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και Ανθρω�ίνων ∆ικαιωµάτων «Τρο�ο�οίηση του Ν 927/1979 (Α΄ 139) και 

Προσάρµοση του Στην Α�όφαση-Πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ της 28ης 

Νοεµβρίου 2008, για την Κατα�ολέµηση Ορισµένων Μορφών και 

Εκδηλώσεων Ρατσισµού Και Ξενοφοβίας µέσω του Ποινικοί ∆ίκαιου» 

17.12.2013 

 

Ι. Εισαγωγικές �αρατηρήσεις 

Η ΕΕ∆Α 2αρακολουθώντας µε 2ροσοχή τις 2ρωτοβουλίες για την αλλαγή ή την 

ενίσχυση της υ2άρχουσας νοµοθεσίας κατά του ρατσισµού, ε2αναφέρει τις θέσεις 

της ε2ί του ζητήµατος και µε αφορµή την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου 

του Υ2ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω2ίνων ∆ικαιωµάτων 

«Τρο2ο2οίηση του Ν. 927/1979 (Α΄139) και 2ροσαρµογή του στην α2όφαση-2λαίσιο 

2008/913/∆ΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την κατα2ολέµηση ορισµένων 

µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του 2οινικού δικαίου», 

ε2ισηµαίνει την α2οδοχή και α2ήχησή τους για την κατάρτιση του νέου 

νοµοθετικού κειµένου. 

Παρά τις συνεχείς διακο2ές στη νοµοθετική διαδικασία, η ΕΕ∆Α έχει το2οθετηθεί 

σταθερά ε2ί της ανάγκης αντιµετώ2ισης της ρατσιστικής βίας 2αρακολουθώντας 

τις εκάστοτε νοµοθετικές 2ροτάσεις, υιοθετώντας τα εξής κείµενα: 

• ∆ελτίο τύ2ου - «Υ2όµνηµα της ΕΕ∆Α ε2ί της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας» 

(16.9.2013), 
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• Παρατηρήσεις ε2ί του Σχεδίου Νόµου του Υ2ουργείου ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρω2ίνων ∆ικαιωµάτων για την κατα2ολέµηση ορισµένων 

µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του 2οινικού δικαίου 

(17.3.2011) και 

• ∆ύο ειδικές εκθέσεις µε τίτλο «Η αντιµετώ2ιση της ρατσιστικής βίας α2ό την 

αστυνοµία και τη δικαιοσύνη» και «Εξτρεµιστικές οµάδες, δηµόσιος 2ολιτικός 

λόγος, ρατσιστική βία στα γή2εδα», οι ο2οίες δηµοσιεύθηκαν στην ετήσια έκθεση 

του 2011 ως ειδική θεµατική αφιερωµένη στη ρατσιστική βία.  

Το υ2ό εξέταση Σχέδιο Νόµου (Σ/Ν) θεσ2ίζει διατάξεις 2οινικού δικαίου σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της α2όφασης-2λαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 28ης Νοεµβρίου 2008. Ως ηµεροµηνία συµµόρφωσης  η α2όφαση-2λαίσιο ορίζει 

την 28.11.2010, µε α2οτέλεσµα να έχουν ήδη εξαντληθεί τα 2εριθώρια 

καθυστέρησης. 

Σηµειώνεται ε2ίσης εισαγωγικά, ότι το 2αρόν Σ/Ν σχέδιο νόµου δεν κοινο2οιήθηκε 

στην ΕΕ∆Α για να το2οθετηθεί ε2’ αυτού, 2αρά τις ε2ανειληµµένες οχλήσεις µας. 

Μάλιστα, κατατεθέν στη Βουλή α2ό 20.11.2013, το Σ/Ν συνοδεύεται α2ό Έκθεση 

∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 2ου αφορά στο αναρτηθέν στις 22.2.2011 Σ/Ν, δηλαδή ένα 

διαφορετικό κείµενο α2ό αυτό 2ου συνοδεύει.  

