Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda

Τίτλος έργου: «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια
των ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου και την οικονομοτεχνική
διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda»
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. σύμβασης Έργου 80529, στο πλαίσιο της
ης
1 προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών, με
φορέα υποδοχής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΕΕ1 – Παραδοτέο κείμενο υπ’ αρ. 2
Τίτλος: Διασπορά ψευδών ειδήσεων και hoaxes στο ποινικό δίκαιο

Παραπομπή:
Δρ. Φώτιος Σπυρόπουλος (επιστημονικός υπεύθυνος) σε συνεργασία με: Ευαγγελία Ανδρουλάκη,
Αριστοτέλης Κομποθρέκας, Νικόλαος Καραγιάννης & Δρ. Βασίλειος Καραγιαννόπουλος (μέλη
ερευνητικής ομάδας), Διασπορά ψευδών ειδήσεων και hoaxes στο ποινικό δίκαιο, παραδοτέο
κείμενο υπ΄ αρ. 2 στην ΕΕ1 στο έργο «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την
(αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του
φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ), με αρ. σύμβασης Έργου 80529, στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ
για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής.

Citation:
Dr. Fotios Spyropoulos (scientific supervisor) in collaboration with: Evangelia Androulaki, Aristotelis
Kompothrekas, Nikolaos Karagiannis & Dr. Vassileios Karagiannopoulos (research team members),
Dissemination of false information and hoaxes in criminal law, deliverable scientific paper no. 2 in
WP1 of the project "Hoaxes and dissemination of false information - Research on the (in)security of
false information online and the technical – financial dimension of the phenomenon - Legal treatment
and de lege ferenda", funded by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the
General Secretariat for Research and Technology (GSRT), under grant agreement No 80529, in the
context of the 1st call for research projects HFRI to support postdoctoral researchers, Athens, Greece,
September 2019, University of West Attica.
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons
Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BYNC-ND)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Projects 4.0 (CC BYNCND)

1
ΔΡ. Φ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 2

1

Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda

Διασπορά ψευδών ειδήσεων και hoaxes στο ποινικό δίκαιο

Μέρος Α’
Η ποινική αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων στην
ελληνική έννομη τάξη

1. Εισαγωγή
1.1 Το φαινόμενο της δημόσιας παραπληροφόρησης, επίσης γνωστό ως “fake news”1
ή “hoax”2, έχει λάβει νέες διαστάσεις στην ψηφιακή εποχή και η διασπορά ψευδών
Το παρόν αποτελεί παραδοτέο κείμενο της ΕΕ1 στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα
«Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege
ferenda», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) –
General Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) σε υλοποίηση της
1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών, με
φορέα υποδοχής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αρ. σύμβασης έργου 80529.
Την ερευνητική ομάδα αποτελούν: Φώτιος Σπυρόπουλος (Δικηγόρος - οικονομολόγος, Διδάκτωρ
ποινικών επιστημών Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ποινικολόγος ΜΔΕ, εγκληματολόγος ΜΔΕ,
επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας), Vassileios Karagiannopoulos [Senior Lecturer & Head of Ethics,
Institute for Criminal Justice Studies, University of Portsmouth (UK)], Ευαγγελία Ανδρουλάκη
(Δικηγόρος, εγκληματολόγος ΜΔΕ, μέλος Δ.Σ. Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος – ΚΕ.Μ.Ε.),
Νικόλαος Καραγιάννης (Δικηγόρος, εγκληματολόγος ΜΔΕ), Αριστοτέλης Κομποθρέκας (υπ. Δρ.
Πανεπιστημίου Πατρών, μαθηματικός, ΜΔΕ Πληροφορικής) και ο Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής Δρ. Λάζαρος Βρυζίδης.
1

Για ορισμό του όρου “fake news” βλ. όλως ενδεικτικώς: Kai Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang
Tang,Huan Liu, Fake News Detection on Social Media: A Data Mining Perspective, url:
https://arxiv.org/pdf/1708.01967.pdf on 07/19/2018 and S. Zaryan, Truth and Trust: How Audiences
are Making Sense of Fake News, Lund University, 2017, pp. 6 f. & 61, url: https://lup.lub.lu.se/studentpapers/search/publication/8906886 (προσπελάστηκαν στις 07.08.2018), Lion Gu, Vladimir Kropotov,
Fyodor Yarochkin, How Propagandists Abuse the Internet and Manipulate the Public, Forward
Looking Threat Reasearch (FTR), url: https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fakenews-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.pdf (προσπελάστηκε στις 19.06.2019).
2
Βλ. ορισμό του όρου «hoax» (url: https://en.wikipedia.org/wiki/Hoax, προσπελάστηκε στις
10.08.2018): o όρος hoax χρησιμοποιείται στα αγγλικά για να περιγράψει κάτι ψεύτικο και φαίνεται
ότι προέρχεται από τις «μαγικές» λέξεις “Hocus Pocus” (φράση η οποία προσομοιάζει με τη φράση
«άμπρα κατάμπρα» που χρησιμοποιείται περισσότερο στη χώρα μας). Πιο ακριβής πάντως φαίνεται να
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ειδήσεων είναι φαινόμενο το οποίο απασχολεί πλέον και τις νομικές συζητήσεις σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Από τα αυξημένα μέτρα ελέγχου τα οποία υιοθετούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης
όπως π.χ. το “Facebook”, προκειμένου να περιορίσουν τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων3, μέχρι και το “tweet” του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
αναφορικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις του Fox News, οι οποίες δίνουν προβάδισμα
σε αντίπαλό του για τις προεδρικές εκλογές του 2020, αποτελούν “fake news”4,
αποδεικνύεται ότι πολύς λόγος γίνεται για τον κίνδυνο που προκύπτει από την
διασπορά τέτοιων ψευδών φημών και ειδήσεων – και για αυτόν τον λόγο, ενδεικτικά
χώρες όπως η Γαλλία5 και η Γερμανία6 έχουν ήδη προχωρήσει εντός του 2018 στην
ψήφιση νέων νόμων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.
Εξάλλου, η μεγάλη σημασία της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων,
ιδίως σε ό,τι αφορά τις εκλογικές διαδικασίες, οδήγησε τον Ιανουάριο του έτους 2018
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει σε Ομάδα Ειδικών Υψηλού Επιπέδου (High
Level Expert Group – HLEG) την εκπόνηση μελέτης επί των ψευδών ειδήσεων και
της διαδικτυακής παραπληροφόρησης7. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής αυτής προς το
είναι ο όρος Urban Legend (αστικός μύθος), καθώς ένα hoax είναι στην πραγματικότητα μια φήμη,
δηλαδή ένας «θρύλος» ο οποίος «περιφέρεται» και διασπείρεται μέσα στο δίκτυο.
3
Dave Lee, Matter of fact-checkers: Is Facebook winning the fake news war?, BBC News, 02
Απριλίου 2019, (https://www.bbc.com/news/technology-47779782, προσπελάστηκε 19-06-2019).
4
βλ. Harry Cockburn, Trump calls Fox 'fake news' for citing unfavourable 2020 election polls, The
Independent,
19
Ιουνίου
2019,
(https://www.independent.co.uk/news/world/americas/uspolitics/trump-fox-news-poll-fake-news-joe-biden-2020-election-us-a8963786.html, προσπελάστηκε
21-06-2019).
5
Στις 22 Δεκεμβρίου 2018 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας εξέδωσε τον νόμο αριθ. 20181202 και τον οργανικό νόμο αριθ. 2018-1201 για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των
πληροφοριών (Για το κείμενο του νόμου στην πρωτότυπη μορφή του βλ. url:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847559&categorieLien=id
&fbclid=IwAR1bXQ7K6gnVGUJN4SkTsfMFTX8BCyG-P123bLVmfWz8KXRShGEGmMttluw,
(προσπελάστηκε στις 21.06.2019).
6
Τον Ιούνιο του έτους 2017, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας (Bundestag), πέρασε το
λεγόμενο Netzwerkdurchsetzungsgesetz (στα Αγγλικά: The Network Enforcement Act, στα
Γερμανικά: Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, γνωστή επίσης
ως the Facebook Act), όπου επιχειρείται η αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης [(βλ. ανάλυση του Netzwerkdurchsetzungsgesetz στο πόνημα του Δ.
Καραγκούνη, Η επιβολή περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον νέο Γερμανικό Νόμο
περί Βελτίωσης της Νομοθεσίας στα Κοινωνικά Δίκτυα (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) Επίθεση στην
ελευθερία έκφρασης ή αναγκαίο μέσο καταπολέμησης της διαδικτυακής εγκληματικότητας;, εις: Θ.
Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό έγκλημα, σελ. 223 επ.].
7
Η μελέτη της Ομάδας Ειδικών Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HLEG report),
βρίσκεται διαθέσιμη στο url: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-levelexpert-group-fake-news-and-online-disinformation, (προσπελάστηκε 27.06.2019).
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες, στις 26.04.20188, για τις
προκλήσεις

που

ανακύπτουν

στην

αντιμετώπιση

του

φαινομένου

της

παραπληροφόρησης, ως δεύτερο σημείο εστίασης των δράσεων περιγράφεται η
ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των εκλογικών διαδικασιών. Ειδικότερα, η
ασφάλεια των εκλογικών διαδικασιών ως η βάση για τη δημοκρατία χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής καθότι τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις τακτικών
χειραγώγησης στο διαδίκτυο και παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια εκλογών σε
τουλάχιστον 18 χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ως άνω Επιτροπής.

1.2.1 Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, το θέμα της διάδοσης και διασποράς ψευδών
ειδήσεων και της παραπληροφόρησης αφορά πλέγμα διατάξεων και συγκεκριμένα
εντοπίζουμε το συγκεκριμένο ζήτημα στις διατάξεις των άρθρων 191 και 162 του
Ποινικού Κώδικα, στο άρθρο 182 του ν. 1815/1988, στο άρθρο 112 παρ. 2 του ΠΔ
26/2012 και στο άρθρο 7 του ν. 3340/2005, οι οποίες και θα αναλυθούν κατωτέρω.
1.2.2 Επιπροσθέτως, στην Ελλάδα ο κώδικας δημοσιογραφικής δεοντολογίας της
ΕΣΗΕΑ, καθιερώνει στο άρθρο 1 μια σειρά από δημοσιογραφικά καθήκοντα, η κοινή
ratio των οποίων είναι η διασφάλιση και προαγωγή, εντός δυνατών ορίων, μιας
αντικειμενικής δημοσιογραφικής πρακτικής που θα επιβεβαιώνει τον «κοινωνικό
ρόλο» του δημοσιογράφου, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση του δικαιώματος των
πολιτών σε μια σωστή πληροφόρηση, ανεξάρτητα και πέρα από τις όποιες νομικές
υποχρεώσεις επιβάλλει το Σύνταγμα και η νομοθεσία για την προστασία του
δικαιώματος αυτού.9
Περαιτέρω, δε, αξίζει να σημειωθεί ότι στον ν. 2863/200010 για το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και δη στο άρθρο 3 παρ. 2 αυτού, ορίζεται ότι η καταδίκη
με τελεσίδικη απόφαση για το έγκλημα της διασποράς δια του τύπου ψευδών

8

url: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-236-F1-EL-MAIN-PART1.PDF, (προσπελάστηκε στις 29.04.2019).
9
Χ. Ανθόπουλος, Όψεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ, Εκδ. Αρμενόπουλος, 1999, σελ. 1039, 1040 και 1041.
10
Για τον ν. 2863/2000, για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. url: https://www.enomothesia.gr/enemerose-tupos-radiophono-teleorase/n-2863-2000.html
(προσπελάστηκε
στις
25.02.2019).
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ειδήσεων, ήτοι για το έγκλημα του άρθρου 191 ΠΚ, αποτελεί κώλυμα διορισμού στη
θέση μέλους του Ε.Σ.Ρ.

2. Η διάταξη του άρθρου 191 ΠΚ11
2.1 Στο βασικότερο επίπεδο, το εν ζήτημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων
ρυθμίζεται από την (ιταλικής εμπνεύσεως12) διάταξη του άρθρου 191 του ΠΚ13, η
οποία μέχρι προσφάτως και δη μέχρι την ψήφιση του νόμου 4619/2019, είχε ως
ακολούθως:
«Άρθρο 191.
1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή καταδικάζεται όποιος
διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν
ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να ταράξουν τη δημόσια πίστη ή να κλονίσουν την
εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ή να
επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Αν η πράξη τελέστηκε
επανειλημμένα μέσω του τύπου, ο υπαίτιος καταδικάζεται σε φυλάκιση τουλάχιστον έξι
μηνών και σε χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων ενενήντα (590) ευρώ.
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης
παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.»

11

Για ενδελεχή ανάλυση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα, βλ. το σχετικό πόνημα Φ.
Σπυρόπουλου, Η διασπορά ψευδών ειδήσεων στην εποχή των “fake news”, Ανάλυση του άρθρου 191
ΠΚ ενώπιον των σύγχρονων (τεχνολογικών) προκλήσεων, Ποινική Δικαιοσύνη, εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη, 3/2019, σελ. 253 επ, αλλά και το Παραδοτέο υπ’ αριθμ. 3.
12
Βλ. Αιτιολογική Έκθεση Σχεδίου 1929/1933, Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος, Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ,
Αθήνα, 1950, σελ. 198 και Ι. Μοροζίνης, Ποινική ευθύνη ενδιάμεσων παρόχων, ιδίως φορέων μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, για fake news και προσβολές της τιμής στο διαδίκτυο, εις: Θ. Δαλακούρα,
Ηλεκτρονικό Έγκλημα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σελ. 97.
13
Όπως τροποποιήθηκε δια του ΝΔ 2493/1953 και τελικώς αντικαταστάθηκε κατά την παράγραφο 1
δια του άρθρου 2 του ΑΝ 230/1967.
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2.2 Η τροποποίηση, ωστόσο, του ποινικού κώδικα, βάσει των διατάξεων του ν.
4619/201914, επέφερε αλλαγές και στη διάταξη του άρθρου 191, με αποτέλεσμα αυτή
πλέον να έχει διαμορφωθεί ως εξής:
«Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων
1. Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο
ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή
σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη
προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην
οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι
διεθνείς τις σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή με χρηματική ποινή.
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου
τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.»

2.3. Σύμφωνα, δε, με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4619/201915 και για τις
τροποποιήσεις επί της διατάξεως του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα, αναφέρεται
ότι:
Στο έγκλημα αυτό έχει ενταχθεί το έγκλημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Στη
διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται ουσιαστικά η ισχύουσα διάταξη του ΠΚ, με δύο
ουσιώδεις διαφοροποιήσεις. Για την ολοκλήρωση του εγκλήματος δεν θεωρείται πλέον
αρκετή η διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών ικανών να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο
στους πολίτες, να ταράξουν τη δημόσια πίστη ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του
κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά απαιτείται να
προκληθεί πράγματι φόβος σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή
κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες
14

Βλ. τον ποινικό κώδικα μετά την ψήφιση του ν. 46219/2019 στο url: https://www.enomothesia.gr/kat-kodikes-nomothesias/nomos-4619-2019-phek-95a-11-6-2019.html, προσπελάστηκε
στις 19.06.2019.
15
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-poinkodeis-NEO.pdf, προσπελάστηκε στις 22.06.2019.
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πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον
τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχθούν οι διεθνείς της
σχέσεις. Καταργείται επίσης η διακεκριμένη μορφή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου
191 παρ. 1 ΠΚ. Αντιθέτως προστίθεται ως παρ. 2 η από αμέλεια τέλεση του
εγκλήματος.

2.4. Από απλή επισκόπηση της διατάξεως πριν και μετά καθίσταται ευθύς εμφανές
ότι η αιτιολογική έκθεση του ν. 4619/2019, παραλείπει να αναφέρει και να
καταστήσει εναργείς τις πραγματικές αλλαγές του άρθρου και όχι μόνο επειδή η από
αμέλεια τέλεση του εγκλήματος τιμωρούνταν ήδη και από την προγενέστερη
διάταξη16 και δη από το 1953 και δεν εισήχθη με τον ν. 4619/2019, όπως αναφέρεται
εσφαλμένως στην αιτιολογική του έκθεση.

2.5. Ενόψει του γεγονότος ότι το αδίκημα του άρθρου 191 ΠΚ έως και την ψήφιση
του ν. 4619/2019 συνετελείτο και με μόνη τη δυνατότητα17 να επέλθει ο κίνδυνος και
ότι οι τομείς της τιθέμενης σε αμφισβήτηση κρατικής ικανότητας είναι η δημόσια
ασφάλεια (δημόσια πίστη), η εξωτερική πολιτική (διεθνείς σχέσεις της χώρας), η
νομισματική πολιτική (εθνικό νόμισμα με την παλιά διάταξη, οικονομία με την νέα),
η αμυντική πολιτική (ένοπλες δυνάμεις με την παλιά διάταξη και αμυντική ικανότητα
με την νέα) και ο τουρισμός με την νέα διάταξη, για τους οποίους ασφαλώς ασκείται
(και πρέπει να ασκείται) δημόσιος έλεγχος, αλλά και αντιπολίτευση σε μια

16

Συγκεκριμένα, η δεύτερη παράγραφος αυτή, η οποία τιμωρεί την από αμέλεια τέλεση του
εγκλήματος, προστέθηκε στο άρθρο με την πρώτη μετά την ισχύ του ΠΚ τροποποίησή του από το ά. 5
του ν.δ. 2493/1953 (βλ. Ι. Μανωλεδάκης, Επιβουλή της δημόσιας τάξης, Άρθρα 183-197, 2η έκδοση,
εκδόσεις Ποινικού Δικαίου, 1994, σελ. 227 και ΑΠ 197/1961, ΠοινΧρον 1961, σελ. 467 επ., όπου και
σχετική αγόρευση Β. Σακελλαρίου).
17
Αυτή η δυνατότητα στηρίζεται στην αξιολογική έννοια της «ικανότητας των ειδήσεων» (για το ότι
πρόκειται για αξιολογική έννοια βλ. ΑΠ 1015/1981, ΠοινΧρον 1982, σελ. 300, ΟλομΑΠ 1463/1981,
ΠοινΧρον 1982, σελ. 632 επ.). Όσο και αν η κρίση γι’ αυτήν σχηματίζεται με βάση αντικειμενικά
κριτήρια, όσο και αν η υπαγωγή σ’ αυτή των γενόμενων δεκτών πραγματικών περιστατικών υπόκειται
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, δεν παύει να αποτελεί αόριστη έννοια και γι’ αυτό επικίνδυνη για την
εγγυητική λειτουργία του Ποινικού δικαίου. Βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό δίκαιο, επιτομή ΓΜ, Εκδ.
Σάκκουλα, αρ. 80, Α. Ψαρούδα – Μπενάκη, Τα αξιολογικά στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως
του εγκλήματος, Εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, 1971, σελ. 51 επ.
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δημοκρατική χώρα, γίνεται φανερό ότι η τυχόν προβληματική εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 191 ΠΚ μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη στην πράξη.
Η πολύ συχνότερη (σε σχέση με το ά. 190 ΠΚ) εφαρμογή του ά. 191 ΠΚ στην πράξη
και οι συνεχείς προς το αυστηρότερο τροποποιήσεις του18, και μάλιστα κατά την
περίοδο της δικτατορικής διακυβέρνησης της χώρας (1967-1974), δείχνουν την
τεράστια σημασία για την κρατική εξουσία.
Ωστόσο, με την εισαγωγή των τροποποιήσεων της διατάξεως και της μεταβολής της
σε έγκλημα εκ του αποτελέσματος ο νομοθέτης μας μεταθέτει στην αντίπερα όχθη
και από εκεί που η προβληματική που ανέκυπτε από την εφαρμογή του άρθρου 191
ΠΚ ήταν η περιστολή του ελεύθερου λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης, έχουμε
πλέον να αντιμετωπίσουμε μια διάταξη στην οποία θα συναντήσουμε δυσχέρειες σε
ό,τι αφορά την απόδειξη ότι όντως επήλθε ανησυχία και φόβος στους πολίτες.
Βέβαια, είναι σε κάθε περίπτωση εσφαλμένη και η εξάρτηση της διάταξης και εν
γένει της ποινικής απαξίας από την επιδραστικότητα των ειδήσεων η οποία μεταθέτει
υπέρμετρα το αξιόποινο σε μια «αφελή» συνεπειοκρατία και δίνει τη δυνατότητα να
απαλλαγεί εύκολα ο δράστης (λ.χ. σε περίπτωση που το καθεστώς της αλήθειας
αποκαταστάθηκε πολύ γρήγορα ή η τετελεσμένη προσπάθεια επιρροής του ήταν
αρκετά ανίσχυρη για να πιάσει τόπο). Εξάλλου, η διασπορά μιας ψευδούς είδησης
μπορεί να έχει έμμεσες / μακροπρόθεσμες επενέργειες (π.χ. μια δημιουργία
γενικευμένης κυνικής συνείδησης του λαού ή απώλεια της πνευματικής του
εγρήγορσης σε βάθος χρόνου). Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πράττων δεν αποθαρρύνεται
καθόλου και, συνεπώς, ενδεχομένως η γενικοπροληπτική λειτουργία της διάταξης να
καταλήγει ατελέσφορη.
Έτσι, η τροποποίηση του άρθρου 191 ΠΚ, βάσει του προτεινόμενου σχεδίου νόμου,
κινείται μάλλον σε λάθος κατεύθυνση - οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις του ά. 191
ΠΚ δεν περιγράφουν την τιμωρητέα πράξη με τρόπο που να διασφαλίζεται η
18

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αρχικό κείμενο του Ποινικού Κώδικα στη διάταξη προβλεπόταν ποινή
φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή, έφθασε – με τροποποίηση του 1969 (ν.δ. 372/1969) –
σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή (!), για να καταλήξει (όπως μετά την πρώτη
τροποποίηση από το ν.δ. 2493/1953) σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή. Ενώ
λοιπόν στο αρχικό κείμενο η προβλεπόμενη ποινή καθιστούσε τη διάταξη σιωπηρά επικουρική
απέναντι στο άρθρο 190 (που είναι έγκλημα αποτελέσματος), με τη σημερινή όψη του ά. 191 ΠΚ η
σχέση αντιστράφηκε. (βλ. Ι. Μανωλεδάκη, ό.π., σελ. 213, υποσημείωση 6).
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προστασία του κοινού από την παραπληροφόρηση. Θα πρέπει λοιπόν η διάταξη του
ά. 191 ΠΚ να αναθεωρηθεί έτι περαιτέρω και να προσδιορίζει την πράξη με βάση ένα
αποτέλεσμα συγκεκριμένης διακινδύνευσης το οποίο και θα προσδιορίζει την απαξία
της πράξης, σύμφωνα με τους όρους που χρησιμοποιούνται πλέον σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (βλ. ανωτέρω) πάντοτε υπό το πρίσμα και της νομολογίας του ΕΔΔΑ
αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης [σύμφωνα με το ά. 10 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, η
ελευθερία της έκφρασης μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα με τον νόμο 19 και την
Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ιδίως ά. 52) υπό τρεις προϋποθέσεις
[απόφαση ΕΔΔΑ PENTIKÄINEN v. FINLAND (20.10.2015)20 (§37)]: 1) ο
περιορισμός να προβλέπεται στο νόμο, 2) να έχει αποδεκτή αιτιολογία και 3) να είναι
απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία21].

