
Τα εγκλήματα μίσους 
Μελέτη Λάμπρου Τσόγκα 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
 
Η Εθνική Νομοθεσία στην Ελλάδα 
 
Στην Ελλάδα και σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν 927/1979 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του Ν 4285/2014) «1. Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή διά του Τύπου, μέσω 
του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει, ή 
προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία 
κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, 
τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταβολή, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που 
εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη 
σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών 
έως τριών ετών και με χρηματική ποινή 5.000 έως 20.000 ευρώ. 2. Με την ίδια ποινή 
τιμωρείται όποιος με πρόθεση και με τα μέσα και τους τρόπους που αναφέρονται στην 
παρ. 1, υποκινεί ή διεγείρει σε διάπραξη φθοράς ή βλάβης πραγμάτων, εφόσον αυτά 
χρησιμοποιούνταν από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα, κατά τρόπο που εκθέτει σε 
κίνδυνο τη δημόσια τάξη. 3. Αν η πρόκληση, προτροπή, διέγερση ή υποκίνηση των 
προηγουμένων παραγράφων είχε ως αποτέλεσμα την τέλεση εγκλήματος, επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστων έξι μηνών και χρηματική ποινή 15.000-30.000 ευρώ. Σε 
περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, επιβάλλεται η 
αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων από ένα έως πέντε έτη. 4. Όποιος συγκροτεί ή 
συμμετέχει σε οργάνωση ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκει 
συστηματικά την τέλεση των πράξεων των παρ. 1 και 2, τιμωρείται με τις ποινές της παρ. 
1 αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 5. Αν η πράξη των 
προηγουμένων παραγράφων τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο κατά την 
άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται: α) στις περιπτώσεις των 
παρ. 1 και 2, φυλάκιση έξι μηνών έως τριών ετών και χρηματική ποινή 10.000 έως 
25.000 ευρώ και β) στην περίπτωση της παρ. 3, φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηματική ποινή 25.000 έως 50.000 ευρώ». Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 2 Ν 927/1979 
(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν 4285/2014) «Όποιος με πρόθεση, δημόσια, 
προφορικά ή διά του Τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, 
επιδοκιμάζει, ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη ή τη σοβαρότητα εγκλημάτων 
γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, του 
Ολοκαυτώματος και των εγκλημάτων του ναζισμού που έχουν αναγνωριστεί με 
αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων και η συμπεριφορά αυτή 
στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους της που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το 
χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, όταν η συμπεριφορά 
αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που μπορεί να υποκινήσει βία ή μίσος ή ενέχει απειλητικό 
ή υβριστικό χαρακτήρα κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της, τιμωρείται με τις ποινές 
της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου 
τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο, κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε 
αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται φυλάκιση έξι μηνών έως τριών ετών και χρηματική 



ποινή 1.000 μέχρι 25.000 ευρώ». 
 
 
 
Ορισμένες σκέψεις που μπορούν να ειπωθούν για το άρθρο 1 του Ν 
4285/2014 είναι οι εξείς:  
 
Το αδίκημα της δημόσια υποκίνησης βίας ή μίσους είναι υπαλλακτικώς μικτό. Έτσι 
τούτο τελείται με λόγο ή με γραπτό κείμενο με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και μέσω 
διαδικτύου (δηλαδή με διανομή φειγ-βολάν, με συγγραφή βιβλίου, με σύνταξη 
δημοσιεύματος, με εκπόνηση μελέτης), αρκεί να έχει γίνει δημόσια και οπωσδήποτε με 
πρόθεση. Περαιτέρω απαιτείται συμπεριφορά που να ενέχει υποκίνηση ή πρόκληση ή 
διέγερση ή προτροπή ώστε άλλοι να μπορούν με δικές τους ενέργειες να προκαλέσουν 
διακρίσεις σε βάρος άλλων προσώπων. Κατά τούτο, το αδίκημα είναι δυνητικής 
διακινδύνευσης, αφού πρέπει οι πιο πάνω εκδηλώσεις του υπαιτίου, όχι απλά να έχουν 
τον τύπο που προαναφέρθηκε (προφορικό ή γραπτό και οποσδήποτε σε δημόσια 
κλίμακα), αλλά πρέπει να είναι τέτοιας βαρύτητας (δυνατότητας διείσδυσης στο κοινό), 
που να είναι ικανές να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε άλλο πρόσωπο να μπορεί να 
προχωρήσει σε πράξεις που έχουν το στοιχείο της διάκρισης (μεροληψίας), μίσους 
(κακεντρέχειας), βίας (άσκησης σωματικής ή ψυχικής κακοποίησης) κατά προσώπου ή 
ομάδας προσώπων, τα οποία όμως έχουν κοινό χαρακτηριστικό τη φυλή, το χρώμα, τη 
θρησκεία, τη γενεαλογική καταγωγή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το φύλο ή την 
αναπηρία. Η σε βάρος των προσώπων αυτών όμως κακή συμπεριφορά άλλου, που 
παρασύρθηκε από τις δημόσιες εκδηλώσεις του υπαιτίου, πρέπει να είναι τέτοιας έντασης 
που να θέτει υπό αμφισβήτηση τη δημόσια τάξη (ειρήνευση δημόσιας ασφάλειας των 
πολιτών) ή αποτελεί εξαγγελία κακού για τη ζωή, ελευθερία και τη σωματική 
ακεραιτότητα των προσώπων με κοινό χαρακτηριστικό. Επομένως, είναι προς απόδειξη, 
ως περαιτέρω στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, τί ακριβώς κακό 
προκλήθηκε από την ενέργεια μίσους, βίας ή μεροληψίας σε βάρος των προσώπων με 
κοινό χαρακτηριστικό.  
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι με αυτή 
προστατεύονται τα πράγματα που ενέχουν συμβολισμό για ένα σύνολο ατόμων που 
προσδιορίζονται με κοινό χαρακτηριστικό κατά τα προαναφερθέντα, ενώ για την 
στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αρκεί η υποκίνηση και η προτροπή για τη διάταξη 
φθοράς κατά τέτοιων πραγμάτων, υπό την προυπόθεση όμως ότι επήλθε κίνδυνος στη 
δημόσια τάξη. Άρα το στοιχείο του κινδύνου είναι προς απόδειξη στοιχείου της 
αντικειμενικής υπόστασης. Αν τελικά διαπράχθηκε το αδίκημα της φθοράς τέτοιων 
πραγμάτων, άρα το αδίκημα είναι πια έγκλημα αποτελέσματος και όχι συμπεριφοράς, με 
μόνο το αποτέλεσμα αυτό, κατά την πράγραφο 3 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον 6 μηνών. Ακόμη, κατά το άρθρο 2, τιμωρείται εκείνος που με πρόθεση 
ευτελίζει, επιδοκιμάζει η κακόβουλα αρνείται τόσο την ύπαρξη όσο και τη σοβαρότητα 
εγκλημάτων γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά τιης ανθρωπότητας 
που έχουν αναγνωριστεί με τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων και των Διεθνών 
Δικαστηρίων. Όμως ο ευτελισμός ή η κακόβουλη άρνηση, δηλαδή η άρνηση που γίνεται 
με κακεντρέχεια, πρέπει να κατευθύνεται εναντίον ομάδας προσώπων με κοινά 
χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, απαιτείται περαιτέρω ή η στοχευμένη προφορική ή 



έμπρακτη ειρωνεία της ομάδας αυτής ή η προφορική ή έμπρακτη αποδοκιμασία της από 
το δράστη, συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθεί την κακόβουλη άρνηση ή την 
επιδοκιμασία των λοιπών εγκλημάτων πολέμου. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι, με το 
άρθρο 3, στη μορφή τέλεσης εγκληματικής συμπεριφοράς μέσω του διαδικτύου , 
θεωρείται ως τόπος τέλεσης η Ελληνική Επικράτεια οπωσδήποτε, όταν, ανεξάρτητα από 
τον τόπο εγκατάστασης του σχετικού τεχνικού μέσου, η προσβασιμότητα στην δημόσια 
εκδήλωση του δράστη που έγινε με τον τρόπο αυτόν, παρέχεται και στο έδαφος της 
Ελληνικής Επικράτειας. Δεν πρέπει όμως κατά το άρθρο 4 του πιο πάνω νόμου να 
λησμονηθεί ότι, σε περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, 
προσδιορίζεται από το νομοθέτη το φυσικό υποκείμενο τέλεσης της πράξης κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό.  
 
