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 الشرٌفًجار هللا إبراهٌم . د: المشرف األكادٌمً
 
 
 

 النظام السٌاسً فً الكوٌت: تلخٌص كتاب
 

 7و 4و  3و  2: الفصول 
 

 السلطة التنفٌذٌة، والسلطة التشرٌعٌة والسلطة القضائٌةتارٌخ الكوٌت، 
 

  



 مصطلحات: الفصل األول
 
o لإلطالع فقط. 

 
 نشأة الكوٌت: الفصل الثانً

 
o  الذي تبنى حوله بٌوت صغٌرة الصغٌرالكوٌت تصغٌر كلمة كوت وتعنً الحصن. 
o (األصح براك بن غرٌر) بنى هذا الحصن محمد بن عرٌعر زعٌم بنً خالد. 
o ًالتل أو األرض المرتفعة تسمى الكوٌت قدٌما بالقرٌن التً تعن. 
o ًتقع الكوٌت فً الشمال الغربً من الخلٌج العرب. 
o  إلى أم القصر إلى ( قطر)من الهدار إلى الزبارة ( ة أسر من قبٌلة عنزةمجموع)هجرة العتوب

 .الكوٌت
o  الهجرةأسباب: 

 الحروب والصراعات. 

 المجاعات والقحط. 

 استٌالء الفرس على البصرة. 

  إلى الكوٌت( البرٌطانٌة)تحوٌل تجارة شركة  الهند الشرقٌة. 
o  التجارة البرٌة لخلٌفة وسة لصباح بن جابر، السٌاقام تحالف بٌن العائالت المهاجرة األولى فكانت

 (. الجالهمة)تجارة البحر والغوص لجابر بن رحمة العتبً وبن محمد، 
o  وبرز مفهوم الحكم  انفض التحالف واختار أهل الكوٌت صباح بن جابر أمٌرا 1756عام

 .المشترك بٌن األسرة الحاكمة وتجار البلد 
o  العدل والشورى هً إقامةوكانت الشروط  للكوٌت احاكم 15تعاقب. 

 

 أهم األحداث الحاكم

 .أول حاكم صباح بن جابر 1

 عبدهللا بن صباح 2
 (عبدهللا األول)

 .أصبحت الكوٌت محطة تجارٌة
 .سفٌنة 800أسطول الكوٌت التجاري 

 .للحماٌة من غزوات نجد والمنتفق 1770أو  1760السور األول 
 (.بنو كعب)معركة الرقة 

 .جابر العٌش عبدهللاجابر بن  3
 .للحماٌة من غزوات نجد والمنتفق سور الكوٌت الثانً

 .سنة الطاعون

 صباح بن جابر 4
 (صباح الثانً)

 .المقٌم البرٌطانً الكولونٌل لوٌس بٌلًزٌارة 
 .ساعد الحكومة العثمانٌة على تحرٌر البصرة والمحمرة من بنو كعب

 .رفض رفع الراٌة اإلنجلٌزٌة

 .حكم فردي الصباح مبارك 7
انتقام للحماٌة من العثمانٌٌن، والخوف من  1899اتفاقٌة مع برٌطانٌا 

 .أبناء شقٌقٌه محمد وجراح
 .الخدمات البرٌدٌة
 .1912مدرسة المباركٌة 

 .(الجمارك)تأسٌس أول دائرة حكومٌة 
 
 



 .معركة الجهراء المباركسالم  9
 .1920السور الثالث 

 .فاصال بٌن الوالء للدولة والوالء للقبٌلة حدا 1920اعتبر عام 
 .الدولة األولى

 .1921مجلس الشورى  أحمد الجابر 10
 .1938المجلس التشرٌعً 

 .مجلس البلدٌة ومجلس المعارف
 .1934التنقٌب عن النفط 

 .1922اتفاقٌة العقٌر 

 .1946تصدٌر النفط 
 .الدولة الثانٌة

 

 .واألولى بعد االستقاللالدولة الثالثة  عبدهللا السالم 11
 .1961االستقالل 
 .1962الدستور 

