قاوىن اقامح االجاوة رقم ( )118نسىح 1978
انمادج 1
انغٛد انفمشج ( )4يٍ ْزِ انًادج ٔاػٛفد انفمشج (ٚٔ )5عذل ذغهغم انفمشاخ انرانٛح تًٕجة انًادج ()1
يٍ لإٌَ انرعذٚم انصانس نمإٌَ االجاَة سلى ( )118نغُح  ،1978سلًّ  208طادس تراسٚخ
ٔ ،1980/12/14اعرثذند تانُض االذ:ٙ
ٚمظذ تانرعاتٛش انرانٛح انًعاَ ٙانًثُٛح اصاءْا :
 – 1انٕصٚش – ٔصٚش انذاخهٛح.
 – 2انًذٚش انعاو – يذٚش انجُغٛح انعاو.
 – 3انًذٚش – يذٚش االلايح – 4.ػاتؾ االلايح – يٍ ٚخٕنّ سئٛظ انًخاتشاخ انعايح  ،عهـح ػاتؾ الايح
 ،نغشع ذُفٛز ادكاو ْزا انمإٌَ .
 – 5شٓادج انًغرشب – نٕشٛمح انر ٙذًُذٓا يذٚشٚح االلايح نهًغرشب  ،تمظذ ذًرعّ تانذمٕق انًُظٕص
عهٓٛا فْ ٙزا انمإٌَ .
 –6االجُث – ٙكم يٍ ال ٚرًرع تانجُغٛح انعشالٛح.
 – 7عًح انذخٕل – انًٕافمح عهٗ دخٕل االجُث ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح ذإشش ف ٙجٕاص عفشِ يٍ
انمُظم انعشال ،ٙأٔ يٍ ٚمٕو يمايّ ،أٔ اٚح جٓح ذشعٗ يظانخ انجًٕٓسٚح انعشالٛح ف ٙانخاسض ،أٔ يٍ
ٚخٕنّ انٕصٚش.
ٔ – 8شٛمح االلايح – انٕشٛمح انر ٙذؼًٍ االرٌ نالجُث ٙتااللايح ف ٙانعشاق طادسج يٍ عهـح عشالٛح
يخرظح.
 – 9عًح انًغادسج – يٕافمح انغهـح انًخرظح عهٗ يغادسج االجُث ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح ذإشش
ف ٙجٕاص عفشِ.
 – 10االتعاد – ؿهة انغهـح انًخرظح يٍ اجُث ٙيمٛى ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح ،تظٕسج يششٔعح
انخشٔض يُٓا – 11.االخشاض – اعادج االجُث ٙانز٘ دخم اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح تظٕسج غٛش
يششٔعح انٗ خاسض انذذٔد تمشاس يٍ انغهـح انًخرظح.
انُض انمذٚى نهًادج:
ٚمظذ تانرعاتٛش انرانٛح انًعاَ ٙانًثُٛح اصاءْا :

 – 1انٕصٚش – ٔصٚش انذاخهٛح.
 – 2انًذٚش انعاو – يذٚش انجُغٛح انعاو.
 – 3انًذٚش – يذٚش االلايح.
 – 4ػاتؾ االلايح – يٍ ٚخٕنّ انٕصٚش عهـح ػاتؾ الايح يٍ ػثاؽ يذٚشٚح انجُغٛح انعايح نغشع ذُفٛز
ادكاو ْزا انمإٌَ.
 – 5االجُث – ٙكم يٍ ال ٚرًرع تانجُغٛح انعشالٛح.
 – 6عًح انذخٕل – انًٕافمح عهٗ دخٕل االجُث ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح ذإشش ف ٙجٕاص عفشِ يٍ
انمُظم انعشال ،ٙأٔ يٍ ٚمٕو يمايّ ،أٔ اٚح جٓح ذشعٗ يظانخ انجًٕٓسٚح انعشالٛح ف ٙانخاسض ،أٔ يٍ
ٚخٕنّ انٕصٚش.
ٔ – 7شٛمح االلايح – انٕشٛمح انر ٙذؼًٍ االرٌ نالجُث ٙتااللايح ف ٙانعشاق طادسج يٍ عهـح عشالٛح
يخرظح.
 – 8عًح انًغادسج – يٕافمح انغهـح انًخرظح عهٗ يغادسج االجُث ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح ذإشش
ف ٙجٕاص عفشِ.
 – 9االتعاد – ؿهة انغهـح انًخرظح يٍ اجُث ٙيمٛى ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح ،تظٕسج يششٔعح انخشٔض
يُٓا.
 – 10االخشاض – اعادج االجُث ٙانز٘ دخم اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح تظٕسج غٛش يششٔعح انٗ خاسض
انذذٔد تمشاس يٍ انغهـح انًخرظح.

