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Το «έγκληµα» της «απάτης επί δικαστηρίω»1
(ή η δικαιοσύνη –και πάλι- νοµοθετούσα)
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1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1.Πολύ συχνά η, (υπαρκτή ή νοµιζόµενη),

ανεπάρκεια του

νοµικού µας οπλοστασίου σε σχέση µε συγκεκριµένα βιοτικά
περιστατικά, ωθεί στην αναλογική εφαρµογή ποινικών διατάξεων, στην
προσπάθεια του κρίνοντος να ανταποκριθεί στην εικαζόµενη κοινωνική ή
περιρρέουσα αντίληψη, (η οποία διαχεόµενη, κυρίως δια των ΜΜΕ,
προσλαµβάνει χαρακτηριστικά πίεσης), περί δικαίου, (πράξη καθαρώς
πολιτική εκφεύγουσα των ορίων κίνησης και δράσης του δικαστού).
2. Αυτή η υποβόσκουσα αλλά πάντα παρούσα διάσταση περί
απονοµής δικαιοσύνης βασισµένης σε εξωνοµικές σκοπιµότητες,
αποτελεί σύµπτωµα εκφυλισµού ενός δικαϊκού συστήµατος, και
παραπέµπει σε σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας της ίδιας της
πολιτειακής οντότητας, στην οποία αναπτύσσεται η δικαϊκή λειτουργία.

1

Προδηµοσίευση από τον Τιµητικό Τόµο προς τιµήν Ι. Μανωλεδάκη,

εκδόσεις Σάκκουλα 2007, και Ποινική ∆ικαιοσύνη 2005, σελ. 452 επόµ.
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3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και
λειτουργιών

στα

δηµοκρατικότητας.

πλαίσια
Η

µιας

σύγχυση,

πολιτείας,
η

αποτελεί

αλληλοεµπλοκή,

εγγύηση

η

υπόγεια

διασύνδεση, ο αλληλοεπηρεασµός, η ώσµωση µεταξύ των εξουσιών
διαµορφώνουν κλίµα διαφθοράς και επιτρέπουν ανάπτυξη εξωθεσµικών
λειτουργιών.
4. Κατά συνέπεια αυτό το οποίο έχει ανατεθεί στη δικαστική
εξουσία

είναι

η

απονοµή

δικαιοσύνης

εντός

πλαισίων

προ-

διαµορφωµένων από τη νοµοθετική εξουσία. Τίποτε περισσότερο, τίποτε
λιγότερο. Nullum crimen, nulla poena sine lege certa. ∆εν αρκεί να
διατυπώνεται η ως άνω ρήση σε θεωρητικά κείµενα και σε επίσηµα
συνέδρια, πρέπει να εφαρµόζεται και στην πράξη. ∆εν αποτελεί δε
καθήκον του δικαστού να υποκαθιστά την Πολιτεία, και λειτουργώντας
πολιτικά να εφευρίσκει νοµικά τεχνάσµατα καταδίκης των, έστω,
αποδεδειγµένα ενόχων.
2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Ανάλογο πρόβληµα παρουσιάζεται και στην περίπτωση
διαδίκων, οι οποίοι προσπαθούν να/ή παρασύρουν τα δικαστήρια σε
ευνοϊκές αποφάσεις υπέρ αυτών. Η έννοια της απάτης επί δικαστηρίω
καθαρά

αποτελεί

παντάπασι

στον

νοµολογιακό
νόµο),

και

δηµιούργηµα,
δεν

εντάσσεται

(µη

προβλεπόµενο

στις

κλασσικές,

περιγραφόµενες, περιπτώσεις απάτης του άρθρου 386 του ΠΚ.2
2. Η βασική δοµή του εγκλήµατος της απάτης, ως γνωστόν,
συνίσταται σε σκοπό αποκόµισης παρανόµου περιουσιακού οφέλους, σε
βάρος ξένης περιουσίας, δια της πειθούς κάποιου σε πράξη ή παράλειψη

2

βλ. Ζ. Φασούλα «Απάτη…», σελ. 321.
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ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή
την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθών. Μη συντρεχόντων των
ως άνω όρων δεν θεµελιούται αδίκηµα απάτης.
3. ∆υο ειδών υποθέσεις άγονται ενώπιον των δικαστηρίων:
α. για όσες υπάρχει, πραγµατική, διαφορά εκτιµήσεων3 και
β. για όσες κάποιο εκ των εµπλεκοµένων µερών θεωρεί, (σκόπιµα
έως κακόπιστα), ότι η δική του άποψη πρέπει για λόγους ηθικούς,
κοινωνικούς, ιδεολογικούς, οικονοµικού ή απλώς στυγνού συµφέροντος,
να γίνει δεκτή.
4. Συνεπώς η ψευδής εν όλω ή εν µέρει παράσταση ψευδών είτε
προς υποστήριξη αληθούς και βασίµου αιτήµατος είτε προς υποστήριξη
κατασκευασµένου

ή

αβασίµου

αιτήµατος,

είναι

νοµοθετικά

αναµενόµενη. Αν η Πολιτεία επιθυµεί τον φυσικό περιορισµό αναλόγων
φαινοµένων τότε θα πρέπει, ως πρώτο, ελάχιστο, βήµα, να ισχύσει, στην
πολιτική διαδικασία, όχι η αρχή της συζήτησης4 αλλά το ανακριτικό
σύστηµα. Η υιοθέτηση του ισχύοντος συστήµατος της αστικής
διαδικασίας, εκπορευόµενη από συγκεκριµένες, προηγηθείσες, πολιτικές
επιλογές, συνεπάγεται και συγκεκριµένο «κόστος», (ανεξάρτητα είδους

3

διότι, όπως, προσφυώς, επισηµαίνει και ο N. Luhmann, («Legitimation

durch Verfahren», εκδόσεις Κριτική, 1999, σελ. 197), «σε κανέναν από τους ρόλους
και τις λειτουργίες του δεν µπορεί ο πολίτης του κράτους να θεωρηθεί ένας
άνθρωπος που κρίνει ορθολογικά και ορθά».
4

στην οποία, όµως, «ουσιώδης έλεγχος υφίσταται και εκ της παραλλήλου

δράσεως του αντιδίκου…», και όπου «το αντίδοτον κατά του κινδύνου εκ της
δράσεως του ενός των µερών παρέχει κατά κανόνα η δράσις του ετέρου», βλ. έτσι
Ν. Ανδρουλάκης «Και πάλιν…», σελ. 719. Ας µη διαφεύγει, προς επίρρωση της
προηγούµενης επισήµανσης και η ratio legis της καθιέρωσης των δυο βαθµών
δικαιοδοσίας,

και

της

ακυρωτικής

πληµµελούς δικαστικής αποφάσεως).

διαδικασίας,

(διασφαλιστικές

τυχόν

4

και επιπέδου), δίκην παρενεργειών. Για τα, τυχόν, «λάθη» της Πολιτείας
στην επιλογή του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης ή για τις, όποιες,
δυσλειτουργίες του τελευταίου, θα επιβαρυνθεί ο ίδιος ο πολίτης, επί του
οποίου ασκείται η δικαϊκή πολιτική;
5. Θεωρείται δηλ. εκ των προτέρων πιθανή και αναµενόµενη µια
στρεβλή

παρουσίαση

των

γεγονότων

και

εκ

του

υπάρχοντος

υποκειµενισµού5 και εκ της υπαρχούσης αντιδικίας. Αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο :
α. στο άρθρο 340 του Κ.Πολ.∆ικ. προβλέπεται, κατά βάση, η
ελεύθερη εκτίµηση των αποδείξεων. Ναι µεν καθιερώνεται ο numerus
clausus των αποδεικτικών µέσων αλλά επιφυλάσσεται στον δικαστή το
δικαίωµα της κατά συνείδηση κρίσης και εκτίµησης, (όπως άλλωστε και
στο άρθρο 8 του Κ.Πολ.∆ικ., η επονοµαζόµενη δικονοµική απόδειξη).
β. στο άρθρο 185 του Κ.Πολ.∆ικ. προβλέπονται αυτοτελείς και
συγκεκριµένες ποινές για τους παραβιάζοντες το καθήκον αληθείας, (βλ.
και άρθρο 116 του Κ.Πολ.∆ικ.6).
6. Ο συνδυασµός των δύο ως άνω διατάξεων οδηγεί στις εξής
προφανείς σκέψεις:
α. ότι η προσπάθεια επηρεασµού των πολιτικών δικαστηρίων
κείται

εντός

5

νοµοθετικής

αναµονής

και

δογµατικών

πλαισίων.

βλ. σχετικά µε τον υποκειµενισµό και τις εκφάνσεις του Θ.Θ. Κονταξή «Ο

εκ πεποιθήσεως εγκληµατίας», εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη, 2001.
6

βλ.

για

τους

παραβιάζοντες

το

άρθρο

116

Κ.Πολ.∆ικ.

Κεραµέως/Κονδύλη/Νίκα «Ερµηνεία…», σελ. 17, (επιβολή χρηµατικής ποινής,
καταδίκη στα δικαστικά έξοδα παρά τη νίκη του, πειθαρχική ευθύνη δικηγόρου,
υποχρέωση αποζηµίωσης κλπ). Βλ. για το ίδιο θέµα και για τις δικονοµικές,
χρηµατικές και λοιπές κυρώσεις Κ. Μπότσαρη «Το καθήκον…», σελ. 254 και Κ.
Μπέη «Εισαγωγή στη δικονοµική σκέψη», εκδόσεις Αφοι Π. Σάκκουλα, 1981, σελ.
99.
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(συµφέροντα, πεποιθήσεις, υποκειµενισµοί, εµµονές, ψυχολογικές και
πνευµατικές αγκυλώσεις, στρεψοδικίες, κοινωνικές πλάνες, κλπ).
β. ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η νοµοθετική βούληση
προβλέπει ρητά την τιµώρηση ανάλογων συµπεριφορών, στο ίδιο το
κείµενο του Κ.Πολ.∆ικ.
γ. ότι είναι παράλογη κάθε σκέψη περί µιας και της αυτής
αληθείας, την οποία κατανοούν, ενστερνίζονται και αποδέχονται
άπαντες οι κοινωνοί. Αν αυτό ίσχυε τότε δεν θα απαιτείτο η προσφυγή
και

υπαγωγή

µιας διαφοράς

στην

αξιολογική

διαδικασία

των

δικαστηρίων, (το κυριότερο: δεν θα υπήρχαν δικαστήρια), αλλά θα
αρκούσε µια διοικητική, περιγραφική διαδικασία «αποκατάστασης και
επαναφοράς των πραγµάτων». Σε ποια κατάσταση όµως; Στην προτέρα;
Αυτή είναι δεδοµένη, είναι, όµως, και αληθής ή δίκαιη;
δ. ότι και η καθιέρωση δυο βαθµών δικαιοδοσίας, µε δυνατότητα
διατύπωσης εξ΄ αντιδιαµέτρου αντιθέτων κρίσεων αποδεικνύει τη
σχετικότητα αλλά και την, (µέχρι βεβαιότητας), πιθανότητα διαφορετικής
προσέγγισης στην έννοια της αλήθειας, ακόµη και σε επίπεδο δικαστικής
κρίσης.
ε. ότι, τελικά, η ίδια η θεσµοθέτηση της διαµεσολάβησης, όπως
αυτή επιχειρείται δια του θεσµού της δικαιοσύνης, προϋποθέτει ως
δεδοµένο την προσπάθεια:
ι. επιβολής προσωπικών απόψεων7 και

7

«η αντίθεσις του δικαίου προς το άδικον, της αληθείας προς το ψεύδος,

ανήκει εξ΄ άλλου µέχρις ενός σηµείου εις αυτήν ταύτην την φύσιν του νοµικού
φαινοµένου της δίκης, προ πάντων δε της πολιτικής: της δίκης υπέρ του ιδίου και
εις βάρος του αλλοτρίου συµφέροντος», Ν. Ανδρουλάκης «Είναι νοητή…», σελ.
567.

