
         2010/ أحداث / اهليئة اجلزائية / 275/العدد   

 23/9/2010: التأريخ 

 

: مبدأ احلكه
عقوبات ليس حملكنة االحداث االستدالل مبواد االشرتاك .  ق31/ثالجًا/443عند ادانة اجلانح وفق املادة 

  عقوبات47,48,49
 

 ( ّ بطئاغة ايكاضٞ ايػٝس23/9/2010أحساخ حملهُة متٝٝع إقــًِٝ نـٛضزغتإ ايــعطام بتأضٜذ / تؿهًت اهلٝئة اجلعائٝة 
 املاشْٚني بايكطاء بأغِ ايؿعب ٚأصسضت ايكطاض اآلتٞ )ع. ح. ع (ٚ )ش.ر. ا(ٚعطٜٛة ايكاضٝني ايػٝسٜٔ  )ى. ّ. م. ب

: املتُٗني
 ع. ش.ئ- 1

  ح. ع. ى-2 

 ز. ع.ّ -3
 

يالغباب ايٛاضزة فٝ٘ (ح .ع. ى)اغتئداض ايسعٛى حبل املتِٗ 29/12/2009قطضت حمهُ٘ احساخ ايػًُٝاْٝة بتاضٜذ 
يجبٛت جمٗٛيٝ٘ حمٌ اقاَتُٗا ٚقطضت حمهُة احساخ ايػًُٝاْٝ٘  اجلعائٝة بتاضٜذ (ز . ع. ا. ّ)ٚتفطٜل ايسعٛى حبل املتِٗ 

 َٔ قإْٛ 31/ثايجًا/443ٚفل املازة  (ع. ش.ئ) ازاْة اجلاْح 2009/ج/67ٚيف ايسعٛى اجلعائٝة املطقُة 6/6/2010
َٔ ضعاٜة االحساخ /62ٚ78 َٓ٘ ٚحهُت عًٝ٘ مبكتطاٖا اغتسالاًل باحهاّ املازتني 47ٚ48ٚ49ايعكٛبات ٚبسالي٘ املٛاز 

يػاٜة 16/2/2008 َائتإ ٚمخػة ٚعؿطٕٚ ايف زٜٓاض ٚاحتػاب َسة َٛقٛفٝت٘ َٔ 225,000بػطاَة َايٝ٘ قسضٖا 
 ثالثة االف زٜٓاض عٔ نٌ ّٜٛ قطاٙ فى ايتٛقٝف ٚفتح قطٝة َػتكًة حبل ٚىل املتِٗ 3000 ٚتٓعٌٜ َبًؼ 24/3/2009

 َٔ قإْٛ ضعاٜة االحساخ َٚضازضة قٝس ٚؾانٛؽ املطبٛط فى ٖصٙ ايسعٛى ٚمل ذبهِ 29/2ٚفل املازة  (ى. ع. ب)
احملهُ٘ بايتعٜٛض يتٓاظٍ املؿتهٞ عٔ ؾهٛاٙ ٚاضغًت حمهُة احساخ ايػًُٝاْٝة ايسعٛى اىل ٖصٙ احملهُة عٔ ططٜل ضئاغة 

طًبت فٝٗا ْكض نافة ايكطاضات ايضازضة 25/8/2010فى 381االزعاء ايعاّ ٚقسَت اهلٝئة ايتسقٝكٝة َطايعتٗا املطقُة 
 ٚايتسخٌ فى قطاض االحاية يالغباب ايٛاضزة فٝٗا ٚٚضعت ايسعٛى قٝس ايتسقٝل ٚاملساٚية

 

 ايكطاض

 عكٛبات ٚ 31/ثايجًا/443ٚفل املازة  (ع . ش. ئ)بعسايتسقٝل ٚاملساٚية تبني إ ادباة حمهُة احساخ ايػًُٝاْٝة اىل ازاْة 
 عكٛبات ادباٙ صخٝح َٚٛافل يًكإْٛ يتخضٌ ازية قاْْٛٝة َكٓعة َٚعتربة حبك٘ تضًح إ تهٕٛ 47ٚ48ٚ49بسالية املٛاز 

