العدد األول من مجلة

المتخصصة بنشر األحكام والدراسات والبحوث القانونية والمقاالت
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ســــنوات

من الــــتميز

في هذا العدد
اعالم قانوني وتحدي جديد
هل تداول العمالت الرقمية مجرم قانونا؟
موقف الكويت القانوني من
الكيان الصهيوني
أثر تأجيل أقساط البنوك وحث المتعاقدين
في تعديل العقد
التمييز تفتح باب مطالبة المواطنات
المتزوجات من غير كويتي بعالوة األبناء
الجنة تحت أقدام الحكومات!

عشرون شخصية دستورية وقضائية وقانونية

في
تشيد بتجربة
االعالم القانوني

10

سنـــوات مـــن التـــميز

افتتاحية

القانوين اليوم تحدياً اعالمياً جديدا ً بصدور
يدخل حساب
مجلته القانونية الشهرية والتي ستسلط الضوء عىل القضايا
القانونية والقضائية ونرش البحوث والدراسات واملقاالت القانونية،
وعرض األحداث التاريخية القانونية ملتابعيها استكامالً لدورها يف
نرش الوعي القانوين يف الكويت وملتابعيها الكرام يف انحاء الوطن
العريب.

بقلم رئيس التحرير المحامي/
حسين العبداهلل

اعالم
قانوني
وتحدي جديد

أمام مسؤولية
وعىل الرغم من ان ذلك التحدي سيضعنا يف
املتابعني يف نرش وعرض ما هو جديد لهم مبختلف القضايا
القانونية ،فإنه سيمثل إضافة بال شك لإلعالم القانوين الذي
منذ نشأته يف عام  2011ويكمل اليوم عامه
يقوده حساب
العارش يف تناول القضايا القانونية بكل مسئولية وامانة يف النقل
والعرض.
يف هذا التحدي سنكون مثل ما يتوقعه منا متابعينا بتقديم كل
ما هو جديد ومميز عىل الساحة القانونية من طرح للقضايا ذات
األهمية عىل الساحتني الكويتية والعربية ،وعرض ما يتصل بهام
من بحوث ودراسات ومقاالت بعد التأكد من جودتها وسالمتها
من خالل فريق متخصص بذلك.
يف الختام نتمنى أن نوفق يف هذه التجربة الجديدة عىل االعالم
يف دولة الكويت والتي حرصنا من خاللها عىل تبني طرح فكرة
االعالم القانوين ،وذلك بعد ان كشف الواقع الحاجة امللحة اليه
واىل رضورة االستمرار فيه ،ملا سيحققه ذلك من زيادة للوعي
والثقافة القانونية يف دولة الكويت.
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عشرون شخصية دستورية وقضائية وقانونية
في االعالم القانوني
تشيد بتجربة
القانوين
بذكرى مرور  10سـنوات عىل انشـاء حساب
الـذي انطلـق يف عـام  2011اكـدت عشرون شـخصية
دسـتورية وقضائيـة وقانونيـة يف الكويت وعدد مـن الدول
العربيـة على اهميـة الـدور الـذي يقدمـه حسـاب
لإلستشـارات
القانونيـة الـذي قام بانشـائه مكتـب
عطاء مثمر
قال املستشـار القانـوين يف الديوان االمريي
الخبير الدسـتوري د .عـادل الطبطبـايئ أن
الوسـائل التـي تهتـم بالقضايـا القانونيـة
تتعـدد من مجلات علمية متخصصـة وندوات
فكريـة تنشر االبحـاث القانونيـة املتخصصة
وتعلـق على االحـكام القضائيـة برصانة.
ويضيـف املستشـار الطبطبـايئ قائال  :غري
القانوين جـاء بفكر متجدد
أن حسـاب
أضفـى طابعـا لـه مـذاق خـاص فهـو ينشر
االحـكام الصـادرة بنفـس يوم صدورهـا وهذا
حتما  ،فضلا عـن
أمـر يحسـب لــ
النـدوات املتخصصة التي يعقدها واسـتضافته
لشـخصيات قانونيـة لهـا يف االغلـب االعم من
الحـاالت وجـودا قانونيـا لـه قيمتـه العلميـة
املعروفـة وأن املنـا ان يسـتمر هـذا العطـاء
املثمـر وان ياخـذ ابعـادا اعمق خدمـة للثقافة
القانونية.

د .عادل الطبطبايئ

القانونيـة بهـدف نشر الوعـي والثقافـة القانونيـة يف
الكويـت  ،وليصبـح مصـدرا للقانونيين للحصـول عىل آخر
االحـكام القضائيـة والدراسـات والبحـوث القانونيـة دعما
للبحـث العلمـي القانـوين يف الكويت ويف ييل
مـن
نـص آراء الشـخصيات القانونيـة :

فيصل املرشد

د .فايز الظفريي

واملرشفـون عليـه حريصـو َن كُل
و
ِ
الحـرص .على متابعـة كل جديـد وحديـث
ومفيـد يُطـ َرح على السـاحة القانونيـة
والقضائية،ومتيزهـا يف السـبق يف ذلـك
وأجتهادهـا على نشر كل مايهـم متابعيها
من أحـكام قضائية هامـة أومبـادئ قانونية
تضعهـا املحكمـة العليـا يف قضايـا الـرأي
العـام الهامـة أو التي تكـو ُن محلآ للنقاش
والجـدل لـدى املختصين.أوال بـأول ،حتـى
لـكل ُمهتـ ِّم يف هـذا
ِّ
ير صديـقٍ
صـارت خ ُ
كل مايحتاجـ ُه وينتظر ُه
املجـال؛ فتقـدم لـه َّ
ٍ
ورأي ُمسـتَنري
ة
فكـر
مما يُشـب ُع نهم ُه لـكل
ٍ
سدنة العدالة
عي؛ويـزود ُه بقيمـة ُمضافـه
مـن جانبـه قـال رئيـس محكمـة التمييـز يف مجـا ٍل ُم ّ
ورئيـس املحكمـة الدسـتورية ورئيـس املجلـس قيِّمة - .
موئال لـكل جديد ومفيد
لقـد أضحـى:
االعلى للقضـاء السـابق املستشـار فيصـل
عبدالعزيـز املرشـد مبناسـبة مرور  10سـنوات
للفكـر
أن موقـع «
على انشـاء
والثقافـة القانونيـة»:
أطلـق هـذا العنـوان على هـذا
هكـذا أو ُد أن
ُ
مبناسـب ِة مـرو ِر عقـ ٍد من
املوقـع امل ُميـز:
الزمـان على إنشـائه .والـذي ذا َع صيتـه بين
خاصتـه ومتابعيـه األوفيـاء -من سـدنة العدالة
ورجـال الفكـر والقانـون وطلبـة الحقـوق وكل
أختـص بـ ِه مـن دراسـات
باحـث ودارس  .لِما
َّ
قانونيـة هامـة ولقـاءآت رفيعـة مـع رجـال
القضـاء وأسـاتذة القانـون ومرشعين برملانيني
ومختصين دسـتوريني.

اكدوا بذكرى مرور 10
سنوات على انشاء
المدونة االلكترونية
اضافتها للعلوم
القانونية في
الكويت
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د .فيصل الكندري