6

ιι. την επίλυση ιδιωτικών διαφορών στη βάση υποκειµενικών
αντιλήψεων.
ζ. άλλωστε, είναι προφανές ότι η νοµική αδυναµία-απαγόρευση
του πολιτικού δικαστή να λάβει υπόψη του µη αναφερόµενα στον
Κ.Πολ.∆ικ. αποδεικτικά µέσα, προϋποθέτει ταξική αντίληψη περί
δικαίου και συνεπώς περί ζωής. Σύµφωνα µε το άρθρο 338 του
Κ.Πολ.∆ικ. «κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά
γεγονότα, που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αυτοτελή αίτηση ή
ανταίτηση του».8 Αποδεικνύεις, όµως, όσα µπορείς και αν µπορείς. Το δε
«αν» και το «όσα» συµπλέκονται µε τη βιολογική ικανότητα του
διαδίκου, µε την οικονοµική του ευχέρεια, µε το πολιτιστικό του επίπεδο,
µε τις κοινωνικές και πολιτικές του διασυνδέσεις, µε τη γενικότερη θέση
του στα κοινωνικά δρώµενα και στην ταξική διάρθρωση.

Συνεπώς,

ακόµη και αν ο δικαστής γνωρίζει καλά το αβάσιµο του αιτήµατος ενός
διαδίκου δεν µπορεί να αχθεί σε δίκαιη λύση, («τυπική αλήθεια»), αν
κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης υπάρξει «πλήρης απόδειξη»
του αντιθέτου.
7. Συνεπώς επί ποινικού δικαστηρίου η απάτη µπορεί να
εξαντληθεί, (λόγω και της υπάρξεως του «δικαιώµατος σιωπής» του
κατηγορουµένου, άρθρο 273 παραγρ. 2 Κ.Πον.∆ικ.),9 στην περίπτωση
καταδίκης και µη επιδίκασης του αιτηθέντος εκ της πολιτικής αγωγής
ποσού,

λόγω

προταθέντων

από

τον

κατηγορούµενο

ψευδών

παραστάσεων, µέσων ή ισχυρισµών.

8

µε δεδοµένο ότι τα πολιτικά δικαστήρια επιλαµβάνονται µετά από αίτηση

διαδίκου και όχι αυτεπαγγέλτως, (ne proce dat judex ex officio), ισχυούσης της
αρχής της «ελεύθερης διάθεσης του αντικειµένου της δικαστικής προστασίας».
9

βλ., αναλυτικά, Α. Αποστολίδου «Η πλάνη…», σελ. 662.
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8. Σε περίπτωση αθώωσης γίνεται δεκτό ότι «η χρήσις υπό του
κατηγορουµένου των ως άνω µέσων ουδεµίαν τω αδικηθέντι επήνεγκε
περιουσιακήν βλάβην, δοθέντος ότι τούτο κριθήσεται εν τη µελλούση να
επακολουθήση πολιτική δίκη».10 ∆ογµατικά, (και στη βάση της λογικής
ότι µπορεί να υπάρξει απάτη επί δικαστηρίω), η παραπάνω θέση είναι
εκτεθειµένη σε ενστάσεις.11 Αν ο κατηγορούµενος παρέσυρε το ποινικό
δικαστήριο,

µε

την

προβολή

ψευδών

και

κατασκευασµένων

αποδεικτικών µέσων σε αθωωτικό αποτέλεσµα, δεν προκαλεί στον
πολιτικώς ενάγοντα, (συγκεκριµένη κατά περίπτωση, πλην της ηθικής,)
οικονοµική βλάβη, αιτιωδώς συνδεόµενη µε τη στάση του; ∆εν συνιστά,
παράλληλα, η αθώωση του µέγιστο ψυχολογικό πρόκριµα αλλά και
δικαστικό τεκµήριο για τη, µελλοντική, πολιτική δίκη; Άλλωστε και στην
πρώτη περίπτωση, ήτοι έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, στερείται ή
εµποδίζεται ο ζηµιωθείς να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια; Γίνεται,
όµως, δεκτό, ότι ο πολιτικώς ενάγων και ο αστικώς υπεύθυνος µπορούν
να διαπράξουν αδίκηµα απάτης επί δικαστηρίω, στα πλαίσια της ποινικής
δίκης.12

10

βλ. και βούλευµα ΑΠ 1215/1988, Ποινικά Χρονικά ΛΘ, σελ. 124. Βλ. και

σύµφωνη γνώµη ∆. Σπινέλλη «Ποινικό δίκαιο…», σελ. 97. Η Α. Αποστολίδου «Η
πλάνη…», σελ. 663, σηµειώνει και το επιχείρηµα ότι η ποινική απόφαση δεν
αποτελεί δεδικασµένο για την πολιτική δίκη αλλά απαιτείται η πρόσθετη απόφαση
πολιτικού δικαστηρίου που θα κρίνει εκ νέου την έννοµη σχέση.
11

βλ. σχετικά και Α. Κωνσταντινίδη «Απάτη σε δίκη», Ποινικά Χρονικά

ΛΗ, σελ. 557 επόµ, ο οποίος αναφερόµενος στο υπ΄αριθµ. 695/1970 Βούλευµα του
ΣυµβΠληµ/δικών Ηρακλείου, επισηµαίνει περιπτώσεις δυνητικής απάτης επί
ποινικού δικαστηρίου.
12

βλ., σχετικά, απόφαση Πληµ/δικείου Αθηνών 853/1974, Ποινικά Χρονικά

Κ∆, σελ. 217 και απόφαση Εφετείου Αθηνών 638/1970, Ποινικά Χρονικά Κ, σελ.
626.
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9. Ως βασική προϋπόθεση θεµελίωσης της απάτης επί, (αστικούπολιτικού), δικαστηρίω λαµβάνεται η δυνατότητα ο εξαπατηθείς ή
παραπλανηθείς να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον τελικώς
ζηµιωθέντα.13 Συνεπώς, κατά την παραπάνω αντίληψη δια της
εξαπατήσεως του δικαστού µπορεί να ζηµιωθεί ο ηττηθείς διάδικος.14
10. Κατ΄ αρχάς, τα δικαστήρια είναι ταγµένα στην έρευνα και στον
αποχωρισµό του αδίκου από το δίκαιο, του αληθούς από το ψευδές.
Θεσµικά δηλ. η διάγνωση αυτή ανήκει στον κύκλο του δικαστικού έργου
και συνεπώς η αναγωγή ενός ψεύδους καταγραφέντος στο πολιτικό
δικαστήριο δεν είναι νοητό να θεµελιώνει αυτόµατα αδίκηµα απάτης. Αν
αυτό ήθελε γίνει δεκτό

τότε θα έπρεπε η εκδίκαση των αστικών

υποθέσεων να ανατεθεί εξ΄ αρχής στα ποινικά δικαστήρια.15
11. Συναφές είναι και το επόµενο επιχείρηµα. Ο δικαστής, (ακόµη
και αν θεωρηθεί ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ παρατεθέντος
ψεύδους και αποφάσεως), δεν εξαπατάται, δεν «πείθεται», δεν
παρασύρεται αφού δεν προβαίνει σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή,
σύµφωνα µε το άρθρο 386 ΠΚ. Πολλώ δε µάλλον δεν µπορεί η δικαστική
απόφαση να χαρακτηρισθεί ως «διάθεση περιουσίας», από τον δικαστή, ο
οποίος:

13

βλ., ενδεικτικά, Λ. Μαργαρίτη «Κατάρτιση πλαστής διαθήκης και χρήση

της στο δικαστήριο», Αρµενόπουλος ΛΕ, σελ. 524 επόµ.
14

στην περίπτωση διαφορών µε περιουσιακό αντικείµενο. Βλ., όµως,

contra, βούλευµα ΑΠ 34/1975, Ποινικά Χρονικά ΚΕ, σελ. 411, το οποίο έκρινε ότι
διέπραξε απάτη επί δικαστηρίω ο ενάγων, ο οποίος παρέστησε ψευδώς ότι η
εναγοµένη σύζυγος του είναι αγνώστου διαµονής και έτσι πέτυχε τη λύση του
γάµου µε υπαιτιότητα αυτής και µε αναγκαία συνέπεια την παύση της υποχρέωσης
του προς διατροφήν της. Για τις λοιπές περιπτώσεις βλ. σχετικά
Αποστολίδου «Η πλάνη…», σελ. 652 και 654.
15

βλ. έτσι Ν. Ανδρουλάκης «Είναι νοητή…», σελ. 570.

και Α.
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α. δεν είναι τρίτος ούτε όργανο του τρίτου16
β. εφαρµόζει τον νόµο,17 τέµνει τη διαφορά αλλά
γ. δεν διαθέτει περιουσία κανενός διαδίκου.18
12. Όπως δε ορθά επισηµαίνεται19 ουσιώδες στοιχείο της
περιουσιακής διάθεσης είναι η αµεσότητα. Από τη συµπεριφορά,
(έκδοση συγκεκριµένης απόφασης), στην οποία παρακινείται ο
πλανώµενος δικαστής δεν επέρχεται άµεσα µεταβολή της περιουσίας του
διαδίκου. Από την επίλυση δηλ. της όποιας διαφοράς µέχρι τη
πραγµατική διάθεση περιουσίας παρεµβάλλεται σωρεία διαδικαστικών
πράξεων και δικονοµικών κινήσεων. Το µόνο, το οποίο θα µπορούσε να
υποστηριχθεί, (µακράν σκέψεων περί συνδροµής του στοιχείου της
αµεσότητας), είναι ότι ο διάδικος προλειαίνει το έδαφος, δηµιουργεί δηλ.
κατάλληλες συνθήκες για την προσβολή της περιουσίας του αντιδίκου
του.
13. Άλλωστε η παραβίαση του καθήκοντος αληθείας των διαδίκων
στην πολιτική διαδικασία, (άρθρα 116 και 185 του Κ.Πολ.∆ικ.), επισύρει,
όπως προαναφέρθηκε, αυτοτελείς κυρώσεις, ρητά προβλεπόµενες στο ως
άνω άρθρο 185.
14. Αλλά η «ανακάλυψη» εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω
σηµαίνει ότι η αντίληψη των αρχαίων Λακώνων περί ηθικής δυνατότητας
του κλέπτειν, (έστω και ως ενδεικτικού σηµείου ικανότητας επιβίωσης),
αλλά περί καταδίκης και διαπόµπευσης των συλλαµβανοµένων κλεπτών,

16

βλ. Α. Χαραλαµπάκη «Η έµµεση…», σελ. 314.

17

βλ. και Ν. Χαρανά «Απάτη…», σελ. 17.

18

λειτουργεί ως δικαιοδοτικό όργανο, δεν ενεργεί προς όφελος ή σε βάρος

ενός εκ των διαδίκων ούτε φυσικά ως κατ΄ εντολήν, εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπος του φορέα της θιγοµένης περιουσίας.
19

Χ. Μυλωνόπουλος «Ποινικό ∆ίκαιο…», σελ. 470 επόµ.
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ισχύει και σήµερα. ∆ηλ. κάποιος διάδικος µπορεί να είναι, κατ΄ αρχάς,
απατεών20 αλλά οφείλει ενώπιον των δικαστηρίων να απεκδυθεί του
ενδύµατος της απάτης, να δηλώσει µετάνοια και να αποδεχθεί το λάθος
του, (όπως συνέβαινε στις περίφηµες Σταλινικές δίκες «µετανοίας»;).
Τότε προς τι η προσφυγή στο δικαστήριο; Αφού η µετάνοια και η
επανόρθωση µπορούν να συµβούν στο κοινωνικό, (προδικαστικό),
επίπεδο πρέπει να καταργηθούν τα δικαστήρια, και να αντικατασταθούν
από ένα µηχανισµό εξωδικαστικής πίεσης του αµαρτήσαντος.
15. Με άλλα λόγια πας τις έχων εξαπατήσει συµπολίτη του, εκτός
δικαστηρίων, (π.χ. µετερχόµενος κατ΄ επάγγελµα απάτες, και προσπαθών
να διατηρήσει τα κεκτηµένα πάση θυσία), σύµφωνα µε την κοινή λογική
είναι πιθανό και αναµενόµενο, να ψευσθεί και ενώπιον του δικαστηρίου,
(ειδικά όταν το καθεστώς απονοµής δικαιοσύνης προσδιορίζεται από το
υπάρχον πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα της ελεύθερης αγοράς). Η
αναγνώριση αδικήµατος απάτης επί δικαστηρίω στην ως άνω
συµπεριφορά του απατεώνος σηµαίνει, (λογικό προ-απαιτούµενο), ότι η
πολιτειακή λογική, (αφιστάµενη της κοινής), θεωρεί, (εκτιµά, πιστεύει),
ότι ενώπιον των αρµοδίων οργάνων της, (άρα εγκλήµατα απάτης θα
υπάρχουν µέχρι της παραποµπής τινός στο δικαστήριο. Χρονική
προσέγγιση της εννοίας του αδικήµατος…), ο απατεών, θα πρέπει,
(προφανώς συναισθανόµενος την απαξία της πράξης του), να οµολογήσει
την απάτη ή εν πάση περιπτώσει να µην προσπαθήσει να υποστηρίξει τη
θέση του.21 Συνεπώς αν δεν το πράξει θα διωχθεί για απάτη. Ή η κοινή

