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1. Η φύση του «εγκλήµατος µίσους» 
 

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. 
Είναι προικισµένοι µε λογική και συνείδηση και πρέπει να ενεργούν µεταξύ τους µε πνεύµα 
αδελφοσύνης.1 

Τα εγκλήµατα µίσους είναι ποινικά αδικήµατα που διαπράττονται µε κίνητρο την 
προκατάληψη.2 Ως εκ τούτου, αποκαλούνται κοινώς εγκλήµατα «λόγω προκαταλήψεων», και ο 
χαρακτηρισµός αυτός φέρνει στην προσκήνιο τα δύο καθοριστικά τους χαρακτηριστικά. Το 
πρώτο είναι ότι η διαπραχθείσα πράξη πρέπει να αναγνωρίζεται ως αξιόποινη πράξη σύµφωνα 
µε το εθνικό ή το διεθνές ποινικό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, και παρά τις µικρές αποκλίσεις 
µεταξύ των κρατών ως προς την ακριβή σειρά των συµπεριφορών που µπορούν να θεωρηθούν 
ως συνιστώσες ποινικού αδικήµατος (σε αντίθεση µε το παράπτωµα, για παράδειγµα), η πρώτη 
προϋπόθεση ενός εγκλήµατος µίσους είναι ένα βαθιά εδραιωµένο και βασικό χαρακτηριστικό 
κάθε νοµικού συστήµατος σε κάθε κοινωνία του κόσµου. Παραδείγµατα εγκληµάτων µίσους 
µπορεί να περιλαµβάνουν - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- πράξεις απειλής ή/και άλλες 
προσπάθειες εκφοβισµού, βλάβη της περιουσίας, επίθεση και ανθρωποκτονία.  

Το δεύτερο διακριτικό χαρακτηριστικό, ωστόσο, το οποίο χρησιµεύει επίσης για να 
διαφοροποιήσει τα εγκλήµατα µίσους από άλλα εγκλήµατα, είναι λιγότερο απτό και εύκολο να 
προσδιοριστεί, καθώς αφορά το  βαθύτερο κίνητρο , που προκάλεσε την πράξη. Δηλαδή, 
προκειµένου ένα αδίκηµα να συνιστά έγκληµα µίσους, σε αντίθεση µε ένα συνηθισµένο 
αδίκηµα του ποινικού νόµου, ο δράστης ή οι δράστες κινούµενοι από µια προκατειληµµένη 
άποψη, εγγενώς συνδεδεµένη µε τα πραγµατικά ή υποτιθέµενα  ένα ή περισσότερα  
χαρακτηριστικά, προστατευόµενα από το δίκαιο-   ενός προσώπου -  και καθιστώντας  έτσι 
στόχο στα µάτια του δράστη. Ας επεκταθούµε και στις δύο αυτές πτυχές προτού αναπτύξουµε 
περαιτέρω τη σχέση µεταξύ τους.   

1.1 Σχετικά µε την προκατάληψη 
 

«Ένα πρόσωπο που διαπράττει ένα «έγκληµα µίσους» δεν χρειάζεται στην πραγµατικότητα να 
υποκινείται από το µίσος για το θύµα του, αλλά το έγκληµα είναι περισσότερο η έκφραση της 
προκατάληψης ή της µεροληψίας του ενάντια στην (υποτιθέµενη) ιδιότητα µέλους οµάδας του 
θύµατος που χαρακτηρίζει ακριβέστερα αυτά τα εγκλήµατα»3 

Όταν εξετάζουµε την προκατάληψη, το πρώτο πράγµα που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι η 
«προκατάληψη» δεν ταυτίζεται απαραιτήτως µε την ψυχολογική κατάσταση του «µίσους». Έτσι, η 
χρήση της λέξης «µίσος» όσον αφορά την ορολογία για τον ορισµό των εγκληµάτων µίσους είναι 
σε κάποιο βαθµό παραπλανητική. Στην πράξη, το «µίσος» είναι µόνο µία πιθανή εκδήλωση της 
προκατάληψης, η οποία, όταν λαµβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της νοµοθεσίας, της ποινικής δίωξης 
και της έρευνας για τα εγκλήµατα µίσους, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια ακραία εκδήλωση 
προκατάληψης προς το τι αντιπροσωπεύει το θύµα, και όχι προς το ποιο είναι στην 
πραγµατικότητα.4 Οι εναλλακτικές για το «µίσος» θα µπορούσαν να είναι ότι ο δράστης έδρασε 
λόγω της επιθυµίας του να έχει την έγκριση των οµοτίµων του - το οποίο θα µπορούσε πιθανότατα 
																																																													
1 Άρθρο Ι της Οικουµενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Βλ. Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
(1948), Οικουµενική Διακήρυξη για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html  
2  ODIHR, (2009), Hate Crime Laws: A Practical Guide, διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.osce.org/odihr/36426, σελ. 16. 
3 Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, (2016), Αιτίες και κίνητρα των εγκληµάτων µίσους (Causes 
and motivations of hate crime), διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-102-causes-and-motivations-of-hate-
crime.pdf, σελ.11	
4 ODIHR, (2009), ο.α, σελ 16 
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να είναι αποτέλεσµα αισθήµατος αναξιότητας - λόγω της εχθρότητας του προς οποιοδήποτε άτοµο 
ή/και οµάδα ατόµων που δεν ανήκουν στην ίδια οµάδα µε το δράστη - η οποία, ειδικά στην 
περίπτωση που η οµάδα του δράστη είναι η κυρίαρχη οµάδα, µπορεί να προέρχεται από το φόβο 
απώλειας της «κυρίαρχης» θέσης (π.χ. από µια µειοψηφία που γίνεται πλειοψηφία) - ή λόγω του 
ότι ο στόχος αντιπροσωπεύει µια αξία ή ιδέα προς την οποία ο δράστης είναι εχθρικός.5  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα του τελευταίου είναι το Ισλάµ. Με τον πόλεµο κατά της 
τροµοκρατίας µετά την 9/11 και την άνοδο εξτρεµιστικών οµάδων, όπως το ISIS, το Ισλάµ τείνει 
να γίνεται αντιληπτό (από µερικούς ανθρώπους) ως εγγενώς συνδεδεµένο - ή ακόµη και ως η 
ίδια η ρίζα - των σύγχρονων τροµοκρατικών ενεργειών. Ως επίπτωση, µεταξύ άλλων, είναι η 
δαιµονοποίηση (και πάλι, από µερικούς ανθρώπους) µιας θρησκευτικής ιδέας-πεποίθησης, στο 
σύνολό της, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την ορθολογική επιλογή της καταδίκης των βίαιων 
πράξεων ως διαπραχθέντων από εξτρεµιστές ριζοσπάστες. Με τη σειρά της, αυτή η 
αδικαιολόγητη υπεργενίκευση (δηλαδή η πεποίθηση ότι το να είσαι µουσουλµάνος σηµαίνει ότι 
είσαι δυνητικός τροµοκράτης), που οδήγησε στη διάδοση της εχθρότητας και των 
προκαταλήψεων απέναντι σε άτοµα της ισλαµικής πίστης από τµήµατα των πληθυσµών του 
δυτικού κόσµου, οδήγησε στη δηµιουργία ενός µοτίβου, σύµφωνα µε το οποίο µετά από κάθε 
πράξη τροµοκρατίας στον δυτικό κόσµο, παρατηρείται µια επιγενόµενη «αντίδραση», µε τη 
µορφή αύξησης των εγκληµάτων µίσους εναντίον µουσουλµάνων.6 Με ένα διαστρεβλωµένο 
τρόπο το γεγονός αυτό υπογραµµίζει την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της συναισθηµατικής 
κατάστασης του µίσους ή της εχθρότητας απέναντι σε µια ιδέα (σε αυτήν την περίπτωση 
θρησκευτική) και µιας παρεννοηµένης αίσθησης αντιποίνων (π.χ. στο όνοµα εκείνων που 
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια τροµοκρατικών επιθέσεων), όπου ο δράστης µπορεί κάλλιστα να 
κινητοποιείται κυρίως από την πεποίθηση ότι αναλαµβάνει το ρόλο του προστάτη-εκδικητή για 
την κοινωνία του. Αυτό το είδος της αυτοδικίας δεν περιορίζεται φυσικά στο πεδίο του 
αντιισλαµικού µίσους, όπως µπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί από το ακόλουθο παράδειγµα: 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Király και Dömötör κατά Ουγγαρίας, 
Προσφυγή υπ’ αριθµόν 63409/11, Απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2017 Σύνδεσµος 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Η υπόθεση αφορούσε δύο Ούγγρους υπηκόους, καταγωγής 
Ροµά, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η αστυνοµία παρέλειψε να τους προστατεύσει από 
ρατσιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια µιας διαδήλωσης κατά των Ροµά και να 
διερευνήσει σωστά το περιστατικό. Στη διαδήλωση συµµετείχαν εννέα ακροδεξιές 
οµάδες, γνωστές για την επιθετική συµπεριφορά τους και τη στάση τους κατά των Ροµά, 
οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αυξήσει την ετοιµότητα της αστυνοµίας σχετικά µε την 
αυξηµένη πιθανότητα για πράξεις βίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, ο 
κύριος οµιλητής είχε «καλέσει τους διαδηλωτές να σαρώσουν τα «σκουπίδια» έξω 
από τη χώρα, να εξεγερθούν και να εκδιώξουν την προδοτική εγκληµατική 
οµάδα που καταπιέζει τους Ούγγρους. Έκλεισε την οµιλία του λέγοντας ότι «οι 
Ούγγροι έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν όλα τα µέσα για να επιτύχουν 
αυτούς τους στόχους ... αναφέροντας ότι η µειονότητα των Ροµά έχει στο 
γενετικό της κώδικα την τάση να συµπεριφέρεται µε εγκληµατικό τρόπο και ότι 
ο µόνος τρόπος αντιµετώπισης των Ροµά είναι η βία για να εκριζωθεί αυτό το 
φαινόµενο που πρέπει να εκλείψει.» 

																																																													
5 Οµοίως, σελίδες 17-19 
6  Για παράδειγµα, δείτε το άρθρο στην εφηµερίδα The Guardian, (2017), Κύµα εγκληµάτων µίσους κατά 
µουσουλµάνων µετά τις επιθέσεις στο Μάντσεστερ και στη Γέφυρα του Λονδίνου (Anti-Muslim hate crime surges 
after Manchester and London Bridge attacks), στη διεύθυνση: 
https://www.theguardian.com/society/2017/jun/20/anti-muslim-hate-surges-after-manchester-and-london-
bridge-attacks		
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Σχόλια: Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προαναφερθείσας στάσης 
«εκδικητή», που υποβόσκει ενίοτε κάτω από τα εγκλήµατα µίσους, και ένα εξέχον 
παράδειγµα ως προς τα στοιχεία ενός εγκλήµατος το οποίο πρέπει να διερευνηθεί για να 
αποκαλύψει εγκλήµατα µίσους. Σε αυτό το παράδειγµα, ο σαφώς ρατσιστικός λόγος και η 
έκκληση για βία κατά µιας εθνοτικής µειονότητας, η συµµετοχή ακροδεξιών οµάδων στη 
διαδήλωση, καθώς και ο τόπος της διαδήλωσης (γειτονιά κατοικηµένη από Ροµά) µιλούν 
από µόνα τους ως προς τη φύση του εγκλήµατος. Άλλα στοιχεία που θα µπορούσαν να 
ληφθούν υπόψη σε παρόµοιες περιπτώσεις είναι οποιαδήποτε ενδεχόµενα σύµβολα (π.χ. 
ναζιστικά) που µπορεί να φορούν οι δράστες ή προηγούµενες εντάσεις µεταξύ 
εθνοτήτων, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε πράξεις αυτοδικίας.  
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι έρευνες των αρχών σχετικά µε το περιστατικό 
ήταν περιορισµένες. Συγκεκριµένα, µια από τις έρευνες - σχετικά µε τις οµιλίες που 
έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης - δεν έλαβε υπόψη το συγκεκριµένο πλαίσιο της 
κατάχρησης και µια άλλη - σχετικά µε το αδίκηµα της βίας κατά οµάδας - ήταν αργή και 
περιοριζόταν σε πράξεις σωµατικής βίας. Εποµένως, οι έρευνες δεν απέδειξαν τον 
πραγµατικό και πολύπλοκο χαρακτήρα των γεγονότων. Το σωρευτικό αποτέλεσµα αυτών 
των ελλείψεων σήµανε ότι µια ανοιχτά ρατσιστική διαδήλωση, µε σποραδικές πράξεις 
βίας, παρέµεινε ουσιαστικά χωρίς νοµικές συνέπειες. Πράγµατι, η ψυχολογική 
ακεραιότητα των προσφευγόντων δεν είχε προστατευθεί αποτελεσµατικά από γεγονός 
που ουσιαστικά δεν αποτελούσε τίποτα λιγότερο από οργανωµένο εκφοβισµό της 
κοινότητας των Ροµά, µέσω παραστρατιωτικής παρέλασης, λεκτικών απειλών και οµιλιών 
που υποστήριζαν µια πολιτική φυλετικού διαχωρισµού. Το Δικαστήριο εξέφρασε την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η εν λόγω αντιµετώπιση θα µπορούσε να 
θεωρηθεί από το κοινό ως νοµιµοποίηση ή/και ανοχή τέτοιων συµπεριφορών εκ 
µέρους του κράτους. 
 

Παρ. 64: Όσον αφορά στην απόφαση της αστυνοµίας, η οποία στη συνέχεια 
επανεξετάστηκε από το Διοικητικό και Εργατικό Δικαστήριο και την Kúria, να µην 
διαλύσει τη διαδήλωση, το Δικαστήριο δέχθηκε προηγουµένως ότι σε ορισµένες 
περιπτώσεις οι εγχώριες αρχές µπορεί να υποχρεωθούν να προχωρήσουν στη 
διάλυση βίαιων και καταφανώς απαράδεκτων διαδηλώσεων για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής του ατόµου σύµφωνα µε το άρθρο 8 (βλέπε R.B. κατά Ουγγαρίας, 
ο.α., § 99). Εξετάζοντας την προσέγγιση της χώρας ως προς τη διάλυση 
διαδηλώσεων, προκύπτει ότι η αστυνοµία έχει παρόµοια υποχρέωση να διαλύσει 
µια συγκέντρωση εάν η άσκηση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι αποτελεί 
ποινικό αδίκηµα ή πρόσκληση για την τέλεση τέτοιου αδικήµατος ή εάν 
παραβιάζει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες άλλων, όπως καταδεικνύει η 
απόφαση του Συνταγµατικού Δικαστηρίου (βλ. σκέψη 35 ανωτέρω). 
 
Παρ. 77: Εξάλλου, η εκδήλωση οργανώθηκε σε µια περίοδο κατά την οποία 
είχαν λάβει χώρα πορείες µεγάλων οµάδων και αφορούσαν τη µειονότητα 
των Ροµά σε κλίµακα που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «µεγάλης 
κλίµακας συντονισµένος εκφοβισµός» (βλ. προαναφερθείσα απόφαση Vona, 
§ 69). 
 
Παρ. 78: Για το Δικαστήριο, αυτοί ήταν παράγοντες που έπρεπε να ληφθούν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση της φύσης των οµιλιών. Αυτό ισχύει κατά µείζονα 
λόγο ώστε, σύµφωνα µε τη νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων, οι ρατσιστικές 
δηλώσεις µαζί µε το πλαίσιο εντός του οποίου εκφράσθηκαν να µπορούν να 
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συνιστούν σαφή και άµεσο κίνδυνο βίας και παραβίαση των δικαιωµάτων των 
άλλων (βλ. παράγραφο 36 ανωτέρω). Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αρχές που 
διεξήγαγαν τις έρευνες δεν έδωσαν καµία προσοχή σε αυτά τα στοιχεία, όταν 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι δηλώσεις ήταν δηλώσεις µίσους και υβριστικές, 
αλλά δεν είχαν υποκινήσει βία. Έτσι, οι εγχώριες αρχές περιόρισαν ανεξήγητα το 
εύρος των ερευνών τους. 
 
