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 وجه النائب علي العمير اسئلة لوزير األشغال والبلدية  5 
د.فاضل صفر جاء فيها: منى إلى علمي أن فريق الطوارئ 
التابع لبلدية الكويت قسم مراقبة األغذية قد مت تقليص 
العاملني فيه من ١٥ مفتشا إلى ٤ مفتشني وال شك في أن 
هذا الفريق من أهم الفرق التابعة لبلدية الكويت حيث 
انه قام بكشـــف الكثير من االغذية الفاسدة ومصادرتها 

لذا ارجو اجابتي عن التالي:

  ما مدى صحة هذا اخلبـــر؟ وإن كان صحيحا أرجو 
تزويـــدي بجميع القرارات التي صـــدرت والتي تقضي 
بتخفيـــض عدد العاملني، وما االســـباب التي دعت الى 
تقليص فريق الطوارئ؟ وكم عدد العاملني بفريق الطوارئ 
التابعة للبلدية في ادارة االغذية؟ أرجو تزويدي بكشف 
مفصل بأســـماء وأعداد العاملني بفرق الطوارئ التابع 

لقطاع االغذية والتفتيش عليها. 

 «العمير» للوزير «صفر»: كم عدد العاملين بفرق طوارئ األغذية في البلدية؟

 الرومي يقترح تعديل قانون
   المرافعات المدنية والتجارية

 الطاحوس: ما المؤتمرات واالجتماعات
   التي شاركت فيها الوزارة على المستوى اإلقليمي؟

 في أسئلة وجهها لوزير الصحة

الرومي  النائب عبداهللا   قدم 
اقتراحا بقانون ينص على تعديل 
الفقرة االولى من املادة ١٥٣ من 
قانون املرافعات املدنية والتجارية 
الصادر باملرسوم بالقانون رقم 

٣٨ لسنة ١٩٨٠.
  وجـــاء التعديل علـــى املادة 
كالتالي: «يستبدل بنص الفقرة 
االولى من املادة ١٥٣ من املرسوم 
بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ املشار 
اليه النص التالي». (ميعاد الطعن 
بالتمييز أربعون يوما من تاريخ 

النطق باحلكم).
  فيما جاءت املذكرة االيضاحية 

للتعديل كالتالي:
  «ملا كانت الفقرة االولى من املادة ١٥٣ من قانون 
املرافعات املدنية والتجارية قد أوجبت ايداع أسباب 
الطعن للتمييز في امليعاد املنصوص عليه في تلك 
الفقرة والذي حددته بثالثني يوما من تاريخ النطق 
باحلكم املطعون فيـــه وأوردت الفقرة الثالثة من 
تلك املادة حكما مؤداه انه ال يجوز ابداء أســـباب 

اخرى للطعن غير االسباب التي 
سبق ان بيناها في امليعاد سالف 
البيان، وكان هذا امليعاد ثالثون 
يوما من تاريخ صدور احلكم غير 
كاف لالطالع على احلكم املطعون 
فيه بعد حتريره على اآللة الكاتبة 
ومراجعته وتصحيحه وإيداعه 
لتبـــني ما قد يكون بها من عوار 
يصلح أساســـا ألسباب الطعن 
وهو االمر الذي يحتاج الى وقت 
كاف تفاديا لفوات الفرصة امام 
الطاعن لدراســـة أسباب احلكم 
وبيان أوجه الطعن عليها والتي 
ال ميكن التمســـك بها بعد فوات 
ميعاد الطعن ما لم تكن مما يجوز للمحكمة أن متيز 
احلكم على أساســـها من تلقاء نفسها واملبينة في 
الفقرة الثالثة من املادة ١٥٣ سالفة االشارة اليها، 
فقد كان هذا االقتـــراح إلطالة مدة الطعن بجعلها 
أربعـــني يوما على النحو الـــوارد به، ألن من حق 
الطاعن أن يســـتفيد من ميعـــاد الطعن كامال وال 

ينقص منه شيئا». 

