
 قانون األحوال الذخصية للطائفة األرمنية األرثوذكدية 

  1المادة 

 جُرطرس ٢ٛ ٝػس ذ٤ٖ شًط ٝأٗػ٠ ػ٠ِ ظٝجؼ ٓؽطورَ. 

  2المادة 

ضطْ جُرطرس ذاهحٓس جُظالز ٖٓ هرَ ًحٖٛ جُطحتلس ج٧ض٤٘ٓس ج٧ضغٞشًؽ٤س 
 ش١ جالذطظحص. 

  3المادة 

 شطٝؽ جُرطرس ٢ٛ ج٥ض٤س: 

إٔ ٣ٌٕٞ جُرط٤د هس أضْ جُؽحذؼس ػشطز ٖٓ ػٔطٙ ئشج ًحٕ شًطجً أٝ  -أ 
 جُطجذؼس ػشطز ئشج ًحٗص أٗػ٠. 

ضػحء ؽحُر٢ جُرطرس جُٔطرحزٍ، ئٕ ضػحء جُوحطط٣ٖ ذحػغ ُٔٞجكوس  -خ 
 ٓٔػ٤ِْٜ جُوح٤٤ٖٗٞٗ. 

 ٓٞجٗغ جُع٣جس ٢ٛ ٓٞجٗغ جُرطرس أ٣ؼحً.  -ؼ 
٣ٌٖٔ ضٔس٣س ٛصٙ جُٔسز ذطػحء ٣جد إٔ ال ضطجحٝظ ٓسز جُرطرس جُؽ٘س،  -ز 

 جُططك٤ٖ. 

  4المادة 

ئٕ ػطذٞٗحش جُرطرس ضطؼٖٔ ذحضْ جُرطرس ٝجُرحت٘س ٝجُٜسج٣ح ؼٞجء ئٕ ضوسٓص 
 ٖٓ جُرط٤ر٤ٖ أٝ ٖٓ ٝجُس٣ٜٔح أٝ ٖٓ أهحضذٜٔح أٝ أطسهحتٜٔح. 

  5المادة 

ئٕ جالضلحهحش جُط٢ ضطؼٖٔ زكغ ضؼ٣ٞغ ٖٓ أحس جُرط٤ر٤ٖ ٦ُذط ك٢ ححُس 
 ذحؽِس.  ضكغ جُعٝجؼ

  6المادة 

هرَ ئضٔحّ جُرطرس ٣وطؼ٢ ػ٠ِ جُرط٤ر٤ٖ إٔ ٣حؼطج ذطكوس ٝجُس٣ٜٔح أٝ 
ذطكوس ٖٓ ضٌٕٞ جُرطرس ذحػؼس ُٔٞجكوطٚ ئ٠ُ جُٔططج٤ٗس أٝ ئ٠ُ جٌُحٖٛ 
ج٧هسّ ضضرس ٤ٌُِ٘ؽس جُط٢ ٣٘ط٤ٔحٕ ئ٤ُٜح ٝإٔ ٣ظطحح ذأٜٗٔح ذَٔء ئضجزضٜٔح 

ٕ ٣طعٝجح ٓؼحً ك٢ ٝزٕٝ ػـؾ ذحضج٢ ٝزٕٝ ضٜس٣س ٣ؼسجٕ ذؼؼٜٔح أ
 جُٔؽطوَ. 



  7المادة 

٣ؽجَ جُطظط٣ح جُٔصًٞض ك٢ ؼجَ جُٔططج٤ٗس أٝ ج٤ٌُ٘ؽس ٓغ شًط جؼْ 
ٝشٜطز جُرط٤ر٤ٖ ٝكوحً ُطصجًط ٣ٞٛطٜٔح أٝ جٞجظ ؼلطٛٔح ٝجؼْ ٝشٜطز 
جُٞجُس ٝجُٞجُسز ٝٓحَ ٝضحض٣د جُٞالزز ٝجُٜٔ٘س ٝٓحَ ج٩هحٓس ٝجُج٘ؽ٤س 

 ٝشٜحزز ئؽالم جُححٍ. 

غ جُو٤س ٖٓ هرَ جُرط٤ر٤ٖ ٝج٧شرحص جُص٣ٖ ٣وطؼ٢ أذص ٣جد إٔ ٣ٞه
 ٓٞجكوطْٜ ٩ضٔحّ جُرطرس ٝجٌُحٖٛ جُص١ ٣ؽٔغ جُطظط٣ح. 

ئشج ُْ ٣طٌٖٔ ؽحُرح جُرطرس إٔ ٣حؼطج ئ٠ُ جُٔططج٤ٗس أّ ئ٠ُ ج٤ٌُ٘ؽس ٣جد 
ػ٠ِ جٌُحٖٛ جُص١ ٣طْ جُرطرس إٔ ٣٘ظْ ٓحؼطجً ٓٞهؼحً ٖٓ جُططك٤ٖ ٖٝٓ 

 ؽ جُٔر٤٘س أػالٙ. شحٛس٣ٖ شًط٣ٖ ٣طؼٖٔ جُ٘وح

 ئٕ جُٔحؼط جُٔصًٞض ٣ٌٕٞ أؼحؼحً ُو٤س جُؽجَ 

  8المادة 

 ض٘لي جُرطرس: 

 ذحضلحم جُططك٤ٖ جُٔطرحزٍ.  -أ 
 ذٞكحز أحس جُرط٤ر٤ٖ.  -خ 
 ذظٜٞض ٓحٗغ ٣ٔ٘غ جُع٣جس.  -ؼ 
 ذحػط٘حم أحس جُرط٤ر٤ٖ ز٣٘حً آذط.  -ز 
 ئشج حٌْ ػ٠ِ أحس جُرط٤ر٤ٖ ذج٘ح٣س شحت٘س.  -ٙ 
 ًحٗص ٓسز جُرطرس جُٔؼ٤٘س ُْ ضحططّ.  ئشج -ٝ 
 ئشج ًحٕ ؼِٞى أحس جُرط٤ر٤ٖ ضلحهْ.  -ظ 

  9المادة 

ئشج جٗلٌص جُرطرس ذحضلحم جُرط٤ر٤ٖ جُٔطرحزٍ ٣ٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ٔح ِٓعٓحً ذإٔ 
٣ؼ٤س ٦ُذط جُؼطذٞٗحش جُط٢ أذصٛح ئشج ُْ ضصًط ؽط٣وس ضؽ٣ٞس أذطٟ ك٢ 

 جالضلحم. 

  11المادة 

حز أحس جُرط٤ر٤ٖ ضطز جُؼطذٞٗحش جُٔوسٓس ٖٓ ئشج جٗلٌص جُرطرس ذٞك
 جُططك٤ٖ. 

  11المادة 



ال ٣حن ُِرط٤د جُٔطكٞع إٔ ٣و٤ْ جُسػٟٞ ػ٠ِ جُرط٤د جُص١ كؽد 
 جُرطرس أٝ ضكغ جُعٝجؼ ٩جرحضٙ ػ٠ِ جُعٝجؼ. 

ٌُٖٝ ئشج كؽد أحس جُرط٤ر٤ٖ جُرطرس ذسٕٝ ؼرد ٓشطٝع أٝ ذؽرد ذطأ 
 ذحػؼحً ٨ُحٌحّ ج٥ض٤س: ػحتس ئ٤ُٚ ٣ٌٕٞ 

ال ٣ٌٖٔ ُِلط٣ن جُص١ كؽد جُرطرس ذسٕٝ ؼرد ٓشطٝع أٝ ذطأ إٔ  -أ 
 ٣طِد ضز جُؼطذٞٗحش. 

ُِلط٣ن جُرط١ء إٔ ٣طِد ضز جُؼطذٞٗحش جُط٢ هسٜٓح ٝػ٠ِ جُلط٣ن  -خ 
جُٔرطة إٔ ٣طزٛح ػ٤٘حً ٝئشج ًحٗص ؿ٤ط ٓٞجٞزز ك٤ٌٕٞ ِٓعٓحً إٔ ٣سكغ ه٤ٔطٜح 

 حؽد ؼؼط ج٤ُّٞ. 

ػ٠ِ جُلط٣ن جُٔرطة إٔ ٣سكغ ضؼ٣ٞؼحً ٓ٘حؼرحً ُوحء جُٔظحض٣ق جُط٢  -ؼ 
ضٌرسٛح جُرط٤د جُرط١ء ٝأهحضذٚ ذحؽٖ ٤ٗس ٝذحالهط٘حع جُػحذص إٔ جُعٝجؼ 

 ؼ٤جط١. 

٣ٌٖٔ جُحٌْ ػ٠ِ جُلط٣ن جُٔرطة ذسكغ ضؼ٣ٞغ ٓ٘حؼد ئشج غرص أٗٚ  -ز 
 جُرط١ء.  ذؽٞء ؼًِٞٚ أٝ ذأػٔحُٚ جُؼحؽِس ؼرد ػطضجً ٓؼ٣ٞ٘حً ئ٠ُ جُلط٣ن

  12المادة 

 ئٕ حن ئهحٓس جُسػٟٞ ػحتس ئ٠ُ شرض جُرط٤د. 

ٝئشج ضٞك٢ ٛصج ج٧ذ٤ط ذؼس ئهحٓس جُسػٟٞ ٣حن ُٞضغطٚ ٓطحذؼس جُسػٟٞ أٓح ئشج 
 ضٞك٠ زٕٝ إٔ ٣و٤ْ جُسػٟٞ كال ٣حن ُٞضغطٚ إٔ ٣و٤ٔٞج جُسػٟٞ. 

  13المادة 

طسجء ضؽٔغ جُسػحٟٝ جُ٘حشثس ػٖ كؽد جُرطرس ك٢ ِٜٓس ؼطس أشٜط جذ
 ٖٓ ضحض٣د جُلؽد ٝذؼس شُي ٣ٌٕٞ هس ٓط جُعٖٓ ػ٤ِٜح. 

