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 م 1998( لسٌح 24قشاس جوِْسٕ تالقاًْى سقن )

ّالرقطع  خرطافتشأى هكافحح جشائن اإل
[*] 

 .سئ٘س الجوِْسٗح 

 طالع علٔ  دسرْس الجوِْسٗح ال٘وٌ٘ح .تعذ اإل

م تشىىأى 1991( لسىىٌح 20ّعلىىٔ القىىشاس الجوِىىْسٕ تالقىىاًْى سقىىن )

 هجلس الْصساء .

م تشىىأى 1994( لسىىٌح 12ّعلىىٔ القىىشاس الجوِىىْسٕ تالقىىاًْى سقىىن )

 الجشائن ّالعقْتاخ

م ترشىىك٘ا الحكْهىىح 1998(لسىىٌح 72ّعلىىٔ القىىشاس الجوِىىْسٕ سقىىن ) 

 ّذسو٘ح أعضائِا .

 علٔ عشع سئ٘س هجلس الْصساء . ّتٌاء  

 ّتعذ هْافقح هجلس الْصساء .

 ــــشســقــ

كا هي ذضعن عظاتح لإلخرطىاف ّالرقطىع أّ ًِىة  تاإلعذامعاقة ٗ   (1) هادج

أّ الخاطىىىح تىىىالقْجق ّٗعاقىىىة الشىىىشٗ  تىىىٌ س  حالوورلكىىىاخ العاهىىى

 العقْتح .

ثٌرىىٖ عشىىش سىىٌح ّع ذضٗىىذ علىىٔ اعاقىىة تىىالحثس هىىذج ع ذقىىا عىىي ٗ   (2) هادج

فىذرا ّقىع الخطىش علىٔ ق خوسح عشش سٌح كا هىي خطىش صخظىا  

ّإرا  َقأًثىىٔ أّ ثىىذز فركىىْى العقْتىىح الحىىثس هىىذج عشىىشٗي سىىٌ

عقْتح الحثس هذج عرذاء كاًد الاطاثة الخطش أّ ذالٍ إٗزاء أّ 

 اإلخىىىال ذضٗىىىذ علىىىٔ خوسىىىح ّعشىىىشٗي سىىىٌح ّرلىىى  كلىىىَ دّى  ع

                                                
 

 م .1998( لسٌح 15]*[   ذن ًشش ُزا القشاس تالقاًْى فٖ الجشٗذج الشسو٘ح فٖ العذد )

ــ   ّافق هجلس الٌْاب علٔ ُزا القشاس
 

م ّالوٌشْس فٖ الجشٗذج الشسو٘ح فىٖ 2002(لسٌح 2تالقاًْى  تالقشاس سقن )

 م.2002( لسٌح 2ج2العذد )
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إرا ذشذىة علىٔ  األثىْا تالقظاص أّ الذٗح أّ اعسش علٔ ثسة 

ّإرا طاثة الخطش أّ ذالٍ قرا أّ صًا أّ  ها ٗقرضٖ رل ق اإلٗزاء

 .اإلعذاملْاط كاًد العقْتح 

 ذضٗذ علٔ خوسىح ٗعاقة تالحثس هذج ع ذقا عي عشش سٌْاخ ّع ( 3) هادج

للق٘ىام  حأّ عظىات حعشش سىٌح كىا صىخض سىعٔ لىذٓ دّلىح أجٌث٘ى

تىىإٔ عوىىا هىىي أعوىىا  اإلخرطىىاف أّ الرقطىىع أّ ًِىىة الوورلكىىاخ 

 ّالخاطح . حالعاه
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ثٌرىٖ اذقا عي عشش سىٌْاخ ّع ذضٗىذ علىٔ  عاقة تالحثس هذج عٗ   ( 4) هادج

