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انتفاء أعمال السيادة
تعليق على حكم محكمة التمييز يف الطعن

 رقم 714 لسنة 2013 مدني/2 - 2013/03/23

د. خالد فايز احلويلة العجمي 

اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم القانون العام

كلية القانون الكويتية العاملية

ملخص البحث:
بتاريخ 2015/03/23 اأ�سدرت حمكم التمييز الكويتية – الدائرة املدنية الثانية 

– حكمها يف الطعن بالتمييز رقم 714 ل�سنة 2013 مدين 2 والذي يق�سي باإلغاء احلكم 
للمطعون  يوؤدي  اأن  ب�سفته(  الوزراء  جمل�س  )رئي�س  الطاعن  األزم  الذي   – امل�ستاأنف 

املادي والأدبي  ال�رشرين  اآلف وواحد دينار تعوي�سًا موؤقتًا عن  �سده مبلغ خم�سة 

– والق�ساء جمددًا بعدم الخت�سا�س الولئي بنظر الدعوى تاأ�سي�سًا على اأن املر�سوم 
الأمريي رقم 443 ل�سنة 2011 بحل جمل�س الأمة واملر�سوم الأمريي رقم 447 ل�سنة 

اأعمال ال�سيادة مما  جمل�س الأمة يعدان من  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  بدعوة   2011
اأن  اإىل  املحكمة  ب�ساأنهما، وذهبت  تثور  اأي مطالبات  النظر يف  املحاكم  يحظر معه على 

احلكم امل�ستاأنف قد خالف هذا النظر – نظرية اأعمال ال�سيادة – وق�سى برف�س الدفع 

مما  القانون  خالف  قد  يكون  فاإنه  وبذلك  الدعوى،  بنظر  الولئي  الخت�سا�س  بعدم 

يتعني اإلغاوؤه والق�ساء جمددًا بعدم الخت�سا�س الولئي بنظر الدعوى.

حمكمة  ذاتها  هي  تطبيقه  يف  واأخطاأ  القانون  خالف  من  فاإن  نظرنا  وجهة  ومن 

ال�سادر بتاريخ  الد�ستورية  التمييز وذلك عندما جاء حكمها خمالفًا حلكم املحكمة 

2012 والذي ق�سى بعدم م�رشوعية املر�سوم  30 ل�سنة  6 و  رقم   2012/6/20
الأمريي رقم 443 بحل جمل�س الأمة واملر�سوم الأمريي رقم 447 بدعوة الناخبني 

لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة، وانتهت يف ق�سائها اإىل بطالن املر�سومني وبطالن كل 

ما ترتب على ذلك من اآثار واأخ�سها اأن ي�ستعيد املجل�س املنحل بقوة الد�ستور �سلطته 
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الد�ستورية، وكاأن احلل مل يكن، وكما هو معلوم فاإن اأحكام املحكمة الد�ستورية وفقًا 

للمادة الأوىل من قانون اإن�سائها رقم 14 ل�سنة 1973 واجبة النفاذ يف مواجهة الكافة 

رقم  التمييز  حمكمة  حكم  على  التعليق  يف  نتناوله  �سوف  ما  وهو  املحاكم،  ول�سائر 

مدين 2.  2015 ل�سنة   714

املقدمة:
1990 ب�ساأن  القانون رقم )23( ل�سنة  الثانية من  املادة  الكويتي يف  تبنى امل�رشع 

اأعمال ال�سيادة حيث ميتنع على الق�ساء ب�سط رقابته على تلك  تنظيم الق�ساء نظرية 

ال�سيادة وما ل  اأعمال  اأن امل�رشع ترك للق�ساء مهمة حتديد ما يعترب من  اإل  الأعمال، 

اإذا ما اأ�سفى الق�ساء على اأحد الأعمال ال�سادرة  يعترب منها، الأمر الذي يرتتب عليه 

عن ال�سلطة التنفيذية و�سف اأعمال ال�سيادة فاإن ذلك العمل �سيخرج عن ولية املحاكم، 

لذلك كثريًا ما �سدرت اأحكام بعدم اخت�سا�س الق�ساء ولئيًا ببع�س الدعاوى لعتبارات 

تتعلق بنظرية اأعمال ال�سيادة، ومن هذه الأحكام حكم حمكمة التمييز رقم 714 ل�سنة 

2 حمل هذه الدرا�سة )التعليق( والذي ق�سى بحرمان اأحد اأع�ساء جمل�س  2013 مدين 
ب�سبب  به  حلق  الذي  ال�رشر  نتيجة  والأدبي  املادي  التعوي�س  من  الأول  املبطل  الأمة 

عليه  ترتب  وما  الأمة،  جمل�س  بحل   2011 ل�سنة   433 رقم  الأمريي  املر�سوم  بطالن 

الأمة  اأع�ساء جمل�س  الناخبني لنتخاب  – من بطالن مر�سوم دعوة  اآثار قانونية  من 

وبطالن عملية النتخاب التي اأجريت بتاريخ 2012/2/2- وذلك على اعتبار اأنها من 

اأعمال ال�سيادة وبالتايل ميتنع على الق�ساء نظرها، وهو الأمر الذي دفعنا بعد التوكل 

على اهلل للتعليق على هذا احلكم ملا ي�سكله من خمالفة للقانون واخلطاأ يف تطبيقه، وذلك 

على  بالتعليق  نو�سحه  �سوف  ما  وهو  الدعوى  هذه  يف  ال�سيادة  اأعمال  نظرية  لنتفاء 

ذلك احلكم.

 كما اأن هذا احلكم يثري اإ�سكالية مهمة األ وهي يف حال �سدور حكم متييز خمالف 

وجهة  من  التعليق  حمل  للحكم  بالن�سبة  حتقق  ما  وهو  الد�ستورية  املحكمة  لق�ساء 

الأحكام  اإن  حيث  للقانون،  خمالفته  رغم  عليه  الطعن  ميكن  ل  احلكم  هذا  فاإن  نظرنا، 

التي ت�سدر عن ق�ساء التمييز ل تقبل الطعن عليها باأي طريقة من طرق الطعن العادية 
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الكويتي، وهو ما �سوف  املرافعات  قانون  156 من  للمادة  العادية، وذلك وفقًا  وغري 

نتناوله يف التعليق على احلكم حمل الدرا�سة.

خطة ومنهج البحث:

�سوف نتناول هذا احلكم بالنقد والتحليل وذلك يف عدة مباحث، حيث �سنعر�س يف 

2013 مدين/2(، ثم �سنعر�س  التمييز رقم )714 ل�سنة  املبحث الأول حلكم حمكمة 

اأعمال ال�سيادة وموقف الفقه والق�ساء الكويتي منها،  يف املبحث الثاين ملفهوم نظرية 

من خالل ثالثة مطالب، حيث �سنعر�س ملفهوم نظرية اأعمال ال�سيادة يف املطلب الأول، 

ثم ملوقف الفقه من تلك النظرية يف املطلب الثاين، ثم �سنتناول موقف الق�ساء الكويتي 

)ق�ساء التمييز وق�ساء املحكمة الد�ستورية( يف املطلب الثالث، على اأن نقوم يف املبحث 

التي  العوار  اأوجه  وبيان  الدرا�سة  حمل  التمييز  حمكمة  حكم  على  بالتعليق  الثالث 

اأعمال  نظرية  اإن  حيث  تطبيقه،  يف  واخلطاأ  القانون  لأحكام  وخمالفته  احلكم  اأ�سابت 

الدعوى،  هذه  يف  منتفية  اأ�سبحت  حكمها  التمييز  حمكمة  عليها  اأ�س�ست  التي  ال�سيادة 

وهو ما �سوف نعر�سه ونو�سحه من خالل التعليق على احلكم.
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املبحث الأول

حكم حمكمة التمييز- الدائرة املدنية الثانية

رقم 714-2013 مدين/2

بعد الطالع على الأوراق و�سماع املرافعة وبعد املداولة،

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية

 – الأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يتبني  ما  على   – الوقائع  اإن  وحيث 

ل�سنة   2789( رقم  الدعوى  ب�سفته  الطاعن  على  اأقام  �سده  املطعون  اأن  يف  تتح�سل 

حكومة، بطلب احلكم باإلزامه باأن يوؤدي له مبلغ )5001(  كلي  مدين  جتاري   )2012
دينار تعوي�سًا موؤقتًا، وقال بيانًا لذلك اإن املر�سوم الأمريي رقم )443 ل�سنة 2011( 

الذي كان ع�سوًا فيه، قد �سابت  الأمة،  3011/12/6 بحل جمل�س  بتاريخ  ال�سادر 

اإجراءات ا�ست�سداره من الطاعن ب�سفته عيوب �سكلية اأدت اإىل �سدور حكم املحكمة 

الد�ستورية يف الطعنني رقمي )6، 30 ل�سنة 2012( ببطالنه وبطالن الدعوة لنتخابات 

بع�سويته  فوزه  من  بالرغم   )2012 )�سنة  عليه  ترتيبًا  اأجريت  التي  الأمة  جمل�س 

برف�س  املحكمة  ق�ست  الدعوى،  اأقام  فقد  واأدبية  مادية  باأ�رشار  اأ�سابه  مما  اأي�سًا، 

 )2012 ل�سنة   4012( رقم  بال�ستئناف  احلكم  �سده  املطعون  ا�ستاأنف  الدعوى. 

املطعون  واأجابت  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املحكمة  ق�ست   2013/4/28 وبتاريخ 

�سده اإىل طلباته، طعن الطاعن ب�سفته يف هذا احلكم بطريق التمييز، واأودع املطعون 

�سده مذكرة طلب فيها رف�س الطعن، واأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها متييز احلكم 

جل�سة  حددت  امل�سورة  غرفة  يف  املحكمة  هذه  على  الطعن  عر�س  واإذ  فيه،  املطعون 

لنظره وفيها التزمت النيابة راأيها.

القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  ب�سفته  الطاعن  ينعاه  مما  اإن  وحيث 

واخلطاأ يف تطبيقه ويف تاأويله، ويف بيان  ذلك بقول اإن املر�سوم الأمريي ال�سادر بحل 
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اأعمال  من  يعد  الد�ستور  يف  الواردة  البالد  اأمري  �سمو  ل�سلطات  اإعماًل  الأمة  جمل�س 

ال�سيادة التي يحظر على املحاكم التعقيب عليها �سواء بطلب اإلغائها اأم التعوي�س عنها، 

وكان طلب املطعون �سده التعوي�س عما حلقه من اأ�رشار جراء �سدور هذا املر�سوم 

وما يرتتب عليه من مر�سوم دعوة الناخبني اإىل انتخابات اأع�ساء جمل�س الأمة اجلديد 

اإ�ستنادًا اإىل خطاأ الطاعن ب�سفته يف اإجراءات ا�ست�سدار مر�سوم حل  املجل�س با�ستدعائه 

لوزراء زالت �سفتهم وذلك باملخالفة لأحكام الد�ستور ينطوي على طعن على املر�سوم 

مما يحظر على املحاكم نظره خلروجه عن وليتها، واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 

النظر فاإنه يكون معيبًا مبا ي�ستوجب متييزه.

وحيث اإن هذا النعي �سديد، ذلك اأن الن�س يف املادة الثانية من قانون تنظيم الق�ساء 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )23 ل�سنة 1990( على اأنه »لي�س للمحاكم اأن تنظر يف 

اأعمال ال�سيادة« مفاده اأنه متى كان العمل من اأعمال ال�سيادة فاإن احلظر على املحاكم 

ب�ساأنه  يثور  ما  واإمنا ي�سمل احلظر كل  اإلغائه  بالن�سبة لطلب  اأن تنظره ل يكون فقط 

اإىل تلك  ال�سيادة تن�رشف  اأعمال  – اأن  من مطالبات. واملقرر - يف ق�ساء هذه املحكمة 

الأعمال التي ت�سدر من احلكومة وتت�سل بال�سيا�سة العليا اأو بالإجراءات التي تتخذها 

باعتبارها �سلطة – حكم – ولي�س �سلطة اإدارة – يف حدود وظيفتها ال�سيا�سية ومبا لها 

من �سلطة عليا للمحافظة على �سيادة الدولة وكيانها يف الداخل واخلارج فتخرج بذلك 

التي  ال�سيادة  لأعمال  حتديدًا  اأو  تعريفًا  يورد  مل  امل�رشع  كان  وملا  املحاكم،  رقابة  عن 

فاإنه يكون  املحاكم من نظرها،  اإليه على منع  امل�سار  القانون  الثانية من  املادة  ن�س يف 

قد ترك اأمر حتديدها للق�ساء اكتفاًء باإعالن مبداأ وجودها، ومن ثم تكون املحاكم هي 

من  يعد  كان  اإذا  وما  احلكومة  من  ال�سادر  للعمل  القانوين  الو�سف  بتقرير  املخت�سة 

لرقابة  الأمر  لهذا  املو�سوع  تكييف حمكمة  يعد كذلك، ويخ�سع  اأو ل  ال�سيادة  اأعمال 

اأو  ال�سيادة  لأعمال  مانع  جامع  حتديد  و�سع  يتعذر  كان  واإن  واأنه  التمييز،  حمكمة 

تلك  اأهمها  العادية  الإدارية  الأعمال  عن  متيزها  عنا�رش  هناك  اأن  اإل  لها  دقيق  ح�رش 

ال�سبغة ال�سيا�سية البارزة فيها دون تعقيب من الق�ساء اأو ب�سط رقابته عليها، ملا كان 

واملر�سوم  الأمة  جمل�س  بحل   )2011 ل�سنة   344( رقم  الأمريي  املر�سوم  وكان  ذلك 

قد  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  بدعوة   )2011 ل�سنة   447( رقم  الأمريي 



انتفاء أعمال السيادة- تعليق على حكم محكمة التمييز

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 3342016 335مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 2016

�سدرا من ال�سلطة التنفيذية بو�سفها �سلطة حكم ولي�س بو�سفها جهازًا اإداريًا باعتبار 

الأمري �سلطاته بوا�سطة  الوزراء ويتوىل  التنفيذية يتولها الأمري وجمل�س  ال�سلطة  اأن 

وزرائه وذلك عماًل باملادتني )52 و55 من الد�ستور(، كانت ال�سبغة ال�سيا�سية بارزة 

يف هذين املر�سومني باأن ج�سدا العالقة ال�سيا�سية بني ال�سلطتني التنفيذية وال�سرتيعية، 

وقد ا�ستخدم �سمو اأمري البالد �سالحيته ك�سلطة حكم متوخيًا امل�سلحة العليا للبالد 

اأعمال ال�سيادة مما  واملحافظة على كيان الدولة  وا�ستقرارها، فاإن ذلك يعد عماًل من 

يحظر على املحاكم النظر يف اأي مطالبات تثور ب�ساأنه، ملا كان ذلك

�شده  للمطعون  وق�شى  النظر  هذا  خالف  قد  فيه  املطعون  احلكم  »وكان   

بالتعوي�س املطالب به ا�شتناداً اإىل ثبوت اخلطاأ يف حق الطاعن ب�شفته فيما اتخذه 

من اإجراءات ا�شت�شدار املر�شوم الأمريي بحل جمل�س الأمة على الرغم من اأن هذا 

مطالبة  اأي  يف  النظر  املحاكم  على  يحظر  ال�شيادة  اأعمال  من  عماًل  يُعد  املر�شوم 

اأوجه  باقي  بحث  اإىل  حاجة  دون  متييزه  يوجب  مبا  معيبًا  يكون  فاإنه  ب�شاأنه، 

الطعن«

وحيث اإنه عن مو�سوع ال�ستئناف فاإنه �سالح للف�سل فيه، وملا تقدم من اأ�سباب، 

الدفع بعدم الخت�سا�س  النظر وق�سى برف�س  امل�ستاأنف قد خالف هذا  وكان احلكم 

اإلغاوؤه والق�ساء جمددًا  القانون مبا يتعني  الولئي بنظرالدعوى فاإنه يكون قد خالف 

بعدم الخت�سا�س الولئي بنظر الدعوى.

فلهذه الأ�شباب

حكمت املحكمة:

املطعون  واألزمت  فيه  املطعون  احلكم  بتمييز  املو�سوع  ويف  �سكاًل  الطعن  بقبول  اأوًل: 

�سده امل�رشوفات ومبلغ ع�رشين دينارًا مقابل اأتعاب املحاماة.

