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أحكام التعويض يف العقود اإلدارية
( دراسة مقارنة يف القانونني العراقي واألردني )
م.م أحمد عمي محمد مالي
جامعة كركوك  /كمية القانون والعموم السياسية

المقدمة
يعد القضاء اإلدارم مراقبا عمى أعماؿ السمطة اإلدارية لترسيخ مبدأ

المشركعية مف خالؿ الرقابة القضائية كلكي يحقؽ التكازف بيف السمطة اإلدارية
كممارستيا لكظائفيا كتمتعيا باالمتيازات مف جية كبيف األفراد في المجتمع مف
خالؿ حماية حقكقيـ األساسية كحرياتيـ مف جية أخرل ،كال تعد الرقابة

القضائية معيقا لعجمة دكار اإلدارة بؿ أنيا تيدؼ إلى عدـ اعتداء اإلدارة عمى

حقكؽ األفراد كحرياتيـ التي صانيا الدستكر كالقكانيف األخرل ،كاليدؼ مف

ذلؾ ىك التقكيـ إلعماؿ اإلدارة كتصرفاتيا إذا ما جانبت الصكاب كحادت عف
أحتراـ القانكف ،كبذلؾ يحقؽ القضاء ىدفو بإبعاد اإلدارة عف الفكضى كالتخبط
كاالستبداد إلى أحتراـ القانكف كالخضكع لو مما يساعد أجيزتيا المختمفة عمى

القياـ بكظائفيا عمى أكمؿ كجو كلتحقيؽ المصمحة العامة .
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أوال  :مشكمة الدراسة
لمعقد أطراؼ تتمثؿ باإلدارة كالفرد ،مف ىنا تكمف لدل الباحث مشكمة

كىي إيجاد نظاـ قانكني متكازف بيف أطراؼ العقد ،لغرض عدـ إىدار حقكؽ
المتعاقد مع اإلدارة أك بالعكس ،كذلؾ مف خالؿ تكفير نطاؽ التعكيض كتحديد

السمطة المختصة بالتعكيض كصكر كضكابط التعكيض اإلدارم .
ثانيا  :أهمية الدراسة

تظير أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ تزايد دكر العقكد اإلدارية في إنشاء

كتسيير المرافؽ العامة ،كالنظر إلى تنفيذ التزامات المتعاقديف في المكاعيد

المحددة دكف تأخير كعدـ مشركعية الق اررات اإلدارية الصادرة مف قبؿ اإلدارة .
ثالثا  :منهجية الدراسة

سكؼ نتبع في ىذه البحث المنيج الكصفي التحميمي أذ سنقكـ بتحميؿ
األحكاـ القانكنية كاالجتيادات القضائية المتعمقة بيذا المكضكع  ،ككذلؾ

المقارف بيف العراؽ كاألردف،
رابعا  :خطة الدراسة

سكؼ يتناكؿ الباحث في ىذه الدراسة مكضكع مسؤكلية اإلدارة

بالتعكيض عف األخطاء الصادرة منيا كاحداث األضرار الناجمة عف آلية

كبناء عمى
العمؿ بالعقد كعدـ التزاـ المتعاقد بشركط العقد المبرـ مع اإلدارة،
ن
ذلؾ قسمنا الدراسة إلى مبحثيف مسبكقيف بمطمب تمييدم سنتناكؿ التعريؼ
بالعقد اإلدارم كخصائصو كقد تضمف المبحث األكؿ ماىية التعكيض كضكابط

تقدير التعكيض ،أما المبحث الثاني فسنبيف فيو الجية المختصة بنظر
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منازعات التعكيض في كؿ مف العراؽ كاألردف ،كسكؼ نختـ البحث بخاتمة
تتضمف أىـ االستنتاجات كالمقترحات ذات الصمة بالمكضكع  ...وهللا ولي
التوفيق .

المطمب التمهيدي

التعريف بالعقد اإلداري
تقتضي دراسة العقد اإلدارم كالتعكيض اإلدارم مف الناحية القانكنية

تعريؼ العقد اإلدارم كخصائص العقد اإلدارم  ،ثـ بياف تعريؼ التعكيض
اإلدارم كاليدؼ مف التعكيض ....كىذا ما سنتناكلو في الدراسة في الفرعيف

اآلتييف...

الفرع األول  :مفهوم العقد اإلداري
يعرؼ العقد اإلدارم" أنو العقد الذم يبرمو أحد األشخاص المعنكية

العامة إلدارة كتسيير مرفؽ عاـ ابتغاء تحقيؽ مصمحة عامة ،متبعا في ىذا

األساليب المقررة في القانكف العاـ بما يعني انطكائو عمى نكع آخر مف الشركط
غير مألكفة اإلتباع في عقكد القانكف الخاص"

()1

 ،فالعقكد اإلدارية عندما

تقرر التعاقد النجاز أعماليا مستيدفة الصالح العاـ تخضع لقيكد كالتزامات

تقيد حركتيا كتحدد ليا طرؽ اختيار المتعاقد معيا كاإلجراءات التي يتعيف

عمييا السير في إتماـ العممية التعاقدية

()2

.

