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Γυναικοκτονία: Όρια και όροι αποδοχισ ενόσ νζου νομικοφ όρου 

Μαρίνα Μαροποφλου 

Η δικι μου ςυμβολι  ζχει ωσ επίκεντρο το όνομα του πράγματοσ, τον όρο γυναικοκτονία,  ζνα 

καινοφργιο ςθμαίνον για τα ελλθνικά γλωςςικά δεδομζνα (πρωτοακοφςτθκε ςτθν υπόκεςθ 

Σοπαλοφδθ), με το οποίο μεταφράηεται ςτα ελλθνικά ζνασ αγγλικόσ νεολογιςμόσ το femicide ι 

feminicide: μια ςφνκετθ  λζξθ με πρϊτο ςυνκετικό τθν πρϊτθ ςυλλαβι τθσ λζξθσ femina/ι femaleκαι  

δεφτερο ςυνκετικό το δεφτερο ςκζλοσ τθσ λζξθσ homicide( ανκρωπο-κτονία), από το λατινικό ριμα 

caedere (φονεφω). 

Ο όροσ  ζχει ιδθ διαγράψει μια ενδιαφζρουςα 40χρονθπορεία κεωρθτικϊν, κινθματικϊν  και νομικϊν 

χριςεων, ςε κάποιεσ από τισ οποίεσ κα ςτακϊ, τελείωσ επιγραμματικά, ϊςτε  να αποκτιςουν μια 

αντίλθψθ όςοι και όςεσ ζρχονται ςε επαφι μαηί του για πρϊτθ φορά ςιμερα, για να παραμείνω λίγο 

περιςςότερο ςε ζνα πολφ πρόςφατο παράδειγμανομικισ ςυηιτθςθσ γφρω από αυτόν τον όρο:  ςτθ   

ςυηιτθςθ μιασ  Επιτροπισ του Γαλλικοφ Κοινοβουλίου,  θ οποία ςυςτάκθκε ςτο Όνομα τησ Διακήρυξησ 

των Δικαιωμάτων των Γυναικϊν και τησ Ιςότητασ ευκαιριϊν μεταξφ Ανδρϊν και Γυναικϊν,προκειμζνου 

να εξετάςεικατά πόςο κα μποροφςε ο όροσ γυναικοκτονία να ςυμπεριλθφκεί ςτουσ νομικοφσ όρουσ 

του γαλλικοφ δικαίου, ειςάγοντασ τθ γυναικοκτονία ωσ αυτοτελζσ ζγκλθμα ςτον γαλλικό ποινικό 

κϊδικα.Η γαλλικι ςυηιτθςθ για τθ γυναικοκτονία μασ δίνει τθ δυνατότθτα να ςκεφτοφμε  ποια είναι  θ 

κατάςταςθ των πραγμάτων με τθν οποία κα χρειαςτεί να  αναμετρθκοφμε και ςτθν Ελλάδα ςιμερα, αν 

κα κζλαμε  να υλοποιθκεί το κατ’ αρχιν ορκό πρόταγμα που αποτελεί τον τίτλο τθσ αποψινισ 

εκδιλωςθσ: να οδθγθκεί θ γυναικοκτονία από «από το δρόμο ςτο νόμο».  

Η γενεαλογικι απαρχι του όρου γυναικοκτονία 

Σο πλαίςιο δθμιουργίασ του όρου γυναικοκτονία είναι κεωρθτικό. Η λθξιαρχικι πράξθ γζννθςισ του 

περιλαμβάνεται ςτο  βιβλίο Femicide: the Politics of Woman Killing που εκδόκθκε  το 1992, τθσ 

αμερικανίδασ ακαδθμαϊκοφ Diana Russel και τθσ αγγλίδασ εγκλθματολόγου  Jill Radford. Ο όροσ 

γυναικοκτονία επινοείται προκειμζνου να δθμιουργθκεί  μια νζα  κατθγορία υπό τθν οποία κα 

