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Ποια είναι τα σηµαντικότερα προ

νοµίζετε που µπορούν να αντιµετ

  

 

 

2. ΟΥΣ

 
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

1. Στάση (αρ 170 ΠΚ) 

2. Υφαίρεση (αρ 378 ΠΚ) 

 

 

 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Ο Α διαπληκτιζόµενος µε τον Β σ

µια ελαφρά αµυχή. Ο Β πάσχει 

οποίο δεν γνώριζε ο Α, οπότε

ακατάσχετη αιµορραγία µε αποτέ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αιτιολογήστε – αξιο

 

ΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ 
www.proanakrisi.gr 

λεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί

    

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΥΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣ

ΥΣ ΣΤΑ ΤΕΜΑ ΕΤΟΥΣ 201
(20-21/05/2017) 

 

 

 

  

1. EΚΘΕΣΗ 

α προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα τρίτη

ντιµετωπιστούν; 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

ΗΣΕΙΣ 

ΣΕΙΣ 

ον Β στην προσπάθειά του να τον απωθήσει, του 

άσχει από αιµορροφιλία, ασθένεια διαταραχής πή

οπότε εξαιτίας της ασθένειας αυτής προκλήθη

 αποτέλεσµα ο Β να πεθάνει. 

αξιολογήστε την ποινική συµπεριφορά του Α. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σ 2017  

 τρίτης ηλικίας και πώς 

ΑΙΟ 

, του προξενεί µε πρόθεση 

ής πήξης του αίµατος, το 

κλήθηκε από την αµυχή 
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Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί Ν

 

 

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

(ΠΟ

 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

1.Σωµατικές έρευνες (αρ 257 ΚΠ
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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   

7 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 Ανακριτής του Πρωτοδικείου Β

της απάτης σε βαθµό κακουργή

σύλληψης το οποίο µε την φρο

Τµήµατος Ασφαλείας Βόλου να 

τους Α και Β µε την αιτιολογία ότ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Είναι βάσιµη η αιτιολογία του ∆ιο

 

Εάν οι Α και Β είχαν την κατο

Εισαγγελέας εάν το ένταλµα ήταν

  

 

 

 

 

 

 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ Ν
 

 

 

α) Καθήκοντα ∆ιοικητών Τµηµάτ

κρατική (αρ 26§2 Π∆ 141/1991).

 

 

β) Τι περιέχει η κλήση σε απολογ
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ΣΕΙΣ 

κείου Βόλου εκδίδει κατά των Α και Β συναυτουρ

κουργήµατος (αρ 45 ΠΚ σε συνδ µε αρ 386§3

ν φροντίδα του αρµοδίου εισαγγελέα το στέλνει

ου να το εκτελέσει. Ο ∆ιοικητής όµως Ασφαλεία

γία ότι το ένταλµα σύλληψης του ανακριτή δεν είν

ου ∆ιοικητή Ασφαλείας ότι το ένταλµα σύλληψης 

 κατοικία τους και την επιχείρησή τους στην Π

α ήταν νοµότυπο να το στείλει στον εκεί ∆ιοικητή 

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

µηµάτων Ασφάλειας ως προς την ασφάλεια, δηµόσ

991). 

πολογία (αρ 25§2 Π∆ 120/2008). 
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υτουργών του εγκλήµατος 

386§3 ΠΚ) ένα ένταλµα 

τέλνει στον ∆ιοικητή του 

φαλείας δεν συλλαµβάνει 

δεν είναι νοµότυπο. 

ηψης δεν είναι νοµότυπο; 

την Πρέβεζα µπορούσε ο 

ικητή να το εκτελέσει; 

 ∆ΙΚΑΙΟ 

 δηµόσια και 


