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Το άρθρο 377 του ΠΚ, ο προσδιορισµός της ευτελούς
αξίας και η στόχευση του δράστη.

1.Η σχετική διάταξη του ΠΚ1 ανταποκρινόµενη πλήρως στην
θεωρία της εντύπωσης, η οποία διατρέχει ολόκληρο το ποινικό
οικοδόµηµα,2 τιµωρεί µε χρηµατική ποινή ή φυλάκιση µέχρι 6 µηνών την
κλοπή και την υπεξαίρεση ευτελούς αξίας.
2.Η ρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται και στο περί δικαίου αίσθηµα,
όπως το τελευταίο διαµορφώνεται µε βάση και την αρχή της αναλογίας.
Ουσιαστικά «η ένταση της ποινικής απαξίας αντιστοιχεί στο µέγεθος του
ποσού».3
3.Το ερώτηµα που κάθε φορά ανακύπτει είναι το όριο κάτω του
οποίου η κλοπή, η υπεξαίρεση και η απάτη θεωρούνται ευτελούς αξίας,
[ή πέραν του οποίου δεν είναι ευτελούς αξίας].4
4.Τελευταία ανέκυψε5 και ένα νέο, [συναφές µε τον παραπάνω
προβληµατισµό], ζήτηµα: το, τελικώς, κλαπέν ή υπεξαιρεθέν ποσόν, [ή
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Στην οποία παραπέµπει και το άρθρο 387 ΠΚ, [απάτη ευτελούς αξίας].
Βλ. ενδεικτικά Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικόν ∆ίκαιον, Γενικόν Μέρος»,

εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, σελ. 582 επόµ.
3

Βλ. ∆. Κιούπη «∆ιατίµηση και…», σελ. 620.

4

Ούτε το κείµενο του νόµου ούτε η νοµολογία έχουν καταλήξει σε ασφαλές

κριτήριο προσδιορισµού του ορίου της αξίας. Η µέχρι πρόσφατα κρατούσα άποψη
στη Γερµανική νοµολογία θεωρούσε, σχεδόν πάγια, ως όριο της ευτελούς αξίας τα
50 µάρκα και η τελευταία θέση λίγο αργότερα τα 100 µάρκα ή 50 ευρώ. Βλ.
σχετικά και Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα…», σελ. 668, υποσηµ. 6.
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Στα πλαίσια της υπ΄αριθµ. 616/2001 απόφασης του Τριµ.Πληµ/δικείου

Λευκάδας, Αρχείο Νοµολογίας, Ν∆/2003, σελ. 140.
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αντικείµενο], προσδιορίζει και χαρακτηρίζει το όριο του ευτελούς ή η
πρόθεση του δράστη, ο οποίος, πιθανώς, προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά,
εξ΄αντικειµενικών λόγων ή εξ΄άλλων λόγων, αναγκάστηκε, [π.χ.
συµπτωµατικά ο διαρρήκτης δεν βρήκε το

χρηµατοκιβώτιο ή

δεν

κατόρθωσε να το ανοίξει, ή ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει µόνον ποσά
ευτελούς αξίας στο κατάστηµα του κλπ.], να περιοριστεί σε ευτελούς
αξίας αφαίρεση.
5.Ο Χ. Νικολαϊδης σε παρατηρήσεις του στην, παραπάνω,
υπ΄αριθµ. 616/2001 απόφαση του Τριµ.Πληµ/δικείου Λευκάδας,6
επικροτεί ως, εγκληµατολογικά, ορθή τη διατυπωθείσα άποψη της
µειοψηφίας, ότι δηλ. δεν έχει σηµασία το τελικά αφαιρεθέν αλλά η –
νοητική και βουλητική- στόχευση του δράστη.
6.Ειδικότερα σηµειώνει ότι από εγκληµατολογικής πλευράς, [σε τι
συνίσταται άραγε αυτή ακριβώς;], ο χαρακτηρισµός κλοπής χρηµάτων
7.000 δρχ. από το ταµείο καταστήµατος ως κλοπής ευτελούς αξίας, δεν
είναι ορθός. Και τούτο διότι, [κατά την άποψη του], ο παράγων τύχη και
οι συµπτώσεις δεν µπορούν να διαµορφώνουν την ποινική µεταχείριση
ενός κλέπτη, ο οποίος µε τη διάρρηξη του παραπάνω καταστήµατος
απέβλεπε και προσδοκούσε τα µέγιστα αλλά περιορίστηκε στα ελάχιστα,
στα όσα δηλ. τελικά βρήκε, [το ποσόν των 7.000 δρχ.], ανεξάρτητα από
την πρόθεση του.
7.Παρεµφερές το παρακάτω παράδειγµα: ο Α σε επίπεδο
φρονήµατος και βούλησης επιδιώκει-ελπίζει-προσδοκά µε µια κλοπή να
λύσει το βιοποριστικό πρόβληµα του για ένα µήνα και προβαίνει στη
αφαίρεση ενός πορτοφολιού, [αξίας το ίδιο 1 ευρώ], το οποίο τελικά
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Αρχείο Νοµολογίας Ν∆/2003, σελ. 141. Με τη θέση αυτή συντάσσεται και