 1د .نكاؼ كنعاف ،القانكف اإلدارم -الكتاب الثاني ،ط ،1دار الثقافة،عماف،2005 ،

ص. 313

 2د .نكاؼ كنعاف ،المرجع نفسو ،ص.332
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الفرع الثاني  :خصائص العقد اإلداري
أما خصائص العقد اإلدارم ،فقد أستقر الفقو كالقضاء اإلدارييف عمى

أنو يشترط العتبار عقد ما عقدا إداريا تكافر ثالث خصائص أساسية ىذا ما

سكؼ نعرضو بالدراسة فيما يمي (:)1

أكال :كجكد اإلدارة طرفا في العقد
يعد العقد اإلدارم جزء مف إعماؿ اإلدارة كبالتالي أعطاء ىذا الكصؼ

عمى التعاقد أف تككف اإلدارة أحد أطرافو ممثمة في أحد األشخاص العامة
المعنكية إقميمية كانت أك مرفقيو .
كأف االستمرار بإعطاء كصؼ العقد اإلدارم عمى تصرؼ اإلدارة

يستكجب استمرار الشخص المعنكم العاـ الذم ابرمو محتفظا بالشخصية

المعنكية العامة ،بحيث إذا فقدىا أثناء تنفيذ العقد اإلدارم بتحكلو إلى شخص

مف أشخاص القانكف الخاص ينقمب العقد اإلدارم إلى عقد مدني تسرم بشأنو

إحكاـ القانكف الخاص كمف ثـ ينتقؿ االختصاص بنظر منازعاتو لمقضاء
العادم ،ىذا ما جاءت بو المحكمة اإلدارية العميا

()2

.

كال يكفي لقياـ العقد اإلدارم أف تككف اإلدارة طرفا فيو ،بؿ يجب أف

تبرمو بكصفيا سمطة عامة بمعنى تمتعيا حاؿ إبراميا لو بحقكؽ كامتيازات

يفتقد إلييا مف يتعاقد معيا ،حيث أف ما تبرمو اإلدارة بكصفيا أحد أشخاص
القانكف الخاص كتعد مف العقكد المدنية

()3

.

 1د .محمكد خمؼ الجبكرم ،العقكد اإلدارية ،ط ،2دار الثقافة ،عماف ،1998 ،ص.29
 2المحكمة اإلدارية العميا طعف رقـ 154لسنة 34ؽ  /جمسة . 1997/1/2

 3المحكمة اإلدارية العميا طعف رقـ  1383لسنة 35ؽ جمسة 1995/5/18ـ .
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كقد ذىب بعض الفقو في ىذا الشأف إلى أنو عمى الرغـ مف أف األصؿ
إلسباغ كصؼ العقد اإلدارم عمى التعاقد أف يككف أحد طرفيو شخص معنكم،

إال أنو استثناء مف ىذا األصؿ ينسحب كصؼ العقد اإلدارم عمى العقد الذم

يككف طرفو شخص مف أشخاص القانكف الخاص متى أبرـ العقد بكصفو ككيال
عف شخص معنكم عاـ كذلؾ تطبيقا لمقكاعد العامة في الككالة (.)1

يرل الباحث مف رأم الفقو أف العقد بالككالة عف الشخص المعنكم العاـ

ليس فييا استثناء مف األصؿ العاـ كالذم يكجب لسرياف كصؼ العقد اإلدارم
عمى تعاقد ما أف تككف اإلدارة أحد أطرافو ممثمة في أحد األشخاص المعنكية

العامة ،كسبب ذلؾ أف مف ابرـ العقد اإلدارم في ىذه الحالة ىك الشخص

المعنكم العاـ حتى كاف لـ يقـ بذلؾ بنفسو إال أنو استخداـ كسيمة الككالة،
كابراـ العقد باألصالة أك بالككالة ال أثر لو في تكييفو القانكني.
كأيضا العقكد التي يبرميا شخص مف أشخاص القانكف الخاص إداريا

إذا ما أبرمو لحساب شخص معنكم عاـ ،إذ تنصرؼ أثار العقد اإلدارم إلى
الشخص المعنكم العاـ في نياية األمر

()2

.

ثانيا  :اتصاؿ العقد بنشاط مرفؽ عاـ
لتمييز العقكد اإلدارية عف العقكد مدنية يتعيف عمينا أف نميز بينيما مف

خالؿ النظر إلى اليدؼ مف التعاقد ،حيث يسرم عميو كصؼ العقد اإلدارم

عمى تعاقدىا ،متى ما اتصؿ بنشاط مرفؽ عاـ ،كالمرفؽ العاـ ىك كؿ مشركع
 1د  .محمد أنس جعفر ،العقكد اإلدارية ،دراسة مقارنة لتنظيـ المناقصات كالمزايدات ،دار
النيضة العربية،مصر ،2000 ،ص. 19

 2د .أحمد عثماف عياد ،رسالة دكتكراه  -مظاىر السمطة العامة في العقكد اإلدارية،
جامعة القاىرة :مصر ،1973 ،ص. 84
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تنشئو الدكلة أك تشرؼ عمى إدارتو كيعمؿ بانتظاـ كاستمرار ،كتستعيف في
إنشائو كتسييره بسمطات اإلدارة لتزكيد الجميكر بالحاجات العامة

()1

.

