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23η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Γ Ε Ν Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Π Ο Ι Ν Ι Κ Ω Ν  -   
Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Σ Κ Ο Π Ο Σ  Π Ο Ι Ν Ω Ν  
Π Ε Ρ Ι  Π Ο Ι Ν Ω Ν  
Π Ε Ρ Ι  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  

Π Ο Ι Ν Ι Κ Η  Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  
 

Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 
 

Το σύστηµα της ποινικής µεταχείρισης του Ποινικού µας Κώδικα 
(από το βιβλίο Ποινικού ∆ικαίου του Γ. Α. Μαγκάκη). 

 

Η πρωταρχική κοινωνική λειτουργία του Ποινικού ∆ικαίου συνίσταται, στην 
προστασία που παρέχει, µε τα δραστικά µέσα του, στα έννοµα αγαθά. Το είδος 
και ο τρόπος της χρησιµοποίησης αυτών των µέσων συγκροτεί το «σύστηµα 
ποινικής µεταχείρισης», που προβλέπει ο Ποινικός µας Κώδικας.  
Το σύστηµα εποµένως αυτό καθορίζει το περιεχόµενο και την υφή της 

ποινικής προστασίας, που παρέχεται στα έννοµα αγαθά. Γι� αυτό το λόγο η 
βαθύτερη σύλληψη του περιεχοµένου αυτού προϋποθέτει την ακριβέστερη, 
έστω και συνοπτική, γνώση του συστήµατος ποινικής µεταχείρισης του 
Ποινικού µας Κώδικα.  
Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει δύο µορφές ποινικής κύρωσης, ποινές και 

µέτρα ασφαλείας. Βασική µορφή ποινικής κύρωσης είναι η ποινή. Το µέτρο 
ασφαλείας είναι µορφή ποινικής κύρωσης αναπληρωµατική ή συµπληρωµατική 
της ποινής. Το µέτρο, δηλαδή, ασφαλείας αποτελεί µορφή ποινικής κύρωσης, 
που δεν επιβάλλεται παράλληλα µε την ποινή, αλλά που προβλέπεται πάντα είτε 
για να την αναπληρώσει, εκεί που δεν µπορεί αυτή να επιβληθεί γιατί δε 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της (π.χ. στην περίπτωση ενός παράφρονα 
εγκληµατία) είτε για να την συµπληρώσει, εκεί που αυτό είναι 
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ειδικοπροληπτικά αναγκαίο (π.χ. στην περίπτωση ενός αλκοολικού 
εγκληµατία).  
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής λειτουργίας του Ποινικού ∆ικαίου η 

έννοια της ποινής προσδιορίζεται ως εξής:  
Ποινή είναι η βλάβη των αγαθών του τιµωρουµένου, δηλαδή κακό που 

απειλείται από το νόµο και που επιβάλλεται από τον ποινικό δικαστή στο 
δράστη ορισµένης πράξης, ως εκδήλωση ιδιαίτερης αποδοκιµασίας του, από την 
έννοµη τάξη.  
Μέτρα ασφαλείας είναι εκείνη η κύρωση, που δε συνιστά όπως η ποινή 

κακό, για να εκδηλώσει την αποδοκιµασία της έννοµης τάξης προς το δράστη, 
αλλά που αποτελεί µέσο πρακτικής απλώς προστασίας της κοινωνίας από τον 
κίνδυνο που δηµιουργεί η προσωπικότητα ορισµένου δράστη. Με το µέτρο 
ασφαλείας επιδιώκεται δηλαδή αποκλειστικά η ειδική πρόληψη.  
Ολοκλήρωση του συστήµατος ποινικής µεταχείρισης συνιστά η διάταξη του 

άρθρου 79 Π.Κ. για τη δικαστική επιµέτρηση της ποινής. Η διάταξη αυτή 
αποδίδει µε σαφή τρόπο τις κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να διέπουν 
ολόκληρο το σύστηµα ποινικής µεταχείρισης κατά τον Ποινικό Κώδικα.  
Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, για την επιµέτρηση της ποινής µέσα στα όρια 

που διαγράφει ο νόµος, το δικαστήριο πρέπει να σταθµίζει τόσο την 
αντικειµενική και υποκειµενική βαρύτητα του συγκεκριµένου εγκλήµατος, όσο 
και την προσωπικότητα του δράστη. Έτσι και µε τη διάταξή του για την 
επιµέτρηση της ποινής, ο Ποινικός µας Κώδικας συνθέτει αρµονικά την 
κατεύθυνση του «Ποινικού ∆ικαίου εγκληµατικής πράξης» µε εκείνη του 
«Ποινικού ∆ικαίου επικίνδυνης προσωπικότητας».  
 
