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 بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس  5 
مجلس األمة في جمهورية موريشيوس راجوكسور بورياج، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبالده.
  كما استقبل اخلرافي أعضاء «حملة الكويت حرة» حيث قدموا 
له مجموعة من االصدارات مبناســـبة الذكرى العشرين النطالق 

احلملة. 

 يغادر البالد صباح اليوم وفد مجموعة 
الصداقة البرملانية برئاسة النائب د.يوسف 
الزلزلة متوجها الى عاصمة اجلمهورية الكينية 
نيروبي في زيارة رســـمية خالل الفترة من 
١٤ الى ١٦ اجلاري يتبعها بزيارة الى عاصمة 
جمهورية السنغال داكار خالل الفترة من ١٧ 

الى ٢٠ من الشهر اجلاري.

  ويضم الوفد اضافة الى الزلزلة نائب رئيس 
املجموعة النائب د.محمد احلويلة وكال من 
األعضاء سالم النمالن وفالح الصواغ ومبارك 
الوعالن ويرافقهم من الشعبة البرملانية ملجلس 
األمة رئيس قسم تنمية العالقات البرملانية 
ذياب الديحاني ومن ادارة اجللسات باملجلس 

سلمان العتيبي. 

 الخرافي يهنئ نظيره في موريشيوس بالعيد الوطني
  واستقبل أعضاء «حملة الكويت حرة»

 مجموعة الصداقة البرلمانية الثالثة تغادر إلى كينيا والسنغال اليوم

 السلطان: خلو النظام القانوني والقضائي من جهاز النيابة اإلدارية 
والمحاكم التأديبية ساهم في شيوع المحسوبية وانعدام الشفافية 

 اقترح قانوناً ينظم أعماله يتكون من ٢٨ مادة وثالثة أبواب 

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها 
أو بناء على طلب النيابة اإلدارية 
التصدي لوقائع لم ترد في قرار 
اإلحالة وبشرط أن متنح املوظف 
أجال مناسبا للرد، وللمحكمة ان 
تدخل موظفني من غير من قدموا 
للمحاكمـــة أمامها متى ما قامت 
أســـباب جدية بوقوع مخالفة 

منهم.
  هــ  إذا رأت احملكمة ان الواقعة 
التي وردت بأمر اإلحالة أو غيرها 
من الوقائع التي تضمنها التحقيق 
تكون جرمية جنائية أحالتها الى 
العامـــة للتصرف فيها  النيابة 
وفصلت في الدعوى التأديبية، 
ومع ذلك إذا كان احلكم في الدعوى 
التأديبيـــة يتوقف على نتيجة 
الفصل في الدعوى اجلنائية وجب 
وقف األولى حتى يتم الفصل في 
الثانية، وال مينع وقف الدعوى من 
استمرار وقف العمل وعلى النيابة 
اإلدارية تعجيـــل نظر الدعوى 

مبجرد زوال سبب الوقف.
  ويجوز للمحكمة إعادة أوراق 
القضيـــة الى النيابـــة اإلدارية 
الستكمال التحقيق متى ما رأت 
ان التحقيق ليـــس كافيا لنظر 

النزاع.
  الباب الثالث

  المجلس األعلى للقضاء التأديبي

  مادة ٢١:  يكون للقضاء التأديبي 
مجلس أعلى يتبع إشرافيا وزير 

العدل ويتكون من:
  ١ ـ رئيـــس املجلـــس األعلى 

للقضاء رئيسا.
  ٢ـ  رئيس الفتوى والتشريع 

نائبا.
  ٣ ـ رئيس ديوان احملاســـبة 

عضوا.
  ٤ ـ رئيس ديـــوان املوظفني 

عضوا.
  ٥ ـ رئيـــس النيابة اإلدارية 

عضوا.
  ٦ ـ وكيل مـــن إدارة الفتوى 

والتشريع عضوا.
  ٧ – وكيل استئناف من القضاء 

عضوا
  (خبرة ١٠ سنوات في القضاء 

االداري)
  ٨ ـ استاذ مساعد في القانون 

العام عضوا.
  ٩ـ  وكيل وزارة مساعد بديوان 

اخلدمة املدنية عضوا.
  فإذا اعتذر الرئيس او منعه 
مانع، يرأس نائب الرئيس ويحل 
محله وإذا لم يحضر النائب ينعقد 
املجلس برئاســـة رئيس ديوان 