20

σε κοινωνικό επίπεδο. Η αναγνώριση αυτή, βέβαια, δεν σηµαίνει ηθική

αποδοχή του απατεώνος αλλά καταγραφή της, από υπάρξεως κόσµου, εµπειρικά
αντιληπτής πραγµατικότητας.
21

ο Κ. Μπότσαρης «Το καθήκον…», σελ. 193, σηµειώνει ότι «αφότου ο

διάδικος αποφασίσει να λάβει µέρος στον δικαστικό αγώνα είναι υποχρεωµένος να
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λογική λανθάνει ή η πολιτεία καθεύδει τον ύπνο του παραλόγου. ∆υοίν
θάτερον.
16. Είναι προφανές ότι η θεσµοθέτηση των δικαστηρίων, (πλην της
διάχυσης κυρίαρχης ιδεολογίας και της στήριξης του εκάστοτε ισχύοντος
πολιτικο-οικονοµικού status), δεν αποσκοπεί, µόνον, στη διευθέτηση
διαφορών µεταξύ εντίµων ή καλοπίστων ή ισορροπηµένων πολιτών. Η
αποδοχή διαφορετικής άποψης οδηγεί σε αδιέξοδα.
17. Ως γνωστόν για τη συγκρότηση του αδικήµατος της απάτης
δικαστηρίου δεν αρκούν ψευδείς ισχυρισµοί. Όπως έχει δε παγίως
νοµολογηθεί, τυχόν ψευδείς ισχυρισµοί χωρίς σύγχρονη προσαγωγή και
επίκληση, (προς απόδειξή τους), εν γνώσει, πλαστών ή νόθων εγγράφων
και γενικά ψευδών αποδεικτικών στοιχείων δεν στοιχειοθετούν
τετελεσµένη απάτη επί δικαστηρίω κατ’ άρθρο 386 ΠΚ, (κρατούσα
άποψη στη νοµολογία).22 Ειδικότερα, όπως γίνεται δεκτό, τετελεσµένη
είναι η απάτη ενώπιον του δικαστηρίου, όταν µε τους ψευδείς
ισχυρισµούς και µε την επίκληση και προσαγωγή πλαστών ή ψευδών
αποδεικτικών στοιχείων εκδίδεται από το πολιτικό δικαστήριο οριστική
απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη της απάτης σε βάρος του
αντιδίκου του.

ανταποκριθεί στα βάρη που εναποθέτει σ΄ αυτόν ο νόµος», (τα οποία, προφανώς,
δεν ανέλαβε στον κοινωνικό στίβο). Τότε, όµως, διαµορφώνονται δυο
πραγµατικότητες, (αλλά και δυο προσωπικότητες στα πλαίσια του αυτού ατόµου):
η πρώτη η καθηµερινή, εµπειρικά αντιληπτή και η δεύτερη των δικαστικών
αιθουσών. Με δεδοµένο ότι τα δικαστήρια έχουν ταχθεί στην εξυπηρέτησηρύθµιση της πρώτης προς τι η ύπαρξη της δεύτερης;
22

βλ., εντελώς ενδεικτικά, ∆ιάταξη Εισαγγελέως Εφετών Πατρών υπ΄αριθµ.

61/1998, Ποινική ∆ικαιοσύνη 1999, σελ. 32.
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18. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι ακόµα και όταν υποβάλλονται µεν στο
δικαστήριο ψευδείς ισχυρισµοί του ενάγοντος, χωρίς, όµως, παράλληλα
να προσκοµίζονται µε επίκληση προς απόδειξη αυτών, και εν επιγνώσει,
πλαστά ή νοθευµένα έγγραφα και γενικά ψευδή αποδεικτικά στοιχεία,
τότε δεν στοιχειοθετείται το έγκληµα της απάτης ενώπιον του
δικαστηρίου, ούτε σε µορφή απόπειρας, εφ’ όσον µόνη η προβολή
αναληθούς ισχυρισµού σε αγωγή κλπ. δεν συνιστά κατά την έννοια του
άρθρου 42 παρ.1 του ΠΚ πράξη περιέχουσα αρχή εκτελέσεως απάτης.
Πόσο βάσιµη, όµως, µπορεί να θεωρηθεί η τελευταία θέση; Η έναρξη της
διαδικασίας εξαπάτησης δεν άρχεται µε την κατάθεση-επίδοση του
αναληθούς δικογράφου, το οποίο και καλείται εισαγωγικό; Η παράσταση
ψευδών γεγονότων ως αληθών, (ως εκ του κειµένου του νόµου άλλωστε),
«και αναπόδεικτος έτι ούσα», δεν συνιστά «αρχή τελέσεως του
εγκλήµατος της απάτης».23/24
19. Πλην, όµως, υφίστανται µια σειρά διατάξεων στον Ποινικό
Κώδικα, οι οποίες τιµωρούν την πλαστογραφία, τη νόθευση, τη ψευδή
βεβαίωση, τη ψευδή ανόµωτη κατάθεση,

τη ψευδή καταµήνυση, τη

δυσφήµηση, κλπ., οι οποίες µπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση
κατά την οποία κάποιος διάδικος πλαστογραφεί, συκοφαντεί, νοθεύει,
υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία ή προσαγάγει πλαστά έγγραφα ενώπιον
δικαστηρίου, (εγκλήµατα περί τα υποµνήµατα, περί τη δικαιοσύνη
κλπ).25 Παράλληλα µια σειρά διατάξεων του ΑΚ µπορούν να

23

Ν. Ανδρουλάκης «Και πάλιν…», σελ. 720.

24

βλ. έτσι και ∆. Σπινέλλης «Ποινικό δίκαιο…», σελ. 95.

25

βλ., όµως, ενστάσεις ∆. Σπινέλλη «Ποινικό δίκαιο…», σελ. 94, σχετικά µε

το αν η προβολή ισχυρισµών στις προτάσεις του διαδίκου µπορεί να θεωρηθεί
εξέταση ή κατάθεση κατά το άρθρο 225 ΠΚ. Ανάλογοι ψευδείς ισχυρισµοί
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προσφέρουν συνδροµή στην περίπτωση απάτης επί δικαστηρίω στον
βλαβέντα διάδικο. Προς τι, λοιπόν, η «εφεύρεση» της απάτης επί
δικαστηρίω; Τι εξυπηρετεί; Ποιο κενό καλύπτει;
20. Κατά την άποψη του Η. ∆ασκαλάκη26, (παρότι δέχεται την
απαγόρευση της αναλογικής ερµηνείας), η συσταλτική ερµηνεία, (ήτοι
αυτή η οποία αποκρούει την ύπαρξη απάτης επί δικαστηρίω), «αφήνει
την κοινωνίαν ακάλυπτον έναντι των αντικοινωνικών πράξεων …
επιφέρουσα ανεπίτρεπτον χαλάρωσιν της ποινικής καταστολής». Με
δεδοµένο ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά καλύπτεται-προβλέπεται
ποινικώς, (βλ. προηγούµενη παράγραφο), ποιο είναι το ζήτηµα; Η
πολλαπλή τιµώρηση της αυτής συµπεριφοράς; Και τι σηµαίνει
«ανεπίτρεπτος χαλάρωσις»; Η αίσθηση του Η. ∆ασκαλάκη, (ή του
όποιου άλλου πολίτη), ερειδόµενη επί αορίστων εννοιών, µπορεί να
αποτελεί λόγο αναλογικής ερµηνείας για τη θεµελίωση, µάλιστα, του
αξιοποίνου; Ποια η κλίµακα και η ακριβής διαβάθµιση της, πέραν της
οποίας η «χαλάρωσις», (ότι και αν σηµαίνει τελικά), της ποινικής
καταστολής είναι «ανεπίτρεπτος»; Ή µήπως αυτή η «χαλάρωσις» µπορεί
να αποτελεί θεµιτό νοµολογιακό στόχο ή αντικείµενο επιστηµονικής
κριτικής;
21. Όπως τονίζει και ο Ν. Ανδρουλάκης,27

«η επί απάτη επί

δικαστηρίω έγκλησις και η εν τη ποινική δίκη παράστασις του
εγκαλούντος εν είδει πολιτικώς ενάγοντος δια την εκ της «απάτης»
προσγενοµένην αυτώ ζηµίαν συνιστούν πράγµατι µιαν άνετον µέθοδον

µπορούν, όµως, να πληρούν π.χ. τη νοµοτυπική µορφή συκοφαντικής δυσφήµησης
ή ψευδούς καταµήνυσης.
26

«Σκέψεις τινές επί της ούτω καλουµένης απάτης επί δικαστηρίω»,

Ποινικά Χρονικά 1971, σελ. 513 επόµ. και ειδικά σελ. 526.
27

«Είναι νοητή…», σελ. 572.

14

διαιωνίσεως της περατωθείσης ήδη πολιτικής δίκης και εισαγωγήν ενός
νέου ενδίκου µέσου, περί του οποίου ο νόµος ουδέν απολύτως γνωρίζει».
Η «ανακάλυψη» δηλ. της απάτης επί δικαστηρίω οδηγεί, αναπόδραστα,
στην, υπό των πάντων καταδικαζόµενη αλλά υφιστάµενη, ποινικοποίηση
των αστικών διαδικασιών. Σε έγκληση για απάτη επί δικαστηρίω, (η
οποία συνοδεύεται και από άλλα αδικήµατα), «απαντά» ο εγκαλούµενος
µε υποβολή έγκλησης για συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδή καταµήνυση,
αγωγή ηθικής βλάβης, κλπ. Και αν και οι δυο διάδικοι, (ή σε περίπτωση
οµοδικίας οι περισσότεροι), εξαπατήσουν το δικαστήριο, µε διάφορο
ποσοστό και ένταση εξαπάτησης, τι µέλλει γενέσθαι; Αέναες δικαστικές
διαµάχες προς δόξαν της δικαιοσύνης και της παραγωγικότητας; ∆ίκες
επί δικών, αναβολές, συνάφειες, συνεκδικάσεις, αναστολές µέχρι πέρατος
ποινικής δίωξης, λιποµαρτυρίες, και έπεται συνέχεια…. η οποία κλονίζει
ανεπανόρθωτα το κύρος του θεσµού της ∆ικαιοσύνης και καθιστά όλους
τους συµπράττοντες και µη λειτουργούς της έκθετους έως ύποπτους, (αν
όχι παρασιτικώς διαβιούντες

κατά τη Μαρξιστική αντίληψη), στα

όµµατα των πολιτών.
22. Και αν ο έχων επί της ουσίας απόλυτα δίκαιο, φοβούµενος,
(και ευθυγραµµιζόµενος και µε τη λογική του Ντοστογιέφσκι, όπως τη
διατυπώνει στους «∆αίµονες» του, περί σχέσεως αληθείας µε το ψεύδος
και αποδοχής και των δυο), τυχόν έκδοση αποφάσεως σε βάρος του,
(λόγω και της, εν πολλοίς, τυποποιηµένης και βιοµηχανοποιηµένης
διαδικασίας απονοµής δικαιοσύνης), µετέλθει τεχνασµάτων, (π.χ.
πλαστογραφήσει µια απόδειξη είσπραξης, η οποία δεν είχε συνταχθεί
ποτέ, παρά το ότι το αναγραφόµενο ποσό είχε καταβληθεί), προς
υποστήριξη του δίκαιου, (ουσιαστικά και νοµικά), αιτήµατος του, και
παρασύρει το δικαστήριο σε έκδοση απόφασης υπέρ αυτού και αντίθετης
προς τους ισχυρισµούς αλλά και τα έγγραφα του αντιδίκου, διαπράττει
απάτη; Τυπικά ναι. Ουσιαστικά;
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23. Αλλά το άτοπον της «εφεύρεσης» της επί δικαστηρίω απάτης
προκύπτει και εξ΄ άλλης οπτικής, στην περίπτωση των ασφαλιστικών
µέτρων, όπου γίνεται, νοµολογιακά, δεκτό28 ότι απάτη συντρέχει και
στην περίπτωση αυτή, (παρά το γεγονός ότι αρκεί η πιθανολόγηση, και
συνεπώς δεν απαιτείται η προσαγωγή αποδεικτικού τινός µέσου), απλώς
«δια της προβολής εν γνώσει της αναληθείας ψευδούς ισχυρισµού».29
Αυτή είναι µια εκ των συνεπειών υποκατάστασης της νοµοθετικής
εξουσίας υπό των δικαστηρίων, (δια της «ανακάλυψης» εγκληµάτων): η
πλήρης αναίρεση της ασφάλειας του δικαίου. Είναι ορατή η διολίσθηση
σε κατασκευές νοµικά έωλες και ηθικά αµφισβητούµενες: προηγήθηκε,
αρχικά, η «εφεύρεση» του εγκλήµατος, στη συνέχεια η «εφεύρεση» περί
αναγκαιότητας

προσαγωγής

πρόσφορου30

-προς

παραπλάνηση-

αποδεικτικού µέσου, κατόπιν η «εφεύρεση» περί προσφορότητας των
προφορικών ισχυρισµών να παραπλανήσουν τα δικαστήρια, (στη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, διότι στην τακτική διαδικασία
ανάλογη συµπεριφορά δεν θεωρείται, -πέραν πάσης δογµατικής
συνέπειας- όπως προαναφέρθηκε, ούτε καν απόπειρα του εγκλήµατος).
Αύριο τι; Με την αυτή ευχέρεια µπορεί, στο µέλλον, να υποστηριχθεί,
(νοµολογία είναι και αλλάζει), ότι για τη θεµελίωση απάτης επί
δικαστηρίω στην τακτική διαδικασία, αρκεί και η προβολή ψευδούς

28

βλ., (ενδεικτικά), βουλεύµατα ΑΠ 1610/1982, Ποινικά Χρονικά ΛΓ, σελ.

