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١- مقدمة
ق�مت جمموعة �صوت الكويت يف فرتة �ص�بقة ب�إ�صدار كتيب يّر�صد القوانني 

غري الد�صتورية �ص�رك ب�أعداده جمموعة من الق�نونيني واخلرباء الد�صتوريني 

واحللق�ت  احلوارات  من  العديد  ودارت  ال�صب�ب،  بجهود  �صي�غته  ومّتت 

اإىل  اللجوء  فكرة  به�  تكررت  الذكر،  �ص�لف  الكتيب  ه�م�ش  على  النق��صية 

تد�ّصن وعي متزايد جت�ه  تفعيل دوره�، كم�  الد�صتورية واأهمية  املحكمة 

ال�صخ�صية  احلري�ت  تهدد  التي  الد�صتورية  غري  القوانني  خطر  مواجهة 

يف  راأين�  لذلك  ال�ص�مية،  الد�صتور  مب�دئ  وتقّو�ش  الع�مة  واحلري�ت 

اإ�صدارن� هذا اأن نعطي فكرة وملحة ع�مة ومب�صطة عن املحكمة الد�صتورية، 

من  اأن�ص�أت  الذي  الهدف  اأف�صل  ب�صكل  تخدم  اإ�صالحه�، كي  وت�صورن� يف 

اأجله، ولكي ال يغدوا الو�صول اإىل املحكمة الد�صتورية حلمً� �صعب املن�ل 

خري  الد�صتورية  املحكمة  دور  يكون  بّل  العدالة،  اإر�ص�ء  قيم  مواجهة  يف 

معني يف بن�ء الدولة املدنية، وخري مقّوم مل�صرية الدميقراطية يف الكويت.

اإ�صدار جمموعة �صوت الكويت: القوانني غري الد�صتورية ٢٠٠٩
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يف كتيبن� هذا ننطلق من/نطمح اأن نن�رش الوعي الد�صتوري وخ�صو�ص� فيم� 

يتعلق بتطبيق املادة 166 من الد�صتور التي تن�ش على اأن: .

وعليه قررن� اأن نبتدئ هذه اخلطوة االأوىل والتي ن�آمل اأن ال تكون اخلطوة 

االأخرية يف جم�ل ال�ص�لح الع�م، اآملني اأن يتحقق لن� الهدف الذي نن�صده 

جت�ه اإلغ�ء ك�فة املخ�لف�ت الد�صتورية، وجت�ه تطبيق اأف�صل للد�صتور

حق التقا�ضي مكفول للنا�س، ويبني القانون الإجراءات 

والأو�ضاع الالزمة ملمار�ضة هذا احلق. 

املادة 166
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2- ما هي
 المحكمة الدستورية؟
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بني  ورا�صمً�  جديد  مدين  لعهد  ممهدًا   1٩6٢ �صنة  الكويت  د�صتور  �صدر 

عليه�  ن�ش  التي  االإجرائية  املب�دئ  واأهم  احلديثة،  الكويت  مع�مل  طي�ته 

وج�ءت  تع�ونهم.  مبداأ  على  والت�آكيد  ال�صلط�ت  ف�صل  مبدء  هو  الد�صتور 

ال�صلطة  عمل  نظم  الذي  اخل�م�ش  الف�صل  يف  الد�صتور  من   173 املادة 

 ت�صري اإىل مبداأ الرق�بة الق�ص�ئية من خالل ن�صه� على الت�يل: 
ّ
الق�ص�ئية كي

فكرة اإيج�د اجلهة الرق�بية �ص�لفة الذكر مل ينفرد به� د�صتور دولة الكويت 

وحيدًا، بل ن�صت عليه� اأغلب د�ص�تري الدول العريقة يف العمل الدميقراطي 

حتت عدة م�صمي�ت بحيث تخدم جوهر ذات الهدف، وك�ن االختالف الوحيد 

يّكمن يف االآلي�ت املنظمة لعمل هذه اجله�ت الرق�بية، وهذه االآلي�ت املختلفة 

ب�لرغم من كونه� تبدو �صكلية اإال انه� يف غ�ية االأهمية واخلطورة اأحي�نً�.

