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يف جمال ال�صفقات العمومية
 م�صنفة بع�ض القرارات ال�صادرة عن الغرفة الإدارية مبحكمة النق�ض

ديباجة

تندرج األحكام القضائية املتعلقة بالصفقات العمومية أساسا يف إطار املنازعات اإلدارية سواء 
بعد  وبالطبع  التفويت  قبل هذا  تأيت مبارشة  التي  املرحلة  أو يف  الصفقة  تفويت  يتم  عندما 

الرشوع يف تنفيذها.
 ميكن أن تتطلب العالقات التعاقدية بني صاحب املرشوع ونائل الصفقة، من أجل حل النزاع، 
اللجوء إىل املحاكم العادية، خصوصا عندما يتعلق األمر بحاالت االستعجال، بدعاوي اإللغاء أو 
املرتبطة باملسؤولية. يتعلق األمر، يف هذه الحاالت، بالسعي إىل تجنب تفويت العقد خصوصا 

عندما ال يتم احرتام املنافسة. 
يف هذه الحاالت، ميكن للمرشح الذي يعترب أنه تم املس بحقه، أن يلجأ إىل القضاء املشرتك الذي 
يأمر باتخاذ اإلجراءات التي من شأنها تصحيح هذه الوضعية وذلك قبل إمضاء عقد الصفقة أو 

مبجرد توقيع هذه األخرية والرشوع يف تطبيقها.
وتندرج ضمن  اإلدارية  املادة  يف  فتدخل  ببالدنا،  الصفقات  تنفيذ  أثناء  الناشئة  النزاعات  أما 
اختصاص املحاكم اإلدارية، ثم يف مراحل االستئناف، تنظر فيها محاكم االستئناف اإلدارية ويف 

مرحلة النقض تجري أمام الغرفة اإلدارية للمجلس األعىل.
كبريا  فراغا  متأل  كونها  من  هذه  الثالثة  التقايض  مستويات  يف  الصادرة  األحكام  أهمية  وتأيت 
التابعة لهم سواء عىل مستوى  يستشعره، عىل الخصوص، مدبرو الصفقات العمومية واألطر 
مصالح اآلمرين بالرصف أو مصالح املراقبة، كام أنه سيفيد الباحثني يف مجال املالية العامة، أو 

تدبري امليزانية أو القانون اإلداري باعتبار هذا األخري مبنيا باألساس عىل األحكام القضائية.
ولقد نظر القضاة، يف املستويات الثالثة املذكورة، يف نزاعات يكون فيها العقد موجودا، خصوصا 
أحيانا  يليه  املورد،  أو  واملقاول   ، اإلدارة  طرف  من  موقعة  وتكون  الطلب،  سندات  حالة  يف 
تسليم البضائع أو األعامل أو الخدمات، تعرتف اإلدارة بتسلمها، ولكن دون أن تحرتم املساطر 
واإلجراءات الواردة يف مرسوم الصفقات أو دون العمل عىل التأشري عليه من طرف املحاسب 
املسؤول ودون التقيد باملراحل املطلوبة يف تنفيذ كل نفقة عمومية أي االلتزام، التصفية، األمر 

بالرصف ثم األداء، هدا دون الحديث عن ملفات ال تتوفر عىل آية وثيقة إثبات.
وتهم أغلب األحكام الواردة يف هذا امللف، عىل مستوى مترير الصفقات، إزاحة متنافسني، املس 

بالتساوي يف الحظوظ فيام بينهم، صفة املوقعني أو أنظمة االستشارة.
وعىل مستوى التنفيذ، تتعلق أغلب القرارات بتوقيف اإلشغال، أو باألشغال اإلضافية، أو املبالغ 

املتبقية، أو فوائد وجزاءات التأخري أو استعادة االقتطاع الضامن أو رفع اليد عن الكفالة. 


