Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές
διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία
απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
-

του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τις ρυθμίσεις των επιτυχιών και των
κληρονομικών δικαιωμάτων στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι:
-

-

πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν την έννοια και τον σκοπό της ποινής και
του χρηματικού προστίμου ως απαραίτητα μέρη των κρατικών μέτρων
τήρησης της τάξης
να γνωρίζουν εκτός από το ουσιαστικό και τυπικό δίκαιο και τον νόμο περί
παραβάσεων της τάξης (πταίσματα), σημαντικές νομικές βασικές αρχές,
να μπορούν να εξηγήσουν τη διαφορά μεταξύ αξιόποινης πράξης και
πταίσματος,
να μάθουν τις βασικές διατάξεις του ποινικού δικαίου ανηλίκων,
να μπορούν να προσδιορίσουν τις διάφορες βαθμίδες της ποινικής
διαδικασίας,
να μπορούν να διακρίνουν ως ιδιαίτερα ειδικές διαδικασίες την έγκληση, την
αγωγή, το ένταλμα επιβολής ποινής και τη διαδικασία επιβολής προστίμων.

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
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Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τα στοιχεία της ποινικής δικονομίας αποτελεί τμήμα
εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με
γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα
συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
 Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
 Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
 Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
 Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

 Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
 Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
 Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
 Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
 Αναγκαστική εκτέλεση
 Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
 Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
 Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
 Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
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 Συγγενικές Σχέσεις
 Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
 Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
 Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
 Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
 Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
 Έξοδα και τέλη
 Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
 Σύνταξη δικογράφων
 Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
 Πληροφορίες μητρώων
 Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία
Η διδακτική ενότητα «Στοιχεία ποινικής Δικονομίας» απευθύνεται σε
εκπαιδευόμενους στη Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και
ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων,
άλλα εκπαιδευτική διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση
της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται
τεστ γλωσσικής κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να
ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε
45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές
δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές
προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - 5
DE-EL

Η ενότητα παρέχει γνώσεις για:
-

τις βασικές αρχές του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
την έννοια και τον σκοπό της ποινής και του χρηματικού προστίμου ως
απαραίτητα μέρη των κρατικών μέτρων τήρησης της τάξης
Μια εισαγωγή στο ουσιαστικό και τυπικό (δικονομικό) δίκαιο και στον νόμο
περί παραβάσεων της τάξης
τη διαφορά μεταξύ αξιόποινης πράξης και πταίσματος
τις βασικές διατάξεις του ποινικού δικαίου ανηλίκων,
τις διάφορες βαθμίδες της ποινικής διαδικασίας
τις διαφορές μεταξύ των ειδικών ειδών διαδικασιών, όπως την έγκληση, την
αγωγή, το ένταλμα επιβολής ποινής και τη διαδικασία επιβολής προστίμων

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με
τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ.
Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη
που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην
εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για τα θέματα:
“Πρακτική γραφείου και οργάνωση γραφείου”, είναι και η ενδυνάμωση και η
δημιουργία ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού
γραφείου / δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό
το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο
γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη
Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου,
ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη
γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των
όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της “Στοχοθετημένης
Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη
μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις
δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους
διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα
και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε
μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας
γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η
μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις
περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια
αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να
γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο.
Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και
ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται
αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ
γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την
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οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι
κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον
ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική
γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε
περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε
στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
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1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη

Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο
Όπως το αστικό δίκαιο, έτσι και το ποινικό δίκαιο1 είναι τμήμα της έννομης τάξης στη
Γερμανία και Ελλάδα με το σκοπό να ρυθμίζει την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων
στην κοινωνία.
Το 1871 τέθηκε σε ισχύ ο Ποινικός Κώδικας του Ράιχσταγκ [Σ.τ.Μ.: το κοινοβούλιο
του γερμανικού Ράιχ με έδρα το Βερολίνο], του οποίου η βασική δομή διατηρείται έως
και σήμερα. Τμήματα του σημερινού ελληνικού ποινικού δικαίου και του κώδικα
ποινικής δικονομίας βασίζονται στο γερμανικό πρότυπο.
Ποινικό Δίκαιο στη Γερμανία
Το ποινικό δίκαιο στη Γερμανία είναι μέρος του δημόσιου δικαίου. Μόνο το κράτος
με τις εξουσίες του έχει το δικαίωμα να τιμωρεί τις αξιόποινες πράξεις που
διαπράχθηκαν (κρατικό μονοπώλιο εξουσίας) και να επιβάλει ποινές.
Το ποινικό δίκαιο μπορεί να χωριστεί σε δύο τομείς:



Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Τυπικό (δικονομικό) Ποινικό Δίκαιο

Το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο βρίσκεται στον γερμανικό Ποινικό Κώδικα (ΠΚ).
Περιέχει τις διατάξεις που ισχύουν για τον ορισμό των αξιόποινων πράξεων. Βάσει
αυτών διαπιστώνεται, ποιες πράξεις οδηγούν στο να διαπράξει ένα άτομο μια
αξιόποινη πράξη.
Στο "Γενικό Μέρος" παρατίθενται εκείνες οι διατάξεις, οι οποίες ισχύουν εξίσου για
όλες τις αξιόποινες πράξεις, π.χ. οι αξιόποινες πράξεις των παραβάσεων κατά του
οικονομικού νόμου ή οι παραβάσεις κατά του νόμου περί οδικής κυκλοφορίας.
Στο "Ιδιαίτερο Μέρος" αναφέρονται αντιθέτως τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά που
ισχύουν για τις εκάστοτε αξιόποινες πράξεις. Εδώ ανήκει π.χ. η διάκριση μεταξύ
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και ανθρωποκτονίας.
Στο Τυπικό Ποινικό Δίκαιο αναγράφονται οι κανόνες βάσει των οποίων
διεκπεραιώνεται μια ποινική διαδικασία. Εδώ επεξηγείται πώς διεξάγεται η αξίωση
άσκησης ποινικής δίωξης του κράτους. Αυτό γίνεται στον Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας [StPO (γερμΚΠοινΔ)].

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές: Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Köhl/Oliver
Schloz: Rechtskunde für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005, S. 401-425,
καθώς και διάφοροι πίνακες και γραφικά που περιλαμβάνονται σ' αυτό. Gerhard Köbler: Juristisches
Wörterbuch. Für Studium und Ausbildung. 14. Auflage. München 2007
1
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1) Έννοια και σκοπός της ποινής και του χρηματικού προστίμου
Στο γερμανικό σύνταγμα, π.χ. στα άρθρα 13 και 14, τα έννομα αγαθά όπως μεταξύ
άλλων το "Άσυλο της κατοικίας" τίθενται υπό ειδική προστασία.
Κάθε κοινωνία καθορίζει ποια έννομα αγαθά θεωρεί ότι χρήζουν ιδιαίτερης
προστασίας και με ποια μέσα θα εκδιωχθεί η παραβίαση αυτών των απόλυτων
δικαιωμάτων. Ο Αστικός Κώδικας [BGB (γερμΑΚ)] ρυθμίζει την παραβίαση
μικρότερης βαρύτητας μέσω της βασικής αρχής της "αυτούσιας αποκατάστασης" ενώ
στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της, επιλέγεται η χρηματική
επανόρθωση ή η πληρωμή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.
Η βαρύτητα μιας αξιόποινης πράξης τιμωρείται από την κοινωνία με εξίσου βαριές
ποινές. Έτσι, η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως συνδέεται με μια πολύ πιο βαριά
ποινή από ό,τι η ανθρωποκτονία.
Συνεπώς, ο κύριος στόχος του ποινικού δικαίου δεν περιορίζεται μόνο στο να
αναγνωρίζει την υπόσταση της έννομης τάξης ενός κράτους αλλά πολύ
περισσότερο στο να τη διατηρεί.
Ενώ το επίκεντρο του παλιότερου ποινικού δικαίου ήταν ο εξιλασμός (ανταπόδοση),
το νεότερο ποινικό δίκαιο της Ελλάδας καθώς και της Γερμανίας θεωρεί τους
ακόλουθους σκοπούς ως πρωταρχικούς:


Εκφοβισμός του κοινού (γενική πρόληψη)
Η γενική απειλή ποινής προειδοποιεί συνολικά την κοινωνία από τη διάπραξη
αξιόποινων πράξεων.



Εκφοβισμός του δράστη (ειδική πρόληψη)
Μ' αυτό επισημαίνεται σε κάθε πολίτη ότι σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης
πράξης θα πρέπει να υπολογίζει με ποινή.
 Προστασία του κοινού
Στον πολίτη παρέχεται η διαβεβαίωση ότι σε παραβιάσεις του νόμου μπορούν
να υπολογίζουν στην προστασία του κράτους από εγκληματίες.
 Επανένταξη στην κοινωνία
Η ποινή θα πρέπει να βελτιώνει και να αναμορφώνει το δράστη ούτως ώστε
να μπορεί να επανενταχθεί ή να επανεντάξει τον εαυτό του στην κοινωνία μετά
την έκτιση της ποινής του.
Στη νομολογία υπάρχει η επονομαζόμενη ενωτική θεωρία. Στόχος της είναι να
δημιουργηθεί μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ των διαφόρων σκοπών της ποινής. Η
ιδέα της ανταπόδοσης ως σκοπού ποινής απορρίπτεται. Η αξιολόγηση της
προσωπικότητας του δράστη αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - 11
DE-EL

Στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων, η "ιδέα της διαπαιδαγώγησης" εξακολουθεί να παίζει
σημαντικό ρόλο και στις δύο χώρες Εξαιτίας της ποινής του ο νέος άνθρωπος
καλείται να μάθει να κατανοεί τη σημασία των κανόνων και αξιών της κοινωνίας που
παραβίασε και να προσανατολίζει σ' αυτά τη μελλοντική του συμπεριφορά. Οι
σωφρονιστικές ποινές ανηλίκων είναι συνεπώς πιο ήπιες, και πριν από αυτές
προηγούνται συνήθως αναμορφωτικά μέτρα τα οποία αποσκοπούν στο να
προστατεύσουν το άτομο με δυνατότητες βελτίωσης από τις δυσμενείς επιπτώσεις
μιας ποινής.
2) Ειδικοί ποινικοί νόμοι στη Γερμανία
Ο Ποινικός Κώδικας (ΠΚ) και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠοινΔ) συνθέτουν
υπό στενότερη έννοια το ποινικό δίκαιο. Ο Ποινικός Κώδικας περιγράφει τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες υφίσταται μια αξιόποινη πράξη, τα διάφορα είδη
των αξιόποινων πράξεων που υπάρχουν και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν αυτές
να αποφευχθούν.
Ο γερμανικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΚΠοινΔ) είναι το πληρέστερο κείμενο
νόμου το οποίο περιλαμβάνει τις διατάξεις για την διεξαγωγή της ποινικής
διαδικασίας υπό την στενότερη έννοια. Αποτελεί τμήμα του τυπικού ποινικού δικαίου
ενώ το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ρυθμίζεται κυρίως στον Ποινικό Κώδικα.
ΟΙ Κώδικας Ποινικής Δικονομίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1877. Όπως και
πολλοί άλλοι γερμανικοί νόμοι (ωστόσο, όχι ρητά), έτσι και αυτό αποτελείται από ένα
γενικό μέρος και ένα ειδικό μέρος, το οποίο είναι ταξινομημένο με βάση την πορεία
της διαδικασίας. Οι ιδιαίτερες διατάξεις περιλαμβάνουν και το θύμα μιας αξιόποινης
πράξης ("παθών"), τις ιδιαίτερες ειδικές διαδικασίες (ένταλμα επιβολής ποινής,
διαδικασία επιβολής μέτρων ασφαλείας, συνοπτική διαδικασία κλπ.) και την εκτέλεση
ποινής, καθώς και τα διαδικαστικά μητρώα των εισαγγελιών.
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας συνοδεύεται από διατάξεις








για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργιών,
του νόμου για τα Δικαστήρια Ανηλίκων (για το ποινικό δίκαιο ανηλίκων),
τον νόμο σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις,
τον νόμο περί παραβάσεων τάξης,
τον Κώδικα Δημοσίων Εσόδων καθώς και για ειδικές διαδικαστικές πράξεις και
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ιδιαίτερης επισήμανσης χρήζουν και οι εφαρμοζόμενες διοικητικές διατάξεις,
δηλαδή οι Κανόνες για ποινικές διαδικασίες και διαδικασίες επιβολής
προστίμων (RiStBV). Για την εκτέλεση της ποινής προστίθενται και ο Κώδικας
Εκτέλεσης Ποινών και ο Σωφρονιστικός Κώδικας.

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεσμεύει τη δημόσια εξουσία κατά τη διερεύνηση
των αξιόποινων πράξεων. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας είναι ένας ομοσπονδιακός
νόμος. Για τα προληπτικά μέτρα της αστυνομίας ισχύουν οι εκάστοτε νόμοι των
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Ομόσπονδων Κρατιδίων (αστυνομικό δίκαιο, δίκαιο δημόσιας ασφάλειας, απόκρουση
κινδύνου).
Επιπλέον, για την έναρξη ισχύος έχει θεσπιστεί και ο Εισαγωγικός Νόμος του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (ΕισΝΚΠοινΔ).
1. Βιβλίο
Γενικές διατάξεις (§§ 1 - 150)
2. Βιβλίο
Διαδικασίες στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας (§§ 151 - 295)
3. Βιβλίο
Ένδικα μέσα (§§ 296 - 358)
4. Βιβλίο
Επανάληψη μιας διαδικασίας που έχει περατωθεί με τελεσίδικη απόφαση (§§ 359 373α)
5. Βιβλίο
Συμμετοχή του παθόντα στη διαδικασία (§§ 374 - 406η)
6. Βιβλίο
Ιδιαίτερες ειδικές διαδικασίες (§§ 407 - 444)
7. Βιβλίο
Εκτέλεση ποινής και έξοδα διαδικασίας (§§ 449 - 473)
8. Βιβλίο
Παροχή πληροφοριών και λήψη γνώσης του περιεχομένου της δικογραφίας,
διαφορετική χρήση των στοιχείων για σκοπούς που υπερβαίνουν τα όρια της
διαδικασίας, ρυθμίσεις αρχείων, μητρώο διαδικασιών εισαγγελιών που υπερβαίνει τα
όρια των Ομόσπονδων Κρατιδίων (§§ 474 - 495)
Στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας υπάρχουν τρεις μεγάλες ενότητες
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I. Η προκαταρκτική εξέταση, §§ 151-177
Σ' αυτήν διερευνάται αν υπάρχουν επαρκείς υπόνοιες για την τέλεση της πράξης, ενώ
η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τελική απόφαση του εισαγγελέα για άσκηση
αγωγής ή αναστολή.
Η προκαταρκτική εξέταση μπορεί να κινηθεί με επίσημη ενάσκηση (§§ 160, 163,
165), μήνυση ή αίτηση για άσκηση ποινικής δίωξης.

II. Η ενδιάμεση διαδικασία, §§ 199-212β
Εδώ το δικαστήριο ελέγχει για άλλη μία φορά, αν πράγματι μπορεί να κηρυχθεί η
έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο. Αν αυτή απορριφθεί, τότε η αγωγή, σε
αντίθεση με την προδικασία, έχει αναλωθεί, εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία.
Ουσιαστικά, η ενδιάμεση διαδικασία δεν έχει καμία σημασία στην πρακτική
εφαρμογή.
III. Διαδικασία στο ακροατήριο, §§ 213-295
Εδώ εκδίδεται μια απόφαση. Η πορεία της διαδικασίας στο ακροατήριο προκύπτει
αρκετά καλά από τον νόμο, §§ 243, 244, 258, 260, 268. Η διαδικασία στο ακροατήριο
χαρακτηρίζεται από τις βασικές αρχές της δημοσιότητας, της προφορικότητας, της
αμεσότητας και της ομοιομορφίας.
Οι αρχές της ποινικής διαδικασίας


Αρχή της αυτεπάγγελτης ενέργειας από το δικαστή (= Εξαίρεση του
δικαίου του ισχυρότερου) Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει την ποινική δίωξη και
την ποινική διαδικασία, βλ. § 152. Διασπάσεις αποτελούν τα εγκλήματα που
διώκονται κατ' έγκληση και τα εγκλήματα που διώκονται κατ' εξουσιοδότηση
(ρυθμίζονται στον ΠΚ). Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία έγκλησης, §§ 374
συνεχ. (Αρχή του 5. Βιβλίου).



Αρχή της κατηγορίας, § 151. Όπου δεν υπάρχει ενάγων, δεν υπάρχει
δικαστής. Η κατηγορία και η ποινική δίωξη εναπόκεινται στην αρμοδιότητα δύο
διαφορετικών δικαστηρίων



Αρχή της νομιμότητας. Σε επαρκή αρχική υπόνοια απαιτείται διερεύνηση, σε
επαρκή υπόνοια τέλεσης του εγκλήματος απαιτείται ποινική αγωγή. Το
αντίθετό της είναι η αρχή της σκοπιμότητας στη δίωξη των εγκλημάτων (ΝΠΤ,
αστυνομία δρώσα προληπτικά).



Η αρχή της νομιμότητας αποτελεί τη λογική συνέπεια της αρχής της
αυτεπάγγελτης ενέργειας από το δικαστή: Αν πλέον μόνο η Πολιτεία
επιτρέπεται να ασκεί ποινική δίωξη, τότε θα πρέπει και να υποχρεώνεται να το
κάνει.
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Αρχή της ανάκρισης. Σε αντίθεση με τον ΚΠολΔ, η ποινική δίωξη πρέπει να
διερευνάται αυτεπάγγελτα από κάθε άποψη.