غري  �صالحية  العلي�  املحكمة  متتلك  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت  »ففي 

االأمريكي،  للد�صتور  مط�بقته�  من  للتحقق  القوانني  ملراجعة  مب��رشة 

2- ما هي المحكمة الدستورية؟

يعني القانون اجلهة الق�ضائية التي تخت�س بالف�ضل يف 

املنازعات املتعلقة بد�ضتورية القوانني واللوائح، ويبني 

�ضالحياتها والإجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق 

كل من احلكومة وذوي ال�ضاأن يف الطعن لدى تلك اجلهة 

يف د�ضتورية القوانني واللوائح، ويف حالة تقرير اجلهة 

املذكورة عدم د�ضتورية قانون اأو لئحة يعترب كاآن مل يكن.
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للد�صتور.  خم�لف  اأنه  ترى  الذي  الق�نون  تطبيق  عن  متتنع  اأن  وله� 

د�صتورية  مدى  تقييم  �صالحية  فيملك  الفرن�صي  الد�صتوري  املجل�ش  اأم� 

اإ�صداره.  وقبل  الربمل�ن  عليه  ي�صوت  اأن  بعد  الق�نون  م�رشوع 

د�صتورية  مدى  تقرير  �صالحية  الد�صتورية  املحكمة  متلك  م�رش  ويف 

القوانني«1. تف�صري  �صالحية  متلك  كم�  عليه�،  تعر�ش  التي  القوانني 

اأم� يف الكويت فبعد �صدور الد�صتور والبدء يف العمل به ومن منطلق �رشورة 

تطبيق ك�فة مواده، �رشع جمل�ش االأمة على �صي�غة م�رشوع ق�نون الإن�ص�ء 

املحكمة الد�صتورية الذي اأقّر يف ٩ يونيو 1٩73 وحمل رقم 14 لذات ال�صنة.

1 حممد عبدالق�در اجل��صم، املحكمة الد�صتورية نحو اإ�صالح جذري درا�صة نظرية وعملية، دار 

قرط��ش للن�رش، �ش 13.
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٣- الخلل في
 قانون إنشاء

 المحكمة الدستورية
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ن�ّش  الذي  اخللل  على  ال�صوء  ت�صليط  هو  الكتيب  هذا  يف  يهمن�  م� 

املن�زع�ت  رفع  طرق  ب�ص�أن  الد�صتورية  املحكمة  اإن�ص�ء  ق�نون  عليه 

مط�بقة  مبدى  والبّت  فيه�  للنظر  الد�صتورية  املحكمة  لدى  والرتافع 

عدمه�. من  الد�صتور  مواد  مع  بقوانني  واملرا�صيم  واللوائح  القوانني 

 
٢
الرابعة« »امل�دة  يف  الد�صتورية  املحكمة  اإن�ص�ء  ق�نون  ت�صمن  فقد 

الد�صتورية. املحكمة  اأم�م  للتق��صي  طريقتني  اإيج�د  على 

 

الطريقة االأوىل:

احل�لة  هذه  ويف  الوزراء،  جمل�س  من  اأو  الأمة  جمل�س  من  بطلب   

دعوة  يرفع�  اأن  ِحده-  على  –كٌل  االأمة  جمل�ش  اأو  احلكومة  ت�صتطيع 

الت�صويت  قواعد  وفق  الد�صتورية  املحكمة  اإىل  مب��رشة  د�صتورية 

االأمة. لعمل جمل�ش  الداخلية  الالئحة  الد�صتور واملف�صلة يف  املعتمدة يف 

٣- الخلل في قانون إنشاء المحكمة 
الدستورية

بنزاهة  قرينة  الدولة  م�رشوعية  كانت  لطاملا 

الكويتي  الق�ضاء  باأن  نوؤمن  وجميعنا  الق�ضاء، 

القانون  �ضيادة  مبدء  اأن  اإل  احل�ضني،  ح�ضننا  هو 

التقا�ضي  حّق  �ضمان  يف  الق�ضور  من  جزء  ي�ضوبه 

املجتمع. اأفراد  جلميع  الد�ضتورية  املحكمة  لدى 

٢ - اأنظر امللحق، يف الب�ب اخل�م�ش.
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كما اأن املحكمة الد�ضتورية 

حيث  من  تت�ضدد  ما  كثريا 

الطعون  قبول  يف  ال�ضكل 

التي تنظرها وهو ما يوؤدي 

يف  فراد  الأ حق  تقييد  اإىل 

اإليها.  اللجوء 

الطريقة الث�نية:

