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1. ΤΟ ΘΕΜΑ 
                                                

Τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και κατά πόσο  υπάρχει επαρκής 
προστασία του ιδιωτικού βίου ως προς αυτά αλλά και πού επικεντρώνεται αυτή η 
προστασία είναι το βασικό κοµµάτι εξέτασης στην παρούσα εργασία. Αρχικά γίνεται 
µία αναφορά στα αίτια που οδηγούν στη διάπραξη αυτού του είδους των εγκληµάτων , 
µετά υπάρχει µία βαθύτερη και αναλυτικότερη προσέγγιση κάθε εγκλήµατος χωριστά 
καθώς και των συνεπακόλουθων συνεπειών σε µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο 
στάδιο. Ενδιάµεσα , υπάρχει µία προσέγγιση των θέσεων τόσο του θύµατος όσο και 
του θύτη και το κατά πόσο τόσο η αναφορά του εγκλήµατος όσο και η δηµοσιοποίηση 
αυτού βλάπτουν ή ωφελούν. Επιπλέον , γίνεται µία προσέγγιση των τρόπων εξιχνίασης 
των εγκληµάτων αυτών από την πλευρά των οργάνων της ποινικής δικαιοσύνης και σε 
ποια σηµεία αυτή εµφανίζεται ανεπαρκής. Εξίσου σηµαντική είναι και η αναλυτική 
προσέγγιση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα που έχουν το βασικότερο ρόλο στα 
εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας . Τέλος, υπάρχει µία αναφορά στην 
ιδιωτική ζωή , τα νοµοθετικά κείµενα που την προστατεύουν , τα είδη της και τους 
περιορισµούς που αυτή εµπεριέχει. 

Κρίθηκε σκόπιµη η έναρξη της εργασίας µε τα αίτια που οδηγούν στα εγκλήµατα 
αυτά διότι µόνο έτσι γίνεται προσβάσιµη τόσο η ψυχολογία του δράστη αλλά και του 
θύµατος , και έτσι υπάρχει βαθύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του θέµατος. 
Ανάλογα µε τα αίτια διαµορφώνεται και η οπτική γωνία του ερευνητή του θέµατος. 
Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αναφορά στον τρόπο προσέγγισης θύµατος – θύτη 
από την πλευρά της ποινικής δικαιοσύνης διότι είναι εξίσου θεµελιώδες ζήτηµα µετά 
τη διάπραξη και η τιµώρηση του εγκλήµατος µε επαρκή και σαφή τρόπο. Εν τέλει , η 
ανάλυση του Ποινικού Κώδικα καθώς και της έννοιας της ιδιωτικής ζωής είναι δύο 
βασικά σηµεία που αναδεικνύουν το άµεσο αντίκτυπο αυτών των εγκληµάτων πάνω 
στον πυρήνα της προσωπικότητας των ατόµων.      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 

 4

2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Η προστασία της γενετήσιας ελευθερίας είναι θεµελιώδες δικαίωµα κάθε ατόµου , για 

το οποίο κάθε ανεπτυγµένη και ευνοµούµενη κοινωνία έχει λάβει νοµοθετικά και 
ουσιαστικά µέτρα προστασίας του , τα οποία επί της ουσίας συνάδουν µε το γενικότερο 
σεβασµό στην ιδιωτική ζωή. Στα ελληνικά δεδοµένα η προστασία του ιδιωτικού βίου 
κατοχυρώνεται ως προς όλες του τις εκφάνσεις τόσο στο Σύνταγµα (άρθ.9 παρ.1εδ.β.), 
όσο και στα υπόλοιπα νοµοθετικά κείµενα και ιδιαίτερα κάποιες ακραίες προσβολές του 
έχουν ποινικοποιηθεί ( αρθ.336-353Π.Κ.). Η πλήρης εξάλειψη φαινοµένων που 
συµβάλλουν στη δηµιουργία καταστάσεων φόβου και αφανίζουν κάθε ίχνος πολιτισµού 
και αξιοπρέπειας είναι καθήκον σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο και αυτή ακριβώς η 
προσπάθεια διαφαίνεται ως ένα βαθµό από τα στοιχειοθετηµένα στο ποινικό σύστηµα 
εγκλήµατα.  

Κοινό χαρακτηριστικό των προαναφερθέντων εγκληµάτων είναι µία ενιαία 
αντεγκληµατική πολιτική που σκοπό δεν έχει την ανταπόδοση της ποινής αλλά τον 
προσανατολισµό της κοινωνικής αναγκαιότητάς της µε στόχο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και την εκ βάθους αντίθεση προς κάθε περιττή σκληρότητα της ποινής1. Σκοπός του 
δικαιϊκού συστήµατος είναι η αληθινή µεταµέλεια του δράστη , η συνειδητή κατανόηση 
της απαξίας της πράξης του καθώς και η αποτροπή τρίτων από την αποµίµηση της 
εγκληµατικής συµπεριφοράς. 

Ουσιώδες στοιχείο των υπό µελέτη εγκληµάτων που συναποτελούν την προσβολή της 
γενετήσιας ελευθερίας είναι η βίαιη συµπεριφορά. Ο ορισµός της βίας µε βάση το 
Συµβούλιο της Ευρώπης είναι « Βία υπάρχει σε κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία βλάπτει 
τη ζωή , τη φυσική ή ψυχολογική ακεραιότητα ή την ελευθερία ενός προσώπου ή η οποία 
βλάπτει σοβαρά την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.»2.Εποµένως η βία εµπεριέχει 
κατά βάση στο εννοιολογικό της υπόστρωµα το στοιχείο µιας δύναµης που ασκείται µε 
πρόθεση , απροκάλυπτα και χωρίς περιστροφές ή τεχνάσµατα , εις βάρος των άλλων. Στη 
δεδοµένη περίπτωση αναφορά γίνεται στη σωµατική και ψυχολογική βία κατά προσώπων 
, η οποία αφορά την άσκηση δύναµης που επενεργεί άµεσα ή έµµεσα στο ανθρώπινο σώµα 
του άλλου. Mία περαιτέρω ουσιώδης διαίρεση της βίας είναι ο διαχωρισµός της σε 
απόλυτη , η οποία δηλώνει την πλήρη εξουδετέρωση της θέλησης του θύµατος και σε  « 
εξαναγκάζουσα βία » , η οποία είναι και πάλι το θύµα υπό καθεστώς απειλής αλλά έχει 
µία ελάχιστη δυνατότητα δράσης3. 

Οι βαθύτερες αιτίες των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας είναι πολλαπλές 
και σύνθετες , διότι στηρίζεται σε πολλαπλούς τόσο ψυχολογικούς όσο και ρεαλιστικούς 
παράγοντες οι οποίοι συνέθεσαν την γενετήσια διαστροφή , η οποία επί της ουσίας είναι 
αυτή που ωθεί το δράστη στην επιλογή ενός τόσο απάνθρωπου τρόπου έκφρασης των 
βαθύτερων ορµέµφυτών του αδιαφορώντας δια την συναισθηµατική κατάσταση του 
θύµατός του. Με βάση έρευνες που έχουν διεξαχθεί στα πλαίσια ανάλυσης της 
ψυχολογίας δραστών που κατά συρροή διαπράττουν παρόµοια εγκλήµατα γίνεται φανερό 
πως ακόµα και η επιλογή του ιδανικού θύµατος σπανίως είναι τυχαία και ότι σχεδόν πάντα 
υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο δράσης , προσέγγισης και επενέργειας επί του θύµατος , ενώ 
δεν είναι τυχαίο ότι από την όλη υπόθεση αυτό που συνήθως χαράσσεται στο µυαλό του 
θύµατος είναι η ασκηθείσα βία µε την οποία πραγµατώθηκε το έγκληµα. Αυτό συµβαίνει 
διότι ο δράστης δε λαµβάνει την επιθυµητή ικανοποίηση λόγω της πράξεως επί του 
θύµατος αλλά βρίσκει αυτήν µέσα από τον ακατάληπτο πόνο που εκφράζει το θύµα 
εξαιτίας της σαδιστικής συµπεριφοράς του. Η φονολαγνία, για παράδειγµα, αποτελεί την 
βαρύτερη µορφή σαδισµού. Σε αυτή έχουµε την εκδήλωση πρωτόγονων ορµεµφυτικών 

                                                   
1 Tο έγκληµα της αιµοµιξίας, Αθήναι 1969, διδακτορική διατριβή , σ.121. 
2 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών υπ’ αρ.R (85) 4 της 26 Μαρτίου 1985 , σε απόδοση του Στ.Αλεξιάδη. 
3 Κουράκης, Εγκληµατολογικοί ορίζοντες , σ.25 
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τάσεων που οδηγούν στην ανθρωποκτονία. Εν προκειµένω η λαγνεία αντικαθιστά την 
γενετήσια πράξη και ο φόνος τον οργασµό4.  

 
3. ΕΙ∆Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
 

Τα προβλεπόµενα στον ποινικό κώδικα και βασικότερα εγκλήµατα που αφορούν την 
γενετήσια ελευθερία είναι ο βιασµός , η αποπλάνηση και η κατάχρηση παιδιών , η 
αιµοµιξία , η πορνογραφία ανηλίκων , η µαστροπεία και η σωµατεµπορία. 

 
3.1 Ο ΒΙΑΣΜΟΣ (ΑΡΘ.336 Π.Κ.) 
 
Βιασµός είναι ο εξαναγκασµός άλλου σε εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση 

ασελγούς πράξης εις βάρος του. Ο εξαναγκασµός γίνεται είτε µε την άσκηση σωµατικής 
βίας είτε µε απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου.  

Όταν συντρέχει ένα τόσο σοβαρό έγκληµα το δύσκολο κοµµάτι δεν είναι τόσο αυτή 
καθαυτή η ασέλγεια εις βάρος του θύµατος αλλά η περαιτέρω αντιµετώπισή του µέχρι την 
εύρεση και τιµωρία του δράστη καθώς και την εύρεση όλων των απαραιτήτων 
αποδεικτικών στοιχείων που θα πείσουν για την υπαιτιότητα του. Είναι δυστυχώς από τα 
εγκλήµατα στα οποία τα θύµατα προτιµούν να σιωπήσουν παρά να προχωρήσουν στη 
διεκδίκηση της προστασίας των δικαιωµάτων τους και της προσωπικότητάς τους , 
αφήνοντας έτσι ελεύθερο το πεδίο δράσης στους βιαστές τους να συνεχίσουν να 
καταστρέφουν τόσο σώµατα όσο και ψυχές.  

Βασικό πρόβληµα από την πλευρά του φοβισµένου πλέον και κακοποιηµένου θύµατος 
είναι η αποδοχή του γεγονότος και η αναφορά του στην αστυνοµία , άλλωστε είναι 
ακριβώς το θύµα του εγκλήµατος που παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση και 
στη λειτουργία του συστήµατος της ποινικής δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριµένα , οι 
αποφάσεις του θύµατος έχουν σηµαντική επίδραση στην απόφαση της αστυνοµίας για τη 
σύλληψη του υπόπτου , στην απόφαση του εισαγγελέα να απαγγείλει κατηγορία και στην 
απόφαση του δικαστή για καταδίκη. Βασικό πρόβληµα τις περισσότερες φορές είναι η 
έλλειψη του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού , κάτι σύνηθες αφού οι επίδοξοι βιαστές 
µεριµνούν για την πλήρη αποµόνωση του θύµατός τους πριν προβούν στην οποιαδήποτε 
ενέργεια. 

Όσο και αν µε την πρώτη µατιά , η διαδικασία λήψης απόφασης του θύµατος για 
αναφορά του εγκλήµατος στην αστυνοµία , φαίνεται απλή υπόθεση , στην πραγµατικότητα 
πρόκειται για µία πολύπλοκη υπόθεση , που περνά µέσα από αλλεπάλληλα στάδια και 
επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων . Πρόκειται επί της ουσίας για µία δοµηµένη 
αλληλουχία σταδίων και παραγόντων , η οποία αν σε κάποιο της σηµείο διακοπεί , τότε 
οδηγούµαστε στη µη – αναφορά του εγκλήµατος. Σύµφωνα µε τον Greenberg et. al. , η 
διαδικασία λήψης της απόφασης του θύµατος για αναφορά περνά από τρία στάδια, στα 
οποία όµως προηγείται ένα ακόµη σηµαντικό στάδιο, το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στο 
συνολικό µοντέλο της διαδικασίας αναφοράς των εγκληµάτων. Το πρώτο αυτό στάδιο 
είναι η αντίληψη του εγκλήµατος από το θύµα , η αποδοχή του γεγονότος και η εσωτερική 
συµφιλίωση µε αυτό. Στο δεύτερο στάδιο  , το άτοµο θα πρέπει να αυτό- χαρακτηριστεί ως 
θύµα εγκλήµατος και αυτό εξαρτάται από τους κάτωθι τέσσερεις παράγοντες : 

α) από τις παραστάσεις που έχει το θύµα σχετικά µε το έγκληµα 
β) από τις παραστάσεις του θύµατος για τον εγκληµατία 
γ) από τις παραστάσεις του θύµατος γενικά γύρω από το ρόλο του ως θύµα 
δ) από την οµοιότητα που υπάρχει ανάµεσα στις παραστάσεις του θύµατος και το 

πραγµατικό έγκληµα που έλαβε χώρα εναντίον του. 

                                                   
4 Ανάτυπα ποινικού δικαίου , Γενετήσιος ζωή ως αιτία εγκληµάτων , σ.183 
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Στο τρίτο στάδιο , το θύµα καλείται να προσδιορίσει τη σοβαρότητα του εγκλήµατος , 
η οποία εξαρτάται από το µέγεθος της τελικής ζηµίας. Επίσης, η σοβαρότητα του 
εγκλήµατος προσδιορίζεται  από τα συναισθήµατα αδικίας που βιώνει το θύµα ως 
αποτέλεσµα του εγκλήµατος , από το βαθµό που αισθάνεται ευάλωτο σε µία µελλοντική 
παρόµοια θυµατοποίησή του και από το βαθµό της έντασης ,της θλίψης και του θυµού που 
βιώνει , αµέσως µετά το έγκληµα. Τέλος, η αξιολόγηση της σοβαρότητας του εγκλήµατος 
εµπεριέχει και ένα υποκειµενικό στοιχείο που σχετίζεται µε την οµοιότητα που υπάρχει 
ανάµεσα στις παραστάσεις του θύµατος για την σοβαρότητα του εγκλήµατος και τη 
σοβαρότητα του πραγµατικού περιστατικού. Στο τέταρτο στάδιο , το θύµα καλείται να 
αποφασίσει τι θα κάνει προκειµένου να αντιµετωπίσει την κατάσταση που έχει 
δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα της θυµατοποίησής του. Στο στάδιο αυτό το θύµα 
επιστρατεύει όλες τις αποθηκευµένες γνώσεις του , τις σχετικές µε παρόµοιες καταστάσεις 
, οι οποίες µπορεί να είναι αντικειµενικά σωστές ή λανθασµένες και συνήθως προέρχονται 
, είτε από προηγούµενες προσωπικές εµπειρίες θυµατοποίησης , είτε από εµπειρίες τρίτων 
ατόµων , είτε από τα µέσα ενηµέρωσης , είτε τέλος , από γενική και αόριστη σχετική 
πληροφόρηση που το θύµα δεν µπορεί να προσδιορίσει την πηγή της. ∆εδοµένης και της 
υπάρχουσας έντονης ψυχολογικής πίεσης σε αυτό το στάδιο το θύµα έχει τις κάτωθι 
τέσσερεις εναλλακτικές : 

α) να ψάξει για µία ιδιωτική επίλυση της διαφοράς 
β) να επαναπροσδιορίσει το περιστατικό  
γ) να αναφέρει το έγκληµα στην αστυνοµία 
δ) να µην κάνει απολύτως τίποτα. 