Παρ. 79: Όσον αφορά στις ποινικές έρευνες για το αδίκηµα της βίας κατά µέλους 
οµάδας, το Δικαστήριο υπενθυµίζει ότι για να θεωρηθεί µια έρευνα ως 
«αποτελεσµατική», πρέπει καταρχήν να είναι ικανή να οδηγήσει στη διαπίστωση 
των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης καθώς και στον εντοπισµό και την 
τιµωρία των υπευθύνων. Τα ανωτέρω δεν αποτελούν υποχρέωση για την 
επίτευξη αποτελέσµατος, αλλά για τη µέθοδο των ερευνών (βλ., αν και στο 
πλαίσιο του άρθρου 3, απόφαση Identoba κ.λπ. Γεωργία, αρ. 73235/12, § 66, 12 
Μαΐου 2015). Εν προκειµένω, η διαδικασία αυτή διήρκεσε σχεδόν τρία έτη και το 
πεδίο εφαρµογής της ήταν υποχρεωτικό εκ του νόµου να περιορίζεται στις 
πραγµατικές πράξεις βίας. Οι αρχές εντόπισαν τελικά ένα περιστατικό που 
υπόκειτο σε δίωξη και διατυπώθηκαν κατηγορίες και ασκήθηκε ποινική δίωξη 
κατά του δράστη για βία εναντίον µέλους οµάδας και καταδικάστηκε για το 
αδίκηµα αυτό. Αν και η αστυνοµία είχε αρκετό χρόνο για να προετοιµαστεί για 
την εκδήλωση και έπρεπε να είναι σε θέσει να ανακρίνει πολλά άτοµα µετά το 
περιστατικό (βλ. παράγραφο 17 ανωτέρω), ανέκριναν µόνο πέντε διαδηλωτές και 
δεν µπόρεσαν να εξακριβώσουν την ταυτότητα τριών εκ των φερόµενων ως 
δραστών. Λόγω της έλλειψης άλλων στοιχείων που ενδεχοµένως ενέπιπταν στην 
υπόθεση  του εν λόγω αδικήµατος, η αστυνοµία δεν ήταν σε θέση να επεκτείνει 
το πεδίο της δίωξης σε άλλους πρωταγωνιστές. Υπό τις συνθήκες αυτές, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω πορεία των ενεργειών δεν ήταν «ικανή να 
οδηγήσει στην διαπίστωση των πραγµατικών περιστατικών της υποθέσεως» και 
δεν αποτελούσε επαρκή απάντηση στον πραγµατικό και πολύπλοκο χαρακτήρα 
της καταγγελλόµενης καταστάσεως. 
 
Παρ. 80: Το σωρευτικό αποτέλεσµα αυτών των ελλείψεων στις έρευνες, και ιδίως 
η έλλειψη µιας συνολικής προσέγγισης επιβολής του νόµου στα γεγονότα, ήταν 
ότι µια ανοιχτά ρατσιστική διαδήλωση, µε σποραδικές πράξεις βίας (βλ. 
παραγράφους 11-12 και 25-26 παραπάνω) παρέµεινε ουσιαστικά χωρίς νοµικές 
συνέπειες και δεν παρασχέθηκε στους προσφεύγοντες η απαιτούµενη προστασία 
του δικαιώµατός τους στην ψυχολογική ακεραιότητα. Δεν είχαν τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από την εφαρµογή ενός νοµικού πλαισίου που θα παρείχε 
αποτελεσµατική προστασία έναντι µιας ανοιχτής διαδήλωσης κατά των Ροµά, 
στόχος της οποίας ήταν τουλάχιστον ο οργανωµένος εκφοβισµός της κοινότητας 
των Ροµά, συµπεριλαµβανοµένων των προσφευγόντων, µέσω παραστρατιωτικής 
παρέλασης, λεκτικών απειλών και οµιλιών που υποστήριζαν µια πολιτική 
φυλετικού διαχωρισµού. Το Δικαστήριο εκφράζει την ανησυχία του ότι το 
ευρύ κοινό µπορεί να έχει εκλάβει την πρακτική αυτή ως νοµιµοποίηση 
ή/και ανοχή τέτοιων γεγονότων από το κράτος. 

 

Με παρόµοιο τρόπο, θα µπορούσε κανείς να εξετάσει το ζήτηµα της Μετανάστευσης, το 
οποίο, ιδίως µετά την Ευρωπαϊκή Προσφυγική Κρίση κατά τα έτη 2015-2016, έφερε ξανά στο 
προσκήνιο έναν ανταγωνιστικό διάλογο µεταξύ των απόψεων για το εάν (η Μετανάστευση) 
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αποτελεί «απειλή» ή «ευκαιρία». Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη, η εχθρότητα έναντι του 
µετανάστη - ή ακόµα και του πρόσφυγα - µπορεί να έχει τις ρίζες της σε διάφορους λόγους (ο 
φόβος της τροµοκρατίας είναι ένας). Ωστόσο, πολύ συχνά, στη σύγχρονη εποχή, αυτή η εχθρότητα 
έχει επίσης συνδεθεί µε ένα είδος αφηρηµένου φόβου προς την «αλλαγή». Η «αλλαγή» που 
ενσωµατώνεται στην εικόνα του ξένου (δηλαδή του µετανάστη), του οποίου η άφιξη-εγκαθίδρυση 
στην τοπική κοινότητα µπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχει τον κίνδυνο της αποµάκρυνσης από 
πολιτιστικούς κανόνες και έθιµα, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία αισθηµάτων δυσαρέσκειας 
προς τους φορείς αυτής της «αλλαγής» από τµήµατα του τοπικού πληθυσµού.7 

Η ουσία είναι ότι, ανεξάρτητα από την ακριβή ψυχολογική της έκφραση (µίσος, 
δυσαρέσκεια, φόβος, ανάγκη αποδοχής από τους άλλους;), που προκαλείται από µια λογική 
που µπορεί να κυµαίνεται από ιδιαίτερα συγκεκριµένους λόγους έως άκρως αφηρηµένους, η 
προκατάληψη είναι η πρώτη προϋπόθεση για ένα έγκληµα µίσους. Και για λόγους διατήρησης 
της πολύπλευρης φύσης της, µπορεί κανείς να την αντιληφθεί ως «κάθε στάση, συναίσθηµα ή 
συµπεριφορά προς τα µέλη µιας οµάδας που άµεσα ή έµµεσα συνεπάγεται κάποια αρνητικότητα 
ή αντιπάθεια απέναντι σε αυτήν την οµάδα».8 

Τούτου λεχθέντος, η έµφαση που δίδεται στη λέξη «οµάδα» είναι ζωτικής σηµασίας για 
την κατανόηση των εγκληµάτων µίσους και γι’ αυτό πρέπει τώρα να στραφούµε στο θέµα των 
προστατευµένων χαρακτηριστικών.  

1.2 Προστατευόµενα Χαρακτηριστικά 
 

Τα προστατευόµενα χαρακτηριστικά είναι βασικά χαρακτηριστικά της ατοµικής και οµαδικής 
ταυτότητας. Πιο συγκεκριµένα, είναι αυτά τα βασικά στοιχεία που θεωρούνται κοινά µεταξύ 
των µελών µιας οµάδας και, κατά συνέπεια, διακρίνουν τις οµάδες µεταξύ τους. Αποτελούν 
τελικά τη σχέση µεταξύ της κοινής αίσθησης ταυτότητας και συµµετοχής σε οµάδα των ατόµων 
και, στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία που αφορούν στην εθνικότητα, την 
εθνοτική προέλευση, τη γλώσσα, τη θρησκεία και τη φυλή, το σεξουαλικό προσανατολισµό, το 
φύλο, τις σωµατικές ή/και ψυχικές αναπηρίες.9 

Ο κατάλογος, φυσικά, δεν είναι εξαντλητικός και θα πρέπει να αναφερθεί ότι, όσον 
αφορά στο προστατευόµενο χαρακτηριστικό, υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις που έχουν 
θεσπισθεί και θεσπίζονται από διαφορετικά κράτη και σε διαφορετικά χρονικά σηµεία. Η φυλή 
και η θρησκεία, για παράδειγµα, και σε αντίθεση µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό ή την 
ιδεολογία - η αναγνώριση των οποίων ως χαρακτηριστικών εξίσου θεµελιώδους σηµασίας για 
την ταυτότητα του ατόµου, ήταν πιο πρόσφατη - ιστορικά ήταν πιο γρήγορα και ευρέως 
αποδεκτές ως προσδιοριστικά του αυτοπροσδιορισµού του ατόµου για τον εαυτό του και στη 
συνέχεια υιοθετήθηκαν ταχύτερα και ευρέως ως χαρακτηριστικά που προστατεύονται από τη 
νοµοθεσία για τα εγκλήµατα εγκληµάτων µίσους.10 Όσον αφορά το γιατί, οι λόγοι ποικίλλουν, 
αλλά σε κάποιο βαθµό συνδέονται όλοι µε τις κοινωνικοπολιτικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
των κρατών και των κοινωνιών, καθώς αυτές εξελίσσονται στο χρόνο.  

Για παράδειγµα - και µάλιστα λόγω του παρελθόντος της αποικιοκρατίας, της δουλείας 
και των κινηµάτων εναντίον τους που σταδιακά οδήγησαν στην κατάργησή τους - το ζήτηµα 
του φυλετικού διαχωρισµού και διακρίσεων έγινε µια αξιοκατάκριτη πτυχή της κοινωνικής ζωής 
πολύ νωρίτερα από εκείνη των διακρίσεων µε βάση το σεξουαλικό προσανατολισµό. Όσον 
																																																													
7 Για παράδειγµα, βλ. Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, (2016), ο.α., σελ. 28, που αναφέρεται 
στην υπόθεση Gadd et al., 2005, Ray και Smith, 2002 
8 Στο ίδιο πνεύµα, σελ.26, αναφέρει τον Brown, 2010, σελ. 7 
9 ODIHR, (2009), όπως ανωτέρω, Σελ. 16, ODIHR, (2010), ODIHR and the Battle Against Hate Crime, το οποίο 
είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://addresshatecrime.eu/materialdocs/OSCE%20Guides/ 
ODIHR%20and%20hate%20crime.pdf  
10 ODIHR, (2009), ο. α., σελίδες 37-39	
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αφορά τις τελευταίες, κυριάρχησαν δυναµικά καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, 
µετά από µαζικές κινητοποιήσεις για το σεβασµό των δικαιωµάτων των οµοφυλοφίλων και των 
λεσβιών, σε αντίθεση µε τις πρώτες, των οποίων οι νοµικές ρίζες εντοπίζονται ήδη από το 19ο 
αιώνα στις Ηνωµένες Πολιτείες µετά τον εµφύλιο πόλεµο.11 

Ένας άλλος λόγος σχετίζεται µε το νοµικό σύστηµα κάθε κράτους και συγκεκριµένα µε 
την επιλογή µεταξύ της θέσπισης ανοικτών ή εξαντλητικών καταλόγων προστατευόµενων 
χαρακτηριστικών. Η πρώτη, αν και επιτρέπει µια σχετική ελευθερία ερµηνείας που µπορεί να 
διευκολύνει τη νοµική αναγνώριση προστατευόµενων χαρακτηριστικών σύµφωνα µε τις 
εξελισσόµενες κοινωνικές αντιλήψεις, τείνει να παρέχει µια πολύ αόριστη βάση πάνω στην 
οποία µπορούν να ερµηνευτούν τα προστατευόµενα χαρακτηριστικά, µε τον κίνδυνο για το 
λόγο αυτό υποβάθµισης της ουσίας του εγκλήµατος µίσους, επειδή δηµιουργείται η πιθανότητα, 
στην ουσία, κάθε έγκληµα να ερµηνεύεται στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας. Η δεύτερη, από 
την άλλη πλευρά, αν και χρησιµεύει για να εξασφαλίζει νοµική ασφάλεια τόσο για τους 
ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα όσο και για τους πολίτες, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που 
τελικά προστατεύονται, καθιστά δυσκολότερη την εξέλιξη παράλληλα µε τις εξελισσόµενες 
ιστορικές συνθήκες, καθώς τείνει να δηµιουργεί ένα είδος νοµικής δυσκαµψίας που είναι 
δύσκολο να ξεπεραστεί.12 

Τούτου λεχθέντος και ενώ ο στόχος της παρούσας ενότητας απέχει κατά πολύ από την 
επίλυση των διαφορών που χαρακτηρίζουν το νοµικό σύστηµα κάθε κράτους, το κρίσιµο 
ζήτηµα που πρέπει να θυµάται κανείς είναι ότι, εκτός από τις θεµελιώδεις πτυχές της 
ταυτότητας ενός προσώπου, τα προστατευόµενα χαρακτηριστικά λειτουργούν ταυτόχρονα ως 
«δείκτης[ες] οµαδικής ταυτότητας».13 Κατ’ αρχήν, τα εν λόγω χαρακτηριστικά εξυπηρετούν 
τόσο ως αναπόσπαστο στοιχείο στον αυτοπροσδιορισµό του ατόµου, όσο και ως στοιχεία που 
διακρίνουν τα άτοµα ως µέλη µιας συγκεκριµένης οµάδας στην κοινωνία (π.χ. οµοφυλόφιλοι). 
Αυτή η τελευταία αίσθηση της συµµετοχής - πραγµατικά ή υποτιθέµενα - αποτελεί τον τελικό 
στόχο του εγκλήµατος µίσους ή της προκαταλήψεως του δράστη και κατά συνέπεια της 
δεύτερης προϋπόθεσης του εγκλήµατος. 

1.3 Η θυµατοποίηση στη βάση των προστατευόµενων χαρακτηριστικών 
 

Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να αναδιατυπώσουµε και να δηλώσουµε ότι τα εγκλήµατα µίσους 
είναι εγκληµατικές πράξεις που προκαλούνται από µια ακραία µορφή προκατάληψης - ακραία 
εξαιτίας της βίαιης εκδήλωσής της - απέναντι σε άτοµα, µε βάση την πραγµατική ή υποτιθέµενη 
συσχέτισή τους µε συγκεκριµένες οµάδες στην κοινωνία. Μια συσχέτιση σχετική µε την εµφάνιση 
(πραγµατική ή φερόµενη) ενός συνόλου θεµελιωδών (προστατευόµενων) χαρακτηριστικών και, 
κατά συνέπεια, ενός ορισµένου τύπου ταυτότητας. Τι σηµαίνει αυτό για την αποκάλυψη των 
εγκληµάτων µίσους; 

Αρχικά, κατά τη δίωξη των εγκληµάτων µίσους, δεν πρέπει να αναζητείται απαραιτήτως 
η αποκάλυψης της µίας και µόνης, θεµελιώδους πτυχής της ταυτότητας του θύµατος, η οποία 
µπορεί να προκάλεσε το ίδιο το έγκληµα µίσους. Όπως συµβαίνει στην περίπτωση της ατοµικής 
ταυτότητας, και η ταυτότητα της οµάδας δεν είναι µονολιθική, αλλά µάλλον πολύπλευρη και 
																																																													
11 Grattet, R. & Jenness, V., (2001), The Birth and Maturation of Hate Crime Policy in the United States, Στο: 
The American Behavioral Scientist, Δεκ. 2001 Τόµος 45(4), διαθέσιµο στη διεύθυνση: 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00027640121957420; Naidoo, K., (2016), The Origins of hate-
crime laws, διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://www.scielo.org.za/scielo.php?script= ci_arttext&pid=S1021-
545X2016000100004  
12  Για παράδειγµα, βλέπε ODIHR, (2017), Opinion on Draft Amendments to the Moldovan Criminal and 
Contravention Codes Relating to Bias-Motivated Offences, διαθέσιµο στη διεύθυνση: 
http://www.osce.org/odihr/313306?download=true. INHS (International Network for Hate Studies), (2016), 
Common European hate crime grounds: Can we find them?, διαθέσιµο στη διεύθυνση: 
http://www.internationalhatestudies.com/common-european-hate-crime-grounds-can-we-find-them/  
13 ODIHR, (2009), ο. α., σελ. 38	



