη) τιµωρείται κατά την 3η 
παράγραφο του άρθρου, εκείνος  που  αποκτά για τον εαυτό του ή για 
άλλον, παράγει, εξαπλώνει, πωλεί, εισάγει, εξάγει ή άλλως πως 
προσφέρει  πορνογραφικό ή άλλο σεξουαλικό υλικό που αφορά  
ανήλικους ή ρεαλιστικές εικόνες τους ή όποιος κατέχει τέτοιο υλικό, ή εν 
γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε τέτοιο υλικό µέσω της τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ή γνωστοποιεί την ταυτότητα των 
ανηλίκων στο εν λόγω υλικό. 
     Στη παράγραφο αυτή παρατηρούµε πως τιµωρείται  η κατοχή για ίδια 
ή άλλου χρήση παιδοπορνογραφικού υλικού, κάθε άλλη σχετιζόµενη µε 
αυτό ενέργεια του δράστη,  αλλά και η εν γνώσει του  απόκτηση 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας. ∆εν εξειδικεύει ο νοµοθέτης επαρκώς 
την έννοια του υλικού παιδικής πορνογραφίας, το οποίο προσεγγίζει 
απλώς µε µία αναφορά, πως πρόκειται για «πορνογραφικό ή άλλο 
σεξουαλικό υλικό που αφορά ανήλικους ή ρεαλιστικές εικόνες τους».     
    Το θύµα πια είναι κάθε ανήλικος, ενώ ο δράστης δρα κυριαρχικά και 
άµεσα επί του ανηλίκου καθιστώντας τον, άλλοτε ενεργητικό και άλλοτε 
παθητικό υποκείµενο. Προβληµατίζει η ήπια µεταχείριση του δράστη 
καθώς στη χειρότερη περίπτωση αντιµετωπίζει ποινή φυλακίσεως έως 
οκτώ έτη και µάλιστα µε ελάχιστο όριο ποινής, µόλις τους έξι µήνες.  
   ∆ιακρίνει όµως κανείς και µία  καινοτοµία του Σλοβένου νοµοθέτη. 
Προσθέτει στους δράστες που σωρεύει στην παράγραφο αυτή και που 
όλοι σχετίζονται µε το εγκληµατικό υλικό και έναν δράστη που είναι 
δυνατόν να µην έχει καµία σχέση µε το υλικό αυτό. Τιµωρεί λοιπόν 
ακόµη και εκείνον που θα γνωστοποιήσει την ταυτότητα του ανηλίκου 
θύµατος. ∆εν επεξηγεί ο νοµοθέτης τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
µπορεί η συµπεριφορά να είναι αξιόποινη και φαίνεται έτσι τουλάχιστον 
αόριστη η περιγραφή της, ενώ επιπλέον πρόκειται για υπερβολή του κατά 
τυποποίηση του αδικήµατος, καθώς περισσότερο βάλλεται η εν γένει 
προσωπικότητα του ανηλίκου και όχι η γενετήσια ανηλικότητά του           
-εκτός βέβαια αν η γνωστοποίηση της ταυτότητάς του γίνεται µε επίδειξη 
του υλικού, οπότε όµως η συµπεριφορά θα ήταν αξιόποινη δι’ επιδείξεως 
του υλικού- ώστε δικαίως θα ανέµενε κανείς την θέσπισή της και την 
θέση της σε άλλο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα ή έστω σε ξεχωριστή 
διάταξη του κεφαλαίου αυτού, όπου όµως θα εξειδικεύεται και θα 
αντιµετωπίζεται ανάλογα του αδίκου της πράξης του ο δράστης. 
     Στην τέταρτη παράγραφο παρά το ότι ο νοµοθέτης αναφέρεται σε 
διακεκριµένη περίπτωση  διάπραξης του αδικήµατος, ελάχιστα 
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αυστηροποιεί την στάση του ανεβάζοντας ανεπαίσθητα και µόνο το 
ελάχιστο όριο της προβλεπόµενης ποινής. Σύµφωνα λοιπόν µε την 
παράγραφο αυτή, σε περίπτωση διάπραξης των αδικηµάτων της δεύτερης 
ή τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου στα πλαίσια εγκληµατικής 
οργάνωσης που διαπράττει τέτοια εγκλήµατα, ο δράστης τιµωρείται µε 
φυλάκιση  από ένα έως οκτώ χρόνια. Πώς λοιπόν ο νοµοθέτης 
αντιµετωπίζει την  ιδιαίτερη επικινδυνότητα του δράστη που δρα ως 
µέλος ή στο πλαίσιο κυκλώµατος οργανωµένου εγκλήµατος ;  Σχεδόν 
εξισώνοντάς τον µε τόσους άλλους των δύο προηγούµενων παραγράφων  
που µπορεί να τυγχάνουν περιστασιακοί δράστες ή έστω παθολογικά 
εθισµένοι. Ο συγκεκριµένος όµως δράστης ζει συνειδητά, λειτουργεί και 
πορίζεται τα εισοδήµατά του από οργανωµένη δραστηριότητα που µαζί 
µε άλλους µοναδικό στόχο έχουν να διαπράττουν τα αδικήµατα αυτά 
αδιάκριτα, σε βάρος αγνώστου αριθµού θυµάτων.  

6.8ε-  Η σλοβενική ρύθµιση και το διεθνές περιβάλλον 
     Η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας συµµετέχει  στον ΟΑΣΕ από  
24/3/1992, είναι κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από 
22/5/1992, κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 14/5/1993 
και πλήρες κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1/5/2004. 
      Αν και κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, δηµιουργεί 
µεγάλα ερωτηµατικά το γεγονός ότι ενώ η Σλοβενία υπέγραψε την 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού 
από την γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση, στις 25/10/2007, 
ωστόσο την  επικύρωσε373, µετά από πολλά έτη, µόλις προ ολίγων µηνών. 
Για τον λόγο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον η προσπάθεια ανίχνευσης του 
βαθµού απόκλισης του ποινικονοµοθετικού της καθεστώτος, από το 
προτεινόµενο,  τόσο στην ανωτέρω Σύµβαση,  όσο όµως και στην 
εκδοθείσα Οδηγία της Ε.Ε., µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
   Α1) Αναφερθήκαµε ήδη στην απουσία προσπάθειας του Σλοβένου 
νοµοθέτη για εξειδίκευση των αορίστων εννοιών που χρησιµοποιεί  
«πορνογραφικό περιεχόµενο» «πορνογραφικό ή άλλο σεξουαλικό 
περιεχόµενο», «πορνογραφική παράσταση ή άλλη σεξουαλική 
παράσταση». Τέτοιος ορισµός της κοµβικής σηµασίας έννοιας «υλικό 
                                                
373Βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης :        [accessed 08/03/2014]  
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG ενώ για τον πρωτότυπο νόµο βλ.  http://www.uradni-list.si/1/content?id=114353#!/Zakon-o-
ratifikaciji-Konvencije-Sveta-Evrope-o-zasciti-otrok-pred-spolnim-izkoriscanjem-in-spolno-zlorabo-
%28MKZOSIZ%29  [accessed 02/04/2014] 
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παιδικής πορνογραφίας» και µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος και κατά 
τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα 
διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 
20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι 
«οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγ-
µατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε 
απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους 
λόγους...». 
     Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση  «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφορά» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
       Ο Σλοβένος νοµοθέτης δεν ασχολήθηκε µε το ζήτηµα 
προσδιορισµού των αορίστων εννοιών που χρησιµοποιεί, παρά τις 
αντίθετες προς τούτο επιταγές της Σύµβασης. Επιπλέον σε σχέση µε την 
πορνογράφηση «εικονικού ανήλικου», αν και δεν αναφέρεται ρητά, 
ωστόσο µε την φράση «…ή ρεαλιστικές εικόνες τους…» που 
χρησιµοποιεί στην 3η παράγραφο του άρθρου, αφήνει να εννοηθεί πως 
την συµπεριλαµβάνει στην δικαιοδοτική εµβέλεια της διάταξης, πλην 
όµως και πάλι κατά τρόπο αόριστο, παρά το ότι στη Σύµβαση, υφίσταται 
απόλυτα συγκεκριµένη αναφορά.  
Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος, παρατηρούµε πως 
ο Σλοβένος νοµοθέτης, δεν αποφεύγει την υπερβολή στην απαρίθµηση 
συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου. 
Εντάσσοντας στην έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» και την 
περίπτωση της πορνογράφησης «εικονικού» ανηλίκου, θεωρεί 
πορνογράφο, εκείνον που   αποκτά παιδοπορνογραφικό υλικό για τον 
εαυτό του ή για άλλον, το παράγει, το εξαπλώνει, το πωλεί, το εισάγει, το 
εξάγει ή άλλως πως το προσφέρει, το κατέχει, ή εν γνώσει του αποκτά 
πρόσβαση σε αυτό µέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και 
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επικοινωνίας ή γνωστοποιεί την ταυτότητα των ανηλίκων στο εν λόγω 
υλικό. Τιµωρεί επιπλέον τον δράστη που χρησιµοποιεί βία, απειλή, 
εξαπάτηση, υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολόγηση, 
παρακίνηση ή για εκµετάλλευση εκπαιδεύει, υποδεικνύει ή ενθαρρύνει 
ανήλικο να παράγει παιδοπορνογραφικό υλικό ή να συµµετέχει σε 
πορνογραφικές ή άλλες σεξουαλικές παραστάσεις, αλλά και εκείνον που    
εν γνώσει του παρακολουθεί τέτοιες παραστάσεις. 
                 Επιπλέον τιµωρεί και την συµπεριφορά του δράστη εξοικείωσης 
ανηλίκων µε την πορνογραφία (1η παρ. του άρθρου 176 ΠΚ), ενώ 
καθιστά τις συµπεριφορές της 2ης και 3ης   παραγράφου του άρθρου 176 
ΠΚ, διακεκριµένες, όταν τελούνται στο πλαίσιο οργανωµένης 
εγκληµατική οµάδας (4η παρ.). 
            Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που ο Σλοβένος νοµοθέτης  
τυποποίησε σε αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε εκείνες τις 
αξιόποινες συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, 
πως  οι ενέργειες της προσφοράς, πώλησης, εξάπλωσης και εξαγωγής,  
εντάσσονται στις συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης), 
ενώ οι ενέργειες της παραγωγής, εισαγωγής, απόκτησης και κατοχής 
είναι ακριβώς ταυτόσηµες µε εκείνες,  της δηµιουργίας (του άρθρου 20, 
παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της  απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, 
περ. δ΄, της Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 
1, περ. ε΄, της Σύµβασης). 
           Κατά τα λοιπά,  ποινικοποιείται η περιγραφόµενη συµπεριφορά 
στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ της Σύµβασης, ήτοι της εν γνώσει 
απόκτησης πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, χωρίς  αυτό να συνιστά 
και υποχρέωση, καθώς θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 
4) παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει τη 
τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 
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6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό προθυµία του Σλοβένου 
νοµοθέτη να υιοθετήσει την συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού 
νοµοθέτη, καθώς από όσες συµπεριφορές επιµένει σε ποινικοποίηση και 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 της Σύµβασης, γίνονται αποδεκτές από το 
νοµοθέτη, τουλάχιστον δύο  βασικές µορφές συµπεριφοράς.  
     Συγκεκριµένα, τιµωρείται από τον Σλοβένο νοµοθέτη η πρόκληση, 
εξώθηση αλλά και εξαναγκασµός του ανηλίκου για συµµετοχή του σε 
πορνογραφική παράσταση ( περ. α΄ β΄, της 1ης παραγράφου του άρθρου 
21 της Σύµβασης). 
       Απρόθυµος  όµως  στις επιταγές της Σύµβασης εµφανίζεται ο 
νοµοθέτης σε σχέση µε την  «άγρα παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» 
(άρθρο 23 της Σύµβασης) την οποία αγνοεί και µάλιστα ρητά καθώς κατά 
την επικύρωση της Σύµβασης µε το άρθρο 3 του σχετικού επικυρωτικού 
νόµου (βλ. σηµείωση 361) διατήρησε ρητή επιφύλαξή της περί µη 
εφαρµογής της εν λόγω διάταξης. 
     Αξίζει όµως να επισηµάνουµε και την εν µέρει   ανταπόκριση του 
Σλοβένου νοµοθέτη, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το 
ζήτηµα των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς 
από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 της Σύµβασης, 
φαίνεται πως  λαµβάνει υπόψη του κάποιες από αυτές.  
     Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές 
περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια 
προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) την όποια 
χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή 
συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» 
προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω 
συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας του δράστη), ε) την από 
κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά πρόσωπα, στ) την διάπραξη 
του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση και ζ) την επαναληπτική 
ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του δράστη. Από τις ως άνω 
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περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων,  ο νοµοθέτης, υιοθέτησε τις 
περ. β΄, δ΄ και στ΄, διά της 3ης και 4ης παρ. του άρθρου 176 ΠΚ.  
      Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως ο 
Σλοβένος νοµοθέτης απέφυγε να εξειδικεύσει τις κοµβικής σηµασίας 
έννοιες «αντικείµενο πορνογραφικού ή άλλου σεξουαλικού 
περιεχοµένου», «πορνογραφική ή άλλης σεξουαλικής παράστασης» 
αδιαφορώντας για τις επιταγές του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 
20 παρ. 2), επιπλέον  απέτυχε στη προσπάθεια για µια λιτή και απέριττη 
περιγραφή των αξιόποινων συµπεριφορών, παραλείποντας κάποιες από 
τις προβλεπόµενες στη Σύµβαση (τις υπόλοιπες συµπεριφορές που 
σχετίζονται µε την «συµµετοχή παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις» 
του άρθρου 21 της Σύµβασης -πλην ασφαλώς της περ. α΄, την οποία 
ποινικοποιεί-  και την συµπεριφορά «άγρας παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς»  του άρθρου 23 της Σύµβασης). Επιπλέον «αδιαφόρησε» για 
κάποιους από τους  προτεινόµενους (διά του άρθρου 28 της Σύµβασης) 
λόγους διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που µε την εντός του προβλεπόµενου 
σε αυτήν χρόνου πλήρη ενσωµάτωσή της από τα επιµέρους εθνικά δίκαια 
των κρατών µελών της Ε.Ε., άρα και της Σλοβενίας, θα επάγονται οι 
σχετικές υποχρεώσεις των αναγκαίων νοµοθετικών προσαρµογών. Για 
τον λόγο αυτό  αξίζει να εξετασθεί το ποινικονοµοθετικό καθεστώς της 
Σλοβενίας και υπό το πρίσµα αυτής της Οδηγίας. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας.  
     ∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η 
σύσταση προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί 
ο ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», τίθεται πλέον επιτακτικό το 
ζήτηµα, της ανάγκης να προβεί ο  Σλοβένος νοµοθέτης σε εξειδίκευση 
των αόριστων εννοιών που χρησιµοποιεί και µάλιστα κατά τον τρόπο που 
εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 περ. β΄ της Οδηγίας η έννοια του «υλικού 
παιδικής πορνογραφίας» και συµπεριλαµβάνοντας και το στοιχείο της 
πορνογράφησης «εικονικού ανήλικου», κατά τον συγκεκριµένο τρόπο 
περιγραφής που γίνεται στην Οδηγία. 
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 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 
Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 

τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ στην πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στη κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
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της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα. 
          Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και 
για την τύχη των σχετικών άρθρων του σλοβενικού ποινικού κώδικα, 
όπου τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, καθώς 
διαπιστώνει κανείς την ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων των 
συµπεριφορών της  3ης παρ. του άρθρου 176 ΠΚ, µε την πρόβλεψη  της 
ίδιας ποινής,  για όλες τις συµπεριφορές.  
         Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει να αλλάξει 
και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον ίδιο, 
ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
        Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στα παραπάνω άρθρα συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης.  
      Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως 
στη χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα,  µόνο τις 
συµπεριφορές εισαγωγής,  απόκτησης (για τον ίδιο ή για άλλον), κατοχής 
και εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης. Στην αµέσως σοβαρότερης ποινικής 
απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές  πώλησης, 
προσφοράς, εξαγωγής και εξάπλωσης ενώ στην κορυφή της κλίµακας 
τίθεται η συµπεριφορά της παραγωγής πορνογραφικού υλικού.  
       Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις 
προτεινόµενες για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να 
απειλείται ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
       Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Οδηγίας,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
      Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
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αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
       Ο Σλοβένος νοµοθέτης ποινικοποίησε, µόνο τις προβλεπόµενες στη 
2η  και 3η παράγραφο του άρθρου 4, υιοθετώντας εν µέρει µόνο στο πεδίο 
αυτό την κρίσιµη Οδηγία, καθώς δεν έτυχαν της προσοχής του οι 
συµπεριφορές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3. Επιπλέον παρέλειψε να 
εξειδικεύσει και τον ορισµό της «πορνογραφικής παράστασης». 
    -      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής 
ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της 
Οδηγίας αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη 
έχουµε σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές 
πράξεις των αδικηµάτων της οδηγίας. 
      Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανήλικων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση.  
      Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
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προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση. 
     Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Η ως άνω περιγραφόµενη συµπεριφορά της παρ. 4 του 
άρθρου 4 έτυχε της προσοχής του Σλοβένου νοµοθέτη, όχι όµως  και οι 
συµπεριφορές των άρθρων 6 και 21 της Οδηγίας. 

Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της Σλοβενίας η υιοθέτηση της Οδηγίας, 
είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες συµπεριφορές και 
συγκεκριµένα: 
1.- Η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας 
2α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
2β  .-  η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, 
ταξιδίων µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 
έως 5, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας και 
3.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
      Επιπλέον η υιοθέτηση της οδηγίας θα αναγκάσει τον Σλοβένο ποινικό 
νοµοθέτη να επέµβει και στο άρθρο 176 ΠΚ όπου ποινικοποιείται η 
παιδική πορνογραφία,  κατηγοριοποιώντας τις περιγραφόµενες σε αυτό 
συµπεριφορές, µε αναλογική τιµώρηση κάθε κατηγορίας συµπεριφορά 
και µε τα πλαίσια ποινών που προτείνονται από την Οδηγία. 

6.8στ -  Συµπεράσµατα  

     Ο Σλοβένος  ποινικός νοµοθέτης ακολουθώντας την όχι πρωτόγνωρη 
πρακτική των χωρών που µέχρι σήµερα εξετάσαµε και είναι η τιµώρηση 
της εν γένει πορνογραφίας, όταν τίθεται στην διάθεση των ανηλίκων, 
επέλεξε να προστατέψει µία µερίδα µόνο ανηλίκων από την θέαση της 
πορνογραφίας. Εντός αυτού του πλαισίου προστασίας τίθενται ανήλικοι 
που δεν συµπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους.  
    Ήδη επίµονα αναφερθήκαµε στο ζήτηµα της χρήσης από τον Σλοβένο 
νοµοθέτη αορίστων εννοιών, ιδιαίτερα κρίσιµων για την στοιχειοθέτηση 
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του εκάστοτε εγκλήµατος. Είναι φανερό πως -όπως ήδη πολλές φορές 
έχουµε επαναλάβει στην παρούσα µελέτη- η χρήση τέτοιων αορίστων 
εννοιών και µάλιστα σε κοµβικής σηµασίας διατάξεις συνιστούν ίσως 
την «αχίλλειο πτέρνα» της όποιας ποινικονοµοθετικής προστασίας της 
γενετήσιας ανηλικότητας επιδιώκεται κάθε φορά. 
     Κατά τα λοιπά η θέση της  Σλοβενίας, ως κράτος µέλος, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συµβουλίου της Ευρώπης, την 
καθιστά υπόχρεη σε πλήρη ενσωµάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, 
αλλά και σε προσαρµογή της προς τις διατάξεις των διεθνών Συµβάσεων. 
     Η απόκλιση που διαπιστώθηκε ανάµεσα στο ποινικονοµοθετικό 
καθεστώς προστασίας των ανηλίκων από την πορνογράφησή τους 
ανάµεσα στο Σλοβενικό δίκαιο και τόσο στην Σύµβαση του Συµβουλίου 
της Ευρώπης, για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, όσο και στην ισχύουσα Οδηγία της Ε.Ε., 
είναι βέβαιο πως προϊόντος του χρόνου, ιδίως µετά την έκδοση της 
Οδηγίας θα εξαλειφθεί. 
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6.9 - Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α374
 

 

6.9
 α- Νοµοθετικό ιστορικό 

    Η αρχική εισαγωγή του ρουµανικού  ποινικού κώδικα έγινε µε το ν. 
79/1968, έκτοτε δε υπέστη τροποποιήσεις µε τους νόµους 55/1973, 
140/1996 και ανασυστήθηκε κατά το έτος 2004 ενώ τέθηκε σε ισχύ τον 
Ιούλιο του 2005375. Σε σχέση µε το αδίκηµα της πορνογραφίας κατά 
ανηλίκων ο ρουµανικός ποινικός κώδικας του 2005 τυποποιεί σε αδίκηµα 
τόσο την διάδοση της εν γένει πορνογραφίας, όσο όµως και ειδικότερα 
την πορνογραφία κατά ανηλίκων και διά µέσου υπολογιστικών 
συστηµάτων, ενώ εξειδικεύει µάλιστα τις έννοιες τόσο «πορνογραφικό 
υλικό» όσο όµως και «υλικό παιδικής πορνογραφίας». Η από µέρους της 
Ρουµανίας όµως εκπλήρωση της υποχρέωσής της για επικύρωση της 
διεθνούς σύµβασης για το κυβερνοέγκληµα που εκκρεµούσε ήδη από 
23/11/2001 (ηµέρα υπογραφής της) που έλαβε χώρα στις 12/5/2004 είχε 
ως άµεση συνέπεια την αναµόρφωση του εν γένει θεσµικού πλαισίου που 
υλοποιήθηκε µε το νόµο 161/2003. 
     Συγχρόνως όµως στα πλαίσια ανταπόκρισής της στις διεθνείς της 
δεσµεύσεις για συνολική αναµόρφωση του ποινικού της κώδικα ήδη 
ψηφίστηκε και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ρουµανίας ο 
νόµος 286/2009 της 24 Ιουλίου 2009376 που εισάγει το νέο ποινικό 
κώδικα της χώρας, ο οποίος όµως δεν έχει ακόµη τεθεί σε εφαρµογή, 
καθόσον αναµένεται η έκδοση εκτελεστικών διατάξεων που θα 
επιτρέψουν την εφαρµογή του. Μέχρι τότε παραµένει σε ισχύ ο ποινικός 
κώδικας του 2005, καθόσον ανεπαίσθητες και ελάχιστες ήταν οι όποιες 
τροποποιήσεις του  από την λεγόµενη «µικρά µεταρρύθµιση», που έλαβε 
χώρα στη νοµοθεσία της χώρας µε το νόµο 202/2010377 «Mica reforma a 
Justitiei»378. Ο νέος ποινικός κώδικας πρόκειται να τεθεί σε εφαρµογή, 
µετά την 1η Φεβρουαρίου 2014, σύµφωνα µε το νόµο 187/2012 
(δηµοσιευµένο στην Επίσηµη Εφηµερίδα µε αριθµό φύλλου 757/2012) 

                                                
374Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΠΡ1  
375Για την έκδοσή του στη ρουµανική γλώσσα βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα: [accessed  09/10/2008]             
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1694/file/f06d07077ac1cf3a8d79429d38e
0.htm/preview  ενώ για την έκδοσή του στην αγγλική γλώσσα βλ. ιστοσελίδα: [accessed  09/10/2008]                             
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1695/file/c1cc95d23be999896581124f9d
d8.htm/preview   
376Για την πρωτότυπη µορφή του νόµου εισαγωγής του νέου ποινικού κώδικα βλ.στην ιστοσελίδα: 
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=6511[accessed 9/1/2010]                       
377Για το ν. 202/2010  «Mica reforma a Justitiei»  βλ.  στη  παρακάτω  ιστοσελίδα : 
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_202_2010_masuri_pentru_accelerarea_solutionarii_procesel
or_mica_reforma_a_justitiei.php  [accessed  09/10/2010] 
378Atasiel D, Tit H. Mica Reforma in Justitie. ed. a 2-a Editura Hamangiu, 2011 
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και ύστερα από τις τελευταίες τροποποιήσεις, που υπέστη µε τους νόµους 
63/2012 (φύλλο Επίσηµης Εφηµερίδας 258/2012) και 27/2012 (φύλλο 
Επίσηµης Εφηµερίδας 180/2012), οι οποίοι όµως δεν έθιξαν το κρίσιµο 
άρθρο 374 του νέου Ποινικού Κώδικα.  
     Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης θα εξετασθεί τόσο το καθεστώς 
προστασίας των ανηλίκων από την πορνογράφησή τους που µόλις 
εξέπνευσε (διά του µέχρι προ ηµερών ισχύοντος ποινικού κώδικα), όσο 
όµως και το νέο καθεστώς που αναδύεται µε την θέση σε ισχύ του νέου 
ποινικού κώδικα.  
    Η προστασία λοιπόν των ανηλίκων από την πορνογράφησή τους 
επιδιώκεται από µία σειρά διατάξεων του ποινικού κώδικα του 2005 
(άρθρα 236, 237, 238 και 239, σε συνδυασµό και µε το άρθρο 58)379 αλλά 
και του νέου ποινικού κώδικα του 2009 (άρθρο 374, σε συνδυασµό µε 
222, 220, 221, 53 και 60)380 που εντός ολίγου θα τεθεί σε ισχύ. 

                                                
379

( Για την πρωτότυπη µορφή τους βλ.  βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΠΡ2Α) 
                                            ∆ιάδοση του πορνογραφικού υλικού 
 Άρθρο 236 - (1) Η πράξη της εµφάνισης, της πώλησης ή της διάδοσης, της ενοικίασης, της 
διανοµής, της κατασκευής ή  παραγωγής µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της µετάδοσης, της προσφοράς 
ή διάθεσης ή κατοχής µε σκοπό τη διάδοση πορνογραφικού υλικού, χωρίς δικαίωµα, τιµωρείται µε 
φυλάκιση από 6 µήνες, έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή ανά ηµέρα. 
 (2) Με την ίδια ποινή τιµωρείται και η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η παράδοση υλικού του είδους 
της παραγράφου (1) σε πρακτορείο µεταφορών ή διανοµής για πώληση ή διανοµή. 

Παιδική πορνογραφία 
 Άρθρο 237 - (1) Η πράξη της εµφάνισης, της πώλησης ή της διάδοσης, της ενοικίασης, της 
διανοµής, της κατασκευής ή  παραγωγής µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της µετάδοσης, της προσφοράς  
ή   διάθεσης ή της κατοχής µε σκοπό τη διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας, χωρίς δικαίωµα, 
τιµωρείται µε «αυστηρή» φυλάκιση 3 έως 12 ετών και την απαγόρευση ορισµένων δικαιωµάτων.  
 (2) Με την ίδια ποινή τιµωρείται και η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η παράδοση υλικού του είδους 
της παραγράφου (1) σε πρακτορείο µεταφορών ή διανοµής για πώληση ή διανοµή. 

 Παιδική πορνογραφία µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 Άρθρο 238 - Η παραγωγή για διανοµή, η προσφορά ή διάθεση για διάδοση, η διανοµή ή 
διαβίβαση, η αγορά για τον εαυτό του ή για άλλον υλικού παιδικής πορνογραφίας µέσω συστηµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή  η κατοχή , χωρίς δικαίωµα , υλικού παιδικής πορνογραφίας σε 
σύστηµα υπολογιστή ή σε µέσο αποθήκευσης δεδοµένων τιµωρείται µε αυστηρή φυλάκιση 3 έως 12 
ετών και την απαγόρευση καθορισµένων δικαιωµάτων.  

Πορνογραφικό υλικό 
 Άρθρο 239 - (1) Για τους σκοπούς του άρθρου 236, «πορνογραφικό υλικό» νοείται κάθε 
υλικό που παρουσιάζει πρόσωπο σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά . 
 (2) Για τους σκοπούς των άρθρων 237 και 238  «υλικό παιδικής πορνογραφίας» νοείται κάθε 
υλικό που παρουσιάζει ανήλικο σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή  ενήλικο πρόσωπο που 
υποδύεται τον ανήλικο σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή (εν. παρουσιάζει)  εικόνες στις 
οποίες αν και δεν εικονίζεται πραγµατικό πρόσωπο, (εν. εικονίζεται) πειστική προσοµοίωση ανηλίκου 
σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά. 
 
380 ( Για την πρωτότυπη µορφή τους βλ.  βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΠΡ2Β) 

Παιδική πορνογραφία 
Άρθρο 374 

 
  (1) Η παραγωγή, η κατοχή για έκθεση ή διανοµή, η αγορά, η αποθήκευση, η έκθεση, η 
προώθηση, η διανοµή και η µε οποιονδήποτε τρόπο πράξη διάθεσης υλικού πορνογραφίας ανηλίκων 
τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έτος έως πέντε έτη. 
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Α.-    Ξεκινώντας µε τον ισχύοντα ποινικό κώδικα του 2005, στις 
διατάξεις των άρθρων 236, 237 και 238, ποινικοποιούνται η διάδοση του 
πορνογραφικού υλικού, η παιδική πορνογραφία και η παιδική 
πορνογραφία µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, αντίστοιχα, 
ενώ στο άρθρο 239, εξειδικεύεται η έννοια «πορνογραφικό υλικό».   
     Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 236 ΠΚ, τιµωρείται µε  φυλάκιση από 6 
µήνες, έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή, ο δράστης της πράξης της 
εµφάνισης, της πώλησης ή της διάδοσης, της ενοικίασης, της διανοµής, 
της κατασκευής ή  παραγωγής µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της 
µετάδοσης, της προσφοράς ή διάθεσης ή κατοχής µε σκοπό τη διάδοση 
πορνογραφικού υλικού, χωρίς δικαίωµα (1η παρ.) ενώ µε την ίδια ποινή 
τιµωρείται και η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η παράδοση υλικού του είδους 
της 1ης παραγράφου σε πρακτορείο µεταφορών ή διανοµής για πώληση ή 
διανοµή (2η παρ).  
    Κατά το άρθρο 237 ΠΚ, ο δράστης της πράξης της εµφάνισης, της 
πώλησης ή της διάδοσης, της ενοικίασης, της διανοµής, της κατασκευής 
ή  παραγωγής µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της µετάδοσης, της 
προσφοράς  ή   διάθεσης ή της κατοχής µε σκοπό τη διάδοση υλικού 
παιδικής πορνογραφίας, χωρίς δικαίωµα, τιµωρείται µε «αυστηρή» 
φυλάκιση 3 έως 12 ετών και την απαγόρευση ορισµένων δικαιωµάτων 
(1η παρ) ενώ µε την ίδια ποινή τιµωρείται και η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η 
παράδοση υλικού του είδους της 1ης παραγράφου σε πρακτορείο 
µεταφορών ή διανοµής για πώληση ή διανοµή (2η παρ). 
    Σύµφωνα µε το άρθρο 238 ΠΚ, τιµωρείται µε αυστηρή φυλάκιση 3 
έως 12 ετών και απαγόρευση καθορισµένων δικαιωµάτων, ο δράστης της 
παραγωγής για διανοµή, της προσφοράς ή διάθεσης για διάδοση, της 
διανοµής ή διαβίβασης, της αγοράς για τον εαυτό του ή για άλλον υλικού 
παιδικής πορνογραφίας µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή  
της κατοχής, χωρίς δικαίωµα , υλικού παιδικής πορνογραφίας σε 
σύστηµα υπολογιστή ή σε µέσο αποθήκευσης δεδοµένων.  
    Κατά το άρθρο 239 ΠΚ, για τους σκοπούς του άρθρου 236, 
«πορνογραφικό υλικό», νοείται κάθε υλικό που παρουσιάζει πρόσωπο σε 
καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά  (1η παρ), ενώ για τους σκοπούς 
των άρθρων 237 και 238  «υλικό παιδικής πορνογραφίας», νοείται κάθε 

                                                                                                                                       
 (2) Εάν τα πραγµατικά περιστατικά που ορίζονται στην  προηγούµενη 
παράγραφο διαπράχθηκαν διαµέσου συστήµατος  ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλα  µέσα 
αποθήκευσης δεδοµένων η ποινή  είναι  φυλάκιση  2-7 ετών.                     
  (3) Η χωρίς δικαίωµα πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας,  µέσω των 
πληροφοριακών συστηµάτων ή άλλων µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας τιµωρείται µε φυλάκιση από 
3 µήνες έως 3 έτη ή µε χρηµατική ποινή. 
 (4)  Υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι  κάθε υλικό που παρουσιάζει ανήλικο σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά ή και εάν δεν παρουσιάζει πραγµατικό πρόσωπο, προσοµοιώνει µε πειστικό 
τρόπο ανήλικο σε τέτοια συµπεριφορά.. 
  (5) Η απόπειρα τιµωρείται. 
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υλικό που παρουσιάζει ανήλικο σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά 
ή  ενήλικο πρόσωπο που υποδύεται τον ανήλικο σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά ή (εν. παρουσιάζει)  εικόνες στις οποίες αν και 
δεν εικονίζεται πραγµατικό πρόσωπο, (εν. εικονίζεται) πειστική 
προσοµοίωση ανηλίκου, σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά. 
      Σχετικό δε µε το ρουµανικό σύστηµα ποινών είναι τα άρθρο 58 το 
ισχύοντος ποινικού κώδικα, κατά το οποίο, οι προβλεπόµενες ποινές 
διακρίνονται σε κύριες, παρεπόµενες και εξαρτώµενες ποινές (1η παρ). Οι 
κύριες ποινές διακρίνονται σε κύριες ποινές για τα κακουργήµατα και 
ποινές για τα πληµµελήµατα  (2η παρ). Ο κύριες ποινές για τα 
κακουργήµατα είναι η ισόβια κάθειρξη, η (σοβαρή) κάθειρξη µεταξύ 15 
και 30 ετών (3η παρ.) ενώ οι κύριες ποινές για πληµµελήµατα είναι η 
αυστηρή ποινή φυλάκισης από ένα έως 15 χρόνια, η ποινή φυλάκισης 
µεταξύ 15 ηµερών και ενός έτους, η χρηµατική ποινή υπολογιζόµενη 
ηµερησίως και για διάστηµα µεταξύ 5 και 360 ηµερών, µεταξύ 100.000 
και 1.000.000 λέι και η εργασία σε κοινωφελή ιδρύµατα για χρονικό 
διάστηµα 100 έως 500 ωρών (4η παρ). Οι παρεπόµενες ποινές για 
κακουργήµατα και πληµµελήµατα είναι η  απαγόρευση  άσκησης 
ορισµένων δικαιωµάτων για διάστηµα  από ένα έτος, έως 10 χρόνια και  
η καθαίρεση των στρατιωτικών (5η παρ) ενώ εξαρτώµενη ποινή για 
κακουργήµατα και πληµµελήµατα είναι  η απαγόρευση ενάσκησης όλων 
των δικαιωµάτων που θίγονται από την επιβολή των παρεπόµενων 
ποινών. 
Β.-    Στο ποινικό κώδικα του 2009 κρίσιµη διάταξη για την τιµώρηση 
της παιδικής πορνογραφίας, είναι αυτή του άρθρου 374 που αποτελείται 
από τέσσερις παραγράφους. Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του 
άρθρου, η  παραγωγή, η κατοχή για έκθεση ή διανοµή, η αγορά, η 
αποθήκευση, η έκθεση, η προώθηση, η διανοµή και η µε οποιονδήποτε 
τρόπο διάθεση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, τιµωρείται µε φυλάκιση 
από ένα έτος έως πέντε έτη. Κατά την δεύτερη παράγραφο του άρθρου η 
ποινή γίνεται φυλάκιση από 2 έως 7 έτη, εάν τα πραγµατικά περιστατικά 
που ορίζονται στην  προηγούµενη παράγραφο διαπράχθηκαν διαµέσου 
συστήµατος  ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε άλλα  µέσα αποθήκευσης 
δεδοµένων. Σύµφωνα δε µε την τρίτη παράγραφο, η χωρίς δικαίωµα 
πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας,  µέσω των πληροφοριακών 
συστηµάτων ή άλλων µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας τιµωρείται µε 
φυλάκιση από 3 µήνες έως 3 έτη ή µε χρηµατική ποινή. Στη τέταρτη 
παράγραφο ορίζεται η έννοια του υλικού παιδικής πορνογραφίας, κατά 
την οποία τέτοιο υλικό είναι οποιοδήποτε παρουσιάζει ανήλικο σε 
καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή και εάν δεν παρουσιάζει 
πραγµατικό πρόσωπο, προσοµοιώνει µε πειστικό τρόπο ανήλικο σε 
τέτοια συµπεριφορά. 
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      Σχετικές µε το σύστηµα ποινών είναι οι διατάξεις των άρθρων 53 και 
60, σύµφωνα µε τα οποία κύριες ποινές είναι η ισόβια κάθειρξη, η 
φυλάκιση και το πρόστιµο (άρθρο 53 ΠΚ), ενώ σχετικά µε την φυλάκιση, 
είναι η στέρηση της ελευθερίας για καθορισµένο χρονικό διάστηµα που  
µπορεί να διαρκεί µεταξύ 15 ηµερών και 30 ετών, εκτελείται δε σύµφωνα 
µε νόµο περί εκτέλεσης των ποινών (άρθρο 60 ΠΚ). 

6.9β -  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
         Η Ρουµανία διανύει µία ιδιόρρυθµη και διαρκή µεταβατική  περίοδο 
στο ποινικό της καθεστώς, καθώς αφενός λειτουργεί µε ένα σύστηµα 
διατάξεων ποινικού κώδικα που επισήµως έχει διακηρύξει την 
κατάργησή του και αφετέρου έχει νοµοθετήσει το νέο φιλόδοξο και 
σύγχρονο ποινικό κώδικα απόλυτα προσαρµοσµένο στις προκλήσεις της 
εποχής και τις διεθνείς νοµικές επιταγές που όµως διατηρεί στην 
«εφεδρεία» για ανεξήγητους λόγους. Αυτό είναι βέβαιο πως προκαλεί µία 
σύγχυση και ανασφάλεια στους πολίτες της χώρας αλλά και  ιδιαίτερα 
προβλήµατα αποπροσανατολισµού στον εφαρµοστή του δικαίου. 
      Ήδη είναι γνωστή µία σαφής τάση µείωσης της βαρύτητας των 
ποινών σε αδικήµατα κατά της περιουσίας αλλά και σε εκείνα που 
άπτονται της διαφθοράς, για λόγους συνοχής των διατάξεων του νέου 
ποινικού κώδικα, κάτι που  βέβαια έρχεται σε αντίθεση µε τις διεθνείς 
παγιωµένες τάσεις αυστηροποίησης των ποινών σε τέτοιες 
συµπεριφορές. Αποτέλεσµα αυτής της «ρευστής» κατάστασης που 
κυριαρχεί στο ποινικό σύστηµα της χώρας είναι η ανάγκη συνεχών 
διευκρινιστικών παρεµβάσεων του Ανώτατου ∆ικαστηρίου της χώρας.  
      Για όποιον όµως µελετήσει ειδικότερες διατάξεις του νυν και 
µέλλοντος ποινικού κώδικα (αναφερόµενοι στον «νυν ποινικό κώδικα», 
εννοούµε του 2005, ενώ στον «µέλλοντα ποινικό κώδικα», εννοούµε του 
2009), θα διαπιστώσει πλην των ανωτέρω και άλλα ακόµη ενδιαφέροντα 
ζητήµατα. Προκαλεί αρχικά ενδιαφέρον η στάση του ποινικού νοµοθέτη 
τόσο του πρότερου, όσο όµως ακόµη και του σύγχρονου,  να κατατάξει 
το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, στα αδικήµατα είτε κατά των 
χρηστών ηθών, είτε κατά της δηµόσιας τάξης και ηρεµίας, µε ό,τι µπορεί 
να συνεπάγεται αυτή η επιλογή του. Στο ζήτηµα  αυτό θα αναφερθούµε 
αµέσως παρακάτω και στο κεφάλαιο περί έννοµου αγαθού.  
      Θα επιµείνουµε όµως  στην έκπληξη που ο νέος νοµοθέτης µας 
επιφυλάσσει µε µία εν συνόλω επιεική αντιµετώπιση των αδικηµάτων 
που µας απασχολούν, ακόµη όµως και άλλων συναφών αδικηµάτων. Ενώ 
λοιπόν µε το ισχύον καθεστώς ο νοµοθέτης αφού προέβη σε µία 
διευκρίνιση των όποιων αόριστων εννοιών χρησιµοποιεί, τιµωρεί µε τον 
δέοντα τρόπο  το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων και σύµφωνα µε 
τις διεθνείς επιταγές περί αυστηρής αντιµετώπισης των δραστών αυτών, 
επανεξετάζοντας το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, 
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αποποινικοποιεί την όποια δραστηριότητα σχετίζεται µε την εν γένει 
πορνογραφία και τιµωρεί µόνο την πορνογραφία κατά ανηλίκων πλην 
όµως µε ηπιότερες ποινές. Την ίδια εν γένει στάση διατηρεί και απέναντι 
σε επίσης σοβαρά και σύγχρονα αδικήµατα, όπως η εµπορία ανθρώπων 
και ιδιαίτερα ανηλίκων.  

6.9γ – Έννοµο αγαθό 

         Ήδη έγινε παραπάνω αναφορά στο ζήτηµα της ιδιαίτερης στάσης 
που διαχρονικά ο Ρουµάνος ποινικός νοµοθέτης τηρεί στο ζήτηµα της 
ταυτότητας του εννόµου αγαθού που οφείλει να προστατεύει από 
ενέργειες πορνογράφησης των ανηλίκων. Εξετάζοντας την δοµή τόσο 
του ισχύοντος ποινικού κώδικα, όσο και εκείνου που σύντοµα θα ισχύσει, 
διαπιστώνουµε, πως δεν  λείπουν οι διατάξεις που προστατεύουν την 
γενετήσια ελευθερία και των ανηλίκων, στις οποίες όµως δεν 
περιλαµβάνονται τα σχετικά µε την πορνογραφία ανηλίκων αδικήµατα.  
     Συγκεκριµένα τα αδικήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
περιλαµβάνονται στο έβδοµο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας του 
ποινικού κώδικα του 2005 στα άρθρα 217 – 224 ΠΚ. Ενώ λοιπόν θα 
ανέµενε κανείς να συναντήσει ανάµεσα στις διατάξεις αυτές και το 
αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, αυτό συµπεριλαµβάνεται σε µία 
άλλη κατηγορία διατάξεων, ήτοι εκείνης του δέκατου κεφαλαίου που 
αναφέρεται στα αδικήµατα κατά των «χρηστών ηθών». Η άποψη του 
Ρουµάνου νοµοθέτη είναι ξεκάθαρη, καθώς φαίνεται να θεωρεί την 
πορνογράφηση ανηλίκων, µία εγκληµατική δραστηριότητα που κυρίως 
προσβάλλει, ένα γενικότερο κοινωνικό αγαθό, αυτό των «χρηστών 
ηθών» της ρουµανικής κοινωνίας και λιγότερο ένα προσωπικό, ατοµικό 
αγαθό, αυτό της γενετήσιας ανηλικότητας ή και αξιοπρέπειας του 
πορνογραφούµενου ανήλικου. 
       Ό,τι λοιπόν ο νοµοθέτης περιγράφει στην διάταξη του άρθρου 237 
ΠΚ, ως πορνογραφική δραστηριότητα στρεφόµενη κατά ανηλίκου, δεν 
το καταλογίζει ως βλαπτική συµπεριφορά στον προσωπικό κύκλο 
ζωτικών συµφερόντων του ανήλικου, αλλά στο γενικότερο πεδίο 
προστασίας των ρουµανικών χρηστών ηθών.  Στην ίδια µάλιστα 
κατηγορία αδικηµάτων συγκαταλέγει τόσο την µαστρωπεία όσο και την 
σωµατεµπορία (άρθρα 234, 235 ΠΚ, αντίστοιχα). Και εάν το αρχικό 
ενδιαφέρον µας, µετριαζόταν από την πρόβλεψη, για ενδεχόµενη αλλαγή 
στάσης του  νέου νοµοθέτη στο ζήτηµα αυτό, κατέστη ακόµη 
ισχυρότερο, διαπιστώνοντας πράγµατι την αλλαγή στάσης του, πλην 
όµως σε ανάλογη κατεύθυνση. Ο Ρουµάνος νοµοθέτης  επενέβη στο 
ζήτηµα πρόσφατα και διαψεύδοντας τις προβλέψεις µας,  «µεταστέγασε» 
το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, κατατάσσοντάς το στη 
κατηγορία των διατάξεων  που τιµωρούν εγκλήµατα προσβολής της 
«δηµόσιας τάξης και ηρεµίας».  
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     Συγκεκριµένα, ενώ υφίσταται  κεφάλαιο αναφερόµενο στην οµάδα 
των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας (άρθρα 209 - 217 του 
ΠΚ 2009) -που ονοµάζει µάλιστα ο νοµοθέτης, εγκλήµατα κατά της 
ελευθερίας και «σεξουαλικής ακεραιότητας»- καθώς επίσης προβλέπει 
και  το αδίκηµα κατά των χρηστών ηθών στο άρθρο 375 ΠΚ, αισθάνεται 
πως έσφαλε µε την µέχρι σήµερα απαξιολόγηση του αδικήµατος της 
πορνογραφίας ανηλίκων και επανορθώνει την στάση του αναβιβάζοντας 
την προσβολή που συντελείται µε το αδίκηµα αυτό, από προσβολή κατά 
των ηθών, σε προσβολή κατά της δηµόσιας τάξης και ηρεµίας.  
      Το συγκεκριµένο κεφάλαιο µε αριθµό 1, όπου εντάσσεται το αδίκηµα 
της πορνογραφίας ανηλίκων, συνιστά τµήµα της όγδοης ενότητας του 
ειδικού µέρους του νέου ποινικού κώδικα, που αναφέρεται στα 
αδικήµατα που στρέφονται κατά των σχέσεων κοινωνικής συνοχής ή 
συµβίωσης. Τέτοια λοιπόν αδικήµατα τυγχάνουν και εκείνα που 
στρέφονται κατά της ρουµανικής δηµόσιας τάξης και ηρεµίας, ένα εκ των 
οποίων είναι και αυτό της παιδικής πορνογραφίας.  
      Είναι κατηγορηµατική, συνειδητοποιηµένη, διαχρονική και ξεκάθαρη 
η άποψη του Ρουµάνου νοµοθέτη, πως κυρίαρχο στην προσβολή από µια 
τέτοια δραστηριότητα (πορνογράφησης ανήλικου) είναι κατά  κύριο 
λόγο. η προκαλούµενη «βλάβη» σε κάποιο γενικότερο και 
σηµαντικότερο αγαθό, άξιο προστασίας και κατά δεύτερο λόγο, η 
επαγόµενη βλαπτική συνέπεια στο πρόσωπο του θύµατος.  Επιθυµεί κατά 
πανηγυρικό τρόπο να διακηρύξει την σοβαρότητα µε την οποία 
περιβάλλει ένα τέτοιο αδίκηµα, θεωρώντας το, πως ανάµεσα σε άλλα, 
προσβάλλει «ύψιστα» αγαθά πολιτειακής συγκρότησης, όπως αυτό της 
«δηµόσιας τάξης».  
      Στο σηµείο αυτό αξίζει να υπενθυµίσουµε την άποψη που ήδη 
καταγράψαµε στο σχετικό κεφάλαιο, περί του προστατευόµενου έννοµου 
αγαθού, διά της ελληνικής αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 348Α ΠΚ, 
πως δογµατικά αλλά και από άποψης νοµοτεχνικής δοµής της διάταξης, 
φαίνεται ως προστατευόµενο, κυρίως το έννοµο αγαθό της «δηµόσιας 
τάξης», η οποία κυρίως βλάπτεται από την διαρκή και έντονη πρόκληση 
σε τέλεση εγκληµάτων που δηµιουργεί το αδίκηµα της πορνογραφίας 
ανηλίκων, όπως τουλάχιστο αυτό τυποποιείται στον ποινικό µας κώδικα. 
Κάθε άλλη άποψη περί του έννοµου αγαθού, όσο και εάν αρχικά πείθει, 
στο τέλος καταλήγει σε αθεράπευτα δογµατικά άτοπα. 

6.9δ – Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 
      Μετά την πρώτη προσέγγιση των σχετικών διατάξεων και τα όσα 
ανωτέρω  αναφέραµε για το προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό καθίσταται 
πραγµατικά ενδιαφέρουσα η προσεκτικότερη εξέταση των διατάξεων που 
µας ενδιαφέρουν. Συγκεκριµένα µέχρι την εφαρµογή του νέου ποινικού 
κώδικα που ήδη έχει ψηφισθεί και δηµοσιευθεί επισήµως από το έτος 
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2009381, τυγχάνουν εφαρµογής, οι διατάξεις των άρθρων 236, 237, 238 
και 239 του ποινικού κώδικα του 2005, µε τις οποίες  τιµωρείται, τόσο η 
διάδοση του εν γένει πορνγοραφικού υλικού (άρθρο 236 ΠΚ), όσο όµως 
κυρίως η πορνογραφία κατά ανηλίκων (άρθρο 237 ΠΚ) και µέσω 
υπολογιστικών συστηµάτων (άρθρο 238 ΠΚ), µε µέτρο πάντα την 
συγκεκριµενοποίηση των αορίστων εννοιών «πορνογραφικό υλικό» και 
«υλικό παιδικής πορνογραφίας» (άρθρο 239 ΠΚ). 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 236 ΠΚ, τιµωρείται µε φυλάκιση από 6 µήνες, 
έως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή ανά ηµέρα ο δράστης της εµφάνισης, 
της πώλησης ή της διάδοσης, της ενοικίασης, της διανοµής, της 
κατασκευής ή  παραγωγής µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της µετάδοσης, 
της προσφοράς ή διάθεσης ή και τέλος της κατοχής, µε σκοπό όµως τη 
διάδοση του πορνογραφικού υλικού. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και η 
εισαγωγή, η εξαγωγή ή η παράδοση πορνογραφικού υλικού  σε 
πρακτορείο µεταφορών ή διανοµής για πώληση ή διανοµή.  
     Στο άρθρο αυτό διαπιστώνει κανείς µία πρωτοτυπία του Ρουµάνου 
νοµοθέτη καθώς στα πλαίσια τιµώρησης της διάδοσης της εν γένει 
πορνογραφίας προχωρά στην τιµώρηση και αυτής ίδιας της κατοχής 
πορνογραφικού υλικού µε την προϋπόθεση βεβαίως πως λαµβάνει αυτή 
χώρα µε σκοπό την διάδοση του πορνογραφικού υλικού. ∆εδοµένου πως 
µε βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 239 ΠΚ, «πορνογραφικό 
υλικό» νοείται κάθε υλικό που παρουσιάζει πρόσωπο σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά, κατανοεί κανείς τους κινδύνους που κρύβει η 
παρούσα διάταξη. Γίνεται µία ανεξήγητη επίθεση στο δικαίωµα της 
ελεύθερης ενηµέρωσης του πολίτη, όσο και της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητάς του, καθώς ποινικοποιεί το δικαίωµά του  να έρχεται σε 
επαφή µε υλικό που χαρακτηρίζεται µεν πορνογραφικό, αφορά όµως 
ενήλικους τόσο, ως θεατές, όσο όµως και ως εικονιζόµενους 
«πρωταγωνιστές». Στη µέχρι σήµερα «πραγµατεία» µας δεν 
συναντήσαµε παρόµοια διάταξη καθόσον όπου τιµωρείται η επαφή µε 
τέτοιο υλικό, αυτό συµβαίνει µόνο, όταν το υλικό παρουσιάζεται σε 
ανήλικο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση η κατοχή του υλικού αυτού, 
εξαιρείται της τιµώρησης. Βέβαια τον κίνδυνο της όποιας 
αντισυνταγµατικότητας της διάταξης φαίνεται να περιορίζει η 
προϋπόθεση του σκοπού διάδοσης του υλικού αυτού, ωστόσο είναι 
αυτονόητες οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι αυθαιρεσίας που ελλοχεύουν 
στην όποια προσπάθεια έρευνας τέτοιου σκοπού. Η κατοχή από Ρουµάνο 
πολίτη ενός πορνογραφικού περιοδικού άραγε πόσο δύσκολο θα είναι να 
αποδοθεί σε τέτοιο σκοπό ;   
    Το κατεξοχήν αδίκηµα πορνογραφίας ανηλίκων τυποποιείται στο 
άρθρο 237 ΠΚ, σύµφωνα µε το οποίο, ο δράστης εµφάνισης, πώλησης ή 
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διάδοσης, ενοικίασης,  διανοµής, κατασκευής ή  παραγωγής µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο,  µετάδοσης, προσφοράς  ή   διάθεσης ή  
κατοχής µε σκοπό τη διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας, χωρίς 
δικαίωµα, τιµωρείται µε «αυστηρή» φυλάκιση 3 έως 12 ετών και µε 
απαγόρευση ορισµένων δικαιωµάτων.  Με την ίδια ποινή τιµωρείται και 
ο δράστης εισαγωγής, εξαγωγής ή  παράδοσης υλικού παιδικής 
πορνογραφίας σε πρακτορείο µεταφορών ή διανοµής για πώληση ή 
διανοµή.  Την ίδια ακριβώς ποινή επισύρει η διάπραξη του ανωτέρω 
αδικήµατος, µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή η άνευ 
δικαιώµατος κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας σε σύστηµα 
υπολογιστή ή σε άλλο µέσο αποθήκευσης δεδοµένων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 238 ΠΚ.  
    Πριν εξετάσουµε όµως τα άρθρα αυτά, οφείλουµε να δώσουµε την 
δέουσα προσοχή στο άρθρο 239 ΠΚ µε το οποίο ο Ρουµάνος νοµοθέτης 
επεξηγεί την έννοια «υλικό παιδικής πορνογραφίας» κατά την χρήση της 
στα προηγούµενα άρθρα. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 239 ΠΚ   «υλικό 
παιδικής πορνογραφίας» νοείται κάθε υλικό που παρουσιάζει ανήλικο σε 
καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή  ενήλικο πρόσωπο που υποδύεται 
τον ανήλικο σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή (εν. παρουσιάζει)  
εικόνες στις οποίες αν και δεν εικονίζεται πραγµατικό πρόσωπο, (εν. 
εικονίζεται) πειστική προσοµοίωση ανηλίκου σε καταφανώς σεξουαλική 
συµπεριφορά. 
     Στο άρθρο ο νοµοθέτης ορθά εξειδικεύει µία άκρως σηµαντική έννοια 
για την τιµώρηση συµπεριφορών πορνογράφησης ανηλίκων και µάλιστα 
µε απλό και περιεκτικό τρόπο, θέτοντας στην εµβέλεια της έννοιας και 
αυτήν ακόµη την περίπτωση του «εικονικού ανηλίκου», πράγµα σπάνιο 
από την µέχρι σήµερα µελέτη των γειτονικών αντιστοίχων δικαιϊκών 
διατάξεων. Πράγµατι µέχρι σήµερα ανάλογη διάταξη επεξήγησης του 
όρου συναντήσαµε µόνο στην περίπτωση της οντότητας της σερβικής 
δηµοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, στη τέταρτη παράγραφο του 
άρθρου 200 του ποινικού της κώδικα, όπου όµως δεν αντιµετωπιζόταν 
τουλάχιστον µε επάρκεια το ζήτηµα του «εικονικού ανηλίκου». 
    Ο Ρουµάνος νοµοθέτης όµως µε πειστικότητα οριοθετεί ήδη από το 
έτος 2004 την έννοια του υλικού παιδικής πορνογραφίας, δίχως όµως να 
αποφύγει και αυτός τη χρήση µιας έννοιας, που πολύ συχνά 
συναντήσαµε, ήτοι την έννοια της «καταφανώς σεξουαλικής 
συµπεριφοράς». Ποια λοιπόν είναι αυτή η «καταφανώς σεξουαλική 
συµπεριφορά» ;  
      Το πρόβληµα που αρχικά φαίνεται να δηµιουργείται αναπόφευκτα µε 
την συγκεκριµένη επιλογή του νοµοθέτη είναι η δυσκολία που προκαλεί  
η χρήση του όρου «προφανής σεξουαλική συµπεριφορά», µε την 
αµφιβολία που πάντα θα καταλείπεται, ως προς το ποια ακριβώς 
συµπεριφορά δύναται να είναι προφανώς σεξουαλική. 
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     Ωστόσο, οφείλουµε να επαναλάβουµε, πως η συγκεκριµένη φράση 
από πολύ νωρίς, σχεδόν από τότε που πρωτοχρησιµοποιήθηκε στους  
ορισµούς που διαλαµβάνονταν στα διεθνή νοµοθετήµατα, έτυχε µιας 
παροιµιώδους αντικειµενικοποίησης. Συγκεκριµένα, ήδη από το έτος 
2000, διά της Αιτιολογικής Εκθέσεως της Προτάσεως -τότε, και 
µετέπειτα της Αποφάσεως Πλαισίου του Συµβουλίου Πλαισίου 
2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2003- 
συγκεκριµενοποιούνταν αυτές οι αόριστες έννοιες σε απόλυτο βαθµό. 
Συγκεκριµένα, µε τις αιτιολογικές εκθέσεις (Προτάσεως και µετέπειτα 
Αποφάσεως Πλαισίου), η «σεξουαλική συµπεριφορά» περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πράξεις: 1) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης 
της επαφής γεννητικών οργάνων, της επαφής στόµατος και γεννητικών 
οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και 
πρωκτού, 2) κτηνοβασία, 3) αυνανισµό, 4) σαδιστική ή µαζοχιστική 
κακοποίηση, 5) ασελγή επίδειξη των γενετήσιων οργάνων ή της ηβικής 
χώρας. Επίσης, στη σηµείωση µε αριθµό 143 της αιτιολογικής έκθεσης 
της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του 
παιδιού από την σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση, 
προσδιορίζεται η «σεξουαλική συµπεριφορά», ως  τουλάχιστον οι 
ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες ενέργειες: α) η συνουσία, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, του στόµατος 
και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών οργάνων ή 
στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή µεταξύ ενός ενήλικα και 
ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  β) η κτηνοβασία γ) ο 
αυνανισµός δ) η σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση ή ε) η ασελγή 
επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας παιδιού.  
      Ως εκ τούτου, θεωρούµε πως δεν υφίσταται χώρος για δηµιουργία 
αµφιβολιών, παρερµηνειών ή συγχύσεων, µε την χρήση της φράσης 
«προφανής σεξουαλική συµπεριφορά» που διαλαµβάνεται στον ορισµό  
του άρθρου 239 ΠΚ. Ήδη εξάλλου έχουµε αναφερθεί στα προβλήµατα 
που δηµιουργεί η αόριστη και αξιολογική φράση που επέλεξε ο Έλληνας 
νοµοθέτης να χρησιµοποιήσει στον ορισµό της έννοιας «πορνογραφικό 
υλικό», στο ισχύον άρθρο 348Α ΠΚ, ήτοι την φράση «κατά τρόπο που 
προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση». 
     Με βάση λοιπόν την παραπάνω έννοια προσδιορίζεται και 
συγκεκριµενοποιείται η περιγραφή του δράστη των άρθρων 237 και 238 
ΠΚ, όπου τυποποιείται το βασικό αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
Ξεκινώντας την επί µέρους εξέταση της βασικής ποινικής διάταξης, 
αναφερόµενης στο πρόβληµα της πορνογραφίας ανηλίκων, του  άρθρου 
237 ΠΚ, διαπιστώνουµε  τον ίδιο τρόπο σύστασης της διάταξης µε 
εκείνον της αντίστοιχης ελληνικής ποινικής διάταξης (348Α), ήτοι την 
τυποποίηση ενός µικτώς υπαλλακτικού εγκλήµατος, µε τους διάφορους 
τρόπους τέλεσής του, να δύνανται να εναλλάσσονται στην προσβολή του 
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ίδιου εννόµου αγαθού, στοιχειοθετώντας όµως την διάπραξη ενός και 
µόνο εγκλήµατος. Αξίζει να σηµειώσουµε την θέση του Ρουµάνου 
νοµοθέτη σχετικά µε τον απλό κάτοχο υλικού παιδικής πορνογραφίας.  
     Απολύτως λοιπόν ξεκάθαρα ο νοµοθέτης προσδιορίζει τις συνθήκες 
αξιόποινης συµπεριφοράς του κατόχου παιδικής πορνογραφίας. ∆εν είναι 
a priori δράστης του αδικήµατος, µε απειλή µάλιστα επιβολής της ίδιας 
ποινής µε εκείνης των άλλων δραστών, που µπορεί να σχετίζονται µε 
κάθε άλλο τρόπο µε το υλικό, όπως πράττει ο Έλληνας νοµοθέτης. Ο 
κάτοχος υλικού παιδικής πορνογραφίας τιµωρείται, µόνο όταν η από 
µέρους του κατοχή γίνεται επί σκοπώ διάδοσης του εγκληµατικού 
υλικού. Γίνεται φανερό πως ο Ρουµάνος νοµοθέτης θέλει να 
απεγκλωβίσει τον κάτοχο τέτοιου υλικού αποκλειστικά για «ιδία χρήση» 
από οποιοδήποτε κίνδυνο αντικειµενικής τιµώρησής του και µάλιστα µε 
την ιδιαίτερα αυξηµένη ποινή που προβλέπεται.  
    Η ποινή  που επιφυλάσσει ο νοµοθέτης στον δράστη του άρθρου 237 
ΠΚ είναι «αυστηρή φυλάκιση» 3 έως 12 ετών. Ενδιαφέρον προκαλεί η 
κατηγοριοποίηση των ποινών κατά το νοµοθέτη του 2004 που επίσης 
συναντάµε για πρώτη φορά, αν και θυµίζει τις περιπτώσεις που συχνά 
συναντήσαµε στα µέχρι τώρα δίκαια των γειτονικών χωρών, ήτοι της 
επιβολής «µακροχρόνιας φυλάκισης». Σύµφωνα έτσι µε το άρθρο 58 του 
ΠΚ 2005 οι ποινές διακρίνονται σε κύριες, παρεπόµενες και 
εξαρτώµενες. Το ύψος των ποινών είναι το κριτήριο διάκρισης των 
αδικηµάτων σε κακουργήµατα και πληµµελήµατα (crimen  και delicate, 
αντίστοιχα), ώστε για τα µεν κακουργήµατα επιβάλλονται οι ποινές της 
ισόβιας κάθειρξης και της (σοβαρής «severa») κάθειρξης µεταξύ 15 και 
30 ετών, ενώ για τα πληµµελήµατα επιβάλλεται (αυστηρή «stricta») 
ποινή φυλάκισης από ένα έως 15 χρόνια ή  ποινή φυλάκισης µεταξύ 15 
ηµερών και ενός έτους, ενώ προβλέπεται και η επιβολή χρηµατικής 
ποινής ή και η εργασία σε κοινωφελή ιδρύµατα για χρονικό διάστηµα 
100 έως 500 ώρες.  
    Με τέτοια ενδιαφέρουσα διαβαθµισµένη ποινική αντιµετώπιση 
συµπεριφέρεται  ο νοµοθέτης απέναντι στον δράστη που κακοποιεί  
σεξουαλικά τον ανήλικο µε σκοπό την πορνογράφησή του. Με βάση 
λοιπόν την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 218 ΠΚ, ο παραπάνω 
δράστης αντιµετωπίζει ποινή «αυστηρής» φυλάκισης 5 έως 15 έτη, εάν 
δε αυτό επιτεύχθηκε µε εξαναγκασµό του ανηλίκου, η προβλεπόµενη 
ποινή είναι «σοβαρή» κάθειρξη 15 έως 20 ετών. Αυξηµένη ποινή 
προβλέπεται  και για τον «διαφθορέα ανηλίκων» εκείνον δηλαδή που 
διαφθείρει τον ανήλικο µε ασελγείς χειρονοµίες αλλά και πράξεις 
διάφορες από εκείνες του άρθρου 218 ΠΚ, όταν τελούνται επί σκοπώ 
πορνογράφησής του. Η προβλεπόµενη ποινή  από 1 έως 5 έτη, αυξάνεται 
σε φυλάκιση, από 1 έως 7 έτη, σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του 
άρθρου 221 ΠΚ.  
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     Την ίδια ποινή µε εκείνη του άρθρου 237 ΠΚ ο νοµοθέτης 
επιφυλάσσει στους ίδιους δράστες, εφόσον αυτοί τελούν το αδίκηµα 
µέσω συστηµάτων υπολογιστών ή µε την χρήση άλλων συστηµάτων ή 
µέσων αποθήκευσης δεδοµένων όπως ορίζει το άρθρο 238 ΠΚ. Αξίζει 
όµως να επισηµάνουµε µία εµφανή διαφοροποίηση του Ρουµάνου 
νοµοθέτη σε σχέση µε την στάση του απέναντι στον κάτοχο υλικού 
παιδικής πορνογραφίας. Στο άρθρο λοιπόν αυτό δε φαίνεται να 
προβλέπεται η προϋπόθεση τιµώρησης του κατόχου παιδικής 
πορνογραφίας του προηγούµενου άρθρου, ήτοι του ιδιαίτερου σκοπού 
του δράστη για διανοµή του υλικού. Στην περίπτωση λοιπόν του άρθρου 
238 ΠΚ η ποινή που προβλέπεται δεν αλλάζει (αυστηρή φυλάκιση 3 – 12 
έτη), αλλάζει όµως ο κύκλος των ενεχοµένων προσώπων καθώς σε 
εκείνα του άρθρου 237 ΠΚ προστίθενται και όλοι οι κάτοχοι τέτοιου 
υλικού -µε χρήση βεβαίως µέσων αποθήκευσης δεδοµένων- ανεξαρτήτως 
σκοπού. 
     Επιπλέον προκαλεί εντύπωση η πρόβλεψη της ίδιας ποινής για τα 
παραπάνω αδικήµατα, καθώς από ουσιαστική άποψη η τέλεση του 
αδικήµατος της πορνογράφησης ανηλίκου διά συστήµατος ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή µέσω του διαδικτύου, συνιστά τόσο διεθνώς, αλλά και 
κατά τα επιµέρους εθνικά δίκαια των κρατών, µία διακεκριµένη 
περίπτωση τέλεσης της βασικής µορφής πορνογράφησης ανηλίκου. Από 
δε τυπική άποψη ποινικοτεχνικής δοµής της διάταξης, δεν έχει κανένα 
νόηµα η πρόβλεψη του άρθρου 238 ΠΚ σε χωριστή διάταξη, εφόσον οι 
ποινικές συνέπειες είναι ίδιες µε εκείνες της διάταξης του άρθρου 237 
ΠΚ, εντός του οποίου θα µπορούσε να συµπεριληφθεί. Αρωγός στην 
άποψή µας είναι η αρχική πρόβλεψη της διάταξης, όπως προβλέφθηκε 
στο άρθρο 18 του ν. 678/2001382, µε το οποίο επιβαλλόταν στον ίδιο 
δράστη, ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 έτη.      
      Ιδιαίτερο όµως προβληµατισµό δηµιουργεί η σώρευση 
προϋποθέσεων για το αξιόποινο της συµπεριφοράς της παραγωγής και 
της προσφοράς ή διάθεσης υλικού παιδικής πορνογραφίας µε την χρήση 
τέτοιων υπολογιστικών µέσων. Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθεση 
τέτοιου υλικού τιµωρείται όταν γίνεται µε σκοπό την διανοµή ή διάδοση 
του υλικού και ευλόγως τίθεται το ερώτηµα. Ο δηµιουργός τέτοιου 
υλικού µε την χρήση υπολογιστικών µέσων, προσβάλλει λιγότερο το 
όποιο έννοµο αγαθό, από τον απλό κάτοχο τέτοιου υλικού, που σε κάθε 
περίπτωση τιµωρείται ή και από  τον αγοραστή -για ιδία χρήση- τέτοιου 

                                                
382Art. 18 din Legea 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane: “(1) Fapta de a 
expune, a vinde sau de a răspândi, a închiria, a distribui, a confecţiona ori de a produce în alt mod, a 
transmite, a oferi sau a pune la dispoziţie ori de a deţine în vederea răspândirii de obiecte, filme, 
fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziţii ori acte sexuale cu 
caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, constituie 
infracţiunea de pornografie infantilă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. 
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υλικού,  που επίσης τιµωρείται; Επιπλέον, πώς νοείται προσφορά ή 
διάθεση χωρίς τον σκοπό της διάδοσης ; 
     ∆εδοµένης λοιπόν της σοβαρότητας των ποινών που επισύρει η 
συµπεριφορά των ανωτέρω δραστών, ώστε να υφίσταται κίνδυνος 
προφανούς άνισης µεταχείρισης δραστών του ιδίου εγκλήµατος,  
καθίσταται αναπόδραστα αναγκαία µία βελτιωτική της διάταξης 
επέµβαση του νοµοθέτη.  
     Αυτή λοιπόν η επέµβαση του νοµοθέτη έχει ήδη επέλθει µε το νέο 
ψηφισθέντα ποινικό κώδικα του 2009, του οποίου όµως η ισχύς εκκρεµεί 
µέχρι σήµερα, διά του νέου άρθρου 374 ΠΚ. Στο άρθρο αυτό πράγµατι 
απαλείφεται το προαναφερόµενο άτοπο, παράδοξο και άδικο της 
διάταξης του 238 ΠΚ. Ο νοµοθέτης του ποινικού κώδικα του 2009, όπως 
ήδη έχουµε εκθέσει επανακαθόρισε την στάση του σε σχέση µε το 
αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, τόσο ως προς την φύση του 
αδικήµατος, όσο όµως κυρίως ως προς τις επιβαλλόµενες ποινές. Μία 
συµπεριφορά που ο προηγούµενος νοµοθέτης χρειάστηκε να περιγράψει 
µε τέσσερα άρθρα (236 – 239 ΠΚ), ο νέος πια νοµοθέτης αρκείται  να το 
πράξει σε µία και µόνο διάταξη, αυτή του άρθρου 374 ΠΚ.  
    Αρχικά λοιπόν, προς έκπληξή µας, απαλείφει ο νοµοθέτης το αδίκηµα 
της «διάδοσης του πορνογραφικού υλικού» του άρθρου 236 ΠΚ και 
ασχολείται µόνο µε την πορνογραφία ανηλίκων. Η στροφή του νοµοθέτη, 
ως προς την απενοχοποίηση της εν γένει πορνογραφικής δραστηριότητας, 
αρχικά µας εκπλήττει, διότι έρχεται σε αντίθεση µε την 
προσανατολισµένη φιλοσοφία του σε έννοµα αγαθά «γενικότερης 
σηµασίας». Από µία άλλη όµως άποψη, η επιλογή του αυτή, µάλλον 
πείθει περισσότερο, για την διάθεσή του όχι απλώς να ποινικοποιήσει την 
πορνογράφηση που στρέφεται µόνο κατά ανήλικου, αλλά επιπλέον, και 
να την αναβιβάσει σε επίπεδο αδικήµατος προσβολής της δηµόσιας 
τάξης, απαλλαγµένο από ήσσονος σηµασίας παρεµφερείς εγκληµατικές 
συµπεριφορές, όπως η δραστηριότητα της πορνογραφίας ενηλίκων.  
     Σύµφωνα έτσι µε το νέο άρθρο 374 ΠΚ  όποιος παράγει, κατέχει µε 
σκοπό την έκθεση ή την διανοµή, αγοράζει, αποθηκεύει, εκθέτει, 
προωθεί, διανέµει ή  µε οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει υλικό παιδικής 
πορνογραφίας τιµωρείται µε φυλάκιση από 1 έτος 5 πέντε έτη. Με 
αυξηµένη ποινή φυλάκισης από 2 έως 7 έτη τιµωρείται όποιος πράξει 
όλα τα παραπάνω διαµέσου συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε 
άλλα µέσα αποθήκευσης δεδοµένων. ∆ε µένει όµως ατιµώρητη η  
επίτευξη πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας µέσω των 
πληροφοριακών συστηµάτων ή άλλων µέσων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, καθόσον αυτή τιµωρείται όταν γίνεται χωρίς δικαίωµα  µε 
φυλάκιση από 3 µήνες, έως 3 έτη ή µε χρηµατική ποινή. Τιµωρείται 
ακόµη και η απόπειρα όλων των ανωτέρω συµπεριφορών. Τέτοιο υλικό 
παιδικής πορνογραφίας είναι  κάθε υλικό που παρουσιάζει ανήλικο σε 
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καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή και εάν δεν παρουσιάζει 
πραγµατικό πρόσωπο, προσοµοιώνει µε πειστικό τρόπο ανήλικο σε 
τέτοια συµπεριφορά.  
     Απολύτως περιεκτικά ο νέος νοµοθέτης προέβη σε τιµώρηση των 
συµπεριφορών που τον ενδιαφέρουν, εµµένοντας µόνο στις σχετιζόµενες 
µε υλικό παιδικής πορνογραφίας δράσεις. Εξειδικεύει µε την ίδια 
επιτυχία την έννοια «υλικό παιδικής πορνογραφίας», όπως ακριβώς και ο 
προηγούµενος νοµοθέτης. Αδιαφορεί για την διάδοση της κοινής 
πορνογραφίας, όσο όµως και για τον απλό κάτοχο παιδικής 
πορνογραφίας -για δική του και µόνο αποκλειστική χρήση- τον οποίο 
φαίνεται να εξαιρεί, από την όποια τιµώρηση. Αντίθετα φαίνεται πως τον 
περιλαµβάνει στην δικαιοδοτική εµβέλεια του άρθρου, όταν ο κάτοχος 
αποκτά το υλικό, µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων ή άλλων µέσων 
αποθήκευσης δεδοµένων, οπότε και τον τιµωρεί µε φυλάκιση από 3 
µήνες, έως 3 έτη ή µε χρηµατική ποινή.  
     Οι ποινές που επισύρουν οι προπεριγραφόµενες συµπεριφορές είναι 
κατά πολύ ηπιότερες εκείνων, που ισχύουν ακόµη µέχρι σήµερα για τους 
αντίστοιχους δράστες των ίδιων αδικηµάτων, µε βάση το ποινικό κώδικα 
του 2005. Έτσι ο δράστης της βασικής µορφής παιδικής πορνογραφίας 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από 1 έτος, έως 5 έτη. Η απόκλιση από τα 
µέχρι και σήµερα ισχύοντα πλαίσια ποινών είναι τεράστια. Παρατηρούµε 
πως για τα ίδια ακριβώς αδικήµατα του ισχύοντος 237 ΠΚ και του 
µέλλοντος να ισχύσει 374 παρ. 1 τα πλαίσια ποινών από 3 έως 12 έτη, 
σµικρύνονται σε 1 έως 5 έτη, αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε το νοµοθέτη 
του άρθρου 238 ΠΚ, που διατηρεί την ίδια ποινή, ο νέος νοµοθέτης 
αυστηροποιεί την, ούτως ή άλλως όµως ήπια, ποινή της πρώτης 
παραγράφου, σε περίπτωση που οι συµπεριφορές της πρώτης 
παραγράφου τελούνται διαµέσου συστήµατος  ηλεκτρονικού υπολογιστή 
ή µε άλλα  µέσα αποθήκευσης δεδοµένων, οπότε η ποινή  διαµορφώνεται 
σε  φυλάκιση  2-7 ετών.   Η µοναδική περίπτωση που ο νέος νοµοθέτης 
εµφανίζεται κατά τι αυστηρότερος, αφορά στη διάπραξη του εγκλήµατος 
της «σεξουαλικής διαφθοράς ανηλίκου» µε σκοπό την πορνογράφησή 
του, καθώς η ποινή που επαπειλείται είναι φυλάκιση από 2 έως 7 έτη, 
ενώ η αντίστοιχη διάταξη του προηγούµενου νοµοθέτη (παρ. 3 του 
άρθρου 221 ΠΚ) προβλέπει ποινή φυλάκισης 1 έτους, έως 7 έτη.  
      Κατά τα λοιπά ο νέος νοµοθέτης εµφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις 
κατά πολύ ηπιότερος, αφού τόσο για το αδίκηµα της «σεξουαλικής 
πράξης µε ανήλικο» του άρθρου 220 παρ. 4 εδ. γ, η προβλεπόµενη ποινή 
ανέρχεται σε  3 έως 10 έτη –ενώ υπό το καθεστώς του ισχύοντος 
άρθρου  218 παρ. 4 ΠΚ ο παραπάνω δράστης αντιµετωπίζει ποινή 
«αυστηρής» φυλάκισης 5 έως 15 έτη ενώ µε τη χρήση εξαναγκασµού του 
ανηλίκου η ποινή εκτινάσσεται σε  «σοβαρή» κάθειρξη 15 έως 20 ετών-
όσο όµως και στις περιπτώσεις της εµπορίας ανθρώπων και ιδιαίτερα 
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ανηλίκων, οι προβλεπόµενες ποινές,  σύµφωνα µε τα άρθρα 210 και 211 
ΠΚ είναι φυλάκιση 3 έως 10 ετών και µόνο για  εξαιρετικές περιπτώσεις  
ανηλίκων µπορεί να επιβληθεί φυλάκιση 5 έως 12 ετών, ενώ την ίδια 
στιγµή, δυνάµει των ισχυόντων άρθρων 204 και 205 ΠΚ οι 
προβλεπόµενες ποινές ανέρχονται µεν κατά κανόνα, σε 3 έως 12 έτη που 
όµως εκτινάσσονται σε «σοβαρή» κάθειρξη 15 έως 20 ετών, κάτω από 
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του δράστη.  
     Τέλος µία ακόµη καινοτοµία του νέου νοµοθέτη συνιστά η 
ποινικοποίηση της συµπεριφοράς προσέλκυσης του ανηλίκου για  την 
από µέρους του δράστη, τέλεση σε βάρος του των πράξεων, των άρθρων  
220 και 221 ΠΚ. Έτσι σύµφωνα µε το νέο άρθρο 222 ΠΚ ενήλικας που 
διατυπώνει προτάσεις σε ανήλικο κάτω των 13 ετών, µε σκοπό την 
τέλεση των αναφεροµένων στα άρθρα 220 και 221 πράξεων, ακόµη και 
όταν η πρόταση γίνεται µε µέσα εξ αποστάσεως µετάδοσης, τιµωρείται 
µε φυλάκιση από ένα µήνα έως ένα έτος ή µε χρηµατική 
ποινή.  Παρόµοια επιδίωξη µε αυτού του Ρουµάνου νοµοθέτη για 
ποινικοποίηση ακόµη και των προπαρασκευαστικών πράξεων ενός 
σκοπούµενου εγκλήµατος του δράστη συναντήσαµε και στην περίπτωση 
του Σέρβου νοµοθέτη που µε το άρθρο 185β ποινικοποίησε µία ανάλογη 
συµπεριφορά, όπως ακριβώς έπραξε και ο Έλληνας νοµοθέτης µε το νέο 
άρθρο 348Β κάτι που θα σχολιάσουµε αµέσως παρακάτω.  
  

