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Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ 
 

 

ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ 

 

Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24ν θεθάιαην ηνπ 

Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ 

πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε ινηπφλ απιντθή πξνζέγγηζε 

ζα ιέγακε φηη πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη ην πεξηνπζηαθφ 

δηθαίσκα. Καηά ην Μανωλεδάκη φκσο (Ζ δηαιεθηηθή έλλνηα ησλ ελλφκσλ 

αγαζψλ, 1973, 116 επ.) ην δηθαίσκα είλαη ζρέζε πξνζψπνπ κε πξάγκα, 

ελψ ε πεξηνπζία σο έλλνκν αγαζφ είλαη κφλν πξάγκα. Σα ππάξρνληα 

δηθαηψκαηα ελφο πξνζψπνπ δελ είλαη ηίπνηα, αλ δελ κπνξνχλ λα 

κεηαθξαζζνχλ ζε νξηζκέλα πξάγκαηα. πλεπψο πξέπεη λα δερηνχκε φηη 

πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη ε πεξηνπζία σο ζχλνιν, ελψ ε 

πξνζβνιή ηεο μέλεο πεξηνπζίαο γίλεηαη κε ηε κεηαηφπηζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ παζφληα ζηελ πεξηνπζία ηξίηνπ. 

Δθηφο απφ ηελ πεξηνπζία, πνιινί ζεσξεηηθνί δέρνληαη σο 

ζπκπξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ θαη ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία, είηε σο 

ειεπζεξία πξαγκάησζεο ηεο βνχιεζεο θαη ειεπζεξίαο δηάζεζεο, ηεο 

νπνίαο ε ηέιεζε πξνυπνζέηεη γλψζε ηνπ ζχκαηνο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

ππάξμεψο ηνπ (Σπινέλληρ, Πνηληθφ Γίθαην - Δηδηθφ κέξνο, 1985, 22), είηε 

σο ειεπζεξία γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε απνθάζεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ αλαθνξηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζέκαηα (Γάφορ, Πνηληθφλ 

Γίθαηνλ, Δηδηθφλ κέξνο (ηεχρνο Σ, 1967), είηε γεληθά σο ειεπζεξία ηνπ 

εθβηαδνκέλνπ (Μποςπόποςλορ, Δξκελεία ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο, ηφκνο 

ηξίηνο, Δηδηθφ κέξνο, 1964). 

 

ΝΟΜΟΣΤΠΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 

 

Σν έγθιεκα ηεο εθβίαζεο είλαη ππαιιαθηηθψο κηθηφ, αθνχ κπνξεί λα 

ηειεζηεί κε βία ή κε απεηιή ή κε ακθφηεξα ηα κέζα. Ο απαηηνχκελνο 

ζθνπφο παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο θαζηζηά ηα άξ. 385 ΠΚ 

έγθιεκα ζθνπνχ, ππεξρεηινχο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο ή αιιηψο 

ζηελφηεξεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο, θαζψο θαη έγθιεκα νπζηαζηηθήο 

απνπεξάησζεο. Σν έγθιεκα πιεξνχηαη πάλησο κε ηελ επέιεπζε ηεο 

δεκίαο, δίρσο λ’ απαηηείηαη πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ παξάλνκνπ 

πεξηνπζηαθνχ νθέινπο. Αλ δε ζπληξέρεη ιφγνο άξζεο ηνπ αδίθνπ ε πξάμε 

είλαη ηειηθά άδηθε θαη ρσξεί θαη’ απηήο άκπλα. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο 

λνκνηππηθήο ηνπ κνξθήο απαηηνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία:  
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α) Δμαλαγθαζκφο θάπνηνπ ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή, απφ ηελ 

νπνία επέξρεηαη δεκία ζηελ πεξηνπζία ηνπ εμαλαγθαδνκέλνπ ή άιινπ. 

β) Ο εμαλαγθαζκφο λα γίλεηαη κε βία ή κε απεηιή ηθαλή λα 

απνθιείζεη ην απηνπξναίξεην ηεο απφθαζεο. 

γ) θνπφο ηνπ δξάζηε λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο παξάλνκν 

πεξηνπζηαθφ φθεινο.  

 ηε λνκνηππηθή κνξθή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθηφο αληηθεηκεληθήο 

ππφζηαζεο επξηζθφκελε θξάζε «εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 

380 ΠΚ», ε νπνία θαηά ηελ θξαηνχζα γλψκε απνηειεί ξήηξα 

επηθνπξηθφηεηαο, ελψ ν Μπέκαρ ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα ξήηξα 

αιιειναπνθιεηζκνχ. 

Οη κνξθέο ηνπ εγθιήκαηνο 

α)   Βαζηθφ έγθιεκα εθβίαζεο (ά. 385 παξ.1 πεξ.γ ΠΚ) 

β) Γηαθεθξηκέλε κνξθή εθβίαζεο, πνπ εμνκνηψλεηαη κε ηε ιεζηεία ή 

ιεζηνεηδνχο εθβίαζεο (ά. 385 παξ.1 πεξ.α ΠΚ) 

γ) Γηαθεθξηκέλε κνξθή ηεο  εθβίαζεο επηρεηξήζεσλ ή εθβίαζεο κέζσ 

πξνζηαζίαο, ππνδηαηξνχκελε ζε:  

 απιψο δηαθεθξηκέλε ( ά. 385 παξ.1β πεξ. α ΠΚ) 

 ηδηαηηέξσο δηαθεθξηκέλε ( ά. 385 παξ.1β πεξ. β ΠΚ) 

Ο Παπαδαμάκηρ δηαθξίλεη ηελ εθβίαζε ζε απιή (γ) θαη δφιηα (α,β). 

