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PRESSEMEDDELELSE	

19 . 	 jun i 	2018 	

OM	

IRAKTORTURSAGEN	

(Operation	Green	Desert)	
	
	
	

Iraktortursagen	og	konkursbestemmelse	i	sammenhæng		

	
Med	 konkursbestemmelsen	 af	 g.d.	 forsøges	 det	 forhindret,	 at	 jeg	 som	 advokat	 kan	

færdiggøre	 den	 ankesag	 for	 de	 irakiske	 torturofre,	 som	 Forsvarsministeriet	 efter	 Østre	

Landsrets	dom	i	fredags	har	indbragt	for	Højesteret.		

	

Ministeriet	har	hidtil	udbetalt	sin	private	advokat,	Kammeradvokaten	ca.	18	mio.	 (Ifølge	

seneste	 aktindsigt	 af	 marts	 2018,	 pr.	 d.d.	 formentlig	 snarere	 20	 mio.)	 for	 at	 modvirke	

sagen	 igennem	 7	 år	 hvor	 Kammeradvokaten	 hidtil	 har	 tabt	 alle	 væsentlige	

hovedspørgsmål.	(Se	www.iraktortursager.dk		og	vedhæftede	pressemeddelelse).		

	

I	 fri	procesbetalingen	har	 jeg	modtaget	 for	næsten	7	års	arbejde	ca.	1,8	mio.	altså	ca.	en	

tiendedel	af	det	som	staten	har	betalt	til	sin	egen	private	advokat,	der	endog	som	sagsøgte	

har	et	mindre	arbejde	end	sagsøgersiden	og	ifølge	Kammeradvokatens	egne	oplysninger	

yderligere	 i	 de	 7	 år	 har	 kunne	 betjene	 sig	 af	 ressourcer	 fra	 et	 såkaldt	 interministerielt	

udvalg	 bestående	 af	 embedsfolk	 fra	 Statsministeriet,	 Udenrigsministeriet,	

Forsvarsministeriet	og	Justitsministeriet,	hvorunder	hører	Civilstyrelsen.		



	

Enhver	kan	se,	at	denne	eksorbitante	ulighed	er	økonomisk	ødelæggende.	Alligevel	kunne	

jeg		–		som	hidtil		–		have	gennemført	sagerne	for	Højesteret,	hvilket	nu	søges	forhindret.	

Min	 advokat	 har	 g.d.	 kæret	 bestemmelsen	 til	 landsretten	 som	 forventes	 at	 kunne	 tage	

stilling	inden	for	nogle	uger.	

	

Konkursbestemmelsen	er	begæret	af	personer,	som	Civilstyrelsen	selv	har	indsat	i	2012,	

da	den	afsatte	den	bestyrelse,	som	mine	medarbejdere	og	jeg	havde	arbejdet	for	i	2005	–	

2012.	 Dette	 skete	 for	 Dansk	 Fransk-Dampskibsselskabs	 Fond,	 hvor	 Civilstyrelsen	 var	

modpart	 i	 nogle	 sager	 der	 verserede	 i	 Østre	 Landsret	 og	 hvor	 styrelsen	 i	 alt	 17	 gange	

skriftligt	og	i	forbindelse	med	møder	afholdt	bl.a.	med	styrelsens	direktør	Nina	Koch	uden	

forbehold	 anerkendte	 mig	 som	 fondens	 advokat.	 I	 stedet	 for,	 i	 overensstemmelse	 med	

styrelsens	 egen	 praksis,	 at	 afvente	 landsrettens	 afgørelser	 afsatte	 styrelsen	 i	 stedet	 for	

bestyrelsen	 og	 indsatte	 i	 stedet	 sine	 egne	 folk,	 der	 herefter	 omgående	 hævede	 disse	 to	

sager	 og	 undgik	 at	 styrelsens	 ulovlige	 beslutninger	 og	 ca.	 3	 ½	 	 års	 passivitet,	 kunne	

komme	frem	i	 lyset.	 	Styrelsens	 folk	anlagde	herefter	sag	mod	mig	om	tilbagebetaling	af	

det	 arbejde	min	 virksomhed	 havde	 udført	 igennem	 7	 år.	 Den	 sag	 skulle	 afgøres	 over	 8	

dages	retsmøder	i	januar	og	februar	2019.	Sagen	har	været	verserende	i	landsretten	i	nu	2	

år	og	mangler	 således	kun	ca.	8	mdr.	 i	 at	blive	afgjort	 i	 landsretten,	hvorunder	der	bl.a.	

skulle	ske	vidneafhøring	under	stafansvar	af	direktøren	for	Civilstyrelsen,	Nina	Koch.		

