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Στην εποχή της εικόνας και της δι

στις µέρες µας το ανωτέρω φαινό

 

 

 

 

 

2. ΟΥΣ

 
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Κατάσταση ανάγκης που αποκ

 

β) Πλαστογραφία πιστοποιητικών

 

 

 

 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Ο διαρρήκτης Α κατά τις µεταµεσ

είναι οικία µε σκοπό να αφαιρέσε

και αφαιρεί αργυρά και χρυσά σκ

πόλης από όπου και έχει αφαιρέσ

µουσείου. 
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1. EΚΘΕΣΗ 

 της διαφήµισης πυροδοτείται ο υπερκαταναλωτισµ

 φαινόµενο καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες ή όχι
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ΗΣΕΙΣ 

 αποκλείει τον καταλογισµό (αρ.32 ΠΚ) 

ητικών (αρ. 217 ΠΚ) 

ΣΕΙΣ 

εταµεσονύχτιες ώρες εισέρχεται εντός κτιρίου το οπ

αιρέσει ότι βρει. Εν συνεχεία περιφέρεται στο εσωτ

σκεύη. Στην πραγµατικότητα όµως έχει εισέλθε

αιρέσει τα παραπάνω τα οποία αποτελούν σηµαντι

ξιολογήστε την ποινική συµπεριφορά του Α. 
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ΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΧΟΛΗ 

 2016 

λωτισµός. Πιστεύετε ότι 

ς ή όχι και γιατί ;  

ΑΙΟ 

υ το οποίο νοµίζει ότι 

ο εσωτερικό του κτιρίου 

ισέλθει σε µουσείο της 

ηµαντικά εκθέµατα του 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί Ν

 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Παράσταση του κατηγορουµέν
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Για να παραγγείλεις το βιβλ

Προανάκριση» επικοιν

συγγραφέα στο τηλέφωνο: 6

στο email: kon.triantafillou

 

 

 

 

τό σου την εφαρµογή 

χοι και Ενέργειες- 

ικοί Νόµοι» 

 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

(ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑ) 
 

 

ΗΣΕΙΣ   

ουµένου µε συνήγορο (αρ. 100 Κ.Π.∆.) 
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ο βιβλίο «Αστυνοµική 

πικοινώνησε µε το 

ωνο: 6972 843 809 και 

afillou.kar@gmail.com 

 

ΚΑΙΟ  
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β) Έκθεση (αρ. 148 Κ.Π.∆.) 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Ο Α κάτοικος Καµινίων θα δικασ

2016 για το αδίκηµα της κλοπής. 

12-8-2016 µεταβαίνει στην κατοικ

θέσπισµα. Όµως αντί για τον Α βρ

Μοσχάτο και τυχαία πέρασε από 

φαγητό που είχε µαγειρέψει η σύζ

αντίρρηση να παραλάβει το προς 

εξυπηρετήσει το αστυνοµικό όργα

επίδοση έγγραφο. Πράγµατι το ασ

κατηγορουµένου Γ, συντάσσοντα

όµως ανέγραφε τον τόπο που έλα

ότι η επίδοση έλαβε χώρα στις 12

ονοµατεπώνυµο του πατέρα του κ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:  

α) Πώς κρίνετε την ανωτέρω επίδ

εγκυρότητας; 

 

β) Πώς θα έπρεπε να ενεργήσει ο 

 

γ) Ποια είναι η τελευταία ηµέρα έ

 

δ) Ποια είναι τα στοιχεία που έπρ

 

 
 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ 
 

 

α) Καταγγελίες κατά των αστυνοµ

 

 

β) Τόπος και χρόνος σύλληψης (α
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ΣΕΙΣ 

 δικαστεί από το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Πε

οπής. Ο Β Αστυφύλακας του ανωτέρω Αστυνοµικο

 κατοικία του Α προκειµένου να επιδώσει στον Α τ

ν Α βρίσκει τον πατέρα του Γ, ο οποίος του δηλών

ε από την οικία του γιου του, προκειµένου να του α

ι η σύζυγός του Κ, µητέρα του Α. Επίσης ο Γ δηλώ

 προς επίδοση κλητήριο θέσπισµα προκειµένου αφ

ό όργανο και αφετέρου να αποφευχθεί κίνδυνος να

ι το αστυνοµικό όργανο επιδίδει το έγγραφο στον π

σοντας προς τούτο τη σχετική έκθεση. Η επίδοση σ

υ έλαβε χώρα δεν ανέγραφε σωστά την ηµεροµηνί

τις 12-08-2015, όπως επίσης δεν έγραψε σωστά στ

 του κατηγορούµενου και την ιδιότητά του. 

ω επίδοση του προαναφεροµένου κλητηρίου θεσπίσ

ήσει ο αστυνοµικός σχετικά µε την επίδοση µε βάσ

µέρα έγκυρης επίδοσης; 

ου έπρεπε να γράψει ο αστυνοµικός; 

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

στυνοµικών (αρ.23§1,2,3,4 Π.∆. 120/2008) 

ψης (αρ.108 Π.∆. 141/1991). 
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είο Πειραιά στις 25-8-

νοµικού Τµήµατος στις 

ον Α το σχετικό κλητήριο 

δηλώνει ότι διαµένει στο 

 του αφήσει κάποιο 

 δηλώνει ότι δεν έχει 

ου αφενός να 

νος να χαθεί το προς 

 στον πατέρα του 

δοση στην οποία εκείνος 

οµηνία καθώς ανέγραφε 

στά στο αποδεικτικό το 

 θεσπίσµατος από πλευράς 

ε βάση τις ηµεροµηνίες; 

Ο ∆ΙΚΑΙΟ 