Οποιαδήποτε από τις τέσσερεις παραπάνω επιλογές και αν επιλέξει το θύµα , τα βασικά 
του κριτήρια είναι η µείωση της ψυχολογικής του αποδιοργάνωσης . η ελάττωση των 
συναισθηµάτων αδικίας που βιώνει και η αποφυγή µιας παρόµοιας µελλοντικής 
κακοποίησης.  

Βασική είναι η τρίτη επιλογή δηλαδή η αναφορά του περιστατικού στην αστυνοµία  , 
πράγµα που θα βοηθήσει στη µείωση των συναισθηµάτων αδικίας και φόβου που βιώνει 
το θύµα καθώς και θα συµβάλλει στη γενικότερη µείωση της εγκληµατικότητας , 
δεδοµένου ότι αν ο οποιοσδήποτε επίδοξος εγκληµατίας γνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα αναφοράς του στην αστυνοµία , αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στη 
διάπραξη οποιασδήποτε εγκληµατικής πράξης. Ωστόσο ένα σηµαντικό ποσοστό θυµάτων 
επιλέγουν να µην κάνουν απολύτως τίποτα και αυτό διότι θεωρούν πως ότι και αν κάνουν 
µόνο θα ζηµιωθούν. Αυτή η επιλογή στο έγκληµα του βιασµού είναι αρκετά συχνή γιατί 
αφενός το θύµα φοβάται την περαιτέρω ταπείνωση που θα υποστεί από την εµπλοκή του 
στο σύστηµα της ποινικής δικαιοσύνης , αφετέρου σκέφτεται και την πιθανότητα των 
αντιποίνων από τη µεριά του δράστη. Λογικό είναι πως η απόφαση του θύµατος να µην 
αναφέρει το έγκληµα στην αστυνοµία έχει πολλές και σηµαντικές συνέπειες , τόσο πάνω 
στη λειτουργία του ποινικού συστήµατος , όσο και πάνω στα ίδια τα θύµατα. Πιο 
συγκεκριµένα , ένας από τους κύριους σκοπούς του συστήµατος είναι η γενική πρόληψη 
του εγκλήµατος , η οποία επιτυγχάνεται µέσω της επιβολής ποινών στους δράστες , ενώ αν 
το θύµα αποφασίσει να µην αναφέρει το περιστατικό στην αστυνοµία , τότε 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες επιβολής κάποιας ποινής στο δράστη. Με τον τρόπο 
αυτό επιβεβαιώνονται και µεγεθύνονται οι παραστάσεις και τα στερεότυπα του κοινού 
σχετικά µε την αναποτελεσµατικότητα και την ανικανότητα της αστυνοµίας στον τοµέα 
της καταστολής του εγκλήµατος. Συνεπώς , οι ίδιες οι πρακτικές µη- αναφοράς των 
θυµάτων συντηρούν και ενισχύουν τις αρνητικές παραστάσεις του κοινού για τις διωκτικές 
αρχές , κάτι που έχει σαν περαιτέρω αποτέλεσµα τη διαιώνιση και συντήρηση της 
διάθεσης των θυµάτων για παρασιώπηση του εγκλήµατος µε την εν τέλει δηµιουργία ενός 
φαύλου κύκλου αέναης αναπαραγωγής της υπάρχουσας κατάστασης. 

Όσον αφορά στο έγκληµα του βιασµού , πολύ σηµαντικό ρόλο έχουν παίξει τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης. Είναι ένα από τα αγαπηµένα θέµατα των δηµοσιογράφων γιατί όπως 
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λένε «πουλάει». ∆ιαβάζοντας τους τίτλους των εφηµερίδων είναι φανερό ότι 
παρουσιάζεται µία λανθασµένη εικόνα για το θύµα και το δράστη του βιασµού. Γίνεται 
συστηµατικά µία προσπάθεια να παρουσιαστεί το θύµα ως υπεύθυνο του βιασµού και 
ταυτόχρονα να προβληθεί ο δράστης ως µία ιδιαίτερη , ατοµική και πολλές φορές 
ψυχοπαθολογική περίπτωση. Συχνά υπάρχουν δυσπιστία και έντονες αµφιβολίες ως προς 
το θύµα του βιασµού και την καταγγελία του , που κάνουν πιο ανώδυνη την, έτσι και 
αλλιώς, δύσκολη θέση του δράστη. Στις περιπτώσεις που ο βιασµός δεν µπορεί να 
αµφισβητηθεί , ο τύπος επικεντρώνει την προσοχή του στο πρόσωπο του δράστη , 
προσπαθώντας να τον παρουσιάσει ως µία ιδιαίτερη περίπτωση ανώµαλου και 
ψυχοπαθολογικού ατόµου , που δεν έχει καµία σχέση µε τον µέσο , καθηµερινό άνθρωπο. 
Χαρακτηρισµοί των δραστών από τον τύπο , όπως «δράκοι», «σάτυροι» , «τέρατα» , 
παραπέµπουν σε µία κατάσταση κοινωνικής και ψυχικής παρέκκλισης και παραγνωρίζουν 
, συνειδητά ή ασυνείδητα , ότι ο βιαστής φέρει τα κοινωνικά και δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά του µέσου καθηµερινού ατόµου5.  

Έχουν παρουσιαστεί πολλές θεωρίες για την εξήγηση του φαινοµένου της 
σεξουαλικής βίας , από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών. Οι κυριότερες είναι 
τέσσερεις :  

Α) Οι κοινωνιολογικές , οι οποίες αναζητούν τα αίτια του βιασµού σε όρους του 
κοινωνικού περιβάλλοντος του δράστη. 

Β) Οι ψυχολογικές  , οι οποίες αναζητούν τα αίτια του βιασµού σε ατοµικούς 
παράγοντες.Oι ψυχολογικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι ο βιαστής είναι άτοµο ψυχολογικά 
απροσάρµοστο, υποφέρει από συναισθηµατικές διαταραχές και η συµπεριφορά του είναι 
µία έκφραση της ψυχοπαθολογικής προσωπικότητάς του.  Οι έρευνες που επιχείρησαν να 
αποδείξουν την εγκυρότητα αυτών των θεωριών , χρησιµοποίησαν ως µεθοδολογικά 
εργαλεία: ψυχολογικά τεστ , κλίµακες ευφυΐας, σωµατικές µετρήσεις , εµπειρίες της 
παιδικής ηλικίας , όνειρα και γενετικές αναλύσεις των βιαστών , για να ελέγξουν τις 
ανωµαλίες που παρουσίαζαν. 

Αυτές οι θεωρίες δηµιούργησαν ένα µοντέλο στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός βιαστή. Σύµφωνα µε την Τσαλίκογλου , υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της προσωπικότητας του ατόµου που 
ευθύνονται για τη διάπραξη του βιασµού . Πιο συγκεκριµένα , έχει υποστηριχθεί ότι ο 
βιαστής  είναι άτοµο το οποίο: α) Πάσχει από ένα απωθηµένο σύµπλεγµα ευνουχισµού ή 
σεξουαλικής ανεπάρκειας , που αναγκάζεται να µεταµφιέσει µέσα από µία επιθετική 
σεξουαλική συµπεριφορά β) Πάσχει από ενδοψυχικές συγκρούσεις , εσωτερική 
δυσαρµονία και κοινωνική αποµόνωση γ) Έχει λανθάνουσες οµοφυλοφιλικές τάσεις , που 
συγκαλύπτει αναπτύσσοντας βίαιες συµπεριφορές εναντίον των γυναικών δ) Υπήρξε το 
ίδιο θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας ή δ) 
Βίωσε µια αντιφατική , ταυτόχρονα σκληρή και ερωτική µητρική συµπεριφορά. 

Γ) Οι φεµινιστικές , οι οποίες προσφέρουν κοινωνικο-πολιτισµικές ερµηνείες του 
φαινοµένου του βιασµού , τονίζοντας τις συνέπειες που έχουν οι κοινωνικές στάσεις 
σχετικές µε τους ρόλους των φύλων , στις σχέσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών.  

∆) Οι ανθρωπολογικές θεωρίες , οι οποίες προσεγγίζουν τα αίτια του βιασµού πιο 
σφαιρικά σε σχέση µε τις προηγούµενες θεωρίες και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι στις 
κοινωνίες όπου είναι πιο συχνά τα φαινόµενα βιασµού οι γυναίκες έχουν ελάχιστη δύναµη 
, δε συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης των δηµοσίων αποφάσεων και ο γυναικείος ρόλος 
είναι αµελητέος για τη δηµόσια ζωή. 

 
 
 
 

                                                   
5 Άγγελος Α.Τσιγκρής, ΒΙΑΣΜΟΣ το αθέατο έγκληµα (1996), σ.77-81 , 121επ. 
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3.1.α. Η ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ 
 
Τα άτοµα τείνουν να αντιµετωπίζουν τα θύµατα ως υπεύθυνα για τη µοίρα τους. Στα 

πλαίσια των σύγχρονων ανταγωνιστικών κοινωνιών οι χαµένοι δε χαίρουν εκτίµησης και 
αποδοχής , είναι στιγµατισµένοι γιατί δεν κατάφεραν να παίξουν το ρόλο του νικητή και 
έτσι τα θύµατα δέχονται µία γενική πολιτιστική απέχθεια και αδιαφορία , η οποία 
εκτείνεται µέχρι το σηµείο της ενοχοποίησής τους για τη θυµατοποίησή τους. Το 
αποτέλεσµα είναι πως τα άτοµα που υφίστανται έναν βιασµό γίνονται µελαγχολικά , 
κοινωνικά αποµονωµένα , τη στιγµή που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη για κοινωνική 
υποστήριξη, καθώς και στιγµατισµένα για το έγκληµα που έχουν υποστεί. Τα άτοµα που 
αποτελούν τη συνολική κοινωνία αντιδρούν αρνητικά ως προς το θύµα βιασµού και για 
αυτό είναι απαραίτητη η µη δηµοσιοποίηση ανάλογων περιστατικών. Φανερό γίνεται πως 
πέρα από το τραύµα του ίδιου του βιασµού , τα θύµατα έχουν να αντιµετωπίσουν και τα 
συναισθήµατα ντροπής και ενοχής , που τους δηµιουργούνται λόγω του κοινωνικού 
στίγµατος που τους αποδίδεται. 

Σύµφωνα µε τον Φαρσεδάκη6 , στην περίπτωση που η γυναίκα είναι θύµα εγκλήµατος 
, η µεταχείρισή της , σε σχέση µε τους άνδρες , είναι δυσµενέστερη. Έχει αποδειχθεί ότι οι 
γυναίκες που έχουν πέσει θύµατα σεξουαλικής βίας , βρίσκουν ελάχιστη ανταπόκριση και 
αρνητική αντιµετώπιση από το σύστηµα απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης7 . Ο βιασµός 
είναι το µοναδικό έγκληµα αναφορικά µε την αρνητική έως εχθρική αντιµετώπιση του 
θύµατος , το οποίο µέσα στο ποινικό σύστηµα υποβάλλεται σ’ ένα θεσµοποιηµένο 
σεξισµό ο οποίος αρχίζει µε την αντιµετώπιση από την αστυνοµία και καταλήγει στην 
αθώωση των περισσότερων de facto βιαστών. Όταν οι γυναίκες-θύµατα βιασµού 
παρεκκλίνουν από το κυρίαρχο στερεότυπο του φύλου τους τότε οι µαρτυρίες τους δε 
γίνονται πιστευτές από τους επίσηµους φορείς του ποινικού συστήµατος π.χ. όταν µία 
ανύπαντρη γυναίκα , ελευθέρων ηθών και µε πολλές σεξουαλικές εµπειρίες πέσει θύµα 
βιασµού, είναι σχεδόν απίθανο να γίνει πιστευτή από τις διωκτικές αρχές. Στις 
περιπτώσεις αυτές δεν ασκείται ποινική δίωξη και αυτού του τύπου οι υποθέσεις µπαίνουν 
απλά στο αρχείο. 

Οι Weis και Borges περιέγραψαν τις σχετικές αντιδράσεις της αστυνοµίας απέναντι 
στα θύµατα βιασµού. Η δυσπιστία είναι η πρώτη αντίδραση. Πολλές φορές το θύµα είναι 
υποχρεωµένο να απαντήσει σε προσβλητικές και καθαρά προσωπικές ερωτήσεις, που το 
φέρνουν σε δύσκολη θέση και του προκαλούν συναισθήµατα ντροπής και αµηχανίας.Η 
περιφρόνηση και η καχυποψία της αστυνοµίας είναι ιδιαίτερα κυρίαρχες , όταν ο 
κατηγορούµενος ήταν φίλος του θύµατος. Τέλος , αν το θύµα δε θέλει να δει κανέναν 
άνδρα , συµπεριλαµβανοµένου και του γιατρού , τότε η αστυνοµία αποκαλεί το θύµα µη 
συνεργάσιµο και αυτό έχει σοβαρές συνέπειες για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσής του. 
Επίσης , έχει παρατηρηθεί ότι πολλά θύµατα βιασµού απειλούνται από την αστυνοµία ότι 
θα διωχθούν για ψευδή κατάθεση,άλλα εξαναγκάζονται να καταγγείλουν και όταν δεν το 
επιθυµούν και τέλος πολλά θύµατα ενθαρρύνονται να αποσύρουν τη µήνυσή τους και να 
µην ασκήσουν ποινική δίωξη. Από τις παραπάνω πρακτικές , φαίνεται καθαρά ότι η 
αστυνοµία ψάχνει να βρει , άσχετα µε την υπόθεση , στοιχεία που να ενοχοποιούν το θύµα 
και να το καθιστούν υπεύθυνο για το βιασµό του. 

Η δεύτερη επώδυνη διαδικασία µετά την αστυνοµία είναι η διαδικασία στο 
ακροατήριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι προηγούµενες καταδίκες του δράστη για βιασµό 
δε θεωρούνται αποδεικτικό στοιχείο της ενοχής του , αντίθετα το σεξουαλικό παρελθόν 
του θύµατος θεωρείται σηµαντικό στοιχείο , πάνω στο οποίο βασίζεται το δικαστήριο , για 
να εκδώσει την ετυµηγορία του. Οι συνήγοροι υπεράσπισης του βιαστή αποδεικνύονται 
χειρότεροι από τους αστυνοµικούς , καθώς είναι διατεθειµένοι να χρησιµοποιήσουν 

                                                   
6 Φαρσεδάκης , ι.(1980): Η αντιµετώπιση της γυναίκας από το σύστηµα απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης. Ο Αγώνας της Γυναίκας, 
τοµ.5 ,σ.30 
7 Άγγελος Α.Τσιγκρής,Βιασµός το αθέατο έγκληµα, σ.98-134,142επ. 
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οποιοδήποτε µέσο προκειµένου να πετύχουν την αθώωση ή την µικρότερη δυνατή ποινή 
για τον πελάτη τους. Τα µέσα και τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούν , σχετίζονται κατά 
βάση στο σεξουαλικό παρελθόν του θύµατος , στις σεξουαλικές εµπειρίες του , στο 
γενικότερο τρόπο ζωής του και σε άλλα άσχετα µε την υπόθεση στοιχεία που πάντα 
ταυτίζονται µε την προσωπική ζωή του θύµατος. Έτσι κάθε απόδειξη αλκοολισµού , 
χρήσης ναρκωτικών , ή σεξουαλικής δραστηριότητας του θύµατος εκτός γάµου , οδηγεί σε 
αµφιβολίες σχετικά µε την ενοχή του  κατηγορούµενου , όπως ακριβώς συµβαίνει και 
στην περίπτωση προηγούµενης γνωριµίας , ανάµεσα στο δράστη και στο θύµα. 

