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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

Thomas V. Bonnor
Advokat (H)
Olaf Hedegaard
Advokat (L)
Christian F. Jensen
Advokat (L)
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10. juli 2018

Vedr.: Foreløbig ansøgning om kæretilladelse.
Som advokat i denne forbindelse for Christian Harlang og Advokatfirma Christian Harlang (begge under konkurs) skal jeg hermed indgive
foreløbig ansøgning om kæretilladelse til Højesteret af vedlagte kendelse 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 Menneskerettighedsdomstol (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 2012 1
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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:نيĤåÏإللكÄ áيåÉلÄ ĜÄĥğالنج – عäÅ هĜÅيÏيسåني كĥنÅďلÄ äÅïÏسěėل
christian@harlanglaw.dk
.عزيزنا كـريستيان هارالنج
ه فيÏلã بĨãلÄ ČäÅßلÄ áģ×لÄ ħė عĦå أخÊåيل لك مç×لÄ åكïلÄ جيهĥÏال بĤأ أáÉن
.ت بـهě قĨãلÄ áģ×لÄ لكâ ÄåيÉ ً كÄáģ ً جÅď أنه ح.ĀÅفáلÄ ÊäÄæĤ á ضÅğ كل مÅيÅ÷ق
ÊäÄæĤ Åģمت بÅي قÏلÄ ÌالĤÅحěلÄ يعěغم جä لكâĤ áėجĤ ÊäÅģěل بěلعÅت بě قáďل
ËفÅ ¾ضÅģتÅيå×تعطيل مĤ Ë÷يďلÄ يق فيďحÏلÅ بĘÅيďلÄ عğě لÌÄĥğ سËėيø ĀÅفáلÄ
.Åـģضت لåي تعÏلÄ ËيóßïلÄ ÌÅďالحěلÄĤ ÌÄàÅģإلضطÄ يعě×ل
ËيøÄåďěيà ËلĤà ثه فيĤáح بحě يسĜ أČáóğ لم نكن لĠÅğěėعĤ ĠÅنáهÅشÅكل م
Åğ ك.ËيøÄåďěبáلÄ ôåċ لĘ3

2 ĘÅ عãğ مČÄåلعÄ áبت ضäÅي حÏلÄ ،ĐåěنÄáلÅك

ĜأĤ ĜĥنÅďلÄ ÊàÅسيĤ ËئيÅ÷ďلÄ ÌÅنÅě÷لÄ  فيÊáئÄä ËلĤà ĐåěنÄáلÄ Ĝن أÿن
Ĝ أħ ¾لĨà½ سيÅěيب مãعÏلÄ Ë÷هÅğمĤ ËبäÅ في محĐåěنÄáėفيع لåلÄ ĦĥÏسěلÄ
ËيÉلطÄ åيäÅďÏلÄ ÷لċلك بâĤ فóğحكم مĤ Ë صحيحÌÄءÄå ب¿جħÿحÏ سÅنÅيÅ÷ق
ميÅحě كÅģěيáďÏت بěي قÏلÄĤ ينáěÏليين معĤà عيينåء شÅÉø أÅهáي أعÏلÄ ËليĤáلÄ
Ëيėěء عÅğ أثÅğيėض عÉďلÄ  تمĜ أáيب بعãعÏ لÅğضåعل تعċلÅ بÅğ أنáي ت½يÏلÄĤ Åğل
.ËكيåěنÄà ÊàÅ تحت قيÅهãيċğي تم تÏلÄ ،ءÄå÷ßلÄ ءÄåحóلÄ
ĐåěنÄáلÄ ËلĤà Ĝب أÉ بسÅğقÅě في أعĀçċلÄ ÅğبÅلكن أصĤ ħنÄçط حď فÅğنحن لس
àáلي عÅě ً من ¾جÅعيá م1 àá حكم لعäĤá صħėط عď فĘÅ أيË م÷ي ثالثáبع
ĀÅفáلÄ ÊäÄæĤ ËليĥÃ مسÌÅÉ حيث تم ¾ثĀÅفáلÄ ÊäÄæĤ á ً – ضÅعيá م32 – عينáěلÄ
ËلĤáلÄ نبÅخل من جáÏلك بâ غم منåلÄ ħė عåألمÄ Ëėقåتم عĤ يبãعÏلÄ عن
1 Åهàáلغ عÅÉلÄ ÅنÅيÅ÷مي في قÅحě كäÄåěÏإلسÄ ËنيÅ ¾مكĐĥمåلي حÅÏلÅبĤ
فÅğÃÏإلسÄ Ëě حكم محكĀÅفáلÄ ÊäÄæĤ تċأنÏ أس.ÅيėلعÄ ËěحكěلÄ ĘÅ أمËق÷ي
فÅğÃÏين ¾سåآلخÄ ËسěßلÄ äÅÏخÄĤ Åğ مÅعيá م1 لحÅó لäá صĨãلÄ ËقيåïلÄ