ο ∆. Σπινέλλης, χωρίς ειδικότερη, όµως, αιτιολογία, «Ποινικό…», σελ. 75.
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περιέχει 5 ευρώ, [πραγµατικό δικαστικό γεγονός σε εξέλιξη], θα διωχθεί
και θα καταδικαστεί για το βασικό έγκληµα της κλοπής ή για κλοπή
ευτελούς αξίας;
8. Ως ζήτηµα δε ουσίας το ύψος του ποσού ως καθοριστικού
παράγοντος διαµόρφωσης της δικαστικής κρίσης δεν υπάγεται, [κατά την
κρατούσα άποψη], prima facie στον αναιρετικό έλεγχο. Η ορθή, όµως,
εφαρµογή ενός ποινικού νόµου;7 «Η συγκεκριµένη αξία ή ζηµία, που
προσδιορίστηκε κυριαρχικά είναι ή όχι ιδιαιτέρως µεγάλη; Εδώ πρόκειται
για καθαρή υπαγωγή και η σχετική κρίση πρέπει να ελέγχεται από τον
ΑΠ».8 Όλες, άλλωστε, οι αόριστες έννοιες δεν υπόκεινται σε αναιρετικό
έλεγχο;9
9.Ανεξάρτητα από την παραπάνω διχογνωµία δυο είναι τα βασικά
ανακύπτοντα ερωτήµατα από τη διάταξη του άρθρου 377 ΠΚ: α. το
χρηµατικό όριο µέχρι το οποίο µια κλοπή παραµένει ευτελούς αξίας, και
β. ανεξάρτητα αν γίνει δεκτό ένα όριο διάκρισης των κλοπών ευτελούς
και µη αξίας, η υποκειµενική στόχευση του δράστη διαδραµατίζει ρόλο ή
περιορίζεται η όποια ποινική ευθύνη, αυστηρά, από το ύψος της αξίας
του κλαπέντος;

7

Βλ. σχετικά την ορθή θέση της µειοψηφίας στην υπ΄αριθµ. 1088/1995

απόφαση του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996, σελ. 223, σύµφωνα µε την οποία «η
κρίση ότι η αξία είναι ευτελής, αποτελεί καθαρή αναγόµενη υπαγωγή στην
ερµηνεία και εφαρµογή της νοµικής αυτής διάταξης και για το λόγο αυτό
υποκειµένη στον αναιρετικό έλεγχο». Βλ. και σύµφωνη γνώµη Ι. Μανωλεδάκη
«Εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας», εκδόσεις Σάκκουλα, 8η έκδοση, 1999, σελ. 98
υποσηµ. 122.
8

Βλ. έτσι Λ. Μαργαρίτης σε παρατηρήσεις του στην απόφαση του ΑΠ

1012/1982, Ποινικά Χρονικά ΛΓ/1983, σελ. 301, βλ., επίσης, σύµφωνη γνώµη
µειοψηφίας στην υπ΄αριθµ. 98/1995, απόφαση του ΑΠ, ΝοΒ 1995, σελ. 879.
9

Βλ. απόφαση ΑΠ 1463/1981, Ποινικά Χρονικά ΛΒ/1982, σελ. 632.
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10.Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα λεκτέα τα εξής:
α. είναι προφανές ότι στην καθηµερινότητα των εµπορικών
συναλλαγών και στη συναλλακτική πραγµατικότητα,10 σε συνδυασµό και
συνάρτηση µε τις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές και πολιτικές
συνθήκες, [το ύψος των µισθών και των ηµεροµισθίων και γενικότερα
των εισοδηµάτων, του πληθωρισµού, των ποσοστών των τιµαριθµικών
αναπροσαρµογών και της ανεργίας, της αξίας αγοράς των βασικών
καταναλωτικών αγαθών, των τιµών των προσφεροµένων βασικών
υπηρεσιών, των αρχών της κοινωνικής πολιτικής κλπ.], διαµορφώνεται
κοινή συνισταµένη, συγκριτική αντίληψη για το τι αποτελεί ευτελές και
για το τι όχι. ∆εν απαιτείται δε σε κάθε περίπτωση, να προηγείται
αναλυτική,

συστηµατική

συνεκτίµηση

όλων

των

παραπάνω

παραγόντων11 για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο µέσος πολίτης
ακολουθεί τις εποχές και τις αξίες και διαπλάθει συνείδηση οικονοµικής
αξίας µε βάση τη συναλλακτική σύγκριση.12 Συνεπώς ο χαρακτηρισµός,
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Εννοείται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, [ή στο οικονοµικό σύστηµα

της ατοµικιστικής συναλλακτικής], όπου ο έλεγχος της λειτουργίας της οικονοµίας
γίνεται, κατά κύριο λόγο, δια του µηχανισµού των τιµών.
11

Και ειδικότερα των δυο συχνότερα χρησιµοποιούµενων δεικτών, του

δείκτη τιµών και του αποπληθωρικού δείκτη του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος.
Άλλωστε κατ΄αναλογία µε την επισήµανση-παρατήρηση του αείµνηστου Ιακ.
Ζαγκαρόλα, [Ποινικά Χρονικά Κ/1970, σελ. 394, η οποία συνδεόταν µε το ύψος του
αλκοόλ στο αίµα, «την απόφαση περί ενοχής θα εκδίδη ο δικαστής και όχι το
χηµείο»], την απόφαση πρέπει να την εκδίδει ο δικαστής και όχι κάποιος
οικονοµολόγος.
12

Βλ. σχετικά και Βούλευµα ΑΠ 1685/1998, Ποινικά Χρονικά ΜΘ/1999,

σελ. 941 «ο χαρακτηρισµός της αξίας του αντικειµένου ως … µεγάλης ή µικρής
αποτελεί ζήτηµα … κρινόµενο µε βάση τις συνθήκες της αγοράς που
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[εξαιρουµένης της από διαθέσεως αξίας],13 ενός αντικειµένου ως
ευτελούς αξίας ούτε ιδιαίτερα δυσχερής είναι ούτε αποκλειστικό
«προνόµιο»-έργο των δικαζόντων.
β. το ευτελές ή µη της αξίας ενός αντικειµένου, δεν, [πρέπει να],
κρίνεται µε βάση την υποκειµενική αξιολόγηση του δράστη ή του
θύµατος-ιδιοκτήµονος. Και αυτό διότι δεν µπορεί να επιδρούν ή να
συµµετέχουν στην τελική «αντικειµενική» αξιολόγηση ούτε η ατοµική
οικονοµική δυνατότητα-επιφάνεια ούτε τα αναπτυσσόµενα έντονα
συναισθήµατα λόγω της εγκληµατικής πράξης. Συνεπώς η θέση του Α.
Μπουρόπουλου,14 ότι για τον προσδιορισµό της ευτελούς αξίας πρέπει να
ληφθούν υπόψιν οι συνθήκες και του παθόντος και του δράστη, δεν είναι
ορθή:
i. Και τούτο διότι, πλην όλων των άλλων, η πρόταση του οδηγεί
στη θέσπιση-διάκριση κατηγοριών µεταξύ κλεπτών, [υπεξαιρετών και
απατεώνων], πλουσίων θυµάτων και κλεπτών, [υπεξαιρετών και
απατεώνων], φτωχών θυµάτων. ∆ιαφορετικά θα υπολογίζεται η ευτελής
αξία αν το θύµα είναι πολυεκατοµµυριούχος και διαφορετικά αν είναι
πένης; Τότε το αυτό αντικείµενο, [της αυτής µιας και µοναδικής
αντικειµενικής αξίας], θα προσλαµβάνει διάφορο αξία ανάλογα µε την
οικονοµική δυνατότητα του ιδιοκτήτου, όπερ άτοπο. Στην µία περίπτωση
θα είναι ευτελούς αξίας και στην άλλη όχι; Άρα αναιρείται εν τοις