 

Αντικειμενική σπόσταση 

 

(ΤΛΗΚΖ) ΒΗΑ 

Καηά ην Μανωλεδάκη (Δξκελεία θαη’ άξζξν ησλ φξσλ ηνπ εηδηθνχ 

κέξνπο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 1996,1) (ζσκαηηθή) βία είλαη ε κε πιηθή 

επελέξγεηα πάλσ ζε άλζξσπν αθαίξεζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ δπλαηφηεηαο 

γηα ειεχζεξε θίλεζε ή επαθή κε ην πεξηβάιινλ, πνπ ζηνρεχεη ζηνλ 

εμαλαγθαζκφ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή. Τπάξρνπλ 

νη εμήο θαηεγνξίεο βίαο: Α: α) άκεζε ζσκαηηθή βία (380 ΠΚ), επζέσο 

πάλσ ζην ζψκα  β) έκκεζε ζσκαηηθή βία (330 ΠΚ) (ζπάζηκν γπαιηψλ 

κχσπα, αθαίξεζε δεθαληθηψλ αλαπήξνπ), πνπ επελεξγεί ζε αληηθείκελα 

πνπ απνηεινχλ πξνέθηαζε ηνπ ζψκαηνο, ψζηε έκκεζα λα εμαλαγθάδεηαη 

θαη ην άηνκν. Ο Παπαδαμάκηρ ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ε βία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη άκεζε, ππαγφκαζηε ζηηο πεξ. α ή β, ελψ φηαλ είλαη 

έκκεζε, ζηελ πεξ. γ. 

Β: α) vis absoluta, αθαηακάρεηε, απφιπηε ζσκαηηθή βία, πνπ ζηεξεί 

απφ ην ζχκα ηε δπλαηφηεηα πξάμεο, β) vis compulsiva, πνπ δηαθξίλεηαη ζε 

ςπρνινγηθή βία (απεηιή) θαη ςπρνζσκαηηθή, πνπ είλαη ζπλδπαζκφο θαζ’ 

εαπηήο ζσκαηηθήο βίαο θαη απεηιήο.  

Δξεπλεηένλ αλ λνείηαη βία θαηά πξαγκάησλ (αθαίξεζε δηαβαηεξίνπ 

ελφο γηα λα εκπνδηζηεί ε απνρψξεζή ηνπ). Ζ βία απνβιέπεη ζ’ έλα ζθνπφ 
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πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηε βηαηνπξαγία θαη νξίδεηαη σο ε ρξήζε πιηθήο 

δχλακεο ζε βάξνο πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο ρσξίο λα απνβιέπεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ε θαζαξή θαθνπνίεζε. Ο Μανωλεδάκηρ δέρεηαη φηη 

ζσκαηηθή βία θαηά πξαγκάησλ δελ είλαη λνεηή, αθνχ ηα πξάγκαηα δελ 

εμαλαγθάδνληαη θαη ε βία επί πξαγκάησλ είλαη είηε απεηιή (γηα άλζξσπν) 

είηε βηαηνπξαγία, θαθνπνίεζε πξαγκάησλ. (Όπνπ πάλησο ν ΠΚ 

ρξεζηκνπνηεί ρσξίο πξνζδηνξηζκφ ηνλ φξν βία, π.ρ. 134 ΠΚ-εζράηε 

πξνδνζία, 167 ΠΚ-αληίζηαζε, 157 ΠΚ) ελλνείηαη θαη ε βία θαηά 

πξαγκάησλ). 

 (Ο θαηαλαγθαζκφο επέξρεηαη ζε έλα απφ ηα εμήο ζηάδηα: α) 

ηθαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ βνχιεζεο, β) βνπιεηηθή απφθαζε θαη γ) 

πξαγκάησζή ηεο. Ζ απφιπηε ζσκαηηθή βία εμνπδεηεξψλεη ηειείσο ηελ 

ηθαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ βνχιεζεο ή καηαηψλεη ηελ πξαγκάησζε ηεο 

βνπιεηηθήο απφθαζεο. Σέινο ε ςπρνινγηθή βία επεξεάδεη ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο βνχιεζεο, δειαδή ηε ιήςε ηεο βνπιεηηθήο απφθαζεο). 

 Καηά ηε θξαηνχζα άπνςε ην άξζξν 385 ΠΚ δελ πεξηιακβάλεη ηελ 

απφιπηε ζσκαηηθή βία. Γηαθνξεηηθή απάληεζε ζα δίλακε αλ ε βία 

εθαξκνδφηαλ θαηά πξνζψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κε ην ζχκα. 

Γελ εμεηάδνπκε αλ ε βία ή απεηιή είλαη γεληθά θαη αθεξεκέλα 

πξφζθνξε λα θάκςεη ηε  ζέιεζε ελφο έκθξνλνο αλζξψπνπ, αιιά αλ 

πξαγκαηηθά έθακςαλ ηε βνχιεζε ηνπ ζχκαηνο.  

 

(ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΒΗΑ) ΑΠΔΗΛΖ 

Απεηιή είλαη ε εμαγγειία κειινληηθνχ θαθνχ, ε πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη φηη εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε ηνπ δξάζηε. 

Άιιε έλλνηα πάλησο έρεη ε πξνεηδνπνίεζε, πνπ αθνξά ζπλέπεηεο 

αλεμάξηεηεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνεηδνπνηνχληνο. Μία απεηιή 

κπνξεί λα ζίγεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πξφζσπα: α) ηνλ απνδέθηε ηεο 

απεηιήο, β) ην θνξέα ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ πνπ απεηιείηαη, γ) εθείλνλ πνπ 

εμαλαγθάδεηαη θαη πξνβαίλεη ζε πξάμε, παξάιεηςε, αλνρή θαη δ) ηνλ 

πθηζηάκελν ηελ πεξηνπζηαθή βιάβε. πλήζσο ηα πξφζσπα απηά 

ζπκπίπηνπλ. Ζ απεηιή κπνξεί λα είλαη άκεζε, έκκεζε ή ζησπεξά. Μπνξεί 

λα αθνξά νπνηνδήπνηε έλλνκν αγαζφ ηνπ απεηινπκέλνπ, φπσο ηελ 

πεξηνπζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα 

εκπνηήζεη θφβν ζε έκθξνλα άλζξσπν θαη λα πξνθαιέζεη ηέηνην ζε απηφλ 

πνπ απεηιήζεθε, θάκπηνληαο έηζη θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ηε 

βνχιεζή ηνπ. Πάλησο θαη ν θφβνο εζηθήο βιάβεο παξάγεη εθβίαζε 

(Τούζηρ - Γεωπγίος), π.ρ. απεηιή δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν άξζξνπ πνπ 

αθνξά ζηελ ηηκή κνπ. 

