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1. Πρόλογος
1.1. Περί βασανιστηρίων 
Η χρήση βασανιστηρίων ανα-

τρέχει στην αρχαιότητα και αποτε-
λεί ουσιαστικά µια ιστορία χωρίς 
αρχή, όσο υπάρχουν άνθρωποι. H 
χρησιµοποίησή τους είτε ως ποινή, 
είτε ως µέσο απόσπασης οµολογίας, 
κατάθεσης ή δήλωσης είτε ως µέσο 
εκφοβισµού ή γενικού σωφρονι-
σµού και εν γένει η εκµετάλλευση 

του ανθρώπινου πόνου ως µέσου για την κάµψη της θέλη-
σής των άλλων ανθρώπων για διάφορους σκοπούς είναι πα-
νάρχαια. Συνοπτικά θα µπορούσε κανείς να κάνει λόγο για 
τέσσερις κύριες ιστορικές φάσεις στην νοµική αντιµετώπιση 
των βασανιστηρίων:

Α) Την περίοδο της άτυπης ανοχής των βασανιστηρίων 
όπου οι βασανισµοί αποτελούσαν συνήθη πρακτική των κρα-
τούντων 

Β) Την περίοδο των νόµιµων βασανιστηρίων όπου τα βα-
σανιστήρια εν µέρει επιτρέπονταν σε ορισµένες περιπτώσεις, 
κατά ορισµένων προσώπων και για ορισµένους σκοπούς. Κα-
τά την περίοδο αυτή αξίζει να αναφερθεί ότι τα βασανιστήρια 
αποσκοπούσαν και στην απόσπαση της οµολογίας του κατη-
γορουµένου η οποία θεωρείτο, κατά το εξεταστικό δικονοµι-
κό σύστηµα ως η βασίλισσα των αποδείξεων

Γ) Την περίοδο της απλής απαγόρευσής των βασανιστηρί-
ων όπου τα περισσότερα συντάγµατα περιέχουν απαγόρευση 
των βασανιστηρίων και οι περισσότερες εθνικές έννοµες τά-
ξεις περιέχουν νοµικές διατάξεις κατά των βασανιστηρίων

∆) Την περίοδο του ενεργού αγώνα εναντίον των βασανι-
στηρίων που αυτός λαµβάνει χώρα σε εθνικό και σε διεθνές 
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επίπεδο µε την εγκληµατοποίηση των βασανιστηρίων ως ιδι-
ώνυµων εγκληµάτων, τη δυνατότητα ατοµικής προσφυγής 
λόγω παραβίασης του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α και το σύστηµα 
ελέγχων από οργανώσεις όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία και η Ευ-
ρωπαϊκή Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων. 

Όµως, η άσκηση βασανιστηρίων εκτός από µια ιστορία χω-
ρίς αρχή φαίνεται να µην έχει και τέλος αφού σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις οι βασανισµοί συνεχίζουν να λαµβάνουν χώ-
ρα και σήµερα. Μάλιστα την περίοδο του ενεργού αγώνα ενα-
ντίον των βασανιστηρίων συνοδεύει το τελευταίο διάστηµα 
(αν δεν την έχει ήδη διαδεχτεί) η περίοδος του έντονου – και 
επίσηµου πλέον – προβληµατισµού σχετικά µε το αν η άσκη-
ση βασανισµών θα µπορούσε να φανεί ξανά χρήσιµη και ανε-
κτή ταυτόχρονα από την έννοµη τάξη για την αντιµετώπιση 
των «ακραίων» απειλών κατά της κοινωνίας και της φυσικής 
ακεραιότητας των πολιτών της που έχουν ανακύψει κυρίως 
από την απειλή της τροµοκρατίας. 

