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 : مدخل تعريفي :أولا 
وحاجػػػة ، الحيػػػاة اصقتصػػػادية واصنلتػػػاح التجػػػار  مػػػف جيػػػة ازدىػػػارو  إف تطػػػور

إرغػػػاـ اردارة  ف ت ػػػـر  قػػػودا  إلػػػ    د ، ذه التطػػػورات مػػػف جيػػػة   ػػػر ليػػػ المجتمػػػ 
وذلػػػػؾ مػػػػف  ػػػػالؿ ا تيػػػػار ، م تملػػػػة رنجػػػػاز المعػػػػاري  العمرانيػػػػة واصعػػػػ الية ةإداريػػػػ

كػؿ ذلػؾ مػف ، المتعاقػد معيػا و  اصسموب اصمثؿ مف ق ؿ اردارة لمتعاقػد مػ  المقػاوؿ
و  ػػػالؼ ذلػػػؾ يكػػػوف المقػػػاوؿ  ا جػػػؿ تنليػػػذ التعاقػػػدات  دقػػػة وحػػػل الوقػػػت المحػػػدد ليػػػ

 مسؤوص  وتلرض  ميو الجزاء المناسب.
حمنيػا مػا ، متعػددة، والجزاءات التل يجوز لإلدارة توقيعيا  م  المتعاقد معيػا 

و عػض ، مثؿ الجزاءات الماليػة والجػزاءات الغػاغطة، توقعو اردارة  ثناء سير العقد
إذا  المتعاقػد  مػ  تلرضجنائية وثمة جزاءات ، الجزاءات التل ينلسخ  موج يا العقد
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نػوع مػػف الجػزاءات الغػػاغطة  مػ  نصػػب محػور دراسػػتنا يو ىػذا ،  ػالؼ مػا التػػـز  ػو
 وىو سحب العمؿ مف المقاوؿ.

 : أهمية الدراسة :ثانياا 
سػمطة اردارة حػل سػحب إلػ   قد تطرقػت، مف مؤللات وال حوث رغـ اف العديد
الػػذ  سػػوؼ نحػػاوؿ  الجديػػد إصا  ف، حػػل  قػػود اصعػػ اؿ العامػػة، العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ

 : يتجم  حيما يمل، ىذه حل دراستنا، اغاحتو
، ال اصػػة  ػػالجزاء، وتحميػػؿ نصػػول تعميمػػات تنليػػذ التعاقػػدات الحكوميػػة تحديػػد .1

 .  صوصاقميـ كوردستاف ا  و ،  موما حل العراؽ
يػػػػذه  الموجػػػػودة حػػػػل التعميمػػػػات والغػػػػوا ط ال اصػػػػة  كعػػػػؼ اللجػػػػوات والث ػػػػرات .2

 .الجزاء
 :  مشكمة الدراسة: ثاا لثا

 : التساؤصت اصتية فحل اصجا ة   الدراسةتكمف معكمة 
مػػف ق ػػؿ ، مػػ  سػػحب العمػػؿ منػػو (حجػػز المقػاوؿ)وتلعيػػؿ  إمكانيػػة تط يػػؽمػا مػػد   .1

  ؟ ما ا ؿ  التزاماتو التعاقديةإذا  اردارة
حػػل حػػاؿ سػػحب العمػػؿ ، المقػػاوؿ ق ػػؿ ال ػػاء قػػرار سػػحب العمػػؿ مػػف مػػد  امكانيػػة .2

 ؟، %77كانت نس ة اصنجاز  كثر مف ا إذ ،منو
    صول جزاء سحب العمؿ مف المقاوؿ ؟ لمتعميمات الرئيسة لنواقلماىل ا .3

 :  نطاق الدراسة :رابعاا 
تتعػػدد صػػور الجػػزاءات الغػػاغطة التػػل تممػػؾ اردارة توقيعيػػا  حػػؽ المتعاقػػد  
حلػل ،   ير طيمػاالتعاقدية  حسب العقد اردار  الػذ التزاماتوما   ؿ  تنليذ إذا  معيا
المرحػػػؽ العػػػاـ تحػػػت الحراسػػػة وغػػػ  المراحػػػؽ العامػػػة يج ػػػذ الجػػػزاء صػػػورة  التػػػزاـ قػػػد 

ويكػػػػوف الجػػػػزاء العػػػػراء  مػػػػ  حسػػػػاب المػػػػورد وتحػػػػت مسػػػػؤوليتو حػػػػل  قػػػػد ، ارداريػػػػة
سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ حػػل  قػػد اصعػػ اؿ العامػػة .   ينمػػا يتمثػػؿ الجػػزاء ، التوريػػد

 اص يرة وتحميميا .  م  الصورة ا  محصور  تنالدراس كوف اصطار القانونلوسي
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 : منهجية الدراسة :خامساا 
سػػػمطة اردارة حػػػل سػػػحب  ل يػػػافمػػػنيل التحميمػػػل ال مػػػ   نعتمد حػػػل دراسػػػتناسػػػ

 . والكردستانلالعراقل  يفالعمؿ مف المقاوؿ حل  قود اصع اؿ العامة حل التعريع
 :  خطة الدراسة :اا سادس
 نتنػػاوؿ حػػل اصوؿ، م حثػػيفإلػػ   يـ ال حػػثتقسػػحػػل ىػػذه الدراسػػة  طػػة  سػػنت  

الط يعػػة وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ تعريلػػو ، جػػزاء سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿالتعريػػؼ  : منيمػػا
الجػػزاء حػػل  ايػػة ليػػذنألحكػػاـ القانو ل، ن صصػػوحس، الم حػػث الثػػانل وامػػا، القانونيػػة لػػو

 تعميمات تنليذ العقود الحكومية حل العراؽ واقميـ كوردستاف. غوء

 لاملثحث االو
 جبزاء سحة انعمم يف عقذ االشغال انعامح انتعزيف

مػػػػف الجػػػػزاءات التػػػػل تممػػػػؾ اردارة توقيعيػػػػا  مػػػػ  ، يعػػػػد جػػػػزاء سػػػػحب العمػػػػؿ 
ليػذا ، المقاوؿ اثناء تنليذ  قد األع اؿ العامة حل حالػة ا اللػو  اصلتزاماتػو التعاقديػة

زاء سػحب نتنػاوؿ حػل المطمػب اصوؿ مليػوـ جػ، ثالث مطالػب الم حث الل انقسـ ىذ
ون صػػل ، الثػػانل لمط يعػػة القانونيػػة لػػو ونتطػػرؽ حػػل المطمػػب، العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ

 : وذلؾ كالتالل المقاوؿ ق ؿ حرض جزاء سحب العمؿ منو أل ذارالمطمب الثالث 

 املطهة االول
 مفهىو جزاء سحة انعمم من املقاول يف عقذ االشغال انعامح

وؿ لتعريػػػؼ جػػػزاء سػػػحب حػػػر يف ن صػػػل اللػػػرع اصإلػػػ   نقسػػػـ ىػػػذا المطمػػػب
، الجزاءات الماليػة ػالجػزاء ا ىػذمقارنػة  ونتنػاوؿ حػل اللػرع الثػانل، العمؿ مف المقػاوؿ

 :وذلؾ كاصتل
 تعريف جزاء سحب العمل من المقاولالفرع األول: 
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ق ػػػؿ تعريػػػؼ ىػػػذا الجػػػزاء يتحػػػتـ  مينػػػا تعريػػػؼ  قػػػد اصعػػػ اؿ العامػػػة و يػػػاف  
 ؼ جزاء سحب العمؿ مف المقاوؿ. ناصره اصساسية ومف ثـ ن وض حل تعري

عػػركات ال و  اتلػاؽ  ػػيف اردارة و حػد األحػػراد)عػرؼ  قػػد اصعػ اؿ العامػػة  جنػػو ي
صػيانة  قػارات لحسػاب عػ ل معنػو   ػاـ و قصػد  و  تػرميـ و   قصد القيػاـ   نػاء

 .(1)تحقيؽ نل   اـ نظير المقا ؿ المتلؽ  ميو وحقا  لمعروط الواردة حل العقد(
 :ؾ التعريؼ  جف  صائل  قد األع اؿ العامة ىلويت يف مف ذل

حػػػ ذا كػػػػاف موغػػػوع اصتلػػػػاؽ ،  ف يكػػػوف موغػػػوع األعػػػػ اؿ العامػػػة  قػػػػارا   : وص  
 تمؾم ت غ امة  ميما ، منقوص  حال يعد ىذا اصتلاؽ  قدا  مف  قود اصع اؿ العامة

 م صصػػػة لممنلعػػػة و  وحتػػػ  لػػػو كانػػػت ممموكػػػة لمدولػػػة، قيمػػػة و  المنقػػػوصت حجمػػػا  
 .(2)العامة 

 ف ي ـر العقد لحساب ع ل معنو   ػاـ . وص ي يػر مػف ط يعػة العقػد  -ثانيا  
،  ائديػػة العقػػار وقػػت إ ػػراـ العقػػد . حقػػد ص يكػػوف العقػػار ممموكػػا  لػػإلدارة حػػيف التعاقػػد

كػػاف  و  العقػػد   ػػـر لحسػػاب اردارة وكػػاف تحػػت سػػمطتيا حػػل ارعػػراؼ والرقا ػػةإصا  ف 
 حلل مثؿ ىذه األحواؿ يعت ر العقد إداريا .، إلييا حل النيايةمصير العقار سيؤوؿ 

تتحقؽ ىذه ال ايػة  حيث، عاـالنل  ال ف يكوف ال رض مف العقد تحقيؽ  -ثالثا  
 .(3)إقامة الجسور و ناء المدارس والمستعليات وسائر المراحؽ العامة مف  الؿ 

المتعاقػد  ة محػؿ ف تحػؿ اردار :  جنػو  عرؼ جزاء سحب العمؿ مف المقػاوؿيو  
غيػػره إلػػ   (    تنليػػذ األعػػ اؿ العامػػة)وتعيػػد  ػػو، والمقصػػر حػػل تنليػػذ التزاماتػػوا معيػػ

 .(4)  رادتيا المنلردةو  و م  مسؤوليتو  موجب قرار صادر منيا

                                                           

داس اٌفىهش ، 1ط، عمذ اٌتٛس٠ذ ٚتى١١فهٗ يهٟ ا١ٌّهضاْ اٌفمٙهٟ اٌّمهاسْ، عبذاٌذى١ُ أدّذ ِذّذ عثّاْ( 1)

 .25ص، 2002، س٠ةاإلسىٕذ، اٌجاِعٟ

داس اٌجاِعههة اٌجذ٠ههذ  ، اٌّمِٛههاا اراههشاااا ار ههاس، اٌعمههذ اإلداسٞ، د. ِذّههذ يههعاد عبذاٌباسههظ( 2)

 .510ص، 2006، اإلسىٕذس٠ة، ٌٍٕشش

، عّههاْ، إٌاشههش داس اٌثمايههة ٌٍٕشههش ٚاٌتٛص٠هه ، 1ط، اٌعمههٛد اإلداس٠ههة، د.ِذّههٛد فٍههج اٌجبههٛسٞ( 3)

 .25ص ، 2010
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اجراء غػاغط تمارسػو اصدارة  حػؽ المقػاوؿ مػف اجػؿ )  رؼ ايغا  جنوو  كما 
تقػوـ ح نيػا   تنليػذىا تػج ر و  ليػذ التزاماتػوحػاذا مػا ا ػؿ  تن (تنليذ العمػؿ الموكػؿ اليػو

مقػاوؿ ا ػر و مػ  نلقتػو إلػ   اف تعيػد  ػو و  الؿ نلسيا حل انجازهح سحب العمؿ وا
( مػف القػانوف 257ذاف المحكمة اسػتنادا  لمػا قررتػو المػادة )ئواصدارة غير ممزمة  است

 .(1)المدنل العراقل
كػػػوف الركػػػائز وي، م  ومػػػان تعريػػػؼ جػػػا ألنػػػو، و ػػػدورنا نؤيػػػد التعريػػػؼ اص يػػػر 

الرئيسػػػة والجوىريػػػة الػػػذ  يتحػػػتـ تواجػػػده حػػػل تعريػػػؼ جػػػزاء سػػػحب العمػػػؿ حػػػل  قػػػد 
 اصع اؿ العامة.

 جزاءات ماليةالجزاء سحب العمل من المقاول عن  تمييزالفرع الثاني: 
ف كالىمػا حػل ا، جػزاء سػحب العمػؿ مػف المقػاوؿ م تعا و الجزاءات المالية ي 

إىمالػػػػو حػػػػل تنليػػػػذ  و  رهتقصػػػي و  وئػػػػوتمك مػػػ  اردارة حػػػػل حػػػػاؿ وقػػػ   مػػػػ  المتعاقػػػػدي
 اصلتزامات المعيودة اليو.