احملاسبة.
  مادة ٢٢: يجتمع املجلس بدعوة 
من رئيسه ويجب أن تكون الدعوة 
موجهة لألعضاء مصحوبة بجدول 
األعمال وال يكون انعقاده صحيحا 
إال بحضور ثلثي اعضائه على 
األقل وتكون جميع مداوالته سرية 
وتصدر القرارات بأغلبية االصوات 
وعند تساوي االصوات يرجح 

اجلانب الذي فيه الرئيس.
  مادة ٢٣: يختص املجلس األعلى 

للقضاء التأديبي باآلتي:
  ١ـ  باختيار القضاة التأديبيني 
بناء على طلب من وزير العدل 
ويكـــون اختيارهـــم من قضاة 
القضاء االداري واعضاء الفتوى 

والتشـــريع وموظفـــي ديوان 
احملاسبة واخلدمة املدنية وفقا 
الحكام املـــواد (١١، ١٨) من هذا 
القانون بطريقة التكليف أو الندب 

باإلضافة الى اعمالهم.
  ٢ـ  إقـــرار الئحة علم احملاكم 
التأديبية وتوزيع دوائرها وحتديد 
الهيئـــة اإلدارية  مقرها ونظام 

التابعة لها وسكرتاريتها.
ـ إقرار مشـــروع ميزانية   ٣  
املجلس ومكافأة القضاة ورواتب 
الهيئة اإلدارية والســـكرتارية 

للمحاكم التأديبية.
إعداد مشـــروع قانون  ـ   ٤  
متكامل إلنشاء مجلس الدولة 
املنصوص بالدستور باملادة ١٧١ 
في مدة أقصاها خمس سنوات 
قابلة للتمديـــد ووضع األطر 
العامة والتمهيديـــة للدخول  
مبرحلة إنشـــاء قضاء الدولة 
وكيفية وآلية إنشائه من خالل 
االعداد لدمـــج القضاء االداري 
والفتوى والتشريع والنيابة 
االداريـــة والقضـــاء التأديبي 
املرتبطـــة  وســـائر احملاكـــم 
(الطعون االنتخابية، احملكمة 
الرياضية..الـــخ) حتت مظلة 

مجلس الدولة القادم.

  الباب الرابع: أحكام عامة

  مادة ٢٤: تطبق جميع االحكام 
العامة لقانون تنظيم القضاء رقم 
٢٣ لسنة ١٩٩٠ على اعضاء النيابة 
االدارية والقضاء التأديبي فيما لم 
يرد به نص في هذا القانون وعلى 
وجه اخلصوص (واجبات القضاة 
ـ التأديب ـ التفتيش القضائي ـ 

اإلجازات وأحكام القسم) ويضع 
املجلس األعلـــى وجهاز النيابة 
اإلدارية وبالتعـــاون مع وزير 
العدل لوائح تنفيذ تلك األحكام 
القانونية اخلاصة بأعضاء النيابة 

اإلدارية والقضاة التأديبيني.
  مادة ٢٥: استثناء من القواعد 
العامة يتولى القضاة التأديبيون 
مهامهم بطريقة االختيار والتكليف 
ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
ويصدر بتعيينهم مرسوم ويؤدي 
املستشارون القســـم أمام أمير 
البالد بحضور وزير العدل، اما 
القضـــاة ما دون ذلـــك فيؤدون 

القسم امام وزير العدل.
  مـادة ٢٦: تطبق جميع احكام 
قانون املرافعات رقم ٣٨ لســـنة 
التأديبي مبا  القضاء  امام   ١٩٨٠
فيها قواعد اجللســـات وإصدار 
األحـــكام واملواعيد ورد القضاة 
وسائر القواعد العامة فيما لم يرد 
به نص خاص في هذا القانون.