 .1963مجلس األمة 

 .1973أزمة الصامتة عام  صباح السالم 12

 .الدولة الرابعة جابر األحمد 13
 .العدوان العراقً

 .أٌام 9 سعد العبدهللا 14

 .29/1/2006 صباح األحمد 15

 
o  بمرحلتٌن الترشٌح والمباٌعة الحاكماختٌار بعد وفاة مبارك الصباح تمر عملٌة. 
o  تقالٌد، كانت الحٌاة بسٌطة، العراف وفهً األالسلطة التشرٌعٌة أما  تنفٌذٌةالسلطة ٌمثل الالحاكم

 القضاٌا الشرعٌة، (ٌعادل مدٌر الشرطة)الحاكم ٌفصل فً الخالفات الكبٌرة، قضاٌا السوق لشٌخ السوق 
 .فالقضاٌا المهنٌة ألهل الصنللقاضً، 

o (.العرف)القانون الواجب تطبٌقه + الشورى : بعض القٌود على الحاكم 
 

  



 السلطة التنفٌذٌة: الثالثالفصل 
 

o والجانب المعاصر الحدٌث ( الحاكم راعٌا ووالدا)الجانب التقلٌدي : للسلطة التنفٌذٌة جانبان
 (.1962دستور الكوٌت )
o  الرئاسًنظام الحكم وسطا بٌن النظام البرلمانً والنظام. 
o الكوٌت إمارة وراثٌة فً ذرٌة مبارك الصباح: المادة الرابعة. 
o (.إدارة المخططات ومشارٌع التنمٌة) 1952مجلس اإلنشاء عام  : أول مجلس 
o  اإلصالح + اإلشراف على المصالح العامة )اللجنة التنفٌذٌة العلٌا لتنظٌم الدوائر : 1954فً عام

 (.الداخلً
o  دوائر، أسندت  10نظمت إلى  1959دائرة، فً  24هو  1954ي فالحكومٌة عدد الدوائر

 .شخصا من األسرة الحاكمة، أما المساعدٌن فهم من أفراد الشعب 11الرئاسة إلى 
o  ٌشبه فً ( ٌضم أفراد األسرة الحاكمة فقط)المجلس األعلى أو مجلس الشٌوخ : 1961عام

 .تركٌبته مجلس الوزراء
o 11ٌخ عبدهللا السالم وإدارة الشٌخ صباح السالم ضمت برئاسة الش 1962عام : أول وزارة 

 .وزٌرا من األسرة الحاكمة
o اإلعالم وتم استثناء وزارةالداخلٌة،  –الدفاع  –الخارجٌة : وزارات السٌادة. 
o  أدٌرت البالد  1963إلى انعقاد أول مجلس أمة ٌناٌر  1962منذ انعقاد المجلس التأسٌس ٌناٌر

 .مادة 38من بدستور مؤقت وكان ٌتكون 
o سلطات وأدوار ومهام األمٌر: 

 .اختٌار رئٌس مجلس الوزراء رئٌس الجهاز التنفٌذي
 .إصدار مرسوم تشكٌل الوزارة

 .ٌتولى السلطات بواسطة الوزراء
 .ٌزكً ولً العهد

 .ٌختار النائب
 .معفً من المسئولٌة السٌاسٌة وذاته مصونة

. الضباطتعٌٌن وعزل  القائد األعلى للقوات المسلحة
 .إعالن الحرب الدفاعٌة بمرسوم والحرب الهجومٌة محرمة

 .إعالن األحكام العرفٌة
 .ٌقلد الرتب وٌمنح األوسمة واألنواط

 .ٌصدر األوامر األمٌرٌة رئٌس الدولة الرمزي
 .تقدٌر مخصصات أفراد األسرة الحاكمة

 .كبٌر الدبلوماسٌٌن رئٌس الدولة الدبلوماسً
 .ناصلتعٌٌن السفراء والق

 .ٌوفد وٌستقبل ممثلً الدول والمنظمات
تصدٌق بعض المعاهدات تتم بمشاركة مجلس )التوقٌع على المعاهدات 

 .(األمة
 .الدور الدبلوماسً من أهم األدوار

 .حل الخالفات بٌن السلطة التنفٌذٌة والسلطة التشرٌعٌة رئٌس الدولة التشرٌعً
 .افتتاح أدوار االنعقاد