8

ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΜΊΣΟΥΣ

περιλαµβάνει µια ποικιλία χαρακτηριστικών που χρησιµεύουν στη σύνθεση του συνόλου της. 
Για παράδειγµα, σε πολλά µέρη του κόσµου, η θρησκεία αποτελεί βασική πτυχή της εθνοτικής 
ή εθνικής ταυτότητας και εποµένως µπορεί, κατά περιόδους, να θεωρείται ως αναπόσπαστη 
από την τελευταία. Το ίδιο, βέβαια, µπορεί να ειπωθεί για τη γλώσσα, η οποία ως προϋπόθεση 
για τη διαµόρφωση του εθνικού κράτους, είναι το κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό της εθνοτικής ή 
εθνικής ταυτότητας και της αίσθησης του ανήκειν. 14  Αυτή η αλληλοεπικάλυψη και 
αλληλοσυµπλήρωση που εκδηλώνεται µε τα προστατευόµενα χαρακτηριστικά, µε τη σειρά τους, 
υποδηλώνουν ότι τα άτοµα µπορούν να καταστούν θύµατα επίθεσης λόγω της επίδειξης από 
πλευράς τους ενός συνδυασµού χαρακτηριστικών (π.χ. εθνικότητα και θρησκεία), όπως έχει 
παρατηρηθεί, στο 50% περίπου των εγκληµάτων µίσους που διαπράχθηκαν στο Ηνωµένο 
Βασίλειο τα τελευταία χρόνια.15 

Δεύτερον, «τα εγκλήµατα µίσους δεν εµφανίζονται από το πουθενά».16  Αν και οι 
χρονικά περιορισµένες, συσσωρευµένες συνθήκες που δηµιουργούν την πιθανότητα 
εγκληµάτων µίσους υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο της παρούσας ανάλυσης, η προκατάληψη, 
συµπεριλαµβανοµένης της ακραίας µορφής προκατάληψης που µπορεί να οδηγήσει στη 
διάπραξη ενός εγκλήµατος µίσους, δεν προκύπτει εν µία νυκτί. 17  Για τον ίδιο λόγο, τα 
εγκλήµατα µίσους δεν περιορίζονται απαραιτήτως στη θυµατοποίηση του στόχου (των στόχων) 
µία και µοναδική φορά, γεγονός που καθιστά αναγκαία προληπτικά µέτρα ώστε να αποφευχθεί 
η επανάληψη τέτοιων πράξεων στο µέλλον. Για παράδειγµα, στην περίπτωση που ακολουθεί, 
το θύµα δέχθηκε ευθεία επίθεση λόγω της θρησκευτικής του ταυτότητας σε πολλές 
περιπτώσεις: 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΥΠΟΘΕΣΗ MILANOVIĆ κατά 
ΣΕΡΒΙΑΣ, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 44614/07, Απόφαση της 20ής Ιουνίου 2011 
(Σύνδεσµος) 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Ο προσφεύγων, ηγετικό µέλος της θρησκευτικής κοινότητας 
Vaishnava Hindu στη Σερβία, γνωστής και ως Hare Krishna, άρχισε να δέχεται ανώνυµα 
απειλητικά τηλεφωνήµατα κατά την περίοδο 2000-2001. Το 2001 (Σεπτέµβριος), δέχθηκε 
επίθεση δύο φορές. Τη µια φορά από έναν επιτιθέµενο µε ένα ρόπαλο (µπέιζµπολ), και τη 
δεύτερη από έναν επιτιθέµενο µε µαχαίρι. Το 2005 (Ιούλιος), ο προσφεύγων δέχθηκε 
ακόµη µια επίθεση (µαχαιρώθηκε στην κοιλιακή του χώρα). Το 2006 (Ιούνιος) ο 
προσφεύγων δέχτηκε και πάλι επίθεση, µε τον επιτιθέµενο να τον µαχαιρώνει στην κοιλιά 
και να χαράσσει έναν σταυρό στο κεφάλι του. Τέλος, το 2007 (Ιούνιος), ο 
προσφεύγων δέχθηκε εκ νέου επίθεση και µαχαιρώθηκε στο στήθος, τα χέρια και τα πόδια. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η αστυνοµία δεν κατάφερε να εντοπίσει και να οδηγήσει τους 
δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις κατά του 
προσφεύγοντα είχαν αναφερθεί κοντά στο Vidovdan, µια µεγάλη ορθόδοξη θρησκευτική 
εορτή. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο, µεταξύ άλλων, έκρινε ότι οι αρχές δεν είχαν λάβει όλα τα 
εύλογα µέτρα για να διεξάγουν επαρκή έρευνα και ότι δεν έλαβαν αποτελεσµατικά µέτρα 
για να αποτρέψουν την επανειληµµένη κακοµεταχείριση του κ. Milanović. Στην έκθεσή 

																																																													
14 Anderson, Β., (2006), Imagined Communities, Λονδίνο, Νέα Υόρκη: Verso 
15 ODIHR, (2009), ο. α., Σ.40. Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, (2016), ο. α., σελ. 18 
16 ODIHR, (2009), ο. α., σελίδες 21-22 
17 Για παράδειγµα, δείτε το αριστούργηµα της Χάνα Άρεντ σχετικά µε τις «Απαρχές του Ολοκληρωτισµού» που µε 
ενδελεχή ανάλυση δείχνει πως το χαρακτηριστικό του αντισηµιτισµού της ναζιστικής Γερµανίας ήταν ένα 
φαινόµενο που είχε τις ρίζες του στους τρεις αιώνες που προηγήθηκαν του Β 'Παγκοσµίου Πολέµου. Χάνα Άρεντ, 
(2009), Απαρχές του Ολοκληρωτισµού, Η.Β.: Benediction		
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της µε ηµεροµηνία 12 Απριλίου 2010, η αστυνοµία σηµείωνε, µεταξύ άλλων, ότι: α) οι 
περισσότερες από τις επιθέσεις εναντίον του προσφεύγοντα είχαν αναφερθεί κοντά στο 
Vidovdan, µια µεγάλη ορθόδοξη θρησκευτική εορτή, β) ο προσφεύγων στη συνέχεια 
δηµοσιοποίησε τα εν λόγω περιστατικά µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και, ενώ το 
έκανε αυτό, έδινε έµφαση στο δικό του θρήσκευµα, (γ) η φύση των τραυµατισµών του 
προσφεύγοντος ήταν τέτοια ώστε να µην µπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση 
αυτοτραυµατισµού, και (δ) οι τραυµατισµοί ήταν εντελώς επιφανειακοί, γεγονός που θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ιδιόµορφο και θα σήµαινε µεγάλη δεξιοτεχνία από τους 
επιτιθέµενους κατά του αιτούντος, οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει ποτέ να τον 
ακινητοποιήσουν, αλλά «του είχαν επιτεθεί από απόσταση». Ωστόσο, οι δηλώσεις της 
αστυνοµίας σχετικά µε τις πεποιθήσεις του κ. Milanović, την εµφάνισή του και το γεγονός 
ότι είχε δηµοσιοποιήσει τα περιστατικά στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης υπονοούσαν ότι 
είχαν αµφιβολίες ως προς το αν ήταν πραγµατικά θύµα εξαιτίας της θρησκείας του. Κατά 
συνέπεια, µολονότι οι αρχές είχαν διερευνήσει αρκετά στοιχεία που είχε πρότεινε ο κ. 
Milanović σχετικά µε τα κίνητρα των επιτιθέµενων, αυτές οι έρευνες δεν αποτελούσαν 
τίποτα περισσότερο από µια άτυπη έρευνα. 
 
 

Παρ. 89: ... από τον Ιούλιο του 2005, το αργότερο, θα έπρεπε να ήταν 
προφανές στην αστυνοµία ότι ο προσφεύγων, ο οποίος ήταν µέλος µιας 
ευάλωτης θρησκευτικής µειονότητας (βλ., επ’ αυτού, Okkali κατά Τουρκίας, 
αρ. 52067/99, § 70, ΕΔΔΑ 2006-XII (αποσπάσµατα)), αποτελούσε 
συστηµατικά στόχο επιθέσεων και ότι ήταν πιθανό να ακολουθήσουν 
επιθέσεις στο µέλλον, ιδιαίτερα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο κάθε έτους πριν ή 
σύντοµα µετά από µια µεγάλη θρησκευτική εορτή (βλ. παράγραφο 64 
ανωτέρω). Ωστόσο, δεν έγινε τίποτα για την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων σε 
άλλες δύο περιπτώσεις. Καµία κάµερα ή άλλου είδους παρακολούθηση δεν 
τοποθετήθηκε ποτέ κοντά στην περιοχή όπου συνέβησαν τα περιστατικά, δεν 
φαίνεται να εξετάστηκε καν το ενδεχόµενο αστυνοµικής παρουσίας και δεν 
προσφέρθηκε ποτέ στον προσφεύγοντα προστασία µε ιδιαίτερες λεπτοµέρειες 
ασφαλείας που θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν τους µελλοντικούς δράστες 
επιθέσεων εναντίον του.  
 
Παρ. 90: Ενόψει των προαναφερθέντων και ενώ οι αρχές του καθ’ ού η 
προσφυγή κράτους έκαναν πολλά βήµατα και αντιµετώπισαν σηµαντικές 
αντικειµενικές δυσκολίες, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικά ασαφών 
περιγραφών των επιτιθέµενων από τον προσφεύγοντα καθώς και της προφανούς 
έλλειψης αυτοπτών µαρτύρων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν έλαβαν όλα τα 
εύλογα µέτρα για τη διεξαγωγή επαρκούς έρευνας. Επίσης, δεν έλαβαν κανένα 
εύλογο και αποτελεσµατικό µέτρο για να αποτρέψουν την επανειληµµένη 
κακοµεταχείριση του προσφεύγοντος, παρά το γεγονός ότι ο συνεχιζόµενος 
κίνδυνος ήταν πραγµατικός, άµεσος και προβλέψιµος. 
 
Παρ. 100:  Τέλος, και ίσως το σηµαντικότερο, σηµειώνεται ότι η ίδια η αστυνοµία 
αναφέρθηκε στις γνωστές θρησκευτικές πεποιθήσεις του προσφεύγοντος καθώς 
και στην «περίεργη εµφάνισή» του και προφανώς έδωσε ιδιαίτερη σηµασία στο 
«γεγονός» ότι οι περισσότερες από τις επιθέσεις εναντίον του αναφέρθηκαν πριν 
ή µετά από µια µεγάλη ορθόδοξη θρησκευτική εορτή, τα οποία στη συνέχεια ο 
προσφεύγων τα δηµοσιοποίησε µέσω των µαζικών µέσων ενηµέρωσης, στο 
πλαίσιο της θρησκευτικής του πεποίθησης (βλέπε παραγράφους 22 και 64 
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ανωτέρω). Το Δικαστήριο θεωρεί για µια ακόµη φορά ότι αυτές οι απόψεις και 
µόνο υπονοούν ότι η αστυνοµία είχε σοβαρές αµφιβολίες σχετικές µε τη θρησκεία 
του προσφεύγοντος, ως προς αν ήταν πραγµατικό θύµα, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπήρχαν στοιχεία που να δικαιολογούν τέτοιου είδους αµφιβολίες. Προκύπτει ότι, 
παρόλο που οι αρχές είχαν διερευνήσει αρκετά στοιχεία που είχε προτείνει ο 
προσφεύγων σχετικά µε τα κίνητρα των επιτιθέµενων που κρύβονται πίσω από 
την επίθεση, αυτά τα βήµατα δεν αποτελούσαν τίποτα περισσότερο από µια άτυπη 
έρευνα. 

 

Οµοίως και σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση ότι η νοοτροπία που κρύβεται πίσω από 
ένα έγκληµα µίσους εντοπίζεται αποκλειστικά στη σφαίρα του ριζοσπαστισµού (π.χ. στην άκρα 
δεξιά), της παραβατικότητας ή ακόµα και του αναλφαβητισµού - σύµφωνα µε την αντίληψη ότι 
η εκπαίδευση βοηθά στην εξάλειψη της αγριότητας από το µυαλό των ανθρώπων - αυτή η 
νοοτροπία δεν εντοπίζεται αποκλειστικά σε περιθωριακά ή/και περιθωριοποιηµένα κοινωνικά 
στρώµατα. Αντίθετα, οι παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση προκατειληµµένων 
απόψεων µπορούν να διαπιστωθούν σχεδόν σε κάθε πτυχή της «συνηθισµένης» κοινωνικής 
ζωής, µε τα εγκλήµατα µίσους απλώς να αποτελούν την κλιµάκωση ή το τελικό στάδιο µιας 
κατάστασης συνεχούς θυµατοποίησης οµάδων, η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρχε 
ή εξελισσόταν για µεγάλες χρονικές περιόδους.18 

Παραδείγµατα παραµέτρων που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη απόψεων που 
βασίζονται σε προκαταλήψεις περιλαµβάνουν τις επιρροές που αποκτώνται από τα συστήµατα 
εκπαίδευσης, την οικογένεια ή/ και το περιβάλλον των οµότιµων, καθώς και τις στερεότυπες 
δηλώσεις σχετικά µε συγκεκριµένες οµάδες από πολιτικούς ή µέσα ενηµέρωσης (π.χ. 
µετανάστες που χαρακτηρίζονται ως «απειλή» για την ασφάλεια, την οικονοµική ευηµερία ή 
την πολιτιστική οµοιογένεια). Δηλαδή επιρροές προς τις οποίες είµαστε όλοι επιρρεπείς στην 
καθηµερινή µας ζωή.19 

Για παράδειγµα, ένας τρόπος να εξετάσουµε τα συστήµατα εκπαίδευσης είναι ως 
εθνικούς θεσµούς που είναι επιφορτισµένοι µε την ευθύνη της εκπαίδευσης των νέων 
ανθρώπων µιας χώρας. Ωστόσο, εάν εξεταστούν ορισµένες πτυχές των µέσων µε τα οποία οι 
θεσµοί αυτοί εκτελούν τους ρόλους τους, το ζήτηµα γίνεται κάπως πιο περίπλοκο. 
Αναπόσπαστο µέρος των περισσότερων - αν όχι όλων- των εκπαιδευτικών συστηµάτων είναι η 
εκπαίδευση των νέων σε θέµατα που αφορούν την ιστορία του εθνικού τους κράτους. Δηλαδή, 
µια ιστορία που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γεµάτη µε γεγονότα ηρωικών αφηγήσεων 
του ένδοξου παρελθόντος της χώρας. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, φυσικά, υπάρχουν 
επίσης πόλεµοι απελευθέρωσης ή/και επαναστάσεις κατά των καταπιεστών του παρελθόντος. 
Όσο σηµαντικά και εάν είναι αυτά τα µαθήµατα, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, όπως συµβαίνει µε 
κάθε πόλεµο που χρειάζεται τους «ήρωες» του, έτσι και κάθε ήρωας έχει ανάγκη από τον 
αντίπαλό του ή τον «κακό», καθώς χωρίς τον τελευταίο, δεν νοείται η ύπαρξη του πρώτου. Και 
όταν αυτός ο αντίπαλος, αυτός ο «Άλλος» που διακρίνεται συνήθως από τον ήρωα λόγω του 
ότι συνήθως εµφανίζει τα αντίθετα, από τα χαρακτηριστικά του ήρωα (π.χ. ο ήρωας είναι 
γενναίος-ο εχθρός όχι και τόσο), θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα µιας άλλης 
οµάδας (π.χ. εθνικής-εθνοτικής µειονότητας) - όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, µε τους 
παραδοσιακούς αντιπάλους του διεθνούς κρατικού συστήµατος - τότε βρίσκει έδαφος η 
προϋπόθεση για τη δυνητική ανάπτυξη της προκατάληψης, µε τη µορφή ακραίου εθνικισµού. 

																																																													
18 Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, (2016), ο.α., σελ. 20 
19 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, (2016), ο.α., σελ. 27-34	
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Αυτό δεν σηµαίνει ότι η ιστορία δεν πρέπει να διδάσκεται, ούτε ότι η διδασκαλία της 
ισοδυναµεί εκ των πραγµάτων µε τη διάδοση της προκατάληψης. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να 
αναδειχθεί είναι ότι όταν εξετάζουµε την προκατάληψη, πρέπει πάντα να γνωρίζουµε ήδη τη 
δική µας ικανότητα να την εκφράζουµε ή να επηρεαζόµαστε από αυτή εξαιτίας 
περιβαλλοντικών ερεθισµάτων που συχνά παραβλέπονται και δεν αναγνωρίζονται ως δυνητικοί 
παράγοντες επιρροής της κρίσης µας. Με άλλα λόγια, είµαστε όλοι επιρρεπείς σε κάποια µορφή 
προκατάληψης, επειδή οι προϋποθέσεις για την ύπαρξή της αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
κάθε κοινωνίας. 

