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 حق التقاضي

 **في قطر وتحصين القرارات اإلدارية من الطعن القضائي

 يوسف أحمد الزمان/ المحامي

 

 تمهيد

ي بحقوق طبيعية تسنبع م  إسنانسنية رفيعة، بمقتضنهن يتمتع كل كنئ  إسنانسنقيمة  سنان حقوق اإل
 .يتهإسنانسن

ي، وال سنانسنوأصبح مبدأ ااتقالل القضنء وكفنلة حق التقنضي م  المبندئ الماتقرة في الضمير اإل
 .م  السنص عليه وتقريره سنان يكند يخلو إعال  م  إعالسننت حقوق اإل

  القواعد في التقنضي غدت م سنان والواقع أ  ااتقالل القضنء وحيدته وسنزاهته، وضمن  حق اإل
 .يةسنانسني وأصبحت جزءًا م  التراث القنسنوسني المتحضر لإلسنانسنرواة في الضمير اإلالمغ

أ  احترام حقوق  إذ  وُيسنظر إلى تقدم الدول وتطورهن بمقدار حرصهن على ااتقالل القضنء فيهن، 
وحرينت األفراد ال يتأكد إاّل بنحترام ااتقالل القضنء، وتصبح هذه الحقوق والحرينت لغوًا من لم يك  في الدولة 

 .قضنًء ماتقاًل محنيدًا يلجأ إليه األفراد طلبًن لحمنيته

واالقتصندية اية وقد أبدى الداتور القطري عسننية فنئقة بكفنلة الحقوق والحرينت المدسنية والاين
عتبرهن م  المقومنت األاناية للمجتمع القطري، مؤكدًا على ايندة القنسنو ، والمانواة واالجتمنعية، وا

 .كنفة  وااتقالل القضنء، وكفنلة حق التقنضي للسننس

_______________ 

 2/6/3102وقدم للمناقشة  بتاريخ  , للسنة الثالثة( 32)أعد البحث للقا االثنين  
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لمانواة في ممنراة حق التقنضي م  أهم وأخطر تطبيق لمبدأ المانواة المقرر داتوريًن وقد وتعتبر ا
واوف . «التقنضي حق مصو  ومكفول للسننس كنفة» :م  الداتور الدائم على أ ( 531)سنصت المندة 

وحنالت اسنتهنك هذا المبدأ بمسنع  ،يتركز بحثسنن لهذا الموضوع على بين  مضمو  مبدأ كفنلة حق التقنضي
 .القضنء م  سنظر بعض المسننزعنت وتحصي  بعض القرارات اإلدارية م  الطع  عليهن أمنم القضنء

 :واوف سنقام هذا البحث إلى ثالثة مبنحث وعدة فروع وخنتمة، على التفصيل التنلي

 .مضمون مبدأ كفالة حق التقاضي: المبحث األول* 

 .ة حق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعيةكفال: المبحث الثاني* 

 .موانع التقاضي في التشريعات الحالية: المبحث الثالث* 

 .الخاتمة* 

 

 المبحث األول

 مضمون مبدأ كفالة حق التقاضي

وهي ال تبيح لألفراد أ  يقتضوا حقوقهم بأيديهم بنلقوة  مسنذ أ  اضطلعت الدولة بمهمة العدالة،
. آخر أ  يلجأ إليهن، لتمكيسنه م  حقه أو لحمنيته له بعضهم م  بعض، بل أوجبت على م  يدعي حقًن ِقبل  

 .5وبذلك أصبح م  أخص وظنئف الدولة إقنمة العدل بي  السننس

 عنمًن تاتأثر الدولة بتسنظيمه وممنراته فقد وجأ أ  يكو  مياورًا لألفراد م  عمالً  ومندام القضنء
 .ال يكو  بنهظ التكنليفأت، وأ  يكو  في متسننول الكنفة، و مختلف سنواحيه، اهل اإلجراءا

وز ألي فهو كذلك حق داتوري أصيل، ال يج سنان ويعتبر حق التقنضي م  الحقوق األاناية لإل
 . مصندرته، أو مسنع أي فرد م  اللجوء إلى القضنء للدفنع ع  حقوقه والذود ع  حرمنتهالطة م  الالطنت 

                                                           
1
 33ص 2002يوسف أحمد الزمان، النظام القضائي القطري، الطبعة األولى  
2
 33صالمرجع السابق،  
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م   عتداء على حق  لكل فرد، وقع إ إذ  ، سنان بيعية لإلم  هسنن فإ  حق التقنضي م  الحقوق الط
 .حقوقه، أ  يلجأ إلى القضنء لطلأ الحمنية لرد ووقف ذلك االعتداء

يل على األفراد أ  يأمسنوا على أموالهم وحرينتهم، ويردوا سنهن ياتحتقنضي م  الحقوق التي بدو فحق ال
قراطية، أو يكو  سنظنم حكمهن موال يمك  أ  تدخل دولة من في عداد الدول الدي. من يقع عليهم م  اعتداء

 كذلك، إال بتقرير وكفنلة حق التقنضي لجميع األفراد الذي  يطمئسنو  إلى أ  حقوقهم محفوظة، وحرينتهم آمسنة،
 .عسندهن تبتعد ع  سنفواهم مشنعر الظلم

ذ  و  ة، طبقًن لمبدأ الفصل بي  الالطنت، فإسنه وللالطة القضنئية، الطة ماتقلة م  الطنت الداكنسنت  ا 
يجوز للالطة التسنفيذية أ  تتدخل في الشؤو  الخنصة بنلالطة القضنئية، وال تملك القينم بسنزع اختصنص ال 
لدعوى بشأ  اقوم بمسنع المحنكم م  السنظر في طعو  محددة، أو امنع ة لهن، أو تلو   االختصنصنت المخم

 .مسننزعنت معيسنة

وال تملك الالطة التشريعة الحق في إصدار تشريعنت تمسنع بهن القضنء م  السنظر في قضنين بذاتهن، 
و نت إلى جهنت غير قضنئية، أتلك المسننزع يأمر البت فوكل زعنت بعيسنهن م  اختصنصه، وتُ نخرج مسنأو تُ 

 عتبرا  اعتداًء صنرخًن على حقوق، يُ زاعنت بعيسنهن، أل  ذاك المسنع، وهذا الالأتالبه الحق في التصدي لسن
ولة م  جهة، وم  جهة أخرى فإ  ذلك دلدى الالطنت الثالث الرئياية في االالطة القضنئية بوصفهن إح

 .اطسني  ع  طريق الداتورمو يمثل اسنتهنكًن لحق التقنضي المكفول لجميع ال

ل الداتور للفصل لة م  ِقب  و هي الالطة المخ إذ  لطة القضنئية، ويعتبر كل ذلك تعطياًل لوظيفة الا
حنكم لمصندر أو يقيد حق التقنضي يعتبر غير داتوري، ويجأ على اوالتشريع الذي يُ . زعنتنسنفي الم

لة القنسنوسنية، و عسننصر الدتبر عسنصرًا أانايًن م  الذي يع المشروعيةاالمتسننع ع  تطبيقه ألسنه مخنلف لمبدأ 
 .هدد مبدأ المانواة بي  المواطسني  الذي ُيعد أهم دعنمنت الدانتير الحديثةمن أسنه يُ ك

ر ، والتي ااتقرت في ضميإسنان لكل  عد حقًن م  الحقوق العنمة الطبيعيةوهكذا فإ  حق التقنضي ي
 .ي يصندره يعد غير داتوريشريع الذيقررهن، وألجل ذلك فإ  التالعنلم المتمد ، والتي ال تحتنج إلى سنص 
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ذاو  ،وأخيراً  ة، فإ  هذه الالطة يسنبغي أال تصل إلى حد لو لدكن  للمشرع الطة تسنظيم القضنء في ا ا 
 .يسنانسنهدر التقنضي أل  حق الفرد في أ  يجد لكل خصومة قنضيًن هو حق ااتقر في الضمير اإل

أ  الفصل في كنفة المسننزعنت »: أ مقرراً على المبد –في بعض أحكنمه  –وقد أكد القضنء القطري 
. البد للفرد م  أ  يجد لكل خصومة قنضينً  إذ  هو م  اختصنص الالطة القضنئية التي تتوالهن المحنكم، 

فم  الماّلم به كأصل غير قنبل ألي جدل أو خالف أ  لكل فرد المطنلبة بحقه، والدفنع عسنه، والتقنضي 
 .«وبنلتنلي فال يتصور أ  توجد مسننزعة ال يكو  لهن قنض  يفصل فيهن بشأسنه،

 

 المبحث الثاني

 عيةوشرمومبدأ ال كفالة حق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات

اوف سنبحث بإيجنز في هذا المبحث ارتبنط مبدأ كفنلة حق التقنضي، بمبدأ الفصل بي  الالطنت،  
خضنع الحكنم والمحكومي  لالطنسنهو شر مومبدأ ال وهو م  المبندئ  ،عية الذي يعسني ايندة حكم القنسنو  وا 

 .5األاناية التي يقوم عليهن السنظنم الديمقراطي ألسنه ضمن  لحقوق المواطسني  وحرينتهم

 الفرع األول

 كفالة حق التقاضي ومبدأ الفصل بين السلطات

دولة الحديثة فإ  الالطة القضنئية هي الجهة الوحيدة طبقًن لمبدأ الفصل بي  الالطنت الذي يحكم ال
المخولة بنلفصل في المسننزعنت التي تحدث بي  األفراد وبعضهم وبي  الدولة وبيسنهم، وبنلتنلي ال يجوز 
للالطة التسنفيذية أ  تتدخل في الشئو  الخنصة بنلالطة القضنئية وتقوم بمسنع المحنكم م  السنظر في طعو  

يعنت تمسنع دعنوى بشأ  مسننزعنت معيسنة، وال تملك الالطة التشريعية الحق في إصدار تشر محددة أو امنع ال
اختصنصه وُتوكل أمر البت في هذه خرج مسننزعنت بعيسنهن م  قضنين بذاتهن أو تُ  يبهن القضنء م  السنظر ف

 .المسننزعنت إلى جهنت غير قضنئية

                                                           
1
 503فاروق الكيالني، استقالل القضاء، الطبعة الثانية، ص 
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مهمة تسنفيذ القواسني  وعليهن أ  تحترم سنصوص  لتسنفيذية في الدولة الحديثة تتولىوالمعلوم أ  الالطة ا
هن، أو الوقوف موقفًن البيًن تطبيق يعليهن أو التسنكر لهن أو ُتهمل ف القواسني  التي يضعهن المشرع بعدم الخروج

