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 داءـــــــــــالإه
       

 ىل الرساج املنري اذلي شع ػىل الارض ليخرج اهلها من الظلامتا

 اىل النور اىل املؼمل الاول اذلي بؼثه هللا ابلقران اىل نيب البرش رمحة 

 هبم اىل رسول الانسانية محمد ) صىل هللا ػليه وػىل اهل وحصبة وسمل (  

 اىل بالدي اليت اثقلهتا احلروب واجلراحات غراق الانبياء 

 اىل مجيع اساتذيت وابخلصوص الاس تاذ ادلكتور ) ػالء ادلين محمد محدان (

 اهدي هذا اجلهد املتواضع واسال هللا ان يتقبهل مين انه مسيع جميب ادلػاء 
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 وامتنان شكس
 هلرا وماكنا لنهتدي احلمد اهلل زب العاملني الري هداوا

 لىال ان هداوا اهلل اود ان اتقدم تالشكس  

 واالمتنان والعسفان الكثري اىل االستاذ

 الدكتىز ) عالء الديه حممد (  

 القرتاحه مىضىع الثحث ومتاتعته 

 االخىيح  واالوساويح والعلميح يف 

 كل منعطف دقيقمه مسريج الثحث 

            

 

 

 

 



5 

 لمحتوٌاتا

       

 

 

 

 

 

 الصفحة المحتوٌات

 2 – 1 المقدمة

 مفهوم السبب واهمٌته -المبحث االول :

 مفهوم السبب -المطلب االول :

 نً : اهمٌة السببالمطلب الثا

 المطلب الثالث :السبب فً القانون العراقً

3 - 11 

3 – 5 

6 - 8 

9 - 11 

 شروط السبب واثباته -المبحث الثانً:

 السببشروط  -لمطلب االول :ا

 باثبات السب -المطلب الثانً :

11 – 15 

11 – 14 

14 – 15 

 غاٌة السبب وتقسٌمه -المبحث الثالث :

 غاٌة السبب فً العقد االداري -المطلب االول :

 تقٌٌم السبب فً العقد االداري -المطلب الثانً :

16 -  

16 - 18 

19 - 21 

 الخاتمة 

 

21 – 21 

 23 - 22 المصادر و المراجع



6 

 

 اقرار المشرف

 

( ركن السبب فً العقد االداريالموسوم ) د ان اعداد هذا البحثاشه

قد جرى تحت اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة 

دٌالى / وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون 

. 
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 المقدمة

ٌشكل السبب ركا من اركان العقد االداري وال بد ان ٌكون هذا السبب هو الذي حمل 

طرفً العقد االسالمً على االلتزام بالموجبات التً حددها العقد فالتزام االدارة فً 

عقد ما دون سبب امر مستغرب حٌث ان مثل هكذا امر ال ٌمكن ان ٌصدر اال عن 

العقلٌة فاالنسان ٌلتزم بموجب تحقٌقا لهدف معٌن كعقد التزام مجنون او فاقدا لقواه 

المرفق العام حٌث ٌتعهد احد االفراد او الشركات للقٌام بهذا العمل وذلك الداء خدمة 

عامة للجمهور وٌكون ذلك على نفقته وتحت مسؤولٌة العالٌة بتكلٌف من الدول او 

لمشروع لمدة محددة من الزمن احدى وحداتها االدارٌة مقابل ذلك له ان ٌستغل ا

واستٌالئه على االرباح ووجوب السبب لٌس فقط الكمال اركان العقد بل غاٌته 

حماٌة االلتزام من انعدام السبب وتوفر ضمان مشروعٌته ةصحة توافقه مع النضام 

العام واالداب العامة فالسبب ٌقوم بدور وظٌفً ٌرمً الى تحقٌق هدفٌن االول كٌان 

اذا تخلف سبب االلتزام كان العقد باطال او منعدما والثانً صحة  العقد بحٌث

ومشروعٌة العقد اذا كان سبب العقد غٌر مشروع او غٌر صحٌح ابطل العقد النه 

اذا تخلف السبب او فقد احد مقوماته ادى ذلك الى بطالن العقد وانعدامه حٌث ان 

 الهدف االساسً من السبب فً .

صورة صحٌحة ومشروعة بحٌث تحدد فٌه الموجبات العقد هو ضمان تكوٌنه ب

باستناد السباب تبرر االلتزام بها وتعطٌها مفعولها وفً اخر الكالم ابن ما ذكر فً 

السبب كركن من اركان العقد اذ الٌكفً لقٌام العقد ان ٌوافر الرضا والمحل بل اٌضا 
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نشاتها ثم مفهوم ٌجب توافر السبب وٌستلزم االمر القاء الضوء على فكرة السبب و

 السبب وكذلك شروط السبب واثباته على وفق خطة بحث على النحو التالً :

 المبحث االول : مفهوم السبب واهمٌته .

  المطلب االول : مفهوم السبب .

 المطلب الثانً : اهمٌة السبب .

 المطلب الثالث : السبب فً القانون العراقً .

 . المبحث الثانً : شروط السبب واثباته

 المطلب االول : شروط السبب .

 المطلب الثانً : اثبات السبب .

 المبحث الثالث : غاٌة السبب وتقٌٌمه .

 المطلب االول : غاٌة السبب فً العقد االداري .

