ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α΄. Γενικό µέρος
1. Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δηµοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας ενώπιον του νόµου και η εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων. Η επιλογή αυτή έχει ως θεµέλιο το άρθρο 2 του Συντάγµατος το οποίο καθιστά πρωταρχική υποχρέωση της
Πολιτείας το σεβασµό και την προστασία της αξίας του
ανθρώπου και την παρ. 2 του άρθρου 5 του Συντάγµατος
το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση εθνικότητας, φυλής,
γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
2. Η Ελλάδα, παράλληλα, συµµετέχει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας,
της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και
του κράτους δικαίου, αρχές στις οποίες θεµελιώνεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κοινές στα κράτη - µέλη. Ειδικότερα, η ανάγκη καταπολέµησης των εκδηλώσεων
ρατσισµού και ξενοφοβίας προκύπτει από την αρχή της
απαγόρευσης των διακρίσεων µε βάση τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά οµάδων ή προσώπων (όπως η φυλή, το χρώµα, η θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή) και θεµελιώνεται στα δικαιώµατα της ανθρώπινης ελευθερίας
και αξιοπρέπειας και στις αρχές της δίκαιης και ίσης µεταχείρισης, που κατοχυρώνονται σε πολλά διεθνή κείµενα και συµβάσεις, όπως π.χ. στην Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Ο.Η.Ε. (άρθρα 1
και 2), στο Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά
Δικαιώµατα και στο όµοιο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά
και Πολιτιστικά Δικαιώµατα (αντίστοιχα άρθρο 2), στη
Διεθνή Σύµβαση «περί καταργήσεως πάσης µορφής φυλετικών διακρίσεων» της 7.3.1966 (ν.δ. 494/1970), στην
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών
(άρθρο 14) και στο Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 21 και 22). Στην ελληνική
έννοµη τάξη οι παραπάνω αρχές και δικαιώµατα κατοχυρώνονται ιδίως στα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 2 και 20 παρ.
1 του Συντάγµατος.
3. Οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις συνιστούν απειλή για τις οµάδες και τα πρόσωπα, που γίνονται στόχος τους, γι’ αυτό απαιτείται η παροχή από το
κράτος αυξηµένου βαθµού προστασίας µε τη λήψη ποικίλων µέτρων χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, και τα µέσα του ποινικού δικαίου, ώστε να επιβάλλονται αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις τόσο
κατά των φυσικών προσώπων τα οποία διαπράττουν τέτοια εγκλήµατα όσο και κατά των νοµικών προσώπων
που εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο σε αυτά.
4. Στην ελληνική έννοµη τάξη, οι συµπεριφορές που αποβλέπουν σε φυλετικές διακρίσεις έχουν ποινικοποιηθεί, ως ένα βαθµό, από τον ν. 927/1979. Δεδοµένου, όµως, ότι ο παραπάνω νόµος έχει εφαρµοστεί ελάχιστα
και ήδη κρίνεται ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας κατά τη

µετάβασή της σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, όπου η ισότιµη προστασία όλων των ατόµων, ανεξάρτητα από τα
ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους ή
τον γενετήσιο-σεξουαλικό προσανατολισµό τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση του κράτους. Για το
λόγο αυτό θεωρείται επιβεβληµένη η εισαγωγή ενός επικαιροποιηµένου και βελτιωµένου νοµοθετήµατος, σε αντικατάσταση του προηγουµένου, ώστε να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα οι σοβαρές µορφές εκδήλωσης ρατσιστικών και ξενόφοβων συµπεριφορών.
5. Με τον παρόντα νόµο θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο
ρύθµισης για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και
εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου σύµφωνα µε την Απόφαση - πλαίσιο 2008/
913/ΔΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ της 28ης Νοεµβρίου
2008, η οποία βασίζεται στην προϊσχύσασα Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στα άρθρα 29, 31 και 34
παρ. 2 στοιχ. β΄ (ήδη άρθρα 67 παρ. 3 και 83 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ώστε
να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη προσέγγιση του ποινικού
δικαίου των κρατών-µελών αναφορικά µε την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση των εκδηλώσεων ρατσισµού
και της ξενοφοβίας, καθώς και των εγκληµάτων που τελούνται µε τέτοια κίνητρα. Ο νόµος αυτός βασίζεται επίσης και στην από 7 Μαρτίου 1966 Διεθνή Σύµβαση «περί
καταργήσεως πάσης µορφής φυλετικών διακρίσεων»
που κυρώθηκε µε το ν.δ. 494/1970 και οι επιταγές της οποίας είχαν υλοποιηθεί µε τον ν. 927/1979 που καταργείται από τον παρόντα νόµο.
6. Κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης των εκδηλώσεων
ρατσισµού και ξενοφοβίας ενέχει τον κίνδυνο προσβολής του ατοµικού δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης (βλ. άρθρο 10 της EΣΔΑ και άρθρα 14-16 του Συντάγµατος), γι’ αυτό και το περιεχόµενο των σχετικών
ποινικών τυποποιήσεων συναντά τα όριά του στα άρθρα
10 παρ. 2, 14 και 17 της ΕΣΔΑ, στα άρθρα 19 παράγραφοι 2, 3 και 21 του Διεθνούς Συµφώνου του ΟΗΕ για τα
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και στα άρθρα 5 παράγραφοι 1, 2, 16 παρ. 1 εδ. 2 και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποφεύγεται η ποινική απαξίωση εκδηλώσεων που θεωρούνται εντελώς απρόσφορες να οδηγήσουν στη θυµατοποίηση συγκεκριµένης οµάδας ή προσώπου εξαιτίας των φυσικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών τους ή του γενετήσιου-σεξουαλικού προσανατολισµού τους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατά τη µεταφορά της προκειµένης απόφασηςπλαίσιο αποδόθηκε πρωταρχική σηµασία στην προσφορότητα κάθε συγκεκριµένης εκδήλωσης να παράγει άµεσο και επικείµενο κίνδυνο τόσο συνολικά για την ειρηνική και οµαλή κοινωνική συµβίωση (δηµόσια τάξη) όσο και
ειδικότερα για τα δικαιώµατα της οµάδας ή του προσώπου κατά των οποίων στρέφεται.
7. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου δηµιουργείται
ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο για
την καταπολέµηση των εκδηλώσεων ρατσισµού και της
ξενοφοβίας, καθώς και των εγκληµάτων που τελούνται
µε τέτοια κίνητρα, καλύπτοντας συγκεκριµένες και ειδικότερες πτυχές του θέµατος, εισάγοντας νοµικά µέσα
προστασίας και προβλέποντας αναλογικές και αποτελεσµατικές κυρώσεις. Ειδικότερα:
α. Εξασφαλίζεται ότι η διερεύνηση και ποινική δίωξη
των εγκληµάτων ρατσισµού και ξενοφοβίας γίνεται αυτεπάγγελτα και δεν εξαρτάται από αναφορές ή καταγγελίες των θυµάτων, τα οποία είναι συχνά ιδιαιτέρως ευά-
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λωτα και διστάζουν να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες.
β. Θεσπίζεται η διοικητική ευθύνη των νοµικών προσώπων που εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας ή στη διάπραξη εγκληµάτων µε τέτοια κίνητρα.
γ. Επεκτείνεται η προστασία και σε οµάδες ή πρόσωπα που δεν προσδιορίζονται µόνο µε βάση τη φυλή, το
χρώµα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή τους αλλά και τον γενετήσιοσεξουαλικό τους προσανατολισµό. Επίσης, εκτός από
τις προσβολές εναντίον οµάδων ή προσώπων αξιόποινες
θεωρούνται και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις που στρέφονται κατά πραγµάτων (κινητών ή ακινήτων), τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως από τις παραπάνω οµάδες ή πρόσωπα (όπως π.χ. θρησκευτικά αντικείµενα, εθνικά σύµβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαµονής,
εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κλπ.).
δ. Για τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παρ. 1 στοιχεία γ΄ και δ΄ της απόφασης – πλαίσιο απαιτείται η ύπαρξη αµετάκλητης απόφασης είτε ελληνικού
είτε διεθνούς δικαστηρίου ή απόφαση της Βουλής των
Ελλήνων.