 .5بترك األفراد يخنلفوسنهن دو  جزاء

والقنسنو  الذي يحكم الالطة التسنفيذية هو القنسنو  اإلداري فهو يسنظم الالطة اإلدارية أو اإلدارة العنمة، 
ويحدد أوجه سنشنطهن، ويحكم العالقنت التي تسنشأ بيسنهن وبي  األفراد عسندمن تقوم بممنراة هذا السنشنط بوصفهن 

 . الطة عنمة في الدولة

أ أ  جيدارة في أ  كل قرار إداري يصدر م  اإل تسنحصر ويترتأ على ذلك سنتيجة بنلغة الخطورة،
يكو  ماتسندًا إلى سنص قنسنوسني بنلمعسنى العنم أي بجميع القواعد الملزمة في الدولة، اواًء أكنسنت مكتوبة أم 

 .3غير مكتوبة وأيًن كن  مصدرهن، مع مراعنة التدرج في قوتهن

عنمة أو السنفع العنم فنعترف المشرع لإلدارة أسنه ياتهدف تحقيق المصلحة الويتميز السنشنط اإلداري ب
دارة إلزام األفراد بإرادتهن المسنفردة بإصداراهن اإلتاتطيع  إذ  بمجموعة م  اإلمتينزات تتام بطنبع الالطة العنمة 

ااتعمنل وانئل التسنفيذ  إلىاألفراد وموافقتهم، ولهن اللجوء لقرارات م  جنسنأ واحد ال تتوقف على قبول 
 .الجبري بنلقوة عسند االقتضنء

متينزات لغير صنلح األفراد وال ن وتسنحرف أو ُتائ ااتعمنل تلك االوخشيًة م  أ  تجور اإلدارة حدوده
تلتزم بنلحدود التي أوجبهن المشرع عليهن، فيسنقلأ سنشنطهن الذي ُيراد به سنفع األفراد إلى سنشنط تعافي يهدر 

أصبح م  الضروري العمل على فرض الرقنبة على سنشنط اإلدارة حتى ال تسنحرف  . وحرينتهم حقوق األفراد
كل من تأتيه م   يرام القواسني  والخضوع ألحكنمهن فع  حدود اختصنصنتهن وغنيتهن، وذلك بإلزامهن بنحت

الدولة  يسنوسني فبنفتراض قينم التسنظيم القنأعمنل ومن تتمتع به م  الطنت، وهو األمر الذي ال يتحقق إال 
 .1على أانس مبدأ المشروعية

                                                           
1
 12سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، الطبعة الرابعة ص. د 
2
 5سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال اإلدارة، الطبعة األولى ص. د 
3
 15سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. د 
3
 11دين، المرجع السابق، صسامي جمال ال. د 
5
 12سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص. د 
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 الفرع الثاني

 ومبدأ المشروعيةكفالة حق التقاضي 

إ  فرض الرقنبة على أعمنل اإلدارة لضمن  عدم خروجهن على أحكنم القواسني ، يتأاس على مبدأ 
والمعول الرئياي في  المشروعية أو ايندة القنسنو  الذي غدا م  المبندئ األاناية لقينم الدولة القنسنوسنية،

 .5تمييزهن ع  الدولة البولياية أو االاتبدادية

وقد إلتزم الداتور الدائم لدولة قطر بهذا المبدأ مؤكدًا على قينم المجتمع القطري على دعنمنت 
خالق، وتصو  الدولة دعنمنت المجتمع، وتكفل األم  ، والمانواة ومكنرم األ العدل، واإلحان  والحرية

، والسننس متانوو   الحقوق والواجبنت العنمة ي، والمواطسنو  متانوو  ف3ر وتكنفؤ الفرص للمواطسني واالاتقرا
والحرية الشخصية . 1أمنم القنسنو  ال تمييز بيسنهم في ذلك بابأ الجسنس، أو األصل، أو اللغة، أو الدي 

ييد حريته في اإلقنمة أو قنمته أو تقأو حباه أو تفتيشه أو تحديد ا إسنان مكفولة، وال يجوز القبض على 
للتعذيأ أو للمعنملة الحنطة بنلكرامة، ويعتبر التعذيأ  إسنان رض أي وال ُيع  . التسنقل إال وفق أحكنم القنسنو 
 يض أي شخص ألي تدخل فرُ عّ فال يجوز ت  حرمتهن،  سنان ، ولخصوصية اإل جريمة يعنقأ عليهن القنسنو 

مرااالته أو أية تدخالت تمس شرفه أو امعته إال وفقًن ألحكنم خصوصينته أو شؤو  أارته أو ماكسنه أو 
 .  ، وال يجوز إبعند أي مواط  ع  البالد، أو مسنعه م  العودة إليهن القنسنو  وبنلكيفية المسنصوص عليهن فيه

وأ  ايندة القنسنو  أانس الحكم في الدولة، وشرف القضنء وسنزاهة القضنة وعدلهم ضمنٌ  للحقوق 
والالطة القضنئية ماتقلة وتتوالهن المحنكم على اختالف أسنواعهن ودرجنتهن وُتصدر أحكنمهن وفق  ، والحرينت
، والقضنة ماتقلو  ال الطن  عليهم في قضنئهم لغير القنسنو ، وال يجوز ألي جهة التدخل في  5القنسنو 

                                                           
1
 12المرجع السابق، ص 
2
 من الدستور الدائم 11المادة  
3
 من الدستور الدائم 11المادة  
3
 من الدستور الدائم 33المادة  
5
 من الدستور الدائم 35المادة  
2
 من الدستور الدائم 32المادة  
7
 الدستور الدائممن  37المادة  
1
 من الدستور الدائم 31المادة  
1
 من الدستور الدائم 121المادة  
10
 من الدستور الدائم 130المادة  
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سنو  إجراءات وأوضنع ، والتقنضي حق مصو  ومكفول للسننس كنفة، وُيبي  القن5القضنين أو في اير العدالة
 .  ممنراة هذا الحق

لتزام اإلدارة بنلعمل في دائرة حدود السنظنم القنسنوسني المقرر في الدولة هو من يطلق عليه مبدأ  وا 
أي خضوع اإلدارة للقواسني  المعمول بهن، ويعتبر خضوع اإلدارة في ( ايندة حكم القنسنو )عية ومبدأ و شر مال

 .3وعسنصرًا م  عسننصر الدولة القنسنوسنية لمشروعيةاسنشنطهن للقنسنو  تطبيقًن لمبدأ 

ة، ولهذا فإسنهن لو لدوسنشير إلى أ  السنصوص التي يتضمسنهن الداتور تعتبر أعلى القواعد القنسنوسنية في ا
ضع على رأس البسننء القنسنوسني للدولة، وتحكم بقية القواعد القنسنوسنية األخرى التي يجأ أ  تدور في فلكهن و تُ 

 . هن ومضموسنهن بمن تقضي به تلك القواعد الداتوريةوتتقيد م  حيث صدور 

كن  لهن داتور مكتوأ وجأ عليهن إلتزامه في  إذاجمنع هو أ  الدولة وأ  من اسنعقد عليه اإل
تعي  اعتبنر الداتور فيمن يشتمل عليه م  تشريعنتهن وفي قضنئهن وفيمن تمنراه م  الطنت إدارية، و 

سنطوي عليه م  مبندئ هو القنسنو  األعلى الذي يامو على جميع القواسني ، والدولة في ذلك سنصوص، وفيمن ي
 .1ايندة الداتورتلتزم أصاًل م  أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ 

ة القضنئية على أعمنل تطبيقًن صحيحًن يجأ عدم الحد م  الرقنب المشروعيةوحتى يتم تطبيق مبدأ 
طسني  وتاخير مراكز الالطة للقفز اأ  مخنطر اإلسنحراف وعدم احترام اإلدارة لحقوق وحرينت المو  اإلدارة ذلك

سُنظم مة، هو المظهر األاناي ألزمة الفوق القواسني  وااتغالل الطنت الحكم م  ِقبل الماؤولي  لمرافق األُ 
رة أعمنلهن وتصرفنتهن الصند لم تخضع كنفة الطنت اإلدارة لرقنبة قضنئية تسنباط على جميع إذاالمعنصرة، ف

التي تعتبر هي الترجمة الصحيحة آلمنل الشعوأ  المشروعيةنسنو ، إسنهنرت م  مختلف هيئنتهن في حدود الق

                                                           
1
 من الدستور الدائم 131المادة  
2
 من الدستور الدائم 135المادة  
3
 12ص 1170، طبعة (الرقابة القضائية)كامل ليلة، الرقابة على أعمال اإلدارة . د 
3
 22سابق، صالمرجع ال 
5
السنة السادسة )في السنة السادسة القضائية بمجموعة مجلس الدولة ألحكام القضاء اإلداري  1010حكم القضاء اإلداري المصري في القضية رقم  
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لم تك   إذافي تحقيق قيمتهن وأهدافهن، وفي فنعليتهن، واسندفنعهن،  المشروعيةاتمر ، وال يمك  أ  ت...وأمنسنيهن
ذادارة و إلرقنبة القضنئية شنملة لتصرفنت اال  .5لم تك  المحنكم مفتوحة لمختلف المسننزعنت ا 

ومخنلفة  هدو تينسنهن تصرفنت خنرجة على حدوا المشروعيةوالماتقر عليه أ  جزاء إخالل اإلدارة بمبدأ 
 .ألحكنمه هو بطال  التصرف الذي اتخذته والتعويض ع  الضرر الذي قد يترتأ عليه

صندرًا في  – المشروعيةلمبدأ  -الذي يكو  التصرف اإلداري المخنلف ولك  من هي وايلة الفرد 
 الدفنع ع  حقه الذي ماه التصرف اإلداري؟ مواجهته؟ وكيف له

يتعي  عليه  إذ  أوضحسنن بأ  الفرد ال ياتطيع أ  يقتضي حقه بسنفاه ويدرأ مبنشرة اإلعتداء الواقع عليه 
ال ياتطيع أ  يقنوم  –كمبدأ عنم  –لقضنئية كمن وأ  الفرد اللجوء إلى الجهة المخولة بذلك وهي الالطة ا

سنمن يجأ عليه الخضوع لهن، وله بعد ذلك أ  يتظلم مسنهن ويطع  عليهن للتخلص  تسنفيذ أوامر الالطة العنمة وا 
 .مسنهن وم  آثنرهن

تقرير  وم  ثم فالبد م  وجود جهة يلجأ إليهن األفراد ياتسنصفوسنهن، وتكو  لديه الوايلة الموصلة إلى
لغنئه بسننًء على ذلك، وتقرير التعويض المسنناأ في مقنبل  المشروعيةبطال  التصرف المخنلف لمبدأ  وا 

