Οι νόμοι προστατεύουν όσους αδικούνται
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΡΟΛΟΣ
1. Κατοχύρωση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων,
ώστε ο πολίτης να αισθάνεται και να είναι ίσος με το συνάνθρωπό του.
2. Προλαβαίνουν την αδικία-μεταδίδουν ηθικές και
κοινωνικές αξίες-μέρος της κοινωνικής αγωγής των
πολιτών, ώστε αυτοί να είναι νομιμόφρονες-πειθαρχημένοι.
3. Αντιπροσωπεύουν το δίκαιο-επισύρουν ποινές στον
παραβάτη με σκοπό να αποκατασταθεί κάθε φορά η τάξη.
4. Εκτός από την ποινή προβλέπουν την επανένταξη-σωφρονισμό
του δράστη μιας παράνομης πράξης-επειδή δεν εκδικούνται, αλλά ηθικοποιούν.
5.Εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή-ορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις-αλλά και
τις σχέσεις των πολιτών με την εξουσία (ρυθμιστικός ρόλος).
6. Αποτελούν προϋπόθεση της ελευθερίας στα πλαίσια
της κοινωνικής ζωής-παρέχουν ασφάλεια-εμποδίζουν την αυθαιρεσία.
ΝΟΜΟΙ
Κοινωνικοί κανόνες,
οι οποίοι ρυθμίζουν την κοινωνική ευρυθμία, την Τάξη,
τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
πολιτών.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ
Καθορίζουν τα όρια της δράσης
των ανθρώπων.
Προστατεύουν από την αυθαιρεσία και την ασυδοσία των παραβατών
και διαμορφώνουν τα ηθικά πλαίσια της κοινωνικής ζωής.
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ

Επισύρουν ποινές στον παραβάτη ανάλογες με την πράξη του, ώστε να
απονεμηθεί το δίκαιο και να αποκατασταθεί η τάξη, η οποία διασαλέφθηκε από
την παρανομία. Ο παραβάτης στερείται μέσω της ποινής τα δικαιώματά του,
επειδή έβλαψε το συνάνθρωπο και την κοινωνία. Ταυτόχρονα η Ποινή
λειτουργεί αποτρεπτικά για κάθε επίδοξο παράνομο εγκληματία.
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
Σκοπός της ποινής είναι ο σωφρονισμός. Μέσα από τον εγκλεισμό επιδιώκεται η
κοινωνική του αποκατάσταση, είναι ανάγκη να επανενταχθεί στο κοινωνικό
σύνολο ανακτώντας τις ηθικές αρχές άρα και να ζήσει αρμονικά με τους
συνανθρώπους του.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΤΕ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. 'Οταν παραβιάζονται από πολίτες, οι οποίοι μένουν ατιμώρητοι - προκαλούν
ανασφάλεια στους αδικημένους-πλήττεται το αξιακό σύστημα της κοινωνίας.
2. Όταν ο νομοθέτης σκόπιμα θεσπίζει μέσα και τρόπους, ώστε να ευνοηθούν
ομάδες και πρόσωπα-σκόπιμοτητες.
3. Όταν οι πολίτες παύουν να τους σέβονται, επειδή οι λειτουργοί τους
(δικαιοσύνη-δικαστές-αστυνομία)
εμπλέκονται στην εξυπηρέτηση πολιτικών-οικονομικών συμφερόντων-σε
σκάνδαλα, τα οποία συνταράσσουν
την τάξη.
4. Όταν μένουν ανεφάρμοστοι, επειδή αδυνατούν να
εκφράσουν τις ανάγκες της κοινωνίας, τόσο ως προς
την ηθική ζωή, όσο και ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρέωσεις.
5. Όταν συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εξουσίαςτου κράτουςο πολίτης αισθάνεται αδικημένος-φοβάται-καταπιέζεται, επειδή η πολυνομία
του στερεί την ελευθερία.
6. Όταν θεσπίζονται από καθεστώτα, ολιγαρχικά
ολοκληρωτικά, τα οποία συνδέονται με τη
στέρηση δικαιωμάτων, τη βία, την καταπίεση.

