
 

 

 المبحث الثالث

 اعمال السٌادة

اعمال السٌادة هً طائفة من اعمال السلطة التنفٌذٌة التً تخرج عن رقابة القضاء بجمٌع صورها 

ذلك باإللؽاء أم بالتعوٌض،  او مظاهرها اذ ال ٌمكن الطعن بها امام اٌة جهة قضائٌة سواء كان

التقدٌرٌة والظروؾ االستثنائٌة، ذلك وبذلك فإن نظرٌة أعمال السٌادة تختلؾ عن نظرٌتً السلطة 

أنها تمنح قرارات اإلدارة حصانة تامة تجاه رقابة القضاء، فً حٌن أن ؼاٌة ما تنتهً الٌه نظرٌتا 

 السلطة التقدٌرٌة والظروؾ االستثنائٌة هو توسٌع سلطات اإلدارة.

 المطلب األول

 أساس نظرٌة أعمال السٌادة 

تتمتع بها أعمال السٌادة ضد رقابة القضاء مثار جدل بٌن الفقهاء، لقد كان أساس الحصانة التً 

 وسٌقت فً هذا الشأن جملة مسوؼات، أهمها:

إلى القول  لما كانت هذه النظرٌة من صنع القضاء اإلداري الفرنسً، فقد ذهب بعض الفقهاء -1 

ة(، فعلى أثر عودة بأنها تمثل مظهر من مظاهر السٌاسة القضائٌة المرنة والحكٌمة لمجلس الدول

بٌتت الحكومة النٌة إللؽاء مجلس الدولة للتخلص من رقابته، فلجأ  1۸14الملكٌة فً فرنسا سنة 

المجلس إلى التصالح مع الحكومة بأن تنازل عن بعض سلطاته الرقابٌة على طائفة من أعمال 

ن المجلس اتخذ من الحكومة مقابل ضمان بقائه رقٌبا على سائر األعمال اإلدارٌة األخرى، أي أ

 التً أبتدعها وسٌلة للحفاظ على كٌانه(. هذه النظرٌة

إلى أن  وفً المدة التً كان فٌها القضاء ٌطبق معٌار الباعث السٌاسً، فقد ذهب البعض -۲ 

نظرٌة أعمال السٌادة تستند إلى اعتبارات سٌاسٌة. وعبر العالمة )الفرٌر( عن هذا المعنى 

وظٌفتٌن أساسٌتٌن هما  -فً الواقع  - القول بأن السلطة التنفٌذٌة تتولىبعبارات أخرى، فذهب إلى 

الحكم واإلدارة، وعلٌه فإن ما تصدره من قرارات وما تتخذه من إجراءات قد تقوم به باعتبارها 

اسامة كرٌم بدن المدرس.  
 القضاء االداري
 المرحلة الثالثة



حكومة، وقد ٌصدر عنها بوصفها إدارة، والطائفة األولى من األعمال ٌؽلب علٌها الطابع السٌاسً 

 ومن ثم

 ن رقابة القضاء وتخضع لرقابة الهٌئات السٌاسٌة(.تخرج م

الدولة،  المنظم لمجلس 1۸۸۲ماٌو لسنة  ۲4من قانون ( ۲۲ووجد البعض فً نص المادة ) -٣ 

أساسا قانونٌا لتسوٌػ نظرٌة أعمال السٌادة. وتنص هذه المادة على حق الوزراء فً أن ٌحٌلوا 

المرفوعة أمام القسم القضائً )بمجلس الدولة والتً تخرج األمر إلى محكمة التنازع بشأن القضاٌا 

 عن اختصاصه(.

إذ ٌرى هذا البعض من الفقهاء بأن المقصود بالقضاٌا المذكورة فً هذه المادة تلك المتعلقة بأعمال 

 السٌادة.