بعدم  جمددًا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  ال�ستئناف  مو�سوع  ويف  ثانيًا: 

درجتي  عن  امل�رشوفات  امل�ستاأنف   واألزمت  الدعوى  بنظر  الولئي  الخت�سا�س 

التقا�سي ومبلغ ع�رشين دينارًا مقابل اأتعاب املحاماة.
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املبحث الثاين

مفهوم نظرية اأعمال ال�شيادة

وموقف الفقه والق�شاء الكويتي منها

الفقه  ملوقفي  ثم  ال�سيادة،  اأعمال  نظرية  ملفهوم  اأول  مطلب  يف  نعر�س  �سوف 

والق�ساء الكويتني من ذلك، وذلك على ال�سكل التايل: 

املطلب الأول

مفهوم نظرية اأعمال ال�شيادة

الدولة  جمل�س  وابتداع  �سنع  من  ق�سائية  نظرية  ال�سيادة  اأعمال  نظرية  تعد 

الفرن�سي، حيث  اتخذها كنوع من ال�سيا�سة الق�سائية لإخراج بع�س اأعمال احلكومة 

 .
)1(

من رقابة الق�ساء وعدم خ�سوعها لتلك الرقابة

تخ�سع  ل  التنفيذية  ال�سلطة  اأعمال  من  »طائفة  اأنها:  ال�سيادة  باأعمال  ويق�سد 

اأو  التف�سري  اأو  ال�رشعية  فح�س  اأو  الإلغاء  رقابة  ذلك  يف  ي�ستوي  الق�ساء،  لرقابة 

التعوي�س )على خالف يف رقابة التعوي�س( ومن ثم فاإنها تعترب ا�ستثناء حقيقيًا من 

.
)2(

مبداأ امل�رشوعية«

منه  الثانية  املادة  يف   1990 ل�سنة   )23( رقم  الق�ساء  تنظيم  قانون  ن�س  وقد  هذا 

الإي�ساحية  املذكرة  يف  جاء  وقد  ال�سيادة،  اأعمال  يف  تنظر  اأن  للمحاكم  »لي�س  اأنه:  على 

للمر�سوم تعليقًا على هذه املادة: )توؤكد املادة الثانية خروج اأعمال ال�سيادة من ولية 

الق�ساء عمومًا لت�سالها ب�سيادة الدولة، وهو مبداأ م�ستقر يف الفقه والق�ساء منذ اأمد 

اإلغاء   ال�سيادة �سواء ق�سد به  اأعمال  اأن ينظر طلبًا مي�س  بعيد، ومن ثم فلي�س للق�ساء 

مل  العادي  امل�رشع  اأن  ويت�سح  عنه(،  التعوي�س  اأو  تنفيذه  وقف  اأو  تف�سريه  اأو  العمل 

)1( د.اأنور اأحمد ر�سالن – و�سيط الق�ساء الإداري – دار النه�سة العربية – 1999 – �س153

القاهرة   – العربية  النه�سة  دار   – الإداري  الق�ساء  يف  الوجيز   – )2( د. حممد حممد بدران  ود. عبداحلفيظ ال�سيمي 

2005-�س129.



انتفاء أعمال السيادة- تعليق على حكم محكمة التمييز

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 3362016 337مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 2016

يورد تعريفًا اأو حتديدًا يبني فيه املق�سود باأعمال ال�سيادة التي ن�س عليها، وبذلك فاإنه 

قد يكون ترك مهمة اأمر حتديدها للق�ساء واإ�سفاء الو�سف القانوين للعمل ال�سادر من 

ال�سلطة التنفيذية اإذا ما كان يعد من اأعمال ال�سيادة اأم ل، وتطبيقًا لذلك ذهبت حمكمة 

 – املحكمة  – وعلى ما جرى به ق�ساء هذه  امل�رشع مل يحدد  »اإذا كان  اأنه:  اإىل  التمييز 

قانون  من  الثانية  املادة  مبوجب  نظرها  من  املحاكم  منع  التي  ال�سيادة  اأعمال  ماهية 

تنظيم الق�ساء رقم )23( ل�سنة 1990، فاإن امل�رشع بذلك قد يكون ترك اأمر حتديد هذه 

اإذا  لبيان ما  ال�سادر من احلكومة و�سوًل  العمل  الذي يتوىل تكييف  للق�ساء  الأعمال 

.»
)1(

كان يعترب من اأعمال ال�سيادة التي ل يخت�س بنظرها والعك�س بالعك�س

وبناء على ما �سبق يت�سح اأن امل�رشع الكويتي اكتفى بالن�س �رشاحة على اأعمال 

ليقوم  للق�ساء  املهمة  تلك  تاركًا  الأعمال،  تلك  طبيعة  ماهية  يحدد  اأن  دون  ال�سيادة 

على  يرتتب  اإنه  حيث  عدمه،  من  ال�سيادة  اأعمال  من  يعد  ما  حتديد  ب�ساأن  الدور  بذلك 

حتديد اأحد الأعمال ال�سادرة من قبل ال�سلطة التنفيذية باأنه عمل �سيادي )يرتتب عليه( 

حت�سني ذلك العمل من رقابة الق�ساء، مما يعني اأن نظرية اأعمال ال�سيادة متثل اعتداء 

وخروجًا على مبداأ امل�رشوعية؛ مما دعى البع�س اإىل القول باأنها متثل »نقطة �سوداء يف 

جبني امل�رشوعية؛ لأن الإدارة تتحرر كلية من قواعد امل�رشوعية، وتختفي كل �سمانة 

.
)2(

للحريات الفردية«

املطلب الثاين

موقف الفقه الكويتي من نظرية اأعمال ال�شيادة

يرتتب  حيث  امل�رشوعية،  مبداأ  من  خطريًا  ا�ستثناًء  ال�سيادة  اأعمال  نظرية  ت�سكل 

عليها خروج طائفة من الأعمال التي ت�سدر من ال�سلطة التنفيذية عن ولية الق�ساء، 

مما دفع الفقه يف الكويت اإىل انتقاد الن�سو�س التي متنع الق�ساء من نظر اأعمال ال�سيادة 

، وذلك لعدم د�ستورية هذا النهج على اعتبار اأن ن�س املادة الثانية من 
)3(

انتقادًا �سديدًا

 )1( الطعن رقم 2002/154 مدين جل�سة 2003/4/7. 

)2(  د.�سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة اخلام�سة 1984 – �س 121

اأعمال ال�سيادة وموقف امل�رشع والق�ساء الكويتي منها- درا�سة من�سورة  )3( انظر: د.تركي �سطام املطريي - نظرية 

على املوقع الإلكرتوين ملجل�س الأمة الكويتي- العام 2000. 
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فيما  الكويتي  الد�ستور  مع  يتعار�س   )1990 ل�سنة   23( رقم  الق�ساء  تنظيم  قانون 

يتعلق بحق التقا�سي الذي كفله الد�ستور وتبناه امل�رشع الد�ستوري �رشاحة يف املادة 

الإجراءات  القانون  ويبني  للنا�س  مكفول  التقا�سي  »حق  اأن:  على  تن�س  التي   )166(

 .
)1(

والأو�ساع الالزمة ملمار�سة هذا احلق«

كما انتقد الفقه هذا الن�س ملخالفته ن�س املادة )164( من الد�ستور الكويتي والتي 

حددت دور امل�رشع بتنظيم جهات الق�ساء، واملادة )169( من الد�ستور الكويتي التي 

جعلت ولية الق�ساء الإداري كاملة جلميع املنازعات �ساملة وليتي الإلغاء والتعوي�س، 

مبثابة  ويعد  املنازعات،  بع�س  يف  الف�سل  ولية  الق�ساء  ي�سلب  الن�س  هذا  اأن  ذلك 

ال�سلطة  على  الت�رشيعية  ال�سلطة  من  �رشيح  واعتداء  الق�سائية،  لل�سلطة  جزئي  اإلغاء 

الدكتور  اأ�ستاذنا  يذهب  حيث  ال�سلطات،  بني  الف�سل  مببداأ  �سافر  واإخالل  التنفيذية، 

عثمان عبدامللك ال�سالح، رحمه اهلل، اإىل اأن هذا احلظر يخالف احلق امل�ستقر يف �سمري 

يف  مقرر  حق  وهو  قا�سيًا،  خ�سومة  لكل  يجد  اأن  الفرد  حق  وهو  الإن�سانية  اجلماعة 

الكويت �رشاحة وبتوكيد يف املادة )166( من الد�ستور بقولها: »حق التقا�سي مكفول 

للنا�س، وبني القانون الإجراءات والأو�ساع الالزمة ملمار�سة هذا احلق«.

اأو  العادي يف حتديد احلق  امل�رشع  الن�س مل يفو�س  اأن هذا  اإىل  النظر هنا   ونلفت 

تقييده، واإمنا عهد اإليه فقط يف �ساأن الإجراءات والأو�ساع الالزمة ملمار�سته، فامل�رشع 

يجب اأن يكون هدفه التنظيم ل الإلغاء، فمن امل�سلم به كاأ�سل - غري قابل لأي جدل اأو 

اأن لكل فرد املطالبة بحقه والدفاع عنه والتقا�سي ب�ساأنه، والقرار الإداري  خالف - 

�سمنها  التي  احلقوق  من  حق  اأي  للمواطن  يعطل  اأن  ميكن  ال�رشعية  يهدر  الذي 

الد�ستور، وهذا الأ�سل ل ميكن اإعماله اإذا حرمنا املواطن املعتدى عليه من حق طلب رد 

الإدارة اإىل دائرة امل�رشوعية باإلغاء قرارها املعيب الذي مي�س حريته اأو يحول بينه وبني 

امل�رشوعية  ملبداأ  ومكمل  اأ�سلي  ق�ساء  من  الأفراد  حرمان  اإن  له.  مقرر  حق  ا�ستعمال 

)1(  د. عثمان عبدامللك ال�سالح – ال�سلطة الالئحية لالإدارة يف الكويت – بحث من�سور يف جملة احلقوق – ملحق العدد 

ومدى  التقا�سي  حق  على  الواردة  القيود  العجمي-  ذهيبان  �س107،   –  1977 يناير   – الأوىل  ال�سنة   – الأول 

خمالفتها لن�سو�س الد�ستور – بحث مقدم لنيل درجة املاج�ستري لكلية احلقوق يف جامعة الكويت – �س112.
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يتنافى وفكرة الدولة القانونية وينطوي على م�سادرة حلقهم يف التقا�سي، وتعار�س 

مع ن�سو�س الد�ستور.

ال�سلطة  اإن  بقوله:  النهج  ذلك  د�ستورية  عدم  على  للتاأكيد  الدكتور  وي�ستطرد 

الق�سائية لي�ست منحة من امل�رشع العادي بل ول ت�ستمد وجودها منه، بل هي �سلطة 

اأ�سلية من�سو�س عليها يف �سلب الد�ستور وعلى قدم امل�ساواة مع ال�سلطتني الأخريني، 

وامل�رشع العادي ل ي�ستطيع بناء على هذه احلقيقة العلمية اإلغاءها كليًا اأو جزئيًا؛ لأن 

فكرة الإلغاء واحدة يف احلالتني كما اأن مدى الإلغاء ل يغري جوهره، ومما ل �سك فيه 

اإلغاء القرارات الإدارية اخلارجة على مبداأ ال�رشعية - ف�سال عن  اأن منع الق�ساء من 

اأن فيه تنكرا لهذا املبداأ - فاأنه مبثابة اإلغاء جزئي لل�سلطة الق�سائية، وهو اأمر ل ميلكه 

نواب ال�سعب بعد �سدور الد�ستور ول ميكن اأن يقبل – من باب اأوىل – اأن يبقى كاأثر 

.
)1(

من اآثار مر�سوم �سدر يف ظل حكم مطلق

ل  ا�ستثناء  وهي  الق�ساء،  ن�ساأة  من  النظرية  هذه  فاإن  �سبق  ما  اإىل  بالإ�سافة 

يجوز التو�سع فيه، حيث انها ت�سكل خمالفة ملبداأ امل�رشوعية واملبادئ العامة للقانون 

 .
)2(

وخ�سو�سًا مبداأ امل�ساوة اأمام التكاليف العامة وحق التقا�سي

املطلب الثالث

موقف الق�شاء الكويتي جتاه نظرية اأعمال ال�شيادة

�سنتناول يف هذا الفرع موقف ق�ساء حمكمة التمييز وق�ساء املحكمة الد�ستورية يف 

الكويت جتاه نظرية اأعمال ال�سيادة.

الفرع الأول

موقف حمكمة التمييز من نظرية اأعمال ال�شيادة

عن  ت�سدر  التي  الأعمال  »تلك  هي  ال�سيادة  اأعمال  اأن  على  التمييز  ق�ساء  ا�ستقر 

ال�سلطة  هذه  مبقت�سى  فتبا�رشها  اإدارة،  �سلطة  ل  حكم  �سلطة  باإعتبارها  احلكومة 

 )1( د. عثمان عبدامللك ال�سالح- املرجع ال�سابق -  �س 108 - 109

 )2( د.داوود العي�سى – تعليق على حكم حمكمة ال�ستئناف العليا – دائرة التمييز – جتاري – بتاريخ 1987/11/25 

جملة احلقوق – ال�سنة الثالثة ع�رشة – العدد الثالث – �س 890.
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العليا لتنظيم عالقتها بال�سلطات العامة الأخرى، داخلية كانت اأو خارجية، اأو تتخذها 

 .
)1(

ا�سطرارًا للمحافظة على كيان الدولة يف الداخل اأو الذود عن �سيا�ستها يف اخلارج«

ا�سطرابًا  هناك  اأن  يجد  ال�سيادة  اأعمال  جتاه  التمييز  حمكمة  لق�ساء  واملتتبع 

تارة  جتدها  حيث  الأعمال،  هذه  جتاه  التمييز  حمكمة  من  ال�سادرة  الأحكام  ب�ساأن 

تو�سع من نطاق تطبيق اأعمال ال�سيادة وتارة اأخرى ت�سيق من نطاق تطبيقها، ومن 

اأحد  ال�سيادة عندما ق�ست يف  اأعمال  اإطار  التمييز  فيها حمكمة  التي و�سعت  احلالت 

ا�سم والد املدعني ب�سجالت اجلن�سية يعد  الذي يتعلق بت�سحيح  النزاع  باأن  اأحكامها 

املدعني ورد يف  والد  با�سم  يتعلق بت�سحيح خطاأ  النزاع  اأن  ال�سيادة، رغم  اأعمال  من 

اأوردته  �سجالت اجلن�سية، حيث جاء يف حيثيات حكمها: )ملا كان ذلك وكان مفاد ما 

ن�سو�س قانون اجلن�سية الكويتية ومذكرته الإي�ساحية على النحو �سالف البيان اأن 

م�سائل اجلن�سية يف دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تت�سم بطابع �سيا�سي اأملته 

اعتبارات خا�سة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد �سعب الكويت ومن يجوز له حمل 

اجلن�سية عند تاأ�سي�س الوطن لأول مرة، وكل ما يت�سل مب�سائل اجلن�سية من قرارات 

مبراعاة تلك العتبارات ويف نطاق ما متليه الظروف الجتماعية التي تقت�سي �سيانة 

اأعمال  من  تعد  بهذا  وهي  الداخل،  يف  كيانها  على  واملحافظة  اأمنها  وحتقيق  الدولة 

ال�سيادة التي ت�سدر من احلكومة باعتبارها �سلطة حكم ل �سلطة اإدارة. ملا كان ذلك، 

وكان ما ن�ست عليه الفقرة اخلام�سة من املادة الأوىل من قانون اإن�ساء الدائرة الإدارية 

ل  الدائرة  تلك  اخت�سا�س  من  اجلن�سية  م�سائل  يف  ال�سادرة  القرارات  ا�ستبعاد  من 

يعدو اأن يكون تاأكيدًا من ال�سارع باعتبار تلك امل�سائل من اأعمال ال�سيادة التي تخرج 

عن ولية املحاكم، وهو ما ن�ست عليه املادة الثانية من قانون تنظيم الق�ساء �سالفة 

الذكر، فاإن الدفع بعدم الد�ستورية يكون غري جدي ويتعني رف�سه، ملا كان ذلك وكان 

احلكم املطعون فيه بعد اأن اأورد ما تن�س عليه املادة الثانية من قانون تنظيم الق�ساء 

