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املستشار يوسف الرشيد

احملامي لؤي جاسم اخلرافيوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد

اللجنة: األوراق خلت من أي دليل يؤكد وجود انحراف من الوزير في استعمال السلطة

حفظ بالغ رئيس تحقيق ضد وزير الداخلية لعدم جدية البالغ

المحكمة تقضي بعدم دستورية النص الخاص بقصر تقديم تقرير الكفاءة 
عن الموظف الحاصل على تقدير »ممتاز« أو تقدير »ضعيف« دون التقديرات األخرى

حيث ان حاصل الوقائع � حس����بما يبني من 
حكم االحالة وسائر االوراق � ان الطاعنة اقامت 
على املطعون ضدها الدعوى رقم 605 لسنة 2006 
اداري 6 بطلب احلكم بالغاء القرار املطعون فيه 
رقم 41 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطيها في 
الترقية للدرجة االولى )ب(، مع ما يترتب على 
ذل����ك من آثار اخصها احقيته����ا في الترقية الى 
هذه الدرجة اعتبارا م����ن تاريخ صدور القرار، 
واستحقاقها للعالوات واملكافآت والفروق املالية 

املترتبة على الترقية واملزايا الوظيفية.
واثناء نظر الدعوى امام احملكمة عدلت الطاعنة 
طلباتها باضافة طلب الى طلباتها سالفة البيان 
هو طل����ب احلكم بالغاء ق����راري تقدير كفايتها 
بتقدير )جيد( حكما عن عامي 2004 و2005 مع 
ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها احقيتها في 
تقدير كفايتها مبرتبة )ممتاز( وبجلسة 2008/3/25 
حكمت احملكمة بعدم قبول طلب الغاء قراري تقدير 
كفايتها اللتقاء القرار االداري، وبقبول طلب الغاء 
قرار تخطيها في الترقي����ة للدرجة االولى )ب( 
شكال، وفي املوضوع برفضه، استأنفت الطاعنة 
احلكم باالس����تئناف رقم 299 لسنة 2008 اداري 
2، طالبة بصفة اصلية الغاء احلكم املس����تأنف 
واحلكم بطلباتها، ودفعت بصفة احتياطية بعدم 
دستورية الفقرة الثانية من املادة 14 من املرسوم 
بنظام اخلدمة املدنية الصادر في 1979/4/4، وذلك 
فيما تضمنته من النص على ان املوظف الذي لم 
يقدم عنه تقرير يعتبر انه قد حصل على تقدير 
جيد، وبجلسة 2009/2/23 قضت احملكمة بقبول 
االستئناف شكال، ورفضه موضوعا، وتأييد احلكم 

املستأنف.
طعنت الطاعنة في قضاء ذلك احلكم في شقه 
املتعلق بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية امام 
جلنة فحص الطعون باحملكمة الدستورية، التي 
قضت بجلسة 2010/1/18 بعد ان خلصت الى جدية 
الدفع بعدم الدستورية بالغاء احلكم املطعون فيه 

مؤمن المصري 
قضت احملكمة الدس��تورية امس برئاس��ة املستشار يوس��ف غنام الرشيد وعضوية 
املستش��ارين فيصل املرشد وراش��د الشراح وخالد س��الم وصالح احلريتي وامانة سر 
مبارك الش��مالي بعدم دس��تورية ما تضمنته املادة 14 من املرس��وم بنظام اخلدمة املدنية 
الص��ادر ف��ي 1979/4/4 قبل تعديلها مبوجب املرس��وم رقم 235 لس��نة 2005 من قصر 
االلت��زام بتق��دمي تقرير الكفاءة ع��ن املوظف الذي يرى الرئيس املباش��ر له انه ممتاز او 

ضعيف دون املوظف احلاصل على غير هاتني املرتبتني.
كما قضت احملكمة بس��قوط الفقرة الثانية من ذات امل��ادة التي يجري نصها على انه 
»ويعتب��ر جيدا من ل��م يقدم عنه تقرير وفقا للفقرة الس��ابقة« الرتباطها ارتباط لزوم ال 

انفصام فيه. وفيما يلي حيثيات حكم احملكمة:

آخر مبوجب املرسوم رقم 235 لسنة 2005 بتعديل 
بعض احكام املرس����وم الصادر في شأن اخلدمة 
املدنية، اال ان ذلك ال يحول دون النظر والفصل 
في الطعن بعدم دس����توريته، باعتبار ان النص 
قبل تعديله قد طبق على الطاعنة، والزالت آثاره 
القانونية قائمة في ش����أنها، وان التعديل الذي 
طرأ عليه ال يرتد الى املاضي، وبالتالي فال مجال 
للحدي����ث � من بعد � عن مدى توفر املصلحة في 
الدعوى، الس����يما انه لم يجد بعد صدور احلكم 
من األمور الواقعية ما يس����تفاد منها بزوال تلك 
املصلحة، األمر الذي يغدو مع����ه الدفع املبدئي 
من ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن حريا 

