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«األنباء» تنشر التشكيل اجلديد حملكمة الوزراء وجلنة التحقيق معهم

عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة االستئناف 
جمعيتها العمومية برئاسة 
رئيسها املستشار محمد بن 
ناجي ملناقشة وإقرار توزيع 
وخطة العمل خالل املوسم 
٢٠٢٢ اجلديــد  القضائــي 

.٢٠٢٣/
وأهابـــــت اجلـمـعـيـــة 
العمومية للمحكمة بوكالئها 
التزام  الــى  ومستشــاريها 
مواعيد عقد اجللسات، وعدم 
تعجيل تواريخها بال طلب 
من أطرافها، والتزام ارتداء 
الزي الرسمي خالل عقدها، 
باإلضافة إلى مراعاة ضوابط 
النــدب جللســات الدوائــر 

األخرى.
وانتهــت اجلمعيــة إلى 
االستمرار بتشكيل محكمة 
الوزراء برئاســة املستشار 
نصــر آل هيــد، وتشــكيل 
جلنــة التحقيــق فيهــا من 
املستشــارين بدر الطريري 
وعبداحملســن الطبطبائــي 

وأحمد الديهان.
القــرارات  وتضمنــت 
اخلاصــة بتنظيم العمل ما 

يلي:
١ ـ تختص الدائرة العمالية 
األولى بقصــر العدل بنظر 
منازعات التحكيم العمالية 
املنصــوص عليها في املادة 
١٢ من القانون رقم ٢٠١٠/٦
في شــأن العمل في القطاع 

األهلي.
٢ـ  يسند الى الدوائر اجلزائية 
األولى والثانية والسادسة 
نظــر طلبــات التداخل في 
تنفيذ العقوبات طبقا للمادة 
٢٢١ مــن قانــون االجراءات 
واحملاكمــات اجلزائية وكذا 
طلبــات رد االعتبــار طبقا 
للمادة ٢٤٤ وما بعدها وتقيد 
تلك الطلبات أمام تلك الدوائر 

على التوالي فيما بينها.
٣ـ  تختص الدائرتان األولى 
والتاســعة جتــاري مدنــي 
الطعــون  حكومــة بنظــر 
األحــكام  عــن  املرفوعــة 
الصادرة في قضايا اإلفالس 
اخلاضعة للقانون رقم ٩٣/٤١

٣٤ مرافعــات أعماال للمادة 
الثالثة من قانون األسرة رقم 
٢٠١٥/١٢ وذلــك أمام محكمة 
األسرة وفقا للمحافظة التي 
صدر منها حكم أول درجة.

٦ـ  تنظــر طعون املنازعات 
األسرية املدنية واملستعجل 
مبحافظــات الكويــت أمــام 
الدوائر املختصــة بنظرها 
ببيان توزيع العمل القضائي 
٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ويكــون يــوم 
وموعد انعقاد اجللسة وفقا 

ملا يرد في هذا البيان.
٧ـ  يتم نظر الطعون اخلاصة 
باألحــوال الشــخصية قبل 
صدور قانون محكمة األسرة 
رقــم ٢٠١٥/١٢ علــى دوائــر 
األســرة وفقا لبيان توزيع 

العمل ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.
٨ـ  نظرا ألن األحكام الصادرة 
الدوائر االســتئنافية  عــن 
مبحكمة األســرة غير قابلة 
للطعن فيها بطريق التمييز 
إال ما أوردته الفقرة األولى من 
املادة ١٣ من القانون ٢٠١٨/١١

بتعديل بعض احكام قانون 
محكمة األسرة رقم ٢٠١٥/١٢

لذلك نهيب بالسادة الزمالء 
احلرص واحلذر والدقة عند 

إصدار األحكام.
٩ ـ تتم إحالــة الطعون بني 
الدوائر وفقا للقرارات اإلدارية 
الصادرة واخلاصة بتنظيم 

