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Кроссворд по предмету "предмету Правознавство (укр.)"  на тему "Правопорушення (укр.)"
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По горизонтали
1. Можливiсть i здатнiсть особи бути субєктом правовiдносин з усiма правовими наслiдками
2. Суспiльно шкiдливе неправомiрне (протиправне) винне дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) делiктоздатної особи, що спричиняє юридичну вiдповiдальнiсть
3. Абстрактна здатнiсть субєкта мати субєктивнi права i юридичнi обовязки
6. Заснована на правi i законностi органiзацiя суспiльного життя на тому або iншому етапi її розвитку
7. Гарантiї, якi передбачають рiвнiсть всiх форм власностi
8. Обумовлена хворобливим станом психiки, нездатнiсть особи усвiдомлювати свої вчинки пiд час скоєння суспiльно небезпечного дiяння
10. Вiдповiдальнiсть, яка передбачає сумлiнне виконання особою покладених на неї обовязкiв
12. Функцiя полягає у вихованнi усьго суспiльства в дусi поваги до права, формування правової свiдомостi та правової культури
13. Спосiб тлумачення норм права, який допомагає встановити змiст норм права, враховуючи умови її виникнення, факти, якi повязанi з iсторiєю юридичних норм
14. Пасивне невиконання передбачених законодавчими й нормативними актами обов’язкiв
15. Один з принципiв юридичної вiдповiдальностi
19. Протиправна, винна (умисна або необережна) дiя чи бездiяльнiсть, яка посягає на громадський порядок, права i свободи громадян
20. Суспiльно небезпечне винне дiяння, що посягає на охоронюванi кримiнальним законом цiнностi i є забороненим пiдзагрозою покарання
21. Гарантiї, якi проявляються в наявностi системи народовладдя
22. Функцiя полягає у покараннi винного, застосуваннi до нього негативних юридичних наслiдкiв особистого, органiзацiйного чи мойнового харакрету

По вертикали
1. Сукупнiсть вiдносин, якi з юридичним виразом суспiльних вiдносин, де одна сторона на основi правових норм вступає в заємени з iншою
4. Здатнiсть субєкта правовiдносин своїми дiями брати на себе обовязки i використовувати свої права
5. Форма прояву вини
9. Форма державної дiяльностi, яка полягає в розглядi i вирiшеннi судом вiднесених до його компетенцiї цивiльних, кримiнальних справ
11. Поведiнка iндивiдуальних i колективних субєктiв, яка проявляється у дотриманнi норм права
15. Принцип юридичної вiдповiдальностi застосовується до винних осiб лише за наявностi правопорушення та вiдповiдно до вимог закону
16. Ознака злочину, вказує, що за будь-якi злочини в законi iснують певний вид i термiн покарання
17. Делiктоздатна особа, яка вчинила правопорушення
18. Спосiб тлумаченя норм права, який базується на використаннi законiв i правил формальної логiки
20. Передбаченi та забороненi кримiнальним законодавством протиправнi, суспiльно небезпечнi дiї, якi спричиняють iстотну шкоду суспiльству