د.محمد بوزبر

يف مجـال الفكـر القانـوين ومرجعـآ يف نشر
الثقافـة القانونيـة الرفيعـة.وال غَر َّو بعـد ذلك إن
متيَّـز بالكلمـ ِة الصادق ِة واملعلوم ِة املوث َّقـ ِة واألدا ِء
الرفيع.
هـذ ِه السـمع ِة الطيبـ ِة
فهنيئـا لـ
واألنتشا ِر الواسـع يف فضاء املتابعني وامل ُهتمني،
واىل مزيـد مـن التقـدم والتطويـر واألزدهار و
مـع أطيـبِ التحايـا واجمـل االمنيـات .
القضايا القانونية
مـن جانبـه يقول عميـد كلية الحقـوق د .فايز
القانـوين يعد االول
الظفريي أن حسـاب
يف عـرض االحـكام القضائيـة الحديثـة والتـي
تتنـاول اتجاهـات القضـاء الكويتـي ،فضال عن
عرض الدراسـات والبحـوث القانونيـة والقضايا
القانونيـة من قبـل املختصني.
ويضيـف د .الظفيري قائلا  :ان حسـاب
اهتم مبناقشـة القضايا القانونية السـيام
املعروضـة على السـاحة وذلـك مـن خلال
اسـتاتذة مختصـون يف املجـاالت والتـي نجحوا
مـن خاللهـا عرض القضايـا والحلـول مبا يخدم
الصالـح العام .
ويبين الظفيري قائلا  :نأمـل أن تتطـور
ليصبح مركزا للدراسـات
تجرية حسـاب
والبحوث القانونية يف الكويت وان يكون سـفريا
لالعلام القانـوين اىل خارج دولـة الكويت نظرا
لتخصصـه واهتاممه بعرض ومناقشـة العلوم
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القانونيـة بكل مهنية وشـفافية وحياديـة تامة .
قـال رئيـس ادارة الفتوى والترشيع املستشـار
صلاح حسين املسـعد انـه يتوجـه بالتهنئـة
مبناسـبة مـرور
للقامئين على حسـاب
عرش سـنوات على إنشـائه.
واضـاف املستشـار املسـعد قائلا بـأن هـذا
املوقـع الفريـد واملتميـز قد جاء ترجمـة حقيقية
لتلبيـة رغبـات املشـتغلني يف الحقـل القانوين ،
حيـث أنه أصبح يشـكل رافـدا ً من روافـد املكتبة
القانونيـة التـي نعتـز بهـا  ،ملـا يقـوم بـه مـن
نشر األحـكام القضائيـة والدراسـات والبحوث
القانونيـة التي ال غنـى عنها ألي باحـث أو مهتم
أو مطلـع .
العلوم القانونية
بـدوره قـال عميـد كليـة القانـون الكويتيـة
العامليـة د .فيصـل عبداللـه الكنـدري انـه بعـد
سـيطرة وسـائل التواصل االجتامعـي عىل تبادل
املعلومـات األمر الـذي أدى إىل سـهولة الوصول
إىل الحسـابات املهنيـة والفنيـة لالسـتفادة منها
كل يف مجـال تخصصه وعمله أو حتـى االنتفاع
منهـا لتوسـيع مـدارك معرفته.
ويضيـف الكندري قائلا  :من هنا خرجت
بفكـرة انشـاء حسـاب قانـوين يف
وسـائل التواصـل االجتامعـي وتفوقت عىل
غريهـا مـن الحسـابات مـن حيـث إيصـال
املعلومـات واألخبـار القانونيـة واألحـكام
القضائيـة الجديدة برسعـة ومبصداقية مام
سـهلت لألكادمييني التعليـق الفقهي عليها،
واملحامين االسـتفادة منهـا ،والسياسـيني
لبنـاء مواقـف سياسـية عليهـا  ،والدولـة
ملعرفـة املسـتحدث يف العلـوم القانونيـة
والقضائيـة والنواقـص يف ترشيعاتهـا
وقرارتهـا إمـا إلصـدار ترشيـع جديد لسـد
فـراغ أو إصلاح خلل.

المبادرة التي قدمها
تهدف
مكتب
لنشر الوعي
والثقافة القانونية
في البالد ودعما
للباحثين
4

صالح املسعد

د .فايز الكندري

د .عبدالعزيز ساملان

د .محمد الفييل

د .أحمد املليفي

االعالم القانوني
قال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس يف جامعة الكويت واستاذ القانون العام
القانوين
يف كلية الحقوق بجامعة الكويت د .إبراهيم الحمود أن حساب
يعترب من أهم منصات االعالم القانوين يف دولة الكويت حيث ميكن الثقة مبا
ينرش فيها من مقاالت وابحاث ودراسات كام انها من اهم مراكز توثيق األحكام
القضائية ويهتم الكثري من الفقهاء يف اتخاذها كمنصة لنرش اآلراء الفقهية.
ونتمنى لها االستمرار يف هذا العمل املحرتف وهي حقاً غدت من املراجع العلمية
للبحث االصيل.
التوفيق والنجاح
لذلك نتمنـى لحسـاب
ومزيـد مـن التقـدم وندعوهـا االسـتمرار الجاد
املعهـود لعملهـا يف تقديـم كل مـا هـو نافـع
ومفيـد للقانونيين .
بـدوره قال أمين عام هيئـة مكافحة الفسـاد
( نزاهـة) د.محمـد عبدالرحمـن بوزبـر انـه
مبناسـبة مرور  10سـنوات عىل إنشـاء حسـاب
القانـوين والـذي يهتـم بنشر االحـكام
والدراسـات والبحـوث واملقـاالت والنـدوات
واللقـاءات القانونيـة ذات الجـدوى العاليـة
اتقـدم اىل القامئين والعاملين ىف هـذا
الحسـاب القيم بأسـمى آيات التهنئة والتربيكات
راجيـا مـن املـوىل عـز وجـل أن يسـدد دامئـا
خطاهـم ملـا ىف خير لهـذا التخصـص ونتطلع
دامئـا  ...اىل كل مـا هـو جديـد ومسـتحدث ىف
كافـة املياديـن القانونيـة.
نجاح مبهر
امـا عضو هيئـة التدريـس يف كليـة الحقوق
بجامعـة الكويـت د .فايـز عبدالله الكنـدري أن
لالستشـارات القانونيـة حقـق
مكتـب
طيلـة مسيرته مـن إنجـازات برئاسـة وتوجيه
صاحـب النجـاح املبهـر والتطـور املتسـارع
املحامـي /حسين العبداللـه .كان وال يزال أكرب
دافـع لبـذل كل الجهـد والعمـل على التطوير
املسـتمر وتقديـم الجديـد دامئًـا واالجتهـاد يف
املجـال القانـوين .كما أننـا ملسـنا يف مواطـن
عديـدة حرص االسـتاذ حسين العبداللـه الجيل
على توثيـق حلقـة الوصـل وحبـل االعتصـام

العدالـة املتمثلـة يف االسـاتذة
بين
املحامين والقضـاة األفاضـل وجعـل حسـاب
حاضنـاً للمسـئولية املجتمعية يف التنمية
القانونيـة وتعزيـز الوعـي القانـوين للمجتمع،
وخلـق روح املنافسـة يف السـاحة القانونيـة
وتقديـم خدمـات تتجـاوز مسـألة الخدمـات
التقليديـة ،وطـرح قضايـا قانونيـة مختلفـة
للنقـاش وتبـادل وجهـات النظر التـي كان لها
أوضـح األثـر يف إقـرار ترشيعـات وتعديـل
عـدد منهـا ،واألهـم مـن ذلـك الوقـوف أمـام
توجهـات ترشيعيـة مخالفـة للدسـتور وبيـان
عورهـا ،واصبـح الحسـاب مرجعـا للمهتمين
مـن االسـاتذة والقضـاة واملحامين وغريهـم
وذلـك كلـه مبهنيـة عاليـة وباقتـدار مبراعـاة
الدقـة والبعد عن التكسـب االعالمي والتسـويق
للمكتـب ،وهـذا بحـد ذاتـه تحـد مل تسـتطع
الحسـاب املامثلـة مـن مضاهاته ،ولقـد رشفت
باملشـاركة بالعديد مـن فعاليات حسـاب
مـن ورش عمـل ونـدوات وحلقـات نقاشـية،
وامتنـى للقامئين عليـه كل التوفيـق والسـداد .
توثيق
بـدوره قـال نائـب رئيـس املحكمـة
الدسـتورية العليـا يف جمهوريـة مصر
العربيـة املستشـار د .عبدالعزيـز سـاملان أن
نشر الثقافـة القانونيـة العامـة واملتخصصة
مـن املهـام الكبرى والرضوريـة للمجتمـع
خاصـة اذا كانـت هـذه الثقافـة تـاىت اليـك
ميسرة وموثقـة توثيقـاً دقيقاً ،وقـد قامت
العدد  - 1يونيو 2021
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بهـذه املهمـة خير قيـام وعلى اكمل
وجـه وبجديـة تامـة من خلال نشر ابحاث
و مقـاالت و دراسـات و حـوارات وعلى مدى
عشر سـنوات منتظمـة ىف مصداقيـة تامـة
وهـو امـر يبعـث على السرور ويسـتحق
ولـكل
االشـادة فتحيـة تقديـر ملوقـع
القامئين عليـه واىل مزيـد مـن التقـدم .