υπαχκοφν όλεσ οι  « δολοφονίεσ γυναικϊν λόγω φφλου, για το λόγο ότι είναι γυναίκεσ», δθλαδι, 

επειδι παραβίαςαν κοινωνικά επιβεβλθμζνουσ κανόνεσ και προςδοκίεσ που αναλογοφν ςτο φφλο 

τουσ.Επειδι είναι άςτοργεσ μθτζρεσ, ανυπάκουεσ κόρεσ, άπιςτεσ ςφηυγοι, ςεξεργάτριεσ που λζνε όχι, 

ηωθρζσ που  περπατοφν τθ νφχτα ςε περιοχζσ ζμφυλθσ διακινδφνευςθσ κλπ. Οι δολοφονίεσ αυτζσ 

αποτελοφν τθν ορατι (βίαιθ) πλευρά ενόσ λανκάνοντοσμεν ωςτόςο ςυνεχϊσ δρϊντοσ  ςυςτιματοσ 

καταπίεςθσ και κακυπόταξθσ του γυναικείου υποκειμζνου,  προκειμζνου και με τίμθμα τθ ηωι του, να 

πεικαρχιςει  ςτουσ δθμιουργθμζνουσ από το ςφςτθμα αυτό ζμφυλουσ ρόλουσ,  που καλείται 

Πατριαρχία.  

Δεν είναι όμωσ μόνον αυτό. Επειδι θ γυναικοκτονία είναι μια κριτικι φεμινιςτικι ζννοια που ζχει  

ςυλλθφκεί μετά από μια κριτικι κεϊρθςθ του κυριάρχου τρόπου διερεφνθςθσκαι διαχείριςθσ  του 

φαινομζνου των γυναικείων ανκρωποκτονιϊν, εξαρχισ ςυλλαμβάνεται κατ’ αρνθτικι αντιδιαςτολι   

προσ τον όρο  ανκρωποκτονία ( γυναικϊν). Ζναντι τθσ ανκρωποκτονίασ ζχει κάτι το επιπλζονπου είναι 

κρυμμζνο και το οποίο πρζπει να αποκαλυφκεί και,ςε φαινομενολογικό επίπεδο,εμφανίηει κάποιεσ 
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εγκλθματολογικζσ ατζλειεσ που πρζπει να αποκαταςτακοφν. Είναι για τουσ λόγουσ αυτοφσ που μασ 

χρειάηεται  μια νζα εγκλθματολογικι κατθγορία.  

Το κάτι επιπλζον είναι πωσ ςτθν περίπτωςθ μιασ γυναικοκτονίασ ωσ ανκρωποκτονίασ ςυναιροφνται 

δφο άκρα:  θ ακραία εγκλθματικι ςυμπεριφορά  (θ βίαιθ αφαίρεςθ ηωισ ενόσ ανκρϊπου,  που 

πράγματι ζχει το μζγιςτο βακμό απαξίασ, είναι ζνα  κακοφργθμα)  και θ ακραία, θ κανατογόνοσ μορφι 

εκείνθσ τθσ βίασ που κα ονομαςτεί ζμφυλθ βία.  Ζχει δθλαδι μία διττι ταυτότθτα βίασ, μια κρυμμζνθ 

και μια φανερι. Η φεμινιςτικι οπτικι κεϊρθςθ αποςπά το φαινόμενο των γυναικείων 

ανκρωποκτονιϊν από το αντιλθπτικό πλαίςιο τθσ ανκρωποκτόνου βίασ και το μεταφζρει ςτο 

αντιλθπτικό πλαίςιο τθσ  νζο-αναδυόμενθσ εκείνθ τθν εποχι ζννοιασ τθσ ζμφυλθσ βίασ. Η 

γυναικοκτονία τοποκετείται ςτο τζρμα ενόσ ςυνεχοφσ  βίαιων πράξεωνπου κα ςυγκροτιςουν αυτό που 

αποκαλείται ζμφυλθ βία, ζτςι ϊςτε αυτι να κατανοθκεί ςτο εξισ ςε ςυνάφεια και ςυνζχεια με τισ 

