
Τίτλος 
Μαθήματος 

Εμβάθυνση στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.    

Κωδικός 
Μαθήματος 

LLM655 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο εξάμηνο / 1ο έτος  

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Δ/Ι Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

ΟΧΙ 

Στόχοι 
Μαθήματος 

Το μάθημα σκοπεί να εξοικειώσει τους Σπουδαστές με τα παρακάτω 
αναφερόμενα νομικά ζητήματα. Ειδικότερα, Το μάθημα σκοπεί να 
εξοικειώσει τον Σπουδαστή, μέσα από μια ανάπτυξη δικής του 
πρωτοβουλίας για μελέτη και έρευνα, με τη Νομολογία του Αρείου 
Πάγου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου.  Η μελέτη της ύλης 
που έχει επιλεγεί για μετάδοση και πρόσληψη γνώσεων θα τον 
καταστήσει ικανό να αποκτήσει μια ολόπλευρη και σφαιρική γνώση της 
Νομολογίας και της Νομικής Θεωρίας.  Η γνώση αυτή θα τον βοηθήσει 
να αντιμετωπίζει επιτυχώς τα ανακύπτοντα νομικά ζητήματα κατά την 
εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας.  Και επίσης σκοπός του μαθήματος 
είναι να διδάξει τη Μεθοδολογία της έρευνας στο Ουσιαστικό Ποινικό 
Δίκαιο. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

 Γνωρίζουν νομικά ζητήματα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
νομικό ενδιαφέρον (όπως είναι κυρίως οι νομοτυπικές 
υποστάσεις των σχετικών εγκλημάτων που περιλαμβάνονται 
στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα).   

 Γνωρίζουν σε βάθος και πλάτος τη Νομολογία του Αρείου Πάγου 
και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και τη Νομική 
Θεωρία αναφορικά με ζητήματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου. 

 Γνωρίζουν να ερνημεύουν κατά τρόπο σαφή τις αόριστες 
νομικές έννοιες των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. 

 Έχουν κατανοήσει οι διδασκόμενοι τα αντικειμενικά και 
υποκειμενικά στοιχεία κάθε σχετικού εγκλήματος που 
προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα 



 Είναι σε θέση να συνδυάζουν διατάξεις για εγκλήματα μεταξύ 
τους για την ανεύρεση αληθινής και φαινομενικής συρροής 
εγκλημάτων. 

 Χειρίζονται πρακτικά θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, 
ώστε να δύνανται να αντιμετωπίζουν επιτυχώς περιπτώσεις, 
που θα συναντούν στην πράξη των δικαστηρίων. 

 Επιλύουν πρακτικά ζητήματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου σε 
εξετάσεις ενδοπανεπιστημιακές και εξωπανεπιστημιακές.  

 Συμμετέχουν επιτυχώς και αποτελεσματικά σε όλη την ποινική 
διαδικασία αναφορικά με ζητήματα Ουσιαστικού Ποινικού 
Δικαίου. 

 Δύνανται να ασκήσουν τυπικά παραδεκτά και με ουσιαστικά 
βάσιμους λόγους ένδικα μέσα κατά μιας δικαστικής ποινικής 
απόφασης, η οποία εμφανίζει εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης.  

 Γνωρίζουν οι διδασκόμενοι τον τρόπο έρευνας και ειδικότερα 
τον τρόπο επιλογής θέματος και τίτλου, τον τρόπο αναζήτησης 
και συλλογής-ταξινόμησης του υλικού και τον τρόπο συγγραφής 
μεταπτυχιακής εργασίας στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, αφού 
θα έχουν διδαχθεί  τις μεθόδους έρευνας και συγγραφής ως 
απαραίτητα εργαλεία για την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διατριβής και αφού θα έχουν ειπωθεί και εκτεθεί όσα είναι 
αναγκαία για να είναι σε θέση ο κάθε σπουδαστής να αναζητεί, 
να βρίσκει και να συλλέγει το υλικό (νομικά κείμενα σε 
συγγράμματα, βιβλία, διατριβές, μονογραφίες, άρθρα σε νομικά 
περιοδικά ή μελέτες σε συλλογικούς τόμους, καθώς και 
αποφάσεις δικαστηρίων σε περιοδικά ή στο διαδίκτυο και σε 
τράπεζες νομικών πληροφοριών κ.λπ.) που θα του είναι 
απαραίτητο για τη συγγραφή της διατριβής. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Δ/Ι 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν : 

1. Ανθρωποκτονία από αμέλεια Ιατρών. Απάτη, κλοπή, ληστεία και 
εκβίαση στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο.   

2. Η αντίσταση ως έγκλημα κατά της πολιτειακής εξουσίας. Εγκλήματα 
κατά της δημόσιας τάξης στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο.  

3. Οι λόγοι μείωσης της ποινής και οι ελαφρυντικές περιστάσεις. 
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο.



4. Εισαγωγή στο πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας με έμφαση στην πρακτική τους σημασία για τα τροχαία 
ατυχήματα. 

5. Συγγνωστή νομική πλάνη και αξιόπιστη πληροφόρηση για 
αμφισβητούμενα και δυσεπίλυτα ζητήματα δικαίου 

6. Η απιστία και η απιστία στην υπηρεσία. 

7. Η υπεξαίρεση και η υπεξαίρεση στην υπηρεσία. 

8. Ο αντικειμενικός καταλογισμός του αποτελέσματος της πράξης στον 
δράστη. 

9. Προπαρασκευαστικές, υποστηρικτικές και βοηθητικές πράξεις ως 
μορφές συναυτουργίας. 

10. Περιστάσεις – κριτήρια για την επιμέτρηση της ποινής και 
αναιρετικός έλεγχος (υπό το πρίσμα κυρίως της Νομολογίας του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου). 

11. Εγκλήματα περί τα υπομνήματα. 

12. Εγκλήματα περί την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. 

13. Μεθοδολογία της έρευνας στo Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.  

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συντρέχουσα αξιολόγηση  50% 

Σύνολο 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