ΙΙ. Γενικές �αρατηρήσεις ε�ί του Σ/Ν 

∆εδοµένης της κρισιµότητας της κοινωνικής χρονικής συγκυρίας στην ο2οία 

έρχεται 2ρος εξέταση το 2αρόν σχέδιο νόµου, η ΕΕ∆Α δράττεται της ευκαιρίας για 

να διατυ2ώσει την ισχυρή 2ε2οίθηση ότι το µήνυµα της σαφούς, ρητής και 

υ2εράνω κάθε άλλης ε2ιµέρους διαφορο2οίησης ή ε2ιφύλαξης καταδίκης των 

εγκληµάτων βίας µε ρατσιστικό κίνητρο 2ρέ2ει να εκ2έµ2εται στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό της χώρας µε α2οφασιστικότητα και ειλικρίνεια, µε λόγο και µε 

2ράξεις. Το ζήτηµα της α2οτελεσµατικής κατα2ολέµησης εκδηλώσεων ρατσισµού 

και ξενοφοβίας και της κύρωσης της µισαλλοδοξίας και της ρητορικής του µίσους 

είναι 2ρωταρχικής σηµασίας για την ελληνική Πολιτεία, τη δηµοκρατία και το 

κράτος δικαίου. 
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Ενόψει των σοβαρών 2ροκλήσεων 2ου αντιµετω2ίζει σήµερα η Χώρα µας, κρίνεται 

ε2ιβεβληµένη η συµµόρφωση του ισχύοντος νοµοθετικού 2λαισίου για την 

αντιµετώ2ιση των φυλετικών διακρίσεων, του ο2οίου η ανα2οτελεσµατική 

εφαρµογή έχει ε2ανειληµµένα α2ασχολήσει τα διεθνή όργανα, µε τις διατάξεις της 

Α2όφασης-Πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 20081. Η 

τρο2ο2οίηση, συνε2ώς, του Ν 927/1979 φαίνεται, a priori, να στοχεύει στη 

«δηµιουργία ενός σύγχρονου και α2οτελεσµατικού θεσµικού 2λαισίου για την 

κατα2ολέµηση των εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας, καθώς και των 

εγκληµάτων 2ου τελούνται µε τέτοια κίνητρα, καλύ2τοντας συγκεκριµένες και 

ειδικότερες 2τυχές του θέµατος, εισάγοντας νοµικά µέσα 2ροστασίας και 

2ροβλέ2οντας αναλογικές και α2οτελεσµατικές κυρώσεις»2. 

Είναι 2ρωταρχικής σηµασίας, ωστόσο, να ε2ισηµανθεί ο κίνδυνος 2ου εγκυµονεί η 

εστίαση της δηµόσιας 2ροσοχής στην κύρωση του ρατσιστικού λόγου να λειτουργεί 

ως αντίβαρο στην α2ουσία ο2οιασδή2οτε κύρωσης των 2ράξεων βίας. Η 

αντιµετώ2ιση του ρατσιστικού λόγου είναι ένα σηµαντικό βήµα, 2ου δύναται να 

λειτουργήσει 2ρολη2τικά ως 2ρος την κατα2ολέµηση των 2ράξεων ρατσιστικής 

βίας. Σε καµία 2ερί2τωση, εντούτοις, δε συνιστά εκ2λήρωση της υ2οχρέωσης 

διερεύνησης, κύρωσης – και στην ουσία 2ραγµατικής α2αξίωσης – των 2ράξεων 

ρατσιστικής βίας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκό2ιµο να αναδειχθεί µε κάθε 

δυνατή έµφαση η αναγκαιότητα ανάληψης 2αράλληλης και α2οτελεσµατικής 

εκ2αιδευτικής 2ρωτοβουλίας στα σχολεία και υλο2οίησης µέτρων 

ευαισθητο2οίησης του γενικού 2ληθυσµού ώστε να µην 2αγιωθεί η εντύ2ωση ότι η 

βία και ο ρατσισµός γίνονται α2οδεκτά α2ό την Πολιτεία και κατ’ ε2έκταση α2ό το 

κοινωνικό σύνολο. 