διαµορφώνουν κάθε φορά την αντικειµενική αξία των πραγµάτων, από την απλή
συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται περαιτέρω η κρίση περί του
ευτελούς ή ιδιαιτέρως µεγάλου της αξίας αυτής».
13

Βλ. Αιτιολογική έκθεση Σχεδίου ΠΚ 1933, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, σελ.

566 για την pretium affectionis. Βλ. ενδεικτικά και απόφαση ΑΠ 618/1973, Ποινικά
Χρονικά ΚΓ/1973, σελ. 705.
14

«Ερµηνεία Ποινικού …», σελ. 36.
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πράγµασι η έννοια του ευτελούς. Οι κατά περίπτωση δε αποκλίσεις, όχι
µόνον, δεν θα επιτρέπουν την εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης στο
θεσµό της ∆ικαιοσύνης αλλά θα δηµιουργούν-διαχέουν και κλίµα
καχυποψίας για την αυστηρότερη αντιµετώπιση όσων προβαίνουν σε
κλοπή, υπεξαίρεση και εξαπάτηση λιγότερο ευκατάστατων συµπολιτών
µας, [και αντίστοιχα την επιεικέστερη όσων τα θύµατα είναι, λιγότερο ή
περισσότερο, πλούσιοι συµπολίτες µας].
ii. Η αφαίρεση ενός καλλυντικού αξίας 20 ευρώ από µεγάλη
εµπορική επιχείρηση θα είναι ευτελής ενώ η αν η αφαίρεση γίνει από
ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι συνταξιούχος, του ΙΚΑ, δεν θα είναι; Με τη
λογική αυτή «υποδεικνύεται» στους κλέπτες, υπεξαιρέτες και απατεώνες
να προτιµούν τους πλουσίους, διότι τα όρια της ευτελούς αξίας, [κατά
συνέπεια και της ποινικής µεταχείρισης], είναι αναβαθµισµένα. Ούτε,
όµως, µπορεί η υποκειµενική αντίληψη κάποιου να αφορά15 την
«αντικειµενική» δικαϊκή κρίση. Αν ο Α πλούσιος εκτιµά ότι η αφαίρεση
αντικειµένου 1000 ευρώ είναι ευτελούς αξίας, [ή ότι η υφισταµένη ζηµία
του είναι άνευ σηµασίας], συγκρινόµενη µε το µέγεθος της περιουσίας
του, αυτό µπορεί να δεσµεύσει τον δικαστή και να λειτουργήσει ως
«κοινωνική µοντελιστική»;16 Αντίστροφα: αν ο κλέπτης ανήκει στη τάξη
των γαβριάδων τα όρια της ευτελούς, [και της αντίστοιχης ποινικής
αντιµετώπισης

του],

θα

είναι

χαµηλότερα

από

ότι

για

έναν

«ευκατάστατο» κλέπτη; Εκτός αν το σχήµα λειτουργήσει υπό την άλλη
όψη: τα ποσά της ευτελούς, [και αντίστοιχα η ποινική τους αξιολόγηση],
να είναι αντιστρόφως ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του
δράστη.

15
16

Βλ. ad hoc Συµ.Στρ.Λάρισας 2/1995, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, 1997, σελ. 371.
Σύµφωνα µε τη θέση του V. Ferrari «Λειτουργίες του ∆ικαίου», εκδόσεις

Σάκκουλα, 1992, σελ. 144.
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iii. Όλα αυτά, όµως, ούτε την αρχή της ισότητας υπηρετούν ούτε
την αρχή της αναλογίας ούτε τον παιδευτικό ρόλο του ∆ικαίου ούτε,
αποδεικτικώς, προσδιορίσιµα είναι. Το τι είναι ευτελές το γνωρίζει, ανά
εποχή, ο µέσος πολίτης, ανεξάρτητα περιουσιακών διαβαθµίσεων και
λοιπών

οικονοµικών

δυνατοτήτων.

Αποδοχή

της

θέσης

Α.

Μπουρόπουλου σηµαίνει εισαγωγή και υιοθέτηση υποκειµενικών
αντιλήψεων και εκτιµήσεων, [µε παράλληλη διάχυση αίσθησης
καθολικής εισαγωγής της αρχής της σκοπιµότητας], στην ποινική
αξιολόγηση.17
11. Υπ΄αυτή την έννοια η αντίληψη ενός

µέσου, από άποψη

εισοδήµατος και προστατευοµένων µελών, εργαζόµενου οικογενειάρχη,
[τα δυο µεγέθη πρέπει να συνυπάρχουν ως έκφραση ενός – κάποιουµέσου όρου],

