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Παρατηρήσεις σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την  

«Αντιµετώ�ιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» 

 

 

Η ΕΕ∆Α χαιρετίζει την αEόφαση της Πολιτείας να λάβει ειδικά µέτρα για την 

αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας και να θέσει το σχετικό Σχέδιο Νόµου (ΣχΝ) 

σε κοινωνική διαβούλευση, Eριν αEό την κατάθεσή του στη Βουλή.  

Οι Eαρατηρήσεις Eου ακολουθούν υEοβάλλονται σε ανταEόκριση Eρος την 

Eρόσκληση του κ. ΥEουργού ∆ικαιοσύνης για διάλογο. Για τη σύνταξή τους λήφθηκαν 

υEόψη κυρίως το ΣχΝ «Για την αντιµετώ�ιση της ενδοοικογενειακής βίας», Eου 

Eαρουσιάστηκε αEό τον κ. ΥEουργό ∆ικαιοσύνης στις 25.11.2005 και η Αιτιολογική 

΄Εκθεσή του, το αEό 8.7.2005 Πόρισµα της «Οµάδας Εργασίας για την αντιµετώ�ιση της 

ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των συνοικούντων �ροσώ�ων», η οEοία 

συγκροτήθηκε µε αEόφαση του ΥEουργού ΕΣ∆∆Α, κατόEιν Eρωτοβουλίας της Γενικής 

Γραµµατείας Ισότητας (Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α), οι αEό 16.1.2006 

«Βασικές Παρατηρήσεις (�ρος �εραιτέρω ε�εξεργασία)» της Προέδρου της ΕΕ∆Α 

Καθηγήτριας κας Αλίκης ΓιωτοEούλου-ΜαραγκοEούλου, οι «Παρατηρήσεις σχετικά µε 

το Σχέδιο Νόµου για την αντιµετώ�ιση της ενδοοικογενειακής βίας», Eου υEέβαλε στην 

Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α η κα Σοφία Κουκούλη-ΣEηλιωτοEούλου, ως εκEρόσωEος του 

Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας (Σ∆Γ), και η «Κριτική του Σχεδίου Νόµου 

για την αντιµετώ�ιση της ενδοοικογενειακής βίας», Eου υEέβαλε στην Ολοµέλεια της 

ΕΕ∆Α το Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. ΄Υστερα αEό συζήτηση, στη 

συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2006, η Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α υιοθέτησε οµόφωνα την 

Eαρούσα αEόφαση. 
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Ι. Εισαγωγικές �αρατηρήσεις 

1. Η βία κατά των γυναικών, Eου Eεριλαµβάνει και την ενδοοικογενειακή βία, 

συνιστά βάναυση Eροσβολή των θεµελιωδών ανθρώEινων δικαιωµάτων, δεν Eεριορίζεται 

δε σε κάEοιο συγκεκριµένο Eολιτικό ή οικονοµικό σύστηµα, αλλά είναι διαδεδοµένη σε 

κάθε κοινωνία. ∆ε γνωρίζει διαχωριστικές γραµµές αEό Eλευράς Eλούτου, φυλής ή 

Eολιτισµού. Οι δοµές ισχύος στο εσωτερικό της κοινωνίας, οι οEοίες διαιωνίζουν τη βία 

κατά των γυναικών είναι βαθιά ριζωµένες και αδιάλλακτες. Η βία, ως βίωµα ή αEειλή, 

εµEοδίζει τις γυναίκες σε όλον τον κόσµο να ασκήσουν και να αEολαύσουν Eλήρως τα 

δικαιώµατά τους. 

2. Η αEοτελεσµατική αντιµετώEιση του οξύτατου κοινωνικού φαινοµένου της 

ενδοοικογενειακής βίας, αEό άEοψη νοµική, αλλά και στην Eράξη, αEοτελεί 

µακρόχρονο αίτηµα των φορέων και των ειδικών εEιστηµόνων Eου ασχολούνται µε την 

Eροστασία των δικαιωµάτων του ανθρώEου, και ειδικότερα µε τη στήριξη των θυµάτων 

της ενδοοικογενειακής βίας.  

3. Η ΕΕ∆Α χαιρετίζει την Eρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας να 

Eροκαλέσει τη συγκρότηση της Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, καθώς και το αEό 

8.7.2005 Πόρισµα της Οµάδας αυτής, Eου εEιβεβαιώνει ότι η συντριEτική Eλειοψηφία 

των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες, αλλά και Eαιδιά, και 

υEογραµµίζει ότι: «Η εµ�ειρία �ου µεταφέρθηκε στην Ε�ιτρο�ή α�ό αρµόδιους φορείς 

και ΜΚΟ ε�ιβεβαιώνει τις διεθνώς �λέον α�οδεκτές θεωρητικές �ροσεγγίσεις και 

ερµηνείες του φαινοµένου, σύµφωνα µε τις ο�οίες η βία σε βάρος της 

συζύγου/συντρόφου δεν οφείλεται µόνο σε ατοµικούς-ψυχολογικούς -αράγοντες, 

αλλά είναι σε σηµαντικό βαθµό α-οτέλεσµα και των κοινωνικών αντιλήψεων 

αναφορικά µε την µειονεκτική θέση της γυναίκας στην κοινωνία».1 

4. Η δε Eρόταση του Eιο Eάνω Πορίσµατος, τα εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας 

να αEοτελέσουν διακεκριµένες Eαραλλαγές εγκληµάτων Eου Eεριλαµβάνει ο ισχύων 

                                                 
1 Βλ. και Αλίκη Γιωτο�ούλου–Μαραγκο�ούλου, στις Προτάσεις της Ειδικής ΕEιτροEής Θεσµικών 

Προτάσεων του ΥEουργείου Εξωτερικών, για τον εορτασµό της 50ετηρίδας της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης 

των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 1999, σελ. 13 εE. Βλ. και Ηλία ∆ασκαλάκη «Η βία 

κατά της γυναίκας σαν κοινωνικό φαινόµενο». Στην Eαλιά, αλλά Eάντα εEίκαιρη αυτή µελέτη, 

δηµοσιευµένη στον Αγώνα της Γυναίκας τ. 5, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η βία, αντικείµενο της 

οEοίας γίνεται η γυναίκα, Eροέρχεται κατά κανόνα αEό τους θεσµούς και τις νοοτροEίες και όχι αEό τους 

συγκεκριµένους ανθρώEους. Βλ. ακόµη µελέτη της Ρένας Λάµψα στο ίδιο τεύχος, όEου αναφέρεται ότι 

ένας αEό τους λόγους Eου οι άντρες δέρνουν τις γυναίκες τους είναι η αµφιβολία Eου τους κατέχει ότι 

δεν είναι σωστοί αρσενικοί. Σύµφωνα µε θεωρητικούς στους οEοίους EαραEέµEει η µελέτη, η βία έχει την 

τάση να ενισχύει την ιδέα του αρσενικού.   
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ΠΚ εξυEηρετεί την ασφάλεια δικαίου και την αEοτελεσµατικότητα των Eοινικών 

διατάξεων. ΄Ετσι, οι έννοιες της «οικογένειας» και της «ενδοοικογενειακής βίας» θα 

είναι χρήσιµες για την ανεύρεση των εγκληµάτων Eου θα αναχθούν σε εγκλήµατα 

ενδοοικογενειακής βίας και τη διατύEωση της εEιβαρυντικής EερίEτωσης.  

5. Η ΕΕ∆Α συµφωνεί Eλήρως µε το τελικό συµEέρασµα του Πορίσµατος ΥΠΕΣ∆∆Α:  

«Η Οµάδα αξιολογεί την ενίσχυση και αναβάθµιση των υφιστάµενων δοµών [για 

την -ρόληψη της βίας και τη στήριξη των κακο-οιηµένων γυναικών] και τη 

δηµιουργία νέων, ό-ου αυτό καθίσταται αναγκαίο, ως το κατ’ εξοχήν µέτρο 

ενίσχυσης της οικογένειας -ου αντιµετω-ίζει τη βία µεταξύ των µελών της. Αν δε 

ληφθεί -ρόνοια -ρος αυτήν την κατεύθυνση και η κρατική -αρέµβαση 

-εριοριστεί στη θέσ-ιση -οινικών διατάξεων, θα δίνεται η εντύ-ωση ότι 

-οινικο-οιούνται -ροβλήµατα της οικογένειας, χωρίς να ε-ιδιώκεται και να 

διευκολύνεται η ε-ίλυσή τους. Κάθε άλλη λύση θα είναι ατελέσφορη.»  

 

ΙΙ. Παρατηρήσεις σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου 

Α΄. Το υ-ερνοµοθετικό -λαίσιο 

6. Η λήψη νοµοθετικών µέτρων για την αEοτελεσµατική Eρόληψη και καταστολή 

της ενδοοικογενειακής βίας, Eου να συνδυάζονται αEαραιτήτως µε µέτρα στήριξης των 

θυµάτων, κυρίως γυναικών και Eαιδιών, ανταEοκρίνεται σε εEείγουσα κοινωνική 

ανάγκη, αλλά και σε εEιταγές Eου αEορρέουν αEό Eλέγµα συνταγµατικών και 

υEερεθνικών κανόνων. Το Σύνταγµα εEιβάλλει τη λήψη τέτοιων µέτρων, ιδίως για την 

Eροστασία της αξίας του ανθρώEου, την Eροστασία της οικογένειας, την τιµωρία 

βασανιστηρίων, οEοιασδήEοτε σωµατικής κάκωσης, βλάβης υγείας ή άσκησης 

ψυχολογικής βίας και κάθε άλλης Eροσβολής της ανθρώEινης αξιοEρέEειας (άρθρα 2, 

21 Eαρ. 1, 7 Eαρ. 2 Σ). Οι συνταγµατικές αυτές διατάξεις δηµιουργούν δικαιώµατα των 

θιγοµένων και αξίωση αEέναντι σε όλα τα Eολιτειακά όργανα για τη λήψη και 

αEοτελεσµατική εφαρµογή των Eροαναφερόµενων µέτρων (άρθρο 25 Eαρ. Σ).   

7. ΕEίσης, όλα τα Eροαναφερόµενα µέτρα εEιβάλλονται αEό διεθνείς συνθήκες 

δικαιωµάτων του ανθρώEου εEικυρωµένες αEό την Ελλάδα, Eου έχουν υEερνοµοθετική 

ισχύ και εξειδικεύουν τις συνταγµατικές εEιταγές, όEως η Σύµβαση για την Εξάλειψη 

των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών (ΣΕ∆ΚΓ) και το Σύµφωνο για τα Ατοµικά και 

Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ΣΑΠ∆). Τα όργανα Eου Eαρακολουθούν την εφαρµογή των 
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διεθνών αυτών συνθηκών έχουν εEανειληµµένα ζητήσει αEό το Ελληνικό Κράτος να 

λάβει όλα τα Eροαναφερόµενα µέτρα. Η δε ΕEιτροEή της ΣΕ∆ΚΓ αντιµετωEίζει την 

άσκηση βίας κατά των γυναικών ως βαριά µορφή διάκρισης λόγω φύλου. Το ζήτηµα της 

βίας κατά των γυναικών αEασχολεί έντονα τα Ηνωµένα ΄Εθνη Eου, µε τη ∆ιακήρυξή 

τους για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, την ορίζουν ως: «κάθε Eράξη βίας 

βάσει του φύλου, η οEοία εEιφέρει ή είναι Eιθανό να εEιφέρει σωµατική, σεξουαλική ή 

ψυχολογική βλάβη ή Eόνο σε γυναίκες, συµEεριλαµβανοµένων και των αEειλών για 

τέτοιες Eράξεις, του εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας είτε 

συµβαίνει στη δηµόσια είτε στην ιδιωτική ζωή». 

8. Η αναγκαιότητα λήψης των Eροαναφερόµενων µέτρων αEορρέει και αEό την 

ΕυρωEαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου (ΕΣ∆Α) κι έχει εEανειληµµένα και 

έντονα διακηρυχθεί αEό τα όργανα του Συµβουλίου της ΕυρώEης, και Eιο Eρόσφατα µε 

τη Σύσταση 1582 (2002) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσής του για την 

«Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών», η οEοία συνιστά τη λήψη διαφόρων 

EροληEτικών και κατασταλτικών µέτρων.  

9. Εξάλλου, οι Eράξεις ενδοοικογενειακής βίας εµEίEτουν στο Eεδίο της Α�όφασης-

Πλαισίου του Συµβουλίου της ΕυρωEαϊκής ΄Ενωσης «σχετικά µε το Καθεστώς των 

Θυµάτων σε Ποινικές ∆ιαδικασίες»,2 Eου εEιβάλλει τη λήψη µέτρων στήριξης των 

θυµάτων εγκληµατικών Eράξεων και των οικογενειών τους, µεταξύ των οEοίων είναι η 

δωρεάν Eρόσβαση σε συµβουλές και νοµική συνδροµή, η Eαροχή Eροστασίας της 

ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και υEόληψης των θυµάτων, η εξασφάλιση της 

δυνατότητας των θυµάτων να ακουστούν κατά την Eοινική διαδικασία και κάθε άλλη 

διαδικασία ή Eαρέµβαση δηµόσιας αρχής ή οργάνωσης στήριξης Eου Eροηγείται της 

Eοινικής διαδικασίας ή την ακολουθεί, η Eροστασία των θυµάτων, και ιδίως των Eιο 

ευάλωτων, αEό τις συνέEειες της κατάθεσής τους ενώEιον δικαστηρίου, µε την 

εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών κατάθεσης,3 η Eοινική διαµεσολάβηση, η 

δηµιουργία και ενίσχυση υEηρεσιών στήριξης µε ειδικευµένο EροσωEικό και η 

αναγνώριση και χρηµατοδότηση οργανώσεων στήριξης των θυµάτων, η ειδική 

κατάρτιση των EροσώEων Eου έρχονται σε εEαφή µε τα θύµατα, και ιδίως των 

                                                 
2 ΕΕ L 82/1, 22.3.2001. 
3 Βλ. αEόφαση ∆ΕΚ 16.6.2005, υEόθ. C-105/03, Maria Pupino, η οEοία ερµηνεύει τις διατάξεις της 

αEόφασης-Eλαισίου Eου αEαιτούν την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών κατάθεσης, υEό το φως του 

άρθρου 6 της ΕΣ∆Α και της σχετικής νοµολογίας του Ε∆Α∆. 
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αστυνοµικών και όσων ασκούν συναφή Eρος τη δικαιοσύνη εEαγγέλµατα. Η ΑEόφαση-

Πλαίσιο θέτει Eροθεσµίες συµµόρφωση Eρος τις διάφορες διατάξεις της, έως τις 

22.3.2002, τις 22.3.2004 και τις 22.3.2006. Οι Eράξεις ενδοοικογενειακής βίας 

εµEίEτουν και στο Eεδίο της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ, «για την Α�οζηµίωση των Θυµάτων 

Εγκληµατικών Πράξεων»,4 η οEοία εEιβάλλει στα Κράτη-Μέλη να λάβουν µέτρα Eου να 

καθιστούν δυνατή την αEοζηµίωση λόγω εγκληµατικών Eράξεων, οι οEοίες τελέστηκαν 

στο έδαφός τους εναντίον ατόµων Eου διαµένουν σε άλλο Κράτος-Μέλος. Η Eροθεσµία 

συµµόρφωσης Eρος την Οδηγία αυτήν έληξε την 1.1.2006.  

 

Β΄. Γενικές -αρατηρήσεις 

10. Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι το ΣχΝ Eεριέχει αρκετά θετικά στοιχεία. Χρειάζεται όµως 

ορισµένες βελτιώσεις, ενισχύσεις και διευκρινίσεις, για να εEιτύχει τον σκοEό του. 

Καταρχάς, όEως Eαρατηρεί η Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, το ΣχΝ Eουθενά, ούτε καν στην 

Αιτιολογική ΄Εκθεση, δε θίγει την ουσία του Eροβλήµατος (βία κατά των γυναικών) 

ούτε τη ρίζα του (ρόλος αφέντη άντρα – ρόλος υEοτακτικής γυναίκας, ο άνδρας ως 

σωφρονιστής συζύγου και Eαιδιών). Η Eραγµατική αυτή διάσταση του Eροβλήµατος θα 

έEρεEε, κατά Eρώτο λόγο, να τονίζεται στην Αιτιολογική ΄Εκθεση του ΣχΝ, η οEοία θα 

έEρεEε να Eεριλαµβάνει τουλάχιστον τις σχετικές διαEιστώσεις του Πορίσµατος της 

Οµάδας Εργασίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ώστε να Eαρέχει κατευθύνσεις 

για την ορθή και αEοτελεσµατική ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου. Η Αιτιολογική 

΄Εκθεση όµως είναι διατυEωµένη κατά τρόEο ουδέτερο, µη ανταEοκρινόµενο στην 

Eραγµατικότητα, κι έτσι δεν βοηθάει τους εφαρµοστές του νόµου να κατανοήσουν το 

φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας. 

11. Τα ζητήµατα Eου ρυθµίζει το ΣχΝ εµEίEτουν κυρίως στην ύλη του Αστικού 

Κώδικα (ΑΚ), του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (ΚΠ∆) και 

του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (ΚΠολ∆). Εντούτοις, δεν εισάγονται τροEοEοιήσεις 

ή συµEληρώσεις των Κωδίκων, όEως θα ήταν νοµοτεχνικά ορθό, αλλά Eροτείνεται 

ψήφιση αυτοτελούς νοµοθετήµατος. Η εEιλογή αυτή µEορεί να δηµιουργήσει σύγχυση 

και ανασφάλεια ως Eρος το εφαρµοστέο δίκαιο (δηλαδή, ως Eρος το αν θα έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις των Κωδίκων ή του νέου νόµου) και να µειώσει την 

αEοτελεσµατικότητα των νέων διατάξεων. Εξαίρεση αEοτελεί το άρθρο 8 του ΣχΝ, Eου 

                                                 
4 ΕΕ L 261/15, 06.08.2004. 



 

 

 

6 

τροEοEοιεί το άρθρο 336 Eαρ. 1 ΠΚ, εξαλείφοντας τον όρο «εξώγαµη», ώστε να 

τιµωρείται και ο βιασµός της συζύγου. ΠαραλείEεται όµως η εξάλειψη του όρου 

«εξώγαµη» και αEό το άρθρο 338 Eαρ. 1 ΠΚ (κατάχρηση σε ασέλγεια).  

12. ΌEως Eαρατηρεί η Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, οι Eράξεις Eου τιµωρεί το ΣχΝ 

τιµωρούνται ήδη αEό τον ΠΚ, εκτός αEό τη σωµατική βλάβη Eου τελέστηκε ενώEιον 

ανηλίκου (άρθρο 6 Eαρ. 3 ΣχΝ) και τον βιασµό στα Eλαίσια του γάµου (άρθρο 8 του 

ΣχΝ). «Μερικές τιµωρούνται αEλώς αυστηρότερα µε το ΣχΝ, ενώ άλλες, Eου 

χαρακτηρίζονται ελαφρότερες (E.χ. ελαφρές σωµατικές βλάβες) δε διέEονται καν αEό το 

ΣχΝ. Ωστόσο, µEορεί να είναι άκρως κλονιστικές της έγγαµης συµβίωσης και να την 

καθιστούν αφόρητη για τη γυναίκα (E.χ. χαστούκια)». Αλλά και βαρύτερες Eράξεις, Eου 

είναι αξιόEοινες κατά τον ΠΚ και συνιστούν οEωσδήEοτε Eράξεις ενδοοικογενειακής 

βίας, EαραλείEονται αEό το ΣχΝ, όEως θα εκτεθεί στη συνέχεια (Eιο κάτω αριθ. 21-24). 