  14المادة 

 ٣طْ ػوس جُعٝجؼ ذحضلحم جُططك٤ٖ جُحط ٝجُظط٣ح. 

 ال ٣ٌٕٞ جالضلحم حطجً أٝ طط٣ححً ئشج حظَ ذاًطجٙ أٝ ذرسػس. 

 ال ظٝجؼ ذسٕٝ جضلحم. 

  15المادة 



ط٢ ُْ ضطْ ال ٣ٌٖٔ ُِطجَ جُص١ ُْ ٣طْ جُػحٓ٘س ػشطز ٖٓ ػٔطٙ ُِٝٔطآز جُ
 جُرحٓؽس ػشطز ٖٓ ػٔطٛح إٔ ٣طعٝجح. 

ُٔحٌٔس « جُطت٤ػ جُجؽٔح٢ٗ»ئٗٔح ٣ٌٖٔ ُٔططجٕ ج٧ذطش٤س ذحالضلحم ٓغ 
جُرسج٣س ٝضت٤ػ جُٔجِػ جُطٝحح٢ٗ إٔ ٣أشٕ ظٝجؼ جُطجَ جُص١ أضْ جُؽحزؼس 
ػشطز ٖٓ ػٔطٙ ٝجُٔطآز جُط٢ أضٔص جُطجذؼس ػشطز ٖٓ ػٔطٛح ك٢ ححُس 

 جسجً.  ؿ٤ط جػط٤حز٣س ُٝؽرد ْٜٓ

  16المادة 

 ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣طعٝؼ ئال جُص٣ٖ ُْٜ هٞز جُط٤٤ٔع. 

 ئٕ ظٝجؼ جُٔظحذ٤ٖ ذح٧ٓطجع جُؼو٤ِس ٓٔ٘ٞع ٓ٘ؼحُ ذحضحً. 

  17المادة 

ػ٠ِ جُطجَ ٝجُٔطآز إٔ ٣ػرطح ذطوط٣ط ؽر٢ أٜٗٔح ؼحُٔحٕ ٖٓ ج٧ٓطجع جُط٢ 
س ُالهططجٕ ضؼطرط ٓحٗؼحً ؽر٤حً ُِعٝجؼ ٝأٜٗٔح ححتعجٕ ػ٠ِ جُٔإٛالش جُؼطٝض٣

 جُج٘ؽ٢ جُطر٤ؼ٢. 

  18المادة 

 ػ٠ِ جُطجَ ٝجُٔطآز إٔ ٣ٌٞٗح حط٣ٖ ٖٓ ضجذطس ػوس ظٝجؼ ؼحذن. 

  19المادة 

٣ٌٖٔ ُِٔطآز جُط٢ جٗلي ظٝججٜح ذٞكحز ظٝجٜح أٝ ذاذطحٍ أٝ كؽد جُعٝجؼ إٔ 
جٗوؼحء غالغٔح٣س ٣ّٞ جذطسجًء ٖٓ ضحض٣د جُٞكحز أٝ ئػالٕ ئذطحٍ أٝ كؽد ضطعٝؼ ذؼس 

 جُعٝجؼ ٝئشج ًحٗص ٓلططهس ؼحذوحً ٣إذص ذؼ٤ٖ جالػطرحض. 

ض٘ط٢ٜ ٛصٙ جُٔسز ذحُٞالزز ٝئشج غرص إٔ جُٔطآز ُْ ضٌٖ ححٓالً ٣ٌٖٔ ضوظ٤ط 
 جُِٜٔس 

  21المادة 

ك٢ ححُس ؿ٤حخ أحس جُعٝج٤ٖ ال ٣ٌٖٔ ُِعٝؼ ج٥ذط جُححػط إٔ ٣طعٝؼ ٓح ُْ 
 ٣لؽد جُعٝجؼ ذحٌْ ٖٓ جُٔحٌٔس جُظحُحس. 

  21المادة 



ئٕ جُطجَ أٝ جُٔطآز جُِص٣ٖ ُْ ٣طٔح جُححز٣س ٝجُؼشط٣ٖ ٖٓ ػٔطٛٔح ال 
٣ٌٜٔ٘ٔح إٔ ٣طعٝجح ذسٕٝ ٓٞجكوس ٝجُس٣ٜٔح ٝػ٘س جالذطالف كٔٞجكوس ج٧خ 

 ًحك٤س. 

٘س ٝكحز ج٧خ أٝ ج٧ّ أٝ ئشج جؼطححٍ ػ٠ِ أحسٛٔح ذ٤حٕ ئضجزضٚ كٔٞجكوس ٝػ
ج٥ذط ضٌل٢، ٝئشج ًحٕ ج٧خ ٝج٧ّ ك٢ ه٤س جُح٤حز ٝئٗٔح ٓطِو٤ٖ أٝ ٜٓجٞض٣ٖ 
كطٌل٢ ٓٞجكوس جُلط٣ن جُص١ طسض ُٔظِحطٚ حٌْ جُطالم أٝ جُٜجط ٝؼِْ 

 ئ٤ُٚ جُُٞس. 

ضٜٔح كطإذص ٓٞجكوس جُٞط٢ ٝػ٘س ٝكحز ج٧خ ٝج٧ّ أٝ ػ٘س جؼطححُس ذ٤حٕ ئضجز
 ٝػ٘س ػسّ ٝجٞز ٝط٢ ضإذص ٓٞجكوس جُوط٣د ج٧ز٠ٗ. 

ك٢ جُححُط٤ٖ ج٧ذ٤طض٤ٖ ئشج ضأٟ جُٔططجٕ إٔ ٓٞهق جُٞط٢ أٝ جُوط٣د ٓؼط 
 ذٔظِحس ؽحُد جُعٝجؼ ٣ؼطع جُوؼ٤س ئ٠ُ جُٔحٌٔس جُرسجت٤س. 

  22المادة 

 ئٕ جُعٝجؼ ٓٔ٘ٞع ذ٤ٖ ج٧شرحص ج٥ض٤ٖ: 

س ُـح٣س جُرطٖ جُطجذغ ٝجُـح٣س زجذِس أ١ ذ٤ٖ ج٧طٍٞ ٝجُلطٝع جُوطجذس جُس٣ٞٓ -أ 
ٝذ٤ٖ ج٧خ ٝج٧ذص ٝذ٤ٖ جُؼْ ٝذ٘ص أذ٤ٚ ٝذ٤ٖ جُؼٔس ٝجذٖ أذ٤ٜح ٝذ٤ٖ جُرحٍ 

 ٝذ٘ص أذطٚ ٝذ٤ٖ جُرحُس ٝجذٖ أذطٜح ٝذ٤ٖ أٝالز أذ٣ٖٞ أٝ أذط٤ٖ. 

جُوطجذس جُٔظحٛطز ُـح٣س جُرطٖ جُػحُع ٝجُـح٣س زجذِس أ١ ذ٤ٖ جُح٢ٔ  -خ 
ً٘طٚ ٝذ٤ٖ جُحٔحز ٝجُظٜط ٝذ٤ٖ جُطجَ ٝظٝجس شو٤وٚ. ال ٣ٌٖٔ ُِطجَ ذؼس ٝ

 كؽد جُعٝجؼ إٔ ٣طعٝؼ ٖٓ شو٤وس ظٝجطٚ جُٔطِوس 
ك٢ ححُس ٝكحز ظٝجطٚ كوؾ ٣ٌٖٔ ُِطجَ إٔ ٣طعٝؼ ٓغ شو٤وس ظٝجطٚ ذاجحظز 

 جٌُحض٤ٌُٞٞؼ٤س 

ل٤ِٕٞ جُوطجذس جُط٢ ٖٓ جُٔؼٔٞز٣س: جُٔؼٔس أٝ جُٔؼٔسز ٓغ جُل٤ِٞٗس أٝ جُ -ؼ 
 ٝٓغ ٝجُس١ جُل٤ِٕٞ أٝ جُل٤ِٞٗس. 

جُوطجذس ٖٓ جُطر٢٘: ذ٤ٖ جُٔطر٢٘ ٝجُٔطر٠٘ ٝذ٤ٖ أحسٛٔح ٝذ٤ٖ ظٝؼ  -ز 
 ج٥ذط. 

 ذ٤ٖ جُطجَ ٝجذ٘س ظٝجطٚ ٝذ٤ٖ جُٔطآز ٝجذٖ ظٝجٜح.  -ٙ 

 ذ٤ٖ جُٞط٢ ٝجُٔٞط٠ ػ٤ِٚ ٓح زجٓص جُٞطح٣س هحتٔس.  -ٝ 

  23المادة 



ٔس ٣ٌٖٔ ٌُِحض٤ٌُٞٞؼ٤س ك٢ ححالش ؿ٤ط جػط٤حز٣س ٧ٝؼرحخ ٜٓ
)جُرطط٣ط٤ًس( إٔ ضأشٕ جُعٝجؼ ك٢ جُححالش جُٔر٤٘س ك٢ جُلوطجش )ؼ، ز، ٙ، ٝ( 

 ٖٓ جُٔحزز جُؽحذوس 

  24المادة 

٧جَ جُعٝجؼ ٝكوحً ُطوٞغ ج٤ٌُ٘ؽس ج٧ض٤٘ٓس ج٧ضغٞشًؽ٤س ٣وطؼ٢ ػ٠ِ 
جُطجَ ٝجُٔطآز إٔ ٣ٌٞٗح ٖٓ أكطجز جُطحتلس جُٔصًٞضز ٝإٔ ٣ؽطحظال ػ٠ِ 

 ٖٓ ٓططجٕ ج٧ذطش٤س.  ضطذ٤ض

  25المادة 

ك٢ جُع٣جحش جُٔرطِطس ٣وطؼ٢ ٩ػطحء جُططذ٤ض إٔ ٣ٔؼ٢ جُعٝجحٕ ضؼٜسجُ 
ذط٤حً ٓظطح٤ٖ ذأٜٗٔح ٣ورالٕ ذإٔ ٣٘ط٤ٔح ئ٠ُ جُطحتلس ج٧ض٤٘ٓس ج٧ضغٞشًؽ٤س 

 ٝإٔ ٣رؼؼح ُوٞج٤ٜٗ٘ح. 

