Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε ερευνητικό σεμινάριο με θέμα

Κοινοδικαιική και ηπειρωτική ποινική δογματική. Συγκλίσεις και αποκλίσεις.
Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021, 18:00-20:00
Ομιλητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους
Συντονιστής Σεμιναρίου: Λέκτορας Κωνσταντίνος Τσίνας

Περίληψη
Η ποινική δογματική ορίζεται φιλοσοφικά με πολλούς τρόπους. Δικαιοπολιτικά κατανοείται συνήθως ως
φραγμός της αντεγκληματικής πολιτικής αν και πλέον τα πεδία αυτά δεν είναι στεγανά μεταξύ τους. Η
δογματική, παρακολουθώντας και τις εξελίξεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αφορά τόσο τη θεωρία όσο
και την επεξεργασία μοντέλων αντεγκληματικής πολιτικής. Εξακολουθεί όμως να ετερονομείται τόσο ενδοδικαιικά (όπως από την υπερεθνική νομοθέτηση, την ώσμωση παραδόσεων, την ίδια την εφαρμογή του
ποινικού δικαίου) όσο και εξω-δικαιικά (π.χ. από τη διαπολιτισμικότητα ή την επίδραση του λόγου των
δικαιωμάτων). Με την εξέταση και αλλαγών βάθους στη ίδια τη συνολική φιλοσοφία του ποινικού
συστήματος, συνάγεται ότι η ποινική δογματική, αντί να υπηρετεί τις οικονομικές και πολιτικές νομοτέλειες,
μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δικαιωμάτων και να «ανοιχθεί» προς αιτήματα ουσιαστικής
δικαιοσύνης, αποτρέποντας την κυριαρχία ενός «αστυνομικού» λόγου.

Βιογραφία Ομιλητή
Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου (Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου), διδάκτωρ ποινικού δικαίου και θεωρίας δικαίου του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης,
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, στο παρελθόν ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στον Υπουργό της
Δικαιοσύνης, ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη. Συγγραφέας μιας διδακτορικής διατριβής για
το πολιτικό έγκλημα (“Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat”, Peter Lang, Frankfurt am Main,
1991), τριών μονογραφιών θεωρίας και δογματικής ποινικού δικαίου («Η συμμετοχή σε αυτοκτονία [1997],
«Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα» [2003], «Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του
κράτους» [2016]), ενός δίτομου εγχειριδίου κυπριακού ποινικού δικαίου (2015, 2017), μιας μονογραφίας
φιλοσοφίας δικαίου ("Στα Μονοπάτια της Σιγής. Ο Heidegger και το δίκαιο", ΕΥΡΑΣΙΑ [2020]), πληθώρας
συμβολών (περί τις 120) σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις, σχολίων στην ποινική νομολογία
Ελλάδας και Κύπρου και συστηματικής ερμηνείας άρθρων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. Είναι εκδότης
πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου. Συμμετέχει τακτικά
συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων. Πεδία ερευνητικού
ενδιαφέροντος: θεωρίες καταλογισμού, αντεγκληματική πολιτική, διεθνές ποινικό δίκαιο, κριτικές νομικές
σπουδές και ποινικό δίκαιο.

Λεπτομέρειες
Γλώσσα: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.
Συμμετοχή: Είναι απαραίτητο να γίνει ατομική εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο ώστε να είναι δυνατή η
σύνδεση στο Zooom meeting του σεμιναρίου.
Για τυχόν απορίες σχετικά με τη σειρά σεμιναρίων παρακαλώ επικοινωνήστε με τη συντονίστρια των σεμιναρίων,
Λέκτορα Ιωάννα Χατζηγιάννη.