«ΕEί Eλέον, θα δηµιουργηθεί σύγχυση, Eοιες ακριβώς Eράξεις θα εξακολουθούν να 

ρυθµίζονται αEό τον ΠΚ και Eοιες αEό το νέο νόµο. 

13. «Ως εκ Eερισσού υEενθυµίζεται ότι είναι γνωστό Eως η αEλή Eρόβλεψη 

αυστηρότερης Eοινής δεν αρκεί για την κατάEαυση φαινοµένων κοινωνικών, Eου 

αEοτελούν ζωντανά κατάλοιEα εσφαλµένων νοοτροEιών, καταλυτικών ανθρωEίνων 

δικαιωµάτων σε βάρος ορισµένων κοινωνικών κατηγοριών. Τέτοιο φαινόµενο είναι και 

η βία κατά των γυναικών, κατάλοιEο της Eροκατάληψης για τους άνισους – σε βάρος 

των γυναικών – ρόλους των φύλων.»  

14. Η σχετική τιµωρητική νοµοθεσία Eου υEάρχει, είναι ουδέτερη αEό άEοψη 

φύλου.  ΣυνεEώς καλύEτει δράστες και θύµατα και των δύο φύλων, όEως και το ΣχΝ. Το 

Eρόβληµα είναι Eοια είναι η αιτία Eου κατά κανόνα ο δράστης µένει ατιµώρητος όταν 

το θύµα είναι η σύζυγος και δράστης ο σύζυγος ή σύντροφός της. Πιο αναλυτικά: Eρώτα, 

τι είναι εκείνο Eου σταµατά τις γυναίκες-θύµατα να καταγγείλουν τις σχετικές σε 

βάρος τους βίαιες Eράξεις του συζύγου; ύστερα, τι κάνει τις αστυνοµικές αρχές συχνά 

να µη δίνουν συνέχεια στις λίγες, σχετικά, καταγγελίες γυναικών-θυµάτων; τέλος, τι 

εEηρεάζει τις δικαστικές αρχές να κρίνουν συχνά µε δύο µέτρα και δύο σταθµά αν το 

θύµα είναι ο άντρας ή αν είναι η γυναίκα;  

15. Το Eρόβληµα λοιEόν είναι: Eώς και µε τί µέτρα EρέEει να αντιδράσουµε για την 

κατάργηση αυτής της αναEοτελεσµατικής αντιµετώEισης της ενδοοικογενειακής βίας 

κατά των γυναικών; Eαρά την ύEαρξη Eοινικής νοµοθεσίας Eου δεν κάνει διάκριση 
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φύλου; Με µια ίδιου τύEου νοµοθεσία; ή µε την εξουδετέρωση των κοινωνικών αιτίων 

Eου Eροκαλούν αυτή την αναEοτελεσµατικότητα του νόµου σε βάρος των γυναικών; 

16. ∆εν ιδρύονται θεσµοί ειδικοί Eου αEαιτούνται για τη λύση του Eροβλήµατος 

όEως αυτό Eράγµατι εµφανίζεται στην κοινωνία. Ιδίως, άνεργες γυναίκες µε Eαιδιά 

έχουν ανάγκη αEοτελεσµατικής υEοστήριξης για να ξεφύγουν αEό την εξευτελιστική 

και οδυνηρή ατµόσφαιρα της οικογένειας, Eου όχι σEάνια καταλήγει σε ανθρωEοκτονία 

της κακοEοιηµένης, κάEοτε δε του θύτη. ΕEί Eλέον, Eάντοτε έχει και Eερισσότερο ή 

λιγότερο κακό αντίκτυEο στην εξέλιξη των Eαιδιών. Ο θεσµός της Eοινικής 

διαµεσολάβησης, όEως EροβλέEεται αEό το ΣχΝ, είναι αφενός αµφίβολης 

συνταγµατικότητας5 και αφετέρου Eιθανότατης αναEοτελεσµατικότητας. 

17. Η Αστυνοµία και ο Εισαγγελέας Eαραµένουν κύριοι ρυθµιστές της 

Eροδικαστικής φάσης, ενώ έχουν ήδη αEοδειχθεί αναEοτελεσµατικοί ή και 

ακατάλληλοι. Ιδίως οι αστυνοµικοί, µολονότι ορισµένοι αρχίζουν να αντιδρούν κατά 

Eροσφορότερο τρόEο, εξακολουθούν συχνά να αδιαφορούν ή και να διασκεδάζουν µε τις 

καταγγελίες των γυναικών, ως οEαδοί κι αυτοί της αντίληψης Eερί ανδρικής εξουσίας 

στο σEίτι. Πουθενά όµως, ούτε το ΣχΝ ούτε καν η Αιτιολογική Έκθεση, δε βάλλει κατά 

της αντίληψης αυτής. Αλλά ούτε και θεσEίζει ως κύριο εξωδικαστικό αρµόδιο θεσµό για 

Eαρέµβαση, συµEαράσταση και Eιθανή διευθέτηση του σχετικού Eροβλήµατος ένα 

ειδικό σώµα οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών.  

18. Η ΕΕ∆Α συγχαίρει Eάντως την ΕΛ.ΑΣ για την Eρόσφατη έκδοση Εγχειριδίου µε 

θέµα την αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και όσα στελέχη της είχαν 

τη σχετική Eρωτοβουλία.6 Το Εγχειρίδιο αυτό τονίζει την Eραγµατική διάσταση του 

Eροβλήµατος («α�ό τις �ιο συνηθισµένες µορφές ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτή �ου 

εκδηλώνεται α�ό τον (�ρώην ή νυν) σύζυγο ή σύντροφο �ρος τη σύζυγο ή σύντροφο, 

αντίστοιχα») και τη σηµασία της «αντιµετώ�ισης της κακο�οίησης των γυναικών». Τα 

αδικήµατα Eου αναφέρει, ως Eαραδείγµατα Eράξεων ενδοοικογενειακής βίας Eου ήδη 

τιµωρούνται αEό τον ΠΚ, είναι Eερισσότερα αEό εκείνα Eου Eεριλαµβάνει το ΣχΝ, και 

δικαίως. Ορθά, εEίσης, αναφέρει το Εγχειρίδιο ότι «για την αντιµετώ�ιση του 

φαινοµένου αυτού α�αιτούνται συντονισµένες και εξειδικευµένες δράσεις σε �ολλά 

                                                 
5 Πράγµατι, το ΣχΝ Eαρέχει στον Εισαγγελέα αEοφασιστικές αρµοδιότητες Eου ανήκουν στα δικαστήρια. 
6 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας, Η αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας, ΤυEογραφείο Ελληνικής 

Αστυνοµίας, ΑEρίλιος 2005. ΄ΟEως αναφέρεται στο τέλος του Εγχειριδίου, βάση γι’ αυτό αEοτέλεσε 

κείµενο Eου συνάχθηκε αEό τον Αστυνοµικό ∆/ντή της Α.∆. Σάµου, κ. Βασίλειο Γάτσα.  
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ε�ί�εδα, και όχι µόνο στο �λαίσιο της άσκησης αστυνοµικών αρµοδιοτήτων». Το 

Εγχειρίδιο Eαρέχει οδηγίες για την αντιµετώEιση κάθε Eεριστατικού «κατά τέτοιο 

τρό�ο, ώστε το θύµα να αισθανθεί αµέσως ασφάλεια και �ροστασία» και καλεί τους 

αστυνοµικούς να δίνουν Eροτεραιότητα στον χειρισµό τέτοιων υEοθέσεων. ΕEίσης 

υEοδεικνύει τον τρόEο µε τον οEοίο οφείλει ο αστυνοµικός – κατά το δυνατό, του ίδιου 

φύλου µε το θύµα – να συζητήσει µαζί του. ΕEισηµαίνει όµως και την ανάγκη 

EαραEοµEής του θύµατος σε υEηρεσίες Eου Eαρέχουν συµβουλευτική και ψυχολογική 

στήριξη, εEισυνάEτει δε και σχετικό Πίνακα. 

19. Το Εγχειρίδιο είναι ένα σηµαντικό βήµα. ΠρέEει όµως αEαραίτητα να 

συνοδευθεί µε τη στελέχωση των αστυνοµικών τµηµάτων µε EροσωEικό Eου θα έχει 

ειδικευθεί, και θα µετεκEαιδεύεται τακτικά, για την αντιµετώEιση Eεριστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας – γυναίκες αστυνοµικούς Eου, κατά Eροτίµηση, θα συζητούν µε 

τα θύµατα, αλλά και άνδρες αστυνοµικούς, ώστε να καταEολεµηθούν τα στερεότυEα Eου 

τους εEηρεάζουν –, ενώ σε όλο το αστυνοµικό EροσωEικό θα εEιβάλλεται ως υEηρεσιακό 

καθήκον η κατάλληλη αντιµετώEιση των Eεριστατικών αυτών. Εξάλλου, οι υEηρεσίες 

στήριξης, στις οEοίες EαραEέµEει η αστυνοµία, EρέEει οEωσδήEοτε να ενισχυθούν µε 

ειδικευµένο EροσωEικό και να αυξηθούν. 

20. Η ΕΕ∆Α τονίζει ότι η συµEληρωµατική νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος είναι 

αναγκαία. ΠρέEει όµως να είναι εµEνευσµένη αEό άλλο Eνεύµα και συνολική, δηλαδή, 

διττή: α) αEό άEοψη Eοινική, κυρίως µε την καθιέρωση ως εEιβαρυντικής EερίEτωσης 

των σχετικών Eράξεων βίας κάθε µορφής, Eου EροβλέEει ο Π.Κ. και όσων Eροστεθούν 

µε το νέο νόµο, το γεγονός ότι διαEράχθηκαν «ενδοοικογενειακά», αλλά ταυτόχρονα και 

β) ως κοινωνικό Eρόβληµα, η λύση του οEοίου θα καταστήσει τις Eοινικές διατάξεις 

αEοτελεσµατικές, ενώ θα Eαραµείνουν αναEοτελεσµατικές, εφόσον δεν αντιµετωEισθεί 

σωστά και αυτό. Με τον τρόEο αυτόν θα εEιτευχθεί και η συµµόρφωση Eρος τις διεθνείς 

συνθήκες και τους κανόνες της ΕΕ (Eιο Eάνω αριθ. 7, 8). Στη συνέχεια εEισηµαίνουµε 

µερικά ειδικότερα ζητήµατα Eου EροκύEτουν αEό το ΣχΝ. 

 

Γ΄. Ειδικότερες -αρατηρήσεις– -οινική αντιµετώ-ιση της ενδοοικογενειακής 

βίας 

21. Οι «γενικές διατάξεις» του ΣχΝ θα Eερίττευαν, αν η ύλη του ΣχΝ είχε ενταχθεί 

στους οικείους Κώδικες, όEως θα ήταν νοµοτεχνικά ορθό. ∆εδοµένου δε ότι, όEως 
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σηµειώθηκε, οι έννοιες της «οικογένειας» και της «ενδοοικογενειακής βίας» είναι 

χρήσιµες για την ανεύρεση των εγκληµάτων Eου θ’αναχθούν σε εγκλήµατα 

ενδοοικογενειακής βίας, ο Eροσδιορισµός των εννοιών αυτών έEρεEε να είναι 

Eληρέστερος και σαφέστερος και τα κριτήρια Eροσδιορισµού τους να Eεριέχονται στην 

Αιτιολογική ΄Εκθεση, ως εEεξήγηση των εEιβαρυντικών EεριEτώσεων Eου θα 

Eροστεθούν στις διατάξεις του ΠΚ. 

22. Ειδικότερα, ως Eρος τον ορισµό της ενδοοικογενειακής βίας, Eαρατηρούµε ότι το 

άρθρο 1 Eαρ. 1 του ΣχΝ δεν καλύEτει όλο το φάσµα της εγκληµατικής συµEεριφοράς 

Eου εκδηλώνεται ως ενδοοικογενειακή βία. Χαρακτηρίζει ως «ενδοοικογενειακή βία» 

µόνον τις αξιόEοινες Eράξεις Eου αναφέρουν τα άρθρα 6, 7, 87 και 9 του ΣχΝ, Eου 

αντιστοιχούν σε διάφορες διατάξεις του ΠΚ, τις οEοίες όµως δεν αναφέρουν, µε 

εξαίρεση το άρθρο 8 Eου τροEοEοιεί το άρθρο 336 Eαρ. 1 ΠΚ. ΄Ετσι, το άρθρο 6 

συνδυάζει τα άρθρα, 308, 309, 310, και 312 ΠΚ, το άρθρο 7 συνδυάζει τα άρθρα 330 και 

333 ΠΚ, και το άρθρο 9 αντιστοιχεί στο άρθρο 337 ΠΚ.  

23. ΄Αλλα εγκλήµατα Eου θα έEρεEε να Eεριλαµβάνονται στην έννοια της 

ενδοοικογενειακής βίας είναι E.χ. εκείνα των άρθρων 301 (συµµετοχή σε αυτοκτονία), 

304Α (σωµατική βλάβη εγκύου ή νεογνού), 311 εδ. (α) (θανατηφόρα βλάβη), 323Α 

(εµEορία ανθρώEων), 325 (Eαράνοµη κατακράτηση), 334 (διατάραξη οικιακής ειρήνης), 

348 (διευκόλυνση ακολασίας άλλων), 348Α (Eορνογραφία ανηλίκων), 349 (µαστρωEεία), 

350 (εκµετάλλευση Eόρνης), 361 (εξύβριση), 362 (δυσφήµιση), 363 (συκοφαντική 

δυσφήµιση). Η τέλεση των εγκληµάτων αυτών, καθώς και εκείνων στα οEοία 

αντιστοιχούν τα άρθρα 6, 7 8 και 9 ΣχΝ, κατά µέλους της «οικογένειας» (µε την Eιο 

κάτω, αριθ. 25, έννοια) EρέEει να συνιστά εEιβαρυντική EερίEτωση, όEως 

Eροαναφέρθηκε, και όEως Eροτάθηκε αEό τον Σ∆Γ και το Πόρισµα της Οµάδας 

Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α και την Πρόεδρο της ΕΕ∆Α (Eιο Eάνω αριθ. 4, 19), µε κατάλληλη 

Eροσαρµογή του ΠΚ. Εξάλλου, ο όρος «εξώγαµη» EρέEει να αEαλειφθεί και αEό το 

άρθρο 338§1 ΠΚ (κατάχρηση σε ασέλγεια). ΕEίσης, το άρθρο 312 (β) ΠΚ (κακόβουλη 

Eαραµέληση υEοχρεώσεων) EρέEει να τροEοEοιηθεί ώστε να τιµωρείται η κακόβουλη 

Eαραµέληση όταν αφορά ανήλικο-µέλος της οικογένειας, άσχετα αEό το αν ο δράστης το 

έχει στην εEιµέλειά του, καθώς και οEοιοδήEοτε άλλο µέλος της οικογένειας. 

                                                 
7 Η EαραEοµEή στο άρθρο 8 ΣχΝ δεν είναι, εν Eάση EεριEτώσει, ορθή. Θα έEρεEε να γίνεται EαραEοµEή 

στο άρθρο 336 ΠΚ, όEως τροEοEοιείται µε το άρθρο 8 ΣχΝ. 
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24. Οι Eερισσότερες διατάξεις του ΣχΝ διατηρούν την αντικειµενική υEόσταση των 

εγκληµάτων Eου EροβλέEουν οι αντίστοιχες διατάξεις του ΠΚ, ενώ ορισµένες, δικαίως, 

τη διευρύνουν, όEως η διάταξη του άρθρου 6 Eαρ. 3 ΣχΝ, Eου τιµωρεί και την 

ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη Eου τελέσθηκε «ενώEιον ανηλίκου». Θα έEρεEε 

Eάντως να τιµωρείται, εφόσον τελέστηκε «ενώEιον ανηλίκου», κάθε Eράξη 

ενδοοικογενειακής βίας.  

25. ΥEάρχουν όµως και διατάξεις του ΣχΝ Eου Eεριορίζουν την ισχύουσα 

αντικειµενική υEόσταση ορισµένων εγκληµάτων, Eεριορίζοντας έτσι και τις 

δυνατότητες τιµωρίας τους ως εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας. ΄Ετσι, E.χ. το άρθρο 

6 Eαρ. 3 ΣχΝ, ενώ τιµωρεί, όEως σηµειώθηκε, Eράξη Eου τελέστηκε «ενώEιον» 

ανηλίκου, δεν Eεριλαµβάνει ρητά, όEως το άρθρο 312 (α) ΠΚ, Eράξη «σε βάρος» 

ανηλίκου. ΕEίσης, το άρθρο 7 Eαρ. 1 ΣχΝ, Eου αντιστοιχεί στο άρθρο 330 ΠΚ 

(Eαράνοµη βία), αEαιτεί και «σEουδαίο και άµεσο κίνδυνο», στοιχείο Eου δεν υEάρχει 

στο άρθρο 330 ΠΚ. Το δε άρθρο 9 ΣχΝ είναι εν µέρει εEιεικέστερο αEό το αντίστοιχο 

άρθρο 337 ΠΚ (Eροσβολή γενετήσιας αξιοEρέEειας): συγκεκριµένα, ενώ το άρθρο 337 

Eαρ. 2 ΠΚ EροβλέEει Eοινή φυλάκισης τριών µηνών µέχρι δύο ετών, αν ο Eαθών είναι 

νεότερος των 12 ετών, το άρθρο 9 ΣχΝ EροβλέEει Eοινή φυλάκισης µέχρι δύο ετών για 

κάθε EερίEτωση, χωρίς να θέτει κατώτατο όριο.  

26. Ο ορισµός της «οικογένειας» Eου Eεριέχει το άρθρο 1 Eαρ. 2 του ΣχΝ είναι 

ελλιEής. ∆εν Eεριλαµβάνει τις µονογονεϊκές οικογένειες. Ο Eροσδιορισµός της έννοιας 

της «οικογένειας» θα έEρεEε να στηριχθεί σε κατάλληλο συνδυασµό τριών κριτηρίων: α) 

της συζυγικής σχέσης, έστω και αν έEαυσε η συµβίωση, ή της Eρώην συζυγικής σχέσης, 

β) της συγγένειας Eρος τον ανιόντα ή κατιόντα ή Eρος τον σύζυγο του ανιόντος ή 

κατιόντος και γ) της συµβίωσης, έστω και αν δεν υEάρχει γάµος ή συγγένεια. Αυτά τα 

κριτήρια EρέEει να τίθενται ως εEιβαρυντικές EεριEτώσεις στην Eρώτη διάταξη του ΠΚ 

Eου θα EροβλέEει έγκληµα Eεριλαµβανόµενο στην έννοια της ενδοοικογενειακής βίας, 

στη δε διάταξη αυτή θα γίνεται EαραEοµEή µε τις εEόµενες διατάξεις Eου θα 

EροβλέEουν τέτοια εγκλήµατα. Τα κριτήρια αυτά EρέEει να υEογραµµίζονται στην 

Αιτιολογική ΄Εκθεση, στην οEοία EρέEει να γίνεται αναφορά και στην έννοια της 

ενδοοικογενειακής βίας, όEως ορίζεται αEό όργανα του ΟΗΕ, και ειδικότερα αEό την 
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Ειδική Εισηγήτρια για τη Βία κατά των Γυναικών της ΕEιτροEής ΑνθρωEίνων 

∆ικαιωµάτων των Η.Ε. σε έκθεση σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών.8 

27. Η διάταξη του άρθρου 1 Eαρ. 3 του ΣχΝ εισάγει Eολύ εEιτυχή νεωτερισµό, σε 

ό,τι αφορά την τέλεση Eράξης ενδοοικογενειακής βίας ενώEιον ανηλίκου, EρέEει όµως 

το στοιχείο αυτό να Eεριέχεται στην αντικειµενική υEόσταση κάθε εγκλήµατος 

ενδοοικογενειακής βίας ή να Eεριλαµβάνεται στις εEιβαρυντικές EεριEτώσεις. 

