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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗ 
H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ. NULLUM 
CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
Ο νοµοθετικός ορισµός του εγκλήµατος 
Η διερεύνηση των στοιχείων του εγκλήµατος από τον εφαρµοστή 
H ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
H έννοια της πράξης 
Ειδικά ζητήµατα 
Η παράλειψη ως µορφή συµπεριφοράς 
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
Η έννοια της ειδικής υπόστασης  
Η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος 
Περιγραφικά και αξιολογικά στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης 
Οι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου 
ΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 
Με βάση την απειλούµενη ποινή στο νόµο 
Με βάση τη διαµόρφωση της αντικειµενικής υπόστασης 
Με βάση την υπαιτιότητα 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΙΤΙΩ∆ΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙKΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜEΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ 
Ο αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος ως στοιχείο της αντικειµενικής  
υπόστασης 
Ο αντικειµενικός καταλογισµός του αποτελέσµατος ως πρόσθετο  
στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης  
Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 
Η έννοια της υποκειµενικής υπόστασης 
Τα υποκειµενικά στοιχεία του αδίκου 
Είναι ο δόλος (γενικό υποκειµενικό) στοιχείο του αδίκου; 
Η υπαιτιότητα στον ποινικό µας κώδικα 
∆ΟΛΟΣ 
Έννοια και αντικείµενο του δόλου 
Η ρύθµιση του ποινικού µας κώδικα 
Η διάκριση του ενδεχόµενου δόλου από την εν συνειδήσει αµέλεια .........  
H γνώση «στο περιθώριο της συνείδησης»  
Περιγραφικά και αξιολογικά στοιχεία ως αντικείµενο του δόλου ..............  
∆όλος και συνείδηση του αδίκου 
Η πραγµατική πλάνη 
   



 
H AMEΛΕΙΑ 
Το εξ αµελείας έγκληµα γενικά 
Η αντικειµενική υπόσταση του εξ αµελείας εγκλήµατος αποτελέσµατος  .  
Η υποκειµενική πλευρά της αµέλειας. Η αµέλεια ως µορφή υπαιτιότητας  
Η αµέλεια ως διαβαθµίσιµη έννοια 
ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
Γενικά χαρακτηριστικά και βασική προβληµατική 
Τα επί µέρους ζητήµατα 
Ο νοµοθετικός λόγος της βαρύτερης τιµώρησης των εκ του αποτελέσµατος  
διακρινοµένων εγκληµάτων 
Τα ζητήµατα συρροής. Πότε στοιχειοθετείται έγκληµα εκ του  
αποτελέσµατος και πότε υπάρχει απλώς αληθής κατ’ιδέα συρροή; 
Τα ζητήµατα συµµετοχής. Στοιχειοθετείται έγκληµα εκ του αποτελέσµατος διακρινόµενο όταν το 
βαρύτερο αποτέλεσµα πραγµατώνεται σε βάρος  
συµµετόχου; 
ΤΑ ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ 
Η ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση ως κεντρικό στοιχείο της αντικειµενικής  
υπόστασης στο µη γνήσιο έγκληµα παραλείψεως 
Η ειδική υπόσταση του εκ προθέσεως µη γνησίου εγκλήµατος  
παραλείψεως  
Η διάκριση ενέργειας και παραλείψεως. Η σύνθετη (πολυσήµαντη)  
συµπεριφορά 
 
 ΤΟ Α∆ΙΚΟ 
 Η νοµική φύση της άρσης του αδίκου 
Τα είδη λόγων άρσης του αδίκου 
Η έννοια του αδίκου ειδικότερα 
Τα θεµέλια του αδίκου: απαξία της συµπεριφοράς και απαξία του  
αποτελέσµατος 
Τα «υποκειµενικά στοιχεία της δικαιολόγησης 
Θεµελιώδεις αρχές των λόγων άρσης του αδίκου 
H Θυµατοδογµατική ως νοµικό ζήτηµα 
Η κοινωνικώς πρόσφορη συµπεριφορά 
Η επιτρεπτή κινδυνώδης δράση  
Η συρροή λόγων άρσης του αδίκου 
 
Η ΠΡΟΣΤΑΓΗ 
Η διάταξη του αρθρ. 21 ΠΚ 
Προσταγή και διεθνή εγκλήµατα 
Ο προβληµατικός χαρακτήρας της ρύθµισης περί προσταγής 
 
Η ΑΜΥΝΑ 
H άµυνα ως λόγος άρσης του αδίκου 
Οι ειδικότερες προϋποθέσεις της άµυνας 
Άµυνα και Αστυνοµία 
Η υπέρβαση των ορίων της άµυνας 
H υπαίτια κατάσταση άµυνας 
Άµυνα σε περίπτωση αµοιβαίας επίθεσης; 
 



Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΑΙΡΕΙ ΤΟ Α∆ΙΚΟ  
Έννοια και δικαιολογική βάση της κατάστασης ανάγκης ως λόγου άρσης  
του αδίκου 
Οι επί µέρους προϋποθέσεις της άρσης του αδίκου λόγω κατάστασης  
ανάγκης  
Υπέρβαση της κατάστασης ανάγκης 
Aµυντική» και «επιθετική» κατάσταση ανάγκης 
Η κατάσταση ανάγκης ως προϊόν βίας (Νötigungsnotstand) 
Η κατάσταση ανάγκης του αρθρ. 285 ΑΚ 
Ποσοτική στάθµιση της ανθρώπινης ζωής και βασανιστήρια  
κατά της τροµοκρατίας; Η διεθνής συζήτηση και οι επιπτώσεις της στην  
ελληνική έννοµη τάξη 
  
