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Άρθρο 312 ΠΚ (Ν. 4619/2019)  VS   Άρθρο 6 Ν.3500/2006 

Το δημιουργηθέν ζήτημα 

O Ν. 4619/2019 επέφερε πλήθος τροποποιήσεων στον ποινικό µας κώδικα 

γεγονός που επηρέασε σηµαντικά και το νοµοθετικό πλέγµα για την 

ενδοοικογενειακή βία. Ειδικότερα,  τροποποίησε τις διατάξεις ορισµένων 

αδικημάτων του ποινικού κώδικα προσθέτοντας σε αυτές εδάφια µε ειδικές ρυθµίσεις 

για τις περιπτώσεις που τα εν λόγω αδικήματα τελούνται στο πλαίσιο της οικογένειας. 

Ο νομοθέτης του ΠΚ επέλεξε δηλαδή να ενσωματώσει τις ρυθµίσεις για την 

ενδοοικογενειακή βία στο σώµα του ποινικού κώδικα και δεν τροποποίησε τον ειδικό 

ποινικό νόµο (Ν.3500/2006). Επιπλέον ο ειδικός ποινικός νόµος δεν καταργήθηκε µε 

κάποια ρητή διάταξη ωστόσο κάποιες από τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας 

που προέβλεπε ρυθµίζονται πλέον από τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα που, 

ως νεότερες και µε βάση την ιστορική βούληση του νομοθέτη, αντικαθιστούν αυτές 

του ειδικού ποινικού νόµου πλην όμως, ο ειδικός ποινικός νόµος έχει ευρύτερη 

ρυθμιστική εµβέλεια από αυτή των νέων διατάξεων του ΠΚ υπό την έννοια ότι 

τυποποιεί και ορισµένες περιπτώσεις αδικηµάτων ενδοοικογενειακής βίας οι οποίες 

δεν περιλαµβάνονται στο ρυθμιστικό πεδίο των νέων διατάξεων που εισήχθησαν 

στον ΠΚ µε τον Ν. 4619/2019 µε αποτέλεσµα για αυτές να συνεχίζει να διεκδικεί 

εφαρµογή ο Ν.3500/2006. Επισημαίνεται ότι ο Ν.3500/2006 εκτός από ρυθµίσεις 

αδικηµάτων ενδοοικογενειακής βίας περιλαµβάνει ένα γενικότερο πλέγµα διατάξεων 

για την ενδοοικογενειακή βία όπως δικονοµικές ρυθµίσεις, την ρύθµιση του θεσµού 

της ποινικής διαµεσολάβησης και διατάξεις για την αρωγή των θυµάτων και ως εκ 

τούτου αποτελεί ένα ολοκληρωµένο νοµοθέτηµα που µόνο εφόσον καταργούταν ή 

τροποποιούταν στο σύνολο του θα έπαυε να εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας. Εποµένως, µετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4619/2019 

ουσιαστικά δηµιουργήθηκε ως προς την οικογενειακή βία ένα νοµοθετικό πλαίσιο 

δύο ταχυτήτων αφού πλέον οι διατάξεις του ποινικού κώδικα συνυπάρχουν µε τις 

διατάξεις του Ν.3500/2006, που δεν αντικαταστάθηκαν από το νέο νόµο, γεγονός που 

έχει δηµιουργήσει σειρά ζητημάτων. 

 

 Μορφές βίας κατά αδυνάµων ατόµων κατά το νέο ΠΚ 
 

 Μέχρι την ψήφιση του Ν. 4619/2019 το βασικό νοµοθέτηµα για την 

αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ήταν ο ειδικός ποινικός Ν. 3500/2006, ο 

οποίος είχε εφαρμογή για όλα τα πρόσωπα της «οικογένειας». Συγκεκριμένα όριζε µε 

σαφήνεια τα όρια της οικογένειας, και ως εκ τούτου και το πεδίο εφαρμογής του, µε 

άξονα τους βαθµούς συγγένειας και την συντροφική σχέση. Ο Ν.3500/2006 

εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο κύκλο προσώπων, όπου  δράστης ενδοοικογενειακής βίας 

θα μπορούσε να είναι α) οι γονείς και τα ανήλικα ή ενήλικα παιδιά (είτε βιολογικά, 

είτε με τη μέθοδο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είτε τα εξ υιοθεσίας), β) οι 

σύζυγοι, που συνδέονται με γάμο, γ) τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με  

σύμφωνο συμβίωσης και τα τέκνα τους, δ) οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού εξ αίματος ή 

εξ αγχιστείας που συνδέονται με τους γονείς/συζύγους, ε) οι συγγενείς εξ αίματος ή 

εξ αγχιστείας έως δ΄ βαθμού, εφόσον συνοικούν, στ) ο επίτροπος, ο ανάδοχος, ο 

δικαστικός συμπαραστάτης, από τη στιγμή που  είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και 

τα πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία, υπό αναδοχή και υπό δικαστική 



συμπαράσταση, ζ) οι μόνιμοι σύντροφοι και τέκνα κοινά ή ενός εξ αυτού, η) οι  τέως 

σύζυγοι, θ) οι τέως  μόνιμοι σύντροφοι και ι) τα μέρη Συμφώνου Συμβίωσης που έχει 

λυθεί. Έτσι, η οικογένεια  φαίνεται πως νοείται με κοινωνιολογική μάλλον και όχι με 

τη νομική εκδοχή της
1
.  

 

Η ως άνω συνθήκη µεταβλήθηκε µε τον Ν.4619/2019 που επιχείρησε να 

διορθώσει ορισµένους από τους προβληµατισµούς που είχε δηµιουργήσει ο ειδικός 

ποινικός νόµος προσθέτοντας στον ποινικό κώδικα ορισµένες διατάξεις για την 

ενδοοικογενειακή βία οι οποίες θα αντικαθιστούσαν τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του 

ειδικού ποινικού νόµου
2
.  Μία τέτοια διάταξη είναι και αυτή του άρθρου 312 ΠΚ 

(Ν.4619/2019). Ωστόσο, ο νέος Ποινικός Κώδικας δεν θέσπισε νεότερες 

τροποποιητικές διατάξεις που θα εφαρµόζονταν εντός της «οικογένειας» όπως αυτή 

είχε οριοθετηθεί στον ειδικό ποινικό νόµο. Αντίθετα, προσέγγισε την αντιμετώπιση 

της ενδοοικογενειακής βίας από διαφορετική αφετηρία καθώς δεν χρησιµοποίησε ως 

βάση για την αντιµετώπιση του φαινοµένου την έννοια της οικογένειας αλλά την 

αδυναµία του θύµατος. Ειδικότερα, ο νοµοθέτης υιοθέτησε την αντίληψη σύµφωνα 

µε την οποία η βία στο πλαίσιο της οικογένειας δεν τυγχάνει αυξηµένης 

απαξιολόγησης αυτοτελώς λόγω του οικογενειακού δεσµού αλλά λόγω της αδύναµης 

θέσης του θύµατος και της σχέσης εξάρτησης ή προστασίας που έχει µε τον δράστη. 

∆ηλαδή, ενώ ο νοµοθέτης στο Ν.3500/2006 για να οριοθετήσει το πεδίο εφαρµογής 

των διατάξεων ενδοοικογενειακής βίας χρησιµοποίησε τους βαθµούς συγγένειας και 

τη συντροφική σχέση, θεωρώντας ότι εντός των οικογενειακών σχέσεων ενυπάρχουν 

αυταπόδεικτες σχέσεις αδυναµίας, εµπιστοσύνης και εξάρτησης που χρήζουν 

ιδιαίτερης προστασίας, ο νοµοθέτης του άρθρου 312 ΠΚ για την εφαρµογή της νέας 

αυτής  προστατευτικής διάταξης µετέθεσε το βάρος στην αδυναµία του θύµατος η 

οποία δεν θεωρείται αυτονόητη αλλά πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση 

που υπάρχει µια από τις οριζόµενες στο νόµο σχέσεις συνύπαρξης µε το δράστη. Με 

το νέο νόµο, εποµένως, εισάγονται διατάξεις που αντιµετωπίζουν τη βία στην 

οικογένεια χωρίς να απαιτείται για την στοιχειοθέτηση τους η διαπίστωση συγγενικής 

σχέσης δράστη και θύµατος. Στη διάταξη του άρθρου 312 ΠΚ, ο νομοθέτης επέλεξε 

να περιορίσει την έννομη προστασία σε ορισμένες «σχέσεις εγγύτητας». Έτσι η 

τελευταία εφαρμόζεται σε πράξεις που έχουν τελεσθεί σε βάρος α) συζύγου ή του 

συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, β) ανηλίκου
3
 ή γ) ανυπεράσπιστου 

προσώπου, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται: (ι) υπό την: επιμέλεια ή προστασία 

του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, ή πραγματικής κατάστασης και (ιι) 

συνοικούν με αυτόν ή έχουν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας.  

