ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 186 ΚΑΙ 187
ΤΟΥ ΠΚ;

Πολύ συχνά στην καθηµερινή ∆ικαστηριακή πρακτική η

παράσταση

πολιτικής αγωγής στην περίπτωση των άρθρων 186 και 187 του ΠΚ, γίνεται δεκτή
χωρίς προβολή αντιρρήσεων. Πιθανόν η συγκεκριµένη ψυχολογική φόρτιση από
την περιρρέουσα

ατµόσφαιρα,

που ακολουθεί κάθε φερόµενη ως τελεσθείσα

εγκληµατική πράξη1, η οποία εισάγεται προς εκδίκαση, θεωρείται επαρκής λόγος

1

Στην κοινωνική συνείδηση, (µέτοχοι της οποίας είναι και οι κρίνοντες), έχει

διαµορφωθεί, (ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία αυτής της διαµόρφωσης αποτελούν
αντικείµενο άλλου σηµειώµατος), συγκεκριµένη αντίληψη, (θολή στον πυρήνα της και ασαφής
ως προς τα όρια της), σχετικά µε την «ηθική ποιότητα» κάθε εγκλήµατος ανεξάρτητα της
τυπικής, νοµικής αξιολόγησης και βαρύτητας του. Με άλλα λόγια για κάθε έγκληµα η κοινωνία
έχει τη δική της άποψη και το δικό της χαρακτηρισµό, τα οποία και προσάπτει στο φερόµενο
ως ενεργούν πρόσωπο του εγκλήµατος. Πολιτειακή δηλ. και κοινωνική αντίδραση δεν
ταυτίζονται πάντοτε, βλ. σχετικά "Απονοµή της Ποινικής ∆ικαιοσύνης στην Ελλάδα", του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, 1983, σελ. 198, 260 και 345. Πολλές φορές αυτή η
"εικόνα" της κοινωνίας για το είδος του κάθε εγκλήµατος, στηριγµένη, κυρίως, σε ψυχολογικά
στοιχεία, δρά καταλυτικά και επηρεάζει πλέον και τη λογική διάσταση του θέµατος. Το
κοινωνικό,

συνεπώς,

στερεότυπο του εγκληµατία συµµετέχει,

δυστυχώς, ενεργά, στην

απονοµή της ∆ικαιοσύνης, επηρεάζοντας την αθέατη, (αν και πολλές φορές είναι διαπιστώσιµη
στις ∆ικαστικές αποφάσεις), πλευρά του ψυχολογικού τοµέα του κρίνοντος. Το στερεότυπο
δηλ. οδηγεί σε "προερµηνευτικές και προδικαστικές επιλογές", µε τις οποίες συχνά (συνειδητά
ή ασυνείδητα) ευθυγραµµίζεται η ∆ικαστική-απονεµητική λογική.

αποδοχής παράστασης πολιτικής αγωγής του φεροµένου ως θύµατος. Το γράµµα,
όµως, και το πνεύµα του νόµου, (δηλ. των παραπάνω διατάξεων), παρέχουν
περιθώρια παράστασης πολιτικής αγωγής; Συµβαδίζει µε την δογµατική και
συστηµατική λογική αλλά και τις αρχές του Ποινικού µας ∆ικαίου πολιτική αγωγή
στην προκειµένη περίπτωση; Η µήπως η "εικόνα", την οποία έχει η κοινωνία για τα
συγκεκριµένα εγκλήµατα, (βαρύγδουπα τουλάχιστον όσον αφορά τον τίτλο και
συνεπώς καταταγµένα στη "µαύρη κοινωνική λίστα"), "απαιτεί", (συνεπικουρούµενη
και από µια κεκτηµένη ταχύτητα οίκτου προς τα θεωρούµενα πιθανά θύµατα των
συγκεκριµένων εγκληµάτων), παράσταση πολιτικής αγωγής;
Τόσο το άρθρο 186 του ΠΚ, που αφορά την "Πρόκληση και προσφορά για την
εκτέλεση κακουργήµατος ή πληµµελήµατος",

όσο και το άρθρο 187 του ΠΚ

"Σύσταση και συµµορία", είναι ενταγµένα στο έκτο κεφάλαιο του ΠΚ, κάτω από
τον χαρακτηριστικό τίτλο "Επιβουλή της ∆ηµόσιας Τάξης". Ήδη το στοιχείο αυτό
µας παρέχει µια πρώτη γεύση των νοµοθετικών προθέσεων και επιδιώξεων.
Στην

Αιτιολογική έκθεση (1929/1933)2 εισαγωγή των εγκληµάτων του ως

άνω κεφαλαίου του ΠΚ, σηµειώνονται τα εξής άκρως χαρακτηριστικά: "Τα εν τω
κεφαλαίω τούτω αδικήµατα κοινόν και προέχον γνώρισµα έχουσι την κατά της
δηµοσίας τάξεως επιβουλήν. Το στοιχείον τούτο ευρίσκεται βεβαίως εν παντί
αδικήµατι,

εν τούτοις τα άλλα αδικήµατα, εκτός των περί ών

νύν ο λόγος,

αποτελούσιν άµα διαπραχθώσιν τετελεσµένην προσβολήν παραβιάζοντα ευθέως
δικαίωµα τι είτε φυσικού προσώπου, είτε της πολιτείας, είτε ετέρου τινός νοµικού
προσώπου, τα ήδη όµως υπό συζήτησιν αδικήµατα τελούνται χωρίς εισέτι ουδέν να

2

"Αιτιολογική Έκθεσις του Σχεδίου Ελληνικού Ποινικού Κώδικος", έκδοση Εθνικού

Τυπογραφείου, 1933, σελ. 305.