άλλεσ, μθ κανατθφόρεσ, μορφζσ  ζμφυλθσ βίασ (όπωσ θ ενδο-οικογενειακι βία, θ παρενόχλθςθ, θ 

ςεξουαλικι επίκεςθ και ο βιαςμόσ) ωσ ςυνζχεια, προζκταςθ και κορφφωςι τουσ. Κοντολογίσ,  θ 

αυτονόμθςθ τθσ γυναικοκτονίασ από τθν ανκρωποκτονία δίνει τθ δυνατότθτα να κεματοποιθκεί αυτό 

που κα αποκλθκεί εμφυλι βία, δίνοντασ τθ δυνατότθτα να εκτιμθκεί κατά το μζγεκοσ και κατά τον  

βακμό επικινδυνότθτάσ του  ό,τι κα περιλθφκεί ς’ αυτιν τθν κατθγορία βίασ.  

Οι ατζλειεσ ςεφαινομενολογικό επίπεδο προκφπτουν από το γεγονόσ ότι οι μθχανιςμοί και οι 

πρακτικζσ ςυγκάλυψθσ τθσ ταυτότθτασ αυτοφ του εγκλθματικοφ φαινομζνου (το ότι δθλαδι είναι ζνα 

ζμφυλο ζγκλθμα ςυνιςτϊντασ τθν απϊτατθ μορφι (ι βακμό) ζμφυλθσ βίασ), επενεργοφν ςτθν 

παράςταςθ και αναπαράςταςθ του γυναικοκτονικοφ ςυμβάντοσ, ϊςτε αυτό να κατανοείται άλλοτε ωσ 

μια «κακιά ςτιγμι» ι άλλοτε  ςαν  κάτι το τερατϊδεσ ι το ανικουςτο,  ςε κάκε περίπτωςθ πάντωσ να 

παράγει μια «πειραγμζνθ»   ποινικότθτα.Επιτρζψτε μου να αναφερκϊ ςε δφο παραδειγματικοφσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ μιλάμε γι’αυτά τα εγκλιματα: ο πρϊτοσ τον οποίο κα ονόμαηα ευφθμιςτικό 

τρόπο αναμεταφράηει τα εγκλιματα αυτά ςε ερωτικζσ τραγωδίεσ,  οικογενειακά δράματα (τα 

ιδιωτικοποιεί και τα χωροκετεί ςτθν οικιακι ςφαίρα) ,  εγκλιματα λόγω ηθλοτυπίασ ι λόγω ερωτικοφ 

πάκουσ ( τα ερωτικοποιεί)  ι τα θκικοποιεί (ωσ εγκλιματα για λόγουσ τιμισ). Σο αποτζλεςμα είναι πωσ 

οι γυναικοκτονίεσ κατθγοριοποιοφνται επίςθμα ωσ ιδιωτικι/ προςωπικι υπόκεςθ, ωσ μεμονωμζνα 

ςυμβάντα ωσ εγκλιματα που ευδοκιμοφν ςε  μια προβλθματικι μεν,  ωςτόςο πάντα ιδιωτικι, οικιακι 

ςφαίρα (για τθν οποία ιςχφει καταρχιν θ αρχι του ςεβαςμοφ τθσ ιδωτικότθτασ), αποκρφπτοντασ ζτςι 

τα ςυςτθμικά, πολιτικά και κοινωνικά  αίτιααυτοφ του φαινομζνου. 

Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι ο  κακ’ υπερβολι τρόποσ του λόγου. Ενεργοποιείται ςτον τρόπο με τον οποίο 

χαρακτθρίηεταιο δράςτθσ κάποιων περιπτϊςεων γυναικοκτονίασ,  ςυνικωσ, ιδιαιτζρωσ ειδεχκών: μασ 

προςφζρεται μια καρικατοφρα κφτθ κακϊσ αυτόσ περιγράφεται ωσ  «μακελάρθσ», «ανκρωπόμορφο 

τζρασ» ι «ανκρωπόμορφο κτινοσ»  –ςαν να είναι ζνασ apriori τρελόσ αφοφ«ςκοτϊνει επειδι αγαπά»-  

ι ςαν να πράττει ωκοφμενοσ  μόνον από τα  ηωϊδθ ζνςτικτά του(εν βραςμϊ ψυχισ). Αναμεταφράηεται 

ζτςι ςε μια εκτόσ του κοινωνικοφ ετερότθτα, ανα-τοποκετείται ςε μια κατάςταςθ εξαίρεςθσ, για να 

υπαχκεί  ςτθν κατθγορία των ατόμων μειωμζνθσ αντίλθψθσ και επομζνωσ μειωμζνου ποινικοφ 

καταλογιςμοφ.  
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Η γυναικοκτονία ςτθ λατινοαμερικανικι τοπικότθτα 

Ο όροσ γυναικοκτονία και θ φεμινιςτικι κριτικι οπτικι επί των γυναικείων δολοφονιϊν που αυτόσ 

διανοίγει,  κα εμπεδωκοφν περαιτζρω χάρισ ςε ζρευνεσ πεδίου που πραγματοποιικθκαν τθ δεκαετία 

του 90 κυρίωσ ςτισ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ. Αξίηει να μνθμονεφςουμε τθν πρϊτθ εξ αυτϊν τθν 

ζρευνα  τθσ ανκρωπολόγου Marcela Lagardeθ οποία διερεφνθςε μια περίπτωςθ μαηικϊν 

γυναικοκτονίων ςτθ μεξικανικι πόλθ  ιουδάδ Χουάρεσ ςτα ςφνορα ΗΠΑ Μεξικοφ, μια περιοχι υψθλισ 

εγκλθματικότθτασ. Η ζρευνα αυτι κα εμπλουτίςει τθν εννοιολόγθςθ τθσ γυναικοκτονίασ προςκζτοντασ 

ς’ αυτιν και τθ διάςταςθ του μιςογυνιςμοφ και κα εντάξει ςτουσ δράςτεσ μιασ γυναικοκτονίασ τουσ 

κεςμοφσ του Κράτουσ υπό τθν ιδιότθτά τουσ ωσ διακινθτϊν τθσ κουλτοφρασ τθσ  ατιμωρθςίασ, τθσ 

αδιαφορίασ και τθσ  ανοχισ, θ οποία ευνοεί  και ενκαρρφνει τθ διάπραξθ τζτοιων εγκλθμάτων, 

χαρακτθρίηοντασ τθ γυναικοκτονία ωσ κρατικό ζγκλθμα.  

Οι ζρευνεσ και οι αποκαλφψεισ περί γυναικοκτονιϊν ςτθ δθμόςια ςφαίρα  επί λατινοαμερικανικοφ 

εδάφουσ είχαν ωσ αποτζλεςμα, βοθκοφςθσ και τθσ ςυγκυρίασ ευρφτερων  πολιτικϊν αλλαγϊν (πτϊςθ 

δικτατοριϊν), οι πλείςτεσ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ να  αναγνωρίςουν νομικά τον όρο και να 

εντάξουν τθ γυναικοκτονία ωσ  ζγκλθμα ςτο ποινικό τουσ δίκαιο: το Μεξικό και θ Κόςτα Ρίκα το 2007, θ 

Γουατεμάλα και θ Κολομβία το 2008, θ Χιλι το 2010, το Περοφ και το αλβαδόρ το 2011, θ Νικαράγουα 

το 2012. Είναι αλικεια πωσ δεν επικρατεί μια ομοιόμορφθ αντίλθψθ  για το τι ςυνιςτά μια 

γυναικοκτονία:  θ κάκε ζννομθ τάξθ  φορτίηει  διαφορετικζσ εκφάνςεισ του φαινομζνου,  ανάλογα με 

τισ ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ εμπειρίεσ τθσ κάκε χϊρασ. 