Επιπλέον, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περαιτέρω νόμων, των επονομαζόμενων
"ειδικών ποινικών νόμων", οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης αξιόποινες πράξεις και
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου.
Τέτοιοι ειδικοί ποινικοί νόμοι είναι π.χ.







Νόμος περί όπλων
Νόμος περί οδικής κυκλοφορίας
Στρατιωτικός ποινικός νόμος
Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου
Νόμος για την ατομική ενέργεια
Ομοσπονδιακή κυνηγετική νομοθεσία

3) Νόμος περί παραβάσεων της τάξης
Στον νόμο περί παραβάσεων της τάξης (ΝΠΤ) παρατίθενται οι παραβάσεις κατά των
νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες δεν είναι εγκληματικής φύσεως. Επομένως, δεν
διώκονται ούτε και τιμωρούνται όπως προβλέπεται από τις βασικές ποινικές αρχές.
Γενικά, η επιβολή ενός χρηματικού προστίμου θεωρείται επαρκής.
Συνεπώς, ο νομοθέτης διακρίνει μεταξύ
- του δικαίου δημόσιας ασφάλειας (παραβίαση των κανόνων της υταξίας)
και
- του δικαίου αδικίας ποινικών πράξεων (διάπραξη αξιόποινης πράξης)
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4) Βασικές αρχές του ποινικού δικαίου στη Γερμανία
Για τη διάκριση μεταξύ αξιόποινης πράξης και πταίσματος είναι σημαντικό να
γνωρίζει κανείς μερικές βασικές αρχές που ισχύουν για το ποινικό δίκαιο.


Καμιά ποινή άνευ νόμου

Βάσει της παρ. 1 ΠΚ, μια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί μόνο αν αυτή είχε καταστεί
αντικείμενο ποινικής καταστολής πριν από την τέλεσή της. Οι ποινικοί νόμοι με
αναδρομική ισχύς είναι ανεπίτρεπτοι.


Καμιά ποινή άνευ ενοχής

Γενικά ισχύει: Αξιόποινη είναι μόνο η πράξη που τελέσθηκε εκ δόλου (η πράξη εξ
αμελείας είναι αξιόποινη μόνο αν απειλείται με ποινή). Τα παιδιά δεν θεωρούνται
ποινικά υπεύθυνα, δηλ. ποινικά ανεύθυνα και δεν μπορούν να τιμωρηθούν.


Ισχύς του γερμανικού ποινικού δικαίου

Ένας Γερμανός πολίτης που διαπράττει μια αξιόποινη πράξη είτε στην ημεδαπή ή
στην αλλοδαπή, θα τιμωρηθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για
έναν αλλοδαπό που διαπράττει μια αξιόποινη πράξη στην ημεδαπή.

α) Πεπληρωμένο των προϋποθέσεων του πραγματικού
Η παρ. 12 ΠΚ διακρίνει ως αξιόποινες πράξεις (δίκαιο ποινικής αδικίας) το
πλημμέλημα και το έγκλημα.
"Εγκλήματα είναι παράνομες πράξεις που τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας
ποινή που υπερβαίνει το ένα έτος" (§ 12 ΠΚ).

"Πλημμελήματα είναι παράνομες πράξεις που τιμωρούνται με στερητική της
ελευθερίας ποινή μικρότερη από ένα έτος ή με χρηματική ποινή" (§ 12 ΠΚ).
Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση (π.χ. φροντίδα της οικογένειας) ή
επίταση της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν εδώ υπόψη. Ωστόσο, εκτιμώνται
ιδιαίτερα θετικά ή αρνητικά ενώπιον του δικαστηρίου.
Η αξιόποινη ενέργεια μπορεί να διαπραχθεί είτε μέσω πράξης ή μέσω παράλειψης.
Το πεπληρωμένο των προϋποθέσεων του πραγματικού μιας αξιόποινης πράξης
υφίσταται όταν η αξιόποινη πράξη υλοποιεί το πραγματικό νόμιμο σύνολο των
προϋποθέσεων κατά την έννοια του Ποινικού Κώδικα.
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Μερικά παραδείγματα αξιόποινων πράξεων:











Εξύβριση (§ 185 ΠΚ)
Σωματική βλάβη (§ 223 ΠΚ)
Παραχάραξη νομισμάτων (§ 146 ΠΚ)
Βιασμός (§ 177 ΠΚ)
Προδοσία της χώρας (§ 94 ΠΚ)
Κλοπή (§ 242 ΠΚ)
Απάτη (§ 263 ΠΚ)
Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (§ 211 ΠΚ)
Ψευδορκία (§ 154 ΠΚ)
κλπ.

α) Το παράνομο της πράξης
Το παράνομο της πράξης αποτελεί, μετά το πεπληρωμένο των προϋποθέσεων του
πραγματικού, τη δεύτερη των συνολικά τριών προϋποθέσεων που πρέπει να
υφίστανται προκειμένου να αναγνωρισθεί μια πράξη ως αξιόποινη.
Μια πράξη είναι παράνομη όταν



αναφέρεται σε έναν νόμο ότι πληροί τις πραγματικές προϋποθέσεις
και για την πράξη δεν συντρέχει λόγος άρσης του αδίκου (π.χ. άμυνα,
κατάσταση ανάγκης, §§ 32, 43 ΠΚ).

Εάν το παράνομο λείπει, τότε η πράξη δεν είναι αξιόποινη.

γ) Ενοχή, απόδοση ευθύνης
Μια τρίτη προϋπόθεση για την αξιόποινη πράξη είναι η ύπαρξη ενοχής του δράστη.
Η υπαιτιότητα υφίσταται είτε όταν μια πράξη διαπράχθηκε με δόλο ή εξ αμελείας και
δεν υπάρχει κανένας λόγος συγνώμης ή αποκλεισμού της ενοχής.


Δόλος: Ο ενεργών γνωρίζει την έκβαση της πράξης του και θέλει να επιφέρει
συνειδητά την έκβαση αυτή.



Αμέλεια: Ο ενεργών θα μπορούσε να προβλέψει την έκβαση της πράξης του
αν είχε ελέγξει προσεκτικά την κατάσταση, ωστόσο, παραβιάζει αυτήν την
υποχρέωση επιμέλειας δηλ. συμπεριφέρεται αντιβαίνοντας αντικειμενικά τα
καθήκοντά του ή παραβιάζει αντικειμενικά την υποχρέωση επιμέλειας.
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Στα παιδιά που κατά την χρονική στιγμή της πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το 14ο
έτος της ηλικίας τους δεν υφίσταται ποινική ευθύνη (§ 19 ΠΚ). Δεν θεωρούνται
ποινικά υπεύθυνα. Επίσης ποινικά ανεύθυνα είναι τα άτομα που εξαιτίας μιας
νοσηρής ψυχικής διαταραχής, μιας βαθιάς διατάραξης της συνείδησης, ολιγοφρένειας
ή άλλης βαριάς ψυχικής διαταραχής είναι ανίκανα κατά τη διάπραξη της πράξης να
διακρίνουν το άδικο της πράξης ή να ενεργήσουν με βάση τη σύνεση αυτή.
5) Έγκλημα - Πλημμέλημα – Πταίσμα στη Γερμανία και Ελλάδα
Επισκόπηση συμπεριφορών άδικων πράξεων
Δίκαιο δημόσιας ασφάλειας

Δίκαιο αδικίας ποινικών πράξεων

Πταίσμα

Αξιόποινη πράξη

(Μη τήρηση επιταγών και απαγορεύσεων (Έγκλημα ή πλημμέλημα)
-

Παράβαση νομοθετικών διατάξεων Πραγματικό του ποινικού κανόνα δικαίου
Δεν είναι εγκληματικής φύσης
Χρηματικό πρόστιμο
+ Ευθύνη
+ Παράνομο
= αξιόποινη πράξη

Έγκλημα – Στερητική της ελευθερίας
ποινή τουλάχ. 1 έτους π.χ. ένοπλη
ληστρική επίθεση, ανθρωποκτονία εκ
προθέσεως, ανθρωποκτονία,
παραχάραξη νομισμάτων

Πλημμέλημα – Χρηματική ποινή ή
στερητική της ελευθερίας ποινή
μικρότερη από ένα έτος π.χ. απλή κλοπή,
οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης σε
κατάσταση μέθης
π.χ. Υπέρβαση των ορίων ταχύτητας
στην οδική κυκλοφορίας
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6) Σημαντικές διατάξεις του Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων στη Γερμανία
Ο όρος "Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων" περιλαμβάνει το ποινικό δίκαιο και την ποινική
δικονομία που ισχύει για ανηλίκους2 (14 έως 17 ετών) και εν μέρει για νέους
μετεφηβικής ηλικίας (18 έως 20 ετών). Διαφέρει, μάλιστα, από το γενικό Ποινικό
Δίκαιο σε ουσιαστικά σημεία.
Ευθύνη και Ποινή: Στη Γερμανία, η ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τον Νόμο για τα
Δικαστήρια Ανηλίκων (ΝΔΑ) της 11.12.1974, αρχίζει με τη συμπλήρωση του 14 έτους
ηλικίας, εάν ο ανήλικος κατά την τέλεση της πράξης είναι αρκετά ώριμος βάσει της
ηθικής και πνευματικής του ανάπτυξης, να διακρίνει το άδικο της πράξης του και να
πράξει σύμφωνα με αυτή τη διάκριση. Στους νέους μετεφηβικής ηλικίας εφαρμόζεται
το ποινικό δίκαιο ανηλίκων παραβλέποντας το όριο της αστικής ενηλικότητας, όταν ο
δράστης κατά την τέλεση της πράξης ισοδυναμούσε με ανήλικο σε ό, τι αφορά την
ηθική και πνευματική του ανάπτυξη ή όταν από τον τρόπο τέλεσης της πράξης
προκύπτει πως πρόκειται για παράπτωμα (§ 105 ΝΔΑ). Η αξιόποινη πράξη
τιμωρείται αρχικά με μέτρα ανατροφής (οδηγίες, υποχρέωση λήψης βοήθειας για την
ανατροφή, π.χ. μέσω ενός επιτρόπου ανηλίκων). Εάν τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν, η
αξιόποινη πράξη τιμωρείται με μέτρα σωφρονισμού (επίπληξη, επιβολή όρων,
κράτηση ανηλίκου) ή με σωφρονιστική ποινή.
Ποινική Διαδικασία και Εκτέλεση: Για τα παραπτώματα ανηλίκων αρμόδια είναι τα
δικαστήρια ανηλίκων: ανάλογα με τη βαρύτητα της εκάστοτε περίπτωσης το
Ειρηνοδικείο και συγκεκριμένα ο ποινικός δικαστής ως δικαστής ανηλίκων ή το μεικτό
ορκωτό δικαστήριο ανηλίκων (σύνθεση: ένας δικαστής ανηλίκων, δύο λαϊκοί
δικαστές) ή το δικαστήριο ανηλίκων του Πλημμελειοδικείου. Το τελευταίο μπορεί να
έχει δύο συνθέσεις: το μικρό δικαστήριο ανηλίκων (ένας δικαστής ανηλίκων, δύο
λαϊκοί δικαστές· δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας εναντίον αποφάσεων του δικαστή
ανηλίκων) ή το μεγάλο δικαστήριο ανηλίκων (δύο ή τρεις δικαστές ανηλίκων και δύο
λαϊκοί δικαστές· κατά κύριο λόγο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας ενάντια στις
αποφάσεις του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ανηλίκων ή αντί για το μεικτό ορκωτό
δικαστήριο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για περιπτώσεις βαρύτατων κακουργημάτων
ανηλίκων). Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων αποκλειστικά για
ανηλίκους δεν είναι δημόσια. Στην ποινική δίωξη ανηλίκων σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει και η βοήθεια του δικαστηρίου ανηλίκων. Κατά την προδικασία αλλά και
κατά την διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου υπάρχει η δυνατότητα να παραλειφθεί
η ποινική δίωξη και να ανασταλεί η διαδικασία ιδιαίτερα όταν η τιμωρία κρίνεται
περιττή και υπάρχουν άλλα αποτελεσματικότερα μέτρα (§§ 45, 47 ΝΔΑ). Για την
εκτέλεση και την εφαρμογή των μέτρων που ορίστηκαν στη διαδικασία αρμόδιος είναι
κατά κύριο λόγο ο δικαστής ανηλίκων ως υπεύθυνος εκτέλεσης. Η ταχύτατη
εφαρμογή των μέτρων έχει ως στόχο να καταδείξει στον ανήλικο την εσωτερική
συσχέτιση μεταξύ πράξης, απόφασης και εκτέλεσης. Γενικότερα, το δίκαιο ανηλίκων
έχει ως θεμελιώδη στόχο να διαπαιδαγωγήσει τον ανήλικο ώστε να διάγει έναν μη
αξιόποινο βίο.

2

http://lexikon.meyers.de/meyers/Jugendstrafrecht
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6.1 Πρόσωπα κατά το ποινικό δίκαιο ανηλίκων (§ 1 ΝΔΑ) είναι:


Ανήλικοι (πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 14 έτος ηλικίας αλλά όχι το 18)



Νέοι μετεφηβικής ηλικίας (νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος ηλικίας
αλλά όχι το 21). Αυτοί προσιδιάζουν στους ανηλίκους όσον αφορά την ηθική και
πνευματική ανάπτυξη.

Τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα το 14 έτος ηλικίας
δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά, μιας και δεν θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι (§ 19
ΠΚ).
Οι ανήλικοι και οι νέοι μετεφηβικής ηλικίας θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι μόνο εάν
κατά την τέλεση της πράξης ήταν αρκετά ώριμοι για να διακρίνουν το άδικο της
πράξης τους και να πράξουν βάσει αυτής της διάκρισης (§§ ΝΔΑ).
6.2) Επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης ενός ανηλίκου
Το ποινικό δίκαιο ανηλίκων διακρίνει:
Προσωρινά Μέτρα
- Εισαγωγή σε κατάστημα προς
παρατήρηση
(§ 73 ΝΔΑ)
- Προσωρινή εντολή ανατροφής
(§ 71 (2) ΝΔΑ)
- προσωρινή εισαγωγή σε ίδρυμα (§
71 (2) ΝΔΑ)

Οριστικά Μέτρα
- Μέτρα ανατροφής (§§ 9-12 ΝΔΑ)

- Μέτρα σωφρονισμού (§§ 13-16 ΝΔΑ)
- Ποινή (§§ 17-30 ΝΔΑ)
- χωρίς αναστολή (§ 17)

(- Προφυλάκιση (§ 72 ΝΔΑ)

- με αναστολή (§ 21-26 α)
- Μέτρα βελτίωσης και ασφάλειας (§ 7
ΝΔΑ)

- σε εξαιρετικές περιπτώσεις - )
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α) Μέτρα ανατροφής3
Τα μέτρα ανατροφής είναι παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπει το δικαστήριο
ανηλίκων για την αντιμετώπιση αξιόποινων πράξεων ενός ανηλίκου ή ενός νέου
μετεφηβικής ηλικίας.
Το κείμενο της παρ. 9 (ΝΔΑ) ορίζει:
Μέτρα ανατροφής είναι
1. η παροχή οδηγιών,
2. η εντολή λήψης βοήθειας για την ανατροφή κατά την έννοια της παρ. 12.
Τα μέτρα ανατροφής καταγράφονται στο μητρώο ανατροφής και όχι στο ποινικό
μητρώο.







Οι οδηγίες είναι εντολές και απαγορεύσεις, που έχουν σκοπό να ρυθμίσουν
τη ζωή ενός ανηλίκου, να στηρίξουν και να εγγυηθούν την ανατροφή του (§ 9
ΝΔΑ).
Η υποχρέωση λήψης βοήθειας για την ανατροφή μπορεί να επιβληθεί
στον ανήλικο από τον δικαστή ανηλίκων σε συμφωνία με την υπηρεσία
ανηλίκων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη βοήθεια ενός
επιτρόπου ανηλίκων είτε με την εισαγωγή σε ίδρυμα (πρόνοια).
Μέσω του επιτρόπου ανηλίκων ο ανήλικος μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα
προβλήματα που συναντά κατά την ανάπτυξή του με τη συμμετοχή του
κοινωνικού περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο ο ανήλικος βρίσκει την
κατάλληλη υποστήριξη για την ανεξαρτητοποίησή του. Το καθήκον ενός
επιτρόπου ανηλίκων μπορούν να αναλάβουν δάσκαλοι ή εκπρόσωποι της
υπηρεσίας ανηλίκων.
Η εισαγωγή σε ίδρυμα (πρόνοια) στοχεύει στη στήριξη του ανηλίκου κατά την
ανάπτυξή του, στη διευκόλυνση της επιστροφής του στην οικογένεια, στη
στήριξή του προς την ανεξαρτητοποίηση και στην βοήθειά του γενικότερα.
Αυτό γίνεται συνδέοντας την καθημερινή ζωή με τις παιδαγωγικές και
θεραπευτικές προσφορές σε ένα ίδρυμα μέρα και νύχτα. Αυτό το μέτρο
διατάζεται όταν αναμένονται σωφρονιστικές ποινές οι οποίες, όμως, δεν
θεωρούνται ιδιαίτερα έλλογες.

β) Μέτρα σωφρονισμού
Με τα μέτρα σωφρονισμού τιμωρούνται οι ανήλικοι ή οι νέοι μετεφηβικής ηλικίας,
όταν ο δικαστής δεν θεωρεί μεν μια ποινή αναγκαία αλλά επιθυμεί να αναγκάσει
δραστικά τον ανήλικο να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το
άδικο που διέπραξε.