παραβιασθή τοιούτον δικαίωµα

ενέχουσιν όµως εν εαυτοίς το σπέρµα της

παραβιάσεως ταύτης, ήτοι την επιβουλήν".
Η θέση αυτή της Αιτιολογικής επιβεβαιώνεται µε τον πλέον πανηγυρικό
τρόπο παρακάτω, στην κατ' ιδίαν ανάλυση των εγκληµάτων3. Αναφερόµενοι οι
συντάκτες της Αιτιολογικής στην διάταξη του άρθρου 186 σηµειώνουν τον κίνδυνο
της "εννόµου τάξεως" και δεν οµιλούν καθόλου για φυσικά πρόσωπα. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο
ατιµωρησία των

στην περίπτωση του άρθρου 187 προβλέπεται η

"υπαναχωρούντων

εις

την σκέψιν οτι συµφέρουσα εις την

έννοµον τάξιν είνε η δια της ατιµωρησίας ταύτης εξαγορά της εξασφαλίσεως
εαυτής" (άποψη, η οποία βρίσκει σύµφωνο και τον Κ. Κωνσταντινίδη)4.
∆εν λαµβάνεται δηλ.

υπόψιν το συµφέρον φυσικών προσώπων, ούτε

συναρτάται η ατιµωρησία του δράστη από τυχόν προσβολή ιδιωτικών συµφερόντων,
ακριβώς

διότι

ο σκοπός της διάταξης στοχεύει

µόνον στην προστασία της

αυθεντίας του κύρους και στη µη κατάλυση της ειρήνευσης της ∆ηµόσιας Τάξης
(ως εννόµου αγαθού)5.
Την

(αυτονόητη)

σαφή θέση της Αιτιολογικής στηρίζει η άποψη των

Α.Τούση-Α.Γεωργίου6, οι οποίοι αναφερόµενοι

στο

προστατευόµενο

έννοµο

αγαθό από τη διάταξη του άρθρου 186 σηµειώνουν (επικαλούµενοι και την άποψη
του Frank) ότι "η πράξις στρέφεται κατά της εννόµου τάξεως και ουχί κατά του

3

βλ. ό.π. άρθρα 154-156.

4

."Σύστασις και Συµµορία", 1978, σελ. 158-159

5

περί συµφέροντος της Πολιτείας οµιλεί και ο Κ. Κωστής, µε αφορµή την δυνατότητα

ατιµωρησίας του ενόχου (παράγραφος 3 του 186 και του 187) "Ερµηνεία του εν Ελλάδι
ισχύοντος Ποινικού Νόµου", εκδόσεις ∆.Π. ∆ηµητράκου, έκδοση 4η, 1ος τόµος, σελ. 265.
6

"Ποινικός Κώδιξ", εκδόσεις ∆. Τζάκα, 1967, εκδ. Γ, σελ. 504 και 506.

προσώπου κατά του οποίου ήθελεν απευθυνθή το αδίκηµα εάν εξετελείτο, όθεν
θεωρείται

τετελεσµένη και αν η πρόκλησις ή η προσφορά έµειναν άνευ

αποτελέσµατος". Σε σχέση δε µε το άρθρο 187 σηµειώνεται ότι αυτό αφορά µόνον
"το συµφέρον του κράτους να εξασφαλίζη την δηµοσίαν τάξιν (δηµοσίαν έννοµον
τάξιν και ασφάλειαν) καθ'εαυτήν έναντι ενώσεων ατόµων σκοπούντων

εις

διάπραξιν εγκληµάτων" και "επιβουλευοµένων την δηµοσίαν τάξιν"7. Τόσο δε η
Ιταλική έννοµη τάξη όσο και οι αντίστοιχες Γαλλική και Γερµανική επικαλούνται
τη ∆ηµόσια Τάξη και ειρήνη για την θεµελίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης των
συναφών διάταξεων8.
Με την θέση αυτή συντάσσεται και ο Α. Στάϊκος9, ο οποίος σηµειώνει µε
αφορµή το άρθρο 186, ότι η παραβίαση του συνιστά "προσβολήν του κύρους, της
ισχύος και της αυθεντίας των νόµων και κίνδυνον της εννόµου τάξεως". Το
πρωταρχικά πολιτειακό-κρατικό στίγµα του εννόµου

αγαθού

"δηµόσια

τάξη"

επισηµαίνει η Μ. Καϊάφα-Γκµπάντι10 και ο Λ. Μαργαρίτης σε εκτενείς
παρατηρήσεις του11. Την αυτή άποψη έχει και ο Ι. Μανωλεδάκης, ο

οποίος

κατατάσσει το έγκληµα του 187 σε "εκείνα που προσβάλλουν τη δηµόσια τάξη ως

7

βλ. σχετικά και απόφαση ΑΠ 268/1961, Ποινικά Χρονικά ΙΑ (1961), σελ. 5

8

βλ. Κ. Κωνσταντινίδη ό.π. σελ. 27 και 34-35.

