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Кроссворд по предмету "предмету Правознавство (укр.)"  на тему "Кримiнальне право (укр.)"
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По горизонтали
1. Вчинення особою двох або бiльшої кiлькостi злочинiв, передбачених рiзними статтями чи рiзними частинами однiєї статтi
4. Є дiєю умисного спричинення власної смертi
6. Заволодiння чужим шляхом обману чи зловживання
7. Бiльшiсть злочинiв, передбачених роздiлом I Особливої Частини кк Злочини проти основ нацiональної безпеки мають … склад
8. Загальний вiк кримiнальної вiдповiдальностi
9. Передбаченнiсть суспiльно-небезпечним дiянням порушення Кримiнального Кодексу
10. Квалiфiкуючою ознакою злочину що посягає на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України є
11. Передбаченнiсть суспiльно-небезпечним дiянням порушення Кримiнального Кодексу
12. Кримiнально каране дiяння невеликої тяжкостi, яке не несе великої суспiльної небезпеки i за вчинення якого передбачене менш суворе покарання, нiж за злочин.
14. Статевi зносини iз застосуванням фiзичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпiлої особи
15. Норми, що розкривають змiст термiнiв, якi вживаються у кк, називаються
16. Здатнiсть особи усвiдомлювати свої дiї (бездiяльнiсть)i керувати ними
18. Функцiї подiляються на основнi та …
19. Дiї лiкаря, якi проявляються ставленнi суб'єкта до наслiдкiв свого дiяння у виглядi недбальства i самовпевненостi.
20. Точна кримiнально-правова оцiнка, конкретної небезпечної дiї в суспiльствi. Вона заключається у встановленiй вiдповiдностi мiж ознаками абсолютної небезпечно-суспiльної дiї i ознаками, передбаченого в нормах кримiнального закону
21. Область що вивчає причини i умови злочину, мотиви i злочинiсть взагалi
22. Найвища мiра покарання в Українi

По вертикали
2. Залежно вiд форми вини злочини бувають
3. Службовий злочин, отримання або виплата незаконним шляхом сатерiальних благ за виконану роботу.
5. Злочини спричиняє за собою вiдповiдне кримiнальне покарання
9. Яким законом, крiм Конституцiї, передбачено фунцiї прокуратури?
13. Встановлена законом особлива мiра державного примушування, яка мiстить у собi кару, застосовується лише за вироком суду до особи, винної у вчиненнi злочину, виражає вiд iменi держави засудження злочину i особи, що його вчинила, та тягне за собою судимiсть
14. Вчинення статевого акту без добровiльної згоди одного з партнерiв
17. Особливий правовий стан особи, зумовлений засудженням до кримiнального покарання, що пов’язане з передбаченими законом негативними наслiдками
23. Вид кримiнального права, що мiстить норм загального порядку про всi злочини