Τρία είναι τα στοιχεία της δοµής και της λειτουργίας των δικαστηρίων που κάνουν το 
θύµα βιασµού να αισθάνεται ότι µέσα στο δικαστήριο θυµατοποιείται, όσο και κατά τη 
διάρκεια του βιασµού. Τα στοιχεία αυτά είναι , σύµφωνα µε τους Burgess και Holmstrom . 
τα εξής: 

α) Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία. Οι πολυάριθµες καθυστερήσεις και αναβολές 
είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στις δικαστικές αίθουσες. Ο χρόνος ανάµεσα στην 
ηµέρα του βιασµού και την ηµέρα της τελικής ετυµηγορίας , είναι συνήθως από έναν έως 
ενάµιση χρόνο. 

β) Η δηµοσιότητα της δίκης. Τα θύµατα βιασµού δίνουν την κατάθεσή τους µπροστά 
σε κοινό. Επίσης, το θύµα θα πρέπει να επαναλάβει δηµόσια τις λεπτοµέρειες του 
βιασµού, καθώς και λεπτοµέρειες που άπτονται της προσωπικής του ζωής. Ο καθένας 
µέσα στο δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βιασµό του θύµατος , 
έστω και από δεύτερο χέρι. 

γ) Το θύµα και ο δράστης αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Αυτό γίνεται 
περισσότερο φανερό όταν κάποιος µελετήσει τα θέµατα που τίθενται σε συζήτηση κατά τη 
διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας , τα οποία είναι: 1) ο βαθµός συναίνεσης του 
θύµατος , 2) ο βαθµός αντίστασής του, 3) η σεξουαλική υπόληψη και φήµη του , 4) οι 
συνήθειες και η συµπεριφορά του , 5) ο γενικότερος χαρακτήρας του , 6) η 
συναισθηµατική του κατάσταση και τέλος 7) αν το θύµα ανέφερε µε δική του 
πρωτοβουλία το περιστατικό στην αστυνοµία. 
Η Brownmiller έχει δείξει ότι µόνο για το 3% των βιαστών που συλλαµβάνονται , τελικά 
τα δικαστήρια εκδίδουν καταδικαστική απόφαση. 

  Τρίτο εξίσου επώδυνο µε τα προαναφερθέντα στάδιο για το θύµα του βιασµού είναι 
το νοσοκοµείο όπου παρευρίσκεται για να συλλέξουν οι γιατροί τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία για το δικαστήριο. Σε πολλά νοσοκοµεία το θύµα πληρώνει τις 
εξετάσεις στις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί. Εκεί το θύµα µπορεί να περιµένει ακόµα 
και τέσσερεις ώρες για να εξεταστεί και όλο αυτό το διάστηµα αµέσως µετά το βιασµό δεν 
πρέπει να κάνει µπάνιο. Ο βασικός λόγος που γίνεται η εξέταση είναι για να διαπιστωθεί 
αν όντως υπήρξε συνουσία χωρίς τη θέληση του θύµατος. Πιστεύεται ότι πολλοί γιατροί 
είναι απρόθυµοι να εξετάσουν το θύµα βιασµού γιατί δε θέλουν να κληθούν από το 
δικαστήριο να καταθέσουν και ότι σ’ αυτή τους την προσπάθεια αποφυγής της 
παράστασής τους στη δίκη , πολλές φορές δεν καταγράφουν τα στοιχεία που εντοπίζουν ( 
π.χ. τα τραύµατα του θύµατος). Τέλος , βρέθηκε µε βάση έρευνες ότι το ιατρικό 
προσωπικό έκανε τα θύµατα να αισθάνονται ένοχα και ντροπιασµένα , εκφράζοντας την 
άποψη ότι ο βιασµός δε θα είχε διαπραχθεί αν δεν το ήθελε το θύµα.  

Όλη η παραπάνω κατάσταση όπως γίνεται φανερό είναι εξουθενωτική , εξευτελιστική 
, ανυπόφορη και δυσβάσταχτη για το θύµα του οποίου καταπατώνται θεµελιώδη 
δικαιώµατα και το οποίο αποθαρρύνεται να συνεχίσει την ποινική δίωξη της υπόθεσης. 

 
3.1.β. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ 
 
Συχνά , το θύµα του εγκλήµατος είναι ο µοναδικός ή τουλάχιστον ο πιο σπουδαίος 

µάρτυρας κατηγορίας. Υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες θυµάτων που διαθέτουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως φύλο , φυλή, κοινωνική τάξη ,ηλικία , τρόπος ζωής , τα 
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οποία συνδέονται µε µεγάλες πιθανότητες να γίνουν πιστευτές οι µαρτυρίες τους από την 
αστυνοµία. Οι αντιδράσεις των οργάνων απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης απέναντι στα 
άτοµα που κατηγορούνται για σεξουαλικά εγκλήµατα είναι επιεικέστερες όταν το θύµα : 
α) έκανε auto-stop στο δράστη β) είχε κακή φήµη και υπόληψη γ) είχε κάνει χρήση 
αλκοόλ πριν ή κατά τη διάρκεια του εγκλήµατος δ) είχε σχέση γνωριµίας µε το δράστη 
πριν το έγκληµα ε) δεν είχε αναφέρει αµέσως το περιστατικό στην αστυνοµία και ε) ήταν 
απρόθυµο να προωθήσει ποινικά την υπόθεσή του. Από την έρευνα των Clark και Lewis 
βρέθηκε ότι οι υποθέσεις βιασµού οι οποίες συγκέντρωναν τις περισσότερες πιθανότητες 
να χαρακτηριστούν νοµικά αβάσιµες , ήταν οι υποθέσεις εκείνες που περιελάµβαναν 
θύµατα νεαρής ή µέσης ηλικίας ,ανύπαντρα , άνεργα , γνώριµα στο δράστη και µεθυσµένα 
κατά τη διάρκεια του εγκλήµατος. Σύµφωνα µε τον Lafree , υπάρχουν πέντε τύποι που 
χαρακτηρίζονται ως παρεκκλίνουσα συµπεριφορά του θύµατος : α) όταν το θύµα κάνει 
auto-stop β) όταν το θύµα είναι µεθυσµένο γ)όταν το θύµα βρίσκεται σε νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης χωρίς συνοδό δ) όταν το θύµα έχει εξωσυζυγικές ερωτικές σχέσεις και ε) 
όταν το θύµα µπήκε µε τη θέλησή του στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι του δράστη.  Επίσης, ο 
ίδιος απέδειξε ότι οι αντιδράσεις των οργάνων απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης 
απέναντι στα άτοµα που κατηγορούνται για σεξουαλικά εγκλήµατα είναι επιεικέστερες 
στις περιπτώσεις που το θύµα είναι ηλικίας µικρότερης των δέκα οκτώ ετών.  

Αντίθετα , από έρευνες φαίνεται ότι παράγοντες όπως η φυλή που ανήκει το θύµα , ο 
τόπος διάπραξης του εγκλήµατος , ο βαθµός αντίστασης του θύµατος , ο σωµατικός 
τραυµατισµός του και η ύπαρξη ή όχι µαρτύρων , δεν επηρεάζουν τις αντιδράσεις και τις 
αποφάσεις του ποινικού συστήµατος. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η αστυνοµική 
αντίδραση στη διάπραξη ενός εγκλήµατος διαφέρει ανάλογα µε την κοινωνικο- 
οικονοµική τάξη στην οποία ανήκει το θύµα. Τα εγκλήµατα εναντίον των µελών των 
ανώτερων τάξεων , αντιµετωπίζονται από την αστυνοµία διαφορετικά , σε σχέση µε εκείνα 
κατά των ατόµων που ανήκουν στις κατώτερες τάξεις. Πιο συγκεκριµένα , η κύρια 
λειτουργία της αστυνοµίας για τα µέλη της κυρίαρχης τάξης είναι να εφαρµόσει το νόµο 
και να προστατεύσει τον πολίτη από το έγκληµα. Αντίθετα , η κύρια λειτουργία της για τα 
µέλη των κατώτερων τάξεων , είναι να διατηρήσει την τάξη. Άρα , η κοινωνικο-
οικονοµική τάξη στην οποία ανήκει το θύµα παίζει σηµαντικό ρόλο. 

Ένας άλλος παράγοντας , που έχει αποδειχθεί ότι είναι καθοριστικός για τον τρόπο 
αντιµετώπισης των υποθέσεων βιασµού από τα όργανα απονοµής της ποινικής 
δικαιοσύνης είναι η φυλετική σύνθεση της δυάδας , δράστη-θύµα. Πιο συγκεκριµένα, έχει 
αποδειχθεί ότι την αυστηρότερη αντιµετώπιση από το ποινικό σύστηµα λαµβάνουν οι 
περιπτώσεις βιασµού λευκής γυναίκας από µαύρο δράστη , ακολουθούν οι περιπτώσεις 
βιασµού µαύρων γυναικών από µαύρους άνδρες και τέλος την επιεικέστερη µεταχείριση 
λαµβάνουν οι περιπτώσεις βιασµού µαύρων γυναικών από λευκούς άνδρες. Τα παραπάνω 
αποτελέσµατα δείχνουν καθαρά ότι υπάρχει ένα φυλετικό κριτήριο που επηρεάζει 
καθοριστικά τον τρόπο αντιµετώπισης των σεξουαλικών εγκληµάτων από τους επίσηµους 
φορείς του ποινικού συστήµατος , καθώς και τις πιθανότητες που έχει µία υπόθεση να 
προωθηθεί ποινικά και να έχει µία ολοκληρωµένη ποινική εξέλιξη. 

 
3.1.γ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ  
 

Από την άποψη του θύµατος αυτό υφίσταται σοβαρό ψυχολογικό τραυµατισµό. Αυτό το 
τραύµα µπορεί να περιλαµβάνει φοβίες , έµµονες ιδέες , συναισθήµατα θυµού και 
αντεκδίκησης , κατάθλιψη , εφιάλτες , τάσεις αυτοκτονίας ,και ένα πλήθος από άλλα 
συναισθηµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα. Βραχυπρόθεσµα το θύµα µπορεί να αυτό –
ενοχοποιηθεί για το έγκληµα 8 , να βιώσει καταστάσεις µεγάλης συναισθηµατικής 
αστάθειας, έντονου άγχους , παρατεταµένων φοβιών , αρνητικών στάσεων απέναντι σε 

                                                   
8 Άγγελος Α.Τσιγκρής,Βιασµός το αθέατο έγκληµα, σ.161-181 , 202-209,  
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όλους τους άνδρες και αδύναµης , έως ανύπαρκτης αυτοπεποίθησης και αυτό-εκτίµησης.  
Σε πρώτη φάση το θύµα βιασµού εµφανίζει µία αντίδραση που χαρακτηρίζεται από έντονο 
σοκ , δυσπιστία ,παροδική παράλυση και άρνηση , η οποία ακολουθείται από έναν 
παγωµένο φόβο , µία ψεύτικη αδιαφορία για τους άλλους και παρουσιάζει αστάθεια στη 
συµπεριφορά του. Η επόµενη φάση έχει χαρακτηριστεί ως στάδιο οπισθοχώρησης , κατά 
τη διάρκεια του οποίου εναλλάσσονται αντιφατικά συναισθήµατα όπως φόβος , θυµός , 
θλίψη , παροδική χαρά, αίσθηση σιγουριάς , αίσθηµα ανικανότητας προσαρµογής .Ο 
βιασµός σηµατοδοτεί µια ρήξη µε την προηγούµενη ζωή και το θύµα βλέπει τη ζωή του σε 
δύο φάσεις :πριν και µετά το βιασµό. 

 Μακροπρόθεσµα το θύµα του βιασµού χάνει για πάντα τη πίστη στην καλοσύνη των 
ανθρώπων και την εµπιστοσύνη του στους άλλους. Χάνει την πίστη στη δύναµη της 
λογικής και του ορθολογισµού. Μία άλλη σηµαντική µακροπρόθεσµη συνέπεια του 
βιασµού στο θύµα , είναι ότι ζει µόνιµα µε το φόβο µιας δεύτερης θυµατοποίησης , 
πράγµα που το κρατά σε µία µόνιµη κατάσταση φόβου , επιφυλακτικότητας και 
αποµόνωσης. Στο τελευταίο στάδιο των αντιδράσεων το θύµα επαναδιοργανώνεται. Είναι 
δεδοµένο ότι το θύµα δε θα έχει ποτέ πια µία ευχάριστη σεξουαλική ζωή ,ενώ θα υποφέρει 
από εφιάλτες και τραυµατοφοβίες. Έτσι είναι δυνατή η παροµοίωση της συναισθηµατικής 
κατάστασης των θυµάτων βιασµού µε αυτήν των γονιών ενός ανάπηρου παιδιού  , οι 
οποίοι αν και δεν ευθύνονται για την αναπηρία του , βιώνουν συναισθήµατα µειονεξίας 
και φέρουν ένα στίγµα κατωτερότητας. 

 
3.1.δ. Η ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο παράγοντας δηµοσιότητα του εγκλήµατος µπορεί να επηρεάσει την απόφαση του 

θύµατος για αναφορά του βιασµού στην αστυνοµία, µε δύο τρόπους. Κατά πρώτο λόγο, 
µπορεί να παρακινήσει το θύµα να αναφέρει το βιασµό του στην αστυνοµία, στις 
περιπτώσεις που το έγκληµα γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό, λόγω του ότι στενεύουν τα 
περιθώρια που έχει το θύµα να διευθετήσει την υπόθεση ιδιωτικά. Η δηµοσιοποίηση του 
εγκλήµατος του βιασµού και η ταυτόχρονη συγκάλυψή του από το θύµα, έχει ως 
αποτέλεσµα να ενοχοποιείται το ίδιο το θύµα για τη θυµατοποίησή του. Στις περιπτώσεις 
που η γνώση του βιασµού ξεπεράσει τα στενά όρια της οικογένειας του θύµατος και γίνει 
ευρύτερα γνωστός, η αναφορά του στην αστυνοµία είναι περισσότερο πιθανή γιατί όποιο 
κακό µπορούσε να προκαλέσει η δηµοσιότητα του εγκλήµατος στο θύµα, έχει ήδη 
προκληθεί Από την άλλη µεριά, στις περιπτώσεις αυτές είναι πιθανότερη η αυτεπάγγελτη 
αστυνοµική δράση, η οποία δεν αφήνει περιθώρια επιλογής στο θύµα, παρά µόνο για 
οριστική παύση της ποινικής δίωξης του εγκλήµατος, κατόπιν αιτήσεώς του, λόγω 
ψυχικού τραυµατισµού από τη δηµοσιότητα της δίκης, σύµφωνα µε το άρθρο 344 Π.Κ. 

Κατά δεύτερο λόγο, η πρόβλεψη του θύµατος βιασµού ότι η αναφορά του εγκλήµατος 
στην αστυνοµία θα πάρει δηµοσιότητα, µπορεί να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας 
διαµόρφωσης της τελικής απόφασής του για µη-αναφορά του βιασµού στην αστυνοµία. 
Έχει παρατηρηθεί ότι η δηµόσια αποκάλυψη του βιασµού είναι ενοχλητική και φέρνει σε 
δύσκολη θέση το θύµα. Επιπλέον, από την έρευνα των Borgida και Swim, η οποία 
διεξήχθη πάνω σ' ένα τυχαίο δείγµα του ευρύτερου κοινού, βρέθηκε ότι οι γυναίκες που 
ρωτήθηκαν, στην περίπτωση που έπεφταν θύµατα βιασµού , θα ήταν λιγότερο πιθανό να 
αναφέρουν το έγκληµα στην αστυνοµία αν γνώριζαν ότι οι δίκες των υποθέσεων βιασµού 
µεταδίδονται από την τηλεόραση. 

