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Με την εισαγωγή του άρθρου 348Α του Ποινικού 
Κώδικα με το νόμο 3064/2002 ο νομοθέτης προσπάθησε 
να λύσει το πρόβλημα της ολοένα αυξανόμενης πορνο-
γραφίας ανηλίκων, καθώς με τα τεχνολογικά μέσα που 
διαθέτει ο άνθρωπος, και ιδίως με το διαδίκτυο  μπορεί 
να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αυτού του φαινομένου στα 
πλαίσια του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ή του ηλε-
κτρονικού εγκλήματος παλαιότερα.1 Δε θα λέγαμε, όμως, 
ότι είναι ιδιαίτερα πετυχημένη η προσπάθεια αυτή του 
Έλληνα νομοθέτη, αφού γρήγορα προέκυψαν προβλήμα-
τα με τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στη διάταξη. 

Ένα από τα προβλήματα που ανέκυψαν ήταν η 
χρήση του όρου «από κερδοσκοπία», στην πρώτη παρά-
γραφο του ανωτέρω άρθρου. Τι σημαίνει, όμως, «κερδο-
σκοπία» και ποιο ρόλο διαδραματίζει η εν λόγω έννοια 
στην προκειμένη περίπτωση; Όσον αφορά στην έννοια 
της λέξης, τόσο η νομολογία,2 όσο και η θεωρία,3 συμ-
φωνούν πως όταν ένα έγκλημα τελείται από κερδοσκο-
πία, τότε ο δράστης του επιδιώκει τον προσπορισμό 
αθέμιτου περιουσιακού οφέλους, που ως επί το πλείστον 
μεταφράζεται σε χρήματα, όχι απαραίτητα κατά τρόπο 
διαρκή αλλά και περιστασιακά. Ως τρόποι αποκόμισης 
κέρδους μπορούν να θεωρηθούν, κατά βάση, οι εξής: 
όσον αφορά στην εκτός του διαδικτύου περίπτωση, 
αυτή επιτυγχάνεται μέσω της πώλησης με χρηματικό 
αντίτιμο, ενώ στην εντός του διαδικτύου περίπτωση, 
είτε με πρόσβαση έναντι χρημάτων, είτε με εμπορική 
αξιοποίηση της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας με 
αντίστοιχο περιεχόμενο (traffic trading).4 
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Σχετικά, όμως, με το ρόλο της κερδοσκοπίας, στο 
άρθρο που μας απασχολεί έχουν διατυπωθεί διάφορες 
απόψεις. Έτσι, η μία άποψη θέλει το έγκλημα να είναι 
τάσης ή διάθεσης5 και ως εκ τούτου να εντάσσεται στα 
υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης.6  Μια δεύτερη 
κατεύθυνση θεωρεί ότι η κερδοσκοπία γενικότερα δεν 
ανήκει στην υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, 
δεν αποτελεί, δηλαδή, προέκταση του δόλου ή οντο-
λογικό στοιχείο αυτού, αλλά στην ενοχή - στην τελική, 
δηλαδή, αποδοκιμασία της βούλησης του δράστη.7 Από 
τα παραπάνω προκύπτει ότι η ένταξη της κερδοσκοπίας 
στη νομοτυπική μορφή του άρθρου 348 Α ΠΚ οδηγούσε, 
σε μια υπό όρους προστασία των ανηλίκων, αφού ο δρά-
στης δεν τιμωρείται αν δεν αποβλέπει στην αποκόμιση 
κέρδους μέσω της πορνογραφίας ανηλίκων. Ο δράστης 
του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή, 
δεν τιμωρείται επειδή προσέβαλε κάποιο έννομο αγαθό, 
αλλά επειδή κερδοσκοπεί.

Πρόσφατα η Ελλάδα αποφάσισε να συμμορφωθεί 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις της όπως αυτές απορρέουν 
από νομοθετικά κείμενα τόσο στα πλαίσια της Ε.Ε. όσο 
και του Ο.Η.Ε.9  Έτσι στις 22/11/2007 κατατέθηκε σχετι-
κό νομοσχέδιο στη Βουλή (το οποίο και ψηφίστηκε ως 
νόμος 3625/2007 στις 12/12/2007) για την τροποποίηση 
ορισμένων άρθρων του Ποινικού Κώδικα, συμπεριλαμ-
βανομένου του άρ. 348Α. Μετά την παραπάνω τροπο-
ποίηση, δεν περιλαμβάνεται στη νομοτυπική μορφή 
πλέον του άρ. 348Α το στοιχείο της κερδοσκοπίας. Με 
τον τρόπο αυτό, προστατεύεται, ίσως, καλύτερα το έν-
νομο αγαθό της ανηλικότητας, και διευκολύνεται, εν-
δεχομένως, η σχετική συζήτηση για τη συρροή άλλων 
εγκλημάτων με το έγκλημα του 348Α  Π.Κ.
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