 Η εν λόγω διάταξη λοιπόν προβλέπει αυξηµένες ποινές για ορισµένες µορφές 

βίας εφόσον εκδηλώνονται σε βάρος αδυνάµων ατόµων από δράστη που έχει µε αυτά 

κάποια από τις ρητά αναφερόµενες στο νόµο σχέσεις εξάρτησης ή προστασίας και ως 

                                                
1 Βλ.Ζημιανίτης Δημήτριος, Ζητήματα από τη νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία Ποινική Δικαιοσύνη 2011 
2 Επισημαίνεται ότι η διατύπωση για την κοινή παράνομη βία του άρθρου 330 παρ. 1 του ποινικού κώδικα όπως 

ίσχυε κατά τη θέσπιση του ειδικού ποινικού νόμου, δεν υπέστη μεταβολές με τον Ν. 4619/2019  
3 Από την γραμματική διατύπωση του εγκλήματος, δεν προκύπτει ότι προστατεύει μόνο τους ανηλίκους, όπως η 

ανηλικότητα προσδιορίζεται στο άρθρο 121 Π.Κ., δηλαδή εκείνους που διανύουν από το δέκατο τέταρτο έτος της 

ηλικίας τους έως το δέκατο όγδοο έτος. Επομένως το υπό έρευνα έγκλημα, προστατεύει και όσα πρόσωπα είναι 

νεώτερα των δέκα τέσσερα ετών. Σε αυτά λοιπόν τα πρόσωπα, μπορούν να ενταχθούν τα βρέφη και τα νήπια, ως 

παθητικά υποκείμενα του εγκλήματος του άρθρου 312 Π.Κ. 
 



εκ τούτου ρυθµίζουν και περιπτώσεις βίας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος 

εφόσον φέρουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η διάταξη του άρθρου 

312 ΠΚ, που προστέθηκε στον ποινικό κώδικα για να ρυθµίσει αδικήµατα 

ενδοοικογενειακής βίας δεν ρυθµίζει αποκλειστικά τη βία εντός του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, όπως συνέβαινε µε τονΝ.300/2006, αλλά και άλλες περιπτώσεις τις 

οποίες ο νοµοθέτης λογίζει ως αντίστοιχης φύσης και απαξίας. Λόγω του τελευταίου 

µε τη διάταξη του άρθρου 312 ΠΚ η ενδοοικογενειακή βία φαίνεται να 

αντιμετωπίζεται ως υποσύνολο των µορφών βίας σε βάρος αδυνάµων. Ακροθιγώς 

αναφέρεται ότι το άρθρο 312 παρ. 1 και 4 ΠΚ  περιελαμβάνει ως αυτούσιο ποινικό 

αδίκημα την ηθική παρενόχληση και τον τραμπουκισμό στον χώρο εργασίας, γνωστά 

και ως mobbing («όποιος προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο 

ή σε πρόσωπο που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον…έχουν μαζί 

του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας…»). 

 

Η προγενέστερη διατύπωση του άρθρου 312 ΠΚ 

 
 

Πριν την τροποποίηση του που επέφερε στο άρθρο 312 ΠΚ ο Ν. 4619/2019 η 

εν λόγω διάταξη είχε τη διατύπωση που της είχε αποδώσει ο Ν. 4322/2015 με τίτλο  

«Πρόκληση βλάβης µε συνεχή βάναυση συµπεριφορά». Το άρθρο 312 ΠΚ, στην 

προϊσχύσασα µορφή του, αποτελούσε µια επικουρική διάταξη που τιµωρούσε, 

εφόσον δεν συνέτρεχε περίπτωση βαρύτερης τιµώρησης, τον δράστη που µε συνεχή 

σκληρή συµπεριφορά προξενούσε σε τρίτον σωµατική κάκωση ή άλλη βλάβη της 

σωµατικής ή ψυχικής υγείας. Αυξηµένη ποινή προέβλεπε, δε, για τον δράστη εφόσον 

η πράξη του στρεφόταν κατά ανηλίκου ή ανυπεράσπιστου προσώπου το οποίο 

βρισκόταν υπό την επιµέλεια ή την προστασία του ή εφόσον ανήκε στο σπίτι του 

δράστη ή έχει µαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή το είχε αφήσει στην εξουσία 

του ο υπόχρεος για την επιµέλειά του ή του το είχαν εµπιστευθεί για ανατροφή, 

διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη έστω προσωρινή. Το άρθρο 312 ΠΚ εισήχθη µε την 

ως άνω διατύπωση για να ποινικοποιήσει το «bulling»
4
, δηλαδή τις παραβατικές 

συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται από ανισορροπία δύναµης µεταξύ θύτη και 

θύµατος. Η εν λόγω διάταξη αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από τη θεωρία και 

οδήγησε στην εκ νέου τροποποίηση της µε τον Ν. 4619/2019 και στην πλήρη 

αναµόρφωση της προκειµένου να καλύπτει πέραν των άλλων και σωµατικές βλάβες 

τελούµενες στο πλαίσιο της οικογένειας. 

  

Η «αδυναµία του θύµατος» στο νέο άρθρο 312 ΠΚ 
 

Η διάταξη του 312 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4619/2019, έλαβε 

τον τίτλο «Σωµατική βλάβη αδυνάµων ατόµων. Η διατύπωση του 312, όπως 

εκτέθηκε ανωτέρω, αντικαταστάθηκε σχεδόν στο σύνολο της και κορµό του νέου 

άρθρου αποτέλεσαν οι περιπτώσεις που, υπό την προγενέστερη διατύπωση, 

συνιστούσαν επιβαρυντική περίσταση, ήτοι οι ρητά ορισθείσες στο νόµο σχέσεις 

εγγύτητας δράστη και θύµατος που χαρακτηρίζονται από ανισοβαρή κατανοµή 

δύναµης. Ειδικότερα, το άρθρο 312 ΠΚ πλέον ορίζει ότι τιµωρείται ο δράστης που 

                                                
4
 Συκιώτου Α, Η σχολική βία και οι ατυχείς νέες ρυθμίσεις για το «bullying» Ποινική Δικαιοσύνη, Τεύχος 3-4 

2016, σελ 247 επ. Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη σελ 6, Σπυρόπουλος Φ, Τραμπουκισμός (bullying) και ελληνική 

ποινική έννομη τάξη. Σκέψεις με άξονα την τροποποίηση του άρθρου 312 ΠΚ με το άρθρο 8 του Ν 4322/2015, 

Ποινική Δικαιοσύνη, Τέυχος 3- 4/2016, σελ 253 επ, Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη σελ 1 



«προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν 

µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την 

επιµέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή 

πραγµατικής κατάστασης, συνοικούν µε τον δράστη ή έχουν µαζί του σχέση 

εργασίας ή υπηρεσίας». Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι ο νοµοθέτης 

χρησιµοποιεί ως βάση την σωµατική βλάβη που στρέφεται κατά αδυνάµων ατόµων 

εντός της οποίας µπορεί να ενταχθεί η ενδοοικογενειακή βία ως μέρος αυτής καθώς 

στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ενδοοικογενειακή βία συνιστά µια ακόµη εκδήλωση 

επιβολής του ισχυρού µέρους επί του αδύναµου στο πλαίσιο µια οικογενειακής 

σχέσης
5
.  