28.  Ο όρος «βία κάθε µορφής» Eου Eεριλαµβάνει το άρθρο 2 του ΣχΝ είναι 

αEροσδιόριστος. Ούτε η έννοια της αEαγόρευσης είναι σαφής, εφόσον δεν συνδέεται µε 

συγκεκριµένη Eαράνοµη συµEεριφορά και δεν Eροσδιορίζεται Eοιες είναι οι συνέEειες 

της αEαγόρευσης. Ενόψει, όσων εκτέθηκαν ήδη, η διάταξη αυτή, όEως κι εκείνες του 

άρθρου 1 είναι Eεριττή. 

 

∆΄. ∆ιατάξεις Αστικού ∆ικαίου 

29. ∆εν είναι σαφής η έννοια της «βίας κάθε µορφής» Eου Eεριλαµβάνει το άρθρο 3, 

ούτε είναι σαφές αν η διάταξη αυτή εισάγει µαχητό ή αµάχητο τεκµήριο ισχυρού 

κλονισµού του γάµου. Η Eαρ. 2 του άρθρου 1439 ΑΚ στην οEοία EαραEέµEει αφορά 

Eάντως µαχητά τεκµήρια. 

30. Το άρθρο 4 αναφέρεται στη βία κατά ανηλίκων, µόνον όταν χρησιµοEοιείται «ως 

µέσον σωφρονισµού στο Eλαίσιο της ανατροφής τους». Ο Eεριορισµός αυτός είναι 

αδικαιολόγητος. Προτιµότερη διατύEωση θα ήταν: «βία σε βάρος ανηλίκων, έστω και αν 

χρησιµο�οιείται ως µέσο σωφρονισµού στο �λαίσιο της ανατροφής τους». Πάντως, κι εδώ 

ο όρος «βία» είναι ασαφής. Θα ήταν Eάντως Eροτιµότερο τα άρθρα 3-5 να ενταχθούν στα 

άρθρα 1439, 1532 και 932 ΑΚ, στα οEοία αναφέρονται. 

31. Εξάλλου, η συµµετοχή σε αυτοκτονία µέλους της οικογένειας (Eιο Eάνω αριθ. 22) 

θα EρέEει να καταστεί λόγος αEοκλήρωσης και αναξιότητας, µε κατάλληλη Eροσαρµογή 

των άρθρων 1839 και 1860 ΑΚ. 

 

 

                                                 
8 «Η ενδοοικογενειακή βία είναι βία Eου εEεµβαίνει στη σφαίρα των γυναικών (female sphere), συνήθως 

µεταξύ ατόµων Eου συνδέονται µε EροσωEική σχέση, το αίµα ή τον νόµο. Παρ’ όλη τη φαινοµενική 

ουδετερότητα του όρου, η ενδοοικογενειακή βία είναι σχεδόν Eάντοτε έγκληµα συνδεόµενο µε το φύλο, 

τελούµενο αEό άντρες κατά γυναικών. ΄ΟEοτε συµβαίνει το αντίθετο και γυναίκες εEιτίθενται κατά του 

άντρα συντρόφου τους, τέτοια Eεριστατικά, ελάχιστα εEηρεάζουν τις στατιστικές της συνδεόµενης µε το 

φύλο βίας. Εν Eάση EεριEτώσει, τέτοια Eεριστατικά συµβαίνουν ως εEί το Eλείστον όταν γυναίκες 

αEοEειρώνται να αµυνθούν κατά του συντρόφου Eου τις κακοEοιεί.» (Ε/CN.4/1996/53, par. 23, 28). 
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Ε΄. ∆ικονοµικές διατάξεις 

32. Ακολουθούν ορισµένες Eαρατηρήσεις σχετικά µε τις δικονοµικές διατάξεις, οι 

οEοίες όµως δεν εξαντλούν τα Eολλά και EολύEλοκα δικονοµικά ζητήµατα Eου 

γεννιούνται.  

33. ΄Αρθρο 15 ΣχΝ (Eροσωρινή ρύθµιση κατάστασης): Η Eροτεινόµενη διάταξη 

EρέEει να ενταχθεί στον ΚΠολ∆, ως 2η Eαρ. του άρθρου 735, και να EροβλέEει ότι 

διατάσσεται, ως ασφαλιστικό µέτρο, «η µετοίκηση» του καθ’ ου, όEως EροβλέEει το 

ισχύον άρθρο 735 ΚΠολ∆ (δεν χρειάζεται να αναφέρεται και «η αEοµάκρυνση», γιατί 

είναι ταυτολογία), καθώς και η αEαγόρευση «�ρόσβασης» στους χώρους κατοικίας κλE 

(ο όρος «Eροσέγγιση» Eου χρησιµοEοιεί το άρθρο 15 ΣχΝ είναι αόριστος και µEορεί να 

δηµιουργήσει Eροβλήµατα στο θύµα). ΠρέEει εEίσης να Eροστεθεί στο άρθρο 691 

ΚΠολ∆ ότι τα Eροαναφερόµενα µέτρα µEορούν να διατάσσονται και µε Eροσωρινή 

διαταγή, µόλις κατατεθεί η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων. 

34. ΄Αρθρο 16 ΣχΝ (αναστολή Eαραγραφής): Η αναστολή EρέEει να αφορά όλες τις 

Eράξεις ενδοοικογενειακής βίας και η διατύEωσή της διάταξης να είναι σαφέστερη: «[...] 

η �αραγραφή αναστέλλεται έως την ενηλικίωσή του».  

35. ΄Αρθρο 17 ΣχΝ: Η Eοινική δίωξη EρέEει να γίνεται αυτεEαγγέλτως όταν το 

έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας τελέστηκε κατά ανηλίκου, όEως γίνεται σε όλες τις 

χώρες. 

36. ΄Αρθρο 18 ΣχΝ (Eεριοριστικοί όροι): ∆εν αρκεί οι Eεριοριστικοί όροι να 

εEιβάλονται αEό το Eοινικό δικαστήριο. ΠρέEει να µEορούν να εEιβάλονται και αEό 

τον ανακριτή ή το Συµβούλιο. Γι’ αυτό, EρέEει να Eροστεθεί στον ΠΚ διάταξη Eου να 

EροβλέEει ότι εφόσον εκκρεµεί κατηγορία για έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας και 

�ροκύ�τουν σοβαρές ενδείξεις για τη διά�ραξή του και α�ό τις συγκεκριµένες συνθήκες 

κρίνεται α�αραίτητο για την �ροστασία του θύµατος, ο ανακριτής ή το Συµβούλιο µ�ορεί 

να διατάξει, �έρα α�ό τα �ροβλε�όµενα σε άλλες διατάξεις του ΚΠ∆ µέτρα, και τη 

µετοίκηση του καθ’ ου και να του α�αγορεύσει την �ρόσβαση στους χώρους κατοικίας ή 

και εργασίας του θύµατος, στις κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκ�αιδευτήρια των 

�αιδιών και τους ξενώνες φιλοξενίας. Τα ίδια µέτρα µ�ορούν να διαταχθούν α�ό το 

�οινικό δικαστήριο, στο ο�οίο �αρα�έµ�εται η εκδίκαση εγκλήµατος ενδοοικογενειακής 

βίας. Εξάλλου, στο τέλος του άρθρου 296 ΚΠ∆ EρέEει να Eροστεθούν τα εξής: «ή δε θα 
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δια-ράξει νέο έγκληµα». Αυτά αEαιτούνται και αEό την Eροαναφερόµενη ΑEόφαση-

Πλαίσιο του Συµβουλίου της ΕΕ. 

37. ΄Αρθρο 19 ΣχΝ (εξέταση µαρτύρων): Οι σχετικές µε την εξέταση των µαρτύρων 

διατάξεις EρέEει να ενταχθούν στον ΚΠ∆ και τον ΚΠολ∆. Σχετικά µε την Eαρ. 2 του 

άρθρου 19 ΣχΝ, Eαρατηρούµε τα εξής: Είναι αναγκαία η Eροστασία των θυµάτων (ιδίως 

των ανηλίκων) κατά την Eροδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, ώστε να 

αEοφεύγεται ο ψυχικός κλονισµός Eου µEορεί να του Eροκαλέσει και µόνη η θέα του 

δράστη, και ακόµη Eερισσότερο η αντιEαράθεσή του µε αυτόν. Το δικαίωµα του θύµατος 

σε τέτοια µέτρα Eροστασίας κατοχυρώνεται τόσο αEό το δίκαιο της ΕΕ (βλ. ιδίως την 

Eροαναφερόµενη ΑEόφαση-Πλαίσιο του Συµβουλίου της ΕΕ) όσο και αEό την ΕΣ∆Α. Τα 

µέτρα όµως αυτά δεν EρέEει να στερούν τον κατηγορούµενο αEό τη δίκαιη δίκη, το 

δικαίωµα στην οEοία εEίσης κατοχυρώνουν το δίκαιο της ΕΕ και η ΕΣ∆Α. ΣυνεEώς, 

είναι Eροτιµότερη, για την κατοχύρωση των εκατέρωθεν δικαιωµάτων, η Eρόταση του 

Πορίσµατος της Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, Eου ανταEοκρίνεται και σε Eρόταση του 

Σ∆Γ, «να τρο�ο�οιηθεί καταλλήλως το άρθρο 354 ΚΠ∆, ώστε µε τη χρήση 

ο�τικοακουστικών µέσων να καταστεί δυνατή η εξέταση και εκείνων των µαρτύρων (ιδίως 

των ανηλίκων), των ο�οίων η αυτο�ρόσω�η εµφάνιση στο δικαστήριο �ιθανολογείται ότι 

θα τους �ροκαλέσει σοβαρή ψυχική αναστάτωση». Η αυτοEρόσωEη εµφάνιση EρέEει 

Eάντοτε ν’αEοκλείεται όταν το θύµα είναι ανήλικο, ενώ για ενήλικο θύµα (Eου συνήθως 

είναι γυναίκα) θα EρέEει να λαµβάνονται υEόψη η σοβαρότητα του εγκλήµατος και οι 

λοιEές συνθήκες. ΑEό τη νοµολογία του Ε∆Α∆ και του ∆ΕΚ EροκύEτει ότι η χρήση των 

οEτικοακουστικών µέσων θα EρέEει να γίνεται µε τρόEο ώστε να Eαρέχεται η 

δυνατότητα στον κατηγορούµενο ή τον δικηγόρο του, χωρίς να έρχονται σε καµία 

εEαφή µε το θύµα, να λαµβάνουν γνώση της κατάθεσης και ενδεχοµένως να υEοβάλουν 

στον ανακριτή ή εντεταλµένο δικαστή ερωτήµατα, Eου θα τίθενται, κατά κατάλληλο 

τρόEο στο θύµα.  

 

ΣΤ΄. ΄Αλλα µέτρα – Γενικές �αρατηρήσεις 

38. Παράλληλα µε τη λήψη των Eροαναφερόµενων νοµοθετικών µέτρων, είναι 

αναγκαίο, για την αEοτελεσµατική αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας, να 

αναEτυχθεί ένα EολυεEίEεδο σύστηµα δοµών (σε κεντρικό και τοEικό εEίEεδο) για την 

υEοδοχή των θυµάτων, την ψυχολογική, υλική, ηθική και νοµική στήριξή τους, τη 
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φιλοξενία σε ξενώνες, την Eροστασία ανηλίκων, την Eροστασία των µαρτύρων, την 

ενηµέρωση των θυµάτων για τα δικαιώµατά τους και τις υEηρεσίες Eου τους 

Eαρέχονται και για την Eροστασία τους αEό τους δράστες, καθώς και για τα 

θεραEευτικά Eρογράµµατα των τελευταίων, τα οEοία µEορεί να λειτουργούν 

συµEληρωµατικά µε τις Eοινές φυλάκισης. 

39. Η αEοδοτική λειτουργία των ανωτέρω δοµών EροϋEοθέτει υEοχρεωτικά την 

κατάλληλη εκEαίδευση όλων των δηµοσίων λειτουργών, οι οEοίοι καλούνται να 

αντιµετωEίσουν Eεριστατικά ενδοοικογενειακής βίας (δικαστικών λειτουργών, 

εισαγγελέων, αστυνοµικών, νοσηλευτικού και ιατρικού EροσωEικού, ψυχολόγων, 

κοινωνικών λειτουργών), οι οEοίοι θα EρέEει να είναι σε θέση να ενηµερώνουν 

εEαρκώς και άµεσα τα θύµατα για τους υφιστάµενους µηχανισµούς αρωγής τους 

(ξενώνες, καθώς και ηθική, ψυχολογική, υλική και νοµική στήριξη, Eροστασία αEό το 

δράστη), Eροκειµένου τα τελευταία να λάβουν την κατάλληλη κατά EερίEτωση αρωγή.9 

 

Ζ΄. Συνοψίζοντας τα �ροαναφερόµενα, �ροτείνουµε τα εξής, ώστε να 

ε�ιτευχθεί η α�αιτούµενη διττή αντιµετώ�ιση του �ροβλήµατος της 

ενδοοικογενειακής βίας:  

 

α) Να γίνουν ορισµένες τροEοEοιήσεις και συµEληρώσεις του ΠΚ, και ιδίως να 

καθιερωθεί ως εEιβαρυντική EερίEτωση η ενδοοικογενειακή διάEραξη ορισµένων 

εγκληµάτων, και να γίνουν και οι αναγκαίες τροEοEοιήσεις και συµEληρώσεις του 

ΚΠ∆, του ΑΚ και του ΚΠολ∆. 

β) Να ενισχυθούν και να αυξηθούν οι υEηρεσίες στήριξης των θυµάτων, και της 

οικογένειας γενικότερα, και να συσταθεί σώµα οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, 

Eου θα έχει Eρωταρχικό ρόλο κατά την Eοινική διαµεσολάβηση.  

γ) Να ληφθούν και όλα τα λοιEά µέτρα Eου αEαιτεί η Eροαναφερόµενη αEόφαση-

Eλαίσιο του Συµβουλίου της ΕΕ, µεταξύ των οEοίων είναι και η ειδική εκEαίδευση και 

τακτική µετεκEαίδευση  των αστυνοµικών, στον τρόEο χειρισµού Eεριστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Τα Eροτεινόµενα υEό β΄ και γ΄ EρέEει να Eροβλεφθούν ειδικά και συγκεκριµένα 

στον Νόµο για την αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας, ο οEοίος θα Eαρέχει και 

                                                 
9 Οι δύο ανωτέρω Eαράγραφοι αEοδίδουν Eαρατηρήσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. 
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εξουσιοδότηση για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών διοικητικών Eράξεων. Η 

εξουσιοδοτική διάταξη EρέEει να καθιστά την έκδοση των Eράξεων αυτών υEοχρεωτική 

και να ορίζει Eροθεσµία εντός της οEοίας θα EρέEει να γίνει, E.χ. δύο χρόνια. 

δ) Να εκEονηθεί Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Eρόληψη και καταEολέµηση της 

ενδοοικογενειακής βίας, όEως συνιστά το Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α. 

ε) Να συσταθεί ειδική νοµοEαρασκευαστική εEιτροEή για την τελική διατύEωση 

του ΣχΝ. 

 

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ» 

-------------- 

Ο Σύνδεσµος για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας χαιρετίζει την αEόφαση της 

Πολιτείας να λάβει ειδικά µέτρα για την αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας και 

να θέσει το σχετικό ΣχΝ σε κοινωνική διαβούλευση, Eριν αEό την κατάθεσή του στη 

Βουλή. Οι Eαρατηρήσεις Eου ακολουθούν υEοβάλλονται σε ανταEόκριση Eρος την 

Eρόσκληση του κ. ΥEουργού ∆ικαιοσύνης για διάλογο, καθώς και Eρος τις αEό 

16.1.2006 «Βασικές Παρατηρήσεις (�ρος �εραιτέρω ε�εξεργασία)» της Προέδρου της 

ΕΕ∆Α Καθηγήτριας κας Αλίκης ΓιωτοEούλου-ΜαραγκοEούλου, οι οEοίες και 

ενσωµατώνονται στο Eαρόν έγγραφο. 

1. Για τη σύνταξη των Eαρατηρήσεών µας λήφθηκαν υEόψη κυρίως το ΣχΝ «Για 

την αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας», Eου Eαρουσιάστηκε αEό τον κ. 

ΥEουργό ∆ικαιοσύνης στις 25.11.2005 και η Αιτιολογική ΄Εκθεσή του, οι 

«Παρατηρήσεις και Προτάσεις σχετικές µε το υ�ό ε�εξεργασία Σχέδιο Νόµου για την 

ενδοοικογενειακή βία», Eου συνέταξε ad hoc ΕEιτροEή του Συνδέσµου για τα 

∆ικαιώµατα της Γυναίκας και υEέβαλε ο Σ∆Γ στη Γενική Γραµµατέα Ισότητας κα 

Ευγενία Τσουµάνη, στις 23.6.2005 (Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ∆Γ), το αEό 8.7.2005 

Πόρισµα της «Οµάδας Εργασίας για την αντιµετώ�ιση της ενδοοικογενειακής βίας και της 

βίας κατά των συνοικούντων �ροσώ�ων», η οEοία συγκροτήθηκε µε αEόφαση του 

ΥEουργού ΕΣ∆∆Α, κατόEιν Eρωτοβουλίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας (Πόρισµα 

Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α), και οι Eροαναφερόµενες «Βασικές Παρατηρήσεις» της 

Προέδρου της ΕΕ∆Α.  

 

Ι. Εισαγωγικές �αρατηρήσεις 

2. Η αντιµετώEιση του οξύτατου κοινωνικού φαινοµένου της ενδοοικογενειακής 

βίας, αEό άEοψη νοµική, αλλά και στην Eράξη, έχει αEασχολήσει έντονα τον Σ∆Γ εEί 

σειρά ετών. Το Νοµικό Συµβουλευτικό Τµήµα του Σ∆Γ, το οEοίο, χάρη στην εθελοντική 

εργασία στελεχών του Σ∆Γ – δικηγόρων, εγκληµατολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων- 

λειτουργεί αδιάκοEα εEί 25ετία, έχει Eαράσχει έως σήµερα νοµικές συµβουλές και 
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ψυχολογική στήριξη σε Eάνω αEό 2.000 γυναίκες, θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, Eου 

Eροσέφυγαν σε αυτό. Πολλές αEό αυτές τις γυναίκες είχαν Eαιδιά Eου Eαρουσίαζαν 

σηµαντικά συναισθηµατικά, ψυχολογικά και µαθησιακά Eροβλήµατα, καθώς ήταν 

άµεσα ή έµµεσα θύµατα της βίας.1 Η µακρόχρονη και EολύEλευρη εµEειρία του Σ∆Γ 

εκτίθεται στις Eροαναφερόµενες Παρατηρήσεις και Προτάσεις του.  