Η Λατινικι και θ Κεντρικι Αμερικι είναι όντωσ θ μθτρίδα τθσ ζννοιασ τθσ γυναικοκτονίασ. Εξ άλλου και 

όχι τυχαία, ζναν λατινοαμερικανικό γυναικοκτονικό ςυμβάν μνθμονεφει  θ απόφαςθ του ΟΗΕ το 2000 

για τθν κακιζρωςθ τθσ  25θσ Νοεμβρίου ωσ διεκνοφσ θμζρασ για τθν εξάλειψθ τθσ βίασ κατά των 

γυναικϊν:  τθ   ςτυγερι γυναικοκτονία(ανατίναξθ αυτοκινιτου)των τριϊν  αδελφϊν Μιραμπάλ, των 

αποκαλοφμενων Mariposas (πεταλοφδεσ),  που ςυνζβθ τθν 25θ Νοεμβρίου του 1960  ςτον Άγιο 

Δομίνικο, τθν οποία είχε οργανϊςει ο δικτάτορασ Σρουχίλιο.  

Η διεκνισ αναγνϊριςθ τθσ γυναικοκτονίασ 

Παράλλθλα από τθ δεκαετία του 90 και κακϊσ διαμορφϊνεται προοδευτικά ςτο Διεκνζσ Δίκαιο 

Ανκρωπίνου Δικαίου θ agenta των «γυναικείων» ανκρϊπινων δικαιωμάτων (women’s humans 

rights),εντόσ των οποίων αναγνωρίηεται το δικαίωμα των γυναικϊν ςε μια ηωι χωρίσ βία, ο όροσ 

γυναικοκτονία ενςωματϊνεται με γοργοφσ ρυκμοφσ  ςε διακρατικά ι υπερεκνικά κανονιςτικά κείμενα 

που ηθτοφν από τα κράτθ να πάρουν μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. Προσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ ο ΠΟΤ ζχει καταςτρϊςει μια τυπολογία των γυναικοκτονιϊν, θ οποία μζχρι ςτιγμισ 

αποτελεί   το ςθμείο αναφοράσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

Ζτςιτο 2014, ςτο πλαίςιο του πρϊτου νομικά δεςμευτικοφ κειμζνου ςτο πεδίο του Ευρωπαϊκοφ 

δικαίου,  τθσ Σφμβαςησ του Συμβουλίου τησ Ευρϊπησ για την πρόληψη και καταπολζμηςη τησ βίασ κατά 

γυναικϊν και τησ ενδο-οικογενειακήσ βίασ , γνωςτισ ωσ Σφμβαςησ τησ Κων/λησ,  θ Επιτροπι  των 

Δικαιωμάτων των Γυναικϊν  και τθσ Ιςότθτασ των Φφλων του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  κάλεςε τα 
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Κράτθ  Μζλθ να αναγνωρίςουν νομικά ωσ «γυναικοκτονία: «κάκε δολοφονία γυναίκασ λόγω του φφλου 

τθσ», κακϊσ  και να επεξεργαςτοφν ζνα νομικό πλαίςιο για τθν εξάλειψθ του φαινομζνου. 

Η γαλλικι απόκριςθ 

Σο Γαλλικό κράτοσ ανταποκρίκθκε ςτο κάλεςμα αυτό ςυςτινοντασ τθν Επιτροπι για τθν οποία ζγινε 

λόγοσ ςτθν ειςαγωγιτου παρόντοσ, τα πορίςματα τθσ οποίασ,  τα οποία δθμοςιεφκθκαν, πολφ 

πρόςφατα,  τον Φεβρουάριο του 2020.  