د .مساعد العنزي

مصدر قانوين
بينام قال الخبري الدسـتوري واسـتاذ القانون
العـام يف كليـة الحقـوق بجامعـة الكويـت د.
بنشر املعرفة
محمـد الفيلي أن مبـادرة
القانونيـة تسـتحق وقفـة تحليـل و اشـادة من
حيـث الفكـرة ذاتهـا و من حيـث ادواتهـا و من
حيـث اسـمرارها و قد بلغـت عامهـا العارش .
ويضيـف الفيلي قائلا  :الفكرة جيـدة  ،فمن
حق الجمهـور املتابع سـواء كان مهتام بالشـأن
العـام او بالشـأن القنانـوين ان يتابـع االحداث
صدرا
ذات الصلة  ،وقد وجـد يف مبادرة
ممتـاز يتابـع االحـداث و املسـتجدات من خالله
مصـدرا يـويص االسـاتذة
حتـى غـدت
طلبتهـم مبتابعتـه  ،ولعـل اهميـة هـذه املبادرة
راجعـة لعـدم وجـود ادوات متابعـة رسيعـة
تعنـى بهـذه االحـداث  ...فالدوريـات العلميـة
متباعـدة فرتات الصـدور و حين والدة التجربة
مل تكـن املواقـع املتاحـة للجمهور موجـودة كام
موقـع املحكمـة الدسـتورية اليوم .
ويوضـح الفييل قائال :االداة التي اسـتخدمتها
تسـاعد على املتابعـة الرسيعـة و هـي
بطبيعتهـا متاحة للجمهور العريض واسـتخدام
ادوات التواصـل االجتامعـي و ادوات النشر

االلكتروين كان مبـادرة منطقيـة مـن جهـة
وذكيـة مـن جهـة اخـرى .و مل تقتصر
على نشر نصـوص الترشيعـات و احـكام
القضـاء فقـد مـدت نطـاق نشـاطها يف النرش
للادوات املرئيـة و املسـموعة كما شـملت نرش
املقـاالت و التحليلات و االبحـاث  .و هذا التنوع
اثـرى التجربة و افـاد الجمهور بشـكل اضايف.
ويبين الفيلي قائلا :ان اسـتمرار التجربـة
يتضمـن دالالت متعـددة  ...ففيـه داللـة على
حيويـة القامئين عليهـا و داللـة على فعليـة
اشـباع حاجة الجمهور للمعرفـة القانونية وهذه
التجربـة الرثيـة ميكن اثرائها بشـكل اضايف من
خلال تصـور نظـام للبحـث يرفق بها فيسـمح
للجمهـور بالحصـول على متارها بشـكل اغزر
وتدركه يف
و لعـل هـذا هدف تسـعى لـه
املقبـل مـن االيام.
من جانبـه قال وزيـر الرتبية ووزيـر التعليم
العـايل والنائـب السـابق د .أحمـد عبداملحسـن
من الحسـابات الجادة
املليفـي أن حسـاب
التـي تنشر الثقافـة القانونيـة والعامـة على
شـكل نشر األحـكام والدراسـات والبحـوث
واملقـاالت وبث الحـوارات.
واضـاف د .املليفي ان اسـتمرار الحسـاب ملدة

د .حسني بوعريك

د .مشاري العيفان

المحتوى القانوني
قال استاذ القانون الخاص يف كلية الحقوق بجامعة الكويت د .خالد الهندياين أنه
القانوين اود ان اشكر القامئني
مبناسبة مرور  10سنوات عىل إنشاء حساب
عىل هذا الحساب واهنئهم عىل مرور هذه االعوام متمنيا لهم دوام التوفيق واالنجاز
واالبداع.
القانوين حقق قفزة نوعية يف االعالم
واضاف د .الهندياين قائال ان حساب
القانوين وكان مبادرا وسباق يف انشاء هذا الحساب الذي بكل بساطة سهل لنا
تلقي املعلومة القانونية مبختلف التخصصات وجعلنا مواكبني لالبحاث والدراسات
القانونية الجديدة ومعارصين لالحكام القضائية فوفر علينا عناء البحث يف
الدوريات ،هذا باالضافة اىل تنوع املحتوى القانوين الذي ينرش يف الحساب سواء
من حيث التخصص او طريقة النرش كاملقاالت والندوات واللقاءات فوفروا لنا املادة
اطاللة دولية يف بعض املواضيع،
العلمية بكل يرس وسهولة ،كام ان لحساب
استطيع ان اقول ان هذا الحساب اصبح مرجعا علميا لنا نستقي منه املعلومة
القانونية او القوانني املنشورة او القرارات.
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د .إبراهيم الحمود

فيصل الخريبط

عشر سـنوات يعـد نجاح كبير يف ظـل توجه
الكثير من النـاس البحث عن املعلومـة الرسيعة
على حسـاب املصداقيـة الفتـا اىل ان حسـاب
اسـتطاع بدقـة متابعتـه ،ومصداقيـة
معلوماتـه ،أن يكـون مصـدر مهـم للمعلومة.
مركز دراسات
بـدوره يقـول رئيس قسـم القانـون الخاص
يف كليـة الحقـوق بجامعـة الكويت د .مسـاعد
العنـزي كاسـاتذة اكادميين نلجـا احيانـا اىل
للوصـول اىل بعـض املصـادر
حسـاب
التـي عجـزت يف الحصـول عليهـا يف مكتبـة
كليـة الحقـوق او حتـى مصـادر البحـث على
االنرتنـت او باقي املكتبات يف الكويت ،واشـهد
انـا وغريي لهـم مـن القانونيني كاعضـاء هيئة
تدريـس او محامين او قضـاة او وكالء نيابـة
او فتـوى والترشيـع ان مـا ينرش من دراسـات
ومقـاالت يخضـع للمراجعـات القانونيـة قبـل
نشره فضلا عـن وضـع االحـكام القضائيـة
سـباق
الحديثـة على املوقـع وحسـاب
يف نشر االحـكام وعرضهـا.
ويضيـف العنـزي قائلا  :ان القامئين عىل
يعملـون ليـل نهـار ومهنيـة
حسـاب
واحرتافيـة لتقديـم ماهـو جديـد ونتمنـى
ليصبـح مركـز
ان يسـتمر العمـل يف
للدراسـات واالبحـاث القانونيـة وهـي فكـرة
تخـدم الكويـت والقانونيين فيهـا .
مـن جانبـه قـال رئيـس قسـم القانـون
الجـزايئ يف كليـة الحقوق بجامعـة الكويت د.
حسين بوعريك أن مناسـبة مرور  10سـنوات
القانـوين االعالمي
على انشـاء حسـاب
وهـذا املشروع املثري الـذي افـاد املتعاملين
والعاملين يف القانـون حيـث اصبـح قاعـدة
بيانـات لجميـع االحـكام القضائيـة الصـادرة
يف الكويـت والحـدث البحوث والدراسـات التي
تناقـش القضايا على السـاحة القانونية ونحن
كباحثين نشـكر الجهـد يف كتابـة البحـوث
وايجـاد االحكام وتبـادل االراء ولجميع القامئني
عىل الحسـاب الشـكر عىل هـذا الجهـد الطيب.
بينما قـال اسـتاذ القانـون الجـزايئ يف
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كليـة الحقـوق بجامعـة الكويـت د .مشـاري
العيفـان أننـا نحتفـل اليـوم بحسـاب
مبناسـبة مـرور  10اعـوام على تاسـييس هذا
الصرح الشـامخ الـذي اعتـز و افتخـر بانـه
موجـود يف بلـدي،
فمنـذ عرفـت هـذا الحسـاب شـعرت اين
اكتسـبت مصدر للمعرفة القانونيـة قيم وصادقا
وال يسـتهان بـه بدولتـي الحبيبـة الكويـت.
وشكرا للمؤسسني
فكل الشـكر لحساب
و القامئين على هذا الصرح الشـامخ و عقبال
نحتفـل سـويا باليوبيـل الفضي والذهبـي و
اليوبيل االملـايس لهذا الحسـاب.
بـدوره اشـاد اسـتاذ القانـون الجنـايئ يف
كليـة الحقوق يف االسـكندرية د .عـوض محمد
القانـوين يف
عـوض بتجربـة حسـاب
نشر الوعـي والثقافـة القانونية والسـهامه يف
املجال القانـوين بدولة الكويـت والوطن العريب
بعـد ان تخصـص يف نشر االحـكام والبحوث
والدراسـات القانونيـة إىل الباحثني واملشـتغلني
يف علـوم القانـون منذ نشـاتها وحتـى االن .
بـدوره قـال رئيس جهـاز التفتيـش القضايئ
ورئيـس الدائـرة الجزائيـة السـابق يف محكمـة
التمييـز املستشـار فيصـل محمـد الخريبـط أن
القانـوين جـاء يف وقـت وزمان
حسـاب
مناسـب لتهيئـه املجتمـع بشـكل عـام يف كثري
مـن املسـائل والدراسـات واالبحـاث التـي تفيد
تبصير املجتمـع الكويتـي بصفـه خاصـه
واملجتمعـات االخـرى بصفه عامه بـدل االنغالق
القانوين.
واضـاف املستشـار الخريبـط قائلا  :فـكان
القانـوين اسـتوعب تلـك الفكره
حسـاب
االبداعيـه واظهـر الجانـب الوطنـي مـن رجال
القانـون بصفـه عامـه يف التعبير القانـوين
ونرش دراسـاتهم وارسـاء املفاهيم وهـذا اليتأىت
القانوين
اال بجهـد القامئين يف حسـاب
ومبثل شـخص املحامي االسـتاذ القدير حسين
العبـد اللـه وهو جـزء رئيىس يف هـذه املنظومه
القانونيـه الرائعـه والتي بحق جعلتنـي واخرين
نشـكل تواصـل الينقطع واثـراء قانـوين مميز
وفقكـم اللـه وجعل هـذا الحسـاب والقامئني
ان يسـتمر ليحقـق الهـدف املطلـوب وهـو
جـزء مـن سـعاده النـاس ان حقوقهـم مصانه
والتزاماتهـم معروفـه .
من جانبه يقول رئيس ادارة الفتوى والترشيع
السابق د .عبدالرسول عبدالرضا ان فهم القانون
من االمور التي تحتاج اىل االطالع الواسع والبحث
املستمر ذلك ان القانون ليس علام نظريا بل
هو الحياة يف املجتمع بجميع حاجاته املختلفة
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د .عوض محمد عوض

