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Η ιζηοπική εξέλιξη ηος θεζμού ηηρ θςλακήρ
●

Ζ θπιάθηζε, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα, εθαξκφδεηαη σο πνηλή κφιηο
απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ αη.

●

Κπξίαξρεο πνηληθέο θπξψζεηο έσο θαη ηα κέζα ηνπ 18 νπ αη.: Θαλαηηθέο
πνηλέο, ζσκαηηθέο πνηλέο, εθδίσμε παξαβαηψλ απφ ηελ θνηλφηεηα,
απνζηνιή ζε παξνηθίεο > Κενηπικόρ ζηόσορ : ε αληαπφδνζε ηνπ θαθνχ
πνπ πξνμέλεζε ν δξάζηεο κε ην έγθιεκά ηνπ.
(Χάιδος, 2002).

Η ιζηοπική εξέλιξη ηος θεζμού ηηρ θςλακήρ (ζσλέτεηα)


Απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ : Αληηδξάζεηο απέλαληη ζηνλ απάλζξσπν
ραξαθηήξα ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζσκαηηθψλ πνηλψλ

Θεώπηζη εγκλήμαηορ – ποινήρ :
i. ην έγθιεκα σο βιάβε ζηελ θνηλσλία
ii. ε πνηλή αλάινγεκε ηε βιάβε, ηαρεία θαη δεκφζηα

iii. ε πξφιεςε ηνπ εγθιεκαηνο πην ζεκαληηθή απφ ηελ θαηαζηνιή ηνπ
iv. ε θπιάθηζε σο πην νξζνινγηθφ θαη αλζξψπηλν κέζν αληηκεηψπηζεο
ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηνπ δξάζηε
(Λαμπποπούλος, 1994)

Η ιζηοπική εξέλιξη ηος θεζμού ηηρ θςλακήρ (ζσλέτεηα)
 Τύποι ζωθπονιζηικών καηαζηημάηων κλειζηήρ μεηασείπιζηρ:
 Απνκνλσηηθφ ζχζηεκα > πιήξεο απνκφλσζε θξαηνπκέλσλ

 Μηθηφ ζχζηεκα > απνκφλσζε ηε λχθηα, εξγαζία ηελ εκέξα
 Πξννδεπηηθφ ζχζηεκα > ππνδηαίξεζε εθηέιεζεο πνηλήο ζε ηξία
ζηάδηα : 1ν (ελλέα κήλεο) > απνκνλσηηθφ ζχζηεκα / 2ν
(απξνζδηνξίζηνπ ρξφλνπ) > κηθηφ ζχζηεκα / 3ν > απφιπζε ππφ
φξνπο.
(Αλεξιάδηρ, 1997)
 Βαζικοί ζκοποί θςλάκιζηρ ή ζηεπηηικήρ ηηρ ελεςθεπίαρ ποινήρ:
 Απνηξνπή ζχλλνκσλ πνιηηψλ απφ ηε δηάπξαμε εγθιήκαηνο
(γεληθή πρόιευε)
 Απνηξνπή ππνηξνπήο (εηδηθή πρόιευε)
 Δπαλαθνηλσληθνπνίεζε – θνηλσληθή επαλέληαμε
(Αλεξιάδηρ, 1997)

Η ποινική ανηιμεηώπιζη ηων ανήλικων παπαβαηών και οι
ιδιαιηεπόηηηέρ ηηρ
 Οη

ηδηαηηεξφηεηεο

ηεο

πνηληθήο

αληηκεηψπηζεο

ησλ

αλήιηθσλ

παξαβαηψλ εδξάδνληαη ζην γεγνλφο πσο ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο
είλαη ππφ δηακφξθσζε, θαη θαηά ζπλέπεηα ε παξαβαηηθφηεηά ηνπο
ζπρλά εχπιαζηε θαη παξνδηθή.
 Σηε βάζε απηή, ην δίθαην αλειίθσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θπξίσο
πνηληθφ δίθαην, εθφζνλ:
 απνβιέπεη θπξίσο ζηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ απνηξνπή ηέιεζεο
εθ κέξνπο ηνπ αλειίθνπ λέσλ αδηθεκάησλ θαη φρη ζηελ ηηκψξεζε, θαη
 ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ
απηψλ έρνπλ ζπρλά ραξαθηήξα κε ακηγψο πνηληθφ
(Κοςπάκηρ, 2004).