3
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Τα σωφρονιστικά μέτρα δεν έχουν τις νομικές συνέπειες μιας ποινής (§ 13 ΙΙΙ ΝΔΑ),
αλλά αποτελούν τμήμα του διττού κυρωτικού συστήματος στο ΝΔΑ: Ανατροφή αντί
για Ποινή και Ανατροφή μέσω Ποινής.
Σε αυτά συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:







Επιπλήξεις: Πρόκειται για δραστικές τυπικές επιπλήξεις με τη μομφή του αδίκου.
Η προειδοποίηση διαφέρει από την επίπληξη για έναν και μόνο λόγο: η επίπληξη
ακολουθεί μετά από την απόφαση.
Επιβολή όρων: πρόκειται για δραστικότερες επιπλήξεις με τη μορφή μιας
δραστηριότητας εξιλέωσης, όσο το δυνατόν σχετικότερης με την πράξη. Στην
επιβολή όρων συγκαταλέγεται η επανόρθωση της ζημιάς που προκλήθηκε με την
πράξη, η συγχώρεση από τον ζημιωθέντα, η παροχή εργασίας και η
αποπληρωμή ενός χρηματικού ποσού για κάποιον οργανισμό κοινής ωφελείας.
Κράτηση ανηλίκου: πρόκειται για σύντομη στέρηση της ελευθερίας με
επανορθωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εδώ διακρίνονται τρεις κατηγορίες:
σύντομη κράτηση (έως 6 συνεχόμενες ημέρες), στέρηση ελεύθερου χρόνου
(1-2 Σαββατοκύριακα) και παρατεταμένη κράτηση (1-4 εβδομάδες).
Η κράτηση ανηλίκου πραγματοποιείται κατά κανόνα σε εγκαταστάσεις της
Διοίκησης Δικαιοσύνης των ομόσπονδων κρατιδίων.

γ) Ποινή ανηλίκου
Η ποινή ανηλίκου4 στο γερμανικό ποινικό δίκαιο αποτελεί στέρηση της ελευθερίας
ανηλίκων (14 – 17 ετών) και νέων μετεφηβικής ηλικίας (18 έως και 21 ετών). Είναι η
μόνη προβλεπόμενη ποινή στο δίκαιο ανηλίκων και διαφέρει από τα υπόλοιπα μέτρα
σωφρονισμού και ανατροφής του δικαίου ανηλίκων. Η ποινή μπορεί να επιβληθεί
μονάχα σε περίπτωση βλαβερών τάσεων του ανηλίκου ή ιδιαίτερα σοβαρής ενοχής
(§ 17 εδ. 2 ΝΔΑ). Κρίσιμη για την επιβολή ποινής είναι η ηλικία του δράστη κατά την
τέλεση της πράξης και όχι κατά την εκδίκαση.
Η ποινή διαρκεί κατά βάση έξι μήνες το ελάχιστο και 5 χρόνια το μέγιστο (§ 18 εδ. 1
Σελ. 1 ΝΔΑ). Υπάρχει, ωστόσο, και η μέγιστη ποινή των 10 ετών, όταν ο ανήλικος/
νέος μετεφηβικής ηλικίας έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα, το οποίο κατά το γενικό
ποινικό δίκαιο τιμωρείται με στέρηση ελευθερίας άνω των 10 ετών (§ 18 εδ. 1, Σελ. 1
ΝΔΑ). Η έκτιση της ποινής γίνεται σε καταστήματα κράτησης ανηλίκων. Για τον
ποινικό αυτό σωφρονισμό δεν υφίσταται επί του παρόντος κάποια νομική διάταξη.
Υπάρχουν, όμως, διάφορα νομοσχέδια σε επεξεργασία. Σκοπός της ποινής, εκτός
από την ανατροφή, είναι και η εξιλέωση της ενοχής. Παρόλα αυτά, η ποινή δεν
επιτρέπεται να βασίζεται στο σκεπτικό της προφύλαξης ή του εκφοβισμού της κοινής
γνώμης (πρόκειται για την επονομαζόμενη απαγόρευση της γενικοπροληπτικής
αιτιολογίας). Για την επιτήρηση της εκτέλεσης αρμόδιος είναι ο υπεύθυνος εκτέλεσης,
σε αντίθεση με την έκτιση ποινής των ενηλίκων. Υπεύθυνος εκτέλεσης είναι ο

4
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αρμόδιος δικαστής ανηλίκων της επικρατείας του Ειρηνοδικείου, όπου βρίσκεται το
κατάστημα κράτησης.
Αναστολή: Όταν κατά τη χρονική στιγμή της απόφασης δεν μπορεί να διαπιστωθεί με
τη δέουσα βεβαιότητα, αν υφίστανται βλαβερές τάσεις από πλευράς του ανηλίκου, το
δικαστήριο μπορεί να θέσει την απόφαση επιβολής ποινής υπό αναστολή (§ 27
ΝΔΑ). Κατά τα άλλα, υπάρχει η δυνατότητα – όπως και στη στέρηση της ελευθερίας
– σε περίπτωση ευνοϊκής κοινωνικής πρόγνωσης να ανασταλεί η εκτέλεση της
ποινής εντελώς ή μετά από έκτιση ενός μέρους αυτής.
δ) Μέτρα βελτίωσης και ασφάλειας
Ένα μέτρο βελτίωσης και ασφάλειας5 στη Γερμανία είναι μια διατεταγμένη έννομη
συνέπεια από τον δικαστή – σε αντίθεση με την ουσιαστική ποινή, η οποία
"επιβάλλεται" – για μια παράνομη πράξη.
Το μέτρο είναι ανεξάρτητο δηλαδή από την ενοχή και διατάσσεται για την προφύλαξη
από επικίνδυνους δράστες ή για τη βελτίωσή τους. Επομένως, τα μέτρα βελτίωσης
και ασφάλειας μπορούν να επιβληθούν και σε ενήλικες ποινικά ανεύθυνους δράστες.
Το γερμανικό ποινικό δίκαιο ακολουθεί, λοιπόν, ένα διττό σύστημα, κατά το οποίο
γίνεται διάκριση μεταξύ ποινής και μέτρου. Ένα μέτρο διατάσσεται μόνο βάσει μιας
αρνητικής πρόγνωσης επικινδυνότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης χαρακτηρίζεται
δυνητικά επικίνδυνος.
Ως μέτρα αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ) τα ακόλουθα:


Εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική (§ 63 ΠΚ)
Εάν ο δράστης υποφέρει από διαταραχές συνείδησης ή ολιγοφρένεια, έχει
ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό ή είναι ποινικά ανεύθυνος. Στόχος της
εισαγωγής είναι συνεπώς η θεραπεία του δράστη.



Εισαγωγή σε ειδικό κατάστημα θεραπείας (§ 64 ΠΚ)
Αυτή προϋποθέτει κάποια ασθένεια του δράστη, που απορρέει από
υπερβολική χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Το μέτρο αυτό, που περιορίζεται σε
διάρκεια δύο ετών, έχει επίσης στόχο τη θεραπεία του δράστη.



Επιτήρηση διαγωγής (§ 68 ΠΚ)
Αυτό το μέτρο, το οποίο κυμαίνεται από δύο ως πέντε έτη, επιβάλλεται κατά
κανόνα συμπληρωματικά με τις ποινικές κυρώσεις. Μπορεί μάλιστα να
επιβληθεί και σε περιπτώσεις, όπου διαπιστώνεται κίνδυνος, ο νέος να
διαπράξει και άλλες αξιόποινες πράξεις.

5

http://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fregel_der_Besserung_und_Sicherung
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Στέρηση της άδειας οδήγησης (§ 69 ΠΚ)
Η στέρηση της άδειας οδήγησης μπορεί να επιβληθεί σε έναν ανήλικο από έξι
μήνες έως πέντε έτη (σε ειδικές περιπτώσεις και δια παντός). Αυτή η
περίπτωση αφορά αξιόποινες πράξεις σχετικές με οδήγηση οχημάτων, όπου
αποδεικνύεται ότι ο νέος είναι ακατάλληλος για την οδήγηση.

Τα πρώτα δύο είναι μέτρα στέρησης της ελευθερίας.
Τα μέτρα διατάσσονται κατ’ αναλογία, δηλαδή ο κίνδυνος που απορρέει από τον
δράστη δεν πρέπει να είναι μόνο περιορισμένος. Πολλά μέτρα μπορεί να διαταχθούν
και ταυτόχρονα.
Ο εκάστοτε δικαστής αποφασίζει εάν στον ανήλικο ή στον νέο μετεφηβικής ηλικίας θα
εφαρμοστεί το δίκαιο ανηλίκων ή το γενικό ποινικό δίκαιο.

Ιδιαιτερότητες στη διαδικασία ενάντια σε νέους μετεφηβικής ηλικίας
Ο εκάστοτε δικαστής αποφασίζει εάν στον νέο μετεφηβικής ηλικίας θα εφαρμοστεί το
δίκαιο ανηλίκων ή το γενικό ποινικό δίκαιο.
Η διαδικασία εναντίον νέων μετεφηβικής ηλικίας έχει τις εξής ιδιαιτερότητες:







το αν θα γίνει αναστολή της δίκης εξαρτάται από τον Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας
το αν θα διαταχθεί προφυλάκιση εξαρτάται πάλι από τον Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας
η κύρια διαδικασία είναι κατά βάση ανοιχτή στο κοινό
οι εγκλήσεις και οι αγωγές είναι παραδεκτές
είναι δυνατή η επιτάχυνση της διαδικασίας
η ποινή είναι παραδεκτή μόνο όταν εφαρμόζεται το γενικό ποινικό δίκαιο.

Μιας και η κράτηση θεωρείται πολύ επιζήμια για τον ανήλικο, επιβάλλεται μονάχα σε
εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις.
Εάν εφαρμοστεί το ποινικό δίκαιο ανηλίκων, οι εγκλήσεις και οι αγωγές δεν είναι
παραδεκτές.
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Σύνοψη της αρμοδιότητας των δικαστηρίων ανηλίκων και των δικαστικών
βαθμών στη Γερμανία:
Αναιρετικός βαθμός
δικαιοδοσίας
Δικαιοδοσία δευτέρου
βαθμού

Εφετείο
Πλημμελειοδικείο
Ο ποινικός δικαστής ως
δικαστής ανηλίκων:
Εάν αναμένονται μέτρα
ανατροφής ή σωφρονισμού
(§ 39 ΝΔΑ)

Γερμανικό Ακυρωτικό
Δικαστήριο
Εφετείο
Το δικαστήριο ανηλίκων
του Πλημμελειοδικείου για
τις βαρύτατες αξιόποινες
πράξεις

Το μεικτό ορκωτό
δικαστήριο:

Δικαιοδοσία πρώτου
βαθμού

Για παραπτώματα που δεν
εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του δικαστή
ανηλίκων ή του
δικαστηρίου ανηλίκων του
Πλημμελειοδικείου (§ 40
ΝΔΑ)
Ειρηνοδικείο
Πλημμελειοδικείο
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7) Λειτουργία και δομή της ποινικής διαδικασίας
Το ποινικό δίκαιο διακρίνεται στο ουσιαστικό και το τυπικό ποινικό δίκαιο. Στο
ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ρυθμίζεται, ποιος και ποιες ενέργειες θεωρούνται
αξιόποινες και ποια ποινή συνεπάγεται στην αντίστοιχη πράξη Η πηγή του δικαίου
στην προκειμένη περίπτωση είναι, μεταξύ άλλων, ο Ποινικός Κώδικας. Το τυπικό
ποινικό δίκαιο ρυθμίζει την πορεία της ποινικής διαδικασίας, καθώς επίσης και της
εκτέλεσης της ποινής. Οι πηγές του δικαίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ο
κώδικας ποινικής δικονομίας και ο νόμος περί εκτέλεσης της ποινής. Η ποινική
διαδικασία χωρίζεται σε δύο μέρη: στη διαγνωστική δίκη και στην εκτελεστική
διαδικασία.
α) Διαγνωστική δίκη
Η δικαστική διαδικασία διακρίνεται στη διαγνωστική δίκη και στην εκτελεστική
διαδικασία (αναγκαστική εκτέλεση). Η διαγνωστική δίκη τίθεται συνήθως σε κίνηση,
μόνο αν έχει προηγουμένως ασκηθεί αγωγή (για την οποία ασκήθηκε στο αστικό
δίκαιο ανακοπή κατά τη διαταγή πληρωμής). Στη διαγνωστική δίκη, λαμβάνεται
απόφαση για τη νομική διαφορά επί της ουσίας της υπόθεσης. Χρησιμεύει στην
απόκτηση τίτλου (απόφαση).
Η διαγνωστική δίκη πρέπει να διαφοροποιηθεί από την εκτελεστική διαδικασία.
Στη διαγνωστική δίκη το δικαστήριο καταγράφει όλα τα κρίσιμα για την έκβαση της
δίκης γεγονότα για τη λήψη της απόφασης. Σε κάθε δικαιοδοσία, η διαγνωστική δίκη
διεξάγεται με την ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων από το δικαστή. Η διαγνωστική
δίκη πρέπει να πραγματοποιείται τηρώντας τα εκάστοτε θεμελιώδη δικονομικά
αξιώματα. Περατώνεται με απόφαση, διαταγή ή βούλευμα του δικαστηρίου. Πριν από
την απόφαση προηγείται πάντα μια προφορική συζήτηση, ενώ οι άλλες δύο
αποφάσεις μπορούν να εκδοθούν και στην έγγραφη διαδικασία.
Ο όρος της διαγνωστικής δίκης υπό τη στενότερη έννοια χρησιμοποιείται στο αστικό
δίκαιο. Στη διαγνωστική δίκη προσαρτάται στη συνέχεια και η εκτελεστική διαδικασία.
Η τελευταία μπορεί να ενσωματωθεί στη διαγνωστική δίκη, εφόσον ο ηττηθείς
διάδικος δεν εκπληρώνει τις επιδικασθείσες απαιτήσεις.
Η διαγνωστική δίκη αποτελείται από τρεις τμηματικές διαδικασίες:




την προδικασία (§§ 158-160 ΚΠοινΔ)
την ενδιάμεση διαδικασία (§§ 199 συνεχ. ΚΠοινΔ)
τη διαδικασία στο ακροατήριο (§§ 216 συνεχ. ΚΠοινΔ)
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β) Εκτελεστική διαδικασία
Η εκτελεστική διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία στρέφονται στην
επιβολή μιας τελεσίδικης ποινικής διαπίστωσης, δηλαδή μιας απόφασης.
Σε αυτά τα μέτρα ανήκουν:





Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή των μέτρων στέρησης της
ελευθερίας με σκοπό τη βελτίωση και την ασφάλεια (π.χ. εισαγωγή σε ψυχιατρική
κλινική, ασφαλιστική κράτηση)
Χρηματική ποινή
Παρεπόμενες ποινές
Παρεπόμενες συνέπειες.

Η στερητική της ελευθερίας ποινή: Το ανώτατο όριο μιας ποινής στη Γερμανία
είναι κατά τις παρ. 38 και 39 ΠΚ η ισόβια κάθειρξη. Προβλέπεται για βαριά
εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (ως απόλυτη απειλή ποινής). Το
ελάχιστο όριο της πρόσκαιρης στερητικής της ελευθερίας ποινής είναι ένας μήνας.
Η χρηματική ποινή ανέρχεται κατά την παρ. 40 συνεχ. ΠΚ τουλάχιστον σε 5
ημερήσιες μονάδες του ποσού μετατροπής κάθε ημέρας φυλάκισης και το ανώτερο
σε 360. Το ύψος της μεμονωμένης ημερήσιας μονάδας υπολογίζεται βάσει των
κοινωνικών κριτηρίων (εισοδήματα, επιδόματα κλπ.) του δράστη και κυμαίνεται από
ένα έως 5.000 Ευρώ. Βασικό κριτήριο είναι το καθαρό εισόδημα (βλ. παρ. 40 ΠΚ).
Ως παρεπόμενη ποινή, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει απαγόρευση της
οδήγησης από έναν έως τρεις μήνες το ανώτερο. Αυτό συμβαίνει εάν η πράξη
διαπράχθηκε σε συνδυασμό με την οδήγηση ενός οχήματος και ο δράστης
καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή χρηματική ποινή (§ 44 ΠΚ).
Στις παρεπόμενες συνέπειες κατά την έννοια των νομικών συνεπειών μιας
αξιόποινης πράξης ανήκει (για τη χρονική διάρκεια των 5 ετών) η απώλεια της
δυνατότητας απασχόλησης σε δημόσιους οργανισμούς και της δυνατότητας εκλογής.
Αυτό συμβαίνει εάν κάποιο άτομο καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή
τουλάχιστον ενός έτους.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να θέσει την επιβολή της στερητικής
της ελευθερίας ποινής υπό αναστολή. Υπό αναστολή μπορούν να τεθούν μόνο οι
στερητικές της ελευθερίας ποινές με διάρκεια έως 2 ετών. Το δικάζον δικαστήριο
λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Το δικάζον δικαστήριο πρέπει να κάνει μια πρόγνωση
για το αν μπορεί εκκινηθεί από την υπόθεση ότι ο δράστης δεν πρόκειται να
διαπράξει μελλοντικά άλλες αξιόποινες πράξεις δίχως την εκτέλεση της στερητικής
της ελευθερίας ποινής. Το χρονική διάρκεια της υπό όρο αναστολής εκτέλεσης της
ποινής (§ 56α ΠΚ) ανέρχεται μεταξύ δύο και πέντε χρόνων, Για αυτό το χρονικό
διάστημα μπορεί να διοριστεί ένας επίτροπος αναστολής για τον καταδικασμένο. Σε
τακτά χρονικά διαστήματα θα εκδίδονται επίσης όροι και οδηγίες, όπως για
παράδειγμα η δήλωση κάθε αλλαγής κατοικίας, η υποχρέωση αποκατάστασης
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ζημιών, η άνευ παροχών εργασία για κοινωφελείς σκοπούς, οι πληρωμές στο ταμείο
Ομόσπονδου Κρατιδίου ή - με συγκατάθεση του δράστη - η συμμετοχή σε μία
θεραπεία κατά των ναρκωτικών και του αλκοόλ. Ο δράστης υποχρεούται να
αποδεικνύει στο δικαστήριο την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.
Η χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο μπορεί να ανακληθεί αν ο
δράστης παραβιάζει τις οδηγίες και τους όρους με αδρό και επίμονο τρόπο ή εάν
κατά τη χρονική διάρκεια της υπό όρο αναστολής εκτέλεσης της ποινής διαπράττει
περαιτέρω αξιόποινες πράξεις. Σε αυτή την περίπτωση ο δράστης θα πρέπει να
εκτίσει όλη τη διάρκεια της ποινής. Διαφορετικά θα εκδοθούν εκ νέου, εν ανάγκη
αυστηρότεροι όροι και οδηγίες και στις περισσότερες περιπτώσεις παρατείνεται η
χρονική διάρκεια της υπό όρο αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Μετά τη λήξη της
χρονικής διάρκειας της υπό όρο αναστολής εκτέλεσης της ποινής χαρίζεται η ποινή
βάσει § 56ζ ΠΚ.6