3. ΄ΟEως υEογραµµίζεται στις Eροαναφερόµενες Παρατηρήσεις και Προτάσεις του 

Σ∆Γ: «Η εµ�ειρία του Σ∆Γ ε�ιβεβαιώνει τις διεθνώς �λέον α�οδεκτές θεωρητικές 

�ροσεγγίσεις και ερµηνείες του φαινοµένου, σύµφωνα µε τις ο�οίες η βία σε βάρος της 

συντρόφου δεν οφείλεται µόνο σε ατοµικά-ψυχολογικά αίτια, αλλά είναι σε σηµαντικό 

σηµείο α-οτέλεσµα µιας ευρύτερης νοοτρο-ίας και κοινωνικών αντιλήψεων 

αναφορικά µε την θέση της γυναίκας ως υ-οδεέστερης σε κάθε ε-ί-εδο α-ό τον 

άνδρα».2  

Με βάση δε την εµEειρία του, ο Σ∆Γ Eροτείνει, για την Eοινική αντιµετώEιση 

της ενδοοικογενειακής βίας, να Eροβλεφθεί ότι η τέλεση ορισµένων, τιµωρούµενων αEό 

τον ΠΚ, εγκληµάτων στα Eλαίσια της οικογένειας συνιστά εEιβαρυντική EερίEτωση, 

και ενδεχοµένως να EοινικοEοιηθούν και άλλες Eράξεις Eου συνιστούν 

ενδοοικογενειακή βία. Τονίζει όµως ταυτοχρόνως, ότι η ενδοοικογενειακή βία δε µEορεί 

να αντιµετωEισθεί µόνο µε Eοινική καταστολή, αλλά και EροληEτικά, καθώς και µε τη 

λήψη µέτρων στήριξης των θυµάτων, Eροτείνοντας και τέτοια µέτρα.3 

4. Χαιρετίζουµε την Eρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας να 

Eροκαλέσει τη συγκρότηση της Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, καθώς και το αEό 

8.7.2005 Πόρισµα της Οµάδας αυτής, Eου εEιβεβαιώνει τις διαEιστώσεις του Σ∆Γ, και 

ιδίως το ότι η συντριEτική Eλειοψηφία των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι 

                                                 
1 Βλ. Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ∆Γ, σελ. 1-2. 
2 Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ∆Γ, σελ. 2, µε EαραEοµEή στη σχετική βιβλιογραφία (υEοσ. 2): Αλίκη 

Γιωτο�ούλου–Μαραγκο�ούλου, στις Προτάσεις της Ειδικής ΕEιτροEής Θεσµικών Προτάσεων του 

ΥEουργείου Εξωτερικών, για τον εορτασµό της 50ετηρίδας της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 

∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 1999, σελ. 13 εE. Βλ. και Ηλία ∆ασκαλάκη «Η βία 

κατά της γυναίκας σαν κοινωνικό φαινόµενο». Στην Eαλιά, αλλά Eάντα εEίκαιρη αυτή µελέτη, 

δηµοσιευµένη στον Αγώνα της Γυναίκας τ. 5, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η βία, αντικείµενο της 

οEοίας γίνεται η γυναίκα, Eροέρχεται κατά κανόνα αEό τους θεσµούς και τις νοοτροEίες και όχι αEό τους 

συγκεκριµένους ανθρώEους. Βλ. ακόµη µελέτη της Ρένας Λάµψα στο ίδιο τεύχος, όEου αναφέρεται ότι 

ένας αEό τους λόγους Eου οι άντρες δέρνουν τις γυναίκες τους είναι η αµφιβολία Eου τους κατέχει ότι 

δεν είναι σωστοί αρσενικοί. Σύµφωνα µε θεωρητικούς στους οEοίους EαραEέµEει η µελέτη, η βία έχει την 

τάση να ενισχύει την ιδέα του αρσενικού.   
3 Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ∆Γ, σελ. 6 εE. 
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γυναίκες, αλλά και Eαιδιά,4 και υEογραµµίζει ότι: «Η εµ�ειρία �ου µεταφέρθηκε στην 

Ε�ιτρο�ή α�ό αρµόδιους φορείς και ΜΚΟ5 ε�ιβεβαιώνει τις διεθνώς �λέον α�οδεκτές 

θεωρητικές �ροσεγγίσεις και ερµηνείες του φαινοµένου, σύµφωνα µε τις ο�οίες η βία σε 

βάρος της συζύγου/συντρόφου δεν οφείλεται µόνο σε ατοµικούς -ψυχολογικούς 

-αράγοντες, αλλά είναι σε σηµαντικό βαθµό α-οτέλεσµα και των κοινωνικών 

αντιλήψεων αναφορικά µε τη µειονεκτική θέση της γυναίκας στην κοινωνία».6  

Η δε Eρόταση του Πορίσµατος, τα εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας να αEοτελέσουν 

διακεκριµένες Eαραλλαγές εγκληµάτων Eου Eεριλαµβάνει ο ισχύων ΠΚ7 εξυEηρετεί 

την ασφάλεια δικαίου και ανταEοκρίνεται και στις Eροτάσεις του Σ∆Γ (Eιο Eάνω αριθ. 

3). ΄Ετσι, οι έννοιες της «οικογένειας» και της «ενδοοικογενειακής βίας» θα είναι 

χρήσιµες για την ανεύρεση των εγκληµάτων Eου θα αναχθούν σε εγκλήµατα 

ενδοοικογενειακής βίας και τη διατύEωση της εEιβαρυντικής EερίEτωσης.  

5. ΠροσυEογράφουµε το ακόλουθο τελικό συµEέρασµα του Πορίσµατος ΥΠΕΣ∆∆Α, 

Eου ανταEοκρίνεται στις διαEιστώσεις και τα συµEεράσµατα του Σ∆Γ: «Η Οµάδα 

αξιολογεί την ενίσχυση και αναβάθµιση των υφιστάµενων δοµών [για την 

-ρόληψη της βίας και τη στήριξη των κακο-οιηµένων γυναικών] και τη 

δηµιουργία νέων, ό-ου αυτό καθίσταται αναγκαίο, ως το κατ’ εξοχήν µέτρο 

ενίσχυσης της οικογένειας -ου αντιµετω-ίζει τη βία µεταξύ των µελών της. Αν 

δεν ληφθεί -ρόνοια -ρος αυτή την κατεύθυνση και η κρατική -αρέµβαση 

-εριοριστεί στη θέσ-ιση -οινικών διατάξεων, θα δίνεται η εντύ-ωση ότι 

-οινικο-οιούνται -ροβλήµατα της οικογένειας, χωρίς να ε-ιδιώκεται και να 

διευκολύνεται η ε-ίλυσή τους. Κάθε άλλη λύση θα είναι ατελέσφορη.»8  

 

ΙΙ. Παρατηρήσεις σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου 

Α΄. Το υ-ερνοµοθετικό -λαίσιο 

6. Η λήψη νοµοθετικών µέτρων για την αEοτελεσµατική Eρόληψη και καταστολή 

της ενδοοικογενειακής βίας, Eου να συνδυάζονται αEαραιτήτως µε µέτρα στήριξης των 

θυµάτων, κυρίως γυναικών και Eαιδιών, ανταEοκρίνεται σε εEείγουσα κοινωνική 

                                                 
4 Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, σελ. 4. 
5 Μεταξύ των οEοίων ήταν και ο Σ∆Γ, Eου υEέβαλε τις Eροαναφερόµενες Παρατηρήσεις και Προτάσεις 

του. 
6 Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α,, σελ. 4. 
7 Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, σελ. 8-9. 
8 Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, σελ. 16. 
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ανάγκη, αλλά και σε εEιταγές Eου αEορρέουν αEό Eλέγµα συνταγµατικών και 

υEερεθνικών κανόνων. Το Σύνταγµα εEιβάλλει τη λήψη τέτοιων µέτρων, ιδίως για την 

Eροστασία της αξίας του ανθρώEου, την Eροστασία της οικογένειας, την τιµωρία 

βασανιστηρίων, οEοιασδήEοτε σωµατικής κάκωσης, βλάβης υγείας ή άσκησης 

ψυχολογικής βίας και κάθε άλλης Eροσβολής της ανθρώEινης αξιοEρέEειας (άρθρα 2, 

21 Eαρ. 1, 7 Eαρ. 2 Συντ.). Οι συνταγµατικές αυτές διατάξεις δηµιουργούν δικαιώµατα 

των θιγοµένων και αξίωση αEέναντι σε όλα τα Eολιτειακά όργανα για τη λήψη και 

αEοτελεσµατική εφαρµογή των Eροαναφερόµενων µέτρων (άρθρο 25 Eαρ. 1 Συντ.).  

7. ΕEίσης, όEως υEογραµµίζεται και στο Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας 

ΥΠΕΣ∆∆Α,9 όλα τα Eροαναφερόµενα µέτρα εEιβάλλονται αEό διεθνείς συνθήκες 

δικαιωµάτων του ανθρώEου εEικυρωµένες αEό την Ελλάδα, Eου έχουν υEερνοµοθετική 

ισχύ και εξειδικεύουν τις συνταγµατικές εEιταγές, όEως η Σύµβαση για την εξάλειψη 

των διακρίσεων κατά των γυναικών (ΣΕ∆ΚΓ) και το Σύµφωνο για τα Ατοµικά και 

Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ΣΑΠ∆). Τα όργανα Eου Eαρακολουθούν την εφαρµογή των 

διεθνών αυτών συνθηκών έχουν εEανειληµµένα ζητήσει αEό το Ελληνικό Κράτος να 

λάβει όλα τα Eροαναφερόµενα µέτρα. Η δε ΕEιτροEή της ΣΕ∆ΚΓ αντιµετωEίζει την 

άσκηση βίας κατά των γυναικών ως βαριά µορφή διάκρισης λόγω φύλου. Η 

αναγκαιότητα λήψης των Eροαναφερόµενων µέτρων αEορρέει και αEό την ΕυρωEαϊκή 

Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώEου (ΕΣ∆Α) κι έχει εEανειληµµένα και έντονα 

διακηρυχθεί αEό τα όργανα του Συµβουλίου της ΕυρώEης, και Eιο Eρόσφατα µε τη 

Σύσταση 1582 (2002) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσής του για την 

«ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών», η οEοία συνιστά τη λήψη διαφόρων 

EροληEτικών και κατασταλτικών µέρων.  

8. Εξάλλου, οι Eράξεις ενδοοικογενειακής βίας εµEίEτουν στο Eεδίο της Α�όφασης-

Πλαισίου του Συµβουλίου της ΕυρωEαϊκής ΄Ενωσης «σχετικά µε το Καθεστώς των 

Θυµάτων σε Ποινικές ∆ιαδικασίες»10, Eου εEιβάλλει τη λήψη µέτρων στήριξης των 

θυµάτων εγκληµατικών Eράξεων και των οικογενειών τους, µεταξύ των οEοίων είναι η 

δωρεάν Eρόσβαση σε συµβουλές και νοµική συνδροµή, η Eαροχή Eροστασίας της 

ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και υEόληψης των θυµάτων, η εξασφάλιση της 

δυνατότητας των θυµάτων να ακουστούν κατά την Eοινική διαδικασία και κάθε άλλη 

                                                 
9 Βλ. ιδίως Eαρ. 11 του Πορίσµατος. 
10 ΕΕ L 82/1, 22.3.2001. 
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διαδικασία ή Eαρέµβαση δηµόσιας αρχής ή οργάνωσης στήριξης Eου Eροηγείται της 

Eοινικής διαδικασίας ή την ακολουθεί, η Eροστασία των θυµάτων, και ιδίως των Eιο 

ευάλωτων, αEό τις συνέEειες της κατάθεσής τους ενώEιον δικαστηρίου, µε την 

εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών κατάθεσης,11 η Eοινική διαµεσολάβηση, η 

δηµιουργία και ενίσχυση υEηρεσιών στήριξης µε ειδικευµένο EροσωEικό και η 

αναγνώριση και χρηµατοδότηση οργανώσεων στήριξης των θυµάτων, η ειδική 

κατάρτιση των EροσώEων Eου έρχονται σε εEαφή µε τα θύµατα, και ιδίως των 

αστυνοµικών και όσων ασκούν συναφή Eρος τη δικαιοσύνη εEαγγέλµατα. Η ΑEόφαση-

Πλαίσιο θέτει Eροθεσµίες συµµόρφωση Eρος τις διάφορες διατάξεις της, έως τις 

22.3.2002, τις 22.3.2004 και τις 22.3.2006. Οι Eράξεις ενδοοικογενειακής βίας 

εµEίEτουν και στο Eεδίο της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ, «για την Α�οζηµίωση των Θυµάτων 

Εγκληµατικών Πράξεων»,12 η οEοία εEιβάλλει στα Κράτη-Μέλη να λάβουν µέτρα Eου 

να καθιστούν δυνατή την αEοζηµίωση λόγω εγκληµατικών Eράξεων, οι οEοίες 

τελέστηκαν στο έδαφός τους εναντίον ατόµων Eου διαµένουν σε άλλο Κράτος-Μέλος. Η 

Eροθεσµία συµµόρφωσης Eρος την Οδηγία αυτήν έληξε την 1.1.2006.  

 

Β΄. Γενικές -αρατηρήσεις 

9. Το ΣχΝ Eεριέχει αρκετά θετικά στοιχεία. Χρειάζεται όµως ορισµένες βελτιώσεις, 

ενισχύσεις και διευκρινίσεις, για να εEιτύχει τον σκοEό του. Καταρχάς, όEως 

Eαρατηρεί η Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, το ΣχΝ «Eουθενά, ούτε καν στην Αιτιολογική 

΄Εκθεση, δε θίγει την ουσία του Eροβλήµατος (βία κατά των γυναικών) ούτε τη ρίζα του 

(ρόλος αφέντη άντρα – ρόλος υEοτακτικής γυναίκας, ο άνδρας ως σωφρονιστής συζύγου 

και Eαιδιών)».13 Η Eραγµατική αυτή διάσταση του Eροβλήµατος θα έEρεEε, κατά Eρώτο 

λόγο, να τονίζεται στην Αιτιολογική ΄Εκθεση του ΣχΝ, η οEοία θα έEρεEε να 

Eεριλαµβάνει τουλάχιστον τις σχετικές διαEιστώσεις του Πορίσµατος της Οµάδας 

Εργασίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ώστε να Eαρέχει κατευθύνσεις για την 

ορθή και αEοτελεσµατική ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου. Η Αιτιολογική ΄Εκθεση 

όµως είναι διατυEωµένη κατά τρόEο ουδέτερο, µη ανταEοκρινόµενο στην 

                                                 
11 Βλ. αEόφαση ∆ΕΚ 16.6.2005, υEόθ. C-105/03, Maria Pupino, η οEοία ερµηνεύει τις διατάξεις της 

αEόφασης-Eλαισίου Eου αEαιτούν την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών κατάθεσης, υEό φως του 

άρθρου 6 της ΕΣ∆Α και της σχετικής νοµολογίας του Ε∆Α∆. 
12 ΕΕ L 261/15, 06.08.2004. 
13 Α. ΓιωτοEούλου-ΜαραγκοEούλου, Βασικές Παρατηρήσεις, ό.E., σ. 1. 
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Eραγµατικότητα, κι έτσι δε βοηθάει τους εφαρµοστές του νόµου να κατανοήσουν το 

φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας. 

10. Τα ζητήµατα Eου ρυθµίζει το ΣχΝ εµEίEτουν κυρίως στην ύλη του Αστικού 

Κώδικα (ΑΚ), του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (ΚΠ∆) και 

του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (ΚΠολ∆). Εντούτοις, δεν εισάγονται τροEοEοιήσεις 

ή συµEληρώσεις των Κωδίκων, όEως θα ήταν νοµοτεχνικά ορθό, αλλά Eροτείνεται 

ψήφιση αυτοτελούς νοµοθετήµατος. Η εEιλογή αυτή µEορεί να δηµιουργήσει σύγχυση 

και ανασφάλεια ως Eρος το εφαρµοστέο δίκαιο (δηλαδή, ως Eρος το αν θα έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις των Κωδίκων ή του νέου νόµου) και να µειώσει την 

αEοτελεσµατικότητα των νέων διατάξεων. Εξαίρεση αEοτελεί το άρθρο 8 του ΣχΝ, Eου 

τροEοEοιεί το άρθρο 336 Eαρ. 1 ΠΚ, εξαλείφοντας τον όρο «εξώγαµη», ώστε να 

τιµωρείται και ο βιασµός της συζύγου. ΠαραλείEεται όµως η εξάλειψη του όρου 

«εξώγαµη» και αEό το άρθρο 338 Eαρ. 1 ΠΚ (κατάχρηση σε ασέλγεια).  

11. ΄ΟEως Eαρατηρεί η Πρόεδρος της ΕΕ∆Α, οι Eράξεις Eου τιµωρεί το ΣχΝ 

τιµωρούνται ήδη αEό τον ΠΚ, εκτός αEό τη σωµατική βλάβη Eου τελέστηκε ενώEιον 

ανηλίκου (άρθρο 6 Eαρ. 3 ΣχΝ) και τον βιασµό στα Eλαίσια του γάµου (άρθρο 8 του 

ΣχΝ). «Μερικές τιµωρούνται αEλώς αυστηρότερα µε το ΣχΝ, ενώ άλλες, Eου 

χαρακτηρίζονται ελαφρότερες (E.χ. ελαφρές σωµατικές βλάβες) δε διέEονται καν αEό το 

ΣχΝ. Ωστόσο µEορεί, να είναι άκρως κλονιστικές της έγγαµης συµβίωσης και να την 

καθιστούν αφόρητη για τη γυναίκα (E.χ. χαστούκια)». Αλλά και βαρύτερες Eράξεις, Eου 

είναι αξιόEοινες κατά τον ΠΚ και συνιστούν οEωσδήEοτε Eράξεις ενδοοικογενειακής 

βίας, EαραλείEονται αEό το ΣχΝ, όEως θα εκτεθεί στη συνέχεια (Eιο κάτω αριθ. 21-24). 

«ΕEί Eλέον, θα δηµιουργηθεί σύγχυση, Eοιες ακριβώς Eράξεις θα εξακολουθούν να 

ρυθµίζονται αEό τον ΠΚ και Eοιες αEό τον νέο νόµο».14 

12. «Ως εκ Eερισσού υEενθυµίζεται ότι είναι γνωστό Eως η αEλή Eρόβλεψη 

αυστηρότερης Eοινής δεν αρκεί για την κατάEαυση φαινοµένων κοινωνικών, Eου 

αEοτελούν ζωντανά κατάλοιEα εσφαλµένων νοοτροEιών, καταλυτικών ανθρωEίνων 

δικαιωµάτων σε βάρος ορισµένων κοινωνικών κατηγοριών. Τέτοιο φαινόµενο είναι και 

η βία κατά των γυναικών, κατάλοιEο της Eροκατάληψης για τους άνισους – σε βάρος 

των γυναικών – ρόλους των φύλων».  

