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Διαδίκτυο και Δίκαιο
Πνευματική Ιδιοκτησία
Σεβασμός προσωπικότητας
Ελευθερία Τύπου
Ελευθερία Λόγου

Διαδίκτυο

Εκτενές Δίκτυο προσβολών?

παιδική πορνογραφία

→ αυτόματη απόσυρση

προσβολές Π.Ι.

→ στάθμιση

προσβολές προσωπ/τας

→ στάθμιση

Ζητούμενο
Διασφάλιση ορθής ισορροπίας μεταξύ θεμελιωδών
δικαιωμάτων
Χάρτης ΘΔΕΕ
αρθ. 17 §2 Διανοητική Ιδιοκτησία
αρθ 16 Επιχειρηματική Ελευθερία
αρθ. 11 Ελευθερία Πληροφόρησης

Eυθύνη Παρόχων Υπηρ. ΚτΠ. (ISPs)
Aρθ. 12 & 15 Οδ. 2000/31 Ηλεκτρον. Εμπόριο
Αρθ. 12§3 & αιτ.σκ. 45: μέτρα υπό δικαστικών ή διοικητικών
αρχών που θα επιβάλλουν παύση ή πρόληψη προσβολών &
απομάκρυνση των παράνομων αρχείων ή διακοπή της
πρόσβασης
Αρθ. 8 Οδ. 2001/29 ΚτΠ (Infosoc) & αιτ. σκ. 59: λήψη
ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών οι υπηρεσίες
των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή
δικαιώματος του δημιουργού ή συγγεν. δικ/τος

Eυθύνη Παρόχων Υπηρ. ΚτΠ. (ISPs)
•

•
•
•

Π.Ι./ΔΕΕ

Ελευθ.Λόγου /ΕΔΔΑ

Promusicae C-275/06: οφείλουν να
δίδουν π.δ. χρηστών των οποίων οι
διευθ . IP έχουν προσβάλλει Π.Ι. ?
L’ Oreal v. e-Bay C-324/09: Ισορροπία
-αποκάλυψη στοιχείων χρήστη.
Scarlet v. Sabam & Sabam. v. Netlog
C-70/10/C-360/10: ΟΧΙ γενικό φίλτρο
Telekabel C-314/12 (μπλοκάρισμα
από διαμεσολαβητή πρόσβασης σε
ιστότοπο με παράνομο υλικό Π.Ι. με
αποκλεισμό domain name & φραγή
IP address)

• Delfi v. Estonia
15.6.2015/64569/2009
ευθύνη παρόχου πόρταλ
ειδήσεων για δυσφήμηση υπό
τρίτου-αναγνώστη

Nεότερες εξελίξεις
• 2016: Mc Fadden v. Sony Music ΔΕΕ
484/2014
Ο απλώς παρέχων πρόσβαση
διαδικτύου wi -fi δεν ευθύνεται μεν
αδικοπρακτικά, αλλά μπορεί να του
ζητηθεί: α) να βάλει κωδικό β) να
του ζητήσει ο δικαιούχος Π.Ι. να
παραλείψει στο μέλλον την
προσβολή

• 2016: EΔΔΑ ΜΤΕ & Ιndex v.
Hungary προσφ.22947/2013
(10ΕΣΔΑ)– ΟΧΙ αστική ευθ. για την
εξισορρόπηση συγκρουόμενων 10
και 8. Αρκεί η notice & take down
procedure
• 2017: EΔΔΑ Pihl v. Sweden αποφ.
9.3.2017/ προσφ.74742/2014 (8
ΕΣΔΑ) – ΌΧΙ ευθ. ISP όχι ρητορική
μίσους, μικρό μη κερδοσκοπικό
μπλογκ, σχόλιο ανώνυμου χρήστη
σε μπλογκ, κατέβηκε αμέσως,
έμεινε μόνον 9 ημέρες.

ΠροτΟδCopyright- UUC
ΑΡΘ. 13: υποχρέωση παρόχων που αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε
μεγάλο αριθμό έργων που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους να
λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της
λειτουργίας των συμφωνιών που συνάπτονται με δικαιούχους και την αποτροπή
της διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες τους περιεχομένου που καθορίζεται από
τους δικαιούχους σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών.
Η αιτ. σκ. 38 βοηθά: όταν οι πάροχοι αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση στο
κοινό σε έργα Π.Ι. τα οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, και, ως εκ
τούτου, δεν περιορίζονται σε απλή παροχή των υλικών μέσων και εκτελούν
πράξη παρουσίασης στο κοινό, είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμφωνίες
παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους, εκτός εάν είναι
επιλέξιμοι για την απαλλαγή από την ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο14 της
οδηγίας 2000/31/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου 34.

