
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΧΘΕΣΙΣ
Ήκ· «ΰ σγμϊίου Νόμου «κερί κολασμού πράξεων η ένεργειών 

άκοσκοχουσών εις φυλετικά; διακρίσεις». -

Προς ιήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων t

Ή 'Ελλά;, έκιχυρώ::χσα Σιά τού Ν.Α. 494/1970 χήν έν 
Νέφ Τόρκη ΰκογραφείσαν την ιην Μαρτίου 19{>6 Διεθνή 
Σύμίασιν «κερί καταργήσεως χάσης μορφής φυλετικών δια
κρίσεων», άνέλαδε χήν ΰκοχρεωσιν οκως άφ όνος μεν κατα- 
ϊικάση πάσαν φυλετικήν διάκρισιν. άφ’ άχερο» δέ κ?οδή εις

μυο
λετικής διακρίσεως.

Έκ των διατάξεων τής Συμϊάσεως δεν έκηρεάζεταιή νο- 
•ν.θε'ίχ συμδεολημένων Κρατών-— Μελών ή άφορώσα είς την 
εθνικότατα. χά πολιτικά δικαιώματα ή χήν χολιτογράφητιν η 
οσάκις «αί’εριΰνται ϊΓ αΰτής ,ΰχδ Κράτους Μελό»; διαχρί- 

έίόζιοεσεις ή προτιμήσεις μεταξύ ΰχπχόων χαί μή ΰχη- 
χόων αΰχοΰ.

Διά τής ώ; άνω Συμδάσεως άναλαμδάνονται ΰχδ χών συμ- 
:εδλτηεένων ή χροσχωρονντων εις ταύτην Κρατών. a! ακόλου
θοι υποχρεώσεις: ' ... .

1) Νά μη προβαίνουν εις πράξεις η ένεργείας έχδηλού- 
α ; φυλετικήν διάκρισιν έναντι προσώπων η ομάδων προσώ

πων. Ή ΰχοχρέωσις χΰτη καλύπτεται διά τήν Χώρχν μας, 
».ατά δάςιν. ΰχδ χοΰ άρθρου 5 zap. 2 έϊάφ. πρώτον χαί ϊεΰτε- 
:ον χοΰ ΰυντάγματος. όοίζοντος ότι «πάντες ο! εύρ'.σχόμενοι 
εντός τής Ελληνικής "Επικράτειας απολαύουν απολύτου προ
στασίας τής ζοοήςι τής τιμής χαί τής έλευθερίας χων, άϊια- 
χοιτως έθνιχότητος. φυλής ή γλώσσης χαί θρη>σχευτιχών η 
πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις έχιτρέχονται είς τάς 
χεσιχτώσεις χάς χροδλεχομένας ΰχδ χοΰ διεθνούς δικαίου».

2) Νά χροδοΰν είς χήν λτύιν ειδικών χαί συγκεκριμένων 
μέτρων χρδς έξασφάλισιν ΰχερ φυλεχιχών ομάδων ή ατόμων 
άνηχόντων είς αΰτάς κλήρους χαί ίσης άχολαυσεως χών αν- 
θσωχίνων δικαιωμάτων χαί θεμελιωδών ελευθεριών, ώς είδι- 
χώτερον άναφέρονχαι αυται είς χδ άρθρον 5 χής Συμδάσεως. 
Καί έχί χής ΰχοχοεώσεως χαύχης δεν άχαιχεΐχαι ή ύχδ χής 
ΓΕλλά5ος λήφ·ς είϊ’.χών μέχοων χρδς έχ’χευς:ν χών άνωχέοω 
σχοχών χής Συμβάχεως. ϊ’.όχι χότεν ϊιά χοΰ χροα'ίαφερ-3εν- 
τχς άρ-3ρου 5 χοΰ Συ-/χάγμαχος. ό;ον χαί ίιά χών λο’.χών ϊ'.α- 
τάςεων αΰχοΰ zs.pl χρχαχαςίας χών άχομιχών χαί χο’.νωνιχών 
■ί-.χαιωμάχων. χαρέχεχα; χλ.ηρης ελευθερία χαί χοοτχα-ία είς 
οίνους άϊιαχρίχως χους εύο'.χχομενους ένχδς χής 'Είλληνιχής 
Έχιχραχείας. ά·;αγ·^ο::ζο·μένου, οδν χοίς ά/.λοις. χοΰ ί:χα:ώ- 
μαχος όχως εχαχχος ότιαζ~Λ~.ττ\ έλευ-3έρως χή·^ χροαωχ’.χόχτ,- 
χά χου χαί χυμμεχε·/τ, είς χήν χθ;νων:χήν, οίχονομ:χήν χαί χο- 
λ'.χιχήν ζωήν χής Χώοας. έφ’ όχον ίεν χροτίάλλε·. χά ϊίχαιώ- 
μαχα χών άλλων χαί ϊεν χαραβιάζει χδ Σΰνχαγμα ή χά χρη- 
ςχά ή-Sr,.

