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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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σε μία συντεταγμένη κοινωνία που σέβεται τα ατομικά δικαιώματα. Ο σκοπός αυτός 
επιτυγχάνεται μέσω της προστασίας των κοινωνικών αγαθών, ή, όπως συνηθίζουμε 
να τα ονομάζουμε στο ποινικό δίκαιο, των «εννόμων αγαθών»3. Ως «έννομο αγαθό» 
νοείται, βέβαια, αντίστροφα, κάθε αξία, ατομική ή κοινωνική, ο σεβασμός της οποί-
ας προκύπτει από την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνικής ζωής και ομα-
λής συμβιώσεως των ατόμων.

Οι κεντρικές έννοιες του ποινικού δικαίου είναι δύο: το έγκλημα ως άρνηση 
(προσβολή) των κοινωνικών (εννόμων) αγαθών και η ποινή ως η άρνηση (ή από-
κρουση) της ανωτέρω αρνήσεως εκ μέρους του κοινωνικού συνόλου. Το έγκλημα 
αποτελεί ένα ιδιάζον παθολογικό κοινωνικό φαινόμενο που συνίσταται σε μία ηθι-
κοκοινωνικά ιδιαίτερα αφόρητη παραβίαση κάποιου από τους βασικούς κανόνες 
ανθρώπινης συμπεριφοράς που συντελούν στη διατήρηση της ομαλής κοινωνικής 
συμβιώσεως, με άμεσες κοινωνικές προεκτάσεις και αποτελέσματα. Έτσι το έγκλη-
μα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως κοινωνιολογική έννοια. Όμως το ποινι-
κό δίκαιο ενδιαφέρει πρωτίστως το έγκλημα ως νομική έννοια, ως μορφή δηλ. συ-
μπεριφοράς την απαγόρευση της οποίας ο νομοθέτης επέλεξε να υποστηρίξει με 
την πρόβλεψη ποινικής κυρώσεως. Έτσι η έννοια του εγκλήματος φαίνεται να συ-
μπροσδιορίζεται από την έννοια της ποινής4, εφόσον η πρόβλεψη της τελευταίας 
προσδίδει στην πρώτη την τυπική της νομιμοποίηση5.

ελλείψεως εξωτερικής τάξεως εν τω κοινωνικώ βίω των ανθρώπων».
3. Για εκτενέστερη ανάπτυξη της κεφαλαιώδους στο ποινικό δίκαιο έννοιας του «εννόμου 

αγαθού» βλ. στη συνέχεια IV, 1.
4. Η ακριβής παράσταση αυτής της «δυαρχίας» των κεντρικών εννοιών του ποινικού δικαίου 

(έγκλημα – ποινή) απασχολεί, βέβαια, ακόμη και σήμερα την επιστήμη. Έτσι δεν είναι τυχαίο το 
ότι μ.ά. ο Ανδρουλάκης (Γεν. Μ. I, σελ. 3 επ.) αναγορεύει τη σχετική έρευνα σε κεντρικό ζήτημα 
του εισαγωγικού του κεφαλαίου. Ο Ανδρουλάκης ξεκινά από τη διαπίστωση (σελ. 4) ότι ενόψει 
της ποικιλίας και της πολυμορφίας των αξιόποινων πράξεων, δηλ. της μεγάλης ανομοιογένειας 
των τυποποιούμενων εγκλημάτων, αυτοτελής σύλληψη του ποινικού δικαίου» αποτελεί η ποινή 
(σελ. 16 επ.), γι’ αυτό και τα όρια τους εγκλήματος προκύπτουν με «αναλογική απαγωγή» από την 
έννοια της ποινής (σελ. 50 επ.). Το εάν υπάρχει όντως ουσιαστική έννοια του εγκλήματος είναι 
ένα ζήτημα, η απάντηση στο οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα την άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής, γι’ 
αυτό και θα του αφιερωθεί στη συνέχεια ιδιαίτερη παράγραφος. Εκείνο όμως που ήδη πρέπει να 
επισημανθεί σε αυτό το σημείο είναι το ότι η παραπάνω διαπίστωση του Ανδρουλάκη ως προς το 
πρωτείο της ποινής απέναντι στην έννοια του εγκλήματος φαίνεται να αναιρείται από τον ίδιο, όταν 
(σελ. 4) διαπιστώνει ότι «…η τυπική έννοια του εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία έγκλημα είναι 
οτιδήποτε τιμωρείται από το νόμο με ποινή, δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει…», διότι αυτό θα 
προϋπέθετε ως αληθεύουσα μια επικίνδυνη και αποκρουστέα παραδοχή, ότι δηλ. ο νομοθέτης 
θα μπορούσε να αναγορεύσει σε έγκλημα οτιδήποτε, απειλώντας κατ’ αυτόν ποινή. Στο πρόβλη-
μα θα επανέλθουμε αργότερα, με αφορμή την ενασχόληση με την έννοια του εννόμου αγαθού.

