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 ملخصال
بالقانون ومن ثم ال يمكن حرمان مصون األصل أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن 

 أحدهم هذا الحق.
ذلك تختص محاكم القضاااااااااااااج بالنلر اي اميا المناكعاأ التي يمكن أن تقا  وعلى

القضاااااج العاد  اهتي ايما بين األاراد أو بين األاراد واإلداراأ واق قواعد االختصاااااص بين 
 واإلدار . 

غير أن هذه القاعدة ليسااأ على الطهقها حيت تن ااو وتواد قضااايا تكون بمعكل عن 
عنها بوعمال السااااااااايادة أو أعمال الحكومة وهي أعمال على كل  رقابة القضااااااااااج وهو ما يعبر 

 مختلفة عن األعمال اإلدار  وتحكمها اعتباراأ قانونية.
وتعد أعمال السيادة من أهم المفاهيم اي العالم المعاصر التي تتناقض اللى حد كبير 

ضوع ما مبدأ الم روعية أو خضوع الدولة للقانون. حيت ناد ما هذا المصطلح ترااا خ
الدولة لرقابة القضاج من خهل نكع صهحيته أو مبا رة اختصاصه بالنلر اي المناكعاأ 
المتعلقة بها. ومن ثم اهي تعمل من خهله اوق كل المؤسساأ وقد تلغي الحرياأ أو تقيدها 
كما قد تعتد  على حق الملكية وتقيد التصرااأ دون أن تخضا لرقابة أو محاسبة. وذلك 

 لحة أولى بالرعاية والحماية من كل المصالح الفردية أو الفئوية.استناد اللى مص
لذلك اسنبين من خهل هذا البحت مفهوم أعمال السيادة والتعاريف المتداولة لها 
وطبيعتها والمعيار الذ  تقوم عليه وتطبيقاتها القضائية كونها قيداً على الحرية وعلى اختصاص 

 عمال السلطة القضائية.المحاكم الخاضعة للقانون المنلم أل
هذا وتقر ال ريعة اإلسهمية كما يقر الت ريا الوضعي بسمو أعمال الدولة على 
أعمال الفرد عندما تتصرف من أال الحفال على كيان األمة وحفل المصالح العليا لها وعلى 

اي هذا األساس يمكن لنا أن نقول أن أعمال السيادة هي األعمال التي تبا رها سلطة الحكم 
الدول من أال الحفال على كيان األمة من أرض و عب وسلطة لموااهة األخطار الخاراية 

 أو الداخلية.
حق التقاضي وأعمال السيادة، مفهوم حق التقاضي، موقف الم رع من حق الكلمات الدالة: 

 التقاضي، اكرة تحصن أعمال السيادة، االنتقاداأ المواة ألعمال السيادة.
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 :املقدمة

الن تنليم ال اائون العامة اي الدولة أمر وثيق الصاالة بالسااياسااة العليا للحكومة 
دارة الدبلوماسااااااااااااية  والدولة بصاااااااااااافة عامة. ومثال ذلك تنليم العهقة بين الساااااااااااالطاأ وا 
الخاراية وتحديد الروابط الساااياساااية بين األاراد والدولة وتنليم مساااائل الانساااية وغيرها 

 ي تتااوك الحقوق ال خصية لألاراد. من األمور المهمة الت
عتراف القانون الدولي العامة ضاااامن االختصاااااص اوتدخل مثل هذه المسااااائل ب

الحكر  للقانون الداخلي والوطني حيت تتمتا الدولة بصااااااااااااااهحياأ واسااااااااااااااعة اي هذا 
 الماال.

وكل هذه السلطاأ التي تتمتا بها الدولة اي مسائل معنية محصورة اي نطاق 
داعأ بالفقهاج اللى طرح حول طبيعة القراراأ اإلدارية والتنليمية وما الذا كان ضااااااااااااايق 

 باإلمكان الطعن ايها أمام القضاج من عدمه.
امن المساااالم به أن حق التقاضااااي وحق الطعن من الحقوق الدسااااتورية التي ال 
نقاش ايها ومن ثم ال يمكن حرمان أحد من هذا الحق وعلى ذلك ااألصاااال أن الاهاأ 

للنلر اي مختلف النكاعاأ  بغض النلر عن نوعها ودرااتها تملك الوالية ضااااااااااااائيةالق
التي تن اااااااااااو بين أاراد القانون الخاص ايما بينهم أو بين هذه األ اااااااااااخاص وأ اااااااااااخاص 
القانون العام وذلك واق قواعد توكيا االختصاص النوعي بين القضاج العاد  واإلدار  

 والانائي.
املة من  عن المبدأ الدساااااااااااااتور  ا ن هناك وعلى العكس من ذلك واساااااااااااااتثناج

النكاعاأ التي تخرج عن الساااااااااالطة واختصاااااااااااص القضاااااااااااج بنلرها وهى ما يعبر عنها 
 (1)بوعمال السيادة أو أعمال الحكومة.

وتعد أعمال السااااااايادة من أهم المفاهيم اي العالم المحاصااااااار التي تتناقض اللى 
 نون. حد كبير ما مبدأ الم روعية أو خضوع الدولة للقا

 
 125ص 1998 –القضاج االدار  اي دولة الكويأ  –أ.د/محمود سامي امال الدين (1)
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حيت ناد ما هذا المصاااااطلح ترااا خضاااااوع الدولة لرقابة القضااااااج من خهل 
نكع صااااهحيته أو اختصاااااصااااه بالنلر اي المناكعاأ المتعلقة بها. ومن ثم اهي تعمل 

 من خهله اوق كل المؤسساأ وقد تلغي الحرياأ الفردية والاماعية أو تقيدها. 
 حيت يحق لكل ارد اللاوج ويعد حق التقاضاااااي من الحقوق الطبيعية ل نساااااان

ما وقا اعتداج على حق من حقوقه، كما أنه حق مفترض أ  ال  ىالقضاااااااااااااااج مت الى 
 تنص عليه الدساااااااااااااتير، الذ الن هذه األخيرة توتي وتنص على حقوق وحرياأ يحتاج أن
 مااااا تم االعتااااداج على تلااااك الحقوق والحرياااااأ ااااااك لألاراد اللاوج اللى ىومتاألاراد 

ال اعتبرأ تلك الحقوق والحرياأ مارد نصاااااوص القضااااااج لرد  ذلك االعتداج وصاااااده وا 
حق  بها الدساااتير ما لم تواد الوساايلة القانونية التي تضاافي الحماية عليها، ومبدأ تتكين

باإليااب  التقاضاااي يعد أحد أهم الوساااائل القانونية التي تحقق ذلك األمر الذ  ينعكس
 .على مفهوم مبدأ سيادة القانون

الم اااااااارع العاد  ال يملك مصااااااااادرة حق التقاضااااااااي أو االنتقاص منه،  كما أن
 من خهل ت ريعاأ يتم من خهلها الخراج بعض الموضوعاأ من رقابة القضاج، وذلك

مبدأ  ومثل هذه الت اااااريعاأ لو وادأ العتبرأ غير دساااااتورية، الذ ت اااااكل خرواًا على
 الفصل بين السلطاأ ومبدأ المساواة. 