Η ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους γίνεται είτε με τη θέσπιση ιδιωνύμων 
αδικημάτων ή με τη θέσπιση διακεκριμένων εγκλημάτων. Ιδιώνυμα εγκλήματα είναι 
αυτά που διαφέρουν από τις απλές παραλλαγές των βασικών τύπων εγκλημάτων γιατί 
έχουν νομική αυτοτέλεια και επομένως νομικό χαρακτηρισμό διαφορετικό από το βασικό 
τύπο. Διακεκριμένα εγκλήματα είναι εκείνα στα οποία οι περιστάσεις της εγκληματικής 
συμπεριφοράς έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κλιμάκωση προς το βαρύτερο των 
βασικών τύπων εγκλημάτων. 
 
 
 
Με βάση το άρθρο Άρθρο 21 N.4356/15 
Το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
Άρθρο 81Α 
Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά 
Εάν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι έχει τελεστεί έγκλημα κατά παθόντος, η επιλογή 
του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου το πλαίσιο ποινής 
διαμορφώνεται ως εξής: 
α) Στην περίπτωση πλημμελήματος, που τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, το 
κατώτερο όριο της ποινής αυξάνεται στους έξι (6) μήνες και το ανώτερο όριο αυτής στα 
δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις πλημμελημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται 
κατά ένα (1) έτος. 
β) Στην περίπτωση κακουργήματος, που το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής ορίζεται σε 
πέντε (5) έως δέκα (10) έτη, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο (2) έτη. Στις 
λοιπές περιπτώσεις κακουργημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά τρία (3) 
έτη. 
γ) Στην περίπτωση εγκλήματος, που τιμωρείται με χρηματική ποινή, το κατώτερο όριο 
αυτής διπλασιάζεται. Σε περίπτωση μετατροπής της ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί 
κατά τα παραπάνω, το ποσό της μετατροπής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 
διπλάσιο του κατώτατου ορίου του προβλεπόμενου ποσού μετατροπής.» 
 
 
Άρθρο 29 N.4356/15 



Μετά το άρθρο 361Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 361Β ως εξής: 
Άρθρο 361Β 
1. Όποιος προμηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή αναγγέλλει με δημόσια 
πρόσκληση την παροχή ή προμήθεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα 
λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 
2. Εάν στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου συμμετείχαν δύο (2) ή περισσότεροι 
επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή πέντε 
χιλιάδων (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. 
 
 Διεγείρω: ξεσηκώνω συναισθηματικά, ερεθίζω, αρκεί η προσπάθεια του δράστη να 

διεγείρει  
 
 Υποκινώ: παρακινώ άλλους μέσα από ηγετικό ρόλο  
 
 Κακόβουλα: δόλια, με δόλο Α βαθμού, επιδιώκοντας να κάνει κακό πέρα από την 

προσβολή που ούτως ή άλλως γίνεται καθεαυτή 
 
 Προκαλεί: δημιουργεί σε άλλους την απόφαση, δεν προσπαθεί απλώς να υποβάλλει 

την ιδέα 
 
 Δημόσια: με τρόπο ώστε να γίνεται η πράξη ταυτόχρονα αντιληπτή από αόριστο 

αριθμό προσώπων, μη προσδιορισμένων από πριν ατομικά 
 
 Προτρέπω: παροτρύνω, προσπαθώ να προκαλέσω την απόφαση, προσπαθώ να πείσω 

ή να ενισχύσω την ήδη ληφθήσα απόφαση 
 
 Επιδοκιμάζω: δικαιολογώ, έστω και απλώς, προβάλλω δημόσια  
 
 Ευτελίζω: μεταβάλλω στο χειρότερο με λόγια ή με σωματικές κινήσεις που επιδρούν 

σε σύμβολα που σχετίζονται με γεγονότα και έτσι μειώνω σε μεγάλο βαθμό τη 
σημασία του γεγονότος  

 
 
Τα εγκλήματα μίσους είναι εγκληματικές πράξεις που υποκινούνται από μεροληψία ή 
προκατάληψη προς συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. 
 
Ως εκ τούτου, ένα έγκλημα μίσους περιλαμβάνει δύο διακριτά στοιχεία: 
• Είναι μια πράξη που συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο και 
• Κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, ο δράστης ενεργεί βάσει της προκατάληψης. 
 
Έτσι, ο δράστης ενός εγκλήματος μίσους επιλέγει το θύμα με βάση τη συμμετοχή του ή 
την θεωρούμενη συμμετοχή του σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Όταν το έγκλημα 
περιλαμβάνει υλικές ζημίες, η ιδιοκτησία στην οποία εκδηλώθηκε η βίαιη συμπεριφορά 



έχει επιλεγεί λόγω της σύνδεσής της με μια ομάδα θυμάτων. Στόχοι της επίθεσης μπορεί 
να είναι: χώροι λατρείας, κέντρα μίας κοινότητας, οχήματα ή σπίτι μίας οικογένειας που 
διαφοροποιείται ως προς κάποιο χαρακτηριστικό από τους θύτες, που αποτελεί και το 
αίτιο της προκατάληψης των τελευταίων. 
Η προκατάληψη κυρίως προέρχεται από προεγκατεστημένες αρνητικές γνώμες ή 
μισαλλοδοξίες ή μίσος που στρέφεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Η ομάδα πρέπει να 
μοιράζεται ένα κοινό χαρακτηριστικό το οποίο είναι αμετάβλητο ή θεμελιώδες, όπως η 
«φυλή», η εθνικότητα, η γλώσσα, η θρησκεία, η εθνότητα, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Η κύρια διαφορά μεταξύ εθνικότητας 
και εθνότητας είναι ότι στην πρώτη το σύνολο προσώπων που συνδέονται με το στοιχείο 
της κοινής καταγωγής έχουν ήδη αναπτύξει μεταξύ τους το στοιχείο της εθνικής 
συνείδησης, ενώ στην εθνοτική τα πρόσωπα μποράζονται κοινά χαρακτηριστικά όπως η 
προέλευση, η ενδυμασία, οι ιστορικές συνήθειες, δεν έχουν φτάσει όμως τα μέλη της 
ομάδας αυτής να έχουν διαμορφώσει εθνική συνείδηση, δηλαδή να θεωρούν μεταξύ τους 
ότι αποτελούν ξεχωριστό έθνος απέναντι στα άλλα ήδη υπάρχοντα. 
 
Οι προκαταλήψεις στις μορφές των εγκλημάτων μίσους ποικίλλουν. Τα θύματα στα 
εγκλήματα μίσους μπορεί να στοχοποιούνται λόγω της «φυλής» τους, της θρησκείας, του 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλους παράγοντες. Τα άτομα με διανοητικές ή 
σωματικές αναπηρίες ή οι μετανάστες είναι συχνά στόχοι των εγκλημάτων μίσους. 
Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το κίνητρο για ένα έγκλημα μίσους μπορεί να 
αναμιχθεί με άλλους παράγοντες, έτσι, ένα έγκλημα μπορεί να έχει σαν κίνητρο όχι μόνο 
το ρατσισμό αλλά και οικονομικά οφέλη. Ένα έγκλημα μίσους δεν είναι απαραίτητο να 
αφορά το “μίσος” καθεαυτό. Οποιοδήποτε όμως έγκλημα διαπράσσεται με κίνητρο την 
προκατάληψη θεωρείται έγκλημα μίσους. 
Εγκλήματα μίσους μπορεί να διαπράττονται από ανθρώπους που δεν έχουν ιστορικό 
δραστηριοτήτων που να σχετίζονται με κίνητρο την προκατάληψη ή άλλων μορφών 
εγκληματικής συμπεριφοράς. Παρά τη λαϊκή αντίληψη, τα εγκλήματα μίσους 
δεν διαπράττονται πάντα από μέλη ακροδεξιών ομάδων ή ιδεολογικά κινήματα. 
Για τους λόγους αυτούς, τα εγκλήματα μίσους είναι πολύ σύνθετα φαινόμενα που μπορεί 
να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν. 
 