Τέλος, επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα προστατευόµενα χαρακτηριστικά λειτουργούν 
ως δείκτες της οµαδικής ταυτότητας, ανεξάρτητα από το αν το θύµα ή τα θύµατα του 
εγκλήµατος είναι στην πραγµατικότητα µέλη της οµάδας που αποτελεί στόχο. Τα εγκλήµατα 
µίσους, τελικά, ποτέ δεν σκοπεύουν µόνο να προκαλέσουν βλάβη στον άµεσο αποδέκτη της 
διαπραχθείσας βίας. Σε άµεση αναλογία µε το σύνολο ή την οµάδα των ατόµων προς τα οποία 
εµφανίζεται η προκατάληψη, ο πρωταρχικός στόχος των εγκληµάτων µίσους είναι οι 
διαφορετικές οµάδες, στο σύνολο τους, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό. Το άτοµο ή τα άτοµα που 
επηρεάζονται άµεσα είναι ως επί το πλείστο εναλλάξιµα µέρη µιας οµάδας τα οποία, για τον 
δράστη ή τους δράστες, αποτελούν έναν οµοιογενή στόχο. Είναι αυτή η (πραγµατική ή 
υποτιθέµενη) αίσθηση του ανήκειν που καθιστά κάποιον στόχο ενός εγκλήµατος µίσους και για 
τον ίδιο λόγο η άσκηση άµεσης ή έµµεσης σωµατικής βίας στο θύµα είναι µόνο µία από τις 
πτυχές του. Το άλλο, το οποίο επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και το οποίο είναι 
µακροπρόθεσµα ακόµη πιο επιζήµιο, είναι η βούληση του δράστη να βλάψει έµµεσα την οµάδα 
στέλνοντας ένα µήνυµα. Ένα µήνυµα σχετικά µε τη θέσει που αξίζει να έχει στην κοινωνία το 
θύµα και κατά συνέπεια η οµάδα του θύµατος, ένα µήνυµα «ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε 
αυτήν [την κοινωνία]».20 Ένα µήνυµα που, κατά καιρούς, επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όχι 
µόνο την θυµατοποιηµένη οµάδα, αλλά και πρόσωπα κοντά σε αυτήν. Εποµένως, δεν είναι 
ασύνηθες, τα θύµατα εγκληµάτων µίσους να µην είναι πάντοτε µέλη της οµάδας που αποτελεί 
στόχο (αν και αυτό δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση αποτελεσµατικής διερεύνησης του 
εγκλήµατος όσον αφορά τη φύση του). Για παράδειγµα: 

 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΥΠΟΘΕΣΗ ŠKORJANEC 
κατά ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Αριθ. Προσφυγής 25536/14, Απόφαση της 28ης Μαρτίου 2017 
(Σύνδεσµος) 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι το κράτος απέτυχε να 
εκπληρώσει αποτελεσµατικά τις ουσιώδεις υποχρεώσεις του σε σχέση µε µια πράξη βίας 
µε ρατσιστικά κίνητρα εναντίον της. Η προσφεύγουσα, υπήκοος Κροατίας, και ο 
σύντροφός της, καταγωγής Ροµά, είχαν δεχθεί προσβολές και σωµατική κακοποίηση για 
ρατσιστικούς λόγους (µίσος κατά των Ροµά). Οι δράστες είχαν καταδικαστεί για απειλή 
και σωµατικές βλάβες µε ρατσιστικά κίνητρα σε βάρος του συντρόφου της, αλλά όχι σε 
βάρος της, εξαιτίας της µη Ροµά καταγωγής της.   
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι εισαγγελικές αρχές είχαν εκτιµήσει 
ανεπαρκώς τις περιστάσεις της υπόθεσης. Επιµένοντας στη µη Ροµά καταγωγή της 
προσφεύγουσας, δεν κατόρθωσαν να προσδιορίσουν αν οι επιτιθέµενοι θεώρησαν ότι και 
η ίδια είχε καταγωγή Ρόµα και να καθορίσουν τη σύνδεση µεταξύ του ρατσιστικού 
κινήτρου της επίθεσης και της σχέσης της προσφεύγουσας µε τον σύντροφό της. 

																																																													
20 Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, (2016), ο. α., σελ. 30 
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Αποτέλεσµα αυτού ήταν η αποδυνάµωση της διαδικαστικής απάντησης των κροατικών 
αρχών στους ισχυρισµούς της προσφεύγουσας σε σχέση µε τη λήψη όλων των εύλογων 
µέτρων για την αποκάλυψη του ρόλου των ρατσιστικών κινήτρων στο περιστατικό. Το 
Δικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, απορρίπτοντας την καταγγελία της 
προσφεύγουσας χωρίς να διεξάγουν περαιτέρω έρευνες, οι αρχές παραβίασαν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν από τη Σύµβαση και παραβίασαν το άρθρο 3 όσον αφορά τη 
διαδικαστική του πτυχή σε συνδυασµό µε το άρθρο 14. 
 
 

Παρ. 65: Το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι όταν υπάρχουν ενδείξεις 
ρατσιστικής λεκτικής βίας που αποκαλύπτονται σε µια έρευνα, πρέπει να 
ελεγχθούν και, αν επιβεβαιωθούν, θα πρέπει να διεξάγεται διεξοδική 
εξέταση όλων των γεγονότων, προκειµένου να αποκαλυφθούν τυχόν 
ρατσιστικά κίνητρα (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Balázs, § 61). Επιπλέον, 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γενικό πλαίσιο της επίθεσης. Όπως εξηγείται στη 
νοµολογία του Δικαστηρίου, οι εγχώριες αρχές πρέπει να έχουν επίγνωση του 
γεγονότος ότι οι δράστες ενδέχεται να έχουν µικτά κίνητρα επηρεασµένοι από 
παράγοντες εξίσου ισχυρούς ή ισχυρότερους από την προκατειληµµένη 
συµπεριφορά τους (βλ. ανωτέρω παράγραφο 55).  
 
Παρ. 66: (...) είναι ωφέλιµο να υπενθυµίσουµε ότι σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση, η υποχρέωση των αρχών να αναζητήσουν µια πιθανή σχέση 
µεταξύ ρατσιστικής νοοτροπίας και µιας συγκεκριµένης πράξης βίας δεν 
υπάρχει µόνο όσον αφορά τις πράξεις βίας που βασίζονται στην 
πραγµατική ή αντιληπτή προσωπική κατάσταση ή τα χαρακτηριστικά του 
θύµατος, αλλά και όσον αφορά τις βιαιοπραγίες που βασίζονται στην 
πραγµατική ή αντιληπτή σχέση του θύµατος µε άλλο πρόσωπο το οποίο 
στην πραγµατικότητα ή ενδεχόµενα βρίσκεται σε συγκεκριµένο καθεστώς 
ή διαθέτει ένα προστατευόµενο χαρακτηριστικό (βλ. παράγραφο 56 
ανωτέρω). Πράγµατι, ορισµένα θύµατα εγκληµάτων µίσους επιλέγονται όχι επειδή 
διαθέτουν ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό αλλά λόγω της σύνδεσής τους µε 
ένα άλλο πρόσωπο που πραγµατικά ή ενδεχόµενα διαθέτει το σχετικό 
χαρακτηριστικό. Αυτή η σύνδεση µπορεί να πάρει τη µορφή της ιδιότητας του 
µέλους ή της σχέσης του θύµατος µε µια συγκεκριµένη οµάδα ή την πραγµατική 
ή αντιληπτή σχέση του θύµατος µε ένα µέλος µιας συγκεκριµένης οµάδας µέσω, 
παραδείγµατος χάριν, προσωπικής σχέσης, φιλίας ή γάµου (βλέπε παραγράφους 
33-34 παραπάνω). 

 

 

2. Επιπτώσεις των εγκληµάτων µίσους 
 

Τα θύµατα εγκληµάτων µίσους συχνά συνεχίζουν να αισθάνονται απειλούµενα για πολύ καιρό 
µετά από µια επίθεση που οφείλεται στη στόχευσή τους εξαιτίας απλώς του ποιοι είναι.  Αυτά τα 
εγκλήµατα θίγουν όλους - τα άτοµα και ολόκληρη την κοινότητά µας.21 

																																																													
21 Κέντρα για την Εκπαιδευτική Δικαιοσύνη και την Κοινωνική Ένταξη, What is a hate crime, διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://ejce.berkeley.edu/report-incident/what-hate-crime  
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Όπως αναφέρθηκε, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των εγκληµάτων µίσους είναι ότι 
πρέπει να αποτελούν πράξεις που τιµωρούνται βάσει της εθνικής ποινικής νοµοθεσίας και ότι οι 
δράστες τους πρέπει να έχουν ως κίνητρο µια προκατειληµµένη αντίληψη προς το θύµα (τα 
θύµατα). Δηλαδή, το κίνητρο δεν χρειάζεται να σχετίζεται µε το ποιος είναι το θύµα(-τα) στην 
πραγµατικότητα ή τι έχει κάνει, αλλά περισσότερο µε αυτό που αντιπροσωπεύει. 

Μέσω αυτής της τελευταίας πτυχής καθίσταται εµφανές γιατί οι συνέπειες των 
εγκληµάτων µίσους είναι πολύ πιο εκτεταµένες και σοβαρές σε σχέση µε εκείνες ενός συνήθους 
εγκλήµατος και για ποιο λόγο έχει δηµιουργηθεί µια σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών µέσων για 
την αντιµετώπισή τους (για περισσότερα, βλ. Ενότητα 4 του τρέχοντος εγχειριδίου). Τα 
εγκλήµατα µίσους δεν αποσκοπούν µόνο στο να βλάψουν άµεσα το θύµα. Έχουν Ταυτόχρονα 
ως στόχο να βλάψουν την ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκει το θύµα, προκαλώντας φόβο 
ή τροµοκρατώντας το σύνολο των µελών της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 
υπάρχει µια διαφορετική νοµική προσέγγιση κατά την αντιµετώπιση εγκληµάτων µίσους, καθώς 
ο εκτεταµένος αντίκτυπός τους απαιτεί πρόσθετα µέσα τόσο για την κατάλληλη αντιµετώπιση 
τους στις ρίζες τους, όσο και για την απόδοση της δικαιοσύνης. Τα εγκλήµατα µίσους, τελικά, 
αφορούν όχι µόνο τη σωµατική, υλική ή/και ψυχολογική ευηµερία των ίδιων των θυµάτων, 
αλλά έρχονται επίσης σε άµεση αντίφαση µε τους καθιερωµένους νόµους και κανόνες που 
σχετίζονται µε τον σεβασµό των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και αξιών στις σύγχρονες 
κοινωνίες.  

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΥΠΟΘΕΣΗ ŠKORJANEC κατά 
ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Αριθ. Προσφυγής 25536/14, Απόφαση της 28ης Μαρτίου 2017 Σύνδεσµος 
 
53. Το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι όταν διερευνώνται βίαια επεισόδια για τα οποία 
υπάρχει υπόνοια ότι προκλήθηκαν από ρατσιστικές απόψεις, οι κρατικές αρχές 
υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να εξακριβώσουν εάν 
υπήρξαν ρατσιστικά κίνητρα και να διαπιστώσουν αν τα αισθήµατα µίσους ή 
προκαταλήψεων που βασίζονται στην εθνοτική καταγωγή ενός ατόµου διαδραµάτισαν 
ρόλο στα γεγονότα. Η αντιµετώπιση της βίας µε ρατσιστικά κίνητρα και της 
βιαιότητας σε ισότιµη βάση µε τις υποθέσεις που δεν έχουν ρατσιστικές 
ιδιαιτερότητες θα ισοδυναµούσε µε την αποφυγή αντιµετώπισης της ειδικής 
φύσης πράξεων ιδιαίτερα καταστροφικών για τα θεµελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Η έλλειψη διακρίσεως ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται 
διαφορετικές καταστάσεις είναι δυνατό να συνιστά αδικαιολόγητη µεταχείριση 
ασυµβίβαστη µε το άρθρο 14 της Συµβάσεως (βλ. Abdu, προπαρατεθείσα, παράγραφος 
44). 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, οι συνέπειες των εγκληµάτων µίσους 
διακρίνονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: στο άτοµο/οµάδα και σε αυτό της κοινωνίας στο 
σύνολό της. 

2.1 Συνέπειες για το θύµα(-τα) 
 

Όπως αναφέρθηκε, τα εγκλήµατα µίσους έχουν πολύ µεγαλύτερες συνέπειες από εκείνες των 
συνήθων εγκληµάτων. Το θύµα ή τα θύµατα στοχοποιούνται λόγω του τρόπου µε τον οποίο 
γίνονται αντιληπτά από το δράστη(ες). Το αν η αντίληψη αυτή είναι αποτέλεσµα ενός 
πραγµατικού ή υποτιθέµενου χαρακτηριστικού που τα χαρακτηρίζει ως µέλη µιας 
συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας είναι αλυσιτελές. Τα σηµαντικά πράγµατα που πρέπει να 
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θυµόµαστε είναι ότι το κίνητρο πίσω από το αδίκηµα έγκειται σε µια εξαιρετικά στερεότυπη και 
αρνητική άποψη όσον αφορά την εν λόγω οµάδα και ότι το έγκληµα αποσκοπεί στο να στείλει 
µε σαφήνεια το µήνυµα ότι τα άτοµα που θεωρούνται ότι ανήκουν σε αυτήν την οµάδα είναι 
ανεπιθύµητα µέσα στην κοινωνία.  

Με άλλα λόγια, τα θύµατα στοχοποιούνται, όχι για κάτι που έχουν κάνει και κατά 
συνέπεια µπορούν, θεωρητικά, να αντιµετωπίσουν, αλλά λόγω αυτού που θεωρούνται ότι είναι, 
µε βάση την ίδια την ταυτότητά τους και εποµένως µε ένα εγγενές και αµετάβλητο 
χαρακτηριστικό που τους παρέχει µια αίσθηση ότι ανήκουν και, κυρίως, µια αίσθηση 
αυτοπροσδιορισµού. Κατά συνέπεια, τα εγκλήµατα µίσους έχουν πολύ βαθύτερο ψυχολογικό 
αντίκτυπο στην ιδιωτική ζωή του θύµατος και, µεταξύ άλλων, µπορούν να δηµιουργήσουν 
φόβο για τη σωµατική του ακεραιότητα, άγχος και την κατάθλιψη.22 Αυτός είναι επίσης ένας 
από τους κύριους λόγους για τον οποίο τα εγκλήµατα µίσους δεν αναφέρονται καθόλου σε 
επίπεδο ΕΕ, καθώς τα θύµατα συχνά αισθάνονται ψυχολογικά ανίκανα να αναφέρουν το 
έγκληµα.23 

Για τον ίδιο λόγο, το πραγµατικό θύµα(-τα) δεν είναι οι µόνοι στόχοι του αδικήµατος. 
Αντίθετα, το έγκληµα έχει διάφορες δυσµενείς επιπτώσεις σε όλα τα άλλα µέλη της οµάδας που 
µοιράζονται το συγκεκριµένο, προστατευόµενο χαρακτηριστικό, το οποίο προκάλεσε το 
έγκληµα µίσους. Τα µέλη της ίδιας οµάδας µπορεί να αισθάνονται φοβισµένα ή απειλούµενα 
από τη σκέψη ότι ενδέχεται να αποτελέσουν θύµατα παρόµοιου εγκλήµατος στο µέλλον. Το 
γεγονός ότι το θύµα επελέγη εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού που όλοι µοιράζονται από κοινού 
και εποµένως σε κάποιο βαθµό τυχαία, σηµαίνει ότι ο πραγµατικός στόχος της επίθεσης είναι 
τελικά εναλλάξιµος. Κατά συνέπεια, τα µέλη της ίδιας οµάδας ταυτίζονται πιο άµεσα µε το θύµα 
και µπορεί να βιώσουν το έγκληµα σαν να στρεφόταν άµεσα εναντίον τους. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις κοινωνίες όπου υπάρχει διαρκές ιστορικό και αποδοχή των 
διακρίσεων και όπου δεν δίνεται η δέουσα προσοχή στα εγκλήµατα µίσους. Ως εκ τούτου, εκτός 
από τις συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο, η απουσία των αναγκαίων διατάξεων για την τιµωρία 
εγκληµάτων µίσους δηµιουργεί επίσης απογοήτευση στα µέλη της οµάδας, όσον αφορά στην 
ικανότητα του κράτους και του δικαστικού σώµατος να τα προστατεύει και να αποδίδει 
δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, υπάρχει επίσης µια σηµαντική συµβολική δύναµη που απορρέει από 
την υιοθέτηση και την επιβολή ισχυρών νόµων περί εγκλήµατος µίσους, καθώς τα θύµατα και οι 
κοινότητες επανακτούν την εµπιστοσύνη τους στην ικανότητα του κράτους να τα προστατεύει.24 

