بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة تظظيم عطل وكاالت الظيابة الجظائية لسظة 8991
عسالً بالدمطات السخولة لو بسوجب

حكاباا السبا ة  )2(18مب ابانوا ارجب اا ات الئشا لبة لدبشة  ، 1991حصبر زيربا

العرل الال حة اآلتى نريا :

الفصل األول
أحكام تمكيدية
اسم الالئحة وبدء العطل بها
1ب

تدسى ىذه الال حة " ال حة تشظلم عسل زكاالت الشلابة الئشا لة لدشة  ، " 1998زرعسل بيا م تا رخ التوالب عمليبا
زا عمليا فى 1998/6/15

إلغاء
2ب

تمغى ال حة تشظلم عسل زكاالت الشلابة الئشا لة لدشة 1996

تفسير
3ب

فى ىذه الال حة ما لم يقتض الدلاق معشى آخا :
( ح)

(ب)

تكوا لمكمسات زالعبا ات الوا ة فليا ذات السعانى السسشوكة ليا فى اانوا ارج اا ات الئشا لة لدشة ، 1991

تكوا لمكمسات زالعبا ات الوا ة فليا السعانى اآلتلة :
" الا لس السباشا "

يقربر بببو زكلبل الشلابببة ارعمببى جبة حز حارملببة بوكالببة الشلاببة السخترببة محملباً

" القانوا "

يقرر بو اانوا ارج اا ات الئشا لة لدشة ، 1991

" الوكلل "

يقرر بو زكلل ز اي ة العرل

" الويرا "

ززكلل الشلابة ارعمى بالسحافظة ،

يقرر بو زيرا العرل ،

()1

الفصل الثانى
النيابة الجنائية
هيكل الظيابة الجظائية

4ب

( )1

ياوا ىلال الشلابة الئشا لة زفق التاتل
( ح)

الويرا ،

(ب)

الوكلل،

(ج)

السرعى العاا ،

( )

( )2

(ه)
(زب)

زكلل حزل الشلابة ،

(ي )

زكلل الشلابة

زفقاً ليلال الشلابة الئشا لة السشروص عملو فى البشر ( )1ياوا :
الويرا ىو الا لس ارعمى لوكاالت الشلابة عمى نطاق الدو اا ،
( ح)

(ج)
( )

(ه )
(زب)

الوكلل لداً عاماً لوكاالت الشلابة عمى نطاق الدو اا،

السرعى العاا لداً لوكاالت الشلابة عمى نطاق الدو اا ،
لس الشلابة العامة لموالية لداً لوكاالت الشلابة بالوالية ،

زكلل الشلابة ارعمى لداً لوكاالت الشلابة بالسحافظة ،

زكلل حزل الشلابة لداً لوكاالت الشلابة السخترة بالسحملة

تكبوا لاسابا زكباالت الشلاببة العامببة فبى كبل مدبتو الدبمطات ار ا رببة لوكالبة الشلاببة زفقباً لمقبوانل الخاصببة

بذلك
5ب

( )1
( )2
( )3
( )4

اآلتى :

لس الشلابة العامة لموالية ،

زكلل الشلابة ارعمى ،

(ب)

( )3

()8

تسطية أعضاء الظيابة الجظائية

يدسى الويرا ساا زكاالت الشلابة العامة لمواليات

يدسى الوكلل بالتذاز م السرعى العاا حعزا إ ا ة الذئوا الئشا لة زالستخررة
يدسى السرعى العاا حعزا زكاالت الشلابة العامة زالستخررة
( ح)

ال يئوي لعزو زكالة الشلاببة حا تتخبذ اب اا اً حز يربر حمب اًا فبى البرعو الئشا لبة  ،حز ح إجب اا ات

(ب)

عمى زكلل الشلابة بلاا ااسو كامالً ز جتو ابل التوالب عمبى ح اب اا حز حمبا يربر ه  ،زفقباً

اببابقة ليببا بالسخالقببة لقب اا حز حمببا حصببر ه عزببو زكالببة نلابببة حعمببى مشببو جببة  ،حز حاببرا مشببو زفقباً
لتاتل ارابقلة بق اا التعلل حز التاالة ،
يئ

ركااا الققاة (ح ) م بلاا تا رخ الق اا حز ارما ،
()1

ال حة تشظلم عسل زكاالت الشلابة الئشا لة (تعرتل ) لدشة  ،2008ال حة تشظلم عسل زكاالت الشلابة الئشا لة (تعرتل ) لدشة ،2016

()2

(ج )

ما لم تا نبص مخبالف فبى حمبا إنذبا ح نلاببة متخرربة حز حمبا تذبالل لئباا التحبا بسوجب
حكااا القانوا ياوا السرعى العاا حز م يامقو ىو لداً لمشلابة الستخررة

