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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

مىىىىن جانىىىىا واتىىىىد ب رادليىىىىا  دار اللىىىىر لجرييىىىىا اإ إلىىىىن جانىىىىا اللصىىىىرةا  القانونيىىىىة
المنفرد  اللر لعبر ةييا عن سمطليا اآلمر  وىو ما يطمق عميىو وصىا القىرارا  اإداريىة 

إجىىىىراع نىىىىوع  عىىىىر مىىىىن إلىىىىن  أتيانىىىىار أعىىىىرا عنىىىىد مباشىىىىرليا  وجىىىىو نشىىىىاطيا دار لمجىىىى  اإ
الشىركا  أو ا شىعاص اللصرةا  القانونية اللر لقوم عمن أساس اللعاقد مى  افةىراد أو 

إشباع إلن  المعنوية العامة ا عرا وىو ما يعرا بالعقود اإدارية اللر ليدا من ورائيا
 التاجا  العامة.

ف لعضى  لنظىام قىىانونر واتىد  ةيىر عمىىن نىوعين أمىىا  دار والعقىود اللىر لبرميىىا اإ
ا ا ةىراد ةىر عقود عادية لعض   تكام القانون العاص واللىر لمالىل العقىود اللىر يبرميى

نطاق القانون العاص  أما النوع اللىانر ةيىر العقىود اإداريىة اللىر لعضى  لمقىانون العىام 
 لشغيمو .  عامة لسليدا لنظيم مرةق عام أو باعلبارىا سمطة دار اللر لبرميا اإ
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بسىىمطا  واسىىعة ةىىر رقابىىة لنفيىىذ العقىىد أو  دار وةىر ظىىل العقىىود اإداريىىة للملىى  اإ 
ض الجزاعا  عمن الملعاقد معيا أو إنياعه. واليىدا مىن وراع ذلىو ىوتمىل لعديمو أو ةر 

طراد.  الملعاقد عمن لنفيذ أللزامالو اللعاقدية لضمان سير المراةق العامة بانلظام وا 

للصىىل بالصىىالع العىىام  لىىذلو ةىى ن كىىل  دار ولمىىا كانىى  إللزامىىا  الملعاقىىد مىى  اإ 
ا ةىراد  وبىىذلو يكىون الملعاقىىد مقصىرار ممىىا  إعىالل بيىىذه افللزامىا  يشىىكل مساسىار بتقىىوق

التىىق بفىىىرض الجىىزاعا  عميىىىو بغيىىة تممىىىو عمىىن لنفيىىىذ إللزامالىىو اللعاقديىىىة  دار يعطىىر لىىىإ
زالىىة دواعىىر اإعىىالل أو اللقصىىير   عمىىن  دار ولعىىل سىىمطة ةىىرض الجىىزاعا  مىىن قبىىل اإوا 

لملعاقىىد عمىىن لنفيىىذ لتمىىل ا دار الملعاقىىد معيىىا لعىىد مىىن أىىىم الوسىىائل اللىىر لمجىى  إلييىىا اإ
اللزامالو اللعاقدية وذلو ةر تالة لقصيره أو ل عره ةر اللنفيذ أو افملنىاع عىن اللنفيىذ أو 
ةر تالة قيامو باللنفيذ عمن عالا ما ىو مقرر ةىر العقىد. وللنىوع ىىذه الجىزاعا  ةمنيىا 

 ما ىو ذو طبيعة مالية وأعرا ذا  طبيعة ضاغطة وجزاعا  ةاسعة.
 أهمية البحث: 

لندرج أىمية ىذه الدراسة ةىر كونيىا للنىاول موضىوعار بغايىة ا ىميىة كونىو يلعمىق  
إيقاعيىىا عمىىن الملعاقىىد معيىىا ةىىر تالىىة إعاللىىو  دار بموضىىوع الجىىزاعا  اإداريىىة اللىىر لىىإ

بشىىىىىروط العقىىىىىىد أو بىىىىىى للزام ةرضىىىىىىو القىىىىىىانون ويعىىىىىىد موضىىىىىىوع الجىىىىىىزاعا  ةىىىىىىر العقىىىىىىد مىىىىىىن 
 لمو الدراسة الميمة.إلن  متميةمكلبالنا ال ةلقارالموضوعا  الميمة ف

وةر ىذه الدراسة نتاول اللعرا عمىن أىىم الشىروط المعياريىة واإجىراعا  الملبعىة 
ةر لنفيذ العقد اإداري بفاعمية  وكذلو اللعرا عمىن تىاف  عىدم اللنفيىذ السىميم لشىروط 
ل العقد  وذلو من عالل اللشعيص السميم لممشكمة واللعىرا عمىن أبعادىىا ووضى  التمىو 

 المناسبة ليا.

 مشكمة البحث:

ةىىىىر لنفيىىىذ اللزامالىىىىو  دار لكمىىىن مشىىىكمة الدراسىىىىة ةىىىر عىىىىدم اللىىىزام الملعاقىىىىد مىىى  اإ 
العقديىىة عمىىن الوجىىو المطمىىوا  وكىىذلو عىىدم اللزامىىو بىىاإجراعا  والشىىروط اللىىر لضىىعيا 
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 دار اإكالشروط الملعمقة بكيفية لنفيذ العقد مما يجعل الملعاقد يفقد تصانلو امام  دار اإ
باسىىلعدام  دار عنىىد اعاللىىو بيىىذه افللزامىىا  المنصىىوص عمييىىا ةىىر العقىىد  ممىىا يعىىول اإ

 تقيا ةر لوقي  الجزاع المناسا.
 فرضية البحث:

ينطمىىق ىىىذا البتىىق مىىن تقيقىىة تلميىىة للعمىىق بلنفيىىذ الملعاقىىد فللزامالىىو اللعاقديىىة   
لكامىىل لبنىىود العقىىد المبىىرم بينىىو ودور الجىىزاعا  اإداريىىة ةىىر تمىىل الملعاقىىد عمىىن اللنفيىىذ ا

 .دار وبين اإ
 هيكمية البحث:  

 لاللة مباتق:إلن  ولإتاطة بيذا الموضوع يقلضر لقسيمو 

نبتىىق ةىىر ا ول اللعريىىا بىىالجزاعا  اإداريىىة وعصائصىىيا مىىن عىىالل مطمبىىىين  
صىىىىطالتار  أمىىىىا اللىىىىانر ةنوضىىىىع ةيىىىىو  نبىىىىين ةييمىىىىا اللعريىىىىا بىىىىالجزاعا  اإداريىىىىة لغىىىىة وا 

ئص الجزاعا  اإدارية. أما المبتق اللانر ةنركز ةيو عمن بيىان اللكييىا القىانونر عصا
لمجىىىىزاعا  اإداريىىىىة ةىىىىر لاللىىىىة مطالىىىىا  نوضىىىىع ةىىىىر افول أن الجىىىىزاعا  اإداريىىىىة ىىىىىر 

  وةىىىىىر اللىىىىىانر أن الجىىىىىزاعا  عقوبىىىىىة لمملعاقىىىىىد  وةىىىىىر اللالىىىىىق نبىىىىىين أن دار لعىىىىىويض لىىىىىإ
عمن لنفيذ اللزامالو اللعاقديىة. أمىا  تمل الملعاقد الجزاعا  اإدارية ىر إجراع يقصد منو

المبتق اللالق ةسنفرده لبيان أنواع الجزاعا  اإدارية من عىالل لاللىة مطالىا نبىين ةىر 
افول الجزاعا  المالية  وةىر اللىانر الجىزاعا  غيىر الماليىة  وةىر اللالىق ةسىأ العقىد أي 

ق مىىىا لوصىىىمنا إليىىىو مىىىن إسىىىلنلاجا  إنيىىىاع الرابطىىىة اللعاقديىىىة  لىىىم نبىىىين ةىىىر عالمىىىة البتىىى
 ومقلرتا  اللر عرجنا بيا.
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 املبحث األول
 (1)مفهىو اجلزاءات اإلدارية

 جىىل اإلمىىام بموضىىوع الجىىزاعا  اإداريىىة فبىىد أن نضىى  نصىىا أعيننىىا وجىىوا  
اللعىىىرا عمىىىن مفيىىىوم الجىىىزاعا  مىىىن عىىىالل لتديىىىد معناىىىىا ومىىىا يميزىىىىا عىىىن غيرىىىىا مىىىن 

بيىان إلىن  يفة العامة  ولسميط الضىوع عمىن سىماليا  لىم اللطىرقالجزاعا  ةر نطاق الوظ
طبيعليىىىا القانونيىىىىة واللكييىىىا القىىىىانونر ليىىىىذه الجىىىزاعا   وىىىىىذا ماسىىىنلناولو ةىىىىر المطالىىىىا 

 اللالية:

 املطهب األول
 انتعزيف باجلزاءات اإلدارية

ن لقواعد القانون العام  وىىذا مىا يميزىىا عى دار لعض  الجزاعا  اللر لفرضيا اإ 
الجىىىزاعا  اللىىىر يمكىىىن ان لراةىىىق اللعىىىامال  اللعاقديىىىة بىىىين ا ةىىىراد وا شىىىعاص المعنويىىىة 

 العاصة اللر لعض  لقواعد القانون العاص.

                                                           

اق ذذىّٗ ال تذ ٌٕا ِٓ اٌمٛي أْ ِٛظٛع اٌجضاءاخ فٟ اٌؼمٛد األداس٠ح فٟ إل١ٍُ وٛسدعراْ اٌؼش (1)

. أِا ذؼ١ٍّاخ 0222فمػ)ششٚغ اٌّماٌٚح إلػّاي إٌٙذعح اٌّذ١ٔح( تمغ١ّٙا األٚي ٚاٌصأٟ ٌغٕح

اٌصادسج ػٓ ٚصاسج ذخط١ػ  02)ذؼ١ٍّاخ ذٕف١ز اٌؼمٛد اٌذى١ِٛح( تّٛاد٘ا  0211( ٌغٕح1سلُ)

ا ٟٚ٘ ٌُ ذأذٟ (/ شا11١ٔاٌجضاءاخ ػٕذ األخالي تاٌؼمذ إال فٟ اٌّادج)إٌٝ  األل١ٍُ، فئٔٙا ٌُ ذرطشق

تجذ٠ذ ػّا ٔصد ػ١ٍٙا ششٚغ ِماٌٚح ألػّاي إٌٙذعح اٌّذ١ٔح عٜٛ فٟ ذذذ٠ذ٘ا ٌثؼط إٌغة 

اٌخاصح تاٌرذ١ّالخ األداس٠ح ٚاٌغشاِح اٌرأخ١ش٠ح. وّا أْ ٘زٖ اٌرؼ١ٍّاخ ال ذخرٍف فٟ جٛ٘ش٘ا ػٓ 

اٌرٟ  0212ٌغٕح  (1اٌؼشالٟ اٌرٟ ذُ إٌغائٙا تئصذاس ذؼ١ٍّاخ سلُ) 0222( ٌغٕح 1ذؼ١ٍّاخ سلُ )

( ِٕٙا خصصد ٌّؼاٌجح 12دٍد ِذٍٙا فٟ اٌؼشاق ٌُٚ ٠رُ إٔفار٘ا تؼذ فٟ األل١ٍُ. ٚاٌّادج )

( ِٓ 11اٌجضاءاخ ػٓ األخالي تاٌؼمذ ٟٚ٘ لش٠ثح ِٓ د١س ذٕاٌٚٙا ٌٙزٖ اٌجضاءاخ ِٓ اٌّادج )

ل١ٍُ ٟٚ٘ خاصح ذؼ١ٍّاخ ذٕف١ز اٌؼمٛد اٌذى١ِٛح فٟ األل١ٍُ. وّا أْ ٕ٘ان ذؼ١ٍّاخ أخشج فٟ األ

اٌصادس أ٠عا ػٓ ٚصاسج اٌرخط١ػ فٟ األل١ٍُ ال ذرعّٓ فٟ  0211( ٌغٕح 0تاٌرأ١ً٘ اٌّغثك سلُ)

ِذرٛا٘ا أ٠ح جضاءاخ تخصٛص األخالي تاٌؼمذ األداسٞ. ٕٚ٘ان ِششٚع )لأْٛ اٌؼمٛد اٌؼاِح( 

ْٚ ِغ اٌثٕه ِؼذج ِٓ لثً ٌجٕح ِشوض٠ح فٟ ٚصاسج اٌرخط١ػ ٚاٌرؼاْٚ األّٔائٟ فٟ تغذاد تاٌرؼا