9

"Επίτοµος ερµηνεία Ελληνικού Ποινικού Κώδικος", τόµος Β, ειδικόν µέρος, εκδόσεις

Μ. Φραγκούλη, 1955, σελ. 326.
10

11

"Κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα", εκδόσεις Σάκκουλα, 1990, σ. 47.

στον

Αρµενόπουλο,

ΣυµΠληµΘεσσαλονίκης 45/1979.

1979,

σελ.

1053,

µε

αφορµή

το

Βούλευµα

του

πολιτειακό-κρατικό αγαθό"12 και το έγκληµα του 186 το θεωρεί ως γενική διάταξη, η
οποία θα έπρεπε να περιληφθεί στο Γενικό Μέρος του ΠΚ13, θέση την οποία
υιοθετεί και ο Κ. Κωνσταντινίδης14. Και αυτό είναι ακριβές αφού µε το άρθρο 186
ΠΚ έχει αναχθεί σε αυτοτελές έγκληµα η απόπειρα ηθικής αυτουργίας15. Ο Ι.
Μανωλεδάκης αφιερώνει, όµως, και σηµαντικό τµήµα, ειδικής µονογραφίας του
σχετικής µε το θέµα16, στην επισήµανση ότι η διάταξη του 186 ΠΚ συνιστά νοµικό
ατόπηµα και ρωγµή στην δογµατική των περί συµµετοχής διατάξεων του ΠΚ17. Την
άποψη αυτή εκφράζει και ο Α. Κωστάρας18, ο οποίος προτείνει είτε να καταργηθεί

12

θέση την οποία υπογραµµίζει στην µονογραφία του ο Κ. Κωνσταντινίδης, βλ. ό.π.,

σελ. 83, ο οποίος επισηµαίνει ότι η "συµµορία αυτή καθ' εαυτήν, προσβάλλει ΜΟΝΟΝ το
έννοµον αγαθόν της δηµοσίας τάξεως".
13

"Επιβουλή της δηµόσιας τάξης", εκδόσεις Σάκκουλα, 1990, σελ. 26 και σελ. 28.

14

ο οποίος αναφερόµενος στην διάταξη του 186 σηµειώνει ότι

"αποτελεί γενικήν

διάταξιν .... αναχθείσαν αστόχως εις αυτοτελές έγκληµα", βλ. σχετικά ό.π. σελ. 15-16. Βλ.
επίσης ενδεικτικά και σελ. 40 και 83.
15

πράγµα το οποίο έχει αναγνωριστεί στην Γερµανία και έχει καταγραφεί στο γενικό

µέρος στην παραγρ. 30 του αντίστοιχου Ποινικού κώδικα, στα κεφάλαια συµµετοχής και
απόπειρας. Στην ουσία ο συντάκτης του Ελληνικού ΠΚ είχε αντιγράψει την, προϊσχύσασα της
παραγρ. 30, διάταξη 49α StGB και, από γενική στον Γερµανικό ΠΚ, την µετέτρεψε σε ειδική.
16

βλ. "Πρόκλησις και προσφορά εις τέλεσιν κακουργήµατος ή πληµµελήµατος", 1961,

σελ. 11 επόµ.
17

βλ. "Πρόκλησις...", σελ. 32 επόµ.

18

"Χρήση και κατάχρηση µιας αυθεντίας", στην ΜΝΗΜΗ, Γάφου, Χωραφά, Γαρδίκα,

εκδόσεις Σάκκουλα, 1986, σελ. 97 επόµ., Β τόµου.

η διάταξη του 186 είτε να µεταφερθεί στο Γενικό Μέρος σαν κατ' εξαίρεση τιµωρία
της απόπειρας ηθικής

αυτουργίας.

Ο Ι. Μανωλεδάκης, µε αφορµή το

προστατευόµενο από το άρθρο 186 ΠΚ έννοµο αγαθό, σηµειώνει, µάλιστα19, ότι
η ένταξη του 186 στο κεφάλαιο περί προστασίας της δηµόσιας τάξης, αποτέλεσε
λύση ανάγκης για τον νοµοθέτη, αφού η συγκεκριµένη διάταξη "αναγοµένη
πράγµατι εις γενικήν εγκληµατικήν εκδήλωσιν προσβάλλει εξ ίσου άπαντα τα
έννοµα αγαθά και ουδέν τούτων ιδιαιτέρως". Με τη θέση αυτή συντάσσεται και ο
Κ. Σταµάτης20, ο

οποίος παρατηρεί ότι "το υπο του 186 Π.Κ. προβλεπόµενον

έγκληµα, δεν είναι γνήσιον έγκληµα επιβουλής της δηµοσίας τάξεως αλλά µάλλον
µορφή τις ιδιορρύθµου συµµετοχής

επί παντός κακουργήµατος, (σήµερα και

πληµµελήµατος, µετά την σχετική προσθήκη, µε το ν.δ. 861/1971).
Ποινική διάταξη, όµως, στερούµενη εννόµου αγαθού, (στο οποίο αναφέρεται
και προστατεύει), και για τον λόγο αυτό χαρακτηριζόµενη ως γενικής µορφής, κάθε
άλλο παρά δικαιολογεί παράσταση πολιτικής αγωγής. Αφού δεν θίγεται καν
κάποιο συγκεκριµένο έννοµο αγαθό, πως µπορεί να υπάρξει θιγόµενος;
Με την παρατήρηση αυτή συναρτάται και το επόµενο επιχείρηµα. Αφού η
ηθική αυτουργία δανείζεται το αξιόποινο από ξένη πράξη21, τίθεται το ερώτηµα πως
η απόπειρα ηθικής αυτουργίας µπορεί να θεωρηθεί αξιόποινος, όταν λείπει η ίδια η
πράξη; Ενώ δηλ. για την "τετελεσµένην", (κατά την επιτυχή έκφραση του Ι.

