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 القضائية للهيئات األعلى المجلس قرار

 مسيحي( 2010ر )و. 1378 لسنة( 71) رقم

 جزئية طرابلس مرور ونيابة محكمة إنشاء بشأن

 

  :القضائية للهيئات األعلى المجلس

 القضاء نظام بشأن, ر.و 1374 لسنة( 6) رقم القانون على االطالع بعد.  

 الجنائية اإلجراءات قانون وعلى.  

 وتعديالته الطرقات على المرور بشأن 1984 لسنة( 11) رقم القانون وعلى.  

 بطرابلس للمرور جزئية محكمة بإنشاء مسيحي 1974 لسنة( 63) رقم العدل وزير قرار وعلى.  

 محاكم إنشاء بشأن ميالدية 1425 لسنة( 13) رقم القضائية للهيئات األعلى المجلس قرار وعلى 

  .جزئية ونيابات ابتدائية

 ونيابة ابتدائية محكمة بإنشاء ر.و 1371 لسنة( 2) رقم القضائية للهيئات األعلى المجلس قرار وعلى 

  .كلية

 ونيابة محكمة بإنشاء. ر.و 1375 لسنة( 28) رقم القضائية للهيئات األعلى المجلس قرار وعلى 

  .ابتدائيتين ونيابتين محكمتين اختصاص وتعديل االبتدائيتين طرابلس شرق

 ونيابات محاكم بإنشاء. ر.و 1378 لسنة( 51) رقم القضائية للهيئات األعلى المجلس قرار وعلى 

  .الجزئية المرور

 للهيئات األعلى المجلس باجتماع القضائية للهيئات األعلى المجلس رئيس/ األخ عرضه ما وعلى 

  .مسيحي 02/08/2010 بتاريخ ر.و 1378 لسنة الثامن القضائية

 

 ررــــــــق

 ( 1) مادة

 محكمة تتبع طرابلس بمدينة مقرها يكون( الجزئية طرابلس مرور محكمة) تسمى جزئية محكمة تنشأ

 على المرور وقواعد أحكام بمخالفة المتعلقة الدعاوى في بالفصل تختص, االبتدائية طرابلس جنوب

 .االبتدائية طرابلس وشرق وجنوب شمال محاكم اختصاص بدائرة الواقعة العامة الطرقات

 

 ( 2) مادة
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 جنوب نيابة من إليها المحالة الدعاوى نظر االبتدائية طرابلس شرق بمحكمة االتهام غرفة تتولى

 .السابقة المادة في عليها المنصوص الجرائم في االبتدائية طرابلس

 

 ( 3) مادة

 نيابة) تسمى جزئية نيابة األولى المادة في عليها المنصوص الجزئية طرابلس مرور محكمة بدائرة تنشأ

 تختص ،طرابلس بمدينة مقرها يكون االبتدائية طرابلس جنوب نيابة تتبع( الجزئية طرابلس مرور

 العامة الطرقات على المرور وقواعد أحكام بمخالفة المتعلقة الوقائع عن الجنائية الدعاوى ورفع بالتحقيق

 .المذكورة المحكمة اختصاص بدائرة الواقعة

 

 ( 4) مادة

 حكم كل يلغى كما ،الجزئية المرور ونيابات محاكم بإنشاء مسيحي 2010 لسنة( 51) رقم القرار يلغى

 .القرار هذا أحكام يخالف

 

 ( 5) مادة

 مدونة في وينشر ،صدوره تاريخ من اعتبارا   به ويعمل ،القرار هذا تنفيذ المختصة الجهات على

 .اإلجراءات

 

 األعلى للهيئات القضائية المجلس 

 و.ر 1378الفاتح  15:في صدر 

 مسيحي 9/2010/ 15:الموافق 
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