اٌذٌٟٚ تؼع٠ٛح ِّصً ػٓ دىِٛح إل١ٍُ وٛسدعراْ ٚلذ أػرّذ فٟ ص١اغرٗ اٌمأْٛ إٌّٛرجٟ 

ٌٍّشرش٠اخ اٌذى١ِٛح ٌٍثٕه اٌذٌٟٚ ٌٚجٕح ذط٠ٛش لأْٛ اٌرجاسج اٌذ١ٌٚح اٌراتؼح ٌألُِ اٌّرذذج. ٚ٘ٛ 

 مش تؼذ ف١ّٙا. ِششٚع لأْٛ ِرىاًِ ١ٌذً ِذً اٌمأْٛ إٌافز فٟ اٌؼشاق ٚاألل١ٍُ ٌٚىٓ ٌُ ٠
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ولملعريا بالمنازعة اإدارية  فبد من لتديد معناىىا لغىةر واصىطالتار  ومىا يميزىىا 
 عن غيرىا من الجزاعا   وسنلناول كال الموضوعين لباعار:

 تعريف الجزاءات اإلدارية: ألولالفرع ا

يسلوجا لعريا الجزاعا  اإدارية بيىان معناىىا لغىة واصىطالتار وىىذا مىا سىنقوم  
 بو تاف:

 : معنن الجزاعا  لغة: أوفر 

الجزاع: ىو اللواا  وكذلو العقاا  قىال لعىالن قققىالوا مىا جىزان ه إن كنىلم كىاذبين  
. والجىىىزاع أيضىىىار: ىىىىو القضىىىاع. قىىىال ا   1ققىىىالوا جىىىزان ه مىىىن وجىىىد ةىىىر رتمىىىو ةيىىىو جىىىزان ه  

. ومعناىىىىا يىىىوم القيامىىىة  أي ف  2قعزوجىىىلققوالقوا يومىىىار ف لجىىىزا نفسىىىار عىىىن نفىىىس شىىىيئار  
لقضىىر ةيىىو نفىىس عىىن نفىىس شىىيئار  ويقىىال جزيىى  ةالنىىار تقىىو  أي قضىىيلو  وامىىر  ةالنىىار 

 . 3قيلجازا دينر أي يلقاضاه

ع  جىىىىزا  بىىىىو  وعميىىىىو جىىىىزاعار  وجىىىىازه ويىىىى لر الجىىىىزاع بمعنىىىىن المكاةىىىى   عمىىىىن الشىىىىر 
يجىىىزون بىىىالقرض إذا مىىىىا  -ومجىىىازا   وجىىىزاع  وقىىىد إجلىىىزا : إذا طمىىىا منىىىىو الجىىىزاع  قىىىال:

يجلزي. وجاز أن يجم  جزاع عمن جواز المشابية اسم الفاعل المصدر ةكما جم  سىيل 
عمن سوائل  كذلو يجوز أن يكون جوازيو  جم  جزاع ومنو جز  فلجوازي عنر عيىرار. 

 .  4قالجازية: الجزاع ومنو قولو لعالنققوجزانا سيئة ملميا  و 

ولجازا دينو: لقاضىا . وجىزاع الشىرع يجىزا: كفىن. وجىزا عنىو الشىرع: قضىن  
. وأجىىزا عنىىو مجىىزا  وىىىو مىىن ذلىىو. وأجىىزا الشىىرع عىىن الشىىرع: قىىام مقامىىو ولىىم يكىىا 

أي يكىىون ةىىالن  ومجىىزا  ىىىومجزا   ومجزالىىو وةىىر التىىديقققالبقر  لجىىزا عىىن سىىبعة   

                                                           

 (.41، 42عٛسج ٠ٛعف )ا٠٢ح  (1)

، ذذم١ك ِذّذ ػٛض 1ِذّذ تٓ أدّذ األص٘شٞ اٌٙشٚٞ )اتٛ ِٕصٛس(، ذٙز٠ة اٌٍغح، غ –٠ٕظش  (0)

 )تاب اٌج١ُ ٚاٌضاٞ( 88 – 11/82، 0221ِشػة، داس أد١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ، ت١شٚخ، 

 (.22عٛسج اٌثمشج )ا٠٢ح  (3)

 (.22عٛسج اٌشٛسٜ )ا٠٢ح  (2)
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جىىىزاعار عىىىن سىىىبعة. ورجىىىل ذو جىىىزاع: أي غنىىىاع  والجزيىىىة: عىىىراج ا رض والجمىىى  جىىىزا 
 .  1قوجزا. والجم  جزاع

والجىزاع ىىىو المكاةىى   عمىىن الشىرع  جىىزا  بىىو وعميىىو جىزاعر  وجىىازان مجىىازا  وجىىزاع   
.ولجىازا دينىو  بدينىو  2قيجىزون بىالقرض إذا مىا يجلىزا -واجلزا : طما منو الجىزاع قىال:

ضىىاه  واجلىىزا : طمىىا منىىو الجىىزاع  وجىىزا الشىىرع يجىىري: كفىىن: وعنىىو قضىىن  وأجىىزا لقا
كذا عن كذا ومجزالو بضميا وةلتيا: أغنىن عنىو. والجزيىة بالكسىر: عىراج ا رض  ومىا 

  . 3قينعذ من الذمر. وأجزا السكين: أجزأه

كمىىىا يىىى لر الجىىىزاع ةىىىر المكاةىىى   عمىىىن الشىىىرع  وقىىىد ورد ةىىىر القىىىر ن قجىىىزا  دون  
  وذلو أن المجازا  ىر المكاة    والمكاة   مقابمة نعمىو بنعمىة ىىر كفنىىا  ونعمىة قجازا

ا  ف كاع ليا  وليذا ف يلتمل لفىظ المكاةى   ةىر تىق ا  لعىالنقوالجزاع إذا اطمىق ةىر 
معرض العقوبا   يراد بو ما يجا تقار   لعىالن بمقابمىة ةعىل العبىد  نىو المجىازي عمىن 

 .   4ق  دار اآلعر  دار الجزاعافطالق  وليذا سمي

والجزاع ةر اصطالح النتا : ىو جممة عمق  عمن جممة أعىرا مسىما  بالشىرط   
وكممة المجىازا  عنىدىم كممىا  لىدل عمىن كىون إتىدا الجمملىين جىزاع لمعىرا  ةالمجىازا  

 . 5قبمعنن الشرط

 
                                                           

اتٛ اٌذغٓ ػٍٟ تٓ اعّاػ١ً تٓ ع١ذج اٌّشعٟ، اٌذىُ ٚاٌّذ١ػ األػظُ، ذذم١ك ػثذ  –٠ٕظش  (1)

 .0222،4/122، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ،  1اٌذ١ّذ إٌٙذاٚٞ، غ

٠ٕظش، ِذّذ تٓ ِىشَ تٓ ػٍٟ، أتٛ تىش جّاي اٌذ٠ٓ تٓ ِٕظٛس األٔصاسٞ اٌش٠ٚفؼٟ األفش٠مٟ  (0)

 )فصً اٌج١ُ(. 12/123٘ـ، 1212س، ت١شٚخ، ، داس صاد 3ٌغاْ اٌؼشب غ

ِىرة  –ِجذ اٌذ٠ٓ، اتٛ غا٘ش ِذّذ تٓ ٠ؼمٛب اٌف١شٚص أتادٞ اٌماِٛط اٌّذ١ػ، ذذم١ك –٠ٕظش  (3)

 )فصً اٌج١ُ(. 1/1042، 0221، 3ذذم١ك اٌرشاز فٟ ِؤعغح اٌشعاٌح، غ

خ ِؼجُ فٟ اتٛ اٌثماء اٌذٕفٟ، اٌى١ٍا –أ٠ٛب ِٛعٝ اٌذغ١ٕٟ اٌمش٠ذٟ اٌىفٛٞ –٠ٕظش  (2)

 –ػذٔاْ دس٠ٚش )ِذّذ اٌّصشٞ(، داس اٌشعاٌح، ت١شٚخ –اٌّصطٍذاخ ٚاٌفشٚق اٌٍغ٠ٛح، ذذم١ك 

 )فصً اٌج١ُ(. 1/313تذْٚ عٕح إٌشش، 

ِذّذ تٓ ػٍٟ اتٓ اٌماظٟ ِذّذ داِذ تٓ ِذّذ صاتش اٌفاسٚلٟ اٌذٕفٟ اٌمأٟٛٔ، وشاف  -٠ٕظش (1)

ٍٟ ددشٚض ، إٌاشش ، ِىرثح ٌثٕاْ ٔاششْٚ ، ، ذذم١ك: د. ػ 1اصطالداخ اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ ، غ

 (1/114) 1883ت١شٚخ، 
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  . 1قويرد الجزاع أيضار بمعنن أجزأ الشرع إياي  ك جزانر الشرع: كفانر

نىىىاع  والكفايىىىة  والمكاةىىى    واللىىىواا  وةىىىر اللنزيىىىل المجيىىىدقىل   ويعنىىىر الجىىىزاع: الغ 
جىىىىىزاع افتسىىىىىان إف افتسىىىىىان . والعقوبىىىىىة عمىىىىىن المعصىىىىىية  والعىىىىىوض  والعىىىىىدل  لقولىىىىىو 

 .  2قلعالنقةجزاع ملل ما قلل من النعم  أي ةبدلو ومبدلو. والجزية: الجزاع

مىىن كىىل شىىرع عقبىىر  والجمىى  عواقىىا  وجىىزاع ا مىىر بعقبىىاه والعقىىا: مىىا يعقىىا ع 
 والعقبىىن تسىىنة أو سىىيئة. والعقىىاا والمعاقبىىة أن لجىىزا المىىرع بمىىا ةعىىل  وافلىىم العقوبىىة 

 .  3قوعاقبو بذنبو معاقبة وعقابار: أعذه بو  ولعقا المرع إذا أعذه بذنا كان ةيو

 لانيار : معنن الجزاعا  اصطالتار:

زاع لمدفلىىة عمىىن الجىىزاع الىىذي لفرضىىو جىىر  عىىاد  الفقيىىاع عمىىن اسىىلعدام لفىىظ الجىى 
عمىىن الموظىىا  دار عمىىن الملعاقىىد معيىىا  لمييىىزار ليىىا عىىن العقوبىىة اللىىر لفرضىىيا اإ دار اإ

العام عند معالفلو  تكام وواجبا  الوظيفة العامة. ةالجزاع ىو ا لر الىذي يلرلىا عمىن 
صر عمن عقوبىة نىص معالفة القواعد وا تكام اللر نص عمييا المشرع  وىو ىنا ف يقل

عمييا المشرع كجزاع لمعالفة القواعد القانونية  إنمىا يشىمل أيضىار مىا يىنص عميىو المشىرع 
 . 4قلمن قام بلنفيذ ما نص عميو من قواعد وأتكام مكاة  من 

وقد ي لر الجزاع ةر مجاف  لقميدية لل لر بيا السمطة القضائية  ونظرار لفاعميليا  
ةىىىر اللطبيىىىق أصىىىبت  الجىىىزاعا  اإداريىىىة ىىىىر ا مىىىر عمىىىن وجىىىو العصىىىوص ومرونليىىىا 

الم لوا ةر مجال العقىاا. والجىزاع اإداري ف يلضىمن ةىر تقيقىة ا مىر أن كىل أعىالل 
نمىىا ةيىىو أيضىىىار  مىىن عىىالل الملعاقىىد ف يقلصىىر عمىىن أن يكىىىون إعىىالفر بىى للزام لعاقىىدي  وا 

                                                           

ِذّذ تٓ ػثذ اٌشصاق اٌذغ١ٕٟ اتٛ اٌف١ط، اٌٍّمة تّشذعٝ اٌضت١ذٞ، ذاض اٌؼشٚط ِٓ  –٠ٕظش  (1)

 (.1/143جٛا٘ش اٌماِٛط، إٌاشش، داس اٌٙذا٠ح، )

ٌٕاشش داس اٌفىش اٌؼشتٟ، ، ا0د. عؼذٞ اتٛ دث١ة، اٌماِٛط اٌفمٟٙ ٌغحً ٚاصطالداً، غ -٠ٕظش (0)

 (. 1/30، ) 1822٘ـ 1222دِشك، عٛس٠ا ،

 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌؼشب، غثؼح داس اٌّؼاسف ، داس اٌىراب اٌّصشٞ، ِادج جض٠ا. –٠ٕظش  (3)

