«الدستورية» ترفض جميع الطعون املقدمة ببطالن انتخابات مجلس األمة 2020
ق��ض��ت احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة في
جلستها ام��س برفض الطعون املقدمة
ببطالن عملية االن��ت��خ��اب النتخابات
مجلس األم���ة  2020برمتها لبطالن
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مرسوم الدعوة (رقم .)2020/150
كما ق���ررت احملكمة تأجيل النطق
باحلكم بشأن الطعن اخلاص بانتخاب
رئيس مجلس األمة إلى الثالث من شهر

اللجنة التعليمية

األولوية” .وأضاف أنه كان من املفترض ان
تسلم االراضي ملجلس اجلامعات اخلاصة
وبدوره مينحها بحسب الترتيب واملستحق
إلى كلية اإلدارة  .
وأوض���ح املطر أن “اجلامعة الكندية
طلبت ١٠٠ال���ف متر مربع ومنحت ١١٠
آالف متر مربع وجامعة ميونخ طلبت ١٥٠
ألف متر مربع ومت منحها”.
واض���اف أن “كلية اإلدارة طلبت ٧٥
أل��ف متر م��رب��ع ول��ه��ا أحقية ف��ي استالم
األرض بحسب بحسب املرسوم الصادر”،
متسائال “ كيف يتم منح اراضي جلامعات

دون ع��ل��م واش����راف مجلس اجل��ام��ع��ات
اخلاصة ؟”
وأش���ار إل��ى اس��ت��غ��راب جميع اعضاء
اللجنة التعليمية ورئيس مجلس اجلامعات
اخل��اص��ة ،ملنح األراض���ي بهذه الصورة،
معتبرا ذلك ضربا من الفساد تضعه اللجنة
بني ي��دي رئيس ال���وزراء ووزي��ر التربية
القادم.
وأك���د ع��ل��ى أن ال��ل��ج��ن��ة س��ت��ت��اب��ع ه��ذا
امل��وض��وع  ،داع��ي�اً املؤسسات احلكومية
بالتعامل مع اجلميع مبسطرة واحدة مبنية
على العدل واملساواة

العتيبي يطالب احلكومة بتنويع مصادر
الدخل وعدم املساس بصندوق األجيال
جدد النائب خالد العتيبي رفضه املطلق
أي ت��وج��ه حكومي للمساس بصندوق
األجيال القادمة ،معتبرا أنها جرمية كبرى
محمال احلكومات املتعاقبة مسؤولية فشل
إدارة الثروة النفطية على مدار عقود.
واستغرب العتيبي في تصريح صحفي
ع��دم اكتفاء احلكومة بإيقاف استقطاع
مخصصات احتياطي األج��ي��ال القادمة
عن آخ��ر سنتني مالييتني وجلوئها دائما
إل��ى ح��ل��ول قصيرة وترقيعية م��ن دون
الذهاب إلى عالج أس��اس املشكلة وأهمها
تنويع مصادر الدخل ،مؤكدا ً أنها أدمنت
احللول السهلة التي تروجها بأخبار الهلع
و تخويف املواطن.

وط��ال��ب احل��ك��وم��ة باسترجاع ودائ��ع
الكويت من البنوك املركزية ل��دى بعض
الدول وعلى رأسها وديعة األربعة مليارات
ل��دى مصر والتي انتهت منذ ستة شهور
تقريبا ،وليس الذهاب مباشرة إلى أموال
أبنائنا املؤمتنني عليها.
وق����ال ال��ع��ت��ي��ب��ي إن احل��ك��وم��ة ت��درك
احل��ل��ول وق���ادرة على تقليل اإلن��ف��اق من
خ�لال السيطرة على روات���ب القياديني
ومجالس إدارات الهيئات واملجالس العليا
والصناديق التي جاءت لصناعة مناصب
ألشخاص بعينها وحتصيل أموال الدولة،
وليس ارتكاب جرمية بحق أجيالنا القادمة
والسحب من مدخراتهم

خالد العتيبي

alwasat.com.kw

 5نواب يقترحون إعادة تنظيم
املساعدات املالية اخلارجية

«التعليمية» ناقشت آلية مراقبة
اجلامعات اخلاصة واالبتعاث الداخلي

ريا�ض عواد

مارس املقبل.
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ق����ررت احمل��ك��م��ة
الدستوریة ام��س االنتقال مجددا یوم
االثننی املقبل ال��ى مقر االم��ان��ة العامة