 .مع مجلس األمة فً اقتراح تنقٌح الدستور حق مشترك

 .الجانب التقلٌدي من نظام الحكم األب الحاكم الراعً
 .رئٌس العشٌرة وشٌخ القبٌلة

 .ٌقدم النصٌحة وكلمته هً العلٌا



 .تصدر األحكام باسمه دور األمٌر القضائً
 .تعٌٌن القضاة ورجال النٌابة

 .(لعام ٌحتاج إلى قانونالعفو ا)حق تخفٌف الحكم أو العفو الجزئً 
 .أحكام اإلعدام ال تنفذ إال بعد تصدٌقها

 
o وٌهٌمن على مصالح الدولة وٌرسم السٌاسة  مجلس الوزراء هو العمود الفقري للحٌاة السٌاسٌة

 .العامة
o  هٌئات ومؤسسات 7من المسئولٌة  األكبرٌتبع وزٌر مالٌة الذي ٌحظى بالقسط. 
o  مجلس الوزراء ٌقوم بأعماله نٌابة عن رئٌس الدولة، وتعتبر مسؤولٌاته تضامنٌة وجماعٌة أمام

وعند تساوي األصوات ٌرجح جانب  األمٌر، ومداوالته سرٌة، وتصدر قراراته باألغلبٌة، 
 .الرئٌس

o اختصاصات مجلس الوزراء: 
 

 .مٌةواإلشراف على سٌر العمل فً اإلدارات الحكو رسم السٌاسة العامة

ٌقوم بالتفاوض وتوقٌع المعاهدات أما التصدٌق علٌها فإنها تحتاج إلى  إبرام المعاهدات
مشاركة مجلس األمة مثل معاهدات الصلح والتحالف والمتعلقة 

 .بأراضً الدولة والثروات الطبٌعٌة والتجارة والمالحة

 سواء كانت تنفٌذٌة أو مستقلة إصدار اللوائح
 وم  أو أداة تشرٌع ثانوي ٌلً القانونتصدر بمرس: التنفٌذٌة
 :تصدر بمرسوم بناء على قانون: المستقلة

 .لوائح الضبط قرارات إدارٌة وتنظٌمٌة لخدمة المواطن. أ
 .لوائح تنظٌم وترتٌب المصالح واإلدارات. ب
 

 بمرسوم أمٌري( السفراء والوكالء)الوظائف القٌادٌة والعلٌا  تعٌٌن الموظفٌن وعزلهم
 .باقً الوظائف بقرار وزاري أو إداري

 .العفو عن الجرٌمة أو تخفٌض العقوبة ٌكون بمرسوم العفو عن العقوبة
 .العفو الشامل ٌكون بقانون

 .حسب األوامر األمٌرٌة منح األوسمة

 
o اختصاصات مجلس الوزراء االستثنائٌة: 
 

 .الحرب الهجومٌة فهً محرمة ٌعلنها األمٌر بمرسوم أما إعالن الحرب الدفاعٌة

 .فً حال تعرض أمن الدولة للخطر أو وقوع اضطرابات داخلٌة إعالن األحكام العرفٌة
الحاكم العرفً  –العدوان اإلسرائٌلً  – 1967عام : التجربة األولى

 .جابر األحمد
الحاكم العرفً سعد العبد هللا  –بعد التحرٌر  – 1991: التجربة الثانٌة

 .ر وجددت شهراأشه 3لمدة 

 
o اختصاصات رئٌس مجلس الوزراء: 
 

 .رئاسة المجالس التخصصٌة .ترشٌح الوزراء لألمٌر

المسئول عن أعمال الجهاز التنفٌذي أمام األمٌر  .رئاسة الجلسات
 .ومجلس األمة



o 11برئاسة الشٌخ عبدهللا السالم وإدارة الشٌخ صباح السالم ضمت  1962عام : أول وزارة 
 .األسرة الحاكمةوزٌرا من 

o برئاسة جابر األحمد – 1971عام  –الوزارة السابعة : أطول وزارة. 
o برئاسة صباح السالم – 1964عام  –الوزارة الثالثة : أقصر وزارة. 
o برئاسة جابر األحمد –وزٌر  12 –الوزارة الخامسة : أصغر وزارة. 
o برئاسة سعد العبدهللا –وزٌر  22 –الوزارة الرابعة عشر : أكبر وزارة. 
o برئاسة صباح  –وزٌر من األسرة  11 –الوزارة األولى : أكبر وزارة تضم أبناء األسرة الحاكمة

 .السالم
o  ًمعصومة المبارك. منحت المرأة حقوقها السٌاسٌة، وأول وزٌرة هً د 16/5/2005ف. 
o ٌختار األمٌر ولً العهد خالل سنة على األكثر بالشروط التالٌة: 

 رٌة مبارك الصباحمن ذ. 