 وجه النائــــب خالد الطاحوس 
حزمة اسئلة لوزير الصحة د.هالل 
الساير جاء فيها: يعتبر االمن الصحي 
مســــؤولية كبيرة لوزارة الصحة 
مبوجــــب نص دســــتور الكويت، 
لذلك كانت أهمية متابعة ما يدور 
بقطــــاع الصحة العامة بوجه عام 
وبإدارة الصحة العامة بوجه خاص 
باعتبارهما اجلهات املسؤولة عن 
حماية البالد من االوبئة واالمراض 
اخلطيرة.لذا ارجو تزويدي وافادتي 
مبا يلي: هل الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة حاصل على درجة 
الدكتوراة او ما يعادلها في تخصص 
الصحة العامــــة؟ وهل يوجد بني 
الوكالء املســــاعدين بالوزارة من 
يحمل مؤهال عاليا تخصصيا في 

مجال الصحة العامة؟
  وما املؤمتــــرات وورش العمل 
واالجتماعات والدورات التدريبية 

واالجتماعات االقليمية التي شاركت 
فيها وزارة الصحة بالكويت على 
مســــتوى املكتب االقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية وعلى مستوى دول 
مجلس التعاون وذلك عن الفترة من 
٢٠١٠/٨/١ وحتى تاريخه مع توضيح 

كل نشاط من تلك االنشطة واالسم 
والوظيفة واملسمى الفني واالداري 
للموظفني الذين مت تكليفهم مبهمات 
رسمية او ايام عمل رسمية حلضور 
تلك املناســــبات مبنظمة الصحة 
العاملية او باملكتب التنفيذي لوزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون مع 
توضيح جنسية كل منهم وتاريخ 
انتقاله للعمل بإدارة الصحة العامة 
واجلهــــة التي قامت بترشــــيحه 
ومبررات الترشيح؟ وهل مت رفض 
طلبات تقــــدم بها اطباء كويتيون 
من ادارة الصحة العامة للمشاركة 
بتلك االجتماعات واالنشطة بحجة 
انه مت ترشيح مرشحني آخرين؟ ان 
كانت االجابة بنعم يرجى موافاتي 
باحلاالت التي مت فيها رفض طلبات 
اطباء كويتيني حلضور انشطة طبية 
مبنظمة الصحــــة العاملية لوزارة 

الصحة لدول مجلس التعاون. 

 خالد الطاحوس 

 ناجي العبدالهادي 

 العبدالهادي: ما خطة الدولة لمواجهة االنتشار 
النووي في المنطقة من الدول المجاورة؟

 استفسر عن إيفاد فريق متخصص لزيارة بعض المعاهد المتخصصة في الدول الغربية 

 مخلد: ما أسباب عدم ربط شارع المتنبي مع التعاون؟

 وجه النائب ناجي العبدالهادي 
الدولة لشؤون  ســـؤاال لوزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
جاء فيه: ان من حق الدول قاطبة 
ان تختار ما تريده من مصادر 
تنويع الطاقـــة والتقنية، لكن 
من حق الـــدول التي تجاورها 
ان تتوجـــس وتتهيأ وتحتاط 
وتعارض، ان كان في ذلك ضرر 
محتمل عليها كما حدث في مفعالت 
سابقة في بعض الدول االوروبية، 
ومن هذا المنطلق فإن تشغيل 
المفاعل النووي االيراني بزعم 
الكهرباء يجعلنا نحتاط  انتاج 
كدول جاورة وقريبة منها، اذ ان 
ايران تطل على الخليج العربي 
الخليج  مباشرة ويقابلها دول 
ويبعد عنها حوالي ٢٠٠ كيلومتر 
في المتوسط، خصوصا ان هذا 
المشـــروع ليس له ما يبرره، 
فجمهورية ايران االسالمية ليست 
فقيرة في مصادر انتاج الطاقة 
الكهربائية انما هي تزخر بالنفط 

والغاز وهي رابع منتج للنفط 
عالميا ولديها ثالث مخزون نفطي 
في العالم، ولديها مخزون هائل 
من الغاز الطبيعي، حيث تأتي 
في المرتبة الثانية عالميا، كما 
يجب علينا ايضا اال ننســـى ما 
يقوم به الكيان الصهيوني من 
تطوير مستمر السلحته النووية 

وقدراته النووية.
  وعليه، يرجى توجيه السؤال 
التالي: ما خطة الدولة لمواجهة 
االنتشـــار النووي في المنطقة 
من الدول المجاورة، وهل هناك 
خطة وقائية فـــي حال حدوث 
تسرب نووي، وما تفاصيل هذه 
الخطة، وهل جرى اتصال او تم 
اتخاذ اجـــراءات لالنضمام الى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
هل تـــم ايفاد فريق من الخبراء 
الجهات  الكويت الطالع  لزيارة 
المعنية على تدابير الحماية من 
المخاطر النووية، وهل تم البحث 
في هذه االمور المهمة مع فريق 

