
Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί αστικής ευθύνης τοϋ τύπου».

Ποοζ τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Λιά τοΰ συνημμένου σχεδίου νόμου δεν είσάγεται ούδε- 

μία νέα ρύθμισες, άλλα βελτιώνεται απλώς ή νϋν ΐσχύουσα 
επί σκοπώ όπως καταστή ή έφαρμογή της χποτελεσμχτι- 
κωτέρα. Συγκεκριμένως δι’ άρθρων 48 και 40 τοϋ νόμου 
πεοί τύπου προβλέπεται άο’ ενός ή αστική ευθύνη τοϋ τύ
που προσδιοριζόμενης μάλιστα καί κατωτάτου ορίου χρη
ματικής ίκανοποιήσεως ηθικής βό.άβης (εις μεταλλικά ς 
δραχμάς 5.000 έως 300.000) καί άφ’ ετέρου καθορίζεται ή 
σχετική διαδικασία.

Ή εφαρμογή όμως των ώς άνω διατάξεων είναι σήμερον 
προβληματική αν μή άδύνατος διά δύο λόγους. ’Ήτοι άφ’ 
ενός διότι ή μεταλλική δραχμή κατηργήθη καί άφ’ ετέρου 
ή προβλεπομένη διαδικασία διά τήν έκδίκασιν άποζημιώ- 
σεους ή χρηματικής ίκανοποιήσεως ηθικής βλάβης είναι ή 
τακτική διαδικασία ή όποια έν οψει των εξόδων, τής έν- 
στασιολογίας. των αναβολών καί τοϋ βραδέως δτκονομικοϋ 
μηχανισμού άποτρέπουν πάντα Οιγόμενον όπως προσφύγη 
εις πολιτικά δικαστήρια λόγω δημοσιεύματος προβάλλον- 
τος τήν τιμήν ή τήν ύπόληψίν του.

- Έξ-άλλου- ούτος -άποτρεπεται. ωσαύτως -όπως, προσφύγη . 
διά τόν λόγον τοϋτον εις τά ποινικά δικαστήρια φοβούμενος 
άφ’ ένός τάς περιπέτειας καί ενδεχομένως τόν διασυρμον 
ενώπιον τοϋ ακροατηρίου, καί άφ’ ετέρου τό γεγονός ότι 
εις τά ποινικά δικαστήρια ή άπόδειξις τής συνδρομής τοϋ 
δόλου (ενίοτε άμεσου καί οχι ενδεχομένου) είναι λίαν 
δυσχερής.

'Η άδυναμίχ αύτη των ώς άνω διατάξεων έχει έπισημχνθή 
καί εις άλλα δημοκρατικά, κράτη τά οποία εσπευσχν νά 
θεσπίσουν διατάξεις άναλόγους πρός τήν συνημμένη». 
Συγκεκριμένως έν ’Αγγλία διά τοϋ LIBEL ACT 1840/ 
1845 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ LAW OF LIBEL AMEN
DMENT ACT τοϋ 18SS καί τελικώς διά τοϋ DEFAMA
TION ACT τοϋ 1952 προβλέπεται χρηματική ίκανοποίη- 
σις ηθικής βλάβης λόγω προσβλητικού κατά τής τιμής 
δημοσιεύματος τής οποίας τό κατώτατον όριον ανέρχεται 
εις πολύ μεγάλο ύψος. Ό νόμος ούτος δεν προσδιορίζει 
ποσόν πλήν όμως τό ποσόν τούτο έχει ήδη όρισθή υπό τής 
νομολογίας ή οποία εχει ΐσχύν νόμου λόγω τοϋ συστήματος 
τοϋ COMMON LAW πού εφαρμόζεται εις τά άγγλοσαξω- 
νικά κράτη ήδη ώς κατώτατον όριον ισχύει σήμερον τό 
ποσόν 9.000 λιρών (ήτοι δρ. 1.030.000) ποοσδιορισΟέν 
διά τής άποσάσεως MAC CAR AY V. ASSOCIATED 
NEWS PAPER LIMETED (No 2)/1965, 2/N.L.R.45)
ύπ’ όψιν δέ ότι εχει προσδιορισθή ποσόν χρηματικής ίκα · 
νοποτήσεως ηθικής βλάβης μέχρι 100.000 λιρών (ήτοι
11.500.000 δσχ.) διά τής άποοάσεως LEWIS \. ASSO
CIATED NEWS PAPER LIMETED / LEWIS -V. 
DAILY TELEGRAPH LIMETED (1964/AC.234) σύν
17.000 λίρες δι’ έτερον πρόσωπον. Πιθανόν δέ νά έχει έπι- 
δικασθή καί μεγαλ.ύτερον ποσόν καθ’ όσον δέ'/ γνωρίζομε·/ 
τό σύνολον τών άποφάσεων.

