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      " 
                               مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون                                                                                               –الحوكمة واإلدارة  تطويرسيجما" دعم 

 االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي،  بتمويل رئيسي من االتحاد األوروبي

 
 
 
 
 
 

  التوريدات العامةفي مجال  الحلولوتقديم مراجعة الُنظم 
 االتحاد األوروبيبدول 

 
 
 

 "سيجما" عداد، من إ41بحثية رقم الورقة ال

 مبادرة دعم تطوير الحوكمة واإلدارة) "سيجما" (

 
 
 
 

 
الوثيقة وحده دون سواه وال يمكن بأي حال من األحوال تحاد األوروبي؛ علما بأن اآلراء التي جاءت فيها خاصة بكاتب التم إعداد هذه الوثيقة بدعم مالي من قبل ا 

تحاد األوروبي، وهي ال تعكس بالضرورة آراء منظم�ة التع�اون االقتص�ادي والتنمي�ة ودوله�ا األعض�اء أو ال�دول المس�تفيدة الت�ي الاعتبارها تمثل الرأي الرسمي ل
 تشارك في برنامج سيجما. 
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 كمة واإلدارة)برنامج "سيجما" (مبادرة دعم تطوير الحو 

ترمز األحرف األولى لبرنامج "سيجما" (مبادرة دعم تطوير الحوكمة واإلدارة) إلى المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون 
 االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي، والتي يتم تمويلها في المقام األول من قبل االتحاد األوروبي. 

 دة حيث تقوم بدعم الحوكمة (اإلدارة الرشيدة) من خالل ما يلي: تعمل "سيجما" كشريكة للدول المستفي

تقييم تقدم عمليات اإلصالح وتحديد األوليات مقارنة بخطوط أساسية تعكس الممارسة األوروبية الجيدة وكذا  •
 )acquis communautaireالتشريعات القائمة باالتحاد األوروبي (مجموع قوانين االتحاد األوروبي 

متخذي القرار واإلداريين في إنشاء منظمات وإعداد إجراءات من شأنها تحقيق المواصفات القياسية معاونة  •
 والممارسات الجيدة األوروبية؛

تيسير المعونة المقدمة من الجهات المانحة من داخل وخارج أوروبا من خالل المساعدة على تصميم  •
 المشروعات، وضمان الشروط األساسية، ودعم عمليات التنفيذ. 

 مع الدول الشريكة التالية:   2007وتعمل "سيجما" في عام 

 ا.بلغاريا وروماني –الدول المنضمة حديثا إلى االتحاد األوروبي  •
 كرواتيا، جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وتركيا. – الدول المرشحة لالنضمام لالتحاد األوروبي •
ألبانيا والبوسنة والهرسك (الدولة، اتحاد فيدرالي للبوسنة والهرسك وجمهورية  – دول البلقان الغربية •

المفوضية  1999/حزيران ها منذ يونيوصربسكا)،  مونتينيجرو (الجبل األسود)، صربيا  وكوسوفو (التي تحكم
 اإلدارية المؤقتة لألمم المتحدة في كوسوفو)

 نشطة من قبل السويد والمملكة المتحدة).األ(يتم تمويل أوكرانيا  •

 يدعم برنامج "سيجما" جهود اإلصالح بالدول الشريكة في المجاالت التالية:

 نظم النزاهة العامة.أطر عمل قانونية وإدارية، الخدمة المدنية والعدالة،  •
 رقابة مالية داخلية عامة، ومراجعة خارجية، ومحاربة الفساد، وإدارة التمويل المقدم من قبل االتحاد األوروبي.  •
 إدارة اإلنفاق العام، نظم الخزانة والميزانيات.  •
 . عامةنظم التوريدات ال •
 صناعة السياسات والتنسيق.  •
 تنظيم أفضل.       •

 المعلومات عن "سيجما" يرجى االطالع على موقعنا اإللكتروني:لمزيد من 
http://www.sigmaweb.org 

 حقوق النشر محفوظة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

تمنح منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حق استخدام وتداول هذه المواد لألغراض غير التجارية. وفي حالة الرغبة في 
استخدام هذه المواد تجاريا أو الحصول على حقوق الترجمة فيرجى تقديم طلب بذلك على الموقع اإللكتروني التالي:  

ts@oecd.orgrigh  

http://www.sigmaweb.org/
http://www.sigmaweb.org/
mailto:rights@oecd.org
mailto:rights@oecd.org
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 استهالل

عملية التوريدات العامة قد تم تنفيذ ويرى أنه  ،صاحب عطاء لم يفز في المناقصةكل يجب تمكين 
المطالبة بإجراء عمليات مراجعة وكذا المطالبة بتقديم حلول لهذا األمر. من بما يخرق القوانين ذات الصلة، 

ويتمثل الغرض من تنفيذ إجراءات مراجعة التوريدات العامة في تقديم حلول فعالة ألصحاب العطاءات 
باألسلوب الذي تقوم به الدول المتضررين. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى توفير فهما أفضل ومعرفة 

0Fاألعضاء

وتشمل هذه  مراجعة الشكاوى وتقديم الحلول. نظمما لديها من في االتحاد األوروبي بتنظيم  1
اختيار مختلف النماذج. ومن المأمول أن تؤدي هذه الورقة  يةالورقة البحثية مناقشة خاصة بمبررات ومنطق

أخرى شريكة لمبادرة إلى تحفيز الدول المرشحة حاليا ومستقبال لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، ودول 
عند  ،"سيجما" (مبادرة دعم تطوير الحوكمة واإلدارة")، وكذا الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، حتى تتخذ

الخاصة بالمراجعة وتقديم الحلول. وسوف يتم التركيز بصفة  ان جودة نظمهيتحس، موقفا من شأنه الحاجة
القطاع العام في الحلول الخاص ب توجيهالعملية تنفيذ ة الحلول باعتبارها جزء من حخاصة على محور إتا

وكذا التوجيه الخاص بالحلول في ،  665/89ي قامت بإصداره المفوضية األوروبية، وهو التوجيه رقم ذال
، وذلك من وجهيه القانوني والمؤسسي. وعالوة على ذلك، فإن الورقة 13/92مجال المرافق وهو التوجيه رقم 

لضوء على ثقافة المراجعة والحلول، وكذا على عنصر تطبيق هذه النظم في الممارسة سوف تقوم بإلقاء ا
 العملية. 

إجراءات مراجعة ٕاصدار ورقة بحثية بعنوان نشر و ب 2000قامت مبادرة "سجيما" في عام لقد 
ال واسع من إصدار مبادرة "سيجما") والتي القت نجاحا وقبو  30(وهي الورقة البحثية رقم التوريدات العامة 

جهودهم إلنشاء ظل النطاق، وحظت بتقدير عميق من قبل الدول المرشحة لالنضمام لالتحاد األوروبي في 
فقا للقواعد ذات الصلة ذلك منظمات وٕاعداد إجراءات خاصة بالشكاوى، والمراجعة، وكذا الحلول، و 

أداة بمثابة ، وأصبحت كتوثيق مرجعيلمفوضية األوروبية. ويبدو أن الورقة البحثية قد تم استخدامها أيضا با
لدائرة أوسع من الحكومات، بما فيها الدول األعضاء الجدد في االتحاد األوروبي، وذلك في ومشورة توجيه 
جهودهم الرامية إلعداد آليات مراجعة فعالة ومتطابقة. إال أنه، واستنادا على حوار مستمر مع الدول إطار 

معظم بالنسبة لالشواغل الرئيسية يبدو أن مجال المراجعة والحلول مازال أحد  فإنه ،الشريكة لمبادرة "سيجما"
المراجعة،  نظمما لديها من أظهرت اهتماما بتعلم المزيد عن كيفية قيام دوال أخرى بتنظيم حيث قد الدول. 

                                                           
  

تين ، فإن هاتين الدول2007نظرا ألن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى االتحاد األوروبي وشيك الحدوث، وذلك في األول من يناير/كانون الثاني من عام  1
  1سوف يتم معاملتهما باعتبارهما من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، وذلك لغرض هذه الدراسة.  
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وام القليلة في األعو وبناء عليه،  تطبيق آليات معينة للمراجعة.في هذه الدول كذا األسلوب الذي اتبعته و 
فقد تمثلت إحدى األولويات في  ،مع الدول الشريكةفي تعاونها فيما يتعلق بأهداف مبادرة "سيجما" و  ،الماضية

تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية كذا و  ،اعدة من خالل تقديم الخبرة، وتنفيذ عمليات مراجعة القرناءالمس
 التي تتناول هذا الموضوع. 

بإصدار الورقة البحثية رقم  2000منذ قيام مبادرة "سيجما" في عام  كبيرايرا ولقد تغير الوضع تغ
 . وتتمثل أهم التغيرات التي حدثت في ما يلي:إجراءات مراجعة التوريدات العامةعنوان  التي تحمل ، و 30

نظم االتحاد األوروبي بث توسع في نطاق الدول ذات االهتمام المباشر وغير المباشر و حد •
بتقديم الحلول في مجال التوريدات العامة، والتي وصل عددها اليوم إلى ما يقرب من الخاصة 

، الرابطة األوروبية للتجارة الحرة دولة (دول أعضاء في االتحاد األوروبي، ودول أعضاء في 40
 ). البلقانودول مرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، وكذا دول غرب 

ها محكمة العدل األوروبية في قضايا خاصة بالتوريدات العامة، وجود عدة أحكام جديدة أصدرت •
1F""ألكاتلوبصفة خاصة قضية 

، والتي أثرت على إجراءات المراجعة في الدول األعضاء في 2
   االتحاد األوروبي تأثيرا كبيرا.    

هو (و إن الدول ال تسعى فقط إلعداد وترسيخ إجراءات مراجعة تلتزم بقانون المفوضية األوروبية  •
، حيث ما هو أكثر من ذلكتسعى إلى إنها )، بل فيما سبقرئيسية ولوية ذو أكان كثيرا ما الذي 

أصبحت اآلن تهتم بصفة خاصة، وذلك في ضوء خبراتها، بتنفيذ عمليات قد دول أن هذه ال
أكثر فعالية في الممارسة العملية، وذلك من خالل إعداد هياكل بأسلوب مراجعة بمعدل أسرع و 

الدول األعضاء في وتتمتع مقارنة بما كان يمارس فيما سبق.  وٕاجراءات إدارية مناسبة أكثر
االتحاد األوروبي بحرية اختيار المنظمة واإلجراءات الخاصة بالمراجعة، طالما يتم تنفيذ حقوق 
وٕاجراءات تصحيحية وفقا للتوجيهات التي أصدرتها المفوضية األوروبية. وقد أدى ذلك إلى 

تطبيق ألليات المراجعة بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، بدءا من تنوع كبير  ظهور
نظام المحاكم في كافة مراحل عملية منح العقد، ووصوال إلى االعتماد على نماذج التحكيم 

قضائية أم ال. وهناك مختلف التفسيرات وصالحيات سواء كانت تتمتع بقدرة  ،ئيةقضاالهيئات الو 
ات الختيار نموذج بعينه، إال أن تطوره والخبرات المستقاه من تطبيقه تعد مصدرا قيما والتبرير 

 هودها لتحسين نظم مراجعتها. وذلك في إطار ج ،ة "سيجما"ر للمعلومات للدول الشريكة لمباد

                                                           
) فإن األمر يتطلب وجود فترة توقف معقولة فيما بين منح العقد وإبرامه، وذلك للتمكن من C-212/02 ) وكذا (C-81/98وفقا لهذين الحكمين (  2

 الطعن بفعالية في عملية منح العقد في إطار إجراءات المراجعة. 
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لتوفير نظرا للتطورات الحديثة في التوريدات العامة باالتحاد األوروبي، فإن هناك حاجة متنامية  •
تدريب ومعلومات لمجموعة كبيرة من األطراف الفاعلة في مجال مراجعة التوريدات، على سبيل 
المثال فيما يتعلق بالقضاة، والمحكمين، والمحامين، وصناع السياسات، وغيرهم ممن يشتركون 

 في عمليات مراجعة الشكاوى. 

"سيجما"، ولكن مع التوسع في التي أصدرتها مبادرة  30وبالتالي، فإن تحديث الورقة البحثية رقم 
من هذه الدول أن تفي بمهمة تقديم المعلومات للدول في إطار ما تقوم به من شأنها مجموعة األهداف، 

وتقدم  تقديم الحلول في مجال التوريدات العامة. كذا و  ،المراجعة نظمما لديها من  عمليات إصالح وتحسين
لدول األعضاء في االتحاد األوروبي، ولكنها ال ى ادوتقديم الحلول للنظم المراجعة  امقارن الهذه الدراسة تحلي

 تحاول تقييم مزاياها وعيوبها، أو أن توصى بترتيبات مؤسسية محددة. 
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 موجز تنفيذي

الحلول لدى الدول األعضاء في االتحاد  تقديمو  ةالتوريدات العاميجب إقامة وتطوير ُنظم مراجعة 
 EEC/89/665رقم األوروبية فوضية مالي المتطلبات الخاصة الواردة في توجيهمن األوروبي على أساس 

األوروبية، وقانون مفوضية ومعاهدة ال، التوريدات العامةفي مجال  بشأن تقديم الحلول EEC/92/13رقم و 
ض العرو  صحابحكمة العدل األوروبية. وبوجه خاص، يجب أن توفر هذه الُنظم ألالدعوى لدى م

. وهناك عدد من عدم التمييزو بالشفافيةتتسم التي  اعلةالفو ريعةالس حلولالمراجعة و الالمتضررين 
ل وتترك مساحة كبيرة أمام الدو  جميع تفاصيل نظام المراجعة والحلولالمتطلبات اإلضافية، لكنها ال تغطي 

 الختيار البدائل. في االتحاد األوروبي األعضاء

لدى  تقديم الحلولو التوريدات العامة بين ُنظم مراجعة  أرضية أساسية مشتركةوعلى الرغم من وجود 
2Fدولة، 24عددها التي يبلغ و ، التي اشتملت عليها هذه الدراسةفي االتحاد األوروبي  الدول األعضاء

إال أنه  3
 الحلولطر المؤسسية، و باألُ  وتتعلق أوجه التشابه واالختالف هذهبينها. فيما كبيرة  اختالفات أيضا توجد
 ثقافة المراجعة. ، فضًال عنم النطاق واإلجراءاتطر القانونية التي تنظُ ة، واألُ احالمت

 جد أننظم المراجعة لديها، نُ بتنظيم الدول األعضاء قيام  ية، أي كيفطر المؤسسيةباألُ فيما يتعلق و 
الهيئة تقديم الشكاوى مباشرة إلى  قوانين أغلب الدول األعضاء تنص على ي أنتتمثل فرضية المشتركة األ
 أولىمرحلة ، وذلك كالتوريدات العامةة لقانون المزعوم مخالفةرتكب الوالذي ا مسؤول عن التعاقدكيان الالأو 
من عملية  أولى ةمرحله اإلمكانية بمثابة هذ ذلك، ال ُتعتبربالرغم من اشرة أو غير مباشرة من المراجعة. و مب

ما إذا  حيثتوجد االختالفات من . ولهذا، صلةالمفوضية األوروبية ذات اللبها توجيهات المراجعة التي تتط
عملية المراجعة، وما إذا كان أصحاب العطاءات إجبارية من  ُيعتبر مرحلة أساسية اوىتلك الشكتقديم  كان

، وفيما يتعلق بالتفاصيل اإلجرائية مثل الحدود الزمنية. الفعلية في الممارسةالفعل بهذه اإلمكانية  يستخدمون
متعلقة قرارات اللل قانونيةالقانونية أو شبه المراجعة الة األولى من الجولوتقوم جميع الدول األعضاء بإجراء 

 .بالتوريدات

البعض  حين يتم تصنيففي المزدوج،  الثنائيمبادئ النظام ا لفقً و  دولويجري تصنيف بعض ال
التي تتبع النظام  دولاليوجد لدى و . التوريدات العامةفي مجال مراجعة  األحاديوفًقا لمبادئ النظام اآلخر 

في يوجد في حين )، ، بدءا من األول ووصوال إلى الثالثثالث درجاتمسار واحد لهيئات المراجعة (حادي األُ 
                                                           

نضمامهما حتى األول من على الرغم من عدم ا راض هذا التقرير، أدخلنا بلغاريا ورومانيا في فئة الدول األعضاء باالتحاد األوروبي،غتحقيًقا أل  3
 .2007 /كانون الثاني من عاميناير
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العامل الذي يفصل  كثيًرا ما ُيمثل إبرام العقدن للمراجعة. و مساران منفصالئية ظم الثناالتي تتبع النُ  دولالهذه 
كيان هيئة أو طبيعة  ما على أساسفصله أيضا يمكنفإنه . ومع ذلك، المزدوجة في النظم الثنائيةالمسارين 

 كالً عضاء وتستخدم الدول األ. لقطاع الخاصللقطاع العام أو إما تابعا ل عليه" دعى"المُ  التعاقدمسؤول عن 
باعتبارها  ،ةدات العامريو تالمراجعة في هيئات متخصصة فضًال عن  ،من المحاكم العادية واإلدارية

هيئة مراجعة  تجريها التي األولى، درجةمراجعة الفإن ستثناءات، ومع قليل من اال .مراجعةللمؤسسات 
أقلية  لدى ،العادية أو اإلدارية كما تضم المحاكمنافها في محكمة عادية أو إدارية. ، يمكن استئمتخصصة

الثانية من المراجعة بمثابة  ةجولُتعتبر ال. و للتوريدات العامةة خاص ُغرفأو عليا لس امج ،دولفحسب من ال
ة ثالثة من بجولجموعة من الدول األعضاء م تسمحفي حين ، ض الدول األعضاءفي بعاألخيرة  ةجولال

 المراجعة القانونية. 

رد في أحكام قانونية، كما و المحكمة البمتطلبات  األخيرة ةولجالفي مراجعة الجميع هيئات وتفي 
3F.محكمة العدل األوروبيةل(Salzmann) و "سالزمان"  (Dorsch)"دورش" 

وقد أنشأت العديد من الدول  4
أي متلقى  ، مثل لجان التحكيم، ويمكن حتى أن يضطلع أمين المظالمهيئات بديلة لفض النزاعات األعضاء
 .لصددافي هذا  دوربالشكاوى 

ستشارية غير قضائية، تتكون لديها هيئات االتي د من الدول األعضاء هناك عدف، وليس آخرا وأخيًرا
 قراراتها بطبيعة الحال غيرعادة ما تكون ، و متعلقة بالتوريداتقضايا الالمن ممثلين عن الجانبين لمراجعة 

 مة.لزِ مُ 

 إلغاء ها:ومن بين ،احةالمت الحلولبفيما يتعلق  واختالف بين الدول األعضاءهناك أيًضا نقاط اتفاق 
في  شملكما ت اتخاذ تدابير مؤقتة، والتعويض عن األضرار؛، و المتعلقة بالتوريدات غير القانونية قراراتال

لهيئات المراجعة تتيح الدول األعضاء دفع عقوبات مالية دورية. أوًال،  ول األعضاءبعض الدبمجال المرافق 
إبرام العقد؛ إذ ُيعد إبرام  بلقوالُمتخذة  ةامالع غير القانونية في مجال التوريداتقرارات الإلغاء الموجودة لديها 

إال التعويض  ها كثير من الدول األعضاءبعد ال تبيحو ، المتعلقة بالتوريدات اإلجراءاتفي  العقد نقطة حاسمة
الصادرة  4F5 (Alcatel)"ألكاتل"مع أحكام  قد، وبما يتمشىالعمنح  غاء قرارإللسماح بومن أجل اعن األضرار. 

إلى  7تتراوح من  فترة تجميد الدخبإطات القضائية من السل قامت العديدفقد عن محكمة العدل األوروبية، 

                                                           
قانون حتى تتوفر فيها صفات األهلية الالزمة العتبارها محكمة قانونية، ويجب أن بموجب وفًقا لهذا الحكم، يجب تأسيس الهيئة بناء على قانون أو   4

ن ُملزمة قانوًنا، وأن تكون إجراءاتها "باتفاق الطرفين". كما أن المحكمة مستقلة عن تكو أن و  ،تكون دائمة، وأن تتخذ قراراتها على أساس القواعد القانونية
 السلطة التنفيذية واإلدارية أو أية سلطة حكومية أخرى، وقراراتها ذات طبيعة قضائية.

 Cases C-81/98 and C-212/02الدعاوى  :أنظر  5
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نظًرا هذه تختلف بين السلطات القضائية  تجميدلية فترة الافعأن إال تخاذ القرار وٕابرام العقد. يوًما بين ا 30
تخاذ القرار، وما ا ءتعليق إجرا التقاضي يؤدي إلىإجراءات ت تتعلق بما إذا كان الشروع في ختالفالوجود ا

أن يجب الزمنية التي الت المهحيث أيًضا من ، و يجعل العقد باطالً  في أثناء فترة التجميدإذا كان إبرام التعاقد 
، على اإلطالقذلك ن أمكن ، إبرم إالمُ لها قرار المراجعة. وبشكل عام، ال يمكن إلغاء عقد الخيتخذ القضاة 

 .ةصارم بمتطلباتعند الوفاء 

عدد  فيفة. تكون عرضة لالختالفات الوطنيالعملي متاحة، لكنها في التطبيق  التدابير المؤقتةثانًيا، 
جراء اإل عرقلي تلقائي إقامة دعوى قضائية عن تعليقر ، ُتسففي االتحاد األوروبي محدود من الدول األعضاء

 كل محدد من هيئة المراجعةبش ، يجب أن يطلب أصحاب العطاءاتدولفي أغلب الو . المتعلق بالتوريدات
ويجوز عندئذ أن تقوم هيئة المراجعة اإلجراء. في ستمرار االعدم ، على سبيل المثال طبيق التدابير المؤقتةت
لتبعات المحتملة للتدابير المؤقتة اقرار نهائي، مع األخذ في الحسبان ة لحين صدور تدابير مؤقتتطبيق ب

، وتقرر عدم العامةي ذلك المصلحة ، بما فأن يلحق بها الضرر المرجحبالنسبة لجميع المصالح التي من 
 ذ جميع الحلولاتخامن حيث المبدأ، يجوز، تخاذ تلك التدابير عندما تكون آثارها السلبية تفوق فوائدها. و ا

أرضية مشتركة  توجدذلك،  ركة تتعلق بالمتطلبات. وعالوة علىأرضية مشت ، حيث توجدتدابير مؤقتةبوصفها 
خذ عادة في التي تؤ يًضا متطلبات التعويض عن األضرار، و ، وبشكل عام أمدى اإلتاحةتتعلق بأيًضا 

 أحدتضع األحكام موضع التنفيذ أو تشكل  ، فهيالدورية يةمالات القوبعال الحسبان بعد إبرام العقد. أما
 بعض الدول األعضاء. رافق لدىالممجال في  حلوللا

 الدول األعضاء ظم المراجعة لدىلنُ  باإلطار القانونيختالف فيما يتعلق تشابه وا ههناك أيًضا أوج
وهي تمثل أغلبية  ،وعة كبيرةمجمففي النظام.  بنطاق يتعلق اإلطار القانونيأوًال،  في االتحاد األوروبي؛

توجيهات  دنى عتباتأ وأ التي تقع أعلىالعقود  الدول األعضاء، ينطبق النظام على قدم المساواة على
موعة صغيرة من الدول في مجو  .2004/18رقم و   2004/17رقم للمفوضية األوروبية، وهي التوريدات العامة

التي حددتها  التي تقع أعلى العتبات ودقإال على الع قديم الحلولتاألعضاء، ال ينطبق نظام المراجعة و 
في ، و مراجعةالهيئات في ، و اختالفات في الحلولاألخرى  دولفي النجد بينما  ؛المفوضية األوروبية

على قدم  بق نظام المراجعة والحلولنطيالعتبات. وبالمثل،  تلكمن التي تقع أدنى  جرائية للعقوداإلمتطلبات ال
 دولفي بعض ال توجد ، بينماوكيانات التعاقدهيئات على جميع  كثير من الدول األعضاء،في المساواة، 

تمثل كياًنا قد أقرت الع ت الجهة التيما إذا كان تتوقف علىوهيئات مراجعة مختلفة  األخرى أسس قانونية
يتعلق اإلطار . ثانًيا، أو خاصة حكوميةهيئة  كيان التعاقد يمثل توقف على ما إذا كانت، أو احكومي�ا أو مرفقً 

الدعاوى ه إقامة مراجعة، بما يغطي تساؤالت مثل: من الذي يمكنفي مجال ال بالقانون اإلجرائي القانوني
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ن يمدى إمكانية أخذ السرية بعوما إشراك الخبراء، ، وفي أي حدود زمنية، وبأي تكلفة، وكيف يمكن القضائية
 .دعاوىال بنتائج أصحاب الطلباتعتبار، وكيف يعرف اال

 لدى بثقافة المراجعةما يتعلق ختالف فيالعديد من أوجه االكذا ، هناك أوجه شبه و وليس آخرا وأخيًرا
، والمصداقية، والتوجهات التدريب، والمواقف :تتضمنالتي فكرة ال، وهي في االتحاد األوروبي الدول األعضاء

لمراجعة، اهيئة القضاة وأعضاء  تدريب: فرص هناك اختالفات كبيرة فيواستخدام النظام في الممارسة. 
الخلفية التكنولوجية كذا و ؛ التوريدات العامةوالمحامين، وأصحاب العطاءات، ومسؤولي التعاقد على قانون 

 اإلجراءات في الممارسة إدارةختالف كافة عمليات اية كيفأيضا فيما يتعلق بو  ؛عملية التوريداتواالقتصادية ل
ن ا بيتتراوح مالتي ، وهي من فرص التدريب  اعريض انطاق كثير من الدول األعضاءى ويوجد لد. العملية

غيرها من مؤسسات التعليم العالي؛ في و الجامعات في التوريدات العامة مجال ذات الصلة بث و التدريس والبح
التي ينظمها القطاع  حلقات الدراسيةالوكذا ؛ من الدوريات األخرى غيرهاو  مجالت القانونيةالو المؤتمرات؛ وكذا 

ظم نُ في استخدام  أصحاب العطاءات نشطكما ي. أخرى دولنجد الفرص محدودة جًدا في  بينما؛ الخاص
يشعر أصحاب العطاءات ذلك، بالرغم من . و الخاصة المراجعة لديهم لتصحيح األخطاء وتعزيز مصالحهم

يف أو لخشيتهم من فقدان فرصة لاالتكالمحاكم المختصة، نتيجة الرتفاع  من عديد بوجود عراقيل في
المسؤولة عن أو الكيانات األخرى أن الهيئات  دولفي بعض النجد   بينما أي عقد تاٍل؛الحصول على 

 المتعلقة بالتوريدات جراءاتاإلعرقلة  بهدفاستخدام النظام ئون سيالتعاقد ترى أن بعض أصحاب العطاءات يُ 
 دلالعأنه يتسم بب قف أغلب القضاةمو وصف ويتم التعاقد. رة دائالخروج من  أو إلجبار المتنافسين على

الشكاوى والدعاوى القضائية في صاحب أفوز ما يتعلق ببدرجة كبيرة في ظم الوطنيةكما تختلف النُ توازن. وال
تزداد غالًبا احتماالت عدم فوز أصحاب ف، ن الثانية والثالثةمحاكم الدرجتيفي األولى. أما  ةدرجلمحاكم ا

عن ما يتم عادة الذي راجعة، و في نظام الم، تنخرط المنظمات غير الحكومية دول. وفي بعض الالعطاءات
دعاوى. على أن هذه المنظمات تمويل ال، وأحياًنا عن طريق العطاءات طريق تقديم المشورة إلى أصحاب

 .التقاضي في إجراءاتحتى عدد صغير من الدول األعضاء، أن تشرع  في، يمكنهاغير الحكومية 



GOV/SIGMA(2007)5 

12 

 يةجالمنه

: في كل دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أربعة مجاالت رئيسية الدراسة علىركزت 
في  حلولال تقديم، وعملية نظام المراجعة و الحلولثقافة المراجعة و و المؤسسي،  طاراإلو اإلطار القانوني، 

ومناقشتها منفصلة، فإن ذلك لم يكن هذه القضايا  ة لبحثلو بذوعلى الرغم من الجهود الم. العملية الممارسة
ؤثران حتًما على ثقافة يلمثال، سبيل ا ممكًنا في جميع الحاالت. فاإلطارين القانوني والمؤسسي، على

 .اذاته النظامتنفيذ  على عملية، وكذا تقديم الحلولو المراجعة 

فريق  الدراسة، وراجعهإجراء ب )رةمبادرة دعم تطوير الحوكمة واإلداسجما" (مشروع "عمل قام فريق 
نقاط اتصال  إلى تم إرسالهالذي من خالل استبيان تفصيلي وقد أمكن جمع البيانات الضرورية من األقران. 

الذي كان سائًدا في تعكس الدراسة الوضع و في بلغاريا ورومانيا. أيضا و  ،من الدول األعضاءدولة  25في 
مبادرة دعم تطوير وبمجرد انتهاء فريق مشروع ". 2006عام  النصف األول من الدول األعضاء خالل

في اإلدارات  من مشاريع التقارير القطرية، كانت الفرصة متاحة أمام جميع نقاط االتصال "الحوكمة واإلدارة
 ها.وٕاقرار  الدول األعضاء للتعليق عليهافي  وزاراتالعامة وال

 )مبادرة دعم تطوير الحوكمة واإلدارة"سيجما"(مشروع عمل لفريق لقد كانت المسؤولية األساسية 
اح جاستكمال التقرير بن نظيم وٕادارة الدراسة حتىتتخطيط و عمليات تنفيذ جميع األنشطة المقترنة ب يتتمثل ف

 (*) سو ن ترايب: مارتالعمل فريقأعضاء ويضم . سجما""البحثية الصادرة عن مشروع ورقة الٕاصدار و 
)Martin Trybus( ، بلومبرجبيدر و )Peder Blomberg( ، جوريسكي نيلز-بيوترو )Piotr-Nils Gorecki( . 

وعلى التقارير  التقاريرمسودات دف تقديم تعليقات على المنهج وعلى به األقران فريقتم تكوين وقد 
)، (فرنسا )Joël Arnould(: جويل أرنولد من وكان الفريق يضم كالً لدراسة. لالنهائية  ةصيغالأي ، النهائية

 Tomaž(توماش فيسيل )، الدنمارك( )Jens Fejö(فيجو ينس (بلجيكا)،  )David d’Hooghe(ديفيد دوج 

Vesel( .(سلوفانيا)  

مهمة بها دى الدول األعضاء، وتكليفل ةالحكومي داخل اإلدارات شبكة عمل لنقاط االتصالتم إنشاء 
 نظيمتالذي تم بموجبه  سلوباألق والمعلومات المطلوبة حول بالوثائ سجما"" مبادرة مشروععمل إمداد فريق 

كما تم اختيار نقاط االتصال أو في حالة إتاحتها. ، وفهمه، بما في ذلك إحصاءات الشكاوى نظام المراجعة
 ، وهي شبكة تعاون تضم توريدات العامةالشبكة األوروبية للتاحة في المالتوصية بها من بين تلك النقاط 

 ا وجب التنويه . : عند كتابة أسماء أشخاص أو شركات أو خالفه قد ينتج عن النقل من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بعض التغيرات والعكس صحيح ، وعلى هذ ة ترجمة(*) ملحوظ
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تحاد األوروبي، وجميع بجميع الدول األعضاء في االالتوريدات العامة مجال الخبراء في  المسؤولين
المرشحة لعضوية االتحاد  دولسرا، وال، وسويالمنطقة االقتصادية األوروبية أعضاءالمنضمة، و  دولال

 . أوروبية أخرى دولو األوروبي، 

إرساله إلى شبكة نقاط ، الذي وجب بإعداد استبيان تفصيلي"سيجما" مبادرة مشروع عمل فريق قام 
فريق  قامفقد ان، مكقدر اإلعلى ، إن توفر ذلك. و حلولال ، بما يتضمن إحصاءات عنستكمالهاالتصال ال

شار إليها بشكل مباشر في بتحليل النصوص القانونية المُ  وفريق األقران"سيجما" مبادرة مشروع عمل 
 "سيجما" مبادرة مشروع عمل وقد استعاد فريق األصلية أو في الترجمات المتوفرة.  ااالستبيان، إما في نسخته

، 2006 /آب من عامأغسطس إلى /آذارخالل الفترة من مارس - 24 إجماالً  يبلغ -عدًدا من االستبيانات 
، ارك، إستونيا، فنلند، الدنما: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيكالتالية دولال وتحديًدا من

ا، روماني، البرتغال، ا، بولندا، هولند، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطاايرلندإجر، فرنسا، ألمانيا، الم
 المملكة المتحدة.سلوفاكيا، سلوفانيا، السويد، 

ثالث  . أوًال، نظًرا ألنجيةحدود هذه المقاربة المنه دد من النقاط التي يجب توضيحها بشأنهناك ع
 حلولال ظم المراجعة وتقديممكتملة لنُ دراسة ال ُتشكل نظرة عامة ستبيان، فإن الاالإرسال عيد دول أعضاء لم تُ 

التي من ثل استجابة إيجابية، و يم استبيان 27من أصل  24إعادة مع ذلك، فإن و دول األعضاء. جميع الب
 ة.بلورة رؤية عامة ذات داللوفر أساًسا كافًيا لتأن شأنها 

 التوجيهات ذات الصلة تطرحه غطاء أوسع مما حلولال تقديمو مراجعة وطنية للُنظم الاليوفر عدد من 
يتم إبرامها التي  العقود، مختلفةدرجات وب، ذلك أن تلك الُنُظم تضم أيًضا، األوروبيةمفوضية الالصادرة عن 
 هذه التغطيةمثل وتقدم الدراسة معلومات مفيدة حول نطاق األوروبية. المفوضية ات توجيه خارج نطاق

امتداد قضية ل يةهجمنمناقشة لدراسة إجراء هذه ال تتحلم ية، فحدود المنهجإال أنه ونظرا ل، الواسعة النطاق
 .بأسلوب منتظم التغطية

)، مما تيازامعقود عقود عامة أو سواء كانت بين العقود على أساس طبيعتها ( ال ُتميز الدراسةو 
. وهو ما يتعلق هذه الدراسةالمتضمن في  ةالمقارن مراجعةقسم الإليها  صلُ يمكن أن يؤثر على النتائج التي خ

تختلف  ةقيبطر  عقود االمتيازفي مجال  حلولال تقديمتتناول مسؤوليات بالدول األعضاء التي بوجه خاص 
 .الحكوميةالعامة تناولها في مجال العقود عن 

، مع لحلولبتنظيم االدول األعضاء قيام لى معلومات منهجية حول كيفية إتفتقر الدراسة وبالتالي، 
 .ودقإشارة خاصة إلى طبيعة الع



GOV/SIGMA(2007)5 

14 

 دمةمق .1

 في حلولال تقديمة و امالع التوريداتب الشكاوى المتعلقةإنشاء نظام مراجعة ن الهدف األساسي ميتمثل 
. إن مثل هذا النظام ُيعطي للتشريع التوريدات العامةعملي للتشريع الجوهري في مجال تنفيذ التطبيق ال

على شجع يُ  ، وبالتالييةالقانون اتمخالفلكرادع ل حلولال ية أن يعمل نظام المراجعة وتقديميابه": إمكانن"أ
خطاء الحقيقية. ولهذا يمكن، في نتهاكات القانون واأل. ويمكن، عالوة على ذلك، تصحيح اللقانون متثالاال

تحقيق أهداف القواعد  في وتقديم الحلولالتوريدات العامة  أن يسهم نظام وظيفي لمراجعةنهاية المطاف، 
مقابل المال. ومن الضروري أن قيمة الوالشفافية، و  قدم المساواة، علىمعاملة والعدم التمييز  :مثلساسية األ

قانون  متطلباتاألوروبي بتحاد بالدول األعضاء في اال وتقديم الحلولالتوريدات العامة  ظم مراجعةنُ  تفي
 األوروبية بشأن الحلول في مجالالمفوضية توجيه و األوروبية، المفوضية األوروبية: معاهدة المفوضية 

 في مجال حلولالاألوروبية بشأن المفوضية توجيه و  ،(EEC/89/665) التوجيه رقم، وهو لعامالقطاع ا
5Fمراجعة.لعملية  توجيهان حالًيان الويخضع هذا. (EEC/92/13) ، وهو التوجيه رقمالمرافق

وعالوة على  6
تقع خارج تطبيق توجيهات  تيالجوانب الإلى الوفاء ب ظم المراجعة وتقديم الحلولتسعى نُ فعادة ما ذلك، 
تحاد ) من ميثاق الحقوق األساسية لال47(رقم محكمة العدل األوروبية، والمادة : قانون الدعوى بمثل الحلول

كما محاكمة عادلة ضمان لتزام باالكذا في حل فعال وجلسة استماع عادلة، و حق حترام الاألوروبي بشأن ا
الجوانب قوق اإلنسان والحريات األساسية، فضًال عن روبية لحماية حتفاقية األو ) من اال6( رقم ورد في المادة

 الصالح الوطني.من أجل الجيدة ممارسة الالمتعلقة ب

ة ةهجيه 1.1  ئكحكهكئ

 ، وهو التوجيه رقمال القطاع العامجفي مبشأن الحلول األوروبية المفوضية  لقد وضع توجيه
(89/665/EEC) ،  وهو التوجيه رقمفي مجال المرافق الحلول بشأنكذا التوجيه و ، (92/13/EEC)،  ًا أدنىحد 

وتتعلق متطلبات الحد الدول األعضاء.  لدى تقديم الحلوللبات المتعلقة بنظم المراجعة و من المتط هعينب
، قطاع العامالتوريدات األوروبية لالمفوضية  داخل نطاق تطبيق توجيهالتي تم منحها  بالعقود ،األدنى هذه

كذا توجيه المفوضية األوروبية الخاص بالتوريدات العامة في مجال و  ،(EC/2004/18) توجيه رقموهو ال
، هيئات حلول، قاضيتوتضم المتطلبات: مبادئ، . تواليالى عل (EC/2004/17) ، وهو التوجيه رقمرافقالم
 ودقالعتلك ل حلوللا تقديممراجعة و وطني للنظام ال. ومع ذلك، يمكن أن يغطي أيًضا الوقيود حدودو عة، مراجال

                                                           
إجراءات  فعاليةما يتعلق بتحسين في (EEC/92/13)رقم و  (EEC/89/665) رقم المجلسبشأن إصدار توجيه ُيعدل توجيهي مفوضية اقتراح ال  6

 : أنظر، 2006 /أيار من عاممايو 4بتاريخ  [COM(2006) 195 final/2]عقود عامة منح المراجعة الخاصة ب
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm. 



GOV/SIGMA(2007)5 

15 

متيازات كذا اعتبات التطبيق و  التي تقع أدنىد و ق، مثل العالتوريدات العامةالتي تقع خارج نطاق توجيهات 
 الخدمات.

ي تتخذها توكقاعدة عامة، يجب أن تضمن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن القرارات ال
أن الة وفي أسرع وقت ممكن في حالة عة فمراجعأن تخضع ل يمكنالتعاقد أو الكيانات المسؤولة عن هيئات ال

أو للقواعد التوريدات العامة األوروبية في مجال المفوضية ون قانمخالفة تلك القرارات ليكون هناك احتمال 
واضحة في قانون  تقديم الحلولنظام المراجعة و  لية"ا"فعفكرة وقد تم توضيح و ذلك القانون. ل ةنفذِ الوطنية المُ 

كذا و  ؛C-92/00 رقم من القضية 67 رقم الفقرة ، على سبيل المثال،أنظر( الدعوى بمحكمة العدل األوروبية
 Banks v Coal Authority and Secretary of Stateبشأن : C-390/98 رقم من القضية 121 رقم الفقرة

for Trade and Industry [2001] ECR I-6117 من القضية  29 رقم الفقرةكذا ؛ وC-453/99  بشأن
Courage and Crehan [2001] ECR I-6297 ن يضم أل ضرورةفإنه يبدو وجود بشكل أكثر تحديًدا، ). و

تأثير ونتائج ، وقواعد حول هيئات المراجعة، والتكاليفالخاصة بقواعد الراجعة، و ة للمياتيملالنظام هيئات ع
 تخاذ قراربما في ذلك االمتعلقة بالتوريدات ارات الفردية قر ال إلغاء تقديم احتجاج، والنطاق، وٕامكانيةعملية 

المسائل المتعلقة  فعاليةال المؤقتة. وعالوة على ذلك، تتضمن جوانبتدابير الو  ،ضراراألو بشأن منح العقود، 
ضد  لتماساتاتقديم اإلجراءات،  تكرارمعدل ( هم عنهرضا أصحاب العطاءات إلى النظام ومدىنفاذ ر بتيسي

 بساطة النظام. الشفافية بشكل عام، وحتىأيضا ، وربما وما إلى ذلك) ،األولى جولةقرارات ال

التعجيل من اتخاذ القرارات في  "السرعة"فكرة االرتباط المتداخل لتطلب يكره، ذما سبق وعالوة على 
تتسم أال  يجب هاعة، فإنالسر و  فعاليةبال حلولضرورة أن تتسم ال . وباإلضافة إلىاهاالنتهاء منو  الدعاوى

وغيرها من القواعد المفوضية ذ قانون نفِ توجيهات بين القواعد الوطنية التي تُ قائم في الز نتيجة للتمايز اليتميبال
امتالك السلطات التالية: اتخاذ تدابير  حلولمتعلقين بالال وتتضمن إجراءات المراجعة في التوجيهين .الوطنية

ولجبر أضرار تخذة بشكل غير قانوني، القرارات المُ  إللغاء أو كفالة إلغاءإما  عارضة،إجراءات  مؤقتة عبر
ويجوز أن تقرر الدول األعضاء . والتعويض عن الخسائر يةقانوننتيجة لمخالفة  األشخاص المتضررين

للمراجعة  ئاتخضوع قرارات تلك الهيأن تضمن  على، قضائية من حيث طابعها ام هيئات مراجعة غيرستخدا
ا أو عن طريق هيئة ُمشكلة تشكيًال قانوني� عن طريق محكمة  القضائية هذه المراجعةويجب إجراء لقضائية. ا

أو الكيان المسؤول عن هيئة عن الو األولى  ةولجالبمراجعة بالضرورة عن كل من هيئة المراجعة مستقلة 
الُمشكلة تشكيًال محكمة التتطابق مع مقاييس تكاد لمقاييس التي هذه الهيئة إلى اأن تمتثل ضرورة و  التعاقد،
 .قانوني�ا
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 لدى تقديم الحلولنظم و  التوريدات مراجعةبتنظيم عملية بشكل شامل تقوم ال  الحلول توجيهاتإن 
من  تتميجب أن ما يتعلق بما إذا كانت المراجعة سبيل المثال، ال توجد متطلبات في علىفالدول األعضاء. 

يجب أن يكون اإلطار الذي الذي نوع القانون ما يتعلق بفيأيًضا و  خاصة أم إدارية؛ ل محاكم عادية أمخال
"خيارات"،  أيًضا على الحلولتوجيهات  تشتملذلك،  . وعالوة علىحلولال تقديمنظام المراجعة و يشمل 

تقديم  توجيهوبموجب  . وعلى سبيل المثال،الحلول مساحة للمناورة عند تنفيذ دول األعضاءال منحوبالتالي ت
منح هيئات المراجعة سلطة إلغاء قرارات  لدول األعضاء أن تختار بينيجوز لفإنه في مجال المرافق، الحلول 

وجود اختالفات كبيرة في هناك مساحة لناء عليه، فإن سلطة فرض عقوبات مالية. وبأو التوريدات العامة 
 .دولة 24عددها التي يبلغ ذه الدراسة و تي تتضمنها هدى الدول الل تقديم الحلولظم المراجعة و نُ 

الفقرة ( 2رقم تتمتع الدول األعضاء، وفًقا للمادة تفسير التوجيهات، بشأن  مزيد من الدقةومع ذلك، ول
أو ) 3، (القرارات إلغاءأو ) 2اذ تدابير مؤقتة، (تخ) ا1بسلطة: ( (EEC/92/13)رقم ) من التوجيه األولى

خاصة سداد مبلغ بعينه. بصفة )، و 2(في ) و 1(ي شار إليها فتختلف عن تلك المُ  اتخاذ تدابير أخرى
 تخاذها.جوز اأحد التدابير الممكنة التي ي المالي مجردهذا المبلغ  وبالتالي، ُيعد

هخب  2.1 ب لعئ لفهصي ب هفئمهئك بئآلهذهاي ب ئكعخك ئآلهذهاي ل لحق  م ئكخعهو ا

ظم نُ  هبتمتثل التي يجب أن وبية، و األور المفوضية هدة من معا ةمباشر المنبثق األساسي دأ المبإن 
الجنسية من على أساس  بعدم التمييز تسميوالمراجعة بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي،  تقديم الحلول

المفوضية بالتوريدات العامة توجيهات تنص األوروبية). وبينما المفوضية من معاهدة  12 رقم (المادة
جميع  ينطبق علىنطاقا إن المبدأ العام األوسع عينة من هذا المبدأ، فجوانب مُ  خاص علىاألوروبية بوجه 

ذات الصلة في معاهدة  أما المبادئ األخرى. بالتحديد في هذه المواثيق القانونية التي ال تردوالحاالت  القضايا
رة عن محكمة العدل األوروبية انت األحكام الصادهي الشفافية والتناسب. وكثيًرا ما كفاألوروبية المفوضية 

 .توضح التطبيق العملي لهذه المبادئ

من شأنه  على نحوالمفوضية في قانون  قانونية وابقسعن  على الرغم من عدم وجود مذهب ُيعبرو 
. يرةق لديها، فإن فقه المحاكم يتسم بأهمية كبالساب ل األوروبية أن تتبع قانون الدعوىمحكمة العد ةلباطم
من قبل. صدرتها األحكام التي أمن  تقريًبا، وكثيًرا ما تقتبسجميع القضايا  تتبع قراراتها السابقة في المحكمةف

ا توضيح القانون، هتتيح ل، المفوضيةر النهائي لقانون سفعتبارها المُ با، ذلك، فإن سلطة المحكمة وعالوة على
األحكام كما أن ع. شرِ المُ  التي تركهاو  ا،، التي يتعذر تجنبهبسد الفجوات، إن تطلب األمر، أن تقوم حتىو 

 األوروبية علىالمفوضية توضح تشريعات التوريدات العامة بعض المحاكم حول قانون التي أصدرتها العديدة 
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تتصل بالمراجعة التي و  ،لمحكمةالتي تصدرها اهمة فإن القرارات المُ ناء عليه، ضوء أهدافها المذكورة. وب
بالدول  ظم المراجعة وتقديم الحلولنُ  يجدر على تها إلى اإلطار القانوني الذي، يجب إضافوتقديم الحلول

ت تتعلق أن عدًدا من أحكام المحكمة كان األعضاء االمتثال إليه. وباإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى
 التاليين: التوجيه رقم  التوجيهانمن خالل ي لم يغطيها بوجه خاص الت العامة من الحلولبالجوانب 

(89/665/EEC)  التوجيه رقم و(92/13/EEC). 

 ،تفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن اال 6 رقم ، المنصوص عليها في المادةالحقوق اإلجرائيةوتؤثر 
 .تقديم الحلولنظم و التوريدات العامة نظم مراجعة  ا علىكبيرً  اتأثيرً 

ب 3.1 ة هضمي ذزئ لئ  آخذو ل

 روبيةاألو  للمجموعة (EEC/92/13)رقم و  (EEC/89/665)رقم  التوجيهانيقوم كما ذكرنا أعاله، ال 
ال أيًضا و  تنظيًما شامًال. الدول األعضاء لدى حلولال وتقديم التوريداتمراجعة بتنظيم عملية  الحلولحول 

ت هناك ممارساو ذا السياق. محكمة العدل األوروبية جميع التساؤالت الناشئة في هقانون الدعوى ب غطييُ 
تناولها بصفة ت ال حلولتوجيهات الإال أن  ،الحلولبشأن المراجعة و  عديدة دولتطورت في قد نشأت و بعينها 
للمراجعة  العامةالخط الفاصل بين هذه "الممارسات الوطنية" والمبادئ  ال يتضح دائًماف. ومع ذلك، خاصة

. العدل األوروبيةمحكمة قانون الدعوى بيتطلبها و  الحلولالخاصة بتوجيهات الاعلة التي تتطلبها السريعة والف
ع االستماو إعطاء أسباب عند اتخاذ قرار حول الشكاوى، ، على سبيل المثال، ارسات بعينهاهناك مم على أن

يمكن تصنيفها كممارسات جيدة، دون أن ، وهي التي ، أو تأكيد استالم الشكاوىاألطراف المنخرطينإلى 
 أكثر عمومية. وٕانما ترد بطرقصريح، بوجه خاص و المفوضية ينص عليها قانون 

 لدول األعضاء نظم المراجعة وتقديم الحلولت ااألطر المؤسسية: كيف نظم .2

يمكن أن يؤثر والتي بين العقود على أساس طبيعتها (عقود عامة أو امتيازات)،  الدراسةهذه ال ُتميز 
يتعلق بوجه خاص بالدول األمر الذي . وهو الذي نحن بصدده هذا القسمعلى النتائج التي خُلص إليها 

األعضاء التي تتناول مسؤوليات الحلول في مجال االمتيازات بطريقة تختلف عن تناولها في مجال العقود 
 الحكومية.

ونية، هيئات المراجعة شبه القضائية، وغيرها من المؤسسات المختلفة (المحاكم القان ُيغطي هذا القسم
تحاد وتقديم الحلول في الدول األعضاء باالالتوريدات العامة مراجعة ولى مسؤولية هيئات المراجعة) التي تت

ختالفات اها تظهر وجود كة جوهرية بين هذه المؤسسات، فإند أرضية مشتر وعلى الرغم من وجو األوروبي. 
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فإنه األعضاء منفردة، لدول دى االمؤسسية ل ع على معلومات تفصيلية حول تلك الُبنىأيًضا. ولالطال كبيرة
 ق. حلالتقارير القطرية الواردة في الم الرجوع إلىيرجى 

ة ئكةقخيل ئكسقئهو ؤكو  1.2 ة هيئئ بآه ئكقيئمئ م ئكةعئفخ ئكحقهلي ب ع أهك ز ل  ئك

اإلدارية الُمسبقة، والتي بمقتضاها يسعى مقدم العطاء  أوًال، من الضروري توضيح الفارق بين الشكوى
سبق اإلشعار المُ بين ، و التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الإلى إيجاد حل للنزاع بتقديم شكوى مباشرة إلى 

لتزام بإشعار مسبق، إن اال. ) من توجيهات الحلول3الفقرة ( 1رقم السعي إلى مراجعة بموجب المادة نية ب
أو الكيان المسؤول عن هيئة العطاة إلى ، هو مجرد معلومات مُ توجيهات الحلولإطار ختياري في اأمر وهو 

 .، أي من الدرجة األولىة األولىصة في الجولتخالممراجعة الإلى هيئة حول تقديم طلب مراجعة التعاقد 

تقديم بين نظم و التوريدات العامة مراجعة ظم نُ وقد كشفت الدراسة عن وجود عنصر مشترك بين 
المعنية ة هيئالكيان أو التقديم الشكوى مباشرة إلى في إمكانية  يتمثل الدول األعضاء الحلول لدى

التوريدات دعاء انتهاك قانون ا العليا، حول االعقد، أو إلى مؤسساتهتقوم بمنح ي التالتعاقد المسؤولة عن 
يتعلق بما ما في وتحديًداهذا الخيار في الممارسة،  ستخدامهناك اختالفات كبيرة عند افإن . ومع ذلك، العامة

، مثل قبرص دولوترى بعض الالتفصيلية.  قواعدهحيث كذا من للمراجعة القضائية و  اسبقً مُ  اشرطً إذا كان 
إلزامية من  أولى جولةالتعاقد نفسه ُيعد مسؤول عن كيان  هيئة أو سبقة إلىمُ  تقديم شكوىن وألمانيا، أ
بعة لحل متال الطرقأكثر ُتعتبر  أساسي�ا وٕانما متطلًبا سبقةالمُ  البرتغال، فال ُتعد الشكوى . أما فيالمراجعة

 وفي التفيا، ال ُتعتبرأبعد من ذلك. ى لإ ال تذهب أغلب الشكاوى، و التوريدات العامةالنزاعات في قضايا 
مع المعايير تعاقد الوثائق  عدم تماشيفي حالة إال للمراجعة القضائية  اأساسي�  اشرطً  سبقةالمُ  ىالشكو 

واضحة، وخاصة  ميزاتيمكن أن تمنح التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الفتقديم الشكوى إلى قياسية. ال
، أو عندما تضم التوريدات العامةا لقانون تعمدً مُ  اوبديهي وليس خرقً  حقيقيخطأ  وجودفي  يتمثل النزاععندما 
والمجر،  األعضاء، مثل فنلندبعض الدول اقيام وهذا هو أحد أسباب تفسيرات "حساسة" للقانون.  القضية

ما يقدموه ال نسخة مرسإ، بالقيام بيةضائأو ق قضائيةاجعة شبه مر  ىإل نالعطاءات الساعي أصحاببمطالبة 
وة على ذلك، فإن هذه . وعالالتعاقدأو الكيان المعني المسؤول عن هيئة الى قضائية إلى أو دعو  شكوىمن 

قيام بذلك دون مكن ال(إذا أ فرصة تصحيح الخطأ الحقيقيالتعاقد أو للكيان المسؤول عن هيئة للالطريقة تتيح 
أو الكيان المسؤول عن هيئة المع  ةيتجنب المواجهويمكن لصاحب العطاء أن ). أن يتعرض أحد لألذى

أسرع طريق ربما يكون ذلك ذلك،  لقضائية. وعالوة علىاأو ضائية قالمراجعة شبة عان بالاست إذاالتعاقد 
تي يجب سدادها ال يفلاالتك تفاديمن خاللها يمكن فإن هذه الطريقة ، وليس آخرا االنتهاك. وأخيًرا لتصحيح

طويًال قد يؤدي  اوقتً في حالة دعاوى المراجعة. ومن الناحية األخرى، تستهلك إجراءات التقاضي في الشكاوى 
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في مثل هذه لمراجعة شبه قضائية أو قضائية. و  مجرد البداية تات المراجعة إذا كانإجراءمجمل  ةلإطاإلى 
 بشأنالتعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة التخذه تانتظاًرا للقرار الذي ثمين الحالة، يمكن إضاعة وقت 

عة كشرط مسبق للمراجقد التعاأو الكيان المسؤول عن هيئة ال تقديم الشكوى مباشرة إلىفي سياق و . الشكوى
ة" الحل التي وردت في توجيهات عشبه القضائية أو القضائية، يجب أن تؤخذ في الحسبان متطلبات "سر 

ها الكيانات تحتاجالتي سرعة تحديد قدر الخاصة عند بصفة ، و الخاصة بالحلول األوروبيةالمفوضية 
أو الكيانات  اتهيئالفي كثير من الدول األعضاء، تحتاج ف. الشكوىمثل هذه  قرار بشأن المسؤولة التخاذ
سبق مُ  إصدار إشعار فعليحالة حول الشكاوى. على أنه في تخاذ قرار إلى عدة أيام الالتعاقد المسؤولة عن 

 .المسؤولة عن التعاقدأو الكيانات الهيئات قرار صدور نتظار بالتوازي، ال يوجد التزام با

ما يتم وذلك من خالل  ٕاجراء المراجعة القضائية،و  ىالشكاو تقديم  ضرورة تتقلص ايرلندإوفي 
سؤولة عن الكيانات المالهيئات أو فيها تشرح التي  الجوهرية لمعلوماتلعرض ملخص ل جلساتممارسته من 

العطاءات المعنيين.  أصحابمع  هاوتناقش جوانب القوة والضعف في العطاءات المنفردة ، وكذا تناقشالتعاقد
تعزيز الحوار البناء والشفاف بين لتشجيعها كطريقة  ا أساسي�ا، بل يجريبً تطلم ماتجلسات المعلو وال ُتعتبر 

 .أصحاب العطاءاتو الكيانات المسؤولة عن التعاقد الهيئات أو 

ب ه  2.2 ب ؤكو َمطل تمئئي ذئجع ل ـ َمطل ئك شمي بَمطل ة  َآحئخي

يمكن دولة،  24عددها هذه الدراسة، و لها شمالتي تلدول األعضاء دى ااألطر المؤسسية لإن 
التي يمكن و ظم األحادية، النُ مجموعة تتبع و  ظم الثنائيةالنُ مجموعة تتبع ن: كبيرتيمجموعتين  ها إلىتقسيم
 .في ما يلي أدناه نتناول بالشرح هذه المجموعات الفرعيةسوف و مجموعتين فرعيتين.  إلى تقسمأن  بدورها

واضح بين  فصلالدول األعضاء التي لديها نجد أن  لم يكن دائًما،، وٕان كثير من األحيانفي 
مثل هذا ويوجد . ةدات العامريو تالا لمراجعة ثنائي�  انظامً  الدول التي تتبعالقانون العام والقانون المدني هي 

الثنائي، نظام يتبع البلد أي في و . )1الجدول رقم  أنظرة الدول األعضاء (يالبغلدى للمراجعة نظام الثنائي ال
في المحاكم  ال يمكن إثارتها إال) ، والتعويض عن الخسائرضراراألبجبر عادة تتعلق بعينها ( هناك حلول

قد. وبالتالي، متاًحا في العادة إال بعد إبرام الع ال يصبحفإن هذا الحل ذلك،  عالوة علىالمدنية أو العادية. و 
ثالث حيث تتمتع كل منهما بهيئتي المراجعة،  بين اختصاصاتل فصعادة ما ُيمثل إبرام العقد حدثًا حاسًما ي

ٕالغاء قرارات عليق و خاصة تبصفة األضرار، و جبر حلول األخرى على خالف . إن المراحل كحد أقصى
وقد تتمثل هذه الهيئات مجموعة منفصلة من هيئات المراجعة.  جانبن ة ممراجعلل ، تخضعالتوريدات العامة

، تتولى الهيئات المتخصصة لمراجعة سويد. وفي المقابلكما هو الحال في الالعادية،  المحاكم اإلدارية في
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مام المحكمة أ ثم يخضع الحكم بعد ذلك إلى االستئناف ،األولى جولةالقضايا في ال ةعمراجالتوريدات العامة 
سمبورج، فإن فصل كهو الحال في النمسا وقبرص وجمهورية التشيك. أما في فرنسا ولو  اإلدارية العليا، كما

كذا و  المسؤولة عن التعاقدأو الكيانات فالهيئات . ةخاص مثل أهميةعن القانون المدني يبوضوح لقانون العام ا
ال ينطبق ذلك المراجعة في المحاكم اإلدارية، بينما  بمقدورها أن تسعى إلىفرنسا ي المملوكة للدولة فرافق الم
كم العادية أو المحا وفي فرنسا، تتولى .تعاقدمسؤولة عن الال أو الكيانات اتلوكسمبورج سوى على الهيئ في

في لوكسمبورج خاصة، بينما الملكية ال رافق ذاتالم التي تتخذها المتعلقة بالتوريداتقرارات الة راجعالمدنية م
 جميع المرافق.قرارات  ةراجعمتتولى هذه المحاكم المذكورة 

ذات المسار  ةامات العدريو تالهيئات مراجعة ت تصنيف تندرج تح هناك دول أعضاء أخرى
كًال من ، أخرى دولمن بين ، تضمو  )،1 رقم الجدول أنظرحلول المتاحة (جميع الوفر التي تو ، المنفرد

عن  حيث يمكن جبر األضراروالمملكة المتحدة. أما الدنمارك فهي حالة خاصة،  ،والتفيا ،ايرلندإ بلغاريا و 
نوع هيئات  ويختلف. التوريدات العامةمتخصصة لمراجعة ة هيئعن طريق كذا و  ،طريق المحاكم العادية

يمكن فإنه نسبة لنظام المراجعة الثنائي، في هذا النوع من النظام. أما بال اكبيرً ا فً ختالمراحل االمراجعة وعدد ال
مراجعة متخصصة ل على ما إذا كانت هيئةبناء مجموعتين فرعيتين  نظام األحادي إلىمجموعة ال تقسيم

نجد ذلك،  األولى. وعالوة على جولةهي المسؤولة عن النظر في ال أو محكمة أكثر عموميةالتوريدات العامة 
في  المحاكم اإلداريةنجد أنها ، بينما عامةال المحاكم المدنيةأن هذه المحاكم هي في بعض الدول األعضاء 

ففي البرتغال، . األولى جولةالبمراجعة الهيئة  آخر يتعلق بمستوى يق جوهر هناك فار و  .دول أعضاء أخرى
األولى ُتعد المحاكم (اإلقليمية) اإلدارية التي تنظر في  جولةالبمراجعة الهيئات نجد أن سبيل المثال،  على

ة المتحدة، لمملكأو ا إيرلندامثل  أخرى دولنجد أن المحكمة العليا، في بينما  ؛جولةالدعاوى المرفوعة بأدنى 
التكلفة، والسرعة،  ى قد يسفر عن تبعات بشأنولة األالجول . إن مستوىىولاأل جولةبالمراجعة الهيئة  ُتعد
تكلفة، ومستنفدة وقد تكون إجراءات التقاضي أمام محكمة عالية المستوى مرتفعة المن األطراف.  بر والقُ 

إقامة العطاءات من  وهو ما يمكن أن يمنع أصحاب. متعلق بالتوريداتقد العالة للوقت، وبعيدة عن منطق
 جةدر المحاكم ى، منخفضة المستو التقاضي أمام محكمة إجراءات ، فإن وعلى العكس من ذلكالدعاوى. 

. ومن منطقة العقد المتعلق بالتوريدات كون أقل تكلفة، وأسرع، وأقرب إلىتقد  ،أي الجولة األولى ىولاأل
 التجربة والخبرة.  هذه الهيئات إلى قد تفتقرفالناحية األخرى، 

 )1الجدول رقم (
 باالتحاد األوروبي ظم المراجعة في الدول األعضاءنُ ل ملخص
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 لمراجعةفي اهيئات متخصصة  المحاكم العادية النظام/المحكمة
، البرتغال، المملكة ا، ليتوانيا، هولندإيرلندا النظام األحادي

 المتحدة
 رومانيا، سلوفاكيابلغاريا، التفيا، مالطا، 

، إستونيا، الدنماركالنمسا، قبرص، جمهورية التشيك،  بلجيكا، فرنسا، السويد النظام الثنائي
، رومانيا، بولندا، ألمانيا، المجر، لوكسمبورج، فنلندا

 سلوفانيا

قل  3.2 لحئ بئك ل ة  ئكعئ ب ئكههيئئ ذئجع ل بئك ش ش   لةخ

ت هيئا الثنائي،حادي أو األنظام ال أو ال تتبع تتبعتلك التي لقد أنشأت أغلبية الدول األعضاء، سواء 
 : مراجعةالإدارة إجراءات بهدف  ةامات العديالتور متخصصة لمراجعة 

 ومؤسسات إقليميةتوريدات العامة مكاتب فيدرالية لل النمسا: •
 لجنة حماية المنافسة بلغاريا: •
 هيئة مراجعة المناقصات قبرص: •
 حماية المنافسةمكتب جمهورية التشيك:  •
 عامةال ى التوريداتشكاو  مجلس نمارك:الد •
 التوريدات العامةلجنة  إستونيا: •
 /مجلس للتوريدات العامة غرفة 17 ألمانيا: •
 وفرعه المتخصص: لجنة التحكيمالتوريدات العامة مجلس  المجر: •
 توريداتمكتب مراقبة ال التفيا: •
 ودقرة العامجلس االستئناف بإدمالطا:  •
 حكمين)نظام المُ  (يديرالتوريدات العامة مكتب  :بولندا •
 المجلس الوطني لحل النزاعات القانونية رومانيا: •
 التوريدات العامةمكتب  سلوفاكيا: •
 التوريدات العامةمنح عقود عة المعنية بمراجعة إجراءات سلوفانيا: اللجنة الوطنية للمراج •

مجال في خبراء  تضمهيئات لجان أو من  ، المذكورة أعاله،تتكون هيئات المراجعةعادة ما 
 وغالًبا ما يجري اختياربلغاريا أو ألمانيا.  وأ، كما هو الحال في النمسا متخصص يرأسها محامو  التوريدات

فإنه القضاة. وعالوة على ذلك، وتعيين بموجب إجراء مماثل أو مقارن إلجراء اختيار لجنة الأعضاء  وتعيين
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في االتحاد ا في الدولة العضو أن يكون الفرد مواطنً  :نفس المتطلباتفوا بيأن على أعضاء هذه اللجنة يجب 
جريمة جنائية. أية تهامه في اال يكون قد تم أيتحدث لغتها/ لغاتها الوطنية، و أن محل النقاش، و األوروبي 

عليم ت التأجر إال في مؤسسامقابل  ة وظيفة أخرىأي شغللجنة ألعضاء ال ال يمكنفذلك،  باإلضافة إلىو 
أن  يجوزفإنه رد المؤسسات الخاصة. ومع ذلك، دة بأي شكل كان من موااالستفاجوز لهم ال يكما ، يالعال

مجال أو في  ،قتصاديالا في المجال خلفية يمتلكونالتوريدات العامة في خبراء لجنة ال تضم هذه
أيًضا لجنة ضم الت أنكانية إمفضًال عن  ،الهندسةفي مجال أو والتشييد، البناء في مجال أو  ،المواصالت

 من غير المحامين.األطراف المعنية 

 ُتعتبرالتوريدات العامة مجال مراجعة في رات الهيئات المتخصصة وتكشف الدراسة عن أن قرا
في فستثناءات. هناك اإال أن المحاكم العادية أو اإلدارية،  ستئناف أمام، وتخضع عادة لالمةلزِ مُ قرارات 

مجال مراجعة في ُتعتبر الهيئات المتخصصة أو سلوفاكيا،  بولندا وأبعض الدول األعضاء، مثل مالطا 
التوريدات العامة موضوعات  ناول أيًضايتالذي التوريدات العامة  من مكتب مستقالً  اجزءً التوريدات العامة 

. إن ات، أو تطوير السياسمناقصةال إخطاراتوٕاصدار نشر أو ٕاعداد التشريعات، صياغة و مثل:  األخرى
هيئة أو ال يسئأو ر  ئداقوالُمقدم إلى  ،لهذه المكاتبالتابعة المراجعة هيئات ولجان ناف ضد قرارات ستئاال

في حالتي  وضعال هوالمراجعة. هذا  دعاوىإجراءات و متميزة في  جولةُيمثل أن يمكن  المعني،اللجنة 
توريدات قانون أو مرسوم للفي إطار ئي القانون اإلجرايجري تنظيم  ماكثيرا ف. بولندافي جمهورية التشيك و 

يزة الهيئات المتخصصة ن موتكملإلجراءات المدنية أو اإلدارية.  العامةلقوانين بموجب اوليس العامة، 
الفنية و  ،تبعاتها القانونية تناولفي أن يتم مجال و هذا الالخبرة في  إمكانية تركزفي التوريدات العامة لمراجعة 

 من الدول األعضاء ال وهناك عدد. في هذا المجاالت واالقتصادية والعملية عن طريق خبراء ،التكنولوجية
و المحاكم اإلدارية أ عتمد علىت، وٕانما التوريدات العامةات متخصصة لمراجعة هيئعلى اإلطالق  الديهوجد ي

ال والسويد والمملكة والبرتغ هولنداوليتوانيا و  رلندإايبلجيكا وفرنسا و كل من في ف). 2الجدول رقم  أنظرالمدنية (
وفي البرتغال، تتناول . لمحاكم العاديةامهمة قاصرة على التوريدات العامة مراجعة قرارات  المتحدة، ُتعتبر

حدة، المت والسويد والمملكة هولنداوليتوانيا و  إيرلندا؛ وفي ةالتوريدات العامالنزاعات المتعلقة ب المحاكم اإلدارية
المحاكم المدنية. أيضا المحاكم اإلدارية و  ، تتوالها؛ وفي فرنسا ولوكسمبورجبهذه المهمة المحاكم المدنية تقوم
تتناول أيًضا ، إال أنها التوريدات العامةمجال فهي محكمة متخصصة في  ،فنلندامحكمة السوق في أما 

 .مجاالت أخرى من القانون االقتصادي

اإلدارية المحاكم مازالت ، التوريدات العامةعة مراجللديها آليات توجد في أغلب الدول األعضاء التي 
تخضع التوريدات العامة ن قرارات الهيئات المتخصصة لمراجعة ، حيث أبدور مهمتضطلع والمدنية 
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 أمامستئناف ُيقدم االفي سلوفاكيا، ف. ألعلىالمحكمة ا أو حتىاألعلى المحكمة اإلدارية م ستئناف أمالال
وفي  بالدولة؛ العليا ، ُيقدم إلى المحاكمالدنماركوفي ألمانيا و  ؛، أي جولتينعبر درجتين المحاكم العادية

 جبراء باستبعاد كثير من الدول األعضقوم وت. األدنى ةدرجال منمحاكم عادية  ، ُيقدم إلىبولنداالمجر و 
على أن  ،التوريدات العامةلمتخصصة لمراجعة الهيئات ا من اختصاصات والتعويض عن الخسائر ارضر األ

 لمحاكم المدنية أو العادية.يخضع ل

 )2الجدول رقم (
 قبل وبعد إبرام العقد المراجعة في الجولة األولى

 هيئة متخصصة  
 للمراجعة

 محكمة مدنية 
 أو عادية

 محكمة إدارية 

النمسا، بلغاريا، قبرص،  قبل إبرام العقد  
، الدنماركجمهورية التشيك، 

، ألمانيا، المجر، فنلنداإستونيا، 
، رومانيا، بولنداالتفيا، مالطا، 

 سلوفاكيا، سلوفانيا

، الدنماركبلجيكا (مرفق)، 
خاص)، قطاع فرنسا (مرفق 

، ليتوانيا، لوكسمبورج إيرلندا
، المملكة هولندا(مرفق)، 

 المتحدة

إستونيا، بلجيكا (عام)، 
فرنسا (عام)، لوكسمبورج 
 (عام)، البرتغال، السويد

بعد إبرام العقد 
 ضرار)جبر األ(

قبرص،  )،رفقبلجيكا (م الدنمارك
، الدنماركجمهورية التشيك، 

 ، فرنسا، (مرفقفنلنداإستونيا، 
خاص)، ألمانيا، المجر،  قطاع
، التفيا، ليتوانيا، إيرلندا

لوكسمبورج (مرافق)، مالطا، 
، سلوفاكيا، بولندا، هولندا
نيا، السويد، المملكة اسلوف

 المتحدة

بلجيكا (عام)، فرنسا 
(عام)، لوكسمبورج (عام)، 

 البرتغال، رومانيا

 
ـ 4.2  خعئهو ئإلزةئمئ

 تسمح ى من المراجعة. وبعبارة أخرى،ولاأل جولةالستئناف ضد قرار تتيح أغلب الدول األعضاء اال
في البند ذلك ، كما ناقشنا األولى جولةغير قرار هيئات المراجعة بالمن شأنها أن تلغي أو تُ  ثانية جولةب

تخذة ما يتعلق بقرارات المراجعة المُ  ستئناف فيومالطا وسلوفانيا ال تبيح اال بلجيكا السابق أعاله. على أن
 قبل إبرام العقد.
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وهي اعتمادا على ما إذا كان لدى ، مور أخرىمن بين أ، جولة الثانيةالات فيما يتعلق باختالفهناك و 
 تحدد أن السعي لجبرفي كثير من الدول األعضاء التي ف .ثنائينظام  مراجعة أحادي أو الدولة العضو نظام

 أصحابمتاحة أمام  محاكم االستئناف المدنيةجد نالمحاكم المدنية، إبرام العقد يكون أمام األضرار بعد 
 القرار الصادر عن عملية المراجعة. العطاءات غير الراضين عن

نظام  تتبعالتي  ية في الدول األعضاءة الثاندرجالمحاكم بمثابة أيًضا  ُتعد محاكم االستئناف المدنية
نمارك، نجد أن والد ٕايرلندافي قبرص و ف. ستئنافمحاكم االأو  ألعلىالمحاكم امثل  ،ألحاديةامراجعة ال

فنلندا و  وبلغاريا وجمهورية التشيك وفي النمساة الثانية واألخيرة. درجالمحاكم بمثابة  المحاكم العليا ُتعد
وفي النمسا  مباشرة؛ األعلىالمحكمة اإلدارية أمام  ئنافستبدعوى االالعطاءات  البرتغال، يتقدم أصحابو 

قبل  إلداريةااالستئناف محاكم توجد في فرنسا والسويد جولة ثانية أمام بينما  ؛المحكمة الدستوريةأيًضا أمام 
 .ألعلىالمحاكم اإلدارية االجولة الثالثة أمام 

 يوجد، عادة ما كجولة أولىالتوريدات العامة توجد لديها هيئات متخصصة لمراجعة التي  دولالإن 
رف، نجد في جمهورية التشيك هذا العُ على العكس من ستئناف). و محكمة قانونية للجولة الثانية (اال لديها

 يمثلونعملون باعتبارهم ي ،توالىال ، علىالتوريدات العامةاء مكتب حماية المنافسة ومكتب أن رؤس بولنداو 
 ستئناف لديهم.المراجعة ضد قرارات الجولة األولى لمجالس اال"جولة ثانية" منفصلة من 

في مراجعة مسؤولية الالتوريدات العامة الهيئات المتخصصة لمراجعة  وفي رومانيا وألمانيا، تتولى
وفي . يجوز ألصحاب العطاءات االستئناف أمام محكمة عامةفإنه جولة األولى. ومع ذلك، وكجولة ثانية، ال

توجد مجالس عليا وفي ألمانيا  ؛التوريداتفي مجال  ةمتخصصهيئة ستئناف رومانيا، يوجد لدى محكمة اال
 في دعاوى االستئناف. النظر وتتولى ،بالواليات لمحاكم العليا، تابعة لالتوريداتمتخصصة في مجال 

ب ئآلخيذب  5.2 ب غى ئكجهك ذئجع ل ة ئك  هيئئ

تي ال دولفي جميع ال تقديم الحلولنظم و التوريدات العامة ظم مراجعة أرضية مشتركة بين نُ  توجد
 من مراجعة وتتمثل أعلى وآخر جولة. الجولة األخيرةفي مراجعة البهيئات ذه الدراسة فيما يتعلق تشملها ه
مع بعض و ُمشكلة تشكيًال قانوني�ا. إدارية أو عادية  محكمةي ، سواء قبل أو بعد إبرام العقد، فالعامةالتوريدات 

حل الجولة األخيرة ل االستثناءات، كما في مالطا وسلوفانيا، ُتعد الهيئات المتخصصة للمراجعة بمثابة
لقد . العقدزاعات التي تنشأ بعد إبرام النتتولى المحاكم العادية النظر في بينما  ت قبل إبرام العقد؛لنزاعاا

قيام محكمة ، وهي تفي بمتطلبات بكل بلدير وقوانين البرلمان ُأنشئت جميع هذه المحاكم على أساس الدسات
 هذه المحاكم على تسلقد تأس الصادرة عن محكمة العدل األوروبية. "سالزمان"و "دورش"حكام قانونية وفًقا أل
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تكون باتفاق الطرفين، لزمة قانوًنا، وٕاجراءاتها قانون، وهي محاكم دائمة وقراراتها مُ بموجب أو ما أساس قانون 
أو أية  ،مستقلة عن الهيئات التنفيذية أو اإلدارية وجميع المحاكمأساس القواعد القانونية.  القرارات علىتتخذ و 

، خبرةتع قضاتها باليتمن كما يجب أ. تهاعيبأخرى، وقراراتها ذات اختصاص من حيث ط هيئات حكومية
ويجري اختيار في نظام المحاكم ببلدهم. مقاًما هم عادة أكبر القضاة تميزين. فمالمحامين من ال ويكونون
القضاة يتمتع أن  ى الدول األعضاءالقوانين الوطنية لدكما تتطلب وفًقا إلجراء عام.  القضاةوتعيين 

في حاالت خاصة جًدا وٕانما فقط  قد يجوز فصلهمو أ فصلهم من العمل،جواز أن يتم باالستقالل، مع عدم 
رؤساء جميع قيادات أو وتعيين ويجري اختيار اإلطالق.  ت علىوجدظل ظروف صارمة التحديد، إن وفي 

انتخابهم عن  جريأو يوالتعيين،  ختيارالاخاصة لعمليات البرلمان، أو لجنة أو عن طريق الحكومة، المحاكم 
دول األعضاء، في أن هيئات المراجعة المختلفة بال أنه تجدر اإلشارة أيًضا إلىعلى طريق المحاكم نفسها. 