د. آِاي ػصّاْ ،ششح لأْٛ اٌؼمٛتاخ االلرصاد٠ح فٟ جشائُ اٌر٠ّٛٓ، داس إٌٙعح  (2)

 .008، ص1823اٌؼشت١ح،اٌما٘شج، 



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

325 

لكىىىون ىىىىذه  مسىىىاس بىىىالمرةق العىىىام وضىىىرور  التىىىرص عمىىىن سىىىير ىىىىذا المرةىىىق لوجىىىا أن
 .   1قالجزاعا  شديد 

أن المبىىدأ ا ساسىىر لنظريىىة العقىىود اإداريىىة يلملىىل إلىىن  ويىىذىا ةريىىق مىىن الفقيىىاع 
الصىادر  دار ةر ةكرلين افولن: أن لطبيق الجزاعا  المعلمفة غالبار ما ينلج من قرار اإ

ون ف يتلىىىاج بعىىىالا التىىىال ةىىىر القىىىان دار مىىىن جانىىىا واتىىىد  ةىىىالجزاع الصىىىادر عىىىن اإ
لسىلطي   دار المتكمة لمتصول عمن تكم قضىائر بىالجزاع  ةىاإإلن  المجوعإلن  العاص

ةر ىىذا الصىدد أن لسىلعدم مىا ليىا مىن صىالتيا  إصىدار الجىزاع ضىد الملعاقىد معيىا. 
ةىر لوقيى  جىزاعا  قائمىة بىذاليا تلىن  دار أما عن الفكىر  اللانيىة ةىلكمن ةىر أن سىمطة اإ

ف لممىو  دار أن ىذا افعلصاص من النظام العام ة ن اإةر تالة صم  العقد  وبتكم 
 .  2قاللنازل عنو واللعمر عن مباشرلو

سىمطة واسىعة ةىر ةىرض الجىزاعا  عمىن الملعاقىد  دار ويرا بعض الفقيىاع أن لىإ 
معيىىا وذلىىىو إعاللىىىو ب للزامالىىىو اللعاقديىىىة سىىىواعار أكىىان ذلىىىو عنىىىد اإىمىىىال ةىىىر اللنفيىىىذ أو 

عن ما ىو موجود ةر القانون  دار لعلما الجزاعا  اللر لفرضيا اإالغش أو الل عير  و 
ةر ةرض الجزاعا  ةر القانون اإداري تق قانونر معلرا  دار المدنر. كما أن تق اإ

 دار تلن لو لم ينص عميو صراتة ةر العقد ف بل أكلر من ىذا ة نو ليس لإ دار بو لإ
 . 3قعقد من عقودىا أن للنازل عن تقيا ةر ةرضيا بموجا نص ةر

ةىىىر لوقيىىى  الجىىىزاعا  عمىىىن الملعاقىىىد معيىىىا ف  دار ومىىىنيم مىىىن يىىىرا أن سىىىمطة اإ 
 يذ افللزام الضروري لسير المرةقلنفإلن  ليدا لردع ولقويم افعوجاج بقدر ما ليدا

                                                           

 ظش فٟ رٌه :٠ٕ (1)

د. ِذّذ عؼ١ذ أ١ِٓ، االعظ اٌؼاِح إلٌرضاِاخ ٚدمٛق اٌّرؼالذ ِغ اإلداسج، داس اٌّطثٛػاخ اٌؼشت١ح،  -

 .381، ص1822

-Donald keating K building contritsK -3adition – Sweetend Maxweel 

London, 1968. P.49 

ِىرثح ٠ادواس ٌٍطثغ ٚإٌشش،  ٠0ٕظش د. ٔج١ة خٍف أدّذ اٌجثٛسٞ، اٌمأْٛ االداسٞ، غ (0)

 .301، ص 0211اٌغ١ٍّا١ٔح، 

٠ٕظش د. ِا٘ش صاٌخ ػالٚٞ اٌجثٛسٞ، اٌٛع١ػ فٟ اٌمأْٛ اإلداسٞ، ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ  (3)

 .203، ص0228ٚاٌثذس اٌؼٍّٟ، 
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 . 1قالعام

ةىىر مواجيىىة الملعاقىىد معيىىا عنىىد  دار وعميىىو ةىى ن الجىىزاع افداري إجىىراع للعىىذه اإ 
بشىىروط العقىىد المبىىرم  وذلىىو بمىىا ليىىا مىىن امليىىازا  السىىمطة العامىىة اللىىر لعوليىىا  اعاللىىو

ةىىرض الجىىزاع المناسىىا عمىىن الملعاقىىد عنىىد لنفيىىذ لمعقىىد وةىىق مىىا ىىىو مطمىىوا منىىو بشىىكل 
 دقيق من تيق كيفية اللنفيذ والمد  المطموا انجاز العمل ةييا.

ري  تيق أوضىع أن ىىذا ىذا وقد أدلن القضاع بدلوه ةر بيان معنن الجزاع اإدا 
الجزاع شى نو شى ن أي جىزاع  عىر لىو بالضىرور  طبيعىة جزائيىة  أي أن غايلىو ىىو العقىاا 
عمىىن اللقصىىير ةىىر أداع اللىىزام مىىا  ةيىىو يرلكىىز عمىىن ا عطىىاع ويكلفىىر مىىن تيىىق المبىىدأ 
بطىىاب  شعصىىر  وىىىو إتىىدا اآلليىىا  اللىىر لمجىى  إلييىىا الىىدول مىىن أجىىل لتقيىىق أىىىداةيا. 

لجىزاع اإداري مىن أنىو يصىدر مىن جيىة غيىر قضىائية ولكىن بواسىطة سىمطة ولنب  ذالية ا
إدارية وىو ما يضفر عميو شكل القرار افداري من جانىا واتىد. وىىذا افقىرار لمصىمتة 

يعطييىىىىىىا سىىىىىىمطة النطىىىىىىق بجىىىىىىزاعا  غيىىىىىىر جنائيىىىىىىة وىىىىىىىو مىىىىىىا يعبىىىىىىر عنىىىىىىو بىىىىىىالقول  دار اإ
سمطة اإداريىة أن لوقى  عقوبىة الم لورقاللقاضر بدون قاضر  واللر من عالليا يجوز لم

بصىىىىىفة مباشىىىىىر  بسىىىىىبا لقصىىىىىير المىىىىىرنوس ةىىىىىر أداع اللىىىىىزام المفىىىىىروض عميىىىىىو  ولنطىىىىىوي 
الجزاعا  اإدارية عمن طاب  غير م لوا  كما أنيا لملل أتد ا شكال ا كلىر إعلراضىار 

 .  2قدار من الناتية اللاريعية عمن افمليازا  اللر من ش نيا أن يعلرا بيا لإ

القضىاع ودون إلن  ةر ةرض الجزاعا  بنفسيا دون المجوع دار ع سمطة اإوللض 
مقيىىىىد  ةىىىىر إسىىىىلعماليا ليىىىىذه السىىىىمطة  دار الىىىىنص عميىىىىو ةىىىىر العقىىىىد  لكىىىىن اإإلىىىىن  التاجىىىىة

بضىىىرور  إعىىىذار الملعاقىىىد معيىىىا قبىىىل ةىىىرض الجىىىزاع وف لعفىىىر مىىىن ىىىىذا ا للىىىزام إف بىىىنص 
ةىىىر ممارسىىىليا ليىىىذه  دار القضىىىاع اإ صىىىريع ةىىىر العقىىىد أو تالىىىة ا سىىىلعجال  كمىىىا يراقىىىا

                                                           

٠ٕظش د. ػٍٟ ِذّذ تذ٠ش ٚ د. ػصاَ ػثذ اٌٛ٘اب اٌثشصٔجٟ ٚد. ِٙذٞ ٠اع١ٓ اٌغالِٟ، ِثادا  (1)

 .120، ص1883اَ اٌمأْٛ اإلداسٞ، اٌؼاذه ٌصٕاػح اٌىراب اٌما٘شج، ٚأدى

( ٌغٕح لعائ١ح، 2123، اٌمع١ح سلُ )02/11/1814دىُ ِذىّح اٌمعاء اإلداسٞ اٌّصش٠ح فٟ  (0)

 .823، ص1814 – 1824ِجّٛػح أدىاَ ِذىّح اٌمعاء اإلداسٞ فٟ ػشش عٕٛاخ 
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الملعاقىد مىى  إلىن  السىمطة مىن تيىق مشىىروعية الجىزاع وكىذلو مالئملىو لممعالفىىة المنسىوبة
 العامة. دار اإ

ةىىر ةىىرض الجىىزاعا  عمىىن الملعاقىىد معيىىا ة نيىىا ف  دار وميمىىا يكىىن أمىىر سىىمطة اإ
مىىا أنيىىا فلشىىمل أن لكىىون بىىديال عىىن سىىمطة القضىىاع عاديىىا كىىان أم إداريىىا  كإلىىن  لرقىىن

   1قةرض جزاعا  جنائية إف ةر تاف  نادر .

 املبحث انثاني
 خصائص اجلزاءات اإلدارية

ةىر  دار لمجزاعا  اإدارية عدد من العصىائص لبىدو مىن عالليىا مىدا سىمطة اإ 
ةىىىرض الجىىىزاعا  عمىىىن الملعاقىىىد معيىىىا ذلىىىو أنيىىىا لفرضىىىيا بىىىاإراد  المنفىىىرد  ليىىىا  ودون 

أن لفىىرض مىىا لشىىاع مىىن الجىىزاعا   دار مييىىا ةىىر العقىىد  كمىىا أن لىىإالىىنص عإلىىن  التاجىىة
ةىىر  دار وذلىىو بتسىىا المعالفىىة المرلكبىىة  أف أنىىو مىى  كىىل ىىىذه افمليىىازا  الممنوتىىة لىىإ

ةىىر ذلىىو لىىرد عمييىىا بعىىض  دار ةىىرض الجىىزاع عمىىن الملعاقىىد المعىىالا  أف أن سىىمطة اإ
 اللالية: كل ىذه الموضوعا  ةر الفروعإلن  القيود  وسنلطرق

 دارةالجزاءات اإلدارية تفرض باإلرادة المنفردة لإل: الفرع االول

ب دارليىىا المنفىىرد  لوقيىى  الجىىزاعا  عمىىن  دار المبىىدأ المسىىلقر ةقيىىار وقضىىاعار أن لىىإ 
القضىىاع  ومبىىرر ذلىىو ضىىمان تسىىن اللنفيىىذ إلىىن  الملعاقىىد معيىىا مىىن دون التاجىىة لمجىىوع
اسلمرارىا وانلظاميىا لتقيقىار لممصىمتة العامىة. وف الملصل بسير المراةق العامة وضمان 

مبدأ ضمان تسن سىير إلن  نصوص العقد بلإلن  ةر مباشر  ىذه السمطة دار لسلند اإ
 .  2قالمراةق العامة

                                                           

(1) Rene Chapus, Responsabilite publique et Responsabilite privee, paris, 

1957 p 278  

٠ٕظشد. ػض٠ضج اٌشش٠ف، دساعاخ فٟ ٔظش٠ح اٌؼمذ اإلداسٞ، داس إٌٙعح اٌؼشت١ح، اٌما٘شج،  (0)

 .110، ص1820
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بتريىىة اللصىىرا اللىىر ف مقابىىل ليىىا ةىىر القىىانون  دار وةىىر ىىىذا المجىىال للملىى  اإ 
زاعا  اإدارية جميعيىا  إف أن مجمىس العاص  وافصل أن ىذه القاعد  لشمل عمن الج

الدولىىة الفرنسىىر اسىىللنن مىىن ذلىىو جىىزاع اسىىقاط افللىىزام تيىىق جعىىل لوقيعىىو يىىلم مىىن قبىىل 
 .  1قالقضاع

  النص عميها في العقدإلى  الجزاءات اإلدارية تفرض دون الحاجة: الفرع الثاني

قىانون  إذا ما كان من اللاب  بى ن النصىوص العقديىة يجىا ةىر ا صىل أن لكىون 
ىدم مبدأ اسىلمرار سىير المرةىق العىام إلن  الملعاقدين  أف أن اتلراميا يجا أن ف يندي

