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Dimitar Markov 
Διευθυντής του Νομικού Προγράμματος  
Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας  

 
Για διάφορους λόγους, το έγκλημα και η ποινική δικαιοσύνης ανέκαθεν βρίσκονται στο 
επίκεντρο της προσοχής τόσο του κοινού όσο και των μέσων ενημέρωσης. Διαχρονικά, 
η ανέλεγκτη διάδοση της πληροφορίας και η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των 
ποινικών υποθέσεων έχουν προκαλέσει ανησυχίες για τα δικαιώματα των υπόπτων και 
κατηγορούμενων ατόμων και ιδίως για το τεκμήριο της αθωότητάς τους και το 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Αυτές οι ανησυχίες έχουν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο λόγω 
της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών πληροφορικής, οι οποίες έχουν φέρει την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση σε εντελώς νέο επίπεδο. Το διαδίκτυο, τα κοινωνικά 
δίκτυα και οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο έχουν επιτρέψει στην πληροφορία να 
κυκλοφορήσει εξαιρετικά γρήγορα και να φτάσει εύκολα σ’ ένα ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
σε αντίθεση με το παρελθόν, η πληροφορία σήμερα είναι εύκολα προσβάσιμη για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα και ειδήσεις που χρονολογούνται πάνω από δέκα χρόνια 
μπορούν να ανασυρθούν με μόλις μερικά κλικ. 
 
Παράλληλα, η εξέλιξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων οδήγησε στην αναγνώριση του 
τεκμηρίου αθωότητας ως μία από τις βασικές αρχές της ποινικής δικαιοσύνης και 
εγγύηση κλειδί του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη για όλους τους υπόπτους και 
κατηγορουμένους για τη διάπραξη ενός εγκλήματος. Το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο 
γενικά γίνεται κατανοητό ως το δικαίωμα να θεωρείσαι αθώος μέχρι την απόδειξη της 
ενοχής σύμφωνα με το νόμο, έχει διακηρυχθεί σε πολλά εθνικά συντάγματα και σε 
διεθνή νομικά κείμενα. Η ερμηνεία του, ωστόσο, έχει εξελιχθεί με την πάροδο του 
χρόνου. Αρχικά γινόταν κατανοητό ως μια απλή αρχή η οποία έθετε το βάρος της 
απόδειξης στις ποινικές υποθέσεις στην εισαγγελική αρχή και απαγόρευε την καταδίκη 
κατηγορουμένων των οποίων η ενοχή δεν είχε αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, 
σταδιακά όμως το τεκμήριο αθωότητας, επεκτείνοντας το εύρος του σε θέματα όπως η 
εξαναγκασμένη αυτο-ενοχοποίηση, οι αναφορές ενοχής σε δημόσιες δηλώσεις των 
αρχών, η διάχυση πληροφοριών για την ποινική διαδικασία, η παροχή ή αποκάλυψη 
πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης, η εμφάνιση των υπόπτων και των 
κατηγορουμένων προσώπων στο δικαστήριο ή δημόσια, κλπ. 
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Το τεκμήριο αθωότητας, ωστόσο, δεν είναι μόνο ένα θεμελιώδες δικαίωμα που έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην 
πληροφορία, η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, και το δικαίωμα 
στην ιδιωτικότητα έχουν όλα εξελιχθεί ως συνέπεια της ταχείας τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της συνεχούς εμφάνισης νέων μέσων επικοινωνίας. 
 
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, κίνδυνοι που έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα όπως η 
τρομοκρατία και η βίαιος εξτρεμισμός, εμφάνιση ιών και πανδημίες, και μεγάλες ροές 
μεταναστών, έχουν ανοίξει εκ νέου τη δημόσια συζήτηση για την ισορροπία μεταξύ 
ασφάλειας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αναζήτηση μιας τέτοιας ισορροπίας 
εκδηλώνεται με τον καλύτερο τρόπο στη Οδηγία για το τεκμήριο αθωότητας (Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/343), η οποία στο Προοίμιο (18), ορίζει δύο λόγους που δικαιολογούν τη 
δημόσια διάχυση πληροφοριών για τις ποινικές διαδικασίες: λόγοι που σχετίζονται με 
την ποινική διερεύνηση, όπως όταν υλικό βίντεο δημοσιοποιείται και το κοινό καλείται 
να βοηθήσει στην αναγνώριση του φερόμενου ως δράστη της εγκληματικής πράξης, ή 
λόγοι που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, όπως όταν, για λόγους ασφαλείας, 
παρέχονται πληροφορίες στους κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής που έχει 
επηρεαστεί από ένα φερόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα ή όταν η εισαγγελία ή άλλη 
αρμόδια αρχή παρέχει αντικειμενικές πληροφορίες για την πορεία της ποινικής 
διαδικασίας με στόχο την πρόληψη της διατάραξης της δημόσιας τάξης. 
 
Σ’ αυτή την πολύπλοκη κατάσταση, ένα σημαντικό ρόλο παίζουν τα ίδια τα μέσα 
ενημέρωσης. Οδηγούμενα από την επιθυμία να προσεγγίσουν (και να κρατήσουν) ένα 
μεγαλύτερο ακροατήριο και πιεζόμενα από τον ανταγωνισμό των νέων καναλιών 
επικοινωνίας όπως τα κοινωνικά δίκτυα και οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, τα 
μέσα ενημέρωσης συχνά δελεάζονται να αγνοούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
υπόπτων και κατηγορουμένων προσώπων και να δημοσιεύουν πληροφορίες που 
μπορεί να επηρεάσουν το τεκμήριο αθωότητας. Την ίδια στιγμή, σε πολλές χώρες, οι 
νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης δεν περιλαμβάνουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για την 
κάλυψη των ποινικών υποθέσεων, αφήνοντας τα μέσα ενημέρωσης να καθορίζουν τα 
ίδια τους κανόνες μέσω εργαλείων αυτό-ρύθμισης όπως κατευθυντήριες οδηγίες 
δεοντολογίας και κώδικες συμπεριφοράς. 
 
Σ’ αυτό το περιβάλλον, ύποπτοι και κατηγορούμενα πρόσωπα είναι εκτεθειμένα σ’ έναν 
αυξημένο κίνδυνο παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητάς τους είτε μέσω παράνομης 
αποκάλυψης πληροφοριών από τις δημόσιες αρχές είτε λόγω ακατάλληλης κάλυψης των 
υποθέσεών τους από τα μέσα ενημέρωσης. Αν αυτός ο κίνδυνος υλοποιηθεί, οι 
συνέπειες για τα επηρεαζόμενα πρόσωπα μπορούν να είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς. 
Παρότι η επαγγελματική τους ακεραιότητα θα έπρεπε γενικά να τους αποτρέπει από το 
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να λαμβάνουν μεροληπτικές αποφάσεις, οι επαγγελματίες της ποινικής δικαιοσύνης 
δεν έχουν ανοσία απέναντι στην κοινή γνώμη και την πίεση του κοινού. Στην 
παγκόσμια ιστορία, υπάρχουν παραδείγματα υποθέσεων που προκάλεσαν άγριες 
αντιδράσεις της κοινής γνώμης κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης και ακόμα 
επισκιάζονται από αμφιβολίες για το αν το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Η πιθανή επίπτωση 
μιας παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε αυτούς που 
εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία. Η ακατάλληλη αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να 
επηρεάσει τη ζωή του κατηγορούμενου προσώπου με πολλούς τρόπους, όπως έχει 
αποδειχθεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και σε αποφάσεις κάποιων εθνικών δικαστηρίων. Απώλεια εργασίας, απομόνωση από 
την κοινότητα και την οικογένεια, και κατεστραμμένη φήμη, είναι μόνο μερικές από τις 
αρνητικές συνέπειες, για τις οποίες πρώην κατηγορούμενοι έχουν διεκδικήσει και 
λάβει αποζημιώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτές οι συνέπειες εκτείνονται σ’ έναν 
ευρύτερο κύκλο ανθρώπων, επηρεάζοντας όχι μόνο το κατηγορούμενο πρόσωπο αλλά 
επίσης τα μέλη της οικογένειάς τους, παιδιά ή πρόσωπα με τα οποία είναι ή έχουν 
συνδεθεί με άλλο τρόπο. 
 
Η παρούσα έκθεση στοχεύει να εξερευνήσει τις διάφορες εκδηλώσεις του τεκμηρίου 
αθωότητας στο πλαίσιο της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης ποινικών υποθέσεων. 
Αποτελείται από μια συλλογή κειμένων από διαφορετικούς συγγραφείς, το καθένα 
επισημαίνοντας μια συγκεκριμένη πτυχή του θέματος: από το διεθνές νομικό πλαίσιο 
και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έως την 
αποκάλυψη πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας, υποθέσεις εναντίων πολιτικών 
και άλλες υψηλού προφίλ υποθέσεις. Ρίχνοντας φως σε διαφορετικά προβλήματα που 
συνδέονται με την εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας, αυτή η έκθεση σκοπεύει να 
προσελκύσει την προσοχή των φορέων άσκησης πολιτικής, των επαγγελματιών της 
ποινικής δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης στη σημασία της διαφύλαξης των 
δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορούμενων προσώπων στην ποινική διαδικασία 
ως βασική προϋπόθεση για δίκαιη δίκη.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
α μέσα ενημέρωσης έχουν με επιτυχία αναδειχθεί σε τέταρτο πόλο 
διακυβέρνησης σε πολλές δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Τη νομιμότητά τους 
εγγυώνται πολλά εθνικά συντάγματα αναδεικνύοντας έτσι τα μέσα ενημέρωσης 

σε έναν πολύ σημαντικό θεσμό της κοινωνίας. Ένα από τα καθήκοντα των μέσων 
ενημέρωσης ως φύλακας της κοινωνίας, τους έχει δώσει μεγάλη ισχύ και επιτρέπει σε 
δημοσιογράφους να θέτουν την ατζέντα για το ποια κοινωνικά ζητήματα κρίνονται πιο 
σημαντικά ή όχι. Για την πλειοψηφία των ανθρώπων, τα μέσα ενημέρωσης είναι η κύρια 
πηγή πληροφόρησης και η αντίληψή τους για διάφορα θέματα επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό από το τι παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης ως είδηση, ντοκιμαντέρ και άλλες 
εκπομπές. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν συνεισφέρει θετικά στην εξέλιξη της 
δημοκρατίας και του πολιτισμού. Μεταξύ άλλων έχουν συμβάλει στην  προαγωγή της 
ελευθερίας του λόγου και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία μέχρι πρότινος 
δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, και επίσης να καθιστούν τις 
κυβερνήσεις υπόλογες για τις πράξεις τους. Όλοι αυτοί οι ρόλοι που έχουν αναληφθεί 
από τα μέσα ενημέρωσης προβλέπονται στο νόμο. 
  

Τ 
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Το τεκμήριο αθωότητας, ένα δικαίωμα συνυφασμένο 
με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το οποίο έχει 
εξελιχθεί σε βασική νομική αρχή σε πολλά δικαιϊκά 
συστήματα, υπονομεύεται κατάφωρα από τα μέσα 
ενημέρωσης στα ρεπορτάζ τους. 

 
Στο πεδίο των καθηκόντων των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης είναι να θέτουν υπό το φως 
της δημοσιότητας το δικαστικό σύστημα και τα θέματα που χρήζουν δημόσιας και 
θεσμικής προσοχής. Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέσα ενημέρωσης και το δικαστικό 
σύστημα απεικονίζονται σε διάφορες περιπτώσεις και αυτό γίνεται πιο εμφανές κατά 
τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων με τις δικαστικές αρχές σε δίκες και συνέδρια όταν οι 
δικαστικές διαδικασίες ασκούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 
αντίστοιχα. Το δικαστικό σύστημα, το οποίο θεωρείται πολύπλοκο και λιγότερο φιλικό 
προς το χρήστη που δεν έχει συχνή παρουσία στα δικαστήρια, έχει αποκτήσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια λόγω της συνεχούς κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης των όσων 
συμβαίνουν και την ανάλυση των δικαστικών διαδικασιών και των υποθέσεων που 
εκδικάζονται. Παρόλο που αυτές οι παρεμβάσεις των μέσων ενημέρωσης φαίνεται να 
γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα στο άλλοτε απρόσιτο δικαστικό σύστημα και την 
κατανόηση των δικαστικών διαδικασιών από την κοινωνία, εκθέτει τα μέρη που 
εμπλέκονται σε τέτοιες δικαστικές διαδικασίες σε περιττή δημόσια προσοχή και 
λεπτομερή έλεγχο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των ποινικών δικών υψηλού προφίλ 
όπου τα ύποπτα και τα κατηγορούμενα πρόσωπα βρίσκονται κάτω από τα φώτα της 
δημοσιότητας και συζητούνται με τρόπο που υπονοεί ενοχή. Το τεκμήριο αθωότητας, 
ένα δικαίωμα συνυφασμένο με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το οποίο έχει εξελιχθεί 
σε βασική νομική αρχή σε πολλά δικαιϊκά συστήματα, υπονομεύεται κατάφωρα από τα 
μέσα ενημέρωσης στα ρεπορτάζ τους. Αυτή η έννοια υποστηρίζει την αθωότητα των 
κατηγορούμενων προσώπων μέχρι την απόδειξη της ενοχής τους από ένα δικαστήριο 
με αρμόδια δικαιοδοσία, εφόσον έχει γίνει αποδοχή της ενοχής και διαπραγμάτευση επί 
της κατηγορίας ή έχει διεξαχθεί κανονική δίκη. Όπως και η ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης, έτσι κι αυτή η αρχή προστατεύεται από το σύνταγμα σε πολλές 
δικαιοδοσίες, συνεπώς είναι εξίσου σημαντική και πρέπει να αναγνωρίζεται ως 
σημαντική, να προστατεύεται και να ενισχύεται. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Οι ποινικές δίκες πρέπει να ακολουθούν καθιερωμένες νομικές διαδικασίες έτσι ώστε 
να δίνουν τη δυνατότητα στα κατηγορούμενα πρόσωπα για δίκαιη δίκη και επίσης να 
συμβάλλουν σε ένα αποτελεσματικό ποινικό δικαστικό σύστημα. Οι αστυνομικοί, οι 
εισαγγελείς, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι υπεράσπισης και οι δικαστές (και σε 
μερικές περιπτώσεις οι ένορκοι) είναι οι κύριοι παράγοντες που εμπλέκονται στις 
ποινικές δίκες. Ανάλογα με τη δικαιοδοσία, ένα από τα πρώτα βήματα της ποινικής 
διαδικασίας είναι η διερεύνηση μιας καταγγελίας και η σύλληψη υπόπτων σε σύνδεση 
με αυτές τις καταγγελίες από την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οι 
ύποπτοι πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και για τα διαδικαστικά τους 
δικαιώματα (που αναφέρονται και ως Δικαιώματα Μιράντα σε ορισμένες δικαιοδοσίες) 
και στη συνέχεια προωθούνται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω 
ανάκριση και/ή κράτηση. Η αστυνομία διενεργεί τις απαραίτητες έρευνες των 
καταγγελιών και στην πορεία κατάσχει στοιχεία, καταγράφει διαδικασίες και προωθεί 
όλες τις αποδείξεις, επιβαρυντικές ή απαλλακτικές, στους εισαγγελείς. 
 
Το γραφείο του εισαγγελέα αποφασίζει εάν τα δεδομένα και οι αποδείξεις που έχουν 
συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών είναι αρκετά για να στηρίξουν εκ πρώτης 
όψεως την υπόθεση ενάντια στον ύποπτο και εάν αυτό εξασφαλιστεί, ασκείται ποινική 
δίωξη εναντίον του υπόπτου και οδηγείται στο δικαστήριο. Οι εισαγγελείς μπορούν 
εξίσου να αρνηθούν να σχηματίσουν επίσημη κατηγορία κατά του υπόπτου εάν τα 
δεδομένα και οι αποδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί δεν υποστηρίζουν κάποιο αδίκημα 
ή η δίωξη του υπόπτου δεν υπηρετεί το συμφέρον της δικαιοσύνης. 
 
Το επόμενο στάδιο είναι η προδικασία η οποία περιλαμβάνει την ανάγνωση των 
κατηγοριών που μερικές φορές αναφέρονται ως αρχική εμφάνιση και επίσης 
προκαταρκτική ακρόαση. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα κατηγορούμενα πρόσωπα 
ενημερώνονται για τις κατηγορίες εναντίον τους και για τα δικαιώματά τους κατά τη 
διάρκεια της δίκης από ένα δικαστή. Είναι κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου που τα 
κατηγορούμενα πρόσωπα επικαλούνται την ενοχή ή την αθωότητά τους. Εάν το 
κατηγορούμενο πρόσωπο δηλώσει όχι ένοχος κατά την ακρόαση αυτή, το καθήκον 
αποκάλυψης από την εισαγγελία ενεργοποιείται. Το κατηγορούμενο πρόσωπο έχει 
δικαίωμα να λάβει γνώση των μαρτυρικών καταθέσεων, εγγράφων και άλλου υλικού, 
που συγκεντρώθηκε και/ή κατασχέθηκε από την εισαγγελική ομάδα κατά τη διάρκεια 
της έρευνας. Τα υλικά που αποκαλύπτονται πρέπει να περιλαμβάνουν οτιδήποτε 
σχετικό με τη δίκη, αχρησιμοποίητο υλικό (υλικό που η εισαγγελία δεν σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει για την υποστήριξη της κατηγορίας) όπως επίσης και αποδείξεις που 
είναι πιθανό να υποβαθμίσουν την υπόθεση της εισαγγελικής ομάδας. Αυτό γίνεται για 
να δώσει τη δυνατότητα στα κατηγορούμενα πρόσωπα να χτίσουν μια ρωμαλέα 
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υπεράσπιση σε απάντηση των κατηγοριών που τους αποδίδονται. Οι εισαγγελικές 
ομάδες μπορούν επίσης να φτάσουν σε συμφωνίες με τα κατηγορούμενα πρόσωπα, 
οπότε οι κατηγορούμενοι δηλώνουν την ενοχή τους σε αντάλλαγμα για τη δίωξή τους 
για μικρότερα αδικήματα ή μια ελαφρύτερη ποινή. Κατά τη διάρκεια των 
προκαταρκτικών ακροάσεων, οι εισαγγελείς καλούνται να παρουσιάσουν αποδείξεις 
που δείχνουν ότι υπάρχει πιθανή αιτία (διάπραξης του αδικήματος) εναντίον των 
κατηγορουμένων. 
 
Πριν τη δίκη και ανάλογα με την ποινική κατηγορία, ένα σώμα ενόρκων (που 
αποφασίζει για τις ερωτήσεις που αφορούν στα γεγονότα) επιλέγεται για να βοηθήσει 
τον δικαστή να αποφασίσει για την ενοχή ή όχι των κατηγορούμενων προσώπων. Κατά 
τη διάρκεια της δίκης, τόσο η εισαγγελική αρχή όσο και η υπεράσπιση παρουσιάζουν 
τις υποθέσεις τους στο δικαστήριο και ισχυρές αποδείξεις για να υποστηρίξουν την 
υπόθεσή τους. Σε κατηγορητικά νομικά συστήματα, τα δύο μέρη κυριαρχούν στη δίκη 
και οι δικαστές λειτουργούν σαν αμερόληπτοι διαιτητές που αποφασίζουν για διάφορα 
ζητήματα, ενώ στα ανακριτικά νομικά συστήματα (συνήθως εφαρμόζονται σε νομικά 
συστήματα που εντάσσονται στο αστικό δίκαιο) οι δικαστές παίζουν ενεργό ρόλο 
κάνοντας ερωτήσεις και εκμαιεύοντας γεγονότα από τα μέρη. Σε δίκες χωρίς ενόρκους, 
οι δικαστές δίνουν την ετυμηγορία τους αφού τα μέρη έχουν προσάγει τα αποδεικτικά 
στοιχεία, ενώ σε δίκες με ενόρκους, οι δικαστές συνοψίζουν τις αποδείξεις και 
καθοδηγούν τους ενόρκους για να εκδώσουν την ετυμηγορία. Σε κάθε περίπτωση, το 
κατηγορούμενο πρόσωπο καταδικάζεται ή αθωώνεται και, εάν βρεθεί ένοχος, 
τιμωρείται από το δικαστή σύμφωνα με τους νομικούς κανόνες που ισχύουν.  Μετά την 
επιμέτρηση της ποινής, τα κατηγορούμενα πρόσωπα που τώρα είναι καταδικασθέντες 
διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της καταδίκης ή της ποινής σε 
δικαστήριο ανώτερο από το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση1. 
 
  

 
1 Για περισσότερες πληροφορίες για τα στάδια των ποινικών δικών δείτε την ενότητα του ποινικού δικαίου 
στη διαδικτυακή πύλη Justia.com. 

https://www.justia.com/criminal/docs/stages-of-a-criminal-case/
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Ένας σημαντικός τρόπος για να εγγυηθούμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη στο σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης είναι η εξασφάλιση πρόσβασης στην υλοποίηση του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη. Εκδηλώσεις αυτού περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την υπόθεση, είτε με ενοχοποιητική 
είτε με απαλλακτική αξία, αποκαλύπτονται στα κατηγορούμενα πρόσωπα. Αυτή δεν 
είναι μόνο μια ηθική υποχρέωση που αναμένεται από τις εισαγγελικές ομάδες να 
εκπληρώσουν αλλά έχει και νομική βάση στη νομοθεσία διαφορετικών κρατών. 
Αποτυχία της εισαγγελίας να εκπληρώσει αυτό το νομικό καθήκον θέτει ερωτηματικά 
για την ορθότητα του νομικού συστήματος καθώς επίσης στερεί από το κατηγορούμενο 
πρόσωπο το δικαίωμα σε ανοιχτή και δίκαιη δίκη. Τα κατηγορούμενα πρόσωπα έχουν 
το δικαίωμα να γνωρίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία που η εισαγγελία έχει 
συγκεντρώσει εναντίον τους και η εισαγγελία δεν θα πρέπει να αποκρύπτει υλικό 
σχετικό με τον προσδιορισμό των κατηγοριών σε βάρος του κατηγορούμενου 
προσώπου. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν σε ανασφαλείς 
καταδίκες σε ποινικές δίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποδοθεί από την Επιτροπή 
Αναθεώρησης Ποινικών Υποθέσεων στην αποτυχία της εισαγγελίας να αποκαλύψει 
στοιχεία/ πληροφορίες στην υπεράσπιση2. Έχει καταγραφεί ότι μόνο το 2017, πάνω από 
900 ποινικές υποθέσεις στην Αγγλία και Ουαλία κατέρρευσαν λόγω της αποτυχίας των 
εισαγγελέων ή της αστυνομίας να αποκαλύψουν αποδεικτικά στοιχεία στα 
κατηγορούμενα πρόσωπα. Αυτό το νούμερο αντιστοιχεί σε 70% αύξηση στον αριθμό 
των ποινικών υποθέσεων που κατέπεσαν σε περίοδο διάρκειας δύο χρόνων3. Η 
παραβίαση της αποκάλυψης έχει οδηγήσει σε αστοχίες της δικαιοσύνης που 
εκδηλώνονται με άδικες καταδίκες ή βαριές ποινές4.  
 
Οι διαδικασίες αποκάλυψης ποικίλουν ανάμεσα στις δικαιοδοσίες αν και ο πρωταρχικός 
στόχος είναι να καθιστούν όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες και προσβάσιμες στους 
κατηγορούμενους στις ποινικές δίκες. Αυτό το καθήκον της εισαγγελίας συμπυκνώνει 
το δικαίωμα των κατηγορούμενων προσώπων σε δίκαιη δίκη. Το νομικό κείμενο για 
την αποκάλυψη εκφράστηκε για πρώτη φορά στο Κοινο-Δίκαιο (Common Law) ως 
καθήκον της εισαγγελίας να «αποκαλύπτει κάθε υλικό που δεν είναι γνωστό στον 
κατηγορούμενο αλλά μπορεί να σχετίζεται με την ποινή, όπως πληροφορίες που μπορεί 
να βοηθήσουν τον κατηγορούμενο να τοποθετήσει το ρόλο του στο σωστό πλαίσιο σε 

 
2 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις ετήσιες εκθέσεις και απολογισμούς της Επιτροπής Αναθεώρησης 
Ποινικών Υποθέσεων (annual reports and accounts). 
3 Cowling, P. (2018), Hundreds of cases dropped over evidence disclosure failings, BBC, 24 Ιανουαρίου 2018.  
4 Βουλή των Κοινοτήτων Ηνωμένου Βασιλείου, Επιτροπή Δικαιοσύνης (2018), Disclosure of evidence in criminal 
cases (Eleventh Report of Session 2017-19), Λονδίνο, Βουλή των Κοινοτήτων. 

http://ccrc.gov.uk/publications/corporate-publications/
https://www.bbc.com/news/uk-42795058
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmjust/859/859.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmjust/859/859.pdf
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σχέση με άλλους παραβάτες» 5. Αυτό το καθήκον στη συνέχεια επεκτάθηκε και 
συμπεριλήφθηκε στα εθνικά συντάγματα, εσωτερικές νομοθεσίες καθώς και διεθνή και 
περιφερειακά εργαλεία κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα του δικαιώματος σε δίκαιη 
δίκη. Στις νομοθεσίες, κατοχυρώνεται σε νόμους για το δίκαιο των αποδείξεων και 
κώδικες ποινικής δικονομίας και τα αντίστοιχα άρθρα στα διεθνή κείμενα όπως το 
Άρθρο 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα6, το Άρθρο 
6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου7, το Άρθρο 7 του 
Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών8, το Άρθρο 8 της 
Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου9, το Άρθρο 7 της Οδηγίας 
2012/13/ΕΕ10 και το Άρθρο 61(3) του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (Καταστατικό της Ρώμης) 11. 

 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 14(3)(β) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα, κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα απολαύει, σε πλήρη 

 
5 Ormerod, D.C., Perry, D. and Murphy, P. (2017), Blackstone's Criminal Practice 2018: Rules and Guidelines, 
Oxford, Oxford University Press. 
6 Ηνωμένα Έθνη, International covenant on civil and political rights, 23 Μαρτίου 1976. 
7 Συμβούλιο της Ευρώπης, Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 4 Σεπτεμβρίου 
1950. 
8 Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας, African charter on human and peoples’ rights, 27 Ιουνίου 1981. 
9 Οργανισμός Αμερικάνικων Πολιτειών, American Convention on Human Rights, 22 Νοεμβρίου 1969. 
10 Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to information in criminal 
proceedings, OJ 2012 L 142. 
11 Ηνωμένα Έθνη, Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Ιουλίου 1998. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-treaty-0011_-_african_charter_on_human_and_peoples_rights_e.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0013
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
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ισότητα, το δικαίωμα «να διαθέτει επαρκή χρόνο και ευκολίες για την προετοιμασία της 
υπεράσπισής του και για την επικοινωνία με το δικηγόρο της επιλογής του». Αυτό το 
δικαίωμα αναφέρεται στο γενικό σχόλιο ν. 32 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα (που αντικατέστησε το ν. 13) ως  «ένα σημαντικό στοιχείο των 
εγγυήσεων για δίκαιη δίκη και μια εφαρμογή της αρχής της ισότητας των όπλων». Το 
Άρθρο 6(3)(β) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επίσης 
αναφέρεται στο δικαίωμα των κατηγορούμενων προσώπων να διαθέτουν «το χρόνο και 
τις αναγκαίες ευκολίες για την προετοιμασία της υπεράσπισής τους». Το Άρθρο 8(2)(γ) 
της Αμερικανικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επίσης προβλέπει ότι το 
κατηγορούμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα, σε «επαρκή χρόνο και μέσα για την 
προετοιμασία της υπεράσπισής του». Όλα αυτά τα νομικά κείμενα δεν περιέχουν ρητές 
διατάξεις οι οποίες να παρέχουν στα κατηγορούμενα πρόσωπα πρόσβαση σε όλα τα 
έγγραφα στα οποία η εισαγγελική αρχή σκοπεύει να βασιστεί ως αποδεικτικά μέσα 
κατά τη διάρκεια της δίκης. Γενικά, σύμφωνα με το σχόλιο ν. 32, ο επαρκής χρόνος 
κρίνεται με βάση τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης και οι αναγκαίες ευκολίες «πρέπει 
να περιλαμβάνουν πρόσβαση στα έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή η 
πρόσβαση πρέπει να περιλαμβάνει όλο το υλικό που η εισαγγελία σκοπεύει να 
παρουσιάσει στο δικαστήριο εναντίον του κατηγορουμένου ή που είναι απαλλακτικό». 
Στο Άρθρο 7(3) του Αφρικανικού Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, τα 
κατηγορούμενα πρόσωπα απολαύουν τις εγγυήσεις «του δικαιώματος στην 
υπεράσπιση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της εκπροσώπησης από δικηγόρο 
της επιλογής σου». Παρόλο που ούτε αυτό το κείμενο αναφέρει ειδικά το δικαίωμα των 
κατηγορούμενων προσώπων να τους παρέχεται όλο το σχετικό υλικό για την 
αποτελεσματική προετοιμασία της υπεράσπισής τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης 
μπορούν να προετοιμαστούν επαρκώς για να υπερασπίσουν κατηγορούμενα πρόσωπα 
εάν τους δίνεται αρκετός χρόνος και επίσης εάν τους παρέχεται πλήρως ή τους δίνεται 
πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης. Έτσι, μπορούμε εξίσου να αποδώσουμε 
σ΄ αυτό το άρθρο το νόημα των κατάλληλων ευκολιών το οποίο αναφέρεται στο 
δικαίωμα των κατηγορούμενων προσώπων να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 
την υπόθεσή τους καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την συγκρότηση μια 
δεινής υπεράσπισης. Το Άρθρο 7(1) και (2) της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ παρέχει στα 
κατηγορούμενα πρόσωπα το δικαίωμα όχι μόνο να αποκτούν πρόσβαση στο υλικό για 
την αποτελεσματική απόκρουση των κατηγοριών εναντίον τους, αλλά επίσης 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίζουν ότι αυτά τα άτομα έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να αντιπαρατεθούν αποτελεσματικά στη 
σύλληψη ή κράτησή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Το επεξηγηματικό 
μνημόνιο που συνοδεύει την πρόταση γι’ αυτό το εργαλείο12 αποδίδει την πηγή 

 
12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

right to information in criminal proceedings, COM(2010) 392 τελικό, Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2010.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0392:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0392:FIN:EN:PDF
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προέλευσης αυτού του δικαιώματος στο δικαίωμα σε επαρκή χρόνο και ευκολίες της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
 
Το Άρθρο 61(3)(α) και (β) του Καταστατικού της Ρώμης, ωστόσο, φαίνεται πως 
αντανακλά μια επιτρεπτική οδηγία προς την εισαγγελία σε ότι αφορά στην παροχή στα 
κατηγορούμενα πρόσωπα στοιχεία σημαντικά για την προετοιμασία της υπεράσπισής 
τους. Το άρθρο προβλέπει: «Σε εύλογο χρόνο πριν από τη συνεδρίαση, το πρόσωπο: (α) 
λαμβάνει αντίγραφο του εγγράφου που περιέχει τις κατηγορίες, με βάση τις οποίες ο 
Εισαγγελέας προτίθεται να ζητήσει τη διεξαγωγή δίκης. Και (β) λαμβάνει γνώση των 
αποδεικτικών στοιχείων στα οποία ο Εισαγγελέας προτίθεται να στηριχθεί κατά την 
συνεδρίαση. Το Τμήμα Προδικασίας μπορεί να εκδώσει διατάξεις σχετικά με την 
αποκάλυψη των πληροφοριών για τους σκοπούς της συνεδρίασης.» Η διάταξη δεν 
υποχρεώνει τους εισαγγελείς να δώσουν αντίγραφα ή πρόσβαση στα κατηγορούμενα 
πρόσωπα αλλά απλώς να τους ενημερώσουν για τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί για την υπόθεση. 
 
Οι πληροφορίες που δίδονται στα κατηγορούμενα πρόσωπα μέσω της αποκάλυψης 
κανονικά περιλαμβάνουν έγγραφα δίωξης και στοιχεία του αδικήματος, δηλώσεις των 
κατηγορούμενων προσώπων και των μαρτύρων, κείμενο με ακουστικές και οπτικές 
ηχογραφήσεις, συνεντεύξεις, αποδεικτικό υλικό από πραγματογνώμονες 
συμπεριλαμβανομένων ιατρικών και ιατροδικαστικών εκθέσεων, επίσημα έγγραφα, 
εκθέματα, εντάλματα έρευνας, εξουσιοδοτήσεις για διακοπή προσωπικών 
επικοινωνιών, αποδεικτικά στοιχεία για παρόμοια γεγονότα, αποδεικτικά στοιχεία 
αναγνώρισης ταυτότητας, και το ποινικό μητρώο μαρτύρων και κατηγορουμένων. Οι 
πληροφορίες που αποκαλύπτονται μπορούν να παραδοθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή όπως έγγραφα, φωτοτυπίες, ψηφιοποιημένα αρχεία, μονάδες USB, CD-ROM ή 
κάποια διαδικτυακή μορφή.  
 
Πέρα από το κοινό δίκαιο και τη νομοθεσία, υπάρχουν και άλλες κατευθυντήριες 
γραμμές πολιτικής και μοντέλα λειτουργίας που έχουν προκύψει από τις καλύτερες 
πρακτικές που ακολουθούνται στην ποινική αποκάλυψη σε όλο τον κόσμο, τα οποία 
υπηρετούν ως συστάσεις πρακτικής στις ποινικές δίκες. Ο Υποδειγματικός Νόμος για 
την Ποινική Αποκάλυψη και οι Υποδειγματικές Οδηγίες για την Αποκάλυψη από τον 
Εισαγγελέα13 για παράδειγμα έχουν αναπτυχθεί από μια ομάδα εργασίας 
εμπειρογνωμόνων από χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας. Αυτό το εργαλείο παρέχει 
υποδειγματικές νομοθετικές διατάξει και οδηγίες αποκάλυψης τις οποίες οι χώρες μέλη 
της Κοινοπολιτείας μπορούν να επιδιώκουν κατά τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου 

 
 
13 Κοινοπολιτεία, Γραφείο Αστικής και Ποινικής Δικαστικής Μεταρρύθμισης (2017), Model Criminal 
Disclosure Act and Model Prosecution Disclosure Guidelines, Λονδίνο, Γραμματεία της Κοινοπολιτείας. 

https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
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για την αποκάλυψη. Τα Άρθρο 7 και Άρθρο 8 του υποδειγματικού νόμου προβλέπουν 
την προκαταρκτική αποκάλυψη στο ξεκίνημα των ποινικών διαδικασιών και την πλήρη 
αποκάλυψη μετά την καταγραφή της δήλωσης περί μη ενοχής του κατηγορουμένου.  

 
Πέρα από το Νόμο περί Ποινικής Δικονομίας και Ερευνών 1996 ο οποίος ρυθμίζει την 
αποκάλυψη στις ποινικές δίκες στην Αγγλία και Ουαλία, υπάρχουν άλλες 
κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχουν καθοδήγηση για την επιθυμητή αποκάλυψη14. 
Αυτές είναι ο Κώδικας Πρακτικής του Νόμου περί Ποινικής Δικονομίας και Ερευνών ο 
οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με το Τμήμα 23 του Νόμου περί Ποινικής Δικονομίας και 
Ερευνών (ο Κώδικας Πρακτικής) 15, το Δικαστικό Πρωτόκολλο για την αποκάλυψη του 
Αχρησιμοποίητου Υλικού στις Ποινικές Υποθέσεις (το Δικαστικό Πρωτόκολλο) 16, Οι 
Κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα για την Αποκάλυψη – Για 
Ανακριτικούς υπαλλήλους, Εισαγγελείς και Επαγγελματίες Υπεράσπισης (οι Οδηγίες 
του Γενικού Εισαγγελέα) 17, Κανόνες Ποινικής Δικονομίας (Μέρος 15) 18, Πρωτόκολλο 
και Μοντέλο Καλών Πρακτικών για την Αποκάλυψη Πληροφοριών σε υποθέσεις 
Φερόμενης Παιδικής Κακοποίησης και συναφείς Ποινικές και Προνοιακές 

 
14 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου (2018), Disclosure Manual. 
15 Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου (2015), Criminal Procedure and Investigations Act Code of Practice. 
16 Δικαστές της Αγγλίας και Ουαλίας (2013), Judicial Protocol on the Disclosure of Unused Material in Criminal Cases. 
17 Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα του Ηνωμένου Βασιλείου (2013), Attorney-General’s Guidelines on Disclosure – For 
Investigators, Prosecutors and Defence Practitioners. 
18 Επιτροπή Κανόνων Ποινικής Δικονομίας (2015), The Criminal Procedure Rules 2015. 

https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/Disclosure-Manual-12-2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447967/code-of-practice-approved.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Protocols/Disclosure+Protocol.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/262994/AG_Disclosure_Guidelines_-_December_2013.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/262994/AG_Disclosure_Guidelines_-_December_2013.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1490/contents/made
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Κατευθύνσεις (το Πρωτόκολλο Κακοποίησης του Παιδιού) 19, και το Εγχειρίδιο 
Καλύτερης Διαχείρισης Υποθέσεων (BCM) 20. Οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε 
αυτά τα εργαλεία αφορούν περισσότερο στην εισαγγελία παρά στις ομάδες 
υπεράσπισης. Η Αυστραλία έχει επίσης, επιπρόσθετα από τη νομοθεσία της τους 
κανόνες για τους Συνηγόρους της Νέας Νότιας Ουαλίας οι οποίοι υποχρεώνουν τους 
δικηγόρους που εμφανίζονται ως εισαγγελείς να αποκαλύπτουν υλικό απαραίτητο για 
τη διευκόλυνση της δίκαιης δίκης21.  
 
Τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί κατόπιν αιτήσεων για το αποτέλεσμα της αποτυχίας 
αποκάλυψης από την εισαγγελία και οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα που δίνουν 
ενισχυμένο ρόλο στην αναγκαιότητα της σωστής εφαρμογής. Στην απόφαση THE 
QUEEN v Boardman,22 το κατηγορούμενο πρόσωπο αντιμετώπισε κατηγορίες για 
επίμονη καταδίωξη/ παρακολούθηση (stalking) βασισμένες σε μηνύματα κειμένου και 
τηλεφωνικές κλήσεις κακοποιητικού και εμφανώς σεξουαλικού περιεχομένου σε 
μεγάλο αριθμό γυναικών. Παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις από το δικηγόρο του 
κατηγορούμενου προσώπου για τη λήψη αυτού που είχε περιγραφεί ως κύριο CD 
στοιχείων κλήσεων ενός τηλεφώνου που επρόκειτο να κατατεθεί ως αποδεικτικό 
στοιχείο, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος το διέθεσε στην υπεράσπιση λίγες 
μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δίκης. Η συμπεριφορά της Εισαγγελικής 
Υπηρεσίας του Στέμματος δεν ήταν σύμφωνη ούτε με τους Κανόνες Ποινικής 
Αποκάλυψης ούτε με τις οδηγίες του δικαστηρίου. Ακολούθως ο κατηγορούμενος 
ζήτησε αναβολή προκειμένου να εξασφαλίσει την ανάλυση εμπειρογνώμονα και τη 
σύνταξη σχετικής έκθεσης για την οποία ισχυρίστηκαν ότι χρειάζονται τρεις 
εβδομάδες. Ο δικαστής απέρριψε της αίτηση για αναβολή και έκρινε περαιτέρω ότι 
λόγω καθυστερήσεων από την πλευρά της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, τα 
αποδεικτικά στοιχεία των αρχείων τηλεφωνικών κλήσεων και τα δεδομένα τοποθεσίας 
του κινητού τηλεφώνου θα εξαιρούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 78 του 
Νόμου περί Αστυνομίας και Ποινικών Αποδεικτικών Στοιχείων 1984. Η απόφαση του 
δικαστηρίου τερμάτισε την ποινική δίωξη και η έφεση που άσκησε η εισαγγελία στο 
Εφετείο απορρίφθηκε.   
 
Στην υπόθεση DS & TS v REGINA,23 απ’ την άλλη μεριά, ασκήθηκε ποινική δίωξη 
εναντίον δύο ανδρών για το αδίκημα του βιασμού και άλλες συναφείς σοβαρές 
κατηγορίες. Κατά το χρόνο που προσδιορίστηκε η έναρξη της δίκης, κάποια στοιχεία 

 
19 Δικαστές της Αγγλίας και Ουαλίας (2013), Protocol and Good Practice Model: Disclosure of information in cases of 
alleged child abuse and linked criminal and care directions hearings. 
20 Δικαστές της Αγγλίας και Ουαλίας (2013), The Better Case Management (BCM) Handbook. 
21 Δικηγορικός Σύλλογος Νέας Νότιας Ουαλίας, Αυστραλία (2014), Κανόνας 86 των Κανόνων για Δικηγόρους 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, 6 Ιανουαρίου 2014. 
22 Εφετείο Αγγλίας και Ουαλίας (Ποινικό Τμήμα) (2015), EWCA Crim 175, 26 Φεβρουαρίου 2015. 
23 Εφετείο Αγγλίας και Ουαλίας (Ποινικό Τμήμα) (2015), EWCA Crim 662, 21 Απριλίου 2015.  

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/protocol-good-practice-model-2013.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Guidance/protocol-good-practice-model-2013.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/02/bcm-guide-for-practitioners-05032018.pdf
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70b60d03e7f57ea68e6
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7ae60d03e7f57eb1287
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που ήταν κρίσιμα για την υπόθεση και χρειαζόταν να έχουν αποκαλυφθεί από την 
εισαγγελία δεν είχαν ακόμα παρασχεθεί παρά τα αιτήματα της υπεράσπισης. Η δίκη 
ξεκίνησε παρόλο που η αρχική αποκάλυψη ήταν ελλιπής και την όγδοη μέρα, ο δικαστής 
κατόπιν αίτησης της υπεράσπισης, απάλλαξε τους ενόρκους από τα καθήκοντά τους με 
το σκεπτικό ότι το ενδιαφέρον της δικαιοσύνης και μια δίκαιη δίκη απαιτούσαν η 
αποκάλυψη να έχει ολοκληρωθεί πριν η υπεράσπιση ξεκινήσει οποιαδήποτε 
διασταυρούμενη εξέταση. Σε μια ακόλουθη αίτηση για κατάχρηση της διαδικασίας, ο 
δικαστής ασχολήθηκε με ζητήματα αποκάλυψης και εξέφρασε την ανησυχία ότι η 
εισαγγελία ακολούθησε τις διαδικασίες ελλιπώς και επέδειξε βαριά ανικανότητα, λόγω 
έλλειψης εκπαίδευσης και εποπτείας. Ο δικαστής κατέληξε, ωστόσο, ότι «Παρά τη 
σοβαρότητα των κατηγοριών, έχω την άποψη ότι αυτή η κατάχρηση είναι τόσο 
εξαιρετική που το δικαστήριο οφείλει να σημειώσει την ολοκληρωτική καταδίκη του 
της εισαγγελίας με το να επιτρέψει τη διακοπή της δίκης και να αρνηθεί στην 
εισαγγελία το δικαίωμα να συνεχίσει με την υπόθεση». Η Εισαγγελική Υπηρεσία του 
Στέμματος ωστόσο με επιτυχία άσκησε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου να 
διακόψει τις διαδικασία και με το σκεπτικό μεταξύ άλλων ότι τα έγγραφα που 
αποκαλύφθηκαν καθυστερημένα είχαν περιορισμένη σημασία για την υπόθεση. Το 
εφετείο ωστόσο στην απόφασή του κάλεσε την Επιτροπή για τους Κανόνες Ποινικής 
Δικονομίας να προβλέψει νέους κανόνες ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους 
κανόνες αποκάλυψης.  
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 

 
Όπως και άλλα δικαιώματα, το δικαίωμα στην αποκάλυψη δεν είναι απόλυτο. Οι 
εισαγγελείς μπορεί να αρνηθούν την αποκάλυψη πληροφοριών παρόλο που πληρούνται 
τα κριτήρια για την αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το νόμο. Αυτή η 
υποχώρηση βασίζεται σε λόγους που έχουν αποτυπωθεί στις νομοθεσίες και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για τις διαδικασίες αποκάλυψης. Συνολικά, οι εξαιρέσεις στο 
δικαίωμα της αποκάλυψης μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 
o επίπεδο εμπιστευτικότητας 

o σοβαρή προσβολή του δημοσίου συμφέροντος 

o σκοπός εξεύρεσης νέων στοιχείων 

o πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

o παρεμπόδιση ή πρόληψη εντοπισμού, έρευνας ή δίωξης του εγκλήματος. 

Αυτοί οι λόγοι εντοπίζονται σε διάφορες δικαιοδοσίες και σε κάθε περίπτωση φέρονται 
να αντανακλούν το ενδιαφέρον για λήψη υπόψη ανώτερων συμφερόντων.  
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 7(4) της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ, το δικαίωμα στην αποκάλυψη 
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μπορεί να παρακαμφθεί «αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη 
για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η πρόσβαση θα μπορούσε να διακυβεύσει τη διεξαγωγή έρευνας, ή να βλάψει 
σοβαρά την εθνική ασφάλεια του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η ποινική 
διαδικασία.» Η Οδηγία  
υποβάλλει την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Η 
απόφαση που κάνει δεκτή ή απορρίπτει το αίτημα για την άρνηση πρόσβασης στο υλικό 
πρέπει να λαμβάνεται από αρμόδια δικαστική αρχή στα κράτη μέλη. 
 
Στο Άρθρο 54(3)(ε) του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, 
εξαιρέσεις στο δικαίωμα αποκάλυψης μπορούν να υπερισχύσουν «υπό τον όρο της 
εμπιστευτικότητας και αποκλειστικά για το σκοπό παραγωγής νέων αποδεικτικών 
στοιχείων, εκτός αν συναινεί αυτός που παρέχει τις πληροφορίες». Ο Κανόνας 82(1) των 
Κανόνων Διαδικασίας και Απόδειξης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου24 προσθέτει 
σε αυτή την εξαίρεση  εξειδικεύοντας ότι ο εισαγγελέας δεν έχει το δικαίωμα να εισάγει 
οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία που προστατεύεται από το άρθρο 54(3)(ε) του 
Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ως αποδεικτικά στοιχεία 
χωρίς να εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη συναίνεση αυτών που παρείχαν το υλικό ή 
τις πληροφορίες.  
 
Στην Αγγλία και Ουαλία, ο εισαγγελέας μπορεί να υιοθετήσει τη θέση να μην 
αποκαλύψει λεπτομέρειες αποδεικτικών στοιχείων όπως ευαίσθητου υλικού παρόλο 
που η πληροφορία ικανοποιεί τη δοκιμασία της αποκάλυψης. Ευαίσθητο υλικό σημαίνει 
κάθε πληροφορία «η αποκάλυψη της οποίας, σύμφωνα με την άποψη του αρμόδιου για 
την αποκάλυψη, θα δημιουργούσε πραγματικό κίνδυνο για πρόκληση σοβαρής ζημιάς 
σε ένα σημαντικό δημόσιο συμφέρον» 25. Στο Κεφάλαιο 2 του Εγχειριδίου για την 
Αποκάλυψη της Εισαγγελικής Υπηρεσίας της Σκωτίας26, ευαίσθητες πληροφορίες 
ορίζονται ως πληροφορίες οι οποίες, εάν αποκαλυφθούν, φέρουν «τον κίνδυνο να 
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρεμπόδιση ή 
πρόληψη εντοπισμού, έρευνας ή δίωξης του εγκλήματος ή να προκαλέσουν σοβαρή 
ζημιά στο δημόσιο συμφέρον». Η αναγνώριση αυτής της ασυλίας υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος βρίσκεται στα χέρια των δικαστών οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να 
αρνηθούν τέτοια αιτήματα από τους εισαγγελείς όταν η αθωότητα των 
κατηγορούμενων προσώπων βασίζεται σ’ αυτές τις πληροφορίες.  

 
24 Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Rules of Procedure and Evidence, 17 Ιουλίου 1998. 
25 Υπουργείο Δικαιοσύνης Ηνωμένου Βασιλείου (2015), Criminal Procedure and Investigations Act Code of 
Practice. 
26 Σκωτία,  Γραφείο του Στέμματος και Επίτροπος Φορολογικής Υπηρεσίας, Disclosure Manual, Δεκέμβριος 
2014. 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/legal-texts/rulesprocedureevidenceeng.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447967/code-of-practice-approved.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447967/code-of-practice-approved.pdf
https://www.copfs.gov.uk/publications/prosecution-policy-and-guidance?showall=&start=2
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Ο Νόμος για την Υποδειγματική Ποινική Αποκάλυψη στην Κοινοπολιτεία και οι 
Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υποδειγματική Ποινική Αποκάλυψη στην 
Κοινοπολιτεία  ορίζουν δύο κατηγορίες εξαιρέσεων αποκάλυψης: (1) το καθήκον 
αποκάλυψης «εφαρμόζεται όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία σε σχέση (α) με 
προνομιακές [και/ή ευαίσθητες] πληροφορίες. Και (2) το καθήκον αποκάλυψης «δεν 
εφαρμόζεται σε σχέση με πληροφορίες που δεν είναι προνομιακές ή άλλως 
προστατευόμενες από το νόμο, αλλά η αποκάλυψη των οποίων πιθανολογείται (α) να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε οποιοδήποτε πρόσωπο, (β) να 
παρεμποδίσει ή αποτρέψει την πρόληψη, εντοπισμό, έρευνα ή δίωξη του εγκλήματος, ή 
(γ) να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο δημόσιο συμφέρον» 27. 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
Λόγω της αρχής της ανοικτής δικαιοσύνης, η επικοινωνία ανάμεσα στις αρχές ποινικής 
δικαιοσύνης και τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ ουσιώδης. Από τη διάθεση 
πληροφοριών στο κοινό για μια δίκη έως την εκπαίδευση του πληθυσμού στις νομικές 
διαδικασίες και θέματα, οι αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κατάλληλες 
πληροφορίες διαβιβάζονται στα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια δημοσιοποιούνται 
στο κοινό χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία, να τίθεται σε κίνδυνο τα συμφέροντα 
των εμπλεκόμενων μερών στη δίκη ή να εκτίθενται σε υπερβολικό δημόσιο έλεγχο. 
Όλες οι χώρες έχουν κάποιο είδος κανονισμών που ρυθμίζουν την αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης και τα μέσα ενημέρωσης.   
Στην Αγγλία και Ουαλία υπάρχει ένα πρωτόκολλο που περιγράφει τους όρους 
συνεργασίας ανάμεσα στους επικεφαλείς της αστυνομίας, τους επικεφαλείς της 
εισαγγελίας του στέμματος και τα μέσα ενημέρωσης. Σε αυτό το πρωτόκολλο εργασίας, 
περιγράφονται οι  πληροφορίες που πρέπει να προωθηθούν στα μέσα ενημέρωσης από 
τις αρχές. Αυτές περιλαμβάνουν υλικό στο οποίο βασίζεται η εισαγγελία στο δικαστήριο 
όπως βίντεο, κείμενα συνεντεύξεων και πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί 
συναίνεση από εμπλεκόμενα θύματα και μάρτυρες, κλπ. Η δημοσιοποίηση τέτοιων 
πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης υπόκειται στους νόμους για τα πνευματικά 
δικαιώματα, για τα δεδομένα και τις πληροφορίες (Νόμος Προστασίας Δεδομένων, 1998 
που αντικαταστάθηκε από το Νόμο Προστασίας Δεδομένων 2018, το Νόμο περί 
Ελευθερίας της Πληροφόρησης 2000 και το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και τις γενικές διατάξεις του δικαστηρίου28. 