مـــن االختصاصيين من حلف 
شـــمال الناتو والدعوة لزيارة 
الكويت لمناقشـــة االحتياجات 
المدنية  المتعلقـــة بالحمايـــة 
وخطط مواجهة الكوارث، وهل 
تم االتصال والتنسيق مع القوات 
الصديقة لتدمير المعلومات حول 
وجود اي تسرب اشعاعي، وهل 
تم التنسيق مع الدول الخليجية 

والعربية بشأن تبادل معلومات 
حول مخاطر وتهديدات االنتشار 

النووي؟
  واضاف: هل تم ايفاد فريق 
متخصص لزيارة بعض المعاهد 
المتخصصة في الدول الغربية 
في مجال االشــــعاعات النووية 
والحد من انتشــــارها واالطالع 
على االجراءات الوقائية وسالمة 
المواطنين ومــــن يعيش على 
ارض الكويت الطاهرة، وهل تم 
االطالع على منتجات لشــــركة 
متخصصة فــــي توريد اجهزة 
استشــــعار وكشف االشعاعات 
النووية والتي سيتم استخدامها 
المعنية في  الجهــــات  من قبل 
جميع الوزارات برصد االشعاع 
النووي، وهل تم تزويد رجال 
المعدات  الجمارك للكشف عن 
التــــي يتم توريدهــــا للكويت، 
وهــــل توجد لجنــــة وطنية او 
الكوارث  امنية لمواجهة  لجنة 
الناتجة عن الطاقة النووية، فإن 

وجدت فلماذا تم اسناد الرئاسة 
له، ومن الجهة المشرفة عليها، 
وهل تم اقتراح الخطط والبرامج 
التفصيليــــة لمواجهة الكوارث 
والحد من آثارها بكفاءة وفاعلية، 
وهــــل هناك جهــــة التي ضمن 
اختصاصاتها التقييم المستمر 
لخطط الطوارئ العامة والخطط 
الفرعيــــة للــــوزارات والجهات 
المختصــــة، وهل تقوم اللجنة 
الوطنية  المشــــكلة  اللجان  او 
او االمنيــــة بوضــــع الخطــــط 
واالجراءات الالزمة التي تشتمل 
الوقائية ورفع  على االجراءات 
مستوى االستعداد والجهوزية 
والعمل علــــى توفير المخزون 
المطلوب من االدوية بما في ذلك 
المواد والسلع االستراتيجية، 
وكذلك التعامل مع التداعيات وقت 
حدوثها واحتواء آثارها والحد 
منها بفاعليــــة وكفاءة، وايضا 
مرحلة مــــا بعد الحدث وكيفية 

التعامل مع اي اصابات؟ 

 وجه النائب مخلد العازمي سؤاال لوزير 
الدولة لشؤون  العامة ووزير  االشغال 

البلدية د.فاضل صفر جاء فيه:
  تم تثمين منطقة مزرعة حوطة الرزاقة 
بمنطقة سلوى قطعة ٣، تأكيدا لتحقيق 
المصلحة العامة لخدمة المواطنين قاطني 

المنطقة والمناطق المحيطة بها.
  كما قامت بلدية الكويت بتخصيص 
جزء من المنطقة الســـتخدامها حديقة 
عامـــة والجـــزء اآلخر منهـــا خصص 
كمواقف للســـيارات لمدرسة أم سلمة 

االنصارية.
  ونتيجة لذلك التعديل شهدت المنطقة 
زحامـــا شـــديدا نجم عنـــه الكثير من 
الحوادث، حيث انتهت الدراســـات الى 
ان معالجته يجـــب أن تكون من خالل 

ايصال شارع المتنبي 
بشارع التعاون بطريق 
كامل مزود بالعالمات 
المرورية  واالشارات 

الالزمة.
  وتأكيـــدا ألهميـــة 
المشـــروع  تنفيـــذ 
وتحقيقه خدمة فاعلة 
للقطـــع ١، ٢، ٣، ٤، ٥ 
و٦ بالمنطقة وتوفير 
الحوادث  الحماية من 
وتسهيل حركة المرور 
بالمنطقة. قمنا بتقديم 

أكثر مـــن اقتراح برغبة كمســـعى منا 
لحث الوزارة على القيام بمسؤولياتها 
بإنشـــاء هذا الطريق.ولكن بالرغم من 