6.9ε-  Ρουµανικές ρυθµίσεις και διεθνές περιβάλλον 

    Η Ρουµανία συµµετέχει  στον ΟΑΣΕ από  25/6/1973, είναι κράτος 
µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών  από 14/12/1955, κράτος µέλος 
του Συµβουλίου της Ευρώπης από 7/10/1993 και κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1/1/2007. 
      Ως κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης,  υπέγραψε την 
Σύµβαση, για την προστασία του παιδιού από την γενετήσια 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, στις 25/10/2007 και την επικύρωσε στις 
25/11/2010, µε την σηµείωση πως την θέτει σε ισχύ από 1/9/2011383. 
Παρ’ όλ’ αυτά ο νέος ποινικός κώδικας που τέθηκε  σε εφαρµογή, µετά 
την 1η Φεβρουαρίου 2014, σύµφωνα µε το νόµο 187/2012 (δηµοσιευµένο 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα µε αριθµό φύλλου 757/2012) και ύστερα από 
τις τελευταίες τροποποιήσεις, που υπέστη µε τους νόµους 63/2012 
(φύλλο Επίσηµης Εφηµερίδας 258/2012) και 27/2012 (φύλλο Επίσηµης 
Εφηµερίδας 180/2012), διατήρησε «άθικτο» το κρίσιµο άρθρο 374 του 
νέου Ποινικού Κώδικα, κάτι που σηµαίνει πως ο Ρουµάνος νοµοθέτης 

                                                
383Βλ. στην  παρακάτω ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης :       [accessed  14/08/2011]                                       
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=14/08/2011&CL=E
NG  
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έλαβε υπόψη του τις προβλέψεις της Σύµβασης που ήδη είχε επικυρώσει 
από το 2010 και έκανε την συνειδητή επιλογή του. Για τον λόγο αυτό 
παρουσιάζει ενδιαφέρον η προσπάθεια ανίχνευσης του βαθµού 
απόκλισης του ποινικονοµοθετικού της καθεστώτος, από το 
προτεινόµενο,  τόσο στην ανωτέρω Σύµβαση,  όσο όµως και στην 
εκδοθείσα Οδηγία της Ε.Ε. µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και συγκεκριµένα: 
   Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
  Α1) Αναφερθήκαµε ήδη στην πετυχηµένη προσπάθειας του Ρουµάνου 
νοµοθέτη για   εξειδίκευση της αόριστης  έννοιας που χρησιµοποιεί  
«υλικό παιδικής πορνογραφίας». Τέτοιος ορισµός της κοµβικής σηµασίας 
έννοιας «υλικό παιδικής πορνογραφίας» και µάλιστα απόλυτα 
προσδιορισµένος και κατά τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, 
διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως 
βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο 
υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι «οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει 
οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή 
γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών 
οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους...». 
     Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση  «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφορά» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 
αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
      Ο Ρουµάνος νοµοθέτης ασχολήθηκε επισταµένως από ό,τι φαίνεται 
µε το ζήτηµα προσδιορισµού της έννοιας «υλικό παιδικής πορνογραφίας» 
που χρησιµοποιεί και σε απόλυτη συµφωνία µε σχετικές προς τούτο 
επιταγές της Σύµβασης. Η µόνο παράλειψη που φαίνεται να υφίσταται 
στον ορισµό του Ρουµάνου νοµοθέτη, αφορά το στοιχείο της 
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παρουσίασης και µόνο των γενετικών οργάνων του θύµατος (για 
γενετήσιους σκοπούς), ώστε να στοιχειοθετείται η έννοια του υλικού 
παιδικής πορνογραφίας. Βέβαια το στοιχείο αυτό καλύπτεται 
προστρέχοντας στην έννοια της «σαφούς σεξουαλικής συµπεριφοράς» 
που περιλαµβάνει την «ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της 
ηβικής χώρας παιδιού», ώστε φαίνεται απόλυτη και πετυχηµένη η 
προσαρµογή της διάταξης στις επιταγές της Σύµβασης.  
Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος, παρατηρούµε πως 
ο Ρουµάνος νοµοθέτης  δεν είναι καθόλου λιτός στην περιγραφή του 
απαριθµώντας πλείστες όσες συµπεριφορές, ως µορφές τέλεσης του 
αδικήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων. Εντάσσοντας στην έννοια της 
«παιδικής πορνογραφίας» και την περίπτωση της πορνογράφησης 
«εικονικού» ανηλίκου, θεωρεί πορνογράφο (κατά το άρθρο 237 ΠΚ), 
εκείνον που επιδεικνύει, πουλά ή διαδίδει, εκµισθώνει, διανέµει, 
κατασκευάζει ή κατ’ άλλο τρόπο παράγει,    µεταδίδει, προσφέρει ή 
διαθέτει ή κατέχει µε σκοπό τη διάδοση, υλικό παιδικής πορνογραφίας 
αλλά και (κατά το νέο άρθρο 374 ΠΚ) εκείνον που παράγει, κατέχει για 
επίδειξη ή διανοµή, αγοράζει, αποθηκεύει, εκθέτει, προωθεί, διανέµει και 
µε κάθε τρόπο διαθέτει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ακόµη τιµωρεί και 
εκείνον που πράττει όλα τα παραπάνω µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή µε άλλα µέσα αποθήκευσης δεδοµένων, όσο και εκείνον 
που αποκτά χωρίς δικαίωµα πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, 
µέσω των συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών.  
       Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που ο Ρουµάνος νοµοθέτης  
τυποποίησε σε αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε εκείνες τις 
αξιόποινες συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, 
πως  οι ενέργειες της επίδειξης, πώλησης, διάδοσης, εκµίσθωσης, 
διανοµής, µετάδοσης, προσφοράς και  διάθεσης (του άρθρου 237 ΠΚ) 
και οι ενέργειες της έκθεσης, προώθησης, διανοµής και διάθεσης (του 
άρθρου 374 ΠΚ) εντάσσονται στις συµπεριφορές, της προσφοράς ή 
διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της 
Σύµβασης), ενώ οι ενέργειες της παραγωγής, κατοχής, αγοράς και 
αποθήκευσης, είναι ακριβώς ταυτόσηµες µε εκείνες,  της δηµιουργίας 
(του άρθρου 20, παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της  απόκτησης (του 
άρθρου 20 παρ.1, περ. δ΄, της Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού 
(του άρθρου 20 παρ. 1, περ. ε΄, της Σύµβασης). 
        Κατά τα λοιπά, στο άρθρο 374 παρ. 3 ΠΚ,  ποινικοποιείται η 
περιγραφόµενη συµπεριφορά στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ της 
Σύµβασης, ήτοι της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παρά το ότι αυτό δε συνιστούσε για τα κράτη µέλη  και 
υποχρέωση, καθώς θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 4) 
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παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει τη 
τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό απροθυµία του Ρουµάνου 
νοµοθέτη να υιοθετήσει την συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού 
νοµοθέτη, καθώς δεν ποινικοποιεί καµία συµπεριφορά, από όσες 
συµπεριφορές επιµένει σε ποινικοποίηση ο υπερεθνικός νοµοθέτης και 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 της Σύµβασης. 
       Αντίθετα εµφανίζεται πρόθυµος  στις επιταγές της Σύµβασης σε 
σχέση µε την  «άγρα παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» (άρθρο 23 της 
Σύµβασης) την οποία ποινικοποιεί µε αυτοτελές άρθρο, το 222 ΠΚ, περί  
προσέλκυσης των ανηλίκων για σεξουαλικούς σκοπούς. 
      Αξίζει όµως να επισηµάνουµε την έλλειψη   ανταπόκρισης του 
Ρουµάνου νοµοθέτη, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το 
ζήτηµα των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς 
από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 της Σύµβασης, δε 
φαίνεται να   λαµβάνει υπόψη του, κάποια  από αυτές.  
      Σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές περιστάσεις, 
πρέπει τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια προκληθείσα στο 
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θύµα σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) την όποια χρήση σοβαρής βίας ή 
βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) 
την ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) την ιδιαίτερη 
σχέση δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω 
κατάχρησης εξουσίας του δράστη), ε) την από κοινού διάπραξη του 
αδικήµατος από πολλά πρόσωπα, στ) την διάπραξη του εγκλήµατος από 
εγκληµατική οργάνωση και ζ) την επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη 
συµπεριφορά του δράστη.  Από τις ως άνω περιπτώσεις επιβαρυντικών 
περιστάσεων,  δε κρίθηκε από τον Ρουµάνο νοµοθέτη, καµία ως άξια 
τυποποίησης. 
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως  
ο Ρουµάνος νοµοθέτης πέτυχε να εξειδικεύσει την κοµβικής σηµασίας 
έννοια «υλικό παιδικής πορνογραφίας» προσαρµοζόµενος απόλυτα στις 
επιταγές του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), επιπλέον  
προέβη σε µια καθόλου λιτή παράθεση των µορφών πορνογράφησης 
ανηλίκου, πλην όµως απαντώντας σε όλες τις επιταγές της Σύµβασης 
έχουν να κάνουν µε το σχετικό αδίκηµα. Αδιαφόρησε όµως τόσο για τις     
συµπεριφορές που σχετίζονται µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» του άρθρου 21 της Σύµβασης, όσο όµως 
και για τους  προτεινόµενους (διά του άρθρου 28 της Σύµβασης) λόγους 
διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
   Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που µε την εντός του προβλεπόµενου 
σε αυτήν χρόνου πλήρη ενσωµάτωσή της από τα επιµέρους εθνικά δίκαια 
των κρατών µελών της Ε.Ε., άρα και της Ρουµανίας, θα επάγονται οι 
σχετικές υποχρεώσεις των αναγκαίων νοµοθετικών προσαρµογών. Για 
τον λόγο αυτό  αξίζει να εξετασθεί το ποινικονοµοθετικό καθεστώς της 
Ρουµανίας και υπό το πρίσµα αυτής της Οδηγίας. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», θα πρέπει να οµολογήσουµε την 
επιτυχία της Ρουµανικής προσαρµογής στον προτεινόµενο και διά της 
Οδηγίας ορισµό, µε την µόνη παρατήρηση πως θα µπορούσε να 
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προστεθεί ρητά και το στοιχείο της απεικόνισης γεννητικών οργάνων 
παιδιού, ως προϋπόθεση στοιχειοθέτησης της έννοιας «υλικό παιδικής 
πορνογραφίας».  
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
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πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα. 
      Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και για 
την τύχη των σχετικών άρθρων του ρουµανικού ποινικού κώδικα, όπου 
τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, καθώς διαπιστώνει 
κανείς την ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων των συµπεριφορών 
της 1ης παρ. των άρθρων 237 και 374 ΠΚ, µε την πρόβλεψη  της ίδιας 
ποινής,  για όλες τις συµπεριφορές.  
     Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη αυτό πρέπει να αλλάξει 
και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον ίδιο, 
ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων.  
      Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στα παραπάνω άρθρα συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης.  
     Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως 
στη χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα,  µόνο τις 
συµπεριφορές αγοράς, αποθήκευσης και κατοχής. Στην αµέσως 
σοβαρότερης ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις 
συµπεριφορές  επίδειξης, πώλησης, διάδοσης, εκµίσθωσης, διανοµής, 
µετάδοσης, προσφοράς και  διάθεσης (του άρθρου 237 ΠΚ) και τις 
ενέργειες της έκθεσης, προώθησης, διανοµής και διάθεσης (του άρθρου 
374 ΠΚ) ενώ στην κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της 
παραγωγής πορνογραφικού υλικού.  
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
2.-       Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του  νοµοθέτη να αποφύγει να 
ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό υλικό, χωρίς την 
απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση της Οδηγίας 
γίνεται φανερό πως χάνει το δικαίωµα αυτής της επιλογής και 
υποχρεούται να διευρύνει τα παραπάνω όρια ποινικοποιώντας  και την εν 
λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει 
περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -
όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της 
απλής ακόµη θέασης τέτοιου παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
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συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας. Κάτι 
τέτοιο όµως δεν προβληµατίζει το Ρουµάνο νοµοθέτη, καθώς έχει ήδη 
προβεί στην ποινικοποίηση της εν λόγω συµπεριφοράς. 
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2,  "πορνογραφική παράσταση είναι η 
οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, µεταξύ 
άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές.  
    Ο Ρουµάνος νοµοθέτης από τις παραπάνω συµπεριφορές άφησε εκτός 
ποινικής πρόβλεψης τις συµπεριφορές της 2ης και 3ης παρ. του άρθρου 4 
της Οδηγίας, ώστε οφείλει πια να ποινικοποιήσει και τις συµπεριφορές 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
      Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανήλικων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
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λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση.  
     Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση. 
     Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Τόσο η προπεριγραφόµενη συµπεριφορά, όσο όµως και οι 
συµπεριφορές των άρθρων 6 και 21 της Οδηγίας δεν έτυχαν της 
προσοχής του Ρουµάνου νοµοθέτη. 

Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της Ρουµανίας η υιοθέτηση της Οδηγίας, 
είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες συµπεριφορές και 
συγκεκριµένα: 
1.- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση απειλής απέναντί του προς τον 
σκοπό αυτό, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη 3η παρ. του άρθρου 4 της 
Οδηγίας. 
2.- Η πρόκληση της συµµετοχής παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις, 
ή η στρατολόγησή του για τον ίδιο σκοπό η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
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πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει πλήρης προσαρµογή στη 
παρ. 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
3.- Η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας,  
4α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
4β.-  η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας και 
5.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της µέλλουσας οδηγίας θα αναγκάσει τον Ρουµάνο ποινικό 
νοµοθέτη να επέµβει στα άρθρα, όπου ποινικοποιείται η παιδική 
πορνογραφία,  κατηγοριοποιώντας τις περιγραφόµενες σε αυτά 
συµπεριφορές, κατά τον τρόπο που αναφέραµε παραπάνω µε αναλογική 
τιµώρηση κάθε κατηγορίας συµπεριφορά και µε τα πλαίσια ποινών που 
προτείνονται από την Οδηγία. 

6.9στ -  Συµπεράσµατα  

        Από όσα ήδη αναφέραµε στις προηγούµενες ενότητες αναπάντητο 
παραµένει το ερώτηµα που δικαιολογηµένα δηµιουργείται σχετικά µε τη 
δικαιολογητική βάση αυτής της προφανούς µεταστροφής του Ρουµάνου 
νοµοθέτη στο ζήτηµα τουλάχιστο της προστασίας των ανηλίκων από την 
πορνογράφησή τους. Παραθέσαµε αναλυτικά και συγκεκριµένα το 
ισχύον καθεστώς προστασίας των ανηλίκων µε τις διατάξεις του 
ισχύοντος ακόµη ποινικού κώδικα του 2005, έναντι των νέων διατάξεων 
που µπορούν να τεθούν σε ισχύ οποτεδήποτε, καθόσον αποτελούν τµήµα 
ενός ποινικού κώδικα, που ήδη έχει ψηφισθεί και δηµοσιευθεί επισήµως 
από το έτος 2009.  
       Ήδη έχει γίνει ξεκάθαρο πως η ισχύουσα προστασία µε τον ποινικό 
κώδικα του 2005 δείχνει ισχυρότερη,  καθώς καλύπτει ευρύτερη 
εγκληµατική δραστηριότητα και µάλιστα µε πολύ αυστηρότερες ποινές. 
Είναι βέβαιο πως ο ανήλικος µπορεί να αισθάνεται ασφαλέστερος µε το 
ισχύον καθεστώς, από όσο θα µπορεί να αισθάνεται µε το καθεστώς που 
πρόκειται να ισχύσει. Είναι επίσης βέβαιο πως η απίσχναση της 
προστασίας που προκαλεί ο νοµοθέτης µε τη νέα του στάση, συνιστά 
συνειδητή επιλογή του  καθώς επιχείρησε ουσιαστικά µία εκ βάθρων 
µεταρρύθµιση του όλου πλαισίου της προστασίας των ανηλίκων από την 
πορνογράφησή τους και δεν διέλαθε απλώς της προσοχής του κάποια 
τυχαία αλλαγή σε µεµονωµένη διάταξη.  
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      Ο Ρουµάνος ποινικός νοµοθέτης  αρχικά  διακηρύττει µε την πρώτη 
παράγραφο  του άρθρου 236 πως θεωρεί αξιόποινη την εν γένει 
πορνογραφία µε την προϋπόθεση ότι διαπράττεται και µόνο η διάδοσή 
της και συνεπώς κατ’ αντιδιαστολή εκφεύγει της ποινικοποίησης η απλή 
κατοχή της, την οποία τιµωρεί µόνο όταν γίνεται µε σκοπό την διάδοση 
του πορνογραφικού υλικού. Αποτελεί µάλιστα την µοναδική περίπτωση 
νοµοθέτη, από όσες εξετάσαµε µέχρι σήµερα, που επιχειρεί να τιµωρήσει 
την κατοχή εν γένει πορνογραφικού υλικού. Τόσο ο Βούλγαρος 
νοµοθέτης όσο και ο Κροάτης τιµωρούν κάθε ενεχόµενο µε την διάδοση 
πορνογραφικού υλικού πλην του απλού κατόχου αυτής. Επιπλέον ο 
Κροάτης τιµωρεί την διάδοση µόνο όταν τελείται µε την χρήση 
υπολογιστικών συστηµάτων  και δικτύων. Άπαντες δε οι νοµοθέτες που 
µέχρι τώρα εξετάσαµε τιµωρούν την εν γένει πορνογραφία µόνο όταν 
αυτή έρχεται σε επαφή µε ανήλικο πρόσωπο.  
     Ο Ρουµάνος λοιπόν νοµοθέτης εκτιµά αρχικά, ως ιδιαίτερο τον 
κίνδυνο για τα ρουµάνικα ήθη από την εκ  µέρους των δραστών διάδοση 
γενικά πορνογραφικού υλικού. Η στάση του όµως  αλλάζει στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα και τελικά εκτιµά πως δεν θα συνιστά στο µέλλον 
κίνδυνο για την ρουµανική κοινωνία η διάδοση του πορνογραφικού 
υλικού, ώστε  παύει πια να την ποινικοποιεί µε το νέο άρθρο 374 ΠΚ. 
    Κατά τα λοιπά εξειδίκευσε  την αόριστη έννοια, τόσο του 
«πορνογραφικού υλικού», όσο και του «υλικού παιδικής πορνογραφίας», 
πάνω στην οποία βάσισε όλη την εν γένει τιµώρηση του δράστη των 
άρθρων 237 και 374 ΠΚ, ορθά και πιο πετυχηµένα από κάθε άλλο εθνικό 
νοµοθέτη (από όσους εξετάσαµε) σεβόµενος τις διεθνείς επιταγές.  
     Περισσότερο  όµως δηµιουργεί προβληµατισµό η παράλειψη από 
µέρους του Ρουµάνου νοµοθέτη να προβλέψει διακεκριµένες περιπτώσεις 
τιµώρησης του δράστη παιδικής πορνογραφίας, «προσφέροντας» την 
ευκαιρία στους δράστες να «επιχειρούν αδιακρίτως» µε την απειλή όµως 
του ίδιου πλαισίου ποινής, ιδιαίτερα µάλιστα ήπιου µε το νέο καθεστώς 
του άρθρου 374 ΠΚ. Ο δράστης παραγωγός παιδικής πορνογραφίας  που 
θυµατοποιεί οποιασδήποτε ηλικίας ανήλικο πρόσωπο, αντιµετωπίζει (µε 
το άρθρο 374 ΠΚ) ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη. Είναι αυτονόητη η 
ανάγκη προστασίας της παιδικής ηλικίας, µε την θέσπιση µιας 
προσήκουσας αποτρεπτικής ποινής, όχι µικρότερης από αυτήν 
τουλάχιστο που προτείνεται µε την µέλλουσα ευρωπαϊκή Οδηγία, για 
τους δράστες παραγωγούς παιδικής πορνογραφίας, ήτοι ποινή στερητική 
της ελευθερίας, τουλάχιστον πέντε ετών.  Οφείλει κανείς να αναγνωρίσει 
την αποτελεσµατική προσπάθεια του Ρουµάνου νοµοθέτη να 
ανταποκριθεί µε σύγχρονο βλέµµα στο πρόβληµα της αντιµετώπισης του 
φαινόµενου της παιδικής πορνογραφίας, γεγονός που αποδεικνύεται από 
την πληρέστερη -από όσες µέχρι σήµερα συναντήσαµε- προσαρµογή στις 
διεθνείς επιταγές. 
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6.10   Α Λ Β Α Ν Ι Α384
 

 
 

6.10α – Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
    Ο Αλβανικός ποινικός κώδικας εισήχθη µε το νόµο 7895/1995385 και 
έκτοτε υπέστη πλείστες όσες τροποποιήσεις, µε δεκάδες νόµους. Μέχρι 
και το έτος 2007 η Αλβανία αποτελούσε πράγµατι µία ανοχύρωτη χώρα 
απέναντι στο λαίλαπα της παιδικής πορνογραφίας. Ο νοµοθέτης παρά τις 
επί πολλά έτη διεθνείς παρατηρήσεις και επιταγές παρέµενε 
«ασυγκίνητος», αποφεύγοντας να στρέψει το βλέµµα του στο πρόβληµα. 
Αρκούνταν στην υφιστάµενη αναχρονιστική νοµοθεσία που σηµειωτέον 
αγνοούσε παντελώς το φαινόµενο ενώ τιµωρούσε και µόνο ένα 
κακέκτυπο πορνογραφικής συµπεριφοράς, όταν αυτή άγγιζε τους 
ανήλικους. Αρκεί και µόνο να σηµειωθεί πως µέχρι και το έτος 2001  
θεωρούνταν αξιόποινη πράξη η «οµοφυλοφιλία». Καταργήθηκε το 
αδίκηµα της «οµοφυλοφιλίας» µε το νόµο 8733/2001, µε τον οποίο έγινε 
µια πρώτη προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ποινικού κώδικα386, όπως για 
παράδειγµα η θέσπιση διατάξεων περί διακεκριµένων περιπτώσεων 
µαστροπείας ή περί εµπορίας γυναικών για µαστροπεία κ.ά.  
     ∆υστυχώς οι ανήλικοι δεν έτυχαν της προσοχής του τότε νοµοθέτη 
ώστε να τους συµπεριλάβει σε µία ενδεχόµενη προστασία τους από την 
πορνογραφία. Αντίθετα θεωρούµενο ως ικανοποιητικό το υφιστάµενο 
καθεστώς προστασίας τους παρέµεινε αµετάβλητο, επί επτά ακόµη 
χρόνια. Μόλις στις αρχές του έτους 2008 και υπό την ιδιαίτερα έντονη 
και ασφυκτική πίεση του διεθνούς παράγοντα εδέησε ο Αλβανός 
νοµοθέτης να προβεί σε µία κίνηση «καλής θελήσεως». Με το νόµο 
9859/26-1-2008387 προσέθεσε δεύτερη παράγραφο, ελπίζοντας πως έλυσε 
το πρόβληµα. Η µέχρι πρότινος διάταξη της µιας παραγράφου του 
άρθρου 117388, απέκτησε και µία ακόµη παράγραφο. 

                                                
384Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα Αλβανίας, ΠΑ1 
385Για την έκδοσή του στην αλβανική γλώσσα βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα: [accessed  09/10/2008]                                                                                 
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1566/file/5988dd660b9a23b97cc4245b41
16.pdf  και στην αγγλική γλώσσα βλ. στη παρακάτω ιστοσέλιδα :    [accessed  09/10/2008]                                                                                                 
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1565/file/d46a10bcf55b80aae189eb6840b
4.htm/preview  
386 Shqipëri Ligjet. Kodi penal i Republikës së Shqipërisë. Pegi,Tiranë, 2002. 
387 Για την έκδοση του νόµου  στα  αλβανικά  βλ. στη  παρακάτω ιστοσελίδα:    [accessed  09/10/2008] 
http://qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Ligj%20Nr%209859%20Dat%C3%AB%2021-01-2008.htm   
388Για την πρωτότυπη µορφή του άρθρου βλ. Παράρτηµα 6 κεφ. Παράρτηµα Αλβανίας ΠΑ2 ενώ για 
τον ισχύοντα αλβανικό ποινικό κώδικα βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα :  [accessed  09/10/2008] 
http://www.drejtesia.gov.al/files/userfiles/Legjislacioni/KODI_PENAL.pdf  
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Η δεύτερη  παράγραφος του άρθρου διαθέτει και  µόνο τρεις γραµµές .389 
      Είναι αλήθεια πως τόλµησε ο νοµοθέτης να µετακινήσει το βήµα του 
ελάχιστα προς το µέρος των ανηλίκων, ανοίγοντας τουλάχιστον το 
ζήτηµα της επαρκούς προστασίας τους από την πορνογραφία. Την στιγµή 
που τα περισσότερα κράτη διεθνώς, έχοντας θωρακίσει επαρκώς τη 
νοµοθεσία τους µε τις αντίστοιχες διατάξεις, συνέχιζαν να 
προβληµατίζονται για την παρόλα αυτά ολοένα αναπτυσσόµενη 
πορνογράφηση των ανηλίκων, ο Αλβανός νοµοθέτης αρκούνταν στην 
διάταξη του άρθρου 117390, κατά την οποία, η παραγωγή, η διανοµή, η 
διαφήµιση, η εισαγωγή, η πώληση και η δηµοσίευση πορνογραφικού 
υλικού σε χώρους ανηλίκων, συνιστά ποινικό αδίκηµα και τιµωρείται µε 
χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι δύο ετών. 
       Χωρίς λοιπόν να µεταρρυθµίζεται τίποτε στη διάταξη και παρά  το 
ότι προηγουµένως ήδη έτυχε ο ποινικός κώδικας της σύγχρονης 
αναθεώρησής του κατά το έτος 2001,  µόλις κατά το έτος 2008, 
προστέθηκε νέα παράγραφο στο  άρθρο 117, κατά την οποία, η 
χρησιµοποίηση ανήλικου για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού και η 
διανοµή του ή η δηµοσίευσή του στο διαδίκτυο ή σε άλλες µορφές, 
τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη και µε χρηµατική ποινή 
από ένα µέχρι πέντε εκατοµµύρια λεκ. 

6.10β – Το έννοµο αγαθό391 
      Το Αλβανικό ποινικονοµοθετικό καθεστώς, µέχρι το έτος 2001 
τιµωρούσε την οµοφυλοφιλία, ενώ µέχρι το έτος 2008 διέθετε στο 
οπλοστάσιό του κατά της πορνογραφίας ανηλίκων µία γενική και 
«ρευστή» διάταξη τριών σειρών. Η άποψη του νοµοθέτη για το 
προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό συνακόλουθα φαίνεται όχι τόσο 
προβληµατισµένη, όσο απαιτούν οι περιστάσεις. 
      Επικεντρωνόµενοι στη µοναδική παράγραφο του άρθρου 117 
οφείλουµε να  καυτηριάσουµε την απροθυµία και την ατολµία του 
Αλβανού νοµοθέτη, µέχρι τουλάχιστον και το έτος 2007 να αποδεχθεί 

                                                
389Για την κριτική της ατολµίας του αλβανού νοµοθέτη από την διεθνή οργάνωση ECPAT (End Child 
Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes) βλ. την έκθεση 
της οργάνωσης για την Αλβανία, έτους  2008 στο www. ecpat.net.    
 
390                                                            Άρθρο 117 
                                                                      Πορνογραφία 
 Η παραγωγή, η διανοµή, η διαφήµιση, η εισαγωγή, η πώληση και η δηµοσίευση 
πορνογραφικού υλικού σε χώρους ανηλίκων, συνιστά ποινικό αδίκηµα και τιµωρείται µε χρηµατική 
ποινή ή φυλάκιση µέχρι δύο ετών. 
 Η χρησιµοποίηση ανηλίκου για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού και η διανοµή του ή η 
δηµοσίευσή του στο διαδίκτυο ή σε άλλες µορφές, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη και 
µε χρηµατική ποινή από ένα µέχρι πέντε εκατοµµύρια λεκ. 
 
391Το άρθρο 117 του αλβανικού ποινικού κώδικα περιλαµβάνεται στο 8ο κεφάλαιο υπό τον τίτλο 
«εγκλήµατα κατά της αξιοπρέπειας και των ηθών» 
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ό,τι ίσχυε στην παγκόσµια έννοµη τάξη σε σχέση µε την πάταξη του 
φαινόµενου της παιδικής πορνογραφίας.  
      Είναι προφανές πως για εκείνον δεν υφίστατο πρόβληµα προσβολής 
της γενετήσιας ανηλικότητας από µεµονωµένες ή και οργανωµένες 
ενέργειες πορνογράφησης ανηλίκων. Το πρόβληµα αφορούσε και µόνο 
την ηθική των Αλβανών πολιτών που δεν άντεχε να υποµένει την 
διάβρωση των νέων από την πορνογραφία.  Εν έτει λοιπόν 2007, ο 
νοµοθέτης τιµωρούσε µόνο την  προσπάθεια προσηλυτισµού των 
ανηλίκων στην πορνογραφία. Αλλά και αυτό το έπραττε πληµµελώς, 
κατά την άποψή µας, όπως θα δούµε παρακάτω.  
      Μόλις κατά το έτος 2008 και  πιθανόν υπό το βάρος των διεθνών 
νοµοθετικών εξελίξεων που ήδη συντελούνταν σε σχέση, εκτός των 
άλλων, και µε την τιµώρηση της παιδικής πορνογραφίας, εισήλθε στον 
προβληµατισµό του νοµοθέτη, το ζήτηµα της προσβολής της γενετήσιας 
ανηλικότητας µε την πορνογράφηση ανηλίκων. Προέβη έτσι στη 
προσθήκη µιας ακόµη παραγράφου στο άρθρο 117 ΠΚ, η οποία  
αναφέρεται ειδικά στην συµπεριφορά της πορνογράφησης ανηλίκου. 
       Αυτή ήταν η αρχή για τον Αλβανό νοµοθέτη, καθώς τον επόµενο 
χρόνο προχώρησε στην υπογραφή, επικύρωση και εφαρµογή της 
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών 
από την σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση. Το έννοµο αγαθό 
της γενετήσιας ανηλικότητας φαίνεται πως αρχίζει να αναδύεται και στην 
αλβανική ποινική νοµοθεσία, προσδίδοντας σε εµάς την ελπίδα και την 
προσδοκία ότι έστω στο µέλλον θα επανεξετάσει επανορθωτικά ο 
νοµοθέτης την άρτι τροποποιηθείσα διάταξη του άρθρου 117 ΠΚ.  

6.10 γ-  Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 
     Πριν εισέλθουµε στην εξέταση του συγκεκριµένου άρθρου, είναι 
χρήσιµο να αναφέρουµε σχετικές και επικουρικές διατάξεις του ποινικού 
κώδικα.  Με βάση λοιπόν το άρθρο 29 του ποινικού κώδικα που 
αναφέρεται στα είδη των ποινών, αυτές είναι η ισόβια φυλάκιση, η 
φυλάκιση και η χρηµατική ποινή. Με βάση το άρθρο 32 ΠΚ, η ποινή της 
φυλάκισης δεν µπορεί να διαρκεί λιγότερο από 5 ηµέρες, ούτε 
περισσότερο από 25 χρόνια. Σύµφωνα µε το άρθρο 34 ΠΚ, η χρηµατική 
ποινή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 100.000 λεκ, ούτε µεγαλύτερη 
από 10.000.000 λεκ. Τέλος, µε βάση το άρθρο 51 ΠΚ, ανήλικοι είναι όλα 
τα πρόσωπα που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης δεν συµπλήρωσαν 
το 18ο έτος της ηλικίας τους.  
      Επανερχόµενοι στην βασική διάταξη του άρθρου 117 ΠΚ, 
παρατηρούµε, πως η λιτή και απέριττη αυτή διάταξη δεν αποφεύγει 
δυστυχώς την αοριστολογία και σχετικότητα, µε αποτέλεσµα να 
αποδυναµώνει την ήδη ισχνή δικαιοδοτική της προστασία. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή 
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φυλάκιση µέχρι δύο έτη ο δράστης της παραγωγής, της διανοµής, της 
διαφήµισης, της εισαγωγής, της πώλησης και της δηµοσίευσης 
πορνογραφικού υλικού σε χώρους ανηλίκων. Παρά την ελπίδα µας πως 
πρόκειται περί λάθους κατά την µετάφραση, ωστόσο είναι δυστυχώς 
πραγµατικότητα η από µέρους του νοµοθέτη χρήση της φράσης «…σε 
χώρους ανηλίκων…».  
      ∆ηµιουργεί προβληµατισµό η προσέγγιση του νοµοθέτη που στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντός του θέτει την είσοδο της πορνογραφίας σε 
χώρους ανηλίκων και όχι  τον κίνδυνο της επαφής του ίδιου του 
ανηλίκου µε την πορνογραφία και πολύ περισσότερο µε την παιδική 
πορνογραφία.. Τι ακριβώς είχε άραγε στο µυαλό του ο νοµοθέτης, όταν 
νοµοθετούσε την διάταξη αυτή; 
      Κατά µία πρώτη προσέγγιση -που είναι ενδεχοµένως και η ορθότερη- 
«χώροι ανηλίκων» συνιστούν τα µέρη εκείνα, όπου οι ανήλικοι 
συναθροίζονται, διαβιώνουν και εν πάσει περιπτώσει συµβιώνουν από 
κοινού. Στο επίκεντρο δε είναι άµεσα ο ανήλικος, αλλά έµµεσα λόγω της 
επικινδυνότητας που προκαλεί η είσοδος τέτοιου υλικού σε χώρους 
ανήλικων. Τιµωρεί συνεπώς ο νοµοθέτης την πορνογραφία που 
εισάγεται, για παράδειγµα στα σχολεία, σε χώρους άθλησης ή 
ψυχαγωγίας ανήλικών και σε άλλους ανάλογους χώρους. 
      Με άλλη προσέγγιση θα µπορούσαµε να υποθέσουµε πως µε την 
χρήση της παραπάνω φράσεις, ο νοµοθέτης εννοεί ως «χώρο ανηλίκων», 
τον οποιοδήποτε χώρο στον οποίο υπάρχει, διαβιώνει, κινείται ο 
ανήλικος. ∆εν ενδιαφέρει εποµένως ο χώρος, αλλά ο ανήλικος. ∆εν 
δανείζει συνεπώς την προστασία στο ανήλικο, ο χώρος όπου βρίσκεται, 
αλλά αντίθετα ο ανήλικος προσδιορίζει τη σηµασία της έννοιας  
«χώρος», σε σχέση µε το πού βρίσκεται ο ίδιος. Με αυτή την 
ερµηνευτική προσέγγιση, δικαίως όµως αναρωτιέται κανείς, ποιος είναι ο 
ρόλος της χρήσης αυτής της έννοιας στην διάταξη. ∆εν προσθέτει τίποτε 
και αντί να προσδιορίζει, προκαλεί σύγχυση. Πρόκειται ίσως για 
περιττολογία του νοµοθέτη ή για σφάλµα του στην προσπάθεια 
έκφρασης της πραγµατικής του βούλησης που µπορεί να συνιστά και µια 
τρίτη ερµηνευτική προσέγγιση. Ίσως δηλαδή ο νοµοθέτης θεωρούσε πως 
προστατεύοντας το ειδικότερο, προστατεύει και το γενικότερο, ήτοι πως 
προστατεύοντας τους ανήλικους στους χώρους τους, προστατεύει τελικά 
τον ίδιο τον ανήλικο γενικότερα. 
        Σε κάθε πάντως περίπτωση οι αδυναµίες της χρήσης αυτής της 
φράσης είναι προφανείς. Απωθεί το  νοµοθέτη η σκέψη και µόνο της 
ύπαρξης του κινδύνου να αλωθούν χώροι ανηλίκων, όπως σχολεία, 
παρθεναγωγεία κ.λ.π. από την πορνογραφία. Προς αποτροπή του 
κινδύνου αυτού τιµωρεί, όσους  συνεισφέρουν σε αυτή την διαβρωτική 
διαδροµή της πορνογραφίας.  
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      Θα επιµείνουµε στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου. Σύµφωνα µε 
αυτήν, η χρησιµοποίηση ανηλίκου για την παραγωγή πορνογραφικού 
υλικού και η διανοµή του ή η δηµοσίευσή του στο διαδίκτυο ή σε άλλες 
µορφές, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη και µε χρηµατική 
ποινή από ένα µέχρι πέντε εκατοµµύρια λεκ. Με ποιο τρόπο όµως 
φαντάζεται ο νοµοθέτης ότι «χρησιµοποιείται» ο ανήλικος για να είναι 
αξιόποινη η συµπεριφορά του δράστη;  
    Ο ανήλικος που κατά την παραγωγή ασέµνου υλικού χρησιµοποιείται 
από τον δράστη, ως απλός βοηθός δηµιουργίας ενός κατάλληλου 
σκηνικού ή περιβάλλοντος περιλαµβάνεται στην εµβέλεια της διάταξης;  
Καταρχήν λοιπόν δεν συγκεκριµενοποιείται  αυτή η γενική έννοια της 
«χρησιµοποίησης» του ανηλίκου από τον δράστη που για να υπάρχει 
όµως µία ουσιαστική αποτελεσµατικότητα θα πρέπει να ερµηνεύεται 
τουλάχιστον, ως τέτοια χρήση του ανηλίκου, ώστε να καθίσταται 
στοιχείο του τελικού παραχθέντος πορνογραφικού υλικού.  
     Επιπλέον όµως, δεν συγκεκριµενοποιείται ούτε η έννοια του 
πορνογραφικού υλικού, όπως ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και στην πρώτη 
παράγραφο. Η µοναδική συνεπώς διάταξη του άρθρου 117 ΠΚ που 
φιλοδοξεί να σταθεί εµπόδιο στις πορνογραφικές επιδιώξεις των όποιων 
δραστών, βρίθει από αόριστες έννοιες που σχετικοποιούν την διάταξη, 
δηµιουργώντας για τους δράστες «εξόδους διαφυγής».  
    Κατά τα λοιπά, εξίσου λιτή και απέριττη µε την πρώτη παράγραφο 
τυγχάνει και η δεύτερη παράγραφος. Αντικειµενικά στοιχεία του 
αδικήµατος συνιστούν, εκτός από την χρησιµοποίηση του ανηλίκου για 
την παραγωγή πορνογραφικού υλικού, η διανοµή αυτού ή η δηµοσίευση 
στο διαδίκτυο ή σε άλλα µέσα. Είναι πράγµατι κατανοητές αυτές οι 
αξιόποινες συµπεριφορές. Τι συµβαίνει όµως µε άλλες συµπεριφορές που 
δεν περιλαµβάνονται στη διάταξη, όπως για παράδειγµα η πώληση, η 
αποθήκευση, η προώθηση, η διαφήµιση τέτοιου υλικού αλλά και τόσες 
άλλες ακόµη;  
    Προφανώς διαφεύγουν της δικαιοδοτικής εµβέλειας της διάταξης 
πλείστες, όσες αξιόποινες συµπεριφορές, που µπορούν να συνεπιφέρουν 
το ίδιο αποτέλεσµα µε εκείνες που ο νοµοθέτης τιµωρεί και  επιχειρεί να 
αποτρέψει µε την θέσπιση του τροποποιηµένου άρθρου 117 ΠΚ. 
    Θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε σε κάποιο βαθµό αυτή την θλιβερή 
πραγµατικότητα της ανοχύρωτης προστασίας των ανηλίκων, 
επεµβαίνοντας συνδυαστικά στις δύο παραγράφους του άρθρου και  
εκλαµβάνοντας το υλικό παιδικής πορνογραφίας, ως µέρος του 
γενικότερου πορνογραφικού υλικού, θα µπορούσαµε  να «δανειστούµε» 
τις συµπεριφορές της 1ης παραγράφου για να πετύχουµε την τιµώρηση 
τέτοιων δράσεων που τελούνται στο πλαίσιο της  2ης παραγράφου.    
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6.10δ -  Η αλβανική ρύθµιση και το διεθνές περιβάλλον 
     Η Αλβανία συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από  19/6/1991, είναι κράτος 
µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από  14/12/1955 και κράτος 
µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από  13/7/1995, ενώ υπέβαλλε 
αίτηση να γίνει µέλος της Ε.Ε. από τις 28/4/2009.  
     Ενώ λοιπόν το ποινικονοµοθετικό καθεστώς τιµώρησης της παιδικής 
πορνογραφίας στην Αλβανία ήταν ακριβώς αυτό που παραπάνω µε 
λεπτοµέρεια περιγράψαµε και µόλις δύο µήνες πριν από την υποβολή της 
αίτησής της για να γίνει µέλος της Ε.Ε., αποφάσισε να επικυρώσει την 
άκρως σηµαντική Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. Με την επικύρωση της Σύµβασης η Αλβανία, 
πραγµατοποίησε, όχι απλώς ένα βήµα εµπρός, στην καταπολέµηση του 
φαινόµενου της παιδικής πορνογραφίας, αλλά ένα τεράστιο άλµα. Από το 
σηµείο της εντελώς καθυστερηµένης αλλά και συγχρόνως πληµµελούς 
τιµώρησης του  αδικήµατος της  παιδικής πορνογραφίας, ενσωµάτωσε 
στη ποινική της νοµοθεσία, ένα νοµοθέτηµα που πόρρω απέχει, από ό,τι 
ο Αλβανός νοµοθέτης απέδειξε πως είχε υπόψη του σε σχέση µε το 
συγκεκριµένο αδίκηµα. 
    Με το νόµο λοιπόν 10071/9.2.2009392, η Αλβανία επικύρωσε την 
Σύµβαση, χωρίς ωστόσο ακόµη να προσαρµόσει τις σχετικές διατάξεις 
του ποινικού της κώδικα. Ως εκ τούτου, έχει σηµασία, να καταδείξουµε 
την απόσταση που πρέπει να καλύψει ο νοµοθέτης, προσαρµόζοντας την 
διάταξη 117 του ποινικού του κώδικα, στις επιταγές της Σύµβασης που 
βέβαια είναι πια νόµος του Αλβανικού κράτους. Αξίζει όµως να 
συντελεσθεί και η προσπάθεια αξιολόγησης  σε σχέση και µε την 
εκδοθείσα Οδηγία της Ε.Ε. µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
   Α1) Αναφερθήκαµε ήδη στα ερµηνευτικά προβλήµατα που προκύπτουν 
από την χρήση αόριστων και ασαφών εννοιών από µέρους του Αλβανού 
νοµοθέτη. Μετά την επικύρωση της Σύµβασης γίνεται κατανοητό πως 
απάλειψη απαιτείται µια ριζική αναµόρφωση της διάταξης 117 ΠΚ, µε 
την απαλοιφή του όρου «χώρους ανηλίκων» αλλά  και την προσθήκη του 
όρου «παιδική πορνογραφία», κατά τους ορισµούς της Σύµβασης. 

                                                
392Βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης :         [accessed  08/03/2014]                                                 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG ενώ για την πρωτότυπη µορφή του επικυρωτικού νόµου βλ. στη παρακάτω ιστοσελίδα:                                                     
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Ligj Nr 10071 Datë 09-02-2009.htm  [accessed  08/03/2014] 
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    Τέτοιος ορισµός και µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος και κατά τον 
δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα διεθνή 
σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 
2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι 
«οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγ-
µατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε 
απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους 
λόγους...». 
     Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση  «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφορά» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., προβάλλει 
την αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που 
είτε δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. Αφού ο Αλβανός νοµοθέτης 
συγκαταλέγεται σε εκείνους που δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, 
συνεπάγεται πως πια οφείλει να προβλέψει στη νέα του ποινική διάταξη, 
τον όρο «παιδική πορνογραφία» επεξηγηµένο κατά τον ως άνω τρόπο της 
Σύµβασης. 
Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος, εκτός από την 
απαλοιφή του όρου «χώρους ανηλίκων» και την κατά τα ανωτέρω ένταξη 
στην έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» και την περίπτωση της 
πορνογράφησης «εικονικού» ανηλίκου, θα πρέπει να συµπεριλάβει στις 
αξιόποινες συµπεριφορές, αρκετές ακόµη σε σχέση µε εκείνες που ήδη 
ποινικοποιεί. 
               Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 117 παρ. 2, ο νοµοθέτης 
ποινικοποιεί την παραγωγή, διανοµή και δηµοσίευση του 
παιδοπορνογραφικού υλικού, δηµιουργώντας την ανάγκη «αναλογικών 
σχηµάτων» για  την δυνατότητα δανεισµού και άλλων συµπεριφορών 
από την 1η παρ. του άρθρου, κάτι   βεβαίως, που αφενός στο ποινικό 
δίκαιο είναι  ανεπίτρεπτο, αφετέρου δε γνωρίζουµε και ότι αναγκαία θα 
τελεσφορούσε. 
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            Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που νοµοθέτης  τυποποίησε σε 
αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε εκείνες τις αξιόποινες 
συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, πως  οι 
ενέργειες της παραγωγής και της διανοµής, είναι ακριβώς ταυτόσηµες µε 
εκείνες,  της δηµιουργίας (του άρθρου 20, παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), 
και διανοµής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 1, περ. γ΄ της Σύµβασης), 
ενώ η ενέργεια της δηµοσίευσης µπορεί να εντάσσεται στη συµπεριφορά, 
της µετάδοσης παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. γ΄ της 
Σύµβασης).  Συνεπώς παραµένουν ατιµώρητες οι προβλεπόµενες στο 
άρθρο 20 παρ. 1, περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ της Σύµβασης, ήτοι οι 
συµπεριφορές προσφοράς ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού, της 
προµήθειας για ίδια χρήση ή για χρήση από άλλον και της κατοχής του 
παιδοπορνογραφικού υλικού, ενώ εναπόκειται στην κρίση του νοµοθέτη 
εάν θα προχωρήσει στην ποινικοποίηση και της συµπεριφοράς του 
άρθρου 20 παρ. 1, περ. στ΄ της Σύµβασης, ήτοι της εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας (αφού για την συµπεριφορά αυτή, 
θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 4) παρέχεται το 
δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει τη τιµώρησή της.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
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παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε απόλυτο βαθµό απουσία τέτοιων προβλέψεων 
από τον Αλβανό νοµοθέτη, ώστε καθίσταται αυτονόητη η ανάγκη 
πρόβλεψης όλων των περιλαµβανοµένων στα άρθρα 21 και 23 της 
Σύµβασης εγκλήµατα. 
     Συγκεκριµένα, οφείλει ο Αλβανός νοµοθέτης να ποινικοποιήσει είτε 
στη τροποποιηµένη ποινική διάταξη του άρθρου 117, είτε  στη προσθήκη 
άλλου άρθρου, τόσο την στρατολόγηση και  εξώθηση του ανηλίκου για 
συµµετοχή του σε πορνογραφική παράσταση, όσο όµως και τον 
εξαναγκασµό του για τέτοια συµµετοχή, ή την κερδοσκοπία, από τέτοια 
συµµετοχή, καθώς επίσης και την εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου 
παρακολούθηση της πορνογραφικής παράστασης. Επιπλέον οφείλει να 
ποινικοποιήσει και την συµπεριφορά «άγρας ανηλίκου για σεξουαλικούς 
σκοπούς». 
     Τέλος οφείλει ο Αλβανός νοµοθέτης να προβλέψει στις νέες διατάξεις 
και τις προβλεπόµενες στο άρθρο 28 της Σύµβασης επιβαρυντικές 
περιστάσεις του εγκλήµατος, που είναι, α) η όποια προκληθείσα στο 
θύµα σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) η όποια χρήση σοβαρής βίας ή 
βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή συνόδεψε το αδίκηµα, γ) η 
ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» προσώπου, δ) η ιδιαίτερη σχέση 
δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης 
εξουσίας του δράστη), ε) η από κοινού διάπραξη του αδικήµατος από 
πολλά πρόσωπα, στ) η διάπραξη του εγκλήµατος από εγκληµατική 
οργάνωση και ζ) η επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά 
του δράστη. 
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που βεβαίως δεν επάγεται ακόµη για 
την Αλβανία έννοµα αποτελέσµατα, όσο βέβαια η αίτησή της για ένταξη 
στην Ε.Ε. παραµένει εκκρεµής, επειδή όµως πάγια επιδίωξη της χώρας 
είναι η πλήρης ένταξή της, έχει νόηµα  να εξετασθεί το 
ποινικονοµοθετικό της καθεστώς και υπό το πρίσµα αυτής της  Οδηγίας. 
Κατά την εξέταση βέβαια αυτή, θα υποθέσουµε πως η Αλβανία, µετά την 
επικύρωση διά νόµου, της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
προσάρµοσε µε ανάλογες διατάξεις του ποινικού της κώδικα και το εν 
γένει ποινικονοµοθετικό της καθεστώς, µε συνέπεια η σύγκριση να 
αφορά ουσιαστικά την όποια απόκλιση της Σύµβασης, από τη νέα 
Οδηγία. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
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κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», δε νοµίζουµε πως υφίσταται 
τέτοια υποχρέωση για τον Αλβανό νοµοθέτη. Υποχρέωση όµως 
υφίσταται για τον Αλβανό νοµοθέτη, ως προς την άλλη αόριστη έννοια  
της «πορνογραφικής παράστασης» περί της οποίας, όπως θα δούµε 
παρακάτω, δίδεται πλήρης ορισµός, στο άρθρο 2 της Οδηγίας. 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
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µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα.  
        Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και 
για την τύχη των σχετικών άρθρων του Αλβανικού ποινικού κώδικα, 
όπου τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, καθώς θα 
µπορούσε κανείς να διαπιστώνει µια ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, 
όλων των συµπεριφορών, ακόµη και εάν υποθέταµε πως ο Αλβανός 
νοµοθέτης, έκανε πράξη την προσαρµογή του στις επιταγές του άρθρου 
20 της Σύµβασης.  
       Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη κάτι τέτοιο (δηλ. η 
ισοπεδωτική αντιµετώπιση) δεν πρέπει πια να συµβαίνει και πρέπει να 
αλλάξει και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον 
ίδιο, ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων. 
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στα παραπάνω άρθρα συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης. 
Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στη Σύµβαση,  µόνο τις 
συµπεριφορές απόκτησης,  κατοχής αλλά και της εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας (εφόσον προβλεπόταν). Στην αµέσως 
σοβαρότερης ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις 
συµπεριφορές προσφοράς, διάθεσης, διανοµής, µετάδοσης,  ενώ στην 
κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της δηµιουργίας 
πορνογραφικού υλικού.  
   Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε να απειλείται 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
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2.-  Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του εθνικού νοµοθέτη να 
αποφεύγει να ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό 
υλικό, χωρίς την απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση 
της Οδηγίας γίνεται φανερό πως κάθε εθνικός νοµοθέτης, άρα και ο 
Αλβανός (εφόσον η χώρα του ενταχθεί στην Ε.Ε.), χάνει το δικαίωµα 
µιας τέτοιας επιλογής και υποχρεούται να ποινικοποιήσει   και την εν 
λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει 
περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -
όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της 
απλής ακόµη θέασης τέτοιου παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας. 
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της πρότασης,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Τα ως άνω περιγραφόµενα αδικήµατα δεν τυποποιούνται σε 
αξιόποινες πράξεις από τον Αλβανό  νοµοθέτη, ωστόσο µετά την 
επικύρωση της Σύµβασης, θεωρείται πως καλύπτεται, ως προς τις 
περισσότερες από αυτές . 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
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σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές. 
    Συνεπώς ο Αλβανός νοµοθέτης είναι εν µέρει µόνο συνεπής, ως προς 
τις επιταγές της Οδηγίας, καθώς από τις ήδη υπάρχουσες στη Σύµβαση, 
σχετικές προβλέψεις, αποµένει η τιµώρηση µιας και µόνο συµπεριφοράς, 
αυτής της παρ. 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας.  
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση. 
Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό.  
     Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση. 
     Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
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«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Τόσο η προπεριγραφόµενη συµπεριφορά, όσο όµως και οι 
συµπεριφορές του άρθρου 21 της Οδηγίας δεν  αντιµετωπίζονται από τον 
Αλβανό νοµοθέτη, ούτε στο πλαίσιο της Σύµβασης, ενώ προβλέπεται 
µόνο η συµπεριφορά του άρθρου 6. 
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό αλβανικό 
ποινικονοµοθετικό καθεστώς η υιοθέτηση της Οδηγίας, είναι βέβαιο πως 
θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας. 
2.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας και 
3α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
3β.- η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της µέλλουσας οδηγίας θα υποχρεώσει τον Αλβανό ποινικό 
νοµοθέτη να κατηγοριοποιήσει τις αξιόποινες συµπεριφορές που θα 
περιγράφει είτε στο τροποποιηµένο άρθρο 117 ΠΚ, είτε σε όποιο νέο 
άρθρο χρειασθεί να προστεθεί για να ποινικοποιηθεί πληρέστερα το 
αδίκηµα και σύµφωνα µε την προτεινόµενη ως άνω κατηγοριοποίηση, µε 
αναλογική τιµώρηση κάθε κατηγορίας συµπεριφοράς και µε τα πλαίσια 
ποινών που προτείνονται από την Οδηγία. 

6.10 ε  -  Συµπεράσµατα 

     Ήδη περιγράψαµε τα προβλήµατα που προκαλεί η σύγχρονη µεν -περί 
το έτος 2008 συντελεσθείσα- πλην όµως βεβιασµένη και ατελής 
τροποποίηση της εξίσου προβληµατικής αρχικής διάταξης του άρθρου 
117 ΠΚ. Επί πολλά έτη ο Αλβανός νοµοθέτης  πορευόταν µε µία 
«ανεπαρκή» διάταξη, µιας παραγράφου του άρθρου 117 ΠΚ, δεχόµενος 
για τον λόγο αυτό επικρίσεις. Αποφάσισε περί το έτος 2008 να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µιας αντιπαιδοπορνογραφικής πολιτικής, 
αναθεωρώντας τη διάταξη, δυστυχώς όµως, απλά και µόνο, µε την  
προσθήκη  µιας δεύτερης παραγράφου τριών σειρών.  
      Στις 17/12/2008 πήρε την απόφαση να υπογράψει την Σύµβαση του 
Συµβουλίου  της Ευρώπης, να την επικυρώσει στις 14/4/2009 και να την 
θέσει σε εφαρµογή στις 1/7/2010, µε τις συνέπειες που ήδη εκτενώς 
περιγράψαµε.    
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6.11 - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟΥ393
 

 

6.11α – Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
       Από τις  6 Απριλίου 2004 τέθηκε σε ισχύ ο «προσωρινός ποινικός 
κώδικας του Κοσσυφοπεδίου» που θεσπίστηκε στις 6 Ιουλίου του 2003, 
ενώ ήδη από 1/1/2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος σύγχρονος ποινικός 
κώδικας, δηµοσιευµένος στην επίσηµη εφηµερίδα του «κράτους» (τα 
εισαγωγικά θα τίθενται, εφόσον η οντότητά του δεν έχει ακόµη 
αναγνωριστεί από την χώρα µας, ως κράτος)  µε αριθµό 19 της 13 
Ιουλίου 2012394. Όπως θα αναλύσουµε παρακάτω πρόκειται για έναν 
σύγχρονο ποινικό κώδικα, µε τις όποιες βέβαια αντιρρήσεις µας για τις 
επιλογές του νοµοθέτη, σχετικά µε την θέση του για το αδίκηµα που µας 
ενδιαφέρει. Αναφερόµενοι στη συνέχεια στο Κοσσοβάρο νοµοθέτη, δε 
σηµαίνει πως αγνούµε την καθοριστική, έως κυριαρχική συµβολή της 
UNMIΚ, πλην των άλλων φυσικά και στη νοµοπαρασκευαστική 
διαδικασία του «κράτους», αντιθέτως µάλιστα οφείλουµε να τονίσουµε 
την παρουσία της, ως την πραγµατική νοµοπαρασκευαστική πηγή.   
     Οφείλουµε λοιπόν να αναγνωρίσουµε την ετοιµότητα του 
Κοσσοβάρου νοµοθέτη -πειθαρχώντας στις διεθνείς επιταγές, ακόµη και 
«αντιγράφοντας» διεθνή κείµενα- να αποδεχθεί µία σύγχρονη φιλοσοφία 
και άποψη για την θέση αυτού του σηµαντικού αδικήµατος στο ποινικό 
του σύστηµα. ∆εν βιάστηκε να νοµοθετήσει απλώς για να διαφύγει της 
όποιας διεθνής του υποχρέωσης να είναι συνεπής, αλλά εγκαίρως 
οµονόησε µε το διεθνή νοµοθέτη, περί  της φύσης του αδικήµατος στις 
πραγµατικές του διαστάσεις και µε λεπτοµέρεια περιέγραψε τις πράξεις 
που θεωρεί αξιόποινες, τις οποίες ασφαλώς επέλεξε να τιµωρήσει κατά 
την δική του αξιολογική βαθµίδα. 
     Με ευθύτητα ο νοµοθέτης επέλεξε να εκδιώξει την «πορνογραφία» 
στην οποία κακοποιείται ανήλικος µε τους τρόπους που περιγράφει, 
χωρίς όµως να αδιαφορήσει, για την εν γένει πορνογραφία, όταν αυτή 
έρχεται σε επαφή µε παιδιά. Είναι σηµαντικό πως στην προσπάθειά του 
αυτή ο νοµοθέτης αποφεύγει την χρήση αόριστων εννοιών, 
εξειδικεύοντας την κεντρική έννοια του «υλικού παιδικής 
πορνογραφίας». 

                                                
393Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής του «κράτους» βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟΥ, ΠΚΟ1  
394Για την έκδοσή του νέου Π.Κ. στην κοσσοβάρικη (αλβανική) γλώσσα βλ. http://www.oak-
ks.org/cms/data/30f6207d83193886ea74a66a2be8ff11.pdf ,    ενώ   για  τον   προισχύσαντα   Π.Κ.   βλ. 
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_25_CCintranet.
pdf και για την αγγλική γλώσσα βλ .www.unmikonline.org/regulations/2003/RE2003-25.pdf  , για όλες 
δε τις ιστοσελίδες [accessed 14/3/2013]. 
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    Η βασική διάταξη που προβλέπει το αδίκηµα της πορνογραφίας κατά 
ανηλίκων είναι το άρθρο 238 αποτελούµενο από πέντε παραγράφους, 
καθώς το παλαιό αντίστοιχο άρθρο 202 συνιστούσαν τέσσερις 
παραγράφοι395. 
      Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου, όποιος παράγει 
παιδική πορνογραφία, χρησιµοποιεί ή περιλαµβάνει ένα παιδί στη 
δηµιουργία ή την παραγωγή ζωντανής παράστασης, τιµωρείται µε 
φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη. Κατά την δεύτερη παράγραφο, 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έξι µηνών, έως πέντε έτη, εκείνος που 
πουλάει, διανέµει, προωθεί, προβάλλει, µεταδίδει, προσφέρει ή καθιστά 
διαθέσιµη την  παιδική πορνογραφία. Στη τρίτη παράγραφο του άρθρου 
τυποποιείται ξεχωριστά το αδίκηµα της  προµήθειας ή κατοχής 
παιδοπορνογραφικού υλικού, επιφυλάσσοντας ως ποινή, την χρηµατική 
ποινή ή την φυλάκιση, µέχρι τρία έτη, ενώ στη τέταρτη παράγραφο 
αντικατέστησε ο νοµοθέτης την διάταξη περί της αφετηρίασης της 
προθεσµίας παραγραφής του αδικήµατος, µε την ενηλικίωση του 
θύµατος, µε την διακήρυξή του περί τιµώρησης της απόπειρας των 
εγκληµάτων του άρθρου αυτού. Σηµαντική η παρέµβασή του στη πέµπτη 
παράγραφο, όπου εξειδικεύει κατά πιστό τρόπο την έννοια «ζωντανή 
παράσταση», όπως ακριβώς  ο υπερνοµοθέτης παγίως συστήνει τον 
προσδιορισµό της έννοιας «πορνογραφική παράσταση». Έτσι, για τους 
σκοπούς του  άρθρου αυτού, η έννοια «ζωντανή παράσταση» σηµαίνει 
δηµόσια έκθεση, µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και επικοινωνιών: 
5i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη 
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
5ii) των γεννητικών οργάνων παιδιού προς σεξουαλικούς κυρίως 
σκοπούς· 

                                                
395(για την πρωτότυπη µορφή βλ. βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟΥ, ΠΚΟ2)  
                                                          

Άρθρο 238 
  Η κακοποίηση των παιδιών στην πορνογραφία 

 (1) Όποιος παράγει παιδική πορνογραφία, χρησιµοποιεί ή περιλαµβάνει ένα παιδί στη δηµιουργία ή τη 
παραγωγή ζωντανής παράστασης, τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη. 