تفي أيًضا بمتطلبات يجب أن السابق،  تين بالفقرتين األخيرتين من البندفو وصوالثانية الم تين األولىجولال
 المحكمة القانونية. 

ات. في حالة مراجعة احة أمام أصحاب العطاءتالم عدد الجوالت في أيًضا اتختالفتوجد اكما 
بلجيكا ومالطا كل من العطاءات في  أصحاب القرارات السابقة على إبرام العقد، تتوفر جولة واحدة أمام

أما . كة المتحدةوسلوفاكيا والممل هولنداليتوانيا و كل من في  يمكنهم خوض ثالث جوالتوسلوفانيا، بينما 
جولتين قبل إبرام العقد.  تضمالتوريدات العامة قرارات  فإن مراجعة بالنسبة لجميع الدول األعضاء األخرى،

ة إلمكانيات الفعلي اتاالستخدامأدناه، في البند الخاص بسياق ثقافة المراجعة، مناقشة وسوف نتناول 
 .في الجولة األخيرةمراجعة الهيئة  وصوًال إلىستئناف اال
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 )3الجدول رقم (
 قبل إبرام العقد متعلقة بالتوريداتقرارات الالجوالت مراجعة 

 محكمة عادية محكمة إدارية هيئة متخصصة للمراجعة الجولة
لغاريا، قبرص، النمسا، ب الجولة األولى

، الدنمارك، جمهورية التشيك
، ألمانيا، فنلنداإستونيا، 

، بولنداالمجر، التفيا، مالطا، 
 رومانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا

ستوينا، فرنسا (عام)، ابلجيكا، 
 لوكسمبورج (عام)، السويد

خاص)، قطاع ، فرنسا (مرفق الدنمارك
، ليتوانيا، لوكسمبورج (مرفق)، إيرلندا
 ، المملكة المتحدةهولندا

جمهورية النمسا، بلغاريا،   الجولة الثانية
، فرنسا فنلنداإستونيا،  التشيك،

(عام)، التفيا، لوكسمبورج 
 (عام)، البرتغال، السويد

 قطاع فرنسا (مرفق، الدنماركقبرص، 
، ليتوانيا، إيرلنداخاص)، ألمانيا، المجر، 

، بولندا، هولندالوكسمبورج (مرفق)، 
 رومانيا، سلوفاكيا، المملكة المتحدة

خاص)، قطاع إستونيا، فرنسا (مرفق  التفيا، البرتغال، السويد  الجولة الثالثة
، سلوفاكيا، هولنداالمجر، ليتوانيا، 
 المملكة المتحدة

شخيف هئكةهغيف 6.2  ئكة

قطاع بالنسبة ل توفيقالو التصديق، تتوفر آليات EEC/92/13ية رقم األوروبالمفوضية توجيه ا لفقً و 
 في الممارسة ن أن هذه اآلليات نادًرا ما ُتستخدمعتكشف الدارسة  المرافق لدى الدول األعضاء. على أن

 .الحلولالخاصة بتوجيهات لفي إطار المراجعة الحالية ل و أن إلغاء هذه األدوات هو محل بحثويبد العملية.

لطئكل 7.2 م ئك لي لةكقو ئكسقئهوˇآ ب ˇ آى  ة ئإلزةسئذي  هئكهيئئ

 الوطني مظالمأمين ال ضطلعمكن أن يعلى سبيل المثال، ي هولندافي في بعض الدول األعضاء، 
جميع  هذه المؤسسة المستقلة إلىووصول نفاذ نظرا إلمكانية و . بالتوريدات العامةعلقة تالنزاعات المفي  بدور

المسؤولة أو الكيانات ات النزاعات القائمة بين أصحاب العطاءات والهيئ حل هايمكنبالتالي ففروع الحكومة، 
 للوقت. ةوالمستنفدالمرتفعة التكلفة  فادي التشريعات ذاتتمما يتيح التعاقد، عن 

أمام  المتعلقة بالتوريداتقرارات الالطعن في العطاءات  صحابمسموح ألفإنه من الفي ألمانيا، و 
ة أو على مستوى الوالي هذه المجالس سواء على مستوى مثلويجوز إنشاء . ةامالع التوريداتمجالس مراجعة 

التماس أو  المسؤولة عن التعاقد، بناء علىأو الكيانات األمر إلى الهيئات صدار بسلطة إ حاد، وتتمتعتاال
سلطة وال تتمتع المجالس بتخاذ تدابير قانونية. الغير شرعي أو ُمتخذ بشكل بحكم المنصب، إللغاء قرار 
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سبًقا لتقديم طلب ليست شرًطا مُ  أمام تلك المجالس ةعلى أن إجراءات المراجع. مناقصةتعليق إجراءات ال
لجنة و الهيئة الهولندية للمنافسة، ُتعد . وبالمثلالتوريدات العامة ، أي إلى مجالس،مراجعة إلى غرف

 المسؤولة عنأو الكيانات لهيئات لزمة لوقراراتهما ليست مُ  هيئتين استشاريتين، لوكسمبورج للمناقصات
محكمة يمكن . إن فرص التسوية خارج الا من خالل إقامة دعاوى قضائيةم، كما ال يجوز الطعن ضدهالتعاقد

أقل و  ،أقل تكلفةحتى و ، اءً ويكون بنّ  ،مواجهةالمن شأنه تقليص  تقليديةية الللدعاوى القضائأن تتيح بديًال 
 .استنفاًدا للوقت

ب 8.2 ذئجع ل ب كك زي ة ئآلزئ لمةخيئ  ئك

ن بأمكن القول فإنه ية العملية، في الممارس ةامالع التوريداتاألساسي لمراجعة  المنتدىبدراسة 
كذا من نظم مراجعة و ما لديهم من يتعلق بالبنية المؤسسية لهناك اختالفات كبيرة بين الدول األعضاء فيما 

لها إلى مجموعات رئيسية أكثر صعوبة. إن فكرة "المنتدى أي تصنيف يصبح بناء عليه، ، و حلولالتقديم نظم 
 تعمل في الممارسة العملية على تسويةالتي مراجعة ات الهيئمن لمراجعة أو نوع األساسي" تصف مؤسسة ل

كيانات نفسها المسؤولة عن الأو ات وهذا المنتدى قد يكون الهيئ .بالتوريدات العامةمتعلقة عات الغالبية النزا
في مجال مراجعة لمستقلة ل مجالس وأ(البرتغال)،  ، أو في اإلدارة الحكومية،ا في الوزارة، وقياداتهالتعاقد

 (جمهورية التشيك)،ة المنافسة هيئ وأ)، ندابولنمارك، إستونيا، ألمانيا، المجر، التفيا، و (الدالتوريدات العامة 
من الدرجة األولى أو محاكم عادية  وأالسويد)، و  ،(فرنسامن الدرجة األولى أو الثانية المحاكم اإلدارية  وأ

 والمملكة المتحدة). ،إيرلندا)، أو المحاكم العليا (هولنداو  ،(ليتوانياالثانية 

 الحلول المتاحة .3

يمكن أن يؤثر والتي ال ُتميز هذه الدراسة بين العقود على أساس طبيعتها (عقود عامة أو امتيازات)، 
. وهو األمر الذي يتعلق بوجه خاص بالدول الذي نحن بصدده على النتائج التي خُلص إليها هذا القسم

ناولها في مجال العقود األعضاء التي تتناول مسؤوليات الحلول في مجال االمتيازات بطريقة تختلف عن ت
 الحكومية.

ت المراجعة والمحاكم القانونية هيئايمكن أن تقدمها بالفعل التي  حلوليتعلق بال آخر مهمسؤال هناك 
عادة في الأن توفرها التي يمكن المتاحة، و  حلولهذه الو . لصاحب العطاء المتضرر إذا وجدت دعواه مبررة

في مجال ر فردي أي قرا إلغاء) 1(شمل ما يلي: يات القضائية تفي أغلب الوالالمعنية ات المراجعة هيئ
 قد تم إبرامه بالفعلإلغاء عقد ) 3، (تدابير مؤقتةاتخاذ ) 2، (بما في ذلك قرار إبرام عقدالتوريدات العامة، 
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المالية  العقوباتال تتوفر و  .والتعويض عن الخسائر األضرارجبر ) 4((في بعض الواليات القضائية)، و
 في جميع الدول األعضاء. مجال المرافق كحلفي الدورية 

ة  1.3 ؟ فذئذئ لجئك ؤكغئ بغى  ل ة ئكعئ  ئكةهذيخئ

خاصة إجراءات  تم اتخاذه في سياقوالذي قد ، ةالعام اتتوريدفي مجال الإلغاء قرار منفرد إن 
ارات القر وهذه في جميع الدول األعضاء.  امتاحً  اشائعً  حالً  ، ُيعدقبل إبرام العقدبعمليات الشراء والتوريد 

مواصفات أو ووجود لعقد، باارتباطا قد تتعلق بإشعار غير قانوني  إلغاؤها التي يجري، لمنح عقد ما، و الفردية
وقرارات غير قانونية حول القائمة ، والتأهيل حول الشروط قرار غير قانونيو ، ئق تمييزية للمناقصةوثا
ة أن يجوز لهيئات المراجعفإنه ذلك،  . وعالوة علىفي حد ذاته ٕابرام العقدمنح و ب حتى القرارمختصرة، بل ال

 أو إعادة البدء في ،مواصفات وغيرها من وثائق المناقصةالأو تعديل  ، على سبيل المثال، بإلغاءتصدر أمرا
في جميع الدول  الحلولويتوفر هذا النوع من زمنية معنية.  من نقطةبدءا كلية أو  متعلق بالتوريداتال اإلجراء

بل نجدها مقبولة العقد،  إبرام سابقة على قراراتما يتخذ من ضد سموح بها القانونية مالحماية و األعضاء. 
يتطلب . و العملية في الممارسة فعاليةالرغم من أنها أقل  بعض الدول األعضاء بعد إبرام العقد علىفي أيًضا 

بشأن القرار الذي يرغب ُمقدم الطلب  أو أية ضوابط أخرى العامة التوريداتلقانون  انتهاكوجود  ذلك عادة
التمييز بين أصحاب  :على سبيل المثال، تي يمكن تصورهاال هناك العديد من االنتهاكاتو . في إلغائه

التخاذ يزية يتموجود معايير الشفافية، أو  ادقتفوا، المعاملة على قدم المساواةمبادئ  مخالفة وأالعطاءات، 
في عدد قليل من الواليات لكن ، قدم الطلبمُ  يقع عبء اإلثبات على عاتقوعادة ما . منح العقد قرار

 تولى الهيئاتت، بينما يجب أن نتهاكوقوع االأن يقوموا فقط باالدعاء بصحاب العطاءات يمكن ألالقضائية، 
بتوفير هيئة المراجعة ام وجوب قيأو  ،نتهاك بالفعلات عدم حدوث اثبد إالتعاقأو الكيانات المسؤولة عن 

 ع األدلة).بعض األدلة (نظام االستجواب لجم

تتولى هذه فإنه من المألوف أن ، ةالتوريدات العام متخصصة لمراجعةهيئة يوجد بها التي  دولالفي 
، على لمحاكم العاديةل ه يمكن أيضالكنو ، ةالعام اتلتوريدفي مجال ااء أو تعليق القرارات الفردية إلغ الهيئة

لمتخصصة في لديها مثل هذه الهيئة ا  توجدالتي ال دولفي الأما ذلك.  تتولى، أن نماركفي الدسبيل المثال 
 ةالعام اتلتوريدفي مجال ايتوفر في الجولة األولي. إن إلغاء قرار فردي عادة ما  المراجعة، فإن هذا الحل

ي�ا. وتذهب بعض الواليات القضائية إلى أن العقد كلي�ا أو جزئ اإلجراء يجعل من الضروري إعادة الشروع في
ٕابرام العقد أو منح و قرار بشأن هيئة المراجعة  ُحكم -ضدأيضا الذي يتم و - تم إبرامه بغض النظر عنيالذي 

جوز أن يقود إلى جبر األضرار. وي ،باطالً  ذا العقده إنما يجعل ،في سياق اإلجراءات تخذأي قرار آخر مُ 
 ، ورومانيا.بولنداوٕاستونيا، و  ،بلغارياكل من  ا هو الوضع فيهذ
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على . التوريدات العامةبعينه يخص أو مرسوم في قانون  األساس القانوني لهذا الحلكثيرا ما نجد و 
)، في بعض الدول هولندااإلجراءات المدنية، وقانون الدعوى (قانون و في القانون المدني،  أننا نجده

 .التوريدات العامةمتخصصة لمراجعة  هيئةالعضو  بتلك الدولةال توجد وخاصة عندما األعضاء، 

ب 2.3 أفة ل  ئةخئد ةخئايذ 

ال  التوريدات العامةإن تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد قرار بشأن ، ففي أغلب الدول األعضاء
دول من الفقط عدد قليل  لكننا نجد في. المتعلق بالتوريدات جراءاإلتعليق استمرار  إلى يؤدي تلقائي�ا

 أن نظم المراجعة تنص على، سلوفانيا، رومانيا، بولندانيا، ألمانيا، إستو  :في سبيل المثال على، األعضاء
 فعاليةل اسبقً مُ  اشرطً  وُيعد توفر تدابير مؤقتةمراجعة. دعاوى الالتلقائي الناتج عن الشروع في  التعليق هذا

أن لها جوز ي متعلقة بالتوريداتجراءات الاإلفإن حيث أنه بدون أثر التعليق،  حلول؛التقديم نظام المراجعة و 
وكما أشرنا أفعال أو قرارات غير قانونية.  ةتصحيح أي دون النص علىوذلك بتستمر حتى يتم إبرام العقد، 

، مة التعريفصار في حاالت محدودة جًدا و  إلغاء قرار إبرام العقد إال ال يجوزفإنه أعاله في البند السابق، 
في أغلب الحل الوحيد المتاح هو م العقد األضرار بعد إبراُيعد جبر فوبالتالي، طالق. جدت على اإلإن وُ هذا 

 يلغي لتوريدات العامةوالخاص با 2006ن المرسوم الجديد لعام في إستونيا، أهتمام ومن المثير لالاألحيان. 
قد  همصالحصاحب العطاء الذي يرى أن أن  الدول األعضاء. ولهذا نجد في أغلب لتعليقاألثر التلقائي ل
هيئة  عليه أن يتقدم بوجه خاص إلى ، فإنيداتر متعلق بالتو ال جراءاإلإذا استمر في  تتعرض للضرر

عندئذ يجوز و  .استمرار اإلجراء ، بوقفسبيل المثال على أمرت، والتي تدابير مؤقتةبطلب التخاذ المراجعة 
لتبعات امع األخذ في الحسبان  ،قرار نهائيتؤدي إلى تعليق مؤقتة تخاذ تدابير أمر بالهيئة المراجعة أن ت

لح التي من المرجح أن تتعرض لجميع المصابالنسبة لتدابير المؤقتة التي يمكن أن تنجم عن االمحتملة 
عاتها السلبية تب تنر ضد الحكم بمثل هذه التدابير إذا كاتخاذ قرا، واالعامةمصلحة ، بما في ذلك اللألذى

تدابير مؤقتة. إن فوق فوائدها. ومن حيث المبدأ، يجوز أيًضا اتخاذ قرار بجميع الحلول بوصفها يمكن أن ت
واليات القضائية تتمثل في جميع ال "، أي إنذار قضائيرازيحتاألمر االمثل هذا "الحكم األولي" أو " متطلبات

وهناك متطلبات . يةقانونوجود شكوك أو توقعات بمخالفة ، و ىالشكو  راسخة لدى صاحبمصلحة وجود  يف
 تنطبق في الدول األعضاء منفردة.قد  أخرى

إبرام تستمر لمدة عشرة أيام بين قرار والتي عادة ما ، المشار إليها في البند السابق، فترة التوقفإن 
القضاة أو أو إذا كان  ،تعليقلل أثر تلقائي وفي حالة عدم وجود. التعليقأثر ب ه بالفعل، ترتبطالعقد وٕابرام

عة سر يتسم بال اإلجراءات المتعلقة بالتوريداتق تعليبلمراجعة ال يمكنهم إصدار أمر هيئة أو لجنة اأعضاء 
المراجعة.  فعاليةصدار القرار يجب أن تتزامن بغية ضمان الزمنية إل ولة، فإن فترة التوقف والحدودسهالو 
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بشأن تخاذ قرار ا اليومً القاضي أمامه عشرين لكن ة التوقف تبلغ عشرة أيام و نت فتر كاا إذسبيل المثال،  وعلى
ربما التعاقد ألن  امتأخرً عندئذ يصبح قد دعوى قضائية مرفوعة في إطار فترة التوقف، فإن صدور القرار 

 بصورة قانونية في ذلك الوقت. يكون قد ُأبرم

تلقائي. وبالتالي، يصبح  تعليق الشكوىتقديم  نيا، كما أشرنا أعاله، يترتب علىفي ألمانيا وسلوفا
المسؤول عن التعاقد  أو الكيان ئةحيث يجوز للهي ؛في أغلب الدول األعضاء موقفالالموقف فيهما عكس 

للمجلس ويجوز طلب من هيئة المراجعة اإلذن بالدخول في التعاقد أثناء إجراءات المراجعة. في ألمانيا أن ت
بعد أن تكون قد أخذت – ين منذ إعالن القرار، إذا رأتبعد مرور فترة أسبوعوذلك ، أن تمنح اإلذنللغرفة أو 

أن التبعات  –العامة، بما في ذلك المصلحة المصالح التي يمكن أن تتعرض لألذىعتبار جميع في اال
اح بمواصلة ة أن تقرر السممراجعوطنية للهيئة اللل وفي سلوفانيا، يجوز. الفوائدتعليق تفوق قرار اللالسلبية 

 قد.ما عدا ما يتعلق بإبرام العفي، اإلجراءات المتعلقة بالتوريدات

ذل 3.3 َلا ؟ عقخ   ؤكغئ

ا في بعض متاحً  حالً  ن العقد، ُيعدطالطرف ثالث في التعاقد بب ، أو إعالنإلغاء عقد مبرم بالفعل إن
وُتعد إمكانية إلغاء عقد مبرم قد خالل فترة التوقف. في حالة إبرام العاألقل  الدول األعضاء، وينطبق على

ألن جبر األضرار يبقى الحل الوحيد المتاح بعد هذا الموقف في الواليات القضائية التي ال  ا،حاسمً  حالً 
محكمة العدل  اتبعت كثير من الدول األعضاءفقد تتوفر فيها تلك اإلمكانية. وجزئي�ا على ضوء هذه الحقيقة، 

القرار بإبرام العقد اتخاذ عشرة أيام بين  اليبلغ حو ت فترة توقفوأدخلت  "ألكاتل"في حكم قضية  األوروبية
مراجعة  صحاب العطاءات الشروع في دعاوىأل وتتيح فترة التوقفأدناه).  4 رقم الجدول أنظره فعًال (وٕابرام

يشكل عمًال منفرًدا، أو لعقد وٕابرام ا التعاقدقرار كان إبرام العقد. وقبل إدخال هذه الفترة، غاء قرار إلبهدف 
من بالتالي إبرام العقد ويحد في قرار  الطعن ستحيليجعل من الم مما، على األقل يحدث في وقت واحد

أو الكيان ة في قيام الهيئيتمثل  هم سبب إللغاء عقد مبرمأبناء عليه، فإن و ألضرار. جبر االمتوفرة لحلول ال
في جميع الدول هذا ال يبدو أنه ما يسري أن ، بالرغم من فترة التوقف العقد خاللام بر ول عن التعاقد بإلمسؤ ا

على خالف إبرام العقد خالل فترة التوقف، فإنه يصعب الحصول  ،وفي جميع الحاالت األخرى .األعضاء
، جمهورية التشيكو  ،في قبرصأمكن على اإلطالق. فإن هذا قد تم إبرامه بالفعل، عقد قرار بإلغاء  على

يجوز للهيئات بينما  على سبيل المثال، ال يمكن صدور قرار باإللغاء إال من خالل محكمة قانونية؛والتفيا، 
. وبموجب القانون اإلداري المتعلقة بالتوريدات األخرى القراراتالمتخصصة األخرى للمراجعة أن تقرر إلغاء 

أن تطلب  ويجوز ألطراف التعاقدقد مبرم. إلغاء عأن يطلب هو وحده صاحب الحق في لحاكم ا الفرنسي، فإن
تمكنت إذا  اذلك، لكنهب قد. وال يجوز لألطراف الثالثة أن تقومالعبطالن علن عن المختصة أن تمحكمة المن 
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أمر ا أن تطلب من المحكمة إصدار بإمكانهيصبح يتعلق بإبرام العقد،  قرار بإلغاء مرسوم من الحصول على
بطلب إلعالن بطالن العقد المبرم على أساس مرسوم ملغي. تقدم سؤول عن التعاقد للالكيان المالهيئة أو إلى 

وفي النمسا، نجد أن اإللغاء  .غير قانونية اشروطً وفي ليتوانيا، ال يجوز اإللغاء إال عندما تضم بنود العقد 
يستغرق صدور قرار  العملية؛ بينما قد لم يحدث أبًدا في الممارسةأمر لكنه ممكنا من الناحية النظرية، و 

عن قرار إبرام العقد إال  إلغاء، ال يجوز هولنداوفي سنوات.  اإللغاء في بلجيكا فترة تتراوح من أربع إلى خمس
وفي السويد والمملكة المتحدة، ال يمكن للنظام العام.  في حالة وجود مخالفةفقط ذلك و طريق المحكمة، 

ا أن ، يمكن نظري� إيرلنداتزوير أو ظروف غير قانونية. وفي وجود في حالة  الحصول على قرار اإللغاء إال
التوريدات من توجيهات غير يُ  كمة بطالن عقد عام إذا كان إبرامه يخالف القوانين الوطنية على نحوتعلن المح

 .في الممارسة العملية أبًدا . على أن ذلك لم يحدثةالعام

 )4الجدول رقم (
 يام)وٕابرام العقد (باألفترات التوقف بين قرار التعاقد 

 10 ليتوانيا  14أو  7 النمسا

 15 لوكسمبورج 10 بلغاريا

 10 مالطا 15 جمهورية التشيك

 15  هولندا 10 - 7 الدنمارك 

 7  بولندا 14 إستونيا

 10 البرتغال  28أو  21  فنلندا

 15 رومانيا 10 فرنسا 

 14 وفاكيالس 14 ألمانيا

 20 سلوفانيا 8 المجر

 10 السويد  14  إيرلندا

   30 يطالياإ

ذ ئآلصذئذ 4.3 م ئكخزئئذ  جا  هئكةعهيص ع

قواعد لنتهاك وقوع انتيجة ل من ضررقد عاني صاحب العطاء قد يكون في كثير من الحاالت، 
صاحب تم اكتشافه من قبل لم يالذي التعاقد، وهو مسؤول عن هيئة أو كيان من جانب  التوريدات العامة

شأن منفرد بقرار تعليق بإلغاء أو بسواء ، يتوفر معها أي حللم مرحلة ، وذلك في إبرام التعاقدبعد العطاء إال 
  بجبر األضرار؛الال يمكن التعويض عن الخسارة إفي هذه الحاالت، و إلغاء العقد. ب ، أو حتىالتوريدات

 في أغلب الدول األعضاء. متاحمثل هذا التعويض و 
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ة، القضائي أغلب الواليات نيمشتركة بمعروفة و التعويض عن األضرار، وهي  متطلباتيمكن تحديد 
ية من جانب هيئة أو قانوندعي، مخالفة عاني منها المُ التالي: خسارة (مالية أو غيرها) يعلى النحو وذلك 
يكون سببها مخالفة بمعنى أن الخسارة يجب أن  –ة (السبب والنتيجة التعاقد، السببيمسؤول عن كيان 

وفرنسا  فنلندانمارك و في الدُتطبق في واليات قضائية منفردة. فتسري و القانون). وهناك متطلبات أخرى 
دعي أن يثبت أنه كان يمكنه الحصول على فرصة فعلية للفوز المُ  على سبيل المثال، علىوألمانيا والسويد، 

ذو الصلة باإلضرار، وغالًبا ما يوجد األساس القانوني  بشكل قانوني.قد تمت إلجراءات كانت اا بالتعاقد إذ
نون اإلجراءات المدنية، قانون االلتزامات، قانون الدعوى) أو، في في القانون المدني العام (القانون المدني، قا

 وه التوريدات العامةرسوم الخاص المتعلق بمالقانون أو الوُيعد فرنسا ورومانيا، في القانون اإلداري.  حالة
هو  التوريدات العامةنمارك، ُيعد القانون أو المرسوم الخاص المتعلق بفي الدوالمجر. و  فنلنداالمصدر في 

تتولى القضية، بينما  اتخاذ القرار في التوريدات العامةالمتعلقة ب يتولى مجلس الشكاوىحيث  المصدر؛
واليات ، وفي بعض الوعلى خالف ذلكدي. لتزامات العاقانون االالمحاكم العادية جبر األضرار على أساس 

هيئات السلطة جبر األضرار، وليس ب أيًضاالمحاكم اإلدارية  تتمتع –ورومانيا مثل فرنسا-القضائية 
حل مإللغاء القرار  ية الدول األعضاء،في غالبوال توجد ضرورة، . التوريدات العامةلمراجعة المتخصصة 

 ر. الضر وقوع زاع قبل الزعم بنال

في  (damnum emergens)يمكن استعادة تكاليف العطاء فإنه ، حساب األضرارسبة إلى أما بالن
يمكن التعويض . و (lucrum cessans)األرباح في خسارة الي وتوجد االختالفات فجميع الدول األعضاء. 

، ، والبرتغالهولنداليتوانيا، و و والتفيا، ، وألمانيا، والمجر، فنلندانمارك، و الد عن خسارة األرباح على األقل في
فرصه جدية  دعيالمُ توفرت أمام ما أيًضا إذا في فرنسا والسويد، والمملكة المتحدة؛ كما يمكن التعويض عنها 

يثبت  أن صاحب العطاءعلى يجب فإنه عادة ما فرصة). وكما أشرنا أعاله، للفوز بالتعاقد (أكثر من مجرد 
لم ا وٕاذالقرار غير القانوني.  بالعقد لكنها تأثرت بصدور ذلكللفوز له فرصة حقيقية  نحتس يمكن أن كان أنه

ما تتجاوز  ادًرانوفي التفيا، العطاء.  يفلاتك ستردادال ايحق لهم إال فإنه هذا الشرط، يفي أصحاب الشكاوى ب
المطلوب توفير الدليل غاية في الصعوبة لدول األعضاء معظم ا فييعد ، بينما العطاء يفلاتكاألضرار 
جبر علقة بتعدد الطلبات الم األرباح. وبالتالي، ينخفض نسبي�افي خسارة الضرار الناتجة عن األإلثبات 
 .الشكاوى أصحابحكام الصادرة لصالح ، كما هو حال األدولفي أغلب الوالتعويض عن الخسائر  األضرار

ب 5.3 ب ئكخهذي لئكي ة ئك ب هئكعقهائ لئكي ة ئك لئ  ئكغذئ

يجوز فإنه ، EEC/92/13 المفوضية األوروبية رقم  من توجيه 2المادة (ج) من  1 قمر  للفقرةوفًقا 
المسؤولة عن التعاقد على كيانات الات و وغيرها من هيئات المراجعة، وبهدف إجبار الهيئ للمحاكم القانونية
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التعاقد المسؤولة عن كيانات الات أو هيئالعقوبات مالية دورية تحظر علي  تفرض إلى أحكامها، أنمتثال اال
 ،قبرصكل من األقل في  وتتوفر هذه اإلمكانية على. مخالفةال يتم تداركأن  إلىالعقد منح مواصلة إجراءات 

يجوز فرض فإنه ذلك،  ما يتعلق بالمرافق. وعالوة علىفي تتوفرأما في فرنسا، فهي  ؛جر كسمبو ، ولو نماركوالد
جمهورية  التعاقد في كل منالمسؤولة عن وحدات واليئات هالورسوم جزائية مختلفة على  غرامات مالية

العطاءات  صحابأل حالً  وال ُتشكل هذه المدفوعات. ، وسلوفانيابولنداو  ،هولنداو  ،والمجر التشيك،
 في هذه الدول األعضاء. التوريدات العامةظم مراجعة جزًءا من نُ  عدلكنها تُ  ،المتضررين

 باالتحاد األوروبي  الدول األعضاءفي األطر القانونية التي تحكم ُنظم المراجعة  .4

وتصف تقديم الحلول نقطة مرجعية أخرى في هذه الدراسة. لنظام المراجعة و  ُيعد اإلطار التشريعي
تغطية الومدى غطي األساس القانوني إلنشاء هيئات مراجعة، يُ ع النطاق ي" تصوًرا واسفكرة "اإلطار التشريع

على ، القانون اإلجرائي، من بين أشياء أخرى عملنظام، فضًال عن القانون اإلجرائي. يالتي يوفرها هذا ال
سرعة ال ، وما مدىالقواعد الخاصة ذات الصلة)( المسموح له إقامة الدعاوىهو : من مثل تنظيم تساؤالت

دعاوى ما تأثير إقامة الالحدود الزمنية)، و ( الشروع في تلك الدعاوىخاللها أن يقوم مقيم الدعوى بالتي يجب 
إن االمتثال . اوىعمدى تكلفة هذه الدوفترة التوقف)، وما  ،التعليقأثر ( متعلقة بالتوريداتجراءات الاإلعلى 

رقم الخاصة بالمفوضية األوروبية، وهي التوجيه الخاصة لتوجيهات الحلول و  عامةالمتطلبات ال إلى
(89/665/EEC)  كذا التوجيه رقم و(92/13/EEC)،  مسألة سوف يكون  ،بشكل عامالمفوضية ومع قانون

يتضمن  ألمر الذياو نه يجب أن يوفر األساس المشترك للنظم الوطنية جميعها. وهأل مهمة في هذا السياق
قع التي ت ودقعت ُنظم المراجعة وتقديم الحلول، وٕالى أي مدى، يمكن أن تمتد إلى الالسؤال المتعلق بما إذا كان

والمرافق الحكومية وما إذا كان نفس النظام ينطبق على الهيئات  ،ةالتوريدات العامخارج نطاق توجيهات 
 .ةعامال

ب هةقخيل ئكحكهكئمضئف مط 1.4 ذئجع ل  ل ئك

فإن القانون وهي الخاصة بالمفوضية األوروبية، ، أحكام توجيهات الحلولطالما يتم اإلشارة فقط إلى 
، يمكن أن ينطبق على جميع بوجه خاصحلول التقديم ونظام المراجعة و  ،عام بوجه عامةال توريداتالوطني لل

. والخاصة العامةالمرافق أيضا من قبل و  التعاقدأو كيانات مسؤولة عن  هيئاتقبل  منتمنح تي ال ودقالع
المفوضية جيهات تو التي تم تحديدها في عتبات لمن ا أعلىما هو على نطبق فقط ، في المقابل، أن ييمكنو 

في وذلك حكومية، ات اللهيئامنحها نطبق فقط على التعاقدات التي تيأو  ،التوريدات العامةاألوروبية بشأن 
، وهي التي يحكمها القانون العام الهيئات التي تقرها، وكذا المرافقمنحها تي تال ودقظل نظام منفصل لتلك الع
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تقديم الحلول لدى ظم المراجعة و نُ  تم توسيعفقد ، وليس آخرا شركة الخاصة. وأخيًراضعية الو تتمتع بالتي 
 ةالتوريدات العامجيهات تطبيق تو مجال خارج التي تقع  ودقبعض الدول األعضاء كي تنطبق أيًضا على الع

 الخدمات.المتعلقة بمتيازات االلتنطبق على األوروبية، وعلى سبيل المثال: المفوضية ب

لكهئ ئكعقخ  1.1.4 ب ئكةى يس هه  –ئكةغضي لئ  وغي و هآ آعك ة عةئكخم هئ غى ائ ة ئكةى ةل ةحخيخ ةهجيهئ
ل ة ئكعئ ب ا بئكةهذيخئ لفهصي بئك  ئآلهذهاي

التوريدات المتعلق بما إذا كان نظام مراجعة السؤال  ثالث إجابات مختلفة علىبصفة أساسية توجد 
التي تم تحديدها في عتبات ال دنى وأعلىأ ود التي تقعقينطبق على قدم المساواة على الع لوتقديم الحلو  العامة

نظام  ينطبقوعة من الدول األعضاء، مجمأكبر أوًال، في األوروبية. المفوضية ب التوريدات العامةتوجيهات 
وتضم هذه . المذكورة تالعتبا دنىوأ ود التي تقع أعلىقعلى الععلى قدم المساواة المراجعة وتقديم الحلول 

، والبرتغال، هولنداقبرص، وٕاستونيا، وفرنسا، والمجر، وليتوانيا، و  :على األقل التالية دولال المجموعة
تقديم نظام المراجعة و  ينطبقموعة صغيرة من الدول األعضاء، ورومانيا، وسلوفانيا، والسويد. ثانًيا، في مج

: على األقل التالية دولالوتضم هذه المجموعة المذكورة. العتبات  أعلىفقط تقع  يتلا دو قعال علىالحلول 
في  ختالفات جوهريةا، توجد من الدول األعضاء في عدد صغير، والمملكة المتحدة. ثالثًا، ٕايرلنداألمانيا، و 

على  يك،جمهورية التش. ففي المذكورة ود التي تقع أدنى العتباتقما يتعلق بالعفي وتقديم الحلول نظام المراجعة
يوجد أساس قانوني  ،نماركوفي الد حلول معينة؛تعلق بما يت إضافية فيمتطلباب سبيل المثال، يجب الوفاء

 مسار مختلف تماًما للمراجعة القضائية. ، يوجدادلنالحاالت؛ وفي فنفي بعض مختلف للحلول 

ـ 2.1.4 ب  ئخةإل ليطئكةمغى ئكةغضي ة ئك - بي ة هيئئ م آه ئكقيئمئ ب ع أهك ز ل لذئغفئك ب ئك لهئجه  ئكةعئفخ غى 

الجهة التي أبرمت حسب ول األعضاء ي الدحلول فالتقديم ختالفات في نظم المراجعة و تنشأ االقد 
المرافق ذات  هناك قواعد مختلفة تنطبق علىفذلك،  ية أم مرفق. وعالوة علىمهيئة حكو سواء أكانت العقد: 
 ينطبق على قدم المساواة نظام المراجعة وتقديم الحلولتلك ذات الملكية الخاصة. على أن و  العامةالملكية 

كيانات الات و على جميع الهيئ، هولنداو  ،وليتوانيا ،وٕاستونيا ،مثل بلغاريا، في كثير من الدول األعضاء
الجهة التي حسب هيئات مراجعة مختلفة قواعد قانونية مختلفة و في فرنسا، توجدو التعاقد. المسؤولة عن 

يتوقف األمر، في لوكسمبورج، على بموجب القانون الفرنسي. و  ،خاصكيان  أمجهة عامة لعقد: منحت ا
 نجد، في التفيا، أن المراجعة والحلولمرفق عام أم خاص. و  :تعاقدسؤول عن الالكيان المالهيئة أو  طبيعة
المرافق. ها تي تمنحلالعتبات ا ي تقع أدنىتلا دو قبالنسبة للع احةغير مت التوريداتمكتب مراقبة يوفرها التي 
 المرافق. هاتي تمنحالعتبات ال تقع أدنى يتلا دو قطالق للعإلعلى اال توجد مراجعة حيث ، بولندال في وبالمث
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م ئألجذئئى 2.4  ئكقئمه

المراجعة. ويغطي ة وغيرها من هيئات إجراءات التقاضي في المحاكم القانوني ُينظم القانون اإلجرائي
أي المواعيد  ،الحدود الزمنيةو  لمراجعة؛لشروع في دعاوى اأي حق ا، أمام المحكمةقضايا مثل: حق المثول 

؛ ونشر األحكام؛ واالستئناف. وفي نهاية المطاف، اليفهائية للشروع في إجراءات التقاضي؛ والرسوم والتكالن
اجعة (حق المثول أمام لمر دعاوى ا تيُسر النفاذ إلىعلى سبيل المثال:  ،يحدد القانون اإلجرائي القضايا المهمة

د الزمنية). ويعتمد مكان تنظيم القانون اإلجرائي لهيئة المراجعة على طابعها ) وسرعتها (الحدو المحكمة
إجراءات قوانين (أوًال)  كم العادية أو المدنية فيالقانون الجنائي للمحا مينظتالمؤسسي. وبشكل عام، يجري 

قوانين اإلجراءات في (ثانًيا) رائي للمحاكم اإلدارية قانون اإلجالنظم تم تنظيم يبينما  ؛المحاكم المدنية
 في التوريدات العامةائي للهيئات المتخصصة لمراجعة القانون اإلجر م ينظتيجري و  الوطنية؛ للمحكمة اإلدارية

 يتشكلعادة ما األعضاء، في كثير من الدول و . الخاص قانون اإلجرائيالأو  التوريدات العامةقانون (ثالثًا) 
 ل: امثوعلى سبيل ال، المختلفة المصادر القانونية من تجميع يدمج بينذلك 

م القانون ينظت يجري، ، والتفيا، والبرتغال، ورومانياوٕاستونيا جمهورية التشيك،و  ،في بلغاريا •
ية ة بقانون اإلجراءات اإلدار دمجفي الئحة م أو التوريدات العامةفي قانون  اإلجرائي المعني

 في المحاكم اإلدارية. جراءات التقاضيم إالذي يحكُ العادي 

م القانون اإلجرائي المعني ينظتيجري ، ، والمملكة المتحدةبولنداو  ،هولنداو  ،وليتوانيا ،في ألمانيا •
 .يالقانون اإلجرائي المدنكذا من خالل و  ،ةالتوريدات العامقانون أو الئحة من خالل 

كًال من القوانين اإلجرائية اإلدارية والمدنية  نجد أن، والسويد، ولوكسمبورج ،والمجر ،في فرنسا •
 .جراءات التقاضيإ محكُ تي تالهي 

الذي ، و ةالتوريدات العامائي خاص لمراجعة قانون إجر  وفانياسليوجد في فإنه ، وليس آخرا وأخيًرا •
 .الجوالتفي جميع المراجعة م إجراءات يحكُ 

ب 1.2.4 ل لحق لئل ئك لتهك آ  حف ئك

يها من خالل دعاوى فبالطعن  التوريدات العامةإجراءات  تعطيلب ألي شخصال ُيسمح في العادة 
جوز له يمن وتحدد  تنظمهي التي  (locus standi)قواعد حق المثول أمام المحكمة إال أن المراجعة. 

طبيعة كذا و ، المطلوبباختالف نوع الحل وتختلف  يدعقوقد تتسم هذه القواعد بالت .اتخاذ إجراءات التقاضي
والتي يجري بشأنها الشروع في إجراءات  لمتعلقة بالتوريداتجراءات ااإلهيئة المراجعة، والنقطة المثارة في 

إبرام العقد أو بعده. ويمكن اإلشارة إلى  قبل ما إذا كانت الدعوى تُقام، وبصفة خاصة، أيًضا، و التقاضي
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متطلبات الالتي تحدد هي و الخاصة بالمفوضية األوروبية،  ت الحلول) من توجيها3األولى والفقرة رقم ( المادة
 .حق المثول أمام المحكمةما يتعلق ب المقبولة في

إجراءات  الطعن ضدالعطاءات الراغبين في  أصحاب ، يجب أن يوضحفي أغلب الدول األعضاء
في سياق العقد محل النقاش. وعلى خالف  ةخاصمصلحة وجود  ى للمراجعة،دعو  خالل إقامة مناقصة منال

العطاءات هم من عليهم أصحاب عادة يكون في الح لهم بالشروع في إجراءات التقاضي. و سملن يُ ذلك، 
غير  ، وهم مناالقتصاديقائمين بالتشغيل اللكن و اإلجراءات، بما يتعلق صلحة فيوجود هذه المإثبات 

، على سبيل أنظر( حق المثول أمام المحكمةأن يكون لهم  ،في بعض الحاالت، يجوز المتقدمين بعطاءات
في ، على سبيل المثال يبدوناء عليه، فإنه ). وبGrossmann case C-230/02 قضية جروسمانالمثال، 
تخاذ إجراءات ا يجوز لهمالذين فقط هم  ،العقد محل البحثذوي الصلة بالعطاءات  أصحابأن  إستونيا،

فاألمر من صاحب العطاء أن يكون قد تقدم بعطاء بالفعل حتى يمكنه الطعن في فعادة ما يتطلب التقاضي. 
طلبات قدمين بتالمعلى  يجبفإنه ، بولنداوالتفيا و  ٕايرلنداجر و في بلغاريا وقبرص وألمانيا والمأما . العقد

ة مصلح"وجود  ضرورة هولنداتشترط بينما  توضيح مصلحتهم في إجراءات العطاء؛ ةالمراجعة القضائي
ي مورد أو متعهد لديه مصلحة وفي السويد، يجوز أل"مصلحة مشروعة". يجب وجود وفي رومانيا  راسخة"؛

عندما يكون في ألمانيا، . و اضيقالتبعطاء، أن يشرع في قدم تإن لم يكن قد  العقد، حتى في الحصول على
قد التعاقد المسؤول عن أو الكيان  هيئةالطريقة إدارة  ح أنعليه أن يوض بعطاء بالفعل،قدم تي الطلب لمقدم مُ 

لمشاركة في إجراءات متطلبات اب ألي شخص يفي بورج، يجوزفي لوكسمو . ه للعطاءتقديم حالت دون
وليس  أن يشرع في إجراءات التقاضي. وأخيًراة، قانونيال تعرض ألضرار من جراء المخالفةأنه  ىر العطاء، وي

يوضح مقدم الطلب أن لديه مصلحة حقيقية في الحصول على ن حتاج األمر إلى أيفي سلوفانيا، ف، آخرا
 عاني من خسارة. قدفي أنه قد يكون حتمال حقيقي التي تثبت وجود ادلة مع توفير األ ،قدالع

 الدعاوى المستعجلةفي و  .القضائية يتوقف حق المثول أمام المحكمة على نوع الدعوى، فرنسافي و 
من ُمنعوا ، أو وأصحاب العطاءات الفعليينالمرشحين مام المحكمة إال ال يتمتع بحق المثول أقد، اعتقبل ال

طلبات لى أنه في عاالفتقار إلى الدعاية. سبيل المثال من خالل  وعلىالعطاء،  بصورة غير قانونية من تقديم
 أن تتمتع أطراف أخرى بحق المثول أمام المحكمة، مثل أعضاء المجلس المحلي أو اإللغاء العادية، يجوز

 دافعي الضرائب المحليين. حتى

 اتالعطاء أصحاب ، غيرأطراف ثالثةء في عدد من الدول األعضاتوجد فإنه وعالوة على ذلك، 
حق المثول أمام المحكمة بتتمتع والتي  ،التعاقدالمسؤولة عن الكيانات الهيئات أو  أو حتملينليين أو المفعال

أن يشرع في الدعوي  عامةال توريداتللمكتب السلوفاكي لل على سبيل المثال، يجوزفاوى مراجعة. دعوٕاقامة 
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 دنماركيةال قدمة إلى مجلس الشكاوىالمُ  أما الشكاوىيفعل ذلك تكراًرا. كذا أن و  وفًقا لتقديره، ،القضائية
أيًضا و في هذا المقام، مصلحة قانونية ب فيجوز تقديمها كتابة عن طريق أي شخص يتمتع ،توريدات العامةلل

االحترافية والمنظمات (تعمير، وزير اإلسكان والكذا عن طريق و الدنمارك، ة في ة المنافسهيئ عن طريق
ى و ادعإقامة  التي منحها وزير الشؤون االقتصادية واألعمال التجارية حق هيئات الحكوميةوال ،المهنية)

دعاوى قضائية بهدف  في إقامة هذه المنظمات والهيئات الحكومية حقلقد تم إدخال . قضائية أمام المجلس
. تقديم شكوىفي  منفردعطاء  في حالة عدم رغبة أي صاحب المتعلقة بالتوريدات قراراتاللسماح بمراجعة ا

كل من: الطرف المعني، عن طريق  لسوقمحكمة ا ، يجوز الشروع في الدعاوى القضائية أمامفنلنداوفي 
عاقدي أو في عدد من األمور في األمور المتعلقة بالعمل الت ، وذلكالماليةوزارة و التجارة والصناعة، وزارة و 

محل األشغال عقد نفيذ ت من أجلقد بالع ةمنح مساعدة حكومية خاصقامت بالحكومية التي  ةهيئ، والاألخرى
 ذلك يحل أن كثير من هؤالء الفاعلين فيلوتكمن الميزة األساسية لمنح حق المثول أمام المحكمة  بحث.ال
إقامة دعوى قد أو  تقديمهم لشكوىالذين يخشون من أن  من أصحاب العطاءات تي يواجهها عديدمشكلة الال

 .ةتاليالحصول على أية عقود أخرى فرصهم في  يؤثر على

ب 2.2.4  ئكحخهخ ئكرلمي

وفي . أي وقت كان في التوريدات العامةال يجوز، في بعض الدول األعضاء، إقامة دعاوى مراجعة 
مرونة الغاية بأسلوب يتسم بذه الحدود الزمنية ه أو يجري تفسير ،ال توجد حدود زمنيةدول أعضاء أخرى، 

جب قيام يعادة ما و منح العقد. قرار اإلخطار ببعد  تخذ خالل اإلجراءاتأي قرار يُ  يمكن الطعن ضدبحيث 
من لحظة معرفتهم خالل حدود زمنية معينة، بدًءا ى في الدعاو  طلبات المراجعةالشروع في تقديم بالمتقدمون 

هذه الغرض من ، فإن غير جبر األضرار ىاألخر  حلولال أما عن. التوريداتبالمخالفات المزعومة لقانون 
العطاءات من ناحية والمصلحة  ازن بين المصالح الخاصة ألصحابتحقيق التو  تؤدي إلىأن الحدود الزمنية 

تقديم الشكاوى في حالة و . د من الناحية األخرىفي تنفيذ العقللشروع  الالزم اليقين القانونيفي  العامة
خالل حدود زمنية  ، فإن ذلك يجب أن يتمالتعاقدمسؤولة عن هيئات أو كيانات  الموجهة بشكل مباشر إلى

األعضاء، حدود زمنية عامة في كثير من الدول وتوجد،  .سبيل المثال أيام على 10 ، أيللغاية قصيرة
، العاملقانون المدني وفًقا لقواعد اهيئة المراجعة ذات الصلة. و  إلى لتقديم شكوىيوًما  15إلى  10تتراوح من 

لسعي في صحة العقد وتنفيذه، فإن الحدود الزمنية المتعلقة باعادة ال يؤثر حلول ن هذا النوع من الونظًرا أل
لسويد، وخمس سنة في ا تبلغ :سبيل المثال علىف، الشديد اءسختتسم عادة بال رالضر إلى التعويض عن 

 سنة في لوكسمبورج. 30، و هولنداسنوات في 
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المحاكم القانونية  ر خاللهايجب أن ُتصدِ وهي الحدود الزمنية التي  ،ذات صلة هناك قضية أخرىو 
المتاحة أمام الحدود الزمنية  ونرى، في كثير من الدول األعضاء، أن. هاقرار ها أو حكموهيئات المراجعة 

الخاصة التي اتخذتها وتتعلق قرارات الضد أحد  ناول شكوىت، لالتعاقدالمسؤولة عن كيانات ال وأيئات اله
أيام في  10، وفي سلوفانيا ايومً  15 الشديدة. فهي تبلغ، على سبيل المثال:مة راصبال ، تتسمبالتوريدات

 في التفيا.فقط أيام في ليتوانيا، ويومي عمل  ة، وخمسبولندا

 سبيل المثال: علىة. و عها بسر قرارات ةالتوريدات العامصة لمراجعة لمتخصالهيئات اتتخذ عادة ما 
تتخذ هيئة يوًما، و  14أيام، وفي بلغاريا خالل  10خالل قراره في إستونيا  التوريدات العامةيتخذ مكتب 

قراراته  التوريدات العامةوفي المجر، يتخذ مجلس يوًما.  30خالل  مراجعة العطاءات في قبرص قراراتها
ستماع ضرورية. يوًما عندما تكون جلسة اال 30خالل ، و ستماععدم وجود جلسات ا ةيوًما في حال 15خالل 
 ،يوًما 15 التوريدات العامةة التابعة لمكتب المراجعمن قبل هيئات أو لجان يستغرق اتخاذ القرار ، بولنداوفي 

قد تؤدي إلى  تعقيد القضيةدرجة على أن قرار؛  إلى شهًرا للوصول التوريدات العامةرئيس مكتب حتاج بينما ي
 60، بينما يستغرق يوًما 30خالل  هر اقر لمنافسة المكتب التشيكي لحماية اويتخذ مد هذه الحدود الزمنية. 

خالل  اتهر اقر في رومانيا لحل النزاعات القانونية  يصدر المجلس الوطنيو  قضايا شديدة التعقيد؛في اليوًما 
غرف المجالس أو التتخذ في ألمانيا، عادة ما و  عقدة؛القضايا المُ حالة ي فيوًما  20تصل إلى تي وال، أيام 10

 .وذلك فيما يتعلق بكافة القضايا خالل خمسة أسابيعتوريدات قراراتها الالمعنية بمجال 

إلصدار حكم. وعلى سبيل المثال: لمدة زمنية أطول بكثير  المحاكم القانونيةتحتاج وعادة ما 
من شهرين إلى ثالثة  بولندامحاكم اإلقليمية في التستغرق و  يوًما؛ 75تستغرق المحكمة العليا في قبرص 

سوق محكمة التستغرق و  ؛سنتين لمحكمة اإلدارية في التفيافي نظام االثالث جميع الجوالت تستغرق و شهر؛ أ
المحاكم المدنية على أن . عقدةا المُ القضايفي تستغرق حوالي سنة ، ولكنها في المتوسط شهًرا 6.2الفنلندية 

ي ف أسابيع تقريًبا التخاذ القرار. وبالمثل 4إلى  3حتاج من ت سريعة بوجه خاص، إذواإلدارية في السويد 
 عادة خالل أسابيع قليلة. اتهار اقر ، حيث تتخذ المحكمة العليا إيرلندا

نية ال توجد حدود زم، والمملكة المتحدة، والسويد ،فنلندامثل ، دولفي بعض ال وتجدر اإلشارة إلى أنه
ٕابرام العقد أو بعد منح و كان القرار يشير إلى العملية قبل تخاذ القرارات، سواء إجبارية للهيئات ذات الصلة ال

 األضرار). إبرامه (طلب لجبر

ب  3.2.4 ب خعهو فصئئي ل  ةآتيذ ةقخيل سقهو آه ؤفئ
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مجموعتين عريضتين  ، إلىهذه الدراسة هاتضمنالتي ت، ةالتوريدات العامنظم مراجعة يمكن تقسيم 
من تلقائي  تعليق يهيترتب عل التوريدات العامةهيئة مراجعة  ى أمامما إذا كان الشروع في الدعاو  بناء على

الشروع في إجراءات  ال يؤدي، ، وسلوفانياورومانيا ،بولنداو  ،وألمانيا ،إستونيا، في دولبعض الفي ف. عدمه
ألعضاء في االتحاد األوروبي، يحتاج من بين الدول اولكن في دول أخرى إلى تعليق تلقائي للعقد. التقاضي 

 ) أعاله.2.3(رقم في القسم ذلك كما ناقشنا ، صاحب العطاء إلى تطبيق حكم أولي

ـ غةذب  4.2.4  ئكةهف

فعلي برام الاإلقد و منح العقف بين قرار فترة تو أشرنا أعاله، كما أدخل عديد من الدول األعضاء، 
تعويض لحصول على ل سعيسوى أن ي ، في كثير من األحيان،العطاء صبح أمام صاحب، وبعدها يقدعلل
الدول األعضاء، ُيتاح ألصحاب في يوًما  28إلى  8، التي تتراوح بين خالل هذه الفترةو األضرار.  نع

قف فترة التو  فعاليةيعتمد مدى المراجعة. و  قد من خالل دعاوىمنح العد قرار ضطعن لافرصة العطاءات 
وما إذا  )،3.2.4 رقم أعاله، القسم أنظر( إجراءات التقاضي يترتب عليه التعليقما إذا كان الشروع في  على

حتاجها يالحدود الزمنية التي  عتمد أيًضا علىكما يكان إبرام العقد أثناء فترة التوقف يجعل العقد باطًال، 
 تعليق عندئذال يوجد فلمثال، سبيل ا أيام، على 10بلغت فترة التوقف  إذا. فخاللها حكمهمليصدروا القضاة 
تصدر األحكام عادة خالل فترة التوقف، و  وال ُيعتبر العقد باطًال ألنه ُأبرمالتي تم الشروع فيها،  للدعاوى
 لة.اعف وبالتالي ال ُتعتبر فترة التوقف)، 2.2.4رقم أعاله، القسم  أنظريوًما ( 20خالل 

م ئ 5.2.4  ئكحقل غى ئكخعئهى:ألاإلع ع

كذلك الهيئات قضائية، و  اوىأو يقيمون دع اوىشكبقدمون تالعطاءات الذين ي يجب إبالغ أصحاب
العادي أكثر الطرق استخداًما إلبالغ  البريدوُيعد المراجعة.  والكيانات المسؤولة عن التعاقد، بنتائج دعاوى

هيئة مراجعة متخصصة أو  أمام ةالعامخاص بالتوريدات قرار ضد  المرفوعة أطراف الشكوى أو القضية
 . وعالوة علي ذلك، تنشر كثير من هيئات المراجعة قراراتها وأحكامها علىمحكمة قانونية في الدول األعضاء

نشر فإنه من المألوف ذلك،  . وباإلضافة إلى"اإلنترنتلمعلومات "الدولية لبكة شالعلى مواقعها اإللكترونية 
 النشرات، والمجالت، وةخاصة قرارات جوالت المحاكم العليا، في الكتب السنويبصفة القرارات، و أهم 

 علىقد تنطبق ، أو جميع األحكام ذات الصلة وقد تنطبق هذه الممارسة علىالرسمية، والصحافة القانونية. 
المحاكم الدنيا ا يتعلق بموفيفي األحكام. فارقة من أهم القرارات التي تشكل عالمة فحسب مجموعة مختارة 

ما يكون ذلك مقابل عادة و  الحصول على نسخة من القرار،أن تطلب األطراف على يجب فإنه ا، في ليتواني
األحكام ب التوريدات العامةأطراف دعاوى مراجعة ه بصفة عامة، يتم إبالغ على أن. رسم خاصتسديد 
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مام عام هتية، كما أن أهم القرارات التي تحظى بالكترونوالقرارات عن طريق البريد وأيًضا من خالل المواقع اإل
 في نشرات رسمية أو في الصحافة القانونية.إصدارها  ير يجريكب

ق  6.2.4 ميكئئكة لي  ـˇ هئكذزهلˇ هئكةآ

 المراجعة يجب أن يسدد أصحاب العطاءات الذين يشرعون في دعاوىفي كثير من الدول األعضاء، 
وتختلف قواعد هذه التبعات المالية للمراجعة لخبراء والتمثيل القانوني. أتعاب او  تأمين،للمحكمة، و  ارسومً 

قد، ًضا وفًقا لهيئة المراجعة، والحل المطروح، وقيمة العتختلف أيقد بين الدول األعضاء. كما  اكبيرً  اختالًفا
 التوريدات العامةتوجيهات التي جاء تحديدها في عتبات الأدنى  وأعلى أقد كانت قيمة العذلك سواء و 
سمة العلى أن  .أو بعقد أشغالأو بالخدمات  مداداتتتعلق باإل األوروبية، وما إذا كانت الدعوىالمفوضية ب

الشكوى الُمقدمة إلى هيئات أو كيانات  تمثل في مجانيةت بين غالبية الدول األعضاء،ة المشتركالوحيدة 
المحاكم ذات  في هيئات المراجعة أو جد رسوم للمحكمةال تو في عدد من الدول األعضاء، و . التعاقد نفسها

ضافية، مثل مقابل تكاليف إد تسديقد يضطروا إلى أصحاب العطاءات وكل ما هناك فحسب، هو أن لة، صال
، لجميع الدعاوى ""رسم موحد وفي بعض الدول األعضاء، يوجدالتمثيل القانوني أو الخبراء القانونيين.  أتعاب

يورو لمجلس  500نمارك (في الد على النحو التالي:وذلك ته، أو قيمالعقد  بغض النظر عن نوع
حوالي  الرسم الموحد غلوفي سلوفانيا، يبيورو).  30ليتوانيا (في يورو)، و  204( فنلندافي )، و المطالبات

عتبات ال التي تقع أدنىعقود األشغال  يورو على 840حوالي الخدمات، و و  مداداتعقود اإل يورو على 420
وتجري مضاعفة هذه المبالغ  .األوروبيةالمفوضية بالخاصة  التوريدات العامةتوجيهات التي جاء تحديدها في 

كما تختلف الرسوم أيًضا في المجر بين العقود األدنى . المذكورة العتبات التي تقع أعلىالعقود في حالة 
نسبة بى تشترط دفع تأمين ُيقدر أعضاء أخر  على أن دوالً . المذكورة أعاله من عتبات التوجيهات واألعلى

% 5% في إستونيا، و3على سبيل المثال: على أن يتم دفعها باعتبارها رسم، ف، نة من قيمة العقدمعي
 ريا. وأخيًرافي بلغانذار القضائي % لإل1أو  جمهورية التشيك،% في 1في ألمانيا، و للواليةبالمحاكم العليا 

في قبرص أو  في كثير من الدول األعضاء على قيمة العقد، كمابصفة عامة ، تتوقف الرسوم وليس آخرا
توقف على رسوم تسجيل ت بولندافي  ةالتوريدات العامويوجد لدى مكتب . على سبيل المثال المملكة المتحدة

إذا ما  األوروبية، وعلىالمفوضية ب التوريدات العامةعتبات توجيهات  قيمة العقد، سواء كان أعلى أو أدنى
تمثيل القانوني، لرسوم وغيرها من التكاليف (الأما بالنسبة لشغال. ات أو األاإلمدادخدمات أو للعقد الكان 

مقتضاها أن يتحمل بثير من الدول األعضاء يمكن كتوجد قاعدة في فإنه )، وما إلى ذلكالسفر، الخبراء، 
 .أو جزء منها تكلفة الطرف الفائز الطرف الخاسر كل

بئ  7.2.4 لهدجي ة م ذئ لئ  زة
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قدم الطلب، اسم وعنوان مُ  :من المعلومات، مثل أدنىمعرفة حد  تحتاج هيئات المراجعة إلى
التوريدات قوانين  صن. ولهذا، تدلةواأل ،والقانونيةاألسس الواقعية و ، مناقصةال وموضوعموضوع النزاع، و 

 وأ التقدم بشكوى ومات الضرورية عندمعلمن ال تقديم الحد األدنى على ،ي كثير من الدول األعضاء، فالعامة
خاصة للنموذجية الجبرية أو االختيارية اا ستماراتاال حول الدهناك جفإن إقامة دعوى. وعالوة على ذلك، 

ة أو اإللزامي ةالنموذجي ستمارةحول اال سوى معلومات محدودة ال تتوفرو . ى القانونية والشكاوىدعاو بال
ليست  ةاإللزامي ةالنموذج على أن االستمارات ،التوريدات العامةة في دعاوى مراجعة ستخدمالمُ  ةختيارياال

ُتستخدم في  ةعينمُ  استمارةوجد والمملكة المتحدة، ال ت هولنداففي مطلوبة في عدد كبير من الدول األعضاء. 
في  ُتستخدم أيًضاائية القض لجميع أنواع الدعاوىالصالحة  العامة، لكن االستمارات التوريدات العامة دعاوى
 ؤول عنسالم أو الكيان بالغ الهيئةنموذجية إلُتستخدم أيًضا استمارة ، هولندافي و . التوريدات العامةقضايا 
هي ، ونود هنا أن نكرر ذلك، هذه االستمارة الرغم من أن ، علىالمقامة ضدها بالدعوى القضائيةالتعاقد 

ية خاصة نموذجات وفي قبرص، ُتستخدم استمار . عامةال للتوريداتعدة خصيًصا ستمارة عامة وليست وثيقة مُ ا
 .التوريدات العامةى المتعلقة بالدعاو ب

ة  هصهظل  8.2.4 لئ لعكه ب ئك زذي ب –ئإلحةفئط ا ل  مطذب عئ

المحاكم القانونية وغيرها من ى المراجعة بدعاو  فينفتاح والشفافية اال على الرغم من ضرورة توفر 
ومتطلبات السرية  بين هذه الضرورة ، فإنه يجب تحقيق التوازناألخرى التوريدات العامةهيئات مراجعة 
على إدراج من الدول األعضاء  ، واألعمال التجارية. ولهذا، تحرص كثيروالدولة ،األشخاصالمتعلقة بأسرار 

تقديم  العادة على وقد جرت. حلولالتقديم في نظامها الخاص بالمراجعة و المعلومات سرية االحتفاظ بضرورة 
المحدودة  توضيح االستثناءاتمع  ءات التقاضي،إجراالمتعلق بانفتاح وشفافية عام المبدأ وصف واضح لل

(أي  عقد جلسات مغلقةالقانون اإلجرائي  ويجوز، في إطار تطبيق هذه االستثناءات، أن يتيحبصرامة. 
إلزام الوثائق، أو واالطالع على  نفاذ إلىال تقييدو الجمهور)، حضور تستبعد  التيغير علنية سرية جلسات 

فعلى . نطاقا عن تبعات أوسعالمعلومات سرية االحتفاظ ب موضوعاتوقد تسفر بالسرية.  أطراف التقاضي
عدم الشروع في السرية، قد يقرر صاحب العطاء شرط في نظام للمراجعة ال يشتمل على سبيل المثال، 

 كشف أسرار عمله التجاري. ذلك يتطلبإجراءات التقاضي إذا كان 

ناسبة لحماية سرية أية تدابير موالتوريدات شراء المكتب الفيدرالي لليجوز أن يتخذ ، النمسافي 
واالطالع  ، بما في ذلك تقييد أو استبعاد النفاذ إلىمتعلق بالتوريدات إجراءطراف المنخرطة في ألمصالح ا

، ال بلجيكافي و مغلقة. سرية قضية في جلسة المناقشة  والوثائق ذات الصلة، باإلضافة إلىالملفات على 
لكن ، لعمل التجاريالسرية لمعلومات اللحسبان ضرورة حماية في ا ضعوجد إمكانيات إجرائية خاصة تت
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الحاجة إلى حماية يمكن األخذ في االعتبار  إلى مجلس الدولةمراجع الحسابات المشورة التي يقدمها بموجب 
دولة مجلس ال دلة إلىألأجزاء من اتقديم  وفي مثل هذه القضايا، يمكن. تجاريلعمل الالسرية لمعلومات ال

العاملون والخبراء الخارجيون بمكتب حماية يلتزم  جمهورية التشيك،وفي المنافسين.  وليس إلىفقط، 
االلتزام  وال ينطبق هذاإجراءات التقاضي.  ة جميع الموضوعات التي تُثار خاللسري بالحفاظ علىالمنافسة 
أو لتقديم أدلة  ،التحقيق الحكومية هيئاتأمام ، أو للشهادة أمام محكمة قانونية دعوة هؤالء األفرادفي حالة 

وقعت في إطار نطاق  ةحقيقى إلى علم المكتب متنا. وٕاذا القانون الجنائي موجبات بية إلى هذه الهيئكتاب
فادي االنتهاك. إن حق صاحب ر مناسبة من شأنها تتدابي فإن عليه أن يتخذ أيةالتجارة، معلومات سرية 

تطلب حصول المكتب على موافقة جميع أصحاب العطاءات وثائق العقد ي علىاالطالع العطاء في 
. مغلقة سرية عقد جلساتأيًضا إمكانيات ل توجد، بولنداو إستونيا، ولكن ليس في سلوفانيافي و ين. المشارك

القانون  لحفاظ علىاضرورة مثل ستثنائية، ظروف ا في حالة وجودعقد جلسات سرية ، يجوز فرنسافي و 
ألسرار التي يحميها القانون (وهو ما االحفاظ على أو  ،خصوصية الحياة الشخصيةوالحفاظ على والنظام، 

المحاكم اإلدارية  فيمغلقة ُيعد إمكانية حديثة سرية أن عقد جلسات  لىع ود العسكرية).قينطبق في حالة الع
، عند ستماعجوز أن تقرر المحكمة عقد جلسة ا، يفنلندافي و . العملية سهل تطبيقها في الممارسةولن ي

في حالة الكشف عن عرض وثيقة سرية أو  حالةكلما تكون هناك ، دون حضور الجمهور الضرورة،
ب على يجو ستماع. خالل جلسة االسرية تندرج تحت االلتزام بعدم اإلفصاح، ويتم اإلفصاح عنها معلومات 

أجل حماية  ملفات القضية منواالطالع على  النفاذ إلىأن تمنع  األلمانية والتوريدات الشراءأي لجان غرف 
، يعقد مجلس التوريدات العامة جلسات المجروفي سرية التجارة أو العمل التجاري.  األسرار أو للحفاظ على
ألسباب تتعلق مغلقة إذا اقتضت الضرورة ذلك سرية عقد جلسات يقرر  قد ه، لكنمفتوحة من حيث المبدأ
بأسرار العمل  ا ألسباب تتعلقأساسً و ستثناءات، و العمل التجاري. ومع قليل من االبسرية الدولة أو المهنة أ

ة في ا بالكامل لجميع األطراف المشاركيكون مضمونً  التوريداتملف واالطالع على النفاذ إلى  نإالتجاري، ف
 . وىاالدع

بناء على ما يحدده أصحاب سرية  ُتعتبر جميع المعلوماتف، ليتوانيافي  التوريدات العامة قانونلوفًقا 
طرف ثالث دون موافقتهم، ، وال يمكن الكشف عنها لالتعاقدأو الكيانات المسؤولة عن  هيئاتالالعطاءات أو 

عند  "خلف األبواب المغلقة" ، يجوز عقد جلساتهولندافي جرامية. و باألنشطة اإلوتتعلق حاالت االستثناء 
إعطاء أية كما يجوز أيًضا أن تحظر المحكمة على األطراف . ألعمال التجاريةاسرية الضرورة لحماية 
، سلوفاكيا. وفي اهبعدوى أو االدع مثل هذه سواء خالل نظرالجمهور  تلك الجلسات إلىمعلومات حول 
(أي العاملين في الخدمة المدنية) حكومة ال يموظف علىو لجمهور، أمام ا غير مفتوحإجراء  ُيعتبر اإلشراف
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يمكن فإنه ومع ذلك،  .أثناء اإلجراءاتفي أية معلومات يحصلون عليها  بالحفاظ على خصوصيةااللتزام 
إجراءات  ويجري تطبيق مبادئ مماثلة على. خير، مع محو بيانات تحديد الهويةالقرار األ للجمهور معرفة

حماية  ها أيًضا الحاجة إلىحسباناإلمكانيات اإلجرائية تأخذ في  نجد أن فانياسلو في و االحتجاج أيًضا. 
 أدعلى أن مب. مغلقةسرية عقد جلسات من خالل  ،سبيل المثال ات السرية لألعمال التجارية، علىالمعلوم

 المعلومات إلىجمهور نفاذ الالمتعلقة ب شريعاتللت يات اإلجرائية تخضع، واإلمكانيتسم بأهمية كبيرةالشفافية 
 التوريداتإلى ملف  نفاذيجوز أن يسعى مقدم الطلب للحصول على ، المملكة المتحدةفي و  .وحصوله عليها
في  المحاكمما يجري في  علىما تكون سارية ادة عتي الالعادية لإلفصاح  اتجراءاإل بموجبواالطالع عليه 

ات السرية خارج عدم الكشف عن المعلوممة بشأن يجوز تقديم طلب إلى المحكفإنه إنجلترا وويلز. ومع ذلك، 
االطالع على أن يطلب ، يمكن لمقدم الطلب لذلك كبديل. و والقاضي هو الذي يتخذ القرارالمحكمة. جلسات 

المسؤول عن أو الكيان لهيئة للحرية المعلومات. ومع ذلك، يجوز  2000قانون عام  معلومات بموجبال
 التوريداتي ملف المعلومات الموجودة ف استالمقد تم رفض الطلب بموجب القانون عندما يكون يالتعاقد أن 

عن اإلفصاح  بحيث ُيشكلالطابع السري لهذه المعلومات،  مصحوًبا بتعليمات خاصة بشأن الحفاظ على
عن فصاح أن اإل، أو المعني العطاء صاحب ارتكبهاالمعلومات قد المعلومات ذات الصلة مخالفة لسرية 

 .للخطر لمصالح التجارية لشخص آخريض اعر إلى تقد يؤدي  التوريداتملف 

بئلس  9.2.4 ذئ؟ غى خعئهو ئ ذق بكخا ذئجع ل  ئك

محامون، بما فيهم القضاة بهيئات مراجعة عادة ما يكونوا  أن القضاةنجد في جميع الدول األعضاء 
خبرة خاصة  ، إلىاألقل في بعض القضايا علىن هناك احتياج، الرغم من ذلك، فإعلى و  .التوريدات العامة
وتضم هذه الخبرة الخاصة . التوريدات العامةدعاوى ل الزمينوالخبرة القانونية ال القانوني تتجاوز التعليم

ي وتتمثل إحدى طرق تلبية هذا االحتياج فالمالية، والهندسة، وٕادارة األعمال، والتكنولوجيا. التالية:  ميادينال
لجان أو في  أو مجالس المحكمةرف ) في غتأهيًال قانوني�ا الخبراء بوصفهم قضاة (غير مؤهلينء الهؤ إدخال 

، باعتبار نظر الدعوى خاللالخبراء المستقلين آراء  طريقة أخرى تتمثل في االستماع إلىالمراجعة. وهناك 
 .في الحسبان لفةلوقت اإلضافي والتكإدخال الخبراء يستلزم أخذ اقرار ن ومع ذلك، فإ. الدلي ذلك

دعاوى المراجعة في  وغيرهم من الخبراءالخبراء الفنيين يشارك ، علي سبيل المثال، ألمانيافي 
يكون  الغرفة الثالثةأعضاء نجد، بوجه خاص، أن أحد . و التوريدات العامةغرف لجان و هم أعضاء في بوصف

 ،النمساوفي . التوريدات العامةيقينية في مجال سنوات عديدة من الخبرة اليتمتع ب اشرفي�  امشاركً  ادائًما عضوً 
األعلى التابع المراجعة  قانوني�ا بمجلس ؤهلينص غير الماشخاأليكون ن أ التوريدات العامةقانون  يشترط
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من جانب أصحاب وتعيينهم ، ويجري اختيارهم الخبراء في مجال التوريدات منللتوريدات الفيدرالي لمكتب ل
 .التعاقدالمسؤولة عن كيانات الالهيئات و العطاءات و 

إستونيا و النمسا يمكن االستماع إلى الخبراء، من بين أمور أخرى، في هيئات المراجعة بكل من
يتولى الطرف و الخبراء.  يينعتالذين يجوز لهم دائًما هم القضاة  ، فإنبلجيكا محاكم . أما فيالمجرو فرنساو

وهذا المبدأ في نهاية المطاف. يتحملها الذي الطرف الخاسر هو إال أن سداد التكلفة،  صلحةمصاحب ال
في أيضا لحماية المنافسة، و  البلغاريةأمام اللجنة  الدعاوى الُمقامةتكلفة الخبراء في بالنسبة لضا أييسري 
أمام  أما بالنسبة للدعاوى الُمقامة. المملكة المتحدة، وفي محاكم رومانيا، وهيئات المراجعة في هولندامحاكم 

الخبراء (مثل المحامين  اتخاذ قرار إشراككما يمكن  جمهورية التشيك،لحماية المنافسة في  التشيكيمكتب ال
. القتصاديبالتعاون مع القسم ا عن طريق قسم التوريدات، عند الضرورة، وذلك )الفوريين نأو المترجمي

لدعاوى بالنسبة لضا و الوضع أيهذا هو من خالل ميزانية خاصة تابعة للمكتب. الخبراء اليف ويجري سداد تك
ومجلس االستئناف بقسم التعاقدات المختص بالتوريدات العامة؛  ،ينماركدال المرفوعة أمام مجلس الشكاوى

 .للتوريدات العامة السلوفاكيوالمكتب ؛ مالطافي 

 التوريدات العامةبيئة وثقافة مراجعة  .5

ضوعات مختلفة تتعلق الدول األعضاء مو  " لدىالتوريدات العامةفكرة "بيئة وثقافة مراجعة تتضمن 
 ة.ته العمليممارسبالنظام في 

المختلفة الجوانب ، ومن بين المراجعةدعاوى في إدارة  هيئة العامليننخراط رة باهذه الفكترتبط أوًال، 
التوريدات بقانون فيما يتعلق  قانوًنا ؤهلينالمغير معرفة القضاة والقضاة للمعلومات و مستوى العام الما يلي: 

، فضًال عن ةالتوريدات العامبوجه عام، ومعرفتهم بعملية األوروبية المفوضية بوجه خاص وقانون  العامة
من ناحية  مةالعاذلك، فإن المواقف تجاه المصلحة  نية والمالية ذات الصلة. وعالوة علىالتقالفنية عتبارات اال

ا مهمة عد نقاطً ، تُ هماينتحقيق التوازن ب، وكيفية صحاب العطاءات من الناحية األخرىوالمصالح الخاصة أل
 المراجعة. دعاوىنتائج  تؤثر على

وتضم الجوانب . التوريدات العامةالساعين إلى مراجعة قرارات  بأصحاب العطاءاتثانًيا، ترتبط الفكرة 
. وعالوة على التوريدات العامةعملية ذات الصلة ب واإلدارية ،والمالية ،القانونية معرفة الخلفيات ذات الصلة

هج "ال تعض اليد التي من منذلك يتراوح  قدة. و يمجعة باألهاتجاه دعاوى المر  الموقف العام ذلك، يتسم هنا
عدد  علىالعام تأثيرا هذا الموقف كون لويالجانب اآلمن".  أطعمتك" إلى موقف "فلنرفع قضية حتى نكون على

  فوزا. دعاوى التي حققت ال
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دعاوى التي تواجه  التعاقدالمسؤولة عن كيانات الأو هيئات البترتبط ثقافة الحلول والمراجعة ثالثًا، 
العطاءات  ، وموقفهم تجاه أصحابتوريدات العامةمعرفتهم بالخلفية القانونية للوتضم الجوانب هنا مراجعة. 

