Νομοθεσία των κρατών-μελών του ΙΝΗΟΡΕ (www.inhope.org) σχετικά
με τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών
και την παιδική πορνογραφία.
Η αύξηση των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, καθώς
και της παιδικής πορνογραφίας, έχει καταστήσει αναγκαία την αλλαγή της σχετικής με τα
παραπάνω εγκλήματα, νομοθεσίας των κρατών παγκοσμίως. Ο INHOPE, ο παγκόσμιος
σύνδεσμος των ανοικτών γραμμών καταγγελίας που έχει 48 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, προσπαθεί να εκπληρώσει τον στόχο της, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των
κρατών-μελών του. Η SafeLine, η ελληνική γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου
στο Διαδίκτυο και επίσημο μέλος του INHOPE από τις 18 Οκτωβρίου 2005, παρουσιάζει σε
αυτό το έντυπο τις βασικές γραμμές των νομοθεσιών των κρατών-μελών του INHOPE που
αφορούν τα εγκλήματα τα σχετιζόμενα με τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σεξουαλική
εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία, ρίχνοντας φως στους κοινούς άξονες,
αλλά και στις διαφορές μεταξύ τους. Η νομοθεσία των χωρών-μελών του ΙΝΗΟΡΕ που
βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της κοινής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
παρουσιάζουν κάποιες βασικές ομοιότητες και για αυτόν τον λόγο θα παρουσιαστούν σε
ξεχωριστή ενότητα.

Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του INHOPE (Countries appearing in green represent INHOPE
Association member countries. Countries appearing in red/orange are INHOPE Foundation countries)
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Χώρες του ΙΝΗΟΡΕ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ποινικά αδικήματα
σχετιζόμενα με τη σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση
παιδιών καθώς και την παιδική πορνογραφία. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν διατάξεις που
στοχεύουν στην καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και του
σεξουαλικού τουρισμού. Επίσης, έχουν ως στόχο να στερήσουν από τους παιδεραστές που
έχουν ήδη καταδικαστεί τη δυνατότητα να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά.