بااللتفات عنه.
وحيث ان اجراءات االحالة قد استوفت اوضاعها 

املقررة قانونا.
وحيث ان امل����ادة )14( من املرس����وم بنظام 
اخلدمة املدنية الصادر في 1979/4/4 � قبل تعديلها 
مبوجب املرسوم رقم )235( لسنة 2005 الصادر 
في 2005/9/6 � تنص على انه »على الرئيس املباشر 
تقييم كفاءة املوظفني الذين يرأسهم � وذلك فيما 
عدا الوظائف القيادية � مرة على األقل في السنة 
وان يقدم تقريرا عن املوظف الذي يرى انه ممتاز 
او ضعيف وأسباب االمتياز او الضعف، ثم يعرضه 
على من يليه في املسؤولية إلبداء رأيه ومالحظاته 
وارساله الى وحدة شؤون املوظفني خالل سبعة 
ايام من عرضه عليه. ويعتبر جيدا من لم يقدم 

عنه تقرير وفقا للفقرة السابقة«.
وحيث ان حاصل النعي على نص هذه املادة 
� حسبما يبني من حكم اإلحالة � ان هذا النص قد 
خرج عن مقتضيات العدل واملساواة وأخل مببدأ 
تكافؤ الفرص، فأقام تفرقة في مجال تقييم الكفاءة 

بأحكامه � فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية � لنظام 
تقييم الكفاءة، وهو نظام يقوم في األساس على 
قياس اداء املوظف بصفة دورية خالل فترة معينة، 
اس����تظهارا لكفاءته واجتهاده واجنازاته، ومدى 
التزامه بواجبات وظيفته واضطالعه بأعبائها، وما 
عسى ان يتكشف من نواحي القصور في عمله، 
وفق عناصر يجرى تقريرها تبعا الصطالحات 
معينة تتضمن تبيانا دقيقا لها، يتم ادراجها في 
التقرير املعد لتقدير الكف����اءة، بحيث يتم على 
اساس����ها تقدير الدرجة التي يستحقها املوظف 
عن كل عنصر منها، بلوغا الى حتديد مس����توى 
ادائه عن عمله خالل تلك الفترة، باعتبار ان اداء 
العمل هو املعيارالذي يؤخذ به لتقييم الكفاءة، 
وإيجاد التعادل بني املوظفني والتحقق من مدى 
توفر عناصر الكفاءة في حقهم، وإجراء التقدير 
املتوازن لعوامل اجل����دارة وعناصر التمايز في 
شأنهم، ليكون ذلك مدخال للمفاضلة بينهم عند 
الترقية الى ما يعلوها من وظائف، وفض التزاحم 
فيما بينهم عليها عند النظر في شغلها باالختيار، 
حتى ال يلي شؤونها إال من هم قادرون حقا على 
تصريفها، وفقا لترتيبهم بحسب اجلدارة التي 
بلغها كل منهم م����ن ذي قبل، محددا هذا النظام 
اإلج����راءات التي تتبع في تقييم الكفاءة ووضع 
التقرير وتقدميه واعتماده وفق مراحل متعددة 
حتى يستكمل شكله القانوني الصحيح، مستهدفا 
من تطلب مرور التقرير بكل مراحله، التخفيف 
من وطأة التحيز والتحك����م، والبعد عن نوازع 
الهوى والغرض، حتى يضمن املوظف عدم غمط 
حقه، ونيل حظه في الترقية عند حلول موعدها، 
واحلكمة في ذلك ظاهرة، فتوقيع الرئيس املباشر 
على تقرير الكفاءة يتيح له الفرصة إلبداء رأيه 
بحرية، وعرضه على من يعلوه في املس����ؤولية 
واجب، ألنه الرئيس املسؤول عن العمل لكي يشعر 
الرئيس املباش����ر بأن هن����اك رقابة على أعماله، 
فيضط����ر الى مراعاة الدق����ة والنزاهة، والتجرد 
وان يح����رص على تقري����ر احلقيقة فيما يكتب، 
كما ان عرض تقرير املوظف على جلنة ش����ؤون 
املوظفني العتماده إج����راء جوهريا، فهي بحكم 
تشكيلها ووسائلها أوفر إحاطة بشؤون املوظفني 
وأكثر خبرة، وأدق وزنا وحكما، وال غرو في ان 
املراحل التي مير بها التقرير متثل في حد ذاتها 
ضمانات ال غنى عن لزوم أعمالها واتباعها حتى 
يأخذ كل ذي حق حقه، ويطمئن كل موظف على 
مستقبله الوظيفي ومصيره، حتقيقا للعدالة التي 
ال تستقيم موجباتها إال بتوفير هذه الضمانات له 
حتى تتحقق لنظام تقييم الكفاءة أهدافه ومراميه، 
فيرتفع مستوى األداء في العمل، وتنمو الكفاءات، 