انفصم انثاوي
انمىاطىىن انعرب وانمغترتىن
انمادج 2
انغٛد انفمشج ( )2يٍ ْزِ انًادج تًٕجة انًادج ( )1يٍ لإٌَ انرعذٚم انخايظ ل لإٌَ الايح االجاَةسلى  118نغُح  ،1978سلًّ  7طادس تراسٚخ ،2003/02/15
اػٛفد انفمشاخ ( )5 -4 - 3انٗ ْزِ انًادج ٔٚظثخ َض انًادج انفمشج ( )1تًٕجة انًادج ( )2يٍ لإٌَانرعذٚم انصانس نمإٌَ االجاَة سلى ( )118نغُح  ،1978سلًّ  208طادس تراسٚخ :1980/12/14

ٚ - 1غرصُٗ انًٕاؿٌُٕ انعشب يٍ أدكاو ْزا انمإٌَ ،يع يشاعاج ادكاو انفمشج (أ) يٍ يادج  8يُّ.
ٚ – 2عرثش يغرشتا كم عشال ٙاالطم ٚذًم جُغٛح دٔنح اخشٖٔ ،نًذٚش جٓاص انًخاتشاخ يُذّ شٓادج
تٓزِ انظفح تُاء عهٗ ؿهة ٚمذيّ انٗ يذٚشٚح االلايح .
 – 3نشئٛظ انًخاتشاخ انعايح عذة شٓادج انًغرشب  ،ارا ياسط َشاؿا ٓٚذد االيٍ انٕؿُ ٙأ انمٕي. ٙ
ٚ – 4رًرع دايهٕ شٓادج انًٕاؿٍ انًغرشب  ،تانذمٕق االذٛح :
ا – دخٕل انجًٕٓسٚح انعشالٛح تذٌٔ عًح دخٕل .
ب – االلايح ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح  ،تذٌٔ داجح انذظٕل عهٗ ارٌ يٍ يذٚشٚح االلايح.
جـ  -اٚح دمٕق اخشٖ ًُٚذٓا سئٛظ انًخاتشاخ انعايح ف ٙدذٔد انمٕاَ ٍٛانُافزج .
 – 5ذعذ عجالخ خاطح ف ٙيًصهٛاخ انجًٕٓسٚح انعشالٛح ف ٙانخاسض  ،نرغجٛم دايه ٙشٓادج انًٕاؿٍ
انًغرشب .
*انُض انمذٚى نهفمشج ( )2انًؼافح انٗ ْزِ انًادج تًٕجة انًادج ( )2يٍ لإٌَ انرعذٚم انصانس نمإٌَ
االجاَة سلى ( )118نغُح  ،1978سلًّ  208طادس تراسٚخ :1980/12/14
ٚ – 2عرثش يٕاؿُا يغرشتا كم يٍ ُٚرً ٙانٗ االيح انعشتٛح ارا كاٌ ال ٚمٛى ف ٙدٔنح عشتٛح ٔال ٚذًم جُغٛح
اٚح دٔنح عشتٛح ٔنشئٛظ يُذّ شٓادج تٓزِ انظفح تُاء عهٗ ؿهة ٚمذو انٗ يذٚشٚح االلايح .
انُض االطه ٙانمذٚى نهًادج:
ٚغرصُٗ انًٕاؿٌُٕ انعشب يٍ أدكاو ْزا انمإٌَ ،يع يشاعاج ادكاو انفمشج (أ) يٍ يادج  8يُّ.

انفصم انثانث
دخىل االجاوة وخروجهم وانسماخ انممىىحح نهم
انمادج 3

االحكام انمرتثطح تانمادج

ال ٚجٕص دخٕل االجُث ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح أٔ انخشٔض يُٓا اال ٔفك انششٔؽ اٜذٛح :
 – 1اٌ ٚكٌٕ دايال جٕاص عفش عاس٘ انًفعٕل طادس يٍ عهـح يخرظح ف ٙتهذِ ،أٔ أٚح عهـح اخشٖ

يعرشف تٓا أٔ اٌ ٚكٌٕ دايال ٔشٛمح ذمٕو يماو انجٕاص طادسج يٍ عهـح يخرظح ذخٕل دايهٓا دك انعٕدج
انٗ انثهذ انز٘ طذسخ يُّ انٕشٛمح.
 – 2اٌ ٚكٌٕ دائضا عهٗ عًح انذخٕل ،يإششج ف ٙجٕاص عفشِ أٔ فٔ ٙشٛمح انغفش.
 – 3اٌ ٚغهك ف ٙدخٕنّ انعشاق أٔ خشٔجّ يُّ ادذٖ انـشق انًعُٛح ف ٙلإٌَ جٕاصاخ انغفش.
 – 4اٌ ًٚأل ٕٔٚلع اعرًاسج خثش انٕطٕل انرٚ ٙمشس شكهٓا انٕصٚش.