 

� Εργασία για το σπίτι  

 
♦ Να καθορίσετε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει η ποινική νοµοθεσία 
σήµερα την συµπεριφορά του δράστη.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος» 
 
Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες.  

1. Γενικός σκοπός επιβολής των ποινικών κυρώσεων είναι η 
πάλη κατά της εγκληµατικότητας.  

 

Σ Λ 

2. Παλαιότερα η ποινή εθεωρείτο σαν εκδίκηση, 
θεµελιωµένη στην αρχή της ανταπόδοσης.  

 
Σ Λ 

3. Οι θετικιστές πρότειναν «µέτρα ασφαλείας», επειδή 
θεώρησαν ότι η ποινή είναι αδύναµη να καταπολεµήσει το 
έγκληµα.  

 
 
Σ Λ 

4. Τα µέτρα ασφαλείας, που πρότειναν οι θετικιστές, 
προβλέπουν την τιµωρία του ενόχου και την επιβολή 
αυστηρότερων ποινών.  

 
 

Σ Λ 
5. Πρέπει να επιβάλλονται οι ίδιες ποινές σε όλα τα άτοµα 
που διαπράττουν τα ίδια εγκλήµατα.  

 

Σ Λ 

6. Η ποινική νοµοθεσία είναι η υλοποίηση των αναγκών της 
κοινωνικής άµυνας, σε συνδυασµό µε τις αρχές της 
δικαιοσύνης.  

 
 
Σ Λ 

7. Η ποινική νοµοθεσία θεωρεί το έγκληµα «ως φυσικό 
προϊόν» και τον εγκληµατία στερηµένο κάθε ηθικής 
ελευθερίας, ανεύθυνο.  

 
 
Σ Λ 

8. Ο νοµοθέτης έχρισε το δικαστή ως το αρµόδιο όργανο για 
την επιβολή κυρώσεων ανάλογων της προσωπικότητας 
του δράστη.  

 
 
Σ Λ 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1.  Οι θετικιστές, επειδή οι παραδοσιακές τιµωρίες δεν επέφεραν τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα, οδηγήθηκαν στην καθιέρωση:  
α) ηθικών και κοινωνικών κανόνων 
β) αυστηρότερων ποινών 
γ) µέτρων ασφαλείας 
δ) ηπιότερων ποινών 
 

2.  Τα µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε τους θετικιστές, αποβλέπουν:  
α) στην αποφυγή υποτροπής του δράστη 
β) στον εντοπισµό και τη θεραπεία των αιτιών που προκάλεσαν το έγκληµα 
γ) στην προσαρµογή του δράστη στο κοινωνικό και νοµικό καθεστώς 
δ) σε όλα τα παραπάνω 
 

3.  Για τη λήψη µέτρων κοινωνικής άµυνας το έγκληµα θεωρείται ότι:  
α)  καθορίζει και επιβάλλει µια συγκεκριµένη ποινή 
β)  είναι µια αποτρόπαιη πράξη 
γ)  αξιολογείται σε σχέση µε τον εγκληµατία άνθρωπο και όχι όπως 
αντικειµενικοποιείται στην πράξη 

δ)  αντιµετωπίζεται µε κυρώσεις, για την προστασία της κοινωνίας 
 

4.  Εξατοµίκευση ποινής σηµαίνει:  
α)  επιβολή αυστηρότερων ποινών 
β) προσαρµογή των κυρώσεων στην προσωπικότητα του συγκεκριµένου 
δράστη 

γ)  αποφυγή υποτροπής του δράστη 
δ)  προστασία της κοινωνίας από τους επικίνδυνους εγκληµατίες 
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Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Η βαθύτερη έννοια της δικαιοσύνης, όταν το έγκληµα είναι ίδιο, απαιτεί 
να θεωρήσουµε ότι τα άτοµα µεταξύ τους είναι:  
α) ίσα και επιβάλλονται σ� αυτά ίδιες ποινές 
β) άνισα µε διαφορετικό βαθµό ευθύνης και τους επιβάλλονται 
διαφορετικές ποινές  

Β. Να αιτιολογήσετε σύντοµα την απάντησή σας:  ............................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Οι θετικιστές, επειδή θεωρούν ότι η υπευθυνότητα ταυτίζεται µε την 
ελευθερία του ατόµου, καταδικάζουν:  
α) το άτοµο για την κοινωνική του βλαβερότητα και επικινδυνότητα 
β) το έγκληµα ως πράξη 