19

“Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation” url:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-andonline-disinformation, προσπελάστηκε στις 21.07.2018.
20
Ολόκληρη η απόφαση στο url: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158279, προσπελάστηκε στις
23.07.2018.
21
Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ στην απόφαση “ANIMAL DEFENDERS INTERNATIONAL v.
THE UNITED KINGDOM (§100)” οι γενικές αρχές αναφορικά με την αναγκαιότητα ανάμειξης με
την ελευθερία της έκφρασης είναι οι εξής:“(i) Freedom of expression constitutes one of the essential
foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each
individual’s self-fulfillment. Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to
‘information’ or ‘ideas’ that are favorably received or regarded as inoffensive or as a matter of
indifference, but also to those that offend, shock or disturb. Such are the demands of pluralism,
tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic society’. As set forth in Article
10, this freedom is subject to exceptions, which ... must, however, be construed strictly, and the need
for any restrictions must be established convincingly ...(ii) The adjective ‘necessary’, within the
meaning of Article 10 § 2, implies the existence of a ‘pressing social need’. The Contracting States
have a certain margin of appreciation in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand
with European supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, even those
given by an independent court. The Court is therefore empowered to give the final ruling on whether a
‘restriction’ is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10.(iii) The Court’s
task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent national
authorities but rather to review under Article 10 the decisions they delivered pursuant to their power of
appreciation. This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent
State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to
look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was
‘proportionate to the legitimate aim pursued’ and whether the reasons adduced by the national
authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’.... In doing so, the Court has to satisfy itself that the
national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in
Article 10 and, moreover, that they relied on an acceptable assessment of the relevant facts ....”
Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στο url: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244
(προσπελάστηκε στις 23.07.2018).
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3. Η διάταξη του άρθρου 162 ΠΚ22
3.1. Όπως ήδη αναφέρθηκε και ανωτέρω, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο το
πρόβλημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων εξετάζεται κυρίως σε επίπεδο όπου οι
ψευδείς αυτές ειδήσεις δύνανται να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα
εκλογικών διαδικασιών23 και το πολιτικό γίγνεσθαι εν γένει.
Στο ελληνικό ποινικό δίκαιο στο ειδικό μέρος του ποινικού κώδικα και συγκεκριμένα
στο τέταρτο κεφάλαιο υφίστανται (μέχρι τις 30.06.2019) διατάξεις για τα
«Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων» - ή όπως
ορίζεται πλέον ο τίτλος του συγκεκριμένου κεφαλαίου με την τροποποίηση του
ποινικού κώδικα δυνάμει του ν. 4619/201924 «Εγκλήματα κατά των Πολιτειακών και
Πολιτικών Οργάνων και κατά του Εκλογικού Σώματος». Ανάμεσα σε αυτά είναι και
το έγκλημα του άρθρου 162 ΠΚ, το οποίο αφορά στην εξαπάτηση των εκλογέων.

3.2. Συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 162 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση
της με τον ν. 4619/2019, προέβλεπε τα εξής:

22

Αναφορικά με την ανάλυση του ά. 162 ΠΚ βλ. το άρθρο Φ. Σπυρόπουλος, Ψευδείς ειδήσεις (“fake
news”), συκοφαντικές διαδόσεις και εξαπάτηση των εκλογέων, πρακτορείο ειδήσεων
www.dikastiko.gr,
04/07/2019,
url:
https://www.dikastiko.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7/%ce%b4%cf%
81-%cf%86%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82%cf%83%cf%80%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%82%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5/ , (προσπελάστηκε στις 09.07.2019).
23
Ακόμη και στην ελληνική πολιτική σκηνή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαίνεται να υιοθετούνται
αντίστοιχες πρακτικές. Βλ. π.χ. το δημοσίευμα «Επική γκάφα στο Μεσολόγγι – Έκαναν φωτοσοπιά
αλλά μπέρδεψαν τους…χρήστες» της ενημερωτικής ιστοσελίδας npress.gr την 01.06.2019 (url:
https://www.npress.gr/dytikhellada/epiki-gkafa-sto-mesologgi-ekanan
foto/?fbclid=IwAR1jKXNao8qVl3BDu4dDELoDlM30Cg8Z1KULZek9589hGg42UaRcVlgn7mc,
προσπελάστηκε στις 27.06.2019). Χαρακτηριστικό της επιρροής της τεχνολογίας είναι πως και στη
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ως δήθεν περιβάλλον της συνομιλίας μια πλατφόρμα
διαδικτυακής επικοινωνίας, οι πραγματικοί γραφιστικοί και λειτουργικοί παράμετροι της οποίας
οδηγούν αβίαστα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη δήθεν συνομιλία δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα (βλ. τον τίτλο του δημοσιεύματος).
24
Βλ. τον ν. 4619/2019 στο url: https://collab.lawspot.gr/sites/default/files/mashup/feka/2019/fek-952019.pdf, (προσπελάστηκε 19.06.2019).
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«Άρθρο 162.
Εξαπάτηση εκλογέων.
Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο
κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από
τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και
χρηματική ποινή».

Μετά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, με τον ν. 4619/2019, η διάταξη του
άρθρου 162 ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 162.
Εξαπάτηση Εκλογέων.
Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο
κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, με αποτέλεσμα αυτός να μην
ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να ψηφίσει άκυρα ή να μεταβάλλει το εκλογικό του
φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα του άρθρου 161, τιμωρείται
με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Όπως υποστηρίζεται από την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου25 το έγκλημα
της εξαπάτησης εκλογέων από έγκλημα σκοπού, που ήταν έως σήμερα, μετατρέπεται
σε έγκλημα αποτελέσματος, για την ολοκλήρωση του οποίου πρέπει πλέον να
αποδεικνύεται ότι εξαιτίας της εξαπάτησης αυτής ο εκλογέας δεν άσκησε το εκλογικό
του δικαίωμα, ψήφισε άκυρα ή μετέβαλε το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις
εκλογές ή τα δημοψηφίσματα του άρθρου 161 ΠΚ. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι
από μεγάλο μέρος της νομικής επιστήμης, ήδη υποστηριζόταν ότι η διάταξη του

25

Βλ.
την
αιτιολογική
έκθεση
του
ν.
4619/2019
στο
url:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-poinkod-eisNEO.pdf, προσπελάστηκε 21.06.2019.
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άρθρου 162 ΠΚ λειτουργούσε ως έγκλημα εκ του αποτελέσματος, όπως θα αναλυθεί
κατωτέρω. Επιπρόσθετα, μετά την τροποποίηση του άρθρου 162 ΠΚ η φυλάκιση και
η χρηματική ποινή επιβάλλεται πλέον διαζευκτικά και όχι σωρευτικά.

3.3. Προστατευόμενο αγαθό
Αρχικώς, ήδη από τον παλαιότερο τίτλο του κεφαλαίου στο οποίο υπάγεται και το
άρθρο 162 ΠΚ (ήτοι «Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών
δικαιωμάτων») εδύνατο εύλογα να δημιουργηθεί η άποψη ότι το προστατευόμενο
έννομο αγαθό είναι τα πολιτικά δικαιώματα26. Οι διατάξεις, όμως, του κεφαλαίου Δ’
του Ποινικού Κώδικα, στο οποίο και υπάγεται το άρθρο 162, δεν προστατεύουν όλα
τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά μόνο το εκλογικό, καθώς επίσης και το δικαίωμα της
ελεύθερης συμμετοχής και δράσης μέσω πολιτικών κομμάτων. Έτσι, ο νέος τίτλος
του τέταρτου κεφαλαίου του ποινικού κώδικα, ήτοι «Εγκλήματα κατά των
Πολιτειακών και Πολιτικών Οργάνων και κατά του Εκλογικού Σώματος», είναι
μάλλον πιο ακριβής (στρέφοντας μάλιστα περισσότερο την προσοχή στους
συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία – υποψηφίους, εκλογείς, πολιτικούς
σχηματισμούς κ.α.), δίχως ωστόσο και πάλι να παρουσιάζεται ξεκάθαρα το έννομο
αγαθό που προστατεύεται και για τον ορισμό του οποίου στην ποινική επιστήμη
έχουν υποστηριχθεί διάφορες απόψεις στο παρελθόν.

26

Ως πολιτικά δικαιώματα ορίζονται όλα τα δικαιώματα των ενεργών Ελλήνων πολιτών για τη
συμμετοχή τους στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Άρα, τα πολιτικά δικαιώματα είναι τα ακόλουθα:
α) Το δικαίωμα κάθε Έλληνα, με μοναδικό κύριο περιορισμό την ηλικία, να εκλέγει και να εκλέγεται
στις βουλευτικές εκλογές (άρθρα 51 παρ. 3 και 55 Συντάγματος), β) το δικαίωμα του κάθε Έλληνα να
γίνεται δεκτός σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (άρθρα 4 παρ. 4 και 103 Συντάγματος), καθώς επίσης να
εκλέγει και να εκλέγεται στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές (άρθρο 102 παρ. 2 Συντάγματος), γ) το
δικαίωμα του κάθε Έλληνα να διορίζεται δικαστής (άρθρο 88 Συντάγματος) και να εκλέγεται ένορκος
(άρθρο 97 Συντάγματος), εφόσον διαθέτει να νόμιμα προσόντα και δ) το δικαίωμα κάθε Έλληνα να
ιδρύει και να μετέχει ελεύθερα σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 Συντάγματος) (βλ. Α. Ι Μάνεσης,
Συνταγματικά Δικαιώματα, α’ ατομικές ελευθερίες, 4η Έκδοση, εκδ. Σάκκουλα ΑΕ, 2013, σελ. 19 και
21). Επιπροσθέτως, ο Κ. Χρυσόγονος υποστηρίζει ότι: «τα πολιτικά δικαιώματα έχουν ως αντικείμενό
τους την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στον σχηματισμό της πολιτειακής βούλησης, ενώ αντίστοιχα το
κράτος υποχρεούται να ανέχεται και να υποδέχεται την παρέμβαση αυτή των πολιτών στις πιο καίριες
λειτουργίες του. Θεμελιώνεται έτσι ο status activus. Παράδειγμα αποτελεί το προβλεπόμενο στο άρθρο
51 παρ. 3 Συντ. δικαίωμα του εκλέγειν» - Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η
αναθεωρημένη Έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 30.

12
ΔΡ. Φ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 2

12

Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda

Ο Δ. Καρανίκας27 υποστηρίζει ότι προστατεύεται «η ελευθερία ασκήσεως του βασικού
δικαιώματος του ελεύθερου πολίτου του εκλέγειν, δι’ ου εκδηλούται η λαϊκή
κυριαρχία... Δια της αμέσου ή εμμέσου προστασίας του δικαιώματος τούτου
εξασφαλίζεται το ανεπηρέαστον της λαϊκής κυριαρχίας». O Ηλ. Γάφος28 υποστηρίζει
ότι «Αντικείμενον προστασίας είναι ο δημοκρατικός σχηματισμός της βουλήσεως, όστις
προστατεύεται από την νόθευσιν και εκβίασιν». Η Ελισάβετ Συμεωνίδου –
Καστανίδου29 σε μια γενικότερη θεώρηση των οικείων διατάξεων καταλήγει ότι: «Το
έννομο αγαθό, που θέλησε ο Ποινικός Νομοθέτης, να προστατεύσει στο Δ’ Κεφάλαιο
του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα είναι τα εκεί απαριθμούμενα πολιτικά
σώματα, με τις αρμοδιότητες που τους αναγνωρίζει το Σύνταγμα. Τα πολιτικά αυτά
σώματα αποτελούν για τη Δημοκρατία αυτοτελείς μονάδες αξίας, όχι με την έννοια ότι
δεν βρίσκονται σε μία διαρκή σχέση αλληλεξάρτησης, αλλά με την έννοια, ότι η αξία
τους δεν ετεροπροσδιορίζεται, αλλά αντίθετα αυτοπροσδιορίζεται από τον ρόλο τους
στη διαμόρφωση της βούλησης του κράτους».

3.4. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 162 ΠΚ
3.4.1 Με το άρθρο 162 ΠΚ, στόχος του νομοθέτη είναι να τιμωρήσει κάθε περίπτωση
νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος διά ψευδών ειδήσεων ή συκοφαντικών
διαδόσεων, καθώς κατ’ αρχάς αποβλέπει σε προστασία κάθε εκλογέα εναντίον μιας
εξαπάτησης, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την προσβολή του εκλογικού του
δικαιώματος, εμμέσως, όμως, με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου επιχειρείται
η πρόληψη εναντίον μιας νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο δεν θα
αντιστοιχεί στην πραγματική βούληση των εκλογέων30.

27

Δ. Καρανίκας, Εγχειρίδιον ποινικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 1954, σελ. 85.
Ηλ. Γάφος, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, τεύχος δ’, εκδ. Αφοί Σάκκουλα, 1963, σελ. 163,
σημείωση 1.
29
Βλ. Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, Η ποινική προστασία των πολιτικών σωμάτων στο
ελληνικό δίκαιο, Διατριβή για ΑΠΘ, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 1982,
σελ. 50.
30
Βλ. Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, ό. π., σελ. 193.
28
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Δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ενώ αντικείμενο του
εγκλήματος είναι ο εκλογέας31. Εξαπάτηση του εκλογέα επέρχεται, όταν ο δράστης
με την ενέργειά του δημιούργησε πλάνη32. Η εξαπάτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί
με οποιοδήποτε δόλιο μέσο, ικανό να δημιουργήσει εσφαλμένες απόψεις στο
παθητικό υποκείμενο της πράξης, ώστε πλέον η βούλησή του να προσδιορίζεται κατά
τον τρόπο που θέλησε ο δράστης33.

3.4.2. Ο εκλογέας εξαπατάται μέσω καταρχάς ψευδών ειδήσεων ή συκοφαντικών
διαδόσεων που αφορούν στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου34, τις οποίες ο υπαίτιος
μεταδίδει35 εμμέσως ή αμέσως στον εκλογέα, ο οποίος αδυνατεί να τις επαληθεύσει,
με σκοπό να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα. Οι ψευδείς ειδήσεις, που αφορούν
στο πρόσωπο κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου, διαφέρουν από τις συκοφαντικές
διαδόσεις αφενός κατά το ότι δεν θίγουν την τιμή και την υπόληψη του υποψηφίου
και αφετέρου γιατί αναφέρονται πάντα στο παρελθόν και δεν ανταποκρίνονται στην
αλήθεια εν γνώσει του υπαιτίου36. Συκοφαντική είναι η διάδοση ψευδών γεγονότων

31

Εκλογέας είναι αυτός που έχει δικαίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογή. Οι εκλογές μπορεί να
είναι γενικές για όλη τη χώρα ή και τοπικές, επαναληπτικές κλπ. Περιλαμβάνονται και οι
Ευρωεκλογές, (βλ. Μ. Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία – Εφαρμογή, σε επιμέλεια Α.
Μαργαρίτη, Δίκαιο & Οικονομία, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2003, σελ. 388).
Συγκεκριμένα, το δικαίωμα του εκλέγειν ορίζεται στα άρθρα 4, 5 και 6 του ΠΔ 26/2012.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης των πολιτικών
δικαιωμάτων καταργήθηκε με τον ν. 4619/2019, άρα πλέον προκειμένου να έχει κάποιος δικαίωμα
ψήφου σε συγκεκριμένη εκλογή, απαιτείται να έχει δύο προσόντα: την ιθαγένεια και την ενηλικότητα.
Από την συνταγματική ρύθμιση συνάγεται, ότι του δικαιώματος του εκλέγειν στερούνται όσοι, κατά
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία (128 ΑΚ), και συγκεκριμένα,
όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος και όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική
συμπαράσταση (βλ. Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, 3η Έκδοση, κατά το αναθεωρημένο Σύνταγμα
και τους εκτελεστικούς του νόμους, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σελ. 372 – 373).
32
Ηλ. Γάφος, ό. π., σελ. 8.
33
Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανιδου, ό. π., σελ. 194.
34
Η ιδιότητα του (ανακηρυγμένου) υποψηφίου πρέπει να υφίσταται καθ’ ον χρόνον φέρεται τελεσθέν
το αδίκημα, δηλαδή τότε που λέγονται οι ψευδείς ειδήσεις και συκοφαντικές διαδόσεις από τον υπαίτιο
(βλ. Α. Στάικο, Επίτομος Ερμηνεία Ελληνικού Ποινικού Κώδικος, τεύχος Β’, εκδ. Μ. Φραγκούλη,
1995, σελ. 164 – 165 και ΔιατΕισΕφΘεσ 282/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
35
Σύμφωνα με τον Μανωλεδάκη αναφορικά με την προϊσχύσασα διάταξη, η διάδοση των
συκοφαντιών δεν χρειάζεται να γίνεται δημόσια, απαιτείται όμως να εξακριβωθεί ο σκοπός του δράστη
να κοινοποιηθούν στο ευρύ κοινό οι συκοφαντίες αυτές. Αν τελικά οι φήμες δεν περιήλθαν σε
ευρύτερο αριθμό προσώπων, πρόκειται για απόπειρα (βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Επιβουλή της δημόσιας
τάξης, Άρθρα 183-197, 2η έκδοση, εκδ. Ποινικού Δικαίου, 1994, σελ.186 επ.).
36
Τέτοιες ψευδείς ειδήσεις είναι π.χ. ότι ο υποψήφιος πέθανε ή παραιτήθηκε (βλ. Ελισάβετ Συμεωνίδου
– Καστανίδου, ό. π., σελ. 194).
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όταν τα γεγονότα αυτά προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του υποψηφίου37.
Επίσης, το έγκλημα μπορεί να τελεστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρόσφορο να
προκαλέσει στον εκλογέα πλάνη όπως λ.χ. όταν ο εκλογέας παραπείθεται με ψευδείς
παραστάσεις ή παρασιωπήσεις αληθινών γεγονότων ότι τάχα δεν έχει δικαίωμα να
ψηφίσει ή ότι απώλεσε το δικαίωμά του αυτό ή ψηφίζοντας μεν υποψήφιο της
επιλογής του, αλλά με ψηφοδέλτιο που του χορήγησε ο δράστης, το οποίο έφερε
σημεία και στίγματα όντας άκυρο, ή ότι η ψηφοφορία έχει ήδη λήξει, δίχως αυτό να
ισχύει κ.λπ.38. Η εξαπάτηση του εκλογέα με «άλλο τρόπο» μπορεί να στρέφεται και
κατά ενός πολιτικού κόμματος και δεν απαιτείται να κατευθύνεται εναντίον
συγκεκριμένου υποψηφίου39.

3.4.3. Όπως και στην περίπτωση του άρθρου 191 ΠΚ, το έγκλημα του άρθρου 162
ΠΚ μετατρέπεται σε έγκλημα εκ του αποτελέσματος, βάσει των νέων διατάξεων του
ν. 4619/2019. Ωστόσο, δέον να αναφερθεί ότι η Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου40 σε σχετική ανάλυση της παλιάς μορφής του άρθρου, υποστηρίζει ότι:
«Φαίνεται ότι η αντικειμενική υπόσταση του άρθρου πληρούται με την εξαπάτηση, τη
δημιουργία της πλάνης στον εκλογέα, άσχετα αν τελικά, εξαιτίας αυτής του της πλάνης,
άσκησε ή όχι το εκλογικό του δικαίωμα ή το άσκησε κατά συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο,
το πότε και αν δημιουργήθηκε πλάνη στον εκλογέα είναι στοιχείο υποκειμενικό, το
37

Γεγονοτική – ψυχολογική έννοια της τιμής είναι αρχικώς η εξωτερική τιμή, η οποία ορίζεται ως η
παράσταση ή η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι γενικά στην κοινωνία για την αξία ενός ορισμένου
προσώπου, με άλλα λόγια η εκτίμηση που απολαμβάνει πραγματικά στην κοινωνία αυτό το πρόσωπο,
το κύρος του ή η φήμη του. Περαιτέρω, γεγονοτικές και ειδικότερα ψυχολογικές είναι και οι εξής
μορφές τιμής: α) η περί τιμής συνείδηση, δηλαδή η παράσταση που έχει ένα πρόσωπο για την ίδια του
την αξία, ή ακόμη για την γνώμη που έχουν οι άλλοι για την αξία αυτή και β) το περί τιμής
συναίσθημα, δηλαδή η θέληση του ατόμου να διατηρεί και να έχει γενικότερα την αξία του και την
εκτίμηση των άλλων για την αξία αυτή. Οι δύο αυτές έννοιες τιμής λέγονται «υποκειμενικές».
Αντίθετα, αξιολογική έννοια της τιμής είναι η αξία που έχει πραγματικά ένα άτομο. Το δικαστήριο
πριν εξετάσει αν μια πράξη προσέβαλε το έννομο αγαθό της τιμής ενός ατόμου πρέπει να εξακριβώσει
αν και σε ποιο βαθμό υφίσταται το έννομο αγαθό αυτό. Αν ως βάση τεθούν οι γεγονοτικές έννοιες,
όπως είναι και ορθότερο, το δικαστήριο θα πρέπει να διαπιστώσει πώς αξιολογούν τον εκάστοτε
παθόντα τα διάφορα μέλη της κοινωνίας, ή τι ιδέα έχει ο ίδιο για τον εαυτό του ή σε ποιο βαθμό
ενδιαφέρεται να διατηρηθεί η καλή γνώμη των άλλων για αυτόν (βλ. Δ. Σπινέλης, Ποινικό Δίκαιο,
Ειδικό Μέρος, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Εγκλήματα κατά της Τιμής, άρθρα 361 – 369 ΠΚ, εκδ.
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982, σελ. 11 – 12).
38
Σ. Παππάς και Ε. Καμπέρου –Ντάλτα σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία κατ’ άρθρο,
Νομική Βιβλιοθήκη, 3η έκδοση, 2018, Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών
δικαιωμάτων, σελ. 162.
39
Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, ό. π., σελ. 194.
40
Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, ό. π., σελ. 195.
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οποίο δεν μπορεί να διακριβωθεί αν δεν υλοποιηθεί σε κάποια πράξη ή παράλειψη».
Με την άποψη αυτή φαίνεται να ταυτίζονται και οι Δ. Καρανίκας 41 και Ηλ. Γάφος42
και καταλήγουν ότι το τετελεσμένο έγκλημα της εξαπάτησης εκλογέων προϋποθέτει
την επέλευση δύο αποτελεσμάτων: της δημιουργίας πλάνης στον εκλογέα και της
αποχής από την ψηφοφορία ή της ψηφοφορίας κατά συγκεκριμένο τρόπο.
Έτσι, η διάταξη του άρθρου 162 ΠΚ φαίνεται ότι λειτουργούσε εξαρχής ως έγκλημα
εκ του αποτελέσματος και οι θεωρητικοί του ποινικού δικαίου είχαν ήδη διαπιστώσει
τούτο.

