
رقابة المحكمة الدستوریة على  (مراسیم الضرورة )

بدایة وقبل مناقشة رقابة المحكمة الدستوریة على مراسیم الضرورة نشیر إلى أن مفھوم
مراسیم الضرورة ینصرف إلى التشریعات التي تصدرھا السلطة التنفیذیة في ما بین أدوار

االنعقاد أو في حالة حل المجلس متى نشأت حالة من حاالت الضرورة التي تستوجب
إصدارھا، وتتناول ھذه المراسیم المواضیع التي تصدر فیھا القوانین ویكون لھا ما للقوانین
من قوة ملزمة، مع وجوب عرض ھذه المراسیم على مجلس األمة في فترات زمنیة محددة

إلقرارھا وإال زال بأثر رجعي ما كان لھا من قوة القانون، وھو األمر الذي نظمتھ المادة
أواألمةمجلسانعقادأدواربینفیماحدثإذا(أنعلىنصتفقدالدستورمن)٧١(رقم

في فترة حلھ، ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل التأخیر، جاز لألمیر أن یصدر
في شأنھا مراسیم تكون لھا قوة القانون، على أن ال تكون مخالفة للدستور أو للتقدیرات

المالیة الواردة في قانون المیزانیة. ویجب عرض ھذه المراسیم على مجلس األمة خالل
خمسة عشر یوماً من تاریخ صدورھا، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع لھ في حالة
الحل أو انتھاء الفصل التشریعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لھا من قوة القانون
بغیر حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم یقرھا المجلس زال بأثر رجعي ما

كان لھا من قوة القانون إال إذا رأى المجلس اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة أو تسویة ما
ترتب من آثارھا بوجھ آخر).

أما عن رقابة المحكمة الدستوریة على مراسیم الضرورة، فنجد أن موقف المحكمة لم
یكن ثابتاً في ھذا الشأن ففي أحكام سابقة تحفظت المحكمة الدستوریة على بسط رقابتھا

على حالة الضرورة التي تبرر إصدار ھذا النوع من التشریعات،حیث قررت في حكمھا
بالقانوناألمیرياألمردستوریةبعدموالمتعلق١٩٨٢لسنة)٢(رقمالطعنفيالصادر

للتشریعالموجبةالضرورةحالةأنالجزاءقانونأحكامبتعدیل١٩٧٦لسنة)٦٢(رقم
االستثنائي ھي شرط سیاسي ال قانوني وھي بذلك تدخل في نطاق العمل السیاسي الذي

ینفرد بتقدیره رئیس الدولة، یترتب على ذلك أن الرقابة على العمل السیاسي متروكة
للسلطة التشریعیة دون القضائیة.

مجلسبقرارالمتعلقو١٩٩٤لسنة)١(رقمالطعنفيالصادرحكمھافيوأضافت
رفضأوبقبولالمجلسقرارأن١٩٩٠لسنة٣٨رقمبقانونالمرسومبرفضاألمة

المرسوم بقانون ھو من األعمال البرلمانیة التي تخرج عن رقابتھا.



إال أن المحكمة الدستوریة قد عدلت في وقت الحق عن االتجاه السابق فقد أقرت
اختصاصھا بالرقابة على شرط الضرورة الالزم إلصدار التشریعات االستثنائیة، وأكدت
على أن توافر حالة الضرورة بضوابطھا ال تستقل السلطة التنفیذیة بتقدیرھا، حیث تمتد

إلیھا رقابة المحكمة الدستوریة للتحقق من مدى التزامھا بالحدود التي رسمھا الدستور
وحتى ال تتحول ھذه الرخصة التشریعیة وھي من طبیعة استثنائیة إلى سلطة تشریعیة

مطلقة، بل وذھبت المحكمة إلى أبعد من ذلك فقد قررت أن إقرار مجلس األمة لمراسیم
الضرورة ال یحجب اختصاصھا بالرقابة، فإقرار المجلس لھا ال یحصنھا وال یسبغ علیھا

المشروعیة الدستوریة، وال یصحح ما بھا من عوار .

ھذا وإن رقابة المحكمة الدستوریة على المراسیم بقوانین یحكمھا القیود الواردة في المادة
:وھيالدستورمن)٧١(رقم

الوزراءمجلسرئیسقبلمنیرفعأنیعنيوھوبقانونللمرسومالدستوريالشكل-١
ویصدر في الفترة الواقعة فیما بین أدوار انعقاد مجلس األمة أو خالل فترة حلھ.

توجبالتيالتدابیرمنیكونأنوھوالدستوریةالوجھةمنبقانونالمرسومموضوع-٢
اإلسراع في اتخاذھا وال تحتمل التأخیر.