 

Ποιο όμως πρόσωπο θεωρείται «αδύναμο» και δεν μπορεί να υπερασπιστεί 

τον εαυτό του;  Η νομολογία στο πλαίσιο εφαρμογής του παλαιού άρθρο 312 ΠΚ 

(Ν.4322/2015) προσδιόρισε την έννοια αυτή ως ακολούθως:  «άτοµα των οποίων η 

αδυναµία αντιστάσεως οφείλεται στην ανηλικότητα ή στην ιδιοσυστατική 

"µειονεξία" τους, εφόσον όµως τελούν σε σχέση εξαρτήσεως από το δράστη, ώστε 

όχι µόνο δεν δύνανται αλλά και δεν τολµούν να αµυνθούν»
6
. Λόγοι για τους οποίους, 

το άτομο αδυνατεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι του δράστη είναι η 

ασθένεια, αναπηρία, το γήρας, ο υπνωτισμός, η νάρκωση, η πρόσδεση του θύματος 

κλπ
7
. Επίσης ανυπεράσπιστα πρόσωπα στα πλαίσια του άρθρου 312 ΠΚ θεωρούνται 

τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία αδυνατούν πλήρως ή εν μέρει να υπερασπισθούν τον 

εαυτό τους
8
. Πλήρης αδυναμία αυτοϋπεράσπισης υπάρχει, όταν το θύμα δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να αντιδράσει και να προστατεύσει το εαυτό του. Αυτό 

συμβαίνει π.χ., όταν το θύμα είναι ναρκωμένο, κατάκοιτο, δεμένο κλπ. Αντίστοιχα 

μερική αδυναμία αυτοϋπεράσπισης υπάρχει, όταν το θύμα μπορεί μεν να αντιδράσει, 

αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται δεν μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά 

τον εαυτό του. Σε τέτοια μερική αδυναμία βρίσκεται π.χ. εκείνος ο οποίος έχει σπάσει 

το χέρι ή το πόδι του ή είναι χειρουργημένος κλπ. Δεν θεωρείται υπεράσπιση η φυγή 

και επομένως δεν χάνει την ιδιότητα του ανυπεράσπιστου το θύμα, που δεν φεύγει
9
. 

Ο λόγος εξ άλλου, που εμποδίζει τα σχετικά πρόσωπα να υπερασπισθούν τον εαυτό 

τους είναι αδιάφορος. Έτσι ανυπεράσπιστος μπορεί π.χ. να είναι τόσο ένας τυφλός ή 

ανήμπορος γέρος, όσο και ένας παράλυτος νέος. Μπορεί επίσης να είναι μια ασθενής 

ή εγκυμονούσα ή λεχώνα γυναίκα, όπως βέβαια και κάποιος μεθυσμένος, αναίσθητος 

κλπ. Δεν είναι, κατά την ορθότερη άποψη, ανυπεράσπιστος εκείνος, ο οποίος, 

μολονότι θα μπορούσε να αντιδράσει, δεν αντιδρά φοβούμενος τις πιθανολογούμενες 

δυσμενείς επιπτώσεις της αντίδρασής του. Ο νόμος μιλάει για «αδυναμία» των 

ανυπεράσπιστων προσώπων, εννοώντας προφανώς την φυσική και όχι την ηθική ή 

                                                
5
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ψυχική αδυναμία (βλ. ΑΠ 1372/2007, ΠΧρ 2008, σ. 416, που συνδέει την αδυναμία 

των ανυπεράσπιστων προσώπων με την «ιδιοσυστατική μειονεξία τους»)
10

.  

Από τα ανωτέρω συνάγεται πως για να τύχει εφαρµογής το άρθρο  312 ΠΚ 

για τις οικογενειακές σχέσεις απαραίτητο είναι να αποδειχθεί η αδυναµία του 

προσώπου που υφίσταται την βία εκτός αν πρόκειται για ανήλικο οπότε η 

«µειονεκτική» θέση του θεωρείται αυταπόδεικτη. Πέραν όµως από την περίπτωση 

των ανηλίκων ο νοµοθέτης ενέταξε και τους συζύγους και τους συντρόφους στην 

κατηγορία των προσώπων που δεν χρειάζεται να αποδείξουν την αδυναµία τους 

ενώπιον του δράστη για να προστατευθούν βάσει του άρθρου 312 ΠΚ ορίζοντας στην 

παρ. 2 ότι «οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου 

κατά τη διάρκεια του γάµου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της 

συµβίωσης». Στην αιτιολογική έκθεση του νόµου αναφέρεται ότι η εν λόγω επιλογή 

του νοµοθέτη βασίστηκε στο γεγονός ότι «η αδύναµη θέση θεωρείται δεδοµένη λόγω 

των δεσµεύσεων που δηµιουργεί η συµβίωση» Επισημαίνεται ότι ορθά ο νοµοθέτης 

συµπεριέλαβε στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 312 ΠΚ κάθε «σύντροφο» που 

ασκεί σωµατική βλάβη στο πλαίσιο της συµβίωσης και όχι µόνο τον «µόνιµο 

σύντροφο» τον οποίο καταλαµβάνει το ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 6 για την 

ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη του Ν.3500/2006. Με την απαλοιφή του ασαφούς 

επιθετικού προσδιορισµού «µόνιµος» το άρθρο 312 ΠΚ αποκτά µεγαλύτερη 

σαφήνεια έναντι του άρθρου 6 του Ν.3500/2006 ενώ παράλληλα παρέχει ευρύτερη 

προστασία στο θύµα καθώς ο σύντροφος που υφίσταται την βία δεν χρειάζεται να 

αποδείξει τη σταθερότητα της σχέσης του για να προστατευθεί. Από την άλλη πλευρά 

σε αντίθεση µε το άρθρο 6 του Ν.3500/2006, ο νοµοθέτης στο άρθρο 312 ΠΚ ενέταξε 

στα αδύναµα πρόσωπα µόνο τα µέλη των εν ενεργεία συντροφικών σχέσεων και όχι 

των σχέσεων που έχουν λήξει και ως εκ τούτου επέφερε και µια µείωση στην 

προστασία των θυµάτων. Η επιλογή του νοµοθέτη να µην συµπεριλάβει τους τέως 

συζύγους και τους τέως συντρόφους στο άρθρο 312 ΠΚ είναι αξιοπρόσεχτη καθώς  

είναι σύνηθες φαινόμενο να ασκείται βία μετά τη διακοπή του έγγαμου βίου στο 

πλαίσιο κυρίως των συναισθημάτων εκδίκησης που αναπτύσονται. Ακολούθως, 

προκειµένου ένα πρόσωπο να ενταχθεί στο ρυθµιστικό πεδίο του 312 ΠΚ, εκτός από 

την προϋπόθεση της αδυναµίας της θέσης του, θα πρέπει επιπροσθέτως να υπάγεται 

και σε µία εκ των αναφερόµενων στο νόµο σχέση µε το δράστη. Συγκεκριμένα, το 

αδύναµο πρόσωπο θα πρέπει να βρίσκεται υπό την επιµέλεια του δράστη ή την 

προστασία αυτού βάσει νόµου, δικαστικής απόφασης ή πραγµατικής κατάστασης και 

επιπλέον να συνοικεί µε το δράστη ή να έχει µαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας
11

.  

