Β. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά
1.6 Αποκλίνουσα συμπεριφορά
Παράβαση, έγκλημα, παραδείγματα αποκλίνουσας συμπεριφοράς
1. Πότε υπάρχει αποκλίνουσα συμπεριφορά; Παραδείγματα. Ταυτίζεται με όσα ορίζει ο
ποινικός κώδικας;
2. Μπορεί κάποια θεωρία να ερμηνεύσει πλήρως το έγκλημα;
3. Ποιοι είναι οι λόγοι που ορισμένα άτομα εκδηλώνουν αντικοινωνική συμπεριφορά;
4. Οι εξαρτήσεις χαρακτηρίζονται ως αποκλίνουσα συμπεριφορά; Να αναλύσετε τα
παραδείγματα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και αλκοολισμού.
1.7 Το έγκλημα
5. Γιατί κάθε κοινωνία έχει διαφορετικές αντιλήψεις για το έγκλημα;
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Τι είναι έγκλημα για το δίκαιο και για την εγκληματολογία;
Σε ποια είδη διακρίνονται τα εγκλήματα;
Σε ποια είδη διακρίνονται με κριτήριο τη βαρύτητα της πράξης;
Ποιες θεωρίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν το έγκλημα;
Ποια είναι η θεωρία του κοινωνικού χαρακτηρισμού;
Πού οφείλεται η νεανική παραβατικότητα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

1.8 Σύγχρονες μορφές εγκλημάτων
Ηλεκτρονικό έγκλημα, Τρομοκρατία
12. Τι ονομάζεται ηλεκτρονικό έγκλημα;
13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εγκλήματος;
14. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν για τα παιδιά;
15.
16.
17.
18.
19.

Ποιο είναι το ορόσημο της τρομοκρατίας τα τελευταία χρόνια;
Τι είναι η τρομοκρατία;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τρομοκρατίας;
Ποια είναι τα αίτια της τρομοκρατίας;
Πώς εκδηλώνεται η τρομοκρατία και ποιες είναι οι επιπτώσεις της
τρομοκρατίας;

1.9 Πρόληψη και κυρώσεις στην αποκλίνουσα συμπεριφορά
Πρόληψη, Κυρώσεις, Σωφρονισμός, Επανένταξη
ΠΡΟΛΗΨΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
20. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος;
21. Τι είναι η αντεγκληματική πολιτική της πολιτείας;
22. Ποια είδη αντεγκληματικής πολιτικής υπάρχουν;
23. Ποια βασική αρχή ισχύει στο Ποινικό Δίκαιο όσον αφορά στις ποινές;
24. Σε ποια είδη διακρίνονται οι ποινές; Παραδείγματα.
25. Τι γίνεται όταν ο εγκληματίας (παραβάτης) είναι ανήλικος;
ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΦΥΛΑΚΗ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ
26. Ποιος είναι ο ρόλος της ποινής;
27. Τι περιλαμβάνει ο σωφρονισμός;
28. Πώς λειτουργεί η φυλακή;
29. Τι προβλέπει ο Σωφρονιστικός Κώδικας;
30. Ποια είναι τα βασικά μέσα σωφρονισμού;
31. Ποιοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από την επιβολή και έκτιση της ποινής;

