Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

(ή διαδροµές στον χώρο του παραλόγου)
Στα άρθρα

256 του ΠΚ, (που αφορά απιστία σχετική µε

την

υπηρεσία), και 258 του ΠΚ, (που αφορά υπεξαίρεση στην υπηρεσία)
αλλά και στον τελωνειακό κώδικα1 προβλέπεται επίταση της ευθύνης
(και της ποινής) σε κακουργηµατικό βαθµό αν ο δράστης κατά την
τέλεση της πράξης και για την πραγµάτωση αυτής µετήλθε "ιδιαίτερα
τεχνάσµατα".2

Ορισµός ρητά διατυπωµένος στα ποινικά κείµενα της Πολιτείας
σχετικά µε την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων

δεν υφίσταται.

Καλείται, λοιπόν, εκ των πραγµάτων η νοµολογία να προσδιορίσει το
περιεχόµενο της έννοιας

"ιδιαίτερα

τεχνάσµατα" και να ορίσει τα

κριτήρια διάκρισης τους. ∆υστυχώς, όµως, η νοµολογιακή πορεία επί του
θέµατος δεν κατέληξε σε κάποια σταθερά στοιχεία (κανόνες) διάκρισης
των ιδιαίτερων τεχνασµάτων, µε αποτέλεσµα να αναζητείται κατά
περίπτωση το περιεχόµενο του όρου.3
1

βλ. σχετικά άρθρο 102 παραγρ. 1, εδάφιο β. Βλ. και απόφαση ΑΠ 1098/1988,

Ποινικά Χρονικά ΛΘ (1989), σελ. 69.
2

βλ. για την ratio των συγκεκριµένων διατάξεων µεταξύ άλλων Ν. Ανδρουλάκη

"Μια ακόµα προσπάθεια προσέγγισης της

κακουργηµατικής

υπεξαίρεσης",

Ποινικά Χρονικά ΛΖ (1987), σελ. 256 και ειδικότερα σελ. 274-275, και Ν.
Μπιτζιλέκη "Υπηρεσιακά εγκλήµατα", εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1993, σελ. 494.
3

εκ προοιµίου πρέπει να σηµειωθεί ότι λυδία λίθος για κάθε νοµική κατασκευή

(νοµοθέτηµα, νοµικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, δηµοσίευµα, επιστηµονική
εργασία κλπ.) είναι η απλή λογική. Η τελευταία, και µόνον αυτή, ελέγχει την

Πριν

από την

κατάδυση

στην

νοµολογία

του ανώτατου

ακυρωτικού δικαστηρίου, πρέπει να τονιστεί (το προφανές) ότι η έννοια
των ιδιαίτερων τεχνασµάτων αντιδιαστέλλεται, (και στην ουσία οφείλει
την ύπαρξη της, ετεροπροσδιοριζόµενη), µε τα απλά τεχνάσµατα. ∆εν
υπάρχουν ιδιαίτερα αν δεν υπήρχαν απλά τεχνάσµατα. Αυτός είναι ο
πρώτος λογικός κανόνας η αλήθεια του οποίου επιβεβαιώνεται από τη
σχετική νοµοθετική σκέψη και διατύπωση : σε περίπτωση

που

µετέρχεσαι ιδιαίτερα τεχνάσµατα αυξάνεται η ευθύνη σου και η ποινή
σου, ακριβώς διότι επιδεικνύεις µια ιδιαίτερα αρνητική, αντικοινωνική
"επίδοση", µεγαλύτερης "διακινδύνευσης"4 των εννόµων αγαθών, άξιας
αυστηρότερης

τιµωρίας.

Όπου συνεπώς δεν συντρέχει αυτή η

προϋπόθεση δεν συντρέχει και λόγος επίτασης της ποινικής ευθύνης του
ατόµου.
αλήθεια. Βλ. και Ε.Π. Παπανούτσου "Λογική", εκδόσεις ∆ωδώνη, β έκδοση 1974,
σελ. 18.
4

όχι µε τη στενή έννοια του όρου αλλά µε τη σηµασία της εντύπωσης, η οποία

δηµιουργείται στο κοινωνικό σύνολο, αφού η δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της
λειτουργούν ως "κοινωνική µοντελιστική", κατά τον εύστοχο χαρακτηρισµό του
V. Ferrari "Λειτουργίες του ∆ικαίου", εκδόσεις Σάκκουλα, 1992 σελ. 145 επόµ. Η
αναφορά στην εντύπωση, στην αίσθηση, στα µάτια έχει σηµασία διότι "η ποινή
είναι εκείνη, η οποία χαρακτηρίζει το αδίκηµα ως έγκληµα" (βλ. Τ. Ηλιόπουλου
"Σύστηµα του Ελληνικού Ποινικού ∆ικαίου" τόµος Α, εκδόσεις ∆.ΤζάκαΣ.∆ελαγραµµάτικα, 1936, 5η έκδοση, σελ. 457 επόµ.), µε αποτέλεσµα η κοινωνική
αναµονή να αντιδρά ανάλογα µε την ποινή που βλέπει. Βλ. και Γ.Α. Μαγκάκη
"Ποινικό ∆ίκαιο", Γεν. Μέρος, εκδόσεις Παπαζήση, 1981, σελ. 384 επόµ. για τη
θεωρία της εντύπωσης, η οποία θεµελιώνει το αξιόποινο της απόπειρας αλλά και
Ν. Ανδρουλάκη "Ποινικόν ∆ίκαιον", εκδόσεις Α. Σάκκουλα, σελ. 652, για την
περίπτωση της ηθικής αυτουργίας "εις µη δολίαν πράξιν".

Ανατρέχοντας στην διαδροµή της νοµολογίας στον χρόνο η
πρώτη απόφαση, την οποία συναντάµε,5 προσπάθησε να ορίσει την
έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Ως τέτοια δε νοούνται "διάφοροι
ενέργειαι ή παραλείψεις του δράστου,
εξαπάτησιν της αρχής".

αίτινες

τείνουσιν

εις την

Η πλήρης αοριστία6 του παραπάνω

επιχειρούµενου ορισµού εξοµοιώνει πλήρως τα απλά µε τα ιδιαίτερα
τεχνάσµατα, εκτός αν ήθελε θεωρηθεί ότι τα απλά δεν συνιστούν
εξαπάτηση της αρχής. Η επόµενη απόφαση7 προκαλεί ευθέως (όπως
και οι επόµενες) την λογική. Θεώρησε ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα την µη
καταχώρηση των εισπράξεων στο οικείο βιβλίο του ταµείου. Αν, όµως,
αυτή η µορφή τέλεσης του εγκλήµατος του άρθρου 258 ΠΚ είναι

5

ΑΠ 150/1955, Ποινικά Χρονικά Ε (1955), σελ. 362. Η απόφαση αυτή, όπως και

επόµενες, αναπαρήγαγαν απλώς τη σχετική διατύπωση της Αιτιολογικής έκθεσης,
(1933, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, άρθρο 270, σελ. 281), στην οποία χαρακτηρίζονται
ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα "ψευδείς εγγραφαί εν βιβλίοις ή λογαριασµοίς ή άλλαι
ενέργειαι αποβλέπουσαι εις εξαπάτησιν της αρχής ...δι'ών κατώρθωσε (ο δράστης)
την

επι

µακρόν

οπωσδήποτε χρόνον συνέχισιν της πράξεως".

