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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΟΡΙΜΔΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ
ΡΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΦΟΒΙΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ
Α΄. – Γενικό μέρος

1. - Με ηνλ παξφληα λφκν ζεζπίδεηαη ην γεληθφ πιαίζην ξχζκηζεο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε

νξηζκέλσλ

κνξθψλ

θαη

εθδειψζεσλ

ξαηζηζκνχ

θαη

μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε-πιαίζην
2008/913/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 28εο -11-2008, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ
πξντζρχζαζα Σπλζήθε γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ηδίσο ζηα άξζξα 29,
31 θαη 34§2 ζηνηρ. β΄ (ήδε άξζξα 67§3 θαη 83 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο), ψζηε λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ
πνηληθνχ δηθαίνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
θαηαπνιέκεζε ησλ εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, θαζψο θαη
ησλ εγθιεκάησλ πνπ ηεινχληαη κε ηέηνηα θίλεηξα. Ο λφκνο απηφο βαζίδεηαη
επίζεο θαη ζηελ απφ 7 Μαξηίνπ 1966 Δηεζλή Σχκβαζε «πεξί θαηαξγήζεσο
πάζεο κνξθήο θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ» πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.Δ. 494/1970
θαη νη επηηαγέο ηεο νπνίαο είραλ πινπνηεζεί κε ηνλ λ. 927/1979 πνπ
θαηαξγείηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν.
2. - Ο ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία αληίθεηληαη επζέσο ζηηο αξρέο ηεο
ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαζψο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αξρέο ζηηο
νπνίεο ζεκειηψλεηαη ε Επξσπατθή Έλσζε θαη είλαη θνηλέο ζηα θξάηε κέιε.
Εηδηθφηεξα, ε αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ησλ εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη
μελνθνβίαο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ κε
βάζε ηα ηδηαίηεξα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά νκάδσλ ή
πξνζψπσλ (φπσο ε θπιή, ην ρξψκα, ε ζξεζθεία, ε εζληθή ή εζλνηηθή
θαηαγσγή) θαη ζεκειηψλεηαη ζηα δηθαηψκαηα ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο θαη
αμηνπξέπεηαο θαη ζηηο αξρέο ηεο δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο, πνπ
θαηνρπξψλνληαη ζε πνιιά δηεζλή θείκελα θαη ζπκβάζεηο, φπσο π.ρ. ζηελ
Οηθνπκεληθή Δηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ηνπ Ο.Η.Ε. (άξζξα 1
θαη 2), ζην Δηεζλέο Σχκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Δηθαηψκαηα θαη ζην
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φκνην γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Δηθαηψκαηα (αληίζηνηρα
άξζξν 2), ζηε πξναλαθεξζείζα Δηεζλή Σχκβαζε «πεξί θαηαξγήζεσο πάζεο
κνξθήο θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ» ηεο 7-3-1966 (Ν.Δ. 494/1970), ζηελ
Επξσπατθή Σχκβαζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
θαη ησλ Θεκειησδψλ Ειεπζεξηψλ (άξζξν 14) θαη ζην Φάξηε Θεκειησδψλ
Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (άξζξα 21 θαη 22). Σηελ ειιεληθή
έλλνκε ηάμε νη παξαπάλσ αξρέο θαη δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη ηδίσο ζηα
άξζξα 2§1, 5§2 θαη 20§1 ηνπ Σπληάγκαηνο.
3. - Οη ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο εθδειψζεηο ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηηο
νκάδεο θαη ηα πξφζσπα, πνπ γίλνληαη ζηφρνο ηνπο, γη’ απηφ απαηηείηαη ε
παξνρή απφ ην θξάηνο απμεκέλνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο κε ηε ιήςε πνηθίισλ
κέηξσλ ρξεζηκνπνηψληαο, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα κέζα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ,
ψζηε λα επηβάιινληαη απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο
θπξψζεηο ηφζν θαηά ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία δηαπξάηηνπλ ηέηνηα
εγθιήκαηα φζν θαη θαηά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε απηά.
Σηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ απνβιέπνπλ ζε θπιεηηθέο
δηαθξίζεηο έρνπλ πνηληθνπνηεζεί, σο έλα βαζκφ, φπσο πξναλαθέξζεθε απφ
ηνλ λ. 927/1979. Δεδνκέλνπ, φκσο, φηη ν παξαπάλσ λφκνο έρεη εθαξκνζηεί
ειάρηζηα θαη ήδε θξίλεηαη αλεπαξθήο, ελφςεη ησλ ζνβαξψλ πξνθιήζεσλ πνπ
αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε ρψξα καο θαηά ηε κεηάβαζή ηεο ζε κηα
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, φπνπ ε ηζφηηκε πξνζηαζία φισλ ησλ αηφκσλ,
αλεμάξηεηα απφ ηα ηδηαίηεξα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ή
ηνλ γελεηήζην-ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, πξνβάιιεη σο πξσηαξρηθή
ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο.
Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε εηζαγσγή ελφο επηθαηξνπνηεκέλνπ
θαη βειηησκέλνπ λνκνζεηήκαηνο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ, ψζηε
λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη ζνβαξέο κνξθέο εθδήισζεο
ξαηζηζηηθψλ θαη μελφθνβσλ ζπκπεξηθνξψλ.
4. – Κάζε πξνζπάζεηα πνηληθνπνίεζεο ησλ εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη
μελνθνβίαο ελέρεη ηνλ θίλδπλν πξνζβνιήο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο
ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο (βι. άξζξν 10 ηεο EΣΔΑ θαη άξζξα 14-16

