
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η πρώτη επαφή του συγγραφέα με την ανάπτυξη Γενικού Μέρους του ποινικού δι-
καίου έλαβε χώρα ήδη πριν από είκοσι χρόνια όταν ανέλαβα με αποκλειστική μου 
ευθύνη την επιμέλεια της νέας έκδοσης του συγγράμματος του αειμνήστου Ιωάννη 
Γιωργάκη «Ποινικό ∆ίκαιο – ∆ιδασκαλία» (1991). Οι πλούσιες εμπειρίες που απο-
κομίσθηκαν τότε αλλά και αρκετοί από τους προβληματισμούς που με απασχόλησαν 
αποτυπώνονται επικαιροποιημένα και στο παρόν κείμενο. Ακολούθησε ένα χρόνο 
μετά η πρώτη έκδοση του έργου «∆ιάγραμμα Ποινικού ∆ικαίου – Γενικό Μέρος» 
(1992). Η ενθουσιώδης υποδοχή που του επιφύλαξε το αναγνωστικό κοινό αλλά 
και οι συνεχώς νέοι προβληματισμοί που κέντρισαν το ενδιαφέρον του συγγραφέα 
και επέβαλαν την ένταξή τους στο όλο δογματικό σύστημα του Γενικού Μέρους του 
ποινικού δικαίου, τέλος δε η ανάγκη για συνεχή συμπλήρωση και ανανέωση της 
ύλης του, οδήγησαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε σε τέσσερεις ακόμη 
εκδόσεις (δεύτερη έκδοση τον Νοέμβριο 1993, τρίτη έκδοση τον Μάιο 1995, τέ-
ταρτη έκδοση τον ∆εκέμβριο 1998, πέμπτη έκδοση τον Φεβρουάριο 2003). 

Όσοι αναγνώστες παρακολούθησαν τη συνολική πορεία του «∆ιαγράμματος» 
θα διαπίστωσαν την προϊούσα εγκατάλειψη από το συγγραφέα της αρχικά άκρως 
επιγραμματικής μορφής διατυπώσεως και την ολοένα και εκτενέστερη ανάπτυξη 
πολλών από τα επί μέρους θέματα. Η ανάπτυξη αυτή ήδη κατά την τελευταία (5η) 
έκδοση του «∆ιαγράμματος» είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια που είχαν αρχικά 
προγραμματισθεί από τον συγγραφέα, ενόψει, μάλιστα, και της φύσεως του συ-
γκεκριμένου έργου. Από την άλλη πλευρά, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του 
ποινικού δικαίου κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη νέας εκδόσεως, με δεδομένο 
το ότι έχουν ήδη παρέλθει έξι και πλέον έτη από την τελευταία. Ενόψει όλων των 
ανωτέρω ο συγγραφέας θεώρησε ορθό να παρουσιάσει το έργο όχι, πλέον, σε νέα 
έκδοση, αλλά σε μετεξελιγμένη μορφή, ως «Σύνοψη ποινικού δικαίου», εμπλου-
τισμένο με βιβλιογραφικές αναφορές και με ακόμη εκτενέστερη διατύπωση, εκεί 
όπου κρίνεται αναγκαίο.

Όπως αναφερόταν ήδη στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης του «∆ιαγράμμα-
τος», αυτό είχε ως σκοπό την εποπτική καταγραφή και παρουσίαση της ύλης του 
Γενικού Μέρους για ταχεία και εύκολη ενημέρωση όλων εκείνων που από οποια-
δήποτε σκοπιά και με οποιαδήποτε ιδιότητα ασχολούνται με τα προβλήματα του 
ποινικού δικαίου και δεν φιλοδοξούσε να υποκαταστήσει τα –πράγματι αξιόλογα– 
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συγγράμματα ποινικού δικαίου που υπάρχουν, η παράλληλη μελέτη των οποίων 
συνιστάται οπωσδήποτε σε κάθε ενδιαφερόμενο, προς τον σκοπό ολοκληρωμένης 
ενημερώσεως. Πράγματι, η ποινική επιστήμη στη χώρα μας ευτύχησε να διαγράψει 
μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία και στον τομέα της βιβλιογραφικής επεξεργασίας 
του Γενικού Μέρους. Έτσι το μνημειώδες ακόμη και σήμερα έργο του Νικολάου 
Χωραφά ακολούθησαν το βαθυστόχαστο φιλοσοφικό και διαλεκτικά πρότυπο έργο 
του Νικολάου Ανδρουλάκη, το εξαιρετικά οξυδερκές σύστημα του Αλέξανδρου 
Κατσαντώνη, η γλαφυρή ανάπτυξη του Γεωργίου-Αλεξάνδρου Μαγκάκη, η ρηξι-
κέλευθη θεωρία του Ιωάννη Μανωλεδάκη που τάραξε τα νερά του ποινικού μας 
δόγματος, το εντελώς σύγχρονο και πλήρες έργο του Χρίστου Μυλωνόπουλου, το 
προσανατολισμένο στην κλασική θεώρηση του εγκλήματος έργο του Λεωνίδα Κο-
τσαλή, το μεστό δικαιοπολιτικών αναζητήσεων έργο του Νικολάου Παρασκευόπου-
λου, η φιλότιμη προσπάθεια του Αλέξανδρου Κωστάρα και πρόσφατα το αξιέπαινο 
εγχείρημα του Κων/νου Βαθιώτη. Την άκρως θετική αυτή εικόνα συμπληρώνουν η 
πρόσφατα ολοκληρωμένη πλήρης έκδοση του γενικού μέρους της Συστηματικής 
Ερμηνείας Π.Κ., το «κλασσικό» πλέον ογκώδες ερμηνευτικό έργο του Αθανασίου 
Κονταξή και το πολύ ενδιαφέρον ερμηνευτικό εγχείρημα του Μιχαήλ Μαργαρίτη, 
καθώς και πολύ χρήσιμα βοηθητικά έργα, όπως οι «Εφαρμογές ποινικού δικαίου» 
του Χρίστου Μυλωνόπουλου και το «Απάνθισμα ποινικής νομολογίας» του Κωστα-
ντίνου Βαθιώτη. Είναι προφανές, ενόψει των ανωτέρω, ότι η τυχόν προσθήκη ενός 
ακόμη Γενικού Μέρους σε παραδοσιακή μορφή δεν αποτελεί επιτακτική βιβλιογρα-
φική αναγκαιότητα. Έτσι, εκείνο που καλείται να προσφέρει το παρόν πόνημα είναι 
η μέσω συνοπτικής διατυπώσεως στοχευμένη παρουσίαση της ύλης με σκοπό την 
εποπτική, εύκολη και ταχεία εμπέδωσή της από τον χρήστη. Παρόλα αυτά ο συγ-
γραφέας δεν απέφυγε τον πειρασμό να αναπτύξει εκτενέστερα αρκετά από τα επί 
μέρους ζητήματα, εκεί όπου αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο, και να τα πλαισιώσει με 
κριτική θεώρηση των απόψεων που έχουν μέχρι σήμερα υποστηριχθεί με σκοπό να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να συντελέσει στη συνέχιση του διαλό-
γου προς προαγωγή της ποινικής επιστήμης.