 .التوريدات العامةلقضائية لقرارات المراجعة ا بشكاوى أو يسعون إلىقدمون تي الذين

 ، والمحامينالمحامينكذا و القائمين بالمناصرة وكسب التأييد، و  بالمحامين رابًعا، ترتبط هذه الفكرة
، كما المراجعةي دعاوى ف  من أصحاب العطاءات وهيئات وكيانات التعاقديمثلون كالً هم و  ،المحاكم العلياب

التوريدات األوروبية وقانون المفوضية معرفتهم بقانون  ،بوجه خاص ،الجوانبتضم . و يقدمون إليهم المشورة
 .العامة

سياسات ال وتضم الجوانب هنافي الحكومات والهيئات التشريعية.  اتبصناع السياس رتبطخامًسا، ت
 اموضوعً  هذه اإلجراءات القضائيةكون أو  والحلول،الحكومية الرامية إلى رفع الوعي بشأن نظام المراجعة 

 شات البرلمانية.اقمطروًحا في الن

عمليات كسب ممارسة متابعة أطراف فاعلة أخرى و ب المجتمع المدنيقيام سادًسا، ترتبط هذه الفكرة ب
يها مصلحة لدية روابط أو منظمات أ هناك تما إذا كانالمطروح هنا فيل ويتمثل السؤا. "اللوبي" ، أيالتأييد

سبيل  علىفالنظام.  فعالية وقد ينتج عن هذه المصلحة تأثير فوري علىمراجعة. الحلول والنظام خاصة في 
أو تتوالها  ،الرسوم وغيرها من التكاليف الخاصة بإجراءات التقاضيجمعيات يمكن أن تسدد إحدى الالمثال، 

منظمات غير حكومية، مثل غرف بأنها هنا لة حتمالمألطراف الفاعلة اويمكن تحديد من أجل خلق سوابق. 
 أو الحركات المناهضة للفساد. والتشييد، صناعات البناءجمعيات ونقابات و التجارة، 

ا 1.5  ئكةخذي

المراجعة الذين هيئات ولجان بمعارف القضاة وأعضاء بمعلومات و ا يتعلق الموضوع الحاسم فيمإن 
أصحاب العطاءات الساعين إلى دعاوى المراجعة، ومسؤولي و  ،التوريدات العامةيقررون في قضايا مراجعة 

ت ويمثلونهم في ستشاراالمحامين الذين يقدمون االكذا قد، و التعاالمسؤولة عن كيانات الهيئات و الالتعاقد في 
متطلبات حول تدريب ، أي الالدول األعضاء لدىمتوفرا التدريب ا إذا كان م، يتمثل في لمراجعةدعاوى ا

الخلفيات لمراجعة وتقديم الحلول، فضًال عن الوطني لنظام لة، والخلفية القانونية لاألوروبيالمفوضية 
سؤال الذلك  وعالوة على ذلك، يتسم باألهمية أيًضاتوريدات العامة. لللتقنية الفنية ااالقتصادية والمالية و 

ر التدريب مصاد وتتمثل. المتعلق بمدى استخدام مصادر التدريب والمعلومات في الممارسة العملية
التدريب كذا ليات االقتصاد والقانون وغيرها من الكليات الجامعية والمعاهد؛ و والمعلومات ذات الصلة في ك

واألكاديميات اإلدارية الوطنية؛ والدورات  ، والوزارات المنفردة،ةالتوريدات العامؤولي مسمقدم من جانب ال
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ذلك باإلضافة وبية وغيرها من المنظمات الدولية؛ و األور المفوضية و  القطاع الخاص، هاقدمتي يدريبية الالت
، للتوريدات الوطنيةجمعيات الو  ،الندوات والمؤتمراتفي إطار الحصول عليها يتم المعلومات التي أيضا إلى 

واقع مالمن كذا و  ؛مجالت ممارسي المجالالمجالت األكاديمية و ومن  التجارية؛نقابات غيرها من الأو 
 .ةترونياإللك

أصحاب ن و واسع من فرص التدريب للقضاة والمحامي يتوفر في جميع الدول األعضاء مجال
 هتنظيموأسلوب  نطاق التدريب حيثد، على الرغم من وجود اختالفات كبيرة من ولي التعاقالعطاءات ومسؤ 

ففي بعض الدول األعضاء، تضم الدراسات القانونية على المستوى الجامعي . دولة إلى أخرىوتقديمه من 
هناك كتب، و األوروبية؛ المفوضية القانون اإلداري وقانون مجال كجزء من التعليم في  ةالتوريدات العامقانون 

فضًال ، التوريدات العامةوطنية حول جمعيات ، و ةالتوريدات العامومواقع إلكترونية ومجالت متخصصة حول 
، على برامج في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدةيحصل طالب الدراسات العليا، و  .ةيالميدانث و عن البح

دراساتها بوجه خاص  يةة والبحثيوالسياس يةمعاهد االقتصادال ُتكرسكما  ؛التوريدات العامةفي قانون  دراسية
جامعات والمؤسسات الحكومية، جزًءا من الالمؤسسات الخاصة، بالتعاون مع وتقدم . للتوريدات العامة

أو اإلقليمية تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية حول جمعيات الوطنية كما تتولى ال ؛على التوريداتتدريب ال
 .التوريدات العامة

كما ال  ،أو الكليات اتبالجامع مقررات دراسيةالتي ال توجد بها دورات و  عض الدول األعضاءبهناك 
جمعيات أو  ، كما ال توجد مجالتتابعة للقطاع الخاص التوريدات العامةى مراكز تدريب علتوجد بها أيضا 

من . و في مجال التوريدات المختلفةالموضوعات وطنية. ومع ذلك، يجري عقد حلقات دراسية ومؤتمرات حول 
ولة عن التعاقد، المسؤ والكيانات ت ، وكذا الهيئاأن المحامين في لوكسمبورج شارة إلىإلالمثير لالهتمام ا

 وألمانيا. ،وفرنسا ،في بلجيكاتاحة المالتدريب  ينتهزون فرص

 مجال يتدريب فالتوفير ل بدور كبير توريدات العامةالمكتب المركزي لل ، يقوموفي دول أعضاء أخرى
 .التوريدات العامة

، التعاقدولي أفادت بأن أغلب القضاة وأصحاب العطاءات ومسؤ قد ضاء ن جميع الدول األععلى أ
يكتسبون المعرفة الضرورية في هذا المجال المعني، في خبرة والكفاءة الذين يمثلون المصدر األساسي للوهم 

أي من خالل "التعُلم الوظيفة"، أثناء العمل في "التي يكتسبوها من خالل خبرة  ةالتوريدات العامجال م
 ".بالممارسة

ب 2.5 ذئجع ل ة ئك ب ؤجذئ؟ئ شخئفي ـ هل  لهئف
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ي الدول األعضاء، وهو ف تقديم الحلولموضوع آخر يجدر تناوله في سياق ثقافة المراجعة و هناك 
 المراجعة.ضاة تجاه دعاوى ولي التعاقد، والقمواقف أصحاب العطاءات، ومسؤ الموضوع الخاص ب

المالذ ليست سوى المراجعة  واليات القضائية، أن دعاوىفي كثير من اليرى أصحاب العطاءات، 
، وألمانيا، ولوكسمبورج، فنلندا، و الدنماركو  جمهورية التشيك،من النمسا، و  هذا هو الحال في كل. األخير

 وسلوفاكيا. ،والبرتغال ،العطاءات في المجر أصحاببعض  على األقليسري أيضا على و ما هورومانيا. و 

 دعاوى بالشروع فيأصحاب العطاءات بعض تؤثر على قرار  اعتبارات أخرىعلى أن هناك 
في الشروع في  قد ال يرغب بعض أصحاب العطاءاتسبيل المثال،  ها. وعلىالمراجعة أو األحجام عن
 .إبرام أي عقد آخر بعد ذلكفرصهم في خاطرون بال ي حتىطالق دعاوى المراجعة على اإل

الغرض الوحيد لقيام أصحاب  ا من الدول األعضاء بأنأفاد عدد كبير نسبي� فقد وعالوة على ذلك، 
في فلمراجعة. من خالل دعاوى ا التوريداتعملية عرقلة  ة، فيكثير أحيان في عطاءات بتقديم شكوى يتمثل، ال

طوات قانونية متاحة للنجاح في تخاذ أية خنجد أن بعض أصحاب العطاءات "ال يترددون في اسلوفاكيا، 
هيئات الذين يشاركوا من مع لعالقات التجارية في احساب التدهور الممكن  علىولو كان ذلك التعاقد، حتى 

 ".التعاقدوكيانات مسؤولة عن 

دعاوى من خالل  ماليةمكاسب تحقيق  أصحاب العطاءات إلى يسعىما سبق، باإلضافة إلى و 
يحدث ما  اهذقد تم اإلفادة بأن و . نجحوا في الفوز بهالمراجعة، في محاولة لتحقيق أرباح من العقد الذي لم ي

 وسلوفاكيا. ،والبرتغال ،ألمانياكل من العطاءات في  أصحابمع عدد صغير من بالفعل 

بعض أصحاب إال أن ة، متاحة للدراس غيرالحقيقية والدقيقة مستويات التكلفة وعلى الرغم من أن 
ارتفاع رسوم المحكمة العليا، وارتفاع التكلفة بشكل عام (بما في ذلك تكاليف التمثيل  بأنقد أفادوا العطاءات 
 من السعي تهممنع نتيجة لطول الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات التقاضي، قدأيضا وأحياًنا القانوني)، 

 .لمراجعة القضائيةل

بدرجة عادًال ومتوازًنا بأنه موقفا  هيئات المراجعةتابعة لالاللجان موقف القضاة وأعضاء يتم وصف و 
 .من ناحية أخرى العامة الحوالمص ،ن ناحيةالمراجعة م تجاه مصالح أصحاب العطاءات الساعين إلىكبيرة 

في فالدول األعضاء.  اختالًفا كبيًرا بينالتعاقد والكيانات المسؤولة عن هيئات الموقف  ويختلف
قبوًال عاًما بها إال أن هناك العقد،  عملية تنفيذعين تجاه دعاوى المراجعة ألنها تؤخر النمسا يوجد تحفظ مُ 

يميلون ال ولي التعاقد وفي بلجيكا، ُيفترض أن مسؤ . اقانوني�  ايقينً  تؤسسينظر إليها على اعتبارها  أيًضا ألنه
ن هناك صورة نه يتم اإلفادة بأقامة دعاوى. على أإلنجد "عدم تشجيع"  فإننا ، بولنداإلى الدعاوى؛ أما في 
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موقفا التعاقد والكيانات المسؤولة عن  ئاتيهال موقفُيعتبر : عضاءأخرى من الدول األأكثر إيجابية في دول 
ا" "متوازنً  ا" في إستونيا والتفيا، و"محايدً  ة" في السويد، ويعادبدرجة عادًال " و جمهورية التشيك،في  ""عادالً 

د ورؤسائهم، ولي التعاقبالنسبة إلى موقف مسؤ في إيرلندا، و أما  إيجابي�ا في األساس" في فرنسا." في ألمانيا، و
قضائية لقرارات المراجعة الأو  العطاءات الساعين إلى الشكوى أصحابتجاه ، الذين يتناولون الشكاوىوهو 

لدفاع ستعداد لاعلى ثقة شديدة من إجراءاتهم و  علىفقد تم وصفهم بأنهم، بصفة عامة، ، التوريدات العامة
وبعدالة  ما يتعلق بالشكاوىنية في"إحساس عام باالحترام والوعي بالحقوق القانو ويوجد، في البرتغال، عنها. 

على وعي  مبأنه همرؤسائالتعاقد و  يمسؤولقد تم وصف وفي سلوفانيا، . العطاءات" أصحاباإلجراءات تجاه 
مقدم الشكوى، ضغينة ضد  ةعام ون بصفةحمليال حماية القضائية للمتعاقد. و للمة وجود إمكانية دائوٕادراك ل

ه من بأن . وعلى سبيل المثال، تفيد المملكة المتحدةالتوريدات العامةقرارات  مراجعةعملية هم كارهون للكن
عقولة، مع ناسبة وم، وبطريقة مبعدالة، و التوريدات العامةد واجب مسؤولي التعاقد العمل بما يتفق وقواع

 .بما يتفق مع هذه القواعد والمبادئ ويجب تناول أي شكوىمبادئ القانون العام العادية.  امحتر ا

بةضايف  3.5 ذز لئ ل ب هةقخيل ئكحكهك غى ئك ذئجع ل ب َمطل ئك لكي  ئكع

 تمثل فييوهو الذي ، الدول األعضاءتقديم الحلول بفي سياق ثقافة المراجعة و  هناك موضوع حاسم
تكرار  مدىمثل: ما هو و األمر الذي يتضمن تساؤالت . وهالعملية النظام في الممارسةهذا عمل  يةكيف

عبر جولة  ستئناف قرارات الجولة األولىادى ، ومتقديم الحلولنظام المراجعة و العطاءات لأصحاب "استخدام" 
 الحلول التيهي ، وما هاجائتالدعاوى ورضاهم عن ن العطاءات في أصحاب نجاح دىثالثة، وم ثانية أو حتى
اعتبار عدد  مكنلجوانب يصعب قياسها. ومع ذلك، يمن هذه ا يركثإن . العملية في الممارسةتتوفر بالفعل 

ويمكن اعتبار وجود . تقديم الحلولالثقة في نظام المراجعة و  قضايا االستئناف إشارة إلىو  الشكاوى والدعاوى
للدراسة أمام هيئات المراجعة ذات الصلة دليًال على افتقاد الثقة أو  طروحمعدد ضئيل من القضايا 

، أو العامةة حلمصلمتحيزين نحو ا معلى أنهالقضاة ى النظر إل، و اليفالمصداقية، واالرتفاع الشديد في التك
النهائية المفروضة لتقديم  و/أو المواعيد : الحدود الزمنية الصارمةغير ذلك من عيوب في نظام المراجعة مثل

تتعلق بالعمل التجاري، أو االفتقار إلى  العطاءات ألسباب أصحاب، والقيود الذاتية التي يفرضها الطلبات
 التوريداتقد يشير ذلك أيًضا إلى أن أغلب عقود ، . ومن الناحية األخرىالقوى والتحديتتسم ب ثقافة طعون

من  بيرك وقد يشير عددغير ضرورية. ،  وبكل بساطة، بالتالي تصبح دعاوى المراجعة هبأنو تُنفذ قانوني�ا، 
بشدة ل ل انعكاًسا لمجتمع يميمثلكنه يمكن ببساطة أن ي، التوريداتثير من عقود كعدم قانونية  إلى الدعاوى

التي ( ارتفاع االستثماراتالناتجة عن انعكاًسا لمصالح األعمال التجارية [يكون ، أو ئيةقضاإجراءات إلى 
دولة  24ومن بين . ها]نضماما في الدول األعضاء الجدد بعد تاريخاألوروبية) المفوضية  قدياها صنولتم
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 أرقاًما حول طريقة عمل النظام في الممارسةبتقديم أيضا هذ الدول ت قدمفقد ، االستبيانالتي أعادت  عضو
، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، فنلنداوٕاستونيا، و  جمهورية التشيك،النمسا، و  :الدول التالية ، وهي تحديًداالعملية

صيل ونقطة افالتف ختالوتختلف هذه األرقام با .، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويدبولندا، والتفيا، و ٕايرلنداو 
مزيد من المعلومات  دد تمثيلي من الدول األعضاء. ولالطالع علىالتركيز، لكنها تقدم نظرة عامة محدودة لع

فإنه يمكن الرجوع الدول األعضاء، في النظام في الممارسة العملية الُمعبرة عن طريقة عمل رقام األحول 
هذا التقرير و ، 2002ام عمفوضية في ي أعدته الالذ (SEC(2006) 557)ر تقرير تقييم األثواالطالع على 

 لمعلومات "اإلنترنت":الدولية لشبكة للعلى الموقع اإللكتروني ُمتاح 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm 

، الفيدرالي للمراجعة على المستوىالهيئة األساسية هو  للتوريدات النمساوي يالمكتب الفيدرالباعتبار 
األول من  طلب بين 1,100وهو عدد إجمالي يصل إلى حوالي طلب ( 200يتولى سنوي�ا دراسة حوالي فإنه 

من بين ). و 2005 /كانون األول من عامديسمبرمن شهر  31حتى و  2002 /أيلول من عامسبتمبرشهر 
منها أمام  52، جرى استئناف 723والتي وصلت إلى  ة خالل تلك الفترةتخذلمُ اعدد القرارات من بلغ ما 

المجموعة من فحسب طلبات  9 هناكالمحكمة اإلدارية العليا. و  منها أمام 30المحكمة الدستورية الفيدرالية و
 . ة لم يتم تأكيدها بالكاملاألخير 

 بناء 184ا هبين ، من2005عام في  دعوى 334عدد  لحماية المنافسة التشيكيالمكتب لقد سجل 
بلغ عدد القرارات الصادرة قد و بمبادرة من المكتب.  152العطاءات و أصحابمقدمة من التماسات على 
كيانات الى لععقوبات فرض  دعوى خُلصت إلى 64 ى، فضًال عندعو  104إنهاء ، مع قرارا 228

 د. التعاقوالهيئات المعنية المسؤولة عن 

 281إلى مكتب التوريدات العامة  2005عام في بلغ مجموع االحتجاجات الُمقدمة  إستونيا،في و 
 67استوفى قد ، و انهم 65لم ُيتخذ قرار بشأن من بين هؤالء، و . إجراء بمنح العقد 7,569 عدد من إجمالي

تم ، و 66التعاقد المسؤولة عن هيئة ال أقرتالمتطلبات اإلجرائية، و  52 يلم يستوفالمتطلبات اإلجرائية، و 
مراجعة معدل تكرار قرارات يبلغ قضايا فقط. و  4في  ذ المكتب قرارات بإلغاء اإلجراءاتخ، و 28سحب 

 بوصفة هيئة المراجعة األساسية.وذلك  ،%4 من خالل المكتب التوريدات العامة

 كياناتلالهيئات واالصادرة عن  التوريداتضد قرارات  شكوى 500تقديم حوالي  2005شهد عام لقد 
% 26وقد تم قبول . قضية 206أحكاًما في محكمة السوق أصدرت قد و  المسؤولة عن التعاقد، ،الفنلندية

 .%33ٕاسقاط أو انتهاء مدة ، و %8رد ، و %33رفض ، و من هذه القضايا
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ام المحاكم اإلدارية ) أمبالعقدباألداء ارتباطا  ةالمتعلقبما فيها النزاعات ( التوريداتعدد قضايا كان 
عام في  4,627، و2001عام في قضية  4,365: في الجولة األولى، 2001عام  يتعاظم منذ الفرنسية
عام في قضية  499الثانية،  ؛ وفي الجولة2004عام في  5,048، و2003عام في  4,743، و2002
لس الدولة وأمام مج ؛2004عام في  755و، 2003عام في  724و، 2002عام في  683و، 2001

عام في  180، و2002عام في  128، و2001عام في قضية  162كجولة أخيرة للمحكمة اإلدارية: 
ترتبط األغلبية العظمى من هذه القضايا أن  . ومع ذلك، يجدر التأكيد على2004 عامفي  133، و2003

 .قدمنح العراءات إجا القانون الفرنسي وال ترتبط بد، وهي أمور يحكمهو عقبال  تعلقباألداء الذي ي

سواء كانت كلية أو جزئية، عدد القرارات الصادرة، فإن ، تخذة قبل إبرام العقدفيما يتعلق بالقرارات المُ 
، 2004ففي عام بدرجة كبيرة من عدد القرارات الرافضة للطلبات.  أعلىتعد ات الطلبمقدمي لصالح 

 1,515ت رفضطلبات، بينما ال لصالح مقدميقراًرا  2,538أصدرت الجولة األولى من المحاكم اإلدارية 
ويرجع نتائج سلبية.  سفر عنعادة ما يفومجلس الدولة االستئناف اإلدارية محاكم أمام  أما االستئنافطلًبا. 

ذي هتمام الخاص الدنى إلى االللقرارات المتخذة في الجولة األ سبب تأكيد المحاكم اإلدارية في الجولة األعلى
كما . مناقصة والعقودالمن التزام تجاه التعاقد والكيانات المسؤولة عن هيئات لما على الداريين يوليه القضاة اإل

دارية محاكم اإل، والمنظورة أمام القبل التعاقد عدد طلبات الدعاوى المستعجلة 2000تزايد أيًضا منذ عام 
في  290، و2002 في عام 265، و2001في عام  173، و2000طلًبا في عام  149: بالجولة األولى

بسرعة قرارات غير القياسية التصحيح  إمكانإنه ب. وتوضح هذه الزيادة 2004في عام  474، و2003عام 
، 2004الفعالة. وفي عام  الحلولقد سمح بمزيد من  توقففترة ال" حول ألكاتل"حكم ، وأن تطبيق وسهولة
قراًرا برفض الطلبات.  174، الحلول المرغوبة؛ ويمنح، جزئي�ا أو كلي�اقراًرا  139المحاكم اإلدارية  أصدرت

الهيئة الصادرة لصالح مقدمي الطلبات وتدين القرارات الجزئية  أيًضا 139وعالوة على ذلك، يتضمن الرقم 
 مبالغ محدودة جًدا.التعاقد ألنه لم يدفع سوى المسؤول عن كيان الأو 

 للتوريدات األلمانية ، أي اللجان،الغرفطلًبا مقدًما أمام  1,493، كان هناك 2004في عام و 
، العامة للتوريدات المجري. أما قرارات المجلس بالوالية العليااكم محالطلًبا بشكاوى فورية أمام  314، والعامة
ى تسقط قبل اتخاذ قرار أغلب الشكاو  ، يبدو أنإيرلندافي للطعن أمام المحاكم. و  ال يتعرض أغلبهافإنه 
 للدفاع عن إجراءاتها. استعداد التعاقد علىوالكيانات المسؤولة عن هيئات الكون تما عادة ، و بشأنها

ار مد على التفيافي  التوريداتمكتب مراقبة  تُقدم سنوًيا إلى وىشك 200أكثر من هناك  كانت
% من الشكاوى، يحظر 30وفي أساس.  ال تستند إلى % منها70السنوات القليلة الماضية، وثبت أن 

تتمثل و . والتوريد منح حقوق الشراءام العقد إذا قرر أن االنتهاكات كبيرة ويمكن أن تؤثر على قرار المكتب إبر 
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الكيانات والهيئات من جانب  وجود موقف متحيزالمقام األول، في  فيأسباب المبررة لنتيجة الشكوى، 
ويجري استئناف مواصفات تقنية صارمة. فضًال عن تحديد  ،العطاءات أصحابلتعاقد تجاه المسؤولة عن ا
الرغم من أن أغلب القضايا ال تزال  قرار للمكتب أمام المحاكم سنوي�ا. وعلى 18إلى  10ن بيما يتراوح تقريًبا 

 المكتب. هدر ذي أصلقرار السابق الا تتطابق في أغلب األحيان مع، فإن الناتج القرار نتظرت

 1997قضية بين عامي  70 إلى 60قرارات في حوالي  لوكسمبورجاتخذت هيئات المراجعة في 
مكتب  ة إلىمُمقدستئناف قضية ا 4,094ما يصل مجموعه إلى  2005، شهد عام بولندا فيو . 2005و

، بينما لم 440رفض و  ،1,226رد ، و 1,714تأييد ، و قضية من بينها 308تم سحب ، التوريدات العامة
قضية  506كما نظرت المحاكم اإلقليمية البولندية سداد رسوم التسجيل.  قضية بسبب عدم 406تُنظر 

 البولندي.  التوريداتعن إلغاء قرارات مكتب  فقط من األحكام% 12.5أسفرت . و 2005في عام استئناف 

بلغ إجمالي وقد . السويدفي  التوريدات العامةالرئيسي لمراجعة  ُتعد المحاكم اإلدارية بمثابة المنتدى
وهناك عدد قليل في المحاكم اإلدارية.  تها العظمىغالبيكانت ، 2005عام في قضية  1,280القضايا  عدد
أغلب الشركات الدولية لديها  لكنو ، العطاءات من دول أعضاء أخرى أصحاب القضايا التي رفعها نمجًدا 

صدر وت. ن شكاوىع التوريدات العامة% من جميع تعاقدات 1قل من وقد أسفر أ. عية سويديةفر شركات 
أو %) 13( اإلجراءتصحيح التعاقد بالمسؤول عن  كيانالأو ة هيئال بأن تقومأمرا  % من األحكام30حوالي 

اإلجراء أو ى بالفعل أنهقد  كيانأو ال ةهيئالوال تصدر أحكام في كثير من القضايا، ألن . %)17ته (إعادب
 بعملية التقييم. قضايا المراجعة وتتعلق أغلب .أبرم العقد بالفعلقد أو  ه،حيصحقام بت

، 1,089عامة ال للتوريدات السلوفاكيالمكتب  ، بلغ عدد االحتجاجات الُمقدمة إلى2005عام في 
المفوضية التي حددتها عتبات ال التي تقع أعلى ودقالعشأن باحتجاج  108و، البالد من خارج 83 بما فيهم

 in( قرار استحقاق 500لقد أصدر المكتب و ). 2004ام ة بع% مقارن50بمقدار  األوروبية (وهو ما يزيد

merito( وفًقا لمرسوم  9كذا و  ،بشأن احتجاجات سابقة على إبرام العقد) التوريدات قرارات بعد إبرام العقد
 %44ومن بين هذه القرارات، كان . صبح مقبوًال)عد يال ي حتجاج بعد إبرام العقد، فإن اال2006لسنة  العامة
ولم تستمر إجراءات التقاضي في . بال أساسعتبارها % الرفض با56نال الطلبات، و ح مقدمي لصالمنها 
قرار  18صل مجموعه إلى و . وتم الطعن في المحاكم ضد ما ات التي تم التقدم بهاجاجحتالامن  578

اء االستخدام غير القانوني لإلجر  على أساًسا وقد تركز اإلشراف. ةالتوريدات العامصادر عن مكتب 
من  489تم تسجيل قد إجراء لمنح عقود،  856لي يبلغ إجمابين من و . إخطار ُمسبقالمتفاوض عليه دون 

التعاقد وكيان تعاقدي  هيئاتمن  21، تم فرض غرامات ضد 2005في عام و . ت المختلفة للقانوننتهاكااال
. 2004دأت في عام أغلب القضايا بالمحاكم قد بفي جلسات االستماع  ، كانت2005وفي عام واحد. 
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قد و . قضية 25 فيأو ُأنهيت الدعوى (االتهام)  ُرفضت؛ و لمكتبُحكًما بالجولة األولى إلى ا 30ُأرسل 
. وفي هقرار لصالحفيها لم ُيتخذ  خمسثالث قضايا من بين في استأنف المكتب أمام محكمة الجولة الثانية 

 11مكتب، نظرت محاكم الجولة الثانية في لصالح القراًرا  القضايا التي أصدرت فيها محكمة الجولة األولى
 لصالح المكتب. اتقرار  منها 10في  اتخذت، و قضية استئناف

لمراجعة في مجال انظمهم الوطنية ل بينما لم ُترسل كل الدول األعضاء بيانات حول الممارسة العملية
أسواق  كما تختلف كاملة، ليست بياناترسلة من بعض الدول األعضاء ، فإن البيانات المُ الحلولتقديم و 

 عددتحديد ، مع ذلكإال أنه يمكن  وأحجام الدول األعضاء اختالًفا كبيًرا؛ ،ونيةالتقاليد القانكذا و  ،التوريدات
في وتقديم الحلول  ةالتوريدات العام نظم مراجعةعمل وتطبيق عامة التي يمكن طرحها حول المن النقاط 

 .العملية الممارسة

ألطراف أصحاب العطاءات، وأحياًنا غيرهم من ا يستأنفوفي عدد محدود فقط من الحاالت، 
 لتين الثانية والثالثة.الجولة األولى لهيئات المراجعة في الجو  اتقرار ، ةفاعلال

لخمى 4.5 لظ ئك لجة  ئك

الحكومية، في نظم إن انخراط المجتمع المدني، على شكل جماعات الضغط أو منظمات غير 
وقد أفادت  .حد ما في أغلب الدول األعضاء ا إلىمحدودً وتقديم الحلول، يبدو  ةعة التوريدات العاممراج

جمعيات التوريدات على أن  .العامة للتوريداتبعينها جمعية  األعضاء بعدم وجود دولتقارير العديد من ال
غطي ذلك، تُ  . وعالوة علىهولندا، و ٕايرلندار، و األقل في فرنسا، وألمانيا، والمج على ، وذلكبالفعل توجدالعامة 

 .ول األعضاءمن الد في كثير التوريدات العامةغرف التجارة 

ما لديها من وليتوانيا، وسلوفاكيا، والمملكة المتحدة، إلى  جمهورية التشيك،أشارت كل من بلغاريا، و 
 صلةالذات  أخرىمنظمات هناك و . )إنترناشيونال ي(ترانسبارنس الدوليةة يافمنظمة الشفتابعة ل أقسام وطنية
جمعيات ، والتشييد صناعة البناءفي مجال متخصصة جمعيات تحادات الصناعة، من: اتضم كل 

وجمعيات الجماعات البيئية، وجمعيات قطاعية نوعية، و "، لمهندسين المعماريينالمشروعات الصغيرة "ل
المتعلقة تشريعات ال في التأثير علىجمعيات ال ة التركز األساسية لهذهن بؤر وبينما تكمالمحلية. السلطات 

 تقدم أيًضا المشورة إلى انهكما أنظيم المؤتمرات. قوم بتالتدريب وتإال أنها كثيرا ما تقدم  ،التوريدات العامةب
 المشورة حول إجراءات التقاضي. مختلفةات تقدم بدرجبشكل عام، و  ةالتوريدات العامحول مؤيديها دوائر 



GOV/SIGMA(2007)5 

53 

كل من: في صفة مستمرة ب التوريدات العامةإجراءات مراجعة  فزيونيالتلكذا ة و ُتغطي الصحاف
ام إعالمي متعاظم في هتموهناك اوسلوفانيا، وأحياًنا في فرنسا والمملكة المتحدة.  جمهورية التشيك،بلغاريا، و 

 .فنلنداهتمام إعالمي خاص في يوجد اال إال أنه نمارك، الد

 الخالصة  .6

وتقديم  التوريدات العامة لمراجعةتطبيقي نظام هذه الدراسة  شملتهاالتي  دولالأغلب يوجد لدى 
ما  هيئات متخصصة للمراجعة، ومحاكم عادية، ومحاكم مدنية أو إدارية، أو، وهو يشتمل على: الحلول

ا أيضا كثير نيات لالستئناف في الجولتين الثانية و إمكا تتوفر في أغلبية الدول األعضاءو . كليهما يجمع بين
ال تقتصر تلبية متطلبات المحكمة القانونية، كما أقرتها محكمة العدل الدولية، في العادة، الثالثة. و في الجولة 

هناك نظم و تشمل أيًضا جميع مراحل مؤسسات المراجعة. ، وٕانما فقط لة األخيرةعلى هيئة المراجعة في الجو 
من المحاكم؛ مراجعة في نوعين منفصلين لل نظام ثنائيهناك أيًضا كما أن مسار واحد للمراجعة،  منفردة ذات

المتعلق بجميع  في منتدى يختلف عن المنتدىوالخسائر األضرار التعويض عن عادة المطالبة بيجب و 
الهيئة أو العطاءات المتضررين اإلمكانية أو االلتزام بتقديم شكوى إلى  صحابوتتوفر أل. األخرى الحلول

لسعي من أجل المراجعة القضائية أو قبل، أو بالتزامن مع اأو  مباشرة،إما بصفة التعاقد  ول عنالمسؤ  كيانال
 ية.ضائشبه الق

 الدول األعضاء لدى، التوريدات العامةوتقديم الحلول في مجال  مراجعةالخاصة بالنظم ال نطاقإن 
توجيهات المحددة في عتبات ال ىالتي تقع أعلغطي دائًما التعاقدات ، يُ هذه الدراسة التي تشتمل عليها

النظام هذا ، ينطبق دولوفي كثير من ال .األوروبيةالمفوضية بوهي تلك التوجيهات الخاصة  ةالتوريدات العام
في بعض الدول األعضاء أن  . علىالمذكورة التي تقع أدنى العتباتالعقود  على قدم المساواة علىأيضا 

ا فيما أو محدودوالذي كثيرا ما يكون أساسيا ، التوريداتعقود  مختلًفا لمراجعةُتطبق مساًرا االتحاد األوروبي 
العامة المسؤولة عن التعاقد وبين  هيئاتالالتي ال تفرق بين  دولكثير من الوهناك يتعلق بهذه العقود. 

ة بالنسبة مختلفوحلول  مراجعة، ومتطلبات إجرائية،هيئات مختلف  أخرى دولوجد في في حين أنه ت المرافق؛
األخرى و  ، أي المملوكة للدولة،ةالعامالطبيعة اختالفات بين المرافق ذات فهناك للمرافق. وعالوة على ذلك، 

 .المملوكة للقطاع الخاصوهي ، ةالخاصذات الطبيعة 

المتعلق جراء اإلفي سياق التي يتم اتخاذها المختلفة المنفردة و القرارات  بإلغاءوتسمح النظم الوطنية 
فق بما يت، اإلطالق إن أمكن على، إال وال يمكن إلغاء عقد ُمبرممنح العقد. ، بما في ذلك قرار بالتوريدات
 صحابفمن أجل السماح ألبناء عليه، يصعب تلبيتها. و ، والتي صارمجاء وضعها بأسلوب وشروط 
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أدخلت فقد "، ألكاتل" في حالة كنتيجة لقانون الدعوىمنح العقد،  الطعن في قراروتمكينهم من العطاءات 
الدول تتيح كما ه. ت إبراميوقتو منح العقد  أغلب الدول األعضاء فترة توقف تقع بين وقت اتخاذ قرار

 ضايا تعليقالقرفع  يترتب على دولوفي بعض ال ؛القرار النهائياألعضاء أيًضا تدابير إجرائية تتوقف على 
التعويض عن ويبدو أن جميع الدول األعضاء تتيح . ريداتمتعلق بالتو جراء الاإلاالستمرار في  تلقائي بشأن

 .فيما بينها مقارنةيصعب البموجب متطلبات  الحلولوتتوفر . والخسائر األضرار

المراجعة اآلخرين، تجاه المصالح لجان القضاة، وغيرهم من أعضاء  موقفيتم وصف  وفي حين
الحلول  العطاءات الساعين إلى أصحابفإن مواقف  ا،ومتوازنً  عادالً  ابأنه موقف دعاوىالتي تتضمنها ال

 أصحابنظر ، يدولفي كثير من الو . التي تتضمنها هذه الدراسةواليات القضائية التختلف اختالًفا كبيًرا في 
المنصف، كما  روعة، أو الحلخير لتنفيذ مصالحهم المشاأل المالذباعتباره لتقاضي العطاءات إلى أن اللجوء ل

سيئون العطاءات يُ  أصحابأن بعض  بعض الواليات القضائية تزعمإال أن  عالًجا لألخطاء. يعتبرونه أيضا
 .قداعتالخروج من ال ، أو إلجبار المنافسين علىاإلجراء المتعلق بالتوريداتعرقلة  بغيةالنظام  استخدام
حدود ضع و و زمنية، حدود فرض  :من خالل ذلك المراجعة ذات الصلة منع حدوثظم كثير من نُ وتحاول 

فرض بل في أحيان أخرى يصل األمر إلى تأمين، دفع للتقاضي و رسوم فرض و ، على المثول أمام المحكمة
 ة.طالب التافهالم عقوبات على

مراجعة الخاصة بالمراجعة وتقديم الحلول في مجال ظم نُ الاألوروبية المفوضية يطالب قانون 
على الرغم من أن  .لةاعسريعة وف حلوالً وفر تأن  ،ألعضاءالدول ا لدى، وهي تلك النظم الموجودة التوريدات

أغلب في ، تتوفر في حدود زمنية معقولة والتعويضات عن الخسائر جميع الحلول، بما فيها جبر األضرار
والتعويض جبر األضرار ، على سبيل المثال بعض الحلولإال أن  ها هذا الدراسة،شملالتي تاألعضاء  دولال

ى. ونادًرا ما في بعض الدول األعضاء األخر يمكن أن تستغرق سنوات ، إلغاء عقد مبرمأو عن الخسائر، 
في بعض ، كما يرجع ةالعمل بهيئة المراجعة المعنيعبء  إلىيرجع  زمنية، بلالحدود ال يرجع ذلك إلى

 ر أو حتىشهأعدة للتقارير ومكاتبات  همتبادلستمر سبيل المثال عندما ي علىفإلى سلوك األطراف، األحيان 
ومدى النظام،  العطاءات إلى أصحابنفاذ  ذ تتضمنإ ا؛هي موضوع أكثر تعقيدً ف فعاليةالأما سنوات. عدة ل

بل العامة، الشفافية  ربما أيًضاالقانون، و  مخالفة ناتجة عنمناسبة لألضرار ال حلولتوفر ومدى ، هعن رضاهم
من ، كن تعزيزها، من بين أشياء أخرىمي الحلولتقديم نظام المراجعة و  فعاليةبساطة النظام. إن مدى  حتى

، عد المثول أمام المحكمةبين هيئات المراجعة وقواوتحديد موقع القضايا الواضح خالل نطاقه الواسع، 
وجود مؤقتة أو التدابير الإلى واالطالع على وتيسير النفاذ ا)، م(أو عدم وجوده تأمينالرسوم والومعقولية 

لجان تمُتع قضاة وأعضاء ، و قرارات الجولة األولىضد ستئناف الوٕامكانيات ا، وىعد إقامة دتلقائي عن تعليق
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 سرية وٕامكانية الحفاظ على ،لقراراتوالسماح بنشر االعدالة، والمعلومات، وكذا ببالمعرفة  المراجعة
وهي ، التوريدات العامةفي مجال وتقديم الحلول مراجعة الخاصة بالظم نُ الإن الخبراء.  ومشاركة ،المعلومات

 ها.كثير منب بجميع هذه العناصر أوبالفعل  تتمتع ،هذه الدراسةتي شملتها ال دولأغلب ال لدى ةالموجود
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في مجال  وتقديم الحلولمراجعة الخاصة بالُنظم الملحق: التقارير القطرية المنفردة حول 
 وروبيفي االتحاد األ  لدى الدول األعضاءالمتوفرة  التوريدات العامة

 االنمس 1.

نظام ال في النمسا علىالتوريدات العامة في مجال مراجعة وتقديم الحلول الخاص بالنظام اليرتكز 
ستئناف أمام ، تخضع لالةالتوريدات العاممن خالل هيئة متخصصة لمراجعة  ثنائي للمراجعة القضائيةال

من والتعويض عن الخسائر األضرار  طالب جبرمأو المحكمة الدستورية من ناحية، و المحكمة اإلدارية العليا 
 علىكذا المرافق، و على الحكومية و  هيئاتال لمحاكم المدنية من الناحية األخرى. وينطبق النظام علىخالل ا
أهم التغيرات التي وتشتمل األوروبية. المفوضية المحددة من قبل عتبات ال دنىأو أ التي تقع أعلىالعقود 

)، 2002عام ( توريدات)، وٕادخال تشريع موحد لل1993لعام ( ذ قانون التوريداتتنفي على: احدثت مؤخرً 
المحددة من قبل عتبات ال التي تقع أدنىالعقود أيضا  ليضم ةالتوريدات العاممراجعة بنظام الخاص وتوسيع ال
من صيغة أقدم  علىوى. ويمكن االطالع اشكالحدود الزمنية الشاملة لتقديم لوائح الكذا و  ،األوروبيةالمفوضية 

 www.ris.bka.gv.atروني التالي: الموقع اإللكت القانون ذي الصلة على

 ئكةعئفخأو الكيان المسؤول عن هيئة التقديم شكوى إلى  1.1

 من التنظيم الداخلي اجزءً  التوريدات العامةالمقدمة ضد قرارات  ىو احتجاجات والشكناول االتُيعد 
 عامةال الفيدرالي للتوريدات يرد في القانون البناء عليه، ف، و قدالتعاأو للكيان ذو الصلة المسؤول عن ة هيئلل

(BVergG) .ل الشروع في لتعاقد قبة أو الكيان المسؤول عن اهيئالشرط قانوني حول إبالغ هناك وجد وال ي
المسؤولة عن كيانات الات و هيئالم الشكاوى المقدمة إلى ينظقوم بتنية تقانو أداة توجد ال ، كما إجراء المراجعة

 التعاقد في النمسا.

ب  2.1 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

هيئات مراجعة مختلفة  10تور الفيدرالي النمساوي، توجد الدسالذي يحدده  ،بموجب النظام الفيدرالي
في تسعة قوانين  اإلجراءات التي يجب اتباعهاناء عليه، يتم وضع . وبالتوريداتستئناف ضد كيانات لال

 على المستوى اإلقليمي أو مستوى توريداتالحول مراجعة   (Länder)للمقاطعاتفيدرالية مختلفة 
من الناحية  عامةال الفيدرالي للتوريدات ، والقانونمن ناحية  (Landesvergabekontrollgesetze)البلديات

، فإن الوصف توريدات العامةالفيدرالي لل بدرجة كبيرة مع القانونتتجانس واليات األخرى. ونظًرا ألن قوانين ال
أن في  المساوئ األساسية للنظام النمساوي تتمثلو  .الفيدرالي الموجودة على المستوىاللوائح  التالي يركز على

http://www.ris.bka.gv.at/
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ينص و . عامةال توريداتلالفيدرالي ل القانونق نفس طبِ هيئات مراجعة مختلفة تُ  10سفر عن النظام الفيدرالي يُ 
الفيدرالي، تديره  رسمي منفرد للمراجعة على المستوىنظام  على وجود توريدات العامةالفيدرالي لل القانون

 6رقم  األوروبية والمادةالمفوضية بالخاصة  الحلولمتطلبات توجيهات في بتمستقلة محكمة إدارية خاصة 
 ,Bundesvergabeamt – BVA) الفيدرالي توريداتالمكتب وُيشكل  وق اإلنسان.حقاألوروبية لتفاقية من اال

)www.bva.gv.ate 31, 1020 Wien, ßPraterstra(  الدستور ب وردة كما المراجعة القضائينظام جزًءا من
إمكانية  ثالث سنوات؛ وتوجد، بعد ذلك،لفترة  الفيدرالي، ويتكون من قضاة إداريين مستقلين (يتم ترشيحهم أوالً 

ينة من علفترة مُ  على أساس متساوٍ يتم اختيارهم وتعيينهم  ى الحياة) وأشخاص غير مؤهلين قانوني�االترشيح لمد
العطاءات.  أصحابكذا مقدم من التعاقد و وكيانات مسؤولة عن ات هيئمقدم من الوقت بناء على اقتراح 

يوخ وتتكون من مجالس الش الفيدرالي بشكل عام في هيئات قضائية تسمى اتقرارات مكتب التوريد وتُتخذ
قانونية طات اللبالس الفيدرالي ويتمتع مكتب التوريدات. غير مؤهلين قانوني�ا شخصينواحد ومعه  إدارياضي ق

 ابيرمنح تدو التعاقد، وكيانات مسؤولة عن ات ت (إلغاء القرارات الصادرة عن هيئالتوجيها التي تتطلبها
حماية القانونية  لمنح المؤهالً  الفيدرالي ، ُيعد مكتب التوريداتعامةال الفيدرالي للتوريدات وفًقا للقانونو . مؤقتة)

الفترة التي تسبق صدور في (أي،  التوريداتإجراء خاص با قبل التعاقد على في مرحلة م العروض صحابأل
 يقتصرالعقد، منح  في غضون ستة أسابيع. وبعد صدور قرار هر اقر بالفعل)، ويجب أن يتخذ العقد بمنح  قرار

مع  التوريدات ق إجراءطابأو عدم تتطابق بيانات حول تقديم  الفيدرالي على مكتب التوريداتاختصاص 
 جبرب ةمطالباليشكل أسس ناء عليه فإنه با، و جوهري� وُيشكل هذا البيان شرًطا . التوريدات الفيدرالي قانون

شبكة الالفيدرالي على  ارات مكتب التوريداتقر  وتُنشر. أمام المحاكم المدنيةعويض عن الخسائر والتاألضرار 
المحكمة اإلدارية ها أمام الطعن في) ويمكن http://www.bva.gv.at: أنظر( "اإلنترنتلمعلومات "الدولية ل

أنظر و  http://www.vwgh.gv.at: أنظرفي فيينا (ليهما كيقع مقر ، و المحكمة الدستوريةكذا أمام و  العليا
 عامةال توريداتالفيدرالي لل ينظم القانونو ). http://www.vfgh.gv.at، Judenplatz 11, 1010 Wienأيضا 

األوروبية لحقوق  تفاقيةمن اال 6 رقم وفًقا للمادة الفيدرالي لي لمكتب التوريداتظيمي والداخالتنهيكل ال
. )Senatsvorsitzende -ين (األعضاء الدائمين استقالل القضاة اإلداري ويكفل القانون الدستورياإلنسان. 

 ه لمدىنائبو  القضاةرئيس يتم ترشيح ؛ و لنمسا ل عن طريق رئيس الفيدرالي ويتم تعيين األعضاء الدائمين
امتالك معرفة خاصة حول ( الفيدرالي عيين في مكتب التوريداتتلمهنية لاحترافية متطلبات  وتوجدالحياة. 

، األكفاءمحامين ال ه واألعضاء الدائمين مننائبويجب أن يكون الرئيس و والخبرة القانونية).  ،التوريدات العامة
مهنية في مجال احترافية خبرة ، أو على األقل مس سنواتخ بخبرة مهنية كمحامين تصل إلى تعونميتالذين 

المحكمة اإلدارية كذا تفي و  ،قل. ويفي المكتب الفيدرالي للتوريداتسنوات على األخمس  تصل إلى التوريدات

http://www.bva.gv.at/
http://www.bva.gv.at/
http://www.vwgh.gv.at/
http://www.vfgh.gv.at/
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مكتب  هاأصدر بلغ عدد القرارات التي قد و  ."سالزمان"العليا والمحكمة الدستورية بشروط أحكام "دورش" و
إجمالي  من 195، و2003عام في من طلبات المراجعة  285 من إجمالي عدد 208فيدرالي التوريدات ال

. وفي 2005في عام  اتطلبمن ال 257 إجمالي عدد من 183، و2004في عام  من الطلبات 266عدد 
/كانون األول من رديسمبمن شهر  31و 2002 أيلول من عاماألول من شهر سبتمبر/الواقعة بين الفترة 

. ومن بين اطلبً  1.126إجمالي عدد من  1,092في بالنظر التوريدات الفيدرالي مكتب قام ، 2005 عام
المحكمة الدستورية منها أمام  52ستئناف تلك الفترة، تم االتي تمت في خالل  723عددها  البالغ قراراته

القرارات التي بين من تأييد كامل بفقط قرارات  9تحظى إال لم أمام المحكمة اإلدارية العليا. و  30الفيدرالية، و
 10لذي يحدده الدستور النمساوي، توجد النظام الفيدرالي ابموجب . و نظرت فيها المحكمة اإلدارية العليا

ع في سب Unabhängige Verwaltungssenateما بوصفها محاكم إدارية (إهيئات مراجعة مختلفة، 
على المستوى ، وكذا مقاطعتينو (في  ةالتوريدات العاممحاكم خاصة لمراجعة بوصفها أو  ات)مقاطع

لمعلومات الدولية لشبكة العلى اإللكتروني  الموقع الهيئات علىتلك الفيدرالي). ويمكن االطالع على قائمة ب
. ويتم إنشاء at/DesktopDefault.aspx?TabID=5100&Alias=bkahttp://www.bka.gv.: "اإلنترنت"

 قانونبموجب ، و (Bundes-Verfassungsgesetz) الدستور الفيدراليمن هيئات المراجعة على أساس 
وكذا وفقا لقوانين ، (Landesverfassungen) مقاطعاتال دساتيرو ، (Bundesvergabegesetz)لبرلمان ا

 المنفردة في النمسا. المقاطعاتلكل من   (Landesvergabekontrollgesetze) المقاطعات

ب ئكماخئئك  3.1 ةر كةزهي  ئعئ

(نيدر  المنخفضة النمسمقاطعة و  (Kärnten) مقاطعة تحديًدا وهما المقاطعات، قامت 
، بالترتيب قواعدقد تم وضع الو هيئات بديلة لتسوية المنازعات. بإنشاء   Niederösterreich)أوستررايش

 Kärntnerحماية التوريدات (الخاص ب كيرنتنمقاطعة  قانون فيالمتتالي، 

Vergaberechtsschutzgesetz ، :الذي يمكن االطالع عليه في الموقع اإللكتروني التالي
vergabe.doc-aerntenhttp://www.bka.gv.at/2004/4/20/k(،  مقاطعةمراجعة التوريدات ب قانونكذا و 

) الذي يمكن االطالع عليه في الموقع  NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetzالنمسا المنخفضة (
 .)vergabe.pdf-http://www.bka.gv.at/2004/4/20/noe اإللكتروني التالي 

 ئكحكهك 4.1

من تلك القرارات يخص التوريدات، أي قرار في  التوريدات الفيدراليمكتب يجوز الطعن أمام 
وهو القرار الذي  ،عامةال توريداتالفيدرالي لل القانونن م 16، والفقرة رقم 2ا في المادة رقم عليه وصنصمال

http://www.bka.gv.at/DesktopDefault.aspx?TabID=5100&Alias=bka
http://www.bka.gv.at/2004/4/20/kaernten-vergabe.doc
http://www.bka.gv.at/2004/4/20/kaernten-vergabe.doc
http://www.bka.gv.at/2004/4/20/noe-vergabe.pdf
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، ال تنص أي قرار آخرالطعن في أيضا يجوز كما "). منفصلقرار الطعن ضد (" تم اتخاذه قبل إبرام العقد
قرار سابق  أي الوقت نفسه ضدفي مع الطعن  ،قبل إبرام العقدتم اتخاذه ويكون قد  عليه هذه المادة،
 جميع القرارات األساسية المنفصلة قراراتالالطعن ضد نطاق  شمللطعن. ويلبالتالي قابل منصوص عليه و 

، وثائق مناقصةالبار اإلخطقبل إبرام العقد (وذلك التعاقد يان مسؤول عن كهيئة أو  تخذهاتأن التي يمكن 
 التوريدات الفيدرالي مكتبويتمتع . وما إلى ذلك)قد، منح العبقرار ال ،عرض ، إلغاءمختصرةالقائمة الالعقد، 

قبل  اممرحلة في  مؤقتةتدابير  التعاقد، والسماح باتخاذأو كيانات مسؤولة عن بسلطة إلغاء قرارات هيئات 
أو عدم تطابق تقديم بيانات حول على  المكتب، يقتصر اختصاص بمنح العقدوبعد صدور قرار . التعاقد

قانون التوريدات مع  ،التعاقدأو كيان مسؤول عن هيئة ي اتخذته ذال ، وهوتوريداتالخاص ب إجراءتطابق 
والتعويض عن  بجبر األضرارالي يشكل أسس المطالبة . وُيشكل هذا البيان شرًطا جوهري�ا، وبالتالفيدرالي
التعاقد أو كيان مسؤول عن  ةهيئتقوم ندما ، وهي عواحدةخاصة  وفي حالة. أمام المحاكم المدنية الخسائر

العقد  أن يلغي الفيدراليالتوريدات مكتب يجوز ل، للقانون ةواضح مخالفةوهو ما يعد مباشرة، بصفة منح عقد ب
التوريدات على اختصاصات مكتب التوريدات العامة الفيدرالي  من قانون 312 رقم المادةوتنص نفسه. 
 إلى 328 من إلغاء القرارات)، والمواد( 327 إلى 320الواردة في المواد من اإلجراءات ، وهي الفيدرالي

أو تعليق عقد  إلغاءوال يجوز ). لتطابق(بيان حول ا 334إلى  331 من ، والمواد(التدابير المؤقتة) 330
ها القانون المدني. ائرسقام بإالتي  العامةالشروط من أساس  علىوذلك  ،عن طريق المحاكم المدنيةُمبرم إال 

على تقديم  تعليق ال يترتبومن حيث المبدأ،  من هذا النوع.قضية  تشهد الممارسة العملية أيلم  ،اآلن ىوحت
 فحسب (ترد في قانونعينها وفي حاالت بى اتخاذ التدابير المؤقتة. مقدم الشكو ويجب أن يطلب . ما شكوى

قد، منح ع(فتح المظاريف،  تدابير مؤقتةطلب على تعليقا بناء يترتب أن ) يجوز التوريدات العامة الفيدرالي
غيل أحد القائمين بالتش اهبيطل ةبير مؤقتاتد ةأي مكتب التوريدات الفيدراليأن يمنح  سحب اإلجراء). ويجوز

التوريدات  من قانون 328رقم المادة  أنظررتقب (الم الضرردامت مناسبة وضرورية لمنع  ما ،االقتصادي
التبعات  هاحسبانالقانونية، أو أي هيئة مراجعة أخرى، في المحكمة  ويجوز أن تضع). العامة الفيدرالي

جميع المصالح التي من المرجح أن يلحق بها الضرر، نسبة للبالتدابير المؤقتة تي قد تترتب على االالمحتملة 
 تفوق تبعاتها السلبية ا بعدم الموافقة على تلك اإلجراءات عندماذ قرارً العامة، وأن تتخبما في ذلك المصلحة 

 Allgemeinesالقانون المدني (والتعويض عن الخسائر بموجب  ارضر األ ويجري تنظيم جبرفوائدها. 

Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB( . العقد، يقتصر اختصاص مكتب بمنح وبعد صدور قرار
أو  هيئةتي اتخذته لا توريداتلما ل ق إجراءباطأو عدم تتطابق الفيدرالي على تقديم بيانات حول  توريداتال

س المطالبة بجبر ايشكل أسناء عليه فإنه وُيشكل هذا البيان شرًطا جوهري�ا، وبالتعاقد.  كيان مسؤول عن
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 ؛ بللفة المناقصةدة بتكو ليست محداألضرار و  .أمام المحاكم المدنيةوالتعويض عن الخسائر األضرار 
دورية.  مالية عقوباتتسديد  وال توجد أحكام بشأن .قد أو الربحمصلحة الع شملفي حاالت بعينها أن تيمكن 

قانون والتقنين، وكذا شريع من الت كالً  ن النظام يضمألا سم بأهمية كبيرة نظرً إن قانون الدعوى محدود، لكنه يت
 .الدعوى

ةئألجذئ؟ 5.1  ئ

القوانين كذا بموجب و  ،التوريدات العامة الفيدرالي قانونمن قبل اإلجرائية األمور م ينظتيجري 
التوريدات العامة  قانونلم يوفر  وٕاذاشار إليها أعاله. المُ  (Landesvergabekontrollgesetze)الفيدرالية 

 Allgemeines(قانون اإلجراءات اإلدارية العامة  طبق عندئذنيف ،الئحةالفيدرالي 

Verwaltungsverfahrensgesetz-AVG الموقع اإللكتروني التالي أنظر؛ :
rv/-http://www.ris.bka.gv.at/englische( . وض عر ال أصحابالعطاءات و  أصحابويتمتع كل من
يعرض مصالحهم قد أن إبرام الع توضيحأن يقوموا ب ةطيشر بحق رفع قضايا، االقتصادي قائمين بالتشغيل وال
 إلحاق األضرار بهم نتيجة لمخالفة من معاناةالخطر أو يتعرضون ل االلتماسات يعانونلخطر، وأن مقدمي ل
التوريدات العامة مكتب بالشكوى إلى  العطاءات أصحابويجب أن يتقدم . الُمدعاة )توريداتالقانون قانون (ال

من قبل المفوضية  المحددة الخاصة (وقوع اإلجراء أدنى العتباتحاالت ال. وفي يوًما 14خالل الفيدرالي 
لقانون  ووفًقا. أيام 7 الحدود الزمنية إلىهذه تقليص يجري )، وما إلى ذلكطارئة،  ، إجراءاتاألوروبية

مجلس شيوخ المراجعة هم األعضاء في  التوريدات العامة الفيدرالي، فإن األشخاص غير المؤهلين قانوني�ا
التوريدات العامة مكتب بناء على طلب  ، وذلكشراك خبراء خاصينويجوز إ. توريداتالخبراء في مجال 

استرداد بتنظيم إجراءات ) هايليوما  52رقم مادة ال أنظرقانون اإلجراءات اإلدارية العام (يقوم و . الفيدرالي
فإنه  ،التوريدات العامة الفيدراليمكتب عند تقديم أي شكوى إلى و . لرسوما استحقاققانون ا لفقً ، وذلك و التكلفة
قانون التوريدات من  )XIX( 19 رقما للمحلق فقً ذلك و إجمالي، أي دفعة واحدة، رسوم مبلغ سداد يجب 
األشغال  ودقيورو لع 5000مبلغ  مباشر، ومنح اليورو لل 200 . ويبلغ الحد األدنى للرسومالفيدراليالعامة 

ة رسوم قانونية أخرى يجب سدادها ال توجد أيو األوروبية. المفوضية المحددة من قبل عتبات ال التي تقع أعلى
مبلغ رسوم الاللوائح المتعلقة بفيف في هناك تغيير طسوف يكون . و مكتب التوريدات العامة الفيدراليإلى 

وهناك رسوم إدارية حكم صادر من المحكمة الدستورية. وجود  إلىوذلك نظرا الخاص بالمراجعة، اإلجمالي 
العطاءات السعي إلى التمثيل  صحابويحق ألالفيدرالية. ة للواليسدادها لهيئات المراجعة أخرى يجب 

المبلغ  رسوم رداداست العطاء الفائز باحصيحق لكما . سهمبأنف التكلفة لحمُ عليهم تإال أن القانوني، 
تخاذ أية تدابير مناسبة أيضا ايمكنه كما تكلفة. ال هذهالتوريدات العامة الفيدرالي مكتب قرر وي. اإلجمالي

http://www.ris.bka.gv.at/englische-rv/
http://www.ris.bka.gv.at/englische-rv/
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ا في ذلك تقييد أو استبعاد النفاذ بم اإلجراء المتعلق بالتوريداتفي  حماية سرية مصالح األطراف المشاركةل
يتم و مغلقة. سرية قضية في جلسة المناقشة  لملفات والوثائق ذات الصلة، فضًال عنا واالطالع على إلى

، البريد اإللكترونيمن خالل عن طريق الفاكس أو أو في شكل مكتوب، إما على األطراف  القراراتتوزيع 
). http://www.bva.gv.at: أنظر( "اإلنترنتلمعلومات "الدولية لشبكة ال علىيتم أيضا وبعد ذلك نشرها كما 

بيع، وفي حاالت اإللغاء خالل ستة أسا قضايافي  تهقرار أن يتخذ مكتب التوريدات العامة الفيدرالي على و 
ر، في األمو مكتب التوريدات العامة الفيدرالي لبت  النسبيةسرعة وينظر إلى الالتدابير المؤقتة خالل أسبوع. 

الميزة األساسية لنظام المراجعة على أنها قرارات، الما يتعلق باتخاذ كم المدنية، فيمقارنة بنظام المحاوذلك 
 .إجراءات المراجعةالخاصة ب أو غيرها من الوثائق اإلجبارية ،ستمارات نموذجية إجباريةوال توجد االنمساوي. 

ب 6.1 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

المفوضية قانون على  أو التوريدات العامةموضوعات على رسمي (حكومي)  تدريبال يوجد 
القانون اإلداري مجال كجزء من التعليم في  التوريداتقانون دراسات القانونية الجامعية الوتضم األوروبية. 

