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إاختصاص القضاء الاكمل لتسوية منازعات العقود الإدارية
دراسة حتليلية -مقارنة
زاان رؤوف محه كرمي ١اواز خادل محمد رش يد
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لكية القانون والس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمی كوردس تان ،العراق
 2لكية القانون ،جامعة السلامينية ،السلامينية ،اقلمی كوردس تان ،العراق

املس تخلص -كقاعدة عامة ادلول اليت أخذت بنظام القضاء املزدوج أفردت قضاء
متخصصا لنظر املنازعات الإدارية مبا فهيا منازعات العقود الإدارية ،وتعطي ولية لقضاء
الاكمل دون قضاء الإلغاء ،ويرجع اإختصاص القضاء الاكمل مبنازعات العقود الإدارية اإىل
أنه صورة من صور القضاء الشخيص ،حيث تدور املنازعة فهيا حول اإعتداء أو هتديد
ابلإعتدداء عىل مركز قانوين خشيص ااطاعن ،ويس هتدف خمامصة العامل القانونية اذلاتية
اليت تؤثر عىل احلقوق املكتس بة ،ومن مث فاإن مرجع املنازعات املتصةل ابلعقد لإختصاص
القضاء الاكمل أمر يتناسب مع طبيعة هذه املنازعات فامي يتعلق إابرتباطها ابحلقوق
املكتس بة للفراد.
اللکامت املفتاحيه  :العقود الإداريه ،القضاء الاكمل ،املنازعات.

املقدمة
يعد العقد الإداري من العامل القانونية اليت متارسها الإدارة لتنفيذ اإلزتاهما السايس بتحقيق
املصلحة العامة ،ول ختضع العقود الإدارية اليت تقوم الإدارة ابإبراهما عادة لنظام قانوين
واحد ،مفهنا ما خيضع للقانون العام ومهنا ما خيضع للقانون اخلاص ،فالعقود اليت تربهما
الإدارة بقصد تس يري مرفق عام أو تنظميه مع اإنهتاج أسلوب القانون العام يطلق علهيا
العقود الإدارية ،واليت خيتص القضاء الإداري ابلنظر يف املنازعات الناش ئة عهنا ،منازعاهتا
القضاء الإداري ،وأما العقود اليت تربهما الإدارة ليس بوصفها سلطة عامة وتتبع وسائل
القانون اخلاص ،فاإن هذا النوع من العقود يطلق عليه عقود الإدارة املدنية ،والقضاء
العادي هو اذلي خيتص ابلنظر يف املنازعات النامجة عهنا ،وإان اکن القضاء الإداري هو
اخملتص ابلنظر يف منازعات العقود الإدارية ،ولكن يف هذه احلاةل يثار تساؤل حول هذا
الإختصاص وما يه حدوده؟ وما يه طبيعة هذه الولية للقضاء الإداري عىل العقود
الإدارية؟

أمهية موضوع البحث وسبب اإختياره
أن القضاء الاكمل هو القضاء اذلي يلجأ اإليه أحصاب الصفة القانونية واملصلحة يف ظل
الرشوط والشلکيات القانونية املقررة للمطالبة ابلإعرتاف بوجود حقوق خشصية
مكتس بة ،وتقرير ما اإذا اکن قد أصاهبا أرضار مادية أو معنوية ،مث تقدير وتقرير التعويض
الاكمل الالزم ،والصل هو ولية القضاء الاكمل بدعاوى العقود الإدارية  ،لن أساس
ادلعوى املثاره بشأهنا هو وجود حق متنازع فيه وابلتايل متتد ولية القضاء الإداري اإىل
لك ما يتعلق بعملية التعاقد ،وذلكل يمتتع القضاء الاكمل بأمهية كبرية ،فهو ممكل لقضاء
الإلغاء اذلي هيدف لإعدام القرارات الإدارية غري املرشوعة ،اإذ ل يكفي اإلغاء هذه
القرارات لتحقيق امحلاية الاكمةل حلقوق الفراد ،فال بد من التعويض عن الضر اذلي
أصاهبم من جراء تنفيذ الإدارة لقراراهتا ،اإضافة اإىل أن القانون قد حيظر عىل الفراد رفع
دعوى اإلغاء ضد بعض القرارات الإدارية ،فيرتك اجملال أمام قضاء التعويض جائزا ليك
يمت جرب الضر اذلي أصاب الفراد من جراء هذه القرارات.
اإشاكلية البحث
أن أغلب ادلول اليت تتبىن نظام القضاء املزدوج اإىل اإياكل هممة الفصل يف املنازعات
العقود الإدارية ابملفهوم املتقدم اإىل القضاء الإداري دون القضاء املدين ،كام هو احلال يف
فرنسا ومرص ،أما تظهر اإشاكلية يف العراق طاملا اکنت منازعات العقود الإدارية خاضعة
لختصاص النظر من القضاء املدين ممتثال مبحمكة البداءة  ،وما ذكل اإل تطبيقا لنص
املادة ( )3من قانون التنظمي القضايئ رمق  160لس نة  1979اليت تنص عىل أن " ترسي
ولية القضاء عىل مجيع الشخاص الطبيعية واملعنوية  ,العامة واخلاصة  ,اإل ما اس تثين
بنص خاص"  ،ومل تكن منازعات العقود الإدارية مس تثناة بنص خاص من اخلضوع
لولية القضاء املدين ،لس امي وأن العراق واىل حد عام  1989اکن مفن دول القضاء املوحد
 ،وحيامن جاء قانون التعديل الثاين رمق  106لس نة  1989لقانون جملس ادلوةل رمق ()65
لس نة  ،1979اذلي اإس تحدث قضاء اإداري يف العراق  ,اکنت الآمال معقودة عىل أن
يدخل هذا القانون منازعات العقود الإدارية مضن اختصاصات حممكة القضاء الإداري،
غري اإن نص املادة (/7اثنيا – د) من القانون املذكور أشار اإىل أن (ختتص حممكة القضاء
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الإداري ابلنظر يف حصة الوامر والقرارات الإدارية اليت تصدر من املوظفني والهيئات
املطلب الول
يف دوائر ادلوةل  . )...وبذكل فأن العقد الإداري أصبح مس تثناة مرة أخرى حبمك القانون حدود اإختصاص القضاء الإداري لس توية منازعات العقود الإدارية يف لك من
من اختصاص النظر من قبل حممكة القضاء الإداري وليظل القضاء املدين هو صاحب
فرنسا و مرص
الولية بنظر منازعات العقود الإدارية.

مهنجية البحث
يف سبيل دراسة هذا املوضوع وللوصول اإىل الهداف والإجابة عىل الإشاكلية املطروحة
س نعمتد عىل املهنج التحلييل واملقارن ،ونتناول املوضوعات املس هتدفة للبحث من خالل
املقارنة بني قانون جملس ادلوةل املرصي رمق ( )47لس نة  ،1972وقانون جملس ادلوةل
العرايق رمق ( )65لس نة 1979وتعديالته مهنا ،قانون رمق ( )106لس نة 1989قانون
التعديل الثاين  ،وقانون رمق ( )17لس نة  2013قانون التعديل اخلامس،وقانون رمق
( )71اس نة  ،2017وكذكل القوانني والتعلاميت متعلقة ابلعقود الإدارية يف ادلولتني.
خطة البحث
لغرض دراسة موضوع اإختصاص القضاء الاكمل بنظر منازعات العقود الإدارية  ،قسمنا
هذا البحث اإىل مبحثني ،تناولنا يف املبحث الول ،التنظمي القانوين لتسوية منازعات
العقود الإدارية وذكل من خالل مطلبني  ،خصصنا املطلب الول منه دلراسة حدود
اإختصاص القضاء الإداري لتسوية منازعات العقود ا إلدارية يف فرنسا ومرص ،ويف املطلب
الثاين بيننا حدود اإختصاص القضاء الإداري لتسوية منازعات العقود الإدارية يف العراق،
ويف املبحث الثاين ،تناولنا موضوع القضاء الاكمل بنظر منازعات العقود الإدارية وذكل
من خالل مطلبني ،يف املطلب الول ركزان عىل بيان صور منازعات العقود ا إلدارية
اخلاضعة لإختصاص القضاء الاكمل ،وخصصنا املطلب الثاين دلراسة أثر اإخضاع
منازعات العقود الإدارية لولية القضاء الاكمل  ،وقد جاءت اخلامتة لتبني مجةل من
ا إلس تنتاجات والتوصيات.