 المطلب الثانً : تقٌٌم السبب فً العقد االداري 
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 المبحث االول

 مفهوم السبب واهمٌته

 المطلب االول

 مفهوم السبب

وجد الرضا كركن من اركان العقد وكان صحٌحا سالما من العٌوب وانصب هذا اذا 

العقد على محل جائز وممكن فانه ال ٌكفً لتمام العقد مالم ٌكن لسبب مشروع 

والسبب سواء اكان مباشرا او غٌر مباشر وٌفترض وجوده فً كل عقد ادارٌا كان 

 ركن من اركان العقد .ام مدنٌا واذا خال العقد منه عد باطال وذلك لتخلف 

والحقٌقة من النادر ان ٌنعدم السبب فً تصرفات االدارة كما ٌندر ان تتعاقد االدارة 

دون سبب لو لسبب باطل وذلك الن الدوافع التً تبعث االدارة على التعاقد تتمثل 

دائما بتحقٌق المصالحة العامة وفً ضرورات سٌر المرافق العامة وان احكام 

 (1ي الخاصة بركن السبب فً العقد االداري قلٌلة جدا )القضاء االدار

/  29واول حكم ٌثٌر بصراحة الى ركن السبب هو حكم مجلس الدولة الفرنسً فً 

( وتتعمق هذه القضٌة بعقد تطوع ابرمه  Michauxفً قضٌة )  1949ٌناٌر سنة 

ر مقاتلة احد الفرنسٌٌن بقصد القتال فً جبهة معٌنة ولكن جند فً وحدة عسكرٌة غٌ

 وعندما طالب هذا الشخص 

 

 .16د . عزٌزة الشرٌف , دراسات فً نظرٌة العقد االداري , دار النهضة العربٌة , ص ( 1)
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بالغاء عقد التصوع لفقدان ركن السبب وقد رفض المجلس هذه الدعوة وعد ان الحق 

 فً وحدة عسكرٌة غٌر مقاتلة ٌعتبر امر الحق البرام العقد .

وبطالن السبب فً العقود االدارٌة ٌمكن ان ٌتمسك به الطرفان فً اي مرحلة من 

مراحل الدعوة ولمحكمة الموضوع ابطال العقد من تلقاء نفسها متى ما وجدت ان 

 . (1)العقد سببا غٌر مشروع وذلك لمخالفته لنظام العام 

ل ٌفترض فً هذا وقد ٌذكر فً العقد السبب فً ابرامه وقد ال ٌذكر فً جمٌع االحوا

السبب ان ٌكون مشروعا . فاذا ادعى احد عدم وجود سبب للتعاقد او عدم 

مشروعٌته فان عبء االثبات ٌقع علٌه وٌمكنه ان ٌثبت ذلك باي طرٌقة من طرق 

 االثبات . 

االن بعد ان استعرضنا جزء مبسط عن السبب باعتباره ركن من اركان العقد 

ٌلت فً السبب بعدها سوف ناتً الى بٌان تعرٌف االداري وكذلك االحكام التً ق

السبب فً العقود االدارٌة والمدنٌة بانه فرض الغرض الذي ٌقصد المتعاقد الوصول 

ان النص الفرنسً الذي هو االصل للنص العربً ادق ( 2)الٌه من وراء هذا التعاقد .

 (3)عل السبب من االخٌر النه لم ٌقرن السبب بالعقد كما فعل النص العربً , بل ج

ماوي , االسس العامة للعقود االدارٌة , دار الفكر العربً , الطبعة طد . سلٌمان محمد ال( 1)

 . 361, ص  1948الرابعة , 

ة مقارنة بٌن سدرا –( د. حمدي ابو النور , الوجٌز فً العقود االدارٌة 2)

 .33التشرٌعٌن المصري والعمانً , ص 

, موسوعة المبادئ القانونٌة , المجموعة  31/11/1928ة ( حكم المحكمة العلٌا , جلس3)

 . 348, محمد صالح الصغٌر , ص  1929-1924االولى 



11 

مقصورا على االلتزام ثم ان جعل السبب شرطا فً وجود االلتزام ال فً صحته 

 . (1) فحسب

وان اول احكام مجلس الدولة الفرنسً التً تثٌر صراحة الى ركن السبب فً العقد 

والمتعلق بعقد تطوع ابرمه احد الفرنسٌٌن بقصد قتال  1942حكمه الصادجر عام 

االلمان غٌر انه جند فً وحدة غٌر مقاتلة فلما طالب بااللغاء عقد تطوعه لفقدان 

دا الى ان التحاق المتطوع بفرقة معٌنة ركن السبب فٌه رفض المجلس الدعوى استنا

 .  (2)هو امر الحق البرام العقد . وبالتالً ال ٌفقد العقد سببه 

وٌمكن ان نلخص ما تبقى من تعرٌف السبب او ركن السبب بانه احد اركان العقد 

 ( 3) ما عن االخرهغٌر ركن االدارة ولكن الركنان متالزمان وال ٌنفك احد

 

 

 

 

 

 . 348, المصدر السابق , ص  31/11/1928المحكمة العلٌا , جلسة حكم ( 1)

 . 361, ص  د . سلٌمان محمد الماوي , المصدر السابق( 2)

( د. حامد زكً , دروس فً االلتزامات , مطبعة النقٌض االهلٌة , بغداد سنة 3)

 .62-66. ص  1942-1943

 

 



12 

 

 المطلب الثانً

 أهمٌة السبب

فً العقد االداري باهمٌة بالغة تفرض نفسها على واقع تحضى دراسة ركن السبب 

 االمر وذلك لالعتبارات االتٌة :

ٌتمثل فً ان ركن السبب هو العنصر االول فً العقد االداري والذي ٌعتبر  -1

 تخلفه او عدم صحته من قبل عدم المشروعٌة فٌقع العقد باطل فما ٌمكن الغاءه .

ان تدخل االدارة له ما ٌستوجب , وذلك الن ٌعتبر السبب ضمانه وقرٌنه على  -2

العقود االدارٌة تنطوي فً معظم االحوال على الحد من حرٌات االفراد واالضرار 

 بمراكزهم المالٌة واالدبٌة . 