  30رشٌدا عاقال ال ٌقل عمره عن. 

 مسلما وابنا شرعٌا ألبوٌن مسلمٌن. 
o إجراءات التعٌٌن: 

 ًمن اختصاص األمٌر: تقلٌدي ووراث. 

 حسب الدستور بمشاركة أعضاء مجلس األمة: حدٌث معاصر. 
 تزكٌة األمٌر. 
 عرض التزكٌة على مجلس األمة بجلسة سرٌة. 
 مباٌعة األغلبٌة. 
 التعٌٌن بأمر أمٌري. 

o  وٌقوم المجلس بمباٌعة أحدهم 3 لم ٌوافق المجلس على الترشٌح، ٌقوم األمٌر بتزكٌةإذا. 
o النٌابة عن األمٌر فً حالة غٌابة: اختصاص ولً العهد. 
o  تم الفصل بٌن منصب رئٌس مجلس الوزراء ووالٌة العهد 2003عام. 
o قدراته الصحٌة أو العقلٌة فقد أحد شروط أو فقد: فقدان ولً العهد لألهلٌة. 
o  فً حال خلو منصب األمٌر قبل تعٌٌن ولً العهد ٌمارس مجلس الوزراء اختصاصاته وٌختار

 .أٌام 8أمٌرا خالل 
o نواف األحمد –سعد العبدهللا  –جابر األحمد  –صباح السالم : من تولوا منصب ولً العهد. 
o أسلوب توزٌع القوى+ طبٌعة نظام الحكم : القوة والنفوذ لسببٌن السلطة التنفٌذٌة تملك. 
 

  



 السلطة التشرٌعٌة: الرابعالفصل 
 

o  الجهة التً تملك حق سن القانون، ومهام السلطة التشرٌعٌة بالكوٌت مشتركة بٌن األمٌر
 .ومجلس األمة

o ال ٌصدر قانون إال بعد إقرار مجلس األمة وتصدٌق األمٌر. 
o المجلس مستمدة من مهمة صنع القوانٌن ومن أهم اختصاصاته الرقابة المالٌة قوة. 
o اختصاصات مجلس األمة: 

 :اختصاص تشرٌعً. 1
 

 :االقتراح
 .حكومً أو نٌابً

إذا رفض مشروع القانون ال 
ٌجوز تقدٌمه مرة أخرى فً 

 .دور االنعقاد ذاته

 :المناقشة واإلقرار
علنا عن طرٌق رفع الٌد  التصوٌت

أو المناداة باألسماء فً بعض 
 :الحاالت

مشروعات القوانٌن . أ
 .والمعاهدات

حاالت ٌشترط فٌها أغلبٌة . ب
 .خاصة

 10طلب الحكومة أو الرئٌس أو 
 .أعضاء

 :إعادة النظر أو التصدٌق
لألمٌر أن ٌصدق أو ال ٌصدق 

ٌوما أو أن ٌطلب إعادة  30خالل 
مة االستجابة ، ولمجلس األالنظر

لالعتراض التوفٌقً أو التصمٌم 
على رأٌه وٌستلزم ذلك موافقة  

الثلثٌن، وإذا لم ٌصدق األمٌر 
ٌوما ٌعتبر القانون  30خالل 
 .سارٌا

 :المعاهدات
له دور أساسً فً الموافقة 

على معاهدات الصلح والتحالف 
والمتعلقة بأراضً وثروات 
 .الدولة والتجارة والمالحة 

 
 :السلطة المالٌة. 2

 