Η αποκάλυψη των ονοµάτων των θυµάτων βιασµού από τα µέσα ενηµέρωσης, 
αποτελεί µια επιπρόσθετη πηγή στιγµατισµού τους. Όταν, στα πλαίσια της παραπάνω 
έρευνας, οι γυναίκες ρωτήθηκαν πως πιστεύουν ότι ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί η 
ταυτότητά τους από τα µέσα ενηµέρωσης θα µπορούσε να επηρεάσει την απόφασή του για 
αναφορά του βιασµού τους στην αστυνοµία το 86% απάντησαν ότι θα ήταν λιγότερο 
πιθανό αν πίστευαν ότι τα ονόµατά τους θα αποκαλύπτονταν από τα µέσα ενηµέρωσης. Το 
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παραπάνω ερευνητικό συµπέρασµα αποδεικνύει ότι τα θύµατα βιασµού εξακολουθούν 
ακόµη και σήµερα να αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως αποδέκτες ενός ιδιότυπου 
κοινωνικού στίγµατος9. 

 
3.2 ΑΝΗΛΙΚΑ: ΘΥΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
 Η σεξουαλική κατάχρηση ανηλίκων θα µπορούσε να θεωρηθεί κατηγορία γένους , η 

οποία µπορεί να παρασταθεί ως ένα συνεχές. Στη µία του άκρη βρίσκονται οι περιπτώσεις 
ανηλίκων που έχουν µία συµβιωτική σχέση µε ένα ενήλικο άτοµο σεξουαλικό σύντροφο ή 
που έχουν συναινέσει ή που έχουν προβάλει µόνο παθητική αντίσταση στην κατάχρηση. 
Στην άλλη άκρη του συνεχούς ανήκουν οι περιπτώσεις που το ενήλικο άτοµο 
χρησιµοποίησε κάποια µορφή βίας για να εξασφαλίσει για τον εαυτό του ή για άλλους , µε 
οικονοµικό όφελος , τις σεξουαλικές απολαύσεις ενός ανήλικου προσώπου. Κατά 
συνέπεια µε τη σεξουαλική κατάχρηση ανηλίκου συνδέεται συχνά και η οικονοµική και 
κάθε άλλη εκµετάλλευση αυτών των θυµάτων.  

Ειδικότερα ο όρος «σεξουαλική κατάχρηση» παραπέµπει στην κατάχρηση εξουσίας ή 
στη χρήση σωµατικής ή ψυχολογικής βίας ή στην εκµετάλλευση της απειρίας ή 
ανικανότητας ενός ανήλικου ατόµου να αντισταθεί , οι οποίες γίνονται µε σκοπό τη χρήση 
του για γενετήσια απόλαυση ( π.χ. βιασµός , αιµοµιξία , ασέλγεια παρά φύση ή προσβολή 
της γενετήσιας αξιοπρέπειας) . Με τον όρο δε «σεξουαλική εκµετάλλευση» εννοείται η 
χρήση για οικονοµικό όφελος ανήλικου ατόµου , µε την οποία παραβιάζεται άµεσα ή 
έµµεσα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η σεξουαλική του ελευθερία και εκτίθεται σε 
κίνδυνο η ψυχο-κοινωνική του ανέλιξη ( π.χ. µαστροπεία, σωµατεµπορία , εκµετάλλευση 
πορνών , χρησιµοποίηση ανηλίκων για παραγωγή πορνογραφικού υλικού)10.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προβλήµατος είναι  
1) «αθεατότητα»: αυτά τα εγκλήµατα λαµβάνουν χώρα πίσω από κλειστές θύρες και 

συχνά σε µέρη προστατευµένα ακόµα και µε συνταγµατικές διατάξεις , όπως είναι 
οι κατοικίες , ενώ συχνά δράστες και θύµατα αναµιγνύονται συγχρόνως σε νόµιµες 
και σε παράνοµες δραστηριότητες.  

2) «κινητικότητα» : η µετακίνηση θυµάτων , δραστών αλλά και των υλικών 
στοιχείων των εγκληµάτων (φωτογραφίες, βιντεοταινίες…) δυσχεραίνει την 
πρόληψη και ανακάλυψη των τελούµενων αξιοποίνων πράξεων και για αυτό είναι 
απαραίτητη η διακρατική συνεργασία για την αντιµετώπιση τέτοιων πολύµορφων 
εγκληµάτων. 

3) «υπερτονισµός»: τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης λειτουργούν ως αµφίστοµο µαχαίρι 
στην ευαίσθητη περιοχή της σεξουαλικής κατάχρησης – εκµετάλλευσης ανηλίκων. 
Μέσω αυτών συνήθως αποκαλύπτονται τα σχετικά κυκλώµατα για τα οποία στη 
συνέχεια επιλαµβάνεται η δικαιοσύνη. Η αποκάλυψη αυτή γίνεται βέβαια για να 
συλληφθούν και τιµωρηθούν οι δράστες , όµως συχνά το κυριότερο κίνητρο είναι 
η άγρα ευκαιριακού αναγνωστικού κοινού. Ωστόσο η υπερβολική και 
λεπτοµερειακή ενασχόληση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε παρόµοια θέµατα 
βίας και ιδιαίτερα όταν σε αυτά εµπλέκονται και µικρά παιδιά ενδέχεται να 
αµβλύνει τις αναστολές του κοινού. Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η συνεργασία 
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη χάραξη αντεγκληµατικής πολιτικής και ο 
προσανατολισµός τους προς το σεβασµό των δικαιωµάτων και κυρίως της 
αξιοπρέπειας του παιδιού. 

4) «υποτονισµός» : παράλληλα σε ένα άλλο επίπεδο παρατηρείται υποτονισµός των 
θεµάτων αυτών . Οπαδοί προωθηµένων ιδεολογιών µάχονται για τη σεξουαλική 
απελευθέρωση . Αυτός ο υποτονισµός παρατηρείται στις χώρες του τρίτου κόσµου 
όπου υπάρχουν τεράστια κοινωνικά προβλήµατα , όµως εκεί είναι που θα έπρεπε 

                                                   
9 Άγγελος Α.Τσιγκρής,Βιασµός το αθέατο έγκληµα, σ.290-291 
10 Καλλιόπη ∆.Σπινέλλη , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ (1992) , σ. 178-197 
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περισσότερο να προβάλλονται γιατί αυτά τα άτοµα – θύµατα δεν έχουν απολύτως 
καµία δυνατότητα να φέρουν τέτοια θέµατα στη δηµοσιότητα. 

5) «θυµατολογική προσέγγιση» : η έµφαση δίνεται στα ανήλικα άτοµα ή ακόµα και 
σε άτοµα µετεφηβικής ηλικίας που είναι (πρώτα) θύµατα συναφών εγκληµάτων 
και ύστερα ανήλικοι δράστες εγκληµάτων. Έτσι , είναι εύκολη η δηµιουργία µιας 
τυπολογίας θυµάτων  η οποία διευκολύνει την πρόληψη θυµατοποίησης ειδικών 
κατηγοριών ανηλίκων. Κατά συνέπεια , διακρίνουµε π.χ. σε αθέατα θύµατα , 
οιονεί θύµατα , θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης µε άσκηση βίας κ.λπ.   

6) «δυσχερείς ισορροπίες» : η άσκηση εγκληµατοπροληπτικής πολιτικής στον τοµέα 
αυτό απαιτεί από τους κρατικούς φορείς να παρέχουν σε άτοµα µετεφηβικής 
ηλικίας ή ακόµη και σε παιδιά τόση προστασία , όση δεν θα παρεµποδίζει 
καταρχήν την ελευθερία τους να προβαίνουν και σε δικές τους επιλογές και στη 
συνέχεια την εξέλιξή τους σε υπεύθυνα άτοµα. Εξάλλου , όταν χρησιµοποιούνται 
ανήλικα άτοµα για καλλιτεχνικούς , διαφηµιστικούς ή άλλους θεµιτούς 
εµπορικούς σκοπούς , οι διωκτικές και δικαστικές αρχές καλούνται να διακρίνουν 
ανάµεσα στην άσκοπη δίωξη που αποβλέπει στην αναγκαστική ηθική 
διαπαιδαγώγηση των πολιτών και τη σκόπιµη , που αφορά αντικείµενα καίτοι 
φαινοµενικά δεν είναι άσεµνα , λειτουργούν ωστόσο µε λανθάνοντα τρόπο ως 
τέτοια.  

7) «ανεπιβεβαίωτοι γενεσιουργοί παράγοντες» : η άγνοια σχετικά µε την έκταση και 
φύση του εξεταζόµενου προβλήµατος συµπορεύεται µε την έλλειψη 
αδιαµφισβήτητων εµπειρικών δεδοµένων αναφορικά µε τους παράγοντες που 
συντελούν στη δηµιουργία θυµάτων σεξουαλικής κατάχρησης-εκµετάλλευσης 
ανηλίκων. Πάντως , η οικογενειακή αποδιοργάνωση , οι πρώιµες σεξουαλικές 
εµπειρίες των ανηλίκων, η φυγή από το οικογενειακό περιβάλλον , η παραµέλησή 
τους στους δρόµους ή στο σπίτι , η εξάρτησή τους από τοξικές ουσίες , οι 
απαγωγές και οι παράνοµες υιοθεσίες είναι στοιχεία που συναντώνται συχνότερα 
µεταξύ των θυµάτων πορνείας και πορνογραφίας. 

 
3.2.α. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι συνέπειες για τα θύµατα είναι τραγικές11. Εκτεταµένες έρευνες απέδειξαν ότι τα 

παιδιά αυτά διατρέχουν τον κίνδυνο σοβαρών ψυχολογικών διαταραχών .Ακόµη και 
σε πολύ µικρά παιδιά 2 ή 3 χρόνων , µπορεί να υπάρξει µεγάλη διαταραχή 
συµπεριφοράς. Η ζωή πολλών µένει για πάντα στιγµατισµένη από την ανασφάλεια, το 
φόβο και την απελπισία. Τις περισσότερες φορές, οι ανάγκες τους θα παραµείνουν 
χωρίς απάντηση και αντιµετώπιση. Και όµως τα σιωπηλά αυτά θύµατα (και είναι 
πολλά) είναι εκείνα που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας και βοήθειας. 

Επί πλέον τα παιδιά -θύµατα δεν µιλούν για τα γεγονότα που έζησαν .Τρία στα 
τέσσερα κορίτσια και περίπου εννέα στα δέκα αγόρια δε µίλησαν ποτέ από φόβο. Και 
εδώ γίνεται φανερός ο σηµαντικός ρόλος του γιατρού για την επισήµανση µίας 
περίπτωσης κακοποίησης εφόσον βρίσκεται στην «πρώτη γραµµή» αντιµετώπισης 
ενός έκτακτου περιστατικού. Ωστόσο, πολλά θύµατα βεβαίωσαν ότι θα ήξεραν ν' 
αµυνθούν καλλίτερα αν είχαν µία σωστή πληροφόρηση ως προς τις συνέπειες καθώς 
και ως προς τις υπηρεσίες που υπάρχουν για να τους συµπαρασταθούν. 

Η πρόληψη της κακοποίησης των παιδιών αποτελεί  µία ουσιαστική αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της εγκληµατικότητας γενικότερα. Το παιδί θα συµπεριφερθεί όταν 
µεγαλώσει ανάλογα µε τις παραστάσεις και εµπειρίες που είχε όταν ήταν µικρό. Αν 
πέρασε µία ισορροπηµένη παιδική ηλικία θα επιδιώξει να δηµιουργήσει µία ανάλογη 
ζωή αργότερα. Αντίθετα, αν στη µικρή του ηλικία υπήρξε αντικείµενο κακοποίησης ή 
                                                   
11 Β.Αρτινόπουλου-Α.∆.Μαγγανά , Θυµατολογία-Όψεις θυµατοποίησης (1996), σ.127-129  
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παραµέλησης, µοιραία η συµπεριφορά αυτή θα αντανακλασθεί στο στενότερο του 
περιβάλλον την οικογένεια ή στο ευρύτερο την κοινωνία.  

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης µίας προληπτικής πολιτικής για 
τη διάσπαση του φαύλου κύκλου θύµα-θύτης-θύµα. Οι κατευθυντήριοι στόχοι στον 
τοµέα αντιµετώπισης της κακοποίησης των παιδιών πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: 

1. Έγκαιρος και σωστός εντοπισµός από το ιατρικό και λοιπό νοσηλευτικό 
προσωπικό. 

2. Άµεση παροχή βοήθειας από ειδική υπηρεσία για την προστασία της 
νεότητας. 

3. Συνεργασία των διαφόρων ειδικών που εµπλέκονται στον τοµέα αυτό. 
4. Σωστή και ευρεία πληροφόρηση των παιδιών για τα δικαιώµατά τους , 

µέσω των σχολείων και των Μ.Μ.Ε. 
5. ∆ηµιουργία δικτύου οικογενειών και κέντρων συµπαράστασης των παιδιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
6. Εξασφάλιση ότι όλες οι υπηρεσίες που προορίζονται για τα νεαρά άτοµα 

είναι προσπελάσιµες στους ανηλίκους. 
7. Συµµετοχή της κοινότητας (∆ήµοι , συνοικίες , ενορίες ) στην εφαρµογή 

των µέτρων που προορίζονται για τα νεαρά άτοµα σε κίνδυνο.   
 Ήδη από το 1978 το Συµβούλιο της Επικρατείας συνιστούσε στις Κυβερνήσεις 

των κρατών- µελών να προωθήσουν την έρευνα στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής , 
ιδιαίτερα στην επίδραση των προληπτικών µέτρων στην κοινωνικοποίηση των 
οικογενειών και των νεαρών ατόµων καθώς επίσης και στα µέτρα ανάπτυξης 
κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 
3.2.β. ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
Όταν µε την παραµέληση του ανηλίκου ή µε τη φυγή του από το σπίτι και την 

εµπλοκή του σε ανήθικες ασχολίες τεθεί σε κίνηση ο φαύλος κύκλος της σεξουαλικής 
κατάχρησης -εκµετάλλευσης, είναι δυνατό ίσως ο κύκλος αυτός να διακοπεί µε τη 
βοήθεια ιδίως των ακόλουθων διατάξεων : 

-Το άρθρο 360 ΠΚ (παραµέληση της εποπτείας ανηλίκου) έµµεσα προστατεύει 
ανήλικα αγόρια ή κορίτσια έως 17 ετών, απειλώντας µε ποινή φυλάκισης κατά του 
γονέα ή κατά οποιουδήποτε έχει υποχρέωση εποπτείας γι' αυτά, ο οποίος µε δόλο 
(άρθρο 36 § 1 ΠΚ) ή από αµέλεια (άρθρο 360§ 2 ΠΚ ) δεν λαµβάνει τα απαιτούµενα 
µέτρα για να τα εµποδίσει, µεταξύ άλλων, να επιδίδονται στην πορνεία. Η έκταση, 
φυσικά, της προστασίας αυτής εξαρτάται από το εύρος του όρου «πορνεία». Αν ο 
εφαρµοστής του δικαίου υιοθετήσει τη στενή, παραδοσιακή έννοια, τότε σύγχρονες 
µορφές πορνείας ανηλίκων εκφεύγουν από τα πλαίσια αυτής της διάταξης. Κατά τον 
κλασικό ορισµό που έδινε ο Γαρδίκας λ. χ. πορνεία, είναι η «εις πλείονας ανεπιλέκτως 
γινοµένη παράδοσις του σώµατος προς ασέλγειαν lucri faciendi, κατ' επάγγελµα 
κύριον ή επίκουρικόν». Όµως στη (σύγχρονη τουλάχιστον) πραγµατικότητα 
εµφανίζονται συχνά περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικα άτοµα παρέχουν σε άλλους 
γενετήσιες απολαύσεις ευκαιριακά, επιλεκτικά και χωρίς αντάλλαγµα, εµφανές και 
άµεσο, και µέσω φωτογραφιών ή ταινιών που τα απεικονίζουν. Οι τελευταίες αυτές 
µορφές συµπεριφοράς µπορεί να δηµιουργήσουν αµφιβολία αν συνιστούν «παράδοση 
προς ασέλγειαν» µε την παραπάνω έννοια. 