	

Også	denne	sag	forsøges	undveget	ved	konkursbegæringen.	Jeg	ser	frem	til	at	landsretten	

hurtigst	muligt	 i	 denne	 sommer	omgør	konkursbestemmelsen	 således	at	 jeg	 fortsat	kan	

arbejde	 for	 de	 irakiske	 torturofre	med	 sagen	 i	 Højesteret,	 som	 jeg	 begyndte	 i	 2011	 og	

således,	 at	 landsretssagen	 om	 forholdene	 vedr.	 Civilstyrelsens	 håndtering	 af	 sagen	 om	

fonden	kan	blive	afgjort	i	en	fair	retssag	i	stedet	for	bortskæring	ved	de	manøvrer,	som	vi	

nu	oplever.		

	

Jeg	ser	det	der	skete	 i	går	som	udtryk	for	at	man	i	systemet	også	vil	 forhindre	at	 jeg	 får	

mulighed	 for	 retfærdig	 rettergang	 mht.	 de	 overgreb	 som	 jeg	 har	 været	 udsat	 for	 fra	



Advokatnævntes	 side,	 hvor	 man	 bl.a.	 siden	 2014	 i	 en	 for	 landsretten	 nu	 verserende	

retssag	har	forsøgt	at	forhindre	at	det	helt	centrale	spørgsmål	om	den	medicinske	tilstand		

hos	 en	 klient	 kunne	 blive	 forelagt	 til	 udtalelse	 hos	 Retslægerådet,	 der	 ellers	 er	

retssystemets	afdeling	for	lægelige	spørgsmål,	der	ikke	kan	afgøres	af	Advokatnævnet,	der	

ikke	besidder	den	fagkyndighed.		

	
	

	
	

København,	d.	19.	Juni	2018	
	

	
Christian	Harlang,		

Advokat	(H)		
40	78	43	54	

 

 
 
 
 



Procesbevillingsnævnet 

Sendt pr. mail 

10. juli 2018 

Vedr.: Foreløbig ansøgning om kæretilladelse. 

Som advokat i denne forbindelse for Christian Harlang og Advokatfir-
ma Christian Harlang (begge under konkurs) skal jeg hermed indgive
foreløbig ansøgning om kæretilladelse til Højesteret af vedlagte ken-
delse afsagt af Østre Landsret fredag d. 6. juli 2018. 

Til støtte herfor anføres, at betingelserne i retsplejelovens § 392, stk.
3, er opfyldt,  idet der i  kendelsen er taget stilling til  bl.a. følgende
principielle spørgsmål:

1. Berettigelsen af konkursdekret afsagt på baggrund af en byretsdom
i  en  retssag,  som  erkendt  af  staten  selv  (v/  fondsmyndigheden:
Justitsministeriet, Civilstyrelsen) er af principiel karakter, jf. bl.a. den
materielle sags bilag BE, s. 38 - 39, samt bilag 3, pkt. 2.1.2. og 2.2.2.

Det  vil  sige,  at  Sø-  og  Handelsretten  d.  18.  f.m.  har  fremmet  to
konkursbegæringer i en sag, uanset at der ikke består den i henhold
til  praksis  påkrævede  ”klare”  fordring,  allerede  fordi  det  ikke  på
forhånd er klart, hvad Østre Landsret vil nå frem til, når den materielle
principielle ankesag skulle afgøres over 8 retsdage (8., 9., 10., 16.,
17. og 18. januar og 5. og 6. februar 2019), i henhold til berammelse
fundet  sted  d.  12.  oktober  2017  (sagsnr.  B-1690-16  –  retsbog
vedhæftes).