ÌالÅلحÄ  فيËلĤáلÄ ÊءÄåÉ حكم بËقيåïلÄ فÅğÃÏإلسÄ Ëě حكم محكĜلحكم ألÄ
.åكãلÄ ËċلÅ سËسěßلÄ
Êáï بħïß نÅğ إل¾ن،Ë÷يďلÄ Ġã مع هÊáيá عÌÄĥğمت سÄà ÅهÅğïي عÏلÄ ÊÅنÅ معáبع
àÅي ¾فسğ يعá قÅě مÅيėلعÄ ËěحكěلÄ ĘÅ أمÅنÅيÅ÷ďمي لÅحě كÅğėيÓěعك من تğمن م
Ë÷يďلÄ ÅğميÅ محÊåشÅÉء مÅğ أثÅهÅنáģي عÏلÄ ĀÅفáلÄ ÊĥقĤ ËالليďÏإلسÅإلخال بÄĤ
ÊåشÅÉمĤ ãيċğÏ لèÅكأسĤ ĦĤÅعà فعå لèÅ كأس.فÅğÃÏإلسÄ Ëě محكĘÅأم
Ę3

ĘÅ في عÅğيė عĜÅكي كåěنÄáلÄ ءÅ÷ďلÄ ĘÅ أمÅيÅ÷ďلÄ  فيÌÄءÄåإلجÄ

ËيÅعä من أجلäĥألمÄ يعě في جÌÅ÷يĥċ تäÄá ¾صĘ3

3 ĘÅلك في عãكĤ

ĜأïلÄ Äãك في هÏėقå عËلÅلك في حãكĤ ،ÊÅضÅďěلÄ حلÄåيع مě في جÅğلحÅóم
á بع.å أخـĘÅ محħمي ¾لÅحě كÅğėيÓěيض تĥċيل تĥيه من تحėتب عåÏ يá قÅمĤ
Ę3

1 ĘÅ عĜÄåيç حåģ في شÅğě قËقيåïلÄ فÅğÃÏإلسÄ Ëě حكم محكäĤáص

ميÅحěلÄ äÅيÏ ب¿خÅğ عËبÅ نيĘĥď كي تåألمÄ لكâ á ت½كËيěسä ÌÄàÅģ شäÄáب¿ص
 فيÅğ عÆĤáğě معك كĜĤÅعÏ سيĨãلÄĤ ÅيėلعÄ ËěحكěلÄ ĘÅ أمÅğėÓě سيĨãلÄ سبÅğěلÄ
.Ë÷يďلÄ
åيÉ كÅ ¾شكÅğģجÄĤ áď فĘ3

3 ĘÅ عĤ Ę3

ĘÅ عË÷يďلÄ Ëليá في بÐá حÅěك

 ً نعيشÅيعě جÅğنĥ ً لكÄåÿلك نâĤ ËكيåěنÄáلÄ ĀÅضĤألÅ بÅğÏفå معĘáب عÉ بسÄáج
Åğ مðÅß أشË ثالثÄá عÅěتين فيåتين أخäÅقĤ Ħå أخËبيå عĤàĤ ČÄåلعÄ في
لكâĤ ËċėÏß مÊáيáصيل عÅċ تħė عÅنÅيÅ÷ قĨĥÏ تح.ĐåěنÄáلÄ  فيĜألÄ Ĝĥïيعي
كلėلك فã كæËċėÏßěلÄ ÅنÅيÅ÷ قħėلك عâ èÅنعكÄĤ Åğقع لكل مĤ Åěق بėعÏ يÅěفي
ħėيئ عïلÄ سċ نĨåيسĤ ينåآلخÄ ف عنėÏß تËيėتأهيĤ ËسيÄäà Ëيċė خÅğم
يخäÅ في تÅğ مĨ له أôå تعÅě فãكĤ ËعيÅěÏإلجÄĤ ËيėئÅلعÄĤ ËيåألسÄ ÌÅيċėßلÄ
ينåألخÄ  لهôå تعÅف مėÏß يĜÅ كĘ3
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åģألشÄĤ بيعÅألسÄ  فيÅğقع لكل مĤ Åěق بėعÏ يÅě فيÅğيėيئ عïلÄ سċق نÉطğيĤ
 لحق كلÅěق بėعÏ يÅě فيËċėÏß مÅنÅيÅ÷ قĜ¿لك فã ك.Ġ أعالäĥكãěلÄ يخäÅÏė لËليÅÏلÄ
.ً ÅيåأسĤ ً ÅسيċنĤ ً ÅنيÅě جسÅğت بď لحÌÅهÅعĤ äÄåأضĤ ÌÅبÅ من ¾صÅğم