وذلك فيما تضمنه من رفض هذا الدفع، وباحالة 
الن����زاع الى احملكمة الدس����تورية بكامل هيئتها 
للفصل فيه، وحددت جلس����ة لنظره، وقد جرى 
قيد الدعوى في سجل احملكمة الدستورية برقم 
6 لسنة 2010 دس����توري، ومت اخطار اخلصوم 

باجللسة احملددة لنظرها.

المحكمة

بع����د االطالع على االوراق وس����ماع املرافعة 
وبعد املداولة.

حيث ان ادارة الفتوى والتشريع دفعت بعدم 
قبول الدعوى النتفاء املصلحة الشخصية املباشرة، 
وذلك على س����ند من القول ب����أن املصلحة التي 
اشار اليها حكم االحالة الصادر من جلنة فحص 
الطع����ون هي املصلحة في الطع����ن على احلكم 
الصادر من محكمة املوضوع بعدم اجلدية، وليست 
املصلحة املرتبطة مبدى كون النص املطعون بعدم 
دستوريته الزما للفصل في النزاع املوضوعي، وهو 

شرط ال غنى عنه لقبول الدعوى الدستورية.
وحيث ان هذا الدفع مردود، ذلك ان املناط في 
تقرير جدية الدفع بعدم الدستورية � على نحو 
م����ا جرى به قضاء هذه احملكم����ة � هو باجتماع 
امرين الزمني اولهما: ان يكون الفصل في املسألة 
الدستورية الزما للفصل في النزاع املوضوعي، 
وثانيهما: ان تقوم ش����بهة ظاهرة على مخالفة 

النص املطعون فيه للدستور.
ملا كان ذلك، وكانت جلنة فحص الطعون قد 
سبق لها ان قضت بجدية الدفع بعدم الدستورية، 
وبالغاء احلكم املطعون فيه وذلك فيما تضمنه من 
رفض هذا الدفع، منطويا حكمها في هذا الشأن على 
قضاء ضمني بلزوم الفصل في املسألة الدستورية 
للفصل في النزاع املوضوعي، فضال عن ان احلكم 
قد اشار مبدوناته الى انه وان كان النص املطعون 
فيه والذي يحكم واقعة النزاع املوضوعي قد جرى 
تعديله حيث استبدل بنص املادة 14 بكاملها نص 

بني املوظفني املخاطبني بأحكامه الذين يستظلهم 
مركز قانوني واحد، تناهض مبضمونها األسس 
املوضوعية التي ينبغ����ي ان ميارس العمل في 
نطاقها، وتناق����ض بآثارها ضرورات أداء العمل 
وموجبات����ه وتنفصل عن متطلبات ممارس����ته 
باملخالفة للمواد )7( و)8( و)29( من الدستور.

