Σσέδιο Νόμος για ηην καηαπολέμηζη οπιζμένων μοπθών και εκδηλώζεων
παηζιζμού και ξενοθοβίαρ μέζω ηος Ποινικού Δικαίος
Άξζξν 1
Σθνπόο
Σθνπόο ηνπ λόκνπ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηδηαίηεξα ζνβαξώλ κνξθώλ θαη
εθδειώζεσλ ξαηζηζκνύ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ ζύκθσλα κε
ηελ Απόθαζε-Πιαίζην 2008/913/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 28 εο Ννεκβξίνπ 2008
θαη ηελ από 7 Μαξηίνπ 1966 Δηεζλή Σύκβαζε «πεξί θαηαξγήζεσο πάζεο κνξθήο
θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ» πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.Δ. 494/1970.
Άξζξν 2
Έλλνηα όξσλ
Σηνλ παξόληα λόκν, ν όξνο «ερζξνπάζεηα» ζα πξέπεη λα λνεζεί σο
αλαθεξόκελνο ηόζν ζηελ θαιιηέξγεηα όζν θαη ζηελ εμσηεξίθεπζε αηζζεκάησλ
κίζνπο θαη αληηπαιόηεηαο.
Ο όξνο «ζξεζθεία» ζα πξέπεη λα λνεζεί σο αλαθεξόκελνο γεληθά ζε πξόζσπα
ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ζξεζθεπηηθήο πίζηεο ή άιισλ πεξί ηελ πίζηε
πεπνηζήζεσλ.
Άξζξν 3
1. Όπνηνο από πξόζεζε, δεκόζηα πξνθνξηθά ή δηά ηνπ ηύπνπ ή κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ή ηξόπν, πξνθαιεί ή δηεγείξεη ζε
βηαηνπξαγίεο ή ερζξνπάζεηα θαηά νκάδαο ή πξνζώπνπ, πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε
βάζε ηε θπιή, ην ρξώκα, ηε ζξεζθεία, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ην
γελεηήζην

πξνζαλαηνιηζκό,

ή

θαηά

πξαγκάησλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη
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απνθιεηζηηθά από ηηο παξαπάλσ νκάδεο ή πξόζσπα, θαηά ηξόπν πνπ κπνξεί
λα εθζέζεη ζε θίλδπλν ηε δεκόζηα ηάμε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) κελώλ έσο ηξηώλ (3) εηώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ έσο πέληε ρηιηάδσλ
(1.000 – 5.000) επξώ.
2. Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ είρε σο άκεζν επαθόινπζν ηελ
ηέιεζε εγθιεκάησλ, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο θαη ρξεκαηηθή
πνηλή ηξηώλ έσο δέθα ρηιηάδσλ (3.000 – 10.000) επξώ, αλ ε πξάμε δελ
ηηκσξείηαη βαξύηεξα κε άιιε δηάηαμε.

3. Όπνηνο ζπληζηά ή ζπκκεηέρεη ζε νξγάλσζε, νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο νπνίαο κε
νπνηαδήπνηε κνξθή εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε έσο δύν (2) έηε.

Άξζξν 4
1. Όπνηνο δεκόζηα πξνθνξηθά ή δηά ηνπ ηύπνπ ή κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ή ηξόπν, εγθσκηάδεη ή αξλείηαη ή εθκεδελίδεη ηε ζεκαζία
εγθιεκάησλ γελνθηνλίαο, εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη εγθιεκάησλ
πνιέκνπ, όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ Δηεζλνύο
Πνηληθνύ Δηθαζηεξίνπ ή ησλ εγθιεκάησλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ηνπ Δηεζλνύο Σηξαηνδηθείνπ πνπ πξνζαξηάηαη ζηε Σπκθσλία ηνπ
Λνλδίλνπ ηεο 8εο Απγνύζηνπ 1945 θαη ε πξάμε απηή ζηξέθεηαη θαηά νκάδαο
πξνζώπσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε θπιή, ην ρξώκα, ηε ζξεζθεία, ηελ
εζληθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή ή ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκό θαηά ηξόπν πνπ
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κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή δηεγείξεη ζε βηαηνπξαγίεο ή ερζξνπάζεηα θαηά κηαο
ηέηνηαο νκάδαο ή κέινπο ηεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο δύν (2) έηε θαη
ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ έσο ηξηώλ ρηιηάδσλ (1.000 – 3.000) επξώ.

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ απαηηείηαη ηα εγθιήκαηα
απηά λα έρνπλ αλαγλσξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε ειιεληθνύ ή δηεζλνύο
δηθαζηεξίνπ.

Άξζξν 5
Γηα ηε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ ηνπ παξόληνο λόκνπ
απαηηείηαη: α) ν δξάζηεο λα είλαη ζσκαηηθώο παξώλ ζηελ Ειιάδα, αλεμάξηεηα
από ην αλ γηα ηε πξάμε ηνπ ρξεζηκνπνηεί πιηθό πνπ θηινμελείηαη ζε ζύζηεκα
πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα, ή β) ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δξάζηεο λα
θηινμελείηαη ζε ζύζηεκα πιεξνθνξηθήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ειιάδα, αλεμάξηεηα
από ην αλ απηόο είλαη ζσκαηηθώο παξώλ ζηελ Ειιάδα.