غببا يالزاْة يالغباب ايتى اعتُستٗا حمهُة االحساخ فى قطاضٖا اعالٙ يصا تكطض تضسٜك٘ تعسٜال حبصف االغتسالٍ مبٛاز 
عكٛبات قس عاجلت َٛضٛع املػاُٖة ٚاالؾرتاى يف /443 عكٛبات الٕ ايفكطة ثايجًا َٔ املازة 49 48ٚٚ 47االؾرتاى 



اجلطمية ٚال َربض يًذٛء احملهُة اىل االغتسالٍ مبٛاز االؾرتاى اعالٙ  ٚتضسٜل قطاضفطض ايتسبري بايػًطاَة تعسٜال حبصف 
 عكٛبات يٓفؼ ايػبب املصنٛض اعالٙ ٚتضسٜل غائط ايكطاضات ايفطعٝة االخطى 47ٚ48ٚ49االغتسالٍ مبٛاز االؾرتاى 

 خبضٛص اغتئداض ايسعٛى حبل 29/12/2009ملٛافكتٗا يًكإْٛ ٚتضسٜل قطاض حمهُة احساخ ايػًُٝاْٝ٘ ايضازضبتاضٜذ  
اٚاًلقإْٛ  ضعاٜة االحساخ ٚتضسٜل قطاض تفطٜل /63ملٛافكت٘ يًكإْٛ اغتٓازًا الحهاّ املازة (ح.ع. ى)املتِٗ اهلاضب

يٓفؼ ايػبب املصنٛض ٚاعازة اضباضة ايسعٛى اىل حمهُتٗاالغتٓػار  (ز .ع. ّ)اضباضةايسعٛى اجلعائٝ٘ حبل املتِٗ ايػائب 
اضباضة ايسعٛى حبل املتُٗني ايػائني اعالٙ ٚتأؾري شيو يف غذٌ اغاؽ احملهُة َٚٔ ثِ ادطاء حمانُتُٗا ٚفل ايكإْٛ عٔ 

 قإْٛ ضعاٜ٘ االحساخ 1/أ/259ايكبض عًُٝٗا اٚتػًِٝ ْفػُٝٗا اىل ايػطات ٚصسض ايكطاض باالتفام اغتٓازًا الحهاّ املازة 
 اضباضة ايسعٛى 29/12/2009يجبٛت جمٗٛيٝ٘ حنٌ اقاَتت٘ فى ايٛقت يالغباب ايتى اعتُستٗا حمهُة االحساخ فى قطاضٖا 

ٚتاؾريٖا غذٌ اغاؽ (ح .ع. ى) يًسعٛى املػتٓػد٘ حبل املتِٗ اهلاضب 2009/ج/ب/192اىل حمهُتٗا العطاء ضقِ 
عكس  (ح . ع. ى) ٚدطاء حمانُة املتِٗ اهلاضب 2009/ج/ا/192احملهُة باضقِ اعالٙ ٚاعتباضة ٖصة ايسعٛى ذبٌ املتِٗ 

 االصٛيٝة اجلعائٝة املعسٍ فى 1/ا/259ايكبض عًٝ٘ اٚتػًِٝ ْفٝ٘ يًػًطات ٚصسض ايكطاض بالالتفام اغتًٓسا الحهاّ املازة 
23/9/2010 

 
 
  

  



     2010/ أحداث / الهيئة الجزائية / 300/العدد 

  2/8/2010:  التأريخ 
 

 

:  مبدأ الحكم

قرار االفراج عه الحدث صحيح و مىافق للقاوىن اذا اقىع عه المشاركة في السرقة رغم مرافقته 

 للمتهم ليلة الحادث

 

 برئاسة  م31/8/2010 عراق بتأريخــوردستان الـلًم كــحملكمة متًًز إقأحذاث / اهلًئة اجلزائًة تشكمت 
بالقضاء بأسم  املارونني ) ع.ح.ع( و ) ش. خ. ا( وعضىية القاضًني الشًذين) ك. م. ق.ب(القاضٌ الشًذ 