 
 

Νομοθεσία για τα Εγκλήματα Μίσους 
 
Η νομοθεσία που ασχολείται με τα εγκλήματα μίσους μπορεί να πάρει πολλές μορφές, 
αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρεις νομοθετικές προσεγγίσεις.  
1) Η πρώτη μορφή είναι οι πράξεις που θεωρούνται ήδη εγκλήματα να οριστούν ως 
ξεχωριστά, πιο σοβαρά αδικήματα (“ουσιαστικές παραβάσεις”), εάν το θύμα επιλεγεί 
λόγω της συμμετοχής του σε μια προστατευμένη ομάδα. 
2) Η δεύτερη προσέγγιση είναι η επαύξηση της ποινής, όπου η κατηγορία πριν από την 
δίκη είναι η ίδια σαν να μην υπήρχε κανένα κίνητρο μίσους, αλλά το δικαστήριο πρέπει 
να επιβάλει υψηλότερη ποινή λόγω του κινήτρου, το οποίο προέκυψε από την 
προκατάληψη του θύτη που αποδείχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία, στοιχείο που 
θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας. 
3) Η τρίτη προσέγγιση περιλαμβάνει τη δημιουργία νόμων από τα κράτη που επιτάσσουν 



τη συλλογή δεδομένων για τα εγκλήματα μίσους χωρίς όμως να δημιουργούν νέα ποινικά 
αδικήματα. Τούτο γίνεται κυρίως για λόγους στατιστικής και για λόγους διαμόρφωσης 
της αντεγκληματικής πολιτικής του Κράτους και διαχείρισης των κονδυλίων του σε 
διάφορες μορφές επιδομάτων σε αδύναμες ομάδες. 
 
Οι νομοθεσίες που αφορούν τα εγκλήματα μίσους των κρατών μελών διαφέρουν 
σημαντικά όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ομάδων που θίγονται. Στην επικράτεια 
του Oργανισμού για την Ασφάλεια για την Ευρώπη, η νομοθεσία για τα εγκλήματα 
μίσους συνηθέστερα αναφέρεται σε εγκλήματα που υποκινούνται από την προκατάληψη 
απέναντι στα άτομα που στοχοποιούνται λόγω της συμμετοχής τους σε μια ομάδα που 
ορίζεται από τη «φυλή», τη θρησκεία, την εθνικότητα ή την εθνική προέλευση. Όλο και 
περισσότερο, οι νόμοι των εγκλημάτων μίσους των συμμετεχόντων κρατών αναφέρονται 
επίσης στο σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο και την αναπηρία. 
 
Πρώτη Υπόθεση Εργασίας 
 
 Τη νύχτα της 7ης Αυγούστου 2007 τέσσερις νεαροί άνδρες, δύο εκ των οποίων ήταν 
ανήλικοι, είδαν έναν άγνωστο με μη Σλαβική εμφάνιση να περπατά σε έναν κεντρικό 
δρόμο στο Ομσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι τέσσερις άνδρες επιτέθηκαν και 
σκότωσαν τον ξένο χτυπώντας τον στο κεφάλι και το σώμα με ένα μεταλλικό σωλήνα και 
γυάλινα μπουκάλια. Η φίλη του ενός από τους κατηγορουμένους κατέγραψε τη 
δολοφονία σε βίντεο με ένα κινητό τηλέφωνο. Αμέσως μετά τη θανάσιμη επίθεση, ένας 
από τους κατηγορούμενους επιτέθηκε σε ακόμη ένα άτομο με μη Σλαβική εμφάνιση, 
αλλά το δεύτερο θύμα διέφυγε.  
Όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονία η οποία διαπράχθηκε από μια 
ομάδα ατόμων από προηγούμενη συμφωνία και προκλήθηκε από μίσος και εχθρότητα 
κατά εθνικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος του οικείου Ποινικού Κώδικα. 
Ο κατηγορούμενος ο οποίος επιτέθηκε στο δεύτερο θύμα βρέθηκε επίσης ένοχος για εκ 
προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης, η οποία διαπράχθηκε από λόγους εθνικού 
μίσος ή εχθρότητας (άρθρο 115 παράγραφος 2β του Ποινικού Κώδικα). Στην επιβολή 
ποινών, το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ότι οι κατηγορούμενοι άξιζαν επιείκεια, και με 
την κρίση του δικαστηρίου διαγνώστηκε η προκατάληψη ως κίνητρο των εγκλημάτων.  
 
Σχόλια που πρέπει να γίνουν με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τη 
νομική τους αντιμετώπιση 
Α) Εθνολογική Εμφάνιση 
Β) Μή συμμετοχή του Θύματος στην ομάδα του Δράστη 
Γ) Εμμονή του δράστη   
Δ) Η Βιντεοσκόπηση της σκηνής της επίθεσης του δράστη 
 
1) Η εθνολογική εμφάνιση του θύματος σε σχέση με εκείνη του δράστη σε συνδυασμό με 
την παντελή έλλειψη γνωριμίας του με το θύμα αποτελεί εμφανή ένδειξη προκατάληψης 
του δράστη απέναντι στο θύμα.  
2) Τούτη η προσέγγιση των θυμάτων από το θύτη προκύπτει όχι από τη συμμετοχή του 
θύματος σε συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα αλλά από τη μη συμμετοχή του στην ομάδα 
με την οποία ταυτίζεται ο δράστης ή ανήκει σε αυτήν. Επομένως, η διαφορετικότητα δεν 



σχετίζεται με προηγούμενη θετική ενέργεια του θύματος (συμμετοχή σε ομάδα, 
δραστηριότητα μέσα από αυτή) αλλά με τη μη εκδήλωση θετικής ενέργειας που θα ήταν 
αρεστή στο δράστη.  
3) Η εμμονή του δράστη σε επιθετική δράση εναντίον άλλου θύματος αφού 
ολοκληρώθηκε προηγούμενη σε πρόσωπο που ήδη θυματοποιήθηκε καταδεικνύει ότι οι 
εκδηλώσεις επίθεσης με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά αποτελούν υπόδειγμα δράσης 
εναντίον άλλων συνανθρώπων. Συνεπώς, πρόκειται για στοιχείο προσωπικότητας του 
δράστη που έχει εγκατασταθεί σε αυτόν, σε βαθμό ώστε τούτο να τον χαρακτηρίζει. 
4) Η βιντεοσκόπηση της επίθεσης καταδεικνύει την επιθυμία της υπόμνησης της 
επίθεσης προκειμένου να διαδοθεί και να γίνει επευφημία της βίας που προήλθε από 
κίνητρα προκατάληψης. 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ 
 
Συνήθως οι δράστες των εγκλημάτων μίσους χρησιμοποιούν σημεία και σύμβολα για να 
υποδηλώσουν τη σχέση τους με μία ακροδεξιά ή εθνικιστική ιδεολογία. Ενώ λοιπόν η 
σβάστικα και άλλα σύμβολα των Ναζί είναι γνωστά στους πιο πολλούς, υπάρχουν πάρα 
πολλά άλλα σύμβολα τα οποία δεν είναι άμεσα εμφανή σε κάποιον εκτός της 
συγκεκριμένης ομάδος. Αυτά συμπεριλαμβάνουν αριθμητικές ακολουθίες, οι οποίες 
παραπέμπουν σε γράμματα του αλφαβήτου ή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που 
αντιπροσωπεύουν ομάδες μίσους. Μπορούν επίσης να αποτελούνται από αφηρημένα 
σχέδια ή μηνύματα τα οποία ίσως να μην είναι εμφανώς συνδεόμενα με κάποια 
προκατάληψη. Για αυτό το λόγο, οι διωκτικές αρχές μπορεί να βοηθηθούν από ειδικά 
αποδεικτικά στοιχεία σε πιθανές υποθέσεις εγκλημάτων μίσους που σχετίζονται με τέτοια 
σύμβολα. Κατά συνέπεια, οι έρευνες στο διαδίκτυο και η συμβουλευτική επικοινωνία με 
ειδικούς στα πλαίσια της αστυνομικής έρευνας θα βοηθούσε στην ταυτοποίηση πιθανού 
κινήτρου προκατάληψης στο δράστη.  
 