8) Ιδιαίτερες ειδικές διαδικασίες στη Γερμανία και στην Ελλάδα
Επισκόπηση:
Επανάληψη μιας διαδικασίας που έχει
περατωθεί με τελεσίδικη απόφαση

Έγκληση / Αγωγή / Ένταλμα επιβολής
ποινής
Διαδικασία επιβολής προστίμου
Εκτέλεση

/

α) Επανάληψη μιας διαδικασίας που έχει περατωθεί με τελεσίδικη απόφαση
Η επανάληψη μιας ποινικής διαδικασίας που έχει περατωθεί με τελεσίδικη απόφαση
είναι δυνατή κατά το γερμανικό δίκαιο, μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Για
λόγους σαφήνειας του δικαίου, η ανάκληση μιας λανθασμένης αλλά τελεσίδικης
απόφασης επίσης δεν είναι δυνατή. Ωστόσο, η επανάληψη μπορεί να διασπάσει το
δεδικασμένο. Εντούτοις, στην παρ. 359 συνεχ. του γερμανικού Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας τίθενται αυστηρές απαιτήσεις για την επανάληψη. Αυτές οι διατάξεις
λύνουν τη σύγκρουση μεταξύ των βασικών αρχών της δικαιοσύνης και της ασφάλειας
του δικαίου, οι οποίες προέρχονται εξίσου από την αρχή του κράτους δικαίου. Επί
της ουσίας, η επανάληψη είναι ένας νομικός θεσμός, ο οποίος επιτρέπει κατόπιν
απαίτησης των δικαιούμενων για την υποβολή αίτησης, να επαναφέρουν μια
απόφαση αποφαινόμενη επί της ουσίας της διαφοράς που έχει περατωθεί με
τελεσίδικη απόφαση και πάλι στη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου. Είναι ένα
ιδιαίτερο ένδικο βοήθημα.

6

http://de.wikipedia.org/wiki/Bew%C3%A4hrung
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Μια ποινική διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί προς όφελος του καταδικασθέντα
όταν υφίσταται ένας από τους λόγους που αναφέρεται στην παρ. 359 αρ. 1–6
ΚΠοινΔ.
Αυτοί είναι:










εάν ένα έγγραφο που παρουσίαστηκε στη διαδικασία ενώπιον του
ακροατηρίου εις βάρος του καταδικασθέντα ως γνήσιο ήταν πλαστό ή
νοθευμένο
εάν ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας υπέπεσαν στην αξιόποινη πράξη της
δόλιας ή αμελούς παραβίασης της υποχρέωσης ορκοδοσίας ή της σκόπιμα
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης καταθέτοντας μαρτυρία ή γνωμοδότηση εις
βάρος του καταδικασθέντα
εάν στην απόφαση συμμετείχε ένας δικαστής ή ένας λαϊκός δικαστής, ο οποίος
υπέπεσε σε αξιόποινη πράξη παραβίασης του υπηρεσιακού του καθήκοντος
σχετικά με την υπόθεση, εφόσον αυτή η παράβαση δεν έγινε με πρωτοβουλία
του καταδικασθέντα
εάν η απόφαση αστικού δικαίου, στην οποία βασίζεται και η ποινική απόφαση,
ακυρωθεί μέσω μιας άλλης απόφασης που κατέστη τελεσίδικη.
εάν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία ή αποδεικτικά μέσα που από μόνα τους ή
σε συνδυασμό με τα προηγούμενα αντικείμενα απόδειξης είναι ικανά να
αιτιολογήσουν την απαλλαγή του κατηγορούμενου ή σε εφαρμογή ενός
ηπιότερου ποινικού νόμου να οδηγήσουν σε πιο επιεική ποινή ή σε μια
ουσιωδώς διαφορετική απόφαση μέσω μέτρων που σκοπεύουν στη βελτίωση
και ασφάλεια
εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε μια
παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και η απόφαση βασίζεται σε
αυτή την παραβίαση.7

β) Έγκληση (§§ 374 – 394 ΚΠοινΔ)
Σε συγκεκριμένες ποινικές περιπτώσεις, τα εγκλήματα έγκλησης, ο παθών έχει ένα
δικαίωμα αξίωσης ποινικής αγωγής. Πρόκειται για εκείνα τα εγκλήματα, για τη δίωξη
των οποίων ουσιαστικά δεν υφίσταται κανένα δημόσιο συμφέρον. Αυτά τα εγκλήματα
αφορούν μόνο τη σχέση μεταξύ θύτη και θύματος και όχι το κοινό.
Συνήθως η εισαγγελία δεν συμμετάσχει σε τέτοιες διαδικασίες. Εντούτοις, μπορεί ανά
πάσα στιγμή να αναλάβει τη διαδικασία. Εάν δεν εμπλακεί η εισαγγελία, ο εγκαλών
θα πάρει τη θέση της.

7

http://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufnahme_des_Verfahrens
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Στην παρ. 374 ΚΠοινΔ παρατίθενται τα εγκλήματα έγκλησης:









Διατάραξη οικιακής ειρήνης
Εξύβριση, δυσφήμιση
Σωματική βλάβη
Απειλή
Παραβίαση του απόρρητου των αποστολών
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Αθέμιτη πράξη ανταγωνισμού
Προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο παθών μπορεί να εγείρει την έγκληση ενώπιον του ποινικού δικαστή. Πριν εγερθεί
η έγκληση, σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση αγωγής
η απόπειρα συμφιλίωσης ενώπιον διατητή. Εάν αυτή αποτύχει, ο αιτών λαμβάνει μια
βεβαίωση για την απόπειρα συμφιλίωσης. Ο εγκαλών μπορεί να εγείρει την έγκληση
υποβάλλοντας αυτή τη "βεβαίωση αρνητικής απόπειρας συμφιλίωσης".
γ) Αγωγή (§§ 395 – 402 ΚΠοινΔ)
Ο πολιτικώς ενάγων ή ένας "δεύτερος καταγγέλλων" μπορεί να παρουσιαστεί δίπλα
στον εισαγγελέα ως ενάγων. Για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις υφίσταται η
δυνατότητα της προσχώρησης σε εγειρόμενη από τον εισαγγελέα ποινική αγωγή ως
ενάγων, π.χ. σε




ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ανθρωποκτονία
σεξουαλικά εγκλήματα ή εξυβρίσεις και
σωματικές βλάβες

Ο παθών ή ένας κοντινός συγγενής είναι, συνεπώς, συμμετέχων στη διαδικασία
Διαθέτει όλα τα δικονομικά δικαιώματα και μπορεί να επηρεάσει την πορεία της δίκης.
Σκοπός της πολιτικής αγωγής είναι, να δοθεί η ευκαιρία στον παθών ή σε έναν
κοντινό του συγγενή να συμμετάσχουν στην επιβολή ποινής στον δράστη για την
αξιόποινη πράξη που διέπραξε. Η τιμωρία του δράστη αποτελεί συχνά τη βάση για
την πιο εύκολη επιβολή των αξιώσεων αποζημίωσης. Αν ο κατηγορούμενος είναι
ανήλικος, δεν μπορεί να ασκηθεί πολιτική αγωγή.
9) Ένταλμα επιβολής ποινής (§§ 407 – 412 ΚΠοινΔ)
Η διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής αποτελεί μια
απλουστευμένη διαδικασία στο γερμανικό δίκαιο για την αντιμετώπιση της
μικροεγκληματικότας μέσω γραπτού εντάλματος επιβολής ποινής. Η ιδιαιτερότητα
της διαδικασίας για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής είναι ότι οδηγεί σε
τελεσίδικη καταδίκη χωρίς προηγούμενη ακροαματική διαδικασία. Αυτό μειώνει τον

Bila-Train in practice - Ενότητα “Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - 31
DE-EL

φόρτο εργασίας των δικαστηρίων και της εισαγγελίας και απαλλάσσει τον
κατηγορούμενο από την έκθεσή του σε μια δημόσια ακροαματική διαδικασία. 8
Η εισαγγελία υποβάλλει γραπτή αίτηση στον ποινικό δικαστή ή στο μεικτό ορκωτό
δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) για την έκδοση ενός εντάλματος επιβολής ποινής Το
δικαστήριο ελέγχει την υπόνοια τέλεσης της πράξης και την αρμοδιότητα. Αν το
δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει το αιτούμενο ένταλμα επιβολής ποινής
χωρίς ακροαματική και αποδεικτική διαδικασία. Το ένταλμα επιβολής ποινής πρέπει
να περιλαμβάνει τα εξής:






Την αξιόποινη πράξη
Τον εφαρμοσμένο ποινικό νόμο
Τα αποδεικτικά μέσα
Την ποινή
Την υπόδειξη για ένδικα μέσα

Αν ο δικαστής δεν θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος είναι επαρκώς ύποπτος, τότε
απορρίπτει με απόφαση την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής. Ο εισαγγελέας
μπορεί να ασκήσει άμεσα προσφυγή κατά της απόφασης αυτής. (§ 210 ΚΠοινΔ).
Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις κατά του εντάλματος
επιβολής ποινής που εκδόθηκε εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την επίδοση
(§ 410 ΚΠοινΔ) και να πετύχει έτσι την διεξαγωγή μιας προφορικής ακροαματικής
διαδικασίας. Στην προφορική συζήτηση, το ένταλμα επιβολής ποινής αντικαθιστά το
κατηγορητήριο. Η αποδεικτική διαδικασία είναι απλουστευμένη σύμφωνα με τις
διατάξεις της συνοπτικής διαδικασίας (§ 411 εδ. 2 Πρόταση 2, § 420 ΚΠοινΔ). Αν ο
κατηγορούμενος περιόρισε τις αντιρρήσεις του στο ύψος του ποσού της χρηματικής
ποινής κατά το σύστημα των ημερήσιων μονάδων, τότε το δικαστήριο μπορεί κατόπιν
συγκατάθεσης των συμμετεχόντων στη διαδικασία προσώπων να καταλήξει στην
περίπτωση αυτή σε απόφαση, χωρίς να προηγηθεί προφορική συζήτηση (§ 411 εδ. 1
Πρόταση 3 ΚΠοινΔ).
Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις κατά του εντάλματος επιβολής ποινής εντός
προθεσμίας δύο εβδομάδων από την επίδοση, τότε το ένταλμα επιβολής ποινής
ισχύει ως τελεσίδικη απόφαση και συνεπώς, είναι εκτελεστό. Αν ο κατηγορούμενος
παραιτηθεί εγγράφως από τα ένδικα μέσα πριν παρέλθει η προθεσμία των δύο
εβδομάδων (π.χ. επειδή ίσως να θέλει να αρχίσει νωρίς την εκτέλεση της ποινής, π.χ.
μια απαγόρευση οδήγησης, προκειμένου να την εκτίσει γρηγορότερα, τότε η
απόφαση καθίσταται τελεσίδικη με την παραίτηση.9
Σύνοψη: Η διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής είναι παραδεκτή
βάσει της παρ. 407 ΚΠοινΔ, αν



υφίσταται πλημμέλημα
είναι αρμόδιος ο ποινικός δικαστής ή το μεικτό ορκωτό δικαστήριο

8

http://de.wikipedia.org/wiki/Strafbefehl, βλ. επίσης http://www.123recht.net/article.asp?a=391

9

Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
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η εισαγγελία υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση.

Σύνοψη: Η διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής είναι παραδεκτή
βάσει της παρ. 407 ΚΠοινΔ, μόνο αν




υφίσταται πλημμέλημα
είναι αρμόδιος ο ποινικός δικαστής ή το μεικτό ορκωτό δικαστήριο
η εισαγγελία υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση.

Ως έννομες συνέπειες της πράξης επιτρέπεται να επιβληθεί ποινή μόνο με ένταλμα
επιβολής ποινής ή σε συνδυασμό με τις ακόλουθες ποινές, π.χ.:





Χρηματική ποινή
Επίπληξη, επιφύλαξη ποινής
Στέρηση της άδειας οδήγησης για έως και δύο έτη
Στερητική της ελευθερίας ποινή για έως και ένα έτος (αυτή πρέπει να
ανασταλθεί υπό όρο)

10) Εκτέλεση ποινής (§§ 449 – 463 δ ΚΠοινΔ) στη Γερμανία
Ο όρος "Εκτέλεση ποινής" περιγράφει όλα τα μέτρα για την υλοποίηση των ποινών
που έχουν οριστεί σε μια τελεσίδικη ποινική απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του
ποινικού σωφρονισμού και της εκτέλεσης των χρηματικών ποινών. Εκτελεστική αρχή
είναι η εισαγγελία, ενώ σε υποθέσεις ανηλίκων είναι ο δικαστής ανηλίκων. Η
εκτελεστική αρχή προσκαλεί τον καταδικασθέντα σε στερητική της ελευθερίας
ποινή να προσέλθει για την έναρξη της ποινής. Αν αυτός δεν παρουσιαστεί ή είναι
ύποπτος φυγής, τότε εκδίδεται εναντίων του ένταλμα βιαίας προσαγωγής ή ένταλμα
σύλληψης (§ 457 ΚΠοινΔ). Οι χρηματικές ποινές εκτελούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού περί είσπραξης χρηματικών ποινών της δικαιοσύνης από
την 11. 3. 1937. Μια χρηματική ποινή που δεν ήταν δυνατόν να εισπραχθεί, μπορεί
να μεταβληθεί σε υποκατάσταση στερητικής της ελευθερίας ποινής (μετατροπή της
ποινής).10
11) Διαδικασία επιβολής προστίμου – Διαδικασία βάσει του νόμου περί
παραβάσεων της τάξης
α) Ιδιαιτερότητας της διαδικασίας επιβολής προστίμου
Υπάρχει μια πληθώρα περαιτέρω νόμων, οι οποίοι περιλαμβάνουν παραβάσεις κατά
την έννομη τάξη της χώρας μας. Μερικές παραβάσεις δεν τιμωρούνται με ποινές
αλλά με χρηματικά πρόστιμα. Αυτές οι παραβάσεις ονομάζονται πταίσματα. Αυτά δεν

10

http://lexikon.meyers.de/meyers/Strafvollstreckung
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είναι εγκληματικές πράξεις, αλλά παραβιάσεις των διατάξεων της τάξης και των
διοικητικών διατάξεων.
"Το πταίσμα είναι μια παράνομη πράξη με δυνατότητα απόδοσης ευθύνης που
υλοποιεί το πραγματικό σύνολο των προϋποθέσεων κατά την έννοια ενός νόμου, ο
οποίος επιτρέπει την τιμωρία της πράξης με χρηματική ποινή" (§ 1 ΝΠΤ).
Μερικοί νόμοι, στους οποίους οι παραβιάσεις τιμωρούνται με χρηματικά πρόστιμα
είναι:









Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Νόμος περί διάθεσης απορριμμάτων
Ομοσπονδιακός οικοδομικός νόμος
Νόμος προστασίας ανηλίκων
Νόμος περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού
Ομοσπονδιακός νόμος κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού
Κανονισμός περί επιτηδευμάτων
Κώδικας Ποτών και Τροφίμων

Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ αξιόποινης πράξης και πταίσματος δεν είναι πάντα
δυνατός. Αν μια ενέργεια είναι ταυτόχρονα αξιόποινη πράξη και πταίσμα, τότε
εφαρμόζεται μόνο ο ποινικός νόμος.
Τα χρηματικά πρόστιμα για διαπραγμένα πταίσματα ανέρχονται



σε φυσικά πρόσωπα το ελάχιστο σε 5,00 €, το ανώτερο 5.000,00 € (εφόσον
δεν ορίζεται διαφορετικά σε κάποιο νόμο)
σε νομικά πρόσωπα σε έως και 500.000,00 €

Εκτός από "κανονικά" πταίσματα, διακρίνονται και τα "ασήμαντα" πταίσματα. Εάν
υφίσταται ασήμαντο πταίσμα, τότε η διοικητική αρχή μπορεί να επιβάλλει στον
ενδιαφερόμενο ένα πρόστιμο ύψους 5,00 € έως 40,00 € Σε άλλες περιπτώσεις
εκδίδεται πράξη επιβολής προστίμου.
β) Αξιόποινη πράξη – Πταίσμα (Διαφορές και κοινά σημεία)
Η αξιόποινη πράξη μπορεί να είναι έγκλημα ή πλημμέλημα. Πταίσμα υφίσταται
όταν δεν τηρούνται οι επιταγές ή οι απαγορεύσεις. Το χρηματικό πρόστιμο
αποσκοπεί στον εκφοβισμό και τη μελλοντική τήρηση των επιταγών και
απαγορεύσεων. Αντιθέτως, σκοπός της ποινής είναι η προστασία του κοινού, η
επανένταξη των δραστών στην κοινωνία, η εξιλέωση της διαπραχθείσας αδικίας αλλά
και ο εκφοβισμός.
Οι αξιόποινες πράξεις τιμωρούνται από τα δικαστήρια. Αρμόδια είναι εδώ η
δικαστική εξουσία. Αρμόδιες για τα πταίσματα είναι κυρίως οι διοικητικές αρχές
δηλ. ένα όργανο της εκτελεστικής εξουσίας (τα δικαστήρια είναι αρμόδια μόνο αν
υποβληθούν αντιρρήσεις).
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Κατά του νομικού μειονεκτήματος που επιβάλλεται από το δικαστήριο υπάρχει η
δυνατότητα χρήσης ένδικων μέσων (έφεση, αναίρεση, προσφυγή).
Για την εναντίωση σε μια πράξη επιβολής προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
ένδικο βοήθημα (αντίρρηση).
Οι αξιόποινες πράξεις και οι ποινές καταχωρούνται στο Ομοσπονδιακό Κεντρικό
Ποινικό Μητρώο (στο Ομοσπονδιακό Κεντρικό Ποινικό Μητρώο καταχωρούνται
όλες οι καταδίκες για ποινές, ακόμη και εκείνες που επιβλήθηκαν στους Γερμανούς
στην αλλοδαπή. Το μητρώο τηρείται στο Βερολίνο). Τα πταίσματα δεν
καταχωρούνται.
γ) Διαδικασία επιβολής προστίμου
Η διαδικασία επιβολής προστίμου είναι μια διαδικασία κολασμού (τιμωρίας)
πταισμάτων. Η διαδικασία ρυθμίζεται στον νόμο περί παραβάσεων τάξης (ΝΠΤ).
Η πράξη επιβολής προστίμου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:









Στοιχεία για τον ενδιαφερόμενο
Ονοματεπώνυμο του συνηγόρου υπεράσπισης
Χαρακτηρισμός της πράξης που καταλογίζεται στον ενδιαφερόμενο
Ώρα και τόπος διάπραξης της πράξης
Τα νόμιμα χαρακτηριστικά του πταίσματος και τις σχετικές διατάξεις για το
πρόστιμο
Αποδεικτικά μέσα
Χρηματικό πρόστιμο (και τυχόν παρεπόμενες συνέπειες) καθώς και
Υποδείξεις για ένδικα μέσα.