وحي����ث ان هذا النعي � في جملته � س����ديد، 
ذلك انه م����ن املقرر � وعلى ما ج����رى به قضاء 
هذه احملكمة � ان الدس����تور الكويتي قد حرص 
على تأكيد مبدأ املس����اواة في عدد من نصوصه 
باعتب����اره ركيزة أساس����ية للحقوق واحلريات 
جميع����ا، ودعامة من دعام����ات املجتمع وميزانا 
للعدل واإلنصاف، فنص عليه صراحة في املادة 
)29( منه التي قضت بأن »الناس سواس����ية في 
الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون 
في احلق����وق والواجبات العامة، ال متييز بينهم 
في ذلك بس����بب اجلنس أو األصول أو الدين«، 
وهو النص املتمم لنص املادة )7( من الدستور 
الذي يقضي بأن »العدل واحلرية واملساواة من 
دعامات املجتمع«، ولنص املادة )8( الذي يقضي 
بأن »تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل األمن 
والطمأنين����ة وتكافؤ الف����رص للمواطنني«، داال 
الدس����تور على انه قصد بذلك ان يحيا املواطن 
في الدولة حياة ملؤها األمن والطمأنينة، وينعم 
فيها مع باقي املواطنني باملس����اواة في احلقوق 
والواجبات، في اطار رواب����ط قائمة على عدالة 
اجتماعية شاملة، قوامها تكافؤ الفرص امام اجلميع. 
ومن املسلم به ان املس����اواة تعني في جوهرها 
التس����وية في املعاملة ب����ني املتماثلني وضعا او 
مركزا، واملغايرة في املعاملة بني املختلفني وضعا 
او مركزا، واملقصود مببدأ املساواة لدى القانون 
هو ان يكون اجلميع امام القانون سواء، ال تفرقة 
بينه����م او متييز فاحلقوق التي مينحها القانون 
وينعم بها الناس يستظلون بها وفق قواعد موحدة 
وحتظى م����ن القانون بحماي����ة واحدة وبدرجة 
متساوية، والواجبات التي يفرضها القانون على 
الناس يخضع لها اجلميع على السواء دون تفرقة 
بينهم، كما ان املساواة في مجال الوظيفة العامة 
تعني ان يتساوى اجلميع فيما يتعلق بشروط 
اخلدمة فيه����ا واوضاعها، وفقا ملقاييس موحدة 
لدى توافرها، وان يعامل املوظفون ذات املعاملة 
من حيث احلق����وق والواجبات املقررة للوظيفة 
وفق قواعد موحدة. ملا كان ذلك، وكان البني من 
استعراض احكام املرسوم بنظام اخلدمة املدنية 
الصادر مبوجب التفويض التشريعي إعماال لنص 
املادة )1( من قانون اخلدمة املدنية رقم )15( لسنة 
1979، ان هذا املرسوم قد أخضع املوظفني املخاطبني 

ويعود ذلك على املصلحة العامة بالفائدة.
ومتى كان ذلك، وكان احلاصل ان النص املطعون 
فيه قد أوجب على الرئيس املباشر تقييم كفاءة 
املوظفني � الذين يرأس����هم � م����رة على األقل في 
السنة، وان يقدم تقريرا عن املوظف الذي يرى 
فيه انه ممتاز او ضعيف، وان يضمن هذا التقرير 
األسباب التي خلص فيها الى تقدير كفاءة املوظف 
سواء باالمتياز او الضعف، ثم يعرضه على من 
يعلوه في املس����ؤولية ليقوم بدوره بإبداء رأيه 
ومالحظاته وإرساله الى وحدة شؤون املوظفني 
خالل أجل محدد من عرضه عليه، ثم اعتبر هذا 
النص املوظف الذي لم يقدم رئيسه املباشر تقريرا 
عنه انه قد حصل عل����ى تقدير )جيد(، دون ان 
يوجب على الرئيس املباشر ذكر أسبابه، تاركا 
ل����ه تقرير هذا األمر دون قي����د او ضابط ليكون 
ذل����ك راجعا ملطلق تقديره بغير معقب عليه في 
ذلك، على الرغم من كون املوظف على رأس عمله 
ولم يقم به مانع قانوني يحول بينه وبني وضع 
تقرير عن����ه، وإذ قصر احلكم الوارد بهذا النص 
االلتزام بتقدمي تقرير الكفاءة عن املوظف الذي 
يرى رئيس����ه املباشر انه ممتاز او ضعيف دون 
املوظف احلاصل على غير هاتني املرتبتني، والذي 
كان يتحتم ان متت����د مظلة هذا احلكم إليه، فإن 
النص يك����ون بذلك قد جعل طائفة من املوظفني 
يس����تظلون بالضمانات التي وفرها لهم أحكام 
املرس����وم في هذا الش����أن، وجعل طائفة اخرى 
منهم يتجردون من الضمانات املقررة للموظفني 
األولني، حال انه����م جميعا يظلهم مركز قانوني 
واح����د، ومن ثم فإن الن����ص يكون بذلك قد أخل 
مببدأ املساواة، النطوائه على متييز غير مبرر، 
فضال عن إخالله مببدأ تكافؤ الفرص باملخالفة 

للمواد 7 و8 و29 من الدستور.

فلهذه األسباب

حكمت احملكمة: أوال: بعدم دستورية ما تضمنته 
املادة 14 من املرسوم بنظام اخلدمة املدنية الصادر 
في 1979/4/4 قبل تعديلها مبوجب املرسوم رقم 
235 لسنة 2005 من قصر االلتزام بتقدمي تقرير 
الكفاءة عن املوظف الذي يرى الرئيس املباش����ر 
له بأنه ممتاز او ضعيف دون املوظف احلاصل 

على غير هاتني املرتبتني.
ثانيا: بس����قوط الفترة الثانية من ذات املادة 
التي يجري نصها على انه )ويعتبر جيدا من لم 
يقدم عنه تقرير وفقا للفقرة السابقة(، الرتباطها 

ارتباط لزوم ال انفصام فيه.