www.safeline.gr

Σελίδα 3

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Τα ποινικά αδικήματα που ορίζονται στη συγκεκριμένη οδηγία προσδιορίζονται βάσει
τεσσάρων κατηγοριών:
 σεξουαλική κακοποίηση (για παράδειγμα σεξουαλική πράξη με παιδί που δεν έχει
φθάσει την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης ή χρήση βίας στο παιδί προκειμένου να
αποδεχτεί τέτοιες δραστηριότητες με άλλο πρόσωπο)
 σεξουαλική εκμετάλλευση (για παράδειγμα εξαναγκασμός παιδιού σε πορνεία ή σε
πορνογραφικές παραστάσεις)
 παιδική πορνογραφία (κατοχή, απόκτηση πρόσβασης, διανομή, παροχή και παραγωγή
υλικού παιδικής πορνογραφίας)
 άγρα παιδιών στο διαδίκτυο για σεξουαλικούς σκοπούς (για παράδειγμα επικοινωνία
με στόχο συνάντηση με παιδί για σκοπούς σεξουαλικής κακοποίησης ή παρότρυνση
παιδιού να παράσχει πορνογραφικό υλικό που το απεικονίζει)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 Σύμφωνα με την οδηγία, σε εθνικό επίπεδο, οι στερητικές ποινές της ελευθερίας πρέπει
τουλάχιστον να καλύπτουν ορισμένα όρια, που ποικίλουν από ένα έως δέκα έτη ανάλογα
με τη βαρύτητα των γεγονότων και ανάλογα με το αν το παιδί έχει συμπληρώσει την
ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης ή όχι.
 Επίσης τιμωρείται η ηθική αυτουργία στη διάπραξη των αδικημάτων.
 Νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο και να τιμωρηθεί εάν το αδίκημα έχει
διαπραχθεί προς όφελός του από άτομο που ασκεί εξουσία λήψης αποφάσεων.
 Προβλέπονται πολλές επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως όταν το αδίκημα διεπράχθη εις
βάρος παιδιού ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης ή από μέλος της οικογένειας ή πρόσωπο
που έχει κάνει κατάχρηση θέσεως εμπιστοσύνης ή εξουσίας ή πάλι όταν ο δράστης των
γεγονότων έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για αδικήματα του ίδιου τύπου.
 Όσον αφορά τις συναινετικές σεξουαλικές δραστηριότητες , η οδηγία αφήνει τα κράτη
μέλη ελεύθερα να αποφασίζουν εάν ορισμένες πρακτικές τιμωρούνται ή όχι, όταν
αφορούν πρόσωπα που έχουν παρόμοια ηλικία, βαθμό ψυχολογικής και σωματικής
ανάπτυξης ή ωριμότητας.
 Για την αποφυγή κάθε κινδύνου υποτροπής, πρέπει να μπορεί να απαγορευτεί σε
πρόσωπο, που έχει καταδικαστεί για ένα από τα αδικήματα που ορίζει η οδηγία, η
άσκηση εργασίας που περιλαμβάνει άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά. Οι σχετικοί
εργοδότες πρέπει να μπορούν να ζητάνε πληροφορίες για την ύπαρξη καταδίκης ή
απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει επίσης
να διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη προκειμένου να αποφεύγεται η εκμετάλλευση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην ΕΕ από ένα παιδεραστή, προκειμένου να
εργαστεί με παιδιά σε άλλη χώρα.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (αυτούσια από το νομικό κείμενο)
Άρθρο 2 Ορισμοί: Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι εξής ορισμοί:
Α) παιδί: κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών·
Β) ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης: η ηλικία κάτω της οποίας, σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο, απαγορεύεται η τέλεση σεξουαλικών πράξεων με παιδί·
Γ) παιδική πορνογραφία:
i) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται παιδί να επιδίδεται σε πραγματική ή
προσομοιωμένη πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα,
ii) κάθε απεικόνιση, προς σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς, των γεννητικών
οργάνων παιδιού,
iii) κάθε υλικό στο οποίο απεικονίζεται πρόσωπο που εμφανίζεται ως παιδί
να επιδίδεται σε πραγματική ή προσομοιωμένη πράξη σαφούς σεξουαλικού
χαρακτήρα ή κάθε απεικόνιση των γεννητικών οργάνων οποιουδήποτε
προσώπου εμφανίζεται ως παιδί, προς σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς, ή
iv) ρεαλιστικές εικόνες παιδιού στις οποίες απεικονίζεται να επιδίδεται σε
πράξη σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή ρεαλιστικές εικόνες των
γεννητικών οργάνων παιδιού, προς σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς·
Δ) παιδική πορνεία: η χρησιμοποίηση παιδιού για σεξουαλικές πράξεις με την
προσφορά χρημάτων ή άλλου είδους αμοιβής ή ανταλλάγματος ως πληρωμή ή
υπόσχεση πληρωμής, προκειμένου το παιδί να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις,
ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω πληρωμή, υπόσχεση πληρωμής ή αντάλλαγμα
δίνονται στο παιδί ή σε τρίτο·
Ε) πορνογραφικές παραστάσεις: η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται
για ακροατήριο, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και
επικοινωνιών: i) παιδιού που επιδίδεται σε πραγματική ή προσομοιωμένη πράξη
σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα ή ii) των γεννητικών οργάνων παιδιού προς
σεξουαλικούς κυρίως σκοπούς·
ΣΤ) νομικό πρόσωπο: οντότητα που έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την
εφαρμοστέα νομοθεσία, εξαιρουμένων των κρατών ή των δημόσιων οργανισμών που
ασκούν κρατική εξουσία και των δημόσιων διεθνών οργανισμών.
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Άρθρο 5 Αδικήματα παιδικής πορνογραφίας
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
τιμωρούνται οι εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα τελούμενες πράξεις οι οποίες
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 6 )
2. Η απόκτηση ή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με στερητική της
ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος.
3.

Η εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία μέσω της τεχνολογίας
των πληροφοριών και επικοινωνιών τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή
το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος.

4.

Η διανομή, διάδοση ή μετάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε
τουλάχιστον δύο έτη.

5.

Η προσφορά, παροχή ή διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με
στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε
τουλάχιστον δύο έτη.

