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Το μάθημα του Ποινικού Δικαίου χωρίζεται, λόγω μεγάλης ύλης, σε
δύο επιμέρους μαθήματα, Ποινικό Δίκαιο Ι, το οποίο διδάσκεται στο Δ’
Εξάμηνο Σπουδών, και το Ποινικό Δίκαιο ΙΙ, το οποίο διδάσκεται στο
Ε’ Εξάμηνο Σπουδών. Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν
οι φοιτητές μέσα από τον κύκλο των διαλέξεων την διαφορά μεταξύ
Ποινικού και Αστικού Δικαίου και τους εν γένει στόχους της ποινικής
δικαιοσύνης, όπως επίσης ιδιαίτερα στην Κύπρο και την αναγκαιότητα
εκ βάθρων εκσυγχρονισμού του Ποινικού Δικαίου, το οποίο βασίζεται
στον Ποινικό Κώδικα ο οποίος εφαρμόζεται στις Ινδίες από τον 19ο
αιώνα και εντεύθεν. Ο συσχετισμός του Ποινικού Δικαίου με το Δίκαιο
της Απόδειξης και της Ποινικής Δικονομίας θα γίνει αντιληπτός όπως
και οι βασικές υπερασπίσεις, το είδος των ποινών και η πρακτική που
ακολουθείται. Οι παράμετροι της ποινικής δίκης, τα βασικά στοιχεία
ποινικού αδικήματος (actus reus-mens rea) και η δημιουργία
αδικημάτων αυστηρής ευθύνης θα γίνουν πλήρως κατανοητά όπως
και ο βαθμός συμμετοχής στο έγκλημα. Οι κύριες κατηγορίες των
εγκλημάτων θα διδαχθούν όπως και επι μέρους ιδιώνυμα εγκλήματα
δυνάμει νομοθεσίας και του Ποινικού Κώδικα. Το όλο σύστημα της
απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στην Κύπρο θα εξετασθεί μέσα
από τις διαλέξεις με στόχο να γίνουν αντιληπτοί οι στόχοι του.
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Με την συμπλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα δύνανται να:


Αποκτήσουν επαρκή γνώση των βασικών προνοιών του

Ποινικού Κώδικα για τη συμμετοχή, για τα βασικά αδικήματα,
και εξειδικευμένα αδικημάτα δυνάμει προνοιών εκτός του
Ποινικού Κώδικα .


Γίνουν γνώστες της πολύ πλούσιας Νομολογίας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου σε θέματα ουσίας αλλά και σε θέματα που
αφορούν την επιβολή των ποινών.



Γνωρίσουν, τις βασικές παραμέτρους της Ποινικής Δικονομίας
και του Δικαίου της Απόδειξης.



Είναι σε θέση να συμβουλεύσουν τόσο σαν Κατήγοροι όσο και
σαν Δικηγόροι Υπεράσπισης.



Επιλύουν προβλήματα, να ερευνούν και μέσα από την έρευνα
να καθοδηγούν και καθορίζουν την γραμμή της κατηγορούσας
αρχής και Υπεράσπισης.

Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Οι βασικές αρχές του Ποινικού Δικαίου θα αποτελέσουν αντικείμενο
της διδασκαλίας όπως επίσης και εξειδικευμένα αδικήματα του
Ποινικού Κώδικα. Τα θέματα θα εξετασθούν μέσα από την ανάγκη
εκσυγχρονισμού και αναθεώρησης του Ποινικού Δικαίου γενικότερα.
Η ιστορική εξέλιξη του Ποινικού Δικαίου στην Κύπρο και της
Νομολογίας των Κυπριακών Δικαστηρίων αποτελούν μέρος της ύλης
ως και οι στόχοι του όλου δικαίου σε συνδυασμό με τις σύγχρονες
τάσεις στην διάπραξη αδικημάτων.Τα συστατικά του αδικήματος και
συγκεκριμένα το actus reus και mens rea θα επεξηγηθούν όπως και
η διαβάθμιση της εγκληματικής αμέλειας αλλά και αυστηρή ευθύνη
και εκ προστήσεως ευθύνης. Η αιτιώδης συνάφεια σαν μέρος του
actus reus

ως επίσης και η εγκληματική παράλειψη θα

επεξηγηθούν.

Έμφαση

θα

δοθεί

στις

υπερασπίσεις

του

αυτοματισμού, μέθης, λάθους, ανάγκης, αυτοάμυνας, εξαναγκασμού
και φρενοπάθειας.Οι βασικές επίσης αρχές της συμμετοχής στην
διάπραξη αδικήματος όπως επίσης και συνομωσίας, απόπειρας και
κοινής σύμπραξης για την διάπραξη αδικήματος θα αποτελέσουν
ξεχωριστό αντικείμενο διαλέξεων. Τα αδικήματα εναντίον της

δημόσιας τάξης ως και τα αδικήματα εναντίον της άσκησης νόμιμης
εξουσίας

και

τα

αδικήματα

συμπεριλαμβανομένου

και

που

παραβλάπτουν

αδικημάτων

κατά

των

το

κοινό

ηθών,

θα

αναπτυχθούν στην βάση των σύγχρονων αντιλήψεων. Τα ποινικά
αδικήματα εναντίον του προσώπου συμπεριλαμβανομένου του
φόνου εκ προμελέτης και ανθρωποκτονίας ως και τα καθήκοντα που
αφορούν την συντήρηση της ζωής και της υγείας, τις επιθέσεις και τα
ποινικά αδικήματα εναντίον της προσωπικής ελευθερίας,

θα

εξεταστούν σε βάθος. Το ίδιο και για τα ποινικά αδικήματα εναντίον
της περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της κλοπής, παράνομης
εισόδου, διάρρηξης,

ψευδών παραστάσεων,

επιταγών χωρίς

αντίκρισμα, κλεπταποδοχής, και δόλου γενικότερα. Η κακόβουλη
βλάβη σε περιουσία θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο όπως και η
πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία. Οι γενικές αρχές επιβολής
ποινών και εγκληματολογίας θα αναπτυχθούν πάντοτε κάτω από το
φως της πλούσιας Νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της
Κύπρου. Αντικείμενο των διαλέξεων θα αποτελούν και τα αδικήματα
που σχετίζονται με παιδική πορνογραφία, τη διαφθορά, το
ηλεκτρονικό

έγκλημα,

το

ξέπλυμα

βρώμικου

χρήματος,

το

χρηματιστήριο, την πλαστογραφία και εν γένει αδικήματα που
προνοούνται σε επιμέρους Νομοθεσίες αλλά έχουν αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια.
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