من  �ضواء  الق�ضايا  من  ق�ضية  نظر  اأثناء  املحاكم  اإحدى  راأت  اإذا   

النزاع،  اأطراف  اأحد  به  تقدم  دفع جدي  على  بناء  اأو  نف�ضها  تلقاء 

قانون  د�ضتورية  يف  الف�ضل  على  يتوقف  يف الدعوى  الف�ضل  اأن 

اإىل  المر  وحتيل  الق�ضية  نظر  توقف  لئحة  اأو  بقانون  مر�ضوم  اأو 

نعّول  التي  احل�لة  هذه  ويف  فيها،  للف�ضل  الد�ضتورية  املحكمة 

ق�نون/الئحة  من  يت�رشر  من  اأن  نرى  مدين-  –كمجتمع  كثريًا  عليه� 

ال�رشر. هذا  اإثب�ت  �صبيل  يف  والعقب�ت  ال�صع�ب  من  الكثري  يواجه  م� 

فلي�ش لالأفراد احلق يف الرتافع لدى املحكمة الد�صتورية بطريقة مب��رشة، 

فيجب اأواًل اأن تقّدر اأحد املح�كم اأثن�ء نظره� يف اأحد الدع�وي اأن مو�صوع 

الدعوى يتوقف على فح�ش د�صتورية ق�نون اأو الئحة، ف�إذا قّدرت ذلك تقوم 

ب�إح�لة املو�صوع اإىلاملحكمة الد�صتورية، لكن متى راأت املحكمة اأن الدفع 

بعدم الد�صتورية غري ج�د، ف�إنه لي�ش اأم�م الط�عن �صوى اللجوء اإىل جلنة 

فح�ش الطعون يف املحكمة الد�صتورية التي تنظر يف مدى جدية الدفع، ومن 

خالل مت�بعة قرارات جلنة فح�ش الطعون جند اأن تلك القرارات توؤكد دائم� 

عدم جدية الطعون االأمر يحول بني الط�عن وبني حقه يف الو�صول اإىل املحكمة 

الد�صتورية وهن� ينقطع الطريق اأم�م النظر بد�صتورية الق�نون اأو الالئحة.
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٤- تصورنا في 
إصالح قانون

 المحكمة الدستورية
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كّر�ش  ال�ص�بق،  الب�ب  يف  ن�ق�صن�ه  الذي  د�صتوري  الغري  الو�صع  هذا 

ملجموعة  تراكم  من   ، الت�رشيعي  اخللل  من  الكثري  ي�صوبه  و�صع  لدين� 

دون  وحتول  احلري�ت  تقّو�ش  التي  الد�صتورية  غري  القوانني  من 

العظيم. الد�صتور  هذا  لن�  �ص�غ  الذي  االأول  امل�رّشع  غ�ية  اإىل  الو�صول 

هذه  اإن�ص�ء  �رشورة  على  ت  ن�صّ التي  الد�صتور  من   173 املادة  وكون 

تلك  لدى  الطعن  ال�ضاأن« يف  »ذوي  على حّق  كذلك  ت  ن�صّ الق�ص�ئية  اجلهة 

الد�صتور  166 من  املادة  واللوائح، وكون  القوانني  د�صتورية  اجلهة يف 

واجب  من  ف�إنه  للنا�س«،  مكفول  التقا�ضي  »حق  اأن  على  اأي�صً�  ت  ن�صّ

املحكمة  لدى  املب��رش  التق��صي  حق  لالأفراد  ي�صّهل  اأن  كذلك  الق�نون 

الد�صتوري. احلق  لهذا  ومقّو�ش  عرث  حجر  يكون  اأن  ال  الد�صتورية، 

تصورنا في إصالح قانون المحكمة 
الدستورية

بطريق  ي�أخذ  فلم  الد�صتورية  الرق�بة  من  ي�صّيق  الق�نون  هذا  »اإذن 

واإمن�  االأ�صلية،  الدعوى  طريق  عن  القوانني  د�صتورية  يف  الطعن 

درج�ته�  اختالف  على  للمح�كم  ترك  اأن  بج�نب  الدفع،  طريق  عن 

.
3
اأم�مه�« املث�ر  الد�صتورية  بعدم  الدفع  جدية  تقدير  حرية 

 3- بقلم املح�مي عبدالكرمي ج��صم حيدر، درا�صة من�صورة يف جريدة الطليعة العدد 151٢ 

http://local.taleea.com/archive/  ،ال�صبت املوافق ٢6 ين�ير - 1 فرباير ٢٠٠٢

151٢=ISSUENO&٢7٢8=newsdetails.php?id
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خت�مً�، 