انمادج 4
ذعذند انفمشج ( )6يٍ ْزِ انًادج تًٕجة لإٌَ انرعذٚم االٔل ل لإٌَ الايح االجاَة سلى  118نغُح
 ،1978سلًّ  127طادس تراسٚخ ٔ ،1979اعرثذند تانُض االذ:ٙ
ذكٌٕ عًاخ انذخٕل انٗ انعشاق كًا ٚأذ: ٙ
 – 1عًح اعرٛادٚح – ذخٕل دايهٓا دخٕل انعشاق يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش يٍ ذاسٚخ يُذٓا ٔااللايح
ف ّٛيذج ال ذضٚذ عهٗ شالشح اشٓش.
 – 2عًح يشٔس – ذخٕل دايهٓا دخٕل انعشاق يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش يٍ ذاسٚخ يُذٓا ٔااللايح فّٛ
يذج ال ذضٚذ عهٗ عثعح اٚاو.
 - 3عًح يشٔس تذٌٔ ذٕلف – ذخٕل دايهٓا انًشٔس يٍ االساػ ٙانعشالٛح ذذد اششاف انغهـاخ
انًخرظح تذٌٔ ذٕلف يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش يٍ ذاسٚخ يُذٓا.
 – 4عًح عٛاعٛح – ذًُخ ترعهًٛاخ ٚظذسْا ٔصٚش انخاسجٛح عًال تًثذأ انًماتهح تانًصم.
 – 5عًح خذيح – ذًُخ نالشخاص انزٚ ٍٚذًهٌٕ جٕاصاخ عفش خذيح ترعهًٛاخ ٚظذسْا ٔصٚش انخاسجٛح
تعذ اعرخشاض سأ٘ ٔصاسج انذاخهٛح عًال تًثذأ انًماتهح تانًصم.
 – 6عًح صٚاسج أٔ عٛادح – ذخٕل دايهٓا دخٕل انعشاق يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش يٍ ذاسٚخ يُذٓا
ٔااللايح ف ّٛيذج شٓش ٔادذٔ .ذخٕل دايهٓا دخٕل انعشاق يشج ٔادذج خالل عثعح اٚاو يٍ ذاسٚخ يُذٓا
ٔااللايح ف ّٛيذج خًغح عشش ٕٚيا ارا كاَد الغشاع انًُاعثاخ انذُٛٚح أ صٚاسج انعرثاخ انًمذعح.
 – 7عًح اػـشاسٚح – ًُٚذٓا ػاتؾ االلايح نالجُث ٙانز٘ ٚظم انعشاق لاطذا دخٕنّ ٔنى ٚكٍ دائضا
عهٗ عًح انذخٕل ارا الرُع تاالعثاب انر ٙداند دٌٔ دظٕنّ عهٗ انغًح انًزكٕسج عهٗ اٌ ٚخثش انًذٚش
تزنك فٕسا.

انُض انمذٚى نهفمشج (:)6
 –6عًح صٚاسج أٔ عٛادح – ذخٕل دايهٓا دخٕل انعشاق يشج ٔادذج خالل شالشح اشٓش يٍ ذاسٚخ يُذٓا
ٔااللايح ف ّٛيذج شٓش ٔادذ.

انمادج 5
ٚجة ذٕافش انششٔؽ انرانٛح ف ٙؿهة انغًح :
 – 1اٌ ٚمذو انٗ انًًصهٛح انعشالٛح ف ٙانخاسض يا ٚصثد ايكاَٛاذّ انًانٛح نهًعٛشح خالل يذج تمائّ فٙ
انجًٕٓسٚح انعشالٛح.
 – 2عذو ٔجٕد ياَع يٍ دخٕنّ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح نغثة ٚرعهك تانظذح انعايح أٔ االيٍ أٔ
اٜداب انعايح أٔ االلرظاد انمٕي.ٙ
 – 3اٌ ال ٚكٌٕ يرًٓا أ يذكٕيا عه ّٛخاسض انعشاق تجشًٚح ٚجٕص ذغه ًّٛيٍ اجهٓا.
 – 4اٌ ال ٚكٌٕ لذ طذس ايش تأتعادِ يٍ انجًٕٓسٚح انعشالٛح.

انمادج 6
عهٗ االجُث ٙؿانة انغًح اٌ ٚمذو انٗ انغهـح انًخرظح انثٛاَاخ اٜذٛح :
 – 1انغشع يٍ دخٕنّ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح.
 – 2انجٓح انر ٙعرًذِ تانًال ف ٙدانح َفار يانّ.
 – 3عُٕاَّ ف ٙانًكاٌ انز٘ عٛذم تّ ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح.
َ – 4غخر ٍٛيٍ ذظٕٚشِ انشًغ.ٙ
 – 5اٚح يعهٕياخ اخشٖ ٚمشسْا انٕصٚش.

