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 -١مقدمة
ير�صد القوانني
قامت جمموعة �صوت الكويت يف فرتة �سابقة ب�إ�صدار كتيب ّ
غري الد�ستورية �شارك ب�أعداده جمموعة من القانونيني واخلرباء الد�ستوريني
متت �صياغته بجهود ال�شباب ،ودارت العديد من احلوارات واحللقات
و ّ
النقا�شية على هام�ش الكتيب �سالف الذكر ،تكررت بها فكرة اللجوء �إىل
تد�شن وعي متزايد جتاه
املحكمة الد�ستورية و�أهمية تفعيل دورها ،كما ّ
مواجهة خطر القوانني غري الد�ستورية التي تهدد احلريات ال�شخ�صية
وتقو�ض مبادئ الد�ستور ال�سامية ،لذلك ر�أينا يف
واحلريات العامة
ّ
�إ�صدارنا هذا �أن نعطي فكرة وملحة عامة ومب�سطة عن املحكمة الد�ستورية،
وت�صورنا يف �إ�صالحها ،كي تخدم ب�شكل �أف�ضل الهدف الذي �أن�ش�أت من
�أجله ،ولكي ال يغدوا الو�صول �إىل املحكمة الد�ستورية حلم ًا �صعب املنال
يف مواجهة قيم �إر�ساء العدالة ،بلّ يكون دور املحكمة الد�ستورية خري
مقوم مل�سرية الدميقراطية يف الكويت.
معني يف بناء الدولة املدنية ،وخري ّ

�إ�صدار جمموعة �صوت الكويت :القوانني غري الد�ستورية ٢٠٠٩
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يف كتيبنا هذا ننطلق من/نطمح �أن نن�رش الوعي الد�ستوري وخ�صو�صا فيما
يتعلق بتطبيق املادة  166من الد�ستور التي تن�ص على �أن. :

املادة 166
حق التقا�ضي مكفول للنا�س ،ويبني القانون الإجراءات
والأو�ضاع الالزمة ملمار�سة هذا احلق.

وعليه قررنا �أن نبتدئ هذه اخلطوة الأوىل والتي ن�آمل �أن ال تكون اخلطوة
الأخرية يف جمال ال�صالح العام� ،آملني �أن يتحقق لنا الهدف الذي نن�شده
جتاه �إلغاء كافة املخالفات الد�ستورية ،وجتاه تطبيق �أف�ضل للد�ستور

5

 -2ما هي
المحكمة الدستورية؟
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 -2ما هي المحكمة الدستورية؟
�صدر د�ستور الكويت �سنة  1962ممهد ًا لعهد مدين جديد ورا�سم ًا بني
طياته معامل الكويت احلديثة ،و�أهم املبادئ الإجرائية التي ن�ص عليها
الد�ستور هو مبدء ف�صل ال�سلطات والت�آكيد على مبد�أ تعاونهم .وجاءت
املادة  173من الد�ستور يف الف�صل اخلام�س الذي نظم عمل ال�سلطة
كي ت�شري �إىل مبد�أ الرقابة الق�ضائية من خالل ن�صها على التايل:
الق�ضائية ّ

يعني القانون اجلهة الق�ضائية التي تخت�ص بالف�صل يف
املنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني واللوائح ،ويبني
�صالحياتها والإجراءات التي تتبعها ،ويكفل القانون حق
كل من احلكومة وذوي ال�ش�أن يف الطعن لدى تلك اجلهة
يف د�ستورية القوانني واللوائح ،ويف حالة تقرير اجلهة
املذكورة عدم د�ستورية قانون �أو الئحة يعترب ك�آن مل يكن.

فكرة �إيجاد اجلهة الرقابية �سالفة الذكر مل ينفرد بها د�ستور دولة الكويت
وحيد ًا ،بل ن�صت عليها �أغلب د�ساتري الدول العريقة يف العمل الدميقراطي
حتت عدة م�سميات بحيث تخدم جوهر ذات الهدف ،وكان االختالف الوحيد
يكّمن يف الآليات املنظمة لعمل هذه اجلهات الرقابية ،وهذه الآليات املختلفة
بالرغم من كونها تبدو �شكلية �إال انها يف غاية الأهمية واخلطورة �أحيان ًا.
«ففي الواليات املتحدة الأمريكية متتلك املحكمة العليا �صالحية غري
مبا�رشة ملراجعة القوانني للتحقق من مطابقتها للد�ستور الأمريكي،
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ولها �أن متتنع عن تطبيق القانون الذي ترى �أنه خمالف للد�ستور.
�أما املجل�س الد�ستوري الفرن�سي فيملك �صالحية تقييم مدى د�ستورية
م�رشوع القانون بعد �أن ي�صوت عليه الربملان وقبل �إ�صداره.
ويف م�رص متلك املحكمة الد�ستورية �صالحية تقرير مدى د�ستورية
القوانني التي تعر�ض عليها ،كما متلك �صالحية تف�سري القوانني».1
�أما يف الكويت فبعد �صدور الد�ستور والبدء يف العمل به ومن منطلق �رضورة
تطبيق كافة مواده� ،رشع جمل�س الأمة على �صياغة م�رشوع قانون لإن�شاء
أقر يف  9يونيو  1973وحمل رقم  14لذات ال�سنة.
املحكمة الد�ستورية الذي � ّ

