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Кроссворд по предмету "предмету Кримiнальне право (укр.)"  на тему "Злочини (укр.)"
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По горизонтали
4. У буквальному сенсi слова: зловмисне руйнування або пошкодження культурно-iсторичних памятникiв, iнших матерiальних i культурних цiнностей, приватних або суспiльних обєктiв майна
7. Умисне протиправне заволодiння шляхом фiзичного вилучення предметами матерiального свiту, яким властивий рухомий стан, з будь-яких спонукань усупереч або поза волею потерпiлої сторони
10. Мотив що полягає у прагненнi винного, протиправно обернути чуже майно на свою або iншої особi користь
13. Грубе порушення громадського порядку. Покарання за хулiганство передбачено в кримiнальних кодексах бiльшостi країн
18. Удаючись до хитрощiв, обману i т. iн., спритно пробиратися, прокрадатися куди - небудь
19. Психiчний або фiзичний вплив на працiвника з метою примусити його брати участь у страйку
20. Дiї, спрямованi на обдурювання шляхом пiдробки обєкта купiвлi-продажу, тобто товару, з корисливою метою
24. Це надання послуг сексуального характеру з метою вилучення якої матерiальної вигоди

По вертикали
1. Хвороба передбачена ст. 133 кку
2. Предметом злочину Порушення таємницi листування, телефонних розмов, телеграфної чи iншої кореспонденцiї^ що передаються засобами звязку або через компютер є
3. Вiдмова вiд вчинення дiй на виконання злочинного завдання є умовою …
5. Ухиляння вiд участi у виборах, зборах
6. Заволодiння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довiрою
8. Група хвороб, що виникає внаслiдок систематичного, у наростаючiй кiлькостi вживання речовин, якi включенi до затвердженого на офiцiйному рiвнi списку наркотикiв (такий подiл передумовлений передовсiм правовими, а не медичними чинниками, - адже з клiнiчних позицiй наркоманiї та токсикоманiї патогенетично досить схожi)
9. Умисне позбавлення себе життя
11. … залежнiсть потерпiлої особи має мiсце тодi, коли, наприклад, вона перебуває на утриманнi особи, яка застосовує примушування, або проживає на її житловiй площi
12. Приведення споруди до її часткової непридатностi, якщо зберiгається можливiсть її вiдновлення як релiгiйної
14. З якого вiку настає кримiнальна вiдповiдальнiсть за посягання на державного та громадського дiяча
15. Яка ознака вiдрiзняє державну зраду вiд шпигунства
16. По вертикалi об'єкти злочину подiляються на: загальний об'єкт, родовий об'єкт та?
17. Примусова праця або примусове надання послуг, рабство, пiдневiльництво
21. Рiшення по конкретнiй справi, що є обов'язковим для судiв тiєї ж або нижчої iнстанцiї при розглядi аналогiчних справ, або служить зразковим зразком тлумачення закону, якi не мають обов'язкової сили
22. Злочиннi дiяння, що порушують право власностi, вiдображаются у спробi заволодiти або знищити майно особи
23. Додаткове кримiнальне покарання, яке полягає у примусовому вилученнi майна у власнiсть держави
24. Добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, що обєднує громадян, повязаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної дiяльностi