  26المادة 

ٓططجٕ  ٧جَ جُحظٍٞ ػ٠ِ جُططذ٤ض ٣وطؼ٢ ػ٠ِ ؽحُر٢ جُعٝجؼ إٔ ٣طججؼح
ج٧ذطش٤س ٝإٔ ٣رطظج ُٚ ضصجًط ٣ٞٛطٜٔح أٝ جٞجظجش ؼلطٛٔح ٝشٜحزجش ذٔطِن 
جُححٍ ٝج٤ٔغ ج٩غرحضحش ٝجُشٜحزجش جُالظٓس ٩غرحش ًٜٞٗٔح ٣طٔٔحٕ جُشطٝؽ 

 جُٔر٤٘س ك٢ ٛصج جُوحٕٗٞ ٤ُطٌٔ٘ح ٖٓ جُعٝجؼ ٓغ ذؼؼٜٔح. 

  27المادة 

٤٘ٓس ٣وطؼ٢ إٔ ضٌٕٞ ئشج ًحٕ أحس ؽحُر٢ جُعٝجؼ ال ٣٘ط٢ٔ ئ٠ُ جُطحتلس ج٧ض
 شٜحزز ئؽالم جُححٍ طحزضز ػٖ جُؽِطس جُس٤٘٣س جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح. 

ٝئشج ضكؼص جُؽِطحش جُس٤٘٣س ئػطحء جُشٜحزز ٣وطؼ٢ ػ٤ِٚ إٔ ٣رطظ شٜحزز 
 طحزضز ػٖ زجتطز ج٧حٞجٍ جُشرظ٤س جُٔس٣٘س. 

ئشج ُْ ٣ٌٖ ؽحُد جُعٝجؼ ُر٘ح٤ٗحً ٣وطؼ٢ إٔ ضٌٕٞ شٜحزز ئؽالم جُححٍ 
 طحزضز ػٖ جُؽِطس ج٧ج٘ر٤س جُظحُحس. 

  28المادة 

ئٕ شٜحزز ئؽالم جُححٍ جُط٢ ضؼط٠ ُٖٔ ؼرن ُٚ إٔ جضضرؾ ذؼوس ظٝجؼ 
٣جد إٔ ضطؼٖٔ ج٧ؼرحخ جُط٢ زػص ئ٠ُ ئؽالم ححُٚ ٓ٘ٚ ًحُٞكحز ٝجُرطالٕ 

 أٝ كؽد جُعٝجؼ. 

  29ادة الم



٣جد إٔ ضٞػغ ج٩غرحضحش ٝجُشٜحزجش جُٔرطظز ػٖٔ ِٓق ٓرظٞص ٣حَٔ 
ضحض٣د ٝضهْ جُططذ٤ض ذحُعٝجؼ ٝإٔ ضحلع ذحُطط٣وس جُط٢ ضحلع ذٜح أٝضجم 

 ٝؼجالش ج٧ذطش٤س. 

  31المادة 

 ٣جد إٔ ضؽجَ جُططجذ٤ض ذحُعٝجؼ ك٢ ؼجَ ج٧ذطش٤س جُٔرظٞص. 

  31المادة 

 ٤َِ ذؼشطز أ٣حّ. ٣وطؼ٢ إٔ ٣ؼِٖ جُعٝجؼ هرَ ج٩ً

  32المادة 

٣جط١ ج٩ػالٕ ك٢ جُوطٟ ٝجُوظرحش ٖٓ هرَ ضجَ ز٢٘٣ شلحٛح ٖٓ ٓ٘رط 
 ج٤ٌُ٘ؽس ٓغ ذ٤حٕ ٣ٞٛس ؽحُر٢ جُعٝجؼ ٓلظالً. 

ٝك٢ جُٔسٕ ذٔٞجد ئػالٕ ٣ِظن ػ٠ِ ذحخ ج٧ذطش٤س أٝ ٤ً٘ؽس ٓحَ 
 ؼٌٖ ؽحُر٢ جُعٝجؼ. 

ٔط ٝٓحَ جُٞالزز ٣ٝجد إٔ ٣حط١ٞ ج٩ػالٕ جُٔصًٞض جالؼْ ٝجُشٜطز ٝجُؼ
 ٝجُٜٔ٘س ٝٓحَ ج٤ًِ٩َ. 

  33المادة 

ُٔططجٕ ج٧ذطش٤س إٔ ٣ؼل٢ ؽحُر٢ جُعٝجؼ ٖٓ ٓؼحِٓس ج٩ػالٕ أٝ إٔ ٣وطض 
ضوظ٤ط جُِٜٔس ئشج ًحٗص ٛ٘حى أؼرحخ ٜٓٔس ٝٛٞ ٓوط٘غ إٔ ال كحتسز ٖٓ 

 ج٩ػالٕ. 

  34المادة 

ٝجؼ أٝ ٣ٌٖٔ ٌَُ ش١ ػالهس إٔ ٣ؼططع ك٢ ِٜٓس ج٩ػالٕ ذإٔ ؽحُر٢ جُع
 أحسٛٔح ال ٣طْٔ شطٝؽ جُعٝجؼ أٝ أٗٚ ٣ٞجس ٓحٗغ هح٢ٗٞٗ ُِعٝجؼ. 

  35المادة 

٣جد إٔ ضوسّ جالػططجػحش ئ٠ُ ٓططجٕ ج٧ذطش٤س ذط٤حً، ال ضورَ جالػططجػحش 
 جُشلح٤ٛس. 

  36المادة 



ػ٠ِ جُؽِطس جُس٤٘٣س إٔ ال ضأذص ذؼ٤ٖ جالػطرحض جالػططجػحش جُط٢ ٤ُػ ُٜح 
  ذٜصج جُوحٕٗٞ. طلس ٓٞجٗغ جُع٣جس ػٔالً 

  37المادة 

ئشج ًحٕ جالػططجع شج أ٤ٔٛس كحُٔططجٕ ٣رِـٚ ئ٠ُ ؽحُر٢ جُعٝجؼ جُِص٣ٖ ئٓح 
٣ورالٕ جالػططجع ٣ٝط٘حظالٕ ػٖ جُعٝجؼ ٝئٓح ٣طٔ٘ؼحٕ ئشج ًحٕ ٛ٘حى شطؽ ٣جد 

 ئضٔحٓٚ. 

 ٝئشج أططج ٣رِؾ جٞجذٜٔح ئ٠ُ جُٔؼططع. 

  38المادة 

ئشج أطط جُٔؼططع ػ٠ِ جػططجػٚ أٝ ئشج ضأٟ جُٔططجٕ أٗٚ ٣وطؼ٢ جُطسه٤ن 
ك٢ جالػططجع ك٤ح٤ِٚ ئ٠ُ ٓحٌٔس جُرسج٣س جُط٢ ضؼوس جِؽس ؿ٤ط جػط٤حز٣س 

 ٝضوطض ك٢ ٓسز هظ٤طز ك٤ٔح ئشج ٣ٞجس ٓحٗغ ُِعٝجؼ. 

  39المادة 

٣طْ ج٤ًِ٩َ ك٢ ج٤ٌُ٘ؽس، ٝال ٣ٌٖٔ ُِٔططجٕ إٔ ٣أشٕ ج٤ًِ٩َ ذحضؼ 
 س ئال ٧ؼرحخ ؿ٤ط جػط٤حز٣س كوؾ. ج٤ٌُ٘ؽ

  41المادة 

ئٕ ظٝجؼ ج٤ٌُ٘ؽس ج٧ض٤٘ٓس ٛٞ ؼط ٣ظرح طح٤ححً ذٔرحضًس ج٤ًِ٩َ ٖٓ هرَ 
 ًحٖٛ طحُح ٝكوحُ ُِطوٞغ جُٔلطٝػس ٖٓ ج٤ٌُ٘ؽس. 

  41المادة 

 ٣جط١ ج٤ًِ٩َ ذحؼٞض شحٛس٣ٖ ضجشس٣ٖ ٖٓ جُطجحٍ ػ٠ِ ج٧هَ. 

  42المادة 

٤ٌ٘ؽس ح٤ع ٣جد إٔ ٣صًط ضحض٣د ٝضهْ ٣جد إٔ ٣ؽجَ ج٤ًِ٩َ ك٢ جُ
جُططذ٤ض ذحُعٝجؼ ٝجؼْ ٝشٜطز جُٔطعٝج٤ٖ ٝػٔطٛٔح ٝٓحَ ئهحٓس ٝجُس٣ٜٔح 
ٝجؼْ ٝشٜطز ٝػٔط ٝٓحَ ئهحٓس جُشحٛس٣ٖ ٝجؼْ ٝشٜطز جٌُحٖٛ جُص١ 

 ذحضى ج٤ًِ٩َ. 

٣جد إٔ ٣ٞهغ ٛصج جُو٤س ٖٓ جُٔطعٝج٤ٖ ٖٝٓ جُشحٛس٣ٖ ٖٝٓ جٌُحٖٛ 
 جُٔرحضى. 