για την αξία ενός συγκεκριµένου αγαθού πρέπει να

λαµβάνεται ως βάση εκτίµησης, [µη υπαρχούσης ποσοτικής διάκρισηςορίου]. Η αναφορά σε ένα, όποιο, συγκεκριµένο καταναλωτικόαναλώσιµο αγαθό, ευρείας συναλλαγής, προσδιορίζει και την κλίµακα
της λογικής διακύµανσης των υπολοίπων, άρα και το ύψος της αξίας ενός
αντικειµένου ως ευτελούς ή µη. Αν υποτεθεί ότι π.χ. [τυχαία επιλογή], η
αξία ενός κιλού ψωµιού και ενός υποκαµίσου, τη χρονική περίοδο Α
είναι χ και ζ ευρώ αντίστοιχα, πρέπει να εξετάζεται :

17

Προφανώς αφετηρία των, παραπάνω, σκέψεων του Α. Μπουρόπουλου

υπήρξε η σχετική περικοπή στην Αιτιολογική Έκθεση του ΠΚ, σελ. 362, όπου
σηµειώνεται ότι η «αξία είναι τι όλως σχετικόν αναλόγως των προσώπων, του
τόπου και του χρόνου». Η αναφορά, όµως, στα πρόσωπα, [και στις απόψειςεκτιµήσεις τους], αποσκοπεί στον προσδιορισµό της ιστορικής περιόδου, βάσει της
οποίας κρίνεται τι ως ευτελές ή µεγάλης αξίας και δεν υποδεικνύει την ανάγκη
συνεκτίµησης της οικονοµικής κατάστασης δράστη και θύµατος. Άλλη αξία,
[σχετική, ανάλογη, πραγµατική κλπ.], έχει το Α αντικείµενο το έτος 1980, άλλη το
έτος 1990, άλλη το έτος 2000.
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α. τι ποσοστό αναλογικά µε τα µηνιαία εισοδήµατα της
οικογένειας αποτελούν οι τιµές χ και ζ, µε τι συχνότητα αγοράζονται τα
συγκεκριµένα αγαθά και τι σχετική αξία έχουν για την επιβίωση του
ατόµου, και
β. τι πολλαπλάσιο της παραπάνω αναλογίας συνιστά το κλαπέν.
Αυτή η τάξη µεγέθους δίνει ένα σχετικό στίγµα της αξίας του κλαπέντος
ή υπεξαιρεθέντος στο χώρο των συναλλαγών.
12. Με δεδοµένο

ότι σήµερα τα 880 ευρώ, [άρθρο 466

Κ.Πολ.∆ικ.18], αποτελούν το όριο που µια διαφορά κρίνεται ως µικροδιαφορά γίνεται αντιληπτό ότι κάθε τι χαρακτηριζόµενο ως ευτελές
πρέπει να αποτελεί υποπολλαπλάσιο αυτού του ποσού, αφού το ευτελές
νοηµατικά υπολείπεται του «µικρού».
13. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αφού ο ΠΚ19 έχει
προσχωρήσει στη λογική της διατίµησης µε την εισαγωγή ποσοτικών
ορίων-κριτηρίων για τη διάκριση πληµµεληµάτων από κακουργήµατα
ανάλογα µε το ύψος της ζηµίας ή του οφέλους, κάλλιστα θα µπορούσε,
[προς αποφυγή µαθηµατικών, οικονοµικών και λοιπών κοινωνικών,
παρακινδυνευµένων υπολογισµών], να χαράξει όρια στην κλοπήυπεξαίρεση-απάτη ευτελούς αξίας. Αν και κάθε ποσοτικό κριτήριο είναι,

18

Βλ. σχετικά µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους της δικαστικής

απόκλισης στην περίπτωση των µικροδιαφορών, [οι οποίοι – λόγοι – εκφράζουν τη
γενικότερη νοµοθετική βούληση σε σχέση µε την αξία µιας διαφοράς. Για την
ενότητα και την ασφάλεια του δικαίου τα αυτά πρέπει να ισχύουν αναλογικά και
στο Ποινικό ∆ίκαιο], Κ.∆. Κεραµέως «Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, Γενικό Μέρος»,
εκδόσεις Σάκκουλα, 1986, σελ. 366 επόµ.
19

ο Κ.Πολ.∆ικ., ως γνωστόν, χρησιµοποιεί σε ευρεία κλίµακα ποσοτικούς

προσδιορισµούς. Αλλά πέραν αυτού το ποσοτικό όριο µπορεί να λειτουργήσει
ακόµη και για τη θεµελίωση του αδίκου, βλ. χαρακτηριστικά Ν. Ανδρουλάκη,
«Ποινικό ∆ίκαιο…», σελ. 9.
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τελικά, αυθαίρετο, [γιατί π.χ. 25 εκατοµµύρια και όχι 45 ή 55;20 Αν,
µάλιστα, ληφθούν υπόψη τα δικαστικά ιστορικά δεδοµένα της τελευταίας
20ετίας στη χώρα µας πιθανώς τα όρια αυτά να ηχούν ως
εξωπραγµατικά], µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του δικαίου,
εντούτοις ή ύπαρξη του21 προσφέρει κάτι σηµαντικό: περιορίζει την
αυθαιρεσία του εκάστοτε κρίνοντος, [αυξάνεται το περιγραφικό στοιχείο
σε βάρος του αξιολογικού],

και υπηρετεί καλύτερα την αρχή της

αναλογίας και της ισότητας. Παράλληλα η ύπαρξη ενός ποσοτικού
κριτηρίου διάκρισης αίρει κάθε συζήτηση, [κυρίως επ΄ακροατηρίω,22

20

Όπως ορθά διερωτάται ο ∆. Κιούπης «∆ιατίµηση…», σελ. 621, η

υπεξαίρεση 27 εκατοµµυρίων υπάγεται στην ίδια τάξη µε εκείνη των 527
εκατοµµυρίων, [διαφορά 500 εκατοµµυρίων], και η διαφορά πληµµελήµατος και
κακουργήµατος αντιστοιχεί σε µια δραχµή, [25.000.000 το πρώτο 25.000.001 το
δεύτερο].
21