(2) Όποιος πουλάει, διανέµει, προωθεί, προβάλλει, µεταδίδει, προσφέρει ή καθιστά διαθέσιµη παιδική 
πορνογραφία  τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από έξι µήνες έως πέντε έτη. 
(3) Όποιος προµηθεύεται για τον εαυτό του ή για άλλο πρόσωπο ή έχει στην κατοχή παιδική 
πορνογραφία τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή µε φυλάκιση µέχρι τρία έτη. 
(4) Η απόπειρα διάπραξης εγκληµάτων του παρόντος άρθρου, τιµωρείται. 
(ενώ κατά τη προίσχύσασα 4

η
 παρ: Η προθεσµία της προβλεπόµενης στο νόµο παραγραφής του 

αδικήµατος της παραγράφου 1, άρχεται από την ενηλικίωση του θύµατος)  και 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η έννοια «ζωντανή παράσταση» σηµαίνει δηµοσία έκθεση 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: 
5i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
5ii) των γεννητικών οργάνων παιδιού προς σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς· 
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      Άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανωτέρω διάταξη είναι η (πρώην έκτη 
παράγραφος του άρθρου 192 και νυν) έβδοµη παράγραφος του άρθρου 
228396, που συγκεκριµενοποιεί την έννοια της «παιδικής πορνογραφίας», 
σύµφωνα µε την οποία παράγραφο, ο όρος "παιδική πορνογραφία" 
σηµαίνει  κάθε παρουσίαση ή επίδειξη ή απεικόνιση, περιλαµβανοµένων 
φωτογραφιών, φιλµ, βίντεο, παρουσιάσεων ή εικόνων ή φωτογραφιών 
που δηµιουργήθηκαν µε υπολογιστή ή ηλεκτρονικό ή µηχανικό ή άλλο 
µέσο που απεικονίζει ή εµφανίζει : 
7.1 τα γεννητικά όργανα (το αιδοίο, το πέος ή τον πρωκτό) ή εν  γένει το 
σώµα παιδιού για σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς, 
7.2 πραγµατικό παιδί που συµµετέχει σε καταφανώς σεξουαλική 
συµπεριφορά, πραγµατική ή προσοµοιωµένη, 
7.3  πρόσωπο που εµφανίζεται ως παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, 
7.4 ρεαλιστική εικόνα µη πραγµατικού παιδιού να επιδίδεται σε 
πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα. 
      Στο άρθρο 237 του νέου ποινικού κώδικα -όπως  και στο άρθρο 203 
του προϊσχύσαντος ποινικού κώδικα- τιµωρείται η παρουσίαση  εν γένει 
πορνογραφικού υλικού σε ανήλικο που δεν έχει φθάσει στην ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης, ήτοι είναι µικρότερος των 16 ετών, αλλά και η 
εν γένει εξοικείωσή του µε την πορνογραφία. Σύµφωνα λοιπόν µε το 
άρθρο αυτό, τιµωρείται µε πρόστιµο και φυλάκιση τριών (3) µηνών έως 
τριών (3) ετών (ενώ κατά το προϊσχύσαν δίκαιο η ποινή ήταν πρόστιµο ή 
φυλάκιση έως ένα έτος), όποιος πουλά η προσφέρεται να πουλήσει ή να 
προωθήσει  σε ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε το 16ο  έτος της ηλικίας 
του  φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό ή άλλα αντικείµενα 
                                                
396 (για την πρωτότυπη µορφή βλ. βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟΥ, ΠΚΟ2)  
      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19Ο: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 Άρθρο 228 
Έννοιες σχετιζόµενες µε εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ακεραιότητας. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, οι παρακάτω όροι, έχουν την ακόλουθη σηµασία:  
  … (7) Ο όρος "παιδική πορνογραφία" σηµαίνει κάθε παρουσίαση ή επίδειξη ή 
οπτική απεικόνιση, συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών, φιλµ, βίντεο, παουσιάσεων ή εικόνων ή 
φωτογραφιών που δηµιουργήθηκαν µε υπολογιστή ή ηλεκτρονικό ή µηχανικό ή άλλο µέσο που 
απεικονίζει ή εµφανίζει : 
7.1 τα γεννητικά όργανα (το αιδείο, το πέος ή τον πρωκτό) ή εν  γένει το σώµα παιδιού για 
σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς, 
7.2 πραγµατικό παιδί που συµµετέχει σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά, πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη, 
7.3  πρόσωπο που εµφανίζεται ως παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, 
7.4 ρεαλιστική εικόνα µη πραγµατικού παιδιού να επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη 
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα. 
(Ενώ το αντίστοιχο πρώην άρθρο 192, όριζε το πορνογραφικό υλικό, ως: πορνογραφικό υλικό που 
απεικονίζει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά, ένα 
πρόσωπο που υποδύεται άτοµο ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών σε καταφανώς σεξουαλική 
συµπεριφοράς, ή ρεαλιστικές εικόνες που εµφανίζουν πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών σε 
καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά.) 
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πορνογραφικού περιεχοµένου ή εν γνώσει του επιτρέπει στον ανήλικο να 
παρακολουθήσει ζωντανή παράσταση µε πορνογραφικό περιεχόµενο, ή 
σκοπίµως φέρνει τον ανήλικο, ενώπιον τέτοιας ζωντανής παράστασης. 
Το πορνογραφικό υλικό της παραγράφου 1 κατάσχεται. 
      Κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη αλλά και αναγκαία η εξέταση επικουρικά 
και των άρθρων που αναφέρονται στο σύστηµα ποινών  άρθρα 43, 44, 45 
και 46 (πρώην άρθρα  36, 37, 38 και 49) αλλά και στις ηλικιακές 
διακρίσεις των ανηλίκων άρθρο 120 (και πρώην 107)397. Σύµφωνα λοιπόν 
µε το άρθρο 43 ΠΚ, κύριες ποινές συνιστούν η ποινή της ισοβίου 
καθείρξεως (µακροχρόνιας φυλάκισης, κατά το πρώην άρθρο 36), η 
ποινή της φυλάκισης και η χρηµατική ποινή. Κατά το άρθρο 44 ΠΚ η 
ποινή της ισοβίου καθείρξεων επιβάλλεται στα πιο σοβαρά αδικήµατα 
που διαπράττονται µε επιβαρυντικές περιστάσεις ή σε αδικήµατα που 
έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. (ενώ κατά το αντίστοιχο 
προϊσχύσαν άρθρο 37 ΠΚ, η ποινή της µακροχρόνιας φυλάκισης 
διαρκούσε από ένα έτος, µέχρι  σαράντα χρόνια), ενώ η ποινή φυλάκισης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 45 ΠΚ, διαρκεί από 30 ηµέρες, µέχρι 25 χρόνια 
(ενώ κατά το αντίστοιχο παλαιό άρθρο 38, διαρκούσε από δεκαπέντε 
ηµέρες, µέχρι είκοσι χρόνια). Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 120 ΠΚ, 
επαναλαµβάνεται η ρύθµιση του παλαιού άρθρου 107 ΠΚ, κατά την 
οποία, µε τον όρο «παιδί», εννοείται πρόσωπο που είναι ηλικίας κάτω 
των δεκαοκτώ ετών, ενώ µε τον όρο "ανήλικος", εννοείται πρόσωπο που 
συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του, όχι όµως και το 18ο έτος.  

6.11β – Έννοµο αγαθό 

        Η έκπληξη που ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης µας επιφύλαξε έγκειται 
ακριβώς στην ετοιµότητά του να κατανοήσει επακριβώς την φύση του 
αδικήµατος και να αποφασίσει την κατάταξή του στο ποινικό του 
σύστηµα σε εκείνη την κατηγορία εγκληµάτων, όπου πράγµατι ανήκει, 
µε βάση το έννοµο αγαθό που προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη.  
       Τόσο λοιπόν στο 19ο  κεφάλαιο του προσωρινού του ποινικού  
κώδικα, όσο και στο 20ο κεφάλαιο του ισχύοντος σήµερα νέου ποινικού 
του κώδικα, περιλαµβάνονται τα αδικήµατα κατά της σεξουαλικής 
(γενετήσιας) ακεραιότητας, όπως τα ονοµάζει. Εκπλήσσει ασφαλώς 
ακόµη και για τους όρους που επιλέγει για να χαρακτηρίσει τα αδικήµατα 
αυτά που είναι τα αντίστοιχα µε τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας του δικού µας ποινικού κώδικα. Κρίνει  ο Κοσσοβάρος 
νοµοθέτης πως το αγαθό που προσβάλλεται από τις άδικες αυτές πράξεις 
είναι κυρίως η «ακεραιότητα» της γενετήσιας ζωής και ύπαρξης του 
θύµατος.      Αποφεύγει την χρήση του όρου «γενετήσια ελευθερία» 
θεωρώντας προφανώς την έννοια της «ακεραιότητας», ως περισσότερο 

                                                
397 Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟΥ  ΠΚΟ2Β. 
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περιχαρακωµένη αντικειµενικά, ώστε να είναι ευδιάκριτα τα όρια που 
χαρακτηρίζουν τα αδικήµατα αυτά. 
        Μάλιστα πρωτοτυπεί ακόµη περισσότερο, ξεκινώντας µε το πρώτο 
άρθρο του κεφαλαίου, (πρώην 192, και ήδη) 228 ΠΚ, όπου εξειδικεύει 
µία σειρά από έννοιες που είναι βασικές στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. 
Είναι προφανές πως ο νοµοθέτης επιδεικνύει µία απαράµιλλη προσοχή 
και  προσεγγίζει τα αδικήµατα αυτά µε πραγµατικό ενδιαφέρον, ώστε να 
καταστήσει ξεκάθαρους όλους τους όρους τιµώρησής τους. Στην 
κατηγορία λοιπόν των αδικηµάτων αυτών περίοπτη θέση καταλαµβάνει η 
κακοποίηση των ανηλίκων στην πορνογραφία. 
        Ήδη από την επικεφαλίδα του άρθρου ο νοµοθέτης ξεκαθαρίζει πως 
ασχολείται µε το «παιδί»-θύµα της πορνογραφίας. Τον τρόπο θα τον 
εξετάσουµε στην επόµενη ενότητα. Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε πως 
αδιαµφισβήτητα σέβεται ο νοµοθέτης την ανήλικη προσωπικότητα 
αναγνωρίζοντάς της, το δικαίωµα στην ελεύθερη ανάπτυξη του 
γενετήσιου τοµέα της και θεωρώντας ως υπέρτατο αγαθό την προστασία 
της γενετήσιας ανηλικότητας από κάθε προσβολή. Τέτοια προσβολή 
διακηρύττει ρητά και ανεπιφύλακτα πως επισυµβαίνει και µε την 
πορνογράφηση των ανηλίκων. 
         Ξαφνιάζει πράγµατι η ευθυκρισία αλλά και η τόλµη του 
Κοσσοβάρου νοµοθέτη, ήδη από το έτος 2004 να ευθυγραµµίσει την 
στάση του, µε εκείνη της διεθνούς έννοµης τάξης και να προσφέρει την 
δική του συνεισφορά στη συνολική προσπάθεια για την πάταξη του 
φαινόµενου. Η µόνη ίσως επιφύλαξη µας σε σχέση µε την καθ' όλα τίµια 
και καθαρή στάση του Κοσσοβάρου νοµοθέτη έχει να κάνει µε τις 
ποινικές συνέπειες που επιφυλάσσει στους δράστες, που είναι ιδιαίτερα 
επιεικείς, κάτι όµως που αναγνωρίζουµε ως επιλογή του και 
αποκλειστικά δικό του δικαίωµα.   

6.11γ – Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 

      Πριν εξετάσουµε το άρθρο 238 ΠΚ όπου ποινικοποιείται η εν γένει 
συµπεριφορά πορνογράφησης ανηλίκου, αξίζει να προσεγγίσουµε 
ερµηνευτικά τον ορισµό που ο νοµοθέτης επιλέγει για την αόριστη έννοια 
«υλικό παιδικής πορνογραφίας». Σύµφωνα λοιπόν µε την 7η παράγραφο 
του άρθρου 228 ΠΚ  "παιδική πορνογραφία"  συνιστά κάθε παρουσίαση 
ή επίδειξη ή απεικόνιση, περιλαµβανοµένων φωτογραφιών, φιλµ, βίντεο, 
παρουσιάσεων ή εικόνων ή φωτογραφιών που δηµιουργήθηκαν µε 
υπολογιστή ή ηλεκτρονικό ή µηχανικό ή άλλο µέσο, που απεικονίζει ή 
εµφανίζει : 
-τα γεννητικά όργανα (το αιδοίο, το πέος ή τον πρωκτό) ή εν  γένει το 
σώµα παιδιού για σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς, 
- πραγµατικό παιδί που συµµετέχει σε καταφανώς σεξουαλική 
συµπεριφορά, πραγµατική ή προσοµοιωµένη, 
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- πρόσωπο που εµφανίζεται ως παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, 
- ρεαλιστική εικόνα µη πραγµατικού παιδιού να επιδίδεται σε πραγµατική 
ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα.  
        Παρά το ότι ο νοµοθέτης ήδη από το 2004 προσδιόριζε την έννοια 
µε απόλυτα ρεαλιστική και αντικειµενική προσέγγιση (στην 6η 
παράγραφο του τότε άρθρου 192 ΠΚ) επανήλθε διορθωτικά στην 
προσέγγιση του εν λόγω όρου, προκειµένου προφανώς να ταυτιστεί 
απόλυτα µε τις συστάσεις του υπερεθνικού νοµοθέτη, αντιγράφοντας 
σχεδόν απόλυτα τον παγίως προτεινόµενο από εκείνον ορισµό.  
         Είναι πράγµατι αξιόλογη η προσπάθεια του Κοσσοβάρου νοµοθέτη 
να περιχαρακώσει κατά τρόπο αντικειµενικό την απολύτως κρίσιµη 
έννοια του υλικού παιδικής πορνογραφίας. Εφόσον πετύχει στην 
προσπάθειά του αυτή, λύνει ένα τεράστιο πρόβληµα που αφορά στην 
αντικειµενική προσέγγιση του βασικού αδικήµατος της πορνογραφίας 
κατά ανηλίκων.  
        Ήδη έχουµε αναφερθεί αρκετές φορές στην φράση « σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά» που χρησιµοποιεί ο νοµοθέτης, όπως όµως 
και αρκετοί από τους νοµοθέτες που ήδη εξετάσαµε, στην προσπάθεια 
αντικειµενικοποίησης του αδικήµατος. Συγκεκριµένα, την ίδια φράση  
«καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά»  χρησιµοποίησε τόσο ο 
νοµοθέτης της οντότητας της σερβικής δηµοκρατίας της Β-Ε, όσο και ο 
Ρουµάνος νοµοθέτης. Την επαναλαµβάνει και ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης 
µε τα ίδια όµως ερµηνευτικά ζητήµατα. Ποια είναι αυτή η «καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά» ;  
        Το πρόβληµα που αρχικά φαίνεται να δηµιουργείται αναπόφευκτα 
µε την συγκεκριµένη επιλογή του νοµοθέτη είναι η δυσκολία που 
προκαλεί  η χρήση του όρου «προφανής σεξουαλική συµπεριφορά», µε 
την αµφιβολία που πάντα θα καταλείπεται, ως προς το ποια ακριβώς 
συµπεριφορά δύναται να είναι προφανώς σεξουαλική. Ωστόσο, 
οφείλουµε να επαναλάβουµε, πως η συγκεκριµένη φράση από πολύ 
νωρίς, σχεδόν από τότε που πρωτοχρησιµοποιήθηκε στους  ορισµούς που 
διαλαµβάνονταν στα διεθνή νοµοθετήµατα, έτυχε µιας παροιµιώδους 
αντικειµενικοποίησης. 
        Συγκεκριµένα, ήδη από το έτος 2000, διά της Αιτιολογικής 
Εκθέσεως της Προτάσεως -τότε, και µετέπειτα της Αποφάσεως Πλαισίου 
του Συµβουλίου Πλαισίου 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας 
∆εκεµβρίου 2003- συγκεκριµενοποιούνταν αυτές οι αόριστες έννοιες σε 
απόλυτο βαθµό. Συγκεκριµένα, µε τις αιτιολογικές εκθέσεις (Προτάσεως 
και µετέπειτα Αποφάσεως Πλαισίου), η «σεξουαλική συµπεριφορά» 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πράξεις: 1) συνουσία, 
συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών οργάνων, της επαφής 
στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού και γεννητικών 
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οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, 2) κτηνοβασία, 3) αυνανισµό, 4) 
σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση, 5) ασελγή επίδειξη των 
γενετήσιων οργάνων ή της ηβικής χώρας. Επίσης, στη σηµείωση µε 
αριθµό 143 της αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού από την σεξουαλική 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, προσδιορίζεται η «σεξουαλική 
συµπεριφορά», ως  τουλάχιστον οι ακόλουθες πραγµατικές ή 
προσοµοιωµένες ενέργειες: α) η συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της 
επαφής γεννητικών οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της 
επαφής πρωκτού και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, 
µεταξύ των παιδιών, ή µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή 
διαφορετικού φύλου  β) η κτηνοβασία γ) ο αυνανισµός δ) η σαδιστική ή 
µαζοχιστική κακοποίηση ή ε) η ασελγή επίδειξη των γεννητικών 
οργάνων ή της ηβικής χώρας παιδιού. Ως εκ τούτου, θεωρούµε πως δεν 
υφίσταται χώρος για δηµιουργία αµφιβολιών, παρερµηνειών ή 
συγχύσεων, µε την χρήση της φράσης «καταφανής σεξουαλική 
συµπεριφορά» που διαλαµβάνεται στον ορισµό της παρ. 7 του άρθρου 
228 ΠΚ. Ήδη εξάλλου έχουµε αναφερθεί στα προβλήµατα που 
δηµιουργεί η αόριστη και αξιολογική φράση που επέλεξε ο Έλληνας 
νοµοθέτης να χρησιµοποιήσει στον ορισµό της έννοιας «πορνογραφικό 
υλικό», στο ισχύον άρθρο 348Α ΠΚ, ήτοι την φράση «κατά τρόπο που 
προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση». 
      Ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης συµπεριλαµβάνοντας στην έννοια της 
παιδικής πορνογραφίας και την περίπτωση του εικονικού ανηλίκου, 
δηλαδή του ενήλικα που υποδύεται το ανήλικο πρόσωπο σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά, εγκατέλειψε την προβληµατική θέση που 
διατηρούσε µε το παλαιό ποινικονοµοθετικό καθεστώς, να καθορίζει 
συγκεκριµένο όριο ηλικίας του υποδυόµενου ανηλίκου  εκ µέρους του 
ενήλικα, απαλείφοντας αυτή την συνθήκη. 
       Το άρθρο 238 ΠΚ  επανεισάγει το αδίκηµα της πορνογραφίας κατά 
ανηλίκων στον κοσοβάρικο ποινικό κώδικα (καθώς είχε εισαχθεί για 
πρώτη φορά µε το άρθρο 202 του παλαιού ΠΚ) σύµφωνα µε το οποίο, 
τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη, όποιος παράγει παιδική 
πορνογραφία, χρησιµοποιεί ή περιλαµβάνει ένα παιδί στη δηµιουργία ή 
την παραγωγή ζωντανής παράστασης, ενώ κατά την δεύτερη παράγραφο, 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης έξι µηνών, έως πέντε έτη, εκείνος που 
πουλάει, διανέµει, προωθεί, προβάλλει, µεταδίδει, προσφέρει ή καθιστά 
διαθέσιµη την  παιδική πορνογραφία. Στη τρίτη παράγραφο του άρθρου 
τυποποιείται ξεχωριστά το αδίκηµα της  προµήθειας ή κατοχής 
παιδοπορνογραφικού υλικού, επιφυλάσσοντας ως ποινή, την χρηµατική 
ποινή ή την φυλάκιση, µέχρι τρία έτη. Σηµαντική η παρέµβασή του στη 
πέµπτη παράγραφο, όπου εξειδικεύει κατά πιστό τρόπο την έννοια 
«ζωντανή παράσταση», όπως ακριβώς  ο υπερνοµοθέτης παγίως 
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συστήνει τον προσδιορισµό της έννοιας «πορνογραφική παράσταση». 
Έτσι, για τους σκοπούς του  άρθρου αυτού, η έννοια «ζωντανή 
παράσταση» σηµαίνει δηµόσια έκθεση, µεταξύ άλλων και µε χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: 
5i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη 
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
5ii) των γεννητικών οργάνων παιδιού προς σεξουαλικούς κυρίως 
σκοπούς. 
      Στο άρθρο 237 του νέου ποινικού κώδικα  τιµωρείται η παρουσίαση  
εν γένει πορνογραφικού υλικού σε ανήλικο που δεν έχει φθάσει στην 
ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης, ήτοι είναι µικρότερος των 16 ετών, αλλά 
και η εν γένει εξοικείωσή του µε την πορνογραφία. Σύµφωνα λοιπόν µε 
το άρθρο αυτό, τιµωρείται µε πρόστιµο και φυλάκιση τριών (3) µηνών 
έως τριών (3) ετών, όποιος πουλά η προσφέρεται να πουλήσει ή να 
προωθήσει  σε ανήλικο, που δεν συµπλήρωσε το 16ο  έτος της ηλικίας 
του, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό ή άλλα αντικείµενα 
πορνογραφικού περιεχοµένου ή εν γνώσει του επιτρέπει στον ανήλικο να 
παρακολουθήσει ζωντανή παράσταση µε πορνογραφικό περιεχόµενο, ή 
σκοπίµως φέρνει τον ανήλικο, ενώπιον τέτοιας ζωντανής παράστασης. 
Το πορνογραφικό υλικό της παράγραφου 1 κατάσχεται. 
    Πρόκειται για την ενεργητική συµπεριφορά του δράστη που αποσκοπεί 
στην εξοικείωση του ανήλικου µε το  εν γένει πορνογραφικό υλικό, την 
οποία ο νοµοθέτης έκρινε αξιόποινη. 
    ∆ιαπιστώνουµε την πίστη του νοµοθέτη στην ποινικοποίηση κάθε 
συµπεριφοράς που προάγει την σχέση του ανήλικου µε την 
πορνογραφική παράσταση καθώς τιµωρεί τόσο την εξοικείωσή του µαζί 
της (στο άρθρο 237 ΠΚ), όσο όµως και την συµµετοχή του σε αυτήν         
(στο άρθρο 238 ΠΚ).  
    Από την παρουσίαση  διατάξεων  παλαιού  και του νέου ισχύοντος  
ποινικού κώδικα, δικαιολογηµένα µπορούµε  να ισχυριζόµαστε πως αν 
και ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης επί πολλά έτη λειτούργησε µε  προσωρινό 
ποινικό κώδικα398, σε ένα «υπό αίρεση -ή έστω υπό δηµιουργία- κράτος», 
πέτυχε  µια αποτελεσµατική και σύγχρονη µορφή ποινικονοµοθετικής 
αντιµετώπισης του φαινόµενου της παιδικής πορνογραφίας.  

6.11δ- Ρύθµιση Κοσσυφοπεδίου και διεθνές περιβάλλον 
      Παρά το ότι το Ελληνικό κράτος -µε αιτιολογηµένη αλλά και ρητά 
δηλωµένη επιφύλαξη- δεν έχει προχωρήσει στην αναγνώριση του 
κράτους του Κοσσυφοπεδίου, ωστόσο η ύπαρξή του ως κρατική 
οντότητα αναγνωρισµένη, από πλείστα όσα άλλα κράτη και µε 

                                                
398Arben Geci. Vepra penale vjedhje pyelli në territorin gjykatës komunale në Skenderaj gjtë periudhës 

2005-2009. Prishtinë, 2011 
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διαµορφωµένη ήδη τη διεθνή νοµική του προσωπικότητα, όσο όµως και 
την εσωτερική του κρατική λειτουργία, καθιστά αναγκαίο την 
αξιολόγηση του ποινικονοµοθετικού του συστήµατος, σε σχέση µε τις  
επιταγές διεθνών Συµβάσεων που αναφέρονται στο  αδίκηµα της 
παιδικής πορνογραφίας.  
     Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιµη η προσπάθεια ανίχνευσης του 
βαθµού απόκλισης του ποινικονοµοθετικού του καθεστώτος, από το 
προτεινόµενο,  τόσο στην ανωτέρω Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία του παιδιού από την σεξουαλική 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, την οποία δεν έχει υπογράψει399,  όσο 
όµως και στην εκδοθείσα Οδηγία της Ε.Ε.,  µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και 
συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
  Α1) Αναφερθήκαµε ήδη στην αξιόλογη προσπάθεια του Κοσσοβάρου  
νοµοθέτη για εξειδίκευση της αόριστης έννοιας που χρησιµοποιεί  
«παιδική πορνογραφία». Τέτοιος ορισµός της κοµβικής σηµασίας έννοιας 
«υλικό παιδικής πορνογραφίας» και µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος 
και κατά τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα 
σχεδόν τα διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη 
Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής 
πορνογραφίας είναι «οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να 
συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια 
συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός 
παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους...». 
     Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση  «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφορά» ήδη περιγράψαµε πώς εξειδικεύεται στη σηµείωση µε 
αριθµό 143 της αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης. Η κατά τι λοιπόν 
βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού προσδιορισµού της έννοιας 
«σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την Σύµβαση,  σε σχέση µε 
εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την Απόφαση Πλαίσιο 
2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την αυτονόητη ανάγκη 
για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε δεν ασχολήθηκαν µε 
το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» προσδιορισµού, όπως ο 
Έλληνας νοµοθέτης. Την ανάγκη αυτή εκπλήρωσε ο Κοσσοβάρος 
νοµοθέτης µε την πετυχηµένη, ως άνω προσπάθειά του. 

                                                
399Βλ. στην παρακάτω ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης :      [accessed 08/03/2014]  
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG 
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Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος, παρατηρούµε πως 
ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης, όχι απλώς αποφεύγει την υπερβολή στην 
απαρίθµηση συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση 
ανηλίκου, αλλά µάλλον είναι ιδιαίτερα λιτός και περιεκτικός στην 
περιγραφή του. Εντάσσοντας στην έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» 
και την περίπτωση της πορνογράφησης «εικονικού» ανηλίκου, θεωρεί 
πορνογράφο, εκείνον που την παράγει («χρησιµοποιώντας» τον ανήλικο 
ακόµη και για την συµµετοχή του σε πορνογραφική παράσταση),   πωλεί, 
διανέµει, προωθεί, προβάλλει, µεταδίδει,  προσφέρει  ή µε κάθε άλλο 
τρόπο την καθιστά διαθέσιµη, την προµηθεύεται και την κατέχει. Ακόµη 
τιµωρεί και εκείνον που είτε επιτρέπει στον ανήλικο είτε σκοπίµως τον 
οδηγεί στο να παρίσταται  σε πορνογραφική παράσταση. Επιπλέον 
τιµωρεί και την συµπεριφορά του δράστη εξοικείωσης ανηλίκων µε την 
πορνογραφία. 
            Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης  
τυποποίησε σε αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε εκείνες τις 
αξιόποινες συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, 
πως  οι ενέργειες της πώλησης, προώθησης, προσφοράς και της µε κάθε 
άλλο τρόπο διάθεσής της, εντάσσονται στις συµπεριφορές, της 
προσφοράς ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, 
περ. β΄ της Σύµβασης), ενώ οι ενέργειες της παραγωγής, διανοµής, 
προβολής, µετάδοσης, προµήθειας και κατοχής είναι ακριβώς 
ταυτόσηµες µε εκείνες,  της δηµιουργίας (του άρθρου 20, παρ.1, περ. α΄, 
της Σύµβασης), της διανοµής ή µετάδοσης του υλικού (του άρθρου 20 
παρ. 1, περ. γ της Σύµβασης),  της  απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, 
περ. δ΄, της Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 
1, περ. ε΄, της Σύµβασης). 
     Κατά τα λοιπά, δεν ποινικοποιείται η περιγραφόµενη συµπεριφορά 
στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ της Σύµβασης, ήτοι της εν γνώσει 
απόκτησης πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, χωρίς όµως αυτό να 
συνιστά και υποχρέωση, καθώς θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 
20 παρ. 4) παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει 
τη τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 
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4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την σε µεγάλο βαθµό προθυµία του Κοσσοβάρου 
νοµοθέτη να υιοθετήσει την συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού 
νοµοθέτη, καθώς από όσες συµπεριφορές επιµένει σε ποινικοποίηση και 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 21 της Σύµβασης, γίνονται αποδεκτές από το 
νοµοθέτη, τουλάχιστον δύο  βασικές µορφές συµπεριφοράς.  
     Συγκεκριµένα, τιµωρείται από τον Κοσοβάρο νοµοθέτη η πρόκληση, 
εξώθηση αλλά και εξαναγκασµός του ανηλίκου για συµµετοχή του σε 
πορνογραφική παράσταση ( περ. α΄ β΄, της 1ης παραγράφου του άρθρου 
21 της Σύµβασης). 
       Απρόθυµος  όµως  στις επιταγές της Σύµβασης εµφανίζεται ο 
νοµοθέτης σε σχέση µε την  «άγρα παιδιών για γενετήσιους σκοπούς» 
(άρθρο 23 της Σύµβασης) την οποία αγνοεί. Το ίδιο όµως απρόθυµος 
εµφανίζεται και σε σχέση µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης, για  τις 
επιβαρυντικές περιστάσεις τέλεσης του αδικήµατος, καθώς δεν λαµβάνει 
υπόψη του καµία από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 
της Σύµβασης. 
     Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές 
περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια 
προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) την όποια 
χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή 
συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» 
προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω 
συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας του δράστη), ε) την από 
κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά πρόσωπα, στ) την διάπραξη 
του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση και ζ) την επαναληπτική 
ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του δράστη.   
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        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
ο νοµοθέτης του Κοσσυφοπεδίου δεν απέφυγε να εξειδικεύσει την 
κοµβικής σηµασίας έννοια «παιδική πορνογραφία»,  υιοθετώντας πλήρως 
τις επιταγές του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), επιπλέον  
προέβη σε µια λιτή, απέριττη και περιεκτική περιγραφή των αξιόποινων 
συµπεριφορών, αγνοώντας όµως κάποιες από τις προβλεπόµενες στη 
Σύµβαση (την περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ 
συµπεριφορά, της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, τις υπόλοιπες συµπεριφορές που σχετίζονται µε την 
«συµµετοχή παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις» του άρθρου 21 της 
Σύµβασης -πλην ασφαλώς των περ. α΄ και β΄, τις οποίες ποινικοποιεί-   
και την συµπεριφορά «άγρας παιδιών για γενετήσιους σκοπούς»  του 
άρθρου 23 της Σύµβασης. Επιπλέον «αδιαφόρησε» για τους  
προτεινόµενους (διά του άρθρου 28 της Σύµβασης) λόγους 
διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που βεβαίως δεν επάγεται ακόµη για 
το Κοσσυφοπέδιο έννοµα αποτελέσµατα, για όσο τουλάχιστο αυτό θα 
παραµένει µη µέλος της Ε.Ε., ωστόσο επειδή διακρίνει κανείς την από 
µέρους του παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας,  αξίζει να 
εξετασθεί το ποινικονοµοθετικό του καθεστώς και υπό το πρίσµα της  
Οδηγίας αυτής. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», διαπιστώνεται η πλήρης 
συµµόρφωση του Κοσσοβάρου νοµοθέτη στις επιταγές της Οδηγίας, 
καθόσον κυριολεκτικά σχεδόν αντιγράφει τον εν λόγω ορισµό. 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
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Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα.  
        Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και 
για την τύχη των σχετικών άρθρων του  ποινικού κώδικα του 
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Κοσσυφοπεδίου, όπου τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής 
πορνογραφίας, καθώς διαπιστώνει κανείς την αναλογική ποινική  
αντιµετώπιση, όλων των συµπεριφορών των τριών πρώτων παραγράφων  
του άρθρου 238 ΠΚ, µε την πρόβλεψη  διαφορετικών και ανάλογης 
βαρύτητας ποινών,  για καθεµία από την κατηγορία των παραπάνω 
συµπεριφορών.  
       Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη κάτι τέτοιο (δηλ. η 
ισοπεδωτική αντιµετώπιση) δεν πρέπει πια να συµβαίνει και πρέπει να 
αλλάξει και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον 
ίδιο, ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων. 
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στα παραπάνω άρθρα συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης.  
 Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο  παραπάνω άρθρο,  µόνο τις 
συµπεριφορές προµήθειας και κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης 
ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές  
πώλησης, προσφοράς, διανοµής, προώθησης, προβολής, µετάδοσης ενώ 
στην κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της παραγωγής 
πορνογραφικού υλικού. ∆ιαπιστώνεται µε ευκολία πως η 
κατηγοριοποίηση αυτή υφίσταται ήδη στο άρθρο 238 ΠΚ, ώστε να 
αναγνωρίζει κανείς δικαιολογηµένα την απόλυτη συµµόρφωση του 
Κοσσοβάρου νοµοθέτη προς την Οδηγία.  
       Οι ποινές επίσης είναι ανάλογα προσαρµοσµένες στις προτεινόµενες 
για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς µε την οδηγία, ώστε  απειλείται και 
ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
2.-  Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του εθνικού νοµοθέτη να 
αποφεύγει να ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό 
υλικό, χωρίς την απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση 
της Οδηγίας γίνεται φανερό πως κάθε εθνικός νοµοθέτης, άρα και ο 
Κοσσοβάρος (εφόσον η χώρα του εντασσόταν κάποτε στην Ε.Ε. 
αποκτώντας προηγουµένως -ανεπιφύλακτη από τα κράτη µέλη της- 
κρατική υπόσταση), χάνει το δικαίωµα µιας τέτοιας επιλογής και 
υποχρεούται να ποινικοποιήσει   και την εν λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη 
φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων 
εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και 
επιτάσσει την τιµώρηση και της απλής ακόµη θέασης τέτοιου 
παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη συµπεριφορά αυτή στην 
κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας. 
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-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Οδηγίας,  "πορνογραφική παράσταση 
είναι η οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, 
µεταξύ άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Από τα ως άνω περιγραφόµενα αδικήµατα ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης  
τυποποιεί σε αξιόποινες πράξεις µόνο εκείνα του άρθρου 4 και µάλιστα 
εκείνο της 2ης παραγράφου εν µέρει.  
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές. 
    Συνεπώς ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης είναι εν µέρει µόνο συνεπής, ως 
προς τις επιταγές της Οδηγίας, καθώς από τις ήδη υπάρχουσες στη 
Σύµβαση, σχετικές προβλέψεις, αποµένει η τιµώρηση των υπολοίπων 
συµπεριφορών της 2ης παρ. του άρθρου 4 όσο και εκείνες των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
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πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση. 
Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. 
      Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
     Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Τόσο η προπεριγραφόµενη συµπεριφορά, όσο όµως και οι 
συµπεριφορές των άρθρων 6 και 21 της Οδηγίας δεν  αντιµετωπίζονται 
από τον Κοσσοβάρο νοµοθέτη. 
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου η όποια ενδεχόµενη 
υιοθέτηση της Οδηγίας, είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν 
νέες συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας. 
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2.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας, 
3α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
3β.- η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας. 
4.- Η στρατολόγηση παιδιού  µε σκοπό την συµµετοχή του σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, η αποκόµιση κέρδους από τη συµµετοχή ή 
άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις, ώστε να υπάρξει πλήρης προσαρµογή στη παρ. 2 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
5.- Η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας και 
6.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
   Πέραν της ως άνω πρόσθετης ποινικοποίησης δεν φαίνεται πως θα 
χρειαζόταν ο Κοσσοβάρος άλλη προσαρµογή των ποινικονοµοθετικών 
του διατάξεων, καθόσον σε σχέση τόσο µε την εξειδίκευση «αορίστων 
εννοιών» κοµβικής σηµασίας, όσο όµως και µε την κατηγοριοποίηση 
αξιόποινων συµπεριφορών, µε αναλογική για καθεµία ποινική 
αντιµετώπιση,  πληρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας, στα άρθρα 228  και 
238 ΠΚ, αντίστοιχα. 

6.11ε  - Συµπεράσµατα 

    Σε αντίθεση µε τους περισσότερους από τους νοµοθέτες  που 
εξετάσαµε και που ακολούθησαν  την συνήθη πρακτική τιµώρησης της 
εν γένει πορνογραφίας, όταν τίθεται στην διάθεση είτε παιδιών, είτε 
γενικότερα ανηλίκων,  ο Κοσσοβάρος νοµοθέτης  ποινικοποίησε την 
συµπεριφορά αυτή όταν αφορά και µόνο παιδοπορνογραφικό υλικό και 
όχι εν γένει πορνογραφικό υλικό. Κυρίως εστίασε στη θυµατοποίηση του 
ανήλικου, ως αντικείµενο και θέµα της πορνογραφίας. 
    Πέτυχε να είναι συγκεκριµένος στη περιγραφή του, σαφής στις 
διαθέσεις  του και σχετικά πιστός στην αρχή της αναλογίας αδίκου και 
ποινής, καθώς ακολούθησε διαβαθµισµένη τιµωρητική στάση απέναντι 
στους δράστες παιδικής πορνογραφίας. Έτσι τα αυστηρότερα πλαίσια 
ποινών επιφύλαξε για τους δράστες παραγωγούς της παιδικής 
πορνογραφίας, ενώ κατά τι ηπιότερα για τους διακινητές της και 
σηµαντικά ηπιότερα για τους κατόχους της.  
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6.12 - Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α400
 

 

6.12α - Άρθρο 226
401

 ΠΚ 
 

ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑ    
 
      Ήδη από την επικεφαλίδα του άρθρου που εισάγει το αδίκηµα της 
πορνογραφίας κατά ανηλίκων στο τουρκικό ποινικό δίκαιο προκαλείται 
τουλάχιστον έκπληξη, όσο όµως και ενδιαφέρον, για το τι θα 
επακολουθήσει. Ο Τουρκικός ποινικός κώδικας έχει πολύ πρόσφατα 
ανασυσταθεί µε το νόµο 5237 της 26/9/2004 και τέθηκε σε ισχύ στις  
1/4/2005402. Έκτοτε έχει υποστεί τροποποιήσεις µε σειρά νόµων και 
µάλιστα πρόσφατων, εκ των οποίων όµως κανείς δεν αφορά στο ως άνω 
αδίκηµα. Στην περίπτωση της Τουρκίας αντιµετωπίζουµε ένα ιδιαίτερο 

                                                
400Για γενικές πληροφορίες περί της πολιτειακής δοµής της χώρας βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., 
Παράρτηµα ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΤ1 
401(Για την πρωτότυπη µορφή του βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΤ2Α) 

Αισχρότητα 
 Άρθρο 226 1. (α) Όποιος δίνει σε ένα παιδί ή του εµφανίζει προϊόντα που περιέχουν άσεµνη 
παράσταση, έντυπου ή ηχητικού υλικού ή του διαβάζει ή προκαλεί το παιδί να διαβάσει ή να ακούσει 
τέτοιο υλικό, (β) Όποιος δείχνει ανοιχτά το περιεχόµενο του εν λόγω υλικού σε µέρη προσιτά ή ορατά 
σε παιδιά ή που τους εµφανίζει ανοιχτά, που τους εκθέτει κατά τρόπο ορατό, που τους διαβάζει ή µιλά 
µαζί τους γι αυτό ή που κάνει τα παιδιά να διαβάσουν ή να µιλήσουν γι αυτό,   (γ) Όποιος παρουσιάζει 
τέτοιο υλικό για  πώληση ή  ενοικίαση κατά τρόπο που να αποκαλύπτει το περιεχόµενο του,                          
(δ) Όποιος υποστηρίζει την πώληση, πωλεί ή   ενοικιάζει τα προϊόντα αυτά σε χώρους εκτός των 
συγκεκριµένων σηµείων πώλησης, (ε) Όποιος δίνει ή διανέµει τα προϊόντα αυτά, µαζί µε τις πωλήσεις 
άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών και ως εκ τούτου τα προσφέρει δωρεάν,  (στ) Όποιος διαφηµίζει τέτοια 
προϊόντα, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες έως δύο έτη και µε χρηµατική ποινή.  
(2) Όποιος µεταδίδει ή δηµοσιεύει άσεµνες παραστάσεις, έντυπου ή ηχητικού υλικού ή που ενεργεί ως 
ενδιάµεσος για το σκοπό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση  από έξι µήνες έως τρία έτη και µε χρηµατική 
ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες. 
(3) Όποιος εκµεταλλεύεται παιδιά για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων,  άσεµνων παραστάσεων, 
έντυπου ή ηχητικού υλικού τιµωρείται µε  φυλάκιση πέντε έως δέκα έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι 
πέντε χιλιάδες ηµέρες. Όποιος φέρνει στη χώρα τέτοιο υλικό, το αναπαράγει, το εµφανίζει προς 
πώληση, το πωλεί, το µεταφέρει,  το αποθηκεύει, το εξάγει, το κατέχει ή το θέτει σε χρήση από άλλους 
τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο έως πέντε έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες. 
(4) Όποιος παράγει, φέρνει στη χώρα, εµφανίζει προς πώληση,  πωλεί,  µεταφέρει,  αποθηκεύει, 
εξάγει,  θέτει σε χρήση από άλλους ή κατέχει προϊόντα  που περιέχουν γραπτό υλικό, καταγραφή ήχου 
ή εικόνων  σεξουαλικών πράξεων που επιδεικνύεται χρήση βίας, σεξουαλικών πράξεων µε ζώα, µε 
ανθρώπινα πτώµατα ή µε άλλα αφύσικα µέσα τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα, έως τέσσερα έτη και 
µε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες. 
(5) Όποιος µεταδίδει ή δηµοσιεύει το περιεχόµενο των προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 
τρία και τέσσερα µέσω του τύπου και των µέσων ενηµέρωσης, ή όποιος ενεργεί ως µεσάζων για το 
σκοπό αυτό ή  κάνει τα παιδιά να βλέπουν, να ακούν ή να διαβάζουν το εν λόγω υλικό τιµωρείται µε 
φυλάκιση από έξι, έως δέκα έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες. 
(6)    Σε νοµικά πρόσωπα επιβάλλονται ειδικά µέτρα ασφαλείας για τα αδικήµατα αυτά. 
(7) Πλην της 3ης παρ. και µε την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στα παιδιά περιορίζεται, οι διατάξεις 
του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα. 
402 Για την έκδοσή του στην αγγλική γλώσσα βλ. την παρακάτω ιστοσελίδα: [accessed 09/02/2014] 
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6872/preview   ενώ για τον ισχύοντα Π.Κ σε 
πρωτότυπη µορφή βλ. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf  [accessed 08/03/2014]. 
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πρόβληµα που αφορά στην προσπάθειά της να αναµορφώσει για ακόµη 
µία φορά τον ποινικό της κώδικα, ανταποκρινόµενη στις ευρωπαϊκές 
επιταγές. ∆υστυχώς δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, έστω και σε 
επίπεδο προθέσεων, ποιες θα είναι οι υπό αναθεώρηση διατάξεις, ώστε 
είµαστε αναγκασµένοι να πραγµατευθούµε το καθεστώς προστασίας των 
ανηλίκων από την πορνογράφησή τους υπό την σηµερινή ισχύουσα 
µορφή του και µε την ρητή µας δέσµευση, να προβούµε στις αναγκαίες 
επισηµάνσεις εφόσον στο µεταξύ ισχύσουν νέες ρυθµίσεις για το κρίσιµο 
ζήτηµα που µας απασχολεί.   
         Το άρθρο που εισάγει το αδίκηµα της πορνογραφίας κατά ανηλίκων 
στο ποινικό δίκαιο φέρει τον αριθµό 226 και επιγράφεται ως 
«αισχρότητα». Αποτελεί το δεύτερο στη σειρά άρθρο του εβδόµου 
κεφαλαίου, των εγκληµάτων κατά των «γενικών ηθών», ενώ το πρώτο 
(άρθρο 225 ΠΚ) επιγράφεται «αναιδείς πράξεις» και ποινικοποιεί την 
δηµόσια σεξουαλική πράξη και την επιδειξιµανία. Το άρθρο 226 ΠΚ 
λοιπόν αποτελείται από επτά παραγράφους. 
         Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου, επιβάλλεται ποινή 
φυλάκισης, από έξι µήνες έως δύο έτη και χρηµατική ποινή σε εκείνον 
που: 
-   ∆ίνει σε ένα παιδί ή του εµφανίζει προϊόντα που περιέχουν άσεµνη 
παράσταση, έντυπου ή ηχητικού υλικού ή του διαβάζει ή προκαλεί το 
παιδί να διαβάσει ή να ακούσει τέτοιο υλικό. 
-    ∆είχνει ανοιχτά το περιεχόµενο του εν λόγω υλικού σε µέρη προσιτά 
ή ορατά σε παιδιά ή που τους εµφανίζει ανοιχτά, που τους εκθέτει κατά 
τρόπο ορατό, που τους διαβάζει ή µιλά µαζί τους γι' αυτό ή που κάνει τα 
παιδιά να διαβάσουν ή να µιλήσουν γι' αυτό. 
-   Υποστηρίζει την πώληση, πωλεί ή   ενοικιάζει τα προϊόντα αυτά σε 
χώρους εκτός των συγκεκριµένων σηµείων πώλησης. 
-  ∆ίνει ή διανέµει τα προϊόντα αυτά, µαζί µε τις πωλήσεις άλλων 
προϊόντων ή υπηρεσιών και ως εκ τούτου τα προσφέρει δωρεάν. 
-   Παρουσιάζει τέτοιο υλικό για  πώληση ή  ενοικίαση κατά τρόπο που 
να αποκαλύπτει το περιεχόµενο του. 
-    ∆ιαφηµίζει τέτοια προϊόντα. 
     Κατά την δεύτερη παράγραφο του άρθρου, τιµωρείται µε φυλάκιση  
από έξι µήνες έως τρία έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες 
ηµέρες, εκείνος που µεταδίδει ή δηµοσιεύει άσεµνες παραστάσεις, 
έντυπου ή ηχητικού υλικού ή που ενεργεί ως ενδιάµεσος για το σκοπό 
αυτό. 
     Στη τρίτη παράγραφο τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής 
πορνογραφίας το οποίο πράττει, όποιος εκµεταλλεύεται παιδιά για την 
παραγωγή τέτοιων προϊόντων,  άσεµνων παραστάσεων, έντυπου ή 
ηχητικού υλικού και τιµωρείται µε  φυλάκιση πέντε έως δέκα έτη και µε 
χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες. Εκείνος δε που φέρνει στη 
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χώρα τέτοιο υλικό, το αναπαράγει, το εµφανίζει προς πώληση, το πωλεί, 
το µεταφέρει,  το αποθηκεύει, το εξάγει, το κατέχει ή το θέτει σε χρήση 
από άλλους, τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο έως πέντε έτη και µε 
χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες. 
     Σύµφωνα µε την τέταρτη παράγραφο του άρθρου, όποιος παράγει, 
φέρνει στη χώρα, εµφανίζει προς πώληση,  πωλεί,  µεταφέρει,  
αποθηκεύει, εξάγει,  θέτει σε χρήση από άλλους ή κατέχει προϊόντα  που 
περιέχουν γραπτό υλικό, καταγραφή ήχου ή εικόνων  σεξουαλικών 
πράξεων που επιδεικνύεται χρήση βίας, σεξουαλικών πράξεων µε ζώα, 
µε ανθρώπινα πτώµατα ή µε άλλα αφύσικα µέσα τιµωρείται µε φυλάκιση 
από ένα, έως τέσσερα έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες 
ηµέρες. 
      Κατά την πέµπτη παράγραφο τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι, έως 
δέκα έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες εκείνος που 
µεταδίδει ή δηµοσιεύει το περιεχόµενο των προϊόντων που αναφέρονται 
στις παραγράφους τρία και τέσσερα, µέσω του τύπου και των µέσων 
ενηµέρωσης, ή όποιος ενεργεί ως µεσάζων για το σκοπό αυτό ή  κάνει τα 
παιδιά να βλέπουν, να ακούν ή να διαβάζουν το εν λόγω υλικό.  
      Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η έβδοµη παράγραφος, κατά την 
οποία, πλην της τρίτης παραγράφου και µε την προϋπόθεση ότι η 
πρόσβαση στα παιδιά περιορίζεται, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρµόζονται σε επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα. 
      Κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιµη αλλά και αναγκαία η εξέταση επικουρικά 
και των άρθρων που αναφέρονται στο σύστηµα ποινών (άρθρα 45, 46, 
47, 48, 49 και 52) αλλά και στις ηλικιακές διακρίσεις των ανηλίκων 
(άρθρο 6)403. 
      Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 45 ΠΚ, οι επιβαλλόµενες ποινές στους 
καταδικασθέντες είναι η φυλάκιση και η χρηµατική ποινή. Ενώ κατά το 
άρθρο 46 ΠΚ, η ποινή της φυλάκισης διακρινεται σε : α) βαρειά ισόβια 
φυλάκιση, β) ισόβια φυλάκιση και γ) φυλάκιση για καθορισµένο χρονικό 
διάστηµα. Η µεν ποινή της βαρειάς ισόβιας φυλάκισης διαρκεί διά βίου 
του καταδικασθέντα και τελεί υπό την άσκηση των µέτρων ασφαλείας 
που καθορίζονται στο νόµο (άρθρο 47 ΠΚ), η δε ποινή της ισόβιας 
φυλάκισης διαρκεί διά βίου του καταδικασθέντα (άρθρο 48 ΠΚ). Τέλος, 
η ποινή της φυλάκισης για ορισµένο χρόνο δεν µπορεί να διαρκεί 
λιγότερο από  ένα µήνα, ούτε περισσότερο από είκοσι χρόνια (άρθρο 49 
ΠΚ). 
     Κατά το άρθρο 6 ΠΚ, «παιδί» είναι το πρόσωπο που δεν συµπλήρωσε 
το 18ο έτος της ηλικίας του. 

                                                
403Για την πρωτότυπη µορφή των άρθρων βλ. Παράρτηµα 6ου κεφ., Παράρτηµα ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΤ2Β. 
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6.12β – Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
     Το άρθρο 226 του τουρκικού ποινικού κώδικα αποτελεί πράγµατι µία 
«πρωτότυπη» διάταξη µε την έννοια της σπάνιας εµφάνισής της, τόσο 
στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, όσο όµως και γενικότερα. Συνιστά 
µια εξωραϊσµένη έκφραση αναχρονισµού του νοµοθέτη καθώς 
χαρακτηρίζεται, αφενός από µία προφανή συντηρητική εκδοχή του 
αδικήµατος της πορνογραφίας κατά ανηλίκων, αφετέρου όµως και 
συγχρόνως από µία ρεαλιστική διάθεση για απάντηση ικανή και  
προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των καιρών. 
    Ο Τούρκος νοµοθέτης γνωρίζει ακριβώς ποιες συµπεριφορές 
συνιστούν απειλή για τα ήθη της κοινωνίας που καλείται  να ρυθµίσει και 
συγχρόνως επιµένει να διατηρεί αλώβητη την πατροπαράδοτη τουρκική 
«αρετή»404 την οποία προφυλάσσει µε στόχο να την παραδώσει το ίδιο 
αλώβητη στις επόµενες γενιές. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί η ως άνω 
διάταξη. 
    Απαρτίζεται από επτά παραγράφους στις οποίες απαριθµούνται και 
περιγράφονται πλείστες όσες αξιόποινες συµπεριφορές που συνωθούνται 
υπό την ψυχολογική ένταση που διακατέχει το νοµοθέτη µήπως του 
διαφύγει ατιµώρητη κάποια ανεπιθύµητη «άσεµνη» συµπεριφορά. Είναι 
ειλικρινής ο νοµοθέτης εντάσσοντας την διάταξη στο κεφάλαιο  των 
εγκληµάτων κατά των «γενικών ηθών», καθόσον αυτή δεν είναι κυρίως 
διάταξη κατά της πορνογράφησης ανηλίκων, παρά µία διάταξη 
συγκέντρωσης  ασέµνων συµπεριφορών που, ως απρεπείς για τα 
τουρκικά ήθη, σπεύδει να τις τιµωρήσει. Ο Τούρκος νοµοθέτης  δεν τελεί 
σε καµία σύγχυση. Συνειδητά επιλέγει µία διάταξη που πράγµατι 
εξυπηρετεί τον σκοπό του να προστατεύσει τα τουρκικά ήθη και ορθά 
της επιφυλάσσει την θέση της ανάµεσα στα εγκλήµατα αυτού του είδους.  

6.12γ – Το έννοµο αγαθό 

     Από όσα προηγήθηκαν καµία αµφιβολία δεν καταλείπεται περί του 
ότι ο Τούρκος νοµοθέτης ενδιαφέρεται για το έννοµο αγαθό των ηθών 
της τουρκικής κοινωνίας, που θεωρεί  πρώτο ιεραρχικά σε προστασία και 
κατά δεύτερο λόγο, ενδιαφέρεται για κάθε άλλο προσωπικό  έννοµο 
αγαθό, είτε αυτό είναι η γενετήσια ελευθερία, η γενετήσια ανηλικότητα 
είτε η γενετήσια προσωπικότητα και αξιοπρέπεια. Προκαλεί ασφαλώς 
ενδιαφέρον, η οπτική του νοµοθέτη που θέτει στο περιθώριο το όποιο 
ατοµικό βλαπτόµενο έννοµο αγαθό και θέτει στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός του το έννοµο αγαθό των χρηστών ηθών.  Στην 
προκείµενη περίπτωση του αδικήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων, η 
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γενετήσια ανηλικότητα δεν απολαµβάνει την προστασία του νοµοθέτη, 
ως ξεχωριστό και αυτόνοµο έννοµο αγαθό αλλά ως εξαρτηµένο, στο 
πλαίσιο και επ’ ευκαιρίας της προστασίας του βασικού έννοµου αγαθού. 
    Βεβαίως το «βλέµµα» του Τούρκου ποινικού νοµοθέτη δεν είναι ξένο 
προς το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον που καλείται να 
ρυθµίσει. Ευεξήγητη λοιπόν η στάση του, καθώς είναι απόλυτα 
προσαρµοσµένη στις ανάγκες της συγκεκριµένης κοινωνίας στην οποία 
απευθύνεται. Είναι µία στάση που δεν επιβάλλεται πειθαναγκάζοντας, 
αλλά αντίθετα προκύπτει, ως µία καθαρή έκφραση του θρησκευτικού και 
κοινωνικού γίγνεσθαι, προς το οποίο οφείλει να συνάδει.  
     Ωστόσο η ανάγκη για µια από κοινού οργανωµένη και συντονισµένη 
απάντηση στο παγκοσµιοποιηµένο έγκληµα, έκφανση του οποίου 
συνιστά και το φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας, προϋποθέτει τη 
συναντίληψη γύρω από  ένα minimum κοινωνικών δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του εγκλήµατος και απαιτεί την συνεργασία 
αλλά κυρίως την αµεσότητα στην απάντηση. Μοναδική µας προσδοκία 
και ευχή αποτελεί, η στο άµεσο µέλλον επιχειρούµενη εκ νέου 
αναµόρφωση του ποινικού κώδικα της Τουρκίας, να αποτελέσει έναν 
αληθινό εκσυγχρονισµό της φιλοσοφίας του, που θα αφορά, όχι τόσο στα 
σχετικά µε τα ζητήµατα που µας απασχολούν άρθρα του, αλλά κυρίως   
σε άρθρα που συγκεντρώνουν τη διεθνή κριτική, για τον προκαλούµενο 
περιορισµό των δηµοκρατικών ελευθεριών στην χώρα.  

6.12δ – Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 

        Το έβδοµο κεφάλαιο του τουρκικού ποινικού κώδικα405, περί των 
εγκληµάτων κατά των «γενικών ηθών», ανοίγει µε το άρθρο 225 που 
επιγράφεται «άσεµνες πράξεις» και τιµωρεί την δηµόσια επίδειξη 
γενετήσιων συµπεριφορών ενώ ακολουθεί το άρθρο 226 που επιγράφεται 
«αισχρότητα» και τιµωρεί συµπεριφορές που σχετίζονται µε «άσεµνο 
υλικό». Το άρθρο 226 ΠΚ αποτελεί µία «πολυδιάταξη» επτά 
παραγράφων, εκ των οποίων µάλιστα η πρώτη περιλαµβάνει έξι εδάφια.  
     Ευδιάκριτη είναι η ένταση που βιώνει ο νοµοθέτης να τιµωρήσει κάθε 
τέτοια συµπεριφορά που σχετίζεται µε «άσεµνο υλικό» και που κατά την 
άποψή του συνιστά κίνδυνο για την ηθική της τουρκικής κοινωνίας. Ως 
µία τέτοια συµπεριφορά που σχετίζεται µε «άσεµνο υλικό» τιµωρεί ο 
Tούρκος νοµοθέτης και την πορνογράφηση των ανηλίκων.  
    Κεντρική έννοια του άρθρου συνιστά το «άσεµνο υλικό». Κατά την 
άποψη του νοµοθέτη, τέτοιο υλικό είναι κάθε προϊόν που περιέχει 
άσεµνη παράσταση σε έντυπο ή ηχητικό υλικό. Προφανώς εννοεί ο 
νοµοθέτης κάθε άσεµνη εικόνα εντυπωµένη σε οπτικοακουστικό υλικό. 

                                                
405 Erol H. Türk Ceza Kanunu Yayın Matbaacılık, 2000, σ. 235 επ.  
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Το πρόβληµα που εύκολα διακρίνει κανείς είναι η χρήση γενικού και 
αόριστου όρου σε έννοια κοµβικής σηµασίας για την δοµή της διάταξης 
και την εν τέλει τιµώρηση του δράστη. Ποια εικόνα ακριβώς και ποια 
παράσταση χαρακτηρίζεται ως άσεµνη, ώστε εντυπωµένη σε 
οπτικοακουστικό υλικό και µε την συνδροµή των υπόλοιπων 
προϋποθέσεων του άρθρου να οδηγεί σε κατάφαση του εγκλήµατος και 
τιµώρηση του δράστη;  
     Ήδη κατά την µέχρι σήµερα εργασία µας συναντήσαµε πολλές 
«δηµοφιλείς» αόριστες έννοιες, βασικές του αδικήµατος της 
πορνoγραφίας ανηλίκων που χρησιµοποίησαν σχεδόν όλοι οι εθνικοί 
νοµοθέτες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. Κυριαρχεί η έννοια του υλικού 
«πορνογραφικού περιεχοµένου» που χρησιµοποιούν σχεδόν όλοι η 
εθνικοί νοµοθέτες της πρώην ενωµένης Γιουγκοσλαβίας, πλην της  
σερβικής οντότητας (Σερπσκα) της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, η έννοια 
του «πορνογραφικού υλικού» που προτίµησε ο νοµοθέτης της 
Βουλγαρίας, και η έννοια της «καταφανώς σεξουαλικής συµπεριφοράς» 
που χρησιµοποίησε τόσο ο νοµοθέτης της σερβικής οντότητας, όσο και ο 
Ρουµάνος νοµοθέτης, ενώ τώρα συναντάµε την ακόµη πιο αόριστη 
έννοια του «άσεµνου υλικού» που προτιµά ο Τούρκος νοµοθέτης. Τον 
προβληµατισµό µας γύρω από την χρήση τέτοιων εννοιών πολλάκις τον 
έχουµε αναπτύξει και θα αποφύγουµε να το πράξουµε πάλι. 
     Γύρω λοιπόν από την συγκεκριµένη έννοια o Τούρκος νοµοθέτης  
συγκεντρώνει όλες τις ανεπιθύµητες συµπεριφορές που κρίνει 
επικίνδυνες και τις τιµωρεί. Συγκεκριµένα λοιπόν κατά την πρώτη 
παράγραφο του άρθρου 226 και το πρώτο εδάφιο αυτής, όποιος δίνει σε 
ένα παιδί ή του εµφανίζει προϊόντα που περιέχουν άσεµνη παράσταση, 
έντυπου ή ηχητικού υλικού ή του διαβάζει ή προκαλεί το παιδί να 
διαβάσει ή να ακούσει τέτοιο υλικό, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι 
µήνες έως δύο έτη και µε χρηµατική ποινή, ενώ µε την ίδια ποινή 
τιµωρείται και όποιος δείχνει ανοιχτά το περιεχόµενο του εν λόγω υλικού 
σε µέρη προσιτά ή ορατά σε παιδιά ή  τους εµφανίζει ανοιχτά, τους 
εκθέτει κατά τρόπο ορατό, τους διαβάζει ή µιλά µαζί τους γι' αυτό ή που 
κάνει τα παιδιά να διαβάσουν ή να µιλήσουν για το υλικό αυτό.  
     Στα πρώτα δύο εδάφια της πρώτης παραγράφου του άρθρου 
ποινικοποιείται η µε κάθε τρόπο παρουσίαση σε παιδί τέτοιου ασέµνου 
υλικού. Βεβαίως αµέσως αναρωτιέται κανείς, εάν ο νοµοθέτης 
αναφερόµενος σε παιδιά, εξαιρεί από την προστασία του, τους 
µεγαλύτερους σε ηλικία ανηλίκους. Όµως κατά τον Τούρκο νοµοθέτη η 
έννοια του παιδιού ταυτίζεται µε την έννοια του ανηλίκου, ήτοι κάθε 
προσώπου που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αυτό 
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προκύπτει από το άρθρο 6 του ποινικού κώδικα406, όπου επεξηγούνται 
όλοι οι χρησιµοποιούµενοι στον ποινικό κώδικα ορισµοί, ανάµεσα στους 
οποίους, κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου και  η έννοια του παιδιού, 
όπως ήδη την επεξηγήσαµε. Συνεπώς για τον Τούρκο νοµοθέτη οι 
ανήλικοι, θεωρούνται παιδιά, επιθυµώντας προφανώς έτσι να δείξει την 
ευαισθησία αλλά και στοργικότητα που τον διακρίνει. 
     Στα επόµενα εδάφια της πρώτης παραγράφου ο νοµοθέτης 
ποινικοποιεί συµπεριφορές που σχετίζονται γενικά µε την πορνογραφία, 
χωρίς να παρουσιάζεται αυτή σε παιδιά. Έτσι µε βάση το τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου, όποιος παρουσιάζει τέτοιο υλικό για  πώληση ή  
ενοικίαση κατά τρόπο που να αποκαλύπτει το περιεχόµενο του αλλά και 
µε βάση το τέταρτο εδάφιο, όποιος υποστηρίζει την πώληση, πωλεί ή   
ενοικιάζει τα προϊόντα αυτά σε χώρους εκτός των συγκεκριµένων 
σηµείων πώλησης τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες έως δύο έτη και 
µε χρηµατική ποινή. Με βάση το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 
τιµωρείται µε την ίδια ποινή και όποιος δίνει ή διανέµει τα προϊόντα 
αυτά, µαζί µε τις πωλήσεις άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών και ως εκ 
τούτου τα προσφέρει δωρεάν, καθώς επίσης και όποιος διαφηµίζει τέτοια 
προϊόντα κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου.  
    ∆ιαπιστώνουµε συνεπώς το ενδιαφέρον του νοµοθέτη για 
συγκεκριµένες συµπεριφορές σχετιζόµενες µε το άσεµνο υλικό 
ανεξάρτητα από το εάν αυτό προσφέρεται σε παιδιά. Εξαιρεί λοιπόν ο 
νοµοθέτης τον απλό κάτοχο τέτοιου υλικού µε την προϋπόθεση πως ούτε 
το διαφηµίζει αλλά ούτε, πολύ περισσότερο, τα πωλεί, ενοικιάζει ή τα 
διανέµει. Επιτρέπεται  όµως µε εξ αντιδιαστολής ερµηνευτική 
προσέγγιση η πώληση ή ενοικίαση του υλικού µε «καλυµµένο» όµως το 
περιεχόµενό του. ∆εν  απαγορεύει επίσης και την παραγωγή τέτοιου 
υλικού που προορίζεται για εµπορία και διάθεση, µέσω κατάλληλων 
σηµείων πώλησης και µε τους ενδεδειγµένους τρόπους, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω. 
      Η ποινή της πρώτης παραγράφου αυξάνεται κατά ένα έτος, εφόσον η 
συµπεριφορά που σχετίζεται µε το άσεµνο υλικό κατατείνει στην ευρεία 
διάδοση του υλικού κυρίως µέσω της δηµοσίευσής της. Έτσι µε βάση την 
δεύτερη παράγραφο του άρθρου τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι µήνες 
έως τρία έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες, όποιος 
µεταδίδει ή δηµοσιεύει άσεµνες παραστάσεις, έντυπου ή ηχητικού υλικού 
ή που ενεργεί ως ενδιάµεσος για το σκοπό αυτό. 
      Η τρίτη παράγραφος είναι που αφορά το αδίκηµα της πορνογραφίας 
κατά ανηλίκων. Με βάση λοιπόν αυτή την παράγραφο η ποινή αυξάνεται 
σε φυλάκιση από πέντε, έως δέκα έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι 
                                                
406  Βλ. Ali Koyuncu, Türk Ceza Kanunu genel hükümler : Uygulayıcı gözüyle yorumu Adalet, 
2006 
 



 445 

πέντε χιλιάδες ηµέρες για εκείνον που εκµεταλλεύεται παιδιά για την 
παραγωγή τέτοιων προϊόντων, άσεµνων παραστάσεων, έντυπου ή 
ηχητικού υλικού. Για εκείνον όµως που  φέρνει στη χώρα τέτοιο υλικό, 
το αναπαράγει, το εµφανίζει προς πώληση, το πωλεί, το µεταφέρει,  το 
αποθηκεύει, το εξάγει, το κατέχει ή το θέτει σε χρήση από άλλους 
τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο έως πέντε έτη και µε χρηµατική ποινή 
µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες.  
      Ο Τούρκος νοµοθέτης προβαίνει σε µία διάκριση της συµπεριφοράς 
εκείνου του δράστη που χρησιµοποιεί τον ανήλικο για την 
πορνογράφησή του και εκείνου που απλώς σχετίζεται µε το παραχθέν 
από αυτή την πορνογράφηση υλικό. Αντίστοιχα ασφαλώς διαφοροποιεί 
και τις επιβαλλόµενες ποινές. Ορθά λοιπόν η επαπειλούµενη ποινή για 
τον δράστη που παράγει τέτοιο υλικό µε την χρησιµοποίηση ανηλίκου 
είναι διάφορη και κατά πολύ αυστηρότερη από εκείνη που 
αντιµετωπίζουν, όσοι στη συνέχεια σχετίζονται µε το υλικό αυτό, υπό 
κάθε ιδιότητα. 
      Ενώ για τον πρώτο δράστη η ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον 
πέντε έτη και έως δέκα έτη, για τους υπόλοιπους δράστες η ποινή είναι 
από δύο έως πέντε έτη. Αυτό που αξίζει κανείς να επισηµάνει πως την 
ίδια ποινή µε τους υπόλοιπους δράστες αντιµετωπίζει και ο απλός 
κάτοχος τέτοιου υλικού.  
      Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου αποτελεί επίσης µία πρωτοτυπία 
του Τούρκου νοµοθέτη που βέβαια είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε την 
φιλοσοφία και το εν γένει πνεύµα του άρθρου. Επεµβαίνει ο νοµοθέτης 
απαγορεύοντας κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται µε πορνογραφικό 
υλικό «ιδιαίτερου χαρακτήρα», όπως εκείνου στο οποίο επιδεικνύεται η 
άσκηση βίας (σαδοµαζοχισµού) ή αφορά επαφές µε ζώα (κτηνοβασίας)  
ή πτώµατα ανθρώπων (νεκροφιλίας) ή µε άλλα αφύσικα µέσα.  
     Ενώ  ο νοµοθέτης επιτρέπει την υπό κάλυψη κυκλοφορία του εν γένει 
πορνογραφικού υλικού, ανεχόµενος τόσο την παραγωγή, εισαγωγή στη 
χώρα, εµπορία και κατοχή τέτοιου υλικού, ωστόσο απαγορεύει κάθε 
δραστηριότητα, όταν το υλικό γίνεται «ιδιαίτερο». Έτσι µε βάση την 
τέταρτη παράγραφο, όποιος παράγει, φέρνει στη χώρα, εµφανίζει προς 
πώληση,  πωλεί,  µεταφέρει,  αποθηκεύει, εξάγει,  θέτει σε χρήση από 
άλλους ή κατέχει προϊόντα  που περιέχουν γραπτό υλικό, καταγραφή 
ήχου ή εικόνων  σεξουαλικών πράξεων που επιδεικνύεται χρήση βίας, 
σεξουαλικών πράξεων µε ζώα, µε ανθρώπινα πτώµατα ή µε άλλα 
αφύσικα µέσα τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα, έως τέσσερα έτη και µε 
χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες.  
     Στην πέµπτη παράγραφο του άρθρου προβλέπονται οι  λόγοι επίτασης 
των ποινών της 3ης και 4ης παραγράφου, όταν είτε το υλικό παιδικής 
πορνογραφίας, είτε το πορνογραφικό υλικό «ιδιαιτέρου χαρακτήρα» 
διαδίδεται ευρέως διά του τύπου ή των µέσων ενηµέρωσης ή 
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προσφέρεται σε παιδιά που προκαλούνται να το αποδεχθούν µε κάθε 
τρόπο. Συγκεκριµένα, όποιος µεταδίδει ή δηµοσιεύει το περιεχόµενο των 
προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους τρία και τέσσερα µέσω 
του τύπου και των µέσων ενηµέρωσης, ή όποιος ενεργεί ως µεσάζων για 
το σκοπό αυτό ή  κάνει τα παιδιά να βλέπουν, να ακούν ή να διαβάζουν 
το εν λόγω υλικό τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι, έως δέκα έτη και µε 
χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ηµέρες.  
      Ενδιαφέρον προκαλεί η διαβάθµιση που εφαρµόζει στο αξιόποινο ο 
Τούρκος νοµοθέτης µε την παράγραφο αυτή, ως εξής: Η µεν παρουσίαση 
του πορνογραφικού υλικού σε παιδιά τιµωρείται µε τις ποινές της πρώτης 
παραγράφου. Η χρησιµοποίηση του ανηλίκου για την δηµιουργία του 
πορνογραφικού υλικού τιµωρείται µε τις ποινές της τρίτης παραγράφου 
αλλά επιπλέον δηµιουργεί µία ακόµη κατηγορία αξιοποίνου, όταν 
παρουσιάζεται στα παιδιά όχι απλά πορνογραφικό υλικό, αλλά υλικό 
παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα αυτή η τρίτη κατηγορία αξιοποίνου 
είναι και η αυστηρότερη καθώς η προβλεπόµενη ποινή είναι φυλάκιση 
από έξι έως δέκα έτη. Στο σηµείο βέβαια αυτό, φαίνεται ότι 
δηµιουργείται µία αντίφαση, όταν για τον µεν δράστη δηµιουργό 
παιδικής πορνογραφίας προβλέπεται ποινή φυλάκισης πέντε έως δέκα 
έτη, για τον δράστη που επιδεικνύει τέτοιο υλικό σε παιδιά η ποινή 
αυστηροποιείται σε φυλάκιση τουλάχιστον έξι ετών.  
      Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τελευταία παράγραφος του 
άρθρου κατά την οποία εξαιρούνται του αξιοποίνου, όταν το φερόµενο 
ως άσεµνο υλικό, τυγχάνει έργο επιστηµονικό, καλλιτεχνικό ή 
λογοτεχνικό και βέβαια µε την προϋπόθεση ότι περιορίζεται η πρόσβαση 
σε παιδιά. Σε κάθε όµως περίπτωση όταν το άσεµνο υλικό είναι υλικό 
παιδικής πορνογραφίας δεν εφαρµόζεται η έβδοµη παράγραφος και άρα 
το αξιόποινο υφίσταται καθώς δεν νοείται κάλυψη ενός τέτοιου υλικού 
από οποιοδήποτε έργο, καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό ή επιστηµονικό. Η 
παρούσα πρόβλεψη θυµίζει και την σχετική ρύθµιση του Έλληνα 
νοµοθέτη, στο άρθρο 30 του Ν. 5060/1931 (περί ασέµνων), κατά το 
οποίο, «…∆εν θεωρούνται άσεµνα τα έργα τέχνης ή επιστήµης και ιδίως 
αυτά που ανήκουν στην πολιτιστική δηµιουργία της ανθρωπότητας ή που 
συµβάλλουν στην προώθηση της ανθρώπινης γνώσης, εκτός από την 
περίπτωση όπου προσφέρονται προς πώληση, πωλούνται ή παρέχονται 
ειδικά, σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών και για σκοπούς άλλους, 
εκτός από τη σπουδή…». 

