
Τίτλος 
Μαθήματος 

Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο  

Κωδικός 
Μαθήματος 

LLM650 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό   

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο έτος / 1ο εξάμηνο 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Δ/Ι Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

ΟΧΙ 

Στόχοι 
Μαθήματος 

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με το ευρωπαϊκό 
ποινικό δίκαιο και την εμβάθυνσή τους σε αυτό, με ταυτόχρονη 
ερμηνευτική αξιοποίηση των θεμελιωδών αρχών, οι οποίες διέπουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτές 
αποτυπώνονται με ενάργεια, μέσω της επίδρασης της νομολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στο 
ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο. Περαιτέρω, προβαίνει σε 
κριτική προσέγγιση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. 
Ειδικότερα, μελετά τη διαμόρφωση του εγχώριου θεσμικού πλαισίου 
υπό το καθεστώς της Συνθήκης της Λισσαβώνας (σε ισχύ από 
1.12.2009), οροσήμου στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δοθέντος 
ότι η εν λόγω Συνθήκη σηματοδότησε καίριες αλλαγές στον τρόπο 
διαμόρφωσης τόσο του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου όσο και του 
ποινικού δικαίου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ερευνάται δε, εις βάθος η επίδραση της Συνθήκης αφενός στο 
ουσιαστικό ποινικό δίκαιο (Οδηγίες: περιεχόμενο και προβλήματα 
μεταφοράς, δικαστικός έλεγχος) και αφετέρου στο δικονομικό ποινικό 
δίκαιο (Πρόγραμμα Στοκχόλμης, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπλέον, 
σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη θεσμική ταυτότητα της 
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (Συνθήκη Μάαστριχτ, 
Συνθήκη Άμστερνταμ, Όργανα και Οργανισμοί, προσφυγή, 
δικαιοδοτικός έλεγχος). Απώτερος στόχος είναι η κατανόηση της 
σημασίας και της επίδρασης του ενωσιακού ποινικού δικαίου στην 
ελληνική έννομη τάξη, καθώς και της οργάνωσης και λειτουργίας των 
υπερκρατικών οργανισμών, της παρέμβασής τους στο πεδίο της 
ποινικής καταστολής και γενικότερα στην ταυτότητα του ποινικού 
δικαίου.  



Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται, ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  θα 
είναι σε θέση να : 

 Κατανοήσουν τη σημασία και την επίδραση του ενωσιακού 
ποινικού δικαίου στη ελληνική έννομη τάξη 

 Γνωρίζουν τους άξονες της ποινικής καταστολής στην Ε.Ε. 

 Κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη 
δικαιοπαραγωγική λειτουργία της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας 

 Προσεγγίσουν αναλυτικά και να κατανοήσουν την επίδραση της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας στο πεδίο του Ουσιαστικού και του 
Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, καθώς και τις προεκτάσεις αυτής  

 Εμβαθύνουν στις νεότερες εξελίξεις στο πεδίο του ευρωπαϊκού 
ποινικού δικαίου 

 Έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα γνωστικά εφόδια προκειμένου 
να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την οργάνωση υπερκρατικών 
οργανισμών, την παρέμβασή τους στο πεδίο της ποινικής 
καταστολής και στην ταυτότητα του ποινικού δικαίου   

 Έχει πλήρη γνώση της μεθοδολογίας έρευνας, ούτως ώστε 
αφενός να κατανοεί τη σημασία της ερευνητικής διαδικασίας και 
των πορισμάτων της και αφετέρου να δύναται ο ίδιος να σχεδιάσει 
και να υλοποιήσει μία έρευνα και να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις 
ανάγκες εκπόνησης της μεταπτυχιακής του διατριβής  

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα  περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες :  

 1. Βασικές αρχές και επίδραση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο εγχώριο 
ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο. 

2. Η εξέλιξη και ανάπτυξη του ουσιαστικού ποινικού δικαίου στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Η επίδραση του ενωσιακού ποινικού δικαίου 
στη ελληνική έννομη τάξη. 

3. Τα νομικά εργαλεία του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου και η 
αναδιάρθρωσή τους από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.  

4. Το θεσμικό πλαίσιο υπό το φως της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
ειδικότερα: Το ενωσιακό ποινικό δίκαιο και η επίδρασή του στην εθνική 
μας έννομη τάξη. 



5. Θεμελιώδεις αρχές δικαιοπαραγωγικής λειτουργίας της Ε.Ε. ενόψει 
της Συνθήκης της Λισσαβώνας και οι σημαντικότερες εξελίξεις που 
επέρχονται μέσω αυτής στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο.  

6. Άξονες και αρχές που προσδιορίζουν τις παρεμβάσεις της Ε.Ε. στον 
τομέα της ποινικής καταστολής. 

7. Η εναρμόνιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου σε βασικά πεδία 
ποινικού ενδιαφέροντος.   

8. Η επίδραση της Συνθήκης της Λισαββώνας στο δικονομικό ποινικό 
δίκαιο. 

9. Η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων
και διαταγών στο ενωσιακό ποινικό δικονομικό δίκαιο και η εναρμόνιση
των δικονομικών κανόνων.  

10. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης.  

11. Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο της  
Συνθήκης της Λισσαβώνας. H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

12. Κριτική αποτίμηση της συμβολής της Συνθήκης της Λισσαβώνας στο 
Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Με το «βλέμμα στο μέλλον».  

13. Μεθοδολογία έρευνας 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως  

Βιβλιογραφία Ενδεικτική: 

Καϊάφα-Γκμπάντι Μ.,  Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και Συνθήκη της 
Λισσαβώνας: Θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και αρχές ποινικοποίησης σε 
ευρωπαϊκό περιβάλλον, εκδ. Σάκκουλα, 2011. 

Κατσογιάννου Μ., Το δικαίωμα ενημερώσεως του συλληφθέντος περί 
των λόγων συλλήψεώς του κατά το άρθρο 5 § 2 ΕΣΔΑ: Διάλογος του 
ελληνικού ποινικού δικονομικού δικαίου με την “ευρωπαϊκή δημόσια 
τάξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”, ΠοινΔικ 3/2013, σελ. 275 - 288. 

Κατσογιάννου Μ., «Δικαίωμα υπερασπίσεως (Ερμηνεία του άρθρου 6 
παρ. 3 εδ. γ΄ ΕΣΔΑ)», σε: Λ. Κοτσαλή (επιμ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & Ποινικό Δίκαιο. Ερμηνεία και εφαρμογή 
των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ, εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 561 - 664. 

Κοτσαλής Λ. (επιμ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
& Ποινικό Δίκαιο. Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ, εκδ. 
Νομ. Βιβλιοθήκη, 2014. 

Κιούπης Δ./Παπαδοπούλου Ρ.-Ε./Μουζάκης Δ., Το Ποινικό Δίκαιο μετά 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2011. 
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Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συντρέχουσα αξιολόγηση  50% 

Σύνολο 100% 
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