Β΄. Ειδικό µέρος
1. Στο άρθρο 1 αναφέρεται ο σκοπός του νόµου, που
είναι η καταπολέµηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων
ρατσισµού και ξενοφοβίας, σύµφωνα µε την ΑπόφασηΠλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ της 28ης
Νοεµβρίου 2008. Παράλληλα µε το ίδιο άρθρο ορίζεται
ότι η Eλληνική Πολιτεία στο πλαίσιο της καταπολέµησης, µέσω του ποινικού δικαίου, των ιδιαίτερα σοβαρών
εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας, σέβεται απολύτως τα θεµελιώδη δικαιώµατα και αρχές που αναγνωρίζονται από τις διεθνείς συνθήκες και λαµβάνει κάθε αναγκαίο και ανάλογο µέτρο για την αντιµετώπιση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
2. Με το άρθρο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την
ποινική αξιολόγηση των εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας, όταν στρέφονται όχι µόνο εναντίον οµάδων ή
προσώπου, που διακρίνονται εξαιτίας των φυσικών και
πολιτισµικών χαρακτηριστικών τους ή του γενετήσιουσεξουαλικού προσανατολισµού τους, αλλά και εναντίον
των πραγµάτων (κινητών ή ακινήτων), που χρησιµοποιούν κυρίως αυτές οι οµάδες ή πρόσωπα (θρησκευτικά αντικείµενα, εθνικά σύµβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαµονής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κλπ.). Δεν αρκεί η απλή αφηρηµένη πιθανολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο
µιας οµάδας, ενός προσώπου ή πράγµατος αλλά απαιτείται να εκτιµάται κάθε φορά η προσφορότητα του συγκεκριµένου κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις ειδικότερες συνθήκες και περιστάσεις µέσα στις οποίες εκδηλώνεται η υπό κρίση συµπεριφορά, όσο και την ενδεχόµενη προσβολή των γενικότερων συνθηκών που εξασφαλίζουν την ειρηνική και οµαλή κοινωνική συµβίωση
(δηµόσια τάξη). Εξάλλου, κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί η προβλεπόµενη στον καταργούµενο ν. 927/1979 ποινική απαξία της οµαδικής εκδήλωσης ξενόφοβων και ρατσιστικών συµπεριφορών είτε µε τη σύσταση είτε µε τη
συµµετοχή σε ενώσεις προσώπων οποιασδήποτε µορφής που επιδιώκουν συστηµατικά την τέλεση τέτοιων
πράξεων.
3. Στο άρθρο 3 προβλέπεται ειδικότερα η ποινικοποίηση των ξενόφοβων και ρατσιστικών συµπεριφορών που
εκδηλώνονται µε αφορµή τον εγκωµιασµό ή την άρνηση

ή την εκµηδένιση της σηµασίας των εγκληµάτων γενοκτονίας, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και
των εγκληµάτων πολέµου, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου, το οποίο έχει κυρωθεί µε το ν. 3003/2002, ή
στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συµφωνία του Λονδίνου της
8ης Αυγούστου 1945, εφόσον θεωρούνται πρόσφορες
να οδηγήσουν στη θυµατοποίηση οµάδων ή προσώπων
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. Η ποινική
απαξία των συγκεκριµένων συµπεριφορών συνίσταται
στην κακόβουλη άρνηση ή εκµηδένιση ιστορικών γεγονότων κατά τρόπο που να θίγεται η δηµόσια τάξη, χωρίς,
σε καµία περίπτωση, να επιδιώκεται η απαγόρευση ή ιδεολογική χειραγώγηση της επιστηµονικής έρευνας. Γι’
αυτό άλλωστε οι πράξεις αυτές τιµωρούνται µόνον εφόσον έχουν διαπιστωθεί ή αναγνωριστεί ως εγκλήµατα µε
αµετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου
ή µε απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.
4. Το άρθρο 4 προβλέπει την επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε βάρος νοµικών προσώπων που εµπλέκονται σε αδικήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας, κατά το πρότυπο µιας σειράς αντίστοιχων ρυθµίσεων που
έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική νοµοθεσία σε εκπλήρωση διεθνών συµβατικών µας υποχρεώσεων, όπως το άρθρο 10 του ν. 3560/2007 (διαφθορά), το άρθρο 51 του ν. 3691/2008 (ξέπλυµα χρήµατος)
και κυρίως το άρθρο 41 του ν. 3251/2004 (οργανωµένο έγκληµα, τροµοκρατία).