تمهيد طريق اللاوج اللى القضاااااااج  اضااااااي يقتضااااااي أيضاااااااكما أن مبدأ حق التق
أن تحول بين األاراد وبين اللاوج اللى  وعدم وضا العراقيل والصعوباأ التي من  ونها

 القضاج.
الكويتي على النص على مبدا حق التقاضااااااي  وقد حرص الم ااااااارع الدساااااااتور 

 (1)منه.  166وذلك اي المادة 
مكفول للنااااس، ويبين القاااانون اإلاراجاأ الذ اااااج ايهاااا النل حق التقااااضااااااااااااااي 

 واألوضااااااااااااااااااااااااااااااع الاااااااااااااااهكماااااااااااااااة لاااااااااااااااماااااااااااااااماااااااااااااااارساااااااااااااااااااااااااااااة هاااااااااااااااذا الاااااااااااااااحاااااااااااااااق.

 
 – 2006الطبعة الثامنة/ 11/11/1962الصااااااااااادر اي  – 166مادة/ –دسااااااااااتور دولة الكويأ  (1)
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ويتضااااح من النص السااااابق أن الم اااارع  اااادد على حق األاراد اي اللاوج اللى         
بحقوقهم، حيت انه حق أصااااااااايل ووااب دساااااااااتور  على السااااااااالطة للمطالبة   القضااااااااااج
 مبدأ ساايادة القانون بمعناه الواساااممارسااته، الذ يترتب على ذلك الحق تعكيك  القضااائية

 باإلضااااااة اللى تحقيق العدالة التي ين اااادها الم اااارع الدسااااتور  اي المادة السااااابعة من

الدساااااااااتور الكويتي والتي تنص على أنل )العدل والحرية والمسااااااااااواة دعاماأ الماتما، 
 (1) .)بين المواطنين ىوالتعاون والتراحم صلة وثق

لذا فانه من هذا المنطلق سوف تكون خطة هذا البحث قائمة على بحث موضوعات 
 ثالثة وهي: 

 اكرة اعمال السيادة واساسها القانوني . -
 .دار  واثار هذه التفرقةمعيار التفرقة بين العمل السياسي والعمل اإل -
 تعارض اعمال السيادة ما مبدا حق التقاضي الذ  كفله الدستور. -

ذلك سنستعرض اي هذا البحت مفهوم أعمال السيادة كونها تعد قيدًا على وانطهقًا من 
اختصاااااص الاهاأ القضااااائية وبالذاأ اهاأ القضاااااج اإلدار  مبينا أساااااسااااها القانوني 
وطبيعتها والمعيار الذ  تقوم عليه وتطبيقاتها القضااااااااائية والساااااااايما اي مواد الانسااااااااية. 

 وتعارضها ما مبدأ حق التقاضي.
  

 
 2006طبعة  – 16ص 11/10/1962الصادر اي  – 7دستور دولة الكويأ مادة / (1)
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 وعليه سنقوم ببحث هذه الموضوعات في ثالثة مباحث وهي على النحو اآلتي:
 اكرة أعمال السيادة وأساسها القانوني. المبحث األول : -1
معيار التفرقة بين العمل السااااااااااياسااااااااااي والعمل اإلدار  و ثار هذه  : المبحث الثاني -2

 التفرقة.
يادة ما مبدأ حق  المبحث الثالث: -3 التقاضااااااااااااااي الذ  كفله تعارض أعمال الساااااااااااااا

 الدستور.
 وعليه سنقوم ببحت كل مبحت من هذه المباحت الثهثة وذلك على النحو اآلتيل
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 املبحث األول
 فكرة أعمال السيادة وأساسها القانوني

يعد مصاااااطلح أو مفهوم أعمال السااااايادة من المساااااائل المختلف عليها اي عالم 
الفكر القااااانوني. حياااات يضاااااااااااااايق هااااذا المفهوم اي الاااادول ذاأ األنلمااااة العريقااااة اي 

 (1)الديمقراطية التي ترسخ ايها مبدأ سيادة القانون. 
رغم أن ويتسااا هذا المبدأ اي دول أخرح حتى يكاد ي اامل العديد من تصاارااأ اإلدارة و 

الكثير من  اااااااائون الدولة تكون محل نكاع اد  بين أاهكة الحكم وساااااااالطاأ الدولة الال 
أنها كثيرا ما توخذ طابعا سااااياساااايا مبتعدة عن رقابة القضاااااج ألسااااباب تتعلق بحساااااساااية 
مثل هذه النكاعاأ وباانب التحفل والساااااااااااااارية التي تطبا ن اااااااااااااااطاأ الدولة اي غالب 

هذه التصارااأ واألعمال والخهااأ النا ائة عنها بعيدة  األحيان. وبناج عليه تبقى مثل
 (2)عن رقابة القضاج. 

وساااااااااانسااااااااااتعرض دراسااااااااااة هذا المبحت اي مطلب واحد مفهومه يدور حول لهور اكرة 
 أعمال السيادة وتعريفها. 

 
  

 
 1999-دار ال روق  –الحماية الدستورية للحقوق والحرياأ –أ.د/احمد اتحي سرور (1)
 2010 -االسكندرية  –دار الاامعة الاديدة  –دار  القضاج اال –أ.د/مااد الحلو  (2)
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 املطلب األول
 ظهور فكرة أعمال السيادة

الحقيقة أن نلرية أعمال الساايادة  ااونها  ااون معلم نلرياأ القانون اإلدار  اهي من صاانا 
القضاااج وبالذاأ مالس الدولة الفرنسااي. وكانأ وليدة الحااة ومقتضااياأ العمل حيت يكون 

 لبعض األعمال التي تقوم بها الدولة أهمية خاصة. 
مثل هذه األعمال على القضااج لذلك ا نه من المصلحة وبالذاأ مصلحة الوطن أال تعرض 

 كما أنه قد ال يكون من مصلحة الحكومة عرضها على الامهور.
 وفيما يلي نعرف أعمال السيادة وظهور فكرتها:

ل الن أعمال السااااااااايادة أو أعمال الحكومة هي طائفة من السااااااااايادة أعمال تعريف – أوالً 
على كيان الدولة األعمال التي تبا ااااااارها سااااااالطة الحكم اي الدولة من أال الحفال 

من أرض و ااااااااااااااعب وحكومة لموااهه أخطار خاراية أو موااهه أخطار داخلية 
 (1)عامة كتنليم سلطاأ الدولة وتحديد نلام الحكم والعهقة بين السلطاأ.

ل بدأأ اكرة أعمال السيادة اي اللهور ألول مرة اي السيادة أعمال اكرة لهور – ثانياً 
الذ كان أول حكم طبق هذه الفكرة  1848 – 1830يوليو/ ارنسااااااااااا اي لل ملكية 

. ثم تطورأ هذه الفكرة اللى أن 1822هو قرار المالس الفرنساااااااااااااي الصاااااااااااااادر اي 
 أصبحأ ت مل عدة ميادين تحكمها معايير غير قادرة.