•Είναι απαραίτητο να επαληθεύεται αν ο πάροχος KτΠ διαδραματίζει ενεργό ρόλο
(βελτιστοποίηση της παρουσίασης έργων ή με την προώθησή τους).
•Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των συμφωνιών παραχώρησης άδειας
εκμετάλλευσης, οι πάροχοι που αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε
μεγάλες ποσότητες UCC, θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα
για τη διασφάλιση της προστασίας των έργων ή του άλλου υλικού, π.χ. εφαρμογή
αποτελεσματικών τεχνολογιών.
•Η εν λόγω υποχρέωση θα πρέπει να ισχύει επίσης όταν οι πάροχοι είναι επιλέξιμοι
για την απαλλαγή από την ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας
2000/31 (hosting).

ΝΜΣΧ ΓΙΑ Π.Ι.
Ελληνικό Notice & take down
Δεν ισχύει για τελικούς χρήστες που κατεβάζουν ή κάνουν στρεαμινγκ &
για Ρ2Ρ δίκτυα, δηλ. ισχύει μόνον για πειρατεία
3μελής Επιτροπή (ΟΠΙ, ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ)
Επιτροπή διαπιστώσει προσβολή Π.Ι.: απόσυρση ή διακοπή πρόσβασης
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: πρόστιμο 500-1000€/ημ.
Έναρξη διαδικασίας ενώπιον Επιτροπής δεν αναστέλλει ή επηρεάζει
δικαστική διαδικασία
Άρση απορρήτου
αν προσβολή Π.Ι. στο διαδίκτυο σε βαθμό κακουργήματος

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(συκοφ. δυσφήμηση από Τύπο και ενημερωτικά blogs)
Τί δεν άλλαξε
αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη
αρθ. 4 παρ. 10 του ν. 2328/1995
•‘εκδότης’ = νόμιμος εκπρόσωπος
αδειούχου εταιρείας
•‘διευθυντής’ = υπεύθυνος προγράμματος/
διευθ. τμ. ειδήσεων
•‘συντάκτης’ = παραγωγός /
δημοσιογραφικός υπεύθυνος /
δημοσιογράφος –συντονιστής ή
παρουσιαστής της εκπομπής

Αλλαγές
α. 37 ν. 4356/2015

§2 ν. 1198/1981

Κατάργηση ελαχίστων ποσών χρηματικής
ικανοποίησης
Κριτήρια
επιπτώσεις δημοσιεύματος στον αδικηθέντα,
καθώς και στο οικογενειακό, κοινωνικό και
επαγγελματικό περιβάλλον του
είδος, φύση, σπουδαιότητα, βαρύτητα & απαξία
γεγονότων, πράξεων ή χαρακτηρισμών
είδος προσβολής
ένταση του πταίσματος του εναγομένου
συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων.

 Εξώδικος επιστολή

10 ημέρες

 Ανάκληση με αποκαταστατικό δημοσίευμα και κοινοποίηση (in natura)
 Αγωγή

Άσκηση εντός 6 μηνών

 Απόφαση
καταχώριση/μετάδοση/παρουσίαση περίληψης της
αποφάσεως στην ίδια θέση/εκπομπή/στήλη που είχε καταχωρισθεί η
αρχή του επιλήψιμου δημοσιεύματος (εντός 15 ημερών) & καταδίκη σε
χρηματική ποινή για κάθε ημέρα καθυστέρησης δημοσίευσης της
απόφασης, ίση με το 1/10
 Συνεκδίκαση αγωγών / εγκλήσεων

Ειδική Διαδικασία Διαφορών
614§7 & 591 ΚΠολΔ
 Κλήτευση διαδίκων 30 ημέρες πριν τη συζήτηση
 Παρέμβαση/προσεπίκληση/ανακοίνωση 10 ημ πριν τη συζήτηση/ παρέμβαση
μετά από προσεπίκληση 5 ημ πριν συζήτηση
 Προτάσεις στη συζήτηση, προσθήκη στο 3ημερο, ελεύθερη εκτίμηση μη
πληρούντων όρων αποδεικτικών μέσων
 Καθ’ ύλην αρμοδιότητα αναλόγως ύψους
 Έφεση 30 ημέρες από επίδοση ή 2 χρόνια αν ανεπίδοτη
 Ανταγωγή, αντέφεση 8 ημ πριν συζήτηση
 & Blogs

Υποκίνηση μίσους - Ψευδείς ειδήσεις (fake news)
Η Google ποστάρει διαφημίσεις σε βίντεο υποκίνησης μίσους
http://ht3.cdn.turner.com/money/big/technology/2016/12/06/tech-terrordatabase.cnnmoney_1024x576.mp4

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Κωνσταντία Π. Κυπρούλη
kpk@saplegal.gr