من اأنه لي�س للمحاكم اأن تنظر يف اأعمال ال�سيادة، وما ين�س عليه قانون اإن�ساء املحكمة 

الإدارية من اإخراج م�سائل اجلن�سية من نطاق اخت�سا�سها، اأقام ق�ساءه باإلغاء احلكم 

ما  تغيري  طلب  اإن   ..« قوله:  على  الدعوى  بنظر  املحاكم  اخت�سا�س  وبعدم  امل�ستاأنف 

)1( طعن رقم 94/88 جتاري جل�سة 199/11/16 - وطعن رقم 2002/511 مدين جل�سة 2002/1/4



انتفاء أعمال السيادة- تعليق على حكم محكمة التمييز

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 3402016 341مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الرابعة - العدد 14 - يونيو 2016

ثبت يف �سجالت اجلن�سية و�سهاداتها وخا�سة البيان املتعلق با�سم �ساحب اجلن�سية 

يخرج عن اخت�سا�س املحاكم لتعلق ذلك بالأ�سا�س الذي منحت على مقت�ساه اجلن�سية 

لها،  املخولة  �سلطتها  نطاق  يف  املخت�سة  اللجان  اأجرتها  حتقيقات  من  ذلك  �سبق  وما 

اأ�سا�سها..«، وهي تقديرات �سليمة  و�سدرت ال�سهادة باإثبات اجلن�سية يعد ذلك على 

.
)1(

تتفق و�سحيح القانون، ومن ثم فاإن الطعن برمته يكون على غري اأ�سا�س«

كما اأنه اأي�سًا من عالمات التو�سع بق�ساء التمييز فيما يتعلق باأعمال ال�سيادة حكم 

حمكمة التمييز باعتبار قرار حرمان اأحد الع�سكريني من حقوقه املالية املتمثلة يف مكافاأة 

نهاية اخلدمة ا�ستنادًا اإىل قرار �سابق لوزير الدفاع بطرد كل ع�سكري يثبت تعامله مع 

اإدانة املدعي بذلك  اأنه مل يثبت  املالية، رغم  العراقي وحرمانه من كافة حقوقه  النظام 

اإن النعي بهذه الأ�سباب جمتمعة غري  بناًء على حكم ق�سائي، حيث جاء فيه: )وحيث 

الثانية من قانون تنظيم الق�ساء ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم  اأن املادة  �سديد، ذلك 

)23 ل�سنة 1990( تن�س على اأنه »لي�س للمحاكم اأن تنظر يف اأعمال ال�سيادة«، واملق�سود 

فتبا�رشها  حكم  �سلطة  باعتبارها  احلكومة  من  ت�سدر  التي  تلك  هي  ال�سيادة  باأعمال 

مبقت�سى هذه ال�سلطة العليا لتنظيم عالقاتها بال�سلطات العامة الأخرى داخلية كانت 

عن  للذود  اأو  الداخل  يف  الدولة  كيان  على  للمحافظة  ا�سطرارًا  تتخذها  اإذ  خارجية  اأو 

�سيادتها يف اخلارج، وهي بطبيعتها اأعمال اإدارية ولكنها تخرج عن ولية املحاكم، وقد 

ترك امل�رشع - مبا ن�س عليه يف تلك املادة - اأمر حتديدها للق�ساء اكتفاء باإعالن مبداأ 

وجودها؛ ذلك اأن ما يعترب عماًل اإداريًا عاديًا قد يرقى يف ظروف ومالب�سات �سيا�سية 

يف دولة ما اإىل مرتبة اأعمال ال�سيادة، كما اأن ما يعترب عماًل من اأعمال ال�سيادة قد يهبط 

يف ظروف اأخرى اإىل م�ستوى الأعمال الإدارية، ملا كان ذلك، وكان البني من الأوراق اأن 

الأوىل بعدم اخت�سا�سها بنظر  الدرجة  اأمام حمكمة  املطعون �سده دفع  احلا�رش عن 

اأن الطاعنني من الع�سكريني الذين تعاونوا مع القوات العراقية  الدعوى تاأ�سي�سًا على 

 )1992/232( رقم  الدفاع  وزير  قرار  و�سملهم  العراقي  ال�سعبي  للجي�س  وان�سموا 

بحرمانهم من كافة حقوقهم املالية، واأن هذا القرار يعد من اأعمال ال�سيادة، وكان احلكم 

املطعون فيه قد اأقام ق�ساءه بعدم اخت�سا�س املحاكم بنظر الدعوى على اأن الثابت من 

)1(  الطعن رقم 18 ل�سنة 1987 مدين جل�سة 1987/12/21
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امل�ستندات املقدمة من املطعون �سده اأن الطاعنني رغم كونهم من اأفراد القوات امل�سلحة 

اأثناء الغزو العراقي للبالد باجلي�س ال�سعبي  املنوط بهم الدفاع عن الدولة قد التحقوا 

العراقي وتقا�سوا رواتب من قيادته، واأن قرار وزير الدفاع رقم )1992/232( بطرد 

املالية يعترب،  العراقي وحرمانه من كافة حقوقه  النظام  كل ع�سكري ثبت تعاونه مع 

وبالنظر للظروف واملالب�سات التي �سدر فيها، من اأعمال ال�سيادة التي تناأى عن رقابة 

النعي برمته يكون على  القانون، فاإن  الق�ساء، وهي تقديرات �سليمة تتفق و�سحيح 

.
)1(

غري اأ�سا�س«

ومن ناحية اأخرى جند باأن هناك اأحكامًا لق�ساء التمييز اأدت اإىل الت�سييق من نطاق 

اأعمال ال�سيادة، وذلك من خالل ق�رش اأعمال ال�سيادة فيما يتعلق مب�سائل اجلن�سية على 

منح اجلن�سية الكويتية اأو اإلغاء قرار منعها، وتطبيقا لذلك ق�ست حمكمة التمييز يف حكم 

حديث لها على اأنه: )ملا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق اأن الطاعن كان يحمل اجلن�سية 

الكويتية ومن ثم فاإن دعواه ل تتعلق بطلب منحه اجلن�سية الكويتية اأو اإلغاء قرار منعها 

عنه كما اأن املر�سوم املطعون فيه ب�سحب جن�سيته ل يعد عماًل من اأعمال ال�سيادة على 

اأعمال الإدارة التي  النحو املو�سح �سلفًا، ومن ثم يخرج عن نطاقها ويكون عماًل من 

هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ  وتعوي�سًا،  اإلغاًء  الإداري  الق�ساء  لرقابة  تخ�سع 

النظر وق�سى بعدم اخت�سا�سه ولئيًا بنظر الدعوى فاإنه يكون قد خالف القانون مبا 

يعيبه ويوجب متييزه لهذا ال�سبب دون حاجة لبحث باقي اأ�سباب الطعون.

تقدم  وملا  اإداري(،   2014 ل�سنة  وحيث اإنه عن مو�سوع ال�ستئناف رقم )2315 

وكان احلكم امل�ستاأنف قد ق�سى بعدم اخت�سا�س املحكمة الكلية ولئيًا بنظر الدعوى 

فاإنه يكون قد جانبه ال�سواب وخالف القانون مبا يتعني اإلغاوؤه، وملا كانت حمكمة اأول 

اإليها  اإعادتها  يتعني  فاإنه  النزاع،  نظر  عن  نف�سها  وحجبت  وليتها  ت�ستنفد  مل  درجة 

.
)2(

املرافعات قانون  من  للف�سل فيها وذلك عماًل باملادة )156( 

)1(  الطعن رقم 21 ل�سنة 1994 مدين جل�سة 1995/1/22

)2(  احلكم ال�سادر يف الطعون اأرقام )647 و 659 و 694( ل�سنة 2015 اإداري/1بتاريخ 2016/3/23
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نظرية  تطبيق  نطاق  مد  يف  التو�سع  بعدم  التمييز  ق�ساء  اجتاهات  من  فاإن  كذلك 

اأعمال ال�سيادة، ذهاب حمكمة التمييز اإىل اأن مطالبة الطاعن وهو ع�سكري مب�ستحقاته 

املالية عن فرتة خدمته باجلي�س تخرج عن نطاق اأعمال ال�سيادة، حيث جاء يف حكمها: 

يف  واخلطاأ  القانون،  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  مما  اإن  )وحيث 

تطبيقه، والف�ساد يف ال�ستدلل، ويف بيان ذلك يقول اأن احلكم ا�ستند يف ق�سائه تاأييدًا 

للحكم البتدائي بعدم اخت�سا�س الدائرة الإدارية باملحكمة الكلية ولئيًا بنظر الدعوى 

اأن حرمانه من كافة م�ستحقاته املالية عن مدة خدمته يف اجلي�س مت مبوجب الأمر  اإىل 

رقم )130( ل�سنة 1994 بطرده من اخلدمة الع�سكرية لتعاونه مع قوات الحتالل اأثناء 

فرتة الغزو اإعماًل لقرار وزير الدفاع رقم )232( ل�سنة 1992 الذي يق�سي بحرمان 

من يطرد من �رشف اخلدمة الع�سكرية ممن يثبت تعاونه مع قوات النظام العراقي من 

كافة حقوقه املالية وهو ما يندرج �سمن اأعمال ال�سيادة التي تناأى عن رقابة الق�ساء، 

ولي�س  اإليه،  وا�ستنادًا  القانون  اأحكام  من  م�ستمدة  املالية  بحقوقه  مطالبته  اأن  حني  يف 

اإعمال الأثر املرتتب على طرد  اأن  اأعمال ال�سيادة، كما  يف طلباته م�سا�س باأي عمل من 

 ،1992 ل�سنة   )232( الدفاع رقم  لقرار وزير  الع�سكرية وفقًا  الع�سكري من اخلدمة 

اأي  اإليه  اأمر مل يثبت يف حقه فلم يوجه  العراقي وهو  النظام  منوط بثبوت تعاونه مع 

ت�سوية  من  حرمانه  ي�سوغ  ل  ما  قانونية،  حماكمة  يف  باإدانته  حكم  ي�سدر  اأو  اتهام 

م�ستحقاته املالية باملخالفة للقانون، واإذ ق�سى احلكم املطعون فيه بخالف هذا النظر 

واعترب اأن طلباته يف دعواه من اأعمال ال�سيادة ول يخت�س الق�ساء بنظرها، فاإنه يكون 

معيبًا مبا ي�ستوجب متييزه.

املادة  حلكم  وفقًا  املقرر  من  اأنه  ذلك  – �سديد،  اأ�سا�سه  – يف  النعي  هذا  اإن  وحيث 

الأوىل من قانون تنظيم الق�ساء رقم )23( ل�سنة 1990 اأن املحاكم هي �ساحبة الولية 

العامة بنظر جميع املنازعات والف�سل فيها وتت�سع وليتها لكل ما يتعلق باإقامة العدل 

والإن�ساف، ول تتقيد ولية املحاكم اإل يف احلدود وبالقدر الذي يق�سي به ن�س �رشيح، 

والعربة يف حتديد الخت�سا�س جلهة الق�ساء هي مبا يوجهه املدعي يف دعواه من طلبات، 

وملا كان امل�رشع مل ي�ساأ اأن يقيد املحاكم ب�سيء ما يف حتديد اأعمال ال�سيادة التي ن�س يف 

املادة )2( من القانون املذكور على منع املحاكم من نظرها، فال هو و�سع لها تعريفًا، 
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ول و�سع بيانًا بح�رش اأعمال بذاتها، فاإنه يكون بذلك قد ترك للمحاكم بحث كل حالة 

اإذا كان يعد عماًل  القانوين للعمل املطروح عليها، وما  تعر�س عليها وتقرير الو�سف 

ويخ�سع  فيه،  النظر  عليها  ميتنع  ال�سيادة  اأعمال  من  عماًل  اأو  بنظره،  تخت�س  اإدارايًا 

تكييف حمكمة املو�سوع لهذا الأمر لرقابة حمكمة التمييز، كما اأنه من املقرر اأي�سًا اأن 

اأعمال ال�سيادة ل تن�رشف اإل اإىل تلك الأعمال التي تت�سل بال�سيا�سة العليا للدولة، اأو 

بالإجراءات التي تتخذها احلكومة باعتبارها �سلطة حكم يف حدود وظيفتها ال�سيا�سية، 

ومبا لها من �سلطة عليا للمحافظة على �سيادة الدولة وكيانها يف الداخل واخلارج، اأما 

به  الإدارية وما تقوم  اإدارة يف حدود �سلطتها  تبا�رشها بو�سفها �سلطة  التي  الأعمال 

يف اإطار وظيفتها الإدارية تنفيذًا للقوانني فال ي�سدق عليها هذا الو�سف، والقول بغري 

ذلك من �ساأنه اأن يف�سي اإىل اأن تتحلل اجلهة الإدارية من اتباع اأحكام القوانني والتزام 

حدودها و�سوابطها، والتحدي بتح�سن تلك الأعمال من الرقابة الق�سائية مبا يحجب 

الأفراد من املطالبة باقت�ساء حقوقهم التي تنتظمها القوانني واللوائح.

ملا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق اأن الطاعن وهو )من غري حمددي اجلن�سية( قد 

التحق بخدمة اجلي�س بتاريخ 1970/10/01 طبقًا للقانون رقم )32( ل�سنة 1967 يف 

1990/08/02 مبوجب الأمر ال�سادر  �ساأن اجلي�س، وقد انهيت خدمته اعتبارًا من 

 1994/07/16 1994 بتاريخ  العامة للجي�س رقم )130( ل�سنة  من رئي�س الأركان 

الذي ت�سمن طرده من اخلدمة الع�سكرية وحرمانه من كافة حقوقه املالية، ومتى كان 

مب�ستحقاته  املطالبة  يف  تتح�سل  املاثل  النزاع  يف  الطاعن  طلبات  وكانت  كذلك،  الأمر 

بقانون اجلي�س، وهي طلبات  الواردة  للقواعد والأحكام  املالية عن فرتة خدمته طبقًا 

ل م�سا�س فيها باأي عمل من اأعمال ال�سيادة تخرج عن نطاق تلك الأعمال، وكان احلكم 

املطعون فيه قد خالف ذلك، وق�سى بعدم اخت�سا�س الدائرة الإدارية باملحكمة الكلية 

باقي  اإىل بحث  فاإنه يكون معيبًا مبا يوجب متييزه دون حاجة  الطاعن،  بنظر دعوى 

.
)1(

اأ�سباب الطعن

)1( الطعن رقم 2007/342 اإداري ال�سادر بتاريخ 2009/12/15
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الفرع الثاين

موقف املحكمة الد�شتورية من نظرية اأعمال ال�شيادة

ذهبت املحكمة الد�ستورية ب�ساأن تعريف اأعمال ال�سيادة اإىل ما ذهبت اإليه حمكمة 

التمييز، حيث عرفت تلك الأعمال باأنها: »الأعمال التي ت�سدر من احلكومة باعتبارها 

اإدارة فتبا�رشها مبقت�سى هذه ال�سلطة العليا لتنظيم عالقاتها  �سلطة حكم ل �سلطة 

الدولة  للمحافظة على كيان  ا�سطرارًا  اأو خارجية  الأخرى داخلية كانت  بال�سلطات 

اأو الذود عن �سيادتها يف اخلارج«. كما اأكدت املحكمة الد�ستورية اأي�سا ما  يف الداخل 

ا�ستقر عليه ق�ساء التمييز ب�ساأن حق الق�ساء يف تقدير ما يعد من اأعمال ال�سيادة وما 

ل يعد منها، حيث جاء يف اأحد اأحكامها باأن: »هذه الأعمال واإن كانت ل تقبل احل�رش 

والتحديد، اإل اأن امل�ستقر عليه اأن املراد يف حتديدها يرجع اإىل ال�سلطة التقديرية للق�ساء 

وحده ليقرر ما يعترب من اأعمال ال�سيادة وما ل يعترب منها بح�سب ظروف وطبيعة 

نطاق  من  ع  و�سَّ الد�ستورية  املحكمة  ق�ساء  كان  وقد  هذا   .
)1(

الأعمال« تلك  من  كل 

تطبيق نظرية اأعمال ال�سيادة، وذلك عندما مد يف جمال نطاق تطبيق تلك النظرية اإىل 

الن�سو�س الت�رشيعية، حيث ن�ست اأحد اأحكامها: »كما تدخل فيها امل�سائل ال�سيا�سية 

ال�سيادة، وهذه الأعمال قد تكون  اأعمال  التي تعد املجال احليوي والطبيعي لنظرية 

اإىل  املقارن  الد�ستوري  الق�ساء  معه  ذهب  مبا  الت�رشيعية  الهيئة  من  مبا�رشة  قوانني 

الت�رشيعية  الن�سو�س  لي�سمل  ممتدًا  �سار  ال�سيادة،  اأعمال  نظرية  تطبيق  جمال 

بعدم  حكمت  الد�ستورية  املحكمة  اأن  بل   ،
)2(

الإدارية« الأعمال  على  يقت�رش  يعد  ومل 

فكرة  لتح�سني  الت�رشيعي  الن�س  د�ستورية  بعدم  تتعلق  دعوى  بنظر  اخت�سا�سها 

من  الأوىل  املادة  من  اخلام�س  البند  يف  الواردة  الإدارية  القرارات  بع�س  حت�سني 

القانون رقم )1981/20( والذي يق�سي بعدم اخت�سا�س الدائرة الإدارية بنظر تلك 

عت من نطاق نظرية  «؛ وهو الأمر الذي يوؤكد اأن املحكمة الد�ستورية و�سَّ
)3(

القرارات

)1( طعن رقم 99/2 د�ستوري ال�سادر بتاريخ 1999/4/27.