 
27 Κοινοπολιτεία, Γραφείο Αστικής και Ποινικής Δικαστικής Μεταρρύθμισης (2017), Model Criminal 
Disclosure Act and Model Prosecution Disclosure Guidelines, Λονδίνο, Γραμματεία της Κοινοπολιτείας.  
28 Αγγλία και Ουαλία, Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος, Protocol for working together: Chief Police 

https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_2-ROL_Model_Criminal_Disclosure_0.pdf
https://www.cps.gov.uk/publication/publicity-and-criminal-justice-system
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Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει διαμορφώσει λεπτομερείς 
συστάσεις για την αναμετάδοση των πληροφοριών σχετικά με ποινικές διαδικασίες 
μέσω των μέσων ενημέρωση για επεξεργασία και υιοθέτηση από τα κράτη μέλη 
βασισμένες στο Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σ’ 
αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες, η επιτροπή προτείνει ότι μόνο επαληθευμένες 
πληροφορίες ή πληροφορίες που βασίζονται σε εύλογες υποθέσεις πρέπει να 
κοινοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης μέσω δελτίων τύπου, συνεντεύξεων τύπου και 
με άλλους παρόμοιους τρόπους. Σε υποθέσεις, που εκτείνονται σε μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, οι αρχές ενθαρρύνονται να ενημερώνουν τακτικά τα μέσα ενημέρωσης για 
την πορεία της υπόθεσης χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δίκαιη δίκη. Η επιτροπή επίσης 
συστήνει, σε συμφωνία με το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, την προστασία της ιδιωτικότητας των υπόπτων, κατηγορούμενων 
προσώπων και καταδικασθέντων  ιδιαίτερα των ανηλίκων και των ευάλωτων 
προσώπων29.  
 
Στην ΕΕ, τα προσωπικά δεδομένα των κατηγορουμένων προσώπων προστατεύονται 
από την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την απόφαση του 
Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την 

πρόληψη, έρευνα, εντοπισμό ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινών, και 
από την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων30. 

 
Officers, Chief Crown Prosecutors and the Media, 1 Οκτωβρίου 2005. 
29 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Recommendation Rec(2003)13 of the Committee of 
Ministers to member states on the provision of information through the media in relation to criminal 
proceedings, 10 Ιουλίου 2003. 
30 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, 

https://www.cps.gov.uk/publication/publicity-and-criminal-justice-system
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805df617
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805df617
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805df617
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
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Σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών που ρυθμίζουν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων ή παράνομης επεξεργασίας ή αποκάλυψης προσωπικών 
δεδομένων για κάποιο πρόσωπο εμπλεκόμενο σε ποινική δίκη συμπεριλαμβανομένου 
του κατηγορουμένου, μια έρευνα που εκπονήθηκε το 2013 από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκάλυψε ότι τα υποκείμενα των 
δεδομένων έχουν δικαίωμα σε προστασία σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες των 
κρατών μελών. Κοινές προσφυγές που ισχύουν σε 16 χώρες μέλη της ΕΕ είναι η 
αποζημίωση και σε σοβαρές περιπτώσεις η επιβολή προστίμου ή ποινής φυλάκισης. 
Αυτά επιβάλλονται σε εκπλήρωση του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και το δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή του Άρθρου 8 και του 
Άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης 
ΕΕ)31. Παρότι η Οδηγία δεν αναφέρει ευθέως την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των κατηγορουμένων προσώπων κατά τη διάρκεια της δίκης, η εφαρμογή 
τους σε αυτά μπορεί να συναχθεί καθώς τα κατηγορούμενα πρόσωπα υπάγονται στον 
ορισμό του φυσικού προσώπου και τα προσωπικά τους δεδομένα είναι πολύ πιθανό να 
αποκαλυφθούν από τις δημόσιες αρχές που εμπλέκονται στη δίωξη. 
 
Σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 2018 του Ηνωμένου Βασιλείου32, 
τα δικαστήρια διατηρούν το δικαίωμα να παρέχουν θεραπεία για μη εξουσιοδοτημένη 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρά το γεγονός ότι η επεξεργασία αυτή 
υπάγεται σε προβλεπόμενες εξαιρέσεις. 
 

 Το αυξανόμενο ενδιαφέρον στη χρήση των 
κοινωνικών δικτύων έχει οδηγήσει τις αρχές της 
ποινικής δικαιοσύνης στην επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους ώστε να καλύψουν τέτοιες 
πλατφόρμες. 

 
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον στη χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει οδηγήσει τις αρχές 
της ποινικής δικαιοσύνης στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους ώστε να καλύψουν 

 
detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, 
and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA, OJ 2016 L 119.   
31 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013), Access to data protection 
remedies in EU Member States, Λουξεμβούργο, Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
32 Ηνωμένο Βασίλειο, Data Protection Act, 23 Μαΐου 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en_0.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
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τέτοιες πλατφόρμες. Έχουν πλοηγηθεί στις πολυπλοκότητες και έχουν  επωφεληθεί από 
την ευκολία και προσβασιμότητα που παρέχεται από αυτές για να επικοινωνούν 
απευθείας με το κοινό. Πολλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου σήμερα έχουν έναν ή 
περισσότερους επίσημους λογαριασμούς μέσω των οποίων δημοσιοποιούν 
πληροφορίες, συλλέγουν πληροφορίες και ενισχύουν τη συμμετοχή της κοινότητας και 
την ασφάλεια των γειτονιών. Μεμονωμένα άτομα μπορεί επίσης να έχουν προσωπικούς 
λογαριασμούς που αναφέρουν τα επίσημα καθήκοντά τους. Μερικές υπηρεσίες όπως το 
Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης και το Γραφείο Ερευνών της Georgia έχουν θέσει 
σε εφαρμογή πολιτικές για να ρυθμίζουν τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων33. 
Υπάρχουν επίσης οργανισμοί όπως το Αστικό Ινστιτούτο (Urban Institute) 34 και το 
Γραφείο Δικαστικής Βοήθειας (με την υποστήριξη και άλλων υπηρεσιών) 35, οι οποίοι 
έχουν αναπτύξει συστάσεις πολιτικής για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να επεξεργαστούν όταν διαμορφώνουν πολιτικές 
για τη ρύθμιση των κοινωνικών δικτύων.  
 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 
Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της ποινικής διαδικασίας, τόσο μέσα όσο και έξω 
από την αίθουσα του δικαστηρίου, είναι μια εκπλήρωση της δέσμευσης να διατηρηθεί 
η αρχή της ανοιχτής δικαιοσύνης. Ωστόσο, το ρεπορτάζ μερικές φορές συγκρούεται με 
το δικαίωμα των κατηγορουμένων προσώπων σε δίκαιη δίκη. Περιπτώσεις που 
καλύπτονται από τα μέσα ενημέρωσης δεν κινδυνεύουν μόνο να επηρεάσουν την 
έκβαση της δίκης δημιουργώντας ένα προκατειλημμένο σώμα ενόρκων αλλά επίσης να 
επιδράσουν στην ιδιωτικότητα και την επανένταξη των κατηγορούμενων προσώπων. 
Γενικά, τα εθνικά συντάγματα ενισχύουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης όλων 
των υποθέσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχουν επίσης ειδικοί νόμοι και 
πολιτικές που ρυθμίζουν τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης σε πολλές χώρες 
συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς και συζήτησης για δίκες σε εξέλιξη σε διάφορα 
μέσα ενημέρωσης. Σε μερικές Ανατολικές και Νότιες Αφρικανικές χώρες, υπάρχει 
διαφορετική νομοθεσία για τα έντυπα μέσα, τα οπτικο-ακουστικά και τους 
δημοσιογράφους. Η Κένυα για παράδειγμα έχει το Νόμο για το Συμβούλιο των Μέσων 
Ενημέρωσης, Νόμος 46 του 2013, το Νόμο περί Πληροφοριών και Επικοινωνιών της 

 
33 Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ανταλλαγής Πληροφοριών για τη Δικαιοσύνη (2013), Developing a policy on 
the use of social media in intelligence and investigative activities: guidance and recommendations, 
Παράρτημα B and Παράρτημα D. 
34 Oglesby-Neal, A. and Warnberg, C. (2019), Law enforcement social media policies: recommendations to 
support community management, Washington DC, Αστικό Ινστιτούτο. 
35 Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ανταλλαγής Πληροφοριών για τη Δικαιοσύνη (2013), Developing a policy on 
the use of social media in intelligence and investigative activities: guidance and recommendations. 

https://it.ojp.gov/documents/d/Developing%20a%20Policy%20on%20the%20Use%20of%20Social%20Media%20in%20Intelligence%20and%20Inves....pdf
https://it.ojp.gov/documents/d/Developing%20a%20Policy%20on%20the%20Use%20of%20Social%20Media%20in%20Intelligence%20and%20Inves....pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99788/law_enforcement_social_media_policies_5.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99788/law_enforcement_social_media_policies_5.pdf
https://it.ojp.gov/documents/d/Developing%20a%20Policy%20on%20the%20Use%20of%20Social%20Media%20in%20Intelligence%20and%20Inves....pdf
https://it.ojp.gov/documents/d/Developing%20a%20Policy%20on%20the%20Use%20of%20Social%20Media%20in%20Intelligence%20and%20Inves....pdf
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Κένυας – CAP 411A του 1998 (Νόμος ΠΕΚ) και το Νόμο περί των Οργανισμών της Κένυας 
που εκπέμπουν οπτικο-ακουστικό υλικό, CAP 221 του 1988 (Νόμος KBC) που ρυθμίζουν 
την εκπομπή οπτικοακουστικού περιεχομένου γενικά. Ο Νόμος 46 του 2013 ωστόσο 
ιδρύει το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης της Κένυας, το οποίο ρυθμίζει τη 
δραστηριότητα των δημοσιογράφων γενικά «θέτοντας πρότυπα για τους 
δημοσιογράφους, τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και τις επιχειρήσεις του 
χώρου, και προωθώντας δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και 
ρυθμίζοντας και επιβλέποντας τη συμμόρφωση σε αυτά» 36. Στη Ναμίμπια, οι ραδιο-
τηλεοπτικές δραστηριότητες γενικά ρυθμίζονται από το Νόμο της Ναμίμπια για την 
Επιτροπή Επικοινωνιών, Νόμος 4 του 1992. Ο Νόμος περί Ραδιοφώνου, Νόμος 3 του 
1952, ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με τις συχνότητες. Άλλοι κανονισμοί που 
επίσης ρυθμίζουν την εκπομπή οπτικοακουστικού υλικού εκδίδονται από τον Υπουργό 
που ενεργεί κατόπιν συστάσεων της Επιτροπής Επικοινωνιών της Ναμίμπια37. Στην 
Αμερική, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κανονισμούς που ρυθμίζουν τα μέσα 
ενημέρωσης χωρίς να αναφερθούμε στην ανεκτικότητα που απολαμβάνει ο τύπος με 
βάση την Πρώτη Τροποποίηση που καθιερώνει την ελευθερία του λόγου και εμποδίζει 
την κυβέρνηση από το να περιορίζει το δικαίωμα αυτό με νόμο. Παρά το εγγυημένο 
δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών που 
ιδρύθηκε με το Νόμο περί Επικοινωνιών του 1934 είναι το όργανο με την κύρια ευθύνη 
της ρύθμισης των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μέσων. Τα έντυπα μέσα 
συμπεριλαμβανομένων των εφημερίδων και περιοδικών λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό 
χωρίς ρυθμίσεις και μπορούν να εκδίδουν ποικίλο περιεχόμενο στο βαθμό που το 

 
36 Limpitlaw, J. (2016), Media Law Handbook for Eastern Africa Volume 2, Γιοχάνεσμπουργκ, Περιφερειακό 
Πρόγραμμα για τα Μέσα Ενημέρωσης Konrad-Adenauer-Stiftung: Υπο-Σαχάρια Αφρική.   
37 Limpitlaw, J. (2016), Media Law Handbook for Eastern Africa Volume 2, Γιοχάνεσμπουργκ, Περιφερειακό 
Πρόγραμμα για τα Μέσα Ενημέρωσης Konrad-Adenauer-Stiftung: Υπο-Σαχάρια Αφρική.   

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1001a9cf-b6ec-bd5d-e720-9cf1aba590ee&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1001a9cf-b6ec-bd5d-e720-9cf1aba590ee&groupId=252038
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περιεχόμενο δεν είναι συκοφαντικό38. Οι πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης, που 
είναι μάλλον ανεξέλεγκτες, έχουν υιοθετήσει δεοντολογικά και εκδοτικά πρότυπα ως 
προϊόν αυτορρύθμισης και με βάση αυτά αξιολογούν τις πρακτικές τους39. Στην 
Ευρώπη, η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων είναι τώρα σε ισχύ 
προκειμένου τα κράτη μέλη της ΕΕ να την υιοθετήσουν ως πλαίσιο για τη ρύθμιση των 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην περιφέρειά τους. Αυτό το πλαίσιο 
εναρμονίζει τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων και καθιερώνει καινούργιους κανόνες για να προστατέψει και να ενισχύσει την 
οπτικοακουστική εμπειρία στην Ευρώπη40. 
 
Γενικά, οι δημοσιογράφοι γίνονται δεκτοί στις αίθουσες δικαστηρίων για να κρατούν 
σημειώσεις για την πορεία της δίκης και να τις αναπαράγουν σε ειδήσεις για το ευρύ 
κοινό. Μερικές φορές επίσης επικοινωνούν με αρμόδιες αρχές για να επιβεβαιώσουν 
τα γεγονότα σε δίκες που είναι σε εξέλιξη και οι οποίες συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 
τους. Οι πληροφορίες που έχουν οι δημοσιογράφοι για να δημιουργήσουν τις ιστορίες 
τους είναι περιορισμένες με διάφορους τρόπους όπως η νομοθεσία, κώδικες 
δεοντολογίας και διατάξεις των δικαστών. Αυτοί οι περιορισμοί υπονοούν ένα τεκμήριο 
υπέρ της πληροφορίας και όταν αυτό δε συμβαίνει, τα δικαστήρια εκδίδουν ειδικές 
διατάξεις για να το γνωστοποιήσουν. Οι περισσότεροι περιορισμοί δημοσιότητας 
σχετίζονται κυρίως με τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων και των θυμάτων 
σεξουαλικών αδικημάτων. Το Άρθρο 6(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου προβλέπει ρητά τις περιπτώσεις στις οποίες η κάλυψη από τον τύπο των 
δικών μπορεί να περιοριστεί. Αυτές οι περιπτώσεις απαριθμούνται ως «προς το 
συμφέρον της ηθικής, της δημόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, όταν αυτό ενδείκνυται από τα συμφέροντα των ανηλίκων ή της ιδιωτικής 
ζωής των διαδίκων, ή κρίνεται από το Δικαστήριο ως απολύτως αναγκαίο μέτρο, όταν 
υπό ειδικές συνθήκες η δημοσιότητα θα μπορούσε να παραβλάψει τα συμφέροντα της 
δικαιοσύνης» 41. Στην Αγγλία και Ουαλία ειδική νομοθεσία θέτει περιορισμούς σε 
τμήματα της διαδικασίας τα οποία αποκλείονται εντελώς από την εξωτερική 
δημοσιότητα. Για δίκες ανηλίκων σε Δικαστήρια Ανηλίκων, τα μέσα ενημέρωσης 
απαγορεύεται να δημοσιεύσουν όνομα, διεύθυνση, σχολείο ή όποια άλλη πληροφορία 
είναι πιθανό να αποκαλύψει την ταυτότητα ατόμου που εμπλέκεται στη δίκη ηλικίας 

 
38 Εκδότες SparkNotes (2007), SparkNotes 101 American Government, SparkNotes.com, SparkNotes LLC. 
39 Orme, B. (2015), United States: Media self-regulation: A questionable case of American exceptionalism?, 
σε: White, A. (ed.) The Trust Factor: an EJN review of journalism and self-regulation, Λονδίνο, Δίκτυο 
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.  
40 Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council on the coordination of certain 
provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the 
provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive), OJ 2010 L 095. 
 
41 Συμβούλιο της Ευρώπης, Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, 4 
Σεπτεμβρίου 1950. 

https://www.sparknotes.com/us-government-and-politics/american-government/the-media/section3/
https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/trust-factor/united-states
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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κάτω των 18 ετών42. Ο Νόμος περί Προσβολής του Δικαστηρίου 198143 δίνει επίσης την 
εξουσία στο δικαστήριο να περιορίσει ή αναβάλει την κάλυψη των ποινικών 
διαδικασιών από τα μέσα ενημέρωσης για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο 
προκειμένου «να αποφευχθεί σοβαρός κίνδυνος επηρεασμού της απονομής 
δικαιοσύνης σε αυτές τις διαδικασίες». Η ευθύνη που αποδίδεται μ’ αυτό το νόμο είναι 
αυστηρή και οι υπεύθυνοι εκπομπής οπτικοακουστικού υλικού δεν μπορούν να την 
αποφύγουν ισχυριζόμενοι ότι δεν γνώριζαν ότι το δημοσιευμένο υλικό ήταν υπό 
περιοριστική διάταξη ή ότι οι ενέργειές τους ήταν επιζήμιες σε εκκρεμείς ποινικές 
διαδικασίες44. Σε μερικές δικαιοδοσίες όπως τα δικαστήρια της Πολιτείας της Βικτώρια, 
Αυστραλία, διατάξεις περιορισμού (που αναφέρονται επίσης και ως εντολές gag) 
εκδίδονται συχνά από τα δικαστήρια ως προληπτικό μέτρο ενάντια στη δημοσιοποίηση 
επιζήμιου υλικού. Αυτό έχει αποδοθεί στη βιασύνη των δικαστηρίων να περιορίσουν 
την περιφρόνηση των σχετικών περιοριστικών διατάξεων που εκδίδονται από τα 
δικαστήρια της περιφέρειας45. Η παραβίαση των νόμων ή των διατάξεων που 
περιορίζουν τη δημοσιότητα των δικαστικών διαδικασιών ανάγεται σε προσβολή του 
δικαστηρίου η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται ανάλογα με τη 
δικαιοδοσία με πρόστιμο απεριόριστου μεγέθους ή ποινή φυλάκισης για τον υπεύθυνο 
εκπομπής του οπτικοακουστικού υλικού ή και τα δύο. Μπορεί να υπάρχει το δικαίωμα 
προσφυγής στα αστικά δικαστήρια για τα θύματα με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε 
δικαιοδοσίας.  
 
Δικαστήρια έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με το καθήκον να αποφασίσουν εάν 
δημοσιογράφοι έχουν παραβιάσει μέσω των κειμένων τους περιορισμούς στην 
αποκάλυψη πληροφοριών για τα κατηγορούμενα πρόσωπα και στην κάλυψη ποινικών 
δικών σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, στην υπόθεση Tourancheau και July vs. France46, διατήρησε την καταδίκη 
και το πρόστιμο των 10.000 Φράγκων για τον καθένα, την Patricia Tourancheau, 
δημοσιογράφο, και τον Serge July, εκδότη της Γαλλικής εφημερίδας Liberation, για τη 
δημοσιοποίηση «αδημοσίευτου αποδεικτικού υλικού» σε μια ποινική δίκη. Η υπόθεση 
αφορούσε δύο ανηλίκους που είχαν εμπλακεί σε μια υπόθεση δολοφονίας και πριν την 
επίσημη δίωξή τους, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο το οποίο περιείχε δηλώσεις των 
ανηλίκων κατά τη διάρκεια των ερευνών. Ασκήθηκε δίωξη τόσο κατά της 
δημοσιογράφου όσο και κατά του εκδότη και στη συνέχεια καταδικάσθηκαν για 
παραβίαση του νόμου του 1881, Νόμος για την Ελευθερία του Τύπου του Ιουλίου 1881, 

 
42 Channel 4 (2020), Reporting legal proceedings, σε: Εγχειρίδιο Παραγωγών Channel 4.  
43 Ηνωμένο Βασίλειο, Contempt of Court Act 1981, 27 Ιουλίου 1981. 
44 Channel 4 (2020), Contemp or 'sub-judice' rules, σε: Εγχειρίδιο Παραγωγών Channel 4. 
45 Bosland, J. (2018), Restraining ‘extraneous’ prejudicial publicity: Victoria and New South Wales 
compared, σε: UNSW Law Journal, Τόμος 41, Τεύχος 4. 
46 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Tourancheau and July vs. France, No. 53886/00, 24 
Νοεμβρίου 2005 (στα Γαλλικά). 

https://www.channel4.com/producers-handbook/media-law/contempt-and-reporting-legal-proceedings/reporting-legal-proceedings
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49
https://www.channel4.com/producers-handbook/media-law/contempt-and-reporting-legal-proceedings/contempt-or-sub-judice-rules
http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2018/12/Bosland.pdf
http://www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-content/uploads/2018/12/Bosland.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2253886/00%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-71307%22%5D%7D
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ο οποίος απαγορεύει τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου σχετίζεται με κάθε 
ποινική διαδικασία προτού αυτά αναγνωστούν σε δημόσια συνεδρίαση. Οι 
προσφεύγοντες υποστήριξαν για την υπεράσπισή τους ότι το Άρθρο 38 του εν λόγω 
νόμου ήταν σε σύγκρουση με το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Τα εθνικά δικαστήρια ωστόσο έκριναν ότι η δημοσιοποίηση υπονόμευσε τη 
φήμη των ανηλίκων και το δικαίωμά τους να τεκμαίρονται αθώοι οπότε η καταδίκη δεν 
παραβίαζε το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 
Η αυξημένη κάλυψη των ποινικών δικών από τα μέσα ενημέρωσης εμποδίζει σε μεγάλο 
βαθμό την αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης που αναμένεται από τις αρχές κατά 
τη διάρκεια μιας δίκης. Τα γεγονότα περικόπτονται και παρουσιάζονται 
συναισθηματικά στο ανυποψίαστο κοινό. Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή των υπόπτων και κατηγορουμένων προσώπων συχνά βρίθει από 
αξιολογήσεις και υπονοεί ενοχή. Τα υποκείμενα αυτών των ρεπορτάζ έχουν μεγάλες 
πιθανότητες να δικαστούν και καταδικαστούν από την κοινή γνώμη πριν η δίκη καν 
ξεκινήσει. Παρά την κάλυψη των υποθέσεων από τα μέσα ενημέρωσης, οι δικαστές και 
οι ένορκοι αναμένεται να πάρουν αμερόληπτες αποφάσεις κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους στο δικαστήριο, βασισμένοι μόνο στα αποδεικτικά στοιχεία που 
προσκομίσθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης. Παρόλο που οι ιστορίες 
που καταγράφονται από τα μέσα ενημέρωσης και αφορούν εγκλήματα μπορεί συχνά να 
είναι διαστρεβλωμένες και μονόπλευρες και επίσης να περιέχουν μεροληπτικές 
πληροφορίας που δεν γίνονται αποδεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία στις δίκες, τείνουν 
να γίνονται πιστευτές από το κοινό γιατί οι περισσότεροι δημοσιογράφοι αποδίδουν τις 
πηγές των πληροφοριών τους στις δικαστικές αρχές47. Η έκθεση των ενόρκων στην 
κάλυψη του εγκλήματος από τα μέσα ενημέρωσης έχει αποδειχθεί ότι έχει επιζήμια 
συνέπεια στη συμπεριφορά τους απέναντι στα κατηγορούμενα πρόσωπα.  

Έχει αναλυθεί σε μια Αμερικάνικη μελέτη ότι «όταν 
μια υπόθεση λαμβάνει μεγάλης έκτασης κάλυψη από 
τα μέσα ενημέρωσης, οι εκλεγμένοι δικαστές τείνουν 
να επιβάλουν πιο αυστηρές ποινές απ’ ότι όταν η 
υπόθεση έχει λάβει λιγότερη δημοσιότητα» 

 

 
47 Bakhshay, S. and Haney, C. (2018), The media’s impact on the right to a fair trial: A content analysis of 
pretrial publicity in capital cases, σε: Psychology, Public Policy and Law, Τόμος 24, Τεύχος 3, Αύγουστος 
2018. 

https://www.researchgate.net/publication/326876349_The_media's_impact_on_the_right_to_a_fair_trial_A_content_analysis_of_pretrial_publicity_in_capital_cases
https://www.researchgate.net/publication/326876349_The_media's_impact_on_the_right_to_a_fair_trial_A_content_analysis_of_pretrial_publicity_in_capital_cases
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Η έρευνα έχει επίσης εντοπίσει ότι οι δικαστές είναι εξίσου ευπαθείς στο να 
επηρεαστούν από τις ειδήσεις για τα εγκλήματα που αναφέρονται στα μέσα 
ενημέρωσης όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους. Έχει αναλυθεί σε μια Αμερικάνικη 
μελέτη ότι «όταν μια υπόθεση λαμβάνει μεγάλης έκτασης κάλυψη από τα μέσα 
ενημέρωσης, οι εκλεγμένοι δικαστές τείνουν να επιβάλουν πιο αυστηρές ποινές απ’ ότι 
όταν η υπόθεση έχει λάβει λιγότερη δημοσιότητα» 48. 
 
Πέρα από τα παραδοσιακά οπτικοακουστικά μέσα, η δημοσιότητα των πλατφορμών 

κοινωνικών δικτύων έχει επίσης συμβάλει στον επηρεασμό της συμπεριφοράς 
δικαστών ή ενόρκων σε ποινικές δίκες. Αυτά τα διαδικτυακά κανάλια έχουν κάνει την 
πληροφορία πιο άμεσα διαθέσιμη από ποτέ και μόνο ένα κλικ μακριά. Το χειρότερο απ’ 
όλα, πλατφόρμες όπως το Twitter, Facebook, WhatsApp και το Reddit παρέχουν ένα 
διαδραστικό μέσο επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται τις απόψεις τους για 
θέματα που τίθενται προς συζήτηση συμπεριλαμβανομένων δικαστικών υποθέσεων. 
Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, η πιθανότητα αυτοί οι παράγοντες της ποινικής δικαιοσύνης 
να έρθουν σε επαφή με ανεπιθύμητες πληροφορίες για ποινικές υποθέσεις είναι 
υψηλότερη και μια τέτοια έκθεση επιδρά αρνητικά στις υποθέσεις στο δικαστήριο. 
 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

 
48 Η θανατική ποινή μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλεται, Media influence in capital cases (Η Υπόθεση της 
Aileen Wuomos).  

https://capitalpunishmentincontext.org/issues/media
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Γενικά η παροχή πληροφοριών από τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης για ποινικές 
υποθέσεις είναι συμβατή με την αρχή της ανοιχτής δικαιοσύνης και ο τρόπος που αυτό 
υλοποιείται εξαρτάται από το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για να ρυθμίζει αυτά τα 
καθήκοντα. Οι δικαστικές αρχές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν πώς, τι 
και πότε θα δημοσιοποιηθεί στο κοινό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνη έχει δημιουργήσει έναν Οδηγό για την 
επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό για δικαστικές και εισαγγελικές 
αρχές, προς υιοθέτηση από τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης κατά την παροχή 
πληροφοριών για το δικαστικό σύστημα. Σε σχέση με τις ποινικές δίκες, τα γενικά μέσα 
που χρησιμοποιούν για να απευθυνθούν στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων συνεντεύξεις τύπου, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, 
γραπτές απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις, διαδικτυακές δημοσιεύσεις, δικτύωση μέσω 
κοινωνικών δικτύων, δημόσιες διαλέξεις και συζητήσεις, κινηματογραφημένα 
μηνύματα, δημόσια αναμετάδοση της δίκης49. Στην Αγγλία και Ουαλία για παράδειγμα, 
υπάρχει ένα εγχειρίδιο διαθέσιμο «δημοσιοποιώντας το αποτέλεσμα της επιμέτρησης 
της ποινής» για την καθοδήγηση των δημοσίων αρχών όταν παρέχουν πληροφορίες για 
το αποτέλεσμα των δικών50. Ωστόσο, το ποιος απευθύνεται στο κοινό εξαρτάται από τις 
επικρατούσε συνθήκες και στο πού αποσκοπεί αυτή η απεύθυνση. Εισαγγελείς, 
δικαστές, υπάλληλοι του δικαστηρίου, ορισμένοι εκπρόσωποι τύπου και αστυνομικοί 
έχουν όλοι τα προσόντα να μιλήσουν για ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης με το κοινό 
καθώς είναι είτε άμεσα εμπλεκόμενοι στη δίκη ή εκπροσωπούν τις δικαστικές αρχές. Η 
διάχυση της πληροφορίας στο ευρύ κοινό υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς όπως 
την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων και των μαρτύρων, την ιδιωτικότητα, 
την ακεραιότητα, το τεκμήριο αθωότητας κλπ. Επομένως, οποιαδήποτε πληροφορία 
έχει περιοριστεί από τη νομοθεσία και το δικαστικό σύστημα δεν είναι διαθέσιμη στο 
κοινό εκτός εάν εμπίπτει σε κάποια εξαίρεση του νόμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής για παράδειγμα, τόσο το κοινό όσο και τα μέσα ενημέρωσης έχουν 
διαδικτυακή πρόσβαση σε πληροφορίες (μερικές φορές περιορισμένες) για ποινικές 
υποθέσεις μέσω του συστήματος Πρόσβασης του Κοινού σε Ηλεκτρονικά Αρχεία 
Δικαστηρίου (PACER). Η πρόσβαση δίνεται μόνο όταν κάποιος εγγράφεται για να είναι 
χρήστης του συστήματος. Οι πληροφορίες στο σύστημα ενημερώνονται σε πραγματικό 
χρόνο όταν υπάρχει εξέλιξη στην κατάσταση των υποθέσεων.   

 
49 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (2018), Guide on communication 
with the media and the public for courts and prosecution authorities, Στρασβούργο, 4 Δεκεμβρίου 2018. 
50 Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου (2011), Publicising sentencing outcomes. 

https://rm.coe.int/cepej-2018-15-en-communication-manual-with-media/16809025fe
https://rm.coe.int/cepej-2018-15-en-communication-manual-with-media/16809025fe
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/487464/20150413-Publishing_Sentencing_Outcomes_MoJ_Guidance_HQMCSPA-O.pdf
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 
Η αποκάλυψη είναι ένα σημαντικό στάδιο στις ποινικές δίκες και η σωστή εφαρμογή 
της επιτρέπει στα κατηγορούμενα πρόσωπα να προετοιμάσουν μια στιβαρή 
υπεράσπιση απαντώντας στις κατηγορίες εναντίον τους. Συνήθως ενεργοποιείται όταν 
δηλώνεται μη ενοχή του κατηγορουμένου και συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ κατά τη 
διάρκεια της δίκης μέχρι την έκδοση της απόφασης. Παρόλο που η ύπαρξή της είναι 
επιθυμητή για τη διαφύλαξη της δίκαιης δίκης, υπάρχουν κάποιοι νομικοί περιορισμοί 
όπως η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, με βάση τους οποίους συγκεκριμένες 
πληροφορίες μπορεί να μην αποκαλύπτονται. Η αποτυχία των εισαγγελικών ομάδων 
να αποκαλύψουν πληροφορίες έχει οδηγήσει στην απόρριψη πολλών ποινικών 
υποθέσεων το 2017 στην Αγγλία και Ουαλία, ενώ σε άλλες υποθέσεις οδήγησαν του 
δικαστές να διακόψουν τη διαδικασία μέχρι τη διόρθωση του ελαττώματος. Τα μέσα 
ενημέρωσης προωθούν ομοίως παρουσιάσεις ποινικών δικών, πληροφορώντας το 
κοινό για τα εγκλήματα και τις διαδικασίες που διέπουν τις δίκες. Η συνεχής 
ειδησεογραφική κάλυψη εγκλημάτων επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις απόψεις των 
δικαστών και των ενόρκων στις πραγματικές δίκες και συνεπώς έχει αρνητική 
επίπτωση στις τελικές ετυμηγορίες τους. 
 
Οι νόμοι που ρυθμίζουν την αποκάλυψη και την αλληλεπίδραση με τα μέσα ενημέρωσης 
είναι ελκυστικοί στο χαρτί αλλά στην πράξη διαστρεβλώνονται και δεν ακολουθούνται 
επαρκώς. Ένας από τους λόγους είναι το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εποπτείας 
των παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την αποκάλυψη ή των εισαγγελέων και αυτά 
έχουν αναλυθεί στην υπόθεση DS & TS v REGINA η οποία αναδεικνύει βαριά 
ανικανότητα της εισαγγελίας. Σε μερικές δικαιοδοσίες, το ρόλο του φορέα που έχει την 
ευθύνη της αποκάλυψης αναλαμβάνουν ή οι ίδιοι ανακριτικοί υπάλληλοι ή ο 
εισαγγελέας και αυτός ο διπλός ρόλος που αναλαμβάνεται από αυτές τις αρχές τελικά 
εντείνει τις ευθύνες τους με αποτέλεσμα τη χαμηλή απόδοση. Η απουσία αποτρεπτικών 
ποινών κατά των επαγγελματιών που παραβαίνουν το νόμο δε δημιουργεί επίσης καμία 
πίεση στους επαγγελματίες αυτούς να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις εντολές που 
έχουν. Ομοίως, η αποκάλυψη θα λειτουργούσε καλύτερα εάν οι δικηγόροι των υπόπτων 
ή κατηγορουμένων προσώπων εμπλέκονταν στη διαδικασία από το στάδιο της έρευνας. 
Κι αυτό γιατί, δηλώσεις που γίνονται από τους κατηγορουμένους θα αναλύονταν από 
τους δικηγόρους σε αρχικά στάδια της διαδικασίας και οι τελευταία θα μπορούσαν να 
εντοπίσουν πιθανά απαλλακτικά στοιχεία που στη συνέχεια θα μπορούσαν να ζητήσουν 
από την εισαγγελία. Αυτό δεν θα υποδείξει μόνο στους υπεύθυνους για την αποκάλυψη 
το σωστό υλικό για να αποκαλύψουν αλλά θα οδηγήσει σε ποιοτικές διώξεις και επίσης 
θα εξοικονομήσει εισαγγελικό χρόνο.   
 
Στο βαθμό που υπάρχει συνεχής έλεγχος των μέσων ενημέρωσης στις ποινικές 
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διαδικασίες, η απουσία ειδικών κανονισμών για την εμπλοκή των μέσων ενημέρωση 
στην ποινική διαδικασία σε πολλές χώρες περιορίζει τα μέτρα διασφάλισης των 
συμφερόντων του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και των κατηγορουμένων. Η 
ύπαρξη τέτοιων κανονισμών θα περιγράφει με λεπτομέρεια τις επιθυμητές πρακτικές 
που αναμένονται από τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης και επίσης θα 
προβλέπει συνοδευτικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης. Η θέσπιση νόμων για τη 
συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης σε ποινικά θέματα σε διαφορετικά νομοθετήματα, 
ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με αποτέλεσμα την αντιφατική εφαρμογή. Στο 
ίδιο μήκος κύματος, η έλλειψη γνώσεων των δημοσιογράφων για το ποινικό σύστημα 
έχει προκαλέσει την υποβάθμιση και παράβλεψη βασικών αρχών ζωτικής σημασίας για 
την προστασία της ακεραιότητας των κατηγορουμένων προσώπων με σκοπό να 
δημιουργήσουν συναισθηματικές και αξιοσημείωτες ιστορίες. Αυτά και πολλά άλλα 
διαστρεβλωμένα δημοσιεύματα που παρουσιάζονται από τα μέσα ενημέρωσης για 
δημόσια κατανάλωση μειώνουν τις πιθανότητες των υπόπτων και κατηγορουμένων 
προσώπων σε δίκαιη δίκη. Απαιτείται επομένως μια κοινή προσπάθεια ανάμεσα στις 
αρχές της ποινικής δικαιοσύνης και τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να μειώσουν αν όχι 
να εξαλείψουν τα μέτρα που δημιουργούν αδιάκοπα μειονεκτήματα στα ύποπτα και 
κατηγορούμενα πρόσωπα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των ποινικών 
δικών. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Ως απάντηση στα κενά και τις προκλήσεις που έχουν συζητηθεί στη λειτουργία του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, οι χώρες μπορούν να εξετάσουν τις παρακάτω 
συστάσεις: 
 
 

 

Υιοθέτηση εντατικής και συνεχούς (κατά προτίμηση ετήσιας) 
εκπαίδευσης των εισαγγελέων και αστυνομικών για τις 
διαδικασίες αποκάλυψης. 

 

Τοποθέτηση αξιωματούχων με αποκλειστικά καθήκοντα 
αποκάλυψης σε κάθε ποινική δίκη. 
 

 

Συμπερίληψη των δικηγόρων υπεράσπισης στις διαδικασίες 
αποκάλυψης από την αρχή της υπόθεσης. 

 

Πρόβλεψη υποχρεωτικής νομικής εκπαίδευσης 
οργανωμένης από δικηγορικούς συλλόγους για όλους τους 
δημοσιογράφους σχετικά με τις αρχές της ποινικής 
δικαιοσύνης και τη δικονομία. 

 

Κωδικοποίηση όλων των σχετικών με τα μέσα ενημέρωσης 
νόμων για την ποινική δικαιοσύνη σε ένα κείμενο ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

 

Ίδρυση ενός κανονιστικού οργάνου που θα εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τους νόμους και τις πολιτικές που έχουν 
θεσπιστεί για να καθοδηγούν την παρουσίαση από τα μέσα 
ενημέρωσης των ποινικών διαδικασιών το οποίο θα έχει και 
την ικανότητα να στρέφεται εναντίον όσων τους 
παραβιάζουν.  
 

 

Αύξηση της πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για την 
ποινική δικαιοσύνη και τις διαδικασίες των δικαστηρίων με 
την εισαγωγή χρηματοδοτούμενων από την κυβέρνηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις νομικές διαδικασίες 
και το έγκλημα έτσι ώστε να είναι περισσότερο απαιτητικό 
στις πληροφορίες που λαμβάνει.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  
ο τεκμήριο αθωότητας ένα από τα πιο κρίσιμα θεμέλια της ποινικής δικαιοσύνης 
και του ποινικού νόμου. Αυτή η εντολή ορίζει ότι ύποπτα και κατηγορούμενα 
πρόσωπα για ποινικά αδικήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αθώοι μέχρι 

την απόδειξη της ενοχής τους από ένα σώμα αμερόληπτων ενόρκων ή ένα δικαστήριο 
και, ως βασική αρχή, περιλαμβάνει την εφαρμογή κανόνων και αρχών με σκοπό την 
διασφάλιση της δίκαιης δίκης. Αυτοί περιλαμβάνουν την αρχή της αντικειμενικότητας 
για τους δικαστές και τους ενόρκους51, το δικαίωμα της μη αυτό-ενοχοποίησης52 και το 
δικαίωμα σιωπής53, το αν το βάρος απόδειξης φέρει ο κατηγορούμενος ή ο 
εισαγγελέας54, την αρχή ότι οποιαδήποτε αμφιβολία είναι υπέρ του κατηγορουμένου55, 
τη νομική υποχρέωση αθώωσης κατηγορουμένων εάν δεν εκπληρώνονται οι 

 
51 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, σε: Netherlands Journal of 
Legal Philosophy, Τόμος 43, Τεύχος 3, σσ. 205-224.  
52 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, σε: Netherlands Journal of 
Legal Philosophy, Τόμος 43, Τεύχος 3, σσ. 205-224.  
53 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, John Murray v. the United Kingdom, No. 18731/91, 
8 Φεβρουαρίου 1996.  
54 Mueller, C.B. and Kirkpatrick, L.C. (2009), Evidence, 4th ed., Alphen aan den Rijn, Aspen Publishers 
(Wolters Kluwer), σσ. 133–34. 
55 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, No. 
10590/83, 6 Δεκεμβρίου 1988.  

Τ 

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3/NJLP_2213-0713_2013_042_003_004.pdf
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3/NJLP_2213-0713_2013_042_003_004.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57980%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57429%22%5D%7D
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προϋποθέσεις του νόμου56, την  προστασία απέναντι σε δικαστικές διατάξεις και 
αποφάσεις που περιέχουν προσβλητική γλώσσα57, τα νομικά τεκμήρια  γεγονότων και 
νόμων, και την προστασία από πρόωρες δηλώσεις δικαστών, ερευνητών, αστυνομικών 
και άλλων δημόσιων υπαλλήλων και αρχών που ισχυρίζονται ή επικαλούνται την ενοχή 
του κατηγορουμένου58. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με άλλες δικαιοδοσίες59, το τεκμήριο αθωότητας 
είναι ένα δικαίωμα που προστατεύεται, και όχι μια αρχή ή μια κατευθυντήρια οδηγία. 
Το Άρθρο 6(2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει: 
«Κάθε πρόσωπο κατηγορούμενο για αδίκημα τεκμαίρεται ότι είναι αθώο μέχρι τη 
νόμιμη απόδειξη της ενοχής του» 60. Επιπρόσθετα στους προαναφερθέντες κανόνες που 
εμπεριέχονται σ’ αυτό το δικαίωμα, για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, το Άρθρο 6(2) είναι μια διάταξη ενταγμένη στο Άρθρο 6, που θεσπίζει το 
«δικαίωμα σε δίκαιη δίκη» 61. Το χρονικό όριο για το παραδεκτό του Άρθρου 6(2) και 
επομένως για την εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας είναι ένα αμφισβητούμενο 
ζήτημα από τους ακαδημαϊκούς και τους νομικούς επαγγελματίες, και έχει καταστεί 
ακόμα πιο σύνθετο από τα δικαστήρια. Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι το τεκμήριο 
αθωότητας εκτείνεται και προστατεύεται πριν την έναρξη των ποινικών διαδικασιών62, 
άλλοι, δίνοντας έμφαση στη φράση του Άρθρου 6(2) «κατηγορούμενο για αδίκημα», 
υποστηρίζουν ότι το τεκμήριο εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχει ξεκινήσει (τυπικά) η 
ποινική δίωξη63. 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει γενικά τη γνώμη ότι το 

 
56 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, σε: Netherlands Journal of 
Legal Philosophy, Τόμος 43, Τεύχος 3, σσ. 205-224.  
57 Ulväng, M. (2013), Presumption of Innocence Versus a Principle of Fairness, σε: Netherlands Journal of 
Legal Philosophy, Τόμος 43, Τεύχος 3, σσ. 205-224.  
58 Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2020), Guide on Article 
6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb). Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), G.C.P. v. Romania, No. 20899/03, 4 Ιουνίου 2012; Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 10 Φεβρουαρίου 
1995.  
59 Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage, σε: Indiana 
Law Review, Τόμος 50, σσ. 997-1022.  
60 Συμβούλιο της Ευρώπης, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 and supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 
and 16. 
61 Συμβούλιο της Ευρώπης, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 and supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 
and 16. 
62 Duff, R.A. (2013), Who Must Presume Whom to Be Innocent of What?, σε: Netherlands Journal of Legal 
Philosophy, Τόμος 42, Τεύχος 3, σσ. 170-192. Milaj, J. and Mifsud Bonnici, J.P. (2014), Unwitting subjects of 
surveillance and the presumption of innocence, σε: Computer Law & Security Review, Τόμος 30, Τεύχος 4, 
σσ. 419-428. 
63 Milaj, J. and Mifsud Bonnici, J.P. (2014), Unwitting subjects of surveillance and the presumption of 
innocence, σε: Computer Law & Security Review, Τόμος 30, Τεύχος 4, σσ. 419-428.  
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τεκμήριο αθωότητας «δεν εφαρμόζεται κανονικά όταν απουσιάζει η ποινική δίωξη» 64, 
και επομένως υιοθετεί τη δεύτερη άποψη όταν εξετάζει το παραδεκτό των ισχυρισμών 
για παραβιάσεις του Άρθρου 6(2). Περιπλέκοντας τα πράγματα ακόμα περισσότερο, τα 
δικαστήρια, ωστόσο, έχουν θεωρήσει ότι το τεκμήριο αθωότητας παύει να ισχύει όταν 
το πρόσωπο καταδικαστεί νόμιμα65, όμως, παραμένει σε εφαρμογή κατά το κλείσιμο 
των δικών σε περιπτώσεις που έχει ασκηθεί έφεση και ως προστασία γι’ αυτούς που 
έχουν αθωωθεί από τις ποινικές κατηγορίες ή για τους οποίους οι ποινικές κατηγορίες 
έχουν αποσυρθεί66.  
 

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
Η προστασία του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη είναι 
απαραίτητη σε όλες τις ποινικές υποθέσεις σε μια δίκαιη κοινωνία και ιδιαίτερα 
σημαντική σε υποθέσεις που συγκεντρώνουν έντονη προσοχή από τα μέσα 
ενημέρωσης, οπότε η αμεροληψία του σώματος των ενόρκων απειλείται από την 
κάλυψη της ποινικής διαδικασίας και οι ένορκοι μπορεί να επηρεαστούν ή να 
αναπτύξουν προκαταλήψεις βασισμένες στις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ή σε 
δηλώσεις φερόμενης ενοχής (ή αθωότητας) 67. 

 
64 Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2020), Guide on Article 
6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb), σ. 58. 
65 Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2020), Guide on Article 
6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb), σ. 59. 
66 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Cleve v. Germany, No. 48144/09, 15 Απριλίου 2015.  
67 Patrick, E. (2002), Protecting the Defendant's Right to a Fair Trial in the Information Age, σε: Capital 
Defense Journal, Τόμος 15, Τεύχος 1, σσ. 71-91. Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: 
An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, σε: Ohio North 
University Law Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 
2009-04, σσ. 755-795. Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media 
Coverage, σε: Indiana Law Review, Τόμος 50, σσ. 997-1022. 
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Καθώς οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες των μέσων ενημέρωσης συχνά λαμβάνουν 
πληροφορίες για ποινικές διαδικασίες από δημόσιες αρχές και δικαστές, ερευνητές και 
αστυνομικούς, αυτά τα δικαιώματα είναι σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών και 
τις δηλώσεις που κάνουν αυτά τα πρόσωπα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι το Άρθρο 6(2) «στη σχετική πτυχή του, στοχεύει στην 
πρόληψη της υποβάθμισης μιας δίκαιης ποινικής δίκης με βλαπτικές δηλώσεις που 
γίνονται σε στενή σύνδεση με αυτές τις διαδικασίες» 68. Το Παράρτημα στη Σύσταση 
Rec(2003)13 για την παροχή πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με ποινικές 
διαδικασίες69 συμπίπτει με αυτές τις αποφάσεις, και συμβουλεύει η διάχυση της 
πληροφορίας από τους δημόσιους αξιωματούχους στα μέσα ενημέρωσης για ποινικές 
διαδικασίες σε εξέλιξη, να περιλαμβάνει απόψεις και πληροφορίες που δεν 
παραβλάπτουν το τεκμήριο αθωότητας.  
 
Ομοίως, η Δήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παροχή πληροφοριών δια των 
μέσων ενημέρωσης για ποινικές διαδικασίες καλεί τους δημοσιογράφους και τα μέλη 
των μέσων ενημέρωσης «να αντιμετωπίζουν στις εκθέσεις τους τόσο τους ύποπτους όσο 
και τους κατηγορουμένους ως αθώους μέχρι την απόδειξη της ενοχής τους στο 
δικαστήριο, καθώς απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με το Άρθρο 6 της 
Σύμβασης» 70. Ωστόσο, η ανάγκη να προστατευτεί το δικαίωμα των κατηγορούμενων 
προσώπων στο τεκμήριο αθωότητας δεν μπορεί να εμποδίσει τις αρχές από το να 
ενημερώσουν το κοινό για ποινικές δίκες σε εξέλιξη,71 ούτε να εμποδίσει τον τύπο να 
δημοσιεύει γι’ αυτές.  
 
Πράγματι, η Οδηγία 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου 
αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας καθορίζει ότι για όσο διάστημα το ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί ένοχο σύμφωνα με το νόμο, οι δημόσιες 
δηλώσεις που γίνονται από δημόσιες και δικαστικές αρχές δεν πρέπει να αναφέρονται 
στο πρόσωπο ως ένοχο, αλλά ότι αυτή η υποχρέωση δεν εμποδίζει αυτές τις αρχές από 
το να δημοσιεύουν «πληροφορίες για την ποινική διαδικασία όταν είναι απολύτως 
αναγκαίο για λόγους που σχετίζονται με την ποινική διερεύνηση ή το δημόσιο 
συμφέρον» 72. Το Παράρτημα στη Σύσταση Rec(2003)13 προσθέτει «Στο πλαίσιο 

 
68 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Khuzhin and Others v. Russia, No. 13470/02, 23 
Ιανουαρίου 2009.  
69 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Recommendation Rec(2003)13 on the provision of 
information through the media in relation to criminal proceedings, 10 Ιουλίου 2003. 
70 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Declaration on the provision of information 
through the media in relation to criminal proceedings, 10 Ιουλίου 2003. 
71 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, The Sunday Times v. the United Kingdom, No 
6538/74, 26 Απριλίου 1979. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Karakaş and Yeşiliramak 
v. Turkey, No. 43925/98, 28 Ιουνίου 2005.  
72 Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the 
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ποινικών δικών δημοσίου συμφέροντος ή άλλων ποινικών διαδικασιών που έχουν 
προσελκύσει την ιδιαίτερη προσοχή του κοινού, οι δικαστικές αρχές και οι αστυνομικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης για τις σημαντικές πράξεις 
τους, στο βαθμό που αυτό δεν παραβλάπτει… [ή] εμποδίζει τα αποτελέσματα των 
διαδικασιών»73. 
 
Στο πλαίσιο του Άρθρου 6(2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
τα δικαστήρια κυρίως υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα του προσώπου να τεκμαίρεται 
αθώο μπορεί να παραβιαστεί όταν, μετά την έναρξη δίωξης για ένα έγκλημα, οι 
δημόσιες αρχές ή οι δικαστές, η αστυνομία ή προανακριτικοί υπάλληλοι προχωρούν σε 
δημόσιες δηλώσεις ή δικαστικές αποφάσεις που υπονοούν ενοχή, αντανακλούν απόψεις 
για φερόμενη ενοχή, ωθούν το κοινό να πιστεύει ή να θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος 
είναι ένοχος, ή βλάπτουν την αμεροληψία και τη συμπεριφορά των ερευνητών, των 
ενόρκων και των δικαστών74. Αντίθετα, δηλώσεις από τους δημοσιογράφους και τους 
εκδότες των μέσων ενημέρωσης, όταν δεν αποτελούν αυτολεξεί μεταφορά από 
δημόσιους αξιωματούχους και αρχές, δεν θεωρούνται από τα δικαστήρια ότι 
παραβιάζουν το Άρθρο 6(2). Αντί αυτού αυτό το υλικό που μπορεί να απειλήσει το 
τεκμήριο αθωότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το Άρθρο 8, το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής75. Διατυπωμένο διαφορετικά, η κάλυψη 
των ποινικών διαδικασιών από τα μέσα ενημέρωσης «μπορεί να έρχεται σε αντίθεση 
όχι μόνο με την αμεροληψία και την δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά επίσης και με 
άλλα συμφέροντα ατομικά ή κοινωνικά. Ιδίως το τεκμήριο αθωότητας του 
κατηγορουμένου και η φήμη και η ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων στην ποινική 
διαδικασία [συμπεριλαμβανομένου του κατηγορουμένου] αξιολογούνται ως πολύ 
σημαντικά» 76. 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: «Κάθε 
πρόσωπο δικαιούται σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας 

 
strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial 
in criminal proceedings, OJ 2016 L 065. 
73 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Recommendation Rec(2003)13 on the provision of 
information through the media in relation to criminal proceedings, 10 Ιουλίου 2003. 
74 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Karakaş and Yeşiliramak v. Turkey, No. 43925/98, 
28 Ιουνίου 2005. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Khuzhin and Others v. Russia, No. 
13470/02, 23 Ιανουαρίου 2009.  
75 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mityanin and Leonov v. Russia, No. 11436/06 and 
No. 22912/06, 4 Αυγούστου 2019.  
76 Resta, G. (2008), Trying Cases in the Media: A Comparative Overview, σε: Law and Contemporary 
Problems, Τόμος 71, Τεύχος 4, σσ. 31-66.  
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του και της αλληλογραφίας του.» 77 Το εύρος του Άρθρου 8, κατά την ερμηνεία της 
«προσωπικής ζωής» είναι επεκτατικό, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη σωματική, 
ψυχολογική, και ηθική ακεραιότητα78, τη φυσική και κοινωνική ταυτότητα79, τον 
προσδιορισμό φύλου, το σεξουαλικό προσανατολισμό, και τη σεξουαλική ζωή80, το 
όνομα και ταυτότητα συνδεόμενη με την οικογένεια81, την εθνική ταυτότητα και 
φυλή82, την προσωπική εικόνα83  και τη φήμη84. Ενώ το Άρθρο 8 θέτει ρητά την 
αρνητική υποχρέωση ότι «Δεν επιτρέπεται να υπάρξει επέμβαση δημόσιας αρχής κατά 
την άσκηση του δικαιώματος αυτού»85, υπάρχει επίσης μια σιωπηρή θετική υποχρέωση 
της πολιτείας να προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. 
  