ثالثا  :إتباع اإلدارة ألساليب القانكف العاـ في التعاقد
لكي تكتمؿ خصائص العقد اإلدارم البد مف أف تتبع اإلدارة في إبراـ،

أساليب القانكف العاـ ،بمعنى ترد عمى شركط استثنائية فيما يتعمؽ بمبدأ

المساكاة كالتكازف بيف طرفي العقد حيث تمنح اإلدارة امتيازات بشأنيا غير
مألكفة في مجاؿ التعاقدات المدنية التي يعامؿ أطرافيا عمى قدـ كالمساكاة،

كمف تمؾ الشركط إعطاء اإلدارة لنفسيا الحؽ في تكقيع جزاءات عمى المتعاقد
معيا ،كتعديؿ شرط العقد كأصؿ عاـ ،بؿ كانياء التعاقد دكف الرجكع إلى

الطرؼ اآلخر كيكفي لكصؼ العقد بأنو إدارم أف يرد شرط استثنائي كاحد مف
ىذه الشركط مع تكافر ركنيف لمعقد اآلخر

()2

.

كاليدؼ مف إدخاؿ الشركط االستثنائية في العقكد اإلدارية ىك الرغبة في

تقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة لممتعاقد مع اإلدارة ،كذلؾ لككف
العقكد اإلدارية أداة اإلدارة في تسيير كتنظيـ المرافؽ العامة بما تمثمو تمؾ

المرافؽ مف أىمية خاصة بالنسبة لممتعاقديف معيا .

المبحث األول

ماهية التعويض
تتطمب الدراسة في بداية األمر تعريؼ التعكيض حتى يتسنى لمباحث

التطرؽ إلى جكانب أخرل تخص بمكضكع التعكيض مف حيث أىدافو كشركطو
 1محكمة القضاء اإلدارم ،جمسة ،1957/6/2مجمكعة السنة السادسة ،ص.543
 2المحكمة اإلدارية العميا جمسة  1962/3/31مجمكعة أحكاـ السنة السادسة ص.1012
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كصكره التعكيض .

المطمب األول

تعريف التعويض
لغرض إعطاء صكرة كاضحة كمتكاممة عف التعكيض  ،سنقسـ المطمب

عمى فرعيف ،سنتناكؿ في الفرع األكؿ مفيكـ التعكيض كأىدافو كشركطو ،

كالفرع الثاني سنستعرض صكر التعكيض اإلدارم ككاآلتي:
الفرع األول :مفهوم التعويض

ىناؾ اختالؼ حكؿ مفيكـ التعكيض فمنيـ مف عرؼ التعكيض ىك

جزاء المسؤكلية أم الحكـ كاألثر الذم يترتب عمييا كىك التزاـ المسئكؿ

بتعكيض المضركر كجبر الضرر الذم أصابو كعمى ذلؾ فإف الحؽ في

التعكيض ال ينشأ مف الحكـ الصادر في دعكل المسؤكلية كانما نشأ مف الفعؿ
الضار فيترتب في ذمة المسئكؿ التزامو بالتعكيض مف تحقؽ أركاف المسؤكلية

الثالث كالحكـ ليس إال مقرر ليذا الحؽ ال منشأ لو

1

"،حيث عرؼ الفقو

الفرنسي التعكيض بأنو ،عبارة عف المبالغ التي يحؽ لإلدارة أف تطالب بيا

المتعاقد معيا إذا أخؿ بالتزاماتو التعاقدية ،في حالة سككت العقد أك دفاتر

الشركط عف جزاء مالي آخر كالغرامات لمكاجية ىذا اإلخالؿ"

()2

.

كما عرفو ( الطماكم )" ،أف التعكيض ىك الجزاء األصيؿ لإلخالؿ
بااللتزامات التعاقدية ،كذلؾ إذا لـ ينص عمى جزاءات مالية لمكاجية ىذا
 1د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القضاء اإلدارم ،بدكف دار نشر ،بدكف تاريخ ،ص
. 185

 2د .نصر الديف بشير ،غرامة التأخير في العقد اإلدارم كأثرىا في تسيير المرافؽ العاـ –
دراسة مقارنة  ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2006 ،ص. 263
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اإلخالؿ ،كالنظاـ القانكني ليذه التعكيضات قريب مف النظاـ المدني ليا ،فيما
يتعمؽ بكيفية تقدير التعكيض ،كفي اشتراط ركف الضرر"

()1

.

أما اليدؼ مف التعكيض بالنسبة لمعقكد اإلدارية فيك يتمثؿ كاآلتي :

 -1ضماف سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد .

 -2تغطية األضرار الحقيقية التي تمحؽ باإلدارة .
 -3كىي كسيمة ضغط عمى المتعاقد لمقياـ بالتزاماتو حتى كاف لـ ينص في
العقد

()2

.

أما شركط استحقاؽ التعكيض فتتمثؿ كاألتي :

 -1كجكد خطأ مف المديف .
 -2ضرر يصيب الدائف .

 -3عالقة سببية مابيف الخطأ كالضرر

()3

.