الخرافي: القرار يعكس سالمة موقف الوزير ونظافة ثوبه ويده وهذا ثالث بالغ يقدم ضد الخالد وينتهي بالحفظ وأتمنى أن تتوقف الحمالت الشخصية ضده

بعد االطالع على األوراق ومتام املداولة: 
وحيث ان الوقائع تتحصل – حسبما يبني 
من األوراق – في انه بتاريخ 2010/2/16 احال 
السيد املستشار النائب العام الى هذه اللجنة 
البالغ املقدم اليه من محمد عبدالرحمن خالد 
املطي���ري رئيس التحقيق ب���االدارة العامة 
للتحقيقات ضد وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد الصباح فيما اسند اليه من وقائع أوالها 
هي انه اصدر ق���رارا بنقل مكاتب التحقيق 
التابعة لالدارة العام���ة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية من املباني املستقلة املخصصة لها 
الى املخافر كسابق عهدها على الرغم من ان 
هذا األمر سبق بحثه ودراسته في عهد وزراء 
سابقني واستقر األمر على تخصيص مبان 
مستقلة لالدارة العامة للتحقيقات وتنفيذا 
لذلك مت اس���تئجار املباني الالزمة وتأهيلها 
وتأثيثها مبعرفة الوزارة وتكلفت هذه الدراسة 
وتل���ك التجهيزات مئات اآلالف من الدنانير 
اال ان الوزير املبلغ ضده وبشكل فردي دون 
الرجوع الى ذوي االختصاص اعاد األمر الى 
سابق عهده ما يعد من قبيل اهدار املال العام 
املترتب على اخلطأ اجلسيم املؤثم باملادة 14 
من قانون حماية املال العام رقم 1 لسنة 1993 
وثانيتها: انه اصدر اوامره الى مدير االدارة 
العامة للتحقيقات بعدم قيد البالغات املقدمة 
من بعض احملققني ضد الفريق احمد الرجيب 
وكيل وزارة الداخلية لتدخله في ش���ؤون 
عملهم وهو األمر املؤثم باملادة 146 من قانون 
اجلزاء الكويتي، وثالثتها: انه ساء استعمال 
سلطته الوظيفية واستعمالها ملجرد االضرار 
باعضاء الهيئة العامة للتحقيقات وهو األمر 
املؤثم باملادة 120 من قانون اجلزاء وذلك بانه 
قام بتعطي���ل احلصانة القضائية املمنوحة 
العض���اء االدارة املنصوص عليها في املادة 

خصوص نقل مكات���ب احملققني من املباني 
املوح���دة الى املخافر، بداللة عدم تس���جيل 
اجلهات الرقابية عل���ى املال العام واخصها 
ديوان احملاس���بة الذي تشمل رقابته بوجه 
خاص � حس���بما تنص عليه املادة 2/6 من 
القانون رقم 30 لس���نة 1964 بانشاء ديوان 
احملاسبة � حساب الوزارات واملصالح واالدارات 
احلكومية وسائر فروعها وهي رقابة مسبقة 
والحقة وفقا لنص املادة الس���ابعة من ذات 
القانون، وعليه يكون مسلك الوزير باالستناد 
الى عدم تسجيل الديوان الي مخالفة في هذا 
الش���أن بريئا من ادعاء التسبب بخطئه في 
اهدار املال العام. وملا كان ذلك وكان الثابت 
مم���ا تقدم طهارة مس���لك الوزير من اخلطأ 
فضال عن انعدام الضرر فوق كل ذلك وقبله 
استهدافه الصالح العام غاية ومقصدا، فإنه 
وبالترتيب على ذلك ينتفي جرم االضرار غير 
العمدي باملال العام املنس���وب زعما للوزير 
املبلغ ضده بتماحي اركانه، وانتفاء اجلرمية 
املؤثمة باملادة 146 من قانون اجلزاء فإن االدارة 
العامة للتحقيقات جهة لها استقالليتها فال 
تخضع في اداء عملها الفني لوزير الداخلية، 
ومن املقرر انه ليس على املرؤوس ان يطيع 
االمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم 
ان القانون يعاق���ب عليه، وانتفاء اجلرمية 
املؤثمة باملادة 120 من قانون اجلزاء والتي 
تنص على معاقبة املوظف العام اذا استعمل 
سلطة وظيفته ملجرد االضرار بأحد االفراد، 
وفي بيان ذلك فإنه بشأن الزعم بتعطيل الوزير 
املبلغ ض���ده احلصانة القضائية للمحققني 
فإنه طاملا امكن قانونا رفع الدعاوى اجلزائية 
ضد اعضاء االدارة العامة للتحقيقات ومثل 
ذلك مقاضاتهم امام محاكم املرور بالنسبة 
للمخالفات التي ال تنقضي بالصلح او التي 