Στον προϊσχύσαντα Ποινικό Νόµο και στο άρθρο 693 αφαίρεση ποσού

κάτω των 500 δρχ. θεωρούνταν πταίσµα. Βλ. σχετικά και Κ. Βουγιούκα «Το
έγκληµα της κλοπής», 1952, σελ. 81.
22

Πολύ συχνά τα θύµατα της κλοπής, της υπεξαίρεσης και της απάτης

εµφανίζονται στο ακροατήριο και δηλώνουν πρόθυµα να ανακαλέσουν την
υποβληθείσα έγκληση, πράγµα εφικτό υπό την προϋπόθεση µετατροπής της
κατηγορίας σε πράξη ευτελούς αξίας, [στο αυτό σηµείο εστιάζονται και οι
προσπάθειες των συνηγόρων υπεράσπισης ακόµη και όταν δεν έχει υποβληθεί
έγκληση]. Παρά ταύτα και παρά το γεγονός ότι µε πρόσφατη τροποποίηση του ΠΚ
προστέθηκε παραγρ. 2 στο άρθρο 379 ΠΚ, σύµφωνα µε την οποία απαλλάσσεται
από κάθε ποινή ο δράστης υπεξαίρεσης αν ικανοποίησε εντελώς τον ζηµιωθέντα,
[ρύθµιση η οποία αποδίδει εύγλωττα τις νοµοθετικές προθέσεις, όπως και η
τελευταία τροποποίηση του ν. 3160/2003, η οποία προβλέπει ότι τα αυτά ισχύουν
και στην περίπτωση των άρθρων 386, 386Α, 388, 390, 404, παραγρ. 1 και 2, και 405
παραγρ. 1 ΠΚ], τα δικαστήρια επιδεικνύουν, [για λόγους που δεν είναι του
παρόντος αλλά για τους οποίους θα επανέλθουµε αναλυτικά], µια ιδιαίτερη
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διότι σε κοινωνικό επίπεδο απλώς την περιορίζει], περί του αν
συγκεκριµένη πράξη συνιστά κλοπή ή υπεξαίρεση ή απάτη ευτελούς ή
µη αξίας.23
14. Αποδεχόµενος, όµως, ο ΠΚ τη λογική της διατίµησης οφείλει
παράλληλα να προχωρά και στην τιµαριθµοποίηση της, ήτοι να
συνυπολογίζεται η κατ΄έτος πληθωριστική διαφορά έτσι ώστε να
αναπροσαρµόζεται ετήσια το ποσοτικό όριο.24
15. Αυτονόητο είναι ότι ανάλογη συγκριτική συναλλακτική άποψη
έχει ο πολίτης για όσα πράγµατα υπόκεινται σε πώληση, µίσθωση,
ανταλλαγή, κλπ. Για τα αντικείµενα εκτός συναλλαγής, [όχι µε τη στενή
έννοια του νόµου, όπως π.χ. σύµφωνα µε το άρθρο 966 ΑΚ], όπου
υφίσταται νοµική ή αντικειµενική αδυναµία εκποίησης, όπως π.χ.
διάφορα έγγραφα, πιστωτικές κάρτες,25 δελτία ταυτότητας, διαβατήρια
κλπ., απαιτείται µια ιδιαίτερη προσέγγιση.

διστακτικότητα στην αποδοχή αιτηµάτων µετατροπής, [η οίκοθεν πρωτοβουλία
των

∆ικαστηρίων σε επίδειξη ανάλογης συµπεριφοράς, δυστυχώς, πράγµατι

σπανίζει].
23

Και αυτό παρά τις βάσιµες ενστάσεις του Ν. Λίβου «Τα κακουργήµατα

της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαιώσεως», Ποινικά Χρονικά ΜΣΤ/1996,
σελ. 1177 επόµ. και σελ. 1179 υποσηµ. 4, σύµφωνα µε τον οποίο «όποιος προσπαθεί
όπως ο έλληνας νοµοθέτης να περιγράψει µε νοηµατικά δήθεν σαφείς όρους, δηλ.
µε

αριθµούς

ποινικά

διαφέρουσες

συµπεριφορές

απλώς

µαταιοπονεί».

Προτιµότερη, όµως, αυτή η µαταιοπονία από τη συζήτηση επ΄ακροατηρίω,
[πραγµατικό δικαστικό γεγονός], για το εάν κλοπή 4.500 δρχ. συνιστά ή όχι κλοπή
ευτελούς αξίας.
24

Βλ. και ∆. Κιούπη «∆ιατίµηση…» σελ. 621 υποσηµ. 15.

25

Βλ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα…», σελ. 670.
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16. Και φυσικά στην περίπτωση της κατ΄εξακολούθηση κλοπής,
υπεξαίρεσης και απάτης θα ληφθεί υπόψη η συνολική αξία, [άρθρο 98
ΠΚ], του αντικειµένου.26/27
17. Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στην σκοπιµότητα και στην
αναγκαιότητα της συνεκτίµησης ή µη της υποκειµενικής στόχευσης του
δράστη στην αξιολόγηση µιας κλοπής, υπεξαίρεσης ή απάτης ως
ευτελούς αξίας. Υπέρ της θέσης ότι το τελικά ευρεθέν και κλαπέν ή
υπεξαιρεθέν δεν µπορεί αφ΄εαυτού να προσδιορίζει µια κλοπή,
υπεξαίρεση ή απάτη ως ευτελούς αξίας συνηγορεί το εξής επιχείρηµα: αν
η «επένδυση» π.χ. ενός κλέπτη για την επίτευξη του στόχου του, [σε
συνδυασµό µε ύπαρξη αναλυτικής-συστηµατικής καταγραφής των
πιθανοτήτων, π.χ. παρακολούθηση του υποψηφίου στόχου επί σειρά
ηµερών, ως απόρροια εκπόνησης οργανωµένου σχεδίου εκτέλεσης], είναι
δυσανάλογη, [π.χ. αγορά εργαλείων και µηχανηµάτων διάρρηξης
µεγάλης αξίας], µε το τελικά επιτευχθέν αποτέλεσµα τότε είναι
προφανές, ότι η καταδίκη του για κλοπή ευτελούς αξίας είναι τυπικά
ορθή αλλά εγκληµατολογικά, [ως προς την ειδική πρόληψη], πιθανώς,
αναποτελεσµατική.
18. Πόσο συχνό είναι, όµως, στην πραγµατικότητα κάτι ανάλογο;
Ας δούµε µια άλλη διάσταση. Πηγαίνω σε γνωστό πολυκατάστηµα
σκοπεύοντας να κλέψω όσα περισσότερα µπορώ. Πλην, όµως, λόγω των
µέτρων ασφαλείας περιορίζοµαι σε αφαίρεση ενός αντικειµένου π.χ.
αξίας 10 ευρώ. Θα τιµωρηθώ για κλοπή µη ευτελούς αξίας λόγω των
προηγούµενων σκέψεων µου; [χωρίς καµία συνέπεια ως προς την