طىىراد. ولىىذا ف يجىىوز لىىإ أن لقىىا مكلوةىىة ا يىىدي عىىن مواجيىىة عطىىر نىىالج  دار بانلظىىام وا 
 دار عىىىن عىىىدم اللنفيىىىذ الصىىىتيع مىىىن جانىىىا الملعاقىىىد لملعيىىىدا  اللىىىر أللىىىزم بيىىىا لجىىىاه اإ

 .  2قبرم بينيمابموجا العقد الم

أن الجىزاعا  المنصىوص عمييىا ةىر العقىد ف لعىالج إف التىاف  افعلياديىة اللىىر  
يكون ةييا العط  متدودار وليس  لو سوا نلائج قانونية. ةالل عير أو اإىمال ةر اللنفيذ 
قد يكون عمن درجىة مىن الجسىامة بتيىق أن الغرامىة الملفىق عمييىا ةىر العقىد غيىر كاةيىة 

التىىىىق ةىىىر أن لفىىىىرض عمىىىىن  دار ىىىىىذه المعالفىىىىة ومىىىا يلرلىىىىا عمييىىىىا  لىىىذلو ةمىىىىإلمعالجىىىة 
 . 3قالملعاقد جزاع عمن وةق القواعد العامة من دون أن لكون مقيد  ليذا الجزاع العقدي

وقىىىد كىىىان المبىىىدأ السىىىائد ةىىىر الفقىىىو والقضىىىاع الفرنسىىىيين أن الجىىىزاعا  اللىىىر يجىىىوز  
ييا العقد  وةر تالىة عمىوه مىن الىنص عمىن لوقيعيا عمن الملعاقد ىر لمو اللر ينص عم

سىىمطة لوقيىى  الجىىزاع والقضىىاع ةىىر الوقىى  إلىىن  ف لسىىلطي  أن لمجىى  دار أي جىىزاع ةىى ن اإ
                                                           

 ٠ٕظشفٟ رٌه (1)

، 1822، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج،2د. ع١ٍّاْ ِذّذ اٌطّاٚٞ، األعظ اٌؼاِح ٌٍؼمٛد اإلداس٠ح،غ  

 .213ص

- Andre de laubadere , Traite-theoriqueet-partiqua des contrats 

administrative,1956.tome11,p.316 

، داس اٌفىش اٌؼشتٟ اٌما٘شج، ٠1ٕظش د. ػثذ اٌّج١ذ ف١اض، ٔظش٠ح اٌجضاءاخ فٟ اٌؼمذ اإلداسٞ، غ (0)

 .82 – 28ص 1841

، 1822ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، اٌى٠ٛد، ٠ٕظش د. اتشا١ُ٘ غٗ اٌف١اض، اٌمأْٛ اإلداسٞ، ِىرثح اٌفال (3)

 .281ص
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  ولىىذا ف يكىىون أماميىىا إف دار نفسىىو ف يجىىوز لىىو أن يفلىىرض وجىىود لمىىو السىىمطة بيىىد اإ
تاف  نادر  لما لذلو من إف ةر  دار طريقار واتدار وىو الغاع العقد  الذي ف لمج  إليو اإ

ذلىىو السىىبيل  إلىىن  كليىىرار  دار لبعىىا  عطيىىر  عمىىن عمميىىة اللعاقىىد برمليىىا  ولىىذا ف لمجىى  اإ
 تيق لتاول والتالة ىذه أن لغض النظر عن المعالفىا  غيىر الجسىيمة كىر ف لضىطر

و إلغاع العقد. وف شو أن ةر ذلو إعالل بالمصمتة العامة  وأزاع ذلو ةقد عدل الفقىإلن 
أن نصوص العقد لتدد إللزاما  كل من الطرةين  إلن  والقضاع عن ىذا اإلجاه وانلين

ن اإعالل بيذه افللزاما  يجىا أن يلرلىا عميىو لوقيى  جىزاع تلىن لىو لىم يىنص عميىو  وا 
 . 1قةر العقد

 تعدد الجزاءات اإلدارية التي تفرض عمى المتعاقد  :الفرع الثالث

ا  ملعدد  عمن الملعاقد معيا وىذا التىق مقىرر ليىا التق ةر لوقي  جزاع دار لإ 
طالما وجد  ا سباا اللر لسلوجا ذلو وبتسا ما لراه مناسبار وصالتار لضىمان سىير 

 المراةق العامة. 

ويعىىىىد نظىىىىام الجىىىىزاعا  اإداريىىىىة نظىىىىام أساسىىىىر وأصىىىىيل ولعىىىىل السىىىىبا ةىىىىر ىىىىىذه  
موجىىود  ةىىر نطىىاق العقىىود عىىد  أسىىباا منيىىا عىىدم كفايىىة الجىىزاعا  الإلىىن  ا صىىالة يرجىى 

ا ضىىرار بالمصىىمتة العامىىة إلىىن  القاضىىر يىىنديإلىىن  دار المدنيىىة أوفر  كمىىا أن لجىىوع اإ
ويعطل سير المرةق العام لبطع اإجراعا   وىر بيىذه الملابىة لعىد سىالتار ووسىيمة ةعالىة 

عمىىن مىىن أجىىل ضىىمان عىىدم إعىىالل الملعاقىىد باللزامالىىو  والنليجىىة الملرلبىىة  دار ةىىر يىىد اإ
ذلىىو ىىىو لعىىدد ولنىىوع الجىىزاعا  بىىين جىىزاعا  ماليىىة واللىىر للملىىل ةىىر الغرامىىا  الل عيريىىة 

 دار واللعويض ومصادر  الل مين. كما لوجد جزاعا  ضاغطة وىر اللر لسىلطي  بيىا اإ
إرغىىام الملعاقىىد عمىىن لنفيىىذ مىىا أللىىزم بىىو ةىىر العقىىد وذلىىو بىى ن لتىىل نفسىىيا متمىىو ةىىر ىىىذا 

غيىىره ليلىىولن لنفيىىذه عمىىن مسىىنوليلو. وىنىىاو جىىزاعا  منييىىة إلىىن  اللنفيىىذ أو أن لعيىىد بىىو
 لمعقد كالفسأ واإسقاط. 

                                                           

د. ِذّٛد خٍف اٌجثٛسٞ، اٌؼمٛد اإلداس٠ح، داس اٌصمافح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ،  -٠ٕظشفٟ رٌه(1)

 . ٚأ٠عا112-113،ص 1884األسدْ، 

George vedel, Droit administrative , Paris,1973, P.43  
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لوقي  الجىزاعا  الجنائيىة بوصىفيا سىمطة عامىة  دار ذلو ة نو يجوز لإإلن  إضاةة
وليس بوصفيا طرةىار ةىر العقىد  وذلىو إذا مىا عىالا الملعاقىد مىا نىص عميىو ةىر العقىد أو 

 .  1ق نظمة الملعمقة بذلوما نص عميو ةر القوانين وا
 في توقيع الجزاءات دارةالقيود التي ترد عمى سمطة اإل: الفرع الرابع

يلتدد مبدأ الشرعية ةىر تكمىو لمجىزاع اإداري بعنصىرين  أتىدىما قاعىد  عاصىة  
للعمىق بمتمىو  تيىىق ف يمكىن وةقىىار لىذلو أن يلقىىرر الجىزاع إف بنىىاعار عمىن نىىص  وىىذا مىىا 

و مبىدأ شىرعية الجىزاع اإداري. أمىا اآلعىر ة نىو يتكىم شىرعية السىبا يمكن أن نطمىق عميى
 المبرر إلعاذ الجزاع أي المعالفة القانونية.

 ا عذار بالجزاع: -أوفر 

ا عىىىذار بىىىالجزاع ىىىىو مىىىن ضىىىمانا  الملعاقىىىد ةىىىر العقىىىود المدنيىىىة واإداريىىىة  وقىىىد  
لعاقىد قبىل لوقيى  الجىزاع اشلرط مجمس الدولة الفرنسر مىن تيىق المبىدأ وجىوا أعىذار الم

عميو  وقد أعىذ القضىائين المصىري والعراقىر بىذلو  إف أن قاعىد  وجىوا أعىذار الملعاقىد 
ةر العقود اإدارية لرد عمييىا بعىض افسىللناعا   ومنيىا إذا لضىمن العقىد نصىار صىريتار 

 .  2قمن ا عذار  كما أن ا عذار يسقط ةر بعض ا تيان دار ب عفاع اإ

 رقابة القضائية عمن لوقي  الجزاع:لانيار ال

إف أنىو  أزاعالملعاقد معيىا  دار ةر مقابل السمطا  وافمليازا  اللر للمل  بيا اإ 
ةمىن تىق  ومعالفليا لمقانون  دار يجا أن يكون لمملعاقد ضمانا  لتميو من لعسا اإ

 ن ذلىو مىن   دار الصىادر ضىده مىن اإ القضىاع لمطعىن بقرارالجىزاعإلىن  الملعاقد المجىوع
 .  3قافنلقاص من ىذا التقإلن  النظام العام الذي يبطل كل الفاق يندي

                                                           

 ٠ٕظش فٟ رٌه: (1)

، داس ا١ٌّغشج ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ، 1ْ اإلداسٞ، اٌىراب اٌصأٟ، غد. خاٌذ خ١ًٍ اٌظا٘ش، اٌمأٛ

 .024، ص1884

- Jean Rivere,Droit administrative,6 edition,1973,p.101  

 .٠142ٕظش د. ػثذ اٌّج١ذ ف١اض، ِصذس عاتك، ص (0)

 .21- 2، ص1844داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج،  ٠0ٕظش د. ِذّٛد دٍّٟ، اٌؼمذ اإلداسٞ، غ (3)
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ةىىر ىىىذه التالىىة رقابىىة المشىىروعية  دار وللنىىاول رقابىىة القضىىاع اإداري  عمىىال اإ 
والمالئمة ةر قرار الجزاع  تيق للناول رقابة المشروعية مدا مشروعية قرار الجزاع من 

لقواعىىد افعلصىىاص  أو مىىن تيىىق مالئملىىو لقواعىىد الشىىكل تيىىق كونىىو قىىد صىىدر طبقىىار 
وا جىىراع  أو كىىان متمىىو مشىىروعار غيىىر معىىالا لمنظىىام العىىام واآلداا العامىىة  وأن لكىىون 

سىىبا وأن يكىىون السىىبا مشىىروع. أمىىا إلىىن  غايلىىو مشىىروعة  وأن يكىىون القىىرار قىىد اسىىلند
مىى   دار أصىدرلو اإ رقابىة المالئمىة ةلنصىىا عمىن اللتقىىق مىن مىدا مالئمىىة الجىزاع الىىذي

  . 1قالعط  المنسوا لمملعاقد

 لوقي  الجزاعا  الجنائية بنفسيا: دار ف يجوز لإ –لاللار 

 دار مىىن المسىىمم بىىو أن المبىىدأ العىىام يقىىرر أنىىو ف جريمىىة وف عقوبىىة إف بىىنص. ةىىاإ 
وجىار كقاعد  عامة ف لسلطي  أن لوق  عمن الملعاقد معيا جزاع جنائيار  واف عىد ذلىو عر 

عمن افعلصاص   ن لوقي  ىذه الجزاعا  ليسى  لمعالفىة الملعاقىد شىروط العقىد ولكىن 
لمعالفلىىو أتكىىام القىىوانين أو ا نظمىىة اللىىر لجىىرم بعىىض ا ةعىىال ةىىر غيىىر نطىىاق العقىىد  

بلوقيعيىىا بوصىىفيا سىىمطة عامىىة ولىىيس بوصىىفيا طرةىىار ةىىر العقىىد  ذلىىو  دار تيىىق لقىىوم اإ
نمىا يعضى  لمقواعىد العامىة ةىر نطىاق اللجىريم  ن ةرض الجزاعا  ف يعض   لسمطليا وا 

 .  2قوالعقاا  كما أن لتريو الدعوا الجزائية يلم أسلنادار لقانون اإجراعا  الجنائية

 املطهب انثانث
 انتكييف انقانىني نهجزاءات اإلدارية

 يقصد باللكييا القانونر لمجزاعا  اإدارية  لتديد الصفة اللر للعذىا الجزاعا  
اإدارية أو الوصا الذي لنطب  ةيو تين لفرض عمن الملعاقد معيا تالة إعاللو بلنفيىذ 
اللزامالىىىو اللعاقديىىىة. ةقىىىىد يىىى لر الجىىىىزاع ةىىىر صىىىور  عقوبىىىىة لفىىىرض عمىىىىن الملعاقىىىد نليجىىىىة 
إعاللو ب للزامالو اللعاقدية أو معالفلىو القىوانين وا نظمىة اللىر لعىالج ىىذا الموضىوع  أو 

