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الثالثاء 22 مارس 2011

موظفو األمانة العامة للتخطيط يعتصمون غدًامحليات
ينفذ موظفو األمانة العامة للتخطيط والتنمية اعتصاما يوم غد األربعاء متام الساعة التاسعة صباحا وحتى 
موعد انتهاء الدوام الرسمي وذلك مطالبة بالنظر في حقوقهم وأهمها كادر خاص بهم أسوة باجلهات 
احلكومية األخرى. وبناء على كتاب موظفي األمانة اخلاص بإقرار الكادر املوجه للشيخ أحمد الفهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
والذي مت تسليمه في تاريخ 2011/2/9 والذي لم يتم النظر فيه او اتخاذ أي إجراء، قرر املوظفون االعتصام 
للنظر في أوضاعهم خاصة أنهم يعملون في جهة معنية بشكل مباشر بتنفيذ خطة التنمية.

ندفع ثمن زماننا الذي نعيش فيه ظالم املصالح

»الفتوى والتشريع«: نطالب بإنشاء مجلس الدولة وعملنا جزء من »القضاء«
امام  املنظ���ورة  الدولة  قضاي���ا 
القضاء وتصدر سنويا اكثر من 
2000 فتوى قانونية وهي حكم 
اداري يحتاج الى بحث وصياغة 

وجهد كبير.
وم���ن جهته قال املستش���ار 
املساعد د.علي اظبية اننا ندفع ثمن 
هذا الزمن الذي نعيش فيه ظالم 
املصالح، موضحا ان من يدعي ان 
االفتاء ليست جزءا من السلطة 
القضائية فهو يصطدم بجدار من 

النصوص الدستورية.
وتابع د.اظبية: من املس���ائل 
املهمة والتي يجب االشارة لها في 
بحث نش���اط السلطة القضائية 
هي: من الذي ميلك حتديد ماهية 
الس���لطة القضائية وانش���طتها 
والقائمني عليها في الدولة متهيدا 
ملعرفة نطاق عملها او االشخاص 

املنتمني لها؟!
واضاف قائال: واالجابة عن هذا 
السؤال معروفة في علم القانون 
الدستوري بأن من ميلك ذلك هو 
املشرع اي السلطة االولى بالدولة 
وهي السلطة التشريعية وال متلك 
اي سلطة اخرى احلق في حتديد 
من يكون من السلطة القضائية 
حت���ى ول���و كان املجلس االعلى 
للقضاء الن حتديد نطاق السلطة 
القضائية واالش���خاص املنتمني 
لها ال يكون اال بأداة تش���ريعية، 
واحلكومة والقض���اء ال ميلكان 
التش���ريع وامنا دورهما  سلطة 
التنفيذ والبت في النزاعات وليس 
التنظير التشريعي او التدخل في 
صالحيات الس���لطة التشريعية 
وهي السلطة التي تخلق النظام 

وتسمي االشياء مبسمياتها.
وشدد على ان املجلس االعلى 
للقضاء ليس دوره االجابة على 
االسئلة التشريعية اال فيما يتعلق 
بشؤونه اخلاصة، كما انه ممنوع 
من اب���داء اآلراء القانونية اعماال 

ملبدأ النزاهة واحلياد.
وتابع د.اظبية: لهذا فان اجابات 
املجلس االعلى للقضاء في رده على 
مجلس االمة في عام 2005 وكذلك 
في رده على مجلس الوزراء 2010 
بنفي قضائية الفتوى والتحقيقات 
فضال عن خطئها املوضوعي تعتبر 
اجابات مخالفة للدستور النه ال 
ميلك اصال حتديد من يكون من 
السلطة القضائية من عدمه لعدم 
اختصاصه ولسبق قيام املشرع 
الدستوري واملشرع العادي بتحديد 
القضائية وبيان  السلطة  نشاط 
اجهزته���ا بأنها »القضاء النيابة، 
الفتوى، التحقيقات« والقول بنفي 
قضائية الفتوى والتحقيقات يعتبر 
قوال باطال وفكرة مستحيلة من 
الناحية القانونية وفقا ملا سبق 
ان بيناه اضافة الى عدم قيام دليل 
على انتمائهم للسلطة التنفيذية، 
كما يلمح اليه كتب املجلس االعلى 

للقضاء.
وختم بحثه بالقول »لهذا فان 
املجلس االعلى للقضاء او االدارة 
القضائية عموما ال ميلكون حتديد 
من يكون من السلطة القضائية من 
عدمه وامنا هو املشرع وحده ودون 
س���واه هو من يحدد من ينتمي 
اليها ولقد انقضى االمر منذ اصدار 
الفتوى والتحقيق  الدستور بأن 
في اجلنح نش���اطان من انشطة 
السلطة القضائية يقينا والبدعة 
هو القول بخالف ذلك وبعد مرور 

