
Across
2. Σύμφωνα με αυτή τη σχολή του δικαίου υπάρχουν μερικοί νόμοι
"αιώνιοι" και "άγραφοι"

8. Αυτή η σχολή χαρτογράφησε την εγκληματικότητα κατά χώρα
και γεωγραφική περιοχή και τη συνέδεσε με περιβαλλοντικούς και
κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες

9. Το έγκλημα αυτού του Δικαίου είναι παράβαση για τη νομική
επιστήμη

Down
1. Διατύπωσε θεωρία για την απόκλιση βασιζόμενος στην έννοια
της ανομίας αλλά και στους "σκοπούς" και τα "μέσα" για την
επίτευξη των στόχων

3. Σε αυτό τον τύπο συμπεριφοράς σύμφωνα με το Μέρτον
παρουσιάζεται παραβατικότητα

4. Ως τέτοιος χαρακτηρίζεται ο ανήλικος για να μη στιγματιστεί ως
εγκληματίας

Κεφ. 9ο Αποκλίνουσα συμπεριφορά: Παραβατικότητα,
εγκληματικότητα
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10. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο το κοινό χαρακτηριστικό όλων
των εγκλημάτων είναι πως είναι πράξεις που αποδοκιμάζονται
καθολικά από τα μέλη της κοινωνίας

12. Η έννοια αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη συνεισφορά της
σχολής της συμβολικής αλληλεπίδρασης στη θεωρητική
προσέγγιση της απόκλισης (γεν.)

13. Πρόληψη που απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού

15. Τέτοια κατασκευή είναι το έγκλημα για τον κοινωνιολόγο

16. Αυτή η πολιτική έχει σαν στόχο την περιστολή του εγκλήματος

19. Περιλαμβάνει τις δράσεις της πολιτείας μετά την τέλεση του
εγκλήματος

20. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων επικεντρώθηκε ο
Lombroso για να μελετήσει την εγκληματικότητας

5. Ο όρος αντικατέστησε τον όρο εγκληματικότητα για πράξεις που
δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές για το σύνολο της
κοινωνίας

6. Περιλαμβάνει τις δράσεις της πολιτείας και της κοινωνίας για
άτομα που έχουν ήδη τιμωρηθεί

7. Πρόληψη που απευθύνεται σε ειδικές κοινωνικές ομάδες,
επιρρεπείς για την τέλεση παραβατικών πράξεων

10. Αυτές οι θεωρίες οριοθετούν το έγκλημα ως μια πράξη η οποία
αμφισβητεί τις αξίες της κυρίαρχης ομάδας

11. Πρόληψη που απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη
στιγματιστεί και κρίνονται επικίνδυνα

14. Ως τέτοια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται το έγκλημα από το
κοινωνικό σύνολο

17. Περιλαμβάνει τις δράσεις της πολιτείας πριν την τέλεση μιας
αποκλίνουσας συμπεριφοράς

18. Μέσω αυτής της έννοιας εξήγησε ο Ντυρκέμ το έγκλημα

21. Σύμφωνα με αυτή τη σχολή η αποκλίνουσα συμπεριφορά ενός
ατόμου συνδέεται με το περιβάλλον στο οποίο ζει