 

                                                 
14 Α. ΓιωτοEούλου-ΜαραγκοEούλου, ό.E., σ. 1-2. 
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13. «Η σχετική τιµωρητική νοµοθεσία Eου υEάρχει, είναι ουδέτερη αEό άEοψη 

φύλου.  ΣυνεEώς καλύEτει δράστες και θύµατα και των δύο φύλων, όEως και το ΣχΝ. Το 

Eρόβληµα είναι Eοια είναι η αιτία Eου κατά κανόνα ο δράστης µένει ατιµώρητος όταν 

το θύµα είναι η σύζυγος και δράστης ο σύζυγος ή σύντροφός της. Πιο αναλυτικά: Eρώτα, 

τι είναι εκείνο Eου σταµατά τις γυναίκες-θύµατα να καταγγείλουν τις σχετικές σε 

βάρος τους βίαιες Eράξεις του συζύγου; ύστερα, τι κάνει τις αστυνοµικές αρχές συχνά 

να µη δίνουν συνέχεια στις λίγες, σχετικά, καταγγελίες γυναικών-θυµάτων; τέλος, τι 

εEηρεάζει τις δικαστικές αρχές να κρίνουν συχνά µε δυο µέτρα και δυο σταθµά αν το 

θύµα είναι ο άντρας ή αν είναι η γυναίκα;»  

14. «Το Eρόβληµα λοιEόν είναι: Eώς και µε τι µέτρα EρέEει να αντιδράσουµε για την 

κατάργηση αυτής της αναEοτελεσµατικής αντιµετώEισης της ενδοοικογενειακής βίας 

κατά των γυναικών; Eαρά την ύEαρξη Eοινικής νοµοθεσίας Eου δεν κάνει διάκριση 

φύλου; Με µια ίδιου τύEου νοµοθεσία; ή µε την εξουδετέρωση των κοινωνικών αιτίων 

Eου Eροκαλούν αυτή την αναEοτελεσµατικότητα του νόµου σε βάρος των γυναικών;»  

15. «∆εν ιδρύονται θεσµοί ειδικοί Eου αEαιτούνται για τη λύση του Eροβλήµατος 

όEως αυτό Eράγµατι εµφανίζεται στην κοινωνία. Ιδίως, άνεργες γυναίκες µε Eαιδιά 

έχουν ανάγκη αEοτελεσµατικής υEοστήριξης για να ξεφύγουν αEό την εξευτελιστική 

και οδυνηρή ατµόσφαιρα της οικογένειας, Eου όχι σEάνια καταλήγει σε ανθρωEοκτονία 

της κακοEοιηµένης, κάEοτε δε του θύτη. ΕEί Eλέον, Eάντοτε έχει και Eερισσότερο ή 

λιγότερο κακό αντίκτυEο στην εξέλιξη των Eαιδιών. Ο θεσµός της Eοινικής 

διαµεσολάβησης, όEως EροβλέEεται αEό το ΣχΝ, είναι αφενός αµφίβολης 

συνταγµατικότητας15 και αφετέρου Eιθανότατης αναEοτελεσµατικότητας». 

16.  «Η Αστυνοµία και ο Εισαγγελέας Eαραµένουν κύριοι ρυθµιστές της 

Eροδικαστικής φάσης, ενώ έχουν ήδη αEοδειχθεί αναEοτελεσµατικοί ή και 

ακατάλληλοι. Ιδίως οι αστυνοµικοί, µολονότι ορισµένοι αρχίζουν να αντιδρούν κατά 

Eροσφορότερο τρόEο, εξακολουθούν συχνά να αδιαφορούν ή και να διασκεδάζουν µε τις 

καταγγελίες των γυναικών, ως οEαδοί κι αυτοί της αντίληψης Eερί ανδρικής εξουσίας 

στο σEίτι. Πουθενά όµως, ούτε το ΣχΝ ούτε καν η Αιτιολογική Έκθεση, δεν βάλλει 

κατά της αντίληψης αυτής. Αλλά ούτε και θεσEίζει ως κύριο εξωδικαστικό αρµόδιο 

                                                 
15 Πράγµατι, το ΣχΝ Eαρέχει στον Εισαγγελέα αEοφασιστικές αρµοδιότητες Eου ανήκουν στα δικαστήρια. 
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θεσµό για Eαρέµβαση, συµEαράσταση και Eιθανή διευθέτηση του σχετικού 

Eροβλήµατος, ένα ειδικό σώµα οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών».16  

17. Οφείλουµε Eάντως να συγχαρούµε την ΕΛ.ΑΣ για την Eρόσφατη έκδοση 

Εγχειριδίου µε θέµα την αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και όσα 

στελέχη της είχαν τη σχετική Eρωτοβουλία.17 Το Εγχειρίδιο αυτό τονίζει την 

Eραγµατική διάσταση του Eροβλήµατος («α�ό τις �ιο συνηθισµένες µορφές 

ενδοοικογενειακής βίας είναι αυτή �ου εκδηλώνεται α�ό τον (�ρώην ή νυν) σύζυγο ή 

σύντροφο �ρος τη σύζυγο ή σύντροφο, αντίστοιχα») και τη σηµασία της «αντιµετώ�ισης 

της κακο�οίησης των γυναικών». Τα αδικήµατα Eου αναφέρει, ως Eαραδείγµατα Eράξεων 

ενδοοικογενειακής βίας Eου ήδη τιµωρούνται αEό τον ΠΚ, είναι Eερισσότερα αEό 

εκείνα Eου Eεριλαµβάνει το ΣχΝ, και δικαίως. Ορθά, εEίσης, αναφέρει το Εγχειρίδιο 

ότι «για την αντιµετώ�ιση του φαινοµένου αυτού α�αιτούνται συντονισµένες και 

εξειδικευµένες δράσεις σε �ολλά ε�ί�εδα, και όχι µόνο στο �λαίσιο της άσκησης 

αστυνοµικών αρµοδιοτήτων». Το Εγχειρίδιο Eαρέχει οδηγίες για την αντιµετώEιση κάθε 

Eεριστατικού «κατά τέτοιο τρό�ο, ώστε το θύµα να αισθανθεί αµέσως ασφάλεια και 

�ροστασία» και καλεί τους αστυνοµικούς να δίνουν Eροτεραιότητα στον χειρισµό 

τέτοιων υEοθέσεων. ΕEίσης υEοδεικνύει τον τρόEο µε τον οEοίο οφείλει ο αστυνοµικός 

– κατά το δυνατό, του ίδιου φύλου µε το θύµα – να συζητήσει µαζί του. ΕEισηµαίνει 

όµως και την ανάγκη EαραEοµEής του θύµατος σε υEηρεσίες Eου Eαρέχουν 

συµβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, εEισυνάEτει δε και σχετικό Πίνακα. 

18. Το Εγχειρίδιο είναι ένα σηµαντικό βήµα. ΠρέEει όµως αEαραίτητα να 

συνοδευθεί µε τη στελέχωση των αστυνοµικών τµηµάτων µε EροσωEικό Eου θα έχει 

ειδικευθεί, και θα µετεκEαιδεύεται τακτικά, για την αντιµετώEιση Eεριστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας – γυναίκες αστυνοµικούς Eου, κατά Eροτίµηση, θα συζητούν µε 

τα θύµατα, αλλά και άνδρες αστυνοµικούς, ώστε να καταEολεµηθούν τα στερεότυEα Eου 

τους εEηρεάζουν –, ενώ σε όλο το αστυνοµικό EροσωEικό θα εEιβάλλεται ως υEηρεσιακό 

καθήκον η κατάλληλη αντιµετώEιση των Eεριστατικών αυτών. Εξάλλου, οι υEηρεσίες 

στήριξης, στις οEοίες EαραEέµEει η αστυνοµία, EρέEει οEωσδήEοτε να ενισχυθούν µε 

ειδικευµένο EροσωEικό και να αυξηθούν. 

                                                 
16 Οι Eαράγραφοι 12-16 αEοδίδουν εEί λέξει τη δεύτερη υEοEαράγραφο της Eαραγράφου 2 και τις 

Eαραγράφους 3-5 (σελ. 2-4) των Βασικών Παρατηρήσεων της Προέδρου της ΕΕ∆Α.  
17 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας, Η αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας, ΤυEογραφείο 

Ελληνικής Αστυνοµίας, ΑEρίλιος 2005. ΄ΟEως αναφέρεται στο τέλος του Εγχειριδίου, βάση γι’ αυτό 

αEοτέλεσε κείµενο Eου συνάχθηκε αEό τον Αστυνοµικό ∆/ντή της Α.∆. Σάµου, κ. Βασίλειο Γάτσα.  
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19. «Τα EαραEάνω δε σηµαίνουν ότι δε θεωρούµε αναγκαία τη συµEληρωµατική 

νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος. Αλλά εµEνευσµένη αEό άλλο Eνεύµα και συνολική, 

δηλαδή, διττή: α) αEό άEοψη Eοινική, κυρίως µε την καθιέρωση ως εEιβαρυντικής 

EερίEτωσης των σχετικών Eράξεων βίας κάθε µορφής, Eου EροβλέEει ο Π.Κ. και όσων 

Eροστεθούν µε το νέο νόµο, το γεγονός ότι διαEράχθηκαν «ενδοοικογενειακά», και β) ως 

κοινωνικό Eρόβληµα, η λύση του οEοίου θα καταστήσει τις Eοινικές διατάξεις 

αEοτελεσµατικές, ενώ θα Eαραµείνουν αναEοτελεσµατικές, εφόσον δεν αντιµετωEισθεί 

σωστά και αυτό».18 Με τον τρόEο αυτόν θα εEιτευχθεί και η συµµόρφωση Eρος τις 

διεθνείς συνθήκες και τους κανόνες της ΕΕ (Eιο Eάνω αριθ. 7, 8). Στη συνέχεια 

εEισηµαίνουµε µερικά ειδικότερα ζητήµατα Eου EροκύEτουν αEό το ΣχΝ. 

 

Γ΄. Ειδικότερες -αρατηρήσεις– -οινική αντιµετώ-ιση της ενδοοικογενειακής 

βίας 

20. Οι «γενικές διατάξεις» του ΣχΝ θα Eερίττευαν, αν η ύλη του ΣχΝ είχε ενταχθεί 

στους οικείους Κώδικες, όEως θα ήταν νοµοτεχνικά ορθό (Eιο Eάνω αριθ. 10, 19). 

∆εδοµένου δε ότι, όEως σηµειώθηκε (Eιο Eάνω, αριθ. 4), οι έννοιες της «οικογένειας» 

και της «ενδοοικογενειακής βίας» είναι χρήσιµες για την ανεύρεση των εγκληµάτων 

Eου θα αναχθούν σε εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας, ο Eροσδιορισµός των εννοιών 

αυτών έEρεEε να είναι Eληρέστερος και σαφέστερος και τα κριτήρια Eροσδιορισµού 

τους να Eεριέχονται στην Αιτιολογική ΄Εκθεση, ως εEεξήγηση των εEιβαρυντικών 

EεριEτώσεων Eου θα Eροστεθούν στις διατάξεις του ΠΚ. 

21. Ειδικότερα, ως Eρος τον ορισµό της ενδοοικογενειακής βίας, Eαρατηρούµε ότι το 

άρθρο 1 Eαρ. 1 του ΣχΝ δεν καλύEτει όλο το φάσµα της εγκληµατικής συµEεριφοράς 

Eου εκδηλώνεται ως ενδοοικογενειακή βία. Χαρακτηρίζει ως «ενδοοικογενειακή βία» 

µόνον τις αξιόEοινες Eράξεις Eου αναφέρουν τα άρθρα 6, 7, 819 και 9 του ΣχΝ, Eου 

αντιστοιχούν σε διάφορες διατάξεις του ΠΚ, τις οEοίες όµως δεν αναφέρουν, µε 

εξαίρεση το άρθρο 8 Eου τροEοEοιεί το άρθρο 336 Eαρ. 1 ΠΚ. ΄Ετσι, το άρθρο 6 

συνδυάζει τα άρθρα, 308, 309, 310, και 312 ΠΚ, το άρθρο 7 συνδυάζει τα άρθρα 330 και 

333 ΠΚ, και το άρθρο 9 αντιστοιχεί στο άρθρο 337 ΠΚ.  

                                                 
18 Α. ΓιωτοEούλου-ΜαραγκοEούλου, Βασικές Παρατηρήσεις, σελ. 5 (Eαρ. 7). 
19 Η EαραEοµEή στο άρθρο 8 ΣχΝ δεν είναι, εν Eάση EεριEτώσει, ορθή. Θα έEρεEε να γίνεται EαραEοµEή 

στο άρθρο 336 ΠΚ, όEως τροEοEοιείται µε το άρθρο 8 ΣχΝ. 
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22. ΄Αλλα εγκλήµατα Eου θα έEρεEε να Eεριλαµβάνονται στην έννοια της 

ενδοοικογενειακής βίας είναι E.χ. εκείνα των άρθρων 301 (συµµετοχή σε αυτοκτονία), 

304Α (σωµατική βλάβη εγκύου ή νεογνού), 311 εδ. (α) (θανατηφόρα βλάβη), 323Α 

(εµEορία ανθρώEων), 325 (Eαράνοµη κατακράτηση), 334 (διατάραξη οικιακής ειρήνης), 

348 (διευκόλυνση ακολασίας άλλων), 348Α (Eορνογραφία ανηλίκων), 349 (µαστρωEεία), 

350 (εκµετάλλευση Eόρνης), 361 (εξύβριση), 362 (δυσφήµιση), 363 (συκοφαντική 

δυσφήµιση). Η τέλεση των εγκληµάτων αυτών, καθώς και εκείνων στα οEοία 

αντιστοιχούν τα άρθρα 6, 7 8 και 9 ΣχΝ, κατά µέλους της «οικογένειας» (µε την Eιο 

κάτω, αριθ. 25, έννοια) EρέEει να συνιστά εEιβαρυντική EερίEτωση, όEως 

Eροαναφέρθηκε, και όEως Eροτάθηκε αEό τον Σ∆Γ και το Πόρισµα της Οµάδας 

Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α και την Πρόεδρο της ΕΕ∆Α (Eιο Eάνω αριθ. 4, 19), µε κατάλληλη 

Eροσαρµογή του ΠΚ. Εξάλλου, ο όρος «εξώγαµη» EρέEει να αEαλειφθεί και αEό το 

άρθρο 338 Eαρ. 1 ΠΚ (κατάχρηση σε ασέλγεια). ΕEίσης, το άρθρο 312 (β) ΠΚ 

(κακόβουλη Eαραµέληση υEοχρεώσεων) EρέEει να τροEοEοιηθεί ώστε να τιµωρείται η 

κακόβουλη Eαραµέληση όταν αφορά ανήλικο-µέλος της οικογένειας, άσχετα αEό το αν ο 

δράστης το έχει στην εEιµέλειά του, καθώς και οEοιοδήEοτε άλλο µέλος της 

οικογένειας.20 

23. Οι Eερισσότερες διατάξεις του ΣχΝ διατηρούν την αντικειµενική υEόσταση των 

εγκληµάτων Eου EροβλέEουν οι αντίστοιχες διατάξεις του ΠΚ, ενώ ορισµένες, δικαίως, 

τη διευρύνουν, όEως η διάταξη του άρθρου 6 Eαρ. 3 ΣχΝ, Eου τιµωρεί και 

ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη Eου τελέσθηκε «ενώEιον ανηλίκου». Θα έEρεEε 

Eάντως να τιµωρείται, εφόσον τελέστηκε «ενώEιον ανηλίκου», κάθε Eράξη 

ενδοοικογενειακής βίας (βλ. Eιο κάτω αριθ. 26).  

24. ΥEάρχουν όµως και διατάξεις του ΣχΝ Eου Eεριορίζουν την ισχύουσα 

αντικειµενική υEόσταση ορισµένων εγκληµάτων, Eεριορίζοντας έτσι και τις 

δυνατότητες τιµωρίας τους ως εγκληµάτων ενδοοικογενειακής βίας.΄Ετσι, E.χ. το άρθρο 

6 Eαρ. ΣχΝ, ενώ τιµωρεί, όEως σηµειώθηκε, Eράξη Eου τελέστηκε «ενώEιον» ανηλίκου, 

δεν Eεριλαµβάνει ρητά, όEως το άρθρο 312 (α) ΠΚ, Eράξη «σε βάρος» ανηλίκου. ΕEίσης, 

το άρθρο 7 Eαρ. 1 ΣχΝ, Eου αντιστοιχεί στο άρθρο 330 ΠΚ (Eαράνοµη βία), αEαιτεί και 

«σEουδαίο και άµεσο κίνδυνο», στοιχείο Eου δεν υEάρχει στο άρθρο 330 ΠΚ. Το δε 

                                                 
20 Βλ. Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ∆Γ, σελ. 10-11, όEου αναEτύσσονται τα Eροβλήµατα Eου 

δηµιουργούνται αEό την υEαίτια µη καταβολή διατροφής (µορφή οικονοµικής βίας). 
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άρθρο 9 ΣχΝ είναι εν µέρει εEιεικέστερο αEό το αντίστοιχο άρθρο 337 ΠΚ (Eροσβολή 

της γενετήσιας αξιοEρέEειας): συγκεκριµένα, ενώ το άρθρο 337 Eαρ. 2 ΠΚ EροβλέEει 

Eοινή φυλάκισης τριών µηνών µέχρι δύο ετών, αν ο Eαθών είναι νεότερος των 12 ετών, 

το άρθρο 9 ΣχΝ EροβλέEει Eοινή φυλάκισης µέχρι δύο ετών για κάθε EερίEτωση, χωρίς 

να θέτει κατώτατο όριο.  

25. Ο ορισµός της «οικογένειας» Eου Eεριέχει το άρθρο 1 Eαρ. 2 του ΣχΝ είναι 

ελλιEής. ∆εν Eεριλαµβάνει τις µονογονεϊκές οικογένειες. Ο Eροσδιορισµός της έννοιας 

της «οικογένειας» θα έEρεEε να στηριχθεί σε κατάλληλο συνδυασµό τριών κριτηρίων: α) 

της συζυγικής σχέσης, έστω και αν έEαυσε η συµβίωση, ή της Eρώην συζυγικής σχέσης, 

β) της συγγένειας Eρος τον ανιόντα ή κατιόντα ή Eρος τον σύζυγο του ανιόντος ή 

κατιόντος και γ) της συµβίωσης, έστω και αν δεν υEάρχει γάµος ή συγγένεια.21 Αυτά τα 

κριτήρια EρέEει να τίθενται ως εEιβαρυντικές EεριEτώσεις στην Eρώτη διάταξη του ΠΚ 

Eου θα EροβλέEει έγκληµα Eεριλαµβανόµενο στην έννοια της ενδοοικογενειακής βίας, 

στη δε διάταξη αυτή θα γίνεται EαραEοµEή µε τις εEόµενες διατάξεις Eου θα 

EροβλέEουν τέτοια εγκλήµατα (βλ. Eιο Eάνω αριθ. 20, 21). Τα κριτήρια αυτά EρέEει να 

υEογραµµίζονται στην Αιτιολογική ΄Εκθεση, στην οEοία EρέEει να γίνεται αναφορά 

και στην έννοια της ενδοοικογενειακής βίας, όEως ορίζεται αEό όργανα του ΟΗΕ, και 

ειδικότερα αEό την ειδική εισηγήτρια για τη βία κατά των γυναικών της ΕEιτροEής 

ΑνθρωEίνων ∆ικαιωµάτων των Η.Ε. σε έκθεση σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών.22 

26. Η διάταξη του άρθρου 1 Eαρ. 3 του ΣχΝ εισάγει Eολύ εEιτυχή νεωτερισµό, σε 

ό,τι αφορά την τέλεση Eράξης ενδοοικογενειακής βίας ενώEιον ανηλίκου, EρέEει όµως 

το στοιχείο αυτό να Eεριέχεται στην αντικειµενική υEόσταση κάθε εγκλήµατος 

ενδοοικογενειακής βίας ή να Eεριλαµβάνεται στις εEιβαρυντικές EεριEτώσεις. 

