سلى انًسبقLAWA 3322 :

اسى انًسبق :لبَىٌ اإلجشاءات انجضائية
تبسيخ االيتحبٌ2018 /5/23 :
عذد األسئهة:
صيٍ االيتحبٌ :سبعتيٍ
استخذاو اآلنة انحبسبة ( ال )

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انذساسي انثبَي
2017/2018
انذسجة انُهبئية 50

اسى انًحبضش:
سلى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة :انمبَىٌ وانًًبسسة انمضبئية
انمسى  /انتخصض :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس ( ال )

انشك األول :جب عٍ انسسال انتبني تفصييًال 10 (:دسجبت)
يصُف انذكى انجُائي انً ػذج أصُاف ،في ظىء دراستك نًساق االجراءاخ انجزائيح انفهسطيُي،
أشرح تصُيفاخ انذكى انجُائي.
انشك انثبَي :جب عٍ ثيثة فمط يٍ االسئهة انتبنية 18 (:دسجة)
انسؤال االول :تُاول غرق انطؼٍ انتي يًكٍ أٌ يمثهها انمرار انصادر في غهة االفراج تانكفانح.
انسؤال انثاَي :وظخ حاالت االعتقال االحتياطي ومددىا الزمنية.
السؤال الثالث :بين االسباب المختمفة لصدور قرار بعدم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة.

السؤال الرابع :بين سمطة النيابة تجاه الدعوى الجزائية مبيننا موقف المشرع الفمسطيني منيا.
انشك انثبنث :بيٍ االثش انمبَىَي نهًسبئم انتبنية يع بيبٌ انسُذ انمبَىَي:

(  7دسجبت)

 - 1تغية انًؼترض ػٍ انذكى انغياتي جهسح َظر غهة انتؼرض.
 - 2اصاتح انماظي انجُائي تؼارض يًُؼّ يٍ االستًرار في َظر انذػىي وتؼيٍ لاظيا تذيال ػُّ.
 - 3اَؼذاو انتسثية في انذكى انجُائي.
 - 4رجىع انكفيم ػٍ كفانتّ لثم لياو انًتهى تذفغ يثهغ انكفانح.
 - 5سذة االرٌ تؼذ صذورِ تاػتثارِ ليذا ػهً دريح انُياتح انؼايح في تذريك انذػىي انجزائيح.
 - 6رفط انُائة انؼاو غهة انتظهى في انمرار انصادر تذفظ انذػىي انجزائيح.
 - 7فىاخ يذج انطؼٍ تانُمط في انذكى انُهائي.
(  5دسجبت)
انشك انشابع :ركش انًصطهح انمبَىَي انًُبسب.
 - 1طمب وزير العدل من النائب العام عرض ممف دعوى عمى محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً

لمقانون ،بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيو.
 - 2سهطح انًذكًح في َظر افؼال او اشخاص نى يكىَىا يشًىنيٍ تالئذح االتهاو وػهً ارتثاغ وثيك تها.
 - 3االمر الموجو لممتيم بضرورة مثولو أمام النيابة العامة في الزمان والمكان المبينين في نص األمر
والموضحة لموضوع المثول.

 - 4إخالء سبيل المتيم المحبوس احتياطياً عمى ذمة القضية لزوالمبررات الحبس أو انتفاء شرعيتو.
 - 5غرح انذػىي يرج أخري أياو يذكًح أػهً درجح يٍ انًذكى انتي َظرتها وأصذرخ دكًا فيها.
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(  10دسجبت)

انشك انخبيس /جب عهى انسسانيٍ انتبنييٍ:
انسؤال االول :ػذد يذد انطؼٍ في االدكاو انجُائيح.
انسؤال انثاَي :ػذد داالخ االفراج انىجىتي.

( 15دسجة)
خبص فمط ببنًعتزسيٍ عٍ االختببس انُصفي األول و انثبَي:
انسؤال األول :تيٍ انمصىد تانُياتح انؼايح يىظذا درجاتها وشروغ ػعى انُياتح انؼايح وكيفيح تؼيُّ وتياٌ
يهايها.
انسؤال انثاَي :اشرح تفصيال اختصاص يأيىر انعثػ انمعائي في دانح انتهثس.
انسؤال انثانث :تكهى تانتفصيم ػٍ انتمادو تاػتثارِ سثثا ً يٍ أسثاب اَمعاء انذػىي انجزائيح.

انتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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