 .الضرر الذي يكو  قد أحدثه

إ  ايندة القنسنو  تتحقق بكفنلة الرقنبة القضنئية وذلك بأ  يكو  لكل شخص يمك  أ  تتأثر مصنلحه 
نء وأ  ياتمع إليه ويشترط أ  يكو  هذا القضنء ماتقاًل بقرار إداري من، الحق في أ  يمثل أمنم القض

 . ااتقالاًل كنمالً 

إ  ايندة القنسنو  ل  تتحقق منلم تُفرض هذه الايندة على كنفة الالطنت في الدولة وأولهن الالطنت 
على التي تملك التشريع، وأ  يقوم السنظنم كله على اعتراف  وتاليم أ  هسننك م  المبندئ والقيم من ياتعصي 

 .3أية الطة المانس بهن في جميع الظروف، ال فرق بي  ظروف عندية أو ااتثسننئية

                                                           
1
 505فاروق الكيالني، استقالل القضاء، الطبعة الثانية، ص 
2
 17سامي جمال الدين، المرجع السابق ص. د 
3
 وما بعدها 11عصفور، الحرية والسلطة، ص الدكتور محمد 
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 المبحث الثالث

 موانع التقاضي في ظل التشريعات الحالية

 غم م  وضوح مبدأ كفنلة حق التقنضي المقرر بنلداتور القطري على السنحو الذي شرحسنن له، إالّ ر بنل
أ  هذا المبدأ الداتوري الهنم من زال يتعرض للمصندرة بنلسنابة لبعض األسنزعة وذلك بإصدار بعض 

دارية التي أخرجهن المشرع الطع  أمنمه في بعض القرارات اإل التشريعنت التي تالأ القضنء اختصنصه بمسنع
نإللغنء، وكذلك إخراج يهن بلعتلك القرارات اإلدارية م  الطع  ت القضنء، وتحصي  نم  دائرة اختصنص

دارية والمعروفة بنام األعمنل الحكومية أو ة الرقنبة اإلبعض األعمنل الصندرة م  الالطة التسنفيذية م  دائر 
 .أعمنل الايندة

اإلشنرة إلى أ  سنظرية التحصي  للتشريع ُتعد م  بي  السنظرينت المعنكاة لمبدأ المشروعية  وتجدر
الذي يفترض خضوع جميع القرارات اإلدارية للقنسنو ، واالمتثنل لضوابطه أيًن كنسنت الجهة المصدرة للقرار 

 .ومضموسنه

ُيابغهن المشرع على  وُيعرف الفقه القنسنوسني التحصي  التشريعي بأسنه عبنرة ع  حصنسنة تشريعية
بعض القرارات اإلدارية بهدف ااتبعندهن م  ميدا  الرقنبة القضنئية، وبذلك يعمل المشرع على تجريد األفراد 

 .5م  حق التقنضي، ومخنصمة القرار اإلداري الُمحص  تشريعيًن أمنم القضنء

هن بنإللغنء أمنم القضنء واوف سنتسننول بنلبحث الحنالت التي ااتثسننهن المشرع القطري م  الطع  علي
وذلك في  بشأ  الفصل في المسننزعنت اإلدارية،     لاسنة   ، طبقًن لمن جنء به القنسنو  رقم القطري
 .اآلتية المطنلأ

 األول  المطلب

 لغاء والتعويضمصادرة حق التقاضي بالتشريعات المانعة من دعوى اإل

 :تمهيد
                                                           

1
 2001/2001كلية الحقوق،  –عبدالرزاق عريش، الطعون القضائية ضد القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري، جامعة الملك محمد الخامس  
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فيمن ابق في هذه الدرااة لسنصوص الداتور الدائم لدولة قطر التي كرات وأكدت على مبدأ  عرضسنن
وقلسنن بأسنه ال . ااتقالل القضنء، وايندة حكم القنسنو  وكفنلة حق التقنضي للسننس كنفة دو  قيود أو شروط

ككل وأ  ُيسنظر إليهن ور وأسنه يجأ أ  تؤخذ مواد الدات. من يقرره الداتور( القنسنو )يجوز أ  يهدر التشريع 
 .كفل حق التقنضيالذي ي( 531)يسندرج تحتهن سنص المندة وهي قواعد تتكنمل فيمن بيسنهن و  نفي مجموعه

م  هسنن فإ  الدانتير التي تسنص على أ  التضنم  االجتمنعي أاناي للمجتمع، وعلى إلزام الدولة 
الفرص لجميع المواطسني ، والمواطسنو  متانوو  في  بكفنلة حق التقنضي واألم  والحرية والطمأسنيسنة وتكنفؤ

وبنلتنلي فإسنه م  غير الماتانغ م  السننحية . الحقوق والواجبنت العنمة، والسننس متانوو  أمنم القنسنو 
واطسني  م  حق التقنضي أو تمسنع القضنء م  الداتورية صدور تشريعنت تمسنع أو تُقيد بعض األفراد م  الم

ق في التصدي م  اختصنصه، أو تالأ القضنء الح خرج مسننزعنت بعيسنهنأو تُ  السنظر في قضنين بذاتهن
ن  والحرية والمانواة حااإلل و العدأ  مثل هذه التشريعنت أبعد من تكو  ع  دعنمنت  إذ  لسنزاعنت بعيسنهن، 
فرص وصينسنة دعنمنت المجتمع وكفنلة األم  واالاتقرار وتكنفؤ ال( م  الداتور  5المندة )ومكنرم األخالق 

وتوطيد روح الوحدة الوطسنية، والتضنم  واإلخنء بي  المواطسني  كنفة ( م  الداتور  5المندة )للمواطسني  
 .5(م  الداتور   المندة )

لذلك فإ  أي الأ أو مسنع أو إخراج أو تقييد لحق الفرد م  اللجوء إلى قنضيه الطبيعي يمثل اسنتهنكًن 
توريًن، ويعتبر كل ذلك تعطياًل لوظيفة الالطة القضنئية المخولة لحق التقنضي المكفول لجميع المواطسني  دا

 .م  ِقبل الداتور للفصل في المسننزعنت

الذي  المشروعيةوالتشريع الذي يصندر أو يقيد حق التقنضي يكو  غير داتوري، ومخنلف لمبدأ 
عد أهم الذي يُ  بي  المواطسني لقنسنوسنية، كمن أسنه يهدد مبدأ المانواة ة الو تبر عسنصرًا أانايًن م  عسننصر الديع

 .دعنمنت الداتور القطري

تسنظيم، فيترتأ على ذلك  ردت جميع تلك الحقوق دو  تقييد أووطنلمن أ  السنصوص الداتورية قد أو 
جنوز  إذاأ  الطته مقيدة في هذا الشأ ، ف إذ  لهن بنلتقييد أو التسنظيم، أسنه ال يجوز للمشرع أ  يتسننو 

                                                           
1
 317في هذا المعنى الدكتور سليمان الطماوي، قضاء اإللغاء، ط ص 
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، فإ  ذلك يمثل خروجًن على سنصوص قيدهناختصنصنته وأصدر تشريعنت معيسنة تسنظم هذه الحقوق أو 
 .5الداتور ومخنلفة ألحكنمه

فرغم م  أ  الداتور الدائم لدولة قطر حرص بصينغنت واضحة وصريحة على مبدأ ااتقالل 
ألية جهة التدخل في سنو ، وال يجوز عليهم في قضنئهم لغير القن ضنء وأ  القضنة ماتقلو ، ال الطن الق

، إال أ  المشرع القطري أصدر عدة تشريعنت ااتثسننًء على مبدأ المانواة أمنم  اير العدالة يالقضنين أو ف
د وصندر حق التقنضي بشأ  بعض المسننزعنت ومسنع القضنء م  سنظرهن والبه والية د وحدّ القضنء، وقيّ 

أ جهنت أخرى للسنظر في مسننزعنت معيسنة هي أصاًل م  اختصنص وأسنش. اختصنصه األصيل المقرر داتورينً 
 .الالطة القضنئية صنحبة الوالية العنمة في سنظر جميع المسننزعنت التي تسنشأ في الدولة

شأ  الفصل ب     لاسنة (  )واوف أعتسني في هذه الدرااة الموجزة ببين  من تضمسنه القنسنو  رقم 
رات اإلدارية م  الطع  عليهن هذا التشريع م  تحصي  لبعض القرا –من تضمسنه و  - في المسننزعنت اإلدارية

مسنع المشرع القطري القضنء م  فرض رقنبته القضنئية على تلك  إذ  بنإللغنء أو التعويض عسنهن أمنم القضنء، 
 .وفحص مشروعيتهن ومدى اتفنقهن مع مبدأ المشروعيةالقرارات 

 الذي يعتبر عسنصرًا أانايًن م  المشروعيةيخنلف مبدأ  عد م  وجهة سنظرسنن أمرًا خطيراً وهذا األمر يُ 
من تحللت اإلدارة م  قيود القواسني  فإ  الرقنبة القضنئية هي  إذا، ذلك أسنه كمن شرحسنن ة القنسنوسنيةلو الد عسننصر

 اسنعدمت هذه الرقنبة عسندهن تكو  اإلدارة حرة طليقة فيمن تصدره إذاالتي تجبرهن على التقيد بحدود القنسنو ، ف
م  قرارات وتتحص  أخطنؤهن وتسنعدم وانئل تصحيحهن فيسننل مسنهن األفراد أشد األضرار في حقوقهم 

 .وحرينتهم

لخروجه لتصندمه و أو تبريره والواقع أ  مالك المشرع القطري في هذا الصدد ال يمك  الدفنع عسنه 
 .فنلة حق التقنضيعلى اتجنه الداتور فيمن يتعلق بضرورة تكنفؤ الفرص للمواطسني  والمانواة وك

                                                           
1
 150مبدأ المساواة أمام القضاء، ص عبدالغني بسيوني عبدهللا،. د 
2
 من الدستور الدائم لدولة قطر 131المادة  
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وكفنلة ( ايندة حكم القنسنو )وحابمن أوضحسنن فإ  سنصوص الداتور القطري كرات مبدأ المشروعية 
 .حق التقنضي للسننس كنفة دو  قيود أو شروط

بمن الزمه أ  لكل فرد  حق التقنضي بأي قيد، لم سنجد أسنهن قيدتالداتورية لك السنصوص وبمراجعتسنن لت
 .وقع اعتداء على حق م  حقوقه أ  يلجأ إلى قنضيه الطبيعي طنلبًن مسنه الحمنية لرد ووقف ذلك االعتداء

ذاو  السنظر في      لاسنة (  )كن  المشرع القطري قد أاسند للقضنء بمقتضى القنسنو  رقم  ا 
يحدد القنسنو  الجهة » :التي سنصت على أسنهم  الداتور   53سننزعنت اإلدارية، امتثناًل مسنه لسنص المندة لما