الفرع الثاني :صور التعويض اإلداري
لمتعكيض اإلدارم صكرتاف أكليا التعكيض النقدم كثانييا التعكيض

العيني كىذا ما سنتناكلو في اآلتي :
أكال  :التعكيض النقدم

لممحاكـ صاحب ػة الحؽ النظػ ػ ػر في الدعػ ػاكم اإلداريػ ػة نت ػػيجػ ػػة عف خط ػأ
 1د .سميماف الطماكم ،األسس العامة لمعقكد اإلدارية ،ط ،5جامعة عيف شمس
،مصر ،1991،ص. 509
 2د  .عمر حممي فيمي ،النظرية العامة لمعقكد اإلدارية  ،1992 ،سفير لالالت الكتابة
كالطباعة ،مصر  ،ص.258

 3د  .عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني – مصادر االلتزاـ بكجو عاـ
 ،ط ،3دار النيضة العربية ،مصر ،1981 ،ص. 271
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اإلدارة كيككف نقديا كلمقاضي صاحب الحؽ في تقدير جسامة الضرر كأيضا
بياف آلية أداء التعكيض تبعا لطبيعة الضرر كمحددا فييا أصحاب الحؽ فقد

يقضي بإلزاـ اإلدارة بدفع مبالغ لممضركر بشكؿ دفعة كاحدة ،كأف التزاـ اإلدارة

بأداء التعكيض ينتيي بمجرد دفع قيمة نقدية لممضركر كعمى النحك األتي،

مجرد إصدار الحكـ ضدىا  ،كال يجكز معاكدة المضركر لمجكء لمقضاء بصدد

ذلؾ التعكيض مرة أخرل حيث سيكاجو طمبو برفض الدعكل كذلؾ قد سبؽ
الفصؿ فييا  ،أال أنو استثنى مف ذلؾ األصؿ تفاقـ الضرر لسبب ال يد

لممضركر فيو فيجكز لممضركر في ىذه الحالة رفع دعكل مف جديد إلى

القضاء لممطالبة بتعكيض إضافي .1

ك بعبارة أخرل قد يط أر عمى الضرر تغي ار بالزيادة في التعكيض خالؿ
الفترة مابيف كقكع الفعؿ الضار كصدكر الحكـ كأف يصاب شخص بكسر في

يده نتيجة حادث كقع لو بسبب ممارسة أحد األنشطة اإلدارية ك حيف طالب

بالتعكيض كاف الكسر قد تطكر بحث أصبح أشد خطكرة مما كاف عميو في

السابؽ ،كعند صدكر الحكـ كانت خطكرتو قد زادت كتحكلت إلى عاىة دائمة
ىنا في مثؿ ىذه الحالة يجب عمى القاضي أف يدخؿ ىذه الظركؼ في

االعتبارات عند تقدير التعكيض كتطكر اإلصابة مف يكـ الحادث إلى يكـ
صدكر الحكـ فيقدر الضرر باعتبار إف الكسر قد انقمب إلى عاىة مستديمة،
كيضاؼ إلى التعكيض النقدم ضد اإلدارة لصالح المضركر مصاريؼ

التقاضي أيضان

()2

.

ثانيا  :التعكيض اإلدارم العيني  :ىك إزالة أسباب الضرر بإعادة

الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ حدكثو .

 1د .عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،ص 975كما بعدىا .
 2د  .عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،ص .975
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فإف الحكـ الصادر بالتعكيض العيني أك إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو
قبؿ صدكر القرار اإلدارم غير المشركع ،بطمب بإلغاء ىذا القرار كاعتباره كأف
لـ يكف ،كيككف أمر تنفيذه مترككا لإلدارة كفؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات كأف

القاضي يقضي كال يجكز لو أف يدير حدث  ،حيث ذىبت محكمة القضاء

اإلدارم في ىذا األمر إلى أف المحكمة ال تممؾ الحمكؿ كاال حالؿ محؿ اإلدارة
 ،كلإلدارة إصدار قرار ما أك أف تأمرىا باالمتناع عنو فقط ،إذ يجب أف تظؿ
لإلدارة حريو كاممة في اتخاذ ما تراه مناسبا مف ق اررات بمقتضى كظيفتيا
اإلدارية كلكف تككف الق اررات تمؾ خاضعة لرقابة قضائية في حاؿ ما إذا كاف

أـ مخالفا لمقانكف (. )1

خالصة القكؿ إف المحكمة تنتيي ميمتيا عند إصدار الحكـ كباقي
األمر يترؾ إلى تقدير اإلدارة  ،كعمى صاحب الشأف أف يطالب بالتعكيض

النقدم  ،غير أف ىذه المسالة قد كاجيت انتقادات كاسعة في كصؼ إمتاع
القاضي إجبار اإلدارة عمى تطبيؽ ق اررات المحاكـ كفؽ مبدأ الفصؿ بيف

السمطات

()2

.