5. Βλ. και τον ορισμό της έννοιας του εγκλήματος στο άρθρο 14 Π.Κ.: «έγκλημα είναι πράξη 
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Η κοινωνική σπουδαιότητα του ποινικού φαινομένου είναι μοναδική6, εάν αναλο-
γισθεί κανείς την έντονη πανηγυρικότητα και δημοσιότητα των γεγονότων που συν-
δέονται με την ποινική δίκη, αρχής γενομένης από την διαπίστωση του εγκλήμα-
τος, την αποκάλυψη και σύλληψη του δράστη, την προδικασία, την συχνά ιδιαίτερα 
ηλεκτρισμένη διαδικασία στο ακροατήριο, την πανηγυρική έκδοση της αποφάσεως 
αλλά και την εκτέλεση της ποινής σε περίπτωση καταδίκης του δράστη7. Έτσι, το 
εγκληματικό φαινόμενο εμφανίζει μια ιδιαιτερότητα με έντονες κοινωνικές προεκτά-
σεις που όμοιά της δεν βρίσκεται σε κανένα άλλο θεσμό ή φαινόμενο που διέπεται 
από το δίκαιο. Πολύ σωστά τονίζουν λοιπόν ορισμένοι συγγραφείς8 ότι στην κοινω-
νική συνείδηση ο όρος «δίκη» ταυτίζεται ουσιαστικά με την ποινική δίκη, ο όρος «δι-
καστήριο» συσχετίζεται απόλυτα με το ποινικό δικαστήριο κλπ.9.

Η ιδιαιτερότητα του εγκληματικού φαινομένου χάνει στη σύγχρονη εποχή ολο-
ένα και περισσότερο την αξία της με την άκριτη ποινικοποίηση σχεδόν κάθε μορ-
φής παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς στην οποία προβαίνει η Πολιτεία προκειμένου 
να επιτύχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο (κραδαίνοντας τη δαμόκλειο σπά-
θη της ποινικής κυρώσεως) την συμμόρφωση των πολιτών και κυρίως την τήρηση 
εκ μέρους τους υποχρεώσεων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο (φορολογικές 
υποχρεώσεις, εργοδοτικές εισφορές, τήρηση πολεοδομικών κανόνων, τήρηση κα-
νόνων δημόσιας υγείας, κ.λ.π.), λόγω του ότι η δυσλειτουργία των προς τούτο αρ-
μοδίων κρατικών μηχανισμών οδηγεί σε κατά τα άλλα αναποτελεσματική αντιμετώ-
πιση των σχετικών ζητημάτων. Συχνότατο είναι λοιπόν το φαινόμενο να συμπληρώ-

άδικη και καταλογιστή τιμωρούμενη από το νόμο». – Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ στις 
χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης κυριαρχεί ο όρος «ποινικό δίκαιο» (diritto penale, droit pénal, 
Strafrecht), στον αγγλοσαξονικό χώρο κάνουν λόγο για «εγκληματικό δίκαιο» (Criminal Law). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι και το πρώτο ποινικό νομοθέτημα της νεώτερης Ελλάδας έφερε τον τίτλο 
«Απάνθισμα των Εγκληματικών».

6. Χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Χωραφάς (Ποιν∆, σελ. 7) ότι το ποινικό δίκαιο ως εκ της φύ-
σεώς του είναι εκείνο το τμήμα του δικαίου που ευρίσκεται στη στενότερη επαφή με τη λαϊκή ψυχή 
και τη λαϊκή συνείδηση, καθόσον προκαλεί εύλογα το άμεσο ενδιαφέρον κάθε κοινωνού πρώτον, 
διότι το ποινικό δίκαιο αποτελεί όντως το κάτοπτρο των ηθικών, κοινωνικών, θρησκευτικών, πολι-
τικών και οικονομικών κατευθύνσεων του κοινωνικού βίου σε μία δεδομένη χρονική περίοδο και 
πολιτεία και δεύτερο, διότι το ποινικό δίκαιο ασχολείται με το έγκλημα και τον εγκληματία, με την 
σκοτεινή δηλαδή περιοχή του ατομικού και κοινωνικού ανθρωπίνου βίου.