3

ينğøÄĥěلÄ Ëďيåø سċğ بËكäÅïěلÄ طيعÏ فال نسĠ أعالÊäĥكãěلÄ فĤåÿė ً لÅďفĤ
ĐåěنÄáلÄ  فيËلĤáلÄ á ضËئيÅ÷ قĦĥعáنĥفعåيğكيين حيåěنÄáلÄ
åيÉلكÄ ČäÅċلÄ لكâ عيĤ لكâ مģċ يÅğėيÓěÏ لĠäÅÏß تĨãلÄ ميÅحěلÄ Ĝ ً أÄá جĘÅģلÄ من
ôåتـه خال عĥ ¾تسعت هĨãتÄĤ ÅيÅ÷ďلÄ Ġã هËيÄá بãğسه مċ نôå فĨãلÄ
ÅنÅيÅ÷ď لËقيåïلÄ فÅğÃÏإلسÄ Ëě محكåÿء نÅğ أثĠÅğïيÅعÅمن خال مĤ ĦĤÅعáلÄ
ËنيÅ× حق مħė عÊáيá مÌÄĥğ سá بعĥóلحÄ  فيÅğغم من فالحåلÄ ħėلك عâĤ
.Ę3

2 ĘÅضي في عÅďÏلÄ

ĘÅ أمÅğėيÓěÓ لĠäÅÏßÏ سĨãلÄ ميÅحěلÄ Ĝĥ يكĜ أĠ أعالÊäĥكãěلÄ ÆÅÉ لألسĥجåن
ميÅ عħ ¾لÅğضعĤ جعÄåÏل بÉďلن نĤ  أنتĐäÅيÏ من ¾خĜĥ يكĜ أÅيėلعÄ ËěحكěلÄ
ĨãلÄ قتĥلÄ سċ في نáيá×لÄ ميÅحěلÄ لكâ  معĜأïلÄ Äã في هĘ3

3 Ĥ Ę3

½فÅكÏلÄ Êĥ هĀÅب ¾ تسÉ بسËلÄáلعÄ ĜÄç في ميĜÄçإلتÄ Ęá من عáيçěلك بâ àĥسيع
.ÅيėلعÄ ËěحكěلÅ بË÷يďلÄ åÿء نÅğ أثÅģميÅمحĤ ĀÅفáلÄ ÊäÄæĤ لحÅóل
ËقيåïلÄ فÅğÃÏإلسÄ Ëě محكÊÅ÷ف قÅó ¾نĘáعĤ ËėمÅء معĥ من سÅğنيÅ عáďلك فãك
ÅğÏ ق÷يåÿء نÅğ أثÅğل
Êåكã ً في مÅěė عÅيėلعÄ ËěحكěلÄ ĘÅď مÅģحيط بğ سĦå أخäĥمÄĤ ĘáďتÅ مħė ً عÄءÅğب
ءÅ÷ďلÅمي بÅحěلÄ – سـتå فيـèĥنÅمي يÅحěلÄ يفėغب في تكå نËـď الحËخطي
Ęá عËلÅفي حĤ ÅيėلعÄ ËěحكěلÄ ĘÅ أمÅğيĤÅعà  فيÅğفع عÄåÏلÄĤ ÅğėيÓěÏلي لÅلعÄ
هğيل عáÉلÄ äÅيÏ حق ¾خĐåÏ يĜ ً أÅيعě جĥجå نÆÅÉ أسËلك أليâ  فيĠäÄåěÏ¾س
Ĝ¾ ÅنÅيÅ÷فع قå بĠÅğلĥ خĨãلÄ النجäÅ هĜÅيÏيسå ك/áلسيÄ نيĥنÅďلÄ ÅنäÅïÏسěل
ħ ¾لĥصĥė لÔäĥÉسÄåÏ بسËبيĤäĤألÄ ĜÅإلنسÄ Čĥď حËě محكħلك ¾لâ Ħتأä¾
ËليĤà ÌÅģ جË أيħ ¾لĤ أÊäĤå÷لÄĤ äĥألمÄ äĥ حسب تطÅğÏ في ق÷يËلÄáلعÄ
ÌÅيáعÏلÄĤ يبãعÏلÄ ÅيÅ÷ قðĥóß بËمáďěلÄ ĦĤÅكïلÄ  فيåÿğلÅ بËيğ معĦåأخ
áلعÄ أáÉ مĘÄåÏحÄĤ ËģيçğلÄ ËلÄáلعÄ áعÄĥ قÌÅċلÅßمĤ ĜÅإلنسÄ Čĥď حÀàÅÉ مħėع
äÅيÏالنج ب¿خäÅ هĜÅيÏيسåني كĥنÅďلÄ äÅïÏسěلÄ Åğلĥ خáďلك فãكĤ .ÊÅضÅďěلÄ في
2