Στην αρχή του όλου έργου προτάσσεται η κυριότερη ελληνική βιβλιογραφία 
του Γενικού Μέρους του ποινικού δικαίου, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά γενικά 
συγγράμματα που αναφέρονται σε αυτό, στη δε αρχή κάθε Κεφαλαίου προστίθεται 
σχεδόν εξαντλητικός κατάλογος των δημοσιεύσεων που αφορούν την συγκεκριμένη 
ύλη. Το ποινικό δίκαιο, ως εφαρμοσμένη επιστήμη, δεν επιτρέπεται να αγνοεί τις 
θέσεις και τις εξελίξεις της νομολογίας. Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στην αναλυτική παράθεση της νομολογίας, η οποία, πέρα από την πρακτική της χρη-
σιμότητα, συμβάλλει αποφασιστικά και στην ανάπτυξη και κατανόηση του ποινικού 
δόγματος. Χωρίς τη διαλεκτική αλλά και συνθετική αντιπαραβολή με αυτήν, οποια-
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δήποτε προσπάθεια αναπτύξεως του δόγματος του ποινικού δικαίου θα αποτελούσε 
«κενό γράμμα» με μειωμένη θεωρητική και πρακτική σημασία. Επίσης, εκτός της 
νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (ιδιαίτερα αυτής της τελευταίας εικοσαετί-
ας) γίνεται επιλεκτική α ναφορά και σε ενδιαφέρουσες αποφάσεις αλλοδαπών δι-
καστηρίων που έχουν δημοσιευθεί στον ελληνικό νομικό τύπο και γι’ αυτό τον λόγο 
είναι εύκολα προσπελάσιμες στον έλληνα αναγνώστη. Είναι προφανές ότι ο μεγάλος 
αριθμός των αποφάσεων της νομολογίας που συμπεριλαμβάνεται, πλέον, στο παρόν 
σύγγραμμα, οδηγεί στη βαθ μιαία μεταβολή της φυσιογνωμίας του από συνοπτικό δι-
δακτικό εγ χειρίδιο (όπως εμφανιζόταν στη μορφή του «∆ιαγράμματος») σε ευρύτερου 
περιεχομένου κείμενο. Η εξέλιξη αυτή υπαγορεύθηκε τόσο από την πεποίθηση για 
την τεράστια διδακτική αξία της μελέτης της νομολο γίας όσο και από τη διαπίστωση 
ότι στη βοήθεια του παρόντος προ στρέχουν συχνά και νομικοί της πράξεως, προκει-
μένου να αποκτήσουν μια πρώτη συνοπτική αντίληψη κάποιου ζητήματος που τους 
απασχολεί. Επίσης, παρά τη γενικότερη συνοπτική διατύπωση του κειμένου κρίθηκε 
ότι η παράθεση μιας σχετικά εκτενούς ανάπτυξης της ιστορικής εξελίξεως του ποι-
νικού δικαίου κάθε άλλο παρά περιττή πολυτέλεια θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, 
αφενός μεν λόγω της τεράστιας σημασίας της γνώσεως ως προς την εξέλιξη των 
ποινικών θεσμών για την κατανόηση της λειτουργίας τους σήμερα, αφετέρου δε διότι 
τέτοιες αναπτύξεις σπανίζουν, δυστυχώς, ακόμη στην ελληνική βιβλιογραφία.