Εις τήν Γαλλίαν διά τοϋ άρθρου 32 τοϋ περί τύπου νόμον 
πλήν τής ποινής διά προσβλητικόν κατά τής τιμής δήμο" 
σίευμα προβλέπεται πρόστιμο» εις βάρος τής έφημερίδο? 
άνερχόμενον άπό 15.000 έως 6.000.000 γαλλικά φράγκα 
(150.000 έως 60.000.000) δρχ. )προβλέπεται δέ καί ειδική 
σύντομος διαδικασία.

Εις τήν Γερμανίαν δέ/ ύφίστχτχι διάτχξις περί άστικής 
ευθύνης τοϋ τύπου ένεκα προσβλητικού δημοσιεύματος 
Μάλιστα τοιαύτη περίπτωσις άποκλ.είεται ύπό τής παρ. 
253 τοϋ γερμχν. Άστ. Κώδικος. ’Εν τούτοις τό γερμανικόν 
άκυρωτικόν διά τής άποφάσεως HERRENREITER (BGHZ 
26, σελ. 349 έπ.) τοϋ 1958 καί κυρίως διά τής άποφάσεως 
GINSENG - WURZEL προέβη εις διασταλτικήν ερμη
νείαν τής ώς άνω διατάξεως καί έπιδικάζε έκτοτε μεγάλα 
ποσά λόγω ήθικής βλάβης έκ προσβητικοϋ κατά τής τι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ μής δημοσιεύματος. (LOFFLER, POFSSERECHT. τομ. 
1 2α εκδ. Ι9(>!) σελ. 505).

“Ηδη δέ είε Γερμανίαν συνετάγη και προωθείται ειδικό;/ 
νομοσχέδιον περί προστασίας τής πρωσωπικύτητος έκ 
προσβλητικών κατ’ αύτής δημοσιευμάτων τό όποιον ρυ
θμίζει τήν έπί τοϋ προκειμενου αστικήν ευθύνην τοϋ τύπου. 
Μένει σήυερον έν Γεεοιυαν.α ως νιας π/.νεο κα.'η'-τ ττ ς
Μ. LOFFLER (HANDBLC11 DES PRESSEuECHTS
i 978 Jo έχουν εκ-ν.κασ'.ίη ποσά απς.ηυ.ΐω
μένα άπό 10.000 μέχρι 100.000 μάρκα (ήτοι 251 00; * 
έο>ς 2.500.UUU) παρά τήν πλήρη ανυπαρξίαν ώ.χτχξεων. 
ϊπαναλ.αμβάνομεν. καί παρά τό ότι ή τοιαύτη αποζημίωσες

τ/ς πεοανατ-ευεισ/·; οιαταιεως.ητως αποκ/.ειεται απο 
τοϋ γερμανικού Α.Κ. ’Έχει δηλονότι καταστη εκδηλος ή 
ταγκή προστασίας τοϋ Ο'.γομένου εκ προσβλητικού δημο
σιεύματος δι’ έπιδ'.κάσεως εις βάρος τής εφημερίδος τερά
στιο,·/ ποσών ως χρτυαττκής τκανοποιάσεο/ς ηθικής 3λά-
β'Έ ,