596, ΑΠ 326/1996, Ποινικά Χρονικά ΜΖ, σελ. 27 και απόφαση ΑΠ 2433/2003,
Ποινικά Χρονικά Ν∆, σελ. 904.
29

«επί τη βάσει προφορικών εξηγήσεων», βλ. βούλευµα ΑΠ, 1461/1984,

Ποινικά Χρονικά ΛΕ, σελ. 465. Βλ. contra το υπ΄αριθµ. 1227/1979 βούλευµα του
ΑΠ, (σε Ολοµέλεια), Ποινικά Χρονικά Λ, σελ. 253.
30

βλ. βούλευµα ΑΠ 1055/1973, Ποινικά Χρονικά Κ∆, σελ. 189. Βλ., όµως,

και βούλευµα ΑΠ 34/1975, Ποινικά Χρονικά ΚΕ, σελ. 411.
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ισχυρισµού χωρίς την προσαγωγή αναλόγων εγγράφων.31/32 Ήδη, η
νοµολογία33 θεωρεί, (πιστή στην κρατούσα θεωρία της νοµικοοικονοµικής έννοιας της περιουσίας), ότι στην έννοια της βλάβης
εµπεριέχεται και η, (συγκεκριµένη34 σήµερα, αφηρηµένη αύριο), – απλή διακινδύνευση περιουσιακού στοιχείου.35 Μη υπάρχοντος θετικού
πλαισίου, περιγραφικής, δεσµευτικής διαδικασίας, το οτιδήποτε είναι
πιθανό στα πλαίσια αυθαίρετων –αργότερα, σε καιρούς πολιτικής
εκτροπής- πιθανώς και σκόπιµων «αξιολογήσεων».

31

ήδη τµήµα της θεωρίας, (βλ. Χ. Μυλωνόπουλος ό.π. σελ. 482), θεωρεί ότι

«του νόµου µη διακρίνοντος και εφόσον αρκεί αιτιώδης σύνδεσµος κατά τη
θεωρία του ισοδυνάµου των όρων, η πράξη εξαπάτησης νοµίµως µπορεί να
περιορισθεί στους ψευδείς ισχυρισµούς». Του νόµου µη διακρίνοντας πολλά
µπορούν να υποστηριχθούν, ειδικά νοµολογιακώς.
32

ουσιαστικά δια της αποδοχής εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω, (είτε

εν αποπείρα είτε ολοκληρωµένου), χωρίς καν την προσκόµιση πλαστών ή
νοθευµένων εγγράφων, τιµωρούνται οι όποιες προπαρασκευαστικές πράξεις του
διαδίκου, (αν τελικά συντρέχει το υποκειµενικό στοιχείο του δόλου), χωρίς φυσικά
καµία ανάλογη νοµοθετική πρόβλεψη. Βλ. σχετικά Ν. Ανδρουλάκη «Είναι
νοητή…», σελ. 569, Ζ. Φασούλα, «Η απάτη…», σελ. 344 επόµ. και παρατηρήσεις
Λ. Μαργαρίτη στο υπ΄αριθµ. 589/1985 βούλευµα του ΣυµβΠληµΘεσσαλονίκης,
Αρµενόπουλος Μ, σελ. 240 και 243.
33

βλ. (ενδεικτικά), βούλευµα του ΑΠ 1108/1988, Ποινικά Χρονικά ΛΘ, σελ.

74, και βούλευµα ΑΠ 326/96, Ποινικά Χρονικά ΜΖ, σελ. 27.
34
35

βλ. Χ. Μυλωνόπουλου «Ποινικό…», σελ. 491.
συνεπώς και η αναγνωριστική απόφαση, παρότι δεν παράγει άµεσα

εκτελεστό τίτλο, µπορεί η έκδοση της να επιφέρει ζηµία στον διάδικο ως
αποτέλεσµα, προηγηθείσης, απάτης επί δικαστηρίω. Βλ. σχετικά και Α.
Αποστολίδου «Η πλάνη…», σελ. 651-652 και 654.
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24. Συνεπώς, οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, όχι µόνον, δεν
λειτουργούν

παιδαγωγικά,

«ως

κοινωνική

µοντελιστική»36

αλλά

διασύρουν και την έννοια της δικαιοσύνης. Τι µένει ως γεύση στον απλό
πολίτη, (στην υπηρεσία του οποίου είναι ταγµένη

και η δικαστική

εξουσία, και εκ του οποίου έλκει την όποια νοµιµοποίηση της): ότι
υπέρτατος σκοπός και µέγιστο ενδιαφέρον της πολιτείας αποτελεί η πάση
θυσία καταδίκη του. Όπως σηµειώνει και ο Ν. Ανδρουλάκης,37 «εάν
προσδοθή εις τους µη αποδεικνυοµένους αναληθείς ισχυρισµούς ποινικόν
διαφέρον, τότε ολίγον θα απέχωµεν από την καθιέρωσιν του αξιώµατος
ουδεµία δίκη άνευ απάτης».
25. Αλλά η παραβίαση της λογικής λαµβάνει άλλες διαστάσεις π.χ.
στην περίπτωση της ΑΠ 637/198838, στην οποία εκτιµήθηκε ότι
υφίσταται απάτη σε επίπεδο απόπειρας όταν ο δικαστής είτε δεν
παραπλανήθηκε από τους ψευδείς ισχυρισµούς είτε δεν εκδόθηκε
οριστική απόφαση. Με δεδοµένα τα καθηµερινά πλαίσια λειτουργίας της
δικαιοσύνης, πως γνωρίζουµε ότι ο δικαστής ήλεγξε, αξιολόγησε και
απέρριψε τους ψευδείς ισχυρισµούς;39 Εκ της αιτιολογίας; Στην
πλειοψηφία τους οι αποφάσεις είναι, δυστυχώς, αναιτιολόγητες. Μπορεί,
µάλιστα, σε αιτιολογηµένη απόφαση ο δικαστής να προσπέρασε, να
αγνόησε τους ψευδείς ισχυρισµούς, σε επίπεδο λογικής αλλά να

36

Βλ. V. FERRARI «Λειτουργίες του δικαίου», εκδόσεις Σάκκουλα, 1992,

σελ. 144.
37

«Είναι νοητή…», σελ. 567.

38

Ποινικά Χρονικά ΛΗ, σελ. 739.

39

εκτός αν οι προβληθέντες ψευδείς ισχυρισµοί δεν είχαν καµία σχέση µε το

συγκεκριµένο αντικείµενο της πολιτικής δίκης, ήταν δηλ. εντελώς άσχετοι µε τα
προς απόδειξη περιστατικά, τα οποία θα µπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην
έκδοση της δικαστικής απόφασης, όπως στην περίπτωση του βουλεύµατος
156/1992 του ΣυµβΕφετΘεσσαλονίκης, Αρµενόπουλος ΜΣΤ, σελ. 755.
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εγκλωβίστηκε απ΄ αυτούς σε ψυχολογικό επίπεδο. Πολλές φορές,
µάλιστα, δίδουµε, (απόλυτα συνειδητά), λογική διάσταση και εξήγηση
στις ψυχολογικές µας προτιµήσεις και ροπές, (η λογική αιτιολόγηση
καλύπτει προηγηθείσα ψυχολογική απόφαση στηριγµένη σε αίσθηση ή
διαίσθηση). Συνεπώς κάλλιστα θα µπορούσε να έχει εξαπατηθεί, (µε την
έννοια ότι ωθήθηκε), το δικαστήριο αλλά να µη στηρίχθηκε, (κατά την
αιτιολόγηση της απόφασης), στους ψευδείς ισχυρισµούς. Αν η
ολοκληρωµένη απάτη επί δικαστηρίω είναι δυσχερώς διαπιστώσιµη,
(απαιτείται ακριβής προσδιορισµός της αιτιώδους συνάφειας, η εξέταση
του πρόσφορου ή µη του αποδεικτικού υλικού κλπ.), η απόπειρα απάτης
είναι, σχεδόν, αδύνατον να διαπιστωθεί µε όρους ασφαλείας δικαίου.40
26. Συναφές είναι και το επόµενο επιχείρηµα. Σύµφωνα µε το
βούλευµα του ΑΠ 64/198641, δεν υπήρχαν ενδείξεις απάτης, διότι ο
Άγγλος διαιτητής, κατέληξε στη δυσµενή κρίση µετά από διαδικασία
ηµερών και αφού στηρίχθηκε όχι µόνον στις καταθέσεις των δυο

40

αλλά η ασφάλεια δικαίου όπως και η αρχή nullum crimen nulla poena

sine lege certa/scripta/stricta, δεν συνιστούν έννοιες κενές περιεχοµένου. Ο
κίνδυνος διάπραξης λογικών αλµάτων-σφαλµάτων είναι προ των πυλών. Με
βούλευµα του Ανωτάτου Ακυρωτικού, (271/1983, Ποινικά Χρονικά ΛΓ, σελ. 742),
επικυρώθηκε παραποµπή για απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω του αναιρεσείοντος
«καίτοι τούτος παρητήθη της ασκηθείσης ψευδούς αγωγής, µετά τη συζήτησιν
ταύτης, την κατάθεσιν των προτάσεων και την επίκλησιν των ψευδών
αποδεικτικών στοιχείων». Σηµειώνεται ότι κατά τον χρόνο της παραιτήσεως του
δεν είχε υπάρξει, (ούτε καν σε πρώτο βαθµό), καταδίκη του αναιρεσείοντος για τα,
επιµέρους, αδικήµατα, τα οποία εφέρετο ότι είχε τελέσει προς εξαπάτηση του
δικαστηρίου. Είχε απλώς ασκηθεί ποινική δίωξη. Εάν µετά ταύτα τα δικαστήρια
άγονταν σε αθωωτική κρίση, (για τα ψευδή αποδεικτικά), θα ίσχυε η παραποµπή ή
αργότερα η καταδίκη για απόπειρα απάτης;
41

Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ, σελ. 467.
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κατηγορουµένων αλλά σε ικανό αριθµό άλλων αποδεικτικών στοιχείων,
ώστε να µην µπορεί να γίνει δεκτό ότι ο δικαστής πείστηκε και
παραπλανήθηκε από τις ψευδείς καταθέσεις.
27. Πρώτη επισήµανση: ποιος ο βαθµός συµµετοχής κάθε
αποδεικτικού

µέσου

στη

διαµόρφωση

πεποίθησης; Αφού δεν είναι εκ

της,

τελικής,

δικανικής

των προτέρων, (in abstracto),

αξιολογηµένη και δεδοµένη η αποδεικτική βαρύτητα ενός εκάστου των
αποδεικτικών στοιχείων, πως είναι, (µε δικαϊκή ασφάλεια), δυνατός, (στα
πλαίσια µιας δικαστικής απόφασης), ο εντοπισµός και η διάκριση µιας
εµφιλοχωρήσασας

εξαπάτησης;

Πως

από

την

πληθώρα

των

αποδεικτικών στοιχείων µιας υπόθεσης θα αποδειχθεί, (η ψυχολογική και
µετά λογική), δέσµευση-δροµολόγηση του κρίνοντος προς συγκεκριµένη
κατεύθυνση;
28. ∆εύτερη παρατήρηση: η, χρονική, διάρκεια µιας δίκης, και ο
ενδελεχής έλεγχος όλων των προσαχθέντων στοιχείων και η στήριξη του
δικαστηρίου στο σύνολο του αποδεικτικού υλικού42 και όχι µόνον στο
φερόµενο ως αναληθές,43 αποκλείει τα περιθώρια εξαπάτησης σύµφωνα
µε την παραπάνω απόφαση, αφού αποτελούν εχέγγυα ορθής κρίσης.
Τότε η λύση είναι απλή: η προσήλωση των κρινόντων στα θεσµικά τους
καθήκοντα, ο έλεγχος-εκτίµηση του συνόλου των αποδεικτικών

42

βλ. απόφαση ΑΠ 1265/1989, Ποινικά Χρονικά Μ, σελ. 546.

