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 قال  القضاء   لرقابة  تخضع  ال  التنفيذية  السلطة   أعمال  من  طائفة  السيادة  بأعمال  يقصد

 . للمشروعية  فحص  أو  التنفيذ  وقف   أو   التعويض  أو لإللغاء  محال  تكون

  تجاهال   و  المشروعية  مبدأ  عن  صريحا   خروجا  تمثل  المفهوم  بهذا  السيادة  وأعمال

  بتصرفات   تقوم  و  السيادة  أعمال  فكرة   استغالل  تستطيع  التنفيذية  السلطة  ألن  ألحكامه

 مبدأ  يتضمنها  التي  القانونية  القواعد  عن  تخرج  بالتالي  و   الصفة  هذه  عليها  تسبغ

 عن  تخرج  إذ  عليها  التعقيب  حق  األعمال  هذه  بصدد  للقضاء   يكون  ال  و  المشروعية

  التي  األضرار  عن  التعويض  طلبات  ال  و  ضدها  المقدمة  الطعون  تقبل  فال  واليته

 . التعويض أو  اإللغاء  سلطة   حيالها  القضاء  يملك   وال  تحدثها

 حقوق   يهدد  الحكومة  يد  في  سالحا  تعتبر  إذ  السيادة  أعمال   خطورة   تكمن   هذا  في  و

 القضاء   ألن  السالح  هذا  بها  يردون  للدفاع  وسيلة  األفراد  يجد  ال  و  حرياتهم  و  األفراد

 . بالسيادية  الموصوفة   األعمال   هذه  لمناقشة  التعرض   من  ممنوع

  إذ   واحدة  بدرجة  يكن  لم  الهجوم  ولكن  ظهورها  منذ  السيادة  أعمال  فكر  الفقه  هاجم  وقد  

 : متباينة  مذاهب  و  اتجاهات  ذات  فرق  إلى  الفقه  انقسم

 : األول  المذهب

  مما  الفردية  الحريات  و  الحقوق  حماية   بهدف   بوجودها  يسلم  لم  و  السادة  فكرة  أنكر

  لرقابة  بينها  تفرقة  دون  التنفيذية  السلطة   أعمال  جميع  خضوع  إلى  بالضرورة  يؤدي

 ما   إذا  عنها  التعويض  طلب  أو  باإللغاء  فيها  الطعن   لطلب  محال  تكون  بحيث  القضاء

 . باألفراد  ضررا  أحدثت

 :   الثاني  المذهب  و



 االستعاضة  يمكن  إذ  لها  مبرر  ال  السيادة  أعمال  نظرية  منكري  من  البعض  أن  يرى

  العام   القانون  في  مقررة   أخرى  نظريات  و  بأفكار-النتائج   نفس  إلى  الوصول  مع-عنها

  تختلف   هي  و  التقديرية  السلطة  نظرية  و  البحتة  التقديرية  اإلدارة  أعمال  نظرية  مثل

 . مداها  حيث  من  سابقتها  عن

  من  يسلما  لم  أنهما  إال  رأيه  عليها  يبني  التي  الحجج  قدم  المذهبين  من  واحد  كل  و

  أمام  و  الخصوص  هذا  في  يمكننا  و.  الساعة  حد  إلى  األمر  يستقر  لم  و  واسعة  انتقادات

 .  فيها  الراجح  الرأي  إلى  االستناد  واحد  رأي  استتباب  عدم

  ما   أهم  فان  السيادة  ألعمال  مانع  جامع  تعريف   وجود  عدم  من  الرغم  على  و  لذلك 

 بما   الحكم  سلطة   عن  تصدر  و  بها  تحيط  التي  البارزة   السياسية  الصبغة   تلك   هو  يميزها

  النظام  حماية  على  السهر  و  كلها  السياسية   الجماعة  مصلحة  لتحقيق  عليا  سلطة  من  لها

  و   استقاللها  و  سالمتها  تامين  و  األخرى  الدول  مع  الدولة  عالقات  و  للدولة  األساسي

  التي  األعمال  هي  السيادة  أعمال  أن  تقول  هذا  على  و   الخارج،  و  الداخل   في  أمنها

 و شعب و ارض من  الدولة كيان على  الحفاظ أجل من  الدولة في  الحكم سلطة تباشرها

 و  الدولة  سلطات  كتنظيم  عامة،  داخلية  مواجهات  أو  خارجية  أخطاء   بمواجهة   سلطة

 و   بالدفاع،  المتعلقة  األعمال   و  التقدمي  والنظام   السلطات  بين  العالقة   و  الحكم  تنظيم

 و  المسلحة   القوات   تنظيم  و  التنازل   و   والصلح    الحرب   إعالن  و   المعاهدات  عقد

