
االربعاء
21  اكتوبر 2009

9
االمنية

الصفحة
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان رئيس مجلس إدارة 
جمعية احملامني الكويتية احملامي عمر العيسى قدم طلبا لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد للموافقة على حتويل 
جمعية احملامني الكويتية الى نقابة احملامني الكويتية. وقال 
العيس����ى في كتابه الذي قدمه لسمو رئيس مجلس الوزراء: 
نود إحاطة سموكم بأن جمعية احملامني الكويتية قد تأسست 
عام 1963 ومنذ هذا التاريخ وعلى مدار س����تة وأربعني عاما 

ظلت جمعية احملامني الكويتية طليعة جمعيات النفع العام 
وأسبقها في خدمة املجتمع املدني، ولديها من االمكانيات العلمية 
والق����درات املهنية ما يؤهلها ألن تكون نقابة وهو األمر الذي 
طاملا طالبنا به سنوات طويلة، لذا فنحن على ثقة بإميانكم 
بدور مؤسس����ات املجتمع املدني ف����ي املرحلة الراهنة ومدى 
التطور الذي حلق مبجتمعن����ا الكويتي، وان طلبنا حتويل 

اجلمعية الى نقابة سيكون له صداه لدى سموكم.

العيسى يطلب تحويل جمعية المحامين إلى نقابة

الصبر: المنتقب الذي ضبطته مصر 
ليس كويتيًا

شبهة وراء مصرع مواطن
وخادمة حديثة أنهت حياتها شنقًا

تبرئة متهمين  من حيازة مخدرات

مسدس السابع ريموت كنترول

جثة آسيوي من »البحار« إلى الشرعي

زوج حبس الدم في عين زوجته

رسالة مؤثرة تبرر تغيب قاصر

 أمير زكي ـ محمد الجالهمة
لقي مواطن مصرعه في ظروف غامضة داخل منزل أسرته 
في منطقة السرة، وبانتقال مدير أمن العاصمة العميد ابراهيم 
السيد هاشم ومدير دوريات جندة العاصمة العقيد يوسف 
الهمالن ووكيل النائب العام تقرر تصنيف القصة باعتبارها 
انتحارا حلني انتهاء التقرير الصادر عن الطب الش����رعي، 

وتبني ان للمواطن 37 عاما ملفا في الطب النفسي.
من جهة أخرى، أقدمت وافدة آس����يوية التحقت حديثا 
بالعمل في منزل مواطن، على االنتحار شنقا، وأبلغت عمليات 
الداخلية صباح أمس عن شنق اخلادمة نفسها داخل منزل 

كفيلها في منطقة الدعية وسجلت قضية انتحار.

أصدرت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار عماد املنديل 
حكمه����ا ببراءة متهمني مما أس����ند إليهما من اتهام بحيازة 
وإحراز مادة احلشيش وحيازة وإحراز مادة مؤثرة عقليا 
)اإلمفيتامني( وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يرخص لهم 
بذلك وبتغرمي املتهم األول 200 دينار عن قيادة مركبة وهو 
في حالة سكر وتغرميه 25 دينارا لقيادته بتامني إجباري 
منته. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني تهمة حيازة 
مادة مخدرة »حش����يش« وكان ذلك بقص����د التعاطي دون 
أن يثبت أنه قد رخص لهم بذلك قانونا، وأس����ندت للمتهم 
الثاني تهمة حيازة م����ادة مؤثرة عقليا اإلمفيتامني( وكان 
ذلك بقص����د التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك 
قانونا. وأس����ندت للمتهم األول أيضا أنه قاد مركبة حتت 
تأثير املخدرات واملشروبات املس����كرة وقاد مركبة بتأمني 
إجباري غير ساري املفعول. وحضر احملامي بشار النصار 
من مكت����ب احملامي خالد العبد اجللي����ل مدافعا عن املتهم 
الثاني مش����ككا في صحة إسناد االتهام، إذ جاءا قاصرا عن 
حد الكفاية وليس هناك ما ينهض دليال على ثبوت االتهام 
النتفاء الشرعية اإلجرائية للضبط والتفتيش إذ انه ال يدان 

إنسان بدليل باطل.

