جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبقLAWA 1308 :

اسى انًسبق :قبَىٌ انعقىببث انعبو
تبريخ االيتحبٌ2018/03/15:
عذد األسئهت 3 :أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت ( ال )

االيتحبٌ انُصفي
انفصم انذراسي الثبَي
2018/2017
انذرجت انُهبئيت 15

اسى انًحبضر :د .كبيم ديب يطر -أ -خبنذ انُبقت
رقى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب-:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :كهيـــت انقبَىٌ وانًًبرسبث انقضبئيت

انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس ( ال )

 أقرا األسئهت جيذا و بتًعٍ.
 حذد إجببتك بىضىح و ال تتضًٍ إجببتك يىضىعبث خبرجت عٍ حذود انسؤال.
 ابذأ صفحت جذيذة (.أجب عٍ االسئهت انتبنيت).
انسؤال األول . -:أشرح ثالثت يٍ انتبني.

( 6درجبث)

 -1ححدد عه الخعريف بقبوىن العقىببث مبيىب ً القىاعد القبوىويت  -و حقسيم قبوىن العقىببث -
 -2مضمىن الشرعيت في المجبل الجىبئي و أبعبدي -أشرح ذلك- .
 -3يمكه حقسيم أوىاع الخفسير إلي عدة حقسيمبث .أذكرهب مع الشرح -
 -4يمكه لقبعدة حفسير الشك لمصلحت المخهم إن حجد لهب مجبليه للخطبيق وضخ ذلك -

السؤال الثاني  -:أجب عن التالي-:
القسم األول  :ضع المصطلح القانوني المناسب أمام العبارات اآلتية:

( 5درجات)
( 5درجات)

 )---(- 1هي التي تهيمن عمى القواعد الجنائية الموضوعية ,ومضمونها ال جريمة وال عقوبة
إال بنص.
 )---(- 2إلي جانب القوانين والقرارات بقوانين تأتي مصدر ثالث للقواعد الجنائية المكتوبة .،
 )---(- 3تطبيق قانون العقوبات الوطني علي كل جريمة تقع علي إقليم الدولة.،
 )---(- 4فيشمل كل الطبقات الهوائية التي تعلو اإلقليم األرضي والمائي إلي ما ال نهاية في
االرتفاع.
 )---(- 5الحالة التي يشترك فيها أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة في ارتكاب الجريمة .
( 4درجات)

السؤال الثالث -:القضية

- 1ما هو الحكم لو أن القاضي استخدم كل أساليب التفسير بهدف إزالة غموض النص و لكن دون
جدوى ؟ وما هو الحكم في حالة أن النص ناقص  ,فهل يجوز لمقاضي أن يقوم بتكميمه ؟

- 2قام (أ) بشراء السم من فمسطين ثم سافر الي القاهرة ووضعه في طعام (ب) فقتمه ؟ حدد القانون
الواجب التطبيق بالنسبة لفمسطين و القاهرة.

إوخهج األسئلت
مع حمىيبحي لكم ببلىجبح والخىفيق