 

ΠΡΑΞΖ 
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Πξφθεηηαη γηα ζεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζχκαηνο, πνπ ρσξίο ηνλ 

εμαλαγθαζκφ απηφ δε ζα έθαλε, πνπ άκεζα ή έκκεζα πξνθαιεί 

πεξηνπζηαθή δεκηά θαη είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη ζην δξάζηε ή ζε άιινλ 

παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο.  

 

ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ 

Τπάξρεη φηαλ έρνπκε λνκηθή ππνρξέσζε ελέξγεηαο πνπ αιιηψο ην 

ζχκα ζα έθαλε, π.ρ. κε έγεξζε αγσγήο. 

 

ΑΝΟΥΖ 

Δίλαη ε κε αληίδξαζε πνπ ήζειε λα πξνβάιεη ν εμαλαγθαδφκελνο ζε 

πξάμε άιινπ πνπ ηνλ αθνξά. Ζ κνξθή απηή ζπκπεξηθνξάο έρεη ζεκαζία 

ζην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη πεξηνπζηαθή δηάζεζε. 

 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΓΗΑΘΔΖ 

Αλαθνξηθά κε ην πφηε πιεξνχηαη  ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε 

ππνζηεξίδνληαη δπν απφςεηο: α) ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε πιεξνχηαη, 

φηαλ ην ζχκα ρσξίο λα ελεξγεί ή παξαιείπεη θάηη, απιά πθίζηαηαη ηελ 

επέκβαζε ηνπ δξάζηε ζηελ πεξηνπζία ηνπ θαη β) ε πξάμε, παξάιεηςε, 

αλνρή πξέπεη λα ζπλίζηαληαη ζε πεξηνπζηαθή δηάζεζε ηνπ ζχκαηνο, πνπ 

επηθέξεη ηε δεκία ηνπ ζχκαηνο άκεζα, ρσξίο άιιε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δξάζηε. Κξαηνχζα είλαη ε δεχηεξε. Πεξηνπζηαθή δηάζεζε ππάξρεη φηαλ 

ην ζχκα θξνλεί φηη ε αληίζηαζή ηνπ είλαη δπλαηή θαη επνκέλσο ε 

ζπλέξγεηά ηνπ αλαγθαία, εθφζνλ ζα κπνξνχζε θαη λα ηελ αξλεζεί. 

Αληίζεηα ζηελ αθαίξεζε ην ζχκα πηζηεχεη πσο φ,ηη θαη αλ θάλεη ε 

αληίζηαζή ηνπ δελ είλαη δπλαηή. Τπνζηεξίδεηαη φηη ζηελ απιή εθβίαζε 

αλνρή είλαη θαη ε αθαίξεζε. 

ΕΖΜΗΑ 

Δίλαη ε άκεζε ή κε βεβαηφηεηα αλακελφκελε κείσζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο πεξηνπζίαο ή αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξέα ηεο. 

Υξεηάδεηαη πξαγκαηηθή απψιεηα πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή δηθαηψκαηνο 

θαη δελ αξθεί ε αλάιεςε ππνρξέσζεο, ε νπνία, αλ θαη επαπμάλεη ην 

παζεηηθφ ηεο πεξηνπζίαο, απνηειεί κφλν κειινληηθφ θίλδπλν απψιεηαο. 

Ωο δεκία πάλησο ππνζηεξίδεηαη θαη ην δηαθπγφλ θέξδνο, εθφζνλ είλαη 

αζθαιέο θαη βέβαην, θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο θαη πξννπηηθέο, αλ 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ θαη ππάξρεη έλαο νξηζκέλνο βαζκφο βεβαηφηεηαο 

φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Γελ απνθιείεηαη ε δεκία απφ ην φηη ν 

δεκησζείο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα πξνο απφδνζε ησλ 

θαηαβιεζέλησλ. Δμαλαγθαδφκελνο θαη δηαζέησλ κπνξεί λα είλαη ην ίδην 

πξφζσπν. Ο δεκησζείο απφ ηε δηάζεζε κπνξεί λα είλαη άιινο, αξθεί λα  

‘ρεη ηελ εμνπζία  ν δηαζέησλ λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηνπ 

άιινπ. 
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ΑΗΣΗΧΓΖ ΤΝΑΦΔΗΑ 

 

Ζ βία ή ε απεηιή πξέπεη λα ππήξμαλ αηηία ηεο πξάμεο, παξάιεηςεο, 

αλνρήο θαη ε πεξηνπζηαθή δηάζεζε λα απνηέιεζε ην αίηην ηεο δεκίαο ζηελ 

πεξηνπζία ηνπ δεκησκέλνπ. 

 

ΠΡΟΦΟΡΟΣΖΣΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΝΑ 

ΠΡΟΠΟΡΗΔΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟ ΟΦΔΛΟ  

Ζ ζπλδξνκή ηεο θαηά κηαλ άπνςε απνηειεί άγξαθν ζηνηρείν ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ ά.385 ΠΚ, νπζηαζηηθά φκσο πξφθεηηαη γηα 

δήηεκα ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ. Δπεηδή φκσο γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε 

ηνπ ά.385 δελ απαηηείηαη ε επέιεπζε παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο, 

απηή ε έξεπλα πξέπεη λα έρεη ην ραξαθηήξα ηεο δηαγλψζεσο ηεο 

πξνζθνξφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο λα πξνζπνξίζεη παξάλνκν 

πεξηνπζηαθφ φθεινο. Απηή ε δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη κε αζθάιεηα κε ην 

ζπλδπαζκφ δχν δεδνκέλσλ: ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απεηιήο θαη ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο πεξηνπζηαθήο δηάζεζεο. Έηζη δηεθδίθεζε λφκηκεο, 

ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηήο αμίσζεο κε λφκηκα κέζα δε ζπληζηά 

εθβίαζε. Πάλησο ππνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί θαη κηα λφκηκε απαίηεζε λα 

απνηειεί αληηθείκελν εθβίαζεο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο, 