ηνπ
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Σπληάγκαηνο), γη’ απηφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ πνηληθψλ
ηππνπνηήζεσλ ζπλαληά ηα φξηά ηνπ ζηα άξζξα 10§2, 14 θαη 17 ηεο ΕΣΔΑ,
ζηα άξζξα 19§§2, 3 θαη 21 ηνπ Δηεζλνχο Σπκθψλνπ ηνπ ΟΗΕ γηα ηα αηνκηθά
θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ζηα άξζξα 5§§1,2, 16§1εδ.2 θαη 25§3 ηνπ
Σπληάγκαηνο.
Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε πνηληθή απαμίσζε εθδειψζεσλ πνπ
ζεσξνχληαη

εληειψο

απξφζθνξεο

λα

νδεγήζνπλ

ζηε

ζπκαηνπνίεζε

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ή πξνζψπνπ εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ή ηνπ γελεηήζηνπ-ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο.
Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηά ηε κεηαθνξά ηεο πξνθεηκέλεο απφθαζεοπιαίζην

απνδφζεθε

πξσηαξρηθή

ζεκαζία

ζηελ

πξνζθνξφηεηα

θάζε

ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο λα παξάγεη άκεζν θαη επηθείκελν θίλδπλν ηφζν
ζπλνιηθά γηα ηελ εηξεληθή θαη νκαιή θνηλσληθή ζπκβίσζε (δεκφζηα ηάμε) φζν
θαη εηδηθφηεξα γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο νκάδαο ή ηνπ πξνζψπνπ θαηά ησλ
νπνίσλ ζηξέθεηαη.
5. – Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζχγρξνλν θαη
απνηειεζκαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εθδειψζεσλ
ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, θαζψο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνπ ηεινχληαη κε
ηέηνηα θίλεηξα, θαιχπηνληαο ζπγθεθξηκέλεο θαη εηδηθφηεξεο πηπρέο ηνπ
ζέκαηνο, εηζάγνληαο λνκηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη πξνβιέπνληαο αλαινγηθέο
θαη απνηειεζκαηηθέο θπξψζεηο. Εηδηθφηεξα:
α. - Εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηεξεχλεζε θαη πνηληθή δίσμε ησλ εγθιεκάησλ
ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο γίλεηαη απηεπάγγειηα θαη δελ εμαξηάηαη απφ
αλαθνξέο ή θαηαγγειίεο ησλ ζπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπρλά ηδηαηηέξσο
επάισηα θαη δηζηάδνπλ λα θηλήζνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο.
β. - Θεζπίδεηαη ε δηνηθεηηθή επζχλε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε εθδειψζεηο ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο ή ζηε
δηάπξαμε εγθιεκάησλ κε ηέηνηα θίλεηξα.
γ. - Επεθηείλεηαη ε πξνζηαζία θαη ζε νκάδεο ή πξφζσπα πνπ δελ
πξνζδηνξίδνληαη κφλν κε βάζε ηε θπιή, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία, ηελ εζληθή ή
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εζλνηηθή