50 عاما على الدستور.
وم���ن جهته، ق���ال د.عبداهلل 
الرشيدي في بحث استعرضه خالل 
املؤمتر الصحافي ان قيام مجلس 
الدولة في الكويت يعني تأصيل 
مبادئ القان���ون اإلداري تأصيال 
يربط بني ش���تاتها ربطا محكما 
متكيفا مع التطور في سير املرافق 
العامة وفي تنسيق قواعده تنسيقا 
مينع التعارض والتناقض ويتجه 
بها نحو االتس���اق واالس���تقرار 
والثبات، ذلك ان القانون االداري 
على عك���س القانونني املدني او 
التج���اري، غير مقنن، ولذا كانت 
مهمة القاضي االداري ليست مجرد 
تطبيق قواع���د مقننة مقدما، بل 
ه���ي في االغلب ابت���داع احللول 
القانونية التي تتالءم مع الطبيعة 
اخلاصة للروابط التي تنشأ بني 
اإلدارة واألفراد في مجاالت القانون 
العام، فإنها بحكم تعلقها بسير 
املرافق العامة ال ميكن ان حتكمها 
قواعد جام���دة كتلك التي حتكم 
الروابط املدنية في مجاالت القانون 
اخلاص بل يجب ان تتغير وتتطور 
وتتكيف وفق���ا الحتياجات تلك 
املرافق وضرورة س���يرها، ومن 
هنا ابتدع القانون االداري نظرياته 
التي اس���تقل بها في هذا الشأن، 
وذلك كله يقتض���ي من القائمني 
بأمر القضاء االداري مجهودا شاقا 
مضنيا ف���ي البحث والتأصيل ال 

دعا عدد م���ن اعضاء الفتوى 
القانونيني  والتشريع واخلبراء 
الى ضرورة اسراع الدولة بانشاء 
ان  الدولة مشددين على  مجلس 
عملهم جزء من اجلسم القضائي 
باعتبارهم احدى الهيئات القضائية 

وفقا الحكام الدستور الكويتي.

وأك���د املستش���ار د.ع���ادل 
اخلضاري خالل مؤمتر صحافي 
عقد صباح ام���س مبقر الفتوى 
والتش���ريع بعم���ارات العوضي 
بش���رق ان الفتوى والتش���ريع 
تتصدى سنويا الكثر من 2500 
عقد وتكس���ب اكثر من 50% من 

يقف عند حد املوازنة والترجيح 
كما هي مهمة القاضي املدني، بل 
يجاوزه الى الفهم مبنطق القانون 
الع���ام، وبالنظر الثاقب البصير 
باحتياج���ات املرافق العامة، كي 
يلمس مركز التوازن بني املصلحة 
العامة في سير تلك املرافق وبني 
املصالح الفردية اخلاصة، فيبتدع 
من احلل���ول القانونية املرنة ما 

يوائم بينهما.
وتابع د.الرشيدي: فإذا كان 
العدل هو اساس احلكم، فالقضاء 
هو مصدر هذا العدل، فهو قبلة 
انه  املظلوم، وم���الذ املهضوم، 
املشكاة التي فيها املصباح، ومادام 
املصباح يض���يء ككوكب دري، 
فأمل كل فرد في الوصول الى حقه 
ال يخبو ابدا بل يتحول الى اميان 
ثابت بالعدالة في القضاء االداري، 
ومن ورائ���ه القضاة االداريون، 
يقدرون مسؤولياتهم حق قدرها، 
فهم ليس���وا بخص���وم لإلدارة 
وإمنا ه���م حماتها واحملافظون 
عليها عند الض���رورة، وال ادل 
عل���ى ذلك من موقف مجلس���ي 
الفرنسي واملصري فإن  الدولة 
كليهما قد نهض برس���الته في 
التوفي���ق بني مصال���ح األفراد 
وحقوقهم وحرياتهم ومصالح 
اإلدارة وشاد وابتدع النظريات 

الغاية  املختلفة لتحقيق ه���ذه 
كنظرية مس���ؤولية الدولة عن 
اعمال سلطاتها، ونظرية الظروف 
الطارئ���ة، ونظرية فعل االمير، 
وغيرها من النظريات، فإنه هو 
ايضا الذي ابتدع نظرية السلطات 
االستثنائية ونظرية الضرورة 

حلماية اإلدارة العامة.
وختم د.الرشيدي بالقول: من 
اجل ذلك ننادي املشرع الكويتي ان 
يسجل خطوة من خطوات االصالح 
القضائي في إنشاء مجلس الدولة 
الكويتي وفق االقتراح املقدم منا 
واملرفق بهذه الدراسة بشأن إنشاء 
مجلس الدولة ومذكرته االيضاحية 
ذلك ان البالد التي ليس بها قضاء 
إداري مس���تقل يضعف بنيانها 
القانوني وال ش���ك انه ليس من 

وراء ذلك اي محذور.
ومن جهتها، استعرضت عضو 
»الفتوى والتشريع« غدير حياتي 
اجلوانب القانونية والتشريعية 
والدستورية حول امكانية شغل 
امل���رأة للوظائ���ف ذات الطبيعة 
القضائية او عضويتها في الهيئات 
)اجلهات( القضائية واكدت على 
الرغبة األميرية  ذلك احلق وفق 
الدولية والقوانني  واالتفاقي���ات 