 محمد الجالهمة
استنفرت يوم أمس دوريات جندة األحمدي اثر بالغ 
تقدم به عس���كري ف���ي وزارة الداخلية ضد قائد مركبة 
أشهر س���الحا ناريا في وجهه فيما كان يستقل تاكسي 
جواال على الدائري السابع، ومتكن رجال األمن من توقيف 
املركبة التي أبلغ عن حيازة قائدها مسدس���ا وبتفتيش 
املركبة لم يعثر رجال األمن على أي س���الح ناري وامنا 
عثروا على رميوت كنترول بداخلها، وقال قائد املركبة 

انه كان ميازح قائد التاكسي اجلوال بالرميوت.

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
أحيلت جثة وافد آس����يوي عثر عليها عصر أمس مقابل 
مجلس األمة الى الطب الش����رعي ملعرفة سبب الوفاة، فيما 
هناك ترجيح بأن يكون اآلسيوي قد انتحر بإلقاء نفسه في 
البحر خاص����ة انه وجد بغير لباس البحر. وكانت عمليات 
الداخلية أبلغت عن وجود جثة في يوم البحار، وانتقل رجال 
األمن يتقدمهم العقيد يوسف الهمالن والرائد مشعل اخلميس 

ورجال األدلة اجلنائية لنقل اجلثة الى الطب الشرعي.

 هاني الظفيري
تقدمت مواطن���ة الى مخفر الروضة مصطحبة معها 
تقريرا طبيا يفيد بكدمات ورضوض ونزيف في األنف 
واحتقان حول الع���ني وجتمع دموي، وقالت ان زوجها 
املواطن اعتدى عليها بالضرب نتيجة خالفات أسرية وبعد 
االطالع على التقرير الطبي أمر محقق املخفر بتسجيل 

القضية حتت عنوان اعتداء بالضرب.

 محمد الجالهمة
».. يئس���ت من معاملتكم ل���ي.. هجرت املنزل لرمبا 
تشعرون مبا فعلتموه بي« تلك هي رسالة قصيرة تركتها 
فت���اة كويتية على طاولة الطعام قب���ل أن تغادر منزل 
أسرتها الى جهة غير معلومة، وفور قراءة األب لرسالة 
ابنته س���ارع الى تسجيل قضية بعنوان تغيب وكلفت 
ادارة بحث وحتري محافظة مبارك الكبير بالبحث عن 

الفتاة والتي تبلغ من العمر )17 عاما(.

تعليقا على ملا نشرته 
احدى الصحف الكويتية 
الص����ادرة صب����اح امس 
حول ضبط كويتي منتقب 
يصور مواقع التفجيرات 
في منطقة احلسني بالقاهرة 
عاصمة جمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
اوض����ح مدي����ر ادارة 
االع����الم االمن����ي الناطق 
الرس����مي باس����م وزارة 

الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ان اخلبر غير صحيح 
فبعد االتصاالت الرسمية التي جرت بني السلطات الكويتية 
والس����لطات املصرية الشقيقة تبني ان الشخص الذي ألقي 

القبض عليه ليس كويتيا بل من جنسية عربية اخرى.

»الدستورية«: يحق للزوجة استخراج جواز سفر 
والتنقل إلىخارج الكويت دون موافقة الزوج

»األنباء« تنشر نص حكم المحكمة الدستورية بشأن جوازات السفر

مؤمن المصري
قضت احملكمة الدس��تورية أمس بعدم دستورية الفقرة األولى 
من املادة )15( من القانون رقم 1962/11 بشأن جوازات السفر وذلك 
فيما تضمنته من النص على أنه »ال يجوز منح الزوجة جواز سفر 
مستقل إال مبوافقة الزوج« في الدعوى املرفوعة من احملامي عادل 

قربان لصالح مواطنة.
وعق��ب صدور احلكم صرح احملامي عادل قربان قائال: »نفخر 
بالقض��اء الكويت��ي وجميع القضاة وعلى رأس��هم رئيس محكمة 
التمييز والدستورية وهذا ما عهدناه منهم من إصدار األحكام التي 
تظهر احلقيق��ة وتنصف من يلوذ بها فهي امل��الذ إلعطاء كل ذي 

حق حقه«.
فحك��م احملكمة أنصف املرأة التي ه��ي نصف املجتمع وكانت 
خير معني للرجل وقت الشدائد، فال يتصور ونحن في زمن األلفية 
الثالث��ة أن يحتكر الرجل حق املرأة في الس��فر والتنقل إال بإذنه، 