 :الضرائب
عضو مجلس األمة ٌستطٌع أن 

 .ٌقترح إنشاء أو إلغاء ضرٌبة

 :القروض
اإلقراض أو االقتراض ال ٌكون إال 

 .بقانون

 :االلتزامات واالحتكارات
تعهد الدولة إلى أطراف : االلتزام

أخرى بإدارة مرفق ما أو استثمار 
 .مورد من الثروة الوطنٌة

 
التعهد لجهة معٌنة دون  :االحتكار

غٌرها لممارسة نشاط معٌن ال 
 .ٌنافسها أحد

 :المٌزانٌة
تقدٌر تفصٌلً إلٌرادات الدولة 

 .ونفقاتها لفترة قادمة
 .السنة المالٌة من أول إبرٌل

المٌزانٌة تقدم قبل انتهاء السنة 
 .المالٌة بشهرٌن على األقل

 :الحساب الختامً
بٌان الحقائق التً وقعت خالل 

 .السنة المالٌة المنتهٌة
و  ،الحساب الختامً لإلٌرادات

 .الحساب الختامً للمصروفات

 
 

 



 :سٌاسٌةالسلطة ال. 3
 

 :حق السؤال
الهدف منها هو الحصول على 

 .معلومات

 :طرح موضوع للمناقشة
أعضاء،  5ٌقدم الطلب بواسطة 

وٌشترك جمٌع األعضاء 
 .بالمناقشة

 :تشكٌل لجان تحقٌق
من حق المجلس تشكٌل اللجان 

واستدعاء الوزراء وجمٌع 
الموظفٌن وطلب الشهادات 

 .والوثائق منهم

 :إبداء الرغبة
من حق المجلس إبداء رأٌه فً 

المواضٌع العامة وللسلطة 
التنفٌذٌة حق فً تلبٌتها أو عدم 

 .تلبٌتها

 :االستجواب
محاسبة رئٌس مجلس الوزراء أو 

االستجواب إال وقد ٌؤدي الوزٌر 
 .اإلدانة وطرح الثقة بالوزٌر

 : طرح الثقة
هً اإلدانة السٌاسٌة وٌقدم من 

أعضاء والقرار ٌجب أن  10قبل 
ٌكون بأغلبٌة األعضاء من غٌر 

 .الوزراء
كما ٌمكن للمجلس إقرار عدم 

التعاون مع رئٌس مجلس 
 .الوزراء

 
 
 

 :سلطات تشرٌعٌة مشتركة. 4
 
o القوانٌن والتصدٌق على القوانٌن التً ٌوافق علٌها مجلس األمة أو  لألمٌر حق تشرٌع اقتراح

 .طلب إعادة النظر فٌها
o  لألمٌر الحق بإصدار مراسٌم بقانون فً حاالت الضرورة بٌن أدوار االنعقاد أو فً فترة حله على

 .أن تعرض هذه المراسٌم على مجلس األمة فً أول اجتماع له
o ٌوما من تارٌخ رفعه لألمٌر 30ي للقانون خالل اإلظهار الخارج: إصدار القانون. 
o جرٌدة )عمل مادي ٌقصد به إعالم الناس بالقانون وٌتم النشر فً الجرٌدة الرسمٌة : النشر

 .، وٌبدأ العمل بالقانون بعد شهر من تارٌخ نشره( الكوٌت
 
o عضوا، وٌعتبر الوزراء أعضاء فً المجلس، وال ٌجوز أن  50أعضاء مجلس األمة هو  عدد

 .وزٌرا 16ٌتعدى عدد الوزراء ثلث أعضاء المجلس أي 
o دائرة، من  25: 2006إلى  1980دوائر، من  10: 1980حتى  1961من : عدد الدوائر

 .دوائر 10: إلى اآلن 2006
o ٌجٌد القراءة والكتابة – 30ل عمره عن ال ٌق –كوٌتً بصفة أصلٌة : شروط المرشح. 
o أال  –مسجل فً الجدول االنتخابً  – 21ال ٌقل عمره عن  –كوٌتً بصفة أصلٌة : شروط الناخب

 .ٌكون محكوما  علٌه بجرٌمة مخلة بالشرف واألمانة
 
o ًسنوات مٌالدٌة من تارٌخ أول اجتماع وال ٌجوز مد الفصل التشرٌعً إال  4: الفصل التشرٌع