Αν γίνει αντιληπτό ότι τέτοια σύμβολα, τα οποία υποδηλώνουν κίνητρο προκατάληψης 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση του αδικήματος, τα ειδικά αποδεικτικά στοιχεία που 
φανερώνουν το νόημα αυτών των συμβόλων πρέπει να απαιτηθούν. Ειδικοί για να 
καταθέσουν μπορούν να αναζητηθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών ή άλλες Αρχές, ενώ 
κοινωνικές οργανώσεις διαθέτουν στο διαδίκτυο τράπεζες πληροφοριών με τέτοια σημεία 
και σύμβολα π.χ. η Anti-Defamation League και η Nigdy Wiecej.   
 
 
 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ 
Παρά το γεγονός ότι τα εγκλήματα μίσους πιο συχνά θεωρούνται ως επιθέσεις κατά 
μελών μειονοτήτων, αυτό δεν είναι πάντα ο κανόνας. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, 
μερικά εγκλήματα μίσους περιλαμβάνουν επιθέσεις μειονοτήτων σε άλλες μειονότητες, 
και μερικές φορές μειονότητας εναντίον πλειοψηφίας. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε 
χώρους όπου τα μέλη μίας μειονότητας αποτελούν την πλειοψηφία σε εκείνη την περιοχή. 
Μερικές συνθήκες που μπορεί να είναι ενδεικτικές ενός εγκλήματος μίσους είναι: 
 



• Η «φυλή», η θρησκεία, η εθνικότητα / εθνική καταγωγή, η αναπηρία, το φύλο ή ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός του θύματος, όταν διαφέρει από εκείνο του δράστη 
• Το θύμα είναι μέλος μιας ομάδας που είναι συντριπτικά μικρότερη σε πληθυσμό από τα 
μέλη της άλλης ομάδας στην περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό 
• Το θύμα είναι μέλος μιας κοινότητας που συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους περιοχές 
και δέχθηκε επίθεση κατά την εγκατάλειψη του τομέα 
• Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας εισβολής από τα μέλη της πλειοψηφίας 
σε μια περιοχή που κατά κύριο λόγο κατοικείται από τα μέλη των μειονοτήτων 
• Το θύμα είναι μέλος μιας μειονότητας που δέχεται επίθεση από τα μέλη μιας 
διαφορετικής ομάδας του πληθυσμού και 
• Υπάρχει ιστορικό εχθρότητας μεταξύ της ομάδας της οποίας το θύμα είναι μέλος και 
αυτή του δράστη. 
 
Χαρακτηριστικά του θύματος που μπορεί να είναι δείκτες εγκλημάτων μίσους 
αποτελούν: 
• Το θύμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διαφορετικό» από τους επιτιθέμενους και, συχνά, 
από την πλειοψηφία της κοινότητας, από παράγοντες όπως η εμφάνιση, η ενδυμασία, η 
γλώσσα ή η θρησκεία 
• Το θύμα είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα, όπως ένας θρησκευτικός ηγέτης, 
ακτιβιστής για τα δικαιώματα ή δημόσιος εκπρόσωπος, σε μια κοινότητα που έχει 
αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες διακρίσεις 
και 
• Το θύμα ήταν φίλος ή σύζυγος με ένα μέλος μιας μειονοτικής ομάδας. 
 
 
ΤΥΠΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
 
Τι είδους Ακίνητα μπορεί να αποτελούν στόχο; 
 
Οι δείκτες που μπορούν να εντοπίζονται σε επιθέσεις κατά ιδιοκτησίας που υποδεικνύουν 
κίνητρα προκατάληψης είναι οι εξής:  
• Η σημασία ενός συγκεκριμένου κτιρίου ή της θέσης του στην κοινότητα. 
• Το ακίνητο που στοχοποιήθηκε έχει θρησκευτική ή άλλη συμβολική σημασία για μια 
συγκεκριμένη κοινότητα, όπως μια εκκλησία ή συναγωγή, ένα νεκροταφείο, ή ένα 
μνημείο προς τιμήν πεσόντων ή που αντανακλά τα ιστορικά στοιχεία μιας κοινότητας 
• Το ακίνητο που στοχοποιήθηκε συνιστά κέντρο της κοινωνικής ζωής μίας κοινότητας με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ένα σχολείο, ένα κέντρο κοινωνικών εκδηλώσεων ή 
κατάστημα μιας συγκεκριμένης ομάδας 
• Το ακίνητο που στοχοποιήθηκε είναι διαφορετικό από τα γύρω ακίνητα, επειδή ανήκει ή 
χρησιμοποιείται από μέλη μιας συγκεκριμένης κοινότητας 
και 
• Το ακίνητο που στοχοποιήθηκε αποτέλεσε το αντικείμενο προηγούμενων παρόμοιων 
επιθέσεων. 
 
 
 



Δεύτερη Υπόθεση Εργασίας 
 
Σε σταθμό του Μετρό του Άμστερνταμ δύο άντρες περίμεναν το μετρό, όταν τους 
πλησίασε ο δράστης και τους ρώτησε εάν ήταν ομοφυλλοφιλοι. Όταν τούτο του το 
επιβεβαίωσαν, ο δράστης προχώρησε σε ένα υποτιμητικό σχόλιο για τους 
ομοφυλλόφιλους με τη δήλωση “Θα σας δείξω εγώ τί τους κάνουμε εμείς στους 
ομοφυλλόφιλους”. Ο κατηγορούμενος χτύπησε με γροθιά έναν από τους άντρες και 
έπειτα όρμησε χτυπώντας στο κεφάλι τον άλλο.Τελικά έφτασε στο σημείο του συμβάντος 
η Αστυνομία, πλην όμως ο δράστης ήταν προσβλητικός στα αστυνομικά όργανα και 
αντιστάθηκε με βία στη σύλληψή του. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
πρόληψη στον Ολλανδικό Ποινικό Κώδικα για εγκλήματα μίσους ο δικαστής κατά την 
επιμέτρηση της ποινής έλαβε υπόψιν του τις ειδικές συνθήκες της υπόθεσης, και με βάση 
τις δηλώσεις και τις προβολές που έγιναν από τον κατηγορούμενο, που φανερώνουν το 
κίνητρο προκατάληψης του, ο δικαστής του επέβαλλε την ανώτατη ποινή. 
 
Ακολουθούν σχόλια και σημεία που καταδεικνύουν τα εγκλήματα μίσους 
 
Α) Σχόλια 
 
Στην Υπόθεση Εργασίας μας, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι τα δύο θύματα 
στοχοποιήθηκαν για επίθεση από το δράστη επειδή παραδέχτηκαν ότι ήταν 
ομοφυλλόφιλοι και αναγνώρισε την πιθανότητα αποσταθεροποίησης της κοινωνίας από 
τέτοια βία.  
 
 
Β) Σημεία που υποδεικνύουν εγκλήματα μίσους 
 

1) Συνθήκες που συνδέονται με το θύμα: Ένα πρόσωπο ανήκει σε μια ομάδα 
μειονότητας (πχ εθνική, θρησκευτική, φυλετική) ή το θύμα σχετίζεται με ένα πρόσωπο 
που ανήκει σε μια μειονότητα ή υποστηρίζει μία τέτοια μειονότητα. 

