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Στόχοι 
Μαθήματος 

Το μάθημα σκοπεί να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τα παρακάτω 
αναφερόμενα ζητήματα  ποινικής δικονομίας. Ειδικότερα, το μάθημα 
σκοπεί να εξοικειώσει τον κάθε σπουδαστή, μέσα από μια ανάπτυξη 
δικής του πρωτοβουλίας για μελέτη και έρευνα, με τη Νομολογία του 
Αρείου Πάγου, με τη Νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
Κύπρου και με τη Νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή ΕΔΑΔ) που έχει διαμορφωθεί σχετικά 
με τις διατάξεις των άρθρων της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και των Πρόσθετων σ’ αυτήν 
Πρωτοκόλλων στα πλαίσια της Ποινικής Διαδικασίας (Ποινικής 
Δικονομίας).  Η γνώση αυτή θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίζει 
επιτυχώς τα ανακύπτοντα νομικά ζητήματα κατά την εξέλιξη της 
ποινικής διαδικασίας. Σκοπός του μαθήματος είναι πρωτίστως να 
κατανοήσει ο Σπουδαστής πώς αρχίζει και πώς εξελίσσεται η ποινική 
δίκη και πώς αντιμετωπίζονται κάθε φορά τα ανακύπτοντα δικονομικά 
ζητήματα αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία και την 
εφαρμογή δικονομικών ποινικών διατάξεων. Τούτο θα επιτευχθεί με 
σύγχρονη αναφορά στη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ ή ΕΔΑΔ) αφενός και στη 
Νομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
Κύπρου αφετέρου. Και επίσης σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει 
τη Μεθοδολογία της Έρευνας στην Ποινική Δικονομία. 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται, ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι Σπουδαστές θα 
είναι σε θέση να : 

 Χειρίζονται επιτυχώς πρακτικά θέματα Ποινικής Δικονομίας σε 
ενδοπανεπιστημιακές και εξωπανεπιστημιακές εξετάσεις. 



 Αντιμετωπίζουν και επιλύουν πρακτικά ζητήματα ποινικού 
δικαίου και δικονομικά ζητήματα από την αρχή της ποινικής 
διαδικασίας μέχρι την άσκηση των ένδικων μέσων.  

 Συμμετέχουν επιτυχώς και αποτελεσματικά σε όλη την ποινική 
διαδικασία. 

 Δύνανται να ασκήσουν τυπικά παραδεκτά και με ουσιαστικά 
βάσιμους λόγους ένδικα μέσα κατά μιας δικαστικής ποινικής 
απόφασης για διαδικαστικές παραβάσεις.  

 Γνωρίζουν σε βάθος και πλάτος τη Νομολογία του  Αρείου 
Πάγου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου σε θέματα 
Ποινικής Διαδικασίας. 

 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 στην Ποινική Δικονομία, 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. Διαδικαστικές πράξεις και δικονομικές προϋποθέσεις (απόλυτες και 
σχετικές ακυρότητες και λόγοι αναίρεσης).   

2. Δεδικασμένο (νομολογία ΕΔΔΑ, Αρείου Πάγου και Συμβουλίου της 
Επικρατείας).   

3. Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προδικασία και στην 
ακροαματική διαδικασία.  

4. Αρμοδιότητα ποινικών δικαστηρίων. Μονομελές και Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο, Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, Μικτό Ορκωτό Εφετείο, 
Τριμελές και Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων κ.λπ. 

5. Διεθνής  δικαιοδοσία ποινικών δικαστηρίων.  



6. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης  

7. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης ή του 
βουλεύματος (με έμφαση στην ελεύθερη αντικειμενική εκτίμηση 
αποδείξεων). 

8. Αποδεικτικές απαγορεύσεις στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο. 

9. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης.  

10. Η υπερβολικά τυπολατρική προσέγγιση των ποινικοδικονομικών 
διατάξεων ως φραγμός στην Αλήθεια και στη Δικαιοσύνη (νομολογία 
Αρείου Πάγου και ΕΔΔΑ). 

11. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος / αίτησης αναίρεσης εκ 
μέρους του κατηγορουμένου ως εμπόδιο στην ταχεία και αμετάκλητη 
οριστικοποίηση της αλήθειας   

12. Μεθοδολογία της έρευνας στην Ποινική Δικονομία  

13. Διαφορές και ομοιότητες ελλαδικού και κυπριακού  ποινικού δικαίου 
και ποινικού δικονομικού δικαίου. 

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συντρέχουσα αξιολόγηση  50% 

Σύνολο 100% 
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