 .ون وفً حاالت الضرورة أو فً حالة الحرببقان
o  أشهر 8ال ٌقل عن  سأن ٌجتمع فٌها المجلدور االنعقاد مدة زمنٌة  ٌستطٌع. 
o ٌبدأ دور االنعقاد بدعوة من األمٌر. 
o  إذا كانت الدعوة  –طلب األغلبٌة  -دعوة من األمٌر: حاالت ألدوار االنعقاد غٌر العادٌة 3هناك

 .لمراسٌم وفقدان األمٌر أو ولً العهد ألحد الشروطمثل عرض اواجبة دستورٌا 
o  ٌشترط لصحة انعقاد الجلسة توافر النصاب أو حضور أكثر من نصف األعضاء، كما ٌشترط

 .حضور الوزارة برئٌسها أو بعض أعضائها



o المحكمة الدستورٌة هً الجهة المختصة بالنظر فً الطعون. 
o إجراءات الطعن: 

 فً الدائرة أن ٌكون ناخبا أو مرشحا. 

 أن ٌتقدم بالطعن. 

  ٌوما من إعالن النتائج 15أن ٌكون الطعن خالل. 

 أن ٌكون الطعن مسببا ومشفوعا بالمستندات. 
o ًتفصل المحكمة الدستورٌة على النحو التال: 
o رفض الطعن. 
o قبول الطعن. 
o إعالن بطالن العملٌة االنتخابٌة برمتها فً الدائرة. 
o من حقوق أعضاء المجلس: 

 الحصانة البرلمانٌة. 

 المكافأة البرلمانٌة. 
o ًسمات الدستور الكوٌت: 
 

الوثٌقة األم مكتوبة صدرت عن المجلس التأسٌس وصادق األمٌر  دستور مكتوب
 .1962علٌها فً عام 

 أسلوب طرٌقة تعدٌل أو تنقٌح الدستور معقدة دستور جامد
الجوانب ال ٌمكن تعدٌلها مثل األحكام الخاصة بالنظام األمٌري  بعض

 .ومبادئ الحرٌة والمساواة
 .إجراء التنقٌح حق مشترك بٌن األمٌر وثلث األعضاء

 تتطلب موافقة األمٌر واألغلبٌة المطلقةالتعدٌل  مبدأالموافقة على 

 الكوٌت دولة عربٌة مستقلة الطابع العربً واإلسالمً
 ة الرسمٌة هً اللغة العربٌةلغة الدول

 دٌن الدولة اإلسالم والشرٌعة اإلسالمٌة مصدر رئٌسً للتشرٌع

 وراثٌة فً ذرٌة المغفور له مبارك الصباح طبٌعة نظام الحكم
 .أكد على الطبٌعة الدٌمقراطٌة والنٌابٌة المختلطة

 اختار نظاما وسطا بٌن النظام الرئاسً والنظام البرلمانً

نظام المذهب االقتصادي فردي رأسمالً   االقتصادي طبٌعة النظام
 .حرص على الملكٌة الفردٌة

 
o بٌن السلطة التنفٌذٌة ومجلس األمة وسائل توازن: 

  األولوٌة فً الكالم فً المجلس لرئٌس مجلس الوزراء والوزراء وتخصص لهم المقاعد
 .األمامٌة

 لألمٌر الحق فً تأجٌل اجتماعات مجلس األمة بمرسوم لمدة شهر. 

  ال   جدٌدة فً موعد انتخاباتإجراء  بمرسوم وٌجبلألمٌر حق دستوري فً حل المجلس
 .الشهرٌن ٌتجاوز

 
 

  



 السلطة القضائٌة: سابعالفصل ال
 
o  الدولةهً الجهة التً ٌناط بها الفصل فً المنازعات بٌن الناس أو بٌنهم وبٌن أجهزة. 
o المبادئ العامة للقضاء تستهدف حسن سٌر العدالة واستقالل القضاء. 
o مبادئ السلطة القضائٌة: 

 

المحاكم بجمٌع درجاتها تؤدي وظٌفتها مستقلة  عن جمٌع الهٌئات  استقالل القضاء
 .الحكومٌة أو السلطات األخرى