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι η θετική 
υποχρέωση της προστασίας του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή έχει 
εφαρμογή και στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών86. Θεωρώντας την τήρηση αυτών 
των υποχρεώσεων σχετική, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου επαναλαμβάνει ότι οι ποινικές διαδικασίες εμπεριέχουν συνέπειες για την 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των υπόπτων και κατηγορουμένων προσώπων και 
σημειώνει ότι αυτές οι συνέπειες συμμορφώνονται με το Άρθρο 8 στο βαθμό που το 
επιβάλουν οι συνθήκες, είναι αναλογικές και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος87. Για να 
επεξηγήσουμε, οι ποινικές διαδικασίες και η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των 
ποινικών διαδικασιών θα έχουν επιπτώσεις και αποτελέσματα στην ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή του κατηγορουμένου και κάποιο βαθμό εισβολής στο δικαίωμα του 

 
77 Συμβούλιο της Ευρώπης, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 and supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 
and 16. 
78 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Pretty v. the United Kingdom, No. 2346/02, 29 
Ιουλίου 2002. 
79 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mikulić v. Croatia, No. 53176/99, 4 Σεπτεμβρίου 
2002. 
80 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Peck v. the United Kingdom, No. 44599/98, 28 
Απριλίου 2003. 
81 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ünal Tekeli v. Turkey, No. 29865/96, 16 Φεβρουαρίου 
2005. 
82 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, S. and Marper v. the United Kingdom, No. 30562/04 
and No. 30566/04, 4 Δεκεμβρίου 2008. 
83 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Sciacca v. Italy, No. 50774/99, 11 Ιανουαρίου 2005. 
84 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Axel Springer AG v. Germany, No. 39954/08, 7 
Φεβρουαρίου 2012. 
85 Συμβούλιο της Ευρώπης, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 and supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 
and 16. 
86 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Osman v. the United Kingdom, No. 87/1997/871/1083, 
28 Οκτωβρίου 1998. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, M.C. v. Bulgaria, No. 39272/98, 4 
Μαρτίου 2004. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Khadija Ismayilova v. Azerbaijan, No. 
65286/13 and No. 57270/14, 10 Απριλίου 2019. 
87 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Jankauskas v. Lithuania, No. 50446/09, 13 
Νοεμβρίου 2017. 
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κατηγορουμένου στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή κατά τη διάρκεια των ποινικών 
διαδικασιών και αυτό δεν είναι ασύμβατο με το Άρθρο 8. Ωστόσο, η ύπαρξη ποινικής 
διαδικασίας δεν επιτρέπει τη στέρηση των δικαιωμάτων του Άρθρου 888. Συνεπώς, κατά 
την αποκάλυψη πληροφοριών για ποινικές διαδικασίες, οι δημόσιοι αξιωματούχοι 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το δικαίωμα του κατηγορουμένου στην ιδιωτικότητα 
και το βαθμό που παραβιάζεται. 
 

Κατά την εξισορρόπηση της τριάδας των 
δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, 
και του τεκμηρίου αθωότητας, «…είναι απαραίτητο 
να διαχωρίσουμε ανάμεσα στο ‘τι ενδιαφέρει το 
κοινό’ και ‘τι είναι στο δημόσιο συμφέρον’» 

 
Επανεξετάζοντας τη Σύσταση Rec(2003)13 και την Οδηγία 2016/343, ενώ αυτά τα 
νομοθετήματα φαίνεται να αντηχούν το ένα το άλλο, υπάρχει μια μικρή διαφορά που 
αξίζει να αναφερθεί. Ενώ το πρώτο αναφέρεται στη διάχυση της πληροφορίας που είναι 
«υπέρ του δημοσίου συμφέροντος» 89, το δεύτερο επεκτείνει το εύρος της πληροφορίας 
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και για διαδικασίες που έχουν προσελκύσει την 
προσοχή του κοινού. Αυτή είναι μια κρίσιμη διαφορά. Κατά την εξισορρόπηση της 
τριάδας των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, και του τεκμηρίου αθωότητας, «…είναι απαραίτητο να 
διαχωρίσουμε ανάμεσα στο ‘τι ενδιαφέρει το κοινό’ και ‘τι είναι στο δημόσιο 
συμφέρον’»90. Λεπτομέρειες για σχέσεις οικειότητας ή πληροφορίες για την ιδιωτική 
ζωή ενός υπόπτου ή κατηγορουμένου προσώπου μπορεί να ελκύουν τις ηδονοβλεπτικές 
τάσεις του κοινού, ωστόσο μπορεί να παραβιάσουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και 
να προκαλέσουν δυσανάλογη βλάβη και ζημία στον κατηγορούμενο. Επιπλέον, τίθεται 
το ερώτημα ποιος είναι ο αληθής σκοπός της αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών, εκτός 
από την αύξηση της δημοσιότητας.  
Οι ανησυχίες για την παραβίαση της ιδιωτικότητας από τα μέσα ενημέρωσης στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και κατά την προδικαστική περίοδο δεν είναι 

 
88 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ageyevy v. Russia, No. 7075/10, 9 Σεπτεμβίου 2013. 
89 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Recommendation Rec(2003)13 on the provision of 
information through the media in relation to criminal proceedings, 10 Ιουλίου 2003. 
90 Kleut, J. and Mišljenović, U. (2016), Protection of Privacy and Presumption of Innocence the Media, 
Βελιγράδι: Συνεργάτες για μια Δημοκρατική Αλλαγή στη Σερβία.  
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καινούργιο φαινόμενο. Οι εκδότες των μέσων ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι 
ωφελούνται από περισσότερη προσοχή και απόψεις. Από αυτή την οπτική, το να 
περιλαμβάνουν λεπτομέρειες οικειότητας από την προσωπική ζωή ενός 
κατηγορούμενου προσώπου, ιδίως όταν η φερόμενη αξιόποινη πράξη είναι κάποιας 
«ασυνήθιστης» ή «αισθησιακής» φύσης, φαίνεται μια ελκυστική επιλογή. Αυτό 
διαστρεβλώνει τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και την ειδησεογραφική κάλυψη 
από ενημερωτική ή ακόμα και εκπαιδευτική περισσότερο σε ψυχαγωγική91.  
 

 
Αναγνωρίζοντας αυτές τις ανησυχίες, η Δήλωση για την παροχή πληροφοριών μέσω 
των μέσων ενημέρωση για ποινικές διαδικασίες παροτρύνει τους εκδότες μέσων 
ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους «…να σέβονται την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια 
και, εκτός εάν οι πληροφορίες είναι δημοσίου ενδιαφέροντος, το δικαίωμα στην 
ιδιωτικότητα των θυμάτων, των παραγόντων της δίκης, των υπόπτων, των 
κατηγορουμένων, των καταδικασμένων προσώπων και των μαρτύρων, καθώς και των 
οικογενειών τους, όπως εγγυάται το Άρθρο 8 της Σύμβασης»92. Παρόλα αυτά η 
αξιοπρέπεια, η ασφάλεια και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα των κατηγορουμένων 

 
91 Bailey, J. and Burkell, J. (2017), Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: 
Questioning Presumptive Public Access to Parties’ and Witnesses’ Personal Information, σε: FIMS 
Publications, Τόμος 159, σσ. 143-183.   
92 Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Υπουργών (2003), Declaration on the provision of information 
through the media in relation to criminal proceedings, 10 Ιουλίου 2003. 
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προσώπων εξακολουθούν να παραβλέπονται και να μη γίνονται σεβαστά.  
 
Επιπλέον, και αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας, είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
των κατηγορουμένων προσώπων στην ιδιωτικότητα, και η προσοχή των μέσων 
ενημέρωση, η έρευνα, και παρουσίαση ή ‘εικονικές δίκες’ για ζητήματα της προσωπικής 
τους ζωής που μπορούν να απειλήσουν το δικαίωμα του τεκμηρίου αθωότητας, καθώς 
έχει παρατηρηθεί ότι η αυξημένη δημοσιότητα των ποινικών διαδικασιών «έχει 
συμβάλλει στην αποδυνάμωση του τεκμηρίου [αθωότητας], οδηγώντας σε δημόσιες 
συμπεριφορές που προσομοιάζουν περισσότερο σε τεκμήριο ενοχής» 93. 
Πανευρωπαϊκές μελέτες94  συστηματικά βρίσκουν ότι όταν παρουσιάζεται ένα έγκλημα 
και άνθρωποι τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης συνδέουν με μια αξιόποινη πράξη ή 
δραστηριότητα, «το τεκμήριο αθωότητας μερικές φορές παραβιάζεται, και φαίνεται ότι 
η φερόμενη αξιόποινη πράξη – είτε έχει εκδοθεί τελική απόφαση είτε όχι – αποτελεί τη 
βάση για την αναστολή του δικαιώματος της ιδιωτικότητας των φερόμενων ως 
δραστών καθώς και των οικογενειών τους» 95. 
 
Όπως επισημάνθηκε ήδη, δηλώσεις που γίνονται από δημοσιογράφους και ρεπόρτερ 
των μέσων ενημέρωσης, εκτός εάν αποτελούν κατά λέξη αποσπάσματα ή δηλώσεις 
δημόσιων αξιωματούχων ή αρχών, θεωρούνται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι δεν συνιστούν παραβιάσεις του Άρθρου 6(2). Ωστόσο, 
το τεκμήριο αθωότητας πρέπει να «λαμβάνεται υπόψη από τους δημοσιογράφους όταν 
σχολιάζουν εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες καθώς τα όρια του επιτρεπτού σχολίου 
μπορεί να μην επεκτείνονται σε δηλώσεις που υπάρχει πιθανότητα να παραβλάψουν, 
είτε σκόπιμα είτε όχι, τις πιθανότητες ένα άτομο να έχει δίκαιη δίκη ή να υποβαθμίσουν 
την εμπιστοσύνη του κοινού στο ρόλο των δικαστηρίων κατά την απονομή της ποινικής 
δικαιοσύνης» 96. Επίσης, η κάλυψη και τα σχόλια μπορεί να αποτελέσουν παραβιάσεις 
του Άρθρου 897, και επομένως, κατά την παρουσίαση ποινικών διαδικασιών από τα 
μέσα ενημέρωσης, και τα δύο δικαιώματα χρειάζεται να γίνονται σεβαστά98. 

 
93 Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage, σε: Indiana 
Law Review, Τόμος 50, σσ. 997-1022.  
94 Cappello, M. (2018), Media  reporting:  facts,  nothing  but  facts?, Στρασβούργο, Ευρωπαϊκό 
Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο. Mills, A. and Sarikakis, K. (2019), The importance of appearances: How 
suspects and accused persons are presented in the courtroom, in public and in the media. A comparative 
report, Βιέννη, Εργαστήριο Διακυβέρνησης Μέσων Ενημέρωσης & Βιομηχανικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο 
της Βιέννης. Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of 
suspects in criminal proceedings, Λονδίνο, Fair Trials.  
95 Kleut, J. and Mišljenović, U. (2016), Protection of Privacy and Presumption of Innocence the Media, 
Βελιγράδι: Συνεργάτες για μια Δημοκρατική Αλλαγή στη Σερβία.  
96 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Worm v. Austria, No. 83/1996/702/894, 29 
Αυγούστου 1997. 
97 Συμβούλιο της Ευρώπης, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 and supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 
and 16. 
98 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Worm v. Austria, No. 83/1996/702/894, 29 
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…το δικαίωμα των ατόμων στην εικόνα τους 
βρίσκεται εντός του εύρους του Άρθρου 899, και ότι 
όποτε τα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν τη 
φωτογραφία ενός κατηγορουμένου προσώπου, στο 
πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών και χωρίς τις 
συναίνεσή του [….] χρειάζεται να υπάρχουν 
σημαντικοί λόγοι για να δικαιολογήσουν την 
παρεμβολή στο Άρθρο 8, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι 
υπάρχει παραβίαση… 

 
Ένας πρώτος κίνδυνος παραβίασης του Άρθρου 8 και ακολούθως του τεκμηρίου 
αθωότητας είναι το δικαίωμα στη φήμη. Ενώ ένα επιχείρημα υποστηρίζει ότι «το 
τεκμήριο [αθωότητας] αφορά μόνο σε μια συγκεκριμένη ποινική κατηγορία κατά ενός 
προσώπου και όχι γενικά εναντίον του χαρακτήρα του» 100, δυσφημιστικές δηλώσεις 
που αφορούν στο χαρακτήρα του κατηγορουμένου μπορεί να τους απεικονίσουν με 
αμφισβητήσιμο τρόπο, αποδυναμώνοντας έτσι το τεκμήριο. Στοιχεία που περιέχονται 
σε αναφορές των μέσων ενημέρωσης όπως σχολιασμός του χαρακτήρα, της φήμης, της 
αξιοπιστίας, ή της κοινωνικής θέσης μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη του κοινού 
(ή των ενόρκων) για την ενοχή ή την αθωότητα ενός κατηγορουμένου. Παρόμοια με 
τους ισχυρισμούς, οι ανακρίβειες ή τα σφάλματα γύρω από τα γεγονότα που 
δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να γίνουν αποδεκτά από το κοινό ως 
επιβεβαιωμένα γεγονότα, στα οποία μελλοντικοί ένορκοι μπορεί να βασιστούν στις 
κρίσεις τους για τον κατηγορούμενο. 
 
Επιπλέον, μόλις γίνουν οι δηλώσεις, ενώ μπορεί να υπάρχουν μηχανισμοί για να 
απαντήσει101  ή να σχολιάσει ο κατηγορούμενος προς υπεράσπισή του, είναι συχνά 
δύσκολο να το κάνει, να ζητήσει τη διόρθωση δημοσιευμάτων, και να αντιστρέψει 
απόψεις και εντυπώσεις που καλλιεργήθηκαν γρήγορα σχετικά με την ενοχή του. Τα 

 
Αυγούστου 1997. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Du Roy and Malaurie v. France, No. 
34000/96, 3 Οκτωβρίου 2000. 
99 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Sciacca v. Italy, No. 50774/99, 11 Ιανουαρίου 2005. 
100 Weigend, T. (2013), There is Only One Presumption of Innocence, σε: Netherlands Journal of Legal 
Philosophy, Τόμος 42, No. 3, σσ. 193-204. 
101 Cappello, M. (2018), Media  reporting:  facts,  nothing  but  facts?, Στρασβούργο, Ευρωπαϊκό 
Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο. 
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προβλήματα δυσφήμησης επιδεινώνονται από το Διαδίκτυο, το οποίο εκθέτει τον 
κατηγορούμενο στη διεθνή αρένα όπου ψηφιακά ανώνυμοι άνθρωποι μπορούν να 
συμμετέχουν στις δημοσιεύσεις των μέσων ενημέρωσης, μέσω της ανάρτησης σχολίων, 
και όπου μόλις η πληροφορία αναρτηθεί, παραμένει αποθηκευμένη για πάντα σε ένα 
διακομιστή (server) και μπορεί να αναζητηθεί, ανεξάρτητα από επικαιροποιήσεις, 
διορθώσεις ή αποσύρσεις102. Αυτό είναι σημείο κλειδί καθώς περιπλέκει το ερώτημα της 
ευθύνης για δυσφημιστικές δηλώσεις (π.χ. του ανώνυμου χρήστη, του εκδότη του μέσου 
ενημέρωσης, ή και των δύο) εναντίον του κατηγορουμένου και πώς ο τελευταίος μπορεί 
να αναζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, ιδίως εάν καταπατήθηκαν τα 
δικαιώματα ιδιωτικότητας ή κινδύνευσε το τεκμήριο αθωότητάς του. 
 
Αναφορικά με δυσφημιστικές δηλώσεις από δημόσιες αρχές που επικαλούνται ενοχή εν 
τη απουσία ποινικών διαδικασιών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου έχει εντοπίσει πέντε κριτήρια για την αξιολόγηση των παραβιάσεων του 
Άρθρου 8: - τη σοβαρότητα των υποκείμενων κατηγοριών, - τη συμβολή σε ένα δημόσιο 
διάλογο γενικού ενδιαφέροντος, - το βαθμό στον οποίο τα πρόσωπα που επηρεάστηκαν 
ήταν πολύ γνωστά, τη συμπεριφορά τους πριν τη διάχυση των εν λόγω δηλώσεων, και 
το αντικείμενο των δηλώσεων, - το περιεχόμενο, τη μορφή και τις συνέπειες των 
δηλώσεων, - και τη μέθοδο  απόκτησης της πληροφορίας και την ακρίβειά της103. Εάν 
είχαν κινηθεί ποινικές διαδικασίες σ’ αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να έκρινε ότι υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 
6(2), αλλά εν τη απουσία τους, οι δηλώσεις κρίθηκαν δυσφημιστικές και σε παραβίαση 
του Άρθρου 8.  
 
Ζωγραφίζοντας μια εικόνα του κατηγορουμένου μέσα από το γραπτό και τον 
προφορικό λόγο, όπως αναφέρεται παραπάνω, είτε αυτή βασίζεται σε γεγονότα είτε 
εφευρέθηκε ως μυθοπλασία, είναι επιζήμια για τον κατηγορούμενο και το δικαίωμά του 
στη φήμη και μπορεί να χειραγωγήσει τις αντιλήψεις μελλοντικών ενόρκων για την 
πιθανότητα ο κατηγορούμενος να είναι ένοχος ή αθώος. Οξύνοντας αυτά τα 
προβλήματα, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των ποινικών υποθέσεων 
περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία, όπως φωτογραφίες, ή, στις περιπτώσεις της 
τηλεοπτικής ή διαδικτυακής κάλυψης, βίντεο. Αυτά τα στοιχεία, θέτουν περαιτέρω, και 
σε μερικές περιπτώσεις, χειρότερους, κινδύνους τόσο στα δικαιώματα ιδιωτικότητας 
όσο και στο τεκμήριο αθωότητας, αναγνωρίζοντας ότι, «…η εικόνα αναγνωρίζεται 

 
102 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the 
Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, σε: Ohio North University Law Review, University of Louisville 
School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, σσ. 755-795; Patrick, E. (2002), Protecting 
the Defendant's Right to a Fair Trial in the Information Age, σε: Capital Defense Journal, Τόμος 15, Τεύχος 
1, σσ. 71-91. 
103 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Jishkariani v. Georgia, No. 18925/09, 20 Δεκεμβρίου 
2018. 
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επίσης ως ένα στοιχείο με προσθετική αξία που ενισχύει την αξιοπιστία των 
πληροφοριών»104. Ως τέτοιες, «… οι εικόνες που παρουσιάζουν τους υπόπτους σε 
δημόσιο χώρο μπορούν να παρέχουν υλικό για την υποστήριξη δημοσιευμάτων, τα 
οποία συχνά βασίζονται πρακτικά σ’ αυτές τις ‘συναρπαστικές’ εικόνες»105 και μπορούν 
να δώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία σε συνοδευόμενες απόψεις, κατηγορίες και δηλώσεις 
που δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Ανακαλώντας προηγούμενες ερμηνείες 
του Άρθρου 6(2) που θεωρούν απαράδεκτη την επίκλησή του για κατηγορίες ενοχής 
που προέρχονται από ιδιώτες106, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου πιθανότατα θα κρίνει ότι δεν υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 6(2) σε σχέση 
με την δημοσίευση φωτογραφιών. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι η δημοσίευση τέτοιων φωτογραφιών μπορεί να έχει 
σοβαρές επιζήμιες συνέπειες για τον κατηγορούμενο και την τιμή του, τη φήμη του, την 
ψυχολογική του ευημερία και την κοινωνική και εργασιακή του ζωή, ισοδυναμώντας 
έτσι με παραβίαση του Άρθρου 8107. 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι το δικαίωμα των 
ατόμων στην εικόνα τους βρίσκεται εντός του εύρους του Άρθρου 8108, και ότι όποτε τα 
μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν τη φωτογραφία ενός κατηγορουμένου προσώπου, στο 
πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών και χωρίς τις συναίνεσή του και δεν υπάρχει κάποια 
εγγενής αξία ενημέρωσης στην ίδια τη φωτογραφία, χρειάζεται να υπάρχουν 
σημαντικοί λόγοι για να δικαιολογήσουν την παρεμβολή στο Άρθρο 8, αλλιώς θα 
θεωρηθεί ότι υπάρχει παραβίαση109. Παρόλο που «η παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας 
των διαδίκων συχνά παίρνει τη μορφή της μη εξουσιοδοτημένης αναπαραγωγής και 
υπερβολικής διάδοσης της εικόνας του κατηγορουμένου σε ποινικές διαδικασίες» 110, οι 
δημοσιογράφοι και μέλη των μέσων ενημέρωσης παραβιάζουν γενικότερα δικαιώματα 
ιδιωτικότητας αναζητώντας εικόνες για να συμπληρώσουν το γραπτό ή προφορικό 
κείμενο, με το να παρακολουθούν τις κινήσεις, τις δραστηριότητες και την 
αλληλογραφία του κατηγορουμένου ή να  τον κυνηγούν στην οικία, το χώρο εργασίας 

 
104 Synodinou, T. (2012), The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between 
freedom of expression and fair process, σε: Computer Law & Security Review, Τόμος 28, Τεύχος 2, σσ. 208-
219. 
105 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 
criminal proceedings, Λονδίνο, Fair Trials. 
106 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 10 
Φεβρουαρίου 1995.  
107 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, A. v. Norway, No. 28070/06, 9 Ιουλίου 2009. 
108 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Sciacca v. Italy, No. 50774/99, 11 Ιανουαρίου 2005. 
109 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Khuzhin and Others v. Russia, No. 13470/02, 23 
Ιανουαρίου 2009.  
110 Synodinou, T. (2012), The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between 
freedom of expression and fair process, σε: Computer Law & Security Review, Τόμος 28, Τεύχος 2, σσ. 208-
219. 
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του ή το σχολείο111. 
 
Σε σχέση με τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και το τεκμήριο αθωότητας, είναι επίσης πολύ 
ανησυχητικό όταν μέσα ενημέρωσης καλούνται από δημόσιους αξιωματούχους να 
παρακολουθήσουν συλλήψεις, ιδίως στην ιδιωτική σφαίρα, όπως στο σπίτι, καθώς το 
σπίτι μπορεί «να παρέχει άνεση, υποστήριξη, μια διέξοδο ή ένα μέρος για χαλάρωση» 

112, όπου ο κατηγορούμενος μπορεί να είναι πιο εκτεθειμένος ή ευάλωτος, όπως αν 
βρίσκεται μισοντυμένος ή σε ατημέλητη κατάσταση113. 
 
Στις πολυάριθμες προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι φωτογραφίες μιλούν δυνατότερα 
από τις λέξεις και μπορούν να συνδυαστούν με γραπτές δηλώσεις δημιουργώντας μια 
διαστρεβλωμένη αναπαράσταση του κατηγορουμένου ή αυτές οι εικόνες μπορεί να 
προσφέρουν «αποδείξεις» της ενοχής του κατηγορουμένου «λόγω της άμεσης εγγενούς 
δύναμης της εικόνας να μεταφέρει πληροφορίες για ένα άτομο με τον πιο διαπεραστικό 
τρόπο» 114. Ενώ κάτω από κανονικές συνθήκες, η κοινωνία μπορεί να θεωρήσει ότι είναι 
κοινωνικά αποδεκτό κάποιου το σπίτι να είναι ανοργάνωτο ή η ατομική εμφάνιση στο 
σπίτι να μην είναι προσεγμένη, αυτές οι «αποδείξεις» μπορούν αν γίνουν αντικείμενο 
χειραγώγησης από τα μέσα ενημέρωσης για να υποστηρίξουν ότι το πρόσωπο που 
κατηγορείται είναι απρόσεκτο, ανεύθυνο, ή μια πληθώρα άλλων χαρακτηριστικών με 
αρνητικές ή υπονοούμενες ενοχή υποδηλώσεις.  
 
Στο πλαίσιο κάλυψης ποινικών διαδικασιών, τα μέσα ενημέρωσης ανυπομονούν επίσης 
να τραβήξουν φωτογραφίες του κατηγορουμένου σε δικαστικό ή αστυνομικό 
περιβάλλον (π.χ., μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, σε αίθουσες δικαστηρίων, έξω από 
αστυνομικά τμήματα), με την παρουσία δικαστών, ερευνητικών και αστυνομικών 
αρχών (π.χ. δικαστών, αστυνομικών, ακόμα και δικηγόρων), ή με περιορισμούς κάποιου 
βαθμού (π.χ. με χέρια πίσω από την πλάτη, δεμένα με χειροπέδες). Τέτοιες φωτογραφίες, 
μαζί με φωτογραφίες του κατηγορουμένου να φοράει γυαλιά ηλίου, κουκούλες και 
καπέλα, ή σκούρα ρούχα, έχουν βρεθεί ότι επηρεάζουν τις αντιλήψεις για την ενοχή των 
κατηγορούμενων προσώπων, υπονομεύοντας το τεκμήριο αθωότητας115. 
  

 
111 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, A. v. Norway, No. 28070/06, 9 Ιουλίου 2009. 
112 Markov, D. and Gaytandjieva, Y. (2019), Assessing the impact of criminal proceedings on the social 
situation of suspects and accused: handbook, Σόφια, Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας. 
113 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 
criminal proceedings, Λονδίνο, Fair Trials. 
114 Synodinou, T. (2012), The media coverage of court proceedings in Europe: Striking a balance between 
freedom of expression and fair process, σε: Computer Law & Security Review, Τόμος 28, Τεύχος 2, σσ. 208-
219. 
115 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 
criminal proceedings, Λονδίνο, Fair Trials. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
Εκτός από τις παραβιάσεις του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή που 
έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις δυσφήμησης και του δικαιώματος του προσώπου 
στην εικόνα του, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των κατηγορούμενων προσώπων 
κατά τη διάρκεια ποινικών διαδικασιών μπορεί επίσης να παραβιάσει τα δικαιώματά 
τους στην ιδιωτικότητα και να απειλήσει το τεκμήριο αθωότητας όταν αποκτώνται και 
δημοσιεύονται άλλες πληροφορίες για τον κατηγορούμενο που τον καθιστούν 
προσωπικά αναγνωρίσιμο.  
 
Το εύρος της προσωπικά αναγνωρίσιμης πληροφορίας μπορεί να ερμηνευτεί στενά, 
αποτελούμενο, για παράδειγμα, από το μικρό όνομα, το επίθετο, την ημερομηνία 
γέννησης, την ηλικία και το φύλο, ή ευρύτερα, όπως συμβαίνει συνήθως στην κάλυψη 
από τα μέσα ενημέρωσης, που μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για το επάγγελμα, 
τη θέση εργασίας, τον τόπο εργασίας και το εργασιακό παρελθόν116, τη διεύθυνση και 

 
116 Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of 
Electronic Information, σε: Washington Law Review, Τόμος 79, Τεύχος 1, σσ. 307-330. Duncan, S. (2008), 
Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and 
the Right to Privacy, σε: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal 
Studies Research Paper Series No. 2009-04, σσ. 755-795. 
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την περιοχή κατοικίας117, την εθνικότητα, το καθεστώς ιθαγένειας, την εθνικότητα, και 
φυλή118, το σεξουαλικό προσανατολισμό και σεξουαλική συμπεριφορά119, τις συνθήκες 
υγείας και το ιατρικό ιστορικό120, τη θρησκεία, την οικονομική ιστορία121, και ιστορικό 
εμπλοκής με το νόμο και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, όπως προηγούμενη 
αξιόποινη συμπεριφορά, κατηγορίες, έρευνες, παραβάσεις και καταδίκες122.  

 
Πολλές προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του κατηγορουμένου συχνά 
διαχέονται από δικαστές, ερευνητές και αστυνομικούς στα μέσα ενημέρωσης με δελτία 
τύπου ή κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων τύπου, αν και σε άλλες περιπτώσεις, οι 

 
117 Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an Electronic Age, ομιλία που δόθηκε στο Συνέδριο Δικαστών των 
Ανώτατων και Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων, 21 Δεκεμβρίου 2004. 
118 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the 
Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, σε: Ohio North University Law Review, University of Louisville 
School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, σσ. 755-795; Baudrihaye-Gérard, L. and 
Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in criminal proceedings, Λονδίνο, 
Fair Trials. 
119 Morris, J.M. (2003), The Anonymous Accused: Protecting Defendants' Rights in High-Profile Criminal 
Cases, σε: Boston Law Review, Τόμος 44, Τεύχος 3, σσ. 901-946. 
120 Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of 
Electronic Information, σε: Washington Law Review, Τόμος 79, Τεύχος 1, σσ. 307-330. 
121 Winn, P.A. (2004), Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of 
Electronic Information, σε: Washington Law Review, Τόμος 79, Τεύχος 1, σσ. 307-330. Duncan, S. (2008), 
Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and 
the Right to Privacy, σε: Ohio North University Law Review, University of Louisville School of Law Legal 
Studies Research Paper Series No. 2009-04, σσ. 755-795. 
122 Morris, J.M. (2003), The Anonymous Accused: Protecting Defendants' Rights in High-Profile Criminal 
Cases, σε: Boston Law Review, Τόμος 44, Τεύχος 3, σσ. 901-946. Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an 
Electronic Age, ομιλία που δόθηκε στο Συνέδριο Δικαστών των Ανώτατων και Ομοσπονδιακών 
Δικαστηρίων, 21 Δεκεμβρίου 2004. Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated 
Approach to Protecting the Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, σε: Ohio North University Law 
Review, University of Louisville School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, σσ. 755-
795. 
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δημοσιογράφοι θα κάνουν τη δική τους έρευνα για τον κατηγορούμενο, είτε μέσω 
προσβάσιμων ηλεκτρονικά δημόσιων αρχείων, είτε με άλλα μέσα, όπως συνεντεύξεις 
γειτόνων, συναδέλφων, φίλων ή μελών της οικογένειας του κατηγορουμένου. Ο στόχος 
της αποκάλυψης αυτών των στοιχείων από δημόσιους αξιωματούχους και ο στόχος της 
δημοσίευσής τους από τα μέσα ενημέρωσης είναι ασαφείς, ειδικά όταν τα ίδια τα 
γεγονότα δεν σχετίζονται με την υπό εξέταση υπόθεση. Στην πραγματικότητα, η 
αποκάλυψη από τις δικαστικές, τις ερευνητικές και τις αστυνομικές αρχές μπορεί να 
συγκρούεται με τα δικαιώματα του Άρθρου 8, εάν τέτοιες παραβιάσεις δεν είναι 
«σύμφωνες με το νόμο», σε αναζήτηση ενός «νόμιμου σκοπού», και «αναγκαίες σε μια 
δημοκρατική κοινωνία» 123. 
 
Αναφορικά με την αποκάλυψη προσωπικών και εμπιστευτικών πληροφοριών από τις 
δικαστικές αρχές στις αίθουσες δικαστηρίων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 8, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι η πληροφορία «δεν ήταν ικανή να επηρεάσει το αποτέλεσμα της αντιδικίας» 
και «δεν ήταν ‘σημαντική στην έρευνα, προδικαστική διερεύνηση ή δίκη’» 124. Εκτός 
από την αμφισβήτηση των λόγων αποκάλυψης από τις δημόσιες αρχές, αξίζει να 
εξετάσουμε εάν η δημοσίευση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών και 
γεγονότων από τα μέσα ενημέρωσης «γίνεται όχι για να προάγουν τη νόμιμη 
λειτουργία του τύπου να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το κοινό, αλλά απλά για να 
ικανοποιήσουν και να εξάψουν την περιέργεια του κοινού» 125. 

Τα ιατρικά δεδομένα για την ψυχολογική ευημερία 
του κατηγορουμένου που μπορούν να 
διαστρεβλωθούν από τα μέσα ενημέρωσης, με τη 
χρήση ορολογίας όπως «τρελός», «παράφρων», 
«φρενοβλαβής», η οποία δεν είναι μόνο 
δυσφημιστική αλλά και υποτιμητική υπονοώντας 
ενοχή.  

 
123 Συμβούλιο της Ευρώπης, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 and supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 
and 16. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Z. v. Finland, No. 22009/93, 25 Φεβρουαρίου 
1997. 
124 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Panteleyenko v. Ukraine, No. 11901/02, 12 
Φεβρουαρίου 2007. 
125 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the 
Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, in: Ohio North University Law Review, University of Louisville 
School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, σσ. 755-797. 
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Όταν δημοσιεύονται ευαίσθητες και προσωπικές πληροφορίες για τον κατηγορούμενο, 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να στιγματιστεί, να παρενοχληθεί, ή να 
απειληθεί στην κοινότητά του, ή, ανάλογα με το εύρος της κάλυψης από τα μέσα 
ενημέρωσης, ακόμα και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν 
παρουσιάζονται ποινικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται ένας κατηγορούμενος που 
είναι μέλος μια εθνικής μειονότητας, η δημοσίευση πληροφοριών για το γεγονός ότι ο 
κατηγορούμενος ανήκει σ’ αυτή την ομάδα, η κληρονομιά του, και το παρελθόν της 
οικογένειάς του, εάν δεν αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την υπόθεση, μπορεί 
να πυροδοτήσουν αρνητικές ή υποτιμητικές αντιλήψεις, προκαταλήψεις, ή παραδοχές 
για την εθνοτική ομάδα ή ακόμα να προκαλέσουν ρητορική μίσους και βία εναντίον 
αυτής της ομάδα. Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις 
συνέπειες, να εξοστρακίσει τον κατηγορούμενο, να διχάσει τον πληθυσμό, και να 
προκαταλάβει την αμεροληψία των ενόρκων και να θέσει σε κίνδυνο το τεκμήριο 
αθωότητας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα ιατρικά δεδομένα για την ψυχολογική 
ευημερία του κατηγορουμένου που μπορούν να διαστρεβλωθούν από τα μέσα 
ενημέρωσης, με τη χρήση ορολογίας όπως «τρελός», «παράφρων», «φρενοβλαβής», η 
οποία δεν είναι μόνο δυσφημιστική αλλά και υποτιμητική υπονοώντας ενοχή. 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποφανθεί ότι οι χώρες και 
οι δημόσιες αρχές έχουν θετικές υποχρεώσεις να σέβονται τα Άρθρα 6 και 8 και να 
προστατεύουν τον κατηγορούμενο από την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών από 
τα μέσα ενημέρωσης και αυτές οι υποχρεώσεις επιτρέπουν τη μυστικότητα των 
ερευνών και περιορισμούς στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Η μυστικότητα 
διευκολύνει τη προστασία «από τη μια μεριά, για το συμφέρον των ποινικών 
διαδικασιών με το να προλαμβάνει κινδύνους συμπαιγνιών και τον κίνδυνο να 
παραποιηθούν ή καταστραφούν αποδεικτικά στοιχεία, και από την άλλη μεριά, τα 
ενδιαφέροντα του κατηγορουμένου, ιδίως αναφορικά με το τεκμήριο αθωότητας και, 
πιο γενικά, τις προσωπικές του/ της σχέσεις και τα ενδιαφέροντα» 126. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Αναφορικά με την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των ποινικών διαδικασιών, και 
επιδιώκοντας την προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων 
προσώπων να τεκμαίρονται αθώοι σύμφωνα με το Άρθρο 6(2) και των δικαιωμάτων 
τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή σύμφωνα με το Άρθρο 8, απαιτούνται 
μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο ζήτημα της αποκάλυψης πληροφοριών από τις 
δικαστικές, ερευνητικές και αστυνομικές αρχές. Η ανάπτυξη καλύτερων προτύπων 

 
126 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bédat v. Switzerland, No. 56925/08, 29 Μαρτίου 
2016. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2256925/08%22%5D%7D
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επικοινωνίας και αποκάλυψης και η αξιοποίησή τους στην πράξη είναι ζωτική, καθώς 
οι δημοσιογράφοι συνήθως αντλούν πολλές αρχικές πληροφορίες από αυτές τις 
αποκαλύψεις. Σε αυτό προστίθεται μια έλλειψη διαφάνειας στην επικοινωνία και 
αποκαλύψεις που γίνονται από τα μέσα ενημέρωσης με αναφορά σε «ανεπίσημες» 
δηλώσεις ή ανώνυμα αποσπάσματα από εισαγγελικές ή ερευνητικές αρχές που 
καλούνται πηγές «κοντά στις έρευνες». Τέτοια αποσπάσματα συνήθως απολαμβάνουν 
προτεραιότητα στην ειδησεογραφική κάλυψη χωρίς να εξισορροπούν δίνοντας την 
ευκαιρία στον ύποπτο, ή τους δικηγόρους, την οικογένεια ή τους φίλους να 
αμφισβητήσουν την ιστορία» 127. Λόγω της απουσίας των αμφισβητήσεων ή της 
ικανότητας του κατηγορουμένου να σχολιάσει ή να απαντήσει, πιο συχνά, για το μέσο 
αναγνώστη, η ανισορροπία απεικονίζει τον κατηγορούμενο περισσότερο ένοχο παρά 
αθώο. 
 
Επίσης, αν και οι ποινικές διαδικασίες οδηγούν εγγενώς σ’ ένα βαθμό παρέμβασης στην 
προσωπική ζωή του κατηγορουμένου, αυτό δεν δικαιολογεί τη γενικευμένη έλλειψη 
σεβασμού στα δικαιώματά του ίδιου και αυτών που βρίσκονται στο προσωπικό του 
δίκτυο, που μπορούν επίσης να ζημιωθούν από αποκαλύψεις προσωπικών 
πληροφοριών. Είναι φρόνιμο πριν την προώθηση πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης 
για ποινικές διαδικασίες σε εξέλιξη, οι δικαστές, ερευνητές και αστυνομικοί 
αξιωματούχοι να αξιολογούν το εύρος των λεπτομερειών για τις οποίες είναι αναγκαία 
η αποκάλυψη και ποιους σκοπούς υπηρετεί αυτή η αποκάλυψη128 και, εάν θεωρείται 
αναγκαίο να αποκαλυφθούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, μήπως υπάρχουν 
εναλλακτικοί τρόποι για να γίνει αυτό, όπως με το να αναφέρεται η περιφέρεια όπου 
διαμένει ο κατηγορούμενος χωρίς να αποκαλυφθεί η διεύθυνσή του129, ή να περιγραφεί 
ο κατηγορούμενος μόνο με το πρώτο γράμμα του επιθέτου του, παρά να δημοσιευθεί το 
πλήρες ονοματεπώνυμό του130. 
 
Σαν τελικό σχόλιο, αξίζει να σημειωθεί μια πρόσθετη ανησυχία για το τεκμήριο 
αθωότητας και τα δικαιώματα ιδιωτικότητας του κατηγορουμένου. «Ακόμα κι αν ένας 
κατηγορούμενος καταφέρει να έχει μια δίκαιη δίκη, παρά την ευρεία κάλυψη της δίκης 
από τα μέσα ενημέρωσης, το τεκμήριο αθωότητάς δεν σημαίνει τίποτα σ’ ένα 

 
127 Baudrihaye-Gérard, L. and Mik, A. (2019), Innocent until proven guilty? The presentation of suspects in 
criminal proceedings, Λονδίνο, Fair Trials. 
128 Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an Electronic Age, ομιλία που δόθηκε στο Συνέδριο Δικαστών των 
Ανώτατων και Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων, 21 Δεκεμβρίου 2004. Winn, P.A. (2004), Online Court Records: 
Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information, σε: Washington Law 
Review, Τόμος 79, Τεύχος 1, σσ. 307-330. 
129 Mullins, D. (2004), Judicial Writing in an Electronic Age, ομιλία που δόθηκε στο Συνέδριο Δικαστών των 
Ανώτατων και Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων, 21 Δεκεμβρίου 2004. 
130 Morris, J.M. (2003), The Anonymous Accused: Protecting Defendants' Rights in High-Profile Criminal 
Cases, σε: Boston Law Review, Τόμος 44, Τεύχος 3, σσ. 901-946. 

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Fair-Trials-Innocent%20until-proven-guilty-The-presentation-of-suspects-in-criminal-proceedings_0.pdf
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/Fair-Trials-Innocent%20until-proven-guilty-The-presentation-of-suspects-in-criminal-proceedings_0.pdf
https://archive.sclqld.org.au/judgepub/2004/mullins211204.pdf
https://ssrn.com/abstract=2155282
https://ssrn.com/abstract=2155282
https://archive.sclqld.org.au/judgepub/2004/mullins211204.pdf
https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2240&context=bclr
https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2240&context=bclr
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εξαγριωμένο κοινό» 131. Μετά το τέλος της δίκης, οι κατηγορούμενοι μπορεί να 
αντιμετωπίσουν επίμονο στίγμα132  ή καχυποψία133 από το κοινό, που μπορεί 
ακολούθως να επηρεάσει το τεκμήριο αθωότητας εάν ο κατηγορούμενος εμπλέκεται 
και σε άλλες ποινικές διαδικασίες. Εάν βρεθεί όχι ένοχος, απαλλαγμένος, εάν οι 
κατηγορίες απορριφθούν, ή ακόμα και στην περίπτωση που εκτίσει μια ποινή, ο 
κατηγορούμενος «θα υποφέρει την απώλεια της ιδιωτικότητας και τη δημόσια 
ταπείνωσή του με τη δημοσιοποίηση και τη λεπτομερή εξέταση από το κοινό 
πληροφοριών της ταυτότητάς του και της προσωπικής του ζωής» και αυτό μπορεί να 
έχει τεράστιες συνέπειες για την ικανότητα του προσώπου να επανενταχθεί στην 
κοινωνία ή να αναμορφωθεί από αυτήν. 
 

 
131 Tanoos, A. (2017), Shielding the Presumption of Innocence from Pretrial Media Coverage, σε: Indiana 
Law Review, Τόμος 50, σσ. 997-1022.  
132 Bailey, J. and Burkell, J. (2017), Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: 
Questioning Presumptive Public Access to Parties’ and Witnesses’ Personal Information, σε: FIMS 
Publications, Τόμος 159, σσ. 143-183.   
133 Duncan, S. (2008), Pretrial Publicity in High Profile Trials: An Integrated Approach to Protecting the 
Right to a Fair Trial and the Right to Privacy, σε: Ohio North University Law Review, University of Louisville 
School of Law Legal Studies Research Paper Series No. 2009-04, σσ. 755-797. 

https://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol50p997.pdf
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=fimspub
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=fimspub
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117864
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1117864


 
 

52  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ: ΚΛΩΒΟΙ, ΚΟΥΤΙΑ, ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ: Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

  ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ: ΚΛΩΒΟΙ, ΚΟΥΤΙΑ, ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ: Ο 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 
 
Claudio Paterniti Martello, Ερευνητής 
Eleonora Colombo, Ερευνήτρια 
Οργανισμός Αντιγόνη 
 
 

ίναι συνηθισμένο, στην Ιταλία και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, οι 
κατηγορούμενοι να υπόκειται σε κάποιου είδους περιορισμό στο δικαστήριο. 
Συχνά οδηγούνται από το ένα μέρος του δικαστηρίου στο άλλο με χειροπέδες 

στους καρπούς τους, παρά την παρουσία αξιωματικών δίπλα τους. Είναι επίσης συχνό, 
τουλάχιστον στην Ιταλία, ενώ περιμένουν για την ακρόαση να βρίσκονται 
περιορισμένοι σε κελιά που βρίσκονται δίπλα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πάλι με 
χειροπέδες και τριγυρισμένοι από αστυνομικούς. Σε πολλές χώρες, παρακολουθούν τη 
δίκη τους περιορισμένοι σε κουτιά από γυαλί ή πλεξιγκλάς, ή σε κελιά με σιδερένια 
κάγκελα (τα ονομαζόμενα «κλουβιά» ή «κλωβοί» που συνηθίζονται στην Ιταλία), ή σε 
δωμάτια που έχουν χωριστεί από την υπόλοιπη αίθουσα δικαστηρίου με ξύλινα 
κιγκλιδώματα134. Η εφαρμογή αυτών των περιοριστικών μέτρων γενικά δεν οφείλεται 
σε πραγματικές, αποδεδειγμένες ανάγκες ασφαλείας. Επισήμως, εκκινούν από την 
υποτιθέμενη επικινδυνότητα των κατηγορουμένων. Στην πραγματικότητα, η αιτία 
βρίσκεται σε υλικοτεχνικούς λόγους, και σε μια ορισμένη αδράνεια που εμποδίζει την 
αμφισβήτηση άχρηστων εργαλείων περιορισμού (τις περισσότερες φορές) και χωρικές 
διευθετήσεις που αποτελούν κληρονομιά μιας εποχής που οι διαδικαστικές εγγυήσεις 
ήταν ασθενέστερες και οι ανάγκες ασφαλείας, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις, 
ήταν σημαντικές.  

 
134 Για περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα, δείτε De Porti, S., Chebrout, M. and Fay, L. (2012), The 
Dock and Physical Restraints : the presumption of innocence put to the test by appearances at trial, Themis 
Competition 2012. 

Ε 

https://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20BUCHAREST%20DOCUMENT/Written_paper_France%206.pdf
https://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20BUCHAREST%20DOCUMENT/Written_paper_France%206.pdf
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Η μεταχείριση με μέσα περιορισμού δεν επιφυλάσσεται σε όλους τους 
κατηγορούμενους. Αφορά μόνο σε αυτούς που φτάνουν στην ακρόαση έχοντας ήδη 
στερηθεί την ελευθερίας τους, καθώς ήταν υπό καθεστώς κράτησης ή προσωρινά 
κρατούμενοι. Αυτά τα άτομα φτάνουν στην αίθουσα του δικαστηρίου από τα κελιά του 
δικαστικού μεγάρου, από αστυνομικά τμήματα ή φυλακές, ανάλογα με τη χώρα και την 
ειδική περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι υπόκεινται σε προληπτικά μέτρα, παρόλο που 
είναι αθώοι μέχρι την τελική κρίση. Αυτή είναι μια από τις βάσεις πάνω στις οποίες 
ερείδεται το πρόβλημα: οι κατηγορούμενοι δεν κάθονται στην αίθουσα δικαστηρίου 
δίπλα στο συνήγορο υπεράσπισης σαν ελεύθερα άτομα, όπως η αρχή της ισότητας των 
μερών επιβάλλει. Είναι άλλες περιπτώσεις, όπως θα δούμε. 
 
Σε πολλά δικαστήρια στην Ιταλία, αυτοί οι άνθρωποι εισέρχονται στην δικαστική 
αίθουσα από μια χωριστή είσοδο. Στη μία πλευρά του δωματίου υπάρχει μια γενική 
είσοδος και στην άλλη πλευρά υπάρχει μια πόρτα που οδηγεί στους ονομαζόμενους 
«κλωβούς»: ένα άτυπο όνομα που δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα του αναφερόμενου μέρους. 
Γενικά, οι φυσικές συνθήκες της αίθουσας δικαστηρίου και του «κλωβού» διαφέρουν 
σημαντικά: μπορεί να υπάρχουν ξύλινοι ή τσιμεντένιοι πάγκοι, ή αναπαυτικές 
πολυθρόνες. Ομοίως, η καθαριότητα και η ρυπαρότητα του δωματίου ποικίλλει. 
 

 
Ιταλική αίθουσα δικαστηρίου με κλωβούς 

 
Η άνιση διευθέτηση της θέσης των μερών που εξετάζεται εδώ έχει μια έντονη 
συμβολική σημασία, η οποία τονίζεται περαιτέρω από τη συχνή έκθεση των 
κατηγορούμενων στα μέσα ενημέρωσης. Το δικαστήριο είναι πράγματι ένας δημόσιος 
χώρος, όπου οι κάμερες επιτρέπεται να εισέρχονται και να καταγράφουν και συχνά 
σχετικές εικόνες παρουσιάζονται στην τηλεόραση, τις εφημερίδες και άλλα 
διαδικτυακά κανάλια. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι επίσημοι λόγοι γι’ αυτά τα μέτρα είναι οι ονομαζόμενες 
απαιτήσεις ασφαλείας. Τα σίδερα, τα εμπόδια και οι χειροπέδες βοηθούν στην πρόληψη 
της πιθανότητας απόδρασης, επιθετικότητας, σε διαταραχές που μπορεί να προκύψουν 
κατά τη διάρκεια της ακρόασης καθώς και την επαφή με τρίτα πρόσωπα. Εάν αυτοί οι 
κίνδυνοι είναι πραγματικοί είναι, ωστόσο, αμφισβητήσιμο. Όπως είναι αντικείμενο 
συζήτησης εάν η απουσία άλλων αποτρεπτικών μέσων αρκεί για τη διατήρησή τους. Σε 
αρκετές συνεντεύξεις που διενήργησε η Αντιγόνη με αρκετούς Ιταλούς δικηγόρους, 
προέκυψε σαφώς ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη και σχετική αξιολόγηση κάθε ατομικής 
περίπτωσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικά με την υπόθεση που μπορούν να 
υπονοήσουν επικινδυνότητα του ατόμου, όπως η αντίσταση στη σύλληψη. Επομένως τα 
κριτήρια που εφαρμόζονται είναι αμφισβητήσιμα. Η στέρηση της ελευθερίας είναι το 
αποτέλεσμα ενός αυτοματισμού, το αποτέλεσμα μια πρακτικής που συμβολικά 
τοποθετεί τον κατηγορούμενο σε μια κατάσταση προ-ενοχής. Σε σχέση με τον κίνδυνο 
χρήσης βίας, χρειάζεται να έχουμε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 
κατηγορούμενος, τουλάχιστον στην Ιταλία, εμφανίζεται μπροστά στο δικαστή, με 
τον/την οποίο/α συζητά χωρίς μέσα περιορισμού. Αυτό δεν δημιουργεί ανησυχητικές 
αντιδράσεις. 
 
Αυτή είναι μια συνήθης πρακτική, αν και με κάποιες παραλλαγές, που έρχεται σε 
αντίθεση με διάφορες αρχές: το τεκμήριο αθωότητας, αμφισβητείται οπτικά από τα 
τυπικά σημάδια της τιμωρίας που φέρουν άτομα που δεν έχουν ακόμα καταδικαστεί, η 
προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου που υποβάλλεται σε ποινική διαδικασία, το 
δικαίωμα για αποτελεσματική νομική βοήθεια, που παρεμποδίζεται από τη φυσική 
απόσταση μεταξύ του υπερασπιστή και του βοηθούμενου ατόμου, ή από θορυβώδεις 
ενδοεπικοινωνίες και άλλα εμπόδια135. 
 
Η επίδραση της εικόνας των κατηγορουμένων σε κλωβούς είναι ισχυρή. Στην Ιταλία, οι 
εικόνες της δικαστικής αίθουσας – αποθήκης του Παλέρμο (μια αίθουσα που χτίστηκε 
μεταξύ 1985 και 1986 στην φυλακή Ucciardone), όπου έλαβε χώρα η μέγα-δίκη της Κόζα 
Νόστρα, είναι πολύ γνωστές: οι κατηγορούμενοι, διωκόμενοι για σοβαρά εγκλήματα 
(για τα οποία αργότερα καταδικάστηκαν), παρακολούθησαν τις ακροάσεις μέσα από 
μεταλλικά κλουβιά στα οποία στέκονταν δίπλα δίπλα. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι 
κατηγορούμενοι είχαν ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή, και συνεπώς η υποψία περί 
επικινδυνότητας φαινόταν και ακόμα φαίνεται καλά εδραιωμένη. Ωστόσο, αυτή η 
μεταχείριση εφαρμόζεται επίσης σε πολλούς άλλους κατηγορούμενους, που δεν 
συγκρίνονται με τους ανωτέρω. Η κράτηση σε κλουβιά είναι μια κοινή πρακτική κάθε 
φορά που μια δίκη περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό κατηγορούμενων. Όταν υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός κατηγορούμενων, αυτή η πρακτική είναι λιγότερο συχνή. Σ’ 

 
135 Για περισσότερες πληροφορίες σ’ αυτό το θέμα, δείτε Herszenhorn, D.M. (2013), Presumed Innocent, but 
Caged in Court, The New York Times, 18 Νοεμβρίου 2013. 

https://www.nytimes.com/2013/11/19/world/europe/courtroom-cages-remain-common-despite-criticism.html
https://www.nytimes.com/2013/11/19/world/europe/courtroom-cages-remain-common-despite-criticism.html
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αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο πιθανό ο δικαστής να τους επιτρέψει να καθίσουν δίπλα 
στο συνήγορο υπεράσπισής τους, σύμφωνα με το νόμο. Ωστόσο, αυτό συνήθως 
συμβαίνει αφού έχει διανυθεί μια χρονική περίοδος σε κελί δίπλα στην αίθουσα του 
δικαστηρίου, μερικές φορές με χειροπέδες. 
 
