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م2016محلم الجريمة وعالقة السببية والنتيجة اإلجرامية في جرائم
2015في
- 1تكمم عن أثر الغمط غير الجوىري عمى القصد الجنائي

القتل المقصود.
- 2تكمم عن أنواع القصد الجنائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ااؤ لم اثطني:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(أررعمدرجطت)م

أجلمانماؤ اعنمفقلممنم ألائلةم آلتعة:م
مم

- 1تكمم عن حاالت التسبب في الموت موضحا عقوبة القتل عن غير قصد والقتل الخطأ عن غير قصد.
- 2تكمم عن صور السموك اإلجرامي في جرائم القتل الخطأ غير المقصود.

- 3تكمم عن نظريات األسباب المتفاوتة لتحديد عالقة السببية في جرائم القتل موضحا مدلول كل نظرية ونقدىا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ااؤ لم اثطاث:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(ثالثمدرجطت)م

اررمامطمعليمرطامصللحم اقطنونيم االزم:
أوالً :ا

- 1العمم بالواقعة اإلجرامية عمى نحو يخالف حقيقتيا.

- 2سوء التقدير المتمثل في إقدام الشخص عمى سموك مع عدم تقدير خطورتو وآثاره.
- 3العمم واإلرادة المتجيان إلى وقائع ال تدخل ضمن عناصر الجريمة أو أركانيا.

ثطنعط:وضحممعنىم امصللحطتم آلتعة:م
- 1القتل عن غير قصد.
- 2التسبب في الموت.
- 3الجيل والغمط.

م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ااؤ لم اررع:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(خمسمدرجطت)م
1

مممممطمرأعكممدامطمرطااندم اقطنونيمفعمطمعليم؟م
- 1تشاجر (أ) (،ب) فقام األول بدفع الثاني دون قصد فارتطمت رأسو بحائط وتم نقمو لممستشفى وأجريت لو الجراحة

الالزمة وفقا لألصول الطبية  ،لكنو توفي بعد اسبوع  ،قدمتو النيابة لممحاكمة الجنائية فطمب البراءة النعدام القصد

الجنائي فضال عن إجراء جراحة لممتوفي قد تكون السبب في وقاتو.

قام الصيدلي (أ) بتركيب دواء بحسن نية ألحد المرضى ،وبعد تسميم الدواء اكتشف أنو أخطأ في التركيب بوضع مادة
- 2
سامة قاتمة ،ولما عمم بأن المريض ىو غريمو (ب) رحب بتناولو لمدواء فمات (ب) ،قدم (أ) لممحاكمة الجنائية فطمب

البراءة النعدام القصد الجنائي أثناء تركيب الدواء.

- 3يمتمك (أ) شركة سياحية لنقل الركاب ،وقام بالتأمين عمى السيارات وأراد صرف مبمغ التأمين فوضع قنبمة أسفل احدى
السيارات فانفجرت ومات من بالسيارة جميعا ،قدم لممحاكمة فطمب البراءة النعدام القصد الجنائي بدليل وجود العديد

من أصدقائو بالسيارة.

 4أ-راد (أ) حرق منزل غريمو (ب) فراقب المنزل حتى تأكد من خروج أىل المنزل جميعا وألقى عميو زجاجات حارقة
فاحترق المنزل وتبين وجود أحد االشخاص بداخمو فمات حرقا ،ما ىي التيم التي توجو الى (أ) ؟ .

- 5قاد السائق (أ) سيارتو لمدة يومين متتاليين ورغبة منو في الوصول مبك ار واتمام الرحمة استمر في القيادة لميوم الثالث ،
غمبو النعاس أثناء القيادة فصدم (ب) وقتمو ،قدم لممحاكمة الجنائية فطمب البراءة استنادا الى وجود سبب خارج عن

ارادتو وأنو لم يتوقع أن يغمبو النعاس .
معمخطاصمأمنعطتنطمرطاتوفعقمو انجطحم
مدراوم اماطقم
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