Η επιλογή του νοµοθέτη να εντάξει τη συνοίκηση ως σωρευτική και όχι αυτοτελή 

προϋπόθεση προστασίας αδυνάµων ατόµων µπορεί να αξιολογηθεί ως προβληµατική 

για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας καθώς περιορίζει δραστικά το 

επίπεδο προστασίας των µελών µιας οικογένειας. Συγκεκριµένα, µε βάση την εν 

λόγω ρύθµιση δεν εµπίπτει στο άρθρο 312 ΠΚ και δεν τυγχάνει αυξηµένης 

προστασίας ο ανήλικος που θα υποστεί σωµατική βλάβη οποιουδήποτε είδους από 

δράστη ο οποίος δεν έχει την επιµέλεια αυτού, ακόµα κι αν µεταξύ τους υφίσταται 

ισχυρός οικογενειακός δεσµός (π.χ κατά τη διάρκεια δίωρης επικοινωνίας του πατέρα 
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με το τέκνο του). Το τελευταίο παράδειγμα προφανώς καλύπτεται από το άλλο 

στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του άρθρου 312 ΠΚ, ήτοι «πρόσωπο που 

τελεί υπό την προστασία του δράστη». Η έννοια της «προστατευτικής σχέσης» 

αποτελεί µία σχέση που χαρακτηρίζεται από την τοπική εγγύτητα προστάτη και 

προστατευόµενου, τη σύντοµη διάρκεια της, την άµεση επαγρύπνηση του προστάτη 

επί του προστατευοµένου, χωρίς να ενδιαφέρει ο χώρος ή ο τόπος όπου εκδηλώνεται 

η σχέση προστασίας
12

.  Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση που παθών είναι 

πρόσωπο υπό την προστασία του δράστη θα πρέπει κατά το χρόνο της πρόκλησης 

σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας να υφίσταται συνοίκηση , έστω και 

προσωρινή (όπως κατά το χρόνο επικοινωνίας του πατέρα με το τέκνο του). 

Επισκοπώντας λοιπόν το νέο 312 ΠΚ προκύπτει ότι ο νομοθέτης έκρινε ότι δεν 

χρήζουν αυξηµένης προστασίας από πράξεις σωµατικής βίας όλα τα µέλη της 

οικογένειας, ευρέως θεωρούµενης, όπως συμβαίνει με το Ν.3500/2006. Αντίθετα, 

προκειµένου κάποιο πρόσωπο της οικογένειας να ενταχθεί στο προστατευτικό πεδίο 

του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να αποδειχθεί σωρευτικά η αδύναµη θέση του, η οποία 

για ορισµένα πρόσωπα θεωρείται αυταπόδεικτη, και η ύπαρξη ορισµένης σχέσης µε 

τον δράστη της αξιόποινης πράξης. Η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 312 ΠΚ 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα µέλη της οικογένειας που εντάσσονται σ’ αυτό  είναι 

οι σύζυγοι, οι σύντροφοι και οι γονείς µε τα τέκνα τους εφόσον συνοικούν, 

δεδοµένου ότι τα τελευταία βρίσκονται υπό την επιµέλεια ή την προστασία των 

πρώτων στο πλαίσιο γονικής µέριµνας (1510 ΑΚ). Για τα εν λόγω πρόσωπα η 

προστασία του άρθρου 312 ΠΚ παρέχεται χωρίς να πρέπει επιπροσθέτως να 

αποδειχθεί η αδυναµία τους καθώς για τα τέκνα τα περιλαμβάνει λόγω ανηλικότητας 

και για τους συζύγους ή συντρόφους τους περιλαμβάνει με ειδική ρύθμιση στην 

παράγραφο 2 αυτού. Περαιτέρω, εντάσσονται και συγγενικά πρόσωπα που 

συνδέονται µε προστατευτική σχέση λόγω νόµου, δικαστικής απόφασης ή 

πραγµατικής κατάστασης και πάλι εφόσον συντρέχει η πρόσθετη προϋπόθεση της 

συνοίκησης.  

Οι αξιόποινες πράξεις που τυποποιεί το άρθρο 312 ΠΚ 

 ΄Οπως προκύπτει και από τον τίτλο του άρθρου 312 ΠΚ στην εν λόγω 

διάταξη  ποινικοποιούνται  σωµατικές βλάβες σε βάρος αδυνάµων ατόµων. 

Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 ρυθµίζεται η απλή, η επικίνδυνη, η βαριά και η 

θανατηφόρα σωµατική βλάβη και προβλέπεται « α) για την πράξη του άρθρου 308 

παρ. 1 εδάφιο α', φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, β) για την πράξη του άρθρου 

309, φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α', 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν ο δράστης επεδίωκε την πρόκληση βαριάς 

σωµατικής βλάβης, κάθειρξη και δ) για την πράξη του άρθρου 311, κάθειρξη». 

Επισημαίνεται ότι για την στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής τους υπόστασης γίνεται 

ευθεία παραποµπή στα σχετικά άρθρα κοινών σωµατικών βλαβών του ποινικού 

κώδικα και ως εκ τούτου η µοναδική διαφοροποίηση των σωµατικών βλαβών 

αδυνάµων ατόµων από τα αντίστοιχα αδικήµατα κοινών σωµατικών βλαβών έγκειται 

στις ιδιότητες των εµπλεκόµενων πρόσωπων και συγκεκριµένα στη σχέση δράστη 

και θύµατος που χαρακτηρίζεται από αδυναµία του τελευταίου. Η επιλογή του 

νοµοθέτη να παραπέµψει για την στοιχειοθέτησης των σωµατικών βλαβών κατά 

αδυνάµων ατόµων στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα για τις σωµατικές 

βλάβες είναι ορθή και δεν δημιουργεί προβλήματα όπως αυτά που παρουσιάστηκαν 

με το Ν.3500/2006 όπου συναντάµε διαφοροποιήσεις στην αντικειµενική υπόσταση 
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ορισµένων αδικηµάτων ενδοοικογενειακής βίας έναντι των κοινών αδικηµάτων βίας.  

Συγκεκριμένα η αντικειµενική υπόσταση της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης στον Ν. 

3500/2006 παρουσιάζει διαφοροποίηση έναντι της κοινής επικίνδυνης σωµατικής 

βλάβη καθώς για την στοιχειοθέτησή της αξιώνει σωµατική βλάβη η οποία είναι 

δυνατόν να προκαλέσει στο θύµα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωµατική βλάβη 

ενώ δεν αξιολογεί τον τρόπο µε τον οποίο τελέστηκε η εν λόγω σωµατική βλάβη 

όπως συµβαίνει στο άρθρο 309 ΠΚ. Η διαφοροποίηση αυτή έχει κριθεί ότι διευρύνει 

το αξιόποινο του ενδοοικογενειακού αδικήµατος κατά τρόπο αυθαίρετο σε σχέση µε 

το κοινό αδίκηµα (άρθρο 309 ΠΚ) και αυτή την  κριτική φαίνεται πως έλαβε υπόψη ο 

νοµοθέτης του νέου ΠΚ  και παρέπεµψε για την στοιχειοθέτηση της επικίνδυνης 

σωµατικής βλάβης αδυνάµων ατόµων, αλλά και για τις υπόλοιπες µορφές σωµατικών 

βλαβών, στις κοινές περι βίας διατάξεις του ποινικού κώδικα ώστε να µην υπάρχουν 

αδικαιολόγητες αποκλίσεις. Περαιτέρω το άρθρο 312 ΠΚ φαίνεται να διατηρεί κατά 

βάση τα πλαίσια ποινών που προβλέπονται και στο άρθρο 6 του Ν.3500/2006  το 

οποίο προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινής για το αδίκηµα της βαριάς σωµατικής 

βλάβης. Όσον αφορά τη βαριά σωµατική βλάβη, στο άρθρο 312 ΠΚ παρ. 1γ 

προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών για τον δράστη που είχε ενδεχόµενο 

δόλο ή άµεσο δόλο β΄ βαθµού ως προς την πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης και 

κάθειρξη για τον δράστη που είχε άµεσο δόλο α΄ βαθµού για την πρόκληση της 

βλάβης. Αντίστοιχα, στο άρθρο 6 του Ν.3500/2006 η βαριά σωµατική βλάβη είναι 

πάντοτε κακούργηµα για το οποίο προβλέπεται έως δέκα έτη κάθειρξης αν τελέστηκε 

εξ αµελείας και κάθειρξη αν ο δράστης είχε οποιαδήποτε µορφή δόλου. Η εν λόγω 

πρόβλεψη του Ν.3500/2006 έχει δεχθεί ποικίλες επικρίσεις από την θεωρία για το 

υπέρµετρα αυστηρό πλαίσιο ποινής της και ως εκ τούτου ο νοµοθέτης του άρθρου 

312 ΠΚ  µείωσε αισθητά τα πλαίσια ποινής ούτως ώστε να µην υπάρχει 

αδικαιολόγητη απόκλιση µεταξύ της κοινής βαριάς σωµατικής βλάβης και της 

ενδοοικογενειακώς τελούµενης. Επιπλέον  ο νοµοθέτης  στο άρθρο 312 παρ. 2 εδ. β΄ 

συµπεριέλαβε και µια επιβαρυντική περίσταση για να προστατέψει ιδιαίτερα τις 

εγκύους που υφίστανται σωµατική βλάβη ορίζοντας ότι «η τέλεση της πράξης σε 

βάρος εγκύου συνιστά επιβαρυντική περίπτωση» ήτοι η τέλεση κάποιας εκ των ως 

άνω αναφεροµένων σωµατικών βλαβών σε βάρος εγκύου επισύρει αυξηµένη ποινή. 