Στην Ιταλία οι «κλωβοί» είναι ένα διαδεδομένο εργαλείο περιορισμού. Σε άλλες χώρες 
κουτιά από γυαλί ή πλεξιγκλάς είναι ιδιαίτερα συχνά. Πρόσφατα οι εικόνες του Aleksej 
Navalny, Ρώσου ακτιβιστή, πολιτικού και blogger, ο οποίος παρακολούθησε τη δίκη του 
στη Μόσχα μέσα από ένα γυάλινο κουτί, έχουν διαφημιστεί ευρέως στα μέσα 
ενημέρωσης.  
 

 
Ο Alexey Navalny κατά τη διάρκεια της δίκης στη Μόσχα 

 
Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά στη Γαλλία. 
 

[Στο Ιταλικό νομικό σύστημα]«Ο κατηγορούμενος 
παρακολουθεί την ακρόαση σαν ελεύθερο άτομο, 
ακόμα κι αν κρατείται, εκτός εάν οι προφυλάξεις 
είναι αναγκαίες για να προληφθεί ο κίνδυνος 
απόδρασης ή βίας»  
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Οι κανόνες, όπως συχνά συμβαίνει, έρχονται σε αντίθεση με την πρακτική. Στο Ιταλικό 
νομικό σύστημα, το Άρθρο 474 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιέχει τη γενική 
αρχή ότι κάθε κατηγορούμενος πρέπει να παρακολουθεί την ακρόαση σαν ελεύθερο 
άτομο. Το άρθρο προβλέπει εξαιρέσεις. Ωστόσο, αυτές θα έπρεπε πράγματι να είναι 
εξαιρέσεις. Αυτό είναι το κείμενο του κώδικα: «Ο κατηγορούμενος παρακολουθεί την 
ακρόαση σαν ελεύθερο άτομο, ακόμα κι αν κρατείται, εκτός εάν οι προφυλάξεις είναι 
αναγκαίες για να προληφθεί ο κίνδυνος απόδρασης ή βίας». Οι εξαιρέσεις πρέπει να 
αιτιολογούνται, αλλά στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει. Επιπλέον, το Άρθρο 146 που 
βοηθά στην εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προβλέπει ότι τα 
ιδιωτικά μέρη κάθονται κοντά στους συνηγόρους υπεράσπισής τους, εκτός εάν υπάρχει 
η ανάγκη για προσοχή, που θα πρέπει πάλι να είναι η εξαίρεση. Τέλος, το Άρθρο 42α του 
Διατάγματος για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα απαγορεύει τη χρήση χειροπεδών, 
εκτός από περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος απόδρασης ή εμφανίζονται ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιωθούν από ένα μέλος της διοίκησης 
των φυλακών ή τη δικαστική αρχή. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα από τον τρόπο που 
παρακολουθείται μια δίκη, αλλά όμως σχετικό. 
 
Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που χρησιμοποιούν συχνά τα κουτιά. Σύμφωνα με ένα 
διάταγμα που εκδόθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης το 2016 (το οποίο εφαρμόζει μια 
εθνική οδηγία για την ασφάλεια των δικαστικών δραστηριοτήτων)136, ξεκίνησε η 
γενική χρήση του γυάλινου κουτιού ως συσκευή ασφαλείας, το οποίο ήδη είχε κάνει την 
εμφάνισή του σε πολλά Γαλλικά δικαστήρια. Το μέτρο δέχθηκε σφοδρή κριτική και 
τελικά αμφισβητήθηκε από την Ένωση Γάλλων Δικηγόρων (Syndicat des avocats de 
France) ενώπιον του Υπερασπιστή των Δικαιωμάτων, του Γάλλου συνηγόρου του 
πολίτη. Το ζήτημα συζητήθηκε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο και στο Συμβούλιο 
Επικρατείας. Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, η εγκατάσταση των κουτιών 
σταμάτησε αφού είχαν τοποθετηθεί σε 18 αίθουσες δικαστηρίων. Ο Υπερασπιστής των 
Δικαιωμάτων καταδίκασε το μέτρο της Κυβέρνησης137, συστήνοντας στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να ανακαλέσουν την παρούσα νομοθεσία, 
να περιορίσουν τη χρήση των κουτιών σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαροί λόγοι 
ασφαλείας, και να δημιουργήσουν κουτιά που σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
κατηγορουμένων. Το μέτρο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών χωρών138 και 

 
136 Γαλλία, Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministre de la Justice), Διάταξη της 18 Αυγούστου 2016 εγκρίνοντας την 
υπουργική πολιτική για την άμυνα και την ασφάλεια (Arrêté du 18 août 2016 portant approbation de la 
politique ministérielle de défense et de sécurité́ NOR: JUST1624217), 18 Αυγούστου 2016. 
137 Γαλλία, Υπερασπιστής των Δικαιωμάτων (Défenseur des droits), Απόφαση του Υπερασπιστή των 
Δικαιωμάτων No 2018-128 (Décision du Défenseur des droits n°2018-128), 17 Απριλίου 2018. 
138 Για παράδειγμα, δείτε Canestrini, N. (2018), The detention in metal cages during the hearing is 
detrimental to the fundamental rights of the defendant (La detenzione in gabbie metalliche durante 
l’udienza è lesiva dei diritti fondamentali dell’imputato), σε: Giurisprudenza Penale Web, Τεύχος 4/2018. 
Δείτε επίσης Fair Trials (2018), Glass boxes in courtrooms violate presumption of innocence, finds French 
Ombudsperson, δελτίο τύπου, 24 Απριλίου 2018. 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1624217A.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1624217A.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17462
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
https://www.fairtrials.org/news/glass-boxes-courtrooms-violate-presumption-innocence-finds-french-ombudsperson
https://www.fairtrials.org/news/glass-boxes-courtrooms-violate-presumption-innocence-finds-french-ombudsperson
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αξίζει να επαναλάβουμε τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από τον Υπερασπιστή των 
Δικαιωμάτων. 
 
Το πρώτο επιχείρημα αναφέρεται στο αβάσιμο των υποθέσεων που βρίσκονται πίσω 
από το μέτρο της Κυβέρνησης, δηλαδή την ύπαρξη απαιτήσεων ασφάλειας. Ο 
Υπερασπιστής των Δικαιωμάτων τονίζει ότι στα τρία δικαστήρια τα οποία εποπτεύει ο 
ίδιος, τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν υπάρξει ποτέ βίαια επεισόδια, απόπειρες 
απόδρασης ή επαφές με τρίτα μέρη. Οι συνεντεύξεις της Αντιγόνης επίσης έδειξαν ότι 
τέτοια επεισόδια είναι σχεδόν ανύπαρκτα στην Ιταλία. Κάποιοι είδαν τη χρήση των 
«κλωβών» σαν κληρονομιά της δεκαετίας του 1970, μια περίοδο κατά την οποία έγιναν 
μερικές διαμαρτυρίες στις αίθουσες δικαστηρίων, αν και αυτές σποραδικές.   
 
Ο Υπερασπιστής των Δικαιωμάτων επίσης θεώρησε ότι η τοποθέτηση των 
κατηγορουμένων σε κουτιά από γυαλί ή πλεξιγκλάς αποτελεί παραβίαση του 
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στις διαδικασίες. 
Τέτοιες διευθετήσεις παρεμποδίζουν τον κατηγορούμενο από το να συνομιλεί με τους 
δικηγόρους του κατά τη διάρκεια της δίκης. Η επικοινωνία, σύμφωνα με τον 
Υπερασπιστή των Δικαιωμάτων, είναι δυνατή αλλά επηρεάζεται έντονα από την ύπαρξη 
του γυαλιού ή θορυβώδεις επικοινωνίες, ενώ πρέπει πάντα να είναι ελεύθερη και 
εμπιστευτική. Το θέμα αυτό είχε ήδη αντιμετωπιστεί στη Γαλλία  πριν από πολλά χρόνια. 
Ήδη από το 1985, το Ακυρωτικό Δικαστήριο αποφάνθηκε για τη νομιμότητα των 
γυάλινων κουτιών, καθιστώντας την υποκείμενη στην εμπιστευτικότητα και την 
ελευθερία επικοινωνίας μεταξύ βοηθούμενου και υπερασπιστή139. 
 
Οι δικηγόροι υπεράσπισης που έδωσαν συνέντευξη στην Αντιγόνη επισήμαναν ένα 
ακόμα στοιχείο που εμποδίζει την επικοινωνία με τον πελάτη τους, κι αυτό είναι η 
συχνή παρουσία, στην Ιταλία, πρακτόρων που βρίσκονται κοντά στους 
κατηγορουμένους. Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στη συγκεκριμένη στιγμή της 
ακρόασης. Μια προηγούμενη μελέτη140  είχε δείξει ότι η παραβίαση της 
εμπιστευτικότητας στη συζήτηση του δικηγόρου με τον πελάτη ήταν συχνή ακόμα και 
πριν τις δικασίμους, περιοριζόμενη σε υποθέσεις συνοπτικών ακροάσεων. Στο 
δικαστήριο της Ρώμης, για παράδειγμα, οι συνομιλίες πριν τη συνοπτική ακρόαση 
συνήθως λαμβάνουν χώρα στο διάδρομο μπροστά από την αίθουσα δικαστηρίου, ή σε 
μια γωνία της αίθουσας δικαστηρίου, με αξιωματικούς να στέκονται δίπλα στον 
συλληφθέντα. Ο δικηγόρος μπορεί να τους ζητήσει να φύγουν, αλλά αυτό είναι στη 
διακριτική τους ευχέρεια και συχνά δεν το κάνουν. 

 
139 Γαλλία, Ακυρωτικό Δικαστήριο, Ποινικό Τμήμα (Cour de cassation, Chambre criminelle), Απόφαση της 15 
Μαΐου 1985, 84-95.752 (Décision du 15 mai 1985, 84-95.752), 15 Μαΐου 1985. 
140 Martello, C.P., Marietti, S., Antonucci, C. and Villarejo, G. (2018), Inside Police Custody 2: Report on Italy, 
Ρώμη, Αντιγόνη. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065545
https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/IPC_ITA.pdf
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Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων 
πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του 
δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη 
δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, ζητά από 
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν «κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ύποπτοι και οι 
κατηγορούμενοι δεν εμφανίζονται ως ένοχοι, σε 
δικαστήριο ή δημόσια, μέσω της χρήσης μέτρων 
σωματικού περιορισμού».   

 
Ο Υπερασπιστής των Δικαιωμάτων, στη γνωμοδότησή του, σημειώνει πώς η τοποθέτηση 
των κατηγορουμένων σε κουτιά από γυαλί ή πλεξιγκλάς παραβιάζει την αρχή του 
τεκμηρίου αθωότητας. Ο συνήγορος εντοπίζει μια αντίθεση με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 2016 για 
την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος 
παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας141. Η 
Οδηγία, προβλέπει στο Άρθρο 5, όπου αναφέρεται στην παρακολούθηση της δίκης από 
τα ύποπτα και κατηγορούμενα πρόσωπα, και ζητά από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν 
«κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι 
δεν εμφανίζονται ως ένοχοι, σε δικαστήριο ή δημόσια, μέσω της χρήσης μέτρων 
σωματικού περιορισμού». Το ίδιο άρθρο προβλέπει εξαιρέσεις που καθιστούν τη χρήση 
μέσων σωματικού περιορισμού νόμιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν είναι αναγκαίο 
για να προληφθούν απόπειρες απόδρασης ή επαφές με τρίτα πρόσωπα, ή για λόγους 
ασφαλείας. Ωστόσο, αυτές θα έπρεπε να είναι εξαιρέσεις. Η εισαγωγή των γυάλινων 
κουτιών ή κελιών, σύμφωνα με τον Υπερασπιστή των Δικαιωμάτων, μοιάζει με τεκμήριο 
ενοχής για τον κατηγορούμενο, και είναι πιθανό να επηρεάσει την ελεύθερη καταδίκη 
του από το δικαστή και τους ενόρκους. Αυτή η άποψη είναι επίσης διαδεδομένη 
ανάμεσα στους δικηγόρους που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις της Αντιγόνης. 
  

 
141 Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the 
strengthening of certain Το ΄aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the 
trial in criminal proceedings, OJ 2016 L 065. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
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Η εισαγωγή των γυάλινων κουτιών ή κελιών, 
σύμφωνα με τον Υπερασπιστή των Δικαιωμάτων, 
μοιάζει με τεκμήριο ενοχής για τον κατηγορούμενο, 
και είναι πιθανό να επηρεάσει την ελεύθερη 
καταδίκη του από το δικαστή και τους ενόρκους.  

 
Τέλος, και αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο, ο Υπερασπιστής των Δικαιωμάτων σημειώνει 
αναφορικά με τον αμφισβητούμενο κανόνα και την εκτεταμένη πρακτική, μια 
ανικανότητα από την πλευρά της Πολιτείας να εγγυηθεί την αξιοπρέπεια των ατόμων 
που υποβάλλονται σε ποινικές διαδικασίες. Γι’ αυτό το θέμα αναφέρεται στην πρόσφατη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αξίζει να 
αναφερθεί με συντομία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει 
συχνά θεωρήσει αυτή την κράτηση ως παραβίαση του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο απαγορεύει κάθε μορφής 
βασανιστηρίου, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Πρέπει να 
θυμηθούμε ότι το Άρθρο 3 αποτελεί μια απόλυτη απαγόρευση. Δεν επιτρέπονται 
εξαιρέσεις στη βάση της ιδιαιτερότητας της κατάστασης και της επακόλουθης ανάγκης 
για εξισορρόπηση, απέναντι σε άλλα δικαιώματα.  
 
Αυτές είναι οι πιο πρόσφατες και σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην υπόθεση Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, 
απόφαση της 25 Ιουλίου 2013142, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η τοποθέτηση ενός 
μεταλλικού κλωβού, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, αποτελεί ταπεινωτική 
μεταχείριση. Στην υπόθεση Yaroslav Belousov v. Russia, απόφαση της 4 Οκτωβρίου 
2016143, επισημαίνεται ότι αυτό ισχύει πάντα για μεταλλικά κλουβιά, αλλά για κουτιά 
από γυαλί ή πλεξιγκλάς είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν και άλλα στοιχεία (διάρκεια 
παραμονής, μέγεθος, τρόπος επικοινωνίας του δικηγόρου με τον πελάτη και άλλα). Στην 
υπόθεση Belousov, το Δικαστήριο θεώρησε ότι εκτός από την παραβίαση του Άρθρου 3 
υπάρχει και παραβίαση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στην υπεράσπιση, τα 
οποία εγγυάται το Άρθρο 6(3)(β) και (γ) της Σύμβασης και αφορούν στην 

 
142 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, Nos. 
11082/06 and 13772/05, 25 Ιουλίου 2013. 
143 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Yaroslav Belousov v. Russia, Nos. 2653/13 and 
60980/14, 4 Οκτωβρίου 2016. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122697
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166937
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αποτελεσματική συμμετοχή στη δίκη και την υποστήριξη από συνήγορο144. Ο 
προσφεύγων, που είχε επίσης υποβληθεί σε αναιτιολόγητη προσωρινή κράτηση, είχε 
τοποθετηθεί σ’ ένα κουτί, χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση της περίπτωσής του, για 
όλη τη διάρκεια της δίκης (αρκετούς μήνες). Λόγω της θέσης του, ήταν «αδύνατο για 
τον προσφεύγοντα να έχει εμπιστευτικές ανταλλαγές με το νομικό του σύμβουλο, με 
τον οποίο μπορούσε μόνο να μιλήσει μέσω ενός μικροφώνου και ενώ βρισκόταν πολύ 
κοντά στην αστυνομική φρουρά» και «να χειριστεί έγγραφα ή να κρατήσει σημειώσεις» 

145. Στην υπόθεση Svinarenko and Slyadnev v. Russia, απόφαση της 17 Ιουλίου 2014146, 
ένα σημείο της απόφασης είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με την ταπεινωτική και 
απαξιωτική μεταχείριση που σύμφωνα με το Δικαστήριο απορρέει από την τοποθέτηση 
σε κουτιά ή κελιά: «Τέλος, το Δικαστήριο δεν βρίσκει κανένα πειστικό επιχείρημα για 
το λόγο που, στις σημερινές συνθήκες, το να κρατάς έναν κατηγορούμενο σ’ έναν 
κλωβό κατά τη διάρκεια της δίκης είναι ένα αναγκαίο μέσο φυσικού περιορισμού του, 
πρόληψης της απόδρασής του, αντιμετώπισης επιθετικής συμπεριφοράς ή παραβίασης 
της τάξης, ή για να τον προστατέψει από επιθετικές ενέργειες απ’ έξω. Επομένως, η 
συνεχιζόμενη χρήση τους δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή παρά μόνο σαν ένα μέσο 
απαξίωσης και ταπείνωσης του ατόμου που βρίσκεται στον κλωβό. Το ζήτημα της 
ταπείνωσης και απαξίωσης του ατόμου που βρίσκεται στον κλωβό είναι επομένως 
εμφανές».  
 
Περαιτέρω, στην υπόθεση Kavkazskiy v. Russia, απόφαση της 28 Νοεμβρίου 2017, το 
Δικαστήριο για μια ακόμα φορά καταδίκασε τη Ρωσία για παραβίαση του Άρθρου 3 της 
Σύμβασης λόγω της τοποθέτησης του κατηγορουμένου σε γυάλινο κουτί147. Στην 
υπόθεση Svinarenko and Slyadnev v. Russia το Δικαστήριο αξιολόγησε το κριτήριο του 
διαθέσιμου χώρου για τους κατηγορούμενους: δύο άτομα κατηγορούμενα για 
εγκλήματα συμπεριλαμβανομένης της ληστείας, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της δίκης, 
είχαν περιοριστεί σε μεταλλικά κλουβιά, 1.5 επί 2.5 μέτρα πλάτος, περιτριγυρισμένοι 
από κάγκελα και κλεισμένοι από πάνω με καλώδιο148. 
 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η υπόθεση Valyuzhenich v. Russia, απόφαση της 26 Μαρτίου 
2019, στην οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 3 της 

 
144 Για σύγκριση, δείτε Canestrini, N. (2018), The detention in metal cages during the hearing is detrimental 
to the fundamental rights of the defendant (La detenzione in gabbie metalliche durante l’udienza è lesiva dei 
diritti fondamentali dell’imputato), σε: Giurisprudenza Penale Web, Τεύχος 4/2018. 
145 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Yaroslav Belousov v. Russia, Nos. 2653/13 and 
60980/14, 4 Οκτωβρίου 2016. 
146 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Svinarenko and Slyadnev v. Russia, Nos. 32541/08 
and 43441/08, 17 Ιουλίου 2014. 
147 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Kavkazskiy v. Russia, No. 19327/13, 28 Νοεμβρίου 
2017. 
148 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Svinarenko and Slyadnev v. Russia, Nos. 32541/08 
and 43441/08, 17 Ιουλίου 2014. 

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166937
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145817
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178901
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145817
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Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ταπεινωτική μεταχείριση η 
κράτηση του προσφεύγοντα σε μεταλλικό κλωβό κατά τη διάρκεια των ακροάσεων της 
ποινικής δίκης, στην οποία είναι κατηγορούμενος, ενώ συνακόλουθα περιορίζεται το 
δικαίωμά του στην υπεράσπιση, καθώς είναι αδύνατο να συνομιλήσει με το δικηγόρο 
του, και παραβιάζεται η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, με την ταπεινωτική του 
εμφάνιση ως επικίνδυνος εγκληματίας.  Για ακόμα μια φορά, το Δικαστήριο 
υπογράμμισε την ταπεινωτική επίδραση στον κατηγορούμενο, και την δημιουργία μιας 
εικόνας του ως «επικίνδυνου εγκληματία» 149. 
 
Οι διευθετήσεις με τα κουτιά ή τα κελιά είναι διαδεδομένες σε όλη την Ευρώπη. Έχει 
ασκηθεί κάποια κριτική για τις αντίστοιχες «αποβάθρες» (“docks”) που 
εγκαταστάθηκαν από το 2000 σε πολλές αίθουσες δικαστηρίων στην Αγγλία και Ουαλία. 
Αυτές οι κατασκευές σε μερικά δικαστήρια είναι τοποθετημένες μέσα στον τοίχο, 
ξεχωρίζοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου με μια λωρίδα γυαλιού. Σε άλλα, είναι 
ξύλινες και γυάλινες κατασκευές στη μέση της δικαστικής αίθουσας. 
 

 
Αποβάθρα σε Αγγλική αίθουσα δικαστηρίου 

 
Στην Ισπανία, επίσης, οι κατηγορούμενοι υποβάλλονται σε σκληρά μέσα περιορισμού, 
όπως οι χειροπέδες που χρησιμοποιούνται χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση της 
αναγκαιότητάς τους με βάση το επίπεδο κινδύνου της κάθε περίπτωσης. 
 

 
149 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Valyuzhenich v. Russia, No. 10597/13, 26 Μαρτίου 
2019. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191958
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Κατηγορούμενος με χειροπέδες μέσα σε γυάλινο κουτί σε μια Ισπανική αίθουσα 

δικαστηρίου. 
 
Στην Ιταλία, ωστόσο, τα γυάλινα κουτιά είναι η εξαίρεση. Συνήθως υπάρχουν τα 
ονομαζόμενα «κλουβιά», τα οποία θεωρούνται από το Δικαστήριο ότι παραβιάζουν το 
Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
 
Εκτός από το ζήτημα πώς οι κατηγορούμενοι παρίστανται στη δίκη, υπάρχει επίσης το 
ζήτημα ποια είναι η μεταχείριση που έχουν οι ύποπτοι και κατηγορούμενοι ενώ 
περιμένουν για την ακρόαση, μια περίοδος αναμονής που συχνά τη διανύουν με 
χειροπέδες σε κάποιο κελί δίπλα στην αίθουσα δικαστηρίου, καθώς επίσης και το 
ζήτημα πώς μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο στο δικαστήριο. Οι μεταφορές 
συνήθως γίνονται με χειροπέδες, τα ονομαζόμενα «σίδερα» (“irons”). Όλοι οι δικηγόροι 
υπεράσπισης που έδωσαν συνέντευξη εξέφρασαν έντονο σκεπτικισμό για την 
πραγματική ανάγκη να χρησιμοποιούνται χειροπέδες όταν οι κατηγορούμενοι 
συνοδεύονται από αξιωματικούς, καθώς οι απόπειρες απόδρασης είναι απίθανες. 
Κανένας ερωτώμενος δεν θυμόταν ή γνώριζε κάποια απόπειρα απόδρασης πριν ή κατά 
τη διάρκεια της δίκης. 
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Τα ζητήματα που αναφέρθηκαν δεν τίθενται οπωσδήποτε εδώ για πρώτη φορά. Σε ένα 
έγγραφο που εκδόθηκε από το Ποινικό Επιμελητήριο του Μιλάνου το 2016150, οι 
δικηγόρου του Μιλάνου ζήτησαν την απομάκρυνση των κελιών από τις αίθουσες 
δικαστηρίων του Palazzo di Giustizia καθώς και την κατάργηση της πρακτικής, όπου οι 
κατηγορούμενοι φέρονται στην αίθουσα του δικαστηρίου με χειροπέδες στους καρπούς 
τους. Το έγγραφο αναφέρει ένα σημαντικό επεισόδιο που καταδεικνύει το χώρο που τα 
«κλουβιά» καταλαμβάνουν στη φαντασία των νομικών επαγγελματιών, και του 
νοήματος που είναι συνδεδεμένο με αυτά. Στη δίκη Ruby, στην οποία ο πρώην 
Πρωθυπουργός Silvio Berlusconi ήταν κατηγορούμενος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου 
διέταξε να σκεπαστούν τα κελιά στην αίθουσα δικαστηρίου με άσπρα σεντόνια, 
καθιστώντας τα ακόμα πιο εμφανή. 
 
Η μεταχείριση που περιγράφηκε θέτει υπό αμφισβήτηση ποικίλες αρχές που 
καθιερώνονται από νομοθετικά κείμενα υπέρτερης ισχύος: η αξιοπρέπεια του ατόμου 
που υπόκειται σε ποινικές διαδικασίες, το τεκμήριο αθωότητας, το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη, το δικαίωμα σε αποτελεσματική νομική βοήθεια. Οι διαστρεβλώσεις αυτών των 
αρχών επιτείνονται ακόμα περισσότερο από την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης των 
κατηγορουμένων, η οποία τους εκθέτει σε ένα εξαιρετικά ευρύ κοινό. Οι δίκες 
λαμβάνουν χώρα, όπως είναι γνωστό, σε δημόσιο χώρο. Οι ακροάσεις είναι συνήθως 
ανοιχτές στο κοινό και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις 
παρακολουθούν με βίντεο κάμερες. Οι εικόνες των κατηγορούμενων σε κλουβιά, με 
χειροπέδες, μεταδίδονται από τα κανάλια της τηλεόρασης, δημοσιεύονται στις 
εφημερίδες και ανεβαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό συμβαίνει σε ένα περιβάλλον 
με εγγενή κατηγορητική τάση, όπου τα μέσα ενημέρωσης τείνουν να παρουσιάζουν τις 
ερευνητικές υποθέσεις ως επιβεβαιωμένες ήδη αλήθειες. Αυτό υποβιβάζει περαιτέρω 

 
150 Ποινικό Επιμελητήριο του Μιλάνου (Camera Penale di Milano) (2016), Η αισθητική της δικαιοσύνης, τα 
κλουβιά και η υποκρισία (L'estetica della giustizia, le gabbie e l'ipocrisia), δελτίο τύπου, 19 Σεπτεμβρίου 
2016. 

https://www.camerepenali.it/cat/7881/lestetica_della_giustizia,_le_gabbie_e_lipocrisia.html
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την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας. 
 
Η κυκλοφορία εικόνων υπόπτων ή κατηγορουμένων προσώπων που υπόκεινται σε 
περιοριστικά μέτρα είναι συχνά αντίθετη στο νόμο. Αυτό κυρίως αναφέρεται στη 
στιγμή της σύλληψης ή την μεταφορά από το ένα μέρος στο άλλο. Το Άρθρο 114 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην πραγματικότητα, αναφέρει ότι «απαγορεύεται η 
δημοσίευση της εικόνας ενός προσώπου που έχει στερηθεί την προσωπική του 
ελευθερία η οποία έχει ληφθεί ενώ το άτομο υποβάλλεται στη χρήση χειροπέδων ή 
άλλων μέσων σωματικού περιορισμού, εκτός εάν το άτομο συναινεί σε αυτό». Σήμερα, 
τέτοιες εικόνες μπορεί να δοθούν από τις ίδιες τις αρχές. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης, με 
την Οδηγία 2016/343, επιδίωξε να διαμορφώσει κανόνες που δυναμώνουν το τεκμήριο 
αθωότητας αναφορικά με τέτοιου είδους εικόνες. Οι χώρες, όπως αναφέρεται στο 
αιτιολογικό σημείο 19, καλούνται «να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζουν ότι κατά την παροχή πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης οι δημόσιες 
αρχές δεν αναφέρονται στους υπόπτους ή στους κατηγορουμένους σαν να είναι ένοχοι 
εφόσον δεν έχει αποδειχτεί η ενοχή των προσώπων αυτών σύμφωνα με το νόμο». 
Υπό το φως αυτής της εικόνας, αποφασιστική δράση είναι αναγκαία ενάντια στην 
αυτόματη τοποθέτηση των κατηγορουμένων σε κλουβιά ή κουτιά, τόσο στην Ιταλία όσο 
και στην Ευρώπη. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αλλάξουμε τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες οι κατηγορούμενοι περιμένουν για να εμφανιστούν μπροστά στο δικαστή ή 
μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο στο δικαστήριο. Είναι ζωτικής σημασίας να 
ακολουθήσουμε το μονοπάτι που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή νομολογία και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εξασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια 
του ατόμου που υπόκειται στην ποινική διαδικασία, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το 
τεκμήριο αθωότητας.  
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Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
ε αυτό το κεφάλαιο θα εξερευνήσουμε τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το Άρθρο 6(2) της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που προστατεύει το τεκμήριο 

αθωότητας, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο το δικαστήριο αποφαίνεται σε 
υποθέσεις που εμπλέκουν την κάλυψη των ποινικών διαδικασιών από τα μέσα 
ενημέρωσης. Η σχετική νομολογία περιλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν σε δημόσιες 
δηλώσεις που έγιναν από δημόσιους αξιωματούχους στα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο 
ενημέρωσης του γενικού κοινού για την πορεία επιχειρήσεων της αστυνομίας και 
ποινικών ερευνών σε εξέλιξη. Το Δικαστήριο του Στρασβούργου είχε την ευκαιρία να 
εξετάσει το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και την κάλυψη ποινικών διαδικασιών υπό το 
πρίσμα και άλλων άρθρων της Σύμβασης, ιδίως του Άρθρου 10, που προστατεύει την 
ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της έκφρασης 
απόψεων και της λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και του Άρθρου 8 για το 
δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Αυτή η νομολογία κατ’ 
εξαίρεση εξετάζεται εδώ, στο βαθμό που περιέχει σκεπτικό που είναι σχετικό με το θέμα 
που εξετάζουμε, ιδίως αναφορικά με δυσμενείς εκστρατείες τύπου. 

Σ 
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Επιπλέον, αυτό το κεφάλαιο δεν ασχολείται με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρωτίστως οφείλεται στο γεγονός ότι η σχετική νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τεκμήριο αθωότητας είναι πολύ 
περιορισμένη, ιδίως σε σχέση με το ειδικό θέμα του ρόλου των μέσων ενημέρωσης και 
της κάλυψης των ποινικών διαδικασιών. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε, ως προς αυτό, 
ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξετάσει μια υπόθεση στην ουσία της 
αυτή πρέπει να εμπίπτει στο εύρος εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ151. Αν και η 
υιοθέτηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του 
τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη 
του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας έχει παράσχει πρόσφατα περισσότερες ευκαιρίες 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφανθεί σε σχετικές υποθέσεις, το 
Δικαστήριο του Λουξεμβούργου εξακολουθεί να αντλεί για την ερμηνεία του τεκμηρίου 
της αθωότητας από το Στρασβούργο με σκοπό να αποσαφηνίσει σχετικές έννοιες152, 
σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του προοιμίου της Οδηγίας για το Τεκμήριο Αθωότητας153. Επομένως, τόσο το Άρθρο 
48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι 
προβλέψεις της Οδηγίας για το Τεκμήριο Αθωότητας χρειάζεται να ερμηνεύονται υπό 
το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
όπως αναλύεται παρακάτω. 
 
Τέλος, αναφορικά με την ερώτηση πώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου αξιολογεί το ρόλο της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης των ποινικών 
διαδικασιών όταν επιδικάζει αποζημίωση για βλάβες, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα 
ακόλουθα. Αρχικά, το Δικαστήριο σπάνια προχωρά στις αποφάσεις του σε λεπτομερή 
αξιολόγηση των αιτημάτων δίκαιης ικανοποίησης. Αντ’ αυτού, συνήθως περιορίζεται 
στο να επιδικάσει συγκεκριμένα ποσά για χρηματικές και μη-χρηματικές ζημίες, χωρίς 
να διακρίνει ανάμεσα στα διάφορα άρθρα της Σύμβασης που έχουν βρεθεί να έχουν 
παραβιαστεί σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο όταν 
εξετάζονται τα διαφορετικά στοιχεία που συνιστούν παραβίαση κάθε Άρθρου, όπως 
συμβαίνει με την αξιολόγηση του ρόλου των μέσων ενημέρωσης κατά την παραβίαση 
του Άρθρου 6(2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην 
πραγματικότητα, το Δικαστήριο δηλώνει ρητά στην πάγια νομολογία του ότι, όταν 
έχουμε παραβιάσεις του τεκμηρίου αθωότητας από δημόσιες επιζήμιες δηλώσεις, όλες 

 
151 Δείτε επίσης το Άρθρο 51 του Charter of Fundamental Rights of the European Union για την εφαρμογή 
του Χάρτη.   
152 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-377/18, AH and Others, 5 Σεπτεμβρίου 2019, §§ 42, 43. Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-220/13 P, Nikolaou v. Court of Auditors, 10 Ιουλίου 2014, § 35.  
153 Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the 
strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial 
in criminal proceedings, OJ 2016 L 065, Αιτιολογικές Σκέψεις Προοιμίου 11, 13, 14, 27, 41, 45, 48. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4427070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154826&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4428535
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343
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οι περιστάσεις της υπόθεσης πρέπει να εξεταστούν σωρευτικά. Επιπλέον, το Δικαστήριο 
συνήθως θεωρεί ότι η κρίση ότι υπήρξε παραβίαση άρθρου της Σύμβασης αποτελεί 
δίκαιη ικανοποίηση από μόνη της. Συνεπώς, τα ποσά που επιδικάζονται για ζημίες, 
ιδίως για ηθική βλάβη, είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικά και δεν αντανακλούν 
απαραίτητα το σχετικό βάρος κάθε παράβασης που αναγνωρίστηκε από το Δικαστήριο. 
 
Για παράδειγμα, στην υπόθεση Gutsanovi v. Bulgaria154, το Δικαστήριο επιδίκασε στους 
τέσσερις προσφεύγοντες το μεγάλο ποσό των 40,000 EUR για ηθικές βλάβες. Το έκανε, 
ωστόσο, για την ταυτόχρονη παραβίαση αρκετών άρθρων της Σύμβασης, 
συγκεκριμένα, του Άρθρου 3 για την απαγόρευση των βασανιστηρίων, 5(3) και (5) για 
το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, 6(2), 8 και 13 για το δικαίωμα σε 
αποτελεσματική προσφυγή, σε συνδυασμό με τα Άρθρα 3 και 8. Η παραβίαση του 
τεκμηρίου αθωότητας μέσω δηλώσεων του Υπουργού Εσωτερικών σε ένα εθνικό 
τηλεοπτικό σόου αποτελεί ένα μικρό μέρος της αιτιολογίας αυτής της απόφασης. Από 
την άλλη μεριά, σε μια από τις σπάνιες υποθέσεις όπου το Δικαστήριο όρισε ρητά 
αποζημίωση για ηθικές βλάβες ιδίως για την παραβίαση του Άρθρου 6(2), στην υπόθεση 
Y.B. and others v. Turkey155, το ποσό που επιδικάστηκε ήταν μόλις 1,500 EUR για κάθε 
προσφεύγοντα (7,500 EUR σύνολο). 

 
Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται παρακάτω, το Δικαστήριο θεωρεί ότι υποθέσεις που 
εμπλέκουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ποινικών διαδικασιών αξίζουν πιο 
ενδελεχή έλεγχο από αυτές που η ενδεχόμενη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας 
έλαβε χώρα σε αμιγώς διαδικαστικό πλαίσιο. Κάποια ένδειξη για το πώς αυτό 
μεταφράζεται στο αιτιολογικό της απόφασης όταν εξετάζεται το ζήτημα της επιδίκασης 

 
154 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Gutsanovi v. Bulgaria, No. 34529/10, 15 Οκτωβρίου 
2013. 
155 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 
48319/99, 28 Οκτωβρίου 2004. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2234529/10%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2248173/99%22%5D%7D
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δίκαιης αποζημίωσης μπορεί να βρεθεί σε μια από τις παλιότερες υποθέσεις που 
αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα, η Allenet de Ribemont v. France. Στην υπόθεση Allenet 
de Ribemont156, που παραπέμφθηκε σε αυτό από την πρώην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο ασχολήθηκε ειδικότερα με το ερώτημα των 
δαπανών σύμφωνα με το Άρθρο 50 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Σε σχέση με την οικονομική ζημία που υπέστη ο προσφεύγων, το Δικαστήριο 
έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα των κατηγοριών εναντίον του που αναφέρθηκαν σε μια 
συνέντευξη τύπου και την επίδραση που είχαν στην εμπιστοσύνη που απολάμβανε από 
τους ανθρώπους που συνεργαζόταν, και βρήκε ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης 
μερικώς δικαιολογούσαν το αίτημα για αποζημίωση. Σε σχέση με τη μη-χρηματική 
βλάβη που υπέστη ο προσφεύγων, η εκτίμηση του Δικαστηρίου ήταν πολύ πιο 
καταδικαστική. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο θεώρησε ότι ο προσφεύγων 
«αναμφισβήτητα υπέστη μη-χρηματική βλάβη ως συνέπεια της παραβίασης του… ειδικά 
του Άρθρου 6 παρ. 2 (αρθρ. 6-2)» και ότι η εκτεταμένη κάλυψη των εν λόγω δηλώσεων 
έκανε «την έλλειψη συγκράτησης και διακριτικότητας προς τον προσφεύγοντα ακόμα 
πιο κατακριτέα». 
 
Κατά συνέπεια, αν και είναι δύσκολο να διαμορφώσουμε μια σαφή εκτίμηση του τρόπου 
με τον οποίο το Δικαστήριο αξιολογεί το ρόλο της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης 
των ποινικών διαδικασιών όταν αποφασίζει για την αιτιολόγηση και το ποσό της 
αποζημίωσης που θα επιδικάσει στους προσφεύγοντες που διεκδικούν αποζημίωση για 
βλάβες λόγω παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, στοιχεία όπως το επίπεδο της 
έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης σε συνδυασμό με την έλλειψη επιμέλειας από τους 
δημόσιους αξιωματούχους κατά την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με ποινικές 
έρευνες σε εξέλιξη, αποτελούν παράγοντες που είναι πολύ πιθανό να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στο σκεπτικό του Δικαστηρίου σε παρόμοιες υποθέσεις. 
 

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 6(2) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
Πριν προχωρήσουμε με την ανάλυση της νομολογίας του Δικαστηρίου για την κάλυψη 
από τα μέσα ενημέρωσης ποινικών υποθέσεων, είναι χρήσιμο να σκιαγραφήσουμε το 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6(2) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. 
 
Το τεκμήριο αθωότητας στοχεύει στην πρόληψη της υπονόμευσης μιας δίκαιης ποινικής 
δίκης από αρνητικές δηλώσεις που έχουν γίνει σε στενή σύνδεση με τις ποινικές 

 
156 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 
Αυγούστου 1996, § 62. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2215175/89%22%5D%7D
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διαδικασίες. Σύμφωνα με το γράμμα του Άρθρου 6(2), το τεκμήριο αθωότητας 
εφαρμόζεται από τη στιγμή που ένα άτομο «είναι κατηγορούμενο για μια αξιόποινη 
πράξη». Η έννοια της κατηγορίας έχει ένα αυτόνομο μήνυμα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα 
ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ερμηνείες που 
ισχύουν σε διάφορα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης στις Χώρες μέλη της Σύμβασης. 
Έτσι, το Άρθρο 6(2) έχει εφαρμογή από τη στιγμή  που δίνεται η επίσημη ειδοποίηση σ’ 
ένα άτομο από την αρμόδια αρχή με την κατηγορία ότι έχει διαπράξει μια αξιόποινη 
πράξη157 ή από το σημείο που η κατάστασή του/της έχει σοβαρά επηρεαστεί από 
ενέργειες των αρχών ως αποτέλεσμα υπονοιών εναντίον του/της158. Αυτή η διατύπωση 
επιτρέπει μια ευρεία ερμηνεία της έννοιας της κατηγορίας και έχει οδηγήσει στην 
εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας σε διαδικασίες που μπορεί να μην εμπίπτουν 
αυστηρά στη συνήθη έννοια του όρου «ποινικές διαδικασίες». 
 
Ακολούθως, το Άρθρο 6(2) έχει βρεθεί να έχει εφαρμογή σε ποινικές διαδικασίες που 
εξελίσσονται παράλληλα με αυτές που το άτομο που αφορά έχει την ιδιότητα του 
κατηγορούμενου159, σε μεταγενέστερες ποινικές διαδικασίες160, σε αστικές αγωγές 
όπως η προσφυγή για αποζημίωση από πρώην υπόπτους ή κατηγορουμένους ως 
αποτέλεσμα διαδικασίας που διακόπηκε161 ή αθώωσης162 και σε αστικές ή πειθαρχικές 
διαδικασίες, εφόσον αυτές οι αστικές αξιώσεις είναι συνδεδεμένες με ποινικές 
διαδικασίες σε τέτοιο βαθμό που να θεωρούνται ως συνέπεια ή να συμβαίνουν 
ταυτόχρονα με την ποινική διαδικασία163. Παρόλα αυτά οι αμφισβητούμενες δημόσιες 
δηλώσεις πρέπει να συνδέονται με πραγματικές ποινικές κατηγορίες. Το Άρθρο 6(2) 
έχει θεωρηθεί ότι δεν έχει εφαρμογή σε υποθέσεις όπου ένας δημόσιος αξιωματούχος 
έχει δημόσια «κατηγορήσει» τους προσφεύγοντες ότι έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη 

 
157 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bikas v. Germany, No. 76607/13, 25 Ιανουαρίου 
2018, § 30. 
158 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Simeonovi v. Bulgaria, No. 21980/04, 12 Μαΐου 
2017, §§ 110-11. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Karaman v. Germany, No. 17103/10, 
27 Φεβρουαρίου 2014, § 43. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bauras v. Lithuania, No. 
56795/13, 31 Οκτωβρίου 2017, § 52. 
159 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, El Kaada v. Germany, No. 2130/10, 12 Νοεμβρίου 
2015, § 37. 
160 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Karaman v. Germany, No. 17103/10, 27 
Φεβρουαρίου 2014, § 43. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bauras v. Lithuania, No. 
56795/13, 31 Οκτωβρίου 2017, § 52. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Phillips v. the 
United Kingdom, No. 41087/98, 5 Ιουλίου 2001, § 30. 
161 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Lutz v. Germany, No. 9912/82, 25 Αυγούστου 1987, 
§§ 50-64.  
162 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Sekanina v. Austria, No. 13126/87, 25 Αυγούστου 
1993, §§20-31. 
163 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, O. v. Norway, No. 29327/95, 11 Φεβρουαρίου 2003, 
§§33-41. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Agosi v. the United Kingdom, No. 9118/80), 24 
Οκτωβρίου 1986, §§ 64-67. 
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ή ότι έχουν συμπεριφερθεί αξιόμεμπτα, ενώ στην πράξη δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη 
εναντίον τους164. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να δώσουν έναυσμα περισσότερο για 
σκέψεις προστασίας από τη δυσφήμιση και επαρκούς πρόσβασης στο δικαστήριο για 
την διασφάλιση αστικών δικαιωμάτων, ή μπορεί να εγείρουν θέματα που εμπίπτουν 
στα Άρθρα 8 και 6(1) της Σύμβασης165.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Άρθρο 6(2) εφαρμόζεται στο σύνολο της ποινικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της προδικασίας. Επίσης εφαρμόζεται αφού οι 
ποινικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί μετά από απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου, συχνά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, εάν τα 
κατηγορούμενα πρόσωπα αθωώθηκαν εν μέρει ή πλήρως, καθώς και τους λόγους της 
αθώωσης166. Περαιτέρω, το τεκμήριο αθωότητας μπορεί να εφαρμοστεί και σε κατ’ 
έφεση διαδικασίες, ακόμα κι αν το πρόσωπο που αφορά καταδικάστηκε από το 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο167. Ωστόσο, μόλις ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος για 
συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το νόμο, το Άρθρο 6(2) παύει να έχει 
εφαρμογή, εκτός εάν η υπόθεση αφορά δηλώσεις τέτοιας φύσης και έντασης που να 
φέρνουν μια νέα «κατηγορία» με την αυτόνομη έννοια που περιγράψαμε παραπάνω168. 

 
164 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Zollman v. the United Kingdom, No. 62902/00, 27 
Νοεμβρίου 2003. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Blake v. the United Kingdom, 
No. 68890/01, 26 Σεπτεμβρίου 2006, §§ 123-24. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, Gogitidze and Others v. Georgia, No. 36862/05, 12 Μαΐου 2015. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Sharxhi and others v. Albania, No. 10613/16, 11 Ιανουαρίου 2018, § 178. 
165 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Zollman v. the United Kingdom, No. 62902/00, 27 
Νοεμβρίου 2003. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ismoilov and others v. Russia, No. 
2947/06, 24 Απριλίου 2008, § 160. 
166 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Minelli v. Switzerland, No. 8660/79, 25 Μαρτίου 
1983, §§ 25-41. 
167 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 Μαΐου 2011, §§ 
34-37. 
168 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Engel and Others v. the Netherlands, Nos. 5100/71, 
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Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
Το Δικαστήριο αναγνωρίζει την ελευθερία της έκφρασης ως «ένα από τα θεμέλια της 
δημοκρατικής κοινωνίας, μια από τις βασικές συνθήκες για την πρόοδο και την 
ανάπτυξη κάθε ανθρώπου» 169. Το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, που προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, περιλαμβάνει την 
ελευθερία της λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και προστατεύει την ελευθερία του 
τύπου σύμφωνα με τον θεμελιώδη ρόλο της στη λειτουργία μιας δημοκρατικής και 
πλουραλιστικής κοινωνίας, καθώς και το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση. Υπό 
το πρίσμα αυτών των σκέψεων, σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν την κάλυψη από τα 
μέσα ενημέρωσης ποινικών διαδικασιών το Δικαστήριο επιδιώκει να εξισορροπήσει τα 
δύο αντικρουόμενα δικαιώματα. 
 
Ειδικότερα, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι 
αναπόφευκτο να μεταδίδονται πληροφορίες στο κοινό αναφορικά, μεταξύ άλλων, με 
έρευνες της αστυνομίας, ποινικές υποθέσεις υψηλού προφίλ, ή υποθέσεις σοβαρής 
παραβατικής συμπεριφοράς εν υπηρεσία170. Επομένως, το Άρθρο 6(2) δεν μπορεί να 
εμποδίσει τις αρχές από το να ενημερώνουν το κοινό για ποινικές διαδικασίες, αλλά 
απαιτεί να το κάνουν με όλη την αναγκαία διακριτικότητα και περίσκεψη ώστε να 
διασφαλίζεται ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας των ατόμων που εμπλέκονται στις 
εν λόγω ποινικές διαδικασίες171. 
 
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το Άρθρο 6(2) εφαρμόζεται μόνο για δηλώσεις που κάνουν 
δημόσιες αρχές και όχι για δηλώσεις ενοχής που γίνονται από ιδιώτες και τα μέσα 
ενημέρωσης, και δεν περιέχει θετικές υποχρεώσεις για τα Κράτη σε σχέση με το 
τελευταίο172. Αυτές οι δηλώσεις μπορεί, αντίθετα, να εγείρουν ανησυχίες στη βάση των 
Άρθρων 8 και 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 
  

 
5101/71, 5102/71, 5354/72 and 5370/72, 8 Ιουνίου 1976, § 90. 
169 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Handyside v. the United Kingdom, No. 5493/72, 7 
Δεκεμβρίου 1976, § 49. 
170 Δείτε μεταξύ άλλων: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Arrigo and Vella v. Malta, 
No. 6569/04, 10 Μαΐου 2005. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Karakaş and Yeşilırmak 
v. Turkey, 43925/98, 28 Ιουνίου 2005. 
171 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Fatullayev v. Azerbaijan, No. 40984/07, 22 Απριλίου 
2010, § 159. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, 
No. 15175/89, 7 Αυγούστου 1996, § 38. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Garycki v. 
Poland, No. 14348/02, 6 Φςβρουαρίου 2007, § 69. 
172 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mityanin and Leonov v. Russia, 
Nos. 11436/06 and 22912/06, 7 Μαΐου 2019, § 102. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

Οι δημόσιες δηλώσεις θεωρούνται αρνητικές 
σύμφωνα με την έννοια του Άρθρου 6(2) όταν είναι 
ικανές να επηρεάσουν τη δημόσια αντίληψη για την 
ενοχή του υπόπτου ή κατηγορουμένου προσώπου ή 
την εκτίμηση των γεγονότων από την αρμόδια 
δικαστική αρχή. 

 
Το τεκμήριο αθωότητας απαγορεύει την πρώιμη έκφραση γνώμης για ένα άτομο που 
«κατηγορείται για μια αξιόποινη πράξη» ότι είναι ένοχο προτού αποδειχθεί η ενοχή του 
ή της σύμφωνα με το νόμο (αρνητικές δηλώσεις) 173. Οι δημόσιες δηλώσεις θεωρούνται 

 
173 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Minelli v. Switzerland, No. 8660/79, 25 Μαρτίου 
1983. 
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αρνητικές σύμφωνα με την έννοια του Άρθρου 6(2) όταν είναι ικανές να επηρεάσουν 
τη δημόσια αντίληψη για την ενοχή του υπόπτου ή κατηγορουμένου προσώπου ή την 
εκτίμηση των γεγονότων από την αρμόδια δικαστική αρχή174. Όταν επιδιώκει να 
εδραιώσει εάν μια δήλωση είναι αρνητική και, επομένως, προβληματική υπό το πρίσμα 
του τεκμηρίου αθωότητας, το Δικαστήριο εξετάζει όλες τις περιστάσεις που συγκροτούν 
το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η δήλωση175. Οι σχετικές περιστάσεις που εξετάζονται 
από το Δικαστήριο μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ευρέως όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Αρνητικές δηλώσεις μπορεί να εκφραστούν από το δικαστήριο που χειρίζεται την 
υπόθεση, αλλά και από άλλους δημόσιους αξιωματούχους176. Επομένως, το τεκμήριο 
αθωότητας μπορεί να παραβιαστεί όχι μόνο από ένα δικαστή ή δικαστήριο αλλά επίσης 
από άλλες δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένους αστυνομικούς177, τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας178, τον Πρωθυπουργό179, τον Υπουργό Εσωτερικών180, τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης181, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου182, τον εισαγγελέα183 και άλλους 
αξιωματούχους που εμπλέκονται στην έρευνα184. Οι δηλώσεις δικαστών υπόκεινται σε 
αυστηρότερο έλεγχο απ’ ότι αυτές των ερευνητικών αρχών185. 

 
174 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ismoilov and others v. Russia, No. 2947/06, 24 
Απριλίου 2008, § 161. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, 
No. 48297/99, 26 Μαρτίου 2002, § 53. 
175 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 Οκτωβρίου 
2000, § 42. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, A.L. v. Germany, No. 72758/01, 28 Απριλίου 
2005, § 31. 
176 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 
Αυγούστου 1996, § 41. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Daktaras v. Lithuania, 
No. 42095/98, 10 Οκτωβρίου 2000, §§ 41-43. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Petyo 
Petkov v. Bulgaria, No. 32130/03, 7 Ιανουαρίου 2010, § 91. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 Μαρτίου 2002, § 49. 
177 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 
Αυγούστου 1996, §§ 37 and 41. 
178 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 Απριλίου 2010, § 
149. 
179 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Gutsanovi v. Bulgaria, No. 34529/10, 15 Οκτωβρίου 
2013, §§ 194-198. 
180 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 
Αυγούστου 1996, §§ 37 and 41. 
181 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 Μαΐου 2011, §§ 
43 and 45. 
182 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 Μαρτίου 
2002, § 53. 
183 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 Οκτωβρίου 
2000, § 42. 
184 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Khuzhin and others v. Russia, No. 13470/02, 23 
Οκτωβρίου 2008, § 96. 
185 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Pandy v. Belgium, No. 13583/02, 21 Σεπτεμβρίου 
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Η έννοια του δημόσιου αξιωματούχου οπωσδήποτε υπονοεί έναν εκλεγμένο 
αντιπρόσωπο ή δημόσιο υπάλληλο, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και πρόσωπα με 
αναγνωρισμένη δημόσια παρουσία, είτε επειδή κατείχαν μια σημαντική δημόσια θέση 
στο παρελθόν είτε διότι έβαλαν υποψηφιότητα για ένα εκλεγμένο αξίωμα186. Ωστόσο, οι 
δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο ενός πολιτικού κόμματος που ήταν νομικά και 
οικονομικά ανεξάρτητο από την Πολιτεία μέσα σ’ ένα θερμό πολιτικό κλίμα μπορεί να 
μην θεωρηθούν ως δηλώσεις δημόσιου αξιωματούχου που δρα για το δημόσιο 
συμφέρον, και να μην εμπίπτουν στην έννοια του Άρθρου 6(2) 187. 
 