المطمب الثاني
ضوابط تقدير التعويض
ىنالؾ ضكابط يجب تمسؾ اإلدارة بيا في التعكيض اإلدارم كفؽ حدكد

كطمبات المدعي إضافة إلى الضكابط المتعمقة بالعممة النقدية التي يؤدل بيا
التعكيض كىذا مأسكؼ نتناكلو في النقاط التالية :
 1محكمة القضاء اإلدارم في قضية رقـ  162لسنة 3ؽ جمسة . 1950/5/31

 2د  .عبد المنعـ جير ،رسالة دكتكراه في  -أثار حكـ اإللغاء ،كمية الحقكؽ ،القاىرة ،
 ،1971ص . 335
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األكؿ  :عدـ تجاكز قيمة التعكيض لطمبات المدعي
يعد التعكيض بعنصرييا المادم كاألدبي حؽ لممضركر يطالب بالقيمة

التي يراىا مناسبة نتيجة ما لحؽ بالضرر ،فأف قيمة التعكيض يجب أف تصدر
مف قبؿ القاضي كليا الحد األقصى ،بحث ال يمكف لمقاضي تجاكزه في

تعكيض كأال بطؿ حكمو مما يجعؿ الحكـ في ىذا الشأف مشكبا بعيب الخطأ

في تطبيؽ القانكف (.)1

ثانيا  :ضكابط استحقاؽ التعكيض عف الضرر المادم
يعد الضرر ركنا مف أركاف المسؤكلية اإلدارية حيث يدكر معو الحؽ في

اقتضاء المضركر تعكيضا مف اإلدارة كجكدا أك مف عدمو  ،إال إنو ليس كؿ

ضرر يكلد ىذا الحؽ حيث ينبغي في الضرر تكفر شركط أكليا :أف يككف
ضرر مباش ار حيث
ا
محققا أم يككف كقكعو ثابتا عمى نحك معيف ثانيا أف يككف
يتعيف أف يككف نتيجة حتمية كليس مبني عمى أكىاـ كمف فعؿ خطأ اإلدارة

ثالثا :أف يككف الضرر خاصا بمعنى أف يصيب المضركر خاصة لذلؾ

الشخص الذم كاف الفعؿ ضمف نشاط اإلدارة

()2

.

أما بخصكص التعكيض األدبي فقد استقرت المحكمة اإلدارية العميا

عمى أف إلغاء القرار اإلدارم غير المشركع إلغاء جزئيا أك كميا يعد بمثابة
تعكي ػ ػ ػض ع ػ ػف الض ػ ػرر األدب ػي الذم لػ ػـ ي ػر مػعو كجػ ػيػ ػان لمق ػ ػضػ ػاء لمم ػض ػ ػركر

بالتعكيض عنو

()3

.

 1د  .مصطفى أبك زيد فيمي ،القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة  ،مصر ، 1966 ،ص
. 1008
 2د  .عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،دعكل التعكيض اإلدارم في الفقو كقضاء مجمس
الدكلة ،القاىرة :المركز القكمي لإلصدارات القانكنية ، 2010 ،ص. 60-59

 3المحكمة اإلدارية العميا طعف رقـ  1412لسنة  38جمسة . 1997/3/1
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المبحث الثاني
الجهة المختصة بنظر منازعات التعويض في كل من العراق
واألردن

يتطمب البحث منا بياف الجية المختصة بنظر منازعات التعكيض في

كؿ مف العراؽ ك األردف كبيذا سكؼ نبحث المكضكع في كال البمديف مف
خالؿ مطمبيف:

المطمب األول

الجهة المختصة بنظر منازعات التعويض في العراق
تشير القكاعد العامة في تكزيع االختصاص بيف جيتي القضاء العادم

كاإلدارم باف القاضي اإلدارم ىك المختص أصال بالفصؿ في المنازعات
اإلدارية أال أف ذلؾ ليس مطمقا الف ترؾ النزاع بيف اإلدارة كاألفراد لتفصؿ فيو

اإلدارة بنفسيا ،ال يمكف أف يثبت الثقة في نفكس اإلفراد ،الف مف مقتضيات
العدالة إال يككف الحكـ خصما في النزاع ،كليذا فاف النظر في المنازعات
يجب إف يعيد إلى الجية المختصة ،كلكف أم نكع مف القضاء ،القضاء

اإلدارم أك القضاء العادم ،كفقا لنظاـ القضاء المكحد يتكلى القضاء العادم
ميمة الفصؿ في جميع القضايا المدنية كالتجارية كالجزائية كاإلدارية عمى

السكاء ، 1إذ يمارس القضاء العادم الرقابة القضائية عمى الق اررات اإلدارية ،2
فالعراؽ قد أخذ بنظاـ القضاء المكحد مف تاريخ إنشاء المحاكـ المدنية كالى

 1د .عبد اهلل طمبة ،الرقابة القضائية عمى اعماؿ اإلدارة ،الرقابة القضائية عمى أعماؿ
اإلدارة ،المطبعة الجديدة ،دمشؽ  ،1976-1975 ،ص.61

 2خضر عككبي يكسؼ ،مكقؼ القضاء العراقي مف الرقابة عمى القرار اإلدارم ،مطبعة
الحكادث ،بغداد،1976،ص.49
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عاـ  1977عندما صدر قانكف تشكيؿ المحاكـ اإلدارية رقـ  140لعاـ 1977
حيث كاف القضاء العادم يختص بالنظر في جميع المنازعات سكاء أكانت

مدنية أك إدارية ،كىذا ما أخذ مف منطكؽ المادة ( )29مف قانكف المرافعات

المعدؿ رقـ ( )83لعاـ  1969كقد تأكدت ىذه الكالية في المادة ( )3مف قانكف
التنظيـ القضائي رقـ ( )160لعاـ  1979بقكليا (تسرم كالية القضاء عمى
جميع األشخاص الطبيعية كالمعنكية ،العامة كالخاصة إال ما استثنى منيا