وهي الوزيرة والنائب��ة مبجلس األمة والوكيلة واملديرة واملتعلمة، 
وديننا اإلسالمي لم يفرق بني الرجل واملرأة إال في أضيق احلاالت، 
وكذلك دستورنا الذي يعد مفخرة لنا نحن الكويتيني، قد ساوى بني 
الرجل واملرأة في احلقوق والواجبات، ولهذا فاحلكم غير مستغرب 

على قضائنا الذي يعتبر مفخرة لنا في دولة املؤسسات.
وتخلص واقعة الدعوى ف��ي أن املدعية وأوالدها قاموا برفع 
دع��وى طالبوا في ختامها أوال: بإلزام املدع��ى عليه األول )والد 
األبناء( بتس��ليم جواز السفر للمدعية، ثانيا: بإلزام املدعى عليه 
األول بتس��ليم األوراق الثبوتية اخلاصة ب��أوالده الثالثة )وهي 
شهادات امليالد، والبطاقات املدنية، وشهادات اجلنسية وجوازات 
الس��فر( لوالدتهم. ثالثا: في حالة عدم تسليم املدعى عليه األول 

للمدعية جواز سفرها التصريح لها باستخراجه.
وذلك على س��ند من الق��ول إن املدعية زوج��ة للمدعى عليه 
األول بصحيح العقد الشرعي املؤرخ في 1999/10/19. وقد رزقت 

منه بأبنائها الثالثة، وأن املدعى عليه قد امتنع عن تسليم األوراق 
الثبوتية اخلاصة بها وبأوالدها، وهو ما يعد تعسفا في استعمال 
احل��ق، األمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم الس��الفة 

البيان.
وبتاري��خ 2008/11/11 قض��ت الدائرة التجاري��ة املدنية الثالثة 
برئاس��ة املستشار إبراهيم الس��يف أوال: بأحقية املدعية األولى 
في اس��تخراج جوازات السفر وشهادات اجلنس��ية والبطاقات 
املدنية وشهادات امليالد ألبنائها من املدعى عليه األول مع إلزامه 

باملصروفات.
ثانيا: بوقف نظر طلب املدعية باس��تخراج جواز سفر لها حلني 
الفص��ل في دس��تورية الفقرة األول��ى من املادة 15 م��ن القانون 
رقم 1962/11 بش��أن جوازات الس��فر وبإحالة الدعوى إلى احملكمة 

الدستورية.
وفيما يلي نص حكم احملكمة الدستورية:

المنعق���دة علنا  بالجلس���ة 
بالمحكمة بتاريخ األول من شهر 
ذي القع���دة 1430ه� الموافق 20 
أكتوبر 2009م، برئاس���ة السيد 
المستشار يوسف غنام الرشيد 
رئيس المحكمة، وعضوية السادة 
المستشارين: فيصل عبدالعزيز 
المرشد وراشد يعقوب الشراح 
وخالد سالم علي وصالح مبارك 
الحريتي، وحضور السيد: علي 
حمد الصقر أمين سر الجلسة. 
ص���در الحكم اآلتي: في الدعوى 
المحالة من المحكمة الكلية رقم 
3670 لسنة 2008 تجاري مدني 
المرفوعة من  كلي حكوم���ة/3: 
البغلي  فاطمة عبداهلل محم���د 
ويوسف مصطفى حسين البغلي 
وحسين مصطفى حسين البغلي، 
ض���د: مصطفى حس���ين أحمد 
الداخلية  البغلي ووكيل وزارة 
بصفته ووكي���ل وزارة الصحة 
بصفته ومدير عام الهيئة العامة 
للمعلوم���ات المدني���ة بصفته. 
المحكمة  المقيدة ف���ي س���جل 
الدستورية برقم 56 لسنة 2008 

»دستوري«.