Μόνον δυο

παρατηρήσεις (παρακάµπτεται η ουσία του ορισµού): Αν δεν συντρέχει η χρονική
προϋπόθεση του ορισµού

δεν

συντρέχει και περίπτωση ύπαρξης ιδιαίτερων

τεχνασµάτων; Αν, αντίθετα, εκµεταλλευόµενος την τυχόν εξαιρετική κατάσταση
(π.χ. πόλεµος, ασυνήθης πολιτική κρίση, κλπ) συνεχίζει ο δράστης την τέλεση της
πράξης συνεπάγεται οπωσδήποτε τέλεση µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα; Καταφατική
απάντηση στα δυο παραπάνω ερωτήµατα συνιστά εξω-λογική τοποθέτηση.
6

βλ. την σύµφωνη γνώµη της Α. Ψαρούδας-Μπενάκη, Π. Χρονικά ΚΒ (1972) σελ.

737, η οποία χαρακτηρίζει τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα "ως µιάς όλως αορίστου
εννοίας".
7

βλ. ΑΠ 279/1960, Π. Χρονικά Ι (1960), σελ. 532.

"ιδιαίτερη" ποιά είναι η "απλή"; Το απλό τέχνασµα στην περίπτωση
ποιό θα ήταν; Λίγο αργότερα8 σε πράξη ιδιαίτερα σύνθετη, (από το
πρίσµα της εκτέλεσης), προσάπτεται ο χαρακτηρισµός του ιδιαίτερου
τεχνάσµατος µε την δικαιολογία ότι τα τεχνάσµατα ήταν "επιτήδεια
προς συγκάλυψιν της παρανόµου κατακρατήσεως του ποσού". Όµως ναι
µεν η αδυναµία άµεσης ανακάλυψης της πράξης (και πιθανόν του
δράστη) συναρτώνται µε "ιδιαίτερη" τέλεση και µαρτυρούν, (ως ένα
βαθµό), ιδιαίτερα τεχνάσµατα πλην όµως τόσο η αποφυγή εντοπισµού
της πράξης όσο και του δράστη µπορεί να οφείλονται απλώς στην
ανεπάρκεια του ελεγκτικού µηχανισµού ή σε τυχαία γεγονότα. ∆εν είναι
κυρίαρχο στοιχείο των ιδιαίτερων τεχνασµάτων η για µακρό διάστηµα
συγκάλυψη του εγκλήµατος. Μπορεί "τέλεια" οργανωµένο έγκληµα,
(κατά τη λογική πορεία των πραγµάτων), να αποκαλυφθεί από τύχη ή
σύµπτωση. Αυτό µειώνει την "αξία" της τέλεσης ή υποβιβάζει τα
ιδιαίτερα τεχνάσµατα σε απλά; Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην προκειµένη
περίπτωση (της παραπάνω δηλ. απόφασης) ο κατηγορούµενος προέβαινε
σε µια σύνθετη διαδικασία πολλαπλών επιµέρους πράξεων για την
ολοκλήρωση του εγκληµατικού αποτελέσµατος, και συνεπώς υπήρχε
έδαφος χαρακτηρισµού της πράξης ως τελεσθείσας µε ιδιαίτερα
τεχνάσµατα. Σε νεώτερη απόφαση9 συνάγεται ύπαρξη ιδιαιτέρων
τεχνασµάτων εκ του ότι ο κατηγορούµενος "προέβη εκ προθέσεως και
επί σκοπώ περιποιήσεως εις εαυτόν περιουσιακού
όφελος

ήτο

αθέµιτον...και

ιδιοποιήθη

δικαιώµατος...(και το οποίον όφελος
8

9

συνίστατο

βλ. ΑΠ 202/1964, Π. Χρονικά Ι∆ (1964), σελ. 492.

βλ. ΑΠ 370/1970, Π. Χρονικά Κ (1970), σελ. 693.

οφέλους...όπερ

παρανόµως,

άνευ

σε)...αντικείµενον

ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας". Όµως η πρόθεση πορισµού αθέµιτου
οφέλους, η οποία ενσαρκώνεται µε την υπεξαίρεση στην υπηρεσία, δεν
χαρακτηρίζει και τον τρόπο τέλεσης του εγκλήµατος. Η δε µεγάλη αξία
του υλικού αντικειµένου της πράξης δεν προϋποθέτει ιδιαίτερο τέχνασµα
απόκτησης, (και φυσικά ούτε και το αντίστροφο ισχύει). Ένα χρόνο
αργότερα απόφαση δικαστηρίου ουσίας10 προσεγγίζει στη βάση της
δυνατότητας συγκάλυψης το όλο θέµα. Συµπληρώνει τον ορισµό της
πρώτης απόφασης απαιτώντας οι ενέργειες ή οι παραλείψεις να "είναι
πρόσφοροι, κατά την κοινήν πείραν, προς συγκάλυψιν της παρανόµου
κατακρατήσεως του υπεξαιρεθέντος". Τα ανακύπτοντα ζητήµατα από
την συµπλήρωση του ορισµού είναι ναι προφανή. Το πραγµατικό θέµα
της απόφασης αφορά ψευδή βεβαίωση

είσπραξης

χρηµάτων,

συµπλήρωση σχετικών καταστάσεων κατά τρόπο εξωτερικά νόµιµο και
πλαστογραφία των παραπάνω εγγράφων, µε αποµίµηση υπογραφών των
πραγµατικών δικαιούχων.
Και εδώ βέβαια τίθεται το θέµα του κατά πόσο τα συνιστώντα
ιδιαίτερα

τεχνάσµατα

στοιχεία

αποτελούν

αυτοτελείς αξιόποινες

(συρρέουσες) πράξεις.11

Η

µέχρι τώρα πορεία της νοµολογίας αποτελεί και το έρεισµα

νεώτερων αποφάσεων. Κλασσικό παράδειγµα αυτής ης

10

11

τακτικής

Βλ. απόφαση Εφετείου Αθηνών 90/1971, Π. Χρονικά ΚΑ, 1971), σελ. 166.

βλ. ενδεικτικά και ΑΠ 270/1972, Π.Χρονικά ΚΒ 1972), σελ. 509 µε εν µέρει

αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την απόφαση σχολιάζει στον ίδιο τόµο (σελ. 737) η
Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία αναφέρεται στο όλο θέµα. Βλ. επίσης σχετικά και
απόφαση ΑΠ 889/1975, Π. Χρονικά ΚΣΤ (1976), σελ. 252.