6.12ε-  Η τουρκική ρύθµιση και το διεθνές περιβάλλον 
      Η Τουρκία συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από  25/6/1973, είναι κράτος 
µέλος του Ο.Η.Ε. από  24/10/1945, κράτος µέλος του Συµβουλίου της 
Ευρώπης από τις 9/8/1949 και υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ε.Έ. από 
τον ∆εκέµβριο του 1999. 
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      Αν και κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, δηµιουργεί 
µεγάλα ερωτηµατικά το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία υπέγραψε την 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του παιδιού 
από την γενετήσια εκµετάλλευση και κακοποίηση, στις 25/10/2007,  την 
επικύρωσε407 πέντε έτη µετά, χωρίς ωστόσο ακόµη να προσαρµόσει τις 
σχετικές διατάξεις του ποινικού της κώδικα.. Για τον λόγο αυτό 
παρουσιάζει ενδιαφέρον η προσπάθεια ανίχνευσης του βαθµού 
απόκλισης του ποινικονοµοθετικού της καθεστώτος, από το 
προτεινόµενο,  τόσο στην ανωτέρω Σύµβαση,  όσο όµως και στην 
εκδοθείσα Οδηγία της Ε.Ε. µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
  Α1) Αναφερθήκαµε ήδη στην παντελή απουσία προσπάθειας του 
Τούρκου νοµοθέτη για εξειδίκευση της αόριστης έννοιας που 
χρησιµοποιεί  «άσεµνο υλικό».  Ορισµός της  κοµβικής σηµασίας έννοιας 
«υλικό παιδικής πορνογραφίας» και µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος 
και κατά τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα 
σχεδόν τα διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη 
Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής 
πορνογραφίας είναι «οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να 
συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια 
συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός 
παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους...». 
     Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση  «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφορά» εξειδικεύεται στη σηµείωση µε αριθµό 143 της 
αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης, ως  η συµπεριφορά που 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πραγµατικές ή προσοµοιωµένες 
ενέργειες: α) συνουσία, συµπεριλαµβανοµένης της επαφής γεννητικών 
οργάνων, του στόµατος και γεννητικών οργάνων, της επαφής πρωκτού 
και γεννητικών οργάνων ή στόµατος και πρωκτού, µεταξύ των παιδιών, ή 
µεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου  
β)  κτηνοβασία γ) αυνανισµός δ) σαδιστική ή µαζοχιστική κακοποίηση  
ε)  ασελγή επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής χώρας 
παιδιού. Η κατά τι λοιπόν βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού 
προσδιορισµού της έννοιας «σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την 
Σύµβαση,  σε σχέση µε εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την 
Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την 

                                                
407Βλ στις παρακάτω ιστοσελίδες [accessed 08/03/2014], η πρώτη του Συµβουλίου της Ευρώπης :              
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG  και για τον επικυρωτικό νόµο βλ  http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=67558  
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αυτονόητη ανάγκη για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε 
δεν ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» 
προσδιορισµού, όπως ο Έλληνας νοµοθέτης. 
       Ο Τούρκος νοµοθέτης δεν ασχολήθηκε µε το ζήτηµα προσδιορισµού 
της αόριστης έννοιας  που χρησιµοποιεί, παρά τις αντίθετες προς τούτο 
επιταγές της Σύµβασης, πολύ περισσότερο δε χρησιµοποιεί την έννοια 
που τουλάχιστον στη Σύµβαση εξειδικεύεται.  
Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος, παρατηρούµε πως 
ο Τούρκος νοµοθέτης, υποπίπτει σε µία υπερβολή στην απαρίθµηση 
συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση ανηλίκου. 
Αδιαφορώντας για την περίπτωση του πορνογραφηθέντος «εικονικού 
ανηλίκου», θεωρεί πορνογράφο, εκείνον που  παράγει 
(«εκµεταλλευόµενος» τον ανήλικο)  εισάγει, αναπαράγει, εµφανίζει προς 
πώληση, πουλά, µεταφέρει, αποθηκεύει, το εξάγει,  κατέχει ή θέτει σε 
χρήση από άλλους το «άσεµνο υλικό», ενώ καθιστά τις συµπεριφορές 
αυτές,  διακεκριµένες, όταν το «άσεµνο υλικό» (παιδικής πορνογραφίας),  
διαδίδεται ευρέως διά του τύπου ή των µέσων ενηµέρωσης ή 
προσφέρεται σε παιδιά που προκαλούνται να το αποδεχθούν µε κάθε 
τρόπο.  
            Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που ο Τούρκος νοµοθέτης  
τυποποίησε σε αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε εκείνες τις 
αξιόποινες συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, 
πως  οι ενέργειες της εµφάνισης για πώληση, της πώλησης, της 
αναπαραγωγής και της θέσης σε χρήση από τρίτους, εντάσσονται στις 
συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης παιδοπορνογραφικού υλικού 
(άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης), ενώ οι ενέργειες της 
παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, αποθήκευσης, µεταφοράς και κατοχής 
είναι σχεδόν ταυτόσηµες µε εκείνες,  της δηµιουργίας (του άρθρου 20, 
παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της  απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, 
περ. δ΄, της Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 
1, περ. ε΄, της Σύµβασης). 
     Κατά τα λοιπά, δεν ποινικοποιείται η περιγραφόµενη συµπεριφορά 
στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ της Σύµβασης, ήτοι της εν γνώσει 
απόκτησης πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της 
τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας, χωρίς όµως αυτό να 
συνιστά και υποχρέωση, καθώς θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 
20 παρ. 4) παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει 
τη τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 
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2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την απροθυµία του Τούρκου νοµοθέτη να υιοθετήσει 
την συγκεκριµένη επιταγή του υπερεθνικού νοµοθέτη, καθώς από όσες 
συµπεριφορές επιµένει εκείνος σε ποινικοποίηση και περιλαµβάνονται 
στο άρθρο 21 της Σύµβασης, δε γίνεται αποδεκτή από το νοµοθέτη, ούτε 
µια.  Απρόθυµος  όµως  στις επιταγές της Σύµβασης εµφανίζεται ο 
νοµοθέτης και σε σχέση µε την  «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης) την οποία επίσης αγνοεί. 
     Αξίζει όµως να επισηµάνουµε την εν µέρει   ανταπόκριση του 
Τούρκου νοµοθέτη, στις απαιτήσεις της Σύµβασης, σε σχέση µε το 
ζήτηµα των επιβαρυντικών περιστάσεων τέλεσης του αδικήµατος, καθώς 
από τις περιλαµβανόµενες, ως τέτοιες, στο άρθρο 28 της Σύµβασης, 
φαίνεται πως  λαµβάνει υπόψη του, τουλάχιστον µια από αυτές.  
     Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές 
περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια 
προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) την όποια 
χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή 
συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» 
προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω 
συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας του δράστη), ε) την από 
κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά πρόσωπα, στ) την διάπραξη 
του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση και ζ) την επαναληπτική 
ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του δράστη.  Από τις ως άνω 
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περιπτώσεις επιβαρυντικών περιστάσεων,  κρίθηκε από το νοµοθέτη, 
άξια τυποποίησης, η περ. γ΄, διά της 5ης παρ. του άρθρου 226 ΠΚ.  
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
ο Τούρκος νοµοθέτης  απέφυγε να εξειδικεύσει την κοµβικής σηµασίας 
έννοια που χρησιµοποιεί «άσεµνο υλικό» αδιαφορώντας για τις επιταγές 
του υπερνοµοθέτη στη Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 2), επιπλέον  προέβη σε 
µια υπερβολική σώρευση αξιόποινων συµπεριφορών, αγνοώντας όµως 
κάποιες από τις προβλεπόµενες στη Σύµβαση (την περιγραφόµενη στο 
άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ συµπεριφορά, της εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της τεχνολογίας της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, όλες τις συµπεριφορές που σχετίζονται 
µε την «συµµετοχή παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις» του άρθρου 
21 της Σύµβασης    και την συµπεριφορά «άγρας παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς»  του άρθρου 23 της Σύµβασης. Επιπλέον «αδιαφόρησε» για 
τους περισσότερους από τους προτεινόµενους (διά του άρθρου 28 της 
Σύµβασης) λόγους διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που βεβαίως δεν επάγεται ακόµη για 
την Τουρκία έννοµα αποτελέσµατα, εφόσον παραµείνει εκκρεµής η 
ένταξή της στην Ε.Ε. Ωστόσο δεδοµένης της σταθερής βούλησης της 
χώρας για ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής της και υπό την 
προοπτική αυτή, καθίσταται απόλυτα ενδιαφέρον,  να εξετασθεί το 
ποινικονοµοθετικό της καθεστώς και υπό το πρίσµα της Οδηγίας αυτής. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», τίθεται πλέον επιτακτικό το 
ζήτηµα, της ανάγκης να προβεί ο  Τούρκος νοµοθέτης σε εξειδίκευση της 
αόριστης έννοιας που χρησιµοποιεί και µάλιστα κατά τον τρόπο που 
εξειδικεύεται στο  άρθρο 2 περ. β΄ της Οδηγίας η έννοια του «υλικού 
παιδικής πορνογραφίας» και συµπεριλαµβάνοντας και το στοιχείο της 
πορνογράφησης «εικονικού ανήλικου», κατά τον συγκεκριµένο τρόπο 
περιγραφής που γίνεται στην Οδηγία. 
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Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 
Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 

τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
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της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα.  
         Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και 
για την τύχη του σχετικού άρθρου του τουρκικού ποινικού κώδικα, όπου 
τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, καθώς διαπιστώνει 
κανείς την ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων σχεδόν των 
συµπεριφορών της 3ης παρ. του άρθρου 226 ΠΚ, µε την πρόβλεψη  της 
ίδιας ποινής,  για όλες τις συµπεριφορές.  
       Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη κάτι τέτοιο (δηλ. η 
ισοπεδωτική αντιµετώπιση) δεν πρέπει πια να συµβαίνει και πρέπει να 
αλλάξει και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον 
ίδιο, ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων. 
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στα παραπάνω άρθρα συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης.  
    Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο  παραπάνω άρθρο,  µόνο τις 
συµπεριφορές εισαγωγής, εξαγωγής, αποθήκευσης, µεταφοράς και 
κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης ποινικής απαξίας κατηγορία θα 
περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές  της εµφάνισης για πώληση, της 
πώλησης, της αναπαραγωγής και της θέσης σε χρήση από τρίτους  ενώ 
στην κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της παραγωγής 
πορνογραφικού υλικού. Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να 
προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς 
µε την οδηγία, µε ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο ποινών. 
2.-  Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του εθνικού νοµοθέτη να 
αποφεύγει να ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό 
υλικό, χωρίς την απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση 
της Οδηγίας γίνεται φανερό πως κάθε εθνικός νοµοθέτης, άρα και ο 
Τούρκος (εφόσον η χώρα του ενταχθεί στην Ε.Ε.), χάνει το δικαίωµα 
µιας τέτοιας επιλογής και υποχρεούται να ποινικοποιήσει   και την εν 
λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο υπερνοµοθέτης δεν αφήνει 
περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ µέρους των εθνικών νοµοθετών -
όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και επιτάσσει την τιµώρηση και της 
απλής ακόµη θέασης τέτοιου παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη 
συµπεριφορά αυτή στην κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας. 
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
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τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2,  "πορνογραφική παράσταση είναι η 
οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, µεταξύ 
άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές. 
      Από τα ως άνω περιγραφόµενα αδικήµατα ο Τούρκος νοµοθέτης  
παραλείπει να ποινικοποιήσει οποιαδήποτε από αυτά, ώστε µε την 
υιοθέτηση της Οδηγίας να είναι υποχρεωµένος στην απόλυτη τιµώρηση 
όλων των ως άνω συµπεριφορών. 
  -      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής 
ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της 
Οδηγίας αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη 
έχουµε σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές 
πράξεις των αδικηµάτων της οδηγίας. 
    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
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«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση. 
Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό.  
     Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
     Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Τόσο η προπεριγραφόµενη συµπεριφορά, όσο όµως και οι 
συµπεριφορές των άρθρων 6 και 21 της Οδηγίας δεν  αντιµετωπίζονται 
από τον Τούρκο νοµοθέτη. 
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της Τουρκίας η υιοθέτηση της Οδηγίας, 
είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες συµπεριφορές και 
συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας. 
2.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας, 
3α.- η διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη 
αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6 και  
3β.- η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας. 
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4.- Η πρόκληση της συµµετοχής παιδιού  σε πορνογραφικές παραστάσεις 
ή η στρατολόγησή του για τον ίδιο σκοπό, η αποκόµιση κέρδους από τη 
συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, ώστε να υπάρξει  προσαρµογή στη παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας. 
5.- Η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», ώστε να υπάρξει 
προσαρµογή στο άρθρο 6 της Οδηγίας και 
6.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
7.- Η χρήση εξαναγκασµού ή βίας προκειµένου να συµµετάσχει παιδί σε 
πορνογραφικές παραστάσεις ή η χρήση απειλής απέναντί του προς τον 
σκοπό αυτό, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του άρθρου 3 της 
Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της  οδηγίας θα υποχρεώσει τον Τούρκο ποινικό νοµοθέτη να 
κατηγοριοποιήσει τις αξιόποινες συµπεριφορές που θα περιγράφει  στο 
άρθρο 226 ΠΚ και σύµφωνα µε την προτεινόµενη ως άνω 
κατηγοριοποίηση, µε αναλογική τιµώρηση κάθε κατηγορίας 
συµπεριφοράς και µε τα πλαίσια ποινών που προτείνονται από την 
Οδηγία. 

6.12στ -   Συµπεράσµατα 

         Από την ανάλυση του άρθρου 226 ΠΚ που προηγήθηκε 
δικαιολογηµένα συµπεραίνει κανείς  πως ο Τούρκος νοµοθέτης 
προστατεύει πληµµελώς το ανήλικο πρόσωπο που πασχίζει να βρει 
καταφύγιο στις εθνικές νοµοθεσίες για την εγκληµατική συµπεριφορά 
της πορνογράφησής του. Ήδη αναφερθήκαµε στο ζήτηµα καταρχήν της 
φιλοσοφίας που διέπει τον Τούρκο νοµοθέτη σχετικά µε το 
προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό. Το πρόβληµα δυστυχώς όµως δεν 
έγκειται µόνο στη φιλοσοφία του νοµοθέτη αλλά πολύ περισσότερο και 
στην ουσία της διάταξης που προέβλεψε, ως απάντηση στο αδίκηµα της 
πορνογραφίας κατά ανηλίκων. Η χρήση του όρου «müstehcen», ήτοι 
«άσεµνο» για το παράνοµο υλικό δηµιουργεί το πρώτο αξεπέραστο 
πρόβληµα. Βασίζει την περιγραφή όλων των εγκληµατικών 
συµπεριφορών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 226 ΠΚ στην έννοια 
αυτή. Μία διάταξη που φέρει σε κάποια παράγραφό της, την απάντηση 
του νοµοθέτη στο φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας στηρίζεται σε 
µία τόσο αόριστη και υποκειµενική έννοια. Ο δράστης της τρίτης 
παραγράφου του άρθρου 226 ΠΚ χρησιµοποιεί τον ανήλικο για την 
παραγωγή τέτοιου άσεµνου υλικού. Με ποιο τρόπο χρησιµοποιείται ο 
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ανήλικος για να είναι αξιόποινη η συµπεριφορά του δράστη; Για 
παράδειγµα ο ανήλικος που κατά την παραγωγή ασέµνου υλικού 
χρησιµοποιείται από τον δράστη, ως απλός βοηθός δηµιουργίας ενός 
κατάλληλου σκηνικού ή περιβάλλοντος περιλαµβάνεται στην εµβέλεια 
της διάταξης; ∆εν συγκεκριµενοποιείται συνεπώς ούτε αυτή η γενική 
έννοια της «χρησιµοποίησης» του ανηλίκου από τον δράστη.  
      Ο  ποινικός νοµοθέτης  αρχικά  διακηρύττει και µε την επικεφαλίδα 
ακόµη του άρθρου 226 ΠΚ πως τον προβληµατίζει η «αισχρότητα» και 
αυτήν επιχειρεί να καταπολεµήσει. Επ’ ευκαιρία λοιπόν τιµώρησης κάθε 
«αισχρής» συµπεριφοράς, τιµωρεί και αυτή την επίσης «αισχρή» 
συµπεριφορά του πορνογράφου ανηλίκων. 
     Ωστόσο αξίζει να επιµείνουµε στην βαθµό της έντασης µε την οποία ο 
Τούρκος νοµοθέτης τιµωρεί τον εν λόγω δράστη. Συναντούµε ίσως για 
πρώτη φορά αυστηρότερη τιµώρηση από εκείνη του Έλληνα νοµοθέτη. 
Επιπλέον οφείλουµε να αναγνωρίσουµε µία σχετικά ορθολογική 
κατανοµή του αξιοποίνου ανάµεσα στους σχετιζόµενους µε υλικό 
παιδικής πορνογραφίας δράστες.  
     Από τα ανωτέρω συµπεραίνουµε πως ο Τούρκος νοµοθέτης, ως προς 
την απειλή των ποινικών κυρώσεων, κρίνεται συνεπής έναντι των 
διεθνών επιταγών για αυστηρή τιµώρηση της πορνογραφίας ανηλίκων. 
Υπολείπεται όµως σε σχέση µε τον χαρακτηρισµό του αδικήµατος, την 
αντικειµενικότερη περιγραφή του αλλά και την κατάταξή του στο 
σύστηµα των αξιών του, ανάλογα µε την αντικειµενική βλάβη ή 
διακινδύνευση του έννοµου αγαθού. 
      ∆ιατηρούµε ωστόσο δικαιολογηµένα την ελπίδα αλλά και την 
προσδοκία πως µε την βέβαιη, πλην µέλλουσα, αναθεώρηση του 
τουρκικού ποινικού κώδικα, θα τύχει της προσοχής του νοµοθέτη και η 
εν λόγω «βασανισµένη» διάταξη, αναµορφωµένη στη κατεύθυνση που 
επιζητούν οι διεθνείς συµβάσεις, όπως ήδη περιγράψαµε. 
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   6.13 -  Κ Υ Π Ρ Ο Σ 

 

6.13α - Άρθρο 11 Ν. 87(Ι)/2007408 

  
         Το Ποινικό ∆ίκαιο στην Κύπρο περιλαµβάνει τον Ποινικό Κώδικα, 
που αποτελεί κωδικοποίηση των βασικών παραβατικών συµπεριφορών 
που χρήζουν της αντιµετώπισης της οργανωµένης κοινωνίας, αλλά και 
όλους τους άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους που αποσκοπούν στην 
αντιµετώπιση µιας συγκεκριµένης παραβατικής συµπεριφοράς, όπως οι 
νόµοι για τη Βία στην Οικογένεια, για τη Βία στα Γήπεδα, για την 
Σεξουαλική Εκµετάλλευση προσώπων κ.λ.π. Πέραν τούτων, σε κάθε 
νόµο υπάρχουν και συγκεκριµένες διατάξεις που καθιστούν ποινικά 
αδικήµατα, συγκεκριµένες συµπεριφορές που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο του νόµου. 
      Ο Ποινικός Κώδικας που ισχύει σήµερα έχει ετοιµαστεί και τεθεί σε 
ισχύ, πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου από την Αγγλία το 1959. Στη 
δεκαετία του 1990 µεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και έχει ήδη 
τροποποιηθεί, από την αρχική ψήφισή του, περισσότερες από  40 φορές, 
στα επί µέρους άρθρα του. 
    Το Πρώτο Μέρος του Κώδικα περιλαµβάνει γενικές διατάξεις που 
αφορούν την ερµηνεία κάποιων όρων που περιέχονται στο νόµο και το 
πότε έχει εφαρµογή ο Κώδικας, εντός και εκτός της εδαφικής κυριαρχίας 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ακολουθούν οι γενικές διατάξεις για την 
ποινική ευθύνη των δραστών. Στο επόµενο τµήµα καθορίζονται τα 
ζητήµατα συµµετοχής στο έγκληµα και ακολουθεί η περιγραφή του 
συστήµατος ποινών. Στο ∆εύτερο Μέρος του Κώδικα  περιγράφονται 
όλα τα ποινικά αδικήµατα που τιµωρούνται µε βάση τον ποινικό κώδικα 
και αποτελούν τον κορµό του ποινικού συστήµατος.  
    Πέραν αυτών των αδικηµάτων, σε κάθε νόµο υπάρχουν ποινικές 
διατάξεις οι οποίες ποινικοποιούν ανθρώπινες συµπεριφορές που 
αποτελούν αντικείµενο αυτού του ειδικού νόµου. 
Τυποποιούνται λοιπόν αδικήµατα: 
1. Εναντίον της ∆ηµόσιας Τάξης, όπως εσχάτη προδοσία, διέγερση σε 
ανταρσία, εξύβριση του αρχηγού της Πολιτείας, κατασκοπεία κλπ, 

                                                
408Για το νόµο σε πρωτότυπη µορφή (που παρά την τροποποίηση του από το Ν. 13(Ι)2012, δεν 
θίχτηκαν οι κρίσιµες διατάξεις, καθώς η τροποποίηση αφορούσε σε άλλα διαδικαστικά ζητήµατα, 
όπως η σύνθεση της Πολυθεµατικής Συντονιστικής Οµάδας)  βλ. στην ιστοσελίδα:   
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/All/66FEA10FB43FE8E0C22574190038CFD7/$file/nomos
%20emporias%20prosopon.pdf?OpenElement   [accessed  08/03/2014] 
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2. Εναντίον της Κοινωνικής Τάξης, όπως συµµετοχή σε Παράνοµο 
Σύνδεσµο και Εγκληµατική Οργάνωση, οχλαγωγία, συµπλοκή, µέθη, 
δηµόσια εξύβριση, κλπ, 
3. Εναντίον της Άσκησης Νόµιµης Εξουσίας, όπως δεκασµός ∆ηµόσιου 
Λειτουργού, κατάχρηση εξουσίας, ψευδορκία, καταστροφή αποδεικτικού 
υλικού, απόδραση κρατουµένου, παραµέληση υπηρεσιακού καθήκοντος 
από δηµόσιο λειτουργό, κλπ, 
4. Που παραβλάπτουν γενικά  το Κοινό, όπως αδικήµατα κατά των ηθών 
(βιασµός, µαστροπεία, απαγωγή, αιµοµιξία, άσεµνη επίθεση κλπ.), 
αδικήµατα σχετικά µε το γάµο (διγαµία, κλοπή παιδιού κλπ), αδικήµατα 
οχληρίας, δυσφήµησης και προσβολής µνήµης αποθανόντα, κλπ, 
5. Εναντίον του Προσώπου, όπως φόνος εκ προµελέτης, ανθρωποκτονία, 
πρόκληση σωµατικών βλαβών, επίθεση, κλπ, 
6. Εναντίον της Περιουσίας, όπως κλοπή, ληστεία, παράνοµη είσοδος σε 
ξένη περιουσία, διάρρηξη, ψευδείς παραστάσεις, κλεπταποδοχή, 
πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία, εµπρησµός, κλπ. 
      Το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας τυποποποιείται ως αδίκηµα 
στο Κυπριακό ποινικό σύστηµα, µε το Ν. 87 (Ι)/2007, όπως αυτός 
δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
αρ. 4133/13.7.2007, «Περί της καταποµέλησης της εµπορίας και της 
Εκµετάλλευσης προσώπων και της Προστασίας των θυµάτων» και 
συγκεκριµένα στο άρθρο 11409, που αποτελείται από δύο παραγράφους.  
       Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου, διαπράττει αδίκηµα  
εκείνος που : α) παράγει παιδική πορνογραφία β) διανέµει, διαδίδει, 
µεταδίδει παιδική πορνογραφία, µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, 
συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού συστήµατος γ) προσφέρει, 
παρέχει πληροφορίες, ως προς τον τρόπο που µπορεί να καταστεί 
διαθέσιµη ή καθιστά διαθέσιµη παιδική πορνογραφία, µε οποιοδήποτε 
τρόπο ή µέσο συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού συστήµατος, 
δ)αποκτά ή κατέχει παιδική πορνογραφία σε ηλεκτρονική ή έντυπη 

                                                
409  Αρθρο 11  (1)Οποιος α) παράγει παιδική πορνογραφία β) διανέµει, διαδίδει, µεταδίδει 
παιδική πορνογραφία, µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο συµπεριλαµβανοµένου και µέσω ηλεκτρονικού 
συστήµατος γ) προσφέρει, παρέχει πληροφορίες, ως προς τον τρόπο που µπορεί να καταστεί διαθέσιµη 
ή καθιστά διαθέσιµη παιδική πορνογραφία, µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο συµπεριλαµβανοµένου και 
µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος δ) αποκτά ή κατέχει παιδική πορνογραφία σε ηλεκτρονική ή έντυπη 
µορφή, ε) προσκαλεί παιδί µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο για συµµετοχή σε παιδική 
πορνογραφία διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα δέκα ετη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 25.000 λιρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 
 (2) Οι πράξεις του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου, δεν συνιστούν αδίκηµα στην περίπτωση 
των παρ. α και β εφόσον η παραγωγή και η κατοχή εικόνων παιδιών  που έχουν φθάσει την ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης  γίνεται µε την συγκατάθεσή τους και αποκλειστικά προς ιδίαν χρήση: 
Νοείται ότι η συγκατάθεση του θύµατος δε θεωρείται έγκυρη, εάν για την επίτευξή της υπήρξε 
κατάχρηση θέσης ή υπήρξε δόλια χρήση της µεγαλύτερης ηλικίας, της ωριµότητας, της θέσης, της 
κοινωνικής κατάστασης,  της πείρας ή της εξάρτησης του θύµατος από το πρόσωπο που διαπράττει τα 
αδικήµατα του εδαφίου. 
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µορφή, ε) προσκαλεί παιδί µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο για 
συµµετοχή σε παιδική πορνογραφία και σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ή σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις 25.000 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
       Κατά την δεύτερη παράγραφο του άρθρου, οι πράξεις της 1ης παρ. 
δεν συνιστούν αδίκηµα στην περίπτωση των περ. α΄ και β΄, εφόσον η 
παραγωγή και η κατοχή εικόνων παιδιών , που έχουν φθάσει την ηλικία 
της σεξουαλικής συναίνεσης,  γίνεται µε την συγκατάθεσή τους και 
αποκλειστικά προς ιδίαν χρήση. Εννοείται ότι η συγκατάθεση του 
θύµατος δε θεωρείται έγκυρη, εάν για την επίτευξή της υπήρξε 
κατάχρηση θέσης ή υπήρξε δόλια χρήση της µεγαλύτερης ηλικίας, της 
ωριµότητας, της θέσης, της κοινωνικής κατάστασης,  της πείρας ή της 
εξάρτησης του θύµατος από το πρόσωπο που διαπράττει τα αδικήµατα 
του εδαφίου. 
      Επιπλέον όµως αξίζει να αναφερθούµε και στις εξειδικεύσεις 
κρίσιµων αόριστων εννοιών, στις οποίες προβαίνει ο νοµοθέτης, στο 
άρθρο 2 του νόµου, σύµφωνα µε τις οποίες: «Παιδί» σηµαίνει πρόσωπο 
ηλικίας  κάτω των 18 ετών, «Παιδική πορνογραφία» σηµαίνει το 
πορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται ή παριστάνεται α) υπαρκτό 
πρόσωπο που συµµετέχει ή επιδίδεται σε πράξη µε σεξουαλικό 
χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένης της άσεµνης επίδειξης γεννητικών 
οργάνων ή της ηβικής χώρας του παιδιού ή β) υπαρκτό πρόσωπο το 
οποίο  εµφανίζεται, ως παιδί που συµµετέχει ή επιδίδεται στις 
αναφερόµενες στη περ. α΄ του  παρόντος ορισµού πράξεις ή γ) 
ρεαλιστικές εικόνες που παριστάνουν παιδί να συµµετέχει ή επιδίδεται 
στις αναφερόµενες στη περ. α΄ του  παρόντος ορισµού πράξεις,  «πράξη 
µε σεξουαλικό χαρακτήρα» περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, συνουσία 
µεταξύ παιδιών ή παιδιού και ενήλικα του ίδιου ή αντίθετου φύλλου, 
στοµατικό έρωτα, κτηνοβασία, αυνανισµό, σαδιστική ή µαζοχιστική 
συµπεριφορά στα πλαίσια της σεξουαλικής πράξης και τέλος, η 
«σεξουαλική εκµετάλλευση» περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα και α) τον 
εξαναγκασµό προσώπου σε πορνεία ή σε συµµετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις ή την κερδοσκοπία ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
εκµετάλλευση προσώπου για παρόµοιους σκοπούς. β) την εισαγωγή, 
εξώθηση, παρότρυνση , στρατολόγηση ή οργάνωση ή κατεύθυνση 
προσώπου στη πορνεία ή σε συµµετοχή σε θεάµατα πορνογραφίας. 
     Μετά τις παραπάνω ερµηνευτικές οριοθετήσεις των κρίσιµων εννοιών 
που χρησιµοποιεί ο νοµοθέτης, πρέπει να αναφερθούµε και στο άρθρο 10 
του νόµου που αφορά στη σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και 
σύµφωνα µε το οποίο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκείνος εκµεταλλεύεται 
σεξουαλικά ή εκπορνεύει παιδί. 
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     Τέλος µε βάση το άρθρο 12 του νόµου,  θεωρούνται επιβαρυντικές 
περιστάσεις: (α) εάν µε την διάπραξη του ποινικού αδικήµατος  από 
πρόθεση του δράστη ή βαρειά του αµέλεια εκτέθηκε σε κίνδυνο η ζωή 
του θύµατος β) εάν το ποινικό αδίκηµα διαπράχθηκε εναντίον θύµατος 
«ιδιαιτέρως ευάλωτου», ενώ τέτοιο θύµα θεωρείται εκείνο που δεν έχει 
συµπληρώσει την ηλικία των δώδεκα ετών ή είναι παιδί µε ειδικές 
ανάγκες, γ) εάν κατά τη διάπραξη του αδικήµατος χρησιµοποιήθηκε βία 
ή προξενήθηκε βαριά σωµατική βλάβη στο θύµα και δ) εάν το ποινικό 
αδίκηµα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης, όπως αυτή 
καθορίζεται στο άρθρο 63Β του Ποινικού Κώδικα. 

6.12β – Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
      Η περίπτωση της Κυπριακής τιµώρησης της παιδικής πορνογραφίας 
µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου συνιστά µία πιστή τήρηση των 
διεθνών επιταγών, σχετικά µε τη δέουσα νοµοθετική απάντηση εκ µέρους 
των εθνικών νοµοθετών, στο φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας. 
      Με δύο λιτές, σύντοµες και περιεκτικές παραγράφους στο άρθρο 11 
του νόµου -συνδυαζόµενες µε τα προαναφερόµενα άρθρα 2, 10 και 12- ο 
Κύπριος νοµοθέτης απαντά πλήρως σε όλα σχεδόν τα ζητήµατα που ο 
εκάστοτε διεθνής νοµοθέτης επιζητεί να θίγονται. Χωρίς να επιδίδεται σε  
άσκοπη σώρευση ασαφών και αλληλοκαλυπτόµενων τρόπων τέλεσης του 
αδικήµατος και δίχως να επιζητά την  «πρωτοτυπία» στη σύλληψη 
κοµβικών αλλά συγχρόνως, ασαφών και αορίστων εννοιών, υιοθετεί, 
κριτικά κατά την άποψή µας, ό,τι ο υπερνοµοθέτης έθεσε στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντός του, στο βαθµό που υπηρετείται ο σκοπός του Νόµου. 
     Ο Σκοπός  θέσπισης του νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 3,  είναι η 
ποινικοποίηση της εµπορίας προσώπων, της εκµετάλλευσης προσώπων, 
της παιδικής πορνογραφίας, η λήψη µέτρων προστασίας και στήριξης  
των θυµάτων των εν λόγω αδικηµάτων, καθώς και η δηµιουργία 
µηχανισµού ελέγχου εφαρµογής των εν λόγω µέτρων. Επιπλέον, όπως 
αναφέρεται στο προοίµιο, ο νοµοθέτης θεσπίζοντας τον κρίσιµο αυτό 
νόµο, αποσκοπεί συγχρόνως, αφενός στο να εναρµονιστεί, ανάµεσα σε 
άλλα και µε την  Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 
22ας ∆εκεµβρίου 2003 -για την καταπολέµηση της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας-  και αφετέρου 
στο να εφαρµόσει καλύτερα, ανάµεσα σε άλλα και το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού (για την Πώληση Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την 
Παιδική Πορνογραφία).  
    Εξηγείται από τα παραπάνω η προσοχή µε την οποία ο Κύπριος 
νοµοθέτης ακολούθησε τις διεθνείς «νόρµες» τιµώρησης της παιδικής 
πορνογραφίας. 
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6.12γ – Το έννοµο αγαθό 

     Παρά το ότι, κατά την άποψή µας, ως κυρίαρχο προστατευόµενο 
έννοµο αγαθό, από την κυπριακή τιµώρηση του αδικήµατος φαίνεται η 
γενετήσια ανηλικότητα του θύµατος, προβληµατίζει ωστόσο η 
γενικότερη στάση του Κύπριου νοµοθέτη, να εντάσσει την προστασία 
τέτοιων βασικών προσωπικών αγαθών, στο πλαίσιο προστασίας ενός 
ευρύτερου έννοµου αγαθού που εν τέλει προτιµάται. Όταν για 
παράδειγµα, αδικήµατα που στρέφονται προφανώς και κυρίως, κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας, όπως το αδίκηµα του βιασµού, παραµένει (µαζί 
µε άλλα) στην κατηγορία των αδικηµάτων που προσβάλλουν τα 
Κυπριακά Ήθη410, οδηγούν αναγκαία στη σκέψη, πως και στο αδίκηµα 
που εξετάζουµε, προσδίδεται ο ίδιος βλαπτικός προορισµός. Είναι 
προφανές πως η γενετήσια ανηλικότητα µπορεί µόνο να δανείζεται την 
προστασία της από την προστασία των Κυπριακών Ηθών.  
      Ωστόσο, εάν κανείς σταθεί στο άρθρο 11 του νόµου, όπου 
ποινικοποιείται το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων και ιδιαίτερα 
στη δεύτερη παράγραφό του, θα διαπιστώσει ένα στοιχείο που  δίδει το 
δικαίωµα να διατυπώνεται µε πειστικότητα ο ισχυρισµός, ότι  κυρίαρχο 
προστατευόµενο έννοµο αγαθό, είναι αυτό της γενετήσιας ανηλικότητας.  
      Συγκεκριµένα, συναντάµε µόλις για τρίτη  φορά411 -αλλά για πρώτη, 
µε τέτοια πληρότητα- την περίπτωση της µη τιµώρησης της 
πορνογράφησης ανήλικου, που έχει όµως φθάσει στην ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης και που συµµετείχε µε την συγκατάθεσή του 
στο πορνογραφικό υλικό, εφόσον προορισµός του υλικού είναι η 
προσωπική και µόνο χρήση.  
      Η σπανιότητα της στάσης αυτής του νοµοθέτη, φανερώνει και την 
δυσκολία µιας τέτοιας επιλογής. Χωρίς όµως αµφιταλαντεύσεις,  επέλεξε 
ρητά, ξεκάθαρα, όχι ανεπιφύλακτα αλλά  µε επιφυλάξεις, που επίσης 
ρητά περιέγραψε, να λάβει σοβαρά υπόψη του, την αληθή στάση του 
ανήλικου. Το πρόσωπο του ανήλικου αποκτά σηµαντικότητα καθώς η 
επιθυµία του καθορίζει το αξιόποινο.  
     Το στοιχείο αυτό οφείλει κανείς αξιολογώντας το, να το πιστώνει στον 
προστατευτικό προσανατολισµό του νοµοθέτη. Αποτελεί ένα τεκµήριο  
περί του στόχου προστασίας της διάταξης που δε φαίνεται να είναι άλλος 
από τον ανήλικο και την γενετήσια προσωπικότητά του.   

                                                
410 Βλ. στην  επίσηµη  ιστοσελίδα  της  νοµικής  υπηρεσίας  της  Κυπριακής  ∆ηµοκρατίας  στο: 
http://www.law.gov.cy/law/lawoffice.nsf/0/8FB1241C570D7C0DC2257424003CF923?OpenDocumen
t  [accessed 08/03/2014] 
411Ανάλογη διάταξη συναντάµε τόσο στο ποινικονοµοθετικό καθεστώς του Μαυροβουνίου, στο άρθρο 
211 παρ. 6 ΠΚ, όσο και της Κροατίας, στο άρθρο 163 παρ. 5. 
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6.12δ – Περιγραφή του αδικήµατος και των ποινών 
     Πριν προσεγγίσουµε ουσιαστικότερα την κρίσιµη διάταξη του άρθρου 
11 του νόµου, πρέπει να αναφερθούµε στην παροιµιώδη ερµηνευτική 
πληρότητα των ορισµών, εκείνων των εννοιών, που ουσιαστικά 
στηρίζουν όλο το «οικοδόµηµα» νοµικής προστασίας των ανήλικων από 
την πορνογράφησή τους. 
    Ειδικότερα, ως προς την έννοια «παιδική πορνογραφία», 
επισηµαίνουµε τόσο την ακρίβεια στην περιγραφή και την σαφήνεια στη 
διάκριση των περιπτώσεων, όσο όµως κυρίως την πληρότητα του 
περιεχοµένου κάθε επιµέρους διάκρισης και συγκεκριµένα: 
     Για να υφίσταται υλικό παιδικής πορνογραφίας, θα πρέπει όταν στο 
πορνογραφικό υλικό απεικονίζεται ή αναπαρίσταται υπαρκτό πρόσωπο 
παιδιού (ήτοι προσώπου κάτω των 18 ετών),  η απεικόνιση ή 
αναπαράσταση να περιλαµβάνει απαραιτήτως, είτε συµµετοχή του 
παιδιού, είτε  επίδοσή του σε πράξη σεξουαλικού χαρακτήρα, στην οποία 
εντάσσεται και η άσεµνη επίδειξη των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής 
χώρας του παιδιού.    
      Συγχρόνως όµως προσδιορίζεται µε κάθε λεπτοµέρεια και η έννοια 
της πράξης «σεξουαλικού χαρακτήρα», η οποία περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων και, συνουσία µεταξύ παιδιών ή παιδιού και ενήλικα, του ίδιου ή 
αντίθετου φύλλου, στοµατικό έρωτα, κτηνοβασία, αυνανισµό, σαδιστική 
ή µαζοχιστική συµπεριφορά στα πλαίσια της σεξουαλικής πράξης. 
     Με µία συνδυαστική χρήση των δύο παραπάνω εννοιών, καλύπτεται 
µε απόλυτη επάρκεια ο προσδιορισµός της πορνογράφησης υπαρκτού 
(πραγµατικού) ανήλικου. 
     Μπορεί όµως  στο πορνογραφικό υλικό να απεικονίζεται ή 
αναπαρίσταται ανύπαρκτο πρόσωπο παιδιού. Αυτό δύναται να συµβαίνει 
µε δύο τρόπους: α)  όταν υπαρκτό πρόσωπο  εµφανίζεται, ως παιδί που 
συµµετέχει ή επιδίδεται στις προπεριγραφόµενες πράξεις σεξουαλικού 
χαρακτήρα που αφορούν το υπαρκτό παιδί θύµα και β) όταν 
δηµιουργηµένες ρεαλιστικές εικόνες  παριστάνουν παιδί να συµµετέχει ή 
να επιδίδεται στις ίδιες ως άνω πράξεις. Αµφότερες αυτές οι περιπτώσεις  
θυµατοποίησης «εικονικού» ανήλικου προβλέπονται µε σαφήνεια στον 
προσδιορισµός της έννοιας «παιδική πορνογραφία» του άρθρου 2 του 
νόµου. 
    Επιπλέον όµως πολύ χρήσιµος είναι και ο προσδιορισµός της έννοιας 
«σεξουαλική εκµετάλλευση», που  είναι κάθε συµπεριφορά που ανάµεσα 
σε άλλα περιλαµβάνει α) τον εξαναγκασµό προσώπου σε πορνεία ή σε 
συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις ή την κερδοσκοπία ή την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση προσώπου για παρόµοιους 
σκοπούς και β) την εισαγωγή, εξώθηση, παρότρυνση , στρατολόγηση ή 
οργάνωση ή κατεύθυνση προσώπου στη πορνεία ή σε συµµετοχή σε 
θεάµατα πορνογραφίας.   Μετά τον προσδιορισµό της έννοιας αυτής 
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γίνεται ξεκάθαρη και η περιγραφή του αδικήµατος του άρθρου 10 του 
νόµου, ήτοι της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιού, την οποία 
διαπράττει, όποιος εκµεταλλεύεται σεξουαλικά ή εκπορνεύει παιδί, ο 
οποίος αντιµετωπίζεται ως δράστης κακουργήµατος και απειλείται ποινή  
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη.  
     Το άρθρο 11 του νόµου αποτελεί την διάταξη τυποποίησης  σε 
αδίκηµα της δραστηριότητας πορνογράφησης ανήλικου. Απόλυτα σαφές, 
λιτό και περιεκτικό προσδιορίζει µε πληρότητα τις αξιόποινες 
συµπεριφορές.  
     Συγκεκριµένα, κατά τον Κύπριο νοµοθέτη, πορνογράφος ανηλίκων, 
που διαπράττει  αδίκηµα για το οποίο απειλείται φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα δέκα έτη ή  χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 25.000 
λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές είναι όποιος: 
α) παράγει παιδική πορνογραφία  
β) διανέµει, διαδίδει, µεταδίδει παιδική πορνογραφία, µε οποιοδήποτε 
τρόπο ή µέσο συµπεριλαµβανοµένου και µέσω ηλεκτρονικού 
συστήµατος  
γ) προσφέρει, παρέχει πληροφορίες, ως προς τον τρόπο που µπορεί να 
καταστεί διαθέσιµη ή καθιστά διαθέσιµη παιδική πορνογραφία, µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο συµπεριλαµβανοµένου και µέσω 
ηλεκτρονικού συστήµατος  
δ) αποκτά ή κατέχει παιδική πορνογραφία σε ηλεκτρονική ή έντυπη 
µορφή,  
ε) προσκαλεί παιδί µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο για 
συµµετοχή σε παιδική πορνογραφία. 
      Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου τυποποιείται  υπό προϋποθέσεις 
το µη αξιόποινο των παραπάνω συµπεριφορών στη περίπτωση που ήδη 
αναφερθήκαµε, δηλαδή της µη τιµώρησης του αδικήµατος 
πορνογράφησης του ανήλικου, που έχει όµως φθάσει στην ηλικία 
σεξουαλικής συναίνεσης και που συµµετείχε µε την συγκατάθεσή του 
στο πορνογραφικό υλικό, εφόσον προορισµός του υλικού είναι η 
προσωπική και µόνο χρήση. Ρητά όµως ο νοµοθέτης επιφυλάσσει την 
άρση του µη αξιόποινη ή καλύτερα την επανάκαµψη του αξιόποινου σε 
περίπτωση µη έγκυρης συγκατάθεσης του θύµατος, εάν για την επίτευξή 
της υπήρξε κατάχρηση θέσης ή υπήρξε δόλια χρήση της µεγαλύτερης 
ηλικίας, της ωριµότητας, της θέσης, της κοινωνικής κατάστασης,  της 
πείρας ή της εξάρτησης του θύµατος από το πρόσωπο που διαπράττει τα 
αδικήµατα της 1ης παραγράφου. 
      Τέλος, ο Κύπριος νοµοθέτης δεν εφησυχάζει µε την άρτια πράγµατι 
περιγραφή του αδικήµατος στο άρθρο 11 και το «εξοπλίζει» επιπλέον και 
µε τις επιβαρυντικές περιστάσεις τέλεσής του, στο άρθρο 12, σύµφωνα 
µε το οποίο, τέτοιες περιστάσεις θεωρούνται: 
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α) Η διάπραξη του ποινικού αδικήµατος που εξέθεσε από πρόθεση ή 
βαρειά αµέλεια σε κίνδυνο την ζωή του θύµατος. 
β) Το ποινικό αδίκηµα που έχει διαπραχθεί  εναντίον θύµατος 
«ιδιαιτέρως ευάλωτου». (Τέτοιο θύµα θεωρείται ιδιαιτέρως ευάλωτο, 
όταν δεν έχει συµπληρώσει την ηλικία των δώδεκα ετών ή είναι παιδί µε 
ειδικές ανάγκες).  
γ) Αν κατά τη διάπραξη του αδικήµατος χρησιµοποιήθηκε βία ή 
προξενήθηκε βαριά σωµατική βλάβη στο θύµα και  
δ) Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληµατικής 
οργάνωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 63Β του Ποινικού 
Κώδικα. 

6.13ε-  Η  κυπριακή ρύθµιση και το διεθνές περιβάλλον 
    Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αν και κράτος µέλος, τόσο του Συµβουλίου 
της Ευρώπης, όσο και της Ε.Ε., υπέγραψε µεν στις 25/10/2007 την 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών 
από την σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση, πλην όµως µέχρι 
σήµερα δεν την επικύρωσε412. Ωστόσο όπως ήδη διαπιστώσαµε από την 
ανωτέρω παρουσίαση των διατάξεων του νόµου, η Κύπρος διαθέτει ίσως 
το πιο σύγχρονο ποινικονοµοθετικό καθεστώς από όσες χώρες 
εξετάσαµε.  
    Για τον λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η προσπάθεια 
ανίχνευσης του βαθµού απόκλισης του ποινικονοµοθετικού της 
καθεστώτος, από το προτεινόµενο,  τόσο στην ανωτέρω Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του παιδιού από την 
σεξουαλική εκµετάλλευση και κακοποίηση,  όσο όµως και στην 
εκδοθείσα Οδηγία της Ε.Ε., µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. και συγκεκριµένα: 
Α.-   Σε σχέση µε την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την 
προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση. 
  Α1) Αναφερθήκαµε ήδη στην επιτυχή προσπάθεια του Κυπρίου  
νοµοθέτη να εξειδικεύσει την αόριστη έννοια που χρησιµοποιεί  «παιδική 
πορνογραφία». Τέτοιος ορισµός της κοµβικής σηµασίας έννοιας «υλικό 
παιδικής πορνογραφίας» και µάλιστα απόλυτα προσδιορισµένος και κατά 
τον δυνατό αντικειµενικότερο τρόπο, διαλαµβάνεται σε όλα σχεδόν τα 
διεθνή σχετικά νοµοθετήµατα, όπως βεβαίως και  στη Σύµβαση (άρθρο 
20 παρ. 2), σύµφωνα µε τον οποίο υλικό παιδικής πορνογραφίας είναι 
«οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγ-

                                                
412Βλ.  στην  παρακάτω  ιστοσελίδα  του  Συµβουλίου  της  Ευρώπης :        [ accessed  08/03/2014 ]                  
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=08/03/2014&
CL=ENG   
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µατική ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε 
απεικόνιση των γενετικών οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους 
λόγους...». 
     Επιπλέον, η αόριστη και αξιολογική έκφραση  «σαφώς γενετήσιας 
συµπεριφορά» ήδη περιγράψαµε πώς εξειδικεύεται στη σηµείωση µε 
αριθµό 143 της αιτιολογικής έκθεσης της Σύµβασης. Η κατά τι λοιπόν 
βελτιωµένη  προσπάθεια αντικειµενικού προσδιορισµού της έννοιας 
«σεξουαλική συµπεριφορά» που έγινε µε την Σύµβαση,  σε σχέση µε 
εκείνη που είχε συντελεσθεί επίσης µε την Απόφαση Πλαίσιο 
2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., πρόβαλε την αυτονόητη ανάγκη 
για υιοθέτησή της από νοµοθέτες κρατών, που είτε δεν ασχολήθηκαν µε 
το ζήτηµα, είτε ακολούθησαν άλλη «οδό» προσδιορισµού, όπως ο 
Έλληνας νοµοθέτης. Την ανάγκη όµως αυτή εκπληρώνει ήδη στο έπακρο  
ο Κύπριος  νοµοθέτης µε την πετυχηµένη, ως άνω προσπάθειά του. 
Α2)      Ως προς τους τρόπους τέλεσης του αδικήµατος, παρατηρούµε πως 
ο Κύπριος νοµοθέτης, όχι απλώς αποφεύγει την υπερβολή στην 
απαρίθµηση συµπεριφορών που µπορεί να συνιστούν πορνογράφηση 
ανηλίκου, αλλά µάλλον είναι ιδιαίτερα λιτός και περιεκτικός στην 
περιγραφή του. Εντάσσοντας στην έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» 
και την περίπτωση της πορνογράφησης «εικονικού» ανηλίκου, θεωρεί 
πορνογράφο, εκείνον που την παράγει, την διανέµει, την διαδίδει, την 
µεταδίδει, την προσφέρει, παρέχει πληροφορίες, ως προς τον τρόπο που 
µπορεί να καταστεί διαθέσιµη ή την καθιστά διαθέσιµη, την αποκτά ή 
την κατέχει, αλλά και εκείνος που προσκαλεί παιδί µε οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο για συµµετοχή σε παιδική πορνογραφία. 
       Συσχετίζοντας τις συµπεριφορές που ο Κύπριος νοµοθέτης  
τυποποίησε σε αδίκηµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  µε εκείνες τις 
αξιόποινες συµπεριφορές που προβλέπονται στη Σύµβαση, θα λέγαµε, 
πως  όλες οι περιγραφόµενες στο άρθρο 11 του νόµου, είναι ακριβώς 
ταυτόσηµες µε τις συµπεριφορές, της προσφοράς ή διάθεσης 
παιδοπορνογραφικού υλικού (άρθρο 20 παρ. 1, περ. β΄ της Σύµβασης), 
της δηµιουργίας (του άρθρου 20, παρ.1, περ. α΄, της Σύµβασης), της 
διανοµής ή µετάδοσης του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 1, περ. γ της 
Σύµβασης),  της  απόκτησης (του άρθρου 20 παρ.1, περ. δ΄, της 
Σύµβασης) και της κατοχής του υλικού (του άρθρου 20 παρ. 1, περ. ε΄, 
της Σύµβασης). 
     ∆εν ποινικοποιείται µόνο µία συµπεριφορά, ήτοι η περιγραφόµενη  
στο άρθρο 20 παρ. 1, περ. στ΄ της Σύµβασης,  της εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε παιδοπορνογραφικό υλικό, µέσω της τεχνολογίας της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, χωρίς όµως αυτό να συνιστά και 
υποχρέωση, καθώς θυµίζουµε πως από την Σύµβαση (άρθρο 20 παρ. 4) 
παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε εθνικό νοµοθέτη, να αποφύγει τη 
τιµώρηση της εν λόγω συµπεριφοράς.  
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Α3) Με την Σύµβαση συστήνεται στα κράτη µέλη η ποινικοποίηση έξι 
(6) κατηγοριών συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 

1) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «γενετήσια κακοποίηση» 
(άρθρο 18 της Σύµβασης). 

2) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνεία» (άρθρο 19 
της Σύµβασης). 

3) Συµπεριφορές  σχετιζόµενες µε την «παιδική πορνογραφία» 
(άρθρο 20 της Σύµβασης). 

4) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «συµµετοχή παιδιού σε 
πορνογραφικές παραστάσεις» (άρθρο 21 της Σύµβασης). 

5) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την ονοµαζόµενη «διαφθορά 
παιδιών» (άρθρο 22 της Σύµβασης) και 

6) Συµπεριφορές σχετιζόµενες µε την «άγρα παιδιών για γενετήσιους 
σκοπούς» (άρθρο 23 της Σύµβασης).  

    Σε σχέση µε τις συµπεριφορές της 1ης, 2ης και 5ης κατηγορίας 
αξιοποίνων συµπεριφορών, αδυνατούµε να εκφέρουµε άποψη, καθώς 
κείνται εκτός του αντικειµένου της εργασίας µας.   Οι συµπεριφορές που 
βρίσκονται στο πλαίσιο της εργασίας µας είναι εκείνες του άρθρου 20 και 
21 της Σύµβασης, ήτοι της 3ης, 4ης  και 6ης  , ως άνω, κατηγορίας.  
   Σε σχέση µε την ποινικοποίηση των συµπεριφορών του άρθρου 20 
της Σύµβασης, ήτοι των σχετιζόµενων µε την παιδική πορνογραφία, ήδη 
έχουµε αναφερθεί παραπάνω µε κάθε λεπτοµέρεια. Ιδιαίτερη όµως 
σηµασία έχουν οι συµπεριφορές των άρθρων 21 και 23 της Σύµβασης, 
περί συµµετοχής του παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις και  άγρας 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς, αντίστοιχα. Στο σηµείο αυτό 
διαπιστώνει κανείς την απόλυτη ετοιµότητα του Κύπριου νοµοθέτη να 
ανταποκριθεί σχεδόν απόλυτα στην υποχρέωση υιοθέτησης της 
συγκεκριµένης επιταγής του υπερεθνικού νοµοθέτη, καθώς από όσες 
συµπεριφορές επιµένει σε ποινικοποίηση και περιλαµβάνονται στο άρθρο 
21 της Σύµβασης, γίνονται αποδεκτές από το νοµοθέτη, πλην µιας, όλες 
οι υπόλοιπες.   Συγκεκριµένα, τιµωρείται από τον Κύπριο νοµοθέτη, 
µέσα από τον συνδυασµό της διάταξης του άρθρου 10 του νόµου και της 
εξειδικευθείσης στο άρθρο 2 του νόµου αόριστης έννοιας «σεξουαλική 
εκµετάλλευση»,  η στρατολόγηση, εξώθηση αλλά και ο εξαναγκασµός 
του ανηλίκου για συµµετοχή του σε πορνογραφική παράσταση, η 
αποκόµιση κέρδους από αυτήν ή η µε κάθε άλλο τρόπο εκµετάλλευση 
παιδιού για τον ίδιο λόγο ( περ. α΄ β΄, της 1ης παραγράφου του άρθρου 21 
της Σύµβασης). Αναπάντητη µένει µόνο µία συµπεριφορά, ήτοι αυτή του 
άρθρου 21, παρ. 1, περ. γ΄ της Σύµβασης) της εν γνώσει της συµµετοχής 
ανηλίκου σε πορνογραφική παράσταση παρακολούθησή της.  
       Επιπλέον, µία αυτοτελή αξιόποινη συµπεριφορά που τυποποίησε ο 
υπερνοµοθέτης στο άρθρο 23 της Σύµβασης και αναφέρεται στην   «άγρα 
παιδιών για γενετήσιους σκοπούς», ο Κύπριος νοµοθέτης την αναγάγει 
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σε µία από τις πέντε µορφές πορνογράφησης ανηλίκου του άρθρου 11 
και µάλιστα αφαιρώντας την βασική θετική προϋπόθεση για την 
τιµώρησή της, καθιστώντας την ευκολότερα τιµωρητέα. 
       Συγκεκριµένα στο άρθρο 11 παρ. 1 περ. ε, ο Κύπριος νοµοθέτης 
θεωρεί πορνογράφο και εκείνον που προσκαλεί παιδί µε οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο, για συµµετοχή σε παιδική πορνογραφία. Στο 
άρθρο όµως 23 της Σύµβασης, που τυποποιείται η «άγρα παιδιών για 
γενετήσιους σκοπούς» σε αδίκηµα, προβλέπεται για την τιµώρηση του 
δράστη, η ουσιαστική θετική προϋπόθεση, της επακολούθησης (της 
πρόσκλησης) ουσιαστικής πράξης που οδηγεί σε µια τέτοια συνάντηση. 
∆ιαγράφοντας ο Κύπριος νοµοθέτης, την θετική αυτή προϋπόθεση, 
καθιστά βέβαια πιο εύκολη την τιµώρηση του δράστη, πλην όµως θέτει 
υπό αµφισβήτηση το όλο εγχείρηµά του από ποινικοδογµατική σκοπιά. 
Αναγάγει µία, αν όχι ατιµώρητη προπαρασκευαστική πράξη, σίγουρα 
πάντως υποδεέστερης βλαπτικότητας συµπεριφορά (προσβολής 
γενετήσιας αξιοπρέπειας) σε έγκληµα βλάβης, αυτό του άρθρου 11, της 
πορνογράφησης ανηλίκων. 
        Τέλος, απαντά επίσης σε απόλυτο βαθµό, στην επιταγή του 
υπερνοµοθέτη για την πρόβλεψη διακεκριµένης τιµώρησης των 
επιβαρυντικών περιστάσεων που περιγράφει στο άρθρο 28 της 
Σύµβασης.  Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό το άρθρο, ως τέτοιες επιβαρυντικές 
περιστάσεις, πρέπει τα κράτη µέλη να συµφωνήσουν, α) την όποια 
προκληθείσα στο θύµα σωµατική ή διανοητική βλάβη, β) την όποια 
χρήση σοβαρής βίας ή βασανιστηρίων προηγήθηκε του αδικήµατος ή 
συνόδεψε το αδίκηµα, γ) την ιδιότητα του θύµατος, ως «ευάλωτου» 
προσώπου, δ) την ιδιαίτερη σχέση δράστη – θύµατος (συγγενική, λόγω 
συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας του δράστη), ε) την από 
κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά πρόσωπα, στ) την διάπραξη 
του εγκλήµατος από εγκληµατική οργάνωση και ζ) την επαναληπτική 
ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του δράστη.   Ο Κύπριος νοµοθέτης 
λοιπόν, στο άρθρο 12 τυποποιεί πλην  των περιπτώσεων δ΄, ε΄, και ζ΄, 
όλες τις υπόλοιπες επιβαρυντικές περιστάσεις. 
        Επαναλαµβάνοντας συνοπτικά τις διαπιστώσεις µας, προκύπτει πως 
ο Κύπριος νοµοθέτης, ξεπερνά σε «υπακοή» προς τον υπερνοµοθέτη, 
όλους τους εθνικούς νοµοθέτες που εξετάσαµε, µηδέ του Έλληνα 
εξαιρουµένου και συγκεκριµένα: 
 α) εξειδίκευσε όλες τις αόριστες έννοιες που χρησιµοποιεί και κυρίως τις 
έννοιες «παιδική πορνογραφία» και «σεξουαλική εκµετάλλευση», 
τηρώντας κατά γράµµα τις απαιτήσεις της Σύµβασης (άρθρο 20 παρ. 2), 
β) προέβη σε µια λιτή, απέριττη και περιεκτική περιγραφή των 
αξιόποινων συµπεριφορών, ανταποκρινόµενος απολύτως στην επιταγή 
του άρθρου 20 της Σύµβασης, αποφεύγοντας να τιµωρήσει µόνο µία 
συµπεριφορά, που όµως δικαιούνταν (µε βάση το άρθρο 20 παρ. 4 της 
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Σύµβασης) να αγνοήσει, ήτοι την περιγραφόµενη στο άρθρο 20 παρ. 1, 
περ. στ΄ συµπεριφορά, της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, 
γ) ποινικοποίησε όλες τις συµπεριφορές που σχετίζονται µε την 
«συµµετοχή παιδιού σε πορνογραφικές παραστάσεις» του άρθρου 21 της 
Σύµβασης -πλην µόνο µιας, του άρθρου 21 παρ. 1 περ γ΄ της Σύµβασης, 
ήτοι της εν γνώσει της συµµετοχής  ανηλίκου σε πορνογραφική 
παράσταση παρακολούθησή της, 
δ) ποινικοποίησε και µάλιστα «επί το αυστηρότερον» την συµπεριφορά 
«άγρας παιδιών για γενετήσιους σκοπούς»  του άρθρου 23 της Σύµβασης 
και ε) τυποποίησε τους περισσότερους εκ των   προτεινόµενων (διά του 
άρθρου 28 της Σύµβασης) λόγους διακεκριµένης τιµώρησης του δράστη.  
      Συµπερασµατικά, εντοπίζονται ελάχιστες  «παρασπονδίες» στον 
Κύπριο νοµοθέτη, ήτοι: 
1) Η µη τιµώρηση της εν γνώσει απόκτησης πρόσβασης σε 
παιδοπορνογραφικό  υλικό, µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας (που όµως δεν υπείχε υποχρέωση, προς τούτο), 
2)   Η µη τιµώρηση της εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
πορνογραφική παράσταση παρακολούθησή της και 
3)  Η τυποποίηση των τριών περιπτώσεων διακεκριµένης τιµώρησης του 
δράστη, την επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη συµπεριφορά του  
δράστη, όταν: α) υφίσταται ιδιαίτερη σχέση δράστη – θύµατος 
(συγγενική, λόγω συγκατοίκησης, λόγω κατάχρησης εξουσίας του 
δράστη), β) υφίσταται από κοινού διάπραξη του αδικήµατος από πολλά 
πρόσωπα γ) υφίσταται επαναληπτική ίδιας φύσης αξιόποινη 
συµπεριφορά του δράστη. 
Β.-  Σε σχέση µε την οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
    Ήδη έχουµε αναφερθεί αναλυτικά στη νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που βεβαίως  επάγεται για την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία έννοµα αποτελέσµατα, ως χώρα  µέλος της Ε.Ε., 
ώστε καθίσταται αναγκαία η εξέταση του  ποινικονοµοθετικού της 
καθεστώτος και υπό το πρίσµα της Οδηγίας αυτής. 
 
Β1)                                   Ως προς τους ορισµούς.  
      Ξεκινώντας από τον  ορισµό της έννοιας «παιδική πορνογραφία», που 
δίδεται στο δεύτερο άρθρο της Οδηγίας, , παρατηρούµε  την επανάληψη 
κατά πάγια διατύπωση της ίδιας αόριστης και αξιολογικής έκφρασης 
«..σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα…» κατά την περιγραφή και τον 
προσδιορισµό της έννοιας του υλικού παιδικής πορνογραφίας. 
∆εδοµένου ότι στο σηµείο 6 της αιτιολογικής έκθεσης δίδεται η σύσταση 
προς τα κράτη µέλη πως  «…Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ο 
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ορισµός της παιδικής πορνογραφίας και να προσεγγίσει τον ορισµό που 
περιλαµβάνεται σε διεθνείς πράξεις...», διαπιστώνεται η πλήρης 
συµµόρφωση του Κύπριου νοµοθέτη στις επιταγές της Οδηγίας. 
 
 Β2)                               Ως προς τα αδικήµατα. 

Ήδη έχουµε αναφερθεί στις κατηγορίες αδικηµάτων που 
τυποποιούνται µε τη νέα οδηγία, αλλά και στην συστηµική ανακατανοµή 
τους σε πέντε (5) νέες κατηγορίες, που θα µπορούσαν να  είναι:  
Α) Αδικήµατα ασέλγειας σε ανήλικο. 
Περιγράφονται στις παραγράφους  4, 5 και 6 του άρθρου 3 της οδηγίας. 
Β) Αδικήµατα προαγωγής ανήλικου στη πορνεία. 
Περιγράφονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Γ) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
Περιγράφονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 της οδηγίας. 
∆) Αδικήµατα  συµµετοχής ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση 
Περιγράφονται στη παράγραφο 2 και 3  του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της οδηγίας. 
Ε) «Αδικήµατα προβολής ευκαιριών κακοποίησης παιδιών» 
Περιγράφονται  στο άρθρο 21 της οδηγίας, ενώ κατά την πρόταση-οδηγία 
ονοµάζονταν «προκαταρτικά αδικήµατα». Στα κατηγορία αυτή είναι 
ορθό να συµπεριλάβουµε και τα θεσπιζόµενα στο άρθρο 6 της οδηγίας, 
όσο και στη 4η παράγραφο του άρθρου 4, καθώς είναι αλήθεια πως τόσο 
η «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς», όσο και η παρακολούθηση 
πορνογραφικής παράστασης εν γνώσει της συµµετοχής ανηλίκου σε 
αυτήν, ενέχουν το στοιχείο του πρόδροµου σταδίου κάποιας ενδεχόµενης 
επόµενης εγκληµατικής πράξης των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας.  
     Επειδή τα αδικήµατα της Α και Β κατηγορίας, κείνται εκτός του 
αντικειµένου της παρούσης εργασίας, θα ληφθούν ως κριτήριο 
αξιολόγησης οι υπόλοιπες, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες. 
 -     Σε σχέση λοιπόν µε την τρίτη κατηγορία αδικηµάτων παιδικής 
πορνογραφίας που τυποποιούνται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5 
της οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής:   
1.-   Μια πρώτη και κεφαλαιώδους σηµασίας διαπίστωση είναι πως για 
πρώτη ίσως φορά, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης προτείνει στα κράτη µέλη µε 
συγκεκριµένο τρόπο την αναλογική τιµώρηση των συµπεριφορών, που 
µπορεί να συνιστούν το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων. 
∆ιαµορφώνονται τρεις κατηγορίες συµπεριφορών παιδικής πορνογραφίας 
σε σχέση πάντα µε την προβλεπόµενη ποινική κύρωση, κάτι που 
συγχρόνως καταδεικνύει και την άποψη του υπερνοµοθέτη για την 
αντίστοιχη ποινική απαξία των συµπεριφορών αυτών. Στην 
«χαµηλότερη» κατηγορία ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται  
συµπεριφορές  απόκτησης,  κατοχής αλλά και  εν γνώσει απόκτησης 
πρόσβασης σε πορνογραφικό υλικό µέσω της τεχνολογίας των 
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πληροφοριών και της επικοινωνίας. Στην αµέσως σοβαρότερη κατηγορία 
ποινικής απαξίας περιλαµβάνονται οι συµπεριφορές  διανοµής, διάδοσης, 
µετάδοσης, προσφοράς ή µε άλλο τρόπο διάθεσης παιδοπορνογραφικού 
υλικού. Στην κορυφή ασφαλώς της κλίµακας βρίσκεται η δραστηριότητα 
της παραγωγής παιδιοπορνογραφικού υλικού που ως σηµαντικότερης 
ποινικής απαξίας συµπεριφορά τιµωρείται αυστηρότερα.  
        Η παραπάνω διαπίστωση παράγει πολύ σηµαντικές συνέπειες και 
για την τύχη του σχετικού άρθρου του κυπριακού νόµου, όπου 
τυποποιείται το αδίκηµα της παιδικής πορνογραφίας, καθώς διαπιστώνει 
κανείς την ισοπεδωτική ποινική  αντιµετώπιση, όλων των συµπεριφορών 
της 1ης παρ. του άρθρου 11, µε την πρόβλεψη  της ίδιας ποινής,  για όλες 
τις συµπεριφορές.  
       Με τη νέα λογική του Ευρωπαίου νοµοθέτη κάτι τέτοιο (δηλ. η 
ισοπεδωτική αντιµετώπιση) δεν πρέπει πια να συµβαίνει και πρέπει να 
αλλάξει και µάλιστα σε µία κατεύθυνση που επίσης προτείνεται από τον 
ίδιο, ώστε να καθίσταται  αναγκαία η µεταρρύθµιση των  αντίστοιχων 
συνεπαγόµενων ποινικών κυρώσεων. 
    Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και οι 
προβλεπόµενες στο παραπάνω άρθρο συµπεριφορές, αντίστοιχα µε την 
κατηγοριοποίηση των συµπεριφορών που προτείνει ο υπερνοµοθέτης.  
    Αποτολµώντας λοιπόν µία τέτοια κατηγοριοποίηση θα λέγαµε πως στη 
χαµηλότερη κατηγορία ποινικής απαξίας τέτοιων συµπεριφορών θα 
περιλαµβάναµε από όσες αναφέρονται στο  παραπάνω άρθρο,  µόνο τις 
συµπεριφορές απόκτησης και κατοχής. Στην αµέσως σοβαρότερης 
ποινικής απαξίας κατηγορία θα περιλαµβάναµε τις συµπεριφορές  
διανοµής, διάδοσης, µετάδοσης, προσφοράς, παροχής πληροφοριών και 
πρόσκλησης παιδιού για συµµετοχή σε παιδική πορνογραφία  ενώ στην 
κορυφή της κλίµακας τίθεται η συµπεριφορά της παραγωγής 
πορνογραφικού υλικού. Οι ποινές θα πρέπει αναλόγως να 
προσαρµοσθούν στις προτεινόµενες για κάθε κατηγορία συµπεριφοράς 
µε την οδηγία, ώστε να απειλείται ανάλογα διαβαθµισµένο πλαίσιο 
ποινών. 
2.-  Αναφερθήκαµε ήδη στην επιλογή του εθνικού νοµοθέτη να 
αποφεύγει να ποινικοποιήσει και την απλή πρόσβαση  (διά της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών) σε παιδοπορνογραφικό 
υλικό, χωρίς την απόκτηση ή κατοχή αυτού. Μετά λοιπόν την υιοθέτηση 
της Οδηγίας γίνεται φανερό πως κάθε εθνικός νοµοθέτης, άρα και ο 
Κύπριος, χάνει το δικαίωµα µιας τέτοιας επιλογής και υποχρεούται να 
ποινικοποιήσει   και την εν λόγω συµπεριφορά. Αυτή τη φορά ο 
υπερνοµοθέτης δεν αφήνει περιθώρια διατήρησης επιφυλάξεων εκ 
µέρους των εθνικών νοµοθετών -όπως συνέβη µε την Σύµβαση- και 
επιτάσσει την τιµώρηση και της απλής ακόµη θέασης τέτοιου 
παιδοπορνογραφικού υλικού, µέσω της τεχνολογίας πληροφοριών και 
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επικοινωνιών, εντάσσοντας µάλιστα τη συµπεριφορά αυτή στην 
κατηγορία χαµηλής ποινικής απαξίας. 
-     Σε σχέση µε την τέταρτη κατηγορία αδικηµάτων προαγωγής 
συµµετοχικής σχέσης ανηλίκων µε τις πορνογραφικές παραστάσεις που 
τυποποιούνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας, σηµειώνουµε τα εξής: 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2,  "πορνογραφική παράσταση είναι η 
οργανωµένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, µεταξύ 
άλλων και µε χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών: (i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή 
προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή (ii) των 
γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 
    Από τα ως άνω περιγραφόµενα αδικήµατα ο Κύπριος νοµοθέτης  
τυποποιεί σε αξιόποινες πράξεις µόνο εκείνα του άρθρου 4 και µάλιστα 
εκείνο της 2ης παραγράφου εν µέρει.  
    Φαίνεται πως τον Ευρωπαίο νοµοθέτη απασχόλησε η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά προαγωγής µιας συµµετοχικής σχέσης του ανήλικου µε την 
«πορνογραφική παράσταση», ως µία ανεπίτρεπτη επέµβαση στην 
γενετήσια ψυχοσωµατική του ανάπτυξη. Ο δράστης του αδικήµατος 
µπορεί να µην ασελγεί ο ίδιος σε βάρος του ανήλικου, όµως συνιστά την 
παραγωγική αιτία να «εισέλθει» ο ανήλικος, σε µία ενεργή σχέση µε την 
ασέλγεια ή την «διαφήµιση» της σεξουαλικότητάς του. Όπως 
αναντίρρητα είναι αξιόποινη κάθε συµµετοχή στη συµπεριφορά  του 
δράστη ασέλγειας σε ανήλικο, ο Ευρωπαίος νοµοθέτης, καθιστά το ίδιο 
αξιόποινη και την συµµετοχή στην συµπεριφορά του θύµατος, στο να 
ασελγήσει σε βάρος του κάποιος. Ο δράστης των παραγράφων του 
άρθρου 4 της Οδηγίας ουσιαστικά αποτελεί τον «ηθικό, άµεσο ή έστω 
απλό συνεργό» στην αυτοέκθεση του ανήλικου στην σε βάρος του 
ασέλγεια. Επειδή ασφαλώς η αυτοέκθεση του ανήλικου δε µπορεί να 
είναι αξιόποινη, ώστε να δανείζει το αξιόποινο και σε κάθε συµµετοχική 
σε αυτή συµπεριφορά, για το λόγο αυτό και ανάγονται σε αυτοτελείς 
αξιόποινες πράξεις οι σχετικές αυτές συµµετοχικές συµπεριφορές. 
    Συνεπώς ο Κύπριος νοµοθέτης είναι εν µέρει µόνο συνεπής, ως προς 
τις επιταγές της Οδηγίας, καθώς από τις ήδη υπάρχουσες στη Σύµβαση, 
σχετικές προβλέψεις, αποµένει η τιµώρηση των υπολοίπων 
συµπεριφορών της 2ης παρ. του άρθρου 4 όσο και εκείνες των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας. 
-      Τέλος, σε σχέση µε την πέµπτη κατηγορία της «προβολής ευκαιριών 
κακοποίησης παιδιών» που περιγράφονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 
αλλά και στο άρθρο 6 και στη παράγραφο 4 του άρθρου 4, ήδη έχουµε 
σηµειώσει πως συνιστούν ουσιαστικά προπαρασκευαστικές πράξεις των 
αδικηµάτων της οδηγίας. 
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    Ξεκινώντας από το αδίκηµα της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της 
πρότασης, διαπιστώνουµε πως ενώ εντάσσεται στη κατηγορία των 
αδικηµάτων προαγωγής της συµµετοχικής σχέσης των ανηλίκων µε τις 
πορνογραφικές παραστάσεις, ωστόσο ουδεµία συνέπεια επάγεται η εν 
λόγω συµπεριφορά σε κανένα ανήλικο, ώστε να δικαιολογείται η ένταξή 
του σε αυτή την κατηγορία. Τιµωρείται από τον υπερνοµοθέτη η απλή 
παρακολούθηση από τον θεατή µιας «πορνογραφικής παράστασης» εν 
γνώσει βεβαίως του θεατή περί του ότι συµµετέχει σε αυτήν ανήλικος και 
µάλιστα µε την ίδια ποινή που τιµωρείται και ο «ηθικός» εκείνος 
«αυτουργός» της συµµετοχής του ανήλικου σε τέτοια παράσταση. 
Εξοµοιώνεται δηλαδή ο απλός θεατής, µε τον ηθικό αυτουργό της 
δηµιουργίας τέτοιας παράστασης. Ωστόσο δηµιουργείται ο ίδιος 
προβληµατισµός µε την ποινική απαξία της συµπεριφοράς, είτε της 
απλής κατοχής παιδοπορνογραφικού υλικού (ιδίως µε «εικονικό 
ανήλικο»), είτε της απλής θέασης, χωρίς απόκτηση ή κατοχή, 
παιδοπορνογραφικού υλικού διά της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Καθαρά «εσωτερικές» πράξεις του δράστη ανάγονται σε 
εγκλήµατα, παρά το ότι από την διενέργειά τους δεν βλάπτεται κανένα 
έννοµο αγαθό. 
     Η εύκολη λύση της προσφυγής στις «κατασκευές» περί 
διακινδύνευσης έννοµων αγαθών, δε φαίνεται να είναι πειστική και 
επαρκής. «Λογικές κατασκευές» ότι η διάπραξη των παραπάνω 
συµπεριφορών, συνιστούν προάγγελο διάπραξης των κυρίως αδικηµάτων 
σε βάρος της γενετήσιας ελευθερίας ή αξιοπρέπειας του ανήλικου, 
προφανώς δεν πείθουν και περισσότερο καταδεικνύουν την ανάγκη 
αποφυγής δηµιουργίας «ψευδοαδικηµάτων» µε γενικόλογη, έωλη και 
ατεκµηρίωτη επιστηµονικά δικαιολόγηση.  
    Αυτό που στη πραγµατικότητα συµβαίνει, είναι, πως στη λογική της 
αποτροπής δηµιουργίας «παιδοπορνογραφικής κουλτούρας» 
αποφασίζεται η τιµώρηση κάθε συµπεριφοράς, που µπορεί να την 
υποστηρίζει, ακόµη και µε παθητικό - εσωτερικό τρόπο, ήτοι χωρίς 
εξωτερίκευσή της, καθώς και µόνο η «σιωπηλή» υποστήριξή της 
«κουλτούρας» αυτής, εκλαµβάνεται, ως αιτία και κίνητρο για να 
αναπτύσσεται. Τόσο η προπεριγραφόµενη συµπεριφορά, όσο όµως και οι 
συµπεριφορά της 3β παρ. του άρθρου 21 της Οδηγίας δεν  
αντιµετωπίζονται από τον Κύπριο νοµοθέτη. 
        Κωδικοποιώντας τις αλλαγές που θα επιφέρει στο σχετικό  
ποινικονοµοθετικό καθεστώς της  Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  η υιοθέτηση 
της Οδηγίας, είναι βέβαιο πως θα πρέπει να ποινικοποιηθούν νέες 
συµπεριφορές και συγκεκριµένα: 
1.-  Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται 
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απόκτηση ή κατοχή της, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 3 του 
άρθρου 5 της Οδηγίας. 
2.- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα 
οποία συµµετέχουν παιδιά, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στη παρ. 4 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας, 
3.- Η διοργάνωση για τρίτους, προς εµπορικούς ή µη σκοπούς, ταξιδίων 
µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 5, 
ώστε να υπάρξει πλήρης προσαρµογή στο άρθρο 21 της Οδηγίας. 
4.- Η στρατολόγηση παιδιού  µε σκοπό την συµµετοχή του σε 
πορνογραφικές παραστάσεις, η αποκόµιση κέρδους από τη συµµετοχή ή 
άλλη εκµετάλλευση παιδιού που συµµετέχει σε πορνογραφικές 
παραστάσεις, ώστε να υπάρξει πλήρης προσαρµογή στη παρ. 2 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας. 
5.- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης να γίνει µάρτυρας 
σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής κακοποίησης, ακόµα και αν δεν 
συµµετέχει σε αυτές, ώστε να υπάρξει προσαρµογή στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 3 της Οδηγίας. 
   Εκτός όµως από την ποινικοποίηση των ως άνω νέων συµπεριφορών, η 
υιοθέτηση της  οδηγίας θα υποχρεώσει τον Κύπριο ποινικό νοµοθέτη να 
κατηγοριοποιήσει τις αξιόποινες συµπεριφορές που θα περιγράφει  στο 
άρθρο 11 του νόµου, όπου ποινικοποιείται η παιδική πορνογραφία και 
σύµφωνα µε την προτεινόµενη ως άνω κατηγοριοποίηση, µε αναλογική 
τιµώρηση κάθε κατηγορίας συµπεριφοράς και µε τα πλαίσια ποινών που 
προτείνονται από την Οδηγία. 