Όπως προκύπτει από τον τίτλο («Σύνοψη Ποινικού ∆ικαίου») δεν αποτελεί φι-
λοδοξία του συγγραφέα να παραθέσει εξαντλητικά και σε πλήρη έκταση κάθε λε-
πτομέρεια που αφορά το Γενικό Μέρος, εξάλλου αυτή τη λειτουργία επιτελούν τα 
ογκώδη ερμηνευτικά συγγράμματα (όπως λ.χ. η Συστηματική Ερμηνεία). Αντίθετα 
στόχος του παρόντος κειμένου είναι η συνοπτική παρουσίαση της ύλης που προ-
σφέρει βέλτιστη δυνατότητα αφομοίωσης και η εμβάθυνση στη λεπτομέρεια εκεί 
όπου αυτό έχει σημασία είτε για την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων είτε για 
την στήριξη της έρευνας της πρακτικής εφαρμογής. Στο σύγχρονο ποινικό δίκαιο 
έχει εξαπλωθεί η τάση, κυρίως μεταξύ των νεότερων θεωρητικών, να επιδίδονται σε 
απέραντες λεπτολογίες και περιπτωσιολογικές αναπτύξεις, ακόμη και όταν αυτό ου-
δεμία ή ελάχιστη σημασία έχει για την επίλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων που 
απασχολούν. Αυτό εξηγείται εν μέρει και από τον τεράστιο, πλέον, όγκο πληροφο-
ριών που σωρεύονται τη σύγχρονη εποχή σε κάθε κλάδο της επιστήμης, και φυσικά 
και στο ποινικό δίκαιο, και χρήζουν ανάλογης επεξεργασίας, μπορεί δε να αποβεί 
εξαιρετικά χρήσιμο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ποινικού δόγματος. Από την 
άλλη πλευρά, αποστολή ενός έργου που ασχολείται συνοπτικά με το Γενικό Μέρος 
του ποινικού δικαίου είναι κατά κύριο λόγο να διευκολύνει τον (κάθε επιπέδου και 
βαθμού επιστημονικής ωριμότητας) αναγνώστη να δαμάσει και να κατανοήσει τόσο 
την ύλη στο σύνολό της όσο και τους επιμέρους προβληματισμούς που την απαρτί-
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ζουν, διευκολύνοντας έτσι και τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της θεωρίας στις 
ανάγκες που ανακύπτουν στην πρακτική καθημερινότητα. Λαμπρό και αξεπέραστο 
μέχρι σήμερα παράδειγμα μιας τέτοιας επιτυχούς και ισορροπημένα περιεκτικής 
αναπτύξεως της ποινικής δογματικής αποτελεί το μνημειώδες έργο του Νικολάου 
Χωραφά, που προσφέρει σε εμάς του νεότερους το «χρυσό μέτρο» κάθε δογματικής 
ανάπτυξης. Τέλος, απόφαση του συγγραφέα αποτέλεσε το να παραθέσει αναλυτι-
κά ορισμένα επί μέρους ζητήματα, τα οποία είτε αποτελούν εντελώς σύγχρονους 
προβληματισμούς είτε ανήκουν μεν στο χώρο του παραδοσιακού ποινικού δικαίου, 
πλην όμως απέκτησαν τα τελευταία χρόνια νέα προοπτική. Τέτοια ζητήματα είναι λ.χ. 
η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, η αρχή της αναλογικότητας, η ανάλυση 
τη έννοιας του «πολιτικού εγκλήματος», η διάκριση του ποινικού από το διοικητικό 
άδικο, τα ζητήματα διαχρονικού δικαίου που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
άρθρου 2 παρ. 1 Π.Κ., το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των Υπουργών κ.ά.

Σε λίγο καιρό συμπληρώνονται εξήντα έτη από τη θέση σε ισχύ του Ποινικού μας 
Κώδικα. Στο διάστημα αυτό το ελληνικό ποινικό δίκαιο έζησε τεράστια ανάπτυξη. 
Τις αγωνιώδεις προσπάθειες της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς να στήσουν εκ των 
ενόντων τα θεμέλια της ελληνικής ποινικής επιστήμης ακολούθησε η εμπνευσμένη 
προσπάθεια βαθειάς δογματικής εντρυφήσεως από τους λαμπρούς Έλληνες θεω-
ρητικούς της δεκαετίας του ’60 και του ’70. Το τέλος του προηγούμενου και η αρ-
χή του παρόντος αιώνα χαρακτηρίζεται από μια εξαντλητική ανάπτυξη του ποινικού 
δόγματος στη χώρα μας με συνέπεια αυτό να εμφανίζεται πλέον αυτοτελές και απο-
γαλακτισμένο από τα ξένα δίκαια (ιδίως το γερμανικό) που αποτέλεσαν το πρότυπό 
του. Για το λόγο αυτό αποτέλεσε συνειδητή και σκόπιμη επιλογή του συγγραφέα 
η βιβλιογραφική αναφορά σε ελληνικές κατά κύριο λόγο πηγές, με δεδομένη την 
πλήρη σχεδόν κάλυψη όλων των επί μέρους ζητημάτων από την ελληνική βιβλιο-
γραφία. Αντίθετα, αναφορές σε ξένη βιβλιογραφία λαμβάνουν χώρα επιλεκτικά, όταν 
πρόκειται για κεφαλαιώδους εμβέλειας ή ιστορικής σημασίας έργα ή εάν συντρέχει 
ανάγκη συγκριτικής ανάλυσης ή εξειδικευμένης βιβλιογραφικής ενημέρωσης.

Όμως, ενώ το ελληνικό ποινικό δίκαιο, στέκεται, όπως εκθέσαμε παραπάνω, 
σε στέρεα δογματικά θεμέλια, καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει την «εισβολή» ξέ-
νης προελεύσεως θεσμών, κανόνων και ρυθμίσεων που εντάσσονται υποχρεωτικά 
λόγω των δεσμεύσεων από τις διεθνείς συνθήκες στο εγχώριο δίκαιο και θέτουν 
σε κίνδυνο τη δογματική και λειτουργική του στερεότητα. Μέσα σε αυτό το διεθνές 
περιβάλλον η ανάγκη για επιμελή και ξεκάθαρη δογματική επεξεργασία του ποινι-
κού δικαίου καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, αυτή δε ακριβώς την ανάγκη έρχεται 
να υπηρετήσει ως ταπεινή συνεισφορά και το παρόν πόνημα.