انمادج 7

عهٗ االشخاص انًغإٔن ٍٛعٍ ذغٛٛش أٚح عفُٛح أٔ ؿائشج أٔ عٛاسج عُذ ٔطٕنٓا االساػ ٙانعشالٛح اٌ
ٚمذيٕا انٗ انًٕظف انًخرض لائًح تأعًاء يغرخذي ٙعفُٛرٓى أٔ ؿائشذٓى أٔ عٛاسذٓى ٔانًغافش ٍٚفٓٛا
يع انثٛاَاخ انخاطح تٓىٔ ،عهٓٛى اٌ ٚثهغٕا عٍ اعًاء انًغافش ٍٚانز ٍٚال ٚذًهٌٕ جٕاصاخ عفش أٔ انزٍٚ
ٚشك ف ٙأٌ جٕاصاخ عفشْى غٛش َافزج انًفعٕل ًُٔٚع ْإالء يٍ يغادسج انغفُٛح أٔ انـائشج أٔ انظعٕد
انٓٛا.

انمادج 8

االحكام انمرتثطح تانمادج

 – 1ال ٚجٕص نهًٕاؿٍ انعشتٔ ٙال نالجُث ٙانز٘ نذ ّٚعمٕد عًم أٔ انرضاياخ اخشٖ ،يغادسج انعشاق اال
تعذ دظٕنّ عهٗ يغادسج انعشاق اال تعذ دظٕنّ عهٗ عًح انًغادسج يٍ انغهـح انًخرظح ،انر ٙعهٓٛا اٌ
ذرذمك يٍ تشاءج ريرّ اعرُادا انٗ ٔشٛمح طادسج يٍ انجٓح انرٚ ٙعًم نذٓٚا.
ٔنهٕصٚش اٌ ٚظذس ذعهًٛاخ ف ٙذع ٍٛٛششٔؽ يُخ ْزِ انغًح ٔانغهـح انًخرظح تًُذٓا ٔانشعى انز٘
ٚغرٕفٗ عُٓا يع يشاعاج يثذأ انًماتهح تانًصم.
 – 2نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ عُذ ٔجٕد اعثاب خاطح اٌ ٚإجم ا٘ اجُث ٙيٍ انغفش نهًذج انر ٙذمرؼٓٛا ذهك
االعثاب.

انمادج 9
نهًذٚش انعاو اٌ ٚمشس يُع دخٕل ا٘ اجُث ٙانٗ انعشاق العثاب ذغرذعٓٛا دانح االيٍ أٔ انًظهذح انعايح
ٔٚكٌٕ ْزا انمشاس خاػعا نهرعذٚم أٔ االنغاء يٍ انٕصٚش.

انفصم انراتع
اقامح االجاوة
انمادج 11
 – 1عهٗ االجُث ٙاٌ ًٚأل ٕٔٚلع االعرًاسج انرٚ ٙمشس شكهٓا انٕصٚش ٔٚمذيٓا انٗ ػاتؾ االلايح خالل
خًغح عشش ٕٚيا يٍ ذاسٚخ دخٕنّ ٔٚجٕص نهًذٚش أٔ نؼاتؾ االلايح اعفاء االجُث ٙيٍ انذؼٕس شخظٛا

العرثاساخ خاطح تانًجايالخ انذٔنٛح أٔ نعزس يمثٕل ٔفْ ٙزِ انذانح ذمثم يشاجعح يٍ ُٛٚثّ االجُث ٙفٙ
ذمذٚى االعرًاسج انًزكٕسجٚٔ .غرصُٗ يٍ رنك االجُث ٙانًمٛى ف ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛحٔ .يٍ ٚذًم
عًح صٚاسج أٔ عٛادح.
 – 2عهٗ انمائً ٍٛتأداسج انفُادق أٔ انُضل أٔ أ٘ يذم آخش ٚغكٍ ف ّٛاالجُث ٙتأجشج يهئ ٔذٕلٛع
االعرًاسج انرٚ ٙمشس شكهٓا انٕصٚش ٔذمذًٓٚا انٗ ػاتؾ االلايح ٕٚيٛا ٔعهٓٛى اٌ ٚثهغٕا عٍ يغادسج
االجُثٔ ٙعهٗ كم يٍ آٖٔ أٔ اعكٍ اجُثٛا يعّ ف ٙغٛش انًذالخ انًزكٕسج اٌ ٚخثش ػاتؾ االلايح تذهٕل
ٔيغادسج االجُث ٙخالل استع ٔعشش ٍٚعاعح.
 – 3عهٗ االجُث ٙاٌ ٚثهغ ػاتؾ االلايح عُذيا ٚغٛش يذم الايرّ فارا كاٌ اَرمانّ انٗ يُـمح أٔ تهذج اخشٖ
فعه ّٛاٌ ٚرمذو خالل شًاٌ ٔاستع ٍٛعاعح يٍ ٔلد ٔطٕنّ انٗ يذم الايرّ انجذٚذ تثٛاٌ عٍ رنك انٗ
ػاتؾ االلايح.
 – 4ف ٙدانح عذو ٔجٕد ػاتؾ الايح ٚمٕو يشكض انششؿح يمايّ نالغشاع انًزكٕسج ف ٙانفمشاخ انغاتمح
ٔعهٗ يشكض انششؿح اٌ ٚخثش ػاتؾ االلايح عٍ رنك.