19

"Πρόκλησις...", σελ. 26.

20

"Η συρροή ποινικών νόµων εν γένει και η µη τιµωρητή προτέρα ή υστέρα πράξις",

εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1994, σελ. 154.
21

βλ. έτσι Liszt "Lehrbuch des deutschen Strafrechts", σελ. 305, "δεν φέρει εν εαυτή

τον λόγον του αξιοποίνου αλλά δανείζεται το αξιόποινον αυτής εκ της ξένης ταύτης πράξεως"
(µετάφραση Κ. Κυπριάδου, 1900).

Μανωλεδάκη),22 ηθική αυτουργία απαιτείται να έχει προκληθεί η απόφαση της
πράξης, (που τελέστηκε ή έγινε απόπειρα τέλεσης της),23 στην περίπτωση του 186
αρκεί η πρόκληση χωρίς να απαιτείται ευδοκίµηση της. Συνεπώς η νοµοθετική
παρέµβαση, µε την εισαγωγή του 186, (η οποία αποτελεί εξαίρεση του ποινικού µας
δόγµατος), δεν αναιρεί την έλλειψη πράξης, (όπως αυτή ορίζεται στον ΠΚ), στην
οποία να αναφέρεται (εξαρτώµενη) η απόπειρα ηθικής αυτουργίας. Στην προκειµένη περίπτωση το αξιόποινο του προκαλούντος παράγεται από µόνη την
πρόκληση24 και κατά συνέπεια το "ορισµένο"

κακούργηµα ή πληµµέληµα,

(σύµφωνα µε την διατύπωση του άρθρου 186), βρίσκεται στην σκέψη του
προκαλούντος και δεν έχει άµεσα απτή, εµπειρική υπόσταση στον φυσικό κόσµο.
Χωρίς πράξη, όµως, δεν µπορεί να τεθεί ζήτηµα παθόντος ή ζηµιωθέντος, όταν
µάλιστα το 186 τιµωρεί την απλή έκφραση εγκληµατικού φρονήµατος και όχι
"συγκεκριµένην προσβολήν ή απόπειραν προσβολής εννόµου τινός αγαθού"25.
Η αφηρηµένη νοµική κατασκευή του 186 κάθε άλλο
συζήτηση για παράσταση πολιτικής αγωγής.
επισήµανση της ίδιας

Αξίζει

παρά επιτρέπει

να αναφερθεί η σχετική

της Αιτιολογικής Έκθεσης26, η οποία αναφερόµενη στη

διάταξη του 186 την χαρακτηρίζει ως διάταξη ατυχή "από πολλών απόψεων".

22

23

"Πρόκλησις...", σελ. 32.

λόγω του παρακολουθηµατικού χαρακτήρα της ηθικής αυτουργίας, βλ. σχετικά και Γ.

Α. Μαγκάκη "Ποινικό ∆ίκαιο, Γενικό Μέρος", εκδόσεις Παπαζήση, β'έκδοση, 1981, σελ. 409.
24

βλ. σχετικά Ι. Μανωλεδάκη "Πρόκλησις...", σελ. 41.

25

βλ. έτσι Ι. Μανωλεδάκης "Πρόκλησις...", σελ. 41.

26

βλ. ό.π., σελ. 306.

Γενική διάταξη, οργανικά ανήκουσα στο Γενικό Μέρος του ΠΚ, συνιστά,
βέβαια, και η σύσταση, η οποία αποτελεί στην ουσία προπαρασκευαστική πράξη και
η οποία έχει αναχθεί σε ιδιώνυµο έγκληµα. "Η εις το έγκληµα της συστάσεως
αναχθείσα συµπεριφορά δεν στρέφεται κατά συγκεκριµένου εννόµου αγαθού, αλλά
προσβάλλει εξ ίσου άπαντα τα έννοµα αγαθά. Παρά ταύτα η δηµοσία τάξις ως
συγκεκριµένον έννοµον αγαθόν προστατευόµενον υπό

του Ποινικού Κώδικος

εταυτίσθη, ουχί ορθώς, προς την έννοµον τάξιν, την οποίαν προσβάλλουν όλαι
ανεξαιρέτως οι αδικοπραγίαι και ούτως εθεωρήθη ότι και υπο του εγκλήµατος της
συστάσεως πλήττεται η δηµοσία τάξις".27
Ο Κ. Σταµάτης28 χαρακτηρίζει τόσο τη σύσταση όσο και τη συµµορία ως
"κατ' ουσίαν προπαρασκευαστικάς πράξεις",

οι οποίες "ανήχθησαν υπο του

νοµοθέτου εις ιδιώνυµα εγκλήµατα". Κατά συνέπεια και η διάταξη του 187 συνιστά
γενική µορφής διάταξη.
Συναφής µε το προηγούµενο επιχείρηµα είναι και η επόµενη παρατήρηση. Οι
διατάξεις των άρθρων 186 και 187 του

ΠΚ αφορούν και ρυθµίζουν την

εγκληµατικότητα σε ένα πρώιµο στάδιο, ("προπαρασκευαστικών ενεργειών"), το
οποίο
αποτελεί αφετηρία για υλοποίηση άλλων εγκληµάτων. Ειδικότερα η διάταξη του
187, (τόσο η σύσταση, όσο και η συµµορία), συνιστά προπαρασκευαστική πράξη

27

βλ. έτσι Κ. Κωνσταντινίδης, ό.π. σελ. 16 αλλά και σελ. 69 και 81, όπου

σηµειώνεται ότι "το γεγονός ότι εφ'ωρισµένων εγκληµάτων δεν δύναται να νοηθή σύστασις,
πταισµάτων,

(π.χ.

