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الصبيح التقت مسؤولني في »الوس«
عقدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية الكويتية هند الصبيح 
أول من أمس الثالثاء اجتماعات مع مسؤولين في جمهورية الوس الديموقراطية الشعبية وذلك 
ال��وزي��رة الصبيح  البلدين. وذك��رت سفارة الكويت في الوس في بيان لها أن  لتعزيز التعاون بين 
عقدت اجتماعات مع وزير العمل والرعاية االجتماعية في الوس خامفينغ سايسومفينغ ونائبه 
بونكونغ السوكا باالضافة الى عقد اجتماعات مع نائبة وزير الشؤون الخارجية الالوسي خامفاو 

إرنثافانه ونائب وزير التخطيط واالستثمار الالوسي خاميلين فولسينا.

الخميس 16 صفر 1440هـ
25 أكتوبر 2018م - العدد 3513

قضت بعدم دستورية مادته الـ 42

د سلطة القاضي التقديرية »الدستورية«: قانون مكافحة اإلرهاب يقيِّ
كتب مشعل عبداهلل 

قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 
ال��م��ادة ٤٢ من قانون غسل االم���وال ومكافحة تمويل  بعدم دستورية 
االرهاب لتقييدها حق القاضي في توقيع عقوبات االمتناع عن العقاب 
ووق��ف التنفيذ على المتهمين وذل��ك في الطعن المقدم من المحامي 

عايد الرشيدي. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المادة 37 من القانون رقم 106 
لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب تنص على 
ان »يعاقب بالحبس م��دة ال ت��ج��اوز سنة و بغرامة ال تقل ع��ن نصف 
قيمة األموال محل الجريمة وال تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين 
 عن 

ً
 كاذبا

ً
العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 أو يقدم إفصاحا

العملة أو األدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو يخفي عن عمد أو 
إهمال جسيم وقائع ينبغى اإلفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة 
 يعاقب بغرامة ال تقل عن قيمة األموال محل الجريمة 

ً
 اعتباريا

ً
شخصا

وال تجاوز ضعفها«. كما تنص المادة 42 من ذات القانون على أن »ال 
ال��دع��وى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في  تسقط بمضي المدة 
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وال يجوز تطبيق أحكام 

المادتين )81( و82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

كفالة شخصية

وتنص المادة 81 من قانون الجزاء على أن » إذا اتهم شخص بجريمة 
تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخالقه أو ماضيه 
أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة 
إل��ى اإلج���رام، أن تقرر االمتناع  ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود 
عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو 
عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على 
حسن السلوك المدة التي تحددها على أال تجاوز سنتين. وللمحكمة 
أن تقرر وضعه خ��الل ه��ذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز 
لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. 
وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط 

التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.
أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر - بناء على طلب 
سلطة االتهام أو الشخص المتولى رقابته أو المجني عليه بالمضي 
ال��ت��ي ارتكبها  ال��ج��ري��م��ة  ال��م��ح��اك��م��ة، وت��ق��ض��ي عليه بالعقوبة ع��ن  ف��ي 

ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت«.
وتنص المادة 82 من ذات القانون على أنه » يجوز للمحكمة إذا قضت 
بحبس المتهم مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ 
الحكم، إذا تبين لها من أخالق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف 
التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على االعتقاد بأنه لن يعود إلى 
 بكفالة شخصية 

ً
 بذلك مصحوبا

ً
االجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدا

أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.
ويصدر األمر بوقف التنفيذ لمدة ثالث سنوات تبدأ من يوم صيرورة 
، فإذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بإلغاء وقف 

ً
الحكم نهائيا

التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن. ويجوز إلغاء وقف 
التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خالل مدة الوقف، حكم بالحبس 
من أجل جريمة ارتكبت خالل هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة 
 إذا 

ً
تعلم بها عند األمر بوقف التنفيذ، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضا

تبين صدور حكم بالحبس قبل األمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة 
به، فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، 
وص��ودرت الكفالة العينية إن وج��دت، وتختص بإلغاء وق��ف التنفيذ 
ال��ت��ي أص����درت ضد  ب��ال��وق��ف، وك��ذل��ك المحكمة  أم����رت  ال��ت��ي  المحكمة 
 بالحبس خالل مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء 