Η συγγραφή ενός Γενικού Μέρους του ποινικού δικαίου, έστω και σε συνο-
πτική μορφή, είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστώσει ο γράφων το πε-
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περασμένο της ανθρώπινης φύσεως και μάλιστα στην ιδιαίτερη έκφανση αυτής, 
την ερευνητική εργασία και τη συγγραφική δραστηριότητα. Πράγματι, ο όγκος των 
πληροφοριών που έχουν σωρευθεί σήμερα και τις οποίες καλείται να διαχειριστεί ο 
συγγραφέας είναι τόσο τεράστιος, ώστε κάθε ελπίδα για εντελώς άρτια επεξεργασία 
του να εμφανίζεται εκ των προτέρων μάταιη και ουτοπική. Μετά από όλα αυτά ο 
κίνδυνος να αποθαρρυνθεί κανείς από την ολοκλήρωση ενός τέτοιου εγχειρήμα-
τος συναισθανόμενος τις πιθανότητες αποτυχίας του είναι, όσο και αν αυτό ξενίζει 
εκ πρώτης όψεως, ευθέως ανάλογος της εμπειρίας και γνώσεως που αποκτά στο 
ποινικό δόγμα. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο εντρυφά κανείς στα άδυτα της 
ποινικής επιστήμης, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί την αδυναμία του να δαμάσει 
με επιτυχία τις πολυσύνθετες νομικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές έννοιες που τη 
συνθέτουν. Για τον λόγο αυτόν ο συγγραφέας προσβλέπει στην επιείκεια του ανα-
γνώστη αλλά και σε κάθε χρήσιμη υπόδειξη για συμπληρώσεις και διορθώσεις που 
θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για τις τυχόν επόμενες εκδόσεις. 

Η δογματική του Γενικού Μέρους του ποινικού δικαίου υποδιαιρείται, ως γνω-
στόν, σε δύο μεγάλες ενότητες: τη διδασκαλία για το έγκλημα και την ανάλυση 
της ποινής. Τα δύο αυτά μεγάλα μέρη ευρίσκονται μεταξύ τους σε αδιάσπαστη 
ενότητα και αλληλουχία, έτσι ώστε επιστημονικά ορθότερη να είναι η έκδοσή τους 
σε ενοποιημένη μορφή. Όμως, πρακτικοί λόγοι που έχουν να κάνουν με τον όγκο 
της δημοσίευσης και την ευκολία επεξεργασίας και οργάνωσης τόσο των σχετικών 
πληροφοριών όσο και του κειμένου, υπαγορεύουν τελικά τη διάσπαση της ύλης σε 
δύο τόμους, από τους οποίους ο πρώτους θα περιέχει τις αναπτύξεις για τη διδα-
σκαλία του εγκλήματος και ο δεύτερος θα αναφέρεται στην ποινή. Είναι, λοιπόν, 
αυτονόητο, ότι την έκδοση του παρόντος θα ακολουθήσει, ελπίζω σύντομα, και η 
ολοκλήρωση του δευτέρου τόμου, έτσι ώστε το συνολικό έργο να καλύπτει με την 
απαιτούμενη πληρότητα όλη την ύλη του Γενικού Μέρους του ποινικού δικαίου. 

Βιβλιογραφία και δημοσιευμένη νομολογία ελήφθησαν υπόψη όσον αφορά τα 
Ποινικά Χρονικά μέχρι και το τεύχος ∆εκεμβρίου 2009, τον Ποινικό Λόγο μέχρι 
και το τεύχος ∆εκεμβρίου 2008 και την Ποινική ∆ικαιοσύνη μέχρι και το τεύχος 
∆εκεμβρίου 2009.

Με την ευκαιρία της εκδόσεως του παρόντος θα ήταν σοβαρή παράλειψή μου, 
εάν δεν μνημόνευα την εξαιρετική συνεργασία και συγκινητική στήριξη στο διδακτι-
κό, διοικητικό και ερευνητικό μου έργο όλων των αγαπητών συναδέλφων μου στον 
Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του ∆ημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, ιδιαίτερα δε του Καθηγητή Στέφανου Παύλου και του αναπληρωτή 
Καθηγητή Γιάννη Μπέκα, με τους οποίους επί εικοσαετία και πλέον έχω την χαρά 
να μοιράζομαι σε καθημερινή σχεδόν βάση κάθε είδους προβληματισμούς που 
απασχολούν έναν επιστήμονα, αλλά και γενικότερα κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. 
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Πρόλογος

Το ανά χείρας έργο δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί έγκαιρα και στον απαι-
τούμενο βαθμό πληρότητας χωρίς την πολύτιμη συμπαράσταση της συνεργάτιδός 
μου Άννας Σαλπιγκτή, που συνέδραμε στην συλλογή και ταξινόμηση νομολογίας και 
βιβλιογραφίας, καθώς και στη διαμόρφωση και επεξεργασία του κειμένου. Ευχαρι-
στίες οφείλω και στη συνεργάτιδά μου Θάλεια Παπασημακοπούλου για την πολύτιμη 
συμπαράστασή της σε πολλές επιμέρους εργασίες. Θερμές ευχαριστίες οφείλω και 
στο συνάδελφο Κων/νο Βαθιώτη, λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θράκης, για καίριες υποδείξεις στο κείμενο και στη βιβλιογραφία αλλά και για πολύ 
ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων πάνω σε φλέγοντα δογμα-
τικά ζητήματα, καθώς και στο συνάδελφο Θωμά Σάμιο για την πρόθυμη βοήθεια 
σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την έκδοση του παρόντος. Ο αγαπητός φίλος, 
εκδότης Παναγιώτης Σάκκουλας ήταν αυτός που αγκάλιασε το όλο εγχείρημα με 
ενδιαφέρον και με ενίσχυσε ηθικά καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του, μου 
έκανε δε την τιμή να το εντάξει στο πρόγραμμα του εκδοτικού του οίκου.