 
Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι σε υποθέσεις όπου ο προσφεύγων ήταν ένα 
σημαντικό πολιτικό πρόσωπο κατά το χρόνο της φερόμενης αξιόποινης πράξης, οι 
ανώτατοι αξιωματούχοι της Πολιτείας, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Εισαγγελέα, 
του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών188, και του Υπουργού Δικαιοσύνης189, 
είχαν την υποχρέωση να κρατούν το κοινό ενημερωμένο για τη φερόμενη πράξη και τις 
επακόλουθες ποινικές διαδικασίες. Ωστόσο, στην Peša v. Croatia, το Δικαστήριο 
υπογράμμισε ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην 
επιλογή των λέξεων με τις οποίες περιγράφουν εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες 
εναντίον του προσφεύγοντα190. Επομένως, σε λιγότερο διακεκριμένες υποθέσεις 

 
2006, § 43. 
186 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Kouzmin v. Russia, No. 58939/00, 18 Μαρτίου 2010, 
§§ 59-69. 
187 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mulosmani v. Albania, No. 29864/03, 8 Οκτωβρίου 
2013, § 141. 
188 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Gutsanovi v. Bulgaria, No. 34529/10, 15 Οκτωβρίου 
2013, §§ 194-198. 
189 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 Μαΐου 2011, §§ 
43 and 45. 
190 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 Απριλίου 2010, §§ 
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μπορεί να μην θεωρείται κατάλληλο να δημοσιευθούν σχετικές πληροφορίες από τόσο 
υψηλόβαθμους αξιωματούχους, καθώς μπορεί να επηρεάσουν και να δημιουργήσουν 
εντυπώσεις σχετικά με τη σοβαρότητα των κατηγοριών εναντίον των ενδιαφερόμενων 
προσώπων. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, δηλώσεις που έγιναν από ιδιώτες ή εκπροσώπους των μέσων 
ενημέρωσης δεν εξετάζονται υπό το Άρθρο 6(2), εκτός αν, στην τελευταία περίπτωση 
αποτελούν αυτολεξεί αναπαραγωγή επίσημων δηλώσεων191.  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΞΕΩΝ 

 
Το Δικαστήριο έχει συστηματικά τονίσει τη σημασία της επιλογής των λέξεων από τους 
δημόσιους αξιωματούχους στις δηλώσεις τους πριν το άτομο δικαστεί και βρεθεί ένοχος 
σύμφωνα με το νόμο192. Για να κριθεί εάν μια δήλωση δημόσιου αξιωματούχου 
παραβιάζει την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας εξετάζεται στο πλαίσιο των ιδιαίτερων 
συνθηκών στις οποίες έγιναν οι επίμαχες δηλώσεις, βλέποντας τις διαδικασίες ως 
σύνολο193. Σε περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις έγιναν σε διαδικαστικό πλαίσιο, το 
Δικαστήριο εστιάζει στο αληθινό νόημά τους και όχι στην κυριολεκτική τους μορφή194. 
Επομένως, ακόμα και η ατυχής χρήση της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
όρων με πολύ ξεκάθαρο νόημα, όπως «ένοχος» και «αποδεδειγμένος», έχει θεωρηθεί ότι 
δεν συνιστούν παραβίαση του Άρθρου 6(2) 195. Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν αυτό ισχύει, 
τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, και για δηλώσεις που έγιναν στα μέσα ενημέρωσης και 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 
 
Στη νομολογία του Δικαστηρίου υπάρχει μια θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα σε μια 
δήλωση ότι κάποιος είναι απλά ύποπτος διάπραξης ενός εγκλήματος, και μια ξεκάθαρη 
δήλωση, χωρίς την ύπαρξη τελικής καταδίκης, ότι το άτομο έχει διαπράξει το εν λόγω 

 
142-151. 
191 Δείτε ενότητα για αρνητικές εκστρατείες τύπου. 
192 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 Οκτωβρίου 
2000, § 41. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Böhmer v. Germany, No. 37568/97, §§ 54 
and 56, 3 Οκτωβρίου 2002. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Nešťák v. Slovakia, 
No. 65559/01, 27 Φεβρουαρίου 2007, §§ 88 and 89. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 Μαρτίου 2002, § 50. 
193 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Adolf v. Austria, No. 8269/78, 26 Μαρτίου 1982, §§ 
36-41. 
194 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Lavents v. Latvia, No. 58442/00, 28 Νοεμβρίου 
2002, § 126. 
195 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 Οκτωβρίου 
2000, §§ 42-45. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allen v. the United Kingdom, No. 
25424/09, 12 Ιουλίου 2013, § 126. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Lähteenmäki v. 
Estonia, No. 53172, 21 Ιουνίου 2016, § 45. 
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έγκλημα196. Η έκφραση υποψιών αναφορικά με την αθωότητα του κατηγορουμένου 
μπορεί να είναι επιτρεπτή εφόσον οι ποινικές διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με 
μια απόφαση επί της ουσίας της κατηγορίας197. Ωστόσο, μόλις η αθωωτική απόφαση 
γίνει τελεσίδικη, η έκφραση οποιονδήποτε υπονοιών ενοχής είναι ασύμβατη με το 
τεκμήριο αθωότητας198. 
 
Τέλος, η διατύπωση της επίμαχης δήλωσης πρέπει να υποδεικνύει ότι ο αξιωματούχος 
που την εκφράζει θεωρεί τα ύποπτα ή κατηγορούμενα πρόσωπα που εμπλέκονται 
ξεκάθαρα ως ένοχους199. Οποιεσδήποτε επιφυλάξεις μπορούν να θέσουν υπό 
αμφισβήτηση την πιθανή παραβίαση του Άρθρου 6(2) 200. Ωστόσο, προς το συμφέρον 
της προστασίας του τεκμηρίου αθωότητας με έναν τρόπο που είναι πρακτικός και 
αποτελεσματικός, όχι θεωρητικός και απατηλός, η δήλωση ενοχής δεν πρέπει 
αναγκαστικά να εκφραστεί με έναν τύπο επίσημης δήλωσης έτσι ώστε το Δικαστήριο 
να αναγνωρίζει παραβίαση. Είναι αρκετό να δίνεται η εντύπωση ότι το άτομο που έκανε 
τη δήλωση θεωρεί ότι το εμπλεκόμενο πρόσωπο είναι ένοχο με ανεπιφύλακτο και 
ξεκάθαρο τρόπο201. Εάν η δήλωση έχει διατυπωθεί με ερωτηματικό ή καταφατικό τρόπο 
δεν είναι επίσης κρίσιμο σ’ αυτή την περίπτωση202. 

 
196 Δείτε μεταξύ άλλων: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Marziano v. Italy, 
No 45313/99, 28 Νοεμβρίου 2002, § 31. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Gutsanovi v. 
Bulgaria, No. 34529/10, 15 Οκτωβρίου 2013, § 192. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 Απριλίου 2010, § 147. 
197 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Sekanina v. Austria, No. 13126/87, 25 Αυγούστου 
1993, § 30. 
198 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Rushiti v. Austria, No. 28389/95, 21 Μαρτίου 2000, 
§ 31. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, O. v. Norway, No. 29327/95, 11 Φεβρουαρίου 
2003, § 39. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Geerings v. the Netherlands, No. 30810/03, 
1 Μαρτίου 2007, § 49. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Paraponiaris v. Greece, No. 
42132/06, 25 Σεπτεμβρίου 2008, § 32. 
199 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 Μαρτίου 
2002, §§ 49-54. 
200 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 
Αυγούστου 1996.  
201 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Lavents v. Latvia, No. 58442/00, 28 Νοεμβρίου 
2002, §§ 126, 127. 
202 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 Μαρτίου 
2002, §§ 49-54. 
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ΧΡΟΝΟΣ 

 
Η χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται μια δημόσια δήλωση εξετάζεται σε σχέση με 
τα διαφορετικά διαδικαστικά στάδια της ποινικής υπόθεσης. Από τη μία πλευρά, το 
Δικαστήριο αναγνωρίζει το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού να ενημερώνεται 
έγκαιρα για σημαντικές ποινικές υποθέσεις. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι πρώιμες δηλώσεις, 
ιδίως εκείνες που γίνονται πριν την επίσημη άσκηση ποινικής δίωξης, είναι ιδιαίτερα 
προβληματικές, καθώς τείνουν να δημιουργούν την εντύπωση στο κοινό ότι τα άτομα 
που εμπλέκονται θεωρούνται ένοχα από τις ερευνητικές αρχές203. 
 
Στην υπόθεση Gutsanovi v. Bulgaria, το Δικαστήριο διέκρινε μεταξύ δηλώσεων που 
έγιναν «λίγες μέρες» μετά τη σύλληψη του προσφεύγοντα, και εν μέσω έντονης 
κάλυψης της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης, και εκείνων που έγιναν την αμέσως 
επόμενη μέρα της σύλληψης. Στην πρώτη περίπτωση, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
σχετικές συνθήκες, το Δικαστήριο δεν βρήκε παραβίαση του Άρθρου 6(2). Αντιθέτως, 
στη δεύτερη περίπτωση, έκρινε ότι οι δηλώσεις ήταν ικανές να δημιουργήσουν την 
εντύπωση στο γενικό πληθυσμό ότι ο προσφεύγων ήταν επικεφαλής μιας εγκληματικής 
οργάνωσης, παραβιάζοντας έτσι τα δικαιώματά του που απορρέουν από το Άρθρο 6(2) 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου204. 
 
Αντιθέτως, όταν έχει προηγηθεί μια καταδίκη από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και η 
υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έφεσης ή σε διαδικασία αναιρέσεως, δεν είναι 
ξεκάθαρο εάν ισχύουν τα ίδια αυστηρά κριτήρια αναφορικά με τις δημόσιες δηλώσεις 
και εάν επιδρούν αρνητικά στο τεκμήριο αθωότητας, δεδομένου ότι «μια καταδίκη από 
αρμόδιο δικαστήριο» εντός της έννοιας του Άρθρου 6 υπάρχει ήδη205. 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
εξετάζει τις ιδιαίτερες συνθήκες μιας υπόθεσης στο σύνολό τους με σκοπό να καταλήξει 
αν υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Σ’ αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε 
άλλες σχετικές περιπτώσεις που μπορεί να συνενωθούν και να αναχθούν σε παραβίαση 
του τεκμηρίου αθωότητας, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου. 

 
203 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 Μαρτίου 
2002, §51. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Peša v. Croatia, No. 40523/08, 8 Απριλίου 
2010, § 143. 
204 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Gutsanovi v. Bulgaria, No. 34529/10, 15 Οκτωβρίου 
2013, §§ 199-200. 
205 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Konstas v. Greece, No 53466/07, 24 Μαΐου 2011, §§ 
34-37. 
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Αρχικά, το Δικαστήριο διακρίνει ανάμεσα στις δηλώσεις που γίνονται στα μέσα 
ενημέρωσης και εκείνες που γίνονται σε καθαρά διαδικαστικό πλαίσιο, απαιτώντας από 
τους αξιωματούχους να δείχνουν σημαντική συγκράτηση στην επιλογή των λέξεων 
στην πρώτη περίπτωση206. Αντιθέτως, το Δικαστήριο είναι πιο ευέλικτο όταν εξετάζει 
δηλώσεις που έγιναν όχι σ’ ένα πλαίσιο ανεξάρτητο από τις ποινικές διαδικασίες, όπως 
για παράδειγμα μια συνέντευξη τύπου, αλλά σε ένα καθαρά διαδικαστικό πλαίσιο, για 
παράδειγμα κατά την έκδοση μιας αιτιολογημένης διάταξης σε προκαταρκτικό στάδιο, 
που απορρίπτει το αίτημα του προσφεύγοντα να διακοπεί η δίωξη207. 
First, the Court distinguishes between statements made to the media and those made 
in a purely procedural context, requiring officials to show significant restraint in their 
choice of words in the former case. On the contrary, the Court is more flexible when it 
comes to statements made not in a context independent of the criminal proceedings 
themselves, as for instance in a press conference, but in a purely procedural context, 
for example in the course of a reasoned decision at a preliminary stage of those 
proceedings, rejecting the applicant's request to discontinue the prosecution. 
 
Ακόμα και στο πλαίσιο δηλώσεων που γίνονται στα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, το 
Δικαστήριο υιοθετεί μια ειδική στάση, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους σχετικούς 
παράγοντες. Στην υπόθεση Gutsanovi208, για παράδειγμα, έλαβε υπόψη τον αυθόρμητο 

 
206 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allen v. the United Kingdom, No. 25424/09, 12 
Ιουλίου 2013. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 
Οκτωβρίου 2000. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mustafa Kamal Mustafa (Abu 
Hamza) (No. 1), No. 31411/07, 18 Ιανουαρίου 2011, § 41. 
207 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 Οκτωβρίου 
2000, §§ 41-44. Δείτε επίσης Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Peša v. 
Croatia, No. 40523/08, 8 Απριλίου 2010, § 149. 
208 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Gutsanovi v. Bulgaria, No. 34529/10, 15 Οκτωβρίου 
2013, §§ 199, 201. 
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χαρακτήρα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, που προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του ονόματος του προσφεύγοντα στις ειδήσεις κατά τη διάρκεια μιας 
συνέντευξης που έδινε για θέμα που δεν είχε σχέση με την υπόθεση. Αντίθετα, σε σχέση 
με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την ίδια υπόθεση, οι οποίες ήταν μέρος 
συνέντευξης που έδωσε ειδικά για το θέμα των εν λόγω ποινικών διαδικασιών, το 
Δικαστήριο εξέφρασε την άποψη ότι ο Υπουργός θα έπρεπε να είχε λάβει τις 
απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης 
και τα αποτελέσματα των σχετικών επιχειρήσεων της αστυνομίας χωρίς να 
δημιουργηθεί οποιαδήποτε σύγχυση ως προς την ενοχή του προσφεύγοντα. Το 
Δικαστήριο σημείωσε ότι είτε η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας που εντοπίστηκε 
σ’ αυτή την περίπτωση ήταν προσχεδιασμένη είτε όχι δεν ήταν κρίσιμο, και ότι η 
έλλειψη πρόθεσης δεν αποκλείει την παραβίαση του άρθρου 6(2) της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 
Μεριμνώντας για την αποφυγή παγώματος του δημόσιου διαλόγου, με δυσμενή 
αποτελέσματα για την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα του κοινού στην 
πληροφόρηση, αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σκέψεις. 
 
Ένα ειδικό θέμα που το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει είναι το ζήτημα 
της ανακατασκευής στην τηλεόραση της σκηνής του εγκλήματος. Στην Karadağ v. 
Turkey209, οι ποινικές διαδικασίες σε βάρος του προσφεύγοντα αποτέλεσαν το θέμα 
μιας τηλεοπτικής εκπομπής που περιλάμβανε την ανακατασκευή της σκηνής του 
εγκλήματος, εμφανίζοντας ηθοποιούς να παίζουν το ρόλο του προσφεύγοντα στη 
διαδικασία διάπραξης της δολοφονίας, αδίκημα για το οποίο είχε ασκηθεί δίωξη 
εναντίον του αλλά δεν είχε ακόμα καταδικαστεί. Η ανακατασκευή είχε εμπλουτιστεί με 
αληθινές μαρτυρίες από αστυνομικούς και από τον ίδιο τον προσφεύγοντα. Ανάμεσα σε 
αυτές ήταν η μαρτυρία ενός αστυνομικού εμπλεκόμενου στην έρευνα του οποίου οι 
δηλώσεις παρουσίαζαν τις λεπτομέρειες της έρευνας καθώς και τις περιστάσεις του 
εγκλήματος, και δεν άφηναν καμία αμφιβολία για την ενοχή του προσφεύγοντα.  
 
Με σκοπό να φτάσει σ’ ένα συμπέρασμα για το αν το τεκμήριο αθωότητας 
παραβιάστηκε υπό το πρίσμα του συνολικού πλαισίου της υπόθεσης, το Δικαστήριο 
θεώρησε ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι κρίσιμα: (α) η εμφάνιση ενός από τους 
αστυνομικούς που είχαν εμπλακεί στην έρευνα στο εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα, (β) 
το γεγονός ότι η κατάθεση του αστυνομικού συνοδευόταν από σκηνές που έδειχναν τον 
προσφεύγοντα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στη σκηνή του εγκλήματος και (γ) 
το γεγονός ότι ο τύπος μπορούσε να βιντεοσκοπήσει την ανακατασκευή της σκηνής, να 
έχει πρόσβαση και να καταγράψει τη μαρτυρία του προσφεύγοντα στην αστυνομία, και 

 
209 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Karadağ v. Turkey, No. 12976/05, 29 Ιουνίου 2010, 
§§ 60-65. 
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να πάρει συνέντευξη από τον προσφεύγοντα για το έγκλημα για το οποίο διωκόταν. Το 
Δικαστήριο επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν παρείχε καμία εξήγηση για τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες ο τύπος είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στον τόπο του 
εγκλήματος και βιντεοσκόπησης της ανακατασκευής με τη συμμετοχή του 
προσφεύγοντα. Κατέληξε ότι οι αστυνομικές αρχές δεν έλαβαν κανένα μέτρο για να 
προστατεύσουν το τεκμήριο αθωότητας του προσφεύγοντα και δημιούργησαν ένα 
πλαίσιο ενοχοποίησής του, παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 6(2) της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 
Συνεντεύξεις τύπου οργανωμένες για να πληροφορήσουν το κοινό για την πρόοδο μιας 
ποινικής υπόθεσης επίσης αποτελούν ένα ειδικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να 
γίνουν αρνητικές δηλώσεις που εξετάζονται συχνά από το Δικαστήριο210. Από την 
άποψη αυτή, θα πρέπει πρώτα να υπογραμμιστεί για μια ακόμα φορά, ότι, λόγω του 
ενδιαφέροντος να προστατευτεί το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση, οι αρχές 
δεν εμποδίζονται να οργανώνουν τέτοιες συνεντεύξεις τύπου με σκοπό να παρέχουν 
πληροφόρηση και συνεχή ενημέρωση για ποινικές έρευνες σε εξέλιξη, αλλά πρέπει να 
το κάνουν με τη διακριτικότητα και την περίσκεψη που είναι αναγκαία προκειμένου να 
γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας211. 
 
Στην Y.B. v. Turkey, μια υπόθεση η οποία περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα προσβλητική 
παρουσίαση των προσφευγόντων, οι οποίοι ήταν ύποπτοι ως μέλη εγκληματικής 
οργάνωσης αλλά ακόμα δεν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους, το Δικαστήριο 
είχε την ευκαιρία να εξετάσει το θέμα σε βάθος. Κατέληξε ότι η συνέντευξη τύπου όπου 
τα εμπλεκόμενα άτομα παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν την 
ευκαιρία να τους φωτογραφήσουν, παραβιάζει το Άρθρο 6(2) 212. Το Δικαστήριο έκρινε 
ότι, αν και η δημοσίευση των φωτογραφιών των υπόπτων δεν αποτελεί από μόνη της 
παραβίαση του Άρθρου 6(2), οι ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης οδηγούσαν σε 
παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Ειδικότερα, οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν 
κατά την συνέντευξη τύπου κατέληξαν να κυκλοφορήσουν ευρέως ως μέρος της 
ειδησεογραφικής κάλυψης της σύλληψης του προσφεύγοντα, και, αν και τα ονόματα 
των εμπλεκόμενων ατόμων δεν αναφέρονταν στην επικοινωνία των αρχών με τα μέσα 

 
210 Μεταξύ άλλων: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Butkevičius v. Lithuania, 
No. 48297/99, 26 Μαρτίου 2002, §§ 50-52. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Lavents v. 
Latvia, No. 58442/00, 28 Νοεμβρίου 2002, § 122; European Court of Human Rights, Y.B. and others v. Turkey, 
Nos. 48173/99 and 48319/99, 28 October 2004, §§ 49, 51.  
211 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Allenet de Ribemont v. France, No. 15175/89, 7 
Αυγούστου 1996, § 38. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Karakaş and Yeşilırmak v. 
Turkey, No. 43925/985, 28 Ιουνίου 2005, § 50. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Peša v. 
Croatia, No. 40523/08, 8 Απριλίου 2010, § 149. 
212 Δείτε επίσης: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, News Verlags GmbH & Co. KG v. 
Austria, No. 31457/96, 11 Ιανουαρίου 2000, §§ 56-59. 
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ενημέρωσης, ο τρόπος που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου 
τα καθιστούσε εύκολα αναγνωρίσιμα, και τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια 
στον τύπο περιείχαν τα πραγματικά τους ονόματα. Το Δικαστήριο κατέληξε ότι, παρά 
το γεγονός ότι η αστυνομία δεν μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις ακόλουθες 
ενέργειες του τύπου, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να έχει επιδείξει την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών της ενεργειών χωρίς να θέσει σε κίνδυνο το 
τεκμήριο αθωότητας των προσφευγόντων213. 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ 

 
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε την έννοια μιας αρνητικής ή τοξικής εκστρατείας 
τύπου, η οποία βρίσκεται στα όρια του παραδεκτού υπό το Άρθρο 6(2). Αρχικά, πρέπει 
να επισημανθεί ότι η έννοια εφαρμόζεται σε δηλώσεις που μεταδίδονται από τα μέσα 
ενημέρωσης οι οποίες αποτελούν αυτολεξεί αναπαραγωγή ή με άλλο τρόπο άμεση 
αναφορά επίσημων πληροφοριών που δόθηκαν από εκπροσώπους της πολιτείας, και 
δεν αφορά σε δηλώσεις που έγιναν από ιδιώτες ή δημοσιογράφους. Όπως έχει 
αναφερθεί, το Δικαστήριο θεωρεί ότι οι τελευταίες δεν δημιουργούν θετική υποχρέωση 
της Πολιτεία για παροχή αποκατάστασης.  
 

Μια τοξική εκστρατεία τύπου μπορεί, ωστόσο, να 
επιδράσει αρνητικά στη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης 
επηρεάζοντας την κοινή γνώμη και να προσβάλει το 
τεκμήριο αθωότητας του προσφεύγοντα.  

 
Το Δικαστήριο έχει προσεκτικά υπογραμμίσει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία, 
αυστηρά σχόλια από τα μέσα ενημέρωσης είναι μερικές φορές αναπόφευκτα σε 
υποθέσεις για τις οποίες το ευρύ κοινό έχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον, 
συμπεριλαμβανομένων σχολίων για την ηθική του εμπλεκόμενου στις ποινικές 
διαδικασίες προσώπου214. Μια τοξική εκστρατεία τύπου μπορεί, ωστόσο, να επιδράσει 
αρνητικά στη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης επηρεάζοντας την κοινή γνώμη και να 
προσβάλει το τεκμήριο αθωότητας του προσφεύγοντα. Το τεκμήριο αθωότητας έχει 

 
213 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 
48319/99, 28 Οκτωβρίου 2004, §§ 46-48. 
214 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Viorel Burzo v. Romania, Nos. 75109/01 and 12639/02. 
30 Ιουνίου 2009, § 160. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Akay v. Turkey, No. 58539/00, 24 
Οκτωβρίου 2006. 
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ιδιαίτερη σημασία για την εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων σ’ αυτές τις 
υποθέσεις215.  
 
Ακολούθως, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι ο τύπος δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
συγκεκριμένα όρια, τα οποία αφορούν ιδιαίτερα στην προστασία του δικαιώματος στην 
ιδιωτικότητα των κατηγορούμενων προσώπων216. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι το 
κατηγορούμενο πρόσωπο έχει ομολογήσει το έγκλημα δεν αρκεί από μόνο του για να 
αφαιρέσει την προστασία του τεκμηρίου αθωότητας217. Περαιτέρω, αν και η 
δημοσίευση των φωτογραφιών των υπόπτων δεν παραβιάζει από μόνη της το τεκμήριο 
αθωότητας218 ούτε η λήψη φωτογραφιών από την αστυνομία δημιουργεί κάποιο σχετικό 
θέμα219, οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες τα μέσα ενημέρωσης προχώρησαν στην 
αναπαραγωγή των φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου και του 
συγκεκριμένου μέσου μέσω του οποίου μεταδόθηκαν, έχει οδηγήσει σε ευρήματα 
παραβίασης του Άρθρου 6(2) 220. 
 
Πρέπει να τονιστεί ότι, εάν υπάρχει μια τοξική εκστρατεία τύπου γύρω από μια δίκη, 
αυτό που είναι αποφασιστικής σημασίας δεν είναι οι υποκειμενικές ανησυχίες του 
υπόπτου αναφορικά με την απουσία προκατάληψης όπως απαιτείται στις ποινικές 
δίκες, παρότι κατανοητό, αλλά εάν, στις συγκεκριμένες συνθήκες της υπόθεσης, οι 
φόβοι του/της δικαιολογούνται αντικειμενικά221. Αυτό εφαρμόζεται σε εκτιμήσεις υπό 
το Άρθρο 6(1), καθώς και το Άρθρο 6(2) της Σύμβασης.  
 
Στην υπόθεση Mytyanin and Leonov v. Russia, ο προσφεύγων έθεσε ένα επιχείρημα ότι 
ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρέωση των δημόσιων αξιωματούχων 
καθώς και των εφημερίδων και των δημοσιογράφων – ιδίως όταν μεταδίδουν επίσημες 
πληροφορίες. Υποστήριξε επίσης ότι η Πολιτεία έχει μια θετική υποχρέωση σύμφωνα με 

 
215 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Axel Springer SE and RTL Television GmbH v. Germany, No. 
51405/12, § 40. 
216 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bédat v. Switzerland, No. 56925/08, 
29 Μαρτίου 2016, § 51. 
217 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Bédat v. Switzerland, No. 56925/08, 
29 Μαρτίου 2016, § 51. 
218 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 48173/99 and 48319/99, 
28 Οκτωβρίου 2004, § 47. 
219 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Mergen and others v. Turkey, Nos. 44062/09, 55832/09, 
55834/09. 55841/09 and 55844/09, 31 Μαΐου 2016, § 68. 
220 Δείτε για παράδειγμα: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Y.B. and others v. Turkey, Nos. 
48173/99 and 48319/99, 28 Οκτωβρίου 2004. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Rupa v. 
Romania (no. 1), No. 58478/00, 16 Δεκεμβρίου 2008, § 232.  
221 European Court of Human Rights, Włoch v. Poland, No. 27785/95, 19 October 2000; European Court of Human 
Rights, Daktaras v. Lithuania, No. 42095/98, 10 October 2000; European Court of Human Rights, Priebke v. Italy, No. 
48799/99, 7 March 2002; European Court of Human Rights, Butkevičius v. Lithuania, No. 48297/99, 26 March 2002; 
European Court of Human Rights, G.C.P. v. Romania, No. 20899/03, 20 December 2011; § 46; European Court of Human 
Rights, Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (No. 1), Noл 31411/07, 18 January 2011, §§ 37-40. 
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το Άρθρο 6(2) να εξασφαλίσει την προστασία αυτού του τεκμηρίου από παραβιάσεις 
των μέσων ενημέρωσης. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ως απαράδεκτο λόγω μη 
εξάντλησης των εθνικών ένδικων μέσων και του γεγονότος ότι τέθηκε έξι μήνες μετά 
την περίοδο που παρέχεται από το Άρθρο 35(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου222. Στο βαθμό που υπονοείται μια θετική υποχρέωση των Κρατών μελών 
σε σχέση με την πορεία των δηλώσεων οι οποίες μπορεί να μην ήταν αρνητικές όταν 
διατυπώθηκαν από δημόσιους αξιωματούχους αλλά στη συνέχεια να αποτέλεσαν μέρος 
μια τοξικής εκστρατείας τύπου, αυτή η ερώτηση μένει ακόμα να εξεταστεί στην ουσία 
της.  
 

  

 
222 European Court of Human Rights, Mityanin and Leonov v. Russia, Nos. 11436/06 and 22912/06, 7 May 2019, 
§ 103. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  
ΆΡΘΡΟΥ 6(2) 

 
Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με παραδείγματα από τη νομολογία του Δικαστηρίου με 
υποθέσεις που αφορούν στο τεκμήριο αθωότητας και το ρόλο των μέσων 
ενημέρωσης223.  
 
 

  

 
223 The list of examples is based on Vitkauskas, D. and Dikov, G. (2017), Protecting the right to a fair trial under 
the European Convention on Human Rights, a handbook for legal practitioners (2nd edition), Council of Europe.  

https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd
https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
δώ και χρόνια υπάρχει μια δύσκολη πράξη εξισορρόπησης στη μελέτη και 
συζήτηση των ορίων μεταξύ προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας, με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την προσωπική ελευθερία στο ένα άκρο και την 

εθνική ασφάλεια στο άλλο. Αυτό απαιτεί από τους διαμορφωτές της πολιτικής, τα κράτη 
και τους πολίτες να αποφασίσουν μέσω δημόσιας συζήτησης πόση ιδιωτικότητα και 
ελευθερία είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν για μεγαλύτερη ασφάλεια, ή τουλάχιστον 
για την αίσθηση της ενισχυμένης ασφάλειας. Αυτό το θέμα προέκυψε ιδιαίτερα πιεστικά 
μετά την 9/11 και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις υψηλού προφίλ σε όλη τη Δύση. Συχνά, 
τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Ευρώπη, τα μέσα ενημέρωσης έχουν 
διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσουν (ή να επιχειρήσουν να 
διασφαλίσουν) ότι το κράτος δεν υπερβαίνει τον εαυτό του όταν θεσπίζει μέτρα 
ασφαλείας και αντιτρομοκρατικά μέτρα – μέσω της ερευνητικής δημοσιογραφίας και 
δίνοντας μια διέξοδο για τη διάδοση διαρροών. Ωστόσο, τι συμβαίνει όταν αντί να 
φωτίζει τις υπερβολές της κυβέρνησης, η τέταρτη εξουσία υπερβάλλει ή δημιουργεί 
περαιτέρω προβλήματα; 
 
Για να δούμε αυτή την ερώτηση το κεφάλαιο αυτό θα εξετάσει τους τρόπους με τους 
οποίους τα μέσα ενημέρωσης και οι κυβερνήσεις έχουν εσφαλμένα θεωρήσει ή ακόμα 
και «δημιουργήσει» τρομοκράτες, προσπερνώντας τεκμήρια αθωότητας, όπως η 

Ε 
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υπόθεση του Richard Jewell και η βομβιστική επίθεση στο Εκατονταετές Ολυμπιακό 
Πάρκο το 1996. Θα εξετάσει επίσης περιπτώσεις όπου τα μέσα ενημέρωσης, ακούσια ή 
εσκεμμένα, ασκούν πίεση προκαλώντας τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να συλλάβουν 
ή να κρατήσουν υπόπτους προτού ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες όπως στην 
περίπτωση του Brandon Mayfield στις βομβιστικές επιθέσεις της Μαδρίτης το 2004. 
Επιπλέον, θα εξεταστούν με συντομία οι τρόποι με τους οποίους τα κοινωνικά δίκτυα 
όπως το Reddit και το Twitter έχουν δημιουργήσει σχετικά προβλήματα, όπως η 
εσφαλμένη αναγνώριση ενός ατόμου ως εμπλεκόμενου στη βομβιστική επίθεση της 
Βοστώνης το 2013. 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Τα μέσα ενημέρωσης έχουν για χρόνια διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην 
ενημέρωση των πολιτών αλλά και στη διαμόρφωση αφηγήσεων. Ιστορικά, έχουν παίξει 
πρωταρχικό ρόλο στο να χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου αλλά και αντιθέτως, στο να 
δίνουν τέλος σε πολέμους. Έχουν επίσης, δίκαια ή όχι, δημιουργήσει ήρωες και κακούς 
από καθημερινούς ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας έχει πάρει 
πολλές μορφές – από τους Πέντε του Central Park, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για το 
βιασμό και τη δολοφονία μιας γυναίκας στη Νέα Υόρκη και των οποίων τα προσωπικά 
στοιχεία δόθηκαν παράνομα στον τύπο και ακολούθησε μια ρατσιστικά φορτισμένη 
εκστρατεία των μέσων ενημέρωσης εναντίον τους που χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε 
σε μια ολοσέλιδη καταχώρηση σε εφημερίδα του Donald Trump το 1989 η οποία 
ξεκινούσε με κεφαλαία γράμματα με τις λέξεις: «Φέρτε πίσω τη θανατική ποινή» 224. 
Μέχρι μια δυσφημιστική εκστρατεία που ενορχηστρώθηκε από τον Πρόεδρο Grover 
Cleveland και τους υποστηρικτές του εναντίον ενός δημοσιογράφου, του E.J. Edwards, 
ο οποίος έγραψε και μετέδωσε σωστά μια μυστική ιατρική διαδικασία για την αφαίρεση 
ενός όγκου από την κορυφή του στόματος του Προέδρου.225. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
συζήτηση σ’ αυτό το κεφάλαιο δεν γίνεται για να κατηγορηθούν τα μέσα ενημέρωσης ή 
να διαιωνισθεί η αντίληψη ότι αποτελούν τον προμηθευτεί ‘πλασματικών ειδήσεων’, 
αλλά αντίθετα για να τονιστεί πώς τα μέσα ενημέρωσης διαμορφώνουν αντιλήψεις και 
να υπογραμμισθεί ότι μόλις η λάθος πληροφορία εισαχθεί στη δημόσια συζήτηση είναι 
δύσκολο να διορθωθεί.  
 
Το 2019, τριάντα χρόνια μετά την καταχώρηση και σχεδόν δύο δεκαετίες από την 
απαλλαγή των Πέντε του Central Park, ο Trump διατηρεί την αντίληψη ότι είναι ένοχοι 

 
224 Burns, S. (2011), Οι Πέντε του Central Park, Λονδίνο, Hodder & Stoughton.   
225 Algeo M. (2011), Ο Πρόεδρος είναι ένας Άρρωστος Άνδρας: Όταν ο Υποτιθέμενα Ενάρετος Grover 
Cleveland Επιβιώνει από ένα Μυστικό Χειρουργείο στη Θάλασσα και Δυσφημεί τον Γενναίο Δημοσιογράφο 
που Τόλμησε να Εκθέσει την Αλήθεια, Σικάγο, Chicago Review Press.   
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για το έγκλημα.226. Ενώ χρειάστηκαν εννέα χρόνια από το θάνατο του Cleveland και 24 
χρόνια από την ιατρική διαδικασία για να γράψει ένας από τους γιατρούς που 
συμμετείχαν στην επέμβαση ένα άρθρο στο οποίο παραδεχόταν ότι ο δημοσιογράφος, 
Edwards, λανθασμένα συκοφαντήθηκε καθώς είχε σωστά μεταδώσει την 
πληροφορία227. 
 
Αυτό καθιστά αναγκαίο τα μέσα ενημέρωσης να λειτουργούν υπεύθυνα, να 
ανταποκρίνονται στις ανακρίβειες και να αποφεύγουν τις αντιδραστικές αναφορές – οι 
οποίες καταστρέφουν αθώες ζωές και τη φήμη των εμπλεκομένων. Αυτό είναι ήδη ένα 
δύσκολο έργο, που έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο λόγω της ταχύτητας με την οποία τα 
νέα, και οι φήμες, διαδίδονται μέσα σ’ έναν ειδησεογραφικό κύκλο 24-ωρών. Αυτό το 
φαινόμενο έχει επιδεινωθεί με την έλευση του διαδικτύου και πιο πρόσφατα των 
κοινωνικών δικτύων όπου σχεδόν στιγμιαίες αντιδράσεις και γνώμες αναρτώνται από 
πολιτικούς, ειδικούς και το κοινό καθώς τα γεγονότα ξετυλίγονται. Αυτό έχει 
δημιουργήσει ένα τοπίο στα μέσα ενημέρωσης, όπου οι έκτακτες ειδήσεις συχνά έχουν 
μεγαλύτερη αξία από τις ακριβείς ειδήσεις – ειδικά στην περίπτωση των ιστοσελίδων 
διαφημιστικού περιεχομένου (‘clickbait’) και των κοινωνικών δικτύων, που βασίζονται 
σε συναισθηματικές αντιδράσεις για να φτάσουν στο κοινό και να προσελκύσουν 
διαδικτυακή κίνηση228.  

  

 
226 Ransom, J. (2019), Trump Will Not Apologize for Calling for Death Penalty Over Central Park Five, The 
New York Times, 18 Ιουνίου 2019.  
227 Keen, W.W. (1917), Οι Χειρουργικές Επεμβάσεις του Προέδρου Cleveland το 1893, Φιλαδέλφεια, George 
W. Jacobs & Co.  
228 Gardiner, B. (2015), You'll Be Outraged at How Easy It Was to Get You to Click on This Headline, Wired, 
12 Οκτωβρίου 2015.  

https://www.nytimes.com/2019/06/18/nyregion/central-park-five-trump.html
https://www.wired.com/2015/12/psychology-of-clickbait/
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Με τους νέους τρόπους πρόσβασης σε έξυπνα τηλέφωνα και το διαδίκτυο, οι ευκαιρίες 
να κυκλοφορήσουν ειδήσεις χωρίς τον έλεγχο μεγάλων ειδησεογραφικών 
πρακτορείων, παρακάμπτοντας εκδότες, ελεγκτές ειδήσεων και άλλους ιστορικούς 
θεματοφύλακες της πληροφορίας έχουν αυξηθεί229. Αυτό συμβαίνει ιδίως γιατί η 
χαλαρή χρήση του όρου «μέσα ενημέρωσης», η οποία μπορεί να έχει εφαρμογή σε ένα 
ευρύ φάσμα παικτών, από μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το CNN ή το BBC, μέχρι 
πολίτες δημοσιογράφους, που μπορεί να είναι ιδιώτες με λίγα περισσότερα από ένα 
τηλέφωνο και ένα κοντάρι αυτό-φωτογράφησης (selfie-stick), και οποιονδήποτε με 
λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα και άποψη. Ενώ αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ωφέλιμο, ιδίως εάν οι θεματοφύλακες είναι λιγότερο έντιμοι διαμεσολαβητές της 
πληροφορίας ή προσκολλημένοι σε μια πολιτική ομάδα ή κόμμα, όπως στην περίπτωση 
μερικών Ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ουγγαρία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Fox 
News, μπορεί να υπάρχουν συνέπειες για την ποιότητα και την ακρίβεια των 
πληροφοριών που μεταδίδονται. Αυτό γίνεται ολοένα πιο εμφανές στα κοινωνικά 
δίκτυα όπως φαίνεται στην υπόθεση, όπου χρήστες από τα κοινωνικά δίκτυα της 
ιστοσελίδας Reddit εργάστηκαν πυρετωδώς για να βρουν ποιος ήταν πίσω από τη 
βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013  για να εντοπίσουν μόνο 
εσφαλμένα έναν αθώο πολίτη230. Επιπλέον, όχι μόνο αυτά τα μαζικά πληκτρολόγια 
απέτυχαν να λύσουν την υπόθεση, αλλά κατηγόρησαν ένα νέο άνθρωπο που πρόσφατα 
απεβίωσε ότι διέπραξε μια απεχθή τρομοκρατική επίθεση. 
 

Oι κυβερνήσεις είναι πιο πρόθυμες να παραβλέψουν, 
ή να φτάσουν στα άκρα τους δικαστικούς κανόνες 
και το τεκμήριο αθωότητας, με φυλακές και «μαύρες 
τοποθεσίες» (“black sites”) να εγκαθιδρύονται στο 
εξωτερικό σε νομικά γκρίζες περιοχές επιτρέποντας 
στις δυνάμεις ασφαλείας να λειτουργούν με 
περισσότερη ευελιξία και λιγότερο έλεγχο.  

 
Αυτό είναι προβληματικό για πολλούς λόγους, καθώς το να κατηγορείσαι για ένα 
έγκλημα που ουδέποτε διέπραξες μπορεί να είναι μια τραυματική εμπειρία. Ωστόσο, 
λίγα εγκλήματα ή κατηγορίες είναι πιο σοβαρές από την τρομοκρατία ή από το να είσαι 

 
229 Giridharadas, A. (2011), The New Gatekeepers of Media, The New York Times, 8 Απριλίου 2011.  
230 Abad-Santos, A. (2013), Reddit's 'Find Boston Bombers' Founder Says 'It Was a Disaster' but 'Incredible', 
The Atlantic, 22 Απριλίου 2013.  

https://www.nytimes.com/2011/04/09/us/09iht-currents09.html
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/04/reddit-find-boston-bombers-founder-interview/315987/
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ύποπτος ως τρομοκράτης, και λίγα ξυπνούν τόσο φόβο και αποστροφή τόσο στο ευρύ 
κοινό όσο και στους διαμορφωτές της πολιτικής. Μερικοί από τους λόγους γι’ αυτό είναι 
ξεκάθαροι, όπως το ότι για τους περισσότερους ανθρώπους η τρομοκρατία είναι 
απεχθής και ακόμα και εκείνοι που είναι θετικά διακείμενοι στο σκοπό των 
τρομοκρατών μπορεί να έχουν σοβαρές αντιρρήσεις. Ακόμα και μέσα στους 
τρομοκρατικούς οργανισμούς υπάρχουν πικρές συζητήσεις για τους στόχους και το 
πόσο αποδεκτό είναι να σκοτώνεις πολίτες, αν και συνήθως λόγω στρατηγικών ή 
πολιτικών θεωρήσεων, παρά για ηθικούς λόγους231. Ως αποτέλεσμα, οι κυβερνήσεις 
είναι πιο πρόθυμες να παραβλέψουν, ή να φτάσουν στα άκρα τους δικαστικούς κανόνες 
και το τεκμήριο αθωότητας, με φυλακές και «μαύρες τοποθεσίες» (“black sites”) να 
εγκαθιδρύονται στο εξωτερικό σε νομικά γκρίζες περιοχές επιτρέποντας στις δυνάμεις 
ασφαλείας να λειτουργούν με περισσότερη ευελιξία και λιγότερο έλεγχο232. Επιπλέον, 
μετά την 9/11 και ιδίως στην Αμερική, το κοινό έχει, λίγο ως πολύ, αποδεχθεί την 
ανταλλαγή των ατομικών δικαιωμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια, ή τουλάχιστον μια 
αίσθηση ή μια υπόσχεση μεγαλύτερης ασφάλειας. Αυτό εκτείνεται από μικρές 
ανταλλαγές, όπως ο σωματικός έλεγχος στα αεροδρόμια και οι κανονισμοί για το τι 
επιτρέπεται στις πτήσεις, σε πολύ μεγαλύτερες, και μυστικά μέτρα, όπως οι 

 
231 Abrahms, M., Ward, M. and Kennedy, R. (2018), Explaining Civilian Attacks: Terrorist Networks, 
Principal-Agent Problems and Target Selection, σε: Perspectives on Terrorism, Τόμος 12, Τεύχος 1.  
232 Mayer, J. (2017), The Black Sites, The New Yorker, 13 Αυγούστου 2007.  

https://www.jstor.org/stable/pdf/26343744.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/26343744.pdf
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αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των διαρροών Snowden, οι οποίες 
εξέθεσαν το μέγεθος που η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να κατασκοπεύει τις ζωές 
τόσο των πολιτών της όσο και των μη-πολιτών233. 
 
Άλλες ανταλλαγές έχουν περιλάβει την αμφισβητήσιμη παράκαμψη του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, όπως η συνεχόμενη χρήση του Κόλπου του Γκουαντάναμο 
στην Κούβα ως κέντρο κράτησης τόσο για καταδικασμένους όσο και για ύποπτους 
τρομοκρατίας234, και η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για να 
σκοτώσουν άτομα στο εξωτερικό που θεωρούνται «τρομοκράτες» 235. Η συνεχιζόμενη 
χρήση των προαναφερθέντων μέτρων για πάνω από τρεις προεδρικές θητείες, σε 
συνδυασμό με την έλλειψη δημόσιας πίεσης για τη λήξη τέτοιων πρακτικών, 
υποδεικνύουν ότι υπάρχει τουλάχιστον κάποια σιωπηρή αποδοχή σκληρών και νομικά 
αμφισβητούμενων μέτρων ασφαλείας για υπόπτους τρομοκρατίας. 
 
Επιπρόσθετα, μετά την 9/11 και τις επιθέσεις στην Ευρώπη, η τρομοκρατία έχει γίνει 
μια απειλή για τη Δύση και έχει επιδράσει καταλυτικά στη χρήση, ή τη συζήτηση, 
δρακόντειων και επεμβατικών μέτρων ασφαλείας από τις κυβερνήσεις. Αυτό οφείλεται 
κατά ένα μέρος στον φόβο του «άλλου», και συγκεκριμένα των Μουσουλμάνων, που 
γίνονται αντιληπτοί ως διαφορετικοί από τους ηγεμονικούς λευκούς, Χριστιανούς 
Δυτικούς. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι κανένας πολιτικός δεν θέλει να αφήσει τον εαυτό 
του ανοιχτό στην πολιτική επίθεση τύπου Willie Horton που στοίχειωσε τον Michael 
Dukakis κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 1988, κατά την οποία 
κατακεραυνώθηκε ο Dukakis, ο οποίος υποστήριζε ένα πρόγραμμα αδειών για 
καταδίκους ως κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, ως ήπιο απέναντι στο έγκλημα, στη 
συνέχεια ενός βιασμού και επίθεσης που διαπράχθηκε από έναν κατάδικο που 
απολύθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αδειών. Έτσι, υποστηρίζοντας σκληρά 
μέτρα ασφαλείας οι πολιτικοί μπορούν να ξεπεράσουν πιθανά μελλοντικά προβλήματα 
και να εμφανιστούν σκληροί απέναντι στο έγκλημα. Αυτό έχει οδηγήσει σ’ ένα κλίμα, 
στο οποίο το κοινό, οι πολιτικοί και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου είναι περισσότερο 
πρόθυμοι να παρακάμψουν το τεκμήριο αθωότητας στο όνομα της γρήγορης 
δικαιοσύνης. 
  

 
233 Macaskill, G. and Dance, G. (2013), NSA Files: Decoded, The Guardian, 1 Νοεμβρίου 2013.  
234 Fletcher, L.E. and Stover, E. (2008), Guantánamo and Its Aftermath, Berkeley, Κέντρο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Διεθνής Νομική Κλινική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  
235 Meleagrou-Hitchens, A. (2020), Υποκίνηση: Δυτική Τζιχάντ του Anwar Al-Awlaki's, Cambridge, Harvard 
University Press.  
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RICHARD JEWELL 

 
Η υπόθεση του Richard Jewell είναι μοναδική γιατί ήταν ο πρώτος, και σωστά, που 
χαιρετίστηκε ως ήρωας από τα μέσα ενημέρωσης, για να αναγνωριστεί αργότερα ως 
πιθανός ύποπτος και γρήγορα να αναπτυχθεί μια νέα αφήγηση στην οποία ο Jewell ήταν 
ο κακός236. Εργαζόμενος σαν φρουρός ασφαλείας στην AT&T κατά τη διάρκεια των 
Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα, Georgiа, ο Jewell ήταν ο πρώτος που 
ειδοποίησε τις αρχές για ένα ασυνόδευτο ύποπτο στρατιωτικού-τύπου σακίδιο στο 
Εκατονταετές Ολυμπιακό Πάρκο237. Αυτός μαζί με έναν πράκτορα του Γραφείου 
Ερευνών της Georgiа εκκένωσαν 75 με 100 ανθρώπους από το πάρκο πριν την έκρηξη 
της βόμβας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος επιτόπου κι ένας άλλος να 
πεθάνει από καρδιακή προσβολή αμέσως μετά238. Θεωρήθηκε αμέσως μια πράξη 
εγχώριας τρομοκρατίας από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου με βάση το είδος της 
επίθεσης και το γεγονός ότι 30 λεπτά πριν την πυροδότηση κάποιος είχε καλέσει για να 

 
236 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, Φεβρουαρίου 1997.  
237 Sack, K. (1996), Bomb at the Olympics: The Overview; Olympics Park Blast Kills One, Hurts 111; Atlanta 
Games Go On, The New York Times, 28 Ιουλίου 1996.  
238 Coleman, N. (2019), How the Investigation Into Richard Jewell Unfolded, The New York Times, 13 
Δεκεμβρίου 2019.  
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προειδοποιήσει για το επικείμενο χτύπημα. 
 
Αμέσως μετά τη βομβιστική επίθεση, ο ρόλος που έπαιξε στην πραγματικότητα ο Jewell 
έλαβε λίγη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης ή τους φορείς επιβολής του νόμου. 
Ωστόσο, μετά από τρεις μέρες από την επίθεση γρήγορα η προσοχή εστιάστηκε σ’ αυτόν. 
Αρχικά, λόγω των ενεργειών του στην αναγνώριση του μηχανισμού και μετά αργότερα 
ως ύποπτος239. Καθώς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές και έδινε συνεντεύξεις σε 
εφημερίδες, ο τύπος χαιρέτιζε τον Jewell σαν ήρωα για τις πράξεις του, αλλά αυτό 
άλλαξε μόλις τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να μεταδίδουν ότι το Ομοσπονδιακό 
Γραφείο Ερευνών (FBI) υποψιαζόταν ότι ο ίδιος είχε τοποθετήσει τη βόμβα, σε μια 
προσπάθεια να σκηνοθετήσει μια ηρωική στιγμή. Αυτό είχε συμβεί και στο παρελθόν 
στο Λος Άντζελες όταν ένας αστυνομικός τοποθέτησε μια ψεύτικη βόμβα σ’ ένα 
λεωφορείο την οποία μετακίνησε, ισχυρίστηκε ότι αφόπλισε και αντιμετωπίστηκε ως 
ήρωας προτού εκτεθεί για την απάτη του με βάση ασυνέπειες στην ιστορία του240. Η 
Atlanta Journal-Constitution, μια σημαντική εφημερίδα στην Ατλάντα, δημοσίευσε μια 
ολοσέλιδη ιστορία, στην οποία χωρίς να αναφέρει πηγές, έφερε τον τίτλο ‘Το FBI 
υποπτεύεται ότι ο ‘Ήρωας’ Φρουρός μπορεί να έχει τοποθετήσει τη βόμβα’ και ότι 
ταίριαζε ‘με το προφίλ του μοναχικού βομβιστή’241. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι δεν 
υπήρχε ‘το προφίλ του μοναχικού βομβιστή’ το οποίο όμως παρουσιάστηκε ως γεγονός 
στο αναγνωστικό κοινό με τέτοιο τρόπο, που φαινόταν σαν να ήταν ένας δημοφιλής 
όρος, όπως το προφίλ ενός σειριακού δολοφόνου. 
 

«ο ανόητος» (“Una-doofus ) 

«παχύ, αποτυχημένο πρώην βοηθό σερίφη» 

«αρκετά για να τον συλλάβουν αμέσως τώρα, 
πιθανόν αρκετά για να ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά 
πάντα θέλεις να έχεις αρκετά για τον καταδικάσεις» 

 
  

 
239 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, Φεβρουάριος 1997.  
240 The New York Times (1984), Policeman, Hailed For Disarming A Bomb, Is Accused Of Planting It, The 
New York Times, 15 Αυγούστου 1984.  
241 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 Δεκεμβρίου 1996.  
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Μόλις αυτή η αφήγηση του «ήρωα βομβιστή» πήρε μορφή, το σπίτι που έμενε με τη 
μητέρα του κατακλύστηκε από δημοσιογράφους και φωτογράφους που παρέμεναν εκεί 
24/7 για τους επόμενους τρεις μήνες. Ενώ αυτό συνέβαινε, ολόκληρη η ζωή του 
εξετάστηκε ενδελεχώς, από τις αδυναμίες του ως αστυνομικός με υπερβάλλοντα ζήλο 
ως την οικογενειακή του ζωή και τις συνθήκες της ζωής του. Γελοιοποιήθηκε για το ότι 
ήταν 30αρης και ζούσε με τη μητέρα του, η νυχτερινή εκπομπή του Jay Leno 
αναφέρθηκε κοροϊδευτικά στον Jewell ως «ο ανόητος» (“Una-doofus”)242, και η 
εφημερίδα The New York Post τον αποκάλεσε έναν «παχύ, αποτυχημένο πρώην βοηθό 
σερίφη» 243. Ο παρουσιαστής Tom Brokaw δήλωσε στο εθνικό νυχτερινό δελτίο 
ειδήσεων ότι πιθανόν υπάρχουν «αρκετά για να τον συλλάβουν αμέσως τώρα, πιθανόν 
αρκετά για να ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά πάντα θέλεις να έχεις αρκετά για τον 
καταδικάσεις» 244. 
 