Η αναγνώριση της πράξης επιβολής προστίμου την καθιστά τελεσίδικη. Η υποβολή
αντιρρήσεων κατά της πράξης επιβολής προστίμου είναι δυνατή εντός προθεσμίας
δύο εβδομάδων από την επίδοση. Αμέσως μετά μπορεί να ακολουθήσει η αναστολή
της δίκης ή η παραπομπή της διαδικασίας στην εισαγγελία. Και σε αυτό το σημείο
είναι και πάλι δυνατή η αναστολή της δίκης ή η προσκόμιση στο Ειρηνοδικείο.
Το δικαστήριο μπορεί να καταλήξει σε απόφαση ακόμη και χωρίς διαδικασία ενώπιον
του ακροατηρίου. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου μπορεί
να είναι η αναστολή ή η απόρριψη της διαδικασίας, αλλά μπορεί και να ληφθεί μια
απόφαση ή ένα βούλευμα (κατά της απόφασης ή του βουλεύματος μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή, εφόσον το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο υπερβαίνει τα
100,00 €).
Η δίωξη του πταίσματος παραγράφεται (εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από
το νόμο):
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σε πταίσματα με το ανώτερο όριο του
χρηματικού προστίμου να υπερβαίνει
τα 15.000, 00 €
σε πταίσματα με χρηματικό πρόστιμο
από 1.500,00 € έως και 15.000,00 €
σε πταίσματα με χρηματικό πρόστιμο
από 500,00 € έως και 1.500,00 €
σε όλα τα υπόλοιπα πταίσματα

- σε τρία χρόνια
- σε δύο χρόνια
- σε έναν χρόνο
- σε έξι μήνες

Η παραγραφή αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της απαγορευμένης πράξης.
Συγκεκριμένες ενέργειες της διοικητικής αρχής., π.χ. εξέταση του ενδιαφερόμενου,
διακόπτουν την πορεία της προθεσμίας παραγραφής, που σημαίνει ότι η προθεσμία
παραγραφής αρχίζει ξανά από την αρχή.

12) Ένδικα μέσα στην ποινική διαδικασία σε Γερμανία και Ελλάδα
Στο ποινικό δίκαιο επιτρέπεται επίσης η χρήση άχρωμου ή αόριστου ένδικου μέσου.
Έτσι ονομάζεται μια διαδικασία κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, οι οποίες
μπορούν προσβληθούν τόσο με έφεση όσο και με αναίρεση, χωρίς ωστόσο να
πρέπει να επιλεγεί ήδη μία από τις δύο δυνατότητες τη χρονική στιγμή της άσκησης
του ένδικου μέσου. Ο ασκών το ένδικο μέσο μπορεί να αποφασίσει έως το τέλος της
προθεσμίας άσκησης ένδικου μέσου αν το ένδικο μέσο που θα χρησιμοποιήσει θα
είναι όντως η αναίρεση. Αν το άχρωμο ένδικο μέσο που ασκήθηκε δεν αλλάξει, τότε η
διαδικασία θα αντιμετωπιστεί ως έφεση. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που έχει
παρέλθει η προθεσμία κατάθεσης αναίρεσης. 11
α) Έφεση
Η έφεση μπορεί να ασκηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο (το δικαστήριο στον πρώτο
βαθμό δικαιοδοσίας) εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας από τη δημοσίευση της
απόφασης. Αυτό γίνεται γραπτώς ή στο πρωτόκολλο της γραμματείας του
δικαστηρίου. Και η εισαγγελία έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αυτό το ένδικο μέσο
προς όφελος ή εις βάρος του καταδικασθέντα.
Η έφεση είναι παραδεκτή όταν αντιτίθεται σε αποφάσεις του μονού δικαστή στο
Ειρηνοδικείο, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ή το διευρυμένο μεικτό ορκωτό
δικαστήριο. Κατά κανόνα, η έφεση πρέπει να ασκείται στο δικαστήριο του πρώτου
βαθμού δικαιοδοσίας. Για την άσκηση της έφεσης δεν απαιτείται αιτιολογία. Εάν
ασκήθηκε έφεση εντός της προθεσμίας, η ποινή δεν μπορεί να εκτελεστεί έως να
ληφθεί η απόφαση για το ένδικο μέσο. Η τελεσιδικία της απόφασης αναστέλλεται.

11

http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsmittel

Bila-Train in practice - Ενότητα “Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - 36
DE-EL

Σε απώλεια της προθεσμίας χωρίς να υπάρχει ευθύνη, παρέχεται η δυνατότητα
υποβολής της αίτησης "Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση",
δηλ. ο αιτών αντιμετωπίζεται σαν να είχε ασκήσει εγκαίρως την έφεση,
Η έφεση θα είναι παραδεκτή μόνο αν γίνει αποδεκτή. Αυτό ισχύει όταν δεν είναι
πασίδηλα αβάσιμη. Το εφετείο εκδικάζει την αποδοχή της έφεσης μέσω απόφασης.
Αυτή η απόφαση δεν είναι ακυρώσιμη.
Αν η έφεση γίνει δεκτή, η δίκη επαναλαμβάνεται με μια νέα απόφαση ή με επικύρωση
της προηγούμενης. Στη νέα δίκη μπορούν να προσκομιστούν νέα αποδεικτικά
στοιχεία.

δ) Αναίρεση
Στο γερμανικό δίκαιο, η αναίρεση αποτελεί ένα ένδικο μέσο κατά των αποφάσεων,
για το οποίο απαιτείται μια εν μέρει ειδική άδεια. Αυτό το ένδικο μέσο δεν μπορεί να
βασιστεί σε νέα στοιχεία παρά μόνο σε νομικό ελάττωμα της προσβληθείσας
απόφασης, δηλ. σε παραβίαση του τυπικού ή ουσιαστικού δικαίου. Συνεπώς, ο
αναιρετικός βαθμός δεν αποτελεί δικαστήριο της ουσίας. Σε αντίθεση με την έφεση,
κατά κανόνα δεν πραγματοποιείται καμία διεξαγωγή απόδειξη. Η διεξαγωγή
αποδείξεων είναι ωστόσο παραδεκτή μέσω του αντικειμένου της αναίρεσης ή
αυτεπάγγελτα σε κάθε σημείο ελέγχου των διαδικαστικών προϋποθέσεων που
αφορούν τη δίκη.
Η άσκηση της αναίρεσης πρέπει να γίνει στο δικαστήριο, του οποίου η απόφαση
προσβάλλεται. Επιπλέον, η αναίρεση πρέπει να αιτιολογηθεί το αργότερο εντός
προθεσμίας ενός μήνα από επίδοση της απόφασης.
Η αναίρεση είναι δυνατή στο








αστικό δίκαιο κατά των εφετειακών αποφάσεων του πλημμελειοδικείου και του
εφετείου.
ποινικό δίκαιο κατά των αποφάσεων του ποινικού δικαστή, του μεικτού ορκωτού
δικαστηρίου, των ποινικών τμημάτων (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας)
του πλημμελειοδικείου και στις προηγούμενες αποφάσεις του εφετείου σε πρώτο
βαθμό δικαιοδοσίας.
εργατικό δίκαιο κατά των αποφάσεων του δευτεροβάθμιου εργατοδικείου.
κοινωνικό δίκαιο κατά των αποφάσεων του διοικητικού εφετείου του Ομόσπονδου
Κρατιδίου
δημόσιο δίκαιο κατά των αποφάσεων των διοικητικών εφετείων.
φορολογικό δίκαιο κατά των αποφάσεων της δημοσιονομικής δικαιοδοσίας.
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Το αναιρετικό δικαστήριο δεν ελέγχει τα πραγματικά γεγονότα που
διαπιστώθηκαν στην προσβληθείσα απόφαση αλλά αν εφαρμόστηκαν σωστά
οι δικονομικές διατάξεις και το ουσιαστικό δίκαιο.
Ο προσφεύγων μπορεί να συντάξει ο ίδιος τη θεμελίωση της αναίρεσης, να ζητήσει
να την παραδώσει ο συνήγορος υπεράσπισης ή να την εξηγήσει στη γραμματεία. Αν
ο καταδικασθέντας συντάξει μόνος του τη θεμελίωση της αναίρεσης, πρέπει να
φροντίσει να υπογραφεί η αναίρεση από έναν δικηγόρο που είναι διορισμένος στο
ομοσπονδιακό έδαφος.
γ) Προσφυγή
Η προσφυγή είναι ένα ένδικο μέσο κατά των αποφάσεων, βουλευμάτων και μέτρων
μιας αρχής ή ενός δικαστηρίου. Η δυνατότητα της προσφυγής κατά των αποφάσεων
παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατά των αποφάσεων στρέφονται
συνήθως τα τακτικά ένδικα μέσα (έφεση ή αναίρεση).
Η προσφυγή απαντάται στο γερμανικό νομικό σύστημα σε πολλές μορφές: Οι
γνωστότερες είναι: συνταγματική προσφυγή, έννομη προσφυγή, προσφυγή κατά της
αξίας του αντικειμένου δίκης, προσφυγή κατά του εντάλματος σύλληψης και
προσφυγή ενώπιον της αρχής που ασκεί την υπηρεσιακή εποπτεία επί δημοσίου
υπαλλήλου. Εκτός από τις δίκες και τις διοικητικές διαδικασίες, όλες οι προσφυγές
βασίζονται στο δικαίωμα του αναφέρεσθαι στις αρχές του γερμανικού άρθρου 17 του
Συντάγματος.
Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των άτυπων και τυπικών ένδικων
βοηθημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως προσφυγή. Τυπικά ένδικα βοηθήματα
είναι για παρέδειγμα η απλή προσφυγή κατά μιας πραγματικής ή νομικής
κατάστασης, η προσφυγή ενώπιον της αρχής που ασκεί την υπηρεσιακή εποπτεία
επί δημοσίου υπαλλήλου, η οποία επιπλήττει τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου
δημοσίου υπαλλήλου, η ειδική ένσταση ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής, η οποία
επιπλήττει τη συμπεριφορά μιας κατώτερης αρχής, καθώς και η ένσταση12.
Σε περίπτωση μιας άμεσης προσφυγής, αυτή θα πρέπει να ασκηθεί εντός
προθεσμίας μίας εβδομάδας, αρχίζοντας από την ημέρα γνωστοποίησης της
απόφασης.

Ποινική Δικονομία στην Ελλάδα
Κατά τόπον, καθ’ ύλην και λειτουργική αρμοδιότητα όπως επίσης άδεια παράστασης
των Δικηγόρων ενώπιον των Δικαστηρίων: Σε υποθέσεις αστικού δικαίου δύναται ο
Δικηγόρος κατά κανόνα να παρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων, τα οποία
υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι
μέλος. Ενώπιον ετέρων δικαστηρίων δύναται να παρασταθεί μόνο με την συμμετοχή
ενός εκεί διορισμένου Δικηγόρου που τον νομιμοποιεί.
12

http://de.wikipedia.org/wiki/Beschwerde_(δίκαιο)
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Εξαιρέσεις ισχύουν για Δικηγόρους Αθηνών, καθόσον δύνανται να παρίστανται
ενώπιον των δικαστηρίων του Πειραιά όπως επίσης και αντιστρόφως οι Δικηγόροι
Πειραιώς δύνανται να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας, χωρίς να
απαιτείται η σύμπραξη ενός τοπικού Δικηγόρου. Σε υποθέσεις ποινικού δικαίου
δύνανται άπαντες δικηγόροι να παρίστανται ενώπιον όλων των ποινικών
δικαστηρίων της Επικράτειας.
Ενώπιον των δικαστηρίων ισχύει κατά κανόνα υποχρέωση παράστασης με
συνήγορο εκτός από τις κάτωθι εξαιρέσεις:
α) Ενώπιον ποινικών δικαστηρίων (με εξαίρεση τον Άρειο Πάγο και το Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο)
β) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου
γ) Στη διαδικασία των προσωρινών μέτρων (ασφαλιστικά μέτρα)
δ) Σε επείγουσες περιπτώσεις για την αποφυγή ζημίας (άσκηση ενδίκων μέσων)
Υποχρέωση παράστασης με συνήγορο υφίσταται περαιτέρω:
α) Κατά κανόνα σε δικαιοπραξίας με αντικείμενο τα ακίνητα
β) Όσον αφορά λοιπές συμβολαιογραφικές συμβάσεις, των οποίων η αξία υπερβαίνει
το ποσό των 29.347,- Ευρώ (για την Αθήνα και τον Πειραιά) ή το ποσό των 11.739,Ευρώ για την υπόλοιπη επικράτεια.
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παράστασης με συνήγορο ισχύουν στις δωρεές
μεταξύ πατρός και τέκνου όπως επίσης και στις δωρεές σε κοινωφελή ιδρύματα.
Κρατούμενοι έχουν ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων
δικαίωμα να απαιτήσουν τον διορισμό συνηγόρου. Κατά την προδικασία διορίζεται
συνήγορος μόνο εάν προβλέπεται εκ του Νόμου εξέταση. Κατά την κύρια διαδικασία
δύναται να απαιτηθεί ο διορισμός συνηγόρου μόνο εάν η κατηγορία αναφέρεται σε
αδίκημα που απειλείται με ποινή φυλάκισης άνω των πέντε ετών.
Επειδή το Ποινικό δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις μεταξύ του Κράτους και των
πολιτών, υπάγεται ουσιαστικά στο Δημόσιο Δίκαιο. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του,
θεωρείται όπως και το Αστικό και Δημόσιο Δίκαιο, ως αυτόνομη τρίτη ομάδα του
δικαίου. Το Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει όλες τις νομικές διατάξεις, οι οποίες
εμπεριέχουν κατά περιεχόμενο και έκταση την κρατική αρμοδιότητα. Επειδή το
παρεμβατικό Δίκαιο του Κράτους δίνει δικαίωμα επεμβάσεων στην ελευθερία και τα
δικαιώματα των πολιτών, πρωτίστως μέσω των στερητικών της ελευθερίας ποινών,
κατάσχεση ή παρεμφερείς περιπτώσεις ισχύει η θεμελιώδης αρχή: «nulla pooena
sine lege», (λατινικός όρος καμία ποινή άνευ Νόμου) δηλαδή επιτρέπεται να
επιβληθεί ποινή μόνο βάσει Νόμου. Χαρακτηρίζεται και ως απαγόρευση
αναδρομικότητας. Άνευ ρητής διάταξης Νόμου δεν είναι επιτρεπτή ουδεμία κρατική
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παρέμβαση.
Το Ποινικό Δίκαιο διακρίνεται σε δύο μέρη: το ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και το τυπικό
Ποινικό Δίκαιο.
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Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Ως ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο νοείται το Γενικό Ποινικό Δίκαιο καθ’ εαυτό, δηλαδή οι
διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν ποιες συμπεριφορές πρέπει να τιμωρούνται. Βασική
διάταξη είναι ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συμπληρώνεται από πολυάριθμες ειδικές
διατάξεις, όπως για παράδειγμα στο χώρο του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου με τον
Κώδικα περί Οικονομικού Ποινικού Δικαίου, όσον αφορά αδικήματα που σχετίζονται
με ναρκωτικές ουσίες και ο Νόμος περί Ναρκωτικών, όσον αφορά αδικήματα που
σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες ο Νόμος περί εκρηκτικών υλών, όσον αφορά τα
αδικήματα που σχετίζονται με παραβάσεις του Ποινικού Φορολογικού Δικαίου, Νόμοι
περί Φορολογικών παραβάσεων, όσον αφορά σε ποινικά οικονομικά αδικήματα
μεταξύ άλλων Νόμος περί μετοχών, Νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού και πολλά
άλλα.