εγκληµάτων

εξ'αµελείας, εγκληµάτων εκ

του αποτελέσµατος

χαρακτηριζόµενα, κλπ.) δεν αναιρεί την φύσιν της διατάξεως ως γενικής".
28

βλ. ό.π., σελ. 159. Βλ. επίσης την απόφαση ΑΠ 211/1970, Ποινικά Χρονικά Κ

(1970), σελ. 442, η οποία συντάσσεται µε την άποψη Σταµάτη, ότι δηλ. η σύσταση και η
συµµορία είναι εγκλήµατα προπαρασκευής.

και "προστάδιον του σκοπουµένου ωρισµένου εγκλήµατος".29 Όταν

η δράση

εξαντλείται στο πρώτο στάδιο, (πράγµα που συνιστά µια µορφή τιµώρησης του
φρονήµατος, όπως προαναφέρθηκε, και γιαυτό οι σχετικές διατάξεις είναι και
εκτεθειµένες σε ενστάσεις), δια-κινδυνεύει, όπως είναι αυτονόητο, µόνον η ∆ηµόσια
Τάξη. Μόνον τυχόν υλοποίηση των συµφωνηθέντων ή των προκληθέντων µπορεί
να θίξει άµεσα πλέον κάποιο φυσικό πρόσωπο. Μόνον δηλ. σε περίπτωση κατά την
οποία ήθελε τελεσθεί το "προκληθέν" (186) ή το "συµφωνηθέν" (187) έγκληµα θα
µπορούσε να τεθεί ζήτηµα παράστασης πολιτικής αγωγής και φυσικά, υπο την
αυτονόητη αίρεση, ότι αυτή θα είναι δυνατή, (και θα αφορά), στο δεύτερο αυτό
έγκληµα. Συνεπώς σε ένα δεύτερο επίπεδο-στάδιο, όπου τα εγκλήµατα των
διατάξεων 186 και 187 οδηγούν σε τέλεση νέων εγκληµάτων, µπορεί να υπάρξει
ζήτηµα ευθείας συν(µ)-προσβολής ιδιωτικών συµφερόντων.
Άλλωστε de lege lata είναι προφανές ότι

το νοµικό αντικείµενο30 των

διατάξεων του 186, (µε την ένσταση ότι πρόκειται περί γενικής διάταξης), και του
187, (επίσης µε την ένσταση ότι πρόκειται στην ουσία περί γενικών διατάξεων),31
δεν επιτρέπει σκέψεις για προσβολή ιδιωτικού συµφέροντος, (ούτε άλλωστε έχουν

29

βλ. έτσι Κ. Κωνσταντινίδης ό.π. σελ. 70, 96, Κ. Σταµάτης "Γενικαί αρχαί της

φαινοµένης συρροής εγκληµάτων και ιδίως της κατ' ιδέαν", 1972, σελ. 167. Βλ. επίσης Α.
Μπουρόπουλου "Ερµηνεία Ποινικού Κώδικος", τόµος Β, εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, σελ.
156, ο οποίος χαρακτηρίζει τη συµµορία ως πράξη "καθαρώς προπαρασκευαστική".

30

βλ.

για

το ειδικότερο περιεχόµενο του όρου "∆ηµόσια Τάξη" αναλυτικά Ι.

Μανωλεδάκη "Επιβουλή...", σελ. 18.
31

στον προϊσχύσαντα Ποινικό Νόµο η σύσταση και η συµµορία αποτελούσαν µορφές

συµµετοχής, βλ. σχετικά και ∆. Καρανίκα "Εγχειρίδιον Ποινικού ∆ικαίου", τόµος β, ειδικό
µέρος, εκδόσεις "Το Νοµικόν" Ν. Σάκκουλα, 1954, σελ. 199.

τυποποιηµένο στην αντικειµενική τους υπόσταση υλικό αντικείµενο). Το γεγονός
ότι κάθε περίπτωση προσβολής της ∆ηµόσιας Τάξης, (ή π.χ. και της Πολιτειακής
Εξουσίας) έχει δυσµενείς αντανακλαστικές συνέπειες για ορισµένα ιδιωτικά
συµφέροντα δεν

συνεπάγεται

δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής ούτε

παρακάµπτεται ο άµεσος και προφανής σκοπός των ως άνω διατάξεων. Εκτός αν
ήθελε θεωρηθεί ότι σύµπασα η κοινωνία υφίσταται άµεση ζηµία από κάθε
"σύσταση και συµµορία"

και αναγνωρίζονταν δικαίωµα σε κάθε πολίτη να

παρίσταται για την ικανοποίηση του λαϊκού αισθήµατος, ("λαϊκή έγκληση" και
αντιστοίχου είδους πολιτική αγωγή).
Ύστερα κατά το άρθρο 63 ΚΠοιν∆ικ παράσταση πολιτικής

