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امتحان نصفي ثاني

للفصل الجراسي األول

اسـم المــجرس:

6107-6106

عجد االسئلة)4( :

رقم المساق LAW 3221-3219 :

(درجتان ونصف)

السؤال األول:
القانهني:
االمتحان(-النصفي) للفصل (الثاني)

ًبين مجى صحة العبارات اآلتية مع التعليل
6106
ذوم قيسة مالية كبيرة.
6105حي-هان
-1القتل في القانهن الفمدظيشي يعشي وقهعو عمى إندان أو
ُ-2يقرد ببداية حياة اإلندان في جريسة القتل لحظة نفخ الروح فيو وىه جشين في رحم أمو.
-3تعتبر الهفاة في جرائم القتل من نتائج الخظر.
-4يسكن اتيام (أ) الدباح الساىر بالقتل إذا لم يقم بإنقاذ (ب) من الغرق أثشاء مروره عمى الذاطئ .
-5ال يسكن عقاب (أ) بآية تيسة إذا أطمق رصاصة من مددس كاتم لمرهت لم ترب (ب) الذي لم يذعر بيا.
السؤال الثاني:

(درجتان ونصف)

أجب عن أربعة من التالي

عبر عما يلى بالمصطلح القانهني الالزم:
 -1األثر السترتب عمى الدمهك اإلجرامي(فعال أو تركا) والذي يقع عمى السرمحة القانهنية.
 -2السداواة بين جسيع العهامل ( ميسا كانت ضئيمة) والتي شاركت في إحداث الهفاة .
 -3تقاعس الظبيب عن عالج السريض حتى مات  ،لهجهد خالفات بيشيسا.
 -4الجريسة التي ال يسكن تحقق نتيجتيا اإلجرامية أبدا.

 -5سمهك الستيم الذي يؤدى لمهفاة في السجرى العادي لألمهر.
(خمس درجات)

السؤال الثالث:

وضح المقصهد بنظرية تعادل االسباب في تحجيج العالقة السببية في جرائم القتل مهضحا االنتقادات المهجه لها.
(خمس درجات)

السؤال الرابع:
ما رأيك مجعما بالسنج القانهني فيما يلي ؟

 -1قام (أ) بإبالغ (ب) (الذي يزسر لو العداء) بهفاة ابشو الهحيد في حادث سيارة  ،فتهفي (ب) عمى أثر ذلك ،ألنو كان
مريزا بالقمب ولم يتحسل الردمة ،تم القبض عمى (أ) وقدم لمسحاكسة ،فظمب البراءة ألنو لم يقم بأي سمهك مادي

لمقتل.
-6أراد (أ) قتل (ب) لهجهد خالفات بيشيسا ،فهضع لو كسية من الدم في الذاي ،وبعدما تشاوليا (ب) تم اسعافة ،وتبين

أن كسية الدم قميمة جدا وال تؤدي لمهفاة ،قبض عمى (أ) فظمب البراءة لعدم تحقق الشتيجة وىي الهفاة .
1

 -3أراد دمحم قتل خالد وفي اثشاء زحسة مرورية اعتقد دمحم ان غريسو خالد شاخراً أمامو فقام بأطالق الشار عميو فتبين أن

السجشي عميو شخص أخر غير خالد ،قدم لمسحاكسة طالبت الشيابة العامة بإدانتو بجريسة القتل في حين طالب محامي

الستيم بالبراءة.

 -4أراد (أ) أن يشجب طفال ،فتزوج بأخرى  ،وبعد حسل الزوجة الثانية  ،شعرت الزوجة األولى بالغيرة وقامت بزرب
الزوجة الثانية في بظشيا لكن بإرادة هللا لم يتهفى الجشين ،قدمت لمسحاكسة فظمبت الشيابة عقابيا عمى الذروع في

االجياض ،وطمب محامييا براءتيا من التيسة.

 -5عزم (أ) عمى قتل (ب) وصسم عمى ذلك وتهجو إليو حال نهمو بأرضو الزراعية وقام بإطالق الشار عميو  ،وفر ىاربا ،
قبض عميو وتبين من تقرير الرفة التذريحية أن (ب) كان قد تهفي بدكتة قمبية قبل الحادث بداعة ،فظالبت الشيابة
عقابو لتهافر نية القتل وإطالق الرصاص عمى (ب).

إنتهت األسئلة
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