Άξζξν 6
Επζύλε λνκηθώλ πξνζώπσλ
1. Αλ θάπνηα από ηηο αμηόπνηλεο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηειέζζεθε κέζσ ή
πξνο όθεινο ή γηα ινγαξηαζκό λνκηθνύ πξνζώπνπ από θπζηθό πξόζσπν πνπ
ελεξγεί είηε αηνκηθά είηε σο κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη θαηέρεη
δηεπζπληηθή ζέζε εληόο απηνύ κε βάζε εμνπζία εθπξνζώπεζήο ηνπ ή
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εμνπζηνδόηεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ή γηα ηελ άζθεζε
ειέγρνπ εληόο απηνύ, επηβάιινληαη ζην λνκηθό πξόζσπν κε απόθαζε ηνπ
Υπνπξγνύ Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, ζσξεπηηθά ή
δηαδεπθηηθά, νη αθόινπζεο θπξώζεηο:
i) δηνηθεηηθό πξόζηηκν από δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξώ έσο εθαηόλ
πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξώ,
ii) αλάθιεζε ή αλαζηνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα από έλαλ
έσο έμη κήλεο ή απαγόξεπζε άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην
ίδην ρξνληθό δηάζηεκα,
iii) απνθιεηζκόο από δεκόζηεο παξνρέο, εληζρύζεηο, επηδνηήζεηο, αλαζέζεηο
έξγσλ θαη ππεξεζηώλ, πξνκήζεηεο, δηαθεκίζεηο θαη δηαγσληζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ
ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα.
Τν δηνηθεηηθό πξόζηηκν ηνπ ζηνηρείνπ i επηβάιιεηαη πάληνηε, αλεμαξηήησο ηεο
επηβνιήο άιισλ θπξώζεσλ. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ
νη θπξώζεηο ησλ ζηνηρείσλ ii θαη iii κπνξεί λα έρνπλ νξηζηηθό ραξαθηήξα.
2. Όηαλ ε έιιεηςε επνπηείαο ή ειέγρνπ από θπζηθό πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 1 θαηέζηεζε δπλαηή ηελ ηέιεζε από ηεξαξρηθά θαηώηεξν
ζηέιερνο

θάπνηαο

από

ηηο

αμηόπνηλεο

πξάμεηο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηηο

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 κέζσ ή πξνο όθεινο ή γηα ινγαξηαζκό λνκηθνύ
πξνζώπνπ, επηβάιινληαη ζην λνκηθό πξόζσπν, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη
αθόινπζεο θπξώζεηο:
- δηνηθεηηθό πξόζηηκν από πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ έσο πελήληα ρηιηάδεο
(50.000) επξώ,
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- νη πξνβιεπόκελεο ζηα ζηνηρεία ii θαη iii, γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο έμη κήλεο.
4. Γηα ηε ζσξεπηηθή ή δηαδεπθηηθή επηβνιή ησλ θπξώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο θαη γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ θπξώζεσλ απηώλ
ιακβάλνληαη ππόςε ηδίσο ε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο, ν βαζκόο ηεο
ππαηηηόηεηαο, ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ε ηπρόλ
ππνηξνπή ηνπ. Κακηά θύξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο πξνεγνύκελε θιήηεπζε
ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πξνο παξνρή εμεγήζεσλ. Η
θιήζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο
πξηλ από ηελ εκέξα ηεο αθξόαζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2690/1999 (Κώδηθαο Δηνηθεηηθήο
Δηαδηθαζίαο) (Α’ 45).
5. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ είλαη
αλεμάξηεηε από ηελ αζηηθή, πεηζαξρηθή ή πνηληθή επζύλε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ’
απηέο θπζηθώλ πξνζώπσλ.
6. Οη εηζαγγειηθέο αξρέο ελεκεξώλνπλ ηνλ Υπνπξγό Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ κεηά ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο, γηα ππνζέζεηο ζηηο
νπνίεο ππάξρεη εκπινθή λνκηθνύ πξνζώπνπ, ππό ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ
1 θαη 2 θαη ηνπ θνηλνπνηνύλ ηηο εθδηδόκελεο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο.

Άξζξν 7
Τν ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 3 ΠΚ, πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23
παξ. 1 Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α 241/26.11.2008), ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: Η ηέιεζε
ηεο

πξάμεο

ιόγσ

ερζξνπάζεηαο

θαηά

νκάδαο

ή

πξνζώπνπ,

πνπ
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πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε θπιή, ην ρξώκα, ηε ζξεζθεία, ηελ εζληθή ή εζλνηηθή
θαηαγσγή ή ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκό ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.

Άξζξν 8
Δηθαίσκα παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο κόλν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
θαηεγνξίαο έρνπλ θαη λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο πξνζώπσλ πνπ εδξεύνπλ
ζηελ Ειιάδα, εθόζνλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ππό νπνηνδήπνηε ζπκβνπιεπηηθό
θαζεζηώο ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξείηαη από ην Οηθνλνκηθό θαη Κνηλσληθό
Σπκβνύιην (ECOSOC) ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Εζλώλ.

Άξζξν 9
Με ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ θαηαξγείηαη ν λόκνο 927/1979 θαη ην
άξζξν 39§4 ηνπ λόκνπ 2910/2001.

Άξζξν 10
Η ηζρύο ηνπ λόκνπ απηνύ αξρίδεη από ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
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