
 

 2005 السنة :

 10 عدد المواد :

 16-06-2005 تاريخ السريان :

)نظااار اتاالق الا ااايا وااوراا الا ااالية كااا الممااالر النظاميااة لساانة  2005لساانة  44نظااار ر اار 
 ( وتعديلته2005

 4711 ر ر الجريدة

 2482 الصفمة

 16-06-2005 التاريخ

 

 

 ( 1المادة )   

 التسمية وبدء العمل

 

 

(  2005ظاميااة لساانة يسام  ذاااا النظااار ) نظاار اتاالق الا ااايا وااوراا الا ااالية كاا الممااالر الن
 . ويعمل به من تاريخ نشره كا الجريدة الرسمية

 ( 2المادة )   

 تعريفات

 

 

يلون للللمات التالية ميثما وردت كا ذاا النظار المعانا المخصصة لها ما لر تدل الارينة عل  غير 
 : الك

 

صدر بشأنها ملر من مملمة الا ايا : الا ايا الماو ية والجزالية والتنفياية والا ايا التا  الا ايا
 . العدل العليا وااوراا المتعلاة بهاه الا ايا لدى النيابة العامة اادارية



 .ااعلمات الماو ية والجزالية والتنفياية ااعلمات

 .اي ور ة لها عل ة باي من الا ايا وااعلمات او اجراءات   الية ااوراا

 .دالرة المماما العار المدنا ودوالر لل من اادعاء العار والتنفيا الدالرة

 .أي لجنة اتلق يتر تاليفها بمات   أملار ذاا النظار اللجنة

  

 

 

 ( 3المادة )   

 لجنة ااتلق

 

 

لوزير العدل ان يؤلق لجنة خاصة تسم  ) لجنة اتلق ( لدى لل مملمة او دالرة اتالق الا اايا 
 . لمات وااوراا المشمولة باملار ذاا النظاروااع

 ( 4المادة )   

 ااتلق الا ايا وااعلنات

 

 

أ . يتر اتلق الا ايا وااعلمات الماو ياة والجزالياة والتنفياياة وااوراا المتعلااة بلال منهاا التاا 
 . مر عليها الزمن او التا ا ينتظر وجود منفعة من باالها واامتفاظ بها

تر اتلق الا ايا وااعلمات الجزالية وااوراا المتعلاة بأي منها المشمولة باانون العفو العار ب. ي
ويشترط كا الك ان ا تلون دعوى المق الشخصا  د ا يمت تبعا للدعوى الجزالية ولر يتر الفصال 

 .بها اما ااا كصل بها كتطبق عليها أملار الفارة )أ( من ذاه المادة

 .الا الا التعليمات اللزمة لتنفيا أملار ذاه المادة ج. يصدر المجلس

 ( 5المادة )   

 مهار اللجنة

 



 

 : عل  اللجنة الايار بما يلا

 .أ . اامتفاظ بنسخ ااملار والارارات النهالية الصادرة  بل اتلكها  من ملق خاص

 أخر  يدت كيهب. تدوين ملمظة عن اتلق لل   ية بجانب  يدذا كا سجل ااساس او اي سجل 
. 

 ( 6المادة )   

 صلمية ااشراق عل  ااتلق

 

 

( 4يتول  رليس لال مملماة او دالارة صالمية ااشاراق والبات كاا ااماور الاواردة كاا الماادتين )
( من ذاا النظار ، ويلون لاا ا الصلح كا الممالر الصلمية المنفردة صلمية رليس المملمة 5و)

 . بهاا الخصوص

 ( 7المادة )   

 ااعلن عن ااتلق

 

 

يعلن وزير العدل عن ااتالق كاا الجريادة الرسامية وكاا صاميفتين ممليتاين ليتسان  لااوي الشاان 
استرداد ما ابرزوه من وثالق او المصول عل  صور مصاد ة عنهاا او عان اي اجاراء او  ارار كاا 

 . أشهر من تاريخ الك ااعلن الا ايا المطلوب اتلكها ، وتبدأ اللجنة عملها بعد ثلثة

 ( 8المادة )   

 عملية ااتلق

 

 

تتر عملية اتلق الا ايا وااعلمات وااوراا بالطرياة التا تراذا اللجنة مناسبة وباشراكها للتالاد 
 .من اتلق جميع ااوراا

 ( 9المادة )   

 ملاكأة اللجنة



 

 

 .وزير العدل تصرق اع اء اللجنة ملاكأة يمدد مادارذا بارار من

 ( 10المادة )   

 الغاءات

 

 

/ 17.  1966لسانة  2يلغ  نظار ) اتلق الا ايا وااوراا الا االية كاا المماالر النظامياة ( ر ار 
5 /2005 

 

 