)2( طعن رقم 99/2 د�ستوري ال�سادر بتاريخ 1999/4/27.

اأو الهيئات باإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات ال�سادرة يف �ساأن  “خام�سًا: الطلبات التي يقدمها الأفراد   )3(

م�سائل اجلن�سية واإقامة واإبعاد غري الكويتيني وتراخي�س اإ�سدار ال�سحف واملجالت ودور العبادة«.
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اأعمال ال�سيادة، حيث جاء يف حكمها على اأنه: »ملا كان ذلك وكان الن�س املطعون عليه 

وهو الفقرة اخلام�سة من املادة الأوىل من قانون اإن�ساء الدائرة الإدارية رقم )81/20 

املعدل بالقانون رقم )82/61(، يف �سقها اخلا�س بعدم اخت�سا�سها بالنظر يف م�ساألة 

اإ�سدار ال�سحف واملجالت، �سمن م�سائل اأخرى حمظورة، فاإنه بالنظر اإىل الظروف 

وتتهددها  ومواردها،  ثروتها  يف  الطامعون  بها  يرتب�س  الكويت،  بدولة  املحيطة 

الأخطار املحدقة باأمنها وا�ستقاللها وكيانها؛ ف�سال عما متوج به املنطقة من تيارات 

ومبادئ متباينة، وم�سالح �سيا�سية مت�سارعة، مبا يتبدى معه مو�سوع منح اأو منع 

تنعك�س  اأمور  من  تنتجه  ملا  �سيا�سية؛  م�ساألة  واملجالت  ال�سحف  اإ�سدار  تراخي�س 

باخلارج،  الدول  من  بغريها  وعالقتها  الداخل،  يف  الدولة  واأمن  �سالمة  على  اآثارها 

املطعون  باملادة  اخلا�س  امل�رشوع  على  الأمري  اعرتا�س  من  امل�ستفاد  هو  الأمر  وهذا 

ت�سمنه  فيما  النظر  لإعادة  للمجل�س  واإعادته   – وقتئذ  املقدمة  بال�سيغة   – عليها 

واملجالت  ال�سحف  اإ�سدار  تراخي�س  ومنها   – امل�سائل  بهذه  ناأى  عندما  القول  من 

الق�ساء، واأن ل تكون مثار منازعات وخ�سومات  اأمام  تكون حمل جدل  اأن  عن   –
املجتمع  و�سالمة  الدولة  كيان  على  احلفاظ  اإل  يق�سد  يكن  مل  والدولة،  الأفراد  بني 

ال�سيا�سية  احلكومة  مل�سوؤولية  خا�سعة  امل�ساألة  هذه  القانون  ترك  وقد  وا�ستقراره، 

العامة، و�سالح املواطنني حتت رقابة  تت�رشف فيها على �سوء تقديرها للم�سلحة 

ال�سلطة الت�رشيعية، وكل هذا يتفق مع طبيعة هذه امل�سائل واإت�سالها بال�سيا�سة العامة 

للدولة، فاإذا ما قدرت ال�سطلة الت�رشيعية اأن ثمة م�سا�س لهذه امل�ساألة بامل�سلحة العليا 

للدولة ا�ستبعدت املنازعات التي تن�ساأ حول القرارات ال�سادرة ب�ساأن تلك امل�ساألة من 

الق�سائية، واأن تقديرها يف هذا اخل�سو�س غري قابل لطرحه ورقابته  الرقابة  نطاق 

تراخي�س  اإ�سدار  ل�ستبعاد  دفعها  الذي  ال�سبب  عن  بالإف�ساح  اإلزامها  دون  ق�ساًء 

ال�سحف واملجالت من اخت�سا�س الدائرة الإدارية، اإذ من املقرر اأن مالءمة الت�رشيع 

الد�ستور  يقيدها  مل  ما  الت�رشيعية  ال�سلطة  اطالقات  من  هو  ا�سداره  على  والباعث 

بحدود و�سوابط معينة، ملا كان ذلك، وملا �سلف فاإن الن�س املطعون عليه دائمًا يكون 

من قبيل الأعمال ال�سيا�سية التي تتولها ال�سلطة الت�رشيعية، مما يدخله �سمن طائفة 
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اأعمال ال�سيادة التي تناأى عن الرقابة الق�سائية للمحكمة الد�ستورية، مبا ت�سحى معه 

.
)1(

هذه املحكمة غري خمت�سة باملنازعة املطروحة وهو ما يتعني الق�ساء به«

وذلك  ال�سيادة  اأعمال  نظرية  نطاق  من  و�سعت  الد�ستورية  املحكمة  اأن  ونالحظ 

عندما اأعملت تلك النظرية ب�ساأن الطعن بعدم د�ستورية فكرة التح�سني، وهي ت�سكل 

خمالفة �رشيحة لن�س املادة )166( من الد�ستور الكويتي والتي كفلت حق التقا�سي، 

باعتبار  ال�سيادة  اأعمال  نظرية  تعتنق  األ  الد�ستورية  املحكمة  على  الأوىل  من  كان  لذا 

اعتبار  وعلى  ن�سو�سه،  و�سيانة  حمايته  مهمة  الد�ستور  لها  اأوكل  التي  املحكمة  اأنها 

.
)2(

اخت�سا�سها من ن�سو�س الد�ستور نف�سه ل من قانون اإن�سائها«

اإل اإنه يف الفرتة الأخرية لوحظ اأن هناك حتوًل كبريًا يف موقف املحكمة الد�ستورية 

تلك  تطبيق  نطاق  من  الت�سييق  يف  املحكمة  بداأت  حيث  ال�سيادة،  اأعمال  نظرية  جتاه 

 2012 ل�سنة   30 و   6 الد�ستورية رقم  املحكمة  النظرية ويت�سح ذلك من خالل حكم 

ال�سادر بتاريخ 2012/6/20 والذي ق�سى ببطالن حل جمل�س الأمة وبطالن دعوة 

الناخبني رغم اأن حل الربملان باتفاق الفقه والق�ساء يعد من اأعمال ال�سيادة، حيث جاء 

ا�ستقالة  بقبول  الأمريي  الأمر  مطالعة  »من  اأنه:  الد�ستورية  املحكمة  حكم  حيثيات  يف 

رئي�س جمل�س الوزراء ال�سادر بتاريخ 2011/11/28 اأنه قد ت�سمن يف املادة الأوىل 

منه الن�س على اأن »تقبل ا�ستقالة �سمو ال�سيخ نا�رش املحمد الأحمد ال�سباح والوزراء 

الوزارة  ت�سكيل  حلني  من�سبه  �سوؤون  من  العاجل  ت�رشيف  يف  منهم  كل  وي�ستمر 

رئي�س  بتعيني  بتاريخ2011/11/30  اأمريي  اأمر  �سدور  ذلك  واأعقب  اجلديدة«، 

احلمد  مبارك  جابر  ال�سيخ  »يعني  اأنه:  على  الأوىل  مادته  يف  ون�س  الوزراء  ملجل�س 

وعر�س  اجلديدة  الوزارة  اأع�ساء  برت�سيح  ويكلف  الوزراء،  ملجل�س  رئي�سًا  ال�سباح 

اأ�سمائهم علينا لإ�سدار مر�سوم تعيينهم«، ثم �سدر املر�سوم رقم )443 ل�سنة 2011(، 

بحل جمل�س الأمة بتاريخ 2011/12/6 حيث وردت الإ�سارة بديباجته اإىل �سدوره 

ا�ستنادًا اإىل املادة )107( من الد�ستور، واإىل اأن �سدوره قد جاء »اإزاء ما اآلت اإليه الأمور 

)1( طعن رقم 99/2 د�ستوري ال�ساادر بتاريخ 1999/4/27

)2( د.تركي �سطام املطريي – املرجع ال�سابق
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واأدت اإىل تعرث م�سرية الإجناز وتهديد امل�سالح العليا للبالد مما ي�ستوجب العودة اإىل 

الأمة لختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وحتقيق امل�سلحة الوطنية«، كما جاءت 

جمل�س  موافقة  وبعد  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  عر�س  على  بناء  �سدوره  اإىل  الإ�سارة 

ال�سباح  احلمد  مبارك  جابر  وال�سيخ  البالد  اأمري  بتوقيع  املر�سوم  هذا  مذياًل  الوزراء 

جاء  قد  احلل  هذا  اأن  احلا�سل  وكان  كذلك،  الأمر  كان  واإذ  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ا�ستنادا اإىل املادة )107( من الد�ستور، وبناء على طلب وزارة قد زالت عنها هذه ال�سفة 

الوزراء  اأن مت تعيني رئي�س جديد ملجل�س  ا�ستقالتها بكاملها، وذلك بعد  الأمري  بقبول 

جمل�س  رئي�س  ا�ستبق  حيث  اجلديدة،  الوزارة  اأع�ساء  برت�سيح  وتكليفه  اأمريي  باأمر 

الوزراء – ب�سفته هذه – قبل تاأليف هذه الوزارة اجلديدة و�سدور مر�سوم بت�سكيلها 

با�ستعارة اأع�ساء من الوزارة امل�ستقيلة التي زالت �سفتها ونظمهم يف اجتماع ملجل�س 

الوزراء لأخذ موافقتهم على هذا احلل، فاإن هذا الإجراء يكون غري �سحيح من الوجهة 

اإذ  اأجله �رشعت �سنته،  الذي من  الد�ستورية والغر�س  املبادئ  ال�سكلية، خمالفًا لروح 

ا�ستعماله، وحدد طبيعته  للحكومة  الد�ستور  به  الذي رخ�س  يتخذ احلل  اأن  ل يجوز 

واإجراءاته والغر�س منه، ذريعة اإىل اإهدار اأحكام الد�ستور وخمالفتها، فللد�ستور حرمة 

ون�سو�سه يجب اأن ت�سان واأحكامه لبد اأن حترتم، وبالرتتيب على ما تقدم، يكون 

اإجراء هذا احلل قد جاء م�سوبًا بالبطالن وي�سحى هو والعدم �سواء، ي�ستوجب عدم 

العتداد به، وترتيب اآثاره مبا ي�ستتبعه ذلك من بطالن دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء 

جمل�س الأمة التي جاءت ابتناء على هذا احلل الباطل، كما تغدو معه اإرادة الناخبني يف 

اإجراءات باطلة  اإذ جاءت النتخابات وليدة  هذه احلالة قد وردت على غري حمل، بعد 

اأهدرت فيها القيود الإجرائية يف الد�ستور على نحو ما �سلف بيانه، وبالتايل يكون نعي 

الطاعنة بهذا ال�سبب من طعنها قائمًا على اأ�سا�س �سليم ول حاجة من بعد اإىل بحث باقي 

اأ�سباب الطعن. وحق الق�ساء – ومن ثم – باإبطال عملية النتخاب برمتها التي اأجريت 

بتاريخ 2012/2/2 يف الدوائر اخلم�س، وبعدم �سحة ع�سوية من اأعلن فوزهم فيها، 

مع ما يرتتب على ذلك من اآثار، اأخ�سها اأن ي�ستعيد املجل�س املنحل – بقوة الد�ستور-

– ما مل يطراأ من  اأ�سال  له  املتبقية  املدة  ليكمل  كاأن احلل مل يكن،  الد�ستورية  �سلطته 

الأمور خالل تلك املدة ما يقت�سى معها اإعمال الأمري �سالحيته املقررة يف هذا ال�ساأن 
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لأحكامه، وحفظًا لكيانه، و�سالمة النظام  وتغليبًا  الد�ستور،  لن�سو�س  اإعالًء  – وذلك 
.»

)1(
العام الد�ستوري وبنيانه

هذا وقد اأكدت املحكمة الد�ستورية مرة اأخرى يف حكم اآخر لها على حقها يف بحث 

الطعون املتعلقة ببطالن مر�سوم حل جمل�س الأمة ومر�سوم دعوة الناخبني لنتخاب 

اأع�ساء جمل�س الأمة يف الطعن رقم )15 ل�سنة 2012( ال�سادر بتاريخ 2013/06/16، 

وهو الأمر الذي يوؤكد على اجتاه املحكمة للت�سييق من نطاق اأعمال ال�سيادة، حيث جاء 

فيه: »وحيث اأن اإدارة الفتوى والت�رشيع قد ذهبت يف دفاعها عن احلكومة اإىل اأن ما اأثاره 

الطاعن يف طلبه متعلقًا ببطالن املر�سوم ال�سادر بحل جمل�س الأمة، واملر�سوم ال�سادر 

بدعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة، ل تخت�س هذه املحكمة بنظره، باعتبار 

اأن هذين املر�سومني فيما تناوله، اإمنا يت�سل باأخ�س امل�سائل املتعلقة بعالقة ال�سلطة 

اأن  بطبيعتها  تتاأبى  التي  ال�سيا�سية  الأعمال  من  وهي  الت�رشيعية،  بال�سلطة  التنفيذية 

تكون حمال للتقا�سي، حتقيقًا ل�سيادة الدولة وحفظا لكيانها ورعاية مل�ساحلها العليا، 

توافر  ي�ستلزم  الأعمال  تلك  يف  النظر  لأن  عليها،  التعقيب  �سلطة  الق�ساء  تخويل  دون 

معلومات و�سوابط وموازين يخرج زمام تقديرها عن اخت�سا�س الق�ساء، وهي من 

الأمور التي تنح�رش عنها ولية الق�ساء باعتبارها من اأعمال ال�سيادة،

وحيث اإن ما اأثارته اإدارة الفتوى والت�رشيع يف هذا ال�ساأن مردود باأن هذه املحكمة 

اأع�ساء جمل�س  املتعلقة بانتخاب  الطعون  اأن  التاأكيد يف ق�ساء �سابق على  لها  قد �سبق 

اأمامها  الطعون  هذه  نظر  واأن  اخلا�سة،  طبيعتها  لها  ع�سويتهم  ب�سحة  اأو  الأمة 

الطعون  بهذه  املتعلقة  الجراءات  واأن  لخت�سا�سها،  املنظمة  الت�رشيعات  حتكمه 

الطعون هو  بالف�سل يف هذه  املحكمة  اخت�سا�س هذه  واأن  تنتظمها ن�سو�س خا�سة، 

اإن�سائها داًل على ذلك، ومبا  اخت�سا�س �سامل، وقد جاء ن�س املادة الأوىل من قانون 

ف�سادها،  اأو  �سحتها  من  والتاأكد  برمتها  النتخاب  عملية  على  رقابتها  ب�سط  ي�سمل 

فاإن  اإمنا ترتبط بداهة باللتزام ب�سوابطها واإجراءاتها،  اأن النتخابات  ول خالف يف 

�سحت هذه الإجراءات والتزمت �سوابطها مهدت ل�سحة عملية النتخاب، واإن ت�رشب 

2012/6/20 بتاريخ  ال�سادر   2012 ل�سنة   )30( و  )1( طعن رقم )6( 
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هذه  اإجراءات  على  الطعن  فاإن  وبالتايل  اأ�سا�سه،  من  النتخاب  تزعزع  اخللل  اإليها 

النتخابات ي�ستغرقه بحكم اللزوم اخت�سا�س هذه امل�سكلة بنظره لتاأثري الف�سل فيه 

التي فر�سها  القيود الإجرائية  اأن  بحكم ال�رشورة على عملية النتخاب، ول ريب يف 

اأو التحلل منها تذرعًا  اأو جتاوزها  اإ�سقاطها  الد�ستور على ال�سلطة التنفيذية ل يجوز 

باأنها اأعمال �سيا�سية، اإذ اأن هذا القول ل ي�ستقيم يف جمال اإعمال �سلطتها املقيدة طبقًا 

للد�ستور. ملا كان ذلك، وكان ما ذهبت اإليه اإدارة الفتوى والت�رشيع ل يلتئم مع طبيعة 

اخت�سا�س هذه املحكمة لالعتبارات �سالفة البيان، فاإن ما اأثارته يف هذا الدفاع يكون يف 

.
)1(

غري مو�سعه«

 20( رقم  ال�رشورة  مر�سوم  د�ستورية  مدى  الد�ستورية  املحكمة  بحثت  وكذلك 

2012( ومل يحول بينها وبني بحث ذلك املر�سوم نظرية اأعمال ال�سيادة، حيث  ل�سنة 

بينت يف حكمها بتلك امل�ساألة على اأنه: »وحيث اإن اإدارة الفتوى والت�رشيع قد ذهبت يف 

اإىل عدم اخت�سا�س هذه املحكمة بنظر املنازعة يف �ساأن املر�سوم  دفاعها عن احلكومة 

بقانون رقم 20 ل�سنة 2012، واملر�سوم بقانون رقم 21 ل�سنة 2012 امل�سار اإليهما، 

باعتبار اأن هذين املر�سومني من الت�رشيعات ال�ستثنائية، ومن الأعمال ال�سيا�سية التي 

تنح�رش عنها الرقابة الق�سائية، ف�ساًل عن اأن الأمر يف مدى قيام حالة ال�رشورة امللجئة 

لإ�سدار هذه الت�رشيعات ال�ستثنائية، واملوجبات التي تقت�سيها يعترب �رشطًا �سيا�سيًا 

مرتوكًا اأ�ساًل لتقدير ال�سلطة الت�رشيعية وفقًا حلكم املادة 71 من الد�ستور، التي ناطت 

اإقرارها  عدم  اأو  بها  العمل  با�ستمرار  اإقرارها  �سلطة  غريه  دون  وحده  الأمة  مبجل�س 

ليزول ما كان لها من قوة القانون.