27.  Ο όρος «βία κάθε µορφής» Eου Eεριλαµβάνει το άρθρο 2 του ΣχΝ είναι 

αEροσδιόριστος. Ούτε η έννοια της αEαγόρευσης είναι σαφής, εφόσον δεν συνδέεται µε 

συγκεκριµένη Eαράνοµη συµEεριφορά και δεν Eροσδιορίζεται Eοιες είναι οι συνέEειες 

                                                 
21 Πρβλ. Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, σελ. 9, και Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ∆Γ, σελ. 6. 
22 «Η ενδοοικογενειακή βία είναι βία Eου εEεµβαίνει στη σφαίρα των γυναικών (female sphere), συνήθως 

µεταξύ ατόµων Eου συνδέονται µε EροσωEική σχέση, το αίµα ή τον νόµο. Παρ’ όλη τη φαινοµενική 

ουδετερότητα του όρου, η ενδοοικογενειακή βία είναι σχεδόν Eάντοτε έγκληµα συνδεόµενο µε το φύλο, 

τελούµενο αEό άντρες κατά γυναικών. ΄ΟEοτε συµβαίνει το αντίθετο και γυναίκες εEιτίθενται κατά του 

άντρα συντρόφου τους, τέτοια Eεριστατικά, ελάχιστα εEηρεάζουν τις στατιστικές της συνδεόµενης µε το 

φύλο βίας. Εν Eάση EεριEτώσει, τέτοια Eεριστατικά συµβαίνουν ως εEί το Eλείστον όταν γυναίκες 

αEοEειρώνται να αµυνθούν κατά του συντρόφου Eου τις κακοEοιεί.» (Ε/CN.4/1996/53, para 23, 28). 
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της αEαγόρευσης. Ενόψει, όσων εκτέθηκαν ήδη, η διάταξη αυτή, όEως κι εκείνες του 

άρθρου 1 είναι Eεριττή. 

 

∆΄. ∆ιατάξεις Αστικού ∆ικαίου 

28. ∆εν είναι σαφής η έννοια της «βίας κάθε µορφής» Eου Eεριλαµβάνει το άρθρο 3, 

ούτε είναι σαφές αν η διάταξη αυτή εισάγει µαχητό ή αµάχητο τεκµήριο ισχυρού 

κλονισµού του γάµου. Η Eαρ. 2 του άρθρου 1439 ΑΚ στην οEοία EαραEέµEει αφορά 

Eάντως µαχητά τεκµήρια. 

29. Το άρθρο 4 αναφέρεται στη βία κατά ανηλίκων, µόνον όταν χρησιµοEοιείται «ως 

µέσον σωφρονισµού στο Eλαίσιο της ανατροφής τους». Ο Eεριορισµός αυτός είναι 

αδικαιολόγητος. Προτιµότερη διατύEωση θα ήταν: «βία σε βάρος ανηλίκων, έστω και αν 

χρησιµο�οιείται ως µέσο σωφρονισµού στο �λαίσιο της ανατροφής τους». Πάντως, κι εδώ 

ο όρος «βία» είναι ασαφής. Θα ήταν Eάντως Eροτιµότερο τα άρθρα 3-5 να ενταχθούν στα 

άρθρα 1439, 1532 και 932 ΑΚ, στα οEοία αναφέρονται. 

30. Εξάλλου, η συµµετοχή σε αυτοκτονία µέλους της οικογένειας (Eιο Eάνω αριθ. 22) 

θα EρέEει να καταστεί λόγος αEοκλήρωσης και αναξιότητας, µε κατάλληλη Eροσαρµογή 

των άρθρων 1839 και 1860 ΑΚ. 

 

Ε΄. ∆ικονοµικές διατάξεις 

31. Ακολουθούν ορισµένες Eαρατηρήσεις σχετικά µε τις δικονοµικές διατάξεις, οι 

οEοίες όµως δεν εξαντλούν τα Eολλά και EολύEλοκα δικονοµικά ζητήµατα Eου 

γεννιούνται.  

32. ΄Αρθρο 15 ΣχΝ (Eροσωρινή ρύθµιση κατάστασης): Η Eροτεινόµενη διάταξη 

EρέEει να ενταχθεί στον ΚΠολ∆, ως 2η Eαρ. του άρθρου 735, και να EροβλέEει ότι 

διατάσσεται, ως ασφαλιστικό µέτρο, «η µετοίκηση» του καθ’ου, όEως EροβλέEει το 

ισχύον άρθρο 735 ΚΠολ∆ (δεν χρειάζεται να αναφέρεται και «η αEοµάκρυνση», γιατί 

είναι ταυτολογία), καθώς και η αEαγόρευση «�ρόσβασης» στους χώρους κατοικίας κλE 

(ο όρος «Eροσέγγιση» Eου χρησιµοEοιεί το άρθρο 15 ΣχΝ είναι αόριστος και µEορεί να 

δηµιουργήσει Eροβλήµατα στο θύµα). ΠρέEει εEίσης να Eροστεθεί στο άρθρο 691 

ΚΠολ∆ ότι τα Eροαναφερόµενα µέτρα µEορούν να διατάσσονται και µε Eροσωρινή 

διαταγή, µόλις κατατεθεί η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων. 
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33. ΄Αρθρο 16 ΣχΝ (αναστολή Eαραγραφής): Η αναστολή EρέEει να αφορά όλες τις 

Eράξεις ενδοοικογενειακής βίας και η διατύEωσή της διάταξης να είναι σαφέστερη: «[...] 

η �αραγραφή αναστέλλεται έως την ενηλικίωσή του».  

34. ΄Αρθρο 17 ΣχΝ: Η Eοινική δίωξη EρέEει να γίνεται αυτεEαγγέλτως όταν το 

έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας τελέστηκε κατά ανηλίκου, όEως γίνεται σε όλες τις 

χώρες.23 

35. ΄Αρθρο 18 ΣχΝ (Eεριοριστικοί όροι): ∆εν αρκεί οι Eεριοριστικοί όροι να 

εEιβάλλονται αEό το Eοινικό δικαστήριο. ΠρέEει να µEορούν να εEιβάλλονται και αEό 

τον ανακριτή ή το Συµβούλιο. Γι’ αυτό, EρέEει να Eροστεθεί στον ΠΚ διάταξη Eου να 

EροβλέEει ότι εφόσον εκκρεµεί κατηγορία για έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας και 

�ροκύ�τουν σοβαρές ενδείξεις για τη διά�ραξη του και α�ό τις συγκεκριµένες συνθήκες 

κρίνεται α�αραίτητο για την �ροστασία του θύµατος, ο ανακριτής ή το Συµβούλιο µ�ορεί 

να διατάξει, �έρα α�ό τα �ροβλε�όµενα σε άλλες διατάξεις του ΚΠ∆ µέτρα, και τη 

µετοίκηση του καθ’ ου και να του α�αγορεύσει την �ρόσβαση στους χώρους κατοικίας ή 

και εργασίας του θύµατος, στις κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκ�αιδευτήρια των 

�αιδιών και τους ξενώνες φιλοξενίας. Τα ίδια µέτρα µ�ορούν να διαταχθούν α�ό το 

�οινικό δικαστήριο, στο ο�οίο �αρα�έµ�εται η εκδίκαση εγκλήµατος ενδοοικογενειακής 

βίας. Εξάλλου, στο τέλος του άρθρου 296 ΚΠ∆ EρέEει να Eροστεθούν τα εξής: «ή δε θα 

δια-ράξει νέο έγκληµα». Αυτά αEαιτούνται και αEό την ΑEόφαση-Πλαίσιο του 

Συµβουλίου της ΕΕ (Eιο Eάνω αριθ. 8). 

36. ΄Αρθρο 19 ΣχΝ (εξέταση µαρτύρων): Οι σχετικές µε την εξέταση των µαρτύρων 

διατάξεις EρέEει να ενταχθούν στον ΚΠ∆ και τον ΚΠολ∆. Σχετικά µε την Eαρ. 2 του 

άρθρου 19 ΣχΝ, Eαρατηρούµε τα εξής: Είναι αναγκαία η Eροστασία των θυµάτων (ιδίως 

των ανηλίκων) κατά την Eροδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, ώστε να 

αEοφεύγεται ο ψυχικός κλονισµός Eου µEορεί να του Eροκαλέσει και µόνη η θέα του 

δράστη, και ακόµη Eερισσότερο η αντιEαράθεσή του µε αυτόν. Το δικαίωµα του θύµατος 

σε τέτοια µέτρα Eροστασίας κατοχυρώνεται τόσο αEό το δίκαιο της ΕΕ (βλ. ιδίως την 

ΑEόφαση-Πλαίσιο του Συµβουλίου της ΕΕ, Eιο Eάνω αριθ. 8) όσο και αEό την ΕΣ∆Α. Τα 

µέτρα όµως αυτά δεν EρέEει να στερούν τον κατηγορούµενο αEό τη δίκαιη δίκη, το 

δικαίωµα στην οEοία εEίσης κατοχυρώνουν το δίκαιο της ΕΕ και η ΕΣ∆Α. ΣυνεEώς, 

είναι Eροτιµότερη, για την κατοχύρωση των εκατέρωθεν δικαιωµάτων, η Eρόταση του 

                                                 
23 Βλ. Παρατηρήσεις και Προτάσεις Σ∆Γ, σελ. 9. 
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Πορίσµατος της Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, Eου ανταEοκρίνεται και σε Eρόταση του 

Σ∆Γ, «να τρο�ο�οιηθεί καταλλήλως το άρθρο 354 ΚΠ∆, ώστε µε τη χρήση 

ο�τικοακουστικών µέσων να καταστεί δυνατή η εξέταση και εκείνων των µαρτύρων (ιδίως 

των ανηλίκων), των ο�οίων η αυτο�ρόσω�η εµφάνιση στο δικαστήριο �ιθανολογείται ότι 

θα τους �ροκαλέσει σοβαρή ψυχική αναστάτωση».24 Η αυτοEρόσωEη εµφάνιση EρέEει 

Eάντοτε ν’αEοκλείεται όταν το θύµα είναι ανήλικο, ενώ για ενήλικο θύµα (Eου συνήθως 

είναι γυναίκα) θα EρέEει να λαµβάνονται υEόψη η σοβαρότητα του εγκλήµατος και οι 

λοιEές συνθήκες. ΑEό τη νοµολογία του Ε∆Α∆ και του ∆ΕΚ25 EροκύEτει ότι η χρήση 

των οEτικοακουστικών µέσων θα EρέEει να γίνεται µε τρόEο ώστε να Eαρέχεται η 

δυνατότητα στον κατηγορούµενο ή τον δικηγόρο του, χωρίς να έρχονται σε καµία 

εEαφή µε το θύµα, να λαµβάνουν γνώση της κατάθεσης και ενδεχοµένως να υEοβάλουν 

στον ανακριτή ή εντεταλµένο δικαστή ερωτήµατα, Eου θα τίθενται, κατά κατάλληλο 

τρόEο στο θύµα.  

 

ΣΤ΄. Συνοψίζοντας τα �ροαναφερόµενα, �ροτείνουµε τα εξής, ώστε να 

ε�ιτευχθεί η α�αιτούµενη διττή αντιµετώ�ιση του �ροβλήµατος της 

ενδοοικογενειακής βίας:  

 

α) Να γίνουν ορισµένες τροEοEοιήσεις και συµEληρώσεις του ΠΚ, και ιδίως να 

καθιερωθεί ως εEιβαρυντική EερίEτωση η ενδοοικογενειακή διάEραξη ορισµένων 

εγκληµάτων, και να γίνουν και οι αναγκαίες τροEοEοιήσεις και συµEληρώσεις του 

ΚΠ∆, του ΑΚ και του ΚΠολ∆. 

β) Να ενισχυθούν και να αυξηθούν οι υEηρεσίες στήριξης των θυµάτων, και της 

οικογένειας γενικότερα, και να συσταθεί σώµα οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών, 

Eου θα έχει Eρωταρχικό ρόλο κατά την Eοινική διαµεσολάβηση, 

γ) Να ληφθούν και όλα τα λοιEά µέτρα Eου αEαιτεί η αEόφαση-Eλαίσιο του 

Συµβουλίου της ΕΕ (Eιο Eάνω αριθ. 8), µεταξύ των οEοίων είναι και η ειδική 

εκEαίδευση και τακτική µετεκEαίδευση  των αστυνοµικών, στον τρόEο χειρισµού 

Eεριστατικών ενδοοικογενειακής βίας. 

                                                 
24 Πόρισµα Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α, σελ. 12. Βλ. και Παρατηρήσει και Προτάσεις Σ∆Γ, σελ. 10. 
25 Βλ. ∆ΕΚ, Eροαναφερόµενη αEόφαση Pupino, µε EαραEοµEές σε νοµολογία Ε∆Α∆. 
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Τα Eροτεινόµενα υEό β΄ και γ΄ EρέEει να Eροβλεφθούν ειδικά και συγκεκριµένα 

στον Νόµο για την αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας, ο οEοίος θα Eαρέχει και 

εξουσιοδότηση για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών διοικητικών Eράξεων. Η 

εξουσιοδοτική διάταξη EρέEει να καθιστά την έκδοση των Eράξεων αυτών υEοχρεωτική 

και να ορίζει Eροθεσµία εντός της οEοίας θα EρέEει να γίνει, E.χ. δύο χρόνια. 

δ) Να εκEονηθεί Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Eρόληψη και καταEολέµηση της 

ενδοοικογενειακής βίας, όEως συνιστά το Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας ΥΠΕΣ∆∆Α. 

ε) Να συσταθεί ειδική νοµοEαρασκευαστική εEιτροEή για την τελική διατύEωση 

του ΣχΝ. 

 

 

Σοφία Κουκούλη-Σ�ηλιωτο�ούλου,  

ως εκ�ρόσω�ος του Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ηµόσιο έγγραφο 

 

∆ιεθνής Αµνηστία  

Ελλάδα 

Κριτική του Σχεδίου Νόµου «Για την Αντιµετώ�ιση της 

Ενδοοικογενειακής Βίας» 

Φεβρουάριος 2006    

 

Εισαγωγή 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία βασίζει τη δράση εναντίον της βίας κατά των γυναικών της 

στον ορισµό της Eου Eαρατίθεται στη ∆ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για την 

Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών:1 «κάθε Eράξη βίας βάσει του φύλου, η οEοία 

εEιφέρει ή είναι Eιθανό να εEιφέρει σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή 

Eόνο σε γυναίκες, συµEεριλαµβανοµένων και των αEειλών για τέτοιες Eράξεις, του 

εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας είτε συµβαίνει στη δηµόσια 

είτε στην ιδιωτική ζωή». 

Τα δικαιώµατα των γυναικών αEοτελούν αναEόσEαστο µέρος των ανθρωEίνων 

δικαιωµάτων και η βία κατά των γυναικών συνιστά Eαραβίαση ανθρωEίνων 

δικαιωµάτων. Η βία κατά των γυναικών δεν Eεριορίζεται σε κάEοιο συγκεκριµένο 

Eολιτικό ή οικονοµικό σύστηµα, αλλά είναι διαδεδοµένη σε κάθε κοινωνία. ∆ε γνωρίζει 

διαχωριστικές γραµµές αEό Eλευράς Eλούτου, φυλής ή Eολιτισµού. Οι δοµές ισχύος στο 

εσωτερικό της κοινωνίας, οι οEοίες  διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών είναι βαθιά 

ριζωµένες και αδιάλλακτες. Η βία, ως βίωµα ή αEειλή, εµEοδίζει τις γυναίκες σε όλον 

τον κόσµο να ασκήσουν και να αEολαύσουν Eλήρως τα δικαιώµατά τους2. 

Το βαθύτερο αίτιο της βίας κατά των γυναικών βρίσκεται στις δυσµενείς 

διακρίσεις, οι οEοίες αρνούνται στις γυναίκες την ισότητα µε τους άνδρες σε όλους τους 

                                                 
1 UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women. UN Doc. A/48/49 (1993): 

A/RES/48/104, Eαρ. 1. 
2 Βλ. και έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας “It’s in our hands: stop violence against women” (AI Index: 

ACT 77/001/2004, Μάρτιος 2004) και ελληνική Eερίληψη (www.amnesty.org.gr/actforwomen). 
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τοµείς της ζωής. Η βία είναι ριζωµένη στις διακρίσεις και ταυτόχρονα εξυEηρετεί την 

ενίσχυση των διακρίσεων. 

Η ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 

αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως «έκφραση της ιστορικά εκ�εφρασµένης 

ανισότητας στις σχέσεις ισχύος µεταξύ ανδρών και γυναικών, �ου οδήγησε στην κυριαρχία 

των ανδρών ε�ί των γυναικών» και ότι «η βία κατά των γυναικών συνιστά έναν α�ό τους 

νευραλγικούς κοινωνικούς µηχανισµούς, µέσω των ο�οίων οι γυναίκες οδηγούνται σε 

υ�οδεέστερη θέση συγκριτικά µε τους άνδρες». 

Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υEόθεση αλλά 

Eαραβίαση ανθρωEίνων δικαιωµάτων. Όταν συµβαίνει, τα ανθρώEινα δικαιώµατα 

Eαραβιάζονται. Ο σεβασµός των ανθρωEίνων δικαιωµάτων και η Eλήρης αEόλαυση των 

ανθρωEίνων δικαιωµάτων και των ατοµικών ελευθεριών Eραγµατώνεται µόνον, όταν οι 

γυναίκες µEορούν να βρουν Eροστασία αEό την ενδοοικογενειακή βία. 

Η βία στην οικογένεια, ή η ενδοοικογενειακή βία, θεωρείται βία λόγω φύλου,3 το 

οEοίο σηµαίνει ότι στρέφεται κατά των γυναικών ακριβώς εEειδή είναι γυναίκες, ή ότι 

Eλήττει τις γυναίκες κατά τρόEο δυσανάλογο. 

Η βία στην οικογένεια είναι µία µορφή βίας, Eου δεσEόζει σε κάθε κοινωνία στον 

κόσµο. ΌEως αναφέρει η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Γυναικών, 

τα Αίτια και τις ΣυνέEειές της, κα. Radhika Coomaraswamy: 

«Αν σύµφωνα µε το µύθο, η οικογένεια θεωρείται καταφύγιο γαλήνης και αρµονίας, 

η ενδοοικογενειακή βία συνιστά µία γνήσια αντίφαση και ανακολουθία. Η βία 

θρυµµατίζει την ειρηνική εικόνα της οικογενειακής εστίας, της ασφάλειας, την 

ο�οία �ροσφέρει ο συγγενικός δεσµός. Πέραν τούτου, ο ύ�ουλος χαρακτήρας της 

ενδοοικογενειακής βίας έχει καταγραφεί σε �ολλές χώρες και �ολιτισµούς σε όλον 

τον κόσµο. Πρόκειται για φαινόµενο οικουµενικό. 

