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في جملة قرارات وزارية ألغى بها قرارات أصدرتها الوزارة السابقة

الحماد: إلغاء قرار تفويض وكيل العدل في إصدار قرارات تخص قطاع الخبراء

اصــدر نــائب رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون 
القانــونية وزيــر العــدل ووزيــر األوقــاف والشــؤون 
اإلســـــالمية املستشـار  راشـــــد احلمــاد عــددا مــن 
القــرارات الــوزارية تضمــنت القــرار الــوزاري رقــم 
2009/266 بإلغـــــاء تفــويض وكيـــــل الــوزارة فــي 
اصــدار القرارات التـــي تخص قطاع اخلبراء والقرار 
الوزاري رقم 2009/275 بإعادة تسمية بعض الوكالء 
املساعدين والقرار الوزاري رقم 2009/278 بإلغاء العمل 
باملادة اخلامســـة من القرار الـــوزاري رقم 2005/300 
التي كانت تفوض الوكيل املســـاعد لشـــؤون اخلبرة 

والتحكيم في اصدار القـــرارات املنظمة للعمل بإدارة 
اخلبراء وبذلك يعـــود االختصاص بتنظيم العمل في 
هذه اإلدارة لوزير العدل مباشرة، والقرار الوزاري رقم 
2009/276 بإلغاء القرار اإلداري رقم 2009/382 الصادر 
من وكيل الـــوزارة وإعادة ندب أحمد رميض العازمي 
لوظيفة مدير ادارة التفتيش الفني على اعمال اخلبراء 
وعودة فوزي بورســـلي الى وظيفته األصلية )كبير 
خبراء بإدارة اخلبراء(، والقرار الوزاري رقم 2009/277 
بإعادة العمل بالقراريـــن الوزاريني رقمي 2007/332 
و2008/37 بشـــأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري 

اخلاص بتنظيم التفتيـــش الفني على اعمال اخلبراء 
وإلغـــاء قرار وكيل الوزارة رقم 2009/387 الذي صدر 
بتعديل بعض بنود القرارات املنظمة للتفتيش الفني 
على اعمال اخلبـــراء، والقرار الوزاري رقم 2009/279 
باســـتمرار ندب نبيل العوضي مديرا إلدارة اخلبراء 
وذلـــك حلني موافقة املجلس األعلى للقضاء على ندب 
احد املستشارين مديرا لهذه اإلدارة وقد متت مخاطبة 
رئيس املجلس األعلى للقضاء للموافقة على ندب احد 
رجال القضاء بدرجة مستشار على األقل لإلشراف على 
قطاع اخلبرة والتحكيم ولشـــغل وظيفة مدير ادارة 

اخلبراء في ذات الوقت.
وقد صـــدرت هذه القرارات علـــى ضوء توصيات 
مجلس شؤون اخلبراء والنتائج النهائية التي أسفرت 
عنها الدراســـة التي أجراها املكتب الفني بشأن مذكرة 
اخلبراء املتعلقة بشكاواهم من بعض القرارات الوزارية 
واإلدارية التي صدرت خالل الفترة السابقة على تولي 
الوزارة احلالية وتنفيذا ملا وعد به الوزير احلماد بأن 
تكون مطالب وشـــكاوى ابنائه اخلبراء محل اهتمامه 
شخصيا وسيجري دراستها ووضع األمور في نصابها 

في أقرب فرصة ممكنة.

إع�ادة ندب أحم�د العازمي لوظيفة مدي�ر إدارة التفتيش الفن�ي على أعمال الخب�راء وفوزي بورس�لي لوظيفة كبير خبراء ب�إدارة الخبراء

إلغ�اء اس�تمرار ندب نبي�ل العوض�ي مدي�رًا إلدارة الخبراء لحي�ن موافقة المجل�س األعلى للقض�اء على ندب أح�د المستش�ارين مديرًا

املستشار راشد احلماد

الزمانان: تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج نهاية يوليو 
وعقوبات رادعة للموثقين والمأذونين المخالفين