Thursday 25th February 2021 - 14 th year - Issue No.E 3847

اخلميس  13رجب  1442هـ 25/فبراير  - 2021السنة الرابعة عشر  -العدد E 3847

ناقشت جلنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد في اجتماعها امس اقتراح برغبة
بشأن التوسع في دول االبتعاث وزي��ادة
عدد اجلامعات اخلاصة ،بحضور ممثلني
عن مجلس اجلامعات اخلاصة.
وقال رئيس اللجنة النائب د .حمد املطر
في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس األمة،
إن اللجنة اجتمعت امس بكامل اعضائها،
ومت خالل االجتماع التعرف على طبيعة
اجلامعات اخلاصة وآلية عملها ومراقبتها
وعدد الطلبة واالبتعاث الداخلي.
وأض���اف أن “مجلس اجل��ام��ع��ات قام
بخطوات جيدة ،ونتوقع خطوات أخرى في
القادم من األي��ام أبرزها اشتراط أن تكون
اجلامعات جديدة الراغبة في فتح فرع لها
في الكويت من ضمن أفضل  ٥٠٠جامعة
على مستوى العالم”.
ولفت إلى أنه “في السابق كان يشترط
على تلك اجلامعات ان تكون م��ن ضمن
افضل  ١٠٠جامعة في العالم ،معتبرا ً أن
هذا األم��ر صعب تنفيذه ،لذلك مت تعديله
إلى من افضل . ”٥٠٠
ودعا املطر املؤسسات املرتبطة بالتعليم
وأبرزها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
إلى دراس��ة إيجاد جامعات خاصة أخرى
بدعم حكومي من أجل تطوير التعليم.
وأع��رب عن اسفه الستمرار الفوضى
في بعض اختصاصات مجلس اجلامعات
اخلاصة ،مشيرا إلى ان “هناك  ٣جامعات
قدمت طلبا لالعتماد من مجلس اجلامعات
اخلاصة وهي اجلامعة الكندية وجامعة
ميونيخ وكلية اإلدارة”.
وأض��اف أنه “وبحسب رئيس املجلس
ف��إن اجلامعة الكندية وجامعة ميونخ
حصال على أراض م��ن ال��دول��ة دون علم
مجلس اجلامعات اخلاصة وبتخطي مبدأ

مبجلس االم��ة الستخراج محاضر فرز
االص����وات للجنة االص��ل��ی��ة رق��م 101
واللجان الفرعیة التابعة لھا بالدائرة
اخلامسة.

