
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν έργο ολοκληρώθηκε με υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακα-
δημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst), η 
οποία χορηγήθηκε για την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας στο Πανεπιστή-
μιο της Βόννης (Αύγουστος-Οκτώβριος 2012), κατόπιν προσκλήσεως του Urs 
Kindhäuser, καθηγητή Ποινικού Δικαίου στο αυτό Πανεπιστήμιο. 

Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου από τον Τομέα Ποινικών και Εγκλη-
ματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης καθηγητή Στέφανο Παύλου και αναπλ. καθηγητή Γιάννη Μπέκα, τους 
οποίους είχα την χαρά να συμβουλεύομαι σε ζητήματα που αναφύονταν κατά την 
συγγραφή του παρόντος.

Εγκάρδιες ευχαριστίες ανήκουν επίσης: στον εκλεκτό φίλο, παλαιό συνεργάτη 
και νυν συνάδελφο στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης Θωμά Σάμιο, ο οποίος, καθ’ όλο το διάστημα της συγγραφής του παρόντος, 
υπήρξε άοκνος συνομιλητής, τροφοδοτώντας την συγκεκριμένη έρευνα με πλή-
θος ερεθισμάτων· στην Κωνσταντίνα Διακουμάκου, Δικηγόρο Κομοτηνής-Μ.Δ.Ε. 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, οι οξυδερκείς παρατηρήσεις της 
οποίας συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση του κειμένου· στον Γιώργο Γιαννού-
λη, επιστημονικό βοηθό στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φραν-
κφούρτης,  στην Χριστίνα Παπατσώρη, απόφοιτο Νομικής Σχολής Πανεπιστημί-
ου Gießen και στην Καρολίνα Καπετανάκη, Δικηγόρο Αθηνών, για τις πολύτιμες 
υποδείξεις τους· στην Αλκήστιδα Πόγκα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, για την συμβολή της στον εμπλουτισμό του παρό-
ντος με σημαντικές πληροφορίες. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Εισαγγελέα Κωνσταντίνο Κουκούτση, διότι 
υπήρξε η causa prima για την σύλληψη του παρόντος έργου, και στην Ειρήνη Φα-
σιά, μέλος της ομάδας νομικής έρευνας της Elsa Komotini, διότι έθεσε την causa 
proxima για την ολοκλήρωση της κυοφορίας του.

Κομοτηνή, Ιούνιος 2014  Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπάρχουν ζητήματα Ποινικού Δικαίου που, όταν επιχειρεί κάποιος να τα προ-
σεγγίσει κάπως διεξοδικότερα, διαπιστώνει ότι, παρά την γοητεία τους, έχουν 
μειωμένη πρακτική σημασία και, κατά τούτο, ανήκουν στην κατηγορία που επι-
γράφεται ως “l’art pour l’art”1. Όταν πριν από κάποια χρόνια, στο πλαίσιο των 
παραδόσεων για τα εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, ξεκίνησα 
να ασχολούμαι κάπως συστηματικότερα με τις θεμελιώδεις ομοιότητες και δια-
φορές μεταξύ εκβιάσεως και απάτης, μου κέντρισε το ενδιαφέρον μια “υβριδική” 
περίπτωση εκβίασης και απάτης, η λεγόμενη “απατηλή προειδοποίηση”, για την 
οποία δεν είχε ακόμη γραφτεί κάτι σχετικό στην ελληνική επιστήμη2: Το ερώτη-
μα αν ευθύνεται για εκβίαση ή, αντιθέτως, για απάτη εκείνος που, με σκοπό να 
καρπωθεί ο ίδιος οικονομικό όφελος, ζητά χρήματα για να μεσολαβήσει, ώστε 
να αποτραπεί η επέλευση ενός κακού που υποτίθεται ότι απορρέει από έναν 
αυτόνομα δραστηριοποιούμενο τρίτο, φάνταζε σαν μια “συναρπαστική σπαζο-
κεφαλιά”, καθ’ όσον φαίνεται να αφορά μια εγκληματική συμπεριφορά που “πέ-
φτει στο κενό”, μη δυνάμενη να υπαχθεί ούτε στο έγκλημα της απάτης ούτε στο 
έγκλημα της εκβιάσεως. ωστόσο, ο κίνδυνος ενασχόλησης με ένα θέμα που κινεί-
ται στο πεδίο της “l’art pour l’art” ήταν ορατός. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι 
το ζήτημα αυτό κάθε άλλο παρά θεωρητικό και μόνο ενδιαφέρον παρουσιάζει. 
Τούτο, διότι σε αυτήν την “υβριδική” κατηγορία εντάσσεται μια υπόθεση που 
είχε απασχολήσει ευρέως την ελληνική κοινή γνώμη εξ αφορμής της εξαπάτησης 
επιχειρηματία από δημοσιογράφο που του παρίστανε αφ’ ενός ότι κινδύνευε η 
ζωή της συζύγου και των παιδιών του, όντας δήθεν στόχος της τρομοκρατικής 
οργάνωσης 17Ν, αφ’ ετέρου ότι ο ίδιος είχε διασυνδέσεις με αυτή την οργάνωση, 
οι οποίες του παρείχαν την δυνατότητα να επιτύχει την “αποστοχοποίησή” τους 
έναντι υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος3.