Πέρα όµως από αυτό, στην πράξη δεν φαίνεται να καταφεύγουν τα δικαστήρια στη 
διάταξη αυτή συχνά. Τέτοιες περιπτώσεις αντιµετωπίζονται συνήθως µε το 
αναµορφωτικό µέτρο της «επιµέλειας» ή και της εισαγωγής σε ίδρυµα αγωγής βάσει 
του α.ν. 2724/1940, ο οποίος ρυθµίζει την προστασία ανηλίκων που βρίσκονται σε 
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«ηθικό κίνδυνο». Εκτός των άλλων αντιρρήσεων που προβάλλονται σχετικά µε το 
νοµοθέτηµα αυτό, η όποια προστασία παρέχεται µέσω αυτής της διαδικασίας δεν είναι 
πλήρης. Είναι γνωστό ότι, ο α.ν.2724/1940 αντιµετωπίζει µόνο το ανήλικο άτοµο και 
όχι και εκείνους που το εκµεταλλεύονται ή προσβάλλουν τη γενετήσια ελευθερία του. 
Εξάλλου ο νόµος αυτός, αν και βρίσκεται ακόµα σε ισχύ, έχει επικριθεί από τη θεωρία. 

Γι' αυτούς τους λόγους και ενόψει και της πρόσφατης µελέτης, ιδίως στην Αγγλία, 
αναφορικά µε τις δυνατότητες που παρέχει αλλά και τα µειονεκτήµατα που 
παρουσιάζει η ποινική ευθύνη των γονέων για τις παραβιάσεις ποινικών διατάξεων 
γενικά από τα παιδιά τους όταν είναι κάτω των 16 ετών, θα ήταν de lege ferenda 
χρήσιµο να διευρυνθεί το άρθρο 360 ΠΚ ώστε να καλύπτει τις αµφισβητούµενες 
περιπτώσεις. Και πριν από αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να ενηµερωθούν οι 
δικαστικοί λειτουργοί και οι επιµελητές ανηλίκων ώστε να τυχαίνει ευρύτερης 
εφαρµογής το άρθρο 360 ΠΚ στα κατάλληλα περιστατικά. 

-Το άρθρο 324 ΠΚ (αρπαγή ανηλίκων) µετά τον «εκσυγχρονισµό» του µε τις 
τροποποιήσεις του άρθρου 11 του ν.410/1976 και του ά. 2 του ν. 1272/1982, θα 
µπορούσε να λειτουργήσει προληπτικά για την παρεµπόδιση της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης ανηλίκων. Σ' αυτή τη διάταξη απειλούνται αυστηρές ποινές εναντίον 
εκείνου που είτε αφαιρεί ένα ανήλικο άτοµο, υπό την έννοια του ά. 127 ΑΚ, από τους 
γονείς του ή από τα πρόσωπα που µεριµνούν γι' αυτό είτε του προσφέρει κατάλυµα ή 
άλλη υποστήριξη. Σηµαντική για τις εξεταζόµενες περιπτώσεις είναι η § 2 περ.β του 
άρθρου κατά την οποία, όταν η αρπαγή τελέστηκε από κερδοσκοπία (π.χ. εµπόριο 
βρεφών) ή µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί το ανήλικο άτοµο σε ανήθικες ασχολίες, η 
προβλεπόµενη ποινή είναι κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. 

-Το ά. 328 ΠΚ (εκούσια απαγωγή) προστατεύει , φυσικά, άµεσα το έννοµο αγαθό 
της άσκησης της «πατρικής εξουσίας» ή ορθότερα σήµερα της γονικής µέριµνας. 
Έµµεσα όµως διαφυλάττει την άγαµη ανήλικη χάρη και προς το συµφέρον της οποίας 
ασκείται η µέριµνα αυτή. Η προστασία επιδιώκεται µε την απειλή φυλάκισης για τον 
(άνδρα ή γυναίκα) δράστη που απάγει ή κατακρατεί, µε σκοπό την ακολασία ανήλικη, 
έστω και µε τη συναίνεσή της, χωρίς όµως τη συγκατάθεση των γονέων της ή άλλων 
προσώπων που δικαιούνται να µεριµνούν γι' αυτή. Αυτή η έµµεση προστασία όµως 
δεν είναι επαρκής, αν ληφθούν υπόψη σύγχρονες εκδηλώσεις σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα είναι και αναχρονιστική. Είναι ανεπαρκής, πρώτον, 
γιατί δεν εφαρµόζεται η διάταξη αυτή, όταν η ανήλικη είναι έγγαµη ή χήρα ή 
διαζευγµένη -καταστάσεις όχι σπάνιες σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκµετάλλευσης, οι 
οποίες βέβαια συνεπάγονται την παύση της γονικής µέριµνας. Και δεύτερον, γιατί 
είναι ενδεχόµενο να µη διωχθεί καν ο δράστης, αφού η ποινική δίωξη χωρεί µόνο µε 
έγκληση (ά. 328 § 2 ΠΚ) και τέτοιο δικαίωµα έχει το πρόσωπο που στερήθηκε, λόγω 
της απαγωγής ή κατακράτησης, της άσκησης της γονικής µέριµνας. Το πρόσωπο όµως 
αυτό, είναι πιθανό, δυστυχώς, να µην ασκεί τη γονική µέριµνα για το συµφέρον της 
ανήλικης αλλά αντίθετα να έχει και κάποιο όφελος από τη σεξουαλική της 
εκµετάλλευση. Φυσικά, σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό να εφαρµοστούν µε 
καλύτερα ίσως αποτελέσµατα, άλλες διατάξεις του ΠΚ (π.χ. το ά. 349 § 2 περ.γ. ΠΚ 
(µαστροπεία από ανιόντα εξ αίµατος ή κηδεµόνα κ.λπ.), το ά. 350 § 2 ΠΚ 
(σωµατεµπορία από ανιόντα εξ αίµατος κ.λπ.). Πάντως η λογική του ά. 328 ΠΚ 
φαίνεται να κλονίζεται από τις σηµερινές συνθήκες της γονικής µέριµνας και της 
ισότητας των φύλων. Ιδιαίτερα το τελευταίο ζήτηµα γεννά το ερώτηµα µήπως και τα 
αγόρια δεν µπορεί να γίνουν υλικά αντικείµενα του εγκλήµατος αυτού από κυκλώµατα 
οµοφυλοφίλων και το ά. 347 ΠΚ (ασέλγεια παρά φύση) να µην τα προστατεύει 
επαρκώς; 
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Σε άλλες περιπτώσεις προηγείται η ενδοοικογενειακή σεξουαλική κατάχρηση (ά. 
345 ΠΚ) και έπεται η εκούσια διαφυγή του ανήλικου ατόµου (ά. 324 ΠΚ) από το 
περιβάλλον του και η εκµετάλλευσή του από µαστροπό (ά. 349 ΠΚ) ή -αν πρόκειται 
για ανήλικο κορίτσι και συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις -από σωµατέµπορο (ά. 
351 ΠΚ).  

Οι διάφορες µορφές ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κατάχρησής που 
προβλέπονται στον ΠΚ καλύπτουν και τα ανήλικα θύµατα. Καθιερώνονται µάλιστα 
ποινές που κλιµακώνονται σε αυστηρότητα ανάλογα µε το είδος της πράξης και το 
βαθµό της συγγένειας ή εξάρτησης ή άλλης σχέσης δράστη και θύµατος. Ειδικότερα: 

 -Τα ά. 345 ΠΚ (αιµοµιξία) και 346 ΠΚ (ασέλγεια µεταξύ συγγενών), αν και δεν 
αναφέρονται ρητά σε ανήλικα άτοµα -κατιούσα είναι και η θυγατέρα των 19 ετών -τα 
προστατεύουν όµως και αυτά από ενδεχόµενες προσβολές από συγγενείς τους εξ 
αίµατος. Οι ανιόντες δράστες αιµοµιξίας τιµωρούνται πλέον µε κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών, δηλαδή η πράξη τους έχει κακουργηµατικό χαρακτήρα µετά τη σχετικά 
πρόσφατη τροποποίηση (ά. 12 του ν.1419/1984). 

-Το ά. 339 (αποπλάνηση παιδιών) προβλέπει και τιµωρεί την ενέργεια ασελγούς 
πράξης µε πρόσωπα κάτω των 15 ετών ή την παραπλάνησή τους ώστε να ενεργήσουν 
ή να υποστούν τέτοια πράξη. Η διάταξη αυτή αποβλέπει πλέον στην προστασία όχι της 
ηθικής καθαρότητας των παιδιών αλλά της ψυχοσωµατικής υπόστασής τους «από 
πράξεις που µπορεί να είναι καταλυτικές για την ελεύθερη εκδήλωση της γενετήσιας 
ζωής τους». Φυσικά, η τυχόν συναίνεσή τους στις σχετικές ασελγείς πράξεις δεν 
λαµβάνεται υπόψη. Κατά την ορθότερη µάλιστα γνώµη µπορεί να συρρέει αληθώς 
κατ' ιδέαν το έγκληµα της αποπλάνησης παιδιών µε τα εγκλήµατα των ά. 345 και 346 
ΠΚ όταν το θύµα είναι ανήλικο. Σηµειώνεται, ότι παρά τον υποβιβασµό του ορίου 
ηλικίας (από 16 ετών σε 15) η προστασία που παρέχεται στα ανήλικα θύµατα µετά την 
τροποποίηση της διάταξης µε το ά. 5 του ν.1272/1982 είναι ευρύτερη. Η βαρύτητα της 
πράξης κλιµακώνεται πλέον στο νόµο ανάλογα µε την ηλικία του ανήλικου θύµατος 
και, εφόσον το αποπλανώµενο παιδί είναι κάτω των 10 ετών, ο ν. προβλέπει κάθειρξη 
τουλάχιστον 10 ετών. 

-Το ά. 342 ΠΚ (κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια), όπως και το προηγούµενο, 
αναφέρεται ειδικά σε ανήλικα θύµατα (κάτω των 18 ετών εδώ) και περιλαµβάνει µια 
ευρεία κατηγορία δραστών από ανιόντες συγγενείς εξ αγχιστείας ή θετούς γονείς, 
επιτρόπους ή επιµελητές ή κάθε είδους ανατροφείς που έχουν το ανήλικο άτοµο στην 
επιµέλειά τους, δασκάλους ή παιδαγωγούς, κληρικούς και πρόσωπα του οικιακού περι-
βάλλοντος του θύµατος. Τα τελευταία αυτά άτοµα πρέπει να ενήργησαν ασελγή πράξη 
µε ανήλικο που είχαν υπό την επίβλεψη ή φύλαξή τους. 

Αν αφεθεί κατά µέρος το δογµατικό πρόβληµα της έννοιας της ασελγούς πράξης, 
από πλευράς θυµατολογίας γεννάται το ερώτηµα, αν είναι δυνατό να επιβληθούν και 
αυστηρότερες ποινές στην περίπτωση που το θύµα είναι κάτω από ορισµένη ηλικία 
π.χ. των 15 ή 13 ή 10 ετών. Στο ερώτηµα αυτό αρµόζει θετική απάντηση, διότι στην 
περίπτωση αυτή στοιχειοθετείται αποπλάνηση παιδιού και εφαρµόζεται το ά. 339 § 1 
περ. α και β ΠΚ. Κατά την ορθότερη γνώµη µάλιστα το έγκληµα της αποπλάνησης 
παιδιών δεν απορροφά το έγκληµα της κατάχρησης εξουσίας αλλά τα δύο εγκλήµατα 
συρρέουν αληθώς κατ' ιδέαν επειδή προστατεύουν δύο διαφορετικά έννοµα αγαθά: Το 
ά. 339 ΠΚ την «ψυχοσωµατική υπόσταση των ανηλίκων που µπορεί να υποστεί βλάβη 
από πράξεις που εµποδίζουν την ελεύθερη εκδήλωση της γενετήσιας ζωής τους» , ενώ 
το ά. 342 τη σχέση εξάρτησης, εµπιστοσύνης κ.λπ. Ας σηµειωθεί, ότι και τα δύο αυτά 
εγκλήµατα διώκονται κατ' έγκληση (ά. 344 ΠΚ). 

-Κατά το ά. 347 § 1 περ. β τιµωρείται , µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών η 
παρά φύση ασέλγεια µεταξύ αρρένων που τελείται από ενήλικο µε αποπλάνηση 
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προσώπου νεότερου των 17 ετών. Ουσιαστικά πρόκειται (α) για την επέκταση της 
προστασίας που παρέχει το ά. 339 και σε άρρενες ανηλίκους από 15-17 ετών ειδικά 
έναντι αποπλάνησης σε παρά φύση ασέλγεια αλλά και (β) για την αύξηση του 
κατώτατου ορίου ποινής από 10 µέρες σε τρεις µήνες, όταν τα ανήλικα θύµατα είναι 
άνω των 13 αλλά κάτω των 17 ετών. 

- Η σεξουαλική κατάχρηση ανηλίκου µπορεί επίσης να πάρει µια ιδιαίτερα βαριά 
µορφή, όπως στην περίπτωση του βιασµού (ά. 336 ΠΚ). Έτσι, θύµα βιασµού, δηλαδή 
εξαναγκασµού σε εξώγαµη συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη µε σωµατική βία ή 
απειλή, µπορεί φυσικά να είναι όχι µόνο ενήλικο αλλά και ανήλικο άτοµο. Τότε το 
έννοµο αγαθό που προσβάλλεται είναι η γενετήσια ελευθερία του ανηλίκου προσώπου 
αλλά και η ηθική του αγνότητα . Γι' αυτό και κατά την ορθότερη γνώµη τα ά. 336 και 
339 ΠΚ µπορεί να συρρέουν αληθώς. 

-Αντίστροφα, µπορεί η σεξουαλική κατάχρηση ανηλίκου να σταµατήσει σε µια 
ελαφρότερη µορφή, όπως είναι η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας: όχι µόνο 
ενήλικα άτοµα αλλά και ανήλικα ενδέχεται να είναι αποδέκτες ασελγών χειρονοµιών ή 
συναφών προτάσεων που προσβάλλουν βάναυσα την αξιοπρέπειά τους στο πεδίο της 
γενετήσιας ζωής (ά. 337 ΠΚ). Αν µάλιστα το ανήλικο θύµα είναι κάτω των 12 ετών, 
απειλείται αυστηρότερη ποινή: φυλάκιση µέχρι δύο ετών (ά.337 § 2 ΠΚ). 