  مـادة ٢٧: تطبق على النيابة 
االدارية جميع احكام املرســـوم 
بقانون رقم ١٤ لســـنة ١٩٧٧ في 
القضاة  شأن درجات ومرتبات 
وأعضـــاء النيابة العامة وإدارة 
الفتـــوى والتشـــريع، ويصدر 
مرســـوم بجدول الدرجات وفقا 
جلدول درجـــات اعضاء النيابة 
العامة وبالتسكني الوظيفي ملن 

مت اختياره.
  مـادة ٢٨:  تخصص لشـــؤون 
النيابة االدارية والقضاء التأديبي 
واجلهات املعاونة لهما اعتمادات 
مالية الزمة وتدرج ضمن ميزانية 

وزارة العدل. 

 قدم النائب خالد الســـلطان 
اقتراحا بقانون بشـــأن النيابة 
التأديبية مع  اإلدارية واحملاكم 
إعطائه صفة االستعجال وجاء 

في قانون السلطان ما يلي: 
  مسودة قانون النيابة اإلدارية 

واحملاكم التأديبية
  نظرا ملا ثبت يقينا من خلو 
القانوني والقضائي في  النظام 
الكويت من اي معاجلة قضائية 
لتحريك املساءلة اإلدارية الشاملة 
وإيقـــاع اجلزاء ضـــد مرتكبي 
اإلدارية واملالية في  التجاوزات 
األجهزة اإلدارية التابعة للسلطة 
التنفيذية، فإن إنشاء جهاز النيابة 
اإلدارية يعتبر بحق طوق النجاة 
والسبيل الوحيد ملالحقة مرتكبي 
التجاوزات املالية واإلدارية دون 
املفقودة  اجلنائية وهي احللقة 
القانوني والقضائي  النظام  في 

في الكويت.
  وجدير بالذكر ان خلو النظام 
القانوني والقضائي الكويتي من 
النيابة اإلدارية واحملاكم  جهاز 
بشـــيوع  التأديبيـــة ســـاهم 
احملسوبية وانعدام الشفافية ما 
أدى الى انتشار الشعور باليأس 
واإلحباط والظلم وانعدام العدالة 
بني افـــراد املجتمع واألدهى من 
ذلك هو افالت اغلب املسؤولني 
بالدولـــة املتجاوزين من ايقاع 
العقوبـــات التأديبية في حقهم 
نظرا لعدم وجود جهاز من اجهزة 
العدالة وهو جهاز النيابة االدارية 

واحملاكمة التأديبية.

  الباب األول: النيابة اإلدارية

  مادة ١: تشـــكل هيئة قضائية 
باســـم النيابة اإلدارية وتتكون 
من رئيس وعدد كاف من النواب 
ووكالء النيابة اإلدارية الذين يتم 
القضاة وأعضاء  اختيارهم من 
الفتوى والتشريع ووكالء النيابة 
العامة احلاليني ومن القانونيني 
ذوي اخلبـــرة ممن يرشـــحهم 
رئيس ديوان احملاســـبة خالل 
االربع سنوات على صدور هذا 
القانون ويجب ان يكونوا جميعا 

من الكويتيني بصفة اصلية.
  مادة ٢: اعضاء النيابة اإلدارية 
يتبعـــون رؤســـائهم بترتيب 
درجاتهـــم وهم جميعا يتبعون 
وزير العدل ولرئيس الهيئة حق 
الرقابة واالشـــراف على جميع 
اعضاء النيابة وتكون تبعيتهم 
للوزير فيما عـــدا االختصاص 
املتعلق بأي شـــأن من شـــؤون 
الدعوى اإلدارية من حيث حتريكها 
ومباشرتها وحتقيقها والتصرف 

واالدعاء فيها.
  مادة ٣: يكون للنيابة اإلدارية 
مجلس اعلى يتكون من الرئيس 
ونوابه وأقدم اربعة اعضاء فنيني 
في الهيئة، ويختص هذا املجلس 
بنظر كل ما يتعلق بتعيني اعضاء 
النيابة اإلدارية وترقيتهم ونقلهم 
وإعارتهم وندبهم وكافة شؤونهم، 
على ان يكون نظر ما يتعلق منها 
بالتعيني والترقية بطلب من وزير 
العدل بناء على اقتراح من رئيس 
الهيئة ويؤخذ رأي املجلس في 
التي تنظم  القوانني  مشروعات 