ٌتمثل فً ان ركن السبب هو احد اهم الوسائل التً تحد من انحراف االدارة  -3

السبب تؤدي الى تقلٌص السلطة وتعسفها فً استعمال سلطتها والرقابة على ركن 

 التقدٌرٌة لالدارة وذلك عن طرٌق الرقابة على مالئمة العقد . 

كما ٌتمٌز العقد االداري فً ان االدارة تكون دائما طرفا فً . وان تكوٌنه وان كان 

ٌتم بتوافق ادارتٌن ال ٌكون بمجرد افصاح فرد معٌن من اعضاء السلطة االدارٌة 

 (1)كون من عدة اعمال قانونٌة ٌشترك فٌها اكثر من عضو من عن ارادته وانما ٌت

دٌوان عبد الرحمن , موقف القضاء المدنً ازاء العقود االدارٌة , بحث منشور مجلة  ( العالم1)

 . 4, ص  1962, سنة  3التدوٌن القانونً , عدد 
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ث اعضاء السلطة االدارٌة الن االختصاصات االدارٌة ال ترتكز فً ٌد واحدة حٌ

 . (1)تكون هذه االختصاصات مشتركة 

كذلك ٌجب ان ٌتوافر السبب فً العقود االدارٌة مثلما هو الحال بالنسبة للعقود 

الخاصة مع ضرورة ان ٌكون الباعث الدافع فً العقود االدارٌة هو تحقٌق 

المصالحة العامة حٌث ان االدارة ال تعقد عقدا ماال ان ٌكون وراء هذه العقد غاٌة 

ٌها هً تحقٌق المصاللحة العامة اي تحقٌق النفع العام لكافة الجمهور دون تفرقة تبتغ

او محاباة فً ذله حٌث ان غاٌة السبب فً العقود االدارٌة هً تحقٌق منافع حٌث 

قال بعض الفقهاء فً السبب بانه تكون منفعته مشروعه وطبقا للقاعدة الشرعٌة ان 

و ان الفرع هو المنفعة المتواخى من وراء الفرع ٌتبع االصل والمقصود من ذلك ه

السبب فً العقد االداري واالصل حٌث ٌقصد به هنا المحل حٌث انه اذا كان محل 

العقد مشروعا فال شك بان سبب العقد سوف ٌكون مشروعا ولهذا اهمٌة فً تحدٌد 

 طبٌعة العقد وشروطه .

ٌة المجتمع من التصرفات اصبح السبب ركنا الزما لقٌام العقد وتحول الى اداة لحما

الغٌر مشروعة والمخالفة للنظام العام واالداب العامة وللسبب دور مهم من اشتراط 

المشروعٌة فٌه وذلك حماٌة للمجتمع من االتفاقات التً تخالف النظام العام 

 (2)واالداب

 . 4( العالمة عبد الرحمن , المصدر السابق , ص 1)

, النظرٌة العامة لعلم القانون , الكتاب الثالث , النظرٌة العامة ( المزوغً , عبد السالم علً 2)

 . 231, ص  1993فً العقود , الجزء الثانً , العقود المتصلة بثروة المجتمع , 
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العامة التً ٌجب على الجمٌع عدم مخالفتها وما نص علٌه المشرع من ان االلتزام 

ٌعد كان لم ٌكن اذ ال ٌمكن الذي لٌس له سبب او المبنً على سبب غٌر مشروعً 

 ( 1)لالدارة ان تتحرك من دون سبب لذلك االلتزام 

, ان العقود  31/11/1928وفً هذا المجال ورد فً قرار المحكمة اللٌبٌة بتارٌخ 

االدارٌة تتمٌز بطابع خاص اساسه احتٌاجات المرفق العام والصالح العم ٌعلو فً 

 ( 2) الخاصة هذه العقود دائما على المصلحة الفردٌة

وكما هو الشان فً العقود الخاصة ٌجب ان ٌكون السبب موجودا وصحٌحا وكذلك 

ٌجب ان ٌكون مشروعا وغٌر مخالف للنظام العام واال عد العقد فً ذلك باطال 

  ومنعدما وال ٌمكن ترتٌب اي عقد على ذلك .

 

 

 

 

 

 

 . 231, ص  م علً , المصدر السابق( المزوغً , عبد السال1)

 . 348حكم المحكمة العلٌا , المصدر السابق , ص ( 2)
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 المطلب الثالث

 السبب فً القانون العراقً

سبق وان قلنا بان العقد ٌبطل اذا التزم المعاقد دون سبب لو لسبب ممنوع قانونا او 

مخالف للنظام العام او االداب ولكنه لم ٌتم تحدٌد معنى السبب حٌث ان المشرع 

العراقً لم ٌحسن صناعا بذلك اذ انه اخذ هذه النظرٌة عن القانون الفرنسً ولما 

االختالف بٌن الفقهاء الفرنسٌٌن وبحٌث انه لم  كانت هذه المسالة مختلف فٌها اشد

ٌتصلو لحد االن الى االتفاق على ما تقصده كلمة السبب من معنى معٌن بالرغم من 

مرور فترة طوٌلة على صدور القانون الفرنسً وبالرغم من الفوضى واالختالف 

الشدٌد التً حدثت لتحدٌد معنى معٌن للمقصود وبالسبب كان من الالزم على 

المشرع العراقً ان ٌحدد موقفه وكان علٌه من المفروض ان ٌحدد موقفه وٌبٌن 

المعنى الذي ٌختاره لهذ الكلمة وذلك لتجبن البلبة واالضطراب التً حدثت فً الفقه 

  (1)الفرنسً بسبب غموض معنى هذه الكلمة وتعدد المعانً التً تحتمً لها 

معناه الباعث ال ٌمكن قبوله على ٌقول العالمة السنهوري ان المقصود بالسبب ب

اطالقه وذلك الن نص القانون المدنً العراقً جاء قطً الدالله فً ذلك ان العقد 

ٌبطل اذا التزم المتعاقد دون سبب ومعنى السبب هنا ال ٌمكن فهمه على الباعث اذ 

 (2)ان الباعث امر نفسً وخارج عن العقد وقد ال ٌعلم به 

م . محمد طه البشٌر , الوجٌز فً نظرة  –د. عبد الباقً البكري  –د. عبد المجٌد الحكٌم ( 1)