6. Η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας
ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη.
7. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών το κατά πόσον το παρόν
άρθρο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παιδικής πορνογραφίας, υπό την έννοια του
άρθρου 2 στοιχείο γ) σημείο iii), όταν το πρόσωπο που εμφανιζόταν ως παιδί ήταν
στην πραγματικότητα ηλικίας 18 ετών ή άνω κατά τη στιγμή της απεικόνισης.
8. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών το κατά πόσον οι
παράγραφοι 2 και 6 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες αποδεικνύεται ότι η παραγωγή και διατήρηση του πορνογραφικού υλικού
υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) σημείο iv) γίνεται μόνο προς ιδία χρήση,
στον βαθμό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του πορνογραφικού
υλικού υπό την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) σημεία i), ii) ή iii) και εφόσον η πράξη
δεν συνεπάγεται κίνδυνο διάδοσης του υλικού.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία οι στερητικές ποινές της ελευθερίας για το αδίκημα της
παιδικής πορνογραφίας σε εθνικό επίπεδο, πρέπει τουλάχιστον να καλύπτουν ορισμένα
όρια, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα των γεγονότων και ανάλογα με το αν
το παιδί έχει συμπληρώσει την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης ή όχι.
Από τη μελέτη των σχετικών νομοθετικών κειμένων των ευρωπαϊκών χωρών, προκύπτει ότι
έχει επιτευχθεί μία ουσιαστική προσέγγιση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών στο ζήτημα
καταστολής της παιδικής πορνογραφίας, δεδομένου ότι οι ορισμοί και οι έννοιες των εν λόγω
εγκλημάτων είναι σχεδόν πανομοιότυπες.
Ορισμένες, ωστόσο, διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται. Για παράδειγμα, μία καίρια
διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι σε λίγες χώρες, όπως η Ελλάδα, η κατοχή υλικού παιδικής
πορνογραφίας δεν τυποποιείται ως ξεχωριστή πράξη διακίνησης, με συνέπεια να τιμωρείται
με την ίδια απειλούμενη ποινή των άλλων πράξεων πώλησης, παραγωγής, διανομής,
μεταφοράς και λοιπά.
Συγκεκριμένα, μελετώντας τις νομοθεσίες αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιεικέστερες ποινές για
τα βασικά εγκλήματα της παιδικής πορνογραφίας προβλέπονται από τη Δανία, τη Φινλανδία
και τη Σουηδία, όπου η απειλούμενη ποινή για τον παραβάτη φτάνει τα 2 χρόνια. Αξίζει
μάλιστα να σημειωθεί, ότι στη Σουηδία, ακόμα και η διάπραξη των βασικών εγκλημάτων
παιδικής πορνογραφίας από οργανωμένη εγκληματική ομάδα επισύρει ποινή φυλάκισης έως
και 2 έτη, δεδομένο που προκαλεί έκπληξη τη στιγμή που η τέλεση του εν λόγω εγκλήματος
από εγκληματική ομάδα σε όλες τις άλλες χώρες συνιστά επιβαρυντική περίσταση, με ποινές
φυλάκισης που μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 έτη.
Εξίσου επιεικείς ποινές για τα βασικά εγκλήματα της παιδικής πορνογραφίας φαίνεται να
προβλέπονται στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Λεττονία, όπου η ποινή φυλάκισης φτάνει
τα 3 έτη.
Πιο αυστηρές ποινές για τα βασικά εγκλήματα της παιδικής πορνογραφίας θεσπίζονται από
την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη
Σλοβενία, όπου η σχετική ποινή φυλάκισης δύναται να φτάσει τα 5 χρόνια.
Η Ελλάδα είναι η μόνη από τις προαναφερθείσες χώρες στην οποία η κατοχή υλικού παιδικής
πορνογραφίας απειλείται με τα ίδια ακριβώς πλαίσια ποινής που προβλέπονται για τα
υπόλοιπα βασικά εγκλήματα παιδικής πορνογραφίας.
Αντίθετα, η Λιθουανία θεσπίζει πλαίσιο απειλούμενης ποινής το οποίο κυμαίνεται σε
φυλάκιση 3 έως 5 ετών για τα εν λόγω εγκλήματα. Αυστηρό ανώτατο όριο απειλούμενης
ποινής για τη διάπραξη εγκλημάτων παιδικής πορνογραφίας προβλέπεται από τη
Βουλγαρία, το οποίο φτάνει τα 6 χρόνια φυλάκισης.