شؤون النيابة اإلدارية.
  مادة ٤: يضـــع املجلس الئحة 
بالقواعد التي يسير عليها العمل 
وترتيب النيابات واختصاصاتها 

ومقر كل منها.
يتم تعيـــني اعضاء    مـادة ٥: 
النيابة اإلداريـــة من الكويتيني 
من رجال القضاء واعضاء الفتوى 
النيابة  والتشـــريع واعضـــاء 
العامـــة والقانونيني من ديوان 

احملاسبة.
  ويشترط في تعيني املبتدئ 

ان يكون:
  ١ـ كويتي اجلنســـية بصفة 

اصلية.
  ٢ـ كامل األهلية غير محكوم 
عليه قضائيا او تأديبيا ألمر مخل 

بالشرف أو األمانة.
  ٣ـ محمود الســـيرة حســـن 

السمعة.
  ٤ـ حاصال على إجازة احلقوق 
او مـــا يعادلهـــا مـــن االجازات 

العليا.

  االختصاصات

  مـادة ٦: مع عدم اإلخالل بحق 
اجلهة اإلدارية في الرقابة وفحص 
الشـــكاوى والتحقيق تختص 

النيابة باآلتي:
  ١ـ إجـــراء الرقابـــة والبحث 
الالزمني للكشف عن املخالفات 

املالية واإلداريـــة والتعاون مع 
ديوان احملاسبة في ذلك.

  ٢ـ فحص الشكاوى التي حتال 
إليها من الرؤساء املختصني أو 
من اي جهة رسمية عن مخالفة 
القانون او االهمال في أداء واجبات 

وظيفية.
  ٣- اجـــراء التحقيـــق فـــي 
املخالفات االدارية واملالية التي 
يكشف عنها اجراء الرقابة وفيما 
يحال اليها من اجلهات االدارية 
املختصة وفيما تتلقاه من شكاوى 
االفـــراد والهيئـــات التي يثبت 
الفحص جديتها ويجب ارسال 
اخطار الى الوزير او الرئيس الذي 
يتبعه املوظف باجراء التحقيق 
قبل البدء فيـــه، وذلك فيما عدا 
احلاالت التي يجري فيها التحقيق 
بناء على طلب الوزارة او الهيئة 

التي يتبعها املوظف.
  ٤- اجـــراء التحقيـــق فـــي 
املخالفات االدارية واملالية التي 
يكتشفها مجلس االمة وديوان 
احملاســـبة واحملالة الى النيابة 

االدارية بقرار االحالة.
  مادة ٧: تتولى النيابة االدارية 
امام  التأديبية  الدعوى  مباشرة 
احملاكم التأديبية، وكذلك الطعن 

في أحكام احملاكم التأديبية.
  مادة ٨: للنيابة االدارية ان تتخذ 
كافة الوســـائل الالزمة لتحري 
املخالفـــات االداريـــة واملاليـــة 
والكشـــف عنها ولها في سبيل 
ذلك االستعانة برجال الشرطة 
واملوظفني الذين يندبون للعمل 
بالنيابة ويحرر محضرا يتضمن 
ما مت اجراؤه والنتيجة التي اسفر 

عنها.
  وال يجـــوز اجـــراء املراقبة 
الفرديـــة اال باذن مـــن النيابة 
االدارية واذا اسفرت املراقبة عن 
امور تستوجب التحقيق احيلت 
االوراق الى قسم التحقيق بجهاز 

النيابة االدارية.