2) Συνθήκες που συνδέονται με τον στόχο του εγκλήματος: Σε μία υπόθεση 
προσβολής ιδιοκτησίας, αυτό συμπεριλαμβάνει τη γενικότερη λειτουργία του χώρου της 
προσβολής της ιδοκτησίας (πχ ως χώρου λατρείας, κοιμητηρίου ή χώρου συγκέντρωσης 
μιας συγκεκριμένης εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας). 

3) Συνθήκες που συνδέονται με το δράστη: συμπεριφορά η οποία είναι γνωστή στις 
διωκτικές αρχές ότι σχετίζεται με οργανωμένες ομάδες μίσους. Ο δράστης μπορεί να είχε 
εμπλακεί προηγουμένως με περιστατικά τέτοιου είδους ή να είναι μέλος μιας 
οργανωμένης ομάδας μίσους.  

4) Η συμπεριφορά του δράστη: Σχόλια, χειρονομίες, γραπτές δηλώσεις (που 
συμβαίνουν είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της εγκληματικής πράξης), σημεία, σύμβολα, 
γκράφιτι και σχέδια του τόπου του εγκλήματος.  

5) Συνθήκες του χρόνου και του τόπου του εγκλήματος: Για παράδειγμα το 
περιστατικό συνδέεται με μία εορτή ή μία ημερομηνία σημαντική για την ομάδα των 
θυμάτων, ορισμένες εγκληματικές πράξεις έχουν ήδη λάβει χώρα στο ίδιο σημείο, το 
σημείο του εγκλήματος είναι γενικώς γνωστό ή εκλαμβάνεται σαν ένας χώρος που 
συνδέεται με μία συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα.  



6) Το θύμα ή οι μάρτυρες του εγκλήματος το εκλαμβάνουν σαν έγκλημα με κίνητρο 
την προκατάληψη. 
 
Η λίστα με τους δείκτες προκατάληψης έχει φτιαχτεί για απλή υποβοήθηση των 
ερευνητών να ακολουθήσουν κάθε γραμμή έρευνας που μπορεί να υποδηλώνει ότι έχει 
συμβεί ένα έγκλημα μίσους.  
 
 

Α) Θρησκευτικό μίσος  
  
Ο κατηγορούμενος είχε επιδείξει στο παράθυρό του μία αφίσα που προμηθεύτηκε από το 
Εθνικό Κόμμα της Βρετανίας, του οποίου ήταν μέλος, η οποία έδειχνε τους Δίδυμους 
Πύργους να έχουν πάρει φωτιά. Η εικόνα συνοδευόταν από τις λέξεις ‘Έξω το Ισλάμ από 
τη Βρετανία- Προστατέψτε τους Βρετανούς’. Σαν αποτέλεσμα, καταδικάστηκε για 
εχθρότητα εναντίον μίας θρησκευτικής ομάδας.  
Ο ίδιος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης 
είχε παραβιαστεί.  
Το Δικαστήριο (ΕΔΔΑ) κήρυξε την αίτηση απαράδεκτη. Διαπίστωσε ότι μια τέτοια 
γενική, σφοδρή επίθεση εναντίον μιας θρησκευτικής ομάδας, που συνδέει την ομάδα ως 
σύνολο με μια σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια, ήταν ασύμβατη με τις αξίες που 
διακηρύσσονται και διασφαλίζονται από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
και πιο συγκεκριμένα την ανεκτικότητα, κοινωνική ειρήνη και την μη διάκριση. Το 
Δικαστήριο επομένως έκρινε ότι η επίδειξη της αφίσας στο παράθυρό του συνιστούσε 
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 17 της Σύμβασης, (απαγόρευση της κατάχρησης των 
δικαιωμάτων) και ότι εκείνος δεν μπορούσε, επομένως, να επιζητά την προστασία του 
άρθρου 10 της Σύμβασης (ελευθερία της έκφρασης). 
 
 
Β) Η ποινικοποίηση της άρνησης γενοκτονίας συνιστά παραβίαση της 
ελευθερίας έκφρασης 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης καταδίκασε την Ελβετία για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, επειδή οι 
αρχές καταδίκασαν τον ηγέτη του Τουρκικού εργατικού κόμματος Doğu Perinçek το 
2007 πρωτόδικα για άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων.  O Perincek αφού 
εξάντλησε τα εσωτερικά ένδικα μέσα που προβλεπόταν στην Ελβετική έννομη τάξη, το 
2008 προσέφυγε ενώπιον του ΕΔΔΑ. Ο Ντογού Περιντσέκ είχε χαρακτηρίσει δημοσίως 
σε συνέδριο την γενοκτονία των Αρμενίων «διεθνές ψέμα». 
 
Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κ. Περιντσέκ, υποστηρίζοντας ότι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία δεν είχε διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων το 1915, δεν 
υπέπεσε σε παραβίαση της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ΕΔΔΑ 
εξήγησε στο σκεπτικό του ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο κ. Περιντσέκ διατυπώθηκαν 
μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του δικαιώματος να συζητούνται ανοικτά 
θέματα ευαίσθητα, όπως το γεγονός που χαρακτηρίσθηκε μεταγενέστερα, όπως 
σημειώνει, γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. 



 
Γενοκτονία, ένας μη επακριβώς νομικά καθορισμένος όρος 
 
Διευκρινίζοντας ότι το Δικαστήριο δεν κλήθηκε να αποφανθεί για την ορθότητα του 
νομικού όρου «γενοκτονία των Αρμενίων», οι πλειοψηφούντες δικαστές σημειώνουν 
στην απόφαση τους, ότι ο όρος «γενοκτονία αποτελεί μία μη επακριβώς νομικά 
καθορισμένη έννοια και ότι η ιστορική έρευνα για το θέμα είναι ακόμη ανοικτή. 
 
Στην απόφαση του το Δικαστήριο σημειώνει ακόμη ότι τα κράτη που έχουν αναγνωρίσει 
επισήμως την γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους δεν έχουν κρίνει αναγκαίο 
να θεσπίσουν νόμους, με βάση τους οποίους θα μπορούσαν να επιβάλλονται ποινικές 
κυρώσεις σ΄ όσους υποστηρίζουν το αντίθετο. 
 
Ένας από τους κύριους στόχους της ελευθερίας της έκφρασης, είναι η προστασία των 
απόψεων της μειοψηφίας σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, καταλήγει η απόφαση του 
Δικαστηρίου. 
 
 
 

Apology of violence and incitement to hostility 
Sürek (no.1) v. Turkey 
8 July 1999 (Grand Chamber) 
 
Ο προσφεύγων ήταν ιδιοκτήτης μίας εβδομαδιαίας εφημερίδας που δημοσιεύσε 
γράμματα δύο αναγνωστων τα οποία κατηγορηματικά καταδίκαζαν τις στρατιωτικές 
ενέργειες των αρχών στα νοτιο-ανατολικά της Τουρκίας και κατηγορώντας αυτές για 
βίαιη καταστολή του κουρδικού λαού στον αγώνα τους για ανεξαρτησία και ελευθερία. Ο 
προσφεύγων καταδικάστηκε για “διάδοση προπαγάνδας έναντι του αδιαίρετου του 
κράτους και προκαλώντας εχθρότητα και το μίσος μεταξύ των ανθρώπων”. 
Διαμαρτυρήθηκε ότι το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης είχε παραβιαστεί. 
Το Δικαστήριο (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 (ελευθερία 
έκφρασης). 
Σημείωσε ότι οι επίδικες επιστολές κατέληξαν να είναι έκκληση σε αιματηρή εκδίκηση 
και ότι 
ένας από αυτούς είχε αναφέρει ονομαστικά συγκεκριμένα πρόσωπα, ξύπνησε το μίσος γι΄ 
αυτούς και τα εξέθεσε σε κίνδυνο πιθανής σωματικής βίας. Παρά το γεγονός ότι ο 
προσφεύγων δεν είχε προσωπικά συσχετίσει τον εαυτό του με τις απόψεις που 
περιέχονται στις επιστολές, παρείχε ωστόσο στους συγγραφείς τους μία διέξοδο για την 
υποδαύλιση του μίσους και της βίας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, ως ιδιοκτήτης της 
εφημερίδας, ήταν αντιπροσωπευτικά υπόλογος για το συντακτικό και δημοσιογραφικό 
προσωπικό της εφημερίδας που αναλάμβανε τη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών 
στο κοινό, η οποία έλαβε ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε καταστάσεις συγκρούσεων και 
εντάσεων. 
 