26

Βλ. έτσι και Ζ. Φασούλας, «Ποινικό ∆ίκαιο…», σελ. 426.

27

Στο σηµείο αυτό ανακύπτει µια σειρά προβληµάτων, τα οποία, όµως, δεν

είναι του παρόντος και αφορούν τις γενικότερες αξιολογήσεις του ΠΚ.
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ασφάλεια του ∆ικαίου;]. Στο σηµείο αυτό ο Α. Μπουρόπουλος,28
αναφερόµενος στο περιεχόµενο του δόλου του δράστη σηµειώνει ότι
πρέπει να περιέχει τη γνώση ότι το αντικείµενο είναι ευτελούς αξίας και
τη θέληση να κλέψει «τοσαύτης αξίας» πράγµα, σκέψη η οποία αποτελεί
και τη βάση της θέσης του Χ. Νικολαϊδη, [βλ. παραπάνω υποσηµ. 5].
19. Ποια, όµως, τα όρια µεταξύ «τυπικής» απονοµής ∆ικαιοσύνης,
[της εννοίας εννοουµένης ως απονοµής βασισµένης σε κανόνες και
προκαθορισµένες αρχές], και απονοµής «ουσιαστικής» ∆ικαιοσύνης,
όπου το «λαϊκό αίσθηµα» και άλλες αόριστες έννοιες και συναισθήµατα
καθορίζουν την ενοχή και την ποινή, χωρίς διακρίσεις φρονηµατικών
στοιχείων και πράξης;
20. Το τι επεδίωκε ο δράστης, το τι σκεπτόταν, [και µάλιστα στο
«πίσω» µέρος του µυαλού του], το τι υπολόγιζε, το τι ανέµενε και γιατί,
αλλά και το τι, τελικά, προβάλλει στον εξωτερικό κόσµο ως πρόθεση του
δράστη,29 [µε δεδοµένο ότι προ οφθαλµών έχουµε πράξη ευτελούς
αξίας], µπορούν να αποτελέσουν βάσιµα στοιχεία απόδοσης ενοχής σ΄
ένα αντικειµενικοποιηµένο σύστηµα, [υποκειµενικής], ευθύνης, όπου ως
καθοριστικό στοιχείο προβάλλει η έννοια της εµπειρικά αντιληπτής
πράξης και του αποτελέσµατος αυτής; Ας µη διαφεύγει δε ότι «αυτές οι
υποκειµενικές όψεις µόλις που χρειάζεται να επισηµανθεί ότι

28

«Ερµηνεία Ποινικού…», σελ. 38.

29

Ας µη διαφεύγει ότι πολλοί δράστες εγκληµάτων ως ευφάνταστοι και µη

ισορροπηµένοι επιζητούν, απλώς, µια έξοδο από την ισοπεδωτική ανωνυµία,
διεκδικώντας κοινωνική ταυτότητα-αναγνωρισιµότητα η οποία µε της σειρά της
οδηγεί σε επιβεβαίωση κ.ο.κ. Όλοι αυτοί προβάλλουν µια άλλη εικόνα των στόχων
και των επιδιώξεων τους, την οποία η, εν πολλοίς, τυποποιηµένη και
βιοµηχανοποιηµένη απονοµή δικαιοσύνης αδυνατεί, παντελώς, [για λόγους που δεν
αφορούν µόνον την ίδια], να διακρίνει από την αληθή πραγµατικότητα.
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προσκρούουν σε ανυπέρβλητες αποδεικτικές δυσχέρειες, κάτι που
ακυρώνει το δικαιοκρατικό αίτηµα για ασφάλεια δικαίου».30 Αποδοχή
αυτής της θέσης, [της συνεκτίµησης δηλ. της εσώτερης υποκειµενικής
στόχευσης του δράστη για τη θεµελίωση της προνοµιούχου µορφής
κλοπής], συνεπάγεται, κατ΄αναλογία, αποδοχή εγκλήµατος απάτης,
στηριζόµενης σε υπόσχεση - ενοχή µελλοντικού χρόνου, [πράγµα το
οποίο – και ορθά – δεν γίνεται δεκτό].31
21. Μπορεί να λειτουργήσει ως «κοινωνική µοντελιστική» και να
δράσει παιδαγωγικά καταδικαστική απόφαση για κλοπή, [όχι ευτελούς
αξίας], ποσού 7.000 δρχ.; Γνωρίζει κανείς εκ των αποδεκτών της
δικαστικής απόφασης, [πιθανώς και των παρευρισκοµένων στη δικαστική
αίθουσα κατά τη στιγµή της εκδίκασης µη εξαιρουµένων], τα λοιπά
στοιχεία, [π.χ. τη στόχευση και την επιδίωξη του κατηγορουµένου], της
υπόθεσης έτσι ώστε να εκτιµήσει και να αξιολογήσει εκ των υστέρων,
[«παίρνοντας το ανάλογο µάθηµα»], ότι η κλοπή 7.000 δρχ. δεν συνιστά
κλοπή ευτελούς αξίας; Ποιος θα το πληροφορηθεί και δεν θα µειδιάσει;32