Το δίληµµα είναι σαφές: αποτελεσµατική αντιµετώπιση (ή 
σωστότερα προσπάθεια αποτελεσµατικής αντιµετώπισης) 
µειζόνων κινδύνων µε έκπτωση σε ατοµικές ελευθερίες και 
θεµελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου ή απόλυτη διασφάλι-
ση αυτών µε κάθε τίµηµα και ανεξαρτήτως («αδιαφορώντας») 
για οποιαδήποτε εξωτερική µεταβολή στο περιβάλλον; 

Η κάθε επιλογή (που αποτελεί ζήτηµα ιεράρχησης περισ-
σότερο παρά εκ νέου στάθµισης και για το ποινικό δίκαιο η 
ιεράρχηση αυτή είναι δεδοµένη), συνεπάγεται αναπόφευκτα 
και τις παρενέργειές της, έτσι ώστε να µην µπορεί να γίνει λό-
γος για την ανεύρεση µιας νέας «χρυσής» ισορροπίας µεταξύ 
ασφάλειας και ελευθερίας αλλά ουσιαστικά για την ανάγκη 
µια ενσυνείδητης επιλογής προβαδίσµατος της µίας εκ της 
άλλης, στην οποία επιλογή το ενσυνείδητο θα περιλαµβάνει 
απόλυτα και την αποδοχή του αντίστοιχου τιµήµατος.
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2. Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣ∆Α)

2.1. Εισαγωγικά 
Η ΕΣ∆Α ορίζει στο άρθρο 3 αυτής: «Ουδείς επιτρέπεται να 

υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή µεταχείριση απάν-
θρωπες ή εξευτελιστικές». ∆ατυπώνοντας µια απαγόρευση που 
δεν αφήνει περιθώρια για προϋποθέσεις, αιρέσεις και εξαιρέσεις, 
όντας απόλυτη στη λακωνικότητά της. Εξαιρείται µάλιστα ρη-
τά το παραπάνω άρθρο από την εφαρµογή του άρθρου 15 της 
ΕΣ∆Α που ορίζει ότι «σε περίπτωση πολέµου ή έτερου δηµόσιου 
κινδύνου απειλούντος τη ζωή του έθνους έκαστο Υψηλό Συµ-
βαλλόµενο µέρος δύναται να λάβει µέτρα κατά παράβαση των 
υπό της παρούσας Συµβάσεως προβλεπόµενων υποχρεώσεων 
στο απαιτούµενο από την κατάσταση απολύτως αναγκαίο όριο 
και µε τον όρο ότι τα µέτρα αυτά δεν αντιτίθενται στις άλλες 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο». 

Η ρητώς επαναλαµβανόµενη στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) κρίση 
του ότι «το άρθρο 3 εκφράζει µια από τις πιο θεµελιώδεις αρ-
χές της δηµοκρατικής κοινωνίας» (παρέκκλιση από την οποία, 
συνεπώς, δεν δικαιολογείται στο όνοµα οποιασδήποτε σκοπι-
µότητας ή ιεράρχησης) αλλά και η διασταλτική ερµηνεία που 
επιφυλάσσει στο άρθρο αυτό, εντάσσοντας ολοένα και περισσό-
τερες πρακτικές στο προστατευτικό του πλαίσιο, φανερώνουν 
και εν τοις πράγµασι την κεφαλαιώδη σηµασία του άρθρου 3 
ΕΣ∆Α στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. 

2.2. Ερµηνεία άρθρου 3 από το Ε∆∆Α 
Από τη διάρθρωσή του άρθρου προκύπτει ότι υπάρχει µια 

διαφοροποίηση που συνιστά ταυτόχρονα και κλιµάκωση του 
είδους της απαγορευµένης συµπεριφοράς σε εξευτελιστική µε-

ταχείριση – ποινή, απάνθρωπη µεταχείριση – ποινή και βα-
σανιστήρια. 