43

δηλ. απάτη συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο

στηρίχθηκε µόνον στο προβληµατικό αποδεικτικό µέσο; (νέα –νοµοθετικής υφήςδιάκριση, η οποία, όµως ούτε θεσµοθετηµένη είναι ούτε γενικής εφαρµογής και
αποδοχής). Μάλλον καταφατική απάντηση δίδει το υπ΄αριθµ. 2262/2003 βούλευµα
του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά Ν∆, σελ. 797. ∆εκτής γενοµένης, όµως, της παραπάνω
άποψης απαιτείται ειδικός διαχωρισµός των περιπτώσεων απάτης επί δικαστηρίω,
µε βάση ποια αποδεικτικά στοιχεία ελήφθησαν υπόψιν, (συνεκτιµήθηκαν), και ποια
όχι, (προφανώς κατά παράβαση καθήκοντος), από το δικαστήριο.
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στοιχείων και ο, ιδιαίτερα, επιµελής χειρισµός των υποθέσεων,
(πράγµατα άλλωστε αυτονόητα και επιβεβληµένα –σύµφωνα µε το
ισχύον νοµικό καθεστώς- για κάθε δικαστή). Σε διαφορετική περίπτωση,
ήτοι της αναγνώρισης εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω, το επιχείρηµα
αναδύεται –a contrario- από µόνο του : η ανεπάρκεια των θεσµών
επιχειρείται να καλυφθεί-ισοσκελιστεί µε την «εφεύρεση» της απάτης επί
δικαστηρίω.
29. Το έγκληµα της απάτης του άρθρου 386 ΠΚ τελείται και µε
την

παρασιώπηση της αληθείας, ήτοι δια της παραλείψεως

ανακοινώσεως πραγµατικού γεγονότος.44 Σε περίπτωση κατά την οποία
το πραγµατικό γεγονός αποτυπώνεται σε έγγραφο, το οποίο, µε τη σειρά
του, θα µπορούσε να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, και ο διάδικος δεν
το προβάλλει, (χωρίς να έχει ρητή υποχρέωση προς τούτο είτε από τον
νόµο είτε από σύµβαση45/46), το αποκρύπτει, πως θα θεµελιωθεί
αποδεικτικώς η απάτη επί δικαστηρίω;47 Γνώριζε την ύπαρξη του και δεν
το υπέβαλλε; Και αν το γνώριζε ποια η εκτίµηση του σχετικά µε την
αποδεικτική του δύναµη; Μήπως το θεώρησε άνευ αποδεικτικής
σηµασίας; Μήπως θεώρησε δικονοµικά ορθή µια άλλη επιλογή-τακτική;

44
45

βλ. σχετικά Ν. Χαρανά «Απάτη…».
βλ. σχετικά και ∆ιάταξη Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης 27/2003,

Ποινικά Χρονικά Ν∆, σελ. 850.
46

είτε λόγω «δραπέτευσης του υποκειµένου από τον ρόλο, που

διαδραµατίζει βάσει καθορισµένων σχέσεων», βλ. σχετικά Ν. Χαρανά «Απάτη…»,
σελ. 99.
47

δεν θεµελιούται απαντούν το υπ΄ αριθµ. 392/1954 βούλευµα του ΑΠ,

Ποινικά Χρονικά Ε, σελ. 85, µη υπαρχούσης ειδικής υποχρέωσης είτε εκ του νόµου
είτε εκ συµβάσεως «προς ανακοίνωσιν», όπως, επίσης, το, (µε αντίθετη
εισαγγελική πρόταση), υπ΄ αριθµ. 31/1959 βούλευµα ΑΠ, Ποινικά Χρονικά Θ, σελ.
212.
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Ας µη διαφεύγει δε ότι ευρισκόµεθα στα πλαίσια µας αστικής αντιδικίας,
όπου δεν εφαρµόζεται κάποια µορφή ανακριτικού συστήµατος. Ποιος θα
υποδείξει-υποχρεώσει48 τον διάδικο στην επιλογή των µέσων και των
τρόπων δικαστικής κίνησης του, είτε είναι ενάγων είτε εναγόµενος;49
Πως θα αποδοθεί, λοιπόν, σκοπιµότητα στην παράλειψη προβολής
συγκεκριµένου, δυσµενούς για τον αποκρύπτοντα, εγγράφου; Ή µήπως
υφίσταται, κατά περίπτωση, δεσµευτικός, κοινά αποδεκτός50 κατάλογος
των εγγράφων, τα οποία ο διάδικος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώσει
ή να προσκοµίσει στο δικαστήριο;51 «Εννοείται ότι η συµπεριφορά του
δράστη πρέπει να καλύπτεται από δόλο, πρέπει δηλ. αυτός να γνωρίζει
και να θέλει τόσο την ερµηνευτική αξιοποίηση της σιωπής του από τον

48

Η Α. Αποστολίδου, «Η πλάνη…», σελ. 669, σηµειώνει : «κάθε διάδικος

είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει σαφή θέση ως προς τους πραγµατικούς
ισχυρισµούς που συνιστούν τη βάση της αγωγής ή ενστάσεως». Η θέση αυτή
µπορεί να έχει, κάποιο, νόηµα στα πλαίσια κάποιου ανακριτικού συστήµατος, όχι
πάντως του συζητητικού. Με την παραπάνω λογική ο διάδικος δεν επιτρέπεται να
ερηµοδικήσει…
49

η επίκληση των άρθρων 197,288 και 330 ΑΚ δεν θεµελιώνει νοµική

υποχρέωση,

(απόλυτα

δεσµευτική),

ανακοίνωσης

όλων

των

υπαρχόντων

αποδεικτικών στοιχείων, (στην περίπτωση κατά την οποία, και µόνον σ΄ αυτήν,
γνώριζε ο διάδικος την ύπαρξη του στοιχείου). Βλ. σύµφωνη γνώµη Α.
Αναγνωστόπουλου, σε παρατηρήσεις του στην υπ΄αριθµ. 27/2003 ∆ιάταξη
ΕισΕφετΘεσσαλονίκης, Ποινικά Χρονικά Ν∆, σελ. 853. Αν η νοµοθετική βούληση
στόχευε στην εξασφάλιση του ανόθευτου της αποδεικτικής διαδικασίας στην
αστική αντιδικία θα έπρεπε αυτή να διεξάγεται επιµελεία των δικαστηρίων και
φυσικά να ισχύει το ανακριτικό σύστηµα.
50

όλως ενδεικτικώς βλ. Βούλευµα ΑΠ 1558/1994, Ποινικά Χρονικά Μ∆,

σελ. 1279.
51

για τα σχετικά προβλήµατα βλ. και Ν. Χαρανά «Απάτη…», σελ. 73 επόµ.
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εξαπατώµενο όσο και την εσωτερική άρνηση του κρίσιµου γεγονότος,…
Βεβαίως, σ΄ αυτό το σηµείο είναι δυνατόν να διατυπωθούν σοβαρές
αντιρρήσεις όσον αφορά το δυσαπόδεικτο τέτοιου είδους εσωτερικών
γεγονότων και µάλιστα όχι µόνον αυτών που εκτυλίσσονται στον
ψυχισµό του δράστη».52
30. Η έννοια της απάτης επί δικαστηρίω είναι προβληµατική και
από άλλη σκοπιά. Ως γνωστόν θεωρία και νοµολογία δεν έχουν
καταλήξει και συµφωνήσει π.χ. στην έννοια του γεγονότος, (ως
συστατικού-δοµικού στοιχείου της απάτης). Έχει κριθεί π.χ. ότι δεν
υπάγονται στην έννοια του γεγονότος «οι γενικές κρίσεις και εκτιµήσεις
για οποιοδήποτε αντικείµενο, έστω και αν κατά την πεποίθηση του
εκφέροντος αφίστανται της αληθείας»53. ∆υο αποφάσεις της Ολοµελείας
του ΑΠ, η 1420/198654 και η 1585/198455 έκριναν, η µεν πρώτη ότι η
αξία του πράγµατος δεν εµπίπτει στην έννοια του γεγονότος ενώ η
δεύτερη ότι εµπίπτει. Τι µήνυµα λαµβάνει η κοινωνία, ο πολίτης εκ των
αντιθέτων-αντιφατικών ως άνω αποφάσεων; Βασικό στοιχείο µιας,
νοµότυπης, αγωγής αποτελεί ο προσδιορισµός της αξίας του πράγµατος.
Αναγνώριση απάτης επί δικαστηρίω όσον αφορά την εκτιµώµενη αξία
του αντικειµένου της αγωγής σηµαίνει εισαγωγή αντικειµενικών
δεδοµένων στην αξιολόγηση όλων των συναλλαγών, πράγµα άτοπο και
παράλογο. Ακόµη και στις περιπτώσεις στις οποίες η ίδια η Πολιτεία
θέσπισε αντικειµενικό σύστηµα αξιών, (π.χ. αγοραπωλησίες ακινήτων), η

52

βλ. Ν. Χαρανά «Απάτη…», σελ. 93. Βλ. ακόµη και σελ. 98.

53

βλ. Μ. Μαργαρίτη «Ποινικός κώδικας», εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 2003,

σελ. 1134.
54

βλ. Ποινικά Χρονικά ΛΖ, σελ. 162.

55

βλ. Ποινικά Χρονικά ΛΕ, σελ. 34.
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«εξώδικη» άποψη περί πραγµατικής αξίας διαδραµατίζει πρωτεύοντα έως
αποκλειστικό, ρόλο στη σύναψη των συµβάσεων.
31. Άλλωστε στην καθηµερινότητα των συναλλαγών και στη
συναλλακτική πραγµατικότητα,56 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, σχετική
συγκριτική αντίληψη για την αξία των πραγµάτων. Ο µέσος πολίτης
ακολουθεί τις εποχές και τις αξίες και διαπλάθει συνείδηση οικονοµικής
αξίας µε βάση τη συναλλακτική σύγκριση. Συνεπώς δεν αποτελεί
αποκλειστικό «προνόµιο»-έργο των δικαζόντων ο προσδιορισµός της
αξίας του αντικειµένου, στα πλαίσια, µάλιστα, ενός συζητητικού
συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης.
32. Η υπέρβαση του νοµοθετικού γράµµατος είναι προφανής και
στην περίπτωση των υπ΄ αριθµ. ΑΠ 127/198957 και 1647/1999,58 όπου
κρίθηκε

ότι

επειδή

οι

συναλλαγµατικές

αντιστοιχούσαν

σε

τοκογλυφικούς τόκους και δεν κάλυπταν νόµιµη απαίτηση, όπως
ισχυριζόταν ο Α, η έκδοση διαταγή πληρωµής συνιστούσε παραπλάνηση
του δικαστηρίου. Αν και υφίστανται σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά µε το

56

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.
57

βλ. Ποινικά Χρονικά ΛΘ, σελ. 733.