 ـ  :الشعب وأصذرت القرار اآلتٌ 
 

.  م . ع.س/ املتهم
 

 ايػاء ايتُٗة 2010/ج/47 ٚيف ايسعٛى اجلعائٝة املطقُة 31/5/2010قطضت حمهُة احساخ زٖٛى بتاضٜذ 
 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚاالفطاج عٓ٘ ٚايػاء ايهفاية املاخٛشة 443/31 ٚفل املازة ) ّ. ع.ؽ(املٛدٗة يًُتِٗ 

َبًؼ ) ا. ع.ٕ(َٓ٘ ٚاخالء غبًٝ٘ َامل ٜهٔ َطًٛبًا اٚ َٛقٛفًا عٔ قطٝة اخطى ٚتكسٜط ادطة يًُخاَٞ املٓتسب 
املعسٍ ٜسفع ايٝ٘ َٔ خعٜٓة 1999يػٓة 17ا َٔ قإْٛ احملاَاة ضقِ  /36قسضٙ غتٕٛ ايف زٜٓاض ٚفل املازة 

ٚأضغًت حمهُة احساخ زٖٛى اضباضة ايسعٛى اىل ٖصٙ . االقًِٝ بعس انتػاب ايكطاض ايسضدة ايكطعٝة 
 27/7/2010 يف338احملهُة عٔ ططٜل ضئاغة االزعاء ايعاّ ٚقسَت اهلٝئة ايتسقٝكٝة فٝٗا َطايعتٗا املطقُـة 

طًبت فٝٗا تضسٜل نافة ايكطاضات يالغباب ايٛاضزة فٝٗا ٚيسى ٚضٚزٖا غذًت ٚٚضعت قٝس ايتسقٝل 
ـ : ٚاملساٚية 

 
:  ايكطاض 

ٚفل  ( ّ.ع .ؽ(بعس ايتسقٝل ٚاملساٚية تبني إ ادباٙ حمهُة احساخ زٖٛى اىل ايػاء ايتُٗة املٛدٗة اىل املتِٗ 
 عكٛبات ٚاالفطاج عٓ٘ ادباٙ صخٝح َٚٛافل يًكإْٛ يعسّ ذبضٌ ازية قاْْٛٝة َكٓعة َٚعتربة 443/31املازة 

حبك٘ تضًح إ تهٕٛ غببًا يالزاْة يالغباب اييت اعتُستٗا حمهُة االحساخ يف قطاضٖا اعالٙ ٚيعسّ ثبٛت 
اؾرتان٘ يف اجلطمية ٚباٜة ٚغًٝة َٔ ٚغائٌ االؾرتاى املٓضٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ الغُٝا ٚاْ٘ اْهط عالقت٘ 



بايػطقة ذبكٝكًا ٚحمانًُة ٚنُا إ ظًَٝ٘ املفطقة قطٝت٘ ٚاملسْٚة اقٛاي٘ بضفة ؾاٖس يف ايسعٛى بطٚظ خٛادة متط 
حٝح انس يف ؾٗازت٘ عسّ َؿاضنة املتِٗ اعالٙ َع٘ يف ايػطقة الَتٓاع٘ عٔ املؿاضنة يف ايػطقة ضغِ نْٛ٘ 

ٚشيو مبٛدب افازت٘ ذبكٝكًا  (ح. ؽ)نإ بطفكت٘ يًٝة احلازخ عٓس حماٚيت٘ غطقة ايٓاًٜٕٛ َٔ زاض املؿتهٞ 
ٚحمانًُة يصا ٚيهٌ َا تكسّ تكطض تضسٜك٘ ٚتضسٜل قطاض االتعاب ملٛافكت٘ يًكإْٛ َع تٜٓٛ٘ حمهُة االحساخ 

 عكٛبات ٚبسالية املٛاز 31ضابعًا /443بإ ايٛصف ايكاْْٛٞ يًذطمية يف حاية ثبٛت٘ ٜٓطبل عًٝ٘ احهاّ املازة 
 عكٛبات ٚمبا إ ايسعٛى ايت اىل االفطاج فًِ تكطض ٖصٙ احملهُة ايتسخٌ يف ايكطاض مما اقتطى 47ٚ48ٚ49

 االصٛيٝة اجلعائٝة املعسٍ 2/أ/259ايتٜٓٛ٘ ملطاعاة شيو َػتكباًل ٚصسض ايكطاض باالتفام اغتٓازًا الحهاّ املازة 
 31/8/2010يف