Εις ’Ιταλίαν δι’ άρθρων 11 καί 12 τοϋ περί τύπου νόμου 
προβλέπεται ή αστική εύθύνη τοϋ τύπου ρητούς δέ ή χρημα
τική ικανοποίησες ■ήθικής βλάβης αν?/ό--ως τή; βαούτητος 
τοϋ δυσοη.μιστικοΰ δημοσιεύματος. Έπί πλέον προβλέπε- 
ται καί πρόστιμο·/ τουλάχιστον 1 ()0.' >0Μ λιρεττών (μέ 
τιμή λιρέττας τοϋ έτους 1947).

Εις ’Ολλανδίαν προβλέπεται πρόστιμο·/ διά δυσφημι
στικά δημοσιεύματα ύπό τοϋ άρθρου 2ί. 1 το' Ποινικ ϋ 
Κώδικος τής χώεας ταύτης.

Εις τήν Σουηδία δι’ άρθρων 1 έι. : 5 τοϋ Ν.Ι Κεφαλαίου 
τοϋ περί τύπου νόμου (ώς έτροποποιήθη τό 1974) προβλέ- 
πονται λεπτομερώς διατάξεις περί άστικτε ευθύνης τοϋ τύ
που. Όμοια άστική εύθύνη τοϋ τύπου πρ .βλέπεται καί 
ύπό τής παραγράφου 40 τοϋ χύστριακοϋ περί τύπου νόμου 
κατά δέ τήν παρ. 29 προβλέπετε:: έπί πλέον πρόσ-ιν..ν 25.009

- .υ /ε νυ 
:-α ·ετέ"/η

αυστριακών σε/. .τ/ι:·>··. Λιά τή: παρ. 10 κι:' ί! 
αυστριακού νομ.οσχεδίου περί τύπου :ό όποιον ήδη 
εις τήν Βουλήν καί συζητεΐται προβλέπεται χ η ια.τι-ή 
ίκανοποίησις ήθικής βλάβης ποσόν 100.000 αύστ-.ιακών 
σελλινίων (ήτοι δρχ. 380.000) λόγω προσβλητικού κατά
τής τιμής όηυοσιευυατο;.

Λι’ άρθρου 18 τοϋ πεεί τύπου τής Αανί-ΐ' ποοΐλέ-
πρ-αι σύντομη καί αδάπανος διαδικασία πολιτικής αγωγής 
κατά τοϋ τύπου. Λι’ άρθρου 24 τοϋ περί τύπου νόμου τής 
Πιρτογχλλίχς, προβοέπε ται ομοίως άστική εύθύνη τΆ 
τύπου ώς καί ειδικά κατασταλτικά μέτρα (δημοσίευσες τής 
άποφάσεως). Λι’ άρθρου 28 τοϋ περί τύπου νόμου τής Μάλ
τας προβλέπεται χρηματική ίκανοποίησις αια ουσοη ιιστικο <

χεται εις 3.00ο λίρες Μάλτας (ήτοι δρχ. 420.019).
Λί Κ.Π.Λ. ώς χώρα τοϋ COMMON LAW δέ.· διαθέτει 

ειδικόν περί τύπου ·ύ;.ι/ν. Ύπό τής νομολογία" /μως (έχού- 
οης ΐσχύν νόμου κ τό σύσ-η.α τοϋτο 1
περιπ: ωσει ουσ φήμισεικ.ων 
έκόίκασις χρηματική: ίκαν