νξκψκελνο απφ λφκηκε βάζε, απαηηεί νθέιε πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ 

δηθαηνχηαη. Αληίζεηα δελ ππάξρεη λφκηκε απαίηεζε, φηαλ ε πξάμε δελ 

απνηειεί έθθξαζε ηνπ παξερνκέλνπ απφ ηα ά. 2§1, 5§1  θαη 361 ΑΚ ζην 

πξφζσπφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο βνχιεζήο ηνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζηηο 

ζπλαιιαγέο. Γελ ελδηαθέξεη ηε λνκνινγία αλ ν δξάζηεο γεληθά θαη 

αθεξεκέλα δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ απαηηνχκελε πξάμε (ΑΠ 771/86), 

αλ θαη ν ΑΠ επίζεο δέρεηαη φηη ε απεηιή δηθαζηηθήο επηδίσμεο δε ζπληζηά 

εθβίαζε (ΑΠ 103/90). 

Αληίζεηα ζηνηρεηνζεηείηαη ην άξζξν 385 ΠΚ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

κε ηε ρξήζε λνκίκσλ κέζσλ επηδηψθεηαη ε ηθαλνπνίεζε παξάλνκεο 

αμίσζεο, π.ρ. απεηιή βάζηκεο θαηαγγειίαο κηαο θαηάρξεζεο, αλ ν 

δξάζηεο δε δηαπξάμεη λέα θαηάρξεζε, γηα λα δψζεη ην πξντφλ ηεο ζ’ 

απηφλ πνπ ηνλ απεηιεί. Δπηπιένλ ην ζηνηρείν ηεο πξνζθνξφηεηαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο λα πξνζπνξίζεη παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο ζπληξέρεη 

φηαλ γίλεηαη ρξήζε λνκίκσλ κέζσλ γηα άζθεζε άζρεηεο κε απηά αμίσζεο, 

π.ρ. απεηιή γλσζηνπνίεζεο ζηελ εθνξία κηαο θνξνδηαθπγήο πνπ πξάγκαηη 

ηέιεζε ην ζχκα, κε ζθνπφ λα εμαλαγθαζηεί λα θαηαβάιεη έλα ρξεκαηηθφ 

πνζφ. 

Εεηνχκελν αλ ππάξρεη εθβίαζε φηαλ ε απαίηεζε είλαη λφκηκε, αιιά 

ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα παξάλνκα. Με αθνξκή ην άξζξν 372 ΠΚ, ν 

Μανωλεδάκηρ δέρεηαη: αλ θάπνηνο πνπ δηθαηνχηαη ζε πεξηνπζηαθφ φθεινο 
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ζχκθσλα κε ην δίθαην, θαηέιεμε ζην ίδην απνηέιεζκα κε ηνλ αλνξζφδνμν 

ηξφπν ηνπ εμαλαγθαζκνχ, δελ ηειεί εθβίαζε, γηαηί ζθνπφο ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ δελ είλαη ε πξφζθηεζε παξάλνκνπ πηα πεξηνπζηαθνχ 

νθέινπο, αθνχ θαη’ απνηέιεζκα ηνχηνο ζπκπίπηεη κε ηνλ επηδησθφκελν 

απφ ηελ έλλνκε ηάμε ζθνπφ. Ο δξάζηεο ζα ηηκσξεζεί γηα παξάλνκε βία 

(330 ΠΚ) θαη απηνδηθία (331 ΠΚ) ζε θαη’ ηδέα ζπξξνή -π.ρ. θαζεγεηήο 

πνπ απεηιείηαη.  Ο Σπινέλληρ δέρεηαη αληίζεηα φηη, φηαλ ηα κέζα είλαη 

παξάλνκα, ππάξρεη πάληα παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο. 

Καηά ην Σπινέλλη ζθνπφο παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο 

ζεκαίλεη: α) φηη ε πξάμε, φπσο επηρεηξείηαη απφ ην δξάζηε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πξφζθηεζε παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο 

(αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν) θαη β) φηη ε βνχιεζε ηνπ δξάζηε θαηαηείλεη 

ζηελ πξφζθηεζε ηνπ νθέινπο απηνχ (ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν). Καηά ην 

Μανωλεδάκη φκσο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαη αληηθεηκεληθά ε 

πξνζθνξφηεηα ηνπ κέζνπ γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ (κε βάζε ην ηη 

πξάγκαηη έγηλε θαη φρη ην ηη αληηθεηκεληθά ζα ήηαλ πξφζθνξν λα γίλεη). 

 

Α. ΠΑΡΑΝΟΜΟ 

Υσξίο δηθαίσκα ή δηθαηνιφγεζε (ιφγν άξζεο ηνπ αδίθνπ) ή ρσξίο 

δηάηαμε πνπ λα ην επηηξέπεη. Σν παξάλνκν αλαθέξεηαη ζην νπζηαζηηθφ 

πνπ ην ζπλνδεχεη θαη φρη ζηνλ ηξφπν ηέιεζεο πνπ έηζη θη αιιηψο είλαη 

αδφθηκνο ή παξάλνκνο. 

Καηά κηαλ άπνςε πξφθεηηαη γηα ζηνηρείν ηεο λνκνηππηθήο κνξθήο, 

πνπ αθελφο ραξαθηεξίδεη ην πεξηνπζηαθφ φθεινο θαη αθεηέξνπ εθθξάδεη 

θαη απνηππψλεη ηα φξηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 385 ΠΚ (Μπενάκη, 

Ανδποςλάκηρ). Ο Μανωλεδάκηρ κε αθνξκή ηελ θινπή ηνπ άξζξνπ 372 

ΠΚ, πάλησο, ζεσξεί φηη ην παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε, αιιά ζηελ ππνθεηκεληθή 

θαη απνηειεί νπζηαζηηθή απνπεξάησζε ηνπ άξζξνπ 385 ΠΚ. Αλ ην 

πεξηνπζηαθφ φθεινο αλήθε ζηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε, ην παξάλνκν 

ζα αλήθε ζηα εηδηθά ζηνηρεία ηνπ αδίθνπ ή, κε αξλεηηθή δηαηχπσζε, ζα 

ήηαλ ιφγνο άξζεο ηνπ αδίθνπ.  