Der foreligger den situation, at konkursrekvirenten tillige er modpart
(1 af 2) i ovennævnte ankesag, hvor der er afsagt dom af Københavns
Byret d. 22. juni 2016. Som påregneligt har konkursbegæringerne og
det afsagte dekret den virkning, at rekvisitii som part i ovennævnte,
civile landsretssag afskæres fra at kunne gennemføre landsretssagen,
og at rekvisitii er frataget rådigheden over sagen. Som det fremgår af
ansøgernes  kæreskrift  indgivet  for  landsretten  d.  26.  f.m.,  er  den
trufne  afgørelse  både  for  vidtgående  i  forhold  til  hidtidig  praksis  i
medfør af konkursloven, og i  åbenlys strid med de grundlæggende
retsbeskyttelsesprincipper, som Den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol (EMD) har udviklet gennem en årrække. Ifølge denne praksis
lægges der overordentlig stor vægt på effektiv adgang til  retfærdig
rettergang, og herunder at foreløbige, summariske retsprocesser ikke
må gennemføres, hvis resultatet heraf bliver, at der afskæres fra en
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reel rettergang. Som det fremgår af ansøgernes kæreskrift indgivet for landsretten d. 26.
f.m., gøres de foreliggende forhold gældende som skærpende omstændigheder, herunder
navnlig  at  der  mellem  parterne  er  enighed  om,  at  de  retsregler  og  det  faktum,  som
landsretten ved den berammede hovedforhandling skulle have taget stilling til, besidder stor
både kvalitativ og kvantitativ principiel tyngde, som det selvsagt har været og er umuligt at
tilgodese indenfor de summariske rammer, som konkursprocessen giver mulighed for. Det
bemærkes,  at  det  tidsrum  som  Sø-  og  handelsrettens  skifteafdeling  kunne  afse  som
udgangspunkt  var  én  dag  (netto  4  timer  og  30  minutter),  som  blev  udvidet  med  én
formiddag (netto 2 timer og 20 minutter), hvilket tidsrum selvsagt som en lille brøkdel af det
tidsrum, der er afsat til hovedforhandlingen i den materielle ankesag, var utilstrækkeligt til
opfyldelse af kravet om retfærdig rettergang, jf. de krav der stilles fra EMD.

Dertil kommer, at konkursretlig praksis for, hvornår det er i overensstemmelse med den
danske stats forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) art.
6  at  konkursdekret  afsiges på baggrund  af  en indanket  dom, i  sig selv  er  uafklaret  på
centrale punkter. Det er herunder ikke fastlagt i praksis, om der består en ”klar fordring”,
når  en  indanket  dom  fordrer  ankeinstansens  stillingtagen  til  principielle  spørgsmål  af
væsentlig betydning for den materielle sags udfald. Nærværende kæremål er således også af
principiel karakter.

Kæremålet rummer endvidere følgende spørgsmål af konkursretligt principiel karakter:

2. Hvem der har bevisbyrden for, at en ”klar fordring” består, når den materielle sag er af et
omfang, som udelukker dens fulde behandling i skifterettens procesform (herunder således
at rekvisitii ikke afskæres fra retfærdig rettergang,  jf.  EMRK  art.  6,  fordi  der  ikke  er
mulighed for at foranstalte bevisførelse, procedere, m.v., om spørgsmål hvorom de ikke på
forhånd kan udelukkes at have betydning).

3. Om retten til at indgive konkursbegæring kan fortabes ved passivitet (herunder som følge
af konkludent adfærd).

----

I relation til kravene ifølge EMD til reel adgang til retfærdig rettergang og det tilhørende
forbud mod at gøre nationale retsprocesser illusoriske, skal der i fortsættelse af det, der er
anført i kæreskriftet suppleres med følgende:

Som  det  fremgår  af  Byrettens  dom  og  de  akter,  som  er  i  Landsrettens  besiddelse  i
ankesagen (23. afdeling) foreligger der bl.a. følgende forløb:

A. I tidsrummet fra 2005 og frem til 2012 foreligger dokumenterede direkte og indirekte
anerkendelser af Christian Harlang som fondens advokat. (Der henvises til de støttebilag,
som  er  fremlagt  med  den  materielle  sags  ankestævning,  som  er  bilag  3  til
konkursbegæringerne.) I den omhandlede periode anlagdes af fonden to retssager mod den
statslige fondsmyndighed, Civilstyrelsen.