Η ποινική ανηιμεηώπιζη ηων ανήλικων παπαβαηών και οι
ιδιαιηεπόηηηέρ ηηρ (ζσλέτεηα)
 Ππόηςπα – εθαξκνζζέληα θαηά θαηξνχο θαη θαηά ηφπνπο – ποινικήρ
ανηιμεηώπιζη ηων ανηλίκων παπαβαηών:

 Τηκσξεηηθφ Πξφηππν: αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο πνηλήο / απνπζία
νπνηαζδήπνηε ζθέςεο γχξσ απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ θξαηνπκέλνπ
 Πξνλνηαθφ Πξφηππν: ζηξνθή ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο
δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηνπ αλειίθνπ / ραξαθηήξαο δηαπαηδαγψγεζεο
/ αφξηζηεο ρξνληθά πνηλέο
 Γηθαηηθφ πξφηππν: επηθεληξψλεηε ζηελ παξάβαζε κε ζηφρν ηελ
επαλέληαμε ηνπ αλειίθνπ / πξνηίκεζε εμσηδξπκαηηθψλ κέηξσλ /
ζεβαζκφο ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη εγγπήζεσλ ηνπ
αλειίθνπ σο θαηεγνξνπκέλνπ αιιά θαη σο θξαηνπκέλνπ
(Κοςπάκηρ 2004)

Η ποινική ανηιμεηώπιζη ηων ανήλικων παπαβαηών και οι
ιδιαιηεπόηηηέρ ηηρ – Δλληνική νομοθεζία
 Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ειιεληθή λνκνζεζία δηαρσξίδνληαη,
ζχκθσλα θαη κε ην λέν λφκν ηνπ 2010, ζε:
1.Αναμοπθωηικά μέηπα (γηα αλήιηθοσς παραβάηες ποσ δελ έτοσλ
ζσκπιερώζεη ηο 15ο έηος ηες ειηθίας ηοσς) : Δπίπιεμε / Αλάζεζε
επηκέιεηαο είηε ζηνπο γνλείο είηε ζηνπο επηηξφπνπο / Αλάζεζε επηκέιεηαο
ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα / Αλάζεζε επηκέιεηαο ζε επηκειεηή αλειίθσλ ή
πξνζηαηεπηηθέο εηαηξίεο ή ζε ηδξχκαηα αλειίθσλ / Σπλδηαιιαγή ζχκαηνο
– δξάζηε / Παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο απφ ηνλ αλήιηθν θ.ά.
2. Θεπαπεςηικά μέηπα (γηα αλήιηθοσς παραβάηες ποσ δελ έτοσλ
ζσκπιερώζεη ηο 15ο έηος ηες ειηθίας ηοσς & τρήδοσλ ηδηαίηερες
κεηατείρηζες) : Αλάζεζε επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ ζηνπο γνλείο ή
επηηξφπνπο ή ζηελ αλάδνρε νηθνγέλεηα / Αλάζεζε επηκέιεηαο ζε
πξνζηαηεπηηθέο εηαηξίεο ή ζε επηκειεηέο αλειίθσλ / Παξαθνινχζεζε
ζπκβνπιεπηηθνχ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο / Παξαπνκπή ηνπ
αλειίθνπ ζε ζεξαπεπηηθφ ή άιιν θαηάιιειν θαηάζηεκα.
(ν. 3860/2010, ΦΕΚ Α’ – 111/12.07.2010)

Η ποινική ανηιμεηώπιζη ηων ανήλικων παπαβαηών και οι
ιδιαιηεπόηηηέρ ηηρ – Δλληνική νομοθεζία (ζσλέτεηα)
3. Ποινικόρ ζωθπονιζμόρ :

 επηβάιιεηαη ζε αλήιηθνπο παξαβάηεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο & κφλν εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν,
 ε επηβνιή ηνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζαθή αηηηνιφγεζε ηνπ γηαηί
ηα αλακνξθσηηθά θαη ζεξαπεπηηθά κέηξα δελ θξίλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε επαξθή.

(ν. 3860/2010, ΦΕΚ Α’ – 111/12.07.2010)

Χαπακηηπιζηικά παπαδείγμαηα διεθνών κειμένων για ηην
πποάζπιζη ηων δικαιωμάηων ηων ανηλίκων παπαβαηών
(ελδεηθηηθά παραδείγκαηα)
 Γιεθνήρ Σύμβαζη για ηα Γικαιώμαηα ηος Παιδιού ηος ΟΗΔ (1989):
«… η ζύλλητη και η κπάηηζη ανηλίκυν ππέπει να είναι ζύμθυνη με ηο
νόμο, να έσει ηην ελάσιζηη δςναηή σπονική διάπκεια και να ανηαποκπίνεηαι
ζηιρ ανάγκερ ηηρ ηλικίαρ ηοςρ» (άξ. 10),
 Δλάσιζηοι Κανόνερ για ηην Απονομή ηηρ Γικαιοζύνηρ ζε Ανήλικοςρ
ηος ΟΗΔ (1985) : θαζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ θαη ζηφρσλ ηεο πνηληθήο
αληηκεηψπηζεο ησλ αλειίθσλ > «…η ηοποθέηηζη ανηλίκος ζε ίδπςμα
είναι πάνηοηε μέηπο ύζηαηηρ καηαθςγήρ και για ηον ελάσιζηο αναγκαίο
σπόνο»,
 Σςζηάζειρ ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δςπώπηρ (Σύζηαζη (87) 20 &
Σύζηαζη (2003) 20) : πξνψζεζε εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα
ζσθξνληζηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβάιινληαη ζε αλήιηθνπο &
αλαδηακφξθσζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε / θεληξηθνί ζηφρνη > πξφιεςε παξαβαηηθφηεηαο αλειίθσλ θαη
ππνηξνπήο, επαλαθνηλσληθνπνίεζε θαη επαλέληαμε, θάιπςε αλαγθψλ
ησλ ζπκάησλ.
(Κοςπάκηρ 2004)