58

βλ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 2000, σελ. 553.
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εάν η διαταγή πληρωµής αποτελεί δικαστική απόφαση,59/60 ποια
ουσιαστικά περιθώρια είχε ο διάδικος να παρασύρει τον δικαστή, όταν:
α. τα αξιόγραφα είναι αναιτιώδεις συµβάσεις και συνεπώς η
υποκειµένη σχέση δεν αφορά το δικαστήριο61 και
β. η διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωµής είναι, νοµικώς,
τυποποιηµένη, και δεν επιτρέπει, συζήτηση ή προσαγωγή αποδεικτικών
µέσων, πλην του σώµατος του αξιογράφου. Πως, λοιπόν, ο διάδικος
έπεισε το δικαστήριο; ∆ια, µόνης, της προσαγωγής του γνήσιου και
έγκυρου αξιογράφου; Και αν ο δικαστής γνώριζε την υποκειµένη σχέση
έκδοσης του αξιογράφου είχε τη νοµική δυνατότητα, (ουσιαστικά
ελέγχου σκοπιµότητας), να απόσχει της έκδοσης διαταγής πληρωµής ή να
αποφασίσει διαφορετικά και τι ακριβώς;62 Αυτός είναι και ο λόγος για

59

βλ. Β. Μπρακατσούλα «∆ιαταγές πληρωµής», εκδόσεις Αφοι Π.

Σάκκουλα, 1994, σελ. 71 επόµ.
60

όπως και απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ δεν συνιστά

δικαστική απόφαση και συνεπώς δεν είναι δυνατή η θεµελίωση απάτης επί
δικαστηρίω, βλ. σχετικά απόφαση Πληµ/δικείου Αθηνών 2222/97, Ποινικά
Χρονικά ΜΗ, σελ. 76. Όταν, όµως, δεν έχει επιλυθεί το ζήτηµα ποιες πράξεις
συνιστούν δικαστική απόφαση µπορεί να τίθεται ζήτηµα απάτης επί δικαστηρίω;
Η προσωρινή διαταγή, (άρθρο 691 παραγρ. 2 Κ.Πολ.∆ικ.), είναι δικαστική
απόφαση; Βλ. σχετικά µε τις διϊστάµενες απόψεις Θ.Θ. Κονταξή «Η απείθεια»,
εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 143 επόµ.
61

ούτε καν τα ποινικά δικαστήρια, όσον αφορά το αδίκηµα έκδοσης

ακάλυπτης επιταγής. Βλ. σχετικά απόφαση ΑΠ 204/2004, ΝοΒ 2004, σελ. 1445 και
σχετικές παρατηρήσεις Χ. Αργυρόπουλου.
62

όχι απαντά η υπ΄αριθµ. 4079/1974 απόφαση του ΑΠ, Ποινικά Χρονικά

Κ∆, σελ. 784, στην οποία επισηµαίνεται ότι «η αντιµετώπισις ακραίων
περιπτώσεων παραβιάσεως του δικονοµικού καθήκοντος αληθείας, θα ήτο ίσως
επάναγκες όπως γίνη αντικείµενον µερίµνης του ποινικού νοµοθέτου δια της
θεσπίσεως ιδιαιτέρου αξιοποίνου αδικήµατος». Βλ., όµως, αντίθετη άποψη του Γ.
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τον οποίο ο Α. Παπαδαµάκης, σε παρατηρήσεις του, οι οποίες
συνοδεύουν τη δεύτερη ως άνω αρεοπαγητική απόφαση, σηµειώνει
«είναι ιδιαιτέρως αµφίβολο εάν όντως συντρέχει εδώ συµπεριφορά
απάτης επί δικαστηρίω».63
33. Η ως άνω περίπτωση εξοµοιούται µε την περίπτωση της
δικαστικής οµολογίας, όπου ο δικαστής ουδέν µπορεί να πράξει.64 Είναι
προφανές ότι οι απόψεις των υποστηρικτών της δυνατότητας θεµελίωσης
εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω κάθε άλλο παρά δογµατικά συνεπείς
είναι. Σε οµοειδείς υποθέσεις, («δέσµιας βούλησης» του δικαστή),
υιοθετούν αντίθετες θέσεις. Ότι ισχύει στην περίπτωση της δικαστικής
οµολογίας πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση της διαταγής πληρωµής.
Ακριβώς, όµως, λόγω αδυναµίας διατύπωσης ασφαλούς κριτηρίου
διάκρισης και συγκεκριµένων προϋποθέσεων πλαισίου, η νοµολογία65

Γιαλιτάκη, στο σηµείωµα του «Απάτη επί δικαστηρίω», Ποινικά Χρονικά ΚΕ, σελ.
78. Βλ. και Α. Αποστολίδου «Η πλάνη…», σελ. 647, ότι και σε περίπτωση
αµφιβολίας του δικαστού για το αληθές των ισχυρισµών ενός διαδίκου είναι
υποχρεωµένος να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης.
63

Ο Κ. Μπότσαρης, «Το καθήκον…», σελ. 272, θεωρεί ότι στην περίπτωση

δέσµιας αρµοδιότητας του δικαστή δεν συντρέχει καν έδαφος θεµελίωσης του
εγκλήµατος της απάτης. Βλ. και τη σύµφωνη γνώµη του Γ. Σάµιτα, «Το έγκληµα
της απάτης επί δικαστηρίω, βάσει συναλλαγµατικών ευκολίας», Ποινικά Χρονικά
ΚΓ, σελ. 762 επόµ. Τέλος, βλ., σχετικά, Ν. Χαρανά «Απάτη…», σελ. 124.
64

«ο δικαστής ενεργεί αυτοµάτως και αντανακλαστικώς και µηχανικώς

χωρίς ιδίαν κρίσιν και βούλησιν … χωρίς ουδεµίαν διακριτικήν εξουσίαν», βλ. έτσι
Γ. Τράµπου «Η εξαπάτησις του δικαστού δια της δόσεως όρκου εις την πολιτικήν
δίκην», Ποινικά Χρονικά ΙΒ, σελ. 574. Βλ. ad hoc βούλευµα ΣυµβΕφετΑθηνών
1882/1998, Ποινική ∆ικαιοσύνη 1999, σελ. 339.
65

αλλά και τµήµα της θεωρίας, βλ. και Π. Μακρογιάννη «Περί της δια

συναλλαγµατικών ευκολίας τελούµενης απάτης επί δικαστηρίου», Αρχείο
Νοµολογίας ΚΗ, σελ. 68, ο οποίος θεωρεί ότι «εξετάζονται τα όπισθεν της
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κινείται χωρίς πυξίδα, αυτοαναιρούµενη και αυτοδιαψευδόµενη, γεγονός
το οποίο αναδεικνύει υπό άλλο πρίσµα τα προβλήµατα της νοµικής
κατασκευής «απάτη επί δικαστηρίω».66
34. Και φυσικά δεν απασχόλησε τους «εφευρέτες» του ως άνω
εγκλήµατος η συµβατότητα του µε:
α. την έννοια του δεδικασµένου, (και τις θεωρίες, οι οποίες έχουν
διατυπωθεί). Ποια η ισχύς και η δεσµευτικότητα, χρονικώς και
ποιοτικώς, της

απόφασης, η οποία εκδόθηκε συνεπεία απάτης επί

δικαστηρίω, (για την οποία απαγγέλθηκε καταδικαστική απόφαση), ενός
διαδίκου;
β. το προσωρινώς εκτελεστό της απόφασης,
γ. την ύπαρξη δυο βαθµών δικαιοδοσίας, π.χ. πότε συντελείται η
«διάθεση» περιουσίας, (όταν δεν υπάρχει δυνατότητα προσωρινής
εκτελεστότητας), πρωτοδίκως ή απαιτείται έκδοση τελεσιδίκου ή
αµετακλήτου αποφάσεως, και αν το εφετείο δεχθεί

την άποψη του,

τελικώς εξαπατηθέντος, (σε πρώτη φάση ή µετ΄ αναίρεση), πότε
υποβάλλεται έγκληση, ή µήπως αναστέλλεται η εκδίκαση της απάτης επί
δικαστηρίω µέχρι πέρατος αστικής διαδικασίας και συνεπώς υποβάλλεται
έγκληση υπό αίρεση; Και η υποβολή έγκλησης για απάτη επί δικαστηρίω
δεν προϋποθέτει προηγούµενη αµετάκλητη καταδίκη για ένα εκ των

συναλλαγµατικής

και τα µέσω ταύτης δηµιουργηθέντα γεγονότα και ουχί το

γεγονός της καλύψεως των δια µιας δικαστικής αποφάσεως καίτοι ο δικαστής
δεσµεύεται όπως εκδόση υποχρεωτικώς ταύτην».
66

χαρακτηριστικό παράδειγµα το βούλευµα του ΣυµΕφετΠειραιώς

211/1993, Υπεράσπιση 1994, σελ. 1100, σύµφωνα µε το οποίο το έγκληµα της
απάτης επί δικαστηρίω «στρέφεται κατά της ορθής απονοµής της δικαιοσύνης».
Βλ. και τις σχετικές παρατηρήσεις Κ. Κολτσή, (ό.π. σελ. 1106), στο ως άνω
βούλευµα, ο οποίος διαφωνεί µε το προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό.
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υποκειµένων αδικηµάτων, (όσων δηλ. αποτέλεσαν το µέσον εξαπάτησης,
ήτοι πλαστογραφία, ψευδορκία, κλπ.); Και αν εκδικασθεί πρώτη,
(χρονικώς), η απάτη επί δικαστηρίω και καταδικαστεί ο διάδικος και
ακολουθήσει το αστικό εφετείο και, (παρά την ύπαρξη της καταδίκης),
επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση τι νόηµα έχει η καταδίκη; Και αν
παράλληλα µε κάθε αγωγή υποβάλλεται έγκληση για απάτη προς
εκφοβισµό-εκβιασµό του διαδίκου, τι µέλλει γενέσθαι;
δ. την αυτοτέλεια της δικαστικής απόφασης, (είτε εκδοθείσης
κατόπιν παραπλάνησης είτε όχι), σε σχέση µε το στάδιο της
περιουσιακής διάθεσης, (αναγκαστικής ή όχι). Πρόκειται περί µιας τρίτης
φάσης στη δικαστική διένεξη των διαδίκων, η οποία διέπεται από τους
δικούς της κανόνες, ανεξάρτητη από τη, µε τη στενή έννοια, δίκη. Η
έκδοση συνεπώς της δικαστικής απόφασης δεν ταυτίζεται µε την
περιουσιακή διάθεση, η οποία µπορεί για λόγους ουσιαστικούς,
(ανυπαρξία περιουσιακών στοιχείων, κλπ.) ή νοµικούς, (ανατροπή
κατάσχεσης, κλπ), ή υποκειµενικούς, (µεταµέλεια διαδίκου, ο οποίος
παραιτείται από την εκτέλεση της απόφασης), είτε να επέλθει σε
µεταγενέστερο χρόνο, (οπότε µε βάση τη γραµµατική ερµηνεία της
διατάξεως του άρθρου 386 ΠΚ, τότε µπορεί να στοιχειοθετηθεί το
αδίκηµα), είτε να µην επισυµβεί ποτέ. Στην τελευταία περίπτωση θα
χωρεί καταδίκη για απάτη επί δικαστηρίω µόνον για την απλή
διακινδύνευση, (χωρίς συνδροµή του στοιχείου της διάθεσης το όλο
ζήτηµα δεν κινείται στον χώρο της απόπειρας;67), της περιουσίας;68 Ή

67

η Α. Αποστολίδου «Η πλάνη…», σελ. 657, προχωρά στην εξής πρόταση:

«η µη εκτέλεση της εκτελεστής οριστικής δικαστικής απόφασης θα µπορούσε να
κριθεί µόνον ως έµπρακτη µετάνοια, µε παράλειψη, που οδηγεί σε εξάλειψη του
αξιοποίνου».
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µήπως, τελικά, η διακινδύνευση αφορά το, (όποιο) κύρος και την,
(όποια), αυθεντία του θεσµού της δικαιοσύνης, εξ΄ ού και η κατά τρόπον
τινά «προληπτική δικαστική προστασία», δια της αναγνωρίσεως
εγκλήµατος απάτης, πριν καν πληρωθεί η νοµοτυπική µορφή του
αδικήµατος;
35. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, η υπό του νοµοθέτη εισαγωγή
της ποινής τάξεως του άρθρου 116 σε συνδυασµό µε το άρθρο 185 του
Κ.Πολ.∆ικ., (περί καλοπιστίας και ειλικρίνειας), θα στερούνταν
νοήµατος, εάν η προσβολή του καθήκοντος αληθείας, ήταν αξιόποινη,
χαρακτηριζόµενη ως απάτη επί δικαστηρίω. Αλλά και η έκταση του
καθήκοντος αληθείας δεν είναι απεριόριστη,69 όπως π.χ. στην περίπτωση
κατά την οποία «ο διάδικος αµφιβάλλει και παρόλη την αµφιβολία του
υποστηρίζει µε σιγουριά την αλήθεια ή αναλήθεια κάποιου κρίσιµου
ισχυρισµού». Υπό την κρατούσα έννοια και στην περίπτωση αυτή θα
µπορούσε να θεµελιωθεί απάτη επί δικαστηρίω, µε ενδεχόµενο δόλο, (αν
µπορεί αν συντρέξει αναλόγου είδους δόλος).70
36. Το πρόβληµα αποκτά άλλη διάσταση στην περίπτωση, την
οποία αναφέρει ο Κ. Μπέης71, όπου ο διάδικος-ενάγων παραλείπει να
αναφέρει στην αγωγή του ότι το επίδικο χρέος έχει ήδη εξοφληθεί, µε τη

68

όχι απαντά το υπ΄ αριθµ. 1206/1981, βούλευµα του ΑΠ, Ποινικά χρονικά

ΛΒ, σελ. 499, (πολλώ δε µάλλον όταν στην προκειµένη κριθείσα περίπτωση τη
δικαστική απόφαση ακολούθησε αναγκαστική εκτέλεση, η οποία και ευδοκίµησε),
«η ζηµία δεν υπήρξε άµεσον και αναγκαίον αποτέλεσµα της υπό του πλανηθέντος
∆ικαστού εκδόσεως της διαταγής πληρωµής, αλλά συνέπεια και άλλων ενεργειών
του κατηγορουµένου, ήτοι της επιταγής προς πληρωµήν και της παραγγελίας προς
κατάσχεσιν και διενέργειαν του πλειστηριασµού…».
69

βλ. Κ. Μπέη «Μαθήµατα…», σελ. 363.