Προκειµένου µια συµπεριφορά καταρχάς να εµπίπτει στην 
απαγόρευση του άρθρου 3 ΕΣ∆Α, θα πρέπει να χαρακτηρί-
ζεται από ένα «ελάχιστο όριο σοβαρότητας – βαρύτητας», 
το οποίο διασφαλίζει ουσιαστικά ότι το Ε∆∆Α δεν θα απα-
σχοληθεί µε ασήµαντα παράπονα που εν πάσει περιπτώσει 
δεν επιφέρουν αρκούντως σοβαρό πόνο ή εξευτελισµό του 
θύµατος. Είναι ανάγκη στο σηµείο αυτό να γίνει µια πρώ-
τη αναφορά στον τρόπο ερµηνείας της Σύµβασης από το 
Ε∆∆Α, ο οποίος χαρακτηρίζεται από µια δυναµική και την 
τάση να αντιµετωπίζεται κάθε περίπτωση in concreto βάσει 
των εκάστοτε πραγµατικών περιστατικών και όχι στατικά. 
Έτσι, η αόριστη έννοια του «ελάχιστου ορίου σοβαρότητας 
– βαρύτητας» για την οποία έγινε λόγος και η οποία αποτε-
λεί το κατώφλι για να χαρακτηριστεί µια συµπεριφορά ως 
εµπίπτουσα στην απαγόρευση του άρθρου 3, θα καθορίζε-
ται ανάλογα µε τα πραγµατικά περιστατικά της υπό κρίση 
υπόθεσης χωρίς εποµένως να αποκλείεται µία συµπεριφορά 
που στο παρελθόν είχε κριθεί ότι δεν ξεπερνάει καν το παρα-
πάνω όριο σοβαρότητας και δεν µπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως απάνθρωπη ή εξευτελιστική, να χαρακτηριστεί έτσι στο 
µέλλον. Γενικότερα η Νοµολογία του Ε∆∆Α δεν αποτελεί 
σε καµία περίπτωση θέσφατο και αµετακίνητη θέση που να 
ενδείκνυται για την βέβαιη πρόβλεψη µελλοντικών ετυµη-
γοριών του.

2.2.1. Βασανιστήρια
Τα βασανιστήρια αποτελούν τη σοβαρότερη από τις µορ-

φές κακο-µεταχείρισης που προβλέπει το άρθρο 3 της ΕΣ∆Α 
(έχοντας δώσει άλλωστε και το όνοµά τους στον τίτλο του 
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σχετικού άρθρου: «απαγόρευση βασανιστηρίων») φέροντας 
αναµφισβήτητα και το βαρύτερο ηθικό στίγµα για το Κράτος 
που θα καταδικαστεί για τέλεση βασανιστηρίων σε βάρος κά-
ποιου πολίτη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι σαφής και ο 
διαχωρισµός έναντι των άλλων δύο µορφών κακοµεταχείρισης 
(απάνθρωπη µεταχείριση – ποινή, εξευτελιστική µεταχείριση 
– ποινή), έτσι ώστε να υπάρχει η κλιµάκωση που αξιώνει η 
διάρθρωση του άρθρου της ΕΣ∆Α. Το Ε∆∆Α έχει κρίνει ότι το 
ειδικό στίγµα των βασανιστηρίων συντρέχει µόνο στην περί-
πτωση της σκόπιµης (ηθεληµένης) απάνθρωπης µεταχείρισης 
που προκαλεί πολύ σοβαρό και βάναυσο πόνο. Οι λοιπές περι-
πτώσεις εποµένως συνιστούν ηπιότερες µορφές απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής µεταχείρισης – ποινής. Όσον αφορά, αφ’ ενός, 
το σκόπιµο της κακο-µεταχείρισης, υπογραµµίζεται η σηµασία 
που λαµβάνει για την κατάφαση των βασανιστηρίων η έννοια 
της επίσηµης ανοχής αυτών ή αλλιώς της διοικητικής πρακτι-
κής. Όσον αφορά, αφ’ ετέρου, επιµέρους πρακτικές κακο-µε-
ταχείρισης που συνιστούν βασανιστήρια, κρίνεται πάντα ad 
hoc από το Ε∆∆Α βάσει του είδους της συµπεριφοράς που έχει 
λάβει χώρα και των συνεπειών της στο θύµα.

2.2.2. Απάνθρωπη – Εξευτελιστική Μεταχείριση και Ποινή
Από τη Νοµολογία του Ε∆∆Α φαίνεται ότι µια συµπεριφορά 

κακο-µεταχείρισης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του χα-
ρακτηρισµού ως «βασανιστηρίου», συνήθως ορίζεται ως απάν-
θρωπη ή εξευτελιστική, αρκεί βέβαια να χαρακτηρίζεται από 
ένα όριο σοβαρότητας – βαρύτητας, όπως προαναφέρθηκε. 

Συνεπώς διάφορες πρακτικές, που δεν είναι απαραίτητο να 
γίνονται ηθεληµένα (σε αντίθεση µε τα βασανιστήρια), έχουν 
κριθεί κατά καιρούς ότι συνιστούν απάνθρωπη ή εξευτελιστι-
κή µεταχείριση του θύµατος, µε σηµαντικότερες µεταξύ άλ-
λων την κακο-µεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησης, τα 
µεµονωµένα χτυπήµατα από αστυνοµικούς όταν συµβαίνουν 
για µικρό χρονικό διάστηµα αυξηµένης έντασης και δεν υπάρ-
χει σκοπός να εξαναγκαστεί το θύµα σε οµολογία της συνθήκες 
κράτησης εν γένει και ειδικότερα την αποµόνωση.