أعلن  5نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون
بشأن تنظيم املساعدات وااللتزامات املالية
للخارج ،مع إعطائه صفة االستعجال.
ويقضي االق��ت��راح ال��ذي تقدم به كل من
ال��ن��واب د .حسن ج��وه��ر ،مهلهل املضف،
مهند الساير ،د .حمد روح الدين ،وعبدالله
امل��ض��ف ،ب��وق��ف امل��س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة
وال��ق��روض وال��ودائ��ع البنكية مل��دة خمسة
س��ن��وات ملراجعتها وإع���ادة توجيهها مبا
يخدم مصلحة الدولة ،ووضع آليات لضمان
استردادها.
ونص االقتراح على ما يلي:
(مادة أولى):
تلتزم احلكومة بد ًء من بداية السنة املالية
( )2022-2021بعدم توقيع أي اتفاقيات
أو مذكرات تفاهم مع أي من ال��دول األخرى
تتضمن تقدمي الهبات واملساعدات اخلارجية
والقروض بأنواعها والدعم املالي والودائع
البنكية وامل��ص��رف��ي��ة وغ��ي��ره��ا م��ن أشكال
الدعم املالي للدول والكيانات واألشخاص
االعتبارية واملنظمات الدولة أو األهلية في
اخلارج ،وملدة خمسة سنوات مالية.
يستثنى مما تقدم املساعدات والعقود
واالتفاقيات والتعهدات املوقعة قبل العمل
بأحكام ه��ذا القانون واإلع��ان��ات اإلغاثية
واإلن��س��ان��ي��ة ال��ط��ارئ��ة بسبب ال��ك��وارث
الطبيعية واألوبئة الصحية شريطة ضمان
وصولها إلى املناطق املنكوبة واملتضررين
مباشرة بواسطة الهيئات احلكومية أو
ممثليها م��ن مؤسسات املجتمع امل��دن��ي أو
جمعيات النفع العام الوطنية.
(مادة ثانية):
على وزارة املالية تعيني مكاتب احملاماة
املتخصصة احمللية والعاملية أو منظمات
تتبع األم��وال واسترداها لدى الغير التخاذ
إجراءات املطالبة القانونية السترجاع قيمة
القروض املستحقة أو متعثرة السداد.
(مادة ثالثة):
يقوم بنك الكويت املركزي ب��اإلج��راءات
القانونية السترجاع ال��ودائ��ع املصرفية
والبنكية املسجلة باسم دولة الكويت لدى
ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة أو اخل��اص��ة ف��ي ال��دول
األجنبية التي انتهت املدة الزمنية إليداعها.
(مادة رابعة):
على وزارة اخل��ارج��ي��ة م��واف��اة مجلس
األم���ة بتقرير دوري ك��ل ث�لاث��ة أش��ه��ر عن
اخلطوات الدبلوماسية والترتيبات املتخذة
مع حكومات الدول املعنية في املادة األولى
من القانون ،السترجاع األم��وال الكويتية
في اخلارج ،كما تقدم وزارة املالية من خالل
بنك الكويت املركزي تقريرا ً كل ثالثة شهور
إلى مجلس األمة عن اخلطوات الدبلوماسية
واإلجراءات املتخذة مع حكومات الدول التي
أودع في بنوكها املركزية أو األهلية ودائع
باسم دولة الكويت السترجاعها.
(مادة خامسة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -كل
في ما يخصه  -تنفيد هذا القانون.
ون��ص��ت امل��ذك��رة اإلي��ض��اح��ي��ة ع��ل��ى أن
املساعدات اخلارجية تعتبر إحدى األدوات
الدبلوماسية املهمة في تعزيز العالقات
البينية على الصعيد اخلارجي.

جلسة سابقة

وكانت دول��ة الكويت ومنذ عهد ما قبل
االستقالل سباقة في توثيق وتنمية أواصر
القربى وجتسيد معاني الشراكة في املجتمع
الدولي ،خاصة مع الدول الشقيقة والصديقة
على مستوى العالم الثالث وف��ق منظور
رسالتها اإلنسانية ،فحققت موقعاً عاملياَ
رائدا ً بني األمم ونال أميرها الراحل لقب قائد
العمل اإلنساني.
وت��ن��وع��ت رواف����د ال����دور الدبلوماسي
الكويتي بشقيه الرسمي والشعبي لتشمل
أنشطة وأهداف الصندوق الكويتي للتنمية
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي دع���م ومت��وي��ل
مشاريع التنمية حول العالم.
إض��اف��ة إل��ى تقدمي امل��س��اع��دات والهبات
امل��ال��ي��ة بأشكالها املختلفة عبر العقود
واالتفاقيات والتعهدات الثنائية ومتعددة
األط����راف ،وج��ه��ود اإلغ��اث��ة اإلنسانية في
ظ���روف األزم����ات وال���ك���وارث الطبيعية،
تساندها في ذلك املشاريع اخليرية جلمعيات
النفع العام واللجان اخليرية حتى بلغت
أقصى نقاط العالم.
وبعد م��رور قرابة ستة عقود من الزمن
على هذه األنشطة وااللتزامات املالية ،وعلى
ضوء العديد من املالحظات وأوجه القصور
في ترجمة معاني الدبلوماسية االقتصادية
لتلبية األهداف السياسية واملصالح العليا
ل��ل��دول��ة ،وخ��اص��ة فيما يتعلق باسترداد
األم����وال الكويتية بعد حتقيق نتائجها
وفوائدها لصالح ال��دول واجلهات املتلقية
كالقروض والودائع البنكية ،ومرور سنوات
طويلة على استحقاق استرجاعها ،باإلضافة
إل��ى ض���رورة ض��م��ان وص���ول امل��س��اع��دات
املالية إلى شعوب الدول الشقيقة والصديقة
لالستفادة املباشرة منها وتلبية احتياجاتها.
وملا كانت دولة الكويت تعيش لسنوات
متتالية حالة غير مسبوقة من العجز املالي
في امليزانية العامة دون وجود جهود حقيقية
أو مبادرات وبرامج جادة وواضحة لتنويع
مصادر الدخل وإص�لاح االختالالت املالية
وسبل معاجلة أوجه العجز املالي ،مما أثر
على جودة اخلدمات العامة ومشاريع البنية
التحتية وامل��س��ت��وى املعيشي ف��ي الداخل
وأثقلت القروض االستهالكية والشخصية
ظهر الغالبية من أبناء الشعب.