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ Α∆ΙΚΟΥ 
Έννοια  
Βασικά χαρακτηριστικά 
  
H ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ 
Έννοια και δικαιολογική βάση 
Oι προϋποθέσεις της συναίνεσης  
Η εικαζόµενη συναίνεση ως λόγος άρσης του αδίκου 
Η συναίνεση του ασθενούς κατά τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας  
Η υποθετική συναίνεση 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ Α∆ΙΚΟΥ 
Η ενάσκηση δικαιώµατος και η εκπλήρωση καθήκοντος ως λόγοι άρσης  
του αδίκου (αρθρ. 20 ΠΚ) 
Οι επί µέρους περιπτώσεις 
Συνταγµατικά δικαιώµατα ως λόγοι άρσης του αδίκου; 
Ειδικοί λόγοι άρσης του αδίκου προβλεπόµενοι από ειδικούς  
ποινικούς νόµους 
Ο σωφρονισµός ανηλίκων ως λ.α.α. 
   

Η ΕΝΟΧΗ  
Η αρχή της ενοχής 
Οι περί ενοχής θεωρίες 
Η έννοια της ενοχής κατά τον ΠΚ 
Eλευθερία της βουλήσεως ή “αυτοέλεγχος”; 
 
H ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ 
Η ικανότητα προς καταλογισµό. Έννοια και πρώτη προβληµατική 
Η νοσηρή διατάραξη των πνευµατικών λειτουργιών  
Η διατάραξη της συνείδησης 
Η ικανότητα προς διάκριση και το αρθρ. 34 ΠΚ 
Η ικανότητα προς συµµόρφωση στο αρθρ. 34 ΠΚ 
Ειδικά ζητήµατα 
Οι ανήλικοι   
Οι κωφάλαλοι 
Η ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό 
Η ελεύθερη στην αιτία της πράξη (actio libera in causa)  



   
Το «πέρασµα στην πράξη» από την πλευρά του ανίκανου προς  
καταλογισµό.  
 
 Η ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΤΟΥ Α∆ΙΚΟΥ 
Έννοια και λειτουργία της συνείδησης του αδίκου στο εννοιολογικό  
οικοδόµηµα του εγκλήµατος  
Μορφές εµφάνισης της πλάνης περί το άδικο 
Η πλάνη περί τις πραγµατικές προϋποθέσεις υπαρκτού λόγου άρσης του  
αδίκου  
Ειδικά ζητήµατα 
Πότε η πλάνη περί το άδικο είναι συγγνωστή;  
   
Η ΒΟΥΛΗΤΙΚΗ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
H δυνατότητα του δράστη να πράξει διαφορετικά ως γενικό  
προαπαιτούµενο της ενοχής 
Η κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισµό 
Η υπέρβαση των ορίων της νοµιζόµενης άµυνας και της νοµιζόµενης  
κατάστασης ανάγκης  
Η αδυναµία συµµόρφωσης στα εξ αµελείας εγκλήµατα 
Αποκλεισµός του καταλογισµού πέραν του θετικού δικαίου 
  

   
Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ 
Γενικά 
Η απρόσφορη απόπειρα 
Πεπερασµένη και µη πεπερασµένη απόπειρα 
Ειδικά ζητήµατα απόπειρας 
Η υπαναχώρηση από την απόπειρα 
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
 Εισαγωγή 
 Η διάκριση της αυτουργίας από τη συµµετοχή υπό στενή έννοια 
.Ο λόγος της τιµώρησης της συµµετοχής υπό στενή έννοια 
 Ο παρακoλουθηµατικός χαρακτήρας της συµµετοχικής δράσης 
 Συµµετοχή σε µη δόλια πράξη 
 Η επικουρικότητα των διατάξεων για την συµµετοχή υπό στενή έννοια 
 
Η ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ 
Η έννοια της συναυτουργίας κατά τον ΠΚ 
Συναπόφαση και συνεκτέλεση 
Ειδικά ζητήµατα συναυτουργίας 
Απόπειρα κατά συναυτουργία 
Υπαναχώρηση επί συναυτουργίας 
Συναυτουργία εξ αµελείας; 
 
Η ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ 
Έννοια και στοιχεία 
Η αντικειµενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας 
Η υποκειµενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας 



Η υπέρβαση της απόφασης από τον φυσικό αυτουργό 
Ηθική αυτουργία µε παράλειψη 
Η πολυπρόσωπη ηθική αυτουργία 
Ηθική αυτουργία σε συνέργεια 
Ο agent provocateur 
 
Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
Τα χαρακτηριστικά της συνέργειας 
Η άµεση συνέργεια 
Η απλή συνέργεια 
Συνέργεια µε παράλειψη 
Η υποκειµενική υπόσταση της συνέργειας 
Η ποινική κύρωση της συνέργειας 
Η παραγραφή της απλής συνέργειας 
Οι αξιολογικά ουδέτερες πράξεις συµµετοχής 
Η διάκριση αυτουργίας-συνέργειας 
 
Η ΕΜΜΕΣΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ 
Έννοια και λειτουργία 
Πότε στοιχειοθετείται έµµεση αυτουργία 
Ειδικά ζητήµατα 
Η απόπειρα κατά έµµεση αυτουργία 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
 