Προβληματιςμοί ωσ προσ τον τρόπο εφαρμογήσ τησ
φυλάκιςησ για την ποινική αντιμετώπιςησ των ανήλικων
παραβατών
 Ζ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα έρεη θαηαδείμεη ηελ χπαξμε ζπζρεηίζεσλ
κεηαμχ θςλάκιζηρ και ςποηποπήρ, νη νπνίεο είλαη εληνλφηεξεο φηαλ ε
θπιάθηζε εθαξκφδεηαη ζε πνιχ λένπο δξάζηεο θαη όηαν είναι μακπάρ
διάπκειαρ
(Ζαπαθυνίηος, 2004)

 Γηεπξπκέλε ηάζε αςζηηποποίηζηρ ησλ «απαληήζεσλ» απέλαληη ζην
έγθιεκα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο απμάλεηαη ε
ζπρλφηεηα επηβνιήο ηεο θπιάθηζεο θαη εληείλεηαη ε δηάξθεηά ηεο
(Garland, 2001, Ζαπαθυνίηος, 2008)
 Έληαζε δηαρξνληθνχ πξνβιήκαηνο ςπεππληθςζμού ησλ θπιαθψλ

Ανάπηςξη εναλλακηικών ηηρ ζηέπηζηρ ηηρ ελεςθεπίαρ ποινών

Εναλλακτικέσ ποινικέσ κυρώςεισ
 Κεληξηθνί ζηφρνη > πεξηνξηζκφο απνκφλσζεο ησλ αηφκσλ απφ ηελ
θνηλσλία γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα & πεξαηηέξσ δηαζθάιηζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπ δξάζηε
(Χάιδος, 2002)

 Βαζικά είδη :
 θνηλσθειήο εξγαζία > επηβάιιεηαη βαζηθά ζε δξάζηεο πνπ έρνπλ
δηαπξάμεη εγθιήκαηα κηθξήο βαξχηεηαο θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ
εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ επηζχξεη ν εγθιεηζκφο ζε θαηάζηεκα
θξάηεζεο,
 πθ’φξνλ απφιπζε > ν θξαηνχκελνο απνθπιαθίδεηαη κε ηνλ φξν φηη κέρξη
λα ηειεηψζεη νινθιεξσηηθά ηελ πξνβιεπφκελε πνηλή ζα δείμεη θαιή
δηαγσγή θαη ζα ηνπ επηβιεζεί ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δσήο θαηά ην
δηάζηεκα ηεο δνθηκαζίαο.

Δναλλακηικέρ ποινικέρ κςπώζειρ (ζσλέτεηα)
 Βαζικά είδη :
 εκηειεπζεξία > α) εγθιεηζκφο ή εξγαζηαθή απαζρφιεζε
ζε
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαηά ην Σαββαηνθχξηαθν σο ηκεκαηηθή έθηηζε
ηεο πνηλήο & β) έθηηζε πνηλήο κε εκηειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε θπιαθή, π.ρ.
έμνδνο γηα εξγαζία ή ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εκέξαο,
 ειεθηξνληθή επηηήξεζε > α) ενεπγηηική επιηήπηζη (active system) & β)
παθηηική επιηήπηζη (passive system),
 θαη’νίθνλ πεξηνξηζκφο > α) παξακνλή ζην ζπίηη γηα ζπγθεθξηκέλεο ψξεο
θαη θπξίσο ηε λχρηα, β) έμνδνο απφ ην ζπίηη κφλν γηα κεξηθέο ψξεο, & γ)
απφιπηνο εγθιεηζκφο
(Ζαπαθυνίηος, 1987, Χάιδος, 2002, Νικολόποςλορ, 2005)

Σσκπεραζκαηηθά …
 Σήκεξα ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν, ε πνηληθή
αληηκεηψπηζε ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ ζπληζηά ζςνδςαζμό ησλ
παξαπάλσ εναλλακηικών κςπώζεων θαη ηνπ ποινικού ζωθπονιζμού,
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο, ην πνηληθφ κεηξψν ηνπ αλήιηθνπ,
ηελ ειηθία ηνπ θ.ιπ.
 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θπιάθηζεο, έηζη θαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο
θπξψζεηο δεκηνπξγνχληαη πποβλημαηιζμοί σο πξνο ηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ηνπο, π.ρ. θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ &
δηακφξθσζε θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο
επηηήξεζεο.
 Έηζη, ε αμηνιφγεζε νπνηαζδήπνηε πνηληθήο θχξσζεο ζα πξέπεη λα
εδξάδεηαη ππωηίζηωρ ζην βαθμό διαζθάλιζηρ ηηρ πποζηαζίαρ ηων
δικαιωμάηων ηόζο ηος ανήλικος παπαβάηη όζο και ηος ανθπώπος
εςπύηεπα, θαη έπεηηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο πξνο ηνπο
επηκέξνπο ζθνπνχο ηεο.

