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   مسيحي 2010. ر.و1378لسنة )  6(قانون رقم  
  مسيحي1974لسنة ) 40( مادة للقانون رقم بإضافة

  اخلدمة يف الشعب املسلحبشأن 
  .ام ــــمؤمتر الشعب الع

  

  .ر .و1377ساسية في دور انعقادها السنوي للعام قرارات المؤتمرات الشعبية األتنفيذًا ل  -
  . سلطة الشعب  عن قيامنعالوبعد االطالع على اإل -
 . نسان في عصر الجماهيرالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلوعلى  -
 . مسيحي بشأن تعزيز الحرية 1991لسنة ) 20(وعلى القانون رقم  -
الشعبية واللجان بشأن نظام عمل المؤتمرات ر . و1375لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -

 .الشعبية  
م    - انون رق ى الق سنة ) 40(وعل سيحي 1974ل سلح     م شعب الم ة بال شأن الخدم ، ب

 .الته يوتعد
 الجنائية في الشعب اإلجراءات ميالدية بشأن 1429لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -

 .المسلح 
  ر بشأن نظام القضاء .و1374لسنة ) 6(وعلى القانون رقم  -

 

   تيصاغ القانون اآل
   )األولى(المادة 

شعب المسلح        مسيحي بشأن   1974لسنة  ) 40(تضاف إلى القانون رقم      ة في ال الخدم
  -:يكون نصها على النحو التالي )  مكرر86(مادة جديدة تحت رقم 

  ) مكرر86(المادة 
اآم   ات و نياب في  مدنيين مجازين في القانون     يجوز تعيين    رار من        مح شعب المسلح بق ال

  .أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع 



سابقة    الفقرة ال ذآورين ب ى الم سري عل اماألوت صول  حك واردة بالف اني األول(  ال  والث
سابع          سادس وال م             ) والثالث والرابع والخامس وال انون رق اب الخامس من الق سنة  ) 6(من الب ل

ة              .و1374 ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه ، ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقت
  . القانون المشار إليه للدفاع الصالحيات واالختصاصات المقررة للجهات التي يحددها

ا                 لهم  آما تكون    ضائية المنصوص عليه ات الق ررة لنظرائهم في الهيئ ا المق آافة المزاي
  .في التشريعات النافذة 

  )الثانية(المادة 
  . آل حكم يخالف أحكام هذا القانون يلغى

  

  )الثالثة(المادة 
  .ه رن تاريخ نش مبه هذا القانون في مدونة التشريعات ، ويعمل ينشر 

  
  

  
  

  مؤمتر الشعب العام
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