3) Νά άάαχφαλίτου'^ είς ζάτ.αα χους ΰχδ χήν ϊίχα'.οϊο- 
αίαν χων χελοΰνχας χολίχας χή·; ϊέουςαν χροςχαςίχ/ χαί χά 
ίνϊιχα -Αία ένώχίον χών Έΰν.χών Δ’-χαοχηρίων χαί χανχδς 
άρμοϊίου Κραχ:χοΰ Όργχ^τμοΰ, άνευ ϊ'.χ/.ρίτεως φυλής, νρώ- 
μαχος ή έ-3νόχ·ςχος. ώς χαί χδ ϊ:χα?ωμα χροτουγής είς χά ϊ(- 
ν.ααχήο'.α. χρδς άχόϊοχιν ϊιχαεας χαί έχαοχοΰς ίχανοχυ;ήςεως 
?:ά τ.Ξζτ) ζτ-j'τν χων τυνεχε'α χοιαύχης Ϊ'.αχρίϊεεος. Ή άνω- 
τεοω είς χά Κοάχη Μέλη έχ'.ξαλλομένή ΰχοχρέωαις χαλυ- 
χ-χεχα: ϊ'.ά χήν Χώοχ^ μας ύχδ χών ϊ'.αχάξεων χοΰ άρθρου 
20 χεΰ Συνχάνμαχός, χδ όχοΐον άνα*ονωρίζει είς χά-<χας it- 
τ.α'ωμα χαοομής εννόαου χοοχχαχίας ΰχδ χών ϊιχαχχηίίων. ώς 
έχίχης χαί ΰχδ χών ϊ-.αχάχεοιν: α) χοΰ άοθρου 4 χοΰ Άςχίχοΰ 
Κώϊ'.χος. ϊ·ά χοΰ όχοίου όρίζεχαί γεν.χώς χαί άϊ'.αχοίχως όχε 
ό άλλοίαχδς άχολαύεί ών χαί ό ήτεϊαχδς άτχ’.χών ϊιχα·.ωμά- 
xo)v χαί 6) χής χαρ. 1 χοΰ άρθ,ρου 3 χοΰ Κώϊιχος Πολιχ. 
Δ’.χονομ'ας, ΰχδ χής όχοίας έχίςης άϊιαχρίχως όρίζεχα! όχι

είς χήν ϊιχαιοϊοςίαν χών χολιχιχών ϊιχασχηρίων ΰχόγονχβι 
ήμείαχοί χαί άλλοϊαχοί, έφ’ όσον ΰφίσχαχα^ άρμοίεόχης 'Ελ- 
λην.χοΰ Διχασχτ,ρίου, ! ' 1

4) Νά θεωρήσουν ώς χαρανόμους χαί1 χολ άτιμους χράξεις 
χάσαν zap' άχόμων ή οργανώσεων ϊιάϊοσιν βεών η θεωριών 
χερί φυλεχιχής άνωχεράχηχος ή χαρόχρυνσιν χρδς φυλεχιχήν 
ίιάχρισιν. ώς χαί χράςέις δίας ένανχιο/ οίασϊήχοχε φυλής ή 
όμαίος χροτώχων άλλου χρώματος ή εθνολογικής χρυελε·^- 
σεως. Έχίσης νά μή εχιχρέχουν είς χάς δημοσίας άρχας χά'ί 
χά δημόσια ίϊρΰμαχα χήν χαρόχρυνσιν z'poi φυλεχικήν ϊιάχοι- 
σιν ή ένθαρρυνσιν αΰχής. , ’'

Εν χχέσει χρδς χάς άνωχέρω ΰχοχρεώσεις ϊεν ΰφίσχαχαι· 
zap’ ήμίν ειδική ρύθμισις χαλυχχουσα πλήρως χαόχας,. διά 
χοΰχο ύχοδάλλεχαι είς χή-^ Βουλήν χδ ΰχδ χρίσιν σχέδχον Νό
μου. ϊιά χοΰ όχοίου είδιχώχερον χροδλ,έχονχαι χά έξης:

Λ·.ά χών διατάξεων χής zap. 1. χοΰ άρθρου ί χοΰ νομοσχε
δίου τιμωρείται ό έχ χροθεσεως ϊημοσίως χροδαίνων ή χρο- 
χρέχων είς κράξεις ή ενεογείας τυνισχώσας ϊιάχρισιν ή έχϊή- 
λινσιν μίσους ή δίας χαχά χροσώκων ή όμάϊος χροσώχων, λό
γω χής φυλεχιχής ή εθνικής καταγωγής χων. ϊιά τής χρη- 
σιυοχοιήσεως χών έν χή διατάξει ένϊεικτικώς ά'^αφερομένων 
μέσων, άλλά χαί καντδς ετέρου μέσου, ώς είναι λ.χ. .καί ή 
χαροχή χάσης δοηθείας ή ή -/ρημαχοϊόχησις ’ ϊιά συλεχιχάσ 
ϊρασχηριόχηχας.

Διά χής χαρ. 2 χοΰ αΰχοΰ άρθρου χιμωροΰνχαι ϊιά χών -αΰ- 
τών κοινών χαί οί συμμεχέχονχες είς οργανώσεις διά χών 
όχοίων έχιϊιώκονχαι. ϊιά χανχδς μέσου, αί έν χή χαρ. 1 χοΰ 
έν λότω άρθρου 1 πράξεις.
.. Διά χοΰ άρθρου 2 τιμωρείται ό έκφράζων διά χών έν χή 
ϊιαχάσε· άναο-εοουένων αέσων χροσδληχιχάς ιδέας χαχά προ
σώπου ή όμάϊος χροσώχων ϊιά χήν φυλετικήν ή έθνιχήν κα
ταγωγήν χων.

Διά χοΰ άρθρου 3 άχειλοΰνχαι χοίνιχαϊ κυρώσεις χαχά χών 
έχαγγελμαχιών. οί όποιοι άρνοΰνχα: χήν προμήθειαν αγαθών 
ή χροστοσάν υπηρεσιών etc χοόσωχα μόνον λόγω χής φυλετι
κής ή εθνικής καταγωγής χων.

Τέλος, ΰχδ χοΰ άρθρου 4 δρίζεχαι όχι χά χροδλεχόαενα 
έγκλήμαχα διώκονται κατ’ εγχλησιν χοΰ χαθόνχος.

Ταϋχα χκοχοΰνχαι ΰχδ χοΰ ΰχδ χ,ρίσιν σχεδίου Νόμου χδ 
οποίον ΰχοδάλλεται είς χήν Βουλήν καί χαρακαλοΰαεν διά 
χήν έχιψήφισίν χου.

Εν Άθή'/ζις χή 30 Ιουνίου 1978 
Οί Τκουργοί

’Εξωτερικών Δικαιοσύνης
Γ. ΡΑΛΛΗΣ . Γ. ΣΤΑΔΓΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κολασμεΰ πράξεων ή ένεργειών άχοχχοχουσών είς 

Φυλεχικάς διακρίσεις.

Άρθρον 1.
1. Όσχις δημοσίως, είχε χροφορικώς είχε διά χοΰ τόκου 

ή ϊιά γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή χανχδς έχέρου 
μέσου έχ χροθέσεως προτρέχει είς πράξεις ή ένεργείας δυ- 
ναμένας νά χροκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή δίαν χαχά χροσώ
χων ή όμάϊος χροσώχων έχ μόνου χοΰ λόγου χής φυλεχιχής ή 
έθνιχης καταγωγής χων. τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι δύο 
έτών ή μέ χρηματικήν κοινήν ή καί δι’ άμφοτέρων χών κοι
νών τούτων.

2. Διά χών έν χαρ. 1 κοινών χικωοείχαι καί όσχις σειστά 
ή συμμετέχει είς όργα-^ώσεις. αί όποίαι επιδιώκουν ώργανω- 
μένην προπαγάνδαν ή δραστηριότητας χάσης μορφής τεινουσας 
εις φυλεχικάς διακρίσεις.

Άρθρον 2.
"Οσχις δημοσίως, είτε χροφορικώς είχε διά χοΰ τύπου ή 

δια γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή χανχδς ετέρου