المؤسسات الخاصة بالتعاون مع  فتقدمه من تدريب التوريداتالجزء الرئيسي أما األوروبية. المفوضية وقانون 
بتطبيق يتعلق فيما مهني خاص (برامج متخصصة/تدريب و  (Vergaberechtslehrgänge)ات الجامع

، موقف القضاةوُيعتبر ). وما إلى ذلكين القطاعين العام والخاص، تفاقيات اإلطارية، والشراكات بفائدة االبو 
من ناحية والمصالح الخاصة  العامةتجاه المصلحة  ،التوريدات العامةفي مجال مراجعة الهيئات وأعضاء 

 أصحابميل طفيف نحو مصالح مع بشكل عام،  امتوازنً من الناحية األخرى،  وضر صحاب العأل
هم المخاطرة بفرص مراجعة ألنهم ال يريدون العطاءات في إقامة دعاوى أصحابال يرغب بعض و العطاءات. 

بعض ويهدف ). القيمة منخفضة(وهو ما ينطبق بوجه خاص على العقود  التاليةد و عقالى لفي الحصول ع
 نالذياآلخر مراجعة، بينما هناك البعض  من خالل إقامة دعاوى إلى عرقلة التوريداتالعطاءات  أصحاب

تختلف و دعاوى المراجعة.  ) من إقامةما إلى ذلكالتمثيل القانوني، في ذلك بما (اليف يمنعهم ارتفاع التك
، وترجع هذا االختالفات حسب الهيئة العامة التوريدات حول ولي التعاقد بالخلفية القانونية وغيرهامسؤ معرفة 

والكيانات هيئات وفي حين تستطيع الالمستوى الفيدرالي على فالتعاقد.  أو الكيان ذو الصلة المسؤول عن
توجد مشكالت إال أنه ، بمناسال بتدريدفع مقابل الحصول على التأن تقدم و التعاقد الكبيرة المسؤولة عن 

بين. ويعارض مسؤولو التعاقد، بشكل درَ المحلي فيما يتعلق بتوفير موظفين مُ ات والمستوى على مستوى البلدي
أن منح العقد الذي هو في المحك. ولكن على الرغم من ذلك، إال  عام، إجراءات المراجعة ألنها تؤخر قرار

 نالمجلتان قانونيتان تتناو هناك توجد و القانوني. يقين ال توفر أنها، حيث جعةا إلجراءات المراعامً  هناك قبوالً 
؛ Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis - ZVB(: ةالتوريدات العامموضوعات 

http://www.bva.gv.at/
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: أنظر؛ AuftragsvergabeRecht und Praxis der öffentlichen  - RPAو( )www.manz.at: أنظر
www.verlagoesterreich.at .( حلقات الدراسيةفي المؤتمرات وال التوريدات العامةقانون ويتم مناقشة 

مؤسسة ا مه سنوي� ، الذي تنظVergabeforumأهم مؤتمر هو و المهنية في النمسا. االحترافية األكاديمية و 
مكتب ا ا أيضً مه سنوي� ، الذي ينظVergaberechtstagمؤتمر كذا و  المهني؛بالتدريب نية خاصة مع

 قضاة والقضاة اإلداريين الذين يتناولونلل مكتب في األساس بمثابة منتدىال، وُيعتبر التوريدات العامة الفيدرالي
نادي " تسمى ، وهياتسياسالو  التوريدات العامةقانون تختص بوطنية جمعية  توجدو . ةالتوريدات العامقضايا 

وكسب التأييد لممارسة الضغط  عينةوجد منظمة مُ ال تُ و ). www.tenderclub.at: أنظر" (العطاءات بالنمسا
النمساوي  اتتحاد الصناع) واwww.wko.at :أنظرغرفة التجارة (إال أن ، التوريداتتختص بموضوعات ل
مصالح لليقوموا بكسب التأييد عمالن، من بين أشياء أخرى، كجماعات ضغط ي) net.at-www.iv: أنظر(

العدل األوروبية أحكام محكمة  تؤثر، . وبشكل عامةمجال التوريدات العامالعطاءات في  صحابالعامة أل
تتمشى في  قانون التوريدات العامة الفيدرالي؛ ذلك أن صياغة على الدعاوى المتعلقة بالتوريداتا مباشرً  اتأثيرً 

كل تفسير تقريًبا تقدمه محكمة العدل  ، ُيعتبرولهذا األوروبية.المفوضية صياغة توجيهات  األكبر مع جانبها
في  تنفيذ األحكامكما يتم أيضا ا. أيضً قانون التوريدات العامة الفيدرالي ل بمثابة تفسير األوروبية للتوجيهات
). وفي المنفردة المقاطعاتوقوانين  راليالفيدالتوريدات العامة  قانونالوطنية (أي  تشريعات التوريدات

 تقرير النشاط السنوي تقريًراتشير األطراف إلى األحكام ذات الصلة. ويتضمن كثيرا ما و ، العملية الممارسة
التوريدات العامة مكتب وهو التقرير الخاص ب Tätigkeitsbericht – لب هذه الموضوعاتغا حول أحاليً 

 ).األلمانيةباللغة متاح  ،www.bva.gv.at أنظر( الفيدرالي

 بلجيكا 2.

أمام و  المحاكم المدنيةأمام  ،ةالتوريدات العامالطعن في القرارات اإلدارية الفردية، مثل قرار  يجوز
بين إمكانيات المراجعة التمييز  ويجبالوالية. ، أي مجلس محكمة إداريةأمام ، وكذا الهيئات القضائية

قبل اإلخطار (إبرام العقد).  لمتعلق بالتوريداتقرار االإخطار صاحب العطاء الفائز بالوطنية قبل وبعد 
ة من اليام مجلس الو أم طعن في القرار إماأن يات ب العطاءاصحمن هو متضرر من أيجوز لفإنه ، بالقرار

هيئات القضائية عن بالضرورة الملحة، أو أمام المحاكم المدنية وال بشأن التعليق ألسباب ترتبط خالل طلب
طاء قدم العمُ يتمتع قبل التعاقد،  هذه الدعاوى المستعجلةفضل ة. وبجلمستعستئناف قضية ا رفع طريق

قدم العطاء المتضرر أن يطعن في القرار لمُ  يجوزفإنه ، بعد اإلخطار بالقرارإمكانية منع توقيع العقد. أما ب
من أربع إلى خمس سنوات يستغرق  تقديم طلب لإللغاء (والذي قدفقط عن طريق  والية، ولكنأمام مجلس ال

، يجوز أيًضا استخدام هذه الدعاوىكما القضائية.  أو أمام المحاكم المدنية والهيئات ،)من ذلك كثرأ أو حتى

http://www.manz.at/
http://www.verlagoesterreich.at/
http://www.verlagoesterreich.at/
http://www.tenderclub.at/
http://www.wko.at/
http://www.iv-net.at/
http://www.bva.gv.at/
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الخطأ، عن طريق ات، وهو الرفض الذي تم عطاءال يمقدمعما تم من رفض ألحد تعويض للأخيرا،  المذكورة
يجوز أيضا  ،وفي حاالت بعينها ؛من فرصة حقيقية للفوز بالعقدقد تم حرمانه شريطة أن يثبت أنه ولكن 

قتصر وي. قياسيةبصورة غير قد تم إبرامه أي عقد  يق أو إعالن بطالنتعلاستخدام الدعاوي المذكورة ل
الكيانات و هيئات الوهناك بعض قرارات السلطات اإلدارية.  علىة على الحكم الياص مجلس الو ختصا

في مثل تلك الحاالت، يمكن أن يطعن و إدارية. ة هيئ صبحتمؤهلة ألن ال يمكن اعتبارها  التعاقدالمسؤولة عن 
وال . قطوالهيئات القضائية ف نيةأمام المحاكم المد ةالتوريدات العامب صخاقدم العطاء المتضرر في قرار مُ 

ال فإنه ل، التي ال تنطبق عليها. وبالمثاألخرى قود والع ،ق بين العقود التي تنطبق عليها التوجيهاتيوجد فار 
 .فارق في النظام بالنسبة للمرافق يوجد

هيئةقخيل ئكسق 1.2 ة هو ؤكو  م  هآئ ب ع أهك ز ل ة   ئكةعئفخقيئمئ

ا إلى رسمي�  الشكوىباالحتجاج/بباالعتراض/ اتالعطاء أصحابأن يتقدم ا في بلجيكا، ليس إلزامي� 
يمكن و ال توجد قواعد محددة. ، فسبق لطلب المراجعةباشرة كشرط مُ م التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة ال
أو  على أنه يجوز لكل هيئةالتعاقد. أو كيان مسؤول عن ة إلى هيئمباشرة العطاء أن يتقدم بالشكوى  باحصل

يم تنظلقانونية محددة أدوات  ال توجدو . الشكاوىية التعامل مع مثل هذه قرر كيفيأن  عاقدكيان مسؤول عن الت
 العطاءات. صحابأالتي يتقدم بها الرسمية  الشكاوى

ب 2.2 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك
إلى  144 من الدستور، وهي المواد موادمن أساس  ات المراجعة البلجيكية علىهيئ اءنشتم إلقد 

مة هي محكو في الجولة األخيرة،  التوريدات العامةقرارات  ةراجعتوجد محكمة قانونية عامة/عادية لمو  .161
هاتف  -  ;Cour de cassation  )Palais de Justice, Place Poelaert 1, 1000 Brussels ضالنق

لتي يمكن االطالع عليها على الموقع اإللكتروني التالي:  وا،  ,Phone +32 508 61 11رقم:
http://www.cass.be(.  من الدستور البلجيكي 152 رقم ا للمادةوفقً يمكن إقالتهم، وذلك فال  ،القضاةأما .

يمكن االطالع (ستئناف خمس محاكم ان االستئناف، ة األخيرة مدرجالنقض، وهي محكمة المحكمة  وتضم
، وهي األولى درجةللمحكمة  27)، وhttp://www.cass.be: على الموقع اإللكتروني التاليعلى التفاصيل 
مراجعة قرارات ، والتي تختص باألخيرة درجةلمحكمة اإلدارية القانونية للهناك ا .ة األولىالمحاكم للجول

 هاتف رقم:  -  ;Rue de la Science 37, 1040 Brussels( ومجلس الدولة ؛التوريدات العامة

Phone +32 2 234 96 11,  -   يمكن االطالع عليها على الموقع اإللكتروني التالي:  كما
consetat.fgov.be-http://www.raadvst website:( . من القوانين  4والمادة رقم  70رقم لمادة لا وفقً و

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
http://www.raadvst-consetat.fgov.be/
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تغيير، أيضا ، ال يتم 1973 /كانون الثاني من عامينايرمن شهر  12بتاريخ  جلس الدولةم بشأنالمنسقة 
األخيرة (مجلس  درجةوال توجد محاكم إدارية أدنى من مستوى ال لس الدولة.مجفي القضاة اإلداريين أي إقالة، 
الجولة األخيرة، المراجعة الخاصة ذات الدرجة أي يرهم من أعضاء هيئات وغالمحاكم رؤساء يتمتع و الدولة). 
عن  مهايتنظيجري اختبارات ياز برة قانونية متخصصة وعليهم اجتبخالعادية،  وأالمحاكم اإلدارية  سواء في

وتفي كل هذه المحاكم المذكورة (العادية) أو مجلس الدولة (اإلدارية).  Hoge Raad voor Justitie طريق
كلفة بمراجعة مُ  هيئات بديلة لتسوية النزاعات في بلجيكا ال توجدو . "سالزمان"و "دورش"بمتطلبات أحكام 

 3، قد نقلت آلية التصديق (المواد من المرافق طاع، فيما يتعلق بقبلجيكا. على أن ةالتوريدات العامقرارات 
 9(المواد من  آلية التوفيق، وكذا )EEC/92/13 الخاص بالمفوضية األوروبية، وهو رقم  توجيهالمن  7إلى 
 121 إلى 113) إلى المواد من EEC/92/13 الخاص بالمفوضية األوروبية، وهو رقم من التوجيه 11 إلى

 .1996 /كانون الثاني من عامينايرمن شهر  10من المرسوم الملكي الصادر في 

 ئكحكهك 3.2

 ةالتوريدات العامأثر قانوني يتعلق ب أصحاب العطاءات في أي قرار يترتب عليه طعنيجوز أن ي
قانونية إدارية يمكن أن تعد ذات أهلية كأفعال  القرارات التي؛ إال أن )منح العقد، وما إلى ذلك(المواصفات، 

عاديين (المحاكم من القضاة ال الطعن فيها أمام مجلس الدولة. ويتولى كل يمكنهي فقط التي  ،قابلة للتنفيذ
تنفيذ أحكام توجيهات  اريين، وتحديًدا مجلس الدولة، مسؤولية) والقضاة اإلدوالهيئات القضائية العادية

 المتعلقةه إلى القوانين العضوية وطريقة عمللس الدولة مجتنظيم  . ويخضعالحلولاألوروبية بشأن المفوضية 
/كانون الثاني ينايرمن شهر  12تنسيقها عن طريق المرسوم الملكي الصادر في  جريمجلس الدولة، والتي يب

(أنظر الموقع اإللكتروني التالي:  1973 من عام
consetat.fgov.be/En/whatwedo_en.htm-http://raadvst ،  وُتعتبر خبرة  له. ةذنفِ مُ ال مراسيمالكذا و

قرارات اإلدارة، بما في ذلك  إلغاءسلطة ب فمجلس الدولة يتمتعلنظام البلجيكي. في اقوة رئيسية نقطة  المجلس
تتراوح فإنه عادة ما ا لزيادة عبء العمل في مجلس الدولة، التعاقد. ونظرً وكيانات مسؤولة عن ات هيئقرارات 
نقطة  وُتعتبر هذه الفترة الطويلةين أربع وخمس سنوات. ، بحالة طلب اإللغاء في، وذلك تخاذ القرارمدة ا

يجوز أيًضا إقامة فإنه ، اإللغاءستئناف من أجل دعوى االجانب  وٕالىرئيسية في النظام البلجيكي.  ضعف
ى حكم لحصول علويمكن أيًضا إقامتها للضرورة الملحة. ول، القرار تعليقلستئناف أمام مجلس الدولة ا دعوى

وفي ضرر خطير يصعب إصالحه. حدوث و لدعواه أسس جدية  اكي وجودشالقرار، يجب أن ُيثبت ال تعليقب
أن يفرض مجلس أيضا يجوز كما ملحة. الضرورة ال ا إثبات هذهيجب أيضً للضرورة الملحة،  التعليقحالة 
تعويض مالي عن  صاحب العرض المتضرر أن يحصل على ورمقد. وليس بعقوبات مالية دورية الدولة

http://raadvst-consetat.fgov.be/En/whatwedo_en.htm
http://raadvst-consetat.fgov.be/En/whatwedo_en.htm
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فال يمكن جبر األضرار في النظام البلجيكي.  هذه نقطة ضعف أخرىمجلس الدولة. و  الضرر من خالل
التي  الحلولويتضمن القانون القضائي . والهيئات القضائية العاديةالمحاكم  إال من خاللوتعويض الخسائر 

 قطفهي  والهيئات القضائية العاديةالمحاكم  لكن. والهيئات القضائية العادية إصدار قرار بهالمحاكم يجوز ل
للضرر إال  يوال يمكن الحصول على تعويض مالولية التقصيرية. بالمسؤ  ما يتعلقباالختصاص في التي تتمتع

بشأن تقييم األضرار في مجال  وال يوجد نظام قانوني خاص. في المحاكم والهيئات القضائية العادية
عامة حول قانون المبادئ الوما يليها في القانون المدني تنص على  1382 رقم فالمادة. التوريدات العامة

. هذا التوريدات العامةر في مجال الضر  ا عند اتخاذ قرار بشأنأيضً  كما تنطبقولية التقصيرية، المسؤ 
 رقم ادةا للموفقً و . القانونية هباوالمذفلسفة التشريع كثيرا في إطار تطور نطاقه و قد اتسع لمفهوم القانوني ا

عند تلبية ثالثة عن الخسائر والتعويض جبر األضرار ب يجوز المطالبةفإنه من القانون المدني،  1382
بموجب القانون و . ووجود رابطة سببية بين الخطأ والضرر المزعوم، وخسائر رشروط: وجود خطأ، وجود ضر 

ق أو إلغاء قدمة لتعليمستقلة عن الطلبات المُ بيقها عند وقوع أضرار التي يجري تط الحلول ، تكونالبلجيكي
يخص . على أن إلغاء مجلس الدولة لقرار التوريدات العامةالتعاقد"، بشأن  على ة، "سابقةإداري اتقرار 

 أمام المحاكم التعاقدوالكيانات المسؤولة عن هيئات الذي ارتكبته الخطأ الثبت "واقعي�ا" يُ  التوريدات العامة
ويثبت أيضا وخسائر، وقوع ضرر إال أن يثبت اكي لشلن يكون على افي تلك الحالة، و . والهيئات القضائية

مجلس الدولة حول طلب اإللغاء حتى قرار ار نتظوليس على الشاكي ار. العالقة السببية بين الخطأ والضر 
بأن ُملزًما الشاكي بل في هذه الحالة، يكون ، والهيئات القضائية التعويض عن الضرر أمام المحاكمبطالب ي

والعالقة السببية بين والخسائر وقوع الضرر  باإلضافة إلىالتعاقد، أو الكيان المسؤول عن هيئة الخطأ يثبت 
لقيمة  اتقييمً يجب أن يقدم الشاكي فإنه ، والخسائر ما يتعلق بحساب األضرارفيالضرر. و هذا الخطأ و 

بعد ذلك يتولى القضاة ثم ومبرراته،  ، وكذاراضر األعن  المطلوبالذي يسعى للحصول عليه أي لتعويض ا
ح عن األضرار بسبب األحوال، يكون التعويض الممنو  أغلب. وفي هعلى حد حالة للك وفًقا ، وذلكتحديده

 15رقم المادة  ومع ذلك، تنص، هو مجرد تعويض عن فقدان الفرصة. ةالتوريدات العامالمتعلقة ب الشكاوى
نظام تعويض ثابت  على 1993عام /كانون األول من ديسمبرمن شهر  24الذي صدر في  قانونالمن 

عرضه "أقل سعر"،  الذي يمثل التي يقدمها صاحب عطاء مؤهل، شكوىللمن سعر العطاء  %10بمقدار 
فإنه . وعالوة على ذلك، (”aanbesteding“) إجباريةتعويض لاالخاصة بقاعدة هذه التكون عندما وذلك 

ال تقع ضمن نطاق  لذاف من طرف واحد، أفعاالً بأنها االتفاقيات طالما ال يمكن اعتبار  أن تجدر اإلشارة إلى
وتخضع للنقاش في هذا السياق.  فقط أن تأمر بحلوللمحاكم العادية يجوز لاختصاص مجلس الدولة. و 

رقم (المادة  االستئناف المستعجلوعالوة على ذلك، يجوز استخدام . لغاء عقود مبرمةأو إإمكانيات تعليق و/
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بتوجيه حظر أو إنذار  ةلباطملفي ا والهيئات القضائية،المحاكم أمام قدم المُ  ،القانون القضائي) من 584
أو هيئات الى لإ توجيه األمرالتعاقد. وبهذه الطريقة، يجوز أو الكيانات المسؤولة عن هيئات القضائي إلى 

تخاذ قرار اليوجه إليها األمر ، أو ال تقومأو  ،ورد الفعل بالعملألن تقوم التعاقد الكيانات المسؤولة عن 
بناء على األسس قرار القاضي صدور ل انتظارً ينة اعتخاذ تدابير مُ هكذا، يجوز أن تأمر المحكمة با. و هعينب
عن طريق  ويمكن تأكيد االمتثال إلى هذا األمربشأن طلب التعليق.  ،مجلس الدولةموضوعية، أو قرار ال

 /أيارمايومن شهر  4في ( توريدات العامةيد للا اعتماد قانون جدمؤخرً وقد تم دورية.  ات ماليةبفرض عقو 
 وقففترة الت فقد تم التأكيد على ،الحلولفيما يتعلق بو  .ل بعض االبتكاراتادخضم إي)، 2006عام 

والهيئات (من مجلس الدولة، فرع المحاكم  أن يطلب الشاكي هذه، يمكن التأخير المحدد وخالل فترة. القانوني
المصلحة  ويمكن أخذقد، دون إلحاق أضرار خطيرة يصعب إصالحها. اعتال رقرايق لالقضائية العادية) تع

 التوريدات العامةن قانون على أ .متطلبات قانونية حول ذلك عدم وجودالرغم من  العامة في الحسبان، على
ء فترة كان العقد قد ُأبرم قبل انتهاإذا ف. ، يشير بوضوح إلى هذه اإلمكانيةامؤخرً تم نشره ، الذي الجديد

اء العقد. وُتعد هذه اإلمكانية ميزة إلغة العادية يجوز أن يطلب الشاكي من رئيس الهيئة القضائيفإنه ، وقفالت
ال يمكن وبمجرد إبرام العقد، السنوات العديدة األخيرة.  ، وأهم ابتكاراته على مدىالبلجيكيمهمة في النظام 
 ويمكن فرض عقوبات مالية دورية سواء من جانب(حصانة العقد).  بسبب مخالفته للقواعدإلغاؤه أو تعليقه 

 وضحويالقاضي اإلداري (مجلس الدولة).  وأ) أو الهيئات القضائية العاديةالقاضي القضائي (المحاكم 
أن  الية الدورية التي يجوزممكرر وما يليها) المفهوم القانوني للعقوبة ال 1385 رقم القانون القضائي (المادة

في  ،التي يأمر بها مجلس الدولة ،شروط العقوبات المالية الدوريةوترد  .أو الهيئات القضائيةضها المحاكم تفر 
 ةالقضائي اتبشأن اإلجراء ، وهو1991 /نيسان من عامأبريلالثاني من شهر  م الملكي الصادر فيالمرسو 

 إلدارة مجلس الدولة بقسم العقوبات المالية الدورية.

ةئألجذئ؟ 4.2  ئ

 كل من يف التوريدات العامةلقانونية التي تنظم القانون اإلجرائي لهيئات مراجعة األدوات اتتمثل 
بموجب المرسوم الملكي المؤرخ  هاقينسوالتي يجري تمجلس الدولة،  والقوانين العضوية بشأن القانون القضائي

، أنظر الموقع الترجمةلالطالع على التنفيذية (لوائحه و  1973 /كانون الثاني من عامينايرمن شهر  12
، في القضايا حق المثول أمام المحكمة). إن consetat.be/En-http://www.raadvst اإللكتروني التالي:

لحة فعلية في هم مصدياألطراف الذين ل المتعلقة بإيجاد حلول للمخالفات المرتكبة قبل التعاقد، يقتصر على
والكيانات المسؤولة هيئات العن  المخالفة المزعومة، فضالً  نتيجةضرر يلحق بها اليمكن أن إبرام العقد، و 

، وبعض األطراف ستبعدينالمُ حتملين أو العطاءات المُ  أصحابو قد، اعتأطراف الويتمتع . التعاقد ذاتهاعن 

http://www.raadvst-consetat.be/En
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الطعن  إبرام التعاقد. وتجدر اإلشارة إلى إمكانيةعلى مهيدي االلتماس من أجل إلغاء أي قرار تبحق  الثالثة،
سبيل المثال،  كما أشرنا أعاله، علىف( طلبت األطراف الثالثة من القاضي إلغاء العقدإذا  ذا القراره في

راف أططالب يُ  يمكن أن  وغالًبا مالعقد في بعض الحاالت). لحصانة ا العامة الجديد توريداتليؤسس قانون ا
 ريضة اإللغاء أو التعليق (ألسباب تتعلقعتقديم يجب و ضرار في تلك الحاالت. ألعن افقط بالتعويض  العقد

وتنطبق ا بعد اإلخطار بالقرار القابل للتنفيذ. يومً  60مجلس الدولة في غضون  ضرورة الملحة) علىبال
القانون  ففي بعض الحاالت، يحدد. ةوالهيئات القضائي أمام المحاكم القواعد العامة للتقادم عند إقامة دعوى

ة التي الزمني مهلةال)، وهي فترة ةالتوريدات العامأيًضا قانون  أنظرأيام، وقابلة للتمديد،  10( وقففترة الت
وال توجد . ىدعو الإقامة على تلقائي  وال يترتب تعليق الدعوى خاللها.العروض إقامة  أصحاب يتعين على

ا طبقة تضع حدودً القواعد المُ ف. ةالتوريدات العامعلقة بتللقرارات الم إلزاميةأحكام بعينها تتعلق بحدود زمنية 
ا للتأخير ). ونظرً ذا تجاوز القاضي الحد الزمني، يظل القرار سارًياإلزامية (إ ها جميًعا غيرلكنزمنية مختلفة، 
 خمس سنوات. أما لغاء من أربع إلىاإلرار في حالة طلب قالتخاذ تستغرق مدة امجلس الدولة، القضائي في 

القاضي شهر. و أعشرة  مدة تتراوح بين شهرين إلىيستغرق إنه فتعليق ب عادي بشأن الطلفي قرار التخاذ ا
في نهاي األمر ، لكن سدد الطرف صاحب المصلحة التكاليفيُ و . خبيرتعيين ضرورة دائما  حددهو الذي ي

وترد شروط مجلس الدولة في مرسوم األمير . اعملي� هذه التكاليف الذي يتحمل الطرف الخاسر هو فإن 
 إلى 20، وخاصة المواد من 1948 /آب من عامسطسأغمن شهر  21الصادر في  ،العرش الوصي على

القضائي، في القانون  هم المحكمة والهيئات القضائيةالخبراء الذين تعين وترد األحكام التي تنطبق على. 25
ستدعاء إصدار أوامر اال تكاليفويجب أن يسدد المتقدمون بالطلبات . 991 إلى 962ة المواد من وخاص

ورسوم الدارسة  ،ة (مجلس الدولة)م الدمغٕاجراءات التعويض (المحاكم والهيئات القضائية)، ورسو و 
عادية التي القضائية الالمراجعة يتم تسديده في قضايا مقارنة بما وال توجد أية تكاليف إضافية  .االستقصائية

. وعندما يكون التوريدات العامةالقضائية في سياق قضايا  العطاءات الساعين إلى المراجعة أصحابُيقيمها 
إال ، هيجب أن يتولى كل طرف من أطراف دعوى المراجعة سداد أتعاب محاميفإن ا، التمثيل القانوني مطلوبً 

في و الطرف الخاسر. ومع ذلك، من قبل  ،من حيث المبدأ ،هاحملم أيضا تيت التكاليف القضائية األخرىأن 
وال توجد إمكانيات أتعاب المحامي. أن يتحمل الطرف الخاسر فإنه يجب أيضا على  ،ظل ظروف معينة

ه يتم اإلقرار بها من أن، إال حماية المعلومات التجارية السرية ها الحاجة إلىحسبانإجرائية ُمعينة تضع في 
حماية  يقر بأن الحاجة إلى، حيث بمجلس الدولة (”auditoraatsverslag“) حسابات اجعر رأي مخالل 

وفي مثل هذه الحاالت، يمكن تقديم بعض األدلة المعلومات التجارية السرية يمكن أن توضع في الحسبان. 
 في مراجعةي المنافسين. وال توجد استمارات أو وثائق إلزامية ُتستخدم ليس إللكن ، و قطف مجلس الدولة إلى
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مراعاتها  والقواعد الرسمية اإللزامية التي يجب بعض البياناتهناك  إال أنوتقديم الحلول،  التوريدات العامة
كما ينشر . إلخطار قرارات هيئات المراجعة إلى األطراف(العادي) وُيستخدم البريد أي التماس.  عند تقديم

. أما )consetat.be-http://www.raadvst( التالي: موقعة اإللكتروني الرسمي ىمجلس الدولة قراراته عل
يتسم إال أنه إن قانون الدعوى محدود،  بصورة منتظمة.نشر فال تُ قرارات المحاكم والهيئات القضائية، بالنسبة ل

 .ىيع وقانون الدعو ر شقين: التشمن يتكون ن النظام أل بأهمية كبيرة

ب 5.2 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

المتخصصين في  المحامين، و التوريدات العامةبهيئات مراجعة  خبراءال فرقوأعضاء  القضاة إن
التعاقد في دعاوى مسؤولة عن كيانات هيئات و أو  اتالعطاء أصحابالذين يمثلون  التوريدات العامة

بوجه عام، فضًال عن المفوضية ه خاص وقانون بوج التوريدات العامةمعرفتهم بقانون يكتسبون  المراجعة،
من خالل وذلك التقنية والمالية ذات الصلة، الفنية  ، والتبعاتالعملية ةفي الممارس التوريدات العامة إجراءات

الذين المحامين أيضا من و ، التوريدات العامةالكتب والمقاالت حول و جامعية أو التعليم المستمر، الدراسات ال
المواقع من خالل و  القطاع الخاص،منظمات توفرها نظمها وزارة العدل أو الدورات التي تو خبرة، اليتمتعون ب
 ,http://www.simap.eu.int/, http://www.jepp.be: ، على سبيل المثال ما التاليةاإللكترونية

http://www.binnenland.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/index.htm يسري ما سبق . و
المحامين، والمستشارين أو معلومات من خالل ال الذين يحصلون أيًضا علىطاءات الع أصحاب علىأيضا 
 - Tijdschrift voor Aannemingsrecht( توجد مجلة بعنوانالمهنية. كما االحترافية  اتالمنظم

T.Aann.( في  التوريدات العامةتجري مناقشة قانون و بوجه خاص.  التوريدات العامةقانون  تناولت، والتي
تختص وطنية جمعيات توجد أيًضا كما المهنية. االحترافية كثير من المؤتمرات والحلقات الدراسة األكاديمية و 

 Vlaamse vereniging voor aanbestedingsrecht مثل ،التوريدات العامةات قانون وسياسب

)vzw.be-http://www.vva( ، التوريدات  وضوعاتمركز الدراسات والخدمات والمعلومات حول مكذا و
التوريدات رصد ومتابعة المعني بالمجتمع المدني أما . )www.esimap.be( الصلةالمجاالت ذات و  العامة
 :يضمإنه ف ،ممكنة بأي طريقةمشاركة أو ال ،ىخر ألا ةفاعلالوكسب تأييد األطراف  الضغطممارسة و  العامة

)Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf( و)Vlaamse Confederatie Bouw( على سبيل ،
من الممكن أن يقوم و المعلومات والمشورة.  انقدم، ويالتوريدات العامةالمؤتمرات حول ان نظموهما يالمثال، 

 جمعية بعض البرامج التدريبية التي تقدمهابمتابعة ، على سبيل المثال، التوريدات العامةعن  المسؤولون
Vlaamse vereniging voor aanbestedingsrecht. 

http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.simap.eu.int/
http://www.jepp.be/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/index.htm
http://www.vva-vzw.be/
http://www.esimap.be/
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 بلغاريا .3

/تموز من يوليو شهر نفاذ في األول منيز العدل، الذي دخل حالمُ  التوريدات العامةقانون بموجب 
لجنة أمام  في الجولة األولىاستماع  ةجلسمن يتكون  ةات العامالتوريدنظام مراجعة  أصبحفقد ، 2006 عام

نطاق . وهناك المحكمة اإلدارية العلياأمام  الجولتين الثانية واألخيرةمراجعة قضائية في ، و المنافسةحماية 
من قبل  المحددة العتبات التي تقع أعلى وأدنىفيما يتعلق بالعقود التي يمكن توفيرها  الحلول واسع من

محدودة زال التنفيذية ال ت طبيقيةتالخبرة الفإن . ولما كانت هذه الترتيبات جديدة نوعا ما، المفوضية األوروبية
 اآلن.  حتى

ب آه ئكةقخيل سقهو ؤكو  1.3 م ئكهيئ م قيئ أهك ع ز ل  ئكةعئفخئك

مرحلة إلزامية في نظام ال يعد التعاقد مسؤولة عن  اتأو كيان لى هيئاتإمباشرة  تقديم شكوىإن 
 كيان أو هيئة عريضة إلىال لشاكي يتمثل في إرسال نسخة منعلى اااللتزام الوحيد إال أن . الحلولتوفير 

 .التعاقدمسؤول عن 

ب 2.3 ن ئكقصئئي ب سا ذئجع ل  ئك

تقلة عن مس، وهي لجنة العامة هيئة مراجعة التوريداتجولة األولى لال لجنة حماية المنافسةُتمثل 
إطار في  التعاقدمسؤولة عن كيانات هيئات و ، من جانب الفعل كل قرار، أو فعل أو افتقار إلىو  الحكومة.
ضع للمراجعة القانونية أمام يخسوف عقد عام أو اتفاقية إطارية،  على إبرام السابقةة الحكومي اإلجراءات

ضاؤها أعيتمتع إل كما  .ختصاص بعد إبرام العقدوال تتمتع لجنة حماية المنافسة باالالمنافسة. حماية لجنة 
 ،بهمنتخيا لقانون حماية المنافسة، يتكون الكيان من سبعة أشخاص وفقً و القضاة. بوضع مقارن لوضع 

ويجب . ويمكن إعادة انتخابهم لخمس سنوات أخرىخمس سنوات.  لفترة(البرلمان)  الوطنيمجلس ال قيلهم،يو 
في هذا  عشر سنوات، والذي يملك خبرة ال تقل عن ينتخصصالمحامين األكفاء المبين أن يكون الرئيس من 

يحملون درجة و بلغاريين النين مواطجنة حماية المنافسة من الجميع أعضاء لكما يجب أن يكون . المجال
يتمتعون كذا األقل، و  سنوات على 5العمل بالفعل لفترة كونوا قد مارسوا يفي القانون أو االقتصاد، و علمية 

عالوى على . ةعام ةعيبمتعمدة ذات طإدانتهم في جريمة  سبقولم ي ،المستوى بصفات مهنية أخالقية رفيعة
أو إلقاء  خالف النشاط العلمي علىوذلك ، مدفوعة األجر مهنة أخرىأداء أية ما سبق فإنه غير مسموح لهم 

 مشاريع.شركات أو ستفادة بأي شكل كان من ال يمكنهم االكما محاضرات، 

ب 3.3 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك
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مراجعة قرارات  من المحكمة القانونية اإلدارية في الجولة األخيرةُتعد المحكمة اإلدارية العليا بمثابة 
، تتمتع 2006 /تموز من عامويولي األول من شهر قبلوذلك كانت المحاكم المدنية، ولقد . العامةالتوريدات 

ثالثية، لالستئناف أمام لجنة  ت لجنة حماية المنافسةقرارا وتخضع. التوريدات العامةعقود  باالختصاص في
 عن طريق استقاللها العلياوتكفل المحكمة اإلدارية من ثالثة أعضاء من المحكمة اإلدارية العليا. تتكون 

المحكمة اإلدارية  اءنشلقد تم إوما إلى ذلك. و  التمويل،تحديد ، و همومؤهالت امهممهتحديد ، و تعيين األعضاء
ي أحكام ذلك ف كما وردقانونية المحكمة الفي بمتطلبات ، وهي تقوانين البرلمانو أساس الدستور  العليا على

الحكومة، وقراراتها هاز آخر باإلداري أو أي ج وأة عن الجهاز التنفيذي نها مستقل". كما أسالزمان"و "دورش"
 االقتدار. ويجريخبرة و بال الذين يتمتعونمحامين ال يكون قضاتها منن ويجب أذات طبيعة اختصاصية. 

لفترة سبع  محكمة اإلدارية العلياال رئيس وتعيين كما يجري اختيار. ةعام اتا إلجراءالقضاة وفقً  اختيار
جانب  دون حق إعادة االنتخاب. وٕالىوذلك قانون النظام القضائي، المنصوص عليه في  وفًقا للنظامسنوات 

الدستور  ذ السلطة القضائية الموكلة لهم بموجبقانونية تتعلق بتنفي بأهلية ، يتمتع القضاةوظائفهم اإلدارية
القضائي). ويجب أن يمتلك الرئيس خبرة تصل ون النظام قان، 4والفقرة رقم ، (أ) 125رقم  والقوانين (المادة

 الممارسة القانونية.مجال األقل في  سنوات على 8إلى 

 ئكحكهك 4.3

كل قرار، أو فإن ، 120 رقم ا للمادةوفقً و . احةالمت الحلولعلى جميع  ةالتوريدات العامقانون  شملي
التي التعاقد في اإلجراءات الحكومية مسؤولة عن كيانات هيئات أو فعل أو افتقار إلى الفعل، من جانب 

إلى المراجعة القانونية يجب أن خضع السابقة على إبرام عقد عام أو اتفاقية إطارية، تتعلق بمنح العقد وهي 
على لجنة حماية المنافسة.  على الشروع في دعوى أمام تلقائي تعليق يترتب الو . أمام لجنة حماية المنافسة

يجوز للجنة حماية المنافسة إصدار قرار تنص على أنه  ، والفقرة األولي منها،(أ) 121 رقمأن المادة 
الشاكي وفي حالة وجود خطر حقيقي بإلحاق  يقدمه بموجب طلب ُمسبب كتدبير مؤقت، وذلك اإلجراء بتعليق

تأخير  علىأو مصالح األطراف، ومع اعتبار التبعات غير المواتية المترتبة  العامةبالمصلحة  ةر جدياضر أ
يجب ف ،المحكمة اإلدارية العليا حماية المنافسة، أمامستئناف ضد قرار لجنة أما اال. اإلجراءات الحكومية

ا وفقً و تنفيذ. ق اليتعلتعني ال  األطراف بهذا القرار، مع معرفة أن المراجعة ا من إخطاريومً  14تقديمه خالل 
ت ، فإن أي شخص لديه أو كانالتوريدات العامةمن قانون  ، والفقرة األولى والثانية منها،(أ) 120 رقم مادةلل

جبر بعقد عام والمطالبة  لإلعالن عن بطالن لديه مصلحة في الحصول على عقد بعينه يمكنه إقامة دعوى
 بموجب التوريدات العامةقانون نتهاك للضرر نتيجة ال، إذا كان قد تعرض والتعويض عن الخسائر األضرار

قد اتبعوا األطراف أن يكون  وُيعلن بطالن العقد العام إذا كان قد ُأبرم دونقواعد قانون اإلجراءات المدنية. 
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 ، وذلكأهمية محدودةيتسم ب ، لكن قانون الدعوىيتشريعنظام قانوني تتمتع بلغاريا بو . ات الموصوفةإلجراءا
ما فتأثيرها محدود في ،أحكام محكمة العدل األوروبيةأما المحاكم.  لتفسيرات التشريع الواردة في أحكاما نظرً 

 تحاد األوروبي.لكنه سيزداد بسبب انضمام بلغاريا إلى اال ،التوريدات العامةب يتعلق

م ئألجذئئى 5.3  ئكقئمه

أيضا مة اإلدارية العليا، و وقانون المحك، التوريدات العامةقانون  من خالل القانون اإلجرائييتم تنظيم 
كمة اإلدارية. وُيسمح في الدعاوى المنظورة أمام لجنة حماية المح قانون إجراءات التقاضي أماممن خالل 

تقديم آراء الخبراء في بالنسبة لعملية و . آراء الخبراءتقديم ، و شفاهيةالمنافسة بتقديم أدلة كتابية، وتفسيرات 
، أن يقوم مسبقا الخبرةتقديم يجب على الطرف الذي طلب فإنه ، المنافسةالمنظورة أمام لجنة حماية  الدعاوى

ُتمنح عندئذ أتعاب الخبراء ، عندما تكون لجنة حماية المنافسة هي التي طلبت الخبرة. و اءلخبر تسديد أتعاب اب
كما أنها تم تعليق اإلجراءات، ون قد أن يكأو  على الدعوى، وذلك في حالة عدم الموافقة قدم الدعوىمُ  إلى

أي شخص لديه من قبل  م الدعوىييمكن تقد ، فإنهتعاقد. إذنسؤول عن الكيان المالالهيئة أو إلى أيضا ُتمنح 
أيام بعد إخطاره بقرار أو فعل  10 وذلك في غضون ،عقد بعينه ت لديه مصلحة في الحصول علىأو كان

الموعد  تاريخ وأمن تاريخ معرفته بالقرار، فيسري ذلك ، طار الشخصخإخاضع للمراجعة؛ أو، في حالة عدم 
أن فرض تدابير مؤقتة  التوريدات العامةقانون ويرد بهذا الفعل بعينه. الذي ينتهي فيه سريان النهائي 

 50,000 على أال يزيد المبلغ على% من قيمة العقد العام، 1 يبلغ ميًناأت يقدم صاحب الدعوى يستوجب أن
ضمان بنكي. بموجب جنة حماية المنافسة أو خاص بلحساب بنكي في  داع نقديكإيوذلك  ،بلغاريليف 
تحديد قيمة  صعبليف بلغاري عندما ي 50,000تأمين بما ال يتجاوز المبلغ لجنة حماية المنافسة  وتحدد

، (عن طريق محامين) القانوني التمثيل اوى) اللجوء إلىالدع أصحاباألطراف (قرر ٕاذا و . ةالحكوميالعقود 
ُتصدر لجنة حماية و  اختياري.يعد التمثيل القانوني إال أن هذا ة، سداد الرسوم المطلوبعندئذ عليهم فإن 

في وذلك ا بالدافع، ، مصحوبً وُيعلن القراروُيتخذ . وى خالل شهرين من بدء الدعوىعها بشأن الدرأي المنافسة
 على يتم نشرهاو ُتعلن قرارات هيئات المراجعة كما . بشأن الدعوى هارأيإصدار اللجنة لا من يومً  14غضون 

وتنشر المحكمة اإلدارية العليا قراراتها بموجب قواعد قانون الموقع اإللكتروني لهيئة المراجعة ذات الصلة. 
 المحكمة اإلدارية العليا.

ب 6.3 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

التوريدات والمحامين المتخصصين في وكذا إدارة اللجنة، القضاة، وأعضاء لجنة حماية المنافسة،  إن
التعاقد في دعاوى المراجعة، مسؤولة عن كيانات أو  الذين يمثلون أصحاب العطاءات أو هيئات العامة
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بوجه عام، كجزء من دراستهم المفوضية بوجه خاص وقانون  التوريدات العامةيكتسبون معرفتهم بقانون 
تحاد األوربي أو المنظمات نهم يكتسبونها أيًضا من خالل الدورات التي ينظمها االالجامعية أساًسا، على أ

هم لعمل"/"التعُلم بالممارسة". و اأثناء ممارسة اكتساب المعرفة "فضًال عن ، التوريدات العامةجمعية أو الدولية 
التبعات فضًال عن ، العملية في الممارسة التوريدات العامةإجراءات معارفهم بمعلوماتهم و ون على يحصل
تقدمها من خالل الدورات التي ينظمها االتحاد األوروبي أو وذلك نية والمالية ذات الصلة، التقالفنية 

كذا ها الحكومة و قدمالتعُلم بالممارسة؛ ويشارك بعضهم في الدورات التي تمع توفير عملية المنظمات الدولية 
 العامةتجاه المصلحة  ةالتوريدات العامموقف القضاة وممثلي هيئات مراجعة . إن ةالتوريدات العامجمعية 

نحاز على أنه يموقفا متوازنا، عتبر يُ  ىالعروض من الناحية األخر  صحابمن ناحية والمصالح الخاصة أل
 أصحاب ويكتسبالعطاءات.  أصحابمصالح في أحيان أخرى إلى أو  عامةالالمصلحة  ا إلىأحيانً 

مالية النية و قانو الخلفيات للمعارفهم معلوماتهم و  التوريدات العامةقرارات  مراجعة الساعين إلىات العطاء
ورات التي تقدمها الدمن خالل  ،العمليةفي الممارسة  التوريدات العامةتنفيذ عمليات  دارية حول كيفيةاإلو 

االحترافية من خالل منظماتهم أيضا ية، و المنظمات الدولتوفرها االتحاد األوروبي أو  التي يقدمهاالحكومة و 
شهر  حتىوذلك السابق، الذي كان يطبق في بموجب النظام المثال. و  سبيل المهنية، كغرف التجارة على

دعاوى المراجعة  في تقديم في الشروعيرغبون  العطاءات ال أصحاببعض كان  ،2006 /تموز من عاميوليو
كما أن المدة الطويلة التي تستغرقها العقد التالي،  الحصول علىالمخاطرة بفرصهم في لم يرغبوا في ألنهم 

 .ةراجعة دعاوى ممهم من إقابعضمنعت قد القضايا 

في  التوريدات العامةقانون مناقشة  . وتجريةالتوريدات العامفي مجال ال توجد مجلة خاصة للنشر و 
 وطنية للتوريداتأيضا منظمة ال توجد كما نية. المهاالحترافية كاديمية و المؤتمرات والحلقات الدراسية األ

غرف ذات اهتمامات ومصالح، على سبيل المثال أخرى وطنية هناك مجموعات إال أن  في بلغاريا، عامةال
لصناعات البلغارية، وغرفة لكونفدرالي االتحاد ال، و تشييدالو صناعات البناء الوطنية لجمعية الالتجارة، و 

، والغرفة البلغارية للتجارة )التجارية( ألعمالمجال الالدولية البلغارية، والجمعية البلغارية ات الصناع
 الدوليةشفافية للمنظمة ا ةالوطني الشعبة، على سبيل المثال والصناعة، والمنظمات غير الحكومية

تقديم المعلومات، ذا كسب التأييد، وكط و و بممارسة الضغجميعها قوم (ترانسبارنسي إنترناشيونال)، والتي ت
فزيون تغطية ية والتلالصحاف وتتولى. ةالتوريدات العامالتقاضي في مجال مشورة حول الم تدريس و/أو تقديو 

  .باألمر وجود اهتمام جماهيري، في حالة ةالتوريدات العام دعاوى مراجعة
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 قبرص .4

تقديم شكوى عناصر:  ةثالث إلىوتقديم الحلول في قبرص  ةالتوريدات العام يمكن تقسيم نظام مراجعة
هيئة مراجعة العطاءات،  القضائية من خاللمراجعة غير وال، التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الإلى 

 خالل المحكمة العليا في قبرص. منقضائية المراجعة الو 

ة ئكةقخيل سقهو ؤكو  1.4 م هيئئ ب ع أهك ز ل ة ئك  ئكةعئفخآه ئكقيئمئ

قبل تقديم طلب  على أن أي شخص صاحب مصلحة يمكنه،ينص القانون القبرصي صراحة 
ة أو الكيان المسؤول هيئالُيخطر أن ، )التي يأتي وصفها فيما يليالمراجعة أمام هيئة مراجعة العطاءات (

في إرسال نسخة من اإلخطار إلى الهيئة المختصة (وزارة الخزانة بالجمهورية)، أن يقوم بو  التعاقد كتابةعن 
كما يجب أن يبلغهم ، تعلق بالمخالفة المزعومةالقرار المبة أيام من تاريخ معرفته بالفعل أو غضون خمس

دعاء وٕاصدار التعاقد دراسة اال ة أو الكيان المسؤول عنهيئالتتولى و . بأنه ينوي تقديم طلب للمراجعةأيضا 
التدابير المناسبة إذا مراجعة العطاءات وتتخذ هيئة ستالم اإلخطار. في غضون خمسة أيام من ا رار ُمسببق

فإنه ة أيام، لم تتخذ هيئة مراجعة العطاءات أي موقف خالل خمس وٕاذا. وجد أن هناك ما يبرر االدعاء
خالل عشرة أيام من مراجعة تقديم طلب جب أن يتم يو دعاء. يصبح من المفترض أن الهيئة قد رفضت اال

من  وال يحدد القانوننتهاء فترة األيام الخمسة المشار إليها أعاله. اتاريخ ، أو قدم الطلب بالقرارتاريخ معرفة مُ 
هيئة  المقدمة إلىطلبات المراجعة  عن تناول التعاقد عن ةالمسؤول اتأو الكيانات هيئالالمسؤول في داخل 

يتعلق  الذيولي التعاقد على أن مسؤ العملية  استقرت الممارسةفقد ذلك، بالرغم من مراجعة العطاءات. و 
 يتولون داخلي�ا دراسة االدعاءات.، هم الذين سوف أكثر دراية بالموضوع، والذين هم المناقشةمحل العطاء ب

لذئج 2.4 بعئك  ب غيذ ئكقصئئي

، 2003عام  /كانون األول منديسمبرشهر هيئة مراجعة العطاءات في األول من  اءنشتم إلقد 
تتمتع بصالحية قرار صادر من مجلس الوزراء، و  بناء علىوذلك  غير قضائية، عتبارها هيئة مراجعةبا

في حالة وجود قبل إبرام أي عقد عام التعاقد  عن ةالمسؤول اتأو الكيانات هيئالمراجعة أي قرارات تتخذها 
وهي هيئة  ،التوريدات العامةمراجعة في صة متخصهيئة  توجدناء عليه، فإنه بدعاء بمخالفة للقانون. و ا

وتضم القضاة.  وضعية يمكن مقارنتها ببوضع تمتعوني أن أعضاء هذه الهيئة ال عن الحكومة. على مستقلة
 أعضاء بما فيهم رئيسها. ةخمس هيئة مراجعة العطاءات

ب 3.4 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك
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أن أي شخص ُيضار بقرار صادر عن هيئة مراجعة  ينص القانون القبرصي، عالوة على ذلك، على
 ، فإنهإبرام العقدقبل أو بعد ، سواء كان ذلك التعاقد مسؤول عن أو كيانة هيئرار تتخذه العطاءات أو بأي ق

، والتعويض عن ويجوز جبر األضرار. المحكمة العليا في قبرصهذا القرار أمام  يمكنه أن يطعن في
صاحب ويجوز ألي شخص . ويحُكم دستور الجمهورية هذه الموضوعات. فقط عن طريق المحكمةالخسائر، 

 بدًال من تقديم طلب للمراجعة إلى المحكمة العليا في قبرص مصلحة أن يمارس حقه في تقديم عريضة إلى
جميع أعضاء إن . التزامنب في وقت واحدين ءجراإلاهذين  عدم اتخاذ ةهيئة مراجعة العطاءات، شريط

حكمة بمتطلبات المحكمة وتفي الم. ويحُكم الدستور وضعيتهممن القضاة، هم المحكمة العليا ورئيسها 
 ."سالزمان"و "دورش"قانونية المنصوص عليها في أحكام ال

 ئكحكهك 4.4

، وتأمر تخاذه قبل إبرام العقد العامأي قرار غير قانوني تم اهيئة مراجعة العطاءات  تلغين يجوز أ
وثائق العقد أو في أي وثيقة أخرى تتعلق  مواصفات تمييزية تقنية أو اقتصادية أو مالية فيل بإلغاء أي تعديل

تقديم عريضة مراجعة وبناء على طلب مقدم العريضة،  عندفإنه بإجراءات منح العقد. وعالوة على ذلك، 
الح المعنية، ر للمصاضر أللمنع إلحاق مزيد من ا تدابير مؤقتةيئة مراجعة العطاءات باتخاذ هيجوز أن تأمر 

تنفيذ أي قرار إلى أو ، منح عقد عام تعليق اإلجراءات التي تقود إلىعلى أكيد الت تعليق أوبما في ذلك تدابير 
وفي سياق التدابير  .إلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائيوذلك عاقد، التهيئة أو كيان مسؤول عن تتخذه 

مصالح  ىتبعات المحتملة لتلك التدابير علأن تضع هيئة مراجعة العطاءات في حسبانها ال المؤقتة، يجوز
 العامة، وتقرر عدم اتخاذ تلك التدابير إذااألطراف التي يمكن أن يلحق بها الضرر، بما في ذلك المصلحة 

أي محكمة، ها في ذلك مثل قرارات مثلأن تتخذ  لمحكمة العليايجوز لو تفوق فوائدها.  أن تبعاتها السلبية رأت
ٕالغاء و قرار منح العقد،  وٕالغاء، الدعوة إلى المناقصة وٕالغاء، األضرار والنظر فيبما في ذلك التدابير المؤقتة، 

 قرار محكمة.وال يجوز إلغاء إبرام العقد إال بجبر األضرار. فرض عقوبات مالية دورية، و العقد أو 

ةئألجذئ؟ 5.4  ئ

أي شخص لديه يجوز أن يتقدم بطلب مراجعة إلى هيئة مراجعة العطاءات قبل إبرام أي عقد عام، 
مخالفة نتيجة لل لضررلديه مصلحة في الحصول على عقد عام بعينه، وتعرض أو يخشى التعرض لأو كانت 

حق الشخص صاحب ب وال يؤدي ذلك إلى اإلضرار. بشأن فعل أو قرار صادر عن هيئة التعاقد دعاةمُ ال
لب المراجعة من التقدم بط بدالً  ،المحكمة العليا في قبرص تقديم طلب للمراجعة القانونية إلىالمصلحة في 

التي ال  ودقالعتلك و  ،وال يوجد فارق بين العقود التي تنطبق عليها التوجيهاتهيئة مراجعة العطاءات.  إلى
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إجراءات المراجعة في أجزاء من القوانين فإنه يتم تنظيم بالنسبة لهيئة مراجعة العطاءات، و تنطبق عليها. 
رقم و   N11(I)/2006رقم ء الرابع من القوانين(الجز  منح عقود عامةالخاصة بجراءات اإلتعلقة بتنسيق مال

N12(I)/2006( . بشأن تأسيس  2003لعام  745القرار رقم وتجدر أيًضا، في هذا السياق، اإلشارة إلى
. وبشكل االختيار المقررة على قيمة العطاء الذي وقع عليه الرسوموتتوقف . وتشغيل هيئة مراجعة العطاءات

ا جنيهً  500 تبلغ الرسومفإن جنيًها قبرصي�ا،  100 000و 1 تراوحت قيمة العطاء بينإذا أكثر خصوصية، 
جنيًها  1500تبلغ فإن الرسوم جنيًها قبرصي�ا،  500 000و  100 001 وٕاذا تراوحت بين قبرصي�ا؛

جنيًها  2000تبلغ فإن الرسوم جنيًها قبرصي�ا،  1 000 000و 500 0001قبرصي�ا؛ وٕاذا تراوحت بين 
ا جنيهً  3000تبلغ فإن الرسوم جنيًها قبرصي�ا،  5 000 000و 1000 001قبرصي�ا؛ وٕاذا تراوحت بين 

تكلفة تقديم طلب  وتبلغا. ا قبرصي� جنيهً  4000تبلغ فإن الرسوم  ما أعلى،و  5000 001ا؛ ومن قبرصي� 
فإن الرسوم تقديم العطاءات، على  ابقً اطلب المراجعة سكان ٕاذا و . جنيه قبرصي 1000التخاذ تدابير مؤقتة 

ُرفضت ممن طلب المقدم أي أمرا إلى هيئة مراجعة العطاءات صدر أن ت . ويجوزجنيه قبرصي 1000تبلغ 
؛ ضوء ظروف القضية ا علىغرامة إذا ما كان ذلك مناسبً  تحمل تكاليف اإلجراءات، عالوة علىأن يبدعواه 

في  هاقرار تتخذ هيئة مراجعة العطاءات و . غير قابلة لالسترداد هيئة مراجعة العطاءاترسوم ن علما بأ
شخص ي يجوز ألفإنه من الدستور،  146رقم ا للقسم وفقً و ا من تقديم طلب المراجعة. يومً  30غضون 

 75في غضون وذلك  ضائية،للمراجعة القإلى المحكمة العليا في قبرص أن يتقدم بالتماس  صاحب مصلحة
 وتوزعنشر. ال عدم في حالة ، وذلكمعرفة الشخص بهمن تاريخ أو  ،فعل أو القرارالا من تاريخ نشر يومً 
موقعها  على هانشر راف والجمهور عن طريق األط ت هيئة مراجعة العطاءات علىقرارا

التعاقد، والكيانات المسؤولة عن هيئات الى علكتابة  هاعيتوز يتم أيضا ، كما )www.tra.gov.cy (اإللكتروني
قرارات المحكمة ويتم طبع وٕاصدار الجمهورية). بخزانة وزارة الالسلطة المختصة (، وٕالى مقدم العطاءعلى و 

فهناك شركة ذات مسؤولية إلى ذلك،  الحكومي. وباإلضافة نشرالمكتب مكن شراؤها من يفي مجلدات  العليا
بمثابة المؤسسة المضيفة والتي تعد  ) .www.leginet.comLeginet Ltd(محدودة، وهي شركة ليجينيت 

تضمان التشريعات ، وهما قائمتان على أساس من إمكانية االشتراك فيهما، وهما لقاعدتي بيانات ضخمتين
ديمة ضايا القفقط، ماعدا الق للغة اليونانيةبامتاحة  حديثةجميع القضايا ال أن على؛ والقضايا بجمهورية قبرص

ذلك،  باللغة اإلنجليزية. وعالوة علىوهي متوفرة ، 1989–1883خالل الفترة تم نشرها وٕاصدارها التي 
تضم، من خاصة بها إلكترونية  قاعدة بيانات ا إلى سنتين،تقريبً  سيتوفر لدى المحكمة العليا، خالل فترة تصل

 المراجعة.اإلعداد لقانون جديد حول تنسيق إجراءات ا قراراتها. ويجري حاليً ا/بين أشياء أخرى، قضاياه

http://www.tra.gov.cy/
http://www.leginet.com/
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ب 6.4 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

قع بهيئة مراجعة العطاءات على المو  ةالتوريدات العامطلبات مراجعة تتوفر االستمارات النموذجية ل
من الخلفية القانونية أو غيرها ؤولي التعاقد بمسمعرفة ويتم وصف مستوى . www.tra.gov.cyاإللكتروني 
في  التوريدات العامةقانون  ةناقشوتجري مللغاية.  دجيبأنه مستوى  ةالتوريدات العامحول الخلفيات 

 التوريداتقانون  تخصص علىموهناك تدريب المهنية. االحترافية المؤتمرات والحلقات الدراسية األكاديمية و 
أثناء ممارسة من خالل التدريب الخاصة بهذا المجال  سياساتال التوريدات العامةتعلم مسؤولو ، ويالعامة

مة أحكام محكوُتستخدم بعض المؤتمرات والحلقات الدراسية ذات الصلة. حضور  نفسها ومن خاللالوظيفة 
 إليجاد حلول للموضوعات المعقدة.اة كأد العدل األوروبية

 شيكجمهورية الت .5

رقم المجمع  قانونال طريق عن جمهورية التشيكفي  ةالتوريدات العامكان يجري تنظيم في الماضي، 
على الموقع اإللكتروني  اإلنجليزيةباللغة الترجمة يمكن االطالع على ( ةالحكوميحول العقود  2004لعام  20

الجديدة توجيهات إال أن ال)، http://www.compet.cz/English/VZ/Zakony/Rozcesti.htm: التالي
لعام   137المجمع رقم قانون الخالل من تنفيذها بالفعل في مجال التوريدات تم  األوروبية للمجموعة

2006137/2006 Coll.  (Zákon o veřejných zakázkách)ير النفاذ في األول منخ ، الذي دخل إلى 
عمليات   .Coll 2006139/2006لعام  139المجمع رقم  ينظم القانونو . 2006عام  /تموز منيوليو شهر

وشبه  ،اإلدارية رقابةالتشيكي على نظام مختلط من ال الحلولتقديم نظام المراجعة و ويرتكز نح االمتيازات. م
 ,Úřad Pro Ochranu Hospodářské Soutěže) مكتب حماية المنافسةإن  والقضائية. ،القضائية

Joštova 8, 601 56 Brno;  ،هاتف رقمPhone +420542161233;  ،رقم:   اكسف
+420542210023,   Fax  -  بريد إلكتروني  :E-mail: posta@compet.cz,   -  :الموقع اإللكتروني 

)www.compet.czWebsite:   التي كانت الوزارة السابقة خلق بمثابة الفاعل الحقيقي الذي ) ؛ يعد
المجمع  قانونلوفًقا لبوصفه هيئة حكومية مستقلة مكتب حماية المنافسة  نشأقد عروفة باسم وزارة المنافسة، و م

: على الموقع التالي اإلنجليزيةباللغة الترجمة يمكن االطالع على (  .Coll 1996273/1996لعام  273رقم 
http://www.compet.cz/English/LEGI/Zakon273_en.htm .( خارج نطاق القضاء  الرقابةكما أن

تم التي  توفيقآلية ال اقد نفذ، ليوالحا السابق، ةالتوريدات العام ونيان، ألن قا في قطاع المرافقمتاحة أيضً 
من قانون  124رقم المادة ( 92/13رقم  ، وهو التوجيهاألوروبيةالمفوضية خاص بتوجيه إدخالها من قبل 
ال توجد هيئة تحكيم خاصة مكلفة بمهمة بديلة لتسوية النزاعات في مجال و ). 2006لعام  التوريدات العامة
 .التوريدات العامة

http://www.tra.gov.cy/
http://www.compet.cz/English/VZ/Zakony/Rozcesti.htm
http://www.compet.cz/
http://www.compet.cz/English/LEGI/Zakon273_en.htm
http://www.compet.cz/English/LEGI/Zakon273_en.htm
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ة 1.5 ب ائكةهذيخئ لةعكق ة ئك ب ئكقذئذئ ذئجع  ل

في ف. ارات المتعلقة بإجراءات المناقصةقر ، هناك أربع مراحل لمراجعة ال2004بموجب قانون 
 إبرام العقد، يتمتع أي مقدم عرض بحق التقدم كتابة بشكوى إلى هيئةاالنتهاء من قبل وذلك  ،المرحلة األولى

أو قرار االستبعاد من منح العقد ا من اإلخطار بقرار يومً  15التعاقد في غضون أو كيان مسؤول عن 
المحددة من عتبات اليقع أدنى وذلك ارتباطا بعقد  في تقديم شكوي، ويخضع حق مقدم العرضاإلجراءات. 

 ،دالعق ت لديه مصلحة فعلية في الحصول علىلتوضيح أنه لديه أو كانلضرورة ا ،األوروبيةالمفوضية قبل 
. 2004رقم  لقانونلمخالفة ما تم ادعائه من للضرر نتيجة ل كان من المرجح أن يتعرضأو  تعرضوأنه 

من أجل  ا للسعىمسبقً  اشرطً  التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الوفي الحالتين، ُيعد تقديم شكوى مسبقة إلى 
إذا لتزام هذا االال ينطبق و أمام مكتب حماية المنافسة. التي تم ادعاء حدوثها، وذلك لمخالفة لمراجعة عمل 

أو الكيان المسؤول هيئة التولى ، تغضون عشرة أيام من استالم الشكوى تم إبرامه بالفعل. وفيكان العقد قد 
أو الشكوى فظ حيأن التعاقد أو للكيان المسؤول عن هيئة للوأسبابه. ويجوز  هاقرار التعاقد إخطار الشاكي بعن 

التعاقد عن  أو الكيان المسؤولهيئة الوٕاذا رفضت  ا عن ما طلبه الشاكي.مختلفً  قترح حالً ي، أو هاضرفي
ا من استالم يومً  30لن يتم إبرام العقد خالل فترة  تي طلبها الشاكي، عندئذد التدابير التميعالشكوى أو لم 

عام لقد أدخل قانون و عتبر باطًال. يُ المذكور أعاله فإنه  ما ينتهك هذا االلتزاميتم إبرامه بعقد إن أي . الشكوى
 يمقدمألي من يحق فإنه من اآلن فصاعًدا، : اطفيفً  تعديالً  األحكام المتعلقة بالمرحلة األولى 2006

التعاقد بغض النظر عن القيمة المقدرة عن  أو الكيان المسؤولهيئة الوى رسمية إلى كض أن يتوجه بشو العر 
في لم يكن ناتج الشكوى السابقة ، إذا المرحلة الثانيةا. وفي يومً  45 ا إلىيومً  60فترة ل يتعدم تكما للعقد، 

شاء المكتب كهيئة حكومية نقد تم إولأمام مكتب حماية المنافسة.  اتيمكن عرض النزاعفإنه صالح الشاكي، 
رة ست لفت رئيس المكتببناء على اقتراح من الحكومة، ذلك و  ،جمهورية التشيكيختار رئيس و مستقلة، 

ليس و  ،أي حزب سياسي ال يجوز أن ينضم رئيس المكتب إلى عضويةفإنه سنوات. وعالوة على ذلك، 
أو الكيان هيئة اليجوز لمقدمي العروض الطعن في أي فعل تتخذه كما . امختصً  ابالضرورة أن يكون محاميً 

على سبيل المثال ما بالشفافية وعدم التمييز، لتزام االعنصر تهك ينالذي يرجح أن التعاقد عن  المسؤول
قرار االستبعاد، بو المناقصة،  نوع إجراءبو ، المناقصةإلى دعوات بخطارات/بإو منح العقد، شروط يتعلق ب

خالل عشرة أيام بعد  يجب تقديم االلتماسو ). 2004عام قانون  من 97.3رقم  المادة(منح العقد قرار بو 
ة أي . علىإخطار الشاكي بالشكوى السابقة بمجردوذلك ، التعاقدعن  المسؤول أو الكيانهيئة الصدور قرار 
أو هيئة التقديم الشكوى السابقة إلى تاريخ ا من يومً  25في وقت ال يتجاوز  تقديم االلتماس  حال، يجب

التقاضي راءات ع في إجو شر يتم الأن ا أيضً  للمكتب 2004م اع قانون يتيحكما . التعاقدعن  الكيان المسؤول
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إقامة  2005شهد عام ولقد بالفعل. ن لقانو لمخالفة وقوع تجاوز ثالث سنوات بعد بمبادرة منه خالل فترة ال ت
جرد الشروع في مببمبادرة من المكتب. و  152تماس ولعلى أساس اال 184دعوى قضائية، من بينها  334

ل ملف امثعلى سبيل اللوثائق الضرورية (يم اتقدبالتعاقد عن  أو الكيان المسؤولهيئة المطالبة ، و الدعوى
ا) إلصدار قرار بشأن يومً  60في الحاالت الصعبة و ا (يومً  30 يكون أمام المكتبفإنه )، التوريدات

ويتناول أمام المكتب.  ، يبدأ هذا الحد الزمني من الشروع في الدعوى2006عام  بموجب قانونو لتماس. اال
قرار قسم  يجوز استئناف، المرحلة الثالثةبالمكتب، والذي يرأسه محامي. وفي  التوريداتقسم  االلتماس
وهي هيئة ، ح المقدم من "لجنة االستئناف"ار قتبناء على اال االذي يصدر قرارً و أمام رئيس المكتب،  التوريدات

توجد أحكام ال و خبراء من خارجها. من ا وأيضً  ،ولي الهيئةاستشارية تأسست داخل المكتب وتتكون من مسؤ 
لعام  50المجمع رقم  قانونالفي  العامةاألحكام  إال أنتتناول هذه المرحلة،  2004بعينها في قانون سنة 

2004 500/2004 Coll. -ستئناف آخر ضد وال يوجد أي اسارية. تكون  -إلداريةقانون اإلجراءات ا وهو
بصفة خاصة، وعند و . المرحلة الرابعةفي  حل استثنائي يتوفرهناك  إال أنالقرارات الصادرة عن المكتب، 

مراجعة قرارات المكتب. أن تقوم ب يجوز للمحكمة اإلدارية العليافإنه  المراجعة (النقض)،بغرض التماس 
لمراجعة القضايا اإلدارية في هيئة أيضا ا كما أنه ،ة دستورية مستقلة ودائمةوالمحكمة اإلدارية العليا هي هيئ

   ;Nejvyšší správní soud, Masarykova 31, 657 40 Brno) في القضايا اإلدارية الجولة األخيرة
بريد   -    ,Fax +420 542 532 361فاكس رقم :        -   ;Phone +420 542 532 311هاتف رقم : 

 :Websiteموقع إلكتروني:    -   ,E-mail: podatelna@nssoud.czإلكتروني : 
)http://www.nssoud.cz/en/index.php.  

 ئكحكهك 2.5

ضد  حلولتقديم  يجوزفإنه قدرة للعقد، ، وبغض النظر عن القيمة المُ 2004 عام بموجب قانون
عن طريق مكتب كان ذلك قبل أو بعد إبرام العقد، سواء التعاقد عن  أو الكيانات المسؤولة اتهيئالأفعال 

عن أو  ،عقوبات)فرض أو قد، اعتالتعليق أو بير وقائية وتصحيحية، تدااتخاذ فيما يتعلق بحماية المنافسة (
وقبل انتهاء إجراءات التقاضي، وٕالى الحد الضروري للحفاظ على األضرار). جبر المحاكم العادية (طريق 

قدمها عريضة  بناء علىن ذلك كا، سواء تدابير مؤقتة اتخاذالمكتب  يجوز أن يقررفإنه الغرض ذاته، 
منع أي خطر أو يد من األضرار دون إلحاق مز  من أجل الحيلولةو ، ذاته المكتبمن رة مباد الملتمس أو على

تجاوز تاريخ صدور أال ت على ،معنيال ولفترة يحددها النظام . وبوجه خاص،مقدم االلتماسمصالح لوري ف
ام العقد بر إ مبعدالتعاقد عن  أو الكيان المسؤولهيئة ال) مطالبة 1(ما يلي: يجوز للمكتب فإنه ، قرار نهائي

يمكن و األداء المتعلق بعقد تم إبرامه. ) تعليق 3المناقصة، و( ) تعليق إجراء2بعد انتهاء إجراء المناقصة، (
مصالح مؤقتة بالنسبة لجميع الاتخاذ تدابير  التبعات المحتملة التي تترتب على في حسبانه يضعللمكتب أن 

http://www.nssoud.cz/en/index.php
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تلك  عدم اتخاذبعد ذلك يقرر ثم أن العامة، التي من المرجح أن تتعرض للضرر، بما في ذلك المصلحة 
ال يترتب على تقديم فإنه وائد. ومن حيث المبدأ، ما لها من فتبعاتها السلبية يرجح أن تفوق التدابير عندما 

 ةالسابق يكون ناتج المرحلة األولى (الشكوى عندما، ولكن المناقصة الجارية التماس أي تعليق تلقائي إلجراء
 تبلغ  فترةل العقدفلن يتم إبرام غير صالح المشتكي، في ) التعاقدعن  أو الكيان المسؤولهيئة الإلى المقدمة 

. وباإلضافة إلى ذلك، ينص استالم الشكوىتاريخ يوًما) من  45: 2006 عام (بموجب قانونا يومً  30
أو الكيان هيئة الإذا تعمدت في حالة ما  منذ البداية باطالً جراء المناقصة ُيعتبر أن إ على 2004 عام قانون

اوى االستئناف ضد أوامر وال يترتب على دع. تزامات المناقصة بسوء نيهالأن تخالف التعاقد عن  المسؤول
أن ر وقبل قراره األخيمن خالل إن المكتب، األوامر.  مثل هذه بشأن تنفيذ اتخاذ تدابير مؤقتة تعليق تلقائي

التوريدات قانون ضد فعلية مخالفة وقوع على  ةتأكيد كتابأن يكون قد تم البعد و ، عقدلإبرام ايكون قد تم 
إلغاء مما يعني ، التعاقدعن  أو الكيان المسؤولهيئة العلى  تدابير تصحيحيةفرض يقوم (المكتب) ب ، العامة
تقييم  أن تؤثر علىلها كان من المرجح  وأالمخالفة قد أثرت بالفعل مثل هذه  كونعندما تمنح العقد  قرار

يحق فإنه ار إليها في الحالة السابقة، المشولنفس األسباب ألسس انفس  وبعد إبرام العقد، وعلىالعروض. 
مخالفة تتعلق ب في دعاوى مشتركة عقوبةفرض ذو الصلة بالعقد الذي تم إبرامه، وكذا  داءاألحظر  للمكتب

لتزامات عدم االمتثال إلى اسبيل المثال:  (على 2004من قانون عام  102المادة الواجب المشار إليه في 
المناقصة؛ الفشل في  إجراء برر عن؛ التخلي غير المُ 2004عام  قانون مناقصة؛ إبرام عقد بما يخالفال

 2005وقد شهد عام  ).عقد/العقودمنح الأو إرسال معلومات حول قرارات  ،مناقصةال تسجيل إجراءوعدم 
يتم ومع ذلك، ال إال أنه . تشيكية اكورون 2 569 000 إلى صل مبلغها اإلجماليو عقوبة  64 فرض

أحد األطراف  إال عن طريق محكمة عادية بناء على اقتراحتم إبرامه بالفعل قد إلغاء عاإلعالن عن 
عن طريق محكمة عادية بموجب الشروط إال  والخسائر األضراروال يجوز التعويض عن المتعاقدة. 