θαηαγσγή

ηνπο

αιιά

θαη

ηνλ

γελεηήζην-ζεμνπαιηθφ

ηνπο

πξνζαλαηνιηζκφ. Επίζεο, εθηφο απφ ηηο πξνζβνιέο ελαληίνλ νκάδσλ ή
πξνζψπσλ αμηφπνηλεο ζεσξνχληαη θαη νη ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο
εθδειψζεηο πνπ ζηξέθνληαη θαηά πξαγκάησλ (θηλεηψλ ή αθηλήησλ), ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ή θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο
ή πξφζσπα (φπσο π.ρ. ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα, εζληθά ζχκβνια, νίθνη
ιαηξείαο, ρψξνη δηακνλήο, εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο, θιπ.).
δ. - Γηα ηα εγθιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1§1 ζηνηρεία γ΄θαη δ΄ ηεο
απφθαζεο – πιαίζην απαηηείηαη ε χπαξμε ακεηάθιεηεο απφθαζεο είηε
ειιεληθνχ είηε δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ.
ε. - Παξέρεηαη ην δηθαίσκα παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο λνκηθψλ
πξνζψπσλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ, πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ειιάδα, ζε δίθεο
πνπ αθνξνχλ εγθιήκαηα ηνπ παξφληνο θαη κφλν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
θαηεγνξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα πεξηιακβάλνληαη, κε νπνηνδήπνηε
ζπκβνπιεπηηθφ θαζεζηψο (γεληθφ, εηδηθφ, roster) ζην ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ
ηεξείηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ Σπκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ
Ηλσκέλσλ Εζλψλ (ECOSOC).
Β΄. – Διδικό μέρος

1. – Σην πξψην άξζξν νξίδεηαη σο ζθνπφο ηνπ λφκνπ ε ζέζπηζε ελφο γεληθνχ
πιαηζίνπ ξχζκηζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηδηαίηεξα ζνβαξψλ κνξθψλ θαη
εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα
κε ηελ Απφθαζε-Πιαίζην 2008/913/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 28 εο Ννεκβξίνπ
2008 θαη ηελ απφ 7 Μαξηίνπ 1966 Δηεζλή Σχκβαζε «πεξί θαηαξγήζεσο
πάζεο κνξθήο θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ» πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.Δ. 494/1970.
2. – Καηά ηελ ελζσκάησζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην έγηλε πξνζπάζεηα ρξήζεο
φξσλ πνπ απαληψληαη ήδε ζηνλ ειιεληθφ πνηληθφ θψδηθα θαη έρνπλ ηχρεη
εθηεηακέλεο ζεσξεηηθήο επεμεξγαζίαο θαη λνκνινγηαθήο εξκελείαο (π.ρ.
«ερζξνπάζεηα» αληί γηα «κίζνο», «πξφθιεζε» ή «δηέγεξζε» αληί γηα
«ππνθίλεζε», θ.ιπ.). Εηδηθφηεξα, ζην άξζξν 2 πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν
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ησλ φξσλ «ερζξνπάζεηα» θαη «ζξεζθεία». O πξψηνο είλαη επξχηεξνο ηνπ
κίζνπο (ελδηάζεηε θαηάζηαζε) θαη αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε δηέγεξζε ζε βίαηεο
πξάμεηο, ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν ζηα πξνζηαηεπφκελα
αγαζά. Ο δεχηεξνο πξέπεη λα εξκελεχεηαη κε επξχηεηα, ψζηε λα θαιχπηεη φρη
κφλν ηελ πίζηε ζε θάζε γλσζηή ζξεζθεία αιιά αθφκε θαη ηελ άξλεζή ηεο
(αζετα).
3. – Σην άξζξν 3 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πνηληθή αμηνιφγεζε ησλ
εθδειψζεσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, φηαλ ζηξέθνληαη φρη κφλν ελαληίνλ
νκάδσλ ή πξνζψπνπ, πνπ δηαθξίλνληαη εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ηνπο