 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Király και Dömötör 
κατά Ουγγαρίας, Προσφυγή αρ. 63409/11, Απόφαση της 28ης Μαρτίου 2017 
 
41. Η έννοια της «ιδιωτικής ζωής» κατά την έννοια του άρθρου 8 της Σύµβασης είναι 
ένας ευρύς όρος που δεν είναι υπόκειται σε εξαντλητικό ορισµό. Καλύπτει τη σωµατική 
και ψυχολογική ακεραιότητα ενός ατόµου. Η έννοια της προσωπικής αυτονοµίας αποτελεί 
σηµαντική αρχή στην οποία στηρίζεται η ερµηνεία των εγγυήσεων που προβλέπει το 
άρθρο 8. Ως εκ τούτου, µπορεί να συµπεριλαµβάνει πολλαπλές πτυχές της σωµατικής και 
κοινωνικής ταυτότητας ενός ατόµου. Το Δικαστήριο έχει δεχθεί στο παρελθόν ότι η 

																																																													
22 ODIHR, (2009), ο.α., σελ. 20 
23 Βλέπε FRA (Οργανισµός Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), (2016), Ensuring justice for hate 
crime victims, διαθέσιµο στη διεύθυνση http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ ensuring-justice-hate-crime-
victims-professional-perspectives, σελίδες 27-35  
24 ODIHR, (2009), ο.α., σ.20	
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εθνοτική ταυτότητα ενός ατόµου πρέπει να θεωρείται ως ένα ακόµη τέτοιο στοιχείο (βλ. 
S. and Marper κατά Ηνωµένου Βασιλείου [ΓΣ], αριθ. 30562/04 και 30566/04, § 66, 
ΕΔΔΑ 2008-V και Ciubotaru κατά Μολδαβίας, αρ. 27138/04, § 49, 27 Απριλίου 2010). 
Συγκεκριµένα, κάθε αρνητικό στερεότυπο σε σχέση µε µια οµάδα, όταν φτάνει σε 
ένα ορισµένο επίπεδο, είναι ικανό να επηρεάσει την αίσθηση ταυτότητας της 
οµάδας και τα συναισθήµατα της αυτοεκτίµησης και της αυτοπεποίθησης των 
µελών της οµάδας. Με αυτή την έννοια µπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ιδιωτική 
ζωή των µελών της οµάδας (βλ. Perinçek κατά Ελβετίας [ΓΣ], αριθ. 27510/08, § 200, 
ΕΔΔΑ 2015 (αποσπάσµατα). Σε αυτή τη βάση, το Δικαστήριο διαπίστωσε στο Aksu ότι οι 
διαδικασίες µε τις οποίες είχε επιδιώξει αποκατάσταση ένα άτοµο καταγωγής Ροµά που 
είχε αισθανθεί προσβεβληµένο από αποσπάσµατα βιβλίων και λεξικών σχετικά µε τους 
Ροµά στην Τουρκία ενέπιπταν στο άρθρο 8 (βλ. Aksu κατά Τουρκίας [ΓΣ], αρ. 4149/04 
και 41029/04, § 60, ΕΔΔΑ 2012). 
 
43. Όσον αφορά τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι οι 
απειλές που διατυπώθηκαν κατά της µειοψηφίας των Ροµά, οι οποίες αποτελούν τη βάση 
της καταγγελίας των προσφευγόντων βάσει του άρθρου 8 της Σύµβασης, δεν 
υλοποιήθηκαν στην πράξη σε συγκεκριµένες πράξεις σωµατικής βίας κατά των ίδιων των 
προσφευγόντων. Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι το γεγονός ότι ορισµένες πράξεις βίας έγιναν 
από ορισµένους τουλάχιστον από τους διαδηλωτές και µετά από τις οµιλίες οι διαδηλωτές 
παρέλασαν στην οδό Vásárhelyi και έφτασαν στη γειτονιά των Ροµά (βλ. Παράγραφο 11 
ανωτέρω), όπου η αστυνοµία ζήτησε από τους κατοίκους να µην εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους και οι διαδηλωτές φώναξαν ότι θα επέστρεφαν αργότερα, οι απειλές που έγιναν 
κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης προκάλεσαν στους προσφεύγοντες ένα βάσιµο φόβο 
βίας και ταπείνωσης. Επιπλέον, η διαδήλωση που είχε ανοιχτά χαρακτήρα κατά των Ροµά 
πραγµατοποιήθηκε σε έναν δήµο όπου υπήρχε ήδη ένταση µεταξύ κατοίκων Ροµά και µη 
Ροµά (βλ. Παράγραφο 6 ανωτέρω). Τέλος, οι απειλές απευθύνονταν στους κατοίκους του 
Devecser λόγω του ότι ανήκουν σε µια εθνική µειονότητα, επηρεάζοντας αναγκαστικά τα 
αισθήµατα αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης των µελών της οµάδας, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσφευγόντων. Γενικότερα, όπως έχει ήδη κρίνει το 
Δικαστήριο στο πλαίσιο του άρθρου 11, η στήριξη µιας ένωσης σε παραστρατιωτικές 
διαδηλώσεις που εκφράζουν τη φυλετική διαίρεση και εµµέσως προσκαλούν σε δράση µε 
βάση τη φυλή έχει εκφοβιστική επίδραση στα µέλη µιας εθνοτικής µειονότητας, ιδίως ενώ 
βρίσκονται στο σπίτι τους και αποτελούν ούτως ακροατήριο υπό καθεστώς περιορισµού 
(βλ. Vona κατά Ουγγαρίας, αρ. 35943/10, § 66, ΕΔΔΑ 2013). Αυτά τα στοιχεία, κατά 
την κρίση του Δικαστηρίου, ήταν αρκετά για να επηρεάσουν την ψυχολογική 
ακεραιότητα και την εθνοτική ταυτότητα των προσφευγόντων, κατά την έννοια 
του άρθρου 8 της Σύµβασης. 

 

2.2 Συνέπειες για την κοινωνία 
 

Όπως αναφέρθηκε, η ικανότητα του κράτους να αντιµετωπίζει τα εγκλήµατα µίσους 
ενισχύει την εµπιστοσύνη της θυµατοποιηµένης κοινότητας στο σύστηµα της δικαιοσύνης. Όπως 
είναι εύκολα κατανοητό, φυσικά, ισχύει και το αντίστροφο. Από µόνη της, η έλλειψη κατάλληλων 
µέτρων για την αντιµετώπιση εγκληµάτων µίσους δηµιουργεί απογοήτευση για την ικανότητα του 
κράτους να προστατεύει συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες και αυτό, µε τη σειρά του, µπορεί να 
οδηγήσει σε µια σειρά από καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία ως σύνολο, κυρίως σε δύο 
επίπεδα. 



16

ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΜΊΣΟΥΣ

Πρώτον, η έλλειψη αυτή δηµιουργεί µια κοινωνία µη ισότιµων ατόµων, όπου τα δικαιώµατα 
ορισµένων στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή του δικαιώµατος 
στην ελευθερία έκφρασης,25 για παράδειγµα, παραβιάζονται. Αυτό έρχεται σε άµεση αντίθεση 
µε το καθιερωµένο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. 

• Η χρήση των αναγνωριζοµένων στην παρούσα Σύµβαση δικαιωµάτων και ελευθεριών 
πρέπει να εξασφαλίζεται ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώµατος, γλώσσας, 
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 
συµµετοχής σε εθνική µειονότητα, γέννησης ή άλλης κατάστασης.26 

• Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα σε όλα τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες που 
αναγνωρίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, ασχέτως διακρίσεως φυλής, χρώµατος, 
φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, περιουσίας, συµµετοχής σε εθνική µειονότητα, γέννησης ή άλλης 
κατάστασης. Επιπλέον, δεν γίνεται διάκριση βάσει του πολιτικού, δικαιοδοτικού ή 
διεθνούς καθεστώτος της χώρας ή του εδάφους στο οποίο ανήκει ένα άτοµο, 
ανεξαρτήτως του αν είναι ανεξάρτητο, εµπιστευτικό, µη αυτοδιοικούµενο ή υπό 
οιονδήποτε άλλο περιορισµό εθνικής κυριαρχίας.27  

 
Ως εκ τούτου, η αποτυχία αντιµετώπισης εγκληµάτων µίσους έχει τεράστια συµβολική 

αξία.28 Στην πράξη, έχει τη δυνατότητα να διαιωνίσει την άποψη ότι οι θεσπισθέντες Νόµοι δεν 
είναι εφαρµόσιµοι για όλους και εποµένως χαρακτηρίζονται από ένα εγγενές είδος διακρίσεων. 
Με άλλα λόγια, η αποτυχία να αντιµετωπιστούν επαρκώς τα εγκλήµατα µίσους είναι ένα 
σύµβολο ότι οι νόµοι δεν έχουν σηµασία όταν πρόκειται για ορισµένα τµήµατα του πληθυσµού 
ενός κράτους.  Δεύτερον, η απουσία αποτελεσµατικής ποινικοποίησης των εγκληµάτων µίσους 
µπορεί να έχει επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και τη δηµόσια τάξη. Συχνά, µια ιστορία 
ατιµώρητων εγκληµάτων µίσους µπορεί να συµβάλει στην επιδείνωση των σχέσεων µεταξύ των 
κοινωνικών οµάδων και να οδηγήσει ακόµη και σε εντάσεις µεταξύ εθνοτήτων ή άλλες εντάσεις. 
Δεν είναι τυχαίο ότι τα εγκλήµατα µίσους παρατηρούνται κατά τη διάρκεια κλιµακούµενων 
φάσεων εσωτερικής σύγκρουσης. Οµοίως, δεν είναι τυχαίο ότι τα ατιµώρητα εγκλήµατα µίσους 
µπορούν να αποτελέσουν το βήµα για την ανάφλεξη συγκρούσεων, όπως είναι οι εσωτερικοί ή 
οι διεθνείς πόλεµοι.29 Για το λόγο αυτό, η αντιµετώπιση των εγκληµάτων µίσους αποτελεί 
επίσης αναπόσπαστο µέρος της βασικής εντολής που αναλαµβάνει ο Οργανισµός για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).30  

 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Identoba και λοιποί κατά 
Γεωργίας, Αριθ. Προσφυγής 73235/12, Απόφαση της 12ης Μαΐου 2015 Σύνδεσµος 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Οι αιτούντες, ένας µη κυβερνητικός οργανισµός που 
υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των λεσβιών, οµοφυλοφίλων, αµφιφυλόφιλων και διεµφυλικών 
(ΛΟΑΤ), ισχυρίστηκε ότι η αστυνοµία δεν κατάφερε να τους προστατεύσει, κατά τη διάρκεια 
ειρηνικής πορείας, από αντιδιαδηλωτές δύο θρησκευτικών οµάδων που τους πρόσβαλαν, 
απείλησαν και τους επιτέθηκαν µε βάση πρόθεση διάκρισης. 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δράστες είχαν ως κίνητρο µια σαφή οµοφοβική 

																																																													
25 Άρθρα 9 και 10 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 
26 Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου		
27 Άρθρο 2, Οικουµενική Διακήρυξη για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου 
28 ODIHR, (2009), ο.α., σελ. 19 
29 ODIHR, (n/a/) What is hate crime, διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime  
30 ODIHR, (2010), ο.α.	
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προκατάληψη, όπως αποδεικνύεται από τη χρήση της απειλητικής και προσβλητικής 
γλώσσας, από την υλική ζηµία των σηµαιών και των αφισών ΛΟΑΤ, καθώς και από την 
άµεση επίθεση εναντίον κάποιων από τους προσφεύγοντες. Επιπλέον, το Δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι οι αρχές απέτυχαν ως προς την ευθύνη τους να προστατεύσουν τους 
προσφεύγοντες, όπως αποδείχθηκε, µεταξύ άλλων, µε την αποστασιοποίησή τους όταν 
ξεκίνησαν οι προσβολές -γεγονός που παρείχε τις προϋποθέσεις για την κλιµάκωση της 
κατάστασης προς τη σωµατική βία- και από τη σύλληψη, για σκοπούς εκκένωσης, των 
θυµάτων (δηλαδή των προσφευγόντων) αντί των δραστών. Τέλος, το Δικαστήριο διαπίστωσε 
ότι οι αρχές δεν διενήργησαν σωστή έρευνα σχετικά µε τους ισχυρισµούς των 
προσφευγόντων όσον αφορά την κακοµεταχείριση. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι, ενόψει της αδυναµίας των αρχών να προστατεύσουν τους αιτούντες, παρά το γεγονός 
ότι προηγουµένως είχαν λάβει προειδοποιήσεις (από τους προσφεύγοντες) σχετικά µε την 
πιθανότητα βίας και, κυρίως, της ανικανότητάς τους να αποκαλύψουν αποτελεσµατικά τα 
κίνητρα που βασιζόταν στην προκατάληψη των δραστών, η ικανότητα διαφύλαξης της 
ειρήνης από το Κράτος κατά τη διάρκεια µεταγενέστερων, ειρηνικών διαδηλώσεων 
υπονοµεύθηκε, όπως και η εµπιστοσύνη του κοινού στην πολιτική κατά των διακρίσεων.   
 

Παρ. 77: (...) Η αναγκαιότητα διεξαγωγής ουσιαστικής έρευνας όσον αφορά τις 
διακρίσεις πίσω από την επίθεση κατά την πορεία της 17ης Μαΐου 2012 ήταν 
απαραίτητη, δεδοµένης, αφενός, της εχθρότητας εναντίον της κοινότητας των ΛΟΑΤ 
και, αφετέρου, υπό το πρίσµα της σαφώς οµοφοβικής οµιλίας µίσους που 
πραγµατοποίησαν οι επιτιθέµενοι κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Το Δικαστήριο 
θεωρεί ότι χωρίς αυστηρή προσέγγιση από τις αρχές επιβολής του νόµου, τα 
εγκλήµατα που προκαλούνται από προκατάληψη θα αντιµετωπίζονται 
αναπόφευκτα σε ίση βάση µε τις συνήθεις υποθέσεις που δεν έχουν τέτοιες 
αποχρώσεις και η προκύπτουσα αδιαφορία θα ισοδυναµεί µε την επίσηµη 
συναίνεση ή ακόµα και συνενοχή όσον αφορά τα εγκλήµατα µίσους (βλ., 
π.χ., Milanović, §§ 96 και 97, Abdu, §§ 32-35 και Begheluri κ.λπ., § 141, 142 και 
175, όλες προαναφερθείσες ανωτέρω). 
 