Όµοια µε το τελευταίο, η παρούσα διάταξη δεν περιορίζεται στις πράξεις που τελούνται «προς όφελος» του
εµπλεκόµενου νοµικού προσώπου (όπως προβλέπεται
στην Απόφαση-πλαίσιο), αλλά καλύπτει όλες τις περιπτώσεις αδικηµάτων που τελέσθηκαν «προς όφελος ή
για λογαριασµό» νοµικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού ή κατέστησαν δυνατές από έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου ενός
τέτοιου προσώπου, ανεξαρτήτως δηλαδή της ύπαρξης
σκοπού προσπορισµού οποιουδήποτε οφέλους υπέρ του
νοµικού προσώπου. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, που
ιδρύθηκε µε το ν. 2667/1998 (Α΄ 281).
Μπορούν δε, να είναι πρόστιµο από 15.000 έως
300.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής: i) ανάκληση
ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του για χρονικό διάστηµα από έναν έως έξι µήνες ή απαγόρευση άσκησης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για το ίδιο χρονικό
διάστηµα, ii) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών,
για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Καµιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων
στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας, Α΄ 45).
Περαιτέρω, εάν η πράξη φέρεται ότι τελέστηκε σε εκποµπή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο επιβάλλονται από το
ΕΣΡ, προς το οποίο διαβιβάζεται υποχρεωτικά ο φάκελος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
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θρωπίνων Δικαιωµάτων, διότι τούτο ορίζεται ρητώς στη
διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος.
Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και για την
επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, η έκταση της βλάβης
που αυτή προκάλεσε, ο βαθµός και η ένταση της υπαιτιότητας και η οικονοµική κατάσταση του νοµικού προσώπου, οι κοινωνικές περιστάσεις, καθώς και η τυχόν υποτροπή του, ενώ, εξάλλου η εφαρµογή των διατάξεων
των προηγούµενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από
την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφεροµένων σ’ αυτές φυσικών προσώπων.
Τέλος, ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται στα
κρατικά όργανα και τους φορείς δηµόσιας εξουσίας, καθώς και στους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
5. Με το άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα και ορίζεται ότι για την επιµέτρηση της ποινής σε αυτόν που καταδικάζεται, συνιστά επιβαρυντική
περίσταση η τέλεση της πράξης λόγω µίσους κατά οµάδας προσώπων ή προσώπου, που προσδιορίζονται µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές κα-

ταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό.
6. Με το άρθρο 6 καταργούνται ο προγενέστερος
ν. 927/1979, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, καθώς και το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 2910/2001.
7. Τέλος, µε το άρθρο 7 καθορίζεται η έναρξη ισχύος
του νόµου από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 16 Νοεµβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Μ. Παπαϊωάννου
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του νόµου είναι η καταπολέµηση ιδιαίτερα
σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας, που
αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου και µπορούν να διασαλεύσουν άµεσα την κοινωνική ειρήνη.
2. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, µέσω του
ποινικού δικαίου, λαµβάνεται κάθε αναγκαίο και ανάλογο µέτρο, σύµφωνα µε την Απόφαση - Πλαίσιο 2008/
913/ΔΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ της 28ης Νοεµβρίου
2008 (η οποία έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στοιχεία L 328/55) και µε
σεβασµό στα θεµελιώδη δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου, το Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα και το Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν συνεπάγονται µεταβολή της υποχρέωσης της Ελληνικής Πολιτείας για
σεβασµό των θεµελιωδών αρχών και ατοµικών δικαιωµάτων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του τύπου, καθώς και η ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι.
Άρθρο 2
Δηµόσια υποκίνηση βίας ή µίσους
1. Όποιος µε πρόθεση, δηµόσια, είτε προφορικά είτε
διά του τύπου, µέσω του διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε
άλλο µέσο ή τρόπο, παροτρύνει, προκαλεί ή διεγείρει σε
βιαιοπραγίες ή µίσος, κατά οµάδας προσώπων ή προσώπου, που προσδιορίζονται µε βάση τη φυλή, το χρώµα,
τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό,
κατά τρόπο που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια
τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωµατική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται όποιος µε πρόθεση,
και µε τα µέσα και τους τρόπους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, παροτρύνει, προκαλεί ή διεγείρει σε βιαιοπραγίες κατά πραγµάτων που χρησιµοποιούνται κυρίως
από τις παραπάνω οµάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που
µπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη.
3. Αν η πράξη των προηγούµενων παραγράφων είχε
ως αποτέλεσµα την τέλεση του εγκλήµατος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική
ποινή έξι χιλιάδων (6.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη.