 1حممد عبدالقادر اجلا�سم ،املحكمة الد�ستورية نحو �إ�صالح جذري درا�سة نظرية وعملية ،دار
قرطا�س للن�رش� ،ص .13
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 -٣الخلل في
قانون إنشاء
المحكمة الدستورية
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 -3الخلل في قانون إنشاء المحكمة
الدستورية
لطاملا كانت م�رشوعية الدولة قرينة بنزاهة
الق�ضاء ،وجميعنا ن�ؤمن ب�أن الق�ضاء الكويتي
هو ح�صننا احل�صني� ،إال �أن مبدء �سيادة القانون
ّ
حق التقا�ضي
ي�شوبه جزء من الق�صور يف �ضمان
لدى املحكمة الد�ستورية جلميع �أفراد املجتمع.
ن�ص
ما يهمنا يف هذا الكتيب هو ت�سليط ال�ضوء على اخللل الذي ّ
عليه قانون �إن�شاء املحكمة الد�ستورية ب�ش�أن طرق رفع املنازعات
والبت مبدى مطابقة
والرتافع لدى املحكمة الد�ستورية للنظر فيها
ّ
القوانني واللوائح واملرا�سيم بقوانني مع مواد الد�ستور من عدمها.
فقد ت�ضمن قانون �إن�شاء املحكمة الد�ستورية يف «املادة الرابعة»
على �إيجاد طريقتني للتقا�ضي �أمام املحكمة الد�ستورية.
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الطريقة الأوىل:
بطلب من جمل�س الأمة �أو من جمل�س الوزراء ،ويف هذه احلالة
ٌ
–كل على ِحده� -أن يرفعا دعوة
ت�ستطيع احلكومة �أو جمل�س الأمة
د�ستورية مبا�رشة �إىل املحكمة الد�ستورية وفق قواعد الت�صويت
املعتمدة يف الد�ستور واملف�صلة يف الالئحة الداخلية لعمل جمل�س الأمة.

� - 2أنظر امللحق ،يف الباب اخلام�س.
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الطريقة الثانية:
�إذا ر�أت �إحدى املحاكم �أثناء نظر ق�ضية من الق�ضايا �سواء من

تلقاء نف�سها �أو بناء على دفع جدي تقدم به �أحد �أطراف النزاع،
�أن الف�صل يف الدعوى يتوقف على الف�صل يف د�ستورية قانون

�أو مر�سوم بقانون �أو الئحة توقف نظر الق�ضية وحتيل االمر �إىل

نعول
املحكمة الد�ستورية للف�صل فيها ،ويف هذه احلالة التي
ّ
عليها كثري ًا –كمجتمع مدين -نرى �أن من يت�رضر من قانون/الئحة
ما يواجه الكثري من ال�صعاب والعقبات يف �سبيل �إثبات هذا ال�رضر.

فلي�س للأفراد احلق يف الرتافع لدى املحكمة الد�ستورية بطريقة مبا�رشة،
فيجب �أو ًال �أن تق ّدر �أحد املحاكم �أثناء نظرها يف �أحد الدعاوي �أن مو�ضوع

الدعوى يتوقف على فح�ص د�ستورية قانون �أو الئحة ،ف�إذا ق ّدرت ذلك تقوم

ب�إحالة املو�ضوع �إىلاملحكمة الد�ستورية ،لكن متى ر�أت املحكمة �أن الدفع

بعدم الد�ستورية غري جاد ،ف�إنه لي�س �أمام الطاعن �سوى اللجوء �إىل جلنة
فح�ص الطعون يف املحكمة الد�ستورية التي تنظر يف مدى جدية الدفع ،ومن

خالل متابعة قرارات جلنة فح�ص الطعون جند �أن تلك القرارات ت�ؤكد دائما
عدم جدية الطعون الأمر يحول بني الطاعن وبني حقه يف الو�صول �إىل املحكمة

الد�ستورية وهنا ينقطع الطريق �أمام النظر بد�ستورية القانون �أو الالئحة.