B.  Der  blev  i  august  2006  afholdt  et  møde  hos  Civilstyrelsen  med  deltagelse  af  bl.a.
styrelsens afdelingsleder, hvilket møde Christian Harlang deltog i, i henhold til forudgående
skriftlig  kommunikation  mellem  styrelsen  og  ham,  af  hvilken  det  fremgik,  at  han  var
repræsentant  for  fonden.  Formålet  med mødet  var  at  opnå en forligsmæssig  løsning  af
spørgsmålet om fondens bestyrelsessammensætning (på daværende tidspunkt androg dette
ikke spørgsmålet om Jens Hahn-Petersens væsentlige forfald og pligtige udtræden, som først
kunne  konstateres  i  forsommeren  2007).  Der  foreligger  i  sagen  den  -  overordentligt  -
særegne situation, at lovgivningens krav til notatskrivning (offentlighedslovens dagældende
§  6  og  forvaltningsretlige  saglighedsprincipper,  herunder  som  udviklet  af  Folketingets
Ombudsmand) er overtrådt af styrelsen derved, at et referat ikke har kunnet fremskaffes
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(angiveligt  ikke  udarbejdet  af  den  siden  18.  december  2006  sagsøgte  myndighed).  Af
efterfølgende skriftlig kommunikation af styrelsen fra september 2006 fremgår at mødet har
været afholdt, stadig uden referat.

C. Christian Harlang deltog d. 1. februar 2011 i et møde i styrelsen, hvortil styrelsen har
udarbejdet referat, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at han har repræsenteret fonden. 

D. I den ovennævnte periode siden 2005 var anlagt to retssager mod styrelsen angående
domstolprøvelse jf. Grundlovens §63, EMRK art. 6, stk. 1, m.v.

E. Den sagsøgte styrelse afsatte løbende i perioden fra d. 10. februar 2012 til 15. maj 20121

fondens bestyrelse (undtagen Jens Hahn-Petersen) og indsatte sin egen, der hævede de i
Østre Landsret og Retten i Helsingør verserende retssager mod Civilstyrelsen selv - sager
hvis endelige udfald samtidig forventeligt ville have betydet, at de af Civilstyrelsen i 2012
indsatte ”bestyrelsesmedlemmer” og Jens Hahn-Petersen ikke var retmæssige medlemmer
fra nærmere bestemte tidspunkter.

F. Konkursrekvirenten er den af styrelsen indsatte bestyrelse, som er modpart i den sag
angående  Civilstyrelsens,  fondets  og  Christian  Harlangs  forhold,  som  der  i  det  danske
retssystem  skulle  tages  endelig  stilling  til  i  forbindelse  med  den  berammede
urhovedforhandling i  januar  og februar 2019 med inddragelse af nova,  bl.a.  afhøring af
Civilstyrelsens  direktør  (som deltog  i  mødet  med Christian  Harlang  i  februar  2011),  de
fondbestyrelsesmedlemmer  som  ikke  afgav  forklaring  for  byretten,  m.fl.,  over  otte
retsdage. 

G.  Det  er  evident,  at  det  ovenfor  beskrevne  forløb  vil  blive  bedømt  som  mere  end
påfaldende  set  ud  fra  et  retsbeskyttelseshensyn,  idet  der  er  tale  om,  at  en  statslig
myndighed, der er sagsøgt, fraviger sin egen praksis (som går ud på at afvente udfaldet af
evt.  verserende  domstolssager),  foregriber  udfaldet  heraf  ved  at  afsætte  den  private
bestyrelse (som man har kommunikeret med i årevis), indsætter sin egen bestyrelse, der
herefter  hæver  de  mod  styrelsen  selv  verserende  domstolsager.  Denne  adfærd  fra
Civilstyrelsens  side  er  uforenelig  med  det  grundlæggende  retsstatsprincip  om  private
aktørers ret til retfærdig rettergang.