Παρ. 99: (...) το Δικαστήριο επαναλαµβάνει ότι παρά το γεγονός ότι οι αρχές της 
χώρας είχαν ειδοποιηθεί προηγουµένως στις 8 Μαΐου 2012 σχετικά µε την πρόθεση 
διοργάνωσης ειρηνικής διαδήλωσης στις 17 Μαΐου 2012, δεν κατόρθωσαν να 
χρησιµοποιήσουν αυτήν την γενναιόδωρη περίοδο εννέα ηµερών για προσεκτικές 
προπαρασκευαστικές εργασίες. Πράγµατι, δεδοµένης της στάσης τµήµατος της 
γεωργιανής κοινωνίας απέναντι στις σεξουαλικές µειονότητες, οι αρχές γνώριζαν ή 
όφειλαν να γνωρίζουν τον κίνδυνο των εντάσεων που σχετίζονταν µε την πορεία στο 
δρόµο της οργάνωσης για τη διεθνή ηµέρα κατά της οµοφοβίας. Ήταν, εποµένως, 
υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουν κάθε δυνατό µέσο, όπως, για παράδειγµα, 
δηµόσιες δηλώσεις πριν από τη διαδήλωση ώστε να επιδείξουν, χωρίς καµία 
αµφιβολία, µια ανεκτική και συµφιλιωτική στάση (συγκρίνετε µε την υπόθεση 
Ουράνιο Τόξο, παρατεθείσα, § 42) και να προειδοποιήσουν τους πιθανούς παραβάτες 
για τη φύση των πιθανών κυρώσεων. Επιπλέον, από την έκβαση της πορείας των 
ΛΟΑΤ ήταν προφανές ότι ο αριθµός των αστυνοµικών που αποστάλθηκαν στον τόπο 
της διαδήλωσης δεν ήταν επαρκής και θα ήταν µόνο συνετό εάν οι εγχώριες αρχές, 
δεδοµένης της πιθανότητας των οδοµαχιών, είχαν εξασφαλίσει περισσότερους 
αστυνοµικούς, κινητοποιώντας, για παράδειγµα, µια διµοιρία ΜΑΤ (συγκρίνετε µε την 
υπόθεση Plattform «Ärzte für das Leben», §§ 37 και 38, και την υπόθεση Ουράνιο 
Τόξο, που προαναφέρθηκε, 43). 

 



18

ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΜΊΣΟΥΣ

3. Αντιµετώπιση εγκληµάτων µίσους 
 

Τα εγκλήµατα µίσους αρνούνται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ατοµικότητα του θύµατος 
και προσβάλλουν την αρχή ότι κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στην ισότιµη προστασία του νόµου.31 

Είναι προφανές ότι η ανάγκη αντιµετώπισης των εγκληµάτων µίσους πηγάζει όχι µόνο 
από την ανάγκη δικαίωσης του θύµατος (-ων) του αδικήµατος αλλά και από την ανάγκη να 
επιβεβαιωθεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι νόµοι είναι πράγµατι ίσοι για όλους και ότι η 
δικαιοσύνη είναι τυφλή στην ιδιότητά της να προστατεύει την ατοµικότητα κάθε πολίτη. Τελικά, 
πρόκειται για την εξασφάλιση ότι οι δηµοκρατικές αξίες, στην πράξη, διατηρούνται µέσα στις 
σύγχρονες κοινωνίες και συµβάλλουν έτσι στην καθιέρωση ειρηνικών κοινωνικών σχέσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι νόµοι περί των εγκληµάτων µίσους εξυπηρετούν δύο λειτουργίες: µια 
συµβολική, που στοχεύει να µεταβιβάσει µε σαφήνεια το µήνυµα ότι η βία που έχει ως κίνητρο 
την προκατάληψη δεν είναι ανεκτή, και µια προστατευτική, µε στόχο τη διασφάλιση των 
δικαιωµάτων των ευάλωτων ατόµων και οµάδων.32 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχές πρέπει να χρησιµοποιούν όλα τα 
διαθέσιµα µέσα για την καταπολέµηση του ρατσισµού, ενισχύοντας έτσι το 
όραµα της δηµοκρατίας για µια κοινωνία στην οποία η ποικιλοµορφία δεν 
θεωρείται απειλή αλλά πηγή εµπλουτισµού (Nachova και Λοιποί κατά 
Βουλγαρίας, Timishev κατά Ρωσίας). Το Δικαστήριο έχει κρίνει επίσης ότι 
καµία διαφορετική µεταχείριση που βασίζεται αποκλειστικά ή σε 
αποφασιστική έκταση στην εθνοτική καταγωγή ενός ατόµου δεν µπορεί να 
δικαιολογηθεί αντικειµενικά σε µια σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία που 
στηρίζεται στις αρχές του πλουραλισµού και του σεβασµού των διαφορετικών 
πολιτισµών (Timishev, § 58, DH και άλλοι κατά της Τσεχικής Δηµοκρατίας, § 
176).33 

Προς το σκοπό αυτό, αναγνωρίζεται η ανάγκη για τους κρατικούς παράγοντες, όπως η 
αστυνοµία και το δικαστικό σώµα, να είναι πάντα σε επαγρύπνηση και να µπορούν να ενεργούν 
γρήγορα όχι µόνο για να αντιµετωπίσουν, αλλά και για να αποκαλύψουν ένα έγκληµα µίσους. 
Ορισµένες από τις υποχρεώσεις έχουν επισηµανθεί εν συντοµία στην προηγούµενη ενότητα και 
ορισµένες θα επισηµανθούν µέσω της νοµολογίας που παρέχεται για περαιτέρω ανάγνωση στο 
τέλος της παρούσας ενότητας. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, όσο σηµαντικό 
κι αν είναι αυτό το καθήκον, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό. 

Τον Νοέµβριο του 2016, για παράδειγµα, ο Οργανισµός Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) δηµοσίευσε ένα έγγραφο σχετικά µε τη βία, την παρενόχληση, τις 
απειλές και τον ξενοφοβικό λόγο που έχουν ως στόχο τους αιτούντες άσυλο και τους 
µετανάστες.34 Τα στοιχεία του FRA - από τον Νοέµβριο του 2016 - δείχνουν ότι τα ζητήµατα 
αυτά παραµένουν διαδεδοµένα και σοβαρά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα 
από το αν διαπράττονται από κρατικές αρχές, ιδιωτικές εταιρείες ή ιδιώτες ή οµάδες 
πολιτοφυλακής. Συγκεκριµένα, τα πορίσµατα των εκθέσεων έδειξαν ότι: 

																																																													
31  ODIHR, (2014), Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide, διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.osce.org/odihr/prosecutorsguide?download=true, p.15 
32 INHS (Διεθνές Δίκτυο για τις Μελέτες Μίσους), (2016), ο. α. 
33 ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου), (2013), Factsheet – Racial Discrimination, 
διαθέσιµο στο http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Racial_discrimination_ENG.pdf, σελ.3	
34FRA	(Οργανισμός	Θεμελιωδών	Δικαιωμάτων	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης),	 (2016β),	Current	migration	situation	
in	 the	 EU:	 hate	 crime,	 διατίθεται	 στη	 διεύθυνση:	 http://fra.europa.eu/sites/default/files/	 fra_uploads/fra-
2016-november-monthly-focus-hate-crime_en.pdf	
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• Οι βίαιες πράξεις που έχουν ως στόχο αιτούντες άσυλο, µετανάστες και άτοµα που 
προέρχονται από εθνικές µειονότητες - συµπεριλαµβανοµένων των ανθρωποκτονιών, 
των απειλών και των εκφοβισµών - διαπράττονται σε αρκετά κράτη µέλη. 

• Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ρατσιστική και ξενοφοβική βία διαπράττεται από διάφορους 
παραβάτες, συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπων που προέρχονται από το γενικό 
πληθυσµό και µελών οµάδων πολιτοφυλακής.  

• Οι απαντήσεις των κρατικών αρχών σε εγκλήµατα µίσους κατά αιτούντων άσυλο και 
µεταναστών θεωρούνται αδύναµες από την κοινωνία των πολιτών σε πολλά κράτη µέλη. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι πολιτικοί παράγοντες χαιρέτισαν τις ενέργειες των οµάδων 
πολιτοφυλακής. 

• Τα περισσότερα κράτη µέλη δεν συλλέγουν ούτε δηµοσιεύουν στατιστικά στοιχεία 
σχετικά µε περιστατικά και εγκλήµατα µίσους κατά αιτούντων άσυλο και µεταναστών. 

• Όταν υπάρχουν τέτοια δεδοµένα - όταν, για παράδειγµα, συλλέγονται από την 
κοινωνία των πολιτών - δείχνουν ότι τέτοια περιστατικά είναι διαδεδοµένα και σοβαρά. 

• Εκτός από τους αιτούντες άσυλο και τους µετανάστες, άλλες οµάδες -
συµπεριλαµβανοµένων των µουσουλµάνων, ιδιαίτερα των γυναικών και των ατόµων 
που προέρχονται από εθνική µειονότητα - αποτελούν συγκεκριµένο στόχο, όπως 
υποστηρίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι πολιτικοί υπέρ των 
προσφύγων και οι δηµοσιογράφοι που αναφέρονται στο θέµα. 

• Ορισµένοι παράγοντες παρεµποδίζουν την καταγγελία των εγκληµάτων µίσους κατά 
των αιτούντων άσυλο και των µεταναστών σε αρχές ή άλλους οργανισµούς. Τα χαµηλά 
επίπεδα καταγγελιών καθιστούν το ζήτηµα αόρατο. 

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξάνεται ο λόγος µίσους που έχει ως στόχο τους αιτούντες 
άσυλο και τους µετανάστες στο διαδίκτυο, ενώ η έρευνα παραµένει δύσκολη. 

• Οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυµάτων που είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες των 
αιτούντων άσυλο και των µεταναστών είναι περιορισµένες στα κράτη µέλη. Υπάρχει µια 
αντίληψη µεταξύ των επαγγελµατιών ότι οι αιτούντες άσυλο και οι µετανάστες έχουν 
περιορισµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης των θυµάτων. 

 

Συµπερασµατικά, όχι µόνο τα εγκλήµατα µίσους αυξάνονται, αλλά µέχρι σήµερα 
εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντική έλλειψη µηχανισµών για την αντιµετώπισή τους. Όχι µόνο 
αυτό, αλλά όπως σε µία κατάσταση στη φύση, όπου ο µόνος νόµος είναι αυτός της επιβίωσης 
των πιο ικανών, φαίνεται να υπάρχει νοµιµοποίηση των οµάδων πολιτοφυλακής, οι οποίες 
έχουν αναλάβει να επιβάλλουν µονοµερώς και βίαια τις δικές τους πεποιθήσεις ως προς τον 
τρόπο που θα έπρεπε να είναι η κοινωνία. Αυτό, βέβαια, λέει πολλά για την ανάγκη 
αντιµετώπισης της κατάστασης. Πως; 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, το πιο αξιοσηµείωτο ζήτηµα θα ήταν η αύξηση της ικανότητας 
παρακολούθησης και αναφοράς των εγκληµάτων µίσους. Εξάλλου, χωρίς πλήρη και ακριβή 
γνώση ενός προβλήµατος, δεν είναι δυνατή η αντιµετώπισή του.35 

																																																													
35 Για µια συλλογή πρακτικών, βλ. FRA (Οργανισµός Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), (n/a), 
Compendium of practices, διατίθεται στη διεύθυνση: http://fra.europa.eu/en/theme/ hate-crime/compendium-
practices  
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Για να αντιµετωπιστούν τα εγκλήµατα µίσους και να αντιµετωπιστούν οι 
σχετικές παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων, η ΕΕ και τα κράτη µέλη 
της πρέπει να καταστήσουν αυτά τα εγκλήµατα πιο ορατά και να 
καταστήσουν υπόλογους τους δράστες.36 

Τούτου λεχθέντος, το ζήτηµα του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιείται αυτή η γνώση - 
προς ποια κατεύθυνση - έχει παρόµοια, αν όχι µεγαλύτερη, σηµασία. Η απόκτηση γνώσης 
σχετικά µε τα εγκλήµατα µίσους είναι µόνο µία πτυχή της εξίσωσης, µε την ενίσχυση των 
δηµοκρατικών προτύπων και αξιών, ενώ η δεύτερη πτυχή της είναι ότι καθίσταται σαφές ότι τα 
εγκλήµατα αυτά δεν θα είναι σε καµία περίπτωση ανεκτά. Και στο πλαίσιο και των δύο αυτών 
ενεργειών, ο ρόλος του δικαστικού σώµατος έχει αναγκαστικά εξαιρετική σηµασία, καθώς είναι 
η κατ’ εξοχήν αρχή που είναι ικανή να αντιµετωπίσει θετικά και τις δύο. 

  

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Király και Dömötör 
κατά Ουγγαρίας, Προσφυγή υπ’ αριθµόν 63409/11, Απόφαση της 17ης 
Ιανουαρίου 2017 Σύνδεσµος 
 
Πραγµατικά περιστατικά: Η υπόθεση αφορούσε δύο Ούγγρους υπηκόους, καταγωγής 
Ροµά, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η αστυνοµία παρέλειψε να τους προστατεύσει από 
ρατσιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια µιας διαδήλωσης κατά των Ροµά και να 
διερευνήσει σωστά το περιστατικό. 
 
Ανάλυση: Το Δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι οι έρευνες των αρχών σχετικά µε το 
περιστατικό ήταν περιορισµένες. Συγκεκριµένα, µια από τις έρευνες - σχετικά µε τις 
οµιλίες που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης - δεν έλαβε υπόψη το συγκεκριµένο 
πλαίσιο της κατάχρησης και µια άλλη - σχετικά µε το αδίκηµα της βίας κατά οµάδας - 
ήταν αργή και περιοριζόταν σε πράξεις σωµατικής βίας. Εποµένως, οι έρευνες δεν 
απέδειξαν τον πραγµατικό και πολύπλοκο χαρακτήρα των γεγονότων. Το σωρευτικό 
αποτέλεσµα αυτών των ελλείψεων σήµανε ότι µια ανοιχτά ρατσιστική διαδήλωση, µε 
σποραδικές πράξεις βίας, παρέµεινε ουσιαστικά χωρίς νοµικές συνέπειες. Πράγµατι, η 
ψυχολογική ακεραιότητα των προσφευγόντων δεν είχε προστατευθεί αποτελεσµατικά 
από γεγονός που ουσιαστικά δεν αποτελούσε τίποτα λιγότερο από οργανωµένο 
εκφοβισµό της κοινότητας των Ροµά, µέσω παραστρατιωτικής παρέλασης, λεκτικών 
απειλών και οµιλιών που υποστήριζαν µια πολιτική φυλετικού διαχωρισµού. Το 
Δικαστήριο εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εν λόγω 
αντιµετώπιση θα µπορούσε να θεωρηθεί από το κοινό ως νοµιµοποίηση ή/και 
ανοχή τέτοιων συµπεριφορών εκ µέρους του κράτους. 
 

Παρ. 64: Όσον αφορά την απόφαση της αστυνοµίας, η οποία στη συνέχεια 
επανεξετάστηκε από το Διοικητικό και Εργατικό Δικαστήριο και το Kúria, να µην 
διαλύσει τη διαδήλωση, το παρόν Δικαστήριο έχει δεχθεί προηγουµένως ότι σε 
ορισµένες περιπτώσεις οι εγχώριες αρχές ενδέχεται να υποχρεωθούν να 
προχωρήσουν στη διάλυση µιας βίαιης και µισαλλόδοξης διαδήλωσης για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόµου σύµφωνα µε το άρθρο 8 (βλέπε RB 
κατά Ουγγαρίας, η οποία αναφέρεται ανωτέρω, § 99). Εξετάζοντας την 
προσέγγιση της χώρας όσον αφορά τη διάλυση διαδηλώσεων, φαίνεται ότι η 

																																																													
36 FRA (Οργανισµός Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), (2012), Hate crime in the European 
Union, διατίθεται στη διεύθυνση: http://fra.europa.eu/en/publication/2012/hate-crime-european-union		
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αστυνοµία έχει παρόµοια υποχρέωση να διαλύσει µια συγκέντρωση εάν η άσκηση 
του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι αποτελεί ποινικό αδίκηµα ή πρόσκληση για 
διάπραξη τέτοιου αδικήµατος, ή αν παραβιάζει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες 
των άλλων, όπως καταδεικνύεται από την απόφαση του Συνταγµατικού 
Δικαστηρίου (βλ. παράγραφο 35 ανωτέρω). 
 
Παρ. 77: Επιπλέον, η εκδήλωση οργανώθηκε σε µια περίοδο όπου οι πορείες 
µε τη συµµετοχή µεγάλων οµάδων και µε στόχο τη µειονότητα των Ροµά 
λάµβαναν χώρα σε µια κλίµακα που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «µεγάλης 
κλίµακας συντονισµένος εκφοβισµός» (βλ Vona, προπαρατεθείσα, παράγραφος 
69). 
 
