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ΕΓΚΛΗΜΑ  

Ετυμολογία: [<αρχ. ἔγκλημα < ἐγκαλῶ < ἐν + 
καλῶ] 

     Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή 
στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το 
νόμο" (ΠΚ 14) 
 



ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 Όταν τα άτομα ή οι ομάδες δεν ζουν σύμφωνα με τους 
κανόνες, σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα 

συμπεριφοράς που επιβάλλει η κοινωνία. 

 
 



ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

 Ως παραβατική χαρακτηρίζεται η 
συμπεριφορά που παρεκκλίνει από τους 
κοινωνικούς κανόνες και δημιουργεί 
προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο. Η 
παραβατική συμπεριφορά έχει τις ρίζες της 
στην «αποκλίνουσα συμπεριφορά». 
 
 
 



                        ΠΤΑΙΣΜΑ  

   Έγκλημα  για το οποίο ο νόμος προβλέπει 
ως ποινή την κράτηση ή την επιβολή 
προστίμου. Η διάρκεια της κράτησης 
κυμαίνεται από μία ημέρα ως ένα μήνα. 
 



                  ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ   

    Είναι το έγκλημα εκείνο που τιμωρείται 
από το νόμο με φυλάκιση έως πέντε ετών. 
Τα πλημμελήματα εκδικάζονται ενώπιον 
του Πλημμελειοδικείου.  
 



                        ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ 
 

   Είναι το έγκλημα εκείνο που τιμωρείται από 
το νόμο με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 
πέντε ετών.  

   Τα κακουργήματα δικάζονται από το Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο ή από το Τριμελές 
Εφετείο και από το Πενταμελές Εφετείο. 

 



            ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ  
  

  
  Ποινή – Ηθική : Η ηθική διαπνέει το πνεύμα 

όλων των νόμων και νομοθεσιών για την 
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος  

  Δίκαιο-Ηθική: δεν συμπίπτουν πάντα !        
  (πχ, μπορεί μια νόμιμη πράξη να αποδοκιμάζεται 

ηθικά   και μια άλλη,  παράνομη πράξη να 
επιδοκιμάζεται ηθικά)  

  



ΠΟΙΝΗ  
 

 Μπορεί να εννοείται 
 μια απλή υπόδειξη, μια παρατήρηση 
σε σκληρό τόνο, η χειροδικία, ο περιορισμός, η  
στέρηση δικαιώματος, το χρηματικό πρόστιμο 
και η φυλάκιση.  

 
 
 
 
Σκοπός της ποινής: ο σωφρονισμός κι ο  
παραδειγματισμός. 

 



   ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ: 
   α)ποινές στερητικές της ελευθερίας 

(δηλαδή εγκλεισμός του ενόχου σε 
δημόσιο σωφρονιστικό κατάστημα), 
 β)ποινές χρηματικές. 

 



ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ 

    Γίνεται εξατομίκευση της ποινής. Για την 
επιμέτρηση της ποινής το Δικαστήριο λαμβάνει 
υπόψη :  

 α) τη βαρύτητα του εγκλήματος    
 β) την προσωπικότητα του δράστη 



ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

   Αναγνώριση στον κατηγορούμενο ελαφρυντικών: 
1) προτέρου εντίμου βίου                           

   2)  «μη ταπεινών  αιτίων»  
   3) ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος 
   4) ειλικρινούς μεταμελείας   
   5) μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.  



ΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

   Η ποινή αυξάνεται πάνω από το προβλεπόμενο 
από το νόμο πλαίσιο στους υπότροπους και καθ’ 
έξη ή κατ’ επάγγελμα εγκληματίες. 

 



Ευχαριστούμε 
πολύ για την 
προσοχή σας!!! 
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