                                            
1 Βλ. Ε2ιτρο2ή των Ευρω2αϊκών Κοινοτήτων, Πρόταση Α2όφαση Πλαισίου του Συµβουλίου για την 

κατα2ολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, COM (2001) 664 τελικό (28.11.2001), σελ. 7.  
2 Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόµου «Τρο2ο2οίηση του Ν 927/1979 (Α΄ 139) και 2ροσαρµογή 

του στην α2όφαση – 2λαίσιο 2008/913/∆ΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την κατα2ολέµηση 

ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του 2οινικού δικαίου (L 328)», 

2αρ. 7, http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/t-l328-

eis.PDF.  
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ΙΙΙ. Ειδικές Παρατηρήσεις 

Α. Προτάσεις της ΕΕ∆Α �ου ελήφθησαν υ�όψη για την εκ�όνηση του 

�αρόντος Σ/Ν 

• Κριτήριο «γενεαλογικών καταβολών» (άρθρα 1, �αρ. 1 και 2, �αρ. 1, 

Σ/Ν) 

Η ΕΕ∆Α σηµειώνει τη διεύρυνση του 2εδίου εφαρµογής του Σ/Ν µε βάση το 

στοιχείο των «γενεαλογικών καταβολών», ως κριτήριο ένταξης στις οµάδες 

2ροσώ2ων 2ου χρήζουν 2ροστασίας έναντι της δηµόσιας υ2οκίνησης βίας ή µίσους.  

Ε2ισηµαίνεται, δε, ότι η ΕΕ∆Α είχε 2ροκρίνει τον όρο «καταγωγή», ο ο2οίος 

αντα2οκρίνεται ε2ι2λέον στην αντίστοιχη ερµηνεία α2ό την Ε2ιτρο2ή της 

∆ιεθνούς Σύµβασης για την κατάργηση κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων (βλ. 

γενική σύσταση του CERD (2002), General Recommendation No 29: Article 1, 

paragraph 1 of the Convention (Descent)). Σύµφωνα µε την τελευταία, η αναφορά 

του όρου «καταγωγή» στο άρθρο 1 της Σύµβασης δεν καλύ2τει µόνο τη φυλετική 

καταγωγή, ο2ότε δε θα 2ροσέθετε κάτι, αλλά και άλλες µορφές αυστηρότατης 

κοινωνικής διαστρωµάτωσης, ό2ως οι κάστες3. Το ζήτηµα έχει σηµασία, καθώς 

τέτοιες διακρίσεις ανα2αράγονται στις ευρω2αϊκές χώρες, συµ2εριλαµβανοµένης 

της Ελλάδας, στο 2λαίσιο οµάδων µεταναστών 2ου 2ροέρχονται α2ό χώρες ό2ου 

2αρατηρούνται τέτοια συστήµατα4.     

• Φθορά ή βλάβη �ραγµάτων (άρθρο 1, �αρ. 2, Σ/Ν) 

Η ΕΕ∆Α έχει τονίσει ότι εκτός α2ό τις 2ροσβολές εναντίον οµάδων ή 2ροσώ2ων 

αξιό2οινες 2ρέ2ει να θεωρούνται και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις 

                                            
3Το άρθρο 1 στην αγγλική χρησιµο2οιεί τον όρο descent: In this Convention, the term "racial 

discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, 

colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or 

impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and 

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life. 
4 Βλ. σχετικά Λ.-.Α. Σισιλιάνος, « Les potentialités de la Convention pour l’élimination de la 

discrimination raciale. A propos de la Recommandation générale concernant la discrimination 

fondée sur l’ascendance », Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen G. Cohen-