 و  مػػػػا تغػػػػمف نصػػػػول العقػػػػد  مػػػػ  احػػػػد  الجػػػػزاءات الماليػػػػة كال رامػػػػةإذا  
حلػل مثػؿ ىػذه الحالػة ص تكػوف الجػزاءات المنصػول ، تػجميفمصػادرة ال و  تعويضال

نسػػػب إليػػػو  طػػػج إذا  اب المقػػػاوؿسػػػحب العمػػػؿ وتنليػػػذه  مػػػ  حسػػػ امػػػاـ مييػػػا  ائقػػػا  
 معنػػػ  إمكانيػػػة الجمػػػ   ػػػيف الجػػػزاءات الماليػػػة وجػػػزاء سػػػحب العمػػػؿ مػػػف  ،(2)جسػػػيـ

ظػروؼ تسػتد ل ذلػؾ . وىػذا ي ػرز نقػاط التعػا و  وجػدتإذا  المقاوؿ مف ق ػؿ اردارة
 : ما يمل تكمف حيح الجزاءيف ما نقاط اص تالؼ  يف ىذيف ، الجزاءيف يف كال 
 : المليوـمف حيث  - وص  

                                                                                                                                                      

عمذ ارشغاي اٌعاِة )اٌذافٍٟ ٚاٌذٌٟٚ( سساٌة ِااست١ش ِمذِة إٌٝ ِجٍه  ، ١ِِٓذّذ س١ٍُ ِذّذ أ( 4)

 .22ص، 2002، و١ٍة اٌمأْٛ ااِعة اٌس١ٍّا١ٔة

 اٌّعذي. 1551( ٌسٕة 41( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌعشالٟ سلُ )250اٌّاد  )( 1)

ىته  اٌما١ٔٛٔهة ٚداس داس اٌ، بال طبعهة، اٌجضاااا اٌضاغطة يٟ اٌعمذ اإلداسٞبالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ ( 2)

 .164ص، 2011، ِظش، شتاا ٌٍٕشش ٚاٌبشِج١اا
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  ػػارة  ػػف )تعػػرؼ الجػػزاءات الماليػػة حػػل العقػػود ارداريػػة  صػػورة  امػػة  جنيػػا  
  ػؿ  التزاماتػو التعاقديػة سػواء  إذا  الم الغ التل يحػؽ لػإلدارة  ف تطالػب  يػا المتعاقػد

نلػػػذىا  مػػػ  وجػػػو غيػػػر  و  تػػػج ر حػػػل تنليػػػذىا و  امتنػػػ   ػػػف تنليػػػذ التزاماتػػػو  الكامػػػؿ
ال رامػػػػػة ). وىػػػػػل (1)محمػػػػػو مػػػػػف دوف مواحقػػػػػة اردارة( حػػػػػؿ غيػػػػػره و  مػػػػػرض  الكامػػػػػؿ

 التعويض(.، تجميفالمصادرة ال، التج يرية
يػػػراد  ػػػو حمػػػوؿ اردارة محػػػؿ المقػػػاوؿ ح مػػػا جػػػزاء سػػػحب العمػػػؿ مػػػف المقػػػاوؿ  

إلػػ   تعيػػد و  المقصػػر حػػل تنليػػذ ا مالػػو وقياميػػا  تنليػػذ العمػػؿ  نلسػػيا  مػػ  حسػػا و
 .(2)لمقاوؿ وحسا وغيره  تنليذ اص ماؿ  م  مسؤولية ا

 : الجزاءيفمف حيث ال طج المستوجب لتوقي  كال  -ثانيا  
تتميػػز الجػػػزاءات الماليػػػة حػػػل العقػػػود ارداريػػػة  جنيػػػا ذات ط يعػػػة ماديػػػة ماليػػػة  
ت طيػػة الغػػرر الحقيقػػل الػػذ  يمحػػؽ  ػػاردارة نتيجػػة  طػػج المتعاقػػد حػػل إلػػ   وتيػػدؼ

النظػػػػر  ػػػػف    جػػػػزاء يمحػػػػؽ  توقيػػػػ   قػػػػاب  مػػػػ  المتعاقػػػػد   ػػػػض و  العقػػػػد اردار 
 .  (3) اردارة
،  مػػ  المقػػاوؿ قػػوـ  لرغػػوتاردارة حػػ ف   مػػا جػػزاء سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ 

ذا  ىميػة  و  حػ ذا كػاف ال طػج  سػيطا  ، لترض وقوع  طػج جسػيـ مػف جانػب المقػاوؿحي
 .(4)ص يعد م ررا  للرض ىذا الجزاءح نو  ثانوية

توجب للػػرض الجػػزاءات الماليػػة  مػػ  ف ال طػػج المسػػ ػػج، ذلػػؾيت ػػيف مػػف  ػػالؿ  
يلتػػرض وقػػوع  طػػج ح نػػو  جػػزاء سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ  مػػا، المقػػاوؿ لػػيس جسػػيما

 جسيـ مف جانب المتعاقد م  اردارة .

                                                           

، أسب١هً، ِطبعهة شهٙا ، 1ط، إٌظش٠هة اٌعاِهة ٌٍمهشاساا ٚاٌعمهٛد اإلداس٠هة، د. ِاصْ ١ٌٍهٛ سايهٟ( 1)

 .155ص، 2010

، ِٕشٛساا ِشوض ابذها  اٌمهأْٛ اٌّمهاسْ، بال طبعة، اٌعمذ اإلداسٞ، د. عبذاٌشدّٓ سد١ُ عبذهللا( 2)

 .25ص، 2005، أسب١ً

، داس إٌٙضهة اٌعشب١هة، بال طبعهة، اٌجضاااا اٌّا١ٌة يٟ اٌعمٛد اإلداس٠ة، د.دساْ عبذاٌس١ّ  ٘اشُ( 3)

 .56ص، 2002، اٌما٘ش 

 .156ص، ِظذس سابك، بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٜٚ( 4)
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 : الجزاءيفكال  مف حيف نوع العقود المعمولة  -ثالثا
 ، قود اصع اؿ العامةحل  ينحصرإف توقي  جزاء سحب العمؿ مف المقاوؿ  

،  يمكػف حصػرىانطاؽ حرغيا  م  المتعاقد م  اردارة صح ف  الجزاءات المالية ما  
الجزاءات المالية  مػ  المتعاقػد مػ   وىذا يدؿ  م  إف نطاؽ حرض،  قود معينة حل

 .  (1)اردارة  وس  مف نطاؽ حرض جزاء سحب العمؿ مف المقاوؿ

 املطهة انثاني
اول وأسثاب انطثيعح انقانىنيح جلزاء سحة انعمم من املق

 فزضه
لمط يعػػػػة القانونيػػػػة لجػػػػزاء  األوؿن صػػػػل ، حػػػػر يفإلػػػػ   نقسػػػػـ ىػػػػذا المطمػػػػب 

إل   ن صصو ألىـ اصس اب التل تؤد ح ما اللرع الثانل ، سحب العمؿ مف المقاوؿ
 : حرض ىذ الجزاء وذلؾ كاصتل

 الطبيعة القانونية لسحب العمل من المقاولالفرع األول: 
وتنليػػػذه  مػػػ  ، مقصػػػر حػػػل  قػػػد األعػػػ اؿ العامػػػةسػػػحب العمػػػؿ مػػػف المقػػػاوؿ ال
 وىػو تنليػذ تقػوـ  ػو اردارة  نلسػيا،  ينػا   اصلتػزاـحسا و يعد وسيمة اردارة حل تنليػذ 

يمكػػف ح نػػو   واسػػطة ال يػػر  مػػ  حسػػاب المتعاقػػد معيػػا وتحػػت مسػػؤوليتو . لػػذلؾ و 
اسػػػػت عاده وذلػػػػؾ  ، المقػػػػاوؿ المقصػػػػر رغمػػػػا   نػػػػو التزامػػػػاتلػػػػإلدارة  ف تغػػػػمف تنليػػػػذ 

إحالؿ ال ير محمو حل تنليذ األ ماؿ التل لـ تنلذ  م  حسا و ومسؤوليتو  و  وحموؿ
 . (2)القغاءإل   حل التنليذ الم اعر دوف المجوء مقدما   صمتيازىاوذلؾ إ ماص  

وص يعػػػػػد التنليػػػػػذ  مػػػػػ  حسػػػػػاب  قو ػػػػػة  قديػػػػػة توقعيػػػػػا اردارة  مػػػػػ  المقػػػػػاوؿ  
طػػراد   انتظػػاـاردارة حسػػف سػػير المرحػػؽ العػػاـ ولكنػػو إجػػراء تسػػتيدؼ  ػػو ، المقصػػر وا 

                                                           

. وكذلك د. حسان عبدالسمٌع هاشم، مصدر 156د.محمود خلف الجبوري، مصدر سابق، ص( 1)
 .55-56سابق، ص

رشا جعفر الهاشمً، الرقابة القضائٌة على سلطة اإلدارة فً فرض الجزاءات التعاقدٌة على ( 2)
 .2717، 57، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، ص1المتعاقد معها، دراسة مقارنة، ط
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توقػػؼ ىػػذا المرحػػؽ  ػػف إذا  منعػػا  مػػف تعطميػػا ممػػا يعػػرض المصػػمحة العامػػة لمغػػرر
كما ص يعد القرار الصادر مف الجيػة ارداريػة حػل سػحب ،  داء ال دمات المنوطة  و

نمػػا ىػػو و ، العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ حػػل مقػػاـ التكييػػؼ القػػانونل قػػرارا  إداريػػا   سػػيمة غػػ ط وا 
وممارسػػة اردارة ، (1)مقػػررة لجيػػة اردارة لإلج ػػار  مػػ  التنليػػذ العينػػل لمعقػػد اردار 

لحقيا حل حرض ىذا الجزاء مرت ط  النظاـ العاـ كما ير  كثير مف اللقياء و ذلؾ ص 
  .(2)تكوف ىنالؾ حاجة لمنل  ميو حل العقد

لعمػػؿ مػػف المقػػاوؿ إف جػػزاء سػػحب ا، و مػػ  ىػػذا األسػػاس يقػػوؿ غال يػػة اللقيػػاء
 نػػو غػػرور  لتمكػػيف اردارة مػػف   ا ت ػػار، وتنليػذه  مػػ  حسػػا و مػػرت ط  النظػػاـ العػػاـ

تنليذ األ ماؿ المطمو ة لغماف سير المرحؽ العػاـ موغػوع العقػد ويترتػب  مػ  ذلػؾ 
ص يجػوز  ف ح نػو  و التػالل، اف اردارة ص يمكنيا التنازؿ  ػف حقيػا حػل سػحب العمػؿ

، ؿ العامة نصا  يحـر اردارة مف ممارسة حقيا حػل سػحب العمػؿيتغمف  قد اصع ا
ذا  درج مثؿ ىذا العرط ألنػو ، وذلػؾ لم اللتػو النظػاـ، يكوف  اطال  وص  ثػر لػوح نو  وا 

 .(3)يم ل حل الواق  سمطة قانونية غرورية لكلالة سير المرحؽ العاـ
اردارة حػػل اتلقػػوا  مػػ  اسػػت عاد سػػمطة إذا  ، ف  طػػراؼ العقػػد، ويػػر  الػػ عض 

ويجػب ،  ػجف حػؽ اردارة حػل تط يقػو، يجب  ف تلسر إرادتيـ ىذهح نو ، سحب العمؿ
،  ف ص يمارس إص حل حاصت ال طج الجسيـ التل يتعرض حييا المرحػؽ العػاـ لم طػر

  .( 4) حيث يقتصر تط يؽ ىذا اصتلاؽ  م  حاصت ال طج العاد 
، حػػل حالػػة سػػحب العمػػؿ منػػو و مػػ  ىػػذا األسػػاس حػػال يحػػؽ لممقػػاوؿ المتعاقػػد 

،  صػػلة  امػػة اصلتػػزاـكجػػزاء لعػػدـ  عػػرط التعػػويضاصحتجػػاج  ػػجف العقػػد قػػد تغػػمف 
 .( 5)ىذا الجزاء عرط  ميو صراحة يست عد جزاء سحب العمؿح ف  و ميو

                                                           

 . 162بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ، ِظذس سابك، ص (1)

، داس اٌفىش 1داسٞ، دساسة ِماسٔة، طد.عبذاٌّج١ذ اٌف١اع، ٔظش٠ة اٌجضاااا يٟ اٌعمذ اإل (2)

 .214، 1525اٌعشبٟ، اٌما٘ش ، 

 .26د.عبذاٌشدّٓ سد١ُ عبذهللا، ِظذس سابك، ص (3)

 .214د. عبذاٌّج١ذ اٌف١اع، ِظذس سابك، ص (4)

 .163بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ، ِظذس سابك، ص (5)
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-3-12قغػػػػ  مجمػػػػس الدولػػػػة اللرنسػػػػل  حكمػػػػو المػػػػؤرخ  اصتجػػػػاهوحػػػػل ىػػػػذا  
 (ت اردارة الم اعػػرة )سػػحب العمػػؿلػػإلدارة الحػػؽ حػػل وغػػ  المقاولػػة تحػػ) ػػجف 1912

دوف اصحتجاج  ال رامة المنصول  مييػا ، جسيما    التزاماتوكاف إ الؿ المقاوؿ إذا 
حػل إنجػاز  التج ير( حل دحاتر العروط ال اصة  المعروع حل حالة 133حل المادة )

 ائقػػػا  مػػػف  و  حيػػػذه ال رامػػػة المنصػػػول  مييػػػا ص يمكػػػف اف تكػػػوف  ق ػػػة،  مػػػاؿاأل
 .(1)(لمقاولة تحت اردارة الم اعرة حالة التج ير غير العاد وغ  ا
مػػػا توقػػػ  المتعاقػػػداف  نػػػد إ ػػػراـ العقػػػد  طػػػج معينػػػا  ووغػػػ  لػػػو جػػػزاء إذا  لكػػػف 

يػػذا الجػػزاء وص يجػػوز ليػػا  ف توقػػ  جػػزاء    ػػر لم طػػج  محػػددا  حيجػػب  ف تتقيػػد اردارة 
حػػل الكثيػػر مػػف  حكاميػػا  ةالمصػػري المتوقػػ  وىػػذا مػػا رددتػػو المحكمػػة ارداريػػة العميػػا

اف العقد اردار  عجنو حػل ذلػؾ عػجف ) قوليا  1971-11-13ومنيا حكميا  تجريخ 
حػػ ذا ،  عػػ ال  ػػذاتيـإلػػ   سػػائر العقػػود يػػتـ إسػػناد مراكػػز قانونيػػة  امػػة وموغػػو ية

، يجػػوز ألييمػػا م اللتػػو مػػا توقػػ  جيػػة اردارة والمتعاقػػد معيػػا  مػػا جػػاء حػػل العقػػد وص
 .(2)(ل القانوف القغاء  م  غير مقتغاهكما ص يصح ح

 أسباب فرض جزاء سحب العمل من المقاولالفرع الثاني: 
( مػػػف العػػػروط العامػػػة لمقػػػاوصت   مػػػاؿ اليندسػػػة المدنيػػػة 65 عػػػارت المػػػادة ) 
 مػػ  سػػ يؿ التػل وردت ، مػػف المقػػاوؿ سػػحب العمػؿ حػرض جػػزاء سػػ اب إلػػ   العراقيػة

 : فوص ت رج  ف حئتي، المثاؿ ص الحصر
 : (المقاوؿ)ممتعاقد لاصس اب المتعمقة  المركز المالل  - وص