Το παρόν πόνημα αφιερώνεται στους μεγάλους μου δασκάλους Νικόλαο Αν-
δρουλάκη και Claus Roxin με βαθύτατο σεβασμό και απέραντη ευγνωμοσύνη για 
την καταλυτική σηματοδότηση των επιστημονικών μου βημάτων στο ποινικό δίκαιο!

Αθήνα/Κομοτηνή, Μάρτιος 2010

Αριστοτέλης I. Χαραλαμπάκης
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Μέρος 1ο: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1ο: Προσδιορισμός του Ποινικού Δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

BAΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωργάκης, Ποινικόν δίκαιον και φιλοσοφία, 1959, Μαγκάκης, Το πρό-
βλημα του οικονομικού ποινικού δικαίου. Συγχρόνως συμβολή εις την θεωρίαν του διοικητι-
κού ποινικού δικαίου, Ποιν.Χρ. Ηã, 385, 465, Χωραφάς, Αι πνευματικαί βάσεις του ελληνι-
κού Ποινικού Κώδικος, Ποιν.Χρ. ΙΓã, 529, Ψαρούδα-Μπενάκη, Εγκλήματα και παραβάσεις 
τάξεως, Ποιν.Χρ. ΙΖã, 65, Παπαδάτος, Γενικές αρχές της συγχρόνου ορθολογικής και αν-
θρωπιστικής αντεγκληματικής πολιτικής, τ. Ι (1973), τ. ΙΙ (1977), Ανδρουλάκης, Σύνταγμα και 
ποινική δικαιοσύνη, σε: Η επίδρασις του Συντάγματος του 1975 επί του ιδιωτικού και ∆ημο-
σίου ∆ικαίου, 1976, 63, Μανωλεδάκης, Η σχετικότητα της ποινικής προστασίας, 1980, Πα-
ρασκευόπουλος, Η κριτική της ποινικής δικαιοσύνης από τον πολίτη και τον ειδικό, Επιστ. 
Επετηρ. Αρμεν., 1982, 7, ∆ασκαλάκης, Η., Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης, 
1985, Κουράκης, Οι προοπτικές της εγκληματολογίας, Αρμεν. 1985, 117, Λοβέρδος, Το 
ποινικό φαινόμενο στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ΝοΒ 1985, 1542, Καρκατσού-
λης, Η συμβολή της λειτουργικής ανάλυσης στην ποινική νομοθέτηση, Ποιν.Χρ. ΛΣΤã, 961, 
Αμύγδαλος, Η συνταγματικότης των «διοικητικών προστίμων», Ποιν.Χρ. ΛΣΤã, 221, Γραμμα-
τικούδης, Προβλήματα από τις σχέσεις εγκληματία – θύματος, ΝοΒ 1987, 437, Hirsch, Τά-
σεις μεταρρύθμισης του ειδικού μέρους του ποινικού δικαίου, ΝοΒ 1987, 1113, Παπαθεο-
δώρου, Θυματολογία και αντεγκληματική πολιτική, ΝοΒ 1989, 674, Μανωλεδάκης, Πόσο 
χρήσιμη είναι η νομική θεωρία στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης; Υπερ. 1991, 7, Κου-
ράκης, Εγκληματολογικοί ορίζοντες, 1991, Γεωργάκης, Ιδεοπολιτικοί ορίζοντες του συγχρό-
νου ποινικού δικαίου, 1991, Φαρσεδάκης, Η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα και τα όριά 
της, 1991, Χαραλαμπάκης, Οι προεκτάσεις της σχέσεως εξουσίας και δικαίου στο ποινικό 
δίκαιο, Υπερ. 1992, 515, Αργυρόπουλος, Η αυστηρότητα του ποινικού ∆ικαίου και η δικα-
στική ανεξαρτησία, ΝοΒ 1992, 1163, Γιαννόπουλος, Πληθωρισμός στην άσκηση ποινικών 
διώξεων και φθίνουσα δραστικότητα γενικής πρόληψης εγκλημάτων, Ποιν.Χρ. ΜΒã, 911, 
∆ημητράτος, Αντεγκληματική πολιτική και συμβολικό ποινικό δίκαιο, ΝοΒ 1993, 1045, ∆αρ-
ζέντας, Η αυτονομία του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, σε: Νομικά Κείμε-
να ∆ημοσίου ∆ικαίου και Φιλοσοφίας του ∆ικαίου, 1993, 149, του ιδίου, Τα μεγάλα προβλή-
ματα του πειθαρχικού δικαίου, όπ.παρ., 193, Αλεξιάδης, Η αντεγκληματική πολιτική, σε 
Κουράκη (επιμ. έκδ.). Αντεγκληματική πολιτική, 1994, 15, Αναγνωστάκης, Η διαδικασία επι-
βολής ποινής ως στάδιο αντεγκληματικής πολιτικής, όπ. παρ., 73, Χαραλαμπάκης, Εξουσία, 
Ποινικό δίκαιο και αντεγκληματική πολιτική, όπ. παρ., 117, Παπαγεωργίου Κ., Κοινωνική 
ηθική και αντεγκληματική πολιτική, όπ. παρ., 129, Αναγνωστόπουλος Γ., Αποτελεσματικότη-
τα της ποινικής καταστολής και αρχή του κράτους δικαίου, όπ. παρ., 171, Καρκατσούλης, 
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Πώς σκέπτεται και ενεργεί ο ποινικός νομοθέτης; όπ. παρ., 237, Κουράκης, Βάσεις και τά-
σεις της συγχρόνου αντεγκληματικής πολιτικής, όπ. παρ., 469, Μανωλεδάκης, Η απονομή 
της ποινικής δικαιοσύνης (μεταξύ εξουσίας και ελευθερίας) Υπερ. 1994, 1251, Μυλωνάς, 
∆εσμεύεται ο νομοθέτης ως προς την εγκληματοποίηση συμπεριφορών; Υπερ. 1994, 775, 
Πανούσης, Το μήνυμα στην εγκληματολογία, 1995, Μανωλεδάκης, ∆ιάλογος με τον ποινικό 
νομοθέτη 1995, Πανταζόπουλος, Από της λογίας παραδόσεως εις τον αστικόν Κώδικα, 2η 
έκδ. 1995, Prittwitz, Το γερμανικό ποινικό δίκαιο: αποσπασματικό; επικουρικό; ultima ratio; 
(Σκέψεις για το λόγο και τα όρια γνωστών συστημάτων περιορισμού του ποινικού δικαίου), 
Υπερ. 1995, 915, Κρουσταλάκης, ∆ιάλογος (;) θεωρίας και νομολογίας στην ποινική δίκη, 
Υπερ. 1996, 3, Λαμπροπούλου, Από την εγκληματολογία στην κοινωνιολογία του ποινικού 
δικαίου: το μέλλον της εγκληματολογίας, Μνήμη ΙΙ, 1996, 871, Συκιώτου, Αποποινικοποίη-