Jonathan, Bruylant 2004,  τ. 2/1389-1393.  
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2ου στρέφονται κατά 2ραγµάτων (κινητών ή ακινήτων), τα ο2οία χρησιµο2οιούνται 

α2οκλειστικά α2ό τις 2αρα2άνω οµάδες ή 2ρόσω2α (ό2ως 2.χ. θρησκευτικά 

αντικείµενα, εθνικά σύµβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαµονής, εκ2αίδευσης, 

ψυχαγωγίας, κλ2.). Σηµειώνεται συνε2ώς µε ικανο2οίηση ότι το 2αρόν Σ/Ν 

2εριλαµβάνει σχετική 2ρόβλεψη, 2αρότι το αµέσως 2ροηγούµενο του Μαΐου 2013 

δεν έκανε καµία σχετική αναφορά.  

• Τέλεση �ράξης µε ρατσιστικό κίνητρο α�ό δηµόσιο λειτουργό ή 

υ�άλληλο (άρθρα 1, �αρ. 5 και 2, �αρ. 2 Σ/Ν)  

Η ΕΕ∆Α έχει τονίσει τον καθοριστικό ρόλο 2ου οφείλουν να διαδραµατίζουν στην 

κατα2ολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας οι δηµόσιοι λειτουργοί, 

ε2ισηµαίνοντας την ανάγκη λογοδοσίας για 2ράξεις τους 2ου εµ2ί2τουν στο 2εδίο 

εφαρµογής της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας. Η τέλεση της 2ράξης α2ό δηµόσιο 

λειτουργό ή υ2άλληλο οφείλει να συνιστά ε2ιβαρυντική 2ερίσταση, ό2ως άλλωστε 

ορίζουν και οι διατάξεις του άρθρου 4 (γ) της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την 

Κατα2ολέµηση όλων των µορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων, δυνάµει των ο2οίων τα 

κράτη δε θα ε2ιτρέψουν σε δηµόσιες αρχές και όργανα, εθνικά ή το2ικά, να 

2ροωθούν ή να υ2οκινούν σε διακρίσεις. 

Β. Προτάσεις της ΕΕ∆Α �ου δεν ελήφθησαν υ�όψη για την εκ�όνηση του 

�αρόντος Σ/Ν 

• Ζήτηµα σεξουαλικού �ροσανατολισµού και ταυτότητας φύλου (άρθρα 

1, �αρ. 1 και 2, �αρ. 1, Σ/Ν) 

Η ΕΕ∆Α σηµειώνει την 2αράλειψη διεύρυνσης του 2εδίου εφαρµογής του Σ/Ν στα 

2ρόσω2α ή οµάδες 2ροσώ2ων  2ου χρήζουν 2ροστασίας έναντι της ρατσιστικής βίας 

λόγω του «γενετήσιου 2ροσανατολισµού» τους.   

Αναφέρεται, δε, ότι το αµέσως 2ροηγούµενο Σ/Ν (άρθρο 2, 2αρ. 2, ΣχΝ Μαΐου 

2013) είχε ακολουθήσει τις 2ροτάσεις της ΕΕ∆Α, αντικαθιστώντας µάλιστα τον όρο 

«γενετήσιο 2ροσανατολισµό» µε τον όρο «σεξουαλικό 2ροσανατολισµό», ό2ως είχε 

2ροταθεί α2ό την ΕΕ∆Α, ενώ 2εριελάµβανε και την «ταυτότητα φύλου». 
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Ειδικότερα, η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι στα άρθρα 1, 2αρ. 1 και 2, 2αρ. 1, Σ/Ν 2ρέ2ει να 

γίνει 2ροσθήκη του όρου «σεξουαλικός 2ροσανατολισµός» και ενδεχοµένως να 

συνοδευτεί α2ό τον όρο «ταυτότητα φύλου», ώστε να είναι 2ληρέστερη η 2ροστασία 

των θυµάτων και σε σύµ2νοια µε τις συστάσεις των διεθνών οργάνων5. 