3.5. Η υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρθρου 162 ΠΚ.
Το έγκλημα του άρθρου 162 ΠΚ τιμωρείται όταν τελείται με δόλο, τουλάχιστον
ενδεχόμενο43 (άρθρα 26 παρ. 1, 27 παρ. 1 ΠΚ). Με την μεταβολή του αδικήματος του
άρθρου 162 ΠΚ, σε έγκλημα αποτελέσματος44, βάσει του ν. 4619/2019, η
υπαιτιότητα πρέπει να καλύπτει και το αποτέλεσμα45.

41

Δ. Καρανίκας, ό. π.
Ηλ. Γάφος, ό. π.
43
Χρ. Χ. Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 55 - 61,
όπου αναλύονται οι διαφορές μεταξύ ενδεχόμενου δόλου και αμέλειας και συμπερασματικά ορίζεται
ότι: «Ο δόλος και η αμέλεια, ως μορφές εσωτερική συμμετοχής, συγκροτούν μια συνεχώς
μεταλλασσόμενη αλληλουχία συμπεριφορών. Πρόκειται για μια εσωτερική συμμετοχή που μεταβάλλεται
κατά περιεχόμενο, ανάλογα με το βαθμό της. Η μεταβολή αυτή δεν συντελείται απότομα αλλά βαθμιαία,
σταδιακά και ανεπαίσθητα. Μεταξύ δόλου και αμέλειας δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο. Μεταξύ τους
υπάρχει μια αξιολογική σχέση διαβάθμισης (normative Stufenverhaltnis), από την οποία προκύπτει ότι
όσο πιο έντονη είναι η εσωτερική συμμετοχή στην πρόκληση του αποτελέσματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η
κοινωνική αποδοκιμασία της πράξης». Αντίστοιχα και Ν. Ανδρουλάκης, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος,
Θεωρία για το Έγκλημα, Δίκαιο & Οικονομία, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2000, σελ. 257 και 271,
όπου αναφέρει ότι: «Στην επιστήμη διακρίνονται, ανάλογα με την εκάστοτε διασκευή και εμφάνιση των
συστατικών της έννοιας του δόλου, τα ακόλουθα τρία είδη του: Η επιδίωξη (αλλιώς «άμεσος δόλος
πρώτου βαθμού»), ο άμεσος δόλος (ή «άμεσος δόλος δεύτερου βαθμού») και ο ενδεχόμενος δόλος» και
«Ενδεχόμενος δόλος πρόκειται οσάκις ο δράστης έλαβε σοβαρά υπόψη του το ενδεχόμενο πραγμάτωσης
της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος και, αφού το στάθμισε με ό,τι επιδίωκε μέσω της πράξης
του, έκρινε το τελευταίο ως τόσο σημαντικό, ώστε, έστω και αν το αξιόποινο αποτέλεσμα δεν ήταν γι’
αυτόν ούτε επιδοκιμαστέο ούτε απολύτως αδιάφορο, αλλ’ αντιθέτως αντιπαθές, αποφάσισε να
προχωρήσει στην πράξη, απλώς ελπίζοντας – ευχόμενος ότι τελικά δεν θα επέλθει». Τέλος, και ο Λ.
Κοτσαλής, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος Ι, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006, σελ. 502 και
υποσημείωση 401, ότι: «Ο δόλος ως στοιχείο της ενοχής είναι η γνώση και η βούληση πραγμάτωσης της
αντικειμενικής υπόστασης» και «Ως δόλος με την έννοια την οποία προσδίδει σε αυτόν το άρθρ. 27 ΠΚ,
νοείται η ψυχική κατάσταση του δράστη που γνωρίζει τα κατά νόμο απαρτίζοντα την έννοια κάποιας
αξιοποίνου πράξεως περιστατικά και θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωσή τους».
44
Έγκλημα αποτελέσματος υπάρχει όταν η αντικειμενική υπόσταση δεν εξαντλείται σε μία
συμπεριφορά, αλλά προϋποθέτει μιαν επενέργεια επί υλικού αντικειμένου, από την οποία επέρχεται
42
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3.6 Συρροή του εγκλήματος του άρθρου 162 ΠΚ με άλλα εγκλήματα
3.6.1. Η διάταξη συρρέει αληθινά με την συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ).
Στην περίπτωση, βέβαια, του εγκλήματος του άρθρου 162 ΠΚ οι συκοφαντικές
διαδόσεις απαιτείται να στρέφονται άμεσα κατά του προσώπου του υποψηφίου. Δεν
αρκεί, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της δυσφήμησης και της συκοφαντικής
δυσφήμησης (362 και 363 ΠΚ), τα ψευδή περιστατικά να ανάγονται σε άτομα του
συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος του υποψηφίου46.
Εξάλλου, ειδικότερα, για την περίπτωση των εγκλημάτων κατά της τιμής και δη
αυτού της συκοφαντικής δυσφήμησης, φαίνεται να προκύπτει πρόβλημα εφαρμογής
της διάταξης του άρθρου 363 ΠΚ, στην συχνή πλέον περίπτωση να αποδίδεται σε
κάποιο δημόσιο πρόσωπο μια δήλωση στην οποία δεν έχει προβεί. Το ζήτημα που
υπάρχει έγκειται στο αν η ψευδής αναφορά περί του γεγονότος ότι έλαβε χώρα
συγκεκριμένη δήλωση από συγκεκριμένο πρόσωπο θίγει την τιμή αυτού που δήθεν
προέβη στη δήλωση αυτή, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία το περιεχόμενό
της είναι απλώς αξιολογικά ουδέτερο ή μη σύμφωνο με τις γενικότερες πολιτικές,
ιδεολογικές ή κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του47.
Σύμφωνα με τη γερμανική νομολογία, «ακόμη και σε περιπτώσεις που η εξωτερίκευση
μπορεί να δημιουργήσει αναστάτωση σε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες εις βάρος του
φερόμενου ως υποκειμένου της, δεν μπορεί να γίνει λόγος για προσβολή της τιμής του,
εφόσον η εξωτερίκευση είναι σύμφωνη με τις αξιολογήσεις της έννομης τάξης». Κατά
την αντίθετη άποψη, χρήζει συνεκτίμησης και το ηθικό σκέλος που φέρει έκαστο
πρόσωπο καθώς και η παράσταση που επιθυμεί ο ίδιος ο φορέας του εννόμου αγαθού

και μια μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο, τουλάχιστον νοητά διακριτή κατά τόπο και χρόνο από τη
συμπεριφορά που την προκάλεσε. Χρ. Χ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος Ι, Δίκαιο &
Οικονομία, εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ. 146
45
βλ. Χρ. Χ. Μυλωνόπουλος, ό. π., σελ. 147.
46
Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, ό. π., σελ. 197.
47
Ι. Μοροζίνης, Ποινική ευθύνη ενδιάμεσων παρόχων, ιδίως φορέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
για fake news και προσβολές της τιμής στο διαδίκτυο, εις: Θ. Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, εκδ.
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σελ. 100.
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της τιμής να δηλώνει δημοσίως, καθώς και οι συνέπειες της ψεύτικης δήλωσης για
την άποψη που έχουν οι αποδέκτες της ψευδούς αυτής δήλωσης. 48

3.6.2 Αληθινά συρρέει το άρθρο 162 ΠΚ και με την διάταξη του άρθρου 191 ΠΚ49,
για την διασπορά ψευδών ειδήσεων50, καθώς παρότι τα δύο εγκλήματα προσιδιάζουν
σε αρκετά σημεία, με το άρθρο 191 ΠΚ να φέρεται ως γενική διάταξη και το άρθρο
162 ΠΚ ως ειδική, τα έννομα αγαθά που προστατεύονται από τις δύο αυτές διατάξεις
διαφέρουν. Συγκεκριμένα, το έννομο αγαθό που προσβάλλεται από το έγκλημα του
άρθρου 191 ΠΚ είναι η δημόσια τάξη (σε συγκεκριμένες μάλιστα εκφάνσεις της:
οικονομία, τουρισμός, αμυντική ικανότητα της χώρας και διεθνείς σχέσεις της χώρας)
και μάλιστα μέχρι και την τροποποίηση του ποινικού κώδικα ήταν η δυνητική και
μόνο διακινδύνευσή της. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι ενδεχομένως θα έπρεπε
συγκεκριμένα αυτές οι δύο διατάξεις να είχαν συμπτυχθεί σε μία, ιδιαιτέρως αν
ληφθεί υπόψη ότι ο βασικός λόγος που συζητείται τόσο το θέμα των ψευδών
ειδήσεων και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ακριβώς η επιρροή τους
σε εκλογικά αποτελέσματα51, τα οποία ενίοτε συναρτώνται και με τα προστατευτέα
από το άρθρο 191 ΠΚ ειδικότερα στοιχεία.

3.7. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

48

Ι. Μοροζίνης, ό. π., σελ. 101
Κατά τη διάταξη του άρθρου 191 παρ. 1 του ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4619/2019: «1.
Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις με
αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία
προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με
κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να
διαταραχθούν οι διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή με χρηματική ποινή.
2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της πράξης της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με
χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας».
50
Για ανάλυση του άρθρου 191 ΠΚ βλ. το πόνημα εμού του ιδίου [Φ. Σπυρόπουλος, Η διασπορά
ψευδών ειδήσεων στην εποχή των “fake news”, Ανάλυση του άρθρου 191 ΠΚ ενώπιον των σύγχρονων
(τεχνολογικών) προκλήσεων, Ποινική Δικαιοσύνη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 3/2019, σελ. 288 επ.].
51
Όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, τον Ιανουάριο του έτους 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε
Ομάδα Ειδικών Υψηλού Επιπέδου (High Level Expert Group – HLEG) την εκπόνηση μελέτης επί των
ψευδών ειδήσεων και της διαδικτυακής παραπληροφόρησης, η οποία και ανέφερε σε ανακοίνωσή της
ότι έχουν εντοπιστεί τακτικές χειραγώγησης στο διαδίκτυο και παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια
εκλογών σε τουλάχιστον 18 χώρες.
49
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3.7.1 Σύμφωνα με την προγενέστερη διάταξη του άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας (ΚΠΔ) και με τους Σ. Παππά και Ε. Καμπέρου –Ντάλτα52 δικαίωμα
παράστασης πολιτικής αγωγής είχε ο εκλογέας, του οποίου το εκλογικό δικαίωμα
προσβλήθηκε όχι όμως και ο υποψήφιος, ο οποίος υπέστη εκλογική ζημία από τον
παράνομο επηρεασμό του εκλογέα (ΑΠ 341/1962 ΠοινΧρ 1963, 34).
3.7.2 Ωστόσο, ο Μ. Μαργαρίτης53 υποστηρίζει ότι προς άσκηση πολιτικής αγωγής
νομιμοποιείται και ο εκλογέας του οποίου προσβλήθηκε η ελευθερία άσκησης του
εκλογικού δικαιώματος και ο υποψήφιος που υπέστη εκλογική ζημία.
Η άποψη του Μ. Μαργαρίτη μάλλον ήτο και η πιο ορθή, καθώς συνάδει περισσότερο
με την κρατούσα άποψη54 των τελευταίων ετών, βάσει της οποίας το κριτήριο για την
δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής είναι αν το δικαίωμα ή το συμφέρον πού
προσβλήθηκε ανήκει στη σφαίρα προστασίας του κανόνα δικαίου πού παραβιάστηκε,
όπου, δηλαδή, εκτός από το κρατικό ή κοινωνικό έννομο αγαθό προσβάλλεται και
ορισμένο ατομικό δικαίωμα ή συμφέρον. Εφόσον η απάντηση στο ερώτημα αυτό
είναι καταφατική, τότε και η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής είναι
ανοιχτή, επειδή στην περίπτωση αυτή ο φορέας του ατομικού εννόμου αγαθού πού
συν-προστατεύεται από την αντίστοιχη ποινική διάταξη και ανήκει στη σφαίρα
προστασίας του κανόνα δικαίου, υφίσταται άμεση ζημία και όχι έμμεση. Η
ιδιομορφία συνίσταται στο ότι δεν διερευνάται το αντικείμενο και η σφαίρα
προστασίας του κανόνα δικαίου που παραβιάστηκε ως ποινικού νόμου αλλά ως
κανόνα

του

αστικού

δικαίου,

του

οποίου

η

προσβολή

γεννά

αξιώσεις

αποζημιώσεως55. Εν προκειμένω, είναι προφανές ότι οι «ψευδείς ειδήσεις ή
συκοφαντικές διαδόσεις … ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου», διατύπωση
η οποία θεμελιώνει το γεγονός ότι ο υποψήφιος μπορεί να είναι τουλάχιστον αμέσως
ζημιωθείς αν όχι και αυτός παθών εκ του εγκλήματος. Επιπρόσθετα, και από την ίδια
τη διατύπωση της διάταξης αλλά κυρίως και από την αλλαγή του τίτλου του
κεφαλαίου στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη διάταξη, ήτοι «Εγκλήματα κατά
των Πολιτειακών και Πολιτικών Οργάνων και κατά του Εκλογικού Σώματος» (βλ.
52

Σ. Παππάς και Ε. Καμπέρου –Ντάλτα, ό.π., σελ. 1169.
Μ. Μαργαρίτης, ό.π., σελ. 390.
54
Βλ. Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, 2015, σελ.
83.
55
Βλ. Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ό.π., σελ. 83.
53
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παρ. 2.1), είναι, θεωρώ, σε επίπεδο μάλιστα γραμματικής ερμηνείας ότι ο ίδιος ο
νομοθέτης μετατρέπει πια τη θεώρησή του για τα συγκεκριμένα εγκλήματα
περιορίζοντας

αν

όχι

αποδυναμώνοντας

εντελώς

το

χαρακτήρα

των

προστατευόμενων έννομων αγαθών ως υπερατομικά.
Βάσει των τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4620/201956, στον Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, η παράσταση πολιτικής αγωγής μετονομάστηκε σε παράσταση προς
υποστήριξη της κατηγορίας και σύμφωνα με το νέο άρθρο 63 του ΚΠΔ: «Οι
δικαιούμενοι κατά τον αστικό κώδικα σε αποζημίωση ή αποκατάσταση από το έγκλημα
ή σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ακόμη και όταν
από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση
της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο πρόσωπο,
μπορούν να παραστούν στο ποινικό δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας...»
Κατά συνέπεια τούτων, φαίνεται και από την νέα διάταξη του άρθρου 63 ΚΠΔ ότι
μάλλον επικρατεί η ως άνω αναλυθείσα άποψη και εφόσον προσβάλλεται
συγκεκριμένο ατομικό αγαθό και από την προσβολή του οποίου θεμελιώνεται αστική
αξίωση, επιτρέπεται η παράσταση στην ποινική δίκη– πλέον για υποστήριξη της
κατηγορίας –, ακόμα κι όταν η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης περιορίζεται σε τρίτο πρόσωπο.

3.7.3 Ερμηνευτικό ζήτημα δύναται να υπάρξει με το εάν πολιτικό κόμμα ή πολιτικός
σχηματισμός μπορεί να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας διά
των νομίμων εκπροσώπων του.
Τα πολιτικά κόμματα ιδρύονται με την υποβολή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
της ιδρυτικής τους δήλωσης, του καταστατικού και της ιδρυτικής διακήρυξης,
υπογεγραμμένη από το προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό διακοσίων πολιτών με
δικαίωμα ψήφου, καθώς και της γνωστοποίησης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
του ονόματος και του εμβλήματός τους57. Με τη διαδικασία αυτή σηματοδοτείται η
56

Για συγκριτική επισκόπηση των διατάξεων, βάσει των τροποποιήσεων του ν. 4620/2019 βλ.
https://www.lawspot.gr/sites/default/files/images/nea/kpd-final.pdf, (προσπελάστηκε στις 27.08.2019).
57
Άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του ν. 3023/2002.
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έναρξη της νόμιμης λειτουργίας κάθε πολιτικού κόμματος και συνεπώς το πολιτικό
κόμμα αποκτά «αυτοθρόως»58 νομική προσωπικότητα. Με τον ν. 3023/2002 το
πολιτικό κόμμα αναγνωρίζεται, άρα, ως νομικό πρόσωπο, δηλαδή ως ένωση
προσώπων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου, συνταγματικά κατοχυρωμένου,
σκοπού, αποκτά ικανότητα δικαίου και καθίσταται φορέας δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων59.
Έχει ήδη κριθεί από τη νομολογία (πριν καν τη διασαφήνιση του ζητήματος για
νομική προσωπικότητα των κομμάτων από τον ν. 3023/2002) ότι τα πολιτικά
κόμματα είχαν τη δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής (πλέον δυνατότητα
παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας) και γενικότερα να είναι διάδικοι ως
υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατ’ άρθρο 62 εδ. β’ καθώς και κατ’
άρθρο 64 παρ. 3 ΚΠολΔ60.
Εν προκειμένω, σύμφωνα με την Α. Ψαρούδα – Μπενάκη, πολιτικώς ενάγων
παρίσταται

ο

φορέας

του

προσβαλλόμενου

εννόμου

αγαθού61-

το,

δε,

προστατευόμενο από τη διάταξη έννομο αγαθό αφορά και τα πολιτικά όργανα (βλ.
παρ. 2.1 ανωτέρω). Άρα, τα πολιτικά κόμματα μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν
φορείς του προσβαλλόμενου από τη διάταξη εννόμου αγαθού και συνεπώς να
δηλώσουν και εδώ παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του δράστη του
εγκλήματος που προβλέπεται στο άρθρο 162 ΠΚ. Εξάλλου, το άρθρο αναφέρεται σε
«ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου
υποψηφίου» και είναι προφανές ότι στις εκλογές θέτουν υποψηφιότητα και νομικά
πρόσωπα τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως πολιτικά κόμματα με τη διαδικασία που
αναφέρθηκε ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση, αντίστοιχα θεωρώ ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και τη
δυνατότητα συνδυασμών σε δημοτικές, κοινοτικές ή περιφερειακές εκλογές να

58

Βλ. και απόφαση 590/2009 του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Βλ. και Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής
Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των
οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» της 3 ης Ιουνίου 2002, σ. 11.
60
Βλ. ΑΠ531/1980, ΠοινΧρ 1980, σελ. 740 (σε άλλης φύσεως υπόθεση, βέβαια).
61
Βλ. Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, όπ. π., σελ. 262-263.
59
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παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας, δυνάμει των άρθρων 62 εδ. β’ και 64
παρ. 3 ΚΠολΔ.62

3.7.4 Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι θεμελιώδες
αίτημα της ποινικής δίκης είναι η διαρκής αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας από
τότε που ο Εισαγγελέας καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορείται την τέλεση
εγκλήματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Ως προς την αναζήτηση της
ουσιαστικής αλήθειας, ο πολιτικώς ενάγων φαίνεται να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο
στην ποινική δίκη63. Ρόλο ο οποίος έχει ενταθεί βάσει των νέων διατάξεων του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και που δε θα μπορούσε να υποκατασταθεί από την
απλή κλήτευση αυτού να καταθέσει απλώς ως μάρτυρας κατηγορίας, πολλώ δε
μάλλον στις περιπτώσεις που τίθεται θέμα προσβολής της τιμής και της υπόληψης
αυτού, όπως στο άρθρο 162 ΠΚ.

3.8. Νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 162 ΠΚ και τα όρια στην ερμηνεία του.
3.8.1. Οι περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης είναι
ελάχιστες καθώς η εφαρμογή του άρθρου 162 ΠΚ δοκιμάζει κάθε φορά τα όριά της
στο κατοχυρωμένο συνταγματικά (άρθρο 14 του Συντάγματος), καθώς και σε
ευρωπαϊκό (άρθρο 10 της ΕΣΔΑ) και διεθνές επίπεδο (άρθρο 19 ΔΣΑΠΔ) 64 δικαίωμα
του πολίτη να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του και να κρίνει τη συμπεριφορά και την
ιδεολογία των πολιτικών του αντιπάλων.

62

Θα πρέπει βέβαια αυτή η συσσωμάτωση προσώπων να έχει μια έστω υποτυπώδη εσωτερική
οργάνωση και συναλλακτική δραστηριότητα [βλ. Ν. Αποστολίδης, Το δικαίωμα παράστασης πολιτικής
αγωγής στην ποινική δίκη (θεμελίωση - δικονομικές προϋποθέσεις ενάσκησης), εκδ. Σάκκουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010,σελ. 169].
63
Βλ. Παναγιώτης Σίσκος, Διατυπώσεις Παράστασης Πολιτικής Αγωγής –μία προσπάθεια ενατένισης
των τύπων υπό το πρίσμα της ουσίας, Νομική Εφημερίδα Curia.gr (url: https://curia.gr/diatiposeisparastasis-politikis-agogis-mia-prospatheia-enatenisis-ton-tipon-ipo-to-prisma-tis-ousias/,
προσπελάστηκε 28.06.2019).
64
Το άρθρο 19 του ΔΣΑΠΔ προβλέπει ότι «κάθε πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα της γνώμης χωρίς
παρεμβάσεις» και «ο καθένας θα έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό θα
περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών όλων των ειδών,
ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, εγγράφως ή σε έντυπη μορφή, σε μορφή τέχνης ή με οποιοδήποτε
άλλο μέσο της επιλογής του».
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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΑΣ65, Έλληνα υπηκόου, μουσουλμάνου το
θρήσκευμα, που μετείχε στις ελληνικές κοινοβουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του
1989 ως υποψήφιος βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ροδόπης, ανήκων στο
πολιτικό κόμμα “Guven” («πίστη»), το οποίο εκπροσωπούσε τμήμα της
μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Τελικά εξελέγη βουλευτής, αλλά
δεν κατέστη δυνατός ο σχηματισμός Κυβέρνησης και προκηρύχθηκαν νέες εκλογές
για το Νοέμβριο του 1989, στις οποίες ο προσφεύγων σκόπευε να θέσει πάλι
υποψηφιότητα. Ενόψει των εκλογών αυτών ο ΑΣ δημοσίευσε διάφορα κείμενα στην
εφημερίδα “Guven”, την οποία εξέδιδε ο ίδιος, και διένειμε προκηρύξεις εκθέτοντας
εκεί τις δυσάρεστες, κατά την άποψή του, εμπειρίες της «τουρκικής», όπως την
αποκαλούσε, κοινότητας της Δυτικής Θράκης ως απόρροιας της συμπεριφοράς των
πολιτικών κομμάτων της χώρας έναντι των μουσουλμάνων. Στα εν λόγω
δημοσιευθέντα ή διανεμηθέντα σε ολόκληρη την εκλογική περιφέρεια Ροδόπης
κείμενα ο ΑΣ χαρακτήριζε την εκλογή του ως ιστορική νίκη για τη μουσουλμανική
κοινότητα και καλούσε τους νέους μουσουλμάνους να αποτινάξουν την αδικία, την
καταπίεση, τις διακρίσεις και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που τους είχαν
επιβληθεί από τα πολιτικά κόμματα και από τους χριστιανούς εν γένει. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι χαρακτηριστικό σε όλα αυτά τα κείμενα ήταν η χρησιμοποίηση των
όρων

«Τούρκοι»

και

«τουρκική

κοινότητα»

αντί

«μουσουλμάνοι»

και

«μουσουλμανική κοινότητα», καθώς και ο τονισμός των διακρίσεων μεταξύ
«Τούρκων» και «Ελλήνων» χριστιανών, παρουσιάζοντας τους τελευταίους και τα
πολιτικά τους κόμματα ως υπεύθυνους για τα προβλήματα των μουσουλμάνων.
Συνεπεία της κυκλοφορίας των ανωτέρω κειμένων ο ΑΣ παραπέμφθηκε στο
ακροατήριο του Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, με την κατηγορία της εξαπάτησης
εκλογέων και της διατάραξης της κοινής ειρήνης λόγω διέγερσης πολιτών σε
αμοιβαία διχόνοια (άρθρα 162 και 192 αντίστοιχα του Ποινικού Κώδικα). Η υπόθεση
εκδικάστηκε στις 25 Ιανουαρίου 1990 και ενώπιον του ακροατηρίου ο ΑΣ
ισχυρίστηκε προς απόκρουση της κατηγορίας ότι πρόθεσή του δεν ήταν να
διαταράξει την κοινή ειρήνη και να προκαλέσει την διχόνοια των μουσουλμάνων
65

Μ. Παπά, Η υποχρέωση εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων πριν από την άσκηση ατομικής
προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ανθρώπου (με αφορμή την
απόφαση ΑΣ κατά Ελλάδας), Επιστημονική Επετηρίδα ΔΣΘ, 2003, σελ. 261 και 262.
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έναντι των χριστιανών, αλλά να καταδικάσει την καταπίεση της μουσουλμανικής
κοινότητα εκ μέρους των κρατικών οργάνων και να επιστήσει την προσοχή επί των
προβλημάτων των μελών της κοινότητας αυτής. Εξάλλου, όπως τόνισε, ο όρος
«τουρκική κοινότητα» για το χαρακτηρισμό των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης
χρησιμοποιούνταν επανειλημμένα ακόμα και από διοικητικές και δικαστικές αρχές
της χώρας. Τελικά το Πλημμελειοδικείο Ροδόπης έκρινε τον ΑΣ αθώο για το αδίκημα
της εξαπάτησης εκλογέων (άρθρο 162 ΠΚ), αλλά τον καταδίκασε για διάπραξη του
αδικήματος της διατάραξης κοινής ειρήνης σε φυλάκιση 18 μηνών.
Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενδεικτική και για το κρίσιμο της ορθής εφαρμογής
των διατάξεων αυτών καθώς για την περίπτωση αυτή σημειώθηκαν επεισόδια εκ
μέρους μουσουλμάνων στην Κομοτηνή, με αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός
χριστιανού και την καταστροφή πολλών καταστημάτων66.