انمادج 11
اػٛفد انفمشج ( )4يٍ ْزِ انًادج تًٕجة لإٌَ انرعذٚم انصاَ ٙل لإٌَ الايح االجاَة سلى  195نغُح
ٔ ،1980اطثذد عهٗ انشكم االذ:ٙ
 - 1عهٗ كم اجُثٚ ٙشغة ف ٙانثماء ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح اكصش يٍ انًذج انًغًٕح نّ تٓا ف ٙانغًح اٌ
ٚذظم لثم اَرٓاء ذهك انًذج عهٗ ٔشٛمح الايح يٍ ػاتؾ االلايح نًذج ال ذضٚذ عهٗ عُح ٔنّ لثم اَرٓاء ْزِ
انًذج تشٓش ٔادذ اٌ ٚـهة ذًذٚذْا يٍ ػاتؾ االلايح عُح اخشٖ ٔٚجٕص اٌ ٚركشس رنك نعذج يشاخ.
 – 2نهًذٚش اٌ ٚشفغ يُخ االجُث ٙااللايح أٔ ذًذٚذْا عُذ ٔجٕد يا ٚغرذع ٙرنكٔ ،نالجُث ٙاالعرشاع
عهٗ لشاس انشفغ خالل خًغح عشش ٕٚيا يٍ ذثهٛغّ نذٖ انٕصٚش ٔٚكٌٕ لشاسِ تزنك تاذا.
 – 3يٍ سفؼد الايرّ ٔاكرغة لشاس انشفغ دسجح انثراخ ٔنى ٚغادس اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح
فههًذٚش دك اتعادِ.
 – 4عهٗ األجُث ٙذغهٛى ٔشٛمح اإللايح انًًُٕدح نّ ئنٗ ػاتؾ اإللايح لثم يغادسذّ انعشاقٚٔ ،رٕنٗ ػاتؾ
اإللايح ف ٙيشاكض انًذافظاخ كم دغة ئخرظاطّ ذضٔٚذ األجُث ٙانًغادس تًا ٚإٚذ رنك.

انمادج 12
 – 1نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ اٌ ٚغًخ نالجاَة اٜذ ٙركشْى تااللايح ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح نًذج شالز
عُٕاخ نكم يشج ذجذد عُذ انـهة نهًذج َفغٓا.
أ – االجاَة انزٔ ٍٚنذٔا ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح ٔاعرًشٔا عهٗ الايرٓى فٓٛا.
ب – االجاَة انز ٍٚاعرًشٔا ف ٙالايرٓى ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح خًظ عششج عُح فاكصش ٔكإَا لذ دخهٕا
اساػٓٛا تظٕسج يششٔعح.
جـ  -االجاَة انز ٍٚيؼد عهٗ الايرٓى ف ٙانعشاق شالز عُٕاخ فاكصش ارا كإَا ٚمٕيٌٕ تأعًال ٔخذياخ
عهًٛح أٔ شمافٛح أٔ فُٛح نهثالد.
د – االجاَة انز ٍٚلؼٕا ف ٙانجًٕٓسٚح يذج ال ذمم عٍ عد عُٕاخ اعرُادا انٗ عمذ اعرخذاو يع انذكٕيح
شى سغثٕا ف ٙااللايح تعذ اَرٓاء يذج عمٕدْى.
ْـ  -ذعرثش االلايح يغرًشج نالغشاع انٕاسدج ف ٙانفمشذ( ٍٛأ ،ب) يٍ ْزِ انًادج ارا كاَد يذج تماء
االجُث ٙخاسض انعشاق ال ذضٚذ عهٗ شٓش ٍٚف ٙكم عُح العثاب يمثٕنح.
 – 2نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ اٌ ٚغًخ نهًشأج االجُثٛح انًرضٔجح يٍ عشال ٙتااللايح ف ٙانعشاق نهًذج انًثُٛح
ف ٙانفمشج ( )1يٍ ْزِ انًادج.