يثري  اأن  كمجموعة  ونطمح  العمل،  هذا  ب�صي�غة  �ص�هم  من  جميع  ن�صكر 

فتح  �رشورة  جت�ه  �صعبي  وعي  ويد�صن  مو�صعة  نق��ص�ت  العمل  هذا 

ببدء  اإذانً�  املب��رش،  للتق��صي  االأفراد  اأم�م  الد�صتورية  املحكمة  ب�ب 

الد�صتور. قيم  به  وت�صود  ب�حلرية  به  تنعم  الكويت  على  جديد  عهد 

ونحن يف �ضوت الكويت نرى باأن اأع�ضاء جمل�س الأمة عليهم 

واجب اإعادة النظر يف قانون املحكمة الد�ضتورية، وتعديله 

الهدف  يخدم  وكّي  مونًا،  وم�ضّ روحًا  الد�ضتور  مع  اإن�ضجامًا 

ال�ضامي من اإن�ضاء هذه اجلهة الرقابية، وقبل ذلك علينا جميعًا 

وو�ضع  واحلزبية،  ال�ضيا�ضية  الإعتبارات  جميع  من  التجّرد 

نه يف اجلميع. م�ضتقبل الكويت باحل�ضبان، وهذا ما ناآمله ون�ضُ
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٥- ملحق

قانون إنشاء
 المحكمة الدستورية
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)م�دة 1(

الد�صتورية  الن�صو�ش  بتف�صري  غريه�  دون  تخت�ش  د�صتورية  حمكمة  تن�ص�أ 

بقوانني  القوانني واملرا�صيم  بد�صتورية  املتعلقة  املن�زع�ت  وب�لف�صل يف 

واللوائح ويف الطعون اخل��صة ب�نتخ�ب جمل�ش االأمة اأو ب�صحة ع�صويتهم، 

ويكون حكم املحكمة الد�صتورية ملزمً� للك�فة ول�ص�ئر املح�كم.

)م�دة ٢(

الق�ص�ء  يخت�رهم جمل�ش  م�صت�ص�رين  الد�صتورية من خم�صة  توؤلف املحكمة 

ب�الإقرتاع ال�رشي، كم� يخت�ر ع�صوين احتي�طيني وي�صرتط اأن يكونوا من 

الكويتيني وي�صدر بتعيينهم مر�صوم.

اخت�ر  االحتي�طيني  او  االأ�صليني  االأع�ص�ء  من  ع�صو  اأي  حمل  خال  واإذا 

جمل�ش الق�ص�ء - ب�القرتاع ال�رشي- من يحل حمله ويكون تعيينه مبر�صوم.

ج�نب  اإىل  به�  بعملهم  واالحتي�طيون  االأ�صليون  املحكمة  اأع�ص�ء  ويقوم 

عملهم االأ�صلي بدائرة التمييز اأو حمكمة اال�صتئن�ف العلي�.

 )م�دة 3(

ويخطرهم  احل�جة  اقت�صت  كلم�  لالنعق�د  اأع�ص�ئه�  املحكمة  رئي�ش  يدعو 

بت�ريخ االجتم�ع ومك�نه قبل املوعد املحدد بوقت ك�ف، ويجب اأن يرفق 

بكت�ب الدعوة جدول االأعم�ل وم� يتعلق به من وث�ئق.

وت�صدر  اأع�ص�ئه�  جميع  بح�صور  اإال  �صحيح�  املحكمة  انعق�د  يكون  وال 

االحك�م ب�أغلبية اآراء احل��رشين، ويجب اأن يت�صمن احلكم اأ�صب�ب مف�صلة 

مع اإرف�ق راأي االأقلية اأو اأرائه� وم� ت�صتند اإليه من اأ�صب�ب.

من  اأ�صبوعني  خالل  الر�صمية  اجلريدة  يف  ومرفق�ته�  االأحك�م  وتن�رش 

�صدوره�.