Πρέπει να τονιστεί βέβαια εδώ ότι το Ε∆∆Α, σε αντίθεση µε 
την απόλυτη στάση που τηρεί έναντι των βασανιστηρίων, δεν 
είναι αδιάφορο σε ειδικές περιστάσεις που πιθανόν να δικαιολο-
γούν µια πιο σκληρή αντιµετώπιση κρατουµένων - εγκληµα-
τιών αλλά λαµβάνει υπ’ όψη του και σταθµίζει όλες τις περι-
στάσεις αυτές πριν καταλήξει στην ετυµηγορία του. 

2.2.3. Στάθµιση της τροµοκρατικής απειλής από το Ε∆∆Α 
Το Ε∆∆Α τόνισε µε έµφαση και σ’ αυτή την περίπτωση την 

απόλυτη φύση της απαγόρευσης του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α. 
∆ήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση των τεράστιων δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν τα κράτη, στην τωρινή εποχή, για την προ-
στασία των κοινωνιών τους από την τροµοκρατική βία όµως 
ακόµη και στις πλέον δύσκολες περιστάσεις, όπως ο αγώνας 
κατά της τροµοκρατίας και το οργανωµένο έγκληµα, η Σύµβα-
ση απαγορεύει µε απόλυτους όρους τα βασανιστήρια και την 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή ποινή, ανεξάρτητα 
από τη συµπεριφορά του θύµατος. 

3. Ελληνική Νοµοθεσία
3.1. Άρθρα 137 Α – ∆ ΠΚ
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Η βασική ρύθµιση του ελληνικού δικαίου για τα βασανι-
στήρια εισήχθη µε τον Ν.1500/1984 και την προσθήκη στον 
Ποινικό Κώδικα των άρθρων 137Α-∆. 

Και προηγουµένως όµως, η απαγόρευση της άσκησης βασα-
νιστηρίων ήταν αυτονόητη για την ελληνική έννοµη τάξη 
πηγάζοντας απευθείας από το Σύνταγµα του 1975 το οποίο 
ορίζει τόσο στο άρθρο 2 ότι «ο σεβασµός και η προστασία της 
αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση 
της Πολιτείας» όσο και στο ειδικότερο άρθρο 7 παρ. 2 ότι «τα 
βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας 
ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρού-
νται όπως νόµος ορίζει» ενώ το προστατευτικό πλαίσιο συ-
µπληρωνόταν από τα άρθρα 239 και 308 επ. ΠΚ περί κατά-
χρησης εξουσίας και σωµατικών βλαβών αντίστοιχα καθώς 
και µε τις διεθνείς Συµβάσεις που είχε υπογράψει η Ελλάδα. 

∆εν έλειψαν µάλιστα αυτοί που ισχυρίστηκαν ότι το νοµο-
θετικό καθεστώς πριν τον Ν.1500/1984 αντιµετώπιζε τόσο 
ευρέως το ζήτηµα των βασανιστηρίων ώστε εξέλιπε σε µε-
γάλο βαθµό η δικαιολογητική βάση για την εισαγωγή των 
νέων –τότε – εντελώς ειδικών διατάξεων Φαίνεται ότι εκτός 
από την συνταγµατική επιταγή, έρεισµα για τις διατάξεις 
αυτές αποτέλεσε κυρίως η ιδιαίτερη ευαισθησία της ελληνι-
κής κοινής γνώµης απέναντι στα φαινόµενα βασανισµών και 
κακοµεταχείρισης που προηγήθηκαν κατά την περίοδο της 
δικτατορίας και η διάθεση ρητού υπέρ-τονισµού ότι η απο-
στασιοποίηση και καταδίκη των προηγούµενων πρακτικών 
είναι διακριτικό γνώρισµα της νέας – τότε πάλι – ∆ηµοκρατί-
ας, ως πολίτευµα. 