Ωστόσο , ένα εξίσου σοβαρό πρόβληµα είναι η οικονοµική εκµετάλλευση 
ανηλίκου µε στόχο τον πορισµό οφέλους , η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι 
περιλαµβάνει δύο κατηγορίες πράξεων µε οικονοµικό κίνητρο: 

-Πρώτα, εκείνες που διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν µε οποιοδήποτε τρόπο την 
πορνεία ή γενικότερα τη διαφθορά ανηλίκων. 

-∆εύτερο, εκείνες που αφορούν την παραγωγή, διακίνηση και εµπορία 
οποιουδήποτε είδους οπτικο-ακουστικού υλικού, (π.χ. φωτογραφιών, σχεδίων κόµικς, 
κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών, βιντεοταινιών, εντύπων κλπ.), στο οποίο 
παρουσιάζονται ανήλικα πρόσωπα µε αναφορές στη γενετήσια ζωή. Πρόκειται δηλαδή 
στις περιπτώσεις αυτές για τη λεγόµενη πορνογραφία ανηλίκων12. 

Η αντιµετώπιση των δραστηριοτήτων που συντελούν στην εξάπλωση της πορνείας 
πέρα από τη δυνατότητα ελέγχου της, ή της οικονοµικής της εκµετάλλευσης ή της 
παραβίασης της γενετήσιας ελευθερίας επιχειρείται στην ελληνική έννοµη τάξη ιδίως 
µε τις εξής διατάξεις: 

-µε το ν. 1193/1981, Κεφ. Β «περί εκδιδοµένων προσώπων» και Κεφ. Γ , «ποινικές 
διατάξεις» 

-µε διάφορες αποφάσεις των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και 

-µε ορισµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 
Το πρόβληµα της χρησιµοποίησης για πορνεία ή για πορνογραφία ανηλίκων και 

των δύο φύλων δεν αντιµετωπίζεται ειδικά. Μόνο από το ά. 6 του ν. 1193/1981 όπου 
αναφέρεται ότι «πάσα γυνή προτιθεµένη να εκδίδεται επ' αµοιβή δέον να έχει 
συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας» και να υποβάλει σχετική δήλωση κλπ. 
συνάγεται έµµεσα, ότι µια νέα κάτω του 21ου έτους δεν µπορεί να ασκήσει «νόµιµα» 
το επάγγελµα της πόρνης. 

 Άλλες διατάξεις του  Ποινικού Κώδικα, εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν 
(ά. 360, 324, 342 ΠΚ κ.λπ.), και σε ποιο βαθµό, προστατεύουν ανήλικα άτοµα και των 
δύο φύλων που εµπλέκονται µε κάποιο τρόπο, ακούσια ή εκούσια, µε ή χωρίς απειλές 
κ.λπ., συστηµατικά ή ευκαιριακά στη λεγόµενη «βιοµηχανία του σεξ» είναι: 

                                                   
12 Καλλιόπη ∆.Σπινέλλη , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ (1992) , σ. 178-197 
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-Το ά. 349 ΠΚ (µαστροπεία) προστατεύει ανήλικα άτοµα κάτω των 18 ετών , 
ανεξάρτητα από την ηθική τους υπόσταση , απειλώντας µε ποινή φυλάκισης από 9 
µηνών έως 3 ετών και χρηµατική ποινή εκείνους που: (α) τα προάγουν (δηλαδή τα 
παρακινούν να τραπούν) στην πορνεία ή (β) τα εξωθούν (σπρώχνουν) στη διαφθορά,  
ή τέλος (γ) υποθάλπουν ή διευκολύνουν τις ανήθικες αυτές καταστάσεις. 

Ο νόµος προβλέπει και διακεκριµένες µορφές του εγκλήµατος όταν: (α) οι πράξεις 
τελούνται εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαέξι ετών (β) τελούνται µε απατηλά 
µέσα (γ) από ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα , σύζυγο, 
επίτροπο ή από άλλο πρόσωπο, στο οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για 
ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή. 

-Μικρή σηµασία για την προστασία των ανηλίκων από την πορνεία υπό την ευρεία 
έννοια του όρου και µε τις µορφές που έχει προσλάβει στη σύγχρονη εποχή (π.χ. 
ευκαιριακή και επιλεκτική άσκησή της)  έχει το ά. 350 ΠΚ (εκµετάλλευση πόρνης). Η 
διάταξη αυτή δεν αποβλέπει, πρωταρχικά τουλάχιστον, στην προστασία του 
πορνευόµενου ατόµου, αλλά στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της εκµετάλλευσης 
πορνών ως πηγής εγκληµατικότητας. 

-Το ά. 351 ΠΚ (σωµατεµπορία) αποβλέπει στην προστασία, µεταξύ άλλων, και 
των ανήλικων κοριτσιών, τα οποία άλλοι προσλαµβάνουν ή τα παρασύρουν -µε ή 
χωρίς τη συναίνεσή τους -ειδικά και συγκεκριµένα µε σκοπό την πορνεία. Επίσης 
προστατεύει ανήλικες (αλλά και ενήλικες) γυναίκες που τις κατακρατούν παρά τη 
θέλησή τους σε οίκο ανοχής και τις εξαναγκάζουν να παραδοθούν σε πορνεία. Η 
απειλούµενη ποινή είναι φυλάκιση από 1-3 έτη, µπορεί όµως να φθάσει και τα 5 έτη 
αν την πράξη τέλεσε κάποιο από τα πρόσωπα του ά. 349§ 2 περ. γ (συγγενείς κ.λπ.). Η 
διάταξη έχει επικουρικό χαρακτήρα, γι' αυτό εφαρµόζεται µόνο αν η πράξη δεν 
τιµωρείται βαρύτερα κατ' άλλη διάταξη, π.χ. ως παράνοµη κατακράτηση κατά το 
ά.325 περ. β, αν η κατακράτηση διήρκεσε µακρό χρονικό διάστηµα ή αν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του ά.339 ΠΚ και το θύµα είναι κάτω των 15 ετών.  

Tέλος , εκτός από την πορνεία , µία άλλη µορφή οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής , η λεγόµενη «παιδική πορνογραφία» θέτει επίσης σε κίνδυνο τη 
µετέπειτα εξέλιξη του ανηλίκου και θίγει την ατοµική του αξιοπρέπεια. Ο όρος 
παιδική πορνογραφία αναφέρεται σε έντυπο και άλλο οπτικο-ακουστικό υλικό που 
παρουσιάζει παιδιά κάτω µιας ορισµένης ηλικίας να εµπλέκονται σε εµφανώς 
γενετήσιες πράξεις , οµοφυλικού ή ετεροφυλικού χαρακτήρα µεταξύ τους ή και µε 
ενήλικα άτοµα. 

 
3.3 ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ  
 
Το έγκληµα της αιµοµιξίας θεωρείται έγκληµα κατά των ηθών και αντιµετωπίζεται 

από τα άρθρα του ποινικού κώδικα 345 ,346. 
Οι γενετήσιες πράξεις µεταξύ των µελών µίας βιολογικής οικογένειας είναι ένας 

σοβαρός κίνδυνος , διότι προσβάλλει την ηθική της υπόσταση και διαταράσσει την 
αρµονική συµβίωσή της 13, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβίωση µίας 
οικογένειας µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Εκτός όµως του ανώτερου λόγου , και 
λόγοι βιολογικοί επιβάλλουν την απαγόρευσή της . Άλλωστε αν η αιµοµιξία λαµβάνει 
χώρα µε ανήλικα µέλη της οικογένειας προσβάλλει τη ψυχική τους υγεία και τη 
διαµόρφωση της ηθικής τους προσωπικότητας.  

Aπό τη διατύπωση του άρθρου 345 ΠΚ προκύπτει ότι τα στοιχεία που απαρτίζουν 
τη νοµοτυπική µορφή του εγκλήµατος της αιµοµιξίας είναι τα εξής: 

                                                   
13 Το έγκληµα της αιµοµιξίας (1969), διδακτορική διατριβή , σ. 121-130 , 198 -199. 
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Α) Η συνουσία µεταξύ συγγενών εξ αίµατος , µεταξύ ανιόντων και κατιόντων 
καθώς και µεταξύ αδερφών αµφιθαλών ή ετεροθαλών αδιακρίτως ηλικίας 

Β) Ένοχοι του εγκλήµατος της αιµοµιξίας καθίστανται µόνο οι εξ αίµατος 
συγγενείς ανιούσης ή κατιούσης γραµµής καθώς και οι αµφιθαλείς ή ετεροθαλείς 
αδερφοί. 

Ο κύκλος αυτός των προσώπων  , των οποίων η συνουσία συνιστά το έγκληµα της 
αιµοµιξίας , είναι περιορισµένος και δεν είναι δυνατόν να διευρυνθεί. Στην έννοια του 
εγκλήµατος της αιµοµιξίας δεν περιλαµβάνονται οι εξ υιοθεσίας ή εξ αγχιστείας 
συγγενείς , ούτε οι εκ πλαγίου ανιόντες ή κατιόντες , όπως π.χ. ο θείος µε την  ανιψιά ή 
η θεία µε τον ανιψιό , ούτε και οι εξ αγχιστείας ανιόντες ή κατιόντες όπως ο µητριός 
µε την προγονή ή η µητριά µε τον προγονό. 

Επίσης , η συγγένεια λογίζεται κατά φύση , και ως εκ τούτου , δεν απαιτείται η 
ύπαρξη έγκυρου γάµου. Αρκεί ότι ο γάµος δεν είναι ανυπόστατος. Επίσης δεν 
απαιτείται δικαστική αναγνώριση της πατρότητας , καθώς αρκεί και µόνο η απόδειξή 
της. Στην έννοια του εγκλήµατος της αιµοµιξίας περιλαµβάνονται και τα τέκνα από 
γάµο που έχει ακυρωθεί. Όσον αφορά εκείνους που τέλεσαν αιµοµικτικό γάµο δεν 
τιµωρούνται για την τέλεση του γάµου , αλλά για την αιµοµιξία που επακολουθεί. Εδώ 
θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν αρκεί το τεκµήριο της πατρότητας του Αστικού Κώδικα 
για να θεµελιωθεί το έγκληµα της αιµοµιξίας , αλλά η αληθινή , η φυσική εξ αίµατος 
συγγένεια. Επιπλέον, η ικανότητα ή µη προς τεκνοποίηση εκείνων που συνάπτουν 
αιµοµικτικές γενετήσιες σχέσεις δεν έχει καµιά σηµασία για την εφαρµογή του νόµου. 

Η ύπαρξη δόλου είναι απαραίτητη για να θεµελιωθεί το έγκληµα της αιµοµιξίας . 
Ο δόλος συνίσταται στη της ύπαρξης της υπό του νόµου απαιτούµενης συγγένειας , αν 
και µερικές φορές αρκεί και ο ενδεχόµενος δόλος.  

Το έγκληµα της αιµοµιξίας τιµωρείται ως προς τον διαπράξαντα αυτό ανιόντα µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ένα χρόνο , δηλαδή το πλαίσιο της ποινής µπορεί να είναι 
φυλακή από ένα έως πέντε χρόνια. Ως προς τον διαπράξαντα το έγκληµα της 
αιµοµιξίας κατιόντα µε φυλάκιση µέχρι δύο έτη δηλαδή το πλαίσιο της ποινής είναι 
φυλακή από 10 ηµέρες µέχρι 2 έτη. 

Αυτός που τελεί αιµοµιξία παραβιάζει βάναυσα την ηθική που είναι βαθιά 
ριζωµένη και στον πιο απλό άνθρωπο. Ο αιµοµιξίας ανιών δηλητηριάζει τον ψυχικό 
και σωµατικό κόσµο του κατιόντος ανεπανόρθωτα και συντρίβει τον υπέροχο θεσµό 
της οικογένειας. Βέβαια στις περιπτώσεις που συρρέει και αποπλάνηση παιδιού ή 
βιασµός ή κατάχρηση σε ασέλγεια , η προβλεπόµενη ποινή της αιµοµιξίας δε γίνεται 
πρακτικά αισθητή , αφού η προβλεπόµενη ποινή για τα εγκλήµατα αυτά είναι η 
κάθειρξη. Κατά την § 2 του άρθρου 345 συγγενείς κατιούσης γραµµής είναι δυνατό να 
απαλλαγούν από κάθε ποινή , εάν κατά το χρόνο της πράξης δεν έχουν συµπληρώσει 
το 17ον έτος της ηλικίας τους . Ο ανήλικος βέβαια υπάγεται σε αναµορφωτικά και 
θεραπευτικά µέτρα.  

Το άρθρο 346 τιµωρεί την µεταξύ των εν άρθρω 345 αναφεροµένων συγγενών 
επιχείρηση  ετέρας ασελγούς πράξεως , πλην της κατά φύση συνουσίας , την οποία 
προβλέπει το άρθρο 345 ως ιδιώνυµο έγκληµα. Ουσιαστικά το άρθρο 346 είναι 
απαραίτητο συµπλήρωµα του άρθρου 345 ΠΚ περί αιµοµιξίας . διότι η γενετήσια 
ηθική της οικογένειας δε θίγεται µόνο δια της µεταξύ στενών συγγενών τελουµένης 
συνουσίας , αλλά και δια της ενέργειας ετέρων ασελγών πράξεων . Η διαφορά του 
άρθρου 346 από το 345 είναι ότι κατά το άρθρο 345 απαιτείται κατά φύση συνουσία 
,ενώ κατά το άρθρο 346 επιχείρηση ετέρας ασελγούς πράξεως , αδιακρίτως φύλου. 
Στην προκειµένη περίπτωση ο όρος επιχείρηση πρέπει να θεωρηθεί ταυτόσηµος µε τον 
όρο ενέργεια , διότι σε αντίθετη περίπτωση , θα πρέπει και η απόπειρα αυτών των 
πράξεων να χαρακτηριστεί ως τετελεσµένο έγκληµα.  
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4 . ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  
 
Τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας προσβάλλουν τον πυρήνα της 

ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας , που είναι µητρικά θεµελιώδη δικαιώµατα. 
∆ιαλύουν τη ζωή ανθρώπων καταλύοντας κάθε αίσθηση δικαίου. Ωστόσο , η αξία του 
ανθρώπου και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν την ανώτατη αξία στην ελεύθερη 
δηµοκρατική τάξη και για αυτό ο συντακτικός νοµοθέτης εντάσσει την προστασία της 
αξίας του ατόµου στις «βασικές διατάξεις» , όπου καθορίζεται και η µορφή του 
πολιτεύµατος. Η αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας «χρωµατίζει» το 
συνολικό νοµικοπολιτικό σύστηµα , στο οποίο προσδίδει ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα14.    

Κατά το άρθρο 2 παρ.1Σ 1975: « Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του 
ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Βασισµένες στην 
παραπάνω διάταξη είναι και όλες οι διατάξεις που αφορούν την προστασία της αξίας 
του ατόµου και βρίσκονται διάσπαρτες είτε στο ποινικό δίκαιο όπως προαναφέρθηκε , 
είτε στο αστικό δίκαιο όπως για παράδειγµα η διάταξη που προστατεύει την 
προσωπικότητα του ατόµου ( ΑΚ 57). Aπό το άρθρο 2 παρ. 1 όπου το Σύνταγµα 
καθιερώνει αντικειµενική συνταγµατική αρχή απορρέουν θεµελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώµατα.  Ο συντακτικός νοµοθέτης προστατεύει αντικειµενικά τον άνθρωπο , την 
ανθρώπινη αξία και παράλληλα κατοχυρώνει υπέρ κάθε φορέα δικαίωµα ανθρώπινης 
αξίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας µε οποιονδήποτε τρόπο και ακόµα 
περισσότερο µε τη διάπραξη εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας είναι γενική 
αρχή της έννοµης τάξης που έχει διπλή κατεύθυνση και απευθύνεται και προς το 
κράτος αλλά και προς τους ιδιώτες.  