 : حل تمؾ اصس اب وتتمثؿ
 المقاوؿ . الساح .1

                                                           

اٌّظهذس ، ٓ بهالٚٞبهالٚٞ ٠اسه١: ِشهاس ا١ٌهٗ يهٟ، 1512-3-12دىُ ِجٍه  اٌذٌٚهة اٌفشٔسهٟ يهٟ ( 1)

 .163ص، ٔفسٗ

د. ِذّهذ : ِشهاس ا١ٌهٗ يهٟ، 1521-11-13( بتهاس٠  510اٌطعهٓ ) –دىُ ِذىّة اٌع١ٍا اٌّظهش٠ة ( 2)

اٌعمهٛد ارداس٠هة ٚلهٛا١ٔٓ اٌّضا٠هذاا ٚإٌّالظهاا يهٟ لضهاا ِجٍه  دٌٚهة دتهٝ ، ِا٘ش ابٛ اٌع١ٕه١ٓ

 .564ص، 2005، بال ِىاْ ٔشش، . اٌىتا  اٌثا2004ٟٔ
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 تقدـ المقاوؿ  طمب رعيار إحالسو. اذ .2
اذا صػػػدر قػػػرار مػػػف المحكمػػػة الم تصػػػة  وغػػػ  اموالػػػو حػػػل يػػػد امػػػيف التلميسػػػة  .3

 .(السنديؾ)
 و .ي ف حقوقو لصالح دائن تنازؿ و  اذا  قد المقاوؿ صمحا يقيو اصحالس .4
 و .ياذا واحؽ المقاوؿ  م  تنليذ المقاولة تحت اعراؼ ىيئة مراق ة مؤللة مف دائن .5
ذا كػػػػاف المقػػػػاوؿ عػػػػركة ا منػػػػت تصػػػػليتيا  ػػػػدا التصػػػػلية اص تياريػػػػة صغػػػػراض ا .6

 ا ادة التكويف . و  اصندماج
 ب اصدارة .اذا تنازؿ المقاوؿ  ف المقاولة  دوف مواحقة تحريرية مس قة مف جان .7
اذا وق  الحجز  م  امواؿ المقاوؿ مف محكمػة ذات ا تصػال وكػاف مػف عػاف  .8

 .(1) جزه  ف اصيلاء  التزاماتوإل   ىذا الحجز اف يؤد 
ص يقػػو   مػػ  و  حػػاصحواؿ المػػذكورة يكػػوف حييػػا المركػػز المػػالل لممقػػاوؿ غػػعيلا  

 تنليذ العقد .
حقػػوؽ ،  سػػ ب احالسػػو وتترتػػب  مػػ  المقػػاوؿ حػػل حالػػة سػػحب يػػده مػػف العمػػؿ

التػػل تترتػػب  ذمػػة المقػػاوؿ ، العمػػاؿ مػػف اجػػور ومكاحػػات  مػػ  جميػػ  الػػديوف اص ػػر 
الملمػػس  مػػا حػػل ذلػػؾ ديػػوف الدولػػة  مػػ  اف يكػػوف ديػػف العامػػؿ ثا تػػا  حكػػـ قغػػائل 

( 12المػػػادة )إلػػػ   اسػػػتنادا  ، 1987( لسػػػنة 71رقػػػـ ) العراقػػػل  موجػػػب قػػػانوف العمػػػؿ
مػف ي ملػو حػل حقوقػو  و  لمعامػؿ وطل الم الغ المسػتحقتع): المعدلة التل تنل  م 
ا مػ  درجػات اصمتيػاز  مػ  جميػ  امػواؿ صػاحب العمػؿ ، الناعئة  ف  القة العمؿ

 .(2) (المديف المنقولة وغير المنقولة  ما حييا ديوف الدولة
 : اصس اب المتعمقة  ع ل المقاوؿ -ثانيا  

 : وتتمثؿ تمؾ األس اب حيما يجتل
 .امتن   ف التصديؽ  م  صي ة  قدىا و  لمقاوؿ  ف المقاولةاذا ت م  ا .1

                                                           

( ِٓ اٌششٚط اٌعاِة رعّاي إٌٙذسة اٌّذ١ٔهة بمسه١ّٙا ارٚي ٚاٌثهأٟ اٌّعهذ  ِهٓ ٚصاس  65اٌّاد  ) (1)

 .2005اٌتخط١ظ ِ  افش اٌتعذ٠الا ٌسٕة 

 اٌّعذي. 1522( ٌسٕة 21( ِٓ اٌمأْٛ اٌعًّ اٌعشالٟ سلُ )12اٌّاد  )( 2)
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اوقؼ العمؿ مدة  و   األ ماؿاذا  جز المقاوؿ  دوف  ذر معروع  ف الم اعرة  .2
 ا   مزوـ الم اعرة .يتحرير  ا  ر ( يوما   عد تسميمو مف الميندس اععا37)

حػػل   و حػػل ىػػدـ اص مػػاؿ و  اذا حعػػؿ المقػػاوؿ حػػل رحػػ  المػػواد مػػف موقػػ  العمػػؿ .3
( يومػػا   عػػد تسػػميمو مػػف المينػػدس اعػػعارا  تحريريػػا  يليػػد  ػػجف 37اسػػت داليا  ػػالؿ )

 صالحيتيا  مقتغ  احكاـ المقاولة. ـالمواد مرحوغة لعد و  اص ماؿ
انػػو تعمػػد اصىمػػاؿ  و  اذا كػػاف المقػػاوؿ غيػػر قػػائـ  تنليػػذ اص مػػاؿ ط قػػا  لممقاولػػة .4

 حل التنليذ. والالم اصة
 طف   صول ا  قسـ مف المقاولة  عػكؿ يغػر  جػودة العمػؿاذا تعاقد مف ال ا .5

 .(1)ي الؼ تعميمات الميندس المعرؼ  م  العمؿ  و 
التعميمػػات   موجػػبسػػ اب سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ جىػػذه النصػػول متعمقػػة  

ح ف ، الناحذة حل اقميـ كوردستافحيما يتعمؽ  موقؼ التعميمات اما ، الناحذة حل العراؽ
يجػػب ، ثانيػػا (  مػػ  انػػو -85عاقػػدات الحكوميػػة نصػػت حػػل المػػادة )تعميمػػات تنليػػذ الت

مػػف جانػػب السػػمطة المتعاقػػدة نتيجػػة ا ػػالؿ  - ، اف تعػػمؿ اسػػس سػػحب   مػػاؿ العقػػد
سػػػحب   مػػػاؿ العقػػػد حػػػل  -حػػػل تنليػػػذ التزاماتػػػو . ب، اصستعػػػار ، المقػػػاوؿ، المجيػػػز

 اصستعار .، المقاوؿ، احالس المجيز و  حاصت إ سار
س اب سحب العمػؿ مػف   تحصر  قد، ناحذة حل اصقميـلتعميمات النالحظ  جف ا

وكػػػذلؾ حالػػػة ، المقػػػاوؿ حػػػل  قػػػود اصعػػػ اؿ العامػػػة حػػػل حػػػالتيف وىػػػو)ا الؿ المقػػػاوؿ
ل وردت حل العروط تاصس اب ال و  احالس المقاوؿ( . ولـ يذكر الحاصت و  إ سار

سػػا قا  والػػذ  اعػػارت اليػػو  العامػػة لمقػػاوصت   مػػاؿ اليندسػػة المدنيػػة العراقيػػة كمػػا  ينػػا
 .(2) وص ( -65المادة )

الناحػػذة والتسػػاؤؿ الػػذ  يثػػار  يػػذا ال صػػول ىػػؿ  ف المقصػػود مػػف التعميمػػات 
رىا حػػػل عػػػروط العامػػػة العراقيػػػة وحصػػػالاسػػػت عاد الحػػػاصت المػػػذكورة حػػػل ، حػػػل اصقمػػػيـ

                                                           

ٚاٌثهأٟ اٌّعهذ  ِهٓ ٚصاس  ( ِٓ اٌششٚط اٌعاِة رعّاي إٌٙذسة اٌّذ١ٔهة بمسه١ّٙا ارٚي 65اٌّاد  ) (1)

 .2005اٌتخط١ظ ِ  افش اٌتعذ٠الا ٌسٕة 

 . 2016( ٌسٕة 2 ا١ٔاً( ِٓ تع١ٍّاا تٕف١ز اٌتعالذاا اٌذى١ِٛة سلُ ) -25اٌّاد  )( 2)



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

313 

تعاقػػػدات تعميمػػػات تنليػػػذ الحػػػ ف ، التلسػػػير اا ػػػذنا  يػػػذإذا  ،ىػػػاتيف الحػػػاليتف المػػػذكورة
عػػروط الال ػػاء  و  الحكوميػػة حػػل اقمػػيـ كوردسػػتاف لػػـ تػػنل صػػراحة  مػػ   ػػدـ تنليػػذ

وىػذا يعنػػل اف   مكػاف اصدارة حػػل ، العامػة لمقػػاوصت ا مػاؿ اليندسػػة المدنيػة العراقيػػة
 اف تسػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ حػػل  قػػود اصعػػ اؿ العامػػة واف تسػػند حػػل قػػراره ارقمػػيـ
، لمقػػاوصت ا مػػاؿ اليندسػػة المدنيػػة حػػل العػػروط العامػػةاحػػد  اصسػػ اب الػػواردة إلػػ  

 ىذا مف ناحية . 
حػػػػػل اقمػػػػػػيـ تعميمػػػػػػات تنليػػػػػذ التعاقػػػػػدات الحكوميػػػػػة حػػػػػ ف ، ومػػػػػف ناحيػػػػػة ا ػػػػػر 

   مكػػػافوىػػػذا يػػػدؿ  مػػػ  اف ، حػػػاصت سػػػحب العمػػػؿ  حػػػالتيف تحػػػددقػػػد ، كوردسػػػتاف
ة وتسػػتند اصدارة اف تصػػدر قػػرار سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ حػػل  قػػود اصعػػ اؿ العامػػ

وحػل ىػذه الحالػة نكػوف  مػاـ تعػارض  ػيف ىػذيف النصػيف ، الحػالتيف ىػاتيفحقػط  مػ  
تعػػػديؿ تعميمػػػات التعاقػػػدات  قتػػػرحلػػػذا ن، المعػػػار الييمػػػاحػػػل كػػػال التعميمػػػات ، يفالػػػوارد

ثانيػا ( -85ب( مػف المػادة )-وذلػؾ    قػاء اللقػرتيف ) ، الحكومية حل اقمػيـ كوردسػتاف
غاحة حقرة )ج( ا   :  م  انووتنل ، ثانيا( -85المادة ) ر  حلوا 

ثانيا ( )يجب  مػ  رئػيس  -85ب( مف المادة )-م  مرا اة احكاـ اللقرة ) -ج
مػػػف العػػػروط العامػػػة لمقػػػاوصت ا مػػػاؿ  -اوص  -65السػػػمطة المتعاقػػػدة تط يػػػؽ المػػػادة )

س اب حرض قرار سحب العمؿ مف المقػاوؿ حػل  قػود جحيما يتعمؽ   اليندسة المدنية(
لػػؾ التعػػارض الموجػػود  ػػيف   كػػوف قػػد قمنػػان، و اغػػاحة ىػػذه اللقػػرة، ؿ العامػػة(صعػػ اا

 المعار الييما .التعميمات  كال

 املطهة انثانث
 اِعذار املقاول قثم فزض جزاء سحة انعمم

ص عؾ اف اص ػذار يعت ػر مػف الغػوا ط اصساسػية لتوقيػ  جػزاء سػحب العمػؿ  
لغػػمانات الميمػػة حػػل نطػػاؽ العقػػود ومػػف ا، مػػف المقػػاوؿ حػػل  قػػود اصعػػ اؿ العامػػة

حتػػػ  ص يتلاجػػػج المقػػػاوؿ مػػػ  اردارة حػػػل حالػػػة حرغػػػو ليػػػذا الجػػػزاء .  ميػػػو ، ارداريػػػة
واللػرع الثػانل ، ن صل اللػرع اصوؿ لمليػوـ اص ػذار، حر يفإل   نقسـ ىذا المطمب
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وذلػػػؾ ،   صػػػول اص ػػذار، لقوا ػػد اص ػػذار حػػػل تعميمػػات العػػػراؽ واقمػػيـ كوردسػػتاف
  :كاصتل

 وشروطه باألعذارالتعريف الفرع األول: 
المػػديف حػػل تنليػػذ  تػػج يراث ػػات حالػػة ، ط قػػا لمقوا ػػد العامػػة  األ ػػذاريقصػػد  

واف ، م اللػػة عػػروط العقػػدإلػػ   واليػػدؼ منػػو تن يػػو المتعاقػػد، التزاماتػػو اث اتػػا  قانونيػػا  
 ،(1)عاـاصغرار  المرحؽ الإل   مما يؤد ، تقصير حل التنليذ إل   ذلؾ سوؼ يؤد 

يقػػػػ   مػػػػ   ػػػػاتؽ اردارة اصلتػػػػزاـ  و،  المقػػػػاوؿ وىػػػػو مػػػػا قػػػػد يتسػػػػ ب   لحػػػػاؽ  سػػػػائر
واص اصػػ ح قرارىػػا غيػػر المسػػ وؽ ، ق ػػؿ توقيػػ  الجػػزاء  غػػرورة ا ػػذار المتعاقػػد معيػػا

 : ومف عروطو ،(2)قا ال  لم طالف، معي ا  اجرائيا    األ ذار
 : ة ف يكوف صادرا  مف الجية اصدارية الم تص - وص  
،  مػ  نحػو قطعػل وجمػل، حمف ناحية يجػب اف يكػوف مع ػرا   ػف ارادة اصدارة 

ح نػو  حاذا لـ ت طر اصدارة المتعاقد  ما نسب اليو مف م اللػات  قديػة  عػكؿ صػريح
الجػػػػزاء  ميػػػو. ومػػػػف جيػػػة ثانيػػػة يمػػػػـز اف يكػػػوف صػػػػادرا  مػػػف الجيػػػػة  ريقػػػاعص وجػػػو 