إحالة الطعون بني الدوائر.
١٠ـ  حفاظا على مظهر القضاء 
وقدسيته يراعى ارتداء الزي 
الرسمي (الروب) أثناء انعقاد 

دون نــدب رســمي بذلك من 
رئاســة احملكمة وفقا للقرار 

االداري رقم ٢٠٢٠/٢١.
١٢ ـ لصالــح العمــل يعتبر 
جميع السادة وكالء احملكمة 
ومستشاريها حتت تصرف 
احملكمة في غير أيام انعقاد 

اجللسات احملددة لهم.
١٣ ـ نهيب بالســادة الزمالء 
املنتدبني للعمــل في دوائر 
أخرى بحضور اجللســات 

محل الندب في موعدها.
١٤ ـ لصالح العمل وحرصا 
على مصلحة اخلصوم نهيب 
بالسادة وكالء ومستشاري 
احملكمة الذين مت نقل عملهم 
إلى دوائر أخرى الفصل في 
الطعون احملجــوزة للحكم 
لديهم وعدم إعادتها للمرافعة 

لهذا السبب.

اجللسات مع ضرورة االلتزام 
مبواعيــد انعقاد اجللســات 
خاصــة الدوائــر التي تعقد 
جلساتها في الفترة الصباحية 
حتى تتمكن الدوائر التي تليها 
من مباشرة أعمالها في املوعد 

احملدد للجلسات.
١١ ـ إبالغ رئاســة احملكمة أو 
املكتب الفني في حالة غياب 
أي من الســادة املستشارين 
أعضــاء الدوائر عن حضور 
اجللسات ألي سبب حتى يتم 
ندب غيره في وقت مناسب، 
وال يجــوز حضــور أي من 
الســادة وكالء ومستشاري 
احملكمــة فــي دائــرة أخرى 
بخالف مناســب، وال يجوز 
حضور اي من السادة وكالء 
ومستشاري احملكمة في دائرة 
أخرى بخالف دائرته األصلية 

اجلمعية العمومية حملكمة االستئناف أقرت توزيع عمل دوائرها في املوسم القضائي اجلديد

في شأن شراء الدولة بعض 
املديونيات وكيفية حتصيلها 

املعدل.
٤ـ  نظراً لقيام بعض الدوائر، 
مــن تلقاء نفســها بتعجيل 
مواعيــد جلســات بعــض 
الطعون، وحتديد جلســات 
أخــرى بــدال من جلســاتها 
األصلية مــا أدى إلى إرباك 
العمل اإلداري وقيام بعض 
املتقاضني بتقدمي شــكاوى 
بســبب نظر تلــك الطعون 
فــي تغيبهــم ودون علمهم 
التــي عجلــت  باجللســات 
اليهــا لذلك نهيب بالســادة 
أعضــاء احملكمــة بااللتزام 
بنظر الطعون في جلساتها 
األصلية دون تعجيل اال بناء 
على طلب من أحد اخلصوم 
يخضــع تقديــره للمحكمة 
ومــع تكليف اخلصم طالب 
التعجيــل بإعــالن خصمه 
باجللســة التــي ُعجل اليها 

الطعن.
كما يراعى قصر التأجيل 
اإلداري للطعون على حالة 
أن يصادف ميعاد اجللســة 
احملــددة إجــازة او عطلــة 

رسمية.
٥ـ  يتم قيد الطعون املرفوعة 
عن األحــكام الصــادرة في 
النســب والوالية  دعــاوى 
على املال والنفس والوصاية 
والقوامة واحلجر والغيبة 
واعتبار املفقود ميتا وامليراث 
والوصيــة والوقف الوردة 
بالفقــرة الثانية مــن املادة 