 116االلتزام فً القانون المدنً العراقً , مكتبة السنهوري , بغداد شارع المتنبً , ص 

د . عاطف النقٌب , نظرٌة العقد , منشورات عوٌدات , الطبعة االولى , بٌروت , لبنان ( 2)

 . 46, ص  1988
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المتعاقد االخر حٌث ان السبب فً هذا المعنى ال ٌمكن ان ٌعتد به وذلك النه اذا لم 

ٌكن لاللتزام سبب فان العقد سوف ٌكون باطال وان االلتزام دون سبب معناه التزام 

دون باعث ولكن هذا المعنى ال ٌمكن قبوله اذ ال ٌمكن ان ٌتصور ان ٌقدم شخص 

ن ٌكون له باعث من وراء هذا التعاقد حٌث ان الباعث على التعاقد فً عقد ما دون ا

الذي ٌدفع االدارة الى التعاقد هو تحقٌق الغاٌة او الهدف من وراء هذا التعاقد وكما 

هو معروف تحقٌق المصلحة العامة باالضافة الى ما تبتغٌها االدارة من اشباع 

ر العقدي هو دافع حاجات اكثرٌة الجمهور حٌث ان الدافع الرئٌسً فً داخل االطا

 ( 1) متغٌر بالنسبة لكل متعاقد

وان السبب عنصر ٌبرر القوة االلزامٌة للموجب ووجوده ٌتعلق بصورة رئٌسٌة بهذا 

الموجب بٌنما شرعٌته تتعلق بسبب العقد وتتٌح بالتالً للقاضً ان ٌتحقق من هذه 

 المشروعٌة لحماٌة المصالح العامة 

 

 

 

 

 

 

 . 46نظرٌة العقد , المصدر السابق , ص د . عاطف النقٌب , ( 1)
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 واثباته السبب شروط: الثانً المبحث

 السبب شروط:  األول المطلب

 السبب وجود:  األول الشرط

 ذلك مثال  العقد بطل موجودا ٌكن لم فإذا التعاقد عند موجودا السبب ٌكون أن ٌنبغً

 حٌث منزل بٌع هو العقد ٌكون كأن العقد فً مشتري طرفا لها باعتبار اإلدارة التزام

 فهنا قبل من تهدم قد المنزل هذا ٌكون حٌن فً المبٌع الشًء ثمن اإلدارة تدفع

 غرضا باعتباره واضحة السبب وجود على المترتبة األهلٌة  إذا.  باطال العقد ٌصبح

 .  العقود من الواحد النوع ٌستعرض ال ثابتا قرٌبا

 األحكام فإن باطل سبب على بناء أو سبب دون اإلدارة تتعاقد أن النادر من كان ولما

 اإلدارة وتتعاقد ٌحدث حٌنما أنه إال  جدا قلٌلة تعتبر الموضوع هذا فً القضائٌة

 أن المتعاقد ٌكون فأنه.  العام للنضام أو للقانون مخالف لٌس أو سبب وجود دون

 . (1)أحكامه على التحاٌل إثبات ٌسهل عادة القانون ألن اإلثبات طرق بكافة ذلك ٌثبت

 نفسه للمتعاقد فائدة وٌحقق العقد ٌقوم لكً موجودا السبب كون اشتراط أن رٌب وال

 سبب هناك ٌكن ولم ذلك أحدث فإذا االلتزام لهذا سبب دونما  ٌلتزم أن من وٌعممه

  .(2) باطال العقد ٌصبح سوف فهنا لالتزام

 

 96ص  ,  اإلدارٌة العقود , الجبوري خلف محمود. د( 1)

 283, ص القاهرة , القانونٌة مكتبة نشر , االلتزام ,نضرٌة وشاحً المجٌد عبد د.أ (2)
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 العقد ٌعتبر حٌث مشروع غٌر السبب كان اذا جلٌا العقد على السبب تأثٌرا وٌبدو

 .  (1) اصال باطال حٌنئذ

 ٌقع اإلثبات عبء فإن مشروعٌته عدم أو للتعاقد سبب وجود عدم أحد ادعى فإذا

 . (2) اإلثبات طرق من طرٌقة بأي ذلك ٌثبت أن وٌمكنه علٌه

 الثانً الشرط

 السبب صحة

 .  هما حالتٌن فً صحٌح غٌر ٌكون والسبب صحٌحا ٌكون أن السبب فً ٌشترط

 المغلوط أو الموهوم والسبب الصوري السبب وحالة الغلط أو الموهوم السبب حالة

 بالسبب المتعاقدان ٌعلم أن فصورته الصوري السبب أما , له وجود ال سبب هو

 لبطالن سببا ذاتها فً لٌس والصورٌة آخر سبب ستار تحت ٌخفٌانه ولكن الحقٌقً

 عدم هً البطالن علة تكون وعندئذ مشروع غٌر أمر ستر منها فقد إذا إال العقد

 نهاٌة فً ٌنتهً السبب صحة عدم أن نقرر أن ٌمكننا ولذا الصورٌة ال المشروعٌة

 هذا عن االستغناء معه ٌمكن فما السبب وجود عدم هً وحٌدة صورة إلى األمر

  (3) األول بالشرط اكتفاء الشرط

 11/19/ 1923 تارٌخ 225 رقم , األولى الغرفة , لبنان جبل محكمة استئناف قرار( 1)