ً
المحكوم عليه حكما

الوقف بناء على طلب سلطة االتهام أو المجني عليه«.
وق���ال ال��م��ح��ام��ي ال��رش��ي��دي إن مبنى ال��ن��ع��ي ع��ل��ى ن��ص ال���م���ادة 42 من 
القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل األم��وال وتمويل 
اإلره���اب -حسبما حكم يبين من اإلح��ال��ة- أن ما تضمنته تلك المادة 
من ع��دم ج��واز تطبيق أحكام المادتين )81( و)82( من قانون الجزاء 
بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون الخاصة بالتقرير 
باالمتناع عن النطق بالعقاب أو األمر بوقف تنفيذ العقوبة، من شأنه 
تقييد سلطة القاضي في تفريد العقوبة، وتطبيق مبدأ تعميم العقوبة 
على المتهمين دون إعمال أي اعتبار إلى مناسبتها مع وزن الجريمة 
ال��ش��خ��ص��ي��ة للمتهم ب��ارت��ك��اب��ه��ا م��م��ا يفضي  وم��الب��س��ت��ه��ا وال���ظ���روف 
إل��ى غل يد القاضي عن تفريد العقوبة، وينطوي على إخ��الل بنظام 

التقاضي، وبضمانات المحاكمة المنصفة، وخضوع الدولة للقانون، 
كما أن من شأن ذلك حرمان المتهم من تطبيق قواعد الرأفة في حقه 

بالمخالفة للمواد )34( و)50( و)163( و)173( من الدستور.

العقوبة الشخصية

واستطرد قائال: وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 
32 من الدستور على أنه »ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون. وفي 
المادة 33 على أن » العقوبة شخصية«، في المادة 34 على أن » المتهم 

بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها
الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، يدل على أن مبدأ شرعية 
الجريمة والعقوبة الذي يخول المشرع بموجب سلطته التقديرية التي 
 للدستور - الحق في بيان الجرائم وتحديد العقوبات 

ً
يمارسها وفقا

التي تناسبها، يفرض عليه - في الوقت ذاته - عدم اإلخالل بالضوابط 
 
ً
ال��دس��ت��ور، وال��ت��ي تمثل ضابطا ال��ت��ي كفلها  وال��ض��م��ان��ات األس��اس��ي��ة 

لصون الحقوق على اختالفها، بما ال ُيفضي إلى نقضها أو االنتقاص 
منها، فال يجوز للمشرع في مجال مباشرة سلطته في تحديد العقوبة 
ف��ي محاكمة قانونية منصفة  أن ينال م��ن الحد األدن���ى لحق المتهم 
ي��ط��م��ئ��ن م���ن خ��الل��ه��ا إل���ى ت���واف���ر ال��ض��م��ان��ات ال��م��ق��ررة ل���ه ب��ال��دس��ت��ور، 
ومنها شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة وارتباطها بشخص 
 لما 

ً
َي���رد ال��ج��زاء م��واف��ق��ا ال��ج��ان��ي ونيته وال��ض��رر ال��ن��اج��م عنها، حتى 

ق��ارف��ه. واض����اف: وح��ي��ث إن العقوبة ال��ت��ي ي��ح��دده��ا ال��م��ش��رع ف��ي شأن 
جريمة معينة حدد أركانها إنما يرتبط تقديرها بعوامل موضوعية 
تتصل بالجريمة في ذاتها وبعناصر شخصية تعود إلى مرتكبها، 
ال��ق��اض��ي بمقتضى  ي��ت��واله  أم��ر  وك���ان تقدير ه��ذه العناصر جميعها 
سلطته في مجال تفريد العقوبة. فاألصل في العقوبة هو تفريدها ال 
 كانت األغراض 

ً
تعميمها، ولذا فإن تقرير الخروج عن هذا األصل أيا

ال��م��ش��رع م��ن ذل��ك م���ؤداه التسليم ب��أن ظ���روف الجناة  ال��ت��ي يتوخاها 
ت��وق��ع على ك��ل منهم،  ال��ت��ي  ق��د تماثلت بما يقتضي توحيد العقوبة 
وه���و األم����ر ال����ذي ت��ف��ق��د م��ع��ه ال��ع��ق��وب��ة تناسبها م��ع ظ����روف الجريمة 
ومالبساتها وس��م��ات الجاني الشخصية، بما م���ؤداه توقيع عقوبة 
في غير ض��رورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها. وإذا كانت 
مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية مناطها أن يباشر كل قاض 
سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها والتقرير باالمتناع عن النطق 
ف��إن حجب   ،