د .عبدالرسول عبدالرضا د .حسن السيد

واملتنوعة  .كليات الحقوق كليات مهنية مثل الطب
والهندسة  .الن القوانني تنظم العالقات بني افراد
املجتمع يف جميع مناحي الحياة وكذلك العالقات
بني الدول واملنظامت الدولية املختلفة سواء كانت
اشخاص معنوية عامة او خاصة وقد قام موقع
بدور بارز وهام يف مجال نرش الثقافة
القانونيةباسلوب سهل ممتنع ذلك ان املؤمترات
واللقاءات الوفرية واملتنوعة التي مع العاملني يف
الحقل القانوين.
بدوره يقول استاذ القانون الدستوري يف كلية
القانون بجامعة قطر د .حسن عبدالرحيم السيد
« ان فرحتي كانت كبرية عندما وقعت عيني عىل
عىل تويرت منذ سنوات،
تغريدة لحساب
رمبا أعاد نرشها أحد الزمالء ،فرجعت إىل
التغريدات العديدة التي سبقتها فوجدت أن كل
واحدة منها ال تقل أهمية وثراء عن األخرى .فقمت
مبتابعة الحساب مبارشة.
منصة قانونية
ويضيف د .السيد قائال:
متميزة ،وسبب متيزها كام أرى ثالثة أمور ال

المصدر األول
قال رئيس تحرير مجلة الحقوق
املحكمة الصادرة عن مجلس النرش
العلمي يف جامعة الكويت واستاذ
القانون الخاص د .فهد الزميع أنه
مبناسبة
يتقدم بالتهنئة لحساب
مرور  10سنوات عىل انشاء الحساب
القانوين الذي فرض نجاحه ليصبح
املصدر االول لنرش الثقافة القانونية
و اخر املستجدات القانونية يف
الكويت .متيزت هذه التجربة الناجحة
بتفاعلها مع مستجدات الواقع و طرح
املشاكل القانونية من خالل املقابالت
و املناقشات القانونية وهو االمر الذي
جعل منه املرجع الرئييس يف الكويت
كمنصة قانونية متألقة مبحتواها
ومهنيتها ،متمنيا لهم االستمرار بهذا
النجاح و التألق.

د .خالد الهندياين

د .فهد الزميع

تتوافر مجتمعة يف الكثري من املنصات .األمر
األول هو الرسعة يف متابعة األحداث وتزويد
املتابعني بالجديد ،إذ ال تكاد ان متر سويعات قليلة
عىل صدور حكم قضايئ من املحكمة الدستورية
أو محكمة التمييز أو غريهام ،إال ووجدتُ
قد نرشه .وال يصدر ترشيع جديد إال ووجدت
 ،وال مير حدث عام له
نسخة منه يف
جوانب قانونية إال وسارعت املنصة إىل عقد ندوة
أو استضافة أحد الخرباء القانونني لتناوله وإزالة
ما يعرتيه من غموض وابهام.
فهو التنوع،
أما األمر الثاين الذي مييز
فهذه تغريدة تنرش حكامً قضائياً صدر اليوم،
وتلك تغريدة تنرش بحثاً علمياً رصيناً كتبه أحد
رب عن تقسيم الدوائر القضائية
القانونيني ،وهذا خ ٌ
تسجيل ألحد املحامني يبدي
ٌ
يف محكمة ما ،وذاك
وجهة نظره يف مسالة قانونية أثري حولها الجدل،
وهنا تعريف بكتاب قانوين متميز صدر حديثاً،
،
وهناك إعالن عن ندوة قانونية يقيمها
وهكذا.
فهو االستمرارية
أما األمر الثالث الذي مييز
بذات القوة والنشاط ،فكم من منصة أو حساب بدأ
أصحابه يف شأنه بداية متميزة غري أنه مع ميض
األيام خفت بريقه وضعف نشاطه وهجره صاحبه
فاألمر بشأنه
قبل أن يهجره املتابعني له .أما
مختلف ،فربيعه دائم مستمر وأزهاره يانعة ال
تذبل ،وها هو يقيض عامه العارش بذات القوة
والنشاط والكفاءة.
ث ّبت تغريدته املتعلقة
ويقول د .السيد أن
بالفلم الوثائقي عن الفقيه الدستوري الكبري
عثامن عبدامللك الصالح رحمه الله تعاىل ،وهي
تغريدة تستحق البقاء يف املقدمة دامئًا .لتميز
هذه الشخصية التي نفخر بها جمي ًعا .وهي
تغريدة لها مكانة يف قلبي إذ تعيدين إىل سنوات
الدراسة األوىل قبل قرابة ثالثة عقود ،وإىل
مدرج األستاذ الدكتور عبدالحي حجازي يف كلية
الحقوق بجامعة الكويت ،وأمامنا األستاذ الدكتور
عثامن عبدامللك ذو الهيبة والوقار ،يلقي محارضته
مبهارة قل نظريها ،ويطرح األفكار وثري األسئلة،
وعقول الطلبة وقلوبهم مشدودة نحوه ،فرحم الله
الفقيه الكبري عثامن ،وجزاه عنا خري جزاء.
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هل تداول
العمالت الرقمية
مجرم قانونا؟

العملات الرقميـة هـي عملات ال مركزيـة
ومشـفرة ،وهـي يف بداياتهـا أشـبه مـا تكـون
بالوهـم بالنسـبة لغالبيـة النـاس ،كونها عمالت
افرتاضيـة وغير مرئيـة ،ولكن مع تطـور األيام
ومنـو التعاملات املاليـة الطبيعـي انتقـل مـن
اعتبـاره رابـط ما بني العملات الورقيـة ونظام
الكرتوين يسـجل هـذه التعامالت املاليـة إىل أن
أصبحـت العملـة بحـد ذاتها إىل عملات رقمية،
وأصبـح اليـوم حجم سـوق العملات الرقمية 2
ترليـون دوالر مما يعنـي أنـه أكبر من سـوق
النفـط العاملي.
وعلى الجانـب اآلخـر فإنـه يتسـاءل األغلبية
حـول مرشوعيـة العملات الرقمية مـن عدمها،
فهـل العملات الرقميـة مرتبطة بجرميـة أم ال؟
بدايـة فإنـه ال يوجـد قانون معين نص عىل
تجريـم التـداول بالعملات الرقميـة ،ومل يتـم
تصنيفهـا مـن جرائم غسـل األمـوال ،فالعمالت
الرقميـة لهـا منصـات تـداول رسـمية ولهـا
رشوطهـا وأحكامهـا بحيـث تحفـظ حقـوق
املتداولين ،أي أن تحفظها من رسقة حسـاباتهم
أو مـن العملات التـي اشتراها املتداولـون.
مـن املعروف بان سـوق العملات الرقمية يف
تقلـب من هبـوط وصعـود ،وهذا األمـر طبيعي
لعمليـات التـداول ،فالتـداول يف البورصـة
الكويتيـة يف تقلبـات ،فلا يوجـد يشء يضمن
زيـادة العملـة أو نقصانهـا إال مـن تـدرب عىل
التحليـل الفنـي للسـوق فيمكنـه تخمين ما إن
كان يف حالـة صعـود أم هبـوط.
أصـدر البنـك املركـزي مؤخـرا ً بيـان يحـذر
فيـه مـن التـداول بالعملات الرقميـة ،ولكنه مل
يجرمهـا أو مينع مـن التـداول فيهـا أو تحصيل
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األمـوال مقابـل تلـك األمـوال وايداعهـا بالبنوك،
وبهـذا جعـل لـكل بنـك حريتـه بقبـول تلـك
األمـوال املودعـة مقابـل بيـع عملات رقمية من
عدمـه ،فهنـاك بنك واحد يف الكويـت منع دخول
األمـوال إىل الحسـابات الخاصة بالعملاء وذلك
على حـد تعبيره بـأن املصـدر مجهـول ،بينام
أغلـب البنوك ال تعـارض حتى وإن كانـت املبالغ
طائلـة فللعميـل حريـة اختيـار طريقـة التداول
ويف أي موضـع شـاء رشيطـة أال يكـون البيـع
والشراء لشيء مجـرم قانونـا وغير مرشوع.
والتـداول يف سـوق العملات الرقميـة غير
مجـرم ،وميكن ألي شـخص أن يتداول بالطريقة
التـي يشـاء وفـق رشوط البنـك الـذي يريد من
خاللـه إيداع األمـوال بالعمالت الرقميـة ،فاليوم
نـرى بعـض املقاهـي تقبـل رشاء منتجاتهـا
مقابـل العملات الرقميـة ،فلا ميكـن مسـاءلة
صاحـب املحل جنائيـا ألنه غير منصوص عىل
تجر ميها .

