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Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβ

φαινόµενο της διπλανής πόρτας κ

αντιµετώπισης του φαινοµένου αυ

 

  

 

 

2. ΟΥΣ

 
 

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Πραγµατική πλάνη (αρ 30 ΠΚ)

 

β) Κιβδηλεία (αρ 209 ΠΚ) 

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Η µητέρα Μ απογοητευµένη επ

επιλέγει τον δρόµο του Καιάδα: Έ

οργανισµού της συνεννοείται µε

αφρόντιστο, αβοήθητο και άσιτο 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αιτιολογήστε – αξιο

 

Αν υποτεθεί ότι η Ν βρισκόταν σ

σιώπησε, υπάρχει ενδεχοµένως πο
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1. EΚΘΕΣΗ 

χει λάβει το φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας

ρτας και άλλοι απόµακρο. Αναφέρατε τα αίτια και 

νου αυτού. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

ΗΣΕΙΣ 

0 ΠΚ) 

 

 

ΣΕΙΣ 

νη επειδή το παιδί της έχει γεννηθεί µε σπάνιο 

άδα: Έτσι µετά τον τοκετό εφόσον όµως εξακολου

ται µε τον σύζυγό της Π πατέρα του παιδιού να 

άσιτο µε αποτέλεσµα αυτό να πεθάνει µετά από 2 η

αξιολογήστε την ποινική συµπεριφορά των Μ κα

όταν στον ίδιο θάλαµο µε την Μ και άκουσε όσα ε

νως ποινική ευθύνη της Ν; 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σ 2018  

ς βίας, άλλοι το θεωρούν 

ια και τους τρόπους 

ΑΙΟ 

πάνιο γενετικό πρόβληµα 

κολουθεί η διατάραξη του 

ού να αφήσουν το νεογνό 

πό 2 ηµέρες. 

ν Μ και Π. 

σα είπε η Μ στον Π και 



ΑΣΤΥΝΟ

Αστυνομικοί Έλεγχ

Ή κατέβασε στο κινητό σου

«Αστυνοµικοί Έλεγχοι κα

Ειδικοί Ποινικοί Ν

 

 

 

 

3. ΠΟΙΝ

(ΠΟ

Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ

 

α) Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

 

β) Εκτέλεση του εντάλµατος σύλλ
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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   

λληλοι (αρ 33 ΚΠ∆) 

ς σύλληψης (αρ 277 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 Ανακριτικός Υπάλληλος Α 

Αστυνοµικό Τµήµα Παλαιού Φα

προηγουµένως είχαν κλέψει ένα

συλληφθεί από τηλέφωνο που έγι

κλοπής. 

Ο Α ενεργώντας στα πλάσια της

απολογία του Γ κάλεσε να απολο

ικανοποιούνταν τα κατωτέρω ανα

α) να του χορηγηθούν αντίγραφα 

β) να εξετασθεί – απολογηθεί πρώ

γ) να ειδοποιήσει τον συνήγορό τ

παρίσταται αυτός και ο συνήγορό

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

α) Οφείλει ο Α να χορηγήσει αντί

β) Οφείλει ο Α να επιτρέψει την ε

γ) Οφείλει ο Α να επιτρέψει κα

συνήγορό του; 

δ) Οφείλει να επιτρέψει την παρο

του Ε; 

 

 

 

 

 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ Ν
 

 

 

1. Συµπεριφορά κατά την προανά

 

 

2. α) ∆ηµοσιεύσεις (αρ 179 Π∆ 1

 

    β) Έπαινος (αρ 13 Π∆ 622/198
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ΣΕΙΣ 

ος Α ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Αξιωµατικ

ού Φαλήρου από ώρες 22.00 – 06.00 εξετάζει του

ει ένα ΙΧ αυτοκίνητο κατά συναυτουργία (αρ 

ου έγινε στην άµεση δράση σε απόσταση 2 χλµ απ

ια της αστυνοµικής προανάκρισης (αρ 243§2 ΚΠ

απολογηθεί και τον ∆ ο οποίος όµως αρνήθηκε να

ω αναφαίρετα δικαιώµατά του: 

ραφα όλης της δικογραφίας 

εί πρώτα ο Ε και µετά αυτός 

γορό του προκειµένου να παρίσταται κατά την απο

ήγορός του στην απολογία του Ε 

αντίγραφα όλης της δικογραφίας στον ∆; 

ι την εξέταση – απολογία του Ε πρώτα και µετά το

ει κατά την εξέταση – απολογία του ∆ να παρ

ν παρουσία του ∆ µαζί µε τον συνήγορό του στην 

ΚΟΙ ΝΟΜΟΙ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΚ

ροανάκριση (αρ 4 Π∆ 254/2004) 

 Π∆ 141/1991) 

2/1985) 
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µατικού Υπηρεσίας στο 

ζει τους Γ, ∆, Ε οι οποίοι 

α (αρ 45 ΠΚ) και είχαν 

 χλµ από τόπο τέλεσης της 

§2 ΚΠ∆) αφού έλαβε την 

κε να απολογηθεί εάν δεν 

ην απολογία του, και δ) να 

ετά του ∆; 

α παρίσταται µαζί µε τον 

 στην εξέταση – απολογία 

 ∆ΙΚΑΙΟ 