4. Όποιος συνιστά ή συµµετέχει σε ένωση προσώπων
οποιασδήποτε µορφής που επιδιώκει συστηµατικά την
τέλεση των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 τιµωρείται
µε φυλάκιση έως δύο (2) έτη, αν η πράξη δεν τιµωρείται
βαρύτερα µε άλλη διάταξη.

5. Η τέλεση πράξης των προηγούµενων παραγράφων
από δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο κατά την άσκηση
των ανατεθειµένων σε αυτούς καθηκόντων συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Τιµωρείται και πειθαρχικά κατά το
πειθαρχικό δίκαιο που διέπει το ως άνω πρόσωπο.
Άρθρο 3
Δηµόσιος εγκωµιασµός, άρνηση
ή εκµηδένιση εγκληµάτων
1. Όποιος µε πρόθεση, δηµόσια, είτε προφορικά είτε
διά του τύπου, µέσω του διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε
άλλο µέσο ή τρόπο, εγκωµιάζει, αρνείται ή εκµηδενίζει
τη σηµασία εγκληµάτων γενοκτονίας, εγκληµάτων κατά
της ανθρωπότητας και εγκληµάτων πολέµου, όπως αυτά
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το
ν. 3003/2002 (Α΄ 75) ή των εγκληµάτων που ορίζονται
στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη Συµφωνία του Λονδίνου της
8ης Αυγούστου 1945 και η πράξη αυτή στρέφεται κατά
οµάδας προσώπων που προσδιορίζεται µε βάση τη φυλή,
το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή
ή το σεξουαλικό προσανατολισµό, κατά τρόπο που µπορεί να διεγείρει σε βιαιοπραγίες ή µίσος κατά µιας τέτοιας οµάδας ή µέλους της, τιµωρείται µε φυλάκιση έως
τρία (3) έτη και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000)
έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
απαιτείται τα εγκλήµατα αυτά να έχουν διαπιστωθεί ή αναγνωρισθεί µε αµετάκλητη απόφαση ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου ή µε απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.
3. Η τέλεση πράξης της παραγράφου 1 από δηµόσιο
λειτουργό ή υπάλληλο κατά την άσκηση των ανατεθειµένων σε αυτούς καθηκόντων συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Τιµωρείται και πειθαρχικά κατά το πειθαρχικό
δίκαιο που διέπει το ως άνω πρόσωπο.
Άρθρο 4
Ευθύνη νοµικών προσώπων
1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος
νόµου τελέσθηκε προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου, από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου
και κατέχει διευθυντική θέση σε αυτό µε βάση εξουσία
εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασµό του, επιβάλλεται στο νοµικό
πρόσωπο, διοικητικό πρόστιµο από δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
2. Σε περίπτωση υποτροπής, εκ µέρους του ίδιου ή άλλου φυσικού προσώπου µε τις παραπάνω ιδιότητες, µπορεί να επιβληθούν επιπρόσθετα στο νοµικό πρόσωπο,
σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας του
για χρονικό διάστηµα από έναν έως έξι µήνες ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για
το ίδιο χρονικό διάστηµα,
β) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, για το ίδιο
χρονικό διάστηµα.
3. Όταν η παράλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε
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δυνατή την τέλεση κάποιας από τις αξιόποινες πράξεις
του παρόντος νόµου από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του, προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου, επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης των αξιόποινων πράξεων από το ως άνω φυσικό πρόσωπο µπορεί
να επιβληθούν οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15
παράγραφος 2 του Συντάγµατος, οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, που
ιδρύθηκε µε το ν. 2667/1998 (Α΄ 281). Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αξιόποινη πράξη του παρόντος νόµου που τελέστηκε από πρόσωπο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, οι
εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και αποστέλλουν σε αυτόν αντίγραφα της δικογραφίας.
Ο τελευταίος, µε βάση τα έγγραφα αυτά, ζητά τη γνώµη
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, η οποία για τη διερεύνηση της υπόθεσης µπορεί να
προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ζητώντας συνδροµή από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Το πόρισµα της
ΕΕΔΑ διαβιβάζεται στον Υπουργό, ο οποίος αποφασίζει
για την επιβολή των κυρώσεων.
5. Καµιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη
κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου προς παροχή εξηγήσεων στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η κλήση κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
6. Εάν η πράξη φέρεται ότι τελέστηκε σε εκποµπή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική, οι κυρώσεις που προβλέπονται
από το παρόν άρθρο επιβάλλονται από το ΕΣΡ, προς το
οποίο διαβιβάζεται υποχρεωτικά ο φάκελος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
7. Για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
στις προηγούµενες παραγράφους και για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, η έκταση της βλάβης που αυτή

προκάλεσε, ο βαθµός και η ένταση της υπαιτιότητας και
η οικονοµική κατάσταση του νοµικού προσώπου, οι κοινωνικές περιστάσεις, καθώς και η τυχόν υποτροπή του.
8. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική
ή ποινική ευθύνη των αναφεροµένων σε αυτές φυσικών
προσώπων.
9. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν
εφαρµόζονται στα κρατικά όργανα και τους φορείς δηµόσιας εξουσίας και τους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 5
Επιβαρυντική περίσταση
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
79 ΠΚ, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23
του ν. 3719/2008 (Α΄ 241) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τέλεση της πράξης λόγω µίσους κατά οµάδας προσώπων ή προσώπου, που προσδιορίζονται µε βάση τη
φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το σεξουαλικό
προσανατολισµό συνιστά επιβαρυντική περίσταση.»
Άρθρο 6
Καταργούµενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται ο
ν. 927/1979 (Α΄139) και το άρθρο 39 παρ. 4 του
ν. 2910/2001 (Α΄ 91).
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 16 Νοεµβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Μ. Παπαϊωάννου
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Αριθµ. 179/18/2011
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Καταπολέµηση εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου θεσπίζεται το πλαίσιο καταπολέµησης, µέσω του ποινικού δικαίου, των εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας, καθώς
και των εγκληµάτων που τελούνται µε τέτοιου είδους κίνητρα. Ειδικότερα, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. α. Ορίζεται, ως σκοπός του υπό ψήφιση νόµου, η καταπολέµηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας, που αντίκεινται στα θεµελιώδη δικαιώµατα και αρχές.
β. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, η εκπλήρωση του ανωτέρω
σκοπού, µέσω του ποινικού δικαίου, πραγµατοποιείται µε
τη λήψη κάθε αναγκαίου και αναλόγου µέτρου, σύµφωνα
µε το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, χωρίς να συνεπάγεται µεταβολή της υποχρέωσης της Ελληνικής Πολιτείας για σεβασµό των θεµελιωδών αρχών και ατοµικών δικαιωµάτων.
(άρθρο 1)
2. Προσδιορίζονται ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις οριζόµενες εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας και ειδικότερα:
α. Επιβάλλεται χρηµατική ποινή 3.000 ευρώ έως
10.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών έως 3 ετών σε όποιον, µε πρόθεση, δηµόσια και µε οποιονδήποτε τρόπο (προφορικά, δια του τύπου ή µέσω διαδικτύου
κ.λπ.) παροτρύνει, προκαλεί ή διεγείρει βιαιοπραγίες ή
µίσος κατά προσώπου ή οµάδας προσώπων ή κατά πραγµάτων που χρησιµοποιούνται κυρίως από αυτούς που
προσδιορίζονται βάσει συγκεκριµένων φυλετικών, γενετικών και άλλων χαρακτηριστικών τους (χρώµα, καταγωγή, θρησκεία κ.λπ.), κατά τέτοιο τρόπο που µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η δηµόσια τάξη ή να απειλείται η ζωή των
ανθρώπων αυτών.
β. Περαιτέρω, καθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περίπτωση που οι προαναφερόµενες
πράξεις είχαν ως αποτέλεσµα την τέλεση εγκλήµατος
(φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
από 6.000 έως 20.000 ευρώ).
γ. Παράλληλα, προβλέπεται φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη σε όποιον συνιστά ή συµµετέχει σε ένωση προσώπων
οποιασδήποτε µορφής που επιδιώκει συστηµατικά την
τέλεση των προαναφεροµένων πράξεων.
δ. Ορίζεται ότι, η τέλεση πράξης, κατά τα ανωτέρω, από δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, συνιστά επιβαρυντική περίσταση και τιµωρείται πειθαρχικά.