وح����رص����ا ً ع��ل��ى إع������ادة ت��ن��ظ��ي��م دور
الدبلوماسية االقتصادية ومبا يتناسب مع
األهداف الوطنية العليا للدولة ،واالستثمار
األمثل لألموال العامة في معاجلة األوضاع
االقتصادية واملالية في الداخل ،والتركيز
على أولويات املواطن الكويتي في االرتقاء
باخلدمات العامة وضمان املستوى املعيشي
الذي يستحقه.
أع���د ه���ذا االق���ت���راح ب��ق��ان��ون لترشيد
املساعدات ووقفها ملدة خمسة سنوات تكون
كفيلة باملراجعة وإعادة توجيهها مبا يخدم
مصلحة الدولة ،دون التوقف عن االستمرار
ف��ي دع��م القضايا اإلنسانية كاستحقاق
وطني أمام املجتمع الدولي ،حيث استثنيت
من أحكام هذا القانون املساعدات والعقود
واالتفاقيات والتعهدات املوقعة قبل العمل
بأحكامه ،واإلع��ان��ات اإلغاثية واإلنسانية
الطارئة بسبب الكوارث الطبيعية واألوبئة
الصحية شريطة ضمان وصولها إلى املناطق
املنكوبة واملتضررين مباشرة بواسطة
الهيئات احلكومية أو ممثليها من مؤسسات
املجتمع امل��دن��ي أو جمعيات النفع العام
الوطنية وفق ما جاء في املادة األولى.
وحرصاً على استرجاع أموال الدولة في
اخلارج بعد حتقيق نتائجها املرجوة نصت
املادة الثانية على قيام وزارة املالية بتعيني
املكاتب القانونية ومنظمات تتبع األم��وال
املتخصصة للعمل على اس��ت��رداه��ا قيمة
القروض املستحقة أو متعثرة السداد لدى
الدول واجلهات املستفيدة منها.
كما نصت امل��ادة الثالثة على قيام بنك
الكويت امل��رك��زي ب���اإلج���راءات القانونية
الس��ت��رج��اع ال��ودائ��ع املصرفية والبنكية
املسجلة باسم دول��ة الكويت ل��دى البنوك
املركزية أو اخلاصة في الدول األجنبية التي
انتهت املدة الزمنية إليداعها.
ونصت امل��ادة الرابعة على قيام وزارتي
اخلارجية واملالية مب��واف��اة مجلس األم��ة
بتقرير دوري كل ثالثة أشهر عن اخلطوات
الدبلوماسية والترتيبات واإلجراءات املتخذة
مع حكومات الدول املعنية في املادة األولى
من القانون السترجاع األموال الكويتية من
أصول قيمة القروض والودائع البنكية في
اخلارج ،أما املادة اخلامسة فهي تنفيذية.

