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1 

 دولة في التشریعي للھرم بالنسبة قیمتھا ھي وما بھا االستعانة إمكانیة ھي ما القضیة، في الموجھة بالتھم عالقة ذات دولیة اتفاقیات ھنالك
 میرام؟

 إجابة االستفسار األول
 :اآلتي القول القضیة في ورد لقد

 القضیة وقائع على التطبیق واجب القانون وحدھا ھي الملحق في الواردة النصوص تعتبر
  

2 

 ؟ الخیریة المشاریع من بعدد یقوم آزاد) ( فعالً  ھل
 إجابة االستفسار الثاني

 نعم
  

3 

 قیماً؟ ام زھیداً  المشتراة الحقیبة ثمن ھل
 إجابة االستفسار الثالث

 بالرخیص وال بالمرتفع لیس
  

4 
 قانونیة؟ رخصة على وحیازتھا ) سقاف ( مدینة في الصرافة شركة قانونیة مدى

 إجابة االستفسار الرابع
 قانونیة رخصة ولدیھا قانونیة شركة

5 

 ؟ مزورة العمالت ھذه بان علم على الصیرفة شركة في والموظفین الشركة مدیر ھل
 إجابة االستفسار الخامس

 قبلكم من األمر ھذا مناقشة المفروض
  

6 

 ؟ (أفنان) شركة تتبع التي التوظیف بدائرة البنایة مدیر عالقة ما
 إجابة االستفسار السادس

 المرأة بین بینھا المبرم والعقد تتنافى أعمال من بھ یقوم بما عالقة التوظیف لدائرة تكن لم
  

7 

 ؟ (أزاد) االعمال رجل و البنایة) في الساكنات النساء (احد المرأة بین عالقة ھناك ھل
 إجابة االستفسار السابع

 عالقة أي توجد ال
  

8 

 ؟ مشروعة اعمال انھا اساس على بھا القیام اجل من (میرام) دولة خارج الى سافرن اللواتي النساء تعتقد كانت التي االعمال ھي ما
 االستفسار الثامن

 لھا. حصر ال المشروعة األعمال
  

9 

 ھو سفرھم بأن لمعرفتھم یكفي ما العلم النساء لدى كان ھل كاذبة البنایة في الساكنات النساء احد بھا ادلت التي االدعاءات ھذه كانت حال في
 ؟ مشروعة غیر باعمال العمل بھدف

 إجابة االستفسار التاسع
 إجابتھ. معرفة السائل على افتراضي سؤال ھذا

  

10 

 ؟ إرادتھ یعدم الذي االكراه مصاف الى ابنتھ لزوج (ازاد) تھدید یرتقي ھل
 إجابة االستفسار العاشر

 .لدیھ العاملین مع آزاد تعامل طریقة من مستنتج توقع على مبني االبنة زوج ادعاء
  

11 

 ؟ المشروعة غیر االعمال بھذه لیقوم ابنتھ زوج على االكراه بممارسة فعال قام (أزاد) ان ثبت ھل
 إجابة االستفسار الحادي عشر

 .تنفیذھا یجب التي األوامر وبصیغة بتعالي ابنتھ، زوج ضمنھم ومن لدیھ، العاملین مع یتصرف كان وأنھ كبیرة، سطوة آلزاد أن الثابت
  

12 

 لوجود ذلك و ؟ منھا یطبق نص اي ، العقلیة المخدرات مكافحة قانون من ٥٨المادة نص و ١ بند ٥٠ المادة نص من بكل یتعلق فیما توضیح
 مادة كل في العقوبات في اختالف

 إجابة االستفسار الثاني عشر
 على العبارة فتكون المجموعة) (من عبارة بعد (الثانیة) ھي )58( المادة في سھوا ترد لم كلمة ھناك وإنما المادتین، بین اختالف أي یوجد ال
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 الثانیة) المجموعة (من التالي: الشكل
  

13 

 وبین بینھا كان الذي العقد بین حصل الغش ام الموظفة و افنان شركة بین العقد في حصل الغش ھل ، القضیة في العقد حقیقة عن االستفسار
 البنایة؟ مدیر

 إجابة االستفسار الثالث عشر
 المرأة وقعتھ الذي الوحید العقد وھو والموظفة، افنان شركة بین العقد في غش یحصل لم

	