إلى القول بأن  -فً محاولة لتسوٌػ هذه النظرٌة على أساس من القانون أٌضا  -وذهب رأي آخر 

السٌادة هو عمل مختلط، فهو صادر من السلطة التنفٌذٌة فً مجال عالقاتها بالسلطات عمل 

ال  -سواء أكان اإلداري أم العادي  -األخرى التً ال تخضع لرقابة القضاء. فالقضاء الفرنسً 

 ٌبسط رقابته على أعمال السلطة التشرٌعٌة، وال أعمال الدول األجنبٌة .

القرارات الصادرة من الحكومة فً مجال تنظٌم عالقاتها بالبرلمان وهذا ما ٌفسر لنا عدم خضوع 

لرقابة القضاء، كما ٌسوغ لنا وٌوضح خروج المنازعات المتعلقة بالمعاهدات والمشكالت المتصلة 

 بتفسٌرها من اختصاصه. 

اإلعتبارات  حاول البعض من الفقه تسوٌػ نظرٌة أعمال السٌادة باإلستناد إلى بعض ماک -4

وسٌلة ال ؼاٌة فهو وسٌلة للمحافظة على سالمة  -وفقا لهذا الرأي  -نونٌة والعملٌة، فالقانون القا

الدولة وصون كٌانها، فإذا كان التمسك به على حساب سالمة الدولة، وجبت التضحٌة به، إذ أن 

 سالمة الدولة فوق القانون، ومن ثم وجب اإلعتراؾ للحكام بالخروج على القانون كلما إقتضت

وباستقراء اآلراء التً سبقت لتبرٌر نظرٌة أعمال السٌادة  الظروؾ ذلك تحقٌقا لتلك الؽاٌة العلٌا(.

أن هذه النظرٌة ؼٌر قابلة للتسوٌػ من الناحٌة القانونٌة ألنها ال تجد لها  -بدون تردد -ٌمكن القول 

 .، بل تجاه" تام لهأي سند فً القانون ألنها تتضمن خروجا صرٌحا وإعتداء صارخا على القانون

 



 

 

 المطلب الثانً

 معٌار تمٌٌز أعمال السٌادة

لقد اختلؾ الفقهاء فً فرنسا اختالفا كبٌرا لوضع معٌار لتحدٌد أعمال السٌادة وتمٌٌزها عن سائر 

أعمال اإلدارة األخرى، ألن السلطة التنفٌذٌة تصدر أعماال ؼٌر أعمال السٌادة، وهً التصرفات 

تكون خاضعة لرقابة القضاء اإلداري إلؽاء وتعوٌضا، فتصبح مسألة البحث عن هذا اإلدارٌة التً 

 المعٌار فً ؼاٌة األهمٌة والخطورة، وأهم المعاٌٌر التً قٌلت بهذا الشأن، هً:

 الفرع األول

 معٌار الباعث السٌاسً

السٌادة، ووفقا التً اعتمدها مجلس الدولة الفرنسً لتحدٌد أعمال  -وأقدمها  -وهو أول المعاٌٌر 

لهذا المعٌار فإن العمل ٌعد من أعمال السٌادة إذا كان الباعث علٌه سٌاسٌة، أما إذا لم ٌكن الباعث 

 علٌه كذلك، فإن العمل ٌعد من األعمال اإلدارٌة العادٌة ومن ثم ٌخضع لرقابة القضاء(.

عمل الواحد ٌمكن وصفه بأنه وقد أنتقد هذا المعٌار بشدة نظرا لما ٌعٌبه من مرونة وعدم تحدٌد، فال

من أعمال السٌادة إذا كان ؼرضه سٌاسً، وانه عمل إداري إذا لم تصفه الحكومة بأنه عمل 

 سٌادي.

كما أن هذا المعٌار بالػ الخطورة، إذ ٌتٌح للسلطة التنفٌذٌة التخلص من رقابة القضاء بمجرد 

 اإلدعاء بأن الباعث لها على العمل أو التصرؾ کان سٌاسً.