H. Denne fremgangsmåde vil utvivlsomt blive underkendt af EMD, så meget desto mere, når
følgende derudover også tages i betragtning:

I. Den af Civilstyrelsen indsatte bestyrelse indtræder som konkursrekvirent  otte måneder
forud for, at der ved de danske domstole endeligt skulle tages stilling til de offentligretlige og
privatretlige spørgsmål, som vedrører den forvaltning, der er foretaget af Civilstyrelsen og
fondets  egen  bestyrelse  og  den  af  Civilstyrelsen  indsatte  bestyrelse.  Det  drejer  sig  om
spørgsmål, der reelt har været verserende siden 2005, og den materielle ankesag har været
verserende  siden  medio  2016,  uden  at  rekvirenten  førend  marts  2018  indgav
konkursbegæringer på baggrund af oplysninger, som var tilgængelige for rekvirenten senest
august 2016 (der henvises herom til processkrift af 17. maj 2018 indgivet til skifteretten,
pkt. 1.4).

----

Yderligere  ansøgningsgrunde,  herunder  om  kæremålets  principielle  karakter,  fremgår  af
indlæg af 17. maj og 5. juni 2018 til Sø- og Handelsretten samt kæreskrift og kærereplik til
landsretten,  alt  med tilhørende  bilag,  som ansøgerne  hermed lægger  til  grund  vil  blive
fremsendt af landsretten til nævnet.

1 Referencer hertil kan findes i den materielle ankestævning, fremlagt som bilag 3 til konkursbegæringerne.
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Bl.a. er den materielle ankesag ikke afvist ex officio af landsretten i henhold til den pr. 1. juli
2014 ikrafttrådte bestemmelse i retsplejelovens § 368 a (om åbenbart udsigtsløse appeller).
Anvendelsen  af  denne  nye  bestemmelse,  sammenholdt  med  konkursretlig  praksis  om
såkaldt ”klare fordringer”, er helt uafklaret. Den forud for 1. juli 2014 i teorien muligt mest
retningsgivende domstolsafgørelse er U 1994.103 V, som imidlertid er afsagt på det i 1994
foreliggende retsgrundlag,  som ikke er det  i  dag foreliggende. (Dertil  kommer,  som det
fremgår af sagens øvrige materiale, at nærværende sag er af en væsentligt anden karakter
end den i U 1994.103 V behandlede på adskillige væsentlige, centrale retlige og faktiske
områder.)

Endvidere må det konstateres, at Østre Landsret ikke har behandlet kæremålet med den
fornødne omhu,  idet  landsretten bl.a.  fejlagtigt  har  angivet,  at  de kærende skulle  have
erkendt insolvens, og med sin begrundelse vedr. EMRK art. 6 viser, at den ikke har forstået
og dermed ikke  behandlet  hverken den materielle  tvist  eller  de  kærendes anbringender
korrekt, jf. de ovenfor omtalte processkrifter.

Dette taler med væsentlig vægt for, at der skal meddeles kæretilladelse. 

Supplerende bemærkninger til Procesbevillingsnævnet forventes indgivet om 14 dage. 

Kopi af nærværende ansøgning sendes til kurator og konkursrekvirentens advokat. 

Venlig hilsen 

Christian F. Jensen 
Advokat (L) 
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ني كåيسÏيÅ هäÅالنج  Åن سÄ äÅïÏل ني –ل åÏإللكÄ áيåÉلÄ Ä : ع

christian@harlanglaw.dk 

 

 .ريستيان هارالنجـك عزيزنا
 

Ä áلÄ äÅßلã بãلÏه في  جيه ÄلïكÄ åل×çيل لك مÊå أخå ع Äل× Ïال ب نáÉأ أ

ÅفáلÄ ÊäÄæ  áض Å Ä áلã .  ق÷ÅيÅ كل م Äáً كÉيâ Äåلك Äل× Åً ج ت بـهأنه ح   .ق

 ÊäÄæ  Å الÄ ÌلÏي قÅمت ب Åح يع Äل âلك äغم ج  á ج  ÊäÅ ل ب ت بÅلع á ق ل

 ËفÅض¾ Å تعطيل م×åيÅت  Ëي÷ يق في Äل يÅ بÅلÏح ع Äل ÌÄ ل Ë س Äلáفø Åي

Åـ Ä ÌÅلóßïيÄ ËلÏي تعåضت ل الح Äل  ÌÄàÅ يع Äإلضط  .ل×

 