30
31

Βλ. σχετικά Θ. Σάµιου «Αποτελεί η κάρτα …», σελ. 670.
∆ογµατική συνέπεια, [προς τη θέση της µειοψηφίας στην παραπάνω

απόφαση του Τριµ.Πληµ. Λευκάδας, υποσηµ. 5],

θα επέβαλε, ακόµη, την

επαναδιατύπωση π.χ. των άρθρων 375 ΠΚ για την υπεξαίρεση και 386 για την
απάτη, µε την πρόβλεψη να διώκεται και να τιµωρείται ο δράστης, σε βαθµό
πληµµελήµατος

ή

κακουργήµατος,

όχι

ανάλογα

µε

το,

αντικειµενικά

προσδιορισθέν, ύψος της αξίας, αλλά µε βάση τις προσδοκίες του και την
υποκειµενική του στόχευση. Η επιδίωξη, και µόνον, κάρπωσης αντικειµένου αξίας
πέραν των 25.000.000 δρχ., ανεξαρτήτως τελικού ποσού ή αξίας ενθυλάκωσης, θα
τιµωρείται ως κακούργηµα.
32

Όπως ο ποινικός νοµοθέτης δεν ποινικοποιεί για δικό του λογαριασµό

αλλά «κατ΄ουσία αντιπροσωπευτικά για κάποιον άλλο … έτσι ώστε πίσω από την
ποινή βρίσκονται το πάθος της συλλογικής συνείδησης, το ηθικό συναίσθηµα του
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Το χειρότερο θα επιβεβαιώσει µέσα του την, [απογοητευτική για το
δικαϊκό σύστηµα της χώρας], έρευνα του ΕΚΚΕ,33 ότι όλα, σχεδόν, είναι
διαβλητά και όλα εξαρτώνται είτε από «τα µέσα και τους γνωστούς» είτε
από «τα χρήµατα και τους δικηγόρους» είτε «από την ταξική θέση του
διαδίκου».
22. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τους πολιτικούς στόχους του
ποινικού δικαίου, αφού το τελευταίο ως µέσον-εργαλείο άσκησης
πολιτικής βρίσκεται πάντοτε, [ως εκ της φύσεως του], σε σχέση
υπαλληλίας µε τις γενικότερες επιλογές και απόψεις µιας κοινωνίας. Το
περιεχόµενο και οι στόχοι ενός ποινικού δικαίου προσδιορίζονται σε
σχέση µε το εκάστοτε ισχύον πολιτικό και οικονοµικό καθεστώς και
φυσικά τις ανάλογες συνθήκες. Άλλωστε ας µη διαφεύγει ότι:
α. η ύπαρξη και µόνον του ποινικού δικαίου συνιστά απόδειξη
σοβαρότατης παθογένειας µιας κοινωνίας. Στην πραγµατικότητα για τα
λάθη και τις αδυναµίες της ίδιας της κοινωνίας στη διαπαιδαγώγηση των
πολιτών της έχει θεσπισθεί το ποινικό δίκαιο. Νοµιµοποιείται, όµως, η
παραπάνω κοινωνία στην τιµώρηση των πολιτών, που η ίδια απέτυχε να
εκπαιδεύσει στην επίδειξη συµπεριφοράς συλλογικότητας;34

λαού κ.ο.κ.», [Ν. Ανδρουλάκης «Ποινικό ∆ίκαιο…», σελ. 19], έτσι και ο ποινικός
δικαστής δεν δικάζει για λογαριασµό του αλλά «εν ονόµατι» και συνεπώς
κατ΄εντολή και δια λογαριασµό του Ελληνικού λαού. Αυτό σηµαίνει, [παρά τις
όποιες

ενστάσεις

υπάρχουν],

ότι

οι

δικαστικές

αποφάσεις

πρέπει

να

ανταποκρίνονται στην αναµονή εκείνων για τους οποίους προορίζονται,
λαµβάνοντας υπόψη τους την κοινή αντίληψη περί δικαίου.
33

Ε.Κ.Κ.Ε. “Απονοµή της Ποινικής ∆ικαιοσύνης στην Ελλάδα” 1983,

υπεύθυνος έρευνας Η. ∆ασκαλάκης, σελ. 261.
34

Βλ. σχετικά και Ν. Ανδρουλάκη «Ποινικό ∆ίκαιο…», σελ. 33.

15

β. το ποινικό δίκαιο συνιστά τµήµα, [και όχι «όλον»], της
κοινωνικής δυναµικής και των θεσµών µιας οργανωµένης κοινωνίας,
[αποτελεί το ultimum refugium, την τελευταία γραµµή άµυνας και όχι
την πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας]. Κατά συνέπεια δεν έχει
ανατεθεί στο ποινικό δίκαιο ο, [ή έστω κάποιος], µεταφυσικός ρόλος
επιβολής της, απόλυτης, ηθικής και ειρήνης επί γης.
23. Συνεπώς ευτελούς αξίας κλοπή, υπεξαίρεση και απάτη
προσδιορίζεται από το αποτέλεσµα, [παρά τις όποιες ενστάσεις µπορούν
να διατυπωθούν], από την εµπειρικά αντιληπτή πράξη, από την εµπειρικά
διαπιστώσιµη αξία του αντικειµένου. Αυτό κοινοποιείται, αυτό γνωρίζει
ο πολίτης, µ΄αυτό συγκρίνει και µε βάση αυτό αξιολογεί. Η πράξη δηλ.
µόνη της καθορίζει και την ηθική απαξία. Εσώτερα φρονηµατικά
στοιχεία και υποκειµενικές στοχεύσεις και επιδιώξεις δεν είναι γνωστά,
[ούτε αποδεικτικά προσεγγίσιµα], και δεν µπορούν να δικαιολογούν
ανάλογες ποινικές αξιολογήσεις και καταδίκες.
24. Ως ακροτελεύτια πρόταση για την άρση των παραπάνω
αναφεροµένων προβληµάτων της καθηµερινής δικαστηριακής πρακτικής
προτείνεται η υιοθέτηση, [µε αφετηρία το παρόν έτος 2003], των πενήντα
–50- ευρώ ως ορίου κάτω του οποίου κάθε κλοπή, υπεξαίρεση ή απάτη
θα θεωρείται ευτελούς αξίας. Το όριο αυτό, όπως άλλωστε όλα τα όρια
του ΠΚ, είναι σχετικά αυθαίρετο. Αποτελεί, όµως, µόνον το 5-7%,
[περίπου], του κατωτάτου µισθού και ηµεροµισθίου ενός ανειδίκευτου
εργάτη.35 Σε σχέση µε την αγοραστική δύναµη των 50 ευρώ θα µπορούσε