Όσον αφορά τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες για τη διάπραξη αδικημάτων
παιδικής πορνογραφίας, αυτές συναντώνται στην Πολωνία, στην Ιταλία και στην Ιρλανδία,
με ανώτατα όρια πλαισίου απειλούμενης ποινής φυλάκισης τα 8, 12 και 14 χρόνια
αντίστοιχα!
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Αξίζει επίσης να αναφερθούμε στη νομοθεσία ορισμένων κρατών, τα οποία θεσπίζουν
μεγάλα όρια πλαισίου απειλούμενης ποινής για εγκλήματα που σχετίζονται με την παιδική
πορνογραφία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το σλοβακικό νομοθετικό πλαίσιο ποινών, το οποίο
κυμαίνεται από 4 έως 10 χρόνια φυλάκισης και αντίστοιχα το ουγγρικό νομοθετικό πλαίσιο
ποινών, το οποίο διαμορφώνεται μεταξύ 2 και 8 ετών φυλάκισης.
Όσον αφορά τον τρόπο διάπραξης των εγκλημάτων που σχετίζονται με παιδική
πορνογραφία, παρατηρείται ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, η τέλεση των εν
λόγω πράξεων μέσω χρήσης διαδικτύου επισύρει αν όχι ίδια, παρόμοια πλαίσια ποινών
φυλάκισης. Για παράδειγμα, στην ελληνική νομοθεσία, η τέλεση των βασικών εγκλημάτων
που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου προβλέπει ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον 2 ετών, ενώ η διάπραξη των ίδιων εγκλημάτων μέσω άλλων μη σύγχρονων
μέσων συνεπάγεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους.
Αξιοσημείωτη είναι η κροατική νομοθεσία, όπου για τη διασπορά υλικού παιδικής
πορνογραφίας μέσω διαδικτύου προβλέπεται ποινή φυλάκισης 1 έως 10 ετών.
Σχετικά με τις ποινές που επισύρει η τέλεση εγκλημάτων από οργανωμένη εγκληματική
ομάδα, παρατηρούμε ότι οι ελαφρύτερες ποινές συναντώνται στη Φινλανδία και στην
Τσεχία, όπου το ανώτατο όριο φυλάκισης φτάνει τα 6 χρόνια. Αντίθετα, οι βαρύτερες ποινές
για τη διάπραξη των εν λόγω εγκλημάτων από εγκληματικές ομάδες προβλέπονται από τη
Λεττονία, όπου το απειλούμενο πλαίσιο φυλάκισης ξεκινά από τα 5 χρόνια και φτάνει στα
15, ενώ έκπληξη προκαλεί η αντίστοιχη ποινή που προβλέπεται από το σλοβακικό ποινικό
κώδικα η οποία τοποθετεί ως ανώτατο απειλούμενο όριο ποινής φυλάκισης τα 25 χρόνια!
Στη Σουηδία, ακόμη, η διάπραξη εγκλημάτων σχετιζόμενων με παιδική πορνογραφία από
εγκληματική ομάδα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 2 έτη.
Επιπλέον, αναφορικά με την ποινικοποίηση της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας
στην Ευρώπη, παρατηρούμε ότι το ανώτατο όριο ποινής φυλάκισης στις περισσότερες χώρες
φτάνει τα δύο έτη φυλάκισης, με εξαίρεση χώρες όπως η Μάλτα, η Ουγγαρία και η Ιταλία,
όπου η κατοχή μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης έως 3 χρόνια.
Η Πολωνία και η Ιρλανδία, παρ’ όλα αυτά, θέτουν ανώτατο όριο ποινής για την κατοχή
υλικού παιδικής πορνογραφίας τα 5 έτη φυλάκισης.
Τέλος, παρατηρούμε ότι κάποιες χώρες με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ισπανία,
διαχωρίζουν την ποινή πώλησης και διακίνησης, από εκείνην της παραγωγής και της
δημιουργίας. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δε συμβαίνει στην Ελλάδα!
Καταληκτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλες χώρες που έχουν διαδραματίσει στο
παρελθόν σπουδαίο ρόλο στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπως η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και
η Αγγλία δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το
διαδικτυακό έγκλημα.
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Χώρες του INHOPE εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυστραλία
Στην Αυστραλία, η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών από διαδικτυακές
παραβάσεις εναντίον τους διέπονται κυρίως από ομοσπονδιακούς νόμους. Οι
σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι εξής :