Τυπικό Ποινικό Δίκαιο
Με τον όρο Τυπικό Ποινικό Δίκαιο νοούνται όλες οι διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την
πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, δηλαδή το Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο. Ρυθμίζεται
στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ορίζει τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή μιας
νόμιμης ποινικής δίκης. Στο σημείο αυτό πάλι διακρίνεται η προανάκριση (για
παράδειγμα το ένταλμα έρευνας σε οικία, ένταλμα σύλληψης και άλλα), η διεξαγωγή
της ποινικής δίκης στο ακροατήριο (με αφετηρία την απαγγελία κατηγορίας της
Εισαγγελίας) και τελικώς τα σωφρονιστικά ιδρύματα (εκτέλεση της στερητικής της
ελευθερίας ποινής, χρηματική ποινή ή εκτέλεση μέτρων για το σωφρονισμό και
εξασφάλιση).
Και το Τυπικό Ποινικό Δίκαιο εμπεριέχει ιδιαιτερότητες για έφηβους και ανήλικους
δράστες π.χ. ποινικές δίκες ανηλίκων δραστών διεξάγονται πάντοτε με αποκλεισμό
της δημοσιότητας (κεκλεισμένων των θυρών).
Από πλευράς έντασης της παράβασης του Νόμου, το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί την πιο
αυστηρή μορφή τιμωρίας μέσω κρατικών παρεμβάσεων, σε αυτό συμπεριλαμβάνεται
και το λιγότερα αυστηρό στις ποινές Δίκαιο περί πταισμάτων.
Υπάρχει μία τακτική δικαιοδοσία στα Πολιτικά Δικαστήρια και τα Ποινικά Δικαστήρια
και μια ειδική διοικητική δικαιοδοσία. Η Δικαιοδοσία των Πολιτικών Δικαστηρίων στην
Ελλάδα διακρίνεται σε Ειρηνοδικείο, Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, Εφετείο και Ανώτατο
Δικαστήριο (Άρειος Πάγος), η δικαιοδοσία των Ποινικών Δικαστηρίων σε
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, Εφετείο και Ανώτατο Δικαστήριο, η Διοικητική Δικαιοδοσία
σε Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, Εφετείο και Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η ισχύουσα Πολιτική Δικονομία είναι από το 1968. Περιλαμβάνει 1054 άρθρα.
Αποτελείται από οχτώ βιβλία (γενικές αρχές, έναρξη δίκης, ένδικα μέσα και

Bila-Train in practice - Ενότητα “Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - 41
DE-EL

ενστάσεις, ειδικές διαδικασίες, προσωρινά μέτρα, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας,
διαιτησία, αναγκαστική εκτέλεση).13
Η αστική δίκη ξεκινά με την άσκηση της αγωγής. Διενεργείται με την κατάθεση ενός
δικογράφου και την κοινοποίηση στον εναγομένο. Ενώπιον των Ειρηνοδικείων είναι
εφικτή και η προφορική άσκηση μίας αγωγής. Υποχρέωση παράστασης με συνήγορο
υφίσταται μόνο ενώπιον ανώτερων δικαστηρίων. Την διαδικασία ενώπιον του
Ειρηνοδικείου δύναται να την διεξάγει ο διάδικος μόνος του. Επίσης κατά την
διάρκεια των προσωρινών μέτρων δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ενός
συνηγόρου.
Για την διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου ισχύει η θεμελιώδης αρχή της
δημοσιότητας. Υπό ειδικές συνθήκες δύναται αν αποκλειστεί η δημοσιότητα. Η
γνωστοποίηση της δικαστικής απόφασης γίνεται δημοσίως.
Επιπλέον, σημαντική θεμελιώδης αρχή στην Δικονομία είναι η προφορικότητα.
Αγωγή και ένδικα μέσα πρέπει όμως να ασκηθούν με έγγραφο τύπο. Όλα οι αιτήσεις,
οι οποίες είναι αναγνωστέες, προϋποθέτουν το έγγραφο τύπο. Χρήζοντες
οικονομικής βοηθείας ενάγοντες δύνανται να λάβουν το ευεργέτημα της πενίας.
Αποδεικτικά μέσα είναι η ομολογία, η αυτοψία, ο μάρτυρας, ο πραγματογνώμονας, το
δημόσιο έγγραφο, η κατάθεση διαδίκων, η ένορκη κατάθεση διαδίκου (δικαστικό
τεκμήριο). Ένδικα μέσα είναι η αντίρρηση (με έκδοση ερήμην απόφασης), η έφεση, η
επανάληψη και η αναίρεση.
Η αναγκαστική εκτέλεση διεξάγεται με την συνδρομή του δικαστικού επιμελητή. Για
την ενώπιον του Ειρηνοδικείου (Πταισματοδικείου), Πρωτοδικείου
(Πλημμελειοδικείου), Ποινικού Δικαστηρίου Ανηλίκων, Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο,
Εφετείου ή Αρείου Πάγου (Ακυρωτικό, Αναιρετικό Δικαστήριο) δυνάμενη να διεξαχθεί
ποινική δίκη ισχύει ο από 1951 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που αντικατέστησε τον
από 1834 Νόμο περί Ποινικής Δικονομίας. Αποτελείται από έντεκα βιβλία και 603
άρθρα. Από το 1983 είναι διατυπωμένη στην δημοτική (καθομιλουμένη). Την ποινική
δίωξη στο όνομα του Κράτους την ασκεί λόγω της διαταχθείσας προανάκρισης, η
εισαγγελία του Πρωτοδικείου. Κατά ποινικών αποφάσεων είναι επιτρεπτή η έφεση και
η αναίρεση.
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Πηγές: Κλαμαρής, Ν., Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4. Α 2002 (ελλην.), Καρράς, Α. Κώδικας Ποινικής
Δικονομίας, 8. Α. 2003, Λαζαράτος, Π./Παπαγεωργίου, Τ., Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, 3. Α.2002
(ελλην.)
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Ποινή
Το ισχύον από Ποινικό Δίκαιο χρονολογείται από το 1951, το οποίο και αντικατέστησε
τον από 1834 Ποινικό Κώδικα του Georg von Maurer (Γκέοργκ φον Μάουρερ).
Αποτελείται από ένα γενικό μέρος (8 κεφάλαια, 133 άρθρα), ένα ειδικό μέρος (27
κεφάλαια, άρθρα 134-459) και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 460-474). Βασίζεται
στην περιεχόμενη στο Σύνταγμα θεμελιώδη αρχή «nulla pooena sine lege», (καμία
ποινή άνευ Νόμου).14
Το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο είναι κατά βάση Ποινικό Δίκαιο των πράξεων στρέφεται
όμως και κατά της επικίνδυνης προσωπικότητας και είναι συνεπώς και Ποινικό Δίκαιο
του δράστη. Οι σημαντικότερες αντικειμενικές υποστάσεις των αδικημάτων είναι
εγκλήματα κατά ξένων κρατών, Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των
πολιτικών δικαιωμάτων, εγκλήματα κατά της πολιτειακής εξουσίας και της δημόσιας
τάξης, εγκλήματα κατά της θρησκείας, εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, εγκλήματα
πλαστογραφίας, εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης, εγκλήματα σχετικά
με την υπηρεσία, κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, εγκλήματα κατά της ζωής, σωματικές
βλάβες, εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, εγκλήματα κατά της γενετήσιας
αξιοπρέπειας, εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια, εγκλήματα κατά της
τιμής, παραβίαση απορρήτων, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών
δικαιωμάτων.

Εισαγωγή
Κύριες ποινές (παύση ποινής εφικτή με αναστολή εκτέλεσης) είναι η στερητική της
ελευθερίας ποινή (ψυχιατρείο, φυλακή, εγκλεισμός), χρηματική ποινή (υπολογίζεται
ανά ημέρα) και πρόστιμο. Παρεπόμενες ποινές είναι η απώλεια των πολιτικών
δικαιωμάτων, δικαστική συμπαράσταση, δημόσια ανακοίνωση της δικαστικής
απόφασης και δήμευση περιουσίας, ενώ από το 1994 καταργήθηκε η θανατική ποινή
που εφαρμόστηκε το 1972 για τελευταία φορά.

14

Πηγή: Χαραλαμπάκης, Α., Βασική επισκόπηση του Ποινικού Δικαίου, 5Α 2003 (ελλην.), Κωνσταντινίδης
Κ/Κωσταράς Α. Ποινικός Κώδιξ, 3Α 2000 (ελλην.), Μανωλεδάκης Ι./ Παρασκευόπουλος Ν. Οδηγός του
Π.Δ. Γεν. Μέρος, 1999 (ελλην.), Κωσταράς Α. Έννοιες και Ιδρύματα του Π.Δ. 2001 (ελλην.), Κωσταράς Α,
Π.Δ. Ειδ. Μέρος, 2003 (ελλην.)
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Ποινική Δίκη15
Προφυλάκιση / Προετοιμασία ποινικής δίκης/ ηθική (του κατηγορουμένου)
Η ηθική ενός κατηγορουμένου δύναται να είναι εξαιρετικής σημασίας σε μία ποινική
δίκη. Συνίσταται λοιπόν, να προσκομιστούν αμέσως μετά την σύλληψη έγγραφα,
όπως ποινικό μητρώο, αξιολογήσεις εργοδοτών, πανεπιστημίων, σχολείων κοκ.
Βεβαιώσεις από εκκλησιαστικά ή φιλανθρωπικά ιδρύματα σχετικά με την συνεργασία,
συμμετοχή και να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Εγγύηση
Ο ελληνικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προβλέπει κατά κανόνα την δυνατότητα
μίας δυνατότητας αποφυγής της προφυλάκισης έναντι κατάθεσης μίας εγγύησης.
Προϋποθέσεις για αυτό είναι πρωτίστως:
* να μην υφίσταται κίνδυνος τέλεσης νέων ποινικών αδικημάτων,
* να μην υφίσταται κίνδυνος φυγής.
Στην περίπτωση των αλλοδαπών – τις περισσότερες φορές με την αιτιολογία του
αυξημένου κινδύνου απόδρασης σχεδόν ποτέ δεν γίνεται δεκτή. Αυτό ισχύει
ιδιαιτέρως, εάν τους αποδίδονται κακουργήματα ή γενικώς βαριά αδικήματα. Σε
αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες δεν γίνεται κατά κανόνα δεκτή η
εγγύηση, ακόμη και στην περίπτωση κατανάλωσης ελάχιστων ποσοτήτων. Εάν γίνει
δεκτό το αίτημα εγγύησης, τότε εκείνος που ευνοήθηκε από την εγγύηση και
απολαμβάνει την ελευθερία του, οφείλει να αναλογιστεί ότι μια αποτυχημένη
απόπειρα να εγκαταλείψει την Ελλάδα, επηρεάζει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό την
επιμέτρηση της ποινής ή μία επιτυχημένη προσπάθεια στην περίπτωση καταβολής
εγγύησης μέσω εγγυητή, συνεπάγεται για τον εγγυητή δυσκολίες και ο εν λόγω
δράστης δεν δύναται να επανέλθει στην Ελλάδα. Παράλληλα ενισχύεται η ήδη
υπάρχουσα τάση των ελληνικών δικαστηρίων, στην περίπτωση των αλλοδαπών να
μην κάνουν δεκτή την εγγύηση.

Διάρκεια προφυλάκισης
Η διάρκεια της προφυλάκισης εξαρτάται από τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης,
ιδιαιτέρως εξαρτάται από το πόσο χρονοβόρες είναι έρευνες. Λόγω του υπερβολικού
φόρτου εργασίας των ελληνικών δικαστηρίων οι έρευνες κατά κανόνα είναι
χρονοβόρες.

15

Πηγή: Πρεσβεία της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας (εκδοθ.) ΚΟΚ: στην Ελλάδα, Αθήνα 2007.
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Ως ανώτατο όριο προφυλάκισης ορίζονται οι 18 μήνες. Εάν έως την εξάντληση των
εν λόγω προθεσμιών δεν διεξαχθεί η κυρίως διαδικασία, τότε ο κρατούμενος πρέπει
να αφεθεί ελεύθερος. Η προφυλάκιση συνυπολογίζεται στην επιβληθείσα στερητική
ποινή της ελευθερίας.
Κατά του εντάλματος σύλληψης δύναται ο κατηγορούμενος εντός 5 ημερών να
ασκήσει προσφυγή κατά του εντάλματος ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου. Ο
εισαγγελέας πρέπει να πάρει θέση επ’ αυτού. Η δικαστική απόφαση που θα
προκύψει είναι αμετάκλητη.
Για όσο χρονικό διάστημα ο κατηγορούμενος βρίσκεται προφυλακισμένος δύναται να
υποβάλει αίτηση ακύρωσης του εντάλματος ή αντικατάστασης από άλλο μέτρο
περιορισμού, μόνο εάν από τις έρευνες προκύψει ότι δεν υφίσταται λόγος
προφυλάκισης. Σχετικά με την αίτηση θα αποφανθεί προανακριτικός υπάλληλος και
κατά την απόφαση του δύναται να προσφύγει εντός 5 ημερών ενώπιον του Εφετείου.

Κατηγορητήριο
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 εδάφιο α) Ευρωπαϊκές Σύμβασης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα, να του
γνωστοποιηθούν με κάθε λεπτομέρεια το είδος και ο λόγος των εναντίον του
κατηγοριών σε μία κατανοητή για εκείνον γλώσσα. Στην πράξη τούτο σημαίνει ότι ο
κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να τεθεί στην διάθεσή του, εγκαίρως το
κατηγορητήριο στην γερμανική γλώσσα.
Σύμφωνα με νομολογία του Ανωτάτου Ελληνικού Δικαστηρίου το ανωτέρω δεν ισχύει
εάν ο κατηγορούμενος έλαβε προηγουμένως γνώση της προανάκρισης και
συμμετείχε ενεργά σε αυτήν.

Δίκη
Σύνθεση δικαστηρίου, καθ’ ύλην αρμοδιότητα
Η σύνθεση και η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου καθορίζεται σύμφωνα με το
είδος της κατηγορίας. Όσον αφορά αδικήματα, για τα οποία απειλείται χρηματική
ποινή – ή στερητική της ελευθερίας ποινή κάτω από δύο έτη, αποφασίζει ο Δικαστής
στο Πλημμελειοδικείο. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα αδικήματα (απειλούμενη ποινή
μεταξύ δύο και πέντε ετών) αποφασίζει τριμελές συμβούλιο του Πρωτοδικείου.
Πλημμελήματα (απειλή ποινής άνω των πέντε ετών) εκδικάζονται στο πρώτο βαθμό
εν μέρει από το μεγάλο συμβούλιο πλημμελειοδικών στο Πρωτοδικείο – τρεις
Δικαστές, τέσσερις λαϊκοί αιρετοί δικαστές (ένορκοι) – (π.χ. αδικήματα φόνου,
αδικήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας) εν μέρει από ένα τριμελές συμβούλιο
στο Εφετείο (π.χ. εμπορία ναρκωτικών/ καλλιέργεια ναρκωτικών κτλ., ληστεία).
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Κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων είναι εφικτή η έφεση ή/ και η αναίρεση. Πρέπει
να ασκηθεί ρητά από τον κρατούμενο. Τούτο πρέπει να γίνει αμέσως μετά το πέρας
της δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου. Διαφορετικά ξεκινούν για τον κατηγορούμενο
προθεσμίες, οι οποίες μπορεί εύκολα να παρέλθουν και να έχουν ως συνέπεια την
απόρριψη της έφεση ή/ και της αναίρεσης (10 ημέρες κατόπιν της προφορικής
εκφώνησης της απόφασης για την έφεση, 20 ημέρες από την θεώρηση της
απόφασης για την αναίρεση).