Αυτή η εκτενής και κατηγορηματική δημοσιότητα οδήγησε το κοινό να συμπεράνει ότι 
ο Jewell ήταν σαφώς ένοχος της βομβιστικής επίθεσης και ήταν μόνο θέμα χρόνου ώστε 
να ξεκαθαρίσουν τα νομικά εμπόδια προκειμένου να συλληφθεί και να διωχθεί για το 
έγκλημα. Αυτοί οι ισχυρισμοί στα μέσα ενημέρωσης βασίζονταν σε λίγα στοιχεία και 
ανώνυμες πηγές από το FBI, τα οποία δεν περιείχαν αποδεικτικά στοιχεία που τον 
συνέδεαν με το έγκλημα πέρα από τη θεωρία του ήρωα βομβιστή και το γεγονός ότι 
ήταν στον τόπο του εγκλήματος. Ακόμα κι αυτή η θεωρία βασιζόταν σε ισχνά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένης μιας παραπλανητικής συνέντευξης του FBI με τον Jewell, για 
την οποία το FBI αργότερα παραδέχθηκε ότι ήταν «ένα μεγάλο λάθος» 245, και το 
ιστορικό του καθώς και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες των δυνάμεων επιβολής του 
νόμου. Η έμφαση στον Jewell βρισκόταν επίσης σε ευθεία αντίθεση με τα γεγονότα και 
τη χρονοσειρά της υπόθεσης. Με την απειλή της βόμβας να έρχεται από ένα τηλεφωνικό 
θάλαμο τουλάχιστον 5 λεπτά μακριά από εκεί που η βόμβα είχε τοποθετηθεί ενώ ο 
Jewell βρισκόταν συνεχώς δίπλα στον αξιωματούχο του Γραφείου Ερευνών της 
Georgiа246. 
 
Παρόλα αυτά, ο Jewell υπέμεινε μια δημόσια δίκη από τα μέσα ενημέρωσης και μόνο 
μετά από τρεις μήνες ενημερώθηκε ότι δεν θεωρούνταν πλέον ύποπτος για την υπόθεση 
από το FBI. Μ’ αυτό τον τρόπο, τα μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν έναν κακοποιό 
βασισμένα σε μια αδύναμη πληροφορία που ακολουθούσε το FBI και παρουσιάζοντάς 
την στον κοινό σαν ο Jewell να είχε πιαστεί επ’ αυτοφώρω. Ωστόσο, τα μέσα 
ενημέρωσης δεν ήταν οι μοναδικοί διαχειριστές αυτής της αφήγησης, η κυβέρνηση 

 
242 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 Δεκεμβρίου 1996.  
243 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, Φεβρουαρίου 1997.  
244 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 Δεκεμβρίου 1996.  
245 Coleman, N. (2019), How the Investigation Into Richard Jewell Unfolded, The New York Times, 13 
Δεκεμβρίου 2019.  
246 Freeman, S. (1996), Presumed Guilty, Atlanta, 1 Δεκεμβρίου 1996.  
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έπαιξε ξεκάθαρα ένα ρόλο, πρώτα διαρρέοντας την πληροφορία στην εφημερίδα The 
Atlanta Journal-Constitution και στη συνέχεια εντείνοντας τη δημόσια έρευνα στον 
Jewell ως ύποπτο, το οποίο περιλάμβανε ένα καραβάνι από οχήματα του FBI που τον 
ακολουθούσαν όποτε έβγαινε απ’ το σπίτι του247. Επιπλέον, οι δυνάμεις επιβολής του 
νόμου ήταν τόσο προσηλωμένες στον Jewell ως ύποπτο που δεν έκαναν καμιά 
προσπάθεια να μετριάσουν τη φωτιά της χωρίς στοιχεία συζήτησης στα μέσα 
ενημέρωσης γύρω από την εμπλοκή του και επέτρεψαν ανεμπόδιστα να συνεχιστεί 
αυτό για μήνες. 

 
Ενώ πριν τη βομβιστική επίθεση ζούσε μια κανονική ζωή, μετά το συμβάν έζησε μια 
ζωή με κακή φήμη, από την οποία δεν μπορούσε να διαφύγει και δεν διέφυγε για 
χρόνια248. Λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος και του μεγέθους της δημοσιότητας 
που εστίασε στον Jewell ως τον βομβιστή, το όνομά του δέθηκε δια παντός με τη 
βομβιστική επίθεση στο Εκατονταετές Ολυμπιακό Πάρκο. Ακόμα και μετά τις δημόσιες 
απολογίες από κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού 
Εισαγγελέα Janet Reno, και αφού οι δυνάμεις επιβολής του νόμου εντόπισαν τον 
δράστη το 1998 και το 2003 τον συνέλαβαν και καταδικάστηκε ο πραγματικός 
βομβιστής, Eric Rudolph, για τη βομβιστική επίθεση στο Εκατονταετές Ολυμπιακό 

 
247 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, Φεβρουάριος 1997.  
248 Sack, K. (1997), A Man Cleared, but Not His Name, The New York Times, 26 Ιουλίου 1997.  
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Πάρκο και για τρεις ακόμα βομβιστικές επιθέσεις με στόχο δύο κλινικές αμβλώσεων 
και ένα λεσβιακό μπαρ249, παραμένει μια παρατεταμένη αμφιβολία σε κάποιους ότι ο 
Jewell δεν είναι αθώος αλλά απλά «μπορεί να είναι αθώος» 250. 
 

BRANDON MAYFIELD 

 
Τα μέσα ενημέρωσης έπαιξαν ένα μικρό, αλλά σημαντικό, ρόλο στην υπόθεση του 
Brandon Mayfield, ο οποίος φερόταν να έχει βοηθήσει ή να έχει συμπράξει με τους 
υπεύθυνους των βομβιστικών επιθέσεων στα τρένα στη Μαδρίτη το 2004. Αυτή τη φορά 
τα μέσα ενημέρωσης δεν δημιούργησαν ένα αφήγημα γύρω από τον Mayfield αλλά αντί 
αυτού αποτέλεσαν τον τυχαίο καταλύτη για την βιαστική κράτησή του βασισμένη σε 
αμφισβητήσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Ήταν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου που 
θεωρούσαν ότι είχαν βρει τον υπεύθυνο και αντί να επανεκτιμήσουν τις υποθέσεις τους 
υπό το φως των αποδεικτικών στοιχείων, ή της απουσίας τους, προχώρησαν στη δίωξή 
του και, μ’ αυτό τον τρόπο, ο Mayfield ήταν ένας αθώος άνδρας που θεωρήθηκε ένοχος 
στη βάση ενός αριθμού παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πίστης του και της 
συμμετοχής του στην τοπική Μουσουλμανική κοινότητα. 

 
249 Belew, K. (2018), Φέρτε τον Πόλεμο Σπίτι: Το Κίνημα της Λευκής Δύναμης και η Παραστρατιωτική 
Αμερική, Cambridge, Harvard University Press.  
250 Brenner, M. (1997), American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, Vanity Fair, Φεβρουάριος 1997.  
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Στις 11 Μαρτίου 2004, μια ομάδα ριζοσπαστών Ισλαμιστών που εργάζονταν 
ανεξάρτητα, αλλά εμπνέονταν από την al-Qaeda, πυροδότησαν δέκα βόμβες σε σακίδια 
και μικρές τσάντες σε τέσσερα τρένα στη Μαδρίτη, σκοτώνοντας πάνω από 190 
ανθρώπους251. Αυτές οι επιθέσεις αποτέλεσαν την πιο θανατηφόρα τρομοκρατική 
επίθεση στην Ισπανία και την πιο θανατηφόρα στην Ευρώπη από τη βομβιστική επίθεση 
του Lockerbie το 1988, και ξεκίνησε ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες. 
Αρχικά υπήρχε η σκέψη ότι η ΕΤΑ, η αυτονομιστική ομάδα των Βάσκων, ήταν πίσω από 
τις επιθέσεις πριν να μετατοπιστεί κάπως η προσοχή στον Ισλαμικό εξτρεμισμό μετά 
την ανακάλυψη ενός κλεμμένου μικρού φορτηγού από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου 
τη μέρα των επιθέσεων, το οποίο περιείχε πυροκροτητές και μια κασέτα με στίχους του 
Κορανίου252. Αυτή η σύνδεση με τον Ισλαμικό εξτρεμισμό σημαδεύτηκε τόσο από ένα 
γράμμα και αργότερα από μια δήλωση που έγινε από υποστηρικτές της al-Qaeda, που 
διεκδίκησαν την ευθύνη για την επίθεση. Ωστόσο, πολλοί στο χώρο της επιβολής του 
νόμου το αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό, καθώς είχε γίνει από καιρό της μόδας να 
διεκδικούν τρομοκρατικές ομάδες την ευθύνη για επιθέσεις, στις οποίες δεν είχαν 
καμία εμπλοκή ή γνώση με σκοπό να λάβουν δημοσιότητα, να αυξήσουν την 
υποστήριξή τους και να εμφανιστούν πιο ισχυρές ή ικανές253. 
 
Ως το τέλος Μαρτίου, έγινε ξεκάθαρο στις δυνάμεις επιβολής του νόμου ότι πίσω από 
τη βομβιστική επίθεση ήταν Ισλαμιστές εξτρεμιστές. Πάνω από δώδεκα ύποπτοι, με 
κάποια σύνδεση με την al-Qaeda ή την ομάδα Μαροκινή Ισλαμιστική Ομάδα Μάχης, που 
συνεργαζόταν με την al-Qaeda, συνελήφθησαν τις εβδομάδες μετά τις επιθέσεις254. Σε 
αυτούς περιλαμβάνονται πέντε άτομα που συνελήφθησαν δύο μέρες μετά τις επιθέσεις, 
οι οποίοι συνδέονταν με τις επιθέσεις μέσω προπληρωμένων τηλεφωνικών καρτών που 
βρέθηκαν στα σακίδια που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Επιπλέον, αυξάνοντας 
τους φόβους και τις εντάσεις, στις 2 Απριλίου μια άλλη βόμβα παρόμοια με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της Μαδρίτης βρέθηκε στις ράγες μιας 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης255. Και την 
επόμενη μέρα, επτά ύποπτοι τρομοκράτες πυροδότησαν εκρηκτικά σκοτώνοντας τους 
εαυτούς τους και έναν αστυνομικό καθώς η Ισπανική αστυνομία επιχείρησε να τους 
συλλάβει συνδέοντάς τους με τις βομβιστικές επιθέσεις στα τρένα της Μαδρίτης256.  

 
251 Hoffman, B. (2006), Μέσα στην τρομοκρατία, New York, Columbia University Press.  
252 Sciolino, E. (2004), Spain Struggles to Absorb Worst Terrorist Attack in Its History, The New York Times, 
11 Μαρτίου 2004.  
253 Hoffman, A.M. (2010), Voice and silence: Why groups take credit for acts of terror, σε: Journal of Peace 
Research, Τόμος 47, Τεύχος 5. Chou, S. (2017), There’s no evidence linking the Las Vegas attack to ISIS. So 
why did the group claim responsibility?, The World, 3 Οκτωβρίου 2017.  
254 Reinares, F. (2012), The Evidence of Al-Qa`ida’s Role in the 2004 Madrid Attack, in CTC Sentinel, Volume 
5, Issue 3.  
255 Fuchs, D (2004), Bomb Is Found on Spanish Rail Line, The New York Times, 2 April 2004.  
256 Reinares, F. (2012), The Evidence of Al-Qa`ida’s Role in the 2004 Madrid Attack, in CTC Sentinel, Τόμος 
5, Τεύχος 3.  
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Την ίδια μέρα της επίθεσης, η Ισπανική Εθνική Αστυνομία έστειλε δύο δακτυλικά 
αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κλεμμένο φορτηγάκι στην Interpol, η οποία στην 
συνέχεια έστειλε εικόνες των αποτυπωμάτων στο FBI για να επισπεύσει τη διαδικασία 
αναγνώρισης257. Αφού προχώρησε σε μεγαλύτερη ανάλυση των αποτυπωμάτων το FBI 
άρχισε να περιορίζει τις πιθανές αντιστοιχίες δακτυλικών αποτυπωμάτων, εστιάζοντας 
σε ένα που βρέθηκε στη βάση δεδομένων εγκληματιών, το οποίο αποφάσισαν ότι 
ταίριαζε με ένα από τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στη Μαδρίτη. Αυτό το συμπέρασμα 
επιβεβαιώθηκε από έναν εσωτερικό έλεγχο της διαδικασίας, αν και κάποιοι σημείωσαν 
ότι υπήρχαν τόσο ομοιότητες όσο και αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των 
αποτυπωμάτων. Ωστόσο, οι εξεταστές απέδωσαν μερικές από αυτές τις διαφορές στο ότι 
ήταν αποτύπωμα κάποιου άλλου ή ότι ήταν από διαφορετικό τμήμα του δακτύλου258. 

 
Στη βάση αυτών των ευρημάτων, το FBI ξεκίνησε 24-ωρη παρακολούθηση του πολίτη 
των ΗΠΑ Brandon Mayfield, ενός δικηγόρου που ασχολούνταν με το μεταναστευτικό 
και οικογενειακά θέματα, ο οποίος έμενε στο Portland, OR, οκτώ μέρες μετά τις 
επιθέσεις της Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το FBI ξεκίνησε να 

 
257 Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή (2006), A Review of the FBI's Handling of 
the Brandon Mayfield, Washington DC, Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.  
258 Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή (2006), A Review of the FBI's Handling of 
the Brandon Mayfield, Washington DC, Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.   
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μαθαίνει περισσότερα για τον Mayfield, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας του στο 
στρατό από το 1985 ως το 1994, ότι η γυναίκα του ήταν πολιτογραφημένη πολίτης των 
ΗΠΑ γεννημένη στην Αίγυπτο, ότι είχε ασπαστεί το Ισλάμ, και ότι ο Mayfield είχε 
εκπροσωπήσει τον Jeffrey Battle, ο οποίος ήταν στη φυλακή για συνωμοσία με σκοπό 
να βοηθήσει τους Ταλιμπάν, σε μια υπόθεση επιμέλειας παιδιού259. Επιπρόσθετα, 
έμαθαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο Mayfield είχε ταξιδέψει 
πρόσφατα στο εξωτερικό.  
 
Ωστόσο, φοβούμενοι κι άλλες επιθέσεις και πιστεύοντας ότι ο Mayfield ήταν ένας 
«πράκτορας» τρομοκρατικής οργάνωσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλε μια 
σχετική αίτηση στο Δικαστήριο Εποπτείας Ξένων Πληροφοριών (FISA) ζητώντας να 
εγκριθεί η μυστική παρακολούθηση του Mayfield και έρευνες στο σπίτι και το γραφείο 
του για τεκμηριωμένα στοιχεία260. Ήταν αυτή την περίοδο που το FBI ανησυχούσε ότι 
η ταυτότητα του Mayfield θα διέρρεε καθώς οι πληροφορίες για την υπόθεση 
κυκλοφορούσαν ανάμεσα στις κυβερνητικές υπηρεσίες και αποστέλλονταν στην 
Interpol. Ο φόβος ήταν ότι αν η ταυτότητά του διέρρεε και αποτελούσε μέρος ενός 
«δεύτερου κύματος τρομοκρατικών επιθέσεων με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες» θα 
προκαλούσε τη φυγή του ή θα συνέχιζε να δουλεύει μυστικά261. Αυτός ο φόβος εμπόδισε 
το FBI να επισπεύσει την έρευνα στον Mayfield και να αξιοποιήσει τις μυστικές έρευνες 
στο σπίτι και το γραφείο του. Νωρίς τον Απρίλιο το FBI απέστειλε πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αποτυπωμάτων, στην Ισπανική Εθνική 
Αστυνομία που απάντησε στο FBI ότι δεν ταίριαζαν τα αποτυπώματα του Mayfield με 
αυτά της Μαδρίτης262. 
 
Καθώς η παρακολούθηση του Mayfield συνεχιζόταν, άρχισε να προσέχει ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά, ότι είχαν μετακινηθεί περσίδες και υπήρχε ένα ίχνος από παπούτσι στο 
σαλόνι του μεγαλύτερο από όσους έμεναν στο σπίτι263. Ως αποτέλεσμα, ο Mayfield 
άρχισε να κάνει σαφές ότι γνώριζε ότι τον παρακολουθούσαν και τον ακολουθούσαν, 
οδηγούσε μέσα σε παρκινγκ και περίμενε ενώ στη συνέχεια έφευγε και έκανε 
αναστροφή για να απομακρυνθεί γρήγορα με το αυτοκίνητο. Αυτή την εποχή οι έρευνες 
απέδιδαν λίγα στοιχεία αναφορικά με την ευθεία εμπλοκή του στις βομβιστικές 
επιθέσεις της Μαδρίτης, αφού δεν είχε καν διαβατήριο σε ισχύ. Θεωρήθηκε ότι είχε 

 
259 Kershaw, S. and Lichtblau, E. (2004), Bomb Case Against Lawyer Is Rejected, The New York Times, 25 
Μαΐου 2004.  
260 Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή (2006), A Review of the FBI's Handling of 
the Brandon Mayfield, Washington DC, Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.  
261 Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή (2006), A Review of the FBI's Handling of 
the Brandon Mayfield, Washington DC, Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ. 
262 Kershaw, S., Lichtblau, E., Fuchs, D. and Bergman, L. (2004), Spain and U.S. at Odds on Mistaken Terror 
Arrest, The New York Times, 5 Ιουνίου 2004.  
263 Kershaw, S. and Lichtblau, E. (2004), Bomb Case Against Lawyer Is Rejected, The New York Times, 25 
Μαΐου 2004.  
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ακουμπήσει την τσάντα πριν αυτή μεταφερθεί στη Μαδρίτη ή λόγω έλλειψης στοιχείων, 
ήταν ένας «άγνωστος συμμετέχων» 264. 
 
Χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, δεν υπήρχε λόγος να συλληφθεί ο Mayfield, έτσι το FBI 
σχεδίασε να συνεχίσει την παρακολούθηση. Αυτό άλλαξε ωστόσο, στις 4 Μαΐου, όταν 
ένας δημοσιογράφος κάλεσε την Madrid Legat ρωτώντας για έναν Αμερικάνο του 
οποίου τα αποτυπώματα είχαν συνδεθεί με τις βομβιστικές επιθέσεις της Μαδρίτης. 
Φοβούμενο για μια διαρροή στα μέσα ενημέρωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει τη 
φυγή του Mayfield, το FBI ξεκίνησε να αναζητά τρόπους για να χειριστεί την 
κατάσταση, λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων με τα οποία φερόταν ότι ήταν 
συνδεδεμένος και τη συμπεριφορά του που έδειχνε ότι γνώριζε ότι ήταν υπό 
παρακολούθηση και υπήρχε υψηλός κίνδυνος φυγής. Επιπρόσθετα, λόγω της έλλειψης 
στοιχείων, δεν υπήρχε δυνατότητα να ασκήσουν δίωξη κατά του Mayfield για κάποιο 
έγκλημα. Έτσι, το FBI επιδίωξε να τον κάνει να συνεργαστεί σε μια συνέντευξη και αν 
αυτό δεν γινόταν να εκδώσουν ένταλμα για ουσιώδη μάρτυρα, το οποίο θα επέτρεπε 
στις δυνάμεις επιβολής του νόμου να τον κρατήσουν στη βάση ότι ο Mayfield είχε 
πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση των βομβιστικών επιθέσεων της Μαδρίτης. Αφού 
τον προσέγγισαν πράκτορες του FBI, που του έκαναν γνωστή την ταυτότητά τους, ο 
Mayfield αρνήθηκε να μιλήσει μαζί τους και έτσι οδηγήθηκε σε κράτηση στις 6 Μαΐου 
και πέρασε τις επόμενες δύο εβδομάδες στο Κέντρο Κράτησης του Multnomah County 
στο Πόρτλαντ προτού απολυθεί μετά από την απόρριψη της υπόθεσής του από ένα 
δικαστή. 
 
Ενώ το αρχικό σχέδιο του FBI ήταν να τον παρακολουθήσουν μέχρι τον Ιούνιο και μετά 
να τον προσεγγίσουν, η ανησυχία για τη διαρροή στα μέσα ενημέρωσης οδήγησε τις 
δυνάμεις επιβολής του νόμου να τον κρατήσουν σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα. Αυτό δεν 
επέτρεψε στους ερευνητές να έχουν πραγματική πρόσβαση στην κατάσταση όπως 
εξελισσόταν και αντί αυτού τους έβαλε στη θέση είτε να κρατήσουν άμεσα ένα άτομο ή 
να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα ίχνη του και να έχουν ένα πραγματικό μέλος μια 
τρομοκρατικής συνωμοσίας να διαφεύγει. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος που ρωτούσε για 
τον Mayfield δεν ήταν κακοήθης ούτε κινούνταν εκτός ορίων, ζητούσε να επιβεβαιώσει 
πληροφορίες που είχαν λάβει από μια πηγή που ποτέ δεν αναγνωρίστηκε. Ως διακινητής 
πληροφοριών, τα μέσα ενημέρωσης θα έπρεπε να ερευνούν τέτοιες διαρροές, ωστόσο, 
σ’ αυτή την περίπτωση, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέσα ενημέρωσης και τις 
δυνάμεις επιβολής του νόμου δημιούργησε πίεση στις δεύτερες να δράσουν γρήγορα 
πριν συμβούν άλλες διαρροές ή δημοσιοποίηση του γεγονότος. Αυτό ακολούθως 
οδήγησε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να κρατήσουν τον Mayfield χωρίς στοιχεία, 
εκτός από ένα ταίριασμα δακτυλικού αποτυπώματος αμφισβητούμενης εγκυρότητας, 

 
264 Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή (2006), A Review of the FBI's Handling of 
the Brandon Mayfield, Washington DC, Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.  
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με αποτέλεσμα να κρατηθεί και να κατηγορηθεί ως μέλος μιας τρομακτικής 
τρομοκρατικής επίθεσης265. 

 
Για την υπόθεση Mayfield, μια από τις μεγαλύτερες απορίες είναι: θα είχε εξελιχθεί έτσι 
η υπόθεση αν δεν ήταν Μουσουλμάνος; Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή, που 
διεξήγαγε ανασκόπηση του χειρισμού της έρευνας από το FBI, βρήκε ότι η θρησκεία 
του δεν έπαιξε ρόλο στο αρχικό ταίριασμα του αποτυπώματος, καθώς οι εξεταστές δεν 
ήξεραν τίποτα σχετικά με το σε ποιους ανήκαν τα σχετικά αποτυπώματα. Ωστόσο, μόλις 
αναγνωρίστηκε και έγινε έρευνα στο παρελθόν του φαίνεται ότι το αποτύπωμα 
θεωρούνταν να ταιριάζει με του Mayfield σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου 
των ΗΠΑ, ακόμα και όταν η Ισπανική αστυνομία διατύπωσε τη διαφωνία της266. 
Ακολούθως, είναι πιθανό η προκατάληψη επιβεβαίωσης των ίδιων των ερευνητών να 
έπαιξε ρόλο– ήταν ένας Μουσουλμάνος άνδρας που είχε υπερασπιστεί έναν θετικά 
διακείμενο στους εξτρεμιστές και είχε προηγούμενη επαφή με ύποπτους τρομοκράτες 
μέσω της λατρείας στο ίδιο τζαμί, έτσι φαινόταν πολύ μεγάλη σύμπτωση για τους 
ερευνητές ότι αυτό το αποτύπωμα βρέθηκε σε μια τσάντα που χρησιμοποιήθηκε σε μια 
τρομοκρατική επίθεση267. Η ανασκόπηση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα 

 
265 Spinney, S. (2006), Science in court: The fine print, Nature, 17 Μαρτίου 2010.  
266 Reese, E.J. (2012), Techniques for Mitigating Cognitive Biases in Fingerprint Identification, in: UCLA Law 
Review, Τόμος 59.  
267 Smalarz, L., Madon, S., Yang, Y., Guyll, M. and Buck, S. (2016), The perfect match: Do criminal stereotypes 
bias forensic evidence analysis?, σε: Law and Human Behavior, Τόμος 40, Τεύχος 4. 
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παραδέχεται τα παραπάνω όταν αναφέρει ότι εάν το αποτύπωμα ήταν κάποιου χωρίς 
αυτό το παρελθόν θα είχε κατά πάσα πιθανότητα εξεταστεί με περισσότερη προσοχή 
και σκεπτικισμό268. 
 

Η ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗ 

 

 
Ενώ η υποτιθέμενη ενοχή του Richard Jewell προήλθε από το γεγονός ότι οι δυνάμεις 
επιβολής του νόμου εξέταζαν την πιθανή εμπλοκή του στη βομβιστική επίθεση στο 
Εκατονταετές Ολυμπιακό πάρκο που πυροδοτήθηκε από την κάλυψη από τα μέσα 
ενημέρωσης, που τον εμφάνιζαν ως ένοχο, και ο Brandon Mayfield θεωρήθηκε ένοχος 
ως συνεργός στις βομβιστικές επιθέσεις της Μαδρίτης από τις δυνάμεις επιβολής του 
νόμου παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, η υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης 
της Βοστώνης δεν αφορά τις δυνάμεις επιβολής του νόμου ή τα γνωστά μέσα 
ενημέρωσης, αλλά τη δίκη από τα κοινωνικά δίκτυα, που αξιοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού εναντίον των δραστών σε μια προσπάθεια να 
συγκεντρωθούν πληροφορίες από το κοινό για την αναγνώριση των βομβιστών. Αντί 

 
268 Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή (2006), A Review of the FBI's Handling of 
the Brandon Mayfield, Washington DC, Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.  
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αυτού είχαμε τη λανθασμένη αναγνώριση ενός νεαρού φοιτητή πανεπιστημίου, ο 
οποίος είχε χαθεί σαν να έλαβε μέρος στις επιθέσεις, αποκαλύπτοντας στοιχεία γι’ αυτόν 
και παρενοχλώντας την οικογένειά του με την κατηγορία ότι ανάθρεψε έναν 
τρομοκράτη. 
 
Χρησιμοποιώντας δύο αυτοσχέδιες βόμβες πίεσης σε σακίδια, οι αδελφοί Tsarnaev, 
Dzhokhar και Tamerlan, σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες 
στον Μαραθώνιο της Βοστώνης στις 15 Απριλίου 2013. Μετά την επίθεση, οι δράστες 
ήταν άγνωστοι ενώ ήταν σαφές στις δυνάμεις επιβολής του νόμου ότι επρόκειτο για 
τρομοκρατική επίθεση που πιθανόν πραγματοποιήθηκε από ένα μοναχικό-δράστη ή μια 
μικρή ομάδα καθώς καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη της269. Χωρίς υπόπτους ή 
συγκεκριμένα στοιχεία, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου ζήτησαν από το κοινό να 
στείλει οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή βίντεο είχαν τραβηχτεί στο σημείο της επίθεσης 
και κάλεσαν οποιονδήποτε είχε πληροφορίες να τις καταθέσει. Ως αποτέλεσμα, οι 
πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, και ειδικά το Reddit, άρχισαν να διατρέχουν 
φωτογραφίες και βίντεο του μαραθωνίου σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσουν 
παρόμοια σακίδια στην περιοχή270. 
 
Καθώς απ’ όλα τα σημεία του διαδικτύου άρχισαν να καταφτάνουν εικόνες στο 
r/FindBostonBombers, μια αφοσιωμένη υπο-ομάδα του reddit ή κοινότητα για να 
συζητούν οι χρήστες τη βομβιστική επίθεση, η άντληση πληροφοριών από το πλήθος 
απέδωσε κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ωφελήσουν τις δυνάμεις επιβολής 
του νόμου, όπως μια καθαρή φωτογραφία ενός άνδρα με άσπρο καπέλο που 
αναφέρθηκε από το FBI ως Ύποπτος 2 (Dzhokhar). Ωστόσο, μόλις αυτή η φωτογραφία 
άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ξεκίνησε μια προσπάθεια να μπει ένα όνομα στο 
πρόσωπο με κάποιους στο Reddit να ισχυρίζονται ότι γνώριζαν την ταυτότητα του 
Υπόπτου 2271. Η πιο διαβόητη συνέχεια ήταν ότι κάποιος έθεσε το ερώτημα «εάν ο 
αγνοούμενος φοιτητής από το Πανεπιστήμιο Brown ήταν ο Ύποπτος 2». Στην ίδια 
ανάρτηση συμπεριλήφθηκε το όνομα του υπόπτου το οποίο αποδεδειγμένα ξεκίνησε 
μια πυρκαγιά από εικασίες, με την οικογένεια του αγνοούμενου φοιτητή να 
κατακλύζεται με διαδικτυακή παρενόχληση, ρητορική μίσους και απειλές272. Αυτές οι 
εικασίες δεν παρέμειναν περιορισμένες ενός του Reddit αλλά σύντομα διαδόθηκαν και 
σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter και το Facebook, ενώ στη συνέχεια και τα 

 
269 Seelye, K.S., Schmitt, E. and Shane, S. (2013), Boston Bombs Were Loaded to Maim, The New York Times, 
16 Απριλίου 2013.  
270 Abad-Santos, A. (2013), Reddit and 4Chan Are on the Boston Bomber Case, The Atlantic, 17 Αοριλίου 
2013.  
271 Nhan, J., Huey, L. and Broll, R. (2017), Digilantism: An Analysis of Crowdsourcing and the Boston 
Marathon Bombings, σε: The British Journal of Criminology, Τόμος 57, Τεύχος 2. 
272 Greenfield, R. (2017), How Reddit Fueled the Scanner-Happy Media to Out Innocent Boston 'Suspects', 
The Atlantic, 19 Απριλίου 2013. 
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παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κοιτούν αυτή τη σύνδεση. 
 
Φυσικά, ο σπουδαστής δεν είχε καμιά εμπλοκή στη βομβιστική επίθεση, ήταν 
αγνοούμενος για πάνω από ένα μήνα και είχε αυτοκτονήσει μέσα σ’ αυτό το χρονικό 
διάστημα, με τη σωρό του να εντοπίζεται 8 μέρες μετά τη βομβιστική επίθεση στο 
Μαραθώνιο. Ωστόσο, ήταν αρκετό για το Reddit να μοιάζει κάπως με τον Ύποπτο 2 για 
να ισχυρίζονται ότι είχαν λύσει την υπόθεση. Αυτού του είδους η διαδικτυακή 
δικαιοσύνη του πλήθους δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να οδηγήσει σε θετική αλλαγή273. Ωστόσο, στην περίπτωση της βομβιστικής επίθεσης 
της Βοστώνης δεν ήταν μόνο τοξική αλλά και αντιπαραγωγική, οδηγώντας τις δυνάμεις 
επιβολής του νόμου να δημοσιοποιήσουν φωτογραφίες των αδερφών Tsarnaev με 
σκοπό να καταπνίξουν το ανθρωποκυνηγητό και τη λανθασμένη πληροφόρηση που 
διακινούνταν διαδικτυακά στα κοινωνικά δίκτυα274. Αυτό υπογραμμίζει ένα από τα 
γνωστά προβλήματα των κοινωνικών δικτύων, το πόσο εύκολο είναι να διαδοθεί μια 
λανθασμένη πληροφορία και ότι με αρκετά retweets και ‘μου αρέσει’ ο καθένας μπορεί 
να είναι ένοχος για οτιδήποτε. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έτσι, υπάρχει συχνά μια ασυνείδητη σύνδεση ή 
υπόθεση του κοινού ότι αυτοί που συνελήφθησαν ή 
συνδέθηκαν με την τρομοκρατία είναι ένοχοι.  

 
Πολύ συχνά τρομοκράτες συλλαμβάνονται αμέσως μετά την επίθεση ή κατά τη διάρκεια 
της επίθεσης, από τον Anders Breivik στον Brenton Tarrant οπότε είναι ξεκάθαρο ότι 
είναι ένοχοι για τα εγκλήματά τους και το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί ένα ξεχασμένο 
ζήτημα για το κοινό και λίγο περισσότερο από μια νομική τυπικότητα μέχρι να 
μπορέσει να ασκηθεί δίωξη για τα εγκλήματά τους. Έτσι, υπάρχει συχνά μια ασυνείδητη 
σύνδεση ή υπόθεση του κοινού ότι αυτοί που συνελήφθησαν ή συνδέθηκαν με την 
τρομοκρατία είναι ένοχοι. Με φωνές για γρήγορη και συχνά σκληρή δικαιοσύνη 
αμέσως μετά τα συμβάντα απαιτούνται προσεκτικές και μετρημένες αποκρίσεις και 

 
273 Myles, D., Benoit-Barné, C. and Millerand, F. (2020), ‘Not your personal army!’ Investigating the 
organizing property of retributive vigilantism in a Reddit collective of websleuths, σε: Information, 
Communications & Society, Τόμος 23, Τεύχος 3. 
274 Simpson, C. (2013), F.B.I. Released the Tsarnaevs' Photos Because of Reddit and the Post, The Atlantic, 
21 Απριλίου 2013. 
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αντιδράσεις από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και τα μέσα ενημέρωσης. Και ενώ τα 
μέσα ενημέρωσης δεν δεσμεύονται από το τεκμήριο αθωότητας, πέρα από αστικές 
αξιώσεις για δυσφήμιση, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ρόλο τους στη διαμόρφωση 
αφηγημάτων και στην αλλαγή αντιλήψεων. 
 
Αν και οι τρεις αυτές υποθέσεις είναι ακραίες περιπτώσεις, είναι σημαντικές για να μας 
θυμίζουν το ρόλο και τη δύναμη των μέσων ενημέρωσης, των δυνάμεων επιβολής του 
νόμου και των κοινωνικών δικτύων. Για τον Jewell τα μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν 
ένα κακοποιό χωρίς αποδείξεις και πούλησαν την ιστορία σαν αληθινή στο κοινό 
βασισμένα σε υποθέσεις. Ενώ ο Mayfield θεωρήθηκε ένοχος από την κυβέρνηση στη 
βάση ενός αποτυπώματος και παρότι τα αποδεικτικά στοιχεία έδειχναν ότι δεν είχε 
εμπλοκή. Στην περίπτωση της βομβιστικής επίθεσης της Βοστώνης τα κοινωνικά δίκτυα 
έδρασαν σας όχλος, παρενοχλώντας και δαιμονοποιώντας έναν αθώο πολίτη με βάση 
την πεποίθηση ότι έμοιαζε σαν τον ένα ύποπτο στη φωτογραφία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
ατά την τελευταία δεκαετία, η ανθρώπινη επικοινωνία έχει καθοριστεί από την 
εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου275. Αυτό το καινούργιο 
οικοσύστημα επικοινωνίας έχει δημιουργήσει τη δυνατότητα διαμοιρασμού της 

πληροφορίας σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά έχει επίσης διευκολύνει τη διάδοση 
οποιουδήποτε είδους συζήτησης276. Ένα από τα πρώτα προβληματικά ζητήματα που 
αναδύθηκαν σε αυτό το νέο επικοινωνιακό τοπίο ήταν η διάδοση ριζοσπαστικών 
απόψεων και η ρητορική μίσους. Αντιμέτωποι με αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
Κράτη Μέλη της ανάπτυξαν και εφάρμοσαν νόμους και δράσεις που στόχευαν 
ειδικότερα στην πρόληψη της διάδοσης συγκεκριμένων απόψεων μέσω του 
διαδικτύου277. Αυτές οι προσπάθειες έχουν επίσης οδηγήσει σε μια αλλαγή στην 
αντιτρομοκρατική πολιτική, η οποία έχει αρχίσει να εστιάζει στην πρόληψη της 

 
275 Zhang, X., and Ghorbani, A.A. (2020), An overview of online fake news: Characterization, detection, and 
discussion, σε: Information Processing & Management, Τόμος 57, Τεύχος 2. 
276   Tandoc, E.C., Linm, Z.W. and Ling, R. (2017), Defining “Fake News”: A typology of scholarly definitions, 
σε: Digital Journalism, Τόμος 6, Τεύχος 2. 
277 Miró-Llinares, F. (2017), Cometer Delitos en 140 caracteres: El Derecho penal ante el odio y la 
radicalización en internet, Μαδρίτη, Marcial Pons. 

Κ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457318306794
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457318306794
https://www.researchgate.net/publication/319383049_Defining_Fake_News_A_typology_of_scholarly_definitions
https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234371.pdf
https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234371.pdf
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ριζοσπαστικοποίησης278, παρεμβαίνοντας πριν το άτομο γίνει μέλος ή αφομοιωθεί σε 
μια τρομοκρατική ομάδα. Έτσι, ο ποινικός νόμος έχει αρχίσει να παρεμβαίνει νωρίτερα 
και να χρησιμοποιείται για να τιμωρήσει ιδιώτες που μοιράζονται ή καταναλώνουν 
συγκεκριμένες απόψεις μέσω του διαδικτύου. Αυτή η μετατόπιση είναι ιδιαίτερα 
αμφιλεγόμενη και έχει οδηγήσει διάφορους παράγοντες να αμφισβητήσουν ότι αυτή η 
ποινική αντιμετώπιση είναι συμβατή με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
όπως το δικαίωμα έκφρασης ή γνώμης.  
 

Το έγκλημα που έχει χρησιμοποιηθεί πιο συχνά για 
την πρόληψη της διάδοσης συγκεκριμένων απόψεων 
είναι η εξύμνηση της τρομοκρατίας.[….] τα Ισπανικά 
δικαστήρια άρχισαν να το εφαρμόζουν συχνότερα 
από οποιοδήποτε άλλο έγκλημα σχετικό με την 
τρομοκρατία. 

 
Στην Ισπανική περίπτωση, το έγκλημα που έχει χρησιμοποιηθεί πιο συχνά για την 
πρόληψη της διάδοσης συγκεκριμένων απόψεων είναι η εξύμνηση της τρομοκρατίας. 
Αν και αυτό το έγκλημα εισήχθη στον Ισπανικό Ποινικό Νόμο το 2000, στο πλαίσιο του 
αγώνα εναντίον της βασκικής αυτονομιστικής οργάνωσης (ΕΤΑ), η επιβολή του ήταν 
πολύ περιορισμένη μέχρι το 2011. Ωστόσο, σε ένα επικοινωνιακό οικοσύστημα που 
καθορίζεται από τα κοινωνικά δίκτυα και εν μέσω της μετατόπισης από την 
αντιτρομοκρατική πολιτική στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, τα Ισπανικά 
δικαστήρια άρχισαν να το εφαρμόζουν συχνότερα από οποιοδήποτε άλλο έγκλημα 
σχετικό με την τρομοκρατία. Μερικοί συγγραφείς έχουν θεωρήσει ότι η χρήση του δεν 
σχετίζεται με την προστασία των νομικών δικαιωμάτων ή το ενδιαφέρον για την 
αποφυγή ζημίας, αλλά με τη δημιουργία ενός συμβολικού ποινικού νόμου. Από αυτή 
την οπτική, αυτή η αξιόποινη πράξη έχει ως μόνο σκοπό να λογοκρίνει την δημόσια 
έκφραση συγκεκριμένων ιδεών279. Οι τωρινές συζητήσεις για το ποιο θα έπρεπε να 
είναι τα όριο της ελευθερίας της έκφρασης και εάν συγκεκριμένες ομιλίες θα έπρεπε να 
τιμωρούνται καθιστούν την παρατήρηση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης της 
εφαρμογής αυτών των κανονισμών ιδιαίτερα σημαντική. Ο τρόπος που τα μέσα 
ενημέρωσης καλύπτουν αυτού του είδους τις υποθέσεις μπορεί να καθορίσει την 

 
278 King, M. and Taylor, D.M. (2011), The Radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical 
Models and Social Psychological Evidence, σε: Terrorism and Political Violence, Τόμος 23, Τεύχος 4. 
279 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles 
y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Μαδρίτη, Aranzadi Thomson Reuters. 

https://www.researchgate.net/publication/232843750_The_Radicalization_of_Homegrown_Jihadists_A_Review_of_Theoretical_Models_and_Social_Psychological_Evidence
https://www.researchgate.net/publication/232843750_The_Radicalization_of_Homegrown_Jihadists_A_Review_of_Theoretical_Models_and_Social_Psychological_Evidence
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αντίληψη των πολιτών για την ελευθερίας της έκφρασης.  
 
Κατά συνέπεια, σ’ αυτό το κεφάλαιο, αφού περιγράψουμε τη νομολογία και τις 
δογματικές ερμηνείες του αδικήματος της εξύμνησης της τρομοκρατίας στην Ισπανία, 
θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης του τρόπου που αυτό το έγκλημα 
παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης από το 2011. Για να φέρουμε σε πέρας αυτό το 
έργο, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με 1,403 δημοσιογραφικές εγγραφές από 
δύο από τις κύριες Ισπανικές εφημερίδες, ABC και El País, στις οποίες αναφέρεται ο 
όρος «εξύμνηση της τρομοκρατίας». Η βάση δεδομένων έχει κατασκευαστεί για τη 
συσχέτιση δικτύων μεταξύ λέξεων, και αυτή η τεχνική ανάλυσης λόγου μας έχει 
επιτρέψει να δούμε ποιες ήταν οι πιο ξεχωριστές υποθέσεις και να δούμε τα 
διαφορετικά ειδησεογραφικά θέματα. Έτσι, έχουμε καταφέρει να παρατηρήσουμε πώς 
αυτό το έγκλημα έχει σταματήσει να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με το Βασκικό 
πολιτικό πλαίσιο, και έχει συνδεθεί στενά με την τιμώρηση συγκεκριμένων ομιλιών και 
περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα και σε καλλιτεχνικά έργα.  
 

ΤΟ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΥΜΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Κατά την περίοδο 2011-2017, υπήρξαν 33 καταδικαστικές αποφάσεις για οποιοδήποτε 
έγκλημα σχετίζεται με την Ισλαμική τρομοκρατία. Εννέα από αυτές αφορούν στο 
έγκλημα της εξύμνησης της τρομοκρατίας, γεγονός που κάνει αυτό το αδίκημα το πιο 
συχνά εφαρμοζόμενο στον τομέα της τρομοκρατίας τζιχάντ280. Ωστόσο, αυτές οι εννέα 
καταδικαστικές αποφάσεις είναι μόνο ένα μικρό μέρος από τις καταδίκες στην Ισπανία 
για εξύμνηση άλλων τρομοκρατικών ομάδων, όπως η GRAPO και η ETA. Την ίδια 
περίοδο, η εξύμνηση αυτών των τρομοκρατικών ομάδων οδήγησε σε 56 καταδίκες281, 
ενώ σχετικό είναι εδώ το γεγονός ότι η GRAPO εξαφανίστηκε το 2007282  και η ETA 
ανακοίνωσε την παύση της βίαιης δράσης της το 2011283. 
  

 
280 Aguerri, J.C. (2019), The construction of the radical as enemy in the Spanish criminal law: the definition 
of felonies and their application to managed the Islamic radicalization, and its implications for the rule of 
law, σε: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Τεύχος 21. 
281 Τα στοιχεία για τις καταδίκες και τις ποινές είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων των Δικαστηρίων, 
CONCEDOJ. Επομένως αυτά τα στοιχεία είναι δημόσια αλλά μια οπτικοποίησή τους μπορείτε να δείτε σε: 
Precedo, J., Sánchez, R. and Pinheiro, M. (2018), Las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se 
multiplican por cuatro desde que ETA dejó de matar, Eldiairo.es, 24 Απριλίου 2018. 
282 Información (2007), Interior da por desaparecido al GRAPO tras las detenciones de Barcelona, Información, 
8 Ιουνίου 2007. 
283 Cancio Meliá, M. (2016), Concepto jurídico-penal de terrorismo y cese definitivo de la violencia, in: 
Cuerda Riezu, A.R. (2016), El derecho penal ante el fin de ETA, Μαδρίτη, Tecnos. 

https://www.researchgate.net/publication/334150748_The_construction_of_the_radical_as_enemy_in_the_Spanish_criminal_law_The_definition_of_felonies_and_their_application_to_managed_the_islamic_radicalization_and_its_implications_for_the_rule_of_law
https://www.researchgate.net/publication/334150748_The_construction_of_the_radical_as_enemy_in_the_Spanish_criminal_law_The_definition_of_felonies_and_their_application_to_managed_the_islamic_radicalization_and_its_implications_for_the_rule_of_law
https://www.researchgate.net/publication/334150748_The_construction_of_the_radical_as_enemy_in_the_Spanish_criminal_law_The_definition_of_felonies_and_their_application_to_managed_the_islamic_radicalization_and_its_implications_for_the_rule_of_law
https://www.eldiario.es/politica/enaltecimiento-terrorismo-delito-multiplico-eta_1_2166124.html
https://www.eldiario.es/politica/enaltecimiento-terrorismo-delito-multiplico-eta_1_2166124.html
https://www.informacion.es/nacional/2007/06/08/interior-da-desaparecido-grapo-detenciones-7644586.html
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Το έγκλημα της εξύμνησης της τρομοκρατίας θεσπίστηκε με τον Οργανικό Νόμο 7/2000, 
της 22 Δεκεμβρίου, για τη μεταρρύθμιση του Ποινικού Δικαίου. Η πρώτη ενότητα, στην 
οποία περιγράφονται οι αξιόποινες συμπεριφορές, δεν έχει έκτοτε τροποποιηθεί. 
Ωστόσο, ο Νόμος 2/2015, της 30 Μαρτίου, αύξησε τις ποινές από ένα έως δύο χρόνια 
φυλάκιση σε «φυλάκιση ενός έως τρία χρόνια και πρόστιμο δώδεκα με δεκαοκτώ μήνες» 

284. Όπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφαση STS 224/2010, της 3 Μαρτίου, 
«στο ίδιο άρθρο συνυπάρχουν δύο διαφοροποιημένες αξιόποινες πράξεις». Το πρώτο 
αδίκημα τιμωρεί την εξύμνηση ή δικαιολόγηση της τρομοκρατίας. Το δεύτερο 
περιλαμβάνει το αδίκημα της ταπείνωσης ή δυσφήμησης των θυμάτων της 
τρομοκρατίας. Εστιάζοντας στο πρώτο αδίκημα – καθώς είναι αυτό που συνδέεται 
στενά με την εξύμνηση της τρομοκρατίας – πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην 
Απόφαση 4539/2016, της 22 Νοεμβρίου, το Εθνικό Ποινικό Δικαστήριο285 τονίζει ότι 
αυτή η αξιόποινη πράξη έχει τρία στοιχεία: «1ον. Την ύπαρξη κάποιων πράξεων ή λέξεων 
με τις οποίες εξυμνείται ή δικαιολογείται. 2ον. Το αντικείμενο αυτής της εξύμνησης ή 
δικαιολόγησης πρέπει να είναι είτε οποιαδήποτε από τις συμπεριφορές που αποτελούν 
εγκλήματα τρομοκρατίας σύμφωνα με τον Ποινικό Νόμο, είτε οποιοσδήποτε από τους 
ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες συμπεριφορές, χωρίς να είναι 

 
284 Ο Νόμος 2/2015 εξουσιοδοτεί επίσης τα δικαστήρια να διατάξουν την αφαίρεση των δημοσιευμάτων.  
285 Αυτή δεν είναι η πρώτη πρόταση που αναφέρονται αυτά τα στοιχεία, αλλά είναι το σημείο που 
αναφέρονται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.  
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απαραίτητο να είναι γνωστή η ταυτότητα ενός ή περισσότερων τέτοιων ανθρώπων […]. 
3ον. Τέτοια δράση εξύμνησης ή δικαιολόγησης πρέπει να πραγματοποιείται με 
οποιοδήποτε μέσο δημόσιας έκφρασης […]». 
 

Ανώτατο Δικαστήριο : «Εδώ, δικαιολογώ σημαίνει 
ότι αυτό που είναι απλά μια εγκληματική 
συμπεριφορά εμφανίζεται να είναι μια νόμιμη και 
θεμιτή πράξη» 

 
Δεδομένης της ασάφειάς τους, οι όροι «εξυμνώ και δικαιολογώ» χρειάστηκε να 
επεξηγηθούν σε άλλες δικαστικές αποφάσεις. Σε σχέση με τον όρο «δικαιολογώ», το 
Ανώτατο Δικαστήριο διευκρίνισε ότι: «Εδώ, δικαιολογώ σημαίνει ότι αυτό που είναι 
απλά μια εγκληματική συμπεριφορά εμφανίζεται να είναι μια νόμιμη και θεμιτή πράξη» 

286. Παράλληλα, η Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου 112/2016, της 20 Ιουνίου, 
όρισε ότι «να επαινώ» είναι συνώνυμο με το «να εξυμνώ», και σημειώνει: «[…] Αυτός 
που επαινεί – ενεργό υποκείμενο του εγκλήματος – δίνει στα εγκλήματα τρομοκρατίας 
και σε αυτούς που εμπλέκονται με αυτά – δράστες και συμμετέχοντες – τη θέση ενός 
κοινωνικού προτύπου, δίνοντάς τους μια αξία αφομοίωσης με τη νομική τάξη, παρά την 
μετωπική τους εναντίωση σ’ αυτή.» 287 
 
Μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι αυτό το έγκλημα διαπράττεται με την πρόθεση να 
εκφραστεί δημόσια ότι οποιοδήποτε από τα εγκλήματα τρομοκρατίας που 
περιλαμβάνονται στον Ποινικό Νόμο θεωρούνται θεμιτά, ή ότι έχουν κάποια αξία που 
αποδίδεται σε αυτά. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη πιθανή ερμηνεία αυτής της 
αξιόποινης πράξης. Τα τρία στοιχεία που περιγράφηκαν αντιστοιχούν στην 
αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι’ αυτά. Ωστόσο, 
υπάρχουν κάποιες ερμηνευτικές διαφωνίες αναφορικά με τα υποκειμενικά στοιχεία του 
εγκλήματος. Αυτές οι διαφωνίες έχουν οδηγήσει σε δύο διαφορετικές ερμηνείες για την 
εξύμνηση της τρομοκρατίας. 
 
Η πρώτη ερμηνεία θεωρεί ότι το αδίκημα δεν έχει υποκειμενικά στοιχεία πέρα από τη 
γνώση της ενοχής. Κατά συνέπεια, οι λέξεις αξιολογούνται ανεξάρτητα από την 

 
286 Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia 149/2007, 26 de febrero de 2007, Número de 
recurso 11281/2006, ECLI:ES:TS:2007:2050. 
287 Tribunal Constitucional, Sentencia 112/2016, de 20 de junio (BOE núm. 181, de 28 de julio de 2016), 
ECLI:ES:TC:2016:112. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi49LW7_NLuAhWDyYUKHUExA9sQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fstfls%2FPODERJUDICIAL%2FJURISPRUDENCIA%2FFICHERO%2FSENTENCIA-DE%2520JUANA%2520CHAOS_1.0.0.pdf&usg=AOvVaw3y6VM-K8P9hApn2dN9PUv0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi49LW7_NLuAhWDyYUKHUExA9sQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fstfls%2FPODERJUDICIAL%2FJURISPRUDENCIA%2FFICHERO%2FSENTENCIA-DE%2520JUANA%2520CHAOS_1.0.0.pdf&usg=AOvVaw3y6VM-K8P9hApn2dN9PUv0
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25026
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πρόθεση ή επιθυμία του συγγραφέα. Επομένως, το δικαστήριο θεωρεί ότι το αδίκημα 
έχει διαπραχθεί εάν οι πράξεις ή τα μηνύματα μπορούν να ερμηνευτούν ως εξύμνηση. 
Αυτή η ερμηνεία είναι γνωστή ως το «δόγμα Strawberry», ένα όνομα που έλαβε διότι 
αυτή ήταν η ερμηνεία του εγκλήματος με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο288 
καταδίκασε τον τραγουδιστή Cesar Strawberry για έξι χιουμοριστικά tweets. Αν και 
αυτός ο τρόπος αντίληψης του εγκλήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εντελώς 
εγκαταλειφθεί, έχει κατά πολύ αποδυναμωθεί μετά την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου289 που αθώωσε τον Strawberry με το επιχείρημα ότι το να καταδικαστεί 
στη βάση μιας γραμματικής ερμηνείας των μηνυμάτων του και χωρίς να δοθεί προσοχή 
στο περιεχόμενό τους θα αποτελούσε παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης.  
 