Ανθρώπινη αξία είναι το σύνολο των γενικών υλικών , πνευµατικών και 
κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους. Ο ορισµός αυτός αναφέρεται στην 
υλική διάσταση και στην πνευµατική διάσταση. Η ανθρώπινη αξία είναι τρισδιάστατη 
και περιλαµβάνει την υλική , πνευµατική ,και κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου. 
Λογικό επακόλουθο, αφού η ανθρώπινη αξία περιλαµβάνει καταρχήν τη συνολική 
σωµατική υπόσταση του ατόµου, να υπάγεται σε αυτήν και να προστατεύεται χωρίς 
εξαίρεση οποιοδήποτε µέρος του ανθρώπινου σώµατος , άρα η άσκηση οποιασδήποτε 
σωµατικής βίας αντίκειται στον πυρήνα της ανθρώπινης αξίας. Επιπλέον , η 
ανθρώπινη αξία προσδίδει ουσιαστικό περιεχόµενο στην προσωπικότητα ,την οποία 
ταυτόχρονα οριοθετεί. 

  Εκτός από την φυσική, υλική και πνευµατική υπόσταση, ο συντακτικός 
νοµοθέτης προστατεύει και την κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου, δηλαδή το 
αυτονόητο δικαίωµα του να είναι κανείς άνθρωπος. Με άλλα λόγια η κατοχύρωση 
µόνο της υλικής και πνευµατικής υπόστασης δεν αρκεί. Απαραίτητη είναι η 
κατοχύρωση του ανθρώπου και ως κοινωνικού όντος, ως µέλους του κοινωνικού 
συνόλου. Εποµένως ,  η κοινωνική υπόσταση έχει αναγκαία κοινωνική αναφορά. Η 
κοινωνική υπόσταση εµπεριέχει την αναγνώριση του ανθρώπου ως τούτου, δηλαδή ως 
φυσικού προσώπου. Συνδέεται εποµένως στενά µε την ανθρώπινη αξία και την 
ελευθερία του ανθρώπου. Η κοινωνική υπόσταση εµπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία, 
που αναφέρονται στην υπόσταση του ανθρώπου στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Η 
γενικότερη κοινωνική υπόσταση περιλαµβάνει τρεις µερικότερες εκφάνσεις: 

 
Α) Τη νοµική αναγνώριση του φυσικού προσώπου. 

                                                   
14∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα Ειδικό Μέρος , σ 271-280  
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Β) Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια : ο συντακτικός νοµοθέτης στο άρθρο 7 παρ.2 
απαγορεύει κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εξουσιοδοτεί για την 
τιµωρία των παραβατών τον κοινό νοµοθέτη. 

Γ) Την τιµή 
Όπως ορίζει το ελληνικό Σύνταγµα στο άρθρο 5 παρ. 2, όλοι όσοι βρίσκονται στην 

Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της τιµής τους .Η τιµή 
αποτελεί κοινωνικό αγαθό, έννοµο αγαθό που έχει αναγκαία κοινωνική αναφορά. 
Πρόκειται για την γενικότερη αξιολόγηση των µελών της κοινωνίας για συγκεκριµένο 
πρόσωπο. Η τιµή αποτελεί και στοιχείο της προσωπικότητας. 

Μέσα στα πλαίσια προστασίας της κοινωνικής υπόστασης του ατόµου εντάσσεται 
και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Προστατευόµενο αγαθό δεν είναι η ζωή ως 
βιολογικό αγαθό , αλλά η ζωή ως κοινωνικό αγαθό , ως βιοτική περιοχή15. Με την 
λειτουργική έννοια του όρου, ζωή είναι σύνολο ανθρώπινων ενεργειών. Με την 
λειτουργική αυτή έννοια «ιδιωτική ζωή» είναι το σύνολο των ενεργειών του 
ανθρώπου, που αναφέρονται στο άτοµό του, όπως επίσης σε πρόσωπα του στενού 
περιβάλλοντός του ή θέµατα της δικής του επιλογής. Με τον όρο "ιδιωτική ζωή" 
αναφερόµαστε σε ένα είδος ανθρώπινης δραστηριότητας, που αφορά το ίδιο το άτοµο 
και τον στενό κύκλο που το περιβάλλει. Με την ευρύτερη αυτή έννοια ιδιωτική ζωή 
είναι η πραγµατοποίηση απλών καθηµερινών «ανθρώπινων» ενεργειών. Η ιδιότητα 
των προσώπων προσδιορίζει τα όρια του ιδιωτικού βίου. Στη γενικότερη ιδιωτική ζωή 
του ανθρώπου ανάγεται η ανταλλαγή επισκέψεων , η διασκέδαση, κάθε "ιδιωτική 
δραστηριότητα" του ευρύτερου κοινωνικού χώρου. Με την έννοια αυτή ιδιωτική ζωή 
είναι κάθε ιδιωτική δραστηριότητα. 

Η ιδιωτική ζωή διακρίνεται σε : (α) Φανερή/Μυστική/Απόρρητη: Η ευρύτερη αυτή 
ιδιωτική ζωή του ανθρώπου διακρίνεται σε φανερή , µυστική και απόρρητη. Το 
Σύνταγµα προστατεύει όχι µόνο την µυστική αλλά και τη φανερή ιδιωτική ζωή. Άλλη 
είναι η προστασία της ιδιωτικής µυστικής και άλλη  της ιδιωτικής φανερής ζωής. 

Φανερή είναι η ιδιωτική ζωή που δεν αποκρύπτεται από τους άλλους. Η φανερή 
ιδιωτική ζωή µπορεί να διεξάγεται δηµόσια (δηµοσίως) δεν είναι όµως δηµόσια ζωή. 

Αντίθετα ,  µυστική είναι η ιδιωτική ζωή, που διεξάγεται σε χώρους και µε 
τρόπους, που επιδιώκουν την απόκρυψή από τους άλλους. Η µυστική ζωή δεν 
ταυτίζεται µε την απόρρητη ζωή. Απόρρητη είναι η προστατευµένη µυστική ζωή. 
Υπάρχει όµως και µυστική ζωή που δεν προστατεύεται. Με άλλα λόγια δεν 
προστατεύεται οπωσδήποτε κάθε µυστική ζωή. Αντίθετα , υπάρχουν πολλές πτυχές 
της µυστικής ζωής που δεν προστατεύονται, δηλαδή δεν συνιστούν απόρρητο. 

Ο άνθρωπος σε πολλές περιπτώσεις αποκρύπτει από τους άλλους διάφορες 
ενέργειές του .Πολλές φορές καταβάλλεται φροντίδα ώστε η διαφύλαξη της 
µυστικότητας αυτής να διαπλέκεται µε την ιδιωτική ζωή έτσι ώστε να διαφυλάσσεται 
καλλίτερα και η µυστικότητα. ∆εν είναι επίσης λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες η 
µυστικότητα αφορά πράξεις παράνοµες, οι οποίες και για τον λόγο αυτό 
αποκρύπτονται στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου. Για τον λόγο αυτό παρανοµία και 
ιδιωτικός βίος συναντώνται σε πολλές περιπτώσεις. 

Ιδιαίτερα πρέπει να σηµειωθούν δύο σηµεία: (α) Η «εν κρυπτώ» ζωή δεν αποτελεί 
οπωσδήποτε και ιδιωτική ζωή. Οτιδήποτε κάποιος αποκρύπτει από τους άλλους δεν 
αποτελεί αυτοδίκαια ιδιωτική ζωή. Πράξεις που δεν συνιστούν ιδιωτική ζωή δεν 
καθίστανται «ιδιωτική ζωή» απλά και µόνο εκ του γεγονότος, ότι τελούνται εν 
κρυπτώ. (β) Η συνταγµατική προστασία του ιδιωτικού βίου δεν παρέχει άσυλο στην 
παρανοµία. Έτσι πχ η εν κρυπτώ τέλεση εγκλήµατος δεν αποτελεί ιδιωτική ζωή. Ο 

                                                   
15 ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα Ειδικό Μέρος , Παραδόσεις Συνταγµατικού δικαίου , σ150-156 
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συντακτικός νοµοθέτης προστατεύει την νόµιµη ιδιωτική ζωή. Προστατεύει δηλαδή 
εκείνη τη ζωή, που συνιστά ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.  

(β)Ατοµική και οικογενειακή: Η ιδιωτική ζωή διακρίνεται σε ατοµική και 
οικογενειακή. Αν η γενικότερη ζωή του κοινωνικού χώρου µπορούσε να παρασταθεί 
µε τρεις οµόκεντρους κύκλους. ο πρώτος οριοθετεί την ατοµική, ο δεύτερος την 
οικογενειακή και ο τρίτος την κοινωνική του ζωή. Οι δύο πρώτοι αποτελούν την 
ιδιωτική ζωή. Προστατεύεται δηλαδή αφενός µεν ο µονήρης άνθρωπος, ως άτοµο. 
αφετέρου ως µέλος της οικογένειας. 

Η ατοµική ζωή αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στο υποκείµενο του 
δικαιώµατος. 

(α) Η ιδιωτική ζωή περιλαµβάνει τις συνήθειες και τις ιδιαιτερότητες του ατόµου. 
γνωρίσµατα του χαρακτήρα του, προτιµήσεις και επιθυµίες του, αλλά και πληροφορίες 
για το παρελθόν του. Η προστασία της ατοµικής ζωής συναντάται και συνδέεται µε 
την προστασία της προσωπικότητας. Ο άνθρωπος ιδιώτης προστατεύεται καταρχήν ως 
προς την προσωπικότητά του. Με την έννοια αυτή προστατεύεται η φυσική, 
πνευµατική και κοινωνική του υπόσταση αλλά και το σύνολο των δραστηριοτήτων 
που ανάγονται στο άτοµό του. 

(β) Η ιδιωτική ζωή αναφέρεται επίσης στις σχέσεις του ατόµου µε το οικογενειακό 
και φιλικό του περιβάλλον . 

(γ) Η σεξουαλική ζωή αποτελεί χαρακτηριστική και µερικότερη περιοχή της 
ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου. Ως µερικότερη µορφή της ιδιωτικής ζωής 
προστατεύεται από το Σύνταγµα. Ειδικότερα η σεξουαλική ελευθερία προστατεύεται 
µε το άρθρο 9, 1 εδ. β. Η ασέλγεια επί ανηλίκου ή ο βιασµός δεν αποτελούν πράξη 
προστατευόµενη από το Σύνταγµα. Το Σύνταγµα προστατεύει την σεξουαλική 
ελευθερία ως ελευθερία επιλογής του ερωτικού συντρόφου, απαγορεύει όµως την 
επιλογή ανηλίκου ως ερωτικού συντρόφου. Η ερωτική πράξη µεταξύ ενηλίκων 
προστατεύεται, όχι όµως και εκείνη µεταξύ ενηλίκου και ανηλίκου. Ζήτηµα γεννάται, 
όταν πρόκειται για σεξουαλική πράξη µεταξύ ενηλίκων , η οποία κατ' αρχήν 
προστατεύεται ως υπαγόµενη στην ιδιωτική ζωή, πλην όµως αντίκειται σε άλλες 
διατάξεις του Συντάγµατος, π.χ. η σεξουαλική συνάντηση ενηλίκων από τους οποίους 
ο ένας ή και οι δύο είναι νυµφευµένοι καλύπτεται από την ιδιωτική ζωή, πλην όµως 
έρχεται σε αντίθεση µε τον θεσµό του γάµου. 

 
4.1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
 
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του καθενός συνδέεται άµεσα και µε τη 

διαφύλαξη των προσωπικών του δεδοµένων κάθε είδους και , ιδίως , αυτών που 
µπορούν να χαρακτηρισθούν ως «ευαίσθητα» ( δεδοµένα που αφορούν λ.χ. τις 
πολιτικές , θρησκευτικές , φιλοσοφικές πεποιθήσεις , τη συµµετοχή σε ενώσεις , 
σωµατεία , την υγεία , την ερωτική ζωή και τις ποινικές διώξεις και καταδίκες ). Ήδη 
από το έτος 1997 , σε νοµοθετικό επίπεδο είχε θεσπισθεί ο ν. 2472/1997 περί 
προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα , οι 
βασικές ρυθµίσεις του οποίου αντανακλούν τις επιλογές της Οδηγίας 95/46/ΕΚ .Με 
τον ίδιο δε νόµο ( άρθρα 15 επ .) , θεσµοθετήθηκε η ανεξάρτητη διοικητική  αρχή µε 
την ονοµασία «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Λόγω , όµως 
, της ιδιαίτερης σηµασίας της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων από αυθαίρετες 
παρεµβάσεις τρίτων και των συνεχώς αυξανόµενων κινδύνων για τα προσωπικά 
δεδοµένα στη σηµερινή εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας , ο 
αναθεωρητικός νοµοθέτης επέλεξε να µην αρκεσθεί στην υφιστάµενη προστασία σε 
επίπεδο κοινού νόµου , αλλά να θεσπίσει µία νέα , ειδική διάταξη για την προστασία 
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των προσωπικών δεδοµένων ( παρά το γεγονός ότι η συνταγµατική κατοχύρωση της 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων µπορεί να συναχθεί ευχερώς από άλλες 
συνταγµατικές διατάξεις , όπως από το άρθρο 5 παρ. 1 περί ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας και 9 παρ. 1 β' περί του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής). Έτσι , µε 
την αναθεώρηση του έτους 2001 προστέθηκε νέο άρθρο (άρθρο 9Α) , το οποίο 
καθιερώνει για τον καθέναν το «δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή , επεξεργασία 
και χρήση , ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα , των προσωπικών του δεδοµένων , όπως νόµος 
ορίζει».  

 
4.1.α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 
α. Συνταγµατική αρχή και συνταγµατικό δικαίωµα:  Συνταγµατική και διεθνής 

ρύθµιση: Το Σύνταγµα κατοχυρώνει το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής. Όπως ορίζει στο άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του 
ατόµου είναι απαραβίαστη. Ο ορισµός αυτός του Συντάγµατος είναι προφανώς κατά 
πολύ ευρύτερος της προστασίας του ασύλου της κατοικίας. Τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από την αρχή του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 
έχουν αµυντική και προστατευτική διάσταση. Το δικαίωµα στον ιδιωτικό βίο 
κατοχυρώνει και το άρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣ∆Α. 

Η συνταγµατική κατοχύρωση της ιδιωτικής ζωής είναι διφυής. Η ιδιωτική ζωή 
προστατεύεται αντικειµενικά, ως µερικότερη βιοτική περιοχή και υποκειµενικά. Η 
διατύπωση της συνταγµατικής διάταξης στρέφεται κυρίως προς την συνταγµατική 
κατοχύρωση. Όπως ορίζεται στο Σύνταγµα «η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του 
ατόµου είναι απαραβίαστη». 

Από την αντικειµενική αυτή συνταγµατική αρχή απορρέει το δικαίωµα έκαστου 
στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή. Η ελευθερία στην ιδιωτική ζωή 
κατοχυρώνεται ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή και ως συνταγµατικό δικαίωµα. 

Από την πλευρά της η ιδιωτική ζωή αποτελεί "µητρικό δικαίωµα" πολλών άλλων 
µερικότερων δικαιωµάτων και διατάξεων , που προστατεύουν µερικότερες εκφάνσεις 
της, όπως του ασύλου της κατοικίας, του γάµου, της οικογένειας, του απορρήτου των 
ανταποκρίσεων κ.λπ. 