اإلجراءات واألوضاع الدستور كفل حق التقاضً للناس والقوانٌن بٌن  حق التقاضً

الالزمة لممارسة هذا الحق، ولكن بعض أعمال السٌادة ال تخضع 
 .لرقابة المحاكم

علنٌة على لتأكٌد الطمأنٌنة والثقة فً نفوس الناس حرص المشرع  علنٌة الجلسات
الجلسات، ولكن بعض الجلسات تستوجب السرٌة مثل الجلسات 

 علق باآلداب والحٌاء العام أوالمتعلقة بالخصوصٌات الفردٌة أو التً تت
  .التً تتعلق بأسرار الدولة

 
o السلطة التنفٌذٌة تعٌن القضاة وترصد المٌزانٌات للمحاكم، : عالقة القضاء بالسلطة التنفٌذٌة

ومعاونً القضاء ٌتبعون السلطة التنفٌذٌة، ولكن المشرع أٌضا منع التدخل فً سٌر العدالة وعدم قابلٌة 
 .عزل القضاة

o ال ٌجوز لمجلس األمة التدخل فً القضاء وال ٌجوز للقضاء : ة القضاء بالسلطة التشرٌعٌةعالق

أن ٌشرعوا، ولكن القضاة ٌطبقون القوانٌن التً تصدرها السلطة التشرٌعٌة، والسلطة التشرٌعٌة هً 
 .التً تسن القوانٌن

o درجات المحاكم: 
 

 .هً المحكمة الرئٌسٌة العلٌا التمٌٌز
 .تعمل على توحٌد تفسٌر القانون

 . تقرر المبادئ القانونٌة التً تسٌر علٌها باقً المحاكم

 .تفصل فً الطعون المتعلقة بأحكام محاكم الدرجة األولى االستئناف
 .وٌتم فٌها طرح كل الوقائع من جدٌدتنظر للقضٌة من مبدئها 

 .تعتبر المرجعٌة النهائٌة ألحكام قضاٌا الجنح

 .محاكم الدرجة األولىمن  الكلٌةالمحاكم 
 .تختص بالنظر بجمٌع المنازعات

 .من محاكم الدرجة األولى المحاكم الجزئٌة
 .آالف 5تنظر فً كافة المنازعات التً تقل قٌمتها عن 

 .أحكامها نهائٌة للمنازعات التً تقل قٌمتها عن ألف دٌنار

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
o أنواع المحاكم: 

 

 .الشخصٌةدائرة األحوال  العادٌة
 .الدائرة الجزائٌة
 .الدائرة المدنٌة

 .الدائرة التجارٌة

تختص بالمنازعات اإلدارٌة التً ٌكون أحد أطرافها الدولة أو إحدى  اإلدارٌة

 .الهٌئات العامة

 .تعتبر رأس الكٌان القضائً التمٌٌز
 .تعمل على توحٌد تفسٌر القانون

 .قً المحاكمتقرر المبادئ القانونٌة التً تسٌر علٌها با

 .تختص بالطعون الدستورٌة والطعون االنتخابٌة الدستورٌة
 .تفسر النصوص الدستورٌة

 .لم ترى طرٌقها للنور حتى اآلن العسكرٌة

 .تشكل فً الحاالت االستثنائٌة كالحروب واالضطرابات العرفٌة
 .ٌشارك فٌها القضاة وضباط الجٌش

 .1991ٌونٌو أنشأت فً الكوٌت بعد التحرٌر وألغٌت فً 

 .تختص بجرائم أمن الدولة الداخلً والخارجً أمن الدولة
 .كانت أحكامها نهائٌة ما لم تكن غٌابٌة

  1995أنشأت فً بداٌة السبعٌنات وألغٌت فً عام 

 .تحاكم الوزراء إذا ارتكبوا جرائم أثناء تأدٌة وظائفهم محكمة الوزراء

 
o تدرج األحكام: 

 

 .ٌحسم موضوع النزاع كله أو جزء منه: القطعً قطعٌة وغٌر قطعٌة
 ال ٌحسم موضوع النزاع ال كله وال جزئه: غٌر القطعً

 .حكم قابل للطعن: االبتدائً قابلٌة الطعن
 .غٌر قابل للطعن: النهائً

 .تصدر فً حضور الخصوم: حضوري حضوري أو غٌابً
 .تصدر فً الخصم الذي لم ٌسبق له الحضور: غٌابً

 