املبحث الول
التنظمي القانوين لتسوية منازعات العقود الإدارية
ملا اکنت العقود الإدارية تربم بني طرفني وتتعلق بأعامل وهمام تتصل اإتصال وثيقا ابملرفق
العام ،تس تخدم فيه الإدارة لإمتيازاهتا وسلطهتا يف تنظمي وإادارة العقد ،مفن املتصور أن
حيدث خالف بني طريف العقد حول صالحية وحقوق الك الطرفني ،مما يتطلب اإجياد
هجة خمتصة ابلنظر يف هذه املنازعة ،وهو أمر اإختلفت بشأنه النظمة املقارنة ،مهنا ما
اإحالته للقضاء العادي ومهنا ما أحالته للقضاء الإداري ،واملرشع العرايق اکن هل موقف
خاص بتحديد اجلهة اخملتصة ابلنظر يف منازعات العقود الإدارية ،كام ختتلف النظمة
املقارنة يف حتديدها لطرق ووسائل تسوية املنازعات التعاقدية تبعا ملرحةل اإاثرة الناع
التعاقدي
عىل هذا الساس نقسم هذا املبحث اإىل مطلبني ،خنصص املطلب الول لبيان
حدود اإختصاص القضاء الإداري لس توية منازعات العقود الإدارية يف فرنسا و مرص،
ونوحض يف املطلب الثاين حدود اإختصاص القضاء الإداري لتسوية منازعات العقود
الإدارية يف العراق ،وعىل النحو الآيت -:
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ذهبت بعض الآراء يف الفقه الفرنيس اإىل الرتكزي عىل رضورة اإختصاص القضاء
الإداري بلك ما يتعلق بنشاط الإدارة حىت ولو أختذ أسلوب القانون اخلاص ،عىل اإعتبار
أن اإختالف السلوب اذلي تلجأ اإليه الإدارة ل حيجب الهدف الهنايئ من ترصفاهتا وهو
حتقيق النفع العام ،كام أن تقس مي عقود الإدارة اإىل عقود قانون خاص وعقود قانون عام،
اإمنا هو تقس مي مصطنع جيد أساسه يف فكرة الإختصاص القضايئ ول يستند اإىل اإختالف
يف طبيعة الك النوعني ( محمد  ،٢٠٠٥،ص  ، ) 28ويف فرنسا بعد أن قىض جملس
ادلوةل يف قضية ( ،)cadotأصبح اجمللس املذكور القايض الإداري ذات الإختصاص
العام ،أي صاحب الإختصاص يف فصل لك املنازعات الإدارية (محه كرمي ،سعيد،
 ،٢٠١٦ص .)31،30
ويف مرص جعل املرشع الإختصاص يف العقود الإدارية جمللس ادلوةل ،حيث حمامك
جملس ادلوةل ختتص باكفة املنازعات املتعلقة ابلعقود الإدارية ،حيث نص املادة ()190
من دس تور املرصي لعام  2019عىل أن " جملس ادلوةل هجة قضائية مس تقةل ،خيتص
دون غريه ابلفصل ىف املنازعات الإدارية ،ومنازعات التنفيذ املتعلقة مجميع أحاكمه ،كام
خيتص ابلفصل ىف ادلعاوى والطعون التأديبية ،ويتوىل الإفتاء ىف املسائل القانونية
للجهات الىت حيددها القانون ،ومراجعة مرشوعات القوانني والقرارات ذات الصفة
الترشيعية ،اليت حتال اإليه ومراجعة مرشوعات العقود الىت حيددها وحيدد قميهتا القانون،
وتكون ادلوةل أو اإحدى الهيئات العامة طرفا فهيا ،وحيدد القانون اختصاصاته الخرى".
ويف هذا الشأن نص قانون جملس ادلوةل املرصي رمق ( )47لس نة  1972يف املادة
( )10منه عىل " ختتص حمامك جملس ادلوةل دون غريها ابلفصل يف املسائل الآتية...
املنازعات اخلاصة بعقود الإلزتام  ،أو الشغال العامة  ،أو التوريد ،أو بأي عقد اإداري
أآخر  ..سائر املنازعات الإدارية " ،ومفاد هذا النص أن حمامك جملس ادلوةل ختتص بنظر
املتعلقة ابلعقود الإدارية دون غريها ،وأن اإختصاصها يف هذا الشأن ميتد ليشمل اکفة
القرارات اليت تصدرها تكل اجلهات مبناس بة تنفيذ العقد اإستنادا اإىل نص من نصوصه كام
يشمل اإيضا القرارات الإدارية القابةل ل إالنفصال اليت تصدرها تكل اجلهات أثناء املراحل
المتهيدية للتعاقد وقبل اإبرام العقد(العور،٢0١٥ ،ص. )٦٥
كام أرست احملمكة الإدارية العليا املرصية العديد من املبادىء القانونية اليت أكدت فهيا
اإنامتء العقود الإدارية ومنازعاهتا اإىل القضاء الاكمل فقضت يف حمكها رمق (  ،3683بتأرخي
 )1994/11/29اإىل أنه " مىت توافرت يف املنازعة الإدارية حقيقة العقد الإداري سواء
اکنت املنازعة خاصة ابإنعقاد ،أم بصحته ،أو تنفيذه ،أو اإنقضائه ،فاإهنا تدخل لكها يف
ولية القضاء الاكمل دون ولية الإلغاء ،وأن للمحمكة التصدي للمنازعة الناش ئة عن
العقد وما يتفرع عهنا ،وأن اإختصاصها ل يقترص عىل حبث مس تحقات الطاعن صاحب
املطالبة ،وإامنا ميتد ليشمل مس تحقات هجة الإدارة املطعون ضدها ،طاملا مل يسقط احلق
مبيض املدة" (الشكييل ،٢٠١٩ ،ص. )٢٣٢
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املطلب الثاين
حدود اإختصاص القضاء الإداري لتسوية منازعات العقود الإدارية يف العراق
يعد القضاء العادي صاحب الولية العامة يف نظر يف املنازعات اخملتلفة يف العراق،
حيث نصت املادة ( )73من القانون السايس العرايق لعام  1925عىل " للمحامك املدنية
حق القضاء عىل مجيع الشخاص يف العراق ويف لك ادلعاوى والمور املدنية اليت تقميها
احلكومة أو تقام علهيا عدا ادلعاوى والمور ادلاخةل يف اإختصاص هجات أخرى اکحملامك
ادلينية" .
وأكد قانون السلطة القضائية رمق  26لس نة يف 1963املادة ( ،)3اذلي صدر يف
ظل دس تور عام  1958عىل رساين ولية القضاء العادي عىل الشخاص مجيعا ،مبا يف
ذكل احلكومة اإل ما مت اإس تثناؤه بنص خاص ،كام أن نص املادة ( )29من قانون
املرافعات املدنية رمق ( )83لس نة  1969أكدت عىل أنه "  ...ترسي ولية احملامك املدنية
عىل مجيع الشخاص الطبيعية واملعنوية مبا يف ذكل احلكومة ،وختتص ابلفصل يف اکفة
املنازعات اإل ما اإس تثىن بنص خاص" ،ويف الس باب املوجبة لهذا القانون أشارت اإىل
نظر احملامك العادية للمنازعات اکفة مس متر اإىل أن حيني الوقت لإنشاء جملس ادلوةل ،ذلكل
ميكن القول أن املنازعات الإدارية منازعات توجب وجود قضاء يعمل عىل النظر فهيا
وحسمها ،ول يوجد قضاء متخصص لهذا وملا اکن للقضاء العادي ولية عىل املنازعات
اکفة اإل ما اإس تثىن مهنا من تكل الولية.
وبعد صدور قانون التعديل الثاين رمق ( )106لس نة  1989لقانون جملس ادلوةل رمق
 65لس نة  1979أصبح التنظمي القضايئ يف العراق قامئا عىل فكرة القضاء املزدوج ،بعد
أن اکن قامئا عىل فكرة القضاء املوحد ،حيث ميارس اجمللس هممة القضاء الإداري ابلإضافة
اإىل دوره الإستشاري ،ذكل من خالل حممكة القضاء الإداري ،ولكن جرى حتديد
اإختصاص هذه احملمكة مبوجب املادة( /7اثنيا /د) من قانون جملس ادلوةل العرايق رمق
( )65لس نة  1979املعدل ابلقانون رمق ( )106لس نة  1989يف النظر يف حصة الوامر
والقرارات الإدارية اليت تصدر من املوظفني والهيئات يف دوائر ادلوةل والقطاع العام بعد
نفاذ هذا القانون ،واليت مل يعني مرجعا للطعن فهيا.
وبصدور أمر سلطة الإئتالف رمق ( )87لس نة  2004ما يسمى قانون العقود العامة
عاجل موضوع الفصل يف املنازعات التعاقدية حتت تسمية " تسوية الناعات"  ،فقد كفل
المر املذكور حق تقدمي الإعرتاض اإذ جيوز ملقدم العطاء اذلي يظن بأنه ظمل يف قرار
التعهدات احلكومية ،أو يعتقد بأن أحاكم املناقصة قيدت أو أن املنافسة مل تكن عادةل،
أو حرة ونزهية ،أتبع أسلوب أبعده عن املنافسة بطريقة غري لئقة ،أما يطعن أمام احملمكة
الإدارية ،أو التظمل أمام الإدارة ذاهتا ،فقد قرر أمر سلطة الإئتالف املذكور يف املادة
(/2/12ب) أن " للمقاول اذلي يسعى اإىل ممارسة حقه وفقا لهذا القسم الفرعي ،عليه
أول البحث عن قرار خطي مكتوب حول مس تحقات طلبه من الوحدة والواکةل احلكومية
اليت منحت العقد من خالل تقدمي طلب خطي اإىل سلطة التعاقد يف تكل الوحدة أو
الواکةل يبني يف الطلب املبلغ اذلي يعتقد املقاول أهنا مدينة به اإليه وأسس الطلب  ،جيب
هتيئة قرار قطعي من سلطة التعاقد عىل أن يصدر خالل مدة زمنية معقوةل أم مل يس تمل
املقاول بعد تكل املدة القرار القطعي التحريري من سلطة خمتصة ،جيوز للمقاول أن يعترب
هذا التقصري يف الرد رفضا لطلبه ،والتظمل املذكور عىل وفق النص السالف شطا
أساس يا للطعن أمام احملمكة الإدارية يف وزارة التخطيط ،والقرار الصادر عن احملمكة
الإدارية خاضعا للطعن اإس تئنافا" ،اإذ قرر المر املذكور مبوجب املادة (/2/12ت) منه
"اإن اکن املقاول غري راض عن القرار اخلطي القطعي للوحدة او لواکةل احلكومية ،فهل
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حق ا إلس تئناف دلى حممكة خمتصة ابملنازعات بني احلكومة والطراف الهلية أو حممكة
خمتصة ابلنظر يف تكل القضااي ،واليت تصدر قرارها خالل مدة زمنية معقوةل".
وجيب التنوية اإىل أن مبوجب المر سلطة الإئتالف رمق ( )87لس نة  2004وضع
بعض السس العامة للتعاقد ،ونص عىل اإنشاء حممكة ختتص بنظر املنازعات الناش ئة
عن اإجراء معلية التعاقد ،وترك لوزارة التخطيط وضع القواعد اخلاصة هبذه احملمكة،
فضال عن اإختصاص يف اإصدار التعلاميت ذات الصةل بتكل العملية ،وبناء عىل ذكل
أصدرت وزارة التخطيط تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق( )1لس نة  ،2007مث تيل
صدور تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )1لس نة 2008واليت تتضمن نفس الحاكم
تعلاميت السابقة خبصوص معل احملمكة ،سوى ما يتعلق بتحديد مدة للطعن ابلقرارات
الصادرة عن هذه احملمكة أمام حممكة ا إلس تئناف بصفهتا المتيزيية حيث مبوجب املادة
( /10اثلثا -خامسا) من تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )1لس نة  2008حدد مدة
للطعن ابلقرارات الصادرة عن هذه احملمكة أمام حممكة ا إلس تئناف بصفهتا المتيزيية خالل
( )30يوما تبدأ من اليوم التايل لتأرخي تبليغ القرار ،وكذكل تقلصت املدة اخلاصة بتقدمي
الإعرتاض أمام احملمكة من ( )15يوم اإىل ( )7أايم.
وقد اإس تقرت احملمكة املذكورة عىل ممارسة املهام املولكة لها مبوجب أمر سلطة
الإئتالف رمق ( )87لس نة  2004مسرتشدة بقانون املرافعات املدنية رمق ( )83لس نة
 1969املعدل يف لك ما مل يرد بنص يف تعلاميت تنفيذ العقود والضوابط اليت تصدرها
وزارة التخطيط ،حيث جاءت يف املادة (/ 1/12أ) من أمر املذكور ،اإذ جيوز ملقدم
العطاء اذلي يظن بأنه ظمل من قرار الإدارة ،أو يعتقد بأحاكم املناقصة قيدت وبشلك
غري عادل بفتقر اإىل املنافسة احلرة والنهية وأتبع فهيا أسلواب اکن من شأنه اإبعاده عن
املنافسة بطريقة غري لئقة هل أن يقدم اإعرتاض دلى حممكة اإدارية متخصصة مؤسسة
مبوجب المر أعاله .
هذا و مبوجب املادة (/1 /12أ /اثنيا/1/12( -ت) من أمر سلطة الإئتالف رمق
( )87لس نة  2004ويكون للمحمكة الإدارية أن تصدر قرارها شأن الإعرتاض يف أقرب
وأرسع ممكن  ،وجيوز لها من بني الش ياء املناس بة الخرى اخملوةل هبا أن تتخذ الإجراءات
املناس بة بشأن تصحيح بعض اإجراءات التعاقد اکلإلغاء العقد املربم ،أو اإعادة متطلبات
املناقصات وتقيميها ،أو اإختاذ أآية اإجراءات رضورية اإنسجاما مع أحاكم المر أعاله ،فاإذا
وافقت احملمكة عىل قبول الإعرتاض وحمكت لصاحل املناقص املعرتض أو أمرت الإدارة
ابإختاذ اإجراء معني فعىل الإدارة الامتثال فورا لقرار احملمكة.
ومعلت هذه احملمكة عىل حتقيق الهداف اليت وجدت من أجلها يف سبيل حسم
املنازعات اليت تثور يف مرحةل التعاقد كام معلت عىل اإبراز الطابع الإداري لهذه املنازعات
 ،حيث ذهبت احملمكة يف قرارها رمق (/2اإدارية ختطيط 2011 /يف  ) 2011/3/30اإىل
القول " اإن ادلعاوى اليت تنظرها يه دعاوى اإدارية خاصة لها نوعني من الرشوط ،
يمتثل الول ابلرشوط العامة للك دعوى عىل وفق ما ورد بقانون املرافعات ،ويمتثل
الثاين يف الرشوط اخلاصة هبذه ادلعوى اليت رتمهتا تعلاميت تنفيذ العقود" املشاهدي،
ايسني ،مصدر سابق ،ص ،)36كام ذهبت احملمكة يف قرارها أآخر رمق (/34اإدارية
ختطيط 2011 /بتأرخي  )2011/8/24اإىل " أن ادلعوى الإدارية اليت تقام أمام هذه
احملمكة يه عبارة عن طعن ابلإعرتاض عىل قرار الإحاةل مضن مدة معينة ،وأهنا دعوى
مس تعجةل تنظر بصفة مس تعجةل" ( املشاهدي و ايسني ،مصدر سابق ،ص.)77
وجدير ابلإشارة اإىل أنه عىل الرمغ من تسلمي أمر سلطة الإئتالف رمق ( )87لس نة
 2004ابإختصاص احملمكة الإدارية ابلنظر يف املنازعات املناقصات والعقود عىل النحو
السالف بيانه ،اإل أنه مل يغادر دور القضاء العادي يف التصدي للمنازعات العقدية حيث
نصت املادة (/2/12ت) من أمر املذكور عىل اإن اکن املقاول غري ر ِاض عن القرار اخلطي
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القطعي للوحدة ،أو الواکةل احلكومية ،فهل حق ا إلس تئناف دليه حممكة خمتصة ابملنازعات
بني احلكومة والطراف الهلية ،أو حممكة خمتصة ابلنظر يف تكل القضااي  ،واليت تصدر
قرارها خالل مدة زمنية معقوةل" ،وهو ما يعين اإماكنية الطعن بقرار الإدارية نتيجة
الإعرتاض ،أو قرار احملمكة الإدارية أمام حممكة ا إلس تئناف عىل وفق التفصيل اذلي
أوردته التعلاميت يف حينه.
وعىل الرمغ ذكل قام املرشع العرايق ابإلغاء هذه احملامك وقد وردت جحة املرشع يف
الس باب املوجبة لقانون الإلغاء القانون رمق ( )18لس نة ،2013من أجل ترسيع وترية
تنفيذ املشاريع الإسرتاتيجية اليت يتقرر اإحالهتا عىل املقاولني أو الرشاکت لتنفيذها وعدم
تأخري املباشة يف هذا التنفيذ يف حاةل الإعرتاض حلني صدور قرار احملمكة الإدارية
وإاكتسابه ادلرجة القطعية ،ومن أجل اإعادة الإختصاص اإىل القضاء العادي.
ومن جانبنا نرى أن املرشع مل يكن موفقا يف الإلغاء هذه احملمكة عىل وفق الس باب
الواردة أآنفا ،ول يليب املصلحة العامة ول يسهم يف تطوير مبادىء وأحاكم العقود الإدارية،
وكذكل من يرى املرشع أن التقايض أمام احملمكة الإدارية يس تغرق من الوقت ما يؤثر
عىل تنفيذ املشاريع اليت تريد ادلوةل أن تهنض هبا ،ولكن من خالل معلية حسابية بس يطة
تبني أن أغلب ادلعاوى اإس تغرقت الوقت املناسب حلسمها قانوان وأن هذا الوقت هو
أقل بشلك ملحوظ عن الوقت اذلي يس تغرقه حسم ادلعوى أمام القضاء العادي مفثال
يف ادلعوى رمق /9اإدارية ختطيط  ،2011/صدر قرار الإحاةل يف  ،2011/2/13وأعرتض
املدعي أمام جلنة الإعرتاضات يف  ،2011/2/21حيث مل تبت اللجنة ابلإعرتاض ،صدر
قرار وقف التنفيذ يف  ،2011/3/23وصدر قرار حمك يف ادلعوى يف ،2011/4/13
صدق متيزيا يف  ،2011/5/15هذا يعين املدة من تأرخي اإقامة ادلعوى وحىت صدور
قرار ابت يف ادلعوى وإاكتسابه ادلرجة القطعية مل تتجاوز (شهرين) مبا يف ذكل مدد
التبليغات والطعن المتيزيي( املشاهدي و ايسني ،مصدر سابق ،ص . )42
من خالل ما تقدم جند أن أمر سلطة الإئتالف أخذ ابلإختصاص املزدوج يف النظر
يف منازعات العقود واملناقصات ،فهو يأخذ اترة ابلقضاء املتخصص ابلعقود واملناقصات
احلكومية بأانطته هممة الفصل فهيا اإىل احملمكة الإدارية ،ومن هجة أخرى يعهد اإىل القضاء
العادي هممة النظر يف املنازعات املذكورة اإس تئنافا .
وجتدر الإشارة اإىل أن مت اإستبعاد منازعات العقود الإدارية من اإختصاص حممكة القضاء
الإداري  ،يف القانون رمق ( )17لس نة  ،2013قانون التعديل اخلامس لقانون جملس
ادلوةل العرايق رمق ( )65لس نة  ،1979ومبوجب املادة (/5رابعا) منه " ختتص حممكة
القضاء الإداري يف النظر يف حصة الوامر والقرارات الإدارية اليت تصدر من املوظفني
والهيئات يف دوائر ادلوةل والقطاع العام ،واليت مل يعني مرجعا للطعن فهيا "..
وابلنس بة للآليات تسوية املنازعات العقود الإدارية مبوجب التعلاميت ،لبد أن نمتزي
بني الفرتتني أوهلام يف ظل تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )1لس نة  ،2008والثانهيام
فرتة نفاذ التعلاميت اجلديدة رمق ( )2لس نة .2014
 -1التنظمي القانوين لتسوية منازعات العقود الإدارية مبوجب تعلاميت رمق ( )1لس نة
2008
عهدت تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )1لس نة  2008مبوجب املادة (/10أول/أ
– ب -ج) مهنا أمر الفصل يف املنازعات الناش ئة قبل التعاقد اإىل جلنة مركزية تشلك
يف لك وزارة  ،أو هجة غري مرتبطة بوزارة والقالمي واحملافظات غري املنتظمة ابإقلمي ،للنظر
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يف الإعرتاضات والشاكوى التعاقدية ترتبط ابلوزير اخملتص أو احملافظ ،أو من خيوهل
وتتألف من مجموعة من اخلرباء الإختصاصني مقرر لها ل يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ
تتوىل دراسة الإعرتاضات واشاكوى التحريرية من مقديم العطاءات املعرتضيني ،أو
والكهئم الرتميني ممن مل يطلبوا حسب التأمينات الولية ،خالل ( )7أايم معل رتمي من
تأرخي صدور كتاب الإحاةل أو التبلغ به وعىل اللجنة البت يف الطلب خالل مدة ل
تتجاوز ( )15يوما من تأرخي اإيداع الشكوى دلهيا ،وتقدمي التوصيات الالزمة اإىل الوزير
اخملتص ،وعىل الآخر البت يف التوصيات خالل مدة أقصاها ( )7أايم ،ويعد عدم البت
ابملوضوع خالل مدة املذكورة رفضا لإعرتاض ،وعىل هجات التعاقد يف الوزارات واجلهات
غري املرتبطة بوزارة والقالمي واحملافظات الرتيث بتوقيع العقود حلني حسم املوضوع من
الوزير اخملتص ،أو احملافظ مع مراعاة املدد القانونية اخلاصة بنظر الشكوى ،شيطة تقدمي
املعرتض تعهد رتمي بدفع قمية الرضار النامجة ملصلحة هجة التعاقد عن التأخر بتوقيع
العقد لس باب كيدية أو غري مربرة.
هذا وفقا املادة (/10اثلثا/رابعا/خامسا) من تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ()1
لس نة  ،2008جيوز ملقديم العطاءات اذلين رفضت اإعرتاضهم من الوزير اخملتص أو
رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة أو احملافظ الإعرتاض أمام احملمكة الإدارية اخملتصة خالل
( )7أايم معل رتمي تبدأ من تأرخي قرار الوزير أو رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة أو
احملافظ عىل أن تصدر احملمكة قرارها مبوضوع الشكوى ،أو الإعرتاض خالل مدة ل
تتجاوز ( )120يوما تبدأ من تأرخي دفع الرمس القانوين وتكون قرارات احملمكة املذكورة
ابتة عند عدم الطعن متيزياي دلى حممكة ا إلس تئناف اخملتصة خالل ( )30يوما تبدأ من
اليوم التايل لتأرخي التبليغ ابلقرار.
وابلنس بة لآلية تسوية املنازعات بعد التعاقد ،نصت املادة( )11من تعلاميت تنفيذ
العقود احلكومية رمق ( )1لس نة  2008تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية عىل " تفض
املنازعات بعد التوقيع العقود العامة مبختلف أنواعها ابإس تخدام اإحدى الساليب الآتية
:التوفيق أو التحكمي أو اإحاةل الناع اإىل احملامك اخملتصة أو التحكمي ادلويل لفض املنازعات
برشط أن ينص ذكل يف العقد وعندما يكون أحد طريف العقد أجنبيا".
 -2التنظمي القانوين لتسوية املنازعات العقود الإدارية مبوجب تعلاميت تنفيذ العقود
احلكومية رمق ( )2لس نة .2014
مبوجب املادة ( )7من تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )2لس نة  ،2014ختضع
الإعرتاضات الناش ئة عن العقود واملناقصات للجنة تتوىل دراسة الإعرتاضات التحريرية
املقدمة من مقديم العطاءات املعرتضني ،أو والكهئم الرتميني ممن مل يطلبوا حسب
التأمينات الولية وفقا ملا يأيت:
أ -تقدمي الإعرتاض خالل ( )7أايم معل من تأرخي التبليغ بكتاب الإحاةل.
ب -تقدمي املعرتض تعهد رتمي مصدق أصوليا من حماسب حسب القانون دلفع
قمية الرضار النامجة ملصلحة هجة التعاقد من التأرخي بتوقيع العقد لس باب
كيدية ،أو غري مربرة ،ولعلنا جند النص املذكور يتضمن معامل عيوبه،
فالتعهدات تصدق من قبل اکتب العدل وفق قانون كتاب العدول رمق ()33
لس نة  1998املعدل وليس من حماسب.
ت -جيب عىل اللجنة تقدمي التوصية مبوضوع الإعرتاض وأس بابه خالل مدة ل
تزيد عىل ( )14يوما معل من تأرخي اإيداع الإعرتاض دلهيا ،وعىل رئيس هجة
التعاقد ،أو من خيوهل البت ابلتوصية خالل ( )7س بعة أايم معل من تأرخي
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اإيداع التوصية يف مكتبه  ،ويعد عدم البت ابملوضوع رفضا ل إالعرتاض عند
مرور هذه املدة .
ث -د -وعىل هجة التعاقد عدم توقيع العقود حلني حسم الإعرتاضات من رئيس
هجة التعاقد وفق ما منصوص عليه أعاله.
وفامي يتعلق بتسوية املنازعات بعد التعاقد ،أخذت تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق
( )2لس نة  2014مبوجب املادة ( /12اثنيا) ابلإختصاص القضايئ الوطين ابلنظر يف
منازعات العقود واملناقصات احلكومية ،فقرر بأن ختضع العقود العامة للقوانني العراقية ،و
ولية القضاء العرايق وحسب الس ياقات املتعمدة ،كام أخذت التعلاميت املذكور وفق
املادة(/8اثلثا)  ،مببدأ حرية أطراف التعاقد يف اإختيار السلوب املناسب لفض الناع
بيهنام فقرر " يلزتم طرفا العقد ابإختيار السلوب المثل لتسوية املنازعات النامجة عن
تنفيذه بيهنام وفقا لحد الساليب املنصوص علهيا يف هذه املادة وفق شوط التعاقد
املتفق علهيا واليت جيب ذكرها اإبتداءا يف واثئق املناقصة" .وكذكل أشارت التعلاميت
املذكورة يف املادة (/8اثنيا/ب) اإىل أن " عند عدم التوصل اإىل اإتفاق ودي يمت اللجوء
اإىل أحد الساليب اليت جيب أن ينص علهيا يف العقد ويه اکلآيت ب -اإحاةل الناع اإىل
احملمكة اخملتصة يف املوضوع حلسمه .
من خالل ما تقدم يتضح بأنه عىل الرمغ من اإختصاص القضاء العادي ابلنظر يف
منازعات العقود واملناقصات اإستنادا ملا للقضاء العادي من ولية عامة ابلنظر يف منازعات
اکفة ،مفع اإختصاص احملمكة الإدارية ابلنظر يف املنازعات العقدية ،فقد اکنت احملامك العادية
ختتص ابلنظر يف العديد من القضااي ذات الصةل ابلعقود احلكومية ،سواء يف املرحةل
السابقة للتعاقد ،أو لحقة لها ،بل توكد هذا الإختصاص للقضاء العادي بعد صدور
القانون رمق ( )18لس نة  2013اذلي ألغى احملمكة اخملتصة ابلعقود املنصوص علهيا يف
المر رمق ( )87لس نة  2004ذلكل فقد أصبحت مجيع القضااي املتعلقة التعاقدات من
اإختصاص القضاء العادي " حممكة البداءة" ،حيث نصت املادة ( )2من القانون رمق
( )18لس نة  2013عىل " يتوىل القضاء العادي (حممكة البداءة) النظر يف املنازعات
اليت اکنت تتولها احملمكة الإدارية حىت تلکل المر ابإس تحدث حممكة خمتصة ابلعقود
واملقاولت مضن تشكيالت جملس القضاء أعىل.