6.12στ -   Συµπεράσµατα 

      Μετά την παρουσίαση των παραπάνω διατάξεων µε ασφάλεια 
µπορούµε να ισχυριστούµε πως πρόκειται για το αρτιότερο 
ποινικονοµοθετικό καθεστώς που έχουµε συναντήσει καθ’ όλη την 
έρευνά µας, καθώς χαρακτηρίζεται από σαφήνεια (µε επεξηγηµένες όλες 
τις αόριστες έννοιες), περιεκτικότητα (µε ολιγάριθµες περιγραφές 
αξιόποινων συµπεριφορών, πλην όµως ανταποκρινόµενων σε ολόκληρο 
το φάσµα του φαινόµενου της παιδικής πορνογραφίας) και πληρότητα 
(µε απαντήσεις σχεδόν σε όλα τα κρίσιµα ζητήµατα που τίθενται από τον 
υπερνοµοθέτη). 
      Είναι επίσης αξιοσηµείωτο, πως ο εν λόγω νόµος δε συνιστά 
επικύρωση διεθνούς σύµβασης, παρά είναι απόσταγµα µιας διαρκούς 
προσπάθειας αλλά και συνεχούς προβληµατισµού, σε σχέση µε το 
φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας. Προς επίρρωση των παραπάνω 
αξίζει να αναφερθούµε στην έκθεση της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής για την εγκληµατικότητα µε θέµα « Το πρόβληµα της 
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διάδοσης παιδικού πορνογραφικού και άλλου υλικού µέσω του 
διαδικτύου»413. 
      Η επιτροπή επί ένα σχεδόν έτος διεξήγαγε σε βάθος έρευνα του 
προβλήµατος, επί ένα σχεδόν έτος και κατέληξε σε συµπεράσµατα, που 
δηµοσιεύθηκαν στην σχετική έκθεσή της,  λίγες µάλιστα ηµέρες πριν την 
ψήφιση του Νόµου. Μετά την σε βάθος εξέταση του προβλήµατος και 
της πολυθεµατικής του προσέγγισης, µε την συµµετοχή των κορυφαίων 
εκ των ειδικών κάθε σχετιζόµενου τοµέα, διατυπώθηκαν τα προβλήµατα, 
προτάθηκαν λύσεις και βεβαίως δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσµα της 
έκδοσης του νόµου που αποτελεί απόσταγµα όλων αυτών των εµπειριών. 
     Η  εµβρίθεια του νοµοθέτη περί του προβλήµατος, είναι το 
«συστατικό» της επιτυχίας του Νόµου. Χωρίς να αποτελεί αντιγραφή 
νοµοθετήµατος ή απλή επικύρωση Σύµβασης, συνιστά την 
κατασταλαγµένη άποψη του νοµοθέτη που διαµορφώνεται εξελικτικά, 
βήµα, προς βήµα.  
    Ο νέος  αυτός νόµος, περί της καταπολέµησης της Εµπορίας και της 
Εκµετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των θυµάτων, που 
ανάµεσα στα άλλα τυποποιεί σε αδίκηµα την πορνογράφηση των 
ανήλικων, κατάργησε τον προηγούµενο ανάλογο νόµο (αρ. 3(Ι) του 2000, 
περί καταπολέµησης της εµπορίας προσώπων και σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης ανηλίκων) που ήταν ο αµέσως προηγούµενος 
θεµελιωτικός, της τιµώρησης της παιδικής πορνογραφίας νόµος. 
      Η θέσπιση του νέου νόµου ήταν αποτέλεσµα των δυσλειτουργιών 
κάθε προηγούµενης νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Έτσι λοιπόν, καθώς 
κρίθηκε ότι ο προηγούµενος Ν. 3(Ι)/2000  δε βοήθησε ιδιαίτερα, καθότι 
έπρεπε να αποδεικνύεται, ότι η κατοχή παιδοπορνογραφικού υλικού, 
γινόταν µε σκοπό την εµπορία του,  τέθηκε σε εφαρµογή, την 1η Μαΐου 
2005, ο περί της Σύµβασης κατά του Εγκλήµατος µέσω του ∆ιαδικτύου 
(Κυρωτικός) Νόµος [Ν. αρ. 22(ΙΙΙ) του 2004] ή αλλιώς ο νόµος που 
κυρώνει τη Σύµβαση της Βουδαπέστης, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε, 
µε τον περί της Σύµβασης κατά του Εγκλήµατος µέσω του ∆ιαδικτύου 
(Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόµο του 2013. 
         Ο υπό αναφορά κυρωτικός νόµος όµως, αν και βοήθησε λίγο στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος, δεν πρόσφερε ιδιαίτερα “όπλα” για την 
καταπολέµηση της µάστιγας αυτής, καθότι σ’ αυτόν δεν περιλήφθηκαν 
πρόνοιες της σύµβασης, µε βάση τις οποίες οι πάροχοι θα ήταν 
υποχρεωµένοι, κατόπιν εντολών των αρµόδιων υπηρεσιών, να διατηρούν 
και να παρέχουν στοιχεία σε σχέση µε τη χρήση του διαδικτύου από τους 
πελάτες τους και αυτό, διότι το άρθρο 17 του Συντάγµατος της 

                                                
413Βλ. http://www.parliament.cy/parliamentgr/008_05c/008_05_2322.pdf   [accessed 08/03/2014] 
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Κυπριακής ∆ηµοκρατίας414 αποτελεί τροχοπέδη στην επίλυση του 
προβλήµατος.  
        Επιπρόσθετα, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επικύρωσε το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική 
Πορνογραφία [Ν. αρ. 6(ΙΙΙ) του 2006], πλην όµως κρίθηκε και πάλι ότι το 
ποινικονοµοθετικό καθεστώς δεν επαρκούσε, όπως προκύπτει από την ως 
άνω έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.  
       Έτσι προέκυψε ο νέος νόµος, άρτιας ποινικοτεχνικής δοµής που ήδη 
εξετάσαµε, ο οποίος όµως αναµένεται σύντοµα να καταργηθεί εξαιτίας 
της υιοθέτησης από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία της γνωστής µας 
ευρωπαϊκής Οδηγίας  2011/39/ΕΕ, που ήδη βρίσκεται «προ των πυλών», 
καθώς έχει κατατεθεί το σχετικό νοµοσχέδιο. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
414  Το άρθρο 17 του συντάγµατος ορίζει:  
 «1. Έκαστος έχει το δικαίωµα σεβασµού και διασφαλίσεως του απορρήτου της 
αλληλογραφίας ως και πάσης άλλης επικοινωνίας αυτού, εφ’ όσον η τοιαύτη επικοινωνία διεξάγεται 
διά µέσων µη απαγορευµένων υπό του νόµου.  
 2. ∆εν επιτρέπεται επέµβασις κατά την ενάσκησιν του δικαιώµατος τούτου, ειµή συµφώνως 
προς τον νόµον και µόνον εις περιπτώσεις προσώπων εν φυλακίσει ή προφυλακίσει τελούντων ή ως 
και επί επαγγελµατικής αλληλογραφίας και επικοινωνίας του πτωχεύσαντος κατά την διάρκειαν της 
διοικήσεως της περιουσίας αυτού.».  
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Κεφάλαιο 7- Συγκριτική αξιολόγηση των ποινικών 
προβλέψεων των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης. 

  
  

7.1  Εισαγωγή 
 

    Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε µία παρουσίαση αλλά και σε 
βάθος ανάλυση των σχετικών ποινικονοµοθετικών προβλέψεων που 
διατηρούν οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση πάντα µε το 
αδίκηµα της πορνογραφίας κατά ανηλίκων. Κατά την εξέταση των 
ποινικών συστηµάτων της κάθε χώρας  προέκυψε µία ποικιλοµορφία 
στον τρόπο και στην ένταση της απάντησης που η κάθε πολιτεία 
επιφύλαξε στο φαινόµενο της παιδικής πορνογραφίας. Κρίνεται χρήσιµο 
πλέον να προβούµε σε µία συγκριτική αξιολόγηση των εντοπισµένων 
διαφοροποιήσεων ανάµεσα στις αντίστοιχες εθνικές νοµοθεσίες, µε 
κριτήριο πάντα ένα minimum επιλεγµένων βασικών προϋποθέσεων που 
θέτει το εν γένει διεθνές νοµικό καθεστώς προστασίας των ανηλίκων από 
την πορνογράφησή τους. Η εναρµόνιση των επιµέρους νοµοθεσιών µε τα 
«διεθνή νοµοθετικά πρότυπα» συνιστά  απαραίτητη προϋπόθεση για µία 
συγχρονισµένη και συντονισµένη απάντηση στο φαινόµενο της παιδικής 
πορνογραφίας. 
 

7.2   Συγκριτική αξιολόγηση 

 7.2.α ∆ιαµόρφωση των κριτηρίων της αξιολόγησης. 

      Το διεθνές minimum πλαίσιο νοµοθετικής προστασίας των ανηλίκων 
από την πορνογραφία συγκροτούν αποτελεσµατικά κυρίως τρία διεθνή 
νοµοθετήµατα και συγκεκριµένα:  α) Η Σύµβαση για το 
Κυβερνοέγκληµα (Convention on Cybercrime), του Συµβουλίου της 
Ευρώπης που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεµβρίου 2001415, 
β) Το   Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού, για την Εµπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και την 
Παιδική Πορνογραφία, του Ο.Η.Ε. που τέθηκε σε ισχύ την 18η 
Ιανουαρίου 2002416, και γ) Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για 
την προστασία του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση που ψηφίστηκε στο Lanzarote την 25η Οκτωβρίου 2007417. 
                                                
415Για το πλήρες κείµενο της Σύµβασης:  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc  
416Για το πλήρες κείµενο του δηµοσιευµένου στην ΕφτΚ Νόµου (µετά του Πρωτοκόλλου). 
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=cUmkCRDNX9A%3D&tabid=132 
417 Για το πλήρες κείµµενο της Σύµβασης: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/201.doc  
 [ για τις παραπάνω ιστοσελίδες, accessed  08/03/2014]. 
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       Επιπλέον όµως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το πιο σύγχρονο και 
καινοτόµο νοµοθετικό κείµενο αποτελεί η Οδηγία µε αριθµό 2011/92/ΕΕ. 
Η έκδοσή της αποδίδεται αφενός στη κάλυψη των αδυναµιών της 
Απόφασης-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., αφετέρου 
όµως στον εκσυγχρονισµό της αντιπαιδοπορνογραφικής στρατηγικής του 
Ευρωπαίου νοµοθέτη. Η εισαγωγή νέων εννοιών (ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης, πορνογραφική παράσταση κλπ) και η ποινικοποίηση νέων 
αξιόποινων συµπεριφορών, συνιστούν κάποια από τα χαρακτηριστικά 
της. Συνακόλουθα, η προσπάθεια συναξιολόγησης των εθνικών 
νοµοθεσιών ενάντια στην παιδική πορνογραφία θα ήταν ατελής, εάν δεν 
γινόταν µε κριτήριο και την εν λόγω Οδηγία. 
Α.- Η τεχνολογική πρόοδος είναι γνωστό, πως επέτρεψε σε καταχραστές 
των δυνατοτήτων του διαδικτύου, να εγκληµατούν σε βάρος ανηλίκων 
προσώπων, οπουδήποτε στο κόσµο, υπό την ασφάλεια µάλιστα της 
εγκατάστασής τους σε διαφορετικό τόπο, από εκείνον των θυµάτων τους.  
      Για τον λόγο αυτό το Συµβούλιο της Ευρώπης ασχολήθηκε µε την 
εγκληµατικότητα στο διαδίκτυο, µε την ελπίδα της εφαρµογής ενός 
συστήµατος συνεργασίας και οµοιόµορφης προσέγγισης για τη δίωξη του 
εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο. 
      Κατάρτισε έτσι την Σύµβαση ενάντια στο διαδικτυακό έγκληµα, που 
είναι ανοιχτή προς υπογραφή από τα κράτη µέλη του, καθώς και από τα 
κράτη µη µέλη, που συµµετείχαν στην κατάρτισή της. Επί του παρόντος, 
23 χώρες (22 κράτη µέλη και 1 µη µέλος) έχουν επικυρώσει τη Σύµβαση 
για το έγκληµα ενώ  22  χώρες -ανάµεσα στις οποίες και η χώρα µας-  
έχουν υπογράψει αλλά  ακόµη δεν επικύρωσαν τη Σύµβαση. 
      Στο 2ο κεφάλαιο, στο 1ο τµήµα, στο 3ο τίτλο και στο άρθρο 9 της 
Σύµβασης γίνεται αναφορά στα αδικήµατα που σχετίζονται µε την 
«παιδική πορνογραφία». Στη πρώτη παράγραφο του άρθρου γίνεται 
απαιτητό από τα κράτη που θα υπογράψουν και θα επικυρώσουν την 
σύµβαση να νοµοθετήσουν ανάλογα, ώστε να συµπεριλάβουν στις 
αξιόποινες συµπεριφορές που σχετίζονται µε την «παιδική πορνογραφία» 
και τις ενέργειες της παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας, µε 
σκοπό τη διανοµή του µέσω ενός συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
της προσφοράς ή διάθεσης, της διανοµής ή µετάδοσης, τέτοιου υλικού, 
µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, της προµήθειας για τον ίδιο 
ή για άλλον τέτοιου  υλικού,  µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή αλλά και της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας σε 
σύστηµα υπολογιστή ή σε οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης δεδοµένων σε 
υπολογιστή.  
      Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου εξειδικεύεται η έννοια της 
«παιδικής πορνογραφίας», ως πορνογραφικό υλικό στο οποίο 
απεικονίζεται   ανήλικος σε καταφανώς σεξουαλική συµπεριφορά ή 
πρόσωπο που εµφανίζεται ως ανήλικο σε τέτοια συµπεριφορά ή  
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ρεαλιστικές εικόνες που παρουσιάζουν ανήλικο σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά.  
Β.- Σχετικά µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα 
δικαιώµατα του παιδιού, για την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία 
και την παιδική πορνογραφία του Ο.Η.Ε., αξίζει να επαναλάβουµε, ότι 
συνήφθη σε υλοποίηση και εκτέλεση της επιταγής του άρθρου 34 της 
κεφαλαιώδους σηµασίας Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, 
για τα δικαιώµατα του παιδιού (Convention on the rights of the children) 
της 20ης Νοεµβρίου 1989, η οποία κυρώθηκε από την χώρα µας µε το Ν. 
2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192). 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 34 της σύµβασης, τα κράτη οφείλουν να 
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα σε εθνικό, διµερές και πολυµερές 
επίπεδο για να εµποδίσουν: Ι. την παρακίνηση ή τον εξαναγκασµό των 
παιδιών σε παράνοµη σεξουαλική δραστηριότητα, ΙΙ. την εκµετάλλευση 
των παιδιών για πορνεία ή άλλες παράνοµες  δραστηριότητες γενετήσιου 
χαρακτήρα και ΙΙΙ. την εκµετάλλευση των παιδιών για παραγωγή 
πορνογραφικών θεαµάτων ή πορνογραφικού υλικού.  
      Μία τέτοια διεθνής πρωτοβουλία εναρµονισµένη µε τις ως άνω 
επιταγές του άρθρου 34 αποτέλεσε η ψήφιση και συνυπογραφή του ως 
άνω Πρωτοκόλλου. Με το πρωτόκολλο, χαράσσονται  κατευθυντήριες 
γραµµές προστασίας των ανηλίκων από την πορνογράφησή τους αλλά 
και καταπολέµησης  του φαινόµενου τόσο της εµπορίας παιδιών, όσο και 
του «σεξουαλικού τουρισµού».  
      Γίνεται ειδική αναφορά στην πορνογραφία ανηλίκων µέσω του 
διαδικτύου αλλά και άλλων τεχνολογικών µέσων και στην ανάγκη τόσο 
για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της παραγωγής, διακίνησης, 
εξαγωγής, µεταφοράς, εισαγωγής, κατοχής και διαφήµισης υλικού 
παιδικής πορνογραφίας όσο και για την συνεργασία µεταξύ των 
κυβερνήσεων και την διαδικτυακή «βιοµηχανία». Ο εσωτερικός 
νοµοθέτης επικύρωσε το προαιρετικό Πρωτόκολλο µε την ψήφιση του Ν. 
3625/2007 περί του οποίου ήδη έγινε εκτενέστερη αναφορά στο 5ο 
κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Από τα απολύτως διαφωτιστικά άρθρα 
του σχετικού Πρωτοκόλλου αποµονώνουµε εκείνα που θέτουν και τα 
κριτήρια σύγκρισης των νοµοθεσιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης 
σχετικά µε την πορνογραφία κατά ανηλίκων και συγκεκριµένα: 
      Στο τρίτο εδάφιο του 2ου άρθρου προσδιορίζεται αντικειµενικώς η 
έννοια της «παιδικής πορνογραφίας» που συνιστά κάθε αναπαράσταση, 
µε οποιοδήποτε µέσο, ενός παιδιού που εµπλέκεται σε πραγµατικές ή 
προσοµοιωµένες γενετήσιες δραστηριότητες, ή οποιαδήποτε 
αναπαράσταση των γεννητικών οργάνων ενός παιδιού πρωταρχικά για 
γενετήσιους σκοπούς. 
     Στο τρίτο άρθρο επιτάσσεται η υποχρέωση των κρατών να 
ποινικοποιήσουν συγκεκριµένες συµπεριφορές που ανάµεσα σε άλλα 
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αφορούν και την παιδική πορνογραφία και µάλιστα είτε αυτές οι 
συµπεριφορές εκδηλώνονται σε εγχώριο επίπεδο, είτε σε διακρατικό, σε 
µεµονωµένη ή οργανωµένη βάση και συγκεκριµένα σε σχέση µε την 
παιδική πορνογραφία, στο γ’ εδάφιο επισηµαίνονται οι ενέργειες της 
παραγωγής, διάθεσης, διάδοσης, εισαγωγής, εξαγωγής, προσφοράς, 
πώλησης ή κατοχής για τους ανωτέρω σκοπούς παιδικής πορνογραφίας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2. 
    Αυτό λοιπόν που σηµειώνουµε, ως εισαγόµενο από το Πρωτόκολλο 
κριτήριο αξιολόγησης των επιµέρους νοµοθεσιών των χωρών της Ν.Α. 
Ευρώπης είναι, τόσο τα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια της 
πορνογραφίας κατά ανηλίκων, όσο όµως κυρίως οι συγκεκριµένες κατά 
αντικειµενικό τρόπο περιγραφόµενες συµπεριφορές, που πρέπει να 
ποινικοποιηθούν, όταν σχετίζονται µε την πορνογραφία κατά ανηλίκων. 
Γ)  Η πιο πρόσφατη διεθνής νοµοθετική πρωτοβουλία ενάντια στην 
«παιδική πορνογραφία» είναι η υπογραφή της Σύµβασης για την 
προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκµετάλλευση και 
κακοποίηση του Συµβουλίου της Ευρώπης που έλαβε χώρα στην πόλη 
του Lanzarote στις 25 Οκτωβρίου 2007. Η Σύµβαση κυρώθηκε από την 
ελληνική πολιτεία µε το Ν. 3727/2008 «Κύρωση και εφαρµογή της 
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών 
κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακοποίησης, µέτρα για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυµφόρηση των 
καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 257, τ. Α΄). Περί 
του εν λόγω κυρωτικού της Σύµβαση νόµου έχουµε ήδη εκτενώς 
αναφερθεί στο 5ο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, σηµειώνουµε δε 
απλώς πως συνιστά την πιο πρόσφατη νοµική βάση καταπολέµησης 
ανάµεσα στα άλλα και της «παιδικής πορνογραφίας» από τον Έλληνα 
νοµοθέτη. Σε σχέση µε την Σύµβαση αυτή προκρίνουµε να 
αποµονώσουµε εκείνες τις κρίσιµες διατάξεις της που µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε ως βάση για τον σχηµατισµό των απαραίτητων 
κριτηρίων αξιολόγησης των διαφόρων αντιστοίχων ποινικονοµοθετικών 
προβλέψεων των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης.  
         Σύµφωνα λοιπόν µε την 1η παράγραφο του άρθρου 20 της 
Σύµβασης, υποχρεώνονται τα συµβαλλόµενα µέρη να ποινικοποιήσουν: 
α. τη παραγωγή παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
β. τη προσφορά ή τη διάθεση παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
γ. τη διανοµή ή µετάδοση παιδικού πορνογραφικού υλικού, 
δ. τη προµήθεια παιδικού πορνογραφικού υλικού για ίδια χρήση ή για 
χρήση τρίτου, 
ε. τη κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού και 
στ. την εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδικό πορνογραφικό υλικό, 
µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
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    Στη 2η παράγραφο του ίδιου άρθρου καθορίζεται η έννοια της 
«παιδικής πορνογραφίας»,  ως " οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά 
ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη σαφή 
γενετήσια συµπεριφορά ή οποιαδήποτε απεικόνιση των γενετικών 
οργάνων ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους λόγους». 
    Τέλος στο άρθρο 21 γίνεται η σύσταση προς τα συµβαλλόµενα µέρη 
να ποινικοποιήσουν τις εν γένει συµπεριφορές που αφορούν την 
συµµετοχή του παιδιού418 σε πορνογραφικές παραστάσεις και 
συγκεκριµένα:  
α. την στρατολόγηση ενός παιδιού για συµµετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις ή την εξώθηση ενός παιδιού να συµµετάσχει σε τέτοιες 
παραστάσεις, 

β. τον εξαναγκασµό ενός παιδιού σε συµµετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις ή την αποκόµιση κέρδους από τη συµµετοχή αυτή ή την 
εκµετάλλευση ενός παιδιού µε άλλο τρόπο για τον ίδιο λόγο, 
γ. την εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων που 
περιλαµβάνουν τη συµµετοχή παιδιών. 
∆)   Σε σχέση µε την µε αριθµό 2011/92/ΕΕ Οδηγία, στο άρθρο 2 της 
οδηγίας, ερµηνεύεται  ανάµεσα σε άλλους και ο ορισµός της «παιδικής 
πορνογραφίας» ή του «υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», το 
οποίο είναι:  
 - κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική 
ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα  ή  - κάθε  
απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς, των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ή 
-   κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται πρόσωπο που εµφανίζεται ως 
παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή κάθε απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, των γεννητικών οργάνων άλλου προσώπου που εµφανίζεται ως 
παιδί ή 
-   ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις οποίες απεικονίζεται παιδί να 
επιδίδεται σε πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή ρεαλιστικές 
εικόνες των γεννητικών οργάνων παιδιού, ανεξάρτητα από την 
πραγµατική ύπαρξη του παιδιού αυτού, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, 
Επίσης δίδεται ο ορισµός και της έννοιας «πορνογραφική παράσταση» 
που είναι η απευθείας έκθεση, µεταξύ άλλων και µε χρήση της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: 
(i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγµατική ή προσοµοιωµένη πράξη 
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα, ή 
(ii) των γεννητικών οργάνων παιδιού για κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς. 

                                                
418Κατά τους ορισµούς του άρθ. 3 α’ της Σύµβασης, «παιδί» είναι κάθε ανήλικος κάτω των 18 ετών. 
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        Σε σχέση µε τις αξιόποινες συµπεριφορές που ποινικοποιούνται µε 
την Οδηγία, ήδη έχουµε αναφερθεί εκτενώς στην κατάταξή τους σε πέντε 
κατηγορίες αδικηµάτων, εκ των οποίων όµως µας αφορούν οι τρεις και 
συγκεκριµένα: 
Α) Αδικήµατα «παιδικής πορνογραφίας» 
(Τα περιγραφόµενα στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 5) 
- Η απόκτηση ή κατοχή παιδοπορνογραφικού υλικού, που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος. 
- Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία µέσω της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος. 
- Η διανοµή, διάδοση ή µετάδοση παιδοπορνογραφικού υλικού, που 
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη. 
- Η προσφορά ή µε άλλο τρόπο διάθεση παιδοπορνογραφικού υλικού, 
που τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της 
οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη. 
- Η παραγωγή παιδοπορνογραφικού υλικού, που τιµωρείται µε στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη. 
Β) Αδικήµατα συµµετοχής ανηλίκου σε πορνογραφική παράσταση 
(Τα περιγραφόµενα στις παραγράφους 2 και 3 των άρθρων  3 και 4.) 
- Ο εξαναγκασµός, προς σεξουαλικούς σκοπούς, παιδιού που δεν έχει 
φθάσει την σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης να γίνει µάρτυρας  σεξουαλικών πράξεων ή σεξουαλικής 
κακοποίησης, ακόµα και αν δεν συµµετέχει σε αυτές  που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος ή δύο έτη, αντίστοιχα. 
- Η πρόκληση   παιδιού  σε  συµµετοχή  σε  πορνογραφικές παραστάσεις,  
η στρατολόγηση παιδιού για συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις, 
η αποκόµιση κέρδους από τη συµµετοχή ή άλλη εκµετάλλευση παιδιού 
που συµµετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις, που τιµωρείται µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον πέντε έτη (για θύµα µικρότερο της ηλικίας σεξουαλικής 
συναίνεσης) και δύο έτη (για θύµα µεγαλύτερο της ηλικίας αυτής). 
- Ο εξαναγκασµός παιδιού διά της βίας ή απειλής για την συµµετοχή του 
σε πορνογραφικές παραστάσεις, που τιµωρείται µε στερητική της 
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον 
οκτώ έτη(για θύµα µικρότερο της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης) και 
πέντε έτη (για θύµα µεγαλύτερο της ηλικίας αυτής). 
Γ)«Παροχής ευκαιριών για κακοποίηση παιδιού ή σεξουαλικό τουρισµό» 
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(Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 21, στο άρθρο 6 αλλά και στη παράγραφο 
4 του άρθρου 4 της Οδηγίας)  
- Η εν γνώσει παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων στα οποία 
συµµετέχουν παιδιά, που τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή 
το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη (για θύµα 
µικρότερο της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης) και ένα έτος (για θύµα 
µεγαλύτερο της ηλικίας αυτής). 
-  διάδοση υλικού που προβάλλει ευκαιρίες για τη διάπραξη αδικήµατος 
που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6, 
- διοργάνωση ταξιδιών µε σκοπό τη διάπραξη αδικήµατος που 
αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 6. 
- Η άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, τιµωρείται µε στερητική 
της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον ένα έτος. 
     Στην προσπάθειά µας να διαµορφώσουµε τα κριτήρια µε βάση τα 
οποία θα αξιολογήσουµε τις επιµέρους αντίστοιχες νοµοθεσίες των 
χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, θα εκθέσουµε συνοπτικά τα κοινά στοιχεία 
των ανωτέρω διεθνών νοµοθετηµάτων, τονίζοντας όµως και  εκείνα τα 
στοιχεία που ανά σύµβαση διαφοροποιούνται. 
 
 
 

 

Π ρ ώ τ ο    κ ρ ι τ ή ρ ι ο 
 

Προσδιορισµός της έννοιας «παιδική πορνογραφία» 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Μεταξύ των διάφορων ορισµών που 
τυποποιούνται στις διεθνείς συµβάσεις διαπιστώνονται «επαναλήψεις» 
και για τον λόγο αυτό περιλαµβάνονται στους παρακάτω πίνακες οι 
ορισµοί και σε πρωτότυπο κείµενο. Οι υπογραµµίσεις επί συγκεκριµένων 
φράσεων των ορισµών  τονίζουν µόνο τα σηµεία που διαφοροποιούνται 
στους ανά σύµβαση ορισµούς. 
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∆ιεθνείς Συµβάσεις 
 

Στοιχεία ορισµού 

Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα 
(Convention on Cybercrime), του 
Συµβουλίου της Ευρώπης 

(pornographic material that visually depicts: 

a.   a minor engaged in sexually explicit conduct; 

b. a person appearing to be a minor engaged in 

sexually explicit conduct; 

c.    realistic images representing a minor engaged in 

sexually explicit conduct) 

 
Πορνογραφικό υλικό στο οποίο 

απεικονίζεται   ανήλικος σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά ή πρόσωπο που 

εµφανίζεται ως ανήλικο σε τέτοια 

συµπεριφορά ή  ρεαλιστικές εικόνες που 

παρουσιάζουν ανήλικο σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της 
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού, για την Εµπορία Παιδιών, 
την Παιδική Πορνεία και την 
Παιδική Πορνογραφία, του Ο.Η.Ε. 

(Child pornography means any representation, 

by whatever means, of a child engaged in real 

or simulated explicit sexual activities or any 

representation of the sexual parts of a child for 

primarily sexual purposes.) 

 
Κάθε αναπαράσταση, µε οποιοδήποτε 
µέσο, παιδιού που συµµετέχει σε 
πραγµατικές ή προσοµοιωµένες γενετήσιες 
δραστηριότητες, ή οποιαδήποτε 
αναπαράσταση των γεννητικών οργάνων 
ενός παιδιού πρωταρχικά για γενετήσιους 
σκοπούς. 

 
Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία του 
παιδιού από την γενετήσια 
εκµετάλλευση και κακοποίηση 

( any material that visually depicts a child 

engaged in real or simulated sexually 

explicit conduct or any depiction of a child’s 

sexual organs for primarily sexual purposes) 

 

Οποιοδήποτε υλικό απεικονίζει οπτικά 

ένα παιδί να συµµετέχει σε πραγµατική 

ή προσοµοιωµένη σαφή γενετήσια 

συµπεριφορά ή οποιαδήποτε 
απεικόνιση των γενετικών οργάνων 

ενός παιδιού, κυρίως για γενετήσιους 
λόγους 

Η µε αριθµό  2011/92/ΕΕ  Οδηγία ( i) any material that visually depicts a child engaged 

in real or simulated sexually explicit conduct; or ii) 

any depiction of the sexual organs of a child for 

primarily sexual purposes; or iii) any material that 

visually depicts any person appearing to be a child 

engaged in real or simulated sexually explicit 

conduct or any depiction of the sexual organs of any 

person appearing to be a child, for primarily sexual 

purposes; or  iv)realistic images of a child engaged 

in sexually explicit conduct or realistic images of the 

sexual organs of a child, regardless of the actual 

existence of such child, for primarily sexual 

purposes.) 
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- κάθε υλικό που απεικονίζει οπτικά 

παιδί να επιδίδεται σε πραγµατική ή 

προσοµοιωµένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα  ή 

 - κάθε  απεικόνιση, προς κυρίως 
σεξουαλικούς σκοπούς, των γεννητικών 

οργάνων παιδιού, ή 

-   κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται 
πρόσωπο που εµφανίζεται ως παιδί να 

επιδίδεται σε πραγµατική ή 

προσοµοιωµένη πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα, ή κάθε 
απεικόνιση, προς κυρίως σεξουαλικούς 
σκοπούς, των γεννητικών οργάνων 

άλλου προσώπου που εµφανίζεται ως 
παιδί ή 

-   ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις 
οποίες απεικονίζεται παιδί να 

επιδίδεται σε πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα ή ρεαλιστικές 
εικόνες των γεννητικών οργάνων 

παιδιού, ανεξάρτητα από την 

πραγµατική ύπαρξη του παιδιού αυτού, 

προς κυρίως σεξουαλικούς σκοπούς, 
 
 

 
 

∆ ε ύ τ ε ρ ο   Κ ρ ι τ ή ρ ι ο 
 

Αξιόποινες συµπεριφορές. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 2) Πλην της Κύπρου και του Κοσσυφοπεδίου, όλες 
οι χώρες που εξετάσαµε επικύρωσαν την Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική 
εκµετάλλευση και κακοποίηση, ώστε και εάν αυτή µπορεί να κατισχύει 
των εσωτερικών διατάξεων, η σχετική ένδειξη αξιολόγησής τους, µε  
«ΟΧΙ», υπάρχει επειδή δεν έχουν προβεί σε προσήκουσα προσαρµογή 
της ποινικής τους νοµοθεσίας. 
3) Σχετικά µε την αξιολόγηση βάσει της Σύµβασης για το 
Κυβερνοέγκληµα, χρειάζεται να διευκρινίσουµε, πως και εάν η ένδειξη 
της αξιολόγησης µιας χώρας είναι αρνητική, αυτό δε σηµαίνει πως δεν 
τιµωρείται στη χώρα ο δράστης τέτοιου αδικήµατος. Απλώς η αρνητική 
ένδειξη έχει την έννοια και µόνο της έλλειψης «ειδικής για το 
κυβερνοέγκληµα» ποινικής διάταξης στη χώρα αυτή, που όµως µπορεί να 
τιµωρεί τέτοιους δράστες, υπάγοντάς τους σε γενικότερες διατάξεις. 
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∆ιεθνείς Συµβάσεις 
 

Αξιόποινες συµπεριφορές 
 

 

 

 

 

Σύµβαση για το Κυβερνοέγκληµα 
(Convention on Cybercrime), του 
Συµβουλίου της Ευρώπης 

Οι ενέργειες της παραγωγής υλικού 

παιδικής πορνογραφίας, µε σκοπό τη 

διανοµή του, µέσω ενός συστήµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, της 
προσφοράς ή διάθεσης, της διανοµής ή 

µετάδοσης, τέτοιου υλικού µέσω 

συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

της προµήθειας -για τον ίδιο ή για 

άλλον- τέτοιου  υλικού,  µέσω 

συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή 

αλλά και της κατοχής υλικού παιδικής 
πορνογραφίας σε σύστηµα υπολογιστή 

ή σε οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης 
δεδοµένων σε υπολογιστή 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της 
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, για 

την Εµπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία 

και την Παιδική Πορνογραφία, του Ο.Η.Ε. 

Ενέργειες παραγωγής, διάθεσης, 
διάδοσης, εισαγωγής, εξαγωγής, 
προσφοράς, πώλησης ή κατοχής για 

σκοπούς  παιδικής πορνογραφίας 

 

 

 

 

 

Σύµβαση του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία του 
παιδιού από την γενετήσια 
εκµετάλλευση και κακοποίηση 

1) Σε σχέση µε το παιδικό πορνογραφικό 

υλικό: 

α. η παραγωγή, 

β. η προσφορά ή  η κάθε πράξη που το 

καθιστά διαθέσιµο, 

γ. η διανοµή, διάδοση ή µετάδοση, 

δ. η απόκτηση, 

ε. η κατοχή  και 
στ. η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης, 
µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης 
και επικοινωνίας. 
2) Σε σχέση µε το ανήλικο θύµα:  

α. η στρατολόγηση ή πρόκληση του  για 

συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις  

β. ο εξαναγκασµός του για συµµετοχή του 

σε πορνογραφικές παραστάσεις ή η 

αποκόµιση κέρδους από τη συµµετοχή 

αυτή ή η εκµετάλλευσή του µε άλλο τρόπο 

για τον ίδιο λόγο, 

γ. η εν γνώσει παρακολούθηση 

πορνογραφικών παραστάσεων που 

περιλαµβάνουν τη συµµετοχή του, 
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Η µε αριθµό  2011/92/ΕΕ  

Οδηγία 

1) Σε σχέση µε το παιδικό πορνογραφικό 

υλικό: 

α. η παραγωγή, 

β. η προσφορά ή  η κάθε πράξη που το 

καθιστά διαθέσιµο, 

γ. η διανοµή ή µετάδοση, 

δ. η  προµήθεια για ίδια χρήση ή για χρήση 

τρίτου, 

ε. η κατοχή  και 
στ. η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης, 
µέσω της τεχνολογίας της πληροφόρησης 
και επικοινωνίας. 
2) Σε σχέση µε το ανήλικο θύµα:  

α. η στρατολόγηση ή εξώθησή του  για 

συµµετοχή σε πορνογραφικές 
παραστάσεις,  

β. ο εξαναγκασµός του για συµµετοχή του 

σε πορνογραφικές παραστάσεις ή η 

αποκόµιση κέρδους από τη συµµετοχή 

αυτή ή η εκµετάλλευσή του µε άλλο τρόπο 

για τον ίδιο λόγο, 

γ. η εν γνώσει παρακολούθηση 

πορνογραφικών παραστάσεων που 

περιλαµβάνουν τη συµµετοχή του. 

δ. ο εξαναγκασµός παιδιού να γίνει 
µάρτυρας σεξουαλικής πράξης ή 

κακοποίησης,   
ε. η διάδοση υλικού, 

στ. «σεξουαλικός τουρισµός» και 
ζ. «άγρα παιδιών για σεξουαλικούς 
σκοπούς»  

 

 

 
 
 

 

 7.2.β Η συγκριτική αξιολόγηση  

 
      Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζουµε στη 
συνέχεια σε τέσσερις, αντίστοιχους των διεθνών συµβάσεων, πίνακες την 
κατάσταση εναρµόνισης των σχετικών νοµοθεσιών των χωρών της Ν.Α. 
Ευρώπης µε το διεθνές «ελάχιστο κοινό» ποινικονοµοθετικό καθεστώς 
και συγκεκριµένα: 
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1.- Συγκριτική Αξιολόγηση σε σχέση µε τις απαιτήσεις της    
Σύµβασης για το Κυβερνοέγκληµα, (Convention on 

Cybercrime) του Συµβουλίου της Ευρώπης 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Κάθε πορνογραφικό υλικό 

στο οποίο απεικονίζεται   
ανήλικος σε καταφανώς 

σεξουαλική συµπεριφορά ή 

πρόσωπο που εµφανίζεται 
ως ανήλικο σε τέτοια 

συµπεριφορά ή  ρεαλιστικές 
εικόνες που παρουσιάζουν 
ανήλικο σε καταφανώς 
σεξουαλική συµπεριφορά 

 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. 
 

 
Ενέργειες παραγωγής, 
διάθεσης, διανοµής ή 

µετάδοσης, προµήθειας, 
προσφοράς, κατοχής  
υλικού παιδικής 

πορνογραφίας µέσω 

συστήµατος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 
 
 
 

ΑΛΒΑΝΙΑ    ΟΧΙ419    ΟΧΙ420
 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)/ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΗΣ Β/Ε 
ΟΧΙ ΟΧΙ 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)/ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  “SRPSKA” 
ΝΑΙ (χωρίς εικονικό ανήλικο) ΝΑΙ 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒINH)/ 

ΕΠΑΡΧΙΑ “BRCKO” 
ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΙ      ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ421
 

ΕΛΛΑ∆Α ΝΑΙ ΝΑΙ 
F.Y.R.O.M. ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ ΝΑΙ Μη παρ/ση γεν/κών οργάνων  ΟΧΙ 
ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΑΙ διαδ/κά χωρίς εικονικό θύµα ΝΑΙ 
ΚΥΠΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΟΧΙ  ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ422
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΝΑΙ Μη ανπ/ση γεν/κών οργάνων   ΝΑΙ 
ΣΕΡΒΙΑ ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ              ΝΑΙ (ΜΕΡΙΚΩΣ) ΟΧΙ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΧΙ     ΟΧΙ423 

                                                
419  Τόσο για την Αλβανία, όσο και για τις άλλες χώρες µε «ΟΧΙ», βλ. αµέσως ανωτέρω 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2)  
420  Τόσο για την Αλβανία, όσο και για όλες τις χώρες µε «ΟΧΙ», βλ. αµέσως ανωτέρω 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (3) 
421  Πρόβλεψη µόνο της «κατοχής και απόκτησης». 
422  Τιµωρεί µόνο την ηλεκτρονική διάθεση του υλικού. 
423  Αν και στην 5η παράγραφο του άρθρου 226 του Τουρκικού ΠΚ υπάρχει πρόβλεψη για 
τέλεση διά του τύπου και των µέσων ενηµέρωσης, ωστόσο δεν γίνεται ρητή αναφορά στο ∆ιαδίκτυο. 
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2.-Αξιολόγηση µε βάση το ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
της Σύµβασης του Ο.Η.Ε. για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού  

 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ν.Α. 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Οποιοδήποτε υλικό απει- 
κονίζει οπτικά ένα παιδί 
να συµµετέχει σε πραγ- 

µατική ή προσοµοιωµένη 

σαφή γενετήσια συµπερι- 
φορά ή κάθε απεικόνιση 

των γενετικών οργάνων   

παιδιού, για γενετήσιους 
λόγους 

 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. 

 
Ενέργειες παραγωγής, 
διάθεσης, διάδοσης, 
εισαγωγής, εξαγωγής, 
προσφοράς, πώλησης ή 

κατοχής για τους 
ανωτέρω σκοπούς υλικού 

παιδικής πορνογραφίας 
 

ΑΛΒΑΝΙΑ    ΟΧΙ424  ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ425
 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)/ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΗΣ Β-Ε 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)/ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ SRPSKA 

ΝΑΙ (χωρις εικονικό ανήλικο)   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ426 
 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒINH)/ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ  BRCKO 

ΟΧΙ  ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ427
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ428
 

ΕΛΛΑ∆Α ΝΑΙ ΝΑΙ 
F.Y.R.O.M. ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ429

 

ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΑΙδιαδικτυακά χωρις εικονικό ανήλικο ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ430
 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ ΝΑΙ (Μη παρ/ση γεν/κών οργάνων)  ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ431
 

ΚΥΠΡΟΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ432
 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ433
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΝΑΙ (Μη αναπ/ση γεν/κών οργάνων) ΝΑΙ 
ΣΕΡΒΙΑ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ434

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ435 ΝΑΙ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΧΙ ΝΑΙ 

                                                
424  Για τις χώρες µε «ΟΧΙ» βλ. προηγουµένως ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2)  
425 Τιµωρεί µόνο την παραγωγή, διανοµή και δηµοσίευση,   µε την 117 παρ. 2 ΠΚ.  
426  Απουσία πρόβλεψης των ενεργειών «εισαγωγής, εξαγωγής» 
427  Απουσία πρόβλεψης  « εξαγωγής» 
428  Απουσία πρόβλεψης των ενεργειών «εισαγωγής, εξαγωγής». 
429  Απουσία πρόβλεψης των ενεργειών «εισαγωγής και εξαγωγής». 
430  Απουσία πρόβλεψης  « εξαγωγής» 
431  Απουσία πρόβλεψης των ενεργειών «εισαγωγής, εξαγωγής» 
432  Απουσία πρόβλεψης των ενεργειών «εισαγωγής, εξαγωγής» 
433  Απουσία πρόβλεψης των ενεργειών «εισαγωγής, εξαγωγής» 
434  Απουσία πρόβλεψης των ενεργειών «εισαγωγής, εξαγωγής» 
435  Στη παρ. 3 του άρθρου 176  ΠΚ γίνεται αναφορά στο υλικό, όχι όµως πλήρως. 
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3.- Συγκριτική Αξιολόγηση σε σχέση µε τις απαιτήσεις της    
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία 

του παιδιού από την γενετήσια εκµετάλλευση και 
κακοποίηση 

 

 
 
 
 
 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΝΝΟΙΑΣ 
«ΠΑΙ∆ΙΚΗ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ» 
 

Κάθε αναπαράσταση, µε 
οποιοδήποτε µέσο, ενός 
παιδιού που εµπλέκεται 

σε πραγµατικές ή 

προσοµοιωµένες 
γενετήσιες 

δραστηριότητες, ή 

οποιαδήποτε 
αναπαράσταση των 

γεννητικών οργάνων ενός 
παιδιού πρωταρχικά για 

γενετήσιους σκοπούς. 

ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ  
1) Σε σχέση µε το υλικό  

παιδικής πορνογραφίας 
α. η παραγωγή, 

β. η προσφορά ή  

διάθεση, 

γ. η διανοµή ή 

µετάδοση, 

δ. η  προµήθεια για ίδια 

χρήση ή για χρήση 

τρίτου, 

ε. η κατοχή  και 
στ. η εν γνώσει 

απόκτηση πρόσβασης, 
µέσω της τεχνολογίας 
της πληροφόρησης και 

επικοινωνίας436
. 

 

  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. 
2) Σε σχέση µε το ανήλικο 

θύµα: 

α. η στρατολόγηση  ή 

εξώθησή  του  για 

συµµετοχή  σε 
πορνογραφικές 
παραστάσεις 

,β. ο εξαναγκασµός του 

για συµµετοχή του σε 
πορνογραφικές 
παραστάσεις ή η 

αποκόµιση κέρδους από 

τη συµµετοχή αυτή ή η 

εκµετάλλευσή του µε άλλο 

τρόπο για τον ίδιο λόγο, 

γ. η εν γνώσει της 
συµµετοχής του σε 
πορνογραφικές 
παραστάσεις 

παρακολουθησή τους. 

ΑΛΒΑΝΙΑ
437 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

(ΒΟΣΝΙΑΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)/ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΗΣ Β/Ε 

ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ438
 

(Β-Ε)/ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

“SRPSKA” 
ΝΑΙ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ) 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ439
 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒINH)/ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ     

“BRCKO” 

ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ440
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΙ  ΝΑΙ            ΝΑΙ 

ΕΛΛΑ∆Α ΝΑΙ  ΝΑΙ   ΝΑΙ441
 

F.Y.R.O.M. OXI  ΜΕΡΙΚΩΣ NAI  NAI442
 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ ΝΑΙ (Μη παρ/ση γεν/κών οργάνων) ΜΕΡΙΚΩΣ  ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ443
 

ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΑΙδιαδικτυακά, όχι  εικονικό θύµα ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ444
 

ΚΥΠΡΟΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ             ΝΑΙ (ΕΜΜΕΣΑ) 

   ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ             ΝΑΙ 
                                                
436  Οι χώρες που φέρουν στη στήλη αυτή την ένδειξη «ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ», παραλείπουν να 
ποινικοποιήσουν ρητά την «εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης».        
437  Για τις χώρες µε «ΟΧΙ» βλ αµεσως ανωτερω ΠΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ, (2) 
438  Μόνο, ως προς την «εξώθηση του ανήλικου» 
439  Το άρθρο 199 παρ.1 αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
440  Μόνο, ως προς την «εξώθηση του ανήλικου 
441  Άρθρα 351 και 353 ΠΚ και µετά τις αλλαγές άρθρο 348γ ΠΚ. 
442  Πλην της περ. 2γ 
443  Το άρθρο202 παρ.1, αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
444  Μόνο, ως προς την περίπτωση 2α 
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ΣΕΡΒΙΑ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ445 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ              ΝΑΙ (ΜΕΡΙΚΩΣ) ΝΑΙ     ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ446

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΝΑΙ (µη παρ/ση γεν/κών οργάνων)  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΟΧΙ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
445          Το άρθρο 185 παρ 2, αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
446 Το άρθρο 176 παρ 2, αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
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4.- Συγκριτική Αξιολόγηση σε σχέση µε τις απαιτήσεις της    
Οδηγίας µε αριθµό 2011/92/ΕΕ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ  
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

- κάθε υλικό που 

απεικονίζει οπτικά παιδί να 

επιδίδεται σε πραγµατική ή 

προσοµοιωµένη πράξη 

σαφούς σεξουαλικού 

χαρακτήρα  ή 

 

- κάθε  απεικόνιση, προς 
κυρίως σεξουαλικούς 

σκοπούς, των γεννητικών 
οργάνων παιδιού, ή 

 

-   κάθε υλικό στο οποίο 

απεικονίζεται πρόσωπο που 

εµφανίζεται ως παιδί να 

επιδίδεται σε πραγµατική ή 

προσοµοιωµένη πράξη 

σαφούς σεξουαλικού 

χαρακτήρα, 

 

 ή κάθε απεικόνιση, προς 
κυρίως σεξουαλικούς 

σκοπούς, των γεννητικών 
οργάνων άλλου προσώπου 

που εµφανίζεται ως παιδί ή 

 

-   ρεαλιστικές εικόνες 
παιδιού στις οποίες 

απεικονίζεται παιδί να 

επιδίδεται σε πράξη σαφούς 
σεξουαλικού χαρακτήρα ή 

 

 ρεαλιστικές εικόνες των 
γεννητικών οργάνων 

παιδιού, ανεξάρτητα από 

την πραγµατική ύπαρξη του 

παιδιού αυτού, προς κυρίως 
σεξουαλικούς σκοπούς, 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ  

 
 
 
 
1) Σε σχέση µε το υλικό 

της παιδικής 
πορνογραφίας: 

 

 

 

 

α. η παραγωγή, 

β. η προσφορά ή  η κάθε 
πράξη που το καθιστά 

διαθέσιµο, 

γ. η διανοµή ή µετάδοση, 

δ. η  προµήθεια για ίδια 

χρήση ή για χρήση 

τρίτου, 

ε. η κατοχή  και 
στ. η εν γνώσει απόκτηση 

πρόσβασης, µέσω της 
τεχνολογίας της 

πληροφόρησης και 
επικοινωνίας447

. 
  

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. 

 

 

 

 

 

 

2) Σε σχέση µε το 

ανήλικο θύµα: 
 

α. η στρατολόγηση ή 

εξώθησή του  για 

συµµετοχή σε 
πορνογραφικές 
παραστάσεις, 

β. ο εξαναγκασµός του 

για συµµετοχή του σε 
πορνογραφικές 
παραστάσεις ή η 

αποκόµιση κέρδους από 

τη συµµετοχή αυτή ή η 

εκµετάλλευσή του µε 
άλλο τρόπο για τον ίδιο 

λόγο, 

 

γ. η εν γνώσει 
παρακολούθηση 

πορνογραφικών 
παραστάσεων που 

περιλαµβάνουν τη 

συµµετοχή του. 

 

δ. ο εξαναγκασµός 
παιδιού να γίνει 

µάρτυρας σεξουαλικής 
πράξης ή κακοποίησης, 

 

ε. η διάδοση υλικού, 

στ. «σεξουαλικός 
τουρισµός» και 

ζ. «άγρα παιδιών για 

σεξουαλικούς σκοπούς» 

 

                                                
447 Οι χώρες που φέρουν την ένδειξη «ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ», παραλείπουν να ποινικοποιήσουν ρητά 
την «εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης»  
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ΑΛΒΑΝΙΑ448 ΟΧΙ ΟΧΙ             ΟΧΙ 

(ΒΟΣΝΙΑΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)/ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΗΣ Β/Ε 

ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ449
 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ)/ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

“SRPSKA” 

ΝΑΙ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ) 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ450
 

(ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒINH)/ 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ     

“BRCKO” 

ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ451
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΧΙ  ΝΑΙ             ΝΑΙ   
ΕΛΛΑ∆Α ΝΑΙ  ΝΑΙ     ΝΑΙ452

 

F.Y.R.O.M. OXI  ΜΕΡΙΚΩΣ NAI    NAI453
 

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟ ΝΑΙ(ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.) 

ΜΕΡΙΚΩΣ  ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ454
 

ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΑΙ (ΜΟΝΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ  ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΣ  ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΑΝΗΛΙΚΟ) 

ΝΑΙ   ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ455
 

ΚΥΠΡΟΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ     ΝΑΙ456
 

   ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ457
 

ΣΕΡΒΙΑ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ  ΜΕΡΙΚΩΣ  ΝΑΙ458
 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΝΑΙ (ΜΕΡΙΚΩΣ) ΝΑΙ     ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ459
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΝΑΙ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 
 
 

  Για τον έλεγχο των επιµέρους στοιχείων των ανωτέρω πινάκων 
απαιτείται ασφαλώς η παραποµπή στις επιµέρους νοµοθεσίες των χωρών 
της Ν.Α. Ευρώπης, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν εκτενώς και σε βάθος 
στο προηγούµενο κεφάλαιο. Οφείλουµε να επισηµάνουµε πως πλέον των 
ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, που αφορούν τον ορισµό της έννοιας 
«παιδική πορνογραφία» και τις αξιόποινες συµπεριφορές που σχετίζονται 
µε αυτήν, κρίσιµο κριτήριο θα αποτελούσε και η εν γένει κυρωτική 
αντιµετώπιση της αξιόποινης συµπεριφοράς από τις χώρες αυτές, ζήτηµα 
όµως που θίγεται σε ικανό βαθµό στην παρουσίαση της νοµοθεσίας 

                                                
448  Για τις χώρες µε  «ΟΧΙ» βλ αµεσως ανωτερω ΠΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ (2) 
449  Μόνο, ως προς την «εξώθηση του ανήλικου» 
450 Το άρθρο 199 παρ. 1 αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
451  Μόνο, ως προς την «εξώθηση του ανήλικου 
452  Άρθρα 351 και 353 ΠΚ και µετά τις αλλαγές στο άρθρο 348γ ΠΚ. 
453  Πλην της περ. 2γ, δ,  ε και στ΄ 
454  Το άρθρο 202 παρ. 1αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
455  Μόνο, ως προς την περίπτωση 2α 
456  Μόνο έµµεσα και χωρίς τις περ. 2γ, δ και στ 
457  Πλην των περ. 2δ, ε και στ 
458  Το άρθρο 185 παρ 2, αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
459  Το άρθρο 176 παρ 2 αναφέρει τη χρησιµοποίηση ανήλικου σε πορνογραφική παράσταση. 
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εκάστης χώρας στο οικείο κεφάλαιο, όπου επίσης γίνεται αναφορά και σε 
µία συγκριτική παρουσίαση των χρησιµοποιούµενων αορίστων εννοιών 
κατά την συγκρότηση του αδικήµατος της παιδικής πορνογραφίας. 
    Επίσης σε σχέση µε τις τροποποιήσεις που θα πρέπει να υποστούν οι 
εθνικές νοµοθεσίας από την ισχύ της Οδηγίας της Ε.Ε., ήταν αδύνατον να 
παρουσιασθούν παραστατικά σε πίνακα, αναλυτικά όµως περιγράφονται 
στον οικείο χώρο παρουσίασης του ποινικονοµοθετικού καθεστώτος 
εκάστης χώρας.   
     Με την ευχή πως θα είναι διαφωτιστική και ουσιώδης η συµβολή των 
παραπάνω πινάκων στη παραστατική προσέγγιση του βαθµού απόκλισης 
των επιµέρους νοµοθεσιών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης από το 
minimum προϋποθέσεων επιτάσσει το εν γένει διεθνές νοµικό καθεστώς 
προστασίας των ανηλίκων -µεταξύ των άλλων και- από την 
πορνογράφησή τους περατώνεται και το τελευταίο κεφάλαιο της 
παρούσης εργασίας. 
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Γ.-         Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Π1.-                                Οι ∆ειπνοσοφιστές 
                          
 Οι συνδαιτηµόνες του δείπνου που µας µεταφέρει στο έργο του ο 
Αθήναιος ήταν πράγµατι επιφανείς του πνεύµατος της εποχής, που 
συνήθιζαν οι πλούσιοι της εποχής να διαγωνίζονται  να προσκαλούν στα 
δείπνα που παρέθεταν προφανώς προς ενίσχυση της «εικόνας» τους. Το 
δείπνο  που µας ενδιαφέρει έλαβε χώρα στα οικήµατα του πλούσιου 
Ρωµαίου Λαρήνσιου, περίφηµου για τα πλούτη του που είχε προσκαλέσει 
ανθρώπους που κατείχαν τέλεια κάθε γνωστικό τοµέα. Αυτοί λοιπόν οι 
συνδαιτηµόνες ήταν: Ο ερµηνευτής νόµων, Μασούριος, οι γραµµατικοί 
Πλούταρχος, Λεωνίδης από την Ηλεία, Αιµιλιανός από την Μαυριτανία 
και ο Ζωίλος, οι φιλόσοφοι Νικοµήδης, Ποντιανός, ∆ηµόκριτος, 
Φιλάδελφος από την Πτολεµαίδα και ο Κύνουλκος, ο ρήτορας Ουλπιανός 
από την Τήρο, οι γιατροί ∆άφνος ο Εφέσιος, Γαληνός από την Πέργαµο 
και ο Ρουφήνος από τη Νίκαια και ο µουσικός Αλκείδης από την 
Αλεξάνδρεια. 

 

Π2.-                                    Οι Πορνογράφοι 
 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ460 
  Με το όνοµα Αριστείδης καταγράφονται δύο Θηβαίοι ζωγράφοι, 
παππούς και εγγονός, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη Θηβαϊκή 
Ζωγραφική Σχολή κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο παππούς υπήρξε γιος και 
µαθητής του ζωγράφου Νικοµάχου (Πλιν. Nat. Hist. 35, 110) και είχε 
µαθητή του, τον Ευφράνορα. Ήταν επίσης και χαλκουργός, µαθητής του 
Πολυκλείτου, και έφτιαξε "χαλκά τέθριππα και συνωρίδας, ώς ανάθηµα 
επί νίκη Ιπποδροµίας". Γιος του Αριστείδη ήταν ο Νικόµαχος, και γιος 
του Νικοµάχου ο Αριστείδης. Ετσι έχουµε δύο εξαίρετους καλλιτέχνες µε 
το ίδιο όνοµα: Αριστείδης, o υιος του Νικοµάχου (ο παππούς) και 
Αριστείδης, ο υιος του Νικοµάχου (ο εγγονός). Ο νεότερος υπήρξε 
σύγχρονος του Απελλή. Επίσης (κατά τον Πλίνιο) ο Ευξενίδης δίδαξε τον 
                                                
460 http://culture.ana.gr/view5.php?id=1797&pid=375  [accessed 17/03/2011] 
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σπουδαίο καλλιτέχνη Αριστείδη. Πολυάριθµα έργα αναφέρονται, κυρίως 
από τον Πλίνιο και άλλους συγγραφείς, χωρίς διάκριση των δύο 
καλλιτεχνών. Ο Στράβων (Η΄381) αναφέρει ότι "Ο Πολύβιος, 
παρευρισκόµενος εις την άλωσιν της Κορίνθου υπό του Μοµµίου, είδε 
ερριµµένους και άλλους πίνακες ζωγραφικής του Αριστείδου που 
εικόνιζαν τον ∆ιόνυσο και τον Ηρακλή καιόµενο µέσα εις τον χιτώνα του 
Νέσσου". Επίσης αποδίδονται σ' αυτόν τα έργα "Ιέρων προσευχόµενος", 
"Γέρων διδάσκων την λύραν εις παίδας", στο ναό της Πίστεως, στο 
Καπιτώλιο, "Τραγωδός γέρων διδάσκων παίδα", στο ναό του Απόλλωνος 
στη Ρώµη, "Νοσών ανήρ", "Αναπαυοµένη", δηλαδή κόρη θνήσκουσα 
δίπλα στο πτώµα του προσφιλούς αδελφού της", "Αλωσις πόλεως και 
βρέφος θηλάζον την θνήσκουσα µητέρα που προσπαθεί να αποσύρει τον 
µαστό της από αυτό, για να µη θηλάσει αίµα αντί για το γάλα της. Τον 
τελευταίο αυτό πίνακα τον αγόρασε ο Μέγας Αλέξανδρος και τον 
µετέφερε στην Πέλλα. Την εικόνα αυτή µιµήθηκε ο ανδριαντοποιός 
Επίγονος και πολλοί άλλοι ζωγράφοι της Αναγεννήσεως. Ζωγράφισε 
επίσης τη "Μάχη Ελλήνων και Περσών". Τον πίνακα αυτόν τον αγόρασε 
ο τύραννος της Ελάτειας (της Βοιωτίας), ο Μνάσων, προσφέροντας δέκα 
µνας για κάθε µία από τις εκατό µορφές που απεικονίζονται στον πίνακα. 
Αντίγραφό του θεωρείται το ψηφιδωτό της Ποµπηίας, που σήµερα 
βρίσκεται στο Μουσείο της Νεαπόλεως. Επίσης λέγεται ότι ο Φιλόξενος , 
γιος του Αριστείδη του πρεσβυτέρου και θείος του νεότερου, ζωγράφισε 
τη µάχη του Αλεξάνδρου κατά του ∆αρείου. 
    Οι καλλιτέχνες αυτοί, ιδιαίτερα ο εγγονός, κρίνονται από τον Πλίνιο 
(ό. π. 35, 98) ως οι ικανότεροι που ζωγράφισαν την ψυχή και εξέφρασαν 
τις αισθήσεις, τις οποίες οι Ελληνες καλούν "ήθη", ακόµα και τις 
διαταραχές (εννοείται το πάθος) και ότι ήταν κατά τι σκληρότεροι στα 
χρώµατα. Το ίδιο αναφέρει και ο Κοϊντιλιανός επεξηγώντας όµως τις 
λέξεις "Ηθη και πάθη". Ο Πλίνιος λέγει επίσης (ό. π. 35, 122), ότι δεν 
οµολογείται ποιος επινόησε πρώτος να ζωγραφίζει µε κερί και να καίει 
την εικόνα (εγκαυστική). Μερικοί υποστηρίζουν ότι την εφεύρε ο 
Αριστείδης ο Θηβαίος και την τελειοποίησε ο Πραξιτέλης. 
 
ΠΑΥΣΙΑΣ461 
   Περίφηµος αρχαίος Έλληνας ζωγράφος από τη Σικυώνα, δάσκαλος του  
Βρύητου (δεύτερο µισό του 4ου π.Χ. αιώνα). Τον αναφέρει επίµονα ο 
Πλίνιος. Υπήρξε µαθητής του Παµφίλου, από τον οποίο διδάχθηκε την 
εγκαυστική µέθοδο, της οποίας έγινε άριστος αντιπρόσωπος. 
   Έργα του: "Στεφανοπλόκος",  ανθοπώλις, η "Γλυκέρα" καθηµένη (την 
οποία αγαπούσε), αντίγραφο του οποίου αγόρασε ο Λούκουλος, αντί δύο 
ταλάντων. Επίσης η "θυσία Βοών", µεγάλη εικόνα που µεταφέρθηκε στη 
                                                
461 http://www.sikyon.com/Sicyon/Painting/spainting_gr.html  [accessed 14/03/2011] 
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Ρώµη, στη στοά του Ποµπηίου, οι "Παίδες", σε µικρούς πίνακες, 
"Φατνώµατα και όροφοι", τα οποία ζωγράφισε σε οικοδοµήµατα, ναούς, 
στοές και σε πολυτελείς οικίες. Ο Παυσανίας (Β΄, 27, 3) αναφέρει ότι στο 
Θόλο της Επιδαύρου ο Παυσίας ζωγράφισε τον "Ερωτα" δίχως βέλη και 
τόξα ενώ στη θέση τους κρατούσε λύρα. Επίσης ζωγράφισε τη "Μέθη" 
να πίνει από γυάλινη φιάλη, µέσα από την οποία µπορούσε κανείς να 
διακρίνει το πρόσωπο της γυναίκας που πρόκειται για ένα πραγµατικά 
αριστουργηµατικό έργο. Ακόµη απεικόνιζε άνθη και πρόσωπα δια της 
εγκαυστικής. Την τάση του Παυσία να απεικονίζει άσεµνες παραστάσεις 
την κατήγγειλε ο Αριστοτέλης. 
 
ΝΙΚΟΦΑΝΗΣ462 
   Ζωγράφος, µαθητής του Παυσία (2ο µισό του 4ου π.Χ. αι.). Τον 
χαρακτήριζαν ως πορνογράφο. Ζωγράφιζε µε εγκαυστική και χρωστήρα. 
Τον κατέκριναν γιατί ήταν "σκληρός" στη χρήση χρωµάτων και στη 
χρήση ώχρας. Εργα του: Ο "Ασκληπιός µε τις κόρες του " (Υγεία, 
Πανάκεια, Ιασώ, Αίγλη) και ο "Οκνος" (προσωποποίηση της οκνηρίας 
και µαταιοπονίας, ο οποίος καταδικάστηκε να πλέκει αδιάκοπα ένα 
σχοινί, το οποίο κατέτρωγε όνος).  
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Π1.-                                    Η «Προαγωγεία» 

 
 Στο Πέµπτο βιβλίο και στο κεφάλαιο 5 τυποποιείται το αδίκηµα της 
«προαγωγείας», αντίστοιχο της «µαστρωπείας», κυρίως στα άρθρα 329 
και 330, ως ακολούθως: 
 
(Πηγή: Αισχίνης Κατά Τιµάρχου, 13, σειρές 4–12.) 
Άρθρο 329. Εάν τινα εκµισθώση εταιρείν πατήρ, ή αδελφός, ή θείος, ή 
επίτροπος ή όλως τών κυρίων τις, κατ’ αυτού µέν τού παιδός γραφήν 
εταιρήσεως ουκ είναι, κατά δέ τού µισθώσαντος καί τού µισθωσαµένου. 
τού µέν, ότι εξεµίσθωσε, τού δέ, ότι εµισθώσατο. καί ίσα τά επιτίµια 
εκατέρω είναι. καί µή επάναγκες είναι τώ παιδί ηβήσαντι τρέφειν τόν 
πατέρα, µηδέ οίκησιν παρέχειν, ός άν εκµισθωθή εταιρείν, αποθανόντα 
δέ θαπτέτω, καί τ’ άλλα ποιείτω τά νοµιζόµενα. 

