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27η ∆ιδακτική Ενότητα 
 

 

∆
Ι
Α
∆
Ι
Κ
Α
Σ
Ι
Α

 
 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΗΣ  (είναι 4)

1
ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η προδικασία αρχίζει µε την ποινική δίωξη
που ασκεί ο εισαγγελέας.

Ο εισαγγελέας δίνει παραγγελία:
1)  είτε για ανάκριση (κυρίως στα κακουργήµατα)
2)  είτε για προανάκριση (στα περισσότερα εγκλήµατα)
3) είτε για απευθείας κλήση στο ακροατήριο
   (κυρίως στα ελαφρά εγκλήµατα)

Ο εισαγγελέας εξετάζει αν η µήνυση ή έγκληση στηρίζονται
στο νόµο.
� Αν κριθούν αβάσιµες τις θέτει στο Αρχείο
� Αν έχει αµφιβολίες παραγγέλνει προκαταρκτική εξέταση
� Αν όµως είναι βάσιµες, τότε:
-  είτε δίνει παραγγελία για απευθείας κλήση στο ακροατήριο
-  είτε δίνει παραγγελία για προανάκριση
-  είτε δίνει παραγγελία για ανάκριση
Η ανάκριση στρέφεται στη συγκέντρωση αποδεικτικού
υλικού και γίνεται από τακτικό δικαστή
Οι σπουδαιότερες ανακριτικές πράξεις είναι: αυτοψία,
εξέταση µαρτύρων, σύλληψη και προσωρινή κράτηση του
κατηγορουµένου

2
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΑΡΧΕΣ
1) Η αρχή της µυστικότητας
2) Η αρχή της έγγραφης
διαδικασίας

Προπαρασκευαστική

Κύρια διαδικασία
ΑΡΧΕΣ

1) Η αρχή της δηµοσιότητας
2) Η αρχή της προφορικότητας
3) Η αρχή της αµεσότητας
4) Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας
5) Η αρχή της κατ� αντιδικία διεξαγωγής της δίκης
6) Η αρχή της κατ� αντιµωλία διεξαγωγής της δίκης
7) Η αρχή της ισότητας των όπλων
8) Η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης
9) Η αρχή της ολόπλευρης διερεύνησης της δίκης

3
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Έφεση Αναίρεση

4
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
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� Εργασία για το σπίτι  

 
Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν µία από τις δύο εργασίες: 

 
♦ Θεµελιώδεις αρχές της προδικασίας είναι η αρχή της µυστικότητας και της 
εγγράφου διαδικασίας. Αντίθετα, στην κύρια διαδικασία εφαρµόζονται οι 
αρχές της δηµοσιότητας και της προφορικότητας.  
α)  Ποιο το περιεχόµενο αυτών των αρχών;  
β) Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την εφαρµογή αντιθέτων αρχών στα δύο αυτά 
στάδια της δίκης;  

 
 

♦ Να βρείτε µια υπόθεση που εκδικάστηκε πρόσφατα ή παλαιότερα σε ποινικό 
δικαστήριο, να καθορίσετε τα πρόσωπα της ποινικής δίκης καθώς και την 
πορεία της, µέχρι την έκδοση της απόφασης.  

 
 

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. Η προδικασία αρχίζει µε την ποινική δίωξη που ασκεί ο 
δικαστικός υπάλληλος.  

 
Σ Λ 

2. Η προδικασία τελειώνει µε την παραποµπή του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο ή µε την απόφαση ότι 
δεν πρέπει να γίνει κατηγορία.  

 
 

Σ Λ 

3. Τα αυτόφωρα εγκλήµατα ακολουθούν την ίδια σειρά 
διαδικασίας µε τα άλλα εγκλήµατα.  

 
Σ Λ 

4. Όταν µια απόφαση των ποινικών δικαστηρίων δεν µπορεί 
να προσβληθεί µε ένδικα µέσα λέγεται τελεσίδικη.  

 
Σ Λ 
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5. Η αρχή της κατ� αντιµωλίαν διεξαγωγής της δίκης 
επιβάλλει την προαιρετική παρουσία των διαδίκων στη 
δίκη.  

 

Σ Λ 

6. Οι αρχές της δηµοσιότητας και της προφορικότητας κατά 
τη διεξαγωγή της δίκης κατοχυρώνουν την εµπιστοσύνη 
των πολιτών, διότι έτσι απονέµεται αµερόληπτα η 
δικαιοσύνη.  

 
 
 

Σ Λ 

7. Η αρχή της ισότητας των όπλων κατοχυρώνει τα ίδια 
δικαιώµατα στους διαδίκους.  

 
Σ Λ 

 
 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 

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

• Ένδικα µέσα ποινικής δικαιοσύνης είναι η:  
α) αίτηση και προσφυγή 
β) έγκληση και ένσταση 
γ) έφεση και αναίρεση 
δ) αγωγή και µήνυση 
 
 

Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Στην προδικασία ο εισαγγελέας δίνει παραγγελία είτε για ������� 
(κυρίως στα κακουργήµατα), είτε για ������� (στα περισσότερα 
εγκλήµατα), είτε για ������� (συνήθως στα ελαφρά εγκλήµατα).  

2. Αν ο εισαγγελέας αµφιβάλλει στο στάδιο της προδικασίας παραγγέλλει 
�������  . Ενώ αν κρίνει αβάσιµες (τη µήνυση ή την έγκληση) τις 
θέτει στο �������  .  

3. Όταν µια απόφαση δεν µπορεί να προσβληθεί µε ένδικα µέσα ονοµάζεται 
������� .  
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Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό - λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες βάζοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ ή Λ). Αιτιολογήστε τις επιλογές σας.  

1. Στην προδικασία εφαρµόζονται οι αρχές της δηµοσιότητας 
και της προφορικότητας. 
.................................................................................................

 
Σ Λ 

2. Τα ένδικα µέσα είναι οι πράξεις µε τις οποίες ζητείται από 
ένα ανώτερο δικαστήριο να ελέγχει την ορθότητα της από-
φασης.  
.................................................................................................

 
 
Σ Λ 

3. Ο κατηγορούµενος στο στάδιο της εκτέλεσης των 
κυρώσεων έχει το δικαίωµα να απολογηθεί.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

4. Η απόφαση στα ποινικά δικαστήρια εκδίδεται αµέσως 
µετά το τέλος της δίκης.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

5. Η αναίρεση δικάζεται από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο.  
.................................................................................................

Σ Λ 

6. Η αρχή της ολόπλευρης διερεύνησης της υπόθεσης 
υποχρεώνει το δικαστήριο να επανεξετάσει την υπόθεση.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποιες είναι οι βασικότερες ανακριτικές πράξεις;  
2. Τι σηµαίνει η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης; 
3. Τι σηµαίνει η αρχή της αµεσότητας;  
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
 

1. Να αναφέρετε τα στάδια που ακολουθούνται στην ποινική δίκη και να 
αναπτύξετε το στάδιο που αφορά τη διαδικασία στο ακροατήριο.  
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2. Να προσδιορίσετε το σκοπό των ενδίκων µέσων και τον τρόπο άσκησής τους. 
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