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انسؤال األلول اب نه انسؤال انابن فصيلًا 3 :درببت)
 -1أركر مع انشرح انوبلز انشرلوط انمصارضة -لوفقب نمبذأ انشخيلة.
 -2أركر أثبر فطبلق انقبوون األصهخ بعذ انذكم انببت .
انسؤال انثبو

اب نه األسئهة انابنلة  4درببت)

 -1فذذث نه انصبرق بله انقوانذ انموضونلة لوانقوانذ اإلبرائلة مه دلث فطبلق انقوانذ انجىبئلة مه دلث انزمبن.
 -2ان فذذيذ انقبوون األصهخ يج أن يجري لوفق انضوابظ معلىة "أشردهب".
انسؤال انثبنث بله انسىذ لواألثر انقبووو نهمسبئم انابنلة 8درببت)
 -1ارتكب فمسطيني جريمة" االتجار بالمخدرات" في ألمانيا ثم ىرب إلي إيطاليا  ،فتم إلقاء القبض عميو في إيطاليا  ،حدد
بناء عمى طمبيا ال ؟
القانون الواجب التطبيق ىنا  ،و ىل يجوز تسميم ىذا المجرم إلي السمطات الفمسطينية أم ً
 -2سافر أ إلي تونس وىناك قام بمعب القمار  ،وىذه المعبة غير مجرمة في تونس و لكنيا مجرمة في فمسطين ،
عندما عاد إلي فمسطين تم إلقاء القبض عميو ألنو مارس فعل مجرم في الخارج و ىذا يسيء إلي الفمسطيني ،
فدفع محامية بأن ما قام بو في تونس ليس جريمة و ال يحق محاكمتو في فمسطين ما مدى صحة ىذا الدفع ،
وحدد القانون الواجب التطبيق؟
 -3نادر مصري الجنس ية قام بتزوير الجنيو الفمسطيني و ترويجو في مصر  ،و بعد مدة قصيرة قام بزيارة فمسطين
فتم إلقاء القبض عميو بتيمة التزوير  ،فيل ىذا اإلجراء صحيح  ،و إذا كان صحيح حدد القانون الواجب

التطبيق؟.
 -4قام أ بحيازة أموال مسروقة و عندما سمك بحيازتيا كان في ظل قانون قديم و تم القاء القبض عميو في ظل ىذا القانون
،و محاكمتو في القانون الجديد الذي يضاعف العقوبة  ،ما ىو القانون الواجب التطبيق مع التوضيح؟
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