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ُ -1يقصد بمحل القتل في جريمة القتل وقوعو عمى إنسان أو حيوان ذو قيمة مالية كبيرة.
-2تبدأ حياة اإلنسان في جريمة القتل منذ لحظة نفخ الروح فيو وىو جنين في رحم أمو.
-3تعتبر الوفاة من نتائج الخطر في جرائم القتل.
-4يمكن اتيام (أ) فني كيرباء بالقتل إذا لم يقم بإنقاذ (ب) من ماس كيربائي أثناء مروره مصادفة .
 -5يمكن عقاب (أ) عن جريمة قتل (ب) إذا قام بدفنو حيا وىو يظنو ميتا ،لكن (ب) مات بسبب الدفن.
ااؤ لم اثطني:ممممأجلمانمأ رعةممنم اتطايمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(د جتطنمونصف)م
ار مامطمعلىمرطامصللحم اقطنونيم االزم:مم
ّ
- 1حدوث النتيجة اإلجرامية في القتل (وىي الوفاة) كأثر الزم وحتمي لمسموك اإلجرامي) .
- 2حتمية عدم تحقق النتيجة االجرامية كأثر لمسموك).

)

- 3تقاعس منقذ الشاطئ عن إنقاذ الغريق حتى مات  ،لوجود خالفات بينيما) .

- 4القوة النفسية الموجية ألعضاء الجسم الرتكاب السموك اإلجرامي في جرائم القتل) .
- 5أسقاط الجنين في مرحمة الحمل) .

)

)

)

)

ااؤ لم اثطاث:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(خمسمد جطت)م

م

تكمم عن نظريات تعادل االسباب في تحديد عالقة السببية في جرائم القتل موضحا مضمونيا وانتقاداتيا.م
ااؤ لم ا رع:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(خمسمد جطت)م

مممممطم أعكممدامطمرطااندم اقطنونيمفعمطمعليم؟م
- 1قام (أ) بإبالغ (ب) (الذي يضمر لو العداء) بوفاة ابنو الوحيد في حادث سيارة  ،فتوفي (ب) عمى أثر ذلك ،ألنو كان
مريضا بالقمب ولم يتحمل الصدمة ،تم القبض عمى (أ) وقدم لممحاكمة ،فطمب البراءة ألنو لم يقم بأي سموك مادي

لمقتل.
 2أ-راد (أ) قتل (ب) لوجود خالفات بينيما ،فأراد وضع كمية من السم في الشاي ،وبعدما تناوليا (ب) تبين أنو وضع

كمية من السكر ،قبض عمى (أ) فطمب البراءة لعدم تحقق النتيجة وىي الوفاة .
1

 3أ-راد (أ) قتل (ب) المريض والموجود بمستشفى الشفاء بغزة  ،فانتظر بصالة االنتظار ودخل عمى قاعدة بيانات

المستشفى وقام بتعطيل األجيزة الطبية عن العمل فمات (ب)  ،قدم (أ) لممحاكمة فطمب البراءة ألنو لم يقترب من

(ب) واستشيد بكاميرات المراقبة ولم يستخدم سالحا أو أداة لمقتل.

 4أ-رادت (س) أن تنتقم من (ص) الزوجة الثانية لزوجيا بسبب حمميا  ،وقامت بضربيا بقوة في بطنيا ،لكن الجنين ظل
حيا  ،قدمت لممحاكمة فطمبت النيابة عقابيا عمى الشروع في االجياض ،وطمب محامييا براءتيا من التيمة.

- 5عزم (أ) عمى قتل (ب) وصمم عمى ذلك وتوجو إليو حال وجوده بالمستشفى ،وقام بفصل أجيزة التنفس عنو ،وفر

ىاربا  ،قبض عميو وتبين من تقرير الصفة التشريحية أن (ب) كان قد توفي بسكتة قمبية قبل الحادث بساعة ،فطالبت

النيابة عقابو لتوافر نية القتل والقيام بسموك مادي ضد (ب).

إنتهتم ألائلةم
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