السويط يقترح إلغاء احملكمة الدستورية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة باسم «احملكمة الدستورية العليا»
أع��ل��ن النائب ث��ام��ر السويط عن
ت��ق��دم��ه ب��اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ب��إل��غ��اء
احملكمة الدستورية وانشاء احملكمة
ال��دس��ت��وري��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��س��د بعض
ال��ث��غ��رات ،وحت��دي��د اختصاصها
ب��ف��ح��ص دس��ت��وري��ة ال��ت��ش��ري��ع��ات
والتفسير التبعي فقط ،وعدم التدخل
باألعمال البرملانية.
ونص االقتراح على ما يلي:
الفصل األول:
تشكيل احملكمة الدستورية العليا
واختصاصاتها
امل������ادة ( :)1ت��ن��ش��أ احمل��ك��م��ة
ال��دس��ت��وري��ة العليا وتعتبر هيئة
قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
امل������ادة ( :)2ت���ؤل���ف احمل��ك��م��ة
الدستورية العليا من سبعة أعضاء
من الكويتيني يختار مجلس القضاء
األع��ل��ى م��ن غير أعضائه باالقتراع
السري خمسة منهم أصليون تكون
ألحدهم الرئاسة واثنان احتياطيني،
ويختار مجلس األمة من غير أعضائه
في جلسة سرية وباالقتراع السري
عضوا ً أصليا ً وآخر احتياطيا بأغلبية
األعضاء الذين يتألف منهم املجلس
فيما عدا ال��وزراء ،كما يختار مجلس
الوزراء من غير الوزراء عضوا ً أصليا ً
وآخ��ر احتياطياً ،وي��ص��در مرسوم
ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه��م خ��ل�ال أس��ب��وع�ين من
اختيارهم.
امل������ادة ( :)3ي���ك���ون اخ��ت��ي��ار
األع��ض��اء اخلمسة األصليني الذين
يختارهم مجلس القضاء األعلى من
رج���ال القضاء احل��ال��ي�ين ،واالث��ن�ين
االحتياطيني من السابقني ممن زاولوا
العمل القضائي مل��دة خمسة عشر
ع��ام�اً متصلة ف��ي محكمتي التمييز
واالستئناف أو إحداهما.

وي��ك��ون اخ��ت��ي��ار م��ج��ل��س األم��ة
ومجلس الوزراء للعضويني األصليني
واالح��ت��ي��اط��ي�ين م��ن ب�ين م��ا يلي من
الفئات مع توليهم ملهام عضويتهم
على سبيل التفرغ:
أ -أس��ات��ذة ال��ق��ان��ون ف��ي جامعة
الكويت واجلامعات اخلاصة والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
احلاليني أو السابقني.
ب -مستشارو احمل��اك��م وإدارة
الفتوى والتشريع املتقاعدين.
ج-احمل��ام��ون الذين زاول��وا املهنة
مدة عشرين سنة متصلة على األقل.
ويحل األعضاء االحتياطيني محل
األعضاء األصليني في حالة غياب أي
منهم أو قيام مانع لديه.
امل��ادة ( :)4يعني رئيس احملكمة
وأعضاؤها ملدة أرب��ع سنوات قابلة
للتجديد ،ويشترط فيمن يعني عضوا ً
باحملكمة أن تتوافر فيه الشروط
العامة الالزمة لتولي القضاء وفقا
ألح��ك��ام امل����ادة ( )19م��ن امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( )32لسنة 1990
املشار إليه ،وأال يقل سنه عن خمس
وأربعني سنة ميالدية.
ويتم التجديد أو اختيار أعضاء
جدد قبل نهاية مدتها بتسعني يوماً
على األقل.
امل�����ادة ( :)5ت��خ��ت��ص احمل��ك��م��ة
الدستورية العليا دون غيرها باآلتي
- 1الفصل في املنازعات املتعلقة
ب��دس��ت��وري��ة ال��ق��وان�ين وامل��راس��ي��م
بقوانني واللوائح.
- 2ت��ف��س��ي��ر ن��ص م��ن نصوص
الدستور في منازعة يطلب فيها رأي
تفسيري.
 - 3ال��ب��ت ف��ي اخل�ل�اف املتعلق
باالختصاص بني جهات القضاء.