فيالواردةالمالیةللتقدیراتأوللدستورمخالفبقانونالمرسوممضمونیكونأال-٣
قانون المیزانیة .

ففیما یتعلق بالقید الشكلي فھو واضح ال یقبل التأویل أو التفسیر، وكذلك القید المرتبط
بمخالفة الدستور و التقدیرات المالیة الواردة في قانون المیزانیة فھو ال یثیر الكثیر من

اإلشكاالت، أما القید الموضوعي المرتبط بوجود الضرورة فنجد أن عبارات نص المادة
بقوانین.المراسیمإصدارتجیزالتيالحاالتدقیقبشكلتحددلمالدستورمن)٧١(

ولكن بمطالعة األحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة في ھذا الشأن یمكن القول أن
المحكمة وضعت معاییر أو مؤشرات للحاالت الموجبة إلصدار المراسیم بقوانین وھي

كاآلتي:

الدستوریةالمحكمةاستخدمتوقد،لمواجھتھسریعةتدابیراتخاذیستلزمأمریطرأأن-١
المحكمةأقرتفقد٢٠٠٨لسنة)٢١(رقمالطعنفيالصادرحكمھافيالمعیارھذا

١٩٦٢لسنة)٣٥(رقمللقانونالمعدل٢٠٠٨لسنة)٢٥(رقمبقانونالمرسومبدستوریة
في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة، حیث قررت أن إعادة تحدید الدوائر االنتخابیة

حلثمومن٢٠٠٦لسنة)٤٢(رقمبالقانونوعشرینخمسةمنبدالخمسةوجعلھا
المجلس  وھو أمر طارئ ترتب علیھ إجراء انتخابات قبل موعدھا فھذا األمر اقتضى

اإلسراع بالتدخل التشریعي وتقلیل عدد مندوبي المرشحین لمواجھة االعتبارات العملیة



الناتجة عن تقلیص عدد الدوائر االنتخابیة والزیادة الكبیرة في عدد مندوبي المرشحین في
الدائرة، على نحو یؤدي إلى اضطراب العملیة االنتخابیة، وقد أوردت في حیثیات حكمھا

الصادر٢٠٠٨لسنة)٢٥(رقمبقانونالمرسومدیباجةمنالبینوكانذلككانلما(أن
غیابحالالدستورمن)٧١(المادةعلىإصدارهفيارتكنقدأنھ٢٩/٤/٢٠٠٨بتاریخ

مجلس األمة بعد أن تم حلھ، وكانت األسباب التي دفعت الحكومة في التعجیل في إصداره
٢٠٠٦لسنة٤٢رقمالقانون"صدرقدأنھمناإلیضاحیةالمذكرةأوردتھفیماتتمثل

بإعادة تحدید الدوائر االنتخابیة لعضویة مجلس األمة وجعلھا خمس دوائر فقط بدالً خمس
وعشرین دائرة ولمواجھة ھذا التغییر الجوھري في عدد الدوائر االنتخابیة و ما ترتب علیھ
بالضرورة من وجوب تعدیل إجراءات  العملیة االنتخابیة لتتسق مع ھذا التغییر ... وتحقیقاً

لھذا الغرض فقد أعد المرسوم بقانون المرافق لیصدر على وجھ االستعجال  طبقا لحكم
١٧/٥/٢٠٠٨یومالمقررةاالنتخاباتخاللبھیعملحتىوذلكالدستورمن٧١المادة

" وكان ھذا األمر ھو الذي اقتضى معھ اإلسراع  بالتدخل التشریعي ومن ثم اإلدعاء
أساس)غیرعلىیكونالدستورمن٧١المادةبھتقتضيماخالفعلىبصدوره

غیبةخاللاستفحلتقدقائمةأوضاعأوتفاقمتقدمعینةأمورھناكتكونأن-٢
البرلمان، فال یلزم أن یجد حادث جدید فقد یكون قد وقع فعالً و استدعت آثاره صدور

الدستوریة في حكمھا الصادر فيوھو المعیار الذي استخدمتھ المحكمةالمرسوم بقانون،
بإنشاء٢٠١٢لسنة٢٤رقمبالقانونالمرسومدستوریةبعدم٢٠١٥لسنة٢٤رقمالطعن

الھیئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة فقد ذكرت أن ( ما
تناولتھ المذكرة اإلیضاحیة لھذا المرسوم ... ال یصلح بذاتھ سنداً لقیام حالة الضرورة
یشیرالمبررة إلصدار ھذا المرسوم خاصة و أنھ لم یطرأ من األحداث أو الظروف أو ما

إلى أن أمور معینة قد تفاقمت أو أوضاعا قائمة قد استفحلت خالل غیبة البرلمان)
مبرراتمعفعالأثرذاتعاجلةإجراءاتأحكامھفيبقانونالمرسومینطويأن-٣