منذ  -ومحكمة التنازع  -ذا فإن هذا المعٌار لم ٌطبق إال فً مدة وجٌزة، وتخلى عنه مجلس الدولة ل

، وأصبح االحتجاج بالباعث السٌاسً فٌها بعد سببا 1۸۸۱حكمه فً قضٌة األمٌر نابلٌون سنة 

 لإللؽاء استنادا إلى عٌب انحراؾ السلطة.

 



 

 

 الفرع الثانً

 الموضوعٌة معٌار طبٌعة العمل الذاتٌة أو

 بطبٌعته ومؤداه أن العمل ٌتمٌز بذاته أو موضوعه. -فً تمٌٌز عمل السٌادة عن ؼٌره  -العبرة  

وفً هذا المجال ٌرى البعض بأن العمل ٌكون من أعمال السٌادة إذا كان تنفٌذ النص دستوري، 

 وٌكون من قبٌل األعمال اإلدارٌة العادٌة اذا كان تنفٌذا للتشرٌع العادي.

حٌن ٌرى البعض اآلخر، بأن العمل ٌكون من أعمال السٌادة اذا كان صادرة عن السلطة فً 

 التنفٌذٌة بوصفها حكومة، وٌكون عمال إدارٌة عادٌة إذا كان صادرة منها باعتبارها إدارة.

التً ٌفترض  -وٌؤخذ على الرأي األول أنه رأي تحكمً، كما أن ٌجعل من النصوص الدستورٌة 

 وسٌلة للتهرب من رقابة القضاء. -قوق األفراد وحصنا لحرٌاتهم أنها معقال لح

بٌن الحكومة  حل مشكلة التمٌٌز ملزكما أنه ٌست –أٌضا  –وٌعٌب الرأي الثانً أنه تحکمی 

 ل حال دقٌقا حتى االنواإلدارة، وهً مشكلة معقدة لم تجد لها ح

 الفرع الثالث

 معٌار القائمة القضائٌة

لعدم كفاٌة المعٌارٌن السابقٌن فً تحدٌد أعمال السٌادة، نظرا لفشل المحاوالت السابقة لعدم كفاٌة 

الستقراء االحکام القضائٌة من أجل لفقه إلى مجموعات أحكام المحاكم فقد لجأ اتجاه فً ا

وأهم ما من أعمال السٌادة، واستطاع أن ٌضع قائمة لهذه األعمال،  -وفقا لها  -استخالص ما ٌعد 

 تتضمنه هذه القائمة:

 .األعمال المنظمة لعالقة السلطة التنفٌذٌة بالبرلمان 

   .األعمال المتصلة بالعالقات الدولٌة والدبلوماسٌة 

 بٌة واألعمال المتعلقة بالحرب. ال الحرمبعض األع 



 .ًبعض األعمال واإلجراءات الخاصة بسالمة الدولة وأمنها الداخل 

لمحاوالت الفقه الفرنسً الكثٌرة فً التصدي لنظرٌة أعمال السٌادة التً  وأخٌرا ٌنبؽً اإلشارة

 ثؽرة فً بناء المشروعٌة ووصمة فً جبٌن القانون العام. -منذ نشأتها  -عدها 

وكانت هذه المحاوالت تسٌر فً اتجاهات ثالثة، األول نحو التضٌٌق من دائرة أعمال السٌادة 

 ا من أعمال السٌادة فبدأ ٌبسط علٌها رقابته إلؽاء وتعوٌضا.بإخراج أعمال من قائمتها كان ٌعده

واالتجاه الثانً نحو الحد من اآلثار الخطٌرة التً تترتب على هذه النظرٌة، وذلك بقصر هذه 

 اآلثار على الحصانة ضد اإللؽاء وفحص المشروعٌة دون التعوٌض.

على هذه النظرٌة واالستؽناء عنها،  أما االتجاه الثالث فكان ٌتمثل بالدعوة للقضاء بصفة نهائٌة

التً من شأنها أن تحقق  -مثال  -واالستناد إلى نظرٌات ومبادئ أخرى كنظرٌة السلطة التقدٌرٌة 

الزمٌن ومتعارضٌن، هما مبدأ المشروعٌة من جهة، وضرورة تمتع متالتوازن بٌن اعتبارٌن 

 جهة أخرى. بقدر من حرٌة التقدٌر والتصرؾ من –أو الحكومة  –اإلدارة 

ومع ذلك ال زالت هذه النظرٌة على قٌد الحٌاة بالرؼم مما أصابها من وهن وضعؾ، وما زال 

 .أحكامه القضاء الفرنسً ٌستعمل صراحة اصطالح أعمال السٌادة فً

 المطلب الرابع

 أعمال السٌادة فً التشرٌع العراقً 

مرة فً قانون السلطة القضائٌة رقم على أعمال السٌادة ألول  -صراحة  -أما فً العراق فقد نص 

لٌس للمحاكم أن تنظر فً كل ما ٌعتبر من ((الذي نصت المادة منه على أن  1۲9٣لسنة ( ۲۲)

( 1۱الذي نصت المادة ) 1۲۸۲( لسنة 19۱، ثم تاله قانون التنظٌم القضائً رقم )))أعمال السٌادة

، ورؼم االنتقادات ا، وأخٌر))لسٌادةال ٌنظر القضاء فً كل ما ٌعتبر من أعمال ا((منه على أن 

الشدٌدة التً واجهتها نظرٌة أعمال السٌادة، فإن المشرع العراقً قد تمسك بالنص علٌها فً قانون 

، وذلك 1۲۸۲( لسنة 96لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 1۲۸۲لسنة ( 1۱۲التعدٌل الثانً رقم )

اري بالنظر فً الطعون ة القضاء اإلد/ خامسا( والتً تقضً بعدم اختصاص محكم۸فً المادة )

 ا ٌلً:مالمتعلقة ب



 

 رئٌس الجمهورٌة. اعمال السٌادة تعد من أعمال السٌادة المراسٌم والقرارات التً ٌصدرها - أ

 صالحٌاته الدستورٌة.لب. القرارات اإلدارٌة التً تتخذ تنفٌذا لتوجهات رئٌس الجمهورٌة وفقا  

 الطعن فٌها. طرٌقة للتظلم منها أو االعتراض علٌها أوج. القرارات التً رسم القانون 

وٌالحظ على المشرع العراقً فً النص المتقدم، أنه خرج عن خطته فً االكتفاء بتقرٌر الحصانة 

إذ ضمن المادة  -ألعمال السٌادة وترك تحدٌد تطبٌقاتها للقضاء وهو ما فعله فً نصوص سابقة  

ن مجلس شورى الدولة آنؾ الذكر، أمثلة وتطبٌقات لما ٌعد من من قانون التعدٌل الثانً لقانو( ۸)

 -أعمال السٌادة كالمراسٌم والقرارات التً ٌصدرها رئٌس الجمهورٌة، وهو مسلك منتقد وال شك 

 عنه المشرع المصري فً قانونوبسبب شدة اإلنتقادات الموجهة الٌه فقد تخلى  -كما رأٌنا سابقا 

، بسبب ما ٌؤدي الٌه من توسٌع لدائرة 1۲4۲والثانً لسنة  1۲49تنظٌم مجلس الدولة األول لسنة 

للقضاء على هذه   جهودا حثٌثة -فً معظم الدول  -أعمال السٌادة فً الوقت الذي ٌبذل فٌه الفقه 

 التضٌٌق من نطاقها والحد من آثارها الخطٌرة. –على األقل  -النظرٌة أو 

ء صفة السٌادة على جمٌع المراسٌم والقرارات التً ٌصدرها رئٌس الجمهورٌة، اتجاه کہا إن إضفا