Στον ίδιο λόγο, ειρήσθω εν παρόδω, αποδίδουν πολλοί και 
την (µάλλον συµβολική αλλά προβληµατική από δογµατικής 
πλευράς) ένταξη των διατάξεων κατά των βασανιστηρίων στο 
πρώτο κεφάλαιο του ειδικού µέρους του Ποινικού Κώδικα 
που τιτλοφορείται «Προσβολές του Πολιτεύµατος», υποστη-
ρίζοντας, αντίθετα, ότι το προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό δεν 
παύει να είναι η ατοµική υπόσταση του πολίτη και όχι η πολι-
τειακή εξουσία ή η συµµετοχή του πολίτη στο κράτος.

Όπως ξεκινά και η ίδια η διάταξη του 137Α ΠΚ, το υπο-
κείµενο του εγκλήµατος προσδιορίζεται ως: «υπάλληλος ή 
στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή 
η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών 
παραπτωµάτων ή εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιµέλεια 
κρατουµένων…» καθώς και «υπάλληλος ή στρατιωτικός που 
µε εντολή των προϊσταµένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται 
τέτοια καθήκοντα».

Η αναφορά της διάταξης σε στρατιωτικό είναι περιττή (και 
ενδεικτική όµως ταυτόχρονα της περιρέουσας ατµόσφαιρας 
που περιγράφηκε), αφού δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι στρατι-
ωτικοί εµπίπτουν ούτως ή άλλως στην έννοια του «υπαλλή-
λου» κατά το άρθρο 13 παρ. α΄ ΠΚ. 

Πρόκειται εποµένως για ένα γνήσιο ιδιαίτερο έγκληµα, υπο-
κείµενο του οποίου δεν µπορεί παρά να είναι κρατικοί υπάλ-
ληλοι οι οποίοι είτε έχουν τα συγκεκριµένα καθήκοντα που 
ορίζονται στη διάταξη είτε σφετερίζονται αυτά.

Ιδιαίτερη πρακτική σηµασία έχει η πρόβλεψη ότι στο 137Α 
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ΠΚ εµπίπτει και ο υπάλληλος που σφετερίζεται (µε εντολή των 
προϊσταµένων του ή αυτουβούλως) τα καθήκοντα ανάκρισης 
και δίωξης αξιόποινων πράξεων σε ό, τι αφορά τη σχέση του 
137Α ΠΚ µε τη συγγενή διάταξη του 239 ΠΚ περί κατάχρη-
σης εξουσίας της οποίας υποκείµενο µπορεί να καταστεί µόνο ο 
υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται τυπικά η δίωξη 
και ανάκριση αξιόποινων πράξεων. Σε ό, τι αφορά την εγκλη-
µατική συµπεριφορά, αυτή συνίσταται στην υποβολή των προ-
σώπων που βρίσκονται υπό την εξουσία των ως άνω κρατικών 
υπαλλήλων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε «βασα-
νιστήρια», τα οποία ορίζονται στην παρ. 2 ως:

«κάθε µεθοδευµένη πρόκληση έντονου σωµατικού πόνου ή 
σωµατικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού 
πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη καθώς και κά-
θε παράνοµη χρησιµοποίηση χηµικών, ναρκωτικών ή άλλων 
φυσικών ή τεχνικών µέσων µε σκοπό να κάµψουν τη βούληση 
του θύµατος».

 Ως προς την έννοια του όρου «µεθοδευµένη», η κρατούσα 
άποψη και νοµολογία θεωρεί την πρόκληση σωµατικού πόνου 
ως µεθοδευµένη όταν αυτή έχει επανάληψη και διάρκεια. Ως εκ 
τούτου η πρόκληση στιγµιαίου πόνου, ανεξαρτήτως της εντά-
σεώς του, όπως για παράδειγµα οι περισσότερες σωµατικές κα-
κώσεις που επιφέρονται από τα κρατικά όργανα σε έναν πολίτη 
κατά τη στιγµή της σύλληψής ή της µεταγωγής του, δεν υπά-
γονται εδώ αλλά τιµωρούνται βάσει των κοινών διατάξεων περί 
σωµατικών βλαβών, εξυβρίσεως και κατάχρησης εξουσίας. 

