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الشق األول :أجج ن السسال التالل تتفييًال:

(  10درجات)

يعتبر الحبس االحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق االبتدائي في ضوء دراستك لمساق االجراءات

الجزائية وضح المقصود بالحبس االحتياطي محدداً حاالتو ومدده الزمنية مبينناً حقوق الخاضع ليذا اإلجراء.
(  11درجة)

الشق الثانل :أجج ن كي السسالين التاليين:
السؤال األول :وضح تصنيفات الحكم الجنائي.

السؤال الثاني :بين األسباب المختمفة لصدور قرار بعدم اإلحالة.
(  9درجات)

الشق الثالث :أجج ن ثيثة فقط من االسئمة التالية:
السؤال األول :عدد األحكام التي تقبل الطعن باالستئناف.

السؤال الثاني :عدد حاالت سقوط الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجنائي مع شرح إحداىا.

السؤال الثالث :بين االختصاص القضائي في فض التنازع حول االختصاص بنظر الدعوى الجزائية.
السؤال الرابع :عدد القواعد العامة إلجراءات المحاكمات الجزائية مع شرح إحداىا.
الشق الرابع :بين االثر المترتج مى المسائل التالية مع بيان السند القانونل:

(  10درجات)

- 1دفع الشريك في جريمة متمبساً بيا بأنو لم يكن حاض اًر مسرح ارتكابيا.
- 2صدور أمر ندب عاماً من النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي.

رار المحكمة بقبول دليل متحصل عميو بإجراء باطل نظ اًر لحضور محامي لممتيم وقت القيام بيذا 3ق
االجراء دون ابداء اعتراض عميو.

- 4قيام الطاعن بالنقض بإعادة نقض نفس الحكم مرة أخرى مؤسساً طعنو عمى سبب جديد.
- 5امتناع الشاىد عن أداء الشيادة أو حمف اليمين دون عذر مقبول.
- 6طمب المتيم بطالن التفتيش لكون الجريمة جنحة وليست جناية.

- 7تعذر حضور المتيم أو صاحب المنزل المراد تفتيشو عممية التفتيش.
- 8رفض النائب العام لطمب التظمم من قرار حفظ الدعوى المقدم من المجني عميو.

- 9قيام وكيل النيابة باستدعاء شاىد لم يرد اسمو في الشكوى المقدمة ولم يرد اسمو في أي ورقة تبميغ .

- 10

رفض دفع المتيم بعدم اختصاص محكمة البداية بصفتيا االستئنافية لنظر الدعوى.

يتبع  ...أنظر لمخمف <<<<<<
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الشق الخامس :بين مدى فحة العبارات التالية مع التعميل:

(  10درجات)

- 1يستأنف الحكم الغيابي أمام محكمة ثاني درجة خالل عشرة أيام من تاريخ تبميغو أو سماعو.
- 2يجوز التصالح في جرائم المخالفات والجنح المعاقب عمييا بالغرامة أو بعقوبة حبسية تقل عن سنة.
- 3تستأنف األحكام الصادرة عن محكمة البداية بوصفيا محكمة ثاني درجة أمام محكمة االستئناف.
- 4تختص محكمة البداية بوصفيا المحكمة المختصة بنظر الدعوى بتمديد الحبس االحتياطي  45يوم.
- 5ال يشترط في الحكم الصادر في طمب االفراج بالكفالة أن يكون مسبباً.
- 6يختص وكيل النيابة الجزئية بإحالة الجنح والمخالفات في حين يختص وكيل النيابة الكمية بإحالة
الجنايات إلى المحكمة المختصة.

- 7تختص محكمة النقض بنظر طمب مخاصمة النائب العام في حين يمكن اختصام باقي اعضاء النيابة
العامة أمام محكمة االستئناف.
- 8الطعن بالنقض ال يوقف تنفيذ الحكم المطعون إال إذا تعمق بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد.
- 9يقدم طمب رد قضاة محكمة االستئناف الى رئيس محكمة النقض.
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ال يجوز البتة لمدة الحبس االحتياطي أن تتجاوز ستة أشير واال أفرج عن المتيم بقوة القانون.

انتهت األسئلت

مت تمني ميت لكت ي منيات نتونيت
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