محل نظر، فلٌس جمٌع تلك المراسٌم والقرارات هً فً الحقٌقة كذلك، واتجاه المشرع هذا من 

شأنه إخراج طائفة كبٌرة من األعمال اإلدارٌة ذات المساس الخطٌر بحقوق األفراد وحرٌاتهم 

 درة من رئٌس الجمهورٌة حتى وإن كانت بطبٌعتها ال تتصل بالسٌادة.لمجرد أنها صا

، والذي صدر ۰۷۹۱لدستور  -األخٌر  -ومما زاد األمر سوء ما قضى به التعدٌل الدستوري 

( 6۸الفقرة )ج( إلى المادة ) قانون التعدٌل الثانً لقانون مجلس شورى الدولة فً ظله، بإضافة

لرئٌس الجمهورٌة عند االقتضاء إصدار قرارات لها قوة ))من الدستور والتً تنص على أن 

إذ بإضافة هذا النص تكون جمٌع أعمال رئٌس الجمهورٌة محصنة ضد الرقابة  ((،القانون

 القضائٌة، بالرؼم من كونه رئٌسا للسلطة التنفٌذٌة.

( 19رورة کٌا هو الحال بالنسبة للمادة )أن هذا النص ال ٌقتصر على حالة الض -كذلك  -وٌالحظ 

، ذلك أن 1۲۸۱( من الدستور المصري لسنة ۸4، أو المادة )1۲6۸من الدستور الفرنسً لسنة 

 مفهوم )االقتضاء( أوسع نطاقا من حالة الضرورة أو الخطر(.



ونحن نرى عدم شرعٌة الحصانة التً تسبؽها هذه النصوص على األنظمة والقرارات التً 

ا رئٌس الجمهورٌة أو التً تتخذ بناء على توجٌهاته، أو أي نص آخر من شأنه أن ٌؽلق ٌصدره

باب الطعن القضائً نهائٌة بوجه األفراد، فمثل هذه الحصانة تتعارض مع ما استقرت علٌه 

بخصوص االعتراؾ لكل فرد بحقه فً أن ٌجد لكل خصومة  -المتمدٌنة  -الجماعة اإلنسانٌة 

التً صدرت تلك  1۲۸۱لته جمٌع الدساتٌر العراقٌة بما فٌها دستور سنة قاضٌة ، وهو حق كف

وال ٌملك المشرع العادي منع ممارسة هذا الحق أو تقٌٌده إذ لم ٌجز الدستور  النصوص فً ظله،

مثل هذا المنع أو التقٌٌد، فلم ٌتضمن أي نص ٌقٌد والٌة القضاء أو حق األفراد فً التقاضً، ولو 

فهو وحده  -حٌنئذ  -ستوري ذلك لنص علٌه صراحة وال إعتراض على مشٌئته أراد المشرع الد

الذي ٌملك الحرٌة فً توزٌع اإلختصاصات بٌن السلطات العامة وتنظٌم العالقات فٌما بٌنها، وقد 

هذا األمر، حٌن نص صراحة على حظر النص فً القوانٌن  ۲۱۱۲حسم الدستور العراقً لسنة 

 .ر إداري من رقابة القضاء ، وهو مسلك صحٌح ٌستحق التقدٌرعلى تحصٌن أي عمل أو قرا

أما على صعٌد القضاء العراقً، فقد ظهرت تطبٌقات عدة لنظرٌة أعال السٌادة فً أحكامه، ومن 

هذه التطبٌقات ٌتضح أن القضاء العراقً ال ٌسٌر فً تحدٌد أعمال السٌادة على وتٌرة واحدة أو 

كامه بٌن معٌاری طبٌعة العمل والقائمة القضائٌة أو الجمع وفق معٌار واحد، فقد تأرجحت أح

 بٌنهما فً آن واحد.

 

 