 áó Å لم نكن ل ع  ÅنáهÅشÅثه  أكل م áح بح øÄåيË يس لà Ëي à في

 Åع ã ، ÄلÏي حäÅبت ضÄ áلعÄå م å 3كÅلÄáن 2ËيøÄå Ä ôåلáب Å .   ل ك

å أ  نÿن أ ÄلÄáن Åن  سيÄ ÊàÅل  ËئيÅ÷ ÅنÄ ÌÅل لÄä ËئÊá في Äل÷ à

 å Äáن سÄ Ïلåفيع ل Å سي½à ¾ل أ Äل Åه÷Ä ËلÏعãيب م م  ËبäÅفي مح

حكم م  Ëصحيح ÌÄءÄåب¿ج ÿحÏس ÅنÅيÅ÷ق ËيÉلطÄ åيäÅ ÏلÄ ل÷ âلك ب óف 

حÅمي  Å ك áي Ïت ب ÄلÏي ق áين  Ïليين مع à عيينåء شÅÉøأ Åهáي أعÏلÄ Ëلي áلÄ

Éض ع Å لÏعãيب بعá أ تم Äل عل تعåض Å بÅل ÄلÏي ت½يá أن  Å يË ل Åء ع Å أث ي

Ëكيå يãهÅ تحت قيÄà ÊàÅن    .ÄلóحÄåء ÄلÄå÷ßء، ÄلÏي تم ت

 

 Å ط نحن لس å لك حÄçنف لÄ ËلÄáن à ب أÉبس Å Åق ç في أع Ä Åل ن أصÅب

 àáحكم لع ä áط ع ص Åلي عàá  1بعá م÷ي ثالثË أيÅ ف ً من ¾ج Åعيáم

áعين  Ä ÊäÄæلáفÅ  –مáعيÄ– 32  ًÅل  áض ÅفáلÄ ÊäÄæ  Ëلي Ãمس ÌÅÉحيث تم ¾ث

 Ëل áلÄ نبÅخل من جáÏلك بâ غم منåلÄ ع åألمÄ Ë تم عåق عن ÄلÏعãيب 

ÅÏلÅب Åهàáلغ عÅÉلÄ ÅنÅيÅ÷مي في قÅح äÄå ك ÏإلسÄ ËنيÅم ¾مكå1لي ح 

Åي Ä Ëلع حك Ä ÊäÄæلáف. ق÷يË  أمÄ Åل ت  Åف أسÏأن ÃÏإلسÄ Ë Å حكم محك

 ËقيåïلÄÄلح لÅóل äáص ã1  فÅ ÃÏين ¾سåآلخÄ Ëس ßلÄ äÅÏخÄ  Å مáعيÅ م
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 Ëل áلÄ ÊءÄåÉحكم  ب ËقيåïلÄ فÅ ÃÏإلسÄ Ë لحÅالÌ في ÄÄلحكم أل حكم محك

åكãلÄ Ë سË سÅل ßلÄ. 

 