ومواعيد ترقياتهم واحالة من يستحق منهم 
الى التقاعد وفقا للشروط والضوابط املقررة 
قانونا في هذا الش���أن، كما ان هذه االعمال 
والتصرفات والقرارات التي نسبها املبلغ الى 
الوزير املعني بالبالغ ال تتوافر مبجردها اركان 
اجلرائم التي وردت بالبالغ ذلك ان جرمية 
التسبب خطأ في احلاق ضرر جسيم بأموال 
او مصالح اجلهة التي يعمل بها املوظف العام 
املؤثمة باملادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 
بشأن حماية االموال العامة تتطلب لقيامها 
توافر الشرط املفترض وهو صفة املوظف العام 
ونوع املصالح التي يصيبها الضرر املترتب 
على اجلرمية والركنان املادي واملعنوي ويجب 
لتوافر هذين الركنني حتقق اخلطأ غير العمدي 
بحصول إهمال في أداء الوظيفة او االخالل 
بواجباتها او اس���اءة استعمال السلطة وان 
يترتب عل���ى ذلك اخلطأ غير العمدي ضرر 
جسيم بأموال او مصالح اجلهة التي يعمل 
بها او يتص���ل بها بحكم وظيفته او بأموال 
الغير او مصاحله املعهود بها الى تلك اجلهة 
وهو ما خلت االوراق م���ن قيام دليل عليه 
حيث ال يسوغ في صحيح النظر ان يعتبر 
القرار االداري الصادر م���ن وزير الداخلية 
املبلغ ضده بنقل مقار عمل احملققني التابعني 
اليه اداريا من املبنى الذي كان معدا لهم الى 
املخافر لالعتبارات السائغة التي ساقها في 
مذكرتي دفاعه على نحو ما سلف بيانه جرمية 
االضرار باملال العام، ذلك ان املبنى املشار اليه 
عل���ى نحو ما هو ثابت من البالغ ومذكرتي 
دفاع الوزير عبارة عن مكان مؤجر ومازال 
مشغوال ومستغال من قبل االدارات التابعة 
العامة للتحقيقات  االدارة  للوزارة ومنه���ا 
ذاتها، وكذلك عدم توافر اركان جرمية اساءة 
استعمال السلطة لالضرار بالغير ملجرد ان 
وزير الداخلية كلف اجلهات املعنية بتحصيل 
الغرامات املرورية من اعضاء ادارة التحقيقات 
او تأخر في ترقياتهم او أحال عددا منهم الى 
التقاعد ذلك ان هذه التصرفات جميعها تدخل 
في االختصاص الوظيفي للوزير فضال عن 
احلصانة املمنوحة ألعضاء ادارة التحقيقات 
تقتصر طبقا للمادة 14 من القانون رقم 53 
لسنة 2001 على اجراءات التحقيق والقبض 
وتنحسر عن رفع الدعوى اجلزائية مبا في 
ذلك جرائم املرور التي يتضرر منها املبلغ، 
كما ان املقرر ان الترقيات في الوظائف العامة 
حتى مع استيفاء شروطها هي من املالءمات 
التي تستقل جهة االدارة في وزنها وتترخص 
في تقريرها وحتديد مواعيدها حسبما تراه 
متفقا م���ع الصالح العام ومحققا ملا تتغياه 
من كفالة حسن س���ير املرفق العام، كما ان 
قيام اجلرمية املش���ار اليها واملؤثمة باملادة 
120 من قانون اجلزاء تتطلب ان يتوافر لها 
ركن مادي يتمثل في استعمال املوظف العام 
سلطته الوظيفية لالضرار بأحد االفراد متنكبا 