صوامػػػػر المصػػػػمحية التػػػػل يصػػػػدرىا الم تصػػػػة . و نػػػػاء  مػػػػ  ذلػػػػؾ ص يمكػػػػف ا ت ػػػػار ا
يصػػدؽ  مييػػا مػػف الجيػػة  و  ا ػػذارا  مػػا لػػـ تصػػدر،  عػػض المػػوظليف و ، الميندسػػوف

وىذا تط يقػا لمقوا ػد العامػة حػل القػانوف ، الم تصة التل اناط  يا العقد ات اذ الجزاء
وص يجػػوز اف ، اصدار  التػػل تسػػتمـز اص يصػػدر التصػػرؼ اص ممػػف ي ػػتل  ػػو قانونػػا  

 . (3) و غيره اص  ند التلويض المصرح  و نصا  يقوـ 
 : وغوح اص ذار -ثانيا  

 لتل ارتك يا المتعاقد م  اصدارةيتعيف اف يتغمف اص ذار  ياف الم اللات ا
                                                           

، عاٌُ اٌىت ، اٌما٘ش  2د. عبذاٌشصاق اٌسٕٙٛسٞ، اٌٛس١ظ يٟ ششح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌجذ٠ذ، ج (1)

 .23، ص1556

 .112الٚٞ، ِظذس سابك، صبالٚٞ ٠اس١ٓ ب (2)

د. عبذهللا ٔٛاف اٌعٕضٞ، إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌٍجضاااا يٟ اٌعمٛد ارداس٠ة، بال طبعة، داس اٌجاِعة  (3)

 .156، ص2010اٌجذ٠ذ ، ارسىٕذس٠ة، 
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ذلػؾ اف التعاقػد مػ  اصدارة قػد ص ، وىػذا اصمػر لػو غػرورتو، وكيلية تلادييا اف امكػف
مػـ كيليػة تلػاد  ىػذه الم اللػات ومحاولػة ص يع و ، يعمـ  ف الم اللات التػل ارتك يػا

تصػػحيح مسػػمكو وتجن ػػو لأل طػػاء إلػػ   وص عػػؾ اف  ممػػو  ػػذلؾ قػػد يػػؤد ، تصػػحيحيا
  ؿ ويجنب اصدارة تكاليؼ وا  اء التعاقد م  ا ر لتنليذ ذات العقد.، التل وق  حييا
 : وجود مدة زمنية  يف اص ذار والجزاء –ثالثا  

 مػ  اف تكػوف ، ة معينػة  ػيف اص ػذار والجػزاءيجب اف يكوف ىناؾ مدة زمنيػ 
 .(1)تمؾ المدة معقولة  حيث يستطي  المتعاقد اف يتالح  اص طاء المرتك ة

قواعرررد العرررذار فررري التعميمرررات النافرررذة فررري العرررراق واقمررريم الفررررع الثررراني: 
 كوردستان

العػػروط العامػػة لمقػػاوصت ا مػػاؿ اليندسػػة المدنيػػة نصػػت حػػل حػػ ف  حلػػل العػػراؽ
اعػعارا  تحريريػا   و  لصاحب العمؿ  عػد ا طػاء المقػاوؿ انػذارا  )(  م  اف 65دة )الما

ي ػرج  و  لمدة ار عة  عر يوما اف يسحب العمؿ ويغ  اليد  مػ  الموقػ  واص مػاؿ
 .(2)(...المحكمة إل   المقاوؿ منيا حل ا  مف الحاصت التالية دوف الرجوع

سػحب العمػؿ مػف المقػاوؿ حػل  قػود وىذا يعنل اف اصدارة المتعاقػدة ق ػؿ اف ت 
ا ػذارا  مكتو ػا  لمػدة ار عػة  عػر يومػا   و   مييػا اف تعطػل لػو انػذارا  ، اصع اؿ العامة

وىػػذا يػػدؿ  (لصػػاحب العمػػؿ)و التػػالل يسػػحب العمػػؿ منػػو. ونػػل المػػادة جػػاء  ع ػػارة 
 مػػػ  اف اصدارة المتعاقػػػدة ليػػػا اف تن ػػػو المقػػػاوؿ حػػػل  قػػػود اصعػػػ اؿ العامػػػة ق ػػػؿ اف 

وليػػػا اف ص تن يػػػو  مػػػ  ذلػػػؾ . وىػػػذا موقػػػؼ محمػػػود مػػػف ىػػػذه ، سػػػحب العمػػػؿ منػػػوت
، التعميمػػات صف اصدارة المتعاقػػػدة ليػػػا سػػػمطة تقديريػػػة حػػػل ا ػػػذار المقػػػاوؿ مػػػف  دمػػػو

تقػػرر التن يػػو ، المحيطػػة  يػا وط يعػػة العقػػود ونو يتيػا وحػل غػػوء الظػروؼ والحػػاصت
و اصػة  قػود اصعػ اؿ  انتظػاـ واطػرادوتجسيدا  لم د  دواـ المرحػؽ العػاـ  ، مف  دمو

                                                           

 .201د. عبذهللا ٔٛاف اٌعٕضٞ، اٌّظذس ٔفسٗ، ص (1)

ّذ١ٔة بمس١ّٙا ارٚي ٚاٌثأٟ ٚاٌظادس ( ِٓ اٌششٚط اٌعاِة ٌّماٚرا اعّاي إٌٙذسة ا65ٌاٌّاد  ) (2)

 .2005ِٓ ٚصاس  اٌتخط١ظ اٌعشال١ة ٌسٕة 
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يتحػتـ  مػ  ، المجتمػ   ػجحرادالمستعليات والمدارس والطػرؽ لصػمتيا  وص سيماالعامة 
وذلػؾ  اف تعطل ليا ق ػؿ ذلػؾ مػدة معينػة، اصدارة اف تسحب العمؿ مف المقاوؿ دوف

اصسػػػاليب  و جحػػػد، مقػػػاوؿ ا ػػػر  ػػػف طريػػػؽ، وقػػػت  جسػػػرعلكػػػل تنلػػػذ ىػػػذه المعػػػاري  
( لسػػنة 1( مػػف تعميمػػات تنليػػذ العقػػود الحكوميػػة العراقيػػة رقػػـ )3حػػل المػػادة ) الػػواردة
2714. 
 مػا ، ىذا  النسػ ة لجػزاء سػحب العمػؿ مػف المقػاوؿ حػل  قػود اصعػ اؿ العامػة 

لػـ ،  استثناء جزاء وغ  المرحؽ تحت الحراسة، حيما يتعمؽ   قية الجزاءات التعاقدية
وىذا يعنل وجوب ات اع قوا د القانوف ، رتكف ىناؾ نصوصا  ا ر  تستوجب اص ذا

مػػا لػـ يػػنل القػػانوف ، المػدنل التػػل تسػػتوجب اص ػذار حتػػ  يكػػوف التعػويض مسػػتحقا  
  م  غير ذلؾ. 

، ط يعػػة ىػػذا الجػػزاءإلػػ   يعػػود، واصسػػتثناء جػػزاء وغػػ  المرحػػؽ تحػػت الحراسػػة
ص ينسػجـ  اصمػر الػذ ، يقصد  و مواجية توقؼ المرحؽ العاـ  السػر ة الممكنػة وألنو
 .(1)الذ  قد يتس ب حيو اجراء اص ذار التج يرم  

حػػػال ، وحيمػػا يتعمػػؽ  تعميمػػات تنليػػذ التعاقػػدات الحكوميػػة حػػل اقمػػيـ كوردسػػتاف 
حل  قػد ، المقاوؿ ق ؿ حرض جزاء سحب العمؿ منو  ج ذاريوجد ىناؾ نل يقغل 

يصػػدر قػػرار  عػػد  ف )را عػػا (  مػػ   ف -84حقػػد نصػػت حػػل المػػادة )، اصعػػ اؿ العامػػة
يتعػػيف  مػػ  اصدارة ا ػػالغ المتعاقػػد  ػػالقرار  ػػف طريػػؽ كتػػاب رسػػمل يرسػػؿ ، السػػحب

تن يػػو المتعاقػػد إلػػ   اعػػارة وحػػل ىػػذا الػػنل ص توجػػد،  مػػ   نوانػػو المث ػػت حػػل العقػػد(
، الكردسػػتانلوىػػذا يعنػػل وجػػود نقػػل حػػل تعميمػػات ، ق ػػؿ حػػرض جػػزاء سػػحب العمػػؿ

ذه التعميمات  غرورة ا ػذار المقػاوؿ ق ػؿ وذلؾ   غاحة النل حل ى، يجب معالجتو
صف ا ػػذار المقػػػاوؿ يعػػػد ، حػػرض جػػػزاء سػػحب العمػػػؿ منػػو حػػػل  قػػػد اصعػػ اؿ العامػػػة

                                                           

بذه  ِٕشهٛس يهٟ ِجٍههة ، اٌجهضاااا اٌّا١ٌههة يهٟ اٌعمهذ ارداسٞ، د. دسهٓ ِذّهذ عٍهٟ دسهٓ اٌبٕهاْ( 1)

 .403ص، 2012، ا٠ٍٛي، اٌعذد اٌشاب  ٚاٌخّسْٛ، (12اٌّجٍذ )، اٌشايذ٠ٓ ٌٍذمٛق
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الغمانة الرئيسية لممقاوؿ وذلؾ لتالحل الم اللات والعيوب الناجمة  نػد تنليػذ العقػد 
 .(1)الم ـر م  اصدارة المتعاقدة

 املثحث انثاني
وانزقاتح  حة انعمم من املقاولجلزاء س انقانىنيح األحكاو

 انقضائيح عهيها
 لألحكػػػػاـن صػػػػل المطمػػػػب اصوؿ ، ثػػػػالث مطالػػػػبإلػػػػ   نقسػػػػـ ىػػػػذا الم حػػػػث

ونتنػػاوؿ حػػل المطمػػب الثػػانل ، القانونيػػة التػػل تحكػػـ جػػزاء سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ
ون صػػػل المطمػػػب الثالػػػث ، مػػػف ق ػػػؿ اصدارة ال ػػاء قػػػرار سػػػحب العمػػػؿ مػػػف المقػػاوؿ

 : وذلؾ كاصتل ية  م  حرض جزاء سحب العمؿ مف المقاوؿلمرقا ة القغائ

 املطهة االول
 االحكاو انقانىنيح نسحة انعمم من املقاول

سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ  ألحكػػاـمحػػاور الرئيسػػة لمحػػل ىػػذ المطمػػب  طػػرؽنت 
اوؿ حػػل اللػػرع اصوؿ اسػػت عاد المقػػاوؿ وتنليػػذ العقػػد  مػػ  حسػػا و. ونكػػرس اللػػرع نػػونت

واصدوات والمػػػػواد ال اصػػػػة  المقػػػػاوؿ حػػػػل حالػػػػة حػػػػرض ىػػػػذ  اآلصتز جػػػػاتالثػػػػانل صح
تحمػػؿ المقػػاوؿ كاحػػة التكػػاليؼ والتعويغػػات إلػػ   ونتطػػرؽ حػػل اللػػرع الثالػػث، الجػػزاء

 : والمصاريؼ الناجمة  ف سحب العمؿ وذلؾ كاصتل
 استبعاد المقاول وتنفيذ العقد عمى حسابهالفرع األول: 

اجػػراء مؤقػػت ص يترتػػب  ميػػو انيػػاء  قػػد ، سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ وتنليػػذه 
، إصا  نػو وتسػتمر مسػؤولية المقػاوؿ  ػف تنليػذه، اصع اؿ العامة  ؿ يطػؿ العقػد قائمػا  

وتحػؿ ، و جز  ف القياـ  يػا، يائحل ادا تج ريست عد مؤقتا   ف تنليذ اص ماؿ التل 

                                                           

 .2016( ٌسٕة 2ع١ٍّاا تٕف١ز اٌتعالذاا اٌذى١ِٛة سلُ )سابعا( ِٓ ت-25اٌّاد  )( 1)
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، مقػػاوؿ ا ػػرإلػػ   تعيػػد  ػػذلؾ التنليػػذ و  اصدارة محمػػو حػػل تنليػػذ تمػػؾ اص مػػاؿ  نلسػػيا
 .(1) م  مسؤولية المقاوؿ الم ؿ وحسا و

 عػػد ، ف العػروط العامػػة لمقػاوصت ا مػاؿ اليندسػة المدنيػةنجػد  ، حػل العػراؽو  
 -( 1-65كمػػػا ذكرنػػػا حػػػل السػػػا ؽ حػػػل المػػػادة ) -اف  ػػػددت حػػػاصت سػػػحب العمػػػؿ

 ولػػػت اصدارة صػػػالحية ا تيػػػار طريقػػػة تنليػػػذ العمػػػؿ  مػػػ  حسػػػاب المقػػػاوؿ المقصػػػر 
اسػت داـ ا  مقػاوؿ  و  . لصاحب العمؿ اكماؿ اص مػاؿ  نلسػو...نصيا  م  انو ) 

دوف اف تقيػػدىا  اليػػة معينػػة ص تيػػار المقػػاوؿ اص ػػر الػػذ  سػػيحؿ محػػؿ ، (....ا ػػر 
 .(2)المقاوؿ اصصمل حل اكماؿ اص ماؿ المسحو ة مف اص ير

المػػادة  ال صػػول حػػل ايػػذ نصػػت حقػػد ،  مػػا تعميمػػات تنليػػذ العقػػود الحكوميػػة
صػدر تم  اردارة   نػود العقػد   م   ف حل حالة اص الؿ المقاوؿ، ج( -ثانيا   -17)

اردارة قػػرارا   سػػحب العمػػؿ منػػو وتنليػػذ اص مػػاؿ الم ػػؿ  يػػا  مػػ  حسػػا و  ػػف طريػػؽ 
 .(3)ىذه التعميمات حلمقاوؿ ا ر و ات اع  حد  ساليب التعاقد المنصول  مييا 

( مػػػػػف تعميمػػػػػات تنليػػػػػذ 84د نصػػػػػت المػػػػػادة )حقػػػػػ، كوردسػػػػػتاف  إقمػػػػػيـ مػػػػػا حػػػػػل  
،  يػا مػف عػروط العقػد .....، المقػاوؿ ،...اذا  ػالؼ )التعاقدات الحكومية  مػ  انػو 
سػحب   مػاؿ واكمػاؿ  -را عػا   ،....: اصتيػة تارجػراءا م  السػمطة المتعاقػدة ات ػاذ 

 .(4)تنليذىا  م  حساب المتعاقد الم ؿ(

                                                           

 .166 -165طض ، ِظذس سابك، بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٜٚ( 1)

أٚر( ِههٓ اٌشههشٚط اٌعاِههة ٌّمههاٚرا اعّههاي إٌٙذسههة اٌّذ١ٔههة بمسهه١ّٙا ارٚي ٚاٌثههأٟ  -65اٌّههاد  )( 2)

 .2005ٌسٕة 

. ٚارسها١ٌ  اٌتهٟ 2014( ٌسهٕة 1ى١ِٛة سلُ )ج( ِٓ تع١ٍّاا تٕف١ز اٌعمٛد اٌذ – ا١ٔاً  -10اٌّاد  )( 3)

( ِهٓ ٘هزٖ اٌتع١ٍّهاا عٍهٝ اْ )ٌهش ١  3ار ٔظه  اٌّهاد  )، ٠تُ بّٛابٙا اٌتعالذ ِ  اٌّمهاٚي ِتعهذد 

اٙة اٙة اٌتعالذ أٚ ِٓ ٠خٌٛٗ ٚبالتشاح ِهٓ س ه١  اٌتشهى١ً اإلداسٞ ٌٍعمهٛد اعتّهاد ادهذ ارسها١ٌ  

إٌّالظههة اٌعاِههة بطش٠مههة  -إٌّالظههة اٌّذههذٚد  .  اٌثهها -١ههاً إٌّالظههة اٌعاِههة  أ -أٚرً  ،اٌتا١ٌههة ....