 Êáïب ïßن Å ÷يË، إل¾ن ÌÄ عáيÊá مع هÄ ãل ÅهÄà Åمت س ïي عÏلÄ ÊÅنÅمع áبع

 àÅي ¾فس Å قá يع يÅ م Ä Ëلع حك ÷ÅيÅنÅ أمÄ Åل حÅمي ل Å ك Óي عك من ت من م

Ä ÊلáفÄÅإل ق  Ëاللي ÏإلسÅخال  ب ÏلÄ Ëي÷ Ä Åل Åء مÅÉشÊå محÅمي áنÅهÅ أث ي ع

Åف ÃÏإلسÄ Ë مÅÉشÊå . أمÅ محك  ãي Ïل èÅكأس  Åعà فعåل èÅكأس

 Åفي ع Å ي åكي كÅ ع ÷Åء ÄلÄáن ÷ÅيÅ أمÄ Åل   Ä3إلجÄåءÌÄ في Äل

 Åلك في عã3ك 3 ÌÅ÷ي يع Äألفي  ¾صäÄá ت äمن أجل äعÅيË ج م

ÊÅضÅ يع مÄåحل Äل Å في ج Ïك في هÄ Äãلïأ مÅóلح كãلك في حÅلË عåق  ،

åأخـ Åمي ¾ل محÅح Å ك Óي يض ت يل ت يه من تح بعá   .مÅ قá يåÏتب ع

 Åع Äåيçح å Å في ش Åف ÄلåïقيË ق ÃÏإلسÄ Ë ä حكم محك á3ص 1 

 äÅيÏب¿خ Å يË ت½كâ áلك Äألمå كي ت نيÅبË ع ä ÌÄàÅس حÅمي ب¿صäÄá ش Äل

Å Ó Åسب Äلã سي Å في  Äل Æ ع á Äلã سيÏعÅ معك ك  Åي Ä Ëلع حك أمÄ Åل

Ëي÷  .Äل

 

 Åع Ëي÷ Å حÐá في بáليÄ Ëل 3  عÅ 3ك 3 åيÉك  Åشك¾ Å Äج  á  ف

ً نعيش  Åيع Å ج ن âلك نÄåÿً لك  Ëكيå ضÄ ÅلÄáن Å بÅأل Ïفåمع áب عÉبس Äáج

Ëثالث Äáع Å قäÅتين أخåتين في  åأخ Ëبيåع  à  ÄåلعÄ في  Å أشðÅß م

å âلك . يعيÄ ïأل في ÄلÄáن  Ë Ïßم Êáيáصيل عÅ تحÏ ق÷ÅيÅنÅ ع ت

æË  كãلك  Ïß Äنعكâ èÅلك ع ق÷ÅيÅنÄ Åل  Å قع لكل م  Å ق ب Å يÏع كل في ف

س Äلïيئ ع  يسå ن ف عن Äآلخåين  Ïßت Ëي تأهي  ËسيÄäà Ëي Å خ م

ãك  ËعيÅ ÏإلجÄ  Ëي ÄلعÅئ  ËيåألسÄ ÌÅي ßلÄ يخäÅفي ت Å Å تعôå له أ م   ف

32 åÉ ف 3تåïين ÄلÅÓني عÅ /ن ف مÅ تعôå له Äألخåين 2 Ïßي Åك 

 å Äألش Å في ÄألسÅبيع  قع لكل م  Å ق ب Å يÏع Å في ي س Äلïيئ ع طÉق ن ي

ä أعال ãك äÅÏيخ Äل Å لحق كل . ÄلÅÏليË ل ق ب Å يÏع Ë في Ïßم ÅنÅيÅ÷لك ف¿ قãك

أض  ÌÅبÅمن ¾ص Å ً م Åيåأس  ًÅسي ن  ًÅنيÅ Å جس ت ب عÅهÌÅ لح  äÄå. 
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 Êä ãك ف Äل åÿ ً ل Å ين ف øÄ Ä Ëل س åøي äÅïكË ب أعال فال نسÏطيع Äل

 å لË  في ÄلÄáن áلÄ áض ËئيÅ÷ع قáن يåفع åكيين حي     ÄلÄáن

 

 åيÉلكÄ äÅ عي âلك Äل م âلك  Å ي Óي Ïل äÅÏßت ãلÄ ميÅح Å جÄáً أ Äل من Äل

تـه خال  عÄ ôåل Äتã ¾تسعت ه  ÅيÅ÷ ã بÄáيË هÄ ãل سه م ã فôå ن

 ÅنÅيÅ÷ Åف ÄلåïقيË ل ÃÏإلسÄ Ë Åء نåÿ محك Å أث ïيÅعÅمن خال  م  ÅعáلÄ

 ËنيÅ×ع حق م Êáيáم ÌÄ Å في Äلحó  بعá س âلك ع Äلåغم من فالح

 Åضي في عÅ ÏلÄ3 2. 