الوقائع

 � الوقائع  حيث ان حاص���ل 
حس���بما يبين من حكم اإلحالة 
وسائر األوراق � ان المدعين أقاموا 
على المدعى عليهم الدعوى رقم 
3670 لسنة 2008 تجاري مدني 
كلي حكومة/3 بطلب الحكم أوال: 
بإلزام المدعى عليه األول بتسليم 
المدعية األولى جواز س���فرها. 
ثانيا: بإلزام المدعى عليه األول 
بتسليم األوراق الثبوتية الخاصة 
بالمدعين الثاني والثالث، وهي 
شهادات الميالد والبطاقات المدنية 
وش���هادات الجنسية وجوازات 
الس���فر. ثالثا: بإل���زام المدعى 
علي���ه األول بتس���ليم المدعية 
األولى األوراق الثبوتية الخاصة 
بالصغيرة )زهرة( وهي شهادة 
الميالد والبطاقة المدنية وجواز 
السفر. رابعا: في حالة عدم تسليم 
المدعى عليه األول جواز السفر 
للمدعية األول���ى التصريح لها 
باستخراجه في مواجهة المدعى 
عليه الثاني. خامسا: في حالة عدم 
استخراج وتسليم المدعى عليه 
األول األوراق الثبوتية السالفة 
الذكر للمدعيين الثاني والثالث 
التصريح لهما باستخراجها في 
مواجهة المدعى عليهم من الثاني 
الى الرابع. سادسا: في حالة عدم 
استخراج وتسليم المدعى عليه 
البيان  الثبوتية سالفة  األوراق 
الخاصة بالصغي���رة )زهرة(، 
التصريح للمدعية باستخراجها 
في مواجه���ة المدعى عليهم من 

الثاني الى الرابع.

العقد الشرعي

وبيانا لذل���ك قالت المدعية 
األولى انها زوجة المدعى عليه 
العقد الشرعي  األول بتصحيح 
المؤرخ في 1989/10/19 ورزقت 
منه على فراش الزوجية الصحيح 
باألوالد زهرة ويوسف )المدعي 
الثاني( وحسين )المدعي الثالث(، 
واذ امتنع المدع���ى عليه األول 
عن تس���ليمها األوراق الخاصة 
بها وباألوالد وه���ي عبارة عن 
جوازات السفر وشهادات الميالد 
المدنية وش���هادات  والبطاقات 
الجنس���ية، فقد أقامت الدعوى 

بالطلبات سالفة البيان.
وبجلس���ة 2008/11/11 قضت 
المحكمة بأحقية المدعية األولى 
السفر  في اس���تخراج جوازات 
وشهادات الجنسية والبطاقات 
المدنية وشهادات الميالد ألوالدها 
من المدعى عليه األول يوس���ف 
وحس���ين وزهرة ف���ي مواجهة 
المدع���ى عليه���م، واذ ت���راءى 

للمحكمة ان نص الفقرة األولى 
من المادة 15 م���ن القانون رقم 
11 لسنة 1962 في شأن جوازات 
الس���فر، والذي يقض���ي بعدم 
جواز منح الزوجة جواز س���فر 
مستقل اال بموافقة الزوج، تحيط 
الدستورية، فقد  به شبهة عدم 
قضت المحكمة بوقف نظر طلب 
المدعية سالف الذكر لحين الفصل 
في المسألة الدستورية، وإحالة 
الدستورية،  المحكمة  الى  االمر 
واقامت محكمة الموضوع قضاءها 
باإلحالة على س���ند من وجود 
تعارض بين النص المشار إليه 
واحكام المواد 29 و30 و31 من 
الدستور، اذ احتوى هذا النص 
على قيد مبناه انكار حق الزوجة 
في استخراج جواز سفر مستقل، 
وان النص وان كان قد قصد تأكيد 
حق الزوج على زوجته في اإلذن 
لها بالسفر، إال أن ذلك ال يعني ان 
الزوجة على اإلقامة  يتم إجبار 
وتقييد تنقلها، باعتبار ان واجب 
الزوجة في طاعة زوجها هو واجب 
ذو طابع ديني وأخالقي ال يمكن 
ان يتم فرضه قسرا دون ارادتها، 
كما انه ال يس���وغ فرضه جبرا 
عليها سواء من جانب السلطة 
العامة او بق���وة القانون، وانه 
مما يؤكد هذا النظر ان المشرع 
في قانون األحوال الش���خصية 
رقم 51 لسنة 1984، قد سار على 
هذا النهج متبنيا ذات االتجاه اذ 
نص في المادة 88 منه على عدم 
الطاعة جبرا  جواز تنفيذ حكم 

على الزوجة.