- 4الطعون اخل��اص��ة بانتخاب
أع���ض���اء م��ج��ل��س األم�����ة وب��ص��ح��ة
عضويتهم.
ويكون حكم احملكمة الدستورية
ملزما ً للكافة ولسائر احملاكم.
املادة ( :)6ليس للمحكمة أن تنظر
في األعمال البرملانية.
املادة ( :)7تصدر احملكمة أحكامها
وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة
وي��ج��ب أن يتضمن احل��ك��م أسبابه
مفصلة م��ع إرف���اق رأي األقلية وما
تستند إل��ي��ه م��ن أس��ب��اب ،وتنشر
األح��ك��ام وم��رف��ق��ات��ه��ا ف��ي اجل��ري��دة
الرسمية خالل أسبوعني من صدورها
ويكون حكمها غير قابل للطعن.
امل��ادة ( : )8تفصل احملكمة على
وج��ه االستعجال ف��ي م��رس��وم حل
م��ج��ل��س األم����ة وم���رس���وم ال��دع��وة
لالنتخابات قبل إجراء عملية االقتراع
الختيار أعضاء املجلس اجلديد وال
يجوز لها أن تنظر تلك املراسيم بعد
انتخاب أعضاء مجلس األمة بأي حال
من األحوال.
امل��ادة ( :)9يدعو رئيس احملكمة
أع��ض��اؤه��ا لالنعقاد كلما اقتضت
احلاجة ويخطرهم بتاريخ االجتماع
ومكانه قبل املوعد احملدد بوقت كاف
ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول
األعمال وما يتعلق به من وثائق وال
يكون انعقاد احملكمة صحيحاً إال
بحضور جميع أعضائها.
امل��ادة ( :)10ترفع املنازعات إلى
احملكمة الدستورية العليا بإحدى
الطرق التالية:
 .1بطلب م��ن مجلس األم���ة أو
مجلس الوزراء.
 .2إذا رأت إح��دى احمل��اك��م أثناء
نظر قضية م��ن القضايا س��واء من

ثامر السويط

تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي
تقدم به أحد أطراف النزاع ،أن الفصل
في الدعوى يتوقف على الفصل في
دستورية قانون أو مرسوم بقانون
أو الئحة أو تفسير نص من نصوص
ال��دس��ت��ور أن ت��وق��ف ن��ظ��ر القضية
وحتيل األمر إلى احملكمة الدستورية
العليا للفصل فيه ،وي��ج��وز ل��ذوي
ال��ش��أن الطعن ف��ي احل��ك��م ال��ص��ادر
بعدم جدية الدفع وذل��ك ل��دى جلنة
فحص الطعون باحملكمة الدستورية
العليا في خالل شهر من صدور احلكم
املذكور وتفصل اللجنة املذكورة في
هذا الطعن على وجه االستعجال.
 .3لكل شخص طبيعي أو اعتباري
الطعن بدعوى أصلية أم��ام احملكمة
الدستورية العليا في أي قانون أو
مرسوم بقانون أو الئحة إذا قامت
لديه شبهات جدية مبخالفته ألحكام
ال��دس��ت��ور  ،وك���ان���ت ل���ه مصلحة
شخصية مباشرة في الطعن عليه ،
على أن تكون صحيفة الطعن موقعة

من محاميان مقبولني أم��ام احملكمة
ال��دس��ت��وري��ة العليا  ،وي��ج��ب على
الطاعن أن يودع عند تقدمي صحيفة
الطعن على سبيل الكفالة ()2000
دينار كويتي وال تقبل إدارة الكتاب
صحيفة الطعن إذا ل��م تصحب مبا
يثبت إيداع الكفالة.
ويكفى إيداع كفالة واحدة في حالة
ت��ع��دد الطاعنني إذا أق��ام��وا طعنهم
بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب
الطعن  ،ويعرض الطعن على احملكمة
منعقدة في غرفة املشورة ،ف��إذا رأت
أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير
مقبول شكالً أو أنه غير جدي  ،قررت
عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار
غير قابل للطعن بأسباب موجزة
تثبت في محضر اجللسة.
الباب الثاني
أحكام عامة
املادة ( : )11حتدد مرتبات وبدالت
رئيس احملكمة وأعضاؤها مبرسوم
وفقاً لألحكام املنصوص عليها في
املرسوم بالقانون رق��م ( )14لسنة
 1977املشار إليه.
امل��ادة ( :)12تستمر احملكمة في
عملها ف��ي ح��ال��ة ح��ل مجلس األم��ة
واس��ت��ق��ال��ة مجلس ال����وزراء وذل��ك
بتشكيلها ال��ذي عليه وق��ت احل��ل أو
االستقالة.
املادة ( :)13يختار كل من مجلس
القضاء األعلى ومجلس األمة ومجلس
ال��وزراء أعضاء احملكمة الدستورية
العليا وفقاً ألحكام هذا القانون خالل
س��ت�ين ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ ن��ش��ره في
اجلريدة الرسمية.
املادة ( :)14يؤدي رئيس احملكمة
وأع��ض��اؤه��ا قبل مباشرة أعمالهم
أمام األمير وبحضور رئيس مجلس