                                                           

 .٠120ٕظش د. ػثذ اٌّج١ذ ف١اض، ِصذس ٔفغٗ، ص (1)

٠ٕظش د. دغاْ ػثذ اٌغ١ّغ ٘اشُ، اٌجضاءاخ اٌّا١ٌح فٟ اٌؼمٛد اإلداس٠ح، داس إٌٙعح اٌؼشت١ح،  (0)

 .32، ص0220اٌما٘شج، 
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  أو قىد لى لر دار صور  لعويض لجبر الضرر الذي سببو الملعاقد لإ ل لر الجزاعا  ةر
ةر صور  أجراع يقصد منو تمل الملعاقد عمن لنفيذ اللزامالو اللعاقدية  وىذا ما سنسىمط 

 عميو الضوع ةر الفروع اللاللة اآللية:
 الجزاءات اإلدارية عقوبة لممتعاقد: الفرع األول

لزامالىو اللعاقديىة يقلضىر لوقيى  جىزاعا  عميىو مىن ن اعالل الملعاقد ةر لنفيىذ الإ 
أجىىىل ردع الملعاقىىىد وتممىىىو عمىىىن لنفيىىىذ اللزامالىىىو اللعاقديىىىة. ويلمالىىىل الجىىىزاع اإداري مىىى  
الجزاع الجنائر ةر أن كمييما لىو عاصىية ردع يقى  عىن سىموو  لىم يسىلوي أن يلملىل ةىر 

ن القيىام بىو  غايىة ا مىر القيىام بفعىل معىالا لمقىانون أو افملنىاع عىن ةعىل أوجىا القىانو 
أن ةعل الملعاقىد يملىل عرقىار لىنص قىانونر أو معالفىة  مىر إداري. ويلجمىن اللمالىل ةييىا 
لار  أعرا ةر أن السموو الموجا لكل منيما ينطوي عمن اعلداع عمن مصمتة يتمييىا 

 .  1قالقانون بغض النظر عن طبيعة لمو المصمتة

 دارةويض لإلالجزاءات اإلدارية تع: الفرع الثاني

يىىىرا جانىىىا مىىىن الفقيىىىاع أن الجىىىزاعا  اإداريىىىة ىىىىر عبىىىار  عىىىن لعىىىويض جزاةىىىر 
نليجىىىىة لمضىىىىرار اللىىىىر للتمميىىىىا مىىىىن جىىىىراع اعىىىىالل الملعاقىىىىد ةىىىىر لنفيىىىىذ اللزامالىىىىو  دار لىىىىإ

ذا كانىىىى  القاعىىىىد  العامىىىىة ىىىىىر وجىىىىوا إلبىىىىا  الضىىىىرر ةىىىىر سىىىىبيل اقلضىىىىاع  اللعاقديىىىىة  وا 
ر العقىىود اإداريىىة يكىىون الضىىرر مفلرضىىار إلصىىاليا اللعويضىىا  ةىىر مقابميىىا  إف أنىىو ةىى

بىىالمرةق العىىام  وىىىذا مىىا قررلىىو الفلىىوا اللىىر أبىىداىا قسىىم الىىرأي بمجمىىس الدولىىة المصىىري 
واللىىىر جىىىاع ةييىىىاقق...... أن غرامىىىة اللىىى عير اللىىىر للضىىىمنيا العقىىىود اإداريىىىة ىىىىر وةقىىىار 

ر مجىىاف  القىىانون لملكييىىا القىىانونر الصىىتيع صىىور  مىىن صىىور اللعىىويض افلفىىاقر ةىى
العاص ب تكام عاصة  أىميا أن أتد أركانو وىو الضرر يفلرض وقوعو بمجرد إعىالل 

                                                           

، د. أ١ِٓ ِصطفٝ، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌمأْٛ اٌؼمٛتاخ اإلداسٞ، داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ (1)

 .008، ص1883االعىٕذس٠ح، 
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. كمىا أكىد  ذلىو متكمىة اللمييىز ةىر  1ق  دار الملعاقد بالنظم واللرليبا  اللر لضعيا اإ
العراق ةر تكم ليا جاع ةيوقق أن كل مشروع عام إذا لم ينجز عالل المد  الملفق عمييا 

العزينىىىىىة يمتقيىىىىا ضىىىىىرر وىىىىىو ترمىىىىىان المىىىىواطنين مىىىىىن الفوائىىىىد الملوعىىىىىا  مىىىىن ىىىىىىذا ةىىىى ن 
 .  2قالمشروع  

 الجزاءات اإلدارية إجراء يقصد منه حمل المتعاقد عمى تنفيذ التزاماته: الفرع الثالث

 دار يرا البعض اآلعر من الفقياع بى ن الجىزاعا  اإداريىة المفروضىة مىن قبىل اإ
لنفيىىذ اللزامالىىو  وأسىىاس ىىىذا افعلصىىىاص إلىىن  لعاقىىد ودةعىىىوإجىىراع يقصىىد منىىو تمىىل الم

ضىرورا  ضىمان سىير المرةىق العىام بانلظىام واطىراد. ومىن ىىذا المنطمىق يىرا إلىن  يرج 
للملىى  بالصىىالتية ةىىر ةىىرض الجىىزاعا  عمىىن الملعاقىىد   دار أصىىتاا ىىىذا الىىرأي  بىى ن اإ

اإداريىىة بىىالمراةق العامىىة  العالقىىة الوليقىىة اللىىر لىىربط العقىىود إلىىن  وأسىىاس سىىمطليا يرجىى 
المراةىىىق العامىىىة ةمىىىن تقيىىىا أن للملىىى  بسىىىمطة  إدار ىىىىر المسىىىنولة عىىىن  دار تيىىىق أن اإ

 .  3قإيقاع الجزاعا  اإدارية إجبار الملعاقد وتممو عمن لنفيذ اللزامالو عمن أةضل وجو

معل ول سيسار عمن ما لقدم نرا أن الجزاعا  اإدارية المفروضة عمن الملعاقد ال 
بلنفيىىذ اللزامالىىو  للعىىذ الصىىور اللىىر سىىبق  اإشىىار  إلييىىا  أي باعلبارىىىا عقوبىىة ولعويضىىار 

عما أصابيا من ضرر جراع اعىالل الملعاقىد باللزامالىو  وكىذلو تممىو عمىن لنفيىذ  دار لإ
اللزامالىو وذلىىو مىىن عىىالل تلىىو عمىىن لنفيىىذ مىا ىىىو موكىىول إليىىو.  ن نظىىام الجىىزاعا  ةىىر 

ف يسليدا ةقط إعىاد  اللىوازن بىين اللزامىا  الطىرةين ةقىط  كمىا ف يلسىم  العقود اإدارية
نمىا اليىدا ا ساسىر منىو ىىو الوصىول لنفيىذ افللىزام إلىن  بطاب  العقوبا  كجىزاع رادع وا 

الضىروري لسىىير المرةىىق العىىام مىىن عىىالل لنفيىىذ العقىىود اإداريىىة الملصىىمة بىىالمراةق العامىىة 
 بدقة.

                                                           

 303سلُ اٌفرٜٛ  1832 – ٠1842ٕظش ِجّٛػح اٌفراٜٚ اٌرٟ أصذس٘ا ِجٍظ اٌذٌٚح اٌّصشٞ  (1)

  .812، ص12/1/1818فٟ 

، داس اٌرعآِ ٠0ٕظش ػثذ اٌؼض٠ض اٌغ١ًٙ، أدىاَ اٌمعاء اٌؼشالٟ ػٍٝ ِٛاد اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ض (0)

 ؼذ٘ا. ِٚا ت 13، ص1833ٌٍطثاػح ٚإٌشش، تغذاد، 

 .٠113ٕظش د. ِذّٛد خٍف اٌجثٛسٞ، ِصذس عاتك، ص (3)
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 املبحث انثانث
 اءات اإلداريةنىاع اجلزأ

أن لقىاعس الموظىا عىن لنفيىذ اللزامالىو  أو عىدم لنفيىذىا عمىن الوجىو الصىىتيع   
لتريىىو إلىىن    ةىى ن كىىل ذلىىو يىىنديدار أو إذا أتىىل غيىىره متمىىو ةىىر لنفيىىذ دون مواةقىىة اإ

 القضاع.إلن  ةر لوقي  الجزاعا  ب رادليا المنفرد  دون تاجة لمجوع دار سمطة اإ

امليىىازا  إلىىن  نصىىوص العقىىد بىىلإلىىن  ةىىر مباشىىر  ىىىذه السىىمطة  دار وف لسىىلند اإ 
السمطة العامىة اللىر لممكيىا  وعمىن ا عىص سىمطليا ةىر لنظىيم سىير المراةىق العامىة  إذ 
ان ضرور  الترص عمن سىير المراةىق العامىة بانلظىام واطىراد لسىلمزم وجىوا اللشىدد ةىر 

ذلو سىمطليا ةىر اللنفيىذ المباشىر اللعامل مى  الملعاقىد إجبىاره عمىن لنفيىذ العقىد بدقىة  وكى
 .  1قلمعقد اإداري

لوقيعيىىا عمىىن الملعاقىىد المعىىل ليىىا أنىىواع ملعىىدد  ..  دار والجىىزاعا  اللىىر لممىىو اإ
ةمنيا جىزاعا  ذا  طبيعىة ماليىة  ومنيىا الجىزاعا  الضىاغطة أو الرادعىو اللىر لسىليدا 

لعقىىىىد أي ب نيىىىىاع الرابطىىىىة اجبىىىىار الملعاقىىىىد عمىىىىن الوةىىىىاع باللزامالىىىىو  او قىىىىد للملىىىىل بفسىىىىأ ا
 اللعاقدية.

 املطهب االول
 املانيةاجلزاءات 

للعىىذ الجىىىزاعا  الماليىىىة لىىىالق صىىىور ىىىىر : الغرامىىىا   واللعويضىىىا   ومصىىىادر   
 الل مين.

 الغراما  الل عيرية : .أ 

 دار وىىىىر مبمىىىل مىىىن المىىىال متىىىدد  سىىىمفار يىىىذكر مقىىىدارىا ةىىىر العقىىىد المبىىىرم بىىىين اإ
عمىىن الطىىرا اآلعىىر إذا لراعىىن أو لىى عر ةىىر اللنفيىىذ دون  دار والملعاقىىد معيىىا  لوقعىىو اإ

                                                           

 .101د. ٔصشٞ ِٕصٛس ٔاتٍغٟ، اٌؼمٛد االداس٠ح، ِٕشٛساخ ص٠ٓ اٌذمٛل١ح، تذْٚ عٕح غثغ، ص (1)
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تىىق  دار لنبيىىو أو انىىذار او صىىدور تكىىم مىىن القضىىاع للطبيقيىىا  كمىىا ان لىىإإلىىن  التاجىىة
البىىىا  وقىىىوع الضىىىرر   ن الضىىىرر يكىىىون إلىىىن  اسىىىليفاع الغرامىىىا  الل عيريىىىة دون تاجىىىة

 . 1قمفلرضار للعمقو بلسيير مرةق عام

الل عيريىىة ةىىر العقىىود اإداريىىة ف يشىىلرط فسىىلتقاقيا تصىىول  ن الغرامىىةوعميىىو ةىى 
   ن مناط اسلتقاقيا ىو تصول واقعة اللى عير عىن اللنفيىذ ةىر تىد دار ضرر لجية اإ

  نليجىىة الل عيرالتاصىىل  وان تىىدق ووقىى  دار ذاليىىا تلىىن لىىو لىىم يمتىىق ضىىرر بجيىىة اإ
ديىة ولىيس عمىن أسىاس ةكىر  ضرر ةالملعاقد يملزم باللعويض عمن أسىاس المسىنولية العق

 .  2قالغرامة الل عيرية

بسمطة لقديريىة واسىعة ةىر ةىرض الغرامىة عمىن الملعاقىد معيىا عنىد  دار وللمل  اإ 
 أعاللو او لقصيره ةر لنفيذ افللزاما  الملرلبة عميىو بقىرار ةىردي دون تاجىة ةىر المجىوع

ذا كىان سىبا اللى عير ةىر القضاع  اف انو ف يجوز ةرض ىذه الغرامة ةر تالة مىا إإلن 
  أو بسىىبا قىىو  قىىاىر  أو ظىىروا طارئىىة  كمىىا يعفىىن الملعاقىىد دار انجىىاز العمىىل عائىىدار لىىإ

 دار من غرامة الل عير إذا كان قد تصىل بفعىل  بنىاع عمىن طمبىو ميمىة وواةقى  عمييىا اإ
 . 3قأو إذا كان الل عير قد تصل بفعل الغير

مة ل عيرية عند عدم النص عمييا ف ةر واللسانل ىنا يلورتول إمكانية ةرض غرا
ةىىىرض الغرامىىىة  دار أنىىىو يتىىىق لىىىإإلىىىن  العقىىىد وف ةىىىر الشىىىروط الممتقىىىة بىىىو. ةيىىىذىا رأي

ن لىىىم يىىىنص عمييىىىا ةىىىر العقىىىد. لكىىىن الىىىراي ا رجىىىع الىىىذي ننيىىىده أيضىىىا  الل عيريىىىة تلىىىن وا 
يتيىىل يسىىلمزم الىىنص عمىىن الغرامىىة الل عيريىىة ةىىر العقىىد أو ةىىر الشىىروط الممتقىىة بىىو اللىىر 

  4قالعقد عمييا.