Σηµειώνεται ότι αυξηµένη προστασία στις εγκύους παρέχει και το άρθρο 6 Ν. 

3500/2006 αφού προβλέπει  φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών όταν η απλή σωµατική 

βλάβη στρέφεται κατά εγκύου ωστόσο το άρθρο 312 παρ. 2 εδ. β΄ ΠΚ φαίνεται να 

παρέχει ευρύτερη προστασία καθώς η εγκυµοσύνη συνιστά πλέον επιβαρυντική 

περίσταση σε οποιαδήποτε µορφή σωµατικής βλάβης και δεν αυξάνει απλώς το 

κατώτερο πλαίσιο ποινής για την απλή σωµατική βλάβη. Επιπρόσθετα, στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 312 ΠΚ συµπεριλήφθηκε και ειδική πρόβλεψη για την 

προστασία των ανηλίκων ενώπιον των οποίων τελούνται σωµατικές βλάβες και 

ορίστηκε ότι «Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου κατά την 

παράγραφο 1 στοιχείο α' εξοµοιώνεται και η τέλεση των πράξεων των προηγούµενων 

παραγράφων ενώπιον ανηλίκου». Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι εφόσον 

οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες µορφές σωµατικής βλάβης τελεστεί ενώπιον 

ανηλίκου στοιχειοθετείται ένα πρόσθετο αδίκηµα που τιµωρείται µε φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους. Με την θέσπιση της ανωτέρω διάταξης είναι σαφής η 

βούληση του νομοθέτη για αποτροπή έκθεσης του ανηλίκου σε μορφές 

ενδοοικογενειακής βίας, με πιθανό στόχο την αποφυγή διαπλάσεως βίαιων ατόμων.  

Σηµειώνεται ότι και στο άρθρο 6 Ν.3500/2006 προβλέπεται αυξηµένη προστασία για 

τον ανήλικο ενώπιον του οποίου τελείται σωµατική βλάβη, ωστόσο αυτή 

καταλαµβάνει µόνο την τέλεση απλής σωµατικής βλάβης ενώπιον τούτου και ως εκ 



τούτου το άρθρο 312 παρ. 3 ΠΚ παρέχει και πάλι ευρύτερο επίπεδο προστασίας 

προβλέποντας ότι στοιχειοθετείται πρόσθετο αδίκηµα εφόσον τελείται σωµατική 

βλάβη οποιουδήποτε είδους ενώπιον ανηλίκου. Εκτός από τα προεκτεθέντα 

αδικήµατα σωµατικών βλαβών και τη ρύθµιση περιπτώσεων όπου η τέλεση τους 

επισύρει αυξηµένη τιµώρηση, στην παράγραφο 4 του 312 ΠΚ προβλέπεται και ένα 

πρόσθετο αδίκηµα, αυτό του βασανισµού κατά αδυνάµων ατόµων. Συγκεκριµένα, 

στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι «Με την πρόκληση σωµατικής βλάβης κατά την 

παράγραφο 1 στοιχείο γ' εξοµοιώνεται και η µεθοδευµένη πρόκληση έντονου 

σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού 

πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως µε την παρατεταµένη 

αποµόνωση σε βάρος των προσώπων της πρώτης παραγράφου» ήτοι τα 

βασανιστήρια, τα οποία τελούνται σε βάρος των αδύναμων προσώπων, 

εξομοιώνονται κατά το τέταρτο εδάφιο με βαριά σε βάρος τους σωματική βλάβη.  Η 

εν λόγω διάταξη βρίσκεται από άποψη αντικειµενικής υπόστασης σχεδόν σε πλήρη 

αντιστοιχία µε τον κοινό βασανισµό που προβλέπεται στο 137Α του ΠΚ.  

Επισημαίνεται ότι το 137Α παρ. 6 μεταβλήθηκε με τον νέο ΠΚ και η λέξη 

μεθοδευμένη πρόκληση αντικαταστάθηκε από τη λέξη εσκεμμένη πρόκληση έντονου 

σωματικού πόνου κλπ. Ωστόσο στο άρθρο 312 παρ. 4 διατηρήθηκε η έννοια 

μεθοδευμένη του προγενέστερου 137Α ΠΚ. Η διατήρηση της έννοιας μεθοδευμένη 

δεν δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα διότι στην έννοια «εσκεμμένη πρόκληση» 

περιλαμβάνεται σαφώς και η μεθοδευμένη πρόσκληση και ως εκ τούτου ο όρος 

μεθοδευμένη πρόκληση πρέπει αναμφίβολα να ερμηνευθεί ως «εσκεμμένη» 

πρόκληση, προκειμένου να υπάρχει συστηματική συνοχή και αλληλουχία ανάμεσα 

στην περιγραφή του ερευνώμενου εγκλήματος και την αντίστοιχη περιγραφή των 

βασανιστηρίων, από την οποία εξαρτάται νοηματικά η συγκεκριμένη εξεταζόμενη 

αξιόποινη συμπεριφορά 
13

 και ως εκ τούτου παρέχει ολοκληρωµένη προστασία στα 

θύµατα ενδοοικογενειακού βασανισµού. Σηµαντικό είναι να επισηµανθεί, δηλαδή, 

ότι η εν λόγω διάταξη διαφοροποιείται από τον ενδοοικογενειακό βασανισµό που 

προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 4 Ν.3500/2006 για την στοιχειοθέτηση του οποίου 

απαιτείται η πρόκληση σωµατικής βλάβης καθώς η πλήρωση της αντικειµενικής 

υπόστασης του 312 παρ. 4 µπορεί να γίνει και µε την πρόκληση ψυχικού πόνου 

ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ήτοι χωρίς την πρόκληση σωµατικής 

κάκωσης. Η συµπερίληψη του ψυχικού πόνου στις µεθόδους βασανισµού συνιστά 

µια αναγκαία προσθήκη για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας που 

εναρµονίζεται µε τον πυρήνα της απαξίας των βασανιστηρίων ο οποίος συνίσταται 

στην κάµψη της βούλησης του θύµατος και την ψυχολογική ισοπέδωσή του χωρίς να 

απαιτείται η άσκηση βίας. Περαιτέρω, η προσθήκη του ψυχικού πόνου µπορεί να 

αξιοποιηθεί για να συµπεριληφθούν στους κόλπους της ενδοοικογενειακής βίας και 

µορφές ψυχολογικής βίας βέβαια µόνο στο βαθµό που δύνανται να επιφέρουν 

σοβαρή ψυχική βλάβη. Σε κάθε περίπτωση οι έννοιες του ψυχικού πόνου και της 

σοβαρής ψυχικής βλάβης είναι ιδιαίτερα αόριστες και ενδέχεται να δηµιουργήσουν 

αποδεικτικές δυσχέρειες
14

. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 312 παρ. 4 ΠΚ ο 

βασανισµός αδυνάµων ατόµων εξοµοιώνεται από άποψη ποινικής µεταχείρισης µε 

την βαριά σωµατική βλάβη αδυνάµων ατόµων στην οποία και παραπέµπει για τον 

καθορισµού του προβλεπόµενου πλαισίου ποινής. Ωστόσο, η διάταξη για τη βαριά 
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σωµατική βλάβη προβλέπει δύο διακριτά πλαίσια ποινής, ήτοι την πληµµεληµατική 