 
  



            2010/ أحذاث / اهلًئة اجلزائًة / 21/العذد 
 2010 /31/1:  التأريخ 

 

: َبسأ احلهِ
 .الجيٛظ تٛدٝة تُٗة ملٔ مل ٜطز امس٘ يف قطاض االحاية ٚ مت االفطاج عٓ٘ يف َطحًة ايتخكٝل

 
 .ب(القاضٌ الشًذ  برئاسة  م31/1/2010 عراق بتأريخــوردستان الـلًم كــحملكمة متًًز إقأحذاث / اهلًئة اجلزائًة تشكمت 

 ـ  :بالقضاء بأسم الشعب وأصذرت القرار اآلتٌ  املارونني )ع.ح.ع( و ) ش. خ.ا( وعضىية القاضًني الشًذين) ك. م.ق
 

.  م . ٍ.ـ ح1/ املتهمني
 .   ك . غ.ـ ت2             
.          م .ه. ـ س3             

    
 (َ. ٜ. ح) ازاُٞ اجلاحنني كى ًّ 2009/ج/81 ٗيف اهسع٠٘ اجلعا٢ٚٞ املطقٌٞ 13/9/2009قطضت حملٌٞ احساخ زٓ٘ن بتاضٙذ     

اٗاًل ـ ب ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ /76ثاهجًا ٗخاًػًا عق٘بات ٗحلٌت عوٌٚٔا مبقتغآا اغتسالاًل باحلاَ املازٝ  /443ٗؾق املازٝ  ( ن.ؽ. ت)ٗ
هوٌطٝ االٗىل ٗاحتػاب  (ج. ظ)االحساخ باٙساعٌٔا يف ًسضغٞ تآٚى اهضبٚاْ ملسٝ غِٞ ٗاحسٝ ملؿاضكتٌٔا يف غطقٞ  حمى املؿتلٛ 

 (َ. ٖ. ؽ) عٌّ ًسٝ اهتسبري اعالٖ ٗقطضت احمللٌٞ ازاُٞ اجلاُح 23/3/2009 ٗهػاٙٞ 17/3/2009ًسٝ ً٘ق٘ؾٚتٌٔا هوؿرتٝ ًّ 
اٗاًلـ ب ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ باٙساعٕ ًسضغٞ /76ثاهجًا ٗخاًػًا عق٘بات ٗحلٌت عوٕٚ اغتسالاًل باحلاَ املازٝ /443ٗؾق املازٝ 

 عٌّ ًسٝ اهتسبري اعالٖ 18/3/2009 ٗهػاٙٞ 17/3/2009تآٚى اهؿتٚاْ ملسٝ غِٞ ٗاحسٝ ٗاحتػاب ًسٝ ً٘ق٘ؾٚتٕ هوؿرتٝ ًّ 
 443ٗؾق املازٝ  (َ. ٖ. ؽ)ٗ (َ. ٜ. ح )هوٌطٝ االٗىل ٗقطضت احمللٌٞ ازاُٞ اجلاحنني (.ج. ظ)ملؿاضكتٕ يف غطقٞ  حمى املؿتلٛ 

اٗاًلـ ب ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ ب٘ععٌٔا يف ًسضغٞ تآٚى اهضبٚاْ /76ثاهجًا ٗخاًػًا عق٘بات ٗحلٌت عوٌٚٔا اغتسالاًل باملازٝ /
يف ًسضغٞ تآٚى اهؿتٚاْ ملسٝ مثاُٚٞ اؾٔط ملؿاضكتٌٔا يف غطقٞ  حمى املؿتلٛ  (ٖ. ؽ)ٗ (.ٜ. ح )ٗحلٌت احمللٌٞ باٙساع اجلاحنني

ثاهجًا ٗخاًػًا عق٘بات  /443ٗؾق املازٝ  (ن. ؽ. ت)ٗ (َ. ٜ. ح )هوٌطٝ اهجاُٚٞ ٗقطضت احمللٌٞ ازاُٞ اجلاحنني كى ًّ (ج. ظ)
اٗاًل ـ ب ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ باٙساعٌٔا يف ًسضغٞ تآٚى اهضبٚاْ ملسٝ غتٞ اؾٔط /76ٗحلٌت عوٌٚٔا اغتسالاًل باحلاَ املازٝ 