اكد وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون القانونية 
واخلبــــرة والتحكيم د.بدر الزمانان ان وزارة العدل 
بصدد تطبيق نظام الفحص الطبي قبل الزواج 30 
يوليو اجلاري تنفيذا للقانون الصادر بذلك الشأن 
وان الهدف من ذلك القانون حماية ووقاية الزوجني 
املقبلني على الزواج من االمراض الوراثية واملعدية 
اخلطيرة وكذلك حماية النشء من عواقب ومخاطر 
تلك االمراض املعدية والوراثية حتديدا، واألمر بعد 
ظهور نتيجة الفحص متروك خليار الزوجني وقرارهما 
وليس هناك اي الزام لكالهما اال في حالة ما اذا كانت 
الزوجة قاصرا، وقــــال د.الزمان ان تطبيق القانون 
اقتصــــر فقط على الكويتيني او حالة ما اذا كان احد 

طرفيه كويتيا ولم يشمل املقيمني بالكويت.
واوضح ان ادارة التوثيقات الشرعية اعدت مناذج 

خاصة بالفحص الطبي تسهيال على املراجعني على اثرها تتم مخاطبة 
وزارة الصحة الجراء تلك الفحوصات وفقا ملواعيد محددة يتم بها اخطار 
املقبلني على الزواج وهناك تسهيالت خاصة اعدتها وزارة الصحة النهاء 
تلك الفحوصات واظهار النتائج في وقت قياسي، وانشأت مركزا صحيا 
خاصا مبنطقة الصباح الطبية الصدار هذه الشــــهادات، كما خصصت 
ادارة التوثيقات الشــــرعية اماكن خاصة باســــتقبال املراجعني مجهزة 
بكل متطلباتها الرئيسية خاصة ما يتصل منها براحة املراجعني وذلك 
في جميع افرع االدارة املختلفــــة مبجمعات احملاكم في احملافظات الى 
جانب مقر االدارة الرئيســــي مبجمع محاكم الرقعي. واشار د.الزمانان 

الى ان هناك عقوبات رادعة سيتم تطبيقها على من 
يخالف ما نص عليه ذلك القانون سواء من املوثقني 
او املأذونني باحلبس مدة ال تتجاوز ســــنة وغرامة 
ال تتجــــاوز ألف ينار لكل من ابــــرم عقد زواج دون 
االستناد لشهادة الفحص الطبي او احدى العقوبتني، 
الى جانب ان القانون شدد على احملافظة على سرية 
املعلومات املتعلقة بالفحــــص الطبي لكال الطرفني 
فعاقب باحلبس والغرامة لكل من افشى سرا يتعلق 
بهذه الشهادة. وتطرق د.الزمانان الى الزواج خارج 
الكويت، مبينا انه في حالة رغبة اي من الكويتيني 
في الزواج خارج البالد عليه التقدم بطلب اذن زواج 
من اخلارج باســــم مدير ادارة التوثيقات الشرعية 
الحالته الى اجلهات املختصة العطائه املوافقة على 
امتام عقد الزواج، مشــــيرا الى ان هناك تنسيقا بني 
وزارات العدل والصحة واخلارجية بشــــأن حتديد املراكز الصحية في 
اخلارج الجراء الفحص الطبي للراغبني في الزواج في اخلارج، اما في 
حالــــة تطليق الزوج لزوجته ورغبته في الزواج منها مرة اخرى فانه 
يلزمه اجراء فحص طبي آخر ما لم تكن صالحية شهادة فحصه األول 
قد انتهت واحملدد لها وفقا للقانون الصادر ستة اشهر فقط. وملزيد من 
 التوعية حول هذا املوضوع خصصت وزارة العدل على موقعها االلكتروني 
»www.moj.gov.kw« صفحة الدارة التوثيقات الشــــرعية تشتمل على 
 »aud@moj.com.kw« معلومات تفصيلية كما خصصت بريدا الكترونيا

وخطا ساخنا رقم 24801809 للرد على استفسارات اجلمهور.

د.بدر الزمانان