٣جد  33ذحضؼ ج٤ٌُ٘ؽس ُؽرد ؿ٤ط جػط٤حز١ ٝكوحً ُِٔحزز  ئشج حظَ ج٤ًِ٩َ
ػ٠ِ جٌُحٖٛ جُص١ ذحضى ج٤ًِ٩َ إٔ ٣٘ظْ ٓحؼطجً ٣حط١ٞ ػ٠ِ جُطلحط٤َ 

 ٝج٩ٓؼحءجش جُٔصًٞضز ك٢ جُٔحزز جُؽحذوس. 

 ئٕ جُٔحؼط جُٔصًٞض ٣ٌٕٞ أؼحؼحً ُو٤س ؼجَ جُعٝجؼ. 

  44المادة 

طز ؽ٤ِس ح٤حضٜٔح ئٕ جُعٝجؼ ٣ٞجد ػ٠ِ جُطجَ ٝجُٔطآز حؽٖ جُٔؼحش
ٝجالهططجٕ جُج٘ؽ٢ جُطر٤ؼ٢ ٝج٧ٓحٗس ٝجُٔؽحػسز جُٔطرحزُس ػ٠ِ ٓرسأ 

 جُٔؽحٝجز. 

٣وطؼ٢ ػ٠ِ جُطجَ ٝجُٔطآز إٔ ٣حططٓح ج٤ٔغ جُ٘ظحتح جُط٢ ٣ؼط٤ٜح جٌُحٖٛ 
 ػ٘س ٓرحضًس ج٤ًِ٩َ ٝكوحً ُؼٞجتس ٝضوح٤ُس ج٤ٌُ٘ؽس ج٧ض٤٘ٓس. 

  45المادة 

أذصج ػ٠ِ ػحضؤٜح ئػحشس ٝضطذ٤س  ذعٝججٜٔح ٣ٌٕٞ جُطجَ ٝجُٔطآز هس
 أٝالزٛٔح. 

  46المادة 

 جُطجَ ٛٞ ضأغ جُؼحتِس ٝٓٔػِٜح جُوح٢ٗٞٗ ٝجُطر٤ؼ٢. 

 ػ٠ِ جُطجَ إٔ ٣ح٢ٔ ظٝجطٚ ٝػ٠ِ جُٔطآز إٔ ضط٤غ ظٝجٜح. 

  47المادة 

ػ٠ِ جُعٝجس إٔ ضطرص شٜطز ػحتِس ظٝجٜح ٝإٔ ضوطٖ ٓؼٚ ٝإٔ ضطرؼٚ ئ٠ُ 
 . ح٤ػٔح ٣طٟ ٖٓ جُٔ٘حؼد إٔ ٣ؽٌٖ

ػ٠ِ جُعٝؼ إٔ ٣ورَ ظٝجطٚ ك٢ ذ٤طٚ ٝإٔ ٣وسّ ُٜح ًَ ححجحش جُح٤حز 
 حؽد جهطسجضٙ. 

  48المادة 

ال ٣ٌٖٔ ُِٔطآز إٔ ضٜطْ ذؼَٔ أٝ إٔ ضٔحضغ ٜٓ٘س ئال ذٔٞجكوس ظٝجٜح 
 جُٔرحشطز أٝ ؿ٤ط جُٔرحشطز. 

ئشج ضكغ جُعٝؼ ئػطحء جُٔٞجكوس ٝأغرطص جُعٝجس إٔ ٓظحِس ج٩ضححز ٝجُؼحتِس 
ضٜطْ ذؼَٔ أٝ إٔ ضٔحضغ ٜٓ٘س ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔس جُرسج٣س إٔ ضؼط٢ ضوؼ٢ إٔ 

 ج٩شٕ جُٔطِٞخ. 



  49المادة 

ئٕ جُعٝجؼ جُص١ جطٟ ذسٕٝ جضلحم جُططك٤ٖ جُحط ٝجُظط٣ح أٝ ذسٕٝ جضلحم 
أحسٛٔح أٝ ذح٩ًطجٙ أٝ جُرسػس ال ٣ٌٖٔ ؽِد ئذطحُٚ ئال ٖٓ جُططك٤ٖ أٝ ٖٓ 

 جُططف جُص١ ُْ ٣ٌٖ جضلحهٚ حطجً ٝطط٣ححً. 

ئٕ ٛصٙ جُسػٟٞ ضٌٕٞ ؿ٤ط ٓؽٔٞػس ئشج ًحٕ جُعٝؼ طححد جُشإٔ هس 
 ػحشط ؼطس أشٜط جذطسجء ٖٓ جُطحض٣د جُص١ ك٤ٚ أػحز حط٣طٚ أٝ ػِْ ذحُرسػس. 

  51المادة 

٣ٌٖٔ ؽِد ئذطحٍ جُعٝجؼ جُص١ جطٟ هرَ ئضٔحّ جُؼٔط جُوح٢ٗٞٗ ٖٓ هرَ 
 جُعٝؼ طححد جُشإٔ ٝٝجُس٣ٚ ٝٝط٤ٚ ٝجُوط٣د ج٧ز٠ٗ. 

 جُسػٟٞ ضٌٕٞ ؿ٤ط ٓؽٔٞػس: ئٕ ٛصٙ 

 ذؼس ئضٔحّ ؼطس أشٜط ػ٠ِ ئضٔحّ طححد جُشإٔ ػٔط جُعٝجؼ جُوح٢ٗٞٗ.  -أ 
 ئشج ًحٗص طححرس جُشإٔ ٢ٛ جُعٝجس ٝحرِص هرَ جٗوؼحء جُؽطس أشٜط.  -خ 

ال ٣حن ٨ُخ ٨ُّٝ ُِٝٞط٢ ُِٝوط٣د إٔ ٣و٤ْ جُسػٟٞ جُٔر٤٘س ك٢ ٛصٙ 
 جُٔحزز ئشج ؼرن ٝٝجكوٞج ػ٠ِ جُعٝجؼ. 

  51لمادة ا

ؽِد ئذطحٍ جُعٝجؼ ذؽرد جؼطححُس جُوطجٕ جُج٘ؽ٢ ٣وسّ ٖٓ جُلط٣ن 
 جُٔطؼطض. 

٣جد ذٜصٙ جُححُس إٔ ٣ػرص ذٞجؼطس أؽرحء جذطظحط٤٤ٖ إٔ جالهططجٕ 
 جُج٘ؽ٢ ُْ ٣طْ ٝأٗٚ ال ٣ٌٖٔ ئضٔحٓٚ. 

 ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔس جُرسج٣س إٔ ضٔ٘ح ِٜٓس ُـح٣س ؼ٘س ئشج أٝط٠ ذصُي ج٧ؽرحء. 

  52المادة 

ًحٕ أحس جُعٝج٤ٖ ٓظحذحً ذٔطع ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣ؽرد ذططجً ًر٤طجً ئ٠ُ ئشج 
جُعٝؼ ج٥ذط أٝ ئ٠ُ شض٣طٚ ٝهس أذلحٙ ٣ٌٖٔ ُِلط٣ن جُؽحُْ إٔ ٣طِد ئذطحٍ 

 جُعٝجؼ. 

  53المادة 

٣ٌٖٔ ٌَُ ش١ٝ جُؼالهس إٔ ٣طِرٞج ئذطحٍ جُعٝجؼ ذؽرد جضضرحؽ أحس جُعٝج٤ٖ 
 ذعٝجؼ ؼحذن ػ٘س ج٤ًِ٩َ. 



ذطش٤س إٔ ٣طِد ٖٓ ٓحٌٔس جُرسج٣س ئذطحٍ ٓػَ ٛصج ٣ٌٖٔ ُٔططجٕ ج٧
 جُعٝجؼ. 

ضرطَ زػٟٞ ئذطحٍ جُعٝجؼ ئشج ضٞك٠ جُعٝؼ جُؽحذن هرَ إٔ ٣ٌطؽد جُحٌْ 
جُوحػ٢ ذاذطحٍ جُعٝجؼ جُسضجس جُوطؼ٤س أٝ ئشج أذطَ أٝ ئشج كؽد جُعٝجؼ 

 جُؽحذن ذٔٞجد حٌْ هطؼ٢. 

  54المادة 

 جٗوؼحء ٓسز جُؼسز.  ال ضؽٔغ زػٟٞ ئذطحٍ جُعٝجؼ جُححطَ هرَ

  55المادة 

ئٕ جُعٝجؼ جُححطَ زٕٝ ٓٞجكوس ج٧خ أٝ ج٧ّ أٝ جُٞط٢ أٝ جُوط٣د ج٧ز٠ٗ 
٣ٌٖٔ ؽِد ئذطحُٚ ٖٓ هرَ ج٧شرحص جُص٣ٖ ًحٕ ٣وطؼ٢ أذص ٓٞجكوطْٜ أٝ 

 ٖٓ جُعٝؼ جُص١ ًحٕ ظٝججٚ ذحػؼحً ئ٠ُ جُٔٞجكوس. 

كوس ٓططجٕ ػ٠ِ جُٞط٢ أٝ جُوط٣د ج٧ز٠ٗ إٔ ٣ٔحضغ ٛصج جُحن ذٔٞج
 ج٧ذطش٤س. 

ئٕ زػٟٞ ج٧خ أٝ ج٧ّ أٝ جُٞط٢ أٝ جُوط٣د ج٧ز٠ٗ ؿ٤ط ٓؽٔؼس ئشج جٗوؼص 
 ؼطس أشٜط ػ٠ِ ػِٔٚ ذحُعٝجؼ أٝ ئشج طحزم ػ٠ِ جُعٝجؼ ططجحس أٝ ػٔ٘حً. 

ئٕ زػٟٞ جُعٝؼ ؿ٤ط ٓؽٔٞػس أ٣ؼحً ئشج جٗوؼص ؼطس أشٜط ذؼس إٔ أضْ 
هرَ جٗوؼحء جُؽطس أشٜط  جُححز٣س ٝجُؼشط٣ٖ ٖٓ ػٔطٙ أٝ ئشج ذ٤ٖ هرُٞٚ

 جُٔصًٞضز. 