 216ص , 1924 , لبنان , بٌروت , العدل مجلة فً المنشور

 .33 ص , سابق ,مصدر النور أبو حمدي (2)

   . 385ص  , القانونٌة الكتب دار , العقد نضرٌة , بدوي حلمً. د( 3)
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 سببا له أن ٌعتبر العقد فً سبب له ٌذكر لم التزام كل بأن 132 المادة تقضً كما

 فعلى السبب صورٌة على الدلٌل قام فإذا ذلك ٌخالف ما على الدلٌل ٌقوم حتى حقٌقٌا

 القضاء وٌراقب ٌدعٌه ما ٌثبت أن فعلٌه مشروعا آخر سببا لاللتزام أن ٌدعً من

  . (1) ومشروعٌته اإلداري العقد فً السبب وجود اإلداري

 

 الثالث الشرط

 السبب مشروعٌة

 التزم اذا أثر أي له ولٌس ومنعدما باطال ٌكون العقد بأن العامة القواعد تقتضً

 العامة لآلداب أو العام للنظام مخالفا أو قانونا ممنوع أولٌس سبب دون المتعاقد

.  العقد فً السبب هذا ٌذكر لم ولو مشروعا سببا له ٌكون أن التزام كل فً وٌفترض

 حتى الحقٌقً السبب انه فٌعتبر العقد فً السبب ذكر اذا إما ذلك خالف على ٌقم مالم

 على مبنٌا ٌكن لم اذا أثر أي ٌنتج ال االلتزام وإن ذلك ٌخالف ما على الدلٌل ٌقوم

 .  مشروع غٌر سبب على أو كاذبا سبب على مبنٌا كان أو سبب

 إطار فً القانونٌة العالقات واستقرار التعامل طبٌعة تقتضٌها االفتراضات هذه وإن

 القانون عقود فً مقتضاة تكون المبررات ذات فإن باإلضافة اإلداري العقد

 .(2)الخاص

 الناشر , 2111 الخامسة الطبعة , اإلدارٌة العقود , جعفر أنس أشرف. د , جعفر أنس. د( 1)

 121ص  , القاهرة , ثروة الخالق عبد شارع 32 , العربٌة النهضة دار

 .95 ص , سابق مصدر , الجبوري خلف محمود. د (2)
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 حٌث من المشروع التعامل هو اإلدارة حسن مقتضٌات من أن ذلك إلى باإلضافة

 ولهذا.  عامة مصلحة تحقٌق هو معروف هو كما العقد فً اإلدارة هدف وان المبدأ

 التعاقد مراحل من مرحلة أي فً التعاقد إلى المؤدٌة اإلدارٌة القرارات جمٌع تكون

 قرٌنة إلى ٌضاف االداري القانون فً ذلك ومعنى.  العكس ٌثبت أن إال مشروعة

 هً أخرى قرٌنة المدنً القانون فً العامة القاعدة احتوتها التً.  العقد سالمة

 . (1) تلك  ا الناحٌة هذه من للعقد المنظمة اإلدارٌة القرارات مشروعٌة

 

 الثانً المطلب

 السبب إثبات

 , العام للنضام مخالف وغٌر مشروعا ٌكون أن السبب فً ٌشترط بأنه قلنا وأن سبق

 ٌرتب ذلك فإن السبب فً غلط وقع كان إذا أما  ,  مطلقا بطالنا باطال كان وإال

 . النسبً البطالن

 فً ٌفترض األحوال جمٌع ,وفً ٌذكر ال وقد ابرامه عند العقد فً السبب ٌذكر وقد

 عدم أو للتعاقد سبب وجود عدم أحد ادعى فإذا.  مشروعا ٌكون أن السبب هذا

 طرق من طرٌقة بأي ذلك ٌثبت أن وٌمكنه علٌه ٌقع اإلثبات عبء فإن مشروعٌته

 . (1) اإلثبات

 95 ص , سابق مصدر , الجبوري خلف محمود. د( 1)

 . 33 ص , سابق مصدر , النور أبو حمدي. د (2)
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 ٌذكر لم التزام كل -ا)  ٌأتً ما على المدنً القانون من( 132) المادة نصت كذلك

   ذلك غٌر على الدلٌل ٌقم مالم مشروعا سببا له أن ٌفترض العقد فً سبب له

  ذلك على الدلٌل ٌقوم حتى الحقٌقً السبب هو العقد فً المذكور السبب ٌعتبر -2 

 آخر سببا لاللتزام أن ٌدعً من فعلى السبب صورٌة على الدلٌل قام فإذا -3

 . (1)( ٌدعٌه ما ٌثبت أن مشروعا

 العقد بطالن هذا على ٌترتب فسوف باطل العقد أن األطراف أحد ٌثبت وحٌثما

 على مالٌة آثار ترتب وأحٌانا ٌكن لم كان واعتباره أثاره وإلغاء وزواله اإلداري

 .  حق فً تضهر البطالن

 بال اآلراء أو التقصٌرٌة المسؤولٌة على تاسٌسا التعوٌض فً الغٌر أو الطرفٌن أحد

 .   (2) سبب

 من مرحلة أي فً الطرفان به ٌتمسك أن ٌمكن اإلدارٌة العقود فً السبب وبطالن

 أن وجدت متى نفسها تلقاء من العقد أبطال الموضوع ولمحكمة الدعوى مراحل

 .  (2) العام للنظام لمخالفته وذلك مشروع غٌر سببا للعقد

 العقد سبب مشروعٌة عدم أو لاللتزام سبب وجود عدم على المترتب األثر  أن حٌث

 ضروري وركن ةاإلراد لوجود تبرٌر ٌعتبر والسبب اإلثبات طرق لكافة ذلك فٌجب

 .المجتمع وحماٌة لحماٌتها

 , االلتزام نضرٌة فً ,الوجٌز السنهوري فً الوجٌز , وريالسنه أحمد الرزاق عبد. د( 1)