3.8.2. Αντίστοιχα, σε περίπτωση όπου είχαν υποβληθεί εγκλήσεις - μηνύσεις για
συκοφαντικές διαδόσεις για υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους συγκεκριμένης
παράταξης, με διάταξή του αρχικώς ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας και εν
συνεχεία ο Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης67, έθεσαν αυτές στο αρχείο,
καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 162 ΠΚ.
Συγκεκριμένα, η διάταξη του Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι:
«Προϋπόθεση της πραγμάτωσης της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της
εξαπάτησης εκλογέων, τετελεσμένου και σε απόπειρα, είναι ότι οι ψευδείς ειδήσεις και
συκοφαντικές διαδόσεις ή άλλες πράξεις στρέφονται κατά προσώπου που είναι
υποψήφιος σε βουλευτικές ή νομαρχιακές ή δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές, δηλαδή
έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την εκλογική
νομοθεσία» και προχώρησε σε απόρριψη των προσφυγών επί των εξίσου
απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, καθώς οι καθ’ ων
δεν ήσαν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά το χρόνο που έλαβε χώρα η
καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεδομένου ότι δεν είχε γίνει ακόμη η ανακήρυξη του
συνδυασμού τους από το Πρωτοδικείο Βέροιας.
66
67

Μ. Παπά, ό.π., σελ. 262.
βλ. ΔιατΕισΕφΘεσ 282/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
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3.9. Συμπερασματικά
3.9.1. Όπως αναφέρεται και από τον Ζαν – Ζακ Ρουσσώ68: «ο λαός δεν διαφθείρεται
ποτέ, συχνά όμως γελιέται …». Το άρθρο 162 ΠΚ περιλαμβάνεται στα εγκλήματα του
τέταρτου κεφαλαίου του ποινικού κώδικα, των οποίων κοινό χαρακτηριστικό
γνώρισμα είναι η παρεμπόδιση της, κατά τους κείμενους νόμους, ελεύθερης και
γνήσιας εκδηλώσεως της λαϊκής θελήσεως. Αντίστοιχη διάταξη του γερμανικού
ποινικού κώδικα (STGB) είναι η παράγραφος 108D, με την οποία, κατά το Ανώτατο
Ακυρωτικό της (Δυτικής) Γερμανίας69, κατ’ αρχάς μεν παρέχεται η προστασία του
εκλογέα από την εξαπάτηση, η οποία έχει αποτέλεσμα την προσβολή του εκλογικού
δικαιώματος, έμμεσα όμως προνοεί και εναντίον της νοθεύσεως τους εκλογικού
αποτελέσματος, που δεν θα είναι αντίστοιχο στην αληθινή βούληση της ολότητας των
εκλογέων. Με τις ποινικές αυτές διατάξεις των άρθρων 162 ΠΚ και 112 παρ. 2 του
ΠΔ 26/2012, ο νομοθέτης σκοπεύει εμμέσως να καταλάβει κάθε περίπτωση νόθευσης
του εκλογικού αποτελέσματος και άμεσα να λειτουργήσει γενικοπροληπτικά και
ειδικοπροληπτικά αναφορικά με την εξαπάτηση των εκλογέων με ψευδείς διαδόσεις ή
συκοφαντικές ή και άλλα παρόμοια μέσα, τα οποία επηρεάζουν την εκλογική τους
βούληση και δεν εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την αδιάβλητη και ελεύθερη
έκφραση του λαϊκού φρονήματος.

3.9.2. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως ισχύει άλλωστε και για την
περίπτωση του άρθρου 191 ΠΚ, ότι η εσφαλμένη εφαρμογή τέτοιου είδους
διατάξεων, έχει τη δυνατότητα να αποβεί άκρως επικίνδυνη στην πράξη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η συγκεκριμένη νομική πρόβλεψη προβλημάτισε ήδη
πολλές δεκαετίες πριν τους συντάκτες του Ποινικού Κώδικα, που την εισήγαγαν, ως
προς το πρακτικώς σκόπιμο της εφαρμογής της, όπως αναφέρεται και στην
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Ζαν – Ζακ Ρουσσώ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, Κεφάλαιο ΙΙΙ σε Φάκελο Μαθήματος «Πολιτική
Επικοινωνία και Ηθική Θεωρία», Διδάσκων Γ. Ι. Μανιάτης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα
Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Αθήνα 2008, σελ. 69 – 70.
69
Δ. Κ. Ρίζος, Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές, Νόθευση της Λαϊκής κυριαρχίας, ο δεύτερος
γύρος των εκλογών, Αρχείο Νομολογίας, Περίοδος Β’ (ΜΘ’), 1998, σελ. 474.
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αιτιολογική έκθεση του ποινικού κώδικα του 192970: «δια το επικινδύνως
ακαθόριστον των εννοιών, δια το σχεδόν ανέφικτον της τηρήσεως τοιούτων ορίων εν
τη θέρμη της εκλογικής διαπάλης, δια την μεγάλην δυσχέρειαν εις την οποίαν θέλει
ευρεθή ο δικαστής να διακρίνη πότε πρόκειται περί κακοβούλως ψεύδους διαδόσεως
και πότε περί χαρακτηρισμού μόνον των ιδεών της αντιπάλου μερίδος». Και
προκειμένου να εφαρμοστούν με ορθό τρόπο οι συγκεκριμένες διατάξεις, πρέπει να
είναι το δυνατόν σαφέστερες και απαλλαγμένες από ερμηνευτικές παλλινωδίες και
συγχύσεις με άλλες νομοθετικές προβλέψεις που ισχύουν παράλληλα.
3.9.3. Στην εποχή της πληροφορίας, είναι σήμερα ακόμα πιο σημαντική η ρήση ότι
«όποιος ελέγχει την πληροφόρηση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ελέγξει και τη δημόσια
τάξη» (Harold Lasswell)71. Άρα, για τον πραγματικό εκσυγχρονισμό και των δύο
αυτών διατάξεων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τεχνολογιών της
πληροφορίας και το γεγονός ότι οι συνεχείς (πλέον και αυτοματοποιημένες)
κοινοποιήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων των δήθεν ειδήσεων, δεδομένου και ότι
σήμερα για τους περισσότερους τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πρωτογενή πηγή
πληροφόρησης72, έχουν αυξήσει αλματωδώς τις δυνατότητες διασποράς των ψευδών
αυτών ειδήσεων. Έτσι, οι διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία είτε των
πολιτικών και πολιτειακών σχηματισμών και του εκλογικού σώματος, είτε της
δημόσιας τάξης γενικά, από τις ψευδείς ειδήσεις73, πρέπει να προσαρμοστούν στα
δεδομένα της επικοινωνίας μέσω συστημάτων πληροφοριών (η διάταξη του άρθρου
162 ακόμη και μετά την αναθεώρησή της με τον ν. 4619/2019 δεν έχει διόλου λάβει
υπόψιν της με ειδικότερο τρόπο τις δυνατότητες της τεχνολογίας αναφορικά με τη
διασπορά, τη μετάδοση, την κατασκευή κ.λπ. ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών
διαδόσεων).

70

βλ. ΑιτιολΕκθΣχεδ ΠΚ 1929, σε Ι. Ζαχαρόπουλο, Ελληνικός Ποινικός Κώδιξ, Αθήνα 1950, εκδ.
Δαίδαλος, σελ. 161
71
Βλ. Μ. Δαρζέντα, Η Σχολή της ρεαλιστικής φιλοσοφίας του δικαίου, Ανάτυπο από ΤοΣ, 1984, σελ.
43.
72
Kai Shu, Amy Sliva, Suhang Wang, Jiliang Tang, Huan Liu, Fake News Detection on Social Media:
A Data Mining Perspective, url: https://arxiv.org/pdf/1708.01967.pdf
(προσπελάστηκε στις
19.07.2018).
73
Βλ. Φ. Σπυρόπουλος, όπ. π.
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4. Λοιπές Διατάξεις
4.1. Άρθρο 112 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012
Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η διάταξη του άρθρου 162 ΠΚ, πριν την
τροποποίησή της με τον ν. 4619/2019, ήταν ακριβώς ίδια (!) με την διάταξη του
άρθρου 112 παρ. 2 του ΠΔ 26/201274, η οποία έχει ως ακολούθως ακόμη και σήμερα:
«Άρθρο 112 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012:
«Όποιος με ψεύτικες ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που αναφέρονται στο πρόσωπο
κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά τον εκλογέα, είτε για να παραλείψει την
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είτε για ν’ αλλάξει το εκλογικό του φρόνημα,
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια και με χρηματική ποινή μέχρι δύο ευρώ και
ενενήντα τρία λεπτά».
Ως αποτέλεσμα, όπως γίνεται αντιληπτό, ανακύπτουν ζητήματα αναφορικά με την
εφαρμοστέα διάταξη.

4.1.2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση των Σ. Παππά και Ε. Καμπέρου –
Ντάλτα, σε επιμέλεια Α. Χαραλαμπάκη75, για το άρθρο 162 ΠΚ αναφέρεται ότι: «Η
παρούσα γενική διάταξη δεν εφαρμόζεται, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις της
ειδικής και νεότερης διάταξης του άρθρου 112 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012».
Προβληματική, ωστόσο, φαίνεται η υιοθέτηση της ανωτέρω άποψης, καθώς σύμφωνα
με τον Μυλωνόπουλο76: «Ειδικότητα μεταξύ δύο ποινικών διατάξεων υπάρχει όταν η
μία από αυτές περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ειδικής υπόστασης ενός που
προβλέπονται από την άλλη και τουλάχιστον ένα ακόμη». Αντίστοιχα και ο Λ.
Κοτσαλής77 αναφέρει ότι: «Σχέση ειδικότητας ανάμεσα σε δύο ποινικές διατάξεις
74

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/proedriko-diatagma-26-2012,
προσπελάστηκε 19.06.2019.
75
Σ. Παππάς και Ε. Καμπέρου –Ντάλτα σε Α. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία κατ’ άρθρο,
Νομική Βιβλιοθήκη, 3η έκδοση, 2018, Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών
δικαιωμάτων, σελ. 163.
76
Χρ. Χ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος ΙΙ, Απόπειρα – Συμμετοχή – Συρροή, Δίκαιο
& Οικονομία, Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2008, σελ. 371.
77
Λ. Κοτσαλής, ό.π., 2006, σελ. 961.
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υπάρχει, όταν η έννοια του εγκλήματος που προβλέπει η μία περιλαμβάνει όλα τα
συστατικά στοιχεία της έννοιας του εγκλήματος που προβλέπει η άλλη προσθέτοντας σε
αυτά τουλάχιστον και ένα άλλο. Στην περίπτωση αυτή η προσθήκη του ενός
τουλάχιστον επιπλέον στοιχείου καθιστά την έννοια του πρώτου εγκλήματος πιο
εξειδικευμένη, αλλά γι’ αυτό στενότερη από την έννοια του δευτέρου».

4.1.3. Στην προκείμενη περίπτωση, ωστόσο και έως την ψήφιση του νέου ποινικού
κώδικα με τον ν. 4619/2019, δεν υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ των δύο διατάξεων,
προκειμένου να ισχύει η αρχή της ειδικότητας, όπως ορίζεται και ανωτέρω και από
τους Μυλωνόπουλο και Κοτσαλή και άρα να υπάρχει φαινομένη συρροή μεταξύ των
δύο διατάξεων, με την ειδικότερη διάταξη να απορροφά την γενικότερη. Πράγματι,
έως και την ψήφιση του ν. 4619/2019, δεν υφίστατο «τουλάχιστον ένα» ακόμα
στοιχείο ειδικής υπόστασης, ανάμεσα στις δύο διατάξεις και ο μόνος λόγος υπεροχής
της διατάξεως του άρθρου 112 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 έναντι της διατάξεως του
άρθρου 162 ΠΚ ήταν ότι η πρώτη ετύγχανε μεταγενέστερη ή ενδεχομένως ότι
συμπεριελαμβάνετο σε ειδικότερο του ποινικού κώδικα νομοθέτημα. Ο προσδιορισμός
της σχέσης του ειδικού ποινικού νόμου απέναντι στον γενικό ποινικό νόμο στηρίζεται
αποκλειστικώς, σημειώνει ο Κ. Σταμάτης78, στην υφιστάμενη μεταξύ τους λογική
σχέση γένους προς είδος, αφού η μεταξύ τους αξιολογική στάθμιση έγινε απευθείας
από το νομοθέτη με την εισαγωγή του ειδικού ποινικού νόμου. Αντίστοιχα και ο Μ.
Μαργαρίτης79 υποστηρίζει ότι: «εκλογικά αδικήματα περιέχει ο εκλογικός νόμος, ο
οποίος ως ειδικός κατισχύει των διατάξεων του ΠΚ». Επομένως, με αυτόν τον τρόπο
δικαιολογούνταν η φαινομένη συρροή των δύο αυτών ίδιων διατάξεων και η
απορρόφηση του άρθρου 162 ΠΚ από το άρθρο 112 παρ. 2 ΠΔ 26/2012.

4.1.4. Ωστόσο, όπως ήδη ειπώθηκε, με τον ν. 4619/2019 και την ψήφιση του νέου
ποινικού κώδικα, το συγκεκριμένο έγκλημα της διάταξης του άρθρου 162 ΠΚ
78

Κ. Σταμάτης, Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα, με ευθύνη και εποπτεία Ν. Ανδρουλάκη,
Γ. Μαγκάκη, Ι. Μανωλεδάκη, Δ. Σπινέλλη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα – Μπενάκη, σε επιμέλεια Δ.
Σπινέλλη, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, ά 94, α. 54.
79
Μ. Μαργαρίτης, ό.π., σελ. 387.
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μεταβάλλεται πλέον σε έγκλημα εκ του αποτελέσματος, ήτοι απαιτείται πλέον να
αποδεικνύεται ότι εξαιτίας της εξαπάτησης ο εκλογέας δεν άσκησε το εκλογικό του
δικαίωμα, ψήφισε άκυρα ή μετέβαλε το εκλογικό του φρόνημα. Έτσι, προστίθεται
πλέον ένα στοιχείο στην ειδική υπόσταση του εγκλήματος, που το διαφοροποιεί από
την διάταξη του άρθρου 112 παρ. 2 του ΠΔ 26/201280. Βέβαια, η προβληματική στην
εφαρμογή των διατάξεων πλέον παραμένει (με νέα πια μορφή), καθώς η διάταξη του
άρθρου 112 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012, συνεχίζει να τιμωρεί το έγκλημα ακόμα κι αν δεν
αποδεικνύεται το σχετικό αποτέλεσμα, ενώ το άρθρο 162 του νέου Ποινικού Κώδικα
τιμωρεί το αντίστοιχο έγκλημα μόνο εάν αποδειχθεί ότι επήλθε το αποτέλεσμα. Ως
μεταγενέστερη και ειδικότερη φαίνεται να ισχύει πλέον η διάταξη του άρθρου 162
ΠΚ, καθώς απαιτείται πλέον ρητώς το αποτέλεσμα ως επιπλέον στοιχείο. Σκοπός,
δε, του νομοθέτη συνάγεται ότι ήταν η μετατροπή του συγκεκριμένου εγκλήματος σε
έγκλημα αποτελέσματος (ή έστω η διασαφήνιση της φύσης του συγκεκριμένου
εγκλήματος, λαμβανομένης υπόψιν και της προαναφερόμενης διατυπωθείσας από τη
Συμεωνίδου – Καστανίδου απόψεως ότι ήδη επρόκειτο επί της ουσίας για έγκλημα
αποτελέσματος). Σε κάθε βέβαια περίπτωση και προς αποφυγή αντινομιών, είναι
απαραίτητη η άμεση αναθεώρηση ή και κατάργηση της διάταξης του άρθρου 112
παρ. 2 του ΠΔ 26/2012.

4.2. Άρθρο 182 του ν. 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου»
Η διάταξη του άρθρου 182 του ν.1815/1988, προβλέπει τα ακόλουθα:
«Όποιος διαβιβάζει ή διαδίδει εν γνώσει ψευδείς πληροφορίες και προκαλεί με αυτές
παραπλάνηση από την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια αεροσκάφους κατά την
πτήση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών».

80

Η σχέση ειδικότητας μεταξύ των δύο διατάξεων είναι σχέση λογική (υπαλληλίας): Η ειδική
υπόσταση που περιέχει το (τουλάχιστον ένα) επί πλέον στοιχείο έχει, ως έννοια, μεγαλύτερο βάθος από
την άλλη, γι’ αυτό και η διάταξη που την προβλέπει απωθεί, ως ειδική, την γενικότερη διάταξη και
εφαρμόζεται μόνον αυτή, σύμφωνα με το αξίωμα lex specialis degorat legi generali (τα ειδικά γενικών
επικρατέστερα), Χρ. Μυλωνόπουλος, ό. π., σελ. 371.
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4.3. Άρθρο 7 του ν. 3340/2005
4.3.1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3340/2005, για την χειραγώγηση της αγοράς,
ορίζεται ότι:
«1. Απαγορεύεται η χειραγώγηση της αγοράς. 2. Ως «χειραγώγηση της αγοράς»
νοούνται:… (γ) η διάδοση δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου ή με
οποιοδήποτε άλλο μέσο πληροφοριών, οι οποίες δίνουν ή είναι πιθανόν να δώσουν
ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή φημών ή
παραπλανητικών ειδήσεων, εάν ο διαδίδων γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι
πληροφορίες, οι φήμες ή οι ειδήσεις αυτές ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές. Όσον
αφορά τους δημοσιογράφους, όταν ενεργούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους
ιδιότητας, η διάδοση πληροφοριών κρίνεται με βάση τους κανόνες του επαγγέλματος
τους, εκτός εάν οι δημοσιογράφοι αντλούν, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη ή κέρδη από τη
διάδοση των εν λόγω πληροφοριών. 3. Συμπεριφορές που συνιστούν χειραγώγηση της
αγοράς κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 2 αποτελούν ενδεικτικά οι εξής: …, (δ)
η διάδοση ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών από μέλη του
διοικητικού συμβουλίου εταιριών, μέσω των ετήσιων ή περιοδικών οικονομικών
καταστάσεων, των ενημερωτικών δελτίων ή άλλων δημοσιευμάτων».

4.3.2. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3340/2005, που εφαρμόζουν την 2003/6/ΕΚ
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποσκοπούν στην προστασία της
εμπιστοσύνης των επενδυτών, στην αλήθεια των πληροφοριών που αφορούν την
οργανωμένη αγορά και της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των
επενδυτών κατά την πρόσβαση στην πληροφορία81.

4.4 Επιπροσθέτως, με το ζήτημα φαίνεται να ασχολούνται και άλλες διατάξεις της
ελληνικής έννομης τάξης, παρότι μπορεί και να μην περιέχουν ακριβή μνεία του όρου
«ψευδείς ειδήσεις», όπως η διάταξη του άρθρου 363 του Ποινικού Κώδικα
81

βλ. και άρθρο από την Συντακτική Ομάδα ANALYSETO, Κατάχρηση της Αγοράς μέσω της
Χειραγώγησης (market manipulation, Ανάλυση, Εμπορικό Δίκαιο, Νομικά Άρθρα, 20 Οκτωβρίου
2016,
url:
https://analuseto.gr/katachrisi-tis-agoras-meso-tis-chiragogisis-market-manipulation/
(προσπελάστηκε στις 22-02-2019).
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(συκοφαντική δυσφήμηση), στην περίπτωση του ν. 4443/2016 και των άρθρων 28
έως 33 αυτού, για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών82 και οι διατάξεις του
ΠΔ 131/2003 και δη τα άρθρα 11-14 αυτού83 84.