Ο ποινικός κώδικας του 1995, ο οποίος καθορίζει εγκλήματα που σχετίζονται με την
αποπλάνηση παιδιού κάτω των 16 μέσω διαδικτύου με σκοπό τη διενέργεια
σεξουαλικών πράξεων, την παιδική πορνογραφία, τη δημιουργία υλικού παιδικής
κακοποίησης και τη διαδικτυακή παρενόχληση.



Ο νόμος Online Content Co-regulatory Scheme ο οποίος στοχεύει στο συντονισμό των
δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας που απευθύνονται κυρίως στα
παιδιά καθώς επίσης και στη συνεργασία με τις αυστραλιανές αρχές, με σκοπό την
προώθηση και τη διερεύνηση καταγγελιών για παράνομο περιεχόμενο στο
διαδίκτυο.

www.safeline.gr
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Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπάρχουν τέσσερις ποινικοί κώδικες, προκειμένου να
διαφυλάσσεται η προστατευτική ισχύς του νόμου σε κάθε μία από τις δύο μεγάλες οντότητες
του ομοσπονδιακού κράτους, αλλά και σε ολόκληρη την ομοσπονδία. Όλοι οι ποινικοί
κώδικες περιέχουν νομοθεσία για την σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού. Οι ποινές για
σεξουαλική κακοποίηση και για παιδική πορνογραφία ξεκινούν από 6 μήνες και φτάνουν τα
5 χρόνια, ενώ ιδιαίτερη προστασία από το νόμο παρέχεται σε περιπτώσεις που το θύμα είναι
μεν ανήλικο, αλλά είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών. H Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει υπογράψει,
κυρώσει και θέσει σε ισχύ τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ηλεκτρονικό
έγκλημα.

Βραζιλία
Στη Βραζιλία υπάρχει ευρεία νομοθετική προστασία υπέρ παιδιού και ανηλίκου, καθώς
τιμωρείται κάθε πράξη που περιλαμβάνει ένα παιδί ή έναν έφηβο σε τολμηρές σεξουαλικές
δραστηριότητες (πραγματικές ή προσομοιωμένες) ή κάθε πράξη έκθεσης των γεννητικών
οργάνων του παιδιού για πρωταρχικώς σεξουαλικούς σκοπούς. Οι ποινές που επιβάλλονται
κυμαίνονται από 1 έως 4 χρόνια και από 4 έως 15 για πιο σοβαρά αδικήματα. Σε αρκετές
περιπτώσεις επιβάλλεται και πρόστιμο. Με τον όρο «παιδί» εννοείται κάθε άτομο έως 12
ετών, ενώ με τον όρο «έφηβος» εννοείται κάθε άτομο ηλικίας 12-18 ετών. Η ηλικία
συναίνεσης στη Βραζιλία είναι το 14ο έτος, ανεξάρτητα από το φύλο και τις σεξουαλικές
προτιμήσεις.