مضي مدة طويلة لم 
يجد االقتراح طريقه 
للتنفيذ أو الرد مع ما 
سبق تأكيده من صدور 
موافقة بلدية الكويت 
على ذلك المشـــروع. 
ولما كان هذا االجراء 
غير المبـــرر من قبل 
وزارة االشغال يتطلب 
بيان أسباب التأخير في 
تنفيذ المشروع والوقت 
المحدد إلنجازه ضمن 

خطط الوزارة.
  لذا يرجى افادتي باآلتي:ما االسباب 
التي أدت الى عدم قيام الوزارة باالستجابة 
الى ما سبق اقتراحه من ايصال شارع 

المتنبي مع شارع التعاون حتى اآلن؟
  واستنادا الى موافقة بلدية الكويت على 
إنشاء الطريق المشار اليه فما االجراءات 
التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها 
للمبادرة الى تنفيذ المشـــروع، ومتى 
يتوقع البدء في تنفيذ مشروع الطريق 
واالنتهاء منه؟ ولمـــاذا لم تقم الوزارة 
ببيان ماهية االجـــراءات التي اتخذتها 
لتنفيذ االقتراح أو بيان أســـباب تعذر 
تنفيذ المشروع من عقبات وفقا للمادة 
١١٧ من الالئحة الداخلية للمجلس؟ وهل 
لدى الـــوزارة أي بدائل اخرى لمعالجة 
المشكلة المرورية واالزدحام الناجم عن 
عدم اتصال شـــارع المتنبي مع شارع 
التعاون وما هذه المشـــكالت في حال 

وجودها وخطة الوزارة لمعالجتها؟

 المال يقدم اقتراحًا بقانون إلنشاء النيابة اإلدارية والمحاكم التأديبية
 قدم النائب صالح املال اقتراحًا بقانون بشأن إنشاء النيابة اإلدارية 

واحملاكم التأديبية، واشتمل على ٢٢ مادة جاءت كالتالي:

  الباب األول: النيابة اإلدارية

  مادة ١: تشكل هيئة قضائية باسم النيابة اإلدارية وتتكون من رئيس 
وعــــدد كاف من نواب الرئيس ووكالء النيابة العامة اإلدارية ويجب ان 

يكونوا جميعا من الكويتيني وبصفة أصلية.
  مادة ٢: أعضاء النيابة اإلدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم 
وهم جميعا يتبعون وزير العدل ولرئيس الهيئة احلق واإلشراف على 
جميع أعضاء النيابة، وتكــــون تبعيتهم للوزير فيما عدا االختصاص 
املتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى اإلدارية من حيث حتريكها ومباشرتها 

وحتقيقها والتصرف واالدعاء فيها.
  مادة ٣: يكون للنيابة اإلدارية مجلس أعلى يتكون من الرئيس ونوابه 
وأقــــدم ٤ أعضاء فنيني في الهيئة، ويختص هــــذا املجلس بنظر كل ما 
يتعلق بتعيني أعضاء النيابة اإلدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم 
وجميع شؤونهم، بناء على طلب من وزير العدل، ويؤخذ رأي املجلس 

في مشروعات القوانني التي تنظم شؤون النيابة اإلدارية.
  مادة ٤: يضع املجلس األعلى الئحة بالقواعد التي يسير عليها العمل 

وترتيب النيابات واختصاصها ومقر كل منها.
  مادة ٥: يتم تعيني أعضاء النيابة اإلدارية من الكويتيني من بني رجال 
القضاء وأعضاء الفتوى والتشريع وأعضاء النيابة العامة والقانونيني 

من ديوان احملاسبة.
  ويشترط عند التعيني أن يكون:

  ١ ـ كويتي اجلنسية بصفة أصلية.
  ٢ ـ أن يكون كامل األهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا ألمر 

مخل بالشرف واألمانة.
  ٣ ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

  ٤ـ  أن يكــــون حاصال على إجازة احلقوق او ما يعادلها من اإلجازات 
العليا.

  مادة ٦: االختصاصات
  مع عدم اإلخالل بحق اجلهة اإلدارية في الرقابة وفحص الشــــكاوى 

والتحقيق تختص النيابة باآلتي:
  ١ ـ إجراء الرقابة والتحريات الالزمة للكشــــف عن املخالفات املالية 

واإلدارية والتعاون مع ديوان احملاسبة في ذلك.
  ٢ـ  فحص الشكاوى التي حتال اليها من الرؤساء املختصني او من اي 
جهة رسمية عن مخالفة القانون أو اإلهمال في أداء واجبات الوظيفة.