بنص خاص)

1

 ،كقانكف إصالح النظاـ القانكني رقـ( )35لعاـ  1977ىك

الذم أكد عمى إنشاء المحاكـ اإلدارية في العراؽ

2

 ،كرغـ تأكيد ىذا القانكف

ضركرة قياـ محاكـ خاصة تتكلى الفصؿ في المنازعات التي تككف الك ازرات أك

المؤسسات العامة أك القطاع االشتراكي طرفا فييا ، 3إال إف ىذه المحاكـ بقيت
متأثرة بالطابع المدني الذم يسكد النظاـ القضائي في العراؽ ،فال تفرؽ بيف

المنازعات المدنية كالمنازعات اإلدارية ،فيي تدخؿ في اختصاصيا أم نزاع
تككف اإلدارة طرفا فيو دكف النظر إلى طبيعة ىذا النزاع في حيف أف الغرض

مف القضاء اإلدارم ىك إنشاء قضاء مستقؿ تاـ عف القضاء العادم كيختص
بالمنازعات اإلدارية فقط فميست جميع المنازعات التي تقكـ بيف الييئات

اإلدارية كاألفراد مف طبيعة إدارية ،كمف ثـ ال يختص القضاء اإلدارم بيا

دائما فقط تمؾ التي نطمؽ عمييا كصؼ المنازعات اإلدارية .4

فالدكلة التي أخذت بنظاـ القضاء اإلدارم تقيـ في الكاقع جية قضائية
 1المادة  29مف قانكف المرافعات المعدؿ رقـ  83لعاـ . 1969
 2جعفر ناصر حسيف ،المحاكـ اإلدارية في العراؽ ،بحث منشكر في مجمة القضاء ،العدد
الرابع ،1978 ،ص46كمابعدىا
 3قانكف اصالح النظاـ القانكني رقـ  35لعاـ . 1977

 4د .عصاـ عبد الكىاب البرزنجي ،الرقابة عمى إعماؿ اإلدارة ،محاضرات ألقاىا عمى
طمبة المرحمة الثالثة لكمية القانكف ،جامعة بغداد ،1996،ص 139كما بعدىا .
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متكاممة إلى جانب القضاء العادم كؿ منيا يختص بنظر نكع مف المنازعات
اإلدارية ثـ تككف ىنالؾ محكمة عميا في ىذا النظاـ القضائي تختص بنظر

الطعكف التي تكجو ضد إحكاـ المحاكـ اإلدارية كيككف حكميا ىي القكؿ

الفصؿ في تأصيؿ اإلحكاـ كتنسيؽ المبادئ كاستقرارىا ككجكد ىيئة قضائية
مستقمة كمحايدة بالتنازع مستقمة عف القضاء العادم ،كالقضاء اإلدارم يناط بو
لمنظر في إشكاالت التنازع بيف القضائيف ،كيسمى عادة بمحكمة التنازع ،كىذا

كمو ال يزاؿ بعيدا عما اخذ بو المشرع العراقي بشأف ىذه المحاكـ  ،1الف

المحكمة اإلدارية ىي محكمة البداءة أم محكمة مدنية مف نكع خاص فدعكاىا
تنظر بصكرة مستعجمة كأحكاميا غير خاضعة لالستئناؼ كقضاؤىا مف صنؼ

كاحد

2

 ،كاما عف إلغاء المحاكـ اإلدارية فكاف بمكجب القانكف رقـ ( )20لعاـ

 ،1988كالذم الغي قانكف المحاكـ اإلدارية رقـ( )140لعاـ  ،1977كقد جاء

في األسباب المكجبة بإلغائيا ،حيث إف الدعاكم اإلدارية ىي باألصؿ مف
اختصاص محاكـ البداءة ،كىي ال تختمؼ عف الدعاكم المدنية األخرل مف
ناحية كسائؿ اإلثبات فال حاجة إلى تشكيؿ قضاء متخصص ليا فيذا تأكيد

مف المشرع باف ىذه المحاكـ ىي محاكـ عادية كغير متخصصة كىذا سبب

مف أسباب إلغائيا كاف ما يميزىا ىك أنيا تختص بالدعاكم التي تككف إحدل
الجيات اإلدارية طرفا فييا ،كىذا بالفعؿ ما يبرر إلغاءىا

3

عميو فاف قرار

إلغاء المحاكـ اإلدارية كاف قد أعطى األمؿ إلمكانية إنشاء قضاء إدارم
حقيقي في العراؽ ،كالذم بدكره قد ميد لمجيء القانكف رقـ ( )106لعاـ

 1989قان ػ ػكف التعديؿ الثانػ ػي لقان ػ ػكف مجػ ػػمس شػ ػػكرل الدكلػ ػ ػػة رقـ ( )65ل ػػعاـ
 1د.عصاـ عبد الكىاب البرزنجي ،المرجع نفسو ،ص 139كمابعدىا.
 2جعفر ناصر حسيف ،المرجع السابؽ  ،ص 43كما بعدىا .

