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Θέμα: Αναφορά 1518/2012 του Β.Μ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θέση 
εκτός νόμου του ελληνικού νεοναζιστικού κόμματος «Χρυσή Αυγή»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το ΕΚ να θέσει εκτός νόμου το ελληνικό νεοναζιστικό κόμμα «Χρυσή 
Αυγή», δεδομένου ότι οι απόψεις που πρεσβεύει –όπως οι πολιτικές της «σιδηράς γροθιάς», η 
απαλλαγή από τους προδότες, κλπ.– δεν συνάδουν με τη σύγχρονη Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Σύμφωνα με τις Συνθήκες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές εξουσίες να παρεμβαίνει στα κράτη μέλη στο πεδίο των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να παρέμβει μόνο εάν ανακύψει ζήτημα που άπτεται του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την ΕΕ 
διατυπώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 
51(1), ο Χάρτης είναι δεσμευτικός για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ασκούν τις 
εξουσίες που τους απονέμουν οι Συνθήκες και οι διατάξεις του απευθύνονται στα κράτη μέλη  
μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα καταδικάσει όλες τις μορφές και εκδηλώσεις  
ρατσισμού και ξενοφοβίας, καθώς δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες στις οποίες βασίζεται η 
ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/ΔΕΥ για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
ποινικοποιήσουν τη δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας 
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προσώπων ή μέλους ομάδας, που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της 
θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. Επιπλέον, 
θα πρέπει να καταστούν αξιόποινες η δημόσια επιδοκιμασία, η άρνηση ή η χονδροειδής 
υποτίμηση της σοβαρότητας των ναζιστικών εγκλημάτων, που τελούνται εκ προθέσεως.  
Στην εν λόγω διάταξη μπορούν να υπαχθούν πολιτικά κόμματα, τα οποία υποκινούν βία ή 
μίσος με βάση κάποιον από αυτούς τους λόγους. Η Επιτροπή παρακολουθεί, επί του 
παρόντος, τα μέτρα εφαρμογής των κρατών μελών και πρόκειται να συντάξει έκθεση για το 
ζήτημα αυτό μέχρι τα τέλη του 2013. Δεν της επιτρέπεται, όμως, να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει με βάση την απόφαση πλαίσιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2014. Συνεπώς, 
εναπόκειται στις εθνικές αρχές να διερευνήσουν όλες τις περιπτώσεις ρητορικής μίσους ή 
άρνησης του Ολοκαυτώματος και να ασκήσει δίωξη κατά των υπαίτιων αδικημάτων τέτοιου 
είδους.

Συμπεράσματα

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην καταγγελία, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να 
παρέμβει στην παρούσα υπόθεση. Παρακολουθεί, ωστόσο, στενά την κατάσταση και 
ανησυχεί ιδιαίτερα για κάθε περιστατικό ρατσισμού ή ξενοφοβίας που εμφανίζεται στην ΕΕ.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή της απόφασης 
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή της 
απόφασης πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ το 2013.