(άρθρο 2)
3. α. Προβλέπεται, επίσης, η επιβολή ποινής φυλάκισης µέχρι τρία (3) έτη και χρηµατική ποινή 3.000 έως
10.000 ευρώ, σε όποιον µε πρόθεση, δηµόσια ή µε οποιονδήποτε τρόπο, προβαίνει σε πράξη εγκωµιασµού, άρνησης ή εκµηδένισης της σηµασίας των εγκληµάτων γενοκτονίας, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και
των εγκληµάτων πολέµου, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και η πράξη αυτή στρέφεται κατά οµάδας
προσώπων που προσδιορίζεται βάσει φυλετικών, εθνο-

λογικών, γενετικών και λοιπών χαρακτηριστικών ώστε
να προκληθούν βιαιοπραγίες κατά µιας τέτοιας οµάδας ή
µέλους αυτής.
β. Για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων, απαιτείται τα εν λόγω εγκλήµατα να έχουν διαπιστωθεί ή αναγνωρισθεί µε αµετάκλητη απόφαση Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή µε απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.
γ. Η τέλεση των προαναφεροµένων πράξεων από δηµόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συνιστά επιβαρυντική περίσταση και τιµωρείται πειθαρχικά.
(άρθρο 3)
4. Προσδιορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος των νοµικών προσώπων τα οποία εµπλέκονται στην τέλεση αξιοποίνων πράξεων, σύµφωνα
µε τα προαναφερόµενα. Ειδικότερα:
α. Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από 15.000 έως
300.000 ευρώ εάν κάποια αξιόποινη, κατά τα ανωτέρω,
πράξη τελέστηκε προς όφελος ή για λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως
µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου που κατέχει διευθυντική θέση σε αυτό.
Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθούν επιπρόσθετα στο νοµικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι οριζόµενες κυρώσεις (ανάκληση ή αναστολή της
άδειας λειτουργίας του, αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις κ.λπ).
β. Όταν οι αξιόποινες πράξεις διαπράττονται από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία φυσικού προσώπου,
που ενεργεί ως µέλος νοµικού προσώπου, εξαιτίας παράλειψης εποπτείας ή ελέγχου αυτού και προς όφελος ή
για λογαριασµό νοµικού προσώπου, επιβάλλεται στο νοµικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιµο από 5.000 έως 50.000
ευρώ.
Σε περίπτωση επανάληψης των εν λόγω αξιόποινων
πράξεων επιβάλλονται, επιπρόσθετα, οι προαναφερόµενες κυρώσεις.
γ. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µε υπουργική απόφαση µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ν. 2667/1998), σύµφωνα µε
την οριζόµενη διαδικασία.
δ. Καµία κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη
κλήτευση των νοµίµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου για παροχή εξηγήσεων στις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
ε. Σε περίπτωση που η πράξη φέρεται να τελέστηκε σε
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκποµπή, οι προβλεπόµενες
κυρώσεις επιβάλλονται από το ΕΣΡ.
ζ. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις, οι οποίες εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την αστική, πειθαρχική ή ποινική
ευθύνη των εµπλεκοµένων φυσικών προσώπων, δεν έχουν εφαρµογή στα κρατικά όργανα και στους φορείς
δηµόσιας εξουσίας και στους διεθνείς οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
(άρθρο 4)
5. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 7α του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985 όπως ισχύει) και επαναπροσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τη δικαστική επιµέτρηση της ποινής συµπεριλαµβανοµένων αξιόποινων
πράξεων, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στον υπό
ψήφιση νόµο, η τέλεση των οποίων συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.
(άρθρο 5)
6. Παρατίθενται προγενέστερες, συναφείς µε τα προτεινόµενα, ρυθµίσεις, οι οποίες καταργούνται. (άρθρο 6)
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Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων, από την
είσπραξη των διοικητικών χρηµατικών προστίµων, που
τυχόν επιβάλλονται σε νοµικά πρόσωπα για την τέλεση
αξιόποινων πράξεων στις ρητά οριζόµενες περιπτώσεις
κατ' εφαρµογή των προτεινοµένων ρυθµίσεων, (άρθρο 4)

II. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του ΤΑΧΑΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ.
2, του άρθρου 4, του ν. 63/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµένων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.).
Ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων και των εσόδων των λοιπών φορέων από την είσπραξη των οριζόµενων χρηµατικών ποινών και την µετατροπή σε χρηµατικές των οριζόµενων ποινών φυλάκισης, που τυχόν επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, που ορίζονται στον υπό ψήφιση νόµο.
(άρθρα 2 και 3)
Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης
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