                                                           

 .218د. ع١ٍّاْ ِذّذ اٌطّاٚٞ، ِصذس عاتك، ص (1)

اٌصأٟ، ِىرثح االٔجٍٛ ٠ٕظش د.دغ١ٓ دس٠ٚش ػثذ اٌؼاي، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍؼمٛد اإلداس٠ح، اٌجضء  (0)

 .32، ص1812اٌّصش٠ح، 

اٌمأْٛ اإلداسٞ االسدٟٔ، اٌطثؼح االٌٚٝ، ِطاتغ اٌذعرٛس اٌرجاس٠ح،  –٠ٕظش د. ٔٛاف وٕؼاْ  (3)

 .332، ص1883ػّاْ، 

، 0212ٌألعرضادج ساجغ أعرارٔا اٌذورٛس ػثذاٌشدّاْ سد١ُ ػثذهللا، دساعاخ لا١ٔٛٔح، أست١ً، (2)

 .41-42ص
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 اللعويضا :  .ا 

من المسلقر ان كل اعالل ب للزام عقدي أو ب للزام يفرضو القانون ويسبا ضررار  
 لمغير يمزم من ارلكبو باللعويض.

ةىىىر لقىىىدير اللعىىىويض  تسىىىبما لىىىراه مناسىىىبار لجبىىىر الضىىىرر الىىىذي  دار ولسىىىلقل اإ 
معيىا أو عىدم لنفيىذه أو لراعيىو ةىر أصاا الجية اإدارية الملعاقد  نليجىة عطى  الملعاقىد 
 .دار لنفيذ ما أللزم بو بموجا العقد المبرم بينو وبين اإ

وقىىىىىد اعلمفىىىىى  اآلراع ةيمىىىىىا يلعمىىىىىق بطبيعىىىىىة اللعىىىىىويض ةمىىىىىنيم مىىىىىن قىىىىىال ان ةكىىىىىر   
اللعىىويض ةىىر العقىىود اإداريىىة لقلىىرا مىىن ةكىىر  اللعىىويض ةىىر العقىىود المدنيىىة ةيمىىا يلعمىىق 

رر رغىىىىم ان النظىىىىامين يعلمفىىىىان مىىىىن تيىىىىق طريقىىىىة لتديىىىىد باللقىىىىدير واشىىىىلراط ركىىىىن الضىىىى
 اللعويض ولتصيمو.

ان اللعىىويض لىىيس مىىن إلىىن  ذىىىا الىىبعض مىىن الفقيىىاعنفسىىو افلجىىاه السىىابق وةىىر 
  . 1قالجزاعا  اإدارية  نو لطبيق لمقواعد العامة ةر القانون العاص

 دار مىىا ان اإاف ان الىىرأي الىىراجع ىىىو ان اللعىىويض مىىن الجىىزاعا  اإداريىىة  طال 
واضتة ةر ىىذا  دار ليا القدر  عمن لوقيعو بما ليا من سمطة اللنفيذ المباشر  ةسمطة اإ

المجىىىىال وف موجىىىىا إسىىىىللنائو مىىىىن الجىىىىزاعا  اإداريىىىىة بعىىىىد ان أصىىىىبت  سىىىىمطة لوقيىىىى  
 .  2قالجزاعا  مبدأ مسلقر عميو ةر الفقو والقضاع

 مصادر  الل مينا :  .ج 

يىىة يودعيىىا الملعاقىىد لىىدا الجيىىة اإداريىىة  الغىىرض منىىو الل مينىىا  ىىىر مبىىالل مال 
لىىوقر  لىىار ا عطىىاع اللىىر يرلكبيىىا الملعاقىىد عنىىد لنفيىىذ العقىىد اإداري  ويضىىمن ليىىا القىىدر  

                                                           

ٌٍطثاػح ٚإٌشش، أست١ً،  O.P.L.Cِاصْ ١ٌٍٛ ساظٟ، اٌمأْٛ االداسٞ، ِؤعغح  ٠ٕظش د. (1)

 .323،ص0228

. ٚوزٌه ٠ٕظش د. ِذّٛد خٍف ٠303ٕظش د. ٔج١ة خٍف أدّذ اٌجثٛسٞ، ِصذس عاتك، ص (0)

 .114اٌجثٛسٞ، ِصذسعاتك ، ص
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لسىىلطي  ان لسىىلوةر مىىا  دار عمىىن مواجيىىة المسىىنوليا  النالجىىة عىىن لقصىىيره  أي ان اإ
 .  1قلر يرلكبيا الناع لنفيذ العقديلرلا عمن الملعاقد من مبالل مالية نليجة افعطاع ال

  مىىىىن الشىىىىروط العامىىىىة لمقىىىىاوف  اعمىىىىال اليندسىىىىة 11وةىىىىر ذلىىىىو لىىىىنص المىىىىاد  ق 
عمىن ان يملىزم المقىاول بلقىديم كفالىة مصىرةية لضىمان لنفيىذ  1988المدنية العراقية لعىام 

المقاولىة بصىور  مرضىية  عمىن شىكل عطىىاا ضىمان غيىر مشىروط صىادر عىن مصىىرا 
قن عطاا الضمان ناةذار وف يطمق اف بعد اصدار شىياد  القبىول النيىائر ةر العراق  ويب

 وايفاع المقاول بجمي  اللزامالو. 

وةىىر ا قمىىيم يشىىلرط صىىدور عطىىاا ضىىمان عىىن مصىىرا ةىىر كوردسىىلان العىىراق 
بالمقىىدار المبىىين ةىىر القسىىم اللىىانر مىىن شىىروط المقاولىىة وبىىنفس عممىىة الىىدة  المتىىدد  ةىىر 

 المقاولة.

عمىىن نىىوعين  افول لىى مين ابلىىدائر الغىىرض منىىو ضىىمان جديىىة الملقىىدم واللىى مين  
لملعاقد  واللانر ل مين نيائر يدة  بعد قبول العطاع لضمان قيام الملعاقد بلنفيذ اللزامالىو 

. ومصىادر  اللى مين عبىار  عىىن شىرط جزائىر ملفىق عميىىو  2قطبقىار لمىا الفىق عميىو ةىىر العقىد
ان  دار للزامالىىىو اللعاقديىىىة  وىىىىذا الجىىىزاع لسىىىلطي  اإةىىىر العقىىىد مقابىىىل اعىىىالل الملعاقىىىد با

القضىىاع  ودون ان للبىى  ان ضىىررار مىىا قىىد لتقيىىا نليجىىة اعىىالل إلىىن  لوقعىىو دون المجىىوع
ما الملعاقد بشرط العقد  وبيذا للشابو مصادر  الل مين م  الغرامة الل عيرية  ولكنيا لعل

عىىن اللعىىويض  ولىىذلو اجىىاز القضىىاع الجمىى  بينيمىىا  شىىريطة ان ف يىىنص عمىىن عىىالا 
 دار ذلو ةر العقد. وبمىا ان اللى مين النيىائر يملىل التىد ا دنىن لملعىويض الىذي يتىق لىإ

ان لوقعو عمن الملعاقد  ة ن ليا المطالبىة بىاللعويض عىن افضىرار ا عىرا اللىر لتقى  
  . 3قينبيا واللر لجاوز مقدار الل م

 
                                                           

 .112أٔظش د. ِذّٛد خٍف اٌجثٛسٞ، ِصذس عاتك، ص  (1)

 .121ٔاتٍغٟ، ِصذس عاتك، ص٠ٕظش د. ٔصشٞ ِٕصٛس  (0)

، ِجّٛػح ادىاِٙا فٟ 2/11/1834( فٟ ٠122ٕظش دىُ اٌّذىّح اإلداس٠ح اٌؼ١ٍا اٌّصش٠ح سلُ ) (3)

 .183ػشش عٕٛاخ، ص
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 املطهب انثاني
 اجلزاءات غري املانية او انضاغطة

لتميىىل الملعاقىىد اعبىىاع ماليىىة نليجىىة اعاللىىو إلىىن  ىىىذا النىىوع مىىن الجىىزاع ف ييىىدا 
الضىغط عمىن الملعاقىد  جبىاره عمىن لنفيىذ اللزامالىو إلىن  باللزامالو اللعاقدية  وانما ليىدا

 :  1قوسائل الضغط لالق صور عمن الوجو السميم وةر المواعيد المتدد   وللعذ

 وض  المرةق لت  التراسة:  .أ 

 إدار قىىد ي عىىذ شىىىكل الجىىزاع ةىىر عقىىىد اللىىزام المراةىىىق العامىىة رةىى  يىىىد الملعاقىىد عىىىن 
المرةىىق متىىل عقىىد افللىىزام   دار المرةىىق بصىىور  منقلىىة  وقيىىام الجيىىة اإداريىىة المعلصىىة بىى

 بنفسيا  أو بمن لعينو ليذه الميمة.

رةىىىق لتىىى  التراسىىىة ةىىىر تالىىىة صىىىدور عطىىى  مىىىن الملعاقىىىد مىىى  الم دار ولضىىى  اإ 
  أوبىىدون لقصىىير او اعىىالل مىىن جانىىا الملعاقىىد كمىىا ىىىو التىىال ةىىر القىىو  القىىاىر   دار اإ

 المرةق. إدار وةر ىذه التالة ف يلتمل المملزم المعاطر المالية اللر للرلا عمن 

ة لسىىىىىلطي  ةىىىىىر وضىىىىى  المرةىىىىىق لتىىىىى  التراسىىىىى دار ومىىىىىن المعىىىىىروا ان سىىىىىمطة اإ
القضىاع بشىرط انىذار إلن  ممارسليا تلن لو لم ينص عمييا ةر العقد ودون تاجة لمجوع
طالبىىار اللتقىىق مىىن ان  دار الملعاقىىد قبىىل لوقيىى  ىىىذا الجىىزاع  ولمملعاقىىد ان يطعىىن بقىىرار اإ

 وض  المرةق لت  التراسة لدواعر المصمتة العامة ام لدواعر أعرا.

 عقود اللوريد: الشراع عمن تساا الملعاقد ةر .ا 

ةىىر تالىىة لعمىىا الملعاقىىد عىىن لنفيىىذ اللزامىىو ةىىر عقىىد اللوريىىد او  دار لسىىلطي  اإ 
ل عره عن اللوريد ةر المىد  المتىدد  ةىر العقىد ان لقىوم باللنفيىذ عمىن تسىابو ومسىنوليلو  

                                                           

 ٠ٕظش فٟ رٌه : (1)

 ِٚا تؼذ٘ا. 104د. ِذّٛد خٍف اٌجثٛسٞ، ِصذس عاتك، ص

اٌجضء اٌصأٟ، ِىرثح االٔجٍٛ  د. دغٓ دغ١ٓ دس٠ٚش ػثذ اٌؼاي، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍؼمٛد االداس٠ح،

 ِٚاتؼذ٘ا. 11،ص1812اٌّصش٠ح،

 ِٚا تؼذ٘ا. 302د. ٔج١ة خٍف أدّذ اٌجثٛسٞ، ِصذس عاتك، ص 
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بعد اعطاره بوجوا لنفيذ اللزامالىو مى  لوقيى  غرامىة إذا اقلضىر افمىر. اف إذا نىص ةىر 
 من لوجيو افنذار. دار ن اعفاع اإالعقد عم

ليىىىذا الجىىزاع ان يكىىىون الملعاقىىد قىىىد اعىىىل  دار ويشىىلرط القضىىىاع اإداري للوقيىى  اإ 
اسىلعدام ىىىذا الجىزاع  ويلملىى   دار اعىالف جسىيمار ةىىر لنفيىذ اللزامالىو بتيىىق يبىرر ذلىىو لىإ

 دار ر اإالقضىىاع بسىىمطة لقديريىىة واسىىعة بيىىذا الشىى ن عنىىد الطعىىن ةىىر مىىدا مشىىروعية قىىرا
 بالشراع عمن تساا الملعاقد.