82

βλ.
τα
άρθρα
του
ν.
4443/2016,
ως
ισχύουν
σήμερα
στο
url:
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791, (προσπελάστηκε στις 12.03.2019).
83
Βρείτε το ΠΔ 131/2003 στο url: http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Nomothesia-Internet/PD.131-2003.pdf,
(προσπελάστηκε στις 12.03.2019).
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ΠΔ 131/2003
Άρθρο 11
Τίτλος Άρθρου
Απλή μετάδοση
1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στη μετάδοση
πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή
πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον
αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών:
α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών,
β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και
γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.
2. Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1
περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των μεταδιδομένων
πληροφοριών, στο βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά την πραγματοποίηση της
μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η διάρκεια της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως
απαραίτητος για τη μετάδοση.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή διοικητικά στον φορέα παροχής
υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.
Άρθρο 12
Τίτλος Άρθρου
Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη
1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία συνίσταται στη
μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν
υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας, όσον αφορά την αυτόματη, ενδιάμεση και
προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών, η οποία γίνεται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί
αποτελεσματικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών προς άλλους αποδέκτες της
υπηρεσίας, κατ' αίτηση τους, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών: (α) δεν τροποποιεί τις
πληροφορίες,
(β) τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες,
(γ) τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενημέρωση των πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται κατά
ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται από τον κλάδο,
(δ) δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται και χρησιμοποιείται
ευρέως από τον κλάδο, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με τη χρησιμοποίηση των
πληροφοριών, και
(ε) ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή να καταστήσει την
πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, μόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το σημείο του
δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση στις πληροφορίες κατέστη αδύνατη ή μια
δικαστική ή διοικητική αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών ή απαγόρευσε την πρόσβαση σε
αυτές.
2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή διοικητικά στο φορέα παροχής
υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.
Άρθρο 13
Τίτλος Άρθρου
Φιλοξενία
1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στην
αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από ένα αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του
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Μέρος Β’
Επισκόπηση της (ποινικής) αντιμετώπισης της διασποράς ψευδών
ειδήσεων και της παραπληροφόρησης από αλλοδαπές έννομες τάξεις

1. Εισαγωγή – Οι περιορισμοί της έρευνας για τις διατάξεις που αφορούν τη
διασπορά ψευδών ειδήσεων και την παραπληροφόρηση.
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται διατάξεις με τις οποίες αντιμετωπίζεται
το φαινόμενο της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης σε
αρκετές χώρες πέραν της Ελλάδας. Οι διατάξεις αυτές δεν αφορούν μόνο στο ποινικό
δίκαιο αλλά και σε άλλα είδη του δικαίου (π.χ. διοικητικό δίκαιο κ.λπ.).
Η έρευνα για την ανεύρεση των διατάξεων αυτών έλαβε χώρα κυρίως μέσω του
διαδικτύου και οι πηγές παραπέμπονται στις οικείες υποσημειώσεις. Είναι εύλογοι οι
περιορισμοί που ενυπάρχουν σε αυτού του είδους την έρευνα και έχουν να κάνουν με
το ότι τα νομικά συστήματα αντιμετώπισης της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της
παραπληροφόρησης είναι σχεδόν αδύνατον να παρουσιαστούν επακριβώς.
φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά από αίτηση αποδέκτη της
υπηρεσίας, υπό τους όρους ότι:
(α) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη
δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημιώσεως, δεν γνωρίζει τα
γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, ή
(β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις
πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας ενεργεί υπό την εξουσία ή υπό
τον έλεγχο του φορέα παροχής της υπηρεσίας.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή διοικητικά στο φορέα παροχής
υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.
Άρθρο 14
Τίτλος Άρθρου
Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου
1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν έχουν, για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στα «άρθρα
11, 12, και 13» του παρόντος γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή
αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν
ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.
2. Χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών
δεδομένων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας είναι υποχρεωμένοι να
ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες κρατικές αρχές για τυχόν υπόνοιες περί χορηγουμένων παράνομων
πληροφοριών ή δραστηριοτήτων που επιχειρούν αποδέκτες των υπηρεσιών τους, και να ανακοινώνουν
στις αρμόδιες αρχές κατ' αίτηση τους πληροφορίες που διευκολύνουν την εντόπιση αποδεκτών των
υπηρεσιών τους με τους οποίους έχουν συμφωνίες αποθήκευσης.
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Πιο συγκεκριμένα, καταρχάς, πρόκειται, όπως αναφέρθηκε, για νομικά συστήματα.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν τμήματα (διαφορετικών)
εννόμων τάξεων και η παράθεσή τους ομοιάζει περισσότερο με «φωτογραφία της
στιγμής» παρά με προϊόν βαθείας επεξεργασίας και ανάλυσής τους.
Κατά δεύτερον, τα νομικά συστήματα αυτά δεν διέπονται από κοινές αρχές,
λαμβανομένου υπόψιν ότι κατωτέρω δεν παρουσιάζονται μοναχά διατάξεις από
έννομες τάξεις ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες (και λόγω της συμμετοχής τους στην
ΕΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης) έχουν μια μεγαλύτερη παράδοση στη σύγκλιση
των εννόμων τάξεών τους, αλλά παρουσιάζονται διατάξεις από χώρες σε διάφορες
γεωγραφικές περιοχές και άρα και νομικές κουλτούρες και παραδόσεις της υφηλίου.
Ως εκ τρίτου, είναι γεγονός ότι δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
διατάξεις αυτές παρουσιάζονταν σε γλώσσες τις οποίες δύνανται να κατανοήσουν οι
συμμετέχοντες στο εν λόγω ερευνητικό έργο85, με αποτέλεσμα να καθίσταται
δυσχερής η ανεύρεση των διατάξεων, η μετάφραση και η κατανόησή τους.
Τέταρτον, ο τομέας της νομικής αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης είναι
συνεχώς εν εξελίξει την περίοδο αυτήν. Για αυτόν τον λόγο στην παρουσίαση των
κατωτέρω προβλέψεων, παρά το σε γενικές γραμμές κοινό μοτίβο παρουσίασης που
έχει υιοθετηθεί, υπάρχουν ειδικές αναφορές για την αναθεώρηση του παρατιθέμενου
νομικού πλαισίου. Για αυτόν τον λόγο, επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η
ενημέρωση συμπίπτει με την ημερομηνία προσπέλασης του οικείου ιστότοπου.
Πέμπτον, η πολυμορφία στην ορολογία και τη φύση και τη φιλοσοφία των
προβλέψεων (τούτο προκύπτει και ως συμπέρασμα) δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη
δυσκολία στην παράθεση των ουσιωδών σημείων διατάξεων, κυρίως αναφορικά με
την κρίση και τα κριτήρια του ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία θεωρούνται
ουσιώδη και προφανώς το πόνημα αυτό μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μια
ειδικότερη μελέτη σε επίπεδο συγκριτικού δικαίου.

85

Εν προκειμένω ζητήθηκε η συνδρομή συνεργατών, οι οποίοι κατανοούν την οικεία γλώσσα (και
τους απευθύνουμε και από εδώ ένα μεγάλο «ευχαριστώ») ή/ και χρησιμοποιήθηκαν σχετικές
μεταφραστικές εφαρμογές.
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2. Επισκόπηση σχετικής αλλοδαπής νομοθεσίας – Παράθεση διατάξεων και
νομοθετημένων ή θετέων πρακτικών για την πρόληψη της παραπληροφόρησης.

2. 1. Γερμανία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Η παρ. 109d του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα86 απαγορεύει την διάδοση ειδήσεων
πλαστών ή διαστρεβλωμένων, ειδικά σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις, και έχει ως
ακολούθως: «1. Όποιος σκόπιμα και εις γνώσιν, διαδίδει ψευδείς ή στρεβλωμένους
ισχυρισμούς για γεγονότα, η διάδοση των οποίων δύναται να διαταράξει τη λειτουργία
των Ένοπλων Δυνάμεων ή διαδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες εις γνώσιν του ψεύδους
τους, προκειμένου να παρεμποδίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις στην εκπλήρωση του
καθήκοντός τους της εθνικής ασφάλειας, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν ξεπερνά τα
πέντε έτη ή με πρόστιμο87».
Αντίστοιχα, η παράγραφος 108d του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα - στην οποία έχει
βασιστεί και η διάταξη του άρθρου 16288 του οικείου Ποινικού Κώδικα – για την
προστασία των εκλογέων από ψευδείς ειδήσεις που δύνανται να επηρεάσουν την

86

109d
Disruptive
propaganda
against
the
Armed
Forces
(url:
https://www.lewik.org/term/15573/disruptive-propaganda-against-the-armed-forces-section-109dgerman-criminal-code/, προσπελάστηκε στις 08.01.2019)
87
Η απόδοση της διάταξης στα αγγλικά: (1) Whosoever, intentionally and knowingly and for the
purpose of dissemination, makes false or grossly distorted assertions of fact, the dissemination of
which is capable of disrupting the function of the Armed Forces, or disseminates such assertions with
knowledge of their falseness in order to obstruct the Armed Forces in the fulfillment of their duty of
national defense, shall be liable to imprisonment not exceeding five years or a fine.
88
«Άρθρο 162. Εξαπάτηση Εκλογέων. Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που
ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, με αποτέλεσμα αυτός να
μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να ψηφίσει άκυρα ή να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε
κάποια από τις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα του άρθρου 161, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή
χρηματική ποινή». Αναφορικά με την ανάλυση του ά. 162 ΠΚ βλ. το άρθρο εμού του ιδίου Φ.
Σπυρόπουλος, Ψευδείς ειδήσεις (“fake news”), συκοφαντικές διαδόσεις και εξαπάτηση των εκλογέων,
πρακτορείο
ειδήσεων
www.dikastiko.gr,
04.07.2019,
url:
https://www.dikastiko.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7/%ce%b4%cf%8
1-%cf%86%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%82%cf%83%cf%80%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%82%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5/ (προσπελάστηκε στις 09.07.2019).
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εκλογική τους βούληση89, κατ’ αρχάς παρέχει προστασία του εκλογέα από την
εξαπάτηση μέσω ψευδών ειδήσεων, η οποία έχει αποτέλεσμα την προσβολή του
εκλογικού δικαιώματος, έμμεσα όμως προνοεί και εναντίον της νοθεύσεως τους
εκλογικού αποτελέσματος, καθώς αυτό θα έχει επηρεαστεί και δεν θα ανταποκρίνεται
στην αληθινή βούληση των εκλογέων.

β. Νομοθετικές παρεμβάσεις - αναθεώρηση
Τον Ιούνιο του 2017, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας (Bundestag)
θέσπισε τον λεγόμενο «Νόμο περί βελτίωσης της επιβολής της νομοθεσίας στα
κοινωνικά δίκτυα» ή “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (στα αγγλικά: “The Network
Enforcement Act”, στα Γερμανικά: “Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung
in sozialen Netzwerken“, νομοθέτημα επίσης γνωστό ως “the Facebook Act”), με το
οποίο επιχειρείται η αντιμετώπιση της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης90. Ο ανωτέρω Νόμος τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο του
2017.
Σύμφωνα με το νομοθέτημα αυτό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποχρεούνται να
αφαιρούν αναρτήσεις λεκτικού μίσους91 και να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία
για την αντιμετώπιση παραπόνων για παράνομο περιεχόμενο92 καθώς και (υπό
προϋποθέσεις) να δημοσιεύουν σχετικές αναφορές93.

89

Δ. Κ. Ρίζος, Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές, Νόθευση της Λαϊκής κυριαρχίας, ο δεύτερος
γύρος των εκλογών, Αρχείο Νομολογίας, Περίοδος Β’ (ΜΘ’), 1998, σελ. 474.
90
Βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdurchsetzungsgesetz, προσπελάστηκε στις 08.02.2019
91
Bλ.
το
κείμενο
της
συγκεκριμένης
Πράξης
στο
url:
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=pub
licationFile&v=2 (προσπελάστηκε στις 08.01.2019).
92
§3 NetzDG: «1. Ο πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης θα ακολουθεί αποτελεσματική και
διαφανή διαδικασία για την αντιμετώπιση παραπόνων σχετικά με παράνομο υλικό σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 και 3. Ο πάροχος θα παρέχει στους χρήστες μια εύκολα αναγνωρίσιμη, άμεσα
προσβάσιμη και διαρκή διαδικασία για την υποβολή παραπόνων για ανάρτηση παράνομου υλικού»
93
§ 2 NetzDG: «Πάροχοι κοινωνικών δικτύων που λαμβάνουν περισσότερα από 100 καταγγελίες ανά
έτος για παράνομο περιεχόμενο είναι υποχρεωμένοι να εκπονούν εξαμηνιαίως και στη γερμανική γλώσσα
εκθέσεις, σχετικά με την διεκπεραίωση των καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο στις πλατφόρμες
τους, καλύπτοντας τα σημεία που απαριθμούνται στο εδάφιο 2, και υποχρεούνται σε δημοσίευση των
εκθέσεων αυτών στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα και στον δικό τους διαδικτυακό τόπο, εντός ενός μήνα
από την λήξη του εξαμήνου. Οι εκθέσεις που δημοσιεύονται στην δική τους ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι
εύκολα αναγνωρίσιμες, άμεσα προσβάσιμες και μόνιμα διαθέσιμες».
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Στις 22 Μαρτίου του έτους 2018 δημοσιεύθηκαν και Οδηγίες94 (“The Network
Enforcement Act Regulatory Fining Guidelines”) για την συμμόρφωση με το ως άνω
νομοθέτημα και τα πρόστιμα που επιφέρει η εκάστοτε παράβαση. Οι Οδηγίες αυτές
εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις για την επιβολή διοικητικών προστίμων και
καθορίζουν το πλαίσιο και το ύψος αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε περιπτώσεις.
Περαιτέρω, οι Οδηγίες αυτές περιέχουν ανάλυση περιστάσεων και συνεπειών σε
κοινότυπες

περιστάσεις

(οι

επονομαζόμενες

“normal

cases”),

καθώς

και

παραδείγματα εξειδικευμένων περιπτώσεων που απαιτούν ειδικά μέτρα αποτροπής
(συνήθως την επιβολή υψηλότερου προστίμου). Ως αρμόδια διοικητική αρχή για την
επιβολή του προστίμου ορίζεται η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης
(Bundesamt für Justiz)95.

γ. Αντιδράσεις
Σύμφωνα με τους επικριτές του “Netzwerkdurchsetzungsgesetz”, η ψήφισή του
έγινε σε υπερβολικά σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς να έχει μεσολαβήσει
επαρκής χρόνο για δημόσια διαβούλευση96. Τούτο μάλλον πρέπει να συνδυαστεί με
τις τότε επικείμενες γερμανικές κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2017 –
βέβαια, ο συγκεκριμένος νόμος τέθηκε σε ισχύ μετά από αυτές, ήτοι την 1η
Οκτωβρίου 2017. Εξάλλου, στην Αιτιολογική του Έκθεση γίνεται ρητή μνεία στις
αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 201697.
Περαιτέρω, η κριτική κατά του νόμου αυτού επικεντρώνεται στην προσβολή της
ελευθερίας

έκφρασης.

Οι

επικριτές

του

“Netzwerkdurchsetzungsgesetz”

υποστηρίζουν πως οι ρυθμίσεις αυτές οδηγούν σε καθεστώς λογοκρισίας καθώς

94

Βλ.
το
κείμενο
των
Οδηγιών
στο
url:
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi71v50t7fAhUnlIsKHUhtAhQQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bundesjustizamt.de%2FD
E%2FSharedDocs%2FPublikationen%2FNetzDG%2FLeitlinien_Geldbussen_en.pdf%3F__blob%3Dp
ublicationFile%26v%3D2&usg=AOvVaw14rslx7mUL0qeuaLY82bV3
(προσπελάστηκε
στις
08.01.2019).
95
Δ. Καραγκούνης, Η επιβολή περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον νέο γερμανικό
νόμο, εις: Θ. Δαλακούρα, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019, σελ. 233.
96
Georg Nolte, Hate-Speech, Fake-News, das “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” und Vielfaltsicherung
durch Suchmaschinen, ZUM 2017, 553-554.
97
Δ. Καραγκούνης, ό.π., σελ. 226, υποσημείωση 12.
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προβλέπεται η δυνατότητα μαζικής διαγραφής περιεχομένου χωρίς ιδιαίτερη
περίσκεψη, το οποίο με την σειρά του οδηγεί σε φαινόμενα «εκφοβισμού» των
χρηστών (chilling effect)98.

2.2. Γαλλία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Το άρθρο 27 του Γαλλικού περί τύπου νόμου (που υπάρχει από το έτος 1881 και
ισχύει έως και σήμερα), απαγορεύει τη διάδοση πλαστών ή παραποιημένων
ειδήσεων. Επίσης, νόμος του 2004 «για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία»
επιτρέπει να απαιτείται από τις πλατφόρμες του διαδικτύου να σταματούν τη ζημιά
που προκαλείται από το περιεχόμενο μιας on line υπηρεσίας δημόσιας επικοινωνίας99.

β. Νομοθετικές παρεμβάσεις - αναθεώρηση
Ωστόσο, παρά την ύπαρξη των ανωτέρω διατάξεων, στις 27 Μαρτίου 2018 τέθηκε
προς διαβούλευση ενώπιον του γαλλικού Κοινοβουλίου νομοσχέδιο σχετικά με την
αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων100, το οποίο και τελικώς εισήχθη προς ψήφιση
τον Νοέμβριο του 2018. Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέδωσε τον νόμο αριθ. 2018-1202 και τον οργανικό νόμο αριθ. 20181201 για την καταπολέμηση της «χειραγώγησης των πληροφοριών».
Συνεπεία τούτων, το άρθρο 1 της τροποποίησης του Εκλογικού Κώδικα της Γαλλίας,
ορίζει ότι101: «Άρθρο 1: Νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών

98

Δ. Καραγκούνης, ό.π., σελ.237
ΤοΒΗΜΑ Team, Γαλλία: Νομοσχέδιο για την καταπολέμηση των “fake news”, Το ΒΗΜΑ, 7 Ιουνίου
2018, url: https://www.tovima.gr/2018/06/07/world/gallia-nomosxedio-gia-tin-katapolemisi-twn-fakenews/, προσπελάστηκε 10.07.2019.
100
Zachary Young, French Parliament passes law against ‘fake news’, Politico, 7 Απριλίου 2018, url:
https://www.politico.eu/article/french-parliament-passes-law-against-fake-news/ (προσπελάστηκε στις
08.01.2019).
101
Βλ.
το
κείμενο
του
νόμου
στα
γαλλικά
στο
url:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847559&categorieLien=id
&fbclid=IwAR1bXQ7K6gnVGUJN4SkTsfMFTX8BCyG-P123bLVmfWz8KXRShGEGmMttluw,
(προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
99
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πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου: Ενίσχυση των υποχρεώσεων
διαφάνειας των διαδικτυακών πλατφορμών υπό την επιβολή κυρώσεων για ποινικές
κυρώσεις και δημιουργία νέας διαδικασίας έκτακτης ανάγκης στον τομέα της πολιτικής
προστασίας με σκοπό την παύση της διάδοσης ψευδών πληροφοριών. Κατά τους τρεις
μήνες που προηγούνται της πρώτης ημέρας του μήνα των γενικών εκλογών και μέχρι
την ημερομηνία της ψηφοφορίας στην οποία αποκτήθηκαν, οι διαδικτυακοί φορείς
εκμετάλλευσης πλατφόρμας κατά την έννοια του άρθρου L. 111-7 του κώδικα της
κατανάλωσης των οποίων η δραστηριότητα υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο του αριθμού
των συνδέσεων στο γαλλικό έδαφος, λαμβάνοντας υπόψη το γενικό συμφέρον που
συνδέεται με τη έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών κατά τη διάρκεια της εκλογικής
περιόδου και την ειλικρίνεια της ψηφοφορίας, υποχρεούνται:
1 ° Να παρέχουν στον χρήστη δίκαιες, σαφείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με
την ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή την εταιρική επωνυμία, την καταστατική έδρα
και τον εταιρικό σκοπό του νομικού προσώπου και του προσώπου για λογαριασμό του
οποίου όπου κρίνεται σκόπιμο, έχουν δηλώσει ότι ενεργούν, καταβάλλουν αμοιβή στην
πλατφόρμα σε αντάλλαγμα για την προώθηση ειδησεογραφικού περιεχομένου που
σχετίζεται με συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος».
Επιπροσθέτως, ο υπ’ αριθμ. 2018-1202 νόμος περιλαμβάνει και ορισμό των ψευδών
ειδήσεων, που έχει ως εξής: «Ψευδείς Ειδήσεις: Ανακριβείς ισχυρισμοί ή αποδόσεις, ή
νέα που ψευδώς μεταδίδουν γεγονότα, με τον σκοπό της μεταβολής της αυθεντικότητας
της ψήφου». Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι ο ως άνω ορισμός έχει υποστεί σκληρή
κριτική ως αόριστος102.
Ο νόμος αυτός δημιουργεί δύο εργαλεία για τη μάχη κατά της διάδοσης σε μεγάλη
κλίμακα ψευδών πληροφοριών που μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την
«ειλικρίνεια μιας ψηφοφορίας». Τα εργαλεία αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, τρεις μήνες πριν από τον πρώτο γύρο και μέχρι το
τέλος της ψηφοφορίας. Έτσι, στη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα απαιτείται
περισσότερη διαφάνεια από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Facebook ή
102

ΤοΒΗΜΑ Team, Γαλλία: Νομοσχέδιο για την καταπολέμηση των «fake news», Το ΒΗΜΑ, 07
Ιουνίου 2018, url: https://www.tovima.gr/2018/06/07/world/gallia-nomosxedio-gia-tin-katapolemisitwn-fake-news/, προσπελάστηκε 10.07.2019.
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το YouTube σχετικά με τις διαφημίσεις τους. Έτσι, οι πλατφόρμες αυτές θα
υποχρεούνται να δηλώνουν την ταυτότητα των πελατών που θα τους έχουν πληρώσει,
καθώς και το ποσό που έχουν λάβει για να προωθήσουν «περιεχόμενα πληροφόρησης
που συνδέονται με μια συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος»103. Περαιτέρω, μεταξύ
άλλων, ορίζεται ότι τα Δικαστήρια της Γαλλίας θα έχουν την δυνατότητα να κρίνουν
εάν δημοσιεύσεις που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατά την περίοδο εκλογών (πιο
συγκεκριμένα τρεις μήνες πριν) είναι αξιόπιστες ή αν πρέπει να αποσυρθούν από την
εκάστοτε ιστοσελίδα δημοσίευσής τους. Μέσα σε 48 ώρες ένας δικαστής καλείται να
διερευνήσει καταγγελίες πολιτικών κομμάτων, δημοσίων φορέων ή ιδιωτών που θα
έχουν εντοπίσει ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο. Εφόσον κρίνει ότι ένα ηλεκτρονικό
δημοσίευμα είναι εσκεμμένως παραπλανητικό και «μεταδίδεται με κακή πίστη, με
τεχνητό ή αυτοματοποιημένο και μαζικό τρόπο», ο δικαστής καλείται «με κάθε τρόπο»
να ανασχέσει τη διασπορά του. Επιπροσθέτως, βάσει του ίδιου νόμου, κάθε
πλατφόρμα οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια, να διαγράφει ψεύτικα προφίλ, να
προωθεί το περιεχόμενο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωση και να παρέχει στους
χρήστες του εργαλεία με τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να επισημαίνουν τα
“fake news”104. Εξάλλου, το νομοσχέδιο αυξάνει τις κυρώσεις που μπορεί να
επιβάλει το Ανώτερο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (CSA) σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα
«που ελέγχονται από ένα ξένο κράτος ή βρίσκονται υπό την επιρροή αυτού του
κράτους» και καθίστανται υπεύθυνα για μια ψευδή πληροφορία105.