فتحذيـر البنـك املركـزي للتـداول بالعملات
الرقميـة مـا هـو إال تحذيـر ورفـع املسـؤولية
عنـه ،حتـى يكون غير مسـؤول عـن الربح وال
الخسـارة لـدى املتداولين ،فالعملات الرقميـة
كما وضحنـا سـابقا بأنهـا غير مقننـة وغري
مركزيـة ومشـفرة.
هناك مراكز نفوذ قوة متصاعدة للعملة
الرقمية يف سويرسا والتشيك ورصبيا
وروسيا والصني وأمريكا وكوريا واليابان،
وغريها من الدول ،وقد أعلنت كل من
السعودية واإلمارات العربية املتحدة عن
استعدادهام إلصدار عمالت رقمية قريباً.
العمالت الرقمية هي بداية الثورة يف عامل
األعامل وستضع نهاية للورق النقدي ،وتعتقد
الحكومات أن الورق النقدي كان إحدى أهم
نقاط الضعف يف املنظومة املالية الحالية،
فهي ثغرة واضحة للفساد اإلداري والرشاوى
وتسهيل العمليات القذرة وغسل األموال وغريها
من األعامل غري املرشوعة ،وبالتايل سيكون
هناك منظومة أكرث شفافية وأكرث فاعلية
وأكرث كفاءة تعتمد عىل أسلوب غري مسبوق
يف الرقابة والتحكم ،وهي ستخلق فرصاً
استثامرية هائلة وعظيمة .وباعتقادي بأن
العمالت الرقمية هي خطوة انتقالية يف منظومة
املعامالت االقتصادية ،حيث ستكون املنظومة
التقنية صانعاً للمنظومة املالية حول العامل
وليست عنرصا ً مساندا ً فقط كام هي عليه اآلن.
وكام أرى بأنها مصدرا ً مالياً جديدا ً يتكون
وليس فقاعة كام يروج له ،والنمو واإلقبــال
عليه يؤكـــد أن املسألة مستدامة وليست
مؤقتة.
العدد  - 1يونيو 2021
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دراسة

موقف الكويت القانوني من الكيان الصهيوني
املوقف الكويتي العام الرافض ملا يجري يف األرايض الفلسطينية اليوم هو امتداد تاريخي ملواقف الكويت الرسمية
والشعبية املتمثلة يف رفض االحتالل ضد الكيان الصهيوين املحتل لألرايض الفلسطينية وهذا الرفض جاء عىل أكرث من
جانب وصعيد ،وهو ما يربر اليوم حجم الغضب الذي توافق عليه جميع مكونات الشعب الكويتي ملا يجري من احداث
متواصلة يف امللف الفلسطيني واعتبارها كام رصح سمو أمري البالد بأن القضية الفلسطينية قضية الكويت األوىل.
امتداد القضية الفلسطينية يف وجدان الشارع
الكويتي جاء منذ النكبة األوىل وخروج الكويتيون
يف مظاهرات عىل رغم من بساطة الحياة يف
ذلك الوقت ووصول اخبار هذه االحداث بشكل
بطيء لصعوبة أدوات املراسلة ،وتشكل هذا
األمر أكرث بعد قيام الدستور الكويتي ووجود
سلطات رسمية متثل الرأي الرسمي للدولة
وسارت يف تطبيق ذلك املؤسسات الدستورية
متمثلة يف موقف السلطة التنفيذية من خالل
وزارة الخارجية بتذكري املجتمع الدويل يف كل
املحافل العاملية واالممية بالقضية الفلسطينية،
وكذلك يف مواقف مجلس األمة املتعاقبة بشأن
هذه القضية وما يشمله من طرح قوانني متنع
التعامل مع الكيان الصهيوين التجاري ،وكذلك
رقابة املحكمة عىل سالمة تطبيق هذه القوانني.
فقبل صدور الدستور الكويتي يف عام 1962
وانتخاب مجلس األمة واعطاءه حق ترشيع
القوانني صدر يف  26مايو  1957مرسوم
أمريي يقيض بفرض املقاطعة عىل بضائع
ومنتجات إرسائيل ،وبعد العمل بالدستور ،وتم
اجراء انتخابات الفصل الترشيعي األول ملجلس
األمة ،وبعدها أكملت السلطة الترشيعية ذلك
يف إصدار القانون رقم  21لسنة  1964وهو
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ما سنتناوله يف مرشط الدراسة ،وعىل الرغم
ان هناك مرسوم صدر الحقاً يعترب فيه الكويت
بحالة حرب دفاعية مع العصابات الصهيونية
كام عرب عنه املرسوم.
وسينصب استعراضنا عىل القانون املوحد
ملقاطعة إرسائيل وهو القانون رقم  21لسنة
 1964وستكون حسب اآليت 1- :االفعال املجرمة
بالقانون ونطاقها املكاين واملادي 2-العقوبات
الواردة فيه 3-جهة االختصاص املناط بها تطبيق
القانون  4-االحكام القضائية يف ظل وجود هذا
القانون.

أوالً  :األفعال املجرمة وفق قانون 1964/21
ونطاقها املكاين واملادي.
قبل الدخول يف هذا القسم يجب أن نذكر
توطئة بسيطة وهو أن هذا القانون صدر يف
عهد الشيخ الراحل عبدالله السامل الصباح وهو
الذي عرف عنه ميوله إىل الفكر العرويب فكان
هذا القانون هو امتداد ملرسومه الذي أصدره يف
مايو  1957كام ذكرناه يف املقدمة ،ويعترب هذا
القانون نتاج لهذا الفكر  ،وكذلك هو جزء من
اعتبار الكويت جزء ال يتجزأ من الوطن العريب
كام عربت عن ذلك املادة األوىل من الدستور،
ولكن يجب النظر يف اختالف التسميات للكيان
الصهيوين بني القانون املشار اليه واملرسوم
الصادر بتاريخ  5يونيو  1967فاملرسوم األخري
أشار بالوصف للكيان الصهيوين باعتبارهم
عصابات صهيونية أما القانون رقم  21لسنة
 1964ذكر عبارة إرسائيل يف مواضعه وهو ما
يعني أن القانون سالف ذكر كان حريصاَ عىل
القواعد اإلجرائية يف تسميته بحيث ال ميكن
ملخالفي هذا القانون من اعتدادهم بعدم وجود
مسميات أخر للكيان الصهيوين كتوصيف وانه
وضع اسم إرسائيل إليقاف التجاوز عىل تلك
القواعد وتحديد الكيان باسمه أما املرسوم
العدد  - 1يونيو 2021

10

سنـــوات مـــن التـــميز

االمريي باعتبار الكويت يف حالة حرب دفاعية
ضد العصابات الصهيونية جاء تعبريا ً للحالة
السياسية وليس القانونية.
أما عن القانون سالف الذكر فلقد نص
يف مواده عىل عدة أفعال مجرمة وميكن
حرصها باآليت-:
 1حظر القانون التعامل عىل األشخاص
الطبيعيني أو االعتباريني بأن يعقدوا بأنفسهم
أو بوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص
مقيمني يف إرسائيل او يحملون جنسيتها او
يعملون لحسابها او لصالحها أين ما كانوا متى
ما كانت تلك املعامالت التجارية أو مالية أو
تعامل أخر أياً كانت طبيعته ،ولقد جمع النص
يف مادته األوىل املعامالت التجارية وغريها
أي أنه الحظر الوارد جاء بعمومية التعامل ومل
يخترصها عىل املعامالت التجارية واملالية بل
جمعها بكل اتفاق سواء كان مالياً أو تجارياً أو
ولو كان اتفاقاً اعالمياً بني مؤسستني او افراد
وتوسع الحظر ليشمل كل املنشآت والرشكات
التي لها وكاالت ومصالح وفروع يف إرسائيل
أياً كانت جنسيتها.
ويعني ذلك أن نطاق الحظر هو نطاق شامل
بحيث يتسع ملن يتعامل مع إرسائيل بشكل عام
بوكالة أو فرع أو لديه مصلحة مع إرسائيل ،وهذا
يؤدي إىل اعتبار كل الوكاالت العاملية التي لديها
فروع يف الكيان الصهيوين يف قامئة الحظر.
أما مفهوم التعامل يف املادة األوىل واتساعه
جاء من تعبري املذكرة التفسريية للامدة الثانية
والتي حرصت حظر الدخول أو تبادل أو حيازة
البضائع والسلع واملنتجات اإلرسائيلية بكافة
أنواعها وأوضحت أنها خاصة يف العمليات
التجارية ،كام يحظر االتجار فيها بأية صورة
ويرسي الحظر عىل القراطيس املالية وغريها
من القيم املنقولة اإلرسائيلية يف دولة الكويت
من أن ذلك الدخول او التبادل والحيازة قد
وضعها يف اطارها التجاري فقط دون األنشطة
األخرى ،واعتربت ذات املادة كل املواد والسلع

