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  ماجد ملفى زايد الديحانى  اســم الباحـث
دراسة مقارنة :  العقود اإلدارية الجزاءات الضاغطة فى  عـنـوان البحث

  بين النظامين المصرى والكويتى
  القاهرة  جـامـعــــة
  الحقوق  كـلـيـــــة
  القانون العام  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
لكون العقد اإلدارى يتصل بالمرفق العام يكون المتعاقد مع اإلدارة 

 لها فى تسيير المرافق العام حيث ينبغى عليه أن يبذل قصارى جهد معاونا
ممكن فى سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وذلك بهدف السير المنتظم للمرفق 
العام الذى من أجله أبرم العقد اإلدارى وإن أهمل أو تقاعس المتعاقد مع 

اللجوء إلى تنفيذ اإلدارة فى تنفيذ العقد اإلدارى يكون لزاما على اإلداءة 
وتطبيق الشروط االستثنائية التى يتضمنها العقد بما فيها من سلطة اإلدارة فى 
توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها لضمان سير المرفق العام بانتظام 

  .وإطراد
  منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الموضوعى المقارن وهو منهج مالئم لمثل هذا 
  .النوع من الدراسات
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  استنتاجات الدراسة

بينت الدراسة مدى سلطة جهة اإلدارة فى توقيع جزاءات على المتعاقد  -
معها سواء النصوص عليها أو التى أغفل ذكرها وأوضحت الخصائص 
العامة التى تتمتع بها تلك الجزاءات عن نظيرتها العقود المدنية واإلرادة 

ون حاجة للجوء إلى المنفردة لجهة اإلدارة فى توقيع تلك الجزاءات د
  . مسبقا شريطة احترام مبدأ الشيوعيةاالقضاي

أن القاعدة العامة مؤداها أن هذا الجزاء يثبت لجهة اإلدارة ولو لم يكن  -
منصوصا عليه فى العقد، كونه إجراءا متصال بالنظام العام على أساس 
من أن اإلدارة هى القوامه على سير المرفق العام بانتظام واطراد ومن 
ثم فإذا حدث ما يعكر الصفو لمحل القوامه فلجهة اإلدارة أن تقصى 

  .الملتزم أو تحل محله فى إدارة المرافق
هناك آثارا تنجم عن وضع المرافق تحت الحراسة وتتمثل فى نتجتين  -

هامتين هما استبعاد الملتزم عن إدارة المرفق خالل المدة التى تحددها 
لى خاللها تنظيم عملية استغالل المرفق السلطة مانحة االلتزام والتى تتو

  . فإما أن تتواله بنفسها أو تعهد به إلى آخر نيابة عن الملتزم المقصر
والنتيجة الثانية مؤدها التزام اإلدارة بأن يتم استغالل المرفق وفقا 
للشروط المتفق عليها وبالتالى ليس لها أن تجعل من فرض الحراسة فرصة 

 زيادة التكاليف بما يكون من شأنه االضرار بالملتزم لخفض رسوم االنتفاع أو
كما تلتزم اإلدارة من جهة أخرى بصيانة المنشآت واألدوات التى تستولى 

  .عليها أثناء الحراسة وأن تعيدها للملتزم بحالة جيدة
  