γ. Αντιδράσεις
Η ψήφιση του νόμου αυτού έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες, καθώς
δημοσιογραφικά πρακτορεία ισχυρίζονται ότι παραβιάζεται η ελευθερία του λόγου106.
Αξίζει, βέβαια να σημειωθεί ότι ο γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε
103

Βλ.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/fausses_informations_lutte
(προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
104
Γιάννης Παπαδόπουλος, Η μάχη της Γαλλίας κατά των fake news, Η Καθημερινή, Απόψεις, 11
Δεκεμβρίου 2018, url: https://www.kathimerini.gr/999551/opinion/epikairothta/politikh/h-maxh-thsgallias-kata-twn-fake-news, προσπελάστηκε στις 11.07.2019.
105
ΤοΒΗΜΑ Team, ό.π.
106
Zachary Young, Macron’s ‘fake news’ law runs into trouble, Politico, 06 Δεκεμβρίου 2018,
https://www.politico.eu/pro/emmanuel-macron-fake-news-law-runs-into-trouble/, προσπελάστηκε στις
09.07.2019.
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υποσχεθεί ότι θα έφερνε έναν νέο νόμο κατά των ψευδών ειδήσεων «για να
προστατέψει την δημοκρατία», ήδη από τον Ιανουάριο του έτους 2018, καθώς, όπως
και στην περίπτωση της Γερμανίας, το παράδειγμα των αμερικανικών εκλογών του
2016 είχε θορυβήσει την ηγεσία της Γαλλίας107.
Ωστόσο, η ύπαρξη τόσο του άρθρου 27 του Γαλλικού περί τύπου νόμου του 1881, ο
νόμος του 2004 «για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία» και οι προϊσχύουσες
διατάξεις του Εκλογικού Νόμου108, καθώς το γεγονός ότι η δυσφήμηση αποτελεί
αδίκημα και στο γαλλικό δίκαιο, έχουν οδηγήσει τον νομικό κόσμο της χώρας να
διατυπώσει την άποψη ότι δεν υφίστατο ανάγκη για την ψήφιση του νόμου αυτού109
110

.

2.3. Κύπρος
Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Στο άρθρο 50 το οποίο βρίσκεται στο κεφάλαιο 54 του Κυπριακού Ποινικού
Κώδικα111 και έχει τίτλο: «Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, κ.λπ.», αναφέρονται τα
εξής:
«1. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύει σε οποιαδήποτε μορφή ψευδείς ειδήσεις
ή πληροφορίες που δύνανται να κλονίσουν τη δημόσια τάξη ή την εμπιστοσύνη του
κοινού προς το κράτος ή τα όργανά του ή να προκαλέσουν φόβο ή ανησυχία στο κοινό
ή να παραβλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο την κοινή ειρήνη και ευταξία, είναι ένοχος
πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με
107

Γιάννης Παπαδόπουλος, ό.π..
Βάσει των οποίων, με φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμωρούνται «αυτοί που, με
τη βοήθεια ψευδών ειδήσεων, συκοφαντιών ή άλλων απατηλών ελιγμών» επηρεάζουν την ψηφοφορία
(ΤοΒΗΜΑ Team, ό.π.).
109
ΤοΒΗΜΑ Team, ό.π.
110
«Έχουμε ήδη πολύ πλήρεις νομικές διατάξεις», υπογραμμίζει ο Βενσάν Σαρμουαγιό, εθνικός
γραμματέας του Συνδικάτου Δικαστικών. Το ίδιο επισημαίνει και η Ναταλί Μαλέ-Πουζόλ: «Έχουμε
όλο και περισσότερους περιστασιακούς νόμους. Θα θέλαμε να δοκιμαστούν οι υφιστάμενες διατάξεις,
αλλά δεν αφήνουμε τα χρονικά περιθώρια για να οικοδομηθεί η δικονομία» [(βλ. Amaelle Guiton και
Jérôme Lefilliâtre, Fake news: une loi qui fonce la tête dans le bidon, Libération, 06 Ιουνίου 2018, url:
https://www.liberation.fr/france/2018/06/06/fake-news-une-loi-qui-fonce-la-tete-dans-lebidon_1657172 (προσπελάστηκε στις 11.07.2019)].
111
Για το πρωτότυπο κείμενο του Κυπριακού Ποινικού Κώδικα βλ. στο url:
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html (προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
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χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δυο αυτές
ποινές: Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, αν αποδείξει με τέτοιο
τρόπο που να ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι η δημοσίευση έγινε με καλή πίστη και
στηρίχτηκε σε γεγονότα που δικαιολογούν τέτοια δημοσιεύματα. Για τους σκοπούς του
εδαφίου αυτού, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 201, όσον αφορά
την καλή πίστη εφαρμόζονται.
2. Καμιά δίωξη με βάση το άρθρο αυτό δεν προχωρεί, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή έννομη τάξη είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές
έννομες τάξεις που τιμωρούν και τη διάδοση φημών, πέραν των ψευδών ειδήσεων112.

2.4. Μαλαισία
α. Θεσμοθέτηση πλαισίου
Στις 2 Απριλίου 2018 ψηφίσθηκε νόμος για τις ψευδείς ειδήσεις στην Μαλαισία
(“Anti Fake News Act 2018”)113 σύμφωνα με τον οποίο πολίτες οι οποίοι
δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εργαζόμενοι σε ηλεκτρονικές
δημοσιογραφικές σελίδες τιμωρούνται για την διασπορά ψευδών ειδήσεων με
πρόστιμο 500.000,00 Ρινγκιτ (περίπου 106.380,19 ευρώ) και με πιθανή ποινή
φυλάκισης έως και έξι έτη114 (αρχικώς το σχέδιο νόμου προέβλεπε ποινή φυλάκισης
έως 10 έτη). Το σχέδιο νόμου είχε δεχτεί σωρεία αρνητικών σχολίων, καθώς ο
δημοσιογραφικός κόσμος της Μαλαισίας ισχυρίστηκε ότι περιορίζεται η ελευθερία
του λόγου καθώς και ότι επιχειρείται η κάλυψη σκανδάλου πολλών εκατομμυρίων,

112

Γ. Κρίππας, Το έγκλημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και φημών, ΠοινΧρον 1969, σελ. 502 επ..
Για
ολόκληρο
το
kείμενο
της
Πράξης,
βλ.
το
url:
https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2018/MY_FS_BIL_2018_06.pdf
(προσπελάστηκε
στις
09.01.2019).
114
Shannon Liao, Malaysia just made fake news illegal and punishable by up to six years in jail, The
Verge, 02 Απριλίου 2018, url: https://www.theverge.com/2018/4/2/17189542/fake-news-malaysiaillegal-punishable-jail (προσπελάστηκε στις 08.01.2019).
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στο οποίο είχε αναμειχθεί και ο Πρωθυπουργός της χώρας115. Ωστόσο, το νομοσχέδιο
τελικώς ψηφίσθηκε έναν μήνα πριν τις εκλογές στη Μαλαισία116.
Ο νέος αυτός νόμος της Μαλαισίας, όριζε τις ψευδείς ειδήσεις ως εξής: «Ειδήσεις,
πληροφορίες, δεδομένα και αναφορές που είναι ολικώς ή μερικώς ψευδή. Ο όρος
ειδήσεις αναφέρεται σε ιστορίες, βίντεο και ηχητικό περιεχόμενο» (Μέρος Ι, Προοίμιο,
Ερμηνεία, παρ. 2)
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ως άνω νόμος δεν περιορίζεται μόνο σε άτομα ή
δημοσιεύσεις στην Μαλαισία – παραπληροφόρηση που δημιουργήθηκε εκτός της
χώρα είναι τιμωρητέα από τον Μαλαισιανό νόμο αν η Μαλαισία ή κάποιος πολίτης
της εμπλέκεται117.

β. Περίπτωση εφαρμογής
Έως και το τέλος του Απριλίου του έτος 2018 είχε ήδη επιβληθεί ποινή φυλάκισης
ενός μήνα για την παραβίαση του ως άνω νόμου στην Μαλαισία σε σαρανταεξάχρονο
ο οποίος δημοσίευσε βίντεο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα YouTube σύμφωνα με το
οποίο η μαλαισιανή αστυνομία έκανε 50 λεπτά να ανταπεξέλθει σε κλήση βοήθειας
σε υπόθεση ανθρωποκτονίας118.

γ. Απόσυρση του νόμου
Τον Αύγουστο 2018, ο νόμος αυτός αποσύρθηκε από την νέα κυβέρνηση της
Μαλαισίας, υπό την προεδρεία του Μοχάμαντ Μοχαθίρ. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι
πριν την εκλογή του ο ίδιος ο Μοχαθίρ είχε τεθεί υπό διερεύνηση για την διάδοση
115

ό.π.
SCMP Reporter, Explained: fake news in Asia, This Week in Asia, 06 Μαρτίου 2019, url:
https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/2188645/explained-fake-news-asia
(προσπελάστηκε 15.07.2019).
117
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Πράξης
(url:
https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2018/MY_FS_BIL_2018_06.pdf,
προσπελάστηκε
στις
09.01.2019).
118
Melanie Ehrenkranz, First Person Charged Under Malaysia’s ‘Anti-Fake News’ Law Gets Month in
Prison for YouTube Video, Gizmodo, 30 Απριλίου 2018, url: https://gizmodo.com/first-personcharged-under-malaysia-s-anti-fake-news-1825650301 (προσπελάστηκε στις 08.01.2019).
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ψευδών ειδήσεων, καθώς είχε ισχυριστεί ότι είχε επιχειρηθεί «σαμποτάζ» του
αεροπλάνου του, πριν τις εκλογές119.

2.5. Ινδία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Στο τμήμα 505 του Ινδικού Ποινικού Κώδικα120 αναφέρονται τα εξής:
Τιμώρηση για δηλώσεις που οδηγούν σε δημόσια αναστάτωση:
(1) Όποιος κατασκευάζει, δημοσιεύει ή κυκλοφορεί οποιαδήποτε δήλωση, φήμη ή
αναφορά, α) με πρόθεση να προκαλέσει ή με τη δυνατότητα να προκαλέσει, σε
οποιοδήποτε αξιωματικό, στρατιώτη, ναύτη ή αεροπόρο στρατού, ναυτικού ή της
Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας ανταρσία ή άλλως να αγνοήσει ή να αποτύχει στο
καθήκον του ή
β) με πρόθεση να προκαλέσει ή με τη δυνατότητα να προκαλέσει φόβο ή ανησυχία στο
κοινό ή σε οποιοδήποτε μέρος του κοινού, μέσω των οποίων άτομο μπορεί να οδηγηθεί
να διαπράξει αδίκημα κατά του Κράτους ή κατά της Δημόσιας Ειρήνης ή
γ) με πρόθεση να υποκινήσει ή με τη δυνατότητα να υποκινήσει οποιαδήποτε κατηγορία
ή κοινότητα προσώπων να διαπράξουν οποιοδήποτε αδίκημα κατά οποιασδήποτε άλλης
τάξης ή κοινότητας, τιμωρείται με φυλάκιση που μπορεί να παραταθεί έως τρία έτη ή με
πρόστιμο ή και με τα δύο.
Δηλώσεις που δημιούργησαν ή προωθούσαν εχθρότητα, μίσος ή κακοδιαχείριση μεταξύ
τάξεων:
(2) Όποιος κάνει, δημοσιεύει ή κυκλοφορεί οποιαδήποτε δήλωση ή έκθεση που περιέχει
φήμες ή ανησυχητικά νέα με σκοπό να δημιουργήσει ή να προωθήσει ή να δημιουργήσει
ή να προωθήσει, για λόγους θρησκείας, φυλής, τόπου γέννησης, διαμονής, γλώσσας,
κάθαρσης ή κοινότητας ή οποιουδήποτε άλλου εδάφους, αισθήματα εχθρότητας, μίσους
119

SCMP Reporter, ό.π.
Bλ. το url: http://www.shareyouressays.com/knowledge/punishment-for-statements-conducing-topublic-mischief-section-505-of-ipc/120064 (προσπελάστηκε 08.01.2019).
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ή κακομεταχείρισης μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών, φυλετικών, γλωσσικών ή
περιφερειακών ομάδων ή συνόλων ή κοινοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση που μπορεί
να παραταθεί σε τρία έτη ή με πρόστιμο ή με τους δυο.

β. Παρεμβάσεις
Η διασπορά ψευδών ειδήσεων, μέσω της πλατφόρμας του WhatsApp, που αποτελεί
την πιο διαδεδομένη πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων στην Ινδία, έχουν οδηγήσει
το Facebook (ιδιοκτήτη της ως άνω πλατφόρμας) να λάβει αυστηρά μέτρα,
προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ιδίως, δε, ενόψει των εκλογών του
Απριλίου 2019 στην Ινδία, το Facebook προχώρησε στην απενεργοποίηση
εκατοντάδων λογαριασμών και σελίδων παραπλανητικών χρηστών. Η, δε, πλατφόρμα
του WhatsApp, ταυτοχρόνως, δημιούργησε υπηρεσία ελέγχου αναφορών σχετικά με
ψευδείς ειδήσεις, προκειμένου να εκτιμήσει το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.
Παρά, ωστόσο, τις ενέργειες αυτές, υποστηρίζεται ότι το πρόβλημα των ψευδών
ειδήσεων στην Ινδία είναι τεράστιο121. Χαρακτηριστικά, στις 6 Ιουλίου 2018, στην
πολιτεία Ασσάμ της Ινδίας, ο Ινδικός στρατός έπρεπε να επέμβει προκειμένου να
εμποδιστεί όχλος ανθρώπων από το να «λιντσάρει» τρεις άντρες οι οποίοι, σύμφωνα
με φήμες που κυκλοφόρησαν, ήταν υπεύθυνοι για αρπαγή παιδιών. Αντίστοιχα,
έπρεπε να διασωθούν τρία ακόμα άτομα από διπλανό χωριό122. Οι φήμες αυτές
αποδείχθηκαν στην συνέχεια ψευδείς και είχαν κυκλοφορήσει μέσω της εφαρμογής
του WhatsApp.

2.6. Μπαγκλαντές
Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο – Θεσμοθέτηση πλαισίου
121

Kevin Ponniah, WhatsApp: The 'black hole' of fake news in India's election, BBC News, 06
Απριλίου 2019, url: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-47797151 (προσπελάστηκε στις
12.07.2019).
122
Vir Sanghvi, India’s lynching app: who is using WhatsApp as a murder weapon?, This Week in
Asia,
9 Ιουλίου 2018, url: https://www.scmp.com/week-asia/society/article/2154436/indias-lynching-appwho-using-whatsapp-murder-weapon (προσπελάστηκε 15.07.2019).
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Τον Σεπτέμβριο του 2018 ψηφίσθηκε η νέα Πράξη Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital
Security Act 2018)123, με στόχο να αντιμετωπιστεί η δυσφήμηση και η προσβολή
θρησκευτικών συναισθημάτων που δύναται να δημιουργήσουν αναταραχή στον νόμο
και την τάξη και η διάδοση ψευδών πληροφοριών μέσω δημοσίευσης ή μετάδοσης
υλικού σε ιστοσελίδα ή σε ψηφιακή μορφή.
Σύμφωνα με την Πράξη αυτή ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι124:
Άρθρο 17: Αν κάποιος χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα για να εκφοβίσει το κοινό ή για
να προκαλέσει βλάβη στην πολιτεία, αυτός/αυτή αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξη 14 ετών
ή πρόστιμο 10.000.000 Tk ή και τα δύο.
Άρθρο 25: Αν κάποιος χρησιμοποιεί ιστοσελίδα ή ψηφιακά μέσα για να εκφοβίσει
κάποιον, αυτός/αυτή αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τριών ετών ή πρόστιμο 300.000
Tk ή και τα δύο.
Άρθρο 28: Αν κάποιος βλάψει τα θρησκευτικά συναισθήματα κάποιου (όπως ορίζονται
στον Ποινικό Κώδικα) αυτός/αυτή τιμωρείται με ποινή κάθειρξης δέκα ετών ή με
πρόστιμο 2.000.000 Tk ή και με τα δύο.
Άρθρο 29: Αν κάποιος δημοσιεύσει πληροφορίες με σκοπό να δυσφημήσει κάποιον,
τιμωρείται με τρία έτη φυλάκιση ή με πρόστιμο 500.000 Τk ή και τα δύο.
Άρθρο 30: Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για μη εγκεκριμένες τραπεζικές ή
ασφαλιστικές συναλλαγές, οδηγεί σε πέντε έτη φυλάκιση ή 500.000 Tk πρόστιμο ή και
τα δύο.
Άρθρο 31: Για τη δημιουργία αναρχίας μέσω ψηφιακών μέσων, ο νόμος επισύρει επτά
έτη κάθειρξη ή 500.000 Tk πρόστιμο ή και τα δύο.

2.7. Κίνα

123

Tribune Desk, Digital Security Bill passes amid free speech concerns, Dhaka Tribute, 19
Σεπτεμβρίου 2018, url: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/parliament/2018/09/19/digitalsecurity-bill-2018-passed-with-provision-of-tougher-punishment (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
124
Tribune Desk, ό.π..
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α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Ο Ποινικός Κώδικας της Κίνας125, προβλέπει ότι:
«Άρθρο 377: Όποιος σκόπιμα διαδίδει ψευδείς ειδήσεις για τον εχθρό στις ένοπλες
δυνάμεις σε περίοδο πολέμου, εάν οι συνέπειες είναι σοβαρές, θα καταδικάζεται σε μη
αναστρέψιμη ποινή κάθειρξης τουλάχιστον τριών ετών και όχι περισσότερο των δέκα
ετών. Εάν οι συνέπειες είναι εξαιρετικά σοβαρές, θα καταδικαστεί σε μη αναστρέψιμη
ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών ή σε ισόβια κάθειρξη»
«Άρθρο 378: Όποιος διαδίδει φήμες για να δημιουργήσει σύγχυση στις στρατιωτικές
δυνάμεις και να πλήξει το ηθικό τους, κατά την διάρκεια πολέμου, θα καταδικαστεί σε
μη αναστρέψιμη ποινή φυλάκισης έως τρία έτη, σε κράτηση ή σε επιτήρηση126. Εάν οι
συνέπειες είναι σοβαρές, θα καταδικαστεί σε κάθειρξη τουλάχιστον τριών ετών και έως
δέκα ετών».
Περαιτέρω, το 2016, η Κινεζική Κυβέρνηση προχώρησε στην θέσπιση νόμου127 για
την δημιουργία ή την διάδοση φημών για την «διατάραξη της οικονομικής και
κοινωνικής τάξης».
Κάποιες από τις διατάξεις του νόμου αυτού, που εγκρίθηκε στην 24η συνεδρίαση της
μόνιμης επιτροπής του 12ου Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου στις 7 Νοεμβρίου 2016,
έχουν ως εξής:
«Άρθρο 1: Ο Νόμος αυτός θεσπίζεται με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των
δικτύων, την προστασία της κυριαρχίας του κυβερνοχώρου και της εθνικής ασφάλειας,
των κοινωνικών δημόσιων συμφερόντων, την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων
και συμφερόντων των πολιτών, των νομικών προσώπων και άλλων οργανισμών και
την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης οικονομικών και κοινωνικών πληροφοριών.
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του
νόμου,
στα
αγγλικά,
βλ.
url:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F78796243/CHN5375%20Eng3.pdf
(προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
126
Για
τον
ορισμό
του
όρου
«επιτήρηση»
στην
Κίνα
βλ.
url:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_surveillance_in_China (προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
127
Βλ. url: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001605.htm (προσπελάστηκε στις
09.01.2019).
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Άρθρο 2: Ο παρών Νόμος ισχύει για την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη
χρήση των δικτύων στο έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και για την
εποπτεία και τη διαχείριση της ασφάλειας του δικτύου.
Άρθρο 3: Το κράτος τηρεί τόσο την ανάπτυξη της ασφάλειας του κυβερνοχώρου όσο
και της πληροφορικής, ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές ενεργητικής χρήσης,
επιστημονικής ανάπτυξης, διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και διασφαλίζει την
ασφάλεια, προωθεί την κατασκευή και τη διασύνδεση των υποδομών δικτύου,
ενθαρρύνει την καινοτομία και την εφαρμογή της τεχνολογίας δικτύων και υποστηρίζει
την καλλιέργεια ταλέντων ασφάλειας δικτύων. Δημιουργία και βελτίωση του
συστήματος ασφάλειας δικτύου για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας του
δικτύου.
Άρθρο 4: Το κράτος διατυπώνει και βελτιώνει συνεχώς τη στρατηγική ασφάλειας
δικτύων του, αποσαφηνίζει τις βασικές απαιτήσεις και κύριους στόχους για την
εξασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων και προτείνει πολιτικές ασφάλειας δικτύων,
καθήκοντα και μέτρα σε βασικούς τομείς.
Άρθρο 5: Το κράτος θεσπίζει μέτρα για την παρακολούθηση, την υπεράσπιση και τη
διάθεση των κινδύνων και των απειλών στον κυβερνοχώρο που προέρχονται από τη
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,
προστατεύουν βασικές υποδομές πληροφοριών από επιθέσεις, εισβολές, παρεμβολές και
καταστροφές, τιμωρούν τα εγκλήματα

στον

κυβερνοχώρο και

εγκληματικές

δραστηριότητες σύμφωνα με το νόμο και διατηρούν δίκτυα. Ασφάλεια και τάξη χώρου.
Άρθρο 6: Το κράτος υποστηρίζει ειλικρινείς, αξιόπιστες, υγιείς και πολιτισμένες
συμπεριφορές δικτύων, προωθεί τη διάδοση των σοσιαλιστικών βασικών αξιών και
λαμβάνει μέτρα για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και το επίπεδο της ασφάλειας του
κυβερνοχώρου σε ολόκληρη την κοινωνία, δημιουργώντας ένα καλό περιβάλλον για να
συμμετάσχει ολόκληρη η κοινωνία στην προώθηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Άρθρο 7: Το κράτος διεξάγει ενεργά τις διεθνείς ανταλλαγές και τη συνεργασία στον
κυβερνοχώρο, την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών δικτύων και την ανάπτυξη
προτύπων, την καταπολέμηση εγκλημάτων δικτύων και προωθεί την οικοδόμηση ενός
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κυβερνοχώρου ειρήνης, ασφάλειας, ανοικτού πνεύματος και συνεργασίας και
δημιουργεί ένα πολυμερές, δημοκρατικό και διαφανές δίκτυο. Σύστημα διακυβέρνησης.
Άρθρο 8: Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών δικτύου είναι υπεύθυνη για το συντονισμό
και τον συντονισμό των εργασιών ασφάλειας δικτύων και της συναφούς εποπτείας και
διαχείρισης. Η αρμόδια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών του Κρατικού Συμβουλίου, η
υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας και άλλα σχετικά όργανα είναι υπεύθυνα για την
προστασία και την εποπτεία και τη διαχείριση της ασφάλειας των δικτύων εντός των
ορίων των αντίστοιχων καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου και των σχετικών νόμων και διοικητικών κανονισμών.
Οι αρμοδιότητες της προστασίας της ασφάλειας δικτύων και της εποπτείας και
διαχείρισης των σχετικών υπηρεσιών των κυβερνήσεων των τοπικών πληθυσμών σε ή
πάνω από το νομαρχιακό επίπεδο καθορίζονται σύμφωνα με τους σχετικούς κρατικούς
κανονισμούς.
Άρθρο 9: Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους
και τους διοικητικούς κανονισμούς, να σέβονται την κοινωνική δεοντολογία, να
σέβονται την επιχειρησιακή ηθική, την τιμή και την πίστωση, να εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία του κυβερνοχώρου, να αποδέχονται
κρατική και κοινωνική εποπτεία και να αναλαμβάνουν κοινωνικές ευθύνες.
Άρθρο 10: Για την κατασκευή ή τη λειτουργία δικτύου ή την παροχή υπηρεσιών μέσω
του δικτύου, λαμβάνονται τεχνικά μέτρα και άλλα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τις
διατάξεις των νόμων, των διοικητικών κανονισμών και των υποχρεωτικών απαιτήσεων
των εθνικών προτύπων για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων και τη σταθερή
λειτουργία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών στον κυβερνοχώρο
και αποτροπή εγκληματικών δραστηριοτήτων δικτύου και διατήρηση της ακεραιότητας,
εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας δεδομένων δικτύου».