7. Πράγματι, από μια απλή στατιστική ανάλυση της συχνότητας και εντάσεως προβολής των 
ποινικής φύσεως υποθέσεων από τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. σε σύγκριση με όλες τις 
άλλες καταδεικνύει τη συντριπτική υπεροχή του ποινικού δικαίου στο χώρο του κοινωνικού εν-
διαφέροντος.

8. Βλ. λ.χ. Ανδρουλάκη, Γεν. Μ. Ι, σελ. 1 επ.
9. ∆εν είναι τυχαίο το ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν είναι ιδιαίτερα μυημένο 

στα νομικά συγχέει την «αγωγή» με την «μήνυση» χρησιμοποιώντας την δεύτερη αντί της πρώτης.
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νονται διοικητικής φύσεως νομοθετήματα με ποινικές διατάξεις που τιμωρούν τη μη 
τήρηση των κανόνων που αυτά θεσπίζουν. Με τον τρόπο αυτό αμβλύνεται το κύρος 
της ποινικής καταστολής και χάνει η ποινή τον χαρακτήρα της ως «τελευταίο κατα-
φύγιο» της εννόμου τάξεως. Γι’ αυτό το λόγο είναι απολύτως επείγων και αναγκαίος 
ένας εξορθολογισμός του ποινικού οπλοστασίου της πολιτείας με δραστικό περιο-
ρισμό των ποινικών διατάξεων (ιδιαίτερα όσων είναι διάσπαρτες σε ειδικά νομοθε-
τήματα) και η προσήλωση της ποινικής καταστολής μόνο σε μορφές συμπεριφοράς 
που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο10.

2. Θεμελιώδη αξιώματα του ποινικού δικαίου
Το ποινικό δίκαιο διέπεται από δύο θεμελιώδη αξιώματα τα οποία υπαγορεύουν 

και καθορίζουν την δομή και την λειτουργία του αλλά ταυτόχρονα απορρέουν σχε-
δόν αυτονόητα και από την ίδια του την φύση: α) Το αποκλειστικό δικαίωμα της Πο-
λιτείας προς επιβολή ποινών, β) Την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει εγγυή-
σεις κατά την επιβολή των ποινών. 

Ο δημόσιος χαρακτήρας του ποινικού δικαίου και η ταυτόχρονη εγγυητική λει-
τουργία του επηρεάζουν την εικόνα όλου του ποινικού συστήματος τόσο του ουσια-
στικού όσο και του δικονομικού δικαίου.

ΙΙ. ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ

Το δικαίωμα αυτό του κράτους ως αποκλειστικού φορέα του ποινικού κατανα-
γκασμού απορρέει από την αναμφισβήτητη πραγματικότητα της «κυριαρχικά νομο-
θετούσης» πολιτείας και αποτελεί την μόνη δυνατή προϋπόθεση για την πραγμάτω-
ση των επιδιώξεων και των ιδεωδών της ∆ικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής έν-
νομης τάξεως.

Η αρχή, σύμφωνα με την οποία η Πολιτεία, και μόνο αυτή, ενασκεί τον ποινικό 
καταναγκασμό είναι επιστέγασμα μακράς ιστορικής διαδικασίας, που τελεί σε άμε-
ση συνάρτηση με την βαθμιαία εξέλιξη των διαφόρων μορφών της πολιτικής και κοι-
νωνικής οργανώσεως της ανθρωπότητας, αλλά και των αντιλήψεων για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και τη θέση του ατόμου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Όπως αναπτύσσουμε εκτενέστερα, στο κεφάλαιο για την ιστορική εξέλιξη του 
ποινικού δικαίου, σε πρωτόγονες κοινωνίες η αντίδραση του ατόμου στις προσβο-
λές που του επιφέρονταν επαφίετο στον ίδιο τον προσβαλλόμενο ή στην οικογένειά 
του. Η ποινική «κύρωση» είχε εδώ κατά κανόνα καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα 
(π.χ. φόνος αντί φόνου), σε μερικές όμως περιπτώσεις σκόπευε και στην επανόρ-
θωση της ζημίας που προξένησε η πράξη (π.χ. κλοπή αντικειμένων από την περι-

10. Βλ. σχετικά και παρακάτω ΙΙΙ, 1.