  ٣ـ  إجراء التحقيق في املخالفات اإلدارية واملالية التي يكشــــف عنها 
إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من اجلهات اإلدارية املختصة وفيما تتلقاه 
من شكاوى األفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها ويجب إرسال 
إخطار الى الوزير او الرئيس الذي يتبعه املوظف بإجراء التحقيق قبل 
البــــدء فيه، وذلك فيما عدا احلاالت التي يجري فيها التحقيق بناء على 

طلب الوزارة او الهيئة التي يتبعها املوظف.
  ٤ـ  إجراء التحقيق في املخالفات اإلدارية واملالية التي يكشفها مجلس 
األمة وديوان احملاسبة واحملالة الى النيابة اإلدارية بقرار إحالة من أي 

من اجلهتني املشار إليهما.
  مادة ٧: تتولى النيابة اإلدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام احملاكم 

التأديبية، وكذلك الطعن في أحكام احملاكم التأديبية.
  مادة ٨: الرقابة والبحث والتحري

  للنيابة اإلدارية ان تتخذ جميع الوســــائل الالزمة للبحث والتحري 

عن املخالفات اإلدارية واملالية والكشف عنها ولها في 
سبيل ذلك االستعانة برجال الشرطة واملوظفني الذين 
يندبون للعمل بالنيابة ويحرر محضر يتضمن ما مت 

إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.
  وال يجوز إجراء الرقابة الفردية إال بإذن من النيابة 
اإلدارية وإذا أســــفرت املراقبة عن أمور تســــتوجب 
التحقيق أحيلت إلى قســــم التحقيق بجهاز النيابة 

اإلدارية.
  مادة ٩: التحقيق

  أـ  لعضــــو النيابة اإلدارية عنــــد إجراء التحقيق 
االطالع على ما يراه الزما من األوراق بالوزارات وسائر 
األجهزة احلكومية وله ان يستدعي الشهود ويسمع 
أقوالهم بعد حلف اليمني، وتسري على الشهود األحكام 

املقررة بقانون اإلجراءات اجلزائية.
  ب ـ يجوز للموظف ان يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق وله 
أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنــــه إال اذا اقتضت مصلحة التحقيق ان 

يجري في غيبته.
  ت ـ يجوز ملديــــر النيابة اإلدارية او من يفوضه في حالة التحقيق، 
بعد احلصول على إذن من النيابة العامة، أن يأمر بتفتيش األشــــخاص 
ومنازل املوظفني املنســــوبة إليهم املخالفات املالية أو اإلدارية إذا كانت 
هناك مبررات قوية تدعو التخاذ هذا اإلجراء، كما يجوز بإذن من اجلهة 
املختصــــة في اإلدارة إجراء التفتيش ألماكــــن عمل الذين يجري معهم 

التحقيق، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته.
  ثـ  للنيابـــة اإلدارية طلب وقف املوظـــف عن العمل إذا اقتضت 
مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف بقرار من الوزير او الرئيس 
املختـــص، فإذا لم يوافق وجب عليه إبالغ النيابة اإلدارية مببررات 
ذلك خالل أســـبوع من الطلب، وال يجوز أن تزيد مدة الوقف على ٣ 
أشهر إال بقرار من احملكمة التأديبية ويترتب على وقف املوظف عن 
العمـــل وقف صرف نصف راتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما 
لـــم تقرر احملكمة غير ذلك ويـــرد له ما مت وقفه من الراتب في حال 

حفظ التحقيق أو براءته.
  جـ  للمحكمة اســــتجواب املوظف املقدم للمحاكمة وســــماع الشهود 
وغيرهم ويكون أداء الشــــهادة بعد حلف اليمني ويسري على الشهود 
األحكام املقررة لذلك قانونا، وإذا تخلف الشاهد عن احلضور او امتنع 
عن الشهادة جاز للمحكمة ان حتكم عليه باإلنذار أو اخلصم من املرتب 