  التحقيق

  مادة ٩: أ – لعضو النيابة االدارية 
عند اجراء التحقيق االطالع على 
ما يراه الزما من االوراق بالوزارات 
وسائر االجهزة احلكومية وله ان 
يستدعي الشهود ويسمع اقوالهم 
بعد حلف اليمني، وتسري على 
الشهود االحكام املقررة بقانون 

االجراءات اجلزائية.
  ب – يجوز للموظف ان يحضر 
بنفسه جميع اجراءات التحقيق 
اال اذا اقتضت مصلحة التحقيق 

ان يجري في غيبته.
  ج – يجوز ملدير النيابة االدارية 
او من يفرضه في حالة التحقيق 
ان يأذن بتفتيش اشخاص ومنازل 
املوظفني املنسوبة اليهم املخالفات 
املالية او االدارية اذا كانت هناك 
مبررات ذات اعتبار تدعو التخاذ 
هذا االجراء، كما يجوز بإذن اجراء 
التفتيـــش الماكن عمـــل الذين 
يجري معهم التحقيق، ويجب ان 
يحرر محضر بحصول التفتيش 

ونتيجته.
  د – للنيابة االدارية طلب وقف 
املوظف عـــن العمل اذا اقتضت 
التحقيق معـــه ذلك  مصلحـــة 
ويكون الوقف بقرار من الوزير 
او الرئيس املختص، فاذا لم يوافق 
وجب عليه ابالغ النيابة االدارية 
مببررات ذلك خالل اسبوع من 
الطلب وال يجـــوز ان تزيد مدة 
الوقف عن ثالثة اشهر اال بقرار 
التأديبية ويترتب  من احملكمة 
على وقف املوظف عن عمل وقف 
صرف راتبه ابتداء من اليوم الذي 
اوقف فيه ما لـــم تقرر احملكمة 

غير ذلك.

  التصرف في التحقيق

  مـادة ١٠: أ – يعـــرض احملقق 
اوراق التحقيق على رؤســـائه 
التكييف  مبذكرة، مبينا فيهـــا 
والرأي فاذا رأت النيابة االدارية 
حفـــظ االوراق او ان املخالفة ال 
تستوجب توقيع جزاء اشد من 
اجلزاءات التي متلكها جهة االدارة 
احالـــت االوراق اليها، ومع ذلك 
فللنيابة االدارية ان حتيل االوراق 
الى احملكمـــة التأديبية اذا رأت 

مبررا لذلك.
  في جميع االحوال تخطر جهة 

االدارة بقرار االحالة.
  وعلى جهـــة االدارة خالل ١٥ 
يوما من ابالغها بنتيجة التحقيق 
ان تصدر قرارا باحلفظ او توقيع 
اجلزاء، فاذا رأت جهة االدارة تقدمي 
املوظف الـــى احملكمة التأديبية 

اعادت االوراق الى النيابة االدارية 
ملباشرة الدعوى.

  ب – اذا اســـفر التحقيق عن 
وجود شبهات قوية متس كرامة 
الوظيفة او النزاهة او الشـــرف 
او حسن الســـمعة جاز للنيابة 
االدارية اقتـــراح فصل املوظف 

بغير الطريق التأديبي.
  ج – اذا اســـفر التحقيق عن 
وجود جرميـــة جنائية احالت 
النيابـــة االداريـــة االوراق الى 
التصرف  العامة لتولي  النيابة 
في التحقيق واستيفائه اذا تراءى 
لها ذلك اما اذا اسفر التحقيق عن 
وجود ديون للخزانة العامة او 
اموال مت تسلمها دون وجه حق 
فعلى النيابة االدارية ان تخاطب 
جهة االدارة باالسراع بالطلب من 
الفتوى والتشريع باقامة الدعوى 
خالل شـــهر مع مراعاة التقادم 
املتعلق بهذه املطالبات، وتخاطب 
جهة االدارة النيابة االدارية مبا مت 

اتخاذه بشأن هذه املطالبات.

  الباب الثاني: المحاكم التأديبية

  مادة ١١: تنشأ محكمة خاصة 
للقضاء التأديبي وتختص بنظر 
النيابة  التي تقيمهـــا  الدعاوى 

االدارية وهي على نوعني:
  ١ – محكمة تأديبية للقياديني 
من درجة وكيل وزارة مســـاعد 
ومن في حكمهم واعلى وتتشكل 

هذه احملكمة من:
الفتوى  بـــادارة    مستشـــار 

والتشريع ـ رئيسا.
  او مستشار من القضاء (خبرة 
٧ سنوات على االقل في القضاء 

االداري).
  مستشار مساعد بادارة الفتوى 

والتشريع ـ عضوا.
  عضو من ديوان احملاسبة.