طلب التفريق

 وانه يكفي ان تعامل الزوجة 
بآثار نشوزها ويعتبر ذلك اضرارا 
منه���ا بالزوج يجي���ز له طلب 
التفريق مع إلزامها باآلثار المادية 
التفريق للضرر،  حسب احكام 
حيث خلصت محكمة الموضوع 
من ذلك الى ان ما تضمنه النص 
المطعون فيه م���ن منح الزوج 
الحق في الموافقة او الرفض على 
اس���تخراج جواز سفر لزوجته 
دون حدود او ضوابط، من شأن 
هذا االطالق ان يمثل في حد ذاته 
قيدا على حق الزوجة في التنقل 
وهو حق كفله لها الدستور، وانه 
وان كان رفض الزوج الموافقة 
لزوجته على اس���تخراج جواز 
سفر مستقل لها، او حجبه عنها، 
او نزعه منها يخضع حقا لرقابة 
القضاء في حالة تعسف الزوج 
في استعمال حقه، اال ان من شأن 
ما جاء بهذا النص وما يستلزمه 
م���ن تطلب الموافقة المس���بقة 
للزوج على اصدار جواز س���فر 
مستقل للزوجة، وعلى تجديده 
حال انتهاء مدت���ه، وكذلك لدى 
استخراج جواز سفر جديد، من 
شأن ذلك جميعه ان يظل هذا القيد 
مالزما لحق الزوجة في التنقل 
والسفر، مما يشكل اخالال بهذا 
الحق الدستوري، ماسا بجوهره 

ومضمونه.

2008/56 دستوري

وقد ورد ملف الدعوى الى ادارة 
كتاب هذه المحكمة حيث قيدت 
في سجلها برقم 56 لسنة 2008 
دستوري وتم اخطار ذوي الشأن 
واودع المدعي عليه األول مذكرة 
طلب فيها رفض الدعوى تأسيسا 
على أنه ليس ثمة تعارض بين 
المطعون في���ه واحكام  النص 
الدستور، وان حق التنقل يجوز 
تنظيمه ووضع القيود عليه وفق 
احكام القانون وان ما تضمنه هذا 
النص ال يعدو ان يكون محض 
تنظيم لكيفية استخراج جواز 
س���فر الزوجة، وقد جاء مراعيا 
ألحكام الشريعة االسالمية التي 
اعتبرها الدستور اصال ينبغي ان 

ترد اليه النصوص التشريعية كما 
ان ما سعى اليه النص المطعون 
فيه ليس اال حفظا لكيان االسرة 
وتقوي���ة ألواصرها، توكيدا لما 
نص عليه الدس���تور في المادة 

9 منه.

مذكرة الفتوى والتشريع

هذا وقد نظرت هذه المحكمة 
الدع���وى على الوج���ه المبين 
بمحاضر الجلسات، وقدمت ادارة 
الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع 
الحكومة طلبت فيها الحكم: اصليا: 
بعدم قبول الدعوى الدستورية 
المصلحة فيها، بمقولة  النتفاء 
ان الفص���ل في طلب المدعية ال 
يتطلب بحكم اللزوم الفصل في 
المسألة الدستورية، واحتياطيا: 
برفض الدعوى على اس���اس ان 
ما تضمنه النص المطعون فيه 
انما قصد التأكيد على حق الزوج 
باإلذن لزوجته بالسفر باعتبار ان 
له القوامة عليها شرعا، مستهدفا 
بذل���ك صون االس���رة وعمادها 
االخالق والتمسك بأهداب الدين 
ووجوب طاعة الزوجة لزوجها 
الزوجية  الحياة  حتى تستقيم 
وال تنهار االسرة التي هي اساس 
المجتمع، وان هذا النص وان نظم 
موضوع تنقل الزوجة اال ان هذا 
التنظيم لم يحظر حق الزوجة 
في هذه الحالة او يهدره، كما لم 
ينل من والية القضاء او يعزل 
المحاكم عن نظر ما عسى ان يثور 
من منازعات متمخضة عن اساءة 
استعمال الزوج لحقه. كما قدمت 
المدعية مذكرة عقبت فيها على 
ما جاء بمذكرة الحكومة طالبة 
الدعوى لتوافر  الحكم بقب���ول 
المصلحة فيها، والقضاء بعدم 
المطعون فيه  النص  دستورية 
باعتبار ان���ه اهدر حق الزوجة 
في استخراج جواز سفر مستقل، 
ومنح الزوج الحق في الموافقة 
أو الرف���ض دون قيد أو ضابط، 
وفي اط���الق يتنافى مع الحرية 
الشخصية ويمثل تقويضا لحق 
التنقل، واخالال بمبدأ المساواة 
وهي حقوق كفلها الدستور، وقد 
الحكم  المحكمة اص���دار  قررت 

بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد االطالع عل���ى االوراق، 
وبع���د  المرافع���ة  وس���ماع 

المداولة.
حيث انه م���ن المقرر – في 
قضاء هذه المحكمة – انه يشترط 
لقبول الدعوى الدستورية توافر 
ان  المصلحة فيها، ومناط ذلك 
يكون ثم���ة ارتباط بينها وبين 
المصلحة في الدعوى الموضوعية 
وذلك بان يكون الحكم في المسألة 
الدس���تورية الزم���ا للفصل في 
الطلبات الموضوعية المطروحة 

على محكمة الموضوع.
لم���ا كان ذل���ك، وكان البين 
من االوراق ان ما قدرته محكمة 
الموضوع من احالة نص الفقرة 
األولى من المادة 15 من القانون 
رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات 
السفر المعدل بالقانون رقم 105 

لسنة1994 الى هذه المحكمة، يدل 
على ان وجه المخالفة الدستورية 
التي ارتأتها محكمة الموضوع في 
المحال  التشريعي  شأن النص 
منها يتمثل فيم���ا تضمنه هذا 
النص من قيد مبناه انكار حق 
الزوجة في استخراج جواز سفر 
مستقل، وان مرد األمر في هذه 
المخالفة هو وجود تعارض بين 
هذا النص وبين احكام الدستور، 
باعتبار ان ما احتواه هذا النص 
يتنافى مع الحرية الش���خصية 
ويخل بمبدأ المساواة وينطوي 
على انتقاص من حق دستوري 
كفله الدستور، وهو حق التنقل 
والسفر الذي ال تتأتى مباشرته اال 
بعد الحصول على جواز السفر، 
الموضوعي يدور  النزاع  وكان 
حول حق المدعية في استخراج 
جواز سفر مستقل لها دون القيد 
الوارد بالنص المطعون فيه، وكان 
الفصل في مدى دس���تورية هذا 
القيد هو مدار الدعوى الدستورية 
الماثل���ة التي يبتغي بها ابطاله 
وتجريده م���ن كل اثر، فان امر 
الفصل فيها يكون ومن ثم مرتبطا 
بالنزاع الموضوعي باعتبار ان 
الحكم في المس���ألة الدستورية 
الطلب  ف���ي  يؤث���ر بالضرورة 
الموضوعي المتصل بها، متعلقا 
بأبعاده بم���ا يكفي ذلك بتحقق 
المصلحة المعتبرة قانونا لقبول 
الدعوى الدستورية، وبالتالي فان 
الدفع بع���دم قبولها المبدى من 
ادارة الفتوى والتشريع بمقولة 
ان الفصل في المسألة الدستورية 
ليس بالزم للفص���ل في النزاع 
الموضوعي يكون غير قائم على 

اساس صحيح متعينا رفضه.
النعي على  وحيث ان مبنى 
نص الفقرة األولى من المادة 15 
من القانون رقم 11 لس���نة 1962 
في شأن جوازات السفر المعدل 
بالقانون رقم 105 لسنة 1994- 
حسبما يبين من حكم االحالة – ان 
هذا النص قد جاء مخالفًا للمواد 

29 و 30 و31 من الدستور.

حرية التنقل

وحيث ان حرية التنقل – غدوا 
ورواحا – بما تشتمل عليه من 
حق كل شخص في االنتقال من 
مكان الى اخر والخروج من البالد 
والع���ودة اليها تعتبر فرعا من 
الحرية الشخصية وحقا اصيال 
مقررا له حرصت معظم دساتير 
العالم على تأكي���ده، وضمنته 
المواثيق الدولية – التي انضمت 
اليها دولة الكويت – على نحو 
ما ورد باالعالن العالمي لحقوق 
الذي جاء  االنس���ان لعام 1948 
بديباجته ان الحقوق المنصوص 
عليها فيه مرجعها ايمان شعوب 
االمم المتحدة بالحقوق االساسية 
لالنسان وبقيمة كل فرد وكرامته، 
وضرورة ان يعامل مع غيره وفقا 
لمقايي���س تتكافأ مضمونها فال 
يضطر مع غيابه���ا الى مقاومة 
القهر والطغي���ان، وانما يكون 
ضمانها كافال معايير افضل لحياة 
تزدهر مقوماتها في اطار حرية 
اعمق وابعد، وكان من بين هذه 