القضاء األعلى اليمني التالية “ :أقسم
بالله العظيم أن أح��ت��رم الدستور
والقانون وأن أحكم بالعدل”.
امل�����ادة ( :)15ت��ق��دم ال��ط��ع��ون
االنتخابية اخلاصة مبجلس األمة إلى
احملكمة مباشرة أو عن طريق املجلس
املذكور وفقا لإلجراءات املقررة لديه
في هذا الشأن.
املادة ( :)16للمحكمة إنشاء مكتب
فني يضم عددا ً من القانونيني وحتدد
مهامه مبوجب قرار من رئيسها.
امل��ادة ( :)17تضع احملكمة الئحة
تتضمن القواعد اخلاصة بإجراءات
التقاضي أمامها وبنظام سير العمل
فيها وتنفيذ أحكامها ،وتصدر هذه
الالئحة مب��رس��وم بناء على عرض
وزير العدل ،وتطبق في كل ما لم يرد
بشأنه نص خ��اص في تلك الالئحة
األحكام املقررة ل��دى دائ��رة التمييز
وذل���ك فيما ال يتعارض م��ع أحكام
هذا القانون أو مع طبيعة العمل في
احملكمة الدستورية العليا.
امل��ادة ( :)18يلغى القانون رقم
( )14لسنة  1973بإنشاء احملكمة
الدستورية ،وكل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القانون وحتال إلى احملكمة
الدستورية العليا جميع الطلبات
واملنازعات والطعون املنظورة أمام
احملكمة الدستورية ولم تفصل فيها
قبل العمل بهذا القانون.
امل��ادة ( :)19على رئيس مجلس
ال���وزراء وال��وزراء-ك��ل فيما يخصه
– تنفيذ هذا القانون.
ونصت امل��ذك��رة اإليضاحية على
ما يلي:
إن احلياة الدستورية ليست حديثة
في الكويت الذي ينطلق دستورها من
مبدأ الفصل بني السلطات مع تعاونها

كجوهر للنظام الدميقراطي.
ويأتي أهمية القضاء الدستوري
في املقدمة كقضاء غير عادي ملراقبة
أي انحراف في السلطات أو احملافظة
ع��ل��ى ال���ت���وازن بينها ،األم���ر ال��ذي
استدعى إنشاء احملكمة الدستورية
العليا .ويبني االقتراح كيفية تشكيل
احملكمة والتي يتكون أعضاؤها من
السلطات ال��ث�لاث كمظهر للتعاون
بني تلك السلطات ومراقبة انحراف
أي منها.
كما يبني أس��س اخ��ت��ي��ار أعضاء
احملكمة ون��ص على أن يكونوا ممن
تتوافر فيهم اخلبرة الالزمة لعضوية
هذه احملكمة ،وأن يكونوا ممن تتوافر
ف��ي��ه��م ال���ش���روط امل���ق���ررة للتعيني
بالقضاء وفقاً لقانون تنظيم القضاء
املشار إليه.
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ق��ري��ره س��ري��ان
األحكام املقررة في تنظيم شؤونهم
وأن يسري عليهم ما يسري على رجال
القضاء من مميزات مادية وعينية وأي
نص ينظم شأنهم الوظيفي.
وقد أوض��ح هذا االقتراح بقانون
ماهية اختصاصات احملكمة وحدود
اختصاصها واشترط في اختصاصها
بتفسير نصوص الدستور أن يكون
هناك نزاع قائم يدعو لتوضيح نص
دستوري غامض ،وحظر النظر في
أعمال البرملان ال��ذي ينظم شؤونه
بنفسه.
وبني آلية إصدار األحكام وعلى أن
تكون تلك األحكام ذات حجية مطلقة
مبواجهة الكافة ،ونص على أن تفصل
احملكمة بشكل مستعجل في مرسوم
حل مجلس األم��ة وم��رس��وم الدعوة
لالنتخابات اح��ت��رام�اً إلرادة األم��ة
وبعيدا ً عن إهدار إرادتها.