Η δεύτερη πιθανή ερμηνεία απαιτεί την πρόθεση ή επιθυμία για εξύμνηση πέρα από τη 
γνώση της ενοχής. Εξετάζοντας αυτό το στοιχείο, το δικαστήριο αξιολογεί τα μηνύματα 
που διαδόθηκαν πέρα από τη γραμματική τους ερμηνεία και τα τοποθετεί μέσα σ’ ένα 
πλαίσιο που επιτρέπει την αξιολόγηση εάν αυτά αποτελεσματικά δικαιολογούν ή 
εξυμνούν την τρομοκρατία και εάν, πάνω απ’ όλα, αυτή ήταν η πρόθεση του 
υποκειμένου όταν τα δημοσιοποίησε. Για να αποφασίσει πάνω σ’ αυτό, το δικαστήριο 
ανατρέχει στο περιεχόμενο που ο κατηγορούμενος μοιράστηκε ή παρήγαγε. Αυτό το 
υλικό έχει αποδεικτικό βάρος καθώς είναι το αντικείμενο του εγκλήματος. Όμως, 
επιπλέον, αυτά αναλύονται λεπτομερώς και συσχετίζονται με την ενδεχόμενη 
ριζοσπαστική φύση του υποκειμένου. Αν αποδειχθεί ότι το υποκείμενο είχε 
ριζοσπαστικές ιδέες, θεωρείται ότι αποδεικνύεται και το ότι το υποκείμενο στην ουσία 
διέπραξε την αξιόποινη πράξη με πρόθεση ή επιθυμία εξύμνησης. Αυτή η ερμηνεία 
ακολουθείται στις περισσότερες περιπτώσεις εξύμνησης της τζιχαντιστικής 
τρομοκρατίας290, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε άλλου είδους 
διαδικασίες, όπως αυτές εναντίον του ραπ συγκροτήματος “La Insurgencia”. Τα μέλη 
των “La Insurgencia” είχαν καταδικαστεί για εξύμνηση της ETA και GRAPO μέσω των 
στίχων κάποιων από τα τραγούδια τους που ήταν διαθέσιμα στο YouTube. Αντίθετα με 
την υπόθεση Strawberry, εδώ το δικαστήριο αξιολόγησε την πρόθεση πίσω από τα 
διωκόμενα μηνύματα. Εξετάστηκε η ιδεολογία του μουσικού συγκροτήματος, και το 
δικαστήριο κατέληξε ότι: «η ιδεολογία των μελών του είναι ιδιαίτερα 
ριζοσπαστικοποιημένη διατηρώντας ένα ανατρεπτικό και αντι-συστημικό ύφος» 291. 
Αυτό το επιχείρημα επέτρεψε στο δικαστήριο να ξεπεράσει το επιχείρημα που 

 
288 Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, Sentencia 4/2017, de 18 de enero de 2017, Número de 
recurso 1619/2016, ECLI:ES:TS:2017:4. 
289 Tribunal Constitucional, Sentencia 35/2020, de 25 de febrero (BOE núm. 83, de 26 de marzo de 2020), 
ECLI:ES:TC:2020:35. 
290 Aguerri, J.C. (2019), The construction of the radical as enemy in the Spanish criminal law: the definition 
of felonies and their application to managed the Islamic radicalization, and its implications for the rule of 
law, σε: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Τεύχος 21. 
291 Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sentencia 4390/2017, de 4 de diciembre de 2017, Número de 
recurso 14/2017, ECLI:ES:AN:2017:4390. 
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διατυπώθηκε από την υπεράσπιση ότι οι στίχοι θα πρέπει να ειδωθούν σ’ ένα 
καλλιτεχνικό πλαίσιο τόσο ιδιαίτερο όσο η ραπ, και να θεωρήσει ότι υπήρχε επαρκής 
πρόθεση που επέτρεπε την καταδίκη των κατηγορουμένων. Μερικοί συγγραφείς292 
έχουν ασκήσει κριτική στο σκεπτικό των Ισπανικών δικαστηρίων, θεωρώντας ότι αυτό 
οδηγεί στην καταπάτηση των ορίων μιας κοινωνικής και δημοκρατικής κοινωνίας που 
υπόκειται στον κράτος δικαίου, και πλησιάζει πολύ σε μια πολιτεία που τιμωρεί τις 
ιδέες. 
 
Πέρα από την ερμηνεία που θα επιλεγεί, η νομική αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
αδίκημα υπονοεί ότι συγκεκριμένες πράξεις ή λέξεις που εκφράστηκαν δημόσια 
αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ειρήνη και τη δημοκρατική τάξη. Δεν απαιτείται, 
ούτε στο νόμο, ούτε στη νομολογία, η πρόκληση κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου. 
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα έγκλημα «αφηρημένης διακινδύνευσης». Συγγραφείς 
όπως η Asua Batarrita293 επιβεβαιώνει ότι η δυνατότητα να απειλείται ένα νομικό 
δικαίωμα που ανήκει στην κοινότητα ή στην κοινωνία, και την ίδια στιγμή να 
βλάπτονται πολίτες, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των εγκλημάτων 
τρομοκρατίας. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση – την εξύμνηση της τρομοκρατίας 
– δεν υπάρχει ατομική βλάβη294 και δεν υπάρχει καμία επαφή με τρομοκρατική 
οργάνωση. Όπως η απόφαση SAN 4539/2016, της 22 Νοεμβρίου, εξηγεί, εάν το 
υποκείμενο είχε επαφές με τρομοκρατικές οργανώσεις ή είχε απευθύνει τα μηνύματά 
τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με σκοπό να συγκροτήσει μια 
τρομοκρατική ομάδα, η αποδιδόμενη αξιόποινη πράξη θα ήταν συνεργασία με τη μορφή 
της στρατολόγησης. Επομένως, η επικινδυνότητα της επαφής δεν μπορεί να προβλεφθεί 
λόγω της ικανότητας εργαλειοποίησης της βλάβης σε άλλο νομικό δικαίωμα, ούτε στην 
ύπαρξη συνεργασίας ή συλλογικής δράσης. Σύμφωνα με το γράμμα του Άρθρου 578 και 
τις διατάξεις της Δήλωσης Κινήτρων του Οργανικού Νόμου 7/2000, της 22 Δεκεμβρίου, 
ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διακινδύνευση των προαναφερθέντων νομικών δικαιωμάτων 
προκαλείται απλά με τη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων και των πράξεων που εξυμνούν 
ή δικαιολογούν οποιοδήποτε από τα εγκλήματα της τρομοκρατίας και τους δράστες 
τους. 

 
292 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles 
y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Galán-Muñoz, 
A. (2016), ¿Leyes que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represión 
de los mecanismos de captación terrorista tras la reforma del código penal de la LO 2/2015, in: Revista de 
Derecho Penal y Criminología, Τόμος 3, Τεύχος 15. 
293 Asua Batarrita, A. (2002), Concepto jurídico de terrorismo y elementos subjetivos de 
finalidad: Fines políticos últimos y fines de terror instrumental, σε: Echano Basaldua, 
J. and Lidón, J.M. (2002), Estudios Jurídicos en memoria de José María Lidón, Μπιλμπάο, 
Universidad de Deusto. 
294 Δεν υπάρχει βλάβη στην τιμή του θύματος, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση το έγκλημα θα ήταν «ταπείνωση 
θυμάτων τρομοκρατίας». 
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Είναι σαφές ότι, όπως αναγνωρίστηκε από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο, αυτή η αξιόποινη πράξη 
περιορίζει την ελευθερίου του λόγου και την 
ιδεολογική ελευθερία. 

 
Αυτή η ερμηνεία του νόμου μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ένα μεγάλο εύρος απόψεων 
και ιδεών ως απειλή στα νομικά δικαιώματα του ανήκειν στην κοινωνία – «υπερ-
ατομικά» νομικά δικαιώματα. Στις δικαστικές αποφάσεις, δεν υπάρχει καμία 
αξιολόγηση ή αναφορά σε οποιαδήποτε πιθανή βλάβη προκαλείται από τη συμπεριφορά 
που εξετάζεται295. Συνεπώς, η δίωξη αυτού του αδικήματος έχει προκαλέσει σημαντικές 
συζητήσεις ανάμεσα σε μελετητές καθώς και σε νομικούς επαγγελματίες296. Είναι σαφές 
ότι, όπως αναγνωρίστηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο, αυτή η αξιόποινη πράξη 
περιορίζει την ελευθερίου του λόγου και την ιδεολογική ελευθερία. 
 
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρεί ότι αυτοί οι περιορισμοί – και άλλοι, που 
αναφέρονται σ’ αυτά τα δικαιώματα, όπως αυτοί που στοχεύουν στην προστασία της 
τιμής των Κρατικών θεσμών297 – είναι θεμιτοί. Ακολουθώντας ένα σκεπτικό παρόμοιο 
με του Συνταγματικού Δικαστηρίου, συγγραφείς όπως ο Ruiz de Landáburu έχουν 
επισημάνει ότι ο περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων δικαιολογείται όταν 
«υπάρχει μεγαλύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον στην τιμώρηση της συμπεριφοράς παρά 
στην άσκηση της ελευθερίας του λόγου, λαμβάνοντας υπόψη το νομικό δικαίωμα που 
δέχεται επίθεση από τη συμπεριφορά και τη σοβαρότητα και ένταση της επίθεσης» 298. 
 
Μελετητές όπως ο Cancio Meliá στέκονται στο αντίθετο άκρο – ένας συγγραφέας που 
θεωρεί ότι αυτός ο τύπος εγκλήματος απαγορεύει την υποστήριξη ή υπεράσπιση 
συγκεκριμένων ιδεών ή δογμάτων, και ότι η συμπερίληψή του στον Ποινικό Κώδικα 
γίνεται κατανοητή μόνο αν λάβουμε υπόψη τη συμβολική της διάσταση, η οποία 
«συνίσταται στην αναγόρευση σε απλό ταμπού της έκφρασης συγκεκριμένων 
απόψεων» 299. Από αυτές τις πιο κριτικές τοποθετήσεις για το Άρθρο 578 του Ποινικού 

 
295 Miró-Llinares, F. (2017), Cometer Delitos en 140 caracteres: El Derecho penal ante el odio y la 
radicalización en internet, Μαδρίτη, Marcial Pons. 
296 Ramos Vázquez, J.A. (2008), Presente y futuro del delito de enaltecimiento y justificación del terrorismo, 
in: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 2008. 
297 For example, see Tribunal Constitucional, Sentencia 177/2015, de 22 de julio (BOE núm. 200, de 21 de 
agosto de 2015), ECLI:ES:TC:2015:177, and Tribunal Constitucional, Sentencia 112/2016, de 20 de junio (BOE 
núm. 181, de 28 de julio de 2016), ECLI:ES:TC:2016:112. 
298 Ruiz de Landáburu, M.J. (2002), Provocación y apología: delitos de terrorismo, Μαδρίτη, COLEX. 
299 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles 
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Κώδικα, διατυπώνεται η άποψη ότι αυτό το αδίκημα επαναφέρει την απολογία με τη 
στενή έννοια, όχι ως μια προπαρασκευαστική πράξη, αλλά ως μια αυτόνομη αξιόποινη 
πράξη και τιμωρεί πράξεις που στην πραγματικότητα δεν θέτουν σε κίνδυνο κανένα 
νομικό δικαίωμα300. 
 

ΔΙΑΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Δεδομένης της αμφιλεγόμενης φύσης αυτού του εγκλήματος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να 
ερευνήσουμε πώς η επιβολή του έχει παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και 
να γνωρίσουμε ποιες περιπτώσεις έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτός είναι ένας τρόπος 
να δούμε τις συνέπειες της επιβολής αυτού του εγκλήματος πέρα από τις συγκεκριμένες 
ποινικές διαδικασίες. 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Για να ερευνήσουμε την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των υποθέσεων εξύμνησης 
της τρομοκρατίας, έχουμε χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της άντλησης στοιχείων από τα 
διαδίκτυο για να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με 1,403 ενημερωτικά κομμάτια 
(ειδήσεις, άρθρα απόψεων και αναφορές), που δημοσιεύθηκαν σε δύο από τις κύριες 
καθημερινές εφημερίδες της Ισπανίας, την ABC και την El País301 (886 και 517 κομμάτια, 
αντίστοιχα), μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2011 και 1 Νοεμβρίου 2020. Η διαδικασία για να 
χτιστεί η βάση δεδομένων, ξεκίνησε, πρώτα απ’ όλα, με τη χρήση μηχανών αναζήτησης 
και στα δύο μέσα για να βρεθούν όλες οι ειδήσεις, στις οποίες αναφερόταν ο όρος 
«εξύμνηση της τρομοκρατίας». Μόλις ολοκληρώθηκαν οι κατάλογοι με τις ειδήσεις, το 
λογισμικό R χρησιμοποιήθηκε για να τα κατεβάσει με τις ημερομηνίες και το πλήρες 
τους κείμενο. Μέσω της τεχνικής της εξόρυξης κειμένου (text mining), 
πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές αναλύσεις περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας δικτύων συσχέτισης μεταξύ λέξεων. Η κατασκευή δικτύων συσχέτισης 

 
y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Galán-Muñoz, 
A. (2016), ¿Leyes que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represión 
de los mecanismos de captación terrorista tras la reforma del código penal de la LO 2/2015, σε: Revista de 
Derecho Penal y Criminología, Τόμος 3, Τεύχος 15. 
300 Cancio-Meliá, M. and Díaz-López, A. (2019), ¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? Música, guiñoles 
y redes sociales frente al artículo 578 del Código Penal, Madrid, Aranzadi Thomson Reuters; Galán-Muñoz, 
A. (2016), ¿Leyes que matan ideas frente a las ideas que matan personas? Problemas de la nueva represión 
de los mecanismos de captación terrorista tras la reforma del código penal de la LO 2/2015, σε: Revista de 
Derecho Penal y Criminología, Τόμος 3, Τεύχος 15. 
301 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της συμβουλευτικής επιχείρησης Mikroscopia, που 
δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέβριο 2020, η El País είναι η πρώτη και η ABC είναι η τέταρτη σε κυκλοφορία 
εθνική εφημερίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Eldiario.es (2020), elDiario.es, el cuarto periódico 
digital más leído y el que más crece, Eldiario.es, 17 Σεπτέμβριος 2020.  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2016-15-5010/Leyes_que_matan.pdf
https://www.eldiario.es/redaccion/eldiario-cuarto-periodico-digital-leido-crece_132_6226205.html
https://www.eldiario.es/redaccion/eldiario-cuarto-periodico-digital-leido-crece_132_6226205.html
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μας επιτρέπει να οπτικοποιήσουμε τις σχέσεις μεταξύ λέξεων με βάση τη συχνότητα που 
εμφανίζονται μαζί στο ίδιο κομμάτι. Λαμβάνοντας τις λέξεις που αποτελούν τον κορμό 
των κειμένων ως μονάδα ανάλυσης, μελετήθηκε ο βαθμός συσχέτισης με άλλες λέξεις 
μέσα στο ίδιο κομμάτι302. Για να μετρήσουμε αυτή τη συσχέτιση, χρησιμοποιήθηκε ο 
συντελεστής φι (φ) των συσχετισμών μεταξύ όλων των λέξεων, υπολογιζόμενος για 
κάθε ζευγάρι λέξεων Χ και Υ. 
 
Όλοι αυτοί οι συσχετισμοί μπορούν να αποδοθούν γραφικά, με τις αλυσίδες Markov, ως 
δίκτυα συσχετίσεων μεταξύ λέξεων. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα τεράστιο 
δίκτυο από όλες τις λέξεις, στο οποίο η ένταση των συνδέσεων ποικίλει ανάλογα με το 
βαθμό συσχέτισης μεταξύ των συνδεόμενων λέξεων. Φιλτράροντας αυτό το δίκτυο με 
τις πιο συχνές303 λέξεις και διατηρώντας μόνο αυτές με μέτρια ή υψηλή συσχέτιση (ϕ ≥ 
0.3) μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε δίκτυα λέξεων που είναι σχετικά με το σώμα του 
κειμένου και αλληλοσυνδεόμενα. Έτσι, αναλύοντας τους συσχετισμούς μεταξύ των 
λέξεων,  ανακαλύπτουμε συστάδες όρων που εμφανίζονται στο σώμα των κειμένων. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Η πρώτη παρατήρηση (Γράφημα 1) είναι ότι το έγκλημα της εξύμνησης της 
τρομοκρατίας έχει αποτελέσει αντικείμενο σημαντικού αριθμού ειδησεογραφικών 
καταχωρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συνδεδεμένες με την 
τρομοκρατική ομάδα ETA, η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, σταμάτησε τη λειτουργία 
της το 2011. Γενικά, υπάρχει μια αυξητική τάση στον αριθμό των ειδησεογραφικών 
καταχωρήσεων που αναφέρουν την εξύμνηση της τρομοκρατίας, φτάνοντας στο 
κορυφαίο σημείο το 2016, οπότε στο σημείο αυτό η τάση αντιστρέφεται. Αυτή η 
αυξανόμενη και μετά μειούμενη δυναμική συμπίπτει και με την εξέλιξη στον αριθμό 
των καταδικών για εξύμνηση της τρομοκρατίας, η οποία επίσης έφτασε στο 
αποκορύφωμά της το 2016. 
 
  

 
302 Silge, J. and Robinson, D. (2019), Text Mining with R: A Tidy Approach, Sebastopol, O´Reilly. 
303 Με σκοπό τα δίκτυα συσχέτισης να μπορούν να αποδοθούν γραφιστικά, στην παρούσα έρευνα 
παρατηρούμε τις συσχετίσεις μεταξύ 300 λέξεων με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μέσα στην ομάδα 
εγγράφων που μελετήθηκαν.   
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Γράφημα 1: Ποσότητα ειδήσεων ανά έτος 
 

 
Θέμα ΕΤΑ ΕΤΑ και άλλες εθνικές ομάδες Εθνικές και διεθνείς ομάδες Άλλοι Τζιχαντ 

 
Παρά τη συνεχή επικράτηση της πληροφορίας που σχετίζεται με την ΕΤΑ, τα θέματα 
που συνοδεύουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης του εγκλήματος που μελετάται 
δεν είναι σταθερά στη διάρκεια του χρόνου. Αν κοιτάξουμε τις περισσότερο 
επαναλαμβανόμενες λέξεις από το 2011 ωε το 2015 (Γράφημα 2), μπορούμε να 
εκτιμήσουμε ότι μαζί με τους όρους όπως «ΕΤΑ», «τρομοκρατία» ή «Εθνικό Δικαστήριο» 
(το δικαστήριο που διώκει την εξύμνηση της τρομοκρατίας), εμφανίζονται όροι όπως 
«θύματα» και «κρατούμενοι», ακόμα και τα επώνυμα των ηγετών της Βασκικής 
εθνικιστικής αριστερά, όπως “Otegi” και “Ibazeta”. Η επικράτηση αυτών των όρων 
υποδηλώνει ότι στις ειδήσεις για την εξύμνηση της τρομοκρατίας αυτής της περιόδου 
κυριαρχούσαν αντιπαραθέσεις γύρω από τα αφιερώματα στους κρατουμένους της ΕΤΑ 
και άλλα θέματα που σχετίζονται με το Βασκικό ζήτημα.  
 
Ωστόσο, το 2016, ο όρος «κουκλοπαίκτες» (“puppeteers”) εμφανίζεται ως μια από τις 
περισσότερο επαναλαμβανόμενες λέξεις. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει το μεγάλο 
αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης της σύλληψης και δίωξης για ένα έγκλημα εξύμνησης 
της τρομοκρατίας μια ομάδας κουκλοπαικτών. Ο καλλιτέχνης συνελήφθη για την 
παρουσίαση ενός έργου για παιδιά, στο οποίο σε κάποιο σημείο η κούκλα εμφάνιζε ένα 
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πανό, όπου μπορούσε να διαβαστεί “GORA ALKA-ETA”304. Οι περισσότερο 
επαναλαμβανόμενες λέξεις κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2019 είναι παρόμοιες 
με αυτές με τη μεγαλύτερη επικράτηση την περίοδο πριν το 2016. Αλλά τις χρονικές 
περιόδους 2018 και 2020 εμφανίζεται ο όρος “valtonyc” ως μια από τις περισσότερο 
επαναλαμβανόμενες λέξεις. Valtonyc είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ενός ράπερ από 
τις Βαλεαρίδες, ο οποίος, το 2017, καταδικάστηκε σε τριάμισι χρόνια φυλάκισης για τη 
διάπραξη των παρακάτω εγκλημάτων μέσω των στίχων των τραγουδιών του: εξύμνηση 
της τρομοκρατίας, προσβολές προς το στέμμα και απειλές. Το 2018, το Ανώτατο 
δικαστήριο διατήρησε την ποινή. Ωστόσο, δεν πήγε φυλακή καθώς μετακόμισε στο 
Βέλγιο και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης μιας Κεντρικής 
Ευρωπαϊκής χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, ενώ η Βελγική δικαιοσύνη μελετά 
την υπόθεση για να αποφασίσει εάν πληρείται η αρχή της αξιόποινης πράξης και στις 
δύο χώρες, η οποία αποτελεί μια αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με την 
εντολή έκδοσης που εκδόθηκε από το Ισπανικό δικαστικό σύστημα. 
 
  

 
304 Το έργο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εορτασμών του Καρναβαλιού στην πόλη της Μαδρίτης. Η 
φράση « Gora Alka-ETA» είναι ένα λογοπαίγνιο που ενώνει την Al-Qaida και την ETA, ενώ η λέξη “Gora” 
που προηγείται σημαίνει «ζήτω» στα Βασκικά.   
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Γράφημα 2: Πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι όροι ανά έτος 
 

 
 
Η ανασκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων ανά έτος μας επιτρέπει να 
εντοπίσουμε δύο υποθέσεις με ασυνήθιστη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά μας 
δείχνει επίσης ότι, από το 2016, η θεματική ομοιογένεια των προηγούμενων ετών 
φαίνεται να διασπάται σε κάποιο βαθμό. Η ανάλυση των δικτύων συσχετίσεων ανάμεσα 
στις λέξεις μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε τις διαφορές ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο 
περιόδους, καθώς και να δούμε βαθύτερα τα θέματα που καλύφθηκαν στην 
ειδησεογραφία που αναλύθηκε.  
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Γράφημα 3: Συσχετίσεις δικτύων από την περίοδο 2011 – 2015  
(συσχετίσεις ϕ ≥ 0.3 ανάμεσα στις 300 πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις) 
 

 
 
* Για τη χωρική κατανομή των κόμβων έχουμε χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο 
Fruchterman και Reingold´s που ελκύει τους κόμβους με τα περισσότερα κοινά σημεία 
και απομακρύνει αυτούς με τις λιγότερες συνδέσεις. 

 
Το δίκτυο συσχέτισης που χτίστηκε με τις ειδήσεις που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2011 και 
2015 μας επιτρέπει να δούμε ότι υπάρχουν μεγάλες συστάδες, τρεις ομιλίες που 
επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά ειδησεογραφικά κομμάτια (Γράφημα 3). Η 
μεγαλύτερη από αυτές, συστάδα 1, αναφέρεται στα αφιερώματα στους φυλακισμένους 
της ΕΤΑ, το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που η εξερεύνηση των πιο επαναλαμβανόμενων 
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όρων φαίνεται ότι θα υποδείκνυε. Η συστάδα 2 επίσης μας ενημερώνει για τα 
προβλήματα και την πολεμική που προήλθε από το Βασκικό ζήτημα, καθώς 
συγκεντρώνει αναφορές σε πολιτικά κόμματα και τους αρχηγούς τους. Και οι δύο 
συστάδες μας δείχνουν μια μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης της εξύμνησης της 
τρομοκρατίας, η οποία βασικά συνδέεται με το Βασκικό ζήτημα και τη σχέση με τους 
κρατούμενους της ΕΤΑ. Ωστόσο, η τρίτη συστάδα έχει μια τελείως διαφορετική 
θεματική γραμμή, καθώς αποτυπώνει την ύπαρξη ειδήσεων που αναφέρουν τη σύλληψη 
ανθρώπων για σχόλια που έκαναν στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο Twitter (στο κέντρο 
της συστάδας είναι οι λέξεις «σύλληψη» και «συλληφθείς»). Είναι ιδιαίτερα σχετικό ότι 
όροι, που θεωρητικά είναι κεντρικοί για την κάλυψη υποθέσεων, που σχετίζονται μ’ ένα 
έγκλημα, όπως οι λέξεις «επιχείρηση» ή οι διαφορετικοί τύποι του ρήματος 
«συλλαμβάνω», εμφανίζονται σ’ αυτή τη συστάδα και συνδέονται ευθέως με τους όρους 
«κοινωνικά δίκτυα» και «σχόλια». 
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Γράφημα 4: Δίκτυα συσχετίσεων από την περίοδο 2016-2020  
(συσχετίσεις ϕ ≥ 0.3 ανάμεσα στις 300 πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις) 

 
 
* Για τη χωρική κατανομή των κόμβων έχουμε χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο 
Fruchterman και Reingold´s που ελκύει τους κόμβους με τα περισσότερα κοινά σημεία 
και απομακρύνει αυτούς με τις λιγότερες συνδέσεις. 

 
Αν παρατηρήσουμε το δίκτυο συσχετίσεων που δημιουργήθηκε με την ειδησεογραφία 
μετά το 2015, εντοπίζουμε ότι επιχείρηση και κρατούμενοι εξακολουθούν να 
συσχετίζονται, παραμένοντας σε μια απομονωμένη συστάδα (συστάδα 2) μαζί με τους 
όρους που αναφέρονται στις διαφορετικές δυνάμεις ασφαλείας. Ωστόσο, σε αυτή τη 
συστάδα οι όροι που αναφέρονται στα κοινωνικά δίκτυα έχουν πάψει να εμφανίζονται, 
και περισσότερο εμφανίζεται το «διαδίκτυο», “DAESH” και «τζιχαντισμός». Πάλι, πρέπει 
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να σημειώσουμε ότι αυτοί οι όροι συσχετίζονται με τη «σύλληψη», αλλά όχι με άλλους 
όρους που σχετίζονται με τη δίωξη ή την καταδίκη, ένα γεγονός που μπορεί να 
υποδηλώνει ότι υπάρχει μια τάση να ενημερώνεται το κοινό πιο συχνά για συλλήψεις 
ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τη τζιχαντιστική τρομοκρατία, παρά για την 
εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας (Γράφημα 4). 
 
Μαζί με τη συστάδα που περιγράφηκε, το δίκτυο αποτελείται από μια μεγάλη συστάδα, 
της οποίας το κεντρικό σημείο είναι ο όρος ΕΤΑ. Η ΕΤΑ λειτουργεί σαν έναν κομβικό 
σημείο ανάμεσα στις τρεις συστάδες, που μπορούν να θωρηθούν ανεξάρτητες η μία από 
την άλλη. Η μικρότερη απ’ αυτές, η συστάδα 1.Α, μας δείχνει ότι τα αφιερώματα στους 
κρατουμένους της ΕΤΑ και της σχέσης τους με την εθνικιστική αριστερά συνεχίζουν να 
έχουν σημαντική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Κοντά σ’ αυτή την πρώτη συστάδα 
βρίσκουμε τη συστάδα 1.Β, η οποία ξεχωρίζει γιατί έχει ένα πολύ συμπαγή πυρήνα, 
εντός του οποίου είναι οι όροι που σχετίζονται με την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης 
της υπόθεσης των κουκλοπαικτών που συνελήφθησαν το 2016 και διώχθηκαν για 
εξύμνηση της τρομοκρατίας. Η μεγάλη κάλυψη αυτής της υπόθεσης από τα μέσα 
ενημέρωσης είναι από μόνη της ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Αν και ο ανακριτής της 
προδικασίας άσκησε ποινική δίωξη στους καλλιτέχνες για εξύμνηση της τρομοκρατίας 
και διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, το Εθνικό Δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση 
και δεν προχώρησε σε δίκη εναντίον τους. 
 
Τέλος, συναντάμε τη συστάδα 1.Γ, η οποία στο ένα άκρο έχει επίσης ένα πολύ συμπαγή 
πυρήνα. Αν κοιτάξουμε τους όρους που αποτελούν αυτό τον πυρήνα, βλέπουμε ότι είναι 
αποτέλεσμα των πληροφοριών που σχετίζονται με την υπόθεση του ράπερ Valtonyc. 
Αυτοί οι όροι δίνουν μια καλή περίληψη της υπόθεσης, καθώς μας ενημερώνουν για την 
καταδίκη του ράπερ («3», «χρόνια», «6», «μήνες»), των αρχών που τους δίκασαν 
(«εθνικό-ακροατήριο», «ανώτατο-δικαστήριο»), των εγκλημάτων για τα οποία 
καταδικάστηκαν («προσβολές», «στέμμα», «απειλές»), και για το ότι καταδικάστηκε για 
τους στίχους των τραγουδιών του («ράπερ», «στίχοι», «τραγούδια»). Πρέπει επίσης να 
σημειώσουμε ότι το τρίπτυχο «δικαιώματα» - «ελευθερία» - «έκφραση» συσχετίζεται με 
τον Valtonyc, γεγονός που υποδεικνύει ότι η νομική διχογνωμία για το αν η 
συμπεριφορά, για την οποία ο ράπερ καταδικάστηκε, προστατεύεται από τα θεμελιώδη 
του δικαιώματα αντανακλάται κάπως στην κάλυψη της υπόθεσης. Ωστόσο, είναι 
αξιοσημείωτο ότι αυτό το τρίπτυχο δεν συσχετίζεται με κανένα στοιχείο από τις άλλες 
συστάδες. 
 
Στο αντίθετο άκρο της συστάδας 1.Γ βρίσκουμε έναν άλλο πυρήνα, λιγότερο συμπαγή, 
που ενώνει όρους που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου περιεχομένου 
στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο που το δίπτυχο “carrero” – 
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«λευκός» 305 παίζει στον πυρήνα. Αυτός ο πυρήνας επικοινωνεί με αυτόν που σχετίζεται 
με την υπόθεση Valtonyc μέσω του δίπτυχου “Cesar” –“Strawberry”. Ο Cesar 
Strawberry είναι ο τραγουδιστής ενός ροκ συγκροτήματα που το 2017 καταδικάστηκε 
για εξύμνηση της τρομοκρατίας λόγω έξι tweets που είχε δημοσιεύσει στο κοινωνικό 
δίκτυο Twitter. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο Cesar Strawberry δεν έχει κεντρικό ρόλο σ’ 
αυτό το δεύτερο πυρήνα, αλλά είναι ελαφρώς έξω, λειτουργώντας σαν γέφυρα ανάμεσα 
στους δύο πυρήνες, συσχετιζόμενος άμεσα με τους όρους «τραγουδιστής» και «tweets». 
Αυτό υποδηλώνει ότι η κεντρική συσχέτιση με τα κοινωνικά δίκτυα και τα σχόλια στο 
Twitter έχει μια σχετική ανεξαρτησία από την υπόθεση Strawberry. Αν και δεν 
συγκέντρωσαν τόσο πολύ την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να μην 
εμφανίζονται στο διαδίκτυο, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις παρόμοιες με την υπόθεση 
Strawberry. Στην πραγματικότητα, ο Cesar Strawberry συνελήφθη το 2015 στο πλαίσιο 
της «Επιχείρησης Αράχνη», μιας επιχείρησης της αστυνομίας που ξεκίνησε το 2014 και 
στόχευε στο να εντοπίσει και να καταδιώξει την τρομοκρατία από τα κοινωνικά 
δίκτυα306. Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών φάσεων αυτής της επιχείρησης, 77 άτομα 
συνελήφθησαν307. Απ’ όλες τις υποθέσεις που προέκυψαν από αυτές τις συλλήψεις, η πιο 
χαρακτηριστική ήταν αυτή του Cesar Strawberry ο οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
αθωώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ωστόσο, δεν έχουμε βρει αναφορές στην 
αθώωσή του στο δίκτυο που δημιουργήθηκε, έτσι φαίνεται ότι δεν είναι ένας όρος που 
χρησιμοποιήθηκε συχνά ή, τουλάχιστον, δεν εμφανίζεται συχνά δίπλα στο όνομα του 
τραγουδιστή. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Αρχικά, πρέπει για άλλη μια φορά να τονιστεί ότι η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε 
πρέπει να θεωρείται μια απλή εξερεύνηση, καθώς είναι απαραίτητο να εμβαθύνει 
κανείς και να ενσωματώσει και άλλες τεχνικές για να προσδώσει μεγαλύτερο βάρος στα 
εξαχθέντα αποτελέσματα. Ωστόσο, η δουλειά που έγινε για το χτίσιμο της βάσης 
δεδομένων μας έχει επιτρέψει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια ένας μικρός 
αριθμός υποθέσεων (όπως αυτές που σχετίζονται με τον Valtonyc, τους κουκλοπαίκτες 
και τον Cesar Strawberry) είχαν σημαντική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτές οι 
υποθέσεις μοιράζονται τον ηγετικό ρόλο μαζί με τις πληροφορίες για τους 
κρατούμενους της τρομοκρατικής ομάδας ΕΤΑ και της Βασκικής εθνικιστικής 
αριστεράς, σε σχέση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο φέρονται να τελέστηκαν. 

 
305 Ο Carrero Blanco ήταν μέλος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Francisco Franco. 
Μετά το θάνατο του Franco, ανέλαβε το ρόλο του επικεφαλής του κράτους μέχρι τη δολοφονία του από την 
ΕΤΑ το 1973.  
306 Surribas Balduque, M. (2020), La ficción como amparo legal del arte: titiriteros, raperos y libertad de 
expresión en la España pos 15-M, in: Journal of Spanish Cultural Studies, Τόμος 21, Τεύχος 3. 
307 Amnesty International (2017), Amnesty International Report 2016/2017: The State of the World’s Human 
Rights, Λονδίνο, Amnesty International Ltd. 

https://www.researchgate.net/publication/344021256_La_ficcion_como_amparo_legal_del_arte_titiriteros_raperos_y_libertad_de_expresion_en_la_Espana_pos_15-M
https://www.researchgate.net/publication/344021256_La_ficcion_como_amparo_legal_del_arte_titiriteros_raperos_y_libertad_de_expresion_en_la_Espana_pos_15-M
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF
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Πληροφορίες που σχετίζονται με μηνύματα που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα, 
μέσω των οποίων διαπράχθηκε το έγκλημα, επίσης εμφανίζονται κατά τις δύο 
εξεταζόμενες περιόδους. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι την περίοδο 2016-2020 οι 
πληροφορίες σχετικά με τη τζιχαντιστική τρομοκρατία έχουν υπερισχύσει ενώ αυτό δεν 
φαίνεται να συνέβαινε την προηγούμενη περίοδο 2011-2015. Τέλος, είναι σχετικό να 
σημειώσουμε ότι οι αναφορές της περιόδου 2011-2015 στην κράτηση συσχετίζονται με 
τους όρους που αναφέρονται στα κοινωνικά δίκτυα. Την επόμενη περίοδο αυτού του 
είδους η συμπεριφορά βρίσκεται ήδη σε μια συστάδα, στην οποία υπάρχει συζήτηση για 
καταδίκες και η κράτηση συσχετίζεται με όρους που αναφέρονται στον τζιχαντισμό στο 
διαδίκτυο. 
 

[….] είναι πιθανόν η δίωξη και η τιμωρία αυτών των 
συμπεριφορών να έχει κάποιο προληπτικό 
χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα «πάγωμα» που 
οδηγεί τους πολίτες να αποφεύγουν να εκφράσουν 
δημόσια συγκεκριμένα λόγια. 

 
Από τα αποτελέσματα που μόλις συνθέσαμε, μπορούμε να δούμε ότι τα μέσα 
ενημέρωσης, ή τουλάχιστον αυτά που μελετήθηκαν, δείχνουν πώς το έγκλημα της 
εξύμνησης της τρομοκρατίας δεν χρησιμοποιείται μόνο για να περιορίσει 
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συγκεκριμένες συζητήσεις στο πλαίσιο του Βασκικού πολιτικού ζητήματος, το οποίο 
είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα από μόνο του, και να προλάβουν την διάδοση υλικού με 
τζιχαντιστικό περιεχόμενο, αλλά αυτό το έγκλημα χρησιμοποιείται για να περιορίσει 
την ελευθερία της έκφρασης στα κοινωνικά δίκτυα και στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειώσουμε ότι από τις τρεις πιο δημοφιλείς 
υποθέσεις που εντοπίσαμε την περίοδο 2016-2020, δύο κατέληξαν στην αθώωση του 
κατηγορουμένου. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε τη δυσκολία να δικαιολογηθεί αυτή η 
ποινική πολιτική από την πλευρά ενός πιθανού κινδύνου που δημιουργείται από την 
διωκόμενη συμπεριφορά, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει 
ενεργή εθνική τρομοκρατική ομάδα στην Ισπανία308. Ωστόσο, και με δεδομένη την 
εκτεταμένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης που είχαμε την ευκαιρία να 
επιβεβαιώσουμε, είναι πιθανόν  η δίωξη και η τιμωρία αυτών των συμπεριφορών να 
έχει κάποιο προληπτικό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα «πάγωμα» που οδηγεί τους 
πολίτες να αποφεύγουν να εκφράσουν δημόσια συγκεκριμένα λόγια. Ωστόσο, 
χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι αυτό το θέμα είναι, τουλάχιστον, προβληματικό 
καθώς βρισκόμαστε στο πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης, ένα ανθρώπινο δικαίωμα 
που είναι επίσης σημαντικό για την αποτελεσματική άσκηση και άλλων δικαιωμάτων. 
 

 
308 Μπορεί να υποστηριχθεί ότι συγκεκριμένες εκφράσεις μπορούν να προσβάλουν και να προκαλέσουν 
ηθική βλάβη. Αλλά αυτή η περίπτωση δεν ανάγει τις εκφράσεις αυτές σε συμπεριφορές συνδεδεμένες με 
την τρομοκρατία. Συνεπώς, αυτό είναι μια διαφορετική συζήτηση.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
ι ποινικές υποθέσεις πάντα προσελκύουν την προσοχή του κοινού. Πάντα 
γοητευόμαστε από τη βία ή τη συμφορά. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τους 
λόγους πίσω από αυτό το ενδιαφέρον, αλλά γενικά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι, 

μέσα σε ορισμένα πλαίσια, είναι μια φυσική ανθρώπινη παρόρμηση ενός πνευματικά 
υγιή ανθρώπου να προσπαθεί να δει στο μυαλό ενός «εγκληματία» ελπίζοντας να μάθει 
περισσότερα ρωτώντας «Τι είδους άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο;» 309. Αυτή η 
αναζήτηση γίνεται ακόμα πιο έντονη για τις λεπτομέρειες της προσωπικότητας των 
δραστών. Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωσης συχνά εστιάζουν στο παράξενο, το βίαιο, το 
ακραίο – τα πράγματα που τραβούν την προσοχή μας και μας κάνουν να σηκώσουμε τα 
μάτια απ’ ότι άλλο κάνουμε όταν η τηλεόραση είναι ανοικτή ή να αγοράσουμε μια 
συγκεκριμένη εφημερίδα. Καθώς αυτή η τάση έγινε πιο έντονη με την ανάπτυξη των 
μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεκαετία του 1970, οι όροι «τσίρκο των μέσων» και «μανία των 
μέσων» εμφανίστηκαν για να περιγράψουν τη δυσανάλογα εντατική κάλυψη από τα 
μέσα ενημέρωσης γεγονότων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για αναγνώστες και θεατές. 

 
309 With the increasing popularity of true-crime series, podcasts, books or shows, many psychologists try 
to explain the obsessive interest of viewers in such stories. Some theories link this fascination to the wish 
of a law-abiding citizen to look at what a “criminal” thinks; some attribute it to the pleasure of being scared; 
and some relate it to the people’s obsession with the lives of others.  

Ο 
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Τα πράγματα γίνονται περισσότερο ελκυστικά όταν εμπλέκεται ένα διάσημο πρόσωπο. 
Η προσοχή μας συχνά προσελκύεται από ειδήσεις για ένα διάσημο ηθοποιό που 
προκάλεσε ένα τροχαίο ατύχημα ή έναν πολιτικό που δικάζεται για κατάχρηση 
εξουσίας. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το να βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δημοσιότητας 
ή να είσαι δημόσιο πρόσωπο σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, ιδίως 
της ιδιωτικής ζωής. Αλλά όταν πρόκειται για μια δικαστική υπόθεση, στην οποία αυτό 
το πρόσωπο είναι ο κατηγορούμενος, αυτή η δημοσιότητα μπορεί να φτάσει πολύ 
μακριά και μερικές φορές ακόμα και να επηρεάσει το αποτέλεσμα της δίκης. 
 
Παράλληλα, φερόμενοι ως δράστες μερικές φορές γίνονται διάσημοι για το έγκλημα 
που υποθετικά διέπραξαν. Υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις, όπου άτομα που 
κατηγορήθηκαν για ιδιαιτέρως βίαια εγκλήματα (όπως η δολοφονία με μεγάλη 
αγριότητα) λαμβάνουν τόση δημόσια προσοχή όσο και ένα διάσημο πρόσωπο. Αυτή η 
προσοχή, ωστόσο, συχνά τους κατηγοριοποιεί σαν «κακούς» πολύ πριν και ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσμα της δίκης, γεγονός που μπορεί να έχει δυσανάλογα έντονες, ή ακόμα 
καταστροφικές, συνέπειες για τη ζωή τους. 
 
Επιπλέον, διάσημες υποθέσεις, που συνήθως παρακολουθούνται από πολλούς 
ανθρώπους καταλήγουν να έχουν αποφασιστική σημασία για τη δημόσια εμπιστοσύνη 
στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης310. Η λειτουργία του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης καθώς και οι προσωπικές ικανότητες των εμπλεκόμενων αξιωματούχων, 
κρίνονται από το ευρύ κοινό κυρίως μέσα από το πρίσμα της κάλυψης από τα μέσα 
ενημέρωσης. 
 
Έχοντας πει όλα αυτά, είναι φυσικό ότι οι εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις υψηλού προφίλ 
έχουν μεγαλύτερες ευθύνες να στηρίξουν την επαγγελματική δεοντολογία και να 
δώσουν το προσωπικό τους παράδειγμα, ωστόσο πολλές από αυτές τις υποθέσεις δίνουν 
την ευκαιρία σε πολλούς από τους εμπλεκόμενους να κερδίσουν δόξα και χρήμα. 
 
Στόχος αυτού το κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να εξερευνήσει τα ειδικότερα 
δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημοσιότητα σε ποινικές υποθέσεις 
διάσημων ανθρώπων. Πολλά ηθικά διλήμματα εγείρονται σχετικά με τις δίκες που 
συνοδεύονται από έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Και ενώ για κάποιες από 
αυτές τις επιλογές υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες στη νομοθεσία, όπως το να ορίσεις μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά ως έγκλημα ή επαγγελματικό παράπτωμα, άλλοι 
παραμένουν μόνο ζήτημα προσωπικής ηθικής κρίσης.  

 
310 Jennings, W.G., Higgins, G.E., Maldonado-Molina, M.M. and Khey, D.N. (eds.) (2016), The Encyclopedia of 
Crime and Punishment, Hoboken, Wiley Blackwell, p. 1067; Furman, H.P. (1998), Publicity in High Profile 
Criminal Cases, σε: 10 St. Thomas Law Review 507.  

https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1629&context=articles
https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1629&context=articles
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
Προκειμένου να εξετάσουμε το ζήτημα της δεοντολογίας με λεπτομέρεια, πρέπει πρώτα 
να θέσουμε τις παραμέτρους κάποιων όρων που θα χρησιμοποιηθούν. Αρχικά, 
χρειάζεται να ορίσουμε με ποιες υποθέσεις θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο αυτό. 
 
Στον Αγγλόφωνο κόσμο, είναι ευρέως αποδεκτό να χρησιμοποιείται ο όρος «υποθέσεις 
υψηλού προφίλ». Υπάρχουν πολλές διαφορές στην κατανόηση του τι σημαίνει υπόθεση 
υψηλού προφίλ. Ο όρος αυτός ποικίλει διεθνώς, και επιπρόσθετα υπάρχουν κάποιες 
γλώσσες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να μεταφράσουν μια τόσο ευρεία έννοια. 
Μερικές φορές αναφέρεται ως «σοβαρό έγκλημα»: ένα έγκλημα που θέτει σε υψηλό 
κίνδυνο την κοινωνία. 
 
Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μια υπόθεση 
υψηλού προφίλ είναι μια υπόθεση που έχει προσελκύσει έντονη δημοσιότητα είτε 
επειδή: 
o Εμπλέκει ένα διάσημο άτομο ή ένα δημόσιο πρόσωπο. 

o Αφορά σε ένα περιστατικό που συνέβη κάτω από ενδιαφέρουσες συνθήκες. Ή 

o Αναφέρεται σ’ αυτό που θεωρείται «ειδεχθές έγκλημα». 

 

Το δημόσιο ενδιαφέρον συχνά ορίζεται ως αυτό που 
είναι υπέρ της «ευημερίας του γενικού πληθυσμού» 

 
Όταν μιλάμε δημόσια για τέτοια εγκλήματα, πολλοί εμπλεκόμενοι συγχέουν αυτή την 
έννοια με αυτό που γνωρίζουμε ως «υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος». Το δημόσιο 
ενδιαφέρον συχνά ορίζεται ως αυτό που είναι υπέρ της «ευημερίας του γενικού 
πληθυσμού» 311. Η έννοια της αποκάλυψης πληροφοριών για την υπόθεση, όταν είναι 
ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος, υπάρχει σε πολλές χώρες και ο σκοπός του είναι να 
προστατεύσει το ευρύ κοινό από συγκεκριμένους κινδύνους επιτρέποντας σε κάποιους 
να γνωρίζουν γι’ αυτούς τους κινδύνους. Έτσι, για παράδειγμα, το κοινό μπορεί να 
πληροφορηθεί πότε μια εγκληματική πράξη έχει οδηγήσει στην απελευθέρωση 
μεγάλων ποσοτήτων δηλητηριώδους ουσίας στον αέρα ή το νερό, ή ότι ένα επικίνδυνο 
άτομο ζει στην κοινότητα. 

 
311 Stein, J. (ed.) (2002), Random House Webster's Unabridged Dictionary, Νέα Υόρκη, Random House. 
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Οι δύο έννοιες διαφέρουν ως προς το σκοπό, για τον οποίο η πληροφορία διαδίδεται. Σε 
υποθέσεις υψηλού προφίλ η πληροφορία μεταδίδεται με σκοπό την ενημέρωση του 
κοινού. Και αυτό μας φέρνει μπροστά στην ερώτηση κλειδί για το ποιες λεπτομέρειες 
είναι σημαντικές, καθώς τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να βρουν την κατάλληλη 
ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτό που τραβάει τα βλέμματα και μπορεί να προσελκύσει θεατές 
ή αναγνώστες (και επομένως να παράγει κέρδος) από τη μια μεριά, και αυτό που 
υπηρετεί ένα ρόλο στην κοινωνία απ’ την άλλη312. 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τελικά πρόκειται για μια επιλογή. Όπως το δικαίωμα 
στην πληροφόρηση αντιτίθεται στο δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, κάθε εμπλεκόμενος 
στην υπόθεση χρειάζεται να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ του να κρατήσει το 
ενδιαφέρον του κοινού και να φτάνει πολύ μακριά. Ας δούμε πώς φαίνονται αυτές οι 
επιλογές από την οπτική των διαφορετικών εμπλεκόμενων μερών. 
 

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 

 
Παρότι έχουν συνηθίσει να ζουν υπό τα φώτα της δημοσιότητας, τα δημόσια πρόσωπα 
αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια μιας ποινικής δίκης. Συχνά 
εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο συναισθηματικής αναταραχής λόγω της υπερβολικής 
επέμβασης στην προσωπική τους ζωή που συχνά δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη 
υπόθεση. 
 
Γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο εάν λάβουμε υπόψη ότι σε πολλές χώρες, οι άνθρωποι που 
κατέχουν δημόσιες θέσεις υπόκεινται σε χαμηλότερη προστασία της ιδιωτικότητάς τους 
από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό αιτιολογείται από την αντίληψη ότι αυτοί που 
πληρώνονται από δημόσιους πόρους και χρειάζεται να λάβουν αποφάσεις για 
λογαριασμό άλλων, είναι δημόσια υπεύθυνοι για ό,τι κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι, 
ωστόσο, μερικές φορές επίσης καταπατούν το νόμο και τότε η έκθεσή γίνεται ακόμα 
μεγαλύτερη. Ένα πρόσθετο δεοντολογικό πρόβλημα παρουσιάζεται όταν αυτή η 
δημοσιότητα εκτείνεται και στα κοντινά τους πρόσωπα. Υπάρχουν πολυάριθμες 
περιπτώσεις ειδήσεων για εγκλήματα ή περιστατικά, που φτάνουν στα μέσα 
ενημέρωσης γιατί εμπλέκουν ένα μέλος της οικογένειας ενός δημόσιου προσώπου: ο 
γιός του δημάρχου που οδηγούσε το αυτοκίνητο πάνω από το όριο ταχύτητας, ή 
σύντροφος ενός Βουλευτή που προκάλεσε ένα τροχαίο συμβάν. Χρειάζεται αυτοί οι 
άνθρωποι, που δεν είναι οι ίδιοι δημόσια πρόσωπα, να μοιράζονται τη δημοσιότητα των 

 
312 Harper, C. and Philoa, G. (2013), The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social 
Change, σε: Journal of Social and Political Psychology, Τόμος 1, Τεύχος 1. Οι συγγραφείς ορίζουν το ρόλο 
των μέσων ενημέρωσης ως «ενημερωτικό για το κοινό σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο, ιδιαίτερα σε 
περιοχές όπου οι ακροατές δεν έχουν απευθείας γνώση ή εμπειρία.» 

https://jspp.psychopen.eu/article/view/96/37
https://jspp.psychopen.eu/article/view/96/37
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συγγενών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράπτωμα (ή έγκλημά) τους μπορεί να 
επηρεάσει την καριέρα ή ακόμα και τη ζωή τους; 
 
Άλλες υποθέσεις γίνονται «διαβόητες» όχι επειδή εμπλέκουν ένα δημόσιο πρόσωπο, 
αλλά επειδή περιτριγυρίζονται από «παράξενες» ή «ασυνήθιστες» περιστάσεις, 
καθιστώντας έτσι το κατηγορούμενο πρόσωπο (ή ακόμα και τον ύποπτο) «διάσημο» 
πολύ πριν αποδειχθεί ποιος στην πραγματικότητα διέπραξε το έγκλημα. Λεπτομέρειες 
που δεν είναι σημαντικές μπορεί να είναι δελεαστικό να αποκαλυφθούν παρά το 
γεγονός ότι αυτή η αποκάλυψη μπορεί πραγματικά να θυματοποιήσει το άτομο. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και όταν το τεκμήριο αθωότητας προστατεύεται 
κατάλληλα και όλα τα πρότυπα δεοντολογίας στη διάδοση των ειδήσεων 
ακολουθούνται πιστά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αρνητική επίδραση μόνο από το 
μέγεθος της διασποράς τέτοιων ειδήσεων. Σε αυτού του είδους τις υποθέσεις, το 
κατηγορούμενο πρόσωπο συνήθως δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό, και το να 
στιγματίζεται για ένα «παράξενο έγκλημα» μπορεί να δημιουργήσει μια αρνητική 
εικόνα που μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό. Ένα κατηγορούμενο πρόσωπο με 
ιδιαίτερα αρνητική δημόσια εικόνα (π.χ., ένα άτομο συνδεδεμένο με την τρομοκρατία) 
μπορεί, σε μερικές περιπτώσεις, να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην εξεύρεση 
δικηγόρου. Για τέτοιες και άλλες υποθέσεις, μια πιθανή λύση είναι η αρχή του 
«δικαιώματος στη λήθη» στο διαδίκτυο, που εισήχθη στην ΕΕ από τον Γενικό Κανονισμό 
για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και επιτρέπει στα άτομα που 
εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες να ζητήσουν τη διαγραφή ή απομάκρυνση των 
προσωπικών τους στοιχείων μετά το κλείσιμο της υπόθεσης (εάν έχουν κριθεί αθώοι) ή 
όταν ολοκληρώσουν την έκτιση της ποινής τους313. 
  