Παρ. 78: Για το Δικαστήριο, αυτοί ήταν σηµαντικοί παράγοντες που έπρεπε να 
είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της φύσης των οµιλιών. Αυτό ισχύει 
ακόµη περισσότερο, όταν σύµφωνα µε τη νοµολογία των εθνικών δικαστηρίων, οι 
ρατσιστικές δηλώσεις µαζί µε το πλαίσιο εντός του οποίου εκφράστηκαν µπορεί 
να συνιστούν σαφή και άµεσο κίνδυνο βίας και παραβίαση των δικαιωµάτων των 
άλλων (βλ. παράγραφο 36 ανωτέρω). Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αρχές διερεύνησης 
δεν έλαβαν υπόψη τα στοιχεία αυτά όταν συµπέραναν ότι οι δηλώσεις ήταν 
εκφράσεις µίσους και καταχρηστικές αλλά ότι δεν είχαν υποκινήσει τη βία. 
Εποµένως, οι εγχώριες αρχές περιόρισαν ανεξήγητα το πεδίο των ερευνών τους. 
 
Παρ. 79: Όσον αφορά τις ποινικές έρευνες για το αδίκηµα της βίας εναντίον ενός 
µέλους µιας οµάδας, το Δικαστήριο υπενθυµίζει ότι µια «έρευνα για να θεωρηθεί 
ως «αποτελεσµατική», θα πρέπει καταρχήν να είναι ικανή να οδηγήσει στη 
διαπίστωση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης και την εξακρίβωση της 
ταυτότητας και την τιµωρία των υπευθύνων. Τα ανωτέρω δεν αποτελούν 
υποχρέωση για την ύπαρξη αποτελέσµατος, αλλά υποχρέωση χρήσης των 
κατάλληλων µέσων «(βλ., αν και στο πλαίσιο του άρθρου 3, την απόφαση 
Identoba και Λοιποί κατά Γεωργίας, αρ. 73235/12, § 66, 12 Μαΐου 2015). Εν 
προκειµένω, αυτή η διαδικασία διήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια και το πεδίο 
εφαρµογής της ήταν υποχρεωτικό εκ του νόµου να περιορίζεται στις πραγµατικές 
πράξεις βίας. Οι αρχές τελικά αναγνώρισαν ένα περιστατικό που µπορούσε να 
διωχθεί ποινικά· ο δράστης διώχθηκε και κατηγορήθηκε για βία εναντίον ενός 
µέλους µιας οµάδας και καταδικάστηκε για αυτό το αδίκηµα. Αν και η αστυνοµία 
διέθετε αρκετό χρόνο για να προετοιµαστεί για την εκδήλωση και έπρεπε να έχει 
τη δυνατότητα να ανακρίνει πολλά πρόσωπα µετά το περιστατικό (βλέπε 
παράγραφο 17 ανωτέρω), µόνο πέντε διαδηλωτές ανακρίθηκαν και τρεις από 
τους υποτιθέµενους δράστες δεν µπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. Λόγω της 
έλλειψης άλλων στοιχείων που ενδεχοµένως ενέπιπταν στην υπόθεση του υπό 
κρίση αδικήµατος, η αστυνοµία δεν ήταν σε θέση να επεκτείνει το πεδίο της 
δίωξης σε άλλους πρωταγωνιστές. Υπό αυτές τις περιστάσεις, το Δικαστήριο 
κρίνει ότι η εν λόγω πορεία των ενεργειών δεν ήταν καθαυτή «ικανή να οδηγήσει 
στη διαπίστωση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης» και δεν αποτελεί 
επαρκή απάντηση στην αληθινή και πολύπλοκη φύση της καταγγελλόµενης 
κατάστασης. 
 
Παρ. 80: Το σωρευτικό αποτέλεσµα αυτών των ελλείψεων στις έρευνες, ιδίως 
όσον αφορά στην έλλειψη µιας συνολικής προσέγγισης για την επιβολή του 
νόµου στα γεγονότα, ήταν ότι µια ανοιχτά ρατσιστική διαδήλωση, µε σποραδικές 
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πράξεις βίας (βλέπε παραγράφους 11-12 και 25-26 παραπάνω) παρέµεινε 
ουσιαστικά χωρίς νοµικές συνέπειες και οι προσφεύγοντες δεν έλαβαν την 
απαιτούµενη προστασία του δικαιώµατός τους στην ψυχολογική ακεραιότητα. Δεν 
µπορούσαν να επωφεληθούν από την εφαρµογή ενός νοµικού πλαισίου που 
παρέχει αποτελεσµατική προστασία εναντίον µιας διαδήλωσης που ήταν ανοιχτά 
κατά των Ροµά, ο στόχος της οποίας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από τον 
οργανωµένο εκφοβισµό της κοινότητας των Ροµά, συµπεριλαµβανοµένων των 
προσφευγόντων, µέσω µιας παραστρατιωτικής παρέλασης, λεκτικών απειλών και 
οµιλιών που υποστήριζαν µια πολιτική φυλετικού διαχωρισµού. Το Δικαστήριο 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ευρύ κοινό µπορεί να έχει 
αντιληφθεί την πρακτική αυτή ως νοµιµοποίηση ή/και ανοχή τέτοιων γεγονότων 
από το κράτος. 

 

3.1 Υποχρεώσεις  
 

Υποχρέωση διεξαγωγής αποτελεσµατικής έρευνας και ταχέων διαδικασιών: 

• Nachova και λοιποί κατά Βουλγαρίας Σύνδεσµος 
• Király και Dömötör κατά Ουγγαρίας Σύνδεσµος 

 

Η αµερόληπτη αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων: 

• Stoica κατά Ρουµανίας Σύνδεσµος 
• Milanovic κατά Σερβίας Σύνδεσµος 

 

Υποχρέωση αποκάλυψης του κινήτρου της προκατάληψης: 

• εθνότητα: για παράδειγµα. Secic κατά Κροατίας Σύνδεσµος 
• RB κατά Ουγγαρίας Σύνδεσµος 
• θρησκευτική σχέση: για παράδειγµα. Begheluri κατά Γεωργίας Σύνδεσµος 
• σεξουαλικός προσανατολισµός, ταυτότητα φύλου: Identoba κατά Γεωργίας Σύνδεσµος 
• αναπηρία: Dordevic κατά Κροατίας Σύνδεσµος 

Υποχρέωση αποκάλυψης του κινήτρου προκατάληψης και στην έλλειψη νοµοθεσίας σχετικά µε 
τα εγκλήµατα µίσους: 

• Angelova και Iliev κατά Βουλγαρίας Σύνδεσµος 

 

Τα µικτά κίνητρα δεν αποκλείουν την υποχρέωση αποκάλυψης του κινήτρου της 
προκατάληψης: 

• Balázs κατά Ουγγαρίας Σύνδεσµος 

 



23

ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΜΊΣΟΥΣ

4. Μέσα 
4.1. Παγκόσµια µέσα 
4.1.1 Οικουµενική Διακήρυξη για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (Σύνδεσµος), 
Άρθρο 2 

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώµατα και όλες τις ελευθερίες 
που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καµία απολύτως διάκριση, ειδικότερα 
ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή 
οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, 
τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. 
Δεν θα µπορεί ακόµα να γίνεται καµία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νοµικού ή 
διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για 
χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεµονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται 
υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισµό κυριαρχίας. 
 
4.1.2. Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα (Σύνδεσµος) 
Άρθρο 2 

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη στο παρόν Σύµφωνο, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να σέβονται 
και να εγγυώνται σε όλα τα άτοµα που βρίσκονται στην επικράτειά τους και υπάγονται στη 
δικαιοδοσία τους τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύµφωνο, χωρίς καµία 
διάκριση, ιδίως φυλής, χρώµατος, γένους, γλώσσας, θρησκεύµατος, πολιτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης 
κατάστασης. 

Άρθρο 26 

Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόµου και έχουν δικαίωµα, χωρίς καµία διάκριση, σε 
ίση προστασία του νόµου. Ως προς αυτό το ζήτηµα, ο νόµος πρέπει να απαγορεύει κάθε 
διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσµατική προστασία έναντι κάθε 
διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώµατος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. 

 Φορέας παρακολούθησης 

 Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων είναι ο φορέας ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων που παρακολουθεί την εφαρµογή του Διεθνούς Συµφώνου για 
τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα από τα κράτη µέλη του. Όλα τα 
συµβαλλόµενα κράτη είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στην 
Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των δικαιωµάτων. Τα κράτη πρέπει να 
υποβάλουν την έκθεση τους αρχικά ένα έτος µετά την προσχώρησή τους στο 
Σύµφωνο και, στη συνέχεια, κάθε φορά που ζητείται από την Επιτροπή (συνήθως 
κάθε τέσσερα χρόνια). Η Επιτροπή εξετάζει κάθε έκθεση και απευθύνει τις 
ανησυχίες και τις συστάσεις της στο συµβαλλόµενο Κράτος µε τη µορφή «τελικών 
παρατηρήσεων». 

Ατοµικές καταγγελίες 

 Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να εξετάζει ατοµικές 
κοινοποιήσεις σχετικά µε παραβιάσεις των δικαιωµάτων που ορίζονται στο 
Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα από τα συµβαλλόµενα 
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Κράτη στο Πρώτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συµφώνου για τα 
Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα.37 

 
4.1.3. Διεθνής σύµβαση για την εξάλειψη κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων 
(Σύνδεσµος) 
 
Η Διεθνής Σύµβαση για την εξάλειψη κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων υιοθετήθηκε το 1965 
από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, ως η κατ’ εξοχήν διεθνής συνθήκη που 
αποσκοπεί στην καταπολέµηση των διακρίσεων κατά των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών.  

Ως «φυλετική διάκριση» νοείται «κάθε διάκριση, αποκλεισµός, περιορισµός ή προτίµηση που 
βασίζεται στη φυλή, το χρώµα, ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή που έχει ως σκοπό ή ως 
αποτέλεσµα την εξουδετέρωση ή τη βλάβη της αναγνώρισης, απόλαυσης ή άσκησης σε ισότιµη 
βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονοµικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό ή οποιοδήποτε άλλο τοµέα της δηµόσιας ζωής» (Άρθρο 1). Ωστόσο, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι η συνθήκη δεν περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε το ζήτηµα των 
κρατικών διακρίσεων που γίνονται µεταξύ του προσδιορισµού των πολιτών και των µη πολιτών, 
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β) Του δικαιώµατος προσωπικής ασφαλείας και προστασίας υπό του Κράτους κατά της 
βιοπραγίας και σωµατικής βλάβης εκ µέρους είτε κρατικών αξιωµατούχων ή εκ µέρους παντός 
ατόµου, οµάδος ή ιδρύµατος. 

γ) Των πολιτικών δικαιωµάτων, ιδία του δικαιώµατος συµµετοχής εις εκλογάς - του ψηφίζειν 
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επιπέδου και του δικαιώµατος της, επί ίσοις όροις, ευπροσίτου ανόδου εις τα δηµόσια 
λειτουργήµατα. 

δ) Ετέρων πολιτικών δικαιωµάτων, ιδίως : 

ι) του δικαιώµατος ελευθερίας κινήσεως και διαµονής εντός των ορίων του Κράτους. 

ιι) του δικαιώµατος αναχωρήσεως εξ οιασδήποτε χώρας, περιλαµβανοµένης και της ιδίας 

εκάστου χώρας και της επιστροφής εις αυτήν. 

ιιι) του δικαιώµατος εθνικότητος. 

ιν) του δικαιώµατος συνάψεως γάµου και εκλογής του ή της συµβίας. 

																																																													
37  Δείτε διαδραστικό χάρτη στη διεύθυνση http://indicators.ohchr.org/. Επίσης, για υπόδειγµα εντύπου 
καταγγελίας για κοινοποιήσεις βάσει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά Δικαιώµατα, της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και της Διεθνούς Σύµβασης για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, δείτε το Παράρτηµα, που διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx  
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ν) του δικαιώµατος διακατοχής περιουσίας τόσον ατοµικώς όσον και συνεταιρικώς µετ' 

άλλων. 

νι) του δικαιώµατος του κληρονοµείν. 

νιι) του δικαιώµατος ελευθερίας της σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. 

νιιι) του δικαιώµατος ελευθερίας γνώµης και εκφράσεως. 

ιx) του δικαιώµατος ελευθερίας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι ειρηνικώς. 

ε) Των οικονοµικών, κοινωνικών και µορφωτικών δικαιωµάτων και ιδίως : 

ι) του δικαιώµατος εργασίας, ελευθέρας εκλογής του επαγγέλµατος, του δικαιώµατος δικαίων 
και ικανοποιητικών όρων εργασίας, του δικαιώµατος προστασίας κατά της ανεργίας, του 
δικαιώµατος ίσης πληρωµής δι' ίσην εργασίαν, του δικαιώµατος δικαίας και ικανοποιητικής 
αµοιβής. 

ιι) του δικαιώµατος ιδρύσεως και συµµετοχής εις συνδικαλιστικάς οργανώσεις. 

ιιι) του δικαιώµατος κατοικίας. 

ιν) του δικαιώµατος υγείας, ιατρικής περιθάλψεως, κοινωνικής ασφαλίσεως και κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

ν) του δικαιώµατος εκπαιδεύσεως και επαγγελµατικής καταρτίσεως. 

νι) του δικαιώµατος συµµετοχής επ' ίσοις όροις εις τας µορφωτικάς δραστηριότητας. 

στ) Του δικαιώµατος προσελεύσεως εις οιονδήποτε τόπον ή υπηρεσίαν προοριζοµένην δια 
δηµοσίαν χρήσιν, ως µεταφορικών µέσων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφεζαχαροπλαστείων, 
θεάτρων και πάρκων. 

 

Φορέας παρακολούθησης 

 Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) είναι ένα 
όργανο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που παρακολουθεί την εφαρµογή της 
Σύµβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από τα 
Κράτη-Μέλη της. 

Όλα τα συµβαλλόµενα κράτη είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν τακτικές 
εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των δικαιωµάτων. Τα 
κράτη πρέπει να υποβάλλουν την έκθεσή τους αρχικά ένα χρόνο µετά την 
προσχώρησή τους στη Συνέλευση και στη συνέχεια ανά διετία. Η Επιτροπή 
εξετάζει κάθε έκθεση και απευθύνει τις ανησυχίες και τις συστάσεις της στο 
συµβαλλόµενο Κράτος µε τη µορφή «τελικών παρατηρήσεων». 

Ατοµικές καταγγελίες 

 Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων µπορεί να εξετάζει 
µεµονωµένες αναφορές που αφορούν παραβιάσεις της Διεθνούς Σύµβασης για 
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την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων από τα συµβαλλόµενα 
Κράτη που έχουν κάνει την απαιτούµενη δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 14 της 
Σύµβασης.38 

 

4.2. Ευρωπαϊκά µέσα 
4.2.1. Ευρωπαϊκή Ένωση 
4.2.1.α  Άρθρο 67 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
 
Η Ένωση καταβάλλει προσπάθεια για να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας µε τη θέσπιση 
µέτρων πρόληψης και καταπολέµησης της εγκληµατικότητας, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, 
µέτρων συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ αστυνοµικών και δικαστικών αρχών και των λοιπών 
αρµοδίων αρχών καθώς και µε την αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές 
υποθέσεις και, εάν χρειάζεται, την προσέγγιση των ποινικών νοµοθεσιών. 
 

4.2.2.α  Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών 
Ελευθεριών (Σύνδεσµος) 
Άρθρο 14 
Απαγόρευση των διακρίσεων 
 
Η χρήσις των αναγνωριζοµένων εν τη παρούση Συµβάσει δικαιωµάτων και ελευθεριών δέον να 
εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώµατος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συµµετοχής εις εθνικήν µειονότητα, 
περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως. 
 
4.2.1β  Απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων του ρατσισµού και της ξενοφοβίας µέσω 
του ποινικού δικαίου (Σύνδεσµος) 
 
Σκοπός της απόφασης-πλαισίου είναι να διασφαλίσει ότι ορισµένες σοβαρές εκδηλώσεις 
ρατσισµού και ξενοφοβίας τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές 
ποινικές κυρώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση 
και την ενθάρρυνση της δικαστικής συνεργασίας στον τοµέα αυτό. 