β. Νομοθετικές παρεμβάσεις και εξελίξεις
Το 2018 η Κίνα προχώρησε έτι περαιτέρω αναφορικά με την νομική αντιμετώπιση
των εξεταζόμενων ζητημάτων. Το Γραφείο Εθνικών Δικτύων ανακοίνωσε τον
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«Κανονισμό Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφοριών Microblogging» 128, ο οποίος και
τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαρτίου του 2018129. Ο Κανονισμός υποχρεώνει τους
παρόχους υπηρεσιών microblogging130 να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν
μηχανισμούς ελέγχου φημολογιών και διαπίστωσης αν οι χρήστες υπηρεσιών
microblogging δημοσιεύουν και διαδίδουν φήμες ή ψευδείς πληροφορίες και να
λάβουν προληπτικά μέτρα. Βάσει του Κανονισμού αυτού, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης υποχρεούνται να αναδημοσιεύουν ή να συνδέουν σε άρθρα ειδήσεων μόνο
από επίσημες και αναγνωρισμένες από την κρατική εποπτεία ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες.
Επιπροσθέτως, στα τέλη Αυγούστου του έτους 2018, οι κινέζικες αρχές
δημιούργησαν την εφαρμογή (application) piyao131 (σημαίνει «ξεκαθάρισμα φημών»),
που επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν τυχόν ψευδείς ειδήσεις και φήμες 132. Η
πλατφόρμα

αυτή

έχει

διάφορους

τομείς,

συμπεριλαμβανομένων

επίσημων

δημοσιεύσεων της Κυβέρνησης, αυτόματες απαντήσεις τοπικών διοικήσεων, έλεγχο
της υπόστασης των γεγονότων που μεταδίδουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία,
αναλύσεις ειδικών και πηγές για την πάταξη της διάδοσης φημών133.

2.8. Ιταλία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

128

Για το αρχικό κείμενο του Κανονισμού, στα Κινέζικα βλ. url: http://www.xinhuanet.com/201802/03/c_1122362053.htm (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
129
Laney Zhanq, China: Rules Regulating Microblogs Issued, Global Legal Monitor, 23 Φεβρουαρίου
2018, url: https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-rules-regulating-microblogs-issued/
(προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
130
Με τον όρο Micro Blogging εννοούμε μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές
να μεταδίδουν σύντομα μηνύματα σε άλλους συνδρομητές της ίδιας υπηρεσίας (π.χ. twitter), δες και
url: https://seomarketergr.com/ti-einai-to-microblogging-kai-pws-anevazei-%CF%84%CE%BF-sitestin katataksi-tis-google/ (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
131

Για σύνδεση στην εφαρμογή βλ. url: http://www.piyao.org.cn/ (προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
Stella Qiu και Rya Woo, China launches platform to stamp out 'online rumors, Reuters, 30
Αυγούστου 2018, url: https://www.reuters.com/article/us-china-internet/china-launches-platform-tostamp-out-online-rumors-idUSKCN1LF0HL (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
133
Oiwan Lam, ‘Fake news’ is in the eye of the beholder: China is centralizing efforts to stop online
‘rumors’, STOP FAKE.org, 03 Σεπτεμβρίου 2018, url: https://www.stopfake.org/en/fake-news-is-inthe-eye-of-the-beholder-china-is-centralizing-efforts-to-stop-online-rumors/ (προσπελάστηκε στις
12.07.2019).
132

49
ΔΡ. Φ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 2

49

Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων – Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών ειδήσεων μέσω
διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου – Νομική αντιμετώπιση και de lege ferenda

Το άρθρο 656 του Ιταλικού Ποινικού Κώδικα, ως ισχύει, απαγορεύει τη δημοσίευση
ή διάδοση ειδήσεων ψευδών, υπερβολικών ή κακόβουλων και έχει ως εξής:
«Όποιος δημοσιεύει ή διαδίδει ψευδείς, υπερβολικές ή προκατειλημμένες πληροφορίες,
για τις οποίες μπορεί να διαταραχθεί η δημόσια τάξη, τιμωρείται εάν το γεγονός δεν
συνιστά σοβαρότερο αδίκημα, με σύλληψη μέχρι τριών μηνών ή με το πρόστιμο μέχρι
309 ευρώ».

β. Νομοθετικές παρεμβάσεις - αναθεώρηση
Τον Φεβρουάριο του 2017 υποβλήθηκε πρόταση τροποποίησης και ανανέωσης του
άρθρου 656 του Ιταλικού Ποινικού Κώδικα134, όπου σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα
είχε ως ακολούθως:
«Άρθρο 656: Όποιος δημοσιεύει ή διασπείρει μέσω του ίντερνετ ψευδείς ειδήσεις ή
υπερβολικές και μεροληπτικές πληροφορίες, που έχουν να κάνουν με προφανώς
αβάσιμα ή ψευδή γεγονότα και συνθήκες, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ.
Όταν με την ίδια πράξη διαπράττεται και δυσφήμηση, ο προσβληθείς δύναται να
αναζητήσει την ζημία που υπέστη και να επιδιώξει περαιτέρω ποινική αποζημίωση».

γ. Αντιδράσεις
Η τροποποίηση του ως άνω άρθρου και εν τέλει η ψήφιση του νομοσχεδίου για τις
ψευδείς ειδήσεις, που υποβλήθηκε το 2017, βρίσκεται μέχρι και σήμερα σε
αδιέξοδο135, καθώς υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες ως προς την προσβολή και τον
περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης του λόγου136.

134

Ernesto Apa και Marco Bassini, Italy Legislative proposal on fake news, Iris Merlin, 07
Φεβρουαρίου 2017, url: https://merlin.obs.coe.int/iris/2017/5/article27.en.html (προσπελάστηκε στις
09.01.2019).
135
Για
την
μη
ψήφιση
του
Σχεδίου
Νόμου
βλ.
url:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47680.htm (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
136
Sofia Verza, Tackling fake news, the Italian way, Recourse Centre on Media Freedom in Europe, 22
Μαΐου 2018, url: https://www.rcmediafreedom.eu/Tools/Legal-Resources/Tackling-fake-news-theItalian-way (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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2.9. Ρωσία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το άρθρο 185.1. του ποινικού κώδικα της Ρωσίας137, προβλέπεται ότι
όποιος επίμονα αρνείται να αποκαλύψει πληροφορίες ή παρέχει ψευδείς και ελλιπείς
πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε πολίτες,
οργανισμούς ή το κράτος, τιμωρείται με πρόστιμο το οποίο δύναται να καθοριστεί
βάσει του εισοδήματός του ή με κοινωνική εργασία.
Περαιτέρω, το άρθρο 185.3 του ποινικού κώδικα της Ρωσίας, τιμωρεί το έγκλημα
χειραγώγησης της αγοράς138 και ειδικότερα προβλέπεται ότι η διάδοση ψευδών
πληροφοριών (μέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως το
διαδίκτυο), με σκοπό να προκληθεί απόκλιση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ξένα
νομίσματα ή/και εμπορεύματα από τις τιμές ζήτησης και προσφοράς, που θα είχαν
επικρατήσει χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ψευδείς αυτές πληροφορίες, τιμωρείται με
πρόστιμο που κυμαίνεται από 300.000 έως 500.000 ρούβλια, το οποίο δύναται και να
εισπραχθεί με παρακράτηση του μισθού (ή μέρους αυτού) του παραβάτη για χρονικό
διάστημα έως τεσσάρων (4) ετών ή με στέρηση δικαιωμάτων κατοχής συγκεκριμένων
θέσεων και/ή άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα έως
τριών (3) ετών.

β. Νομοθετικές παρεμβάσεις - αναθεώρηση

137

Για το κείμενο του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα αγγλικά βλ. url:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf (προσπελάστηκε στις 10.01.2019).
138
Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στην ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το
άρθρο 7 του νόμου 3340/2005: «1. Απαγορεύεται η χειραγώγηση της αγοράς. 2. Ως «χειραγώγηση της
αγοράς» νοούνται:… (γ) η διάδοση δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του διαδικτύου ή με
οποιοδήποτε άλλο μέσο πληροφοριών, οι οποίες δίνουν ή είναι πιθανόν να δώσουν ψευδείς ή
παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή φημών ή παραπλανητικών ειδήσεων,
εάν ο διαδίδων γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες, οι φήμες ή οι ειδήσεις αυτές ήταν
ψευδείς ή παραπλανητικές. Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, όταν ενεργούν στο πλαίσιο της
επαγγελματικής τους ιδιότητας, η διάδοση πληροφοριών κρίνεται με βάση τους κανόνες του επαγγέλματος
τους, εκτός εάν οι δημοσιογράφοι αντλούν, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη ή κέρδη από τη διάδοση των εν λόγω
πληροφοριών. 3. Συμπεριφορές που συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς κατά την έννοια των
παραγράφων 1 έως 2 αποτελούν ενδεικτικά οι εξής: …, (δ) η διάδοση ψευδών, ανακριβών ή
παραπλανητικών πληροφοριών από μέλη του διοικητικού συμβουλίου εταιριών, μέσω των ετήσιων ή
περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, των ενημερωτικών δελτίων ή άλλων δημοσιευμάτων».
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Στο πλαίσιο συζητήσεων ή/και φημών για την ανάμειξη της Ρωσικής Κυβέρνησης σε
ενέργειες παραπληροφόρησης παγκοσμίως, η ίδια η χώρα προχώρησε στη λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Έτσι, νομοσχέδιο 139, το οποίο
και υποβλήθηκε στα μέσα Ιουλίου του έτους 2018 προς ψήφιση, προβλέπει κυρώσεις
για μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα ανακριβή σχόλια που αναρτούν οι χρήστες
τους. Οι ιστοσελίδες που δίδουν την δυνατότητα σχολιασμού και έχουν
περισσότερους από 100.000 χιλιάδες επισκέπτες ημερησίως θα υποχρεούνται να
σβήνουν σχόλια με ψευδείς πληροφορίες εντός 24 ωρών ή θα έχουν πρόστιμο μέχρι
50.000.000 ρούβλια140.
Περαιτέρω, το νομοσχέδιο προτείνει την απαγόρευση της δημοσιοποίησης στα μέσα
ενημέρωσης και στο ίντερνετ «αναληθών κοινωνικά σημαντικών πληροφοριών, που
φέρονται ως πραγματικές ειδήσεις και που απειλούν την ζωή και την υγεία του κοινού
και είναι γεμάτες με μαζικές παραβιάσεις της κοινωνικής τάξης και ασφάλειας,
διαταράσσουν την λειτουργία της καθημερινής ζωής, των μέσων μεταφοράς και των
κοινωνικών υποδομών ή έχουν άλλες σοβαρές συνέπειες».
Το νομοσχέδιο αυτό το οποίο τιμωρεί τόσο την διάδοση ψευδών ειδήσεων, όσο
και την ασέβεια απέναντι σε κυβερνητικούς εκπροσώπους ψηφίστηκε τελικώς στις
7 Μαρτίου 2019, παρά την έντονη κριτική που είχε υποστεί, για την περιστολή της
ελευθερίας του λόγου141. Ενδιαμέσως, τον Δεκέμβριο του 2018, η Ρωσική Δούμα142,
υπέβαλλε και πρόσθετες διατάξεις προς ψήφιση, που επισύρουν έως και 1.000.000

139

Για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αυτού στα ρώσικα, βλ. ακολούθως url:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/03/18/796652-putin-feiknyus-neuvazhenii
(προσπελάστηκε στις 11.07.2019).
140
Lincoln Pigman, The New York Times, Russia, Accused of Faking News, Unfurls Its Own ‘Fake
News’ Bill, 22 Ιουλίου 2018, url: https://www.nytimes.com/2018/07/22/world/europe/russia-fakenews-law.html (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
141
The Moscow Times, Putin Signs 'Fake News,' 'Internet Insults' Bills Into Law, Moscow Times
Independent
News
from
Russia,
18
Μαρτίου
2019,
url:
https://www.themoscowtimes.com/2019/03/18/putin-signs-fake-news-internet-insults-bills-into-lawa64850 (προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
142
Η Κρατική Δούμα (ρωσικά: Государственная дума) είναι η κάτω βουλή της Ομοσπονδιακής
Συνέλευσης
της
Ρωσίας,
βλ.
και
σχετικά
το
url:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_
%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B1 (προσπελάστηκε στις 11.07.2019).
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ρούβλια πρόστιμο, για την κοινοποίηση ψευδών ειδήσεων διαδικτυακά 143, οι οποίες
επίσης ψηφίστηκαν τελικά στις 7 Μαρτίου του 2019144.
Οι επικριτές των διατάξεων αυτών, υποστηρίζουν ότι ισοδυναμεί με την επιβολή
λογοκρισίας145. Εξάλλου, το γεγονός ότι και απροκάλυπτα πλέον στη Ρωσία η
διάδοση ψευδών ειδήσεων συγχέεται με την «ασέβεια» έναντι της κυβέρνησης,
καταδεικνύει

ακριβώς

το επικίνδυνο τέτοιων διατάξεων

και

νομοθετικών

παρεμβάσεων, αν δεν λειτουργούν με γνώμονα την ελευθερία του λόγου.

2.10. Σιγκαπούρη
Θεσμοθέτηση πλαισίου
Τον Σεπτέμβριο του 2018 το Κοινοβούλιο της Σιγκαπούρης, με μία Έκθεση 317
σελίδων146, προχώρησε στην διαβούλευση 22 προτάσεων, για τη αντιμετώπιση της
διάδοσης παραπληροφόρησης.
Σύμφωνα με την ως άνω Έκθεση, όποιος σκόπιμα δημοσιεύει ψευδείς ειδήσεις στο
διαδίκτυο θα πρέπει να διώκεται ποινικά και η Κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε
μέτρα πρόληψης για όσους δημοσιεύουν ή διαφημίζουν την κοινοποίηση ψευδών
ειδήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Facebook και η Google αντέδρασαν στην
πιθανή θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για την παραπληροφόρηση στην
Σιγκαπούρη, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν υφίσταντο θεσμοθετημένες διατάξεις για τον
έλεγχο της διάδοσης των ψευδών ειδήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων είχε
ανακοινωθεί ότι θα υποβληθεί προς ψήφιση ενώπιον του Κοινοβουλίου της

143

Βλ. δημοσίευμα με τίτλο “Legal Package On Punishment For 'Fake News' Submitted To State
Duma”στις 12.12.2018 [url: https://www.rferl.org/a/legal-package-on-punishment-for-fake-newssubmitted-to-state-duma/29652709.html (προσπελάστηκε στις 09.01.2019)].
144
Max Seddon, Russia passes laws to ban ‘fake news’ and insulting officials online, Financial Times,
7
Μαρτίου
2019,
url:
https://www.ft.com/content/cb0be96a-40c7-11e9-b896-fe36ec32aece
(προσπελάστηκε στις 11.07.2019).
145
Max Seddon, ό.π..
146
Βλ.
το
κείμενο
της
Έκθεσης
ακολούθως
στο
url:
https://web.archive.org/web/20181114063639/https://sprs.parl.gov.sg/selectcommittee/selectcommittee
/download?id=1&type=subReport (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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Σιγκαπούρης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019147, όπως και τελικώς έγινε. Το
νομοσχέδιο τελικώς ψηφίσθηκε στις 8 Μαΐου 2019148, με την αριστερή πτέρυγα του
Κοινοβουλίου να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καταστροφή αναφορικά με την
ελευθερία της έκφρασης, καθώς δίδει την δυνατότητα στις αρχές να ελέγχουν τις
διαδικτυακές αναρτήσεις και ακόμα και τις προσωπικές συνομιλίες και, όπως
υποστηρίζεται, τούτο αντιτίθεται στο κοινωνικό συμφέρον149.

2.11. Σουηδία
Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Το άρθρο 9 παρ. 4 του έβδομου κεφαλαίου του Β.Δ. της Σουηδίας150, με τον τίτλο
«ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ», προβλέπει ότι:
«Απαγορεύεται η δημοσίευση, στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην
δημοσίευση πληροφοριών, τυχόν αθέμιτων πληροφοριών, που παραβιάζουν το ιδιωτικό
απόρρητο ενός ατόμου ή περιέχουν ψευδείς ή απατηλές πληροφορίες, ενώ παράγεται
ευθύνη αποζημίωση για τέτοιες δημοσιεύσεις και υποχρέωση ενημέρωσης του μέρους
για το οποίο και αναρτήθηκαν πληροφορίες, καθώς και η διόρθωση των ψευδών ή
εσφαλμένων πληροφοριών».

2.12. Ηνωμένο Βασίλειο
α. Νομολογιακή αντιμετώπιση

147

Lee Li Yang, Channel News Asia, Bill on deliberate online falsehoods could be tabled by first half
of
2019:
Edwin
Tong,
27
Δεκεμβρίου
2018
(url:
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/edwin-tong-bill-on-deliberate-online-falsehoods11065190, προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
148
Staff and agencies, Singapore fake news law a 'disaster' for freedom of speech, says rights group,
The Guardian, 09 Μαΐου 2019, url: https://www.theguardian.com/world/2019/may/09/singapore-fakenews-law-a-disaster-for-freedom-of-speech-says-rights-group (προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
149
Tessa Wong, Singapore fake news law polices chats and online platforms, BBC News, 9 Μαΐου
2019, url: https://www.bbc.com/news/world-asia-48196985 (προσπελάστηκε στις 12.07.2019).
150
Για το κείμενο του Βασιλικού Διατάγματος, στα αγγλικά, βλ. ακολούθως το url:
https://www.riksdagen.se/en/SysSiteAssets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden160628.pdf/ (προσπελάστηκε στις 09.01.2019)
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Σε μια γνωστή αγγλική υπόθεση151, μια (τουλάχιστον) κακόγουστη φάρσα (η σύζυγος
πείστηκε από έναν άγνωστο της ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί σε ατύχημα τραίνου)
έδωσε αφορμή στον δικαστή να αναγνωρίσει το αδίκημα της ψυχολογικής επίθεσης.
Ενώ αρχικά αυτό το νομολογιακό αδίκημα είχε ευρεία εμβέλεια, οι Άγγλοι δικαστές
έχουν πρόσφατα υιοθετήσει την ερμηνεία ότι πρέπει η εφαρμογή του να περιοριστεί
στην περίπτωση δημοσίου ψέματος ή απειλής152, καθώς, όσο ζημιογόνος και εάν
κριθεί για ένα άτομο μια πληροφορία, το δικαίωμα να φανερωθεί η αλήθεια
υπερισχύει απόλυτα.
Επιπρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισχυρό ρόλο για την επιβολή κυρώσεων για
την διασπορά ψευδών ειδήσεων έχουν οι διατάξεις προστασίας και ασφάλειας των
δεδομένων153 του 2003 και δη το άρθρο 127 παρ. 2 αυτών, όπου ορίζεται ότι:
Ένοχος αδικήματος είναι αυτός που με σκοπό να προκαλέσει εκνευρισμό ή ενόχληση
ή άγχος σε άλλον στέλνει με μέσο κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα το οποίο γνωρίζει
ότι είναι ψευδές ή είναι η αιτία αποστολής τέτοιου μηνύματος154.
Η υπόθεση του Paul Chamber, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως η «δίκη – φάρσα του
Twitter» είναι ίσως η πιο γνωστή υπόθεση όπου επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί η
ανωτέρω διάταξη155.

151

Wilkinson
v.
Downton
(1897)
EWHC
(QB)
(url:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilkinson_v_Downton, προσπελάστηκε στις 05.09.2018).
152
Rhodes v. OPO (2015) UKSC 32 (url: https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_v_OPO,
προσπελάστηκε στις 05.09.2018).
153
Communications Act 2003 (url: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents,
προσπελάστηκε στις 05.09.2018).
154
“A person is guilty of an offence if, for the purpose of causing annoyance, inconvenience or
needless anxiety to another, he: (a) sends by means of a public electronic communications network, a
message that he knows to be false, (b) causes such a message to be sent”.
155
Κάνοντας σχέδια εκδρομής μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να επισκεφτεί την κοπέλα
του και παρατηρώντας ότι το αεροδρόμιο της περιοχής ήταν κλειστό, ο Paul Chamber καταδικάστηκε
αφού έστειλε το εξής tweet: «Να πάρει! Το αεροδρόμιο Robin Hood είναι κλειστό. Έχετε μία
εβδομάδα να συμμαζευτείτε, άλλως θα ανατινάξω το αεροδρόμιο!» Άσκησε έφεση κατά της
καταδικαστικής απόφασης, η οποία ωστόσο αρχικώς απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι το tweet του
ήταν «απειλητικό στο περιεχόμενό του και μάλιστα προφανέστατα. Κάθε άνθρωπος που θα το διάβαζε θα
το λάμβανε έτσι και θα ανησυχούσε». Η καταδίκη έγινε ευρέως γνωστή ως υπόθεση κακής επιβολής του
νόμου και προσβλήθηκε με ένδικα μέσα τρεις φορές, ώσπου εν τέλει ακυρώθηκε με την τρίτη
προσπάθεια. Η αιτιολογία της απόφασης που εξαφάνισε την αρχική καταδίκη ήταν: «ένα μήνυμα που
δεν δημιουργεί φόβο ή ανησυχία σ’ αυτούς στους οποίους αποστέλλεται ή σ’ αυτούς που πρόκειται να
το δουν, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Πράξης του 2003» (βλ. Owen Bowcott, Twitter joke trial: Paul
Chambers wins high court appeal against conviction, The Guardian, 27.07.2012, url:
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β. Παρεμβάσεις για αναθεώρηση
Μετά

από

διαβούλευση

για

την

αντιμετώπιση

του

ζητήματος

της

παραπληροφόρησης, βρετανοί νομοθέτες προχώρησαν στη δημοσίευση σχετικής
έκθεσης156 στις 29 Ιουλίου 2018157. Οι προτάσεις158 που εξέδωσε η Επιτροπή του
Κοινοβουλίου, περιέχουν: την απόρριψη του όρου «ψευδείς ειδήσεις» και την
αντικατάσταση αυτού με τον όρο «παραπληροφόρηση», την εναρμόνιση των ήδη
υπαρχόντων κανονισμών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εφαρμογή τους και
στις διαδικτυακές ειδήσεις και τη δημιουργία ερευνητικής ομάδας για τον έλεγχο του
τρόπου διάδοσης της παραπληροφόρησης.

