ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 357/1.7.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Ιουλίου 2008 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Ίριδα Αυδή-Καλκάνη,
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος
Αποστολάς. Απούσα η Εύη ∆εµίρη.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε τις από 28.5.2008 και 29.5.2008 αιτήσεις της Λυδίας Καρρά
και του Κωνσταντίνου Καρρά, κατοίκων Αθηνών.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2008.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό το
σεβασµό της αξίας του ανθρώπου.
ΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 5 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο κάθε πρόσωπο
του οποίου από το περιεχόµενο τηλεοπτικής εκποµπής προσβάλλονται δικαιώµατα
όπως η προσωπικότητα, η τιµή, η υπόληψη, ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση από το σταθµό που µετέδωσε την επίµαχη
εκποµπή και αν το αίτηµα απορριφθεί, διαβιβάζεται υποχρεωτικώς µε την
αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το
οποίο αποφασίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή του, περί αποδοχής ή όχι της αιτήσεως
προς αποκατάσταση της τιµής του αιτούντος.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις.
Β. Αιτιολογικό
Το Ε.Σ.Ρ. µε την 221/6.5.2008 απόφασή του, υποχρέωσε τον τηλεοπτικό σταθµό
ALTER CHANNEL να επανορθώσει κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του Π.∆/τος 100/2000,
την προσβληθείσα τιµή των ήδη αιτούντων Λυδίας Καρρά και Κωνσταντίνου Καρρά
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δια της µεταδόσεως από τον τηλεοπτικό σταθµό του εις την απόφαση αυτή
διαλαµβανοµένου κειµένου. Οι ως άνω προσβληθέντες µε την από 28.5.2008 αίτησή
των ζήτησαν την επανεξέταση της υποθέσεως και την επιβολή στον τηλεοπτικό
σταθµό της διοικητικής κυρώσεως του προστίµου, ενώ µε την από 29.5.2008 αίτησή
των ζήτησαν την τροποποίηση της προαναφερθείσης αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. δια
µεταβολής του εις αυτήν διαλαµβανοµένου κειµένου επανόρθωσης. Η Ολοµέλεια
αφού άκουσε τον εκπρόσωπο των αιτούντων και τους εκπροσώπους του τηλεοπτικού
σταθµού και µελέτησε τον οικείο φάκελο, κατέληξε στα εξής: Ουδείς λόγος
συντρέχει προς τροποποίηση του κειµένου της προαναφερθείσης αποφάσεως του
Ε.Σ.Ρ. Εξάλλου εφόσον έχει γίνει δεκτή η αίτηση των αιτούντων προς επανόρθωση
της προσβληθείσης τιµής των, δεν είναι δυνατή η επιβολή διοικητικών κυρώσεων,
παρά µόνον υπό την προϋπόθεση του άρθρου 9 παρ. 6 του Π.∆/τος 100/2000, δηλαδή
της µη εκτελέσεως της προαναφερθείσης αποφάσεως. ΄Όµως οι αιτούντες µε την
πρώτη εκ των ως άνω αιτήσεων, µε την οποία ζήτησαν, την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων δεν ισχυρίζονται ότι ο τηλεοπτικός σταθµός δεν έχει προβεί στην
προαναφερθείσα επανόρθωση. Ενδείκνυται η απόρριψη των αιτήσεων.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Απορρίπτει τις από 28.5.2008 και 29.5.2008 αιτήσεις της Λυδίας Καρρά και του
Κωνσταντίνου Καρρά.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η Ιουλίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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