Σε συνέχεια της Κοινής δράσης 96/443/ΔΕΥ, η απόφαση-πλαίσιο προβλέπει την προσέγγιση 
των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των χωρών της ΕΕ για τα αδικήµατα που 
σχετίζονται µε συγκεκριµένες εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας. Ορισµένες σοβαρές 
εκδηλώσεις ρατσισµού και ξενοφοβίας πρέπει να αποτελούν αδίκηµα σε όλες τις χώρες της ΕΕ 
και να τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. 

 Η απόφαση πλαίσιο εφαρµόζεται σε όλα τα ποινικά αδικήµατα που διαπράττονται: 

• στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), µεταξύ άλλων µέσω ενός συστήµατος 
πληροφοριών· 

																																																													
38  Δείτε διαδραστικό χάρτη στη διεύθυνση http://indicators.ohchr.org/. Επίσης, για υπόδειγµα εντύπου 
καταγγελίας για κοινοποιήσεις βάσει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά Δικαιώµατα, της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και της Διεθνούς Σύµβασης για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, βλ. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx  
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38  Δείτε διαδραστικό χάρτη στη διεύθυνση http://indicators.ohchr.org/. Επίσης, για υπόδειγµα εντύπου 
καταγγελίας για κοινοποιήσεις βάσει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και 
Πολιτικά Δικαιώµατα, της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και της Διεθνούς Σύµβασης για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, βλ. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx  

• από υπήκοο κράτους της ΕΕ ή προς όφελος νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου σε 
χώρα της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, η απόφαση-πλαίσιο παρέχει κριτήρια για τον 
προσδιορισµό της ευθύνης των νοµικών προσώπων. 
 

 Λόγος µίσους 

Ορισµένες µορφές συµπεριφοράς που περιγράφονται παρακάτω τιµωρούνται ως ποινικά 
αδικήµατα: 

• η δηµόσια υποκίνηση σε βία ή σε µίσος που απευθύνεται σε οµάδα προσώπων ή σε 
µέλος µιας τέτοιας οµάδας που ορίζεται βάσει φυλής, χρώµατος, καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής· 

• το προαναφερθέν αδίκηµα όταν πραγµατοποιείται µε τη δηµόσια διάδοση ή διανοµή 
γραπτού υλικού, εικόνων ή άλλου µέσων· 

• η δηµόσια επιδοκιµασία, άρνηση ή ασύγγνωστη υποτίµηση της σοβαρότητας των 
εγκληµάτων γενοκτονίας, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και των 
εγκληµάτων πολέµου, όπως ορίζονται στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (άρθρα 6, 7 και 8) και των εγκληµάτων που ορίζονται στο Άρθρο 6 του 
Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου όταν η συµπεριφορά πραγµατοποιείται µε 
τρόπο που ενδέχεται να υποκινήσει βία ή µίσος κατά της εν λόγω οµάδας ή µέλους της 
εν λόγω οµάδας. 

• Η υποκίνηση, υποβοήθηση ή συνέργεια στην εκτέλεση των παραπάνω αδικηµάτων είναι 
επίσης αξιόποινες. 

 
Όσον αφορά τα ως άνω απαριθµούµενα ποινικά αδικήµατα, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι τιµωρούνται µε: 

• αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις· 
• φυλάκιση µέγιστης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους· 

 
Όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και πρέπει να συνίστανται σε χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα. Επιπλέον, τα νοµικά 
πρόσωπα ενδέχεται να τιµωρούνται µε: 

• αποκλεισµό από το δικαίωµα δηµόσιας ωφέλειας ή ενίσχυσης· 
• προσωρινή ή µόνιµη απαγόρευση λειτουργίας ή εµπορικών δραστηριοτήτων· 
• τη θέση της υπό δικαστική εποπτεία· 
• µε απόφαση δικαστικής εκκαθάρισης. 

 Η έναρξη ερευνών ή διώξεων για ρατσιστικά ή ξενοφοβικά αδικήµατα δεν πρέπει να 
εξαρτάται από την καταγγελία ή την κατηγορία του θύµατος. 

 Το έγκληµα µίσους 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα ρατσιστικά ή ξενόφοβα κίνητρα θεωρούνται επιβαρυντική 
περίσταση ή, εναλλακτικά, τα δικαστήρια πρέπει να έχουν την αρµοδιότητα να λαµβάνουν 
υπόψη αυτά τα κίνητρα κατά τον καθορισµό των ποινών που πρέπει να εφαρµοστούν. 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
σχετικά µε την εφαρµογή της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ του Συµβουλίου για την 
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του 
ποινικού δικαίου [COM (2014) 27 τελική της 27.1.2014 - δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα], φαίνεται ότι ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν ενσωµατώσει πλήρως ή/και σωστά 
όλες τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου, και συγκεκριµένα σε σχέση µε τα αδικήµατα της 
άρνησης, επιδοκιµασίας και της ασύγγνωστης υποτίµησης της σοβαρότητας ορισµένων 
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εγκληµάτων. Η πλειοψηφία των κρατών µελών έχει διατάξεις σχετικά µε την υποκίνηση 
ρατσιστικής και ξενοφοβικής βίας και µίσους, αλλά αυτές δεν φαίνεται πάντοτε να 
ενσωµατώνουν πλήρως τα αδικήµατα που καλύπτει η απόφαση-πλαίσιο. Έχουν παρατηρηθεί 
επίσης ορισµένα κενά σε σχέση µε τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα των εγκληµάτων, την 
ευθύνη των νοµικών προσώπων και τη δικαιοδοσία.39  

Συνολικά, τα κράτη τείνουν να εφαρµόζουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην εξέταση των 
εγκληµάτων µίσους. Μεταξύ άλλων, προβλέπουν τα εγκλήµατα µίσους ως sui generis εγκλήµατα 
του ποινικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που αφορούν την αύξηση των 
ποινών, όταν τα εγκλήµατα διαπράττονται µε κίνητρο µεροληψίας ή υιοθετούν συνδυασµένες 
προσεγγίσεις µεταξύ της ανωτέρω οριοθέτησης των ουσιαστικών αδικηµάτων και της αύξησης 
των ποινών. Είναι σηµαντικό, ωστόσο, -και ανεξάρτητα από την προσέγγιση που υιοθετούν τα 
κράτη µέλη- να υπάρχει διάκριση στην ποινική δίωξη των εγκληµάτων µε κίνητρο την 
προκατάληψη σε σχέση µε τα συνηθισµένα εγκλήµατα, το οποίο αποτελεί υποχρέωση που δεν 
σχετίζεται µε τη ρητή ύπαρξη ειδικής νοµοθεσίας για τα εγκλήµατα µίσους.40 

4.2.1.γ Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, τη στήριξη 
και την προστασία των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων και την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συµβουλίου 
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Στο πλαίσιο της ατοµικής αξιολόγησης τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στα θύµατα που υπέστησαν σηµαντική βλάβη λόγω της σοβαρότητας του εγκλήµατος, 
στα θύµατα εγκλήµατος που οφείλεται σε προκαταλήψεις ή διακρίσεις, που θα µπορούσε, ιδίως, 
να σχετίζεται µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, και στα θύµατα τα οποία είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα λόγω της σχέσης τους µε τον δράστη ή της εξάρτησής τους από αυτόν, ιδίως τα θύµατα 
τροµοκρατίας, οργανωµένου εγκλήµατος, εµπορίας ανθρώπων, βίας λόγω φύλου, βίας στο 
πλαίσιο στενής σχέσης, σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης ή εγκλήµατος µίσους και στα θύµατα 
µε αναπηρίες.41 

Είναι σηµαντικό, ωστόσο, ότι η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας αντιµετωπίζει µια σειρά 
προκλήσεων, µεταξύ των οποίων το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τους επαγγελµατίες στον τοµέα, 
τα θύµατα εγκληµάτων µίσους φαίνεται να είναι συνήθως απρόθυµα να καταγγείλουν το 
αδίκηµα. Μεταξύ των λόγων αυτής της απροθυµίας είναι η δική τους (δηλαδή των θυµάτων) ή 
της αστυνοµίας και των δικαστικών αρχών έλλειψη γνώσης σχετικά µε το τι είναι τα εγκλήµατα 
µίσους ή ο φόβος τους ότι κατά την υποβολή της καταγγελίας θα τύχουν παρόµοιας, 
βασισµένης σε διακρίσεις, συµπεριφοράς, όπως αυτή που επέδειξε ο δράστης(ες) και αυτή τη 
φορά από κρατικούς αξιωµατούχους.42 

																																																													
39 Βλέπε επίσης τις παρατηρήσεις της Διεθνούς Αµνηστίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την απόφαση πλαίσιο για το ρατσισµό και την	 ξενοφοβία (απόφαση-πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ του Συµβουλίου) IOR Αναφορά: IOR52/001/2013, διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://www.amnesty.org/en/documents/IOR52/001/2013/en/  
40 Βλ. Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide, (Βαρσοβία: ODIHR, 2014) σελ. 25-29. Διατίθεται στο: 
http://www.osce.org/odihr/prosecutorsguide. επίσης, βλ. υπόθεση ΕΔΔΑ Angelova και Iliev κατά Βουλγαρίας, 
διαθέσιµη στη διεύθυνση: http://hrlibrary.umn.edu/research/bulgaria/ Angelova_and_Iliev_en1.pdf  
41 Δείτε επίσης Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την καταπολέµηση των εγκληµάτων µίσους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σύνοδος του Συµβουλίου ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Βρυξέλλες, 5 και 6 
Δεκεµβρίου 2013, διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cms_data/docs/pressdata/el/jha/139949.pdf 
42  Βλέπε FRA, Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives, διατίθεται στη 
διεύθυνση:http://fra.europa.eu/en/publication/2016/ensuring-justice-hate-crime-victims-professional-
perspectives		
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4.2.2. Συµβούλιο της Ευρώπης  
4.2.2.α Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) 
Η ECRI είναι όργανο ανθρωπίνων δικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, το οποίο 
απαρτίζεται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και παρακολουθεί τα προβλήµατα ρατσισµού, 
ξενοφοβίας, αντισηµιτισµού, µισαλλοδοξίας και διακρίσεων για λόγους όπως η φυλή, η 
εθνική/εθνοτική καταγωγή, το χρώµα, η υπηκοότητα, η θρησκεία και η γλώσσα (φυλετικές 
διακρίσεις), καταρτίζει εκθέσεις και εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη µέλη. 43 

Η ECRI επεξεργάζεται Γενικές Συστάσεις Πολιτικής (GPR) που απευθύνονται στις κυβερνήσεις 
όλων των κρατών µελών. Παρέχουν λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές τις οποίες οι 
πολιτικοί φορείς καλούνται να χρησιµοποιήσουν κατά την εκπόνηση εθνικών στρατηγικών και 
πολιτικών σε διάφορους τοµείς.  
 

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 1: Καταπολέµηση του ρατσισµού, της 
ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας  

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 2: Ειδικοί φορείς για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του αντισηµιτισµού και της µισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο  

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 3:Καταπολέµηση του ρατσισµού και της 
µισαλλοδοξίας απέναντι στους Ροµά/Αθίγγανους  

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 4: Εθνικές έρευνες για την εµπειρία και την 
αντίληψη των διακρίσεων και του ρατσισµού από την πλευρά των πιθανών θυµάτων  

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 5:Καταπολέµηση της µισαλλοδοξίας και των 
διακρίσεων εις βάρος των Μουσουλµάνων  

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 6: Καταπολέµηση της διάδοσης ρατσιστικού, 
ξενοφοβικού και αντισηµιτικού υλικού µέσω του Διαδικτύου 

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 7: Εθνική νοµοθεσία για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού και των φυλετικών διακρίσεων  

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 8: Καταπολέµηση του ρατσισµού κατά την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας  

 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 9: Καταπολέµηση του αντισηµιτισµού  
 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 10: Καταπολέµηση του ρατσισµού και των 

φυλετικών διακρίσεων στη και µέσω της σχολικής εκπαίδευσης  
 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 11: Καταπολέµηση του ρατσισµού και των 

φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόµευση  
 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 12: Καταπολέµηση του ρατσισµού και των 

φυλετικών διακρίσεων στον τοµέα του αθλητισµού 
 Γενική Σύσταση Πολιτικής ECRI αριθ. 13: Καταπολέµηση του ρατσισµού εις βάρος των 

αθίγγανων και των διακρίσεων εις βάρος των Ροµά 
 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 14: Καταπολέµηση του ρατσισµού και των 

φυλετικών διακρίσεων στην απασχόληση 
 Γενική Σύσταση Πολιτικής της ECRI αριθ. 15: Καταπολέµηση του λόγου µίσους 
 Γενική Σύσταση Πολιτικής ECRI αριθ. 16: Διαφύλαξη των µεταναστών που βρίσκονται 

παράνοµα στις χώρες από τις διακρίσεις 

Δείτε επίσης Πρακτικά του σεµιναρίου εµπειρογνωµόνων της ECRI: Καταπολέµηση του 
ρατσισµού µε σεβασµό στην ελευθερία της έκφρασης  

																																																													
43  Εργασίες παρακολούθησης χωρών - αναφορές χωρών της ECRI, διαθέσιµες στη διεύθυνση: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications.asp#P11_223  
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4.2.3. Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
 
4.2.3.α Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 4/2003 σχετικά µε την ανοχή και την 
απαγόρευση των διακρίσεων 
www.osce.org/mc/19382  

 
4.2.3.β Απόφαση του Μόνιµου Συµβουλίου αριθ. 621/2004 για την ανεκτικότητα και την 
καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων 
www.osce.org/pc/35610  

 
4.2.3.γ Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 9/2009 για την καταπολέµηση των 
εγκληµάτων µίσους 
www.osce.org/cio/40695  

 

4.2.3.δ Γραφείο Δηµοκρατικών Θεσµών και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ODIHR) 
Το Γραφείο Δηµοκρατικών Θεσµών και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ODIHR) έχει ως καθήκον 
να βοηθά τα συµµετέχοντα κράτη στον ΟΑΣΕ να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασµό των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, συµµορφώνονται µε το κράτος 
δικαίου, να προάγουν τις αρχές της δηµοκρατίας, να οικοδοµούν, ενισχύουν και να 
προστατεύουν τους δηµοκρατικούς θεσµούς και να προωθούν την ανοχή σε όλα τα πεδία των 
κοινωνιών τους. Το Γραφείο διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση του διαλόγου 
µεταξύ των κρατών, των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Διοργανώνει την ετήσια 
συνεδρίαση υλοποίησης του ΟΑΣΕ για την Ανθρώπινη Διάσταση, τρεις συµπληρωµατικές 
συνεδριάσεις και ένα σεµινάριο που εξετάζει την πρόοδο των κυβερνήσεων και παρέχει στις 
ΜΚΟ µια πλατφόρµα για να εκφράζουν ελεύθερα τις ανησυχίες τους. 

Ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και άλλες µορφές µισαλλοδοξίας εξακολουθούν να απειλούν την 
ασφάλεια στις ολοένα και περισσότερο ποικιλόµορφες κοινωνίες στην περιοχή του ΟΑΣΕ. Το 
Γραφείο έχει αναπτύξει µια συλλογή πηγών και προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά µε τις διακρίσεις, τα εγκλήµατα µίσους, τον αντισηµιτισµό και άλλες µορφές 
µισαλλοδοξίας κατά, µεταξύ άλλων, των µουσουλµάνων, των χριστιανών και µελών άλλων 
θρησκειών. Μέσα από την παροχή συµβουλών σχετικά µε την πολιτική και την κατάρτιση του 
προσωπικού επιβολής του νόµου και των εκπαιδευτών, το Γραφείο εργάζεται για την 
δηµιουργία της απαιτούµενης ικανότητας των κυβερνήσεων να προλαµβάνουν και να 
ανταποκρίνονται στο πρόβληµα αυτό. Το Γραφείο εργάζεται επίσης για να αυξήσει την 
ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθεί και να αναφέρει τα εγκλήµατα και τα 
περιστατικά µίσους. 

  

Μάθετε περισσότερα για το έργο του ODIHR σχετικά µε: 

! την καταπολέµηση της µισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εις βάρος των 
Μουσουλµάνων 

! την καταπολέµηση του αντισηµιτισµού και την προαγωγή της µνήµης για το 
Ολοκαύτωµα 

! την καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων 
! την αναφορά των εγκληµάτων µίσους 
! Σύστηµα Πληροφοριών Ανοχής και Μη Διακρίσεων (TANDIS) 
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