 ك٢ ًَ ج٧حٞجٍ ضطز جُسػٟٞ ئشج ًحٗص طححرس جُشإٔ ٢ٛ جٓطأز ٝهس حرِص. 

  56المادة 

٣ٌٖٔ ُج٤ٔغ أطححخ جُؼالهس إٔ ٣طِرٞج ئذطحٍ جُعٝجؼ جُححطَ ضؿٔحً ػٖ 
ئشج ًحٕ جُٔحٗغ ٣طؼِن ذحُٔٞجٗغ جُٔر٤٘س ك٢  22جُٔؼ٤٘س ك٢ جُٔحزز جُٔٞجٗغ 

 جُلوطض٤ٖ أ ٝ خ. 

٣ٌٖٔ ُٔططجٕ ج٧ذطش٤س إٔ ٣طِد ٖٓ ٓحٌٔس جُرسج٣س ئذطحٍ ٓػَ ٛصج 
 جُعٝجؼ. 

  57المادة 

ال ٣ٌٖٔ ئال ُِعٝج٤ٖ إٔ ٣طِرح ئذطحٍ جُعٝجؼ جُححطَ ضؿٔحً ػٖ جُٔٞجٗغ 
 . 22ٖٓ جُٔحزز  جُٔر٤٘س ك٢ جُلوطجش )ؼ، ز، ٙ، ٝ(



ئٕ جُسػٟٞ جُٔصًٞضز ؿ٤ط ٓؽٔٞػس ئشج جٗوؼص ؼ٘س ػ٠ِ جُعٝجؼ أٝ ئشج 
 حرِص جُعٝجس. 

 ضرطَ ٛصٙ جُسػحٟٝ ئشج طحزم جٌُحضٌُٞٞغ )جُرطط٣طى( ػ٠ِ ج٤ًِ٩َ. 

  58المادة 

ئشج أذطَ ظٝجؼ ٓح ٣ؼطرط ًإٔ ُْ ٣ٌٖ ٝض٘وطغ حوٞم ٝٝججرحش جُططك٤ٖ 
 جُٔطرحزُس. 

ٔس جُرسج٣س إٔ ضحٌْ ػ٠ِ جُلط٣ن جُٔؽرد ذطؼ٣ٞغ ٝٓغ شُي ٣ٌٖٔ ُٔحٌ
 ٓح٢ُ. 

  59المادة 

٣ؼطرط ج٧ٝالز جُححطِٕٞ ٖٓ ظٝجؼ ضوطض ئذطحُٚ أٝالزجً شطػ٤٤ٖ ٝجُحوٞم 
ٝجُٞججرحش جُط٢ ُْٜ أٝ ػ٤ِْٜ ضجحٙ ٝجُس٣ْٜ ضٌٕٞ ذحػؼس ٧حٌحّ كؽد 

 جُعٝجؼ. 

  61المادة 

ُِعٝجؼ جُٔوطض ئذطحُٚ  ئشج ًحٕ جُلط٣وحٕ هس ػوسج جُعٝجؼ ذحؽٖ ٤ٗس ٣ٌٕٞ
ٗطحتجٚ جُوح٤ٗٞٗس ذحن جُلط٣و٤ٖ ٝئشج ًحٕ أحسٛٔح كوؾ هس ضعٝؼ ػٖ حؽٖ 

 ٤ٗس ٣ٌٕٞ ُِعٝجؼ ٗطحتجٚ جُوح٤ٗٞٗس ذحن ٛصج ج٧ذ٤ط كوؾ. 

  61المادة 

 ال ٣ٌٖٔ كؽد جُعٝجؼ ذحضلحم جُعٝؼ ٝجُعٝجس جُٔطرحزٍ. 

  62المادة 

 ٣ٌٖٔ ؽِد كؽد جُعٝجؼ ٨ُؼرحخ ج٥ض٤س: 

 ؽرد ظ٠ٗ جُعٝؼ أٝ جُعٝجس : ال ضؽٔغ جُسػٟٞ: ذ -أ 

 ك٢ ححُس جُؼلٞ.  -أولاً
ذؼس جٗوؼحء ؼطس أشٜط ػ٠ِ جًطشحف جُصٗد ٝك٢ ًَ ج٧حٞجٍ ذؼس  -ثانيااً

 ٓطٝض ذٔػ ؼ٘ٞجش ػ٠ِ كؼَ جُعٗح. 
ئشج ضٞك٢ جُٔصٗد. ٝئشج ضٞك٢ جُٔسػ٢ هرَ إٔ ٣ظسض حٌْ هطؼ٢ ك٢  -ثالثااً

 ٞضغس ٓطحذؼطٜح. جُسػٟٞ ضرطَ جُسػٟٞ ٝال ٣حن ُِ



ئشج ًحٕ أحس جُعٝج٤ٖ ححٍٝ هطَ ج٥ذط أٝ ئشج حٌْ ػ٠ِ أحس جُعٝج٤ٖ  -خ 
 ذؽرد ج٘ح٣س شحت٘س. 

ئشج ًحٕ أحس جُعٝج٤ٖ ػحَٓ ج٥ذط ٓؼحِٓس ػ٤٘لس شطؼس، ال ضطحم، أٝ  -ؼ 
 ئشج ػحؾ ػ٤شس ؼ٤ثس ُسضجس إٔ أطرحص جُٔؽحً٘س ٓؼحً ؿ٤ط ٌٓٔ٘س. 

 ؿ٤ط جُس٣ٖ جُٔؽ٤ح٢.  ئشج جػط٘ن أحس جُعٝج٤ٖ ز٣٘حً  -ز 

ئشج ًحٕ أحس جُعٝج٤ٖ ضٜطخ ٖٓ ٓٞجرحش جُعٝج٤س ٝضٔ٘غ ٓسز ؼ٘ط٤ٖ  -ٙ 
ذظٞضز ٓؽطٔطز ػٖ ٓؽحً٘س ج٥ذط ٝذو٤ص ئٗصجضجش ٓحٌٔس جُرسج٣س ُطجٞػٜٔح 

 ئ٠ُ جُٔؽحً٘س جُعٝج٤س ذسٕٝ كحتسز ٝؽِد جُلط٣ن ج٥ذط كؽد جُعٝجؼ. 

ػٟٞ ُـح٣س ؼ٘ط٤ٖ ٧جَ ُِٔحٌٔس إٔ ضحٌْ ذلؽد جُعٝجؼ أٝ إٔ ضإجَ جُس
 جُٔظحُحس. 

ئشج جٖ أحس جُعٝج٤ٖ ٖٓ ٓسز غالظ ؼ٘ٞجش ٝغرص ذشٜحزز ج٧ؽرحء  -ٝ 
 جالذطظحط٤ٖ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ شلحؤٙ. 

ضلؽد جُٔحٌٔس جُعٝجؼ ٣ٌٖٝٔ ُٜح إٔ ضحٌْ ػ٠ِ جُلط٣ن جُؽحُْ ذاػحُس 
 جُٔط٣غ ٓغ ج٧ذص ذؼ٤ٖ جالػطرحض جُظطٝف ٝجُححجس. 

ئشج ؿحخ أحس جُعٝج٤ٖ ػٖ جُر٤ص ُْٝ ٣ٌٖٔ ٓؼطكس ٝجٞزٙ ذؼس إٔ ٣ٔط  -ظ 
 ػ٠ِ ؿ٤حذٚ ذٔػ ؼ٘ٞجش ٓطٞج٤ُس. 

  63المادة 

٣ٌٖٔ ُِلط٣ن جُص١ ُٚ حن ؽِد كؽد جُعٝجؼ إٔ ٣طِد كؽد جُعٝجؼ 
 )جُطالم( أٝ جُٜجط )جالكططجم(. 

  64المادة 

« جُطٝح٢»ج٣س ػ٘سٓح ضوسّ جُسػٟٞ ئ٠ُ ج٧ذطش٤س ٣سػٞ ضت٤ػ ٓحٌٔس جُرس
 جُلط٣و٤ٖ إٔ ٣حؼطج أٓحٜٓٔح ٣ٝؽؼ٤حٕ ُٔظحُحطٜٔح. « جُجؽٔح٢ٗ»ٝ 

ئشج ُْ ٣حؼط جُٔسػ٠ ػ٤ِٚ أٝ ئشج جؼطححُص جُٔظحُحس ضححٍ جُوؼ٤س ئ٠ُ 
 ٓحٌٔس جُرسج٣س ٧جَ جُٔححًٔس. 

« جُجؽٔح٢ٗ»ٝ « جُطٝح٢»ٝك٢ ٛصٙ جُححُس ٣طرص ضت٤ؽح ٓحٌٔس جُرسج٣س 
ُؼطٝض٣س ذرظٞص جُٔؽحتَ جُٔؽطؼجِس ًؽٌٖ ذحالضلحم جُطسجذ٤ط جُٔٞهطس ج

 جُعٝجس ٝجُ٘لوس ٝجُؼالهحش جُٔح٤ُس ذ٤ٖ جُعٝؼ ٝجُعٝجس ٝحلع ج٧ٝالز. 

  65المادة 



ػ٘س غرٞش أحس أؼرحخ كؽد جُعٝجؼ ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔس جُرسج٣س إٔ ضحٌْ ذلؽد 
 جُعٝجؼ أٝ ذحُٜجط. 

ئشج ًحٕ جُٔسػ٢ ُْ ٣طِد ئال جُٜجط ٝجُٔسػ٠ ػ٤ِٚ ُْ ٣ػط ؽِد كؽد 
 جُعٝجؼ ال ٣ٌٖٔ ئػطحء جُحٌْ ذلؽد جُعٝجؼ. 

  66المادة 

 ٣ٌٖٔ جُحٌْ ذحُٜجط ٖٓ ؼ٘س ئ٠ُ غالظ ؼ٘ٞجش. 