مناسبة بين صلة كون هناك يجب أن تفإنه ومن حيث المبدأ، المنصوص عليها في القانون التجاري. 
لمصالح المحتملة)  أو ةالفعليسواء ( ألضرار والخسارةابين و  ةالتوريدات العامقانون ضد المخالفة المزعومة 

الفعل المزعوم  سبق من المكتب بإلغاءال يخضع لقرار مُ األضرار والخسائر على أن التعويض عن كي. االش
قسم إداري تخذ ييمكن أن فإنه ، وليس آخرا ا. وأخيرً التعاقدعن  أو كيان مسؤولهيئة التي قامت به 

(على سبيل المثال غرامات تسدد ) تدابير انضباطية 2004من قانون عام  104 رقم المادةمتخصص (
 .التوريداتولي مسؤ ضد أو التعاقد عن  أو الكيان المسؤولهيئة لاضد دوريا) 

ةئ 3.5  ألجذئ؟ئ
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: قانون 2006 /تموز من عاميوليور هشمنذ األول من يسري الذي هو (و  2004يحكم قانون عام 
 ،        2004لعام  500، وهو القانون المجمع رقم راءات اإلداريةقانون اإلج )، باإلضافة إلى2006عام 

(Act 500/2004 Coll.)روع في الشعملية خضع تو . ، إجراءات التقاضي أمام مكتب حماية المنافسة
لغ تبرسوم إدارية سداد  باإلضافة إلىوذلك في حساب المكتب، سبق متأمين  يداعإل إجراءات التقاضي

 ،% من سعر العطاء1 تأمينالمبلغ بلغ يورو). وي 1000حوالي وهو ما يوازي تشيكية ( كورونا 30000
إلى مقدم مبلغ التأمين فإنه يتم رد لتماس، تشيكية. وفي حالة تأييد اال كورونا 1000000لكنه ال يتجاوز 

 الو ميزانية الدولة. ُيعتبر التأمين دخًال ل، باإلضافة إلى الفوائد). وفي حالة رفض/رد االلتماسوذلك (االلتماس 
تأمين ال بلغمإال أن ، ال يوجد التزام بسداد رسم إداري، 2006عام  قانون. وبموجب الرسم اإلدارييتم استرداد 

الشروع في ال يتطلب و . تشيكية كورونا 2000000أال يتجاوز  % من سعر العطاء، على1ًيا الحأصبح 
تمثيل ، (فيما يتعلق بالمهنيمتخصص، أي احترافي إشراك شخص  ات التقاضي أمام المحاكمإجراء

، والتعويض عن الخسائر راضر ألجبر ال وفي حالة إقامة دعوىلمحكمة. لسداد رسم تطلب ي وٕانما، قانوني)ال
مام المحكمة اإلدارية أ في حالة إقامة دعوىذي يتم حسابه. و الضرر ال % من حجم1 يبلغ رسم المحكمةفإن 

قانون العدالة ري يس، المذكورة أخيرا هذه الحالةتشيكية. وفي  كورونا 2000 يبلغ المحكمةفإن رسم العليا، 
عالوة على  رسم المحكمة،بتسديد بناء على قرارات المحاكم، وذلك طرف الخاسر، ويجوز قيام ال. اإلدارية

بالتعاون  توريداتال قسم يجوز أن يتخذ فإنه في إجراءات التقاضي أمام المكتب، و ذات الصلة. أخرى  يفلاتك
في حالة ثبوت وذلك ، المحامين أو المترجمين الفوريين)(مثل  خبراءإشراك مع القسم االقتصادي قراًرا ب

ا الخبراء العاملون بالمكتب، وأيضً يلتزم و ميزانية خاصة تابعة للمكتب.  وُتسدد أتعاب الخبراء من. ضرورة ذلك
في  وال ينطبق هذا االلتزامجميع الموضوعات التي تنشأ أثناء التقاضي.  سرية ه، بالحفاظ علىخارجمن 

لإلدالء بالشهادة أمام محكمة قانونية أو سلطات التحري التابعة  الء األشخاصهؤ تمت دعوة إذا حالة ما 
م لى إلى عمتنااإلشارة إليها بموجب قانون العقوبات. وٕاذا  سابقالللدولة، أو لتقديم أدلة كتابة إلى السلطات 

نتهاك ناسبة لتجنب اية تدابير مأ أن يتبنىفإنه يمكن للمكتب ، سرية التجارةتقع في إطار  حقيقةالمكتب 
موافقة  عرض في فحص وثائق العقد لحصول المكتب علىال ويخضع حق صاحبالتجارة. معلومات سرية 
، العادي دعوى عن طريق البريدأطراف ال ع قرارات المكتب علىيتوز ويتم . معنيينال العروض أصحابجميع 

 .للمكتب اإللكتروني موقعالعن نشرها على  المكتب، فضالً إصدار سنوي لمجموع قرارات يتم نشرها في  كما

ب  4.5  ئكحكهكتقئغ

ما درسوه كجزء م ةالتوريدات العامقانون قد درسوا بالفعل  ب حماية المنافسةمكت مسؤولوقد يكون 
وزارة على سبيل المثال عقدها هيئات حكومية (قامت ببحثية دراسية و الجامعي، أو في حلقات ضمن منهجهم 
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، وُيعتبر موقف المسؤولينة). وأممشروعات التتحاد األوروبي (وخاصة في سياق التنمية اإلقليمية) أو اال
سم بأهمية نه يتإال أوعلى الرغم من أن قانون الدعوى محدود، . عادالً  اء الهيئة القضائية،ا موقف أعضوأيضً 
 العروض على أصحابوقد يعمل  .قانون الدعوىكذا من شريع و التنظام يتكون من نظرا لوجود كبيرة 

ئات هيتدريبية تقوم بتوفيرها من خالل دورات وذلك  التوريدات العامةات سياساالطالع بأنفسهم على 
بتوفير هذه  نو ن أو مستشار و محاميقوم  وأتحاد األوروبي، اال وأالمكتب نفسه، يقوم بتقديمها  وأحكومية، 

 العطاءات أصحابأغلب يرغب و  عن المؤسسات التدريبية بالقطاع الخاص. فضالً  الدورات التدريبية، وذلك
عرقة مجرد بساطة في ، وبكل بعضهم يرغب إال أنبغية الحصول على حل عادل،  جعةامر  إقامة دعاوىفي 

ويرجع السبب في قبول الحماية القضائية، في ون ال يرغبيبدو أن هناك آخرون بينما  ،إجراءات المناقصة
الطلب تقديم أو ألنهم يجدون رسوم  ،عقد تالٍ الحصول على لمخاطرة بفرصهم في لعدم استعدادهم لإما ذلك 

الرغم من عدم  من خالل دعاوى المراجعة. وحتى على التوريداتعرقلة  ويستهدف البعضرتفاع. شديدة اال
بر مناسبة. وبشكل عتولي التعاقد تُ رفة الخلفية لدى مسؤ المعإال أن مهني متخصص، احترافي وجود تدريب 

التي يتم اتخاذها فيما القرارات  يةقانوننصر عرصد ومتابعة المناقصة وسيلة كفء ل ُتعتبر مراجعة إجراءعام، 
ذلك فقد تم في اآلونة  ، عالوة علىةالتوريدات العاممجلة متخصصة في مجال  توجديتعلق بمنح (العقود). و 

تطوير قواعد إنشاء و ا في أكثر نشاطً  بدورا أيضً يقوم المجتمع المدني كما . وطنيةجمعية تأسيس األخيرة 
في إطار  ةالتوريدات العامتغيرات في قانون آخر ال نشأتفقد سبيل المثال،  علىف. التوريدات العامة

فافية الشللمنظمة الدولية "القسم الوطني ، وكذا الوطنيةوالتشييد ت البناء مناقشات التي أقامتها جمعية صناعاال
مجال في  . ويتولى اإلعالم بانتظام تغطية جميع دعاوى المراجعة" (ترانسبارنسي إنترناشيونال)الدولية

لتماسات التي يقدمها ، وينعكس في االبأهمية كبيرة ر أحكام محكمة العدل الدوليةتأثي ويتسم. التوريدات العامة
 جمهورية التشيكنضمام بدرجة كبيرة بعد ا الحلولتقديم جعة و انظام المر تطور نشأ و لقد و العروض.  أصحاب
 تحاد األوروبي.إلى اال

 نماركالد .6

من شهر  16ن طريق أمرين حكوميين صدرا في نمارك عفي الد ةالتوريدات العامتنظيم  يجري
 ،األوروبيةالمفوضية الجديدة الصادرة عن  التوريداتا لتوجيهات تنفيذً  ، وذلك2004 /أيلول من عام سبتمبر

بشكل عام:  أنظر( 2005 /كانون الثاني من عامينايرشهر النفاذ في األول من دخال حيز قد و 
http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/pro/ .( قع أدنى التي ت التوريدات العامة تخضعو

شغال مناقصة األ ات تنفيذبشأن إجراء 2005عام قانون ل األوروبيةالمفوضية التي حددتها عتبات ال
يرتكز و والخدمات.  مداداتاإلشأن ب 2002عام في الصادر وزاري ال المنشور الدوري ، فضًال عنةالحكومي

http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/pro/
http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/pro/
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يتمثل و والرقابة خارج نطاق القضاء.  ،كل من الرقابة القضائية نماركي علىالد الحلولتقديم نظام المراجعة و 
 ,Klagenævnet for Udbud, Sekretariatet)التوريدات العامة  مجلس شكاوى الفاعلون األساسيون في

Kampmannsgade 1, DK-1780 Copenhagen V;  -   : هاتف رقمPhone +45 3330 7621;   -  
وهو ،  ) :http://www.klfu.dk)Websiteالموقع اإللكتروني :  -  ,Fax +45 3330 7799  فاكس رقم :

 ,Konkurrencestyrelsen, Nyropsgade 30)هيئة المنافسة هيئة إدارية شبة قضائية مستقلة؛ و
DK-1780 Copenhagen V;  -   : هاتف رقمPhone +45 7226 8000;   -  : فاكس رقم Fax +45 

 :Websiteالموقع اإللكتروني:   - E-mail: ks@ks.dk , بريد إلكتروني :  -  6144 3332
)http://www.ks.dk/english،  كما تتمتع ون االقتصادية واألعمال التجارية. وزارة الشؤ ل تخضعوهي وكالة

 ا ما تتدخل في الممارسةنادرً عملي�ا ، لكنها التوريدات العامةفي قضايا بالوالية القضائية ا أيضً المحاكم العادية 
 .فعليةال

؟ 1.6 ب خئذث مضئف ئكقصئ  ئكذفئا

الرغم من أن هيئة  . وعلىنظام غير رسمي "لحل المشكالت" إدارة نماركيةتتولى هيئة المنافسة الد
تصحيح إجراءات مناقصة، تعليق/سلطة ا أو لزمة قانونً مُ  سلطة إصدار قراراتمتع بت نماركية الالمنافسة الد

نماركية وليس ئة المنافسة الدهي يفضلون إحالة القضية إلىالذين العروض  أصحابمن  ركثيهناك إال أن 
على قدم المساوة ُيعتبر حيث أنه ، أكثر تع بمميزاتمتبدو أنه يفالنظام "غير الرسمي" ي. إلى مجلس الشكاوى

، النزاعاتتسوية سرعة ن ويضم، التي غالبا ما يتم االلتزام بها)، و إصدار التوصياترسمي (لنظام المع ا
 شركةكما أنه أكثر مرونة (يجوز ألي شخص/)، قضية حوالي شهرينكل تستغرق (أقل بيروقراطية بصورة و 

كما ؛ وال توجد حاجة إلى التمثيل القانوني)، نماركية ذاتهاالدبمبادرة من هيئة المنافسة إقامة دعوى، أو أن يتم 
ا. سنوي� توريدات قضية  30حوالي  نماركيةة المنافسة الدهيئ رسوم. ونتيجة لذلك، تتناولأنه ال يتم فرض 

إلى وٕاتاحة النفاذ  ةالمطروح اتتقديم رد على االدعاء التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الويجوز مطالبة 
 ص عليها القانون اإلداري العام (أسرارستثناءات التي ين، لكنه يخضع لالالتوريداتملف واالطالع على 
 ات الخاصةنماركية القرار ء القانونيين بهيئة المنافسة الديتخذ الخبراو ). وما إلى ذلك العمل التجاري،

ن هيئة عالصادرة االمتثال إلى التوصية بالتعاقد سؤول عن مأو كيان هيئة ال تقوم ات. وعندما توصيالب
أو ترفض هذه الهيئة اإلذعان لهذه التوصية، فعندئذ تقوم هيئة المنافسة الدنماركية وفقا نماركية، المنافسة الد

أو الكيان هيئة تقوم الويجوز أن . إحالة القضية إلى مجلس الشكاوىفي هذا الشأن، إلى سلطة لما لديها من 
قد تم فهذا النظام،  أمام المحاكم العادية. وباإلضافة إلىذلك ضد التوصية و طعن بالالتعاقد المسؤول عن 

تم قد و األوروبية، المفوضية ادر عن الص 92/13جاء تأسيسها وفقا للتوجيه رقم التي  توفيقلية الآإنشاء 
أيضا جوز يكما ي الممارسة العملية. ها فماستخدتنفيذ هذه اآللية داخل إطار القانون الوطني، إال أنه ال يتم ا

http://www.klfu.dk))/
http://www.klfu.dk))/
http://www.ks.dk/english
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على أنه ال توجد ، التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الإلى مباشر  العروض باحتجاج أصحابأن يتقدم 
وال ُيعد تلك االحتجاجات.  جةلالمسؤول في تلك الهيئة الذي يحق له معابصفة خاصة تحدد معينة أحكام 

حل  يمكنفإنه ، وليس آخرا اوأخيرً . دعاوى المراجعةلسعي في تقديم ا لا مسبقً شرطً  االحتجاج المباشر
 : ةالتوريدات العامفي سياق شبكة  ، وذلكعبر الحدود التوريداتيات عملإطار في  نشأالمشكالت التي ت

 )http://www.ks.dk/english/procurement/network(PPN, . 

ـ ئألسذ  2.6  ئكقصئئىئ

أو الكيان المسؤول عن هيئة اليجوز الطعن في قرارات فإنه ة للعقد، ير يقدنظر عن القيمة التبغض ال
المناقصة في كل  ما يتعلق بإجراءفيوذلك  ،التوريدات العامةمجلس شكاوى أو  المحاكم العاديةأمام  التعاقد

. العملية في الممارسة طبقا ما يُ األول نادرً  على أن الخيار. قطاع المرافقكذا في و التقليدية  اتمن القطاع
من شهر  31تاريخ بالُمعدل  415ا القانون رقم ويحكمه حاليً  1991عام جلس في الملقد تم إنشاء و 

ته ترجمعلى  ، ويمكن االطالع2000بعد باسم قانون عام والمشار إليه فيما ( 2000من عام  /أيارمايو
اإللكتروني التالي: الموقع  اإلنجليزية علىباللغة 

http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/act/(،  ر التنفيذي الصادر عن األم فضالً وذلك
: تروني التالياإلنجليزية على الموقع اإللكباللغة ويمكن االطالع على ترجمته ( لتنفيذ القانون

http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/415/ .( ال يتمتع المجلس باالختصاص في و
الغاز أو استخراج النفط أو عن  التنقيب ضة جغرافية ألغراالتي تضم استخدام مساح التوريداتقضايا 

د يرُ يجب عليه أن ، و )2000من قانون عام  302 رقم من الوقود الصلب (القسم الفحم أو غيرهأو الطبيعي، 
المحكمة البحرية والتجارية).  يجب تقديم هذا النوع من الشكاوى إلىو المقدمة في هذا الصدد ( الشكاوى

مؤهالت جديرة ب تمتعونيراء الذين الخباألعضاء وعدد من  للرئيس من رئيس وثالثة نواب لمجلسايتكون و 
ويتولى المواصالت، وغيرها من األنشطة ذات الصلة. النقل و ، و التوريدات، و والتشييد بالثقة في مجاالت البناء

أربع  ميع األعضاء لفترة (قابلة للتجديد) تبلغجوتعيين وزير الشؤون االقتصادية واألعمال التجارية اختيار 
الرئيس السلطة  حنجوز أن يمأعضاء في الهيئة القضائية. ويس المجلس ونوابه يجب أن يكون رئيو سنوات. 
ويجوز نشر القرارات. التي يجب أن يتم بموجبها طريقة الد يحدسوف يقوم بته، و من عمل بدالً للنائب لل

ون عام قانمن  3.2 رقم ا بموجب القسمتلقائي� الشكاوى  داستئناف قرارات المجلس (باستثناء القرارات التي ترُ 
وفي ثمانية أسابيع من إخطار األطراف بتلك القرارات.  اقدره ةزمني ) أمام المحاكم العادية خالل مهلة2000

لمدة أطول من  المجلس قرار ال يجوز استئنافف ،بعد انقضاء هذه الفترة الزمنية ستئنافحالة عدم تقديم اال
، التوريداتختصاص في قضايا باال  (Højesteret)علياالمحكمة ال تتمتعيجوز أن وفي الجولة األخيرة، . ذلك

http://www.ks.dk/english/procurement/network
http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/act/
http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/act/
http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/415/
http://www.ks.dk/english/procurement/legislation/415/
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وُتعتبر . ة االلتزام بهاعاميتم بصفة ألن قرارات المجلس العملية نادرا ما يحدث في الممارسة األمر الذي وهو 
تعد نماركي)، و من الدستور الد 64رقم مستقلة عن الجهاز التنفيذي (القسم وهي هيئة دائمة، األعلى المحكمة 
ر الصادر عن القراوال يمكن تقديم  .الزمة قانونً مُ بعد اتخاذ اإلجراء باتفاق الطرفين  تي تصدرقراراته ال
 ).2000عام من قانون  1.8رقم (القسم  للنظر أمام أي سلطة إدارية أخرىالمجلس 

 ئكحكهك 3.6

ا أو أو حسمها كلي�  ، يتمتع مجلس الشكاوى بحق رد شكوى2000من قانون عام  1.6 رقم ا للقسموفقً 
، أن يقوم بما قبل توقيع العقدوذلك  ،موضوعية. وبوجه خاص، يجوز للمجلسالوقائع ال ا استناًدا إلىجزئي� 
أو الكيان المسؤول عن هيئة ال) مطالبة 3ني؛ (قرار غير قانو  إلغاء) 2المناقصة؛ ( إجراء عليقت) 1: (يلي

جبر ) 4(إي إجراء غير قياسي، وتصحيح  بمعنىلتزامات المناقصة، اما لديه من إلى  المتثالباالتعاقد 
ا في النظام ابتكاًرا رئيسي� والتعويض عن الخسائر وُيعد جبر األضرار . والتعويض عن الخسائر األضرار

ر أمام ، التظلم من الضر 2000عام على أصحاب العروض، قبل صدور قانون نماركي؛ فقد كان الد
قد تم إبرامه، سلطة إلغاء عقد المجلس ال يتمتع بطالبة بالتعويض عن الخسائر، حيث أن للم المحاكم العادية

إال وهو ما لم يحدث أبًدا في الممارسة العملية.  التظلم أمام المحاكم العادية،يجب أن يتم النظر في وبالتالي 
فترة سمح ب، بحيث أصبح يُ 2006 /تشرين األول من عامأكتوبرشهر نذ م، وذلك لتشريعأنه قد تم تعديل ا

 رتب على الشكاوى تعليقوال يت). على ذلك حكم "ألكاتل" جبارية بين منح العقد وٕابرامه (وقد شجعإ وقفت
 ضرورة ذلك. وتثب المناقصة في حالة أن يأمر لغرض بعينه تعليق إجراءلمجلس إال أنه يجوز لتلقائي، 

للمجلس أن يأخذ في حسبانه التبعات المحتملة ه يجوز أن طبقة. علىمُ  عامةلنماركي اوتظل مبادئ القانون الد
، وأن يقرر عدم إصدار عامةالبما في ذلك المصلحة  ،جميع المصالحالتي يمكن أن تلحق ضررا بتعليق لل

سبق لقرار مُ والتعويض عن الخسائر ويخضع جبر األضرار . ائجه السلبية تفوق فوائدهنتعندما تكون  اأمر 
 ةالتوريدات العامضد مخالفة ألحكام  يؤيد الشكوى اقرار ، إذا كان على سبيل المثالفالقضية،  حول جوهر

العامة. واستناًدا إلى نماركي فًقا لمبادئ القانون الدو  دعاوى الضررخاصة بقرارات يتم اتخاذ و طبقة. المُ 
تكاليف المناقصة ما يتصل ب إلىوالتعويض عن الخسائر ظروف القضية، قد يصل جبر األضرار 

(damnum emergens)  ر في األرباحئالخساالتعويض عن أو (lucrum cessans) .لب طويجوز أن ي
هذا مثل االمتثال إلى عدم القرار. وفي حالة جميع المعلومات الضرورية إلصدار  يمقدالمجلس من األطراف ت

جمع الضرائب الخاصة بقواعد لفًقا لو والتي قد يتم جمعها ، غرامات يوميةفرض  يحق للمجلسفإنه  األمر،
 الشخصية.

ةألجذئ؟ئ 4.6  ئ
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ألمر التنفيذي لعام كذا لو  ،2000عام لقانون تقاضي أمام مجلس الشكاوى ال جراءاتإتخضع 
) أي شخص يتمتع بمصلحة قانونية في تلك المسألة؛ 1كتابة عن طريق: ( ويجوز تقديم الشكاوى. 2000

المهنية) االحترافية ) المنظمات (4(؛ وتعميراإلسكان والشئون ) وزير 3نمارك؛ (لد) هيئة المنافسة با2(
إجراءات  إلىإمكانية النفاذ جارية ون االقتصادية واألعمال التة التي يمنحها وزير الشؤ الحكوميوالسلطات 

الفئة الرابعة دخال تم إوقد في ملحق األمر التنفيذي).  هذه الكياناتبأسماء  ترد قائمةالتقاضي أمام المجلس (
أن يتقدم بشكوى. في قدم فردي للعرض في حالة عدم رغبة أي مُ  متعلقة بالتوريداتقرارات الالمراجعة إلتاحة 

، التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة اللى سبق إحتجاج رسمي مُ العروض با أصحابيتقدم  وليس إجباري�ا أن
هناك  أنب ى،تقديم شكو مع بالتزامن في نفس الوقت وذلك ، المذكورة أخيراذه الهيئة ه ون بإبالغمُملز هم نإال أ

أيضا وال توجد حدود زمنية إلزامية لتقديم شكوى أمام المجلس، كما ال توجد . تم تقديمها إجراءات تقاضي
ة فتر خالل ، وذلك بياًنا يقدموهو الذي عليه أن يجب إخطار المدعى عليه بالشكوى، و . ستمارات نموذجيةا

لمجلس أو رئيس المجلس الذي يجوز لو حول الجوانب الواقعية والقانونية للقضية. ، المجلس يحددهازمنية 
تدخل القضية أهمية كبيرة بال امثل لهمتُ التي هيئة حكومية لتصرف نيابة عنه، أن يسمح لطرف ثالث أو ي

الشاكي أو المدعى عليه أو الطرف ويتمتع المجلس أو رئيسه بسلطة مطالبة . هعلي ا للشاكي أو للمدعىدعمً 
وأي طرف ثالث يتدخل في  ،الشاكيويتمتع بالقضية.  يع المعلومات الضرورية المتعلقةجم الثالث بتقديم

ما لم يكن وهذا ، أي مواد أخرى أيًضاعلى أعاله و  إليه البيان المشارواالطالع على النفاذ إلى  ى، بحقالدعو 
ى أطراف الدعو يجري إخطار فرصة الرد.  كما تُتاح لهم الوثائق.ع على واالطالالقانون يحظر النفاذ إلى 
الخبرة مثل خبير يأي محاسب، أو  وأصطحاب محامي، تمتعون بحق اي، و ستماعبمكان وموعد جلسات اال

في حالة مفتوحة للجمهور، ما لم تقرر جميع األطراف غير ذلك. و ن تكون ل ستماعجلسات اال الالزمة. إن
يحكم المجلس في و . بذلك ةنماركيهيئة المنافسة الد يجب إخطارف، الجلسات أمام الجمهور فتحأن يحدد 

تضم عضوية و جتماع. ا إطار قد يكون ذلك في، و كتابيةمداوالت بناء على ويا ناقش شفتُ  القضايا التي ال
ر األمينص أيًضا كما رئيس المجلس من قائمة رسمية.  ا ويعينهمااألقل، يختارهم المجلس خبيرين على

أشخاص، إلى شهادات بمنح  و، أتصديقيتطلب معرفة بأعمال الالقرار عندما " لى أنع 2000التنفيذي لعام 
برة خألعضاء الخبراء باالخبراء من  يجب أن يتمتع واحد على األقلفإنه التفتيش، بنظم أو منتجات، أو بأو 

حوالي  الرسمبلغ يو  .من ميزانية المجلس تعاب الخبيرأيتم تغطية و  ).3. 5 رقم في المجال المعني" (القسم
في حالة المحامين،  ويتحمل الطرف الٌممثل أتعابيورو).  500حوالي وهو ما يوازي ( دنماركية ارونك 400

فإنه ا، ا أو جزئي� كلي� وعند تأييد الشكوى ، 2000بموجب قانون عام و  .وال يوجد مبدأ عام للفوز انطباق ذلك.
ارتباطا اكي الش دهاكبي تتال فيلاالتك بردالتعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة اليجوز أن يأمر المجلس 
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 ه عادة ما يتخذعلى أنر القرارات. ة لصدو إلزامي يةزمنحدود وجد ال تو شروع في إجراءات التقاضي. الب
 علىيتم نشرها طراف بالقرارات مباشرة، كما األيجري إخطار و شهر. أخالل خمسة أو ستة  هاتر االمجلس قر 

القرارات في هذه كن إيجاد بعض م). وي، نسخة دانماركيةwww.klfu.dkالموقع اإللكتروني للمجلس (
 الدوريات القانونية.

ب  5.6  ئكحكهكتقئغ

منهج ما درسوه من كجزء من  ةالعامالتوريدات قانون قد درسوا أعضاء مجلس الشكاوى قد يكون 
كما والخاصة.  العامةالمؤسسات  ات الدراسية والمؤتمرات التي تعقدهاأو في إطار الحلق ،ةالجامعفي دراسي 

قد  العروض، الذين أصحاب . وينطبق الشيء نفسه علىأيًضا امهمً  عامالً  المهنيةاالحترافية ُتعتبر الممارسة 
 أصحابكثير من . ومن حيث المبدأ، يرى منظماتهم المهنية ذات الصلةمن خالل  أيًضاتتم مساعدتهم 

المباشر أمام هيئة المنافسة يفضلون االحتجاج قد ذ األخير، و مالال العروض الدعاوى القضائية بمثابة
المركزي، وأن نموذج يقوم على أساس من نماركي ن أن نظام التوريدات الدالرغم م . وعلىنماركيةالد
التي يملكها العامة والمعلومات المعرفة ن إال أمن المرجح أن تختلف من كيان إلى آخر، شراء رسات المما

درجة عالية نماركية ة المنافسة الدها هيئتناوللقد أوضحت القضايا التي تو إيجابية.  ُتعتبر التوريدات ومسؤول
وغيرها نماركية هيئة المنافسة الدتُنظم ذلك،  . وعالوة علىةمجال التوريدات العامالمهنية في االحترافية من 

المفوضية التي أصدرتها  الجديدة التوجيهات، حول على سبيل المثال( حلقات دراسية مهنيةمن المنظمات 
أو مطبوعات متخصصة.  وطنية للتوريدات منظمةال توجد فذلك،  ومع. )في مجال التوريدات وروبيةاأل

 وعلى الرغم من أن قانون الدعوى. ضايا التوريداتق المراجعة متوازًنا تجاهوُيعتبر موقف أعضاء هيئات 
لتفسير القضائي. كما تؤثر أحكام محكمة وا شريعالت من ضم كالً ينظام نظرا لفإنه يتسم بأهمية كبيرة  ،محدود

 وى، فضًال عنقرارات مجلس الشكافي إطار إليها يتم في العادة اإلشارة ا، و كبيرً  اتأثيرً العدل األوروبية 
قضايا االهتمام بمتنامي فيما يتعلق بتعاظم فإن هناك ، وليس آخرا انماركية. وأخيرً توصيات هيئة المنافسة الد

المنظمات غير الحكومية الح واالهتمامات، وكذا بين المصالمجموعات ذات بين عديد من  التوريدات العامة
 واإلعالم.

 إستونيا .7

كًال من المراجعة  في إستونيا التوريدات العامةوتقديم الحلول في مجال مراجعة النظام يضم 
سوف يقوم والذي جار، مستمر  إصالحهناك و . القائمة على الجهاز التنفيذيالقضائية المستقلة والمراجعة 

التعاقد قبل في مرحلة ما  لى حلولإ ويمكن تقسيم النظامالقضائية. و  من المراجعات التنفيذيةل مجموعة ادخإب

http://www.klfu.dk/
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عقود فيما يتعلق بمراجعة  اتختالفتوجد اأنه ال ال إذلك، بالرغم من و العقد. بعد إبرام في مرحلة ما وحلول 
التي حددتها عتبات ال أدنى وأقع أعلى يي ذالأو فيما يتعلق بمراجعة العقد  القطاع العام أو عقود المرافق

 األوروبية.المفوضية 

ة هيئئك ةقخيل سقهو ؤكو  1.7 م ئ ب ع أهك ز ل ة ئك  ئكةعئفخآه ئكقيئمئ

 صفة إليها بموجهة  الشكاوى، إال إذا كانتبتناول  التعاقدأو الكيانات المسؤولة عن هيئات القوم ال ت
 التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئالتقديم الشكوى إلى إال أن . التوريدات العامةمكتب  وليس إلىة، خاص

مباشرة. وال  ةالتوريدات العاممكتب  تقديم االحتجاجات إلىبالعروض  أصحابعادة ما يقوم ، و ليس إجباري�ا
أو الكيان المسؤول عن  ةهيئالتقديم الشكاوى إلى تنظيم بشأن  التوريدات العامةتوجد قواعد خاصة في مجال 

بالمنظمات بالدولة و الحكومية ألجهزة االخاصة ب( ثائقا إلجراءات إدارة الو وفقً فإنه ذلك، بالرغم من . و التعاقد
ا من يومً  30خالل  يع الرسائلجم يجب الرد علىفإنه األشخاص القانونيين)، الخاصة أيضا بو المحلية، 

 ستالمها.تاريخ ا

ب 2.7 ب غيذ ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

 التوريدات العامةالطعن في قرار  قد،إبرام العأن يكون قد تم قبل وذلك  ز ألصحاب العطاءاتيجو 
عشرة أيام عمل من تاريخ المعرفة  في غضون ةالتوريدات العاممكتب  تقديم احتجاج إلىخالل ن موذلك 

مكتب  وهو، التوريدات العامةقانون بموجب  التوريدات العامةمكتب  لقد تم إنشاءالقرار محل المناقشة. 
يجب و لوضعية التي يتمتع بها القضاة. باوال يتمتع أعضاء هذه الهيئة بوضعية مقارنة . تنفيذي تابع للدولة

ويتم، في أثناء تلك . خالل عشرة أيام عمل أخرى ةالتوريدات العامإجراءات المراجعة في مكتب استكمال 
بين النظر في  التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئالوتختار . متعلق بالتوريداتال جراءاإل تعليقالفترة، 

أحد ممثلي ألقل امن خالل جلسة عامة يحضرها على أو  ،أساس الوثائق المقدمة الدعاوى الكتابية على
. ويجوز التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئالو  ،باالحتجاجقدم تالشخص الذي كذا و  ،ةالتوريدات العاممكتب 

صحاب كما يمكن أيضا ألالمطعون فيه.  متعلق بالتوريداتالقرار ال التوريدات العامةمكتب  أن يلغي
ذلك وضح نسوف أمام محكمة إدارية، كما  التوريدات العامةقرار مكتب ضد ستئناف باالالتقدم العطاءات 

 ةالتوريدات العامإجراءات تقاضي موازية في مكتب من خالل  ما قرارا الطعن في يمكنهم أيضً كما . فيما يلي
 (الفصل التوريدات العامة على إجراءات المراجعة بمكتب ةالتوريدات العامينص قانون و والمحكمة اإلدارية. 

هيئة  بمثابة ، في الوقت الحالي،ةالتوريدات العاممكتب  ُيعدكما ). 67 إلى 61من الفقرات و ، 9 رقم
من بين وذلك ، 2005في عام  التوريدات العامةمكتب  إلى احتجاج 281تم تقديم وقد ساسية: المراجعة األ
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قد منها  67كان ، و اتحتجاجاالهذه من  65 لم تُتخذ قرارات بشأنو التعاقد. ات قرار  من 7569 عدد إجمالي
أو الكيان المسؤول عن  ةهيئالوافقت قد اإلجرائية، و  بالشروطمنها  52الشروط اإلجرائية، بينما لم يفي حققوا 
التعاقد  إجراءاتإلغاء  ةالتوريدات العاممكتب  قرروليس أخرا، فقد ا ، وأخيرً 28تم سحب ، و 66على  التعاقد

 ةالتوريدات العاممن خالل مكتب  المتعلقة بالتوريداتقرارات التكرار مراجعة  يبلغ معدلو . في أربع حاالت
ات أو هيئإلى ئف إشرافية ويقدم المشورة وظاا أيضً يمارس  التوريدات العامةمكتب فإن . ومع ذلك، 4%

وبالرغم من ذلك، . ما يحتمل من تعارض للمصالحهناك قد يوجد ناء عليه، ف. وبالتعاقدكيانات مسؤولة عن 
سوف ا (كما نسبي�  هار انخفاض سعا و تهعتتميز بسر  ةالتوريدات العامإجراءات المراجعة في مكتب مراجعة ن فإ

قرار غير قانوني أي الطعن في المهتمين عن حق في هؤالء فإن ناء عليه، )، وبنقوم بمناقشة ذلك فيما يلي
أن  على 2006لعام  التوريدات العامةمشروع قانون  ينصو يام بذلك دون تأخير إجراءات التعاقد. الق يمكنهم
التوريدات ، وهي لجنة حديثة اإلنشاء، ومستقلة عن مكتب لشكاوىاهي المسؤولة عن  التوريدات العامةلجنة 
 المراجعة.األخرى الخاصة بو التنفيذية ائفها وظبين بناء عليه فلن يعد هناك تعارض للمصالح ، و العامة

ب  3.7 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

اتخذته ضد قرار  المحكمة اإلداريةقضائية أمام  بدعوى االعطاءات أيضً  أصحابيجوز أن يتقدم 
د قرار صادر عن مكتب ستئناف ضمناقصة أو كا شأن إجراءب التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئال

منح العقد.  إجراءابير مؤقتة، بما في ذلك تعليق تد المحكمة قراًرا باتخاذر صدِ ويجوز أن تُ . التوريدات العامة
محكمة ، وهي يةاإلستون المحكمة اإلقليميةرية في ضد حكم المحكمة اإلدا وكمرحلة تالية، يمكن االستئناف

حكام الصادرة األبإلغاء في تارتو  محكمة إستونيا الوطنيةقوم يجوز أن تفإنه ، وليس آخرا ا. وأخيرً ستئنافاال
في نفس  ثثالجوالت الهذه المراجعة القضائية ذات الالشروع في أيضا يجوز كما . نافستئعن محكمة اال

التوريدات على أن تقديم احتجاج إلى لجنة . التوريدات العامةتقديم احتجاج إلى مكتب مع بالتزامن الوقت 
ا ا مسبقً شرطً ، 2006لعام  توريدات العامةللالجديد قانون البموجب مشروع حديثة اإلنشاء يصبح،  العامة

، كما كانت من أال تصبح المحكمة اإلدارية قادرةمن الممكن  فإنه للمراجعة القضائية. وعالوة على ذلك،
القانون اإلجرائي للمحكمة يجري تنظيم و . عقدلامنح  إجراءاتعلى إقرار اتخاذ تدابير مؤقتة مثل تعليق قبل، 

وُتعد المحكمة الوطنية في إستونيا بمثابة هيئة مراجعة قانون إجراءات المحكمة اإلدارية. طار في إ إلداريةا
وتفي بمتطلبات  ،بموجب الدستور قد تم إنشاء هذه المحكمةو ، في الجولة األخيرة ةالتوريدات العامت اقرار 

 األكفاء الذينمحامين من ال ويجب أن يكون قضاتها. "سالزمان"و "دورش"ا ألحكام محكمة قانونية مشكلة وفقً 
 ،المحكمةمن خالل  إالوالمطالبة بالتعويض عن الخسائر وال يجوز التظلم من األضرار . يتمتعون بالخبرة

على و . لتزاماتقانون اال مرسوم أو  ةقانون مسؤولية الدولعلى أساس ه إبرامأن يكون العقد قد تم بعد ذلك و 
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عداد العطاء، عن نفقات إ يجوز أن يطالب صاحب العطاء بتعويضفإنه ، التوريدات العامةقانون من أساس 
وينص مشروع . القانون بمخالفة التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئالقم إذا أثبت أنه كان ليفوز بالعقد إن لم ت

ويطالب من جديد على إمكانية أن يتظلم صاحب العطاء من األضرار  2006لعام  التوريدات العامةقانون 
إذا أثبت أنه كان يمكنه  ال يحصل على تعويض إالقد لكنه و ، المحكمة اإلدارية أمامبالتعويض عن الخسائر 

يجب اإلعالن عن عدم قانونية و لقانون. ا كانتهبا التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئالقم لم ت نالعقد إب الفوز
النظام  ستقالليةاحة العقد الذي تم إبرامه بالفعل. ترتكز ص ذلك ال يؤثر علىإال أن القرار المطعون، 

 ) علىالمحكمة الوطنية، المحاكم اإلقليميةوالمحاكم اإلدارية،  المقاطعات(محاكم  اونيفي إستالقضائي 
. ويجب حكم محكمةإال ب ال يمكن إخراجهم من مناصبهمو  ،الحياة القضاة لمدىيتم اختيار وتعيين الدستور. و 
 ة،سامي ةقف أخالقيامو األكاديمية، ويتحلون ب القضاة دارسين لمنهج في القانون المعتمد في الدراسةأن يكون 

محكمة العدل تي يتطلبها منصب القاضي. وحتى اآلن، لم تشترك لاشخصية الصفات القدرات و يتمتعون بالو 
تتعلق  بدعاوىاللجنة األوروبية كما لم تتقدم ، الحلول المراجعة وتقديمالوطني الخاص ب نظامالفي  األوروبية

مكتب الشكاوى المقدمة من كانت تتناول  محكمة تحكيم إلغاء 2001في عام وقد تم . لقانونمخالفة اب
 .أعاله خطوطها العريضةتي حددنا محلها المراجعة القضائية ال تحلقد و  ،ةالتوريدات العام

 ئكحكهك 4.7

، د إبرام العقدالمتاحة بع ما عدا الحلولوذلك في، ةالعامالتوريدات على قانون  الحلولجميع ترتكز 
كما ، قدمنح الع يجوز تعليق أو إلغاء إجراءو . التوريدات العامةن طريق المحاكم ومكتب منحها ع جوزيكما 

 ةالتوريدات العاموُيعد قانون . التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئاليجوز إلغاء قرارات بعينها صادرة عن 
سوف يتم الحالي،  ةالتوريدات العامجب قانون بمو و . بمثابة األساس القانوني إللغاء أو تعليق قرار التعاقد

ويجوز أو المحكمة.  ةالتوريدات العامخالل فترة نظر الدعوى أمام مكتب  ات التعاقدإجراءبصفة دائما تعليق 
اتخاذ  المحتملة التي يمكن أن تترتب على التبعاتفي الحسبان أو المحكمة  ةالتوريدات العاميضع مكتب ن أ

العامة، جميع المصالح التي من المرجح أن يلحق بها الضرر، بما في ذلك المصلحة  تدابير مؤقتة على
ا ما نادرً  على أن ذلكتبعاتها السلبية تفوق مزاياها. من المرجح أن كون يقرر عدم منح تلك التدابير عندما وي
يتم منع في المقابل، و  .هذا األثر التلقائييلغي  2006لعام  التوريدات العامةروع قانون مشعلما بأن حدث. ي
لجنة ستكمال اإلجراء في الاأن يكون قد تم العقد قبل قوم بإبرام يمن أن  التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئال

ال يمكن و ا. تلقائي�  يصبح العقد باطالً فهذه القاعدة،  التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئالالجديدة. وٕاذا لم تتبع 
ه من على أن، خرىاألحاالت من الفي أي وذلك ، التوريدات العامةقانون من س اأس إلغاء العقد نفسه على
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أي  إبرام العقد، ال تتوفرأن يتم وبعد لتزامات). الد (قانون او ققانون العمن اس أس مكن أن يحدث علىالم
 دورية.ية المعقوبات دفع اس قانوني إلصدار أمر بال يوجد أسو . تدابير مؤقتة

ةئألجذئ؟ 5.7  ئ

 ةالتوريدات العاماإلجرائي للخبراء االشتراك في إجراءات التقاضي أمام كل من مكتب  يتيح القانون
أثناء جلسات  ، وذلكأيًضاوية ففي بعض األحيان يقدموها شو اء آرائهم كتابة، يقدم الخبر وعادة ما  والمحكمة.
أن يتقدم صاحب العطاء يجوز ل ،في الوقت الحاضرو  وتقع التكلفة على عاتق الطرف الخاسر. المراجعة.

ا . ووفقً في المشاركة في إجراءات المناقصةواهتمام حة مصل آخر لديهي شخص يجوز ذلك ألأو اج، حتجباال
أو عن عطاء، الحتجاج عن طريق صاحب يجوز تقديم افإنه ، 2006لعام  ةالتوريدات العاملمشروع قانون 

، أو لديه فرصة ي المشاركة في إجراءات المناقصةفاهتمام أو مصلحة  ، أو أي شخص لديهمرشحطريق 
. احتجاجتقديم الواجب تسديدها عند رسوم بتنظيم ما يتصل بالقانون الرسوم الحكومية يقوم و . القيام بذلك

يورو عندما يكون القرار  192حوالي ما يوازي  ةالتوريدات العاما رسوم تقديم احتجاج إلى مكتب حاليً تبلغ و 
وعند إقامة دعوى أمام المحكمة . يورو في جميع الحاالت األخرى 6 لغقد، وتباعتال فيه يتعلق بقرار المطعون
% من 3تبلغ الرسوم فإن ناف، االستئ الشخص الذي أقام دعوىيقوم بتقديمه في حالة عطاء وذلك اإلدارية، 

يقوم بتقديمه عطاء  حالة عدم وجودفي و يورو.  320 ال تتجاوزأيورو و  6ن أال تقل ع قيمة العطاء، على
 2006لعام  ةالتوريدات العاميورو. وينص مشروع قانون  6بلغ فإن الرسم ي، الشخص الذي أقام الدعوى

القيمة  إذا كانتوذلك  ةالتوريدات العامب مكت احتجاج إلىيورو عند تقديم  639تبلغ حوالي الرسوم  على أن
 يورو إذا كانت 1278األوروبية، وتبلغ حوالي المفوضية التي حددتها ت عتباالللعقد العام أقل من  تقديريةال

أمام المحكمة  . وعند إقامة دعوىالمذكورة أعاله أكبر من العتباتمساوية أو  ة للعقد العامير يقدتالقيمة ال
% 1نسبة  تبلغفإن القيمة ستئناف، الشخص الذي أقام دعوى االيقوم بتقديمه في حالة عطاء وذلك دارية، اإل

وتقل الرسوم في يورو.  12782حوالي  يورو وال تتجاوز 959ل عن حوالي قأال ت من قيمة العطاء، على
ا، ذً حبمُ وعلى الرغم من أن التمثيل القانوني . الشخص الذي أقام الدعوىيقوم بتقديمه حالة عدم وجود عطاء 

يتحمل و  ا.ختالفا كبيرً المحامين ااالستعانة بنه ليس شرًطا. وتختلف تكلفة إال أ، وخاصة في المحاكم القانونية
التمثيل القانوني، و : الرسوم، رف الفائزلطى التكاليف إالجميع د قوم بر وي ،هذه التكلفة الطرف الخاسر

قامة أمام الم خالل عشرة أيام، والدعاوى التوريدات العامةمكتب  االحتجاجات إلىتقديم ويتم والخبراء. 
 وجودحتجاج بالشخص المقدم لالمن تاريخ معرفة أو وجوب معرفة وذلك  ،ايومً  30خالل  المحاكم القانونية

. متعلق بالتوريداتعقد الال بعد الدخول فيإال أن ذلك ال يسري بمصالحه،  ضررإلحاق أو  هحقوقانتهاك ل
. مظاريفبفتح ال التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة اليام قمناقصة قبل حتجاج المتعلق بوثائق الاالويتم تقديم 
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يع قرارات جمويتم إرسال  .مغلقةسرية في جلسات  التوريدات العامةوال توجد أية إمكانيات للنظر في دعاوى 
إلى األطراف عن المحكمة أيضا تلك التي تصدرها و  يدات العامةالتور مكتب واألحكام القضائية الخاصة ب

أن  يجوزفإنه  كترونية ذات الصلة. ومع ذلك،المواقع اإلل علىكما يتم أيضا نشرها ، العاديالبريد طريق 
في حاالت يسري إال أن هذا ذلك مصالح أحد األطراف،  عن إغالق الجلسة إذا تطلبتلمحكمة لن اتع
نشر أيًضا كما يتم حماية أسرار الدولة أو النظام العام. إذا ارتبط ذلك بل امثعلي سبيل ال، فقط ستثنائيةا

 جريدةي الفذلك باإلضافة إلى نشرها ، و للمحكمة اإللكترونيموقع العلى  المحكمة الوطنية في إستونياأحكام 
، مناقصةال دعواتفي  ويجوز أن يطعن أصحاب العطاءاتالمحكمة الوطنية.  ات وأحكامتشريعلالرسمية ل

، بما في ذلك قرارات الصالحية وقرارات في سياق إجراءات التعاقدالتي يتم اتخاذها ، وجميع القرارات هاووثائق
جميع إلى هذه القائمة  ايضيف أيضً يرجح أن   2006لعام  التوريدات العامةلعقد. إن مشروع قانون منح ا

على ، الهيئة أو الكيان المسؤول عن التعاقدالتعاقد التي قامت بها إجراءات العمليات التي تمت في إطار 
برامها العقود التي تم إ، في التوريدات العامةوال يجوز الطعن، على أساس قانون . المظاريففتح سبيل المثال 

ون قانمن على أساس والمطالبة بالتعويض عن الخسائر، وذلك بالفعل. على أنه يجوز التظلم بشأن األضرار 
والمحاكم  ةالتوريدات العامصدور القرار أمام كل من مكتب ارتباطا بحدود زمنية إلزامية  وتوجد .لتزاماتاال

توجد ضرورة إلصدار أمر لم وذلك إذا  ،الزمنية الحدودتلك  ةالتوريدات العاممكتب  يتبععادة ما و . القانونية
ُملقى على ا لعبء العمل الالحدود الزمنية نظرً لتزم با ما تالمحاكم القانونية نادرً إال أن . الخبيررأي  حول معرفة

حترام الحدود الزمنية. وال ُتستخدم استمارات عدم ا ىعلتبعات قانونية  ترتبلمحاكم بشكل عام. وال تكاهل ا
في أحكام  ةواردال اتتفسير التشريعا لنظرً وذلك  ،أهمية محدودةب يتسم قانون الدعوىو . نموذجية إلزامية

 المحاكم.

ب 6.7 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

، والمحامين الذين يمثلون أصحاب العطاء أو ةالتوريدات العاممكتب هيئات القضاة وأعضاء  إن
التوريدات في دعاوى المراجعة، يكتسبون معرفتهم بقانون  يمثلون الهيئات أو الكيانات المسؤولة عن التعاقد

هناك فإن . وعالوة على ذلك، كجزء من دراستهم الجامعيةفي المقام األول األوروبية المفوضية وقانون  العامة
يقدمها أيضا توفرها وزارة المالية و تدريبية توجد دورات ؛ كما م المستمرالتزام على القضاة بالسعي إلى التعلُ 

حول  التوريدات العامةبمكتب هيئة المتخصصين وأعضاء  ،الخاصة. إن موقف القضاة عدد من الهيئات
العروض من  صحابمن ناحية والمصالح الخاصة أل العامةتجاه المصلحة  ،التوريدات العامةهيئات مراجعة 

 التوريدات العامةقرارات  مراجعة ن إلىالساعي العطاءات أصحابأما عادلة ومتوازنة.  ُتعتبر ،ناحية أخرى
 العملية الممارسةفي  التوريدات العامةب عمل القانونية والمالية واإلدارية ألسلو  فيكتسبون معارفهم بالخلفيات
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. ينالمحامأيًضا استشارة تم كما ي، وزارة الماليةالتدريب من قبل ر يتوففي المقام األول. ويتم  من خالل العمل
تكون بعضهم إال أن . إجراءات التعاقدفي م في الطعن مكانياتهإبجيد وٕالمام دراية العطاءات ب أصحابيتمتع و 

طار القانوني الوطني من الصعوبة اإلويجب أن يجعل . من خالل دعاوى المراجعة التوريداتعرقلة لديه نية 
 بذلك يحاولونالنية، والذين حسن بالقيام بالطعن في قرارات التوريدات العامة انطالقا من عدم  على هؤالء
صفة مستمرة، كما إلى تثقيف أنفسهم ب مسؤولو التعاقديسعى و . القانون إللحاق الضرر بمنافسيهماستخدام 
هذه الدورات بطبيعة نظرية، بحيث يتسنى غالبا ما يتسم التركيز في إطار . و تدريبيةيحضرون دورات كثيرا ما 

 ناولون الشكاوى،الذين يتوهم  ،ولي التعاقد ورؤسائهمإن موقف مسؤ . خلفية القانونيةال التعرف بشكل جيد على
ا. محايدً  المراجعة القضائية ُيعتبر موقًفا عون إلىقضائية أو يس يمون دعاوىالذين يقالعطاءات  أصحابتجاه 

 ”Juridica“مجلة "جوريديكا" القانونية من حين آلخر تقوم . و ةالتوريدات العامبعينها حول  مجالتال تتوفر و 

)www.juridica.ee( التوريدات قانون يتم إال قليال مناقشة . وال التوريدات العامةقاالت حول قانون بنشر م
وطنية جمعية لمهنية في إستونيا. وال توجد ااالحترافية قات الدراسية األكاديمية و لفي المؤتمرات أو الح ةالعام

مصالح  ذاتوطنية مجموعات كما ال تشترك . تهاوسياس التوريدات العامة قانونتتخصص في مجال 
وهو ته، اوسياس ةالتوريدات العامحول قانون  التدريب المتخصصيتوفر و . في دعاوى المراجعةواهتمامات 

بعض الكيانات ، كما توفره أيضا عن طريق وزارة المالية، التوريدات العامةولي إلى مسؤ الذي يتم تقديمه 
 اإلشارة إليها.يتم  اا منادرً  أنهعلى في الحسبان،  محكمة العدل األوروبية أحكامتوضع و الخاصة. 

 فنلندا .8

ضائية مراجعة ق على فنلندافي  ةالتوريدات العاموتقديم الحلول في مجال مراجعة ال نظاميرتكز 
ه: بعد إبرامفي مرحلة ما إبرام العقد وحلول قبل في مرحلة ما  ام إلى حلولالنظهذا  ميقسيمكن تو مستقلة. 

التي عتبات ال التي تقع أعلى وأدنىالقضائية للعقود  اجعةر ملجولتين لمن فصالن مساران منهناك يوجد و 
 األوروبية.المفوضية حددتها 

م ئكةعئفخ 1.8 أهك ع ز ل م ئك ب آه ئكقيئ  ئكهيئ

ال توجد و  ،الهيئة أو الكيان المسؤول عن التعاقد تقديم شكوى إلىليس من اإلجباري أن يتم  هإن
الهيئات أو الكيانات إلي  تقديم الشكاوىعمليات م يتنظتعمل على  العامةالتوريدات قواعد معينة في مجال 

نفس ينطبق و بهذه الطريقة.  محاولة تسوية االعتراضاتفإنه من الممكن ومع ذلك، . المسؤولة عن التعاقد
ار صدإأيضا على المرافق التي تم خصخصتها، وذلك عندما يقوموا بو  عامةال مرافقال على التشريعهذا 

، وهو ما سوف نقوم بمناقشته فيما يلي)وقبل تقديم االلتماس إلى محكمة السوق (. متعلقة بالتوريداتقرارات 
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 على(الذي يمكن االطالع عليه  التوريدات العامةبموجب قانون ، وذلك يجب أن يقوم صاحب االلتماسفإنه 
، )http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1992/en19921505.pdf(الموقع اإللكتروني التالي 

 .كتابة ، وذلكبنيته الهيئة أو الكيان المسؤول عن التعاقدبإبالغ 

ب 2.8 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

منذ  فنلندافي  ةالعامالتوريدات المنتدي األساسي لمراجعة  بمثابة نكيكانت محكمة السوق في هلس
، التوريدات العامةمحكمة السوق ضد قرارات  شكوى إلى 508تقديم  2005وقد شهد عام . 2002عام 
انتهاء مدة ، و %8رد ، و %33رفض ، و % من االلتماسات26تمت الموافقة على وقد ا. حكمً  206ر وصد

كان مجلس المنافسة يتمتع باالختصاص  2002و 1994بين عامي وخالل الفترة الواقعة . %33أو سقوط 
بعد ذلك لن تتمتع فز النفاذ، . وعندما يدخل التشريع الجديد حيالتوريدات العامةفي إصدار أحكام في قضايا 

وفي  .التي تم تحديدها العتبات الوطنية القضايا التي تقع أدنىالنظر في باالختصاص في  محكمة السوق
المحكمة  أماموذلك  ضد قرارات محاكم الجولة األولى، ستئنافن إقامة دعوى الثانية والثالثة، يمكا الجولتين

أمام والمطالبة بالتعويض عن الخسائر ار ضر الخاصة باأل التظلماتيتم تقديم لسنكي. و في ه اإلدارية العليا
ة أية هيئعن ، أو ستقلة عن الهيئات التنفيذية أو اإلداريةمُ  وهذه المحاكم. ولة األولىجالمحاكم العادية لل

تمارس جميع المحاكم الفنلندية و طبيعة اختصاصية. تتسم قراراتها بمن الحكومة، و أي جزء آخر أو إدارية 
ألي طرف من الخارج أن يتدخل في  جوزال يو بالقانون.  إال تزمل، ال تمستقلة وهي محاكمسلطة قضائية. 

يجب أن يتمتع رئيس وأعضاء هيئة المراجعة في و  .والدستور يكفل هذه االستقالليةصنع القرار بالمحاكم؛ 
س أسا لقد تم إنشاء المحاكم علىو إلداري. االقانون خبرة في مجال الو قدر واسع من المعرفة ب الجولة األخيرة

(الذي يمكن  وقانون محكمة السوق العامةتشريع خاص حول المحاكم  وكذا على أساس منالدستور، 
 االطالع عليه على الموقع اإللكتروني التالي: 

)http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20011527.pdf( . يجب أن يكون جميع القضاة و
 ا إلجراء عام.وفقً  القضاةوتعيين اختيار يتم بأنه  ، علماالخبرةي األكفاء ذو محامين ال من

 كحكهكئ 3.8

على سبيل ، ةالعام متعلقة بالتوريداتلمن القرارات اقرار  يمقبولة ضد أ ُتعتبر الحماية القانونية
 ،ةمختصر قائمة الالالتي تتعلق بكيفية إعداد قرارات ذو صلة بعملية منح العقد، ال ُمعين اختيار إجراء المثال:

تقوم بما  لمحكمة السوق أن يجوزفإنه ، ةالتوريدات العاممن قانون  9رقم  ا للقسموفقً و الصالحية.  قراراتأو 
على حظر توقيع ) 2التعاقد؛ (أو كيان مسؤول عن ة ي قرار صادر عن هيئي ألجزئأو ي كلإلغاء ) 1: (يلي

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1992/en19921505.pdf
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20011527.pdf
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 ،على خالف ذلك ،وثيقة تتعلق بالعقد أو يم فاقسأحد األتطبيق يمنعه من  التعاقدأو كيان مسؤول عن هيئة 
غير  إجراءما قام به من بتصحيح التعاقد أو كيان مسؤول عن هيئة مطالبة ) 3اتباع إجراء غير صحيح؛ (

لديه لتكون كانت ما دفع تعويض لطرف بالتعاقد أو كيان مسؤول عن هيئة أمر إصدار ) 4؛ أو (صحيح
 بشكل صحيح.مت اإلجراءات تكانت قد صة فعلية للفوز بالعقد إذا فر 

)، 2)(1( 9 رقم  القسم ما سبق فيأهمية االمتثال إلى الحظر الُمشار إليه فيعلى تأكيد الوبغية 
 يجوز أن تفرض محكمة السوقفإنه )، 3)(1( 9رقم في القسم فيما سبق ٕاضافة إلى االلتزام الُمشار إليه و 

ال يترتب . و 1990لعام  3111وهو القانون رقم  تسق وقانون الغرامات المشروطةغرامة مشروطة، بما ي
حظر أو السوق ب محكمة تظلم، يجوز كإجراء مؤقت أن تأمرال تقديم. وبعد تلقائي على إقامة دعوى تعليق

دراسة التي يتم فيها فترة لل قدالع تعليق إجراء منحب، على خالف ذلكتأمر، ، أو المنظور قرارالق تنفيذ يتعل
ذلك باإلضافة )، و 2)(1( 9 رقم في القسمفيما سبق شار إليه الحظر المُ  أيًضا فرضيجوز كما . الموضوع

محكمة التي تقوم خاللها فترة لكتدابير مؤقتة ل، )3()1( 9رقم القسم  يففيما سبق شار إليه لتزام المُ االإلى 
فإن )، 2( رقم الفرعي شار إليها في القسمالتدابير المُ  اتخاذ قرار بتبنيحين يتم و . تناول الموضوعب السوق
اك حقوق ه، أو انتالمقابل أذى للطرف اآلخرفي سبب تهذه التدابير ال تتتأكد من أن مة السوق أن محكعلى 
يجوز و . تسفر عنها يالمميزات التتفوق أكبر وذلك بدرجة  ،العامةلمصلحة اأن تضر بأو  ،أطراف أخرىأي 

 تدابير مؤقتة. اذتخالحاالت العاجلة با يصدر قراًرا فأن يُ ، قاض آخر بمحكمة السوقلاة، أو ضلرئيس الق

 على أن الشخص الذي التوريدات العامةنون قا) في 8(رقم ) من القسم 1(رقم الفرعي  لقسمينص ا
، متعاقدبعطاء أو  صاحببمرشح أو إلحاق الضرر ب اتباع إجراءات مناقضة للقانون، فيمن خالل ، تسبب
على أنه عند تقديم تظلم ) 2(رقم ينص القسم الفرعي كما . والخسائر األضرار ا على سداد قيمةمجبرً  يكون
 تختص بمنح العقد، فإنهإجراءات  يف المشاركة فاليثل تكمتُ وطلب تعويض عن الخسائر التي أضرار  بوقوع

فحسب غير واحد إجراء  وجودمجرد ثبت أن يُ غية جبر أضراره، صاحب العطاء، بمن طلب من المرشح أو يُ 
امه فرصة فعلية للفوز ت أمثبت أنه كانأن يُ كذا )، و 1(رقم  القسم الفرعيفي يه إل صحيح على النحو الُمشار

قع على النحو الوارد في القسم ت وال تقتصر األضرار التيبشكل صحيح.  اإلجراءتنفيذ تم كان قد  بالعقد إذا
 ويمكن منحها لعدم الفوزمنح العقد،  إجراءات يات فالعطاء ف مشاركة أصحابيلا) على تك1(ي رقم الفرع

. وقد للتعويض عن الخسائر إقامة دعوى الضررقبل  فيهالقرار المطعون إللغاء   توجد ضرورةالعقد. والب
الخاص بالمفوضية األوروبية  من التوجيه 4 رقم الفصل يفوصفه الوارد  توفيقلا إجراء لادخقامت فنلندا بإ

 .EEC/92/13 وهو رقم 
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حكام محكمة أ تؤثرو األحكام.  وارد فيال اتالتشريع ريا لتفسأهمية محدودة نظرً ب الدعوى قانونيتسم 
الدعاوى  إليها فيكثيرا ما يتم اإلشارة و  ،التوريدات العامةعلى إجراءات مراجعة  اكبيرً  اتأثيرً العدل األوروبية 

إلى محكمة  يرة، بأي طلباتمس األخالسنوات الخ لم تتقدم محكمة السوق، خاللبوصفها قواعد للتفسير. 
 قدمت المفوضية األوروبية، خالل السنتين األخيرتين، حواليقد و . للحصول على أحكام أولية العدل األوروبية

 .التوريدات العامةفيما يتعلق بموضوعات  فنلنداضد  ُمسببةخمس آراء 

ة 4.8  ئألجذئ؟ئ

عملية االستئناف في قضايا  أساسيةبصفة اإلدارية القضائية أحكام قانون اإلجراءات ُتغطي 
(أنظر الموقع اإللكتروني التالي  التوريدات العامة

)http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19960586.pdf( ، والفقرة  9 رقم ينص القسمو
يقع لدى  ،يالشروع في إجراءات التقاضٕامكانية و  على أن حق إقامة دعوى، ةالتوريدات العام(ب) من قانون 
تعلقة بالعمل المتعاقد المسائل الم فيوذلك  ،وزارة الماليةكذا و  ،وزارة التجارة والصناعةلدى و ، الطرف المعني

نح قامت بم ية التالحكومية )، والهيئ4(والفقرة رقم   5رقم القسم  يإليها فالمسائل المشار  عليه أو في
ا من تاريخ يومً  14غضون  يجب تقديم الدعوى فيو ل محل النقاش. ابالعقد لتنفيذ عقد األشغ خاصةمساعدة 

القضية إلي محكمة إلحالة تعليمات مكتوبة ل، واستالمه العطاء كتابة بالقرار محل البحث إخطار صاحب
يورو لنظر  204سداد رسم عام قدره يتولى قضية الالطرف الذي يشرع في إن تماس). لالسوق (تعليمات اال

المحاكم بها ونعني السلطات،  لزما يُ حكمً أيًضا  ةالتوريدات العامقانون  يضمكما محكمة السوق. القضية أمام 
 وى القضائية منأطراف الدع يتمكن فإنه غالبا ما على هذا النحو، و  .للقضية اإلدارية، بضمان دراسة سليمة

سهل إقامة دعوى االستئناف مهنية، مما يُ احترافية مساعدة قانونية الحصول على مواصلة قضاياهم دون 
ذا المبدأ على ينطبق ها ما على أنه نادرً ، فيلاالتكبمبدأ نجاح فيما يتعلق وهناك قانونية.  حلولإلى  والتوصل
ائية، ال القضاإلدارية قانون اإلجراءات من  74 رقم بالقسم 3 رقم الفرعي ا للقسمفقً و . و ةالحكومي الهيئات
يظهر بجالء أنها دعوى شخص بإال إذا أقام هذا ال ةحكومي هيئة يفلاعن تك والً سؤ في حد ذاته مفرد ال ُيعتبر

. أما يادبالبريد العوذلك القضية  يطراف المعنية فإلى األ حكمة اإلدارية العلياقرارات المُترسل . بال أساس
على  ،قضايا مطابقة أو مماثلة أو صلة بتطبيق القانون فيالتي يصبح لها في وقت الحق أهمية و  القرارات

للمحكمة اإلدارية العليا. إن األطراف  في الكتاب السنويفيتم نشرها عامة، ال لحةصتتعلق بالم ،خالف ذلك
غيرهم من الخبراء أيضا أمر إشراك و التقنيين الفنيين إشراك  أمرالتي تقرر تلك في المقام األول  المعنية هي

قضايا بعينها،  وفي. الخبراء إشراكاليف تك ، يتحمل األطراف أنفسهمالقضايا المراجعة. وفي تلكدعاوى  في
جلسات  ويجوز أن تقرر المحكمة عقد. المراجعةدعاوى  شرك خبراء فيأن تُ  ، بحكم المنصب،للمحكمة يجوز

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19960586.pdf
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 شملهاوثيقة سرية أو معلومات ي عنأثناء نظر القضية الكشف  في حالة، عند الضرورة، كما مغلقةسرية 
األعمال ب السرية المتعلقةمعلومات األنشطة الحكومية ال يةحمي قانون انفتاحوي. عدم اإلفصاحواجب 

 ضمتالوثائق إذا كانت وذلك ما لم يتم النص صراحة على غير ذلك،  ،سرية تظل الوثائقو . لتجاريةا
ضم ت أيًضا على الوثائق التيذلك ؛ كما ينطبق مهنيةاحترافية معلومات حول أعمال تجارية خاصة أو أسرار 

 الوثائق واالطالع عليها من شأنه أن إذا كان النفاذ إليذلك و مقارنة، قابلة لل معلومات تجارية خاصة أخرى
صلة أهمية و ذات  ة أال تكون هذه المعلوماتالخاص، شريط يية للعمل التجار خسائر اقتصادفي سبب تي

ممارسة العمل يعانون من  منتعزيز مصالح بالحفاظ على البيئة، أو بأو  ،بحماية صحة المستهلكين
ال توجد حدود و  .وأداء تلك الواجبات صلة بواجبات العمل التجاريأهمية و  ذات تكون الأوأيضا التجاري، 

ا شهرً  6.2 ، أصدرت محكمة السوق قراراتها بعد حوالي2005. ففي عام إلزامية للمحاكم إلصدار قرار زمنية
 تعقد القضية.بناء على مدى  تختلف المدة الزمنيةقد و عملية التقاضي. إقامة من 

ب 5.8 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

الذين يمثلون أصحاب العطاءات أو  ،ةالتوريدات العامالمحامين المتخصصين في كذا القضاة، و  إن
بوجه  التوريدات العامةالتعاقد في دعاوى المراجعة، يكتسبون معرفتهم بقانون مسؤولة عن كيانات هيئات أو 

بوجه عام، كجزء من دراستهم الجامعية، والتدريب المهني، والتدريب المستمر، المفوضية خاص وقانون 
ضًال عن اكتساب قانون الدعوى، فمن دراستهم لوالدورات التي تنظمها وحدات القطاع العام والخاص، و 

 ةالتوريدات العاممراجعة فرق هيئات اء موقف القضاة وأعضيتم وصف العمل. و ممارسة المعرفة من خالل 
 .العروض من الناحية األخرى صحابمن ناحية والمصالح الخاصة أل العامةتجاه المصلحة  عادالً بأنه موقفا 

لقانونية الخلفية ا معارفهم حول ةالتوريدات العامقرارات ن إلى مراجعة اعيسويكتسب أصحاب العطاءات ال
من خالل المحامين، والمستشارين، العملية الممارسة  يف التوريدات العامةعمل  لكيفيةوالمالية واإلدارية 

يتم و عتبارها المالذ األخير. ويرى أغلب أصحاب العطاءات دعاوى المراجعة باالمهنية. االحترافية ومنظماتهم 
بأنها ، التوريدات العامةالمتعلقة ب، وغيرها من الخلفيات التعاقد بالخلفية القانونية رفة مسؤوليمعوصف درجة 

بأنه موقفا  ،الشكاوى ناولونالذين يت قياداتهم،موقف مسؤولي التعاقد و يتم وصف كما األساس".  "جيدة في
قضائية لقرارات "إيجابي�ا في األساس" تجاه أصحاب العطاءات الذين يقدمون الشكاوى أو يسعون إلى مراجعة 

، التوريدات العامةتناول بوجه خاص موضوعات تال توجد مطبوعات أو مجالت أكاديمية و  .التوريدات العامة
وفي كثير من األحيان، يتم مناقشة . مةالتوريدات العاوتقديم الحلول في مجال مراجعة عمليات الذلك  يبما ف

ته، اوسياس التوريدات العامةوطنية حول قانون جمعية ال توجد و في الحلقات الدراسية.  التوريدات العامةانون ق
على سبيل ، مجموعاتتوجد عادة ما خاص. و  يإعالم تماماهب ةالتوريدات العامموضوعات ظى ال تحو 
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، قيام مجموعات المستهلكين ذات المصالح واالهتمامات، أو المجموعات ذات المصالح واالهتمامات المثال
 ا هوهتمامهم، وهذاجال حول الموضوعات المتعلقة بمالتي تقوم بتقديم مختلف التعليقات ، الصناعةفي مجال 
تدريب  التوريدات العامةتوفر لمسؤولي ال يو . التوريدات العامةالمتعلقة بموضوعات لل بالنسبةا الحال أيضً 

د و وجوتكمن قوة النظام في عدم . تهاوسياس التوريدات العامةحول قانون  بعينه ، احترافي مهني،صصمتخ
ا تتمتع بمستوى جيد جدً  لمراجعة قضاياهم في محكمة السوق، والتي أصحاب العطاءاتأمام  اتقريبً حواجز 

تي تستغرقها لاالمدة الطويلة وُتعد . التوريدات العامةقانون ب ةقمتعلالموضوعات الب واإللمام من المعرفة
تنظرها محكمة  يعدد القضايا التالمتوقع أن يزداد ن مستقبل، حيث ممحتملة في الالدعاوى نقطة ضعف 

فترة  ها مثلمدة الدعوى طويلة مثلفي حالة ما إذا كانت  الً افع الحلولتقديم نظام المراجعة و ال ُيعتبر  .السوق
 سنة).ما تبلغ عادة وهي فترة القطاع العام ( فيتوريدات ال

 فرنسا .9

على مراجعة قضائية مستقلة.  فرنساب ةالتوريدات العاموتقديم الحلول في مجال مراجعة اليرتكز نظام 
تمنحها  التيفالعقود ا. ا رئيسي� دورً  ويلعب تقسيم النظام الفرنسي إلى قانون للقطاع الخاص وقانون للقطاع العام

ة المحلية، الحكوميالهيئات كذا و  المحلية، والسلطات، ةبالدول ة ذات الطابع اإلداريالحكوميالهيئات و الدولة، 
 Code des marchés publics – CMP, Decree No. 2006-975(ة التوريدات العاملقانون  تخضع

August 1, 2006(، في األول من شهر  الذي صدر، 2006لعام  975رقم  مرسوم وهو قرار
الرسمي التالي: اإللكتروني على الموقع هذا القانون  ويمكن االطالع علي )،2006أغسطس/آب من عام 

http://www.legifrance.gouv.fr .م طبيعة القانون العابا دائمً  وتتمتع هذه العقود(contrats 

administratifs) . على العكس طار اختصاص محاكم إدارية. و إ شئة من هذه العقود فيالنزاعات الناوتقع
، 2005من شهر يونيو/حزيران من عام  6صدر في الذي ، 2005 لعام 649 القانون رقممن ذلك، فإن 

 ؛العامةالتوريدات التي يغطيها قانون الهيئات على خالف تلك  ،ةالحكوميالهيئات  تمنحها العقود التييحكم 
القطاع قانون القطاع الخاص التي تفي بمعايير "الهيئات التي يحكمها قانون الخاضعة لهيئات الكما يحكم 
عن كيانات بعينها ذات طبيعة  فضالً وذلك  ؛التوريداتبية حول األورو المفوضية توجيهات حيث العام" من 

مرسومان قراران ويوجد . رافقالمشغيل القائمين بإدارة وت)؛ و Banque de Franceخاصة (مثل بنك فرنسا 
من شهر  30ي الصادر ف 2005 لعام 1742 مرسوم رقمقرار بق اإلشارة إليه (ساال لتنفيذ القانون

القطاع التعاقد بأو الكيانات المسؤولة عن هيئات وهو الذي يختص بال 2005 /كانون األول من عامديسمبر
من شهر  20 في الصادر 2005 لعام 1308 مرسوم رقمهناك قرار كما أن ؛ لكالسيكياالتقليدي 

يئات هالا لطبيعة وفقً و المرافق).  بالقائمين بإدارة وتشغيلوالذي يختص  2005 /تشرين األول من عامأكتوبر

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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لقانون العام تتمثل في خضوعها لطبيعة لديها فإن هذه العقود لقانون العام أو الخاص، من حيث خضوعها ل
أو  في إطار االختصاص اإلداريتقع هذه العقود مثل تنشأ من  ياعات التالنز و الخاص. لقانون لأو 

الحالتين، يجوز ألصحاب العروض المتضررين إقامة دعاوى  ينية) العادية. وفاختصاص المحاكم (المد
ال توجد ضرورة، من حيث المبدأ، إلخطار . و من القاضي على تدابير مؤقتةقبل التعاقد للحصول  مستعجلة

إجراء ا لتعليق أيضً  العامةالدعاوى ويجوز استخدام  .شكوى سابقةبأي  التعاقدأو الكيان المسؤول عن ئة هيال
والتعويض ويمكن السعي لجبر األضرار ة. بطريقة غير صحيحتم إبرامه تعاقد أو اإلعالن عن بطالن عقد ال

التي ما عدا بالنسبة للدعاوى المستعجلة وذلك في، سابق اإلشارة إليهاالاألفعال  بصورة مستقلة فيعن الخسائر 
ن فرصة ه محرمانأن مقدم العرض الذي تم رفضه قد تم على إثبات جبر األضرار ويتوقف ، قبل التعاقدتتم 

 حقيقية للفوز بالعقد.

