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 3711لسنة ( 31)قرار تنفيذي رقم     
  أمامهافي شأن تشكيل مجالس وإجراءات المحاكمة    

 

( 2)والقانون رقمم   م 2916لسنة ( 21)رقم   واألمنالشرطة االطالع على قانون  بعد

ونظام وزارة الداخلية رقم   الوزراء ةاختصاصات الوزارات وصالحي في شأن 2916لسنة 
 ،  2911لسنة ( 21)

 

 األول الباب      

 في شأن تشكيل المجالس التأديبية          

  (3) المادة
  

بموجممل قممرار  والواجبممات التأديممل للنظممر فممي م الاممات قواعممد السمملو     مجممال تشمم    

 . بعد موافقتنا على ذلك يصدر عن وكي  الوزارة 
 

  (2)  المادة

 . ه رئيسًا للمجل   ينعقد المجل  التأديبي من ثالثة ضباط ي ون أعالهم رتب

 

 (1)  المادة     
ت ون رتبة الرئي  أعلى منمه   أناحد المحالين للمجل  ضابطًا وجل  أوكان المحال  إذا

 . عن رتبته  األعضاءرتبه وان ال تق  رتبة بقية 
 

 (4)  المادة    
 
س إذا كان المحالون إلى المجل  من رتل م تلاة تش   هيئة واحدة لمحاكمتهم على أسا 

 .األعلى رتبه بين المحالين 

 

 (5)  المادة    
 :  المجل  التأديبي ال يجوز أن ي ون في هيئة  

 
 .  أصهارهأو  الرابعةأحد أقارب المحال حتى الدرجة  .أ 

 . رأيًا فيها أبدىي الش وى أو من اشتر  في وضع التقارير األولية أو احد مقدم .ب

 . كلات بالنظر في القضية ناسها عداد هيئة من سبق له أن كان في  .جـ
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 (6)  المادة    
  

ا ضممن الحمدود المرسمومة لهما بمموجبى      تش   المجال  التأديبيمة وتت مق قراراتهم      

المنصمموع عليهمما فممي هممقا القممرار ، ويعتبممر كمم  مجلمم  هيئممة منحلممة ح مممًا بعممد   األح مام 
 إذا  تمأديبي دائممًا   صدور القرار في القضية التي تش   من اجلها ، ويجوز تش ي  مجلم 

 . ما اقتضت ظروف العم  ذلك 

 

 (1)  المادة    
   

ويراعى في ذلك أن ال تق  رتبته عن ، ضابط  المجل أمام  االدعاءيتولى تمثي   
ممن رتمل م تلامة وجمل أن ي مون ممثم         المجلم   إلمى رتبة المحال ، وإذا كان المحالون 

 . ساويًا ألعالهم في الرتبة م اإلدعاء

 

 (8)  المادة    
 

 أثنماء ل   محال بم الاة ما أن يعين محاميًا مجمازًا أو ضمابطًا لتمولي المدفاع عنمه       
 .  المجل  أماممثوله 

 

 الباب الثاني     

 في شأن إجراءات المحاكمة أمام المجلس التأديبية     

 

 (7)  المادة
 

م الاة  يةأالمجل  التأديبي عند ارت اب  إلىيحال النظاميون من رجال القوة  . أ
كانمممت العقوبمممة المقمممررة  إذاعلممميهم  ممممن م الامممات قواعمممد السممملو  المتوجبمممة 

للم الاة المقترفة تجاوز حسم الراتل لمدة شهر والحجز البسيط لمدة اسمبوع  

. 
اسممتثناء مممما ذكممر ت ممتا مجممال  التأديممل بنظممر كافممة الم الاممات المتعلقممة         . ب

 .  األسلحةفقدان  أوبإتالف 

 

 (31)  المادة
 

صممدور قمرار تشمم ي  المجلمم  التمأديبي يعممين رئممي  المجلم  م ممان وزمممان    عنمد   
 . الم الاات المحالة إليه  أوانعقاده للنظر في الم الاة 
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 (33)  المادة
 