 443ٗؾق املازٝ  (َ. ٖ. ؽ )هوٌطٝ االٗىل ٗقطضت احمللٌٞ ازاُٞ اجلاُح (ع. ظ. خ )ٗشهم عّ ًؿاضكتٌٔا يف غطقٞ ًاضكت املؿتلٛ
اٗاًل ـ ب احـساخ باٙساعـٕ يف ًسضغـٞ تآٚى اهؿتٚاْ ملـسٝ /76ثاهجًا ٗخاًػًا عق٘بات ٗحلٌت عوٕٚ مبقتغآا اغتسالاًل باحلاَ املازٝ /

غتٞ اؾٔط ملؿاضكتٕ يف غطقٞ ًاضكت  
خاًػًا عق٘بات ٗبسالهٞ /443ٗؾق املازٝ  (َ. ٖ. ؽ)هوٌطٝ االٗىل ٗقطضت احمللٌٞ ازاُٞ اجلاُح  (.ظ. خ)املؿتلٛ 

اٗاًلـ ب ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ باٙساعٕ يف ًسضغٞ /76 عق٘بات ٗحلٌت عوٕٚ مبقتغآا اغتسالاًل باحلاَ املازٝ 47ٗ48ٗ49امل٘از 
( 1)هوٌطٝ اهجاُٚٞ عوٟ اْ ِٙؿص اهتسبري اه٘اضز يف اهؿقطٝ  (ظ.خ)تآٚى اهؿتٚاْ ملسٝ غتٞ اؾٔط ملؿاضكتٕ يف غطقٞ ًاضكت املؿتلٛ 

 ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ 67هلُٕ٘ اهعق٘بٞ االؾس اغتِازًا الحلاَ املازٝ  (ن. ؽ. ت)ٗ (َ. ٜ. ح)اعالٖ ؾقط حبق اجلاحنني كى ًّ 
 ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ 67هلُٕ٘ اهعق٘بٞ االؾس اغتِازًا الحلاَ املازٝ ( َ. ٖ.ؽ) اعالٖ ؾقط حبق اجلاُح (2)ٗتِؿٚص اهتسبري اه٘اضز يف اهؿقطٝ 



ٗؾق  (ع.ن. ؽ)ٗ (.َ. ٖ)ٗ (ؽ. ع. ض)االحساخ ٗاؾعاض حملٌٞ ذبقٚق زٓ٘ن بؿتح قغاٙا ًػتقوٞ حبق اٗهٚا١ اً٘ض اجلاحنني كى ًّ 
هوٌطاهبٞ باهتع٘ٙض عّ االعطاض اهيت حلقت بٕ ٗشهم باقاًٞ زع٠٘  (ج.ظ ) ًّ قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ ٗاحتؿاظ هوٌؿتل29/2ٛاملازٝ 

هتِاظهٕ عّ اهؿل٠٘ ٗطوب اهتع٘ٙض مب٘دب اؾازتٕ  (ع.ظ. خ)اص٘هٚٞ اًاَ حملٌٞ اهبسا١ٝ ٗمل ذبلٍ احمللٌٞ باهتع٘ٙض هوٌؿتلٛ 
ًبوؼ قسضٖ غتْ٘ اهـ زِٙاض ٗؾق  (ٜ. ٜ. ج)املسُٗٞ اًاَ حملٌٞ ذبقٚق زٓ٘ن ٗاملتو٘ٝ اثِا١ احملاكٌٞ ٗتقسٙط ادطٝ احملاًٛ املِتسب 

بعس  (10ٗ11ٗ13)املعسي ٙسؾع اهٕٚ ًّ خعِٙٞ االقوٍٚ عوٟ اْ تِؿص اهؿقطات 1990هػِٞ 17ا ًّ قاُْ٘ احملاًاٝ ضقٍ  /36املازٝ 
ٗاضغوت حملٌٞ احساخ زٓ٘ن اهسع٠٘ اىل ٓصٖ احمللٌٞ عّ ططٙق ض٢اغٞ االزعا١ اهعاَ ؾقسًت اهل٣ٚٞ . اكتػاب اهقطاض اهسضدٞ اهقطعٚٞ 