ب خئذث ئكمضئف ئكقصئئى 1.9  ئكذفئا

لمطالبة بمراجعة إدارية التعاقد لأو الكيانات المسؤولة عن لهيئات ل التوجه صاحب عرض يحق ألي
 أصحابمن شأنها أن تساعد  ةالتوريدات العامشبكة فإن  . وعالوة على ذلك،متعلق بالتوريداتإلجراء الل

دولة من  إحدى الشركات موجود فييكون مقر عندما وذلك عبر الحدود:  ما يتعلق بالتوريداتالعروض في
يتم  توريداتات خاصة بالفي إجراءاالشتراك بوتقوم هذه الدولة  ةالتوريدات العامشبكة الدول األعضاء في 

هذه الشركة المذكورة تواجه  التوريدات العامة، وعندما شبكة من الدول األعضاء فيدولة أخرى تنفيذها في 
تعرض أن  ةالعام لتوريداتاة لشبكالوطنية التابعة تصال النقطة اه يمكن لفإنعندئذ و ، فيما سبقمصاعب 

المفوضية توجيه وتوقيعه. وعالوة على ذلك، وبما يتفق و  همنحأن يكون العقد قد تم ساعدة قبل متقديم 
/أيلول من سبتمبرمن شهر  24في صدر (خطاب دوري  تصديقآليات هناك ف، EEC/92/13رقم  األوروبية

 فيتتوفر ) 2001 /أيلول من عامسبتمبرمن شهر  20الصادر في مر األ( توفيقكذا آليات ) و 2001عام 
 الممارسة العملية. يف ا ما ُتستخدمنادرً على أن هذه اآلليات قطاع المرافق. 

ب 2.9 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

قرار يتعلق بإجراء  الطعن ضد أي، هإبرامأن يكون العقد قد تم  قبل وذلك يجوز ألصحاب العروض،
والتعويض عن لجبر األضرار  ا السعيأيضً  قرار رفض العرض. ويحق لهمالطعن ضد فضًال عن المناقصة، 
أن يكون  بعديجوز، المناقصة. و  التعاقد عن إجراءالهيئة أو الكيان المسؤول عن في حالة تخلي الخسائر 

على (لعقد منح ابعملية بإلغاء األفعال المتعلقة  العروض المرفوضين ، أن يطالب أصحابهإبرامالعقد قد تم 
لصاحب العرض الفائز أن يطعن جوز يكما العقد). على توقيع الب فض، قرار التفويضقرار الر  سبيل المثال:
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تنفيذ أو تعديل عمليات يتعلق ب ، وهو الفعل الذيالتعاقدالهيئة أو الكيان المسؤول عن ضد أي فعل تقوم به 
)، وبغض النظر عن ةأو خاص ةعامسواء كانت طبيعة (العقد  بيعةبطفيما يتعلق أما العقد.  أو التخلي عن

 يجوز الطعن أمام المحاكم اإلدارية أو العادية في أي من القرارات/األفعال التيفإنه ، ةير يقدتالة العقد قيم
شبكة العدالة يجري تنظيم و . التعاقدوهي التي تقوم بها الهيئة أو الكيان المسؤول عن ا أشرنا إليها سابقً 

 37شبكة تضم الو . (Code de justice administrative - CJA)من خالل قانون العدالة اإلدارية  اإلدارية
لدولة ومجلس ا ،ة الثانية)ولجألولى)، وثماني محاكم إدارية لالستئناف (الة اولجهيئة قضائية إدارية (لل

؛ Phone: +33 1 40 20 80 00هاتف رقم: ؛   ;Palais Royal, 75100 Paris 01 SP :ة األخيرةولج(ال
مام يتم مناقشتها أالتي  التوريدات دعاوىعدد يتزايد و ). etat.fr-http://www.conseil الموقع اإللكتروني

بلغ عدد القضايا في وقد نزاعات المتعلقة بأداء العقد): تضم األرقام الو ( 2001المحاكم اإلدارية منذ عام 
، 2003عام في  4743، و2002 عامفي  4627و ،2001عام في قضية  4365ولة األولى جال
في  683، و2001عام في قضية  499ولة الثانية جبلغ عدد القضايا في القد و  ؛2004عام في  5048و

بلغ عدد القضايا أمام مجلس كما ؛ 2004عام في قضية  755، و2003عام في  724، و2002عام 
عام في  133، و2003عام في  180، و2002عام في  128، و2001عام في قضية  165الدولة 
أعلى بدرجة  ا، لصالح مقدم الطلبا أو جزئي� كلي� سواء كان ذلك عدد القرارات الصادرة، كان قد و . 2004

 ،2004وفي عام قبل إبرام العقد). الصادرة ما يتعلق بالقرارات  لطلبات (فية لفضار يرة من عدد القرارات الكب
عدًدا من الطلبات  ترفض، بينما 2538 يئات القضائية اإلداريةالتي أصدرتها الهمؤيدة البلغ عدد القرارات 

فعادة ما  ة األخيرة أمام مجلس الدولة،ولجأما االستئناف أمام محاكم االستئناف اإلدارية، وفي ال .1515يبلغ 
وااللتزامات المناقصة الصلة ببالعمليات ذات  اخاصً اًما هتمالقضاة اإلداريون ا يوليو . ة سلبيةجيتسفر عن ني

إلى تميل ولة العليا جالمحاكم اإلدارية للفإن  ، وبالتاليالتعاقدللهيئات أو الكيانات المسؤولة عن التعاقدية 
 Code de)قانون التنظيم القضائيويقوم ت األدنى. والجتأكيد القرارات الصادرة عن محاكم ال

l’organisation judiciaire - COJ)   هيئة  473 تضم الشبكةو . بكة العدالة (القضائية) العاديةش بتنظيم
هيئة  181ويورو)،  7600ن عتها قيمقل التي ت ة األولى للنزاعاتولج(ال tribunaux d’instanceقضائية 

 7660ن تها عيمالتي تزيد ق الجولة األولى للنزاعات( tribunaux de grande instanceقضائية عليا 
 ,5ة األخيرة،ولج(ال Cour de Cassation ومحكمة نقض ،ة الثانية)ولجمحكمة استئناف (ال 35يورو)، و

Quai de l'Horloge, 75055 Paris 01 SP;  -   :هاتف رقمPhone: +33 1 44 32 50 50 ؛ الموقع
 ض بموجبومحكمة النققد تأسس كل من مجلس الدولة ل). http://www.courdecassation.frاإللكتروني: 

أية هيئات حكومية أخرى. عن ن عن الهيئات التنفيذية أو اإلدارية أو تان ومستقلتادائمهيئتان القانون، وهما 

http://www.conseil-etat.fr/
http://www.courdecassation.fr/
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يجب أن و . ة األخيرةولجقضاة هيئتي المراجعة للالة ال يمكن إقو تفاق الطرفين. وتكون اإلجراءات أمامهما با
ة (أي من العاملين بالخدمة حكومالموظفي من المختصين و محامين ال من ،وأعضاء آخرينيكون الرؤساء، 

(قضاة المحاكم  École Nationale de la Magistratureمن الكلية الوطنية للحقوق متخرجين ال المدنية)
(قضاة المحاكم اإلدارية).  École Nationale d’Administrationالعادية) أو من الكلية الوطنية لإلدارة 

هيئات ر وُتصدِ (رئيس أو حكومة الجمهورية الفرنسية).  عن طريق المسؤول التنفيذيوتعييهم ويجري اختيارهم 
 خصصية.تقرارات ذات طبيعة  عة األدنى من مستوى الجولة األخيرةالمراج

المحاكم العادية  أي( الجنائيةالمحاكم عن طريق وذلك  قدمنح العمراجعة قرارات أيضا يجوز كما 
تعلق هذه القرارات بجريمة وردت )، عندما تستثناءات،اال مع بعضفي وظيفتها المتعلقة بالقانون الجنائي، 

 على من القانون، بوجه خاص، 14، والفقرة رقم 432 رقم  تعاقب المادةو قانون العقوبات.  أسسها في
مما يعرض  ،فرصة غير قانونية ، أي منح)délit de favoritisme(المحسوبية األقل مستوى وهي جريمة ال

 المحكمة التأديبيةهناك فإن ، وليس آخرا اوأخيرً منح العقد. الشفافية والمساواة في إجراء للخطر عنصري 
حسابات مراجعة جميع الهيئات الخاضعة لرقابة مكتب  التي تتمتع بالوالية القضائية على المالية والضريبية

الخاص  جراءاإلذين يرتكبون مخالفات في اليين العمومسئولين يمكنها أن تفرض عقوبات على المو الدولة، 
 بمنح العقد. 

 ئكحكهك 3.9

يجوز إقامة فإنه ، الحلولبشأن األوروبية المفوضية ذ توجيهات يتنفب بموجب القواعد الوطنية المعنية
، عقدالالحصول على  لديهم مصلحة فيريق األشخاص الذين عن طوذلك  ستعجلة قبل التعاقدمدعاوى 

التعاقد، بما مسؤول عن هيئة أو كيان تقوم به ا نتيجة إلجراء غير قانوني رً اضر أحق بهم لالذين يرجح أن تو 
الشروع في الدعوى خالل عشرة  حاب العروض المتضررينويحق ألص للخطر. الشفافية والمساواةيعرض 

قبل التعاقد  ستعجلةدعاوى مب البةطبإمكانهم الم هعلى أن)، جميد(فترة الت ي�ارسممن تاريخ رفض عرضهم  أيام
ويتوقف اختصاص عرض. ما قدموه من ل تى اليوم العاشر بعد الرفض الرسميمن تاريخ اإلعالن وحوذلك 

هناك ال توجد فلقانون العام، التي تخضع لعقود الحالة  وفي. )ةأو خاص ةعام( العقد طبيعةالمحكمة على 
ونورد في ما يلي األحكام ذات شكوى سابقة. أي التعاقد بأو الكيان المسؤول عن  هيئةالار خطة إلجحا

 : الصلة

من   L. 551-1رقم ): المادةEEC/89/665رقم األوروبية المفوضية (توجيه  يالقطاع التقليد في
كونه أمام المحكمة اإلدارية، في حالة المرفوعة قد منح العل قب الدعاوى المستعجلة( قانون القضاء اإلداري
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من شهر  6الصادر في  2005 لعام 649 رقم قانونمن والفقرة األولي،  24رقم  )؛ والمادةعامعقد 
 في حالة أمام القاضي العادي،المرفوعة قد منح الع(الدعاوى المستعجلة قبل  2005 /حزيران من عاميونيو
 ).اخاص اعقدكونه 

من قانون   L. 551-2رقم ): المادةEEC/92/13رقم األوروبية المفوضية توجيه ( قطاع المرافق في
)؛ أمام المحكمة اإلدارية، في حالة العقد العامالمرفوعة قد منح العالدعاوى المستعجلة قبل ( القضاء اإلداري

/حزيران يونيومن شهر  6 الصادر في 2005 لعام 649 من القانون رقم، والفقرة األولى، 33رقم  والمادة
عقد كونه أمام القاضي العادي، في حالة المرفوعة قد منح الع الدعاوى المستعجلة قبل( 2005 من عام

 ).اخاص

محكمة عادية رئيس المحكمة اإلدارية/إلى منفرد، أي  اإلحالة إلى قاضٍ إمكانية ذه القواعد تشمل هو 
، قبل يقرر القاضيكما . أي تعليقالمقدمة ال يترتب على الطلبات و من يمثله. إلى أو  ،ختصاصالذات ا

المنافسة اإلعالن والتزامات يتفق مع التزامات منح العقد، المذكور أخيرا، العقد، ما إذا كان قرار  على يعتوقال
وُتعد هذه . ٕاذا كان العقد قد تم توقيعه قبل اتخاذ القرار، يعتبر القاضي أن القضية مشطوبةالمناقصة. و  في

من قانون  2-551و  L. 551-1نتفوض المادتا. ولهذا، الضعف األساسية في النظام الفرنسي القاعدة نقطة
ا يومً  20لفترة تبلغ وذلك إحالة القضية،  كما ورد في سلطة إرجاء توقيع العقد، يللقاضاإلجراءات اإلدارية 

لى وللتوصل إالضعف. نقطة  ةجالعممنتظم ويستهدف ُيستخدم هذا الخيار بشكل منهجي ؛ و كحد أقصى
استبعاد أسباب على سبيل المثال: فالمختلفة (واألسباب ألسس عدد كبير من ا قرار، ينظر القاضي في

  هحكمصدر أن ي ال يحق للقاضيفإنه لمناقصة). ومع ذلك، قانونية تشكيل لجنة امدى العرض،  صاحب
 فيو  عقد.شأن على تقديم عرض ب قانونيةتهم الاقدر وفقا لالعروض أو  حالة الموضوعية ألصحابالبناء على 
قوم يو  هلتزاماتالتعاقد بأن تمتثل إلى اأو الكيان المسؤول عن هيئة ال، يجوز أن يأمر القاضي تقليديالقطاع ال
مثل هذا  أن يلغيله أيضا جوز كما ي؛ أو تنفيذ أي قرار يتعلق بهذا اإلجراءمنح العقد قرار  جراءبتعليق إ

إذا كانت  ، وذلك في حالة ماالعقديتم تحديدها لكي تصبح مدرجة داخل التي وط ، ويلغي البنود والشر القرار
المسؤول عن كيان الهيئة أو اليجوز أن يأمر القاضي ، في قطاع المرافقوة. ر لتزامات المذكو تتناقض مع اال

غرامة يومية ا أن يفرض أيضً للقاضي  يمكنكما . ه خالل مهلة زمنية محددةلتزاماتامتثال إلى تعاقد باالال
لهذا حتمل حسبانه التأثير الم فيباألخذ القاضي يقوم ومع ذلك، ة. مؤقتة من يوم انتهاء الفترة الزمنية المحدد

األمر  متنع عن إصدار، ويالعامةذلك المصلحة  على المصالح ذات الصلة، بما فيالمذكور أخيرا،  ،التدبير
بح الغرامة صعندما ت ،المخالفةيتم معالجة ن لم . وإ ئدهلسلبية من المرجح أن تفوق فواا هتبعاتانت كإذا 

النهائية، مؤقتة أو . وُتعد الغرامة، سواء الغرامة نهائيةأن يفرض للقاضي يجوز فإنه اليومية المؤقتة واجبة، 
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في  ،اا أو جزئي� كلي�  المؤقتة أو النهائية، الغرامةوُتلغى . والتعويض عن الخسائر ضرارألمستقلة عن جبر ا
إلى كلي�ا أو جزئي�ا ، أو التأخر في االمتثال له، يرجع يأمر القاضعدم االمتثال إلى أن من أكد حالة أن يتم الت

الدعاوى  . وفي القطاعين، يقرر القاضي فيالتعاقدالمسؤول عن كيان الهيئة أو السباب خارج نفوذ أ
العقد. منح قبل ما مفاوضات في تحقيقه ذي تم ما ال يبخس من قيمة التقدم ال، بمستعجلة، أي الُمعجلةال

فإن تجاوز لهذا الحد الزمني  أيفي حالة وجود و ا من إحالة القضية. يومً  20التوصل إلى قرار خالل ويجب 
. اضي أن القضية مشطوبةعتبر القالعقد، وبالتالي يأن يوقع التعاقد المسؤول عن كيان للهيئة أو للتيح يذلك 

وهي قد ( المحددة يةزمنال مهلةالالقرارات خالل يتم اتخاذ ات القضائية اإلدارية، بالهيئوبقدر ما يتعلق األمر 
، 2003عام في ا يومً  23، و2002عام في ا يومً  20، و2001عام في ا يومً  24متوسط ال يبلغت ف

ة األخيرة ولجأمام هيئة مراجعة ذات اختصاص للستئناف القرار ). ويمكن ا2004عام في ا يومً  19و
التي تخضع عقود ال، ومحكمة النقض في حالة العام لقانونالتي تخضع لعقود الفي حالة مجلس الدولة (
الهيئات القضائية جلة قبل التعاقد أمام مستعلدعاوى الالمقدمة ل طلباتالشهد عدد وقد لقانون الخاص). ل

عام في  265، و2001عام في  173، و2000عام في  149عددها بلغ  :2000ا منذ عام تزايدً اإلدارية 
إمكانية تصحيح قرار التعاقد . وهذا يوضح 2004عام في  474، و2003عام في  290، و2002

يتم المبادرة بها ما كثيرا على أنه يبدو أن تلك الدعاوى . لفرنسيإطار النظام ا المخالف بسرعة وسهولة في
صالح مقدم عادة ما تكون في غير تائج أن الن هذا هو السبب فييكون وسيلة لمنع إجراء التعاقد. وربما ك

ا من الهيئات القضائية اإلدارية يمنح، كلي� قرارا  139 عدد من القرارات بلغ ورصد 2004شهد عام الطلب (
 برفض الطلبات). 174عدد من القرارات بلغ  المرجوة؛ وصدر الحلولا، أو جزئيَّ 

 اقدعقرار تبطالن من أجل إعالن  عامةدعاوى يجوز أيًضا أن تشرع األطراف المتعاقدة في كما 
 أطراف ثالثةعن  فضالً  ،ألطراف التعاقديحق فإنه الف القانون. وعالوة على ذلك، بما يخكان قد تم منحه 
إلغاء تعليق وإجراء المطالبة ب أصحاب العروض المرفوضة)،على سبيل المثال العقد ( يلديها مصلحة ف

خول سلطة توقيع العقد) ى يُ ذ(على سبيل المثال، تدابير اإلعالن، القرار الالعقد عملية منح المتعلقة باألفعال 
وال أفعال. ما يتم ادعائه من اإلخطار بمن أو نشر ال يجب تقديم طلبات اإللغاء خالل شهرين منو أو تنفيذه. 

 L. 4 رقم (المادة  يترتب على طلبات اإللغاء أي تعليقالو . إال أمام القاضي اإلداري زمنيهذا الحد الينطبق 
غير  الزيادةحالة  وفييجب التوصل إلى القرارات خالل "حدود زمنية معقولة". و ). اإلداريمن قانون القضاء 

 يعطي. ومن حيث المبدأ، والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التظلم من األضرار يجوزفإنه ة للمدة، برر المُ 
ويجوز ألطراف ثالثة إقامة . لمطالبة بتعويض ماليباارات متصلة بالعقد الحق للمدعي إلغاء أفعال أو قر 

لنظام العام يخص االعقد ودافع  يف تهممصلحتقديم مبررات ل فقط في حالةولكن حاكم العادية، دعاوى أمام الم



GOV/SIGMA(2007)5 

103 

)motif d’ordre public (الميزة تمثل وتإللغاء. من أجل ا، دافع مشتق من قواعد ذات طبيعة إجبارية
 مستعجلة قبل التعاقددعاوى  يصبح الشروع فيعندما  يمكن أن ُتستخدم اعامة في أنهالاألساسية للدعاوى 

 توقيع العقد.لرا نظلة مستحي

لناتجة ار والمطالبة بتعويض عن الخسائر األضران متظلم طلبات البموجب القانون الفرنسي، ُتعتبر و 
مستقلة يجوز أن تصبح مستعجلة قبل التعاقد، و الدعاوى ال عن طلبات مستقلةعن قرار أو فعل غير قانوني 

جبر فإن طبيعة العقد واختصاص المحكمة، ما يتعلق ب فيو عن طلبات إلغاء األفعال المتصلة بالعقد. 
من إما عن طريق القانون العادي (القانون المدني) أو والمطالبة بتعويض عن الخسائر يتم تنظيمها األضرار 

. التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة السبقة إلى شكوى رسمية مُ  ويجب تقديم. قانون الدعوى اإلداريخالل 
يمكن أن كما قبل جبر األضرار. م تظلَ الفعل أو القرار المُ يجب، من حيث المبدأ، اإلعالن عن عدم قانونية و 

ما  اتثب، على تعويض شريطة إةخاطئ رفضهم بطريقةأنه تم الذين يعتبرون  ،العروضيحصل أصحاب 
 يلي:

 رتكبت مخالفة؛اقد أن سلطة التعاقد  •
ت الذين ال يلبون هذا الشرط سوى الطلبا ال يحق لمقدميو كانت لديهم فرصة فعلية للفوز بالعقد.  أنه •

 .قطف المناقصةاليف سترجاع تكا

والخسائر التي يسعون للحصول على قدر الضرر تقييم أنفسهم بيتقدم أصحاب الطلبات بيجب أن و 
 .هذا التقييمأكد من صحة ة خاصة للتلجن على القضاة تشكيل. و هوتبرير تعويض عنها، وكذا 

ةئألجذئ؟ 4.9  ئ

الدعاوى المنظورة  في  (Code de justice administrative - CJA)ينطبق قانون القضاء اإلداري
من قانون اإلجراءات  م المحاكم (المدنية) العادية، ينطبق كلأماالمنظورة الدعاوى  وفي. م اإلداريةأمام المحاك

اإلنجليزية على باللغة الترجمة ، وتتوفر Nouveau Code de procedure civile - NCPCنية الجديد (المد
 Code de)لتنظيم القضائيوقانون ا ،)http://www.legifrance.gouv.fr: الموقع اإللكتروني الرسمي

l’organisation juridiaire – COJ .( حلولوثائق نموذجية إلزامية فيما يتعلق بال توجد استمارات/و 
ما يتم تحديده من بتقديم  تزاملاالأن يحترموا  أصحاب الطلباتعلى يجب فإنه ومع ذلك، . التوريدات العامة

، الفقرة األولى 621 من بموجب شروط المواد يجوز إشراك الخبراءو قواعد رسمية. كذا و مطلوبة معينة بيانات 
 رقم  منكذا المواد و ، من قانون القضاء اإلداري)   R.621-14إلى  R.621-1( 14، الفقرة رقم 621وحتى 
 إجرائية بعينهاوال توجد إمكانيات من قانون اإلجراءات المدنية الجديد.  ، الفقرة األولى284رقم إلى  232

http://www.legifrance.gouv.fr/
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سرية نظر الدعاوى في جلسات ، مثل الحاجة إلى حماية سرية معلومات العمل التجاريفي الحسبان ألخذ ل
توجد ال كذا و ال توجد رسوم للمحكمة. و حاالت العقود العسكرية.  ما عدا فيوذلك في ،  (huis clos)مغلقة

القضائية للمراجعة  بالنسبة. وكما هو الحال ةفي مجال التوريدات العامحلول الإضافية تتعلق ب كاليفت
من أتعاب  واأن يسدد اتالطلب يقدمعلى م يجبفإنه ا، مطلوبً  يكون التمثيل القانونيعندما وذلك الشائعة، 

تكاليف األفعال اإلجرائية التي ينفذها المحامون  واسددا أن يأيضً يستعينوا بهم من محامين. كما أن عليهم 
 سفرعن نفقات  فضالً وذلك  ،](huissier) الُمحضر، (avoué)لمحامي التحضيري [محامي المرافعة، ا

سدد أتعاب أن ي وعلى كل طرف. وما إلى ذلك الشهود، اتالخبير، وتعويض المحامي، إن ُوجدت، وأتعاب
الخبير)  ، مثل أتعابdépensesاألخرى ( يفلاالتك سددالطرف الخاسر ي على أنبصورة مستقلة.  محاميه

لقرارات الصادرة عن ابقرارات المحكمة، بما في ذلك العادي األطراف بالبريد ويتم إخطار القانونية. اليف والتك
التالي:  شر أهم القرارات إما على الموقع اإللكترونييتم نو . للمراجعةة األخيرة ولجهيئات ال

)http://www.legifrance.gouv.fr(  في أو) نشرة نشرات رسمية”Recueil Lebon“،  لمجلس بالنسبة وذلك
أن يطلب  يحق ألي شخصفإنه لمحكمة النقض). وعالوة على ذلك، بالنسبة   ”Bulletin civil“ونشرة الدولة،

 المكتب التابع للمحكمة ذات الصلة. القرار مننسخة من 

ب  5.9  ئكحكهكتقئغ

األوروبية المفوضية قانون و  توريدات العامةالقانون قد درسوا لمحامون القضاة وامن الجائز أن يكون 
االشتراك في تدريب و ، في حين أن آخرين عليهم أن يسعوا للحصول على كجزء من مناهج دراستهم الجامعية

الهيئات الحكومية مثل وزارة كذا ، و ةالخاصوالمحاماة وحلقات دراسية تنظمها شركات القانون تدريبية دورات 
 التخصص فيتزايدا في السنوات الماضية  وقد شهدت. عدل، أو مؤسسات دولية مثل االتحاد األوروبيال

 من الدوريات القانونية كثيرتضم و  (درجات ماجستير متخصصة، مؤتمرات جامعية). قانون التوريدات العامة
فهناك : ون التوريدات العامةا مسائل قانيقانونية تتناول حصرً ريات كما توجد ثالث دو . للتوريدات العامة اقسمً 

 Contrats publics – Actualité de la Commande et des“" العامة"العقود بعنوان شهرية مجلة 

Contrats Publics” (CP-ACCP)  مونيتور طبوعاتمدار نشر و  تصدر عنوهي التي )Moniteur( ؛
التي  )Contrats et Marchés publics( العامة""العقود واألسواق  بعنوان شهريةمجلة ذلك باإلضافة إلى و 

بعنوان شهرية دورية نصف كذا ؛ و )Juris-Classeur( جوريس كالسورمطبوعات دار نشر و  تصدر عن
دار تصدر عن وهي التي  )Bulletin juridique des contrats publics( "العامة"النشرة القضائية للعقود 

سواء من  ها بقانون التوريدات العامةتعرفعلوماتها وممعلى  تحصل الشركاتقد و . EFFمطبوعات و نشر 
المتخصصة (مثل غرف االحترافية تقدمها المنظمات  يخالل التدريب والمؤتمرات أو من خالل المساعدة الت

http://www.legifrance.gouv.fr/
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على التدريب من خالل معهد اإلدارة العامة  ةالتوريدات العاميحصل مسؤولو وفي المقام األول، التجارة). 
على أيًضا كما يحصلون عليه هو جزء من وزارة المالية الفرنسية، الذي ، )IGPDE(والتنمية االقتصادية 
 Association Pour l’Achat dans(القطاع العام ب التوريداتجمعية الشراء و  من خاللالمعلومات والمعرفة 

les Services Publics - APASP,  -  أنظر الموقع اإللكتروني التالي :http://www.apasp.com ( ،

جمعية الشراء كما تتولى . في فرنسا واالتحاد األوروبي التوريدات العامةوطنية حول جمعية وهي أهم 
توصيات حول أفضل كذا و  ،إرشادات وٕاصدار ،تنظيم مؤتمرات دوليةعملية ا أيضً  التوريدات بالقطاع العامو 

التوريدات بالقطاع جمعيات مثل جمعية الشراء و  ويةعضإلى  وينضم أغلب مسؤولي التوريداتالممارسات. 
حيث يوجد االتحاد  :التوريدات العامةعديد من المنتديات حول المسائل المتعلقة بالا أيضً  يوجدكما . العام

االتحاد و ، )Mouvement des entrepreneurs de France  (الكونفدرالي الفرنسي لألعمال التجارية 
 Fédération nationale des sociétés d’économie(ة عامة والخاصة المختلطالللشركات  الوطني

mixte( ، جمعية غرف التجارة والصناعة الفرنسية و)Assemblée des chambres françaises de 

commerce et d’industrie( ، لصناعة الحرفية وشركات البناء الصغيرة لكونفدرالي االتحاد الوكذا
)Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment( ، الكونفدرالي االتحاد و

 Confédération générale des petites et moyennes(         العام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

entreprises ( ، لمعماريين المجلس الوطني لو)Conseil national de l’ordre des architectes( ،
 العامةلألشغال  االتحاد الفرنسيو ، )Fédération française du bâtiment(للبناء  االتحاد الفرنسيو 
)Fédération nationale des travaux publics( ، نقابة الصحف اليومية المحلية و)Syndicat de la 

presse quotidienne régionale( ، االتصاالت  مستشاريوجمعية)Association des agences 

conseils en communication( ،إعداد االنتباه إلىالمذكورة أعاله  تلك المنظماتآراء  وتثير. وغيرها 
. التوريدات العامةدعاوى مراجعة بتغطية فزيون يافة والتللصحومن حين آلخر، تقوم ا. قواعد للتوريدات

يجوز متثال إليها، و اال التوريداتيجب على مسؤولي تأثيرا هاما، بحيث  حكام محكمة العدل األوروبيةألو 
يتسم أيًضا قانون الدعوى المحلي باألهمية، نظًرا لبنية النظام كما إثارتها أمام المحاكم.  لمقدمي الطلبات

 وقانون الدعوى. شريعالت انوني الفرنسي الذى يتكون منالق

 ألمانيا .10

عن طريق مجموعة من القواعد المبنية في ألمانيا  )Vergaberecht( التوريدات العامةيتم تنظيم 
، والمعروف باسم المستوى ضد قيود المنافسة لجزء الرابع من القانون الفيدراليمستويات: ا ةعلى ثالث
 لى الموقع اإللكتروني التالي:اإلنجليزية عباللغة الترجمة  يمكن االطالع علىو  ،GWB( التشريعي

http://www.apasp.com/
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http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/download/pdf/GWB_7_e.pdf الئحة إن )؛
وتوجد  ،VgV( ىمعروفة باسم المستوى التشريعي األدنوال، والتي تم تعدليها 2001 لسنة التوريدات العامة

 ,Lutz Horn, Public Procurement in Germany في: المبكرةإلحدى الصيغ اإلنجليزية باللغة الترجمة 

C.H. Beck, Bruylant, Giuffrè Editore, Ant. N. Sakkoulas, Stämpfi, 2001, pp. 79 et seq.( 
 VOB/A(ألشغال عقود ا عات من القواعد تتعلق بمنحثالث مجمو كما أن هناك ؛ وما يليها) 79في الصفحة 

 VOF( المتخصصة المهنيةاالحترافية ، والخدمات )VOL/A 2006(والخدمات  اإلمداداتكذا ، و )2006

 Lutzفي:VOF وVOL/A و VOB/Aلكل من لصيغ المبكرة إلحدى ااإلنجليزية باللغة الترجمة توجد () 2006
Horn, Public Procurement in Germany, C.H. Beck, Bruylant, Giuffrè Editore, Ant. N. 

Sakkoulas, Stämpfi, 2001, pp. 91 et seq.( ُمشار القواعد الوتنفذ  وما يليها. 91، في الصفحة
لذلك ال تنطبق إال  ، وهيوروبيةاألالمفوضية الصادرة عن  توريداتتوجيهات الباألحكام ذات الصلة  إليها

فيتم ، المشار إليها أدنى العتباتما هو ؛ أما األوروبيةالمفوضية التي حددتها عتبات الأعلى على ما هو 
عن بعض  فضالً خاص بالبلديات، وذلك وال ن طريق قانون الميزانية الفيدراليع التوريدات العامةتنظيم 

 بنيةال. وُتعزى )VOL/A(، واإلمدادات والخدمات )VOB/A(الواردة في "قواعد منح عقود األشغال حكام األ
لتوريدات المحلية لقواعد فيما يتعلق بال التاريخعبر تطور ما حدث من نشأة و إلى لنظام األلماني المعقدة ل

من  سأساعلى  الحلولتقديم نظام المراجعة و  يرتكزتحادية. الفيدرالية لجمهورية ألمانيا اال البنيةكذا و  العامة
: الموقع اإللكتروني التالي بشكل عام أنظرالقضائية. (على الرقابة رقابة شبه القضائية و ال

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_engl
isch/06Informationsblatt__E.pdf .( المحددة من قبل عتبات من الأعلى فيما يتعلق بما هو أما

 97 §(الرابع  من الجزء 97(المادة رقم القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة موجب األوروبية، وبالمفوضية 

VII( ، وعدم  ،والمنافسة ،سم بالشفافيةتتة مناقص في إجراءحقوق ذاتية  علىيحصلون أصحاب العروض فإن
كذا من خالل و موضع التنفيذ عن طريق والية قضائية خاصة،  وضع هذه الحقوقيجوز أن يتم و التمييز. 

 sofortige( أي شكوى فورية، ستئنافابموجب و  ،)Vergabekammern, VK( التوريدات العامةغرف 

Beschwerde ( ستئناف العاديةمحاكم االعن طريق )Oberlandesgerichte, OLG( فيما يتعلق . أما
والمطالبة تظلم من األضرار حقوق خاصة، ويمكنهم الأدنى العتبات، فال يتمتع أصحاب العروض بب

تتعلق بما إذا كانت  جدلية. على أن هناك مناقشة فقط أمام المحاكم المدنية العاديةبالتعويض عن الخسائر 
ن كن الطعموي الجزء الرابع من القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة،نطاق رارات المتعلقة بالعقود ال تقع في الق

 نفسهابالفعل باعتبار المحاكم اإلدارية قامت  )Länder(في بعض الواليات  وفيها أمام المحاكم اإلدارية. 
 مثل هذه النزاعات. إلصدار أحكام فيالفعلي الختصاص با تتمتع

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/download/pdf/GWB_7_e.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/download/pdf/GWB_7_e.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_englisch/06Informationsblatt__E.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_englisch/06Informationsblatt__E.pdf
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ب خئذث ئكمضئف ئكقصئئى 1.10  ئكذفئا

، والتصحيح توفيقوال آليات التصديقتنفيذ  التوريدات العامةالئحة يتم بموجب ، في قطاع المرافق
ال توجد هيئات و األوروبية.  لمجموعةالصادر عن ا 92/13التوجيه رقم  بموجب وهي الالئحة التي تم إنشائها

 صحاب العطاءات الطعن فييتيح ألضد قيود المنافسة  الجزء الرابع من القانون الفيدراليلكن تحكيم خاصة، 
ويمكن . )Vergabeprüfstellen( ةالتوريدات العاممجالس مراجعة أمام وذلك  متعلقة بالتوريداتقرارات الال

تتمتع بسلطة إصدار كما أنها ، الفيدرالي تحادمستوى االكذا على " و والية"ال إنشاء هذه المجالس على مستوى
وذلك بغرض التعاقد أو الكيانات المسؤولة عن  هيئاتالمر، سواء عند االلتماس أو بحكم المنصب، إلى وااأل

مناقصة. ال بسلطة تعليق إجراءهذه المجالس تمتع توال . غير قانوني أو التخاذ تدبير آخر قانوني إلغاء قرار
ا لتقديم طلب مراجعة أمام غرف سبقً ا مُ شرطً  ةالتوريدات العاممام مجلس مراجعة إجراءات المراجعة أد وال ُتع

ا إلى رسمي�  التوجه باالحتجاجبعلى أصحاب العروض االلتزام  على العكس من ذلك، فإنو . ةالتوريدات العام
، من 107(المادة رقم  أمام الغرف سبق للسعي إلى المراجعةكشرط مُ التعاقد ة أو الكيان المسؤول عن هيئال

أو كيان مسؤول  ةهيئوتتولى كل . )III GWB 107 §( الجزء الثالث من القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة
 حتجاجات.االمثل هذه الوحدة التي تتناول تحديد ية لمسؤو التعاقد عن 

ب 2.10 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

أو  األوروبيةالمفوضية التي حددتها عتبات ال العقد إلىيصل تقدير قيمة وعندما  ،قبل إبرام العقد
أمام التعاقد أو لكيان مسؤول عن  ةهيئل قرار أيأن يطعن أصحاب العروض في فإنه يجوز تتجاوزها، عندما 
، من الجزء الثاني من 114(المادة رقم  المنح الصادر بالفعلقرار وال يمكن إلغاء . توريدات عامةغرفة 

ر ويجب أن ُتصدِ . ةالعام غرفة للتوريدات 29 توجدو . )II GWB 114 §( القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة
فإنه يجوز القضايا المبررة على النحو الواجب،  وفيأسابيع من تقديم الطلب.  ةخالل خمس هاقرار الغرفة 

% من دعاوى المراجعة خالل 27 ما يقرب منهذه اإلمكانية فيتم االستفادة من  تمديد هذا الحد الزمني؛ وقد
ويجوز استئناف ا. مرفوضً  ُيعتبر الطلب فسوف في احترام هذا الحد الزمني،الغرفة  ٕاذا أخفقت. و 2005عام 

التابع  ى للتوريداتأمام المجلس األعل )sofortige Beschwerde(شكوى فورية  قرار الغرفة عن طريق تقديم
وصول القرار إلى األطراف، غضون أسبوعين من  فيوذلك  )OLG(ستئناف اإلقليمية المختصة لمحكمة اال

ال يوجد حد و . خاللها اقرار أن تصدر الغرفة على كان يجب  أو انتهاء مدة الحد الزمني (خمسة أسابيع) التي
وجد هيئة مراجعة ال تفإنه وبالتالي،  لصدور قرار من محكمة االستئناف اإلقليمية المختصة. زمني إلزامي

الستئناف بكل والية مسؤولية تتولى محكمة ا: ة األخيرة تتناول قضايا التوريدات العامةولجلمختصة باواحدة 
. وعالوة في تلك الواليةالتعاقد ات أو الكيانات المسؤولة عن هيئالالصادرة عن  توريداتقرارات ال النظر في
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ات هيئتضم  يالت بالوالية القضائية في قضايا التوريداتاالستئناف في دوسلدورف على ذلك، تتمتع محكمة 
الوزارات االتحادية). وُتعد على سبيل المثال (على مستوى االتحاد الفيدرالي التعاقد أو كيانات مسؤولة عن 

ضاؤها مستقلين وأع ،امة قانونً لزِ قراراتها مُ نشأت بموجب القانون، و هيئات دائمة محاكم االستئناف اإلقليمية 
، من الدستور األلماني I 97 ، األول،97رقم  (المادة أي جهاز حكومي آخرعن عن الجهاز التنفيذي أو 

Grundgesetz .( االختبار اجتياز كفاء الذين نجحوا في المحامين األن بين مضاة القويجري اختيار
محاكم قرارات أن تحيد عن  إقليمية أي محكمة استئنافرغب الحكومي المكون من مرحلتين. وعندما ت

، )Bundesgerichtshof, BGH(العليا الفيدرالية تحادية المحكمة االقرارات االستئناف اإلقليمية األخرى أو 
 بدالً  القرارر اصدتولى إت العليا، والتيالفيدرالية عليها عندئذ إحالة القضية إلى المحكمة االتحادية فيكون 

شكوى فورية أمام محاكم  314أمام الغرف، و اتطلبمن ال 1493تقديم  2004ا. وقد شهد عام منه
 .االستئناف اإلقليمية

 ئكحكهك 3.10

التوريدات تكفلها غرف  ي(الت الحماية القانونية األوليةبين  يث المبدأ،من حيميز القانون األلماني، 
أن  ةالتوريدات العامغرفة في حالة ما تقرر . و والخسائر) (األضرار نونية الثانويةاية القاالحمبين و  )العامة

 لتصحيح المخالفة (على سبيل أية تدابير مناسبةقوم باتخاذ ، فإنها تلالنتهاك تعرضتقد قدم الطلب حقوق مُ 
ة. ال التعاقد) وتمنع وقوع أي أضرار أخرى للمصالح الُمضار أو الكيان المسؤول عن هيئة الالمثال: إلغاء قرار 

 §( ي ضد قيود المنافسةل، أوال، من القانون الفيدرا115للمادة رقم ا تتعلق بالتدابير المؤقتة. ووفقً توجد أحكام 

115 I GWB( ، ال فإنه ، التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الرسل الغرفة طلب المراجعة إلى بعد أن تُ و
تقديم ل يةالزمنمهلة الانتهاء أو قبل  ،ةغرفقرار الصدور قبل  الدخول في تعاقدب، المذكورة أخيرا، ُيسمح للهيئة

من وال ُينظر في طلب المراجعة إذا كان ). تلقائي ليقتعشكوى مباشرة إلى محكمة االستئناف اإلقليمية (
ثانيا، من القانون  110، ثانيا، وكذا المادة رقم 115لمادة رقم ا(س اسغير مقبول أو بال أالواضح أنه 

أو الكيان المسؤول عن هيئة الجوز أن تطلب . وي)II and 115 II GWB 110 §( ي ضد قيود المنافسةلالفيدرا
. ويجوز أن تمنحها الغرفة اإلذن بعد أسبوعين دعوى المراجعةنظر قد أثناء اعتال خول فياإلذن بالدالتعاقد 

يها أيضا بما فو جميع المصالح التي يمكن أن ُتضار في الحسبان، أخذ إذا رأت، بعد  من اإلعالن عن القرار
طالب يجوز أن يفإنه ذن، اإل وفي حالة منح. فوائدأن التبعات السلبية للتعليق تفوق الالمصلحة العامة، 

منح اإلذن،  في حالة عدم. و محكمة االستئناف اإلقليميةالمناقصة أمام  صاحب الطلب بتجديد تعليق إجراء
 محكمة االستئناف اإلقليمية إنهاء تعليق إجراء منطلب يأن التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة للجوز يفإنه 

، )III GWB 115 §(ي ضد قيود المنافسة ل، ثالثا، من القانون الفيدرا115المادة رقم  لىالمناقصة. وبناء ع
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لطلب قدم احقوق مُ يجوز للغرفة أن تتدخل في إجراء المناقصة إذا كان من المرجح أن يلحق الضرر بفإنه 
). أو التخلي عنها إلغاء المناقصةقرار على سبيل المثال لعقد (بإبرام االمتعلق  القراربسبب قرار آخر غير 

أسس  وتوجدعن طريق المحاكم المدنية العادية. والمطالبة بالتعويض عن الخسائر  األضراريمكن جبر و 
ي ضد قيود لمن القانون الفيدرا 126رقم منصوص عليها في المادة  هاأهمو ضرار، ألقانونية عديدة لجبر ا

، 280رقم  فيما يتعلق بالمادة وذلك)  II 311 §§و GWB 126 § ، ثانيا (311وكذا المادة رقم  المنافسة؛
ولية قبل المسؤ بشأن  )Bürgerliches Gesetzbuch, BGB( من القانون المدني األلماني )I 280 أوال، (

ي ضد قيود لمن القانون الفيدرا 126رقم  تنطبق المادةو . )culpa in contrahendo, CIC( التعاقدية
العقود تلك ، أي ي ضد قيود المنافسةلالقانون الفيدرانطاق على العقود التي تقع في  )GWB 126 §( المنافسة

ينص و  تتجاوزها.تلك التي أو  األوروبيةالمفوضية المحددة من قبل عتبات ال تصل قيمتها التقديرية إلى التي
ألنشطة، يستهدف حماية ا حكًماالتعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة عندما تنتهك ال"ما يلي  على حكمهذا ال
كان ليكون لها  -هذا االنتهاك،دون ، وكذا بتقييم العطاءاتوذلك بعد أن يتم -هذه األنشطة، كانت وٕاذا 

لقائم بالنشاط ل فإن، بياسلتأثرا تأثرت وكنتيجة لهذه المخالفة قد لكنها و العقد،  فرصة فعلية للحصول على
وفي ذلك، فإن . العقد منحإجراء  يفإعداد العطاء أو المشاركة كاليف بتعويض عن ت ةطالبالم الحق في

 يف تنطبق أحكام القانون المدني،والتعويض عن الخسائر ال تتأثر". و الضرر األخرى للمطالبة بجبر  دعاوىال
فإن (جبر) ومن حيث المبدأ، بغض النظر عن قيمتها.  عامةالود على العقبالمسؤولية قبل التعاقدية، عالقتها 

 )lucrum cessans( احرباألالخسارة في قد تغطي إما المسؤولية قبل التعاقدية األضرار الممنوح على أساس 
قد اعتال يالدخول ففي حالة و  ،فوز بالعقدالد كيبالتأإمكانه أنه كان ب ت الشاكيإذا أثبوذلك في حالة ما 

، في حالة عدم الدخول في التعاقد بعد. وفي الحالتين )damnum emergens(، أو تكاليف المناقصة بالفعل
 126 §( ي ضد قيود المنافسة، وأيضا المسؤولية قبل التعاقديةلمن القانون الفيدرا 126ووفقا للمادة رقم 

GWB وCIC( ، المزعوم للهيئة أو الكيان المسؤول عن قرار قد تم إلغاء اليكون أن  ليس من الضروريفإنه
المسؤولية ة على أنه في حال. ةالتوريدات العامغرفة من قرار من محكمة أو بالتعاقد، وهو إلغاء يكون قد تم 

رقم  ا للمادة وفقً  امساهمً  هماالً ولية إتطبيق الحماية القانونية األ يمكن اعتبار االفتقار إلىفإنه قبل التعاقدية، 
ال توجد أحكام تتعلق بالعقوبات المالية فإنه ، وليس آخرا اوأخيرً  من القانون المدني. )III 254 §، ثالثا، (254

 الدورية.

ةئألجذئ؟ 4.10  ئ

تخضع بصفة  )OLG(االستئناف اإلقليمية محاكم و  التوريدات العامةلمقامة أمام غرف الدعاوى اإن 
عليها أيضا نطبق تظل كما ت. )GWB( ضد قيود المنافسة الفيدرالي القانونمن ابع الجزء الر إلى أساسية 
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 طرف له إن أي. )ZPO(ة أو قانون اإلجراءات المدنية ضد قيود المنافس القانون الفيدراليمن أحكام أخرى 
من القانون الفيدرالي  )VII 97 § ، سابعا، (97رقم  ، بموجب المادةحقوقهانتهاك العقد ويؤكد  في مصلحة

يتمتع بحق تقديم طلب فإنه  ،متثال للقواعد الحاكمة لمنح عقود عامةعدم االلنتيجة وذلك  ضد قيود المنافسة،
ر ئخسا من من المرجح أن يعانيأنه أو  ،نه قد عانىأويجب أن يوضح الشاكي . التوريدات العامةإلى غرفة 
قدم تلم ي ويجب أن يوضح الشاكي الذي. التعاقد حلقواعد منأو االنتهاكات المزعومة لمزعوم نتهاك ابسبب اال

على ( التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة التقديم العرض بسبب سلوك قد تم منعه من أنه عرض بالفعل ب
أو الكيان المسؤول عن هيئة الإلى  احتجاج رسميوُيعد تقديم ). ت تعاقد فعلية بالمخالفةاقرار سبيل المثال، 

مراجعة أمام غرف للسعي لعمل  اسبقمُ  اشرطذلك باعتباره و  ،بالنسبة لألطراف مسألة إجباريةالتعاقد 
كما  .)III GWB 107 §( القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة، ثالثا، من 107، (المادة رقم ةالتوريدات العام

 ية إجباريةزمن ودوجد حدال تتي تم خصخصتها. و تمنحها المرافق التي ا على العقود الأيضً  ينطبق هذا االلتزام
 قانون الفيدراليالإلى الغرفة. فطلب التقديم لأو  ،التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الاالحتجاج إلى لتقديم 

 تقديم كل من االحتجاج والشكوى دون إبطاء غير ضروريأن يتم ضد قيود المنافسة ال ينص سوى على 
 تحدد ةالتوريدات العاممن الئحة  13 رقم ةالمادفإن . وعالوة على ذلك، )I 108 §( ، أوال)108(المادة رقم 

إلى أصحاب العروض ، وصوال المناقصة ين اإلخطار بنتائج إجراءب ، كفترة زمنيةايومً  14مدتها  وقففترة ت
. عتبر باطالً يُ السابق لتزام بما ينتهك االالذي يتم إبرامه العقد إن  إبرام العقد رسمي�ا.ٕالى عملية ئزين و االفغير 

أو الكيان هيئة الا إلى حتجاج رسمي� ئزين باالاأن يتقدم أصحاب العروض غير الف وقففترة التلتزام بتيح االيو 
 تقديم االحتجاج والطلب فيأن يتم ويجوز  .وتقديم طلب إلى الغرفة قبل إبرام العقد ،التعاقدالمسؤول عن 

بعد أن تمر وتنتهي فترة ). و التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الت نفسه (ال يوجد التزام بانتظار قرار الوق
صحاب لم يُعد ألو : اقدعتالالدخول في  يجوز قانوًنافإنه ، ةفتر هذه ال في حالة عدم تقديم طلبات خاللو  وقفالت

ارات نموذجية ستمال توجد او أمام الغرف.  بالتوريداتمتعلقة رات القراال حق الطعن فين العروض المتضرري
كتابة،  تقديم الطلب وينص القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة على ضرورة. تتعلق بقضايا التوريدات العامة

 سداد رسوم، إلى التوريدات العامةالدعاوى المقامة أمام غرفة تخضع و . هأسباب تقديمذكر باإلضافة إلى 
يبلغ و . في الحسبان للعقد لتقديريةلقيمة ات الشخصية والمادية للغرفة، مع أخذ اقيمتها على النفقاتتوقف التي 

 II 128 § من القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة 128رقم  لمادةوفقا ليورو ( 2500 الحد األدنى للرسوم

GWB .(تبلغ قيمتها والتي ، محكمة وموتخضع الدعاوى المقامة أمام محاكم االستئناف اإلقليمية لسداد رس
إذا يسدد الطرف الخاسر تكلفة التمثيل القانوني غرفة، الالدعاوى المقامة أمام  وفي. العقد الكليةقيمة % من 5

ى الدعاوى المقامة أمام محاكم فو ا. لنقاش كان ضروري� تحت االقضية  رفة أن التمثيل القانوني فيرأت الغ
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ويجوز لكل من . يسدد الطرف الخاسر التكلفة ذات الصلة، و تمثيل القانوني إجباري�ااإلقليمية، ُيعد ال ستئنافاال
وتسدد أتعاب  .تكليف خبير أثناء دعاوى المراجعة دى ضرورةأن تقرر ماإلقليمية ستئناف الغرف ومحاكم اال

 الفنيون اءالخبر في ذلك أيضا يشارك ، كما اإلقليمية ستئنافمحكمة االقرار الخبير بما يتفق وقرار الغرفة أو 
. وبوجه خاص، التوريدات العامةغرف  التقنيون وغيرهم من الخبراء في دعاوى المراجعة بوصفهم أعضاء في

مجال  ويتمتع بسنوات عديدة من الخبرة المؤكدة في ا،مشاركً  ي�اشرف اعضوً  الغرفة الثالثةأعضاء يكون أحد 
ما ). وفيIII GWB 105 §الثا، من القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة (، ث105رقم  المادة( التوريدات العامة
أو  ،حماية األسرار ملفات القضية بغيةواالطالع على أن تمنع الغرف النفاذ إلى  يجبفإنه يتعلق بالسرية، 

، من القانون الفيدرالي ضد أوال، 111رقم  المادة( يالعمل التجار على أسرار أو  ،الحفاظ على أسرار التجارة
غضون خمسة أسابيع من تقديم  ر قراراتها فيُتصدِ على الغرف أن و ). II GWB 111 §قيود المنافسة 
، المحددة ر قرار خالل هذه المهلة الزمنيةو صدتم ، أو عندما ال يالقرار إلى األطراف إرسالالطلب. وبعد 

الصادر عن الغرفة أمام  )ضد القرار (الصريح أو الضمني فوريةتقديم شكوى  ي من األطرافأل يحقفإنه 
هذا أثر التعليق وتبلغ مدة قرار الغرفة. ل اتعليقفورية ويترتب على الشكوى ال. اإلقليمية ستئنافمحكمة اال

 يجوزفإنه لة رفض الغرفة لطلب المراجعة، حا وفي .لتقديم شكوى فورية يةالزمن أسبوعين بعد انقضاء المهلة
إصدار قرار  ، أن تمد فترة التعليق لحينمقدمة من الشاكي ، بناء على شكوىاإلقليمية االستئناف لمحكمة

، لن يتم العقد منحريق حظر قرار عن طوذلك  ،طلب المراجعةتأييد الغرفة لحالة  بشأن الشكوى الفورية. وفي
 أو 121رقم ا للمادة قرار الغرفة وفقً بإلغاء اإلقليمية ال تقوم ستئناف دامت محكمة اال ما اقدعتال الدخول في
محكمة كذا قرارات ع قرارات الغرف و يتوز ويتم ضد قيود المنافسة.  من القانون الفيدرالي 123 المادة رقم

يتم و المحكمة.  يف ةكون األطراف حاضر تبليغ اإلجراء حيث تلى األطراف عن طريق اإلقليمية عستئناف اال
 .إللكترونية لهذه الواليات القضائيةعلى المواقع ا بعض القراراتنشر 

ب  5.10  ئكحكهكتقئغ

الذي ُيعدل القانون  1998يتعاظم بعد تبني قانون عام  التوريدات العامةقانون لقد أخذ االهتمام ب
(المدرسة  مستوى األكاديميعلى ال المؤتمراتويجري تنظيم نطاق واسع من ضد قيود المنافسة.  الفيدرالي

 أنظر الموقع اإللكتروني التالي: بجامعة بوخوم: )Vergaberecht( التوريدات العامةحول الصيفية 
bochum.de/fvv/summerschool/frmset.html-uni-http://www.ruhr دوسولدورفوفي ؛  

)Düsseldorfer Vergaberechtstag( : أنظر الموقع اإللكتروني التالي
bochum.de/burgi/vergaberechtstag/frmset.html-uni-http://www.ruhr .( القطاع الخاص  قوميو

 قانونيةثالث مجالت على هناك ما ال يقل و . التوريداتعلى تدريب ال يف ةخاص صفةب بدور نشطا أيضً 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/fvv/summerschool/frmset.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/fvv/summerschool/frmset.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/burgi/vergaberechtstag/frmset.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/burgi/vergaberechtstag/frmset.html
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ومجلة ، )VergabeR: Werner Verlag( "توريداتمجلة "قانون ال: مجال قانون التوريدات متخصصة في
األلماني والدولي  توريداتلبناء والقانون ا"مجلة و ،)NZBau: C.H. Beck( الجديد" نون البناء والتوريدات"قا

)ZfBR : Bau Verlag( . المحور مجلة "مثل  معلوماتدوريات الخاصة با العديد من الأيضً كما توجد
صدرها " (التي تُ التوريداتمجلة "أخبار و  ،)http://www.vergabespezial.com(" الخاص بقانون التوريدات

وطنية رسمية جمعية ال توجد و ). Bundesanzeiger Verlag -الجريدة الرسمية االتحادية دار نشر وطباعة 
 Forum(توريدات"، وهي جمعية مسجلة المنتدى " مؤسسة خاصة هيأهم إال أن ، ةالعام للتوريدات

Vergabe e.V. - Breite Straße 29, 10178 Berlin;   -   :هاتف رقمPhone: +49 (0) 30 
 :E-mailبريد إلكتروني :    -  ,Fax: + 49 (0) 30 2028-2631فاكس رقم :  -   ,2028-1631

,vergabe.de-info@forum -  :موقع إلكترونيvergabe.de-http://www.forumWebsite:  (. المادة 
 في ةاألساسياألطراف الفاعلة ). يمكن أن تكون ، ثالثا، من القانون الفيدرالي ضد قيود المنافسة105رقم 

وعالوة  ي.الجامعكجزء من المنهاج الدراسي  ن التوريدات العامةقانو قد درست  الحلولتقديم نظام المراجعة و 
أهمية قانون  ا. ومع ذلك، ُتعتبرمتوازنً  يعتبر موقفا نازعةموقف القضاة تجاه المصالح المتفإن على ذلك، 

بدرجة تعد يتمتع مسؤولو التعاقد و الراهن.  القانون التشريعي تفسيراتفي ختالف اللا محدودة نظرً  الدعوى
يتناولون كما ل تحتاج إلى تحسين، ، وٕان كانت ال تزاالتوريداتبقواعد تهم معرفمناسبة نسبيا فيما يتعلق ب

باالطالع بأنفسهم المعلومات  أصحاب العروضقد يقوم و العروض بطريقة متوازنة.  احتجاجات أصحاب
يوفرها  المساعدة التيعن طريق أو  ،العملأثناء خبرة وذلك من خالل ال التوريدات العامة ممارسةالخاصة ب

ما يتعلق بموقف أصحاب العروض تجاه دعاوى مهنية. وفياحترافية مستشارون خاصون أو منظمات 
الحصول  المخاطرة بفرصهم في يدونهذه الدعاوى ألنهم ال ير  راجعة، نجد أن بعضهم ال يرغب في إقامةالم

من  يداتر لة التو أو يستهدفون عرق ،خيراأل ذمالال ويعتبر آخرون دعاوى المراجعة بمثابة. تالٍ  عقدعلى 
مكاسب مالية من خالل تحقيق يسعى إلى  هناك عدد صغيرفإن ، وليس آخرا ا. وأخيرُ ذه الدعاويه خالل

. التوريدات العامةقواعد  إعداد وتبني يا فأكثر نشاطً  بدورا أيضً يقوم المجتمع المدني كما  .دعاوى المراجعة
ي عام ف الصادرةالنموذجية ات قرار من ال 700 ومن بينرا. كبيً تأثيًرا أحكام محكمة العدل األوروبية  وتؤثر

 على أحكام محكمة لوكسمبورج. منها 170أكثر من  ارتكزفقد ، على سبيل المثال، 2005

 المجر .11

قانون ما بعد ب إليه فيالذي يشار (  CXXIX/2003لقانونوفقا ل في المجر ةالتوريدات العامنظم تُ 
ويمكن االطالع على ). 2004 /أيار من عامايواألول من شهر م حيز النفاذ في قد دخلالذي ، و 2003
 على الموقع اإللكترونيعليه،  تعديالت، وأيضا لما تلى من للقانوننجليزية اإلغير رسمية باللغة ترجمة 

http://www.vergabespezial.com/
mailto:info@forumvergabe.de
http://www.forum-vergabe.de/
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بمثابة الفاعل  ةالتوريدات العاممجلس وُيعد . )http://www.kozbeszerzes.hu( ةالتوريدات العاملمجلس 
هاتف رقم:             -  ;Közbeszerzések Tanácsa, 1024 Budapest, Margit krt. 85( األساسي

336 7748,  Phone: 0036 1 -    :موقع إلكترونيhttp://www.kozbeszerzes.hu(وقد تأسس ؛ 
(التعليق  ةالتوريدات العامالجوانب المختلفة لسياسة  يةولكهيئة حكومية مستقلة تتولى مسؤ  المجلس المذكور

توفير ، مكتب والتثقيف ، نشر اإلخطارات، التعليميالقانون الحلولتقديم على مشروعات القوانين، تشغيل نظام 
يتكون المجلس من و  .م البرلمانمسؤول أماهو ، و ميزانية مستقلةبالمجلس يتمتع )، و وما إلى ذلكالمساعدة، 

على نظام مختلط من الرقابة شبه القضائية  ةالتوريدات العامإجراءات عملية مراجعة ترتكز و . اعضوً  19
نظام الذى كان قائًما ال ا عنجوهري�  وال يختلف هذا النظام). 2003والقضائية (الجزء السابع من قانون عام 

. القضائية خارج النطاق الرقابتتوفر أيًضا كما . 1995 لسنة ةالعام توريداتلقانون السابق لالاس أسعلى 
مكون نظام  ُيدار القضاء عبرالمجر،  وفيأمام محكمة عادية. إال األضرار وال يجوز السعي للتعويض عن 

ذلك محكمة  (بما في قليمية، ومحاكم المقاطعاتستئناف اإل، ومحاكم االاألعلى: المحكمة من أربعة مستويات
العروض على القيمة  تتوقف حماية أصحاب وفي جميع القضايا، ال .بودابست البلدية)، والمحاكم المحلية

أو الكيان المسؤول هيئة عليهم أن يقوموا بإخطار الوعلى الرغم من أن أصحاب العروض ة للعقد. ير يقدالت
 رفض الطلب. القضائية، فإن عدم اإلخطار ال يترتب عليه إلى المراجعة السعي يالتعاقد بنيتهم فعن 

؟ 1.11 ب خئذث مضئف ئكقصئ  ئكذفئا

 فيالخاص  توفيقإجراء الينطبق و . ، نوعان من إجراءات التوفيق2003ون بموجب قانيتوفر، 
رقم الصادر عن المفوضية األوروبي، وهو التوجيه التوجيه باألحكام ذات الصلة يقوم بتنفيذ و  ،قطاع المرافق
92/13/EEC  أعلى على ما هو سوى  توفيقهذا النمط من الوال ينطبق ). 371إلى  369(المواد من

(المواد من  العام إجراء التوفيقي المقابل، ينطبق األوروبية. وفالمفوضية التي قامت بتحديدها عتبات ال
وال ُيعد ة للعقد. ير يقد، بغض النظر عن القيمة التالمرافقكذا قطاع و تقليدي ) في القطاعين ال368إلى  352

يتطلب االتفاق إال أنه القضائية، مراجعة ا للا مسبقً شرطً  ، كما ال ُيعداإجباري�  توفيقاللجوء إلى هذا النوع من ال
 وز لألطراف المشاركة في إجراء التوفيقال يجو . عملية التوريدات شاركة فيألطراف المبين ا المتبادل

يتمتعون ممن خبراء مستقلين، ويتم تكليف . قد تم تنفيذه توفيقإجراء الأن يكون مراجعة قضائية قبل ب البةطالم
في حالة خريجي كليات نقابة المحامين ُيشترط عضوية ( العام توفيقال إدارة إجراءليتولوا ية المؤكدة، باألهل

مجلس  سجل ُيحفظ فيليتم تسجيلهم في  بهؤالء الخبراء، بناء على طلبات يقدمونهاقائمة  توجدو الحقوق). 
في أمام المحاكم ويجوز الطعن . 2003 عام قانونقام بإرسائها  التيشروط ال بموجب ةلتوريدات العاما

 العام إلى المجلس في توفيقطلبات التُقدم و . هبعاد منالستاأو في السجل  اإلدراجب ةعلققرارات المجلس المت

http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
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أو الكيان هيئة اليتم إخطاره إلى و  ،إلى مراجعة قضائية ية للسعيالزمن مهلةغضون خمسة أيام من بداية ال
ومن حيث المبدأ، يفصل فريق من ثالثة العروض المتنافسين.  أصحابعن  الً فضً  ،التعاقدالمسؤول عن 

في حين  أحد أعضاء الفريق،باختيار مدعى عليه، على الترتيب، قدم الطلب والمُ ويقوم النزاعات.  خبراء في
 صل فيللف امنفردً  اخبيرً ، عن طريق قرار مشترك أن تختار،ألطراف ويجوز لمشترك.  الثالث بقراريتم اختيار 

تعليق قرار التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة لل يجوزفإنه ، توفيقالعملية إجراء  النزاع. وبعد الشروع في
أن يكون ما بعد إ توفيقإجراء الينتهي و محاضر.  الدعاوى فيويتم تسجيل توقيع العقد. قد أو إرجاء منح الع
إذا قرر أحد األطراف ذلك. في حالة ما أو  ،تفاقالتوصل إلى اتفاق، أو عندما يتعذر التوصل إلى اقد تم 

مراجعة القضائية للنزاع الوتظل تتجاوز مدة اإلجراء ثمانية أيام من تقديم الطلب. فلن ، وفي جميع األحوال
. ذلك غيرعلى يتم االتفاق بنسب متساوية، إن لم  توفيقيجب أن تتحمل األطراف تكلفة إجراء الكما . ممكنة

 . ترداد تكاليف أخرى ذات صلةمكافأة، عالوة على اس لحصول علىفريق اعضاء اليحق ألو 

ب 2.11 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

للنظر في  التوريدات العامةمجلس تحكيم إلى العروض المتضررين  يمكن أن يتقدم أصحاب
جنب ا إلى كهيئة مستقلة للمراجعة تعمل جنبً حيث تأسس هذا المجلس ، قدالعمنح النزاعات الناشئة من إجراء 

مجال  وُيعد مجلس التحكيم بمثابة الجولة األولى من الحلول القانونية في. التوريدات العامةمجلس مع 
أن يكون مجلس التحكيم قد انتهي من ئية أمام المحكمة إال بعد المراجعة القضاوال تجوز ؛ التوريدات العامة

أن يكون قبل وبعد العقد، وذلك  بمنحيتعلق  فعل أيويحق ألصحاب العروض الطعن في . مراجعةعملية ال
التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة اليلغي قرارات ال يجوز له أن أن مجلس التحكيم إال ، هإبرامالعقد قد تم 

 يتمتعو  ،ميزانية المجلس يحصل مجلس التحكيم على تمويله منو توقيع العقد.  ما يكون قد تمبعد
") هم موظفون التوريدات العامةمجلس التحكيم ("مفوضو أعضاء و الدولة.  باالختصاص على مجمل أراضي

عن طريق المجلس بموجب ) إقالتهميتم تعيينهم (ويمكن  نالذي ، أي عاملون بالخدمة المدنية،نحكوميو 
تحديد المجلس  تولىيو . 2003قانون عام يليها في وما  398ة رقم المادتم النص عليها في  الشروط التي
خمس سنوات (قابلة جلس التحكيم لفترة م ا نائب رئيس، وأيضً رئيسوتعيين ال واختيارين عدد المفوض

 هملكن، نوع من التعليمات يخضعون ألي يعمل المفوضون بأسلوب مستقل وغير متحيز. والو للتجديد). 
ن ممكون  تخضع لنظام مراجعة مركزيهي ، و قرارات مجلس التحكيم واجبة النفاذإن . فقط للقانون يخضعون
، على سبيل المثال، إجراءات التقاضيسياق  يتخذة فبين القرارات المُ  2003يميز قانون عام و مرحلتين. 