من القانون رقم 53 لس���نة 2001 بأن اصدر 
تعليماته بتحصيل غرامات املخالفات املرورية 
من اعضاء االدارة العامة للتحقيقات وذلك 
على خالف املتبع مع اعضاء النيابة العامة 
وما كان ساريا عليهم من قبل، كما انه اصدر 
اوامره بوقف الترقيات املس���تحقة العضاء 
االدارة الس���الفة رغم رصد االعتماداتاملالية 
والدرجات الوظيفية الالزمة لتلك الترقيات 
دون باقي موظفي الوزارة ودون إبداء اي اسباب 
منطقية ومعقولة لذلك، ورابعها: ان الوزير 
التمييز السلبي واالضطهاد  ارتكب جرمية 
ضد اعضاء االدارة العامة للتحقيقات وذلك 
باملخالفة للمادة الثاني���ة من العهد الدولي 
للحقوق املدني���ة واالجتماعية الصادر من 
االمم املتحدة سنة 1966 والذي انضمت إليه 
الكويت،، واملادة اخلامسة من االعالن العاملي 
حلقوق االنس���ان واملواطن والصادر سنة 
1948 وال���ذي انضمت إلي���ه الكويت وما مت 
االتفاق عليه في مؤمتر حماية اجهزة التحقيق 
القضائ���ي واجلنائي في هاڤانا س���نة 1990 
م���ن األمم املتحدة حيث قام بتوجيه اوامره 
لتعطيل احكام احلصانة القضائية ألعضاء 
االدارة على نحو ما س���لف بيانه واصداره 
جلملة من قرارات االحالة الى التقاعد لعدد 
من اعضاء ادارة التحقيقات بشكل عشوائي 
وغير مدروس باملخالفة ألحكام القانون رقم 
53 لس���نة 2001 بعدم قابلية احملقق للعزل 
اال وف���ق اجراءات تأديبية معينة فضال عن 
قيامه بوقف الترقيات املستحقة لهم متنكبا 

كله املصلحة العامة الى غيرها.
وحيث ان وكيل املبلغ ضده احملامي لؤي 
جاسم اخلرافي قدم مذكرة تكميلية طلب في 
ختامها حفظ البالغ لعدم جديته على اسباب 
حاصلها عدم توافر ركني اخلطأ والضرر في 

مؤمن المصري
قررت جلنة التحقيق اخلاصة مبحاكمة الوزراء برئاسة املستشار صالح احلمادي وعضوية 
املستش��ارين مش��عل اجلريوي وعلي بوقماز حفظ البالغ املقدم م��ن رئيس حتقيق بوزارة 
الداخلي��ة ضد وزير الداخلية الش��يخ جابر اخلالد والذي ينس��ب إليه تهم��ة إهدار املال العام، 
وقد نظرت اللجنة هذا البالغ احملال إليها من النائب العام واطلعت على الشكوى ومستنداتها، 
واس��تمعت إلى دفاع الوزير اخلالد وقررت حفظ الش��كوى جللسة أمس للنطق باحلكم. وقد 
أشاد دفاع الوزير اخلالد احملامي لؤي جاسم اخلرافي بقرار اللجنة وبالقضاء الكويتي الشامخ 
معتب��را إياه احلصن احلصني واملالذ اآلمن الذي نثق به جميعا، معبرا عن س��عادته بحصول 
موكل��ه على ثقة القضاء الكويتي وجلنة محاكمة الوزراء التي نظرت ثالثة بالغات متتالية ضد 
موكل��ه وزي��ر الداخلية والتي انته��ت جميعها باحلفظ. مضيفا أن هذا يعكس س��المة موقف 
الوزير ونظافة ثوبه ويده وقراراته من أي أخطاء أو جتاوزات سطرتها قرارات اللجنة املشكلة 
م��ن ثالثة مستش��ارين من وكالء محكمة االس��تئناف. ونحمد اهلل عز وجل عل��ى أننا بدولة 
مؤسسات ودس��تور وقانون لدرجة أن نرى وزير الداخلية يحاكم مرتني سياسيا ويحوز ثقة 
البرمل��ان، ثم يحاكم ثالث م��رات أمام القضاء ويحوز ثقته. ومتنى احملامي اخلرافي أن تتوقف 
احلم��الت الش��خصية ضد موكله وزير الداخلية وأن يطوى ه��ذا امللف وأن حتترم آراء وثقة 

البرملان وأحكام القضاء. وفيما يلي حيثيات قرار اللجنة:

ال يجوز التصالح بشأنها فإنه من باب اولى 
يجوز مطالبتهم بتسديد غرامات هذه املخالفات 
باعتباره اقل درجة من رفع الدعوى اجلزائية 
املجردين فيها من احلصانة، وفي خصوص 
ارجاء ترقيات اعضاء االدارة العامة للتحقيقات 
مؤخرا امنا يرجع لسبب ال دخل للوزير املبلغ 
ضده فيه وهو بسبب توصية اللجنة املشكلة 
لفحص وحتديد اخللل في االداء باالدارة العامة 
للتحقيقات واما بالنسبة لقرار االحالة للتقاعد 
فإن الطعن عليه امام قاضيه االصيل بعيدا 
عن نطاق القاضي اجلنائي، وبالنسبة ملا اثاره 
املبلغ من مخالفة الوزير املبلغ ضده العهود 
واملواثيق الدولية فإن ذلك يخرج من دائرة 
التجرمي والعقاب وليس من بني النصوص 