كما �أن املحكمة الد�ستورية
كثريا ما تت�شدد من حيث
ال�شكل يف قبول الطعون
التي تنظرها وهو ما ي�ؤدي
�إىل تقييد حق ا لأفراد يف
اللجوء �إليها.
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 -٤تصورنا في
إصالح قانون
المحكمة الدستورية
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تصورنا في إصالح قانون المحكمة
الدستورية
كر�س
هذا الو�ضع الغري د�ستوري الذي ناق�شناه يف الباب ال�سابقّ ،

لدينا و�ضع ي�شوبه الكثري من اخللل الت�رشيعي  ،من تراكم ملجموعة
تقو�ض احلريات وحتول دون
من القوانني غري الد�ستورية التي
ّ

امل�رشع الأول الذي �صاغ لنا هذا الد�ستور العظيم.
الو�صول �إىل غاية
ّ
ن�صت على �رضورة �إن�شاء هذه
وكون املادة  173من الد�ستور التي ّ

ن�صت كذلك على حقّ «ذوي ال�ش�أن» يف الطعن لدى تلك
اجلهة الق�ضائية ّ

اجلهة يف د�ستورية القوانني واللوائح ،وكون املادة  166من الد�ستور
ن�صت �أي� ًضا على �أن «حق التقا�ضي مكفول للنا�س» ،ف�إنه من واجب
ّ

القانون كذلك �أن ي�س ّهل للأفراد حق التقا�ضي املبا�رش لدى املحكمة
ومقو�ض لهذا احلق الد�ستوري.
الد�ستورية ،ال �أن يكون حجر عرث
ّ

ي�ضيق من الرقابة الد�ستورية فلم ي�أخذ بطريق
«�إذن هذا القانون
ّ
الطعن يف د�ستورية القوانني عن طريق الدعوى الأ�صلية ،و�إمنا

عن طريق الدفع ،بجانب �أن ترك للمحاكم على اختالف درجاتها
حرية تقدير جدية الدفع بعدم الد�ستورية املثار �أمامها».3

 -٣بقلم املحامي عبدالكرمي جا�سم حيدر ،درا�سة من�شورة يف جريدة الطليعة العدد 1512
ال�سبت املوافق  26يناير  1 -فرباير http://local.taleea.com/archive/ ،2002
1512=ISSUENO&2728=newsdetails.php?id
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ونحن يف �صوت الكويت نرى ب�أن �أع�ضاء جمل�س الأمة عليهم
واجب �إعادة النظر يف قانون املحكمة الد�ستورية ،وتعديله
ّ
وكي يخدم الهدف
وم�ضمون ًا،
�إن�سجام ًا مع الد�ستور روح ًا
ّ
ال�سامي من �إن�شاء هذه اجلهة الرقابية ،وقبل ذلك علينا جميع ًا
التجرد من جميع الإعتبارات ال�سيا�سية واحلزبية ،وو�ضع
ّ
م�ستقبل الكويت باحل�سبان ،وهذا ما ن�آمله ُ
ون�ضنه يف اجلميع.

ختام ًا،

ن�شكر جميع من �ساهم ب�صياغة هذا العمل ،ونطمح كمجموعة �أن يثري
هذا العمل نقا�شات مو�سعة ويد�شن وعي �شعبي جتاه �رضورة فتح
باب املحكمة الد�ستورية �أمام الأفراد للتقا�ضي املبا�رش� ،إذان ًا ببدء
عهد جديد على الكويت تنعم به باحلرية وت�سود به قيم الد�ستور.
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 -٥ملحق

قانون إنشاء
المحكمة الدستورية
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 -٥قانون إنشاء المحكمة الدستورية
(مادة )1

تن�ش�أ حمكمة د�ستورية تخت�ص دون غريها بتف�سري الن�صو�ص الد�ستورية
وبالف�صل يف املنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني واملرا�سيم بقوانني
واللوائح ويف الطعون اخلا�صة بانتخاب جمل�س الأمة �أو ب�صحة ع�ضويتهم،
ويكون حكم املحكمة الد�ستورية ملزم ًا للكافة ول�سائر املحاكم.

(مادة )2

ت�ؤلف املحكمة الد�ستورية من خم�سة م�ست�شارين يختارهم جمل�س الق�ضاء
بالإقرتاع ال�رسي ،كما يختار ع�ضوين احتياطيني وي�شرتط �أن يكونوا من
الكويتيني وي�صدر بتعيينهم مر�سوم.
و�إذا خال حمل �أي ع�ضو من الأع�ضاء الأ�صليني او االحتياطيني اختار
جمل�س الق�ضاء  -باالقرتاع ال�رسي -من يحل حمله ويكون تعيينه مبر�سوم.
ويقوم �أع�ضاء املحكمة الأ�صليون واالحتياطيون بعملهم بها �إىل جانب
عملهم الأ�صلي بدائرة التمييز �أو حمكمة اال�ستئناف العليا.