ويرح الكثير من الفقهاج أن اكرة أعمال الساااااااااااااايادة هي مارد حيله ابتدعها القضااااااااااااااااج 
ما السلطة الحاكمة خاصة اي المرحلة التي كان ايها مالس  الفرنسي لتانب التصادم

 .(2)هيئة است ارية له. هالدولة تابعا للملك وكان كون
 

 
 

 
  1989 –النلم السياسية  –أ.د/ثروأ بدو   (1)
 1999طبعة  –الوسيط اي القضاج االدار   –أ.د/محمود عاطف البنا   (2)
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 املطلب الثاني
 أساس فكرة أعمال السيادة

ال  ااااك أن أ  نلرية ولو كانأ قضااااائية المن ااااو كما هو  ااااون نلرية أعمال الساااايادة. 
 قانوني يبررها ويدعمها.ا نها البد وأن تستند اللى أساس 

 وتختلف المواقف الفقهية واالاتهادية اي تحديد األساس القانوني ألعمال السيادة. 

 : الفقه موقف – أولا 
أعمااال الساااااااااااااايااادة تادخال اي طبيعااة الحق  ياذهاب الرأ  الرااح اي الفقااه اللى القول أن

الرااح للمصااااالحة العامة على المصااااالحة الخاصاااااة. وأن الحفال على حق الحياة مقدم 
 على الحق اي سهمة عضو من أعضاج اسم اإلنسان. 

حيت ياوك التضاااااااااحية بالعضاااااااااو من أال الحفال على مصااااااااالحة رااحة ألن 
لح( وهذا يعني أنها تنتمي اللى القاعدة تقض بون )درج المغارم مقدم على الب المصاااااااااا

 مفهوم النلام العام. 
ويرح بعض الفقهاااج أن العبرة اي تحااديااد التكييف القااانوني أل  عماال تاريااه 
السااالطة التنفيذية لمعراة ما الذا كان عمًه الدار  خاضاااا للرقابة القضاااائية أو عمًه من 

لى طبيعة العمل ذاته. أعمال السااايادة خارج عن نطاق هذه الرقابة، النما يكون بالنلر ال
(1) 

اه تتقيد المحكمة أو الاهة القضاااااائية اإلدارية المختصاااااة وهى بصااااادد العمال 
رقابتها على دساااااتورية القوانين بالوصاااااف الذ  يخلقه ال اااااارع على تصااااارااأ الحكومة 
وأعمالها متى كانأ بطبيعتها تتناقض ما هذا الوصاااااااااااف وتنطو  على الهدار حق من 

 لدستور.الحقوق التي كفلها ا
وتبعًا لهذه اآلراج ا ن تحديد عمل من أعمال الساااااااايادة النما هو مسااااااااولة تكييف 

 تقوم بها المحكمة المراوع الليها الدعوح.
 

 -رسااااااالة دكتوراة  –الديمقراطية بين الفكر الفرد  والفكر اال ااااااتراكي  –أ.د/انور احمد رسااااااهن   (1)
 1971 -رة حقوق القاه
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وتخضا اي ذلك لرقابة المحاكم اإلدارية اي كل دولة وال تواد قائمة أو الئحة 
أعمال  اي الدسااااااااااااااتور أو قانون أو تنليم يدنص ايه على تحديد األعمال التي تعد من

الساااااايادة التي يمتنا على المحاكم التصااااااد  لها. وال يعتد بداوع الساااااالطة التنفيذية بهذا 
 الحكومة له. هالخصوص ألن العبرة هي بطبيعة العمل وليس بالوصف الذ  تعطي

 ثانيا موقف القضاء:
لقد ارح القضاااج الدسااتور  والساايما اي الدول اآلخذة بنلام الرقابة القضااائية  

على دساااااااتورية القوانين على اساااااااتبعاد األعمال السااااااايادية والساااااااياساااااااية من نطاق والية 
 القضاج.

ا ذا كانأ الرقابة على دسااااتورية القوانين واللوائح تاد أساااااسااااا لها كوصاااال عام اي مبدأ 
ن وخضوع الدولة ألحكام القضاج الال أنه يرد على هذا األصل الم روعية وسيادة القانو 

واقا لما ارح عليه قضاااااج المحكمة الدسااااتورية العليا على اسااااتبعاد أعمال الساااايادة من 
ماال هذه الرقابة. وما ذلك الال تحقيقًا العتباراأ سياسية تراا اللى طبيعة العمل ذاته. 

(1) 
طائفة من األعمال من الرقابة القضااااائية ويكاد يجمع الفقه والقضاااااء على اسااااتبعاد 

 ومنها:
 تنليم العهقة بين الدولة واألاراد  -1

 مبادئ نلام الحكم اي الدولة -2

 األعمال المتعلقة بالدااع  -3

 العهن الحرب والصلح والتناكل  -4

 تنليم القواأ المسلحة  -5

 الخ………  -6

 
 

 
 .3/4/1976حكم المحكمة االدارية العليا الصادر اي  (1)
 



 

 

 2020 إبريلإصدار  – التسعونالعدد  -مجلة روح القوانين 

 

340 

 املبحث الثاني
ثار هذه آاإلداري ومعيار التفرقة بني العمل السياسي والعمل 

 التفرقة
 

ساااااااااااااانقوم ببحت هذا المبحت اي مطلبين األول متضاااااااااااااامن معايير التمييك بين العمل 
اإلدار  والعمل السااااااااااياسااااااااااي والثاني متضاااااااااامن  ثار التفرقة بين العمل اإلدار  والعمل 

 السياسي.
 املطلب األول

 معايري التمييز بني العمل اإلداري والعمل السياسي
 

األصااال أن كل قرار الدار  نهائي يصااادر عن السااالطة التنفيذية يخضاااا لرقابة 
القضاج العماال لمبدأ الم روعية وسيادة القانون. الال أنه يستثني من هذا األصل بعض 
القراراأ التي تتصااال بسااايادة الدولة الداخلية والخاراية ألنها ال تقبل بطبيعتها أن تكون 

رج عن والية القضااااااااج وهي يطلق عليها بوعمال محًه لخصاااااااومة قضاااااااائية ومن ثم تخ
الساااااااايادة أو أعمال الحكومة. غير أن قبول الوصااااااااول اللى هذه النتياة ال بد من اليااد 
معيار أو معايير قانونية مناسااااااابة تساااااااهل للقاضاااااااي التمييك بينهما ومعراة ما قد يعتبر 

 .(1)عمًه الداريًا وما ال يعد كذلك
 المقترحة من الفقه والقضاء.عايير الم –أول 

تقوم نلرية أعمال الساااايادة على أن الساااالطة التنفيذية تتولى وليفتين أحدهما بوصاااافها 
 سلطة حكم. واألخرح بوصفها سلطة الدارة.

وتعتبر األعمال التي تقوم بها السااااالطة التنفيذية بوصااااافها سااااالطة حكم من قبيل أعمال 
ها ساااااالطة الدارة اهي تعد من قبيل األعمال الساااااايادة وأما األعمال التي تقوم بها بوصااااااف

اإلدارية. والواقا أن مساااااولة هذه التفرقة بين العمل اإلدار  والعمل الساااااياد  أثيرأ منذ 

 
 المراا–أ.د/مااد راغب الحلو  (1)
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كمن بعيد. وقد وضااا الفقه والقضاااج اإلداريين الساايما اي ارنسااا عدة معايير لتحديد ما 
 (1)الذا كان عمل اإلدارة عمه سياديا أم ال. 

 يمكن إجمالها فيما يلي: وهذه المعايير
ل ويقصااااااد به معيار الهدف من الصاااااادار الساااااالطة التنفيذية ألعمالها معيار الباعث -1

اإلدارية ا ذا أصااادرأ السااالطة عمه من األعمال وكان الباعت عليه ساااياسااايا ا نه يعد 
 (2)من أعمال السيادة وبالتالي ال يخضا لرقابة القضاج اإلدار .