 193 ص , 2114 االسكندرٌة المعارف مشاة , الناشر

 . 122 ص. س. م جعفر أنس أشرف. ,د جعفر أنس. د( 2)

 . 2 ,ص 2111 ,سنة 53 ,عدد دٌالى مجلة فً منشور قانونً بحث (3)
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 الثالث المبحث

 وتقسٌمه السبب غاٌة

 األول المطلب

 اإلداري العقد فً السبب غاٌة

 التعاقد ذلك وراء  من غرض أو غاٌة لتحقٌق تعقد اإلدارٌة العقود أن المعروف من

 حٌث. تحقٌقها تبتغً كثٌرة دوافع وجهها فً ٌقف ما عقدا تعقد عندما فاالدارة. 

 بتحقٌق دائما ٌتمثل تبرمها التً العقود فً اإلدارة دوافع أن ذلك خالل من ٌتبٌن

 التعاقدٌة اإلدارة وحماٌة العامة المرافق سٌر ضرورات فً وكذلك العامة المصلحة

 .  (1) المتعاقدٌن لكال

 إنه.  بذلك موضحا اإلداري العقد فً السبب بٌان إلى اإلشادة ٌمكن ذلك على وتأكٌدا

 فً كاالفراد حرة لٌست ذلك سبٌل فً إرادتها فإن اإلداري العقد اإلدارة تبرم عندما

 تحقٌق إلى ترمً أن ٌجب بل منها الغاٌة كانت أٌا  العقود من تشاء ما إبرام

 باالعباء تقوم لكً انتضامها وكٌفٌة العامة المرافق سٌر وضمان العامة المصلحة

  .(2) العامة الخدمة وتقدٌم المتعددة المواطنٌن حاجات إشباع لجهة عاتقها على الملقاة

 411 ص س,. م , الطماوي محمد سلٌمان. د( 1)

 جامعة فً الحقوق كلٌة إلى مقدمة دكتوراه روحةاط , اإلداري العقد رمعٌا , لعٌونً ثورٌة (2)

 82 - 86 ,ص 1988 , 1982 , ,مصر القاهرة , شمس عٌن
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 فالمصلحة اإلدارٌة عقودها فً إلدارة االمتٌازات بعض منح ماٌبرر وهذا   لهم

 سبٌل فً ٌمكن حٌث. فٌه السبب وتمثل اإلداري العقد فً األساس الهدف فً العامة

 مصالح بٌن التكافؤ عدم عن نتاج المدنً والعقد اإلداري العقد بٌن اختالف ذلك

 فً هً المتعاقد مصلحة بٌنما , العامة المصلحة هً اإلدارة مصلحة أن إذ الطرفٌن

 .  (1) الخاصة المصلحة الغالب

 المصلحة تستهدف أنها فً المدنٌة العقود عن تختلف وقلنا سبق كما اإلدارٌة والعقود

 ٌنبغً فما الفردي بالنشاط االستعانة طرٌق عن العام المرفق تسٌر وهً.  العامة

 مصلحة على العامة المصلحة وجه تغلٌب شًء كل وقبل دائما فٌها ٌداعً أن معه

 .(2) الخاصة األفراد

 بأنها. (3) البعض فعرفها العامة المصلحة تعرٌف إلى اإلشارة من ذلك فً والبد

 المواطنٌٌن أكثرٌة مصلحة , الوطنٌة المصلحة ,أي العامة المنفعة عن ٌعبر مفهوم

 العامة والمصلحة معٌن سٌاسً وجو تارٌخً إطار فً موجودة مجموعة بوصفهم

 أهمها متطلبات ذلك سبٌل فً ولها إداري نشاط كل هدف هً معروف هو كما

  .(4) والبعض والتكٌف واالستمرارٌة األولوٌة

 المصدر السابق. , لعٌونً ثورٌة (1)

 وزارة قضٌة فً قضائٌة 11 السنة 619 رقم 1956 سنة دٌسمبر 16 فً الصادر القرار (2)

 .  خلٌل محمد محمد السٌد ضد التموٌن

 . 151 ص , لبنان , بٌروت , اإلداري الموسوعً القاموس , بادروس جوزف( 3)

 المصارف منشأة دار , االداري القانون فً العامة النظرٌة , هللا عبد بسٌونً الغنًعبد . د( 4)

 .38 – 32 ص , 2113  , مصر , اإلسكندرٌة ,
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 تكون وقد عامة خدمات تقدٌم وهدفها العام المرفق هدف هً العامة المنفعة اعتبر 