ση και οιονεί αποποινικοποίηση de jure στην Ελλάδα και τη Γαλλία προς όφελος των διοικη-
τικών κυρώσεων, όπ. παρ. 1119, Παπανεοφύτου, Σχέση της ποινικής προστασίας του περι-
βάλλοντος με τις διοικητικές διατάξεις και τις διοικητικές κυρώσεις, (Πρακτικά Εã Πανελλην. 
Συνεδρ. ΕΕΠ∆) 1996, σελ. 25 επ., Πουλής, Θρησκευτικό ποινικό δίκαιο, 1996, Μανωλε-
δάκης, Η προστασία των Αδυνάτων στο Ποινικό ∆ίκαιο, Υπερ. 1996, 931, Καρεκλάς, Φυσι-
κό ή θετικό δίκαιο; Η επιστροφή στον κανόνα του Radbruch, Υπερ. 1997, 1181, Μανωλε-
δάκης, Η κοινωνική επίδραση της ποινικής νομολογίας, Υπερ. 1997, 3, Κοκκινάκης, Προ-
λεγόμενα μιας νέας αντεγκληματικής πολιτικής, Ποιν.∆ικ. 1998, 359, Κρουσταλάκης, Προ-
βλήματα και προβληματισμοί από την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, Ποιν.Χρ. ΜΗã, 428, 
Μανωλεδάκης, Το έννομο αγαθό ως βασική έννοια του ποινικού δικαίου, 1998, Μπέκας, Οι 
νέοι αυθεντικοί ορισμοί στον Π.Κ. και οι επιπτώσεις του στην τυποποίηση του ποινικού φαινο-
μένου, Υπερ. 1998, 267, Παπανεοφύτου, Ποινικό δίκαιο και ποινικό δόγμα υπό το πρίσμα 
των σύγχρονων αξιώσεων προστασίας από τους κινδύνους της τεχνολογικής εξέλιξης, Ποιν.
Χρ. ΜΗã, 849, Roxin, Έχει το ποινικό δίκαιο μέλλον; Ποιν.Χρ. ΜΗã, 705, Χαραλαμπάκης, Το 
ποινικό δίκαιο «υπηρέτης» μιας πρόσκαιρης σκοπιμότητας; Υπερ. 1998, 3, Αλεξιάδης, Η Ευ-
ρώπη σε μια εποχή αλλαγής: αντεγκληματική πολιτική και ποινικό δίκαιο, Υπερ. 1999, 1537, 
Hassemer, «Corpus juris», προς ένα ευρωπαϊκό ποινικό δικαστήριο; Yπερ. 1999, 595, 
Hirsch, Σύγχρονη ποινική νομοθεσία και τα όρια του ποινικού δικαίου, Ποιν.Χρ. ΜΘã, 981, 
Καϊάφα-Γκμπάντι, «Corpus juris», και τυποποίηση του Ποινικού φαινομένου στο χώρο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, Υπερ. 1999, 621, Κρουσταλάκης, Το κοινωνικό κράτος δικαίου και τα 
κοινωνικά δικαιώματα, Υπερ. 1999, 477, Μανωλεδάκης, Προβληματισμοί για τη συγκρότη-
ση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ποινικού δικαστικού χώρου, Υπερ. 1999, 1091, Μαργαρίτης, 
«Corpus juris» και ελληνική ποινική δικονομική τάξη, Υπερ. 1999, 1103, Μπιτζιλέκης, Γεγο-
νότα και κρίσεις στο δίκαιο και ειδικότερα στο ποινικό δίκαιο, 1999, Παρασκευόπουλος, Το 
«corpus juris» στα πλαίσια διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής, Υπερ. 1999, 605, Σπινέλ-
λης, Το «corpus juris» για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Υπερ. 1999, 3, Στάγκος, Η ορθή νομική βάση για τη θέσπιση του corpus juris υπό 
τους όρους της συνθήκης ίδρυσης της ευρωπαϊκής ένωσης, Υπερ. 1999, 1123, Αναγνωστό-
πουλος, Από το εθνικό ποινικό δίκαιο στο ποινικό δίκαιο των εθνών, Ποιν.Χρ. Νã, 5, ∆ημη-
τράτος, Προβλήματα ποινικής δογματικής στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, Ποιν.Χρ. Νã, 381, 
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Günther, Ποινική ευθύνη στην κοινωνία των πολιτών, Υπερ. 2000, 25, Hassemer, Προβλε-
πόμενες εξελίξεις στη δογματική του ποινικού δικαίου και την αντεγκληματική πολιτική, Υπερ. 
2000, 3, Ηλιάδου, Η προστασία του ανθρώπου από τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας ενόψει 
της αναθεώρησης του συντάγματος (άρθρο 5γ), Υπερ. 2000, 973, Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποι-
νικό δίκαιο στην καμπή του 2000: με το βλέμμα προς το μέλλον χωρίς αποτίμηση του παρελ-
θόντος; Υπερ. 2000, 47, Μανωλεδάκης, Μπορεί να επιβιώσει το ποινικό δίκαιο –όπως δια-
μορφώθηκε μέχρι σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο– και στο νέο αιώνα; Υπερ. 2000, 15, Μπι-
τζιλέκης, Προβληματισμοί της ποινικής δογματικής στην καμπή της χιλιετίας, Υπερ. 2000, 
117, Νeumann, Έχει μέλλον η θεωρία του ποινικού δικαίου; Υπερ. 2000, 129, Ρrittwitz, 
Περίγραμμα του ποινικού δικαίου και της αντεγκληματικής πολιτικής στην εποχή της παγκο-
σμιοποιήσεως, Υπερ. 2000, 203, Schulz, Είναι δυνατή η διάσωση της αξιώσεως της αλή-
θειας της ποινικής δίκης; Υπερ. 2000, 91, Παρασκευόπουλος, Τα διεθνή ποινικά δικαστή-
ρια στα πλαίσια της διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής στη στροφή του 2000, Υπερ. 2000, 
189, Αλεξιάδης, Κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής, 2001, Ανδριανάκης, Θυματολογικά, 
2001, Ζησιάδης, Η φαιά ζώνη στο οικονομικό ποινικό δίκαιο. Ο «ελεύθερος από το δίκαιο 
χώρος» και οι «συμβιβασμοί στο δίκαιο», τιμ. τόμ. ∆. Σπινέλλη, 2001, 1295, Καϊάφα-Γκμπάντι, 
Ευρωπαϊκή σύγκλιση και το ποινικό δίκαιο –σύγχρονες εξελίξεις, Ποιν.∆ικ. 2001, 1284, Κα-