Σο πόριςμα τθσ επιτροπισ δεν αμφιςβθτεί οφτε τθν  εγκυρότθτα  τθσ λζξθσ οφτε το πραγματικό γεγονόσ 

το οποίο αυτι περιγράφει. Επικυρϊνει τθ διαπίςτωςθ πωσ  κάκε τρεισ θμζρεσ, ςφμφωνα με ζγκυρεσ 

εκτιμιςεισ  δολοφονείται μια γυναίκα ςτθ Γαλλία κυρίωσ ωσ αντίδραςθ απζναντι ςε μια απόφαςθ 

χωριςμοφ από τον ςφηυγο/ ςφντροφό τθσ* αυτό είναι και το κυρίαρχο, (περιοριςτικό),  πλαίςιο εντόσ 

του οποίου ςυηθτείται γενικά  το ηιτθμα τθσ γυναικοκτονίασ ςτθν περίπτωςθ τθσ Γαλλίασ+ γι’ αυτό και 

προτείνει μια ςειρά νζων μζτρων πρόλθψθσ αυτοφ του προβλιματοσ ι ενδυνάμωςθσ των ιδθ 

υπαρχόντων, για τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ.  

 Αναγνωρίηει επίςθσ το γεγονόσ ότι θ  -νιόφερτθ και ςτο γαλλικό γλωςςικό περιβάλλον-  λζξθ 

γυναικοκτονία,  ωσ ςθμαίνον που διακζτει ζνα ςθμαινόμενο,  ζχει πλζον κζςθ ςτον γαλλικό κοινό λόγο   

(PetitRobert 2015), δίπλα ςτα  τυραννοκτονία, βαςιλοκτονία,   πατροκτονία, αδελφοκτονία, 

μθτροκτονία, παιδοκτονία, και, τθν πιο πρόςφατθ,  γενοκτονία. Ενκαρρφνει μάλιςτα τθ χριςθ τθσςτο 

επίπεδο του δθμόςιου λόγου και των δθμοςίων εγγράφων. Ωςτόςο  δεν τθσ ανοίγει τθν πφλθ του 

νόμου.  

Σα επιχειριματα είναι τα εξισ:  

1) Η κζςπιςθ  ενόσ νζου αδικιματοσ, τθσ γυναικοκτονίασ , μόνον και μόνον για να ειςαχκεί ςτο νομικό 

λεξιλόγιο ο όροσ γυναικοκτονία είναι μια άχρθςτθ και αχρείαςτθ ενζργεια ςε πρακτικό επίπεδο, απλϊσ 

ςυμβολικισ ςθμαςίασ, αφοφ τα αδικιματα που κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν ωσ (με τον όρο)  

γυναικοκτονία,  ιγουν  θ δολοφονία του ενόσ ςυηφγου από τον άλλον  (ςυηυγοκτονία) *ΠΚ αρ. 221-4,al 

9), ι από τον πρϊθν ςφηυγο, τον/ τθν  ςφντροφο, τον/ τθν  πρϊθν ςφντροφο ι τον επίδοξο εραςτι  *ΠΚ 

αρ.132-80] –πρόκειται για τουσ τφπουσ γυναικοκτονιϊν που κατά το πλείςτον  απαντοφν  ςτθ Γαλλία- 

κακϊσ και τα ςεξιςτικά εγκλιματα (με ςεξιςτικό κίνθτρο)  *ΠΚ αρ. 132-77], ουςιαςτικά υπάρχουν ςτον 

Ποινικό Κϊδικα και  ιδθ,   μετά από τθν πρόςφατθ ανακεϊρθςι του,  ζχουν αναβακμιςτεί κατά τθν 

ποινικι τουσ απαξία, λόγω του ότι υπάγονται πλζον ςτο κακεςτώσ των επιβαρυντικών  περιςτάςεων,  

γεγονόσ που ςυνεπάγεται υποχρεωτικά τθν επιβολι του maximum τθσ προβλεπόμενθσ ποινισ για το 

δράςτθ. Επομζνωσ, το  νομικό οπλοςτάςιο είναι ιδθ επαρκζσ για  τθν ποινικι αντιμετϊπιςθ του 

φαινομζνου, επομζνωσ   ο όροσ «γυναικοκτονία», από νομικι ςκοπιά,  είναι κενόσ ουςιαςτικοφ 

περιεχομζνου. Ενδεχόμενθ αναγνϊριςι του κα είχε μόνονςυμβολικι ςθμαςία. 