ÄلěحÅمي في حÅل Ëتكėيف محكÄ ËěإلسÅğÃÏف Äلåïقي Ëب¿ع ÊàÅنÄ åÿل÷ďي Ëنً Äåÿ
لع ĘáعáلĤ ÅģمسÄĤÅت Åğب Åğěóßفي ÄلÏعÅمل مع Åğفي كÓي åمن Äألم äĥأثÅğء نåÿ
ق÷ÅيÅن Åفي Äل×ĥلÄ ËألĤل.ħ
في حÅل Ëع Ęáتěكن مسäÅïÏنÄ ÅلÅďنĥني كåيسÏي ĜÅهäÅالنج من تċğي ãمÅخĥ
Ĥكėف بـه من م ،ĘÅģنåغب في ¾ع àÅěÏحÄ ĥėلěحÅمي كåيسÏي ĜÅف .يğسـن
محėه في جěيع مâÅك åأعال Ġمن مĤ ĘÅģأم äĥفي ق÷ÅيÅنÄ ÅمÄ ĘÅلÅ÷ďء ÄĤل×ÌÅģ
ÄلÄáنåěكي ËأÄ Ĥل×Ä ÌÅģلĤáليـÄ Ëل ËóÏßěمن أجل تحďيق ÄلعـÄĤ áلěس ÊÄĤÅأمĘÅ
ÄلعÄáلÄĤ ËلÅďن.Ĝĥ
الرقم

االسم

التوقيع

قيس ج ĀãخÅلÄ áل----------------------- ĐÄåÉ
3

خÅل áدمحم شÅهل -----------------------

2

ف Ĩæĥم Äæåم----------------------- ĨæÄĥ

2

سėي ĜÅěم ČĤæåعطÄ ĜÅïل----------------------- ĐÄåÉ

2

äĤث ËشÅهل ص ØÅÉنÅيف عėي Äل×Ïïي -----------------------

6

بÅسم دمحم عطي----------------------- Ë

7

خÅل áجÄ Āãلسع----------------------- ĜĤá

1

مط åكåهب يĥشع -----------------------

9

قøÅع هيال èصغي----------------------- å
بÄ äáğل----------------------- ĐÄåÉ
مÅلك Äلسع----------------------- ĜĤá

3

دمحم قÅسم ع áÉهللا -----------------------

2

مÅğضل عÄ áÉلع ÅنÅص----------------------- å

2

نÅجي ÄسÅěعيل قÅيم -----------------------

2

æهي åحÉيب ع----------------------- èÅÉ

6

أسع áع ĜÅěÓع----------------------- ĜÄåě

7

ضåغ ĘÅم½ي áحسن -----------------------
2

2

----------------------- هيمÄåف ¾بėهلل خÅجáÉع

1

----------------------- ĜÅěïسم مÅحيم قåلÄ áÉع

9

----------------------- áمÅ حåألميÄ áÉ عáعä

3

----------------------- ÅضåلÄ áÉ حسن عÅضåلÄ áÉع

3

----------------------- هø  قيسôÅيä

33

----------------------- äÅÉ جĠàÅلسÄ áÉ عáيěح

32