                                                
462 http://culture.ana.gr/view5.php?id=1955&pid=375 [accessed 12/05/2011] 
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Άρθρο 329. Αν ο πατέρας ή ο αδερφός ή ο θείος ή ο κηδεµόνας ή όποιος 
έχει στην εξουσία του κάποιο παιδί καί πάρει χρήµατα, για να το 
εξωθήσει στην πορνεία, αλλά αυτός που τον εκµίσθωσε, καθώς καί αυτός 
που εκµισθώθηκε. Ο ένας, γιατί πλήρωσε γι’ αυτό το σκοπό καί ο άλλος 
γιατί δέχτηκε τα λεφτά. Καί η ποινή είναι καί για τους δύο η ίδια. Καί 
όταν το παιδί φτάσει στο δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του, δεν είναι 
υποχρεωµένο να τρέφει καί να παρέχει κατοικία στον πατέρα που 
εκµισθώθηκε, για να το εξωθήσει στην πορνεία. Οφείλει µόνο, κατά τη 
συνήθεια, να φροντίζει για την ταφή µετά το θάνατο του πατέρα του. 
 
( Κατά τις εκδόσεις «Κάκτος», το αρχαίο κείµενο καί η µετάφρασή του 
είναι ελαφρώς διαφοροποιηµένα, χωρίς όµως να επέρχεται ουσιαστική 
µεταβολή του νοήµατος, έχουν δε ως εξής:  
   Εάν τινα εκµισθώση εταιρείν πατήρ ή αδελφός ή θείος ή επίτροπος ή 
όλως τών κυρίων τις, κατ’ αυτού µέν τού παιδός ουκ εά γραφήν είναι, 
κατά δέ τού µισθώσαντος καί τού µισθωσαµένου, τού µέν ότι 
εξεµίσθωσε, τού δέ ότι, φησιν, εµισθώσατο. Καί ίσα τά επιτίµια εκατέρω 
πεποίηκε, καί µή επάναγκες είναι τώ παιδί ηβήσαντι τρέφειν τόν πατέρα 
µηδέ οίκησιν παρέχειν, ός άν εκµισθωθή εταιρείν. αποθανόντα δέ 
θαπτέτω καί τάλλα ποιείτω τά νοµιζόµενα.  
 
Μετάφραση  εκδόσεων «Κάκτος» 
 
Εάν κάποιος, είτε πατέρας είτε αδερφός ή θείος ή κηδεµόνας ή κάποιος 
τέλος πάντων που να έχει εξουσία πάνω σε ελεύθερο παιδί, το παραδώσει 
για χρήµατα σε παιδεραστή, ασκείται ποινική δίωξη όχι εναντίον του 
παιδιού, αλλά εναντίον του παιδεραστή που πλήρωσε καί εναντίον 
εκείνου που το παρέδωσε επί πληρωµή. Ο ένας διώκεται, γιατί παρέδωσε 
το παιδί καί ο άλλος γιατί το πήρε στην υπηρεσία του. Όρισε µάλιστα την 
ίδια τιµωρία καί για τους δύο. Ακόµη το παιδί που θα παραδοθεί σε 
παιδεραστή, όταν ενηλικιωθεί, δεν έχει καµµία υποχρέωση να 
εξασφαλίσει την τροφή καί τη στέγη του πατέρα. Μόνο όταν πεθάνει ο 
πατέρας του, είναι υποχρεωµένο να τον κηδεύσει καί να του αποδώσει τις 
µεταθανάτιες τιµές.) 
 
(Πηγή: Αισχίνης Κατά Τιµάρχου 14, σειρές 7–9.) 
Άρθρο 330. Εάν τις ελεύθερον παίδα ή γυναίκα προαγάγη, τόν 
προαγωγόν γράφεσθαι. κάν αλώ, θανάτω ζηµιούσθαι. 
 
Άρθρο 330. Όποιος εξωθήσει στην πορνεία ελεύθερο παιδί ή γυναίκα 
καταδιώκεται. Καί αν καταδικαστεί, τιµωρείται µε θάνατο. 
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(Οµοίως κατά τις εκδόσεις «Κάκτος» το κείµενο έχει ως εξής:  
 
τόν τής προαγωγείας, τά µέγιστα επιτίµια επιγράψας, εάν τις ελεύθερον 
παίδα ή γυναίκα προαγωγεύη.  
 
Μετάφραση των εκδόσεων «Κάκτος» 
 
Τον νόµο περί προαγωγείας που ορίζει τις βαρύτερες ποινές γι’ αυτόν 
που εκδίδει έναντι χρηµάτων παιδί ή γυναίκα.)  
 
 
 

Π2.-                                Ο  «Εταιρισµός» 

 
Άρθρο 332: «Αν τις Αθηναίος εταιρήση, µη εξέστω αυτώ των εννέα 
Αρχόντων γενέσθαι, µηδ’ ιερωσύνην ιερώσασθαι, µηδέ συνδικήσαι τω 
δήµω, µηδέ αρχήν αρχέτω µηδεµίαν, µήτε ένδηµον, µήτε υπερόριον, µήτε 
κληρωτήν µήτε χειροτονητήν, µήδ’ επικηρυκείαν αποστελλέσθω, µηδέ 
γνώµην λεγέτω, µηδ’ εις τα δηµοτελή ιερά εισέτω, µηδ’ εν ταις κοιναίς 
στεφανηφορίαις στεφανούσθω, µηδ’ εντός των της αγοράς 
περιρραντηρίων πορευέσθω. Εάν δε τις ταύτα ποιή, καταγνωσθέντος 
αυτού εταιρείν, θανάτω ζηµιούσθω» και κατά ελεύθερη µετάφραση: 

« Όποιος από τους Αθηναίους παραδοθεί προς ηδονήν άλλου, δέν 
δύναται νά εκλεγεί µέλος των εννέα Αρχόντων, ούτε νά λάβει κάποιο 
ιερατικό αξίωµα, ούτε να διοριστεί σύνδικος του λαού, ούτε να 
καταλάβει κάποιο αξίωµα στο εσωτερικό ή στό εξωτερικό µε κλήρο ή 
κατ’ απονοµή, ούτε νά τόν στείλουν σάν κήρυκα πολέµου, ούτε να 
µιλήσει ενώπιον τού λαού ή της βουλής, ούτε νά εισέρχεται στούς 
δηµόσιους ναούς, ούτε στίς πανηγύρεις τών δηµοσίων εορτών, ούτε στις 
δηµόσιες στεφανοφορίες νά φορά στέφανο, ούτε νά περιφέρεται στους 
περιπάτους τής αγοράς. Όποιος καταδικαστεί για τέτοιο έγκληµα και 
παραβεί τίς διατάξεις τού παρόντος νόµου, τιµωρείται µέ θάνατο». 
 
 

Π3.-   Πόσο έχει εισβάλλει το διαδίκτυο στη ζωή µας ; 

 
     Για να αντιληφθούµε το βάθος διείσδυσης του διαδικτύου στην 
ελληνική κοινωνία αρκεί και µόνο να αναφερθούµε σε κάποιες επίσηµες 
έρευνες που γλαφυρά περιγράφουν την πραγµατικότητα. 
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- Η  έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
      Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ αποτελεί τον πρώτο θεσµοθετηµένο 
φορέα παρακολούθησης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην 
Ελλάδα. Στόχος του είναι να αποτελέσει κεντρική πηγή έγκυρης 
πληροφόρησης και βασικό φορέα διαµόρφωσης προτάσεων αναφορικά 
µε τη συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 
πρόοδο της χώρας. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας έχει σαν αποστολή: 

- τη µέτρηση και αξιολόγηση της προόδου της χώρας αναφορικά µε  
την πορεία προς την ΚτΠ και 
     - τη συµβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των   
στόχων της ΚτΠ463 
    Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την εταιρία MRB A.E. 
σε πανελλαδική έκταση. Αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα της µέτρησης 
των βασικών και συµπληρωµατικών δεικτών του Ευρωπαϊκού σχεδίου 
δράσης i2010 για το έτος 2008, αναφορικά µε το ρόλο των νέων 
τεχνολογιών στη χώρα. Η µέτρηση απαρτίζεται από 6 επιµέρους έρευνες 
που αφορούν σε Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις, Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, 
Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονική Υγεία και Κόστος ∆ιασύνδεσης, 
στη παρούσα δε εργασία γίνεται επίκληση των στοιχείων που αφορούν 
την έρευνα σε ιδιώτες-νοικοκυριά. Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα 
αυτής: 
 

Α) Η Ελλάδα επιταχύνει το ρυθµό σύγκλισης µε την ΕΕ27 στη χρήση 

∆ιαδικτύου. 
 Οι Έλληνες χρήστες του ∆ιαδικτύου είναι κατά κύριο λόγο νέοι άνδρες 
υψηλού και µεσαίου µορφωτικού επιπέδου που κατοικούν σε αστικά 
κέντρα.   
- 9 στα 10 άτοµα ηλικίας 16-24 ετών χρησιµοποιούν πλέον το ∆ιαδίκτυο, 
ενώ παρατηρείται έντονη χρήση ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου, 
φύλου ή επιπέδου αστικότητας.  
-Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεµένα στο ∆ιαδίκτυο, ενώ ο 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελεί πλέον οικιακή συσκευή.  
 

Β) Εντατικοποίηση της χρήσης του ∆ιαδικτύου και αύξηση των 

τακτικών χρηστών  
Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα χρήσης, 1 στους 3 Έλληνες χρησιµοποιεί το 
∆ιαδίκτυο εβδοµαδιαίως ενώ σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε στην 
καθηµερινή χρήση του ∆ιαδικτύου από τους Έλληνες χρήστες (66% το 
2008).  

                                                
463 http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=5 [accessed 23/10/2009] 
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Γ) Παρατηρείται αλλαγή στη συµπεριφορά των χρηστών  
Για πρώτη φορά στην τετραετία διαπιστώνονται µεταβολές στους λόγους 
χρήσης του ∆ιαδικτύου. Οι Έλληνες χρήστες φαίνεται να εγκαταλείπουν 
τις «παραδοσιακές» ηλεκτρονικές υπηρεσίες (απλή αναζήτηση 
πληροφοριών για προϊόντα & υπηρεσίες, αποστολή και λήψη email) και 
να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που 
προσφέρει το ∆ιαδίκτυο. Έτσι, το 64% των χρηστών του τελευταίου 
τριµήνου του 2008 δηλώνει ότι κάνει χρήση «προχωρηµένων» 
υπηρεσιών επικοινωνίας: πραγµατοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και 
βιντεοκλήσεις µέσω διαδικτύου, επικοινωνεί µέσω στιγµιαίων 
µηνυµάτων, συζητά σε ηλεκτρονικά fora, επισκέπτεται ιστολόγια (blogs), 
ενώ παράλληλα 1 στους 2 «κατεβάζει» και ακούει µουσική και 1 στους 5 
παίζει διαδικτυακά παιχνίδια.  
 

-∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT (ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ) 
 
Τα στοιχεία και τα αποτελέσµατα της πρώτης έρευνας464

 

• Απάντησαν 245 παιδιά 
• 81% ηλικίας 14-18 ετών, 19% κάτω από 14 ετών από τα οποία το 

61% έχει ενεργή συµµετοχή σε ιστολόγια κοινωνικής δικτύωσης 
(social networks). 

• 6% αυτών έχει αναρτήσει τη διεύθυνσή του 
• 53% έχει ανεβάσει στο προφίλ του φωτογραφίες ή βίντεο µε 

προσωπικές στιγµές 
• 25% κρίνει ότι η δηµοσίευση προσωπικών πληροφοριών ή 

φωτογραφιών στο internet είναι ασφαλής/πολύ ασφαλής, ενώ το 
75% ότι είναι µη ασφαλής 

• Η πρόσβαση στο προφίλ τους επιτρέπεται µόνο σε οικογένεια και 
φίλους (47%), σε όλους (13%), ενώ το 40% δηλώνει ότι 
χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις ασφαλείας για τον περιορισµό της 
πρόσβασης 

• Το 55% των παιδιών έχει δεχτεί επικοινωνία από άγνωστο: Το 
50% δηλώνει ότι απάντησε από περιέργεια, το 36% δεν απάντησε 
και ταυτόχρονα µπλόκαρε το αίτηµα, ενώ µόλις το 4% ενηµέρωσε 
τους κηδεµόνες του ή τους δασκάλους του. 

 

                                                
464 http://www.digitalnews.gr/microsoft-safer-internet-event [accessed 12/04/2009] 
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Γονείς & Internet 

• Σε ερώτηση σχετικά µε τη γνώση που πιστεύουν ότι έχουν οι 
γονείς τους για το internet  

o 11% τη χαρακτηρίζει ανύπαρκτη 
o 23% ελάχιστη 
o 36% βασική 
o 28% αρκετά καλή 

• Στην ερώτηση σχετικά µε τις εντός οικίας δράσεις των γονέων για 
τον έλεγχο της χρήσης του internet  

o 9% απαντάει ότι χρησιµοποιεί τα εργαλεία γονικού ελέγχου 
για την απαγόρευση εισόδου τους σε κάποιες ιστοσελίδες 

o 11% ότι έχει τοποθετηθεί ο υπολογιστής στο σαλόνι του 
σπιτιού 

o 33% ότι εφαρµόζεται περιορισµός στο χρόνο πρόσβασης 
στο διαδίκτυο 

o 47% παραδέχεται ότι δεν λαµβάνονται µέτρα. 

Τι απάντησαν οι γονείς 

• 669 γονείς συµµετείχαν στην έρευνα 
• 18% χαρακτηρίζει τη γνώση του για το internet καθόλου καλή ή 

ελάχιστη 
• 52% µέτρια και 30% πάρα πολύ καλή 
• 25% αξιοποιεί τα εργαλεία Γονικού Ελέγχου 
• 28% έχει τοποθετήσει τον υπολογιστή στο σαλόνι του σπιτιού 
• 32% περιορίζει το χρόνο πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο 
• 15% δεν έχει προβεί σε κάποια δράση 
• 61% απαντά ότι δεν γνωρίζει αν έχουν ενεργοποιήσει ρυθµίσεις 

ασφαλείας στο προφίλ τους στα social networks που συµµετέχουν 
• 83% παρακολουθεί τακτικά τη δραστηριότητά των παιδιών του 

στο internet 
• 48% δηλώνουν σίγουροι  

 

Τα στοιχεία και τα αποτελέσµατα της δεύτερης έρευνας465 
Τα παρακάτω στοιχεία αυτά προκύπτουν από την online έρευνα του 

Windows Live Group της Microsoft σε 10 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής και της Αφρικής, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα . Στο 
πλαίσιο της έρευνας, στην οποία συµµετείχαν 19.730 άτοµα, µεταξύ των 
                                                
465 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=132914 [accessed 12/04/2009] 
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οποίων 1.324 Έλληνες, διερευνήθηκαν οι εµπειρίες και καταγράφηκαν 
κάποιες από τις διαδικτυακές συνήθειες της σύγχρονης ψηφιακής γενιάς, 
όταν έρχεται η ώρα των ραντεβού και του φλερτ. 
1 στους 3 επιχείρησε να κάνει σχέση µε άτοµο που γνώρισε online 

• Οι ντροπαλοί εραστές σήµερα προσεγγίζουν το πρόσωπο που τους 
ενδιαφέρει µέσω διαδικτύου: το 54% παραδέχεται ότι προτιµά να 
φλερτάρει στο Instant Messenger, παρά πρόσωπο µε πρόσωπο. 

• Το 27% των Ελλήνων θεωρεί ότι το διαδίκτυο είναι ο απλούστερος 
τρόπος για να κάνεις νέες γνωριµίες: 1 στους 3 (33%) παραδέχεται 
ότι έχει επιχειρήσει να κάνει σχέση µε κάποιον ή κάποια που 
γνώρισε online. 

• Πιστοί οπαδοί του σλόγκαν «καλύτερα πληκτρολόγησέ το, παρά 
ξεστόµισε το» παραδέχονται -σε ποσοστό που ανέρχεται στο 32%- 
ότι έχουν εκφράσει τον έρωτα τους µέσω του Instant Messenger. 

• Το 33% των Ελλήνων βρήκε τον έρωτα στο internet, ενώ από αυτό 
το ποσοστό το 8% των σχέσεων κατέληξε σε ευτυχισµένους 
γάµους και το 25% σε µακροχρόνιες σχέσεις. 

Ηλεκτρονικό φλερτ 

• Το 51% των Ελλήνων δήλωσε ότι έχει χρησιµοποιήσει το 
Windows Live Instant Messenger για να φλερτάρει. 

• Το 54% βρίσκει ευκολότερο το φλερτ µέσω του Windows Live 
από ότι την «πρόσωπο µε πρόσωπο» επαφή. 

 

Έρωτας και γάµος 

• 1 στους 3 (33%) Έλληνες χρήστες δηλώνει ότι αναπτύσσει 
ερωτικές σχέσεις µετά τη γνωριµία µέσω internet. 

• 1 στους 4 (25%) αποκαλύπτει ότι έχει ξεκινήσει µία µακροχρόνια 
σχέση µε κάποιον ή κάποια που γνώρισε στο internet. 

• Το 9% των Ελλήνων οδηγείται σε γάµο και το 25% προχωρά σε 
µια ευτυχισµένη µακροχρόνια σχέση. 

• Ακόµα και αν ο έρωτας δεν κράτησε, το 41% των ερωτηθέντων 
διατήρησε µία καλή φιλία 

-ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AVG
466 

 

                                                
466 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artId=4598148  [accessed 12/04/2009] 
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(∆ιενεργήθηκε σε δείγµα 2.200 µητέρων µε παιδιά κάτω των δύο ετών 
και πρόσβαση στο Ίντερνετ, στη Βρετανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, την Ισπανία, τον Καναδά, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία) 
    «Η ψηφιακή γέννηση ενός παιδιού συµπίπτει µε τη φυσική του 
γέννηση. Πολλές φορές, µάλιστα, προηγείται αυτής. Το ένα τέταρτο των 
µωρών έχουν φωτογραφίες υπερήχων στο ∆ιαδίκτυο πριν καν έρθουν σε 
αυτό τον κόσµο» , δήλωσε ο Τ. Ρ. Σµιθ, διευθύνων σύµβουλος της AVG. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας: 
To 81% παιδιών κάτω των 2 ετών, «φωτογραφίζονται» στο διαδίκτυο.   
Το 81% των νηπίων σε δέκα δυτικές χώρες απέκτησε ψηφιακή παρουσία. 
Το 92% των νηπίων (9 στα 10) έχει ψηφιακό προφίλ στην Αµερική. 
Το 91% των νηπίων έχει ψηφιακό προφίλ στη Νέα Ζηλανδία. 
Το 84% των νηπίων έχει ψηφιακό προφίλ σε Καναδά και Αυστραλία. 
Το 73% των νηπίων έχει ψηφιακό προφίλ σε δυτική Ευρώπη. 
Το 33% των βρεφών αποκτά ψηφιακό προφίλ στις πρώτες εβδοµάδες της 
ζωής τους. 
Το 25% των εµβρύων αποκτά ψηφιακό προφίλ µε τη µορφή 
υπερηχογραφήµατος. 
Το 7% των βρεφών και των νηπίων έχει email στο όνοµά του -το οποίο 
διαχειρίζονται οι γονείς των παιδιών-, ενώ το ποσοστό αυτό στην Ισπανία 
«σκαρφαλώνει» στο 12%.  Το 5% των νηπίων έχει το δικό του προφίλ σε  
κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook. 
Απαντήσεις γονέων: 
70% : «ήθελε να µοιραστεί τις φωτογραφίες τους µε τους συγγενείς και 
τους φίλους της οικογένειας». 
22% των µητέρων:  «ήθελαν απλώς να εµπλουτίσουν το περιεχόµενο του 
προφίλ που διατηρούσαν οι ίδιες σε κάποια ιστοσελίδα». 
18% των γονέων παραδέχτηκε ότι µιµήθηκε άλλους γονείς που είχαν 
κάνει το ίδιο. 
3,5% των γονέων ανησυχούν σχετικά µε τον όγκο των πληροφοριών που 
θα είναι διαθέσιµος για τα παιδιά τους στο µέλλον. 
        Αν και τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τις ανωτέρω 
παρατιθέµενες έρευνες είναι εύλογα, ωστόσο αξίζει συνοψίζοντας να 
επιµείνουµε στα εξής: 
- Η ψηφιακή γέννηση του φορέα δικαιούχου-χρήστη, προηγείται ακόµη 
και αυτής της φυσικής του γέννησης.  
- Οι γονείς φροντίζουν για την ψηφιακή παρουσία ακόµη και του µη 
εισέτι γεννηµένου παιδιού τους. 
- Ελάχιστοι γονείς (3,5%) υποψιάζονται το «λάθος» τους. 
-Το διαδίκτυο πλέον αποτελεί τον συνήθη χώρο «συνάντησης» και 
«σύναψης σχέσεων» ανάµεσα στα φύλλα. 
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- Το 55% των παιδιών (της έρευνας) έχει δεχτεί επικοινωνία από 
άγνωστο, εκ των οποίων, το 50% δηλώνει ότι απάντησε από περιέργεια, 
το 36% δεν απάντησε και ταυτόχρονα µπλόκαρε το αίτηµα, ενώ µόλις το 
4% ενηµέρωσε τους κηδεµόνες του ή τους δασκάλους του. 
- 9 στα 10 άτοµα, ηλικίας 16-24 ετών, χρησιµοποιούν πλέον το ∆ιαδίκτυο 
ενώ παρατηρείται έντονη χρήση ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου, 
φύλου ή επιπέδου αστικότητας.  
-Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεµένα στο ∆ιαδίκτυο, ενώ ο 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελεί πλέον οικιακή συσκευή.  
    Αξίζει επίσης να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε έρευνα του 
International Telecommunication Union467, οι χρήστες του Internet σε 
όλο τον πλανήτη θα ξεπεράσουν τα δύο δισεκατοµµύρια µέχρι το τέλος 
του 2010. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθµός 
των ανθρώπων µε πρόσβαση στο Internet διπλασιάστηκε. Φυσικά η τάση 
παραµένει ανοδική, κυρίως χάρη στις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Σηµειωτέον ότι στα 2 δισεκατοµµύρια χρήστες του Internet 
περιλαµβάνονται τόσο αυτοί που έχουν σύνδεση στο σπίτι, όσο και αυτοί 
που έχουν πρόσβαση στον εργασιακό χώρο. Υπολογίζεται ότι στο τέλος 
του 2010 θα υπάρχουν περίπου 1,6 δισ. άνθρωποι µε σύνδεση στο σπίτι 
τους. 
        Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την δυναµική είσοδο του 
διαδικτύου στην καθηµερινότητα του Έλληνα, κάτι που φανερώνει και 
την αδήριτη ανάγκη για αντιστοίχηση του βαθµού αυτής της διείσδυσης, 
µε τον βαθµό της ετοιµότητάς του να την συνειδητοποιεί και να την 
αποδέχεται, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους θυµατοποίησής του. 
 
 

Π4.-          Η Ποινικοποίηση σε Γερµανία και Ελλάδα 

 
Στην Γερµανία εισήχθησαν οι αντικειµενικές υποστάσεις της απάτης µε 
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (263a StGB)468, της πλαστογραφίας 
σοβαρών αποδεικτικών δεδοµένων (269 StGB)469 της κατασκοπείας µε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (303b StGB)470 και έπειτα στην Ελλάδα µε 
το νόµο 1805/1988 εισήχθησαν οι αντικειµενικές υποστάσεις της απάτης 
µε υπολογιστή (386ΑΠΚ), της παραβίασης απορρήτων µε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (370Β ΠΚ), της χωρίς δικαίωµα αντιγραφής ή 
χρησιµοποίησης προγραµµάτων και της χωρίς δικαίωµα πρόσβασης σε 

                                                
467 http://technewsingreek.blogspot.gr/2010/10/2-internet.html#.U3dlbHZtiho   [accessed 15/05/2014]  
468 Για το πρωτότυπο άρθρο βλ. http://dejure.org/gesetze/StGB/263a.html           [accessed 15/05/2014] 
469 Για το πρωτότυπο άρθρο βλ. http://dejure.org/gesetze/StGB/269.html             [accessed 15/05/2014] 
470 Για το πρωτότυπο άρθρο βλ http://dejure.org/gesetze/StGB/303b.html            [accessed 15/05/2014] 
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δεδοµένα (370Γ ΠΚ), ενώ διευρεύνθηκε η έννοια του εγγράφου (13γ 
ΠΚ).  
 
 
 

Π5.-                               Το άρθρο 386
Α
 ΠΚ 

 
Η εν λόγω διάταξη, η οποία προστέθηκε στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα 
µε το άρθρο 5 του ν. 1805/1988, κάλυψε το κενό της ελληνικής ποινικής 
νοµοθεσίας που είχε ανακύψει στο παρελθόν, όταν την περιουσιακή 
βλάβη προκαλούσε ευθέως η κατάχρηση ενός συστήµατος ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας δεδοµένων χωρίς την παραπλάνηση φυσικού προσώπου. 
∆εδοµένου ότι για τη στοιχειοθέτηση απάτης απαιτείται η πρόκληση 
πλάνης σε φυσικό πρόσωπο («πείθοντας άλλον»), η εφαρµογή της 
διάταξης του άρθρου 386 ΠΚ στις περιπτώσεις που σήµερα υπάγονται 
στο άρθρο 386Α ΠΚ θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη αναλογία471.  
 

Π6.-                             Η βασική διάταξη 370Γ ΠΚ 

 
Η διάταξη του άρθρου 370Γ ΠΚ αποτελεί τη βασική διάταξη, αφού στο 
άρθρο 370Β ΠΚ απαιτούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δεδοµένων 
(κρατικά, επιστηµονικά ή επαγγελµατικά απόρρητα ή απόρρητα 
επιχείρησης του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς και όσα ο νόµιµος 
κάτοχός τους από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον τα διαχειρίζεται ως 
απόρρητα)  
 

Π7.-                         Εγκλήµατα κυβερνοχώρου 

 
Η πλειοψηφία των συγγραφέων χρησιµοποιούν τον όρο «εγκλήµατα 
κυβερνοχώρου» σε πιστή µετάφραση του αντίστοιχου αγγλικού όρου 
«cyber crimes». Ωστόσο, πιο δόκιµος φαίνεται ο όρος «διαδικτυακά 
εγκλήµατα», διότι στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται όλες οι 
εγκληµατικές δραστηριότητες που εκδηλώνονται σε σχέση µε το 
διαδίκτυο και όλες τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει (ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, περιήγηση στον κυβερνοχώρο, δίαυλοι συνοµιλιών κλπ).  
 

                                                
471Μυλωνόπουλος Χ. Ποινικό ∆ίκαιο-Ειδικό Μέρος. Εκδ. Σάκκουλας, 2001, σ. 548-559  και  Νούσκαλης Γ. Απάτη 

µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ): Το παρελθόν και το µέλλον του άρθρου 386Α ΠΚ, ιδίως υπό το πρίσµα των 

εξελίξεων στο Συµβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποιν∆ικ 2/2003, σ. 178  
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Π8.-       Εγκλήµατα κατά πληροφορικών συστηµάτων    

      

Οι αναφορές στα σύγχρονα νοµοθετικά κείµενα κάνουν πλέον 
λόγο για αξιόποινες πράξεις κατά πληροφορικών συστηµάτων, τα οποία 
περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα υπολογιστών όσο και δίκτυα 
επικοινωνιών µεταξύ συνδεδεµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βλ. τη 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση του 
εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο (Convention on Cuber-crime) και βλ. την 
Πρόταση Απόφασης Πλαισίου του Συµβουλίου, COM (2002) 173 τελικό, 
για επιθέσεις κατά των συστηµάτων πληροφοριών (C203/27.8.2002), 
Επίκαιρα Νοµοθετήµάτα, Ποιν∆ικ 2/2003, σελ. 115 κε  
 

Π9.-               Κατάταξη των δραστών κατά το Ι.Ε.Α.  

  
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η κατάταξη που έχει επιχειρήσει σε σχετική 
έρευνά του το Ινστιτούτο Εγκληµατολογίας της Αυστραλίας472.  Εν 
προκειµένω,  οι δράστες του εγκλήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων 
στο διαδίκτυο τίθενται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα κίνητρά τους, 
ξεκινώντας από αυτούς που δεν έχουν άµεση εµπλοκή µε τον ανήλικο και 
καταλήγοντας σε αυτούς που επιδιώκουν τη σεξουαλική συναναστροφή 
µε αυτόν. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης έρευνας, 
περιγράφονται οχτώ τύποι δραστών:  

1) Ο πρώτος αποτελεί το άτοµο που κάνει χρήση του διαδικτύου και 
δίχως τη θέλησή του (επί παραδείγµατι µε τη µέθοδο του spamming)473 
συναντά παιδικό πορνογραφικό υλικό και, παρά το γεγονός ότι δε το 
επιδίωξε, δέχεται να το κρατήσει,  

2) Ο δεύτερος τύπος χρήστη περιγράφει το άτοµο που φαντασιώνεται 
σεξουαλικά ανηλίκους, αποτυπώνει σε ψηφιακής µορφής κείµενα τις 
συγκεκριµένες του φαντασιώσεις στον υπολογιστή του ή κάνει 
προσωπική χρήση ψηφιακών φωτογραφιών, δίχως, όµως, να προτίθεται 
να τις διανέµει σε άλλους,  

3) Τον τρίτο τύπο αποτελεί ο «αλιευτής», που επιζητεί υλικό παιδικής 
πορνογραφίας ενεργά, επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό και µε άλλους 
χρήστες µε συναφείς προτιµήσεις,   

                                                
472 Κ rone T. A typology of on-line child pornography offending, Trends and Issues in crime and criminal Justice. 
No 279, Ιούνιος, 2004, όπως δηµοσιεύεται στην παρακάτω  ιστοσελίδα :    [accessed 13/03/2009]     
http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi279.pdf  
473Με τον όρο spamming εννοείται η µέθοδος αποστολής διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω e-mail, χωρίς να έχει 
προηγηθεί αίτηµα του παραλήπτη και πολύ περισσότερο χωρίς τη συναίνεσή του. Βλ. σχετικά Αλεξανδρίδου Ε. 
Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εµπορίου, Επιµέλεια: Γιοβανόπουλος Ρ., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
2004, σελ. 195 επ.  
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4) Τον τέταρτο τύπο χαρακτηρίζει η ανασφάλεια και για τον λόγο 
αυτό αποτελεί τον «επισφαλή» συλλέκτη, ο οποίος κάνει χρήση 
πορνογραφικού υλικού το οποίο περιέχεται σε διαδικτυακούς τόπους ή 
chat rooms, όπου δεν απαιτούνται κωδικοί ασφαλείας, εγγραφές και 
οτιδήποτε άλλο σχετικό για να αποκτήσει πρόσβαση. Ο συγκεκριµένος 
χρήστης λαµβάνει ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο ως προς την αποκάλυψη των 
στοιχείων του,  

5) Ο επόµενος τύπος, εν αντιθέσει µε τον προηγούµενο, χρησιµοποιεί 
πάντα εχέγγυα. Επί παραδείγµατι, ορισµένα δίκτυα ανταλλαγής υλικού 
απαιτούν, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής καινούργιων 
µελών, να κατατεθεί από τα τελευταία µερίδα των προσωπικών τους 
συλλογών, «κλειδώνοντας» µε τον τρόπο αυτό τα µέλη τους,   

6) Ο έκτος τύπος αποτελεί τον λεγόµενο groomer, ο οποίος 
προσελκύει µέσω του ίντερνετ ανηλίκους, ώστε να τους κακοποιήσει 
σεξουαλικά474. Η χρήση  παιδικού πορνογραφικού υλικού υλοποιείται εν 
προκειµένω, ώστε ο ανήλικος να προετοιµαστεί για την ειδική περίσταση 
και να αµβλυνθεί η συστολή του, 

7) Ο έβδοµος τύπος τελεί σεξουαλικά εγκλήµατα εις βάρος ανηλίκων. 
Για τον συγκεκριµένο, η παιδική πορνογραφία χρησιµοποιείται ως 
πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητάς του, καθώς ο ίδιος παράγει το υλικό 
µε την κακοποίηση του παιδιού και εν συνεχεία το διακινεί στο 
διαδίκτυο. ∆εν αποκλείεται να πείθει και τα ίδια τα παιδιά να διαθέσουν 
τις φωτογραφίες τους,  

8) Ο τελευταίος τύπος περιγράφει αυτόν που πωλεί το πορνογραφικό 
υλικό στο σύνολο των ανωτέρω, επιδιώκει δηλαδή µέσω αυτής του της 
πράξεις να αποκοµίσει οικονοµικό όφελος. Ο ίδιος ενδέχεται να έχει 
σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά, αλλά αυτό µπορεί κιόλας να µη 
συµβαίνει.  
 

Π10.-                      Τα συµβληθέντα κράτη 

 
Τη σύµβαση υπέγραψαν 26 χώρες κράτη-µέλη του Συµβουλίου της 
Ευρώπης (Αλβανία, Αρµενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, 
Κύπρος, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ιταλία, Μολδαβία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουµανία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Ουκρανία, Ηνωµένο Βασίλειο) και 4 
χώρες-παρατηρητές (Καναδάς, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική και Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής). 

                                                
474 Αναλυτικότερα για το grooming βλ. την παρακάτω ιστοσελίδα:    [accessed 11/01/2009] 
http://www.saferinternet.gr/Θέµατα/Πορνογραφία/Τιείναιτοgrooming/tabid/71/Default.aspx 
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Π11.-                              «∆εδοµένα» (“data”) 

Ως δεδοµένο νοείται σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο της Σύµβασης η 
οιανδήποτε αναπαράσταση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε 
µορφή πρόσφορη προς επεξεργασία σε ηλεκτρονικό σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένου και ενός κατάλληλου προγράµµατος για την 
εκτέλεση µιας λειτουργίας.  
 

Π12.-                   Το άρθρο 9 της σύµβασης   
   
Article 9 – Offences related to child pornography 
 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as 

may be necessary to establish as criminal offences under its 
domestic law, when committed intentionally and without right, 
the following conduct: 

  a producing child pornography for the purpose of its 
distribution through a computer system 

  b offering or making available child pornography through a 
computer system 

  c distributing or transmitting child pornography through a 
computer system 

  d procuring child pornography through a computer system 
for oneself or for another person 

  e possessing child pornography in a computer system or on 
a computer-data storage medium. 

 2 For the purpose of paragraph 1 above, the term “child 
pornography” shall include pornographic material that visually 
depicts: 

  a a minor engaged in sexually explicit conduct; 
  b a person appearing to be a minor engaged in sexually 

explicit conduct 
                c     realistic images representing a minor engaged in sexually 

explicit conduct. 
 3 For the purpose of paragraph 2 above, the term “minor” shall 

include all persons under 18 years of age. A Party may, 
however, require a lower age-limit, which shall be not less than 
16 years. 

 4 Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in 
part, paragraphs 1, sub-paragraphs d. and e, and 2, sub-
paragraphs b. and c. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Π1.-       Η Κριτική επί των διαγνωστικών κριτηρίων 
  Σχολιασµός των κριτηρίων 
(όπως τον περιγράφει ο Γιωτάκος στο έργο του): 
    «… Αρκετοί κλινικοί εκδηλώνουν τον προβληµατισµό τους σχετικα µε 
την ικανότητα των διαγνωστικών κριτηρίων (Marshall, 1997). Το 
γεγονός ότι για να διαγνωστεί παιδοφιλία απαιτείται η ύπαρξη 
σηµαντικής δυσφορίας ή διαταραχής στη λειτουργικότητα µπορεί να 
δυσχεράνει τη διάγνωση κάποιων περιστατικών. Για παράδειγµα, ένα 
άτοµο που κακοποιεί σεξουαλικά τα παιδιά και οδηγείται σε αυτό από 
συνεχείς φαντασιώσεις και επιθυµίες αλλά δεν παρουσιάζει δυσφορία ή 
ενοχλήσεις από τη συµπεριφορά αυτή, µπορεί να µην χαρακτηριστεί 
παιδόφιλος; 
     Η ηλικία του παιδιού επίσης φαίνεται να δηµιουργεί προβλήµατα. Αν 
και η ύπαρξη ορίου ηλικίας είναι απαραίτητη, ο καθορισµός της έναρξης 
της εφηβείας στα 13 δείχνει λίγο αυθαίρετος. Είναι ο κλινικός σε θέση να 
αποδεχθεί την ηλικία του θύµατος σύµφωνα µε τις δηλώσεις του δράστη; 
Πολλοί από τους δράστες δηλώνουν ότι το θύµα είχε πρώιµη ανάπτυξη 
και εφηβεία ή ότι έδρασαν πριν το θύµα κλείσει τα 13. Πολλοί 
κακοποιούν σεξουαλικά εφήβους οι οποίες/οι δείχνουν πολύ νεώτερες/οι. 
∆εν θα µπορούσαν αυτοί να διαγνωστούν σαν παιδόφιλοι;     
     Το θέµα επίσης της ηλικίας του δράστη δηµιουργεί διαγνωστικά 
προβλήµατα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του DSM, σχετικά µε τη διαφορά 
ηλικίας δράστη και θύµατος, δεν θα πρέπει να θεωρείται παιδόφιλος ο 
δράστης που βρίσκεται στην εφηβική ηλικία. ∆εδοµένου του µεγάλου 
αριθµού εφήβων παραβατών η διαγνωστική προσπέλαση στην οµάδα των 
ατόµων αυτών είναι δυσχερέστατη.  
    Ο Marshall (1997), διατυπώνει τις αµφιβολίες του για την παρατήρηση 
του DSM-IV, σχετικά µε την παιδοφιλική προτίµηση κοριτσιών 8-10 
χρονών. Επιπλέον, για την παιδοφιλική προτίµηση αγοριών βρήκε ότι, τα 
δύο τρίτα των δραστών που ήταν ετεροφυλόφιλοι είχαν προτίµηση για 
αγόρια 5-10 ετών, ενώ το ένα τρίτο που ήταν οµοφυλόφιλοι είχαν 
προτίµηση για αγόρια εφηβηκής ηλικίας (Marshall et al, 1988). Σχετικά 
µε την παρατήρηση του DSM-IV για την έναρξη της διαταραχής περί την 
εφηβεία, βρέθηκε ότι οι µισοί τουλάχιστον παιδόφιλοι αρχίζουν τη δράση 
τους κατά την ενηλικίωση, αρνούµενοι επιπλέον τέτοιου τύπου 
φαντασιώσεις νωρίτερα (Marshall et al, 1991). Σχετικά µε την 
παρατήρηση του DSM-IV για µεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής των 
δραστών µε αγόρια, µακροχρόνια παρακολούθηση έδειξε ίση 
επικινδυνότητα υποτροπής σε δράστες έναντι αγοριών και έναντι 
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κοριτσιών (Marshall & Barbaree, 1988). Τέλος, σύµφωνα µε τα 
τελευταία δεδοµένα, η συµµετοχή των γυναικών σε τέτοιου τύπου 
σεξουαλική παραπτωµατικότητα δεν φαίνεται να είναι αµελητέα 
(Matthews et al, 1989).   
    Τα άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά οµαδοποιούνται 
συχνά σύµφωνα µε το φύλο του θύµατος και τη σχέση του δράστη µε το  
θύµα. ∆ιαχωρίζονται  στα άτοµα που διαπράττουν αιµοµιξία, τα οποία 
έχουν σεξουαλική σχέση µε τα παιδιά τους, και στα άτοµα που δεν έχουν 
κάποια βιολογική ή νοµική σχέση µε το θύµα. Η δεύτερη οµάδα 
διαχωρίζεται επιπλέον ανάλογα µε το φύλο του θύµατος, σε 
ετεροφυλόφιλους και οµοφυλόφιλους. Το γεγονός όµως αυτό περιπλέκει 
την κατάσταση εάν σκεφτεί κανείς ότι η αναλογία ετεροφυλόφιλων και 
οµοφυλόφιλων, σύµφωνα µε την επιθυµία έναντι των ενηλίκων, είναι 2:1. 
    ∆ιαχωρισµός επίσης θα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε την ύπαρξη 
παιδοφιλικής διάθεσης των ατόµων που κακοποιούν τα παιδιά ή όχι. 
Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι παιδόφιλοι όλοι αυτοί που κακοποιούν 
σεξουαλικά τα παιδιά, ενώ µπορεί να υπάρχουν παιδόφιλοι που δεν έχουν 
κακοποιήσει παιδιά. Ο ορισµός του DSM-IV δεν είναι σε θέση να 
οριοθετήσει επαρκώς τα περιστατικά. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον 
κλασσικό ορισµό που απαιτεί ο δράστης να είναι τουλάχιστον 16 ετών 
και 5 χρόνια µεγαλύτερος από το θύµα, υπάρχει δυσκολία στην 
ταξινόµηση των εφήβων δραστών...»    
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Π1.-                           Τα κρίσιµα άρθρα της σύµβασης 
 
…………….. 
ΑΡΘΡΟ 16  

1 1. Κανένα παιδί δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή 
παράνοµης επέµβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, 
στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνοµων 
προσβολών της τιµής και της υπόληψής του.  

2 2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόµο έναντι τέτοιων 
επεµβάσεων ή προσβολών.  

……………. 
ΑΡΘΡΟ 19  

1 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά, 
διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά µέτρα, προκειµένου να 
προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή 
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βιαιοπραγιών σωµατικών ή πνευµατικών, εγκατάλειψης ή 
παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που 
βρίσκεται υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, 
ή των νοµίµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο 
οποίο το έχουν εµπιστευθεί.  

2 2. Αυτά τα προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να περιλαµβάνουν, όπου 
χρειάζεται αποτελεσµατικές διαδικασίες για την εκπόνηση κοινωνικών 
προγραµµάτων, που θα αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης 
υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι οποίοι έχουν την επιµέλειά του, 
καθώς και για άλλες µορφές πρόνοιας και για τον χαρακτηρισµό, την 
αναφορά, την παραποµπή, την ανάκριση, την περίθαλψη και την 
παρακολούθηση της εξέλιξης τους στις περιπτώσεις κακής 
µεταχείρισης του παιδιού, που περιγράφονται πιο πάνω και που 
χρειάζεται για διαδικασίες δικαστικής παρέµβασης  

................ 
ΑΡΘΡΟ 34  

        Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να   
προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή σεξουαλικής εκµετάλλευσης και 
σεξουαλικής βίας. Για το σκοπό αυτόν, τα Κράτη ειδικότερα, παίρνουν όλα τα 
κατάλληλα µέτρα σε εθνικό, διµερές και πολυµερές επίπεδο, για να 
εµποδίσουν :  

α) Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασµό των παιδιών σε παράνοµη 
σεξουαλική δραστηριότητα.  
β) Την εκµετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για άλλες παράνοµες 
σεξουαλικές δραστηριότητες.  
γ) Την εκµετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαµάτων ή 
υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα.  

 
 

Π2.-               Τα κρίσιµα άρθρα του πρωτοκόλλου 

 
Article 1 

States Parties shall prohibit the sale of children, child prostitution and 
child pornography as provided for by the present Protocol. 
 

Article 2 

For the purpose of the present Protocol: 
(a) …. (b) … 
(c) Child pornography means any representation, by whatever means, of a 
child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any 
representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes. 
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Article 3 

1 . Each State Party shall ensure that, as a minimum, the following acts 
and activities are fully covered under its criminal or penal law, whether 
these offences are committed domestically or transnationally or on an 
individual or organized basis: 
(a) …. (b) … 
(c) Producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, 
selling or possessing for the above purposes child pornography as defined 
in Article 2. 
 
 

Π3.-                               Η R (91) 11 Σύσταση 

 
     Με την Σύσταση αυτή διαπιστώνονται αρχικά στο προοίµιό της οι 
τροµακτικές διαστάσεις που λαµβάνει το φαινόµενο και συστήνεται στα 
κράτη µέλη ο εναρµονισµός των εθνικών νοµοθεσιών τους ώστε να 
επιτυγχάνεται ο αναγκαίος  συντονισµός και η αποτελεσµατικότητα της 
δράσης που αναλαµβάνεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συστήνεται 
λοιπόν κυρίως η εισαγωγή και λήψη συγκεκριµένων µέτρων ανάµεσα 
στα οποία  και τα αναφερόµενα στην πορνογραφία κατά ανηλίκων, όπως: 
α) να προβλέπονται κυρώσεις ανάλογες της βαρύτητας του εγκλήµατος 
των δραστών της παραγωγής και διάδοσης οποιουδήποτε πορνογραφικού 
υλικού περιλαµβάνει παιδιά, β) να εξεταστεί το ενδεχόµενο της 
ποινικοποίησης ακόµη και  της κατοχής πορνογραφικού υλικού που 
περιλαµβάνει παιδιά γ) να εξασφαλίζεται µέσα και από την διεθνή 
συνεργασία, ο εντοπισµός των εταιριών, των ενώσεων ή των ατόµων που 
σχετίζονται στενά µε δύο ή περισσότερες χώρες, που χρησιµοποιούν 
παιδιά για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού, δ) να δίδεται προσοχή 
στην ενηµέρωση του κοινού περί της εφαρµογής της ποινικής πολιτικής, 
του αριθµού των διώξεων και των καταδικών σε περιπτώσεις παιδικής 
πορνογραφίας εξασφαλιζοµένης όµως της ανωνυµίας τόσο των 
εµπλεκόµενων παιδιών, όσο όµως και των φερόµενων, ως δραστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Π1.-       Συνέπειες θέασης πορνογραφίας σε παιδιά 

 
Η έκθεση των παιδιών σε πορνογραφικό υλικό οπτικά ή ακουστικά 
αποτελεί, σύµφωνα µε αρµόδιους κοινωνικούς φορείς και έγκριτες 
επιστηµονικές ενώσεις διεθνούς κύρους (π.χ. Αµερικανική Ακαδηµία 
Παιδιάτρων), µορφή σεξουαλικής κακοποίησης, µε φοβερά αρνητικές 
επιπτώσεις σε όλες τις εκδηλώσεις της προσωπικότητας και του 
χαρακτήρα τους, καθώς και στη φυσιολογική σεξουαλική τους ζωή, οι 
οποίες γίνονται ακόµα πιο τραυµατικές όταν τα παιδιά εκτίθενται σε 
περιεχόµενο για το οποίο δεν είναι ψυχολογικά και συναισθηµατικά 
έτοιµα, λόγω της διόγκωσης συναισθηµάτων ενοχής, ντροπής, σύγχυσης 
και άγχους, καθώς και λόγω της διέγερσης πρώιµης σεξουαλικής 
δραστηριότητας. Ο κίνδυνος για τα παιδιά από την έκθεση σε άσεµνο 
υλικό είναι εξίσου µεγάλος όσον αφορά την ποιότητα των κοινωνικών 
δεσµών που θα συνάψουν ως ενήλικες, αλλά και τον ενδεχόµενο εθισµό 
τους στην πορνογραφία475.  Επιπλέον, ο υπεύθυνος του Τµήµατος 
Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων του ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» κ. Χρήστος 
Ζέρβης µιλά για «Ανεπανόρθωτη ζηµιά» και διατυπώνει την πεποίθηση 
ότι η σεξουαλική παραβίαση ενός παιδιού, έτσι όπως λαµβάνει χώρα σε 
σκηνές που µεταδίδονται µέσω του ∆ιαδικτύου, µπορεί να προκαλέσει 
ανεπανόρθωτη ζηµιά στον ψυχισµό του, εξαιτίας τόσο της φύσης της 
σεξουαλικής πράξης όσο και της ανωριµότητας του ψυχισµού του 
νεαρού ατόµου που την υφίσταται. Είναι µόνο κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας και µε προοδευτικό τρόπο που ο έφηβος οριστικοποιεί τη 
σεξουαλική του ταυτότητα και τις σεξουαλικές του προτιµήσεις, που 
µπορεί να διαχειριστεί, νοητικά, συναισθηµατικά και σωµατικά, τα 
σεξουαλικά µηνύµατα και νοήµατα και που θα επιχειρήσει τη 
σεξουαλική πράξη. Κάθε εξωτερική ενέργεια που θα εισαγάγει το 
ανώριµο ακόµη σεξουαλικά παιδί ή τον έφηβο πρόωρα, βίαια και 
                                                
475  Βλ. σχετικά αποτελέσµατα έρευνας της Αµερικανικής Ακαδηµίας Παιδιάτρων “Unwanted 
and Wanted Exposure to Online Pornography in a National Sample of Youth Internet Users”, που 
διεξήχθη την περίοδο Μάρτιος-Ιούνιος 2005 και δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Pediatrics 
τον Φεβρουάριο του 2007. Βλ. επίσης Greenfield P., “Inadvertent Exposure to Pornography on the 
Internet: Implications of peer-to-peer File-sharing Networks for Child Development and Families”, 
2004, στο επιστηµονικό περιοδικό Applied Developmental Psychology, τεύχος 25. Βλ. ακόµη, Stock 
P., “The Harmful Effects on Children of Exposure to Pornography”, 2004, µια µελέτη που εκπονήθηκε 
για λογαριασµό του Καναδικού Ινστιτούτου για την Εκπαίδευση και την Οικογένεια. 
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απότοµα στη σεξουαλικότητα µπορεί να διαταράξει τις λεπτές αυτές 
διαδικασίες, που έχουν έναν εσωτερικό ρυθµό εκτύλιξης, και να 
καταστήσει το σεξουαλικό αντί για παράγοντα ωρίµανσης τραυµατικό 
παράγοντα. Αν αυτό συµβεί, θα επηρεαστεί αρνητικά η σεξουαλική ή η 
γενικότερη ταυτότητα του ατόµου, ενώ µπορεί να προκληθούν και 
σηµαντικά ψυχικά ή ψυχοσωµατικά συµπτώµατα. 
 
 
 

Π2.-                Θετική κριτική του Ν. 3064/2002 

 
       Ο Λέκτωρ Ποινικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών κ. Νίκος 
Λίβος µιλά για «Πετυχηµένο νοµικό πλαίσιο» στο εν λόγω άρθρο και 
ενηµερώνει ότι πριν από την εισαγωγή της πορνογραφίας σε βάρος 
ανηλίκων στον Ποινικό µας Κώδικα ως αξιόποινης συµπεριφοράς, τα 
πορνογραφήµατα αντιµετωπίζονταν ως άσεµνα δηµοσιεύµατα και 
τιµωρούνταν σύµφωνα µε την απαρχαιωµένη νοµοθεσία «περί Τύπου». 
Τα πράγµατα άλλαξαν το έτος 2002 όταν συµπληρώθηκε ο 
εκσυγχρονισµός των εγκληµάτων του Ποινικού Κώδικα σχετικά µε τη 
γενετήσια ζωή. Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο ότι ο σχετικός νόµος 
(3064/2002) ψηφίστηκε από όλα τα κόµµατα. Αν συγκρίνει κανείς τη 
νεοπαγή διάταξη του άρθρου 348A ΠΚ που αφορά την πορνογραφία σε 
βάρος ανηλίκων µε τις οµόλογες διατάξεις της ποινικής νοµοθεσίας 
άλλων χωρών, θα διαπιστώσει ότι αυτή είναι για περισσότερους λόγους 
πετυχηµένη: 
       Πρώτον, γιατί σύµφωνα µε αυτήν η σχετική πράξη τιµωρείται ως 
έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής του ανηλίκου 
και όχι ως αποκλίνουσα γενετήσια συµπεριφορά. 
      ∆εύτερον, διότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη επέρχεται ο ελάχιστος 
αναγκαίος περιορισµός στην προσωπική ελευθερία και στην ελευθερία 
του Τύπου και δεν εισάγονται στο Ποινικό ∆ίκαιο αόριστες έννοιες. 
      Τρίτον, διότι ο Έλληνας νοµοθέτης δεν ενέδωσε στον παρατηρούµενο 
διεθνώς αντιπορνογραφικό ακτιβισµό θέτοντας µαξιµαλιστικούς στόχους, 
όπως θα ήταν, π.χ., η αντιµετώπιση της πορνογραφίας ως ηθικά 
απαξιωτικής συµπεριφοράς στο σύνολό της (δηλαδή ανεξαρτήτως των 
κινήτρων του δράστη), αλλά περιόρισε το αξιόποινο της πράξεως στον 
κερδοσκοπικό της χαρακτήρα, την τιµωρεί δηλαδή µόνο όταν αυτή 
τελείται «από κερδοσκοπία». 
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Π3.-                (Πορνογραφικά) κινούµενα σχέδια 

 
    Ευρέως γνωστά και µε τον γενικό όρο “anime”476. Πρόκειται για 
Ιαπωνικά κινούµενα σχέδια. Τα anime έχουν αρκετές διαφορές και 
κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από 
τα υπόλοιπα κινούµενα σχέδια. Η µεγαλύτερη διαφορά είναι πως 
αντίθετα µε αυτό που πιστεύεται στη δύση τα anime δεν απευθύνονται 
µόνο σε παιδιά. Υπάρχει ποικιλία anime που απευθύνεται σε 
διαφορετικές ηλικίες ή οµάδες ανθρώπων. Υπάρχουν anime για κορίτσια, 
για αγόρια, παιδιά έως και  αποκλειστικά για ενήλικες. Για αποκλειστικά 
ενηλίκους υπάρχει η κατηγορία γνωστή ως “hentai”. Στα ιαπωνικά η 
λέξη hentai µπορεί να µεταφραστεί ως “αλλαγή µορφής”, 
“µεταµόρφωση” ή ακόµη και “ανωµαλία”. Στην αργκό των ιαπωνικών 
σηµαίνει “διεστραµµένο”. H µετάφραση και µόνο των hentai µας 
παραπέµπει στο περιεχόµενο τους, το οποίο είναι σεξουαλικό και 
πορνογραφικό. Σε αντίθεση µε τη φωτογραφική πορνογραφία τα hentai 
επιτρέπουν πλήρη χρήση της φαντασίας και ενίοτε σε κοινωνικά 
απαράδεκτες σκηνές. Συγκεκριµένα πολλά από τα hentai δείχνουν σκηνές 
µε κορίτσια σε ηλικία 12-14 χρόνων.  Μία άλλη κατηγορία anime µε το 
όνοµα “lolicon”  απευθύνεται σε ενηλίκους και έχει κυρίως παιδεραστικό 
περιεχόµενο µε κορίτσια από 8 έως και 14 ετών. Με το επιχείρηµα  ότι 
τέτοιες άσεµνες ακόµα και φανταστικές εικόνες που απεικονίζουν παιδιά 
σαν αντικείµενα του σεξ συµβάλλουν στη σεξουαλική κακοποίησή τους, 
θεσπίστηκαν σχετικοί νόµοι ποινικοποίησης του ασέµνου κατά παιδιών. 
Βέβαια το παραπάνω επιχείρηµα  αµφισβητήθηκε και θεωρήθηκε ότι δεν 
έχει επιστηµονική βάση. Υπήρξαν ισχυρισµοί ότι τα lolicon είναι µια 
διέξοδος εκτόνωσης των επιθυµιών ακόµη και του ενδεχόµενου δράστη 
παιδικής κακοποίησης.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
476 http://nekgiannouli.blogspot.com/2010_09_01_archive.html  [accessed 01/09/2010] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
 

ΠΒ1.   Γενικές  πληροφορίες477 

 
     Το πολιτικό σύστηµα της Βουλγαρίας έχει τη µορφή της 

κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας . Το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της 
Βουλγαρίας  που ψηφίστηκε στις 13 Ιουλίου 1991  διακηρύττει την 
διάκριση των εξουσιών σε νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική 
εξουσία. Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από την Εθνική Συνέλευση ( το 
βουλγαρικό κοινοβούλιο ), η εκτελεστική από το Συµβούλιο των 
Υπουργών ( τη βουλγαρική κυβέρνηση ) ενώ η δικαστική εξουσία από τα 
∆ικαστήρια του κράτους µε υπεύθυνο για την εύρυθµη λειτουργία της 
ένα δικαστικό όργανο µε  επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ανώτατου 
∆ικαστικού Συµβουλίου και µέλη του Ανώτατου Ακυρωτικού 
∆ικαστηρίου .     Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας είναι ο 
αρχηγός του κράτους. Εκλέγεται άµεσα από τους ψηφοφόρους για θητεία 
πέντε ετών. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται ταυτόχρονα, µε την ίδια 
διαδικασία και υπό τους ίδιους όρους, όπως και ο Πρόεδρος . Ως 
επικεφαλής του κράτους αλλά και αρχηγός του στρατού, ο Πρόεδρος 
είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό εκλογών και δηµοψηφισµάτων, 
εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στο εξωτερικό και στη σύναψη διεθνών 
συνθηκών και είναι επικεφαλής του Συµβουλευτικού Συµβουλίου 
Εθνικής Ασφάλειας. Πρωθυπουργός ορίζεται ο αρχηγός του κόµµατος 
που καταλαµβάνει το µεγαλύτερο αριθµό εδρών στην Εθνοσυνέλευση. 
Το Συµβούλιο των Υπουργών ασκεί την εκτελεστική εξουσία µε τους 
Υπουργούς ανά χαρτοφυλάκιο και τον πρόεδρό του  και πρωθυπουργό.  
Η Εθνική Συνέλευση έχει την ευθύνη άσκησης του νοµοθετικού έργου  
για µια περίοδο τεσσάρων ετών. Υφίσταται διαδικασία -ανάλογη µε την 
ισχύουσα στη χώρα µας- ψήφισης των νόµων, µε επίσης όµοιο δικαίωµα 
του Προέδρου για αναποµπή του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου στην 
εθνοσυνέλευση που µπορεί να επιµένει στην ψήφισή του µε νέα όµως 
αυξηµένη πλειοψηφία πάνω από το µισό του αριθµού των βουλευτών 
(άρθρο 101 παρ. 2, του Συντ.) ενώ ο Πρόεδρος δηµοσιεύει το νόµο στην 

                                                
477 http://el.wikipedia.org [accessed 11/02/2009]  
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και προσλαµβάνει έτσι τυπική ισχύ. Η 
Εθνοσυνέλευση επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες. Όλες οι διεθνείς 
συµφωνίες που κυρώνονται σύµφωνα µε τις συνταγµατικές διαδικασίες 
θεωρούνται µέρος της εθνικής νοµοθεσίας της ∆ηµοκρατίας της 
Βουλγαρίας  και µάλιστα µε αυξηµένη τυπική ισχύ (άρθρο 85 Συντ.). 
 Η βουλγαρική δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη της εκτελεστικής και 
νοµοθετικής εξουσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 117  του Συντάγµατος, ενώ 
δυνάµει της 2ης παραγράφου αυτού οι  δικαστές υπόκεινται και µόνο στο 
Νόµο . Το βουλγαρικό Σύνταγµα της 12ης Ιουλίου 1991 θέσπισε ένα 
δικαστικό σύστηµα που διακρίνεται σε τρεις βαθµούς δικαιοδοσίας, τόσο 
για τις αστικές όσο και ποινικές υποθέσεις µε υπερκείµενο και 
αναιρετικό το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο που µάλιστα κατά το 
άρθρο 124 του Συντάγµατος της Βουλγαρίας , ασκεί τον έσχατο και 
αυθεντικό δικαστικό έλεγχο όσον αφορά την ορθή εφαρµογή του νόµου 
από όλα τα δικαστήρια της χώρας. Αντίστοιχη εξουσία στα διοικητικά 
ζητήµατα φέρει το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο κατά το άρθρο 125 
του Συντάγµατος της Βουλγαρίας. Το βουλγαρικό Σύνταγµα έχει 
θεσπίσει το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο (Α∆Σ) , ένα διοικητικό 
όργανο το οποίο φέρει την ευθύνη οργάνωσης της δικαστικής εξουσίας. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως σύµφωνα µε το άρθρο 130 του Συντάγµατος το 
Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο που πρέπει να αποτελείται από 25 µέλη   
(ανώτατους δικαστές,  µε προϋπόθεση εµπειρίας τουλάχιστον 15 ετών  
στο επάγγελµα του δικηγόρου)  διορίζει , προάγει, υποβιβάζει ή και 
απολύει τους δικαστές  όλων των δικαστηρίων, εκτός του Προέδρου του 
Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου και του Προέδρου του Ανωτάτου 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, που διορίζονται και παύονται από τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας κατά την διαδικασία 
σύστασης του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου. Ο πρόεδρος του 
Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου και ο Πρόεδρος του Ανώτατου 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου εκλέγονται για θητεία επτά ετών , και δεν είναι 
επιλέξιµοι για δεύτερη θητεία . Τέλος το βουλγαρικό συνταγµατικό 
δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία επί συνταγµατικής αναθεώρησης . Είναι το 
µόνο αρµόδιο να κρίνει επί της συνταγµατικότητας όλων των 
νοµοθετηµάτων.  
     Η Βουλγαρία είναι κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 
από  14/12/1955,  συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από 25/6/73, είναι κράτος 
µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 7/5/92 και αποτελεί κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1/1/2007.   
Έχει υπογράψει και κυρώσει τις παρακάτω διεθνείς συµφωνίες: 

Συµβούλιο της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της 
Εµπορίας Ανθρώπων (2008) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για την πρόληψη της  
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τροµοκρατίας (2007) 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια (2000)  

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των 
τροµοκρατικών επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2001) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2001) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία 
της εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2001) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (αναθεωρηµένο ) 
(1999) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της  
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τροµοκρατίας (1978) 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 
∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών (1981) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Κοινωνικά και  Πολιτιστικά 
∆ικαιώµατα (1976) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα (1976) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων 
(1969) 

 

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων 
και της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

 

ΠΒ2. ∆ιατάξεις του Βουλγαρικού ποινικού κώδικα 

1.-  Υπό το παλαιό καθεστώς 
Α)    Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., 
изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 
92 от 2002 г.) 
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      (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който създава, излага, 
представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг 
начин разпространява порнографски материал, се наказва с 
лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди 
лева. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) 
Който разпространява чрез интернет или по друг подобен начин 
порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две 
години и глоба от хиляда до три хиляди лева. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който излага, 
представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин 
разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 
години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до 
пет хиляди лева. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., предишна 
ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) За деянията по ал. 1 - 3 наказанието 
е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, 
ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, 
ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Когато деянието 
по ал. 1 - 4 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение 
на организирана престъпна група478, наказанието е лишаване от 
свобода от две до осем години и глоба до десет хиляди лева, като 
съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото 
имущество на дееца. 

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който държи или 
набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по 
друг начин порнографски материал, за създаването на който е 
използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда 
като такова, се наказва с лишаване от свобода до една година или 
глоба до две хиляди лева. 

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Предметът на 
престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е 
отчужден, се присъжда неговата равностойност. 
 
 
Β)  28. (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Порнографски материал" е 
неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал 
материал, който изобразява открито сексуално поведение. За такова 

                                                
478  Σχετικά µε την συµµετοχή σε οργανωµένη εγκληµατική οµάδα βλ. Борислав Йотов - Ролята 
на ООН за развитието на международноправното сътрудничество в борбата с тероризма, Правна 
мисъл, изд. ИПН при БАН, кн. 3, 1995г. 
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се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови 
сношения между лица от същия или различен пол, содомия, 
мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо 
показване на половите органи на лице. 
 
1.-  Υπό το ισχύον καθεστώς µετά το νόµο ενσωµάτωσης της Οδηγίας 
Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - 
ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 
2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който създава, излага, 
представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг 
начин разпространява порнографски материал, се наказва с 
лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди 
лева. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който 
разпространява чрез  информационна или съобщителна 

технология  или по друг подобен начин порнографски материал, се 
наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до 
три хиляди лева. 
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който излага, 
представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин 
разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 
години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до 
пет хиляди лева. 

(4) За деянието по ал. 1-3 наказанието е лишаване от свобода до 

шест години и глоба до осем хиляди лева, когато:1. за 

създаването на порнографския материал е използвано лице, 
ненавършило 18-годишна възраст, или лице, което изглежда 

като такова 2. за създаването на порнографския материал е 
използвано  лице, което не разбира свойството или значението 

на извършеното 3. е извършено от две или повече лица 4. е 
извършено повторно. 
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Когато деянието по 
ал. 1 - 4 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на 
организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода 
от две до осем години и глоба до десет хиляди лева, като съдът може 
да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на 
дееца. 

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който държи или 
набавя за себе си или за другиго чрез  информационна или 

съобщителна технология   (компютърна система) или по друг 
начин порнографски материал, за създаването на който е използвано 
лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова, 
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се наказва с лишаване от свобода до една година (или)  и с глоба 
глоба до две хиляди лева. 

(7) Наказанието по ал. 6 се налага и на онзи, който чрез 
информационна или съобщителна технология съзнателно 

осъществи достъп до порнографски материал, за създаването на 

който е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или 

лице, което изглежда като такова. 

(8) В случаите по ал. 1-7 съдът може да наложи и лишаване от 

право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7. 
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Предметът на 
престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е 
отчужден, се присъжда неговата равностойност. 
 

Чл. 158а. (1) Който по какъвто и да е начин набира, 
подпомага или използва лице, ненавършило 18-годишна възраст, 
или група от такива лица да участва в порнографско представление, 
се наказва с лишаване от свобода до шест години. 

(2) Който принуждава лице, ненавършило 18-годишна 
възраст, или група от такива лица да участва в порнографско 
представление, се наказва с лишаване от свобода от една до шест 
години. 

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по 
отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е 
лишаване от свобода от две до осем години. 

(4) Когато от деянието е получена имотна облага, 
наказанието е: 

1. в случаите по ал. 1 или 2 - лишаване от свобода от две до 
осем години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева; 

2. в случаите по ал. 3  - лишаване от свобода от три до 
десет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева. 

(5) Който наблюдава порнографско представление, в което 
участва лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с 
лишаване от свобода до три години. 
 

Чл. 155а. (1) Който чрез информационна или съобщителна 
технология, или по друг начин предоставя или събира информация 
за лице, ненавършило 18-годишна възраст, за да се установи контакт 
с него за извършване на блудствено действие, съвкупление, полово 
сношение, проституция, за създаване на порнографски материал или 
за участие в порнографско представление, се наказва с лишаване от 
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свобода от една до шест години и с глоба от пет хиляди до десет 
хиляди лева. 

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който чрез 
информационна или съобщителна технология, или по друг начин 
установи контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст, с цел 
извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, 
за създаване на порнографски материал или за участие в 
порнографско представление.  
   Чл. 155в. Който чрез употреба на сила или заплашване, или чрез 
използване на положение на зависимост или надзор склонява 
непълнолетно лице да участва в действително, виртуално или 
симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, 
включително  содомия, мастурбация, сексуален садизъм или 
мазохизъм, както и за похотливо показване  
 

Чл. 93     29. „Порнографско представление” е представяне на живо 
или в реално време пред другиго на похотливо показване на 
половите органи на дете или на участието на дете в реално или 
симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, 
включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или 
мазохизъм.  

28. „Порнографски материал" е изготвен по какъвто и да е 
начин, неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения 
морал материал, чието съдържание изобразява реално или 
симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, 
включително содомия, мастурбация, сексуален садизъм или 
мазохизъм, както и похотливо показване на половите органи на 
лице. 
 
3.- Υπό το καθεστώς των επερχόµενων αλλαγών. 
 

Порнография 
Чл. 178. Който създава, излага, представя, предлага, продава, 

дава под наем или по друг начин разпространява предмет с 
порнографско съдържание, се наказва с лишаване от свобода до една 
година и с глоба.  

 

Тежконаказуема порнография 
Чл. 179. (1) Когато деянието по чл. 178 е извършено: 
1. чрез информационна система; 
2. по отношение на лице, ненавършило 18-годишна възраст, 
наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до 
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пет хиляди лева.  
(2) Когато при създаването на предмета с порнографско 

съдържание:  
1. е използвано лице, ненавършило 18-годишна възраст, или 

лице, което изглежда като такова; 
2. е използвано лице, което не разбира свойството или 

значението на извършеното; 
3. деянието е извършено от две или повече лица, 
наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба от 

две хиляди до осем хиляди лева.  
(3) Когато деянието по чл. 178 е извършено по поръчение или в 

изпълнение на решение на престъпно сдружение, наказанието е 
лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет хиляди до 
петнадесет хиляди лева, като съдът може да наложи и конфискация 
до една втора от имуществото на дееца. 

(4) В случаите по ал. 1 – 3 съдът да наложи и лишаване от 
право по чл. 60, ал. 1 или 2.  

 

Лишаване от права 
Чл. 60. (1) Осъденият може да бъде лишен от право: 
1. да заема определена длъжност;  
2. да упражнява определена професия или дейност.  

                       (2)Чужденец, извършил тежко умишлено 
престъпление, може да бъде лишен и от правото да влиза и да 
пребивава в страната, освен в случаите, предвидени в международен 
договор, влязъл в сила за Република България.  

 

Въвличане в порнографско представление 
Чл. 171. (1) Който склонява, подпомага или използва лице, 

ненавършило 18-годишна възраст, или група от такива лица за 
участие в порнографско представление, се наказва с лишаване от 
свобода до шест години. 

(2) Който принуждава непълнолетно лице или група от такива 
лица да участва в порнографско представление, се наказва с 
лишаване от свобода от една до шест години. 

(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по отношение 
на малолетно лице, наказанието е лишаване от свобода от две до 
осем години. 

(4) Когато от деянието е получена имотна облага, наказанието 
е: 

1. в случаите по ал. 1 или 2 – лишаване от свобода от две до 
осем години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева; 

2. в случаите по ал. 3 – лишаване от свобода от три до десет 
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години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева. 
 

 

Наблюдаване на порнографско представление 
Чл. 180. Който наблюдава порнографско представление, в 

което участва лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с 
лишаване от свобода до три години. 

 

Въвличане в полово действие  
Чл. 169. (1) Който склонява лице, ненавършило 18-годишна 

възраст, да наблюдава или да участва в полово действие, се наказва с 
лишаване от свобода до пет години.  

(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на 
малолетно лице, наказанието е лишаване от свобода от една до пет 
години.  

(3) Когато: 
1. деянието е извършено чрез употреба на сила или 

заплашване; 
2. деянието е извършено чрез използване на положение на 

зависимост или надзор; 
3. от деянието е получена имотна облага, 
наказанието е: лишаване от свобода до шест години  в 

случаите по ал. 1, а в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода от две 
до десет години. 

 

Предоставяне или ползване на информация 
Чл.173. (1) Който чрез информационна система предоставя 

или събира информация за лице, ненавършило 18-годишна възраст, с 
цел: 

1. извършване на полово действие; 
2. въвличане в проституция; 
3. създаване на предмет с порнографско съдържание; 
4. участие в порнографско представление,  
се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с 

глоба от две хиляди до десет хиляди лева.  
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който с 

посочената там цел установи контакт с лице, ненавършило 18-
годишна възраст, като ползва информация, предоставена за него чрез 
информационна система. 

 

Предоставяне на помещение за разврат 
Чл. 181. Който предоставя помещение за извършване на 

престъпление по тази глава, се наказва с лишаване от свобода до 
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шест години.  
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този 

кодекс в следния смисъл: 
24. „Предмет с порнографско съдържание” е носител на 

информация (книга, филм, снимка, картина или други), в който по 
неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал 
начин е отразено действително или симулирано полово действие.  