10

Μέρος 1ο: Εισαγωγή

ουσία του δράστη προς αντικατάσταση εκείνων που ο ίδιος είχε παράνομα αφαιρέ-
σει από την περιουσία του θύματος). Όταν η κοινωνία αποκτά υποτυπώδη, έστω, 
κρατική υπόσταση, τιμωρούνται πλέον από αυτήν οι πράξεις που την προσβάλλουν 
άμεσα. Η τιμώρηση των υπολοίπων εγκλημάτων («ύβρεις») παραμένει στην ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία. 

Όταν, αργότερα, η ζωή προσανατολίζεται προς συγκεκριμένες μορφές κοινωνι-
κών επιδιώξεων και προσλαμβάνει, έστω και υποτυπώδη, κρατική υπόσταση, μόνο 
τα αδικήματα που προσβάλλουν άμεσα την ολότητα, όπως λ.χ. η προδοσία σε και-
ρό πολέμου, τιμωρούνται στο όνομά της, ενώ όλες οι άλλες δυνατές μορφές ποι-
νικής αδικοπραγίας θεωρούνται «ύβρεις» που προσβάλλουν μόνο ορισμένα πρό-
σωπα, με συνέπεια οι δράστες τους να εκτίθενται μόνο στην αντεκδίκηση των προ-
σβαλλομένων. Εν τούτοις και στις περιπτώσεις αυτές το ποινικό αδίκημα, όσο και αν 
δεν παρουσιάζει εκείνη την εποχή ενδιαφέρον για την ολότητα, έχει έμμεση σημα-
σία γι’ αυτή που εκδηλώνεται με την καθιέρωση ορισμένων γενικότερης μορφής δι-
αδικαστικών προϋποθέσεων οι οποίες διέπουν την επιβολή της ιδιωτική ποινής, ιδι-
αίτερα όταν αυτή επιβάλλεται εκ μέρους του γένους ή της φατρίας, στην οποία ανή-
κει ο προσβληθείς. Πράγματι, στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις το έγκλημα, χωρίς 
ακόμη να αποβάλλει τον χαρακτήρα της ιδιωτικής διαφοράς μεταξύ ατόμων ή οικο-
γενειών, αρχίζει να προσελκύει το δημόσιο ενδιαφέρον, τόσο σχετικά με τις μορ-
φές και την έκταση των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται στην κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση, όσο, κυρίως, ως προς την γενική παραδοχή του δικαιώματος του προ-
σβληθέντος να τιμωρήσει αυτόν που τον αδίκησε11.

Στο σημείο αυτό διαπιστώνουμε την κρίσιμη καμπή στην διαδρομή της ιστορικής 
εξελίξεως της αντεγκληματικής κυρώσεως από τον χώρο της ιδιωτικής στο χώρο 
της δημοσίας ποινής. Με την ελάττωση της δυναμικής ισχύος των γενών, των οικο-
γενειών που συνδέονται με το ίδιο αίμα, δηλαδή, και την παράλληλη συγκέντρω-
ση της πολιτειακής εξουσίας στα χέρια ενός κυρίαρχου, δημιουργούνται για πρώτη 
φορά οι απαραίτητες πολιτειακές προϋποθέσεις, χάρη στις οποίες η ιδιωτική αδικο-
πραγία μεταβάλλεται σε ποινικό αδίκημα το οποίο ενδιαφέρει αποκλειστικά την πο-
λιτειακή υπόσταση του συνόλου.