αγωγής

επιτρέπεται µόνον από τους έχοντες το δικαίωµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα. Νοµιµοποιούνται δηλ. ενεργητικά για την άσκηση της οι ΑΜΕΣΑ
παθόντες και ζηµιωθέντες από την αξιόποινη πράξη "ουχί δε και ο εµµέσως τυχόν
ζηµιούµενος".32 Χαρακτηριστικός

δε

είναι ο ορισµός που δόθηκε από

τη

νοµολογία33 στην έννοια της αµεσότητας, σύµφωνα µε τον οποίο συντρέχει άµεσος
ζηµία

"όταν η παράβασις της ποινικής διατάξεως

επιφέρει προσβολήν εις

ωρισµένον δικαίωµα του προσώπου ή συµφέρον αυτού προστατευόµενον υπο της
παραβιασθείσης διατάξεως". Όπως δε γίνεται δεκτό τόσο στη Γαλλική όσο και
στην Ιταλική επιστήµη34 µε την έννοια του "αµέσου" αποτελέσµατος υποδηλώνεται
τόσο η ανάγκη ύπαρξης αιτιώδους συνδέσµου όσο και η µη παρεµβολή άλλης

32

βλ. σχετικά ∆. Ιακώβου "Η πολιτική αγωγή εις την ποινικήν δίκην", εκδόσεις Α.

Σάκκουλα, 1993, σελ. 108.
33

ειδικά στις δίκες περί εσχάτης προδοσίας, βλ. σχετικά Α. Ψαρούδα-Μπενάκη "Η

πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη", εκδόσεις Αφοι Σάκκουλα, 1982, σελ. 71.
34

βλ. Α.Ψαρούδα-Μπενάκη ό.π., σελ. 61.

νοµικής ή φυσικής αιτίας, χωρίς την συµβολή της οποίας δεν θα προκαλούνταν η
ζηµία. Όµως στην προκειµένη περίπτωση η πιθανή ζηµία µπορεί να επέλθει µόνον
µετά την παρεµβολή του "προκληθέντος" ή "αποφασισθέντος" εγκλήµατος και
φυσικά θα αφορά (αν αφορά) αυτό το τελευταίο.
Ποιό,

άλλωστε,

ορισµένο και ειδικό, (διότι αόριστα και γενικά κάθε

ποινική διάταξη συµβάλλει στην προστασία πολλών γενικών συµφερόντων, όπως
στην διατήρηση της ειρήνης, στην εµπέδωση κλίµατος κοινωνικής συνεργασίας,
στην ύπαρξη αισθήµατος ασφάλειας στην κοινωνία κλπ.), δικαίωµα του προσώπου
προστατεύουν οι ως άνω διατάξεις; Ο ∆. Καρανίκας35 τονίζει ότι το ΣΤ κεφάλαιο,
όπου

είναι ενταγµένα τα δυο παραπάνω αδικήµατα, αποσκοπεί

προστασίαν του εννόµου αγαθού της ειρήνης του
εσωτερικής κατάστασης". Η κοινωνική

ευταξία

λαού,

"εις

την

της αντικειµενικής

και η κοινωνική ειρήνη δεν

συναρτώνται, όµως, µε κάποιο ατοµικό-προσωπικό δικαίωµα, αλλά αναφέρονται
στην ολότητα των κοινωνών µιας Πολιτείας. Η λογική οφείλει να αποτελεί την
λυδία λίθο κάθε νοµικής κατασκευής.
Άλλωστε

ΑΜΕΣΑ

παθόντες και ζηµιωθέντες από την τέλεση των

εγκληµάτων των άρθρων 186 και 187 ΠΚ δεν υφίστανται και σύµφωνα µε την απλή
λογική. Τα συγκεκριµένα εγκλήµατα είναι αφηρηµένης διακινδύνευσης.36 Ποιό,
λοιπόν, φυσικό πρόσωπο µπορεί να χαρακτηριστεί ως άµεσα παθών και σε τι θα
συνίσταται ο συγκεκριµένα "αφηρηµένος" κίνδυνος; Η αφηρηµένη διακινδύνευση
του δεν έχει ποτέ υλικό αντίκρυσµα αφού (µόνη) η παραβίαση των διατάξεων 186
και 187 ΠΚ δεν συνεπάγεται άµεση, ορατή βλάβη, προσβολή των συµφερόντων του,
εµπειρικά αντιληπτή. Ειδικά, µάλιστα, στην περίπτωση της συµµορίας ο

35

36

Βλ. ό.π. σελ. 191.

Βλ. έτσι Ι. Μανωλεδάκης «Επιβουλή…», σελ. 123.

"υφιστάµενος κίνδυνος κατά των λοιπών εννόµων αγαθών (ζωής, περιουσίας κλπ)
είναι έµµεσος και παντελώς αφηρηµένος".37
Μόνο

σε

περίπτωση τέλεσης του "προκληθέντος ή αποφασισθέντος"

εγκλήµατος µπορεί να τεθεί ζήτηµα πολιτικής αγωγής. Τότε δηλ. έχοµε προσβολή,
(αν φυσικά και αυτό

το έγκληµα δικαιολογεί παράσταση πολιτικής αγωγής),

ιδιωτικού συµφέροντος, όταν την κατάσταση του εντελώς αόριστου, γενικού και
αφηρηµένου κινδύνου διαδέχεται η άµεση

βλάβη

και

προσωπικού αγαθού.