 
 



3. Τα εγκλήματα μίσους μέσα από τα δυο μοντέλα που έχουν επικρατήσει 
στις εθνικές νομοθεσίες   
 
Η χρήση της λέξης ‘μίσος’ μπορεί να οδηγήσει λανθασμένα τους ανθρώπους στη σκέψη 
ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να μισεί το θύμα ή την ομάδα του θύματος για να θεωρείται 
η αξιόποινη πράξη έγκλημα μίσους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο παράγοντας που καθιστά 
ένα συνηθισμένο έγκλημα σε έγκλημα μίσους είναι ότι η επιλογή του θύματος από το 
δράστη βασίζεται σε μια προκατάληψη σχετικά με την ομάδα στην οποία ανήκει το θύμα. 
Έτσι ο όρος ‘εγκλήματα που υπαγορεύονται από προκατάληψη’ χρησιμοποιείται 
παράλληλα με τον όρο ‘εγκλήματα μίσους’. Ο όρος “προκατάληψη” ή “διάκριση” μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει ότι τα εγκλήματα μίσους είναι μια ακραία 
μορφή διακρίσεων. Οι νόμοι που αφορούν τα εγκλήματα μίσους χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία για να ορίσουν τα κίνητρα που υπαγορεύονται από προκατάληψη 
και δεν χρησιμοποιούν πάντα τη λέξη μίσος. Ορισμένοι νόμοι παραπέμπουν σε κίνητρα 
με εχθρα. Αλλοι δεν παραπέμπουν σε οποιαδήποτε συναισθηματική κατάσταση του 
κατηγορουμένου, αλλά απλώς τιμωρούν πράξεις, όπου το θύμα επιλέγεται εξαιτίας των 
χαρακτηριστικών της ομάδας του. Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την 
καταδίωξη των εγκλημάτων μίσων καθορίζονται από το νόμο, δηλαδή από το “μοντέλο 
της εχθρότητας” ή το μοντέλο της “επιλεκτικής διάκρισης” που υιοθετούνται στις 
εθνικές νομοθεσίες.  
Πριν τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων ο εισαγγελέας εξετάζει εάν οι 
σχετικές διατάξεις του νόμου απαιτούν την απόδειξη μίσους ή εχθρότητας από την 
πλευρά του κατηγορουμένου ή εάν οι διατάξεις του νόμου απαιτούν μόνο ότι ο 
δράστης στοχοποίησε ένα άτομο εξαιτίας της πραγματικής ή φερόμενης σύνδεσής 
του με μία συγκεκριμένη ομάδα. Αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις είναι 
γνωστές ως ‘μοντέλο εχθρότητας’ και ως ‘μοντέλο επιλεκτικής διάκρισης’ της 
νομοθεσίας, αντίστοιχα. Το δεύτερο υιοθετεί μία αντικειμενική προσέγγιση, καθώς η 
Δίωξη απαιτεί μόνο ότι ο κατηγορούμενος επέλεξε το θύμα εξαιτίας της συμμετοχής του 
σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι, η επιλογή του θύματος δεν απαιτεί την ύπαρξη 
αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων εκ μέρους του δράστη προς ένα άτομο ή μία 
ομάδα. Με πιο απλά λόγια, το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι: το θύμα 
επιλέχθηκε λόγω της ομαδικής του ταυτότητας, π.χ φυλή, εθνότητα ή θρησκεία, και όχι 
εάν ο δράστης μισούσε την ομάδα που στοχοποίησε. Επομένως, το μοντέλο αυτό θα 
εφαρμοζόταν για παράδειγμα εάν ο δράστης ομολογούσε ότι στοχοποίησε ένα μετανάστη 
από την πεποίθηση ότι οι μετανάστες δε θα ανέφεραν το έγκλημα στην αστυνομία, λόγω 
της παράνομης παραμονής τους στη χώρα.  
Αντίθετα, το μοντέλο εχθρότητας υιοθετεί μία πιο υποκειμενική προσέγγιση η οποία 
μερικές φορές απαιτεί την ύπαρξη επιπρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων εχθρότητας 
προς την ομάδα του θύματος. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην απολογία του 
δράστη ότι επιθυμεί την αποχώρηση όλων των μεταναστών από τη χώρα του επειδή 
καταλαμβάνουν δουλειές από τους πολίτες της χώρας του ή στη χρήση ξενοφοβικών 
απειλών που κατευθύνθηκαν στο θύμα. Σε ορισμένες νομοθεσίες οι διατάξεις για τα 
εγκλήματα μίσους εμμέσως προβλέπουν να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την 
ανάδειξη της εχθρότητας, πχ αν εκστομίστηκαν απειλές εναντίον του θύματος κατά τη 
διάρκεια της επίθεσης, χωρίς την ανάγκη να συνάγονται κίνητρα εχθρότητας από τέτοιες 
ενέργειες.  



 
Τρίτη υπόθεση εργασίας με βάση την Ελληνική νομολογία 
 
Οι τριάντα εννέα (39) κατηγορούμενοι ενώ αποτελούσαν μέλη του αγήματος που 
συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2010, στην Αθήνα εξέφρασαν δημοσίως 
ιδέες προσβλητικές κατά ομάδας προσώπων λόγω της εθνικής τους καταγωγής και 
συγκεκριμένα, μετά την αποχώρησή τους από την εξέδρα των επισήμων στην πλατεία 
Συντάγματος και ενώ συνέχιζαν την πορεία τους σε συγκροτημένο σχηματισμό και με 
βηματισμό παρέλασης επί των οδών Πανεπιστημίου και Αγ. Κωνσταντίνου, ανέκραξαν 
όλοι μαζί, ενώπιον των θεατών της παρέλασης τις εξής φράσεις: «Έλληνας γεννιέσαι, δεν 
γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», «Τους λένε Σκοπιανούς, τους 
λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου θα ράψω με δέρματα από αυτούς», «Θα γίνει μακελειό, 
μετά θα εκδικηθώ, όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό.  
 