Η ενδοοικογενειακή βία είναι βία, η ο�οία συµβαίνει εντός της ιδιωτικής σφαίρας, 

κυρίως µεταξύ ατόµων, �ου σχετίζονται µεταξύ τους µε στενούς δεσµούς αίµατος ή  

εξ αγχιστείας. Παρά την �ροφανή ουδετερότητα του όρου, η ενδοοικογενειακή βία 

σχεδόν �άντα συνιστά έγκληµα λόγω φύλου, �ου δια�ράττεται α�ό τους άνδρες εις 

βάρος των γυναικών. Όταν συµβαίνει το αντίθετο και οι γυναίκες αντε�ιτίθενται 

στους άρρενες συντρόφους τους, αυτά τα �εριστατικά κατ’ ελάχιστον ε�ηρεάζουν τα 

                                                 
3 Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο “gender-based”. 
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στατιστικά στοιχεία του έµφυλου χαρακτήρα της ενδοοικογενειακής βίας. Ούτως ή 

άλλως, αυτά τα �εριστατικά συνήθως �αρατηρούνται, όταν οι γυναίκες �ροσ�αθούν  

να �ροστατεύσουν το εαυτό τους α�ό τους συντρόφους τους, �ου τις κακο�οιούν» 4 

Η Σύµβαση για την Κατάργηση Κάθε Μορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος των Γυναικών5 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 

CEDAW) ζητεί αEό τα Κράτη να «υιοθετήσουν τα κατάλληλα νοµοθετικά και άλλα 

µέτρα, συµ�εριλαµβανοµένων και κυρώσεων ό�ου χρειάζεται, για την άρση όλων των 

διακρίσεων εις βάρος των γυναικών» (άρθρο 2β).  

Η ΕEιτροEή για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων Κατά των Γυναικών, το όργανο 

Eου Eαρακολουθεί την εφαρµογή της Eροαναφερθείσας Σύµβασης, καθόρισε µε τη 

Γενική Σύσταση Νο. 19 ότι η βία λόγω φύλου συνιστά διάκριση υEό την έννοια του 

άρθρου 1 της Σύµβασης.6  

Τα Κράτη υEοχρεούνται να Eαρέχουν Eροστασία στα θύµατα της βίας κατά των 

γυναικών και να µην εEιτρέEουν οι Eράξεις βίας να διαEράττονται άνευ κολασµού, 

ανεξαρτήτως αν ο δράστης είναι κρατικός αξιωµατούχος ή ιδιώτης. Η υEοχρέωση των 

Κρατών να εEιδεικνύουν την δέουσα ε�ιµέλεια (due diligence) για την τιµωρία των 

Eράξεων βίας εναντίον γυναικών αEό µη κρατικούς φορείς Eηγάζει αEό Eληθώρα 

διεθνών EροτύEων.7 Σύµφωνα µε την αρχή της δέουσας εEιµέλειας, τα Κράτη έχουν την 

υEοχρέωση να σέβονται τα ανθρώEινα δικαιώµατα (δηλαδή να διασφαλίζουν ότι τα ίδια 

δεν τα Eαραβιάζουν), να �ροστατεύουν τα ανθρώEινα δικαιώµατα (δηλαδή να λαµβάνουν 

όλα τα αEαραίτητα µέτρα ώστε τρίτοι να µην τα Eαραβιάζουν) και να εκ�ληρώνουν τα 

ανθρώEινα δικαιώµατα (δηλαδή να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά, 

διοικητικά, οικονοµικά, δικαστικά και Eροωθητικά µέτρα ώστε οι Eολίτες τους να 

αEολαµβάνουν τα δικαιώµατα). Σε αυτό το Eλαίσιο, αEοτελεί υEοχρέωση του Κράτους 

να καταEολεµήσει τη βία κατά των γυναικών, συµEεριλαµβανοµένης και αυτής Eου 

διαEράττεται αEό µη κρατικούς φορείς, για Eαράδειγµα µέσα στην οικογένεια. 

ΕEίσης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση για την Κατάργηση Κάθε Μορφής ∆ιάκρισης σε 

Βάρος των Γυναικών, η νοµοθεσία δεν EρέEει να κάνει διάκριση εις βάρος των 

                                                 
4 Έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας Eρος την 52η Σύνοδο της ΕEιτροEής ΑνθρωEίνων ∆ικαιωµάτων του 

ΟΗΕ (UN Doc. E/CN.4/1996/53) 
5 Η Σύµβαση εEικυρώθηκε αEό την Ελλάδα το 1983 (Ν. 1342/1983 ΦΕΚ Α΄ 39) 
6 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 19: 

Violence against women (11η Σύνοδος, 1992), U.N. Doc. A/47/38, 1 (1993) Eαρ. 7. 
7 Βλ. σχετικά την έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνηστίας “Making Rights a Reality: the Duty of States to 

Address Violence Against Women” (AI Index: ACT 77/049/2004, Ιούνιος 2004). 
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γυναικών, και οι γυναίκες και οι άνδρες EρέEει να αντιµετωEίζονται ισότιµα αEό το 

νόµο.  

Το άρθρο 5 της Σύµβασης, EροβλέEει ότι τα Κράτη EρέEει να λάβουν όλα τα 

αEαραίτητα µέτρα ώστε «να τρο�ο�οιηθούν τα σχέδια και τα �ρότυ�α 

κοινωνικο�ολιτιστικής συµ�εριφοράς του άνδρα και της γυναίκας µε σκο�ό να φτάσουν 

στην εξάλειψη των �ροκαταλήψεων και των εθιµικών ή κάθε άλλου τύ�ου συνηθειών �ου 

βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητες του ενός ή του άλλου φύλου ή 

στην ιδέα ενός στερεότυ�ου ρόλου των ανδρών και των γυναικών». 

 

Κριτική του νοµοσχεδίου 

Το Σχέδιο Νόµου «Για την ΑντιµετώEιση της Ενδοοικογενειακής Βίας», Eου 

συνυEογράφεται αEό τους ΥEουργούς ∆ικαιοσύνης, ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Eαρουσιάστηκε την 1η ∆εκεµβρίου 2005 σε εκδήλωση ενηµέρωσης Eου 

διοργάνωσε η Γενική Γραµµατεία Ισότητας του ΥEουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και ΑEοκέντρωσης. Η Eαρούσα κριτική της ∆ιεθνούς Αµνηστίας έχει 

βασιστεί στο κείµενο του σχεδίου νόµου Eου διανεµήθηκε τότε. 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία αναγνωρίζει ότι το υEό συζήτηση νοµοσχέδιο για την 

αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας έρχεται, έστω και µε σοβαρές ελλείψεις, να 

καλύψει ένα νοµοθετικό κενό, η ύEαρξη του οEοίου εµEόδιζε Eάρα Eολλές γυναίκες 

αEό τα να ζητήσουν την Eροστασία της δικαιοσύνης και την τιµωρία των δραστών της 

ενδοοικογενειακής βίας για τη συγκεκριµένη αξιόEοινη Eράξη. 

Είναι θετικό ότι το νοµοσχέδιο καλύEτει µερικώς τις EεριEτώσεις της άσκησης 

βίας στο Eλαίσιο των συντροφικών σχέσεων Eέραν των συζυγικών (βλ. όµως Eαρακάτω). 

ΕEίσης, το νοµοσχέδιο αναγνωρίζει το βιασµό εντός γάµου, κάτι Eου αEοτελούσε 

εEί σειρά ετών αίτηµα Eολλών µη κυβερνητικών οργανώσεων, της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 

συµEεριλαµβανοµένης, αλλά και σύσταση διακυβερνητικών οργανισµών στους οEοίους 

συµµετέχει η Ελλάδα.8 

Είναι ακόµη θετικό ότι το νοµοσχέδιο δεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία και 

αναγνωρίζει στο άρθρο 6 Eαρ. 3 την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση των εγκύων, των Eαιδιών 

                                                 
8 Βλ. για Eαράδειγµα τη Σύσταση Rec(2002)5 της ΕEιτροEής ΥEουργών του Συµβουλίου της ΕυρώEης για 

την Eροστασία των γυναικών αEό τη βία, Eαρ. 35. 
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και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ως αEοδεκτών της βίας ή ως Eαρισταµένων σε 

Eράξεις βίας. Είναι θετικό ότι EροβλέEει ότι η βία Eαρουσία ενός τέτοιου EροσώEου 

θεωρείται βαρύτερο αδίκηµα – κάτι Eου δεν είναι συχνό στην ευρωEαϊκή νοµοθεσία. 

Τέλος, θετικό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι η αEόρριψη της σωµατικής βίας ως 

µέθοδο τιµωρίας ή σωφρονισµού ανηλίκων, κάτι Eου είναι σύµφωνο µε τη νοµολογία 

του ΕυρωEαϊκού ∆ικαστηρίου ΑνθρωEίνων ∆ικαιωµάτων. 

Ωστόσο, η ∆ιεθνής Αµνηστία εEισηµαίνει αρκετές ελλείψεις και αρνητικά 

σηµεία, Eου Eαρατίθενται στις Eαραγράφους Eου ακολουθούν. 

 

1. Παράλειψη αναφοράς στο σύνθετο �ρόβληµα της «βίας κατά των 

γυναικών» και στα ανθρώ�ινα δικαιώµατα 

Το νοµοσχέδιο δεν αναγνωρίζει την EολυEλοκότητα και τη σοβαρότητα του 

Eροβλήµατος της βίας κατά των γυναικών και δεν ασχολείται µε τις ουσιώδεις αιτίες 

του. Στο νοµοσχέδιο δεν εµφανίζεται καν ο όρος «βία κατά των γυναικών».  

∆ε γίνεται καµία αναφορά στην καταEολέµηση της βίας κατά των γυναικών µέσα 

στην οικογένεια, ούτε στις διαφυλικές σχέσεις στο Eλαίσιο του στόχου για την ισότητα 

των δυο φύλων. Στο Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας Eου εργάστηκε για την 

Eροετοιµασία του νοµοσχεδίου αναφέρεται ότι «[σ]τις Εθνικές Προτεραιότητες 

Πολιτικής και Άξονες ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων 2004–2008, �ου υιοθετήθηκαν 

α�ό την Κυβερνητική Ε�ιτρο�ή στις 2.11.2004, η �ρόληψη και κατα�ολέµηση της βίας 

µε θύµατα τις γυναίκες έχουν �εριληφθεί ως ένας α�ό τους ειδικούς άξονες δράσης […]». 

Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί υEόψη οι σχετικές συστάσεις της Οµάδας Εργασίας.  

Μία σύγχρονη νοµοθεσία θα EρέEει να αναγνωρίζει ότι η βία στην οικογένεια 

είναι έµφυλη, διότι στρέφεται Eρωτίστως κατά των γυναικών και σχετίζεται µε την ίδια 

την οργάνωση της κοινωνίας και τις σχέσεις ισχύος µεταξύ των δυο φύλων, 

διαιωνίζοντας διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και αναEαράγοντας στερεότυEα. 

Αντιθέτως, κατά τη σύνταξη του εν λόγω νοµοσχεδίου δεν έχουν ληφθεί υE’ όψιν τα 

Eορίσµατα Eολύχρονων και εις βάθος εEιστηµονικών ερευνών για το φαινόµενο, ούτε 

όσα αναφέρουν τα διεθνή EρότυEα Eου Eαρατίθενται στην Εισαγωγή. 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία Eιστεύει ότι ο νόµος θα EρέEει να δίνει µεγαλύτερη έµφαση 

στην Eροστασία του θύµατος και να είναι εEικεντρωµένος σε αυτή. Στόχος 

οEοιασδήEοτε νοµοθεσίας για την καταEολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας θα EρέEει 
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να είναι η Eροστασία των µελών της οικογένειας αEό τις Eράξεις ή τις αEειλές βίας και 

όχι η µε κάθε τρόEο Eροστασία του θεσµού της οικογένειας.  

Το νοµοσχέδιο θα EρέEει, εEιEλέον, να αναγνωρίζει ότι η βία κατά των γυναικών 

συνιστά Eαραβίαση των ανθρωEίνων δικαιωµάτων των γυναικών, γιατί όταν 

διαEράττεται, οι γυναίκες δεν αEολαµβάνουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες τους και 

δεν αναEτύσσονται Eλήρως ως EροσωEικότητες. 

 

2. Ανε�αρκής ορισµός της «βίας µεταξύ των µελών της οικογένειας» 

Το νοµοσχέδιο θα EρέEει να ορίζει µε σαφήνεια τι συνιστά «άσκηση βίας µεταξύ 

των µελών της οικογένειας» (όρος Eου αναφέρεται στο άρθρο 2 και δεν ορίζεται Eουθενά 

στο κείµενο του νόµου), ώστε να µην υEάρχουν Eεριθώρια ατιµωρησίας. ΥEενθυµίζεται 

ότι η ∆ιακήρυξη των Η.Ε. για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ορίζει ως βία 

κατά των γυναικών: «κάθε Eράξη βίας βάσει του φύλου, η οEοία εEιφέρει ή είναι Eιθανό 

να εEιφέρει σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή Eόνο σε γυναίκες, 

συµEεριλαµβανοµένων και των αEειλών για τέτοιες Eράξεις, του εξαναγκασµού ή της 

αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας είτε συµβαίνει στη δηµόσια είτε στην ιδιωτική 

ζωή». 

 

3. Μερική αντιµετώ�ιση του ζητήµατος 

Στόχος της νοµοθεσίας θα EρέEει να είναι, Eέραν του κολασµού των Eράξεων 

βίας, και η Eρόληψη, η αEοκατάσταση των θυµάτων, η Eροστασία των µαρτύρων, η 

εξάλειψη οEοιουδήEοτε στερεοτύEου για τους ρόλους ανδρών και γυναικών σε όλες τις 

βαθµίδες και σε όλες τις µορφές της εκEαίδευσης, και την ευαισθητοEοίηση του κοινού 

µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών. 

Βασική Eαράλειψη του νοµοσχεδίου είναι ότι εξαιρεί ορισµένες µορφές βίας, 

υEάγοντάς τις στην κείµενη νοµοθεσία και εEεµβαίνει µερικώς, ώστε να τιµωρήσει τις 

«σοβαρότερες και αEεχθέστερες µορφές βίας» (όEως αναφέρεται στην Eαρ. 2 της 

Αιτιολογικής Έκθεσης). Με τον τρόEο αυτό δεν δίδεται η αρµόζουσα βαρύτητα σε όλες 

ανεξαιρέτως τις εκφάνσεις της ενδοοικογενειακής βίας (λεκτική, ψυχολογική, 

σωµατική, σεξουαλική), η οEοία για την ευρωEαϊκή νοµοθεσία τιµωρείται ως βαρύτερο 

αδίκηµα αEό τα συνήθη Eοινικά.  
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Η αEοτελεσµατική αντιµετώEιση της ενδοοικογενειακής βίας EροϋEοθέτει ένα 

EολυεEίEεδο σύστηµα δοµών (σε κεντρικό και τοEικό εEίEεδο) για την υEοδοχή των 

θυµάτων, την ψυχολογική, υλική, ηθική και νοµική στήριξή τους, τη φιλοξενία σε 

ξενώνες, την Eροστασία ανηλίκων, την Eροστασία των µαρτύρων, την ενηµέρωση των 

θυµάτων για τα δικαιώµατά τους και τις υEηρεσίες, Eου τους Eαρέχονται και για την 

Eροστασία τους αEό τους δράστες, καθώς και για τα θεραEευτικά Eρογράµµατα των 

τελευταίων, τα οEοία µEορεί να λειτουργούν συµEληρωµατικά στις Eοινές φυλάκισης. 

Η αEοδοτική λειτουργία των ανωτέρω δοµών EροϋEοθέτει υEοχρεωτικά την 

κατάλληλη εκEαίδευση όλων των δηµοσίων λειτουργών, οι οEοίοι καλούνται να 

αντιµετωEίσουν Eεριστατικά ενδοοικογενειακής βίας (αστυνοµικοί, νοσηλευτικό και 

ιατρικό EροσωEικό, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δικαστικοί λειτουργοί, 

εισαγγελείς) και οι οEοίοι θα EρέEει να είναι σε θέση να ενηµερώνουν εEαρκώς και 

άµεσα τα θύµατα για τους υφιστάµενους µηχανισµούς αρωγής τους (ξενώνες, καθώς και 

ηθική, ψυχολογική, υλική και νοµική στήριξη, Eροστασία αEό το δράστη), Eροκειµένου 

τα τελευταία να λάβουν την κατάλληλη κατά EερίEτωση αρωγή. 

Θα EρέEει να EροβλέEεται Eώς οι υφιστάµενες ανισότητες των δύο φύλων 

εEηρεάζουν και δυσχεραίνουν την αναζήτηση βοήθειας αEό τις γυναίκες, καθώς και το 

Eώς αυτές διαµορφώνουν τη συµEεριφορά των λειτουργών στους οEοίους οι γυναίκες θα 

Eροστρέχουν.  

ΕEίσης, θα ήταν ορθό να EροβλέEεται διευκόλυνση και εEιτάχυνση δικαστικών 

διαδικασιών και δηµιουργία ειδικού σώµατος δικαστών, οι οEοίοι θα έχουν την 

κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να µEορούν να εκδικάζουν υEοθέσεις Eου αφορούν 

ενδοοικογενειακή βία και διακρίσεις λόγω φύλου. Αυτά τα µέτρα θα EρέEει να 

εξεταστούν ενδελεχώς και µε γνώµονα Eάντα την Eροστασία του θύµατος. 

Τέλος, υEέρ της αEοτελεσµατικότητας της αντιµετώEισης του φαινοµένου θα 

λειτουργούσε η σύσταση ενός συντονιστικού φορέα, ο οEοίος θα έχει την ευθύνη για 

την εύρυθµη και αEοτελεσµατική λειτουργία των δοµών για την ενδοοικογενειακή βία 

(σε κεντρικό και τοEικό εEίEεδο και σε συνεργασία µε ΜΚΟ), θα Eαρακολουθεί, θα 

αξιολογεί, θα βελτιώνει την Eροσέγγιση Eου ακολουθείται και θα συντάσσει σχετικές 

εκθέσεις. 
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4. Ποινική διαµεσολάβηση 

Το νοµοσχέδιο εισάγει για Eρώτη φορά στο ελληνικό νοµικό σύστηµα το θεσµό 

της Eοινικής διαµεσολάβησης για την αντιµετώEιση υEοθέσεων ενδοοικογενειακής 

βίας.  

Σε ορισµένες χώρες της Ε.Ε., όEως E.χ. η Γαλλία, ο θεσµός της Eοινικής 

διαµεσολάβησης υEήρχε Eριν την εισαγωγή νοµοθεσίας για την ειδική αντιµετώEιση 

της ενδοοικογενειακής βίας. Κάτι τέτοιο δε συµβαίνει στην Ελλάδα. ΥEάρχει ο 

κίνδυνος η ενδοοικογενειακή βία να αντιµετωEίζεται ως λιγότερο σοβαρό αδίκηµα αν η 

ενδοοικογενειακή βία είναι το µόνο αδίκηµα για το οEοίο ακολουθείται Eοινική 

διαµεσολάβηση και θεραEεία του δράστη. 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία δεν αντιτίθεται στην ύEαρξη, ως τέτοιου, ενός θεσµού 

Eοινικής διαµεσολάβησης στο νοµικό σύστηµα µιας χώρας. Ωστόσο, η οργάνωση 

εκφράζει σοβαρές εEιφυλάξεις σχετικά µε το κατά Eόσον η Eοινική διαµεσολάβηση 

είναι κατάλληλο µέτρο για την αντιµετώEιση υEοθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Άλλα 

µέτρα, όEως η υEενθύµιση του νόµου στο δράστη, η γρήγορη διενέργεια κοινωνικής 

έρευνας (σχετικά µε τις συνθήκες Eου εEικρατούν στην οικογένεια), η αEοµάκρυνση 

του βίαιου συντρόφου αEό το σEίτι, ή και η εEιβολή στον δράστη Eράξεων βίας να 

υEοβληθεί σε θεραEεία, είναι µέτρα Eιο κατάλληλα και θα EρέEει να Eροτιµώνται. 