Το «έγκληµα µίσους», έννοια ευρύτερη α2ό τη «ρατσιστική βία» 2εριλαµβάνει στα 

κίνητρα στα κίνητρα και τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό 2ροσανατολισµό ή 

την ανα2ηρία6. Άλλωστε η Α2όφαση-2λαίσιο δεν εµ2οδίζει το κράτος µέλος να 

θεσ2ίσει διατάξεις εθνικού δικαίου και να 2ροστατεύει κι άλλες οµάδες 2ου 

2ροσδιορίζονται βάσει άλλων κριτηρίων 2έραν της φυλής, του χρώµατος, της 

θρησκείας, των γενετικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. Κατά 

συνέ2εια, η ΕΕ∆Α χαιρετίζει την συµ2ερίληψη της «ανα2ηρίας» στους λόγους 

διάκρισης. 

• Προστασία θυµάτων και ουσιωδών µαρτύρων 

Η ΕΕ∆Α ε2ισηµαίνει 2ως η α2οτελεσµατική 2ρόληψη και καταστολή του 

ρατσιστικού εγκλήµατος 2ροϋ2οθέτει την 2ραγµατική δυνατότητα του θύµατος να 

το καταγγείλει υ2ό ασφαλείς συνθήκες, χωρίς φόβο να βρεθεί σε ιδιαίτερα δυσµενή 

θέση, ικανή να το α2οτρέψει α2ό την καταγγελία. Η Πολιτεία οφείλει να 

ενθαρρύνει τα θύµατα – ασχέτως του καθεστώτος διαµονής τους στη χώρα – να 

καταγγέλλουν τις α2ειλές ή ε2ιθέσεις εναντίον τους χωρίς τον κίνδυνο να τεθούν 

υ2ό κράτηση 2ρος το σκο2ό της α2έλασης. Πιο συγκεκριµένα, 2ροτείνεται η 

2ροστασία των θυµάτων και ουσιωδών µαρτύρων 2ράξεων ρατσιστικής βίας, µέσω 

αναστολής της κράτησης και α2έλασης (στην 2ερί2τωση 2ου στερούνται 

νοµιµο2οιητικών εγγράφων) και χορήγηση 2ροσωρινής άδειας 2αραµονής, βάσει 

ειδικής εισαγγελικής διάταξης 2ου θα 2ιθανολογεί τη βασιµότητα της καταγγελίας, 

                                            
5 βλ. σχετικά τη σύσταση της Ε2ιτρο2ής Υ2ουργών του Συµβουλίου της Ευρώ2ης, «CM/Rec(2010)5, 

on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity», ιδίως 

για τα ζητήµατα εγκληµάτων µίσους ή άλλων 2εριστατικών µε κίνητρο το µίσος 2αράρτηµα, Ι-Α 

2αρ. 1 και τη σχετική έκθεση του Ε2ιτρό2ου του Συµβουλίου της Ευρώ2ης του 2009, Ηuman 

rights and gender identity. 

6 Βλ. ΕΕ∆Α, «Η αντιµετώ2ιση της ρατσιστικής βίας α2ό την αστυνοµία και τη δικαιοσύνη», Έκθεση 

2011, σελ. 153. 
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για το διάστηµα µέχρι έκδοσης αµετάκλητης α2όφασης στην 2οινική δίκη κατά του 

υ2αιτίου. Με τον τρό2ο αυτό, θα είναι δυνατή η καταγγελία και διερεύνηση των 

2ράξεων, ανεξάρτητα α2ό το νοµικό καθεστώς των θυµάτων και χωρίς τον κίνδυνο 

σύλληψής τους, διευρύνοντας, διευκολύνοντας και ε2ιταχύνοντας τη δίωξη κατά 

των υ2αιτίων. 