ئشج ُْ ٣طظحُح جُعٝؼ ٝجُعٝجس ك٢ جُٔسز جُٔصًٞضز ٣ٌٖٔ ٧حسٛٔح إٔ ٣طِد 
 كؽد جُعٝجؼ. 

  67المادة 

د جُٜجط ٛٞ جُعٝؼ ذؽًِٞٚ جُؽ٤ة ٣ِطعّ ذسكغ ٗلوس ظٝجطٚ ئشج ًحٕ ؼر
 ٝأٝالزٙ. 

ٝئشج ًحٕ ؼرد جُٜجط ٢ٛ جُعٝجس ٣سكغ جُعٝؼ ٗلوس أٝالزٙ كوؾ ئشج ًحٕ 
 ٛإالء ٓؽ٤ِٖٔ ئ٠ُ جُعٝجس. 

  68المادة 

٣ٌٖٔ ُِلط٣ن جُٔطؼطض ٓحز٣حً أٝ ٓؼ٣ٞ٘حً ٖٓ ج٧ٓٞض جُط٢ ؼررص كؽد جُعٝجؼ 
 إٔ ٣طِد ضؼ٣ٞؼحً ٓحز٣حً. 

ك٢ ٛصٙ جُححُس ضٌٕٞ ٓحٌٔس جُرسج٣س طحُحس ٧ٕ ضحٌْ ػ٠ِ جُلط٣ن 
 جُٔصٗد ذإٔ ٣سكغ ئ٠ُ جُلط٣ن جُرط١ء ضؼ٣ٞؼحً ُوحء جُؼطض جُٔحز١ أٝ جُٔؼ١ٞ٘. 

  69المادة 

٣ٌٖٔ ُٔحٌٔس جُرسج٣س جُط٢ أطسضش حٌٔحً ذلؽد جُعٝجؼ إٔ ضحطّ جُلط٣ن 
 جُٔصٗد ٖٓ حن جُعٝجؼ ُٔسز ؼ٘ط٤ٖ. 

 سز ٓسز جُٜجط جُط٢ ٣ٌٕٞ هس حٌْ ذٜح ؼحذوحً. ٣سذَ ك٢ ٛصٙ جُٔ

 ٣ٌٖٔ ٌُِحض٤ٌُٞٞغ ضوظ٤ط ٛصٙ جُٔسز. 

  71المادة 

ذحٌْ كؽد جُعٝجؼ ض٘لي ضجذطس جُعٝجؼ ذ٤ٖ جُعٝؼ ٝجُعٝجس ٝض٘وطغ ٝججرحش 
 ج٧ٓحٗس ٝجُٔؽحػسز جُٔطرحزُس جُط٢ ًحٗص ػ٤ِٜٔح. 



 ال ٣حن ذؼس شُي ُِٔطآز إٔ ضحَٔ شٜطز ػحتِس ظٝجٜح. 

  71المادة 

ذؼس كؽد جُعٝجؼ ٣ٌٕٞ جُعٝؼ ٝجُعٝجس حط٣ٖ ٖٓ ٝججد ضأ٤ٖٓ جُٞجحس 
 ٓؼ٤شس ج٥ذط. 

ئٗٔح ئشج ًحٕ جُعٝؼ أٝ جُعٝجس جُرط١ء هس أطرح ٓؼؽطجً ذؽرد كؽد جُعٝجؼ 
 ٣ٌٖٔ جُحٌْ ػ٠ِ جُلط٣ن ج٥ذط ذحُ٘لوس ذ٘ؽرس جهطسجضٙ ُٔسز غالظ ؼ٘ٞجش. 

ذحُ٘لوس ٝضرِض ٖٓ ححُس جُؼؽط أٝ ئشج ئشج ضعٝؼ جُعٝؼ أٝ جُعٝجس جُٔحٌّٞ ُٚ 
ضحؽ٘ص ححُطٚ ذظٞضز ٓحؽٞؼس ٣ٌٖٔ هطغ جُ٘لوس أٝ ضرل٤ؼٜح ذ٘حء ػ٠ِ 

 ؽِد جُٔس٣ٖ. 

  72المادة 

ُِعٝؼ جُٔطِن أٝ ُِعٝجس جُٔطِوس إٔ ٣طعٝؼ ذشطؽ إٔ ٣حططّ ٓسز جُحطٓحٕ 
 أٝ جُؼسز جُِٔحٞظس ك٢ ٛصج جُوحٕٗٞ. 

  73المادة 

ظَ ذ٤ٜ٘ٔح كؽد ظٝجؼ إٔ ٣طعٝجح ضٌطجضجً ٓغ ال ٣ٌٖٔ ُِعٝج٤ٖ جُِص٣ٖ ح
 ذؼؼٜٔح. 

 ئٗٔح ٣ٌٖٔ ٌُِحض٤ٌُٞٞؼ٤س إٔ ضأشٕ شُي ك٢ ظطٝف ؿ٤ط جػط٤حز٣س. 

  74المادة 

٣ؽِْ حلع ج٧ٝالز ئ٠ُ جُعٝؼ جُص١ طسض حٌْ كؽد جُعٝجؼ أٝ جُٜجط 
 ُٔظِحطٚ. 

ٝٓغ شُي ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔس جُرسج٣س إٔ ضأذص ذؼ٤ٖ جالػطرحض ححُس ٝٓطًع 
٤ٖ ٝٓظِحس ج٧ٝالز ٝإٔ ضؽِْ ج٧ٝالز أٝ جُرؼغ ْٜٓ٘ ئ٠ُ جُلط٣ن جُلط٣و

 جُٔصٗد. 

  75المادة 

ئشج ًحٕ ضؽ٤ِْ ج٧ٝالز ئ٠ُ أحس جُٞجُس٣ٖ أٝ ئ٠ُ ج٥ذط ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؽرد 
كؼ٤حس ٣ٌٖٔ ُِٔحٌٔس ذحُ٘ظط ئ٠ُ ٓظِحس أٝ ٓؽطورَ ج٧ٝالز إٔ ضؽِْٜٔ 

 ذ٤ط٣س. ئ٠ُ أٗؽد ج٧هطذحء أٝ ئ٠ُ شرض ؿط٣د أٝ ئ٠ُ ٓإؼؽس 



  76المادة 

ئشج حسغص ححُس جس٣سز ٓػَ ظٝجؼ ج٧خ أٝ ج٧ّ ٓغ شرض آذط أٝ جُؽلط ئ٠ُ 
ٓحَ آذط أٝ ٝكحز أٝ ئؼحءز جُطؼحَٓ أٝ جُؽِٞى ضأذص جُٔحٌٔس ػلٞجً أٝ ذ٘حء 

 ػ٠ِ ؽِد أحس جُٞجُس٣ٖ جُطسذ٤ط ج٧ٗؽد حؽد جُظطٝف ذٔح ٣رطض ج٧ٝالز. 

  77المادة 

ضجحٙ أٝالزْٛ ٝحوٞم ٝٝججرحش ج٧ٝالز ضجحٙ  ئٕ حوٞم ٝٝججرحش جُٞجُس٣ٖ
ٝجُس٣ْٜ ضرو٠ ًٔح ٢ٛ ًحٗص ك٢ ذالٍ جُعٝجؼ ٓح ػسج جُحطٓحٗحش جُٔوطضز 

 ٖٓ هرَ جُٔحٌٔس ٝكوحً ٧حٌحّ ٛصج جُوحٕٗٞ. 

  78المادة 

ئٕ جُلط٣ن جُص١ ُْ ٣ؽِْ ئ٤ُٚ ج٧ٝالز ِٓعّ ذإٔ ٣شططى حؽد جهطسجضٙ ك٢ 
 ٗلوحش ٓؼ٤شطْٜ ٝضطذ٤طْٜ. 

جُص١ ُْ ٣ؽِْ ئ٤ُٚ ج٧ٝالز إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ػالهحش شرظ٤س ٓغ أٝالزٙ  ُِلط٣ن
 ػٖٔ حسٝز ٓ٘حؼرس ٣ٌٖٝٔ ُِٔحٌٔس إٔ ضوطض ضسجذ٤ط ذٜصج جُرظٞص. 

  79المادة 

جُرحت٘س ٢ٛ ًَ ج٧ٓٞجٍ جُٔ٘وُٞس ٝؿ٤ط جُٔ٘وُٞس جُط٢ ضجِرٜح جُعٝجس ٓؼٜح 
 ضرل٤ؼحً ُٔظحض٣ق جُؼحتِس. 

  81المادة 

 عٝجؼ. ضإؼػ جُرحت٘س ػ٘س جُ

  81المادة 

ضؼطرط ٓرظظس ُِرحت٘س ج٤ٔغ ج٧ٓٞجٍ جُط٢ ػ٤٘طٜح جُعٝجس ػ٘س جُعٝجؼ أٝ 
 جُط٢ هسٜٓح جُٞجُسجٕ أٝ ج٧هحضخ أٝ أ١ شرض آذط ئ٠ُ جُعٝجس ًرحت٘س. 

ئشج جؼطرسُص ج٧ٓٞجٍ جُٔصًٞضز ك٢ ذالٍ جُعٝجؼ ذأٓٞجٍ أذطٟ ضوّٞ ٛصٙ 
 ج٧ذ٤طز ٓوحّ ج٧ٓٞجٍ ج٠ُٝ٧ ذظلس ذحت٘س. ج٧ٓٞجٍ 

  82المادة 

٣ٌٖٔ ُِعٝجس إٔ ضرظض ج٤ٔغ أٓٞجُٜح ُِرحت٘س ٝحط٠ ج٧ٓٞجٍ جُط٢ 
 ؼطٔطٌِٜح ك٢ جُٔؽطورَ. 