احمللية.
أسامة أبوالسعود  ٭

)محمد ماهر( غدير حياتي ود.عادل اخلضاري ود.عبداهلل الرشيدي ود.علي اظبية يتحدثون في املؤمتر الصحافي  

متابعة للمؤمتر

جانب من احلضور

السلطة القضائية في الكويت 
)املواد 162 ـ 173 من الدستور(

السلطة القضائية مفهوم موضوع ويدور في فلك 
الدعوى الصادقة واحلكم العادل وتتكون من 

أجهزة للدعوى وأجهزة للحكم وهي:
)اجلهات والهيئات القضائية(

أجهزة نظر الخصومة وإصدار الحكم والعالج

٭ اجلهات القضائية »احملاكم«: 
اجلهات تعني الوجهة التي يتوجـــه اليها أصحاب احلقوق القتضاء 
ــإن احملاكم أنواع  ــتـــور ف ــم وتعني احملاكم ووفقا للدس حقوقه

وهي:
٭ احملاكم العادية: 

)جتاري، مدني، أحوال.. الخ( املادة 164 من الدستور وينظمها قانون 
املرافعات وقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990.

٭ احملاكم العسكرية: 
ــلحة وقـــوات األمن املادة  محاكم لنظر جرائم أفراد القوات املس
ــا لعدم صـــدور قانون  ــتور )غير موجــودة( حالي 164 من الدس

ينظمها.
٭ احملاكم اإلدارية: 

وينظمها القانون رقم 20 لسنة 1981 )ويجوز دمج احملاكم اإلدارية 
ــريع وإنشاء مجلس الدولة( )املواد 169، 170، 171  مع الفتوى والتش

من الدستور(. 
يجوز دمجهما )املادة 171 من الدستور(

٭ احملكمة الدستورية: 
)املادة 173 من الدستور( وينظمها القانون رقم 14 لسنة 1973.

٭ محكمة التنازع: 
املادة 172 من الدستور )غير موجودة(

أجهزة إعداد الدعاوى والمالحقة والوقاية

٭ الهيئات القضائية )النيابة والفتوى(: 
ــداد دعاوى املجتمع ضد  ــي أجهزة محايدة تقوم بإع الهيئات تعن
ــكل نزيه ودون  ــن او دعاوى الدولة ضد املدنيني لها بش املذنبيــ
ــدمي تلك الدعاوى لدى احملاكم لتقول كلمتها اما  افتراء او كيد وتق
ــة هذا االدعاء او بخطئه، فالهيئات ال تصدر احكاما وإمنا  بصحـــ
ــدور الوقائي والهيئات  ــرتها ال هيئات ادعاء فقط اضافة الى مباش

القضائية وهي:
٭ النيابة العامة: 

ــتور(  ــة للقضاء العادي( )املادة 167 من الدس ــة قضائية رديف )هيئ
ــم وتقدميهـــم للعدالة  ــا مالحقة املجرمني والتحقيق معه ودوره
ــن طريق حفظ التحقيـــق  ــا تقوم بالدور القضائي الوقائي ع كم
ــــراف على الضبطية القضائية، واإلدارة العامة للتحقيقات  واإلش
تقـــوم بــذات دور النيابة العامة في مسائل اجلنح ويجوز دمجها 

في النيابـــة.
٭ الفتوى والتشريع وقضايا الدولة: 

ــة للقضاء اإلداري(  ــتور( )هيئة قضائية رديف ــن الدس )170، 171 م
ــا مطالبة املدنيني للدولة والدفاع عنها والطعن في األحكام،  ودوره
كما تقوم بدور القضاء الوقائي عن طريق بحث التظلمات واالفتاء 
ــريعات ويجوز دمج الفتوى  ومراجعة عقود الدولة وصياغة التش
والتشريع مع احملاكم االدارية النشاء مجلس خاص لقضاء الدولة 

يختص بدوري الوقاية والعالج في آن واحد.

مالحظة:

٭ السلطة القضائية في الدستور ذات مفهوم موضوعي وليست 
شخصا اعتباريا وتدور في فلك الدعوى الصادقة واحلكم العادل 

فالدعوى الصادقة تقوم بها )الهيئات القضائية( النيابة العامة 
والفتوى والتشريع اضافة الى الطعن في األحكام وصوال الى 

النهاية العادلة واحلكم العادل هو دور احملاكم )اجلهات القضائية( 
عندما تصدر أحكاما نهائية وقطعية.

٭ القضاء مفهوم أوسع نطاقا من مفهوم احملاكم، فالقضاء 
يتكون من أجهزة للدعوى الصادقة وهي )النيابة والفتوى( 

وأجهزة للحكم وهي )احملاكم( التي تعتبر نهاية نشاط السلطة 
القضائية.

نتصدى لـ 2500 
عقد سنويًا ونكسب 

50% من قضايا الدولة 
ونصدر أكثر 

من 2000 فتوى 
وهي حكم إداري

املجلس األعلى 
للقضاء ال ميلك 

حتديد من يكون 
من السلطة القضائية 

من عدمه