αποτελεί η απόφαση ΑΠ 576/1971,12 η οποία αντλεί το κύρος της
σχετικά µε τον ορισµό των ιδιαίτερων τεχνασµάτων από (τις γνωστές)
προγενέστερες αποφάσεις,

χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία του

θέµατος. ∆ηµιουργείται έτσι µια "βαρύγδουπη νοµολογιακή παράδοση"
χωρίς όµως ουσιαστικό αντίκρισµα13 και πραγµατική ενδελεχή έρευνα
του θέµατος.

Αποκλίνοντας από τη γνωστή τυποποιηµένη διατύπωση αλλά όχι
από την τυποποιηµένη γραµµή σκέψης η ΑΠ 125/197314 θεώρησε ως
ιδιαίτερα τεχνάσµατα την παραποίηση διαφόρων τιµολογίων, στην
οποία προέβη ο δράστης-υπάλληλος για να παρακρατήσει ορισµένα ποσά
από τις εισπράξεις της υπηρεσίας. Συνιστά η αλλοίωση των τιµολογίων
ιδιαίτερο τέχνασµα; Και αν ναι σε αντιδιαστολή µε ποιό απλό, το οποίο
θα επέτρεπε την τέλεση της παραπάνω πράξης; Η επόµενη απόφαση15
αποφεύγει να ορίσει την έννοια των

ιδιαίτερων τεχνασµάτων και

αναφερόµενη στις συνθήκες τέλεσης αξιολογεί ως τέτοιο την παράνοµη
12

βλ. Ποινικά Χρονικά ΚΒ (1972), σελ. 149.

13

η οποία θυµίζει την γνωστή τακτική σύµφωνα µε την οποία το βούλευµα του

συµβουλίου εφετών αναφέρεται (και υιοθετεί)

στην πρόταση του εισαγγελέως

εφετών, ο οποίος αναφέρεται στο βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, το
οποίο µε τη σειρά του αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέως
πρωτοδικών. Έτσι µια πρωτόδικη εισαγγελική πρόταση (ορθή ή όχι) περιάπτεται
το κύρος του εφετειακού βουλεύµατος, πολύ συχνά χωρίς καµία περαιτέρω
επεξεργασία, λόγω φόρτου εργασίας και κεκτηµένης ταχύτητας.
14

βλ. Π. Χρονικά ΚΓ (1973), σελ. 440.

15

βλ. ΑΠ 971/1973, Ποινικά Χρονικά Κ∆ (1974), σελ. 130.

ιδιοποίηση οµολογίας (λαχειοφόρου δανείου) και την αντικατάσταση,
στη συνέχεια, του βιβλίου καταχώρησης οµολογιών του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου µε άλλο, στο οποίο «νοµιµοποίησε» την υπεξαίρεση. Αν
µη τι άλλο ο τρόπος τέλεσης και

συνήθης δεν είναι και σύνθετος

εµφανίζεται και, συνεπώς, µπορεί να δικαιολογήσει ύπαρξη ιδιαιτέρων
τεχνασµάτων.
Το ίδιο έτος εκδόθηκε η ΑΠ 1184/197316, η οποία χαρακτήρισε
ως ιδιαίτερο τέχνασµα τη νόθευση τριπλοτύπων

αποδείξεων, µε τις

οποίες η υπάλληλος (αναρµόδια για την είσπραξη) αποσπούσε από το
ταµείο διάφορα χρηµατικά ποσά. Περίπου όµοια εµφανίζεται, (κατά τα
πραγµατικά περιστατικά αλλά και τη θέση), και η ΑΠ 320/197417. Η
ΑΠ 757/197418 αναφερόµενη στον ορισµό των ιδιαίτερων τεχνασµάτων
περιορίζεται σε µια σύντµηση του ορισµού της Αιτιολογικής, ενώ τα
πραγµατικά περιστατικά αφορούν την υπεξαίρεση µιας κληρωθείσης
οµολογίας λαχειοφόρου δανείου και την αντικατάσταση της µε µια άλλη.
Αποφεύγει, όµως, η δικαστική κρίση να αιτιολογήσει σε τι συνίστανται
τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα στην προκειµένη περίπτωση ή ποιά είναι τα
στοιχεία εκείνα τα οποία µαρτυρούν τέλεση της πράξης µε συνθήκες
ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Την αυτή λογική ακολουθεί και η ΑΠ
899/197519, η οποία

απλώς

16

βλ. Π. Χρονικά Κ∆ (1974), σελ. 276.

17

βλ. Π. Χρονικά Κ∆ (1974), σελ. 606.

18

βλ. Π. Χρονικά ΚΕ (1975), σελ. 124.

19

βλ. Π. Χρονικά ΚΣΤ (1976), σελ. 252.

επαναλαµβάνει τον ορισµό της

Αιτιολογικής. Το πραγµατικό ζήτηµα αφορούσε παρακράτηση ποσών,
τα οποία ο δράστης εµφάνιζε ως καταβληθέντα. Οι ψευδείς εγγραφές
στα

οικεία βιβλία, στις οποίες προέβαινε ο δράστης,

θεωρήθηκαν

πράξεις συγκάλυψης, ενώ στην ουσία συνιστούν πράξεις τέλεσης του
εγκλήµατος. Πως αλλιώς θα υπεξαιρούσε τα χρήµατα ο υπάλληλος
χωρίς την εµφάνιση πλασµατικών καταβολών; Και αν η πράξη αυτή
θεωρηθεί συγκαλυπτική ποιά είναι η πράξη τέλεσης; Αν δεν µετήρχετο
το τέχνασµα αυτό δεν θα µπορούσε καν να αφαιρέσει τα παραπάνω
ποσά. Πως βέβαια το τέχνασµα βαπτίζεται ιδιαίτερο είναι θέµα µιας
άλλης λογικής.

Την αναγωγή της "συγκάλυψης" σε κρίσιµο µέγεθος επιχειρεί και η
ΑΠ 840/197620. Η παραπάνω απόφαση θεώρησε ότι η µη καταχώρηση
εισπραχθέντων ποσών (τα οποία παρακράτησε διευθυντής Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου) αποτελεί ιδιαίτερο τέχνασµα. Στο σηµείο, όµως, αυτό
ας µη διαφεύγει τούτο : πολλές φορές η επιχείρηση µιας συγκεκριµένης
αξιόποινης πράξης απαιτεί οπωσδήποτε την χρησιµοποίηση κάποιων
ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Χωρίς αυτά η ολοκλήρωση του εγκληµατικού
αποτελέσµατος είναι αδύνατη.
Με

άλλα

λόγια

τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αποτελούν, στις

περιπτώσεις αυτές, προϋπόθεση, (λόγω της φύσης και των συνθηκών
του χώρου στον οποίο αναπτύσσεται η πράξη), για τη διάπραξη του
εγκλήµατος, είναι δηλ. συνυφασµένα άρρηκτα µε αυτό21. Συνεπώς δεν
20

βλ. Π. Χρονικά ΚΖ (1977), σελ. 256.