ποινή τουλάχιστον 3 ετών όταν ο δράστης έχει ενδεχόµενο δόλο ή άµεσο δόλο β΄ 

βαθµού ως προς την προκαλούµενη βλάβη και την ποινή κάθειρξης όταν ο δράστης 

είχε άµεσο δόλο α΄ βαθµού και ως εκ τούτου προκύπτει το ερώτηµα σε ποιά από τα 

δύο πλαίσια ποινής παραπέµπει το 312 παρ 4. Καταρχάς έχει υποστηριχθεί ότι 

εφόσον η διάταξη για την βαριά σωµατική βλάβη προβλέπει µια πληµµεληµατική και 

µια κακουργηµατική ποινή ανάλογα θα πρέπει να διαρθρωθεί και το 312 παρ. 4 για 

τον βασανισµό. Με βάση αυτό το σκεπτικό εφόσον ο δράστης του βασανισµού έχει 

άµεσο δόλο β΄ βαθµού ή ενδεχόµενο δόλο ως προς το βαρύτερο αποτέλεσµα της 

βαριάς σωµατικής ή ψυχική βλάβης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών 

ενώ αν επιδίωκε την πρόκληση του βαρύτερου αποτελέσµατος τιµωρείται µε 

κάθειρξη, κατ΄ αναλογία των όσων ισχύουν για την βαριά σωµατική βλάβη 

αδυνάµων ατόµων
15

.  Ωστόσο, για την στοιχειοθέτηση του βασανισµού αδυνάµων 

ατόµων δεν απαιτείται να επέλθει κάποιο βαρύτερο αποτέλεσµα στην υγεία του 

θύµατος. Λύση στο ανωτέρω άτοπο φαίνεται να δίνει το ό,τι το άρθρο 312 παρ 4 

παραπέµπει αποκλειστικά στην ποινή της κάθειρξης που επιφυλάσσεται για τον 

δράστη της βαριάς σωµατικής βλάβης που έχει άµεσο δόλο α΄ βαθµού καθώς η 

έννοια της µεθοδευµένης πρόκλησης έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής 

εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου που στοιχειοθετεί τον 

βασανισµό έχει ακριβώς την έννοια της εσκεµµένης πρόκλησης ήτοι του άµεσου 

δόλου α΄ βαθµού ως προς την τέλεση των εν λόγω πράξεων. Η χρήση λοιπόν του 

όρου µεθοδευµένη δεικνύει και την υποκειµενική υπόσταση, αφού για την πράξη των 

βασανιστηρίων προϋποθέτει άµεσο δόλο α΄ βαθµού
16

. Συνεπώς, για την 

στοιχειοθέτηση του 312 παρ. 4 ΠΚ απαιτείται ο δράστης να έχει άµεσο δόλο α΄ 

βαθµού ως προς την πράξη του βασανισµού ενώ δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσµα της 

µυικής ενέργειας που µπορεί να καλύπτεται από κάθε είδους. Καταλήγουµε λοιπόν 

στο συµπέρασµα ότι ο βασανισµός εντός της οικογένειας τιµωρείται µε βάση το 312 

παρ. 4 ανεξαρτήτως δόλου µε ποινή κάθειρξης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η 

διάταξη του 312 παρ. 4 για το βασανισµό αδυνάµων ατόµων είναι ευµενέστερη από 

άποψη ποινικής µεταχείρισης σε σχέση µε τον ενδοοικογενειακό βασανισµό της παρ. 

4 του άρθρου 6 Ν.3500/2006. Ο λόγος είναι ότι στο άρθρο 6 Ν.3500/2006 

προβλέπεται η ποινή της κάθειρξης και η ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών 

εάν το θύµα είναι ανήλικος. Η διάταξη, δε του 312 παρ. 4 ΠΚ δεν περιέχει κάποια 

ιδιαίτερη αυστηρή πρόβλεψη για το ανήλικο θύµα. 

  

 Η σχέση του 312 ΠΚ µε το άρθρο 6 του Ν. 3500/2006 – 

προβληματισμοί γύρω από το έδαφος εφαρμογής της κάθε διάταξης  

 

 Με το άρθρο 312 ΠΚ ο νοµοθέτης επιχείρησε να ρυθµίσει την 

ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη και να άρει ορισµένα από τα δογµατικά ζητήµατα 

που δηµιουργούσε το άρθρο 6 του Ν. 3500/2006. Βέβαια το πεδίο εφαρμογής του 

νέου άρθρου είναι στενότερο από το άρθρο του ειδικού ποινικού νόµου με 

αποτέλεσμα το άρθρο του ειδικού ποινικού νόµου συνεχίζει να εφαρµόζεται για όσα 
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θύµατα ενδοοικογενειακής βίας δεν προστατεύονται από το 312 ΠΚ
17

.  Ειδικότερα, 

το άρθρο 312 ΠΚ ρυθµίζει την σωµατική βλάβη αδυνάµων ατόµων που συνδέονται 

µε τον δράστη µε ορισµένες σχέσεις και ως εκ τούτου καταλαµβάνει και ζητήµατα 

ενδοοικογενειακής βίας ενώ το άρθρο 6 του Ν.3500/2006 ρυθµίζει αποκλειστικά την 

ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη και µάλιστα χρησιµοποιεί για να οριοθετήσει το 

πεδίο εφαρµογής του την έννοια της οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 

του ιδίου νόμου. Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι οι δύο διατάξεις επιχειρούν να ρυθµίσουν 

το ίδιο ζήτηµα µε διαφορετικούς όρους-προϋποθέσεις ως προς την οριοθέτηση του 

πεδίου εφαρµογής τους µε αποτέλεσµα το 312 ΠΚ να µην επικαλύπτει και να µην 

τροποποιεί το σύνολο του άρθρου 6 Ν.3500/2006 και επιπλέον ο νοµοθέτης του 

Ν.4619/2019 δεν έχει εκφράσει ρητώς τη βούληση του να καταργηθεί το σύνολο των 

διατάξεων του Ν.3500/2006 (ειδικού ποινικού νόµου) και να εφαρµοστεί 

αποκλειστικά η νέα διάταξη του ΠΚ. Το τελευταίο επιβάλει  να διακρίνουµε ότι για 

τα πρόσωπα που καλύπτονται ρυθµιστικά και από τις δύο διατάξεις, διότι υπάγονται 

και στην έννοια της οικογένειας του Ν.3500/2006 αλλά υπάγονται και στη διάταξη 

του άρθρου 312 ΠΚ γιατί θεωρούνται και αδύναµα πρόσωπα που έχουν την 

οριζόμενη στη διάταξη σχέση µε το δράστη (π.χ ανήλικοι όπου υφίστανται σωµατική 

βία από τον γονέα τους, σύζυγοι όπου υφίσταται βία από έτερο σύντροφο κ.α) θα 

εφαρµοστεί το 312 ΠΚ καθώς αποτελεί νεότερη διάταξη και η ιστορική βούληση του 

νοµοθέτη, όπως αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι να εφαρµοστεί η νέα 

αυτή διάταξη για όλα τα πρόσωπα της οικογένειας τα οποία περιλαµβάνει
18

.  

Περαιτέρω µε την απόφαση ΑΠ 2055/2019  νοµολογήθηκε ότι για τα πρόσωπα που 

καλύπτονται και από τις δύο διατάξεις, και ειδικότερα για τους συζύγους, 

εφαρµόζεται το άρθρο 312 ΠΚ ως ειδικότερη διάταξη λόγω του ότι στην παρ.2 

αναφέρεται στα περιοριστικά αναφερόµενα πρόσωπα του συζύγου και του 

συντρόφου. Από την άλλη πλευρά, για τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας που 

ανήκουν στην διευρυµένη έννοια της οικογένειας του Ν.3500/2006 αλλά δεν 

καλύπτονται ρυθµιστικά από το 312 ΠΚ, είτε επειδή δεν βρίσκονται στην 

απαιτούµενη σχέση (επιμέλεια ή προστασία) µε το δράστη είτε επειδή δεν προκύπτει 

η αδυναµία τους, όταν αυτό απαιτείται, εφαρµόζεται το άρθρο 6 του Ν. 3500/2006
19

. 