لطة ويضاااااااافي مالس الدولة الفرنسااااااااي صاااااااافة الساااااااايادة على كل عمل من أعمال الساااااااا
التنفيذية متى كان الفرض منه حماية الاماعة اي ذاتها أو ماسااااادة اي الحكومة ضاااااد 
 أعدائها اي الداخل والخارج سواج كان لاهرين أو مختلفين اي الحاضر أو المستقبل.

ويطرح غير انااه هااذا المعيااار عرف تطورًا حياات اتخااذ مالس الاادولااة قرارًا  خر يبعااده 
المعيار عدة انتقاداأ كان من أهمها أن يوساااااااا من   ، وقد واهأ اللى هذاتفساااااااير  خر

نطاق األعمال التي تدخل اي دائرة أعمال الساااااايادة وأنه معيار غير محدد كما انه من 
 المعايير التي يؤد  تطبيقها اللى انتهاك حقوق وحرياأ األاراد.

ويقوم هذا المعيار على أساااااااااااس البحت اي طبيعة العمل  المعيار الموضااااااوعي: - 2
ادر عن السلطة التنفيذية. ا ذا كان العمل حكومي اهو من أعمال السيادة وبالتالي الص

يخرج من نطاق رقابة القضاااااج. أما الذا كان عمل اإلدارة عمًه الداريا ا نه ال يعتبر من 
 (3)أعمال السيادة وبالتالي يخضا لرقابة القضاج.

لطة التنفيذية تصااااااااااااابح حيت يرح بعض الباحثين أن أعمال السااااااااااااا معيار التنفيذ: - 3
أعماال حكومية الذا ما اتخذأ لتنفيذ الحكم مبادئها واحكامها من الدساتور وأما الذا تعلق 

 تنفيذ الحكم على قانون أعتبر ذلك عمًه الداريًا.

 
  1998القضاج االدار  بدولة الكويأ  –أ.د/محمود سامي امال الدين   (1)
  1999 –الحماية الدستورية للحقوق والحرياأ  –أ.د/احمد اتحي سرور  (2)
 
 2010-القضاج االدار   –أ.د/مااد الحلو  (3)
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وقد انتقد هذا المعيار ألنه يؤد  اللى الخلط بين األعمال اإلدارية وأعمال الساااااايادة الن 
يعتبرها القضااااااج أعمال سااااايادة ليساااااأ تنفيذًا ألحكام الدساااااتور. كثير من األعمال التي 

كما أن كثيرًا من األعمال اإلدارية هي تنفيذ مبا ااار لبعض أحكام الدساااتور ولم يمنحها 
 القضاج صفة أعمال السيادة.

يقر اقهاج القانون العام بعاكهم ال ديد  معيار الحصر القضائي ألعمال السيادة: - 4 
ا مانا ألعمال الساايادة وكا ااف عن طبيعة التمييك بين األعمال عن وضااا معيار اام

اإلدارية العادية واألعمال الحكومية. وانتهى األمر اللى القول بون العمل الحكومي هو 
كل عمل يقرر له القضااااااااااج اإلدار  هذه الصااااااااافة وعلى رأساااااااااه مالس الدولة ومحكمه 

 .(1)النكاع

اي بعض أحكااامااة التي ااااج ايهااا أن هااذا الرأ  مالس الاادولااة المصاااااااااااااار   نوقااد تبي
المحاكم هي المختصاة وعلى ما ارح به قضااج هذه المحكمة بتقرير الوصاف القانوني 
للعمل الصااااااااادر عن الساااااااالطاأ العامة وما الذا كان يعد من أعمال الساااااااايادة وحينئذ ال 
يكون لها أ  اختصاااااااااااااااص بالنلر ايه. ولم يورد الم اااااااااااااارع تعريف أو تحديدًا ألعمال 

الذ   1972 – 47التي نص عليها اي قانون السلطة القضائية المصر  رقم  السيادة
 .(2)نص على خروج أعمال السيادة من والية القضاج اإلدار 

وتتميك أعمال الساااايادة عن األعمال اإلدارية العادية بالصاااابغة السااااياسااااية الباركة، اهي 
تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم اينعقد لها اي نطاق وليفتها السياسية 
ساااالطة عليا لتحقيق مصاااالحة الاماعة كلها والسااااهر واإل ااااراف على عهقتها ما الدول 

 .(3)ا اي الداخل والخارجاألخرح وتومين سهمتها وأمنه

 
 1999 –الوسيط اي القضاج االدار  –أ.د/محمود عاطف البنا  (1)
  2010 –القضاج االدار   –أ.د/مااد الحلو  (2)
 1987 -  الوايك اي القضاج االدار  –أ.د/سليمان الطماو   (3)
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ااألعمال التي تصااااااادر اي هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها ألن تكون محًه للتقاضاااااااي 
لما يكتنفها من اعتبار ساااااياساااااي يبرر تخويل السااااالطة التنفيذية الحق اي اتخاذ ما ترح 

  ايه صهحًا للوطن وأمنه وسهمته دون تعقيب من القضاج أو بسط رقابته عليه.

 أمثلة قضائية لما يعد من أعمال السيادة -ثانيا
هناك بعض األعمال الساااايادية المحصاااانة ضااااد الرقابة القضااااائية حساااابما اسااااتقر عليه 

 القضاج ومنهال
القراراأ المتعلقة باألعمال المنلمة للت ااااااااااااريا مثل ايداع الحكومة لم ااااااااااااروع قانون أو 

طعن على أن النص سحبه واألعمال المتعلقة ب صدار قانون حتى ولو احتج صاحب ال
 الصادر ليس هو نفسة الذ  أقره البرلمان.

وتعتبر كذلك من ضمن أعمال السيادة تلك األعمال المحددة لعهقاأ الحكومة بمالس 
البرلمااان أو عهقاااأ الحكومااة بااالمالس الاادسااااااااااااااتور . وكااذلااك كاال األعمااال التمهيااديااة 

 .(1)الت ريعية لهنتخاباأ
اإلطار التدابير الخاصااة باألمن الداخلي ك عهن حالة الطوارئ. كما يندرج ضاامن هذا 

وأما ما يصااااادر عن اإلدارة من قراراأ أو الاراجاأ ضاااااد األاراد تمس حرياتهم وأموالهم 
 ا نها تخرج عن مفهوم أعمال السيادة التي تخضا لرقابة القضاج.