إرسائيلية إذا صنعت يف إرسائيل أو يدخل جزء
من صناعتها بإرسائيل أياً كانت نسبته وبأي
شكل كانت ،وتعترب كذلك ايضاً البضائع والسلع
املعاد شحنها او تم تصنيعها من مكان أخر
بقصد تصديرها لحسابها أو ألحد الهيئات أو
األشخاص التابعة لها ،واملادة الثالثة من القانون
وضعت رشط للمستورد أن يقدم شهادة منشأ
يبني بها البلد الذي تم صناعته بها وأن ال يدخل
يف الصناعة أي منتجات من البضائع والسلع
اإلرسائيلية.
 2أما النطاق املكاين لهذه الجرائم فهو
باإلضافة إىل حظر التعامل واالتفاق ما بني احد
األطراف املحليني ليشمل يف نطاق واسع جميع
املنشآت والرشكات التي لها تعامل مع إرسائيل أو
تعمل ملصلحتها او يعاد تصدير سلعها لها ،وشمل
ذلك النطاق البضائع التي تصل إىل املناطق التي
تعترب تجارياً حرة يف الكويت ويشمل ذلك السلع
التي تنزل أو متر للكويت برسم إرسائيل أو أحد
األشخاص أو الهيئات املقيمني بها ،وهو يعني
بذلك انه شمل كل الوكاالت والرشكات.
 3النطاق املادي للجرائم هو بحسب نص املادة
األوىل يعني كل من يعقد اتفاقاً أياً كان نوع
هذا االتفاق سواء تجارياً أو مالياً أو غري ذلك
كاالتفاقات بني املؤسسات اإلعالمية أو الرياضية
أو خالف ذلك من اتفاقات ،وأما فيام يخص املادة
الثانية التي جاء نطاقها عىل تلك البضائع والسلع
واملنتجات املحظور دخولها أو تبادلها أو حيازتها
فهي يف نطاقها التجاري والصناعي وما ميكن
دخوله ولو كان عن طريق آخرين ودول أخرى.
ثانياً :العقوبات الواردة يف القانون
أورد القانون عقوبة الحبس باألعامل الشاقة
ملدة ال تقل عن ثالثة سنوات وال تزيد عن عرشة
سنوات والغرامة التي ال تزيد عن خمسة االف
دينار فإذا ارتكبها أحد الشخصيات االعتبارية
تنفذ العقوبة عىل من ارتكبها من املنتمني
للشخص االعتباري أو املسؤول عن ارتكابها،

الطعن  89/303جزائي جلسة 1991/10/21
ملحكمة التمييز رأي يف هذا األمر حيث أنه بعد خروج الكويت من الغزو العراقي،
والذي كان من آثاره السياسية قطع عالقة الكويت الرسمية مع السلطة الفلسطينية
نتيجة موقفها من الغزو العراقي إال أن موقف السلطة القضائية يف الكويت كان ثابتاً
يف منع دخول البضائع اإلرسائيلية ومعاقبة مرتكبها.
ويف نهاية هذا االستعراض للقانون املوحد ملقاطعة إرسائيل يتضح ويتيقن لنا أن
الكويت كانت مخلصة يف موقفها بامللفات العربية قبل بداية الدولة الدستورية وبعدها
وحتى يف أحلك املواقف ،وتجسد ذلك من خالل هذه القوانني واالحكام القضائية.
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وكذلك يحكم مبصادرة املضبوطات ومصادرة
وسائل النقل.
باإلضافة إىل ذلك فرض القانون نرش
ملخصات جميع االحكام التي تصدر باإلدانة عىل
نفقة املحكوم ضده بحروف كبرية عىل واجهة
محالته التجارية ،أو مصنعه ،أو مخزنه ،أو غريها
من األماكن التي يعمل بها ملدة  3شهور.
ورغم تلك العقوبات اال أن القانون أعفى من
العقاب ملن يبادر من الجناة عند تعددهم بإخبار
السلطات عن املشرتكني يف إحدى جرائم هذا
القانون وأدى هذا االخبار إىل اكتشاف الجرمية،
وكذلك فرض للموظفني أو من غريهم من يضبط
األشياء موضوع الجرائم املنصوص عليها أو
يسهل ضبطها مبكافأة بنسبة  20%من قيمة
األشياء املحكوم مبصادرتها.
ثالثاً :الجهات املناط بها تطبيق القانون
نص القانون أن من ميلكون الضبطية
القضائية هم األشخاص التي يصدر بهم قرار من
وزير املالية والصناعة وهم من يقومون بإثبات
الجرائم الواردة بالقانون ،وأما الشخص املرشف
عىل املقاطعة اإلرسائيلية هو رئيس الجامرك
وجاء هذا األمر امتدادا ً للمرسوم السابق إصداره
عىل هذا القانون.
أما فيام يخص جهات التحقيق والترصف
واالدعاء فقد خىل القانون من إناطة لجهة
بعينها يرجع إىل القواعد العامة بالنسبة للعقوبة
فامدامت العقوبة الحبس أقل من عرشة سنوات
وال تقل عن ثالثة سنوات فهي جناية ويكون
االختصاص بها إىل النيابة العامة.
رابعاً :االحكام القضائية يف ظل وجود هذا
القانون.
ساهمت السلطة القضائية كذلك يف حامية
الكويت من التعامل مع الكيان الصهيوين
ومنتجاته من خالل بعض االحكام القضائية
التي أيدت قرارات املرشف عىل املقاطعة (مدير
عام الجامرك) واعتربت ان اصدار اللوائح الالزمة
يف تنفيذ القوانني مبا ليس فيه تعطيل او تعديل
واعتبار قرار املرشف عىل املقاطعة يف حظر
التعامل مع الرشكة املتهمة يعد متمامً ألحكام
القانون رقم  ،1964/21وأن زوال القيود عىل
الرشكات املوجودة يف القامئة السوداء التي
لديها معامالت مع إرسائيل والتي يضعها مرشف
مكتب مقاطعة إرسائيل يف فرتة الحقة ال يعني
تطبيق القانون األصلح للمتهم ،ويكون قرار مدير
عام الجامرك بوضع الرشكة يف القامئة السوداء
سارياً وقت الجرمية.
العدد  - 1يونيو 2021
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دراسات قانونية

أثر تأجيل أقساط
البنوك وحث
المتعاقدين في
تعديل العقد
العقد رشيعة املتعاقدين عبارة شهرية ومتداولة بني
الناس ترفع مكانة العقد ليكون الرشيعة والقانون الذي
ينظم العالقة بني املتعاقدين أي اطراف العقد .
بداية يحب ان نقدم ملاهية العقد تعريفاً
كام جاء يف القانون.
حيث ان العقد هو توافق ارادتني عىل
انشاء التزام معني.
وايضاً العقد هو اتفاق يلتزم مبوجبه
شخص او عدة اشخاص اخرين مبنع او
فعل او عدم فعل يشء ما.
فإذا كان بهذا املفهوم فإن االتفاق
وانرصاف إرادة الطرفني هام أساس انعقاد
العقد بالتايل اليجوز تعديله او نقصه اال
باالتفاق ايضاً بذات اإلرادة .
القروض
اما اذا توغلنا يف نوع من أنواع العقود
وهي عقد القرض فهو لغة  ،يعني ما
يعطيه الشخص لغريه من مال عىل أن
يرده اليه ،وقانوناً – حسب املادة  543من
القانون املدين -القرض هو عقد يلتزم به
املقرض أن يؤدي إىل املقرتض مبلغاً من
النقود أو أي يشء مثيل آخر عىل أن يرد
اليه مثله نوعاً وصف ًة وقدرا ً.
واملرشع الكويتي فرق بني نوعني من
القروض األول وهو القرض الحسن أو
القرض املدين وفيه ال يحق للمقرض
الحصول عىل فائدة والنوع اآلخر من
القروض هي القروض التجارية ويجوز
أن يحصل فيها املقرض عىل فائدة مثل
القروض التي متنحها البنوك.
فإن القروض هي ابرام االفراد او
املؤسسات التجارية اتفاق عىل االقرتاض
من املؤسسة املالية املرخصة لذلك (بنك)
وتلك العقود تعترب عمالً تجارياَ يف نطاق
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ووضع القواعد املنظمة للعمليات املرصفية
وتحديد الفائدة والعموالت التي تتقاضاها
البنوك عن القروض والرقابة عليها
وتحديد الحد األقىص لقيمة العمليات
املرصفية والقروض وغريها  ،إضافة اىل
سلطة توقيع الجزاءات اإلدارية عىل البنوك
املخالفة للتعليامت املنظمة للعمل املرصيف
لضامن تطبيق القواعد وااللتزام بتلك
االحكام.
بقلم /د .فايز الفضلي

مستشار ومدير مكتب أركان لالستشارات القانونية

نشاط البنوك املعتادة بالنسبة للطرفني
أيا كانت صفة املقرتض والغرض الذي
خصص له القرض فالعربة بقصد املقرتض
وقت التعاقد ال باملصري الذي ينتهي اليه
استعامل املقرتض.