Καναδάς
Όσον αφορά τον Καναδά, μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πολλαπλές τροποποιήσεις στον
καναδικό ποινικό κώδικα που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής
τεχνολογίας. Ένας νέος νόμος, μάλιστα, καθιστά υποχρεωτική την αναφορά ύπαρξης υλικού
παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο από τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών στο κοινό
οφείλουν να αναφέρουν στο καναδικό Κέντρο για την προστασία των παιδιών πληροφορίες
για ιστοσελίδες, όπου υλικό παιδικής πορνογραφίας μπορεί να είναι δημοσίως διαθέσιμο
και προσβάσιμο, καθώς επίσης και να ειδοποιούν την αστυνομία και να διασφαλίζουν
αποδεικτικά στοιχεία, εάν πιστεύουν ότι ένα αδίκημα παιδικής πορνογραφίας έχει
διαπραχθεί μέσω της χρήσης κάποιας υπηρεσίας που παρέχουν. Η ηλικία ενηλικίωσης στον
Καναδά τοποθετείται στο 18ο ή στο 19ο έτος ανάλογα με τις διατάξεις κάθε επαρχίας, ενώ
«ανήλικο παιδί» θεωρείται κάθε άτομο μικρότερο της θεσμοθετημένης ηλικίας ενηλικίωσης.
Όσον αφορά την απειλούμενη ποινή για τους παραβάτες των άρθρων που προστατεύουν
από την παιδική πορνογραφία, παρατηρείται ότι οι τιμές κυμαίνονται από 1 έως 10 ή 14
χρόνια και συνεπώς η επιείκεια εξαρτάται από την βαρύτητα κάθε παράβασης και από την
κρίση του δικαστηρίου. To 2008 η ηλικία συναίνεσης αυξήθηκε από τα 12 στα 14 χρόνια.
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Ισλανδία
Στην Ισλανδία η παραγωγή, η δημοσίευση καθώς επίσης και η διασπορά πορνογραφικού
υλικού τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες καθώς επίσης και με πρόστιμο. Όσον
αφορά την παιδική πορνογραφία, η ποινή φυλάκισης για παραγωγή, προώθηση,
δημοσίευση ή για εισαγωγή προς πώληση είναι αρκετά χαμηλή, φτάνοντας τα 2 έτη. Η
Ισλανδία έχει υπογράψει, κυρώσει και θέσει σε ισχύ τη Σύμβαση του Συμβουλίου της
Ευρώπης για το ηλεκτρονικό έγκλημα.

Ιαπωνία
Στην Ιαπωνία, ο όρος «παιδί» συνήθως αναφέρεται σε άτομο κάτω των 18 ετών. Χρειάζεται
να αναφερθεί ότι οι ποινές στην Ιαπωνία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : σε ποινή
φυλάκισης και σε ποινή φυλάκισης με εργασία. Όσον αφορά στην ποινή φυλάκισης με
εργασία, πρόκειται στην πραγματικότητα για καθήκοντα που ανατίθενται στους
κρατουμένους, όπως η κατασκευή τμημάτων που πωλούνται σε ιδιωτικές εταιρίες. Όσον
αφορά την ποινή που επιβάλλεται για παραγωγή, εισαγωγή, δημοσίευση και κατοχή
παιδικής πορνογραφίας, αυτή δεν υπερβαίνει τα 3 χρόνια, παράλληλα με επιβολή
προστίμου, ενώ όταν η δημοσίευση, η εισαγωγή, η διανομή και η προβολή υλικού παιδικής
πορνογραφίας έχει αποδέκτες απροσδιόριστο αριθμό ατόμων, τότε η ποινή φυλάκισης
μπορεί να αυξηθεί αλλά να μην υπερβεί τα 5 έτη, παράλληλα με την επιβολή προστίμου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος που ψηφίστηκε στις 18 Ιουνίου του 2014 για την
ποινικοποίηση της κατοχής οποιουδήποτε είδους πορνογραφικού υλικού, δεν εφαρμόζεται
στα manga και στα anime. Καλλιτέχνες και δημιουργοί των manga, καθώς επίσης και
σκηνοθέτες των anime έχουν υποστηρίξει ότι είναι επικίνδυνο να προσπαθήσει κανείς να
καθορίσει την παιδική πορνογραφία όταν πρόκειται για artwork και κινούμενα σχέδια, λόγω
του ότι οποιοσδήποτε ορισμός μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ασαφής και ενδέχεται να
οδηγήσει σε περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης. Τέχνες που απεικονίζουν ανήλικους
χαρακτήρες (lolicon και shotacon) και φωτογραφίες ανήλικων μοντέλων (junior idol)
παραμένουν αμφιλεγόμενα θέματα στην Ιαπωνία.