�رشيح  يخالف  ال�ساأن  هذا  يف  والت�رشيع  الفتوى  اإدارة  اإليه  ذهبت  ما  اإن  وحيث 

ن�سو�س الد�ستور والقانون، لأ�سباب عدة:

اأولها: اأن الد�ستور الكويتي ال�سادر منذ اأكرث من خم�سني عامًا جاء مت�سمنًا الن�س 

�رشاحة يف املادة 173 منه على تقرير الرقابة الق�سائية على د�ستورية الت�رشيعات، كما 

اأن هذا الد�ستور وقانون اإن�ساء هذه املحكمة ال�سادر اإعماًل له، ق�رشا �سلطة الف�سل يف 

 )1( طعن رقم )15( ل�سنة 2012 د�ستوري ال�سادر بتاريخ 2013/6/16
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د�ستورية الت�رشيعات عليها، وناط بها دون �سواها ولية الف�سل فيها، �سونًا للد�ستور 

وحمايته، ومرجعها يف مبا�رشة هذه الولية اإىل ن�سو�سه واأحكامه.

وثانيها: اأن الرقابة الق�سائية التي تبا�رشها هذه املحكمة هي بطبيعتها ل تتناول 

على  تنب�سط  الرقابة  وهذه  الد�ستور،  لأحكام  الت�رشيع  موافقة  مدى  من  التحقق  اإل 

اأكانت  �سواء  طبيعتها  كانت  واأيًا  ومراتبها،  اأنواعها  اختالف  على  كافة  الت�رشيعات 

ت�رشيعات �سادرة عن ال�سلطة الت�رشيعية اأي اأ�سلية اأم ت�رشيعات �سادرة عن ال�سلطة 

قاعدة  اأي  ت�سمل  كما  لوائح،  اأي  فرعية  ت�رشيعات  اأم  ا�ستثنائية  كانت  واإن  التنفيذية 

تنظيمية عامة تت�سم بالعمومية والتجريد وواجبة التباع يف �سدد ما �سدرت ب�ساأنه، 

اجلهة  اأو  تطبيقه  نطاق  اأو  مو�سوعه  كان  اأيًا  الت�رشيع  اإىل  النظر  ي�سوغ  فال  وبالتايل 

التي اأقرته اأو اأ�سدرته على اأنه عمل �سيا�سي اأو يغلب عليه الطابع ال�سيا�سي، اإذ اأن من 

�ساأن هذا القول اأن يفرغ الرقابة الد�ستورية من م�سمونها، بل يهدم هذه الرقابة من 

اأ�سا�سها.

وثالثها: اأن ن�س املادة الأوىل من قانون اإن�ساء هذه املحكمة قد جاء �رشيحًا جهريًا 

باخت�سا�سها دون غريها بالف�سل يف املنازعات املتعلقة بد�ستورية املرا�سيم بقوانني، 

الن�س،  مع  اجتهاد  فال  وال�ستنتاج،  التاأويل  اإىل  احلاجة  تنتفي  ال�رشيح  الن�س  واأمام 

الت�رشيعات  املتعلقة بهذه  املنازعات  املحكمة بنظر  اخت�سا�س هذه  اأن  وهو مما يقطع 

ال�ستثنائية ل جدل ول مماراة فيه.

الأعمال  من  تعد  ل  الت�رشيعي  العمل  يف  التنفيذية  ال�سلطة  م�ساهمة  اأن  ورابعها: 

بالد�ستور،  املبني  النحو  على  ت�رشيعي  عمل  من  تبا�رشه  مبا  تتعلق  لأنها  ال�سيا�سية 

مقيدة يف تلك بالمتثال اإىل ن�سو�سه واأحكامه وعدم اخلروج عليها، وغني عن البيان 

اإ�سدار مرا�سيم من  ـ حق  ـ ب�رشوط خا�سة  اأعطى لل�سلطة التنفيذية  اأن الد�ستور واإن 

الت�رشيعية  ال�سلطة  قيام  اأ�سل  من  ا�ستثناء  منه،   )71( للمادة  طبقًا  ت�رشيعية  طبيعة 

ميكن  ل  ال�ستثنائية  ال�سلطة  هذه  اأن  بيد  الت�رشيعي،  املجال  يف  الأ�سلية  مهمتها  على 

نها ن�س هذه املادة، ومن بني هذه ال�رشوط التي ل غنى  ممار�ستها اإل يف احلدود التي بيَّ

عن وجوب اللتزام بها، اأن تكون ممار�ستها لهذه ال�سلطة ال�ستثنائية فيما بني اأدوار 
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من  عنها  ال�سادرة  املرا�سيم  هذه  تكون  واأن  حله،  فرتة  يف  اأو  النيابي،  املجل�س  انعقاد 

التدابري التي توجب الإ�رشاع يف اتخاذها ول حتتمل التاأخري، واأل تكون هذه املرا�سيم 

التي  واملو�سوعية  الإجرائية  القيود  من  باعتبارها  ال�رشوط  وهذه  للد�ستور،  خمالفة 

فر�سها الد�ستور على ممار�سة �سلطتها ال�ستثنائية يف هذا النطاق ل يجوز اإ�سقاطها اأو 

جتاوزها تذرعًا باأنها اأعمال �سيا�سية، اإذ ل ت�ستع�سي على الفح�س والتدقيق من قبل 

هذه املحكمة لدى ممار�سة وليتها بالف�سل يف مدى د�ستورية هذه املرا�سيم، لال�ستيثاق 

من مدى اللتزام يف اإ�سدارها بالقيود التي ن�س عليها الد�ستور، واأنه ملا كان الت�رشيع 

ال�ستثنائي هو ت�رشيع موؤقت اإذ يبقى رهينًا باإرادة املر�سح؛ لذا فقد اأوجب ن�س املادة 

اأن يبقيها  له، وللمجل�س  اأول اجتماع  الأمة يف  املرا�سيم على جمل�س  )71( عر�س هذه 

فيقرها، اأو ل يقرها في�سقطها، ليزول ما لها من قوة القانون؛ ورقابة جمل�س الأمة على 

هذه املرا�سيم واإن كان لها طابع قانوين، اإل اأنها يف حقيقتها رقابة �سيا�سية، لي�س من 

الد�ستورية  بب�سط رقابتها  اخت�سا�سها  املحكمة  باأي حال عن هذه  اأن حتجب  �ساأنها 

على هذه املرا�سيم، ول �سحة يف القول اإن اإقرار املجل�س لها من �ساأنه اأن يح�سنها من 

املادة )71( قد  اأن ن�س  النظر ويدعمه  الد�ستورية، ومما يوؤكد هذا  الطعن عليها بعدم 

اأن  البديهي  ومن  للد�ستور،  خمالفة  املرا�سيم  هذه  تكون  األ  ا�سرتاط  يف  �رشيحًا  جاء 

ـ  املحكمة  اأ�ساًل لهذه  الد�ستور معقود  اأو تعار�سها مع  اتفاقها  الف�سل يف مدى  القول 

.
)1(

دون �سواها ـ مبا لها من اخت�سا�س بالرقابة على د�ستورية الت�رشيعات«

اأن ق�ساء املحكمة الد�ستورية يف الأحكام الأخرية  ونالحظ بناء على كل ما �سبق 

م�رشوعية  مدى  يف  بحث  عندما  وذلك  ال�سيادة،  اأعمال  نطاق  من  الت�سيق  اإىل  اجته 

مر�سوم حل جمل�س الأمة ومر�سوم دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة رغم 

.»
)2(

اتفاق الفقه والق�ساء املقارن على اعتبار اأنها من اأعمال ال�سيادة

بنظرية  الأخذ  عدم  – اإىل  ذلك  يف  نوؤيده  – ونحن  الفقه  من  البع�س  ينادي  واأخريًا 

القوانني  �سائر  رقابتها  ت�سمل  بحيث  الد�ستورية،  الرقابة  جمال  يف  ال�سيادة  اأعمال 

)1( طعن رقم )15( ل�سنة 2012 د�ستوري ال�سادر بتاريخ 2013/6/16. 

)2( د. ماجد راغب احللو – الق�ساء الإداري – دار اجلامعة اجلديدة – �س 40، ود. حممد رفعت عبد الوهاب و د. ح�سني 

عثمان – الق�ساء الإداري 1993 – �س 207.
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واللوائح حتى ما يت�سل منها بالعالقة بني ال�سلطات اأو بالعالقات الدولية؛ وذلك تاأكيدًا 

ملبداأ �سيادة القانون اأ�سا�س احلكم يف الدولة و�سونًا ملبادئ الد�ستور التي متثل القرارات 

والأ�سول التي يقوم عليها احلكم يف الدولة، ولها مقام ال�سدارة بني قواعد النظام العام 

ال�سلطة  ال�سادرة من  الآمرة  القواعد  اأ�سمى  باعتبارها  التزامها ومراعاتها  يتعني  التي 

.»
)1(

التاأ�سي�سية واإهدار ما يخالفها من ت�رشيعات ت�سعها �سطلة موؤ�س�سة اأو  من�ساأة

املبحث الثالث

مدين/2 التعليق على حكم حمكمة التمييز رقم 714 ل�سنة 2013 

ويف  �سكاًل؛  الطعن  قبول  اإىل  ال�سابق  حكمها  يف  انتهت  التمييز  حمكمة  اأن  نالحظ 

جمل�س  رئي�س  باإلزام  يق�سي  والذي  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  ال�ستئناف  مو�سوع 

الوزراء ب�سفته اأن يوؤدي للم�ستاأنف مبلغ خم�سة اآلف وواحد دينار تعوي�سًا موؤقتًا 

بنظر  الولئي  اخت�سا�سها  بعدم  جمددًا  والق�ساء  والأدبي،  املادي  ال�رشرين  عن 

الدعوى على اعتبار اأن املر�سوم الأمريي رقم )443 ل�سنة 2011( بحل جمل�س الأمة 

واملر�سوم الأمريي رقم )447 ل�سنة 2011( بدعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س 

جهازًا  بو�سفها  ولي�س  حكم  �سلطة  بو�سفها  التنفيذية  ال�سلطة  من  �سدرا  قد  الأمة 

الأمري  الوزراء، ويتوىل  الأمري وجمل�س  التنفيذية يتولها  ال�سلطة  اأن  باعتبار  اإداريًا، 

�سلطاته بوا�سطة وزرائه وذلك عماًل باملادتني )52، 55( من الد�ستور، وكانت ال�سبغة 

ال�سلطتني  بني  ال�سيا�سية  العالقة  ج�سدا  باأن  املر�سومني  هذين  يف  بارزة  ال�سيا�سية 

التنفيذية والت�رشيعية، وقد ا�ستخدم �سمو اأمري البالد �سالحيته ك�سلطة حكم متوخيًا 

امل�سلحة العليا للبالد واملحافظة على كيان الدولة وا�ستقرارها، فاإن ذلك يعد عماًل من 

اأعمال ال�سيادة.

وهنا �سوف نتوىل التعليق على حكم حمكمة التمييز حمل هذه الدرا�سة وذلك على 

النحو التايل:

 )1(  انظر: د. عاطف البنا – الو�سيط يف الق�ساء الإداري – 1990 – �س163 وما بعدها. وكذلك د. راأفت فودة – اأ�سول 

وفل�سفة ق�ساء الإلغاء – دار النه�سة العربية – 2011 – �س345.
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املطلب الأول

انتفاء نظرية اأعمال ال�شيادة

اإىل عدم اخت�سا�سها الولئي بنظر  التعليق  التمييز يف حكمها حمل  ذهبت حمكمة 

الأمة  جمل�س  بحل   )2011 ل�سنة   443( رقم  الأمريي  املر�سوم  عدت  حيث  الدعوى؛ 

»وكان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر و ق�شى  اأعمال ال�سيادة:  عماًل من 

اإىل ثبوت اخلطاأ يف حق الطاعن  ا�شتناداً  للمطعون �شده بالتعوي�س املطالب به 

الأمة  الأمريي بحل  جمل�س  املر�شوم  ا�شت�شدار  اإجراءات  اتخذه من  ب�شفته فيما 

اأعمال ال�شيادة يحظر على املحاكم  اأن هذا املر�شوم يُعد عماًل من  على الرغم من 

اإىل  اأي مطالبة ب�شاأنه فاإنه يكون معيبًا مبا  يوجب متييزه دون حاجة  النظر يف 

بحث باقي اأوجه الطعن«؛ وهو الأمر الذي نرى ب�سحته حيث اإن املر�سوم اأعاله قد 

�سدر من ال�سلطة التنفيذية بو�سفها �سلطة حكم ولي�س بو�سفها جهازًا اإداريًا، اإل اأنه قد 

فات على حمكمة التمييز يف هذه الق�سية اأن نظرية اأعمال ال�سيادة اأ�سبحت منتفية، حيث 

نظرت املحكمة الد�ستورية الأعمال التي راأت حمكمة التمييز اأنها اأعمال �سيادة وذلك يف 

الطعن رقم )6 و30 ل�سنة 2012( وال�سادر بتاريخ 2012/06/20 وانتهت اإىل عدم 

م�رشوعية مر�سوم حل املجل�س ومر�سوم دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة 

حيث جاء فيه )من مطالعة الأمر الأمريي بقبول ا�ستقالة رئي�س جمل�س الوزراء ال�سادر 

بتاريخ 2011/11/28 اأنه قد ت�سمن يف املادة الأوىل منه الن�س على اأن »تقبل ا�شتقالة 

�شمو ال�شيخ نا�رش املحمد الأحمد ال�شباح والوزراء وي�شتمر كل منهم يف ت�رشيف 

العاجل من �شوؤون من�شبه حلـيـن ت�شكيل الوزارة اجلديدة( واأعقب ذلك �سدور 

مادته  يف  ون�س  الوزراء  ملجل�س  رئي�س  بتعيني   2011/11/30 بتاريخ  اأمريي  اأمر 

الأوىل على اأنه »يعني ال�سيخ جابر مبارك احلمد ال�سباح رئي�سًا ملجل�س الوزراء، ويكلف 

