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أن تطور العالقات واالتجاهات الدولية واهتمام القانون الدولى شيئا  -١
ئا بأمر الفرد، أدخل على حرية الدولة فى معاملة األشخاص فشي

الخاضعين لها بعض القيود التى ترمى لحمايتها مما قد يلقون من 
  .تعسف أو تحكم السلطات العامة فى بعض الدول

تحديد المبادئ القانونية فى شأن إبعاد األجانب سواء اإلجرائية أو  -٢
حاجز ضد تجاوزات الموضوعية باعتبارها تشكل صمام أمان أو 

 .اإلدارة، وإسباغ المشروعية على إجراءاتها
محاولة تقنين أسباب اإلبعاد، وهو أضمن الوسائل للحد من التعسف  -٣

وذلك بتبنى معيارين، . فى استعمال هذا الحق وكفالة حرية األفراد
يقوم على تحديد حاالت اإلبعاد على سبيل الحصر، والثانى : األول

وبيان حدود سلطة القاضى .  على سبيل المثاليحدد حاالت اإلبعاد
  .فى رقابة مشروعية قرارات اإلبعاد

  منهج الدراسة
عتمد البحث فى منهجه وأدواته على المنهج االستقرائى الذى يقوم على ا

استقراء المؤلفات العامة والمتخصصة واألبحاث والمقاالت، فضال عن 
لماثلة للوقوف على أوجه التشريعات المقارنة، فى صدد موضوع الدراسة ا
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كما يعول البحث على المنهج القانونى الذى يقوم على . التقارب والتباين بينها
استخالص األفكار النظرية التى يدور البحث فى ظلها، وتطبيقها على جوهر 
المشكلة، فضال عن تناول أحكام القضاء فى خصوصية الموضوع الماثل، 

  .لقضاء فى رقابة مشروعية قرارات اإلبعادوتحليلها للوقوف على حدود سلطة ا
وتقتصر الدراسة المقارنة على التشريعين الكويتى والمصرى 
وتطبيقاتهما القضائية فى خصوص موضوع الدراسة مع اإلشارة إلى التشريع 
الفرنسى كلما اقتضى األمر ذلك، أما من الناحية الموضوعية فإن الدراسة 

بعاد األجانب، من الناحيتين اإلجرائية تقتصر على المبادئ القانونية إل
  .والموضوعية، فضال عن الرقابة القضائية على قرار اإلبعاد

  استنتاجات الدراسة
إن قانون اإلقامة الكويتى يساير االتجاهات الحديثة فى شأن قبول  -١

األجانب فى اإلقامة فى أراضى الدولة، وفى تمتع األجنبى بسائر 
  .نه اإلنسانىالحقوق الالزمة لحياته وكيا

ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولى واالتفاقيات والمواثيق الدولية فى  -٢
باعتبارها مشكلة ذات ) أو عديمى الجنسية(شأن التعامل مع البدون 

طبيعة خاصة، مع استنهاض الجهات المعنية فى استكمال الطوات التى 
 .بدأتها الحكومة فى هذا الصدد

اإلقامات، فعلى الرغم من تجريم هذه ضرورة مواجهة ظاهرة تجارة  -٣
الظاهرة، فإنها مازالت تلقى بظاللها فى هذا الصدد، والسبيل إلى 
مواجهة ذلك هو تشديد العقوبة المقررة فى قانون اإلقامة، مع تفعيل 

 .الرقابة األمنية فى هذا الشأن
  
  
  