Σε πλημμελήματα αρμόδιο για την εκδίκαση της έφεσης κατά της απόφασης του
Μονομελούς Δικαστηρίου τριμελές ποινικό τμήμα στο Πρωτοδικείο, σε διαφορετική
περίπτωση τριμελής επιτροπή στο Εφετείο.
Σε κακουργήματα αρμόδιο για την εκδίκαση της έφεσης είναι το πολυμελές ποινικό
τμήμα του Εφετείου (τρεις Εφέτες, τέσσερις λαϊκοί αιρετοί δικαστές (ένορκοι) ή
πενταμελής επιτροπή στο Εφετείο. Σε αδικήματα σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες
αρμόδιο για την εκδίκαση της έφεσης για τις αποφάσεις του ποινικού τμήματος είναι
το τριμελές συμβούλιο του Εφετείου, για τις αποφάσεις της Ολομέλειας είναι το
πενταμελές συμβούλιο του Εφετείου.
Ως περαιτέρω ένδικο μέσο προβλέπεται η αναίρεση, που εκδικάζεται ενώπιον του
Ανωτάτου Ελληνικού Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Όπως και στη Γερμανία η
αναίρεση δεν εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά, αποτελεί καθαρά νομικό μέσο
(έλεγχος εάν θίχτηκαν διατάξεις του Νόμου). Αυτό σημαίνει ότι δεν διεξάγεται εκ νέου
αποδεικτική διαδικασία, αλλά η υπόθεση αξιολογείται από νομικής πλευράς,
σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν από κατώτερο
Δικαστήριο.
Μεταξύ άσκησης και συζήτησης της αναίρεσης ή/και αναίρεσης δύναται να
μεσολαβήσει ένα έτος και στην περίπτωση της αναίρεσης και μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (15. Ιουνίου έως 15.
Σεπτεμβρίου) εκδικάζονται μόνο επείγουσες υποθέσεις.
Πλαίσιο ποινής
Το πλαίσιο ποινής καθορίζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με την εκ του Νόμου απειλή
της ποινής και σύμφωνα με τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης. Έφεση ή/και Αναίρεση
δεν επιτρέπεται – εάν ασκηθούν από τον κατηγορούμενο – να τον οδηγήσουν σε
δυσμενέστερη θέση, δηλ. να του επιβληθεί ανώτερο πλαίσιο ποινής. Δεν ισχύει το
ανωτέρω εάν η Εισαγγελία ασκήσει το ένδικο μέσο.
Για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, ισχύουν ειδικοί Ποινικοί Νόμοι.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά κανόνα η ελάχιστη στερητική της ελευθερίας ποινή για
εμπόριο ναρκωτικών ουσιών είναι δέκα έτη συν χρηματική ποινή (παλαιότερα πέντε
έτη). Μικρότερες ποινές προβλέπονται μόνο για δράστες, οι οποίοι κατείχαν
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μικρότερες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστικά δική τους χρήση. Για
τοξικομανείς ισχύουν ειδικές διαδικασίες. Αποφάσεις κατά αλλοδαπών, που είναι το
πολύ τρία έτη στερητική της ελευθερίας ποινή και δεν σχετίζονται με ναρκωτικές
ουσίες, δύναται να οδηγήσουν σε αναστολή, στις περιπτώσεις αυτές διατάσσεται
ταυτόχρονα η απέλαση.

Δικαστική απόφαση
Σύμφωνα με την επικρατούσα ελληνική ερμηνεία του Νόμου, δεν είναι απαραίτητο η
απόφαση εις βάρος αλλοδαπού κρατουμένου να του τίθεται στην διάθεσή του σε
πλήρη μετάφραση. Κρίνεται επαρκές, να μεταφραστεί από διερμηνέα κατά την κυρία
δίκη τα βασικά σημεία το δια ταύτα της απόφασης και λόγοι που αιτιολογούν την
απόφαση.

3. Κράτηση για την έκδοση
Στην περίπτωση που Γερμανός υπήκοος συλληφθεί λόγω αιτήματος έκδοσης (κατά
κανόνα από τις γερμανικές αρχές) δεν διεξάγεται ποινική δίκη στην Ελλάδα. Οι
λεπτομέρειες ορίζονται στην περίπτωση αυτή εκ της από 13ης Δεκεμβρίου 1957
Σύμβασης έκδοσης όπως επίσης από τα άρθρα 59 έως 66 της από 19ης Ιουνίου 1990
Σύμβασης του Σέγκεν σχετικά με την εκτέλεση της έκδοσης.
Λεπτομερώς, οι ελληνικές αρχές διατάσσουν αρχικά την προσωρινή κράτηση για την
έκδοση. Αυτή δύναται να πάψει, εάν το αίτημα έκδοσης και τα σχετικά έγγραφα δεν
ληφθούν εντός 18 ημερών από την σύλληψη στην ελληνική κυβέρνηση.
Η προθεσμία δύναται να παραταθεί, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί
τις 40 ημέρες από την χρονική στιγμή της σύλληψης. Μετά την λήψη του αιτήματος
έκδοσης διατάσσεται κατά κανόνα η έκδοση. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα έκδοσης, τότε
οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σχετικά το ανωτέρω και συμφωνούν με το αιτών
Κράτος τις διατυπώσεις έκδοσης. Η έκδοση διεξάγεται αρχικώς αεροπορικώς.
Σύμφωνα με την εμπειρία της Πρεσβείας μεσολαβεί μεταξύ αιτήματος για κράτηση
έκδοσης και της τελικής έκδοσης τουλάχιστον διάστημα 10 έως 12 εβδομάδων.
Για την έκδοση πολιτών μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται μία
πιο σύντομη διαδικασία. Για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας απαιτείται η
συγκατάθεση του προς έκδοση κρατουμένου.
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Δυνατότητες εφόσον επήλθε καταδίκη
1. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή
Εφόσον δεν αποκλείεται ρητά στην ποινική απόφαση, δύναται ποινή στερητική της
ελευθερίας έως τρία έτη να μετατραπεί σε χρηματική ποινή. Σχετικά ισχύουν οι
κάτωθι θεμελιώδεις αρχές:
* Έως ένα έτος ποινή στερητική της ελευθερίας, επέρχεται αυτομάτως η μετατροπή.
* Στην περίπτωση καταδίκης σε ποινή στερητική της ελευθερίας έως μεταξύ ενός και
δύο ετών, επέρχεται επίσης αυτομάτως η μετατροπή, απαιτείται ειδική απόφαση του
Δικαστή, εάν υπάρχουν προγενέστερες καταδίκες. Η εν λόγω απόφαση επαφίεται
στην κρίση του Δικαστού.
* Για ποινές στερητικές της ελευθερίας μεταξύ δύο και τριών ετών απαιτείται πάντοτε
απόφαση του Δικαστού.
* Η μετατροπή αποκλείεται όταν πρόκειται για καταδίκη λόγω εμπορίας ναρκωτικών
ουσιών.
Κατά την μετατροπή σε χρηματική ποινή, ορίζεται ποσόύψους 4,40 Ευρώ + 95%
ανά ημέρα κράτησης. Εάν πρόκειται να πληρωθεί η ποινή, συνίσταται τούτο να γίνει
με έμβασμα του ανάλογου χρηματικού ποσού ταχυδρομικώς στο κατάστημα των
φυλακών στο όνομα του κρατουμένου.

Απέλαση
Στην Ελλάδα καταδικασμένοι γερμανοί δράστες ποινικών αδικημάτων, απελαύνονται
κατά κανόνα αεροπορικώς, μετά την έκτιση της ποινής τους (εφόσον η ποινή
υπερβαίνει τους έξι μήνες) ή λόγω άλλης αποφυλάκισης π.χ. λόγω μετατροπής της
φυλάκισης σε χρηματική ποινή. Τα έξοδα για τα ανωτέρω, εάν ο κρατούμενος δεν
δύναται να ανταπεξέλθει ο ίδιος, βαρύνουν το ελληνικό Κράτος. Η απέλαση έχει ως
συνέπεια να μην επιτρέπεται σε εκείνον που απελαύνεται να επανέλθει στην Ελλάδα
για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Η επιστροφή στην Ελλάδα μετά την παρέλευση
του ανωτέρω διαστήματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η πρακτική της απέλασης των Ελλήνων Δικαστών
αντίκειται στο Κοινοτικό Δίκαιο. Εκ των πραγμάτων όμως συνεχίζεται να
διατάσσονται απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου στην χώρα. Εφιστάται η προσοχή
στο ότι η είσοδος στην χώρα παρά της απαγόρευσης εισόδου, είναι παράνομη και ο
δράστης πρέπει να έχει υπόψη του ότι απειλείται ποινή φυλάκισης (τουλάχιστον 2
ετών), εάν συλληφθεί από τις ελληνικές αρχές.
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Μεταφορά
Αιτήσεις μεταφορών σε άλλο κατάστημα φυλακών μπορεί να απευθύνονται στην
κεντρική επιτροπή των φυλακών (άρθρο 73 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του
Σωφρονιστικού Κώδικα). Κατά κανόνα εξαρτάται η δυνατότητα της μεταφοράς από
την πληρότητα των φυλακών και την έως τώρα συμπεριφορά του αιτούντος. Η
εμπειρία δείχνει ότι οι πιθανότητες να γίνει δεκτή μία αίτηση του είδους αυτού είναι
ελάχιστες, επειδή οι ελληνικές φυλακές είναι ήδη υπερβολικά γεμάτες, αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για την Αθήνα. Η Πρεσβεία – εκτός μεμονωμένων πλήρως αιτιολογημένων
περιπτώσεων - δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει ανάλογες αιτήσεις ενώπιον των
ελληνικών αρχών.
Όσον αφορά την μεταφορά στις γνωστές ως «αγροτικές φυλακές» βλέπε κατωτέρω.

«Αγροτικές φυλακές»
Μετά την έκτιση μέρους της ποινής φυλάκισης σε κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα,
δύναται να υποβληθεί από άντρες κρατούμενους αίτηση για μεταφορά στις γνωστές
ως «αγροτικές φυλακές» (κατά το ήμισυ κλειστό ίδρυμα). Εδώ προσμετρείται κάθε
ημέρα εργασίας ως διπλή στην επιβληθείσα ποινή, ούτως ώστε να δίδεται η
δυνατότητα σημαντικής μείωσης της ποινής. Το ύψος της ποινής, που πρέπει να
εξέτισε προηγουμένως σε κλειστό κατάστημα φυλακής, προσμετρείται σύμφωνα με
την συνολική ποινή.
* Για ποινή έως 15 έτη πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον το ένα δέκατο της
συνολικής ποινής.
* Για ποινή άνω των 15 ετών πρέπει να έχει εκτίσει τουλάχιστον τρία έτη της
συνολικής ποινής.
Ελάχιστες πιθανότητες έχει μία αίτηση μεταφοράς για δράστες, οι οποίοι
καταδικάστηκαν για ιδιαίτερα βαριά αδικήματα (μεταξύ αυτών και αξιόποινες πράξεις
που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες). Δράστες, οι οποίοι εκτίουν ποινή ισόβιας
κάθειρξης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς σε αγροτική φυλακή, το
νωρίτερο εφόσον έχουν εκτίσει 10 έτη.
Επιπλέον προϋποθέσεις είναι:
* Σωματική ικανότητα για τις αγροτικές εργασίες (για το λόγο αυτό δεν μεταφέρονται
γυναίκες σε αγροτικές φυλακές),
* Να μην υφίσταται κίνδυνος δραπέτευσης
* Καλή διαγωγή στο κλειστό κατάστημα των φυλακών και
* Ευνοϊκή πρόγνωση της προσωπικότητας.
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Για την εργασία του ο κρατούμενος λαμβάνει προκαθορισμένο μισθό, ο οποίος
κατατίθεται στο λογαριασμό τραπέζης του. Αρμόδιο για την απόφαση είναι το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο εν λόγω Υπουργείο προσκομίζεται η αίτηση του
κρατουμένου μέσω του Διευθυντή των φυλακών και της Εισαγγελίας του
Πρωτοδικείου. Ο Διευθυντής των φυλακών σημειώνει επάνω στην αίτηση την δική
του γνώμη, η οποία έχει βαρύνουσα σημασία. Σε περίπτωση κακής διαγωγής οι
αιτήσεις μεταφοράς δεν έχουν προοπτική να γίνουν δεκτές. Λόγω του ότι είναι
δημοφιλείς οι αγροτικές φυλακές στους κρατουμένους, η ζήτηση είναι μεγάλη για τις
ιδιαιτέρως περιορισμένες κενές θέσεις και η λίστα αναμονής ως εκ τούτου μεγάλη. Οι
αιτούντες οφείλουν συνεπώς να έχουν υπομονή.

5. Απόλυση υπό όρους, που συχνά αναφέρεται εσφαλμένα ως απόλυση «με
αναστολή»
Μετά την έκτιση ενός συγκεκριμένου μέρους της ποινής φυλάκισης, δύναται ο
Διευθυντής των φυλακών (όχι ο κρατούμενος, ο οποίος βεβαίως μπορεί να δώσει
αφορμή γι’ αυτό), να υποβάλει αίτηση για απόλυση υπό όρους.
Σχετικά ισχύουν κατά περίπτωση τα κάτωθι:
* Στην περίπτωση καταδίκης λόγω πλημμελήματος (εκ του Νόμου απειλείται ανώτατη
ποινή φυλάκισης έως 5 ετών), δύναται να διαταχθεί η αποφυλάκιση μετά την έκτιση
των δύο πέμπτων της επιβληθείσας ποινής.
* Στην περίπτωση καταδίκης λόγω κακουργήματος (εκ του Νόμου απειλείται ανώτατη
ποινή φυλάκισης πάνω από 5 έτη), δύναται να διαταχθεί η αποφυλάκιση μετά την
έκτιση των τριών πέμπτων της επιβληθείσας ποινής, εάν κι εφόσον ο
καταδικασμένος πραγματικά έχει εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής του.
* Στην περίπτωση καταδίκων στους οποίους επεβλήθη ισόβια κάθειρξη, δύνανται να
αποφυλακιστούν το νωρίτερο μετά από 16 έτη.
* Στην περίπτωση καταδίκης σε μακροχρόνια ποινή φυλάκισης λόγω παράβασης του
Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, μπορεί η αποφυλάκιση, από τότε που τέθηκε σε
ισχύ ο Νόμος 2943 της 12.09.2001, να διαταχθεί εφόσον εκτίσει τα τέσσερα πέμπτα
της επιβληθείσας ποινής. Σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, η ελάχιστη
διάρκεια της πραγματικής ποινής φυλάκισης ανέρχεται πλέον σε 20 έτη.
Η Διεύθυνση των φυλακών υποβάλει αίτηση με αίτημα την αποφυλάκιση υπό όρους,
ιδίως δε όταν υπάρχει καλή διαγωγή και ευνοϊκή πρόγνωση για το μέλλον. Επί της
αιτήσεως αποφασίζει Τριμελές Ποινικό Τμήμα του Πρωτοδικείου. Κατά κανόνα γίνεται
δεκτή η αίτηση. Κατά της απόφασης, η οποία δεν περιέχει αιτιολογία, δύναται ο
κρατούμενος να ασκήσει αναίρεση. Μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση.
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Μετάθεση για έκτιση της ποινής στην Γερμανία
Βάσει της από 21.-2.1983 συμφωνίας σχετικά με την μετάθεση καταδικασμένων
προσώπων δύνανται οι Γερμανοί υπήκοοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν στην Ελλάδα σε
μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, να εκτίσουν την ποινή τους σε γερμανικές φυλακές.
Στην περίπτωση που κατάδικος επιθυμεί την μεταφορά του στην Γερμανία, πρέπει να
παρατηρηθούν τα ακόλουθα:
* Ο κρατούμενος δεν έχει δικαίωμα και συνεπώς τυπικά δεν διαθέτει δικαίωμα
αίτησης μετάθεσής του στην πατρίδα του, μπορεί όμως να εκφράσει την επιθυμία του
να μεταφερθεί.
* Η εν λόγω έκφραση επιθυμίας πρέπει να πρωτοκολληθεί στον αρμόδιο Διευθυντή
φυλακών και να προωθηθεί από εκείνον στο ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.
* Η επιβληθείσα ελληνική απόφαση εις βάρος του κρατουμένου πρέπει να έχει
τελεσιδικίσει (δηλ. να μην μπορεί κατά τις τελευταίας απόφασης να ασκηθεί ένδικο
μέσο και ότι έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων).
* Το χρονικό σημείο της λήψης του αιτήματος μεταφοράς πρέπει κατά κανόνα να
υπάρχουν τουλάχιστον ακόμη 6 μήνες υπόλοιπο ποινής για να τις εκτίσει.
* Ένα γερμανικό δικαστήριο πρέπει να κηρύξει την ποινή, που επεβλήθη στο
εξωτερικό, εκτελεστέα. Αυτό έχει ως συνέπεια, η εκτέλεση της στερητικής της
ελευθερίας ποινής στην Ελλάδα να παύσει και να συνεχιστεί άμεσα στη Γερμανία
σύμφωνα με την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου. Στην περίπτωση που μια
επιβληθείσα στην Ελλάδα ποινή όσον αφορά το είδος και τη διάρκεια, δεν είναι
συμβατή με το γερμανικό δίκαιο (π.χ. επειδή το αδίκημα στην Γερμανία τιμωρείται με
μικρότερη ποινή), τότε η ποινή αυτή προσαρμόζεται από γερμανικό δικαστήριο
σύμφωνα με τη γερμανική έννομη τάξη. Η ελληνική πλευρά πρέπει να συμφωνήσει
στην εν λόγω προσαρμογή, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνει η μετάθεση.
Σχετικά με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται, κατόπιν αιτήσεως του κρατουμένου, από
τις δικαστικές αρχές της Ελλάδος ή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
ο αιτών λαμβάνει γραπτή ενημέρωση. Πρέπει να παρατηρηθεί όμως, ότι σε κάθε
μεμονωμένη περίπτωση επαφίεται στην κρίση των ελληνικών δικαστικών αρχών, εάν
ανταποκριθούν στο αίτημα μετάθεσης ή όχι. Κατά κανόνα οι ελληνικές αρχές έχουν
συμφέρον να προβούν στην μεταφορά των κρατουμένων στις πατρίδες τους.
Η καθ’ εαυτού μεταφορά διεξάγεται κατά κανόνα αεροπορικώς από Γερμανούς
αστυνομικούς υπαλλήλους. Η ποινή εκτίεται κατόπιν αυτού σε κατάστημα φυλακών
στην Γερμανία, στην περιοχή της τελευταίας εντός Γερμανίας διαμονής του. Η
εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε κάθε περίπτωση διέπεται τότε από
το γερμανικό δίκαιο. Συνεπώς δεν εφαρμόζονται διατάξεις μείωσης της ποινής, όπως
προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο (π.χ. πρόωρη αποφυλάκιση σύμφωνα με την
διάταξη των τριών πέμπτων ή η «μείωση με εργασία» μέρους της ποινής), εάν η
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ποινή εκτίεται στη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά όμως δύναται στον κρατούμενος
να τύχουν εφαρμογή γερμανικές διατάξεις, που μειώνουν ή διευκολύνουν την έκτιση
της ποινής. Η ποινή που ήδη εκτίθηκε στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης
ενδεχομένως της μείωσης αυτής λόγω εργασίας συνυπολογίζεται στο σύνολό της.