املبحث الثاين
دور القضاء الاكمل بنظر منازعات العقود الإدارية
ميثل القضاء الاكمل القضاء الصيل يف املنازعات الناش ئة عن العقود الإدارية ،وهذا ما
أكدت عليه احملمكة الإدارية املرصية العليا ،حيث قضت بأنه" مىت توافرت يف املنازعة
الإدارية حقيقة العقد الإداري سواء أاکنت املنازعة خاصة ابإنعقاد العقد أم حصته أم تنفيذه
أم اإنقضائه فاإهنا لكها تدخل يف نطاق ولية القضاء الاكمل دون ولية الإلغاء( الباز،
 ،2006ص. )183
عليه س نقسم هذا املبحث اإىل مطلبني  ،خنصص املطلب الول لصور منازعات
العقود الإدارية اخلاضعة لإختصاص القضاء الاكمل ،ويف املطلب الثاين نلقي الضوء عىل
أثر اإخضاع منازعات العقود الإدارية لولية القضاء الاكمل وعىل النحو الآيت-:
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املطلب الول
صور منازعات العقود الإدارية اخلاضعة لإختصاص القضاء الاكمل
تأخذ منازعات العقود الإدارية يف جمال القضاء الاكمل صورا متعددة وسلطات القايض
يف املنازعات القضائية حمددة مبوضوع املنازعة وفقا ملا يطالب به أطراف العقد ولكام
توافرت يف املنازعة حقيقة العقد الإداري سواء اکنت تتعلق ابإنعقاد العقد أو بصحته أو
تنفيذه أو اإنقضائه فاإهنا تدخل يف نطاق ولية القضاء الاكمل دون ولية الإلغاء(
جعفر ،2010،ص .)162 -153
تتخذ دعوى القضاء الاكمل ابلنس بة ملنازعات العقود الإدارية ادلاخةل يف نطاق
اإختصاص القضاء الإداري عدة صور مهنا -:

أول :ادلعاوى املتعلقة بتنفيذ العقد وإانقضائه

من املمكن أن يثور الناع بني املتعاقدين يف املرحةل اليت تيل اإبرام العقد ،سواء يف تفسري
شوط العقد أو عند تعديهل من قبل الإدارة إابرادهتا املنفردة ،أوعند اإخالل أحدهام مبا
يفرضه عليه العقد من اإلزتامات ،ومن هذه املنازعات يه-:
 -1دعوى احلصول عىل مبالغ مالية

اإذا حدث نزاع بني الإدارة واملتعاقد معها عىل املقابل املادي ملا أوىف به الزتامات التعاقدية
ابإختالف صور املقابل سواء اکن بصورة مثن أو رمس ،فاإن املتعاقد مع الإدارة يس تطيع
اإقامة دعوى أمام احملامك الإدارية أو حممكة القضاء الإداري حبسب الحوال للمطالبة
مبس تحقاته ،كام حيق للمتعاقد مع الإدارة املطالبة بتعويض عن الرضار املادية اليت أصابته
من جراء خطأ هجة الإدارة املتعاقدة وهو بصدد تنفيذه لتعاقده معها ابللجوء اإىل حمامك
جملس ادلوةل بشأن ذكل( محمد،216 ،ص -87خليفة،مصدر سابق ص.)313
وقضت احملمكة الإدارية العليا املرصية يف حمكها رمق ،131بتأرخي  2005/1/18يف
الفصل يف ادلعوى احملاةل اإلهيا ابإعتبارها صاحبة الإختصاص يف طلب التعويض عن
أرضار سبهبا قرار الإداري ( العور ،ص ، )121وتريم هذه ادلعوى اإىل احلصول عىل
مبالغ مالية معينة نص علهيا العقد الإداري وذكل اإما يف صورة مثن ،أو أجر متفق عليه
يف العقد أو تعويض عن أرضار تسبب فهيا الطرف املتعاقد (خليفة ،مصدر سابق،
ص. )313
 -2دعوى اإبطال بعض الترصفات الصادرة عن الإدارة عىل خالف اإلزتاماهتا
التعاقدية
اإذا صدر من الإدارة ترصف عىل خالف اإلزتاماهتا التعاقدية ،فاإن للمتعاقد معها أن يلجأ
اإىل القضاء مطالبا ابإلغاء هذه الترصفات وذكل عن طريق القضاء الاكمل وليس عن
طريق قضاء الإلغاء وحتتفظ دعواه يف هذه احلاةل بصفهتا تكل من حيث اإهنا تنمتي اإىل
القضاء الاكمل حىت ولو اإقترصت عىل طلب اإلغاء قرار اإداري أصدرته الإدارة بصفهتا
متعاقدة ( الصاحل ،2011 ،ص.)47
ومثال ذكل القرارات اخلاصة مجزاء من اجلزاءات كتوقيع غرامة التأخري ،ومصادرة
التأمني ،أو التنفيذ عىل حساب املتعاقد معها ،أو فسخ العقد ،أو اإهنائه أو اإلغائه ،ويف
هذا الصدد قضت حممكة القضاء الإداري املرصية يف حمكها رمق  1180لس نة  10ق،
بتأرخي  1956/11/18بأن" ما يصدر من القرارات تنفيذا للعقد ،اکلقرارات اخلاصة مجزاء
من اجلزاءات التعاقدية ،أو بفسخ العقد ،او اإهنائه أو اإلغائه ،فهذه لكها تدخل يف منطقة
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العقد وتنشأ عنه ،فهيي منازعات حقوقية وتكون حمال للطعن عل أساس اإس تعداء ولية
القضاء الاكمل ("...اإسامعيل،2012 ،ص. )1351
مبعىن أآخر متتد دعوى القضاء الاكمل اإىل ما يصدر من الإدارة من قرارات تنفيذا
للعقد اکلقرارات املتعالقة ابجلزاءات التعاقدية ،أو بتعديل العقد ،أو فسخه ،أوإاهنائه
فتدخل لك هذه الترصفات يف ولية القضاء الاكمل دون ولية قضاء الإلغاء لإتصالها
ابلعقد ،ول تتقيد دعوى اإبطال مثل هذه القرارت مبدد دعوى الإلغاء ،اإذ يه ل تس هتدف
اإلغاء القرار اإلغاء جمردا ولكن تس هتدف عدم الإعتداد به ابلنس بة ملوضوع املنازعة( لعوين،
مصدر سابق ،ص .)422
 -3دعوى فسخ العقد
تندرج دعوى فسخ العقد يف نطاق القضاء الاكمل ،وابلتايل فاإن املتعاقد مع الإدارة من
حقه اللجوء اإىل القضاء ليك يطلب فسخ عقده معها يف حاةل صدور خطأ جس مي من
الإدارة ،أو جتاوزها للحدود املسموح هبا يف جمال اإس تعامل سلطهتا يف تعديل العقد
الإداري  .كام هل تضمن التعديل تغيريا يف موضوع العقد وحمهل ،أو من اکن من شأن
تعديل الإدارة للعقد لكيا حبيث أنصب عىل اکفة شوطه ( خليفة ،مصدر سابق،
ص. )315
وفامي يتعلق ابلقضاء اخملتص بنظر منازعات املتعاقد مع الإدارة حول قرارها بفسخ العقد
الإداري فاإنه خيضع لولية القضاء الاكمل ،ويف هذا الصدد قضت احملمكة الإدارية العليا
يف مرص يف حمكها رمق ( ،1654بتأرخي  )1994/3/22اإىل أنه " ...ملا اکن القرار املطعون
عليه وقد تضمن اإلغاء التعاقد مع الطاعن اإستنادا ملا نسب اإليه من اإخالل ابإلزتاماته
التعاقدية بعدم سداد قمية تأمني الهنايئ والتوريد خالل مواعيد املقررة  ...فاإن املنازعة
اليت تثار بشأنه يه من املنازعات احلقوقية اليت تكون حمال للطعن عىل أساس اإس تعداء
ولية القضاء الاكمل وخترج عن ولية قضاء الإلغاء( خليفة ،مصدر سابق ،ص.")327
 -4املنازعة يف تفسري عقد اإداري
تدخل املنازعة حول تفسري عقد اإداري يف ولية القضاء الاكمل دون ولية الإلغاء ،ويف
هذا الصدد قضت احملمكة الإدارية العليا يف مرص يف حمكها رمق ( ،886بتأرخي
 )1994/1/18إاىل أن " املنازعة يف تفسري عقد اإداري يدخل يف ولية القضاء الاكمل
دون ولية الإلغاء ول يرد علهيا وقف التنفيذ املتعلق ابلقرارات الإدارية ( أبو
العينني ،2004،ص. )114