Οι 2ροτάσεις αυτές της ΕΕ∆Α µ2ορεί να µην ενσωµατώθηκαν στο 2αρόν Σ/Ν, 

υ2άρχει ωστόσο σχετική ρύθµιση στο σχέδιο του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης (άρθρο 19, 2αρ. 1, β΄), σύµφωνα µε την ο2οία 2ροβλέ2εται η 

«Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής για ανθρω2ιστικούς λόγους» σε θύµατα 

και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών ή ρατσιστικών 2ράξεων7.  

• Παράσταση �ολιτικής αγωγής 

Στο 2αρόν Σ/Ν όχι µόνο δεν ελήφθησαν υ2όψη οι 2ροτάσεις της ΕΕ∆Α για 

διεύρυνση του δικαιώµατος 2αράστασης 2ολικής αγωγής, αλλά, 2ολύ 2ερισσότερο, 

α2ουσιάζει κάθε 2ρόβλεψη αναγνώρισης δικαιώµατος 2αράστασης 2ολιτικής 

αγωγής.  

Το αµέσως 2ροηγούµενο Σ/Ν (άρθρο 6) είχε αναγνωρίσει δικαίωµα 2αράστασης 

2ολιτικής αγωγής σε νοµικά 2ρόσω2α ή ενώσεις 2ροσώ2ων µε βάσει το σύστηµα του 

ECOSOC. Βεβαίως, η ΕΕ∆Α είχε τονίσει ότι η 2αρα2οµ2ή στο σύστηµα του 

ECOSOC δεν α2οτελεί ε2αρκές κριτήριο και, για το λόγο αυτό, είχε αντι2ροτείνει 

τη διεύρυνση του εν λόγω δικαιώµατος σε ενώσεις 2ροσώ2ων και νοµικά 2ρόσω2α 

                                            
7 Βλ. σχετικά άρθρο 19, 2αρ. 1 (β) του σχεδίου του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής 

Ένταξης: «[…] β. Σε θύµατα και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών ή ρατσιστικών Mράξεων, οι οMοίες 

MροβλέMονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α΄) και στην Mαράγραφο 1 του άρθρου 16 

του ν.3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) καθώς και σε θύµατα και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών Mράξεων οι 

οMοίες MροβλέMονται στα άρθρα 187, 309 και 310 ΠΚ ή τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος και 

τελούνται σε βάρος της ζωής, της υγείας, της σωµατικής ακεραιότητας, της Mεριουσίας, της ιδιοκτησίας 

και της MροσωMικής και γενετήσιας ελευθερίας, εφ` όσον έχει ασκηθεί γι` αυτές Mοινική δίωξη ή έχει 

διαταχθεί Mροκαταρκτική εξέταση και µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική αMόφαση ή να τεθεί η 

υMόθεση στο αρχείο. Η συνδροµή των ως άνω MροϋMοθέσεων διαMιστώνεται µε Mράξη του αρµόδιου 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο Mριν όσο και µετά την άσκηση Mοινικής δίωξης. Η Mράξη του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών κοινοMοιείται στη ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥMουργείου 

Εσωτερικών. Εάν τα ανωτέρω MρόσωMα υMοβάλλονται σε θεραMευτική αγωγή η άδεια διαµονής 

εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραMεία τους. Η διάρκεια της 

αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια, Mαρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας-Mαροχής υMηρεσιών ή 

έργου και µMορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι δύο έτη εφόσον Mληρούνται οι ίδιες MροϋMοθέσεις 

[…]». 
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µε σαφή και α2οκλειστικό σκο2ό στο καταστατικό τους την 2ροστασία των 

ανθρω2ίνων δικαιωµάτων, ιδίως δε την κατα2ολέµηση διαφόρων µορφών 

διακρίσεων και κυρίως αυτών 2ου εµ2ί2τουν στο 2εδίο εφαρµογής του νόµου. 