 Η παρ. 3 του άρθρου 137Α ΠΚ προβλέπει άλλους τρόπους 
προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πλην των όσων χαρα-
κτηρίστηκαν ως βασανιστήρια, οι οποίοι είναι:

«Σωµατική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνοµης 
σωµατικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβο-
λή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». 

και τιµωρούνται εφόσον έχουν λάβει χώρα από τα υποκείµενα 
και για τους σκοπούς που αναφέρονται και στα βασανιστήρια 
και δεν τιµωρούνται βαρύτερα από κάποια άλλη διάταξη. Εν-
δεικτικά τρεις περιπτώσεις προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο είναι:
«α) η χρησιµοποίηση ανιχνευτή αλήθειας, β) η παρατεταµένη 
αποµόνωση, γ) η σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας».

Η νοµοτεχνική αυτή µέθοδος, να προβλεφθούν δηλαδή ειδικά 
τα βασανιστήρια µε στενή έννοια και ξεχωριστά οι ανάλογες µε 
αυτά συµπεριφορές, που συνιστούν βέβαια βασανιστήρια µε ευ-
ρύτερη έννοια, ήταν συνταγµατικά επιβεβληµένη, κατά το άρ-
θρο 7 παρ.2 Σ γιατί ακριβώς το Σύνταγµα καθορίζει ότι πρέπει 
να χαρακτηριστούν µε νόµο ως αξιόποινα τα βασανιστήρια και 
στη συνέχεια οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας ή 
άσκηση ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώ-
πινης αξιοπρέπειας (Εισηγ. Έκθεση νόµου 1500/1984) 

Τέλος, η παρ. 4 του άρθρου 137Α ΠΚ ορίζει, σε µία αµφιβόλου 
χρησιµότητας διάταξη, δεδοµένης της υπάρξεως του άρθρου 20 
ΠΚ ως γενικού λόγου άρσεως του αδίκου, 
ότι:

«∆εν υπάγονται στην έννοια του άρθρου 
αυτού πράξεις ή συνέπειες συµφυείς προς 

τη νόµιµη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόµιµου περιορισµού 
της ελευθερίας ή προς άλλο νόµιµο µέτρο δικονοµικού κα-
ταναγκασµού».

Ως προς τις απειλούµενες ποινές των βασικών εγκληµά-
των, ο υπαίτιος βασανιστηρίων της παρ. 1 τιµωρείται µε 
κάθειρξη και ο υπαίτιος άλλων προσβολών της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας της παρ. 3 µε φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών. 

Το άρθρο 137Β ΠΚ προβλέπει διακεκριµένες περιπτώσεις 
των εγκληµάτων του 137 Α ΠΚ, που τιµωρούνται είτε µε 
κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών αν αφορούν τις πράξεις της 
παρ. 1 είτε µε κάθειρξη έως 10 ετών αν αφορούν τις πράξεις 
της παρ. 3, εφόσον:
«α) χρησιµοποιούνται µέσα ή τρόποι συστηµατικού βασανι-
σµού ιδίως χτυπήµατα στα πέλµατα του θύµατος (φάλαγγα), 
ηλεκτροσόκ, εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες ουσίες
β) έχουν ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη του θύ-
µατος 
γ) ο δράστης τελεί τις πράξεις κατά συνήθεια ή κρίνεται από 
τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος
δ) ο υπαίτιος ως προϊστάµενος έδωσε την εντολή τέλεσης 
της πράξης».

Ενδιαφέρον από τις διακεκριµένες περιπτώσεις έχει η ιδιό-
µορφη περίπτωση ηθικής αυτουργίας που προβλέπει το εδά-
φιο (δ). Η ιδιοµορφία της έγκειται στην «εντολή τέλεσης της 
πράξης» από τον προϊστάµενο σε σχέση µε την «πρόκληση 
απόφασης» στην ηθική αυτουργία αλλά και στο γεγονός ότι 
ο ηθικός αυτουργός εδώ τιµωρείται βαρύτερα από τον φυσι-
κό αυτουργό. Λαµβανοµένου όµως υπ’ όψη του τρόπου λει-
τουργίας των δηµόσιων, πολιτικών και στρατιωτικών υπη-
ρεσιών, ο νοµοθέτης προσέδωσε µεγαλύτερη εγκληµατική 
απαξία στην εντολή ακόµα και από εκείνη του εκτελεστικού 
οργάνου που δρώντας κατ’ εντολή του προϊσταµένου του 
προέβη ως φυσικός αυτουργός σε πράξη βασανιστηρίων. 