لسالطة التنفيذية االمقصاود الذن بوعمال السايادة هنا هي تلك األعمال التي تصادر عن ا
بوصاااااافها ساااااالطة حكم اقط. ألن األصاااااال هو أن كل عمل الدار  يبقى خاضااااااا للطعن 
اإلدار  وهذا التقييد بمثابة ضابط يمنا اإلدارة من التعسف واستغهل وضعياأ خاصة 

 .(2)لقما المواطنين وسلب حرياتهم وحقوقهم المقررة دستورياً 
 

 
 

حقوق  –رسااااااالة دكتوراة  –الديمقراطية بين الفكر الفرد  والفكر اال ااااااتراكي  –أ.د/انور رسااااااهن  (1)
  1971القاهرة 

 
 1987 -الوايك اي القضاج االدار   –أ.د/سليمان الطماو   (2)
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 املطلب الثاني
 العمل اإلداري والعمل السياسيأثار التفرقة بني 

 
مما ال ااااك ايه أن التفرقة بين العمل اإلدار  والعمل السااااياسااااي لم يكن  مارد 

 تفرقة نلرية احسب بل أنها تفرقة يراد منها ترتيب  ثار من الناحية العلمية. 
ومن المسااااااااااااالم به اي اقه القانون اإلدار  أن أعمال السااااااااااااايادة تفلأ من رقابة 

خهف الحال بالنساااابة ألعمال اإلدارة التي تخضااااا لرقابة القضاااااج سااااواج القضاااااج على 
من حيت  اااااااااكلها وموضاااااااااوعها أو من حيت ساااااااااببها وغايتها التي تتوخاها اإلدارة ايما 
تصاااااااااادر من أعمال. أو من حيت سااااااااااببها الذ  يؤد  بها اللى االقتناع بتلك األعمال. 

كثير من أحكامة. وقد ساابق وأن وهذه القاعدة ساابق وأقرها مالس الدولة الفرنسااي اي ال
ن كان سببها وخلفياتها سياسية أكثر  بينا أن القضاج الفرنسي هو صاحب هذه الفكرة وا 

 .(1) منها قانونية

 

 املبحث الثالث
 تعارض أعمال السيادة مع مبدأ حق التقاضي

 

الدولية اي سااااااااانتناول اي هذا المبحت تساااااااااليط الضاااااااااوج على أهم المواثيق واالتفاقياأ 
حقوق اإلنساااااااااان والتي تكرس مبدأ حق التقاضاااااااااي وحق األاراد اي محاكمة صاااااااااحيحة 

 وعادلة.
 منه حيت نصأ ل 166 لقد كفل الدستور الكويتي حق التقاضي صراحة اي المادة

مارساااة محق التقاضاااي مكفول للناس ويبين القانون اإلاراجاأ واألوضااااع الهكمة ل -
 هذا الحق.

 

Acts of Sovereignty as a Restriction on Judicial Control  - Sabah Almomani )1(

- 2019 
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أعمال السااااااااااااايادة من رقابة القضااااااااااااااج تتعارض ما حق  وبذلك ناد أن تحصاااااااااااااين -
 .(1)التقاضي الذ  كفله الدستور

وقد قدمأ ماموعة من التوصااااااياأ اي المؤتمراأ والمواثيق الدولية لتقليص نطاق  -
خضاااااااااعها للرقابة  قرار حق التعويض عن هذه األعمال وا  نلرية أعمال الساااااااايادة وا 

 القضائية.

 اي هذا المبحت اي مطلبين.وعلى هذا األساس ا ننا سنتناول 

 نلرية أعمال السيادة اي القانون والقضاج الكويتي. - 1
 مدح توااق هذه النلرية ما القانون الدولي. - 2

 
  

 

 1980 -النلام الدستور  المصر   –أ.د/سعد عصفور  (1) 
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 املطلب األول
 نظرية أعمال السيادة يف القانون والقضاء الكويتي

 

نص الم اارع الكويتي على حصااانة أعمال الساايادة من الرقابة القضااائية وذلك 
الخاص بتنليم  ااااااااؤون القضاااااااااج ثم ااج المرسااااااااوم  1959لساااااااانة  19القانون رقم اي 

ب اااااون تنليم القضااااااج وقد ألغى المرساااااوم الساااااابق ونص اي  1990لسااااانة  23بقانون 
المادة الثانية منه على أنه ال ياوك للمحاكم أن تنلر اي أ  عمل من أعمال السااااايادة 

وتؤكد  يقا على هذا النص بقولهالوقد أوضااااااحأ المذكرة اإليضاااااااحية لهذا المرسااااااوم تعل
بون أعمال الساااااايادة خارج  1990لساااااانة  23هذه المادة من قانون تنليم القضاااااااج رقم 

والية القضااااج وذلك التصاااالها بسااايادة الدولة وهو مبدأ مساااتقر عليه اي الفقه والقضااااج 
ة ثم اليس للقضاج أن ينلر اي أ  عمل من أعمال السياد ناإلدار  منذ أمد بعيد. وم

 (1)سواًج كان المقصود منه اللغاج العمل أو تفسيره أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه.
وخهصااااة ما ساااابق هو أن الم اااارع الكويتي قد قرر منا القضاااااج من التعرض ألعمال 

وهذا ما أ ار الليه حكم  السيادة وحصنها ب كل كامل من والية القضاج واختصاصه .
لساااانة  399اي الطعن رقم  2016-10-10محكمة التمييك الكويتية الصااااادر بالسااااة 

ن كانأ اي أصاااااالها  2012 مدني حيت أوضااااااحأ ايه المحكمة بون أعمال الساااااايادة وا 
  أعمال قضائية بحسب من وها ا ن الدستور والقانون الكويتي

الموضح بالمادة الثانية من القانون رقم هما األساس الت ريعي لها وذلك على التفصيل 
الخاص بتنليم  ؤون القضاج كما ذهبأ ذاأ المحكمة اللى أنه ولئن  1990لسنة  23

حصر دقيق لها غير أن هناك  كان يتعذر وضا تعريف ااما مانا ألعمال السيادة أو
من المعاايير التي تميكهاا عن األعماال اإلدارياة األخرح وأهمهاا الصاااااااااااااافاة السااااااااااااااياادية 

امااة تمس كيااان الاادولاة  اعتباااراأوالسااااااااااااااياااساااااااااااااايااة الباااركة ايهااا وذلااك لمااا تحيطهااا من 
 

–وكذا الدكتور/ عادل الطبطبائي  1970-النلام الدسااااااااااااااتور  اي الكويأ  –أ.د/يحيى الامل  (1)
 1989 –النلام الدستور  الكويتي 
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و اااخصااايتها وهي بذلك تدصااادر من الحكومة بوصااافها سااالطة حكم وليساااأ سااالطة الدارة 
وقد تبين هذا من خهل األحكام الصااااااااااااادرة عن محكمة التمييك الكويتية وبالراوع الليها 

 المبادئ اآلتيه لتحديد أعمال السيادة.اقد تبين أنها قد استقر العمل لديها على 
 أن القضاج هو الفيصل ايما يعد من أعمال السيادة من عدمه. -1
عن الحكومة بوصاااااافها ساااااالطة حكم  أن أعمال الساااااايادة هي األعمال التي تصاااااادر -2

  وليسأ سلطة الدارة.

أن المعااايير التي تميك أعمااال الساااااااااااااايااادة عن األعمااال اإلداريااة هي معااايير 
   تتعلق بطبيعة العمل ذاته.موضوعية 

ولم يكتف الم اااااارع الكويتي اي النص السااااااابق من قانون تنليم القضاااااااج على 
خروج أعمال الساايادة من واليته بل ااج النص على ذلك أيضااا اي الفقرة الخامسااة من 

حيت ارح نصاااااااها  1981لسااااااانة  20المادة األولى بقانون الن ااااااااج الدائرة اإلدارية رقم 
قاادمهااا األاراد والهيئاااأ باا لغاااج القراراأ اإلداريااة النهااائيااة عاادا القراراأ )الطلباااأ التي ي

بعاد غير الكويتي قامة وا  ن وتراخيص الصاااادار الصااااحف يالصااااادرة اي  ااااون الانسااااية وا 
   (1)والماهأ ودور العبادة(.