انمادج 13
نهٕٚض اٌ ٚمشس يُع االجاَة تظٕسج يـهمح أٔ تانمٕٛد انرٚ ٙعُٓٛا يٍ انًشٔس ٔانرجٕال ٔااللايح فٙ
انًُاؿك انرٚ ٙذذدْا تثٛاٌ ُٚشش ف ٙانجشٚذج انشعًٛح ٔادذٖ انظذف انًذهٛح العثاب عغكشٚح أٔ اداسٚح
أٔ عٛاعٛح.

انفصم انخامس
اتعاد االجاوة واخراجهم
انمادج 14

نًذافظ ٙانًذافظاخ انًجأسج نهذذٔد ٔنهًذٚش انعاو ف ٙانًذافظاخ االخشٖ ،اٌ ٚأيشٔا تأخشاض ا٘
اجُثٚ ٙذخم اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح تظٕسج غٛش يششٔعح.

انمادج 15
نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ اٌ ٚمشس اتعاد ا٘ اجُثٚ ٙمٛى ف ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح تظٕسج يششٔعح ارا شثد اَّ نى
ٚكٍ يغرٕفٛا تعغ انششٔؽ انٕاسدج ف ٙيادج  5يٍ ْزا انمإٌَ أٔ فمذ ادذْا تعذ دخٕنّ.

انمادج 16
عُذ ذعزس اتعاد االجُث ٙأٔ اخشاجّ أٔ كاٌ عذٚى انجُغٛح فههٕصٚش اٌ ٚمشس ذذذٚذ يذم الايرّ نًذج ٚعُٓٛا
ف ٙانمشاس ذًذد عُذ االلرؼاء انٗ د ٍٛايكاٌ اتعادِ أٔ اخشاجّ يٍ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح.

انمادج 17
عُذ ذعزس اتعاد االجُث ٙأٔ اخشاجّ يٍ انعشاق ٔكاٌ يًٍ ٚخشٗ يُّ عهٗ االيٍ فههٕصٚش اٌ ٚأيش تذجضِ
نًذج يإلرح انٗ د ٍٛايكاٌ اتعادِ أٔ اخشاجّ.

انمادج 18
ٚجٕص اٌ ٚشًم لشاس اتعاد االجُث ،ٙافشاد عائهرّ انًكهف تاعانرٓى ٔفْ ٙزِ انذانح ُٚثغ ٙركشْى فٙ
انمشاس.

انمادج 19
نهٕصٚش أٔ يٍ ٚخٕنّ اٌ ٚمشس اتعاد االجُث ٙانز٘ طذس عه ّٛدكى َٓائ ٙيٍ يذكًح يخرظح ٚرؼًٍ

االٚظاء تأتعادِ يٍ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح.

انمادج 21

االحكام انمرتثطح تانمادج

ال ٚجٕص نالجُث ٙانز٘ عثك اتعادِ يٍ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح انعٕدج انٓٛا اال تمشاس يٍ انٕصٚش تعذ
اٌ ذرٕفش ف ّٛانششٔؽ انًُظٕص عهٓٛا فْ ٙزا انمإٌَ
انفصم انسادس
انرسىم
انمادج 21
ذع ٍٛترعهًٛاخ يمادٚش انشعٕو انر ٙذغرٕفٗ عُذ يُخ انغًاخ انًثُٛح تانفمشاخ ( )4 ،3 ،2 ،1يٍ يادج 4
يٍ ْزا انمإٌَ عهٗ اٌ ال ٚرجأص يمذاس انشعى خًغح دَاَٛش يع يشاعاج يثذأ انًماتهح تانًصم ٔٚغرٕفٗ
سعى انغًح انًُظٕص عهٓٛا تانفمشج ( )7يٍ انًادج َفغٓا تظٕسج يؼاعفح.

انمادج 22
 – 1ذع ٍٛترعهًٛاخ يمادٚش انشعٕو انر ٙذغرٕفٗ عٍ ٔشٛمح االلايح أٔ ذجذٚذْا أٔ اطذاس َغخح يُٓا عُذ
فمذْا عهٗ اٌ ال ذرجأص انذُٚاس ٍٚف ٙكم دانح يع يشاعاج يثذأ ،انًماتهح تانًصم.
 – 2ذعرثش انًذج انرًٚ ٙؼٓٛا االجُث ٙف ٙانعشاق تذٌٔ ٔشٛمح الايح أٔ تذٌٔ ذجذٚذْا ف ٙانًٕعذ انًمشس
لإََا الايح غٛش يششٔعح ٔٚغرٕفٗ عُٓا انشعى انًفشٔع ٔفك انفمشج ( )1يٍ ْزِ انًادج ف ٙكم يٍ
انذانر ٍٛانًزكٕسذ.ٍٛ
 – 3ذغرٕفٗ انشعٕو انًُظٕص عهٓٛا ف ٙانفمشذ )2 ،1( ٍٛيٍ ْزِ انًادج تـٕاتع يانٛح ذهظك عهٗ ٔشٛمح
االلايح ٔذثـم تخرى انذائشج ٔذٕلٛع ػاتؾ االلايح تانكٛفٛح انًثُٛح تمإٌَ سعى انـاتع.