ولية من محكمة العدل األحكام األ ضم القضايا، واللجوء إلىمؤقتة، والغرامات اإلجرائية، و التدابير ال
يمكن استئناف و تخذة حول جوهر القضية. المُ  القرارات النهائيةباإلضافة أيضا إلى و ، وما إلى ذلك؛ األوروبية
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، شريطة أن )Budapest, Markó utca 27 1055( محكمة بودابست البلديةأمام  النوع األول من القرارات
ة أعلى. ولجبوضوح؛ وال توجد إمكانية للطعن في قرار المحكمة في صراحة و  ذلك 2003قانون عام  ُيبين

ه الحه أو مصوقتعرض حق: أي شخص تالقرارات على النحو التالييمكن الطعن في النوع الثاني من و 
في إجراءات  عن شروع الهيئة ن مجلس التحكيم، فضالً صادر ع نتيجة قرار نهائيالمشروعة للخطر 

يحق له أن يسعى إلى الحماية القضائية أمام محكمة بودابست البلدية فإنه أمام مجلس التحكيم،  التقاضي
(أ) رفض الطلب  ما يلي: يمكن أن تقرر المحكمةفإنه وفي هذه الحالة، ). لفقرة األولى، وا346 رقم (المادة

قرار الدة؛ أو (ج) تعديل دعوى جديبدء  إصدار أمر إلى مجلس التحكيم للشروع فيس؛ (ب) اسباعتباره بال أ
 المستعجلة الخاصة الواردة فيواعد لقلا لقانون اإلجراءات المدنية و فقً ذلك و  مجلس التحكيم،الذي قام بإصداره 

 ستئنافمحكمة بودابست لاليجوز الطعن في قرار المحكمة بالجولة الثانية أمام و . 2003قانون عام 
)Fővárosi Ítélőtábla, Budapest 1027, Fekete Sas u. 3(أقسام القانون  جولتين، تتولى. وفى ال

محكمة  قرار نائية، إحالةثستايمكن، بصورة . و ستئنافطلبات االاإلداري بالمحاكم المشار إليها سابًقا فحص 
قامت تي بموجب الشروط ال يةستثنائإيجاد حلول (مراجعة) اسياق  فياألعلى االستئناف إلى المحكمة 

. مدنية(أ) من قانون اإلجراءات ال 340رقم ، و 324كذا المادتين رقم ، و 275إلى  270المواد من بإرسائها 
وبالتالي ُتعد مة للمحاكم الفردية. لزِ خالل األحكام المُ من تساق قانون الدعوى ا األعلىوتضمن المحكمة 

ستقالل الهيئة او . التوريدات العامةقضايا  بمثابة هيئة المراجعة للجولة األخيرة في ة بودابست لالستئنافمحكم
حول الوضع   LXVII/1997قانونكذا و ، 1949الفصل العاشر من دستور عام بموجب  القضائية مكفول
ا على أيضً وتنص هذه القواعد (قانون اإلجراءات المدنية).   III/1952قانونأيضا القضاة، و آت القانوني ومكاف

ميزانية القضاء، و المكافأة، و المؤهالت المطلوبة، كما تنص على القضاة، ومنصب التعيين والفصل من مكتب 
ية علمية، وليس لديه سجل جنائي، ويتمتع نوندرجة قاحاصل على  إن أي مواطن مجريوشكل األحكام. 
جوز له فإنه ي ،خبرة مهنية مؤكدةب ، ويتمتعبنجاح ي األعلىمتحان القانونااليكون قد اجتاز بحق االنتخاب، و 
  .أو عدم مالءمته هستبعاد، ما لم توجد أسس الاأن يصبح قاضي� 

 ئكحكهك 3.11

ثم الحلول ، التوريدات العامةيمنحها مجلس تحكيم التي حلول فهناك الإلى فئتين:  الحلوليمكن تقسيم 
(التدابير  سياق إجراءات التقاضي فيصادرة تضم الفئة األولى قرارات و تمنحها المحاكم. األخرى التي 
أحكام أولية من محكمة األخذ بات إجرائية، وضم قضايا، واللجوء إلى ، أو غرام332 رقم المؤقتة: المادة

مجلس التحكيم  صادر عن قرار نهائيبموجب ها منحيتم التي  الحلولو  ،)إلى ذلك، وما العدل األوروبية
يمكن صدور أمر فإنه ، تعليق يهلع ترتبي الطلبات أمام مجلس التحكيم النظر ألن ). و 340 رقم (المادة
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شريطة وجود  ،هإبرامأن يكون العقد قد تم قبل وذلك  ،حكم المنصبفي حالة طلبها، أو ب مؤقتةتدابير باتخاذ 
مادة ذات  إدراج أيبالرغم من أنه لم يتم ت المناقصة. و لتزاما) المحتملةمخالفة (فعلية أو أدلة كافية على 

تلك الحسبان التبعات المحتملة ل ن مجلس التحكيم يمكنه أن يأخذ فيإال أ، 2003قانون عام في صلة 
، وأن يقرر العامةذلك المصلحة  ، بما فيمن المرجح أن تتعرض للضرر على جميع المصالح التيلتدابير ا

) 1(أن يقوم بما يلي: لمجلس التحكيم  السلبية تفوق فوائدها. ويمكن إذا كانت تبعاتهاعدم منح تلك التدابير 
د نفسه؛ إذا أن عدم اإلعالن عن بطالن العقمع ) حظر إبرام العقد (ولكن 2؛ (العقد منحقرار  تعليق إجراء

أو الكيان هيئة الإلى أمر وجيه ) ت3(برم)؛ ويمكنها اإلعالن عن عدم صحة عقد مُ  المحكمة فقط هي التي
أو الكيان هيئة للا أيضً  جوزكما يالمناقصة.  إجراء يقدم الطلب للمشاركة فمُ  ةدعو لالتعاقد المسؤول عن 
ب أو تأجيل توقيع بعد تقديم الطل قدمنح العقوم بتعليق إجراء قرار يدرة منه، أن ، وبمباالتعاقدالمسؤول عن 
أن  يمكن لمجلس التحكيمفإنه ، نهائيقراره المن خالل و . نهائيصل مجلس التحكيم إلى قرار العقد إلى أن ي
أو الكيان هيئة ال ا إلىأمر صدر ) أن ي2عدمه؛ ( نم) أن يحدد ما إذا كانت هناك مخالفة 1( يقوم بما يلي:
 المناقصة أو احترام سلوك ه فياتمتثال إلى التزامباال في حالة وقوع مخالفة،وذلك ، التعاقدالمسؤول عن 

منح يتعلق بإجراء والذي التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة ال) أن ُيعلن بطالن أي عمل تقوم به 3معين؛ (
(ومع يكون قد تم التوقيع عليه بالفعل عقد  علن استكمال اإلجراء، شريطة عدم وجود أيعمل يُ  أو أيقد الع

ن إعالن بطالن مجمل إجراء المناقصة)؛ وحده عل و مسؤ التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الذلك، فإن 
، غير قانونيإجراءات منح عقود بأسلوب مباشر و ووجود ة قرار مباشر فرض غرامة مالية في حاليأن ) 4(و

، 2003من قانون عام  16 رقم مادةال شار إليه فيالمُ  الموجز اإلحصائي السنويأو في حالة عدم اإلبالغ ب
إلى  303مناقصة (المواد من  على أساس إجراءتم إبرامه لعقد  القانونيتنفيذ غير التعديل أو الفي حالة أو 

أو هيئة فإنه على الالمناقصة،  علن انتهاء إجراءيُ  القرار الذيبإبطال مجلس التحكيم وفي حالة قيام ). 306
قرار الذي يصبح فيه تاريخ الا من يومً  30غضون  ا فيا جديدً قرارً ُتصدر أن التعاقد الكيان المسؤول عن 

غير كامل (وتبدأ يعد إجراء قد العمنح خاص ب أن إجراءن ن ععالها اإل، أو يمكنقابل للنفاذ مجلس التحكيم
تأكد مجلس التحكيم من وجود مخالفة اللتزامات ٕاذا و . شرائه وتوريده)أو تتخلى عن  في إجراء جديد

العقد أن يقررا مسألة أو صاحب العرض الفائز التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة فإنه يجوز للالمناقصة، 
يحق فإنه على ذلك،  مجلس التحكيم. وعالوةاإلخطار بقرار ا من تاريخ يومً  30غضون  فيوذلك المبرم 

قوائم من المناقصة أو ستبعاد من إجراءات على أصحاب العروض (اال عقوباتلمجلس التحكيم فرض 
). وبوجه عام، 341 رقم (المادة التوريدات العامةلقانون  إذا تبينت مسؤوليتهم عن مخالفات متكررة) التأهيل

وكذلك أصحاب التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الأي شخص (مسؤولي  على عقوبات ماليةفرض  جوزي
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 ينهائ ال يترتب على االستئناف ضد قرارو . 2003قانون عام يته عن مخالفة ولمسؤ يتم إثبات العروض) 
جوز لمحكمة بلدية بودابست يعلى أنه دخول هذا القرار حيز النفاذ. ل اتعليق التوريدات العامةلمجلس تحكيم 

يمكن السعي للحصول على تعويض عن و أو بحكم المنصب.  ء على طلبوقت بنا تعليق التنفيذ في أي
مخالفة لقانون من مجلس التحكيم يؤكد وجود سبق مُ فقط، شريطة صدور قرار أمام المحكمة  األضرار

ا للمادة وفقً و ). 350رقم (المادة هذا القرار مثل في حالة وجود استئناف ل ، وذلك، أو في المحكمةالتوريدات
في حالة  ، وذلكإلى استرداد تكلفة المناقصة المتضررين السعيوض يمكن ألصحاب العر فإنه ، 351رقم 

؛ التوريدات العامةنتهك قانون اقد التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة ال) أن 1: (ما يلي إثباتتمكنهم من 
الفوز بالعقد. تهم في فرصعليهم أن االنتهاك أضاع ) 3(يهم فرصة حقيقية للفوز بالعقد، وكانت لدأنه ) 2(

 يمهمقدفي حالة ت ، وذلكاألرباح فيألضرار والخسائر تعويض عن احصول على لل ا السعييمكنهم أيضً كما 
إن : "339رقم (المادة  1959ام لع بناء على أحكام القانون المدنيوذلك افية في هذا الصدد، دلة كأل

صالح هذا إأن يقوم بعليه  الشخص الذي يتسبب بصورة غير مشروعة في إلحاق ضرر بشخص آخر
 الظروف المعطاة"). في ظلا ل كان متوقعً ِفعولية إذا ثبت أن التبعد المسؤ سوتُ الضرر. 

ةئألجذئ؟ 4.11  ئ

وقطاع  لتقليديمن القطاع اكل  في ةالتوريدات العامءات التقاضي أمام مجلس تحكيم إجراتخضع 
لإلجراءات  عامةالحول القواعد  CXL/2004قانون  فضًال عن، 2003لفصل التاسع من قانون عام المرافق ل
من أيضا ، و التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة ال) من جانب 1(كما يلي: ويمكن تقديم الطلبات اإلدارية. 

تعرضت أو من المرجح أن شخص آخر صاحب مصلحة،  أي مرشح، أوأو ، عطاء صاحبجانب أي 
؛ وفي 2003ِفعل أو إغفال يتعارض مع قانون عام للخطر نتيجة ل الحه المشروعةه أو مصوقحق تتعرض
بنية الشروع في إجراءات التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة اليجب إبالغ المذكورة أخيرا، فإنه الحالة 

بناء مما يعني، ، بحكم المنصب) 2بولية الطلب؛ (على مق تزاملوال يؤثر عدم االمتثال إلى هذا اال. التقاضي
 ،هااتأداء واجبالتي أصبحت على معرفة ودراية، وذلك في إطار المؤسسات شخاص/على طلب أي من األ

؛ مكتب مراجعة حسابات التوريدات العامة: عضو أو رئيس مجلس 2003عام قانون لانتهاك أن هناك ب
ينة بودابست؛ وزارة الخزانة؛ المفوض مدلللمقاطعة أو  يالدولة؛ مكتب الرقابة الحكومية؛ المكتب اإلدار 

عن مفوض حماية  لحقوق األقليات الوطنية والعرقية، فضالً  والمفوض البرلمانيللحقوق المدنية،  البرلماني
استخدام مثل  ، أو الكيان الذي يشارك بموجب حكم قانوني فيت؛ الكيان الذى يمنح الدعم للتوريداتاناالبي

 قدالع منحفي أي فعل يتعلق بإجراء ويجوز الطعن . الهيئة المركزية للتوريدات العامةكذا و  ؛هذا الدعم
 الفنية الممارسة العملية: شروط اإلخطار بالعقد مثل األهلية ومعايير التقييم، والمواصفات يا ف(األكثر تكرارً 
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من  ايومً  15غضون  الطلبات فييتم تقديم ز أو اإلنهاء غير الناجح إلجراء المناقصة). الفائحديد التقنية، وت
تاريخ وقوع المخالفة؛ وفي غضون ثمانية أيام من إعالن النتائج، في حالة القرارات التي تعلن إكمال إجراء 

في ذلك تبدأ المهلة الزمنية فإن وقت الحق،  ارتكاب المخالفة فيفي حالة اكتشاف عملية . و المناقصة
 ويؤدي عدمللمخالفة.  الفعلي خ االرتكابا من تارييومً  90 من األحوال حال تتجاوز بأيلن لكنها ، و التاريخ

مكتب مراجعة ما يتعلق بفيو الدعوى.  شار إليها أعاله إلى مصادرة الحق فياحترام الحدود الزمنية المُ 
 كيان الدعم أو الكيان المشارك في استخدام الدعم،، و خزانةحسابات الدولة، ومكتب الرقابة الحكومية، ووزارة ال

لمدة فإن ا، المباشرة غير القانونية حالة قرارات التعاقد يفخالل سنة، أو  لدعاوىالشروع في ا يمكن فإنه
ستمارات نموذجية لتقديم الطلبات ال توجد او المخالفة بالفعل.  ثالثة أعوام من تاريخ ارتكابإلى تصل الزمنية 

تشمل ائم فحسب و ق 2003قانون عام  من 324 مادة رقمالفي الفقرة األولى من ويرد مجلس التحكيم.  إلى
والمدعى عليه، تاريخ  الطلبات (اسم المدعي(استمارات) شتمل عليها يجب أن ت البيانات التيعناصر 
إال أن مفتوحة، باعتبارها جلسات جلسات االستماع يتم عقد ومن حيث المبدأ،  ).وما إلى ذلك المخالفة،

سرار الدولة أو األسرار ألسباب تتعلق بأ ةضرور  ىرأعقد جلسة سرية إذا أن يقرر له يجوز  مجلس التحكيم
ترجع  بعض االستثناءات، التي ). ومع، والمادة الثانية336رقم األعمال التجارية (المادة المهنية/االحترافية 

الكامل ب التوريداتملف واالطالع على كفل النفاذ إلى يُ فإنه ، يعتبارات أسرار العمل التجار ا إلى اأساسً 
لمجلس التحكيم، بناء على طلب أيضا جوز يكما ). 337رقم الدعوى (المادة  المشاركة فيلجميع األطراف 

تخضع الدعاوى و ونية. تقنية أو قانفنية حكم المنصب، أن يطلب من خبير تقديم رأى مستقل حول مسائل أو ب
ونوع  ت العامةالتوريدايتوقف مبلغه على قيمة ي ذالإلى رسم خدمة إدارية، أمام مجلس التحكيم  المرفوعة

التي قد حددتها عتبات التقع أعلى مناقصة نت مجري في حالة إجراء يألف فور  900ار محل الطعن (القر 
 150لمناقصة؛ وتبلغ الدعوة إلى ا ضد مضمون لحتقديم ب ةلباطلمما يتعلق باستثناء اباألوروبية، المفوضية 
يقرر مجلس التحكيم فإن ية، وقائع القض. وعلى ضوء )جميع الحاالت األخرى ينت مجري فيألف فور 

حالة الدعاوى  يفو عالوة على التكاليف اإلجرائية األخرى. ذلك و عليه أن يتحمل الرسم،  الطرف الذي
ويقوم . جميع التكاليفهي التي تتحمل  الدولةفإن يثبت وجود مخالفة، بحكم المنصب، حيث لم المرفوعة 

هاية ن طرف الخاسر فيإال أنه يتم تسديدها من قبل ال ،الخبراءأتعاب بتسديد الطرف الذي طلب الخبرة 
داد أتعاب تقوم بسالدولة فإن بحكم المنصب،  ،اخبيرً بتعيين مجلس التحكيم ما قام  إذافي حالة و . المطاف
يوًما من الشروع في  15) 1ل الحدود الزمنية التالية: (خال النهائي هقرار صدر مجلس التحكيم يُ و . الخبير

في حالة انعقاد جلسات  ،وىالدع يوًما من الشروع في 30) 2؛ (ستماعاال، في حالة غياب جلسات وىالدع
إلى عشرة لمدة قد تصل  مد هذه الحدود الزمنيةيجوز فإنه القضايا المبررة حسب األصول،  فيو . االستماع
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. الصلة، بالقرار النهائياألطراف، فضًال عن إخطار األشخاص/المؤسسات األخرى ذات يتم إخطار و  .أيام
ي الرسمي لمجلس الصحف ُتعد بمثابة الدعم "، والتيالتوريدات العامةنهائية في "نشرة القرارات اليتم نشر و 

يجوز كما  .)www.kozbeszerzes.hu: خة اإللكترونية على الموقع التاليالنستوجد ( التوريدات العامة
 .قرارات مجلس التحكيمستئناف ضد إقامة دعوى ايكون قد تم أو  مغلقةالدعاوى الانتهاء بعد  اأيضً  النشر

لفصل العشرين من قانون اإلجراءات مام محكمة بودابست البلدية ألحكام اأتخضع الدعاوى المرفوعة 
على  2003من قانون عام  349إلى  347)، إال إذا نصت المواد من 341إلى  324المدنية (المواد من 

سياق  يف التوريدات العامةلمرفوعة ضد قرارات مجلس تحكيم ستئناف ادعاوى االيمكن تقديم و . غير ذلك
إلى  ويجب تقديم هذا النوع من دعاوىخالل ثمانية أيام من صدور تلك القرارات. ، وذلك التقاضي إجراءات

رقم بطاء (المادة ، إلى المحكمة دون إمع ملف القضية إحالتها،عن  ولسؤ وهو الممجلس التحكيم ذاته، 
 ألي النهائيةمجلس التحكم ات قرار دعاوى االستئناف المرفوعة ضد تقديم يجوز و ). ، الفقرة الثانية345

فضًال عن المؤسسة التي شرعت ذلك لقرار، و وقه أو مصالحه المشروعة للضرر نتيجة احق تعرضتشخص 
ادة الم(ي ا من تاريخ اإلخطار بالقرار النهائيومً  15غضون  ، فيأمام مجلس التحكيم إجراءات التقاضي يف

إال قضايا أخرى، مقارنة بموقع األولوية  تحتل دعاوى االستئنافوفي هذه الحالة، ). ، الفقرة األولى347رقم 
السرية الجلسات  وفي. حكمها يجب أن ُتصدر المحكمة خاللها أحكام تتعلق بالحدود الزمنية التيأنه ال توجد 

عنصر ن اإلجراءات المدنية (اعتبارات ها قانو ئرساقام بإ المغلقة، تتم إجراءات التقاضي في ظل الشروط التي
يجوز أيًضا للطرف كما الخصوصية). وكذا عنصر ألعمال التجارية؛ بالدولة أو المعلومات ارتباطا باسرية 

تأثر بالحكم الصادر عن المحكمة كان قد ي شخص ألألطراف الثالثة التي تتدخل في الدعوى، أو لالمعني، و 
ية البلدبودابست محكمة ف الحكم الصادر عن استئنقوم بامن قانون اإلجراءات المدنية)، أن ي 233(المادة 

وتتوفر  .ستئنافام محكمة االلقانوني إال أمالتمثيل ااالستعانة بوال ُيشترط . تئنافسبست لالاأمام محكمة بود
يتم ن من الضروري أو . ةالتوريدات العامأمام مجلس تحكيم  ةقبطشروط المُ للشروط مماثلة ظل  الخبرة في

 في ، وذلكاألطراف كتابة ها إلىإخطار على أن يتم عالنية، المحكمة  هاالتي تصدر  حكاماألاإلخطار ب
، 1990لعام  XCIIIا لقانون وفقً و ". ةالتوريدات العامفي "نشرة كما يتم نشرها ا من صدورها، يومً  30غضون 
ضد قرارات إدارية (مثل قرار مجلس  المرفوعة أمام المحاكمجميع الدعاوى مغة الواجبة في الد تبلغ قيمة

النفقات المتعلقة بالدعاوى تشمل  تكاليف المحكمةفإن . وبشكل عام، نت مجرييفور  16500) التحكيم
تكاليف الترجمة؛ و  ، والمترجمين الفوريين؛ودعاوى "حسن النية" (وخاصة: رسوم الشهود، الخبراء مسببةال

التمثيل القانوني أو وأتعاب الوثائق؛ واالطالع على التكاليف المتعلقة بالنفاذ إلى و ؛ وتكاليف الزيارات الميدانية

http://www.kozbeszerzes.hu/
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داد التكاليف بس الطرف الخاسرأمر إلى  يصدرمن حيث المبدأ، تكلفة السفر، وتكلفة البريد). و و ؛ المحاماة
 .األخرى اإلجرائية التكاليفلك باإلضافة إلى ، وذالمتعلقة بالشروع في إجراءات التقاضي

ب  5.11  ئكحكهكتقئغ

كجزء  التوريدات العامةهم بقانون رفامعقد اكتسبوا  التوريدات لقضاة ومسؤولومن الجائز أن يكون ا
هناك و تنظمها مؤسسات حكومية.  أو من خالل الحلقات الدراسية التي ،الجامعةالتي درسوها في من المناهج 

انون قويتم تدريس الدولة. عتمده وت ")التوريدات العامةمكتب  مسؤول" يقدمهساعة ( 220تدريب خاص مدته 
 نقابةاختبارات  تتضمن. كما يةإلزام، وذلك بصفة لقانونالدارسين لطالب إلى الاألوروبية العام المفوضية 
التوريدات ي ، بما فيهم مفوضاإلمكانية للمسؤولين التوريدات العامةويتيح مجلس . أيًضا هذا المجالالمحامين 

التي يشارك فيها القضاة المؤتمرات العليا، فضًال عن  بية للدراساتيالتدر  ، لحضور الدوراتالعامة
بانتظام الحلقات  التوريدات العامةمجلس  مسؤولو. ويحضر التوريدات العامةالمتخصصون في مجال قانون 

ا . كما يعقد القطاع الخاص أيضً عامةاللإلدارة  منظمات دولية مثل المعهد األوروبينظمها تُ  الدراسية التي
معارفهم من جراء ذواتهم كتسب أصحاب العروض يقد ن، منظمات التدريب). و ة (المستشارو حلقات دراسي

 إليها. التي أشرناا التدريب والمؤتمرات وربما يحضرون أيضً  ،من خالل خبرة العمل التوريدات العامةحول 
. التوريدات العامةمجلس  الذي أنشأهمساعدة التوفير من مكتب عون في هذا المجال يحصلون على كما 

بدراية  التوريداتتمتع مسؤولو . ويعادًال ومتوازًنا تجاه المصالح المتعارضةن ُيعتبر موقف القضاة والمفوضو و 
 ويعتبر بعض أصحاب العروض أن دعاوى المراجعة ُتعد بمثابة المالذ. كافية بقانون التوريدات العامة

بعض  وفيمن خالل دعاوى المراجعة.  قلة التوريداتعر  ، وعن عمد،يستهدف آخرونو ، في حين األخير
المنظمة لكنهم يطلبون من مندوب ، ةالتوريدات العامأصحاب العروض إلى مجلس تحكيم لجأ الحاالت، ال ي

، بالبدء بحكم منصبه ،، أن يطالبالتوريدات العامةمجلس  في ةثلي الممالمهنية ذات الصلة، وهاالحترافية 
"، عالوة على مجالت أخرى التوريدات العامةعديد من المطبوعات، بما في ذلك "نشرة وهناك ال. في اإلجراء

 جمعيةتصدرها  ي" التالتوريدات العامة"رسائل لى سبيل المثال، صدرها منظمات القطاع الخاص (عتُ 
مل بصورة تع عديدة للتوريداتجمعيات كتيبات. وهناك ال العديد منتم أيضا إصدار ). كما التوريدات العامة

أو داخل  ،)التوريدات العامة المستشارين الرسميين فيجمعية ، التوريدات العامةمستقلة (مؤسسة ثقافة 
ويتم الطعن بأهمية خاصة.  يتسم قانون الدعوىو بغرفة المحامين).  التوريدات العامةالمنظمة األم (مثل قسم 

قوم الصحف من حين إلى آخر بتغطية تاألعلى.  جوالتال يف ارات مجلس التحكيم% من قر 20 في حوالي
يضع مجلس التحكيم، و للخطر. تعُرض مصالح مالية مهمة  خاصة في حالةبصفة ، و التوريدات العامةقضايا 

 .عدل األوروبيةحكام محكمة ال، في الحسبان أأيضا كما تضع المحاكم
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 إيرلندا .12

على مراجعة قضائية  إيرلندافي في مجال التوريدات العامة  مراجعة وتقديم الحلولالنظام يرتكز 
 عتباتالفقط أعلى التي تقع ، وهي تلك جولتين بالنسبة للعقودمن لمراجعة القضائية مسار ايتكون و مستقلة. 

 األوروبية.المفوضية المحددة من قبل 

م ب هيئئكةقخيل سقهو ؤكو  1.12 أهك ع ز ل م ئك  ئكةعئفخآه ئكقيئ

وال توجد قواعد خاصة . التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الأوًال إلى الشكوى بتقديم  وجد إلزامي ال
. ومع التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة التقديم الشكاوى إلى التي تنظم عملية  التوريدات العامةمجال  في

" ةالعام توريداتوحدة السياسة الوطنية للتحاول "و . ةالطريق عتراضات بهذهمكن محاولة تسوية االيفإنه ذلك، 
 عن طريق تشجيع اإلمكان، وذلك، على قدر األدنى حدإلى الظ على الحاجة إلى الدعاوى الرسمية افالح

العطاءات غير الفائزين.  بناءة إلى المرشحين وأصحابتوفير التقارير الأن تقوم طواعية بات على الهيئ
التي عن المعلومات وٕابالغ المرشحين، و إلفصاح ا وتتعزز هذه الممارسة من خالل الخطوط اإلرشادية بشأن

 الوطنية كالتالي:  ةالعام وريداتالخاص بالت الموقع اإللكترونيعلى يمكن االطالع عليها 
)www.etenders.gov.ie(  التوجيه العام للتوريدات/تحت عنوان توجيهاتوذلك . 

ب ه  2.12 ذئجع ل  غى ئكمضئف ئكقصئئى ئكحكهكئك

، التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة العن القرار الذي اتخذته  العطاءفي حالة عدم رضا صاحب 
تتمتع  التي، محكمة قانونية عامة أو عادية، المحكمة العلياإلى المراجعة القانونية أمام  يمكنه السعيفإنه 

سريع مع ، قامت المحكمة العليا بإنشاء فرع خاص للتعامل ال2003عام  فيو قراراتها بطبيعة اختصاصية. 
التجارية أسرع الوسائل تستخدم هذه المحكمة و . التوريدات العامةذلك قضايا  القضايا التجارية، بما في

من  أسس صحيحة للمراجعة خالل عدة أسابيع بدالً  دى توفرم ، وتستهدف اتخاذ قرار بشأنلتعجيل بالعمليةل
صاحب الدعوى يسقط إجراءات ن كما كان الحال في الماضي. ونجد، في عديد من القضايا، أ ،شهرأعدة 

أو الكيان المسؤول عن هيئة الوعادة ما تقوم . التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة اللتقاضي بعد استجابة ا
أن تقوم بإلغاء أو ويجوز للمحكمة العليا . التوريدات العامةإدارتها إلجراءات أسلوب عن بالدفاع  التعاقد
يمكن مراجعة أو إلغاء أية كما الخسائر أو األضرار. عن  عن التكاليف أو منح تعويضتأن ، و العقدتعديل 

يجوز حتى فإنه ، 1994لعام  309رقم  يةالقانونألداة ا من اسعلى أسو . التوريدات العامةقرارات تتعلق ب
ا الحسبان عواقبه ، مع األخذ فيتدابير مؤقتةك الحلولجميع هذه يجوز أيًضا منح كما برم. إلغاء عقد مُ 

؛ ويجوز عامةالذلك المصلحة  ق بها الضرر، بما فيحالمرجح أن يلمن  المصالح التي المحتملة على جميع

http://www.etenders.gov.ie/
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يرتكز التعويض و عواقبها السلبية تفوق فوائدها. للمحكمة العليا أن تقرر عدم منح تلك التدابير عندما تكون 
أمرا المحكمة تصدر أن  قبل لغاء قرار منح تعويضلى قانون الدعوى، وال توجد ضرورة إلعن األضرار ع

تتمتع المحكمة فإن رى، المسائل األخ . وفي، أي تسديد مبالغ التعويض عن الخسائربالتعويض عن الضرر
، التقنيين الفنيين الخبراءويمكن إشراك . حول العقوبات المالية الدوريةال توجد أحكام و . بالسلطة التقديرية

 يوالمحاكم هي التء على تقدير أطراف الدعوى. وبناعلى حدا، على أساس كل حالة وغيرهم من الخبراء، 
توجد هنا ال و رفع دعوى. ي أنبحقه في نتهاك ي طرف يشعر بأن حقوقه تعرضت لالجوز ألوي. ةفتحدد التكل
أن لها يمكن  المحكمةإال أن  فيما بينها، اكبيرً ا فً ختالوتختلف أتعاب المحامين ا. يجب أن تسدد أي رسوم

 تإذا خسر ، العطاء بسداد أتعاب محامي صاحبليقوم  التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة التصدر أمرا إلى 
تهم معرفتاريخ شهر من أثالثة أمام أصحاب العطاءات مهلة قدرها وعادة ما يكون القضية.  الهيئة أو الكيان

ترتب تعليق ال يو هذه المهلة بناء على تقدير المحكمة. إال أنه يمكن مد دعوى، لكي يقيموا ال دعاةالمُ  مخالفةالب
المبادئ إال أن الخطوط اإلرشادية و بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة العليا،  متعلق بالتوريداتال إلجراءلتلقائي 

الحذر قبل  ىتوخي له أن يضرور أنه من الب التعاقدالمسؤول عن ذو الصلة أو الكيان هيئة ال التوجيهية تنصح
واقعة بين ال رةتتستغرق الفغالبا ما و . ُتصدر خاللها المحكمة العليا القرارال توجد حدود زمنية اإلجراء. و عمل 
 ال توجد ترتيبات بشأن المرافقو أسابيع قليلة. بضعة صدور القرار النهائي و  قضائية للمراجعةدعوى  إقامة
استمارات توجد ال و . التعاقدعن  ةالمسؤول اتالكيانأو ات هيئالالتي تنطبق على ترتيبات التلك تحيد عن التي 

القضايا  يمكن أن يتناول نظام المراجعة نفسها نشر القرارات.بتتولى المحاكم و . يمكن استخدامها نموذجية
أو الكيان هيئة التتولى و متعمدة، غير  مخالفاتما تكون الًبا ذه غالجلية. وهواضحة و المتعلقة بالمخالفات ال

عادة ف ،دورة كاملة تخذت أما القضايا التي. بشكل عام تصحيحها بمجرد استرعاء انتباهها التعاقدالمسؤول عن 
ات هيئالقيام حول دون تتعلق بتفسير القواعد. إن وجود النظام يوالتي تقنية بشكل عام فنية ما تكون مخالفات 

ات عطاءيمنح أصحاب الوبناء عليه فإن هذا من شأنه أن ، دقواعبمخافة ال التعاقدعن  ةالمسؤول اتأو الكيان
ا بالنسبة ألصحاب العطاءات. وفي حالة عدم كلفً مُ يعتبر  نظام المحكمةفإن مع ذلك، ولكن بعض الثقة. 

وتكفل . في دبلنألعلى محكمة االيجوز االستئناف ضد حكم المحكمة العليا أمام فإنه بالنتائج،  همرضا
قراراتها يتم قراءة و ها. عملون قضاة فيي ، حيثألعلىالمحامين األكفاء استقالل المحكمة االمكلف بهم مهمة ال

، "سالزمان"و "دورش"أغلب متطلبات أحكام وتفي المحكمة بكما يتم نشرها أيضا. ، بالمحكمة جلسة علنية في
صاحب العطاء أيًضا من لجنة االتحاد كما يمكن أن يطلب باتفاق الطرفين.  أن اإلجراء ال يتمإال أنه يبدو، 

 المناقصة. إجراء ياألوروبي التحقيق ف

ب 3.12 ذئجع ل ب ئك  تقئغ
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أو ات هيئال، الذين يمثلون أصحاب العطاءات أو التوريدات العامةإن القضاة والمحامين في مجال 
بوجه  التوريدات العامةقانون  ، يكتسبون معارفهم حولدعاوى المراجعة في التعاقدعن  ةالمسؤول اتالكيان

ويتم  .المستمر من خالل التدريب المهنيو  ،كجزء من دراساتهم القانونية ،بوجه عامالمفوضية خاص وقانون 
من  عامةالتجاه المصلحة ، التوريدات العامةهيئات مراجعة تابعة لال موقف القضاة وأعضاء الفرقوصف 

 ،أصحاب العطاءاتأما . امتوازنً بأنه موقفا  ،ناحية والمصالح الخاصة ألصحاب العروض من ناحية أخرى
فيما ية والمالية واإلدارية يكتسبون معرفتهم بالخلفية القانونف ،ةالتوريدات العامالذين يسعون إلى مراجعة قرارات 

وحدة السياسة التي أعدتها من الخطوط اإلرشادية العملية الممارسة  في التوريدات العامة أسلوب عمليتعلق ب
الحلقات الدراسية  ، وفيالتوريدات العامةالمتعلقة بشبكات الالمنتديات و  من خالل، و ةالعام توريداتالوطنية لل

أخرى خاصة تجارية و كذا منظمات مهنية و احترافية نظمها منظمات تُ  الفعاليات المماثلة التيوغيرها من 
ة وغيرها من نيبالخلفية القانو على دراية جيدة، عند هذه المرحلة، التعاقد  وُيعتبر مسؤولوة. يالتجار يات بالعمل

تجاه ، الشكاوى التعاقد ورؤسائهم الذين يتناولون أما موقف مسؤولي. التوريدات العامةالخلفيات المتعلقة ب
قد تم ، فالتوريدات العامةائية لقرارات أصحاب العطاءات الذين يقدمون الشكاوى أو يسعون للمراجعة القض

، لم 1992منذ عام و مستعدين للدفاع عنها. كونهم إجراءاتهم و تسم بالثقة الشديدة بشكل عام في بأنه ي وصفه
، بما في ذلك التوريدات العامةموضوعات اك مطبوعات أو مجالت أكاديمية تتناول بوجه خاص تكن هن
والتشييد، منتدى صناعة البناء كل من  يتناولو . التوريدات العامةوتقديم الحلول في مجال  مراجعةنظام ال
منهج  عامةالمعهد اإلدارة  حن. كما يمالتوريدات العامةموضوعات  إيرلندافي  التوريدات العامةمنتدى وكذا 

وتتولى وحدة لقطاع الخاص. تابعة ل جنب مع هيئة استشارية للتوريدات إلى اجنبوذلك ، دبلومدراسي لطلبة ال
من المقرر عقدها  ، والتي كانالثالثمستوى للاحترافية مهنية دورة تنظيم  ةالعام ة الوطنية للتوريداتالسياس

 دورات تدريبية قصيرة تقدمها هيئات االستشارةأيضا هناك كما توجد ؛ 2006 /أيلول من عامربسبتمشهر في 
 ، مدة كل منها يومين،التوريدات العامةة إلى دورات فصلية حول التدريب بالقطاع الخاص. هذا باإلضافو 
محكمة العدل  حكاموأللمركز التدريب التابع للحكومة المركزية.  ا من البرنامج التدريبيعتبر جزءً تُ التي و 

 ى هذهإلباإلشارة أطراف أو هيئات المراجعة قوم وت. التوريدات العامةعلى دعاوى مراجعة تأثيرا  األوروبية
 .األحكام

 التفيا .13

تتم مراجعة الشكاوى من قبل للمراجعة. أوًال،  قضائيآخر نظام و  يوجد في التفيا نظام غير قضائي
، لوزارة المالية خضعيو  ،"مباشرة للدولة ية تابعةمكتب هو "مؤسسة إدار هذا ال. و التوريداترصد ومتابعة مكتب 

رصد ومتابعة مكتب فإن ، التفيا. ومن أجل دراسة الشكاوى في ةالتوريدات العامقانون عمل بما يتفق و يو 
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س لجنة لفحص الشكاوى يأستقد قام ب ،التوريدات العامةمسائل أخرى تتعلق ب ال أيضً الذي يتناو و ، التوريدات
المشاركة في الدعاوى الخاصة لألطراف  يمكنفإنه ، ة ثانيةوكجولتتكون من ثالثة أعضاء على األقل. ثانًيا، 

 حول دونهذا االستئناف ال يمثل أمام المحكمة اإلدارية. على أن اها قرار بلجنة فحص الشكاوى أن تستأنف 
ال ف، ةالحكوميأو الكيانات المسؤولة عن العقود ات هيئالتي تمنحها لعقود الأما بالنسبة لإبرام العقد. أن يتم 

المفوضية التي قامت بإصدارها توجيهات الداخل أو خارج مجال تطبيق  التي تقعيوجد فارق بين العقود 
أعلى التي تقع العقود  سوىال يراجع  التوريداترصد ومتابعة مكتب فإن فيما يتعلق بالمرافق، و األوروبية. 

 تي تقع أدنىلعقود التص بمراجعة ااألوروبية، وال توجد هيئات تخالمفوضية  التي قامت بتحديدها تباتعال
لم . و 2002منذ عام  الحلولمع توجيهات  في التفيا التوريدات العامةاجعة نظام مر يتسق و  .المذكورة العتبات

أو الكيانات المسؤولة عن التعاقد أو هيئات الة من قرارات نالطعن في أنماط معي ، أن يتميكن ممكًنا قبل ذلك
عملية منح العقد، ، واختيار للتوريداتاختيار وسيلة الخاص بقرار الا ، وتحديدً من قرارات كيانات أخرى

رصد ومتابعة كما أن لجنة فحص الشكاوى التابعة لمكتب العطاءات. اختيار المعايير، ورفض جميع و 
 . ولى مراجعة الشكاوىتأحد األقسام بوزارة المالية ي وكان. 2002قبل عام ٌمًفًعلة لم تكن  التوريدات

بئكل سقهو ؤكو ةقخي 1.13 م هيئ أهك ع ز ل م ئك  ئكةعئفخ آه ئكقيئ

إال في حالة عدم  يةإجبار  نفسه مسألة التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الم شكوى إلى تقديال ُيعد 
خالل فترة زمنية ة أو الكيان المسؤول عن التعاقد هيئالإلى  هذه الشكوىمثل وتُقدم . لتوريداتقانونية وثائق ا

ة أو الكيان المسؤول عن هيئقم اللم تٕاذا و لتقديم العطاءات.  قبل الموعد النهائيتجاوز ستة أيام عمل ال ت
يومي  خاللوذلك المخالفة الُمشار إليها في الشكوى، أو لم تقدم رًدا كتابي�ا إلى الشاكي، بتصحيح التعاقد 

شكوى إلى ب ،عطاءاتلتقديم ال وحتى الموعد النهائي الشاكي، ميمكن أن يتقدفإنه ، عمل بعد استالم الشكوى
ة أو الكيان هيئالقدمة إلى للشكاوى الخاصة األخرى المُ محدد . وال يوجد تنظيم التوريداترصد ومتابعة مكتب 

 .نفسه المسؤول عن التعاقد

ب 2.13 ب غيذ ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

المذكور هو  مراجعة الشكاوى. والمكتب توريداتالرصد ومتابعة تتولى لجنة فحص الشكاوى ومكتب 
 ، التيلجنة فحص الشكاوى . وال تتمتعتخضع لوزارة الماليةعبارة عن مؤسسة إدارية تابعة للدولة مباشرة و

سوف نقوم . ومع ذلك، وكما بوضعية القضاةيمكن مقارنتها وضعية ، بالتوريداترصد ومتابعة شكلها مكتب 
جوالت عبر ثالث رصد ومتابعة الشكاوى  كتبمقرارات د ضستئناف اليمكن ابمناقشة ذلك فيما يلي، فإنه 

من في مجال التوريدات، وذلك  متخصصين أو خبراءالمذكور  يدعو المكتبو  المحاكم اإلدارية. إضافية في
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التمتع اجتماعات لجنة فحص الشكاوى دون  ويشارك هؤالء المتخصصون والخبراء فيأجل فحص الشكاوى. 
حص تحديدها أثناء ف أمكن بشأن الحقائق التي المستق امهنياحترافيا  ارأي قدمون للجنةحق التصويت، ويب

. المذكورة تساؤالت بعينها تطرحها اللجنةما يتعلق ب في بالرأي الشكوى. ويجوز لهم، عالوة على ذلك، اإلدالء
يهم في الشكوى، أو الذين لد اشار إليهالمُ  التوريداتب قدموا من قبل استشارات تتعلقاألشخاص الذين إن 

ال  ،صاحب عطاء آخرب، أو الذين يقترنون بمقدم الشكوى أو التوريداتالحصول على حق أداء مصلحة في 
وجدير بالذكر، أنه اجتماعاتها.  كخبراء مشاركين فيأو  لجنة فحص الشكاوى ويةعضيجوز انضمامهم إلى 

جميع  يجب علىفإنه قبل فحص الشكوى، و هذه الدعاوى. إيجاد خبراء مناسبين لن حيافي بعض األ بيصع
كما . اشكوى سنوي�  200على بيان معين. وهناك ما يزيد على توقيع اللجنة فحص الشكاوى والخبراء  أعضاء

والتي بلغت نسبتها حوالي ( اسسكانت الشكوى بال أبإبرام العقد إذا  الشكاوىرصد ومتابعة يسمح مكتب 
يمكن والتي  ،الةدإذا وجد انتهاكات  أو يحظر إبرام العقد ،السنوات القليلة الماضية) خاللمن القضايا  70%

قضايا خالل % من جميع ال30بلغت نسبتها حوالي  يوالت( التوريد وقلى القرار المتعلق بمنح حقأن تؤثر ع
اوى ضد قرارات نتائج الشكومن أكثر األسباب الجديرة بالذكر فيما يتعلق ب ).ة الماضيةلليالسنوات الق

مواقف غير متساوية تجاه ديها لات أو الكيانات المسؤولة عن التعاقد هيئسبب مؤداه أن ال التوريدات العامة
المهلة تبلغ تتسم بالتقييد. وفي أغلب األحيان، تقنية فنية مواصفات كما أن لديها أيضا أصحاب العطاءات، 

هذه الفترة وُتعتبر ، واحًدا شهرًانهائي القرار الصدور بين بين تقديم شكوى أو إقامة دعوى و  التي تصل الزمنية
 التفيا. نقطة قوة للنظام في ابةمثا بنسبي�  ةالقصير 

ب 3.13 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

، أمام توريداتالرصد ومتابعة التابعة لمكتب  ،فحص الشكاوىقرارات لجنة ضد  ستئنافالامكن ي
تناول جميع تإال أنها  ،ةالتوريدات العامليست هيئات قضائية خاصة بالمحاكم هذه و . اإلداريةالمحاكم 

إلى تعليق تنفيذه. فحص الشكاوى  وال يؤدي االستئناف ضد قرار لجنةبوجه عام.  جوانب القانون اإلداري
حالة  فييتم تعليقه ال فإن إبرام هذا العقد ، ل المثال، على سبيسمحت اللجنة بإبرام عقد وبعبارة أخرى، إذا
أن تقوم بإبرام  ة أو كيان مسؤول عن التعاقدهيئأنه ال يجوز لبلمحكمة أن تحكم يجوز للكن و وجود استئناف. 

 قانون السلطة القضائية على أنينص و  العملية. الممارسة ا فيعلى الرغم من أن هذا لم يحدث أبدً عقد ما، 
التشريعية السلطتين مع جنًبا إلى جنب وذلك جمهورية التفيا،  موجودة في ستقلةسلطة قضائية مهناك 

ى المحكمة اإلدارية ا إليضً يشير هذا الحكم أكما وال يخضع إال للقانون.  والتنفيذية، وأن القاضي مستقل
أمام ألعلى قاض بالمحكمة ا، أي شغل منصب وُيتاح تقديم طلبات العمل). ألعلىة الثالثة (المحكمة اولجلل
 15 مارس العمل لمدة ينة) أو المحكمة اإلقليمية، أو الشخص الذيلقضاة المؤهلين بمحكمة المنطقة (المدا
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أو  محلف أو محام، من مؤسسات التعليم العالي بمؤسسة قانونيجال م ياديمي فعلى األقل في موقع أكسنة 
. "سالزمان"و "دورش"حكام ا ألوفق المؤسسة محكمةالبمتطلبات  تفي المحاكم اإلداريةو . مؤهل وكيل نيابة

وعلى الرغم . المحاكم أمامرصد ومتابعة التوريدات ار لمكتب قر  18إلى  10من  ُيستأنف سنوي�ا حواليو 
سابق قرار الال اناظر دائمً تتكاد ة جيتنالإال أن قرار فيها بعد، أي ذ البية العظمى من القضايا لم ُيتخالغ من أن
 صدور القرار النهائيبين بين تقديم شكوى أو إقامة دعوى و  يةالزمنتبلغ الفترة وعادة ما  المذكور. للمكتب

 أكثر من سنتين. الجوالت الثالث في المحاكم اإلداريةجميع يستغرق المرور بعادة ما و . اواحدً  اشهرً 

 الحلول 4.13

 في حالة ثبوتعقد ال إبرامعملية  رصد ومتابعة التوريداتالتابعة لمكتب فحص الشكاوى لجنة تحظر 
منح حقوق الخاص بقرار القد يؤثر على ي ذ، والالتوريدات العامةلقانون ذات داللة وجود انتهاكات 

نتهاكات. الالزمة لتصحيح اال تدابيرالتخاذ ا باقرارً المذكورة  وفي مثل تلك الحاالت، ُتصدر اللجنة. التوريدات
على ، جبر األضرارو لغاء العقدبإأن تقوم لمحكمة فقط ال يمكن سوي ل، فبالفعلتم إبرامه قد  وٕاذا كان العقد

، والتعويض عن الخسائر، أن شترط جبر األضراري . والداريةأساس قانون السلطة القضائية واإلجراءات اإل
تتجاور  يندر أنبعد إبرام العقد. و  التظلم من األضرارأيضا، يجوز كما . فيهالقرار المطعون إلغاء يتم 
الحسبان  في رصد ومتابعة التوريدات) تبمككذا المحكمة القانونية (و وتضع . ف المناقصةيلاتكضرار األ

ذلك  المرجح أن يلحق بها الضرر، بما فيمن  على جميع المصالح التي للتدابير المؤقتةالعواقب المحتملة 
 فوائدها.تفوق عواقبها السلبية  نتاإذا كعدم منح تلك التدابير ا بتخذ قرارً عامة، وتالالمصلحة 

 اتإلجراءا 5.13

 التوريداتقانون  من 15 رقم الفصلو  ،التوريدات العامةمن قانون  12رقم و  11 رقم نالالفصيقوم 
رصد ومتابعة ما يتعلق بمكتب  في القانون اإلجرائيبتنظيم العامة، الخدمات  حتياجات مقدميلتلبية ا

 ساسهو األة) متوفر  الترجمة اإلنجليزية( من قانون اإلجراءات اإلدارية )ج(ُيعد الجزء بينما  ؛التوريدات
صاحب مصلحة كان أو ال يزال شخص  أيإن المحاكم اإلدارية. التي تنظر أمام لدعاوى القضائية بالنسبة ل

 ،يزعمأيضا الشخص الذي و  ،توريداتال ، أو من يزعم أحقيته في الفوز بإجراءتوريداتل على عقد الحصو  في
لتلبية  وقانون التوريدات التوريدات العامةقانون  المعنية التي يشير إليها موجب إجراءات التوريداتبوذلك 

نتهك بسبب تُ أن أن يكون هناك إمكانية أو تم انتهاكها، حقوقه قد أن ، عامةالالخدمات  احتياجات مقدمي
هذا الشخص ق حفإنه عندئذ يكون من أو غيرها من التشريعات،  شريعات االتحاد األوروبيلتحتمل م خرق

وغيرها من فنية، مواصفات  عطاء، أو حولالصاحب اختيار مرشح أو الشكوى حول لوائح اختيار أن يقدم 
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 أو لجنة التوريداتة أو الكيان المسؤول عن التعاقد، هيئالنشطة بعينه، أو حول أ توريداتطلبات إجراء مت
على . رصد ومتابعة التوريدات مكتب يأو غيرها من التكاليف فتوجد رسوم  الو . التوريدات خالل إدارة إجراء

رقم بموجب المادة أمام المحكمة اإلدارية، و فحص الشكاوى أنه فقط عند استئناف قرار صادر عن لجنة 
التس التفي عند تقديم طلب  10 بلغرسم للدولة يفإنه يجب تسديد ، اريةمن قانون اإلجراءات اإلد 124

ند الشروع في دعوى عالتس التفي  5 بلغكذا تسديد رسم للدولة يأمام المحكمة، و  في قضية للشروع
 . كماالملحقةأو الشكاوى  ،ة الثالثة)ولجالمرفوعة أمام النقض (الشكاوى ال سوم في حالةال توجد ر و ستئناف. ا

، لتوريدات العامةاايا سياق قض القضائية، فيمراجعة الن إلى يعاسيجب أن يسدد أصحاب العطاءات ال
 في حالة ضرورة التمثيل القانوني في إجراءات التقاضي أمام المحكمة، بناء المحامين أتعابوبصفة خاصة 
 .التكاليف من الطرف الخاسريسترد الطرف الفائز : هناك مبدأ الفوزكما أن  .هعلى حد على كل قضية

ضد  ستئنافاليحق للشاكي افإنه ، عملية اإلبرام. وبعد إبرام عقد التوريدات إلى أن يتمالشكاوى ويجوز تقديم 
. واحد شهر في غضون ، وذلكأمام المحكمةة أو الكيان المسؤول عن التعاقد هيئالقرارات الصادرة عن ال

 منواحد شهر خالل فحص الشكوى  يداتر التو رصد ومتابعة مكتب لجنة فحص الشكاوي التابعة ل وتتولى
يجوز فإنه االلتزام بهذه الفترة الزمنية، تؤدي إلى تعذر  أسباب موضوعيةكانت هناك ٕاذا و الشكوى.  ستالما

الوقت  فية أو الكيان المسؤول عن التعاقد هيئوكذا الإخطار الشاكي ضرورة ، مع هذه الفترة للجنة أن تمد
ويتعين . الثالثةأكثر من سنة خالل الجوالت  أمام المحكمة اإلداريةالمرفوعة الدعاوى قد تستغرق و نفسه. 
أن يكون العقد قد ا بعد الشكاوى المتعلقة بقطاع المرافق أيضً أن يدرس  يداتر التو رصد ومتابعة كتب على م

ع ضفإن هذا األمر يخشهرين من إبرامه. وبعد مرور هذه الفترة، مه، إال أن ذلك يجب أال يتعدى فترة إبراتم 
، على أن تتضمن لقب الشاكي كتابة على تقديم الشكوى ةالعامالتوريدات قانون ينص و كم. اأمام المحللنظر 

بشكواه ضده، فضًال عن  ي يتقدم الشاكيذالة أو الكيان المسؤول عن التعاقد هيئالاسم وعنوان كذا وعنوانه، و 
قرارات  ويتم نشر. الشاكيالشكوى التي يتقدم بها نتهاك و لى االتبرر تقديم الشكوى، مع اإلشارة إ الحقائق التي

 رصد ومتابعة الشكاوى، وهو كالتالي: لمكتب الموقع اإللكترونيفحص الشكاوى على لجنة 
)www.iub.gov.lv(الفصل في القضية عن طريق إجراء  تمٕاذا و لمحكمة، ا منظورة أمامعن الدعاوى ال . أما

نسخة رسمية من فيه تتوفر الذي الموعد لإلبالغ عن فترة مناسبة  أطراف الدعوى فيفإنه يتم إخطار ، كتابي
 قدم من المشاركين في الدعوى،التماس مُ  وبناء علىمكتب كاتب المحكمة. الحصول عليها من ن مكيو كم الحُ 
يتم إرسال و بوسائل أخرى.  إن تعذر ذلك، ،أوالعادي بالبريد  كمإرسال النسخة الرسمية من الحُ  يمكن فإنه

، جلسات المحكمة الذين لم يشاركوا في ،أمام المحكمة اإلداريةالمنظورة إلى أطراف الدعوى  كممن الحُ  نسخة
 الحكم. ثالثة أيام من إعالنوذلك خالل 

http://www.iub.gov.lv/
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ب 6.13 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

، التوريداترصد ومتابعة مكتب فحص الشكاوى التابعة ل ها لتدريب أعضاء لجنةال توجد مؤسسة بعين
يتم تقديمها ، وٕانما توجد فقط حلقات دراسية ةالتوريدات العامالخاصة بقضايا القضاة يتناولون كما ال يوجد 

الحكومية. على أن موظفي ة كلية اإلدار إلى أيضا ذلك باإلضافة ، و لتوريداتارصد ومتابعة كتب في م
االتحاد قوم ي ييحضرون الحلقات الدراسية الت التوريداترصد ومتابعة مكتب الذين يعملون في الحكومة 
أهم قاعدة وتتمثل . التوريدات العامةبتنظيمها بصفة متكررة والتي تتناول موضوعات خاصة باألوروبي 

القضاة  موقفويتم وصف ". الفعلية م من خالل الممارسةالتعلُ "/"العملممارسة  "من خاللالتعليم للمعرفة في 
تجاه عادًال ومتوازًنا بأنه موقفا  التوريداتة عبصد ومتار مكتب فحص الشكاوى التابعة للجنة وأعضاء 
وأصحاب العطاءات، . ىالعروض من ناحية أخر  أصحابب، والمصالح الخاصة من ناحية العامةالمصلحة 

دارية حول الخلفيات القانونية والمالية واإلارفهم بمعيكتسبون ، التوريدات العامةن إلى مراجعة قرارات اعيسال
 ل الحلقات الدراسية واالستشارات (سواء كتابة أومن خال في الممارسة العملية امةالتوريدات الع ملع أسلوب

وُيعتبر ا من خالل المحامين والمستشارين. وأيضً  ،رصد ومتابعة التوريديات يوفرها مكتب ) التيعبر الهاتف
ال ترغب في إقامة دعاوى المراجعة، هي التي  واألقلية منهم فقط. نشطين إلى حد كبير أصحاب العطاءات

إمكانية لمنع المنافسين فقدان فرصة إبرام عقد تاٍل. وُتستخدم الدعاوى القضائية أحياًنا كألنهم ال يرغبون في 
ة أو الكيان المسؤول عن التعاقد هيئالالتعاقد على نوع  معارف مسؤوليمعلومات و تتوقف و من إبرام العقود. 

في التفيا  ا ألن التوريداتمقابل دار حضانة. ونظرً  : وزارة كبيرة فيى سبيل المثالعللديه، فيعملون  يذال
ال تتمتع سوى (وخاصة الصغيرة منها) ات أو الكيانات المسؤولة عن التعاقد هيئالمن  ير، فإن كثيةمركز ال
 الذين يتناولون ،موقف مسؤولي التعاقد وقياداتهمويتم وصف . ةالتوريدات العاممعرفة محدودة فقط بمسائل ب

إلى المراجعة الذين يسعون كاوى أو شبن و تقدمالذين يُيعد ُمحايًدا تجاه أصحاب العطاءات بأنه الشكاوى، 
بوجه خاص موضوعات ال توجد مطبوعات أو مجالت أكاديمية تتناول و . ةالعام التوريداتالقضائية لقرارات 

ويتم . تعلقة بمشاكل التوريداتبعض المقاالت المفي بعض األحيان بنشر المجالت تقوم . و ةالتوريدات العام
قدمها ت، والتي التوريداترصد ومتابعة يوفرها مكتب  لتيالحلقات الدراسية ا في ةالتوريدات العامقانون مناقشة 
كما ؛ تهاوسياس التوريدات العامةة حول قانون نيوطنية معجمعية ال توجد و عض المنظمات الخاصة. بأيضا 
بعض وهناك عنصر االتصال الوحيد على المستوى القومي. بمثابة  التوريداترصد ومتابعة مكتب ُيعتبر 

 التفيا للحكومات المحلية واإلقليمية،جمعية في التفيا، و والتشييد البناء ، على سبيل المثال جمعية المنظمات
منظمة "الحرية كذا التفيا، و  فيجمعية القائمين بالتأمينات في التفيا، و المعتمدين تعهدي السيارات جمعية مو 

انون كما يتم مناقشة ق العملية التشريعية. أو في تم بالمشاركة في إعداد وثائق التوريداتتهالتي ، الخضراء"
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رصد ومتابعة مكتب كًال من نظمها يُ  التي يداتر صة للتو صمخحلقات الدراسية الالإطار في  التوريدات العامة
ا ألن أحكام محكمة العدل األوروبية وبعض المنظمات الخاصة. ونظرً  ،، وكلية اإلدارة الحكوميةالتوريدات

هيئات  وتشيرالتفيا.  في ةالتوريدات العامتطوير تشريعات إعداد و ُملزمة، فإنها تضطلع بدور كبير في 
أو  234 رقم المادةفيا حتى اآلن أيًضا، إلى تلك األحكام. وال توجد في الت األطراف كما يشير ،المراجعة

 .التوريدات العامةاوى المتعلقة باألوروبية بشأن الدعالمفوضية من معاهدة  226المادة رقم 

 وانيايتل .14

في ليتوانيا على مسار مستقل يضم ثالث  وتقديم الحلول ةالتوريدات العام نظام مراجعةيرتكز 
التي حددتها عتبات ال تي تقع أعلى أو أدنىعلى العقود الهذا النظام ينطبق والت من المراجعة القضائية. و ج

التعاقد ذاتها كشرط المسؤولة عن  اتكيانالأو  اتهيئالإلى  يتطلب النظام تقديم شكوىو األوروبية. المفوضية 
ويقتصر دور . توفيقإجراء  يوجدفإنه ما يتعلق بالمرافق، وفيمسبق للمراجعة القضائية. وعالوة على ذلك، 

الشكوى بينما تكون  ،تعليق إجراء التوريداتحتمل فيما يتعلق بار قرار معلى إصد ةالتوريدات العاممكتب 
 .التعاقدالمسؤول عن كيان الهيئة أو الإلى بالنسبة معلقة 

ب ئكسقهو ؤكو ةقخيل  1.14 م هيئ أهك ع ز ل م ئك  ئكةعئفخآه ئكقيئ

قدم خدمة د أو مُ رٍ وً يحق لكل مُ و . التعاقدالمسؤول عن كيان الأو يئة اله هناك إلزام بتقديم شكوى إلى
أن  ،ةالتوريدات العامقانون  نتهكالتعاقد قد االمسؤول عن كيان الة أو هيئاليرى أن  و ،دلديه مصلحة في العق

 رقم  لمادةا تنصو ع أنواع القرارات إلى أن يتم إبرام العقد. جمييجوز الطعن في كما شكوى. مثل هذه اليتقدم ب
يكون لزاما ، د رٍ وً مُ شكوى الكتابية من الستالم العلى ما يلي: "[...] عند ا ةالتوريدات العاممن قانون  121

دعاوي إلى أن يتم فحص ال التوريدات تعليق إجراءأن يقوم بالتعاقد على الهيئة أو الكيان المسؤول عن 
وذلك  ةالتوريدات العاممن مكتب  ويضفاستالم الت عندالتوريدات  إجراءيتم تعليق وال تخاذ قرار. امل واكبال

يواجه خسائر أكبر من وف س ،يداتر التو الخاص بجراء اإلفي حال تعليق وذلك  ،د رٍ وً مُ كان ال إذافي حالة ما 
على الهيئة أو الكيان المسؤول عن ويجب تقدم بالشكوى". الذي د رٍ وً مُ الا هكان يمكن أن يواج الخسائر التي

ها، وٕاخطار الشاكي بالقرار في يوم العمل ستالمأن الشكوى خالل خمسة أيام من ابش هقرار أن يتخذ  التعاقد
 /أزار من عام مارسشهر ية عادة. وحتى الزمن حترام هذه الحدودادى ال توجد معلومات حول مو . التالي

الشكوى بدال من ا للمراجعة القضائية، سبقً ا مُ شرطً  إلى "لجنة النزاع المستقلة" ُيعد شكوىتقديم  ، كان2003
 التعاقد.المسؤول عن كيان الة أو هيئالإلى التي تقدم امية الحالية اإللز 

ب 2.14 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك
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، أو في جزئي�اتماما أو سلبي  قرار سلبيبإصدار التعاقد المسؤول عن كيان الهيئة أو قيام الفي حالة 
مقدم لأو  درٍ وً لمُ يحق لفإنه مهلة الزمنية، ال ار قرار خاللصدإ يالكيان فهذه الهيئة أو هذا إخفاق حالة 

كاليبيديا، فيلنيوس، أو كاوناس، أو في وذلك ، المحاكم اإلقليمية (المدنية) العاديةالخدمة إقامة دعوى أمام 
االستئناف في فيلينوس يمكن استئناف قرارها أمام محكمة التي ة األولى، و ولجبال أو شاوليا، أو بانيفيزوس

محكمة النقض  وس، وهينيفيل يفألعلى ليتوانيا امحكمة إنها ولة الثانية. أما الجولة الثالثة واألخيرة فجبال
بمتطلبات  تفيهي ، و م البرلمانمراسيمن الدستور و من س جميع المحاكم على أساس يتأستم لقد الوحيدة. 

عدا أن إجراءاتها ليست باتفاق  مافيوذلك ، "سالزمان"و "دورش"أحكام  هاقواعد تي أرستالمحاكم القانونية ال
، وقراراتها أي أجهزة حكومية أخرىعن إلدارية، أو ألجهزة التنفيذية واجميع المحاكم مستقلة عن اإن . الطرفين

ختيار ويتم ا .األكفاء الذين يتمتعون بالخبرةمحامين ال ويجب أن يكون القضاة منذات طبيعة اختصاصية. 
واستقالل القضاة مكفول بموجب الدستور، وقانون المحاكم، وغيرها من . ا إلجراء عاموفقً  القضاةوتعيين 
قضاة يجب أن يكون كما  .حاالت شديدة الخصوصية القضاة من الخدمة إال فيإقالة وال يمكن  القوانين؛

 يتمالذين مؤهلين بدرجة عالية، و المحامين ال من ،من بينهم ذي ُيختارال ا رئيسهاوأيضً ألعلى، مة اكالمح
بناء على اقتراح من رئيس وذلك دمة) عن طريق البرلمان (سيماس) من الخإقالتهم تعيينهم (ويمكن اختيارهم و 

 في إطار يداتر التو  توقعإذا ، لمصالحةاقدم الخدمة بطلب أو مُ  درٍ وً لمُ اويجوز أن يتقدم جمهورية ليتوانيا. 
ويحق لكل مرشح أو . EC/2004/17رقم  الصادر عن المفوضية األوروبية، وهو التوجيه متطلبات التوجيه

 ،ةالتوريدات العاممتثل إلى متطلبات قانون يلم التعاقد المسؤول عن كيان الهيئة أو الصاحب عطاء يرى أن 
مفوضية ال إلى، المناقصة الفائزة اعتماد قرارقبل ، وذلك ، أن يتوجهنتهك مصالحة الشرعيةيأنه انتهك أو سو 
رقم الصادر عن المفوضية األوروبية، وهو التوجيه التوجيه  ترد فيألوروبية ويطلب مصالحة (كما ا

92/13/EEC .(ة إحالالذي سيقوم بدوره ب، ةالتوريدات العامإلى مكتب  اأيضً  كما يجوز تقديم طلب المصالحة
 لمراجعة القضائية.على ا د المصالحة بمثابة إجراء إضافيعتُ و  .األوروبيةمفوضية إلى الهذا الطلب 

 ئكحكهك 3.14

يحق و جبر األضرار. مؤقتة، و واتخاذ تدابير ، ةالعام قرار بشأن التوريدات تضم الحلول إلغاء أي
لقانون التعاقد المسؤول عن كيان الهيئة أو المخالفة  نتيجة ،لحق به الضرر قدم الخدمة الذيأو مُ  درٍ وً للمُ 

ُيغطي عادة ما و . هإثبات وقوع في حالةوالخسائر ، أن يحصل على تعويض للضرر ةيدات العامالتور 
 إذا، وذلك الطلب ُمقدم خسرها ا األرباح التيأيضً  غطيأن يُ لكنه يجوز أيضا و  ،المناقصةاليف تكالتعويض 

على  بنود العقدفيها  شتملالتي تالحاالت إبرام العقد في عملية لغاء إأيضا يجوز كما ثبت ذلك. استطاع أن ي
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عدم إبرام العقد إلى أن  يجوزفإنه ال ، التوريدات العامةا لقانون وفقً ر قانونية. وعالوة على ذلك، و غي شروط
 الموردين. من قبل أو شكاوى  تظلماتم يالزمنية لتقدالحدود  تنتهي

 اتاإلجراء 4.14

من خالل  م القانون اإلجرائيينظتتم يفإنه ، للحكومة المملوكةوالمرافق  ةالحكوميفيما يتعلق بالهيئات 
الحدود الزمنية؛  مثل( ةالتوريدات العاما من خالل الفصل الخامس من قانون وجزئي�  ،قانون اإلجراءات المدنية

: على الموقع اإللكتروني التالي اإلنجليزيةباللغة الصيغة يمكن االطالع على 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=273790 .( يتمتع أي صاحب عطاء و

 ، وهي قيمةضريبة الدمغةوتبلغ قيمة الرسوم.  قانون اإلجراءات المدنيةوُينظم . دعوى ةممحتمل بحق إقا
على أساس د قيمة الرسوم يتحديتم  هفإن، اعات الخاصة بالمصالح الماليةالنز  وفييورو.  30 حوالي ،ثابتة

ائز، المبلغ بعد ذلك للطرف الفبتسديد الطرف الخاسر يقوم و . عنيةالشكوى الممن دفعة مقدمة وتختلف حسب 
كيان الهيئة أو الكتابة إلى الدعاوى ويتم تقديم التكاليف ذات الصلة.  بحيث يدفع له الرسوم وغيرها من

الذي يتوجب عنده  أو التاريخ ،غضون خمسة أيام من تاريخ معرفة صاحب العطاء فيالتعاقد المسؤول عن 
ويجب أن يشرع صاحب العطاء في إجراءات التقاضي خالل نتهاك لمصالحة القانونية. معرفته، بحدوث ا

بشأن التعاقد المسؤول عن كيان الهيئة أو ال، بقرار معرفته وجوبتاريخ أو  عشرة أيام من تاريخ معرفته،
فإنه ، المحددة الشكوى خالل المهلة الزمنية مراجعة فيهذه الهيئة أو هذا الكيان وفي حالة إخفاق . الشكوى

. تاريخ وجوب مراجعة الشكوىخالل عشرة أيام من أمام المحكمة إقامة الدعاوى ألصحاب العطاءات  يحق
التي يتم تحديدها من قبل ات لومتلك المع يه، و التوريدات العامةا لقانون وفقً ع المعلومات سرية ُتعتبر جمي

طرف  أليها ال يمكن الكشف عنالتي و  ،التعاقدالمسؤول عن كيان الهيئة أو من قبل الصاحب العطاء أو 
هناك بعض االستثناءات و . التعاقدالمسؤول عن كيان الهيئة أو من الأو  صاحب العطاءمن ثالث دون موافقة 

فيما خاصة بصفة القوانين بوضوح، و  تي تحددهاالقضايا ال الكشف عن المعلومات السرية فيتتطلب  التي
الشكاوى ، وهي تلك الشكاوى الرسمية وغير الرسمية ةامالتوريدات العينظم قانون و األنشطة اإلجرامية. يتعلق ب

في حالة إقامة دعوى من جانب أحد  تلقائي تعليق ترتبي الو تمت خصخصتها.  بالمرافق التيتي تتعلق ال
التظلم أو المحكمة يجب أن تراجع كما كل قضية على حدة.  أن تقرر ذلك بناء علىمحكمة ولل؛ األطراف

أهمية ب يتسم قانون الدعوىو ستئناف. تأسيس الدعوى أو قبول االتاريخ ا من يومً  60غضون  االستئناف في
ويتم نشر . أيضا قانون الدعوىمن و  شريعالت منيتكون نظام أن هناك ، حيث داللة ذات تناكٕان و  ،محدودة

فإنه . ومع ذلك، الموقع اإللكتروني علىألعلى في النشرة الرسمية وكذا تئناف والمحكمة اسقرارات محاكم اال

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=273790
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=273790
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يمكن توفير ، وفيما عدا أطراف القضية، فإنه لى هذه المعلوماتإلى واالطالع ع لنفاذيجب سداد رسوم ل
 أيًضا لرسوم.قرارات المحاكم اإلقليمية عند طلبها وٕان كانت تخضع 

ب  5.14  المراجعةتقئغ

مكتب ويقوم . عمللممارستهم لمن خالل  ةالتوريدات العامبقانون  معرفتهم يكتسب القضاة والمحامون
إبالغ جميع بصفة مستمرة ويتولى  ،ةالتوريدات العامنشرة ربع سنوية حول بإصدار  ةالتوريدات العام

، من حين كما يتم. الرسمي من خالل موقعه اإللكتروني ، وذلكةالتوريدات العاماألطراف المعنية بأخبار 
 مة التعاونظ: منبالتعاون مع مختلف الهيئات الدولية، على سبيل المثالية دولية دراسحلقات تنظيم آلخر، 

مكتب كما ُينظم كل من ، وغيرها. وتطوير الحوكمة واإلدارة، تايكس دعم"سجما" لوالتنمية/مبادرة االقتصادي 
يتولى كما . ةالعام وطنية للتوريداتجمعية ال توجد و . والقطاع الخاص حلقات دراسية محلية التوريدات العامة
دعاوى  ةراقبم "لشفافية الدوليةنترناشيونال" أي "منظمة اا يالتابع للمنظمة الدولية "ترانسبارنسالقسم الوطني 

 لفساد.لموضوعات مناهضة  تتناول هذه الهيئة. وعلى نحو أكثر خصوصية، التوريدات العامة

 لوكسمبرج .15

 المؤرخ 30 رقم قانونالورج بموجب كسمبو في ل التوريدات العامةم ينظتم بصفة أساسية تي
نظام  رتكزيو عدد من اللوائح التنفيذية.  فة إلىاباإلضوذلك عدلة)، (بصيغته المُ  2003عام /حزيران من ويوني

ار ذ/أمارسالذي صدر في شهر  13رقم قانون يعمل و  .على مراجعة قضائية مستقلةمراجعة وتقديم الحلول ال
، على 1997من عام  /تموزيوليوالذي صدر في شهر  27 رقم قانونعدلة) و (بصيغته المُ  1993 من عام 

 . كما توجد رقابةEEC/92/13رقم و  EEC/89/665األوروبية رقم المفوضية ي توجيهعلى تنفيذ ، واليالت
 التوريداتحول رسمي باللغة الفرنسية موقع  يوجدو  .أيًضا خارج نطاق القضاء

)http://www.marches.public.lu(. 