 .«المختصة بنلفصل في المسننزعنت اإلدارية ويبي  سنظنمهن وكيفية ممنراتهن لعملهن

فإ  هذا السنص إضنفًة إلى غيره م  السنصوص الداتورية الداعمة الاتقالل القضنء أكدت جميعهن 
ضًن هي والية شنملة وكنملة للقضنء وبدو  قيد على أ  والية الفصل في كنفة المسننزعنت اإلدارية إلغنًء وتعوي

بمن يترتأ على ذلك أسنه ال يجوز للمشرع أ  يسنتقص م  هذه الوالية العنمة، إعمناًل للقنعدة  ،أو تحديد
لتنلي ال يكو  هسننك على عمومه، من لم يوجد من يقيده سنصًن أو داللة وبناألصولية التي تقضي بأ  العنم ُيؤخذ 

 .5دارية م  الطع  فيهنسنة لبعض القرارت اإلحصِ ت المنسنعة م  التقنضي أو السنصوص المُ نعيأي مجنل للتشر 

 إذاوم  المبندئ الماتقرة أ  السنصوص الداتورية التي تتضم  صينسنة الحقوق والحرينت الفردية 
فنلهدف م  السنص على هذه الحقوق . جنءت مطلقة فإسنهن تسنفذ م  تلقنء ذاتهن دو  حنجة لصدور تشريع

طالقهن م  كل قيد هو مسنحهن قدرًا أكبر على مواجهة التعدي وا عتبنرهن قيدًا على والحرينت في الداتور وا 
تور هو مسنحهن مجرد قيمة كل أفعنل االاتبداد، وليس الهدف م  السنص عليهن في الدا إرادة المشرع لصد

 . أدبية مفرغة م  كل مضمو 

أ  ُيمسنع  سني  م  حق التقنضي أوئة م  المواطحرم فدارة ليات بحنجة إلى أ  توالواقع أ  جهة اإل
المسننزعنت المتعلقة ببعض التشريعنت الانرية في الدولة خوفًن م  تصدي  القضنء م  السنظر في بعض

لمشروعية ال أل  مبدأ ا. دارةضنئية عليهن بمن قد يعرقل عمل اإلرقنبة القالقضنء لتلك المسننزعنت وفرض ال

                                                           
1
 223، ص1111عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، . د 
2
 وما بعدها 355فاروق الكيالني، استقالل القضاء، الطبعة الثانية، ص 
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دارة ويضع في االعتبنر من يواجه اإلدارة م  أزمنت تقتضي خروجهن على حدود يهمل مقتضينت ُحا  اإل
 المشروعية العندية ولهذا ُزودت الرقنبة القضنئية ببعض صمنمنت األمن  تتمثل في أعمنل الايندة ومجنلهن

قدر دارة حرية التصرف بلطة التقديرية، وجميعهن ُتخول اإلمر  يضيق ويتاع وفقًن للظروف االاتثسننئية والا
 .5الحرية واألم  والطمأسنيسنة لجميع المواطسني معقول وفي الحدود التي تكفل 

كن  م  المأمول بعد أ  صدر الداتور الدائم للدولة وتقريره لمبندئ المانواة وتكنفؤ الفرص 
العنمة وأمنم القنسنو ، وايندة القنسنو  أانس الحكم في  نتوالواجب قللمواطسني ، والمواطسنو  متانوو  في الحقو 

على ضرورة تحديد جهة للفصل في  (الداتور) هوتأكيد .الدولة، والتقنضي حق مصو  ومكفول للسننس كنفة
يل تلك المبندئ المشرع فورًا إلى تفع أ  يبندر -كن  م  المأمول  - زعنت اإلدارية، دو  قيد أو تحديدنالمسن

صدار تش م  خالل  ،وتحنفظ على وجودهن الفعلي والعملي ،ريعنت تصوغ تلك المبندئ وتتبسننهنالداتورية وا 
ة حكم تكفل ااتقالل القضنء في العمل وكفنلة حق التقنضي وايند ،حةصينغنت مسنضبطة محددة وواض

المبندئ الداتورية  ع  الحيل التشريعية التي كثيرًا من تتدخل إلفراغ بتعندواإل ،زالقنسنو ، دو  عوائق أو حواج
 .دف تعطيلهنم  معنسنيهن به

حددًا الجهة التي تتولى سنظر دارية مُ بشأ  الفصل في المسننزعنت اإل     لاسنة   وجنء القنسنو  رقم 
ية أو أكثر، ُتشكل كل مسنهن م  هي المحنكم، على أ  تسنشأ بنلمحكمة االبتدائية دائرة إدار المسننزعنت اإلدارية و 

 .زعنت اإلدارية المحددة بهذا القنسنو نثالثة قضنة تختص دو  غيرهن بسنظر المسن

إخراج وتحصي   إلىولألاف الشديد عمد المشرع في هذا القنسنو  على السنحو الذي اوف سنوضحه 
الدائم  رالتي قررهن الداتو تورية لفًن بذلك تلك المبندئ الداات اإلدارية م  رقنبة القضنء مخنالكثير م  القرار 

 .للدولة

 الكثير م  قرارات الالطة التسنفيذية لتحصي وال سنرى أ  هسننك ثمة مبرر موضوعي أو قنسنوسني 
خراجهن م  دائرة خضوعهن للرقنبة القضنئية خصوصًن في عصرسنن الحنلي الذي أصبحت فيه مبندئ ااتقالل  وا 

                                                           
1
 311بق صسليمان الطماوي، المرجع السا. د 
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ي وأصبحت جزءًا م  سنانسنلقواعد المغرواة في الضمير اإلفي التقنضي م  ا سنان القضنء وضمن  حق اإل
 .5ةيسنانسنالتراث القنسنوسني المتحضر لإل

وخنصًة المندة الثنلثة مسنه التي خصت      لاسنة   والُملفت للسنظر في صينغة مواد القنسنو  رقم 
وحددت اختصنص  ،مبهمةحينسنًن ، أسنهن جنءت بصينغة معقدة وأت اإلداريةعننز الدائرة اإلدارية بنلفصل في المسن

بمبدأ المانواة بي  المواطسني  الذي ُيعتبر م  أهم دعنمنت الداتور  صريحدارية تحديدًا فيه إخالل الدائرة اإل
أسنهن حرمت طنئفة م  الموظفي  العموميي  م  ذوي الدرجنت  ال الحصر وآية ذلك على ابيل المثنل .القطري

ات أو القرار  ،لطع  في القرارات الصندرة بترقيتهم أو إسنهنء خدمتهمم  ا ،األعلى م  الدرجة الوظيفية األولى
 .ولى فمن دوسنهنذا الطع  للموظفي  م  الدرجة األمن أتنحت هبيسن. التأديبية الصندرة بحقهم

اسنطوى على تفرقة في المعنملة بي  أشخنص تمنثلت حقوقهم المعتدى قد القنسنو   بمن يكو  معه
فإ  حرمن   ،واطسني  فيهلمي م  الحقوق العنمة التي كفل الداتور المانواة بي  اولمن كن  حق التقنض .عليهن

يسنطوي على إهدار لمبدأ  ،ة في حق م  الحقوقعز سننمالحق مع تحقيق مسننطه هو قينم ال طنئفة معيسنة م  هذا
 . حرموا م  هذا الحقالمانواة بيسنهم وبي  غيرهم م  المواطسني  الذي  لم يُ 

 ية متخصصة فلم تسنشأ إال لكي تكو  جهبنلمحكمة االبتدائية أ  الدائرة اإلدارية  الم بهوم  المُ 
إلغنء القرارات اإلدارية المعيبة، وم  ثم ال يجوز عهد إليهن بوالية وبنلذات ليُ  ،دارية عمومنً سنظر المسننزعنت اإل

القضنئية، وابقنء من يشنء مسنهن أ  يقوم المشرع بتصسنيف القرارات اإلدارية وااتبعند من يشنء مسنهن م  الرقنبة 
الداتور لم يعطي المشرع هذا الحق وبنلتنلي يكو  عمله  إذ  في دائرة الرقنبة القضنئية دو  اسند داتوري، 

 .غير داتوري

متعنقبة القرارات اإلدارية التي أخرجهن المشرع م  اختصنص القضنء  فروعوسناتعرض في ثالثة 
 :لغنء على السنحو اآلتياإلداري وحصسنهن م  الطع  عليهن بنإل

 .أعمال السيادة: األول الفرع

                                                           
1
 217محمد نور فرحات، المرجع السابق، ص. د 
2
 202أحمد كمال أبوالمجد، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ص. د 
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 .مسائل الجنسية: الثنسني الفرع

 .القرارات اإلدارية الُمحصنة: الثنلث الفرع

 األول الفرع

 أعمال السيادة

ليس للمحنكم أ  »: على أسنه 3   لاسنة (  5)م  قنسنو  الالطة القضنئية رقم  53سنصت المندة  
 .«تسنظر بطريقة مبنشرة أو غير مبنشرة في أعمنل الايندة ومانئل الجسناية

لم ُيعرف المشرع القطري أعمنل الايندة التي تكو  بمسنأى ع  الرقنبة القضنئية وبنلتنلي ال تكو   
وأ  عمل محاًل للتقنضي ويمك  القول بأسنه ليس ثمة معينر قنطع في التعرف على طبيعة عمل الايندة، 

مصر يمك  أ   يفرسنان وف يف وبناتعراض أحكنم القضنء. الايندة هو كل عمل يقرر له القضنء هذه الصفة
 :ُترد أعمنل الايندة إلى الطوائف اآلتية

 .األعمنل المسنظمة لعالقة الحكومة بنلبرلمن  وبضمن  اير الالطنت العنمة وفقًن للداتور: أوالً  

 .األعمنل المتعلقة باير مرفق التمثيل الدبلومناي :ثنسنينً 

 .بعض األعمنل المتعلقة بنلحرأ: ثنلثنً 

مسنهن اإلجراءات التي تتخذهن اإلدارة لوقنية : بعض األعمنل المتعلقة باالمة الدولة وأمسنهن الداخلي: رابعنً 
عال  األحكنم  قينم اضطرابنت تهدد االمة  في حنلة( الطوارئ)فية ر عالالصحة العنمة في حنلة األوبئة، وا 

 .الدولة وأمسنهن

حنلة الحرأ  يالتي تُتخذ ضد األجنسنأ الايمن ف وم  أعمنل الايندة بعض إجراءات البوليس 
 .5كتصفية أمالكهم في حنلة تبعيتهم لدولة م  دول األعداء ورفض تجديد التصريح لهم بنإلقنمة

                                                           
1
 وما بعدها 132سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. د 
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ذاو   من تقررت صفة عمل الايندة لقرار  من فليس أمنم القنضي إال أ  يحكم بعدم االختصنص أيًن  ا 
، وهسننك رأي فقهي يقول بأ  على 5كنسنت طلبنت المدعي في دعواه، أي اواًء تعلقت بنإللغنء أو بنلتعويض

