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أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول:

عرف المصطمحات األتية ( أجب عن سبعة نقاط )
- 1الصياغة المرنة

 -6تصميم العقد

- 3الصياغة الكمية

 -8التشريع المعدل

- 2الحيل القانونية

- 4ديوان الفتوى و التشريع
- 5السياسة التشريعية

السؤال الثانى :

 -7الحكم القضائى

 -9الصياغة الفقيية

 -10التشريعات الثانوية

بين مدى صحة العبارات األتية ( أجب عن سبعة نقاط )
- 1ال يمكن إعتبار الصياغة القانونية من عناصر و مكونات القواعد القانونية
- 2تحقق الصياغة المرنة لمقاضى إمكانية كبيرة فى التقدير عند تطبيق القاعدة القانونية
- 3تتمثل أىمية الصياغة الشكمية فى التنبيو الى خطورة التصرف فقط

- 4عناصر التشريع ال تعتبر من األمور األساسية التي يجب عمي واضع التشريع مراعاتيا عند وضع التشريع وصياغتو
- 5ال يمتزم الصائغ بمجموعة من اعتبارات الوضوح أثناء صياغتو لمنص التشريعي
- 6إذا اجتمعت لمصياغة القانونية لمعقد جميع متطمباتيا فانو ال تتحقق ميام كبيرة
- 7ال توجد أىمية الختيار المغة الذي تجري بيا صياغة العقد
-- 8ال توجد أىمية ألى عقود ليا صمة بموضوع العقد
- 9ال يتسم الحكم القضائى بمجموعة من الخصائص
- 10

السؤال الثالث:

تساىم الصياغة الفقيية فى تفسير القواعد القانونية

أجب عن ثالثة أسئمة مما يمى

- 1اشرح متطمبات الصياغة الجيدة لمعقد

- 2اشرح مكونات الحكم القضائى و أثرىا عمى منيجية التعميق عمى األحكام القضائية
- 3قارن بين الصياغة المادية و المعنوية من حيث المميزات و العيوب
 - 4اذكر واجبات الصائغ تجاه صياغة ووضع التشريع الجزائي
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السؤال الرابع:

5

أجب عن ما يمى
حضر إليك خالد دمحم أحمد الوليد ذاك ار لك أنو يرغب بشراء قطعة أرض من شخص يدعى دمحم رباح أحمد الوليد تبمغ

مساحتيا ( )500خمسمائة متر مربع من أراضى غزة الزيتون من أرض القسيمة ( )1من القطعة ( )2بثمن المتر ()300

ثالثمائة دينار أردنى ومقام عمييا مبنى عبارة عن فيال عمى مساحة مائتى متر مربع وحدود األرض من الشرق شارع عام
ومن الغرب أرض جمال ومن الشمال شارع بعرض عشرة أمتار ومن الجنوب منزل سائد وقد ألت األرض لمبائع دمحم من

شخص يدعى محمود ابراىيم بموجب عقد محرر بتاريخ  1990/5/2والتى ألت ألخير من المالك المسجل بدائرة تسجيل
األراضى ويدعى  /عبد العظيم رباح بموجب عقد محرر بتاريخ 1985/1/23م.

وطمب منك خالد تنظيم عقد شراء يضمن حقوقو فى األرض المتفق عمى شرائيا.

السؤال الخامس:

6

أجب عن التطبيق األتى
اقر المجمس التشريعى الفمسطينى فى عام  ،2004خمسة عشر تشريعاً  ،و فى نفس العام واستجابة من و ازرة الداخمية فى
تنظيم موضوع االجتماعات العامة فى فمسطين  ،تقدمت الو ازرة بمشروع قانون االجتماعات العامة الى مجمس الوزراء
الفمسطينى الذى بدوره قام بإحالتو الى المجمس التشريعى من اجل اق ارره  ،و بتاريخ  2004/12/22اقر المجمس التشريعى

مشروع القانون المقدم من مجمس الوزراء  ،عمماً أنو مطبق فى قطاع غزة قانون االجتماعات العمومية (العثماني) الصادر
بتاريخ  20جمادي األولى لسنة  1327ىجرية و مطبق فى الضفة الغربية القانون األردني رقم  60لسنة 1953م بشأن

االجتماعات العامة الساري المفعول

بعد قراءة نصوص مشروع قانون االجتماعات العامة قم بصياغة ىذا التشريع وفقا لييكمية بناء التشريع التى درستيا فى

مساق أصول التعبير و الصياغة القانونية
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مادة ( )
لممواطنين الحق في عقد االجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية ،وال يجوز المس بيا أو وضع القيود عمييا إال وفقاً لمضوابط المنصوص
عمييا في ىها القانون.
مادة ( )

يحق عقد االجتماعات العامة عمى أن يوجو إشعار كتابي لممحافظ أو مدير الشرطة بهلك قبل  48ساعة عمى األقل من موعد عقد االجتماع.
مادة ( )

يقدم إشعار كتابي موقعاً من األشخاص المنظمين لالجتماع عمى أال يقل عددىم عن ثالثة مبينين فيو المكان والزمان المهين سيعقد فييما

االجتماع والغرض منو.

مادة ( )

عمى الجيات هات االختصاص وبناء عمى طمب الجية المنظمة لالجتماع اتخاه ما يمزم من إجراءات الحماية عمى أن ال يترتب عمى تمك

اإلجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عممية االجتماع.

مادة ( )

عمى جميع الجيات المختصة كل فيما يخصو تنفيه أحكام ىها القانون ويعمل بو بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ( )

لغايات تطبيق أحكام ىها القانون يكون لمكممات والعبارات الواردة فيو المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير هلك :الوزارة :
وزارة الداخمية .الوزير :وزير الداخمية المحافظ :المحافظ في محافظتو .مدير الشرطة :مدير الشرطة في محافظتو .اجتماع عام :كل اجتماع عام
دعي إليو خمسون شخصاً عمى األقل في مكان عام مكشوف ويشمل هلك الساحات العامة والميادين ،المالعب ،والمتنزىات وما شابو هلك.
مادة ( )

يمغى قانون االجتماعات العامة (العثماني) الصادر في  20جمادي األول لسنة  1327ىجرية المعمول بو في محافظات غزة والقانون األردني

رقم ( )60لسنة 1953م الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وكل حكم يخالل أحكام ىها القانون.
مادة ( )

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخرى ينص عمييا قانون العقوبات ،يعاقب كل من يخالل أحكام ىها القانون بالحبس مدة ال تزيد عن شيرين أو

بغرامة ال تتجاوز خمسين دينا اًر أردنياً أو ما يعادليا بالعممة المتداولة.

مادة ( )

يصدر وزير الداخمية الموائئ والق اررات الالزمة لتنفيه أحكام ىها القانون.

3

رقى انًسبقLAW4241:
اسى انًسبق :أصول انتعبير و انصيبغة
انقبَوَية
تبريخ االيتحبٌ2014/9/13 :
عذد األسئهة)5(:أسئهة
زيٍ االيتحبٌ:سبعتيٍ
استخذاو اآلنة انحبسبة(ال)

جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

االيتحبٌ انٍهبئى
انفصم انذراسي انصيفى
2014-2013

4

اسى انًحبضر:أَ .بئم يبهر شهط
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:كهية انقبَوٌ
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