Συνεπώς, προκύπτει η παράλληλη εφαρµογή των δύο ως άνω άρθρων η οποία οδηγεί 

σε αναπόφευκτες αντινοµίες δεδοµένου ότι ο Ν.3500/2006 είναι - στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων που ρυθµίζει - αυστηρότερος από τις νέες διατάξεις του ΠΚ µε 

αποτέλεσµα τα πρόσωπα για τα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 6 να αντιµετωπίζουν 

αυστηρότερη ποινική µεταχείριση έναντι των προσώπων για τα οποία εφαρµόζεται το 

άρθρο 312 ΠΚ. Επί παραδείγματι, σε περίπτωση βαριάς σωµατικής βλάβης που 

ασκήθηκε από τέως σύζυγο, σε βάρος του έτερου τέως συζύγου θα εφαρµοστεί το 

άρθρο 6 του Ν.3500/2006 καθώς οι εν λόγω περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το 

ρυθµιστικό πεδίο του 312 ΠΚ ενώ αν η ίδια πράξη τελεστεί από νυν σύντροφο ή 

σύζυγο εφαρµογή θα έχει το νεότερο 312 ΠΚ. Το παράδοξο ωστόσο είναι ότι το 

άρθρο 6 προβλέπει αυστηρότερες ποινές για την βαριά σωµατική βλάβη έναντι του 

άρθρου 312 ΠΚ και ως εκ τούτου από την παράλληλη εφαρµογή των δύο διατάξεων 

καταλήγουµε στην ανεπιεική λύση να τιµωρείται για ενδοοικογενειακή βαριά 

σωµατική βλάβη βαρύτερα ο τέως σύζυγος για τον οποίον θα εφαρµοστεί ο 
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Ν.3500/2006 σε σχέση µε τον νυν σύζυγο για τον οποίο θα εφαρµοστεί η διάταξη του 

άρθρου 312 ΠΚ
20

. Ένα άλλο παράδειγμα δεικτικότατο των δηµιουργούµενων 

αντινοµιών µας δίδει και η περίπτωση του ενήλικου πατέρα που προκαλεί βαριά 

σωµατική βλάβη στον ενήλικο γιό του µε τον οποίο δεν συνοικεί και ως εκ τούτου 

είναι εφαρµοστέο το αυστηρότερο άρθρο 6 του Ν.3500/2006 ενώ για την περίπτωση 

του πατέρα που προκαλεί βαριά σωµατική βλάβη στον ανάπηρο ενήλικο υιό του, µε 

τον οποίο συνοικεί, και η οποία παρουσιάζει εµφανώς µεγαλύτερη απαξία 

εφαρµοστέα θα είναι η ευµενέστερη διάταξη του 312 ΠΚ καθώς συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της ήτοι η αδυναµία του θύµατος και η διαβίωση υπό 

την προστασία του δράστη. Είναι σαφές λοιπόν ότι µε τη νέα διάταξη ο νοµοθέτης 

επιχείρησε να διορθώσει ορισµένα από τα προβλήµατα που είχαν επισηµανθεί από τη 

θεωρία αναφορικά µε την ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη τουΝ.3500/2006 

ωστόσο η προσπάθεια αυτή έµεινε ηµιτελής και οδήγησε στην δηµιουργία ενός 

νοµοθετικού πλαισίου δύο ταχυτήτων για την ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη που 

δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσµατα. Με το άρθρο 

312 ΠΚ λοιπόν ρυθµίστηκε η ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη µε τρόπο που 

επιχειρήθηκε να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της ορισµένα από τα 

πρόσωπα της οικογένειας καθώς η βούληση του νοµοθέτη ήταν να υπάρχει αυξηµένη 

προστασία όχι για όλα τα µέλη της οικογένειας που υφίστανται βία στους κόλπους 

της αλλά µόνο για τα µέλη που είτε παρουσιάζουν αδυναµία έναντι του δράστη είτε 

είναι κατά τεκµήριο αδύναµα (πχ. ανήλικοι και σύζυγοι). Ωστόσο, επειδή ο 

νοµοθέτης του Ν. 4619/2019 δεν κατήργησε ρητά τον ειδικό ποινικό νόµο αλλά 

περιορίστηκε στο να ρυθµίσει τις περιπτώσεις που έκρινε ότι πρέπει να τύχουν 

αυξηµένης απαξίας τα εν λόγω πρόσωπα συνεχίζουν να καλύπτονται από τις 

διατάξεις του Ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή σωµατική βλάβη με το 

παράδοξο σε κάποιες περιπτώσεις να απειλούνται σε βάρος τους οι αυξηµένες ποινές 

αυτού.  

Αδικήματα που τελέστηκαν προ του Ν.4619/2019 και εφαρμογή της 

ευµενέστερης διάταξης  

Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας για τα πρόσωπα που καλύπτονται και από τις 

δύο διατάξεις και τέλεσαν σωµατική βλάβη πριν την ψήφιση του Ν. 4619/2019 θα 

πρέπει να προσδιοριστεί ποια διάταξη θα πρέπει να τύχει εφαρµογής ως ευµενέστερη. 

Ο προσδιορισμός αυτός θα πρέπει να κρίνεται in concreto. Ειδικότερα: (i) για το 

αδίκηµα ελαφράς σωµατικής βλάβης στο πλαίσιο της οικογένειας η διάταξη του 312 

ΠΚ είναι αυστηρότερη από αυτή του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3500/2006 καθώς 

προβλέπει ότι για την στοιχειοθέτηση του αδικήµατος αρκεί η άπαξ τέλεση του εκ 

µέρους του δράστη χωρίς να πρέπει να συντρέχει το πρόσθετο στοιχείο της συνεχούς 

συµπεριφοράς που προβλέπεται στη διάταξη του Ν.3500/2006, (ii) για τα αδικήµατα 

της απλής και της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης προβλέπεται το ίδιο πλαίσιο ποινής 

και στις δύο διατάξεις, (iii) όσον αφορά, την βαριά σωµατική βλάβη και τα 

βασανιστήρια ευµενέστερη είναι η διάταξη του 312 ΠΚ γιατί  προβλέπει 

επιεικέστερα πλαίσια ποινής, (vi)  στην περίπτωση απλής σωµατικής βλάβης σε 

βάρος εγκύου στο µεν άρθρο 6 παρ. 3 εδαφ 1 του Ν.3500/2006  προβλέπεται 

αυξηµένο κατώτατο όριο φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών ενώ στο άρθρο 312 παρ. 2 

ΠΚ η εν λόγω αξιόποινη ενέργεια αποτελεί επιβαρυντική περίσταση για την απλή 
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 Σγάντζου Β. Η νομική αξιολόγηση των νέων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα για την προστασία των Θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, Crime Times, Τεύχος 13, Ιούλιος 2020, σελ 3 επ. 
 



σωµατική βλάβη σε βάρος αδυνάµου για την οποία απειλείται ποινή τουλάχιστον 

ενός έτους και ως εκ τούτου η διάταξη του άρθρου 312 ΠΚ, που εισάγει επιβαρυντική 

περίσταση είναι ευµενέστερη σε σχέση µε τη διάταξη του Ν.3500/2006 ο οποίος 

θέτει ως κατώτατο όριο φυλάκισης σε κάθε περίπτωση τα δύο έτη, καθώς µε 

εφαρµογή του νέου νόµου ο δράστης µπορεί να τιµωρηθεί και µε  ποινή κατώτερη 

των δύο ετών. Επισημαίνεαι όμως ότι αν το δικαστήριο κρίνει ότι µε βάση τα 

πραγµατικά περιστατικά o δράστης σωµατικής βλάβης πρέπει να τιµωρηθεί έτσι κι 

αλλιώς µε ποινή µεγαλύτερη των δύο ετών αυστηρότερος είναι ο νέος νόµος διότι 

θεσπίζει επιβαρυντική περίσταση επί της επιβληθείσας ποινής και όχι απλώς 

κατώτατο minimum. Αντίθετα, δεν παρουσιάζει ανάλογα ζητήµατα η επικίνδυνη και 

η βαριά σωµατική βλάβη που τελείται σε βάρος εγκύου καθώς στο µεν άρθρο 6 του 

Ν. 3500/2006 δεν προβλέπεται αυξηµένη απαξία για αυτήν την ενέργεια η οποία 

συνιστά το πρώτον στο άρθρο 312 ΠΚ επιβαρυντική περίσταση και ως εκ τούτου 

καθιστά την εν λόγω διάταξη δυσµενέστερη από άποψη ποινικής µεταχείρισης. (v) 