Νέα Ζηλανδία
Όσον αφορά τη νομοθεσία στη Νέα Ζηλανδία για την παιδική πορνογραφία, το νομοθετικό
κείμενο «the Films, Videos and Publications Classification Act 1993» καθιστά παράνομη την
κατοχή, τη διανομή και την παραγωγή «υλικού ανάρμοστου περιεχομένου». Στην έννοια
αυτή περιλαμβάνεται σαφώς και το υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ παράλληλα
δημιουργείται αντικειμενική ευθύνη από την κατοχή, διανομή ή παραγωγή υλικού με
ανάρμοστο περιεχόμενο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ένστασης ότι ο παραβάτης δεν είχε
γνώση ή υπήρχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι το υλικό δεν ήταν ανάρμοστο.
Οι περισσότεροι από τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών στη Νέα Ζηλανδία
υπέγραψαν έναν εθελοντικό κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος στοχεύει στην προστασία
ανηλίκων από ανάρμοστο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, στην επιμόρφωση των χρηστών του
διαδικτύου προκειμένου να προστατεύουν τον εαυτό τους από τους διαδικτυακούς
κινδύνους και στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και των δικαιωμάτων πρόσβασης.
www.safeline.gr
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Ρωσία
Στο πεδίο της ρωσικής νομοθεσίας για την παιδική πορνογραφία, αξιοσημείωτο
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η απλή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης ή διανομής, δεν είναι παράνομη. Αξίζει,
ωστόσο, να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη προστασία παρέχεται στο θύμα παιδικής πορνογραφίας
όταν είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών. Η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του Συμβουλίου
της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Σερβία
Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο στη Σερβία για την παιδική πορνογραφία, η παραγωγή, η
προμήθεια, η κατοχή, η δημοσίευση καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο προώθηση υλικού
παιδικής πορνογραφίας ποινικοποιούνται ανεξαιρέτως. Επίσης, σύμφωνα με το σερβικό
ποινικό κώδικα, ποινικοποιείται και η επίδειξη πορνογραφικού υλικού σε ανηλίκους. Η
μόνη διαφοροποίηση στα όρια των ποινών για τη διάπραξη των παραπάνω εγκλημάτων
έγκειται στον καθορισμό του θύματος ως «παιδιού» ή ως «ανηλίκου». Ειδικότερα, σύμφωνα
με τον σερβικό ποινικό κώδικα, ο όρος παιδί αναφέρεται σε άτομο κάτω των 14 ετών, ενώ ο
όρος ανήλικος αναφέρεται σε ένα άτομο ηλικίας 14 έως 18 ετών. Ευρύτερης προστασίας από
το σερβικό ποινικό κώδικα τυγχάνει εν κατακλείδι το παιδί.

Νότια Αφρική
Όσον αφορά τη νομοθεσία της Νοτίου Αφρικής σχετικά με την παιδική πορνογραφία, για το
εν λόγω αδίκημα τυποποιούνται πολλές διαφορετικές συμπεριφορές, ενώ παράλληλα με
αυτό τον τρόπο φαίνεται να αποφεύγονται οι ερμηνευτικές ασάφειες στα νομοθετικά
κείμενα. Ενδεικτικά, στη Νότιο Αφρική τυποποιείται το αδίκημα της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης του παιδιού, το αδίκημα της απόκτησης κέρδους από τη σεξουαλική
εκμετάλλευση ενός παιδιού, το αδίκημα διατροφής από κέρδη που προέρχονται από
σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού, το αδίκημα της προώθησης σεξουαλικού τουρισμού,
το αδίκημα της έκθεσης ή της προβολής ή της πρόκλησης έκθεσης ή προβολής υλικού
παιδικής πορνογραφίας ή πορνογραφίας σε ένα παιδί, καθώς επίσης και το αδίκημα
απόκτησης ωφέλειας από παιδική πορνογραφία.
Στη νομοθεσία της Νοτίου Αφρικής, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών τεκμαίρεται
αμάχητα από το νόμο ότι είναι ανίκανα να συναινέσουν , οπότε μια σεξουαλική πράξη με
παιδί κάτω από την ηλικία αυτή συνιστά βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.
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Ταϊβάν
Όσον αφορά τη νομοθεσία της Ταϊβάν για την παιδική πορνογραφία, εξαιτίας του πολιτικού
καθεστώτος της, η Ταϊβάν ή αλλιώς Δημοκρατία της Κίνας, αδυνατεί να επικυρώσει διεθνείς
νομοθετικές πράξεις, όπως το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την Πώληση των παιδιών, για την
παιδική πορνεία, για την παιδική πορνογραφία, καθώς επίσης και τη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού. Η Δημοκρατία της Κίνας αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος μόνο
από 22 κράτη. Δεν αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα από περισσότερα κράτη και από διεθνείς
οργανισμούς, διότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (Κίνα) εξακολουθεί να τη θεωρεί επαρχία
της.
Παρ’ όλα αυτά, στην Ταϊβάν τιμωρείται η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών με σκοπό την
παραγωγή παιδικής πορνογραφίας, καθώς και η πώληση, η διανομή ή η αγορά τέτοιου
υλικού, ενώ στην απλή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προβλέπεται κράτηση 2 έως
10 ωρών προκειμένου την αποκατάσταση και συμμόρφωση σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι όποιος αποπειράται να παραγάγει υλικό παιδικής πορνογραφίας
τιμωρείται με την ίδια ποινή που προβλέπεται για το ολοκληρωμένο έγκλημα, ενώ
παράλληλα επιβαρυντική περίσταση για τον παραβάτη θεωρείται η χρήση βίας, απειλής,
ναρκωτικών, απάτης, ύπνωσης ή άλλου μέσου προκειμένου να καμφθεί η βούληση του
θύματος.