اتفاق
لكن يثور تسائل أين إرادة املتعاقدين
وأين االتفاق الذي اليجوز تعديله اال
مبوافقة تعديله؟؟
الشك ان مثل هذه األسئلة التي تتبادر
اىل ذهن القارئ الذي يرى بأن من يحدد
االتفاق هو البنك املركزي وسلطة قد تكون
اعىل من إرادة املتعاقدين فاإلجابة هي بكل
تأكيد بأن إرادة املتعاقدين تعلو عىل كل
يشء وان دور البنك املركزي دور تنظيمي
سابق عىل التعاقد والحق.
مفادها ان القواعد التنظيمية التي
يضعها البنك املركزي هي قواعد ترسي
عىل جميع البنوك واملؤسسات املالية التي
يلجأ اليها املقرتض قبل التعاقد وتكون له
حق الرقابة عىل تطبيقها .

االقتصاد الوطني
ولزيادة تنظيم تلك املعامالت املهمة التي
متس الجانب املادي بشكل مبارش ألطراف
عقد القرض ولكبح جامح املؤسسات املالية
وايضاً املقرتضني يف الدخول يف تلك
املعامالت بشكل غري منظم ومقنن .
وملا لتلك املعامالت األثر الكبري عىل
االقتصاد الوطني فقد اضفى القانون
عىل تلك املؤسسات املالية رقابة من
قبل البنك املركزي الذي يقوم بدوره يف سعر الفائدة
أي عند تالقي إرادة املتعاقدين تكون
توجيه سياسات االئتامن ومراقبة الجهاز
املرصيف يف الكويت وذلك مبنح كافة هناك احكام عىل املؤسسات املالية عدم
الصالحيات الالزمة ألداء هذه املهمة تجاوزها والسري وفق تلك األطر
العدد  - 1يونيو 2021
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والقواعد وحتام تكون هناك عبارات وبنوك
تدل عىل موافقة الطرفني يف عقد القرض
عىل االلتزام بتلك االحكام والضوابط
وباستعراض اهم تلك الضوابط التي هي
صلب عقد القرض والتي نراها من البنود
الجوهرية يف عقد القرض وهي االتفاق
عىل الفائدة  ،علامً بأن سعر الفائدة من
األمور املهمة التي يقوم بتنظيمها وإقرارها
ومراقبة تطبيقها البنك املركزي والتي
عىل أساسها يقوم البنك والعميل باالتفاق
عليها يف عقد القرض والتوقيع عىل سعر
الفائدة املعلن من قبل البنك املركزي.
اال انه قد يقوم البنك املركزي بتغيري
الفائدة اثناء رسيان العقد لنعود ونؤكد
بأن إرادة املتعاقدين هي األوىل يف رسيان
االتفاق يف عقد القرض ولتجاوز هذا
األمر فإن املتعاقدين والستعراض نص من
عقد احد البنوك مع العمالء والذي يوافق
العميل عليه ليكون الرشيعة واالتفاق
بينهم كالتايل-:
((يقر املقرتض (الطرف الثاين)
بأحقية الطرف األول (البنك)
يف تعديل سعر الفائدة
املطبقة عىل هذا القرض
(العقد) حسب األسعار
التي يعلنها بنك الكويت
املركزي عىل ان يقوم
الطرف األول بتعديل
قيمة القسط الشهري
بالزيادة أو النقصان
دون الرجوع اليه
وهذا إقرار وموافقة
نهائية منه عىل اجراء
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التعديالت يف هذا العقد بهذا الشأن.)).
بذلك نعود للتأكيد بأن العقد الزال
رشيعة املتعاقدين وبإرادتهم  ،وعليه
وما دفعنا الستعراض ما تقدم للقارئ
هو إعادة احياء وايضاح حقوق املتعاقد
يف عقد القرض الذي يأخذ طابع وسمعه
بانه من العقود التي الميكن املناقشة فيها
والميكن تعديلها ومراقبتها ألنها ُمحكمة
وتقرتب من عقود اإلذعان بطبيعتها
الخاصة املفرتض التوقيع عليها عىل الرغم
ان ما يحكمها هي ضوابط عامة من قبل
البنك املركزي ترسي عىل جميع البنوك
واملؤسسات املالية.
إضافة إىل أن جائحة كورونا التي
عصفت بالعامل ازاحها الله تعاىل عن
بالدنا وبالد املسلمني والعامل أجمع يف
القريب العاجل والقرارات التي جاءت
من الحكومة يف إقرار تأجيل األقساط
للقروض عن جميع املقرتضني ملدة ستة
اشهر يف عام  2020وتأجيلها ايضاً
ستة اشهر عام  2021ففي تلك الحالتني
يجب ان نوضح قانونية التأجيل
 ،وأثره عىل العقد وهل تم
بإرادة رصيحة من املتعاقدين
ام بإرادة منفردة وما هي
الحقوق واالثار املرتتبة عىل
ذلك التأجيل.
ففي الحالة األوىل تأجيل
األقساط عام  2020تم
اإلعالن عن تأجيل جميع
األقساط واالعالن عن
من يرغب يف عدم
التأجيل اخطار البنك
بذلك  ،فإن رأينا ان
تعديل مدة التعاقد
وتأجيل األقساط
سوف يزيد املدة
املتفق عليها يف
العقد  ،إضافة
اىل ان تحصيل
الفوائد مرتبط
بتحصيل
األقساط
إضافة
،

دراسات قانونية

اىل الفوائد التأخريية املفروضة يف عقد
القرض واملتفق عليها من قبل الطرفني ،
بالتايل عدم تعديل االتفاق وتعديل مدة
العقد والتأكد من عدم احتساب الفائدة
التأخريية او إضافة للمدة التي تم متديدها
هو مبثابة تعديل بنود العقد الذي يتطلب
اتفاق رصيح بذلك يكون العميل املقرتض
عىل علم تام ودراية تامة بتفاصيل
القرض والعقد بعد التعديل  ،خاصة وان
غالبية القروض ملدد طويلة  ،ملدة خمسة
وعرش وخمسة عرش سنة إلعادة احتساب
ومناقشة التعديل عن نهاية االلتزام من
الطرفني.
اما التأجيل األخري الذي صدر بقانون
رقم  3لسنة  2021واملنشور يف الجريدة
الرسمية بتاريخ  2021/4/18والذي
من رأينا هو اكرث تنظيامً والذي اكد عىل
املسألة التي وردت يف رأينا يف التأجيل
األول عام  2020ليكون التأجيل هو حق
اختياري ملن يرغب بتعديل العقد مع البنك
وحدد القانون مدة التأجيل وفوض البنك
املركزي لوضع الضوابط لذلك كام يف
املادة الثانية منه .
وجاء يف تعميم البنك املركزي الصادر
يف  2021/4/18رقم  2اىل جميع
البنوك املحلية ورشكات االستثامر ورشكات
التمويل يف الفقرة األخرية منه عبارة (ملن
يرغب من املواطنني) .
وجاء ايضاً يف رشوط وضوابط
تنفيذ احكام القانون رقم  3لسنة 2021
الصادرة من البنك املركزي بأن تكلفة
التأجيل الواردة يف القانون تتحملها الدولة
أي كمنحة ومسددة من قبل الدولة كام يف
املادة ( )5من الرشوط والضوابط.
مبعنى أنه اليجوز للبنك احتسابها ويجب
استقطاعها من قيمة الفائدة املحتسبة من
اجاميل فوائد القرض.
كام يف املادة الثانية من ذات الرشوط
حددت ان يقدم العميل طلب للبنك خالل
شهر من تاريخ نرش القانون أي يكون اخر
يوم لتقديم الطلبات  2021/5/17ويتم
احتساب اليوم الذي نرش فيه القانون.
ويف النهاية فإن تسليط الضوء عىل
مثل هذا املوضوع الهام واملستحدث كام
يف القرارات األخرية ملعرفة اطراف العقد
حقوقهم واثر هذه القرارات وإمكانية
مراجعتها واالنتباه لها يف تنفيذ التزاماتهم
تجاه الطرف اآلخر.
العدد  - 1يونيو 2021
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مبادئ قضائية