21

πρόκειται για εγκλήµατα που τελούνται σε τοµείς, στους οποίους υπάρχει

αυξηµένη παρουσία του ελεγκτικού µηχανισµού,

η οποία εκδηλώνεται µε την

ύπαρξη πολλών ασφαλιστικών δικλείδων. Στις περιπτώσεις αυτές η τέλεση του

είναι νοητή τέλεση της εγκληµατικής
τεχνάσµατα.

Τίθεται,

λοιπόν,

το

πράξης

ερώτηµα

αν

µε άλλα, απλά
η

αναγκαστικά

εµφανιζόµενη ως σύνθετη ενέργεια του δράστη συνεπάγεται ύπαρξη
ιδιαίτερων τεχνασµάτων; Η µήπως µόνον στην περίπτωση που υφίσταται
δυνατότητα τέλεσης της πράξης και µε πιο απλούς τρόπους είναι δυνατή
η "επίκληση" ιδιαίτερων τεχνασµάτων;

Ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι η αναγκαστική χρησιµοποίηση
ιδιαίτερων τεχνασµάτων δεν εµπίπτει στη ratio της πρόβλεψης τους. Τα
ιδιαίτερα τεχνάσµατα αποκτούν αξία και ειδικό βάρος σε σχέση µε τον
απλούστερο τρόπο

τέλεσης

ενός εγκλήµατος. Αν η µοναδική οδός

διάπραξης µιας αξιόποινης πράξης απαιτεί τη συνδροµή ιδιαίτερων
τεχνασµάτων,

αποκλείεται

η

ενεργοποίηση

των

σχετικών

επιβαρυντικών διατάξεων. Με άλλα λόγια τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα
εκφράζουν µια κλιµάκωση, η οποία συνεπάγεται αύξηση της ποινικής
ευθύνης του ατόµου. Όταν αυτά

αποτελούν

την πρώτη και την

τελευταία βαθµίδα δεν υφίστανται περιθώρια κλιµάκωσης της ευθύνης
του.
Επανερχόµενοι στην νοµολογιακή πορεία εντοπίζουµε την ΑΠ
1010/198422, η οποία παρότι υιοθετεί και επαναλαµβάνει τον ατυχή
ορισµό της Αιτιολογικής, καταλήγει σε ορθό συµπέρασµα διότι κατά την
τέλεση της πράξης ο κατηγορούµενος µετήλθε τεχνάσµατα πρωτότυπα
και σύνθετα, πέραν της συνήθους εγκληµατικής τακτικής. Αντίθετα η ΑΠ

εγκλήµατος µε την χρησιµοποίηση ιδιαίτερων τεχνασµάτων
µοναδική δυνατότητα πραγµάτωσης του αδικήµατος.
22

βλ. Π. Χρονικά ΛΕ (1985), σελ. 158.

αποτελεί την

904/198623 αφενός µεν προχωρά σε συµπλήρωση του ορισµού

της

Αιτιολογικής και εντάσσει στα ιδιαίτερα τεχνάσµατα ενέργειες µε τις
οποίες επιδιώκεται να επέλθει σύγχυση ή να δυσχερανθεί ο σχετικός
έλεγχος, αφετέρου δε, (και µε αφορµή το πραγµατικό ζήτηµα), πλανάται
σχετικά µε την "παραπλανητική και συγκαλυπτική" ιδιότητα των
ιδιαίτερων

τεχνασµάτων,

προγενέστερες

και

αποφάσεις

υποπίπτοντας στο αυτό λάθος µε
µετατρέπει

απλή

πληµµεληµατική

υπαλληλική απιστία σε κακουργηµατική (ο υπάλληλος απλά διόρθωσεαύξησε την αναγραφόµενη, σε υπηρεσιακά έγγραφα, χρηµατική αξία
των αγορασθέντων γραµµατοσήµων έτσι ώστε να παρακρατήσει την
διαφορά από το πραγµατικά καταβληθέν για την αγορά τους ποσόν).

∆υστυχώς

η "πεπλανηµένη" άποψη της νοµολογίας συνεχίζεται

και στην απόφαση ουσίας 985/198524, η οποία

θεώρησε

ότι η

χρησιµοποίηση χρηµάτων του ταµείου για αγορές προσωπικών
προϊόντων και στη συνέχεια η χρέωση αυτών των δαπανών, (µε απλή
σχετική επιβεβαίωση στα δελτία αγορών), στα λειτουργικά έξοδα του
ταµείου συνιστά ιδιαίτερο τέχνασµα. Η ΑΠ 1560/198725 προχώρησε
ένα βήµα πιο πέρα. Θεώρησε ως ιδιαίτερο τέχνασµα την αποµίµηση
(πλαστογραφία)
υπεξαιρούσε

υπογραφών,

διάφορα

µε

χρηµατικά

την

οποία

ποσά.

Η

ο
δε

κατηγορούµενος
ΑΠ 35/198826

αξιολόγησε ως ιδιαίτερο τέχνασµα την µέθοδο του δράστη (υπαλλήλου
23

βλ. Π. Χρονικά ΛΣΤ (1986), σελ. 811.

24

του Εφετείου Αθηνών, Π. Χρονικά ΛΖ (1987), σελ. 332.

25

βλ. Π. Χρονικά ΛΗ (1988), σελ. 237.

26

βλ. Π. Χρονικά ΛΗ (1988), σελ. 449.

των ΕΛΤΑ) να ανοίγει επιστολές, προερχόµενες από το εξωτερικό (για
να αφαιρεί χρήµατα), και

στη συνέχεια να τις κολλά έτσι ώστε να

φαίνονται άθικτες (ως εάν θα µπορούσε το σχετικό έγκληµα να τελεστεί
µε

άλλο τρόπο). Αντίθετα στην ορθή κατεύθυνση κινείται

η ΑΠ

128/198827, η οποία δέχθηκε ως ιδιαίτερο τέχνασµα την µη επικόλληση
αγορασθέντων ενσήµων στα βιβλιάρια των δικαιούχων εργαζοµένων,
τα οποία (ένσηµα) χρησιµοποίησε

σε άλλες δραστηριότητες του ο

δράστης λέγοντας ότι τα είχε αγοράσει από συγκεκριµένη Τράπεζα,
πλαστή σφραγίδα της οποίας είχε κατασκευάσει και είχε θέσει σε
σχετικά έγγραφα, ενώ παράλληλα µέσα από µια σύνθετη διαδικασία,
(σκόπιµη