 ستا العمل من الملعاقد: .ج 

متىىل الملعاقىىد المقصىىر ةىىر لنفيىىذ اللزامالىىو  دار يقصىىد بسىىتا العمىىل ان لتىىل اإ 
ملعاقىد  عىر  عمىن إلىن  اللعاقدية وقياميا بلنفيذ العمىل بنفسىيا عمىن تسىابو  او لعيىد بىو

القضاع اإداري عمن وجوا اعذار  تساا الملعاقد المقصر ومسنوليلو. ىذا وقد اسلقر
الملعاقد المقصر ةر لنفيذ اللزامالو  ما لم ينص العقد عمن اعفاعه من لوجيو افنذار او 

 ةر تالة الضرور  وافسلعجال.

  مىىىىن الشىىىىروط العامىىىىة لمقىىىىاوف  اعمىىىىال اليندسىىىىة 65وةىىىىر ذلىىىىو نصىىىى  المىىىىاد  ق
المقىىاول ةىىر تىىال إلىىن  لتريريىىار  عمىىن ضىىرور  لوجيىىو انىىذارار  1988المدنيىىة العراقيىىة لعىىام 

 ستا العمل قبل أربعة عشر يومار من ستا العمل منو او وض  اليد عمن الموق .

عند ستا العمل اتلجاز ما يوجد داعىل الموقى  مىن منشىق  وقليىة  دار ولممو اإ
ومبان واآلف  وأدوا   سلغالليا ةر انجاز العمىل الىذي لى عر ةىر انجىازه المقىاول دون 

مسىنولة بى ي شىكل عمىا يصىيبيا مىن لمىا او نقىص او دةى  ا جىر عنيىا. كمىىا  ان لكىون
يمكنيىىا تجىىز ىىىذه ا دوا  واآلف  وغيرىىىا ... بعىىد انليىىاع العمىىل لضىىمان تقوقيىىا قبىىل 

 المقاول.
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  ةىىى ن ا سىىىباا المبىىىرر   1قوةىىىر ا قمىىىيم ووةقىىىا لملعىىىديل الجىىىاري عمىىىن ىىىىذه المىىىاد 
ين: ا ول يلعمىىىق بىىىالمركز المىىىالر لمملعاقىىىد قسىىىمإلىىىن  لسىىىتا العمىىىل مىىىن المقىىىاول ينقسىىىم

أ. إةالس المقاول ا. إذا لقدم المقاول بطما إشىيار إةالسىو ج. إذا صىدر قىرار  -منيا
من المتكمة بوض  أموالو ةر يد أمين لفميسة ح. إذا عقد المقاول صىمتا يقيىو اإةىالس 

أ.إذا لعمىىن  -منيىىاأو لنىازل عىىن تقوقىو لصىىالع دائنيىىو. واللىانر يلعمىىق بشىىعص الملعاقىد 
المقىىاول عىىن المقاولىىة او أملنىى  عىىن اللصىىديق عمىىن صىىيغة عقىىدىا ا.إذا عجىىز المقىىاول 

يومىا بعىد لسىممو مىن المينىدس  31بدون عذر مشىروع المباشىر  با عمىال أو أوقفيىا مىد  
يومىىىا بعىىىد لسىىىممو مىىىن المينىىىدس  31إشىىىعارا لتريريىىىا بمىىىزوم المباشىىىر  ج. إذا ةشىىىل عىىىالل 

يفيىىد بىى ن ا عمىىال أو المىىواد مرةوضىىة لعىىدم صىىالتيليا بمقلضىىن أتكىىام إشىىعارا لتريريىىا 
المقاولة ح.إذا كان المقاول غير قائم بلنفيذ ا عمال طبقا لممقاولة أو أنىو لعمىد اإىمىال 
وعدم المباف  ةر اللنفيذ خ غذا لعاقد من الباطن بعصوص أي قسم من المقاولة بشكل 

 لميندس المشرا عمن العمل.يضر بجود  العمل أويعالا لعميما  ا

بدورنا نسلصوا ىذا اللوجو الواقعر لممشرع ةر اإقميم ون مل السىير عمىن منوالىو 
 من قبل المشرع العراقر. 

 انثانث  املطهب
 فسخ انعقد 

انيىىاع العقىىد ب دارليىىا المنفىىرد  وةقىىار لمقلضىىيا  المصىىمتة العامىىة  دار لسىىلطي  اإ 
ي عطى   عمىن ان لقىوم بلعويضىو عىن ا ضىرار اللىر تلن لو لم يرلكىا الملعاقىد معيىا أ

ىىىذه السىىمطة عنىىدما يرلكىىا الملعاقىىد معيىىا  دار لتقىى  بىىو مىىن جىىراع ذلىىو. وقىىد لمىىارس اإ
قىىىرارار إداريىىىار بفسىىىأ العقىىىد  وذلىىىو مىىىا يميىىىز ىىىىذا الجىىىزاع عىىىن  دار عطىىى  جسىىىيمار  ةللعىىىذ اإ

انيىاع الرابطىة إلىن  نىو يىنديإيقاعيا عمن الملعاقد معيا   دار الجزاعا  اللر لسلطي  اإ

                                                           

 0222( ِٓ ششٚغ اٌّماٌٚح إلػّاي إٌٙذعح اٌّذ١ٔح تمغ١ّٙا األٚي ٚاٌصأٟ ٌغٕح ٠31ٕظش اٌّادج) (1)

 اٌصادس ػٓ ٚصاسج اٌّا١ٌح ٚاأللرصاد فٟ اإلل١ٍُ.
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اف اذا  دار والملعاقد معيا. ولىذلو ةيىو جىزاع عطيىر ف لمجى  اليىو اإ دار اللعاقدية بين اإ
 .  1قارلكا الملعاقد عط  جسيمار ةر لنفيذ اللزامالو اللعاقدية

ةىىر لوقيىى  جىىزاع الفسىىأ عمىىن الملعاقىىد اذا  دار وغالبىىار مىىا يىىنص العقىىد عمىىن تىىق اإ
اللزامالو اعالف جسيمار  أما اذا لم يوجىد نىص ةىر العقىد عمىن ىىذا التىق ةى ن  أعل بلنفيذ
تىىىق ةسىىىأ العقىىىد دون تاجىىىة  دار ةىىىر اللنفيىىىذ المباشىىىر لقلضىىىر اعطىىىاع اإ دار سىىىمطة اإ

 القضاع لمتصول عمن تكم بفسأ العقد.إلن  لمجوع

ةىىىر ةسىىىأ العقىىىد غيىىىر مطمقىىىة اذ يجىىىا لىىىوةر شىىىروط معينىىىة  دار إف ان سىىىمطة اإ 
 :  2قلممارسليا ىر

عط  جسيمار  كالغش واللدليس ةىر لعاماللىو مى   دار ارلكاا الملعاقد م  اإ .أ 
  او لىىىرو العمىىىل او دار   وعىىىدم لنفيىىىذ افوامىىىر الصىىىادر  مىىىن جيىىىة اإدار اإ

ايقاةو او اللنازل عن العمل لغيىره او افةىالس او اعسىار الملعاقىد  كىل ىىذه 
ةسىىىىأ العقىىىىد اذا مىىىىا رأ  ان إعىىىىالل تىىىىق  دار افسىىىىباا وغيرىىىىىا لعطىىىىر لىىىىإ

الملعاقىىىىد باللزامىىىىو يشىىىىكل عطىىىى  جسىىىىيمار  عمىىىىن ان يكىىىىون ذلىىىىو لتىىىى  رقابىىىىة 
 القضاع من تيق المالعمة والمشروعية.

الملعاقىد معيىا  إف إلىن  قبل ةسىأ العقىد بلوجيىو انىذار دار يجا ان لقوم اإ  .ا 
اذا نىىىص العقىىىد عمىىىن عىىىالا ذلىىىو  او كىىىان جىىىزاع الفسىىىأ ىىىىو نليجىىىة  تىىىد 

 الجزاعا  الضاغطة وكان ىذا الجزاع قد سبقو افنذار.

صىىىدور قىىىىرار اداري بفسىىىىأ العقىىىىد مسىىىىلوةيار  ركىىىىان وشىىىىروط صىىىىتة القىىىىرار   .ج 
بفسىىىىىأ العقىىىىىد لرقابىىىىىة القضىىىىىاع مىىىىىن تيىىىىىق  دار اإداري  ولعضىىىىى  سىىىىىمطة اإ

                                                           

، 1832ذّذ فؤاد ِٕٙا ، اٌٛج١ض فٟ اٌمأْٛ اإلداسٞ، ِؤعغح اٌّطثٛػاخ اٌذذ٠صح، د. ِ (1)

 .222ص

د. ٔٛاف وٕؼاْ، ِصذس  -ِٚا تؼذ٘ا ٠123ٕظش فٟ رٌه : د. ِذّٛد دٍّٟ، ِصذس عاتك، ص (0)

 .332عاتك، ص
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جانىىىىا مالئملىىىىو لعطىىىى  الملعاقىىىىد المرلكىىىىا  ويتكىىىىم إلىىىىن  مشىىىىروعية الجىىىىزاع
 إلغاع القرار.إلن  ان يلعدا ذلوالقضاع ىنا باللعويض دون 

ومن الجدير بالذكر ان الشروط العامة لمقاوف  اعمىال اليندسىة المدنيىة العراقيىة  
بالفسىىىأ عنىىىد ارلكىىىاا الملعاقىىىد عطىىى  جسىىىيمار   دار لىىىم لىىىنص عمىىىن تىىىق اإ 1988لسىىىنة 

  اجىىىاز  لىىىرا العمىىىل ةسىىىأ 868قواعىىىد القىىىانون المىىىدنر نجىىىد ان المىىىاد  قإلىىىن  وبىىىالرجوع
د ةر تالة ل عر المقاول بالبدع ةر العمل أو الل عير ةر إنجىازه  كمىا أعطى  المىاد  العق
  لرا العمل تق الفسأ ملن ما وجد  ان لنفيذ العمل كان معيبار او مناةيار لمعقد 869ق

 الناع العمل وقبل لمامو. 
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 الخاتمة

ا  بعىىىد أن إنليينىىىا مىىىىن دراسىىىلنا ليىىىىذا الموضىىىوع لوصىىىمناإلن عىىىىدد مىىىن افسىىىىلنلاج
 والمقلرتا  منيا:

 االستنتاجات : –أواًل 

سىىىمطة لوقيىىى  الجىىىزاعا  عمىىىن الملعاقىىىىد معيىىىا  إذا مىىىا قصىىىر ةىىىر لنفيىىىىذ  دار لىىىإ -1
اللزامالىىو بىى ي شىىكل مىىن ا شىىكال سىىواعر بافملنىىاع مىىن جانبىىو عىىن لنفيىىذ العقىىد أو 
لىى عره ةىىر اللنفيىىذ  أو باللنفيىىذ غيىىر المرضىىر  أو بىى تالل غيىىره ةىىر اللنفيىىذ دون 

ةىىر كىىل ىىىذه التىىاف  ليىىا التىىق بىى ن لوقىى  عمىىن العقىىد  دار . ةىىاإدار ةقىىة اإموا
 الملعاقد معيا جزاعا  ف يمكن أن لرد ةر عقود القانون العاص.