اجلزائية جرمية التمييز السلبي.
مل���ا كان ذلك وكان م���ن املقرر ان تنظيم 
مرفق األمن ورس���م سياس���ته واالضطالع 
مبهامه ومسؤوليته ووضع ضوابط العمل 
به للوصول إلى الغاية املنش���ودة منه هو 
صلب اختصاص وزير الداخلية باعتباره رأس 
السلطة في وزارته واملسؤول عنها واملنوط به 
تسيير شؤونها مبا في ذلك تنقالت العاملني 
فيه���ا وترقياتهم وحتديد مقام عملهم وكان 
البني من االوراق � على نحو ما سلف بيانه 
� ان الوقائع الت���ي تضمنها البالغ جميعها 
� وعلى فرض صحته���ا � عدا ما تعلق منها 
باالتهام الثان���ي � تتعلق بالنواحي االدارية 
والتنظيمية البحتة املتعلقة بتسيير مرفق 
االمن وجميعها من املسائل االدارية احملضة 
التي تنظم ضوابط وقواعد العمل بهذا املرفق 
والتي تدخل في نطاق االختصاص الوظيفي 
والصالحيات املنوطة بوزير الداخلية مبا في 
ذلك قواعد نقل العاملني بالوزارة واالدارات 
التابعة له���ا وحتديد مقار عملهم وضوابط 

املصلحة العامة التي يجب ان يتغياها وركن 
معنوي يتمثل في قصد خاص مناطه اجتاه 
ارادة املوظف إلحداث ضرر مبصلحة مادية او 
اعتبارية ألحد األشخاص، وهذا القصد اخلاص 
بحسبانه انحرافا من املوظف في استعمال 
الس���لطة ال يفترض بل يتعني اقامة الدليل 
علي���ه، وهو ما خلت منه األوراق على نحو 
ما س���لف بيانه ومن ثم تنهار هذه اجلرمية 
برمتها لتداعي أركانها، اما عن اجلرمية التي 
تضمنه���ا البند الثاني من البالغ وهي حمل 
موظف ذي اختصاص قضائي على االمتناع 
في اتخاذ اجراءات يوجبه���ا عليه القانون 
بزعم ان الوزير املبلغ ضده اصدر تعليماته 
الى مدير االدارة العام���ة للتحقيقات بعدم 
قيد البالغات التي يقدمها اعضاء هذه االدارة 
ضد وكي���ل وزارة الداخلية فإن هذا االتهام 
جاء مجرد قول مرسل وقد نفاه الوزير في 
مذكرتي دفاعه ولم يق���ل به اي من اعضاء 
ادارة التحقيقات س���وى املبلغ وكان األولى 
بالتبليغ عن هذا األمر لو كان صحيحا مدير 
عام االدارة الذي زعم املبلغ صدور التكليف 
من الوزير اليه، اما ع���ن اجلرمية األخيرة 
التي وردت في البالغ وهي جرمية التمييز 
السلبي واالضطهاد ضد اعضاء االدارة العامة 
للتحقيقات وذلك باملخالفة لنصوص املعاهدات 
الدولي���ة واملواثيق الواردة بالبالغ فمردود 
عليها بأن املقرر ان اجلرمية اجلزائية مصدرها 
الوحيد هو النص اجلزائي فال يجوز مساءلة 
شخص عن جرمية ما لم تكن منصوصا عليها 
في قانون اجلزاء او القوانني املكملة له، وذلك 
اعماال ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات فضال 
عن ان املعاهدات الدولية وان كان يتولد عنها 
التزامات فيما بني الدول األعضاء فيها اال انها 
ال تنش���ئ حقوقا او مراكز قانونية مباشرة 
لألفراد ومن ثم تضحي اجلرمية املشار اليها 

قائمة على غير أساس.
وحيث ان الوقائع املتقدم سردها ال تنطوي 
على ثمة جرمي���ة من اجلرائم التي تختص 
بها هذه اللجنة واملنصوص عليها في املادة 
الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1995 ومن 
ثم فإن اللجنة تخلص الى عدم جدية البالغ 

مبا يتعني معه التقرير بحفظه نهائيا.
لذلك

قررت اللجنة:
أوال: حفظ البالغ نهائيا لعدم جديته.

ثانيا: اخط���ار املستش���ار النائب العام 
بنسخة من هذا القرار وموافاته بصورة من 

األوراق.
ثالثا: اخطار ذوي الشأن بهذا القرار.