 )م�دة 4(

ترفع املن�زع�ت اإىل املحكمة الد�صتورية ب�إحدى الطريقتني االآتيتني:-

اأ- بطلب من جمل�ش االأمة اأو من جمل�ش الوزراء.

ب- اإذا راأت اإحدى املح�كم اأثن�ء نظر ق�صية من الق�ص�ي� �صواء من تلق�ء 

الف�صل  اأن  النزاع،  اأطراف  اأحد  به  تقدم  جدي  دفع  على  بن�ء  اأو  نف�صه� 

يف الدعوى يتوقف على الف�صل يف د�صتورية ق�نون اأو مر�صوم بق�نون اأو 

الئحة توقف نظر الق�صية وحتيل االمر اإىل املحكمة الد�صتورية للف�صل فيه�.

ويجوز لذوي ال�ص�أن الطعن يف احلكم ال�ص�در بعدم جدية الدفع وذلك لدى 

جلنة فح�ش الطعون ب�ملحكمة الد�صتورية يف خالل �صهر من �صدور احلكم 

املذكور وتفح�ش اللجنة املذكورة يف هذا الطعن على وجه اال�صتعج�ل.

٥- قانون إنشاء المحكمة الدستورية
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 )م�دة 5(

اأو  مب��رشة  املحكمة  اإىل  االأمة  مبجل�ش  اخل��صة  االنتخ�بية  الطعون  تقدم 

بطريق املجل�ش املذكور وفق� لالإجراءات املقررة لديه يف هذا ال�ص�أن .

)م�دة 6(

بق�نون  مر�صوم  اأو  ق�نون  د�صتورية  عدم  الد�صتورية  املحكمة  قررت  اإذا 

لق�نون  ملخ�لفته�  االإدارية  اللوائح  من  الئحة  �رشعية  عدم  اأو  الئحة  اأو 

ن�فذ، وجب على ال�صلط�ت املخت�صة اأن تب�در اإىل اتخ�ذ م� يلزم من تدابري 

لت�صحيح هذه املخ�لف�ت وت�صوية اآث�ره� ب�لن�صبة للم��صي.

الب�ب الث�ين: اآحك�م ع�مة:-

)م�دة 7(

يوؤدي رئي�ش املحكمة واأع�ص�وؤه� اأم�م االأمري وبح�صور وزير العدل اليمني 

االآتي ن�صه�:-

القوانني  الد�صتور ، واأح�فظ على د�صتورية  اأحرتم  اأن  العظيم  ب�لله  اأق�صم 

واللوائح واأوؤدي اأعم�يل ب�لتجرد واالأم�نة وال�صدق.

 )م�دة 8(

ت�صع املحكمة الئحة تت�صمن القواعد اخل��صة ب�إجراءات التق��صي اأم�مه� 

الالئحة مبر�صوم  اأحك�مه� ، وت�صدر هذه  العمل فيه� وتنفيذ  وبنظ�م �صري 

بن�ءًا على عر�ش وزير العدل . وحتدد مبر�صوم كذلك ر�صوم التق��صي.

وتطبق يف كل م� مل يرد ب�ص�أنه ن�ش خ��ش يف تلك الالئحة االأحك�م املقررة 

اأو مع  الق�نون  اأحك�م هذا  يتع�ر�ش مع  التمييز وذلك فيم� ال  لدى دائرة 

طبيعة العمل يف املحكمة الد�صتورية.

 )م�دة ٩(

على رئي�ش جمل�ش الوزراء والوزراء كل فيم� يخ�صه ، تنفيذ هذا الق�نون 

ويعمل به بعد اأربعة اأ�صهر من ت�ريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�صمية ، وي�صدر 

وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذه.

امري الكويت  �صب�ح ال�ص�مل ال�صب�ح  �صدر يف ق�رش ال�صيف يف : 8 جم�دي االول 

13٩3 ه  املوافق : ٩ يونيو 1٩73 م
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بحث و كتابة
محمد راشد البوص.

مراجعة وتدقيق
أ-محمد عبدالقادر الجاسم.

رسم
محمد سلطان المال.

الخالدية، ق 2، شارع العروبة،
 داخل أسوار الجمعية الثقافية اإلجتماعية النسائية

ت: 24928376
ف: 24928378

www. s o u t a l k uwa i t . c om
i n f o@ s o u t a l k uwa i t . c om