αταξία στην διακίνηση και τακτοποίηση

των

ενσήµων),

φρόντιζε για την συνέχιση και ολοκλήρωση της πράξης του. Στην αυτή,
ορθή, κατεύθυνση κινείται και η ΑΠ 974/198928, η οποία αξιολόγησε
ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα την καταχώρηση "ανεξόφλητων λογαριασµών
της

∆ΕΗ,

(των οποίων είχε ο υπάλληλος-δράστης εισπράξει

τα

αντιστοιχούντα ποσά από τους καταναλωτές), όχι στον λογαριασµό της
επόµενης διµηνίας αλλά στην κατηγορία καταναλωτών που τελούσαν
υπό καθεστώς διακοπής εκδόσεως λογαριασµού εκ του λόγου ότι είχαν
εξαφανιστεί χωρίς να καταβάλουν την οφειλή τους, συγχρόνως δε για να
υπάρχει συµφωνία µεταξύ λογιστικού και απογραφικού υπολοίπου και
να µη είναι ευχερής ο έλεγχος, έπαιρνε ισόποσα
ανεξόφλητους λογαριασµούς άλλων πελατών

αποκόµµατα από

τα οποία προσάρµοζε

ανάλογα και τα τοποθετούσε στην αντίστοιχη θέση των κλασσέρ των
ανεξόφλητων λογαριασµών άλλων
27

βλ. Π. Χρονικά ΛΗ (1988), σελ. 597.

28

βλ. Π. Χρονικά Μ (1990), σελ.286.

πελατών". Η συµπόρευση της

νοµολογίας µε την απλή λογική συνεχίζεται µε επιτυχία µε την ΑΠ
1039/198929, η οποία παράλληλα αποφεύγει τη στερεότυπη διατύπωση
σχετικών

προγενέστερων αποφάσεων. Στην παραπάνω απόφαση

εκτιµήθηκαν ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα η νόθευση αποδείξεων µε
αποσβεστικό υγρό, η χρησιµοποίηση ειδικού στυλογράφου, η προσθήκη
ιατρικών πράξεων, η επαύξηση εγκριθέντων ήδη ποσών και η αλλαγή
του χώρου εξέτασης των ασθενών. Την αισιοδοξία για την αλλαγή
πλεύσης της νοµολογίας συντηρεί και η επόµενη απόφαση ΑΠ
327/1990,30 στην οποία ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα θεωρήθηκαν η έκδοση
επιταγών στο όνοµα του δράστη χωρίς προηγούµενη έκδοση χρηµατικού
εντάλµατος

και σχετικής έγκρισης σε συνδυασµό µε καταχώρηση

χρηµατικών ενταλµάτων στο οικείο βιβλίο µε την ένδειξη "πίστωση
χρηµατικών ενταλµάτων", χωρίς αυτά να έχουν εξοφληθεί, και αλλοίωση
των στελεχών των επιταγών.

∆υστυχώς

η

σχετική ευφορία για την νέα πορεία της

νοµολογίας δεν κράτησε για πολύ χρόνο. Η ΑΠ 1535/199031 κινείται
στο µεταίχµιο. Η πραγµατική περίπτωση,

στην

οποία αναφέρεται,

οριακά µόνον µπορεί να θεωρηθεί ως τελεσθείσα µε ιδιαίτερα
τεχνάσµατα. Η επόµενη ΑΠ 1763/199032 κάνει ακόµη ένα βήµα πιο
πίσω, θεωρώντας ότι η προσθήκη στο αναγραφόµενο ποσόν, στα
29

βλ. Π. Χρονικά Μ (1990), σελ. 325.
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βλ. Π. Χρονικά Μ (1990), σελ. 1049.
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βλ. Π. Χρονικά ΜΑ (1991), σελ. 665.

32

βλ. Π. Χρονικά ΜΑ (1991), σελ. 748.

χρηµατικά εντάλµατα, του αριθµού "1" έτσι ώστε να ιδιοποιείται ο
δράστης το τελικά διαµορφούµενο ποσόν συνιστά ιδιαίτερο τέχνασµα,
(ή πως ο απλούστερος τρόπος υπεξαίρεσης βαπτίζεται ιδιαίτερος). Την
πλήρη µεταστροφή ολοκληρώνει η ΑΠ 104/199133, η οποία θεώρησε ως
ιδιαίτερο τέχνασµα το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος δράστης ανέλαβε
(ως διευθυντής) προσωπικά την ταµειακή διαχείριση του ταµείου για
να συγκαλύψει την υπεξαίρεση και (στη συνέχεια) ισχυρίστηκε ότι δεν
είχε τα κλειδιά του χρηµατοκιβωτίου µαζί του, (όταν του ζητήθηκαν από
επιθεωρητή), και προφασιζόµενος

ότι

πάει

σπίτι του να τα πάρει

διέφυγε στο εξωτερικό. Επανήλθε, λοιπόν, στο προσκήνιο η σύνδεση της
έννοιας των ιδιαίτερων τεχνασµάτων µε την προοπτική της συγκάλυψης
αλλά και η αναγωγή κάθε τεχνάσµατος σε ιδιαίτερο. Η παραπάνω
νοµολογιακή λογική συντελεί, όπως είναι αυτονόητο, στη διεύρυνση της
απαξίας. Το σοβαρότερο πρόβληµα, όµως, της παραπάνω απόφασης
αφορά τον χώρο

και τον χρόνο χρησιµοποίησης των υποτιθέµενων

ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα συναρτώνται µε τον
µηχανισµό διαχείρισης και ελέγχου του δηµοσίου χρήµατος, έχουν δηλ.
"σηµείο αναφοράς την υπηρεσία"34. Η ενέργεια του υπαλλήλου να
διαφύγει στο εξωτερικό προφασιζόµενος ότι είχε αφήσει τα κλειδιά σπίτι
του είναι άσχετη λογικά και χρονικά µε την πραγµάτωση και
ολοκλήρωση του εγκλήµατος και φυσικά άσχετη µε την έννοια της
"υπηρεσίας". Ο δε χαρακτηρισµός του προβληθέντος από τον δράστη
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βλ. Π. Χρονικά ΜΑ (1991), σελ. 850.

34

όπως τονίζει και ο Η. Αναγνωστόπουλος "Ζητήµατα απιστίας", εκδόσεις Π.Ν.

Σάκκουλα, 1996, σελ.139.

ψευδούς ισχυρισµού, (δεν έχω τα κλειδιά, πηγαίνω σπίτι µου να τα
φέρω), ως ιδιαίτερου τεχνάσµατος συνιστά καθαρή λογική υπέρβαση.