Ιδιαιτέρως βαριές είναι και οι παρεπόµενες ποινές που προ-
βλέπει το 137Γ ΠΚ σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις 
των άρθρων 137Α και 137Β και ειδικότερα απειλείται:

«αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, 
διαρκή σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, δεκαε-
τή τουλάχιστον σε περίπτωση κάθειρξης και πενταετή του-
λάχιστον σε περίπτωση φυλάκισης, εφόσον άλλη διάταξη 
δεν προβλέπει βαρύτερη αποστέρηση. Επίσης συνεπάγεται 
ανικανότητα απόκτησης των ιδιοτήτων που προβλέπονται 
στην περίπτωση 1 του άρθρου 63, διαρκή σε περίπτωση κα-
ταδίκης σε κάθειρξη και δεκαετή σε περίπτωση καταδίκης 
σε φυλάκιση». 

Βασικό χαρακτηριστικό των διατάξεων κατά των βασα-
νιστηρίων και το οποίο επαναφέρει το ζήτηµα της φύσης 
του εν λόγω εγκλήµατος είναι οι αυστηρότατες – κύριες και 
παρεπόµενες – ποινές που προβλέπονται. Εξ αυτών (και ιδι-
αιτέρως εκ του συµβολισµού που πηγάζει από τις παρεπόµε-
νες ποινές) προκύπτει η βούληση του νοµοθέτη να προσδώ-

σει ιδιαίτερη απαξία στον δράστη των 
εγκληµάτων αυτών και να τον εντάξει 
στην κατηγορία όσων προσβάλλουν 
και επιβουλεύονται το δηµοκρατικό 



πολίτευµα. ∆εν είναι τόσο η συµπεριφορά του µεµονωµένου 
δράστη per se η οποία δύναται να θεωρηθεί ως προσβάλλουσα 
το πολίτευµα, όσο οι βαθύτερες και µακροχρόνιες συνέπειες 
αυτής στην πίστη των πολιτών για τη δηµοκρατική λειτουρ-
γία του κράτους και κατά συνέπεια των «προστηθέντων» 
αυτού κρατικών οργάνων και υπαλλήλων. 

3.2. Κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσης του αδίκου των 
βασανιστηρίων

Το γράµµα του νόµου δεν αφήνει περιθώρια για στάθµιση ή 
για ύπαρξη εξαιρετικών καταστάσεων και συνθηκών ορίζο-
ντας στο άρθρο 137∆ παρ. 1 ΠΚ ότι:

«Κατάσταση ανάγκης ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρα-
κτήρα των πράξεων των άρθρων 137Α και 137Β». 

παρεκκλίνοντας έτσι από το άρθρο 25 ΠΚ που ορίζει την 
κατάσταση ανάγκης ως γενικό λόγο άρσεως του αδίκου 
 Η βούληση του νοµοθέτη ήταν να αποκλειστεί η δυνατό-
τητα του δράστη βασανιστηρίων να επικαλείται λόγους γε-
νικότερου κρατικού συµφέροντος για να δικαιολογήσει τις 
αποτρόπαιες πράξεις του και κατά συνέπεια να δηµιουργηθεί 
αίσθηµα βαθειάς ασφάλειας στους πολίτες. Χαρακτηριστική 
άλλωστε είναι και η δήλωση του αρµοδίου, κατά την εισαγω-
γή του Ν. 1500/1984, υπουργού, σύµφωνα µε την οποία «το-
νίζεται ο βαθύτατα δηµοκρατικός χαρακτήρας που πρέπει 
να έχει η άσκηση της κρατικής εξουσίας και ότι δεν υπάρχει 
ούτε κατάσταση ανάγκης, ούτε καµία δικαιολογία, ούτε κα-
µία περίσταση, ούτε καµία σκοπιµότητα που να επιτρέπει να 
διαστραφεί η κρατική εξουσία και να µετατραπεί σε µέθοδο 
βασανισµών». Αναµφισβήτητα η διάταξη αυτή συνιστά µια 
εκ των προτέρων στάθµιση του Έλληνα νοµοθέτη, η οποία 
κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι τη δεδοµένη χρονική στιγ-
µή σε διεθνές επίπεδο.