ملدة ال جتاوز شهرين.
  د ـ تطبق جميع أحكام القانون رقم ٢٠ لســــنة ١٩٨١ بإنشاء الدائرة 
اإلدارية وتعديالته قانون املرافعات في حال عدم وجود نص في القانون 
املشار اليه في مسائل احلضور واإلعالن والتوكيل باحلضور والطعن 
باألحكام وتفصل احملكمة في الواقعة التي وردت بقرار اإلحالة ومن ذلك 
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة اإلدارية 
التصدي لوقائع لم ترد في قرار اإلحالة وبشرط ان متنح املوظف أجال 
مناسبا للرد، وللمحكمة ان تدخل موظفني من غير من قدموا للمحاكمة 

أمامها متى ما قامت أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم.
  هــ  إذا رأت احملكمة أن الواقعة التي وردت بأمر اإلحالة او غيرها من 
الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جرمية جنائية احالتها النيابة العامة 
للتصــــرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان احلكم 
في الدعوى التأديبية 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 تعجيل 
نظر الدعوى مبجرد زوال سبب الوقف.

  ويجوز للمحكمة إعادة أوراق القضية الى النيابة 
اإلدارية الستكمال التحقيق متى ما رأت ان التحقيق 

ليس كافيا لنظر النزاع.
  مادة ١٠: (التصرف في التحقيق)

  أ ـ يعرض احملقق أوراق التحقيق على رؤســــائه 
مبذكرة مبينا فيها التكييف والرأي، فإذا رأت النيابة 
اإلداريــــة حفظ األوراق أو أن املخالفة ال تســــتوجب 
توقيع جزاء أشد من اجلزاءات التي متلكها جهة اإلدارة 
أحالــــت األوراق إليها، ومع ذلك فللنيابة اإلدارية ان 
حتيل األوراق الى احملكمــــة التأديبية اذا رأت مبررا 
لذلك، في جميع األحوال تخطــــر جهة اإلدارة بقرار 
اإلحالة. وعلى جهة اإلدارة خالل ١٥ يوما من إبالغها 
بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا باحلفظ او توقيع اجلزاء، فإذا رأت جهة 
اإلدارة تقــــدمي املوظف الى احملكمة التأديبية أعادت األوراق الى النيابة 

اإلدارية ملباشرة الدعوى.
  بـ  إذا أسفر التحقيق عن وجود جرمية جنائية أحالت النيابة اإلدارية 
األوراق الى النيابة العامة لتتولى التصرف في التحقيق واستيفائه إذا 
تراءى لها ذلك، أما اذا أســــفر التحقيق عن وجود ديون للخزانة العامة 
أو أموال مت تســــلمها دون وجهة حق فعلى النيابة اإلدارية ان تخاطب 
جهة اإلدارة باإلسراع بالطلب من إدارة الفتوى والتشريع بإقامة الدعوى 
خالل شهر من تاريخ اإلبالغ بذلك، وتخاطب جهة اإلدارة النيابة اإلدارية 

مبا مت اتخاذه بشأن هذه املطالبات.

  الباب الثاني: المحاكم التأديبية

  مادة ١١: تنشــــأ محاكم خاصة للقضاء اإلداري التأديبي تتبع الدائرة 
اإلدارية باحملكمة الكلية وتختــــص بنظر الدعاوى التي تقيمها النيابة 

اإلدارية وهي على مستويني:
  ١ ـ محكمة تأديبية للقياديني من درجة وكيل وزارة مساعد ومن في 

حكمهم على األقل.
  ٢ ـ محكمة تأديبية لسائر موظفي الدولة.

  مادة ١٢: تختص احملاكــــم التأديبية بنظر الدعــــاوى التأديبية عن 
املخالفات املالية واإلدارية التي تقع من:

  أوال: املوظفــــني العموميــــني العاملني فــــي وزارات الدولة والهيئات 
واملؤسسات العامة بالكويت وموظفي مجلس األمة.

  ثانيا: العاملني بالشركات احلكومية والشركات التي متتلك احلكومة 
فيها نسبة ٥٠٪ من رأسمالها على األقل.

  ثالثا: أعضــــاء مجالس األندية واجلمعيــــات واالحتادات والنقابات 
املشهرة.