Συν τω χρόνω, η προσπάθεια επίλυσης της προαναφερθείσας “συναρπαστι-

1. Πρβλ. Hillenkamp, Der “Einkauf” verdeckter Ware: Diebstahl oder Betrug?, JuS 1997, σ. 
216 κ.ε., 220.

2. Για μια συνοπτική παρουσίαση του φαινομένου της “απατηλής προειδοποίησης”, του οποί-
ου η αναλυτική πραγμάτευση θα γίνει στο δεύτερο μέρος του παρόντος βιβλίου, βλ. Βαθιώτη, 
“Απατηλή προειδοποίηση”: Ένας ύπουλος τρόπος περιουσιακής προσβολής, ΠοινΧρ 2013, σ. 
721 κ.ε. Βλ. τώρα και Δημάκη, Η απειλή στο έγκλημα της εκβιάσεως, σειρά: Ποινικά Χρονικά, 
Μελέτες 13, Αθήνα, σ. 115 κ.ε.

3. Βλ. κατωτέρω, πλαγιάρ. 653.
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κής σπαζοκεφαλιάς”, η οποία τίθεται πλέον και στο πλαίσιο των εγκλημάτων μέ-
σω του Διαδικτύου, ειδικότερα σε σχέση με το σύγχρονο φαινόμενο “scareware”4, 
με έφερε αντιμέτωπο και με όλες τις άλλες υποπεριπτώσεις κατά τις οποίες το 
έγκλημα της εκβίασης διασταυρώνεται με εκείνο της απάτης. Τότε, ο κίνδυνος της 
“l’art pour l’art” άρχισε να “στριφογυρίζει” και πάλι στο μυαλό μου, καθώς δια-
πίστωνα ότι: άλλες εκ των περιπτώσεων αυτών (όπως εκείνες που εντάσσονται 
στο πεδίο της “απατηλής απειλής”) απαντούν μεν συχνά στην πράξη –ποιος δεν 
έχει ακούσει για την περίπτωση που κάποιος επιτυγχάνει την λήψη χρημάτων 
απειλώντας με ψεύτικο όπλο, και ποιος θα τολμούσε εύκολα να πει ότι ο δρά-
στης αυτός δεν εκβιάζει (μόνο) αλλά (και) εξαπατά το θύμα του;5–, εν τούτοις 
η ποινική τους αξιολόγηση είναι εν πολλοίς δεδομένη, με αποτέλεσμα να απο-
μένει χώρος μόνο για κάποιες λεπτές θεωρητικές υποδιακρίσεις6. άλλες όμως 
περιπτώσεις, όπως π.χ. η σωρευτική χρήση απειλής και εξαπατήσεως, φαίνεται να 
προϋποθέτουν την επιστράτευση της φαντασίας μας για να δοκιμάσουμε in vitro 
τα αναφυόμενα προβλήματα. 

Κι όμως! Ακόμη και αυτός ο φόβος εξουδετερώθηκε, αφού κατά την συγγρα-
φή του παρόντος δημοσιεύθηκε στον ποινικό τύπο μια υπόθεση που αφορούσε 
ακριβώς την σωρευτική χρήση απατηλών και εξαναγκαστικών μέσων7: ο κατη-
γορούμενος, επικαλούμενος διάφορα γεγονότα που δεν ανταποκρίνονταν στην 
πραγματικότητα, διαβεβαίωσε ψευδώς έναν Μητροπολίτη ότι θα επέστρεφε τα 
δανεικά που του ζητούσε και, επιπλέον, τον απείλησε ότι, αν δεν του έδινε τα 
δανεικά, τότε θα τον εξέθετε στα κανάλια και στις εφημερίδες για μη συνάδουσα 
με το λειτούργημά του συμπεριφορά, συνεπεία δε της ψευδούς παραστάσεως και 
της απειλής ο παθών προέβη στην παράδοση των χρημάτων. 