  عضو مـــن ديـــوان اخلدمة 
املدنية.

  ٢- محكمة تأديبية لســـائر 
الدولة وتتشـــكل هذه  موظفي 

احملكمة من:
  مستشار مساعد بادارة الفتوى 

والتشريع ـ رئيسا.
  او وكيل محكمة من القضاء 
(خبرة ٥ سنوات على االقل في 

القضاء االداري).
  نائـــب اول بـــادارة الفتوى 

والتشريع ـ عضوا.
  عضو من ديوان احملاسبة.

  عضو مـــن ديـــوان اخلدمة 
املدنية.

  مـادة ١٢: تختـــص احملكمـــة 
التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية 
عن املخالفـــات املالية واالدارية 

التي تقع من:
  اوال: املوظفـــني العموميـــني 
الدولة  فـــي وزارات  العاملـــني 
العامة  والهيئات واملؤسســـات 
وبلدية الكويت وجميع االجهزة 
الوزراء  التي تتبـــع  احلكومية 

وموظفي مجلس االمة.
العاملني بالشـــركات    ثانيا: 
احلكومية والشركات التي متلك 
احلكومة فيها نســـبة ٥٠٪ من 

رأسمالها.
  ثالثا: اعضاء مجالس االندية 
واجلمعيات واالحتادات والنقابات 

املشهرة.
  مادة ١٣: يتحـــدد اختصاص 
احملكمة التأديبية تبعا للمستوى 
الوظيفي، فـــاذا تعدد املوظفون 
املقدمـــون للمحكمـــة املختصة 
مبحاكمة اعالهم في املســـتوى 
الوظيفي تكـــون هي املختصة 
مبحاكمتهـــم جميعـــا ومع ذلك 
تختص محكمة ســـائر موظفي 
الدولة بنظر الدعاوى التأديبية 
للعاملني بالبند (ثانيا) و(ثالثا) 

في املادة السابقة.
  مادة ١٤:

  توقـــع احملاكـــم التأديبيـــة 
اجلزاءات املنصوص عليها في 
اما  القوانني املنظمة لشؤونهم، 
البنـــود (ثانيا)  املذكورون في 
و(ثالثـــا) من املـــادة ١٢ فتكون 

اجلزاءات هي:
  االنذار، خفـــض الراتب ملدة 
املرتب،  جتاوز شهرين، خفض 

خفض الدرجة، العزل.
  مادة ١٥:  ال جتوز إقامة الدعوى 
التأديبية على املوظفني بعد انتهاء 

خدمتهم إال في حالتني:
  أـ  إذا كان قد بدئ في التحقيق 
أو احملاكمة قبل انتهاء اخلدمة.

  ب ـ إذا كانـــت املخالفـــة من 
املخالفات املالية التي يترتب عليها 
ضياع حق مـــن احلقوق املالية 
للدولة وذلك خالل خمس سنوات 

من انتهاء اخلدمة ولو لم يكن قد 
بدئ في التحقيق قبل ذلك.

  مـادة ١٦:  اجلزاءات التأديبية 
التي يجـــوز للمحاكم التأديبية 
تـــرك اخلدمة  إيقاعها على من 

هي:
  أـ  غرامة ال تقل عن ١٠٠ دينار 
وال تزيد على إجمالي آخر مرتب 

شهري تقاضاه.
  ب ـ احلرمـــان مـــن املعاش 
التقاعـــدي مـــدة ال تزيد على ٣ 

أشهر.
  وفي جميـــع األحوال يجوز 
للمحكمـــة التأديبية في مرحلة 
من مراحل التحقيق أو الدعوى 
وقف صرف جزء من املعاش أو 
املكافـــأة مبا ال يجاوز الربع الى 