Αλλά η παραβίαση κανόνων της λογικής αποκτά άλλη διάσταση
στην υπ'αριθµ. 4426/199135, η οποία επιχειρεί

(ανεπιτυχώς)

να

θεµελιώσει, ιδεολογικά πλέον, την κρατούσα άποψη της νοµολογίας για
την έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, η
παραπάνω

απόφαση

αντιδιαστέλλει

την έννοια των ιδιαίτερων

τεχνασµάτων µε την έννοια της απλής ιδιοποίησης, η οποία δεν
στηρίζεται σε κανένα κόλπο. Ως παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση να
πάρει ο ταµίας της υπηρεσίας την είσπραξη της ηµέρας και να απλά να
φύγει, χωρίς να µετέλθει ιδιαίτερα

τεχνάσµατα. Κατ' αρχάς αυτό

σηµαίνει είτε ότι ο ταµίας στερείται του αναγκαίου "εγκληµατικού"
καταλογισµού είτε ότι επιδιώκει την άµεση απόλυση του. Και οι δύο
περιπτώσεις κινούνται στην σφαίρα του εξωπραγµατικού. Η απόφαση
καταλήγει στην άποψη της µετά από σχετικά ενδελεχή έρευνα του
εννοιολογικού περιεχοµένου των ιδιαίτερων τεχνασµάτων, πράγµα που
την καθιστά περισσότερο "ένοχη" και κατακριτέα. Αναφέρεται, λοιπόν,
ότι ιδιαίτερο τέχνασµα σηµαίνει "ξεχωριστό έξυπνο επινόηµα, µια
εξαιρετική πανουργία, ένα ξεχωριστό δόλιο µέσο ή ακόµα

κάποιο

ξεχωριστό έξυπνο κόλπο". Όµως όλοι οι παραπάνω προσδιορισµοί του
"ξεχωριστού" δεν σηµαίνουν διαφοροποίηση από κάτι τετριµµένο, από
κάτι απλό, από κάτι σύνηθες ή αναµενόµενο; Η υπαγωγή όλων των
(κοινών ή ιδιαίτερων) κόλπων (όπως προτείνει η ως άνω απόφαση) στην
έννοια των ιδιαίτερων τεχνασµάτων έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο µε
τη γραµµατική όσο και µε την τελολογική ερµηνεία των διατάξεων, οι
35

απόφαση του Πληµ/δικείου Αθηνών, Ποινικά Χρονικά ΜΒ (1992), σελ. 452.

οποίες προβλέπουν ως επιβαρυντική περίσταση την τέλεση της πράξης
µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα36.
Η επόµενη απόφαση ΑΠ 1524/199437 αναφερόµενη στον ορισµό
των ιδιαίτερων τεχνασµάτων δίδει ιδιαίτερο βάρος
συγκάλυψης. Είναι προφανές ότι µε την

έννοια

στην έννοια της
αυτή τα ιδιαίτερα

τεχνάσµατα αναφέρονται σε στοιχεία διακριτά από αυτά της τέλεσης
και σε χρόνο ύστερο της πράξης. ∆εν συµµετέχουν δηλ. άµεσα κατά
την πραγµάτωση του εγκληµατικού αποτελέσµατος αλλά έµµεσα κατά
την

προσπάθεια

απόκρυψης

του

εγκλήµατος. Ουσιαστικά

δηλ.

εκφράζουν την εφευρετικότητα του δράστη να καλύψει τα ίχνη του. Η
θέση αυτή δεν είναι ορθή. Τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αποκτούν "αξία"
και προσµετρώνται, όταν από αυτά

αναδεικνύεται ένας ιδιαίτερα

έξυπνος, (και για αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνος για το προσβαλλόµενο
αγαθό), τρόπος τέλεσης. Τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα, κατά την ορθότερη
λογική

άποψη, (η οποία εκφράζει και την εσώτερη νοµοθετική

βούληση), αναφέρονται στον χρόνο τέλεσης της πράξης, αφού µε τη
συνδροµή τους ο δράστης φέρει σε πέρας το συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
∆εν επιστρατεύονται "κατόπιν εορτής" για

τη

συγκάλυψη του ήδη

επιτευχθέντος αποτελέσµατος. Συµµετέχουν ακριβώς στην επιτυχή
ολοκλήρωση του εγκλήµατος.

Χωρίς

αυτά δηλ. ο δράστης δεν θα

µπορούσε να προσβάλει, κατά τρόπο αποκλίνοντα από τα συνήθη
εγκληµατικά "µέτρα", τον συγκεκριµένο τοµέα. Ούτε µετατρέπεται σε
κακούργηµα η πράξη επειδή ο δράστης διέπραξε µε απλό τρόπο ένα
36

όπως τονίζει και ο Η. Αναγνωστόπουλος ό.π. σελ. 139.
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έγκληµα και στη συνέχεια φρόντισε να το καλύψει

αριστοτεχνικά,

(πράγµα απίθανο και λογικά σπάνιο).
Η κακουργηµατική βαθµίδα εκφράζει την ανησυχία της Πολιτείας
και της κοινωνίας για µια δράση ιδιαίτερα έξυπνη, η οποία αφενός µεν
ενσωµατώνει αυξηµένο κίνδυνο για τα έννοµα

αγαθά αφετέρου δε

προδίδει δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο, (µε τα σχετικά, βέβαια,
προβλήµατα αοριστίας της παραπάνω έννοιας, η οποία και απαλείφθηκε
από τα ποινικά κείµενα). Κατόπιν αυτών πρέπει να γίνει δεκτό ότι µόνον
όσες ενέργειες συµµετέχουν άµεσα και αναγκαστικά, (σύµφωνα µε τη
συγκεκριµένη εγκληµατική λογική), στην τέλεση της πράξης µπορούν να
αποσπάσουν τον χαρακτηρισµό των ιδιαίτερων

τεχνασµάτων. Όσες

απλώς αποσκοπούν στην καλύτερη απόκρυψη του ήδη ολοκληρωµένου
εγκληµατικού αποτελέσµατος δεν εµπίπτουν στην έννοια των ιδιαίτερων
τεχνασµάτων.

Άλλωστε

η συγκάλυψη, όπως επισηµαίνει και ο Ν.

Μπιτζιλέκης38 δεν συνιστά περίπτωση αυτοϋπόθαλψης, η οποία είναι
ατιµώρητη; Με την άποψη της χρονικής σύµπτωσης των ιδιαίτερων
τεχνασµάτων και της τέλεσης συντάσσεται και ο Ν. Μπιτζιλέκης, ο
οποίος σηµειώνει ότι τα πρώτα συνιστούν µέσο τέλεσης39. Άλλωστε η
ίδια η διατύπωση του νόµου αναφερόµενη στο "αν ο υπαίτιος
µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα" αναφέρεται στην τέλεση του
εγκλήµατος και όχι στην συγκάλυψη του40.
38

"Υπηρεσιακά εγκλήµατα", εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1993, σελ. 484.
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ό.π. σελ. 492.