Αλλά ακόμη και η Ιστορία έχει να μας προσφέρει ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα συρροής απατηλών και εξαναγκαστικών μέσων: Όταν στο Campo Formio 
ο Ναπολέων διαπραγματευόταν με την αυστριακή αντιπροσωπία την σύναψη 
ειρήνης, ανακοίνωσε ψευδώς στα μέλη της ότι ο αυστριακός στρατός κατατρο-
πώθηκε στις μάχες που έδωσε με τα γαλλικά στρατεύματα. Αμέσως μετά, ο Να-
πολέων πέταξε το καπέλο του με δύναμη στο έδαφος και τους είπε: «Όπως έριξα 
καταγής το καπέλο μου, έτσι θα σωριάσω ολόκληρη την Αυστρία!»8. 

Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι ένα άλλο φαινόμενο, εκείνο της “εξασφαλι-
στικής εκβίασης” που τελείται επί εδάφους τετελεσμένης απάτης9, καθόλου σπά-

4. Βλ. κατωτέρω, πλαγιάρ. 663.
5. Βλ., όμως, κατωτέρω, πλαγιάρ. 636.
6. Βλ. κατωτέρω, πλαγιάρ. 633 κ.ε.
7. Βλ. κατωτέρω πλαγιάρ. 591 και 732.
8. Βλ. την αναφορά του Busch, Erpressung und Betrug. Ein Versuch der Abgrenzung beider 

Delikte gegeneinander, 1922, σ. 61.
9. Βλ. κατωτέρω, πλαγιάρ. 738.
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νιο δεν είναι10, οι διασταυρώσεις εκβίασης με απάτη παρουσιάζουν μείζον ενδια-
φέρον και in vivo, αποτελώντας ένα πρόβλημα με πρακτικές διαστάσεις. Δίδουν δε 
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αυτοτελή πραγμάτευσή τους στον χώρο της ελ-
ληνικής επιστήμης, όπου μέχρι στιγμής επικρατεί ένα σημαντικό βιβλιογραφικό 
κενό σε ό,τι αφορά την ανάλυση ειδικών ζητημάτων σχετικών με τα εγκλήματα 
κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, και ιδίως των σημαντικότερων εξ αυτών, 
δηλαδή της εκβίασης και της απάτης11. Η ανάγκη θεωρητικής επεξεργασίας της 
εδώ επιλεγείσας θεματικής καθίσταται μάλιστα επιτακτική, αν λάβουμε υπ’ όψιν 
ότι η νομολογία μας, αφ’ ενός φαίνεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει το φαι-
νόμενο της “απατηλής προειδοποίησης” (αλλά ενίοτε και εκείνο της “απατηλής 
απειλής”), αφ’ ετέρου υιοθετεί συνήθως μια αδικαιολόγητα επιβαρυντική για τον 
κατηγορούμενο τάση σε άλλες περιπτώσεις διασταύρωσης εκβίασης με απάτη, 
προκρίνοντας, αντί της φαινομενικής, την αληθινή συρροή. 

Ωστόσο, η διασταύρωση της απάτης με την εκβίαση δεν μπορεί να εξετα-
σθεί με ορθό επιστημονικό τρόπο, αν προηγουμένως δεν έχει καταστεί σαφές 
σε ποια σημεία τα δύο αυτά εγκλήματα συμπίπτουν και σε ποια διαχωρίζονται 
(“αδελφάκια” μεν, όχι όμως “δίδυμα”). Για τον λόγο αυτόν, ήταν απαραίτητο να 
αναλυθούν σε ένα πρώτο μέρος οι θεμελιώδεις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα 
στην εκβίαση και στην απάτη, οι οποίες θα χρησιμεύσουν μεν ως το θεωρητικό 
θεμέλιο για την επίλυση όσων προβλημάτων θα συζητηθούν στο δεύτερο μέρος 
του βιβλίου, ταυτοχρόνως, όμως, δίδουν αφορμή για την παράλληλη επεξεργασία 
δεκάδων επιμέρους προβλημάτων που αφορούν την απάτη και την εκβίαση και 
εμφανίζουν μείζον πρακτικό ενδιαφέρον. Έτσι, η αρχική σύλληψη για την συγ-
γραφή μιας μικρής μονογραφίας που θα είχε ως επίκεντρό της την διασταύρωση 
της απάτης με την εκβίαση οδήγησε σε μια “κανονικών διαστάσεων” μονογρα-
φία, της οποίας το βάρος μετατοπίσθηκε από τις διασταυρώσεις στις θεμελιώ-
δεις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ απάτης και εκβίασης.

