ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚA*
(άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠ∆)
Ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος της κ. ……………………, ∆ικηγόρος
Αθηνών, ∆ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ.
Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά το ζήτηµα της δυνατότητας και
της νοµιµότητας παραστάσεώς της ως πολιτικώς εναγούσης,
ενεχείρισε στον Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου και το παρόν σηµείωµα για
τα πρακτικά:
1. Στα πλαίσια των ποινικών κειµένων δεν υφίσταται ρητή διάταξη
για το πρόσωπο αυτού ο οποίος δύναται να παραστεί ως πολιτικώς
ενάγων στα πλαίσια µιας ποινικής δίκης. Στο άρθρο 63 του ΚΠ∆
αναφέρεται ότι ο κύκλος των δικαιουµένων ατόµων προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα. Για την αποζηµίωση υλικής ζηµίας ή
για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης
ορίζουν τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ. Στις ως άνω διατάξεις
περιγράφονται

–αναγκαστικά

θεωρητικά

και

αφηρηµένα–

οι

προϋποθέσεις ενεργητικής νοµιµοποίησης για παράσταση πολιτικής
αγωγής.
2. Κατά συνέπεια µόνον οι αµέσως παθόντες ή ζηµιωθέντες (µπορεί
οι δύο ιδιότητες να συµπίπτουν στο αυτό πρόσωπο), έχουν τη δυνατότητα
νοµότυπης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής (υπό την έννοια ότι
για να υπάρξει υποχρέωση αποκατάστασης της ζηµίας του παθόντος,
πρέπει µεταξύ της αξιόποινης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος
- βλάβης, σε βάρος του παθόντος, να υφίσταται αιτιώδης συνάφειααµεσότητα, να µην παρεµβάλλεται δηλ. άλλο γεγονός, στο οποίο να
οφείλεται η παραγωγή της βλάβης).

3. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων αποφασιστικό
κριτήριο για τον ακριβή προσδιορισµό των εκάστοτε δικαιουµένων
προσώπων σε παράσταση πολιτικής αγωγής, συνιστά το στοιχείο της
αµεσότητας. Μόνον δηλ. ο αµέσως παθών ή ζηµιωθείς δικαιούται, και
όχι πας τρίτος στον οποίο αντανακλούν οι υλικές ή ηθικές συνέπειες της
άδικης και παράνοµης πράξης.
4. Η έννοια της αµεσότητας κρίνεται, όµως, καθηµερινά (επί
νοµολογιακού επιπέδου), ανάλογα µε την εκάστοτε εκδικαζόµενη
περίπτωση. ∆εν υφίσταται νοµοθετικά προσδιορισµένη κλίµακα, µε βάση
την οποία θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται η δήλωση παράστασης
πολιτικής αγωγής.
5. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η άνευ ενστάσεων διάκριση µεταξύ
αντανακλαστικών συνεπειών και άµεσης ζηµίας µιας αξιόποινης πράξης.
Πολλώ δε µάλλον όταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ (στον οποίο
παραπέµπει ο ΚΠ∆), ο κύκλος των ενδιαφεροµένων προσώπων είναι,
σχετικά, ευρύς.
6. Έχει π.χ., ενδεικτικά, κριθεί ότι η µητέρα της αποπλανηθείσης
άπορης κόρης, η οποία έµεινε έγκυος µπορεί να παραστεί στο ποινικό
δικαστήριο [1] . Ή ο πατέρας σε δίκη ψευδορκίας, όταν τα κατατεθέντα σε
βάρος της κόρης του έθιγαν την οικογενειακή τιµή και υπόληψη

[2]

. Ή,

ακόµη, έγινε δεκτή η παράσταση πολιτικής αγωγής µεµονωµένου
οδοντιάτρου σε δίκη για παράνοµη άσκηση οδοντιατρικού επαγγέλµατος
[3]

.
7. Με δεδοµένη τη µη ύπαρξη νοµοθετικά προσδιορισµένου και

ασφαλούς κριτηρίου διάκρισης των συναφών περιπτώσεων, το όλο
ζήτηµα αντιµετωπίζεται περιπτωσιολογικά. Προσπάθεια µιας πιο

