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القسم األول  :ضع المصطمح القانوني المناسب أمام العبارات اآلتية:

( 5درجة)

 ( (- 1تسزي بأثز فُري مه يُو انؼمم بٍب ػهي كم انذػبَي أيب كبن تبريخ َقُع انجزيمت انمقبمت.
 ( (- 2فٍُ انذي ال يقبم انطؼه ػهيً يبي طزيق ػبدي أَ غيز ػبدي فيمب ػذا انتمبس إػبدة انىظز ..
 ( (- 3بأوٍب فؼم محظُر جىبئيب  ،صبدر ػه إرادة خبطئت  ،يقزر نً انمشزع جزاء.
 ( (- 4مقُمبث مقزرة في قُاويه غيز جىبئيت يهزو تُافزٌب في مزحهت سببقت مه انىبحيتيه انزمىيت َانمىطقيت ػهي
وشبط انجبوي.
ٌ ( (- 5ذا انتحقيق وجذي َجُبيب في انجىبيبث َوجذي اختيبريب في انجىح أمبو انىيببت انؼبمت.
(6درجة)

القسم الثاني :بين حكم القانون في العبارات اآلتية:

- 1حازة عمرو عمى سالح بدون ترخيص لمدة  5سنوات متتالية و كانت عقوبتها جنحة "  3شهور" في قانون
 2010وفى أثناء القبض عميه و محاكمته سنة  2015صدر قانون جديد جعل عقوبتها الحبس لمدة 6
أشهر مع النفاذ  ،فأى القانونين أصمح لممتهم واذكر سندك.

 " -2أجرت نيابة غزة التحقيق مع فادي بتهمة ارتكابه مخالفة مرور ،وتم إحالته لمحكمة صمح غزة والتي بدورها

شددت العقوبة عميه بعد أن تبين لها أنه مجرم عائد في ارتكاب أكثر من مخالفة".
السؤال الثالث:

 "-3قام أحمد بتاريخ

 1995/2/2بخطف ريهام من مدينة رفح ،وقام بخفائها في شمال غزة ،وبتاريخ

 1996/5/5تم القبض عميه ،وتمت إحالته لمحكمة بداية غزة بتهمة الخطف بتاريخ  ،2001/7/1فتمسك وكيمه
بدفوع أمام محكمة الموضوع من حيث عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية ألنها واقعة في رفح ،وانقضائها

بالتقادم ،فقررت المحكمة قبول دفعه األول دون الثاني".
القسم الثالث :أجب عن سؤالين األسئلة اآلتية:

( 4درجة)

 -1إذا جرت المقارنة بين القانون القديم والقانون الجديد  ،فان تحديد القانون األصلح يجب أن يجري وفق
ضوابط معينة -أذكرها فقط ؟
 -2دراست انشزَط انمفتزضت في انجزيمت أمكه انقُل ببن انقبػذة انجىبئيت تتحهم إني ػىصزيه ؟أشرحهما.

 -3عرف و قارن بين انجزيمت انجىبئيت مغ انخطأ المدني من حيث نقاط اآللتقاء و الخالف.
إنتهت األسئمة
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