
رسائل الماجستير والدكتوراه مستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  270 ٢٧٠  

  
  فاتن سليمان فهد الطخيم  اســم الباحـث
دراسة نظرية : الرقابة القضائية على أعمال السيادة  عـنـوان البحث

  .تطبيقية مقارنة فى النظامين المصرى والكويتى
  طنطا  جـامـعــــة

  الحقوق  ـةكـلـيــــ
  القانون العام  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

بحث أعمال السيادة فى ضوء القانون المصرى والقانون الكويتى لما 
لهذه األعمال من أهمية كبرى وقصوى لدى فقهاء القانون ألنها ال تخضع 

، أو التعويض، أو وقف التنفيذ، أو لرقابة القضاء فال تكون محالً لإللغاء
  .فحص مشروعية

فهى تمثل خروجا صريحا على مبدأ الشرعية وتجاهال ألحكامه ذلك أن 
السلطة التنفيذية تستطيع استغالل فكرة أعمال السيادة وتتخذ إجراءات وتقوم 
بتصرفات تسبغ عليها صفة أعمال السيادة تخرج فيها على القواعد القانونية 

نها مبدأ الشرعية، وال يكون للقضاء بصدد هذه األعمال حق التى يتضم
وأهمية هذا البحث تكمن فى كون أعمال السيادة قيدا يرد . التعقيب عليها 

  .على مبدأ الشرعية وهذا القيد يشل عمل المبدأ تماما إذا يتجاهل وجوده
  منهج الدراسة

كويتى قدر وقد اتبعت طريقة المقارنة سواء فى القانون المصرى أو ال
اإلمكان فى محاولة الستظهار الفكرة وفضال عن ذلك تناولت جانبا من أحكام 



رسائل الماجستير والدكتوراه مستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  271 ٢٧١  

وتتكون هذه الرسالة من المقدمة والباب التمهيدى . القضاء فى هذا الصدد
وثالثة أبواب وخاتمة، ناقشت فى المقدمة التعريف بموضوع الرسالة 

زمة بالمنهج وأهميتها كما أوضحت خطتى ومنهجى فى شرح الرسالة ملت
الموضوعى وليس الشكلى فى البحث العلمى حيث تناولت فى الباب التمهيدى 

  .منها مفهوم مبدأ المشروعية وأعمال السيادة
  استنتاجات الدراسة

تقتضى الضرورة أن يترك أمر تحديد أعمال السيادة للقضاء بمعنى أن  -١
لتنفيذية تكون إضافة صفة عمل السيادة أو الحكومة على أعمال السلطة ا

  .للسلطة القضائية
حق القضاء فى فحص مشروعية أعمال السيادة والحكم بالتعويض عن  -٢

الضرر الذى يترتب عليها وبهذا المسلك يمكن للقضاء أن يخفف من حدة 
الخروج على مبدأ الشرعية ومن ناحية أخرى حماية الحقوق والحريات 

 .قراطيةالفردية والمحافظة على االعتبارات المتعلقة بالديم
تاييد التوسع فى نطاق الشرعية السيما فى القانون اإلدارى لكونه قانون  -٣

غير مقنن حديث ومرن عالوة على تطور دور اإلدارة وتشابك وظائفها 
ولعمل توازن بين مصلحة األفراد واإلدارة واللذان تربطهما عالقة من 

 .نوع خاص
ل استثنائية ال يجوز أعمال السيادة ليست امتيازا لإلدارة ولكنها أعما -٤

التوسع فيها وإن صدقت اإلدارة فى تطبيقها لكانت قيدا عليها وليس ميزة 
 .لصالحها

سلطة اإلدارة البد أن تستغل لصالح ما شرعت وأجيزت من أجله وليس  -٥
 .لقمع المواطن أو اإلخالل بحقوقه السياسية أو اإلنسانية

  
  


