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Ποτέ οι στέγες των κατοικιών λέγ

ανθρώπων τόσο µακριά στις σύγχ

αντιµετώπιση του προβλήµατος.

 

2. ΟΥΣ
 

 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Ηθικός αυτουργός (αρ.46 παρ.1

 

β) Έκθεση (απ. 306 ΠΚ) 

 

 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Ο πεζός Π βαδίζοντας στο απένα

Σ. Μετά το άναµµα του σηµατοδ

τον ρωτάει γιατί χτύπησε την σύ

εσύ εδώ, τον διαιτητή κάνεις; Κα

ρίχνει µια γροθιά στο πρόσωπο το

 

Ερώτηση :  

 

α) Αιτιολογήστε – αξιολογήστε τη

 

β) Θα ήταν ίδια η απάντηση εάν ο

βάρος της Σ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΥΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣ

ΥΣ ΣΤΑ ΤΕΜΑ ΕΤΟΥΣ 201
(16-17/05/2015) 

 

 

1. EΚΘΕΣΗ 

ών λέγει ο στοχαστής δεν ήσαν τόσο κοντά και οι ψ

ς σύγχρονες κοινωνίες. Αναφέρατε τις αιτίες και τι

ατος. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

ΗΣΕΙΣ 

6 παρ.1 α΄ ΠΚ) 

ΣΕΙΣ 

 απέναντι πεζοδρόµιο βλέπει τον Α να χτυπά αλύπ

µατοδότη κι αφού η πράξη είχε τελειώσει ο Π βαδ

ην σύζυγό του. Ο Α απευθυνόµενος στον Π  είπε

; Και φύγε εσύ από δω ρε >> . Τότε ο Π νοιώ

ωπο του και του µατώνει τη µύτη. 

στε την ποινική συµπεριφορά του πεζού Π. 

η εάν ο Π παρενέβαινε ενώ εξελισσόταν η επίθεση
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σ 2015  

αι οι ψυχές των 

 και τις λύσεις στην 

ΑΙΟ 

 αλύπητα την σύζυγό του 

βαδίζει προς τον Α και 

είπε <<Τι δουλειά έχεις 

 νοιώθοντας αγανάκτηση 

ίθεση εκ µέρους του Α σε 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί Ν

 

 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

(ΠΟ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Αποχή από ποινική δίωξη ( αρ.

 

β) Μη εξεταζόµενοι ως µάρτυρες

 

ΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

λεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί

    

 

 

 

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   

η ( αρ.45 ΚΠ∆) 

τυρες στο ακροατήριο ( αρ.211 ΚΠ∆) 
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ο βιβλίο «Αστυνοµική 

πικοινώνησε µε το 

ωνο: 6972 843 809 και 

afillou.kar@gmail.com 

 

ΑΙΟ 
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Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Ο Αρχιφύλακας Α πηγαίνει στην

αρνείται να το παραλάβει κι αυτ

του Β και είναι σύνοικος. 

 

Ερώτηση: 

 

α) Είναι έγκυρη η επίδοση του πο

 

β) Εάν το έγγραφο είναι κλήση

δικάσιµος είναι 25-6-2015 , πότε

υπάρχουν εξαιρετέες µέρες) ; 

 

 

 

 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ Ν
 

 

 

α) Γενικές Αρχές ( αρ 3 Π∆ 120 /

 

 

β) Περιβολή στολής (αρ 7 Π∆ 538

 

 

γ) Υποχρέωση αναφοράς ( αρ 84 
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ΣΕΙΣ 

ι στην κατοικία του Β να του επιδώσει ένα ποινι

κι αυτός το επιδίδει στον αδερφό του Γ που βρίσ

του ποινικού δικογράφου στον Γ αδερφό του Β; 

κλήση προς εµφάνιση του κατηγορουµένου Β σ

 , πότε λήγει η τελευταία ηµέρα νόµιµης επίδοσης

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

 120 /2008 ) 

∆ 538/ 1989 ) 

αρ 84 Π∆ 141 /1991 ) 
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 ποινικό δικόγραφο. Ο Β 

 βρίσκεται στην κατοικία 

υ Β στο δικαστήριο κι η 

ίδοσης του εγγράφου (δεν 

 ∆ΙΚΑΙΟ 