اغتسالاًل  (َ. ٖ. ؽ ) طاهبت ؾٚٔا تضسٙقٕ تعسٙاًل باهِػبٞ هوٌساْ اجلاُح10/12/2009 يف432اهتسقٚقٚٞ ؾٚٔا ًطاهعتٔا املطقٌٞ 
ـ  : اٗاًل احساخ حٚح إُ اصبح ؾتٟ عِس صسٗض اهتسبري حبقٕ ٗهس٠ ٗضٗزٓا غذوت ٗٗععت قٚس اهتسقٚق ٗاملساٗهٞ /79باملازٝ 

 

  :اهقطاض
بعس اهتسقٚق ٗاملساٗهٞ تبني اْ كاؾٞ اهقطاضات اهضازضٝ ًّ حملٌٞ احـساخ زٓ٘ن ًّ ازاُٞ ٗؾطض اهتسبري ٗاؾطاج ٗغا٢ط اهقطاضات اهؿطعٚٞ 

خبض٘ظ غطقٞ  (َ. ٖ. ؽ) صخٚخٞ ًٗ٘اؾقٞ هوقاُْ٘ هصا تقطض تضسٙقٔا ًاعسا ادباٖ احمللٌٞ اىل ازاُٞ 13/9/2009االخط٠ بتاضٙذ 
 عق٘بات 47ٗ48ٗ49ثاهجًا عق٘بات ٗبسالهٞ ً٘از االؾرتان /443هوٌطٝ اهجاُٚٞ ًّ اهتٌٔٞ اهطابعٞ ٗؾق املازٝ  (ظ. خ )حمى املؿتلٛ

حٚح كاْ املؿطٗض عسَ ت٘دٕٚ اهتٌٔٞ اهطابعٞ اىل كى ًّ غؿني ٓؿٚاض حمٌس ٗت٘اُا غطٙب كطٍٙ ٗحػني ٙ٘غـ ًطتغٟ خبض٘ظ 
 ٗٓٛ 4/6/2009توم اهػـطقـٞ الُـٕ غبق هقاعٛ اهتخقٚق ٗقس اؾـطج عـّ املتٌٔني اهجالثٞ مب٘دب اهؿقطٝ اهطابعٞ ًّ قطاضٖ املؤضر يف 

هوٌطٝ اهجاُٚٞ ٗمل ٙتٍ احاهتٍٔ عّ توم اهػطقٞ ٗالجي٘ظ حماكٌٞ ؾدط عّ قغٚٞ اؾطج عِٕ ٗمل ٙتٍ  (ظ.خ)غطقٞ حمى املؿتلٛ 
 عق٘بات 47ٗ48ٗ49خاًػًا ـ/443ٗؾق املازٝ  (َ. ٖ. ؽ)احاهتٕ عِٔا هصا تقطض ُقض اهؿقطٝ اخلاًػٞ ًّ قطاض االزاُٞ اخلاظ بازاُٞ 

 ُٗقض اهتسبري اهضازض حبقٕ عّ توم اهتٌٔٞ مب٘دب اهؿقطٝ اهطابعٞ ًّ قطاض ؾطض اهتسبرياهضازض بتاضٙذ 13/9/2009ٗاهضازض بتاضٙذ 
 ًّ قطاض 2ٗ4ٗ6 ٗاهػا١ اهتٌٔٞ امل٘دٔٞ اهٕٚ ٗؾق املازٝ اعالٖ ٗاالؾطاج عِٕ عّ توم اهػطقٞ ؾقط ٗتضسٙق اهؿقطات 13/9/2009

اٗاًل قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ /79اٗاًل قاُْ٘ ضعاٙٞ االحساخ اهٚٔا كٌازٝ اغتسالهٚٞ اىل داُب املازٝ /79ؾطض اهتسبري تعسٙاًل باعاؾٞ املازٝ 
 ًّ قطاض ؾطض اهتسبري امللت٘ب خبط ٙس ض٢ٚؼ احمللٌٞ تعسٙاًل باحالي كوٌٞ تسبري حمى اهعق٘بٞ هتلْ٘ ًطابقٞ 8ٗ9ٗتضسٙق اهؿقطات 

