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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Καταπολέµηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας»
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Το υπό ψήφιση Νσχ, όπως τροποποιήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αποτελείται από επτά άρθρα. Στο άρθρο 1 αναφέρεται ως σκοπός του Νσχ η καταπολέµηση ιδιαιτέρως σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας που αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, και µπορούν να
διασαλεύσουν κατά τρόπο άµεσο την κοινωνική ειρήνη –συµφώνως και
προς την Απόφαση - Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συµβουλίου της ΕΕ– ενώ γίνεται ρητή µνεία στην υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας ως προς τον σεβασµό της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Σηµειωτέον ότι, µολονότι µετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας οι αποφάσεις - πλαίσιο του τρίτου πυλώνα έχουν αντικατασταθεί από τις Οδηγίες, συµφώνως προς το άρθρο 9 του
Πρωτοκόλλου αρ. 36 «σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις» (ειδικότερα τίτλος VII «σχετικά µε τις πράξεις που εκδίδονται βάσει των τίτλων V και VI της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας»), που κυρώθηκε µε τον ν. 3671/2008, οι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις - πλαίσιο, που δεν έχουν αντικατασταθεί ή καταργηθεί, διατηρούν την ισχύ τους.
Στο άρθρο 2 θεσπίζεται το έγκληµα της δηµόσιας υποκίνησης βίας ή µίσους, δηλαδή της µε πρόθεση δηµόσιας ή προφορικώς ή δια του τύπου ή µέσω του διαδικτύου ή µε οποιονδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο παρότρυνσης
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προς πρόκληση ή διέγερση σε βιαιοπραγίες ή µίσος εναντίον οµάδας προσώπων ή προσώπου που προσδιορίζονται βάσει της φυλής, του χρώµατος,
της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισµού, κατά τρόπο που µπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή ενέχει απειλή για την ελευθερία ή τη
σωµατική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων. Επίσης, τιµωρείται η τέλεση
της ανωτέρω πράξης όταν έχει ως αποτέλεσµα την τέλεση του εγκλήµατος,
καθώς και η συµµετοχή ή η σύσταση ένωσης προσώπων οποιασδήποτε µορφής που επιδιώκουν συστηµατικώς την τέλεση των ανωτέρω εγκληµάτων.
Στο άρθρο 3 θεσπίζεται το έγκληµα του δηµόσιου εγκωµιασµού, άρνησης
ή εκµηδένισης 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 τον ν.
3003/2002, ή των εγκληµάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού
του Διεθνούς Στρατοδικείου, το οποίο προσαρτάται στη Συµφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945, όταν η πράξη στρέφεται εναντίον οµάδας
προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώµατος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
ή του σεξουαλικού προσανατολισµού κατά τρόπο που µπορεί να διεγείρει
σε βιαιοπραγίες ή µίσος εναντίον µιας τέτοιας οµάδας ή µέλους της.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος νοµικών προσώπων, αν φυσικό πρόσωπο που ενεργεί είτε ατοµικώς είτε ως όργανο του νοµικού προσώπου, και κατέχει διευθυντική θέση σε αυτό βάσει εξουσίας εκπροσώπησής του ή εξουσιοδότησης για τη λήψη αποφάσεων για
λογαριασµό του, τέλεσε κάποια από τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στο παρόν Νσχ προς όφελος ή για λογαριασµό του νοµικού προσώπου
ή αν παρέλειψε να ασκήσει εποπτεία ή έλεγχο, και κατέστησε δυνατή την
τέλεση αξιόποινης πράξης που προβλέπεται στο παρόν Νσχ. Οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, ή από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αν
η πράξη φέρεται ότι τελέσθηκε σε εκποµπή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική.
Στο άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 79 παρ. 3 του ΠΚ, ώστε η διατύπωσή
του να είναι σύµφωνη µε την περιγραφή των εγκληµάτων δηµόσιας υποκίνησης βίας ή µίσους.
Στο άρθρο 6 προβλέπεται η κατάργηση του ν. 927/1979 και του άρθρου 39
παρ. 4 του ν. 2910/2001.
Στο άρθρο 7 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ
1. Επί του άρθρου 3 παρ.1
Δια του άρθρου 3 παρ. 1 του υπό ψήφιση Νσχ τιµωρείται όποιος µε πρόθεση, δηµοσίως ή προφορικώς είτε δια του τύπου, µέσω του διαδικτύου ή µε οποιονδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο, εγκωµιάζει, αρνείται ή µηδενίζει 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 τον ν.
3003/2002, ή των εγκληµάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού
του Διεθνούς Στρατοδικείου, το οποίο προσαρτάται στη Συµφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945, και η πράξη στρέφεται εναντίον οµάδας
προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώµατος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής
ή του σεξουαλικού προσανατολισµού, κατά τρόπο που µπορεί να διεγείρει
σε βιαιοπραγίες ή µίσος εναντίον µιας τέτοιας οµάδας ή µέλους της.
α) Εν προκειµένω θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να γίνει παραποµπή
και στα άρθρα 7 έως 15 του ν. 3948/2011 «προσαρµογή των διατάξεων του
εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002», τα οποία θεσπίζουν εγκλήµατα γενοκτονίας, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήµατα
πολέµου, προσαρµόζοντας το ηµεδαπό δίκαιο στις ρυθµίσεις των άρθρων 6,
7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
β) Ατοµικά, συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα, όπως η ελευθερία
της τέχνης, της έρευνας και της επιστήµης επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής
ποινικών διατάξεων, όταν ο νοµοθέτης, µε ειδικές ρυθµίσεις, είτε αποκλείει
την αντικειµενική υπόσταση είτε θεσπίζει ειδικούς λόγους άρσης του άδικου
χαρακτήρα (βλ. Χ. Μυλωνόπουλο, Ποινικό δίκαιο, Γενικό Μέρος Ι, Αθήνα
2007, σελ. 548 επ., και C.Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 18 Rn 49 επ. 6.
Aufl. Muenchen 2006). Μολονότι τα ατοµικά δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως
αυτοτελείς λόγοι άρσης του αδίκου, και ελλείψει ειδικής ρύθµισης του νοµοθέτη, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο –προς διευκόλυνση της εφαρµογής
της προτεινόµενης διάταξης– να εισαχθεί ένας ειδικός λόγος άρσης του αδίκου της περιγραφόµενης συµπεριφοράς στο άρθρο 3 παρ.1 του Νσχ, κατά
το πρότυπο του άρθρου 367 ΠΚ, η εφαρµογή του οποίου in concreto τελεί υπό τον αυτονόητο έλεγχο της αρχής της αναλογικότητας. Σηµειωτέον, ότι
στην αντίστοιχη διάταξη του γερµανικού ΠΚ (ά. 130 παρ. 3, 5 και ά. 86 παρ.
3) προβλέπεται ο αποκλεισµός της ειδικής υπόστασης, όταν η συµπεριφορά
υπηρετεί τη διαφώτιση των πολιτών, την τέχνη, την επιστήµη, τη διδασκα-
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λία, την έρευνα ή άλλους παρόµοιους σκοπούς (βλ. και άρθρο 7 παρ. 2 της
απόφασης - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ).
Αθήνα, 13.1.2012
Η Εισηγήτρια
Αθανασία Διονυσοπούλου
Επιστηµονική Συνεργάτις
Ο προϊστάµενος του Β΄ Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Στέφανος Κουτσουµπίνας
Επ. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Θράκης
Ο προϊστάµενος της Β΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αστέρης Πλιάκος
Αν. Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