Απονομή χάριτος
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ελληνικού Συντάγματος έχει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να απονέμει χάρη. Εκείνος αποφασίζει λόγω
πρότασης της επιτροπής περί απονομής χάριτος, που τοποθετείται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η αίτηση απευθύνεται από τον κρατούμενο μέσω του Διευθυντή των φυλακών προς
την αρμόδια Εισαγγελία. Στην πράξη όμως σπανίως απονέμεται χάρη, δεν
προβλέπονται ένδικα μέσα.

Ανικανότητα έκτισης ποινής φυλάκισης
Σε περίπτωση μιας επικίνδυνης για την ζωή ασθένεια ή εγκυμοσύνης υπάρχει κατά
κανόνα η δυνατότητα εκ του Νόμου, να μη εκτελεστεί η ποινή (άρθρα 555, 556 του
ΚΠοινΔ) ή να διακοπεί η έκτιση (άρθρο 557 του ΚΠοινΔ). Σχετικά με την μη εκτέλεση
ή διακοπή αποφασίζει, εφόσον συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση
πραγματογνωμοσύνης, το αρμόδιο δικαστήριο με βούλευμα. Μία διακοπή της ποινής
φυλάκισης εξετάζεται μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ.
στην περίπτωση ανίατης ασθένειας καρκίνου. Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει
δυνατότητα παροχής θεραπείας στο νοσοκομείο των φυλακών ή σε δημόσιο
νοσοκομείο.
Σε περίπτωση εγκυμοσύνης μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναβολής της φυλάκισης
για το εύλογο χρονικό διάστημα των δύο μηνών πριν από τον τοκετό και τριών μηνών
μετά από τον τοκετό.

Αποφυλάκιση:
Κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν και οι οποίοι παραμείνουν ή πρέπει να μείνουν
στην Ελλάδα (π.χ. στην περίπτωση της ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποχρέωσης
εμφάνισης στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όταν αποφυλακίζονται υπό όρους),
μπορούν σύμφωνα με το Νόμο 1836/89 και της Υπουργικής Απόφασης 3659/89
κατόπιν αιτήσεώς τους, να λάβουν εφ’ άπαξ ποσό ύψους 146,74 Ευρώ. Η αίτηση για
την παροχή ενίσχυσης υποβάλλεται στο Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Εργατικού
Δυναμικού), επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 8, 166 10 Γλυφάδα – Άνω
Καλαμάκι, Τηλ. 210- 9989000 ή 210- 5243 982/ -83, Φαξ 210- 9937084/ 9942335.
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Η υποβολή της αίτησης πρέπει να ξεκινήσει πριν την αποφυλάκιση, η ενίσχυση όμως
μπορεί να ζητηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την αποφυλάκιση. Οι
προϋποθέσεις για την ενίσχυση είναι οι εξής:
α) μία θετική αναφορά ενός κοινωνικού λειτουργού, η οποία αποστέλλεται πριν την
αποφυλάκιση του κρατουμένου στον ΟΑΕΔ.
β) να μην επήλθε μετατροπή του υπολοίπου προς έκτιση ποινής σε χρηματική ποινή.
γ) να μην έχει χαρακτηρισθεί ο κρατούμενος ως δράστης κατά συνήθεια.
δ) να μην υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό εισοδήματος.
Σε περίπτωση υπηκόων άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στην
Ελλάδα, εξαρτάται η ενίσχυση από την ύπαρξη και βεβαίωση σταθερής θέσης
εργασίας όπως επίσης και από τον σκοπό της παραμονής στη χώρα.
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Χρονοδιάγραμμα
Διάρκεια σε
λεπτά
1-2

Περιεχόμενο διδασκαλίας

3-8

Εισαγωγή στο θέμα της ποινικής
δικονομίας με ορισμό και ιστορική
αναδρομή στο παρελθόν στη
γερμανική γλώσσα.
Εισαγωγή στο θέμα της ποινικής
δικονομίας με ορισμό και ιστορική
αναδρομή στο παρελθόν στην
ελληνική γλώσσα.
Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και των κανονισμών
στη γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση των λεπτομερειών και
ρυθμίσεων σε ελληνική γλώσσα

9-13

14-20

21-28

29-40

41-60

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα.

Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
εκάστοτε σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα

61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

76-80

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων
σε
ΜΙΑ
γλώσσα
(επιλογή από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη
τελική
συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα,
επιλογή
από
τον
εκπαιδευτή)

81-90

Υλικό διδασκαλίας

- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία
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Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές
Για την ενότητα "Ποινική Δικονομία" υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τους
εκπαιδευτές. Στις λίστες βιβλιογραφίες στο παράρτημα παρατίθενται πρόσθετα
έγγραφα, τα οποία μπορούν να αναρτηθούν.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού γραφείου - 55
DE-EL

Ασκήσεις
Άσκηση 1)
Σε ποιο έτος τέθηκε σε ισχύ ο ο ποινικός κώδικας του Ράιχσταγκ;

Λύση 1:
Το 1871 τέθηκε σε ισχύ ο ποινικός κώδικας του Ράιχσταγκ [Σ.τ.Μ.: το κοινοβούλιο
του γερμανικού Ράιχ με έδρα το Βερολίνο], του οποίου η βασική δομή διατηρείται έως
και σήμερα.

Άσκηση 2)
Σε ποιους τομείς χωρίζεται το ποινικό δίκαιο;
Λύση 2:



Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο
Τυπικό (δικονομικό) ποινικό δίκαιο

Άσκηση 3)
Η καταρτιζόμενη Ρόζι Μάγιερ σταθμεύει το ΙΧ της αντίθετα προς τις διατάξεις του ΚΟΚ πάνω
στο πεζοδρόμιο για να κάνει γρήγορα μερικές αγορές. Όταν επιστρέφει μετά από μισή ώρα,
βρίσκει ένα έντυπο εμβάσματος του Δημαρχείου στο παρμπρίζ, με την εντολή πληρωμής 10
€. Για ποιο μέτρο τήρησης της τάξης πρόκειται;
Λύση 3:
Η προκειμένη περίπτωση δεν αφορά αξιόποινη πράξη, αλλά ένα πταίσμα βάσει ΝΠΤ. Το
προς πληρωμή χρηματικό πρόστιμο δεν αποτελεί ποινή, αλλά χρηματικό πρόστιμο.
Άσκηση 4)
Ο Φρεντ Μάγιερ, οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Στουτγκάρδης διαφωνεί με τον
διαιτητή που σφυρίζει το παιχνίδι της ομάδας του. Από οργή για ένα πέναλτι που δεν έδωσε,
δίνει δύο γροθιές στο διαιτητή. Το αποτέλεσμα είναι πολλά σπασμένα δόντια και μια
διάσειση. Πώς αξιολογείτε αυτή την πράξη;
Λύση 4)
Σωματική βλάβη, εν προκειμένω εκ προθέσεως, αποτελεί αξιόποινη πράξη. Τιμωρείται το
ελάχιστο με χρηματική ποινή.
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Άσκηση 5)
Ένας ληστής τραπέζης απειλή την τραπεζικό υπάλληλο με ένα πιστόλι, απαιτεί ένα
υψηλό χρηματικό ποσό και παίρνει δύο υπαλλήλους ως ομήρους. Με ποια ποινή
πρέπει να υπολογίζει ο ληστής;

Λύση 5:
Ο ληστής πρέπει να υπολογίζει με μια υψηλή στερητική της ελευθερίας ποινή.

Άσκηση 6)
Μετά από μια βραδιά στη ντίσκο, ο 20χρονος καταρτιζόμενος Φρανκ επιστρέφει με το
αυτοκίνητό του στο σπίτι έχοντας άλλα έξι άλλα άτομα μέσα στο όχημα, ενώ υπάρχει
χώρος για το πολύ τέσσερα άτομα. Σε μια αριστερή στροφή χάνει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου του και πέφτει πάνω σε ένα δέντρο. Δύο από τους επιβαίνοντες
τραυματίζονται θανάσιμα. Ποια αξιόποινη πράξη περιγράφεται εδώ;
Λύση 6:
Η αξιόποινη πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Άσκηση 7)
Ο 19χρονος Μπέρνι δεν έλαβε αρκετό οξυγόνο κατά τη γέννησή του ως συνέπεια
ενός ιατρικού σφάλματος, και υπέστη ανεπανόρθωτη νοητική βλάβη.
Μια φορά που έκανε έναν μεγάλο περίπατο, "έπαιξε" με ένα σταθμευμένο
αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο υπέστη μεγάλη ζημιά. Θα τιμωρηθεί ο Μπέρνι;

Λύση 7:
Άνευ αμφιβολίας, ο Μπέρνι δεν φέρει καμία ευθύνη κατά την έννοια του ποινικού
δικαίου. Το πολύ να εξεταστεί η υποχρέωση εποπτείας των γονιών του.
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Άσκηση 8)
Αναφέρατε τρεις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου.

Λύση 8:
Για τη διάκριση μεταξύ αξιόποινης πράξης και πταίσματος είναι σημαντικό να
γνωρίζει κανείς μερικές βασικές αρχές που ισχύουν για το ποινικό δίκαιο.



Καμιά ποινή άνευ νόμου

Βάσει της παρ. 1 ΠΚ, μια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί μόνο αν αυτή είχε καταστεί
αντικείμενο ποινικής καταστολής πριν από την τέλεσή της. Οι ποινικοί νόμοι με
αναδρομική ισχύς είναι ανεπίτρεπτοι.


Καμιά ποινή άνευ ενοχής

Γενικά ισχύει: Αξιόποινη είναι μόνο η πράξη που τελέσθηκε εκ δόλου (η πράξη εξ
αμελείας είναι αξιόποινη μόνο αν απειλείται με ποινή). Τα παιδιά δεν θεωρούνται
ποινικά υπεύθυνα, δηλ. ποινικά ανεύθυνα και δεν μπορούν να τιμωρηθούν.


Ισχύς του γερμανικού ποινικού δικαίου

Ένας Γερμανός πολίτης που διαπράττει αξιόποινη πράξη είτε στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό της χώρας, θα τιμωρηθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει
για έναν αλλοδαπό που διαπράττει μια αξιόποινη πράξη στην ημεδαπή.
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Τεστ / Αξιολόγηση
Άσκηση 1) Σε ποιους σκοπούς επικεντρώνεται το νεότερο ποινικό δίκαιο;

Λύση 1:
 Εκφοβισμός του κοινού (γενική πρόληψη)

Η γενική απειλή ποινής προειδοποιεί συνολικά την κοινωνία από τη διάπραξη
αξιόποινων πράξεων.



Εκφοβισμός του δράστη (ειδική πρόληψη)
Μ' αυτό επισημαίνεται σε κάθε πολίτη ότι σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης
θα πρέπει να υπολογίζει με ποινή.

Προστασία του κοινού
Στον πολίτη παρέχεται η διαβεβαίωση ότι σε παραβιάσεις του νόμου μπορούν να
υπολογίζουν στην προστασία του κράτους από εγκληματίες.



Επανένταξη στην κοινωνία
Η ποινή θα πρέπει να βελτιώνει και να αναμορφώνει το δράστη ούτως ώστε να
μπορεί να επανενταχθεί ή να επανεντάξει τον εαυτό του στην κοινωνία μετά την
έκτιση της ποινής του.

Άσκηση 2)
Αναφέρατε τις αρχές της ποινικής διαδικασίας

Λύση 2:


Αρχή της αυτεπάγγελτης ενέργειας από το δικαστή (= Εξαίρεση του
δικαίου του ισχυρότερου) Η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει την ποινική δίωξη και
την ποινική διαδικασία, βλ. § 152. Διασπάσεις αποτελούν τα εγκλήματα που
διώκονται κατ' έγκληση και τα εγκλήματα που διώκονται κατ' εξουσιοδότηση
(ρυθμίζονται στον ΠΚ). Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία έγκλησης, §§ 374
συνεχ. (Αρχή του 5. Βιβλίου).



Αρχή της κατηγορίας, § 151. Όπου δεν υπάρχει ενάγων, δεν υπάρχει
δικαστής. Η κατηγορία και η ποινική δίωξη εναπόκεινται στην αρμοδιότητα δύο
διαφορετικών δικαστηρίων.
Αρχή της νομιμότητας. Σε επαρκή αρχική υπόνοια απαιτείται διερεύνηση, σε
επαρκή υπόνοια τέλεσης του εγκλήματος ποινική αγωγή. Το αντίθετό της είναι
η αρχή της σκοπιμότητας στη δίωξη των εγκλημάτων (OWiG - νόμος περί
παραβάσεων της τάξης, αστυνομία δρώσα προληπτικά).
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Η αρχή της νομιμότητας αποτελεί τη λογική συνέπεια της αρχής της
αυτεπάγγελτης ενέργειας από το δικαστή: Αν πλέον μόνο η Πολιτεία
επιτρέπεται να ασκεί ποινική δίωξη, τότε θα πρέπει και να υποχρεώνεται να το
κάνει.



Αρχή της ανάκρισης. Σε αντίθεση με τον ΚΠολΔ, η ποινική δίωξη πρέπει να
διερευνάται αυτεπάγγελτα από κάθε άποψη.

Άσκηση 3)
Ορίστε τον όρο "σωφρονιστικά μέτρα" και αναφέρατε τρία.

Λύση 3)
Με τα μέτρα σωφρονισμού τιμωρούνται οι ανήλικοι ή οι νέοι μετεφηβικής ηλικίας,
όταν ο δικαστής δεν θεωρεί μεν μια ποινή αναγκαία αλλά επιθυμεί να αναγκάσει
δραστικά τον ανήλικο να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το
άδικο που διέπραξε.
Τα σωφρονιστικά μέτρα δεν έχουν τις νομικές συνέπειες μιας ποινής (§ 13 ΙΙΙ ΝΔΑ),
αλλά αποτελούν τμήμα του διττού κυρωτικού συστήματος στο ΝΔΑ: Ανατροφή αντί
για Ποινή και Ανατροφή μέσω Ποινής.
Σε αυτά συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:








Επιπλήξεις: Πρόκειται για δραστικές τυπικές επιπλήξεις με τη μομφή του αδίκου.
Η προειδοποίηση διαφέρει από την επίπληξη για έναν και μόνο λόγο: η επίπληξη
ακολουθεί μετά από την απόφαση.
Επιβολή όρων: πρόκειται για δραστικότερες επιπλήξεις με τη μορφή μιας
δραστηριότητας εξιλέωσης, όσο το δυνατόν σχετικότερης με την πράξη. Στην
επιβολή όρων συγκαταλέγεται η επανόρθωση της ζημιάς που προκλήθηκε με την
πράξη, η συγχώρεση από τον ζημιωθέντα, η παροχή εργασίας και η
αποπληρωμή ενός χρηματικού ποσού για κάποιον οργανισμό κοινής ωφελείας.
Κράτηση ανηλίκου: πρόκειται για σύντομη στέρηση της ελευθερίας με
επανορθωτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εδώ διακρίνονται τρεις κατηγορίες:
σύντομη κράτηση (έως 6 συνεχόμενες ημέρες), στέρηση ελεύθερου χρόνου
(1-2 Σαββατοκύριακα) και παρατεταμένη κράτηση (1-4 εβδομάδες).
Η κράτηση ανηλίκου πραγματοποιείται κατά κανόνα σε εγκαταστάσεις της
Διοίκησης Δικαιοσύνης των ομόσπονδων κρατιδίων.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας

Ουσιαστικό ποινικό δίκαιο
Τυπικό (δικονομικό) ποινικό δίκαιο

Χρηματικό πρόστιμο
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Αρχή της αυτεπάγγελτης ενέργειας από το δικαστή
Αρχή της κατηγορίας
Αρχή της νομιμότητας
Αρχή της ανάκρισης
Πταίσματα
Δίκαιο δημόσιας ασφάλειας
Δίκαιο αδικίας ποινικών πράξεων
Πεπληρωμένο των προϋποθέσεων του πραγματικού
Έγκλημα
Πλημμέλημα
Παράνομο της πράξης

Ευθύνη
Ποινικό δίκαιο ανηλίκων
Μέτρα ανατροφής
Σωφρονιστικά μέτρα
Ποινή ανηλίκου
Διαγνωστική δίκη
Εκτελεστική διαδικασία
Έγκληση
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Αγωγή
Ένταλμα επιβολής ποινής
Χρηματικό πρόστιμο
Εκτέλεση
Έφεση
Αναίρεση
Προσφυγή
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Βιβλιογραφία και πηγές
Edmund Mezger/Adolf Schönke (Hg.): Das ausländische Strafrecht der Gegenwart.
Band: 3 Chile, England, Griechenland, Österreich. Berlin 1959.
Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Köhl/Oliver Schloz: Rechtskunde für
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005, S. 401425, καθώς και διάφοροι πίνακες και γραφικά που περιλαμβάνονται σ' αυτό.
Gerhard Köbler: Juristisches Wörterbuch. Für Studium und Ausbildung. 14. Auflage.
München 2007

Παραπομπές στο Διαδίκτυο













http://lexikon.meyers.de/meyers/Jugendstrafrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Erziehungsma%C3%9Fregel
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendstrafe
http://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fregel_der_Besserung_und_Sicherung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bew%C3%A4hrung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufnahme_des_Verfahrens
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafbefehl;
http://www.123recht.net/article.asp?a=391
http://lexikon.meyers.de/meyers/Strafvollstreckung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Beschwerde_(Recht)
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