انمادج 23
ٚعفٗ يٍ انشعٕو انٕاسدج ف ٙانًادذ ٍٛانذادٚح ٔانعششٔ ٍٚانصاَٛح ٔانعشش ٍٚاالشخاص اٜذ ٙركشْى

ٔصٔجاذٓى ٔأالدْى انمظش :
 – 1انـهثح االجاَة انًهرذمٌٕ تانًذاسط ٔانًعاْذ انعانٛح.
 – 2انًٕظفٌٕ االجاَة انًهرذمٌٕ تخذيح انذكٕيح انعشالٛح تعمذ خاص.
 – 3انظذف ٌٕٛاالجاَة عهٗ اعاط يثذأ انًماتهح تانًصم.
 – 4االشخاص انزٚ ٍٚمشس انٕصٚش اعفاءْى يٍ انشعى.

انفصم انساتع
انعقىتاخ
انمادج 24

االحكام انمرتثطح تانمادج

انغٛد انفمشج ( )1يٍ ْزِ انًادج تًٕجة لإٌَ انرعذٚم انشاتع ل لإٌَ الايح االجاَة سلى  118نغُح
 ،1978سلًّ  2طادس تراسٚخ ٔ ،1984اعرثذند تانُض االذ:ٙ
ٚ -1عالة تانغجٍ انًإتذ أ انًإلد ٔيظادسج يا تذٕصذّ يٍ أيٕال ،كم يٍ خانف أدكاو ادذٖ انًٕاد
انصانصح أ انصايُح أ انعشش ٍٚيٍ ْزا انمإٌَ.
ٚ – 2عالة تانذثظ يذج ال ذضٚذ عهٗ شالز عُٕاخ ٔتغشايح ال ذضٚذ عهٗ يائر ٙدُٚاس أٔ تادذٖ ْاذٍٛ
انعمٕتر ٍٛكم يٍ خانف أدكاو ادذٖ انًادذ ٍٛانغادعح أٔ انذادٚح عششج يٍ ْزا انمإٌَ أٔ عاعذ غٛشِ
عهٗ اسذكاب ْزِ انًخانفحٚٔ .عالة تُفظ ْزِ انعمٕتح كم يٍ ركش اياو انغهـح انًخرظح الٕاال كارتح أٔ
لذو انٓٛا أسالا أٔ يغرُذاخ غٛش طذٛذح يع عهًّ تزنك تمظذ دخٕنّ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح أٔ
الايرّ فٓٛا أٔ خشٔجّ يُٓا.
ٚ – 3عالة تانذثظ يذج ال ذمم عٍ عُح ٔال ذضٚذ عهٗ شالز عُٕاخ ٔتغشايح ال ذضٚذ عهٗ خًغًائح دُٚاس
ٔال ذمم عٍ يائح دُٚاس أٔ تأدذٖ ْاذ ٍٛانعمٕتر ٍٛكم يٍ خانف ادكاو ادذٖ انًٕاد انعاششج أٔ انصانصح
عششج أٔ انراععح ٔانعشش ٍٚيٍ ْزا انمإٌَ.
ٚ – 4عالة تانذثظ يذج ال ذمم عٍ عُح ٔال ذضٚذ عهٗ شالز عُٕاخ ٔتغشايح ال ذضٚذ عهٗ خًغًائح دُٚاس
ٔال ذمم عٍ يائح دُٚاس أٔ تأدذٖ ْاذ ٍٛانعمٕتر ٍٛكم يٍ خانف انرعهًٛاخ ٔاالٔايش انظادسج ٔفك ادكاو
ْزا انمإٌَ.
 – 5ارا كاٌ انذكى يغرُذا انٗ انفمشذ )2 ،1( ٍٛفههًذكًح اٌ ذٕط ٙتاتعاد االجُث ٙأٔ اخشاجّ يٍ

اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح.
انُض انمذٚى نهفمشج (:)1
ٚ – 1عالة تانغجٍ أٔ تانذثظ يذج ال ذضٚذ عهٗ عشش عُٕاخ ٔال ذمم عٍ شالز عُٕاخ يع يظادسج يا
تذٕصذّ يٍ ايٕال كم يٍ خانف ادكاو ادذٖ انًٕاد انصانصح أٔ انصايُح أٔ انعشش ٍٚيٍ ْزا انمإٌَ.

انمادج 25
ًُٚخ انًذٚش انعاو عهـح جضائٛح ٔفك لإٌَ اطٕل انًذاكًاخ انجضائٛح ذخٕنّ دك ذٕلٛف االجُث ٙذًٓٛذا
التعادِ أٔ اخشاجّ يٍ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح.