 
313 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα για το δικαίωμα στη λήθη (right to be forgotten)  στην 
ιστοσελίδα GDPR.eu. 

https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/
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ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 
GOOGLE 
 
GOOGLE SPAIN SL & GOOGLE INC. V. ΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ MARIO COSTEJA 
GONZALEZ314  
 
Το 2014, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε μια απόφαση, 
η οποία πρακτικά σήμανε την αρχή της αναγνώρισης του νομικού 
δικαιώματος στη λήθη στην ΕΕ. Η απόφαση εκδόθηκε σε απάντηση σε 
ένα αίτημα για προδικαστική απόφαση που έγινε κατά τη διάρκεια 
δικαστικών διαδικασιών μεταξύ, από τη μία πλευρά, της Google Spain 
SL και Google Inc. και, από την άλλη, της Ισπανικής Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (Agencia Española de Protección de Datos) και 
του κυρίου Costeja González. Η διαδικασία αφορούσε στην απόφαση 
από την Ισπανική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία 
δέχθηκε την προσφυγή του κυρίου Costeja González εναντίον αυτών 
των δύο εταιρειών και έδωσε εντολή στην Google Inc. να αποσύρει 
προσωπικά δεδομένα που σχετίζονταν με τον κύριο Costeja González 
από το ευρετήριό της και να εμποδίσει την πρόσβαση στα δεδομένα 
αυτά στο μέλλον. Η αίτηση για απόσυρση αιτιολογήθηκε με το 
επιχείρημα ότι τα δεδομένα ήταν «ακατάλληλα, μη σχετικά, ή 
υπερβολικά σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς [για τους οποίους είχαν 
συλλεχθεί ή επεξεργαστεί] υπό το πρίσμα του χρόνου που είχε 
μεσολαβήσει». Η υπόθεση ανακίνησε πολλές ερωτήσεις αναφορικά με 
την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων, την ευθύνη των μηχανών 
αναζήτησης ως παρόχων πληροφοριών, καθώς και την εδαφική 
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των 

 
314 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-131/12, Google Spain and Google, 13 Μαΐου 2014. Για 
περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης Vassall-Adams, G. and Goldstein, J.P. (2016), Google Spain and the 
Right to Be Forgotten Two Years Later, εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για τη νομοθεσία των 
μέσων ενημέρωσης (MLRC Media Law Conference), Σεπτέμβριος 2016. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631
http://www.medialaw.org/component/k2/item/3538-google-spain-andthe-right-to-be-forgotten-two-years-later
http://www.medialaw.org/component/k2/item/3538-google-spain-andthe-right-to-be-forgotten-two-years-later
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διαφορών στη νομοθεσία μεταξύ χωρών (η ΕΕ και οι ΗΠΑ όπου η Google 
Inc. είχε την έδρα της). 
  
GOOGLE LLC V. ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CNIL315 
Σε μια παρόμοια υπόθεση, το 2019, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εξέδωσε μια απόφαση σε απάντηση ενός αιτήματος για 
προδικαστική απόφαση κατά τη διάρκεια διαδικασιών μεταξύ της 
Google LLC (νόμιμου διαδόχου της Google Inc.) και της Γαλλικής Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Commission nationale de 
l’informatique et des libertés). Η διαδικασία αφορούσε σε μια χρηματική 
ποινή που είχε επιβληθεί στη Google από τη Γαλλική Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων λόγω της άρνησης της εταιρείας να αποσύρει 
από αποτελέσματα αναζήτησης πληροφορίες για τις ποινικές έρευνες σε 
βάρος τεσσάρων ατόμων (συμπεριλαμβανομένων προσώπων των 
επιχειρήσεων και της πολιτικής) με το επιχείρημα ότι οι πληροφορίες 
ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. Σ’ αυτή την απόφαση, το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το εύρος αυτού του δικαιώματος 
ήταν εδαφικά περιορισμένο στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και ότι αυτές οι 
πληροφορίες δεν μπορούσαν να καταργηθούν σε όλα τα κράτη του 
κόσμου. Η υπόθεση οδήγησε τη Google να εισάγει ένα σύστημα γεω-
περιορισμού που περιόριζε την πρόσβαση σε στοιχεία από 
συγκεκριμένες περιοχές. 
 

 
Σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη μπορεί 
να τεθεί σε κίνδυνο από την εκτεταμένη προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Τα μέσα 
ενημέρωσης, και η βιομηχανία της ψυχαγωγίας, που επίσης μερικές φορές εμπλέκεται 
αγοράζοντας τα δικαιώματα από τις ιστορίες των ανθρώπων για να δημιουργήσει από 
αυτές βιβλία, τηλεοπτικά σόου, σειρές και podcasts, συχνά δεν σέβονται το τεκμήριο 
αθωότητας μετατοπίζοντας την εστίαση του κοινού από την αίθουσα δικαστηρίου στις 
τηλεοπτικές οθόνες και μετατρέποντας τις υποθέσεις σε «δίκες από τα μέσα 
ενημέρωσης» - ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την επίδραση των 
μέσων ενημέρωσης στην διαμόρφωση των αντιλήψεων του κοινού είτε για την ενοχή ή 

 
315 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C-507/17, Google v. CNIL, 24 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε επίσης Samonte, M. (2019), Google v. CNIL: The Territorial Scope of the Right to Be 
Forgotten Under EU Law, σε: European Papers, Τόμος 4, Τεύχος 3. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218105&doclang=EN
https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/google-v-cnil-territorial-scope-of-right-to-be-forgotten-under-eu-law
https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/google-v-cnil-territorial-scope-of-right-to-be-forgotten-under-eu-law
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την αθωότητα, ανεξάρτητα εάν υπάρχει δικαστική απόφαση ή κάτι άλλο316. 
 
Παράλληλα, υπάρχουν υποθέσεις, όπου κατηγορούμενοι με μια θετική δημόσια εικόνα 
επωφελούνται από τη φήμη τους και μπορεί να λάβουν ευνοϊκότερη μεταχείριση κατά 
τη διάρκεια των διαδικασιών σε σχέση με άλλους κατηγορούμενους για παρόμοια 
εγκλήματα. 
 

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 
Χωρίς να αρνούνται το δικαίωμα στην πληροφόρηση, οι επαγγελματίες του συστήματος 
δικαιοσύνης συνήθως ακολουθούν την αρχή ότι οι υποθέσεις δεν λύνονται μέσω των 
μέσων ενημέρωσης και ότι όσο λιγότερες πληροφορίες αποκαλύπτονται τόσο το 
καλύτερο. Στην πράξη, ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. 
   
Οι αρχές που εμπλέκονται στις ποινικές διαδικασίες – αστυνομία, εισαγγελείς, δικαστές 
και, όπου ισχύει, λαϊκοί δικαστές ή ένορκοι – δεσμεύονται νομικά να προστατεύουν την 
αρχή της δίκαιης δίκης και να διενεργούν μια αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα. 
Αυτό, ωστόσο, φαίνεται να είναι πολύ πιο δύσκολο σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπου 
η δημόσια προσοχή και προσδοκίες μερικές φορές είναι αδύνατο να αγνοηθούν. 
 
Κατά κανόνα, τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα αντιτιθέμενα μέρα είναι ίσα και το δικαστήριο (με ή χωρίς 
ενόρκους) είναι αμερόληπτο. Οι αρχές χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη πολλούς 
περιορισμούς όταν αποκαλύπτουν πληροφορίες, ειδικά για υποθέσεις που είναι σε 
εξέλιξη, και επίσης είναι υπεύθυνοι για να βρίσκουν την ισορροπία μεταξύ του 
δικαιώματος στην πληροφορία και του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, και για να 
σέβονται το τεκμήριο αθωότητας. Σε υποθέσεις συμβατικών εγκλημάτων, αυτές οι 
ευθύνες δεν θέτουν σοβαρές προκλήσεις. Ωστόσο, σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, 
υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες που η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι δικαστές 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους. 
 

 
316 Tankha, R. (2020), Where Does Press Freedom End and Trial by Media Begin?, The Wire, 30 Σεπτεμβρίου 
2020. 

https://thewire.in/media/press-freedom-trial-by-media-supreme-court
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Αρχικά, σε πολλές χώρες οι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας είναι 
λιγότερο αυστηροί όταν πρόκειται για υποθέσεις «δημοσίου συμφέροντος», αλλά αυτό 
δεν απαλλάσσει τους θεσμούς από τις ευθύνες τους να εξασφαλίσουν μια δίκαιη δίκη317. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία,  υπάρχει ο λεγόμενος κανόνας «sub 
judice» 318 που εξασφαλίζει ότι πρόσθετες πληροφορίες δεν θα επηρεάσουν το 
αποτέλεσμα της δίκης. Όταν η υπόθεση αφορά διακεκριμένους κατηγορούμενους, λίγες 
συγκεκριμένες οδηγίες υπάρχουν. Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος, για 
παράδειγμα, έχει διαμορφώσει κάποιες γενικές οδηγίες για τους εισαγγελείς σχετικά με 
το πώς να αξιολογούν το δημόσιο ενδιαφέρον και πώς να ισορροπούν το δικαίωμα σε 
δίκαιη δίκη με το δικαίωμα στην πληροφορία319. 
  

 
317 Maute, J.L. (2002), "In Pursuit of Justice" in High Profile Criminal Matters, σε: Fordham Law Review, 
Τόμος 70, Τεύχος 5. 
318 Σύμφωνα με το Νομικό Λεξικό της Οξφόρδης, ο κανόνας ‘sub justice’ είναι: (1) ένας κανόνας που 
περιορίζει τα σχόλια και τις αποκαλύψεις για δικαστικές διαδικασίες, με σκοπό να μην προκαταβάλει το 
θέμα ή επηρεάσει τους ενόρκους, ή (2) μια κοινοβουλευτική πρακτική όπου ο Ομιλητής εμποδίζει 
οποιαδήποτε αναφορά σε ερωτήσεις ή συζητήσεις που σχετίζονται με θέματα για τα οποία εκκρεμούν 
δικαστικές διαδικασίες (αστικές ή ποινικές). Στην περίπτωση που αφορά σε αστική υπόθεση μπορεί να 
παρακάμψει τον κανόνα εάν υπάρχει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
Law, J. (2018), A Dictionary of Law (9 ed.), Oxford, Oxford University Press.  
319 Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (2019), Media: Assessing the Public Interest in Cases Affecting the 
Media, Νομική Καθοδήγηση, τελευταία ενημέρωση 11 Νομεβρίου 2019. 

https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198802525.001.0001/acref-9780198802525
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/media-assessing-public-interest-cases-affecting-media
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/media-assessing-public-interest-cases-affecting-media
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 Οι εισαγγελείς, απ’ την άλλη μεριά, μπορεί να 
αισθάνονται πίεση από την επιθυμία της κοινής 
γνώμης για δικαιοσύνη και να μπουν στον πειρασμό 
να επιδιώξουν μια δυσανάλογη ποινή για να 
ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του κοινού. 

 
Υπάρχουν άλλοι παράγοντες, που μπορεί να επηρεάσουν το έργο των αρχών της 
ποινικής δικαιοσύνης. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, για παράδειγμα, συχνά 
δουλεύουν κάτω από πίεση για να αναγνωρίσουν γρήγορα και να συλλάβουν υπόπτους 
κάτω από τα φώτα των τηλεοπτικών καμερών, ανεξάρτητα από τα αποδεικτικά στοιχεία 
που έχουν καταφέρει να συλλέξουν. Οι εισαγγελείς, απ’ την άλλη μεριά, μπορεί να 
αισθάνονται πίεση από την επιθυμία της κοινής γνώμης για δικαιοσύνη και να μπουν 
στον πειρασμό να επιδιώξουν μια δυσανάλογη ποινή για να ικανοποιήσουν τις 
προσδοκίες του κοινού. Αντίθετα, σε υποθέσεις γνωστών κατηγορούμενων με θετική 
δημόσια εικόνα, οι εισαγγελείς μπορεί να αισθάνονται πιεσμένοι να επιδιώξουν μια 
ελαφρότερη ποινή. Είναι, φυσικά, ζήτημα επαγγελματισμού η αποφυγή λήψης 
αποφάσεων υπό την επίδραση της κοινής γνώμης και η μεγάλη πλειοψηφία των 
εισαγγελέων ασκούν τα καθήκοντά τους αντικειμενικά. Παρόλα αυτά, η δημόσια πίεση 
στις αρχές σε υποθέσεις υψηλού προφίλ είναι ένας παράγοντας που δεν θα πρέπει να 
υποτιμάται. 
 
Σε μερικές υποθέσεις, τα μέρη μπορεί να μπουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν 
σκόπιμα τα μέσα ενημέρωσης σαν ένα μέσο για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της 
δίκης. Κάποιες εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων έχουν αναπτύξει οδηγίες 
και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να βοηθήσουν την υπεράσπιση σε υποθέσεις 
υψηλού προφίλ στις σχέσεις τους με τα μέσα ενημέρωσης320.  
 
Το δικαστήριο έχει την κύρια ευθύνη να εγγυηθεί μια δίκαιη δίκη. Τα δικαστήρια είναι 
υποχρεωμένα να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένα μόνο στα αποδεικτικά στοιχεία και 
σε πληροφορίες που δίδονται στην αίθουσα του δικαστηρίου και να αγνοούν 
οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορίας από άλλες πηγές, αλλά αυτό δεν είναι πάντα 
εύκολο δεδομένου ότι οι δικαστές (και οι ένορκοι), όπως όλοι οι άνθρωποι, ζουν σε μια 
συγκεκριμένη κοινότητα, βλέπουν τηλεόραση και διαβάζουν τις ειδήσεις. Ακόμα κι αν 

 
320 Για παράδειγμα, δείτε Vincent, B. (2017), How to Get Media-Ready for a High-Profile Trial, Dallas, Muse 
Communications, blog post, 30 Μαρτίου 2017.  

https://www.muselegalpr.com/get-media-ready-high-profile-trial/
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δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την αμεροληψία τους, οι δικαστές στις υποθέσεις υψηλού 
προφίλ μπορεί να βρεθούν σε καταστάσεις όπου χρειάζεται να πάρουν πρόσθετα 
(πρακτικά) μέτρα για να χειριστούν την υπόθεση. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να 
χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν μια δικάσιμο είτε για να αποφύγουν είτε για να 
διευκολύνουν το αυξημένο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. 
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Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 
Από όλους τους εμπλεκόμενους στις υποθέσεις υψηλού προφίλ, τα μέσα ενημέρωσης 
είναι φυσικά αυτός που πάντα επιδιώκει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Και δεν γίνεται 
αλλιώς, δεδομένου του αναμφισβήτητου κοινωνικού ρόλου των μέσων ενημέρωσης ως 
υποστηρικτή της ελευθερίας της πληροφορίας και της έκφρασης. Πολύ συχνά, ωστόσο, 
τα μέσα ενημέρωσης χρειάζεται να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στον κοινωνικό τους 
ρόλο και το περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς, στο οποίο λειτουργούν. Σε όλο τον 
κόσμο, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία κανονισμών για τα μέσα ενημέρωσης και 
πρακτικές αυτορρύθμισης που κινούνται μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποφυγής 
της λογοκρισίας και προώθησης της ανάπτυξης, και όλα αυτά σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου αναδύονται νέοι τρόποι επικοινωνίας.  
 
Με τη ραγδαία ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η διάκριση μεταξύ 
παραδοσιακών και εναλλακτικών/ νέων/ διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης έχει αλλάξει 
σημαντικά το χώρο των μέσων ενημέρωσης, θέτοντας τις παραδοσιακές βιομηχανίες 
ενημέρωσης σε μειονεκτική θέση. Η εισαγωγή των κανονισμών ιδιωτικότητας και της 
δεοντολογίας για το διαδικτυακό περιεχόμενο καθυστέρησε, γεγονός που έθεσε τα 
«παλαιού-τύπου» μέσα ενημέρωσης σε δυσμενή θέση. Παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης 
βρέθηκαν σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να παλέψουν για την επιβίωσή τους με 
λιγότερες πωλήσεις και συνακόλουθα με λιγότερο προσωπικό και λιγότερο χρόνο για 
την επεξεργασία των ιστοριών, οπότε μερικές φορές οι δημοσιογράφοι πιέζονταν να 
«διαλέξουν να είναι πρώτοι αντί να είναι σωστοί» 321. Όλο και περισσότερο οι 
εφημερίδες ανέβαιναν στο διαδίκτυο, και παραδοσιακά περιοδικά έχαναν κυκλοφορία. 
Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από τους 
νέο-αναδυόμενους τρόπους διαδικτυακής επικοινωνίας, αλλά η αλλαγή στον τρόπο που 
γράφονται οι ειδήσεις τους έχει προφανώς επηρεάσει όλους. Η φόρμα, με την οποία 
παρουσιάζονται τα νέα, φαίνεται επίσης να αλλάζει συνεχώς, καθώς «οι περισσότερες 
ιστοσελίδες αναμιγνύουν κείμενο, ηχητικά, βίντεο, και παρουσιάσεις με συμμετοχή από 
τους πολίτες και σχόλια μέσω βίντεο, συνεισφορές φωτογραφιών και ενότητες σχολίων, 
ομάδες συζήτησης, και ιστολόγια» 322. Αυτή η αλλαγή οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση 
των ειδήσεων με ολοένα λιγότερα νέα να αναφέρονται σε τοπικές περιοχές ή 
κοινότητες.  
  

 
321 Yahr, N. (2019), Doing No Harm: The Call for Crime Reporting That Does Justice to the Beat, Madison, 
Κέντρο για τη Δημοσιογραφική Δεοντολογία, 22 Αυγούστου 2019.  
322 Bucqueroux, B. and Seymour, A. (2009), A Guide for Journalists Who Report on Crime and Crime Victims, 
Washington D.C., Justice Solutions. 

https://ethics.journalism.wisc.edu/author/nyahr/
http://www.mediacrimevictimguide.com/
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Οι υποθέσεις υψηλού προφίλ πάντα αποτελούσαν ένα «χρυσωρυχείο» για τα μέσα 
ενημέρωσης. Με την πάροδο του χρόνου, σε αναζήτηση ακροαματικότητας, κοινού και 
αποκλειστικότητας, τα ποινικά νέα άρχισαν να προσφέρουν περιεχόμενο περισσότερο 
συναισθηματικό και λιγότερο ενημερωτικό. Ιστορίες, όπως ένας άνθρωπος που 
περιγράφει σ’ ένα δημοσιογράφο όταν οι «διάσημοι γείτονές» τους είχαν ένα καβγά ή 
τι ώρα έφυγαν για τη δουλειά, άρχισαν να φιγουράρουν συχνά στις ειδήσεις, 
μετατοπίζοντας την εστίαση των μέσων ενημέρωσης από το ρόλο τους να ενημερώνουν 
και να εκπαιδεύουν σ’ ένα ρόλο ικανοποίησης της περιέργειας του θεατή για την 
ιδιωτική ζωή σημαντικών ανθρώπων. 
 

Με την πάροδο του χρόνου, σε αναζήτηση 
ακροαματικότητας, κοινού και αποκλειστικότητας, 
τα ποινικά νέα άρχισαν να προσφέρουν 
περιεχόμενο περισσότερο συναισθηματικό και 
λιγότερο ενημερωτικό. 
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Επιπρόσθετα στους παραδοσιακούς μηχανισμούς αυτορρύθμισης, όπως οι κώδικες 
δεοντολογίας και οι εκδοτικές πολιτικές, που κάποια μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν, 
αλλά τα οποία είναι συνήθως υπερβολικά ευρεία για να περιλάβουν τα ειδικά ζητήματα 
της κάλυψης ποινικών υποθέσεων υψηλού προφίλ, ένας σημαντικό παράγοντας είναι η 
ίδια η αγορά, καθώς τα μέσα ενημέρωσης χρειάζεται να βρουν την ισορροπία ανάμεσα 
στο πώς να προσελκύσουν την προσοχή ενός αυξανόμενου αριθμού αναγνωστών ή 
θεατών χωρίς να «ξεπερνούν τα όρια» και να χάνουν διαφημιστές ή κοινό. 
 
Με αυτή την έννοια, ο ρόλος των εκδοτών και των εκδοτικών πολιτικών φαίνεται να 
είναι υποτιμημένος. Σε μια πραγματικότητα όπου τα γραφεία ειδήσεων είναι 
υποστελεχωμένα, οι δημοσιογράφοι πρέπει συχνά να λάβουν αποφάσεις για το ποια 
εγκλήματα αξίζουν κάλυψη ή αν θα πρέπει να δημοσιεύσουν μόνο ένα μικρό κομμάτι. 
Οι φωτογράφοι και οι οπερατέρ έχουν επίσης έναν ειδικό ρόλο στο πώς παρουσιάζεται 
ένα άτομο ή μια ιστορία. Αισθησιακές εικόνες ανθρώπων σε ευάλωτη θέση ή βίαια 
πλάνα μπορεί να είναι ένα ζήτημα εκδοτικής πολιτικής, αλλά στο τέλος, οι εκδότες 
επιλέγουν από αυτά που έχουν. 
 
Η βιασύνη να δημοσιεύσεις πρώτος μπορεί μερικές φορές να δελεάσει τους 
δημοσιογράφους να δημοσιεύσουν ειδήσεις είτε χωρίς να διασταυρώσουν όλα τα 
γεγονότα ή χωρίς να έχουν καταφέρει να έχουν την πλήρη ιστορία, γεγονός που μπορεί 
να βλάψει τα εμπλεκόμενα άτομα. Η ειδησεογραφική κάλυψη μπορεί εύκολα να φέρει 
την κοινότητα απέναντι σ’ ένα συγκεκριμένο κατηγορούμενο, μερικές φορές μόνο 
λόγω του γεγονότος ότι είναι διάσημος, πλούσιος, κλπ. 
 
Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη μεγάλη ποικιλία δημοσιευμάτων των μέσων 
ενημέρωσης που διαφέρουν τόσο σε ποιότητα όσο και σε εστίαση, πρέπει να 
σημειώσουμε ότι το τέλος του 20ου αιώνα έγινε μάρτυρας κάποιων περίεργων 
δημοσιευμάτων υποθέσεων υψηλού προφίλ που μετατόπισε την εστίαση από αυτό που 
συνέβαινε στη δικαστική αίθουσα σε αυτό που μεταδιδόταν από τις τηλεοράσεις. Η 
βιομηχανία της διασκέδασης επίσης εκμεταλλεύτηκε ένα πλήθος υποθέσεων για να 
επεκτείνει το αντικείμενό της σε προϊόντα όπως τηλεοπτικές δίκες, ντοκιμαντέρ 
σχετικά με το έγκλημα, συζητήσεις, ακόμα και ζωντανές μεταδόσεις ποινικής δίκης.  
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Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ O.J. SIMPSON323 
 
Η αυξανόμενη έκθεση στα μέσα ενημέρωσης ποινικών υποθέσεων 
έφτασε αυτό που θεωρείται «κορύφωση» το 1994 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες με τη δίκη για δολοφονία του πρώην διάσημου παίκτη του 
ποδοσφαίρου και μετέπειτα παρουσιαστή O.J. Simpson. Η δίκη αυτή 
συχνά παρουσιάζεται ως «τσίρκο των μέσων ενημέρωσης», αλλά την 
ίδια στιγμή θεωρείται ως ένα από τα ισχυρότερα γεγονότα που άλλαξαν 
το παιχνίδι και ανέδειξαν αρκετά ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη 
λειτουργία του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, τα μέσα ενημέρωσης 
και την κοινωνία γενικότερα. Η κάλυψη της δίκης από τα μέσα 
ενημέρωσης ξεπέρασε πολλά από τα παγκόσμια γεγονότα που 
συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Τα μέσα ενημέρωσης είχαν εμπλακεί 
στενά με την υπόθεση και παρακολουθούσαν κάθε βήμα της έρευνας 
και της δίκης, συμπεριλαμβανομένης και της ζωντανής μετάδοσης της 
καταδίωξης που οδήγησε στη σύλληψη του Simpson, κατά την οποία 
δημοσιογράφοι σε ελικόπτερα έψαχναν την περιοχή πριν απ’ την 
αστυνομία. Τη ζωντανή μετάδοση παρακολούθησε ένα αριθμός περίπου 
95 εκατομμυρίων τηλεθεατών και υπάρχουν στοιχεία ότι μέρος του 
κοινού στην πραγματικότητα υποστήριζε τον Simpson ενθαρρύνοντάς 
τον να ξεφύγει από τις αρχές. Ο Simpson οδηγήθηκε περπατώντας στην 
αστυνομία επιτρέποντας στα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν εκτενώς 
το συμβάν. Ο ίδιος ο Simpson έγραψε μια δημόσια επιστολή το 
απόγευμα πριν την παράδοσή του στην αστυνομία, δίνοντας τη δική του 
οπτική για τη δολοφονία και διατυπώνοντας μια «τελευταία επιθυμία». 
Κατά τη διάρκεια της δίκης, κάποια από τα αποδεικτικά στοιχεία για την 
ενοχή του Simpson απορρίφθηκαν από το δικαστήριο λόγω παραβίασης 
από την εκτεταμένη κάλυψη των μέσων ενημέρωσης. Μία υποθετικά 
σημαντική μάρτυρας δεν επετράπη να καταθέσει, γιατί είχε πει την 
ιστορία της σε μια σκανδαλοθηρική εφημερίδα. Η δικάσιμος για την 
ακρόαση της κατηγορίας αναβλήθηκε λόγω του έντονου ενδιαφέροντος 

 
323 Kim, A. (1994), Commercializing the O.J. Simpson scandal, Entertainment Weekly, 8 Ιουλίου 1994. 
Schuetz, J.E. and Lilley, L.S. (eds.) (1999), The O.J. Simpson Trials: Rhetoric, Media, and the Law, Carbondale, 
Southern Illinois University Press. Toobin, J. (2015), The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson, Νέα 
Υόρκη, Random House. Shapiro, R. (2019), The Search for Justice: A Defense Attorney's Brief on the O.J. 
Simpson Case, Λος Άντζελες, Graymalkin Media. Rantala, M.L. (1996), O.J. Unmasked: The Trial, the Truth, 
and the Media, Σικάγο, Catfeet Press. 

https://ew.com/article/1994/07/08/commercializing-oj-simpson-scandal/
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των μέσων ενημέρωσης. Σε επόμενο στάδιο, η δίκη μεταδόθηκε από 
κάμερες CCTV σ’ ένα ονομαζόμενο Δικαστικό Τηλεοπτικό κανάλι για 134 
μέρες. Ο δικαστής αργότερα επικρίθηκε για το ότι επέτρεψε κάμερες 
στην αίθουσα του δικαστηρίου υπό την πίεση των μέσων ενημέρωσης. 
Καθώς η δίκη οδηγούνταν στο τέλος της οι αρχές άρχισαν να φοβούνται 
ολοένα και περισσότερο για το ξέσπασμα ταραχών αν ο Simpson 
καταδικαζόταν. Τον Οκτώβριο του 1995, ο Simpson αθωώθηκε. 
 
Αργότερα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη δίκη εξέδωσαν βιβλία 
συζητώντας τις δικές τους απόψεις για την υπόθεση: ένορκοι, μέλη της 
ομάδας υπεράσπισης, μάρτυρες, αστυνομικοί, εισαγγελείς, ακόμα και 
εμπειρογνώμονες. 
 
Η πρωτοφανής δημοσιότητα δίχασε το κοινό για ρατσιστικούς λόγους 
προκαλώντας μια τεράστια συζήτηση για το ρατσισμό και την άνιση 
μεταχείριση των έγχρωμων ατόμων από το σύστημα δικαιοσύνης. 
 
Θεωρίες συνέχισαν να εμφανίζονται πολύ καιρό μετά το τέλος της δίκης 
και αρκετά ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησαν για την υπόθεση με 
συνεντεύξεις συμμετεχόντων στη διαδικασία. Μέχρι το 2020, 
περισσότερα από δέκα μέσα ενημέρωσης είχαν δημιουργήσει από την 
υπόθεση ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ. Ο O.J. Simpson έγινε ακόμα 
και χαρακτήρας σε παιχνίδια υπολογιστών. 

 
 
Πολλές ερωτήσεις δεοντολογίας προκύπτουν από την υπόθεση O.J. Simpson, η 
απάντηση στις οποίες άλλαξε τον τρόπο που το τεκμήριο αθωότητας και η αποκάλυψη 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας δίκης γίνονται αντιληπτά σε όλο τον κόσμο. 
 
Πολύ αργότερα, το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια προσπάθεια να ενοποιήσει τους 
κανόνες για ζητήματα προστασίας δεδομένων με την θέσπιση του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτός ρυθμίζει όλα τα ζητήματα της 
αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων και, με σκοπό την ισορροπία 
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με αντικρουόμενα δικαιώματα, 
προσφέρει συγκεκριμένες εξαιρέσεις κατά την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών 
για ειδησεογραφική, καλλιτεχνική, ακαδημαϊκή και λογοτεχνική έκφραση, χωρίς 
ωστόσο να ορίζει ξεκάθαρα το εύρος τους. Οι εθνικές νομοθεσίες έχουν επίσης 
αποφύγει να καθορίσουν ποιος μπορεί να ωφελείται από αυτές τις εξαιρέσεις και τι 
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πληροφορίες μπορεί να αποκαλύπτονται, επαναλαμβάνοντας απλώς τα αντίστοιχα 
κείμενα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις εθνικές 
τους νομοθεσίες324, γεγονός που συχνά εμποδίζει την ακριβή τους εφαρμογή. 
 
Η προστατευτική νομοθεσία της ΕΕ έχει τους επικριτές της, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχει 
μετατοπίσει την αρχή της ελευθερίας του λόγου σε αυτό που ο Γερμανός Καθηγητής 
Niko Härting ονομάζει «απαγόρευση διά παράλειψης» 325. 
 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προσπάθειες για την προώθηση της ισορροπίας και τη 
δεοντολογική κάλυψη των ειδήσεων που σχετίζονται με το έγκλημα έχει οδηγήσει στην 
εμφάνιση μη κερδοσκοπικών μέσων ενημέρωσης που εξειδικεύονται στην παρουσίαση 
εγκληματολογικών θεμάτων, όπως το The Marshall Project και The Appeal.  
 

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

 
Όταν μιλάμε για δεοντολογία σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, ένας παίκτης που ο ρόλος 
του δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται, είναι η βιομηχανία της διασκέδασης. Σειρές, 
ντοκιμαντέρ, βιβλία και ταινίες έχουν ακολουθήσει πολλές από τις διαβόητες 
υποθέσεις, αποκαλύπτοντας πολλές λεπτομέρειες γι’ αυτές. Μερικές από αυτές τις 
δουλειές παρουσιάζουν και συζητούν διαφορετικές εκδοχές και αμφισβητήσιμες 
λεπτομέρειες. Πρόσφατα, ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων και podcasts αποκτούν 
αυξανόμενη δημοτικότητα. Εξετάζουν αληθινές υποθέσεις, εμπλέκουν αληθινούς 
ανθρώπους με τις ιστορίες τους, τις συνήθειες και τις σχέσεις τους, και μερικές φορές 
επιτρέπουν στο κοινό να συζητά για τα κίνητρα, τις εκδοχές της ιστορίας και 
πραγματικά να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Ακόμα κι αν πολλά από αυτά τα σόου 
δεν εξετάζουν υποθέσεις διάσημων ανθρώπων, ασχολούνται με εγκλήματα που έχουν 
δημοσιευθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και είναι γνωστά στην κοινότητα, όπου έγινε 
το έγκλημα. 
 
Μετά τη δίκη του O.J. Simpson και τις συνέπειες που είχε αυτή η υπόθεση, υπάρχει μια 
γενική κατανόηση ότι, αυτά τα σόου είναι αποδεκτά στο βαθμό που αφορούν υποθέσεις 
που έχουν κλείσει και δεν μπορούν να επηρεάσουν το δικαστήριο.  
 
Υπάρχουν ακόμα μερικά ζητήματα δεοντολογίας που παραμένουν ανοικτά. Οι 
άνθρωποι που εμπλέκονται σε υποθέσεις υψηλού προφίλ (ερευνητές αστυνομικοί, 
δικηγόροι, μάρτυρες ή κατηγορούμενοι) συχνά λαμβάνουν προτάσεις για μεγάλα 

 
324 Bitiukova, N. (2020), Journalistic Exemption under the European Data Protection Law, Βίλνιους, 
Ινστιτούτο Βίλνιους για Ανάλυση Πολιτικής. 
325 Härting, N. (2017), ePrivacy: Why 'prohibition by default' cannot be an option, Πόρτσμουθ, Διεθνής 
Οργανισμός Επαγγελματιών Απορρήτου. 

https://www.themarshallproject.org/
https://theappeal.org/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3531977
https://iapp.org/news/a/eprivacy-why-prohibition-by-default-cannot-be-an-option/
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χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα του δικαιώματος να πουν τις ιστορίες τους σε ένα 
βιβλίο, ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία. Οι ιστορίες γενικά δεν προστατεύονται από 
πνευματικά δικαιώματα, αλλά εκείνοι που τις χρησιμοποιούν χωρίς προηγούμενη 
συμφωνία με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κινδυνεύουν από δικαστικούς αγώνες. Μερικές 
φορές αγοράζοντας το δικαίωμα να πεις την ιστορία ζωής κάποιου περιλαμβάνει το 
δικαίωμα να προσαρμόζεις την ιστορία ή να αλλάζει μέρη της. Τέτοιες ιστορίες, ωστόσο, 
συχνά αναφέρονται σε γεγονότα και απόψεις που σχετίζονται με τη ζωή άλλων 
ανθρώπων, και μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια εικόνα τους και/ή την προσωπική τους 
ζωή.  
 

Η Καθηγ. Marilyn McMahon από το Πανεπιστήμιο Deakin της Αυστραλίας επισημαίνει 
τρία κύρια νομικά ζητήματα που σχετίζονται με αληθινά podcasts εγκλημάτων χωρίς 
καν να αγγίζει τη δεοντολογική πλευρά του ζητήματος326: 
o τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται είναι συχνά στοιχεία που δεν γίνονται 

δεκτά από το δικαστήριο (γεγονότα που ο μάρτυρας γνωρίζει από αυτά που του 

έχουν πει άλλοι άνθρωποι, προηγούμενες καταδίκες που χρησιμοποιήθηκαν ως 

ενοχοποιητικά στοιχεία, κλπ.). 

 
326 McMahon, M. (2019), The problem with true crime podcasts, this., 15 Ιανουαρίου 2019. 

https://this.deakin.edu.au/society/the-problem-with-true-crime-podcasts
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o η έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα μερικές φορές παραβλέποντας αποδεικτικά 

στοιχεία υπέρ τους μπορεί να παραβιάσει το τεκμήριο αθωότητας. 

o το σύστημα δικαιοσύνης συχνά παρουσιάζεται ως αδρανές και δεν ασχολείται με 

«άλυτες υποθέσεις» σε αντίθεση με τους παρουσιαστές των podcasts, που είναι οι 

μόνοι που ενδιαφέρονται να τις ερευνήσουν. 

 
Ακολούθως, ο ρόλος του είδους των podcast πρέπει να αναγνωρίζεται. Εφόσον 
χρησιμοποιούνται τηρώντας το νόμο και τις αρχές δεοντολογίας, τα podcasts μπορούν 
να υποστηρίξουν το έργο των δικαστικών αρχών ενεργοποιώντας τη συμμετοχή του 
κοινού στην απονομή της δικαιοσύνης. 
 

 
Η ΧΡΗΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ (PODCASTS) ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ327 
 
Η αστυνομία στην Ολλανδία εκμεταλλεύτηκε το είδος του 
podcast για να αντλήσει στοιχεία και περισσότερες πληροφορίες 
για μια άλυτη υπόθεση δολοφονίας που έγινε το 1991. Το 
έγκλημα έγινε στην πόλη Naarden, αλλά ούτε το θύμα ούτε ο 
δράστης είχαν αναγνωριστεί. Η αρχική ερευνητική ομάδα 
μοιράστηκε μερικά από τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε 
συλλέξει η αστυνομία και ακόμα έκαναν ανακατασκευή 
προσώπου χάρη στις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες. «Συχνά πρέπει 
να είμαστε προσεκτικοί στην αποκάλυψη πληροφοριών για 
υποθέσεις ακριβώς για να μην διαταράσσουμε την έρευνα, αλλά 
σ’ αυτή την υπόθεση οποιαδήποτε εξέλιξη είναι ωφέλιμη», είπε ο 
εκπρόσωπος της αστυνομίας Martin de Wit. «Ήταν μεγάλη 
επιτυχία και είχαμε μεγάλη έκθεση της υπόθεσης οπότε είναι 
λογικό να το ξανακάνουμε. Υπάρχουν τμήματα σε άλλες περιοχές 
που σκέφτονται να το δοκιμάσουν. Με τις άλυτες υποθέσεις έχεις 
περισσότερα που μπορείς να μοιραστείς. Αλλά δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καινούργιες υποθέσεις» 
πρόσθεσε. Χάρη στο podcast που μεταδόθηκε, η αστυνομία 
άρχισε να ελέγχει 15 νέες πληροφορίες. 

 
 
  

 
327 Ολλανδική Εθνική Αστυνομία (2019), Χρήση σειρών φωνητικών Podcast series σε αναζήτηση δολοφόνου 
(Podcastserie ingezet in jacht op moordenaar), Politie.nl, δελτίο τύπου, 15 Οκτωβρίου 2019. Boffey, D. 
(2019), Dutch detectives turn to power of podcast to solve 1991 murder case, The Guardian, 25 Δεκεμβρίου 
2019. 

https://www.politie.nl/nieuws/2019/oktober/15/03-podcastserie-ingezet-in-jacht-op-moordenaar.html
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/25/dutch-police-podcast-1991-murder-case
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Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  

 

«ενοχής της εκπροσώπησης», που είναι η ηθική 
σύγκρουση που βιώνουν οι δικηγόροι όταν 
υπερασπίζονται «κακούς» ανθρώπους, ιδίως σε 
περιπτώσεις αποτρόπαιων εγκλημάτων όπως η 
τρομοκρατία ή η παιδική κακοποίηση. 

 
Ο ρόλος των δικηγόρων στην ποινική διαδικασία είναι να διαφυλάττουν τα δικαιώματα 
και τα συμφέροντα του κατηγορούμενου προσώπου. Αυτός ο ρόλος, όταν πρόκειται για 
κατηγορούμενους σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, μπορεί να είναι εξαιρετικά 
εξαντλητικός συναισθηματικά καθώς συχνά συνδέεται με έντονη δημόσια προσοχή. Οι 
δικηγόροι συχνά αντιμετωπίζουν «δημόσια και επίσημη επιθετικότητα» 328 λόγω της 
υπεράσπισης ανθρώπων που συχνά περιφρονούνται και μερικές φορές κρίνονται από 
τα μέσα ενημέρωσης πολύ πριν αρχίσει καν η δίκη τους. Οι ερευνητές περιγράφουν 
επίσης το δεοντολογικό δίλημμα της «ενοχής της εκπροσώπησης», που είναι η ηθική 
σύγκρουση που βιώνουν οι δικηγόροι όταν υπερασπίζονται «κακούς» ανθρώπους, 
ιδίως σε περιπτώσεις αποτρόπαιων εγκλημάτων όπως η τρομοκρατία ή η παιδική 
κακοποίηση. Οι κατηγορούμενοι με κακή φήμη μερικές φορές αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για να βρουν έναν «ικανό συνήγορο» 329. 
 
Την ίδια στιγμή, αυτές είναι υποθέσεις που μπορούν να κάνουν ένα δικηγόρο δημοφιλή 
και να αποτελέσουν σκαλί για την προώθηση της καριέρας του. Γνωστοί δικηγόροι 
έχουν πάντα συνδεθεί με την υπεράσπιση διάσημων ανθρώπων. Στα μάτια της 
κοινωνίας, καλοί δικηγόροι είναι εκείνοι που τα δημόσια πρόσωπα εμπιστεύονται να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους παρά εκείνοι που κερδίζουν τις υποθέσεις τους 
αλλά αυτά τα επιτεύγματα σπάνια δημοσιοποιούνται. 
 
Σε υποθέσεις υψηλού προφίλ, οι δικηγόροι μπορεί να παρασυρθούν να αναζητήσουν 
σκόπιμα την προσοχή του κοινού είτε διότι πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να 
βοηθήσει τους πελάτες τους (λέγοντας την ιστορία τους στο κοινό) είτε διότι θέλουν να 

 
328 Maute, J.L. (2002), "In Pursuit of Justice" in High Profile Criminal Matters, σε: Fordham Law Review, 
Τόμος 70, Τεύχος 5. 
329 Maute, J.L. (2002), "In Pursuit of Justice" in High Profile Criminal Matters, σε: Fordham Law Review, 
Τόμος 70, Τεύχος 5. 

https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
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χτίσουν το δικό τους επαγγελματικό προφίλ. Επιτυχημένοι ποινικοί δικηγόροι έχουν 
καταφέρει να βρουν με προσοχή την ισορροπία ανάμεσα στο νόμο, τη σχέση με τους 
πελάτες τους και τη δημόσια εικόνα τους. 

 
Η σκόπιμη πρόκληση του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, ανεξάρτητα από τα 
κίνητρα, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η προσέλκυση της προσοχής των μέσων 
ενημέρωσης δεν σταματά πάντα με τις δηλώσεις των δικηγόρων και των πελατών τους 
αλλά, ανάλογα με τη δημόσια αντίδραση, τα μέσα ενημέρωσης συχνά ψάχνουν για να 
βρουν περισσότερες πληροφορίες. Δημοσιογράφοι που αναζητούν άλλες οπτικές 
μπορεί να πάρουν συνέντευξη από διαφορετικές πλευρές. Επιπλέον, τα μέσα 
ενημέρωσης μπορεί να εστιάσουν στα γεγονότα που είναι λιγότερο σχετικά με την 
υπόθεση, ή ακόμα να μετατοπίσουν τη συζήτηση σε μια διαφορετική ιστορία αν τη 
βρουν περισσότερο ενδιαφέρουσα, γεγονός που μπορεί να διαστρεβλώσει τη 
υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου. Αυτό, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο της 
παρανόησης εάν άτομα, που είναι λιγότερο έμπειρα με τα μέσα ενημέρωσης, έχουν την 
ευκαιρία να πουν τη γνώμη τους, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αρχική υπερασπιστική 
στρατηγική. Το προσωπικό ενδιαφέρον μπορεί επίσης να επηρεάσει την αντίληψη του 
δικηγόρου ότι δρα προς όφελος των πελατών του. Συνολικά, οι δικηγόροι που 
βασίζονται στη δημοσιότητα για να αποδείξουν τη θέση τους έξω από την αίθουσα του 
δικαστηρίου διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν τον έλεγχο της κατάστασης. Μπορεί 
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επίσης να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για τους 
κατηγορούμενους, τρίτα μέρη ή τους ίδιους τους δικηγόρους, όπως κακές συνήθειες, 
άγνωστες σχέσεις με άλλα άτομα, αποκάλυψη περιουσίας, κλπ. 
 
Πριν μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, οι δικηγόροι πρέπει να λάβουν τη συναίνεση των 
πελατών τους. Για έναν έμπειρο δικηγόρο, μπορεί να είναι σχετικά εύκολο να πείσει 
τους πελάτες του για τα υποθετικά οφέλη της «εξαγωγής» της δίκης από την αίθουσα 
δικαστηρίου στα μέσα ενημέρωσης (τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να διανείμουν 
πληροφορίες που το δικαστήριο θα απέρριπτε, οι εκδόσεις των μέσων ενημέρωσης 
μπορούν να επηρεάσουν συναισθηματικά το κοινό, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 
πιέσει τις αρχές, κλπ.). Παρόλα αυτά, για το θέμα των μέσων ενημέρωσης, πολλοί 
νομικοί επαγγελματίες τονίζουν τη σημασία της επαγγελματικής αυτοσυγκράτησης 
ώστε να αποφεύγονται τα εξωδικαστικά σχόλια από τρίτα μέρη330. 
 
Μετά το κλείσιμο της υπόθεσης, οι δικηγόροι, όπως όλοι οι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία, μπορεί να μπουν στον πειρασμό να πουλήσουν την ιστορία τους για ένα 
βιβλίο ή να μιλήσουν γι’ αυτή σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτή 
η επιλογή μπορεί να περιλαμβάνεται (ή να αποκλείεται) από το συμβόλαιο που έχει 
συνάψει ο δικηγόρος με τους πελάτες του, αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι γενικές 
αρχές του νομικού επαγγέλματος θα απαιτούσαν ο δικηγόρος να ζητήσει από τους 
πελάτες του την ενημερωμένη συναίνεσή τους πριν αποκαλύψει την ιστορία τους. 
 
Οι κανόνες και οι οδηγίες δεοντολογίας που διέπουν το έργο των δικηγόρων διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Παρόλα αυτά, αυτές οι προβλέψεις μαζί με τις γενικές αρχές του 
νομικού επαγγέλματος και τον κανόνα της εμπιστευτικότητας πελάτη-δικηγόρου είναι 
οι κύριες  διασφαλίσεις απέναντι σε μια αντιδεοντολογική συμπεριφορά από την 
πλευρά των δικηγόρων.  
 

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
Πέρα από τους κατηγορούμενους υψηλού προφίλ και τα άλλα πρόσωπα που 
εμπλέκονται στις ποινικές δίκες, υπάρχουν πολλοί ακόμα άνθρωποι που βρίσκονται στο 
επίκεντρο είτε διότι ήταν παρόντες στη σκηνή του εγκλήματος, είτε συνδέονται με 
κάποιο τρόπο με τον κατηγορούμενο, είτε απλά γνωρίζουν κάτι για τον 
κατηγορούμενο, που δεν είναι τόσο σχετικό με την υπόθεση. Στην αναζήτηση της 
αλήθεια και/ή μιας καλής ιστορίας, τα μέσα ενημέρωσης συχνά παίρνουν συνεντεύξεις 
από ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι σχετικοί. Όταν αυτά τα άτομα είναι μάρτυρες, 

 
330 Maute, J.L. (2002), "In Pursuit of Justice" in High Profile Criminal Matters, σε: Fordham Law Review, 
Τόμος 70, Τεύχος 5. 

https://core.ac.uk/download/pdf/144229646.pdf
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που καλούνται να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της έρευνας, συνήθως δεν τους 
επιτρέπεται να μιλήσουν για την υπόθεση ενώ είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οι δικάσιμοι, 
ωστόσο, είναι κυρίως δημόσιοι και δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που να 
εμποδίζουν τους μάρτυρες να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης αφού καταθέσουν. 
 
Τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν πολλές πληροφορίες για τον 
κατηγορούμενο, αλλά μπορούν επίσης να αναμείξουν γεγονότα με υποθέσεις και 
προσωπικές πληροφορίες που συχνά δεν σχετίζονται με την υπόθεση αλλά με την 
προσωπικότητα ή την προσωπική ζωή του κατηγορούμενου (π.χ., πληροφορίες για τις 
συνήθειες του κατηγορουμένου, την οικονομική του κατάσταση, κρίσεις για 
ανθρώπους που συναντούν, κουτσομπολιά, κλπ.). 
 
Αξίζει να αναζητηθεί ποιο είναι το κίνητρο που οδηγεί ένα άτομο να μιλήσει στα μέσα 
ενημέρωσης σε τέτοιες περιπτώσεις. Αρχικά, πολλοί άνθρωποι συμφωνούν να μιλήσουν 
στα μέσα ενημέρωσης, διότι πιστεύουν ότι μπορούν είτε να βοηθήσουν είτε να βλάψουν 
τον κατηγορούμενο. Αυτό το κίνητρο, ωστόσο, ακόμα κι αν το άτομο είναι εξοικειωμένο 
με την εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης, μπορεί μερικές φορές να έχει απρόβλεπτες 
συνέπειες. 
 
Οι δημοσιογράφοι μπορεί να γίνουν και συχνά είναι πολύ πειστικοί όταν πρόκειται να 
πείσουν ανθρώπους να τους δώσουν συνέντευξη. Μάρτυρες, γείτονες και συγγενείς 
πρέπει να αναλογιστούν προσεκτικά την πιθανή επίδραση της εμφάνισής τους στα μέσα 
ενημέρωσης προτού συμφωνήσουν να μιλήσουν. Επιπλέον, αντιμέτωποι με κάμερες και 
δημοσιογράφους, πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί με λιγότερη ή καθόλου εμπειρία με τα 
μέσα ενημέρωσης, μπορεί να αισθανθούν άβολα να αρνηθούν να κάνουν μια δήλωση, 
ακόμα κι αν αισθάνονται ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνουν. 
 
Ένα άλλο κίνητρο για να μιλήσει κανείς στα μέσα ενημέρωσης είναι η επιδίωξη της 
προσωπικής δημοσιότητας. Υπάρχουν άτομα, που θεωρούν ότι η εμφάνιση στην 
τηλεόραση είναι κάτι σημαντικό και δεν θα αρνούνταν μια τέτοια ευκαιρία, αν 
βρισκόταν στο δρόμο τους. Αυτή η επιδίωξη, ωστόσο, μπορεί συχνά να επηρεάσει την 
κρίση των ανθρώπων για τη σημασία αυτού που θέλουν να πουν και τις συνέπειες που 
θα έχει. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η δίκη του O.J. Simpson έκανε το ζήτημα του ρόλου της δημοσιότητας στις ποινικές 
υποθέσεις ένα θέμα συζήτησης ανάμεσα στους κοινωνικούς επιστήμονες, τα μέσα 
ενημέρωσης και τους επαγγελματίες της ποινικής δικαιοσύνης, και συμφωνήθηκαν 
κάποια κατώφλια δεοντολογίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κοινή συμφωνία στην 
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κοινωνία αναφορικά με το πότε η μεταφορά των ποινικών υποθέσεων από τις αίθουσες 
των δικαστηρίων στα μέσα ενημέρωσης ξεφεύγει από τα λογικά όρια. Καθώς υποθέσεις 
υψηλού προφίλ «μιντιακού τσίρκου» συνεχίζουν να συμβαίνουν, 
συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της δίκης ενάντια στον Oscar Pistorius331 και πιο 
πρόσφατα ενάντια στον Harvey Weinstein, ανησυχίες ότι «αυτές είναι ακριβώς οι 
υποθέσεις όπου οι συμμετέχοντες είναι πιο πιθανόν να ενεργήσουν μη επαγγελματικά 
λόγω του τύπου» ολοένα και αποκτούν μεγαλύτερη εγκυρότητα332. Σε αυτή την 
κατάσταση, η προσωπική επίγνωση αυτών που εμπλέκονται στις διαδικασίες για τις 
πιθανές επιπτώσεις της υπερβολικής δημοσιότητας θα πρέπει να είναι η βασική αρχή 
και να κυριαρχεί πάνω σε οποιοδήποτε άλλο κίνητρο για την προκαταβολική 
αναζήτηση της εμπλοκής των μέσων ενημέρωσης. 

 
331 Για παράδειγμα, δείτε McCarthy, C. (2020), Reeva Steenkamp's mother reveals how 'she shook with 
anger' at news of BBC's Oscar Pistorius documentary that fails to mention her daughter's name and 
glorifies his sporting achievements, Mail Online, 1 Νοεμβρίου 2020.  
332 Furman, H.P. (1998), Publicity in High Profile Criminal Cases, σε: 10 St. Thomas Law Review 507. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8902457/Reeva-Steenkamps-mother-reveals-shook-anger-news-Oscar-Pistorius-BBC-documentary.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8902457/Reeva-Steenkamps-mother-reveals-shook-anger-news-Oscar-Pistorius-BBC-documentary.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8902457/Reeva-Steenkamps-mother-reveals-shook-anger-news-Oscar-Pistorius-BBC-documentary.html
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