• ∆ιερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου – Ιδιώνυµο έγκληµα  

Λαµβάνοντας υ2όψη τη συνεχή κλιµάκωση των ε2ιθέσεων εναντίων 2ροσφύγων, 

µεταναστών και άλλων οµάδων α2ό οργανωµένες εξτρεµιστικές οµάδες, η ΕΕ∆Α 

ε2ισηµαίνει το εν τοις 2ράγµασι σοβαρό έλλειµµα σε ό,τι αφορά στη διερεύνηση του 

ρατσιστικού κινήτρου στο στάδιο δίωξης, ανεξάρτητα α2ό την ε2ιβαρυντική 

2ερίσταση κατά το στάδιο ε2ιµέτρησης της 2οινής. Για το σκο2ό αυτό, υιοθετώντας 

µια εναλλακτική νοµοθετική 2ροσέγγιση, η ΕΕ∆Α 2ροτείνει τη ρύθµιση της 

2οινικής αντιµετώ2ισης του εγκλήµατος µε ρατσιστικά κίνητρα είτε (α) µε ειδική 

2οινική διάταξη, δηλαδή ως ιδιώνυµο έγκληµα, είτε (β) ως γενική ε2ιβαρυντική 

2ερίσταση, µε συγκεκριµένο όµως 2λαίσιο 2οινής, είτε (γ) µε το συνδυασµό και των 

δύο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη ρύθµιση της 2οινικής αντιµετώ2ισης του 

ρατσιστικού εγκλήµατος µε ιδιαίτερη νοµοτυ2ική υ2όσταση, ως ιδιωνύµου 

αδικήµατος, η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι, δεδοµένης της ένταξης του ρατσιστικού 

κινήτρου στην αντικειµενική υ2όσταση της άδικης 2ράξης, η κύρωση του 

ρατσιστικού εγκλήµατος ως ιδιωνύµου καθιστά το αδίκηµα 2ιο ορατό και 

α2οδοκιµάζει ρητά, ο2ότε και σαφέστερα, το ρατσιστικό έγκληµα στα µάτια του 

θύµατος και του κοινωνικού συνόλου. Η ειδική, δε, διάταξη διευκολύνει τη 

συλλογή σχετικών στοιχείων και ε2οµένως, την 2ρόληψη και την κατα2ολέµηση8.  

Γ. Παρατήρηση ε�ί του άρθρου 2 του Σ/Ν 

Ε2ισηµαίνεται ότι το 2αρόν Σ/Ν δεν 2αρέχει σαφή ορισµό των εγκληµάτων 2ου 

αναφέρονται στο άρθρο 2, 2αρ. 1, 2ερί «∆ηµόσιου εγκωµιασµού ή άρνησης 

εγκληµάτων» (εγκλήµατα γενοκτονιών, εγκλήµατα 2ολέµου, εγκλήµατα κατά της 

ανθρω2ότητας, του Ολοκαυτώµατος και εγκλήµατα ναζισµού), σε αντιδιαστολή µε 

                                            
8 ΕΕ∆Α, «Η αντιµετώ2ιση της ρατσιστικής βίας α2ό την αστυνοµία και τη δικαιοσύνη» , Έκθεση 

2011 (Τέταρτο Μέρος, Ειδική θεµατική: ρατσιστική βία), σελ. 156.  
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τον 2ροηγούµενο Σ/Ν 2ου 2εριείχε ρητή 2ρόβλεψη σχετική µε τον ορισµό των εν 

λόγω εγκληµάτων9. 