Η Βρετανική Κυβέρνηση, επίσης, έχει δημιουργήσει την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας
Επικοινωνιών (National Security Communications Unit159), η οποία είναι
επιφορτισμένη να αντιμετωπίσει «την παραπληροφόρηση από κρατικούς φορείς και
άλλους» 160.

2.13. Ισπανία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

https://www.theguardian.com/law/2012/jul/27/twitter-joke-trial-high-court,
προσπελάστηκε
στις
13.08.2018).
156
Για το κείμενο της έκθεσης αυτής, στα αγγλικά, βλ. ακολούθως το url:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7053
47/6.4391_CO_National-Security-Review_web.pdf (προσπελάστηκε στις 10.07.2019).
157
Jim Waterson, Democracy at risk due to fake news and data misuse, MPs conclude, The Guardian,
27
Ιουλίου
2018,
url:
https://web.archive.org/web/20181119132756/https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/27/fa
ke-news-inquiry-data-misuse-deomcracy-at-risk-mps-conclude (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
158
Daniel Funke και Alexios Mantzarlis, Here's how the U.K. plans to tackle fake news, The Poynter, 2
Αυγούστου
2018,
url:https://web.archive.org/web/20180912000900/https://www.poynter.org/news/heres-how-uk-planstackle-fake-news (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
159
Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του βρετανικού Κοινοβουλίου, η ομάδα αυτή έχει
αναλάβει να εφαρμόσει τις διαπιστώσεις της Εκθέσεως του 2018, βλ.
url:
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/writtenquestion/Commons/2018-07-16/164286/ (προσπελάστηκε στις 12.07.2018).
160
Government announces anti-fake news unit, BBC News, 23 Ιανουαρίου 2018, url:
https://web.archive.org/web/20180923023658/https://www.bbc.com/news/uk-politics-42791218
(προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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Στο άρθρο 561 του Ισπανικού Ποινικού Κώδικα161 ορίζεται ότι:
«Όποιος ψευδώς ισχυρίζεται ή εξομοιώνει μια κατάσταση κινδύνου για την κοινότητα ή
την πρόκληση μιας καταστροφής, ως αποτέλεσμα της οποίας είναι αναγκαία η παροχή
βοήθειας σε κάποιον άλλον και συνεπώς η κινητοποίηση αστυνομικών υπηρεσιών,
βοήθειας ή διάσωσης, τιμωρείται με την ποινή των φυλακών από τρεις μήνες και μία
ημέρα έως ένα χρόνο ή πρόστιμο από τρεις έως δεκαοκτώ μήνες».
Στις αρχές Μαρτίου του 2019 η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας υπέβαλε αίτημα με το
οποίο ζητούσε από την Κυβέρνηση να λάβει μέτρα ενάντια στην διαδικτυακή
παραπληροφόρηση. Η Επιτροπή πρότεινε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την διαμόρφωση στρατηγικών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Η
πρόταση καταψηφίσθηκε από την αριστερή πτέρυγα του Ισπανικού Κοινοβουλίου162.

β. Διεθνική πρωτοβουλία – Συνεργασία Ισπανίας και Ρωσίας
Τον Νοέμβριο του 2018, η Ρωσία και η Ισπανία συνήψαν συμφωνία (μέσω των
Υπουργών Εξωτερικών τους Sergei Larvov και Josep Borell, αντίστοιχα) με την
οποία

αποφάσισαν

την

δημιουργία

κοινής

ομάδας

αντιμετώπισης

της

παραπληροφόρησης στις μεταξύ τους διπλωματικές σχέσεις163, κυρίως με αφορμή ότι
Ισπανοί Υπουργοί είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ομάδες με έδρα την Ρωσία
χρησιμοποιούσαν

τα

μέσα

κοινωνικής

δικτύωσης

προκειμένου

να

αποσταθεροποιήσουν την Ισπανία σε σχέση με το δημοψήφισμα για την Καταλονία
το 2017.

2.14. Πορτογαλία

161

Βλ. σχετικό δημοσίευση του Alfred Lόpez, Entradas etiquetadas como ‘Artículo 561 del Código
Penal’,
20minutos.es,
21.09.2017,
στο
url:
https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/tag/articulo-561-del-codigo-penal/,
(προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
162
Alfred Lόpez, ό.π..
163
Russia and Spain Agree to Cooperate on Cyber Security, Fight Fake News, The Moscow Times, 7
Νοεμβρίου 2018, url: https://themoscowtimes.com/news/russia-and-spain-agree-to-cooperate-on-cybersecurity-fight-fake-news-63417 (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Το άρθρο 330 του Πορτογαλικού Ποινικού Κώδικα164 προβλέπει:
«Άρθρο 330 – Υποκίνηση σε Συλλογική Ανυπακοή
1. Όποιος με πρόθεση να καταστρέψει, να αλλάξει ή ανατρέψει το κράτος δικαίου,
υποκινήσει είτε σε δημόσια συνεδρίαση ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας με το
κοινό, σε ανυπακοή των δημοσίων τάξεων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με
χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται, όποιος, με την πρόθεση που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο, δημοσίως ή με μέσα επικοινωνίας με το κοινό:
α) Διαδίδει ψεύδη ή μεροληπτικά νέα, που είναι πιθανό να προκαλέσουν συναγερμό ή
ανησυχία στον πληθυσμό,
β) Προκαλέσει ή προσπαθήσει να προκαλέσει, με τα μέσα που αναφέρονται ανωτέρω,
διαίρεση στις ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ αυτών και των στρατιωτικοποιημένων
δυνάμεων ή δυνάμεων ασφαλείας ή και των οργάνων κυριαρχίας ή
γ) Υποκινεί το κοινό σε βίαιες ενέργειες».

2.15. Αυστραλία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Το άρθρο 471.10 του Ποινικού Κώδικα της Αυστραλίας165, στο Κεφάλαιο 10 για τα
Εγκλήματα μέσω Ταχυδρομείου, ορίζει:
«ΦΑΡΣΕΣ – ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
(1) Ένα άτομο διαπράττει αδίκημα αν:

164

Για το κείμενο του ποινικού κώδικα της Πορτογαλίας, στην οικεία γλώσσα βλ. ακολούθως το url:
https://www.ieb-eib.org/nl/pdf/loi-portugal-euthanasie.pdf (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
165
Για το κείμενο του ποινικού κώδικα της Αυστραλίας, στα αγγλικά βλ. ακολούθως το url:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au463en-part2.pdf (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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α) το άτομο μεταφέρει αντικείμενο με ταχυδρομείο ή με παρόμοια υπηρεσία και β) το
άτομο πράττει αυτό με το σκοπό να προκαλέσει την εσφαλμένη αντίληψη ότι
(i) το αντικείμενο αποτελείται, περιέχει ή συγκαλύπτει, εκρηκτικά ή επικίνδυνες ή
επιβλαβείς ουσίες ή αντικείμενα και
(ii) εκρηκτικά ή επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα θα αφεθούν σε συγκεκριμένο
σημείο
Ποινή: Κάθειρξη 10 ετών».

β. Παρεμβάσεις για αναθεώρηση – θεσμοθέτηση πλαισίου
Οι αναθεωρήσεις στις οποίες προχώρησαν χώρες όπως η Μαλαισία, η Γερμανία, η
Γαλλία και η Σιγκαπούρη, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των
ψευδών ειδήσεων, έχουν προκαλέσει συζητήσεις για την θεσμοθέτηση πλαισίου για
την αντιμετώπισή τους και στην Αυστραλία166, καθώς ο ποινικός κώδικας της
Αυστραλίας τιμωρεί την διάδοση των ψευδών ειδήσεων μόνο σε συνάρτηση με τη
χρήση εκρηκτικών υλών, ήτοι επικεντρώνεται σε ένα εξειδικευμένο ζήτημα, δίχως να
υπάρχει κάποιο γενικό πλαίσιο ποινικού κολασμού της διάδοσης των ψευδών
ειδήσεων.
Εξάλλου, σύμφωνα με μελέτη της ερευνητικής εταιρείας Ipsos Australia167 και
δήλωση του Διευθυντή αυτής, David Elliott, παρότι οι Αυστραλοί είναι από τους
λαούς που επιδεικνύουν την περισσότερη εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά και στα
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η εμπιστοσύνη αυτή τα τελευταία πέντε έτη έχει
καμφθεί εξαιρετικά, λόγω της έξαρσης της διάδοσης ψευδών ειδήσεων.

2.16. Ελβετία
166

Alan Austin, Combatting fake news, Independent Australia, 22 Ιουλίου 2019, url:
https://independentaustralia.net/business/business-display/combatting-fake-news,12923,
(προσπελάστηκε στις 22.07.2019).
167
Study finds ‘fake news’ has caused Australians’ trust in digital media to decline, Mumbrella, 25
Ιουνίου 2019, url: https://mumbrella.com.au/study-finds-fake-news-has-caused-australians-trust-indigital-media-to-decline-585823, (προσπελάστηκε στις 22.07.2019).
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Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Το άρθρο 128 (bis147) του Ποινικού Κώδικα της Ελβετίας168 με τίτλο «Ψευδής
κίνδυνος» προβλέπει ότι:
«Οποιοδήποτε πρόσωπο, που εσκεμμένα, ψευδώς και δίχως εύλογο λόγο, προειδοποιεί
το κοινό ή τις κοινωνικές υπηρεσίες, για διάσωση ή για υπηρεσία έκτακτης ανάγκης,
και ιδίως την αστυνομία, για πυρκαγιά ή υπηρεσίες ασθενοφόρων, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή».
Περαιτέρω, το άρθρο 266 (bis284) του Ποινικού Κώδικα της Ελβετίας, προβλέπει
ότι:
«Οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό την πρόκληση ή την υποστήριξη αλλοδαπών
συμφερόντων ή δραστηριοτήτων που διακινδυνεύουν την ασφάλεια της Ελβετίας,
επικοινωνεί με ξένο κράτος, ξένο μέρος ή άλλες ξένες οργανώσεις τους αντιπροσώπους
τους, ή εκδίδει ή διαδίδει ψευδείς ή παραμορφωμένες πληροφορίες υπόκειται σε
στερητική της ελευθερίας ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή».

2.17. Ολλανδία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Στο Τμήμα ΙΙα του Ποινικού Κώδικα της Ολλανδίας169 με τίτλο «Ψευδείς
Πληροφορίες» ορίζεται ότι:
«Άρθρο 210:
1. Αυτός, που διαδίδει ψευδείς πληροφορίες, μέσω δεδομένων που είναι αποθηκευμένα,
επεξεργασμένα ή μεταφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα, με σκοπό να διασπείρει αυτά ή να
τροποποιήσει ή να διαγράψει ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο,
προκειμένου να αλλάξει ένα σύστημα πληροφοριών, τροποποιώντας έτσι το νομικό
168

Για το κείμενο του ποινικού κώδικα της Ελβετίας, στα αγγλικά βλ. ακολούθως το url:
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201901010000/311.0.pdf,
(προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
169
Για τον ποινικό κώδικα της Ολλανδίας, στην οικεία γλώσσα, βλ. ακολούθως το url:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/nl/be/be138nl.pdf (προσπελάστηκε στις 09.01.2019)
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πλαίσιο των δεδομένων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών έως πέντε ετών και
με χρηματική ποινή.
2. Αυτός που γνωρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς και τις χρησιμοποιήσει,
τιμωρείται σαν να ήταν ο δράστης του ψεύδους».
Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο 2, του Ολλανδικού Ποινικού Κώδικα, με τίτλο «ΑΠΕΙΛΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ Ή ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ» ορίζεται:
«Άρθρο 328: Όποιος, είτε προφορικά είτε με ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο κείμενο (ή
με οποιαδήποτε συμπεριφορά), εις γνώσιν και με την θέλησή του, διέσπειρε ψευδή
μήνυμα για την ύπαρξη κινδύνου επίθεσης σε άτομα ή σε ιδιοκτησίες, τιμωρείται με
φυλάκιση από τρεις μήνες έως δύο έτη και με πρόστιμο πενήντα έως τριακοσίων ευρώ.
Άρθρο 328α: Όποιος, με οποιοδήποτε τρόπο, διασπείρει ψευδείς πληροφορίες για
κίνδυνο, ή με την εντύπωση κινδύνου, για τα οποία γνωρίζει ή πρέπει να γνωρίζει ότι
θα προκληθούν σοβαρά αισθήματα φόβου επίθεσης στο κοινό ή σε συγκεκριμένα
άτομα, τιμωρείται με φυλάκιση από τρείς μήνες έως και δύο έτη και με πρόστιμο από
πενήντα έως τριακόσια ευρώ».
β. Νομοθετικές παρεμβάσεις - αναθεώρηση
Τον Δεκέμβριο του έτους 2018 ανακοινώθηκε ότι η Ολλανδική Κυβέρνηση ξεκινάει
εκστρατεία για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων από τον Φεβρουάριο του
έτους 2019 έως και το τέλος των Ολλανδικών εκλογών τον Μάιο του 2019.
Υποστηρίζεται, βέβαια, από κυβερνητικούς εκπροσώπους ότι οι ψευδείς ειδήσεις δεν
έχουν επηρεάσει την ολλανδική κοινωνία, κυρίως λόγω του πολύ καλού συστήματος
μέσων μαζικής ενημέρωσης και την ποικιλία στην προσφορά ειδήσεων170.

2.18. Λευκορωσία
α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
170

Janene Pieters, Dutch government to launch anti-fake news campaign, NL TIMES, 13.12.2018,
url: https://nltimes.nl/2018/12/13/dutch-government-launch-anti-fake-news-campaign, (προσπελάστηκε
στις 09.01.2019).
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Το άρθρο 176 του Ποινικού Κώδικα171 της Λευκορωσίας ορίζει ότι:
«Άρθρο 176. Εν γνώσει ψευδείς πληροφορίες.
Όποιος διαδίδει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την διάπραξη
εγκλήματος, τιμωρείται με την στέρηση ελευθερίας έως και δύο έτη ή με κοινωφελή
εργασία για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι ίδιες ενέργειες αν σχετίζονται με την διάδοση
κατηγορίας για την διενέργεια ενός εξαιρετικά επικίνδυνου εγκλήματος κατά της
Πολιτείας ή άλλου ειδεχθούς εγκλήματος ή με την δημιουργία κατασκευασμένων
αποδείξεων για την υποστήριξη τέτοιων φημών, ιδιαιτέρως αν τελέστηκαν για την
επίτευξη κέρδους, τιμωρούνται με στέρηση ελευθερίας από δύο έως επτά έτη».

β. Νομοθετικές παρεμβάσεις - αναθεώρηση
Τον Απρίλιο του έτους 2018, οι νομοθέτες προχώρησαν στην θέσπιση
αμφισβητούμενων τροποποιήσεων172 στους ισχύοντες νόμους της Λευκορωσίας για
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που επιτρέπει στις αρχές της Λευκορωσίας να διώκουν
ποινικά, άτομα τα οποία διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις ηλεκτρονικά.173
Μεταξύ, άλλων174, ορίζεται:
«Η διάδοση από τα μέσα ενημέρωσης και η διασπορά ειδήσεων που απαγορεύονται,
σύμφωνα με την νομοθεσία, προβλέπει την επιβολή προστίμου σε νομικό πρόσωπο. Η
διάδοση πληροφοριών, μέσω του διαδικτύου, μη εγγεγραμμένου δημοσιογραφικού

171

Για το κείμενο του ποινικού κώδικα της Λευκορωσίας, στα Αγγλικά βλ. ακολούθως στο url:
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjx4YXlyMjjA
hWJIZoKHT8yCkAQFjAAegQICBAC&url=http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResource
s/Belarus/Laws/Belarus%2520Old%2520Criminal%2520Code%25201994.pdf&usg=AOvVaw328_Qri
Pdd__8Czf2htgmx, (προσπελάστηκε στις 22.07.2019).
172
Katerina Borisevich, Иногда форумы — грязь (ο τίτλος του άρθρου αποδίδεται στα Αγγλικά ως
ακολούθως:
Sometimes
forums
are
mud),
TUT.BY,
https://news.tut.by/society/595733.html?crnd=62500 (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
173
RFE/RL's Belarus Service, Belarus Moves To Tighten Control Over Online News, Social Media
Radio Free Europe, 9 Απριλίου 2018 https://www.rferl.org/a/belarus-moves-to-tighten-control-overonline-news-social-media/29177551.html (προσπελάστηκε στις 08.02.2019).
174
Για το συνολικό κείμενο του Νόμου, στην οικεία γλώσσα, βλ. ακολούθως:
https://drive.google.com/file/d/17nnEl4QurVuCn-WWCi1xf91r_kp_qiJR/view (προσπελάστηκε στις
11.02.2019).
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οργανισμού, των οποίων η διάδοση απαγορεύεται από την νομοθεσία, τιμωρείται με
πρόστιμο».

γ. Αντιδράσεις
Στις 8 Ιουνίου του έτους 2018, η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων στάθηκε
απέναντι στην νέα αυτή νομοθετική αναθεώρηση175, με τον ισχυρισμό ότι θα
οδηγήσει στην επιλεκτική καταδίκη δημοσιογράφων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ήδη από τον Απρίλιο του 2018176, πρότεινε στις αρχές της Λευκορωσίας, να μην
ακολουθήσουν τις προτεινόμενες αλλαγές καθώς πλήττουν την ελευθερία
έκφρασης177.

2.19. Σουδάν
Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Η Ένατη Πράξη του Ποινικού Κώδικα του Σουδάν178ορίζει ότι:
Άρθρο 74: «Όποιος προκαλεί, ή αποπειράται να προκαλέσει, ή πράττει με το σκοπό ή
με την αποδοχή πιθανού κινδύνου ή πιθανότητας να προκαλέσει ή να αναγκάσει
οποιοδήποτε μέλος των Αστυνομικών ή των Ένοπλων Δυνάμενων, να απαρνηθεί τις
Υπηρεσίες του, την πίστη ή την υποταγή του ή να δημιουργήσει πραξικόπημα, πράττει
έγκλημα και τιμωρείται με κάθειρξη».

175

Committee to Protect Journalists, Belarus moves to prosecute 'fake news,' control the Internet, 8
Ιουνίου
2018
https://cpj.org/2018/06/belarus-moves-to-prosecute-fake-news-control-the-i.php,
(προσπελάστηκε στις 08.02.2019).
176
RFE, RL’ Belarus Service, Belarus Moves To Tighten Control Over Online News, Social Media,
Radio Free Europe, url: https://www.rferl.org/a/belarus-moves-to-tighten-control-over-online-newssocial-media/29177551.html, (προσπελάστηκε στις 08.02.2019).
177
Για την πρόταση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλ. ακολούθως το url:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20180174&format=XML&language=EN (προσπελάστηκε στις 08.02.2019).
178
Για το κείμενο του ποινικού κώδικα του Σουδάν, στα αγγλικά βλ. ακολούθως το url:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ss/ss014en.pdf (προσπελάστηκε στις 10.01.2019).
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Άρθρο 113: «1. Όποιος, έχοντας εκ του νόμου υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες
σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σε δημόσιο λειτουργό, παρουσιάσει ως αληθινές
πληροφορίες, που οποίες γνωρίζει ή έχει λόγο να θεωρεί ότι είναι ψευδείς, διαπράττει
αδίκημα και τιμωρείται σε φυλάκιση έως έξι μηνών ή με πρόστιμο ή και τα δύο.
2. Αν οι πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1, συνδέεται με την
διενέργεια εγκλήματος, ή οι πληροφορίες απαιτούνται για την αποτροπή διενέργειας
εγκλήματος ή για την σύλληψη του παραβάτη, το πρόσωπο αυτό θα τιμωρείται με
φυλάκιση έως δύο ετών ή με πρόστιμο ή και με τα δύο».
Άρθρο 114: «Όποιος δίδει σε οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό πληροφορίες, που
γνωρίζει ή πιστεύει ότι είναι ψευδείς, με σκοπό να προκαλέσει ή γνωρίζοντας ότι είναι
πιθανό να προκαλέσει τον δημόσιο λειτουργό:
α. να πράξει ή να παραλείψει οτιδήποτε το οποίο ο συγκεκριμένος δημόσιος λειτουργός
όφειλε να πράξει ή να παραλείψει, αν γνώριζε τα πραγματικά περιστατικά,
β. να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να βλάψει ή να ενοχλήσει οποιοδήποτε
πρόσωπο,
διαπράττει έγκλημα και τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μηνών ή με πρόστιμο ή και τα
δύο».

2.20. Ρουμανία
Νομοθετικές παρεμβάσεις – έλλειψη νομοθετικού πλαισίου
Οι ψευδείς ειδήσεις στη Ρουμανία είναι τόσο ανεξέλεγκτες, που η εσφαλμένη
αναμετάδοση δήθεν «χρηματοδότησης» εμπρησμού και μάλιστα σε τηλεοπτικό
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κανάλι ευρείας εμβέλειας, οδήγησε στο να πέσει η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του
2017179.
Η έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της
παραπληροφόρησης και η ανεξέλεγκτη δραστηριοποίηση των μέσων μαζικής
ενημέρωσης, που μάλιστα τείνουν να προάγουν την ξενοφοβία180, σε συνδυασμό με
την πρόθεση της κυβέρνησης να υιοθετήσει μέτρα μη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά
κριτήρια, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει στο στόχαστρο κριτικής και
παρατηρήσεων την Ρουμανία181.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέτρα πρόληψης κατά της διάδοσης ψευδών ειδήσεων
φαίνεται να έχει λάβει μόνο το Facebook182, δίχως ωστόσο να είναι απολύτως σαφές
στο κοινό ακριβώς πώς η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχωρίζει τις
ψευδείς από τις αληθείς ειδήσεις και μάλιστα σε γλώσσα άλλη από την αγγλική.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση τον Οκτώβριο του 2018183, το Facebook, όπως και άλλες
διαδικτυακές πλατφόρμες (Google, Mozilla, Twitter, Youtube κ.λπ.), προχώρησαν
στη σύναψη Κώδικα ορθής πρακτικής για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων
συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ελέγχου της τοποθέτησης των διαφημίσεων
και του διαχωρισμού αυτών από τα δημοσιογραφικά περιεχόμενα, της διαφύλαξης
της ακεραιότητα των υπηρεσιών και της ενδυνάμωσης των καταναλωτών και της
ερευνητικής ικανότητάς τους.
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AFP, Fake news thrives in Romania, fuels euroskepticism, Inquirer.net, 3 Απριλίου 2017, url:
https://newsinfo.inquirer.net/885906/fake-news-thrives-in-romania-fuels-euroskepticism
(προσπελάστηκε 09.01.2019).
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Septimius Parvu, translation: FairPress, The recipe of failure: Fake news, propaganda and lack of
action, FairPress, url: http://www.fairpress.eu/blog/2017/02/01/recipe-failure-fake-news-propagandalack-action/ (προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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Cain Burdeau, EU Takes Aim at Romania over Rule of Law, Courthouse News Service, 03
Οκτωβρίου 2018, url: https://www.courthousenews.com/eu-takes-aim-at-romania-over-rule-of-law/
(προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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(προσπελάστηκε στις 09.01.2019).
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Για το κείμενο του Κώδικα βλ. ακολούθως το url: http://www.aereurope.org/wpcontent/uploads/2018/10/CodeofPracticeonDisinformation.pdf (προσπελάστηκε στις 29.04.2019).
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