ϊάφα-Γκμπάντι, Το ευρωπαϊκό εγχείρημα διαμόρφωσης κοινών ποινικών κανόνων – οι ουσι-
αστικές διατάξεις του corpus juris κατά το νέο τροποποιημένο σχέδιο των προτάσεων της 
Φλωρεντίας, Ποιν.Χρ. ΝΑã, 97, Καϊάφα-Γκμπάντι, Ο κίνδυνος στο ποινικό δίκαιο: Μεταξύ 
προστασίας των εννόμων αγαθών και εγγυητικής λειτουργίας τους ποινικού δικαίου, τιμ. τόμ. 
∆. Σπινέλλη, 2001, 469, Κουράκης, Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες στον 
21ο αιώνα, Ποιν.Λογ. 2001, 801, Κουράκης, Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες, 
Ποιν.Λογ. 2001, 2175, Μανωλεδάκης, Σκέψεις για την σημασία της νομολογίας του Αρείου 
Πάγου στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, τιμ. τόμ. ∆. Σπινέλλη, 2001, 677, Μαυρής, 
Η ιστορική διάσταση της αντεγκληματικής πολιτικής, Ποιν.Λογ. 2001, 1595, Μπιτζιλέκης, Το 
τιμωρητικό και το φιλελεύθερο στοιχείο στο ποινικό δίκαιο, Ποιν.Χρ. ΝΑã, 289, Μυλωνόπου-
λος, Ο εφαρμοστής του ποινικού δικαίου μπροστά στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα, 
Ποιν.Λογ. 2001, 805, Παπαδαμάκης, Πρόσφατες τάσεις και θέσεις της νομολογίας του 
Ακυρωτικού στο χώρο του ποινικού δικαίου, τιμ. τόμ. ∆. Σπινέλλη, 2001, 727, Πανούσης, 
Θεωρία του χάους και εγκληματολογία, Ποιν.∆ικ. 2001, 403, Σανιδάς, Παρατηρήσεις επί 
των προτεινομένων τροποποιήσεων στις διατάξεις του συντάγματος σχετικά με θέματα δικαι-
οσύνης, Ποιν.∆ικ. 2001, 170, Τσήτουρα, Νεότερες τάσεις στη θυματολογία, Ποιν.Λογ. 
2001, 721, Χαραλαμπάκης, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου και το ου-
σιαστικό ποινικό δίκαιο, Ποιν.Λογ. 2001, 381, Χαραλαμπάκης, Η εικόνα του ποινικού δικαί-
ου στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, Ποιν.Λογ. 2001, 809, Χαραλαμπάκης, Ποινικό ∆όγμα και 
διωκτικές «ανάγκες», Ποιν.Λογ. 2001, 1233, Ανδρουλάκης, Η ποινική δογματική και η απή-
χησή της στην πράξη 50 χρόνια μετά (ένα παράδειγμα), Ποιν.Χρ. ΝΒã, 289, Bottomley, 
Έγκλημα και ποινική δικαιοσύνη στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, Ποιν.∆ικ. 2002, 640, Γιαννί-
δης, Η χρησιμότητα και η επάρκεια της δογματικής του ποινικού δικαίου στο κατώφλι του 21ου 
αιώνα, Ποιν.Χρ. ΝΒã, 580, Καϊάφα –Γκμπάντι, Οι γενικές αρχές του ποινικού δικαίου στο κα-
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ταστατικό του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, Ποιν.∆ικ. 2002, 1066, Μαγγανάς, Κοινωνικά 
προβλήματα και ποινικός έλεγχος, Ποιν.∆ικ. 2002, 47, Μυλωνόπουλος, Ο Ποινικός Κώδι-
κας ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον, απολογισμός και προοπτική, Ποιν.Λογ. 2002, 5, 
Παρασκευόπουλος, Η επίδραση της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής στο ποινικό δικο-
νομικό δίκαιο, Ποιν.Χρ. ΝΒã, 583, Χαραλαμπάκης, ∆ιαχρονικά και επίκαιρα προβλήματα του 
ποινικού δικαίου, Ποιν.Λογ. 2002, 11, Χαραλαμπάκης, Βασικοί προβληματισμοί ως προς 
την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος από το ποινικό δίκαιο, Ποιν.Χρ. ΝΒã, 97, 
Μπιτζιλέκης, Η ηθική νομιμοποίηση του ποινικού δικαίου, Ποιν.Χρ. ΝΓã, 385, Σπινέλλης, 
Ποινικές (;) κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα και διαδικασία επιβολής τους, Ποιν.Χρ. ΝΓã, 97, 
∆ημητράτος, Ποινικό δίκαιο και κράτος δικαίου στη σύγχρονη εποχή, Ποιν.∆ικ. 2004, 598, 
Μυλωνόπουλος, Ποινικό δόγμα και διεθνοποίηση της ποινικής δικαιοσύνης – Πρόοδος ή 
οπισθοδρόμηση; Ποιν.Χρ. Ν∆ã, 865, Ζαχαρής, Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, Ποιν.
Χρ. ΝΕã, 480, Ζαχαριάδης, Αρχή της αναλογικότητας και δίκαιη δίκη, Ποιν.Χρ. ΝΣΤã, 879, 
Κουράκης, Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών 
του Π.Κ., Ποιν.Λογ. 2006, 3, Μαγκάκης, Σκέψεις για τον σύγχρονο κοινωνικό ρόλο του Ποι-
νικού ∆ικαίου, Ποιν.Χρ. ΝΣΤã, 481, Τζαννετής, Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογι-
κότητας σε διεθνή κείμενα. Το παράδειγμα της ΕΣ∆Α και του καταστατικού του ∆ιεθνούς Ποι-
νικού ∆ικαστηρίου, Ποιν.Χρ. ΝΣΤã, 201, Ανδρουλάκης, «Να σέβονται την αρχή της αναλογι-
κότητας», Ποιν.Χρ. ΝΖã, 865, Γιαννίδης, Η νέα νομιμοποίηση του ποινικού δικαίου και το τέ-
λος της κλασσικής δογματικής, Ποιν.Χρ. ΝΖã, 769, ∆ημητράτος, Αρχή της αναλογικότητας 
και επιβολή ποινικών κυρώσεων στην ελληνική έννομη τάξη, ΝοΒ 2007, 43, Κουράκης, 
Επιμέτρηση της Ποινής και Αντεγκληματική Πολιτική, Ποιν.Χρ. ΝΖã, 289, ∆ημητράτος, Τέχνη 
και Ποινικό ∆ίκαιο, Ποιν∆ικ 2008, 1518, Μαγκάκης, Ο ρόλος του Ποινικού ∆ικαίου στο 
πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου της τεχνολογίας, Ποιν.Χρ. ΝΗã, 769.