Τουρκία
Στην Τουρκία δεν υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο για την ποινικοποίηση της παιδικής
πορνογραφίας. Ωστόσο, ο τουρκικός ποινικός κώδικας αρκείται στην καταγραφή μιας σειράς
«χυδαίων» και «αισχρών» πράξεων που τυποποιούνται ως εγκληματικές συμπεριφορές.
Ανάμεσα σε αυτές τις συμπεριφορές τυποποιείται και το αδίκημα της παιδικής
πορνογραφίας. Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου «ποινικό αδίκημα αποτελεί η
εκμετάλλευση παιδιών για την παραγωγή προϊόντων χυδαίου περιεχομένου, τιμωρούμενο
με ποινή φυλάκισης από 5 έως 10 χρόνια και με δικαστικό πρόστιμο». Παρ’ όλο που δεν
υπάρχει συγκεκριμένη νόμιμη ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης, η ποινή βιασμού
επιβάλλεται σε όποιον έχει σεξουαλική επαφή με ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Η Τουρκία
δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
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ΗΠΑ
Τέλος, στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλές ενότητες στον ποινικό κώδικα που αναφέρονται στην
ποινικοποίηση ποικίλλων συμπεριφορών σχετιζόμενων με τη σεξουαλική κακοποίηση των
παιδιών. Παράλληλα, έχουν επικυρωθεί και τεθεί σε ισχύ πολλές νομοθετικές πράξεις οι
οποίες έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου διαδικτύου και την πρόληψη της
σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μέσω του διαδικτύου. Οι σημαντικότερες από αυτές
τις πράξεις είναι οι παρακάτω:




The Children’s Online Privacy Protection Act of 1998, ή COPPA
The Children’s Internet Protection Act of 2000 ή CIPA
The Child Safe Viewing Act of 2008

Το νομοσχέδιο The Child Online Protection Act ή COPA ψηφίστηκε το 1998 και σχεδιάστηκε
με σκοπό να προστατέψει τα παιδιά από την πρόσβαση σε επιβλαβές περιεχόμενο στο
διαδίκτυο, όμως με κύριο επιχείρημα την αντισυνταγματικότητά του ο νόμος δεν έχει τεθεί
μέχρι σήμερα σε εφαρμογή και είναι εξαιρετικά απίθανο κάτι τέτοιο για το μέλλον.

Σύνδεσμοι:
 Οδηγία 93/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=celex:32011L0093
 Ο Νόμος 4267/2014 για την «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας»:http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=CC0Lu
-vKzI0%3D&tabid=132
 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το
Κυβερνοέγκλημα:http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm
 http://www.fosigrid.org/
 http://www.inhope.org/gns/our-members/
 http://www.coe.int/t/dg3/children/news/ELSADocument.pdf
 http://www.loc.gov/law/help/child-rights/brazil.php
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