Η διαμόρφωση κεντρικής πολιτειακής εξουσίας, ως της απαραίτητης πολιτικής 
προϋποθέσεως για την καθιέρωση του δημοσίου χαρακτήρα της απονομής της ποι-
νικής δικαιοσύνης, συμβαδίζει παράλληλα με την διαμόρφωση της κοινωνικής συ-
νειδήσεως ως προς την καθολικότητα του κινδύνου ο οποίος πηγάζει από το έγκλη-

11. Λείψανο της αρχαιότατης αυτής μορφής απονομής ποινικής δικαιοσύνης είναι η γνωστή 
«βεντέτα», ενώ συγγενέστερη προς την μορφή δημόσιας ποινής είναι μία ορισμένη παραλλαγή 
της, η οποία προέρχεται από την οργή και την εκδίκηση του όχλου και μοιάζει με ό,τι στην περί-
οδο του μεσοπολέμου ονομάζαμε νόμο του Lynch. 
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μα και την γενικότερη ωφέλεια την οποία επιφέρει η καταπολέμησή του12. Ειδικό-
τερα η διαμόρφωση αυτή συντρέχει με την παράλληλη υποχώρηση της μεταφυσι-
κής περί του εγκλήματος αντιλήψεως, ως πράξεως η οποία στρέφεται κατά της θεί-
ας υποστάσεως της εννόμου τάξεως των ανθρώπων. Η αντίληψη αυτή έχει την ρίζα 
της στην θεώρηση του αδικήματος ως ύβρεως θείας εντολής και της ποινής ως εκ-
φράσεως της ιεράς οργής του συνόλου για την ύβρη αυτή και θεωρεί ως εκ τούτου 
ότι οι θεμελιώδεις νομικοί κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την κοινωνική συμβίωση εί-
ναι «θεία κελεύσματα». Γι’ αυτό τον λόγο κάθε συμπεριφορά που στρέφεται εναντί-
ον των κανόνων αυτών θεωρείται ύβρις της υπερφυσικής δυνάμεως η οποία τους 
θέσπισε, οπότε και προκύπτει για το σύνολο η ανάγκη του εξιλασμού της με την τι-
μώρηση του εγκληματία, ο οποίος τόλμησε να προβεί στην ύβρη αυτή και να απει-
λήσει έτσι με την μήνι των θεών την κοινωνική και πολιτειακή ειρήνη.

Η επίδραση του θρησκευτικού στοιχείου στο ποινικό δίκαιο και ειδικότερα η 
προβολή των πρωτόγονων θρησκευτικών παραστάσεων, ως αρχετύπων της δια-
μορφώσεως τόσο της έννοιας όσο και των μεθόδων επιβολής της ποινής, έχει ανυ-
πολόγιστη σημασία για την διάπλαση των βασικών εννοιών της ποινικής επιστήμης. 
Από την άποψη αυτή δύναται κανείς να ισχυρισθεί χωρίς ιδιαίτερο δισταγμό, ότι ο 
θρησκευτικός παράγων αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της εσώτερης ιστορίας του 
ποινικού δικαίου και ότι οι απώτεροι θρησκευτικού μύθοι της ανθρωπότητας συνι-
στούν και την δική του μυθολογία13.

Στη σημερινή εποχή έχει πλέον υποχωρήσει σημαντικά η μεταφυσική αυτή αντίληψη. 
Ανεξάρτητα από θρησκευτικά βιώματα, η ίδια η ανάγκη ομαλής κοινωνικής συμβιώσεως 
καθιστά λογικά εμφανή και αυταπόδεικτη τη χρησιμότητα των διαφόρων μορφών του ποι-
νικού καταναγκασμού, μέσω των οποίων επιδιώκεται η εμπέδωση της κοινωνικής αξίας 
των κανόνων του δικαίου και το απαραίτητο της τηρήσεως αυτών από τους πολίτες14. Βέ-
βαια, πάντοτε θα επιζεί μία θρησκευτική – μεταφυσική απόχρωση του ποινικού κατανα-
γκασμού, κατά το μέτρο που στο υποσυνείδητο των ατόμων η τήρηση των κανόνων δικαί-
ου δεν εμφανίζεται μόνο ως κοινωνική αλλά και ως ηθική αναγκαιότητα15. 

12. Ανάλογα με το κείμενο και ο Μαγκάκης, σελ. 23: «… η δυνατότητα και ικανότητα της 
κοινωνίας να τιμωρεί αποτελεί μία από τις πρώτες και πιο βασικές εκδηλώσεις της κοινωνίας που 
αρχίζει να οργανώνεται σε εξουσία, και που με αυτόν τον τρόπο από την μία μεριά αμύνεται σε 
πράξεις διαλυτικές της συνοχής της, και από την άλλη επιβεβαιώνεται».