τιτ. οιατων εα .·,ϊ·χι η"r.άβης Γ/.τό-
Οε-.ς HOBOKEN PRINTING AND PUB CO V. KaHN 
SUPRA) έστω καί αν ό εκδότης δεν ένήενησεν έ,: 'όλου 
(ύποθ. CRAM V. BEN EH 177 Ν.Γ. 106. 69 Ν.Ε. 274). 
Τά ποσά τά όποια επιδικάζονται συνήθως είναι πολύ υψηλά 
(άνω τών 300.000 δολλχρίων) έά' δέ πρόκειται δι’ εφημε
ρίδα μεγάλης κυκλοφορίας ή περίπτωσις θεωρείται ιδιαι
τέρως έπιβχρυντική (περισσότερα πρόσωπα έλχβον γνώσιν 
τοϋ όυσφημιστικοϋ δημοσιεύματος), καί τό π σ'.·/ είναι 
κατά πολύ ϋψηλότερον. Δυσφημιστική ούναται νά θ.ο/ρηθή 
καί μία έπικ.εφκλίς δημοσιεύματος, (ύποθ. DORR V.U.S. 
195 U.S.13S 24 S. CT 80S). Ή σύλληψις προσώπου κατη
γορουμένου έπί εγκλήμχε. δέν δικχι-λνγαι δημοσία.;.·.,: επί 
τής ενοχής του. Τό δημοσίευμα τοϋτο θεωρείται δυσφη-
ν.ιστικόν (ύποθ. MC. CALLISTER Υ. DETROIT FREE 
CO. 76 MICH. SSJ, 43 N.W. 431),

Τέλος προβλέπεται καί ή δυνατότης τοϋ δικαστηρίου 
νά διατάξη τήν αή έπανάληψιν τής δυσσηοιίσεως (ύποθ.
JOR DAHL V. HAYGA 82 Ρ. 1079).
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Έκρίθη σκόπιμον ή κάπως λεπτομερής παρουσίασές των 
όσων ισχύουν έν προκειμένω είς τό εξωτερικόν, όιά νά άπο- 
δειχθή ότι διά τοϋ σχεδίου ή Ελλάς δεν πράττει άλλο τι 
εί μή συμμορφοΰται προς τά διεθνώς κρατούντα, Ές άλλου 
ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 10 τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεω: περί 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων ορίζει, οτι μέτρα κατά τοϋ 
τύπου προς προστασίαν τής τιμής και υπολχψεως των 
ιδιωτών δεν προσκρούουν προς την ε/.ευθεροτυπιαν.

’Επί τών επί μέρους διατάξεων τοϋ σχεδίου παρατηροϋντα1 
τά κάτωθι :

I. Διά τής 1ης παραγράφου δεν θεσπίζεται ούοεμία 
νέα διάταξις. 'Απλώς ή ήδη ΐσχύουσα τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 
48 τοϋ περί τύπου νόμου προσαρμόζεται προς τάς περί 
άδικαιοπραξιών διατάξεως τοϋ ’Αστικού Κώδ'.κος.

II. "Η παρ. 2 επαναλαμβάνει την παρ. 2 τοϋ αύτεϋ ώς 
άνω άρθρου προσδιορίζουσα άπλώς τό ποσόν εις δραχμας 
άντί τη: μεταλλικήν δοαχαής ή όποια κατηργήθη διά τοϋ
Χ.Α. 790/1970.

III. Ή παρ. 3 άπλώς επαναλαμβάνει ρύΟμισιν ήδη 
ΐσχύουσα δι’ άρθρου 40 τοϋ νόμου περί τύπου.

IV. Ή παρ. 4 είναι νέα διάταςις προβλέπουσα σύντομη 
διαδικασία. Αότη είναι απαραίτητος έπί άσκήσεως πολι
τικής άγωγής χωριστά, διά: τον άπλούστατον λόγον ότι ή 
περίπτωσις μένει ακάλυπτος, καθ’ όσον έπί άσκήσεως πο
λιτικής άγωγής ένώπιον τοϋ ποινικοϋ δικαστηρίου ή διαδι
κασία είναι συντομωτάτη συμφώνων προς τάς δικονομτκάς 
διατάξεις τοϋ Ν. 5060/1931.