ή

ηνπ

γελεηήζηνπ-ζεμνπαιηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, αιιά θαη ελαληίνλ ησλ πξαγκάησλ (θηλεηψλ ή
αθηλήησλ), πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ή θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απηέο νη
νκάδεο ή πξφζσπα (ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα, εζληθά ζχκβνια, νίθνη
ιαηξείαο, ρψξνη δηακνλήο, εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο, θιπ.). Δελ αξθεί ε απιή
αθεξεκέλε πηζαλνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν κηαο νκάδαο, ελφο
πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο αιιά απαηηείηαη λα εθηηκάηαη θάζε θνξά ε
πξνζθνξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο
εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ε ππφ
θξίζε ζπκπεξηθνξά, φζν θαη ηελ ελδερφκελε πξνζβνιή ησλ γεληθφηεξσλ
ζπλζεθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εηξεληθή θαη νκαιή θνηλσληθή ζπκβίσζε
(δεκφζηα ηάμε). Εμάιινπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηαηεξεζεί ε πξνβιεπφκελε
ζηνλ θαηαξγνχκελν Ν. 927/1979 πνηληθή απαμία ηεο νκαδηθήο εθδήισζεο
μελφθνβσλ θαη ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είηε κε ηε ζχζηαζε είηε κε ηε
ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο εκπίπηνπλ κε
νπνηαδήπνηε κνξθή ζηα εγθιήκαηα απηνχ ηνπ άξζξνπ.

.

4. - Σην άξζξν 4 πξνβιέπεηαη εηδηθφηεξα ε πνηληθνπνίεζε ησλ μελφθνβσλ θαη
ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθδειψλνληαη κε αθνξκή ηνλ εγθσκηαζκφ ή
ηελ άξλεζε ή ηελ εθκεδέληζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εγθιεκάησλ γελνθηνλίαο, ησλ
εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ, φπσο
απηά νξίδνληαη ζηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Δηεζλνχο Πνηληθνχ
Δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν έρεη θπξσζεί κε ην Ν. 3003/2002, ή ζην άξζξν 6 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηνπ Δηεζλνχο Σηξαηνδηθείνπ πνπ πξνζαξηάηαη ζηε Σπκθσλία
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ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 8εο Απγνχζηνπ 1945, εθφζνλ ζεσξνχληαη πξφζθνξεο λα
νδεγήζνπλ ζηε ζπκαηνπνίεζε νκάδσλ ή πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3. Η πνηληθή απαμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζπκπεξηθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηελ θαθφβνπιε άξλεζε ή εθκεδέληζε ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ θαηά ηξφπν πνπ λα ζίγεηαη ε δεκφζηα ηάμε,