الفصل الثالث
االستئناف والنقض والفحص
االستئظاف

6ب

( )1

( )2
( )3

م مااعاة حكااا السا ة  21م القانوا تدتأنف ا اا ات زحزاما :
( ح)

زكلل الشلابة حماا زكلل حزل الشلابة ،

(ب)

زكلل حزل الشلابة حماا زكلل الشلابة ارعمى بالسحملة ،

(ج )

زكلل الشلابة ارعمى حماا لس الشلابة العامة فى الحاالت اآلتلة :
(حزال)

عرا توجلو التيسة حز شط

(ثانلا)

ارزاما زالق اا ات السقلرة لحارة السدتأنف فى نقدو حز مالو

الرعو الئشا لة ،

تكوا ا اا ات زكلل الشلابة ارعمى فى كالة توجلو التيسة نيا لة زممزمة

تكوا ا اا ات لس الشلابة العامة الرا ة فى االاتئشافات السافوعبة إللبو زاجببة التشقلبذ عبرا شبط
الرعو

7ب

()2

الظقض

يختص السرعى العاا بالشظا فى نقض الق اا ات الرا ة م

 ،إذا :
( ح)

لس الشلابة العامة السختص فى ح م الحباالت اآلتلبة

كاا الق اا حز ارما مخالف لحام فى القانوا حز خطأ فى تطبلقو حز تقدلاه ،

(ب)

اتزح لو زجو بلانات حز مدتشرات جرترة تؤثا فى صحة الق اا حز ارما الرا

(ج )

زا غش كاا لو ارثا فى إصرا الق اا حز ارما

،

ميعاد الطعن

8ب
9ب

تاف الطع باالاتئشاف حز بالشقض فى مرة ال تئازي ابعة حياا م تا رخ إعالا الق اا حز ارما السطعوا فلو

الفحص

( )1

()3

يئوي لموكلل ثم لمويرا :
( ح)

()2

التيسبة حز

م تمقا نقدو  ،حز

ال حة تشظلم عسل زكاالت الشلابة الئشا لة (تعرتل ) لدشة 2008

( )3ال حة تشظلم عسل زكاالت الشلابة الئشا لة(تعرتل) لدشة  ، 2008الئحة تنظيم عمل وكاالت النيابة الجنائية (تعديل) لسنة .2102

()3

الرعو الئشا لة فى ماكمة التحا ،

بشا ً عمى التساس فى كالة صرز ا اا نيا ى بذط
(ب)
حا يطم زرقحص محزا التحا الخاص بأ عو جشا لبة لمتأكبر مب ابالمة ارجب اا ات زتحقلبق العرالبة

( )2

زلو حا يأما بسا تااه مشااباً فى ىذا الذأا
ياوا القحص خالل خسدة عذا توماً م تا رخ صرز الق اا السذا إللو فى الققاة (ب) م البشر ()1

مطارسة سلطات وكيل الظيابة
10ب

( )1

()4

يئببوي لموكلببل ز لمس ببرعى العبباا ز ببلس الشلابببة العامببة ززكلببل الشلابببة ارعمببى ززكلببل حزل الشلابببة  ،مسا اببة
امطات زكلل الشلابة فى التحا  ،عمى حا يطع فى ا اا ه حماا الدمطة ارعمى مباشاة  ،زفقاً ركاباا السبوا

7،6ز9
( )2

م مااعاة حكااا السبا ة  )3(21مب القبانوا  ،يئبوي لمبويرا مسا ابة ابمطات زكلبل الشلاببة فبى التحبا عمبى
حا ياوا ا اا ه نيا لاً

الشطب اإليجازى
11ب

ذلبك الطعب إيئايرباً إذا كبباا ال تشطببو

يئبوي لمدببمطة التبى يقببرا ليببا الطعب باالاببتئشاف حز البشقض حز القحببص شببط
عمى حاباب زاضحة حز ال حمل فلو

االختصاص فى حالة غياب وكيل الظيابة

12ب

زفقاً ركااا السا ة  ) (7م القانوا  ،فبى كالبة غلباب زكلبل الشلاببة  ،عب
حااب ا اة اختراص لرا اة زكلل الشلابة الستغل
الشلابة فى ا اة االختراص

()4

ا باة اختراصبو  ،يقبوا زكلبل الشلاببة فبى

بسباشاة ارج اا ات  ،حز يقا مباشاة الرعو الئشا لبة  ،حز ابمطات

ال حة تشظلم عسل زكاالت الشلابة الئشا لة (تعرتل) لدشة  ، 2008الئحة تنظيم عمل وكاالت النيابة الجنائية (تعديل) لسنة 2102

()4