 . القنضي أ  يحكم بعدم جواز سنظر الدعوى

، 3لايندة أل  تعريفهن أمر عاير، إ  لم يك  ماتحيالً سنخلص ممن ابق أ  المشرع لم ُيعرف أعمنل ا 
 .وهدفه م  السنص بصرف السنظر ع  طريقة صينغته هو مسنع القضنء م  مسننقشة أعمنل الايندة ورقنبتهن

ذ  و   ترك للقضنء هذه المهمة، ذلك أ  المحنكم كن  المشرع لم يضع تعريفًن ألعمنل الايندة فإسنه بذلك  ا 
الوصف القنسنوسني للعمل الصندر ع  الالطنت العنمة وصنحبة القول الفصل في  تكو  هي المختصة بتقرير

أسنه م  أعمنل الايندة، وحيسنئذ  ال يكو  لهن أي اختصنص بنلسنظر فيه، وتكييف قضنء الموضوع لألعمنل 
 .الصندرة ع  الالطنت العنمة خنضع لرقنبة محكمة التمييز

 ذلك أ ضد تعاف اإلدارة،  عية في الدولة خنصةً ويقع على عنتق القنضي اإلداري حمنية المشرو  
الحقيقي الوحيد لألفراد وهو الحص  المسنيع لحرينتهم وحقوقهم ضد اسنحرافنت  ذ  القضنء اإلداري هو المإل

أسنه عمل إداري وجأ  تبي  للقنضي أ  طبيعة العمل الذي يفحصه، إذاف. الالطة التسنفيذية في قراراتهن اإلدارية
توافرت الشروط األخرى لذلك، ويخضعه لرقنبته الكنملة  إذاعليه أ  يقبل الدعوى الموجهة ضده على الفور 

ذلك أ  اإلدارة ال تلجأ إلى الدفع بأ  . دو  إلتفنت إلى دفع اإلدارة بأ  هذا العمل أو غيره م  أعمنل الايندة
مخنلفًن للقنسنو  وتبغي اإلدارة م  ذلك تحصيسنه واإلبقنء عليه سننفذًا في  كن  إذاعماًل من م  أعمنل الايندة إال 

 . حق األفراد وانريًن في مواجهتهم رغم عدم مشروعيته

هي بطبيعتهن أعمنل إدارية، ولكسنهن بمسنجنة » :ويرى الدكتور الفقيه اليمن  الطمنوي أ  أعمنل الايندة 
وهي بهذه المثنبة، . عيتهن، أو اآلثنر الضنرة المترتبة عليهنم  كل رقنبة قضنئية مهمن كنسنت درجة عدم مشرو 

                                                           
1
 172المرجع السابق، ص 
2
 125ص 2002محمود سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، ط . د 
3
 وما بعدها 212ليلة، المرجع السابق ص كامل. د 
3
 وما بعدها 331سامي جمال الدين، المرجع السابق ص. د 
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ولهذا فإ  هسننك رغبة شبه اجمنعية بي  الفقهنء بزوالهن م  عنلم . تمثل سنقطة اوداء في جبي  المشروعية
 .5«القنسنو 

 الثاني الفرع

 مسائل الجنسية

مسنه أخرج م  والية القضنء أعمنل الايندة وهي  (53)المندة  يلطة القضنئية فبّيسنن أ  قنسنو  الا
ليه فإ  هذه األعمنل األعمنل التي تقوم بهن الحكومة مدفوعًة بنعتبنرات تتعلق بنلايناة العلين للدولة، وع

 إذااختصنص القضنء عمومًن فال تكو  له بصددهن والية إلغنئهن وال والية التعويض عسنهن، ف تخرج م  سنطنق
ة بشأسنهن تعي  الحكم بعدم جواز سنظر الدعوى، وليس بعدم االختصنص كمن ورد في كثير فعت دعوى قضنئيرُ 

 . م  األحكنم القضنئية

والواقع أ  مانئل  .لجسناية م  والية القضنءكذلك فإ  المشرع القطري عمد إلى إخراج مانئل ا
م  قرارات تتام بطنبع خنص أملته عدة اعتبنرات تقتضي المحنفظة  الجسناية في دولة قطر ومن يتعلق بهن

على كين  الدولة وهي قرارات ُتعد في حكم أعمنل الايندة التي تصدر م  الحكومة بنعتبنرهن الطة حكم ال 
الطة إدارة، وبنلتنلي فقد أخرج المشرع مانئل الجسناية والمسننزعنت السننشئة عسنهن م  والية القضنء وحظر 

اتحقنقهن أو اقوطهن أو احبهن أو التعرض لكنفة المانئل المتصلة بنلجسناية اواًء اتصل ذلك بأصل ا عليه
 .عندتهن، ويشمل هذا الحظر دعوى اإللغنء ودعوى التعويضا

نملة بمقتضى القنسنو  العنم بتسنظيم كنفة مانئل الجسناية وتقديرهن بنت للمشرع الحرية الك هم  هسنن فإسن 
 .والذي يتفق مع الصنلح العنم على الوجه المالئم

 الثالث الفرع

 القرارات اإلدارية الُمحصنة من الرقابة القضائية

                                                           
1
 317سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص. د 
2
 225ص 2002محمود سامي جمال الدين، القضاء اإلداري، ط . د 
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: هبشأ  الفصل في المسننزعنت اإلدارية على أسن     لاسنة (  )سنصت المندة الثنلثة م  القنسنو  رقم  
تختص الدائرة اإلدارية، دو  غيرهن،  م  قنسنو  الالطة القضنئية المشنر إليه،( 53)المندة  مع مراعنة حكم»

 :بسنظر المسننزعنت اإلدارية التنلية

المسننزعنت الخنصة بنلمرتبنت والمعنشنت والمكنفآت والعالوات الماتحقة للموظفي  أو لورثتهم، أيًن كنسنت  -5
 .درجنتهم الوظيفية

ندرة بترقية الموظفي  م  الدرجة الطلبنت التي يقدمهن ذوو الشأ  بإلغنء القرارات اإلدارية السنهنئية الص - 
 .األولى فمن دوسنهن ومن يعندلهن أو إسنهنء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصندرة بشأسنهم

الطلبنت التي يقدمهن األشخنص الطبيعيو  والمعسنويو  بإلغنء القرارات اإلدارية السنهنئية، عدا األوامر  -3
بشأ  حمنية المجتمع،      لاسنة (  5)القنسنو  رقم  درة بموجأوالقرارات والمراايم األميرية، والقرارات الصن

والقرارات الصندرة بموجأ القواسني  المتعلقة بنلجمعينت والمؤاانت الخنصة، والمطبوعنت والسنشر وتراخيص 
بعندهم، وسنزع  قنمة األجنسنأ وا  إصدار الصحف والمجالت، وتراخيص األالحة والذخنئر والمتفجرات، ودخول وا 

 .للمسنفعة العنمةالملكية 

م  هذه المندة، اواء رفعت ( 3)، ( )طلبنت التعويض ع  القرارات المسنصوص عليهن في البسندي   - 
 .بصفة أصلية أم تبعية

 .«مسننزعنت العقود اإلدارية -1

سنت  م  الطع  عليهن  واوف سُنبّي  القرارات اإلدارية التي ُأخرجت م  اختصنص الدائرة اإلدارية وُحصِّ
 :بنإللغنء على السنحو اآلتي

 :القرارات المتعلقة بالموظفين ذوي الدرجات الوظيفية العليا: أولا 

انلفة      لاسنة   الثنبت م  مطنلعة الفقرتي  األولى والثنسنية م  المندة الثنلثة م  القنسنو  رقم 
المكنفآت و الخنصة بنلمرتبنت والمعنشنت ة بسنظر المسننزعنت ائرة اإلداريالبين  أسنهن تضمسنت اختصنص الد

 .نسنت درجنتهم الوظيفيةأيًن كوالعالوات الماتحقة للموظفي  أو لورثتهم 
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وتضسنمت الفقرة الثنلثة اختصنص الدائرة اإلدارية بسنظر الطلبنت التي يقدمهن ذوو الشأ  بإلغنء  
ولى فمن دوسنهن أو من يعندلهن أو إسنهنء بترقية الموظفي  م  الدرجة األ القرارات اإلدارية السنهنئية الصندرة

 .خدمتهم والقرارات التأديبية الصندرة بحقهم

أ  المشرع القطري في قنسنو       لاسنة   ومؤدى الفقرة الثنسنية م  المندة الثنلثة م  القنسنو  رقم  
وعلى  –ائية االختصنص رة اإلدارية بنلمحكمة االبتدزعنت اإلدارية المشنر إليه قد أسننط بنلدائنالفصل في المسن
انلفة الذكر والتي ورد م  بيسنهن المسننزعنت ( 3)بسنظر المسننزعنت الواردة تفصياًل بنلمندة  –ابيل الحصر 

السنهنئية الصندرة بترقيتهم أو إسنهنء خدمتهم  الخنصة بنلموظفي  العموميي  فيمن يتعلق بإلغنء القرارات اإلدارية
 .ولى فمن دوسنهنسننزعنت متعلقة بشنغلي الدرجة األرات التأديبية الصندرة بشأسنهم شريطة أ  تكو  هذه الموالقرا

على م  ألدمة شنغلي الدرجنت االخنصة بترقية أو إسنهنء خالموظفي  نزعنت سنملمخنلفة فإ  وبمفهوم ا 
دارية بنلمحكمة والئي للدائرة اإلم  االختصنص التخرج  والقرارات الصندرة بتأديبهم الدرجة الوظيفية األولى

 .االبتدائية

ائية المسننزعنت لدائرة اإلدارية بنلمحكمة االبتدل المشرع أخرج م  االختصنص الوالئي أ  والثنبت 
ولى مثل درجة وكيل وزارة مانعد أو لي الدرجنت األعلى م  الدرجة األالخنصة بترقية أو إسنهنء خدمة شنغ

م  االختصنص الوالئي للمحكمة  وغيرهم مم  تعلو درجتهم الوظيفية على الدرجة األولى، درجة وكيل وزارة
 .ولم يسنظم المشرع ثمة طريق قضنئي للفصل في المسننزعنت الخنصة بهذه الفئة م  الموظفي 

إلغنء  دارية أو القضنء على وجه العمومع م  اختصنص الدائرة اإلطويكو  السنص المذكور قد اقت 
للدرجنت  ت الوظيفية األعلى م  الدرجة األولى وفقنً اإلدارية المتعلقة بشئو  الموظفي  ذوي الدرجن القرارات