Η απόφαση του δικαστηρίου 
 Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 927/1979 της 22/28 Ιουνίου 1979 (ΦΕΚ Α` 139) 
"Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις" : «Όστις 
δημοσίως, είτε προφορικώς είτε διά του τύπου ή διά γραπτών κειμένων ή 
εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου, εκφράζει ιδέας προσβλητικάς κατά προσώπου 
ή ομάδος προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των, τιμωρείται με 
φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή χρηματικήν ποινήν ή και δι' αμφοτέρων των ποινών 
τούτων», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.1419/1984, «Όπου στο Ν.927/1979 "περί 
κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις" αναφέρεται η 
φυλετική ή εθνική καταγωγή, προστίθεται και η περίπτωση "του θρησκεύματος"». 
Εξάλλου, σύμφωνα με το την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.2910/2001, «Οι πράξεις που 
περιγράφονται στα άρθρα 1 έως 3 του Ν. 927/1979 διώκονται αυτεπαγγέλτως.». Με την 
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 2 του Ν.927/79 τιμωρείται η δημόσια έκφραση 
προσβλητικών ιδεών κατά προσώπων λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής, με 
τρόπο πρόσφορο να διαταράξει τη δημόσια ειρήνη και τη δημόσια ασφάλεια δικαίου. Ως 
φυλετική καταγωγή νοείται η καταγωγή ατόμου από κάποια φυλή του ανθρώπινου 
γένους, ως μία από τις υποδιαιρέσεις αυτού, με κυριότερα διακριτικά γνωρίσματα το 
χρώμα του δέρματος, τις τρίχες της κόμης και το σχήμα του κρανίου, ενώ ως εθνική 
καταγωγή νοείται η εθνικότητα, η καταγωγή δηλαδή του ατόμου από κάποιο έθνος, το 
οποίο είναι σύνολο ανθρώπων που συνδέονται πνευματικά και ψυχολογικά μεταξύ τους, 
με κοινό ιστορικό παρελθόν, κοινά στοιχεία πλουτισμού και κοινά ιδεώδη και έχουν επί 
το πλείστον κοινή γλώσσα. Το έννομο αγαθό που προστατεύεται με την ως άνω διάταξη 
του Ν.927/1979 (αλλά και εν γένει όλου του νόμου) είναι το δικαίωμα κάθε Έλληνα και 
μη πολίτη, που βρίσκεται (πάντως) στην Ελλάδα, για ισότητα μεταχειρίσεως και 
αποφυγή φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων ή άλλως το δικαίωμα να 
διαβιώνει κανείς στην Ελλάδα χωρίς διακρίσεις εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή 
της θρησκείας του. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος πληρούται με μόνη τη 
δημόσια έκφραση και εκφορά ιδεών για πρόσωπα, που έχουν ως λόγο και συνδέονται με 
τη φυλετική ή εθνική καταγωγή τους και είναι παράλληλα προσβλητικές, ενώ 
υποκειμενικά απαιτείται δόλος ο οποίος συνίσταται στη γνώση και θέληση των στοιχείων 
της αντικειμενικής υποστάσεως (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 3/2010, ΠοινΔικ 2010, σελ. 533, Γ. 
Αποστολάκη, «Η ποινική καταστολή των φυλετικών, εθνικών και θρησκευτικών 



διακρίσεων», ΠοινΔικ 2002, σελ. 1188, Ι. Μοροζίνη, «Απαγόρευση διακρίσεων και 
ελευθερία της έκφρασης», ΠοινΧρ 2010, σελ. 446). 
 
 Ετσι, η ενδελεχής και προσεκτική επισκόπηση του περιεχομένου του ψηφιακού δίσκου, 
που προέρχεται από την εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» της 28-3-2010 (η λήψη του 
οποίου έχει γίνει από σταθερό σημείο, αριστερά όπως κινείται το άγημα) και 
συγκεκριμένα η παρατήρηση της κίνησης του στόματος όσων εκ των μελών του 
αγήματος διακρίνονται τα πρόσωπά τους, καταδεικνύει με απόλυτη βεβαιότητα ότι 
(τουλάχιστον) ο πρώτος και δεύτερος (από αριστερά) στην πρώτη σειρά του αγήματος, 
ήτοι οι   αναφωνούν συνθήματα, ενώ για τα λοιπά μέλη του αγήματος δεν υπάρχει η 
ίδια βεβαιότητα. Είναι δε τόσο το πάθος και η ένταση που αποτυπώνεται στα πρόσωπα 
των   κατά τη στιγμή που εκφωνούν το σύνθημα και τους καταγράφει η κάμερα που (και 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκονται στην πρώτη σειρά) αποκλείεται οι δύο αυτοί 
κατηγορούμενοι να μην εκφώνησαν, μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Ομονοίας, το 
σύνολο των συνθημάτων που εκφώνησε το άγημα και περιλαμβάνονται στο 
κατηγορητήριο, δηλαδή το «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα σου θα 
χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», «Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα ρούχα μου 
θα. ράψω με δέρματα από αυτούς», «Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, όταν θα 
προσκυνήσετε σημαία και σταυρό». Τα συνθήματα αυτά (κάποια από τα οποία είναι, 
πραγματικά, ανατριχιαστικά) συνιστούν δημόσια έκφραση (εφόσον έγιναν ενώπιον 
χιλιάδων ανθρώπων που παρακολουθούσαν την παρέλαση) προσβλητικών ιδεών και 
καταφρονητικών εκδηλώσεων κατά προσώπων λόγω της εθνικής τους καταγωγής και 
ειδικότερα σε βάρος των Αλβανών και Σκοπιανών. Και ενώ από κανέναν δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί ο πατριωτισμός των ατόμων, που συγκροτούν τις συγκεκριμένες μονάδες 
καταστολής, όμως αυτό δεν μπορεί να τους παρέχει ασυλία, καθώς ανήκουν σε σώματα 
ασφαλείας, γεγονός που δίνει μία πολλαπλασιαστική ισχύ στις επιπτώσεις που έχουν οι 
ενέργειές τους στο κοινωνικό σύνολο. Περαιτέρω, οι δύο κατηγορούμενοι   είναι βέβαιο 
ότι γνώριζαν πως τα εν λόγω συνθήματα ήταν ρατσιστικά και προσβλητικά για τα 
πρόσωπα που ανήκουν στις εθνικές ομάδες των Αλβανών και των Σκοπιανών και ήθελαν 
να περιέλθουν οι προσβλητικές αυτές εκδηλώσεις σε γνώση όλων των παρευρισκομένων 
στην παρέλαση. Παρέλκει, τέλος, να αναφερθεί ότι οι δύο ως άνω κατηγορούμενοι (6ος 
και 13ος), ενήργησαν κατά συναυτουργία, καθόσον συνέπραξαν στην παράβαση του 
άρθρου 2 του ν. 927/1979 (εκφωνώντας στον ίδιο χρόνο τα ίδια ρατσιστικά συνθήματα), 
έχοντας συναποφασίσει γι αυτή. Στο τελευταίο αυτό συμπέρασμα της συναπόφασης 
κατατείνει η βεβαιότητα (από τον τρόπο εκφοράς των συνθημάτων αλλά και την εν γένει 
δομή και εκπαίδευση των μονάδων αυτών) ότι τα συγκεκριμένα συνθήματα ήταν γνωστά 
στους κατηγορουμένους, δεν τα άκουγαν για πρώτη φορά και σίγουρα είχαν ξαναειπωθεί 
σε δοκιμαστικές παρελάσεις.  
 
Για τους λόγους αυτούς, κατά την πλειοψηφούσα γνώμη των μελών του Δικαστηρίου, θα 
πρέπει οι   ... (να κηρυχθούν ένοχοι για την πράξη της παράβασης του άρθρου 2 του ν. 
927/1979 κατά συναυτουργία, που τελέστηκε στην Αθήνα την 25-3-2010, καθόσον 
τέλεσαν την πράξη αυτή τόσο κατά τα αντικειμενικά όσο και κατά τα υποκειμενικά της 
στοιχεία.  
 
Σύμφωνα όμως με την άποψη ενός μέλους του Δικαστηρίου (του Ναυτοδίκη, ..., 



Πλοιάρχου Λ.Σ.) τα συμπεράσματα των τριών εκθέσεων εργαστηριακής εξέτασης (υπ  
αριθμ. πρωτ. .../14-6-2010 , υπ  αριθμ. πρωτ. .../6-7-2010 και υπ  αριθμ. 
πρωτ. .../.../...-ρκη΄/30-8-2010), ειδικά στο σημείο που αναφέρεται ότι «Η δε 
ομαδοποίηση των ομιλιών και η απόδοσή τους στους φερόμενους ως ομιλητές, έγινε 
κατά ελαφρά πιθανολόγηση » σε συνδυασμό με τις καταθέσεις στο ακροατήριο των 
Αστυνομικών   Εμπειρογνωμόνων  , οι οποίοι διενήργησαν τις ανωτέρω 
εργαστηριακές εξετάσεις (ότι δηλαδή δεν μπορούν 100% να αποκλείσουν την περίπτωση 
του ηχομοντάζ), δημιουργούν βάσιμες αμφιβολίες για το αν πράγματι οι ... ενώ 
πορεύονταν σε συγκροτημένο σχηματισμό και με βηματισμό παρέλασης επί των οδών 
Πανεπιστημίου και Αγ. Κωνσταντίνου, ως μέλη του αγήματος της .... ανέκραξαν ενώπιον 
των θεατών της παρέλασης τις φράσεις: «Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι ποτέ, το αίμα 
σου θα χύσουμε γουρούνι Αλβανέ», «Τους λένε Σκοπιανούς, τους λένε Αλβανούς, τα 
ρούχα μου θα. ράψω με δέρματα από αυτούς», «Θα γίνει μακελειό, μετά θα εκδικηθώ, 
όταν θα προσκυνήσετε σημαία και σταυρό», γενομένων δεκτών των ισχυρισμών τους, 
και συνεπώς πρέπει αμφότεροι οι 6ος και 13ος κατηγορούμενοι να κηρυχθούν αθώοι 
λόγω αμφιβολιών ως προς την τέλεση των στοιχείων της πράξης.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Τέταρτη Υπόθεση Εργασίας 
 