والحقيقة أن تحصاااااين هذه األعمال من رقابة القضااااااج النما ي اااااكل خرواا عما 
لقضااااااج ب اااااون الضاااااوابط والمعايير التي تميك أعمال السااااايادة عن اساااااتقر عليه الفقه وا

 األعمال األخرح ومنها األعمال اإلدارية.
وقد أ ارأ محكمة التمييك اإلدارية "اللى نلرية أعمال السيادة أصبحأ حقيقة 

بدأ الم ااااااااروعية الذ  مقانونية اي كل دساااااااااتير العالم رغم ما يمثل ذلك خرواًا عليه ك
 التصرااأ القانونية واإلدارية للرقابة القضائية. يعني خضوع اميا

وعلى ذلك ا نه يمكن لنا أن نقول بون أعمال السيادة اي الكويأ النما مصدرها 
 الت ريا وترك للقضاج تحديد ماهيتها حتى يكون ما عداها خاضعًا لواليته.

 
اي الكويأ والفقه المقارن واحكام  ل دارةالساااااااااااااالطة الهئحية  –الصااااااااااااااالح  أ.د/عثمان عبدالملك (1)

  .القضاج
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 املطلب الثاني
 مدى توافق هذه النظرية مع القانون الدويل

 

لقد اهتم الدساااااااااااااتور الكويتي مثله اي ذلك مثل أغلب دسااااااااااااااتير العالم الحديثة 
من هااذا  166والمكتوبااة بااون نص على مباادأ حق التقاااضااااااااااااااي  حياات ااااجأ المااادة 

الدسااتور وقد ارح نصااها على )حق التقاضااي مكفول للاميا ويبين القانون اإلاراجاأ 
 (1)مارسة هذا الحق(.مواألوضاع الهكمة ل
حق أصااااايل مساااااتمد من الدساااااتور وال يمكن أل  ارد أو سااااالطة أن االتقاضاااااي 

يحرم األاراد من اللاوج اللى قاضاااااايهم الطبيعي سااااااواج كان ب ااااااكل كلي أو اكئي حيت 
يعد ذلك مناايا للمبادئ الدساااااتورية الراساااااخة ومعنى ذلك أن هذه الحقوق تتمتا بالرقابة 

وق النما هو خطابًا منه اللى القانونية والقضاااااااااااااااائية. كما أن القرار الدسااااااااااااااتور بهذه الحق
الم ااارع العاد  بضااارورة احترام هذه الحقوق عند سااان أ  ت اااريا يتعلق بحقوق األاراد 

 14أو ينلم  اااااااااااؤونهم وهذا ما أكدأ عليه المحكمة الدساااااااااااتورية العليا اي الطعن رقم 
حيت ااج بهذا الحكم أن النص بالمادة الثانية من قانون تنليم القضااااااج  2006لسااااانة 
 (2)منه. 166عد الخهل بحق التقاضي الذ  كفله الدستور النما ي

ختصاااصااها اي اكما تادر اإل ااارة اللى أنه لدح العمال هذه المحكمة لواليتها وممارسااة 
تقرير قيام المخالفة الدستورية التي أحاطأ بالنص الت ريعي أو نفي هذه المخالفة النما 

 .المحكمةيكون اي الطار الدستور وقانون الن اج هذه 
هذا ولم يخل القضاااااااااااج المقارن من ترساااااااااايخ هذه المبادئ حيت ذهبأ محكمة 

ماموعة مالس الدولة المصر  السنة الخامسة  357القضاج المصر  اي الطعن رقم 
 م اللى أن الدساااتور قد أارد بابا خاصاااا 1951-06-26والصاااادر بالساااة  1112ص 

 عاتقها.بحقوق األمة المصرية والوااباأ الملقاة على 

 
  2006االنحراف الت ريعي والرقابة علي دستوريته  –أ.د/ماهر ابو العنين  (1)
 .2006 ،المراا السابق –العنين  أ.د/ماهر ابو  (2)
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أما اي ارنسااا ا ن القضاااج الفرنسااي أخذ بمبدأ ساايادة القانون العاد  ال القانون 
 الدستور . 

احق التقاضي الذا من الحقوق الاوهرية واألساسية التي كفلها الدستور لمراقبة 
كل تااوك وتعساااااااااااف يكون من  اااااااااااونه المسااااااااااااس بالحقوق والحرياأ العامة الاماعية 

 والفردية.
تحصاااان للقراراأ اإلدارية ب صاااادار ت ااااريعاأ تقيد هذا الحق ا نه ي ااااكل وعليه ا ن أ  

 .(1)مخالفة للنصوص الدستورية
من الدسااااااتور الكويتي على أن نلام الحكم ايها يقوم على  50كما نصااااااأ المادة 

أساااااس اصاااال الساااالطاأ الثهت وتعاونها معا واقا ألحكام الدسااااتور وال ياوك أل  ساااالطة 
 ختصاصها المنصوص عليه اي الدستور.النكول عن كل أو بعض ا

وتطبيقا لهذا النص ا نه يتعين اسااااااتقهل كل ساااااالطة اي مبا اااااارة الوليفة التي 
أسندأ الليها بمقتضى الدستور وال يحق لها أن تتناكل عنها أو تتااوك حدودها وتتعدح 

 على وليفة سلطة أخرح الال بنص دستور  صحيح.
نين ومناق تها غير اريعية هي سن القو على ذلك ا ن وليفة السلطة الت  وبناجً 

أن والية تطبيقها هو من اختصاااص الساالطة القضااائية أما تنفيذها اهو من اختصاااص 
 السلطة التنفيذية.

سااااااابق ذكره ا ن نلرية أعمال السااااااايادة اي القوانين الكويتية قد  وترتيبا على ما
 الدستور .تعرضأ اللى النقض ال ديد من قبل اقهاج القانون 

حيت رأح الدكتور عثمان الصااالح أن نلرية أعمال الساايادة التي القأ أساااسااا 
لسااااانة  23والمعدل بالقانون رقم  1959لسااااانة  19لها بنص قانون تنليم القضااااااج رقم 

 
 

(1)
  .ق 5لسنة  55قضية رقم  –حكم المحكمة الدستورية العليا  
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النما هي تتعارض اي الوقأ الحالي ما الدستور الكويتي نصًا وروحًا. ومن ثم  1990
  .(1)ياب االلتفاأ عنها

النلام الدسااااتور  اي الكويأ  -يرح الدكتور عادل الطبطبائي اي مؤلفه بينما 
بونه يتعين حرمان األاراد من حق التقاضي الذا كان األمر يتعلق بعمل  -دراسة مقارنة 

 من أعمال السيادة ويكتفى اقط بتعويضهم ابرًا للضرر الذ  لحق بهم.
ق الطعن على اي حين أن البعض اآلخر قاااد رأح أن حرماااان األاراد من ح

الخاص  1981 لساانة 20القراراأ التي ورد النص عليها اي المادة األولى من القانون 
ب ن اااااج الدائرة اإلدارية النما يمثل مساااالك خاطخ وايه مخالفة للدسااااتور وال بد من العادة 

 صياغته وتعديله على نحو يايك الطعن القضائي على هذه القراراأ .
راج اقهية ب اااااااون نلرية أعمال السااااااايادة ا ننا الذن مما سااااااابق ذكر من أحكام و 

 ناد أنها استقرأ على عدم دستورية هذه النصوص المانعة من حق التقاضي.
أما على الصاااااااعيد الدولي القد رساااااااخأ المعاهداأ والمؤتمراأ الدولية العديد من 

 حقوق األاراد وحرياتهم. الحترامالمبادئ األساسية 

اعتمدأ الامعية العامة لألمم المتحدة اإلعهن العالمي لحقوق  1948افي عام  -1
حق  )أل   ااااااخص اإلنسااااااان وقد نصااااااأ المادة الثامنة من هذا اإلعهن على النهل

اللاوج اللى المحاكم الوطنية المختصاااااااااااااااة إلنصاااااااااااااااااه من أية أعمال تنتهك حقوقه 
 (2)األساسية(.

الامعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاااج على  اعتمدأ 1965-12-21اي  -2
حيت أ اااااااااارأ  1968التمييك العنصااااااااار  والتي انضااااااااامأ الليها دولة الكويأ عام 

على حق كل النسااااان دون تمييك بسااااب العرق أو  االتفاقيةالمادة الخامسااااة من هذه 

 
 ،التنليم الدستور  للرقابة القضائية على أعمال اإلدارة اي الكويأ –دكتور عثمان الصالح  (1)

 .18ص
 2000 –القضاج الدستور  اي مصر  –أ.د/يحيى الامل  (2)
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مام اللون أو األصاااال القومي اي المساااااواة أمام القانون ال ساااايما اي حق المعاملة أ
حقاق الحق بين الرعية.  المحاكم واميا الهيئاأ األخرح التي تتولى الرساج العدل وا 

على حق األاراد اي الراوع اللى  االتفاقيةكما نصااااااااااأ المادة السااااااااااادسااااااااااة من هذه 
 المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسساأ الدولية لحماية حقوقه وراا الللم عنه.

ان المعتمد من قبل الامعية العامة لألمم أيضاااااااا أكد المعهد الدولي لحقوق اإلنسااااااا -3
م والذ  انضااااااااااامأ الليه الكويأ و أصااااااااااابح قانون من قوانينها  1966المتحدة عام 

منه  14حيت نصأ الفقرة األولى من المادة  1966لسنة  12بمواب القانون رقم 
الناس اميعا أمام القضااااااج ساااااواج ومن حق كل ارد لدح الفصااااال اي أ  )على أن 

 (1)أو اكائية المطالبة بالتعويض.تهمة انائية 
 
واي الماال اإلقليمي القد تتضمن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والذ  انضمأ  -4

بون اميا األ ااااااااااااااخاص  2013لساااااااااااااانة  84الليه الكويأ بمقتضااااااااااااااى القانون رقن 
 متساوون أمام القانون.

قاضي مما سبق  رحه ناد أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان قد رسخ مبدأ الت
اي العااادياااد من المؤتمراأ والمواثيق الااادولياااة واإلقليمياااة وأكاااد على أهمياااة تمتا األاراد 
بالقضاااااج العادل والمساااااواة أمام القانون و اااادد على تعهد الدول األطراف بضاااامان هذه 

 الحقوق المكفولة اي المعاهداأ. 
من دسااااااتور دولة الكويأ اقد أصاااااابحأ المعاهداأ  70واسااااااتنادا لنص المادة 

 من قوانينها الواابة التطبيق. الدولية التي انضمأ ووقعأ عليها قانوناً 

  

 
 

 2011 -لغاج إلقضاج ا –رااأ اودة  أ.د/ (1)
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 اخلامتة
تعد نلرية أعمال الساااااااااااايادة مارد نلرية اسااااااااااااتثنائية وأحوال خاصااااااااااااة تغل يد 

 اكرة أو حيلة قررها مالس الدولة الفرنساااااي اي اإلدار  عن النلر ايها. وهى القضااااااج
الراهنة  أحوال خاصة ومن كمن بعيد وتلقتها الكثير من الدول واستخدمتها اي اللروف

 بما يتما ى ومصالح حكامها ومسؤوليها  ونها  ون نلرية الضرورة.
ورغم أن الكثير من اقهاااج القااانون اإلدار  والاادسااااااااااااااتور  يرون أن مبرر منا 

ن الرقابة القضاااااااائية ليس أقوح من حق الفرد وأن كه من الحقين مساااااااتمد من ع الوالية
وال يمكن التذرع بمفهوم أعمال السااااايادة من أال اساااااتبعاد وتطبيق حكم القانون  القانون
بعاااد تاادخاال القضاااااااااااااااااج ألنااه اي دولااة القااانون ال أحااد اوق القااانون حكااامااًا كااانوا أو  وا 

 محكومين.
لضاااااارورة واألعمال الساااااايادية يؤد  اللى تعطيل وال  ااااااك أن التوسااااااا اي اكرة ا

لى غل يد القضااااااااااااج عن رقابة كثير من تصااااااااااارااأ اإلدارة تحأ ذريعة حكم  القانون وا 
 األعمال الساااايادية وهو ما يتنااى ما ضااااماناأ الحقوق والحرياأ األساااااسااااية وما مبدأ

الدولة  سيادة القانون وهى المبادئ المقررة بمواب نصوص الدستور ومكررة اي قوانين
 ما أن اإلدارة اي اميا الحاااالأ تملااك هااام ااااااااااااااااا من الحرياااأ لمهئمااة تصاااااااااااااارااااتهااا

أ   ولموااهة اللروف. الال انه يتعين عليها اي هذه الحالة أن تستند اللى حكم القانون.
ال خرانا من باب ممارسااااااة  ياب أن تكون هناك صاااااالة بين التصاااااارف وبين القانون وا 

 اد . السلطة اللى دائرة االعتداج الم

 امبادئ ال رعية والمساواة ياب أن ت مل اميا تصرااأ اإلدارة وال ينبغي أن
 تبقى نلرية أعمال السيادة الال اي الطار ضيق ادا.

لذلك نتمنى من الم ااااااااارع العاد  التصاااااااااد  لكل محاولة للنيل من ذلك الحق، 
ما أن منه أن يبادر اللى تعديل تلك الت اااااااااااريعاأ التي تنال من ذلك الحق، ك نطلب بل
نما نواهها أيضااا للقضاااج لكي يقوم هذه  المنا اادة ال تقتصاار على الساالطة الت ااريعية وا 

 ذلك بدور مهم ب اااااون حماية حق التقاضاااااي وأن ينتصااااار ألحكام الدساااااتور، التي كفلأ
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األاراد  بين الحق صراحة على حساب كل ما من  ونه المساس بحق التقاضي ويحول
انتهى اي  والذ  بالنسبة لموقف مالس الدولة الفرنسي،وبين ذلك الحق كما هو الحال 

 .العديد من أحكامه اللى الحد من نطاق تطبيق نلرية أعمال السيادة
وكذلك اللى عدم االعتداد بالنصااااوص الت ااااريعية المانعة من رقابة القضاااااج اي 

 .القراراأ اإلدارية بعض
دوره المناط به والمرسااااوم كما أن اعتباراأ العدالة تساااااتلكم أن يمارس القضااااااج 