Ε2ίσης, αναφορικά µε τον δηµόσιο εγκωµιασµό, άρνηση ή εκµηδένιση εγκληµάτων, 

η ΕΕ∆Α ε2ισηµαίνει 2ως η α2όλυτη α2αγόρευση α2λής έκφρασης ή ά2οψης 

αντίθετης µε την αναγνώριση των συγκεκριµένων εγκληµάτων θα συνιστούσε µη 

ανεκτό 2εριορισµό της ελευθερίας της έκφρασης. Στο 2εδίο 2ροστασίας της 

ελευθερίας της έκφρασης στο 2λαίσιο µιας δηµοκρατικής κοινωνίας εµ2ί2τουν 

ιδέες 2ου ενδεχοµένως σοκάρουν ή ενοχλούν, ιδίως στο 2λαίσιο του δηµόσιου 

διαλόγου. Η ελευθερία αυτή συνιστά θεµέλιο της δηµοκρατικής κοινωνίας και α2ό 

τις 2λέον βασικές συνθήκες για την 2ρόοδο και την ολοκλήρωση κάθε ατόµου. 

Παρόλο 2ου η ελευθερία της έκφρασης σε όλα τα διεθνή κείµενα ε2ιδέχεται 

2εριορισµών για την 2ροστασία άλλων έννοµων αγαθών, ό2ως τα δικαιώµατα και η 

υ2όληψη των άλλων, η δηµόσια τάξη, η υγεία, η ηθική κ.ά10 και 2αρόλο 2ου και 

στο Σύνταγµα της Ελλάδας, η ελευθερία της έκφρασης υ2όκειται στη γενική 

ε2ιφύλαξη του νόµου και ε2ιδέχεται 2εριορισµούς αυστηρά οριοθετηµένους για 

την 2ροστασία άλλων 2ροστατευόµενων έννοµων αγαθών (άρθρο 14, 2αρ. 1, Σ), η 

ΕΕ∆Α θεωρεί 2ως, ό2ως 2ροκύ2τει α2ό τη διεθνή νοµολογία, η εφαρµογή σχετικών 

2εριορισµών θα είναι, ευλόγως, εξαιρετικά δυσχερής. Η ΕΕ∆Α συνιστά την 

ενδελεχή εξέταση των 2εριοριστικών 2ροϋ2οθέσεων ε2ιβολής της 2οινής σε κάθε 

2ερί2τωση, ώστε να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των αναγκαίων συνθηκών 

2ροστασίας της ε2ιστηµονικής έρευνας και της ανταλλαγής α2όψεων.  

                                            
9 Ειδικότερα, το άρθρο 3, 2αρ. 1, του 2ροηγούµενου ΣχΝ (Μάιος 2013) όριζε ότι: «1. ΌMοιος µε 

Mρόθεση, δηµόσια, Mροφορικά ή διά του τύMου, µέσω του διαδικτύου ή µε οMοιοδήMοτε άλλο µέσο ή 

τρόMο, εγκωµιάζει, αρνείται κακόβουλα ή εκµηδενίζει τη σηµασία εγκληµάτων γενοκτονίας, 

εγκληµάτων κατά της ανθρωMότητας και εγκληµάτων Mολέµου, όMως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7 

και 8 του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου Mου κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (Α’ 75) 

ή των εγκληµάτων Mου ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του ∆ιεθνούς Στρατοδικείου Mου 

Mροσαρτάται στη Συµφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945, καθώς και των εγκληµάτων του 

ναζισµού, και η Mράξη αυτή στρέφεται κατά οµάδας MροσώMων Mου Mροσδιορίζεται µε βάση τη φυλή, 

το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον γενετήσιο Mροσανατολισµό ή την 

ταυτότητα φύλου, κατά τρόMο Mου µMορεί να διεγείρει σε βιαιοMραγίες ή µίσος κατά µιας τέτοιας 

οµάδας ή µέλους της, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική Mοινή Mέντε έως 

είκοσι χιλιάδων (5.000 – 20.000) ευρώ […]». 
10 Βλ. άρθρα 10, 2αρ. 2, ΕΣ∆Α και 19, 2αρ. 3, ∆ΣΑΠ∆.  