اثنيا :دعوى اإبطال العقد الإداري
ل ختتلف العقود الإدارية عن عقود القانون اخلاص من حيث رضورة توافر و قيام أراکن
العقد واملمتثةل أساسا يف ركن الرضا ،احملل ،السبب ،اإضافة اإىل حمتية حتقق شوط حصة
وسالمة اإنعقاده وكذكل الإدارة ختضع يف عقودها اإىل تكل الرشوط املوضوعية والإجرائية
اليت نص علهيا املرشع  ،ذلكل يف حاةل ختلف أحد أراکن العقد جاز للمتعاقد مع الإدارة
مطالبة القايض الإداري ابحلمك ببطالنه ( عائشة ،2019،ص ،)66و جاز القضاء
الإداري الفرنيس واملرصي للمتعاقد مع الإدارة رفع دعوى القضاء الاكمل لإبطال العقد
الإداري فامي شاب العقد من عيب يف أراکنه وشوطه( السويلمييني،2015 ،ص.)183
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 -1بطالن العقد الإداري لعيب يتعلق بعنرص الرضا
اإس تقر الفقه والقضاء عىل أن العقد بصفة عامة هو توافق إارادتني بقصد اإنشاء أثر قانوين
معني( فرج،2002 ،ص ، )37اإن ركن الرضا يف العقود يمتثل يف إارادة املتعاقدين ،لن
الرضا يكون بتحرك ا إلرادة حنو يشء معني وتعلقها به ،أو اإجتاه ا إلرادة اإىل أمر أو أثر
قانوين معني ،كام وأنه يقصد ابلرضا أيضا توافق ا إلرادتني يف التعاقد( الس هنوري،
،1998ص  ، )148وميثل الرضا املتبادل بني طريف العقد الإداري الركن الول الالزمة
لتوافر اإنعقاد العقد أي تبدأ اإجراءات اإبرام العقد الإداري بتبادل الإجياب والقبول بني
املتعاقد والإدارة  ،وعندما ترشع لإدارة يف القيام بعمل معني عن طريق الغري ،تقوم
ابلإعالن عن طلب التعاقد معها ،وهذا الإعالن هو جمرد دعوة للتعاقد ،والإجياب يتحقق
ابلإشرتاك من جانب الغري الراغب يف ذكل التعاقد بتقدمي عطائه سواء يف املناقصة أو
املزايدة( ابز ،2018 ،ص ، )99ويف هذا الشأن قضت حممكة المتيزي الإحتادية يف العراق
يف قرارها رمق (/1447الهيأة ا إلس تئنافية منقول  2011/بتأرخي  )2011/10/15اإىل "
 ...ودلى وضع ادلعوى موضع التدقيق وجد أن التقدم اإىل املناقصة بعطاء يعترب اإجيااب ،
ورسو املناقصة عىل من قدم العطاء قبول و إابرتباط القبول ابلإجياب ينعقد عقد املقاوةل
" (عزادلين  ،2014،ص ، )104ويف قرار أآخر رمق ( /524الهيأة ا إلس تئنافية منقول
 ، 2014/بتأرخي  )2014/3/3قضت فيه"  ...أن العقد بني املتداعيني يكون منعقدا
جملرد إارتباط القبول بصدور قرار الإحاةل ابلإجياب ابلتقدم اإىل املناقصة ،وإان عدم توقيع
العقد فيكون من قبل املدعى عليه ل حيول دون مقاضاته ،وإان اکن قد أجنز جزءا من
أعامل املقاوةل قبل توقيع العقد املذكور قابال للفسخ وأن احملمكة إاعمتدت يف اإحتساب ما
يس تحقه املدعي من تعويض عىل ضوء تقرير اخلرباء الس بعة اذلي جاء مسببا ،ويصلح
أن يكون سببا للحمك وفقا للامدة (/140أول) من قانون الإثبات  ...ذلا قرر تصديق
احلمك " (عزادلين  ،2014،ص.) 104
وجتدر الإشارة اإىل أن ليكفي لقيام العقد الإداري توافر اإجياب يصادفه قبول ،حيث
يتعني لصحة العقد الإداري أن يكون الرتايض حصيحا بأن يكون صادرا عن ذي أهلية
(حلمي ،1974 ،ص ، )7وخاليا من عيوب ا إلرادة املمتثةل يف الغلط والتدليس والإكراه.
عليه سوف نتناول ابإجياز عيوب حصة الرتايض وذكل عىل النحو الآيت-:
أ -الغلط
الغلط ومه يقوم يف ذهن الشخص ،يصور هل الامر عىل غري حقيقته ،حبيث يدفعه
اإىل التعاقد ،وما اکن ليتعاقد لو عمل احلقيقة( فرج ،2002 ،ص ،)127ويف فرنسا جملس
ادلوةل يطبق القواعد العامة الواردة يف القانون املدين فامي يتعلق ابلغلط يف العقود الإدارية
(دلفولفية .. ،ص ،)343حيث قرر جملس ادلوةل يف قضية ( )Domergueاإبطال
عقد حيث تعاقد أحد ممثيل الرشاکت مع الإدارة بصفته الشخصية ،يف حني أن الإدارة
قد قصدت التعاقد معه بصفته ممثال للرشكة ( الطاموي،مصدر سابق ،ص ، )390يف
هذه احلاةل يشوب إارادة الإدارة بعيب الرضا ،لن وقعت الإدارة يف الغلط يف حتديد
خشص املتعاقد ويس توجب بطالن العقد ،وموجب املاديت ( )118،117من القانون
املدين العرايق رمق ( )40لس نة  1951الغلط قد يقع يف احملل العقد ،اإذ يكون الغلط
موجب ببطالن الرضا مىت اکن واقعا يف أصل املوضوع املعترب يف العقد.
جار يف القانون املدين فامي يتعلق ابلغلط كعيب
ويف مرص أيضا أخذت القضاء مبا هو ٍ
من عيوب الرضا ،حيث قضت حممكة القضاء الإداري بأن" الغلط اذلي يعيب الرضا،
ومن مث جيعل العقد قابال ل إالبطال ،يشرتط أن يكوم جوهراي سواء يف صفة اليشء حمل
الإلزتام أم يف خشص املتعاقد ،ويف العراق أيضا طبقت حممكة المتيزي املبادىء العامة
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الواردة يف القانون املدين بشأن الغلط املادي يف اإبرام العقد الإداري ،حيث قضت يف
قرارها رمق ( /571حقوقية ،1967/بتأرخي  ) 1967/9/18بأنه " اإذ أن املعمول عليه يف
معرفة ا إلرادة املشرتكة للطرفني املتعاقدين يه الرشوط اليت متت هبا املناقصة واليت
نصت املادة الوىل مهنا عىل حتميل وزارة ادلفاع الرسوم المكركية ،واليت جيب أن يكون
تنظمي العقد عىل أساسها ،وقد حدث الغلط املادي فاإنه ل يؤثر يف نفاذ العقد وإامنا جيب
تصحيح هذا الغلط ،ويبقى العقد بعد ذكل سلامي"( عيل ،ص. )214
أما يف العراق وفق املاداتن ( )118،119من القانون املدين العرايق رمق ( )40لس نة
 1951يشرتط يف الغلط اذلي يعد عيبا من عيوب الارادة ينبغي أن يكون جوهراي،
وأن يتصل عمل املتعاقد الآخر ابلغلط،
ب -الإكراه
أن الإكراه كعيب للغرادة أو ركن الرضا يف العقود الإدارية اندرا ما حيصل مقارنة مبا قد
حيصل يف عقود القانون اخلارص من الإكراه املفسد ل إالرادة ،وذكل لن الإدارة كصاحبة
سلطة ،ومكجموعة من الشخاص تتضافر هجودها بصورة جامعية للقيام ابلنشاط الإداري
ومن مضنه اإبرام العقود ،حبيث لميكن اإكراهها عىل التعاقد ( الفياض،1981،ص)150
ةل عامثن ايسني وةرم كرتوة ل 226
وملا اکنت الإدارة طرفا يف العقود الإدارية ،فاإنه من النادر أن يقع الإكراه يف التعاقد،
ويف فرنسا فاإن معظم الحاكم الصادرة من جملس ادلوةل يف هذا الصدد أحاكم سلبية
يكتفي هبا اجمللس ابإبطال العقد اإذا ما شاب الرضا اإكراه ابملعىن املعروف يف القانون
املدين( الطاموي،مصدر سابق ،ص. )392
ويف مرص فقد سارت احملمكة الإدارية العليا عىل مهناج القانون املدين فامي يتعلق
مبوضوع الإكراه يف العقد الإداري وذكل يف موضوع اإثبات اإبرام التعاقد حتت تأثري الإكراه
اذلي يقع عىل عاتق من يدعيه حيث قضت يف حمكها رمق (  ،877بتأرخي 1984/1/21
) بأنه" ل وجه ملا يدعيه الطاعن من أنه وقع حتت سلطان الرهبة واخلوف من بطش
املس ئولني مبجلس املدينة اإن مل يذعن للتعاقد ،ذكل أنه مل يقم دليل عىل أن أحد من
املس ئولني مبجلس املدينة قد لوح للطاعن بأية وس يةل لإكراهه عىل التعاقد ابلسعار
املشار اإلهيا  ،واملادة ( )127من القانون املدين تشرتط جلواز اإبطال العقد ل إالكراه أن
يتعاقد الشخص حتت سلطان رهبة يبعهثا املتعاقد الآخر يف نفسه دون وجه حق ،
وتكون هذه الرهبة قامئة عىل أساس  ،مث أردف يف الفقرة الثانية من هذه املادة أن الرهبة
تكون قامئة عىل أساس اإذا اکنت ظروف احلال تصور للطرف اذلي يدعهيا أن خطرا
جس امي حمدقا هيدده هو أو غريه يف النفس أو اجلسم أو الرشف أو املال"( احللو ،
 ،2009ص. )140،139
ويف العراق ،وفق املادة ( )1/112من قانون املدين العرايق رمق  41لس نة 1951
الإكراه هو اإجبار خشص عىل أن يعمل معال دون رضاه ،ويشرتط يف هذا الإكراه أن
يكون صادرا من أحد املتعاقدين ،فاإذا صدر الإكراه من غري املتعاقدين ،فليس للمتعاقد
املكره املطالبة ابإبطال العقد ،ما مل يثبت أن املتعاقد الآخر اکن يعمل أو اکن من املفروض
عليه العمل( عالم ،2018 ،ص.)154
فقد أجته القضاء العرايق اإىل أن العيوب املتعلقة ابلرضا ،اندرا ما حتدث ابلنس بة
الإدارة .حيث جاء يف حمك حممكة المتيزي العرايق رمق ( /52حقوقية ،964/بتأرخي
 ) 1964/9/2أن " ظهر للمحمكة بأن الوفاء هو معل قانوين وأن الوفاء اذلي قامت به
وزراة العامر لرشكة الإنشاءات بناء عىل حتكمي رضايئ اکن قد جرى وفق أصوهل يف
وقته وبناء عىل ما قرره احملمك اذلي يعترب معهل قانونيا بذاته ذلا فال ميكن اإقامة ادلعوى
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ابإبطاهل وابإسرتداد ما دفع اإل شاب ادلفع احلاصل فعال شائبة ظاهرة بأن ما دفع اکن غري
مس تحق فعال وحيث أنه ليوجد أي شائبة ميكن تصورها لعدم وجود أي غلط أو
تدليس او اإكراه أو نقص يف الهلية مما ل يتوفر بوزارة لها جملس ومستشارون حقوقيون
يناط هبم اإعطاء رأي قبل ادلفع وحيث لن ادلفع اکن مس تحقا ابلفعل بناء عىل التحكمي
اجلاري ذلا يكون طلب الإبطال غري مستند اإىل سبب حصيح" ( عيل ،ص. )228
ج -الغنب مع التغرير
يقصد به اإس تخدام الطرق الإحتيالية اليت يومه هبا أحد املتعاقدين عىل الآخر عىل غري
احلقيقة بواقعة ما فيدفعه اإىل التعاقد( بدر،2003 ،ص ، )57والتغرير يف العقود الإدارية
هوإاس تعامل املتعاقد مع الإدارة طرقا اإحتيالية لتضليلها ودفعها اإىل التعاقد ،كن يدعي
قيامه بأعامل سابقة تدل عىل خربته يف طبيعة معل املرفق موضوع التعاقد ،أو يتظاهر
بأية وس يةل لإظهارأمانته أمام الإدارة للتعاقد معه ،أما التغرير من جانب الإدارة فأمر
مستبعد حيث يفرتض أن املوظفني القامئني ابلتعاقد يتحلون ابلناهة ويعملون عىل حتقيق
املصلحة العامة وليس هلم مصلحة خشصية يف ذكل( اجلبوري ،ص.)99
وقد قىض جملس ادلوةل الفرنيس يف حمك هل ببطالن العقد الإداري اذلي يربم مع
الإدارة ابإس تعامل طرق اإحتيالية وذهب اجمللس يف حمكه الصادر يف قضية ()Boyreau
( بتأرخي  ) 1931/5/16بأنه" اإذا اکن العقد قد أبرم بصورة حصيحة اإعترب مبثابة القانون
اذلي حيمك أطرافه ،لكنه ل يعترب كذكل اإذا اإكتشفت أعامل أحد أطرافه عن التدليس
–اإس تعامل وسائل اإحتيالية – ذكل أن هذه الوسائل تؤدي اإىل اإبطال العقد اإذا ثبت
أن هذه الوسائل يه اليت دفعت الإدارة اإىل التعاقد" ( الفياض ،1981 ،ص.)150
والقضاء الإداري يف فرنسا يرجع عادة يف مثل هذه الامور اإىل اجملموعة املدنية املتعلقة
هبذا املوضوع ،وحمك القانون املدين الفرنيس مبوجب املواد ( )1154 ،1153 ،1116من
القانون املدين الفرنيس إازاء هذه احلاةل هو أن التدليس يف القانون الفرنيس يعترب مسببا
يف اإبطال العقد اإذا اکنت احليل املس تعمةل من أحد املتعاقدين جس مية حبيث يكون
واحضا أنه لولها ملا رىض املتعاقد الآخر هو ذات احلمك يف القانون املدين املرصي ،أما
يف القانون العرايق فيقابل التدليس ،التغرير وخبالف القانونني الفرنيس واملرصي مل يعترب(
التغرير –التدليس) لوحده ،ول الغنب لوحده عيبا مس تقال من عيوب الرضا ،بل اإعتربهام
معا عيبا واحدا ،حبيث يلحق التغرير ابلغنب ،أو أن يكون الغنب انجتا عن التغرير وجيب
أن يكون الغنب فاحشا وليس يسريا ،وحيق للمتعاقد املصاب ابلغنب اليسري املطالبة
ابلتعويض فقط دون اإبطال العقد( احلكمي ،ص. )154 ،153
وجتدر الإشارة اإىل أن مبوجب املادة ( )2/124من القانون املدين العرايق رمق ()40
لس نة  1951فاإن جمرد الغنب يعد اکفيا جلعل العقد ابطال ولو مل يصحبه تغرير ،وهذه
احلالت يه اليت يكون املغبون فهيا حمجورا أو وقفا أو مال ادلوةل ،واحلمكة يف ذكل هو
أن هؤلء الشخاص ل يس تطيعون ادلفاع عن أنفسهم يف العقود اليت تربم ملصلحهتم ،
فيطمع فمي الطامعون عادة ،ذلكل فاجلزاء اذلي فرضه يف هذه احلالت أشدمن التوقف
فقد عد العقد ابطال ل موقوفا ( احلكمي ،ص.)171
وكذكل نصت املادة ( )3/124من القانون املدين العرايق عىل أنه لجيوز الطعن ابلغنب
يف عقد مت بطريق املزايدة العلنية ،والسبب يف ذكل هو عدم اإماكن حصول الغنب يف
هذا النوع من التعاقد ،اإذ أن التنافس موجود بني املزتايدين ،ولك يدفع ما يراه مساواي
ملا يريد احلصول عليه ،أما اإذا حصل تواطؤ من أحد الشخاص وبني صاحب السلعة
عىل أن يزيد يف المثن لريفعه فقط ،فعندئ ٍذ نكون أمام صورة من صور التغرير الصادر
من غري املتعاقد واذلي يعمل به هذا املتعاقد  ،وهذه الصورة يه بيع النجش ،ويف هذه
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احلاةل ميكن للمتعاقد املغبون أن يطلب فسخ العقد للغنب الناىشء عن التغرير( احلكمي،
ص.)172
وأخريا جيب القول فاإذا ما شابت إارادة املتعاقد مع الإدارة أاي من تكل العيوب جاز هل
المتسك ابلبطالن ،ملا شاب إارادته من عيوب حيث أن العقد يكون ابطال ملصلحة
املتعاقد مع الإدارة ( خليفة،مصدر سابق ،ص. )329
 -2بطالن العقد الإداري لعيب يف ركن احملل
يقصد ابحملل أو حمل الإلزتام اليشء اذلي يلزتم املدين القيام به أو بعدم القيام به(
الس هنوري ،ص ، )375 ،64ومبوجب املواد ( )130-126من القانون املدين العرايق
رمق( )40لس نة  1951يشرتط لصحة العقد الإداري يف حمهل أن يكون هذا احملل موجودا
أو ممكن الوجود يف املس تقبل  ،وأن يكون معينا أو قابال للتعيني حبيث يكون معلوما
من املتعاقدين علام اکفيا انفيا للجهاةل الفاحشة املؤدية اإىل الناع ،وأن يكون قابال للتعامل
فيه أو مرشوعا.
ويمتثل حمل العقد يف موضوعه أو مضمونه  ،وموضوع العقد الإداري يتعلق عادة
ابملرفق العام ،ففي عقد الشغال العامة هو عقد املقاوةل حمهل الرتممي أو البناء أو الصيانة،
أي ينصب موضوع هذا العقد عىل العقار ،ومل يعترب جملس ادلوةل الفرنيس عقودا من
عقود الشغال العامة ،الإتفاقات اليت يكون حملها اإعداد أو بناء أو ترممي أو حظرية
متحركة للطائرات( قبالن ،2011 ،ص299-297و الطاموي ،ص ،)126أما عقد
التوريد الإداري فينصب موضوعه عىل املنقولت ،لن حمهل هو توريد املنقولت املعينة
ل إالدارة مقابل مثن معني من قبل املورد أو املتعهد  ،وقد طبق القضاء الإداري املرصي
املبادىء املدنية اليت تتعلق ابحملل حيث قضت احملمكة الإدارية العليا املرصية يف حمكها
( رمق  ،337س نة  26ق ،بتأرخي  )1983 /1/1بأن" العقد الإداري يكون ابطال  ،فال
ينعقد قانوان ول ينتج أثرا وجيوز للك ذي مصلحة المتسك هبذا البطالن اإذا اکن حمهل
غري قابل للتعامل فيه سواء لكون ذكل التعامل حمظورا ،أو غري مرشوع خملالفته للنظام
العام" ( عالم  ،مصدر سابق ،ص ،)163كام يبطل العقد الإداري مىت ثبت أن حمل
الالزتام مس تحيال ،وقضت احملمكة الإدارية العليا املرصية يف حمكها رمق ( ،337لس نة
 26القضائية ،بتأرخي  )1959/1/4يف هذا الصدد بأنه" وإان جاز أن تضمن العقد الإداري
شوطا اإس تثنائية غري مألوفة يف القانون اخلاص ،ل أن مجيع العقود ا إلدارية اکنت أومدنية
جيب أن تتوافر فهيا الرشوط العامة املتعلقة بأراکن العقد وحمهل ،فالبد وأن يكون حمل
مرشوعا وغري مس تحيل يف ذاته ،فاإذا ثبت أن أحد بنود العقد مس تحيل التنفيذ عىل
املدعي وعىل الفراد اکفة اإس تحاةل مطلقة فاإن هذا يرتب بطالن هذا البند( الضوي،
 ،2018ص.)21
ويف العراق فقد قضت املادة ( )1/127من القانون املدين العرايق ببطالن العقد اإذا
اکن حمل الإلزتام مس تحيال اإس تحاةل مطلقة ،وطبق القضاء العادي العرايق احلمك ذاته
عىل العقد الإداري وجاء يف قرار حملمكة المتيزي العراقية رمق (1583و/2178حقوقية57/
املوصل  ،بتأرخي  )1957/9/17أنه "وجد أن مصلحة املاء والكهرابء وإان تعاقدت مع
املمزي عىل اإيصال القوة الكهرابئية دلاره بواسطة المعدة غري أن اجلهة العسكرية ،قد
منعت اإقامة أمعدة يف املنطقة اليت يراد اإيصال القوة اإلهيا لس باب تتعلق بسالمة اجليش
وطائراته ،وحيث أصبح حمل ا إللزتام مس تحيال ،فتكون املصلحة املعذورة من الإس تجابة
لطلب املمزي حسب الإتفاق السابق ،أما اإذا أراد املمزي أن يعقد اإتفاقا جديدا مع املصلحة
ملد الاسالك الكهرابئية حتت الرض ،فمل جتد هذه احملمكة ممانعة من قبل املصلحة
لإجراء مثل هذا الإتفاق.
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ولكن املمزي مل يتقدم مثل هذا الطلب ،ذلكل يكون احلمك ابإلزام املمزي عليه ابإيصال
القوة الكهرابئية عىل الوجه املتفق عليه سابقا غري ممكن التنفيذ ،وابلتايل يكون غري
حصيح ،وحيث أن املمزي عليه ليعترب مقرصا فيكون أمر الضامن غري ذي موضوع ذلكل
تقرر رد الإعرتاضات المتيزيية الواردة يف لحئة املمزي ( املدعي) ونقض الفقرة احلمكية
النتعلقة ابإلزام مصلحة املاء والكهرابء ابإيصال قوة الكهرابء اإىل دار املدعي وإاعادة الوراق
حملمهتا اخملتصة للسري يف القضية عىل الوجه املتقدم ذكره عىل أن يبقى رمس المتيزي اتبعا
للنتيجة وصدر القرار ابلإتفاق "  .قرار حممكة المتيزي العراقية رمق (عيل ،مصدر سابق ،
ص. "240
 -3بطالن العقد الإداري لتخلف ركن السبب
سبب العقد الإداري هو ادلافع اذلي حدا ابلإدارة اإىل اإبرامه ومن مث يكون السبب ركنا
لزما حيث ل يقوم العقد الإداري بدونه ،وإان دافع الإدارة يف اإبرام عقودها يمتثل دامئا
يف حتقيق املصلحة العامة ويف رضورات سري املرافق العامة( قبالن ،ص)325 ،324
 ،ويشرتط لقيام العقد الإداري أن يكون سببه موجودا وأن يكون مرشوعا مبعىن أل
يكون خمالفا للنظام العام أو الآداب( عالم ،ص .17و قبالن ،2011 ،ص )325-243
 ،ونصت املادة ( )132من القانون املدين العرايق رمق( )40لس نة  ،1951القانون املدين
العرايق عىل " يكون عقد ابطال اإذا اإلزتم املتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانوان أو
خمالفا للنظام العام أو للآداب العامة ويفرتض يف لك اإلزتام أن هل سببا مرشوعا ولو مل
يذكر هذا السبب يف العقد  ،ما مل يقم ادلليل عىل خالف ذكل أما اإذا ذكر السبب يف
العقد فيعترب انه السبب احلقيقي حىت يقوم ادلليل عىل ما خيالف ذكل" .
وجيدر الإشارة اإىل أنه من النادر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب ابطل ذلكل
فاإن الحاكم القضائية قليلية يف هذا املوضوع ،ولعل أول حمك جمللس ادلوةل الفرنيس
بتأرخي (  )1947/1/29يشري برصاحة اإىل ركن السبب ،كام يالحظ الفقيه بيكنو ،هو
حمكه يف قضية ( )Michauxوتتعلق هذه القضية بعقد تطوع أبرمه أحد الفرنس يني
بقصد قتل الملان ،ولكنه جند يف وحدة غري مقاتةل ،فلام طالب ابإلغاء عقد تطوعه لفقد
ركن السبب ،رفض اجمللس ادلوةل ادلعوى اإستنادا اإىل أن اإحلاق املتطوع بفرقة معينة هو
أمر لحق لإبرام العقد وابلتايل ل يفقد العقد سببه (زريق ،2002 ،ص. )117
 -4بطالن العقد الإداري لتخلف ركن الشلك
الصل هو مبدأ الرضائية يف اإبرام العقود ،وعدم اإتباع الشلکيات ولكن القاعدة العامة
يف هذا اجملال ل ختذ هبذا الاصل العام ،حبيث أصبحت الكتابة يف اإبرام العقود الإدارية
ركنا لزما للعقد ،حيث أنه ل ينعقد العقد اإل اإذا أنصب رضا الطرفني يف الصيغة أو
الشلك اذلي نص عليه القانون  ،وإاس تقر الفقه والقضاء الفرنيس عىل أن الإشرتاط أن
يكون العقد مكتواب وهو شط متعلق بصحة العقد وليس بطبيعته( شايم،2018 ،
ص .393و نوح ،2005،ص.)413
وأهمت املرشع الفرنيس ابلصيغة الكتابية للعقود الإدارية ومبوجب قانون الصفقات العامة
ألزمت كتابة العقد اإذا اکن مبلغ العقد يساوي ( )4000يورو أو أكرث ،وحدد القانون
املذكور مكوانت العقود اليت تشمل اإمس أطراف وتعريف العقد والسعر واملدة ( عيل،
ص. )97