συστηµατικής προσέγγισης στην έννοια της αµεσότητας επιχειρήθηκε
στις

δίκες

περί

εσχάτης

προδοσίας

(που

ακολούθησαν

τη

µεταπολίτευση), όπου εκτιµήθηκε ότι συντρέχει άµεση ζηµία όταν η
παράβαση της ποινικής διάταξης είχε ως αποτέλεσµα προσβολή σε
ορισµένο δικαίωµα ή συµφέρον του προσώπου, το οποίο (δικαίωµα ή
συµφέρον του), προστατεύεται από την παραβιασθείσα διάταξη.
8. Η αληθής έννοια των προαναφερθεισών αστικών διατάξεων είναι
ότι παράσταση πολιτικής αγωγής µπορούν να δηλώσουν όλοι όσοι
υπέφεραν προσωπικά από το έγκληµα (που απηχεί και τη θέση της
Γαλλικής Ποινικής ∆ικονοµίας, εκ της οποίας ουσιαστικά προήλθε ο
ανάλογος θεσµός στην Ελληνική έννοµη τάξη).
9. Ποια είναι η έννοια της ηθικής βλάβης; Κάθε µη περιουσιακή (µη
άµεσα αποτιµώµενη σε χρήµα), ζηµία των αξιών

[4]

της ανθρώπινης

υπόστασης (σωµατικός πόνος, ταλαιπωρία, κοινωνική έκθεση, θυµός,
άγχος, αγανάκτηση, ψυχική επιβάρυνση, λύπη, στεναχώρια, αγωνία,
φόβος, κ.λπ.). Ο αντίκτυπος δηλ. στην ηθική, ψυχική ή σωµατική
συγκρότηση του προσώπου, ο οποίος εµφανίζεται ως άµεση συνέπεια
µιας εγκληµατικής πράξης.
10. Ας σηµειωθεί ότι αναγνωρίζεται δικαίωµα παράστασης
πολιτικής αγωγής για ψυχική οδύνη και επιδικάζεται χρηµατική
ικανοποίηση π.χ. στον σύζυγο, για τη θανάτωση της συζύγου, µε την
οποία τελούσε σε διάσταση τουλάχιστον από τετραετίας, και ήταν
εκκρεµής στο στάδιο των διεξαγωγών αγωγή διαζυγίου ασκηθείσα από
τη µετέπειτα θανούσα

[5]

. Συνάµα η κρατούσα

[6]

, θεωρητικά και

νοµολογιακά, άποψη δέχεται (και ορθά), την εκ των προτέρων
αποκατάσταση της µέλλουσας θετικής ζηµίας (και η ηθική βλάβη ή η
ψυχική οδύνη, η οποία αποτελεί είδος της ηθικής βλάβης, µπορεί να είναι

µελλοντικές), µε την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής
οδύνης, σε νήπιο 14 µηνών.
11. Στην υπό κρίση περίπτωση η εργαζόµενη κ. …………
κατήγγειλε τον κατηγορούµενο για µη καταβολή δεδουλευµένων.
Φορέας του µισθού είναι η ίδια η καταγγέλλουσα. Ότι η τελευταία
επιβιώνει εκ της απολαβής των συγκεκριµένων χρηµάτων είναι
προφανές. Σε εργασία αποκλειστικά δική της ανταποκρίνονται τα ως άνω
οφειλόµενα. Αυτή πρώτη (αν όχι αποκλειστικά), και καίρια βλάπτεται εκ
της µη καταβολής του µισθού της.
12. Γίνεται φανερό ότι δεν µπορεί να παραβλεφθεί η παρούσα,
πραγµατική και υφιστάµενη ηθική βλάβη. Ακόµη και όταν θίγονται
γενικότερα πολιτειακά ή κοινωνικά συµφέροντα η συµπροσβολή
ατοµικών συµφερόντων (όταν είναι φυσικό πρόσωπο συν-θιγόµενο),
κάθε άλλο παρά εξαίρεση αποτελεί για το ποινικό µας σύστηµα.
13. Άλλωστε η αρχή της αναλογίας είναι αυτή που διασφαλίζει τη,
συνταγµατική, αρχή της ισότητας και εµπνέει την εµπιστοσύνη των
πολιτών στον θεσµό της ∆ικαιοσύνης. Όταν, µάλιστα, το (διά επισήµων
στοιχείων) [7] , διεφθαρµένο Ελληνικό ∆ηµόσιο δικαιούται σε παράσταση
πολιτικής αγωγής

[8]

, (του οποίου η πραγµατική ηθική βλάβη είναι, στις

περισσότερες φορές, κυριολεκτικά ανύπαρκτη [9] . Τι ηθική βλάβη µπορεί
να υποστεί ένας αντιπαραγωγικός, διεφθαρµένος, αναποτελεσµατικός,
γραφειοκρατικός, δυσκίνητος, κοµµατικά ελεγχόµενος οργανισµός, όπως
το Ελληνικό ∆ηµόσιο και στα όµµατα ποίου ακριβώς;) [10] , η πραγµατική
ηθική προσβολή ενός προσώπου (που κτίζει και συντηρεί ηµέρα µε την
ηµέρα, κοµµάτι-κοµµάτι, µε κόπο και ιδρώτα την ηθική του
προσωπικότητα contra στις αντιξοότητες, τους πειρασµούς της επιβίωσης
και στα καθηµερινά προβλήµατα), θα θεωρηθεί «εξ αντανακλάσεως»;