ئح التي تحكم الوظنئف العنمة في اوغيره م  القواسني  واللو      لاسنة   د البشرية رقم الوظيفية بقنسنو  الموار 
سنهنء خدمتالقراو . الدولة التأديبية الصندرة بشأسنهم، بمعسنى أ  المشرع  م والقراراتهرات المتعلقة بترقينتهم وا 
 .  هذه القرارات م  الطع  عليهن بنإللغنء أو التعويضحصّ 

مكنفآت والعالوات الماتحقة لهم ولورثتهم فإ  المتعلقة بنلمرتبنت والمعنشنت والأمن المسننزعنت 
 .ثنلثة محل البحثاالختصنص بهن معقودًا للدائرة اإلدارية وفقًن للفقرة األولى م  المندة ال



21 
 
 

 

سنهنء خدمنت وتأديأ الموظفي   ةد رقنبوالواقع أ  ااتبعن القضنء بنلسنابة للقرارات الصندرة بترقية وا 
مم  تزيد درجتهم الوظيفية على الدرجة األولى فيه إهدار لضمن  ااتقرار هذه الفئة م  الموظفي  وااتقرار 

شنعة روح القلق والخوف ُحا  اير ا ااتمرار حينتهم الوظيفية وبنلتنلي ضمن  لعمل في المرافق العنمة، وا 
 .على حقوقهم م  اسنحرافنت اإلدارة

العدالة أ  يكو  م  يشغل الدرجة األولى ومن دوسنهن في الوظيفة العنمة هم أكثر  دعليس م  قواو 
لم ُتخلق لفرد  حمنيًة مم  هم في الدرجة الوظيفية التي تعلوهن، ذلك أ  القنعدة القنسنوسنية قنعدة عنمة ومجردة

دو  آخر، وم  ثم فإ  الحمنية القنسنوسنية للقنعدة تاري على الكنفة دو  ااتثسننء، وال يجوز األخذ بنلقنعدة 
 .التسنظيمية وايلًة لحرمن  ذوي الدرجنت المختلفة م  قنضيهم الطبيعي وااتبعند حمنيتهم م  عاف اإلدارة

القواعد  يتصندم معقنضي ع  شئو  وظنئفهم فئة م  الموظفي  م  حقهم في الت والقنسنو  الذي يحرم
بأ  السننس متانوو  أمنم  الذي قررم  الداتور الدائم ( 31)من جرى عليه سنص المندة يالداتورية المقررة ف

 .أيضًن م  أسنهم متانوو  في الحقوق(  3)القنسنو ، ومن سنصت عليه المندة 

فيمن بي       لاسنة   قنسنو  رقم الثنسنية م  المندة الثنلثة م  الالفقرة  قة التي جنءت بهنر والتف
ة وحرمن  فئة م  حق التقنضي بنلسنابة لبعض شؤوسنهم الوظيفية ييف  العموميي  وفقًن لدرجنتهم الوظالموظفي

ظفي  م  ن  فئة م  المو منم القنسنو  والقضنء، ذلك أ  حرمأ –بي  المواطسني  –إخالل بمبدأ المانواة  نفيه
 إذ  حق التقنضي يجأ أ  ياتسند إلى اعتبنر موضوعي معقول وأال يتعنرض هذا الحرمن  مع مبدأ المانواة 
 ،أسنه م  غير الماتانغ اابنغ الحمنية القنسنوسنية على الموظفي  ذوي الدرجة الوظيفية األولى وم  هم أدسنى

لك يؤدي إلى تجريد هذه الفئة أ  ذ إذ  رجة األولى، لدبيسنمن ُيحرم م  هذه الحمنية م  تفوق مراكزهم الوظيفية ا
ر م  المسننزعنت بي  أفراد ثيلكخيرة م  االح قنسنوسني تتمتع به فئنت أخرى م  الموظفي  وهو أمر يخلق ااأل

 .كمن أالفسنن بي  المواطسني إلهداره مبدأ المانواة  المجتمع

إلى القضنء  إذ  إ  حرمن  الموظفي  مم  تفوق درجتهم الوظيفية الدرجة األولى م  السنف صفوة القول،
التي ُكفل بهن حق التقنضي للسننس كنفة، وبنلتنلي فإسنه ال يجوز للمشرع  531ة ندهو أمر مخنلف للداتور وللم

من دوسنهن طلأ ولى و ة األًة بأقراسنهم م  ذوي الدرجاو م أُ تنحة الفرصة لهإيتوجأ  إذ  ذا الحق أ  يحرمهم م  ه
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سننزعو  في لمحكمة االبتدائية، وكذلك من يدارية الصندرة في شئوسنهم أمنم الدائرة اإلدارية بنإلغنء القرارات اإل
صلأ اختصنص  يأمور ذات طبيعة إدارية وهي ف جميعهننفآت وتلك ماتحقنتهم م  مرتبنت ومعنشنت مك

متخصصة في سنظر المسننزعنت اإلدارية عمومًن وبنلذات لُيعهد  الدائرة اإلدارية التي ُأسنشأت لكي تكو  جهة
 .قرارات اإلدارية المعيبةلبوالية إلغنء اإليهن 

الخالصة أ  المشرع أسننط بنلدائرة اإلدارية الفصل في كنفة المسننزعنت الخنصة بنلمرتبنت والمكنفآت 
ة، بيسنمن ييففية دو  تفرقة بي  درجنتهم الوظوالعالوات الماتحقة للموظفي  ولورثتهم أيًن كنسنت درجنتهم الوظي

مسنع الدائرة اإلدارية ولم يختصهن بسنظر طلبنت الموظفي  مم  تزيد درجتهم الوظيفية على الدرجة األولى فيمن 
 .يتعلق بإلغنء القرارات اإلدارية السنهنئية الصندرة بترقيتهم أو إسنهنء خدمتهم والقرارات التأديبية الصندرة بحقهم

اوًة بأقراسنهم م  موظفي لفئة م  الموظفي  يلجأو  إليهن أُ صص جهة لهذه اظم المشرع أو يخولم يسن
 .يتعرضو  له م  إسنتهنك لحقوقهم الوظيفية ممن قد دوسنهن، طلبًن لحمنيتهمالدرجة األولى فمن 

أحد نت قنلت في حيثيفي أحكنمهن على هذه التفرقة، و دارية بنلمحكمة االبتدائية دائرة اإلوقد أكدت ال
دارية المشنر إليه قد نزعنت اإلوم  حيث أ  مفند منتقدم أ  المشرع في قنسنو  الفصل في المسن»: مهننحكأ

 –سنشنء دائرة إدارية بنلمحكمة االبتدائية ُتشكل م  ثالثة قضنة أو أكثر وسننط بهن االختصنص إسنص على 
انلفة الذكر والتي ورد م  بيسنهن  (3)سننزعنت الواردة تفصياًل بنلمندة ملبسنظر ا -وعلى ابيل الحصر 

ت الخنصة بنلموظفي  العمومي  فيمن يتعلق بإلغنء القرارات اإلدارية السنهنئية الصندرة بترقيتهم أو اسنهنء نزعنسنلما
وظنئف الدرجة  زعنت متعلقة بشنغلينخدمتهم والقرارات التأديبية الصندرة بشأسنهم شريطة أ  تكو  هذه المسن

فهوم المخنلفة فإ  المسننزعنت الخنصة بترقية أو اسنهنء خدمة شنغلي الدرجنت األعلى م  ولى فمن دوسنهن وبماأل
ثمة طريق قضنئي  –بعد –الدرجة األولى تخرج م  االختصنص الوالئي لهذه المحكمة ولم يسنظم المشرع 

 .للفصل في المسننزعنت الخنصة بهم

ة في الدعوى المنثلة تتعلق بنلطع  نزعوراق أ  المسنمن تقدم ولمن كن  الثنبت م  األ وتأاياًن على
 بت بنلماتسندات أسنه ووفقًن إلقرارهسنهنء خدمة المدعي والذي ثلصندر م  المؤااة المدعى عليهن بإعلى القرار ا

*** ير موظفي نئف كبحدى وظإالعضو المسنتدأ وأسنه كن  يشغل  ةوظيفمبنشرًة  ييشغل الوظيفة التي تل –
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ريناًل قطريًن وبنلتنلي فإسنه وبنلسنظر إلى راتأ المدعي  1  15خدمته مبلغ  سنهنءإوأ  راتبه األاناي وقت 
دسنية والئحته التسنفيذية لماألاناي ومقنرسنته بجدول رواتأ الموظفي  المدسنيي  بنلدولة والمرفق بقنسنو  الخدمة ا

ثم تخرج ولى وم  أ األاناي لشنغل وظنئف الدرجة األت  الرايبي  أ  الراتأ األاناي للمدعي يزيد ع
مشرع ثمة طريق قضنئي لسنظرهن، األمر الذي الدعوى المنثلة م  االختصنص الوالئي لهذه الدائرة ولم يسنظم ال

 .5«الحكم بعدم اختصنص هذه المحكمة والئيًن بسنظر الدعوى كليتعي  معه والحنل كذ

وم  حيث »: هنوأيدت محكمة االاتئسننف، دائرة االاتئسننف اإلداري ذلك الحكم وجنء في حيثينت حكم
  م  م  القنسنو  رقم   /3مجنل دعنوى اإللغنء والتعويض المتعلقة بنلموظفي  فقد سنصت المندة  يأسنه ف
على اختصنص الدائرة اإلدارية بنلمحكمة االبتدائية بطلبنت إلغنء القرارات اإلدارية الصندرة      لاسنة 

بإسنهنء خدمة الموظفي  بنلوزارات واألجهزة الحكومية والهيئنت والمؤاانت العنمة، م  شنغلي الدرجة األولى 
سننص م  تبسني معينر وفي ظل خلو السنصوص م  بين  أاس التعندل فإسنه ال م. فمن دوسنهن ومن يعندلهن

ومسنه الهيئنت )للتعندل على أانس مقنرسنة متواط ربط الوظيفة التي يشغلهن الموظف بنلكندر الخنص 
تبي  أ  متواط الرابط والعالوات والبدالت  إذا، والعالوات والبدالت المقررة للوظيفة، ف(والمؤاانت العنمة

خدمة أو التعويض عسنه م  اختصنص القضنء عنمة، تجنوز الدرجة األولى خرجت دعوى إلغنء قرار إسنهنء ال
 .ويكو  حكم عدم االختصنص الوالئي في هذه الحنلة مسنهيًن للخصومة ماتوجبًن الفصل في المصروفنت

، ومتواطهن   5   –     3ربطهن    وم  حيث إ  الماتأسنف كن  يشغل وظيفة رقم  
لاسنة   يل وزارة بقنسنو  إدارة الموارد البشرية رقم لاير، وهو يجنوز أعلى رابط ثنبت مقرر لوظيفة وك     1
لاير،       ومقداره  5   لاسنة  5لاير وم  قبله قنسنو  الخدمة المدسنية رقم      3ومقداره      