Γελ ηηκσξείηαη πάλησο ε πνιχηηκε ππεξέηξηα, πνπ πεηπραίλεη 

αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηεο επηζείνπζα ηελ απεηιή ηεο θπγήο, αλ θαη δελ έρεη 

λφκηκε, ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή αμίσζε θαη ην πεξηνπζηαθφ φθεινο 

είλαη παξάλνκν. Γηφηη ην παξάλνκν δε δχλαηαη λα έρεη απιά θαη κφλν 

αξλεηηθφ, αιιά πξέπεη λα έρεη θαη ζεηηθφ πεξηερφκελν (αμηφκεκπην). 

Απνηειεί ζπκπεξηθνξά ζπλεζηζκέλε ζηελ νηθνλνκηθή δσή θαη θνηλσληθά 

παξαδεθηή. 

Γελ ηηκσξείηαη επίζεο ν ελνηθηαζηήο πνπ δειψλεη ζηνλ ηδηνθηήηε φηη 

ζα ιχζεη ηε ζχκβαζε αλ δελ αλαθαηληζηεί ακέζσο ην ζπίηη, δηφηη ππάξρεη 

αμίσζε γηα πξάμε (945 ΚΠΓ + 574ΑΚ) 
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Καηά ην Σπινέλλη ην παξάλνκν απνηειεί αληηθεηκεληθφ  ζηνηρείν ηεο  

ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο. Οη Τούζηρ-Γεωπγίος ππνζηεξίδνπλ φηη «δένλ 

λα ππάξρεη αληηθεηκεληθά», ελψ ν Μποςπόποςλορ ζεσξεί φηη αλαθέξεηαη 

σο αληηθείκελν ηνπ ζθνπνχ ηνπ δξάζηε, δειαδή αλάγεηαη ζηνλ 

θαηαινγηζκφ. 

ηνλ αγγιηθφ Πνηληθφ Κψδηθα είλαη ζηνηρεηνζεηεκέλν ην ηδηψλπκν 

έγθιεκα ηεο «παξάλνκεο παξελφριεζεο νθεηιέηε», πνπ ηηκσξείηαη κφλν 

κε πξφζηηκν. Γξάζηεο θαζίζηαηαη ν δαλεηζηήο, πνπ κε ζθνπφ λα 

εμαλαγθάζεη ηνλ νθεηιέηε λα εθπιεξψζεη ηελ απνξξένπζα απφ ηε 

ζχκβαζε ππνρξέσζή ηνπ, ηνλ παξελνριεί κε εθδήισζε αμηψζεσλ πνπ, 

εμαηηίαο ηεο ζπρλφηεηαο ή ηνπ ηξφπνπ πξνζβνιήο απνβιέπνπλ ζηελ 

αλεζπρία ηνπ νθεηιέηε. Π.ρ. δαλεηζηήο πάεη ζην ζπίηη ηνπ νθεηιέηε κε 

κεγαιφζσκα ζθπιηά. Ο απηνηειήο ραξαθηήξαο ηνπ αδηθήκαηνο έλαληη ηεο 

εθβίαζεο έγθεηηαη ζην φηη ην αμηφπνηλν δελ αίξεηαη αλ ν δαλεηζηήο 

πίζηεπε φηη πξάγκαηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζήο ηνπ. 

 

Β. ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟ ΟΦΔΛΟ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ άκεζε ή κε βεβαηφηεηα αλακελφκελε αχμεζε ηεο 

πεξηνπζίαο, είηε κε πξνζζήθε ζην ελεξγεηηθφ είηε κε απνηξνπή κηαο 

αλακελφκελεο θαηά λφκν κείσζήο ηνπ. ην πεξηνπζηαθφ φθεινο κπνξεί 

λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην  θέξδνο, δειαδή ην πιηθφ φθεινο πέξα απφ ηε 

λφκηκε ακνηβή γηα ην ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο. 

 

Τποκειμενική Τπόσταση 

 

 ΓΟΛΟ 

Πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ δξάζηε φηη ε βία ή ε απεηιή είλαη 

πξφζθνξεο (κπνξνχλ) λα εμαλαγθάζνπλ ην ζχκα ζε ζπκπεξηθνξά 

δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ ζ’ αληηζηνηρνχζε ζηελ ειεχζεξε ζέιεζή ηνπ. 

Σέηνηα γλψζε δελ ππάξρεη φηαλ ν δξάζηεο πηζηεχεη φηη ην ζχκα δελ 

εμέιαβε σο ζνβαξή ηελ απεηιή. Δπίζεο ν δφινο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηε ζέιεζε ηνπ δξάζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κέζα γηα λα εμαλαγθάζεη ην 

ζχκα ζε πξάμε, παξάιεηςε, αλνρή, απφ ηελ  νπνία ζα επέιζεη δεκία ζηελ 

πεξηνπζία ηνπ ηδίνπ ή άιινπ. Αξθεί θαη ελδερφκελνο δφινο (άξζξν 26 

ΠΚ). 

 

ΚΟΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΟΦΔΛΟΤ 

χκθσλα κε ην άξζξν 27§2 εδ.β ΠΚ απαηηείηαη άκεζνο δφινο α  ́

βαζκνχ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ζθνπνχ παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο. 

 

ΠΛΑΝΖ 
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Αλ δερηνχκε φηη ην παξάλνκν αλήθεη ζηελ ππνθεηκεληθή ππφζηαζε, 

ε άγλνηα ηνπ παξαλφκνπ αλαθέξεηαη ζε ζηνηρείν ηνπ ρψξνπ ηεο απαμίαο 

θαη αλήθεη φρη πηα ζην δφιν, αιιά ζηε ζπλείδεζε ηνπ αδίθνπ, νπφηε ε 

πιάλε σο πξνο ην παξάλνκν ζα είλαη λνκηθή. 