25. „Порнографско представление” е представяне пред 
другиго на полово действие по неприличен, неприемлив или 
несъвместим с обществения морал начин. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΣΛΑΒΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (FYROM) 

 

ΠF1.-    Γενικές πληροφορίες479 

 
   Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας έγινε 
ανεξάρτητο κράτος το 1991 µετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. 
Σηµείο καµπής της βραχύβιας ιστορίας της αποτελεί η  κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας που σχηµατίστηκε το Μάιο του 2001, από όλα τα 
µεγάλα κόµµατα στη Βουλή , σε απάντηση της εθνοτικής - αλβανικής 
εξέγερσης που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2001 και κατέληξε σε µία 
συµφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη στις 13 Αυγούστου 2001 από τους 
ηγέτες των αντιµαχόµενων εθνοτήτων. Η συµφωνία-πλαίσιο έθεσε τα 
θεµέλια για τη διατήρηση ενός ειρηνικού, ενιαίου, πολυεθνικού κράτους 
µε βελτιωµένα τα πολιτικά δικαιώµατα για τις µειονότητες . Η συµφωνία 
απαιτεί την εφαρµογή  συνταγµατικών και νοµοθετικών αλλαγών ενώ   
επικυρώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 16 Νοεµβρίου 
2001, το Κοινοβούλιο της χώρας τροποποίησε το Σύνταγµα για την 
αποτελεσµατική προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων . 
     Η πρώην γιουγκοσλαβική δηµοκρατία της Μακεδονίας διαθέτει ένα 
πολυκοµµατικό κοινοβουλευτικό σύστηµα µε διακεκριµένες µεταξύ τους 
τις τρεις εξουσίες, νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική που ασκούν 
αντίστοιχα  το Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, η 
κυβέρνηση και  τα δικαστήρια . 
Το Κοινοβούλιο ασκεί τη νοµοθετική εξουσία και αποτελεί το σώµα 
αντιπροσώπευσης των πολιτών. Οι αρµοδιότητες και η οργάνωσή του 
ρυθµίζονται από  τον εσωτερικό κανονισµό του. Οι βουλευτές εκλέγονται 
άµεσα για µια τετραετή θητεία . Είναι διαρκώς σε λειτουργία. Σύµφωνα 
µε το Σύνταγµα, το  Κοινοβούλιο µπορεί να απαρτίζουν από  120 έως 
140 βουλευτές. Η ισχύουσα νοµοθεσία για τις εκλογές καθορίζει τον 
αριθµό των βουλευτών στους 120. Το Κοινοβούλιο ψηφίζει και 
αναθεωρεί το Σύνταγµα , τους νόµους και τον εθνικό προϋπολογισµό . 
Κάθε βουλευτής έχει το δικαίωµα να προτείνει ένα νοµοσχέδιο . Το 
δικαίωµα αυτό δίνεται επίσης στην κυβέρνηση και σε οµάδες 
τουλάχιστον 10.000 πολιτών. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει µε απαρτία 
του ηµίσεως τουλάχιστον των βουλευτών και µε σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων που δεν θα αποτελούν όµως λιγότερο από το ένα τρίτο του 
συνολικού αριθµού των βουλευτών , ενώ για την ψήφιση  του 
Συντάγµατος απαιτείται ειδική πλειοψηφία . 

                                                
479http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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Η εκτελεστική εξουσία ακείται από τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση. Ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι ο αρχηγός του κράτους .Εκλέγεται µε 
γενικές και άµεσες εκλογές , µε µυστική ψηφοφορία , για µια πενταετή 
θητεία . ∆ίδει την εντολή σχηµατισµού κυβερνήσεως και διορίζει τον 
Πρωθυπουργό που είναι και ο επικεφαλής της κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος 
συνάπτει διεθνείς συµφωνίες και δηµοσιεύει τους νόµους. Η κυβέρνηση 
απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς . Η κυβέρνηση 
χαίρει της εµπιστοσύνης του Κοινοβουλίου καθ’ όλη την διάρκειά της.  
Η νοµοθετική διαδικασία 
Κάθε βουλευτής, η κυβέρνηση και µια οµάδα από τουλάχιστον 10.000 
πολίτες έχουν το δικαίωµα να προτείνουν νοµοσχέδιο προς έγκριση από 
το Κοινοβούλιο . Για να γίνει νόµος , το νοµοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί 
από το Κοινοβούλιο και να υπογραφεί από τον Πρόεδρο. Οι νόµοι 
τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Υφίσταται το δικαίωµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
για αναποµπή του νοµοσχεδίου και η δυνατότητα της εκ νέου ψηφίσεώς 
του µε αυξηµένη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος, η 
κυβέρνηση , τουλάχιστον 30 µέλη του Κοινοβουλίου ή 150 000 πολίτες 
µπορούν να ζητήσουν και να προτείνουν αλλαγές στο Σύνταγµα. Το 
σχέδιο τροποποίησης του Συντάγµατος υποβάλλεται σε δηµόσια 
συζήτηση. Η τελική απόφαση για αναθεώρηση του Συντάγµατος 
λαµβάνεται από το Κοινοβούλιο µε πλειοψηφία δύο τρίτων του 
συνολικού αριθµού των βουλευτών .  
Το δικαστικό σύστηµα 

Τα δικαστήρια ασκούν τη δικαστική εξουσία. Σύµφωνα µε το Νόµο περί 
∆ικαστηρίων του 1995 , υπάρχουν 27  Πρωτοδικεία , τρία εφετεία , και 
ένα Ανώτατο ∆ικαστήριο . Το Κοινοβούλιο εκλέγει τους δικαστές του 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. Τα δικαστήρια κρίνουν µε βάση το 
Σύνταγµα και τους νόµους και τις διεθνείς συµφωνίες που έχουν κυρωθεί 
σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Οι δικαστές χαίρουν ασυλίας από το 
Σύνταγµα και υφίσταται ασυµβίβαστο µε την άσκηση κάθε 
επαγγελµατικής δραστηριότητας ή κατοχή δηµοσίων αξιωµάτων. Το 
Συνταγµατικό δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά µε συγκρούσεις 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των κεντρικών οργάνων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης καθώς και εν γένει µεταξύ της νοµοθετικής , εκτελεστικής 
και δικαστικής εξουσίας. Επιπλέον , το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 
αποφασίσει σχετικά µε τη συνταγµατικότητα των νόµων αλλά και των 
συλλογικών συµβάσεων.  
 Η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας είναι  : 
- κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από 8/4/ 1993. 
- κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 9/11/1995. 
- συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από το 12/10/1995 και 
- υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 16/12/2005. 
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Έχει υπογράψει και κυρώσει τις παρακάτω διεθνείς συµφωνίες: 
∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των πράξεων 
πυρηνικής τροµοκρατίας (2007) 

 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1965)  

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια (2000)  

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Αναγνώριση της Νοµικής 
Προσωπικότητας των ∆ιεθνών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (1991) 

 

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  
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Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  
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ΠF2. ∆ιατάξεις του ποινικού κώδικα της F.Y.R.O.M.  

 
Α)     Κατά την αρχική µορφή του άρθρου 193 ΠΚ, αυτό είχε, ως εξής: 

    
            Prikazuvanje na pornografski materijPrikazuvanje na pornografski materijPrikazuvanje na pornografski materijPrikazuvanje na pornografski materijal na deteal na deteal na deteal na dete    

Clen 193Clen 193Clen 193Clen 193    
(1) Toj kojsto na dete ke mu prodade, prikaze ili so javno izlaganje 
na drug nacin ke mu napravi dostapni sliki, audiovizuelni i drugi 
predmeti so pornografska sodrzina ili ke mu prikaze pornografska 
pretstava, ke se kazni so paricna kazna ili so zatvor do edna 
godina. 
(2) Ako deloto e storeno preku sredstva za javno informiranje, 
storitelot ke se kazni so paricna kazna ili so zatvor do tri godini. 
(3) So kaznata od stav 2 ke se kazni toj kojsto ke zloupotrebi 
maloletno lice za izrabotuvanje na audiovizuelni sliki ili drugi 
predmeti so pornografska sodrzina ili za pornografska pretstava. 
(4) Predmetite od stavovite 1 , 2 i 3,   ke se  odzemat. 
 

Β)  ΚΒ)  ΚΒ)  ΚΒ)  Κατά το έτος 2009 και µε το νόµο 114/2009, επήλθαν οι µε έντονη 

γραφή εντοπισµένες αλλαγές στο άρθρο 193 και η προσθήκη του 

άρθρου 193a, ως εξής: 

 
Prikazuvanje na pornografski materijal na maloletnikmaloletnikmaloletnikmaloletnik    

Clen 193 
    

(1) Toj kojsto na maloletnik koji na napolnil 14 godinimaloletnik koji na napolnil 14 godinimaloletnik koji na napolnil 14 godinimaloletnik koji na napolnil 14 godini ke mu 
prodade, prikaze ili so javno izlaganje na drug nacin ke mu napravi 
dostapni sliki, audiovizuelni i drugi predmeti so pornografska 
sodrzina ili ke mu prikaze pornografska pretstava, ke se kazni so  so  so  so  
zatvor od sest meseci do tri godini.zatvor od sest meseci do tri godini.zatvor od sest meseci do tri godini.zatvor od sest meseci do tri godini.    
(2) Ako deloto e storeno preku sredstva za javno informiranje, 
storitelot ke se kazni so zatvor so zatvor so zatvor so zatvor od tri do pet godiniod tri do pet godiniod tri do pet godiniod tri do pet godini. 
(3) So kaznata od stav 2 ke se kazni toj kojsto ke zloupotrebi 
maloletno lice za izrabotuvanje na audiovizuelni sliki ili drugi 
predmeti so pornografska sodrzina ili za pornografska pretstava. 
(4) Predmetite od stavovite 1 , 2 i 3,   ke se  odzemat. 

Clen 193a 
Proizvostvo i distribucija na detska pornografija  

(1) Toj sto proizveduva detska pornografija co cel za nejzina 
distribucija, distribuira ili ja prenesuva ili ja nudi ili na drugi nacin ja 
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pravi dostapna detskata pornografija, ke se kazni so zatvor od 
najmalku pet godini. 
(2) Toj sto nabavuva detska pornografija za sebe ili za drug ili 

poseduva detska pornografija ke se kazni co zatvor od pet do 
osam godini. 
(3) Ako deloto od stavovite (1) i (2) na ovoj clen e storeno preku 

kompjuterski sistem ili drugo sredstvo za masovna komunikacija, 
storitelot ke se kazni so zatvor od najmalku osum godini. 
(4) Ako deloto od ovoj clen go stori pravno lice, ke se kazni co 
parnina kazna. 
 
ΓΓΓΓ)     Κ)     Κ)     Κ)     Κατά το έτος 2009 και µε το νόµο 114/2009, συνέβησαν οι 

παρακάτω αλλαγές: 

 

-Μια προσθήκη στο τέλος της τρίτης παραγράφου 193 ΠΚ που αφορούσε 
την φράση: «…како i toj sto ucestvuva vo pretstavata.» 
-Οι νέες παράγραφοι ήταν οι: 
(4) Toj sto ke prisili maloletno lice na izrabotuvanje I snimanje sliki 
ili drugi predmeti so pronografska sodrzina ili za porngografska 
pretstava, ke se kazni so zatvor od najmalku osum godini. 
(5) Ako deloto od stavot 4 na ovoj clen e storeno vrz maloletnik koj 
ne napolni 14 godini, storitelot ke se kazni so zatvor najmalku cetiri 
godini. 
(6) Ako deloto od ovoj clen go stori pravno lice, ke se kazni so 
paricna kazna.    
(7) (η πρώην 4η παράγραφος αναµορφώθηκε σε:) Predmetite od 
stavovite 1 , 2, 3 i 4 na ovoj clen ke se  odzemat. 
-    Το νέο άρθρο 193-β, είχε ως εξής: 

193-b 
Toj sto preku kompjutersko-komunikaciski sredstva so 
zakazuvanje sredba ili na drug nacin namamuva maloletnik koj ne 
napolnil 14 godini na obljuba ili drugo polovo dejstvne ili na 
proizvodstvo na detska pornografija i ako su takvata namera e 
ostvarena neposredna sredba co maloletnikot, ke se kazni so 
zatvor od edna do pet godini. 

    
∆) ∆) ∆) ∆) Τα σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα στην τελική τους, Τα σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα στην τελική τους, Τα σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα στην τελική τους, Τα σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα στην τελική τους, 
ισχύουσα µέχρι σήµερα, µορφή έχουν, ως εξής:ισχύουσα µέχρι σήµερα, µορφή έχουν, ως εξής:ισχύουσα µέχρι σήµερα, µορφή έχουν, ως εξής:ισχύουσα µέχρι σήµερα, µορφή έχουν, ως εξής:    
 

Prikazuvanje na pornografski materijal na maloletnikPrikazuvanje na pornografski materijal na maloletnikPrikazuvanje na pornografski materijal na maloletnikPrikazuvanje na pornografski materijal na maloletnik    
Clen 193Clen 193Clen 193Clen 193    
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(1) Toj kojsto na maloletnik koji na napolnil 14 godini ke mu 
prodade, prikaze ili so javno izlaganje na drug nacin ke mu napravi 
dostapni sliki, audiovizuelni i drugi predmeti so pornografska 
sodrzina ili ke mu prikaze pornografska pretstava, kako I toj sto 
ucestavuva vo pretstavata, ke se kazni so zatvor od sest meseci 
do tri godini. 
(2) Ako deloto e storeno preku sredstva za javno informiranje, 
storitelot ke se kazni so zatvor od tri do pet godini. 
(3) So kaznata od stav 2 ke se kazni toj kojsto ke zloupotrebi 
maloletno lice za izrabotuvanje na audiovizuelni sliki ili drugi 
predmeti so pornografska sodrzina ili za pornografska pretstava,480 
како i toj sto ucestvuva vo pretstavata. 
(4) Toj sto ke prisili maloletno lice na izrabotuvanje I snimanje sliki 
ili drugi predmeti so pronografska sodrzina ili za porngografska 
pretstava, ke se kazni so zatvor od najmalku osum godini. 
(5) Ako deloto od stavot 4 na ovoj clen e storeno vrz maloletnik koj 
ne napolni 14 godini, storitelot ke se kazni so zatvor najmalku cetiri 
godini. 
(6) Ako deloto od ovoj clen go stori pravno lice, ke se kazni so 
paricna kazna. 
(7)  Predmetite od stavovite 1 , 2, 3 i 4 na ovoj clen ke se  
odzemat. 

Clen 193a 
Proizvostvo i distribucija na detska pornografija  

(1) Toj sto proizveduva detska pornografija co cel za nejzina 
distribucija, distribuira ili ja prenesuva ili ja nudi ili na drugi nacin ja 
pravi dostapna detskata pornografija, ke se kazni so zatvor od 
najmalku pet godini. 
(2) Toj sto nabavuva detska pornografija za sebe ili za drug ili 

poseduva detska pornografija ke se kazni co zatvor od pet do 
osam godini. 
(3) Ako deloto od stavovite (1) i (2) na ovoj clen e storeno preku 

kompjuterski sistem ili drugo sredstvo za masovna komunikacija, 
storitelot ke se kazni so zatvor od najmalku osum godini. 
(4) Ako deloto od ovoj clen go stori pravno lice, ke se kazni co 
paricna kazna. 

193-b 
Toj sto preku kompjutersko-komunikaciski sredstva so 
zakazuvanje sredba ili na drug nacin namamuva maloletnik koj ne 
napolnil 14 godini na obljuba ili drugo polovo dejstvne ili na 
proizvodstvo na detska pornografija i ako su takvata namera e 

                                                
480 Το ( , ) τέθηκε µε το άρθρο 13 του ν. 07-2040/11-4-2011, για τον οποίο βλ.τη παρακάτω ιστοσελίδα                   
http://www.pravda.gov.mk/documents/krivicen_zakonik.doc  [accessed 11/02/2009] 
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ostvarena neposredna sredba co maloletnikot, ke se kazni so 
zatvor od edna do pet godini. 
 

ЗНАЧЕЊЕ НА ИЗРАЗИТЕ НА ОВОЈЗАКОНИК 
Член 122 

(24) Под детска порнографија се подразбира порнографски 
материјал кој визуелно прикажува очигледни полови дејствија 
со малолетник или повозрасно лице кое изгледа како 
малолетник, или го прикажуваат малолетникот или 
повозрасното лице кое изгледа како малолетник во очигледна 
сексуална положба, или реални слики кои прикажуваат 
очигледни полови дејствија со малолетник или го прикажуваат 
малолетникот или повозрасното лице кое изгледа како 
малолетник во очигледна сексуална положба 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΒΙΑΣ 

 

ΠΣ1.   Γενικές πληροφορίες481 

 
      Αυτό που λέγεται πως συνιστά η οµάδα των χωρών της Ν.Α. 
Ευρώπης ή αλλιώς τα Βαλκάνια για την Ευρωπαϊκή ήπειρο, δηλαδή την 
«πυριτιδαποθήκη» της, το ίδιο ακριβώς συνιστούσε επί δεκαετίες το 
κράτος της Γιουγκοσλαβίας για αυτά τα ίδια τα Βαλκάνια. Η ιδιαίτερη 
ιδιοσυστασία του κράτους από  εθνότητες διαφορετικών πολιτισµικών 
χαρακτήρων, θρησκειών αλλά και ευρύτερων ιδεολογικοπολιτικών 
φιλοσοφιών που κάποτε «οµονόησαν» εκούσες – ακούσες να 
συµβιώσουν επί σειρά ετών, στη διάρκεια των οποίων πάντοτε η 
συµβίωση υπήρξε «νεφελώδης» ήταν η βασική αιτία που αυτό το 
εύθραυστο µοντέλο  συµβίωσης παντελώς ανοµοιογενών εθνοτήτων 
µεταξύ τους κατέρρευσε και µάλιστα µε τον πιο οδυνηρό τρόπο για 
όλους. Είναι ακόµη και σήµερα φρέσκιες οι µνήµες από τις σκληρές 
µάχες των εθνοτήτων µεταξύ τους, µε χιλιάδες νεκρούς και θύµατα 
αµάχων ως ένα φρικαλέο αποτέλεσµα ενός ιδιότυπου ανταγωνισµού 
µεταξύ τους, για επικράτηση των µεν, έναντι των δε. Είναι 
πανθοµολογούµενο πως «λάθη» -χρησιµοποιείται η επιεικέστερη 
έκφραση- έγιναν από όλες τις πλευρές, που όµως δεν ήταν απλά 
σφάλµατα υπολογισµών παρά απόρροια των επί ετών συνωθούµενων και 
καταπιεσµένων ψυχοσυναισθηµατικών συµπλεγµάτων (ανωτερότητας-
κατωτερότητας). Έτσι εξηγείται εξάλλου πως ακόµη και σήµερα, αρκετά 
χρόνια µετά την ήδη διαµορφωθείσα κατάσταση χωριστής διαβίωσης των 
εθνοτήτων υπό την σκέπη των νέων κρατών τους, ουδείς ή ελάχιστοι –
και αυτοί από ιδιαίτερους λόγους- αναπολούν µε νοσταλγία την παλιά 
εποχή της κοινής τους ζωής. Χύθηκε τόσο αίµα για να αποκτηθεί κάτι 
που ουσιαστικά όλοι επιθυµούσαν από την πρώτη ίσως στιγµή της 
δηµιουργίας αυτού του µοναδικού στην Ευρώπη υβριδικού µοντέλου 
πολυεθνικού κράτους, απολύτως ανοµοιογενών µεταξύ τους εθνοτήτων. 
Αυτό λοιπόν το κράτος του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και 
Σλοβένων, όπως ονοµάστηκε από την αρχή της δηµιουργίας του κατά το 
έτος 1918 και µετονοµάστηκε σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας (1929), 
∆ηµοκρατική Γιουγκοσλαβική Οµοσπονδία (1945), Οµοσπονδιακή 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (1946), Σοσιαλιστική 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (1963) και 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (1992), άρχισε να 
αποσυντίθεται στα «εξ ών συνετέθη» ήδη από το έτος 1991, όταν η 

                                                
481http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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Σλοβενία και η Κροατία (ακολουθώντας τα παραδείγµατα άλλων 
εθνοτήτων άλλων πολυεθνικών κρατών) κήρυξαν την ανεξαρτησία τους. 
Ενώ λοιπόν σε παραδείγµατα άλλων ανεξαρτητοποιήσεων εθνοτήτων, 
αυτό µπορεί να επιτεύχθηκε αναίµακτα µε κάποιες απλές διαµαρτυρίες, 
έως και µε απλή συµφωνία, στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας αυτό 
ασφαλώς δε συνέβη. Οι µάχες Σέρβων και Σλοβένων διήρκεσαν µόλις 10 
ηµέρες µέχρι την συνοµολόγηση της ανεξαρτησίας τους, οι µάχες όµως 
µε τους Κροάτες και µετέπειτα µε Βόσνιους και Κροάτες µαζί, 
αποτέλεσαν µία πραγµατική κόλαση µίσους και κτηνωδίας, ένθεν και 
ένθεν, µε αναρίθµητα αθώα θύµατα. Ο πόλεµος τερµατίστηκε µε την 
υπογραφή της επονοµαζόµενης Συµφωνίας του Ντέιτον, στις 14/12/1995. 
Από το 1996 η  Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 
διατήρησε την ονοµασία της παρά τις προηγούµενες αιµατηρές 
αποσχίσεις µέχρι όµως το έτος 2003, οπότε έγινε η Ένωση Κρατών της 
Σερβίας και του Μαυροβουνίου - µια χαλαρή οµοσπονδία δίνοντας στον 
καθένα από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη το δικαίωµα να αποχωρίσει 
από την κρατική ένωση µετά από µια περίοδο 3 ετών και µετά από 
δηµοψήφισµα . Στις 21 Μαΐου 2006 το Μαυροβούνιο διεξήγε   
δηµοψήφισµα για την ανεξαρτησία, η οποία υποστηρίχθηκε από την 
πλειοψηφία  των Μαυροβουνίων σε ποσοστό 55,5%  και διακήρυξε την 
ανεξαρτησία της στις 3 Ιουνίου 2006. Στις 5 Ιουνίου 2006 η Σερβία 
δήλωσε ότι ήταν το διάδοχο κράτος της Ένωσης Κρατών της Σερβίας και 
του Μαυροβουνίου και τον Οκτώβριο του 2006 η Σερβία υιοθέτησε 
σηµερινό Σύνταγµα της χώρας. Η Σερβία είναι δηµοκρατία  που 
βασίζεται στην αρχή του κράτους δικαίου -µε την διεξαγωγή ελεύθερων 
και άµεσων εκλογών- της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και αναγνώρισης 
των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. 
Το πολιτικό της σύστηµα βασίζεται στην κατανοµή των εξουσιών σε 
νοµοθετική ( Εθνική Συνέλευση) , εκτελεστική (Κυβέρνηση) και 
δικαστική ( ∆ικαστήρια ) . Το Σύνταγµα αναγνωρίζει και διασφαλίζει την 
άσκηση ευρέως φάσµατος των ανθρωπίνων και κοινωνικοπολιτικών  
δικαιωµάτων και ελευθεριών , απαγορεύει τις διακρίσεις , προωθεί  την 
ισότητα των φύλων αλλά και διακηρύσσει την προστασία των εθνικών 
µειονοτήτων. 
Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από την Εθνική Συνέλευση την οποία 
συνιστούν 250 βουλευτές που εκλέγονται για τέσσερα χρόνια µε άµεσες 
εκλογές και µυστική ψηφοφορία. Μεταξύ άλλων, ψηφίζει και αναθεωρεί 
το Σύνταγµα , ψηφίζει τους νόµους και άλλες νοµοθετικές πράξεις , 
αποφασίζει για τη διενέργεια δηµοψηφισµάτων,  επικυρώνει τις διεθνείς 
συνθήκες, αναδεικνύει  την κυβέρνηση και διορίζει και απολύει δικαστές, 
εισαγγελείς και µια σειρά από κυβερνητικούς αξιωµατούχους. Οι 
αποφάσεις της κατά κανόνα λαµβάνονται  µε σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων βουλευτών, ενώ για µία σειρά από ιδιαίτερα θέµατα απαιτείται 
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η σχετική πλειοψηφία του συνόλου αριθµού των βουλευτών. Το 
δικαίωµα πρότασης νόµων ανήκει σε κάθε βουλευτή, στη κυβέρνηση, 
στις συνελεύσεις των αυτόνοµων επαρχιών και σε 30.000 τουλάχιστον 
εκλογέων. ∆ηµοψηφίσµατα διεξάγονται κατόπιν αιτήσεως της 
πλειοψηφίας του συνόλου αριθµού των βουλευτών ή τουλάχιστον 
100.000 πολιτών. Προτάσεις για αναθεώρηση του Συντάγµατος µπορούν 
να υποβάλλουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθµού των 
βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, η 
Κυβέρνηση αλλά και τουλάχιστον 150 χιλιάδες πολίτες η δε απόφαση 
λαµβάνεται µε την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού 
αριθµού των βουλευτών. 
Ο πρόεδρος διαλύει τη Βουλή, κατόπιν προτάσεως της κυβέρνησης . 
Εκλέγεται µε άµεσες εκλογές για µια περίοδο πέντε ετών και µέχρι δύο 
θητείες. ∆ηµοσιεύει τους νόµους ενώ διατηρεί το δικαίωµα αναποµπής 
νόµου για τον οποίο υποχρεώνεται στην έκδοσή του µόνο µετά την 
υπερψήφιση αυτού από την Εθνοσυνέλευση µε ειδική πλειοψηφία. Ο 
Πρόεδρος µπορεί να καθαιρείται για παραβίαση του Συντάγµατος µε  
απόφαση της Εθνοσυνέλευσης ενώ το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 
αποφασίζει σχετικά µε την παραβίαση διατάξεων του Συντάγµατος. 
Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση που αποτελείται από 
τον πρωθυπουργό , έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους και υπουργούς . 
Έχει τόσο εκτελεστικές όσο όµως και νοµοθετικές αρµοδιότητες καθώς, 
εκδίδει κανονισµούς (εγκυκλίους) για τους σκοπούς εφαρµογής των 
νόµων, προτείνει νόµους στην Εθνική Συνέλευση , κλπ. Σε ειδική 
συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης δίδεται η ψήφος εµπιστοσύνης στη 
Κυβέρνηση αλλά και το πρόγραµµά της που όµως µπορεί οποτεδήποτε 
να αίρεται µε νέα απόφασή της, οπότε διαλύεται η Εθνική Συνέλευση και 
προκηρύσσονται εκλογές για σχηµατισµό νέας κυβερνήσεως. 
Η ∆ικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια της χώρας. Αυτά είναι 
το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, τα δικαστήρια της τακτικής αρµοδιότητας 
(138 δηµοτικά δικαστήρια , 30 περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο 
∆ικαστήριο της Σερβίας ) και  των ειδικών αρµοδιοτήτων (17 
εµποροδικεία) .Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να κρίνει επί 
ζητηµάτων αντισυνταγµατικότητας και διαφύλαξης και τήρησης της 
νοµιµότητας και των ανθρωπίνων και µειονοτικών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών.  Υφίστανται επίσης το 11µελές Ανώτατο ∆ικαστικό 
Συµβούλιο και το 11µελές Ανώτατο Εισαγγελικό Συµβούλιο που το 
καθένα  εγγυάται την ανεξαρτησία και την αυτονοµία των δικαστηρίων 
και  δικαστών αλλά και της εισαγγελικής αρχής και των αντεισαγγελέων.  
Η Σερβία είναι: 
- συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από  1/11/2000 
- κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από 1/11/2000 και 
- κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 3/4/2003. 
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Η Σερβία έχει υπογράψει και επικυρώσει τις παρακάτω διεθνείς 
συνθήκες: 
∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των πράξεων 
πυρηνικής τροµοκρατίας (2007) 

 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
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θανατικής ποινής (1991) 

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

 

ΠΣ2. ∆ιατάξεις του Σερβικού ποινικού κώδικα 

 
Α) 
Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i 

iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju 
                                                                                                                                                                                                            Član 185. 
 
(1) Ko maloletniku proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi 
način učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge 



 540 

predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku 
predstavu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest 
meseci. 
(2) Ko iskoristi maloletnika za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili 
drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku 
predstavu, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. 
(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvršeno prema detetu, 
učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci 
do tri godine, a za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam 
godina. 
(4) Ko pribavlja za sebe ili drugog, poseduje, prodaje, prikazuje, 
javno izlaže ili elektronski ili na drugi način čini dostupnim slike, 
audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine nastale 
iskorišćavanjem maloletnog lica, kazniće se zatvorom od tri 
meseca do tri godine. 
(5) Predmeti iz st. 1. do 4. ovog člana oduzeće se. 
Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama 

 
 

Član 185a 
 
(1) Ko navede maloletnika da prisustvuje silovanju, obljubi ili sa 
njom izjednačenim činom ili drugoj polnoj radnji, kazniće se 
zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. 
(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno upotrebom sile ili 
pretnje, ili prema detetu, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne 
do osam godina. 
 
Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim 
sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema 

maloletnom licu 
Član 185b 

 
(1) Ko u nameri izvršenja krivičnog dela iz čl. 178. stav 4, 179. stav 
3, 180. st. 1. i 2, 181. st. 2. i 3, 182. stav 1, 183. stav 2, 184. stav 3, 
185. stav 2. i 185a ovog zakonika, koristeći računarsku mrežu ili 
komunikaciju drugim tehničkim sredstvima dogovori sa 
maloletnikom sastanak i pojavi se na dogovorenom mestu radi 
sastanka, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i 
novčanom kaznom. 
(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana izvrši prema detetu, kazniće se 
zatvorom od jedne do osam godina. 
 
Β) 
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(1) Ko detetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način 
učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete 
pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, 
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. 
(2) Ko iskoristi dete za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih 
predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu, 
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. 
(3) Ko prodaje, prikazuje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi 
način čini dostupnim slike, audio-vizuelne ili druge predmete 
pornografske sadržine nastale izvršenjem dela iz stava 2. ovog 
člana, kazniće se zatvorom do dve godine. 
(4) Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

 

ΠΜ1.   Γενικές πληροφορίες482 

 
     Όπως ήδη προαναφέραµε από το 1996 η τότε Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας διατήρησε την ονοµασία της, παρά τις 
προηγούµενες αιµατηρές αποσχίσεις, µέχρι όµως το έτος 2003, οπότε 
µετονοµάστηκε σε -ή συστήθηκε η-  Ένωση Κρατών της Σερβίας και του 
Μαυροβουνίου που ήταν µια χαλαρή οµοσπονδία των συµµετεχόντων 
κρατών καθώς το καθένα διατηρούσε το δικαίωµα δικαίωµα να 
αποχωρίσει από την κρατική ένωση, µετά από µια περίοδο 3 ετών και 
µετά από δηµοψήφισµα . Στις 21 Μαΐου 2006 το Μαυροβούνιο διεξήγε   
δηµοψήφισµα για την ανεξαρτησία του, η οποία και υποστηρίχθηκε από 
την πλειοψηφία  των Μαυροβουνίων σε ποσοστό 55,5%. Στις 3 Ιουνίου 
του 2006 το Μαυροβούνιο διακήρυξε την ανεξαρτησία του ενώ τον 
Οκτώβριο του 2007 το Μαυροβούνιο υιοθέτησε το σηµερινό Σύνταγµα 
της χώρας . 
     Το πολιτικό σύστηµα του Μαυροβουνίου είναι κοινοβουλευτική 
δηµοκρατία που διέπεται από τον σεβασµό στην αρχή του κράτους 
δικαίου αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η εξουσία διακρίνεται σε 
νοµοθετική ( Κοινοβούλιο) , εκτελεστική (Κυβέρνηση) και δικαστική ( 
δικαστήρια). Αρχηγός του κράτους και εκπρόσωπός του είναι ο  
Πρόεδρος του Μαυροβουνίου. Το Σύνταγµα προσφέρει  ένα ευρύ φάσµα 
προστασίας των ανθρώπινων, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωµάτων και ελευθεριών, όσο και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων 
ενώ ορίζεται και τοποτηρητής προστασίας των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών ( ∆ιαµεσολαβητής) . 
       Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από το Κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου, που συναποτελούν 81 µέλη που εκλέγονται για 4 χρόνια 
µε άµεσες εκλογές και µυστική ψηφοφορία. Το Κοινοβούλιο του 
Μαυροβουνίου , µεταξύ άλλων, ψηφίζει το Σύνταγµα και τους νόµους, 
κηρύσσει την κατάσταση  πολέµου και την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, αποφασίζει εθνικά δηµοψηφίσµατα , επικυρώνει τις διεθνείς 
συµφωνίες και διορίζει ή καθαιρεί τον πρωθυπουργό, τα µέλη της 
κυβέρνησης, τον Πρόεδρο και τα µέλη δικαστές του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου, τον Πρόεδρο του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ( βλ. επίσης 
κατωτέρω υπό «δικαστική εξουσία » ) , τον Ανώτατο Εισαγγελέα και τον 
προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των ελευθεριών. 
Αποφασίζει σχετικά µε την άρση της ασυλίας  που απολαµβάνουν  τα 

                                                
482http://el.wikipedia.org   [accessed 11/02/2009] 



 543 

µέλη του Κοινοβουλίου καθώς και ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, ο 
πρωθυπουργός και τα µέλη της κυβέρνησης , ο πρόεδρος του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, ο Πρόεδρος και τα µέλη δικαστές του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου και ο  Ανώτατος Εισαγγελέας. Οι αποφάσεις του 
Κοινοβουλίου λαµβάνονται κατά κανόνα µε σχετική πλειοψηφία των 
µελών του σε  σύνοδο για την οποία απαιτείται απαρτία του ηµίσεως  του 
συνολικού αριθµού των µελών της, εκτός των περιπτώσεων  για τις 
οποίες ρυθµίζει διαφορετικά το Σύνταγµα (άρθρο 91). Ειδική πλειοψηφία 
απαιτείται για την λήψη απόφασης για  αναθεώρηση του Συντάγµατος 
(τα 2/3 του συνόλου αριθµού των βουλευτών) καθώς επίσης και για 
ζητήµατα που ρυθµίζουν τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα των πολιτών, 
την ιθαγένεια, το εκλογικό σύστηµα, τα δηµοψηφίσµατα καθώς επίσης 
την εκλογή και την καθαίρεση του προέδρου του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, του προέδρου και των δικαστών του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου, και του προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
ελευθεριών .  Το δικαίωµα πρότασης νόµων ανήκει στη κυβέρνηση και 
τα µέλη του Κοινοβουλίου, ενώ δύνανται να ζητήσουν το ίδιο 
τουλάχιστον έξι χιλιάδες πολίτες, διά  µέλους του Κοινοβουλίου το οποίο 
και  εξουσιοδοτούν. Προτάσεις για την διεξαγωγή εθνικών 
δηµοψηφισµάτων µπορούν να υποβάλλουν οµάδα από  25 τουλαχιστον 
βουλευτές του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, η 
Κυβέρνηση και  το 10 %  τουλάχιστον των πολιτών µε δικαίωµα ψήφου . 
     Ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου εκλέγεται µε άµεση και µυστική 
ψηφοφορία για περίοδο 5 ετών και µε όριο επανεκλογής τις δύο φορές.  
Εκπροσωπεί το Μαυροβούνιο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό, δηµοσιεύει του νόµους και τα διατάγµατα και προκηρύσει τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείνει στο Κοινοβούλιο τον 
υποψήφιο πρωθυπουργό, τον πρόεδρο και τους δικαστές του 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου και του προστάτη των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των ελευθεριών. Είναι ο τοποτηρητής για την τήρηση 
του Συντάγµατος.  
        Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση, που 
συναποτελούν ο πρωθυπουργός, ένας ή περισσότεροι αντιπρόεδροι και οι 
υπουργοί. Ο πρωθυπουργός εκπροσωπεί την κυβέρνηση και φέρει την 
ευθύνη διαχείρησης  του έργου της. Ο πρωθυπουργός προτείνεται από 
τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η υπερψήφιση του οποίου συνιστούν  
ταυτόχρονα ψήφο εµπιστοσύνης της κυβέρνησής του αλλά και του 
προγράµµατος που προτείνει. Η κυβέρνηση , µεταξύ άλλων, διαχειρίζεται 
την εν γένει εσωτερική και εξωτερική πολιτική, φροντίζει για την 
υλοποίηση και εφαρµογή των νόµων, εκδίδει διατάγµατα , αποφάσεις και 
άλλες πράξεις για την εφαρµογή των νόµων και υπογράφει διεθνείς 
συµφωνίες, ενώ διαρκώς τελεί υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου που 
οποτεδήποτε µπορεί να άρει την εµπιστοσύνη του. 
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       Η ∆ικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια του κράτους που 
απολαµβάνουν αυτονοµίας και ανεξαρτησίας. Το Συνταγµατικό 
∆ικαστήριο αποτελείται από 7 δικαστές που εκλέγονται για µια περίοδο 9 
ετών. Αποφασίζει µεταξύ άλλων και κυρίως σχετικά µε τη 
συνταγµατικότητα νόµων και των  διεθνών συµφωνιών καθώς επί  
προσφυγής λόγω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
ελευθεριών που αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα, επί ζητήµατος 
παραβιάσεων του Συντάγµατος από τον Πρόεδρο του κράτους, επί 
συγκρούσεων αρµοδιοτήτων των φορέων άσκησης των εξουσιών, επί 
εκλογικών διαφορών αλλά και της συνταγµατικότητας των µέτρων που 
ελήφθησαν κατά τη διάρκεια  κατάστασης πολέµου ή κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης . Όπως προαναφέρθηκε, το Κοινοβούλιο (διά εκλογής) 
διορίζει και καθαιρεί  τον πρόεδρο και τους δικαστές του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου, οι οποίοι προτείνονται από τον Πρόεδρο του 
Μαυροβουνίου. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο είναι το ανώτατο δικαστήριο 
στο Μαυροβούνιο και  εξασφαλίζει την ενιαία και ορθή εφαρµογή των 
νόµων από τα δικαστήρια. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
διορίζεται και καθαιρείται από το Κοινοβούλιο, µετά από  κοινή πρόταση 
του προέδρου του Μαυροβουνίου , του Προέδρου του Κοινοβουλίου και 
του Πρωθυπουργού. Το ∆ικαστικό Συµβούλιο είναι το όργανο που 
επιλέγει, διορίζει και καθαιρεί τους δικαστές, τους προέδρους των 
δικαστηρίων και  ρυθµίζει την εν γένει υπηρεσιακή τους εξέλιιξη, όσο 
όµως αποφασίζει και σχετικά µε την άρση της  ασυλίας των δικαστών. 
Αποτελείται από τον Πρόεδρό του (Πρόεδρος του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου) , τον Υπουργός ∆ικαιοσύνης και 8 αιρετά µέλη.  Η κρατική 
εισαγγελία ασκεί τις υποθέσεις της δίωξης . Ο Ανώτατος εισαγγελέας, οι 
εισαγγελείς το Εισαγγελικό Συµβούλιο –που  διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία της δίωξης - είναι όλοι αιρετοί και διορίζονται και παύονται 
από το Κοινοβούλιο . 
       Στις 15 Οκτωβρίου 2007 το Μαυροβούνιο υπέγραψε τη Συµφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία και 
επικύρωσε τον  Ιανουάριο του 2008.  
    Το Μαυροβούνιο συµµετέχει στον ΟΑΣΕ από την 22/6/2006, είναι 
κράτος  µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, από την 28/6/2006 και 
κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από την 11/5/2007. 
Το Μαυροβούνιο έχει υπογράψει και επικυρώσει τις παρακάτω διεθνείς 
συνθήκες και συµφωνίες:  
Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για το ξέπλυµα , την 
έρευνα, την κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (2008) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για την πρόληψη της  
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τροµοκρατίας (2007) 

Συµβούλιο της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της Εµπορίας 
Ανθρώπων (2008) 

 

 
∆ιεθνές Σύµφωνο Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του  
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Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

 

ΠΜ2. ∆ιατάξεις του  Μαυροβούνιου ποινικού κώδικα 

 
Α) 

Prikazivanje pornografskog materijala djeci i proizvodnja i 
posjedovanje dječje pornografije 

 
Član 211 

(1) Ko djetetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način 
učini dostupnim tekstove, slike, audiovizuelne ili druge predmete 
pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, 
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. 
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(2) Ko iskoristi maloljetnika za proizvodnju slika, audiovizuelnih ili 
drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku 
predstavu, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. 
(3) Ko nabavlja, prodaje, prikazuje, prisustvuje prikazivanju, javno 
izlaže ili elektronski ili na drugi način čini dostupnim slike, audio-
vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine nastale 
izvršenjem djela iz stava 2 ovog člana, ili ko takve predmete 
posjeduje, kazniće se zatvorom do dvije godine. 
(4) Ako je djelo iz st. 2 i 3 ovog člana izvršeno prema djetetu, 
učinilac će se kazniti za djelo iz stava 2 ovog člana zatvorom od 
jedne do osam godina, a za djelo iz stava 3 ovog člana zatvorom 
od šest mjeseci do pet godina. 
(5) Ako je djelo iz stava 2 ovog člana izvršeno upotrebom sile ili 
prijetnje, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. 
(6) Neće se kazniti za djelo iz stava 3 ovog člana lice koje 
posjeduje predmete pornografske sadržine ako je stariji maloljetnik 
prikazan na njima dao za to svoj pristanak, a to lice predmete drži 
isključivo za sopstvenu upotrebu. 
(7) Predmeti iz st. 1 do 3 ovog člana oduzeće se i uništiti. 
 
 
Β) 

Μέχρι  τον Σεπτέµβριο του 2009 η πορνογραφία ανηλίκων στην 
Σερβία αντιµετωπιζόταν µε το πρώην άρθρο 185 ΠΚ σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 (1) Ko detetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način 
učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete 
pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, 
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. 
(2) Ko iskoristi dete za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih 
predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu, 
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. 
(3) Ko prodaje, prikazuje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi 
način čini dostupnim slike, audio-vizuelne ili druge predmete 
pornografske sadržine nastale izvršenjem dela iz stava 2. ovog 
člana, kazniće se zatvorom do dve godine. 
(4) Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se. 
(και σε πιστή µετάφραση) 
1) Όποιος  πωλεί, επιδεικνύει ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο τρόπο  
καθιστά διαθέσιµα κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή παρουσιάζει 
πορνογραφική παράσταση σε παιδί τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  
ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες. 
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(2) Όποιος χρησιµοποιεί παιδί για την παραγωγή εικόνων, οπτικο-
ακουστικών ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή 
για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι 
µήνες, έως πέντε έτη. 
(3) Όποιος  πωλεί, επιδεικνύει, δηµόσια εκθέτει ή ηλεκτρονικά ή 
µε άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή 
άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου που προκύπτουν 
από την διάπραξη του αδικήµατος της δευτέρας παραγράφου του 
παρόντος άρθρου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο  έτη . 
(4) Τα αντικείµενα των εγκληµάτων των παραγράφων από 1 έως 3 
κατάσχονται. 

Μέχρι το έτος 2010, ίσχυε στο Μαυροβούνιο το άρθρο 211 ΠΚ, που είχε 
ακριβώς, όπως και το άρθρο 185 του σερβικού ποινικού κώδικα, ήτοι ως 
εξής: 

Prikazivanje pornografskog materijala 

Član 211 

(1) Ko djetetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način 
učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete 
pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, 
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci. 

(2) Ko iskoristi dijete za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih 
predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu, 
kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. 

(3) Ko prodaje, prikazuje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi 
način čini dostupnim slike, audio-vizuelne ili druge predmete 
pornografske sadržine nastale izvršenjem djela iz stava 2 ovog 
člana, kazniće se zatvorom do dvije godine. 

(4) Predmeti iz st. 1 do 3 ovog člana oduzeće se i uništiti. 
(και σε πιστή µετάφραση) 

Επίδειξη πορνογραφικού υλικού 

Άρθρο 211 
 

1) Όποιος  πωλεί, επιδεικνύει ή µε δηµόσια έκθεση ή άλλο τρόπο  
καθιστά διαθέσιµα κείµενα, εικόνες, οπτικοακουστικά ή άλλα 
αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου ή παρουσιάζει 
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πορνογραφική παράσταση σε παιδί τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  
ή φυλάκιση µέχρι έξι µήνες. 
(2) Όποιος χρησιµοποιεί παιδί για την παραγωγή εικόνων, οπτικο-
ακουστικών ή άλλων αντικειµένων πορνογραφικού περιεχοµένου ή 
για πορνογραφική παράσταση, τιµωρείται µε φυλάκιση από έξι 
µήνες, έως πέντε έτη. 
(3) Όποιος  πωλεί, επιδεικνύει, δηµόσια εκθέτει ή ηλεκτρονικά ή 
µε άλλο τρόπο  καθιστά διαθέσιµα εικόνες, οπτικοακουστικά ή 
άλλα αντικείµενα πορνογραφικού περιεχοµένου που προκύπτουν 
από την διάπραξη του αδικήµατος της δευτέρας παραγράφου του 
παρόντος άρθρου, τιµωρείται µε φυλάκιση έως δύο  έτη . 
(4) Τα αντικείµενα των εγκληµάτων των παραγράφων από 1 έως 3 
κατάσχονται και καταστρέφονται. 
 
 
Γ) 

Značenje izraza u ovom zakoniku 
Član 142 

…… 
(7) Djetetom se smatra lice koje nije navršilo četrnaest godina. 
(8) Maloljetnikom se smatra lice koje je navršilo četrnaest godina, 
a nije navršilo 
osamnaest godina. 
(9) Maloljetnim licem smatra se lice koje nije navršilo osamnaest 
godina. 
…… 

Isključenje krivičnih sankcija prema djeci 
Član 80 

 
Prema licu koje u vrijeme izvršenja protivpravnog djela određenog 
u zakonu kao krivično djelo nije navršilo četrnaest godina (dijete) 
ne mogu se primijeniti krivične sankcije. 
 

 
Krivične sankcije prema maloljetnicima 

Član 81 
 
(1) Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio 
četrnaest, a nije navršio šesnaest godina (mlađi maloljetnik) mogu 
se izreći samo vaspitne mjere. 
(2) Maloljetniku koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio 
šesnaest, a nije navršio osamnaest godina (stariji maloljetnik) 
mogu se izreći vaspitne mjere, a izuzetno mu se može izreći kazna 
maloljetničkog zatvora. 
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(3) Maloljetniku se mogu izreći i mjere bezbjednosti, pod uslovima 
propisanim u članu 109 ovog zakonika. 
(4) Maloljetniku se ne mogu izreći uslovna osuda i sudska 
opomena. 
 
Γ) 

Svrha kažnjavanja 
Član 32 

U okviru opšte svrhe krivičnih sankcija (član 4 stav 2), svrha 
kažnjavanja je: 
1) sprječavanje učinioca da čini krivična djela i uticanje na njega da 
ubuduće ne čini krivična djela; 
2) uticanje na druge da ne čine krivična djela; 
3) izražavanje društvene osude za krivično djelo i obaveze 
poštovanja zakona; 
4) jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti. 

Vrste kazni 
Član 33 

Učiniocu krivičnog djela mogu se izreći sljedeće kazne: 
1) zatvor od četrdeset godina; 
2) kazna zatvora; 
3) novčana kazna; 
4) rad u javnom interesu. 

Kazna zatvora od četrdeset godina 
Član 35 

(1) Za najteže oblike teških krivičnih djela može se propisati kazna 
zatvora od četrdeset godina, s tim da se ne može propisati kao 
jedina kazna za određeno krivično djelo. 
…(2)… 

Kazna zatvora 
Član 36 

(1) Kazna zatvora ne može biti kraća od trideset dana niti duža od 
dvadeset godina. 
….(2)….  

Novčana kazna 
Član 39 

(1) Novčana kazna ne može biti manja od dvije stotine eura. 
Novčana kazna ne može biti veća od dvadeset hiljada eura, a za 
krivična djela učinjena iz koristoljublja veća od sto hiljada eura. 
…(2)…(3)…(4)…(5)… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ 

 

ΠΒΟ1.   Γενικές πληροφορίες483 

 
      Η  πολύπαθη οµόσπονδη δηµοκρατία της άλλοτε ενωµένης 
Γιουγκοσλαβίας Βοσνία – Ερζεγοβίνη έγινε τόπος συνάντησης  ενός 
εθνικιστικού παραληρήµατος και ενός εθνικιστικού µίσους υπήρξε χώρος 
διεξαγωγής ενός ανελέητου αγώνα αλληλοεξόντωσης και επικράτησης 
µεταξύ των συνιστωσών αυτήν µέχρι τότε εθνοτήτων. Το τέλος του 
γνωστού πολέµου ανάµεσα στις πρώην γιουγκοσλαβικές εθνότητες, µε 
την συµφωνία του Ντέιτον, την βρήκε παντελώς κατεστραµµένη  ως 
φυσικό χώρο και κυρίως ως τοπική κοινωνία. Η Βοσνία - Ερζεγοβίνη από 
το τέλος του πολέµου παλεύει για να ξεχάσει και να αναγεννηθεί 
κυριολεκτικά από τις στάχτες της.. Η Συµφωνία του Ντέιτον 
δηµιούργησε την ∆ηµοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ως κυρίαρχο 
κράτος αποτελούµενο από δύο πρωτίστως αυτόνοµες πολιτικές 
οντότητες, µία οµοσπονδία µουσουλµάνων και κροατών, καλούµενη 
Οµοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και µια σχετικά µικρότερη 
βοσνιοσερβική, καλούµενη ∆ηµοκρατία της Σέρπσκα. Καθόρισε επίσης  
τα διεθνή και ενδοκοινοτικά σύνορα της χώρας ενώ συµπεριέλαβε και το 
σύνταγµά της. Επιπλέον  ρύθµισε µε  παραρτήµατά της, θέµατα που 
αφορούν, µεταξύ άλλων, τις στρατιωτικές πτυχές του ειρηνευτικού 
διακανονισµού, τις εκλογές , τα ανθρώπινα δικαιώµατα των προσφύγων 
και των εκτοπισµένων ατόµων. Προβλεπεται ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο 
και µοναδικό νοµικό σύστηµα το οποίο µόνο γενικά µπορεί να 
περιγραφεί εδώ. Αρκεί και µόνο να σηµειώσουµε πως το νεοσύστατο 
κράτος συναποτελούν κατά εθνικότητα και ποσοστό, Βόσνιοι 48%, 
Σέρβοι 37,1%, Κροάτες 14,3% (και λοιποί 0,6%), κατά θρήσκευµα και 
ποσοστό, Μουσουλµάνοι 40%, Ορθόδοξοι 31% , Ρωµαιοκαθολικοί 15% 
(και λοιπών αγνώστων) και  µε επίσηµες γλώσσες την Βοσνιακή, 
Σερβική και Κροατική. Θα δοθεί έτσι έµφαση στα κεντρικά θεσµικά 
όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης  και  θα γίνει αναφορά σε περιορισµένο 
βαθµό στα θεσµικά όργανα της Οµοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
και της Σερβικής ∆ηµοκρατίας. 
    Γενικά η Βοσνία - Ερζεγοβίνη είναι ένα δηµοκρατικό κράτος που  
βασίζεται στην αρχή του κράτους δικαίου µε την διεξαγωγή ελεύθερων 
και δηµοκρατικών εκλογών. Οι προαναφερόµενες ξεχωριστές πολιτικές 
οντότητες  της Οµοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης  και  της 
∆ηµοκρατίας Σέρπσκα, συνυπάρχουν µε ξεχωριστούς θεσµούς, 
συντάγµατα και δικαστήρια για την καθεµία. Το σύνταγµα όµως της 

                                                
483http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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∆ηµοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης υπερέχει των επιµέρους 
συνταγµάτων των οντοτήτων ενώ τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που 
ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
και των Θεµελιωδών Ελευθεριών εφαρµόζονται άµεσα και  υπερέχουν  
οποιασδήποτε  νοµοθεσίας . Όλοι οι πολίτες αµφοτέρων των οντοτήτων 
είναι  πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Τα κεντρικά θεσµικά όργανα 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι αρµόδια για την  εξωτερική πολιτική και 
τις διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους, την πολιτική εξωτερικού 
εµπορίου, την τελωνειακή πολιτική, την πολιτική της µετανάστευσης και 
του πολιτικού ασύλου και την εφαρµογή της ποινικής νοµοθεσίας.  
Οι αρµοδιότητες των κεντρικών θεσµικών οργάνων της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης διακρίνονται σε  νοµοθετικές (µε φορέα την  
Κοινοβουλευτική Συνέλευση ), εκτελεστικές ( µε φορέα την Προεδρία 
και το Συµβούλιο Υπουργών ) και δικαστικές (µε φορέα το Συνταγµατικό 
∆ικαστήριο ). 
    Αρχηγός του κράτους ορίζεται ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, πλην 
όµως µε ένα σύνθετο τρόπο ανάδειξης και λειτουργίας του. Έτσι η 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη έχει τριµελή προεδρία (Βόσνιος, Κροάτης, Σέρβος) 
που εκλέγεται µε άµεση λαϊκή ψήφο για τετραετή θητεία. Η προεδρία της 
τριµελούς προεδρίας ασκείται εκ περιτροπής κάθε οκτώ µήνες µε τους 
Προέδρους να εναλλάσσονται. Η Προεδρία µεταξύ άλλων, ασκεί την 
εξωτερική πολιτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, διορίζει πρέσβεις και 
άλλους διεθνείς εκπροσώπους, αντιπροσωπεύει τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς, διαπραγµατεύεται 
καταγγέλλει και - µε τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
- επικυρώνει συνθήκες , εκτελεί τις αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης και προτείνει - µετά από εισήγηση του Συµβουλίου των 
Υπουργών – τον ετήσιο προϋπολογισµό για την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση. 
    Η νοµοθετική εξουσία της χώρας ασκείται από µία Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση που συνιστούν δύο νοµοθετικά σώµατα και συνεδριάζει στην 
πρωτεύουσα το Σεράγεβο. Το πρώτο νοµοθετικό σώµα, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων,  αποτελείται από 42 µέλη και εκλέγεται µε άµεσες 
εκλογές από τη λίστα µε τα υποψήφια µέλη των κοµµάτων από δύο 
εκλογικές περιφέρειες, αναλόγων εδρών (28 έδρες η Οµοσπονδία της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και 14 έδρες η  ∆ηµοκρατία Σέρπσκα) και για 
θητεία δύο ετών. Ετσι τα δύο τρίτα των µελών της εκπροσωπεί την 
βοσνιοκροατική οντότητα και το ένα τρίτο της, την σερβοβοσνιακή.  Η 
προεδρία της ασκείται εκ περιτροπής από πρόεδρο Σέρβο, Βόσνιο και 
Κροάτη. Το άλλο νοµοθετικό σώµα, η Βουλή των Λαών, έχει 15 µέλη 
(από 5 Σέρβους,  Βόσνιους  και Κροάτες) έµµεσα εκλεγµένους από τις 
αντίστοιχες εθνοσυνελεύσεις των επιµέρους οντοτήτων. Η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση λοιπόν, µεταξύ άλλων, θεσπίζει τη 
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νοµοθεσία που απαιτείται για την εφαρµογή αποφάσεων της Προεδρίας , 
αποφασίζει για τα έσοδα για τη λειτουργία των θεσµικών οργάνων της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εγκρίνει τον προϋπολογισµό για τα θεσµικά 
όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και δίνει συγκατάθεση για την 
επικύρωση των Συνθηκών. Όλες οι αποφάσεις της απαιτείται να 
τυγχάνουν της έγκρισης αµφοτέρων των νοµοθετικών σωµάτων, ενώ οι 
αποφάσεις των δύο επιµέρους νοµοθετικών σωµάτων λαµβάνονται κατά 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και µε στόχο να απαιτείται ως 
προϋπόθεση η υπερψήφιση από  τουλάχιστον  ένα τρίτο των 
αντιπροσώπων ή των µελών  κάθε οντότητας.  
      Η εκτελεστική Εξουσία  ασκείται από το Συµβούλιο των Υπουργών  
που µεριµνά για την άσκηση και λειτουργία της εξωτερικής, οικονοµικής 
και δηµοσιονοµικής πολιτικής και αντιπροσωπεύει την εθνική 
κυβέρνηση. Τον πρόεδρό του (που ονοµάζεται και Πρωθυπουργός) 
διορίζει ο Πρόεδρος της δηµοκρατίας και υπόκειται σε έγκριση από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι υπουργοί και οι αναπληρωτές τους 
ορίζονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Υπουργών και πρέπει 
επίσης να τύχουν της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
      Οι επιµέρους οντότητες της ∆ηµοκρατίας επίσης διαθέτουν τις 
επιµέρους αντίστοιχες διακεκριµένες εξουσίες που ασκούνται από τα 
αντίστοιχα όργανα. Έτσι κάθε οντότητα έχει τον δικό της Πρόεδρο που 
µαζί µε την κυβέρνηση ασκούν την εκτελεστική εξουσία αλλά και 
εκπροσωπούν επισήµως την κάθε οντότητα. Η νοµοθετική Εξουσία της 
Οµοσπονδίας ασκείται από το Κοινοβούλιο  που  επίσης  αποτελείται από   
δύο νοµοθετικά σώµατα που το καθένα έχει ένα πρόεδρο και έναν 
αντιπρόεδρο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει 140 µέλη και η Βουλή 
των Λαών έχει 80 µέλη που συναποτελούν 30 Κροάτες, 30 Βόσνιοι και 
20 από τους λοιπούς. Τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµοσπονδίας 
εκλέγονται για διετή θητεία. Από την άλλη πλευρά η αντίστοιχη  Σερβική 

Εθνική Συνέλευση είναι ένα νοµοθετικό σώµα, 83 µελών, που εκλέγεται µε 
λαϊκή ψήφο και µε αναλογική εκπροσώπηση. Τα µέλη εκλέγονται για 
διετή θητεία. Την εκτελεστική εξουσία στην πρώτη οντότητα της 
Οµοσπονδίας ασκεί η Κυβέρνησή της που συγκροτείται από υπουργικό 
συµβούλιο, µε τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρό του. Επίσης στη 
∆ηµοκρατία Σέρπσκα η εκτελεστική εξουσία ασκείται από κυβέρνηση µε 
συµβούλιο υπουργών, πρωθυπουργό και αντιπροέδρους. 
    Η ∆ικαστική εξουσία σε επίπεδο επικράτειας ασκείται από το 
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο που αποτελείται από εννέα µέλη: τέσσερα 
εκλέγονται από τη Βοσνιακή/Κροατική Βουλή των Αντιπροσώπων της 
Οµοσπονδίας, δύο µέλη της Εθνικής Συνέλευσης της ∆ηµοκρατίας 
Σέρπσκα και τρία µέλη που δεν είναι Βόσνιοι πολίτες επιλέγονται από 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο φροντίζει για την τήρηση του Συντάγµατος 
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της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. ∆ικαιοδοτεί και αποφασίζει για 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει  µεταξύ των οντοτήτων και σε σχέση µε 
τις ρυθµίσεις του Συντάγµατος ή και µεταξύ των θεσµικών οργάνων του 
κράτους, επίσης για ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας των νόµων ή και 
του επιµέρους συντάγµατος των οντοτήτων. Επίσης , το Συνταγµατικό 
∆ικαστήριο είναι αρµόδιο ως δευτεροβάθµιο δικαστήριο για αποφάσεις 
κάθε άλλου δικαστηρίου της χώρας σε σχέση µε θέµατα 
συνταγµατικότητας ή συµβατότητας µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών. Επιπλέον 
δύναται το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο να προβαίνει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σε αναθεώρηση απόφασης της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης όταν κρίνεται καταστροφική για τα ζωτικά συµφέροντα του 
κράτους ή των οντοτήτων. 
     Το Κρατικό ∆ικαστήριο της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης αποτελείται από 
44 εθνικούς δικαστές και επτά διεθνείς δικαστές ενώ έχει τρία τµήµατα- 
∆ιοικητικό, Εφετείο και Ποινικό- µε αρµοδιότητα σε υποθέσεις που 
σχετίζονται µε νόµους της επικράτειας και υποθέσεις που αναδείχθηκαν 
από τις οντότητες και θέτουν ζητήµατα εθνικής κυριαρχίας του κράτους, 
την πολιτική ανεξαρτησία ή την εθνική ασφάλεια ή τα οικονοµικά 
εγκλήµατα που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονοµία του κράτους. 
Τέλος ένα ∆ικαστήριο Εγκληµάτων Πολέµου άρχισε την λειτουργία  του 
από Μάρτιο του 2005. Η κάθε όµως οντότητα έχει το δικό της Ανώτατο 
∆ικαστήριο και έναν αριθµό κατώτερων δικαστηρίων.  
    Η ευαισθησία της λειτουργίας του προπεριγραφέντος συστήµατος και 
κυρίως η ιδιαιτερότητα της σύστησης αυτού του πολυεθνικού κράτους µε 
πρόσφατες µάλιστα τις καταστροφικές εµπειρίες της αλληλοεξόντωσης 
επέβαλε την ανάγκη για µία διεθνή εποπτεία της εν γένει λειτουργίας του 
πολιτικού συστήµατος. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται από την ύπαρξη και 
λειτουργία του Γραφείου του Ύπατου Αρµοστή (του Ο.Η.Ε.) ο οποίος 
και επιβλέπει την εφαρµογή των µη στρατιωτικών πτυχών της Συµφωνίας 
του Ντέϊτον. Έχει την δύναµη δραστικής πολιτικής επέµβασης, όπως  για 
παράδειγµα, ακόµη και η αποµάκρυνση πολιτικών από τα αξιώµατα και 
τα καθήκοντά τους σε κάθε περίπτωση παραβίασης των όρων της 
Συµφωνίας του Ντέϊτον. Ο Ύπατος Αρµοστής διορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συµβουλίου Εφαρµογής Ειρήνης (PIC) και 
εγκρίνεται από το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Στον 
ΟΑΣΕ ανατέθηκε τον Οκτώβριο του 1995 να προωθήσει τις 
δηµοκρατικές αξίες, να φροντίσει για την διαφύλαξη και προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την οργάνωση και επιτήρηση των 
διεξαχθεισοµένων ελεύθερων εκλογικών διαδικασιών αλλά και την λήψη 
των αναγκαίων µέτρων ελέγχου των όποιων εξοπλισµών και της εν γένει 
οικοδόµησης µεταξύ των οντοτήτων αµοιβαίας εµπιστοσύνης.  
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     Τέλος αξίζει να αναφερθούµε και στο ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς που 
διέπει την πόλη του Brtcko και την ευρύτερη περιφέρειά της. Η πόλη του 
Brtcko στα βορειοανατολικά της χώρας που ήταν και είναι µεγάλης 
στρατηγικής σηµασίας για τους Σέρβους (συνιστά  ένα διάδροµο µεταξύ 
της ανατολικής και δυτικής πλευράς της Σερβικής ∆ηµοκρατίας της 
Βοσνίας) πέρασε στα χέρια των Σέρβων κατά τον πόλεµο ύστερα από τις 
πιο σκληρές µάχες που διεξήχθησαν ποτέ ανάµεσα σε Σέρβους και 
Μουσουλµάνους. Λόγω της  ιδιαίτερης σηµασίας για τους Σέρβους 
εξαιρέθηκε της συµφωνίας του Ντέιτον και η τύχη της αφέθηκε να 
ρυθµισθεί στο µέλλον µε απόφαση διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου. 
Κατά το έτος 2000 το ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο αποφάσισε για την 
τύχη του και αποφασίσθηκε να γίνει αυτοδιοικούµενη ουδέτερη περιοχή 
υπό διεθνή επιτήρηση. Η απόφαση όχι απλώς εφαρµόστηκε, χωρίς 
µάλιστα ιδιαίτερες αντιδράσεις, παρά επιπλέον φαίνεται πως το πείραµα 
µε την εν λόγω περιφέρεια  πετυχαίνει, καθώς θεωρείται σήµερα  ως µία 
από τις πλέον ακµάζουσες περιοχές στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη, µε τον 
υψηλότερο µέσο όρο µισθών απ’ ό,τι στις επιµέρους οντότητες. 
Αποκαλείται µάλιστα η περιοχή, ως το «Χονγκ Κονγκ» των Βαλκανίων. 
∆ιαθέτει δική του κυβέρνηση αλλά και υπουργείο οικονοµικών µε ίδιο 
προϋπολογισµό και έσοδα και ασφαλώς δική του νοµοθεσία. 
  Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι : 
Συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από  30/4/1992. 
Κράτος  µέλος  του  Οργανισµού  Ηνωµένων  Εθνών από  22/5/1992   και 
κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 24/4/2002. 
Οι κυριότερες  διεθνείς  συνθήκες   που  υπέγραψε  και  επικύρωσε  είναι:  
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια (2000)  

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (αναθεωρηµένο ) (1999)  

Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για το ξέπλυµα , την 
έρευνα, την κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (2008) 

 

 
Συµβούλιο της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της Εµπορίας 
Ανθρώπων (2008) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για την πρόληψη της 
τροµοκρατίας (2007) 

 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την αποζηµίωση των θυµάτων 
βίαιων εγκληµάτων (1988) 
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Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 
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Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων 
Όλων των Μεταναστών Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους (2003) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

ΠΒΟ2. ∆ιατάξεις των ποινικών κωδίκων της Β-Ε. 

 
Α) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ 
 

Član 211. 
Iskorišćavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije 

 
(1) Ko dijete ili maloljetnika snimi radi izradbe fotografija, 
audiovizuelnog materijala ili drugih predmeta pornografskog 
sadržaja, ili posjeduje ili uvozi ili prodaje ili raspačava ili prikazuje 
takav materijal, ili te osobe navede na učestvovanje u 
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pornografskoj predstavi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do 
pet godina.  
(2) Predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za učinjenje 
krivičnog djela iz stava 1. ovog člana oduzet će se, a predmeti koji 
su nastali učinjenjem krivičnog djela iz stava 1. ovog člana oduzet 
će se i uništiti. 

Član 212. 
Upoznavanje djeteta s pornografijom 

(1) Ko djetetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način 
učini pristupačnim spise, slike, audiovizuelne i druge predmete 
pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu, 
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne 
godine. 
(2) Predmeti iz stava 1. ovog člana oduzet će se. 

ČČČČlanlanlanlan 41. 41. 41. 41. 
Vrste kazni 

(1) Krivično odgovornim učiniteljima krivičnih djela mogu se 
izreći ove kazne: 
a) kazna zatvora; 
b) novčana kazna. 
 

ČČČČlanlanlanlan 42. 42. 42. 42. 
Svrha kažnjavanja 

Svrha kažnjavanja jeste:  
a) da se izrazi društvena osuda učinjenog krivičnog djela; 
b) da se utiče na učinitelja da ubuduće ne učini krivična djela; 
c) da se utiče na ostale da ne učine krivična djela; 
d) i da se utiče na svijest građana o pogibeljnosti krivičnih djela i o 
pravednosti kažnjavanja učinitelja. 
 
 

ČČČČlanlanlanlan 43. 43. 43. 43. 
Kazna zatvora 

(1) Kazna zatvora ne može biti kraća od trideset dana niti duža 
od dvadeset godina. 
(2) Za najteže oblike teških krivičnih djela učinjenih s umišljajem 
može se propisati kazna zatvora u trajanju od dvadeset do 
četrdeset pet godina (dugotrajni zatvor). 
 
…………….. 
(4) Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći učinitelju koji u 

vrijeme učinjenja krivičnog djela nije navršio dvadeset jednu 
godinu života. 
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ČČČČlanlanlanlan 47. 47. 47. 47. 
Novčana kazna 

……………………………… 
 (3) Ako se novčana kazna izriče u određenom iznosu najniži 

iznos ne može biti manji od 150 KM, a najviši iznos ne može biti 
veći od 50.000 KM, a za krivična djela učinjena iz koristoljublja 
iznos ne može biti veći od 1.000.000 KM, osim u slučajevima 
propisanim ovim zakonom. 
(4) Prilikom izricanja novčane kazne za krivična djela učinjena iz 

koristoljublja sud može izreći novčanu kaznu u iznosu većem od 
najvišeg iznosa propisanog u st. 2. i 3. ovog člana, ukoliko 
vrijednost protupravne imovinske koristi koju je učinitelj pribavio 
učinjenjem krivičnog djela prelazi iznos od 1.000.000 KM. U tom se 
slučaju učinitelju može izreći novčana kazna u iznosu koji ne može 
biti veći od dvostrukog iznosa vrijednosti protupravne imovinske 
koristi koju je pribavio učinjenjem krivičnog djela zbog kojeg mu se 
izriče novčana kazna. 

Član 2. Član 2. Član 2. Član 2.  
Značaj izraza u ovom zakonu 

.................... 
(9) Dijete je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila 
četrnaest godina života. 
(10) Maloljetnik je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila 
οsamnaest godina života. 
…………………………. 

Član 84.Član 84.Član 84.Član 84. 
Krivične sankcije prema maloljetnicima 

........................ 
(2) Maloljetniku koji je u vrijeme učinjenja krivičnog djela navršio 
četrnaest, a nije navršio šesnaest godina života (mlađi maloljetnik), 
mogu se izreći samo odgojne mjere. 
(3) Maloljetniku koji je u vrijeme učinjenja krivičnog djela navršio 
šesnaest, a nije navršio osamnaest godina života (stariji 
maloljetnik), odgojne se mjere mogu izreći pod uvjetima 
propisanim ovim zakonom, a izuzetno mu se može izreći kazna 
maloljetničkog zatvora. 
……………………… 
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Β)  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «ΣΕΡΠΣΚΑ» 
 

    

Искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију Искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију Искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију Искоришћавање дјеце и малољетних лица за порнографију     

Члан 199. Члан 199. Члан 199. Члан 199.     
(1) Ко злоупотријеби дијете или малољетно лице за израду 
слика, аудио-визуелног материјала или других предмета 
порнографске садржине, или дијете и малољетно лице 
злоупотријеби за порнографску представу, казниће се казном 
затвора од  једне до осам година. 
 (2) Предмети и средства из става 1. одузеће се.  

Производња, Производња, Производња, Производња, PosjedovanjePosjedovanjePosjedovanjePosjedovanje и приказивање дјечије  и приказивање дјечије  и приказивање дјечије  и приказивање дјечије 
порнографије порнографије порнографије порнографије     
Члан 200. Члан 200. Члан 200. Члан 200.     