المجلم  وممثم     أعضماء ي تم  النصاب القانوني النعقاد المجل  إال بحضور  ال 

 . االدعاء 
 

 (32)  المادة    
 

المحاكمة بصمورة   إجراءيقرر  أنلنية ، وللرئي  جلسات المجل  التأديبي ع . أ

 .موجبًا لقلك  رأى إذاسرية 

 إنالمحاكمة بصورة سرية شريطة  إجراءيطلل  إنممث  االدعاء  أوللمحال  . ب
 .رفضه أوالطلل  إجابةالموجبة لقلك ، وللرئي  الحق في  األسبابيبد 

 

 (31)  المادة
 

ين بالئحممة ضممبط الم الاممة وموعممد  المحممال أوالمحممال  إبممال علممى ممثمم  االدعمماء   

 إجمراءات كانمت   إذاإال  األقم  نظرها قب  تماري  انعقماد الجلسمة ب مسمة عشمر يوممًا علمى        
 . للمحاكمة التأديبية  اإلحالةالتبليغ قد تمت بموجل قرار 

 

 (34)  المادة    
 

المحمالين والشمهود    أوالمحمال   وإحضمار يقوم ممث  االدعاء بإعداد ملم  القضمية    
 . رس الى م ان انعقاد المجل  في الزمان المحدد للنظر بالقضية والح

 

 (35)  المادة    
 

- :تجري المحاكمات امام المجال  التأديبية بالصورة المبينة في المواد التالية 

 

 (36)  المادة    
 

يعلن الرئي  افتتاح الجلسة ثم يمأمر بالمنماداه علمى المحمال او المحمالين بإدخمالهم        
 . لمجل  بحضور ممث  او ممثلي الدفاع ان وجدوا قاعة ا

 

 (31)  المادة
 

يتلو ممث  االدعاء الئحة ضمبط الم الامة ويوضمحها بعبمارات بسميطة للمحمال او        

 . المحالين 
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 (38)  المادة
يطلممل رئممي  المجلمم  مممن كمم  محممال االجابممة علممى ممما اسممند إليممه وهمم  يعتممرف     

 . باقترافه الم الاة ام ين رها 

 

 (37)  المادة    
 

اذا اعترف المحال بما اسند اليه واخق المجل  باعترافه سج  االعتمراف بمأقرب    
ما ي ون الى العبارات التي استعملها المحال باعترافه ثم ت تم االجراءات وترفع الجلسة 

سممتمر فممي  الصممدار قممرار الح ممم ، اممما اذا لممم يؤخممق بمماالعتراف يصممدر قممرار بممقلك وي       

 . اجراءات نظر الم الاة 
 

 (21)  المادة    
 
اذا ابممدى المحممال او وكيلممه عممدم االعتممراف بممما اسممند إليممه او تقممرر عممدم االخممق        

 . باعترافه ي ل  رئي  المجل  ممث  االدعاء بتقديم البينة الثبات صحة التهمة 

 

 (23)  المادة    
 

وال الشهود تحت طائلة اليمين ولممث  يستمع المجل  بالتتابع وعلى اناراد الى اق 
االدعاء اواًل ثم للمحال او المحالين والدفاع ثم العضاء المجل  ان يطرحوا على اولئك 

الشهود االسئلة التي يرتأونها على ان ت ون داخله في صلل موضوع المحاكمة على ان 
 . ت ون االسئلة عن طريق رئي  المجل  

 

 (22)  المادة    
 

د سماع بينة االدعاء تعدي  وص  الم الاة اذا تبين ان هنا  خطأ للمجل  بع . أ

 .في الت يي  
اذا كان الوص  الجديد للم الامة يسمتوجل فمرق عقوبمة اشمد وجمل اعطماء         . ب

 .المحال فرصة لتحضير دفاعه على ضوء الوص  الجديد 

 

 (21)  المادة    
 

رغمل فمي ذلمك او ان     للمحال بعمد سمماع بينمة االدعماء ان يبمدي اقموااًل جديمدة اذا        
ي تاي بأقواله اممام هيئمة التحقيمق او ممثم  االدعماء وعنمدها ي لم  ممثم  االدعماء بمتالوة           