Οη Σπινέλληρ, Ανδποςλάκηρ δέρνληαη φηη ε πιάλε είλαη πξαγκαηηθή, 

αλ αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ απνθιείνπλ ην 

παξάλνκν. Καηά ην Μανωλεδάκη, φκσο, θαη κε αθνξκή ην αδίθεκα ηεο 

θινπήο (ά.372 ΠΚ), απηή ε πιάλε αθνξά  κφλν ζηνηρεία ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο, ελψ γίλεηαη δεθηφ φηη ην παξάλνκν αλήθεη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ αδίθνπ, άξα πάιη ζα νδεγεζνχκε ζε λνκηθή πιάλε. Σέινο 

λνκηθή ζα είλαη ε πιάλε θαη σο πξνο ηελ εξκελεία ηνπ παξαλφκνπ. 

 

Απόπειρα 

Αλ πξαγκαησζνχλ κεξηθά κφλν απφ ηα ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο 

ππφζηαζεο θαη ζπληξέρνπλ φια ηεο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο, έρνπκε 

απφπεηξα. Π.ρ. αλ ε βία ή ε απεηιή δελ πξνθάιεζαλ θφβν ή δελ επέθεξαλ 

εμαλαγθαζκφ ή δελ νδήγεζαλ ζε πξφθιεζε πεξηνπζηαθήο δεκίαο. 

σρροές 

385-386: Καη ζηα 2 εγθιήκαηα απαηηείηαη λα  ππάξρεη ζθνπφο 

παξάλνκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ φπνην άγεηαη ην ζχκα ζηελ πεξηνπζηαθή δηάζεζε. ηελ εθβίαζε απηφ 

γίλεηαη κε εμαλαγθαζκφ, ζηελ απάηε ε πεξηνπζηαθή δηάζεζε νθείιεηαη 

ζηελ πιάλε ηνπ ζχκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πξάμε εμαπάηεζεο ηνπ 

δξάζηε. Άξα ζην άξζξν  385 ΠΚ ην ζχκα σζείηαη ελ γλψζεη ηνπ ζε 

βνπιεηηθά θαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά, ζηε δε απάηε πξνβαίλεη 

ειεχζεξα ζε πεξηνπζηαθή δηάζεζε. Όηαλ ην άξζξν  386 ΠΚ ζεκειηψλεη ή 

εληζρχεη ή εκθαλίδεη πην επηθίλδπλε ηελ απεηιή (κέζσ π.ρ. κηαο 

δπζνίσλεο πξνεηδνπνίεζεο), εθαξκφδεηαη κφλν άξζξν  385 ΠΚ, πνπ 

ελέρεη θαη κείδνλα απαμία, αθνχ ζπκπξνζηαηεχεηαη θαη ε πξνζσπηθή 

ειεπζεξία. 

πξξνή θαη’ ηδέα ζα ‘λαη ζπάληα, π.ρ. φηαλ ηελ πεξηνπζηαθή δηάζεζε 

ηνπ ζχκαηνο πξνθάιεζε σο πξνο νξηζκέλα πξνζδηνξηζηηθά  ζηνηρεία ηεο 

βνχιεζεο ηνπ ζχκαηνο ε εμαπάηεζε θαη σο πξνο άιια ν εμαλαγθαζκφο. 

385-380: Ωο πξνο ηα κέζα: 385: Αξθεί νπνηαδήπνηε βία (επηφηεξε 

απφ ην 380) ή απεηιή (φρη φκσο ε απφιπηε ζσκαηηθή  βία). 

 380: σκαηηθή βία θαηά πξνζψπνπ (ζηε βαξχηεξε δπλαηή κνξθή 

ηεο) ή απεηιή ελσκέλε κε επηθείκελν θίλδπλν δσήο (Σα κέζα ζπκπίπηνπλ 

ζηε ιεζηνεηδή εθβίαζε). 

Ωο πξνο ην έλλνκν αγαζφ θαη ην πιηθφ αληηθείκελν: 385: Πεξηνπζία 

σο ζχλνιν. Μπνξεί ην θηλεηφ λα αλήθεη ζηνλ εθβηαδφκελν, π.ρ. ν 

δαλείζαο εθβηάδεηαη λα επηζηξέςεη άλεπ εμνθιήζεσο ηνπ ρξένπο ην 

έγγξαθν κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ην δάλεην (Κσζηήο). 
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380: Ηδηνθηεζία μέλσλ θηλεηψλ (Λεζηνεηδήο - ιεζηξηθή εθβίαζε 

δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην λνκηθφ θαη πιηθφ αληηθείκελν, ηαπηίδνληαη σο 

πξνο ηα κέζα).  

Καη’ ηδέα ζπξξνή εθβίαζεο θαη ιεζηείαο είλαη δπλαηή φηαλ  κε ηελ 

ίδηα βία εμαλαγθάδεηαη ην ζχκα λα παξαδψζεη θηλεηφ θαη λα ππνγξάςεη 

έγγξαθν εμνθιεηηθφ αμηψζεψλ ηνπ. 

Φαηλνκεληθή πξαγκαηηθή ζπξξνή κπνξεί λα ππάξμεη  φηαλ ν ιεζηήο 

κεηά ηελ αθαίξεζε, εμαλαγθάδεη ην ζχκα λα ηνπ δψζεη ρξήκαηα γηα λα 

ηνπ επηζηξέςεη ην αθαηξεζέλ θηλεηφ (ζπγρψλεπζε ππέξ ηνπ άξζξνπ 385 

ΠΚ). 

385-330:  Δηδηθή πξνο γεληθή δηάηαμε Α) Βία:385: Αξθεί θαη κε 

ζσκαηηθή, φρη απφιπηε 

330: σκαηηθή  βία θαη απφιπηε. 

Β) Απεηιή: 385: Κάζε είδνπο απεηιή αθφκα θαη λφκηκεο πξάμεο. 

330: Ζ απεηιή πξέπεη λ’ αθνξά ζσκαηηθή βία ή άιιε παξάλνκε πξάμε. 

Γ) 385: Ζ ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία εμαλαγθάδεηαη ην ζχκα πξέπεη λα 

ζπληζηά πεξηνπζηαθή δηάζεζε. 

330: Αξθεί λα κελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηνπ παζφληνο λα πξνβεί ζ’ απηή 

ηε ζπκπεξηθνξά. 