 3د .عصاـ عبد الكىاب البرزنجي ،مجمس شكرل الدكلة كميالد القضاء اإلدارم العراقي ،
بحث منشكر في مجمة العمكـ القانكنية  ،عدد 1ك ،1990 ،2ص. 114
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 ،1979كالمتضمف إنشاء محكمة القضاء اإلدارم .1
كقد استبشر رجاؿ القانكف كعمى األخص منيـ المعنيكف بدراسات
القانكف اإلدارم كالرقابة القضائية بصدكر ىذا القانكف ،كالذم إنشاء محكمة

القضاء اإلدارم ألكؿ مرة في العراؽ كالتي انبثقت عف مجمس شكرل الدكلة،

كخطكة أكلى لمجمس االنضباط العاـ ،التي باشرت أعماليا بتاريخ

 ،2 1990/1/10كنحف مف جانبنا نأمؿ قياـ قضاء إدارم في العراؽ عمى

ضكء التجربة التي حصمت في دكؿ القضاء المزدكج كباألخص تجربة مصر،

ىذا مف جانب .
كأما الجانب أخر فقد نصت المادة (/7ثانيا/ء) مف قانكف مجمس شكرل

الدكلة ( تختص محكمة القضاء اإلدارم بالنظر في صحة األكامر كالق اررات
اإلدارية التي تصدر عف المكظفيف كالييئات في دكائر الدكلة كالقطاع العاـ

بعد نفاذ ىذا القانكف التي لـ يعيف مرجع لمطعف فييا )...ككذلؾ جاء في
أسباب الطعف ( أف يتضمف األمر أك القرار خرقا أك مخالفة لمقانكف أك

األنظمة أك التعميمات )

3

 ،مف خالؿ دراسة النصكص القانكنية الكاردة أعاله

حكؿ بياف اختصاصات الييئات التي أنيط بيا القضاء اإلدارم  ،لكحظ أف

اختصاص محكمة القضاء اإلدارم باألنظمة التي تصدرىا دكائر الدكلة ،
فيناؾ مف يقكؿ أف رقابة محكمة القضاء اإلدارم ال تمتد بأم شكؿ مف

األشكاؿ إلى األنظمة ،أم الق اررات اإلدارية التنظيمية ،بؿ مقتصر عمى
 1د.فاركؽ احمد خماس ،محكمة القضاء اإلدارم في ضكء القانكف رقـ ( )106لعاـ
 ،1989بحث منشكر في مجمة العمكـ القانكنية  ،مجمد  ،9عدد 1ك ،1990 ،2ص. 228
 2د .عصاـ عبد الكىاب البرزنجي ،مجمس شكرل الدكلة كميالد القضاء اإلدارم العراقي ،
المرجع السابؽ ،ص ،114

 3ينظر :المادة /7/ثانيا/ق  ،مف قانكف تعديؿ الثاني مف قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ
 106لعاـ . 1989
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الق اررات اإلدارية الفردية ،كاال كاف بإمكاف المشرع أف ينص عمى القكؿ
(تختص محكمة القضاء اإلدارم في النظر في صحة األنظمة كاألكامر
كالق اررات اإلدارية ) كقد أكدت محكمة القضاء اإلدارم ىذا القكؿ في أحد

ق ارراتيا ،حيث أفصحت إلى أف اختصاص محكمة القضاء اإلدارم ينحصر
في إلغاء كتعديؿ الق اررات اإلدارية كال تتعداىا إلى األنظمة كالتعميمات  ، 1كلقد

أصدرت محكمة القضاء اإلدارم كالييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة ق اررات
استبعدت فييا كاليتيا في النظر في صحة التعميمات كىي مف الق اررات اإلدارية

التنظيمية ،كعمى سبيؿ المثاؿ قرار المحكمة المرقـ (  /66قضاء اإلدارم/

 ) 1990في ( )1991/7/10كالذم جاء فيو ( كلما كانت اختصاصات ىذه
المحكمة ىي النظر في صحة الق اررات كاألكامر كال عالقة ليا بالتعميمات التي
تصدر عف دكائر الدكلة كالقطاع العاـ فتككف الدعكل كاجبة الرد ) كقرار الييئة

العامة المرقـ (/8إدارم/تمييز )95/في ( )1995/1/25كالذم جاء فيو

(كحيث أف الفقرة –ق -مف البند ذاتو مف المادة السابعة اعتبرت مف أسباب
الطعف بكجو خاص أف يتضمف األمر أك القرار خرقا ،أك مخالفة لمقانكف أك
األنظمة أك التعميمات كبذلؾ فاف التعميمات ال تككف محال لمطعف أماـ تمؾ

المحكمة كلك أراد المشرع شمكؿ اختصاص المحكمة النظر في صحة السند
القانكني لمتعميمات لنص عمى ذلؾ صراحة .