انفصم انثامه
احكام عامح
انمادج 26
ال ذغش٘ ادكاو ْزا انمإٌَ عهٗ :
 – 1سؤعاء انذٔل االجُثٛح ٔاعؼاء اعشْى ٔداشٛرٓى.
 – 2سؤعاء انثعصاخ انذتهٕياعٛح ٔانمُظهٛح ٔيٕظفٓٛا انشعً ٍٛٛانًعرًذٔ ٍٚغٛش انًعرًذٔ ٍٚيٍ ْٕ
تًغإٔنٛرٓى فعال يٍ افشاد عائالذٓى يع يشاعاج يثذأ انًماتهح تانًصم عهٗ اٌ ٚضٔد ْإالء تٕٓٚاخ خاطح
يٍ ٔصاسج انخاسجٛح.
 – 3انًغإٔن ٍٛعٍ ذغٛٛش انغفٍ ٔانـائشاخ انماديح انٗ انعشاق خالل يذج تماء انـائشج أٔ انغفُٛح تششؽ
اٌ ذإشش انغهـاخ انعشالٛح انًخرظح ٔشائك عفشْى ف ٙانذخٕل ٔانخشٔض.
 – 4سكاب انغفٍ ٔانـائشاخ انر ٙذشعٕا أٔ ذٓثؾ ف ٙيُٛاء أٔ يـاس عشال ٙارا كاَد انغهـاخ انعشالٛح
انًخرظح لذ ارَد نٓى تانُضٔل أٔ تانثماء يإلرا ف ٙاساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح يذج تماء انغفُٛح أٔ
انـائشج.

 – 5يٍ ٚعفٗ تًٕجة اذفالاخ دٔنٛح ذكٌٕ انجًٕٓسٚح انعشالٛح ؿشفا فٓٛا.
 – 6يٍ ٚمشس انٕصٚش اعفاءِ يٍ كم أٔ تعغ ادكاو ْزا انمإٌَ.
 – 7انماطش ٍٚانًشًٕن ٍٛتجٕاصاخ عفش رٔٓٚى.
 – 8عكاٌ يُاؿك انذذٔد يٍ ذثعح انذٔل انًجأسج انزٚ ٍٚذخهٌٕ اساػ ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح تشا نمؼاء
اشغانٓى انًعرادج يًٍ ذشًهٓى االذفالٛاخ انًشعٛح ت ٍٛانجًٕٓسٚح انعشالٛح ٔدٔنٓى تعهى عهـاخ انذذٔد
انعشالٛح.

انمادج 27
ذًُخ نالجُث ٙانز٘ ارٌ نّ تااللايح ٔشٛمح ٔادذج نّ ٔالٔالدِ انمظش انزٚ ٍٚعٛشٌٕ يعّ.

انمادج 28
ارا غادس االجُث ٙانجًٕٓسٚح انعشالٛح يذج ذضٚذ عهٗ عرح اشٓش ذهغٗ انًذج انثالٛح يٍ االلايح انًًُٕدح نّ
ٔعه ّٛعُذ عٕدذّ اٌ ٚذظم عهٗ ٔشٛمح جذٚذج تااللايح.

انمادج 29
نؼاتؾ االلايح دك انذخٕل ف ٙأٚح ٔاعـح َمم عٕاء اكاَد تذشٚح او جٕٚح او تشٚح نغشع ذُفٛز ادكاو
ْزا انمإٌَ.

انمادج 31
عُذ فمذاٌ ٔشٛمح االلايح عهٗ االجُث ٙيشاجعح ػاتؾ االلايح خالل شالشح اٚاو ٔف ٙدانح شثٕخ رنك ًُٚذّ
ٔشٛمح جذٚذج تذال عُٓا.

انمادج 31
ذع ٍٛاعرًاسج ٔشٛمح االلايح ٔاعرًاسج عجم االجاَة يٍ لثم انٕصٚش ٔٚكٌٕ ػاتؾ االلايح انًخرض
يغإٔال عٍ يغك انغجم انًزكٕس.

انمادج 32
نهٕصٚش اطذاس ذعهًٛاخ نرغٓٛم ذُفٛز ادكاو ْزا انمإٌَ.

انمادج 33
ٚهغٗ لإٌَ الايح االجاَة سلى ( )36نغُح ٔ 1961ذعذٚالذّٚٔ ،غرًش انعًم تانرعهًٛاخ انظادسج تًٕجثّ
تًا ال ٚرعاسع ٔادكاو ْزا انمإٌَ.

انمادج 34
ُٚشش ْزا انمإٌَ ف ٙانجشٚذج انشعًٛح ٔٚرٕنٗ انٕصساء انًخرظٌٕ ذُفٛز ادكايّ.
ادًذ دغٍ انثكش
سئٛظ يجهظ لٛادج انصٕسج