2) Από κεωρθτικι ςκοπιά και επί τθσ αρχισ,   Ο όροσ γυναικοκτονία  ςτον βακμό  που ο πρϊτοσ όροσ 

τθσ ςφνκετθσ αυτισ  λζξθσ αναφζρεται  ςε ζνα ζμφυλα προςδιοριςμζνο υποκείμενο δικαίου, κζτει ςε 

αμφιςβιτθςθ τρείσ  ςυνταγματικά κατοχυρωμζνεσ αρχζσ: τθν αρχι τθσ κακολικότθτασ  των νόμων, τθν 

αρχι τθσ ιςότθτασ ενϊπιον του νόμου και τθν αρχι τθσ απαγόρευςθσδιακρίςεων  λόγω φφλου.  
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3)Επιπλζον, ο όροσ γυναικοκτονία ειςάγει ζναν τεχνθτό κατακερματιςμό ςτο υποκείμενο δικαίου    

κυματοποιϊντασ και ευαλωτοποιϊντασ τθν κατθγορία «γυναίκεσ», υποβιβάηοντάσ τθν δθλαδι ςε 

κατθγορία που χρίηει  ειδικισ μεταχείριςθσ και ςτθν οποίαγια το λόγο αυτό κα ζπρεπε να δοκοφν 

πρόςκετα δικαιϊματα ζναντι των ανδρϊν.  

4) Ο οριςμόσ τθσ γυναικοκτονίασ ωσ «  βίαιθσ αφαίρεςθσ τθσ ηωισ μιασ γυναίκασ επειδι είναι γυναίκα» 

είναι υπερβολικά αόριςτοσ και αςαφισ από νομικι ςκοπιά,  διότι δεν περιγράφει με τθ δζουςα  

ακρίβεια τθν ιδιαίτερθ πράξθ που ςυνιςτά αντικειμενικά  το αδίκθμα τθσ γυναικοκτονίασ (κατά 

παράβαςθ τθσ αρχισ nullum crimens in elegecerta),  με αποτζλεςμα  ο ενδεχόμενοσ νόμοσ να γίνεται 

αντι-παραγωγικόσ ωσ προσ τον ςτόχο που επιδιϊκει (τθν πάταξθ του φαινομζνου). Η αοριςτία  

δθμιουργεί επίςθσ δυςχζρειεσ ςε επίπεδο απόδειξθσ, με κίνδυνο πολλοί δράςτεσ πραγματικϊν 

ανκρωποκτονιϊν γυναικϊν να απαλλάςςονται τθσ κατθγορίασ λόγω αμφιβολιϊν ι ελλείψει επαρκϊν 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Επίςθσ, κακϊσ ρίχνει το βάροσ ςτο ςεξιςτικό ι μιςογυνιςτικό κίνθτρο του 

δράςτθ υποςκάπτει τθ λογικι του ποινικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία υπειςζρχεται ςτο κίνθτρο του δράςτθ, 

μόνον κατά τθ φάςθ τθσ επιμζτρθςθσ τθσ ποινισ.  Η υπεραςπιςτικι κζςθ των κυμάτων κακίςταται ζτςι 

ευάλωτθ, και διαταράςςεται  όλο το ςφςτθμα απονομισ δικαιοςφνθσ κακϊσ αφενόσ κα κακίςτανται 

ανενεργζσ οι άλλεσ δυνατότθτεσ  του ποινικοφ δικαίου, ςτισ οποίεσ κα μποροφςαν να προςφφγουν τα 

κφματα, ενϊ θ ρευςτι ταυτότθτα αυτοφ του αδικιματοσ, με τθ ςειρά τθσ αποςτακεροποιεί τα ακριβι 

περιγράμματα των αντικειμενικϊν υποςτάςεων  άλλων αδικθμάτων,προκαλϊντασ  γενικότερθ ςφγχυςθ  

και αςτάκεια ςτο ςφςτθμα απονομισ του δικαίου.  