المطمب الثاني

الجهة المختصة بنظر منازعات التعويض في األردن
القضػ ػاء العػ ػادم صػ ػاحبة اختػ ػصاص بنػ ػظر منازعػ ػات التعكي ػ ػض ع ػف
 1عمي يكنس إسماعيؿ ،رجب عمي حسف ،اختصاص المحكمة االتحادية العميا في الرقابة

عمى مشركعية األنظمة ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،العدد ،17لعاـ ،2
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الق اررات اإلدارية النيائية التي تخرج عف اختصاص محكمة العدؿ العميا
باعتباره صاحب الكالية العامة بنظر جميع المنازعات القضائية ،كما يختص

طمبات التعكيض عف األضرار الناجمة األعماؿ المادية لإلدارة كالعقكد
اإلدارية ،ذلؾ أف القانكف الجديد لمحكمة العدؿ العميا لـ يسمب القضاء العادم
ىذا االختصاص ،باإلضافة إلى اختصاص القضاء العادم كالذم يشترؾ فيو

مع القضاء اإلدارم بنظر منازعات التعكيض عف الق اررات التي تدخؿ ضمف
اختصاص القضاء اإلدارم كالكاردة في المادة (/9أ) مف قانكف محكمة العدؿ

العميا ( )12لعاـ  ،1992إال أف االختصاص المشترؾ لجيتي القضاء اإلدارم
كالعادم قد ينشأ عنو نكع مف التنازع سكاء كاف سمبيا كيككف ذلؾ عندما يمتنع

كؿ مف القضاء اإلدارم كالعادم عف نظر النزاع بادعاء عدـ االختصاص
كذلؾ عندما تقاـ الدعكل بنفس الخصكـ كبنفس المكضكع كلذات السبب  ،1أك

ايجابيا كذلؾ عندما تقرر جية القضاء العادم اختصاصيا بنظر النزاع بينما

تدعي السمطة اإلدارية أف ىذا النزاع يخضع الختصاص القضاء اإلدارم ،2

أم عندما تقرر كؿ مف جيتي القضاء اإلدارم كالعادم اختصاصيا بنظر
النزاع .

 1د .خالد خميؿ ظاىر ،القضاء اإلدارم (قضاء إلغاء-قضاء التعكيض) ،ط،1999 ،1
الناشر المؤلؼ ،ص. 132

 2د .احمد عكدة الغكيرم ،قضاء اإللغاء في األردف ،ط ، 1الناشر المؤلؼ،1989 ،
ص. 85
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الخاتمة
في نهاية هذا البحث توصلنا إلى عدد من االستنتاجات والمقترحات
وكاالتي :
أوال :االستنتاجات
-1

مف أىـ سمات

العقد اإلدارم ىك تغميب المصمحة العامة عمى

المصمحة الخاصة باعتبار إف العقكد اإلدارية ىي التي تعقدىا

اإلدارة لمصالح العاـ .
-2

المحاكـ اإلدارية ىي صاحب اختصاص بالنظر في دعاكم التعكيض

-3

التعكيضات في العقكد اإلدارية قريب جدا منو في العقكد المدنية فيما

-4

أىمية الرقابة القضائية تبرز كضماف لممتعاقد في حالة عدـ تحديد

عف الق اررات اإلدارية غير المشركعة الصادرة مف قبؿ اإلدارة .

يتعمؽ في تقدير التعكيض تحديدا في ركف ( الضرر ) .

الحاالت التي تتقيد بيا سمطة اإلدارة في فرض الجزاء ،أذ

لمقضاء الحكـ عمى مالءمة الجزاء لألخطاء المنسكبة لممتعاقد .

ثانيا :المقترحات
-1
-2

-3
-4

أقترح أف يختص القضاء اإلدارم العراقي بمنازعات العقكد اإلدارية.

جعؿ القضاء اإلدارم العراقي مختصان بالنظر في دعكل التعكيض
بصكرة أصمية ،حتى يستكم القضاء اإلدارم العراقي عمى سكقو

 ،فيممؾ كجيي الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة باإللغاء كالتعكيض .

عدـ جعؿ ىذا االختصاص لمقضاء العادم حتى لك كاف ذلؾ بصفة
تبعية لدعكل اإللغاء المرفكعة ضد عمؿ مف أعماؿ اإلدارة .

جعؿ دعكل المطالبة بالتعكيض عمؿ مف أعماؿ اإلدارة مفتكحان كذلؾ
مف خالؿ عدـ تحديده بمدة معينة كعدـ سقكطو بالتقادـ .
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المــــمخــــص:
تتناكؿ ىذه الدراسة النظاـ القانكني لمتعكيض اإلدارم كاإلضرار التي
تحدث في العممية اإلدارية الناجمة عف العقكد التي تبرميا اإلدارة مع اإلفراد،
كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ العدالة فيما بيف المتعاقديف كتحقيؽ المصمحة

العامة مف خالؿ معرفة مفيكـ العقد اإلدارم كخصائصو كأسسو القانكنية،
كمعرفة مفيكـ التعكيض اإلدارم كصكره كالضكابط التي تتحكـ بو كتحديد

بناء عمى ذلؾ قسمنا ىذه الدراسة إلى مبحثيف
السمطة المختصة بالتعكيض  ،ن
مسبكقيف بمطمب تمييدم كانتيينا بخاتمة تتضمف االستنتاجات كالمقترحات

الخاصة بالمكضكع .
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ABSTRACT :
This

study

deals

with

the

legal

system

of

administrative compensation and the damage that occurs
in the administrative process resulting from the contracts

concluded by the administration with the individuals, with
the aim of achieving justice among the contractors and

achieving the public interest through knowledge of the
concept of the administrative contract, its characteristics

and legal bases, and the determination of the competent
authority for compensation. Accordingly, we divided this

study into two sections with a preliminary request and
concluded after a ended containing the conclusions and
proposals on the subject.
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