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السؤال األول:
أجب بنعم أو ال على ما يلي:
( _1
( _2
( _3
( _4
( _5
( _6

) التيديد بالجزاء ال يجعل القاعدة القانونية واجبة االتباع .

) الغمط في القانون ال يختمف في األثر عن الجيل بالقانون .
) التقنين ىو تجميع تشريعي لقواعد قانونية تتعمق بفرع من فروع القانون .

) االعتياد الذي يكون أحد عناصر العرف ممكن أن يصدر من شخص واحد .
) ال تممك السمطة نزع الممكية العامة إال بشروط .

) القاعدة القانونية ال تكون عامة إذا خاطبت فردا بصفتو.

( _7

) التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص غير محكمة وغير مطمقة .

( _8

) يمكن لمعرف أن يمغي التشريع.

( _9

) ال تختمف القواعد القانونية باختالف المجتمعات .

( _10

) شخصية القوانين يعني أن القانون يسري عمى المواطنين فقط .

السؤال الثاني:
عرف المصطلحات األتية

- 1مبدأ إقميمية القوانين  -2تغيير القانون  -3التفسير التشريعى  -4التشريع  -5القاعدة المكممة

السؤال الثالث :

اشرح ما يلى ( اجب عن ثالثة نقاط )
- 1أكتب في التفرقة بين العرف والعادة االتفاقية وما يترتب عمييا من نتائج ؟

- 2يستطيع رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية اصدار قرار بقانون ( أي سن تشريع ) أذكر متى يكون
لو فعل ذلك ؟

- 3اكتب فى طرق إلغاء القانون ؟
- 4اكتب فى معيار التفرقة بين القواعد األمرة و القواعد المكممة ؟

السؤال الثالث :

(اجب عن التطبيق التالى)

قبض عمى شخص بتيمة أنو عضو في حزب يحظره القانون  ،وبعد مضي فترة من الزمن تم سن قانون جديد يبيح ىذا الحزب  ،طمب
منك االستشارة القانونية بخصوص المقبوض عميو فبماذا تشير ؟ وىل يختمف الرأي لو صدر بحقو حكم نيائي ؟ وىل يختمف األمر لو أن

القانون الجديد لم يبيح الحزب وانما خفف العقوبة ؟

انتهت األسئلة
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