ويف مرص ،أوجبت الالحئة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات املرصية رمق ()89
لس نة  1998شوط الكتابة يف بعض العقود الإدارية حيث نصت املادة ( )32من
الالحئة املذكورة عىل " جيب أن حيرر عقد مىت بلغ ق مية ما رسا توريده أو تنفيذه مخسني
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ألف جنيه ،أما فامي يقل عن ذكل فيجب أخذ اإقرار مكتوب من املتعاقد مع اجلهة الإدارية
شامال اکفة الضامانت الالزمة لتنفيذ التعاقد ،وحيرر العقد من ثالث نسخ عىل القل
تسمل نسخة مهنا لإدارة احلساابت ومعها مجيع العطاءات وصورة من كشف التفريغ
للمراجعة علهيا وتسمل نسخة للمتعاقد وحتفظ النسخة الثالثة ابلإدارة اخملتصة ابلتنفيذ،
وكذكل نصت املادة ( /88اثلثا) من الالحئة التنفيذية لقانون (  )182لس نة 2018
بتنظمي التعاقدات اليت تربهما اجلهات العامة عىل "حترر العقود بني املتعاقد واجلهة الإدارية
متضمنة اکفة الضامانت الالزمة للتنفيذ ،وذكل لكه وفقا للامنذج الصادرة عن الهيئة العامة
للخدمات احلكومية ،وحيرر العقد من أصل وأربع نسخ عىل القل يسمل الصل ل إالدارة
املالية مرفقا به اکفة املستندات ،ونسخة لإدارة التعاقدات حلفظها مبلف العملية ،ونسخة
للمتعاقد ،ونسخة ل إالدارة الطالبة أو املس تفيدة ،ونسخة ل إالدارة املرشفة عىل التنفيذ
حبسب الحوال".
أما يف العراق فاإن العقود الإدارية يفرتض أن تكون مكتوبة ،حيث أوجبت شوط
املقاولت عىل املقاول بعد اإشعاره حتريراي بقبول عطائه أن يوقع ( صيغة التعاقد) وفقا
للشلك امللحق ابملقاوةل مع التعديالت الضوية اإن وجدت ،وبذكل جيب أن يمت عقد
املقاوةل وفقا لصيغة التعاقد امللحقة ابشوط العامة ،وتفرض طبيعة بعض العقود رضورة
اإبراهما بشلك كتايب ،كعقد اإلزتام املرفق العام  ،اذلي يتطلب تدوينه يف وثيقة حتدد
حقوق وإالزتامات الطرفني الك من امللزتم واملرفق العام( رايض ،2002 ،ص.)77 ،76
ومبوجب المر اخلاص ابلعقود احلكومية رمق ( )87لس نة  ، 2004وإاجراءات التعاقد
الواردة يف تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )1لس نة  2008يف العراق وقانون بيع
وإاجيار أموال ادلوةل رمق ( )32لس نة  ،1986وتعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ()1
لس نة  2011يف اإقلمي كوردس تان  ،الصيغة الكتابية رضورية يف اإبرام العقود الإدارية ول
ميكن تصور اإبرام عقد اإداري دون اإتباع ذكل.
بصورة عامة فاإن الكتابة يف العقود الإدارية يه شط لزم يف العقود ذات المهية
اخلاصة ويرتتب عىل ختلف الشلك البطالن ،ذكل اإن اکن الشلکيات يه الضامن املباش
احملدد قانوان لضامن سري املرافق العامة ابإنتظام واطراد ( الضوي ،ص.)84
بناءا عىل ما تقدم ذكره ميكن القول ،العقد الإداري قد يكون مكتواب وقد ل يكون
كذكل ،عقود الإدارة ختضع لقاعدة التحرر من الشلکيات ،فاإذا مل يشرتط املرشع رصاحة
شالك معينا يف اإبرام عقد بعينه ،ولكن اإذا نص املرشع عىل رضورة اإفراغ العقد يف شلك
كتايب فاإنه جيب احرتام هذه القاعدة  ،وإال يكفي توافق إارادة الإدارة وإارادة املتعاقد معها
لقيام الرابطة التعاقدية.
وأخريا جيب القول  ،يرتتب عىل بطالن العقد الإداري– بصفة عامة -زوال هذا العقد
وإالغاء ما رتبه من أآاثر ،أي اإعادة احلال اإىل ما اکن عليه قبل التعاقد حيث اإن العقد
الإداري اذلي ودل تكل الآاثر يعترب كن مل يكن  ،ويف هذا الشأن جاء قرار حممكة المتيزي
الإحتادية يف العراق رمق ( /674الهيأة ا إلس تئنافية منقول )2013 /حيث اکن طرفا
ادلعوى مدير عام املديرية العامة للامء /اإضافة لوظيفته وشكة شامل س نجار للمقاولت
العامة احملدودة فقضت "  ...ودلى عطف النظر عىل احلمك املمزي وجد أنه غري حصيح
وخمالف للقانون ذكل أن احملمكة اإتبعت القرار المتيزيي الصادر من هذه احملمكة بعدد
/2105الهيئة ا إلس تئنافية منقول 2012/يف  2012/9/19وقضت بفسخ العقد املربم
بني الطرفني واحلمك ابإعادة احلال اإىل ما اکنت عليه قبل العقد وحيث اإن اإعادة احلال ل
ترد عىل العقود الصحيحة وإامنا ترد عىل العقود الباطةل وفقا للامدة  2/38من القانون
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املدين ذلا اکن عىل احملمكة أن تقترص يف حمكها عىل فسخ العقد فقط وحيث اإهنا أصدرت
حمكها املمزي خالفا ذلكل ،قرر نقضه" ( عزادلين ،ص.)111