Ι. ΕΝΝΟΙΑ

1. Ορισμός
Ποινικό δίκαιο είναι εκείνο το τμήμα του δημοσίου δικαίου, του οποίου οι κανό-

νες προσδιορίζουν τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς που εμφανίζει ιδιάζουσα ηθικοκοινωνική απαξία (έγκλημα), η οποία και γι’ αυ-
τόν τον λόγο τιμωρείται από το νομοθέτη με ειδική κύρωση (ποινή).

Όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια ασχολούμενοι με την ιστορική εξέλι-
ξη του ποινικού δικαίου1, οι απόψεις για τον σκοπό και τις λειτουργίες αυτού ποικίλ-
λουν ανάλογα με την συγκεκριμένη ιστορική φάση που τίθεται προς εξέταση. Τελι-
κά πάντως έχει επικρατήσει σήμερα η άποψη ότι αποστολή του ποινικού δικαίου εί-
ναι η εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης2 και η διασφάλιση της ομαλής συμβιώσεως 

1. Βλ. παρακάτω, κεφάλαιο 2ο.
2. Ή, κατά την γλαφυρή διατύπωση του Χωραφά (Ποιν∆, σελ. 4): με την ύπαρξη του ποινικού 

δικαίου «αποτρέπεται η υπό της ανθρώπινης πείρας επιβεβαιουμένη επιβλαβής κατάστασις της 
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