ً
ال��ح��دود المقررة قانونا بها أو األم��ر بوقف تنفيذها في 

القاضي عن ممارسة هذه السلطة التقديرية وحرمانه من مباشرة حقه 
في هذا الشأن، هو افتئات على عمل السلطة القضائية، واعتداء على 
ل��دوره��ا، من شأنه أن ُيخل بالحقوق المرتبطة  استقاللها، وتعطيال 
 لمبدأ فصل السلطات المنصوص 

ً
بالوظيفة القضائية ويعد انتهاكا

عليه في الدستور، ذلك أن السلطة التقديرية التي يباشرها القاضي 
ف��ي م��ج��ال ت��ف��ري��د ال��ع��ق��وب��ة ال تقتصر فحسب - ع��ل��ى م��ج��رد ح��ق��ه في 
اختيار العقوبة المناسبة بين حديها األقصى واألدن���ى إم��ا بعقوبة 
الحبس م��دة ال ت��ج��اوز سنة وبغرامة ال تقل ع��ن نصف قيمة األم��وال 
محل الجريمة وال تجاوز كامل قيمتها أو بإحدى هاتين العقوبتين 
 للمادة 37 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل 

ً
طبقا

األم��وال وتمويل اإلره��اب، أو استعمال الرأفة في حق المتهم بالنزول 
 للمادة 

ً
بعقوبة الحبس إلى ثلث الحد األقصى المقرر للجريمة طبقا

 حقه في التقرير 
ً
 أن تشمل لزوما

ً
83 من قانون الجزاء، بل يتعين أيضا

باالمتناع عن النطق بالعقاب أو األم��ر بوقف تنفيذ العقوبة، مراعاة 
لظروف الجريمة ومالبساتها وسمات الجانى الشخصية.

سلطة القاضي

إن��ه لما تقدم، وك��ان النص المطعون فيه قد منع  وختم بقوله: حيث 
القاضي م��ن استعمال سلطته التقديرية ف��ي التقرير باالمتناع عن 
النطق بالعقاب أو األمر بوقف تنفيذ العقوبة، فإنه يكون بذلك قد أهدر 
جوهر الوظيفة القضائية في ش��أن الجريمة محل الدعوى الجزائية 
بحرمان القاضي من تقدير العقوبة التي تناسبها، فيكون هذا النص 
ع��ل��ى م��ا س��ل��ف ق��د أخ���ل ب��ن��ظ��ام ال��ت��ق��اض��ي، واه����در ض��واب��ط المحاكمة 
 
ً
المنصفة للمتهم في مجال فرض العقوبة، كما يمثل هذا األمر تدخال
 من السلطة التشريعية في ش��ؤون القضاء واستقالله، مما 

ً
محظورا

يصم ذلك النص بعيب مخالفته ألحكام المواد )34( و)50( و)163( من 
الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه 
وذلك فيما تضمنه من عدم جواز تطبيق أحكام المادتين )81(و)89( 
من قانون الجزاء في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 

)106( لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

عبداهلل جنيب املال متحدثاً يف اللقاء 

بحضور سياسيني وبرملانيني في ديوان املال

 عبداهلل نجيب املال أطلق 
»املوسوعة الدستورية الكويتية« 

كتب عمار الحسيني

بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية 
وأكاديمية ونشطاء في المجتمع المدني 
ال��س��اب��ق أحمد  منهم رئ��ي��س مجلس األم���ة 
ال�����س�����ع�����دون وال�����ن�����ائ�����ب ال����س����اب����ق ع���ب���دال���ل���ه 
النيباري والنائب السابق أحمد النفيسي 
اع����ل����ن ع���ب���دال���ل���ه ن���ج���ي���ب ال����م����ال ع����ن إط����الق 
ال���م���وس���وع���ة ال���دس���ت���وري���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ت��ي 
 للحياة الدستورية 

ً
 دقيقا

ً
تضمنت توثيقا

والبرلمانية في الكويت.
وف���ي ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة اك���د ع��ب��دال��ل��ه نجيب 
ال��م��ال ب���ان ال��رح��ل��ة االول�����ى ل��ت��وث��ي��ق العمل 
البرلماني كانت من خالل نسخة الكترونية 
ثم تطور العمل فيها منذ العام 2008 الى 
ال��ك��م الكبير م��ن المعلومات  ع��ام 2012 م��ع 
واالح�����داث مضيفا ب���ان ال��ع��م��ل اس��ت��م��ر ال��ى 