عشىىش سىىٌح كىىا هىىي أخرطىىش ّسىى٘لح هىىي ّسىىائا الٌقىىا الجىىْٕ أّ 

لثشٕ أّ الثحشٕ قّذكْى العقْتح الحثس هذج خوسىح عشىش سىٌح ا

إرا ذشذىىة علىىٔ اإلخرطىىاف جىىش  ألٕ صىىخض سىىْاء  كىىاى داخىىا 

العٌىىىىش  إرا قىىىىاّم الجىىىىاًٖ تىىىىالقْج أّ أّ قخاسجِىىىىا الْسىىىى٘لح أّ

سىرعادج الْسى٘لح هىي اداء  ّظ٘ رِىا فىٖ أأثٌاء  حالسـلطـاخ العاهــ

ي اإلخرطىىاف هىىْخ إرا ًشىىأ عىى اإلعىىذامّذكىىْى العقْتىىح  سىى٘طشذَق

 أّ خاسجِا . حصخض داخا الْس٘ل

ثٌرىىٖ اذقىا عىي عشىش سىٌْاخ ّع ذضٗىذ علىٔ  عاقىة تىالحثس هىذج عٗ   (  5) هادج

ّرلىى  تة٘ىىح الرىىأث٘ش  حعشىىش سىىٌح كىىا هىىي أثرجىىض إٔ صىىخض كشٌُ٘ىى

أّ الحظىىْ  هٌِىىا علىىٔ  قفىىٖ أدائِىىا ألعوالِىىا حعلىىٔ السىىلطاخ العاهىى

ّذكىْى العقْتىح الحىثس  ق ٍَ أّ لة٘ىشـّ هضٗح هىي إٔ ًىْع لىأ حهٌ ع

هىىذج ع ذقىىىا عىىىي خوسىىىح عشىىش سىىىٌح إرا اسىىىرخذم الجىىىاًٖ القىىىٍْ أّ 

ّ أًرحىىا طىى ح هىىْظ ٖ الحكْهىىح هىىذً٘٘ي االعٌىىش أّ الرِذٗىىذ تىىَ أّ 

ق حّ أتشص أهشا  هضّسا  هذع٘ا  طذّسٍ عي السىلطاخ العاهىأعسكشٗ٘ي 

أثٌىىاء ذأدٗىىح  حكوىىا ٗعاقىىة تىىٌ س العقْتىىح إرا قىىاّم السىىلطاخ العاهىى

إرا ًشىأ  اإلعىذامق ّذكىْى العقْتىح حظ٘ رِا فٖ إخىالء سىث٘ا الشٌُ٘ىّ

 خض.صعي ال عا هْخ 

تىىإٔ عقْتىىح أصىىذ هٌظىىْص علِ٘ىىا فىىٖ القىىْاً٘ي  اإلخىىال هىىع عىىذم  (  6) هادج

ٗعاقة تالحثس هذج ع ذقىا عىي سىثع سىٌْاخ ّع ذضٗىذ علىٔ  األخشٓ

 القائو٘ي علىٔ هكافحىح األفشادعلٔ أثذ  إعرذاءعشش سٌْاخ كا هي 
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جىىىىشائن اإلخرطىىىىاف أّ الرقطىىىىع أّ الٌِىىىىة أثٌىىىىاء ذأدٗىىىىح ّظ٘ رىىىىَ أّ 

ذقىا عىي خوسىح عشىش سىٌح  ّذكْى العقْتح الحىثس هىذج ع تسثثِاق

 . حطاتاخ جسواً٘إإرا ذشذة علٔ الرعذٕ جشّ  أّ 

عاقة تىالحثس هىذج ع ذقىا عىي خوسىح عشىش سىٌح ّع ذضٗىذ علىٔ ٗ   ( 7) هادج

ـىـ الوكل ى٘ي توكافحىح  األفىشادخرطش إٔ هىي اعششٗي سٌح كا هي 

ّ صّجرَ أّ أثذ أطْلَ أ ــ جشائن اإلخرطاف  أّ الرقطع أّ الٌِة 

إرا ًجىىىن عىىىي ال عىىىا ّفىىىاج  اإلعىىىذامّذكىىىْى العقْتىىىح  أّ فشّعىىىَق

 . ش  ـ  طـ  رخو  ـال
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إرا كىاى الجىاًٖ هىي  السىاتقحفىٖ الوىْاد  الىْاسدج العقْتحذضاعش  ( 8) هادج

 ش عام .هْظ ّأ ّاألهيأفشاد القْاخ الوسلحح 

صىرش  اّ أكىا هىي ثىشع  حالوقىشسج للجشٗوى حعاقة تزاخ العقْتىٗ   ( 9) هادج

إثذٓ الجىشائن الوٌظىْص علِ٘ىا فىٖ ُىزا عسذكاب جٌائٖ ذ اق افٖ 

ّٗعاقىىة علىىٔ الشىىشّع تىىزاخ العقْتىىح الوقىىشسج للجشٗوىىح  القىىاًْىق

 .ّلْ لن ٗرشذة علِ٘ا إٔ أثش ثرٔ

خوىس سىٌْاخ ّع ذضٗىذ علىٔ عاقة تالحثس هذج ع ذقىا عىي ٗ   ( 10) هادج

أّ  قللخاطش علٔ إٔ ّجىَ كىاى جثواى سٌْاخ كا هي قذم هساعذ

الوخرط ح   األص٘اءّ أ األهْا أخ ٔ الوخطْف تعذ خط َ أّ أخ ٔ 

الرىىىٖ  ّتاألفعىىىا إرا كىىىاى ٗعلىىىن تىىىال شّف الرىىىٖ ذىىىن فِ٘ىىىا الخطىىىش 

 طاثثرَ أّ ذلرَ .

ٌظْص علِ٘ا فٖ ُزا للجشائن الو جع ٔ هي العقْتاخ الوقشسٗ   ( 11) هادج

أّ  حداسٗىىلىىٔ إتىالل السىلطاخ اإلإ جالقىاًْى كىا هىي تىىادس هىي الجٌىا

ّٗجىْص للوحكوىح أى ذع ىٖ  حققثا الثذء فٖ ذٌ ٘ز الجشٗو حالقضائ٘

إرا ثظىا الىثالل تعىذ ذوىام الجشٗوىح ّرلى  إرا  حغ هي العقْتـِـّالوثل

ىى ثىىٖ الجىىاًٖ أثٌىىاء الرحق٘ىىق اعترىىذائٖ هىىي القىىثغ علىىٔ هشذك ي  ك  ـه 

 خشٗي .اٙ حالجشٗو

عوىىا تِىىزا القىىشاس تالقىىاًْى هىىي ذىىاسٗر طىىذّسٍ ٌّٗشىىش فىىٖ ٗ   ( 12) هادج

 الجشٗذج الشسو٘ح .
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 تظٌعاء ــطذس تشئاسح الجوِْسٗح 

 ُـ1111ٖ /ـ/ ست٘ع الثاً  11تراسٗر  

 م1111س /ــــ/  أغسط 3ق   ـالوْاف

علىىىىىىىىىىىىىىىىىىٖ       سٗاًٖ عثذالكشٗن اإل/ د

 عثذهللا طالح 

س ـسئ٘ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى     ْصساء ـس الـــسئ٘س هجل

 ح ـالجوِْسٗ

 


