
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

στην πρόταση νομού «Γιο την απαγόρευση δημοσίευσης προ
κηρύξεων τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με τη διάταξη του άοθοου 14 του ισχύοντος Συντανυατος κα
θιερώνεται η ελευθεροτυπία ως ατομικό δικαιωυα. Περαιτέρω η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθοώπου του 1950 
(βλ. ν. 2329/1953: ν.δ. 53/1974 και άρθρο 28 παρ. ι του Συντ.), όρι
σε ότι η ελευθερία έκφρασης περιλαμβάνει και την ελευθερία λή
ψης ή μετάδοσης πληροφοριών η ιδεών.

Όμως το συνταγματικό αναγνωριζόμενο και προστατευόμενο 
δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου, ελεύθερης έκφρασης της γνώ
μης ή μετάδοσης των ιδεών κοι των πληροφοριών αν και αποτε
λεί την πεμπτουσία κάθε ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος, 
δεν είναι απεριόριστο, αλλά και υπάρχει και λειτουργεί εντός των 
χαρασσομένων ορίων από τους νόμους της Πολιτείας. Ως τέτοιοι 
νόμοι νοούνται όχι οι επιδιώκοντες την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
παρεμπόδιση της έκφρασης και διάδοσης γνώμης ή ιδέας ή πλη
ροφορίας ή ελέγχου των πράξεων και παραλείψεων των κρατικών 
οργάνων κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σ' αυτά καθηκό
ντων, αλλά οι κατατείνοντες στην προστασία του ατόμου και του 
κοινωνικού συνόλου από την καταχρηστική άσκηση του δικαιώ
ματος από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα και με οποιονδή- 
ποτε τρόπο, συνεπώς και δια του τύπου και βεβαίως των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οι μόνοι δια 
νόμου δυνατοί περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης είναι 
όσοι υπαγορεύονται από τις ανάγκες της λειτουργίας μιας «δη
μοκρατικής κοινωνίας».

Ο νομοθέτης είναι επιφορτισμένος νο θεσπίσει τις θεσμικές ή 
πραγματικές προϋποθέσεις χωρίς τις οποίες το πεδίο προστασίας 
που οριοθετεί το Σύνταγμα δεν μπορεί να νοηθεί ούτε να λει
τουργήσει.

Με βάση τα ανωτέρω είναι φανερό ότι η προτεινόμενη θέσπι
ση απαγόρευσης της δια του τύπου δημοσίευσης των προκηρύ
ξεων των τρομοκρατικών οργανώσεων γίνεται χάριν της 
προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την αποτρόπαια εγκλη
ματική δραστηριότητα των τρομοκρατών, οι οποίοι υλοποιούν τη 
δολοφονική δραστηριότητά τους πάντοτε και με δημοσιεύματα 
στον τύπο, δια των οποίων δημοσιευμάτων προπαγανδίζουν και 
υμνολογούν τις εγκληματικές τους πράξεις.

Είναι δε δεδομένο ότι όλες οι δολοφονίες που έγιναν από τρο
μοκρατικές οργανώσεις συνοδεύτηκαν πάντοτε από μακροσκελείς 
προκηρύξεις των τρομοκρατών.

Εκμεταλλευόμενοι και καταχρώμενοι ο. τρομοκράτες της ελευ
θεροτυπίας υλοποιούν τις δόλιες δολοοονικές πράξεις τους και 
συνεπώς υπαρχουν και λειτουργούν και επεκτείνουν το έργο τους.

Είναι αναγκαίος και επείγων ο ρυθμιστικός ρόλος του νόμου 
στην προκειμένη περίπτωση ώστε να αραιοεθεί η δυνατότητα των 
τρομοκρατών να αναπαραγουν και επεκτείνουν το δολοφονικό έρ
γο τους σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων και του κοινωνικού συ
νόλου ευρύτερα.

Μετά από όλα αυτά θεωρώ ότι επιβάλλεται για λόγους προ
στασίας της δημοκρατικής μας κοινωνίας και των ατομικών δικαι
ωμάτων και ελευθεριών να ψηφιστεί αυτή η πρόταση νόμου 
ομόφωνα από την Εθνική Αντιπροσωπεία.

Αθήνα. 20 Δεκεμβρίου 1989

Γιο την απαγόρευση δημοσίευσης προκηρύξεων τρο
μοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων

1. Απαγορεύεται η δημοσίευση δια του τύπου και γενικά δια 
των μέσων μαζικής πληροφόρησης, ανακοινώσεων, προκηρύξε
ων και κάθε είδους δηλώσεων τρομοκρατών ή τρομοκρατικών ορ
γανώσεων.

2. Για κάθε παράβαση της προηγούμενης παραγράφου οι υπεύ
θυνοι τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) μη
νών και σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον ενός (1) έτους και 
χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 έως 10.000.000 δραχμών.

3. Σε περίπτωση καταδίκης το Δικαστήριο υποχρεωτικά απαγ
γέλλει επιπλέον άρση μέχρι έξι (6) μηνών της δασμολογικής ατέ
λειας του τυπογραφικού χάρτου του χρησιμοποιουμένου από την 
εφημερίδα ή το περιοδικό όπου έγινε το αξιόποινο δημοσίευμα 
και μέχρι έξι (6) μηνών αναστολή της άδειας λειτουργίας του ρα
διοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού που έκανε τη μετάδοση.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 1989
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