Γενικό περιεχόµενο 
Απαραβίαστο και ελευθερία: Ο συντακτικός νοµοθέτης αναφέρεται στο 

"απαραβίαστο" της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Το απαραβίαστο συνδέεται 
στενά µε την ελευθερία. Προϋπόθεση της ελευθερίας είναι το απαραβίαστο. Με άλλα 
λόγια η ιδιωτική ζωή είναι ελεύθερη, εφόσον δεν παραβιάζεται ,  η απαγόρευση της 
παραβίασης απευθύνεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, ενώ η ρητή αναφορά στην 
ελευθερία απευθύνεται κυρίως στον φορέα του δικαιώµατος. Κατά συνέπεια το 
Σύνταγµα κατοχυρώνει την ελευθερία στην ιδιωτική ζωή. 

Ελευθερία διαµόρφωσης: Η ελευθερία στην ιδιωτική ζωή είναι κυρίως ελευθερία 
διαµόρφωσης της  ιδιωτικής ζωής. Καθένας είναι ελεύθερος να διαµορφώνει την 
ιδιωτική του ζωή µε τον τρόπο, που θέλει και να της δίνει το περιεχόµενο το οποίο ο 
ίδιος επιλέγει. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαµορφώνει τον τρόπο ζωής του. 
Είναι καταρχήν ελευθερία διαµόρφωσης της ιδιωτικής ζωής. 

Ελευθερία αποκάλυψης/απόκρυψης: Είναι επίσης ελευθερία διαµόρφωσης όχι 
µόνο ως προς το περιεχόµενο αλλά και της ως προς τα έξω εµφάνισής της. Καθένας 
έχει το δικαίωµα να αποφασίζει αν µια πτυχή της ζωής του θα είναι µυστική ή 
αντίθετα γνωστή στους άλλους. Είναι δηλαδή ελευθερία αποκάλυψης ή µη 
αποκάλυψης του περιεχοµένου της ιδιωτικής του ζωής. Τίθεται όντως ζήτηµα ορίων 
της αποκάλυψης. 
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 ∆ιαστάσεις, φορείς/αποδέκτες 
 Αµυντικό δικαίωµα: Το δικαίωµα στον ιδιωτικό βίο έχει καταρχήν αµυντική 

διάσταση. Η αµυντική ενέργεια του δικαιώµατος στρέφεται κατά παντός erga omnes 
.Η απόλυτη, erga omnes ενέργεια της αρχής του απαραβίαστου της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής προκύπτει από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. γ , αλλά και από αυτήν την 
ίδια την λεκτική διατύπωση της διάταξης. Ο φορέας του δικαιώµατος προστατεύεται 
έναντι όχι µόνο της κρατικής αλλά και της ιδιωτικής εξουσίας. Ο προερχόµενος από 
την ιδιωτική εξουσία κίνδυνος παρακολούθησης και κατασκόπευσης της ιδιωτικής 
ζωής των ανθρώπων είναι σήµερα πολύ µεγαλύτερος από τον προερχόµενο από την 
κρατική εξουσία. 

Αυτό οφείλεται αφενός µεν στη δηµοκρατικοποίηση και τον έλεγχο του κράτους, 
αφετέρου στη διάδοση της σύγχρονης τεχνολογίας που παρέχει εύκολα πρόσφορα 
µέσα για την παρακολούθηση. Φορέας του αµυντικού δικαιώµατος στον ιδιωτικό βίο 
είναι κάθε φυσικό πρόσωπο. 

 Προστατευτικό δικαίωµα: Το κράτος υποχρεούται όχι µόνον να µη παραβιάζει το 
ίδιο, αλλά να φροντίζει για το απαραβίαστο, να προστατεύει δηλαδή την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή και από απειλές άλλων . 

∆ιασφαλιστικό δικαίωµα: 
 Γενική και θεσµική εφαρµογή 
 Γενικές οριοθετήσεις: Με το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β προστατεύεται ό,τι καταρχήν 

αποτελεί "ιδιωτική ζωή", δηλαδή ενέργειες ή καταστάσεις υπαγόµενες στο 
εννοιολογικό περιεχόµενο της ιδιωτικής ζωής. Αντίθετα δεν υπάγονται στη 
συγκεκριµένη συνταγµατική προστασία ανθρώπινες ενέργειες που δεν συνιστούν 
"ιδιωτική ζωή", έστω και αν εκδηλώνονται σε ιδιωτικό ή οικογενειακό πλαίσιο. 

Το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής αποτελεί κανόνα εντασσόµενο στο σύνολο της 
έννοµης τάξης. Τα προερχόµενα από την αντικειµενική αυτή αρχή συνταγµατικά 
δικαιώµατα υπόκεινται στις γενικές οριοθετήσεις, που ορίζει το Σύνταγµα στα άρθρα 5 
παρ.1 και 25. 

 Ειδικές σχέσεις. Περιορισµοί. 
 Ρητά προβλεπόµενοι περιορισµοί 
 Μη ρητοί περιορισµοί. Αιτιώδης συνάφεια 
 Α)∆ιατάξεις σε µισθωτικές συµβάσεις, µε τις οποίες απαγορεύεται στον µισθωτή 

να φιλοξενεί άτοµα στο µίσθιο ή να δέχεται επισκέψεις, θίγουν το απαραβίαστο της 
ιδιωτικής ζωής, είναι εποµένως αντισυνταγµατικές και δεν έχουν νοµική δύναµη. Οι 
απαγορεύσεις αυτές προκαλούν ανοµοιογενή αντίθεση, ανάµεσα στο κατοχυρωµένο 
από το Σύνταγµα δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής και στο περιεχόµενο της σύµβασης 
µίσθωσης. Με την προσθήκη των διατάξεων αυτών στην µισθωτική σύµβαση, 
ανάγεται σε στοιχείο του περιεχοµένου της σύµβασης, στοιχείο ξένο προς το 
περιεχόµενό της. Η ιδιωτική ζωή του ανθρώπου είναι στοιχείο άσχετο προς το φυσικό 
ή νόµιµο περιεχόµενο της σύµβασης µίσθωσης, η οποία ως συναλλακτική σύµβαση, 
εξασφαλίζει την χρήση του µίσθιου στον µισθωτή και την καταβολή του µισθώµατος 
στον εκµισθωτή. Η προσθήκη στην µισθωτική σύµβαση της διάταξης, που απαγορεύει 
στον µισθωτή να δέχεται επισκέψεις στο µίσθιο, µετατρέπει την σύµβαση µίσθωσης σε 
µέσο προσδιορισµού και περιορισµού της ιδιωτικής ζωής του µισθωτή. ∆ηλαδή η 
εξουσία του εκµισθωτή, από εξουσία πάνω σε πράγµα, στο µίσθιο, µετατρέπεται σε 
εξουσία πάνω σε πρόσωπο, στο πρόσωπο του µισθωτή. 

Β) ∆εν είναι νόµιµοι όροι σε µισθωτική σύµβαση, σύµφωνα µε τους οποίους ο 
εκµισθωτής αποκτά εξουσία παρακολούθησης της ιδιωτικής ζωής του µισθωτή. 

Γ) Είναι αντισυνταγµατική και αντίκειται στα χρηστά ήθη (Σύντ. άρθρ. 5 παρ. 1) 



ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 

 25

διαθήκη, µε την οποία ο διαθέτης εγκαθιστά την ερωµένη του και στην οποία 
περιέχονται απρεπείς εκφράσεις, που προκαλούν το κοινό αίσθηµα.  

∆) ∆εν είναι σύµφωνη προς το Σύνταγµα η ακύρωση διαθήκης για τον λόγο ότι 
εγκαθίσταται ως κληρονόµος η ερωµένη του διαθέτη, εφόσον στο κείµενο της 
διαθήκης δεν περιέχονται προκλητικές και απρεπείς φράσεις. Κατά το Σύνταγµα (Σύντ 
.άρθρ. 9 παρ.1 εδ.β)  "η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι 
απαραβίαστη" ,  εποµένως προστατεύεται και η ιδιωτική ζωή του διαθέτη. Ο θάνατος 
δεν αποτελεί λόγο διακοπής αυτής της προστασίας. Γι' αυτό άλλωστε τον λόγο η κοινή 
νοµοθεσία απαγορεύει την "προσβολή της µνήµης τεθνεώτος"( Π.Κ άρθρ. 365). Το 
απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του διαθέτη δεσµεύει, αφενός τους ιδιώτες να 
επικαλούνται γεγονότα, αναφερόµενα στην ιδιωτική ζωή του διαθέτη, αφετέρου το 
δικαστήριο να λάβει υπόψη και να στηρίξει την κρίση του σε τέτοια γεγονότα. Η 
επίκληση γεγονότων , αναφερόµενων στην ιδιωτική ζωή του διαθέτη προσβάλλει το 
αντίστοιχο αµυντικό του δικαίωµα και προκαλεί ανοµοιογενή αντίθεση, καθόσον το 
βασικό στοιχείο της δικαστικής διαφοράς, η ιδιωτική ζωή του διαθέτη, δεν αποτελεί 
στοιχείο των κληρονοµικών σχέσεων, ως σχέσεων, που δηµιουργούνται µετά τον 
θάνατο του διαθέτη16. 

 
5 . ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
Τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας όπως γίνεται φανερό τιµωρούνται 

κυρίως µε τις διατάξεις του αυστηρότερου κώδικα στην έννοµη τάξη , του Ποινικού . 
Αυτό είναι λογική απόρροια δεδοµένης της σοβαρότητας των συνεπειών αυτών των 
εγκληµάτων τόσο σε µακροπρόθεσµο όσο και σε βραχυπρόθεσµο πεδίο στη ζωή 
κυρίως του θύµατος που βασανίζεται για κάτι το οποίο ούτε επέλεξε , ούτε επιθυµούσε 
αλλά και στη ζωή του θύτη ο οποίος προέβη σε µία τόσο αποτρόπαια πράξη που 
αποτελεί βάναυση καταπάτηση της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας του άλλου 
και αυτό µπορεί να του στοιχίσει ένα µεγάλο κοµµάτι της ζωής του στη φυλακή . 
Βασικές παράµετροι επί των ήδη υπαρχόντων δεδοµένων είναι η βελτίωση του 
σωφρονιστικού συστήµατος ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης των θυµάτων , η 
παροχή ειδικής ψυχολογικής εκπαίδευσης επί αυτού στα εκτελεστικά όργανα της 
ποινικής δικαιοσύνης και η αυστηρότερη ποινική αντιµετώπιση του θύτη το όνοµα του 
οποίου στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αναφέρεται ούτε στην αστυνοµία . 
Επιπλέον, εξίσου σηµαντικές είναι αφενός η παροχή από τη µεριά της πολιτείας 
οργανωµένης ψυχολογικής βοήθειας προς τα θύµατα βιασµού καθώς είναι αυξηµένες 
οι πιθανότητες να αναπτύξουν και τα ίδια µία παραβατική συµπεριφορά , αφετέρου η 
ενδελεχέστερη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων οργανισµών που αφορούν παιδιά που 
ζουν µέσα σε οικογένειες δυσλειτουργικές στις οποίες η κακοποίηση και η βία σε κάθε 
µορφή τους είναι καθηµερινό φαινόµενο , διότι αυτά τα παιδιά εντάσσουν στην 
καθηµερινότητά τους ακραίες συµπεριφορές που εύκολα χρησιµοποιούν µέσα στον 
κοινωνικό τους περίγυρο εις βάρος άλλων ατόµων και χωρίς αναστολές αφού ο δικός 
τους κώδικας αξιών εντάσσει αυτές τις κινήσεις ως έναν ακόµη τρόπο επίλυσης 
διαφορών. Συνοψίζοντας , είναι πολύ σηµαντικό να αρθεί η γενικά κρατούσα αίσθηση 
ότι στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας το θύµα έχει το οποιοδήποτε 
µερίδιο ευθύνης λόγω του ρουχισµού του ή των ερωτικών επιλογών που έχει κάνει στη 
ζωή του , διότι µόνο έτσι θα υπάρξει ουσιαστικότερη και βαθύτερη αντιµετώπιση 
αυτών των προβληµάτων αλλά και επί της ουσίας συνειδητοποίηση ότι ο κάθε 

                                                   
16 ∆ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα Ειδικό Μέρος , Παραδόσεις Συνταγµατικού δικαίου , σ.157 
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άνθρωπος ανεξαρτήτως φύλου , φυλής , τρόπου σκέψης , οικογενειακής κατάστασης 
και ηλικίας έχει το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής του ερωτικού του συντρόφου και 
ότι όποιος επιβάλλεται σε άλλον µε σκοπό τη σεξουαλική του κατάχρηση τότε 
διαπράττει έγκληµα και όχι επίτευγµα για το οποίο θα πρέπει να είναι περήφανος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
 
Η προστασία της γενετήσιας ελευθερίας είναι θεµελιώδες δικαίωµα κάθε ατόµου , για 

αυτό και κατοχυρώνεται ως προς όλες του τις εκφάνσεις τόσο στο Σύνταγµα (άρθ.9 
παρ.1εδ.β.), όσο και στα υπόλοιπα νοµοθετικά κείµενα όπως είναι και ο Ποινικός 
Κώδικας. Τα βασικότερα εγκλήµατα που αφορούν την γενετήσια ελευθερία είναι ο 
βιασµός , η αποπλάνηση και η κατάχρηση παιδιών , η αιµοµιξία , η πορνογραφία 
ανηλίκων , η µαστροπεία και η σωµατεµπορία. Βιασµός είναι ο εξαναγκασµός άλλου σε 
εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης εις βάρος του. Ο 
εξαναγκασµός γίνεται είτε µε την άσκηση σωµατικής βίας είτε µε απειλή σπουδαίου και 
άµεσου κινδύνου. Το έγκληµα της αιµοµιξίας θεωρείται έγκληµα κατά των ηθών και 
είναι οι γενετήσιες πράξεις µεταξύ των µελών µίας βιολογικής οικογένειας , ενώ  ο 
όρος «σεξουαλική κατάχρηση» παραπέµπει στην κατάχρηση εξουσίας ή στη χρήση 
σωµατικής ή ψυχολογικής βίας ή στην εκµετάλλευση της απειρίας ή ανικανότητας ενός 
ανήλικου ατόµου να αντισταθεί , οι οποίες γίνονται µε σκοπό τη χρήση του για γενετήσια 
απόλαυση. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας µε οποιονδήποτε τρόπο και ακόµα 
περισσότερο ενάντια  στη διάπραξη εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας είναι 
γενική αρχή της έννοµης τάξης που έχει διπλή κατεύθυνση και απευθύνεται και προς 
το κράτος αλλά και προς τους ιδιώτες.  
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ABSTRACT 
 
« CRIMES AGAINST THE SEXUAL FREEDOM AND PROTECTION OF THE 

PRIVATE LIFE » 
 
The protection of sexual freedom is for every person a basic right and that is why it is 

totally protected from every possible infringement under the terms of our constitution (art. 
9 par.1sec.b) and under the terms of the penal law. The most usual crimes concerning the 
sexual freedom are: the rape, the seduction of a minor, the incestuous ness, the 
pornography of minors, the pimping and the procurement. Rape is to make someone to 
have sex, especially by using violence or by uttering threats. The crime of pimping is 
considered to be a crime against the morals and it describes the sexual acts between the 
members of a family, while the term « procurement » is used when there is abuse one’s 
authority or use of corporal or psychological power or exploitation of the weakness one’s 
person to resist, while the real purpose of all these things is the sexual pleasure. The 
inviolability of human’s value in any way and even more against the commitment of 
crimes which threat the sexual freedom is a general rule of our law and order which has 
two directions , while it is first of all directed at the state and secondly at the civilians.     
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