حني انتهاء احملاكمة.
  مـادة ١٧:  يجـــوز الطعن في 
أحكام احملاكم التأديبية ويكون 
الطعن فيها أمام احملكمة التأديبية 
ااالســـتئنافية خـــالل ٣٠ يوما 
ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن 
الوزير املختص ورئيس ديوان 
احملاسبة، ورئيس جهاز النيابة 

اإلدارية.
  مادة ١٨:  تنشأ محكمة استئناف 
لنظر الطعون في أحكام احملكمة 

التأديبية وتتكون من:
التأديبيـــة  احملكمـــة   -١  
االستئنافية للقياديني من درجة 
وكيل مســـاعد ومن في حكمهم 
وأعلى وتتشـــكل هذه احملكمة 

من:
الفتـــوى  بـــإدارة    ـ وكيـــل 

والتشريع رئيسا
  أو وكيل استئناف من القضاء 
(خبرة على األقل ١٠ سنوات في 

القضاء اإلداري).
  ـ مستشـــار بـــإدارة الفتوى 

والتشريع ـ عضوا.
  ـ عضو من ديوان احملاسبة.

  ـ عضو من ديـــوان اخلدمة 
املدنية.

التأديبيـــة  احملكمـــة   -٢  
االستئنافية لسائر موظفي الدولة 

وتتشكل هذه احملكمة من:
  ـ مستشـــار بـــإدارة الفتوى 

والتشريع ـ رئيسا
  أو مستشار من القضاء (خبرة 
٧ سنوات على األقل في القضاء 

اإلداري).
  ـ مستشـــار مســـاعد بإدارة 

الفتوى والتشريع ـ عضوا.
  أو وكيل محكمة من القضاء 
(خبرة ٥ سنوات على األقل في 

القضاء اإلداري).
  ـ عضو من ديوان احملاسبة.

  ـ عضو من ديـــوان اخلدمة 
املدنية.

  مادة ١٩:  تكون أحكام احملكمة 
التأديبية االســـتئنافية نهائية 

وغير قابلة للطعن فيها.

  اإلجراءات أمام المحاكم التأديبية

  مـادة ٢٠:  أ ـ تقـــام الدعـــوى 
اإلدارية  النيابة  التأديبية مـــن 
التحقيق وقرار  بإيـــداع أوراق 
اإلحالـــة الى قلم كتاب احملكمة، 
القـــرار  ويجـــب أن يتضمـــن 
بيانا بأســـماء املطلوب تأديبهم 
اليـــه  املنســـوبة  واملخالفـــات 
الواجبة  القانونية  والنصوص 

التطبيق.
  بـ  تفصل احملكمة التأديبية 
في القضايا التي حتال اليها على 
وجه الســـرعة وعلـــى الوزراء 
والرؤســـاء موافاة احملكمة مبا 
تطلبه من بيانات أو أوراق الزمة 
للفصل في الدعوى خالل أسبوع 
من تاريخ الطلب وال يجوز تأجيل 
الدعوى أكثر من مرة لذات السبب 
وتصدر احملكمة حكمها في مدة ال 
جتاوز شهرين من تاريخ اإلحالة 
ويكون حكـــم احملكمة مبينا به 
الوقائع واحليثيات والتسبيب 

ومختتما باملنطوق.
  جـ  للمحكمة استجواب املوظف 
املقدم للمحاكمة وسماع الشهود 
وغيرهم ويكون أداء الشـــهادة 
بعد حلف اليمني ويســـري على 
املقررة لذلك  الشـــهود األحكام 
قانونا وإذا تخلف الشـــاهد عن 
احلضور أو امتنع عن الشهادة 
جاز للمحكمـــة أن حتكم عليه 
باإلنـــذار أو اخلصم من املرتب 

ملدة ال جتاوز شهرين.
  دـ  تطبق جميع أحكام قانون 
املرافعات في مســـائل احلضور 
واإلعـــالن والتوكيل باحلضور 
والطعـــن باألحـــكام وتفصـــل 
احملكمة في الواقعة التي وردت 
بقرار اإلحالـــة ومن ذلك يجوز 