(1) Ко posjeduje, нуди, дистрибуира, прикаже или јавним 
излагањем или на други начин учини доступним списе, слике, 
аудио-визуелне или друге предмете који представљају дјечију 
порнографију или ко такве материјале ради тога производи, 
набавља или држи или ко прикаже дјечију порнографску 
представу, казниће се zatvorom do 3 godine. 
(2) Ако је дјело из става 1. извршено према лицу млађем од 

16 година, учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци 
до пет година. 
  (3) Ако су дјела из претходних ставова извршена преко 
средстава јавног информисања или путем интернета, 
учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 
  (4) Под појмом дјечије порнографије у смислу ове одредбе 
подразумијева се порнографски материјал који визуелно 
приказује:  
а) дијете или малољетно лице које је учесник евидентног 

сексуалног понашања, и  
б) реалистичне слике које приказују дијете или малољетно 

лице које учествује у евидентном сексуалном понашању.  
(5) Предмети и средства из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.  

Сврха кажњавања 
Члан 28. 

 
У оквиру сврхе кривичних санкција, сврха κажњавања је:  
 
1) спречавање учиниоца да чини кривична дјела и његово 
преваспитавање,  
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2) утицај на друге да не чине кривична дјела,  
3) развијање и учвршћивање друштвене одговорности 
изражавањем друштвене осуде за кривично дјело и 
неопходности поштовања закона.  

 
 

Врсте казни  
Члан 29.  

Учиниоцу кривичног дјела који је крив могу се изрећи: 
1) казна дуготрајног затвора, 
2) казна затвора, 
3) новчана казна. 

Казна дуготрајног затвора 
Члан 31а. 

 
(1) За најтеже облике тешких кривичних дјела учињених 

са умишљајем може се прописати казна дуготрајног затвора у 
трајању од двадесет и пет до четрдесет и пет година.  

…… 
 (3) Казна дуготрајног затвора не може се изрећи 

извршиоцу који у вријеме извршења кривичног дјела није 
навршио двадесет и једну годину живота.  
         ...... 
 

Казна затвора 
Члан 32 

 
(1) Казна затвора не може бити краћа од тридесет дана, нити 
дужа од двадесет година.  
…………. 

 
Новчана казна 
Члан 35. 

………… 
 (3) Ако се новчана казна изриче у одређеном износу, најнижи 
износ не може бити мањи од 500 КМ, а највиши износ не може 
бити већи од 100.000 КМ, а за кривична дјела учињена из 
користољубља износ не може бити већи од 1.000.000 КМ, 
осим у случајевима прописаним овим законом.  
……… 

Искључење кривичних санкција према дјеци 
Члан 64. 
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Према малољетнику који у вријеме извршења кривичног дјела 
није навршио 14 година (дијете) не могу се примијенити 
кривичне санкције.  

Кривичне санкције према малољетницима 
Члан 69. 

 
(1) Малољетнику који је у вријеме извршења кривичног дјела 
навршио 14 - а није навршио 16 година (млађи малољетник) - 
могу се изрећи само васпитне мјере.  
(2) Малољетнику који је у вијреме извршења кривичног дјела 
навршио 16 -а није навршио 18 година (старији малољетник) - 
могу се изрећи васпитне мјере под условима предвиђеним 
овим законом, а изузетно му се може изрећи малољетнички 
затвор.  
……..  

 
Γ)  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ “BRCKO” 
 

Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije 
Član 208 

 
(1) Ko dijete ili maloljetnika snimi radi izradbe fotografija, audio-
vizuelnog materijala ili drugih predmeta pornografskog sadržaja, ili 
posjeduje ili uvozi ili prodaje ili rastura ili prikazuje takav materijal, 
ili te osobe navede na sudjelovanje u pornografskoj predstavi, 
kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina. 
 
(2) Predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za počinjenje 
krivičnog djela iz stava 1 ovoga člana oduzet će se, a predmeti koji 
su nastali počinjenjem krivičnog djela iz stava 1 ovoga člana 
oduzet će se i uništiti. 
 

Upoznavanje djeteta s pornografijom 
Član 209 

 
(1) Ko djetetu proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način 
učini pristupačnim spise, slike, audio-vizuelne i druge predmete 
pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu, 
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne 
godine. 
(2) Predmeti iz stava 1 ovoga člana oduzet će se. 
 

Vrste kazni 
Član 41 
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Ιzvršiocu krivičnog djela koji je kriv mogu se izreći: 
a) kazna zatvora 
b) kazna dugotrajnog zatvora 
c) novčana kazna. 

Svrha kažnjavanja 
Član 42 

 
Svrha kažnjavanja jest: 
a) da se izrazi društvena osuda učinjenog krivičnog djela; 
b) da se utiče na učinioca da ubuduće ne čini krivična djela i 
podstakne njegov preodgoj 
c) da se utiče na ostale da ne čine krivična djela; 
d) i da se utiče na svijest građana o opasnosti krivičnih djela i o 
pravednosti kažnjavanja učinioca. 

KAZNA ZATVORA 
Član 43 

 
(1) Kazna zatvora ne može biti kraća od 30 dana ni duža od 20 
godina. 
……. 

KAZNA DUGOTRAJNOG ZATVORA 
Član 43b 

(1) Za najteže oblike teških krivičnih djela izvršenih s umišljajem 
može se propisati kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 
45 godina. 
……. 
 (3) Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći izvršiocu koji u 
vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu života. 
…… 

Novčana kazna 
Član 47 

………. 
 (3) Ako se novčana kazna izriče u određenom iznosu, najniži 
iznos ne može biti manji od 500 KM a najviši iznos ne može biti 
veći od 100.000 KM, a za krivična djela počinjena iz koristoljublja 
iznos ne može biti veći od 1000.000 KM, osim u slučajevima 
propisanim ovim zakonom. 
(4) Prilikom izricanja novčane kazne za krivična djela učinjena iz 
koristoljublja, sud može izreći novčanu kaznu u iznosu većem od 
najvišeg iznosa propisanog u stavovima 2 i 3 ovoga člana, ukoliko 
vrijednost protivpravne imovinske koristi koju je učinilac pribavio 
krivičnim djelom prelazi iznos od 1000.000 KM. U tom slučaju, 
učiniocu se može izreći novčana kazna u iznosu koji ne može biti 
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veći od dvostrukog iznosa od vrijednosti protivpravne imovinske 
koristi oju je pribavio krivičnim djelom zbog kojeg mu se izriče 
novčana kazna. 

Osnovni pojmovi 
Član 2 

……. 
(11) Dijete je, u smislu ovog zakona, lice koje nije navršilo 14 
godina života. 
(12) Maloljetnik je, u smislu ovog zakona, lice koje nije navršilo 18 
godina života  
……… 

Krivične sankcije prema maloljetnicima 
Član 84 

 
……… 
(2) Maloljetniku koji je u vrijeme učinjenja krivičnog djela navršio 
četrnaest, a nije navršio šesnaest godina života (mlađi maloljetnik), 
mogu se izreći samo odgojne mjere. 
(3) Maloljetniku koji je u vrijeme učinjenja krivičnog djela navršio 
šesnaest, a nije navršio osamnaest godina života (stariji 
maloljetnik), odgojne se mjere mogu izreći pod uslovima 
propisanim ovim zakonom, a izuzetno mu se može izreći kazna 
maloljetničkog zatvora. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 

 

ΠΚ1.   Γενικές πληροφορίες484 

     Η Κροατία είναι µια πολυκοµµατική κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. 
Οι  εξουσίες διακρίνονται σε νοµοθετική ( που ασκεί το Κοινοβούλιο), 
εκτελεστική ( που ασκούν ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση ) και δικαστική 
(που ασκούν τα δικαστήρια). Το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της 
Κροατίας ψηφίστηκε της 22 ∆εκεµβρίου 1990 ενώ οι πρώτες 
πολυκοµµατικές εκλογές µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο έγιναν 
στην Κροατία το 1990. Ο Κροάτης εθνικιστής Φράνκο Τούτζµαν 
εκλέχθηκε Πρόεδρος . Το 1991 η Κροατία ανακήρυξε την ανεξαρτησία 
από τη Γιουγκοσλαβία , µε τα γνωστά σε όλους αποτελέσµατα που 
αναφέρονται ήδη παραπάνω. Ο θάνατος του προέδρου Τούτζµαν , τον 
∆εκέµβριο του 1999 επιτάχυναν τις πολιτικές αλλαγές στη χώρα που 
συντελέσθηκαν µετά τις της κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές 
της αρχές του 2000 ενώ µε την αναθεώρηση του συντάγµατος   που έγινε 
κατά το  Νοέµβριο του 2000, το ηµι-προεδρικό σύστηµα µετατράπηκε σε 
ένα αµιγώς κοινοβουλευτικό σύστηµα µε αποδυνάµωση των εξουσιών 
του Προέδρου και αντίστοιχη ενδυνάµωση εκείνων του Κοινοβουλίου. Η 
νέα κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρµογή της Ειρηνευτικής Συµφωνίας 
του «Ντέιτον» σχετικά µε την επιστροφή των προσφύγων , την 
περιφερειακή συνεργασία , την εθνική συµφιλίωση και την συντέλεση  
δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων στη χώρα. Η νέα κυβέρνηση βελτίωσε 
της σχέσεις µε της γειτονικές χώρες καθώς και µε τη διεθνή κοινότητα , 
που ήταν τεταµένες  µε το προηγούµενο καθεστώς. 
     Ο Πρόεδρος είναι ο αρχηγός του κράτους και εκλέγεται µε άµεση και 
καθολική ψηφοφορία για θητεία πέντε ετών. Είναι επίσης αρχιστράτηγος 
των Ενόπλων ∆υνάµεων και εκπροσωπεί τη ∆ηµοκρατια της Κροατίας.  
∆ιορίζει  Πρωθυπουργό της χώρας τον αρχηγό του κόµµατος που 
πλειοψήφισε στις κοινοβουλετικές εκλογές και ύστερα από την σχετική 
στο Κοινοβούλιο διαδικασία περί παροχής ψήφου εµπιστοσύνης. 
     Ο πρωθυπουργός µαζί µε το υπουργικό συµβουλίου που ο ίδιος 
επιλέγει και διορίζει συνιστούν  την Κυβέρνηση που µαζι µε τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ασκούν την εκτελεστική εξουσία. Η 
κυβέρνηση θέτει σε εφαρογή  γενικές πολιτικές και ενέργειες που 
σχετίζονται µε την εσωτερική και εξωτερική πολιτική και συντονίζει και 
κατευθύνει το έργο της κρατικής διοίκησης. Προτείνει τους νόµους και 
άλλες νοµοθετικές πράξεις όσο και τον κρατικό προϋπολογισµό, προς 
ψήφιση στο Κοινοβούλιο ενώ  µεριµνά για την εφαργµογή των νόµων 

                                                
484http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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και λοιπών αποφάσεων του Κοινοβουλίου και εκδίδει τα απαιτούµενα 
διατάγµατα για την εφαρµογή των νόµων. .  
     Το Κοινοβούλιο  αποτελεί το σώµα αντιπροσώπευσης του λαού και 
ασκεί την νοµοθετική εξουσία στη ∆ηµοκρατίας της Κροατίας. 
Αποτελείται από δύο σώµατα: την Βουλή των Αντιπροσώπων και την  
Βουλή των Κοινοτήτων ενώ οι βουλευτές-µέλη τους εκλέγονται µε 
άµεση ψηφοφορία για τετραετή θητεία. Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει δύο 
φορές ετησίως, από 15 Ιανουαρίου µέχρι 15 Ιουλίου και από 15 
Σεπτεµβρίου έως της 15 ∆εκεµβρίου. Οι εξουσίες του περιλαµβάνουν 
ανάµεσα στα άλλα και κυρίως την ψήφιση και αναθεώρηση του 
Συντάγµατος, την ψήφιση των νόµων, την έγκριση του κρατικού 
προϋπολογισµού, την κήρυξη του πολέµου και της ειρήνης, τον έλεγχο 
της κυβέρνησης και την έγκρηση των µελών του υπουργικού 
συµβουλίου. 
      Το Κοινοβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε σχετική πλειοψηφία των 
πααρόντων βουλευτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Σύνταγµα. 
Νόµοι που αφορούν τα δικαιώµατα των εθνικών µειονοτήτων, 
υπερψηφίζονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των 
βουλευτών ενώ νόµοι που αφορούν συνταγµατικά δικαιώµατα και 
θεµελιώδεις ελευθερίες, το εκλογικό σύστηµα, την οργάνωση και  
λειτουργία των κρατικών και αυτοδιοικητικών οργάνων απαιτούν για την 
υπερψήφισή τους την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών 
του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος δηµοσιεύει τους ψηφισθέντες νόµους 
εντός οκτώ ηµερών από την ηµεροµηνία ψήφισής τους, έχει δε το 
δικαίωµα να προκαλέσει τον συνταγµατικό έλεγχο των νόµων εκείνων 
που ο ίδιος κρίνει αντισυνταγµατικούς, ενώπιον του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου.  
    Τα δικαστήρια της χώρας ασκούν την δικαστική εξουσία. Το 
δικαστικό σύστηµα της χώρας περιλαµβάνει περιφερειακά δικαστήρια, το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο και το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο. Το Ανώτατο 
∆ικαστήριο της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας , ως ανώτατο δικαστήριο , 
εξασφαλίζει την οµοιόµορφη και ίση –έναντι των πολιτών- εφαρµογή 
των νόµων. Το ∆ικαστικό Συµβούλιο της ∆ηµοκρατίας που εκλέγεται 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων , διορίζει της δικαστές του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου και του  Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου για θητεία οκτώ ετών. 
Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο αποτελείται από δεκατρείς δικαστές . Έχει 
τη δικαιοδοσία σε θέµατα που αφορούν την συνταγµατικότητα των 
νόµων και των λοιπών νοµοθετηµάτων, την σύγκρουση αρµοδιοτήτων 
µεταξύ της  νοµοθετικής , εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, τον 
έλεγχο συνταγµατικότητας και νοµιµότητας των εκλογικών διαδικασιών 
για το κοινοβούλιο της χώρας και τις  εκλογικές διαφορές που δεν 
εµπίπτουν στη δικαιοδοσία των υπολοίπων δικαστηρίων. 
   Η Κροατία είναι : 
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Συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από της 24 Μαρτίου 1992, 
κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από τις 22 Μαίου 1992, 
κράτος  µέλος  του Συµβουλίου της Ευρώπης  από της 6 Νοεµβρίου 1996  
και υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από  18 Ιουνίου  
2004, ήδη δε σήµερα η διαδικασία για την ένταξή της προχωρά εντατικά. 
   Η Κραατία υπέγραψε και επικύρωσε τις παρακάτω διεθνείς συµβάσεις:  
Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για το ξέπλυµα , την 
έρευνα, την κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (2008) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την αποζηµίωση των θυµάτων 
βίαιων εγκληµάτων (1988) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για την πρόληψη της 
τροµοκρατίας (2007) 

 

 
Συµβούλιο της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της Εµπορίας 
Ανθρώπων (2008) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των πράξεων 
πυρηνικής τροµοκρατίας (2007) 

 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1965)  

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 
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Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
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τιµωρίας (1987) 

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

 
 

ΠΚ2. ∆ιατάξεις του Κροατικού ποινικού κώδικα 

Α) 

IskoriIskoriIskoriIskorišššštavanjetavanjetavanjetavanje    djecedjecedjecedjece    zazazaza    pornografijupornografijupornografijupornografiju    

ČČČČlanaklanaklanaklanak 163. 163. 163. 163.    

(1) Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u 
snimanju dječje pornografije ili tko organizira ili omogući njezino 
snimanje, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina. 

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko neovlašteno 
snima, proizvodi, nudi, čini dostupnim, distribuira, širi, uvozi, izvozi, 
pribavlja za sebe ili drugoga, prodaje, daje, prikazuje ili posjeduje 
dječju pornografiju ili joj svjesno pristupa putem informacijsko 
komunikacijskih tehnologija. 

(3) Tko dijete silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, 
zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisili 
ili navede na snimanje dječje pornografije,  kaznit će se kaznom 
zatvora od tri do dvanaest godina. 

(4) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci 
namijenjeni, prilagođeni ili uporabljeni za počinjenje ili olakšavanje 
počinjenja kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka će se 
oduzeti, a pornografski materijal koji je nastao počinjenjem 
kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka će se i uništiti. 

(5) Dijete se neće kazniti za proizvodnju i posjedovanje 
pornografskog materijala koji prikazuje njega samog ili njega i 
drugo dijete ako su oni sami taj materijal proizveli i posjeduju ga uz 
pristanak svakog od njih i isključivo za njihovu osobnu upotrebu. 
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(6) Dječja pornografija je materijal koji vizualno ili na drugi način 
prikazuje pravo dijete ili realno prikazano nepostojeće dijete ili 
osobu koja izgleda kao dijete, u pravom ili simuliranom spolno 
eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe djece u 
spolne svrhe. Materijali koji imaju umjetnički, medicinski ili 
znanstveni značaj ne smatraju se pornografijom u smislu ovoga 
članka. 

IskoriIskoriIskoriIskorišššštavanjetavanjetavanjetavanje    djecedjecedjecedjece    zazazaza    pornografskepornografskepornografskepornografske    predstavepredstavepredstavepredstave    

ČČČČlanaklanaklanaklanak 164. 164. 164. 164.    

(1) Tko dijete namamljuje, vrbuje ili potiče na sudjelovanje u 
pornografskim predstavama, kaznit će se kaznom zatvora od jedne 
do osam godina. 

(2) Tko zarađuje od pornografskih predstava u kojima sudjeluje 
dijete ili na drugi način iskorištava dijete za pornografske 
predstave, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. 

(3) Tko silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom 
ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisili ili navede 
dijete na sudjelovanje u pornografskoj predstavi, kaznit će se 
kaznom zatvora od tri do dvanaest godina. 

 (4) Kaznom zatvora iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko 
gleda pornografsku predstavu uživo ili putem komunikacijskih 
sredstava ako je znao ili je morao i mogao znati da u njoj sudjeluje 
dijete. 

(5) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci 
namijenjeni, prilagođeni ili uporabljeni za počinjenje ili olakšavanje 
počinjenja kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka će se 
oduzeti, a pornografski materijal koji je nastao počinjenjem 
kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka će se i uništiti. 

UpoznavanjeUpoznavanjeUpoznavanjeUpoznavanje    djecedjecedjecedjece    ssss    pornografijompornografijompornografijompornografijom    

ČČČČlanaklanaklanaklanak 165. 165. 165. 165.    

(1) Tko djetetu mlađem od petnaest godina proda, pokloni, prikaže 
ili javnim izlaganjem, posredstvom računalnog sustava, mreže ili 
medija za pohranu računalnih podataka ili na drugi način učini 
pristupačnim spise, slike, audiovizualne sadržaje ili druge 
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predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku 
predstavu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

(2) Predmeti, posebne naprave, sredstva, računalni programi ili 
podaci namijenjeni, prilagođeni ili uporabljeni za počinjenje ili 
olakšavanje počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka 
će se oduzeti, a pornografski materijal će se i uništiti. 

(3) Pornografijom se u smislu ovoga članka smatra materijal koji 
vizualno ili na drugi način prikazuje osobu u pravom ili simuliranom 
spolno eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe ljudi 
u spolne svrhe. Materijali koji imaju umjetnički, medicinski ili 
znanstveni značaj ne smatraju se pornografijom u smislu ovoga 
članka. 

 

Τα παραπάνω άρθρα αντικατέστησαν το παλαιότερο νοµοθετικό Τα παραπάνω άρθρα αντικατέστησαν το παλαιότερο νοµοθετικό Τα παραπάνω άρθρα αντικατέστησαν το παλαιότερο νοµοθετικό Τα παραπάνω άρθρα αντικατέστησαν το παλαιότερο νοµοθετικό 
πλαίσιο που όριζαν τα παρακάτω άρθρα του κροατικού Π.Κ. :πλαίσιο που όριζαν τα παρακάτω άρθρα του κροατικού Π.Κ. :πλαίσιο που όριζαν τα παρακάτω άρθρα του κροατικού Π.Κ. :πλαίσιο που όριζαν τα παρακάτω άρθρα του κροατικού Π.Κ. :    

    
    

IskoriIskoriIskoriIskorišššštavanjetavanjetavanjetavanje    djecedjecedjecedjece    iliiliiliili    maloljetnihmaloljetnihmaloljetnihmaloljetnih    osobaosobaosobaosoba    zazazaza    pornografijupornografijupornografijupornografiju    
 

Članak 196. 
 
(1) Tko dijete ili maloljetnu osobu snimi za izradbu fotografija, 
audiovizualnog materijala ili drugih predmeta pornografskog 
sadržaja, ili posjeduje ili uvozi ili prodaje, ili raspačava, ili prikazuje 
takav material, ili te osobe navede na sudjelovanje u pornografskoj 
predstavi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina. 
(2) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje 
kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se, a predmeti 
koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga 
članka oduzet će se I uništiti. 

UpoznavanjeUpoznavanjeUpoznavanjeUpoznavanje    djecedjecedjecedjece    ssss    pornografijompornografijompornografijompornografijom    
 

Članak 197. 
 
(1) Tko djetetu proda, pokloni, prikaže, javnim izlaganjem ili na 
drugi način učini pristupačnim spise, slike, audiovizualne ili druge 
predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku 
predstavu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri 
godine. 
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(2) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje 
kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se, a predmeti 
koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga 
članka oduzet će se I uništiti. 

    
DjeDjeDjeDječčččjajajaja    pornografijapornografijapornografijapornografija    nananana    rarararaččččunalnomunalnomunalnomunalnom    sustavusustavusustavusustavu    iliiliiliili    mremremremrežžžžiiii    

    
ČČČČlanaklanaklanaklanak 197. 197. 197. 197.aaaa    

 
(1) Tko pomoću računalnog sustava ili mreže proizvodi, nudi, 
distribuira, pribavlja za sebe ili drugoga, ili tko u računalnom 
sustavu ili na medijima za pohranu računalnih podataka posjeduje 
pornografske sadržaje koji prikazuju djecu ili maloljetnike u 
seksualnom eksplicitnom ponašanju ili koji su fokusirani na njihove 
spolne organe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset 
godina. 
(2) Tko djetetu, posredstvom računalnog sustava, mreže ili medija 
za pohranu računalnih podataka učini pristupačnim slike, 
audiovizuelne sadržaje ili druge predmete pornografskog sadržaja, 
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine. 
(3) Posebne naprave, sredstva, računalni programi ili podaci 
korišteni ili prilagođeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. I 
2. ovoga članka oduzetι će se.  
 
Β) 

ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU 

Članak 87. 

…………………………. 
(7) Dijete je osoba koja nije navršila osamnaest godina 
života. 
……………………….. 
(17) Računalni sustav je svaka naprava ili skupina 
međusobno spojenih ili povezanih naprava, od kojih jedna 
ili više njih na osnovi programa automatski obrađuju 
podatke, kao i računalni podaci koji su u njega spremljeni, 
obrađeni, učitani ili preneseni za svrhe njegovog rada, 
korištenja, zaštite i održavanja. 
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Svrha kažnjavanja 

Članak 41. 

Svrha kažnjavanja je izraziti društvenu osudu zbog 
počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u 
pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na 
počinitelja i sve druge da ne čine kaznena djela kroz 
jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i o 
pravednosti kažnjavanja te omogućiti počinitelju ponovno 
uključivanje u društvo. 

Vrste kazni 

Članak 40. 

(1) Kazne su novčana kazna, zatvor i dugotrajni zatvor. 

(2) Novčana kazna može se izreći kao glavna i kao 
sporedna kazna. 

(3) Zatvor i dugotrajni zatvor mogu se izreći samo kao 
glavne kazne. 

(4) Kad zakon za određeno kazneno djelo propisuje kaznu 
zatvora do tri godine, sud može izreći novčanu kaznu kao 
glavnu. 

(5) Za kaznena djela počinjena iz koristoljublja novčana 
kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana 
zakonom ili kad je zakonom propisano da će se počinitelj 
kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao 
glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. 

(6) Rad za opće dobro izriče se kao zamjena za kaznu 
zatvora ili novčanu kaznu. 
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Kazna zatvora 

Članak 44. 

(1) Kazna zatvora ne može biti kraća od tri mjeseca niti 
dulja od dvadeset godina. 

(2) Kazna zatvora u trajanju do šest mjeseci izriče se na 
pune mjesece i dane. Kazna zatvora u trajanju duljem od 
šest mjeseci izriče se na pune godine i mjesece, osim kod 
primjene odredaba o stjecaju, kada se može izreći i na 
pune dane. 

(3) Kod zamjene novčane kazne kaznom zatvora, kazna 
zatvora se izriče na pune dane, a može biti i kraća od tri 
mjeseca. 

(4) Kazna zatvora do jedne godine može se izvršavati u 
domu sukladno odredbama posebnog zakona. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 

 

ΠΣΛ1.   Γενικές πληροφορίες485 

Το ανεξάρτητο κράτος της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας ανακηρύχθηκε 
στις 25 Ιουνίου 1991 ενώ έως τότε αποτελούσε την Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Σλοβενίας ως τµήµα της άλλοτε Σοσιαλιστικής 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Στο πανεθνικό 
δηµοψήφισµα που προηγήθηκε στις 23/12/1990 ποσοστό µεγαλύτερο του 
88% του εκλογικού σώµατος ψήφισε υπέρ ενός κυρίαρχου και 
ανεξάρτητου κράτους, της ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας. Στις 25 Ιουνίου 
1991, το κοινοβούλιο της Σλοβενίας ενέκρινε τη ∆ιακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας . Η κίνηση αυτή 
προκάλεσε την έντονη αντίδραση της  γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης και 
την ανάληψη δράσης από τον γιουγκοσλαβικό στρατό που διήρκησε 
µόλις δέκα ηµέρες είχε δε ως αποτέλεσµα την τελική αναγνώριση της  
ανεξαρτησίας της  Σλοβενίας. Την απόσχισή της από τη Γιουγκοσλαβία 
κατέστησε ευκολότερη το γεγονός ότι αντίθετα µε την Κροατία και τη 
Βοσνία, η Σλοβενία δεν είχε σερβική µειονότητα ενώ οι ιστορικοί δεσµοί 
της µε τη ∆υτική Ευρώπη, η ισχυρή οικονοµία και το σταθερό 
δηµοκρατικό πολίτευµα ήταν τα στοιχεία που την οδήγησαν στην 
σύντοµη µετατροπή της σε ένα σύγχρονο και δηµοκρατικό κράτος. 
  Το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας ψηφίσθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 23 ∆εκεµβρίου 1991 ενώ η διάκριση των εξουσιών σε 
εκτελεστική, νοµοθετική και δικαστική συνιστά βασική του αρχή. 
    Η εκτελεστική εξουσία ασκείται  από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας 
και την κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος εκλέγεται µε άµεση και µυστική 
ψηφοφορία µε πενταετή θητεία, εκπροσωπεί τη ∆ηµοκρατία της 
Σλοβενίας και είναι ο ανώτατος διοικητής των Ενόπλων ∆υνάµεων.  
Η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας προτείνει την θέσπιση 
νόµων και τον κρατικό προϋπολογισµό, µεριµνά για την πιστή τήρηση 
των νόµων και υλοποιεί τις πολιτικές που υποστηρίζει. Πρόεδρός της ο 
πρωθυπουργός εκλέγεται από την πλειοψηφία των βουλευτών στο 
Κοινοβούλιο, µετά από πρόταση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Ο 
πρωθυπουργός προτείνει υπουργούς, οι οποίοι διορίζονται και αλλά και 
παύονται µε απόφαση του Κοινοβουλίου.  
   Το Κοινοβούλιο ή εθνοσυνέλευση είναι το ανώτατο νοµοθετικό σώµα 
της Σλοβενίας , αποτελείται από 90 βουλευτές που εκλέγονται απευθείας 
από το λαό και µε  µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε ένα αναλογικό 
εκλογικό σύστηµα. Οι 88 βουλευτές συνιστούν εκλεγµένα µέλη των 
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, ενώ δύο βουλευτές προέρχονται από τις 

                                                
485http://el.wikipedia.org [accessed 11/02/2009]   
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εθνικές µειονότητες, ένας για κάθε µία, την ιταλική και την ουγγρική.  Η 
Εθνοσυνέλευση θεσπίζει τους νόµους και επικυρώνει τις διεθνείς 
συνθήκες. 
      Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα ∆ικαστήρια του κράτους. 
Σύµφωνα µε το δικαστικό σύστηµα της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας 
υφίστανται τρεις βαθµοί δικαιοδοσίας. Στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας 
υπάρχουν 44 τοπικά δικαστήρια και 11 περιφερειακά δικαστήρια, 
διάφορης µεταξύ τους αρµοδιότητας. Σε δεύτερο βαθµό δικαιοδοτούν 
τέσσερα ανώτερα δικαστήρια που εκδικάζουν τις εφέσεις κατά των 
πρωτοβαθµίων αποφάσεων και τις διαφορές αρµοδιότητας ανάµεσα στα 
πρωτοβάθµια δικαστήρια. Οι αναιρέσεις κατά των δευτεροβαθµίων 
δικαστηρίων εκδικάζονται από τριτοβάθµιο δικαστήριο, το Ανώτατο 
∆ικαστήριο της χώρας. Οι δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της 
χώρας διορίζουνται από το Κοινοβούλιο ύστερα από πρόταση του 
δικαστικού συµβουλίου. Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο είναι το ανώτατο 
όργανο της δικαστικής εξουσίας, αρµόδιο για την εξέταση της 
αντισυνταγµατικότητας των νόµων αλλά και για την εν γένει διαφύλαξη  
της νοµιµότητας καθώς και των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών. 
  
Η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας είναι : 
Συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από τις 24/3/1992, 
κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από τις 22/5/1992, 
κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από τις 14/5/1993 και 
πλήρες κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 1/5/2004. 
Η Σλοβενία υπέγραψε και επικύρωσε τις παρακάτω διεθνείς συµφωνίες: 
  
∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

 
Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση  
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της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (αναθεωρηµένο ) (1999)  

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Αναγνώριση της Νοµικής 
Προσωπικότητας των ∆ιεθνών Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (1991) 

 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων  
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σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

∆ιεθνές Σύµφωνο Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο  για Ατοµικοπολιτικά ∆ικαιώµατα (1976)  
 

ΠΣΛ2. ∆ιατάξεις του Σλοβενικού ποινικού κώδικα 

 
Α) 

Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega 
gradiva 

176. člen 

(1) Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim 
razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, 
slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji 
prikaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.  
(2) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali zlorabo 

pooblastil, novačenjem, nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja 
navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo za izdelavo slik, 
avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne 
seksualne vsebine, za sodelovanje v pornografski ali drugačni 
seksualni predstavi ali kdor taki predstavi vedoma prisostvuje, se 
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.  
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zase ali za 

drugega pridobiva, proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi ali 
drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki 
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vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor 
poseduje tako gradivo ali pridobi dostop do takega gradiva s 
pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, ali razkriva 
identiteto mladoletne osebe v takem gradivu.  
(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena 

storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, 
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.  
(5) Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, 
tretjega in četrtega odstavka tega člena se vzame ali njegova 
uporaba ustrezno onemogoči. 

 
 
Β) 

Vrste kazni 
43. člen 

 
Za kazniva dejanja se smejo krivim storilcem izreči te kazni: 
- zapor, 
- denarna kazen, 
- prepoved vožnje motornega vozila. 

Zapor 
46. člen 

(1) Zapor ne sme biti krajši od enega meseca  in ne daljši od 
tridesetih let. 
……... 
 

Denarna kazen 
47. člen 

 
(1) Denarna kazen se izreka v dnevnih zneskih in lahko znaša 
najmanj trideset, največ pa tristo šestdeset dnevnih zneskov, za 
kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti pa največ tisoč petsto 
dnevnih zneskov. 
………. 

375. člen 
Do uveljavitve kazenskega zakona za mladoletnike se uporabljajo 
določbe 70. do 94. člena, določbe, ki se nanašajo na mladoletniški 
……….Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – 
popravek, 23/99, 40/04, 95 
/04, v nadaljnjem besedilu: Kazenskega zakonika).  

 
Izključitev kazenskih sankcij nad otroki 

Člen 71 
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Kazenske sankcije se ne uporabljajo proti mladini po štirinajstih 
letih (otroci) v času je bilo kaznivo dejanje storjeno. 

Kazenskih sankcij zoper mladoletnike 
Člen 72 

 
(1) Proti mladoletni prestopnik, ki je v času storila kaznivo dejanje 
doseže starosti od štirinajst, vendar še ni dopolnil starosti od 
šestnajst let (mlajši mladoletniki ), le vzgojni ukrepi se lahko 
uporabiti. 
(2) Pod pogoji, določenimi v tem zakoniku lahko vzgojnih ukrepov 
se zoper mladoletni prestopnik, ki so jih v času storila kaznivega 
dejanja dopolnili starost šestnajst let, vendar še niso dopolnile 
osemnajst (starejši mladoletniki). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
 

ΠΡ1.   Γενικές πληροφορίες486 

 
    Η Ρουµανία είναι σήµερα µία συνταγµατική δηµοκρατία µε ένα 
πολιτικό σύστηµα που στηρίζεται στον πολυκοµµατισµό και τον 
κοινοβουλευτισµό. Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο  η Ρουµανία 
εντάχθηκε στην οµάδα των κρατών της ανατολικής ευρώπης που 
δοκίµασε ένα διαφορετικό πολιτικό σύστηµα στηριζόµενο στην 
µαρξιστική πολιτική φιλοσοφία και αποκαλούνταν ως «χώρες του 
υπαρκτού σοσιαλισµού».  Ανάµεσα στις χώρες αυτές συγκαταλέγονταν 
και όσες ακριβώς εξετάσαµε µέχρι σήµερα στην παρούσα µελέτη, µε την 
µεν Βουλγαρία να αποτελεί το «πιο ήσυχο και αγαπητό τέκνο» της 
µητέρας των χωρών του ανατολικού µπλοκ –όπως αλλιώς αποκαλούνταν 
οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού- Σοβιετικής Ενωσης, την δε 
ενωµένη τότε Γιουγκοσλαβία να θεωρείται το «πιο άτακτο τέκνο» της. 
Επανερχόµενοι όµως στη Ρουµανία που τόσο αυτή, όσο όµως και άλλες 
«ανατολικές χώρες» στωϊκά και µε σύνεση δοκίµαζαν το πολιτικό 
σύστηµα, άδραξε την ευκαιρία µιας οριστικής ρήξης µε το «αντολικό» 
παρελθόν της και ρίχτηκε στο ποτάµι της αλλαγής που πληµµύρισε κατά 
την δεκαετία του 90 την τότε ανατολική ευρώπη. Κυρίως η χρόνια 
συσωρευµένη δυσαρέσκεια αλλά και η προσδοκία να αγγίξουν και να 
αποκτήσουν αυτό που τότε γυάλιζε και φαινόταν για χρυσός, οδήγησαν 
τις χώρες αυτές, την µία µετά την άλλη, να ριχτούν στο ποτάµι της 
αλλαγής. Όχι όµως πάντοτε αναίµακτα. Στην περίπτωση της Ρουµανίας 
είναι νωπές ακόµη οι µνήµες της παλλαϊκής  εξέγερσης του ∆εκέµβρη 
του 1989 ενάντια στο καθεστώς του «αιµοσταγή δικτάτορα» -όπως 
τουλάχιστον τον παρουσίαζαν- Νικολάε Τσαουσέσκου, µε την 
σοκαριστική κατάληξη της ενώπιον των οφθαλµών όλου του κάσµου 
εκτέλεσης αυτού και της συζύγου του. Η εκτέλεση του δικατάτορα 
σήµανε και την ανατροπή του καθεστώτος. Την είσοδο της χώρας στον 
πολυπόθητο κόσµο της ∆ύσης, της ελευθερίας του λόγου και της 
δηµοκρατίας. 
    Οι πρώτες ελεύθερες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές έλαβαν 
χώρα τον Μάιο του 1990 και τον Σεπτέµβριο του 1992, αντίστοιχα. Το 
Κοινοβούλιο ψήφισε το νέο Σύνταγµα στις 21 Νοεµβρίου 1991, κατά το 
οποίο οι εξουσίες διακρίνονται σε νοµοθετική, εκτελεστική και 
δικαστική. 

                                                
486 http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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Ο Πρόεδρος της δηµοκρατίας εκλέγεται µε άµεση ψηφοφορία για 
τετραετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Είναι ο 
αρχηγός του κράτους και ο Ανώτατος ∆ιοικητής των ενόπλων δυνάµεων 
αλλά και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συµβουλίου Άµυνας της χώρας.  
∆ιορίζει τον Πρωθυπουργό, αρχηγό του κόµµατος που επικρατεί στις 
βουλευτικές εκλογές, ο οποίος µε τη σειρά του διορίζει τους υπουργούς 
που συναποτελούν την κυβέρνηση της χώρας και µέσα από τις 
διαδικασίες περί «ψήφου εµπιστοσύνης» του κοινοβουλίου.  
Το Κοινοβούλιο της Ρουµανίας συναποτελούν δύο σώµατα, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η 
Γερουσία εκλέγονται ταυτόχρονα, µε καθολική και άµεση ψηφοφορία 
και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης . Οι βουλευτές 
και οι γερουσιαστές εκλέγονται για τετραετή θητεία . Η Βουλή των 
Αντιπροσώπων απαρτίζεται από 345 βουλευτές και την Γερουσία 
σχηµατίζουν 140 γερουσιαστές. Θα ασκήσει ίσες εξουσίες . Βασικές 
αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου της Ρουµανίας αποτελούν η ψήφιση των 
νόµων, ο διορισµός και η παύση κρατικών  οργάνων και ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η νοµοθετική πρωτοβουλία ανήκει στην 
κυβέρνηση, ωστόσο δύναται να προκαλείται τόσο από  βουλευτές και 
γερουσιαστές, όσο και από σύνολο τουλάχιστον 250.000 πολιτών που 
έχουν δικαίωµα ψήφου. Εξαιρούνται της νοµοθετικής πρωτοβουλίας των 
πολιτών τα φορολογικά θέµατα, διεθνή ζητήµατα, η αµνηστία και χάρη. 
Η πρωτοβουλία για αναθεώρηση του Συντάγµατος ανήκει στον  Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης ή τουλάχιστον 
του ενός τετάρτου των βουλευτών ή των γερουσιαστών ή τουλάχιστον 
500.000 πολιτών, εχόντων δικαίωµα ψήφου. Η διαδικασία για την 
έγκριση των νόµων είναι ίδια και για τα δύο σώµατα του Κοινοβουλίου. 
Τα κύρια στάδια της νοµοθετικής διαδικασίας περιλαµβάνουν τη 
νοµοθετική πρωτοβουλία, την εξέταση στις αρµόδιες κοινοβουλευτικές 
επιτροπές, την συζήτηση στην ολοµέλεια του τµήµατος , την ψηφοφορία, 
τον έλεγχο της συνταγµατικότητας, καθώς και τη δηµοσίευση του νόµου. 
Οι νόµοι θεσπίζονται από τα δύο Σώµατα του Κοινοβουλίου ( µε 
πανοµοιότυπα κείµενα ) που αποστέλλονται για δηµοσίευση στον 
Πρόεδρο της Ρουµανίας µε το γνωστό δικαίωµά του για αναποµποµή του 
νόµου. Ο νόµος τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ρουµανίας ή την ηµεροµηνία που προβλέπεται 
στο κείµενό του , η οποία δεν µπορεί να είναι πριν από τη δηµοσίευσή 
του . 
      Όλοι οι δικαστές , περιλαµβανοµένων των µελών του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου , διορίζονται από τον Πρόεδρο µετά από πρόταση του 
Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου και µετά από εισήγηση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης . Η θητεία τους είναι ισόβια µε εξαίρεση την 
θητεια των δικαστών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου που είναι εξαετής. Σε 
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κάθε ένα από 40 νοµούς της Ρουµανίας υπάρχει ένα περιφερειακό 
δικαστήριο ή πρωτοδικείο. Υπάρχουν επίσης 15 εφετεία που εκδικάζουν 
τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων, ενώ οι αποφάσεις 
τους αναιρούνται ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της χώρας. Ο 
θεσµός του Γενικού Εισαγγελέα συνεχίζει να υφίσταται παρά την 
τροποποίηση του νόµου περί δικαστικής εξουσίας που έλαβε χώρα κατά 
το έτος 1997, είναι δε το υψηλότερο δικαστικό αξίωµα στη Ρουµανία 
καθώς διορίζεται για τετραετή θητεία απ’ ευθείας από το Κοινοβούλιο.  
           Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο εκδικάζει υποθέσεις  
αντισυνταγµατικότητας των νόµων. Αποτελείται από εννέα δικαστές που 
διορίζονται για µη ανανεώσιµη θητεία εννέα ετών. Τρεις δικαστές 
διορίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τρεις από τη Γερουσία 
και τρεις από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.. 
Η Ρουµανία είναι : 
Συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από  25/6/1973, 
κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών  από 14/12/1955, 
κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από 7/10/1993 και 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1/1/2007. 
  
Η Ρουµανια έχει υπογράψει και επικυρώσει τις εξής διεθνείς συνθήκες.  
Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για το ξέπλυµα , την 
έρευνα, την κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (2008) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της Εµπορίας 
Ανθρώπων (2008) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για την πρόληψη της 
τροµοκρατίας (2007) 

 

 
∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των πράξεων 
πυρηνικής τροµοκρατίας (2007) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την αποζηµίωση των θυµάτων 
βίαιων εγκληµάτων (1988) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια (2000)  

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 
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Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (αναθεωρηµένο ) (1999)  

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 
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Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα 
(1974) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(1974) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

 

ΠΡ2. ∆ιατάξεις του Ρουµανικού ποινικού κώδικα 

 
Α) 

Raspândirea de materiale pornografice  
 

Art. 236. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a raspândi, a 
închiria, a distribui, a confectiona ori a produce în alt mod, a 
transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine în vederea 
raspândirii, toate acestea fara drept, de materiale pornografice, se 
pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amenda.  
 
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si importarea, 
exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevazute în alin. 
(1) unui agent de transport sau de distribuire, în vederea 
comercializarii ori distribuirii lor.  
 

Pornografia infantila 
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Art. 237. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau a raspândi, a 
închiria, a distribui, a confectiona ori a produce în alt mod, a 
transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine în vederea 
raspândirii sau de a detine, fara drept, materiale pornografice cu 
minori, se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si 
interzicerea unor drepturi.  
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si importarea, 
exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevazute în alin. 
(1) unui agent de transport sau de distribuire în vederea 
comercializarii ori distribuirii lor 

Pornografia infantila prin intermediul sistemelor informatice  
 

Art. 238. - Producerea în vederea raspândirii, oferirea sau punerea 
la dispozitie, raspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine 
sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme 
informatice, ori detinerea, fara drept, de materiale pornografice cu 
minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor 
informatice se pedepseste cu închisoare stricta de la 3 la 12 ani si 
interzicerea unor drepturi. 

Materiale pornografice  
 

Art. 239. - (1) În sensul art. 236, prin materiale pornografice se 
întelege orice material care prezinta o persoana având un 
comportament sexual explicit.  
(2) În sensul art. 237 si art. 238, prin materiale pornografice cu 
minori se întelege orice material care prezinta un minor având un 
comportament sexual explicit sau o persoana majora care este 
prezentata ca un minor având un comportament sexual explicit ori 
imagini care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, în mod 
credibil, un minor având un comportament sexual explicit. 

Felurile pedepselor 
 

Art. 58. - (1) Pedepsele care se aplica persoanei fizice sunt: 
pedepse principale, pedepse complementare si pedepse accesorii.  
      (2) Pedepsele principale se împart în: pedepse principale 
pentru crime si pedepse principale pentru delicte.  
     (3) Pedepsele principa crime sunt:  
a) Detentiunea pe viata;  
b) detentiunea severa între 15 si 30 de ani.  
    (4) Pedepsele principale pentru delicte sunt:  
a) închisoarea stricta între un an si 15 ani;  
b) închisoarea între 15 zile si un an;  
c) amenda sub forma zilelor-amenda, între 5 si 360 de zile, fiecare 
zi fiind socotita între 100.000 lei si 1.000.000 lei;  
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d) munca în folosul comunitatii, între 100 si 500 de ore.  
    (5) Pedepsele complementare pentru crime si delicte sunt:  
a) interzicerea exercitiului unor drepturi de la un an la 10 ani;  
b) degradarea militara.  
   (6) Ρedeapsa accesorie pentru crime si delicte consta în 
interzicerea exercitiului tuturor drepturilor prevazute ca pedeapsa 
complementara. 
 
Β) 

Art. 374 
 Pornografia infantila 

                         
(1) Producerea, detinerea in vederea expunerii sau                         
distribuirii, achizitionarea, stocarea, expunerea,                         
promovarea, distribuirea, precum si punerea la                         
dispozitie in orice mod, de materiale pornografice cu                         
minori, se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.  
(2) Daca faptele prevazute in alineatul precedent au                         
fost savarsite printr-un sistem informatic sau alt                         
mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este                         
inchisoarea de la 2 la 7 ani.  
(3) Accesarea, fara drept, de materiale pornografice cu                         
minori, prin intermediul sistemelor informatice sau                         
altor mijloace de comunicatii electronice, se pedepseste                         
cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.  
(4) Prin materiale pornografice cu minori se intelege                         
orice material care prezinta un minor avand un                         
comportament sexual explicit sau care, desi nu prezinta                         
o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor                         
avand un astfel de comportament.  
(5) Tentativa se pedepseste.  

Αrt. 222  Racolarea minorilor in scopuri sexuale 
                       
Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu                       
a implinit varsta de 13 ani sa se intalneasca, in scopul                         
comiterii unui act din cele prevazute la art. 220 sau                         
221 inclusiv atunci cand propunerea a fost facuta prin                         
mijloacele de transmitere la distanta, se pedepseste cu                         
inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.  
 

 
 

Art. 220 Actul sexual cu un minor 
                      ……………. 
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(4) Fapta prevazuta in alin.(1) - (3) se sanctioneaza cu inchisoarea 
de la 3 la 10 ani si interzicerea  exercitarii unor drepturi atunci 
cand:  
a)…...b)…... c) a fost comisa in scopul producerii de materiale  
pornografice.  
(5) Faptele prevazute la alin.(1) si (2) nu se sanctioneaza daca 
diferenta de varsta nu depaseste 3 ani.  
 

Art. 221 Coruperea sexuala a minorilor 
  ……………..           
(2) Pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si                         
interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:  
a)…..  b)…..  c) fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale  
pornografice.  
(5) Fapte le prevazutela  alin.(1) nu se sanctioneaza daca diferenta                      
de varsta nu depaseste 3 ani.  

Art. 53 Pedepsele principale 
 Pedepsele principale sunt:  
 a) detentiunea pe viata  
 b) inchisoarea  
c) amenda.  

Art. 60 Regimul inchisorii 
                         
Inchisoarea consta in privarea de libertate pe durata                         
determinata, cuprinsa intre 15 zile si 30 de ani, si se                         
executa potrivit legii privind executarea pedepselor.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

ΠΤ1.   Γενικές πληροφορίες487 

       Η ∆ηµοκρατία της Τουρκίας (τουρκικά: Türkiye Cumhuriyeti) 
αποτελεί µια συνταγµατική δηµοκρατία, µε ένα κοινοβουλευτικό 
σύστηµα διακυβέρνησης. Το τουρκικό σύνταγµα ψηφίσθηκε στις 7 
Νοεµβρίου 1982 και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 23 Ιουλίου 
1995 µε το οποίο καθιερώνεται µια δηµοκρατική, κοσµική, 
κοινοβουλευτική µορφή διακυβέρνησης της χώρας µε ισχυρή προεδρία. 
Στο προοίµιο του συντάγµατος κατοχυρώνεται η αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών και η αρχή της εκκοσµίκευσης, σύµφωνα µε την οποία 
αποκλείεται κάθε θρησκευτική παρέµβαση στην άσκηση της πολιτικής 
και της κρατικής εξουσίας.    
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
βουλευτών µέσω  µυστικής ψηφοφορίας (άρθρο 102 του Συντάγµατος) 
και δεν µπορεί να επανεκλεγεί. 
Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από την Βουλή που αποτελείται από 550 
µέλη του κοινοβουλίου και εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια µε καθολική 
ψηφοφορία ( άρθρο 75, όπως τροποποιήθηκε και άρθρο 77 του 
Συντάγµατος). Αξίζει όµως να σηµειωθεί η συνταγµατική πρόβλεψη του 
διπλού ορίου που πρέπει να ξεπεράσουν κατά τις εκλογές τα κόµµατα για 
να συµµετέχουν στην κατανοµή των εδρών, µε σκοπό τον αποκλεισµό 
συµµετοχής µκρών κοµµάτων στο κοινοβούλιο και µε µειωµένη έτσι την 
πιθανότητα δηµιουργίας κυβερνήσεων συνασπισµού. 
Η εκτελεστική εξοαυσία ασκείται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και 
την Κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διατηρεί αυξηµένες 
εξουσίες και αρµοδιότητες. Κατά τα άρθρα 7 και 87 του Συντάγµατος το  
κοινοβούλιο θεσπίζει, τροποποιεί και καταργεί τους νόµους. Το δικαίωµα 
της νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει στο Κοινοβούλιο και την 
Κυβέρνηση (άρθρο 88 του Συντάγµατος). Σύµφωνα µε το άρθρο 89 του 
Συντάγµατος ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υποχρεούται να δηµοσιεύει  
τους νόµους που ψηφίζει το κοινοβούλιο εντός δεκαπέντε ηµερών 
διατηρώντας όµως το δικαίωµα αναποµπής του νόµου.  
Η ∆ικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια. Τα ανώτατα 
δικαστήρια συνιστούν το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το οποίο είναι 
αρµόδιο για τον έλεγχο συνταγµατικότητας των νόµων (άρθρο 148 του 
συντάγµατος) και το Συµβούλιο της Επικρατείας (άρθρο  155 του 
συντάγµατος) ενώ την επίβλεψη λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος 

                                                
487 http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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ασκεί το  Ύπατο Συµβούλιο ∆ικαστών και Εισαγγελέων, τα µέλη του 
οποίου διορίζονται από τον Πρόεδρο του κράτους. 
 Η Τουρκία είναι: 
Συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από τις  25/6/1973, 
κράτος µέλος του Ο.Η.Ε. από τις 24/10/1945, 
κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από τις 9/8/1949 και 
υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ε.Έ. από τον ∆εκέµβριο του 1999. 
Η Τουρκία έχει υπογράψει και επικυρώσει τις εξής διεθνείς συνθήκες:  
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (αναθεωρηµένο ) (1999)  

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

 
Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων 
Όλων των Μεταναστών Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους (2003) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

∆ιεθνές Σύµφωνο Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα 
(1976) 

 

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της  
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Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1965)  

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

 

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το νοµικό καθεστώς των 
διακινούµενων εργαζοµένων (1983) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

Σύµβαση για τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών 
(1954) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

 

ΠΤ2. ∆ιατάξεις του Τουρκικού ποινικού κώδικα 

 
Α) 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Genel Ahlaka Karşı Suçlar 

 
                                        Müstehcenlik 
            Madde 226- (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya 
sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, 
okuyan, okutan veya dinleten, 
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            b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya 
görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde 
sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, 
            c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa 
veya kiraya arz eden, 
            d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri 
dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, 
            e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya 
dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, 
            f) Bu ürünlerin reklamını yapan, 
            Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 
            (2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın 
yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı 
aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. 
            (3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin 
üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri 
ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, 
depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına 
sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır. 
            (4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni 
üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara 
ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye 
sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının 
kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
            (5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve 
yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da 
çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, 
altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 
            (6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
            (7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra 
hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, 
sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz. 
 
Β) 

Tanımlar 
             
Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 
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………..     
  b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi. 
………. 

Cezalar 
            Madde 45- (1) Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak 
cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. 

Hapis cezaları 
            
 Madde 46- (1) Hapis cezaları şunlardır: 
            a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. 
            b) Müebbet hapis cezası. 
            c) Süreli hapis cezası. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
            
 Madde 47- (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün 
hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı 
güvenlik rejimine göre çektirilir. 

Müebbet hapis cezası 
            
 Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca 
devam eder. 
 

Süreli hapis cezası 
            
 Madde 49- (1) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen 
hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. 
           ………            

Adlî para cezası 
            
 Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine 
hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak 
üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir 
edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü 
tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 
            (2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün 
karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi 
halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 
……….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 

ΠΑ1.   Γενικές πληροφορίες488 

      Η Αλβανία είναι µια κοινοβουλευτική δηµοκρατία βασισµένη 
στην διάκριση των εξουσιών σε νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική. 
Ύψιστος νόµος του κράτους αποτελεί το Σύνταγµα. Ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας είναι ο αρχηγός του κράτους και εκπροσωπεί την ενότητα 
του λαού. Έχει γενικές εξουσίες ως αρχηγός του στρατού και πρόεδρος 
του Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Είναι επίσης ο επικεφαλής του 
Ανωτάτου Συµβουλίου της ∆ικαιοσύνης. Μεταξύ των καθηκόντων του 
προέδρου είναι: να συγκαλεί τη συνέλευση, να χορηγεί αµνηστία και να 
απονέµει υπηκοότητες, στρατιωτικά παράσηµα και τιµητικούς τίτλους 
και να διορίζει και να αποµακρύνει πληρεξούσιους εκπροσώπους της 
∆ηµοκρατίας της Αλβανίας σε άλλα κράτη και διεθνείς οργανισµούς. Ο 
πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία και χωρίς 
συζήτηση στη συνέλευση από µια πλειοψηφία τριών πέµπτων του 
συνόλου των µελών της κάθε 5 χρόνια για θητείες δύο πενταετιών το 
µέγιστο.  
Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την Κυβέρνηση, µε επικεφαλής τον 
πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της δηµοκρατίας διορίζει τον πρωθυπουργό 
κατόπιν προτάσεως του κόµµατος ή του συνασπισµού των κοµµάτων που 
κατέχει την πλειοψηφία των εδρών στη συνέλευση. Η Κυβέρνηση 
προσδιορίζει τις βασικές κατευθύνσεις της γενικής πολιτικής του 
κράτους και λαµβάνει αποφάσεις µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού 
ή των αντιστοίχων υπουργών. Η κυβέρνηση  σε περίπτωση ανάγκης,  
εκδίδει  κανονιστικές πράξεις που έχουν ισχύ νόµου για τη λήψη 
προσωρινών µέτρων. Αυτές οι κανονιστικές πράξεις υποβάλλονται 
αµέσως στην Συνέλευση. 

Η Νοµοθετική Εξουσία ασκείται από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, που 
ονοµάζεται Συνέλευση (Kuvendi). Η συνέλευση εκλέγεται για τέσσερα 
χρόνια και απαρτίζεται από 140 βουλευτές. Εκατό βουλευτές εκλέγονται 
άµεσα. Σαράντα βουλευτές εκλέγονται από τους πολυ-ονοµατικούς 
καταλόγους  (λίστες) των κοµµάτων ή των κοµµατικών συνασπισµών 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη κατάταξή τους.  

Η ∆ικαστική Εξουσία ασκείται από το Ανώτατο Συµβούλιο της 
∆ικαιοσύνης, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το Ανώτατο ∆ικαστήριο και 
τα υπόλοιπα δικαστήρια καθώς και  από την  Γενική Εισαγγελία. Ο 
πρόεδρος έχει µια µεγαλύτερη εξουσία επί της δικαστικής διαδικασίας 
στην Αλβανία, όντας επικεφαλής του ΑΣ∆ και διορίζοντας τους δικαστές 
όλων των δικαστηρίων.  

                                                
488 http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο εγγυάται το σεβασµό προς το Σύνταγµα 
και αποδίδει την αυθεντική ερµηνεία του και είναι αρµόδιο για τον 
έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων. Το ∆ικαστήριο επιλύει τις 
συγκρούσεις αρµοδιότητας µεταξύ των κυβερνητικών θεσµών, 
αποφασίζει για θέµατα που σχετίζονται µε τις εκλογές και  ελέγχει τη 
νοµιµότητα της εκλογής του Προέδρου και των µελών της Συνέλευσης , 
εξετάζει τη συνταγµατικότητα του δηµοψηφίσµατος και την επαλήθευση 
των αποτελεσµάτων της. Επιπλέον, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 
δικαιοδοτεί επί ατοµικών καταγγελιών των πολιτών για παραβίαση 
συνταγµατικών δικαιωµάτων και εφόσον έχουν εξαντληθεί 
προηγουµένως όλα τα δικονοµικά µέσα. 
Η Αλβανία είναι: 
Συµµετέχουσα στον ΟΑΣΕ από τις 19/6/1991, 
κράτος µέλος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών από τις 14/12/1955, 
κράτος µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης από τις 13/7/1995 και 
υπέβαλλε αίτηση να γίνει µέλος της Ε.Ε. από τις 28/4/2009. 
 Η Αλβανία υπέγράψε και επικύρωσε τις παρακάτω διεθνείς συµβάσεις: 
 
Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για το ξέπλυµα , την 
έρευνα, την κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων που 
προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (2008) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της Εµπορίας 
Ανθρώπων (2008) 

 

∆εύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα , που στοχεύει στην κατάργηση της 
θανατικής ποινής (1991) 

 

 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το νοµικό καθεστώς των 
διακινούµενων εργαζοµένων (1983) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για το νοµικό καθεστώς των 
διακινούµενων εργαζοµένων (1983) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων 
Όλων των Μεταναστών Εργαζοµένων και των Μελών των 
Οικογενειών τους (2003) 

 

Πρωτόκολλο αρ. 13 της ΕΣ∆Α σχετικά µε την κατάργηση 
της θανατικής ποινής σε κάθε περίσταση (2003) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης Σύµβαση για την πρόληψη της 
τροµοκρατίας (2007) 

 

Συµβούλιο της Ευρώπης για τη ∆ράση κατά της Εµπορίας  
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Ανθρώπων (2008) 

Σύµβαση για την Προστασία του ατόµου από την 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (1985) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την αποζηµίωση των θυµάτων 
βίαιων εγκληµάτων (1988) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Ιθαγένεια (2000)  

Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου (2002) 

 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (αναθεωρηµένο ) (1999)  

Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας µεταφοράς µεταναστών 
δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης , το οποίο συµπληρώνει τη 
Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνούς οργανωµένου 
εγκλήµατος (2004) 

 

Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωµένου 
εγκλήµατος (2003) 

 

Πρωτόκολλο για την πρόληψη , καταστολή και τιµωρία της 
εµπορίας ανθρώπων , ιδίως γυναικών και παιδιών, που 
συµπληρώνει τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού 
οργανωµένου εγκλήµατος (2003) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Καταπολέµηση της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2002) 

 

Σύµβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και 
∆ήµευση των Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
(1993) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή των τροµοκρατικών 
επιθέσεων µε εκρηκτικές ύλες (2001) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση κατά της σύλληψης οµήρων (1983)  

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 6 στην ΕΣ∆Α σχετικά µε την 
κατάργηση της Θανατικής Ποινής (1985) 

 

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την καταστολή της τροµοκρατίας 
(1978) 

 

Σύµβαση για τη µεταφορά καταδίκων (1985)  

Ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως (1960)  

Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την και της Απάνθρωπης ή  
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Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας (1989) 

Πρωτόκολλο αριθ. 7 της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1988) 

 

Πρωτόκολλο της Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1954) 

 

Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών , η 
διασφάλιση ορισµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαµβάνονται στη Σύµβαση και το 
πρώτο πρωτόκολλό της (1968) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1953) 

 

∆ιεθνής Σύµβαση για την Φυλετικών ∆ιακρίσεων (1969)  

Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων 
κατά των Γυναικών (1981) 

 

Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής , απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (1987) 

 

Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων (1954)  

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1990)  

Σύµβαση για την καταστολή της εµπορίας ανθρώπων και 
της εκµετάλλευσης της πορνείας άλλων (1951) 

 

Σύµβαση για  Πολιτικά ∆ικαιώµατα των Γυναικών (1954)  

ΠΑ2. ∆ιατάξεις του Αλβανικού ποινικού κώδικα 

Neni 117 
Pornografia 

Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, importimi, shitja e botimi i 
materialeve pornografike në ambientet e të miturve, përbëjnë 
kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në 
dy vjet. 
Përdorimi i të miturit për prodhimin e materialeve pornografike, si 
dhe shpërndarja ose publikimi i tyre në internet apo në forma të 
tjera, dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet dhe me gjobë 
nga një milion deri në pesë milionë lekë. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ∆ΙΟΥ 

 

ΠΚΟ1.   Γενικές πληροφορίες489 
       Την Πέµπτη 22 Ιουλίου 2010 εκδόθηκε η αναµενόµενη απόφαση 
του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης περί της νοµιµότητος ή µη της 
ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου-Μετόχια. 
Αποτέλεσµα της απόφασης αυτής θα ήταν αυτόµατα και η τοποθέτηση 
εκάστου κράτους στο ζήτηµα, αναγνωρίζοντας ή µη το «νέο κράτος», 
σεβόµενο την ενλόγω απόφαση και το παραγόµενο διεθνές δίκαιο. Μέχρι 
και την έκδοση της αποφάσεως αυτής το Ελληνικό κράτος αρνείται να 
αναγνωρίσει το -για τους περισσότερους ωστόσο- νέο κράτος. Η 
εκδοθείσα απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου είναι δυστυχώς 
αµφίσηµη, αν και από πρώτη προσέγγιση είναι ξεκάθαρη. Σύµφωνα µε 
αυτήν η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου δεν «πάσχει», 
ελλείψει περί του αντιθέτου διάταξης στο διεθνές δίκαιο. Ερµηνευόµενη 
διττώς η ενλόγω απόφαση δίδει την δυνατότητα να υποστηρίζονται 
αντιθετικές πολιτικές στο κρίσιµο ζήτηµα της αναγνώρισης. Η αλήθεια 
πάντως είναι πως ουσιαστικά το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο µε την ενλόγω 
απόφασή του έσπευσε να απεκδυθεί κάθε ρόλου του, περί αυθεντικού 
∆ικαστή που επιτάσσει τον σεβασµό και την εναρµόνιση των κρατών µε 
τις αποφάσεις του. ∆ικαιοδότησε µεν, κατά τρόπο όµως που απαλλάξε τα 
κράτη από την υποχρέωση να το ασπασθούν και να εναρµονίσουν την 
όποια νοµική τους άποψη και επακόλουθη πολιτική τους στάση, µε την 
δική του θέση, αναπέµποντας πια την ευθύνη για το ζήτηµα, στο κάθε 
κράτος ξεχωριστά, να ενεργήσει µε το δικό του νοµικοπολιτικό κριτήριο, 
ένστικτο και συµφέρον. Μετά ταύτα δεν άλλαξε ούτε η θέση του 
Ελλληνικού κράτους στο ζήτηµα και συνεχίζει να αρνείται την 
αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου και Μετόχια. Όσο λοιπόν για την 
Ελληνική πολιτεία δεν υφίσταται νοµικοπολιτικά το κράτος του 
Κοσσυφοπεδίου, γίνεται αντιληπτό πως δε νοµιµοποιούµαστε να 
συµπεριλάβουµε στην παρούσα µελέτη και την εξέταση του όποιου 
συστήµατος ποινικονοµοθετικής προστασίας του ανηλίκου αφορά το 
Κοσσυφοπέδιο, ως ξεχωριστό και ανεξάρτητο κράτος. Από την άλλη 
πλευρά όµως η ύπαρξή του ως κρατική οντότητα αναγνωρισµένη από 
πλείστα όσα άλλα κράτη και µε διαµορφωµένη ήδη τη διεθνή νοµική του 
προσωπικότητα, όσο όµως και την εσωτερική του κρατική λειτουργία, 
καθιστά αναγκαίο να µην αγνοήσουµε την όποια του συνεισφορά στη 
δηµιουργία ενός διεθνούς πλέγµατος προστασίας του ανηλίκου από την 
πορνογράφησή του στα πλαίσια ίσως όχι ενός κράτους, αλλά µιας υπό 
αίρεση κρατικής οντότητας.  

                                                
489http://el.wikipedia.org  [accessed 11/02/2009] 
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ΠΚΟ2. ∆ιατάξεις  ποινικού κώδικα 

 
Α)                                     KAPITULLI XX 
VEPRAT   PENALE  KUNDËR  INTEGRITETIT SEKSUAL 

Neni 238 
Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi 

 
1. Kushdo që prodhon pornografi për fëmijë ose përdor apo 
përfshin fëmijën për krijimin ose për prodhimin e shfaqjeve të 
gjalla, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet. 
2. Kushdo që shet, shpërndan, promovon, shfaq, transmeton, ofron 
ose e vë në dispozicion pornografinë për fëmijë, dënohet me 
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 
3. Kushdo që siguron për vetveten apo personin tjetër ose 
posedon pornografi me fëmijë, dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në tre (3) vjet 
4.  Tentativa për të kryer vepër penale nga ky nen është e 
dënueshme. 
5.  Për qëllime të këtij neni, shprehja “shfaqje e gjallë” nënkupton 
ekspozimin ktual, përfshirë me anë të mjeteve të informimit dhe 
teknologjisë së komunikimit, të:  
5.1.  një fëmije të përfshirë në sjellje seksualisht eksplicite, qoftë të 
vërtetë apo të simuluar; ose 
5.2.  organeve gjenitale të një fëmije për qëllime kryesisht 
seksuale. 
                       (ενώ η αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη, είχε:) 

Neni 202 
KEQPËRDORIMI I FËMIJËVE NË PORNOGRAFI 

 
(1) Kushdo që prodhon pornografi për fëmijë, përdor ose përfshin fëmijën për 
krijimin ose për prodhimin e shfaqjeve të gjalla dënohet me burgim prej një 
deri në pesë vjet. 
(2) Kushdo që shpërndan, shet, promovon, shfaq, transmeton ose e vë në 
dispozicion pornografinë për fëmijë dënohet me burgim prej gjashtë muajve 
deri në pesë vjet. 
(3) Kushdo që siguron për vetveten ose për personin apo posedon pornografi 
për fëmijë dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet. 
(4) Afati i parashkrimit të ndjekjes së veprës penale nga paragrafi 1 i këtij neni 
fillon të rrjedhë ditën kur viktima i mbush tetëmbëdhjetë vjet. 
 

 
Neni 228 

Përkufizimet lidhur me veprat penale kundër integritetit seksual 
Për qëllime të këtij kapitulli shprehjet në vijim kanë këtë kuptim …….. 
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7.  Shprehja “pornografi me fëmijët” nënkupton çfarëdo pamje 
vizuele apo shfaqje ose pasqyrim vizuel, duke përfshirë çdo 
fotografi, film, video, pamje apo imazh ose fotografi e krijuar me 
kompjuter , qoftë nëse është krijuar në mënyre elektronike, 
mekanike apo me mjete tjera, që paraqet ose pasqyron: 
7.1.  gjenitalet (vagina, penisi ose anusi) apo zonën e ashtit 
mbivetor të një fëmije, kryesisht për qëllime seksuale; 
7.2. një fëmijë të vërtetë i cili është përfshirë në një sjellje 
seksualisht eksplicite të vërtetë apo të simuluar; 
7.3. një person cili duket të jetë fëmijë vërtetë i përfshirë në një 
sjellje seksualisht eksplicite të vërtetë apo të simuluar; ose 
7.4. pamje realiste të një fëmije joekzistues të përfshirë në një 
sjellje seksualisht eksplicite të vërtetë apo të simuluar 

 
(ενώ η αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη, είχε:) 

Neni 192 
Sipas këtij kapitulli, 
……….. 
(6) Shprehja “pornografi me fëmijët” do të thotë material pornografik që 
vizuelisht paraqet personin nën moshën tetëmbëdhjetëvjeçare në kryerjen e 
një sjelljeje të qartë seksuale, personin i cili duket të jetë nën moshën 
gjashtëmbëdhjetëvjeçare në kryerjen e një sjelljeje të qartë seksuale ose 
pamje realiste që paraqesin personin nën moshën Gjashtëmbëdhjetëv- jeçare 
në kryerjen e sjelljes së qartë seksuale. 
 
Β)                                                Neni 43 

DËNIMET KRYESORE 
 
Dënimet kryesore janë: 
1.1. dënimi me burgim të përjetshëm 
1.2 Dënimi me burgim dhe 
1.3 Dënimi me gjobë. 

(ενώ η αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη, είχε:) 
Neni 36 

DËNIMET KRYESORE 
 
Dënimet kryesore janë: 
1) Dënimi me burgim afatgjatë; 
2) Dënimi me burgim dhe 
3) Dënimi me gjobë. 
 

Neni 44 
Dënimi me burgim të përjetshëm 

 
1. Ligji mund të parasheh dënimin me burgim të përjetshëm për 
veprat më të rënda penale të kryera në rrethana veçanërisht 
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rënduese ose për vepra penale që kanë shkaktuar pasoja shumë 
të rënda………… 

(ενώ η αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη, είχε:) 
Neni 37 

DËNIMI ME BURGIM AFATGJATË 
…… 
(2) Burgimi afatgjatë shqiptohet në kohëzgjatje prej njëzet e një deri në dyzet 
vjet. 

 
 

Neni 45 
DËNIMI ME BURGIM 

 
1. Dënimi me burgim nuk mund të shqiptohet në kohëzgjatje 
më pak se tridhjetë (30) ditë e as më tepër se njëzet e pesë 
(25) vjet. 

(ενώ η αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη, είχε:) 
Neni 38 

DËNIMI ME BURGIM 
 
(1) Dënimi me burgim nuk mund të shqiptohet në kohëzgjatje më pak se 
pesëmbëdhjetë ditë e as më tepër se njëzet vjet. 

 
Neni 46 

1. Dënimi me gjobë nuk mund të jetë më pak se njëqind (100) Euro 
evropiane (në tekstin e mëtejmë “EURO”). Dënimi me gjobë nuk 
mund të tejkalojë njëzet e pesëmijë (25.000) Euro ndërsa për 
veprat penale lidhur me terrorizëm, trafikim me njerëz, krim të 
organizuar ose veprat penale të kryera me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore nuk mund të tejkalojë pesëqind mijë (500.000) 
Euro 

(ενώ η αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη, είχε:) 
Neni 39 

DËNIMI ME GJOBË 
 
(1) Dënimi me gjobë nuk mund të jetë më pak se 50 euro evropiane (në 
tekstin e mëtejmë euro). Dënimi me gjobë nuk mund të jetë më i lartë se 
25.000 euro ose për vepra penale të kryera me qëllim të fitimit të dobisë 
pasurore nuk mund të jetë më i lartë se 500.000 euro. 
 

 
KAPITULLI XII: DOMETHËNIA E SHPREHJEVE NË KËTË KOD 

Neni 120 
20. Fëmijë person  cili  nuk ka mbushur tetëmbëdhjetë (18)  vjet. 
21. mitur - personi cili është ndërmjet moshës katërmbëdhjetë (14) 
dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet 
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(ενώ η αντίστοιχη προϊσχύσασα διάταξη, είχε:) 

Neni 107 
(21) Shprehja “fëmijë” do të thotë personi i cili nuk i ka mbushur tetëmbëdhjetë 
vjet. 
(22) Shprehja “i mitur” do të thotë personi i cili është ndërmjet moshës 
katërmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet. 
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