λ’. Ή 5η παρ. είναι συμπληρωματική τής προηγουμένης 
καί αφορά τήν σύντομη διαδικασίαν ένώπιον του πολίτικου 
δικαστηρίου διά τήν περίπτωσιν άσκήσεως πολιτικής ά
γωγής χωριστά, έφ’ όσον ό προσβληθείς δεν έπιλέςει τήν 
όδόν τής υποβολής έγκρίσεως.

’Εάν έπιλέξη τήν τελευταίαν ή πολ. άγωγή εκδικάζεται 
ύπό τοϋ ποινικοϋ δικαστηρίου.

VI. Ή παρ. 6 προβλέπουσα τήν δημοσίευσιν τής κατα- 
ϊικασττκής άποφάσεως δεν άποτελεϊ νέα διάταςιν ήδη δι* 
άρθρου 68 τοϋ Ποιν. Κωδικός προβλέπεται τοϋτο ή παρε- 
τομένη ποινή δυνητικώς.

VII. Ή παρ. 7 αφορά τήν περίπτωσιν υποτροπής.
VIII. Ή παρ. 8 τέλος καταργεί πάσαν άλλην διάταξιν 

υθμίζουσαν οπωσδήποτε τό παρόν θέμα ήτοι το τής άστι- 
ής εύθύνης τοϋ τύπου.

Έν Άύήναις τή 19 ’Ιουνίου 19S1
Ό 'Υπουργός Πεοεδοία: Κυδ'εσνήσεως 

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ

2. Η κατά τό άρύρον 932 τοϋ ’Αστικού Κωδικός χρημα
τική ίκανοποίησις λόγω ήύ.ικής βλάβης τοϋ άδικηύέ'.τος έν. 
τίνος τών ύπό τής προηγουμένης παραγράφου προβλεπου.ενων 
πσάξεων ορίζεται. έφόσον. έτελέσύη διά τοϋ τόπου, κατά τήν 
κρίσιν τοϋ δικαττοϋ ούχί κατώτερα τών 500.000 δραχμών, 
ανεξαρτήτως τής άπαιτήτεως προς άποζημίω-'ν οιά περιου
σιακήν ζημίαν.

3. Έάν ό ιδιοκτήτης ήμερη-ίου ή περ.ιοδικοϋ έντόπ είναι 
άγνωστος. τήν εύύύνην φέρουν τά έν έδαφΐω γ τοϋ απόρου 46 
τοϋ Α.Ν. 1092/1958 «περί τόπου» άναφερόμενα πρόσωπα.

4. Αί περί ών τό παρόν άρύρον απαιτήσεις έκδικάζοντα: 
κατά τήν διαδικασίαν τών άρύρων 663 έπ. Κ. Π ο/.. Δικ.

5. Ή έκδ-ικασις τών κατά τό παρόν άρύρον αγωγών χω- 
ρεΐ ανεξαρτήτως τής άτκήιεως ποινικής διώξεως διά τήν 
αυτήν πράξήν, ώς καί τής τυχόν, δι’ οίονδήποτε λόγον, ανα
βολής ή αναστολής τής άρξαμενης ποινικής διαδικασίας. ή 
δε άποφατις τοϋ δικαστηρίου δέον όπως έκδίδετα: εντός μη- 
νός από τής κατ’ άρύρ. 281 Κ. Πολ. Αικ. πρώτη; έπ ακρο
ατηρίου συζητήσει» ς τής ύπούέσεως. 'Εάν διά τήν ζημιογόνον 
πραξιν έπελήφύη τό ποινικόν δικαστήριο·/ ή κατά τό παρόν 
άρύρον άγωγή ασκείται ένώπιον αϋτοϋ καί εκδικάζεται ύπό 
το.του υποχρεωτικό)ς μή επιτρεπόμενης έν ούδομια περιπτώ- 
σε: τής παραπομπής-της ΐίς τά πολιτικά διτ.ατνήρτα:

0. Τό δικαττήριον έφ’ ότον ή άπόφασίς του είναι καταδι- 
καττικη διαταττει ύποχρεωτικώς τήν όημοσίευσιν της είς 
τήν αυτήν ύέτιν εις ήν κατέχωρήύη τό έπιλήψιμον δημοσίευ
μα καί μέ τά αύτά τυπογραφικά στοιχεία τό άργότερον έντόπ 
τής μεύστομενης άπό τής κο,ινοποιήσεώς της είς τήν διεό- 
ύυνσιν τοϋ έντυπου μερίμνη τοϋ παύόντος. Αιά τάς ίδιας άπο
φάσεως καύορίζεται χρηματική ποινή δι’ έκάστην ήμερον 
καύοσιερήσεως δημοσ,ιεόσεως τής άποφάσεως ίση πσό; το 
πενταπλάσιον τουλάχιστον τής τιμής τών κσατικών δημο
σιεύσεων εις τον τόπον.

7. Έν περιπτωσε: υ,ποτσοπης εντο; ετου; εν πασα-οα-
φω _ κατωτατον οριον χρηματικής ικχιοποιησεως 
βλάβης διπλασιάζεται:.

S. Πάσα έτερα διάταξις ρυόμίζο.σα κατ’ άλλον 
το παρόν ύέμα καταργείται.

Έν Άύήναις τή !9 ’Ιουνίου 19SI
Ό ’Υπουργός Πσοεδσία; Κυσεονήσεως

Κ. ΣΤ ΕΦΑΧΟII ό Γ ΛΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άττιοοής εϋ-ύόνης τοϋ τόπου.

“Αρύρον μόνον.
1. Ό ιδιοκτήτης παντός έντυπου ϋποχρεοϋτα: εις πλήρη 

ιοζημιωσιν διά τήν παράνομον περιουσιακήν ζημίαν ώς καί 
ς χρηματικήν ίκανοποίησιν διά τήν ήύ-ικήν θλάσην, α: όποια 

ταιτιως έπροξενήύησαν διά δημοσιεύματος ύ·γοντος τήν 
μήν ή τήν ΰπόληύιν παντός ατόμου, έστω καί αν ή κατά τό 
τύρον 914 τοϋ Α.Κ. ϋπαιτιότης. ή κατά τό άρύρον 919 
οϋ Α.Κ. πρό-ύεσις και ή κατά τό άρύρον 920 τοϋ Α.Κ. 
-ώσις ή ΰπαίτεος άγνοια συντμεχη είς τόν συντάκτη) τοϋ 
φμοσιευματος. ή έάν ουτας είναι άγνωστος, εις τόν έκδότην 
τόν διευύυντήν συντάξεως τοϋ έντυπου.

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρύρ·ο 75 παράγρ. 

1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ νομοσχεδίου σοϋ Ύπουσγείο- 
Προεδρίας Ινυόερνήσεως «περί αστικής εύύόνης τοϋ τό
που».

Εκ τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου, διά τών 
όποιων ορίζεται ότι ό ιδιοκτήτης παντός έντυπου ϋποχρεοϋτα: 
εις πλήρη άποζηυ.ίωσιν διά τή/ παράνομον περιουσιακήν ζη
μίαν ώς καί εις χρηματικήν ίκανοποίητ·.·/ διά τήν ήύικήν 
βλάβην. α! όποια: ϋπαιτίως έπροξενήύησαν διά δημοσιεύμα
τος ύιγοντος τήν τιμήν ή τήν ύπό/.ηύ:ν πχ/ττσ ατόμου κ.λπ.. 
δέν προκαλείτα: δαπάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπο- 
‘•'.γ-σμού.

Έν Άύήναις τή 23 ’Ιουνίου 198!
Ό Γενικός Αιευύυντή;

X. -ΑΛΓΟΣ