(مادة )3

يدعو رئي�س املحكمة �أع�ضائها لالنعقاد كلما اقت�ضت احلاجة ويخطرهم
بتاريخ االجتماع ومكانه قبل املوعد املحدد بوقت كاف ،ويجب �أن يرفق
بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق.
وال يكون انعقاد املحكمة �صحيحا �إال بح�ضور جميع �أع�ضائها وت�صدر
االحكام ب�أغلبية �آراء احلا�رضين ،ويجب �أن يت�ضمن احلكم �أ�سباب مف�صلة
مع �إرفاق ر�أي الأقلية �أو �أرائها وما ت�ستند �إليه من �أ�سباب.
وتن�رش الأحكام ومرفقاتها يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من
�صدورها.

(مادة )4

ترفع املنازعات �إىل املحكمة الد�ستورية ب�إحدى الطريقتني الآتيتني-:
�أ -بطلب من جمل�س الأمة �أو من جمل�س الوزراء.
ب� -إذا ر�أت �إحدى املحاكم �أثناء نظر ق�ضية من الق�ضايا �سواء من تلقاء
نف�سها �أو بناء على دفع جدي تقدم به �أحد �أطراف النزاع� ،أن الف�صل
يف الدعوى يتوقف على الف�صل يف د�ستورية قانون �أو مر�سوم بقانون �أو
الئحة توقف نظر الق�ضية وحتيل االمر �إىل املحكمة الد�ستورية للف�صل فيها.
ويجوز لذوي ال�ش�أن الطعن يف احلكم ال�صادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى
جلنة فح�ص الطعون باملحكمة الد�ستورية يف خالل �شهر من �صدور احلكم
املذكور وتفح�ص اللجنة املذكورة يف هذا الطعن على وجه اال�ستعجال.
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(مادة )5

تقدم الطعون االنتخابية اخلا�صة مبجل�س الأمة �إىل املحكمة مبا�رشة �أو
بطريق املجل�س املذكور وفقا للإجراءات املقررة لديه يف هذا ال�ش�أن .

(مادة )6

�إذا قررت املحكمة الد�ستورية عدم د�ستورية قانون �أو مر�سوم بقانون
�أو الئحة �أو عدم �رشعية الئحة من اللوائح الإدارية ملخالفتها لقانون
نافذ ،وجب على ال�سلطات املخت�صة �أن تبادر �إىل اتخاذ ما يلزم من تدابري
لت�صحيح هذه املخالفات وت�سوية �آثارها بالن�سبة للما�ضي.
الباب الثاين� :آحكام عامة-:

(مادة )7

ي�ؤدي رئي�س املحكمة و�أع�ضا�ؤها �أمام الأمري وبح�ضور وزير العدل اليمني
الآتي ن�صها-:
�أق�سم بالله العظيم �أن �أحرتم الد�ستور  ،و�أحافظ على د�ستورية القوانني
واللوائح و�أ�ؤدي �أعمايل بالتجرد والأمانة وال�صدق.

(مادة )8

ت�ضع املحكمة الئحة تت�ضمن القواعد اخلا�صة ب�إجراءات التقا�ضي �أمامها
وبنظام �سري العمل فيها وتنفيذ �أحكامها  ،وت�صدر هذه الالئحة مبر�سوم
بناء ًا على عر�ض وزير العدل  .وحتدد مبر�سوم كذلك ر�سوم التقا�ضي.
وتطبق يف كل ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف تلك الالئحة الأحكام املقررة
لدى دائرة التمييز وذلك فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون �أو مع
طبيعة العمل يف املحكمة الد�ستورية.

(مادة )9

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء كل فيما يخ�صه  ،تنفيذ هذا القانون
ويعمل به بعد �أربعة �أ�شهر من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية  ،وي�صدر
وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذه.
امري الكويت�صباح ال�سامل ال�صباح�صدر يف ق�رص ال�سيف يف  8 :جمادي االول
 1393هاملوافق  9 :يونيو  1973م
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بحث و كتابة
محمد راشد البوص.
مراجعة وتدقيق
أ-محمد عبدالقادر الجاسم.
رسم
محمد سلطان المال.

الخالدية ،ق  ،2شارع العروبة،
داخل أسوار الجمعية الثقافية اإلجتماعية النسائية
ت24928376 :
ف24928378 :
w w w. s o u t a l k u w a i t . c o m
info@soutalkuwait.com
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