Ο Ντάλιμπορ ήταν ένας Σέρβος υπήκοος, ηλικίας 35 ετών, με νοητική στέρηση και 
κινητικά προβλήματα. Ζούσε με τη μητέρα του σε μία επαρχία της Κροατίας κοντά σε 
ένα σχολείο. Ορισμένα από τα παιδιά του σχολείου τον στοχοποιήσαν και τον 
κορόιδευαν. Έτσι, στην αρχή έγραφαν το όνομά του στο πεζοδρόμιο, έφτυναν στο 
παράθυρο του δωματίου του, κατέστρεφαν τις γλάστρες έξω από το σπίτι του ενώ 
ορισμένες φορές διέπρατταν και βιαιοπραγία σε βάρος του. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο 
να του προκαλέσουν εγκαύματα με αναμμένα τσιγάρα. Από τις επιθέσεις που δέχτηκε 
απέκτησε σύνδρομο καταδίωξης και φοβόταν να κυκλοφορήσει έξω. Η μητέρα του, ως 
κηδεμόνας του, απευθύνθηκε στην αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης, στον διοικητή της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και στον εισαγγελέα της επαρχίας. Το μόνο που κατάφερε 
είναι να αποσπάσει τη διαβεβαίωση του διευθυντή του ΑΤ της επαρχίας ότι θα φρόντιζε 
για αυξημένες περιπολίες στη γειτονιά τους. Επίσης, ο διευθυντής του σχολείου 
αρκέστηκε στις διαβεβαιώσεις για συστάσεις στους γονείς των μαθητών. Ο εισαγγελέας 
της περιοχής εξέφρασε την άποψη ότι λόγω της ανηλικότητας των δραστών δεν 
μπορούσε να λάβει δραστικά μέτρα. Αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης ήταν να 
κλιμακωθούν οι επιθέσεις σε βάρος του Ντάλιμπορ, αφού τα παιδιά της περιοχής τον 
χτύπησαν ρίχνοντάς τον πάνω σε μεταλλικά κιγκλιδώματα. Τελικά η υπόθεση έφτασε στο 
ΕΔΔΑ. Τα ενδιαφέροντα μέρη της υπόθεσης είναι τα εξής: 
 
 
Οι προσφεύγοντες δεν απέτυχαν να εξαντλήσουν τα εγχώρια ένδικα μέσα.  
Η ύπαρξη τέτοιων αποτελεσματικών ένδικων μέσων θα πρέπει να είναι επαρκώς σίγουρη 
όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, ώστε να είναι αυτά προσβάσιμα και ικανά να 
παρέχουν νόμιμη προστασία [§99 -100]. Το ζήτημα δεν αφορούσε την ατομική ευθύνη 
των γονέων των οποίων τα παιδιά εμπλέκονταν αλλά την έλλειψη επαρκούς κρατικής 
αντιμετώπισης σε πράξεις κακοποίησης από παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να διωχθούν 
ποινικά[§103], ενώ ζήτημα ατομικής ποινικής ευθύνης δεν τίθεται [§104]. Το κράτος 
απέτυχε να αποδείξει ότι είχε λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη δίωξη εκείνων των 
παιδιών που ήταν αρκετά μεγάλα ώστε να τους ασκηθεί δίωξη[§104]. 
 
Ουσιαστικά, το κράτος δεν είχε ξεκαθαρίσει ποια κρατική υπηρεσία θα μπορούσε να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για την αποτυχία να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και τα 
προτεινόμενα ένδικα μέσα δημοσίου δικαίου θα μπορούσαν να ασκηθούν μόνο κατά ένα 
δημόσιο αξιωματούχο ο οποίος είχε καθήκον να ενεργήσει με βάση το νόμο - και θα ήταν 
δύσκολο να εντοπιστεί ποιος ήταν αυτός ο δημόσιος αξιωματούχος [§107]. Η κατάσταση 
απαιτούσε την άμεση αντίδραση των κρατικών αρχών, και η Κροατία δεν είχε αποδείξει 
ότι οποιοδήποτε από τα ένδικα μέσα που ήταν διαθέσιμο θα είχε οδηγήσει σε μια τέτοια 
αντίδραση [§108]. 
  
 
Παράβαση του Άρθρου 3 και 8  
 
Το ΕΔΔΑ επανέλαβε ότι το άρθρο 3 απαιτεί τα κράτη να λάβουν μέτρα για να 



εξασφαλίσουν ότι τα άτομα δεν έχουν υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση και ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική 
προστασία των παιδιών και άλλων ευάλωτων ατόμων, συμπερλαμβανόμενης της λήψης 
εύλογων μέτρων για την πρόληψη της κακομεταχείρισης [ §138]. Το ΕΔΔΑ είχε 
επίγνωση ότι αυτό δεν θα πρέπει να επιβάλει μια αδύνατη ή δυσανάλογη επιβάρυνση για 
τις αρχές [§139], έτσι ώστε να μην χρειάζεται να γίνει αίτηση του Δικαστηρίου για να 
ληφθούν επιχειρησιακά μέτρα για κάθε πιθανό κίνδυνο κακομεταχείρησης.  
 
Η υπόθεση αυτή πρέπει να διακριθεί από την υποχρέωση του κράτους να προβεί σε 
λεπτομερή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων καθώς 
λίγες από τις πράξεις που καταγγέλθηκαν ανήλθαν σε ποινικό αδίκημα, δεδομένου ότι τα 
περισσότερα από τα παιδιά ήταν κάτω από την ηλικία ποινικής ευθύνης [§ 142]. Τα 
περιστατικά παρενόχλησης ήταν παρόλα αυτά ασυμβίβαστα με το άρθρο 3 [§142] και το 
κράτος είχε την υποχρέωση, έξω από τη σφαίρα του ποινικού δικαίου, να ανταποκριθεί 
σε μια κατάσταση βίας και της παρενόχλησης [§143]. 
  
Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είχαν πλήρη επίγνωση της 
συνεχιζόμενης παρενόχλησης του Dalibor [§146], αλλά απέτυχαν να λάβουν επαρκή 
μέτρα για να εξακριβώσουν την έκταση του προβλήματος και να αποτραπεί η περαιτέρω 
κακοποίηση[§147]. Το ΕΔΑΔ διαπίστωσε ότι: 
 
Κατά παράβαση του άρθρου 3, το κράτος παρέλειψε να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για 
την αποφυγή της κακοποίησης του Dalibor, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος τέτοιας 
κακοποίησης ήταν υπαρκτός και προβλέψιμος [§149]. 
 
Ομοίως, η Κροατία απέτυχε να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα και συναφή μέτρα για την 
προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής της Radmila [§153] κατά παράβαση του 
άρθρου 8.  
 
Δεδομένου ότι οι προσφεύγοντες δεν είχαν κανένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο που θα 
μπορούσαν να καταφύγουν για να αντιμετωπιστεί η κατάστασή τους, υπήρξε επίσης 
παραβίαση του άρθρου 13, που αφορά το δικαίωμα στην αποτελεσματική προσφυγή 
ενώπιον εθνικής αρχής [§167 -168]. 
Ο Dalibor και η Radmila έλαβαν από κοινού 11.500 ευρώ συν 4.706 ευρώ για δικαστικά 
έξοδα. 