اٌعطههاا اٌٛادههذ  -اٌههذعٜٛ اٌّباشههش  . سادسههاً  -إٌّالظههة بّههشدٍت١ٓ . فاِسههاً  -اٌتا١٘هً اٌفٕههٟ . سابعهها

اٌششاا اٌّباشش ِٓ ششواا اٌّظهٕعة اٌشطه١ٕة  -اٌتعالذ اٌّباشش.  إِاً  –)اٌعشع اٌٛادذ( . سابعاً 

 تش٠اا . ٌجاْ اٌّش -. تاسعاً 

( ٌسهٕة 2سابعا( ِٓ تع١ٍّاا تٕف١ز اٌتعالذاا اٌذى١ِٛة يٟ إل١ٍُ وٛسدستاْ سلُ ) -٠24ٕظش اٌّاد  )( 4)

2106. 
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يجػػػب اف يصػػػدر قػػػرار انيػػػاء )مػػػ  انػػػو را عػػػا (   -85وكػػػذلؾ نصػػػت المػػػادة ) 
يجػػب اكمػػاؿ العقػػد  ،.....، المقػػاوؿ ،...تنليػػذه  مػػ  حسػاب  ؿسػػحب   مػػا و  العقػد

 .(1)( است داـ واحدة مف اساليب التعاقد وحقا ليذه التعميمات
سحب العمؿ  لإلدارة تقغياف  جف يماحظ  جننال، التعميمات وحيما يتعمؽ  كال 

سػػمطة  لػإلدارة مػ  اف  ةدت التعميمػات العراقيػاكػو ، وسػا مػف المقػاوؿ وتنليػذه  مػ  ح
سػػػاليب المػػػذكورة حػػػل ىػػػذه األ  جحػػػدسػػػحب العمػػػؿ مػػػف المقػػػاوؿ وتنليػػػذه  مػػػ  حسػػػا و 

قمػػػيـ إولكػػػف تعميمػػػات تنليػػػذ التعاقػػػدات الحكوميػػػة حػػػل ، (17التعميمػػػات حػػػل المػػػادة )
مػػػف وذلػػػؾ  انيػػػا نصػػػت  مػػػ   ف سػػػحب العمػػػؿ ، جعمتيػػػا  صػػػورة متنػػػاثرة كوردسػػػتاف

را عػػػا ( واكمػػػاؿ العقػػػد  جحػػػد -84)المقػػػاوؿ وتنليػػػذه  مػػػ  حسػػػاب المقػػػاوؿ حػػػل المػػػادة 
 موقػػػؼ المعػػػرع و ػػػدورنا نؤيػػػد، را عػػػا ( -85)اسػػػاليب التعاقػػػد حػػػل مػػػادة ا ػػػر  وىػػػل 

متعاقػدة اف تحجػز ال لػإلدارة ػجف تكػوف نقترح و ميو ، و  كثر تنظيما  ودقةالعراقل كون
حػل ، حل حالػة سػحب العمػؿ مػف المقػاوؿ واتث سنثال زص تتجاو ة نالمقاوؿ مدة معي

، وذلؾ صرت اط ىذه المقاوصت م اعرة  عمػوـ المجتمػ  وحائدتػو،  قود اصع اؿ العامة
 قػػودا   تمػػا رسػػإذا  ولممقػػاوليف ا ػػريف، لػػوكػػوف حجػػز المقػػاوؿ وسػػيمة راد ػػة يولكػػل 

 .(2)اع الية حل المستق ؿ
 لمواد الخاصة بالمقاولوالدوات وا اآللتجاز تاحالفرع الثاني: 

ت عػػ  عػض مػا يوجػد حػل محػؿ العمػؿ مػف من و  حػؽ اصدارة حػل احتجػاز كػؿ 
مػػػػرت ط  مػػػػ  وجػػػػو  اوم ػػػانل واصت وادوات ومػػػػواد و الحػػػػو وحقيػػػػا حػػػػل اصحتلػػػاظ  يػػػػ

 حيػث ص يجػوز ات ػاذ مثػؿ ، التحديد  سحب العمؿ مف المقاوؿ والتنليػذ  مػ  حسػا و

                                                           

( ٌسهٕة 2سابعا( ِٓ تع١ٍّاا تٕف١ز اٌتعالذاا اٌذى١ِٛة يٟ ال١ٍُ وٛسدستاْ سلُ ) -٠24ٕظش اٌّاد  ) (1)

2016 

بظهذد إِىا١ٔهة  1524( يهٟ //1333ذً ٚاٌّهشلُ )واْ ٕ٘ان لشاس ٌّجٍ  اٌثٛس  إٌّ، يٟ اٌسابك( 2)

ٌههزٌه التشدٕهها ٌههاداس  اْ ، ِهها أفٍههٛا باٌتضاِههاتُٙ اٌتعالذ٠ههةإرا  ِههٕخ اإلداس  سههٍطة اٌذجههض اٌّمهها١ٌٚٓ

ٚٔشهش ٘هزٖ ، تذجض اإلداس  اٌّماٚي يتش  ِذذد  يٟ داٌة سذ  اٌعًّ ِٕٗ يٟ عمٛد ارشهغاي اٌعاِهة

ِها إرا  ٌٍّٚمها١ٌٚٓ افهش٠ٓ، ْ ٘زا اٌذجض ٚسه١ٍة سادعهة ٌهٗاٌعمٛبة يٟ اش٠ذ  سس١ّة ٚرٌه ٌىٟ ٠ىٛ

 سس  ع١ٍُٙ عمٛد ارشغاي اٌعاِة يٟ اٌّستمبً .
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تصػػرؼ اصدارة يكػػوف حػػ ف  واذا حصػػؿ العكػػس ،ىػػذا اصجػػراء حػػل غيػػر حالػػة السػػحب
اصمر الذ  يتعيف معو الزاـ جية اصدارة  رحػ  الحجػز وا ػادة ،   ير سند مف القانوف

 .(1)مالكياإل   اصمواؿ المحتجزة
واصدوات والميمػػػػات ال اصػػػػة  المقػػػػاوؿ حػػػػل  اآلصتوتممػػػػؾ اصدارة اسػػػػتعماؿ  

سػػواء كػػاف التنليػػذ تقػػوـ  ػػو اصدارة ، تنليػػذ اص مػػاؿ التػػل تغػػمنتيا قػػرار سػػحب العمػػؿ
وص تمػـز الجيػة اصداريػة  اسػتعماؿ ،  ف طريؽ مقاوؿ ا ر يعيػد اليػو ذلػؾ و   نلسيا

 مػػػ  عػػػرط اف تكػػػوف  طالعمػػػؿ حقػػػ رتمػػػاـميمػػػات المقػػػاوؿ( اص  القػػػدر الػػػذ  يمػػػـز )
 .(2)عمؿال ف ذلؾ حيكمؼ المقاوؿ  نقمو مف محؿ  دما يزياما ، صالحة صستعماؿ

عػروط العامػة لمقػاوصت ا مػاؿ اليندسػة المدنيػة ال( مػف 65نصػت المػادة ) حقد
حػػؽ اصدارة حػػل اسػػتعماؿ القػػدر الػػالـز مػػف معػػدات اصنعػػاء واص مػػاؿ المؤقتػػة ) مػػ  

 واسػطة مقػاوؿ ا ػر تعيػد اليػو  و  اص مػاؿ  نلسػيا ركماؿوالمواد ال اصة  المقاوؿ 
 .(3)(ذلؾ

حييػػا  حمػػـ نعثػػر، كوردسػػتاف كوميػػة حػػل اقمػػيـامػػا تعميمػػات تنليػػذ التعاقػػدات الح 
والمػػواد ل ػػرض تنليػػذ العقػػد  مػػ   اآلصتمػػادة م صصػػة لحػػؽ اصدارة  احتجػػاز   مػػ 

عػروط العامػة لمقػاوصت ا مػاؿ ال( مػف 65وتط ػؽ المػادة )، حساب المقػاوؿ المقصػر
تعميمػػػات تنليػػػذ التعاقػػػدات الحكوميػػػة حػػػل اصقمػػػيـ تػػػنل  مػػػ   ألف، اليندسػػػة المدنيػػػة

 ت عاد احكاـ عروط العامة لممقاوصت ا ماؿ اليندسة المدنية.اس
تحمل المقاول المخل كافة العباء المالية الناجمة عن سحب الفرع الثالث: 

 العمل

                                                           

، بهال طبعهة، تٕف١ز اٌعمهذ اإلداسٞ ٚتسه٠ٛة ِٕاصعاتهٗ لضهااح ٚتذى١ّهاً ، د.عبذاٌعض٠ض عبذإٌّعُ ف١ٍفة( 1)

 .52ص، 2010، ارسىٕذس٠ة، داس اٌفىش اٌجاِعٟ

 .154ص، اٌّظذس اٌسابك، د.ِذّٛد فٍج اٌجبٛسٞ( 2)

( ِٓ اٌششٚط اٌعاِة رعّاي إٌٙذسة اٌّذ١ٔهة بمسه١ّٙا ارٚي ٚاٌثهأٟ اٌّعهذ  ِهٓ ٚصاس  65اٌّاد  )( 3)

 .2005اٌتخط١ظ ِ  افش اٌتعذ٠الا ٌسٕة 
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، اف اصدارة  ند ات اذىػا جػزاء سػحب العمػؿ مػف المقػاوؿ وتنليػذه  مػ  حسػا و
و سػائر زيػادة  يكوف ليػا الحػؽ حػل تحميػؿ المقػاوؿ جميػ  مػا تك دتػو مػف مصػروحات

والحصػوؿ  مػ  جميػ  مػا تسػتحقو مػف غرامػات ،  م  قيمة العقد نتيجة ىػذا اصجػراء
 ،(1)النيػػػائل المػػػودع لػػػدييا مػػػف ق ػػػؿ المقػػػاوؿ تػػػجميفوحقيػػػا  مصػػػادرة ال، وتعويغػػػات

تجػػاه المتعاقػػد حػػل تنليػػذ مػػا التػػـز  ػػو حػػل العقػػد  لػػإلدارةالنيػػائل ىػػو غػػماف  تػػجميفلحا
صف المتعاقػػد يمػػـز  تقديمػػو  عػػد احالػػة المناقصػػة  ميػػو  ا  نيائيػػ يعػػداصدار  وىػذا النػػوع 

 .(2) صورة قطعية غمانا  لحسف التنليذ
ميا  تنليذ العقد  م  حساب احل حالة قي لإلدارةالنيائل حقا   تجميفويص ح ال 

النيػػائل ىػػو  مثا ػػة جػػزاء ت عػػل توقعػػو  تػػجميفحمصػػادرة ال، المتعاقػػد وتحػػت مسػػؤوليتو
تنليػػػذ  مػػػ  حسػػػاب وص الجػػػزاء  و   مجػػػرد توقيعيػػػا لجػػػزاء حسػػخ العقػػػد الجيػػة اصداريػػػة

حػػػل ىػػػذه  تػػػجميف. ومصػػػادرة ال(3)يجػػوز ليػػػا توقيعػػػو كجػػػزاء مسػػػتقؿ اثنػػػاء تنليػػػذ العقػػػد 
الحالػػػة انمػػػا يمثػػػؿ الحػػػد اصدنػػػ  لمتعػػػويض الػػػذ  يحػػػؽ لجيػػػة اصدارة اقتغػػػائيا  ػػػف 

واذا كانػػت ، اصغػػرار التػػل اصػػا تيا  سػػ ب ا ػػالؿ المتعاقػػد معيػػا حػػل تنليػػذ التزاماتػػو
لكػػاحل ايتعػػيف الحكػػـ  ػػالتعويض ح نػػو  ص تكلػػل لج ػػر الغػرر ةالمصػػادر  تػػجميفقيمػة ال
 .(4)لج ره

د( مػػػػػف تعميمػػػػػات تنليػػػػػذ العقػػػػػود  -ثانيػػػػػا -17)لمػػػػػادة حلػػػػػل العػػػػػراؽ نصػػػػػت ا 
قػػػد  تنليػػػذ التزاماتػػػو التعاقديػػػة تصػػػادر ا مػػػ  انػػػو حػػػل حالػػػة ا ػػػالؿ المتع، الحكوميػػػة

 .(5)ات النيائية ال اصة  حسف التنليذ...(تجمينال
 مػػا حيمػػا يتعمػػؽ  تعميمػػات تنليػػذ التعاقػػدات الحكوميػػة حػػل اقمػػيـ كوردسػػتاف حقػػد  

تصػادر السػمطة المتعاقػد غػماف حسػف تنليػذ  نػد )و  مػ  اف ( من86نصت المادة )