 االص٘هٚٞ 1/2/أ/259ملغٌْ٘ ُؿؼ اهؿقطتني ًّ اهقطاض امللت٘ب خبط ٙس كاتب اهغبط ٗصسض اهقطاض باالتؿاق اغتِازًا الحلاَ املازٝ 
. 31/1/2010اجلعا٢ٚٞ املعسي يف

 
 

  



   2010/ أحذاث / اهلًئة اجلزائًة / 22/العذد 
 25/1/2010: التأريخ 

 

: َبسأ احلهِ
 قطاض االفطاج ايضازض حبل املتِٗ صخٝح ٚ َٛافل يًكإْٛ اشا نإ يف االزية املٓخضًة ؾو الٕ ايؿو ٜفػط يضاحل 

 املتِٗ
 

اهقاعٛ اهػٚس  بط٢اغٞ  25/1/2010َ عطاق بتأضٙذــٗضزغتاْ ايـهٍٚ نــحمللٌٞ متٚٚع إقأحساخ / اهل٣ٚٞ اجلعا٢ٚٞ تؿلوت 
 ـ  :باهقغا١ بأغٍ اهؿعب ٗأصسضت اهقطاض اآلتٛ املاشُٗني ( ع. ح. ع) ٗ (ش. ر.ا( ٗعغ٘ٙٞ اهقاعٚني اهػٚسّٙ ) ن. َ.ق.ب(
 

. ن . ؽ. ت/ املتٍٔ
 

 اهػا١ اهتٌٔٞ امل٘دٔٞ اىل 2009/ج/90 ٗيف اهسع٠٘ اجلعا٢ٚٞ املطقٌٞ 14/9/2009   قطضت حملٌٞ احساخ زٓ٘ن بتاضٙذ 
ثاهجًا ٗخاًػًا عق٘بات ٗاالؾطاج عِٕ ٗالخيوٟ غبٚوٕ هلُٕ٘ حملَ٘ عّ قغاٙا اخط٠  /443ٗؾق املازٝ  (ن. ؽ. ت )اجلاُح

ٗأضغوت حملٌٞ احساخ زٓ٘ن اهسع٠٘ اىل ٓصٖ احمللٌٞ عّ ططٙق ض٢اغٞ االزعا١ اهعاَ ٗقسًت اهل٣ٚٞ اهتسقٚقٚٞ ؾٚٔا ًطاهعتٔا 
 طوبت ؾٚٔا تضسٙقٕ هالغباب اه٘اضزٝ ؾٚٔا ٗهس٠ ٗضٗزٓا غذوت ٗٗععت قٚس اهتسقٚق 16/12/2009 يف433املطقٌـٞ 
ـ : ٗاملساٗهٞ 

 

: اهقطاض 
 بعس اهتسقٚق ٗاملساٗهٞ تبني اْ ادباٖ حملٌٞ احساخ زٓ٘ن اىل اهػا١ اهتٌٔٞ امل٘دٔٞ اىل املتٍٔ ت٘اُا غطٙب كٌاي ٗؾق املازٝ 

ٗخاًػًا عق٘بات ٗاالؾطاج عِٕ ادباٖ صخٚح ًٗ٘اؾق هوقاُْ٘ هعسَ ذبضى ازهٞ قاُُ٘ٚٞ ًقِعٞ ًٗعتربٝ حبقٕ /ثاهجًا/443
تضوح اْ تلْ٘ غببًا هالزاُٞ الْ مجوٞ االزهٞ املتخضوٞ حبقٕ عباضٝ عّ ؾل٘ن ٗاْ اهؿم ٙؿػط هضاحل املتٍٔ ٗالجي٘ظ 

ًٞ هصا تقطض تضسٙقٕ  (ض. َ. ظ )هوٌخلٌٞ اغتِتاج االزهٞ  عسٖ الغٌٚا ٗإُ اُلط عالقتٕ بػطقٞ حمى املؿتلٛ ذبقٚقًا ٗحماكٌ
 25/1/2010 االص٘هٚٞ اجلعا٢ٚٞ املعسي يف2/أ/259ٗصسض اهقطاض باالتؿاق اغتِازًا الحلاَ املازٝ 

 

 