Γ) Έλλνκν αγαζφ:385: Διεπζεξία + πεξηνπζία 

330: Πξνζσπηθή ειεπζεξία. 

Οη δχν δηαηάμεηο ζπξξένπλ θαηλνκεληθά θαη’ ηδέα θαη εθαξκφδεηαη ην 

άξζξν 385ΠΚ σο εηδηθφηεξν. Μεηαμχ ησλ δχν δηαηάμεσλ είλαη λνεηή θαη 

θαηλνκεληθή πξαγκαηηθή  ζπξξνή, φηαλ κε ηελ ίδηα απεηιή εμαλαγθάδεηαη 

κία γπλαίθα λα ζπλαηλέζεη ζε γάκν (330ΠΚ) θαη λα κεηαβηβάζεη ζην 

δξάζηε αθίλεην. 

385-375: Τπεμαίξεζε ζηξεθφκελε θαηά ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ 

εθβίαζε ζπληζηά κε ηηκσξεηή πζηέξα πξάμε. Πξαγκαηηθή ζπξξνή ησλ 

δχν δηαηάμεσλ είλαη λνεηή φηαλ π.ρ. ππεμαηξείηαη κέξνο ησλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ παζφληνο εηζπξαρζέλησλ θαη κεηά δηαπξάηηεηαη εθβίαζε 

κε απεηιέο, κε ηηο νπνίεο εμαλαγθάδεηαη ν παζψλ λα ππνγξάςεη 

ζπκβφιαην, ζην νπνίν νκνινγεί φηη έιαβε φια ηα εηζπξαρζέληα απφ ην 

δξάζηε ρξήκαηα. 

385 §1 περ. β ΠΚ 

Πξνζηέζεθε κε ην λ. 495/76 «πεξί φπισλ...», γηα λα αληηκεησπίζεη κηα 

λέα ηφηε κνξθή εγθιεκαηηθφηεηαο, ηελ πξνζθνξά πξνζηαζίαο 

(ζπγθαιπκκέλε απεηιή) ζε λπρηεξηλά θέληξα. 

Βιάβε: Γε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο δεκία, αιιά βιάβε, γηα λα ππνδειψζεη 

πέξα απφ ηελ πιηθή θαη ηελ  εζηθή δεκία (θαιή θήκε επηρεηξήζεσλ), ε 

νπνία καθξνπξφζεζκα ζα εμειηρζεί ζε πεξηνπζηαθή δεκία, αιιά δελ είλαη 

απνηηκεηή ζε ρξήκα θαηά ην ρξφλν ηεο πξνζβνιήο. Ζ βιάβε κπνξεί λα 

ζπλίζηαηαη θαη ζε απνξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
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Λεηηνχξγεκα: επηρείξεζε κε πξνέρνπζα θνηλσληθή πξνζθνξά. 

Γξαζηεξηφηεηα: Βηνπνξηζηηθή θαη φρη εξαζηηερληθή, πνπ δελ εκπεξηέρεη 

νηθνλνκηθή απνιαβή. Πξέπεη λα ‘λαη ηφζν ζεκαληηθή, φζν ην 

ιεηηνχξγεκα. Αλ δε ζπζηαιζεί ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, ε πεξίπησζε β ζα 

κεηαηξαπεί ζε βαζηθφ έγθιεκα θαη ε πεξίπησζε γ ζε δηαθεθξηκέλε 

παξαιιαγή. 

Πξνζθέξζεθε: Γελ ηηκσξείηαη κφλε ε πξνζθνξά, δηφηη πξφθεηηαη γηα 

δηαθεθξηκέλε παξαιιαγή, πνπ πξνυπνζέηεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ βαζηθνχ 

εγθιήκαηνο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πεξηπηψζεσλ α,β,γ ππάξρεη :, πνπ 

κεηαθέξεη ηα πξνεγνχκελα ζηα επφκελα. Ζ πεξίπησζε β εμάιινπ αξρίδεη 

κε ηε ιέμε «ππαίηηνο». Τπνλνείηαη ν δξάζηεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηελ 

πιήξσζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

Απνηξνπή: Πξφιεςε ηεο πξφθιεζεο βιάβεο. 

Καη’ επάγγεικα & θαηά ζπλήζεηα: ε θάζε εθβίαζε ή ζε εθβίαζε 

επηρεηξήζεσλ; ε εθβίαζε επηρεηξήζεσλ, βάζεη γξακκαηηθήο εξκελείαο 

ησλ «παξαπάλσ πξάμεσλ». Ζ ηππνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ εγθιήκαηνο 

γίλεηαη παξαθάησ. 

Απαγφξεπζε κεηαηξνπήο θαη αλαζηνιήο: Καηαξγήζεθε κε ην λ. 1419/84 

(άξζξα 5,6). 

Με ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο θαη έρνληαο ππφςε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 385 ΠΚ ζα έπξεπε θαηά ηε γλψκε ηνπ Αλεξανδπή λα 

ήηαλ δηαηππσκέλε σο εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 385 

ΔΚΒΗΑΖ 

1. Όπνηνο, κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο παξάλνκν 

πεξηνπζηαθφ φθεινο, εμαλαγθάδεη θάπνηνλ κε βία ή απεηιή ζε πξάμε, 

παξάιεηςε ή αλνρή, απφ ηελ νπνία επέξρεηαη δεκία ζηελ πεξηνπζία ηνπ 

εμαλαγθαδνκέλνπ ή άιινπ ηηκσξείηαη: α) αλ ε πξάμε ηειέζηεθε κε 

ζσκαηηθή βία θαηά πξνζψπνπ ή κε απεηιέο ελσκέλεο κε επηθείκελν 

θίλδπλν ζψκαηνο ή δσήο, κε θάζεηξμε. Δμάιινπ, αλ απφ ηελ πξάμε 

επήιζε ζάλαηνο ή απηή ηειέζηεθε κε ηδηαίηεξε ζθιεξφηεηα θαηά 

πξνζψπνπ κε ηζφβηα θάζεηξμε. Αλ επήιζε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, κε 

θάζεηξμε ην ιηγφηεξν δέθα ρξφλσλ, β) αλ ν ππαίηηνο κεηαρεηξίζηεθε 

βία ή απεηιή βιάβεο ζε βάξνο επηρείξεζεο, επαγγέικαηνο, 

ιεηηνπξγήκαηνο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμαλαγθαδνκέλνπ ή 

άιινπ κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ  ηξηψλ κελψλ. 