Β. Να αιτιολογήσετε σύντοµα την απάντησή σας:  ............................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
3.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Η σχέση της τριάδας «έγκληµα - δράστης - κύρωση» 
επαναπροσδιορίζεται, µε βάση τη θεωρία των θετικιστών περί 
επικινδυνότητας, και προκαλεί:  
α) τη λήψη µέτρων κοινωνικής άµυνας 
β) την επιβολή αυστηρότερων ποινών 

Β. Να αιτιολογήσετε σύντοµα την απάντησή σας:  ............................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1.  Από τις νοµικές εγκληµατολογικές επιστήµες άλλες προσεγγίζουν το 
φαινόµενο έγκληµα από �������  σκοπιά και άλλες από 
�������  σκοπιά.  

2.  Οι θετικιστές για την αξιολόγηση του εγκλήµατος µεταστρέφουν την ευθύνη 
από την πράξη στον �������  .  

3. Ο Νόµος προβλέπει �������, ο δικαστής εκτιµά προσωπικότητες 
και αυτό στη γλώσσα των νοµικών ονοµάστηκε ������� .  

 
 

Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
 
Να απαντήσετε συνοπτικά στην παρακάτω ερώτηση.  

• Ποιες επιστήµες ονοµάζονται ποινικές - εγκληµατολογικές;  
 
 

Ερώτηση ανάπτυξης 

Να αναπτύξετε το παρακάτω θέµα.  

• Η εξατοµίκευση της ποινής. Έννοια και παράγοντες που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Παράδειγµα Ολιγόλεπτου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αφορά την 23η διδακτική ενότητα 
 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................................................  
ΤΑΞΗ: .....................................ΤΜΗΜΑ: ..................................................................  
ΜΑΘΗΜΑ: ..................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .........................................................................................................  

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή 
λανθασµένες βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για τις 
σωστές και Λ για τις λανθασµένες).  

 
Μονάδες 5 

1. Γενικός σκοπός επιβολής των ποινικών 
κυρώσεων είναι η πάλη κατά της 
εγκληµατικότητας.  

 
Σ Λ 

2. Τα µέτρα ασφαλείας, που πρότειναν οι 
θετικιστές, αποβλέπουν στην τιµωρία του 
ενόχου και την επιβολή αυστηρότερων ποινών. 

 
 
Σ Λ 

3. Πρέπει να επιβάλλονται ίδιες ποινές σε όλα τα 
άτοµα που διαπράττουν τα ίδια εγκλήµατα.  

 
Σ Λ 

4. Η ποινική νοµοθεσία είναι η υλοποίηση των 
αναγκών της κοινωνικής άµυνας, σε 
συνδυασµό µε τις αρχές της δικαιοσύνης.  

 
 
Σ Λ 

5. Ο νοµοθέτης έχρισε το δικαστή ως το αρµόδιο 
όργανο, για την επιβολή κυρώσεων στο 
δράστη, ανάλογων της προσωπικότητάς του.  

 
 
Σ Λ 

 



 

 157

 

ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

• Οι θετικιστές, επειδή οι παραδοσιακές τιµωρίες δεν 
επέφεραν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, οδηγήθηκαν 
στην καθιέρωση:  
α) ηθικών και κοινωνικών κανόνων 
β) αυστηρότερων ποινών 
γ) µέτρων ασφαλείας 
δ) ηπιότερων ποινών 

 
 
 

Μονάδες 2 
 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
1. Από τις νοµικές εγκληµατολογικές επιστήµες άλλες 
προσεγγίζουν το φαινόµενο έγκληµα από �������  
σκοπιά και άλλες από �������  σκοπιά.  

2. Ο Νόµος προβλέπει �������, ο δικαστής εκτιµά 
������� και αυτό στη γλώσσα των νοµικών 
ονοµάστηκε εξατοµίκευση.  

 
 

 
Μονάδες 2 

 

 
Μονάδες 2 
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ΘΕΜΑ 4ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 Για να απονεµηθεί δικαιοσύνη, όταν το έγκληµα είναι το 
ίδιο, θεωρούµε ότι τα άτοµα µεταξύ τους είναι:  
α) ίσα και επιβάλλονται σ� αυτά ίδιες ποινές 
β) άνισα µε διαφορετικό βαθµό ευθύνης και τους 
επιβάλλονται διαφορετικές ποινές  

 

Β. Να αιτιολογήσετε σύντοµα την απάντησή σας: ........................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

 
 
 
 
 
 

Μονάδες 4 
 
 
 
 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση. 

• Τι καλείται εξατοµίκευση της ποινής;  

 

 
 
 

Μονάδες 5 
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