Παραδείγµατος χάριν στην περίπτωση που έχει "προκληθεί" ή "αποφασιστεί" η
αρπαγή

ενός

συγκεκριµένου

ατόµου, αφενός µεν αυτή δεν είναι βέβαιη

(νοµοτελειακά) αφετέρου δε σε τι συνίσταται η άµεση ζηµία του υποψηφίου, (πριν
την τέλεση και του δευτέρου εγκλήµατος, δηλ. της αρπαγής), θύµατος; Τυχόν
αναγνώριση

δικαιώµατος

παράστασης πολιτικής αγωγής στην προκειµένη

περίπτωση συνεπάγεται ανάλογο δικαίωµα σε όλα τα εγκλήµατα του ΠΚ. Στην
Αιτιολογική Έκθεση, µάλιστα, το πρόβληµα του κινδύνου,38 στην περίπτωση του
186, τίθεται σε σχέση µε το εξής λογικό διάγραµµα: η "εκδήλωσις θελήσεως προς
διάπραξιν αδικήµατος" οδηγεί στην "επενέργεια επι της βουλήσεως ετέρου
προσώπου", η οποία αποτελεί "πειρασµόν επιφέροντα την παρεκτροπήν προσώπων,
άτινα δεν θα παρέβαινον τον Ποινικόν Νόµον, άνευ της τοιαύτης ψυχικής
τονώσεως". Και ως κατάληξη αυτής της
λογικής πορείας και δικαιολόγηση της αναγκαιότητας της διάταξης, σηµειώνονται
στην Αιτιολογική τα εξής άκρως χαρακτηριστικά: "ούτος είναι ο κίνδυνος εκ των
ενεργειών τούτων δυνάµενος να προκύψη". Συνεπώς ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα
παρεκτροπής προσώπων, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση, χωρίς δηλ. πίεση και
εξώθηση από άλλον, δεν θα εγκληµατούσαν. Η έννοια αυτή του κινδύνου δεν έχει

37

38

βλ. έτσι Κ. Κωνσταντινίδης, ό.π. σελ. 43.

βλ. ό.π., σελ. 307.

καµία σχέση, φυσικά, µε τον πιθανό κίνδυνο για τρίτο πρόσωπο, που θα µπορούσε
να υποστεί τα αποτελέσµατα του εγκλήµατος. Ο κίνδυνος αυτός, λοιπόν, όπως
περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση, δεν αποτελεί λόγο για παράσταση πολιτικής
αγωγής.
Η µόνη συστηµατική προσπάθεια εξέτασης του θέµατος, σχετικά µε την
δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής, έγινε από την Α. Ψαρούδα-Μπενάκη.
Ενώ, λοιπόν, αρχικά

σηµειώνει,39 αναφερόµενη στο προστατευόµενο έννοµο

αγαθό, ότι οι "διατάξεις αυτές έχουν ως κύριο και άµεσο σκοπό την προστασία του
γενικού συµφέροντος, ενώ η προστασία

του ιδιωτικού συµφέροντος µόνον ως

έµµεση συνέπεια από την αποτελεσµατικότητα επιβολής της κρατικής βουλήσεως
µπορεί να προκύψει", στην συνέχεια αµέσως παρακάτω40 ισχυρίζεται (σε µια
προφανή αντίφαση) ότι "ο αυστηρός πολιτειακός χαρακτήρας κάµπτεται από τον
κοινωνικό χαρακτήρα του προσβαλλοµένου εννόµου αγαθού". Παράλληλα, όµως,
(µε την πρώτη αντίφαση), ανακύπτει το ερώτηµα για το περιεχόµενο της έννοιας
"κοινωνικός χαρακτήρας"

του εννόµου αγαθού (δεύτερη αντίφαση). Αν ο

χαρακτήρας του εννόµου αγαθού είναι "κοινωνικός" (και προφανώς όχι ατοµικός)
παρέχεται περιθώριο παράστασης πολιτικής

αγωγής; Η συγγραφέας συνεχίζει

επικαλούµενη το επιχείρηµα ότι "κάθε πράξη που συνεπάγεται διασάλευση της
κοινής ειρήνης, κατά τρόπο ώστε να µαταιώνεται ή να εκτίθεται σε κίνδυνο η
απόλαυση ατοµικών αγαθών των πολιτών, δηµιουργεί αξίωση αποζηµιώσεως η
χρηµατικής ικανοποιήσεως, υπέρ εκείνων που υφίστανται τις παραπάνω προσβολές"
και κατά συνέπεια πρέπει "να γίνει δεκτό, ότι χωρεί παράσταση πολιτικής αγωγής
στην περίπτωση του 186... και 187...".

39

40

ό.π., σελ. 101.

ό.π., σελ. 103.