وبإجراء التعندل تكو  وظيفته التي كن  يشغلهن أعلى م  الدرجة األولى بنلكندر العنم، ممن يخرج الطع  
 .نء خدمته م  والية القضنء، وياتوجأ الحكم بعدم االختصنص والئيًن بسنظر الدعوىبنإللغنء على قرار إسنه

وم  حيث إ  الحكم الماتأسنف أخذ بهذا السنظر فإسنه يكو  قد صندف صحيح حكم القنسنو  خليقًن 
 . «بنلتأييد ورفض االاتئسننف

                                                           
1
 حكمة الكلية، الدائرة اإلدارية، الم2001لسنة  25م، في القضية رقم 21/1/2001حكمها في  
، االستئناف اإلداري1/2001، في القضية رقم 1/2/2010حكمها في  
2
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محكمة التمييز طع  الطنع  الموظف على حكم االاتئسننف أمنم محكمة التمييز وُعرض األمر على 
إ  السنص في المندة الثنلثة م  القنسنو  رقم »: تمييز مدسني التي اسنتهت إلى  5  لاسنة  3 5في الطع  رقم 

م  قنسنو  الالطة القضنئية المشنر إليه، تختص ( 53)مع مراعنة حكم المندة "على أ       لاسنة   
الطلبنت التي يقدمهن ذوو الشأ  بإلغنء  - : ... ةالدائرة اإلدارية دو  غيرهن بسنظر المسننزعنت اإلدارية التنلي

القرارات اإلدارية السنهنئية الصندرة بترقية الموظفي  م  الدرجة األولى فمن دوسنهن أو من يعندلهن أو إسنهنء 
خدمنتهم والقرارات التأديبية الصندرة بشأسنهم، وفي خصوص أاس تحقيق التعندل بي  درجنت الكندر العنم 

زاء خلو القنسنو  م  تحديد معينر وبي  درجنت اله يئنت والمؤاانت العنمة ومسنهن مؤااة قطر للبترول فإسنه وا 
معندلة الوظنئف فإ  األقرأ لقواعد العدالة، وااتهداًء بمن تضمسنه قنسنو  الموارد البشرية في خصوص كيفية 

ظيفة بنلكندر العنم، معندلة الوظنئف، يكو  م  المسنناأ األخذ بمعينر مقنرسنة متواط الربط المنلي للو 
ذ  بمتواط ربط الوظيفة بنلهيئنت والمؤاانت العنمة، و  التزم الحكم المطعو  فيه هذا السنظر فإ  السنعي يكو   ا 

 .5«ولمن تقدم يتعي  رفض الطع . على غير أانس

التي ُترفع م  موظفي الدرجنت العلين  ومفند من تقدم أ  المشرع غّل يد القضنء م  السنظر في الطعو 
نإلدارة فيمن يتعلق بترقينتهم، أو إسنهنء خدمتهم، أو الطع  في القرارات التأديبية الصندرة بحقهم، وأكد القضنء ب

 .على تحصي  تلك القرارات ومسنع القضنء م  التصدي لهن( محكمة التمييز)ممثاًل في محكمتسنن العلين 

 :القرارات اإلدارية الُمحصنة من الرقابة القضائية: ثانياا 

على مشروعية جملة  نإاتبعد المشرع القطري م  إختصنص الدائرة اإلدارية وبنلتنلي م  فرض رقنبته
 : م  القرارات اإلدارية والتي أضحت محصسنة م  رقنبة القضنء وهذه القرارات هي

 . القرارات والمراايم األميرية -5

 . ية المجتمعبشأ  حمن     لاسنة (  5)القرارات الصندرة بموجأ القنسنو  رقم  - 

 : القرارات الصندرة بموجأ القواسني  المتعلقة -3

                                                           
، تمييز مدني2010لسنة  113، في الطعن رقم 11/1/2011حكمها في  
1
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 . بنلجمعينت والمؤاانت الخنصة. أ

 . المطبوعنت والسنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجالت. أ

 . تراخيص األالحة والذخنئر والمتفجرات. ت

بعندهم. ث قنمة األجنسنأ وا   . دخول وا 

 . سنزع الملكية للمسنفعة العنمة. ج

وبنلتنلي فإ  جميع القرارات التي تصدر بموجأ تلك القواسني  هي قرارات إدارية محصسنة م  الطع  
عليهن أمنم القضنء بنإللغنء ويكو  القضنء ممسنوعًن م  فحص هذه القرارات وليس له والية السنظر في هذه 

زعنت التي ياتسند القرارات والتأكد م  مشروعيتهن ويكو  القضنء مالوٌأ م  حق التصدي لهذه المسنن
موضوعهن إلى أحد القرارات الصندرة بشأ  القواسني  التي عددتهن الفقرة الثنلثة م  المندة الثنلثة م  القنسنو  رقم 

وهذا التحصي  مخنلف لألصل الذي يجأ أ  تكو  فيه جميع تصرفنت الدولة خنضعة      لاسنة   
 . ى حقوق األفراد في مواجهة اإلدارةلرقنبة القضنء وفقًن لمبدأ المشروعية بهدف الحفنظ عل

م  الواجأ خضوع كنفة  إذ  والواقع أ  هذا المالك م  المشرع فيه تهديد لحرينت وحقوق األفراد 
 . القرارات اإلدارية إلختصنص القضنء اإلداري

إ  تحصي  هذا العدد الهنئل م  القرارات اإلدارية السننشئة ع  إعمنل وتطبيق العديد م  التشريعنت 
لقي بظالل كثيفة على مبدأ المشروعية الذي ُيلزم خضوع جميع القرارات اإلدارية للقنسنو  واإلمتثنل لضوابطه يُ 

 . وأحكنمه أيًن كنسنت الجهة اإلدارية المصدرة للقرار، وكيفمن كن  مضموسنه

إ  التحصي  التشريعي الذي فرضه المشرع على هذه القرارات اإلدارية يضرأ في الصميم مبدأ 
مشروعية ويمثل تهديدًا لحقوق األفراد، وال ايمن حقهم الطبيعي في اللجوء للقضنء لمخنصمة القرارات ال

 . اإلدارية التي تضر بمصنلحهم
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وال يكفي القول بأ  تلك القرارات المحصسنة م  الطع  عليهن أمنم القضنء، يمك  التظلم مسنهن أمنم 
( التظلم الريناي)أو تظلم المضرور إلى رئيس مصدر القرار  (التظلم الوالئي)الجهة اإلدارية التي أصدرتهن 

فيتولى الرئيس بسننء على الطته الريناية احأ القرار أو إلغنؤه أو تعديله ، أو التظلم إلى سنخبة إدارية خنصة 
 . مكوسنة م  إداريي  تعيسنهم اإلدارية للسنظر في تظلمنت األفراد أو الموظفي 

صدر فى بنلغرض المرجو مسنه م  ضمن  ايندة المشروعية، أل  مُ جميع تلك الطرق ال يمك  أ  تو 
القرار قد يرفض اإلعتراف بنلخطأ، وقد يجنريه رئياه، وقد تكو  لإلدارة رغبة أو مصلحة في التحرر م  قيود 

فيه اإلدارة بسنفاهن ال المشروعية، وفوق كل هذا وذلك، فإ  ترك السنزاع بي  األفراد والجهة واإلدارية لتفصل 
بت الثقة في سنفوس األفراد، أل  م  مقتضينت العدالة أال يكو  الحكم خصمًن في السنزاع ولهذا فإ  يمك  أ  ي

 . 5رقنبة اإلدارة في كيفية ممنراة سنشنطهن يجأ أ  يعهد بهن إلى القضنء

إ  هذه التقييدات والتحصيسننت التي فرضهن المشرع القطري على الكثير م  القرارات اإلدارية وحرم 
القضنء م  فرض رقنبته ومسنع األفراد م  اللجوء إلى قنضيهم الطبيعي إلسنصنفهم في مواجهة اإلدارة تمثل 
إسنتهنكًن لمبدأ المشروعية ومبدأ ايندة القنسنو ، ومبدأ المانواة بي  المواطسني  ومبدأ كفنلة حق التقنضي، بمن 

رر لهم وفقًن للداتور الذي تعلو مواده على يفضي إلى عدم داتورية هذا التشريع ويمثل البًن لحق داتوري مق
 . ال يجوز أ  يهدر القنسنو  من يقرره الداتور إذ  التشريعنت العندية، 

والماتقر عليه فقهًن وقضنًء أ  التشريعنت التي تحرم حق التقنضي كليًن أو جزئيًن تشريعنت غير 
، وم  ثم فال يجوز مصندرته أو ان سنداتورية ألسنهن تمس حق التقنضي وهو حق أصيل وأاناي بنلسنابة لإل

سنمن يجأ أ  توجد لكل خصومة بي  اإلدارة واألفراد جهة قضنئية للفصل فيهن  . تقييده، وا 

 :حصر وتحديد المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفين: ثالثاا 

الدائرة اإلدارية التي  ابق القول بأ  المشرع أخرج العديد م  القرارات اإلدارية م  والية إختصنص
 . بشأ  الفصل في المسننزعنت اإلداري     لاسنة (  )أسنشأهن المشرع بنلقنسنو  رقم 

                                                           
31، ص1127سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، طبعة . د  
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355، ص1170اإلدارة، ط كامل ليلة، الرقابة على أعمال . د  
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ولم يقف المشرع عسند حد من عرضسنن له م  قرارات حصسنهن ضد طلأ الغنؤهن، بل أسنه عمد إلى 
لمسننزعنت المتصلة بشؤو  حصر المسننزعنت التي تختص بهن الدائرة اإلدارية في الشأ  الواحد فمثاًل بنلسنابة ل

على جميع  الرقنبة القضنئية الموظفي  العموميي  العنملي  بنلجهنت اإلدارية لم يشأ المشرع أ  يباط
ي والية الدائرة عدن ياتالمسننزعنت التي تتصل أو تسنشأ ع  العالقة الوظيفية بل حدد على ابيل الحصر م

لمسننزعنت الخنصة بنلمرتبنت والمعنشنت والمكنفآت اإلدارية م  تلك المسننزعنت والتي تسنحصر فقط في ا
والعالوات الماتحقة للموظفي  أو لورثتهم أيًن كنسنت درجنتهم الوظيفية، في حي  تضمسنت الفقرة الثنلثة م  
سنهنء الخدمة بنلسنابة فقط لموظفي الدرجة األولى فمن دوسنهن  المندة الثنلثة قرارات الترقية والقرارات التأديبية وا 

سنهنء الخدمة والقرارات ومن ي عندلهن، وفي مجنل التعويض عمن يصدر م  قرارات وظيفية متعلقة بنلترقية وا 
 .5    لاسنة   التأديبية فقط وفقًن لمن قررته الفقرة الرابعة م  المندة الثنلثة م  القنسنو  رقم 