τέλος για την περίπτωση τέλεσης απλής σωµατικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου στο 

µεν άρθρο 6 παρ. 3 εδαφ 2 Ν.3500/2006  προβλέπεται αυξηµένο κατώτατο όριο 

φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών ενώ στο άρθρο 312 παρ. 3 ΠΚ η εν λόγω πράξη 

συνιστά αυτοτελές αδίκηµα µε επαπειλούµενη ποινή τουλάχιστον ενός έτους το 

οποίο θα συρρέει µε την απλή σωµατική βλάβη. Είναι πρόδηλο λοιπόν πως η διάταξη 

του άρθρου 312 ΠΚ είναι ευµενέστερη για το δράστη συγκριτικά µε τη διάταξη του 

Ν.3500/2006, όπου επιβάλλει σε κάθε περίπτωση κατώτατη ποινή δύο ετών, διότι µε 

την νέα διάταξη θα εφαρµοστούν οι κανόνες σχηµατισµού συνολικής ποινής για τα 

συρρέονται αδικήµατα και ως εκ τούτου ο δράστης µπορεί να τιµωρηθεί µε ποινή 

κατώτερη των δύο ετών. Για τις περιπτώσεις, αντίθετα, της επικίνδυνης και της 

βαριάς σωµατικής βλάβης ενώπιον ανηλίκου δυσµενέστερη είναι η νέα διάταξη που 

θεσπίζει το πρώτον αυτοτελές αδίκηµα για τις εν λόγω ενέργειες την ίδια στιγµή που 

το άρθρο 6 δεν περιέχει κάποια ειδική ρύθµιση αυξηµένης απαξιολόγησης γι αυτές. 

Συμπερασματικά λοιπόν  η διάταξη του άρθρου 312 ΠΚ περιέχει µερικώς 

επιεικέστερα και µερικώς αυστηρότερα πλαίσια ποινής συγκριτικά µε το άρθρο 6 του 

Ν.3500/2006 για τα πρόσωπα που καλύπτονται ρυθµιστικά και από τις δύο διατάξεις. 

Οι ανωτέρω προβληµατισµοί που αφορούν την εφαρµογή των νέων διατάξεων σε 

περιπτώσεις εκκρεµοδικίας κρίθηκαν νομολογιακά με τις αποφάσεις ΑΠ 586/2020, 

Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΝΟΜΟΣ(780692)καιΑΠ2055/2019http://www.areiospagos.gr/nom

ologia/apofaseis_DISPLAY.apο. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Ο «ανήλικος», που λόγω μη ολοκλήρωσης της προσωπικότητας του τελεί υπό 

την επιμέλεια των δύο ή κατά περίπτωση ενός εκ των γονέων, το «αδύναμο» άτομο, 

που λόγω της αδυναμίας του δεν μπορεί να υπερασπισθεί τον εαυτό του, «ο σύζυγος 

κατά τη διάρκεια του γάμου» και «ο σύντροφος κατά τη διάρκεια της συμβίωσης», 

που λόγω της συνυπάρξεως αποτελούν a priori μια ιδιάζουσα κατάσταση καθώς και 

«η έγκυος», που τελεί σε ενδιαφέρουσα κατάσταση έτυχαν υψηλής προστασίας από 

το νομοθέτη του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019), ο οποίος ενέταξε στο σώμα 

του ΠΚ μία ξεχωριστή πράξη - αυτή του άρθρου 312 - για τις σωματικές βλάβες σε 

βάρος αυτών των προσώπων καθώς και μια ξεχωριστή πράξη αυτή του άρθρου 333 

παρ. 2 για την απειλή σε βάρος των ίδιων προσώπων. Λόγω της τελούσας σε ισχύ 

διάταξης του άρθρου 6 του Ν.3500/2006 δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι υφίσταται 

σύγκρουση των δύο νομοθετημάτων. Κατά την άποψη της γράφουσας δεν προκύπτει 



τέτοιο ζήτημα καθόσον η διάταξη του άρθρου 312 του ΠΚ αποτελεί ειδική διάταξη
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έναντι της διάταξης του άρθρου 6 του Ν.3500/2006 και εφόσον πληρούνται τα 

στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των αδικημάτων που τυποποιούν θα τύχουν 

εφαρμογής. Επιπλέον η ανωτέρω θέση συνεπάγεται τον αποκλεισμό της δυνατότητας 

εφαρμογής της ποινικής διαμεσολάβησης (δικονομική διάταξη) στις περιπτώσεις 

εφαρμογής του άρθρου 312 ΠΚ, παρότι έχει διατυπωθεί η αντίθετη άποψη
22

καθώς η 

ευνοϊκή μεταχείριση του δράστη - με την έννοια της δυνατότητας να του δοθεί 

«δεύτερη ευκαιρία» να αποβάλει τη βίαιη συμπεριφορά έναντι του παθόντος 

προσώπου της οικογενείας του - προβλέπεται από τον ειδικό ποινικό νόμο 

αποκλειστικά για τις πράξεις που ποινικοποιεί εκείνος. Τέλος με την παρ. 2 του 

άρθρου 312 ΠΚ, ορίζεται ότι η πράξη τιμωρείται όταν τελείται σε βάρος συζύγου 

κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης 

και ως εκ τούτου αποκλείεται η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 312 ΠΚ σε 

πρώην συζύγους, σε πρώην συντρόφους και σε μόνιμους συντρόφους που δεν 

συμβιούν, όπως προβλέπεται πλέον στο Ν.3500/2006 μετά την τροποποίηση του 

άρθρου 1 με το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 Ν.4531/2018, επισημαίνοντας πως το άρθρο 312 

περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του, καθώς ακόμη και στην προγενέστερη του 

Ν.4531/2018 μορφή του Ν. 3500/2006, προστατευόταν τουλάχιστον οι πρώην 

σύζυγοι. Τα όσα ανωτέρω παρατέθηκαν αποτελούν μια προσέγγιση, που 

επιχειρήθηκε μετά από τον παραλληλισμό των δύο διατάξεων καθώς και την μελέτη 

των διατυπωθέντων θέσεων επί του θέματος. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 

έχει να εισφέρει πολλά αναφορικά με την εφαρμογή των δύο επίμαχων διατάξεων, 

ήτοι του άρθρο 6 Ν.3500/2006 και άρθρου 312 ΠΚ (Ν.4619/2019). 
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 ΑΠ 180/1990, ΠΧρον 1990/1002, Π/ΝΗ 1990/1372 
22 Χαράλαμπος Θ. Σεβαστίδης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ: Σχέση (νέου) άρθρου 312 

ΠΚ και Ν. 3500/2006 (ενδοοικογενειακή βία). Οι νέες διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 312 ΠΚ καλύπτουν 

ορισμένες μορφές εμφάνισης της ενδοοικογενειακής βίας. Ενόψει και του σκοπού της νέας αυτής διάταξης, όπως 

αποτυπώθηκε και στην Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΠΚ, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι το νέο άρθρο 312 ΠΚ 

υπερισχύει των διατάξεων του Ν. 3500/20006, ο οποίος εφαρμόζεται μόνο για όσα θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας δεν καλύπτονται από το άρθρο 312 ΠΚ ή για όσες συμπεριφορές δεν ρυθμίζονται στο άρθρο 312 ΠΚ. Σε 

σχέση με τις δικονομικές διατάξεις του Ν. 3500/2006 θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι εφαρμόζονται για όλες τις 

εγκληματικές πράξεις που περιγράφονται στο Ν. 3500/2006, ακόμα και αν για κάποιες από αυτές η ποινική 

κύρωση είναι εκείνη του άρθρου 312 ΠΚ. 