ن���وف���م���ب���ر م����ن ع�����ام 2017 ح��ي��ن��م��ا  ي�����وم 11 
قررت ان اعلن للجميع انني بصدد اصدار 

موسوعه دستورية متكاملة.
واض����اف ال��م��ال ان���ه م��ن��ذ نوفمبر 2017 ال��ى 
يناير 2018م قمت باصدار نسخة تجريبية 
التي كان الهدف منها االطالع مع اصحاب 
االختصاص والسياسيين الذين قدموا لي 
ف��ي ان  ال��ت��ي ساعدتني  االف���ادة والنصائح 
اصدار هذه الموسوعة الدستورية، مشيرا 
ان ه��ذه الموسوعة تعتمد على مصدرين 
رئيسيين هما مضبطة المجلس والجريدة 

الرسمية كويت اليوم. 
ول��ف��ت ال��م��ال ان���ه م���ن االح��ص��ائ��ي��ات ال��ت��ي 
ت��ط��رق ال��ي��ه��ا ف���ي ال��م��وس��وع��ة ه���ي اع���داد 
ن����واب ال��م��ج��ل��س م���ن ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي 
االول وحتى الفصل التشريعي الخامس 
ع��ش��ر، م���ؤك���دا ان���ه ك��ان��ت ه��ن��اك ت��ح��دي��ات 

وص�����ع�����وب�����ات ك����ث����ي����رة وم����ن����ه����ا ص���ع���وب���ة 
ال����ح����ص����ول ع���ل���ى ب���ع���ض ص������ور ال����ن����واب 
ال���س���اب���ق���ي���ن ح���ي���ث ق���م���ت ب���ال���ت���واص���ل م��ع 
اس������ره������م ل����ل����ح����ص����ول ع����ل����ى ص��������ور ل���ه���م.  
واض���������اف ال�����م�����ال: »ان��������ه م�����ن ال���م���واض���ي���ع 
ف��ي الموسوعة  ل��ه��ا  ت��ط��رق  ال��ت��ي  المهمة 
الدستورية هي احصائية لجميع الوزراء 
ف��ي ع���ام 1961م  م��ن��ذ اول تشكيل وزاري 
ح��ت��ى اخ����ر ت��ش��ك��ي��ل وزاري ف���ي ن��وف��م��ب��ر 
م��ن ع���ام 2017 م، مضيفا ان الموسوعة 
ت��ض��م 27 م��وض��وع��ا مختلفا م��ن��ه��ا على 
سبيل المثال ال الحصر قانون االنتخاب 
وج���م���ي���ع ال���ت���ع���دي���الت ال����ت����ي م������رت ع��ل��ي��ه 
واي����ض����ا ال����الئ����ح����ة ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��م��ج��ل��س 
وج��م��ي��ع ال��ت��ع��دي��الت ال���ت���ي ح���دث���ت عليه 
ال��ى االقتراحات برغبة لكل نائب  اضافة 
واالس��ئ��ل��ة البرلمانية وم��ي��زان��ي��ة مجلس 
االم���ه والكثير م��ن ال��م��وض��وع��ات االخ��رى 
التي تخص الحياة النيابية والدستور«.

وتابع المال: »انا اؤمن بالدستور الكويتي 
ال���ذي اع��ط��ان��ا ال��ع��دل وال��م��س��اواة واذا طبق 
بالشكل الصحيح لذلك يجب على االجيال 
القادمة ان تكون حريصة للمحافظة على 
ال��ذي ال تمتلك دول الخليج  ه��ذا الدستور 
م��ث��ي��ل ل���ه ه����ذا ال���دس���ت���ور ال�����ذي ب���ه اق��ن��ع��ن��ا 
اع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس ال��م��واف��ق��ة على تحرير 
دول��ة الكويت فهنا تكمن اهمية الدستور 

واهمية توثيق الحياة النيابية«. 
واكد المال انه اتم االنتهاء من اعداد الجزء 
ال��ث��ان��ي م��ن ال��م��وس��وع��ة ال��دس��ت��وري��ة حيث 
سيكون متوفر للجميع في شهر ديسمبر 
من العام الحالي مضيفا اما الجزء الثالث 
سيكون متوفر م��ع االحتفاليات باالعياد 

الوطنية في فبراير 2018. 
جانب من احل�ضور 