70

βλ. Χ. Μυλωνόπουλου «Ποινικό…», σελ. 507.

71

«Μαθήµατα…», σελ. 146.
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σκέψη ότι το βάρος επίκλησης αυτού του ισχυρισµού το φέρει ο
εναγόµενος. Και στο σηµείο αυτό απαιτείται µια σειρά διακρίσεων, (τις
οποίες οφείλει –όχι εκ του νόµου αλλά εκ της ενσωµατωµένης λογικής
στην ως άνω διατυπωθείσα άποψη- να εξετάσει το πολιτικό και µετά το
ποινικό δικαστήριο, πριν υπάρξει δίωξη και καταδίκη για απάτη επί
δικαστηρίω):
α. αντελήφθη, ο εναγόµενος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του,
(υπενθυµίζεται ότι το ισχύον σύστηµα είναι συζητητικό), την ουσία της
αγωγής και το βάρος απόδειξης που φέρει; Ανταποκρίνεται ο διάδικος
στο συγκεκριµένο βάρος απόδειξης, (υποβάλλοντας τις ανάλογες
εντάσεις, προτάσεις, κλπ), µε δόκιµο δικονοµικό τρόπο ή επιλέγει άλλη
οδό προσέγγισης; Και αν βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά µε την εξόφληση
του συγκεκριµένου χρέους, (επί συνυπάρξεως πολλών χρεών); Είναι
προφανές ότι, επειδή δεν είναι δυνατή η σύνταξη περιπτωσιολογικού
κώδικα, (δίκην παλαιού τινός Πρωσικού κώδικα, ο οποίος προέβλεπε
17.000 αδικήµατα), για το πότε µια συµπεριφορά συνιστά απάτη επί
δικαστηρίω, η απόκρουση του συγκεκριµένου αδικήµατος αποτελεί τη
µοναδική λύση.
β. παράλληλα, όµως, παραβιάζεται το καθήκον αληθείας και όταν
κατατίθεται - ασκείται αγωγή, η οποία, (όπως όλες άλλωστε, οι αναλόγου
περιεχοµένου), µπορούν να θεµελιώσουν, (µε βάση την κρατούσα άποψη
και στα πλαίσια της δογµατικής συνέπειας της, όσο αυτή τη διακρίνει),
απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω.72

72

«όπως και πάσα αναληθής άρνησις της αγωγής, υπό την προϋπόθεσιν της

επιγνώσεως του ψεύδους παρά τω ψευδοµένω, ασχέτως του αν ήγαγον ή όχι
τελικώς εις έκδοσιν ευνοϊκής, δι΄αυτόν, αποφάσεως θα πρέπει να συνεπάγωνται
ποινικήν δίωξιν τουλάχιστον δι΄ απόπειραν απάτης επί δικαστηρίω», Ν.
Ανδρουλάκης «Είναι νοητή…», σελ. 567.
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γ. το καθήκον αληθείας παραβιάζεται και εκ των αντιφατικών
ισχυρισµών σηµειώνουν οι Κεραµέας, Κονδύλης, Νίκας73 και Μπέης,74
ακόµη και όταν προτείνονται επικουρικά. Τότε θα έπρεπε, µε βάση την
καθηµερινή εµπειρικά απτή πραγµατικότητα, να ασκείται ποινική δίωξη
για απόπειρα ή για ολοκληρωµένο έγκληµα απάτης επί δικαστηρίω, σε
σωρεία υποθέσεων, όπου είτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος είναι ανεπαρκής
είτε ο διάδικος έχει «απόψεις», (τις οποίες επιβάλλει στον δικηγόρο), είτε
η συγκεκριµένη δικονοµική οδός επιβάλλει ανάλογη τακτική.
37. Σε περίπτωση ύπαρξης συµπαιγνίας µεταξύ των διαδίκων ή
κοινής εικονικότητας, και επειδή η λειτουργία των δικαστηρίων δεν είναι
προσχηµατική, αποκλείεται η προσβολή της απόφασης για απάτη επί
δικαστηρίω.75 Είναι, όµως, δεδοµένη η «υφαρπαγή» δικαστικής
απόφασης, δεδοµένο, επίσης, ότι το δικαστήριο εξαπατήθηκε, (και πολύ
πιθανόν δεδοµένη η τέλεση ποινικών αδικηµάτων), δεδοµένη και η όποια
περιουσιακή διάθεση, (απλώς προσυµφωνηµένη µεταξύ των διαδίκων).
Μπορεί, στην προκειµένη περίπτωση, τρίτος να υποβάλλει µήνυση για
αδίκηµα απάτης επί δικαστηρίω; (αυτεπαγγέλτως διωκόµενο αδίκηµα,
λόγω και της ισχύουσας θεωρίας της εντύπωσης και το οποίο, -αδίκηµαδεν προσβάλλει φυσικά το έννοµο αγαθό της δικαιοσύνης ούτε είναι
ενταγµένο στο οικείο κεφάλαιο). Η αποδοχή και η αναγνώριση της

73

«Ερµηνεία…», σελ. 261. Στη θέση αυτή συνασπίζεται και το σύνολο της

νοµολογίας, βλ. σχετικά και Κ. Μπότσαρη «Το καθήκον…», σελ. 207.
74
75

βλ. «Μαθήµατα…» σελ. 146-147.
βλ. έτσι Χ. Μυλωνόπουλος «Ποινικό…», σελ. 483 και Α. Αποστολίδου «Η

πλάνη…», σελ. 644. Βλ., όµως, contra Ζ. Φασούλα «Η απάτη…», σελ. 340 επόµ., ο
οποίος θεωρεί ότι στην προκειµένη περίπτωση, (της προσυνεννοηµένης και
συµπαικτικής δικαστικής οµολογίας), υφίσταται απάτη, κατά συναυτουργία, αφού
τα αποδεικτικά µέσα είναι «κοινά», λαµβάνονται δηλ. και για την απόδειξη των
ισχυρισµών και του άλλου διαδίκου.
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δικαστικής απόφασης από τους διαδίκους

αποκλείει λογικά την

ευδοκίµηση της µήνυσης,76 ακόµη και αν υπήρξε π.χ. πλαστογραφία
εγγράφου, για την οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση. Έτσι, όµως,
η απάτη επί δικαστηρίω εξελίσσεται, (δίπλα στην κλασσική απάτη), ως
ιδιώνυµο έγκληµα κατόπιν εγκλήσεως διωκόµενο. Λογικές υπερβάσεις
και ακροβασίες ουδεµία σχέση έχουσες µε την ασφάλεια του δικαίου.
38. Γίνεται ακόµη δεκτό, (όχι κρατούσα άποψη), ότι δεν
στοιχειοθετείται απάτη στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαστής
παραµελεί τα καθήκοντα του και αποδέχεται, χωρίς περαιτέρω έρευνα77
τους ψευδείς ισχυρισµούς, τους οποίους έπρεπε να ελέγξει και να
απορρίψει,78 µε δεδοµένο ότι διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ
απατηλής συµπεριφοράς και ζηµίας.79 Προς αντίκρουση αυτής της θέσης
υποστηρίζεται80 ότι, στα πλαίσια της κρατούσας θεωρίας του ισοδυνάµου
των όρων, εφόσον οι ψευδείς ισχυρισµοί αποτέλεσαν όρο για την έκδοση
δικαστικής απόφασης υφίσταται ο απαιτούµενος αντικειµενικός αιτιώδης

76

βλ. απόφαση ΑΠ 91/1994, Ποινικά Χρονικά Μ∆, σελ. 319. ∆ια του τρόπου

αυτού, (δια του αποκλεισµού δηλ. της απάτης στην προκειµένη περίπτωση), το
έγκληµα της απάτης εµφανίζεται να αφορά και να προστατεύει στενά και µόνον
την περιουσία του διαδίκου. Τότε θα έπρεπε να διώκεται κατόπιν έγκλησης.
77

ακόµη και αν αρνείται ο διάδικος «ο δικαστής στα πλαίσια του

καθήκοντος του που καθιερώνεται από τις οικείες διατάξεις του Κπολ∆ικ θα
πρέπει να επιδιώκει διασαφήσεις από τον αρνούµενο διάδικο», επισηµαίνει ο Κ.
Μπότσαρης «Το καθήκον…», σελ. 195.
78
79

βλ. σχετικά Α. Αποστολίδου «Η πλάνη…», σελ. 644.
βλ. σχετικά Ζ. Φασούλα «Η απάτη…», σελ. 324 και Η. Γάφου «Το

έγκληµα της απάτης», 1932, σελ. 146 και 153.
80

βλ. σχετικά ∆. Σπινέλλη «Ποινικό δίκαιο…», σελ. 95-96, Α. Αποστολίδου

«Η πλάνη…», σελ. 645 και Ο. Τσόλκα «Απάτη επί…», σελ. 343.
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σύνδεσµος ανάµεσα στην πράξη και το αποτέλεσµα.81 Η παράβαση δηλ.
καθήκοντος, (π.χ. ακόµη και κατόπιν δωροληψίας ή άλλων αθεµίτων
µέσων επηρεασµού), η αδιαφορία, η βαριά αµέλεια82 δεν διακόπτει τον
αιτιώδη σύνδεσµο;83 Και για την πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών
καθηκόντων ενός δηµοσίου υπαλλήλου, (δικαστού), ταγµένου στην
απονοµή δικαιοσύνης και στη διάκριση του δικαίου από το άδικο, θα
τιµωρηθεί ο πολίτης διάδικος;84 Τότε κακώς θεσπίστηκε ο θεσµός της
δικαιοσύνης.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

81

βλ. σχετικά τις ενστάσεις του Η. Γάφου, («Ποινικόν ∆ίκαιον, Ειδικόν

Μέρος», τεύχος ΣΤ, 1967 σελ. 144), ο οποίος σχολιάζοντας τις διατυπωθείσες
απόψεις, περί υπάρξεως απόπειρας απάτης επί δικαστηρίω και στην περίπτωση
απλής προβολής ψευδών ισχυρισµών, τους οποίους ο δικαστής αν είχε ελέγξει δεν
θα είχε εξαπατηθεί, σηµειώνει ότι δεν πρέπει να διαφεύγει ότι η αστική δίκη
κυριαρχείται από το αξίωµα της συζητήσεως και συνεπώς «δεν είναι ορθόν κάθε
τολµηρά καθοδήγησις της δίκης να θεωρείται απόπειρα απάτης του διαδίκου».
82
83

εξοµοιούµενη στο Ρωµαϊκό δίκαιο µε δόλο.
και ποιος είναι τελικά αυτός ο περίφηµος αντικειµενικός αιτιώδης

