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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-302 Σεξουαλική Εγκληματικότητα 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

LLB-210/Ποινικό Δίκαιο 
(Γενικό Μέρος) Νομική Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Ποινικό Δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Δήμητρα Σορβατζιώτη 3ο/4ο 
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Δια ζώσης Όχι Κανένα 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Η ενδελεχής έρευνα των σεξουαλικών εγκλημάτων τόσο από ποινικής όσο και από 

εγκληματολογικής άποψης. 
 Η εξέταση του σεξουαλικού εγκλήματος ως κοινωνικό φαινόμενο, της προσωπικότητας του 

εγκληματία, του θύματος και της  κοινωνικής αντίδρασης στο σεξουαλικό έγκλημα στα 
συστήματα του ηπειρωτικού και του αγγλοσαξονικού μοντέλου ποινικής δικαιοσύνης (Ελλάδα 
– Κύπρος – Αγγλία- Καναδάς). 

 Η εξέταση υποθέσεων από την θεωρία και την νομολογία των δύο συστημάτων. 
 Η διερεύνηση,  ο προσδιορισμός και η διάκριση της εγκληματικής συμπεριφοράς, τόσο όταν 

τα θύματα είναι ενήλικοι όσο και όταν είναι ανήλικοι. Παράλληλα ερευνάται η προσωπικότητα 
του δράστη τόσο του ενήλικου όσο και του ανήλικου. Η έρευνα των υποθέσεων αφορά 
ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, δικονομικού δικαίου και απόδειξης. 

 Η μελέτη της ποινής σε αυτά τα εγκλήματα κυρίως μέσα από την διεπιστημονική προσέγγισή 
της, ως μέσο ποινικής καταστολής και αντεγκληματικής πολιτικής. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Διακρίνουν τις διάφορες μορφές του σεξουαλικού εγκλήματος και την βαρύτητα της πράξης. 
2. Γνωρίζουν τις ποινές που επιβάλλονται για τα συγκεκριμένα εγκλήματα  
3. Αξιολογούν την αξιοπιστία των μαρτύρων στις υποθέσεις σεξουαλικών εγκλημάτων  
4. Εκτιμούν και να αξιολογούν τη συμπεριφορά των θυμάτων αυτών των εγκλημάτων  
5. Προσεγγίζουν την ενδεδειγμένη ποινική μεταχείριση του δράστη ανάλογα με την 

προσωπικότητα του, την τυχόν σεξουαλική απόκλισή του και την βαρύτητα της πράξης του. 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Η σεξουαλική εγκληματικότητα και οι διακρίσεις των εγκλημάτων  
2. Εγκλήματα εξαναγκασμού [βιασμός, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας] 
3. Εγκλήματα εκμετάλλευσης της αδυναμίας ( ευάλωτου) & της ανηλικότητας  
4. Εγκλήματα εξαπάτησης ή χειραγώγησης  
5. Εγκλήματα κατάχρησης οικογενειακών δεσμών  
6. Εγκλήματα εκπόρνευσης  
7. Εγκλήματα παιδική πορνογραφίας 
8. Η συναίνεση του θύματος  
9. Η αξιοπιστία του κατηγορουμένου [αντιφατικές καταθέσεις στις περιπτώσεις δράστη και 

θύματος ενήλικου, δράστη και θύματος ανήλικου, δράστη ενήλικου και θύματος ανήλικου] 
10. Η ποινή [σε ενήλικους δράστες με θύματα ενήλικους], [ενήλικους δράστες με θύματα 

ανήλικους] , [ο επικίνδυνος και κατά συρροή δράστης] 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες 
 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Εξετάσεις, Εργασίες, Παρακολούθηση/Συμμετοχή 
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Δράστες σεξουαλικών 
εγκλημάτων – Το 
Έγκλημα και η Ποινή  

Μαγγανάς Α. & 
Σορβατζιώτη Δ. 

Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2013 978-960-562-
169-8 

Αξιόποινές 
Σεξουαλικές Πράξεις  

Παρασκευόπουλος 
Ν. & Φυτράκης Ευ.  

Σάκκουλας Α.Ε. 
 

2011 9789604457229 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Ποινικός Κώδικας – 
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 
2ος τόμος (κεφ. 19ο) 

Χαραλαμπάκη Αρ.  Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2014 978-960-562-
246-6 

Εγκλήματα κατά 
προσωπικών αγαθών  

Συμεωνίδου – 
Καστανίδου  

Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2016 978-960-562-
608-2 

Το αξιόποινο της 
πορνογραφίας ανηλίκων 

Πολυζωΐδου Βάγια Νομική 
Βιβιοθήκη 

2016 978-960-562-
530-6 

Αιμομιξία. Θεωρητικές 
προσεγγίσεις και 
ερευνητικά δεδομένα  

Αρτινοπούλου Β.,  Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2004 9789602722435 

Σεξουαλική 
επιθετικότητα & 
παραφιλίες  

Γιωτάκος Ορέστης  ΒΗΤΑ 
MEDICAL ARTS 

2007 960-8071-70-4 

 