Όµως και στην περίπτωση της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 ΠΚ) και
προδοσίας της χώρας (άρθρα 138, 139, 140 ΠΚ κλπ.) εκτίθεται σε κίνδυνο η
απόλαυση ατοµικών αγαθών, επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής; Όχι απαντά
η συγγραφέας.41 Και στην περίπτωση διατάραξης της κοινής ειρήνης µε διέγερση
του λαού σε διχόνοια (άρθρο 192 ΠΚ) διασαλεύεται η κοινή ειρήνη, (στοιχείο της
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος), και συνεπώς, αν δεν µαταιώνεται
εκτίθεται σε κίνδυνο η απόλαυση ατοµικών αγαθών, επιτρέπεται παράσταση
πολιτική αγωγής; Όχι απαντά η συγγραφέας.42 Και ποιά συγκεκριµένα, ειδικά (όχι
γενικά), ατοµικά αγαθά των πολιτών (και η απόλαυση τους) εκτίθενται σε κίνδυνο
από τα άρθρα 186 και 187 του ΠΚ;
Οι απόψεις της Α. Ψαρούδα-Μπενάκη είναι εκτεθειµένες σε αντιρρήσεις και
για ένα ακόµη λόγο. Η υιοθέτηση και η προβολή τους γίνεται κατά τρόπο δογµατικό
(αξιωµατικό). ∆εν στηρίζονται σε κάποιο γενικής εφαρµογής κριτήριο διάκρισης
των περιπτώσεων, που επιτρέπεται, κα των περιπτώσεων, που δεν είναι δυνατή, η
παράσταση πολιτικής

αγωγής.

Αν ως σηµείο αναφοράς λαµβάνεται ο

"προστατευτικός σκοπός των ποινικών διατάξεων"43 τότε ανακύπτει το ερώτηµα
γιατί η προσέγγιση των σχετικών διατάξεων δεν στηρίχθηκε στην προσπάθεια
διάγνωσης (και καταγραφής) είτε της νοµοθετικής βούλησης είτε του (ευρύτερου)
σκοπού του κανόνα δικαίου αλλά στην δογµατική σκέψη-κατασκευή ότι στην
προκειµένη περίπτωση είτε µαταιώνεται είτε εκτίθεται σε κίνδυνο η απόλαυση
ατοµικών αγαθών των πολιτών. Ο προστατευτικός σκοπός του κανόνα δικαίου,
λοιπόν, όπως αυτός προκύπτει από την αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση, στα

41

ό.π., σελ. 99-100.

42

ό.π., σελ. 104.

43

βλ. Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, ό.π. σελ. 84.

υπόλοιπα κείµενα της θεωρίας και στην νοµολογία, δεν επιτρέπει σε καµία από τις
δυο περιπτώσεις παράσταση πολιτικής αγωγής.
Συµπερασµατικά και φυσικά στα πλαίσια του παρόντος σύντοµου, (µε ότι
αυτονόητο συνεπάγεται), σηµειώµατος, όπου το πρακτικό αποτέλεσµα-λύση είναι εκ
των πραγµάτων το σκοπούµενο, τόσο η φύση του εννόµου αγαθού όσο και η ίδια η
νοµική φύση του εγκλήµατος (προπαρασκευαστικές πράξεις) στην περίπτωση του
άρθρου 187 ΠΚ αποκλείουν τη δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής, (δεν
υφίσταται κάν χώρος νοηµατικής συνύπαρξης). Στην περίπτωση του 186 τόσο η
ένταξη

του στο κεφάλαιο "Επιβουλή της ∆ηµόσιας Τάξης" όσο και το γενικό

περιεχόµενο

του,

(τµήµα

ουσιαστικά του Γενικού Μέρους του ΠΚ), δεν

επιτρέπουν παράσταση πολιτικής αγωγής.44 "Στα εγκλήµατα κατά του κράτους,
που περιγράφονται στα άρθρα 134-197 του ΠΚ, προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι
η κρατική εξουσία στις διάφορες εκφάνσεις της, άµεσος δηλ. και προφανής σκοπός
είναι, κυρίως, η προστασία του γενικού συµφέροντος. Για τον λόγο αυτό τυχόν
προσβολή και ιδιωτικών

συµφερόντων εµφανίζεται ως έµµεση συνέπεια των

πράξεων αυτών, η οποία δεν θεµελιώνει δικαίωµα αποζηµίωσης
ικανοποίησης".45 Η ικανοποίηση, της όποιας

44

ο

Ι.

ή χρηµατικής

"ζηµίας" φυσικών προσώπων

Μανωλεδάκης ~Επιβουλή...", σελ. 271, σηµειώνει µε

αφορµή

το 186

"διαβάζοντας τις αιτιολογίες (της Αιτιολογικής) διαπιστώνει κανείς πως κατά µείζονα λόγο
κάθε ηθική αυτουργία θα έπρεπε να ανάγεται ... σε έγκληµα επιβουλής της δηµόσιας τάξης, και
πως η προσβολή της αυθεντίας των νόµων και ο κίνδυνος της έννοµης τάξης, όταν δεν έχουν
συγκεκριµένο

και

σαφές

περιεχόµενο

προσβολής

συγκεκριµένων

και

εµπειρικά

προσδιορισµένων εννόµων αγαθών, µπορούν να αποτελέσουν την πρόφαση για την επέκταση
της ποινικής καταστολής από το χώρο των επιβλαβών αποτελεσµάτων

στο

χώρο των

φραστικών προσβολών και παραπέρα στο χώρο ουσιαστικά του φρονήµατος".
45

βλ. έτσι απόφαση ΠληµΑθηνών 4664/1995, Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ (1995), σελ. 298.

προκαλείται µε την τέλεση των εγκληµάτων, των προβλεποµένων στα άρθρα 186 και
187, εµπεριέχεται στην (γενική) ποινική αξίωση, (κατά των δραστών), της Πολιτείας.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ

