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Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB- 399 Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Δ/Υ Νομική Χειμερινό/Εαρινό  
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Ποινικές Επιστήμες Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος   1ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης  Δ/Υ Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Το μάθημα αποβλέπει, κατά πρώτον, στην κατανόηση της λειτουργίας του διεθνούς ποινικού 
δικαίου ως μέρους του ουσιαστικού ποινικού δικαίου τόσο από την άποψη της έννοιας και των 
βασικών χαρακτηριστικού του διεθνούς ποινικού δικαίου υπό την στενή αυτή έννοια, όσο και από 
τη σκοπιά των αρχών που το προσδιορίζουν, δηλ. των αρχών της εδαφικότητας και της σημαίας, 
της παγκόσμιας δικαιοσύνης, της διευθέτησης, του συνυπολογισμού, καθώς επίσης της 
ενεργητικής και της παθητικής αρχής της προστασίας. Επίσης στο πλαίσιο αυτό του εν στενή 
εννοία διεθνούς ποινικού δικαίου ερευνάται η σημασία και ο τρόπος ερμηνείας του τόπου τέλεσης 
του εγκλήματος. Περαιτέρω, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιασθούν τα 
κυριότερα ζητήματα του λεγόμενου διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, με αναφορές στα διεθνή 
ποινικά δικαστήρια, στα εγκλήματα πολέμου και σε εγκλήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως π.χ. 
η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ο παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Επίσης, θα προσεγγισθούν θέματα του κοινοτικού ποινικού δικαίου και του δικαίου 
της  δικαστικής αρωγής. Τέλος σε μία διάλεξη θα εξετασθούν και ειδικότερα θέματα για το 
καθεστώς της πολεμικής κατοχής στην Κύπρο.   
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Κατανοούν τη φύση και λειτουργία του διεθνούς ποινικού δικαίου ως μέρους του 

ουσιαστικού ποινικού δικαίου  
2. Γνωρίζουν, αναλυτικά όσο και κριτικά, τις βασικές έννοιες και διακρίσεις των διατάξεων 

που υπάρχουν στο υποκεφάλαιο του ελλΠοινΚ με τίτλο: ¨Τοπικά Ορια Ισχύος των 
Ποινικών Νόμων»  

3. Κατανοούν νομικά κείμενα (νομοθεσία, νομολογία κτλ.) και να χειρίζονται νομικά 
δεδομένα (βάσεις δεδομένων, βιβλιογραφία κ.ά.) σε σχέση με τα ά. 5-11 ελλΠοινΚ του 
προαναφερθέντος υποκεφαλαίου του ελλΠοινΚ. 

4. Εξοικειωθούν με τις έννοιες του λεγόμενου διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και με 
τη δομή και τις αρμοδιότητες των διεθνών ποινικών δικαστηρίων. 

5. Εμβαθύνουν σε εγκλήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως π.χ. η γενοκτονία 
6. Μελετήσουν τις δομές του κοινοτικού δικαίου αλλά και γενικότερα των εθνικών ποινικών 

δικαίων, όπως αυτά επηρεάσθηκαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
7. Κατανοήσουν τα νομικά προβλήματα διεθνούς δικαίου που έχουν δημιουργηθεί συνεπεία 

της πολεμικής κατοχής στην Κύπρο.  
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1) Το δίκαιο των τοπικών ορίων των ποινικών νόμων (διεθνές ποινικό δίκαιο stricto sensu). 
Εννοια και βασικά χαρακτηριστικά,  

2) Ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος στο πλαίσιο του διεθνούς ποινικού δικαίου. 
3) Η αρχή της εδαφικότητας και η αρχή της σημαίας (ά. 5 ελλΠοινΚ) 
4) Η ενεργητική αρχή της προσωπικότητας (ά. 6 ελλΠοινΚ)  
5) Η παθητική αρχή της προσωπικότητας (ά. 7 ελλΠοινΚ) 
6) Η αρχή της παγκόσμιας δικαιοσύνης (ά. 8 ελλΠοινΚ) 
7) Η αρχή της διευθέτησης (ά. 9 ελλΠοινΚ) και η αρχή του συνυπολογισμού (ά. 10 

ελλΠοινΚ) 
8) Τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια 
9) Τα εγκλήματα διεθνούς ενδιαφέροντος: γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
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και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
10)  Κοινοτικό ποινικό δίκαιο   
11)  Δίκαιο δικαστικής αρωγής, Europol, Eurojust και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
12)  Το καθεστώς πολεμικής κατοχής στην Κύπρο 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, Ερωταποκρίσεις, Κατευθυνόμενη ελεύθερη συζήτηση, Ομάδες διαλόγου και 
επιχειρηματολογίας, Μελέτη νομοθεσίας και νομολογίας, Πρακτικά θέματα, Οπτικοακουστικό 
υλικό 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Τελικές εξετάσεις – Ενδιάμεσες εξετάσεις – Συμμετοχή στο μάθημα  
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. 
Τα τοπικά όρια των 
ποινικών νόμων 

Χρ. 
Μυλωνόπουλος 

Αντ. Σάκκουλας, 
Αθήνα/ Κομοτηνή 

1993  

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικος Έτος ISBN 
Διεθνές Ποινικό 
Δίκαιο και 
Σύγχρονη 
Πραγματικότητα 
 

Χρ. 
Μυλωνόπουλος 
(επιμ.) 

Π.Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα 

2017  
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Το νέο Διεθνές 
Ανθρωπιστικό 
Δίκαιο των 
Ενόπλων 
Συρράξεων 

Στέλιος Περράκης 
(επιμ.) 

Αντ. 
Σάκκουλας, 
Αθήνα/ 
Κομοτηνή 

1989  

Τα Εγκλήματα 
Πολέμου 

Ελ. Συμεωνίδου-
Καστανίδου κ.ά. 
(επιμ.) 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2006  

Διεθνής 
Προστασία των 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

Εμμ. Ρούκουνας Εκδ. «Εστία», 
Αθήνα 

1995  

Το καθεστώς της 
πολεμικής 
κατοχής στην 
Κύπρο 

Στ. Περράκης 
(συμβολή στο 
έργο των Χρ. 
Γιαλλουρίδη/ Π. 
Τσάκωνα (επιμ.): 
Η νέα διεθνής 
τάξη, σελ. 475-
511): 

Ι. Σιδέρης 1993  

International 
Criminal Law 

Antonio Cassese Oxford 
University Press 

2013  

Το Ποινικό 
Δίκαιο μετά τη 
Συνθήκη της 
Λισαβόνας. 

Δημ. Κιούπης κ.ά, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2011  

Ευρωπαϊκό 
Ποινικό Δίκαιο 
και Συνθήκη 
Λισαβόνας 

Μαρία Καϊάφα-
Γκμπάντι 

Σάκκουλας 2011  

 
  