الحقوق تلك الت���ي نص عليها 
ف���ي المادة 13 منه على ان »لكل 
فرد الحق في مغ���ادرة اي بلد، 
بما في ذل���ك بلده، وفي العودة 
الى بلده«، كما جاء العهد الدولي 
المدنية والسياس���ية  للحقوق 
معززا االحرام لحقوق االنسان 
وحرياته االساسية، مؤكدا هذا 
الح���ق بالنص ف���ي البند 2 من 
المادة 12 منه على ان »لكل فرد 
حرية مغادرة اي بلد بما في ذلك 

بلده«.
هذا وغن���ي ع���ن البيان أن 
اإلسالم )ذلك الدين القيم( سبق 
الدس���اتير الوضعية بأكثر من 
أربعة عشر قرنا من الزمان، فكفل 
حرية التنقل لكل فرد حس���بما 
يريد، سواء كان ذلك داخل ارجاء 
بلده أو سفرا إلى خارجه، وأباح 
له التنقل من بلد إلى آخر طلبا 
لدين او طلبا ألمر دنيوي، كما 
دعا اإلسالم المسلمين كافة إلى 
الس���ير في األرض والمشي في 
مناكبها والسياحة فيها للتدبر 
واالعتبار والتعلم وكسب الرزق، 
بقوله سبحانه وتعالى )التائبون 
العابدون الحامدون السائحون.. � 
سورة التوبة: 112(، و)قل سيروا 
في األرض ثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين � سورة األنعام: 
11(، و)هو الذي جعل لكم األرض 
ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه النشور � سورة 
الملك: 15(، وقد جعلت الشريعة 
الغراء م���ن حرية  اإلس���المية 
التنقل قاعدة عام���ة وتقييدها 
هو االس���تثناء ال���ذي ال يكون 
إال لض���رورة � تق���در بقدرها � 
ولمصلحة عامة، مردها إما حماية 
العقيدة اإلسالمية أو المحافظة 
على الصحة العامة أو المحافظة 
على األعراض واآلداب اإلسالمية، 
كما لم تمنع الشريعة اإلسالمية 
السمحاء المرأة من السفر مادامت 
مع محرم، أو زوج، أو مع رفقة 
مأمون���ة على نحو ما ذهب إليه 
المرأة  الفقهاء، والتزمت  بعض 
الش���رعية بحدودها  الضوابط 

وآدابها.

ذكر أو أنثى

لما كان ذلك، وكان لكل كويتي 
� ذك���را كان أو أنثى � الحق في 
اس���تخراج جواز السفر وحمله 
باعتبار ان هذا الحق ال ُيعد فحسب 
عنوانا عن انتمائه للكويت الذي 
يعتز به ويفتخر س���واء داخل 
وطنه أو خارجه، بل يعتبر فضال 
عن ذلك مظهرا من مظاهر الحرية 
الشخصية التي جعلها الدستور 
الكويتي حق���ا طبيعيا يصونه 
بنصوصه ويحمي���ه بمبادئه، 
فنص في المادة 30 منه على أن 
»الحرية الش���خصية مكفولة«، 
ونص ف���ي المادة 31 من انه »ال 
القبض على إنس���ان أو  يجوز 
حبسه.. أو تحديد إقامته أو تقييد 
حريته في اإلقامة او التنقل إال 
وفق أحكام القانون..« داال بذلك 
الحرية الشخصية  على اعتبار 
اساسا للحريات العامة األخرى 
وحق أصيل لإلنسان. وقوامها 
االستقالل الذاتي لكل فرد، وإرادة 
االختيار تمثل نطاقا لها ال تتكامل 
شخصيته بدونها، ومن دعائهما 
حرية التنقل وحق السفر المتفرع 
منها، وهي في مصاف الحريات 
العامة ال يجوز مصادرتها بغير 
علة، أو مناهضتها دون مسوغ، 
أو تقييدها بال مقتض، وقد عهد 
الدستور طبقا للنص سالف الذكر 
إلى السلطة التشريعية بتقدير 
ه���ذا المقتض���ى، والزم ذلك أن 
يكون تحديد شروط استخراج 
جواز الس���فر � وه���و الوثيقة 
التي بمقتضاها يكون ممارسة 
الحق، ومن دونها يزول هذا الحق 