σύνδεσµος; Κάθε τι «αντικειµενικό» πρέπει να θεάται στην καθηµερινή εµπειρική
πραγµατικότητα, (και από τη µέση συνισταµένη αντίληψη), ως τέτοιο. Τα περί του
ισοδυνάµου των όρων δεν αφορούν τον Έλληνα πολίτη, στην υπηρεσία του οποίου
είναι ταγµένη η ∆ικαιοσύνη. Η πανταχού παρούσα έννοια του φυσικού δικαίου δεν
επιτρέπει αναλόγου είδους σκέψεις, «δικονοµικής» λογικής.
84

αν δηλ. ο Πρωθυπουργός της χώρας ασκεί πληµµελώς τα καθήκοντα του,

(κατά παράβαση των ηθικών και νοµικών υποχρεώσεων του), και αυτό έχει ως
αποτέλεσµα π.χ. την απώλεια τµήµατος της επικρατείας, το πρόβληµα είναι η
τιµώρηση του ξένου παράγοντα, ο οποίος κατέλαβε το ελληνικό έδαφος ή παρέσυρε
τον Πρωθυπουργό στην εκχώρηση του τµήµατος;
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1. Αναγνώριση, συνεπώς, αδικήµατος απάτης επί δικαστηρίω
σηµαίνει αναλογική εφαρµογή για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, πράγµα,
ηθικά και νοµικά, απαράδεκτο. Στην ουσία για κάθε αγωγή, η οποία
γίνεται δεκτή από το δικαστήριο,

θα πρέπει να παραγγέλλεται,

αυτοµάτως, (διερευνητικά… για καλό και για κακό…), προκαταρκτική
εξέταση για απάτη επί δικαστηρίω.
2. Αποδοχή αδικήµατος απάτης επί δικαστηρίω, σηµαίνει ότι η,
µόνιµη, (δίκην επωδού), αιτίαση, εκπορευόµενη, µάλιστα, εξ΄ επισήµων
θεσµικών χειλέων, περί του απαραδέκτου της ποινικοποίησης των
αστικών αξιώσεων, είναι υποκριτική. Η κυριότερη και συχνότερη µορφή
ποινικοποίησης είναι η «απάτη επί δικαστηρίω».
3. Αποδοχή εγκλήµατος απάτης επί δικαστηρίω σηµαίνει
παραβίαση βασικών δικαϊκών αρχών. Η αυτή συµπεριφορά θα
τιµωρείται, τουλάχιστον, τέσσερις φορές: την πρώτη βάσει των
διατάξεων του Κ.Πολ.∆ικ.85, (πιθανότατα µε ταυτόχρονη απόρριψη των
ισχυρισµών του υπαιτίου διαδίκου), τη δεύτερη βάσει των διατάξεων των
συγκεκριµένων αδικηµάτων, τα οποία τέλεσε ο διάδικος, (πλαστογραφία,
ψευδορκία κλπ, µε ότι, παράλληλα, συνεπάγεται επαγγελµατικά και
κοινωνικά η τέλεση ατιµωτικών αδικηµάτων), την τρίτη για απάτη επί
δικαστηρίω και την τέταρτη βάσει της αγωγής σε βάρος του για
αποζηµίωση και για προσβολή προσωπικότητας του άλλου διαδίκου.
4. Αποδοχή απάτης επί δικαστηρίω προϋποθέτει «εφεύρεση» ενός
νέου, εµπειρικά απροσδιόριστου, εννοιολογικά «θολού», «ιδιώνυµου»,

85

βλ.

για

τους

παραβιάζοντες

το

άρθρο

116

Κ.Πολ.∆ικ.

Κεραµέως/Κονδύλη/Νίκα «Ερµηνεία…», σελ. 17, (επιβολή χρηµατικής ποινής,
καταδίκη στα δικαστικά έξοδα παρά τη νίκη του, πειθαρχική ευθύνη δικηγόρου,
υποχρέωση αποζηµίωσης κλπ).
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µη προβλεπόµενου νοµοθετικά, χωροταξικά κινούµενου µεταξύ πολλών
άλλων και συνεπώς και µη ενταγµένου στην κλασσική ταξινόµηση του
ΠΚ,

εννόµου αγαθού, ουσιαστικά ψευτο-αγαθού, σύµφωνα µε την

κλασσική θεωρία του Ι. Μανωλεδάκη.86 (εξ΄ αυτού προκύπτει και η,
ουσιαστική,

αδυναµία

αρµονικής

ένταξης-τυποποίησης

του

σε

συγκεκριµένο κεφάλαιο του ΠΚ).
5. Πρέπει δε οπωσδήποτε να συνεκτιµηθεί, (κάποια στιγµή και στη
χώρα µας), και το κόστος λειτουργίας και απονοµής της δικαιοσύνης.87
Ουδέποτε έχει υπάρξει ανάλογη προσέγγιση. Η, ατέρµονη, δηµιουργία
«υποθέσεων επί υποθέσεων και δικών επί δικών», (όπως π.χ. για «απάτη
επί δικαστηρίω»), και παιδευτικά δεν λειτουργεί και τεράστιο οικονοµικό
κόστος συνεπάγεται για την εθνική οικονοµία. Συνεπώς, πρέπει να
επαναπροσδιορισθούν και αυτοί οι ίδιοι οι εγκληµατοπροληπτικοί στόχοι
του ποινικού δικαίου. Η αναγνώριση, (κατ΄ αναλογίαν), αδικήµατος
«απάτης επί δικαστηρίω» αναιρεί και ακυρώνει ουσιαστικά την, (όποια),
προηγούµενη προσπάθεια της Πολιτείας για εκπαίδευση των πολιτών
µέσω της δικαιοσύνης. Η δογµατική συνέπεια απαιτεί άµεση απόκρουση
της.
6. Εν πάση περιπτώσει, πλην των νοµικών ενστάσεων υφίσταται
και η ουσιαστική πλευρά του θέµατος. Ποιος ο λόγος ύπαρξης του

86

βλ. «Η διαλεκτική έννοια των εννόµων αγαθών», Θεσσαλονίκη 1973 και

«Ποινικό ∆ίκαιο, Γενική Θεωρία», εκδόσεις Σάκκουλα, 2004.
87

τόσο γιαυτή την παράµετρο όσο και για τις σχέσεις µεταξύ δικαιϊκών

θεσµών και οικονοµίας, (ουσιαστικά αναπτύχθηκε ένας 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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θεσµού

της

δικαιοσύνης,

ο

οποίος

συντηρείται

εξόδοις

των

φορολογουµένων και προστατεύεται ποικιλοτρόπως δια Συνταγµατικών,
µάλιστα, προβλέψεων; Έσχατο καταφύγιο του, κάθε εξαπατηθέντος, (σε
καθηµερινό, κοινωνικό, οικονοµικό επίπεδο),

πολίτη, αποτελούν τα

δικαστήρια. Αν τα τελευταία δεν µπορούν να του παράσχουν την
αναγκαία προστασία επειδή και αυτά είναι ευάλωτα σε εξαπάτηση,
(πράγµα το οποίο, µάλιστα, αναγνωρίζεται και θεσµικά=νοµολογιακά),
τότε δεν υπάρχει νόηµα ύπαρξης τους. Εκτός αν ήθελε επιφυλαχθείαπονεµηθεί στα δικαστήρια, απλώς, ένας ρόλος γνωµοδοτικών οργάνων.

4. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Ρυθµίζοντας την κοινωνική συµβίωση σε τεχνικό µόνο πλαίσιο
πράξης-ποινής, (µέσω του ποινικού δικαίου και της «εφεύρεσης κατ΄
αναλογίαν αδικηµάτων»), χωρίς παράλληλη κοινή δράση και άλλων
παραγόντων, (π.χ. της παιδείας), το αποτέλεσµα θα είναι, (και είναι),
πενιχρό. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η όλη διαδικασία αποτελεί
πολιτική πράξη και εντάσσεται στα πλαίσια των γενικότερων επιδιώξεων
της κοινωνίας. Πρέπει δε να γίνει κατανοητό ότι το ποινικό δίκαιο
συνιστά τµήµα, (και όχι «όλον»), της κοινωνικής δυναµικής και των
θεσµών µιας οργανωµένης κοινωνίας. Κατά συνέπεια δεν έχει ανατεθεί
στο ποινικό δίκαιο ο, (ή έστω κάποιος), µεταφυσικός ρόλος επιβολής της,
απόλυτης, ηθικής και ειρήνης επί γης. Αν ο θεσµός της παιδείας δεν
παράγει ενσυνείδητους ανθρώπους, αν η οικονοµία δηµιουργεί ανέργους,
αν οι κοινωνικοί ρυθµοί είναι ευθυγραµµισµένοι µε την, δια παντοίων
τρόπων, (και εν µια νυκτί), απόκτηση υλικών αγαθών, αν η διοίκηση
είναι διεφθαρµένη, αν η νοµοθετική λειτουργία είναι προσανατολισµένη
στην εξυπηρέτηση της κυρίαρχης, (οικονοµικά και συνεπώς πολιτικά),
τάξης, αν η κυρίαρχη αντίληψη έχει ως δόγµα το homo hommini lupus,
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τότε η, όποια µη «χαλάρωση» της ποινικής καταστολής δεν επιλύει το
πρόβληµα, (άλλωστε η ποινή, δυστυχώς, κινείται στο κατασταλτικό,
κυρίως, στάδιο), ούτε αίρει τις αιτίες του φαινοµένου. Το χειρότερο:
απέναντι στην παθογένεια των κοινωνικών φαινοµένων, ανάλογες
τακτικές, φαντάζουν επιεικώς ως παράταιρες, αυστηρώς δε ως κατάφωρα
άδικες.
2. Το Ποινικό ∆ίκαιο αποτελεί το ultimum refugium, την τελευταία
γραµµή άµυνας και όχι την πρωταρχική λειτουργία µιας κοινωνίας.
Υπάρχουν πολλοί θεσµοί, που προηγούνται του δικαίου, στην
προσπάθεια αλλαγής της κοινωνικής δοµής, αντίληψης και νοοτροπίας
και της εµπέδωσης κλίµατος δικαιοσύνης.
3. Του νόµου µη διακρίνοντος πολλά µπορούν να συµβούν
αύριο… Ως ακροτελεύτια παρατήρηση αρκεί η επισήµανση του Ν.
Ανδρουλάκη88 ότι «άπαξ και αποδεχθή τις κατ΄αρχήν την «απάτην επί
δικαστηρίω», διανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου. Έλλογος περιορισµός
της δεν είναι πλέον δυνατός».89 Και η επισήµανση αυτή αποκτά άλλη,

88

«Και πάλιν…», σελ. 720. Ο Κ. Μπότσαρης, «Το καθήκον…», σελ. 272,

σηµειώνει ότι µόνη η προβολή ψευδών ισχυρισµών ή η αποσιώπηση αληθών,
ακόµη και αν γίνεται ενσυνείδητα δεν αποτελεί παράβαση του καθήκοντος
αληθείας και δεν αποτελεί απάτη επί δικαστηρίω. Πρέπει να συνοδεύεται και από
άλλα στοιχεία για την πλήρωση της νοµοτυπικής µορφής του συγκεκριµένου
αδικήµατος και καταλήγει, (στο αυτονόητο): «η πρόληψη της παράβασης
καθήκοντος αληθείας µπορεί να επιτευχθεί µόνον µε τη διαπαιδαγώγηση των
διαδίκων και την άνοδο του γενικότερου επιπέδου των δικαστών και όχι µε την
καθιέρωση δραστικότερων κυρώσεων».
89

Θέση, η οποία απηχεί τις απόψεις του Α. Χαραλαµπάκη «Η έµµεση…»,

σελ. 313, ο οποίος εκφράζει τις σοβαρές ενστάσεις του για µια γενική και
αφηρηµένη δυνατότητα διαπράξεως απάτης επί δικαστηρίω και της Ν. Χαρανά,
«Απάτη…», σελ. 20-21, η οποία επισηµαίνει τη φύση των ειδικών ζητηµάτων της
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ευρύτερη διάσταση λόγω του ότι, τυχόν, αποδοχή απάτης επί δικαστηρίω
οδηγεί, αναπόδραστα, στην αναγνώριση και αποδοχή της τακτικής
«θέσπισης και ανακήρυξης» εννόµων αγαθών υπό της νοµολογίας. Υπ΄
αυτή την έννοια οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγωγής ενός
αγαθού, (και τα αναγκαία ειδικά χαρακτηριστικά του τελευταίου), σε
έννοµο, όπως αυτές καταγράφονται στο έργο του Ι. Μανωλεδάκη,
δικαιώνονται πλήρως και απολύτως.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ,
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ∆.Ν.
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