ًإصداره، في حكمھا الصادر بعدم دستوریةوقد تبنت المحكمة الدستوریة ھذا المعیار أیضا
المرسوم بقانون بإنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد المشار إلیھ بقولھا ( أن المرسوم

المطعون علیھ لم یتضمن في أحكامھ ما یشیر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات أثر فعال
تتماشى مع مبررات إصداره)

ملحةومصالحعارضةظروفوأحداثوجودیكفيبلضرورةحالةوجودیشترطال-٤
المھددة للقول بدستوریةولقد طبقت المحكمة الدستوریة معیار األخطاروأخطار مھددة،

تحدیدبإعادة٢٠٠٦لسنة٤٢رقمالقانونبتعدیل٢٠١٢لسنة٢٠رقمبقانونالمرسوم
)٢٠١٢لسنة١٥رقمالطعنالواحدالصوت(مرسوماألمةمجلسلعضویةاالنتخابیةالدوائر

یوجبما...حدثإذابعبارةنصھااستھلقدأنھ٧١المادةمنالبین(أنقررتحیث



اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل التأخیر ولم یستخدم النص عبارة في أحوال الضرورة
إنماالعرفيالحكمإعالنحالةفيمن٦٩المادةفيالدستورعلیھنصمانحوعلى

واألحداثشمولإلىمعناهینصرفبما٧١المادةبنصالواردةالعبارةاستعملت
الظروف العارضة وما تقضیھ المصالح الملحة و األخطار المھددة ..... وقد تناولت

المذكرة اإلیضاحیة للمرسوم بقانون مقتضیات تعدیل المادة الثانیة ... "فقد أسفر تطبیق ھذا
النص عن وجود أوجھ قصور في تلك المادة وظھور سلبیات ونتائج كان من شأنھا تھدید

وحدة الوطن ونسیجھ االجتماعي" )، وكذلك استخدمت المحكمة الدستوریة معیار األخطار
المرسومبدستوریة٢٠١٦لسنة٥رقمالطعنفيالصادرحكمھافيالملحةالمصلحةو

(المصلحةأنذكرتحیثالوطنیةالوحدةحمایةشأنفي٢٠١٢لسنة١٩رقمبقانون
العلیا للبالد ھي التي دعت الحكومة إلى اإلسراع في إصداره حمایة للوحدة الوطنیة

والنسیج االجتماعي للمجتمع الكویتي وذلك في ضوء ما كشف عنھ التطبیق من تفشي
النعرات الطائفیة و القبلیة أحیاناً والتي تضر بالوحدة الوطنیة ال سیما أثناء حمالت الدعایة

االنتخابیة وذلك درءاً لألخطار التي قد تصاحب االنتخابات العامة القادمة).

في ضوء ما تقدم نصل إلى نتیجة مفادھا أن سالمة المرسوم بقانون من الناحیة
الدستوریة مرھونة بوجود المؤشرات سالفة الذكر، ویبقى للمحكمة الدستوریة حریة تقدیر

لسنة١٥رقمالطعنفي٢٠١٢سنةالصادرحكمھاففيعدمھ،منالمؤشراتھذهوجود
العلیاالوطنیةاللجنةبإنشاء٢٠١٢لسنة٢١رقمبقانونالمرسومدستوریةبعدم٢٠١٢

أعضاءانتخاباتشأنفي١٩٦٢لسنة٣٥رقمالقانونأحكامبعضوبتعدیللالنتخابات
مجلس األمة رأت المحكمة أن ( لیس في المسائل التي تناولھا بالتنظیم سواء فیما یخص

بإنشاء ھذه اللجنة أو ما یتعلق بإدخال بعض التعدیالت على قانون انتخاب أعضاء مجلس
األمة بمناسبة إنشاء ھذه اللجنة ما یوجب اإلسراع في اتخاذ إجراء تشریعیاً عاجالً وال

یتحمل األناه واالنتظار )

بعد العرض السابق من المھم اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ھل إضافة البطاقة المدنیة للتصویت في االنتخابات القادمة بمرسوم بقانون سلیم من الناحیة

الدستوریة ؟
نعم یكون سلیم متى ثبت أن ھناك أمر طرأ یستدعي التعدیل ویكون للمحكمة الدستوریة بعد

ذلك حریة تقدیر ھذا األمر  إذا تم الطعن بعدم  الدستوریة، فاألحكام السابقة تكشف أن
المرسوم بقانون ال ترفضھ المحكمة الدستوریة و ال تقبلھ بشكل آلي، األمر یرتبط بتوافر
العناصر والمؤشرات المشار إلیھا، فصدور التعدیل المشار إلیھ بمرسوم قانون ال یعني

بالضرورة عدم دستوریتھ .



د. حنان الدغیشم