برت�سيح اأع�ساء الوزارة اجلديدة وعر�س اأ�سمائهم علينا لإ�سدار مر�سوم تعيينهم«، 

ثم �سدر املر�سوم رقم )443 ل�سنة 2011(، بحل جمل�س الأمة بتاريخ 2011/12/6 

حيث وردت الإ�سارة بديباجته اإىل �سدوره ا�ستنادًا اإىل املادة )107( من الد�ستور، واإىل 

وتهديد  الإجناز  م�سرية  تعرث  اإىل  واأدت  الأمور  اإليه  اآلت  ما  »اإزاء  جاء  قد  �سدوره  اأن 

امل�سالح العليا للبالد مما ي�ستوجب العودة اإىل الأمة لختيار ممثليها لتجاوز العقبات 
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اإىل �سدوره بناء على عر�س  الإ�سارة  الوطنية«، كما جاءت  القائمة وحتقيق امل�سلحة 

رئي�س جمل�س الوزراء، وبعد موافقة جمل�س الوزراء، مذياًل هذا املر�سوم بتوقيع اأمري 

البالد وال�سيخ جابر مبارك احلمد ال�سباح رئي�س جمل�س الوزراء، واإذ كان الأمر كذلك، 

وكان احلا�سل اأن هذا احلل قد جاء ا�ستنادًا اإىل املادة )107( من الد�ستور، وبناء على 

اأن مت  ا�ستقالتها بكاملها، وذلك بعد  الأمري  ال�سفة بقبول  طلب وزارة قد زايلتها هذه 

الوزارة  اأع�ساء  برت�سيح  وتكليفه  اأمريي  باأمر  الوزراء  ملجل�س  جديد  رئي�س  تعيني 

اجلديدة، حيث ا�ستبق رئي�س جمل�س الوزراء – ب�سفته هذه – قبل تاأليف هذه الوزارة 

التي  امل�ستقيلة  الوزارة  من  اأع�ساء  با�ستعارة  بت�سكيلها  مر�سوم  و�سدور  اجلديدة 

زالت �سفتها ونظمهم يف اجتماع ملجل�س الوزراء لأخذ موافقتهم على هذا احلل، فاإن 

هذا الإجراء يكون غري �سحيح من الوجهة ال�سكلية، خمالفًا لروح املبادئ الد�ستورية 

به  رخ�س  الذي  احلل  يتخذ  اأن  يجوز  ل  اإذ  �سنته،  �رشعت  اأجله  من  الذي  والغر�س 

الد�ستور للحكومة ا�ستعماله، وحدد طبيعته واإجراءاته والغر�س منه، ذريعة اإىل اإهدار 

اأحكام الد�ستور وخمالفتها فللد�شتور حرمة، ون�شو�شه يجب اأن ت�شان، واأحكامه 

م�شوبًا  جاء  قد  احلل  هذا  اإجراء  يكون  تقدم،  ما  على  وبالرتتيب  حترتم،  اأن  لبد 

بالبطالن وي�شحى هو والعدم �شواء، ي�شتوجب عدم العتداد به، وترتيب اآثاره 

مبا ي�شتتبعه ذلك من بطالن دعوة الناخبني لنتخاب اأع�شاء جمل�س الأمة التي 

جاءت ابتناء على هذا احلل الباطل، كما تغدو معه اإرادة الناخبني يف هذه احلالة 

قد وردت على غري حمل، بعد اإذ جاءت النتخابات وليدة اإجراءات باطلة اأهدرت 

فيها القيود الإجرائية يف الد�شتور(.

ال�سيادة ب�ساأن مر�سوم حل  اأعمال  انتفاء نظرية  ال�سابق ترتب  وبناًء على احلكم 

نظرت  حيث  الأمة،  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  دعوة  ومر�سوم  الأمة  جمل�س 

املحكمة الد�ستورية لتلك املرا�سيم وانتهت اإىل عدم م�رشوعيتها.

اأعمال ال�سيادة  اإىل ذلك كانت املحكمة الد�ستورية متنبهة مل�ساألة نظرية  بالإ�سافة 

الناخبني  دعوة  ومر�سوم  الأمة  جمل�س  حل  مر�سوم  م�رشوعية  مدى  يف  بحثت  حني 

لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة، ويظهر ذلك جليًا من خالل رد املحكمة الد�ستورية على 

اإدارة الفتوى والت�رشيع يف الدفع املقدم من قبلها ب�ساأن اإن تلك الأعمال تعد  ما اأثارته 
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من اأعمال ال�سيادة، وبينت اأنه ل يجوز اإ�سقاط القيود الإجرائية التي فر�سها الد�ستور 

اأو جتاوزها بحجة اإنها اأعمال �سيا�سية »وحيث اإن اإدارة الفتوى والت�رشيع قد ذهبت يف 

دفاعها اإىل اأن ما اأثارته الطاعنة يف طلبها متعلقًا ببطالن املر�سوم الأمريي بحل جمل�س 

تخت�س  ل  الأمة،  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  بدعوة  الأمريي  واملر�سوم  الأمة، 

هذه املحكمة بنظره، باعتبار اأن هذين املر�سومني فيما تناوله يت�سل باأخ�س امل�سائل 

ال�سيا�سية  الأعمال  من  وهي  الت�رشيعية،  بال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  بعالقة  املتعلقة 

وحفظًا  الدولة  ل�سيادة  حتقيقًا  للتقا�سي،  حماًل  تكون  اأن  طبيعتها  بحكم  تتاأبى  التي 

لكيانها ورعاية مل�ساحلها العليا، دون تخويل الق�ساء �سلطة التعقيب عليها، لأن النظر 

يف تلك الأعمال ي�ستلزم توافر معلومات و�سوابط وموازين يخرج زمام تقديرها عن 

اخت�سا�س الق�ساء، ف�سال عن اأن اختيار الوزراء وت�سكيل جمل�س الوزراء من الأمور 

امل�رشع  فتئ  ما  وهو  ال�سيادة،  اأعمال  من  باعتبارها  الق�ساء  ولية  عنها  تنح�رش  التي 

على تاأكيده يف قانون تنظيم الق�ساء رقم )23( ل�سنة 1990 بالن�س يف املادة الثانية منه 

على اأنه لي�س للمحاكم اأن تنظر يف اأعمال ال�سيادة.

ال�ساأن، مردود  الفتوى والت�رشيع يف هذا  اإدارة  اآثارته  اإىل ما  اإنه بالن�سبة  وحيث 

مبا يلي:

اأوًل: اأن الوا�سح من نعي الطاعنة يف هذا ال�سق من طلبه اأن نطاقه قد اقت�رش على 

الإجراءات التي اتخذتها ال�سلطة التنفيذية يف حل جمل�س الأمة، وكذا يف دعوة الناخبني 

اإىل  الإجراءات والتي مهدت  باأن هذه  الطاعنة  الأمة، قول من  اأع�ساء جمل�س  لنتخاب 

هذا  ويف  الد�ستور،  يف  عليها  املن�سو�س  الإجرائية  القيود  خالفت  قد  النتخابات  هذه 

النطاق وحده ينح�رش نعيها يف هذا ال�سق من طلبها، ول يتعداه اإىل البحث يف املالءمات 

املنفردة لل�سلطة  الولية  التدخل يف  اأو  اإ�سدار هذين املر�سومني،  التغلغل يف بواعث  اأو 

التنفيذية والتي ل تخول للق�ساء احللول حملها فيما ق�رشه الد�ستور عليها. ول ريب 

يف اأن القيود الإجرائية التي رف�سها الد�ستور على ال�سلطة التنفيذية ل يجوز اإ�سقاطها 

ل  القول  هذا  اأن  اإذ  �سيا�سية،  اأعمال  لي�ست  باأنها  تذرعًا  منها  التحلل  اأو  جتاوزها  اأو 

ي�ستقيم يف جمال اإعمال �سلطتها املقيدة طبقًا للد�ستور«.
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وبناًء على كل ما �سبق جند اأن املحكمة الد�ستورية بحثت وحم�ست مدى م�رشوعية 

مر�سوم حل املجل�س ومر�سوم دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة، وانتهت 

اإىل عدم م�رشوعيتهما حيث مل يحول بينها وبني ذلك نظرية اأعمال ال�سيادة، وبالتايل 

اأ�سبحت فكرة اأعمال ال�سيادة التي ا�ستندت اإليها حمكمة التمييز يف هذه الق�سية اإىل عدم 

اخت�سا�سها الولئي منتفية لنتفاء نظرية اأعمال ال�سيادة.

املطلب الثاين

انعدام مر�شوم حل جمل�س الأمة

ترتب  الأمة وما  اأن مر�سوم حل جمل�س  الد�ستورية  املحكمة  اأ�سباب حكم  جاء يف 

عليه من مر�سوم دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة اأ�سبح هو والعدم �سواء، 

اأية اآثار قانونية عليه واعتباره كاأن مل يكن«،  مما يعني عدم العتداد به وعدم ترتيب 

وبالرتتيب على ما تقدم  يكون اإجراء هذا احلل قد جاء م�سوبًا بالبطالن وي�سحى هو 

ي�ستتبعه ذلك من بطالن  اآثاره مبا  به وترتيب  العتداد  والعدم �سواًء ي�ستوجب عدم 

دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة التي جاءت اإبتناء على هذا احلل الباطل، 

جاءت  اإذ  بعد  حمل،  غري  على  وردت  قد  احلالة  هذه  يف  الناخبني  اإرادة  معه  تغدو  كما 

النتخابات وليدة اإجراءات باطلة اأهدرت فيها القيود الإجرائية يف الد�ستور«.

الأمري  بوا�سطته  ميار�س  اإداري  قرار  الأمريي  املر�سوم  فاإن  معلوم  هو  وكما 

�سالحياته الد�ستورية ويوقعه هو كما يوقعه رئي�س جمل�س الوزراء والوزير اأو الوزراء 

املخت�سون بل ي�سدر بعد موافقة جمل�س الوزراء باعتباره املهيمن على م�سالح الدولة 

 .
)1(

و�سيا�ستها

والقرار الإدراي املنعدم هو ذلك القرار الذي حلقت به خمالفة ج�سيمة اأفقدته �سفة 

املقررة  ب�سيء من احل�سانة  يتمتع  الذي ل  املادي  العمل  اإىل جمرد  به  القرار وهبطت 

، مما يعني اأن القرار املعدوم لي�س له وجود قانوين ول يرتب اأيه 
)2(

للقرارات الإدراية

ال�سلطة الالئحية لالإدارة يف الكويت والفقه املقارن واأحكام الق�ساء - جملة احلقوق  )1( د. عثمان عبد امللك ال�سالح - 

وال�رشيعة - جامعه الكويت - الطبعة الثانية - 1994 - �س15.

)2( د. ح�سني عثمان حممد – اأ�سول القانون الإداري – من�سورات حلب احلقوقية – بريوت – 2010 – �س 677.
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. كما اأنه اإذا دخل القرار املعدوم يف عملية قانونية مركبة فاإن هذه العملية 
)1(

اآثار قانونية

برمتها تعترب باطلة؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل ما مل تكن قد ن�ساأت مراكز قانونية 

.
)2(

ذاتية ل يجوز امل�سا�س بها

وتطبيقًا لذلك ذهبت حمكمة التمييز يف حكم لها اإىل اأنه: »من املقرر يف ق�ساء حمكمة 

بال�سكل  امللزمة  اإرادتها  عن  الإدراية  اجلهة  اإف�ساح  هو  الإداري  القرار  اأن   – التمييز 

اإحداث  واللوائح بق�سد  القوانني  �سلطة م�ستمدة من  لها من  القانون مبا  يتطلبه  الذي 

وي�سرتط  عامة،  م�سلحة  ابتغاء  عليه  الباعث  وكان  وجائزًا«  ممكنًا  يكون  قانوين  اأثر 

ل�سالمة القرار توافر خم�سة اأركان هي )الخت�سا�س – ال�سكل – الغاية – ال�سبب – 

. كما 
)3(

املحل( واختالل اأحدها يوؤدي اإىل انعدام القرار ويهبط به اإىل منزلة العمل املادي

ذهبت املحكمة الإدارية يف حكم لها اإىل اأنه: »قد ا�سرتط ل�سدور قرار من هيئة اأو جمل�س 

م�سكل ت�سكيل خا�س األ ي�سدر هذا القرار اإل بعد مناق�سة ومتحي�س، اأي بعد اجتماع 

حتى  لالجتماع،  القانوين   الن�ساب  يتكامل  واأن  منا�سب،  وقت  يف  اإليه  يدعى  قانوين 

القرار من املجل�س  املناق�سة والبحث، ومن ثم فاإن �سدور  ال�سادر وليد  القرار  يكون 

بطريق التمرير واإن كان جائزًا يف حالة ال�رشورة وال�ستعجال، فاإن �رشط هذا اجلواز 

بداية املوافقة اجلماعية على القرار، ومن ثم فاإن جمرد اعرتا�س اأحد الأع�ساء موجب 

اإذ قد تكون حجة املعار�س من القوة بحيث يعتنقها  لعر�س الأمر يف اجتماع قانونى، 

كل اأو بع�س ذوي الراأي امل�ساد. وعلى ذلك فاإن القرار ال�سادر بالتمرير ل يتم قانونا 

اإل بتوقيع جميع اأع�ساء املجل�س عليه باملوافقة، واإذ مل تتم هذه املوافقة اجلماعية، فاإن 

القرار ال�سادر يعترب قرارًا منعدمًا، وبالتايل يعترب القرار ال�سادر من جمل�س الرئا�سة 

.
)4(

قرارًا منعدمًا، وكذلك القرار اجلمهوري ال�سادر ا�ستنادًا اإليه

)1( د. ماجد راغب احللو - القانون الإدارى - دار اجلامعة اجلديدة للن�رش - الإ�سكندرية - 2004 - �س 398.

)2( د. طارق عبد الرووؤف �سالح – دعوى الإلغاء يف القانون الإداري الكويتي – اأوجه الطعن بالتظلم والإلغاء ووقف 

التنفيذ والتعوي�س على القرارات الإدارية املعيبة – دار النه�سة العربية – الطبعة الأوىل – 2012 – �س 245 .

)3(  الطعن رقم 98/40 جتاري – جل�سة 1998/11/08.

 – العينني  اأبو  ماهر  حممد  د.  امل�ست�سار  لدى  اإليه  )4(  الطعن رقم 923 ل�سنة 23 ق�سائية، جمموعة ال�سنة 27– امل�سار 

نائب رئي�س جمل�س الدولة – �سوابط م�رشوعية القرارات الإدارية وفقًا للمنهج الق�سائي “ درا�سة حتليلة وفقهية 

لأحكام وفتاوى جمل�س الدولة يف م�رش”.  �س 611
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وترتيبًا على ما �سبق فاإن حكم حمكمة التمييز بعدم اخت�سا�سها الولئي يف نظر 

اأعمال �سيادة  اأمام  ال�سيادة ل حمل له؛ لأننا ل�سنا  اأعمال  اأنها من  الدعوى على اعتبار 

اأي  عليها  يرتتب  ول  لها  قانونية  قيمة  ل  معدومة  اأعمال  واإمنا  القانونية  الناحية  من 

الأمة وما  الد�ستورية مر�سوم حل جمل�س  اأبطلت املحكمة  اأن  اآثار قانونية، وذلك بعد 

الأمة واعتربتها هي  اأع�ساء جمل�س  الناخبني لنتخاب  ترتب عليه من مر�سوم دعوة 

والعدم �سواء ل يرتتب عليها اأي اآثار قانونية، وذلك وفقًا ملا جاء يف اأ�سباب حكم املحكمة 

حجية  تكت�سب  مبنطوقه  ترتبط  الذي  احلكم  اأ�سباب  اأن  معلوم  هو  وكما  الد�ستورية، 

يحوز  »الذي  باأن  العليا  الإدارية  املحكمة  ق�ست  لذلك  وتطبيقًا   
)1(

به املحكوم  ال�سيء 

اأن  يحدث  فقد  له،  املكملة  اجلوهرية  الأ�سباب  وكذا  منطوقه  هو  احلكم  من  احلجية 

حتتوي اأ�سباب احلكم على ق�ساء مكمل ما ورد يف املنطوق ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا ل 

.
)2(

ميكن ف�سله عنه، وهذا النوع من الأ�سباب يكت�سب حجية الأمر املق�سي«

وبناًء على كل ما �سبق فاإن اإ�سفاء حكم حمكمة التمييز على مر�سوم حل جمل�س 

ال�سيادة  اأعمال  و�سف  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  دعوة  ومر�سوم  الأمة 

يتعار�س مع اأ�سباب حكم املحكمة الد�ستورية التي اعتربتها اأعماًل مادية هي والعدم 

ذلك  ويت�سح  عليها،  قانونية  اآثار  اأية  ترتيب  اأو  بها  العتداد  عدم  ي�ستوجب  �سواء 

بعدم  احلكم  منطوق  اأن  وخ�سو�سًا  الد�ستورية  املحكمة  حكم  اأ�سباب  يف  �رشاحة 

م�رشوعية مر�سوم حل جمل�س الأمة وبطالنه وما ترتب عليه من اآثار ترتبط ارتباطًا 

على  يوؤكد  مما  لها،  قانونية  قيمة  معدومة ل  الأعمال  تلك  عدت  التى  بالأ�سباب  وثيقًا 

اأن حكم حمكمة التمييز باإ�سفاء و�سف اأعمال ال�سيادة على مر�سوم حل جمل�س الأمة 

ومر�سوم دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء املجل�س وردت على غري حمل.