ع مبدأ المشروعية، والواقع أ  هذا الحصر والتحديد لوالية القضنء اإلداري ال يتفق على اإلطالق م
وال يتفق مع المبندئ الداتورية التي قررهن الداتور الدائم للدولة ذلك إ  من اسنعقد عليه اإلجمنع هو أ  الدولة 

رية، كن  لهن داتور مكتوأ وجأ عليهن إلتزامه في تشريعنتهن وفي قضنئهن وفيمن تمنراه م  الطنت إدا إذا
عليه م  سنصوص، وفيمن يسنطوي عليه م  مبندئ هو القنسنو  األعلى الذي  شتملوتعي  إعتبنر الداتور فيمن ي

والدولة في ذلك تلتزم أصاًل م  أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ ايندة  ،يامو على جميع القواسني 
 .  الداتور

 والثنبت أ  المشرع حص  م  الطع  بنإللغنء الكثير م  القرارات اإلدارية حتى ولو كنسنت م 
القرارات المتعلقة بنلوظيفة العنمة وبشؤو  الموظفي  خنصة مثل قرارات سنقل الموظفي  أو سندبهم أو تعويضهم 
ع  قطع مرتبنتهم أو أية قرارات تصدر ال تتعلق بنلحنالت التي وردت حصرًا في الفقرتي  األولى والثنسنية م  

 . نزعنت الموظفي  العموميي فيمن يتعلق بمسن     لاسنة   المندة الثنلثة م  القنسنو  رقم 

كن  القنضي اإلداري ملزم بتطبيق القنسنو  إال أسنه بنلسنابة للسنصوص  إذاوتجدر اإلشنرة إلى أسنه 
التشريعية ليس مجرد خندم لهن ال يتحرك إال ضم  إانر قيودهن بل إ  متطلبنت تأمي  الضمنسننت القنسنوسنية 

                                                           
21/3/2013، 2011لسنة  17حكم الدائرة اإلدارية في القضية اإلدارية رقم   
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مثل هذه السنصوص، وم  هسنن صح القول بأ  القضنء  للمحكومي  تقتضي مسنه موقفًن حرًا سنوعًن من تجنه
سنمن هو في األعم األغلأ قضنء تكويسني إسنشنئي خالق يبتدع الحلول ليس اإلداري  مجرد قضنء تطبيقي، وا 

المسننابة للروابط القنسنوسنية التي تسنشأ بي  الجهنت اإلدارية في تاييرهن المرافق العنمة م  جهة وبي  األفراد م  
كر المخنرج لمن يعترض ابيله م  مآزق أو مزالق تحقيقًن لمهمة المواءمة بي  الصنلح العنم جهة أخرى ويبت

 .5والمصلحة الخنصة

من أفصح المشرع  إذاوالقنضي عسندمن يقرر مبندئ قنسنوسنية عنمة إسنمن يعبر ع  إرادة المشرع الضمسنية ف
سنية عنمة، حتى ال يتعنرض ع  إرادته بسنص صريح تالشت عسندئذ الطة القنضي في تقرير مبندئ قنسنو 

 . قضنؤه مع تلك اإلرادة الصريحة المتمثلة في السنص الملزم للقضنء

م  هسنن وجدسنن أ  القضنء اإلداري الكويتي عمل على باط واليته على بعض القرارات التي لم يخصه 
صنصه ضم  المشرع بسنظرهن وذلك بنلتواع في تفاير السنصوص، بحيث أدرج القرارات التي ال تدخل في إخت

مدلول السنصوص المقرر لواليته م  ذلك تواعه في تكييف القرارات المتصلة بماألة الترقية، فكيف بعض 
أ  القرارات بنلتعيي  في التسنظيم الجديد للهيكل الوظيفي  اعتبرقرارات السنقل الجمنعي إمتسننعًن ع  الترقية كمن 

إلى اإلجراءات التي تؤثر مآاًل في الترقية  كذلك األمر بنلسنابة. قد تضمسنت ترقينت لموظفي المؤااة
كنلتقنرير المتعلقة بتقدير كفنية الموظف، والترشح للبعثنت، والقرارات الصندرة في شأ  أقدمية الموظف فقد 

 .  3إعتبرهن القضنء م  قرارات الترقية التي تدخل في إختصنصه المحدد على ابيل الحصر

عي لقرارات الالطة التسنفيذية يسنبغي أ  ال يؤدي إلى إحبنط وأخيرًا في رأيسنن أ  التحصي  التشري
القنسنوسنيي  أو إلى إحبنط عزيمة القضنء وغل يده ع  باط رقنبته على تلك القرارات بقدر من يجأ أ  يكو  
هذا التحصي  حنفزًا إلى المزيد م  اإلجتهند والقينس والبحث والتمحيص والتمع  إلبتكنر حلول مالئمة تجنوز 

ءة التقليدية لإلاتثسننءات التي أوردهن المشرع وحص  العديد م  القرارات م  الطع  عليهن والتي هي القرا
أصاًل قرارات إدارية، ولم يسنشأ المشرع الدائرة اإلدارية إال ليتولى القضنء باط رقنبته على مشروعية تلك 

                                                           
11-10عينين، ضوابط مشروعية القرارات اإلدارية، الكتاب األول، صمحمد ماهر أبوال/ المستشار الدكتور 
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عمناًل لمن جنء به الداتور م  تكليف للمشرع بتحدي د جهة تختص بنلفصل في المسننزعنت القرارات سنزواًل وا 
 . اإلدارية

وجنءت عبنرة المسننزعنت اإلدارية طليقة م  أي قيد وهي شنملة وعنمة لكنفة المسننزعنت اإلدارية 
 . إحترامًن م  الداتور لحقوق وحرينت األفراد ولمبدأ ايندة القنسنو  ومبدأ المشروعية

 

 خاتمة

بموجأ القنسنو  رقم  ،    مسنذ األول م  اكتوبر  القطري الذي تولته الدائرة اإلدارية اإلداري القضنء
خطوات وااعة وجريئة في باط واليته ورقنبته القضنئية على مدى مشروعية لم يخطو ،     لاسنة   

 .القرارات واألعمنل اإلدارية الصندرة ع  الالطة التسنفيذية

ترانسنة التحصيسننت التي فرضهن المشرع، وحنل بي  القضنء  ويعود ابأ تلك الخطوات البطئية إلى
وبي  أداء مهمته المقداة في حمنية حرينت وحقوق األفراد جميعنً، وحقهم في اللجوء إلى القضنء وطلأ 

 .الحمنية مسنه على قدم المانواة

تشريعنت غير أ  التشريعنت التي تحرم حق التقنضي كليًن أو جزئيًن  علىوالمتفق عليه فقهًن وقضنًء 
، وم  ثم ال تجوز مصندرته أو سنان داتورية ألسنهن تمس حق التقنضي، وهو حق أصيل وأاناي بنلسنابة لإل

سنمن يجأ أ  ُتوجد لكل خصومة  بي  اإلدارة واألفراد جهة قضنئية للفصل فيهن  .تقييده، وا 

في  سنان لحقوق اإلم  هسنن جنءت عدة مسننشدات للمشرع القطري أهمهن من أوصت به اللجسنة الوطسنية 
طنلبت اللجسنة بعدم تحصي  أي  إذ  في قطر،  سنان ع  أوضنع حقوق اإل 55  ،     هن لعنمي يتقرير 

قرار أو عمل م  رقنبة القضنء حفنظًن على حق اللجوء إلى القضنء ولمراقبته مدى مشروعية القرارات 
ضرورة افانح المجنل للطع  على القرارات وأوصت اللجسنة ب. واألعمنل اإلدارية الصندرة ع  الالطة التسنفيذية

 .اإلدارية أمنم القضنء، وعدم تحصي  أي مسنهن م  رقنبة القضنء
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ويدل هذا . م  الداتور تسنص على أ  التقنضي حق مصو  ومكفول للسننس كنفة 531إ  المندة 
الحق بأي السنص على أ  الداتور قرر هذا الحق كمبدأ داتوري أصيل مؤداه حظر السنص على إعنقة هذا 

على أ  يحدد القنسنو  الجهة المختصة بنلفصل في   53وقد أكد الداتور في المندة . وايلة تشريعية أدسنى
ديد كسنه تلك وجنء السنص الداتوري بعيدًا ع  تح .المسننزعنت اإلدارية وُيبّي  سنظنمهن وكيفية ممنراتهن لعملهن

بل أطلق العبنرة بمن مؤداه أ  هذه المسننزعنت تشمل جميع المسننزعنت اإلدارية التي  المسننزعنت اإلدارية،
تحصل بي  اإلدارة واألفراد ووفقًن للقنعدة األصولية التي تقضي بأ  العنم يؤخذ على عمومه من لم يوجد من 

أو السنصوص  يقيده سنصًن أو داللة، وبنلتنلي ال يكو  هسننك أي مجنل للتشريعنت المنسنعة م  التقنضي
سنة لبعض القرارات اإلدارية م  الطع  فيهن  .الُمحصِّ

إ  الرقنبة القضنئية يجأ أال ُتخيف أحدًا ألسنهن ال » :وفي تقدير الدكتور عثمن  عبدالملك الصنلح
ذلك أ  المصلحة العنمة تقتضي أ  تاير اإلدارة في الدولة وفقًن لمقتضينت مبدأ المشروعية، . تضر أحداً 
تضرأ بسنفاهن المثل على احترام هذا المبدأ، حتى تحمل الرعنين على احترامه اقتسننعًن به وليس  وتحنول أ 

..   غير ملزمثم إسنهن بخضوعهن للمشروعية تحمي السنظنم كله م  مظسنة أ  يكو . لمجرد الخوف م  الجزاء
فال هي داخلة ضم  .. حة أ  تفلت بعض أعمنل اإلدارة م  كل رقنبة قضنئية عليهنلصوأخيرًا فهل م  الم

والية الدائرة اإلدارية لعدم السنص عليهن ضم  اختصنصنت هذه الدائرة أو الاتثسننئهن بسنص صريح م  تلك 
 .«...الرقنبة، وال هي داخلة ضم  والية القضنء العندي لتحصيسنهن م  رقنبته

يجأ أ  تتم في  وم  سننفلة القول أ  الحقيقة العلمية المؤكدة أ  أعمنل الالطة التسنفيذية جميعهن
خرجت على القنسنو   إذاف. سنطنق القنسنو ، وأ  إلتزام األفراد بنحترام قراراتهن مرده إلى احترامهن لهذا اإللتزام

 .فيتعي  تمكي  األفراد م  ردهن إلى جندة المشروعية

 تم بحمد هللا
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