10. Βλ. την πρόσφατη απόφαση του γερμανικού Ακυρωτικού: BGH NStZ 2012, 95 (επ’ αυτής 
κατωτέρω, υποσ. 1326).

11. Βλ., ωστόσο, την πρόσφατη σημαντική μονογραφία του Δημάκη (ό.π., υποσ. 2), η οποία 
εξεδόθη κατά την τελική επεξεργασία του ανά χείρας βιβλίου. οι θέσεις του εν λόγω συγγραφέως, 
ο οποίος εκκινεί από διαφορετική θεωρητική αφετηρία σε σχέση με εκείνη του γράφοντος (η θεμε-
λιώδης διαφορά εντοπίζεται στην μη αξιοποίηση από τον πρώτο της θεωρίας του αντικειμενικού 
καταλογισμού), ελήφθησαν υπ’ όψιν και συζητήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΙΑΣΗ

A. Απάτη και εκβίαση: “∆ίδυμα αδελφάκια”; “Αδελφάκια” ναι!

Όπως έχει επισημανθεί και με άλλη ευκαιρία12, η εκβίαση χαρακτηρίζεται 
συχνά ως το “δίδυμο αδελφάκι” της απάτης, εξ ου και η σχέση των δύο αυτών 
εγκλημάτων αποτυπώνεται υπό την μορφή της ακόλουθης μαθηματικής εξίσω-
σης: Απάτη – πράξη εξαπατήσεως + εξαναγκασμός = εκβίαση. Ανταποκρίνεται, 
όμως, ο χαρακτηρισμός αυτός στην αληθή φύση των εν λόγω εγκλημάτων;

Το αν η απάτη και η εκβίαση είναι όχι απλώς “αδελφάκια”13 (βλ. ακολούθως 
πλαγιάρ. 3 κ.ε.), αλλά και “δίδυμα” (επ’ αυτού βλ. πλαγιάρ. 514 κ.ε.), είναι κάτι 
που μπορεί να απαντηθεί, μόνο αφού προηγουμένως αξιολογηθεί η σημασία της 
ανωτέρω προσθαφαίρεσης (αφαιρουμένης της πράξης εξαπατήσεως, προστίθε-
ται ο εξαναγκασμός): αν η προσθαφαίρεση αυτή, η οποία συνιστά και την ειδο-
ποιό διαφορά των δύο εγκλημάτων, είναι quantité négligeable, τότε πράγματι 
μπορεί να γίνει λόγος για “δίδυμα αδελφάκια”. Αντιθέτως, αν πρόκειται για προ-
σθαφαίρεση ιδιαίτερης βαρύτητος (κάτι που θα προκύψει από όσα θα αναπτυ-
χθούν στην συνέχεια), τότε έχουν δίκιο όσοι παρατηρούν ότι, παρά την “αισθητι-
κή γοητεία” που ασκεί η “νομική άλγεβρα”, τούτη δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις 
δεσμευτικής ισχύος, εφόσον δεν συσχετισθεί με τις δογματικής και αντεγκλημα-
τικής φύσεως συνέπειες που επιφέρει η υιοθέτησή της14.

12. Βαθιώτης, Ληστοειδής εκβίαση με χρήση απόλυτης βίας;, εις: ΤιμΤομ Κ. Δ. Σπινέλλη, 
2010, σ. 1045 κ.ε., 1056.

13. Την στενή τους συγγένεια τόνιζε ήδη ο Glaser, Ueber strafbare Drohungen, εις: του ιδίου, 
Abhandlungen aus dem Oesterreichischen Strafrecht, 1858, σ. 258, συμπληρώνοντας ότι και στα 
δύο εγκλήματα η βλάβη εκπηγάζει από την βούληση του ίδιου του παθόντος [… daß bei beiden 
der Schade, welcher für den Verletzten durch das Verbrechen entsteht, aus seinem eigenen Willen 
erwächst] (η έμφαση στο πρωτότυπο). Για την διαφορετική βουλητική διαμόρφωση επί απάτης 
και εκβιάσεως βλ. πλαγιάρ. 514 κ.ε.

14. Schünemann, Raub und Erpressung, JA 1980, σ. 486. πρβλ. Hecker, Die Strafbarkeit des 
Ablistens oder Abnötigens der persönlichen Geheimnummer, JA 1998, σ. 305, υπό 4.
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