 ٌجب عامة مصلحة هنالك تكون بأن فقط ٌكفً ال وهذا معنوٌة أو مادٌة خدمات

 عند تلتزم فاالدارة مشروعة العامة المصلحة هذه تكون أن من بد ال بل تحقٌقها

  الممنوع لالختصاص طبقا العامة المصلحة تحقٌق هدفها ٌكون أن القرارات اتخاذ

 بأداء لإلدارة ملزما كان وان العامة المصلحة هدف أن إلى اإلشارة من والبد لها

 تحدٌد من التقدٌرٌة بسلطتها ٌمنعها ال ذلك أن إال اختصاصها ضمن وضٌفتها

 .  ومقتضٌاتها العامة المصلحة لبلوغ الوسائل

 فً وجوده ٌفترض الذي الشرعٌة  عناصر من عنصر دائما هً العامة فالمصلحة

 المصلحة إن.  اإلداري العقد فً السبب ركن ٌمثل إذ.  علٌه الشرعٌة إلخفاء العقد

 تحقٌق إلى الحاالت كل فً تسعى واإلدارة التعاقد فً اإلدارة غاٌة هً العامة

 منفصلة تكون أن ٌجب المصلحة وهذه العام النفع وتحقٌق العامة المرافق مصلحة

 . (1) الخاصة المعالم عن

 المدنً العقد عن اإلداري العقد تمٌز التً هً اإلداري العقد فً العامة مصلحة وإن

 الدولة تتدخل وحٌث اإلداري للعقد شرط هو العامة المصلحة وجود أن باعتبار

 هً تبقى العامة المصلحة وان كهذه مصلحة لتحقٌق إال ذلك تفعل ال فهً وتعمل

  . (2) للسبب وغاٌة اإلداري العقد لمشروعٌة المعٌار

 ,(   سنة ذكر دون)  العراق , بغداد , االداري القانون فً الوجٌز , راضً لٌلو مازن. د (1)

 122 - 128 ص

 , بٌروت , 1ط , اإلداري النشاط , اإلداري التنظٌم , االداري القانون , كرمً محمد. د (2)

 246 ص , 2111 لبنان



25 

 الثانً المطلب

 (1) اإلداري العقد فً السبب ٌمتقٌ

 :  منها المالحظات من مجموعة إلى اإلدارٌة العقود فً السبب نظام و مفهوم ٌؤدي

 لها اعترف مهما التعاقدٌة العملٌة على اإلدارة هٌمنة ٌعنً ال اإلداري العقد أن

 قد فاالدارة العامة والمصلحة العامة السلطة بٌن توفٌق هو بل , بامتٌازات المشرع

 العامة المصلحة تحقٌق ذلك من الغاٌة كانت كلما الخواص لنشاط األولوٌة تعطً

 نفسها اإلدارة كانت وإن.  المصلحة تلك من فائدة أقل عامة منفعة على وتفضٌله

 بعض فً الدولة مصالح من أسمى ككل المجتمع فمصالح ذلك بتحقٌق الٌها المعهود

 . (2) الفرضٌات

 على ٌنطوي عقد هو وإنما األفراد عقد أو اإلدارة عقد هو لٌس اإلداري العقد إن

 ومهما.  اآلخر مع عالقتها فً اإلدارة لمكانة المترجمة الخصائص من مجموعة

 العامة المصلحة خاصٌتا هً الخصائص هذه أهم فإن الخصائص هذه وتعددت بلغت

 العامة المصلحة أن القول وبدٌهً.  االداري القانون محورا وهما العامة والسلطة

 بٌنما والتنظٌم التأسٌس تعنً األولى المصلحة ألن.  الخاصة المصلحة هً لٌست

 هً العامة المصلحة إن.  شخصٌة مكاسب عن والبحث الربح تعنً الثانٌة المصلحة

 .  وحدها اإلدارة اختصاص من

 , األول الجزء , اإلداري العقد على الخاص القانون إثر , قبالن األمٌر عبد علً.  ( د1)

 . 338 ص , 2111 لبنان , بٌروت , األولى الطبعة

 .291 ص , 2114 لسنة , لبنان , بٌروت , 3ط , االداري القانون , ٌحٌى ( محمد2) 
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 ال االدارة ان اذ امتٌازاتها وسر وجودها وسبب , لنشاطها األساسً المحرك وتعتبر

 العامة الحاجٌات أجل من إال العامة السلطة بامتٌازات المشرع لها ٌعترف

 . (1) للمواطنٌن

 لٌس للسبب النظام لكن والمدنً اإلداري القانونٌن فً نفسه هو السبب مفهوم إن

 تثٌر العامة القاعدة أن فكما المدنً والقانون االداري القانون فً تام بشكل مماثال

 أن ٌجب االداري القانون فً فإنه آثارا ٌحدث أن ٌمكن ال سبب بال العقد أن إلى

 التً المبادىء االعتبار بعٌن تأخذ أن اإلدارة لجهة التحفظ مع القاعدة هذه تطبق

 .   وعمله المرفق هذا أداء تنظٌم وكٌفٌة العام المرفق على تشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذاتها الصفحة , س م, , ٌحٌى ( محمد1)
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 الخاتمة