التمييز تفتح باب
مطالبة المواطنات
المتزوجات من غير
كويتي بعالوة األبناء
فتـح الحكـم القضـايئ الصـادر مـن
محكمـة التمييز أحقيـة مطالبـة املواطنات
الكويتيـات املتزوجـات مـن غير الكويتـي
الحصول على العالوة االجتامعيـة ألبنائهم
اذا مـا اثبتـوا ان ابنائهـم غير قادرين عىل
العمـل وهـو االمـر الذي سـيفتح لهـم باب
املطالبـة القضائية لتلك العلاوة االجتامعية
لالبناء .
وكانـت الدائرة املدنيـة الثانية يف محكمة
التمييـز برئاسـة املستشـار عـادل عبداللـه
العيسى قد قضت بإلـزام املؤسسـة العامة
للتأمينـات االجتامعيـة ،بصرف العلاوة
االجتامعيـة ألربعـة أبنـاء ملواطنـة مطلقـة
مـن غير كويتـي ،بواقـع  50دينـارا ً لـكل
منهم ،بعدمـا أثبتت املواطنـة عجزهم وعدم
قدرتهـم على العمل االمـر الذي سـمح لها
بالحصـول عىل تلـك العلاوة البنائها الغري
كويتين اسـتنادا اىل أحقيتهـا كمواطنـة
كويتية .
وقالـت محكمـة التمييـز يف حيثيـات
حكمهـا يف الطعـن رقـم 2020/55
مـدين  ، 2بعدمـا ألزمـت املؤسسـة العامة
للتأمينـات االجتامعيـة برصف تلـك العالوة
منـذ عـام  ،2016وهـو تاريـخ تقاعـد
املواطنـة مـن إحـدى رشكات الدولـة ،إن دينـارا ً لـكل منهم ،كما مل تقدم املؤسسـة
املواطنـة رفعـت دعواها باملطالبـة بحق من العامـة للتأمينـات االجتامعيـة مـا يثبـت
الحقـوق املقـررة مبوجب قانـون التأمينات إضافتهـا تلـك العلاوة إىل راتـب املواطنة
االجتامعيـة ،ابتـدا ًء ،يتعلـق بصرف تلـك
العلاوة فقـط دون تعديـل مـا تـم رصفه
من معاشـها التقاعدي ،ولذلك فـإن دعواها
مقبولـة.
ولفتـت املحكمـة إىل أن الخبير املنتـدب
يف الدعـوى انتهـى إىل أن املؤسسـة قـد
حسـبت للمواطنـة معاشـها التقاعدي ،وتم
إخطارهـا بربطـه منـذ عـام  ،2016غير
أنها مل تحتسـب عالوة أوالدهـا مبقدار 50

المحكمة قررت
احقيتها لمواطنة
بعدما أثبتت عجز
ابنائها عن العمل
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التقاعـدي ،وهـو مـا تقضي بـه املحكمـة
باحتسـاب العلاوة للأوالد األربعـة،
حسـب النظـم املعمـول بهـا حتـى تاريـخ
االسـتحقاق.
يذكـر بان عـدد من املواطنـات املتزوجات
مـن غير كويتين قـد لجـأن سـابقا إىل
املطالبـة ببعض العلاوات االجتامعية املالية
التـي يقـرر القانـون رصفها الربـاب االرس
الكويتيـة اال انهـا قوبلـت بالرفـض ،يف
حين أجاز قضـاء محكمـة التمييـز مؤخرا
املطالبـة ببعـض تلـك املطالبات .
العدد  - 1يونيو 2021
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من تجاربهم

الجنة تحت أقدام الحكومات!
يجلس خلف مكتبه ومن خلفه تقف
عرشات شهادات التقدير والتكريم
واألوسمة ُعلقت عىل الحائط ،حتى يُخيل
للناظر أنه يجلس أمام القائد روميل
بطل حرب العلمني الشهرية ،كنا
نتبادل النفاق املصلحي امل ُغلف
بالوطنية ،وإال فامذا سيجمع
كات ًبا معارضً ا وجرناالً
أمنيًا يف نهار يوم من
أيام شتاء شباط إال ذلك!،
قطع حديثنا اتصال من
«معاليـه» ومعاليه
هـو مسؤوله عـن
أمن البالد وأمانها
وسكينة أهلها« ،ألو! صباح الخري معاليك ،إي
قضّ بناها ،بحالة تلبس معاليك ،أرسلنا لها مخرب
ومسكناها ،نعم نعم معاليك ،تامر» ،نفسك متا ًما
سيدي القارئ تصورت أن األجهزة األمنية والعني
الساهرة متكنت من القبض عىل أحد املطلوبات
لالنرتبول وخالته  C.I.Aلضلوعها يف جرائم
اإلرهاب أو أن املذكورة عىل أقل تقدير تكون أحد
املتورطني بجرائم فساد متعلقة باملال العام ،مل
أستطع أن أحبس فضويل فأنا أتعامل مع الفضول
كمواطن من العامل األول له كامل الحرية ،سألته من
تكون تلك التي يبدأ مسؤولنا االمني يومه ببرشى
القبض عليها؟ أخربين «القائد روميل» أنها فتاة
يف بداية العقد الثاين من عمرها ،كان قد انترش
لها مقاطع مص ّوره بثتها يف حسابها الخاص يف
«سناب چات» وهي متارس السادية الجنسية مع
مجموعة من الشبان! ،كربط والتقييد والرضب
واإلذالل وتقبيل القدم وتوجيه الشتائم الجنسية
ومخاطبتهم بـ»كلبي املطيع» أو «يا عبدي» وال
أفهم العبارة األخرية هل هي اثارة جنسية أو
حوار من مشهد مسلسل تاريخي ! ،بطبيعة الحال
هناك من يستمتع مبثل هذه األمور وهناك من
يشمئز منها ويعتربها حاالت مرضية تستدعي
العالج وآخرون من فصيلتي ال يكرتثون لها،
ليس هذا مقام اإلسهاب عن مثل هذه السلوكيات
فعلم النفس مازال يف جدل حولها ،رغم تسامح
العامل املتحرض مع هذه امليول طاملا مل تتعدى عىل
اآلخرين ومل تصل إىل حدود اإليذاء املفرط ،حتى
أنهم باتوا يخصصون متاجر خاصة لبيع األدوات
التي يحتاجونها كالهراوات والسياط والسالسل

13

واألغالل وخالفه من األشياء التي تستخدم يف
غرف التحقيق يف الرشق األوسط السعيد،
أجبت الجرنال الجالس أمامي «مربوك! إذن
ستزداد شهادات التقدير التي خلفك شهادة
جديدة بالقبض عىل مكلبنة الرياجيل
وحتم ستنام األرس
ومعذبتهم!،
ً
قريرة األعني يف منازلها بعد
إيداع هذه املجرمة الخطرية
يف غياهب السجن»!
إنـه زمــن اإلنتصارات
املظفرة يــا سيـدي،
والحـزم سيــاج
الـعدل كمـا تعلـم
وليس هناك أمام كل من
يفسد يف األرض ويعيث فيها نبا ًحا إال الحزم وكل
الحزم ،فهذه الفتاة اقرتفت ذن ًبا ال يغتفر ،أال تعلم
هذه الحمقاء أن ما قامت به يُعد تهمة «انتحال صفة
رسمية»؟ فالجلد بالسوط ليس إلشباع الرغبات
الجنسية واللهو ،فكم من اإلعرتافات خرجت تحت
أقبية األمن بفضل هذه السياط؟ وكم من متهم
كان بريء حتى تثبت «مكانته» خ َّر معرتفًا بجرمه
تحتها؟ كيف لها أن تقوم مبهام مناطة بحامة
الرطن الذين يحق لهم وحدهم أن يستخدموا القيود
مع املواطن ،ووحده ميتلك حق جعل املواطن ينبح
كالكلب املجذوم والتعامل مع أفراد املجتمع كجراء
صغرية؟ ويحها أن مهمة «كلبنة املجتمع» ال تقوم
بها إال السلطات عرب تعبئة املجتمع وهندسته
تعليم ًيا واقتصاديًا وسياس ًيا ،فكيف تسنى لها
أن تقفز عىل ما ليس لها به علم وال قدرة؟! فإن
كان ال بُ ّد فمن األفضل أن تكرس موهبتها وتنظم
لكليات الرشطة يف األقطار العربية أو ترتشح يف
اإلنتخابات الربملانية أو تبحث عن وظيفة يف مكاتب
كبار املسؤولني يف الدولة حيث يستمتع وينتيش
الجميع بتعذيب املواطن ودهسه وبالقانون.
لقد انترصت الدولة وأستتب األمن وإذا أردتم أن
تسمع السلطة صوتكم فعليكم بالنباح عىل طريقة
زبائن «مكلبنة الرياجيل» فبعض الحكومات
اليشاهد من القيود إال قيد صديقتنا املذكورة ،وال
تسمع إال رصاخ املازوخيني ،وال تسمح لكائن من
كان أن يجعل املواطن يخر خاض ًعا ليقبل أقدام
سواها فالجنة تحت أقدام الحكومات!
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