2. Με ηελ πνηλή ηνπ ζηνηρείνπ β ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 

ηηκσξείηαη θαη φπνηνο κε ηε ρξήζε βίαο ή απεηιήο παξέρεη ή 

πξνζθέξεηαη λα παξάζρεη πξνζηαζία γηα ηελ απνηξνπή πξφθιεζεο απφ 

ηξίην βιάβεο ηεο επηρείξεζεο, επαγγέικαηνο, ιεηηνπξγήκαηνο ή άιιεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εμαλαγθαδνκέλνπ ή άιινπ. 



 11 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 ζηνηρείν β θαη 2, αλ ε πξάμε ηειέζηεθε 

απφ πξφζσπν πνπ δηαπξάηηεη «θαη’ επάγγεικα» ή «θαηά  ζπλήζεηα» 

ηέηνηεο πξάμεηο ή αλ νη πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε 

καξηπξνχλ φηη ν ππαίηηνο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. 

4. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72ΠΚ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ 

πζηαιηηθή εξκελεία ηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο. Πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ην απηνθίλεην είλαη 

απαξαίηεην εξγαιείν, π.ρ. ηαμηηδήο. Ο λνκνζέηεο ήζειε λα πξνζηαηεχζεη 

ζεκαληηθά έλλνκα αγαζά απμάλνληαο ηελ πνηλή. 

πκκνξία ζα ππήξρε αλ ην άξζξν 385§1 πεξ.γ ΠΚ  είρε πνηλή άλσ ηνπ 

έηνπο, θαζψο ελψλνληαη κελ γηα λα δηαπξάμνπλ πιεκκέιεκα θαη 

δηαθαίλεηαη ε χπαξμε θάπνηαο νξγάλσζεο, ε απεηινχκελε φκσο πνηλή 

είλαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ.  

Απάηε δε ζηνηρεηνζεηείηαη. Ζ πεξηνπζηαθή  δηάζεζε είλαη ζπλέπεηα ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ, ε εμαπάηεζε, αλ ππάξρεη, απιά εληζρχεη ή εκθαλίδεη πην 

επηθίλδπλε ηελ απεηιή. 

Οη 3νη πνπ εηζπξάηηνπλ είλαη απινί ζπλεξγνί. 

’ φζεο πεξηπηψζεηο νη ηδηνθηήηεο δελ θαηέβαιαλ ρξήκαηα, ππάξρεη 

απφπεηξα εθβίαζεο. 

Εεηνχκελν είλαη αλ ππάξρεη εθβίαζε φηαλ ε απεηιή είλαη 

αληηθεηκεληθά απξφζθνξε. Ο ΑΠ δέρεηαη φηη είλαη αδηάθνξν αλ εθείλνο 

πνπ απεηιεί ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απεηιή, ή αλ ε 

ίδηα ε απεηιή κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ή φρη. Αξθεί λα 

δεκηνπξγήζεθε ζηνλ απεηινχκελν ε εληχπσζε φηη ε απεηιή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

πκβΠιεκΘ 2512/94: Ζ απεηιή πνπ εθηνμεχζεθε αληηθεηκεληθά 

ήηαλ απξφζθνξε, φκσο ν ηφπνο πνπ εηπψζεθε (γξαθείν δηθαζηηθνχ 

επηκειεηή), ν ηξφπνο (άκεζε επαθή απεηινχληνο - απεηινπκέλνπ) θαη 

θπξίσο ην πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ απεπζχλεην (άγλνηα λνκηθψλ, 

πξνθαλήο θφβνο έλαληη πξνζψπσλ κε θάπνηα θνηλσληθή ζέζε) 

δεκηνχξγεζαλ ζηνλ αγξφηε ηελ εληχπσζε φηη ε απεηιή κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

Με αθνξκή ην άξζξν 380 ΠΚ, ν Μανωλεδάκηρ ππνζηεξίδεη φηη αλ ν 

δέθηεο ηεο απεηιήο αληειήθζε ηελ αληθαλφηεηα ηνπ δξάζηε θαη δελ 

ππέθπςε ζηελ αμίσζή ηνπ, ππάξρεη απξφζθνξε απφπεηξα εθβίαζεο 

(ά.385+43ΠΚ). Αλ φκσο δελ ηελ αληειήθζε θαη πξνέβε ζηελ 

πεξηνπζηαθή δηάζεζε, ηφηε ππάξρεη ηειεησκέλε εθβίαζε, αθνχ ε απεηιή 

πέηπρε ην ζθνπφ ηεο. 
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Τπάξρεη αιεζηλή πξαγκαηηθή  ζπξξνή. Δξεπλεηένλ αλ ππάξρεη θαη’ 

εμαθνινχζεζε έγθιεκα (98ΠΚ). Αλ δερηνχκε φηη πξνζηαηεπφκελν 

έλλνκν αγαζφ είλαη κφλν ε πεξηνπζία, νδεγνχκαζηε ζε θαηάθαζε ηνπ 

άξζξνπ 98 ΠΚ. Αλ φκσο ζπκπξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη θαη ε 

ειεπζεξία, ηφηε ίζσο δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 98 ΠΚ, γηαηί γηα ηελ 

θαηάθαζή ηνπ απαηηείηαη θαη ηαπηφηεηα ηνπ θνξέα ηνπ πξνζβιεζέληνο 

ελλφκνπ αγαζνχ(πνπ εδψ είλαη πνιινί), αλ απηφ είλαη πξνζσπνπαγέο, ζαλ 

ηελ ειεπζεξία. Δίλαη πάλησο δεηνχκελν αλ πξνζβιέπνπκε θαη ζην 

ζπκπξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ, φπνπ απηφ ππάξρεη, πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγεζνχκε ζε θαηάθαζε ηνπ άξζξνπ 98 ΠΚ. 

 

      πχξνο Υξηζηνθνξίδεο 

 