املطلب الثاين
أثر اإخضاع منازعات العقود الإدارية لولية القضاء الاكمل
يرتتب عىل خضوع املنازعات املتعلقة ابلعقود الإدارية لإختصاص القضاء الاكمل نتاجئ
ابلغة المهية ،تتصل بسلطات القايض بشأهنا ،ومواعيد اإقامهتا واملصلحة فهيا (اذلبيبات،
 ،2012ص ،)270حيث يمتتع القايض يف ادلعوى اخلاضعة لولية القضاء الاكمل
بسلطات واسعة تتفق مع طبيعة الناع ،فيقوم يف بداية المر بتقرير املركز القانوين
الشخيص لرافع ادلعوى وحتديد مداه مث حيدد بعد ذكل حقوق املدعي ،ويلزم املدعى
عليه ابلرد والتنفيذ ،ويف هذا الشأن جاء يف حمك احملمكة الإدارية العليا يف مرص رمق
( ، 683بتأرخي  " ،)1994/11/29أن من املسمل به يف فقه القانون الإداري أن سلطة
قايض الإلغاء تقف عند حد احلمك ابإلغاء قرارمعني ،وأما القضاء الاكمل فيحول القايض
مكنة تسوية الناع لكية  ،فيلغي القرارات اخملالفة للقانون اإن وجدت مث يرتب عىل ذكل
نتاجئ اکمةل من الناحية السلبية والإجيابية ،ومن املسمل به أيضا أن قضاء العقود الإدارية
ينمتي أساسا اإىل القضاء الاكمل ،اإذ يكن للمحمكة التصدي للمنازعة الناش ئة عن العقد
الإداري مجميع ما يتفرع عهنا ،وهبذه املثابة ل يقترص اإختصاص احملمكة مصدرة احلمك
املطعون فيه عىل حبث حقوق الطاعن املطالب هبا ،بل ميتد اإىل حبث مس تحقات اجلهة
الإدارية املطعون ضدها للوصول اإىل اإس تجالء احلق يف دعوى الطاعن"( املفريج،
 ،2018ص ، )185كام أنه من حق القايض الإداري أن يلزم الإدارة املتعاقدة أو هجة
املتعاقد مع الإدارة بعمل معني أو بتنفيذ تعهد معني جاء يف بنود وشوط العقد الإداري،
كام أنه حيمك عىل الإدارة ابلتعويضات املالية يف حاةل الإخالل ابلتوازن املايل للعقد الإداري،
نتيجة ظروف طارئة ،أو نتيجة صعوابت مادية مل تكن معلومة عند تعاقد وإاكتشفها
املتعاقد بعد ذكل،وتكبد بسبهبا خسائر مالية( عالم ،ص.)22
وابلنس بة لقبول دعوى القضاء الاكمل اليت تشرتط أن يستند رافعها اإىل حق خشيص
اإعتدت عليه الإدارة أو حق همدد ابلإعتداء عليه من قبلها حيث اإن أآاثر العقد الإداري
ل تترصف لغري عاقديه وفقا لقاعدة نسبية هذا العقد ،يف حني أنه يكتفي يف دعوى
الإلغاء أن يكون لرافعها جمرد مصلحة ل تر ى اإىل مرتبة احلق حيث يكفي لقبول تكل
ادلعوى أن يكون رافعها يف حاةل قانونية خاصة وأن يكون من شأن القرار الإداري حمل
الطعن التأثري فهيا( خليفة،مصدر سابق ،ص.)329
كذكل دعوى القضاء الاكمل ل يقيد اإقامهتا موعد معني حيث يكون احلق يف ذكل
متاحا طاملا بقي موضوع املطالبة ومل يسقط ابلتقادم وفقا ملدد اليت حيددها املرشع ،ويف
هذا الصدد قضت حممكة القضاء الإداري يف مرص يف حمكها رمق( ، 3267بتأرخي
 ) 2009/1/17عىل أن " أن املنازعة يف أي اإجراء من جراءات فرض رضيبة أو الإعفاء
مهنا يه من املنازعات احلقوقية اليت تندرج يف نطاق القضاء الاكمل حملامك جملس ادلوةل
ول تتقيد ابملواعيد املقررة قانوان لقبول دعوى الإلغاء"( العور ،ص. )135
وجتدر الإشارة اإىل أن الصل أن خيضع الطعن يف القرار الإداري لإختصاص قايض
الإلغاء ،اإل أنه اإس تثناء من ذكل خيضع الطعن يف هذا القرار لإختصاص القضاء الاكمل،
اإذا ما أتصل بعقد اإداري وأصدرته الإدارة املتعاقدة بوصفها اإدارة املتعاقدة ،أي لك ما
يتطلب لإختصاص قايض العقد بنظر الطعن يف القرار الإداري أن يكون هذا القرار
متصال بعقد اإداري ،سواء اکن صدوره يف مرحةل اإنعقاد العقد أو يف مرحةل تنفيذه أو
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اإنقضائه ،وأن يكون هذا القرار صادرا يف مواهجة املتعاقد مع الإدارة (عالم ،ص،)24
وهذا ما رددته احملمكة الإدارية املرصية العليا املرصية يف حمكها رمق ( ،2795بتأرخي
 ) 2004/1/20حني قضت عىل أن" ولية القضاء الاكمل حملامك جملس ادلوةل حىت لو
أنصب الناع عىل طلب املتعاقد اإلغاء قرار اإداري أختذته الإدارة قبهل ،ذكل لن ما
تصدره الإدارة من قرارات تنفيذا للعقد اکلقرارات اخلاصة بتوقيع جزاء من اجلزاءات
التعاقدية أو الفسخ العقد أو اإهنائه أو اإلغائه اإمنا يدخل يف منطقة العقد وينشأ عنه
املنازعات اليت تتودل عن تكل القرارات يه منازعات حقوقية وتكون حمال للطعن عىل
أساس ولية القضاء الاكمل اذلي خيول للقايض تصفية الناع لكية"( العور ،ص.)137
وكذكل جيب أن تس متد الإدارة سلطة اإصدار هذا القرار من نصوص العقد ،وأن
تصدره يف مواهجة املتعاقد الآخر بوصفها طرفا يف العقد ،وليس بوصفها سطة عامة حيث
تس متد سلطهتا يف اإصدار هذه القرارات من القوانني واللواحئ  ،وتطبيقا ذلكل فاإنه اإذا
إاس متدت الإدارة سلطهتا يف توقيع اجلزاء من نصوص العقد ودفاتر الرشوط فاإن ما يثور
بصدد املنازعة يف تكل اجلزاءات خيضع لولية القضاء الاكمل أما اإذا اکنت نصوص العقد
ل ختول الإدارة سلطة توقيع جزاء عىل املتعاقد معها ومع ذكل قامت الإدارة بتوقعيه
اإستنادا عىل ما تلکفه لها القوانني واللواحئ من حق اإس تعامل تكل السلطة فاإن املنازعة يف
هذا القرار ليست من قبيل املنازعة احلقوقية ،بل يعترب القرار اجلزاء قرار اإداري حبت
وخيضع لإختصاص قضاء الإلغاء( العور ،ص.)138 ،137

اخلامتة
توصلنا يف هناية هذه ادلراسة اإىل مجةل من ا إلس تنتاجات و التوصيات واليت ميكن
اإجيازها ابلآيت:
أول /ا إلس تنتاجات
 -1خيتص القضاء الاداري يف مرص بنظر منازعات العقود الإدارية ،ولكن يف
العراق خترج منازعات العقود الإدارية من اإختصاص القضاء الاداري اذلي ل
خيتص اإل ابلنظر يف الطعون بصحة الوامر أو القرارات الإدارية.
 -2يتحقق بطالن العقود الإدارية وفقا للقاعدة العامة بوجود عيب يف أحد أراکهنا.
 -3العقد اذلي يمت بطريق املزايدة العلنية ل تسمع بشأنه دعوى الغنب أمام احملامك،
عىل الرمغ من أنه اندرا ما حيصل الغنب عند اإبرام العقود الادارية ملرورها
ابإجراءات معقدة جتعل اإحامتل حصوهل فهيا قليال ،ولكن عند حصوهل فاإنه
يؤدي اإىل بطالن العقد.
 -4لك القرارات الصادرة عن الادارة املتصةل ابلعقد الاداري سواء تعلقت بصحة
اإنعقاده أو تنفيذه يه قرارات تنفيذية للعقد ،وليست قرارات اإدارية ابملفهوم
املس تقر عليه دلى قضاء جملس ادلوةل ،ومن مث فاإن لك نزاع يثار بشأهنا خيضع
لولية القضاء الاكمل حملامك جملس ادلوةل .
 -5دعوى القضاء الاكمل ،عىل عكس دعوى الإلغاء ل يقيد اإقامهتا ميعاد معني،
حيث يبقى ذكل احلق متاحا طاملا بقي احلق موضوع ادلعوى قامئا ومل يسقط
ابلتقادم ،وفقا للمدد اليت حيددها املرشع.
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 -6يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة خشصية مباشة ،ل تريق
اإىل مرتبة احلق ،فالمر يكون خمتلفا ابلنس بة للمصلحة كرشط لقبول دعوى
القضاء الاكمل ،واليت يشرتط لقبولها اإستناد رافعها اإىل حق ذايت اإعتدت عليه
الادارة أو حق همدد ابلإعتداء عليه من قبلها.
اثنيا /التوصيات
لس
 -1نظرا لكون تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )2نة  2014مل تتدارك
الاخطاء اليت وقعت فهيا تعلاميت العقود احلكومية رمق ( )1لس نة  2008امللغاة
واقتصارها عىل تنظمي اجلوانب املتعلقة اببرام العقد الإداري يف اغلب الاحيان
ذلا نويص اإصدار تعلاميت جديدة تتضمن توضيح لك تفاصيل تنفيذ العقد
الإداري وليس فقط تفاصيل ابرامه.
 -2التوس يع يف نطاق اإختصاص القضاء الإداري يف العراق ،بأن يكون شامال
للمنازعات الإدارية مجيعها أو اليت تكون الإدارة طرفا هبا سواء تعلق المر
ابلعقود الإدارية أو القرارات الإدارية أو العامل املادية ل إالدارة أسوة مبا هو
مطبق يف النظم املقارنة يف فرنسا ومرص.
 -3من املس تحب للمرشع العرايق أن حيذو حذو املرشع املرصي من خالل تلقف
وتسجيل قواعد ومبادىء العقود الادارية مع التأكيد عىل خصوصية واقع اجملمتع
العرايق.
 -4من احملبذ القضاء العرايق القضاء أن يس تقر عىل قواعد ومبادىء حتدد العقود
الإدارية وماهية املعايري اليت حتمكها ،ول أن يتخبط يف هذا اجملال فيطبق علهيا
مرة أحاكم القانون اخلاص ويف أخرى القانون العام ويف اثلثة قواعد الإثنني معا
مما جيعل صعوبة ابإماكن تأسيس نظرية قوية الساس يف جمال العقود الادارية.