                                                           

 .123ص، ِظذس سابك، بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ( 1)

 .24ص، ِظذس سابك، د. عبذاٌشدّٓ عبذاٌشد١ُ عبذهللا( 2)

 .105ص، ِظذس سابك، عبذاٌس١ّ  ٘اشُ د. دساْ( 3)

 .  106ص، اٌّظذس ٔفسٗ، د. دساْ عبذاٌس١ّ  ٘اشُ( 4)

 .2014( ٌسٕة 1د( ِٓ تع١ٍٍّ  تٕف١ز اٌعمٛد اٌذى١ِٛة سلُ ) - ا١ٔاً  -10اٌّاد  )( 5)



  (ةتحليلي دراسة) العامة االشغال صقد في المقاول من العمل سحب في اإلدارة سلطة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

323 

سػػػػحب ا مػػػػاؿ العقػػػػد وتنليػػػػذه  مػػػػ  حسػػػػاب المتعاقػػػػد وحقػػػػا  لعػػػػروط العقػػػػد وصػػػػي ة 
 .(1)(الغماف
، الحػػػػػؽ حػػػػػل المطال ػػػػػة  المصػػػػػروحات اصداريػػػػػة التػػػػػل انلقتيػػػػػا لػػػػػإلدارةويكػػػػػوف  

نصػت المػادة ذا إ ،وال سائر التل تك دتيا زيادة  م  قيمة العقػد نتيجػة سػحب العمػؿ
اذا ا ػػػؿ ) ( مػػػف تعميمػػػات تنليػػػذ العقػػػود الحكوميػػػة العراقيػػػة  مػػػ  انػػػو  -ثانيػػػا   -17)

 .(2)(. وتلرض حييا التحميالت اصدارية.... المقاوؿ حل
حػل ، تعميمػات تنليػذ التعاقػدات الحكوميػة حػل اقمػيـ كوردسػتافقػد نصػت و  ىػذا 
  وصػؼ التسػػوية الماليػػة يجػػب الػػنل حػل العقػػد  مػػ) امسػػا(  مػػ  انػو -85المػادة )

والتعويغػػػػات التػػػػل قػػػػد تعتمػػػػد حػػػػل حالػػػػة انيػػػػاء العقػػػػد  مػػػػا حػػػػل ذلػػػػؾ التػػػػزاـ السػػػػمطة 
 (3) دمات تـ اداؤىا  صورة مرغية( و  سم  و  المتعاقدة  الدح   ف اية اع اؿ

واف قياـ اصدارة  تنليذ العقػد  مػ  حسػاب المقػاوؿ ص ينلػل حقيػا حػل اقتغػاء  
و متػػ  كػػاف ليػػا مقتغػػ  وحيمػػا يتعمػػؽ  ػػذلؾ توغػػح المحكمػػة منػػ التج يريػػةال رامػػات 
اف سحب العمؿ مف المقاوؿ وتنليذه  مػ  حسػا و ص ي ػؿ  حػؽ اصدارة حػل )اصدارية 

،  ميو  ف اص ماؿ التل كاف مكملا   يػا ق ػؿ سػحب العمػؿ منػو التج يرتوقي  غرامة 
ؿ منػػو وتنليػػذه لػػؾ  عػػد سػػحب العمػػذو ، حػػل حػػد ذاتػػو التػػج يراذ انيػػا تسػػتحؽ  مجػػرد 

المقػػاوؿ الػػذ  اوكػػؿ  تػػج يرالمقػػاوؿ اصصػػمل لػػف يتحمػػؿ غرامػػات حػػ ف ،  مػػ  حسػػا و
 .(4)اليو التنليذ وانما يتحمميا ىذا اص ير وحده

حيجػػػػب  مػػػػ  اصدارة حػػػػيف تسػػػػحب العمػػػػؿ اف تتوقػػػػؼ  ػػػػف حػػػػرض ال رامػػػػات  
  مػػػ  المقػػػاوؿ وذلػػػؾ مػػػف تػػػاريخ السػػػحب والػػػدليؿ  مػػػ  ذلػػػؾ حكػػػـ محكمػػػة التج يريػػػة

حيػث ص ): انوإل   والذ  اعار 1987/ 6/ 1( حل 1587التمييز العراقية والمرقـ )

                                                           

 .2016( ٌسٕة 2( ِٓ تع١ٍّاا تٕف١ز اٌتعالذاا اٌذى١ِٛة يٟ ال١ٍُ وٛسدستاْ سلُ )26اٌّاد  )( 1)

 .2014( ٌسٕة 1د( ِٓ تع١ٍٍّ  تٕف١ز اٌعمٛد اٌذى١ِٛة سلُ ) - ا١ٔاً  -10ٌّاد  )ا (2)

( ٌسههٕة 2فاِسههاً( ِههٓ تع١ٍّههاا تٕف١ههز اٌتعالههذاا اٌذى١ِٛههة يههٟ الٍهه١ُ وٛسدسههتاْ سلههُ )-25اٌّههاد  )( 3)

2016. 

 .126ص، ِظذس سابك، بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ( 4)
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وذلػػؾ صف المقػػاوؿ لػػـ يعػػد حػػرا   وسػػحب العمػػؿ التج يريػػةيجػػوز الجمػػ   ػػيف ال رامػػات 
 .(1)حل اكماؿ العمؿ والسيطرة  ميو

 املطهة انثاني
 من قثم االدارج من املقاول املخم انغاء جزاء سحة انعمم

تقػػدـ إذا  حػػل حالػػة، المتعاقػػدة ال ػػاء قػػرار سػػحب العمػػؿ لممقػػاوؿ إلدارةلػػيمكػػف  
ل ػػاء ر  طمػػب ( قػػود المقػػاوصت والتجييػػز والعقػػود اصستعػػارية) المتعاقػػد الم ػػؿ حػػل

( ثالثػػػيف يومػػػا  مػػػف تػػػاريخ ت مي ػػػو  قػػػرار سػػػحب 37قػػػرار سػػػحب العمػػػؿ  ػػػالؿ مػػػدة )
   نجػػازعاقػػد مػػ  تقػػديـ تعيػػد رئػػيس التعػػكيؿ اصدار  لمعقػػود حػػل جيػػة التإلػػ  ، العمػػؿ

اللقرات المت قية  الؿ مدة محددة ومعززة  جدوؿ تقػدـ  مػؿ تلصػيمل مصػادؽ  ميػو 
مػػف الجيػػة اللنيػػة لػػد  جيػػة التعاقػػد ومرا ػػاة نلػػاذ  طػػاب الغػػماف ال ػػال  حسػػف 

 .(3)و ناطت ىذه الميمة لمجنة المركزية ،(2)التنليذ
( ثالثيف يوما  مف 37تزيد  م  )وت ت المجنة المركزية  الطمب  الؿ مدة ص  

تػػاريخ تسػػمـ الطمػػػب و نػػد  ػػػدـ ال ػػت حػػػل الطمػػب  ػػػالؿ المػػدة المػػػذكورة يعػػد الطمػػػب 
 .(4)مرحوغا  
 مػػ  الػػرغـ مػػف ا طػػاء المجنػػة المركزيػػة ال ػػت حػػل طمػػب ال ػػاء سػػحب العمػػؿ  

ألف سػحب  غيػر م ػررولكف نػر   ػجف ىػذا الػنل ، مف المقاوؿ  الؿ المدة المذكورة
ة واردة حػػػل العػػػروط العامػػػة لمقػػػاوصت و  مػػػاؿ نػػػالمقػػػاوؿ ليػػػا حػػػاصت معيالعمػػػؿ مػػػف 

ص ػد مػف  واف اردارة  ندما تصدر قرار سحب العمؿ  حؽ المقػاوؿ، اليندسة المدنية

                                                           

 .156ص، ِظذس سابك، ٔمالً عٓ د. ِذّٛد فٍج اٌجبٛسٞ( 1)

 .2014( ٌسٕة 1( ِٓ تع١ٍّاا تٕف١ز اٌعمٛد اٌذى١ِٛة اٌعشال١ة سلُ )1 -ٚ - ا١ٔاً  -5اٌّاد  )( 2)

أٚرً( عٍههٝ أْ تشههىً يههٟ اٌجٙههاا اٌتعالههذاا اٌشسهه١ّة ٌجٕههة ِشوض٠ههة تسههّٝ    -5ٔظهه  اٌّههاد  )( 3)

ضه٠ٛة ٚوهالا )اٌٍجٕة اٌّشوض٠ة ٌٍّشااعة ٚاٌّظادلة عٍٝ اإلداٌة( بش اسة س ه١  اٙهة اٌتعالهذ ٚع

اٌههٛصاس  أٚ ٔههٛا  س هه١  اٙههة اٌتعالههذ ٚسيسههاا اٌتشههى١الا اٌما١ٔٛٔههة ٚاٌّا١ٌههة ٚاٌعمههٛد ٚاٌشلابههة 

ٚاٌتذل١ك اٌذافٍٟ ِٚٛظف١ٓ ِٓ رٚٞ اٌخبش  ٚارفتظاص يٟ اٌّجارا اٌف١ٕة ٠ذذدُ٘ س ه١  اٙهة 

 اٌتعالذ ِٚمشس ٌٍجٕة ر تمً دساتٗ اٌٛظ١ف١ة عٓ اٌذساة اٌثاٌثة.

 .2014( ٌسٕة 1( ِٓ تع١ٍّاا تٕف١ز اٌعمٛد اٌذى١ِٛة اٌعشال١ة سلُ )2 -ٚ - ا١ٔاً  -5اٌّاد  ) (4)
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 اللعػػؿ وتسػػتحؽ المتعاقػػد مػػ  اردارة سػػحب العمػػؿ   ف تكػػوف ىنػػاؾ حالػػة مػػف حػػاصت
 ىذا الجزاء.

ل ػػاء القػػرار سػػحب العمػػؿ( مػػف طمػػب ا)الحػػؽ  امػػ  ذلػػؾ نػػر   ػػجف حصػػر ىػػذ 
نسػ ة معقولػة إلػ   كانت نسػ ة اصنجػاز وصػمتإذا  المقاوؿ حل اغيؽ حالة وذلؾ ما

   ل ػػاءيطمػػب طم ػػا  يقػػدـ حلػػل ىػػذه الحالػػة يمكػػف لممقػػاوؿ اف  (%75 و  %77مػثال  )
تعمػػيـ الصػػادر حػػل وزارة المػػف  اصولػػ  ونصػػت  مػػ  ذلػػؾ اللقػػرة، قػػرار سػػحب العمػػؿ
ص يمكػػف إ ػػادة العمػػؿ المسػػحوب مػػف المقػػاوؿ الم ػػؿ  التزاماتػػو ) الت طػػيط  مػػ   نػػو

 .(1)%(77تجاوزت نس ة اصنجاز إذا  التعاقدية اص
حقػد ،  ما حيما يتعمؽ  تعميمات تنليػذ التعاقػدات الحكوميػة حػل اقمػيـ كوردسػتاف 

وذلػؾ  دصلػة ، ة ػدص  مػف ال ػاء المقاولػ، نصت  مػ  انيػاء  قػد مػف العقػود المقػاوصت
 و  يجػػب اف يصػػدر قػػرار انيػػاء العقػػد)را عػػا ( اذ تػػنل  مػػ  انػػو  -85المػػادة ) نػػل

مػف جانػب رئػيس ، اصستعػار ، المقػاوؿ، سحب ا مالو وتنليذه  م  حسػاب المجيػز
ويتعيف ا الغ المتعاقد  القرار  ف طريؽ كتاب رسمل يرسؿ  م  ، السمطة المتعاقدة

 .(2)( نوانو المث ت حل العقد
،  قػػػود المقػػػاوصت   ل ػػػاءحيمػػػا يتعمػػػؽ ، التعميمػػػات  كػػػالظػػػر و نػػػد امعػػػاف الن 

 : و غمنيا  قود اصع اؿ العامة الذ  ىو محور دراستنا نالحظ  جف
 (انيػػاء العقػػد)مصػػطمح ، الناحػػذة حػػل اقمػػيـ كردسػػتاف  اسػػت دـ التعميمػػات -اوص  

 ة .حل تعميمات تنليذ التعاقدات الحكوميالمست دـ  (ال اء العقد) دص  مف مصطمح
 ػر مػف آل تمػؼ  ػف ايليمػا مػدلوؿ ، وال ػاء( -انيػاء)اف المصػطمحيف  -ثانيا

تعنػػل ، عػػ اؿ العامػػةصا و  صف ال ػػاء  قػػود المقػػاوصت، حيػػث اصثػػر المترتػػب  مييمػػا

                                                           

 .2011-2-12( يٟ 11203-2-4اٌتع١ُّ اٌظادس ِٓ ٚصاس  اٌتخط١ظ اٌعشال١ة ٚاٌّشلُ ) (1)

( ٌسههٕة 2سابعههاً( ِههٓ تع١ٍّههاا تٕف١ههز اٌتعالههذاا اٌذى١ِٛههة يههٟ الٍهه١ُ وٛسدسههتاْ سلههُ ) -25اٌّههاد  ) (2)

2016. 
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، نس ة لممقاوؿ الم ؿ وتنليذه  مػ  حسػا و وتحػت مسػؤوليتوال  ال اء ىذه العقود حقط
 عنل انيائو  صورة قطعية.حيما انياء العقد  ، وص تعنل انياء العقد  صورة قطعية

صسػػػت دامو  العػػػجفلػػػذا نؤيػػػد تعميمػػػات تنليػػػذ العقػػػود الحكوميػػػة العراقيػػػة  يػػػذا  
مقػػػاوصت  ػػػدص  مػػػف انيػػػاء العقػػػود .ونقتػػػرح تعػػػديؿ المصػػػطمح المصػػػطمح ال ػػػاء  قػػػود 

 وذلؾ  جعميا ال اء العقد  دص  مف انياء العقد.، الوارد حل التعميمات

 انثانثاملطهة 
 يف فزض سحة انعمم انزقاتح انقضائيح عهى سهطح اإلدارج

، القغػاءإل   مف اىـ الغمانات التل يتمت   يا المتعاقد ىو حقو حل المجوء 
حغػال   ػف ، وىػو حػؽ مكلػوؿ قانونػا  وص نػزاع حيػو، لرح  ما حػرض  ميػو مػف جػزاءات