3.3. Άµυνα ως λόγος άρσης του αδίκου των βασανιστηρί-
ων  

Ζήτηµα γεννήθηκε κατά πόσο θα µπορούσε να στοιχει-
οθετηθεί η άµυνα ως λόγος άρσης του αδίκου των βασανι-
σµών. Ο προβληµατισµός εντάθηκε µε αφορµή την υπόθεση 
Daschner (Γερµανία) στην οποία ένας αξιωµατικός Αστυνο-
µικός ∆ιευθυντής απείλησε τον συλληφθέντα απαγωγέα µε 
πρόκληση πόνου προκειµένου αυτός να του αποκαλύψει τον 
τόπο κράτησης του ανηλίκου οµήρου ο οποίος θα υπόκειτο, 
εάν δεν βρισκόταν, βέβαιη και άγρια θανάτωση. 

Υποστηρίχτηκε εν προκειµένω ότι υφίσταται παρούσα και 
άδικη επίθεση που δικαιολογεί την αναγκαία αµυντική πράξη 
εκ µέρους του αστυνοµικού, ότι δηλαδή συντρέχουν οι προ-
ϋποθέσεις της νόµιµης άµυνας υπέρ τρίτου. Το δικαστήριο 
τελικά καταδίκασε τον Daschner κρίνοντας ότι η αµυντική 
πράξη ήταν µη αναγκαία εν όψει του ότι το Σύνταγµα και το 
∆ιεθνές ∆ίκαιο περιορίζουν το δικαίωµα άµυνας, τονίζοντας 
ακόµη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη 
και η παραβίασή της είναι σηµείο έκπτωσης σε αυταρχικό 
κράτος. Το επιχείρηµα σύµφωνα µε το οποίο εξ αντιδιαστο-
λής συνάγεται ότι ο νοµοθέτης δεν θέλησε να αποκλείσει την 
εφαρµογή της άµυνας ως λόγου άρσης του αδίκου των βασα-
νιστηρίων αφού στο άρθρο 137∆ ΠΚ δεν γίνεται λόγος για 
άµυνα ενώ ορίζεται ρητά ότι η κατάσταση ανάγκης δεν απο-

Α/Α  [ 38 ] ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

κλείει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων, καλύπτει µε την 
παραπάνω δήλωσή του ο αρµόδιος υπουργός (βλ. ανωτέρω 
«…ούτε καµία δικαιολογία, ούτε καµία περίσταση, ούτε καµία 
σκοπιµότητα..») ενώ φαίνεται να µην είχε προβλεφθεί καν ως 
πιθανό το ενδεχόµενο χρησιµοποίησης της άµυνας ως µέσου 
για την άρση του αδίκου των βασανιστηρίων.

 
5. Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η υιοθέτηση 

πρακτικών βασανισµού από την επίσηµη πολιτεία συνεπά-
γεται την αυτοκατάλυση κάθε έννοιας κράτους δικαίου απο-
τελώντας απλά την απαρχή µεγαλύτερων δεινών (ανάπτυξη 
µεθοδολογίας αποτελεσµατικού βασανισµού, εκπαίδευση 
ικανών βασανιστών κλπ) στη βέβαιη διαδροµή του προς τον 
ολοκληρωτισµό. Μια έννοµη τάξη που δεν είναι πρόθυµη να 
αναλάβει το κόστος της ελευθερίας και θέλει να αντιµετωπίσει 
τον «επικίνδυνο» άνθρωπο µετερχόµενη κάθε τρόπο και µέσο 
είναι βέβαιο ότι θα υποκύψει εν τέλει στα θέλγητρα του αστυ-
νοµικού κράτους.    

Οποιοσδήποτε κανόνας νοµιµοποιεί κάποια είδη βασανιστη-
ρίων, έστω και κατ’ εξαίρεση και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, 
ανοίγει το δρόµο για τη γενίκευση της χρήσης τους αφού ένας 
κανόνας δεν καθορίζει ποτέ την ερµηνεία του και σε ακραίες 
καταστάσεις, τα γενικά του πλαίσια δεν περιορίζονται εύκολα. 
Η απαγόρευση των βασανιστηρίων ή είναι απόλυτη ή συνι-
στά εξαπάτηση. ]
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