40

άποψη µε την οποία συµφωνεί και ο Η. Αναγνωστόπουλος, ό.π. σελ. 138, ο

οποίος σηµειώνει ότι

"τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα συνιστούν οι ενέργειες που

διευκολύνουν την τέλεση της πράξεως και όχι εκείνες που απλώς συγκαλύπτουν
την ήδη συντελεσθείσα υπεξαίρεση ή απιστία. Η

συγκάλυψη του εγκλήµατος

Αλλά

και ποιά η αξία στοιχείων, τα οποία ακολουθούν την

τέλεση της πράξης; Πως θα ενταχθούν αυτά στην τιµώρηση; Αν τα
ιδιαίτερα τεχνάσµατα θεωρηθούν απλά συγκαλυπτικές ενέργειες τότε
αποσπώνται από τον κορµό του εγκλήµατος και τείνουν να αναχθούν
σε αυτοτελείς πράξεις, η (ποινική ή µη) αντιµετώπιση των οποίων θα
αποτελεί αντικείµενο δογµατικής έρευνας.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι από τη στιγµή της
νοηµατικής σύλληψης του εγκλήµατος (στο νου του δράστη) δίδεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκρυψη και στη συγκάλυψη της υπό
εκτέλεση πράξης. Μόνον εκ πεποιθήσεως δράστης µπορεί να
παρακάµψει ή να περιφρονήσει τη συγκάλυψη. Συνεπώς ολόκληρη η
εγκληµατική πράξη δοµείται γύρω από τον επιδιωκόµενο σκοπό (µε την
ευρεία ή την στενή έννοια) και γύρω από την δυνατότητα αποφυγής της
σύλληψης και της τιµώρησης του ενεργούντος προσώπου. Με την έννοια
αυτή κάθε επιµέρους στοιχείο µιας εγκληµατικής ενέργειας ενσωµατώνει
(ανεξάρτητα βαθµού) και σκοπιµότητα

συγκάλυψης. Όλα δηλ. τα

στοιχεία στοχεύουν και στη µη αποκάλυψη του δράστη. Η επισήµανση
αυτή δικαιολογεί, ως ένα σηµείο, και την κυρίαρχη άποψη της
νοµολογίας. Η διάκριση, όµως, ανάµεσα στο στοιχείο, το οποίο κατά τη
βούληση του δράστη λειτουργεί συγκαλυπτικά, και στο στοιχείο, το
οποίο πάλι κατά τη βούληση του δράστη αποσκοπεί

αυστηρά στην

τέλεση της πράξης δεν είναι εφικτή. Και αυτό διότι αφενός µεν η
υποτιθέµενη βούληση του δράστη

δεν είναι ευχερώς προσδιορίσιµη

αφετέρου δε (και το κυριότερο) κάθε στοιχείο µιας εγκληµατικής πράξης
αποτελεί ανθρωπίνως αναµενόµενη συµπεριφορά και δεν είναι ορθό να µεταβάλλει
το ήδη συντελεσθέν έγκληµα σε κακούργηµα".

έχει διττή, (αλλά αδιάσπαστη λογικά), λειτουργία, επιλέγεται δηλ. ως
αναγκαίο ή πρόσφορο για την επιτυχή τέλεση επειδή ακριβώς και στην
ολοκλήρωση του εγκλήµατος συµβάλλει και στην απόκρυψη του δράστη
συνεισφέρει (σύµφωνα πάντοτε µε την υποκειµενική άποψη του δράστη).
Συνεπώς η έννοια της συγκάλυψης είναι άρρηκτα συνυφασµένη
µε την έννοια της τέλεσης. ∆εν νοείται τέλεση χωρίς συγκάλυψη. Ούτε
η δράση διαιρείται σε αυτοτελή τµήµατα τέλεσης και συγκάλυψης. Τις
περισσότερες φορές, µάλιστα, ο δράστης πρώτα σχεδιάζει και φροντίζει
την επιµελή απόκρυψη της εγκληµατικής πράξης του και ύστερα
ασχολείται µε τη στενή έννοια της τέλεσης της. Είναι, λοιπόν, προφανές
ότι η συγκάλυψη προηγείται χρονικά (στο νου του δράστη) ακόµη και
της τέλεσης. Το γεγονός ότι εµφανίζεται στον εµπειρικό κόσµο ως
ύστερη της τέλεσης πράξη δεν αποδίδει ούτε την εγκληµατική λογική.
Αν µάλιστα η προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήµατος προηγηθεί τότε
ποιά η αξία των προσεγγίσεων της νοµολογίας; Αν δηλ. ο δράστης
πρώτα φροντίσει

για την απόκρυψη της µέλλουσας δράσης του και

ύστερα αφαιρέσει ένα χρηµατικό ποσόν διαφοροποιείται η ποινική του
αξιολόγηση; Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, η διατύπωση του νόµου
αναφέρεται στον χρόνο και στη διαδικασία τέλεσης της πράξης.

Η θέση της θεωρίας, στην πλειοψηφία της, συντάσσεται µε τη
θέση της εργασίας. Παρατηρεί, ακόµη, κανείς µια διστακτικότητα στις
αντιθέτου

περιεχοµένου

θεωρητικές

προσεγγίσεις,

οι

οποίες

περιορίζονται στην επανάληψη του κειµένου της Αιτιολογικής. Ο ∆.
Σπινέλλης41 δεν υπεισέρχεται στην ουσία του θέµατος και απλά
41

"Ειδικό Ποινικό ∆ίκαιο", εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία, εκδόσεις Α.

Σάκκουλα, 1988, σελ. 109.

επαναλαµβάνει τη διατύπωση της Αιτιολογικής (έµµεση απόδειξη ότι
την υιοθετεί;) Ο Α. Μπουρόπουλος42 συνδέει την έννοια των ιδιαίτερων
τεχνασµάτων τόσο µε την επιτυχή τέλεση της πράξης όσο και µε τη
συγκάλυψη. Η άποψη αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θέση της εργασίας,
που διατυπώθηκε παραπάνω. Ο Β. Παπαχρήστου43 θεωρεί ως ιδιαίτερα
τεχνάσµατα

"όλες

τις

µεθοδεύσεις

που

επινοεί

η

ανθρώπινη

εφευρετικότητα προς το σκοπό να αποτραπεί η προς το ∆ηµόσιο
πληρωµή δασµών, φόρων κλπ". Μια πρώτη γραµµατική προσέγγιση του
παραπάνω ορισµού οδηγεί στο συµπέρασµα

ότι

ο συγγραφέας

αναφερόµενος σε µεθοδεύσεις και σε εφευρετικότητα διαχωρίζει τα απλά
από τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Το επίθετο, όµως, "όλες" (οι µεθοδεύσεις)
περιπλέκει τα πράγµατα. Αν παρακάµψει κανείς την εξαίρεση αυτή ο Β.
Παπαχρήστου συνδέει τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα µε την τέλεση και όχι µε
τη συγκάλυψη. Όµως τα νοµολογιακά

παραδείγµατα,

τα οποία

επικαλείται προς επίρρωση των απόψεων του44 δεν συνάδουν µε την
υποτιθέµενη θέση του. Παραθέτει δηλ. αποφάσεις, στις οποίες κανένας
σχετικός διαχωρισµός δεν γίνεται και οι οποίες συλλήβδην θεωρούν ως
ιδιαίτερα όλα τα τεχνάσµατα. Οι θέσεις των Ν. Μπιτζιλέκη και Η.
Αναγνωστόπουλου εκτέθηκαν παραπάνω και στηρίζουν την άποψη της
εργασίας, όπως και η άποψη του Α. Κατσαντώνη45.
42

"Ερµηνεία του Ποινικού Κώδικος", ειδικόν µέρος, τόµος Β, εκδόσεις Αφοι Π.