Είναι όμωσ καιρόσ να αναδείξουμε και τα φεμινιςτικά αντεπιχειριματα, τα οποία ακοφςτθκαν και επί 

γαλλικοφ εδάφουσ  και τα οποία  κα μποροφςαν να ενδιαφζρουν μια μελλοντικι ςχετικι ςυηιτθςθ 

ενϊπιον του ζλλθνα νομοκζτθ και τα οποία είναι τα εξισ:  

1) Η μθ κετικοποίθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ γυναικοκτονίασ ωσ  εγκλιματοσ, μετά βζβαια από τθ 

δθμιουργία κατάλλθλων όρων για τθ ςυμπερίλθψι τθσ ςτο πεδίο του ποινικοφ δικαίου,  παραβιάηει τθ 

ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ  αρχι nullun crimens in elegecerta (κανζνα ζγκλθμα δίχωσ νόμο) 

2) Η κακιζρωςθ τθσ γυναικοκτονίασ ωσ εγκλιματοσ  δεν ειςάγει μια ζμφυλθ και επομζνωσ  

αντιςυνταγματικι διάκριςθ  αναφορικά με τθν  ζμφυλθ ταυτότθτα του κφτθ και του κφματοσ:  δεν είναι 

όλεσ οι  ανκρωποκτονίεσ γυναικϊν με δράςτεσ άνδρεσ γυναικοκτονίεσ, και γυναικοκτονίεσ μπορεί να 

διαπράξουν και γυναίκεσ εναντίον άλλων γυναικϊν. Και βζβαια θ γυναικοκτονία δεν είναι το αντϊνυμο 

τθσ ανδροκτονίασ.  

3) Ακριβϊσ για λόγουσ ιςότθτασ και προκειμζνου να υλοποιθκεί θ αρχι τθσ ιςότθτασ  χρειάηεται  ςτο 

δικαιικό επίπεδο να βρουν ζκφραςθ και  να αποκτιςουν υπόςταςθκαινοφργιεσ μορφζσ εγκλθμάτων, 

ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν ανάλογα οι μζχρι τϊρα αορατοποιθμζνεσ, αγνοθμζνεσ/ αποςιωποιθμζνεσ  

εμπειρίεσ βίασ και αδικίασ, διότι,  διαφορετικά,  διατθρείται μια διάκριςθ λόγω φφλου  ςτθν αρχι τθσ 

ιςότιμθσ δικαιοςφνθσ για  όλουσ/ εσ.  

4) Άφθςα για το τζλοσ το κζμα τθσ «απλϊσ ςυμβολικισ» ςθμαςίασ που κα είχε θ νομικι αναγνϊριςθ 

τθσ γυναικοκτονίασ. Η μθ αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι υπάρχει μια  μορφι  (θ απϊτατθ) ζμφυλθσ 

βίασ κατά των γυναικϊν που αποκαλείται νομικά γυναικοκτονία και θ μθ αναγνϊριςθ του γεγονότοσ 
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ότι θ μθ ονοματιςμζνθ νομικά φπαρξι τθσ ςυντελεί ςτθ δυνατότθτα  διαιϊνιςθσ του κακεςτϊτοσ 

φόβου και υποταγισ, των γυναικϊν-και όςων κα βίωναν αυτιν τθ βία από τθ κζςθ του γυναικείου 

υποκειμζνου- ςτουσ φορείσ αυτισ τθσ βίασ, ςυνιςτάμια παραβίαςθ τθσ υποχρζωςθσ του Κράτουσ  για 

τθν εξάλειψθ/ κατάργθςθ όλων των διακρίςεων λόγω φφλου.  Η νομικι αναγνϊριςθ  οφείλει να γίνει  

για λόγουσ ιςότθτασ φφλου  και επειδι, για να κυμθκοφμε και τθ ριςθ τθσ  ιμόν ντε Μποβουάρ «το 

να ονοματίηει κανείσ, ςθμαίνει να αποκαλφπτει και το να αποκαλφπτει  ςθμαίνει πωσ ιδθ δρα».     

 