 )1( د. حمدان ح�سن فهمي – اخت�سا�سات الق�ساء الد�ستورى يف م�رش وحجية اأحكامه وتنفيذها واآثارها – 2009 – 

�س 296 .

)2( الطعن رقم 501 ل�سنة 31 ق بجل�سة 1986/01/25 .
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املطلب الثالث

خمالفة حكم التمييز للقانون واخلطاأ يف تطبيقه

نعتقد اأن حكم حمكمة التمييز القا�سي بعدم اخت�سا�سها الولئي يف نظر الدعوى 

انتهت  الد�ستورية  املحكمة  اإن  حيث  تطبيقه،  يف  واأخطاأ  القانون  لأحكام  خمالفًا  جاء 

اإىل   2012/06/20 بتاريخ  ال�سادر   2012 ل�سنة   30 و   6 رقم  بالطعن  حكمها  يف 

وقد  الأمة،  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  دعوة  وبطالن  الأمة  جمل�س  حل  بطالن 

بتاريخ  اأجريت  التي  برمتها  النتخاب  عملية  باإبطال  املحكمة:  »حكمت  اأن:  على  ن�س 

فيها  فوزهم  اأعلن  من  ع�سوية  �سحة  وبعدم  اخلم�س  الدوائر  يف   2012/02/02
لبطالن حل جمل�س الأمة وبطالن دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة والتي 

متت على اأ�سا�سها هذه النتخابات مع ما يرتتب على ذلك من اآثار اأخ�سها اأن ي�ستعيد 

على  وذلك  يكن  مل  احلل  كاأن  الد�ستورية  – �سلطته  الد�ستور  – بقوة  املنحل  املجل�س 

النحو املو�سح بالأ�سباب«.

دعوة  ومر�سوم  الأمة  جمل�س  حل  مر�سوم  م�رشوعية  عدم  ذلك  من  ويت�سح   

الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة لبطالنهما حيث اأ�سبحت هي والعدم �سواء كما 

اأ�سباب حكم املحكمة الد�ستورية، وكما هو معلوم فاإنه وفقا للمادة الأوىل من  جاء يف 

من  ال�سادرة  الأحكام  تكون   1973 ل�سنة   14 رقم  الد�ستورية  املحكمة  اإن�ساء  قانون 

املحكمة الد�ستورية ملزمة للكافة ول�سائر املحاكم مبا فيها حمكمة التمييز التي اأ�سدرت 

احلكم حمل التعليق، وقد ن�ست هذه املادة على ما يلي: »تن�ساأ حمكمة د�ستورية تخت�س 

دون غريها بتف�سري الن�سو�س الد�ستورية وبالف�سل يف املنازعات املتعلقة بد�ستورية 

اأع�ساء جمل�س  بانتخاب  الطعون اخلا�سة  واللوائح ويف  بالقوانني  القوانني واملرا�سيم 

ول�سائر  للكافة  ملزمًا  الد�ستورية  املحكمة  حكم  ويكون  ع�سويتهم،  وب�سحة  الأمة 

اأن: »تن�رش  19 من مر�سوم لئحة املحكمة الد�ستورية على  املحاكم«. كما تن�س املادة 

يف اجلريدة الر�سمية جميع الأحكام والقرارات التي ت�سدر من املحكمة م�ستملة على 

اأ�سبابها ومرفقاتها خالل اأ�سبوعني من تاريخ �سدورها«.

املحكمة  من  ال�سادرة  والقرارات  الأحكام  اأن  يت�سح  �سبق  ما  كل  على  وبناء   
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الد�ستورية تكون لها حجية مطلقة يف مواجهة الكافة ول�سائر املحاكم بالإ�سافة اإىل 

اأن الدعوى الد�ستورية بطبيعتها هي دعوى عينية توجه اخل�سومة فيها اإىل الن�س 

الت�رشيعي املطعون عليه بعيب د�ستوري، وبالتايل ل يقت�رش اأثر الأحكام والقرارت 

الكافة  لي�سمل  اأثرها  واإمنا ميتد  الد�ستورية على اخل�سوم،  املحكمة  التي ت�سدرها 

عليه  ن�س  ما  وهو  بها،  تلتزم  اأن  الأخرية  هذه  على  يجب  حيث  املحاكم،  ول�سائر 

امل�رشع العادي �رشاحة وفقا للمادة الأوىل من قانون اإن�ساء املحكمة الد�ستورية رقم 

ل�سنة 1973، اإل اأن حمكمة التمييز بالطعن رقم 714 ل�سنة 2013 مدين 2 مل   14
اأن  الدعوى على اعتبار  تلتزم بذلك حينما حكمت بعدم اخت�سا�سها الولئي بنظر 

يف  �سيادية  اأعمال  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  ودعوة  الأمة  جمل�س  حل 

حني اأن ق�ساء املحكمة الد�ستورية ذهب اإىل اأنها اأعمال غري م�رشوعة لبطالن مر�سوم 

حل جمل�س الأمة وبطالن مر�سوم دعوة الناخبني لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة، ول 

يرتتب عليها اأية اآثار قانونية؛ مما يوؤكد لنا اأن حمكمة التمييز خالفت حكم املحكمة 

ول�سائر  للكافة  ملزمة  اأحكامها  اأن  على  العادي  امل�رشع  �رشاحة  رغم  الد�ستورية 

املحاكم، الأمر الذي يوؤكد اأن حكم حمكمة التمييز جاء خمالفًا لأحكام القانون واأخطاأ 

يف تطبيقه.

املطلب الرابع

التعويــ�س دون الإلغاء

كنا نتمنى لو اأن حمكمة التمييز اأيدت احلكم امل�ستاأنف فيما انتهى اإليه منطوقه من 

تعوي�س املطعون �سده عن ال�رشرين املادي والأدبي نتيجة عدم م�رشوعية مر�سوم 

واحلكم  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الناخبني  دعوة  ومر�سوم  الأمة  جمل�س  حل 

ببطالنهما وهو ما يتفق مع �سحيح القانون، ولكن لالأ�سف مل تذهب املحكمة اإىل ذلك، 

حينما  املحكمة  اأن  لو  نتمنى  كنا  ذلك  ومع  �سيادية؛  اأعماًل  اعتبارهما  اإىل  ذهبت  حيث 

اأعملت نظرية اأعمال ال�سيادة جتاه مر�سوم حل جمل�س الأمة ومر�سوم دعوة الناخبني 

لنتخاب اأع�ساء جمل�س الأمة اأن ل حترم املطعون �سده من التعوي�س املادي والأدبي 

بني  ال�سببية  العالقة  قيام  اإىل  بالإ�سافة  الدعوى   هذه  يف  ثابت  ال�رشر  اأن  خ�سو�سًا 
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اخلطاأ وال�رشر مما ي�ستوجب التعوي�س، ول يخفى على املحكمة املوقرة اأن الجتاهات 

احلديثة للفقه الفرن�سي والعربي فى مواجهة نظرية اأعمال ال�سيادة اأخذة يف الجتاه اإىل 

احلد من الآثار اخلطرية املرتتبة على تلك النظرية وذلك بق�رش اآثارها على احل�سانة 

 .
)1(

�سد الإلغاء وفح�س امل�رشوعية دون التعوي�س«

الفقهي  الجتاه  هذا  نف�س  يف  الفرن�سي  الدولة  جمل�س  �سار  فقد  ال�سياق،  هذا  ويف 

اأعمال  من  يعتربها  قبل  من  كان  التي  الأعمال  من  بع�سًا  ال�سيادة  قائمة  من  واأخرج 

ال�سيادة، بالإ�سافة اإىل اأنه بداأ يق�رش اآثار النظرية على الإلغاء وفح�س امل�رشوعية دون 

وحتمل  املخاطر  فكرة  اأ�سا�س  على  الأعمال  هذه  عن  التعوي�س  يتم  واأن   ،
)2(

التعوي�س

ركن  من  بالتحقق  الأ�رشار-  تعوي�س  اأجل  -من  القا�سي  يكتفي  بحيث  التبعات، 

 .
)3(

ال�رشر وحده ووجود �سلة بينه وبني عمل احلكومة

وتطبيقًا لذلك ذهب جمل�س الدولة الفرن�سي يف ق�سائه ال�سادر يف 30 مار�س 1966 

املعاهدات  عن  امل�سوؤولية  واإقرار  للحكومة  ال�سيادية  الأعمال  على  رقابته  فر�س  اإىل 

الدولية لي�س على اأ�سا�س اخلطاأ ولكن على اأ�سا�س املخاطر قيا�سًا على م�سوؤولية الدولة 

املدعية متتلك مقرًا ملحطة  »ال�رشكة  اأن  الق�سية يف  القوانني، وتتلخ�س وقائع هذه  عن 

اإذاعة ا�ستخدمها الأملان طيلة فرتة احتاللهم لفرن�سا، وبعد انتهاء احلرب طلبت ال�رشكة 

من احلكومة الفرن�سية تعوي�سًا عن ال�رشر الذي اأ�سابها ب�سبب حرمانها من ا�ستخدام 

من�ساآت هذه املحطة نتيجة ل�ستيالء احلكومة الأملانية عليها، وا�ستندت يف ذلك اإىل اأن 

عليها  ترتب  قد  و1953   1946 عامي  يف  واأملانيا  فرن�سا  بني  وقعت  التي  التفاقيات 

اأمام الأعباء العامة لأنها علقت حق اأ�سحاب ال�ساأن يف مطالبة  الإخالل مببداأ امل�ساواة 

.
)4(

احلكومة الأملانية بالتعوي�س اإىل اأجل غري م�سمى«

)1( انظر: د. �سليمان الطماوي – الق�ساء الإدارى – الكتاب الأول – ق�ساء الإلغاء –  1976 – �س 407 ، ود. حمدي 

يا�سني عكا�سة – مو�سوعة القرار الإدارى يف ق�ساء جمل�س الدولة – 2010 – �س 164.

)2( د. بالل اأمني زين الدين-امل�سئولية الإدارية التعاقدية، وغري التعاقدية يف م�رش وفرن�سا- درا�سة مقارنة - دار الفكر 

اجلامعى- الإ�سكندرية – �س 143.

)3( د. رمزي طه ال�ساعر –  ق�ساء التعوي�س: م�سئولية الدولة عن اأعمالها غري التعاقدية –  دار الي�رش – الطبعة الثالثة 

. 293 – �س 
)4( د. رمزي طه ال�ساعر – مرجع �سابق �س 306. 
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املطلب اخلام�س

اإ�شكـالـيـة قـانونـيـة

يف  حقه  من  عليه  املطعون  ليحرم   2 مدين   714 رقم  التمييز  حمكمة  حكم  جاء 

التعوي�س عن ال�رشرين املادي والأدبي مما يثري اإ�سكالية قانونية مهمة، األ وهي هل 

يجوز الطعن على اأحكام حمكمة التمييز اإذا جاءت خمالفة لأحكام املحكمة الد�ستورية 

املحكمة  فيها  مبا  املحاكم  ول�سائر  للكافة  ملزمة  الأخرية  هذه  اأحكام  واأن  خ�سو�سًا 

الد�ستورية؟، وكما هو معلوم فاإن الأحكام التي ت�سدر من حمكمة التمييز هي اأحكام 

العادية  العادية وغري  الطعن  باأي طريق من طرق  الطعن فيها  القانون من  باتة، مينع 

دعوى  رفع  يجوز  ل  اأنه  كما  الكويتي،  املرافعات  قانون  من   156 للمادة  وفقًا  وذلك 

اأ�سلية ببطالن حكم حمكمة التمييز يف هذه الدعوى ملخالفته حكم القانون، وذلك لأن 

اأ�سلية ببطالن حكم �سادر من  التي يجوز فيها رفع دعوى  امل�رشع ح�رش الأ�سباب 

املادة  لن�س  وفقًا  املطلقة  الق�ساة  �سالحية  بعدم  تتعلق  اأ�سباب  وهي  التمييز  حماكم 

.
)1(

املرافعات الكويتي قانون  من   102

)اأنه ملا كان الأ�سل هو   وتطبيقًا لذلك ق�ست حمكمة التمييز يف حكم حديث لها: 

عدم جواز الطعن يف الأحكام بدعوى البطالن الأ�سلية، واأن امل�رشع قد ح�رش طرق 

الطعن يف الأحكام وو�سع لها اآجاًل حمددة واإجراءات معينة، واإنه ميتنع بحث اأ�سباب 

العوار التي قد تلحق بالأحكام اإل عن طريق التظلم منها بطرق الطعن املنا�سبة، فاإذا 

بدعوى  الأحكام  تلك  لإهدار  �سبيل  فال  ا�ستغلق،  قد  كان  اأو  جائز  غري  الطعن  كان 

البطالن الأ�سليه، واإن جاز ا�ستثناء من هذا الأ�سل الدفع بانعدام احلكم اأو رفع دعوى 

اأركانه الأ�سا�سية، كاأن ي�سدر من حمكمة غري  اأ�سلية بذلك يف حالة جترد احلكم من 

م�سكلة ت�سكياًل �سحيحًا اأو من �سخ�س ل يعترب قا�سيًا، فاإذا كان العيب املوجه للحكم 

ل ي�سلح �سببًا لنعدامه كاأن ي�سدر من قا�ٍس غري �سالح لنظر الدعوى لتوفر �سبب 

 ، النعدام  البطالن ولي�س  – هو  – اإن �سح  فاإن جزاءه  ال�سالحية،  اأ�سباب عدم  من 

املدين  الق�ساء  – قانون  الكويتي  املرافعات  قانون  يف  )1( ملزيد من املعلومات انظر: اأ. د. عزمي عبد الفتاح – الو�سيط 

.2011 –  2010 الثانية-  – الطبعة  الكتب  دار  – موؤ�س�سة  الثاين  الكويتي – الكتاب 
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التظلم منه من خالل طرق  اإل عن طريق  به  التى تلحق  العوار  اأ�سباب  وميتنع بحث 

الطعن املنا�سبة – اإن وجدت – ولي�س عن طريق رفع دعوى مبتدئة ببطالنه، وبينت 

اأن هذا يدل – وعلى ما جرى به ق�ساء هذه املحكمة – على اأن اأحكام حمكمة التمييز 

واجبة الحرتام على الدوام ل تقبل تعقيبًا اأو تعدياًل اأو تبدياًل، واأنه باإ�سدارها ت�ستنفد 

املحكمة وليتها مبا يحول دون مراجعتها واملجادلة فيها وال�سعي لنق�سها، لذلك مل 

ياأذن امل�رشع بالطعن يف اأحكامها باأي طريق من طرق الطعن العادية وغري العادية، ملا 

ا�ستهدفه من تاأمني دواعي ا�ستقرار الروابط القانونية التي تقت�سيها امل�سلحة العامة، 

وو�سع حد للتقا�سي واحليلولة دون جتديد النزاع بال نهاية، مبا يرتبه ت�سل�سل هذه 

املنازعات من اإرهاق للق�ساء بطعون �سبق ح�سمها باأحكام نهائية وباتة واإهدار للوقت 

واملال واجلهد دون جدوى، ل�سيما اأن هذه الأحكام �سادرة من حمكمة ت�ستوي على 

اإليها من جليل الخت�سا�س وعظم امل�سوؤولية  القمة بحكم ت�سكيلها العايل، وما و�سد 

وقدر الأمانة.