14. Κλασσικό παράδειγµα εισαγωγής της σκοπιµότητας στην
ποινική διαδικασία είναι η δυνατότητα παράστασης της Ανωνύµου
Εταιρίας Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ

[11]

, προς την

οποία εκχωρείται το δικαίωµα των µελών της για την εκµετάλλευση των
έργων τους), ως πολιτικώς εναγούσης

[12]

. Με την παραπάνω εκχώρηση

καθίσταται η ΑΕΠΙ αµέσως παθούσα και είναι δυνατή η εκχώρηση της
αξίωσης για ηθική βλάβη; Για το τελευταίο σκέλος της ερώτησης δεν
τίθεται θέµα ενόψει και της ρητής και κατηγορηµατικής διάταξης του
άρθρου 933 του ΑΚ, περί του ανεκχώρητου της σχετικής αξίωσης για
ηθική βλάβη, λόγω του αυστηρά προσωπικού χαρακτήρα της [13] . Για το
πρώτο σκέλος λεκτέα τα εξής: Το τεκµήριο αµεσότητας πώς υλοποιείται
στην προκειµένη περίπτωση; Ποιος είναι αυτός που «υποφέρει
προσωπικά»

[14]

, από τη βίωση της εγκληµατικής πράξης; Πώς

υπεισέρχεται (πλάσµατι δικαίου), µια ανώνυµη –εµπορική– εταιρία σε
µια, αυστηρά, προσωποπαγή σχέση; (µε παράγωγο δικαίωµα που
υποδηλώνει εµµέσως παθόντα). Είναι προφανές ότι και µόνη η ως άνω
ρύθµιση εκθέτει το όλο κατασκεύασµα περί αµεσότητας. Για τον λόγο
αυτό και ο Ν. Ανδρουλάκης

[15]

σηµειώνει ότι οι εκδοχείς της αξίωσης

αποζηµίωσης δεν νοµιµοποιούνται ενεργητικά ως πολιτικώς ενάγοντες
[16]

.
15. Συναφές είναι το παράδειγµα του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, στο

άρθρο 40 παρ. 4 του οποίου, προβλέπεται η δυνατότητα παράστασης του
οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου ως πολιτικώς ενάγοντος σε περίπτωση
κατά την οποία κάποιο πρόσωπο αντιποιείται τη δικηγορική ιδιότητα.
Σηµειώνεται, βέβαια, ότι η παράσταση πολιτικής αγωγής είναι µόνον
προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τότε, όµως, κατ’ αναλογίαν, θα έπρεπε
να

αναγνωρίζεται

δικαίωµα

προς

(τουλάχιστον), σ’ όλες τις περιπτώσεις.

υποστήριξη

της

κατηγορίας

16. Συνεπώς στην υπό κρίση περίπτωση βάσει της αρχής της
αναλογίας και του τεκµηρίου της αµεσότητας η εργαζόµενη κ. …….
δικαιούται σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Κάθε άλλη λύση ούτε
νοµικά ούτε ηθικά βάσιµη είναι. Άλλωστε η απλή λογική οφείλει να
αποτελεί τη λυδία λίθο κάθε νοµικής κατασκευής.
17. ∆εδοµένου δε ότι οι διατάξεις των δικαιικών ρυθµίσεων,
πρωτίστως, πρέπει να αντιστοιχούν στην αναµονή εκείνων για τους
οποίους προορίζονται (οι οποίοι συνάµα πρέπει να αντιλαµβάνονται και
το πλαίσιο δικαιότητάς τους αλλά και την αναλογία τους), η απαγόρευση,
µετά ταύτα, παράστασης πολιτικής αγωγής του εργαζοµένου κατά του
εργοδότη για τη µη καταβολή των δεδουλευµένων, αποτελεί απλά
σόφισµα (= κατασκευή), µη ανταποκρινόµενο ούτε στις κρατούσες
δικαιικές αρχές ούτε στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα, όπως το τελευταίο
διαµορφώνεται από τη ζώσα πραγµατικότητα.
Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
.........................................

Υποσηµειώσεις
* Το παρόν Σηµείωµα για τα πρακτικά συντάχθηκε από τον κ.
Θρασύβουλο Θ. Κονταξή, ∆ικηγόρο Αθηνών, ∆Ν. Μέσα από την παράθεση
σύντοµων Σηµειωµάτων (δίκην βασικών αφετηριακών Υποδειγµάτων)
επιχειρείται η άµεση πρακτική υποβοήθηση του µάχιµου νοµικού σε
ανάλογα ζητήµατα. Πρόκειται δηλ. περί µικρών τοµών σε µεγάλα θέµατα,
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