 العقد أركان كأحد العقد فً السبب ركن موضوع السابقة الصفحات فً تناولت لقد

 السبب ركن بها ٌتمٌز التً القانونٌة الجوانب أهم إلبراز محاولة فً اإلداري

 وغاٌة أهمٌة من ٌحتوٌه ما و  السبب لركن الصحٌح المعنى بٌنا ذلك الى باالضافة

 هكذا دراسة منها تكون التً الجوانب أهم ناقشنا وأٌضا العقد ذلك وراء من ٌنشدها

 ٌذكر لم أو صراحة ذكر أن العقد إبرام فً أساسً كركن ٌعد الذي و مهم موضوع

 وبٌان وأهمٌة السبب مفهوم عن مبسطة فكرة أعطٌت حٌث ضمنا موجود أي

 صحٌحا كان أن السبب إثبات وأٌضا السبب فً  توافرها الواجب الشروط

 العقد فً السبب غاٌة تناولت وكذلك مذكور غٌر أو العقد فً مذكور اوصورٌا

 أي العامة المصلحة تحقٌق هو و إال الغاٌة هذه وراء السبب ٌنشده ما وأهم اإلداري

 شًء مجرد وهذا اإلثبات وطرق جوانب كل وإلى الجمهور لكافة العام النفع تحقٌق

 دراستً من واستنتجت العقد فً السبب ركن القٌم الموضوع هذا عن أقدمه مبسط

 وكمثلها الشروط أو إالركان من مجموعة على ٌبنى شًء كل أن الموضوع لهذا

 بٌنها من الذي واألركان الشروط من مجموعة توافر بفضل وٌنعقد ٌبرم حٌث العقد

 دان أو التوصٌات بعض ولدي.  التعاقد صحة إلتمام الزم كشرط السبب ركن

 زٌادة ٌجب قلٌلة اإلداري العقد فً السبب بركن قٌلت التً االحكام أن هو أطرافها

 أن ذلك من وبالرغم اإلداري العقد فً مهم موضوع السبب ركن ألن األحكام هذه

 على ٌجب لذا الموضوع هذا فً العراقً النص من أسبق هو الذي الفرنسً النص

 الفرنسً المشرع ألن وذلك الفرنسً المشرع حذا كما ٌحذو ال أن العراقً المشرع

 . السبب لركن الصحٌح المعنى إلى ٌتطرق لم
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 والمراجع المصادر

  الكرٌم القرآن

 : الكتب:  أوال

 , الخامسة الطبعة , اإلدارٌة العقود , جعفر أنس أشرف. د , جعفر أنس. د (1) 

  القاهرة , ثروت الخالق عبد شارع 32 , العربٌة النهضة دار , الناشر , 2111

 , الثالث الكتاب , القانون لعلم العامة النظرٌة , علً السالم عبد , المزدغً. د( 2)

  1933 , المجتمع بثورة المتصلة العقود , الثانً الجزء , العقود فً العامة النظرٌة

 التشرٌعٌن بٌن مقارنة دراسة , اإلدارٌة العقود فً الوجٌز , النور أبو حمدي.د( 3)

  والعمانً المصري

  القانونٌة الكتب دار , العقد نظرٌة , بدوي حلمً. د( 4) 

 بغداد , األهلٌة النقٌض مطبعة , االلتزامات فً دروس , زكً حامد. د (5) 

1942 -1943 

  لبنان , بٌروت , اإلداري الموسوعً القاموس , بادروس جوزف. د( 6) 

 العربً الفكر دار , اإلدارٌة للعقود العامة األسس , الطماوي محمد سلٌمان. د( 2)

  1948 , الرابعة الطبعة ,

 منشأة الناشر , االلتزام نظرٌة فً الوجٌز , السنهوري أحمد الرزاق عبد. د (8)

  2114 , االسكندرٌة ارفالمع

 لبنان , بٌروت , 1ط , عوٌدات منشورات , العقد نظرٌة , النقٌب عاطف. د (9) 

1988 

 نظرٌة فً الوجٌز , وآخرون البكري الباقً عبد. د , الحكٌم المجٌد عبد. د( 11)

 شارع , بغداد , السنهوري مكتبة الناشر , العراقً المدنً القانون فً االلتزام

  المتنبً

  العربٌة النهضة دار , اإلداري العقد نظرٌة فً دراسات , الشرٌف عزٌزة. د( 11) 

 دار , االداري القانون فً العامة النظرٌة , هللا عبد ونًٌسب الغنً عبد. د (12) 

 2113 , مصر , اإلسكندرٌة , ارفالمع منشأة
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 الجزء , اإلداري العقد على الخاص القانون إثر , قبالن األمٌر عبد علً. د (13) 

  2111 , لبنان , بٌروت , األولى الطبعة , األول

  القاهرة , القانونٌة المكتبة نشر , االلتزام نظرٌة , وشاحً المجٌد عبد. د( 14)

 .1989, اإلدارٌة العقود , الجبوري خلف محمود. د( 15) 

 , اإلداري النشاط , اإلداري التنظٌم , االداري القانون , الكرمً محمد. د( 16) 

 2111 , لبنان , بٌروت , 1ط

,بدون  العراق , بغداد , االداري القانون فً الوجٌز , راضً لٌلو مازن. د( 12) 

 سنة طبع.

 . 2114 لسنة , لبنان , بٌروت , 3ط , االداري القانون , ٌحٌى محمد. د( 18) 

 

 : االطارٌح:  ثانٌا

 كلٌة إلى مقدمة دكتوراه أطروحة , اإلداري العقد معٌار , لعٌونً ثورٌة( 1) 

 1988 -1982 , مصر , القاهرة , شمس عٌن جامعة فً الحقوق

 

 : المجالت:  ثالثا

 بحث , اإلدارٌة العقود أزاء المدنً القضاء موقف , الرحمن عبد العالم( 1) 

 .1962 لسنة , 3عدد , القانونً التدوٌن دٌوان مجلة فً منشور

( 53بحث قانونً منشور فً مجلة دٌالى ,العدد )اسماء عبد الجبار سلمان , ( 2)

 .2111,لسنة 

 

 : واألحكام القرارات:  رابعا

/  1923 بتارٌخ 225 رقم , األولى الغرفة , لبنان جبل محكمة استئناف قرار( 1)

  1924 , لبنان , بٌروت , العدل مجلة فً المنشور 19/ 11

 قضٌة فً 619 رقم القضٌة 1956 سنة دٌسمبر 16 فً الصادر القرار( 2) 

  خلٌل محمد السٌد ضد التموٌن وزارة

 , القانونٌة المبادئ موسوعة , 31/ 11/  1928 جلسة , العلٌا المحكمة حكم( 3) 

 .الصغٌر صالح محمد , 1929 - 1924 األولى المجموعة
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