35

και στις καθηµερινές συναλλαγές η κλοπή ενός ζεύγους παπουτσιών 50

ευρώ ή η υπεξαίρεση από ταµείο καταστήµατος του αυτού ποσού, ισοδυναµεί π.χ.
µε ένα γεύµα δυο ατόµων σε καλό εστιατόριο ή µε ένα εισιτήριο τραίνου
µετ΄επιστροφής Αθήνα-Θεσσαλονίκη ή µε το κατώτερο εισιτήριο των επικείµενων
Ολυµπιακών Αγώνων ή µε µια διανυκτέρευση δυο ατόµων σ΄ένα φτηνό ξενοδοχείο
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να αντιταχθεί ότι όλα τα αναφερθέντα παραδείγµατα, [της προηγούµενης
υποσηµείωσης], δεν συνιστούν απόλυτα φθηνές επιλογές. Πλην, όµως, ο
νόµος αναφέρεται σε ευτελή αξία και όχι σε ασήµαντη ή ανύπαρκτη.
Άλλωστε όλες οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις στο περιεχόµενο της λέξης
ευτελής, [εξαιρουµένων των ηθικών αξιολογήσεων], συγκλίνουν στην
έννοια του φθηνού, [ευτέλεια = η χαµηλή τιµή, ευτελίζω = µειώνω την
αξία].
25.Για τον προσδιορισµό του όποιου ορίου πρέπει οπωσδήποτε να
συνεκτιµηθεί, [κάποια στιγµή και στη χώρα µας], και το κόστος
λειτουργίας και απονοµής της δικαιοσύνης.36 Ουδέποτε έχει υπάρξει
ανάλογη προσέγγιση. Πρέπει επίσης να συνεκτιµηθεί ότι η πλειοψηφία
των δραστών

κλοπών µικρής αξίας είναι νέοι και κυρίως

λαθροµετανάστες

και

προαναφέρθηκε,

πρέπει

τοξικοεξαρτηµένοι.
να

Συνεπώς,

επαναπροσδιορισθούν

όπως
και

οι

εγκληµατοπροληπτικοί στόχοι του ποινικού δικαίου. Η καταδίκη ενός
νέου εξαρτηµένου από ναρκωτικές ουσίες, [για την απεξάρτηση του
οποίου έχουν θεσπισθεί µια σειρά µέτρων και ρυθµίσεων, µε τεράστιο
οικονοµικό κόστος], για µικροκλοπές και υπεξαιρέσεις προς άµεση

ή µε µια συσκευασία 20 πακέτων τσιγάρων ή µε 5 έως 6 κιλά µοσχαρίσιου
κρέατος.
36

Τόσο γιαυτή την παράµετρο όσο και για τις προαναφερθείσες σχέσεις

µεταξύ δικαιϊκών θεσµών και οικονοµίας, [ουσιαστικά αναπτύχθηκε ένα νέος
επιστηµονικός κλάδος αυτός της Οικονοµικής Ανάλυσης του ∆ικαίου, γιαυτό και οι
µεγαλύτερες Νοµικές Σχολές των ΗΠΑ έχουν εντάξει στη δύναµη του διδακτικού
τους προσωπικού και οικονοµολόγους], κυκλοφορούν 8 εξειδικευµένα περιοδικά
στις ΗΠΑ, µεταξύ των οποίων τα, πλέον γνωστά, είναι: «Journal of Law and
Economics», «International Review of Law and Economics», «Supreme Court
Economic Review», κλπ.
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διάθεση του αντικειµένου αναιρεί και ακυρώνει ουσιαστικά την
προηγούµενη προσπάθεια της Πολιτείας για επανένταξη του. Η
δογµατική συνέπεια απαιτεί τον επανακαθορισµό της ευτελούς αξίας.
26.Πρέπει, επίσης, να συνεκτιµηθεί η επιρροή, [πρωτίστως σε
ανάλογες περιπτώσεις, αδικηµάτων µε υλικό αντικείµενο χαµηλής,
σχετικά, αξίας, αποτιµώµενη, - η επιρροή- µάλιστα, σε σταθερά µεγέθη],
αυτής της ίδιας της ποινικής διαδικασίας στον στιγµατισµό, στη γενική
και στην ειδική πρόληψη, αφού, πολλές φορές «η διαδικασία είναι η
ποινή».37 Αν, µάλιστα, συνεκτιµηθεί ότι παιδαγωγικά, [ως κοινωνικά
πρότυπα], δρουν όλοι οι υφιστάµενοι θεσµοί και η ποιότητα λειτουργίας
της Πολιτείας, ηχεί, [τουλάχιστον, για τη σηµερινή εποχή], περίεργα
ακόµη και η καταδίκη ενός δράστη για κλοπή αξίας µέχρι και 150 ευρώ,
αφού συγκριτικά ο µέσος πολίτης έχει, [µε ευθύνη τόσο δική του όσο και
-κυρίως- της Πολιτείας], εξοικειωθεί, [δυστυχώς], µε ανάλογα –
εγκληµατικά - επίπεδα τιµών.
27. Υπό το βάρος όλων των παραπάνω σκέψεων η θέσπιση του
ορίου στα πενήντα –50- ευρώ, αποτελεί µια λογική και δίκαιη,
κατ΄αρχήν, κίνηση.
ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ, ∆.Ν.
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