13. Βλ. σχετικά επί του όλου θέματος το ενδιαφέρον κεφάλαιο με τίτλο «Sakrale Urformen 
der Strafe», στο κλασικό βιβλίο του H. v. Hentig, Die Strafe, 1932.

14. Αυτό το νόημα προσδίδουν, άλλωστε, στον ποινικό καταναγκασμό και οι σύγχρονες περί 
ποινής θεωρίες, χαρακτηρίζοντας την ποινή ως έμπρακτη δήλωση της αναγκαιότητας να τηρηθεί 
ο κανόνας δικαίου τον οποίο προσέβαλε η συγκεκριμένη πράξη (βλ. σχετικά Jakobs, ΑΤ, σελ. 
3). Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο περί ποινής.

15. Ανάλογη με το κείμενο και η διαπίστωση του Ανδρουλάκη (ΓενΜ Ι, σελ. 56), σύμφωνα 
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Η αλληλεπίδραση μεταξύ ηθικών αντιλήψεων και ρεαλιστικής προσαρμογής 
προς τα κοινωνικά δεδομένα και, κατ’ επέκταση, προς τους κανόνες δικαίου, δεν 
αποτελεί βέβαια άμεσα πρόβλημα του ποινικού δικαίου, αλλά και πολλών εξωνο-
μικών επιστημών, όπως η ηθική, η κοινωνιολογία κλπ. Από την άλλη πλευρά όμως 
το ποινικό δίκαιο είναι ο κλάδος του δικαίου, όπου η αφηρημένη αυτή προβλημα-
τική αποκτά κατ’ εξοχήν συγκεκριμένη μορφή υπό τον τύπο ερωτημάτων, από την 
απάντηση των οποίων εξαρτώνται πολλές επί μέρους διαρθρωτικές ρυθμίσεις του 
ποινικού νόμου. Ας αναφερθούν εδώ ως ειδικά παραδείγματα: η «ενοχή», ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση του ποινικού καταλογισμού, όπως επίσης και τα προβλήμα-
τα του «κοινωνικά πρόσφορου» της συμπεριφοράς της «συγκρούσεως καθηκόντων» 
και των λεγόμενων «εγκληματιών συνειδήσεως».

ΙΙΙ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ

Εφόσον για τους λόγους που εκθέσαμε στα προηγούμενα η Πολιτεία, η επίση-
μα δηλ. οργανωμένη μορφή του κοινωνικού συνόλου, έχει το αποκλειστικό δικαίω-
μα να ανάγει μία συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς σε αξιόποινη πράξη και να την 
τιμωρεί, στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος, είναι αντίστοιχα υποχρεωμένη να 
παρέχει ανάλογες εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις αυτές έχουν διπλή λειτουργία: ανάγο-
νται δηλ. πρώτον στην διαδικασία επιλογής των προσβολών ορισμένων ηθικών, κοι-
νωνικών ή δικαιικών κανόνων οι οποίοι πρέπει να επισύρουν ποινή (προϋποθέσεις 
ποινικοποιήσεως) και δεύτερον στην διαδικασία επιβολής της προβλεπομένης ποι-
νής στην συγκεκριμένη περίπτωση (προϋποθέσεις τιμωρήσεως). Η διττή αυτή υπο-
χρέωση της πολιτείας να παρέχει εγγυήσεις κατά την ποινικοποίηση και την τιμώρη-
ση δεν ήταν πάντοτε στο παρελθόν τόσο αυτονόητη όσο είναι σήμερα, εδραιώθηκε 
δε κυρίως μετά τον διαφωτισμό και τα φιλελεύθερα ιδεοπολιτικά ρεύματα του 19ου 
αιώνα και ιδιαίτερα από την αναντίρρητη, σήμερα, διαπίστωση, ότι η πολιτεία δεν 
αντλεί το κύρος της υπάρξεώς της από κάποια υπέρτατη ή υπεράνθρωπη αρχή, αλ-
λά από το ίδιο το κοινωνικό σύνολο και από τα άτομα που το αποτελούν.