  مادة ١٣: يتحدد اختصاص احملكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي 
فإذا تعدد املوظفون املقدمون تكون احملكمة املختصة مبحاكمة أعالهم 
في املستوى الوظيفي هي املختصة مبحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص 
محكمة ســــائر موظفي الدولة بنظر الدعاوى التأديبية للعاملني بالبند 

(ثانيا) و(ثالثا) في املادة السابقة.
  مــــادة ١٤: توقع احملاكــــم التأديبية اجلــــزاءات املنصوص عليها في 
القوانني املنظمة لشــــؤونهم، أما املذكورون في البنود ثانيا وثالثا من 

املادة ١٢ فتكون اجلزاءات هي:
  اإلنذار، خفض الراتب ملدة جتاوز شهرين في السنة، خفض الدرجة، 

العزل.
  مــــادة ١٥: ال جتوز إقامة الدعوى التأديبية على املوظفني بعد انتهاء 

خدماتهم إال في حالتني:
  أ ـ إذا كان قد بدئ في التحقيق أو احملاكمة قبل انتهاء اخلدمة.

  ب ـ إذا كانت املخالفة من املخالفات املالية التي يترتب عليها ضياع 
حق من احلقوق املالية للدولة، وذلك خالل ٥ سنوات من انتهاء اخلدمة 

ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك.
  مــــادة ١٦: اجلزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية إيقاعها 

على من ترك اخلدمة هي:
  أ ـ غرامــــة ال تقل عــــن ١٠٠ دينار وال تزيد علــــى إجمالي آخر راتب 

شهري تقاضاه.
  بـ  احلرمان من املعاش التقاعدي مدة ال تزيد على ٣ أشــــهر ومبا ال 

يجاوز ربع املعاش.
  وفي جميــــع األحوال يجوز للمحكمة التأديبيــــة في أي مرحلة من 
مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من املعاش أو املكافأة مبا 
ال يجاوز الربع وملدة أقصاها ٣ أشهر ويرد اليه حال حفظ التحقيق أو 

احلكم ببراءته.
  مادة ١٧: يجوز الطعن في أحكام احملاكم التأديبية ويكون الطعن فيها 
أمام احملكمة اإلدارية االستئنافية خالل ٣٠ يوما ويعتبر من ذوي الشأن 
في الطعن الوزير املختص ورئيس ديوان احملاسبة بالنسبة للمخالفات 

املالية ورئيس جهاز النيابة اإلدارية.
  مادة ١٨: اإلجراءات أمام احملاكم التأديبية

  أ ـ تقام الدعوى التأديبية من النيابة اإلدارية بإيداع أوراق التحقيق 
وقــــرار اإلحالة الى قلم كتاب احملكمة، ويجــــب ان يتضمن القرار بيانا 
بأسماء املطلوب تأديبهم واملخالفات املنسوبة إليهم والنصوص القانونية 

الواجبة التطبيق.
  ب ـ تفصل احملكمة التأديبية في القضايا التي حتال اليها على وجه 
السرعة وعلى الوزراء والرؤساء موافاة احملكمة مبا تطلبه من بيانات 
أو أوراق الزمة للفصل في الدعوى خالل أســــبوع من تاريخ الطلب وال 
يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب وتصدر احملكمة حكمها 
في مدة ال جتاوز شــــهرين من تاريخ اإلحالــــة ويكون حكمها مبينا به 

الوقائع واحليثيات والتسبيب ومختتما باملنطوق.

  الباب الثالث: أحكام عامة

  مادة ١٩: تطبق جميع األحكام العامة لقانون تنظيم القضاء لسنة ١٩٩٠ 
فيما لم يــــرد به نص في هذا القانون وعلى وجه اخلصوص (واجبات 
القضاةـ  التأديبـ  التفتيش القضائيـ  اإلجازات وأحكام القسم) ويضع 

وزير العدل الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
  مادة ٢٠: تطبق أحكام قانون إنشاء الدائرة اإلدارية رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ 
وتعديالته وقانون املرافعات رقم ٣٨ لســــنة ١٩٨٠ حال عدم وجود نص 
في القانون املشار اليه في شأن اإلجراءات امام القضاء التأديبي مبا فيها 
قواعد اجللسات وإصدار األحكام واملواعيد ورد القضاة وسائر املواعيد 

العامة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
  مادة ٢١: تطبق على أعضاء النيابة اإلدارية جميع أحكام املرسوم رقم 
١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة 
وإدارة الفتوى والتشريع ويصدر مرسوم بجدول الدرجات وفقا جلدول 

درجات أعضاء النيابة العامة وبالتسكني الوظيفي ملن مت اختياره.
  مــــادة ٢٢: على رئيس مجلس الــــوزراء والوزراءـ  كل فيما يخصهـ  

تنفيذ هذا القانون. 

 عبداهللا الرومي 

 صالح املال 

 مخلد العازمي 


