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 الوزراء مجلس رئیس قرار

  میالدي 2012 لسنة (108) رقم

 مھامھا وتحدید الحقائق لتقصي لجنة تشكیل بشأن

 

 الوزراء مجلس رئیس

  .الدستوري اإلعالن على االطالع بعد •

  .الجنائیة اإلجراءات قانون وعلى •

  .المسلح الشعب في الجنائیة اإلجراءات قانون بإصدار میالدي 1999 لسنة )01( رقم القانون وعلى •

  .وتعدیالتھ القضاء نظام بشأن ،میالدي 2006 لسنة )06( رقم القانون وعلى •

 بشأن میالدي 1974 لسنة )40( رقم للقانون مادة إضافة ،میالدي 2010 لسنة )06( رقم القانون وعلى •

  .المسلح الشعب في الخدمة

 الحكومة ھیكل تحدید بشأن میالدي 2011 لسنة )174( رقم االنتقالي الوطني المجلس قرار وعلى •

  .االنتقالیة

  .االنتقالیة الحكومة اعتماد بشأن میالدي 2011 لسنة )184( رقم االنتقالي الوطني المجلس قرار وعلى •

 الجھاز وتنظیم التنظیمي الھیكل باعتماد میالدي 2012 لسنة )74( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى •

  .ءالوزرا مجلس لدیوان اإلداري

  .مھامھا وتحدید لجنة بتشكیل ،میالدي 2012 لسنة )73( رقم الوزراء مجلس رئیس قرار وعلى •

  .میالدي 2012 لسنة )73( رقم بالقرار المشكلة اللجنة ورئیس المحلي الحكم وزیر عرضھ ما وعلى •

 .العامة المصلحة ولمقتضیات •

 

 قــــــــــــــــرر

 

 )(1 مادة

 :التالي النحو على الحقائق لتقصي لجنة تشكل

  الھادي الطیب الھادي علي / المستشار -1

ً     الزاویة استئناف بمحكمة القضائي التفتیش إدارة فرع رئیس  رئیسا

  المغبوب میالد الحمید عبد / المستشار -2

 عضواً         العسكري القضاء عن مندوب
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 عضواً        القاللي المبروك الوھاب عبد / نقیب -3

 

 )(2 مادة

 على ةالمختص الجھات خالل من والعمل الحقائق تقصي القرار ھذا من السابقة بالمادة المشكلة اللجنة تتولى

 .سبھا بمنطقة وقعت التي باألحداث المتعلقة االستدالالت جمع

 

 )3( مادة

 هأقصا موعد في أعمالھا من االنتھاء وعلیھا مھامھا ألداء بھ االستعانة ضرورة ترى بمن االستعانة للجنة

ً  عشر خمسة  رئیس / للسید یقدم بھا المكلفة مھامھا عن تقریراً  إعداد وعلیھا القرار بھذا العمل تاریخ من یوما

 .الوزراء

 

 )4( مادة

 .تنفیذه المعنیة الجھات وعلى صدوره، تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 الكیب الحفیظ عبد الرحیم عبد د.أ

 الوزراء مجلس رئیس

 

 ھجري 1433 / اآلخر ماديج / 01 :في صدر

 میالدي 2012 / 04 / 23 :الموافق