 

Êä أعال نåج  ãك حÅمي Äلã سäÅÏßÏ لÓيك أ لألسÄ ÆÅÉل Å أمÓ ÅيÄل

 Åي Ä Ëلع حك Å ¾ل عÅمي Äل ضع Éل بÄåÏجع  لن ن أ يك من ¾خÏيäÅ أنت  

3 3 3 ãلÄ قت س Äل حÅمي Äل×áيá في ن  في هÄ Äãلïأ  مع âلك Äل

Ä ÊلÏكÅف½  çيá من عÄ áإلتÄç  في ميÄ ÄçلعÄáلË بسÉب ¾ تسÅ ه â àلك ب سيع

ÊäÄæ يÅ لÅóلح  Ä Ëلع حك ÷يË بÅل Åء نÄ åÿل Å أث محÅمي  ÅفáلÄ.  

 

 ËقيåïلÄ فÅ ÃÏإلسÄ Ë عá ¾نÅóف ق÷ÊÅ محك  Ë ء معÅم Å من س á عÅني كãلك ف

Å Ïق÷ي åÿء نÅ Å أث  ل

 

حيط  ä أخå س Äم  á ÅءÄً ع مÅت Å ب يÅ ب Ä Ëلع حك Ä Åل Åً م ي مãكÊå فع

حÅمي  يف Äل ـË نåغب في تك ÷Åء  – تـسåـيف èنÅي خطيË الح حÅمي بÅل Äل

 áع ËلÅفي ح  Åي Ä Ëلع حك Å أمÄ Åل ي Åعà في Å ÄلÄåÏفع ع  Å Óي Ïلي لÅلعÄ

ه   يعÅً أ يåÏ حق ¾خÏيÄ äÅلáÉيل ع äÄå في âلك أليË أسÆÅÉ نåج ج Ïس¾

áلسيÄ ني Åن سäÅïÏنÄ Åل Å / ل ل بåفع ق÷ÅيÅنÅ ¾ كåيسÏيÅ هäÅالنج Äلã خ

ص  ¾ل ¾äتأ âلك ¾ Ôä ل ÉسÄåÏبس Ëبي ä Ë ح ÄإلنسÄ Åأل ل محك

 Ëلي à ÌÅ Êä أ ¾ل أيË ج å÷لÄ  ä Ä äألم Å حسب تط Ïفي ق÷ي ËلÄáلعÄ

 ÌÅيáعÏلÄ ð ق÷ÅيÄ ÅلÏعãيب  óßب Ëمá åÿ في ÄلïكÄ Åل يË بÅل أخå مع

ÄحÄåÏ مáÉأ Äلع مÀàÅÉع   Ë çي ÄعÄ áلعÄáلÄ Ëل ÌÅ ق مÅßل  ÅإلنسÄ ح  á

ÊÅضÅ ني كåيسÏيÅ ه. في Äل Åن سÄ äÅïÏل Ä Åل ل á خ äÅالنج ب¿خÏيäÅ كãلك ف
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 Ëي÷ Åف ÄلåïقيË ب¿عÊàÅ نÄ åÿل ÃÏإلسÄ Ë يف محك حÅمي في حÅلË تك نÄ  ًÄåÿل

 åÿء نÅ ä أث Å في كÓيå من Äألم Å في ÄلÏعÅمل مع óßب Å Äت Åمس  Å لعá عáل

ل لÄ Ëأل   .ق÷ÅيÅنÅ في Äل×

 

 ËلÅفي حÅه ÅيÏيسåني ك Åن كن مسäÅïÏنÄ Åل يã مÅخ  äعá ت النج من ت

حÅمي كåيسÏيÅ ف àÅ ح  Äل Ïغب في ¾عåن ، Å ف بـه من م سـن . ك ي

 ÌÅ Äل× ÷Åء  ä في ق÷ÅيÅنÄ ÅمÄ Åل أم  Å يع مâÅكå أعال  من م ه في ج مح

Äل   áلعـÄ يق ËóÏß من أجل تح ليـÄ Ëل áلÄ ÌÅ åكيË أ Äل× ÊÄ أمÄ ÅلÄáن Åس

Åن Äل  ËلÄáلعÄ. 
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