  83المادة 

 ئٕ أٓٞجٍ جُعٝجس ج٥ض٢ ذ٤حٜٗح ال ضؼطرط ًرحت٘س. 

 ج٧ٓٞجٍ جُط٢ ُْ ضٌٖ هس ذظظطٜح جُعٝجس ُِرحت٘س.  -1
٢ ضؽِٔطٜح ٖٓ ٝجُس٣ٜح أٝ ٖٓ أهحضذٜح أٝ ٖٓ شرض آذط ٤ُػ ج٧ٓٞجٍ جُط -2

 ًرحت٘س ذَ ًٜس٣س. 

  84المادة 

ٓإؼػ جُرحت٘س ٓؽثٍٞ ػٖ ج٧ٓٞجٍ جُٔؼ٤٘س ِٝٓعّ ذطؽ٤ِٜٔح زٕٝ ضأذ٤ط 
 ٝئشج حسزش ِٜٓس كؼ٤ِٚ إٔ ٣ؽِْ جُرحت٘س ػ٘س ٜٗح٣طٜح. 

  85المادة 

 ئشج ضأذط ٓإؼػ جُرحت٘س ػٖ ضؽ٤ِٜٔح ٣ِعّ: 

 حٗص جُرحت٘س زضجْٛ إٔ ٣سكغ كحتسضٜح. ئشج ً -أ 
 ئشج ًحٗص جُرحت٘س ٓ٘وٞالً أٝ ؿ٤ط ٓ٘وٍٞ شج ئ٣طجز إٔ ٣سكغ ج٣٩طجزجش جُححطِس.  -خ 
ئشج ًحٗص جُرحت٘س ٤ُؽص ٖٓ ج٧ٓٞجٍ شجش ج٣٩طجز ٝغرص إٔ جُطأذ٤ط ك٢  -ؼ 

 جُطؽ٤ِْ ؼرد ػطضجً إٔ ٣سكغ جُؼطَ ٝجُؼطض. 

  86المادة 

سػٟٞ ٝإٔ ٣طِد جؼطالّ جُرحت٘س ٝكحتسضٜح ٝئ٣طجزٛح ُِطجَ ٝحسٙ إٔ ٣و٤ْ جُ
 أٝ جُؼطَ ٝجُؼطض ٖٓٔ ضؼٜس ذٜح. 

  87المادة 

ئٕ ٓسز ٓطٝض جُعٖٓ ػ٠ِ زػٟٞ ؽِد جُرحت٘س ٢ٛ ػشط ؼ٘ٞجش جذطسجء ٖٓ 
 ضحض٣د ج٤ًِ٩َ. 

ئشج ًحٕ ضؽ٤ِْ جُرحت٘س ذحػؼحً ٧جَ ضرطسب ٓسز ٓطٝض جُعٖٓ ٖٓ ضحض٣د جٗطٜحء 
 ٓسز ج٧جَ. 

  88 المادة

٣ػرص ضأؼ٤ػ ُِرحت٘س ئٓح ذو٤س جُٔططج٤ٗس ٝئٓح ذؽ٘س ػحز١ ٓٞهغ ٖٓ 
 جُلط٣و٤ٖ. 



ئٕ ضرظ٤ض ج٧ٓٞجٍ ؿ٤ط جُٔ٘وُٞس ٣جد إٔ ٣ؽجَ ك٢ جُسٝجتط جُؼوحض٣س ٝكوحً 
 ُوٞج٤ٖٗ جُسُٝس. 

  89المادة 

٣ٌٖٔ ئغرحش ضؽ٤ِْ جُرحت٘س ذشٜحزز جُشٜٞز ػ٠ِ شطؽ ٝجٞز جذطسجء ذ٤٘س 
 ذط٤س. 

  91المادة 

ٕ جُرحت٘س ٢ٛ ك٢ ج٧ؼحغ ِٓي جُعٝجس ٌُٖٝ حن ئزجضضٜح ٝجؼطػٔحضٛح ئ
٣ؼٞز ئ٠ُ جُعٝؼ، ُِعٝؼ ٝحسٙ إٔ ٣س٣ط جُرحت٘س ٝإٔ ٣ورغ ئ٣طجزجضٜح ٝإٔ ٣جٔغ 
غٔحضٛح ٝٛٞ ؿ٤ط ِٓعّ ذإٔ ٣وسّ ًلحُس ٓح ُْ ٣ٌٖ هس شطؽ شُي ػ٘س ضأؼ٤ػ 

 جُرحت٘س. 

  91المادة 

٣ٌٖٔ ُِعٝجس إٔ ضشططؽ ػ٘س ضأؼ٤ػ جُرحت٘س ضرظ٤ض ُـح٣س جُػِع ٖٓ 
 ئ٣طجزجش جُرحت٘س ئ٤ُٜح ُححجحضٜح جُشرظ٤س. 

  92المادة 

ئشج ًحٗص جُرحت٘س زضجْٛ أٝ ذؼحػس ٣ٌٖٔ ذ٤ؼٜح ٝجؼِٜح زضجْٛ ٣حن ُِعٝؼ إٔ 
 ٣طظطف ذٜح ًٌِٔٚ جُرحص. 

  93المادة 

هحذِس جُر٤غ ػ٠ِ جُعٝؼ إٔ ٣س٣طٛح  ئشج ًحٗص جُرحت٘س ؿ٤ط ٓ٘وٍٞ أٝ أٓٞجال ؿ٤ط
 ذحؽٖ ٤ٗس ًٔح ٣س٣ط جُٔطء ٌِٓٚ جُرحص. 

 ٝئٕ ًحٗص جُعٝجس ٓحٌُس ٛصٙ ج٧ٓٞجٍ ال ٣حن ُٜح ذ٤ؼٜح. 

  94المادة 

٣ٌٖٔ ُِعٝجس إٔ ضٜد أٝ ض٘وَ جُرحت٘س ئ٠ُ جُـ٤ط ذٔٞجكوس ظٝجٜح أٝ ذاشٕ 
 جُٔحٌٔس ك٢ جُححالش ج٥ض٤س: 

ػٔالً ٧ٝالزٛح جُححط٤ِٖ ُٜح ٖٓ ظٝجٜح ئشج ًحٗص ذححجس إٔ ضإؼػ  -أ 
 جُحح٢ُ أٝ ٖٓ ظٝجٜح جُؽحذن. 

ئشج ًحٗص جُعٝجس هس أًِٔص جُرحٓؽس ٝج٧ضذؼ٤ٖ ٖٓ ػٔطٛح ٤ُٝػ ُٜح  -خ 
 أٝالز أٝ كطٝع ٝضطؿد ك٢ إٔ ضٜد أٓٞجُٜح ئ٠ُ ؿح٣س ذ٤ط٣س. 



ٝك٢ ٛصٙ جُححُس ٣رو٠ حن جُعٝؼ ذحالٗطلحع ٖٓ ض٣غ ج٧ٓٞجٍ ؿ٤ط جُٔ٘وُٞس 
 ظحً ٓحلٞ

 ُطرِض جُعٝؼ أٝ جُعٝجس ٖٓ جُحرػ أٝ ٖٓ جُ٘ل٢.  -ؼ 
 ُ٘لوس جُؼحتِس.  -ز 
 ُحلع ج٧ٓٞجٍ ؿ٤ط جُٔ٘وُٞس ئشج ًحٕ ٖٓ جُؼطٝض١ ئجطجء ضظ٤ِححش ٜٓٔس.  -ٙ 
 ئشج ًحٗص جُرحت٘س جعءجً ال ٣طجعأ ٖٓ ػوحض ٣وطؼ٢ ذ٤ؼٚ ٧جَ ضوؽ٤ٔٚ.  -ٝ 

  95المادة 

٘س ئ٠ُ جُـ٤ط ذٔٞجكوس ظٝجٜح أٝ ذاشٕ ٣ٌٖٔ ُِعٝجس إٔ ضٜد أٝ ض٘وَ جُرحت
 جُٔحٌٔس ك٢ جُححالش ج٥ض٤س: 

ئشج ًحٗص ذححجس إٔ ضإؼػ ػٔالً ٧ٝالزٛح جُححط٤ِٖ ُٜح ٖٓ ظٝجٜح  -أ 
 جُحح٢ُ أٝ ٖٓ ظٝجٜح جُؽحذن. 

ئشج ًحٗص جُعٝجس هس أًِٔص جُرحٓؽس ٝج٧ضذؼ٤ٖ ٖٓ ػٔطٛح ٤ُٝػ ُٜح  -خ 
 ح ئ٠ُ ؿح٣س ذ٤ط٣س. أٝالز أٝ كطٝع ٝضطؿد ك٢ إٔ ضٜد أٓٞجُٜ

ٝك٢ ٛصٙ جُححُس ٣رو٠ حن جُعٝؼ ذحالٗطلحع ٖٓ ض٣غ ج٧ٓٞجٍ ؿ٤ط جُٔ٘وُٞس 
 ٓحلٞظحً 

 ُطرِض جُعٝؼ أٝ جُعٝجس ٖٓ جُحرػ أٝ ٖٓ جُ٘ل٢.  -ؼ 
 ُ٘لوس جُؼحتِس.  -ز 
 ُحلع ج٧ٓٞجٍ ؿ٤ط جُٔ٘وُٞس ئشج ًحٕ ٖٓ جُؼطٝض١ ئجطجء ضظ٤ِححش ٜٓٔس.  -ٙ 
 عءجً ال ٣طجعأ ٖٓ ػوحض ٣وطؼ٢ ذ٤ؼٚ ٧جَ ضوؽ٤ٔٚ. ئشج ًحٗص جُرحت٘س ج -ٝ 

  96المادة 

 ئشج جٗلي جُعٝجؼ ذٞكحز جُعٝجس ذال أٝالز ضطز جُرحت٘س ئ٠ُ ٝضغس جُعٝجس. 