تشكيل محكمة الوزراء 
برئاسة املستشار نصر آل هيد

تشكيل أعضاء جلنة التحقيق مع الوزراء

اعتمــدت اجلمعيــة 
حملكمــة  العموميــة 
تشــكيل  االســتئناف 
الــوزراء ونص  محكمة 
القــرار على: بنــاء على 
املادة الثامنة من القانون 
رقم ٨٨ /٩٥ بشأن محاكمة 
الوزراء املعدل بالقانون 

رقم ٢٩ /٢٠١٤.
تشكل محكمة الوزراء 
من السادة املستشارين 
التالية أسماؤهم بصفة 

أصلية:
١ـ  املستشار نصر سالم حسن ملك آل هيد.
٢ـ  املستشار محمد ابراهيم الشيخ اخللف.

٣ـ  املستشار صالح ابراهيم سعد ابراهيم 
احلوطي.

٤ ـ املستشــار فهــد عبدالرحيــم محمد 
العصفور.

٥ ـ املستشار زيد غازي عبيد السمار.

بينما مت حتديد اسماء 
املستشــارين  الســادة 
التالية اسماؤهم بصفة 

احتياطية:
١ـ  املستشار ضاري علي 

يعقوب الطاهر.
ـ املستشــار د.عمــر   ٢
عبدالعزيــز  عبــداهللا 

املسعود.
٣ ـ املستشــار فهد مناع 

علي العجمي.
٤ ـ املستشــار مشــاري 
محمد حسني العسعوسي.
٥ـ  املستشــار ســلمان مطيران وســمي 

السويط.
٦ـ  املستشار صالح علي صالح املكيمي.
٧ ـ املستشــار نايف عبداحملسن شومي 

العدواني.
وذلــك اعتبارا مــن ٢٠٢٢/١٠/٢ حتى 
٢٠٢٣/٩/٣٠ باالضافة الى عملهم األصلي.

تضمــن قــرار اجلمعيــة العمومية 
حملكمة االستئناف تشكيل جلنة التحقيق 

مع الوزراء وجاء كما يلي:
بنــاء على املادة الثالثة من القانون 
رقم ٩٥/٨٨ بشأن محاكمة الوزراء املعدل 

بالقانون رقم ٢٠١٤/٢٩
تشكل جلنة التحقيق مع الوزراء من 
السادة املستشــارين التالية أسماؤهم 

بصفة أصلية:
١ـ  املستشار بدر علي ابراهيم الطريري.

٢ ـ املستشــار عبداحملسن عبدالوهاب 
الطبطبائي.

٣ ـ املستشار أحمد عبداهللا الديهان.
اضافة الى السادة املستشارين التالية 

اسماؤهم بصفة احتياطية:
١ـ  املستشار محمد يوسف عثمان جعفر.

٢ـ  املستشار د.محمد عبداحملسن محمد 
العويرضي.

وذلك اعتبارا مــن ٢٠٢٢/١٠/٢ حتى 
٢٠٢٣/٩/٣٠ باالضافة الى عملهم األصلي.

حتقيقهـا جلنـة  فـي  والديهـان  والطبطبائـي  والطريـري  الـوزراء..  حملكمـة  رئيسـًا  هيـد  آل  اسـتمرار 
احملكمـة ملنتسـبيها: مراعـاة ضوابـط النـدب وعـدم تأخيـر اجللسـات أو تعجيـل الطعـون بـال طلب
ــر ــذا األم ــم ه ــة بتنظي ــادرة واخلاص ــة الص ــرارات اإلداري ــًا للق ــر وفق ــني الدوائ ــون ب ــة الطع  إحال

تشكيل مجلس تأديب القضاة

أعضاء املجلس االستئنافي لتأديب احملامني

بدء تدشني خدمة «املوثق األهلي»

ومــن القرارات التــي اعتمدتها اجلمعية 
العموميــة حملكمــة االســتئناف حتديــد 
املستشارين املنتدبني لعضوية مجلس تأديب 

القضاة، ونص على:
يندب لعضوية مجلــس تأديب القضاة 
طبقا لنص املادة ٤٠ من املرسوم بقانون رقم 
٩٠/٢٣ بشــأن قانون تنظيم القضاء املعدل 
بالقانون رقم ٩٩/١٠ الســادة املستشــارين 

التالية أسماؤهم بصفة أصلية:

١ ـ املستشار جمال سعود عبدالعزيز املير.