  تتخذ   التي  التدابير  و  اإلجراءات   كذلك   و   إنهائها  و  العرفية  األحكام  إعالن  و  تدريباتها،

 (. ذلك   غير  و  زالزل   و  براكين  فيضانات،)    الطبيعية  الكوارث  و  الحرب  حاالت  في

 هي  و  الفرنسي  اإلداري  القضاء   نظريات  معظم  شان  شأنها  السيادة  أعمال   نظرية  إن

  يكون   حيث  العمل  ومقتضيات   الحاجة  وليدة  كانت  و  الفرنسي  الدولة  مجلس  صنع  من

 ال  أن  الوطن  مصلحة   من  فانه  خاصة  أهمية    الدولة   بها  تقوم  التي  األعمال   لبعض

 الحكومة   مصلحة  من  يكون  ال  قد   انه  كما  القضاة  على  القضايا  هذه  مثل  تعرض

 . الجمهور  على  عرضها

 ثانيا : معايير تمييز اعمال السيادة : 

 : اآلتي  في  نجملها  أن  يمكن  معايير  لذلك اإلداري  القضاء  وضع  لقد     

 بموجب  و  الفرنسي  الدولة  مجلس  به  اخذ  معيار  أول  يعد  و  السياسي  الباعث  معيار-1

 لم   إذا  أما  سياسي  عليه  الباعث  كان  إذا  السيادة  أعمال   من  يعد  العمل   فان  المعيار   هذا

 . القضاء  لرقابة  يخضع  ثمة  من  و   إداريا  عمال  يعد  فإنه  سياسيا  العمل  عن  الباعث  يكن



 فإن  المعيار  هذا  إلى  استنادا  و  موضوعه  أو  ذاته  العمل  طبيعة   من  المستمد  المعيار-2

 . إليه  الدافع  عن النظر  بغض  موضوعه  أو  ذاته  العمل   بطبيعة  العبرة

المعيارين    -3 كفاية  لعدم  السابقة  المحاوالت  لفشل  نظرا   : القضائية  القائمة  معيار 

من   اتجاه  لجأ  فقد  السيادة  اعمال  تحديد  في  االحكام  السابقين  مجموعات  الى  الفقة 

المحاكم الستقراء االحكام القضائية من اجل استخالص ما يعد من اعمال السيادة ,  

 واستطاع ان يضع قائمة لهذه االعمال واهما االتي : 

 االعمال المنظمة لعالقة السلطة التنفيذية بالبرلمان  -1

 االعمال المتصلة بالعالقات الدولية والدبلوماسية  -2

 ض االعمال الحربية واالعمال المتعلقة بالحرب  بع-3

 بعض االعمال واالجراءات الخاصة بسالمة الدولة وامنها . -4

  للمحاكم  السماح  عدم  على  صراحة  النص  إلى  الدول  بعض  تشريعات  عمدت  قد  و

 . مصيرها  و  الدولة  بكينونة  تتعلق  التي  األعمال  من  كونها  السيادة  أعمال  في  بالنظر

 الوقت  في   فأصبحت  مستمر   تقلص  في  السيادية  األعمال   نظرية   أن    يرىهناك من    و

  الخارجية  والعالقات   الحرب  حاالت  مثل   المهمة   المسائل  بعض  على  مقتصرة   الراهن

 بالسلطة  الحكومة عالقات بعض إلى إضافة صالحياته لبعض الدولة رئيس ممارسة و

  في   تنحصر  التنفيذية  السلطة  تمارسها  التي  السياسية  األعمال  فإن  لذلك   التشريعية

 المتعلقة   األعمال  و  التشريعية  بالسلطة  التنفيذية  السلطة  لعالقات  المنظمة  األعمال

من    الدولية  بالعالقات والتضييق  تسببها  التي  اثارها  من  للحد  التوجه  الى  باالضافة 

 . دائرة استخدامها 

 التشريع العراقي والمصري   في  السيادة  أعمالثالثا: 

سنة   دستور  في  وخصوصا  المصري  التشريع  في  السيادة  اعمال    1971توجد 

الملغي اذ بين على وجود هكذا اعمال ونصت العديد من القوانين في مصر على هذا  

التشريع   في  موجودة  كانت  السيادة  اعمال  فان  العراق  الى  بالنسبة  اما   . االمر 

أي انها كانت موجودة في دستور    2005لعراق لسنة  العراقي قبل صدور دستور ا

الملغي في حين ان الدستور الجديد نص على الغاء مثل هكذا اعمال اذ    1970سنة  

منه على ان ) يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل    100نصت المادة  

 او قرار اداري من الطعن امام القضاء (.
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