 واقًا للدسااااااااااتور، وال يتوتي ذلك اي لل واود بعض الت ااااااااااريعاأ التي تصااااااااااادر أو له
 تنتقص من مبدأ حق التقاضااااااااااااااي، وكما هو معلوم ا ن اكرة التحصااااااااااااااين تتعارض ما

 ذلك نصاااوص الدساااتور ألنها ت اااكل خرواًا واعتداج على مبدأ سااامو الدساااتور ويتضاااح
 يليل من خهل ما

 حق التقاضااااااى صااااااراحة عندما نص على ذلك الحق اي يكفل الدسااااااتور الكويت -أولا:
حق التقاااضااااااااااااااي مكفول للناااس، ويبين »( منااه، التي ااااج ايهااا أنل 166المااادة )
وبذلك ناد أن اكرة « اإلاراجاأ واألوضاااااااااع الهكمة لممارسااااااااة هذا الحق  القانون

ذ كان التحصاااين هذا األخير قد  تتعارض ما حق التقاضاااي الذ  كفله الدساااتور. وا 
العاد  أمر تنليم ممارساااة الحقوق ومنها حق التقاضاااي، ا ن ذلك ال  عهد للم ااارع
 .الحق اي مصادرة ذلك الحق أو االنتقاص منه يعني العطاجه

 الن اكرة التحصاااااااين تتنااي ما مبدأ العدالة، التي ين ااااااادها الم ااااااارع الدساااااااتور  -ثانياا:
 الن» ويساااعى اللى تحقيقها، الذ نص على ذلك المبدأ اي المادة الساااابعة منه بالقول 

 العدل والحرية والمسااااااااااااااااواة دعاماأ الماتما والتعاون والتراحم صاااااااااااااالة وثقى بين
 على الحرية، الذ النه بغياب العدالة ال وال غرابة أن الم رع قدم العدالة« المواطنين.

 يمكن الحديت عن الحرية، وبما أن الم ااااااارع الدساااااااتور  خص السااااااالطة القضاااااااائية
 بالفصااااااااال اي المناكعاأ القضاااااااااائية لتحقيق العدالة، ا ن تحصاااااااااين بعض القراراأ

خرااها من رقابة القضااااج يؤديان اللى النكار العدالة وعدم تحقها األمر الذ   يؤكد وا 
 .دستورية اكرة التحصينلنا عدم 
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خهاًل بمبدأ المساواة، ذلك المبدأ الذ  -ثالثاا: كفلته  الن اكرة التحصين ت كل خرواًا وا 
اي  المبدأ تلك الدساتير الدستور الكويتي الذ  نص على ذلك اميا الدساتير ومن

 وهم الناس سااااواسااااية اى الكرامة اإلنسااااانية»( منه حيت ااج ايها الن ل 29المادة )
 بسبب وون لدح القانون اي الحقوق والوااباأ العامة، ال تمييك بينهم اي ذلكمتسا

 بعض وبما أن اكرة التحصين تعني حرمان«. الانس أو األصل أو اللغة أو الدين
 األاراد من حق كفله الدساااااااااااتور أال وهو حق التقاضاااااااااااي، ا ن ذلك يعد الهدارًا لمبدأ

 حصاااال بعض األاراد على أحد الحقوقالمساااااواة بين األاراد، ويتحقق ذلك عندما يت
 .بينما يحرم منها البعض اآلخر وال يستطيا اللاوج اللى القضاج لنيل ذلك الحق

 الذ  الن اكرة التحصااااااين تتعارض ما مبدأ الفصاااااال بين الساااااالطاأ ذلك المبدأ -رابعا:
 ذلك ابتدع من أال الحد من االساااتبداد بالسااالطة، وقد نص الدساااتور الكويتي على

 يقوم نلام الحكم على أساااااااس اصاااااال»( منه التي ااج ايهال 50المبدأ اي المادة )
 الساالطاأ ما تعاونها واقا ألحكام الدسااتور، وال ياوك أل  ساالطة منها النكول عن

 االسلطة الت ريعية«. كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه اي هذا الدستور
 راأ اإلدارية، ا ن ذلك بهعندما تساااااااان قانونا يمنا القضاااااااااج من نلر بعض القرا

  ك ي كل اعتداج على اختصاصاأ السلطة القضائية، الذ الن حرمان األاراد أدني

 ممارساااة وسااايلة المطالبة القضاااائية لنيل أحد حقوقهم هو تقييد لوليفة السااالطة من

 .اي مكاولة اختصاصاتها القضائية
اللغاج  يحق لهذا األخيرالن السلطة القضائية ليسأ منحة من الم رع، وعليه ال  -خامسا

 تلك السلطة كليًا أو اكئيًا، كما أن اختصاص السلطة الت ريعية لتنليم السلطة
 ياب أن القضائية الغرض منه هو تمكين األاراد من ممارسة حرياتهم، وبالتالي
 ااج ونص يكون هداه هو التنليم وليس اإللغاج كما أن الم رع الدستور  عندما

عطائه والية اإللغاج ا نه ( على169اي المادة ) عطاه أ الن اج القضاج اإلدار  وا 
 اي ينلم القانون الفصل» الوالية كاملة غير منقوصة عندما نص على أنل  هذه

 وكيفية الخصوماأ اإلدارية بواسطة غراة أو محكمة خاصة يبين القانون نلامها
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القراراأ  اللى بالنسبةممارستها للقضاج اإلدار   املة والية اإللغاج و والية التعويض 
بواود  المتمثلة ، وترتيبا على ذلك، ا ن اكرة التحصين«اإلدارية المخالفة للقانون

الدستور  ت ريعاأ مانعة من حق التقاضي تعد مخالفة لنص المادة السابقة من
 .الكويتي

من الم ااااااارع الكويتي وندعوه اللى اللغاج نلرية أعمال السااااااايادة  ننا نامل لذلك ا
ب ااااااون  1990لساااااانة  23المادة الثانية من المرسااااااوم بالقانون رقم  نص عليها اي التي
القضاااااااااااج الذ  يمنا المحاكم من نلر تلك األعمال، الذ الن ذلك النص يتعارض  تنليم
 المانعة من حق التقاضينصوص الدستور الكويتي باإلضااة اللى اللغاج الت ريعاأ  ما

 .تلك الت ريعاأ كما ذكرنا من قبل تتعارض أيضا ما نصوص الدستور حيت الن
وبناج على كل ذلك نرح أنه أصااااااابح من الضااااااارور  أن تقوم السااااااالطة القضاااااااائية 

 دائرة توحيد المبادئ بمحكمة ب ن ااجحد للتناقضااأ التي تصادر اي احكامها وذلك  بوضاا
نلرية  االخيرة أن هناك غلوًا غير منقطا النلير اي تطبيق اآلونةالتمييك حيت تباين اي 

هذه النلرية  اعمال السااايادة وذلك بوضاااا حد وضاااابط لها حتى نضااايق من اكرة تحصاااين
 وغل يد القضاج عن التصد  لها .

 واي النهاية نقول أن من يختص بتقرير وتكييف هذه األعمال بونها من أعمال
 يادة النما هو القضااااج وليس اإلدارة. اترك أمر تحديد هذه المساااائل اللى هذه األخيرةالسااا

 سااااايخلق ال محالة حاالأ من االساااااتبداد والتعساااااف وسااااايؤد  دون  اااااك اللى الفوضاااااى
 واالضطراب.
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