٢ـ  املستشار جنيب راشد عبداهللا مال محمد.
بينما مت حتديد السادة املستشارين التالية 

اسماؤهم بصفة احتياطية:
١ ـ املستشار شبيب فهد سالم طفالن.

٢ ـ املستشــار مطلق حمود ســالم سليمان 
املطيري.

اعتبــارا مــن ٢٠٢٢/١٠/٢ حتــى  وذلــك 
٢٠٢٣/٩/٣٠ باالضافة الى عملهم األصلي.

كما قررت الجمعية العمومية ندب اعضاء 
المجلس االســتئنافي لتأديب المحامين طبقا 
لنص المادة ٤٤ من القانون رقم ٦٤/٤٢ في شأن 
تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المستشارين 

التالية أسماؤهم بصفة أصلية: 
١ ـ المستشار محمد مصطفى حسين كامل. 

٢ـ  المستشار عبدالعزيز حسن عبدالونيس محمد. 

والسادة المستشارون بصفة احتياطية:
١ ـ المستشار سعود نيف عبداهللا المطيري.

٢ ـ المستشار عبدالغني عبدالغني محمد عطا 
اهللا.

وذلك اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/٢ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠
باالضافة الى عملهم األصلي.

في إطار تفعيل نصوص القانون ١٠ لسنة 
٢٠٢٠ والئحته التنفيذية بشأن التوثيق، 
أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشــؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف املستشار 
جمال اجلالوي بدء تدشــني خدمة املوثق 
األهلي، وهو ما يسهم في تعزيز الشراكة 
بني القطاعني احلكومي واخلاص ويشجع 
االســتثمار الدولي كما يفتــح املجال أمام 
فرص وظيفيــة جديدة للمواطنني، فضال 
عن حتسني بيئة األعمال وتطوير اخلدمات 

املقدمة للمراجعني بكل فئاتهم.

وستسمح الخدمة الجديدة لمن يرغب 
من المواطنين بالمساهمة في مجال التوثيق 
وفقا للمعايير واالشتراطات المقررة قانونا، 
األمر الذي سيسهم وبشكل كبير في سرعة 
إنجــاز المعامالت وتوثيقهــا في الكويت 
حتى في أيام العطالت وغير أوقات العمل 
الرســمية للدوائر الحكوميــة بما يحقق 
التطــور اإلداري الذي يتناســب مع رؤية 
الكويت المستقبلية، كما أنها ستسهم في 
جعل الكويت بيئة جاذبة لالســتثمارات 

المحلية واألجنبية.

تعزز الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص وتتيح فرصاً وظيفية جديدة

بن ناجي التقى وزير العدل املغربي
وذلك تقديرا للدور القضائي والقانوني املميز 

للكويت.
وأعــرب اجلانبان عن التطلع لتطوير هذا 
التعاون ملا فيه خير البلدين والشعبني الشقيقني 
في ظل القيادة لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وامللك محمد السادس، حفظهما 

اهللا ورعاهما.

استـقـبـــل رئـيــس احملكمة الدستوريـــة 
املستشار محمد جاســـــم بن ناجي وزير 
العدل باململكة املغربية الشقيقة عبداللطيف 
وهبي والوفد املرافــق له، بحضور وكيل 

وزارة العدل عمر الشرقاوي.
وتنــاول اللقاء العالقــات املتميزة بني 
البلدين في املجالني القانوني والقضائي، 

املستشار محمد بن ناجي مستقبالً وزير العدل املغربي عبداللطيف وهبي بحضور عمر الشرقاوي

املستشار نصر آل هيد