 . االقوال ثم تضم الى محضر وقائع الجلسة بعد التأشير عليها وتمييزها 
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 (24)  المادة
ر تبرز البينات والتقارير ال طية منظمها بعد تالوتها من قبلهم وتضم المى محضم   

 . وقائع الجلسة بعد التأشير عليها وتمييزها 

 

 (25)  المادة    
 

للمحال بعد تقديم اقواله اعاله بينته الدفاعيمة ، ويجمري االسمتماع اليهما بالصمورة       
 .التي سمعت بها بينة االدعاء 

 

 (26)  المادة    
 

اثنماء  يبدي ممث  االدعاء مطالعته استنادًا الى ما توفر لديه من عناصر اثبات  . أ

المحاكمة امام المجلم  ، ويقتمرح علمى المجلم  التمدبير المالزم ات ماذه بشمأن         
 .المحال او المحالين 

لعته اما بناسه او بواسطة محاميه ، ويجوز لمرئي  المجلم    يقدم المحال مطا . ب

 . ان ي ل  االطراف بتقديم مطالعتهم خطيًا 
 

 (21)  المادة    
 
ع الجلسممة الممى موعممد اخممر العممالن قممرار     يعلممن الممرئي  اختتممام المحاكمممة وترفمم    

 .الح ــــــــــــــم 

 (28)  المادة    
 

في الجلسة المحددة العالن قرار الح م يتلو رئي  المجلم  القمرار بحضمور     . أ
 .المحال او المحالين وممث  االدعاء وممث  الدفاع ان وجد 

 .يجل ان ي ون القرار مدونًا خطيًا وموقعًا  . ب

 

 (27)  المادة    
 

يصممدر القممرار بممالح م اممما باالجممماع او باالكثريممة بأسممم حمماكم الممبالد وي ممون     . أ
 .موقعًا من قب  رئي  واعضاء المجل  

اذا كممان هنمما  قممرار م ممال  بممدون هممقا القممرار خطيممًا ويوقممع مممن العضممو            . ب

 .الم ال  ويضم الى مل  القضية 
وقمائع  يرفع مل  القضية كاماًل للمستشار القانوني بعمد التوقيمع علمى محضمر      . ج

 .الجلسات من قب  هيئة المجل  

يدقق المستشار الوقائع وقمرار الح مم ثمم يمدون توصمياته تمهيمدًا لرفمع الملم           .د
 . الى وكي  وزارة الداخلية 

 



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 

 (11)  المادة    
 

 . ال ت تسل اح ام مجل  التأديل الصاة القطعية إال بعد التصديق عليها من قبلنا   

 

 (13)  المادة    
 

م يقتنع وكي  الوزارة بالح م او تبين له ان االجراءات التي بني عليها الح م اذا ل 
كانت م الاة الح مام همقا القمرار جمرى اعمادة المحاكممة بواسمطة مجلم  اخمرى يجمري           

تش يله لهمقا الرمرق وفقمًا لالح مام المبينمة فمي تشم ي  المجمال  او االكتاماء بالتوصميات           

 . وبة وذلك بعد اخق موافقتنا على ذلك التي يحددها المستشار بالنسبة للعق
 

 (12)  المادة    
 
القرار الصادر بالتصديق او الت ايض او االلراء او اعادة المحاكمة قطعمي غيمر    

 .قاب  للطعن بأي وجه من اوجه الطعن 

 

 (11)  المادة    
 

ال يجموز محاكممة مرت بمي الم الاممات التمي صمدرت بهما اح ممام مصمدقة ممن قبمم           
 .التأديبية امام الجهات القضائية االخرى مرة ثانية  المجال 

 

 (14)  المادة    
 

 .تستعم  الست مال هقه االجراءات النماذج المقررة والمعدة لقلك  
 

 (15)  المادة    
 
يعتبر هقا القرار ساري الماعول اعتبارًا من تاري  التوقيع عليه وينشر بالجريدة  

 . الرسمية 

 

 

 / قـــــالفري

 يـــــف بن زايـــد آل نهيــــــــــــانس

 ةــــــــالـداخـــلــــيـــ ـــرــــــــــوزيـ
 

 