يعػػد  ػػاطال وص اثػػر  اسػػت عاده  كونػػو مػػف النظػػاـ العػػاـ واف ا  عػػرط حػػل العقػػد يقغػػل
ومػػػف ، واف رقا ػػػة القغػػػاء واسػػػعة تعػػػمؿ المعػػػرو ية والمالئمػػػة ىػػػذا مػػػف ناحيػػػةلػػػو، 

ناحيػة ا ػػر  تتلػاوت سػػمطة القاغػػل غػيقا  ووسػػعا   ػػا تالؼ الجػزاء الملػػروض  مػػ  
ن صػػػػػػػل اللػػػػػػرع اصوؿ لرقا ػػػػػػػة ، ليػػػػػػذا نقسػػػػػػػـ المطمػػػػػػب  مػػػػػػػ  حػػػػػػر يف ،(1)المتعاقػػػػػػد

 : ا ة المالئمة وذلؾ كاصتلونكرس اللرع الثانل لرق، المعرو ية
 رقابة المشروعيةالفرع األول: 

وت عػػا  لػػذلؾ يجػػب  مػػ  ، المعػػرو ية ىػػل صػػلة كػػؿ مػػا ىػػو مطػػا ؽ لمقػػانوف 
اصدارة لكػػػػػل تحقػػػػػؽ ىػػػػػذه الصػػػػػلة حػػػػػل تصػػػػػرحاتيا اف ت اعػػػػػر سػػػػػمطاتيا حػػػػػل الحػػػػػدود 

 ػػة وص يتحقػػؽ احتػػراـ م ػػد  المعػػرو ية اص  كلالػػة رقا، المنصػػول  مييػػا حػػل القػػانوف
القغػػػػاء  مػػػػ  نعػػػػاط اصدارة مػػػػف حيػػػػث مػػػػد  تواحقػػػػو مػػػػ  القوا ػػػػد القانونيػػػػة المقػػػػررة 

والرقا ػػة  مػػ  المعػػرو ية تعػػمؿ  مػػ   يػػوب العػػكؿ واص تصػػال والمحػػؿ  ،(2)سػػملا  
 .(3)اصنحراؼ  السمطة وم اللة القانوف

                                                           

 .404د. دسٓ ِذّذ عٍٟ دسٓ اٌبٕاْ، ِظذس سابك، ص (1)

 . 9ص ،2774 االسكندرٌة، المعارف، منشاة ،2ط المشروعٌة، مبدأ االداري، القضاء عمرو، عدنان. د (2)

 .55ص، ِظذس سابك، د. عبذاٌّج١ذ اٌف١اع( 3)
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 :  يب العكؿ -اوص   
وط العػػػػكمية والعػػػػر   ػػػػارجراءاتيتحقػػػػؽ  يػػػػب العػػػػكؿ  نػػػػدما ص تمتػػػػـز اصدارة 

الملروض ات ا يا  ند ممارستيا لسمطتيا حل حرض جزاء سحب العمػؿ مػف المقػاوؿ 
لػػػذا ص يمكػػػف ، حػػػل  قػػػود اصعػػػ اؿ العامػػػة . و يػػػب العػػػكؿ ص يتعمػػػؽ  النظػػػاـ العػػػاـ

 ػػػبء الواقػػػ   مػػػييـ  العػػػجفلػػػـ يثيػػػره اصػػػحاب إذا  لمقاغػػػل اثارتػػػو مػػػف تمقػػػاء نلسػػػو
 .(1)اصث ات

   صػداره ندما يصػدر القػرار ممػف ص ي ػتل : صال يب  دـ اص ت -ثانيا  
قانونػػا  . وتعػػد قوا ػػد اص تصػػال مػػف النظػػاـ العػػاـ و ميػػو يكػػوف  يػػب اص تصػػال 
مف النظاـ العاـ لذا يمكف لمقاغل اثارتو مػف تمقػاء نلسػو . حػاذا لػـ يثيػره ال صػوـ . 

ا  ػػد كمػا يجػوز الػػدح   يػذا العيػػب حػل ايػػة مرحمػة مػف مراحػػؿ الػد و  . ويجػػب ايغػ
التوسػ  حػػل تلسػير قوا ػػده. كمػػا ص يجػوز تصػػحيح القػػرار المعيػب  عػػدـ اص تصػػال 

و ميػػو تكػػوف جػػزاء سػػحب ، (2)السػػمطة الم تصػػة  ػػ قرار و ، صحػػؽ كالتصػػديؽ  ميػػو
صػػػدرت مػػػف جيػػػة إذا  العمػػػؿ مػػػف المقػػػاوؿ حػػػل  قػػػد اصعػػػ اؿ العامػػػة غيػػػر معػػػرو ة

 ادارية غير م تصة .
 : (قانوفم اللة ال) يب المحؿ  -ثالثا

لكل يعمؿ جميػ  العيػوب التػل تعػوب  يتس  معن  مصطمح )م اللة القانوف(
منيػػػػا م اللػػػػة قوا ػػػػد اص تصػػػػال وقوا ػػػػد العػػػػكؿ و يػػػػب اصنحػػػػراؼ ، قػػػػرار اصدارة

ولكػػف ىػػذا المصػػطمح يسػػت دـ ، التػػل تعػػد جميعيػػا  مثا ػػة الم اللػػة لمقػػانوف،  السػػمطة
 .(3)غو ية لمقانوفلمتع ير  ف الم اللة الم اعرة لمقوا د المو 

 ميو يجب اف يصدر قرار اصدارة  توقي  جزاء سحب العمؿ مػف المقػاوؿ حػل  
 قػػػود اصعػػػػ اؿ العامػػػة ط قػػػػا  لمنصػػػػول القانونيػػػة والعقديػػػػة ومػػػف  ينيػػػػا غػػػػرورة اف 

                                                           

 .216بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ، ِظذس سابك، ص (1)

 .405سابك، صد. دسٓ ِذّذ عٍٟ دسٓ اٌبٕاْ، ِظذس  (2)

 . 212بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ، ِظذس سابك، ص (3)
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توقيػ  ىػذه الجػزاء  لػإلدارةينطو  اللعؿ الصادر مػف المقػاوؿ  مػ   طػج جسػيـ ي ػرر 
ص  و ، وجػػد ولكنػػو ص يعػػكؿ  ذاتػػو  طػػا   و ، ؿ اصػػال  حػػاذا لػػـ يوجػػد ىػػذا اللعػػ،  حقػػو

درجػة إلػ   كاف  طج  سيطا  ص يرق  و ، القانونية و  يتعارض م  التزاماتو التعاقدية
حاذا ، تنليذ العقد  م  حساب المتعاقد وتحت مسؤوليتو الجسامة التل تتطم يا  ممية

 الحػػػا   طة المتعاقػػػدةمػػػا كػػػاف الجػػػزاء سػػػحب العمػػػؿ  حػػػؽ المقػػػاوؿ الػػػذ  ات ذتػػػو السػػػم
 .(1)يكوف معو ا   عيب م اللة القانوفح نو ، العروط العقدية و  لمنصول القانونية

 :  يب اصنحراؼ  السمطة -را عا
قرار سحب العمؿ مف المقػاوؿ حػل  قػود اصعػ اؿ العامػة الػذ   ح ف و  موج و

كػػػػاف إذا  يما  ات ذتػػػو السػػػمطة المتعاقػػػدة  حػػػػؽ المقػػػاوؿ  مناسػػػ ة تنليػػػذ العقػػػػد يعػػػد سػػػم
حسػػػف سػػػير المراحػػػؽ العامػػػة  انتظػػػاـ واطػػػراد وتحقيػػػؽ المصػػػمحة  تػػػجميفال ػػػرض منػػػو 

اسػػػت دمت اصدارة  حػػػ ذا، العامػػػة المتو ػػػاة مػػػف تنليػػػذ العقػػػد . و مػػػ  العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ
سػػمطتيا حػػل توقيػػ  جػػزاء السػػحب حػػل صػػورة ص تتلػػؽ وال ػػرض الػػذ  وغػػعو المعػػرع 

كمػا لػو ، ومعػو ة  عيػب اصنحػراؼ  السػمطةتصػرحاتيا تكػوف غيػر معػرو ة ح ف ، ليا
كاف اليدؼ مف قرار سحب العمؿ مف المقاوؿ وتنليذه  م  حسا و وتحت مسػؤوليتو 

 .(2)تحقيؽ ر ح ماد  لجية اصدارة و  ىو اصغرار  المقاوؿ
 رقابة المالئمةالفرع الثاني: 

حب حػرض جػزاء سػإل    اردارةتمتد رقا ة القغاء لتعمؿ ال وا ث التل حدت 
كاف المتعاقػد قػد ا طػج إذا  حيقدر القاغل ما، كما تتناوؿ اس ا و، العمؿ مف المقاوؿ

كػػاف الجػػزاء الػػذ  حرغػػتو اصدارة  ميػػو يتناسػػب مػػ  ال طػػج المنسػػوب إذا  ومػػا، حقيقػػة
وحل حالة  دـ تناسب جزاء سحب العمؿ مػ  الوقػائ  المنسػو ة لمقاغػل يمكػف ، اليو

، ويعدؿ حل الجػزاءات الملروغػة  ميػو، م الغ حيولو اف يقغل  عدـ صحة الجزاء ال

                                                           

 .126سشا اعفش اٌٙاشّٟ، ِظذس سابك، ص (1)

 .215بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ، ِظذس سابك، ص (2)
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اتغػػػػح اف ال طػػػػج إذا  ، ػػػػاف يلػػػػرض جػػػػزاء  ا ػػػػؼ مػػػػف الجػػػػزاء الػػػػذ  حرغػػػػتو اصدارة
 .(1)كاحيا  لتوقي  الجزاء الملروض  ميو و  المنسوب لممتعاقد لـ يكف جسيما  

و م  الرغـ مف  ػدـ وجػود قغػاء ادار  مت صػل  نظػر المناز ػات الناعػئة 
محكمة التمييز اصدرت  عػض القػرارات التػل ، إصا  ف اصدارية حل العراؽ ف العقود 

ال ائو إل   قغت حييا  عدـ معرو ية قرار سحب العمؿ مف المقاوؿ دوف اف تتعد 
لػـ  ...اف رب العمػؿ ا  اصدارة ) 1982/ 9/ 25الصادر حل  حيث جاء حل قرارىا

العمػؿ  تػج يرصػب اتيامػو  مػ  يؤا ذ المقاوؿ  ف  مؿ معيب حل المقاولػة وانمػا ان
و دـ انجازه حل الوقت المحدد و عد مالحظة تاريخ الم اعرة واغاحة المػدة التعاقديػة 

المقاولػة لػػـ تنتػػو  نػد تػػاريخ سػػحب العمػػؿ حػػ ف  التػػل يسػتحقيا المقػػاوؿ التػػج يراتمػ  
حػػل نجػػاز المعػػروع  ػػف  يتػػج رولػػـ  ...واف المقػػاوؿ كػػاف ينجػػز  ممػػو  صػػورة جيػػدة 

لػػذا تكػػوف اجػػراءات سػػحب العمػػؿ مػػف  التج يريػػةلتعاقديػػة مغػػاحا  الييػػا المػػدة المػػدة ا
 .(2)المقاوؿ اجراءات تعسلية وغير قانونية

رب العمػػػػػػػؿ )اف إلػػػػػػػ   1988/ 17/ 19وذى ػػػػػػػت حػػػػػػػل قػػػػػػػرار ا ػػػػػػػر  تػػػػػػػاريخ  
اقػػػدـ  مػػػ  سػػػحب العمػػػؿ مػػػف المتعاقػػػد و ػػػذلؾ يكػػػوف قػػػد اسػػػتعمؿ حقػػػو  ...)اصدارة(

غيػػػػر محػػػػؽ  سػػػػحب العمػػػػؿ ويترتػػػػب  ميػػػػو تعػػػػويض ح نػػػػو ... اسػػػػتعماص  غيػػػػر جػػػػائز 
 .(3).(...مف القانوف المدنل  885المقاوؿ  حكـ المادة 

                                                           

 .406ص، ِظذس سابك، د. دسٓ ِذّذ عٍٟ دسٓ اٌبٕاْ (1)

اشههاس ا١ٌههٗ . 1522/  5/ 25( يههٟ 1( ِذ١ٔههة )3012لههشاس ِذىّههة اٌت١١ّههض اٌعشال١ههة اريههباس  )( 2)

 .222ص، ِظذس سابك، بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ

.اشهاس ا١ٌهٗ 1522/ 10/ 5يهٟ  1522( 1( ِذ١ٔهة )602لشاس ِذىّة اٌت١١ّض اٌعشال١ة اريهباس  )( 3)

 .223ص، ِظذس سابك، بالٚٞ ٠اس١ٓ بالٚٞ
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 الخاتمة
سػػحب العمػػؿ اصدارة حػػل سػػمطة ) ب لموسػػوـا  حثنػػامػػف كتا ػػة يينػػا ت عػػد اف ان

ا نوجزىػ، مقترحػات ػدة نتػائل و إلػ   مف المقاوؿ حل العقود اصع اؿ العامػة( توصػمنا
 : صتل ا

 : الستنتاج -لأو 
حمػػوؿ اردارة ، حػػل  قػػد اصعػػ اؿ العامػػة نقصػػد  جػػزاء سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ .1

وقياميػا  تنليػذ  ا  تنليػذ اصعػ اؿ العامػة محؿ المقاوؿ المقصر حل تنليػذ ا مالػو
غيػره  تنليػذ اص مػاؿ  مػ  مسػؤولية إلػ   تعيػداف  و  العمػؿ  نلسػيا  مػ  حسػا و
 المقاوؿ المقصر وحسا و.