Σάκκουλα, 1960, σελ. 378.
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"Λαθρεµπορία και τελωνειακές παραβάσεις", εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα,

1989, σελ. 48.
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ό.π. σελ. 16-19.
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βλ. παρακάτω.

Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω κρατούσα θέση της νοµολογίας
τίθεται το ερώτηµα τι µέλλει γενέσθαι. Όσο και αν φαίνεται αιρετική η
µόνη λογική απάντηση είναι η εξής: η Αιτιολογική Έκθεση δεν (δεν
πρέπει να) διαδραµατίζει κανένα ρόλο. Αν ο, προ µισού και πλέον
αιώνος, νοµοθέτης δεν κατόρθωσε να ενσωµατώσει και να εκφράσει µε
σαφήνεια

τις σκέψεις, τις οποίες διατυπώνει στην Αιτιολογική, στο

κείµενο του νόµου "δεν είναι έργον του δικαστού να καταδωρίζη
εισιτήριον δια τας φυλακάς", κατά την προσφυή

διατύπωση

του

αείµνηστου Ν. Χωραφά. Άλλωστε η διάσταση µεταξύ του κειµένου της
Αιτιολογικής και του τελικού κειµένου του νόµου δεν (δεν πρέπει να)
αφορά τον δικαστή. Σηµείο αναφοράς της ποινικής αξιολόγησης, (την
οποία υποτίθεται ότι γνωρίζει και ο πολίτης), είναι η συγκεκριµένη
διάταξη και µόνον και όχι η όποια προϊστορία της.
Άλλωστε η ασφάλεια του δικαίου δεν επιτρέπει ανατροπή και
παράκαµψη του κειµένου και προσφυγή σε γενεσιουργές σκέψεις. Η
γραµµατική ερµηνεία των διατάξεων, στις

οποίες τα ιδιαίτερα

τεχνάσµατα αποτελούν επιβαρυντική περίσταση είναι αποκαλυπτική και
προηγείται κάθε άλλης. Στηριζόµενοι στον ισχύοντα γλωσσικό κώδικα
τα ιδιαίτερα τεχνάσµατα αντιδιαστέλλονται µε τα απλά. Απλό. "Αν τα
πράγµατα έχουν, όπως τα θεωρεί η νοµολογία, τι θα έµενε να υπαχθεί
στην απλή υπεξαίρεση στην υπηρεσία;" αναρωτιέται ο Ν. Μπιτζιλέκης46.
Η επόµενη κίνηση συναρτάται µε την διατύπωση ενός κριτηρίου
διάκρισης των πρώτων από τα δεύτερα.

46

ό.π. σελ. 493.

Την άποψη της εργασίας διατυπώνει και ο Α. Κατσαντώνης σε
ένα σηµείωµα του47, κάτω µάλιστα από τον

εύγλωττο

ιδιαίτερα τεχνάσµατα, που µόνον ιδιαίτερα

δεν

Κατσαντώνης αφού ψέγει την αυτονόητη
νοµολογίας καταλήγει στην πρόταση

τίτλο "Τα

είναι".

Ο Α.

λογική υπέρβαση της

να θεωρούνται ως ιδιαίτερα

τεχνάσµατα όσα εµφανίζονται ως ξεχωριστά, πολύπλοκα και σατανικά,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο δράστης έχει επικίνδυνο εγκληµατικό
µυαλό. Μόνον αυτά τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούν το κοινό από το
ιδιαίτερο τέχνασµα. Άποψη µε την οποία συντάσσεται ευθέως και ο Ν.
Μπιτζιλέκης48, ο οποίος σηµειώνει ότι ιδιαίτερο τέχνασµα δεν συνιστά
µια οποιαδήποτε τεχνική µέθοδος, επειδή µε αυτή καταφέρνει κανείς να
ιδιοποιηθεί το πράγµα. Ως χαρακτηριστικά των ιδιαίτερων τεχνασµάτων
ο Ν. Μπιτζιλέκης παραθέτει:
α. την
εγχειρηµάτων

πολυπλοκότητα

των ενεργειών και της υφής των

του υπαλλήλου, οι οποίες απαιτούν εξειδικευµένες

γνώσεις µη προσιτές στον καθένα (απλό πολίτη ή άλλο υπάλληλο).
β. τον συνδυασµό περισσότερων µεθόδων και ενεργειών. Ο Ν.
Μπιτζιλέκης θεωρεί49 ότι ο πληθυντικός "ιδιαίτερα τεχνάσµατα"
επιβεβαιώνει αυτή τη σκέψη.
γ. την προσφορότητα των τεχνασµάτων να εξαπατήσουν τον
µηχανισµό ελέγχου. Όµως το βασικό στοιχείο δεν είναι η άρση του
µηχανισµού ελέγχου και διαφάνειας, την οποία επιτυγχάνει ο δράστης

47

βλ. Π. Χρονικά ΛΣΤ (1986), σελ. 621.

48

ό.π. σελ. 494.

49

ό.π. σελ. 495.

και επικαλείται ο Ν. Μπιτζιλέκης ως τρίτο χαρακτηριστικό, (το οποίο
άλλωστε συναντάται και στα απλά τεχνάσµατα), αλλά ο τρόπος κίνησης
του δράστη µέσα στα αχανή πλαίσια της υπηρεσιακής δραστηριότητας.
Κατά

συνέπεια µόνον αν συντρέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά

στοιχεία, όπως τα καταγράφουν οι Α. Κατσαντώνης και Ν. Μπιτζιλέκης
µπορεί να υπάρξει ιδιαίτερο τέχνασµα. Ο χαρακτηρισµός, λοιπόν, είτε
του απλού είτε του µοναδικού τρόπου τέλεσης µιας αξιόποινης πράξης,
ως ιδιαιτέρων τεχνασµάτων, δεν ανταποκρίνεται στη λογική της
κλιµάκωσης της ποινικής ευθύνης, όπως αυτή ρητά καταγράφεται στο
κείµενο του νόµου.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
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