ويصبح هباء منثورا � األصل في 
شأنها هو المنح استصحابا ألصل 
الحرية في التنقل واالستثناء هو 
المنع، وأنه وإن كان تنظيم حق 
التنقل والس���فر يقع في نطاق 
التي يمكلها  التقديرية  السلطة 
المش���رع في موض���وع تنظيم 
الحقوق كما س���لف البيان، إال 
أنه من غي���ر الجائز أن يفرض 
المشرع تحت ستار هذا التنظيم 
قيودا يصل مداها إلى حد نقض 
هذا الحق، أو االنتقاص منه، أو 
إفراغه من مضمونه، كما أنه من 
المتعين على المش���رع أال يخل 
في مجال هذا التنظيم بالتوازن 
المفروض بين نصوص الدستور 
واحكامه التي تتكامل فيما بينها 

في إطار واحد.

جواز سفر مستقل

وحيث انه متى كان ذلك، وكان 
النص المطعون فيه قد جرى على 
غير هذا المنحى، فجعل األصل هو 
عدم جواز منح الزوجة جواز سفر 
مستقل، مشترطا موافقة الزوج لها 
الزوجة  النص على  بذلك، منكرا 
البالغة الرش����يدة، التي ش����ملها 
النص بعموم عباراته، الحق في 
استخراج جواز سفر مستقل لها، 
على الرغم من استقالل شخصها، 
وبلوغ رشدها، واكتمال أهليتها، 
ووجوب تمتعها بالحقوق عينها 
التي كفلها الدس����تور، على نحو 
يمثل اه����دارا إلرادته����ا وافتئاتا 
عل����ى إنس����انيتها، مقي����دا بذلك 
حريتها وحقه����ا في التنقل بغير 
مبرر، فاستقالل شخصها ال يعني 
بالض����رورة خروجها على طاعة 
زوجها، وال دليل على أن حصولها 
على جواز سفر مستقل في حد ذاته 
يجافي مصلحة اسرتها، أو يوهن 
عالقتها بزوجها، أو يقلص دوره، 
أو ينتقص من حقوقه الشرعية. 
مما يغدو مع����ه النص المطعون 
الدس����تور  فيه مخالف����ا ألحكام 
المنصوص عليها في المواد 29 و30 
و21، ويتعين من ثم القضاء بعدم 
دستوريته. وغني عن البيان في 
هذا المقام أن إبطال النص المطعون 
فيه وإقصاءه ع����ن مجال أعماله 
نزوال على حكم الدستور، ال يخل 
بحق الزوج طبقا للقواعد العامة 
في ان يمنع زوجته من السفر متى 
قام دليل معتبر على أن من شأن 
اس����تعمالها لهذا الحق أن يلحق 
ضرر به أو بأسرتها، باعتبار انه 
من غير الجائز أن يكون استخدام 
الحقوق بقصد اإلضرار باآلخرين، 
كما أن إبطال النص ال يخل ايضا 
بحق المشرع في أن يتولى تنظيم 
اس����تخراج وتجديد جواز السفر 
للزوجة وسحبه، موازنا في ذلك 
بين حرية التنقل بما تتضمنه من 
الحق في مغادرة الوطن والعودة 
إليه وبين ما تنص عليه المادة 9 
من الدس����تور من كفالة التوفيق 
بين واجبات المرأة نحو االسرة 
بما يحفظ كيانها ويقوي اواصرها، 
ومس����اواتها بالرجل في الحقوق 
والواجب����ات العامة على نحو ما 
تنص عليه المادة 29 من الدستور، 
الش����ريعة  ودون اخالل بأحكام 
االس����المية الغراء وما تقضي به 
المادة 2 من الدستور من أن دين 
الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية 

مصدر رئيسي للتشريع.

فلهذه األسباب

حكم���ت المحكم���ة: بع���دم 
دستورية الفقرة األولى من المادة 
15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 
في شأن جوازات السفر المعدل 
بالقانون رقم 105 لس���نة 1994، 
وذلك فيم���ا تضمنته من النص 
على أنه »ال يجوز منح الزوجة 
جواز س���فر مستقل إال بموافقة 

الزوج«.

احملامي عادل قرباناملستشار يوسف غنام الرشيد

العقيد محمد الصبر