ةىر  دار أن عدم المساوا  بين طرةر العقد اإداري يعىد أمىرار مسىممار بىو  إذ إن اإ -2
نما لملل الم صمتة العامة  ولذلو مواجية الملعاقد معيا ف لكون مجرد طرا وا 

أكلىر صىرامة منيىا ةىر عقىود القىانون العىاص   دار لعد اللزاما  الملعاقىد مى  اإ
ةر مجال العقود اإداريىة نظىام عىاص لجزاعاليىا يعطييىا  دار ومن ىنا كان  لإ

الوسىىىىائل الفعالىىىىة اللىىىىر لضىىىىمن بيىىىىا لنفيىىىىذ العقىىىىد عىىىىن طريىىىىق إلعىىىىاذ تزمىىىىة مىىىىن 
تمل الملعاقد عمن لنفيذ إلن  ضر  مما ينديالجزاعا  بنفسيا دون وساطة القا

 ما اللزم بو بموجا العقد المبرم بينيما  وللنوع ىذه الجزاعا  من جزاعا  مالية
 إلعاذ الجزاعا  الجنائية.إلن  جزاعا  ضاغطة و ةاسعة وقد يصل ا مرإلن 

سمطة ةرض الجزاعا  اإدارية  ىر ةر إجبىار  دار لكمن التكمة من لعويل اإ -3
عاقىد معيىىا عمىىن افللىىزام باللنفيىذ الكامىىل لبنىىود العقىىد المبىرم بينيمىىا  مىىن أجىىل المل

طىراد. ولىذلو ةى ن اإ الملعاقىد   دار ضمان اسلمرار سىير المرةىق العىام بانلظىام وا 
نمىىىا لمجىىى  إلىىىن  ف لقىىىا موقىىىا الملفىىىرج إذا لىىىم يىىىا  الملعاقىىىد معيىىىا باللزامالىىىو  وا 

أجىىىىل تممىىىو عمىىىىن لنفيىىىىذ اللزامالىىىىو  الوسىىىيمة ا كلىىىىر ةاعميىىىىة وىىىىر الجىىىىزاعا  مىىىىن
 اللعاقدية.
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ذا مىىا ىىىىو مسىىىلقر وىىىى دار يىىلم ةىىىرض الجىىزاع اإداري بىىىا وامر المنفىىىرد  لجيىىة اإ -4
مىن أجىل ضىمان تسىن اللنفيىذ الملصىل بسىير المراةىق العامىة  عميو ةقيار وقضاعر 

طىىراد لتقيقىىار لممصىىمتة العامىىة. وعنىىد ةىىرض الجىىزاعا  عمىىن الملعاقىىد  بانلظىىام وا 
مطليا ف لقا عند تىد ةىرض الجىزاع المنصىوص عميىو ةىر العقىد الىذي ف ة ن س

يعالج ةر التقيقة إف التاف  افعليادية اللر يكىون ةييىا العطى  متىددار  ولىذلو 
التق ةر ةرض الجزاع عمن الملعاقىد عمىن وةىق القواعىد العامىة دون  دار ة ن لإ

 ان لكون مقيد  بالجزاع المنصوص عميو ةر العقد.

ةر لوقي  الجزاعا  عمن الملعاقد معيا ب طار متدد  بل ليىا أن  دار لقيد اإف ل -5
لفرض من الجزاعا  ما لراه مناسبار طالما وجد ا سباا اللر لبرر ذلىو. وتقيىا 
ذلو مسلمد من ضرور  ضمان سير المرةق العام من أجىل افسىلمرار ةىر لقىديم 

كفايىىىىىىة الجىىىىىىزاعا  عىىىىىىدم إلىىىىىىن  جميىىىىىىور المىىىىىىواطنين. باإضىىىىىىاةةإلىىىىىىن  العىىىىىىدما 
 المنصوص عمييا ةر العقود المدنية.

القضاع من أجل تل النزاع القائم بينيا وبين الملعاقد معيا إلن  دار أن لجوع اإ -6
ا ضىىىرار إلىىىن  عمىىىن عمفيىىىة عىىىدم اللزامىىىو بنصىىىوص العقىىىد المبىىىرم بينيمىىىا  يىىىندي

ة بالمصىىمتة العامىىة ويعطىىل سىىير المرةىىق العىىام وذلىىو لىىبطع افجىىراعا  القضىىائي
 ةر ىذا العصوص.

مىىىن أجىىىل ضىىىمان عىىىدم  دار أن الجىىىزاعا  اإداريىىىة لعىىىد وسىىىيمة ةعالىىىة ةىىىر يىىىد اإ -7
إعالل الملعاقد باللزامالو. والنليجة الملرلبة عمن ذلو ىىو لعىدد ولنىوع الجىزاعا  
بىىىين جىىىزاعا  ماليىىىة واللىىىر للملىىىل ةىىىر الغرامىىىا  الل عيريىىىة واللعىىىويض ومصىىىادر  

بواسىىطليا ارغىىام  دار مىىن عالليىىا لسىىلطي  اإ اللىى مين  وجىىزاعا  ضىىاغطة واللىىر
الملعاقد عمن لنفيذ ما اللزم بىو ةىر العقىد وذلىو بى ن لتىل نفسىيا متمىو ةىر لنفيىذ 
العقىىىد أو لعيىىىد بىىىو لغيىىىره ليلىىىولن لنفيىىىذه  وىنىىىاو جىىىزاعا  منييىىىة لمعقىىىد كالفسىىىأ 

 إيقاع الجزاعا  الجنائية بوصىفيا سىمطة دار أنو يجوز لإإلن  وافسقاط  إضاةة
 عامة وليس بوصفيا طرةار ةر العقد.



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

345 

 المقترحات: –ثانيًا 

عمىىىىن الملعاقىىىىد معيىىىىا  دار نىىىىرا أن لكىىىىون الغرامىىىىا  الل عيريىىىىة اللىىىىر لفرضىىىىيا اإ -
انىىو متقىىق لمصىىمتليا ةىىر اللنفيىىذ الكامىىل لمعقىىىد   دار بالقىىدر الىىذي لقىىدر ةيىىو اإ

عمىىىن  بتيىىىق لكىىىون الغرامىىىا  الل عيريىىىة بنسىىىا عاليىىىة مىىىن أجىىىل اجبىىىار الملعاقىىىد
 .دار افللزام باللنفيذ الكامل لبنود العقد المبرم بينو وبين اإ

من الملعاقد معيا مساويا لمضىرر الىذي  دار أن يكون اللعويض اللر لقلضيو اإ -
 جراع اعاللو باللزام عقدي أو باللزام يفرضو القانون. دار سببو الملعاقد لإ

بالقىىدر الىىذي  دار لىىدا جيىىة اإأن يكىىون مبمىىل الل مينىىا  اللىىر يودعيىىا الملعاقىىد  -
يشىىكل جىىىزع ميىىم مىىىن مبمىىل العقىىىد الكمىىر لكىىىر لتمىىل الملعاقىىىد أوفر عمىىن افللىىىزام 

مواجيىىىىة المسىىىىنوليا  النالجىىىىة عىىىىن  دار بلنفيىىىىذ العقىىىىد  ولانيىىىىار تلىىىىن لسىىىىلطي  اإ
 لقصيره ةر اللزامالو اللعاقدية.

ذىا لمجىىىزاعا  الجىىىزاعا  الضىىىاغطة إف بعىىىد اسىىىنفاإلىىىن  أن ف لمجىىى  دار عمىىىن اإ -
. دار المالية م  الملعاقد معيىا  لمىا لىوةره ىىذه الجىزاعا  مىن مىردودا  ماليىة لىإ

بى جراعا  ملعىدد  مىن تيىق  دار قيام اإإلن  كما ان الجزاعا  الضاغطة لتلاج
المرةق بنفسيا أو بمن لعينو ليذه الميمة  أو بالشراع عمن تساا الملعاقد  إدار 

ما لتىىىىل متىىىىل الملعاقىىىىد المقصىىىىر ةىىىىر لنفيىىىىذ العقىىىىد. ةىىىىر عقىىىىود اللوريىىىىد  أو عنىىىىد
المزيد من الوق  الىذي يىنلر إلن  وبطبيعة التال ة ن كل ىذه اإجراعا  لتلاج

 سمبار عمن لنفيذ العقد.
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 :ـمخــــصــالمـ
فيذ العقود تسىن النيىة. بمىا يمقىر عمىن الملعاقىدين واجبىا إذا كان المبدأ العام ةر لن

ىىذا المبىدأ مبىدأ أعريلصىل إلىن  مشلركا بعىدم اإعىالل باللزامىاليم اللعاقديىة. ة نىو يضىاا
لىىىذلو ةىىى ن فىىىاظ عمىىىن تسىىىن سىىىير المراةىىىق العامىىىة  بالقىىىانون اإداري يلعمىىىق بضىىىرور  الت

سمطة  دار رلا عميو جزاعا  اللر لإاإعالل با للزام اللعاقدي الناجم عن عقد إداري يل
لوقيعيا عمن الملعاقىد معيىا  إذا ماقصىر ةىر لنفيىذ إللزامالىو بى ي وجىو مىن الوجىوه. سىواع 
كىىان با ملنىىاع مىىن جانبىىو بلنفيىىذ العقىىد. أوبلىى عره ةىىر اللنفيىىذ. أو باللنفيىىذ غيىىر المرضىىر. 

ىىذه التىاف  تىق لوقيىى  ةىر كىل  دار . ةمىإدار أوبى تالل غيىره ةىر اللنفيىذ دون مواةقىة اإ
جىىزاعا  عمىىن الملعاقىىد معيىىا ف ي لفيىىا ا ةىىراد ةىىر عقىىود القىىانون العىىاص  بىىل مىىن غيىىر 
المعقول أن لرد ةر لمو العقود. ةنظام الجزاعا  اإدارية ف لسىليدا ةقىط إعىاد  اللىوازن 

نمىىىا الوصىىول إلىىىن  بىىين اللزامىىا  الطىىىرةين. كمىىا فيلسىىىم بطىىاب  العقوبىىىا  كجىىزاع رادع. وا 
إلىن  ةالجزاعا  من تيق مصدرىا لنقسمالكفيل بضمان سير المرةق العام   لنفيذ اإللزام

جىىزاعا  عقديىىة وغيىىر عقديىىة. ومىىن تيىىق الموضىىوع  ةينىىاو جىىزاعا  ماليىىة كىىاللعويض 
والغرامىىىا  الل عيريىىىة ومصىىىادر  الل مينىىىا . أو لكىىىون بملابىىىة وسىىىائل الضىىىغط ملىىىل وضىىى  

الشىراع عمىن تسىاا الملعاقىد والتمىول متمىو ةىىر المشىروع لتى  التراسىة وسىتا العمىل و 
سقاط اإللزام.  اللنفيذ. وكذلو ليا سمطة ةسأ العقد وا 

لاللة مباتق  إلن  من أجل اللعرا عمن ىذا الموضوع بشكل كاةر قمنا بلقسيمو
عصصىىىنا افول لملعريىىىا بىىىالجزاعا  اإداريىىىة وبيىىىان عصائصىىىيا  ولناولنىىىا ةىىىر المبتىىىق 

نر لمجىزاعا  اإداريىة  أمىىا المبتىق اللالىق ةعصصىىناه لبيىان أنىىواع اللىانر اللكييىا القىىانو 
 الجزاعا  اإدارية لم علمنا ىذا البتق بعالمة لضمن  أىم افسلنلاجا  والمقلرتا .
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ABSTRACT : 

If the general principle in the implementation of contracts is 

good faith, including the Contractors common duty not to breach 

contractual obligations. It Added to this principle other one related 

to administrative law which is the principle of maintaining good 

functioning of public service. Therefore, the breach of a 

contractual obligation resulting from an administrative contract 

imposes administrative sanctions on the Contractor. This should 

apply when the implementation of its commitments has 

shortcomings in any way whether to refrain from his contract 

obligations or a delay occurs in implementation or the non-

approval implementation or replacing others in implementation 

without the approval of the Department. Departments have in all 

these cases the right to apply sanctions to the contractor that are 

unfamiliar or unreasonable for individuals in private law contract. 

The system of administrative sanctions targets not only to restore 

the balance between the obligations of the parties, and not the 

nature of the sanctions as deterrent, but accessing the 

implementation that can guarantee the good functioning of the 

public service. 

Sanctions in terms of their source is divided into contractual 

and non-contractual sanctions. In terms of the subject, there are 

financial sanctions such as compensation, delay fines, and 

confiscating insurances, or serve as a means of pressure such as 

the making the project under guardianship, the withdrawal of the 

project, purchasing at the expense of the contractor, and replacing 

the contractor in implementation. As well as this administration 

has the authority to rescind the contract and toppling the 

obligation. 
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 In order to identify this subject, it is divided into three parts, 

the first assigned to define administrative sanctions and exploring 

its characteristics. The second dealt with the legal adaptation of 

administrative sanctions, while the third devoted to indicate the 

types of administrative sanctions. Finally, we have included this 

research with the most important conclusions and 

recommendations. 