، اء سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ وتنليػػذه  مػػ  حسػػا و مػػرت ط  النظػػاـ العػػاـإف جػػز  .2
، ويترتػػػب  مػػػ  ذلػػػؾ اف اردارة ص يمكنيػػػا التنػػػازؿ  ػػػف حقيػػػا حػػػل سػػػحب العمػػػؿ

ص يجػػوز  ف يتغػػمف  قػػد اصعػػ اؿ العامػػة نصػػا  يحػػـر اردارة مػػف ح نػػو  و التػػالل
ذا  درج مثػؿ ىػذا العػرط، ممارسة حقيا حل سحب العمؿ كػوف  ػاطال  وص يح نػو  وا 

  ثر لو.
مػػػف ( 65لجػػػزاء سػػػحب العمػػػؿ مػػػف المقػػػاوؿ  سػػػ اب ودوا ػػػل واردة حػػػل المػػػادة ) .3

 ( -ثانيػػا-85وكػػذلؾ المػػادة )، مقػػاوصت   مػػاؿ اليندسػػة المدنيػػةلالعامػػة العػػروط 
( لسػػػػنة 2رقػػػػـ ) حػػػػل اقمػػػػيـ كوردسػػػػتاف مػػػػف تعميمػػػػات تنليػػػػذ التعاقػػػػدات الحكوميػػػػة

2716. 
 مػػ   2714( لسػػنة 1الحكوميػػة حػػل العػػراؽ رقػػـ ) نصػػت تعميمػػات تنليػػذ العقػػود .4

وذلػػػؾ   ػػػالؼ تعميمػػػات ، ا ػػػذار المقػػػاوؿ ق ػػػؿ حػػػرض جػػػزاء سػػػحب العمػػػؿ منػػػو
التػػل ص يوجػػد ، 2716( لسػػنة 2التعاقػػدات الحكوميػػة حػػل اقمػػيـ كوردسػػتاف رقػػـ )

 ذلؾ.إل   نل يعير حييا
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لقغػػاء اإلػػ   مػػف اىػػـ الغػػمانات التػػل يتمتػػ   يػػا المقػػاوؿ ىػػو حقػػو حػػل المجػػوء  .5
لرح  ما حرض  ميو مف جزاء سحب العمؿ منو وتتمثؿ ىػذه الرقا ػة  مػ  الرقا ػة 

 المعرو ية والمالئمة.
 لمقترحاتا -ثانياا 

حػػل حالػػة سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ  ف تحجػػز المقػػاوؿ وذلػػؾ لكػػل   مػػ  اصدارة .1
 ت  مػييـرسػو مإذا  مقاوليف ا ريفلو ول دعر  حجز المقاوؿ المقصر وسيمة يكوف
 ؿ. اع الية حل المستق  قودا  

إذا  اص، ف تحصػػػر طمػػػب ال ػػػاء سػػػحب العمػػػؿ مػػػف المقػػػاوؿيجػػػب  مػػػ  اصدارة   .2
 %(.75 و  %77كانت نس ة انجاز اص ماؿ المعيودة اليو جاوزت )

سػمطة اصدارة حػل سػحب  معرع الكودستانل  تنظيـ المواد المتعمقة غرورة قياـ ال .3
، مػف المقػاوؿ وتنليػذه  مػ  حسػا و حيما يتعمؽ  سحب العمػؿ، العمؿ مف المقاوؿ

سػػػاليب المػػػذكورة حػػػل ألاص مػػػاؿ  ػػػف طريػػػؽ مقػػػاوؿ   ػػػر و احػػػد  ا وتنليػػػذ ىػػػذه
ج( مف تعميمات تنليذ العقود -ثانيا  -17اسوة  ما نصت  ميو المادة )، التعميمات

 الحكومية حل العراؽ.
يػة رقػـ  تعػديؿ تعميمػات تنليػذ التعاقػدات الحكوم الكردسػتانلغرورة قيػاـ المعػرع  .4

 المتعاقػػػدة لػػػإلدارةوذلػػػؾ   غػػػاحة نػػػل ل ػػػرض ا طػػػاء الحػػػؽ  2716( لسػػػنة 2)
 المقاوؿ ق ؿ حرض جزاء العمؿ منو.  ج ذار

( لسػػػنة 2حػػددت تعميمػػات تنليػػذ التعاقػػػدات الحكوميػػة حػػل اقمػػػيـ كوردسػػتاف رقػػـ ) .5
، سػػ  يف للػػرض جػػزاء سػػحب العمػػؿ مػػف المقػػاوؿ وىمػػا )ا ػػالؿ المقػػاوؿ 2716

  ػػػادة  الكردسػػػتانللػػػذا نقتػػػرح  مػػػ  المعػػػرع ، قػػػاوؿ  واحالسػػػو(وكػػػذلؾ ا سػػػار الم
النظر يذه المادة   غاحة حقرة ا ر  وذلػؾ  ػ يراد اسػ اب ا ػر  ولػف تحصػر حقػط 
 مػػػ  ىػػػذيف السػػػ  يف اسػػػوة  مػػػا نصػػػت  ميػػػو العػػػروط العامػػػة لمقػػػاوصت ا مػػػاؿ 

 ثانيا (.-65اليندسة المدنية حل المادة )
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 المصادر
 الكتب -أول

دار الكتػب القانونيػة ،  ػال ط عػة، الجزاءات الغػاغطة حػل العقػد اردار ، سيف  الو  الو  يا .1
 .2711، مصر، تودار عتات لمنعر وال رمجيا

الناعػػػر دار ،  ػػػال ط عػػػة، الجػػػزاءات الماليػػػة حػػػل العقػػػود ارداريػػػة، د.حسػػػاف   دالسػػػمي  ىاعػػػـ .2
 .2772، القاىرة، النيغة العر ية

غائية  م  سمطة اردارة حػل حػرض الجػزاءات التعاقديػة  مػ  الرقا ة الق، رعا جعلر الياعمل .3
 .2717،  يروت، منعورات الحم ل الحقوقية، 1ط، دراسة مقارنة، المتعاقد معيا

، 1ط،  قػػػد التوريػػػد وتكييلػػػو حػػػل الميػػػزاف اللقيػػػل المقػػػارف، د.  ػػػدالحكيـ  حمػػػد محمػػػد  ثمػػػاف .4
 .2777، ارسكندرية، الناعر دار اللكر الجامعل

الناعػػر دار ، 1ط، دراسػػة مقارنػػة، نظريػػة الجػػزاءات حػػل العقػػد اردار ، جيػػد الليػػاضد.  دالم .5
 .1975، القاىرة، اللكر العر ل

منعػػػػورات مركػػػػز ا حػػػػاث القػػػػانوف ،  ػػػػال ط عػػػػة، العقػػػػد اردار ، د.  ػػػػدالرحمف رحػػػػيـ   ػػػػداه .6
 .2779،  ر يؿ، المقارف

، اصسػػػػكندرية، عػػػػاة المعػػػارؼمن، 2ط، م ػػػػد  المعػػػرو ية، القغػػػاء اصدار ، د.  ػػػدناف  مػػػػرو .7
2774. 

، القػاىرة،  الـ الكتػب، 2ج، الوسيط حل عرح القانوف المدنل الجديد، د.   دالرزاؽ السنيور  .8
1956. 

دار ،  ػػػال ط عػػػة، النظػػػاـ القػػػانونل لمجػػػزاءات حػػػل العقػػػود اصداريػػػة، د.   ػػػداه نػػػواؼ العنػػػز  .9
 .2717، اصسكندرية، الجامعة الجديدة

 ػػػال ، تنليػػػذ العقػػػد اردار  وتسػػػوية مناز اتػػػو قغػػػاء  وتحكيمػػػا  ، المنعـ  ميلػػػةد.  ػػػدالعزيز   ػػػد  .17
 .2717، اصسكندرية، دار اللكر الجامعل، ط عة

دار الجامعػة الجديػػدة ، المقومػػات اصجػراءات اصثػػار، العقػد اردار ، د.محمػد حػؤاد   دال اسػػط  .11
 . 2776، ارسكندرية، لمنعر

،  مػاف، الناعر دار الثقاحة لمنعر والتوزي  ، 1ط، رداريةالعقود ا، د. محمود  مؼ الج ور   .12
2717. 

،  ر يػؿ، مط عػة عػياب، 1ط، النظرية العامة لمقرارات والعقػود ارداريػة، مازف ليمو راغل د.  .13
2717. 
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العقػػػود اصداريػػػة وقػػػوانيف المزايػػػدات والمناقصػػػات حػػػل قغػػػاء ، مػػػاىر ا ػػػو العينػػػيفمحمػػػد د.   .14
  ال سنة نعر.، اب الثانل. الكت2774مجمس دولة حت  

 : الرسائل الجامعيةالطاريح و  -ثانيا
إلػ   رسػالة ماجسػتير مقدمػة (الػدا مل والػدولل) قد اصعػ اؿ العامػة ، محمد سميـ محمد  ميف -

 .2778، مجمس كمية القانوف جامعة السميمانية
 المجالت  - ثالثا

 حػػث منعػػور حػػل ، صدار الجػػزاءات الماليػػة حػػل العقػػد ا، د. حسػػف محمػػد  مػػل حسػػف ال نػػاف -
 ، 2712، ايموؿ، العدد الرا   وال مسوف، (12المجمد )، المجمة الراحديف لمحقوؽ

 القوانين والتعميمات والتعاميم - رابعاا 
 المعدؿ. 1951( لسنة 47القانوف المدنل العراقل رقـ ) .1
 المعدؿ. 1987( لسنة 71قانوف العمؿ العراقل رقـ ) .2
 الناحذ. 2714( لسنة 1ومية العراقية رقـ )تعميمات تنليذ العقود الحك .3
 .الناحذ 2775العروط العامة لمقاوصت   ماؿ اليندسة المدنية  قسمييا اصوؿ والثانل  .4
 حل اقميـ كوردستاف. 2716 ( لسنة2تعميمات تنليذ التعاقدات الحكومية رقـ ) .5
  الناحذ. 2711( لسنة 11773-7-4وزارة الت طيط العراقية رقـ ) مفالتعميـ الصادر  .6
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 :الممخص
وتعػػػدد الحاجػػػات المسػػػتمرة صحػػػػراد ، إف التسػػػارع ال يػػػر مسػػػ وؽ حػػػل تطػػػػور الحيػػػاة

قد  رغـ اصدارة المتعاقػدة  مػ  ا ػراـ  قػود اداريػة متعػددة لسػد ، حل ىذا العصر، المجتم 
اردارة  يػدىا حػ ف  وألجػؿ غػماف تنليػذ ىػذه العقػود، ىذه الحاجات ومواك ة ىذه التطػورات

وذلػػؾ لكػػل تنلػػذ المعػػاري  ، مػػف الوسػػائؿ والجػػزاءات الراد ػػة لمعاق ػػة المتعاقػػد معيػػاكثيػػر 
العمرانية واصع الية منيا المدارس والمستعػليات والجسػور والطػرؽ حػل الوقػت المحػدد لػو 

 وتنليذىا  م   تـ وجو.

، جزاء سحب العمؿ مف المقاوؿ حل  قد اصعػ اؿ العامػة ومف ىذه الجزاءات ىو 
مػػػػػا ا ػػػػػؿ المقػػػػػاوؿ إذا  ؿ احػػػػػد  الجػػػػػزاءات الغػػػػػاغطة  يػػػػػد اصدارة المتعاقػػػػػدةوالػػػػػذ  تمثػػػػػ

 التزاماتػػػو التعاقديػػػة وحػػػل حالػػػة وجػػػود احػػػد األسػػػ اب المحػػػددة وذلػػػؾ  سػػػحب العمػػػؿ منػػػو 
 وتنليذه  م  حساب المتعاقد الم ؿ و ات اع احد اصساليب التعاقد.

تركيػػز  مػػ  تحميػػؿ واف ىػػذه الدراسػػة ليػػا  ىميػػة متعػػددة ولكػػف ومػػف  ىميػػا ىػػو ال 
وكعػػؼ النػػواقل والث ػػرات الموجػػودة ، (اصقمػػيـو  النصػػول الػػواردة حػػل تعميمػػات )العػػراؽ

وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ ا ػػراز المعغػػمة الرئيسػػية لمعػػكمة دراسػػتنا  ص وىػػل امكانيػػة تط يػػؽ ، حيػػو
 حجز المقاوؿ م  سحب العمؿ مف ق ؿ اصدارة.

صوؿ لمتعريػػؼ  جػػزاء سػػحب  صصػػنا ا، تناولنػا كػػؿ مػػا تقػػدـ حػػل م حثػيف رئيسػػيف 
وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ تعريلػػو وتمييػػزه  ػػف الجػػزاءات الماليػػة ، العمػػؿ حػػل  قػػد اصعػػ اؿ العامػػة

وتناولنا حل الم حث ، والط يعة القانونية لو وغرورة وجود اص ذار ق ؿ حرض ىذه الجزاء
لرض جػزاء الثانل اصحكاـ القانونية ليذه الجزاءات والرقا ة القغائية  م  سمطة اصدارة ل

  سحب العمؿ مف المقاوؿ حل  قد اصع اؿ العامة.
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ABSTRACT: 

The development of life and the continuous needs of the 

members of society in this era forced the contracting 

administration to enter into multiple administrative contracts to 

meet these needs and keep up with developments. In order to 

ensure the implementation of these contracts ،the administration 

has many means and deterrent penalties to punish the contractor 

so as to implement the construction projects including schools ،

hospitals ،bridges and roads on time and fully implement them. 

 One of these punishments is the withdrawal of the work 

from the contractor in public works contracts ،which is one of the 

pressing penalties in the hand of the contracting authority. If the 

contractor breaches his contractual obligations and in the case of 

existing one of the specified reasons ،the administrative authority 

withdraws and executes the work from the contractor at the latter 

expense of the contractor by using one of the contracting methods. 

 This study is of multiple importance ،the most important one 

is to focus on analyzing the texts of both the Iraqi and Kurdistan 

regulations and to reveal the deficiencies and existing gaps ،

trough highlighting the main dilemma of the problem of our study 

which is the possibility of applying seizure on the contractor and 

withdraw the work by the administration. 

 Based on that ،we have divided this research into two main 

sections. The first section is devoted to the definition of the 

withdrawal of work in the public works contract ،by defining it 

and distinguishing it from the financial penalties and its legal 

nature and the necessity of having excuses before imposing this 

penalty. In the second section we discussed the legal provisions of 

this penalty and the judicial supervision on the authority of the 

administration to impose penalty for withdrawing the work from 

the contractor in the public works contract . 