قامئة املصادر
أول /الكتب القانونية:
أبو العينني ،محمد ماهر  ،العقود الادارية وقوانني املناقصات واملزايدات يف قضاء وإافتاء جملس
ادلوةل حىت عام  ،20004الكتاب الول ،اإبرام العقد الإداري ،دار الكتب القانونية،
.2004
أمحد  ،اإبراهمي س يد و الطباخ  ،شيف أمحد ،)2014 (.الوس يط الإداري ،موسوعة املس ئولية
الإدارية ،ط ،1شكة انس ،القاهرة.
اإسامعيل  ،هاين عبدالرمحن ،)2012(.النظام القانوين لعقد التوريد الإداري  ،دار اجلامعة اجلديدة،
السكندرية.
العور  ،أشف حسن عباس  .)2015(.وسائل تسوية منازعات العقود الإدارية ،ط ،1شكة
انس ،القاهرة.
الباز  ،داود عبدالرزاق  ،)2006(.النظام القانوين لعقد املعاونة يف تس يري املرافق العامة ،بدون
ماكن النرش.
اجلبوري ،محمود خلف( .)1998القضاء الإداري ،دار الثقافة ،عامن .
اذلنيبات  ،محمد جامل مطلق ( .)2012العقد الإداري ،ط ،1مكتبة القانون والإقتصاد  ،الرايض.

جمةل جامعة التمنية البرشية
الس هنوري ،عبدالرزاق أمحد ( .)1998النظرية العامة ل إاللزتامات ،نظرية العقد ،ط،2
ج،1منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت.
الشكييل  ،يوسف بن مصبح بن سعيد ( ،)2019الرقابة الإدارية والقضائية عىل العقود الإدارية ،
دار اجلامعة اجلديدة  ،مرص.
الصاحل  ،عيل شفيق و املعارك  ،محمد بن عبدالعزيز ( .)2011ادلعاوى الإدارية والنظمة القضائية
يف اململكة العربية السعودية ،ط ،1مكتبة القانون والإقتصاد ،الرايض.
الضوي  ،عبداملنعم ( .)2018سلطة القايض يف تكوين وتنفيذ العقد الإداري،ط ،1مكتبة الوفاء
القانونية ،السكندرية.
الطاموي  ،سلامين محمد ( ،)1991السس العامة يف العقود الإدارية ،ط ،5مطبعة جامعة عني
مشس ،مرص.
الطاموي  ،سلامين محمد (  .)2007مبادىء القانون الإداري ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
الفياض  ،اإبراهمي طه ( ، )1981العقود الإدارية،ط ،1مكتبة فالح ،كويت.
املشاهدي  ،خليل اإبراهمي  ،شهاب أمحد ايسني ( ،)2018التطبيق القضايئ ملناقصات العقود
احلكومية العامة  ،دار الس هنوري ،بغداد.
املفريج ،اإبراهمي خورش يد محمد  .)2018( ،مس ئولية ال إالدارة عن أعاملها التعاقدية يف القانون
،ط ،1املركز القويم ل إالصدارات القانونية ،القاهرة.
ابز  ،بشري عيل  ،)2018( .السلطات ا إلس تثنائية جلهة الإدارة يف العقد الإداري  ،ط ،1مكتبة
الوفاء القانونية  ،السكندرية.
بدر  ،أمحد سالمة  .)2003(.العقود الإدارية وعقد  ، B-O-Tدار الهنضة العربية  ،القاهرة .
جعفر  ،رشا محمد ( .)2010الرقابة القضائية عىل سلطة الإدارة يف فرض اجلزاءات عىل املتعاقد
معها ،منشورات احلليب احلقوققي ،بريوت.
مجعة  ،أمحد محمود ( .)2013العقود الإدارية طبقا لحاكم قانون تنظمي املناقصات واملزايدات اجلديد
الصادر ابلقانون رمق  89لس نة  ،1998منشاة املعارف ،السكندرية.
مجعة  ،صفاء فتوح ( .)2014العقد الإداري الالكرتوين،ط ،1دار الفكر والقانون ،املنصورة.
محه كرمي  ،زاان رؤوف  ،سعيد  ،داان عبدالكرمي ( .)2016املباديء العامة يف القانون الإداري
،ط ،1الكتاب الول  ،مكتبة ايداکر ،السلامينية.
خليفة  ،خادل ( .)2017دليل اإبرام العقود الإدارية يف القانون اجلزائري اجلديد ،دار الفجر للنرش،
اجلزائر.
خليفة  ،عبدالعزيز عبداملنعم ( ،)2005السس العامة للعقود الإدارية  ،منشأة املعارف،
السكندرية.
خليفة  ،عبدالعزيز عبداملنعم ( ،)2014تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وحتكامي ،منشأة
املعارف ،السكندرية.
دلفولفيه  ،جورج فودال وبيار ( ،)2001القانون الإداري ،ترمجة :منصور القايض  ،ج ،1املؤسسة
اجلامعية لدلراسات ،بريوت.
رايض ،مازن ليلو( .)2002دور الرشوط ا إلس تثنائية يف متيزي العقد الإداري ،دار املطبوعات
اجلديدة ،السكندرية.
زريق  ،برهان (  .)2002نظرية البطالن يف العقد الإداري ،ط ،1مكتبة القانونية  ،دمشق.
شايم  ،جمدي (  .)2018النظرية واملعيار القضايئ يف الىثار القانونية املرتتبة عىل الطبيعة الإدارية
للعقود ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية ،السكندرية.
عبدامحليد ،مفتاح خليفة و الشلامين ،محد محمد محد( ،)2008العقود الإدارية وأحاكم اإبراهما ، ،دار
املطبوعات اجلامعية ،السكندرية.
عبدالوهاب  ،محمد رفعت ( .)2005القضاء الإداري ،الكتاب الثاين ،قضاء الإلغاء  ،ط،1
منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت.
عالم ،محمد يوسف ( .)2018أحوال البطالن يف منازعات العقود الإدارية ،ط ،1املركز القويم
ل إالصدارات القانونية ،القاهرة.
كوس
عالم ،محمد يوسف ( .)2012شهادة الشهود يةل اإثبات أمام القضاء الإداري بني القانون
الوضعي والرشيعة الإسالمية ،املركز القويم ل إالصدارات القانونية  ،القاهرة.
معرو ،عدانن ( .)2004القضاء الإداري،منشأة املعارف ،السكندرية.
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فرج  ،توفيق حسن ( .)2002النظرية العامة ل إاللزتام يف مصادر الإلزتام  ،منشورات احلليب
احلقوقية  ،بريوت.
قبالن ،عىل عبدالمري ( .)2011أثر قانون اخلاص عىل العقد الإداري  ،ط ،1ج ،1مكتبة زين
احلقوقية ،بريوت.
محمد  ،دةش يت صديق ( .)2016القضاء الإداري وتنازع اإختصاصاته مع القضاء العادي ،ط،1
املركز القويم ل إالصدارات القانونية ،القاهر.
محمد  ،عاطف سعدي ( )2006عقد التوريد الإداري بني النظرية والتطبيق  ،مؤسسة الطومجي
للطباعة ،القاهرة.
نوح ،همند خمتار ( )2005الإجياب والقبول يف العقد الإداري ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية،
بريوت.

اثنيا /الطارحي والرسائل:
لعيوين ،ثورية  ،معيار العقد الإداري ،أطروحة دكتوراه مقدمة اإىل لكية احلقوق ،جامعة عني
مشس ،بدون س نة النرش.
ماجس
تري
جباليح ،سلمي ( .)2015-2014دفاتر الرشوط يف جمال الصفقات العمومية ،رساةل
مقدمة اإىل لكية احلقوق والعلوم الس ياسة/قسم احلقوق ،جامعة محمد بوضياف-املس يةل.
حبيبة ،عتيق .)2016-2015(،الشلکية يف العقد الإداري ،رساةل ماجس تري مقدمة اإىل لكية
احلقوق والعلوم السيسة ،جامعة أيب بكر بلقايد.
عائشة  ،غيوم  .)2019 (.دعوى القضاء الاكمل يف املنازعات الإدارية ،رساةل ماجس تري مقدمة
اإىل لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ،جامعة ألكي حمند أوحلاج.
عزادلين  ،شذى غايب  .)2014 (.الحاكم القانونية حلسم املنازعات العقود الإدارية ،رساةل
ماجس تري مقدمة اإىل لكية احلقوق ،جامعة الهنرين.

اثلثا /البحوث واملقالت:
السامرايئ  ،هدى يونس حييي  .مركز الإدارة يف دعوى القضاء الاكمل و دعوى الإلغاء ،حبث
منشور يف جمةل جامعة تكريت للحقوق ،ج ،2اجملدل  ،1العدد  ،4الس نة .1
السويلميني ،صفاء محمود .)2015(.الاختصاص القضايئ ملنازعات العقود الإدارية ،حبث منشور يف
جمةل دراسات  ،علوم الرشيعة والقانون ،العدد  ،1اجملدل .42

رابعا /ادلساتري والقوانني والتعلاميت
أ /ادلساتري
 -1القانون السايس العراق لعام .1925
 -2دس تور مجهورية العراق لس نة .1958
 -3دس تور املرصي لعام .2019
ب /القوانني
-1
-2
-3
-4

القانون املدين العرايق رمق ( )40لس نة . 1951
قانون السلطة القضائية رمق ( )26لس نة .1963
قانون املرافعات املدنية رمق ( )83لس نة .1969
قانون جملس ادلوةل العرايق رمق ( )65لس نة  1979املعدل.
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-5
-6
-7
-8
-9

قانون التعديل الثاين لقانون جملس ادلوىل العرايق رمق ( )106لس نة
.1989
قانون التعديل اخلامس لقانون جملس ادلوةل العرايق رمق ( )17لس نة
.2013
قانون العقود احلكومية رمق ( )87لس نة . 2004
القانون رمق ( )18لس نة .2013
قانون املدين املرصي رمق ( )131لس نة .1948

ج /التعلاميت
-1
-2
-3
-4
-5

تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )1لس نة  2011يف اإقلمي كوردس تان-
العراق.
تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )1لس نة .2008
تعلاميت تنفيذ العقود احلكومية رمق ( )2لس نة .2014
الالحئة التنفيذية لقانون (  )182لس نة  2018بتنظمي التعاقدات اليت تربهما
اجلهات العامة يف مرص.
الالحئة التنفيذية لقانون املناقصات واملزايدات املرصية رمق ( )89لس نة
.1998
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