ρσξίο, ζε θακία

πεξίπησζε, λα επηδηψθεηαη ε απαγφξεπζε ή ηδενινγηθή ρεηξαγψγεζε ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Γη’ απηφ άιισζηε νη πξάμεηο απηέο ηηκσξνχληαη κφλνλ
εθφζνλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο εγθιήκαηα κε ακεηάθιεηε απφθαζε είηε
ειιεληθνχ είηε δηεζλνχο δηθαζηεξίνπ.
5. – Τν άξζξν 5 αθνξά εηδηθά ζηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ εθδήισζε πνηληθά
θνιάζηκσλ ζπκπεξηθνξψλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο θαη νξίδνπλ ηελ αξρή
ηεο εδαθηθφηεηαο αλαθνξηθά είηε κε ηνλ δξάζηε είηε κε ην πιηθφ πνπ απηφο
ρξεζηκνπνηεί.
6. – Τν άξζξν 6 πξνβιέπεη ηελ επηβνιή απζηεξψλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε
βάξνο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε αδηθήκαηα ξαηζηζκνχ θαη
μελνθνβίαο, θαηά ην πξφηππν κηαο ζεηξάο αληίζηνηρσλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ
εηζαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Ειιεληθή λνκνζεζία ζε εθπιήξσζε
δηεζλψλ ζπκβαηηθψλ καο ππνρξεψζεσλ, φπσο ην άξζξν 10 ηνπ Ν.
3560/2007 (δηαθζνξά), ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 3691/2008 (μέπιπκα ρξήκαηνο)
θαη θπξίσο ην άξζξν 41 ηνπ Ν. 3251/2004 (νξγαλσκέλν έγθιεκα,
ηξνκνθξαηία). κνηα κε ην ηειεπηαίν, ε παξνχζα δηάηαμε δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο
πξάμεηο πνπ ηεινχληαη «πξνο φθεινο» ηνπ εκπιεθφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
(φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Απφθαζε-πιαίζην), αιιά θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ πνπ ηειέζζεθαλ «κέζσ ή πξνο φθεινο ή γηα
ινγαξηαζκφ» λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαηέρεη
δηεπζπληηθή ζέζε εληφο απηνχ ή θαηέζηεζαλ δπλαηέο απφ έιιεηςε επνπηείαο ή
ειέγρνπ ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ, αλεμαξηήησο δειαδή ηεο χπαξμεο ζθνπνχ
πξνζπνξηζκνχ νπνηνπδήπνηε νθέινπο ππέξ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δηθαηνζχλεο,
Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πεξηιακβάλνπλ δε, ζηηο βαξχηεξεο
πεξηπηψζεηο, πξφζηηκν απφ 15.000 έσο 150.000 επξψ. Τέινο, ην θαζήθνλ
ελεκέξσζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δηθαηνζχλεο γηα ηηο ζρεηηθέο ππνζέζεηο αλαηίζεηαη
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ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο, νη νπνίεο ελεξγνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ κεηά ηελ
άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο, θαζψο θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζπλαθψλ
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
7. – Με ην άξζξν 7 ηξνπνπνηείηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 79§3 ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23§1 ηνπ Ν. 3719/2008, ψζηε
λα ελαξκνληζζεί κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
8. – Σην άξζξν 8 ξπζκίδεηαη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ζε δίθεο πνπ
αθνξνχλ ηα εγθιήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θαηνρπξψλεηαη ην ζρεηηθφ
δηθαίσκα λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ
Ειιάδα, ελψ ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε λα πεξηιακβάλνληαη, κε νπνηνδήπνηε
ζπκβνπιεπηηθφ θαζεζηψο (γεληθφ, εηδηθφ, roster), ζην ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ
εθπνλείηαη κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη δηαθαλή απφ ην Οηθνλνκηθφ θαη
Κνηλσληθφ Σπκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Εζλψλ (ECOSOC). Ήδε
ζηνλ

θαηάινγν

απηφ

πεξηιακβάλνληαη

ελδεηθηηθά:

α)

ηo

Ίδξπκα

Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Αλζξψπηλα Δηθαηψκαηα θαη β) ην Κέληξν Πξνάζπηζεο
Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ.
9. – Με ην άξζξν 9 θαηαξγνχληαη ν πξνγελέζηεξνο Ν. 927/1979, φπσο ίζρπε
κέρξη ζήκεξα, θαζψο θαη ην άξζξν 39§4 ηνπ Ν. 2910/2001, ελψ κε ην άξζξν
10 θαζνξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