واأ�سافت املحكمة يف حكمها اأي�سًا: اأن امل�رشع مل ي�ستثن من هذا الأ�سل �سوى ما 

قيام  هى  وحيدة  حالة  يف  منها  ال�سادرة  الأحكام  اإلغاء  حق  من  التمييز  ملحكمة  خوله 

وفقا  وذلك  احلكم،  اأ�سدروا  الذين  ق�ساتها  باأحد  ال�سالحية  عدم  اأ�سباب  من  �سبب 

للمادتني 102 – 103 من قانون املرافعات، زيادة يف التحوط ل�سمعة الق�ساء، و�سبيل 

اأ�سدرته،  اإىل الدائرة التى  اإىل الطعن ببطالن حكم التمييز يكون بطلب يقدمه  اخل�سم 

.
)1(

كما �سلف البيان(

ويف حكم اآخر لها اأي�سًا جاء فيه: )من املقرر – يف ق�ساء هذه املحكمة – اأنه يرتتب 

على متييز احلكم اعتباره كاأن مل يكن، فيزول وتزول معه جميع الآثار املرتتبة عليه، 

156 من  املادة  واأن مفاد ن�س  ال�سدور،  ال�سابقة على  اإىل مراكزهم  ويعود اخل�سوم 

مراحل  يف  املطاف  خامتة  هي  التمييز  حمكمة  اأن  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون 

التقا�سي، واأنه ل �سبيل اإىل تعييب اأحكامها باأي وجه من الوجوه، ول ي�ستثنى من هذا 

الأ�سل اإل ما اأوردته املادة 103 من القانون املذكور بخ�سو�س بطالن احلكم ال�سادر 

)1( الطعن 52 /2014 طلبات رجال الق�ساء جل�سة 2015/4/16.
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عدم  اأ�سباب  من  �سبب  اأ�سدروه  الذين  امل�ست�سارين  باأحد  قام  اإذا  التمييز  حمكمة  من 

.
)1(

ال�سالحية املن�سو�س عليها باملادة 102 من ذات القانون( 

بالإ�سافة اإىل ما �سبق فاإن  قانون املحكمة الد�ستورية ل يعطي لالأفراد املت�رشرين 

من �سدور حكم حمكمة متييز يتعار�س مع حكم املحكمة الد�ستورية مقرر مل�سلحتهم، 

احلق يف اللجوء اإىل هذه الأخرية من اأجل تنفيذ حكمها يف مواجهة اأي عوائق قانونية مبا 

فيها حكم التمييز املخالف لق�سائها كما هو احلال يف قانون اإن�ساء املحكمة الد�ستورية 

اأجل تنفيذ  العليا من  الد�ستورية  اللجوء للمحكمة  العليا يف م�رش، حيث يحق لالأفراد 

حكم هذه الأخرية متى ما اعرت�ست عوائق قانونية حتول دون اكتمال مداه اأو تعرقل 

جريان اآثاره كاملة، الأمر الذي ن�سعى من خالل هذا التعليق اأن نلفت اإليه نظر امل�رشع 

اأن امل�رشع  العادي لهذه الإ�سكالية حتى يقتدي بامل�رشع امل�رشي ب�ساأنها، خ�سو�سًا 

الكويتي اأعطى لأحكام املحكمة الد�ستورية احلجية يف مواجهة الكافة ول�سائر املحاكم 

مما ي�ستتبع ذلك اأن يعطيها الآلية التي متكنها من تنفيذ اأحكامها اإذا ما جاء اأحد الأحكام 

ال�سادرة من حمكمة التمييز خمالفًا لق�سائها، لذلك نتمنى اأن يحذو امل�رشع الكويتي 

حذو امل�رشع امل�رشي فيما يتعلق مبا يعرف با�سم دعوى منازعة تنفيذ حكم املحكمة 

الد�ستورية العليا، حيث اإن اخت�سا�س املحكمة الد�ستورية العليا بتنفيذ اأحكامها مقرر 

مبوجب ن�س املادة 50 من قانون املحكمة الد�ستورية العليا ال�سادر بالقانون رقم 48 

املتعلقة  املنازعات  1979 والذي جاء فيه: »تف�سل املحكمة دون غريها يف كافة  ل�سنة 

الد�ستورية  املحكمة  لذلك، ق�ست  ال�سادرة منها« وتطبيقًا  الأحكام والقرارات  بتنفيذ 

اأن قوام منازعة  العليا يف حكم لها: »من املقرر وعلى ما جرى به ق�ساء هذه املحكمة 

التنفيذ األ يكون تنفيذ احلكم الق�سائي ال�سادر عنها قد مت وفقًا لطبيعته وعلى �سوء 

الأ�سل فيه، بل يكون قد اعرت�سته عوائق حالت قانونًا دون اكتمال مداه مبا يعرقل 

بطبيعتها  �سواء  العوائق  هذه  تكون  اأن  وب�رشط  نق�سان،  دون  كاملة  اآثاره  جريان 

مقيدًا  اأو  مكتماًل  �سحيحًا  تنفيذًا  اأحكامها  تنفيذ  دون  حائلة  نتائجها  اإىل  بالنظر  اأم 

.»
)2(

لنطاقها

)1( الطعن 811 /2000 – جتاري –  جل�سة 2003/01/25. 

)2( حكم املحكمة الد�ستورية العليا ال�سادر يف الق�سية رقم ل�سنة 22 ق “منازعة تنفيذ”- جل�سة 2001/08/04 .
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اخلامتة :

مما �سبق جند اأن نظرية اأعمال ال�سيادة اأ�سبحت منتفية يف الدعوى التي �سدر بها 

الد�ستورية  املحكمة  اإنَّ  حيث   ،  2 مدين   2013 ل�سنة   714 رقم  التمييز  حمكمة  حكم 

بحل  واملتعلق    2011 ل�سنة   443 رقم  الأمريي  املر�سوم  م�رشوعية  مدى  نظرت 

الناخبني  بدعوة  واملتعلق   2011 ل�سنة   447 رقم  الأمريي  واملر�سوم  الأمة  جمل�س 

لنتخاب اأع�ساء املجل�س، وانتهت فيه اإىل عدم م�رشوعيتهما ومل مينعها من ذلك على 

اعتبار اأنها اأعمال �سيادة، الأمر الذي يوؤكد انتفاء نظرية اأعمال ال�سيادة يف تلك الدعوى، 

اإىل  اإليها  امل�سار  املرا�سيم  ببطالن  ق�سائها  ت�سبيب  يف  جاء  الد�ستورية  املحكمة  اأن  كما 

ي�ستوجب  �سواء  والعدم  هو  وي�سحى  بالبطالن  م�سوبًا  جاء  قد  احلل  هذا  اإجراء  اأن 

اآثاره، الأمر الذي يرتتب عليه اأن حكم حمكمة التمييز بعدم  عدم العتداد به وترتيب 

اخت�سا�سها الولئي يف نظر الدعوى على اعتبار اأنها من اأعمال ال�سيادة ل حمل له من 

الناحية القانونية. 

جاء  التعليق  حمل  التمييز  حمكمة  حكم  اأنَّ  اأي�سًا  بينا  فقد  �سبق  ما  اإىل  بالإ�سافة 

من  ُتعد  ال�سابقة  املرا�سيم  اأن  اعتربت  عندما  وذلك  تطيبقه،  يف  واأخطاأ  للقانون  خمالفًا 

اأعمال ال�سيادة مما يحظر معه على املحاكم النظر يف اأي مطالبات تثور ب�ساأنها، بينما 

ترتب  ما  كل  بطالن  اإىل  حكمها  يف  وانتهت  املرا�سيم  لتلك  الد�ستورية  املحكمة  ت�سدت 

عليها من اآثار اأخ�سها اأن ي�ستعيد جمل�س الأمة املنحل �سلطته الد�ستورية بقوة الد�ستور 

كاأن احلل مل يكن.

املحاكم مبا  للكافة ول�سائر  الد�ستورية ملزمة  املحكمة  اأحكام  اأن  وكما هو معلوم 

الد�ستورية  املحكمة  اإن�ساء  قانون  من  الأوىل  للمادة  وفقًا  وذلك  التمييز،  حمكمة  فيها 

رقم 14 ل�سنة 1973 )تن�ساأ حمكمة د�ستورية تخت�س دون غريها بتف�سري الن�سو�س 

بالقوانني  واملرا�سيم  القوانني  بد�ستورية  املتعلقة  املنازعات  يف  وبالف�سل  الد�ستورية 

ع�سويتهم  وب�سحة  الأمة  جمل�س  اأع�ساء  بانتخاب  اخلا�سة  الطعون  ويف  واللوائح 

ويكون حكم املحكمة الد�ستورية ملزمًا للكافة ول�سائر املحاكم(.

مواجهة  يف  والعربي  الفرن�سي  للفقه  احلديثة  الجتاهات  عن  اأي�سًا  وحتدثنا 
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اآثارها  ق�رْش  خالل  من  وذلك  عليها،  املرتتبة  الآثار  من  واحلد  ال�سيادة  اأعمال  نظرية 

على احل�سانة �سد الإلغاء دون التعوي�س، ومتنينا لو اأن حمكمة التمييز �سايرت تلك 

التوجهات، وذلك من خالل تعوي�س املطعون �سده يف الدعوى الراهنة ب�سبب ما اأ�سابه 

من �رشر، اإل اأنه لالأ�سف ذهبت املحكمة اإىل حرمان املطعون �سده من حقه يف التعوي�س 

باعتبار اأن مر�سوم حل جمل�س الأمة ُيعد من اأعمال ال�سيادة ويحظر على املحكمة اأن 

تنظر باأي مطالبة ب�ساأنه.

واأخريًا عر�سنا لإ�سكالية قانونية مهمة وهي يف حال ما لو جاء اأحد اأحكام حمكمة 

– حيث اإنَّ اأحكام التمييز اأحكام  التمييز خمالفًا حلكم �سادر من املحكمة الد�ستورية 

اأو بالطرق غري العادية، وذلك وفقًا لقانون  باتة ل يجوز الطعن فيها بالطرق العادية 

املرافعات الكويتي، وانتهينا باإبداء تو�سية بخ�سو�س ذلك نرجو اأن تلقى �سدى لدى 

املُ�رشع الكويتي وذلك باإعطاء املحكمة الد�ستورية احلق يف تنفيذ اأحكامها يف مواجهة 

اأية حكم ي�سدر من حمكمة التمييز متى ما جاء ذلك احلكم خمالفًا لق�سائها، كما هو 

العليا يف م�رش مبا ي�سمى دعوى منازعة  الد�ستورية  املحكمة  به وفق قانون  معمول 

تنفيذ حكم املحكمة الد�ستورية العليا.
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املراجع:

القاهرة   – العربية  النه�سة  دار   – الإداري  الق�ساء  و�سيط   – ر�سالن  اأحمد  اأنور   -

م�رش.   -1999

م�رش  يف  التعاقدية  وغري  التعاقدية  الإدارية  امل�سوؤولية   – الدين  زين  اأمني  بالل   -

وفرن�سا: درا�سة مقارنة - دار الفكر اجلامعي -  الإ�سكندرية- م�رش. 

الكويتي  امل�رشع والق�ساء  ال�سيادة وموقف  اأعمال  املطريي - نظرية  - تركي �سطام 

منها- درا�سة من�سورة على املوقع الإلكرتوين ملجل�س الأمة الكويتي- العام 2000.

- ح�سني عثمان حممد– اأ�سول القانون الإداري – من�سورات حلب احلقوقية – بريوت 

لبنان.  -2010

اأحكامه  – اخت�سا�سات الق�ساء الد�ستورى يف م�رش وحجية  - حمدان ح�سن فهمي 

وتنفيذها واآثارها – 2009.

- حمدى ياي�سن عكا�سة – مو�سوعة القرار الإداري يف ق�ساء جمل�س الدولة – القاهرة 

م�رش.   -2010

القاهرة   – العربية  النه�سة  دار   - الإلغاء  ق�ساء  وفل�سفة  اأ�سول   - فودة  راأفت   -

م�رش.   -2011

- رمزي طه ال�ساعر – ق�ساء التعوي�س: م�سوؤولية الدولة عن اأعمالها غري التعاقدية – 

دار التي�سري – الطبعة الثالثة- القاهرة – م�رش. 

 – التمييز  دائرة   – العليا  ال�ستئناف  حمكمة  حكم  على  تعليق   – العي�سى  داوود   -

– العدد  – ال�سنة الثالثة ع�رشة  1987/11/25 جملة احلقوق  – بتاريخ  جتاري 

الثالث – الكويت. 

لن�سو�س  خمالفتها  ومدى  التقا�سي  حق  على  الواردة  القيود  العجمي-  ذهيبان   -

الد�ستور – بحث مقدم لنيل درجة املاج�ستري لكلية احلقوق يف جامعة الكويت. 
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-  �سليمان الطماوى: 

 .1984 اخلام�سة  – الطبعة  الإدارية  للقرارات  العامة  – النظرية 

  – الق�ساء الإداري – الكتاب الول – ق�ساء اللغاء -  1976.

- طارق عبد الرووؤف �سالح – دعوى الإلغاء يف القانون الإداري الكويتي: اأوجه الطعن 

– دار  املعيبة  الإدارية  القرارات  على  والتعوي�س  التنفيذ  ووقف  والإلغاء  بالتظلم 

النه�سة العربية – الطبعة الأوىل – 2012.

- عاطف البنا - الو�سيط يف الق�ساء الإداري – القاهرة 1990- م�رش. 

- عثمان عبد امللك ال�سالح - ال�سلطة الالئحية لالإدارة يف الكويت والفقه املقارن واأحكام 

الق�ساء - جملة احلقوق وال�رشيعة - جامعه الكويت - الطبعة الثانية – 1994.

املدين  الق�ساء  – قانون  الكويتي  املرافعات  قانون  يف  –الو�سيط  الفتاح  عبد  عزمي   -

الكويتي – الكتاب الثاين – موؤ�س�سة دار الكتب – الطبعة الثانية- 2010 – 2011.

- ماجد راغب احللو:

 – الق�ساء الإداري – دار اجلامعة اجلديدة للن�رش – الإ�سكندرية. 

–  الإ�سكندرية – 2004. للن�رش  اجلديدة  اجلامعة  –  دار  الداري  – القانون 

- حممد رفعت عبد الوهاب ، د. ح�سني عثمان – الق�ساء الإداري 1993. 

الإداري - دار  الق�ساء  ال�سيمي - الوجيز يف  - حممد حممد بدران  ود. عبد احلفيظ 

النه�سة العربية - القاهرة 2005 – م�رش. 

للمنهج  وفقًا  الإدارية  القرارات  م�رشوعية  �سوابط   – العينني  اأبو  ماهر  حممد   -

الق�سائي: درا�سة حتليلة وفقهية لأحكام وفتاوى جمل�س الدولة يف م�رش«. 
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الأحكام:

- الطعن رقم 98/40 جتاري – جل�سة 1998/11/8 .

- الطعن رقم 923 ل�سنة 23 ق�سائية ، جمموعة ال�سنة 27.

الطعن رقم 501 ل�سنة 31 ق بجل�سة 1986/1/25 .

- لطعن 811 /2000 – جتاري – جل�سة 2003/01/25.

- الطعن رقم 2002/154 مدين جل�سة 2003/4/7

- طعن رقم 94/88 جتاري جل�سة 199/11/16

- طعن رقم 2002/511 مدين جل�سة 2002/1/4

- لطعن رقم 18 ل�سنة 1987 مدين جل�سة 1987/12/21

- لطعن رقم 21 ل�سنة 1994 مدين جل�سة 1995/1/22

- احلكم ال�سادر يف الطعون اأرقام )647 و 659 و 694( ل�سنة 2015 اإداري/1بتاريخ 

2016/3/23

الطعن رقم 2007/342 اإداري ال�سادر بتاريخ 2009/12/15

الطعن رقم52 /2014 طلبات رجال الق�ساء جل�سة 2015/4/16.

طعن رقم 99/2 د�ستوري ال�سادر بتاريخ 1999/4/27.

طعن رقم )6( و )30( د�ستوري ل�سنة 2012 ال�سادر بتاريخ 2012/6/20

طعن رقم )15( ل�سنة 2012 د�ستوري ال�سادر بتاريخ 2013/6/16

- حكم املحكمة الد�ستورية العليا ال�سادر يف الق�سية رقم ل�سنة 22 ق »منازعة تنفيذ« 

جل�سة 2001/08/04 .
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