Πυρήνα της υποχρεώσεως της εγγυήσεως της πολιτείας κατά την διαδικασία 
επιλογής των διαφόρων μορφών αξιόποινης συμπεριφοράς αποτελεί το δημοκρα-
τικό πολίτευμα και η κοινοβουλευτική εξουσία, υπό την έννοια ότι η ποινικοποίηση 
μιας μορφής συμπεριφοράς είναι δυνατή μόνο κατά τους συνταγματικά προβλεπό-
μενους τρόπους. Το γεγονός αυτό επισύρει μία περαιτέρω σημαντική συνέπεια: δε-
δομένου ότι οι κυρώσεις του ποινικού δικαίου έχουν, σε σχέση με τις διοικητικές ή 
αστικές συνέπειες, ιδιαίτερο βάρος, με αποτέλεσμα η ποινική κύρωση να αποτελεί 

με την οποία «ο ηθικός τόνος είναι εγγενής στην ποινική λειτουργία της πολιτείας, η οποία κινείται 
και διεκπεραιούται εντός του ηθικού κλίματος της αντιστοίχου κοινωνίας».
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το έσχατο μέσο («ultima ratio») της αντιδράσεως του συνόλου απέναντι σε μια αντι-
κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου, υποχρέωση και αποστολή της πολιτείας είναι 
να προβαίνει σε αυστηρή επιλογή των μορφών συμπεριφοράς που επιβάλλεται να 
ποινικοποιηθούν. Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη αναγωγή οποιασδήποτε «αποκλί-
νουσας» συμπεριφοράς σε ποινικό αδίκημα, όχι μόνο θα αφαιρούσε από το ποινικό 
δίκαιο την σε δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αρχές εδραιούμενη βάση του, αλλά 
και θα οδηγούσε στην άμβλυνση του συναισθήματος των πολιτών για την αναγκαιό-
τητα της συμμορφώσεώς του προς τους κανόνες του και σε απίσχναση του ειδικού 
βάρους που χαρακτηρίζει την απειλή και την επιβολή της ποινής. Για αυτήν την αξι-
ολογική λειτουργία του ποινικού δικαίου θα γίνει ειδικότερα λόγος κατωτέρω.

Εξίσου σημαντική είναι και η εγγύηση την οποία παρέχει η Πολιτεία όσον αφορά 
την σαφή και αναντίρρητη διαπίστωση του αξιοποίνου και την επιβολή ποινής στην 
συγκεκριμένη περίπτωση. Σε αντίθεση με άλλους κλάδους του δικαίου, όπου τυ-
χόν κενά ή ελλιπείς ρυθμίσεις μπορούν και πρέπει να καλύπτονται με βάση γενικό-
τερους κανόνες, απορρέοντες από την ιδέα και τις αρχές του δικαίου, οι προϋποθέ-
σεις εφαρμογής των ποινικών διατάξεων έχουν αποκλειστική μορφή, απαγορεύεται 
δε η κατ’ αναλογία πλήρωση τυχόν κενών του νόμου16. Ο αυτοπεριορισμός αυτός 
της πολιτείας – στον οποίο αφιερώνεται, στη συνέχεια, ειδική παράγραφος – κατέ-
χει την κεντρικότερη θέση στο όλο σύστημα της επιστήμης του σύγχρονου ποινικού 
δικαίου και αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 1 του Ποινικού μας Κώδικα, ο οποίος σε 
αυτό το σημείο πραγματώνει την πολιτειακή υποχρέωση του επακριβούς προσδιορι-
σμού των γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών των αξιοποίνων πράξεων, μία υπο-
χρέωση που εκφράζεται ρητά και στο άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος.

ΙV. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1.  Η αξιολογική λειτουργία του ποινικού δικαίου – «έννομο αγαθό» και «ουσιαστι-
κή» έννοια του εγκλήματος

Α. Ουσιαστική έννοια του εγκλήματος

Πρωταρχική λειτουργία του δικαίου καθόλου και επομένως και του ποινικού δι-
καίου είναι εκείνη, με την οποία ο αξιολογικός κανόνας χαρακτηρίζει μια πράξη ως 
στρεφόμενη κατά της κοινωνικής ολότητας και επομένως ως αποδοκιμαζόμενη από 
τις αρχές του δικαίου που την συγκροτούν. Γι’ αυτόν τον λόγο και η απαρίθμηση των 
αξιοποίνων πράξεων από τον ποινικό νόμο εκφράζει κατά πρώτο και κύριο λόγο την 
εξ αντικειμένου αρνητική αξιολόγησή τους από τον ποινικό δίκαιο και στην συνέχεια 

16. Πρβλ. εν τούτος Ι. Γεωργάκη, Απαγόρευσις αναλογίας, 1938.
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