 ٝئشج ٝجس ٗض ك٢ طي جُرحت٘س ذٜصج جُرظٞص كططز ئ٠ُ ٓإؼػ جُرحت٘س. 

  97المادة 

٠ُ ج٧ٝالز ٣ٝس٣طٛح ئشج جٗلي جُعٝجؼ ذٞكحز جُعٝجس ُٜٝح أٝالز كط٘طوَ جُرحت٘س ئ
 جُٞجُس ُـح٣س ذِٞؽ ج٧ٝالز ؼٖ جُطشس. 

  98المادة 

ئشج ًحٕ جُعٝؼ ؿحترحً ٝال ٣ٌٖٔ ٓؼطكس ٓحَ ٝجٞزٙ أٝ ئشج ًحٕ جُعٝؼ ٝجُعٝجس 
ٜٓجٞض٣ٖ كطأذص ٓحٌٔس جُرسج٣س جُطسجذ٤ط جُٔٞهطس ذرظٞص ئزجضز جُرحت٘س 

 ٝض٣ؼٜح. 



ٝجس إٔ جُعٝؼ ٣ؽ٢ء جُطظطف ٣ٌٖٔ أ٣ؼحً أذص ٓػَ ٛصج جُطسذ٤ط ئشج أغرطص جُع
 ذط٣غ جُرحت٘س ُٝؼطض جُؼحتِس. 

  99المادة 

 ئشج جٗلي جُعٝجؼ ذحُطالم ضطز جُرحت٘س ئ٠ُ جُعٝجس. 

ٌُٖٝ ك٢ ٛصٙ جُححُس ضوطض ٓحٌٔس جُرسج٣س ضسذ٤طجً ٓ٘حؼرحً ك٤ٔح ٣طؼِن 
 ذؼ٤شس ٝضطذ٤س ج٧ٝالز. 

  111المادة 

 ضطز جُرحت٘س ذحُظٞضز ج٥ض٤س: 

 زضجْٛ ٣سكغ جُٔرِؾ جُٔورٞع ذسٕٝ كحتسز. ئشج ًحٗص  -أ 
 ئشج ًحٗص ٓ٘وٞالً ٣طز ًٔح ٛٞ ٝئشج ُْ ٣ٞجس ٣سكغ غٔ٘ٚ.  -خ 
 ئشج ًحٗص ؿ٤ط ٓ٘وُٞس ضطز ك٢ جُححُس جُط٢ ًحٕ ػ٤ِٜح ػ٘سٓح ضٞجد ضزٙ.  -ؼ 
ئٕ جُعٝؼ أٝ ٝضغطٚ ال ٣ٌٕٞٗٞ ٓؽث٤ُٖٞ ئال ػٖ ج٧ػطجض جُط٢ ٣ٌٕٞٗٞ هس  -ز 

 ؼررٞٛح ػٖ ؼٞء ٤ٗس. 
 ضحؽْ جُٔظحض٣ق جُوح٤ٗٞٗس ٝجالػط٤حز٣س.  -ٙ 

  111المادة 

 ٣جد ضز ج٧ٓٞجٍ ؿ٤ط جُٔ٘وُٞس ٝج٧ؿطجع جُٔ٘وُٞس زٕٝ ضأذ٤ط. 

ٝئشج ًحٕ ٓح ٣جد ضزٙ زضجْٛ ٣ٌٖٔ ُِعٝؼ إٔ ٣طِد ِٜٓس ػ٠ِ إٔ ال ضطجحٝظ 
 جُؽ٘س. 

 ٤ُػ ُِٞضغس حن ذِٜٔس. 

  112المادة 

 ئٕ أٓٞجٍ جُعٝجس ؿ٤ط جُٔرظظس ُِرحت٘س ضٌٕٞ ٌِٜٓح جُرحص. 

  113المادة 

 ئزجضز أٓٞجٍ جُعٝجس ضؼٞز ئ٤ُٜح. ٣ٌٖٔ ُِعٝؼ ئزجضضٜح ذٔٞجكوس جُعٝجس. 

  114المادة 

 ئٕ ٓحظٍٞ ٝئ٣طجزجش أٓٞجٍ جُعٝجس ضؼٞز ئ٤ُٜح. 



 ٣رظض غِػٜح كوؾ ئ٠ُ ٓظحض٣ق جُؼحتِس ٓح ُْ ٣ٞجس جضلحم ُِع٣حزز. 

  116ة الماد

 ضطرن ك٢ ج٧ذٞز ٝجُر٘ٞز ٓٞجز جُوحٕٗٞ جُؼحّ ٝال زجػ٢ ُطلحط٤ِٜح. 

  128المادة 

ئٕ ٝججد ضػحػس ج٧ٝالز ٣ؼٞز ئ٠ُ ج٧ّ جذطسجء ٖٓ ضحض٣د جُٞالزز ُـح٣س 
 ؼ٘ط٤ٖ. 

 ئٕ كؽد جُعٝجؼ أٝ جُٜجط ال ٣ٔ٘غ ٛصج جُٞججد. 

  129المادة 

ذؽرد ٓح ٣ٌٕٞ حن ضؼ٤٤ٖ  ئشج ضٞك٤ص ج٧ّ أٝ جؼطححٍ ئُعجٜٓح ئضػحع ُٝسٛح
جُٔطػغ ػحتسجً ئ٠ُ ج٧خ ٝػ٘س ػسّ ٝجٞز ج٧خ ُص١ٝ ج٧خ ٝج٧ّ جُؼحه٤ِٖ 

 ج٧هطخ كح٧هطخ. 

  131المادة 

ضرطسب ٓسز جُحؼحٗس ٖٓ جٗطٜحء ظٖٓ جُطػحػس ئ٠ُ إٔ ٣ٌَٔ جُُٞس جُصًط 
 جُؽحذؼس ٖٓ ػٔطٙ ٝجُر٘ص جُطحؼؼس ٖٓ ػٔطٛح. 

ظ٤ط ٛصٙ جَُٜٔ ئشج ًحٗص جُظطٝف ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔس جُرسج٣س ضٔس٣س أٝ ضو
 ٝذظٞطحً ٓظِحس ج٧ٝالز جهطؼص شُي. 

  131المادة 

حؼحٗس جُُٞس ضؼٞز ك٢ أٍٝ ج٧ٓط ئ٠ُ أٓٚ ئشج ًحٗص ؿ٤ط ٓطعٝجس ذطجَ ؿ٤ط 
ٝجُسٙ ٝػطكص ذحؽٖ جُؽِٞى ٝج٧ذالم ٝذحُٔوسضز ػ٠ِ ضطذ٤س ُٝسٛح 

 ٝط٤حٗطٚ. 

ضرُٜٞح حن جُحؼحٗس ضؼٞز ئشج ضٞك٤ص ج٧ّ أٝ ُْ ضطٞكط ك٤ٜح جُشطٝؽ جُط٢ 
 حؼحٗس جُُٞس ئ٠ُ أذ٤ٚ أٝ ئ٠ُ ٖٓ ٣ؼ٤٘ٚ. 

  132المادة 

ػ٘س كؽد جُعٝجؼ أٝ جُٜجط ضوطض ٓحٌٔس جُرسج٣س جُطسذ٤ط ج٧ٗؽد ُُِٞس ٝكوحً 
 ٧حٌحّ ٛصج جُوحٕٗٞ. 



  133المادة 

ئٕ جُٞجُس٣ٖ ِٓعٓحٕ ذإٔ ٣ؼٞال أٝالزٛٔح ُح٤ٖ ذِٞؿْٜ ؼٖ جُطشس ٝأٓح  -أ 
 ذِٞؿْٜ ؼٖ جُطشس كل٢ ححُس ػجعْٛ كوؾ. ذؼس 

 ئٕ ج٧ٝالز ِٓعٕٓٞ إٔ ٣ؼُٞٞج ٝجُس٣ْٜ ئشج ًحٗح ك٢ ححُس جُؼؽط.  -خ 

  134المادة 

٣حن ُُِٞس ؿ٤ط جُشطػ٢ إٔ ٣طِد ٖٓ أٓٚ جُطػحػس ٝجُحؼحٗس ٝجُ٘لوس ئ٠ُ 
إٔ ٣رِؾ ؼٖ جُطشس. ٝذحُظٞضز جُٔطرحزُس ٣ِعّ ذإٔ ٣سكغ ٗلوس ئ٠ُ أٓٚ ك٢ 

 . ححُس جُؼؽط

  135المادة 

ضؼ٤ٖ جُ٘لوس ٖٓ هرَ ٓحٌٔس جُرسج٣س ذ٘حء ػ٠ِ ؽِد طححد جُحن أٝ 
 ٓٔػِٚ. 

ضوسض ه٤ٔس جُ٘لوس ذح٧ذص ذؼ٤ٖ جالػطرحض ححجحش ؽحُد جُ٘لوس ٝجهطسجض 
 جُٔطٞجد ػ٤ِٚ جُ٘لوس جُٔح٤ُس. 

  136المادة 

ئشج ضرِض جُلط٣ن جُص١ ٣ورغ جُ٘لوس ٖٓ ححُس جُؼؽط أٝ ئشج ضحؽ٘ص ححُطٚ 
ذظٞضز ٓحؽٞؼس ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔس جُرسج٣س ذ٘حء ػ٠ِ ؽِد جُلط٣ن جُص١ ٣سكغ 

 جُ٘لوس إٔ ضوطغ جُ٘لوس ذطحضحً أٝ إٔ ضرلؼٜح. 

ٝئشج أؼ٤ثص أٝ ضحؽ٘ص ححُس جُلط٣ن جُص١ ٣سكغ جُ٘لوس ٣ٌٖٔ ضرل٤غ أٝ 
 ظ٣حزز جُ٘لوس. 

 