Η εφαρµογή Eοινικής διαµεσολάβησης EροϋEοθέτει ότι τα δύο µέρη έχουν την 

ίδια αυτονοµία, την ίδια ελευθερία να εκφράσουν τη βούλησή τους. Ωστόσο, στις 

EεριEτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, οι γυναίκες συνήθως υEοβάλλονται σε ένα 

σύστηµα ελέγχου Eου µειώνει τη δυνατότητά τους να εκφραστούν ελεύθερα. 

 

Συστάσεις 

Η ∆ιεθνής Αµνηστία Eροτείνει συνολική βελτίωση της νοµοθεσίας µε βάση τις 

EαραEάνω Eαρατηρήσεις και ειδικότερα τις εξής αλλαγές στο εν λόγω νοµοσχέδιο: 

 

1. Στο άρθρο 1 να υEάρξει Eρόβλεψη για τους εν γένει συντρόφους, ανεξαρτήτως εάν 

Eρόκειται για µονίµους ή όχι, για διαζευγµένα ζευγάρια ή για συζύγους εκ των 

οEοίων ο ένας έχει εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία. 

2. Στο άρθρο 2, θα EρέEει να οριστεί µε σαφήνεια ο όρος «άσκηση βίας µεταξύ των 

µελών της οικογένειας», σύµφωνα µε διεθνή EρότυEα, όEως Eροαναφέρθηκε. 
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3. Το άρθρο 4 θα EρέEει να αναδιατυEωθεί ώστε να συµEεριλαµβάνονται Eράξεις 

σωµατικής βίας εις βάρος ανηλίκων και για λόγους άλλους Eλην του σωφρονισµού, 

όEως E.χ. ως µέθοδος να βλαφθεί η µητέρα ανήλικου τέκνου, να εEιβεβαιωθεί η 

εξουσία του Eατέρα ή της µητέρας σε αυτό, ή για άλλους λόγους κακοEοίησης. 

4. Στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι «τιµωρείται το µέλος της οικογένειας, �ου εξαναγκάζει 

άλλο µέλος, κάνοντας χρήση βίας σε �ράξη, �αράλειψη ή ανοχή χωρίς το θύµα να 

υ�οχρεούται». Η ∆ιεθνής Αµνηστία θεωρεί ότι θα EρέEει να αντικατασταθεί η 

διατύEωση «χωρίς το θύµα να υ�οχρεούται» µε τη διατύEωση «χωρίς τη συναίνεση του 

θύµατος». ∆ιαφορετικά, υEάρχει κίνδυνος να υEοστηριχθεί ότι η εντός γάµου 

συνουσία είναι υEοχρέωση των συζύγων, Eράγµα Eου θα είχε ως αEοτέλεσµα 

ατιµωρησία σε EεριEτώσεις βιασµού εντός του γάµου. Εξάλλου η διατύEωση «χωρίς 

τη συναίνεση του θύµατος» είναι αυτή Eου ακολουθείται στα σχετικά διεθνή 

EρότυEα. 

5. Στο άρθρο 9 θα EρέEει να διασφαλιστεί ότι θα συµEεριλαµβάνεται η έννοια της 

σωµατικής και Eνευµατικής αξιοEρέEειας του θύµατος, η οEοία δεν σχετίζεται 

αEαραιτήτως µε τη «γενετήσια ζωή» του θύµατος. 

6. Στο άρθρο 10, θα EρέEει να αEαλειφθεί ο όρος «συµβουλευτικός». Ο νόµος θα EρέEει 

να τονίζει ότι η βία στην οικογένεια είναι Eοινικό αδίκηµα και όχι µια ψυχολογική 

δυσκολία του θύτη. 

7. Το νοµοσχέδιο δεν Eαρέχει Eροστασία στα θύµατα κατά τη διάρκεια του 

Eρογράµµατος θεραEείας Eου ακολουθεί ο θύτης. Η ∆ιεθνής Αµνηστία συνιστά να 

Eαρέχει ο νόµος τη δυνατότητα να εEιβάλλονται Eεριοριστικοί όροι ή να 

αEοµακρύνεται το EρόσωEο Eου διέEραξε ενδοοικογενειακή βία αEό την 

οικογενειακή εστία, ή να του αEαγορεύεται να Eροσεγγίζει τον τόEο κατοικίας του 

θύµατος, το χώρο εργασίας του, τα σχολεία των Eαιδιών, τους ξενώνες  κλE. Η 

∆ιεθνής Αµνηστία Eιστεύει ότι η δυνατότητα εEιβολής Eεριοριστικών όρων θα 

EρέEει να είναι Eάντοτε διαθέσιµη. 

8. Στο άρθρο 12 Eαρ. 4, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η ύEαρξη νοµικής αρωγής, 

δωρεάν εφόσον χρειάζεται, Eου να είναι διαθέσιµη για τη νοµική εκEροσώEηση του 

θύµατος. Η νοµική αρωγή θα EρέEει να είναι διαθέσιµη στα καταφύγια. ΕEίσης θα 

EρέEει να υEάρξει Eρόβλεψη για εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού. 
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9. Η ∆ιεθνής Αµνηστία Eροτείνει να Eροβλεφθεί η δυνατότητα Eαράστασης Eολιτικής 

αγωγής αEό ΜΚΟ σε υEοθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. 

10. Το Κράτος έχει την υEοχρέωση να εEιδεικνύει τη δέουσα εEιµέλεια και να 

εEιδιώκει τη δίωξη και τιµωρία των υEαίτιων για ενδοοικογενειακή βία. Γι’ αυτό, η 

∆ιεθνής Αµνηστία συνιστά να γίνεται σαφές στο νόµο ότι ο φόβος ή η αEροθυµία 

του θύµατος να υEοβάλει µήνυση δεν θα αEοτελούν εµEόδιο στη δίωξη του δράστη. 

ΕEιEροσθέτως, θα EρέEει να EροβλέEεται Eλήρης και αEοτελεσµατική Eροστασία 

των θυµάτων και των µαρτύρων καθ’ όλη τη διάρκεια της Eοινικής διαδικασίας. 

11. Η ∆ιεθνής Αµνηστία θεωρεί ότι η ε�ανόρθωση σε µια υEόθεση ενδοοικογενειακής 

βίας θα EρέEει να Eεριλαµβάνει την άµεση, αEοτελεσµατική, ανεξάρτητη και 

αµερόληEτη διερεύνηση και δίωξη σύµφωνα µε τα EρότυEα για τις έντιµες δίκες, 

την εξασφάλιση της Eρόσβασης στη δικαιοσύνη, την αEοζηµίωση για σωµατική και 

ψυχολογική βλάβη, την αEοκατάσταση (ιατρικές και κοινωνικές υEηρεσίες), την 

ικανοEοίηση (E.χ. τον τερµατισµό διαρκών Eαραβιάσεων) και εγγυήσεις για τη µη 

εEανάληψη (E.χ. εξασφαλίζοντας ότι τα θύµατα και οι µάρτυρες θα έχουν Eρόσβαση 

στη δικαιοσύνη και στις υEηρεσίες). Αν η Eοινική διαµεσολάβηση κατά το άρθρο 11 

εEαναφέρει το θύµα στην Eροηγούµενη κατάσταση αEοκαθιστώντας την 

οικογενειακή ζωή, τότε το δικαίωµα εEανόρθωσης θα έχει ικανοEοιηθεί. Ωστόσο, τα 

δικαιώµατα του θύµατος σε άλλες µορφές εEανόρθωσης, όEως E.χ. η αEοζηµίωση 

και η ιατρικές και κοινωνικές υEηρεσίες, δεν θα EρέEει να µην του αναγνωριστούν 

εEειδή ο θύτης ξεκίνησε Eρόγραµµα θεραEείας κατά το άρθρο 11. 

12. Η ∆ιεθνής Αµνηστία σχολιάζει θετικά το εύρος των τοEοθεσιών, Eου καλύEτονται 

αEό την εEιβολή Eεριοριστικών όρων στο άρθρο 15 του νοµοσχεδίου. Ωστόσο, η 

οργάνωση συνιστά να EροβλέEεται και η δυνατότητα EροληEτικών Eεριοριστικών 

όρων όταν έχουν διατυEωθεί αEειλές βίας αλλά Eριν Eροκληθεί σωµατική βλάβη. Η 

εEανόρθωση Eου EροβλέEεται στο άρθρο 15 θα EρέEει να είναι Eροσβάσιµη, άµεση, 

αEοτελεσµατική και εφαρµόσιµη, και τα θύµατα θα EρέEει να έχουν εEίσης 

Eρόσβαση σε ξενώνες και µακροEρόθεσµες λύσεις για την κατοικία τους. Θα EρέEει, 

τέλος, να µEορούν να εEιβληθούν Eεριοριστικοί όροι µε µόνιµο χαρακτήρα. 

13. Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλωσορίζει την Eρόβλεψη ότι οι ιατρικές-κοινωνικές 

υEηρεσίες και οι υEηρεσίες οικονοµικής αρωγής των θυµάτων ενδοοικογενειακής 

βίας θα έχουν θεσµοθετηµένη µορφή. ΕEιEλέον, η οργάνωση συνιστά να 
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Eαρασχεθεί ειδική εκEαίδευση στους αστυνοµικούς σχετικά µε τα εγκλήµατα 

ενδοοικογενειακής βίας, καθώς εκείνοι θα αντιµετωEίζουν τα θύµατα και τους 

µάρτυρες σε τέτοιες υEοθέσεις, ώστε να γνωρίζουν Eώς να καθοδηγούν τα θύµατα 

και να τα EαραEέµEουν στις ειδικευµένες υEηρεσίες αρωγής.  

14. Είναι θετικό το µέτρο εγρήγορσης των εκEαιδευτικών για διαEίστωση Eεριστατικών 

βίας. Θα EρέEει όµως να συµEληρωθεί µε ειδικά µέτρα κατάρτισης και 

ευαισθητοEοίησης των εκEαιδευτικών στα ανθρώEινα δικαιώµατα και την ισότητα 

των δυο φύλων. ΕEιEροσθέτως είναι αEαραίτητο υλοEοιηθεί η εκEαίδευση στα 

ανθρώEινα δικαιώµατα στα σχολεία και να αναθεωρηθούν τα διδακτικά εγχειρίδια 

υEό το Eρίσµα της ισότητας των δύο φύλων. 

15. Θα EρέEει να EροβλέEεται ειδικό κονδύλιο αEό τον κρατικό EροϋEολογισµό για τη  

υλοEοίηση των αEαραίτητων δράσεων για την Eρόληψη και την αντιµετώEιση της 

βίας κατά των γυναικών στην οικογένεια. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; 210 7233216;  

φαξ: 210 7233217;e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

 

Βασικές �αρατηρήσεις της Προέδρου της ΕΕ∆Α 

Καθηγ. Α. Γιωτο�ούλου-Μαραγκο�ούλου, 

ε�ί του νοµοσχεδίου «Για την αντιµετώ�ιση της ενδοοικογενειακής βίας» 

 

1. Το Σχέδιο Eουθενά, ούτε καν στην Εισηγητική Έκθεση, δεν θίγει την ουσία του 

Eροβλήµατος (βία κατά των γυναικών) ούτε τη ρίζα του (ρόλος αφέντη άντρα – ρόλος 

υEοτακτικής γυναίκας, ο άντρας σωφρονιστής συζύγου και Eαιδιών). 

 Γι’ αυτό δεν αEοτελεί ρύθµιση του θέµατος.  Είναι ξένο Eρος την ουσία του 

φαινοµένου και δεν Eλήττει την αιτία του. 

2.  Οι Eράξεις Eου τιµωρεί, τιµωρούνται ήδη αEό τον Π.Κ.. Πλην µιας: του βιασµού στα 

Eλαίσια του γάµου.  Μερικές τιµωρούνται αEλώς αυστηρότερα µε το νοµοσχέδιο, ενώ 

άλλες, Eου χαρακτηρίζονται ελαφρότερες (E.χ. ελαφρές σωµατικές βλάβες) δεν 

διέEονται καν αEό το νοµοσχέδιο.  Ωστόσο µEορεί, να είναι άκρως κλονιστικές της 

έγγαµης συµβίωσης και να την καθιστούν αφόρητη για τη γυναίκα (E.χ. χαστούκια).  

ΕEί Eλέον θα δηµιουργηθεί σύγχυση Eοιες ακριβώς Eράξεις θα εξακολουθούν να 

ρυθµίζονται αEό τον Π.Κ. και Eοιες αEό το νέο νόµο.  

Ως εκ Eερισσού υEενθυµίζεται ότι είναι γνωστό Eως η αEλή Eρόβλεψη 

αυστηρότερης Eοινής δεν αρκεί για την κατάEαυση φαινοµένων κοινωνικών Eου 

αEοτελούν ζωντανά κατάλοιEα εσφαλµένων νοοτροEιών, καταλυτικών ανθρωEίνων 

δικαιωµάτων σε βάρος ορισµένων κοινωνικών κατηγοριών. Τέτοιο φαινόµενο είναι και 

η βία κατά των γυναικών, κατάλοιEο της Eροκατάληψης για τους άνισους – σε βάρος 

των γυναικών – ρόλους των δύο φύλων.  

3. Η σχετική τιµωρητική νοµοθεσία Eου υEάρχει, είναι ουδέτερη αEό άEοψη φύλου.  

ΣυνεEώς καλύEτει δράστες και θύµατα και των δύο φύλων, όEως και το εν λόγω 

νοµοσχέδιο.  Το Eρόβληµα είναι Eοια είναι η αιτία Eου κατά κανόνα ο δράστης µένει 
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ατιµώρητος όταν το θύµα είναι η σύζυγος και δράστης ο σύζυγος ή σύντροφός της.  Ποιο 

αναλυτικά: Eρώτα, τι είναι εκείνο Eου σταµατά τις γυναίκες-θύµατα να καταγγείλουν 

τις σχετικές σε βάρος τους βίαιες Eράξεις του συζύγου; ύστερα, τι κάνει τις αστυνοµικές 

αρχές συχνά να µη δίνουν συνέχεια στις λίγες, σχετικά, καταγγελίες γυναικών-

θυµάτων; τέλος, τι εEηρεάζει τις δικαστικές αρχές να κρίνουν συχνά µε δυο µέτρα και 

δυο σταθµά αν το θύµα είναι ο άντρας ή αν είναι η γυναίκα; 

 Το Eρόβληµα λοιEόν είναι: Eως και µε τι µέτρα EρέEει να αντιδράσουµε για την 

κατάργηση αυτής της αναEοτελεσµατικής αντιµετώEισης της ενδοοικογενειακής βίας 

κατά των γυναικών; Eαρά την ύEαρξη Eοινικής νοµοθεσίας Eου δεν κάνει διάκριση 

φύλου;  Με µια ίδιου τύEου νοµοθεσία; ή µε την εξουδετέρωση των κοινωνικών αιτίων 

Eου Eροκαλούν αυτή την αναEοτελεσµατικότητα του νόµου σε βάρος των γυναικών;  

4.  ∆εν ιδρύονται θεσµοί ειδικοί Eου αEαιτούνται για τη λύση του Eροβλήµατος όEως 

αυτό Eράγµατι εµφανίζεται στην κοινωνία. Ιδίως άνεργες γυναίκες µε Eαιδιά έχουν 

ανάγκη αEοτελεσµατικής υEοστήριξης για να ξεφύγουν αEό την εξευτελιστική και 

οδυνηρή ατµόσφαιρα της οικογένειας, Eου όχι σEάνια καταλήγει σε ανθρωEοκτονία της 

κακοEοιηµένης, κάEοτε δε του θύτη.  ΕEί Eλέον, Eάντοτε έχει και Eερισσότερο ή 

λιγότερο κακό αντίχτυEο στην εξέλιξη των Eαιδιών. 

Ο θεσµός της Eοινικής διαµεσολάβησης όEως EροβλέEεται αEό το νοµοσχέδιο 

είναι αφ’ ενός αµφίβολης συνταγµατικότητας και αφ’ετέρου Eιθανότατης 

αναEοτελεσµατικότητας. 

5.  Η αστυνοµία και ο Εισαγγελέας Eαραµένουν οι κύριοι ρυθµιστές της Eροδικαστικής 

φάσης ενώ έχουν ήδη αEοδειχθεί ακατάλληλοι.  Ιδίως οι αστυνοµικοί αδιαφορούν ή και 

διασκεδάζουν µε τις καταγγελίες των γυναικών, συχνά οEαδοί της αντίληψης Eερί 

ανδρικής εξουσίας στο σEίτι.  Πουθενά ούτε ο νόµος ούτε καν η Αιτιολογική Έκθεση 

δεν βάλλει κατά της αντίληψης αυτής. 

Αλλά ούτε και θεσEίζει ως κύριο εξωδικαστικό αρµόδιο θεσµό για Eαρέµβαση, 

συµEαράσταση και Eιθανή διευθέτηση του σχετικού Eροβλήµατος ένα ειδικό σώµα 

οικογενειακών κοινωνικών λειτουργών. 

6. Μετά την αEό 23 Ιουνίου 2005 µελέτη-εισήγηση της νοµικής εEιτροEής του 

Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας Eου αEεστάλη στη Γ. Γραµµατέα Ισότητας, 

είναι αδικαιολόγητη η Eροβαλλόµενη αEό το νοµοσχέδιο ‘ρύθµιση’ η οEοία ουσιαστικά 

δεν ρυθµίζει το θέµα, ενώ θα µEορούσε η Πολιτεία και θα έEρεEε εφ’ όσον χρησιµοEοιεί 



 

 

 

44 

ένα ευρύ ειδικό νοµοθέτηµα, να Eροβεί σε ολική ουσιαστική ρύθµιση του φοβερού 

αυτού Eροβλήµατος Eου αφορά το 1/5 ως 1/4 – σε µερικές Eεριοχές µέχρι και το ½ – των 

οικογενειών του κόσµου.  

7.  Τα EαραEάνω δε σηµαίνουν ότι δε θεωρούµε αναγκαία τη συµEληρωµατική 

νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος. Αλλά εµEνευσµένη αEό άλλο Eνεύµα και αEό 

συνολική, δηλαδή, διττή, άEοψη: Eοινική, κυρίως καθιερώνοντας ως εEιβαρυντική 

EερίEτωση των σχετικών Eράξεων βίας κάθε µορφής Eου EροβλέEει ο Π.Κ. και όσες 

Eροστεθούν µε το νέο νόµο το γεγονός ότι διαEράχθηκαν ενδοοικογενειακά˙ ως 

κοινωνικό Eρόβληµα η λύση του οEοίου θα καταστήσει τις Eοινικές διατάξεις 

αEοτελεσµατικές, ενώ θα είναι αναEοτελεσµατικές εφ’ όσον δεν αντιµετωEισθεί σωστά 

και αυτό.  

 

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 

Α. ΓιωτοEούλου-ΜαραγκοEούλου 

Πρόεδρος της ΕΕ∆Α 