؟ 1.15 ب خئذث مضئف ئكقصئ  ئكذفئا

مسؤول المباشرة ضد إجراء التعاقد إلى  باالحتجاجأن يقوموا العروض المتضررين  صحابيجوز أل
ا شرطً  ال ُيعد ذلكو . )recours gracieux(رئيسه ، كما أيضا إلى التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئةعن ال
 بها تزمينملو  ةلهيئلالقانوني ل يتمثال ذين يتولون مسؤوليةاألشخاص ال قوملطلب مراجعة قضائية. وي امسبقً 

 رقم لتوجيهالواردة با توفيقآليات التصديق والتم أيضا تنفيذ  كما .هذه االحتجاجاتمثل النظر في 
92/13/EEC ، ،القانون المحلي فيما يتعلق بالعقود إطار في وهو التوجيه الصادر عن المفوضية األوروبية

أن كما يجوز أيضا  .EEC/93/38 األوروبية رقمالمفوضية توجيه شار إليها في عتبات المُ ال قع أعلىالتي ت

http://www.marches.public.lu/
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 rue du ,36(تعلق بإجراء التعاقد ي اعز الفصل في ن، أي متلقى الشكاوى، المظالم مينُيطلب من أ
Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxemburg;  -   :هاتف رقمPhone: +352 26 27 01 01,  فاكس ،

يمكن االطالع على النص على الموقع اإللكتروني التالي:  - ,Fax: +352 26 27 01 02رقم:  
www.ombudsman.lu( الصادر في شهر  16رقم قانون البموجب الشروط المنصوص عليها في ؛

عامة الوزارة األشغال  التي توجد في هي "لجنة المناقصات"أهم مؤسسة  على أن .2003 /تموز من عاميوليو
)Commission des Soumissions, Ministère des Travaux Publics, 4 Bd F.D. Roosevelt, 

L-2450 Luxemburg;  -    :هاتف رقمPhone: +352 478 3312/ 478 3315,  -   :فاكس رقمFax: 
نة تتكون اللجو . )commission.soumissions@tp.etat.lumail: -Eبريد إلكتروني:  -  27 46 352+ ,09

المسؤولة عن  اتكيانالأو ات هيئاليمثلون خمسة منهم، بما فيهم الرئيس، أن حيث  من تسعة أعضاء،
امتثال إجراءات تشمل مهام اللجنة مراقبة و  .مهنيةاالحترافية المنظمات ال ة أعضاءأربعيمثل ، بينما التعاقد

ألطراف المشاركة في عملية التي تقدمها للقضاء اعات از المناقصة لألحكام القانونية، والفصل في الن
أو بحكم ، التعاقدالمسؤول عن كيان الهيئة أو الاألنشطة االستشارية بناء على طلب ، فضًال عن توريداتال
كيان الهيئة أو العندما تعتزم أو  ،تفاوضإدارة عملية ألسلوب  تصوروجود  عندخاصة وبصفة ( صبمنال

الفصل  وال يترتب على الشروع في). عقد الُحكم علىالتخلي عن إجراء المناقصة أو  التعاقدالمسؤول عن 
ال عادة ما  التعاقدالمسؤولة عن  اتكيانالأو ات هيئالفإن ومع ذلك، ؛ التعاقد إجراءعلى عملية تلقائي  تعليق

ذي ال ، وهو30رقم قانون يتم بموجب الو ها. رار بعدما تكون اللجنة قد أصدرت ق إالإبرام العقد عملية تواصل 
في ما يتعلق بالتوريدات  اللجنة أمامة فوعر مالدعاوى التنظيم  ،2003 /حزيران من عاميونيوصدر في شهر 

التوريدات قانون  خالفتالتي  التعاقدالمسؤولة عن  اتكيانالأو ات هيئالمن ُيطلب قد يجوز أن و  .العامة
ات هيئللا غير ُملزمة قراراتهتعتبر ستشارية و ُتعد هيئة ا على أن اللجنة .الفعل المزعوم أن تتراجع عن العامة

وتتوفر المراجعة القضائية.  دعاوىفي إطار قابلة للطعن كما أنها غير  ،التعاقدالمسؤولة عن  اتكيانللأو 
 التالي: لكترونياإلالموقع على  الطلباتنموذجية لتقديم الستمارات اال

)http://www.marches.public.lu/commissionsoumissions/index.html(م ستخدَ ما تُ  انادرً  ها، لكن
 .للجنةراءات المعروضة أمام اال توجد أي رسوم لإلجو في الممارسة العملية. 

ب 2.15 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

التقاضي (العامة) إجراءات تم عبر تذات الصلة بعملية منح العقد لقرارات لإن المراجعة القضائية 
ما فيو حلول. لشأن تقديم ابة األوروبيالمفوضية ا لتوجيهات فقً ذلك و  من خالل الدعاوى المستعجلة،و  العادية،

عات الناشئة عن زانيجوز عرض الفإنه ، التعاقدالمسؤول عن  كيانالو ة أهيئلليتعلق بالطبيعة القانونية 
ن اتوجيهالتنفيذ الخاصة بقواعد لا ل. ووفقً (المدنية) العاديةاإلدارية أو المحاكم المحكمة  التعاقد أمامإجراءات 

http://www.ombudsman.lu/
http://www.ombudsman.lu/
mailto:commission.soumissions@tp.etat.lu


GOV/SIGMA(2007)5 

134 

، التعاقدالمسؤولة عن  ات التقليديةكيانالأو ات هيئالعلى ينطبق الخيار األول فإن حلول، الاللذان يختصان ب
؛ )1993قانون العام (قانون عام الخاص بالمرافق في نموذج القائمين بإدارة وتشغيل كما ينطبق أيًضا على 

قانون الخاص (قانون الخاص بالمرافق في نموذج  القائمين بإدارة وتشغيلعلى ق الخيار الثاني ينطببينما 
العامة ا للقواعد فقً قامة أمام المحاكم اإلدارية و بالدعاوى المُ  التالية سوىالتطورات  قلعتتال ). و 1997عام 

الصادر عن   EEC/89/665رقم لتوجيهة لذالُمنفالقواعد ) و حول القضاء اإلداري 1996 عام (قانون
ته قيمإبرام العقد، وبغض النظر عن أن يكون قد تم قبل و  ).1993(قانون عام المفوضية األوروبية 

ة هيئضررين في أي قرار له طابع نهائي صادر عن العروض المت أصحابيجوز أن يطعن فإنه ، يةر يقدالت
بل التوصل إلى قرار نهائي) أمام ق ةوسيطخطوات التوصل إلى (بمعنى عدم  التعاقدمسؤول عن  أو كيان

 -  ;tribunal administratif”, 1 rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxemburg“(المحكمة اإلدارية 

في وال يجوز، . )Fax: +352 42 105 72 78فاكس رقم:  -  ,Phone: + 352 42 105 78 55هاتف رقم: 
إجراءات في و رئيس المحكمة. الصادر عن مر األ ، استئناف1993التقاضي بموجب قانون عام إجراءات 
محكمة في الجولتين الثانية والثالثة أمام  ، وذلكيجوز الطعن في قرار الهيئة القضائيةفإنه العادية، التقاضي 

هاتف   - ;Cour administrative, 1 rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxemburgدارية (االستئناف اإل
وبعد إصالح عام  -  Fax: +352 42 105 78 88فاكس رقم:   -  ,Phone: + 352 42 105 78 50 رقم: 

محكمة دائمة تتمتع هي محكمة االستئناف اإلدارية و ية). ، لم ُيعد لمجلس الدولة وظائف قضائ1996
كما أن ا. لزمة قانونً ر قرارات مُ صدِ ، وتُ 1868وارد في دستور عام بضمانات االستقاللية والحياد بالمعنى ال

 .1996عام في القضاء اإلداري الصادر بموجب شروط قانون تعيينهم  ويتم ،من المحامين المؤهلين قضاتها

 كئكحكه 3.15

 تصحيحل باتخاذ تدابير مؤقتة ، يجوز أن يأمر رئيس المحكمة اإلدارية1993في إطار قانون عام 
ويجوز أن يقرر  .مزيد من األضرار بالمصالح المعنيةوقوع وقت ممكن، وكذلك لمنع  أسرعفي المخالفة 

بالتزاماته في  التعاقدالمسؤول عن كيان الأو ة هيئالالتعاقد إلى أن تمتثل تعليق اص، خالرئيس، بوجه 
مواصفات في  وأتقنية أو المالية التمييزية في وثائق المناقصة، فنية ال، وكذلك إلغاء المواصفات الالمناقصة
التي يمكن اآلثار المحتملة  حسبانفي اليضع كما يجوز للرئيس أن  .صلةائق أخرى ذات أي وثفي العقد أو 

، بما في ذلك لضررتعرض لن المحتمل أن تمتي جميع المصالح اللبالنسبة لتدابير المطلوبة اأن تنجم عن 
إن فوائدها. عواقبها السلبية فوق تمن المرجح أن  إذا كانالتدابير  يقرر عدم اتخاذ تلكأن العامة، و المصلحة 

العادية، في الدعاوى وذلك وحدها،  المحكمةف .طابع نهائيب ال تتمتعإال أنها ، لتنفيذقابلة لالمؤقتة تدابير ال
المسؤول كيان الأو ة هيئالفي حالة إخفاق و  .دمنح العق بشأن إلغاء قرارالمختصة بإصدار قرار نهائي  هي
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لضمان  عقوبات مالية دوريةفرض للمحكمة عندئذ يحق فإنه مناقصة، ال في الوفاء بالتزاماتها في التعاقدعن 
 أمام المحاكم المدنية ، والتعويض عن الخسائر،األضرارلجبر  السعيأيضا يمكن كما  .كملحُ هيئة للاامتثال 

والتعويض عن الخسائر عن األضرار  اتفاق خارج المحكمة للتعويض، ما لم تتوصل األطراف إلى فقط
العروض المتضررين بأدلة حول وقوع  أصحابأن يتقدم  ويكفي. ةالتوريدات العامالمترتبة على مخالفة قانون 

أيضا ليشمل ذلك أن يمتد  يمكنكما ويقوم الخبراء، من حيث المبدأ، بتقييم مبلغ التعويض، . فعلي�ا لضررا
 .خسارة في األرباحعن ال ، فضالً مناقصةالاليف تك

 ئألجذئ؟  4.15

يحق ألي شخص يفي بمتطلبات شروط المشاركة في مناقصة، فإنه ، 1993قانون عام في سياق 
قبل إبرام ، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة اإلدارية ةالعام التوريداتويرى أنه ُأضير نتيجة لمخالفة قانون 

أن يتقدم بطلب قدم الطلب مُ إال أنه يحوز لالعقد، منح ي لقرار تلقائ تعليق لباتطوال يترتب على هذه ال .العقد
فترة حترم تأن  التعاقدالمسؤول عن كيان الأو ة هيئالفإن على باإلضافة إلى ذلك، خاص في هذا الصدد. و 

وصوال إلى و منح العقد بقرار العروض  أصحابجميع  خطارإبين وهي الفترة ما ا يومً  15 التي تبلغتوقف ال
يتم في الدعاوى العادية، و من أهم التطورات األخيرة.  وُتعتبر هذه القاعدة واحدة .الرسمي للعقد اإلبرامعملية 

ثالثة أشهر من  خاللوذلك أي شخص يبرر وجود مصلحة فردية مباشرة وفعلية، من قبل تقدم بالطلب ال
القضاء اإلداري  بشأن 1996تخضع الدعاوى في هذه الحالة لقانون عام و منح العقد. تاريخ اإلخطار بقرار 

فإن  ،والتعويض عن الخسائر أما بالنسبة لجبر األضرارنفذة لهذا القانون). (فضال عن اللوائح التنظيمية المُ 
 مهلة(المنح العقد من تاريخ اإلخطار بقرار  اعامً  30خالل  قانون اإلجراءات المدنيةتخضع لالدعاوى 

 مشاركة خبير، فضالً  للمحكمة أن تقررفإن جميع الحاالت،  ). وفيغير التعاقديةفي القضايا  ةالعادي ةالزمني
وبقدر ما ا. تهالمحاكم قرار خاللها الحدود الزمنية التي تصدر شأن ب وال توجد أحكام الخبرة،اليف تحديد تكعن 

ما يتم قرارات رئيس المحكمة اإلدارية عادة فإن ، 1993قانون عام التي تخضع ليتعلق األمر بالدعاوى 
التمثيل  يتعين على األطراف أن تتحمل تكاليفإال أنه لمحكمة. ل رسومال توجد و  .خالل أسبوعينإصدارها 
الطرف الذي يتحمل تقرر المحاكم، من حيث المبدأ، و . ، أي حاجب المحكمةمأمور التنفيذتكاليف القانوني و 
استمارات توجد ال و ا بناء على أمر المحكمة. جزئي� التمثيل القانوني اليف ويمكن استرداد تك؛ دعوىتكاليف ال

لقرارات ا ويتولى كاتب المحكمة إبالغ .التوريدات العامةطلبات أمام المحاكم في قضايا  نموذجية لتقديم
(الصفحة الرئيسية للمحاكم على الموقع اإللكتروني المعني قرارات المحاكم ويتم نشر  ألطراف الدعوى.

نشر أهم القرارات في تُ كما  ،إلى أسماء األطراف)يتم اإلشارة ال و ؛ http://www.jurad.etat.luة: اإلداري
 .)Pasicrisie(النشرة الرسمية للقضاء اإلداري 

http://www.jurad.etat.lu/
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ب   5.15  ئكحكهكتقئغ

تهم دراسكجزء من مناهج  ةالتوريدات العامالقضاة والمحامون المعرفة بقانون يجوز أن يكتسب 
وال  .المجاورة دولفي الالتي تُنظم دورات التعليم المستمر المؤتمرات و حضور ا أيضً  هميمكنكما  الجامعية.

خبرة  ،المحاكم اإلداريةكذا ، و . ويمتلك أعضاء لجنة المناقصاتورجكسمبو في ل توجد أي دورات تدريبية ُمعينة
من  لتوريدات العامةاكتساب المعلومات والمعرفة باالعروض أنفسهم  صحابيجوز ألو . واسعة في هذا المجال

ا جنبً هذه المنظمات مثل تعمل عادة ما و (الغرف التجارية).  لةصت الاذالمهنية االحترافية خالل منظماتهم 
القضاة عادًال تجاه المصالح  موقفيعتبر و ة). ، الداخليعامةالوزارات (األشغال ال مندوبيمع إلى جنب 

لزامي المهني اإلاالحترافي التدريب يتم تعزيزها من خالل كافية، و  موظفي التوريداتوُتعد أهلية . ضاربةمتال
إلى إقامة دعاوى العروض  أصحابمعظم يسعى و الخدمة المدنية واإلصالح اإلداري.  وزارة الذي تنظمه

، كما ال متخصصة طبوعاتم توجدال و المناقصة.  ون إلى عرقلة إجراءخر يهدف آ؛ بينما خيرمراجعة كمالذ أ
التوريدات عند تعديل قانون وبصفة خاصة وزارة األشغال العامة (وتقوم . توريداتطنية للجمعية و  توجد
أثر أحكام محكمة يتسم و . ذلك أيًضا المنظمات المهنية كما تتولى، رات وحلقات دراسيةمؤتمبعقد ) ةالعام

 .كبيرة يةهمبأالعدل األوروبية 

 مالطا .16

والخسائر أمام عن األضرار نظام مزدوج للمراجعة، مع إمكانية المطالبة بالتعويض  يوجد في مالطا
التوريدات وُتعرض جميع دعاوى المراجعة األخرى على الهيئات المتخصصة لمراجعة  ،المحاكم المدنية

وهو ما ( ليرة مالطية ألف 20عتبة تعادل  ىأعلتلك التي تقع و  التي تقع أدنىهناك فرق بين العقود و . ةالعام
جميع الشكاوى المتعلقة في  العقود الحكوميةفي ستئناف االمجلس ينظر ألف يورو).  47يوازي حوالي 

التي بالعقود  ةتعلقتظلمات المالفي  عقودعامة لللجنة الال نظر، بينما تقيمتها على هذا الرقمبالعقود التي تزيد 
ة الحكوميالعقود  الئحةالعاشر من كذا الجزء التاسع و  ءمالطية (حدد الجز ليرة ألف  20 تقع قيمتها أدنى عتبة

المسؤولة عن  اتكيانالأو ات هيئالوتنطبق القواعد على ). عقودعامة لللجنة الالتكوين ومهام  2005لعام 
الئحة العقود الحكومية لعام بموجب  هيئات المراجعة هذهتم إنشاء  وقدوالمرافق على حد سواء.  التعاقد

كانت اللجنة ، 2002 /نيسان من عامأبريلشهر وقبل ). 2005لعام  177 رقمي قانوناإلخطار ال( 2005
 يتمثل أهم تغير حدثو . المقدمة تنظر في الطعونمنح العقود، كما كانت أيضا العامة للعقود تتخذ قرارات 

ستئناف (المسؤولة عن منح العقود) ومجلس ا عامة للعقودلجنة الالمن كل واجبات في الفصل بين ا مؤخرً 
من قبل ألف ليرة مالطية  20جميع العقود التي تقع أدنى عتبة يتم منح  ،في مالطاو ة. الحكوميالعقود 
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بينما تتولى إدارة العقود، وهي مؤسسة حكومية مركزية،  ،الفردية التعاقدالمسؤولة عن  اتكيانالأو ات هيئال
 أو كيانة هيئباعتبارها  امة للعقودلجنة العال تعملومن ثم،  .قيمتها على هذا الرقمالعقود التي تزيد  منح جميع

هيئة مراجعة باعتبارها ، و ليرة مالطية ألف 20 قيمتها على للعقود التي تزيدبالنسبة  وذلك التعاقدمسؤول عن 
كامل إلى  نفاذوهي التي تمنح ، العملية وانفتاحهاشفافية عتبر وتُ  .هذا الرقم التي تقل قيمتها عنلعقود بالنسبة ل

 .المراجعة في مالطانظام لمواطن قوة بمثابة وما إلى ذلك،  ،لتوصيةعدم اقرارات واطالع على 

ب ئك م هيئ أهك ع ز ل م ئك  ئكةعئفخآه ئكقيئ

 أصحابيلتزم الشكاوى، و  ية تناولمسؤولالتعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة التولى مسؤولو ي
 للمراجعةحتى يتم السعي مباشرة التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الا إلى وى رسمي� اشكالتقديم بالعروض 

 ).إجراءات تقديم الطعون: 83المادة رقم ، LN 177/2005، 2005لعام  177اإلخطار القانوني رقم (

ب  2.16 ب غيذ ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

الواجبة وذلك عالنية الب ،منح العقد المعنيعلى اتخاذه فيما يتعلق ب الذي تعقد النية، قراريحظى ال
على اإللكتروني  هاموقع، وكذا على لوحة إعالنات اإلدارةعلى ، حيث يتم وضعه جمعةالربعاء و األ يومي

على هذه المعلومات  اأيضً  العروض أصحابكما يمكن أن يحصل "؛ اإلنترنتلمعلومات "الدولية لشبكة ال
الذي تعقد النية على اتخاذه فيما قرار الفي طعن رض متضرر أن يعألي صاحب يحق و اكس. الفعبر 

عشرة أيام  خالل ةالحكوميالعقود دعاوي  مجلس االستئناف فيأمام  ، وذلكالمعنيمنح العقد يتعلق ب
، الطعنالتي تكمن وراء عملية سباب ذكر األ، وذلك من خالل رسالة دوافع تمنح العقد من نشر قرارتقويمية 
 Public Contracts Appeals Board, Department of( تأمينمبلغ سداد باإلضافة إلى وذلك 

Contracts, Notre Dame Ravelin, Floriana CMR02( . مجلس أعضاء ويتم اختيار وتعيين
هؤالء واجبات قد تم صياغة وتحديد رئيس الوزراء، و من قبل  العقود الحكوميةدعاوى االستئناف في 

. وال تشير هذه الالئحة إلى أي 2005عام ل ةالحكوميالعقود  في الجزء الرابع عشر من الئحةاألعضاء 
يجب أن تعيينهم  ة، فيما عدا أنالحكوميالعقود دعاوى  ستئناف فيمجلس االأعضاء بشروط تتعلق برئيس و 

، الجزء الرابع 2005لعام  177رقم  يقانوناإلخطار الرئيس الوزراء. (ُيرجى النظر إلى ملحق يتم من خالل 
ا من إدارة العقود، فإن جزءً ُتعد التي و ، امة للعقودللجنة العا على خالفو ). LN 177/2005 Part XIVعشر 

 .منفصلة ومستقلةمراجعة هيئة ُيعد  ةالحكومي العقوددعاوى ستئناف في مجلس اال

ب  3.16 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك
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وال . التوريدات العامةلمراجعة قرارات  ، أي للجولة األخيرة،للجولة الثالثة محكمة قانونية عاديةتوجد 
لها يجوز إال أنه  ،الحكوميالتي توصل إليها مجلس االستئناف إلغاء النتيجة يجوز أن تقوم هذه المحكمة ب

. "سالزمان"دورش" و" بمتطلبات أحكامالقانونية العادية المحاكم أن تمنح تعويضات لألطراف المتضررة. وتفي 
على ما يلي: "يتمتع أي  2005عام ة لالحكوميالعقود  ئحةالمن ، 19، والفقرة رقم 84رقم مادة التنص و 

بحق  رضاه،بستئناف مجلس االال يحوز القرار النهائي الذي اتخذه هو الذي و  ،م شكوىصاحب عرض يقد
 ههذمثل في مالطا. ومع ذلك، ال تؤدي  يةقانونالمحاكم الب، المدنية المحكمةب إلى القاعة األولىسألة إحالة الم

التعاقد من تنفيذ القرار النهائي أو الكيان المسؤول عن هيئة الحالة إلى تأخير مدير العقود أو رئيس اإل
 ستئناف.مجلس اال الصادر عن

 ئكةحقيل  4.16

 Address: Palazzo Laparelli, 33, South( في مالطا لتحكيمامركز تابع ل فريق تحكيميوجد 
Street, Valletta;  -   :هاتف رقمPhone +356 21222557;  -    :فاكس رقمFax +356 21230672; - 

  :Emailبريد إلكتروني:    -  :http://www.mac.com.mt/;website: إلكتروني موقع 
malta.arbitration@mac.com.mt(اتخاذ قرار عملية  وليس خالل موضوعات خالل تنفيذ العقدتسوية ال، ل

التحكيم المحلي والتحكيم عمليات تعزيز وتشجيع إجراء مالطا لالتحكيم في مركز تم إنشاء لقد و منح العقد. 
 المجلس مستقلإال أن  رئيس مالطا،من قبل عينه الذي يتم ت نمجلس محافظيإدارته ويتولى  .التجاري الدولي
 قيمين في مالطامالوغير  بأعباء تشكيل غرف تحكيم بين المالطيينا أيضً  هضنه ينكما أعن الحكومة. 

 لتحكيم الدولي.تحقيًقا ألغراض ا

 ئكحكهك  5.16

كذا في القرارات و  ،ةمختصر القائمة الذات الصلة بقرارات الفي أن يطعنوا العروض  صحابأليجوز 
الحكومية. ويعد العقود دعاوى  ستئناف فيأمام مجلس اال في سياق دعاوى المراجعة ليةهاألالتي تتعلق ب

بمثابة األساس  2005لعام  178خطار القانوني رقم اإلكذا و  ،2005لعام  177 رقم اإلخطار القانوني
أن وبعد . إلغاء التوصية بمنح العقد يجوزاقد. وعتال تعليق قرارما يتعلق بستئناف فيمجلس االالقانوني ل

وتعويض الخسائر أضرار جبر  اكم المدنيةالمحيجوز أن تقرر القاعة األولى بحه، فإنه منيكون العقد قد تم 
دعوى قانون اليتسم و . العروض المتضررين، بمنحهم تعويضات يمكن أن تتجاوز تكاليف المناقصة صحابأل
تأسيس جميع مع الحاجة إلى أن يتم  ،حيث ال يوجد تشريعفي سياق قرارات المحاكم المدنية، أهمية قصوى ب

 يا. نهائقرارا ستئناف مجلس االعتبر قرار يُ و . دعوىفي قانون ال المبادئ

ةئألجذئ؟   6.16  ئ

http://www.mac.com.mt/;-
mailto:malta.arbitration@mac.com.mt
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، ألف ليرة مالطية 20بالعقود التي تقع قيمتها أعلى من أحدهما يتعلق ن: يوجد إجراءان مختلفا
 يتعلق ثانيهما بالعقود التي تقع قيمتها أدنى من هذه العتبة.و 

ألف ليرة  20وصوًال إلى آالف ليرة مالطية،  5قيمتها تجاوز التي ت ةالحكوميللعقود النسبة بأما 
ليرة مالطية لتقديم  100مبلغ المتضرر  يجب أن يسدد صاحب العطاء. يتمثل اإلجراء في ما يليف، مالطية
الذي كان قد تم المبلغ يسترد  صاحب العرض المتضررفإن ، ستئنافاال ديتأيتم ٕاذا و . مراجعةعمل طلب 

أيام من  في غضون ثالثة يطالب بالتعويضيعترض وأن أن المتضرر  ويتعين على صاحب العرضإيداعه. 
أو هيئة التعين على يفإنه بعد انقضاء الفترة المسموح بها لتقديم شكوى، و . قدعمنح القرار تاريخ اإلخطار ب

 ،ينالتأم إيصال سدادمعها و  ،شكوىالتي تحتوي على الرسالة التسليم أن يقوم ب التعاقدالكيان المسؤول عن 
مدير العقود ويتولى . إلى مدير العقود أن تسلم كل هذه ، علىالمعني الحكوميد وجميع الوثائق المتعلقة بالعق

في بت المسألة بطريقة عادلة ومنصفة وت هذه ةسادر والتي تقوم بعامة للعقود، لجنة الالإحالة القضية إلى 
لوحة  عقود علىعامة للللجنة الالصادر عن امكتوب القرار الويتم لصق وتعليق . او رفضهأييدها أتالشكوى ب
تتمتع و إلى جميع األطراف المعنية.  نسخ منهمع إرسال التعاقد،  أو الكيان المسؤول عنهيئة الإعالنات 

أو هيئة العلى أي معلومات أخرى لم تكن بأي طريقة تراها مناسبة،  ،لحصولا بسلطة افي مداوالتهاللجنة 
أو للكيان هيئة للا لزمً ومُ  نهائي�اقود امة للعلجنة العالقرار  قدمتها بالفعل. وُيعدالكيان المسؤول عن التعاقد قد 

المادة رقم ( ذ آخرالعني، الذي ال يتوفر لديه أي مالم االقتصاديكذا القائم بالتشغيل و  المسؤول عن التعاقد
 ).LN 177/2005، 2005لعام  177رقم  يقانوناإلخطار المن  20

كما يلي يتحدد اإلجراء فإن ، مالطيةألف ليرة  20التي تقع أعلى عتبة  ةيالحكومللعقود بالنسبة أما 
إن أي صاحب عطاء  ). LN 177/05 2005لعام  177رقم  يقانوناإلخطار الالجزء الثالث عشر من (

عقد في الحصول على  مصلحة كانت لديهي شخص لديه أو ، وأعقدبمنح  قترحمُ نتيجة قرار  يشعر بالتضرر
تعرض أو يخشى الذي يكون قد و  العامة،أو األشغال  ةالعام أو الخدمات بعينه في مجال التوريد الحكومي

أن  نشر هذا القرارمن من السنة التقويمية خالل عشرة أيام يحق له انتهاك مزعوم،  ضرر نتيجةللالتعرض 
حسب وذلك المعني، التعاقد  أو الكيان المسؤول عنهيئة إلى الالعقود أو إدارة  إلى االعتراضبار إخطيقدم 
% 1يعادل  بإيداع تأمينا يًحا إال إذا كان مصحوبً حوال يصبح إخطار االعتراض ص على حدا. قضيةكل 

ليرة مالطية وال تزيد  200شريطة أال تقل قيمة التأمين في جميع الحاالت عن ، تقديرية للعطاءقيمة المن ال
إخطار المدير على الفور التعاقد  أو الكيان المسؤول عنهيئة اليتولى رئيس . ألف ليرة مالطية 25على 
أو هيئة الإدارة العقود أو نع مويتم ا. فورً  إجراء التعاقد ُيعلقوبالتالي ، نطاق صالحيته إخطار ُمقدم في بوجود

المتاحة فترة الخالل  من إبرام العقد، على حدا قضيةكل  حسبوذلك المعني، التعاقد  الكيان المسؤول عن
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فإنه وفي نهاية المطاف، وفي حالة تقديم استئناف، . من السنة التقويمية عشرة أياملتقديم االستئناف وهي 
عام مجلس اليحدث تعليق تلقائي لإلجراء من خالل الومن ثم منح العقد. تخاذ قرار عملية ايتم تعليق 
 ن ثالثة أيام عمل من انتهاء مهلةفي غضو و لمحاكم المدنية). في حالة العقود تعليق ليتم وال (لالستئناف 

وأي شخص لديه أو  صاحب عطاء آخريحق ألي فإنه العتراض، تقديم إخطار باة لحاأليام العشرة المتا
وال ُيعتبر تسجيل الدعوى. مصلحته في سجل أن ي ،عطاءاتالموجهة لتقديم في الدعوة  كانت لديه مصلحة

 هدفعذي تم التأمين الما يوازي تبلغ قيمته  تأمينا بإيداع إال إذا كان مصحوبً حا وساريا صحيلحة المص
فاصل الصادر عن المدير أو قرار الالفي شار إليه المُ ، صاحب العطاءإن ). 1( الفرعي رقمتشريع البموجب 

 سجالً مُ  ُيعتبرسوف  بوصفه الشخص الذي كان العقد سيمنح له،التعاقد  أو الكيان المسؤول عنهيئة عن ال
أو غيرهم من  طاءاتالع أصحابأسماء عن  يتم اإلعالنسوف و  .تأمين ه ال يحتاج إلى إيداعلكنلمصلحة 

حكومي بعينه، والذين يسجلون د كانت لديهم مصلحة في الحصول على عقأو  الذين لديهماألشخاص 
غضون ثالثة أيام عمل وفي ول يوم عمل بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة أعاله. في أوذلك مصلحتهم، 

ردا سببة مُ رسالة اعتراض  سالأي شخص قام بتسجيل مصلحة، يجوز له إر رسالة االعتراض، فإن بعد نشر 
أصحاب على جميع يتم إرسالها وتوزيعها عتراض و االرسالة ويتم اإلعالن علنا عن . على رسالة االعتراض

خالل و اعتراض. بقدموا تالذين  العطاءات أصحاب، وأيضا إلى جميع هم مصلحة مسجلةديلالعطاءات ممن 
 إعداد تقريرالتعاقد  أو الكيان المسؤول عنهيئة التولى المدير أو رئيس من نشر الردود، يعمل عشرة أيام 

التقرير على  هذايتم إرسال وتوزيع و عتراض والردود عليها. االتحليل رسالة حيث يتم فيه  )ي(تقرير تحليل
العملية التحضيرية على النحو بعد اكتمال و هم مصلحة مسجلة. دياعتراض والذين لب األشخاص الذين تقدموا

أصحاب إلى جميع الوثائق المتعلقة بالدعوة  إحالةالتعاقد  أو الكيان المسؤول عنهيئة اليتولى رئيس  ،الواجب
 إيداعونسخ من إيصاالت ، بما في ذلك الملفات، والعطاءات المقدمة، إلى مدير العقودة العطاءات المعني

بأي  جميع الوثائق المتعلقةبإحالة المدير يقوم و وما إلى ذلك. ، يير التحليلتقر وال ،دوافع رسالةأي و ، التأمين
منصوص عليه في الجزء العمل وفقا لما هو ب عندئذيقوم ، الذي ستئنافمجلس االرئيس استئناف إلى قضية 
 مجلسنسخة من قرار بنشر التعاقد  أو الكيان المسؤول عنهيئة الالمدير أو رئيس قوم عشر. وي الثالث

على  قضيةكل الصلة، حسب و ذالتعاقد  أو الكيان المسؤول عنهيئة الفي مقر أو ، ستئناف في إدارتهاال
قد قام أي شخص ٕالى و ، صاحب العطاء المتقدم بالشكوىالقرار إلى من  ويتولى المدير فقط إرسال نسخ. حدا
 أو الكيان المسؤول عنهيئة الإلى كذا و لديه، مصلحة إلى من يكون قد أشار ضمنيا إلى وجود أو  ،ليسجبالت

 2005لعام  177رقم  يقانونالاإلخطار من  2 رقم درجة في الجدولمُ ما تكون عند، وذلك المعنيالتعاقد 
LN 177/2005. 
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تكاليف  وتتحمل إدارة العقودللمساعدة في المداوالت.  بخبراء ستئنافمجلس االيجوز أن يستعين 
أو أصحاب العطاءات الذين تم التوصية بمنحهم العقد، لخبراء من طرف أما عن أتعاب ا. ة الخبراءمشارك

أي قرار المعني. إن  همطرفنسبي�ا، فيتحملها المستفيدة  دارات/الكياناتاإل وأ ضررين،العروض المتحاب صأ
 تعاقد،أو كيان مسؤول عن ال جانب هيئةومن  ،)خاصة للعقودجنة عن ل(أو  العامة للعقود لجنةصادر عن ال

قبل منح  ، وذلكتعاقدأو الكيان المسؤول عن ال هيئةالبمكتب في إدارة العقود أو  عالنية هنشر سوف يتم 
إنه سوف يتم ، ف)1( الفرعي رقمتشريع للا وفقً  م على النحو الواجبقدالمُ ار االعتراض خطأما بالنسبة إلالعقد. 

ثائق و  وأ يةذجاستمارات نمو ال توجد و . تقديمهموعد ال يتجاوز يوم العمل التالي بعد  ياإلعالن عنه عالنية ف
 نشركما يتم  الفاكس.عبر األطراف يتم إبالغ و . لولحوتقديم ال التوريدات العامةلمراجعة  إلزامية ُتستخدم

القرار النهائي يتم توزيع و  .)http://www.contracts.gov.mt(إلدارة العقود  لكترونيالموقع اإلعلى  القرارات
 .فاكس أو البريد اإللكترونيجميع األطراف المعنية عن طريق العلى  مجلس االستئناف العامالذي اتخذه 

ب ئك 7.16 بتقئغ ذئجع  ل

المحامين المتخصصين في كذا ، و التوريدات العامة الفرق بهيئات مراجعةالقضاة وأعضاء إن 
في تعاقد الكيانات المسؤولة عن الات أو هيئالالعروض أو  أصحابالذين يقوموا بتمثيل  التوريدات العامة

، من خالل التشريعاتأيضا العمل"/"التعُلم بالعمل" و ممارسة من خالل " همارفمع دعاوى المراجعة، يكتسبون
وجه عام، ب(األوروبية) المفوضية بوجه خاص وقانون  التوريدات العامةبقانون  وذلك فيما يتعلق بإلمامهم

لفنية ااالعتبارات  عالوة على، وذلك في الواقع العملي التوريدات العامةارفهم بأسلوب عمل معفضًال عن 
 أصحابأما  .التوازنو  الفرق بالعدلالقضاة وأعضاء وتتسم طريقة عمل . ذات الصلةالمالية كذا لتقنية و ا

والمالية  نونيةالقابالخلفيات  ارفهممعفإنهم يكتسبون  التوريدات العامةقرارات  مراجعةإلى  نعياالسطاءات الع
، المحامين والخبراء االستشاريينفي الممارسة العملية من خالل  التوريدات العامةطريقة عمل ل واإلدارية

ويحول ارتفاع التكلفة (بما غرفة التجارة. على سبيل المثال من المهنية، االحترافية منظماتهم وأيضا من خالل 
العطاءات لدعاوى  أصحاببعض ) دون إقامة وما إلى ذلكالتكاليف اإلدارية، و التمثيل القانوني، ذلك  في

ومع ذلك، يتم في معظم . التشريعاتو  اإلجراءاتمتمرسين في ُيعد مسؤولو التعاقد . وبصفة عامة، المراجعة
 أصحابتجاه  ،لشكاوىل مسؤولي التعاقدموقف ويوصف الحصول على مساعدة المدعي العام.  الحاالت

موقفا عاديا للغاية ويتسم باالحترافية بدعاوى للمراجعة القضائية، بأنه كاوى أو شون بمطاءات الذين يتقدالع
ر اصديتولى مدير العقود إو العروض.  أصحاب ين منللمتضرر ممكنة مساعدة أقصى  ونمحيث يقدالمهنية، 

تم امة للعقود. وقد لجنة العالو  العموميةالعقود  ستئناف فيمجلس اال تي نظرهاالقضايا ال تتضمن نشرة سنوية
ال و . امالط ؤسسةمنظمها غرفة التجارة و تالتي  سيةالمؤتمرات والحلقات الدرافي  التوريدات العامةمناقشة 
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غرفة طاءات بالع أصحابمعظم  ويستعين. وسياستها التوريدات العامةقانون  وطنية حولمنظمة وجد ت
توريدات ال من أجل مناقشةوكسب التأييد ممارسة الضغط لاألخرى، الوطنية جمعيات وغيرها من ال ،التجارة

على لوائح ، حيث يتم تدريبهم لموظفي قسم التوريداتأثناء العمل  بدأ مؤخًرا التدريب الداخليامة. وقد لعا
ويتسم . اتلسياسالقانون أو افي مجالي  بعينه حتى اآلنحدث أي تدريب لم ي. ومع ذلك، التوريدات العامة

. ومع وحاسمة بأهمية كبيرة التوريدات العامةدعاوى  في م الصادرة عن محكمة العدل األوروبيةر األحكايأثت
 في القليل النادر. األحكام إال هذه إلى فإنه لم يتم اإلشارة ذلك، 

 هولندا .17

عبر  ةقضائيمراجعة في هولندا على  التوريدات العامةوتقديم الحلول في مجال  مراجعةاليرتكز نظام 
التي تقع داخل وخارج مجال تطبيق توجيهات العقود على الت في المحاكم المدنية. وينطبق النظام جو  ثالث

المرافق على حد ، و التعاقدوالكيانات الحكومية المسؤولة عن هيئات الكما ينطبق على  األوروبية،المفوضية 
 .اعاتز البديلة لتسوية النليات اآلمن  غيرهتتوفر يتوفر التحكيم و فإنه سواء. وعالوة على ذلك، 

ةسقه ةقخيل  1.17 ة هقيئمئ هيئئ م  و ؤكو  ب ع أهك ز  ئكةعئفخل

فقط في الشكوى  على أن أي صاحب عطاء يرغبلى المراجعة القضائية. يستند النظام الهولندي ع
المسؤول عن كيان الأو ة هيئالُيقدم شكواه رسمي�ا إلى أن  هيمكنالتعاقد، أو كيان مسؤول عن من سلوك هيئة 

 يمكنفإنه رسمية، الشكوى للالتعاقد المسؤول عن كيان الهيئة أو الأسلوب تناول  لم ُيرضيهٕاذا و نفسه.  التعاقد
 ، أي إلى متلقي الشكاوى الوطني. المظالم الوطني مينقدمها إلى ألصاحب العطاء أن ي

ب   2.17 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

)، أو تنفيذ والتعويض عن الخسائر جبر األضرار( ي صاحب عطاء يسعى إلى تعويض ماليأليحق 
تعليق العقد  جوز السعي إلى. ويمحكمة مدنية أن ُيقيم دعوى أمامإلغاء العقد، أو  المناقصةتعليق العقد أو 

ة (أو إجراءات أمر قضائي خاص أولية أو إغاثة إنقاذإجراءات  من خاللأو المناقصة (التدابير المؤقتة) 
 voorlopige"أو إجراء  "kortgeding"إجراء القضية على أساس مؤقت وقصير األجل (مؤقت) تتناول 

voorzieningen" .( األولى ةدرجمحكمة الأمام  ىاألول القضية في الجولةتم مراجعة تو )rechtbank( .
محكمة . ويجوز الطعن في قرار )Hof( محكمة االستئناف ة األولى أمامدرجمحكمة ال استئناف قرار ويجوز

ة عامة إلى قانون يخضع نظام المحاكم الهولندية بصور و . )Hoge Raad(ألعلى المحكمة ا أمام االستئناف
، هناك ألعلىالمحكمة امع و . )Wet op de Rechterlijke Organisatie(قانون  وهو صادر عن البرلمان،

محكمة مثل  وتفي هذه المحكمة، مثلها .التوريدات العامةعامة للجولة األخيرة لمراجعة قرارات  يةمحكمة قانون
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"دورش"  المنصوص عليها في أحكامالقانونية  ةكمة األولى ومحكمة االستئناف، بمتطلبات المحالدرج
القضاة تعيين  المذكورة أعاله: المحاكم القانونية الثالثقضاة وتشمل ترتيبات ضمان استقالل . "سالزمانو"
خبرة من  من التدريب بنجاح، أو امتالك قدر معينسنوات  6 كمالستيجب الحياة، ومؤهالت القضاة (مدى ال

مهام تنظيم الالقانون (التمويل الحكومي فقط)، و  وتنظيم التمويل عن طريقالعمل في المهنة القانونية)، 
 القانون. عن طريقختصاص الوا

 ئكةحقيل 3.17

من تحكيم أو غيرها  عرض نزاعهم أمام هيئةبألطراف مكن حتى تاريخه، أن تقوم ان الممازال م
ات عزانالتحكيم في ال على أن هناك نقاش في البرلمان لتشريع جديد يحظر. زاعاتنالوسائل البديلة لتسوية ال

في  العطاءات أصحابحماية حقوق ، بغية التوريدات العامةالمتعلقة باستخدام أو تطبيق قواعد عقود 
يجب عندئذ أن تتولى المحاكم المدنية، كما هو نه فإهذا التشريع، صدور  وفي حالة. توريداتإجراءات ال

 .التوريدات العامةعقود قواعد باستخدام أو تطبيق  نزاعات المتعلقةجميع ال موضح أعاله، النظر في

 ئكحكهك  4.17

إجراء  وٕالغاءالمناقصة، إجراء األضرار، وتعليق جبر  :المتاحة، مثلالحلول هناك العديد من 
تنفيذ  وتعليق أو إلغاءتأهيل صاحب العطاء ارتباطا بالعقد، و  ،مناقصةالبدء تنفيذ إجراء وٕاعادة المناقصة، 

إقامته لدعوى  عندوذلك  الحل المطلوب،لتحديد  لصاحب العطاءاألمر متروك وهذا وما إلى ذلك.  ،العقود
جوز الطعن وير. اقر الاتخاذ المحكمة كي تستطيع الالزمة لوالحجج  ترتيباتالب قضائية أمام المحكمة والقيام

أن يكون بعد حتى  ،ات)دير و تة الالتعاقد (أو هيئأو الكيان المسؤول عن هيئة الفي جميع قرارات وأفعال 
 ,Boek 6(من القانون المدني  162 رقم المادة ويتمثل األساس القانوني فيبالفعل. ه إبرامالعقد قد تم 

Burgerlijk Wetboek(، انون اإلجراءات المدنية وق)Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering( ،
ي ذالاألساس القانوني ه بقانون الدعوى، قتران. وُيعد القانون المدون، مع االدعوى قانونو(جزء كبير من) 

إلغائه مؤقتًا أو منح عقد تعليق وتتمثل متطلبات أو تعليق منح عقد. يعطي لمحكمة قانونية سلطة إلغاء 
 ،لحةمُ ووجود ضرورة ، )point d’intérêt(أسس سليمة ترتكز على مصلحة وجود : في التالي) حكم أولي(
ذلك)  غيرأو سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة منح العقد (قرار  بإلغاءالمحكمة ال تقوم و لقانون. لالفة خموجود و 

 جوزيو . العقد قرار منحإلغاء ب الفةخمال ج هذهالوث مخالفة للقانون ورأت ضرورة عحد ت إلىصخلُ  إال إذا
 ordre(للنظام العام  خرًقا لقانونخرق افي حالة ما أن يتم اعتبار فقط وذلك المحكمة إبرام العقد،  تلغي أن

public(العقد م ابر إقيمها ببعدم  عقدالإنهاء ات بدريتو كيان الأمرا إلى المحكمة صدر ، ت. وفي ظروف أخرى
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أو ، يتعلق بالتوريدات (آخر)في إجراء لبدء باأو تنفيذ العقد،  دمعبأو أو بصفة عامة)،  هعين(مع طرف ب
أو ما ، امناسبً عرضا بقبول العرض المقدم من مؤسسة باعتباره أو ، جراءالدخول في اإلبمؤسسة بالسماح ل

والتعويض عن  األضرارجبر األساس القانوني لمع اقترانه بقانون الدعوى، القانون المدون، ُيشكل إلى ذلك. و 
وتتمثل . القرارفي حالة عدم إلغاء حتى والتعويض عن الخسائر  جبر األضراريمكن المطالبة بكما . الخسائر

فر و تأو لقانون، وجود مخالفة لأو خسارة (مالية أو غيرها)، قد تكبد شاكي الكون : في التالي تطلباتمال
وجود مساءلة أو الفة للقانون)، خوجود م هاسبب كونبمعنى أن الخسارة يجب أن ي، نتيجة(السبب وال السببية
وُيشكل تتجاوز إلى حد كبير تكاليف العطاء. قد  دعوى الهولندي أن هذه األضرارقانون ال وضح). وي(الجرم

في أو هيئة التحكيم ية القانونوتضع المحكمة مؤقتة. تخاذ تدابير ا الأساسً  قانون الدعوىالقانون المدون و 
، ضررتعرض للن المرجح أن تمالتي جميع المصالح ى لع مؤقتةتدابير التخاذ العواقب المحتملة  اعتبارها

تفوق فوائدها.  لسلبيةعواقبها اعندما تكون التدابير  عامة، وتقرر عدم اتخاذ تلكالبما في ذلك المصلحة 
في حالة أن  كن فقط، ولأن تصل إلى قرار من هذا القبيل رجحأن المحكمة من الم دعوىقانون ال وضحوي

وُتعد أمام المحكمة.  عند الشروع في إجراءات التقاضيالكامل تقريًبا بالكامل أو يكون العقد قد تم تنفيذه ب
وجود عتبر . ويُ ات لحكم المحكمةدين التور هيئة أو كياتنفيذ بغية ضمان  ،إمكانية في هولندا ماليةالجزاءات ال

 .في النظام الهولنديقوة مجموعة كبيرة من الحلول الممكنة بمثابة نقطة 

ةئألجذئ؟ 5.17  ئ

يحق ألي شخص لديه مصلحة و القانون اإلجرائي للمحاكم المدنية.  قانون اإلجراءات المدنيةينظم 
أن في  ورةضر  توجد الف ،وبالتالي أن يشرع في إجراءات التقاضي. )point d’intérêt(على أسس سليمة 

دون الدخول في التقاضي إجراءات  يجوز الشروع فيوما إلى ذلك. و عطاء، قد قدمت الشركة فرد أو يكون ال
أما التحديد . يورو 4563يورو و 26تتراوح بين عامة  ةكمرسوم للمحيجب سداد كما . إجراءات التوريدات
يم رسوم في إجراءات تقد ال توجدو بالقضية.  المرتبطةمالية المصلحة الو  جولةال على يتوقفالدقيق للمبلغ فإنه 

تشمل و . القانون من قبلرسوم اليتم تنظيم و . التعاقد ذاتهالمسؤول عن كيان الهيئة أو الالشكاوى إلى 
كذا و (حاجب المحكمة) مأموري اإلجراءات المحامين و  أتعاب ،باإلضافة إلى رسوم المحكمة ،التكاليف

فإذا فاز ألطراف. اليف التي تدفعها اوتؤثر نتيجة الدعاوى على التك. إلى حد كبيرتتفاوت قد الخبراء، وهي 
كافة التعاقد المسؤول عن كيان الهيئة أو السدد تيجب أن فإنه ، النزاعاتالحجج و مقدم الطلب في جميع 

من  ٕاذا كان الحكم الصادر لصالح كلو . رسوم المحكمة وأتعاب المحامينذلك  ، بما فيالدعوى كاليفت
بإصدار قرار  المحكمةقوم تو من التكاليف.  تقريًباحصة متساوية  يجب أن يسدد كل منهمافإنه الطرفين، 

لذي الطرف اأيضا  تقرركما ، بمشورة الخبراءمن األطراف فيما يتعلق باالستعانة بشأن الطلبات المقدمة 
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في أي والتعويض عن الخسائر  رارضاألجبر  يمكن البدء في دعاوىو التكاليف ذات الصلة.  يسددأن  يجب
يجوز عقد كما . أو بعد مالحظة وجود هذه المخالفة يةالقانونالمخالفة  خالل خمس سنوات بعد وقوعوقت 

منع ويمكن أيًضا أن ت. تجاريةاألعمال الأسرار ا لحماية إذا كان ذلك ضروري�  أبواب مغلقة""خلف  الجلسات
عقد أثناء أو بعد كان ذلك وى، سواء االمعلومات المتعلقة بالدعالكشف عالنية عن من المحكمة األطراف 

 Wetboek van Burgerlijkeمن قانون:  29و 27لسات األبواب المغلقة. (المادتان ج

Rechtsvordering .( على  وتُتاحعلى األطراف،  ااألحكام أيضً كما توزع . عالنية باألحكاميجري النطق و
 مختلف المجالت القانونية (إذا تضمنفي كما يتم نشرها ، معلومات سرية) ضمال ت روني (طالماتالموقع اإللك

التقدم بطلب إلى  ،يداتر تعليق إجراء التو ويتطلب األمر، التخاذ قرار . )لالهتماممثيرة قانونية نقطة الحكم 
المؤقتة الخاصة باألمور القضائية في دعاوى األوامر ر اقر ُيتخذ ال. و المحكمة التخاذ هذا القرار كتدبير مؤقت

يمكن أن تستغرق كما ، العادية دعاوىفي اليستغرق البدء في اإلجراءات عدة أسابيع و غضون أيام.  في
وحجم أو تعُقد مشورة الخبراء د القضية، تعقُ  للنزاع، ومدىللحجج و وفًقا وذلك شهر (أالدعاوى نفسها عدة 

بعد االنتهاء من و ). ن المحكمة لتقديم حجة معينة أو دليلم األطرافالذي تطلبه والوقت اإلضافي  ة،مطلوبال
عتبر سرعة وتُ القرار. تقوم المحكمة باإلعالن عن بضعة أسابيع قبل أن األمر ستغرق يدعاوى نفسها، ال

وعلى الرغم من أن قانون . وتقديم الحلول الهولنديمراجعة نظام المة لمهقوة نقطة بمثابة إجراءات المحكمة 
تستخدم و . شريع وقانون الدعوىالتكًال من  ألن النظام يضم ،كبيرةمية بأه يتسمإال أنه الدعوى محدود، 

أو  التوريدات العامة( دعاوىجميع العلى نموذج وينطبق هذا الجراءات. ة لبدء اإلخاص استمارة المحكمة
الطرف الذي عن طريق ات دريو تكيان الأيًضا إلعالن استمارة نموذجية  كما توجد). اتعموضو الغيرها من 

 وأات ديتور موضوعات اللسواء كانت ( دعاوىنموذج عام لجميع الوهذا . في إجراءات التقاضي قد بدأ
. باألحكام عالنيةويتم النطق ومتاحة للجميع.  علنيةجميع قرارات المحاكم فإن من حيث المبدأ، و . غيرها)
في مجالت قانونية يتم نشرها لكتروني، و اإل الموقععلى  وتُتاحعلى األطراف، ا أيضً  ع األحكاميتوز م يتكما 

تتوفر و الخصوصية والسرية. تتعلق بأسباب على أساس من استثناءات  اريجوز للمحكمة إصدكما مختلفة. 
 سبيل المثال، المواقع اإللكترونية التالية، على اإللكترونية للعديد من القرارات على نسخال

www.rechtspraak.nl    كذا على الموقع التالي وwww.jol.nl. 

ب   6.17 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

مراجعة ال وىعاكيانات التعاقد في دأو  طاءاتالع أصحابن الذين يمثلون إن القضاة والمحامي
فضًال عن  ،عام وجهب(األوروبية) المفوضية قانون بو ، اصخبوجه  التوريدات العامةقانون ب معرفتهمون بيكتس

مما يتلقونه من و  ، كجزء من دراستهم الجامعية،في الممارسة العملية التوريدات العامةبطريقة عمل  معرفتهم

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.jol.nl/
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من و  ،وزارة العدل مثل ومن خالل الدورات التي تقدمها هيئات الحكومة المستمر،التعليم من و  ،تدريب مهني
م "/"التعلُ العملممارسة ن خالل مأيضا "و  ،منظمات دوليةتنفذها االتحاد األوروبي أو ي ينظمها الدورات الت
وض العر  صحابمن جهة والمصالح الخاصة أل العامةالمصلحة  تجاه موقف القضاةويوصف ". بالممارسة

قرارات  مراجعةإلى  نعياالعروض الس أصحابويكتسب . عادل ومتوازنموقف من جهة أخرى بأنه 
في  التوريدات العامةسلوب عمل أل نونية والمالية واإلداريةالقابالخلفيات  ارفهممععلى  التوريدات العامة

 خالل السنوات القليلة الماضيةقد ارتفع . و أساًسا عن طريق المحامين والخبراء االستشاريينالعملية  الممارسة
طاءات الع أصحابوراء عدم اختيار محتملة السباب من األ . وهناك عددتوريداتال الدعاوى في قضاياعدد 

لقواعد غير مؤكدة المخالفة لحيث تكون ( تهم ليست قوية بما يكفيقضيعادة أن هذا يعني ف. لتقاضيعنصر ال
يسعى معظمهم ، و يداتر عرقلة عمليات التو  طاءاتالع أصحاببعض ويستهدف . )طفيفةمجرد مخالفة أو 
وما إلى القانوني،  ثيلمف (بما فيها التاليكالت كما أن. من خالل دعاوى المراجعة تحقيق مكاسب مالية إلى

 طبوعاتالموتضم  المراجعة القضائية. سعي إلىتمنع بعضهم من ال التي تستغرقها الدعاوى ، أو المدة ذلك)
المراجعة  ها، بما فيالتوريدات العامةمسائل المتعلقة بخاص ال هلمجالت األكاديمية التي تتناول بوجوا

 ، مجلة قانون البناء)Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht(ات دريو تمجلة قانون الما يلي: ، والحلول
 Tijdschrift voor Europees(مجلة القانون األوروبي و ، )Tijdschrift voor Bouwrecht( والتشييد

recht( على سبيل المثال ما يلي: اإلنترنتلمعلومات "الدولية لشبكة الالمختلفة على مواقع ال؛ و ،"
www.Ovia.nl وNieuwsbrieven IOE وNieuwsbrieven Kenniscentrum Europa Decentraal. 

وتُنظم . التوريدات العامةالمعنية ب الحلقات الدراسية والمؤتمراتالعديد من  كما ُينظم القطاع الخاص أيًضا
لطالب لفقط ليس و مفتوحة للجميع (هذه الدورات و . التوريدات العامةدورات تتناول المختلفة أيًضا الجامعات 
هي و  ،تهااوسياس التوريدات العامةقانون حول وطنية جمعية توجد . بالجامعات) دوام كاملفي الملتحقين 
وهناك . )Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht(ات دريو تالهولندية لقانون الالجمعية 

، VNO/NCWالكيانات االقتصادية (على سبيل المثال جمعيات الوطنية، مجموعات المصالح واالهتمامات 
MKB Nederland، Bouwend Nederland ،السعي لكسب التأييد، والتي التي تمارس الضغط و و ) وغيرها

الجمعية : رسمية مثلوهناك أيًضا منظمات استشارية رسمية وغير . التوريدات العامةتقدم معلومات حول 
نصة ، والم)Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht(ات دريو تالهولندية لقانون ال

وتؤثر وغيرها. ، )Regieraad Bouw(، ومجلس إدارة التعمير )InnovatiePlatform( ةاالبتكاريالرئيسية 
التوريدات ا من قواعد جزءً  ن هذه األحكام ُتشكلألدعاوى المراجعة، ذلك على  أحكام محكمة العدل األوروبية

 .تقوم باإلشارة إليها مراجعةهيئات الفإن بالتالي . و العامة

http://www.ovia.nl/
http://www.ovia.nl/
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 بولندا .18

/كانون الثاني من ينايرالصادر في شهر  29رقم قانون للفي بولندا تخضع  العامةالتوريدات كانت 
: على الموقع اإللكتروني التالي ليزيةاإلنج باللغة  الترجمةأنظر عدلة (بصيغته المُ  2004عام 

http://www.uzp.gov.pl/english/PPL_29_January_04.doc ،( توجيهات االتحاد األوروبيإال أن 
من شهر  7قانون صدر في من خالل في القانون الوطني قد تم إدراجها ات دريو تال الجديدة بشأن

يستند و ). 2006من عام  /أيارمايومن شهر  25دخل حيز النفاذ في والذي ( 2006من عام  /نيسانأبريل
قضائية. الو  ،قضائيةالشبه و  ،داريةاإللمراجعة من الى نظام مختلط إ تقديم الحلولو  مراجعةبولندي للنظام الال

التي حددتها عتبات من الأعلى فيما هو إال توريدات قرارات المتعلقة بالال تتُاح مراجعة ال، وفي قطاع المرافق
 Urząd Zamówień( التوريدات العامةمكتب الفاعل الرئيسي في الطرف ويتمثل . ةاألوروبيالمفوضية 

Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00-582 Warsaw;  -  :77 77 458 22 هاتف رقم;  Phone +48 -  
موقع   - uzp@uzp.gov.plmail: -E,بريد إلكتروني:   -  ,Fax: +48 22 458 77 00فاكس رقم:  

 ،1995عام تم إنشائها في  هيئة حكومية مستقلةوهو ، ) :http://www.uzp.gov.plwebsiteإلكتروني: 
أيًضا المكتب ويتولى . التوريدات العامةمجال والتنسيق في ات ع السياسوتتمتع باالختصاص في ميدان ُصن

التي عتبات الالتي تقع أدنى لعقود لية ئدعاالداة األ" الوطنية، وهي التوريدات العامة"نشرة  إصدار يةمسؤول
في  التعاقدوالكيانات المسؤولة عن هيئات القرارات رصد ومتابعة  كما يتولى األوروبية،المفوضية حددتها 

فقط على الحاالت  القطاع المذكور أخيرا، فإن ذلك ينطبق وفي( المرافق  قطاعكذا في و تقليدي القطاع ال
مكتب  رئيسبتعيين  رئيس الوزراءيقوم ). ةاألوروبيالمفوضية التي حددتها عتبات التي تكون أعلى من ال

. قد تم إعالنها الدعوة إلى تقديم طلباتأن تكون بعد ، وذلك مدتها خمس سنواتوالية فترة ل التوريدات العامة
تعاون وٕادارة ال ،واإلصدارات وٕادارة التدريب والنشر ارة مراقبة،وٕاد ،ٕادارة قانونيةو  لمكتب أمانة للرئيس،ضم اي

نطاق الخارج رقابة توفر التو . مكتب تنظيمي وماليكذا و  طعون،مكتب للو  ،التحليلالدولي والدراسات و 
ال توجد هيئة تحكيم و ). 92/13ة رقم األوروبيالمفوضية لتوجيه  توفيقال ضائي في قطاع المرافق (آليةالق

 .التوريدات العامةفي مجال  اعاتز تسوية النيلة عن بمهمة بدمكلفة 

ب  ذئجع ة ئكئكل ب ائكلقذئذئ ةخيذ ه ةةعكق  ئ

توجد ثالث فإنه يجوز أن ه، مابر إأن يكون العقد قد تم  ، وقبللعقدالتقديرية لقيمة الفيما يتعلق ب
لحة ه مصديي شخص ليحق ألفإنه ، في المرحلة األولىالمرتبطة بإجراء مناقصة.  مراحل لمراجعة القرارات

محتمل أن من التعرض أو الذي قد و ة) في المنافس مشاركرض، مرشح، عفي الحصول على العقد (مقدم 
الذي يعتبره  التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة قبل التقصير من نتيجة عل أو فِ يتعرض للضرر نتيجة 

http://www.uzp.gov.pl/english/PPL_29_January_04.doc
http://www.uzp.gov.pl/english/PPL_29_January_04.doc
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/
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التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الى لإ (احتجاج) شكوىبتقدم كتابة يأن ، التوريدات العامةقانون ا لمخالفً 
هذه بعض االستثناءات لهناك توجد و . ةالمزعوم خ معرفته بالمخالفةيتار في غضون سبعة أيام من وذلك 
 ةمفتوحجراءات إطار إفي  هامواصفات ود أو/وارات العقُتقدم الشكاوى ضد إخط) 1(: ، وهي كالتاليالقاعدة
 ايومً  14 األوروبية، أوالمفوضية التي حددتها عتبات الفي حالة العقود التي تقع أدنى  أيام خالل سبعةوذلك 

نشر تاريخ ا من اعتبارً وذلك ، ةاألوروبيالمفوضية التي حددتها عتبات الأعلى  العقود التي تقعفي حالة 
المفوضية التي حددتها تبات علاى نالتي تقع أدلعقود ات العامة" الوطنية (لدريو تفي "نشرة الالعقد بار اإلخط

المفوضية التي حددتها عتبات التقع أعلى للعقود التي ( التحاد األوروبيالرسمية لجريدة الاألوروبية) أو في 
التعاقد أو للكيان المسؤول عن هيئة للاإللكتروني موقع العند نشر مواصفات العقود على  ، أو/و)ةاألوروبي

، خرى غير اإلجراء المفتوحاألجراءات اإلم الشكاوى ضد مواصفات العقود في قدتُ ) 2(؛ من أجل التشاور
(أ) ذلك على أال يتجاوز لمواصفات المذكورة، ن سبعة أيام من تاريخ استالم صاحب العرض لفي غضو  وذلك

التي ت عتباالى نالتي تقع أدلعقود في حالة ا ، وذلكعطاءاتالمهلة الزمنية لتقديم الثالثة أيام قبل انتهاء 
انتهاء المهلة الزمنية لتقديم العطاءات في حالة العقود التي ب) ستة أيام قبل (األوروبية والمفوضية حددتها 

كما العقد.  إبرامأن يكون قد تم الشكوى قبل  . ويجب تقديماألوروبيةالمفوضية التي حددتها عتبات التقع أعلى 
منظمات الحرف اليدوية، ، و (مثل الغرف التجارية عديدة منظماتجانب من  اوىكيجوز أيًضا تقديم الش
ن، المدنيي ن، والمهندسيوالمهندسين المعماريين ،المشاريع من المهن [أصحاب لعديدومؤسسات مستقلة ل

النهائي لتقديم  خالل فترة ال تتجاوز الموعد ، على أن يتم ذلكومنظمات أصحاب العمل)خططي المدينة]، مُ و 
 إصدارهايتم تعديل قائمة المنظمات المذكورة، و أن يقوم بة امات العدريو تمكتب الويجوز لرئيس العطاءات. 
يتم تناول أو  ،التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة اليتولى رئيس و " الوطنية. التوريدات العامةفي "نشرة 

التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الُمفوض على النحو الواجب. وتصدر  بالهيئة مسؤولالشكوى من قبل 
قرار خالل  إصدار عدم. ويعتبر اهأيام من تاريخ استالم 10غضون  في ، وذلكبشأن الشكوى اسببً مُ  اقرارً 

بالنسبة  الُمطبقالوحيد مراجعة إجراء ال وُتعد المرحلة األولى بمثابةلشكوى. ا لرفضً الزمنية بمثابة  هذه المهلة
 تهاقيمالتي تتجاوز عقود للتوجد مرحلة ثانية و. ألف يورو 60ية ر يقدقيمتها التتتجاوز التي ال عقود لل

أن  التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة اليجوز لألشخاص الذين تقدموا بشكوى إلى و . يورو ألف 60التقديرية 
، أو القرار المذكورتسليم تاريخ في غضون خمسة أيام من  التوريدات العامةأمام مكتب لقرار ل ااستئنافيقدموا 

إلى قرار. أما التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الكان يجب أن تتوصل خاللها ي ة التالزمني انقضاء المهلة
يخضع و . التوريدات العامةتهم لدعاوى أمام مكتب إقامفال تُقبل  ،شكوىب األشخاص الذين لم يسبق لهم التقدم

 ستئناف بمقر المكتب عن طريقاال ري النظر فييجو . تسجيل رسومدفع مسبق لالنظر في االستئناف إلى 
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بين من حكمين . ويتم اختيار المُ التوريدات العامةمكتب رئيس عينهم قوم بتق مؤلف من ثالثة محكمين يفري
من المحامين أو بالضرورة  والمحكمون ليسوا. تم إعدادها بإجراء إلكتروني عمومي، مدتها ست سنوات ،قائمة

أو نظم تكنولوجيا المعلومات. وُيعين والتشييد ء خبراء في حقل معين مثل البناهم بعضو  القانونيين،الخبراء 
ذلك ، لمراجعة البولندينقطة ضعف في نظام ا هر اعتبو ما يمكن اوه، مراجعةلكل إجراء  فريق تحكيم منفصل

المحكمين على الرغم من أن فريق و ى آخر. قرار إلتتباين من  ها فرق التحكيم عادة مادر تي تصلقرارات الاأن 
حكمين المُ ن أيضا إلى أ اونظر ، فيما يتعلق بالتحكيم نون اإلجراءات المدنية البولنديقاأحكام يقوم بتطبيق 

بديلة وسيلة المحكمين ال تعد أمام فريق  راءاتاإلجإال أن ، التوريدات العامةمكتب رئيس أمام ائلين مس ليسوا
 ما يتجاوز ذلك، ويلتزمالمحكمين وال ُيقرر فريق . المراجعة الرسميجزء من نظام هي ، بل اعاتز لتسوية الن

. وفي عام التوريدات العامةستئناف إلى مكتب االتقديم تاريخ ا من يومً  15بإصدار قرار في غضون 
، منها 308 حبس، وقد تم التوريدات العامةمكتب إلى  ستئنافا اتطلبمن  4094 تم تقديم عدد، 2005
رسوم التسجيل. وفي  سدادإغفال  بسبب 406وعدم النظر في ، 440ورفض  ،1226ورد ، 1714 وتأييد

يجوز ، المرحلة الثالثة). وفي 2005(بيانات عام يوم  13 في غضون قرارتصدر فرق التحكيم ال المتوسط،
قرار النهائي نفسه في الالتعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الُمقدم الشكوى في المرحلة األولى أو طعن يأن 

قضايا في  ةر يخراجعة للجولة األموُتعد المحاكم اإلقليمية بمثابة هيئات ال. ةإقليميأمام محكمة التحكيم  فريقل
. التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الختصاص اإلقليمي للمحكمة على مقر اال يعتمد. و التوريدات العامة

 تاريخ تسليمفي غضون سبعة أيام من  ، وذلكالتوريدات العامةمن خالل رئيس مكتب  االلتماس تقديميجب و 
عريضة المكتب تزويد الطرف الخصم بنسخة من الرئيس وعلى التحكيم إلى الطرفين.  فريقالقرار النهائي ل

يخ تار االلتماس، إلى المحكمة المختصة في غضون سبعة أيام من عريضة عن  وٕاحالة ملف الدعوى، فضالً 
مناسب على أال وقت ا في قرار بإصدار  عريضة االلتماس،ل المحكمة بعد استالمهاوتقوم تقديم االلتماس. 

شهر) من تاريخ أ: ثالثة بلغت المدة الزمنية السابق التوريدات العامةقانون ا (بموجب واحدً  اشهرً  يتجاوز
ُتصدر المحاكم ر. وفي المتوسط، اقر طال الإلى إب ةالزمني ؤدي انتهاك المهلةال يُ و االلتماس. عريضة استالم 
توجد و ). السابق التوريدات العامةقانون بموجب  2005شهًرا (بيانات عام  2.73 ها في غضونقرار  اإلقليمية

لزمة ر قرارات مُ حاكم اإلقليمية هي هيئات دائمة، ُتصدالمو د من المدن. ة إقليمية موزعة على عديكممح 45
). وبوجه 178و 173لدستور استقاللها (المواد االتي يكفل ا، وتتألف من أعضاء السلطة القضائية قانونً 
في مؤكدة خبرة عاًما كقاٍض، شريطة تمتعه ب 29عمره عن ال يقل ص، يجوز تعيين أي مواطن بولندي خا

عريضة  506تم تقديم عدد ، 2005. وفي عام ، فضًال عن تمتعه بكامل الحقوق المدنيةمجال القانون



GOV/SIGMA(2007)5 

150 

ط من األحكام الصادرة عن إلغاء القرارات التي % فق12.5ت نسبة وقد أسفر المحاكم اإلقليمية.  التماس إلى
 التحكيم. اتخذتها فرق

 ئكحكهك  2.18

المناقصة الجارية من المرحلة  على إجراء تلقائي تعليق لمراجعةالشروع في إجراء ايترتب على 
جميع من تطبيق نتهاء الاقبل إال م العقد ار إببالتعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة الال تقوم يجب أو األولى. 

بشأن التماس  اقرار قد أصدرت اإلقليمية محكمة الأن تكون قبل ليس ، أي احة للحماية القانونيةالوسائل المت
على . عتبر باطالً ر يُ اللتزام المذكو بما ينتهك اذي تم إبرامه العقد كما أن الالتحكيم.  ُمقدم ضد استئناف فريق

 التوريدات العامةكتب م رئيسإذا قرر إبرام العقد أن تقوم بالتعاقد أو للكيان المسؤول عن هيئة للأنه يجوز 
تي جميع المصالح العلى  التعليق المحتملة عواقبحسبان خذ في الذلك بناء على طلب من الهيئة، وبعد األ

أو للكيان المسؤول عن هيئة أيضا لليحق كما . عامةالالمصلحة  ها، بما فيمن المرجح أن تتعرض للضرر
لفريق ويجوز الثالثة.  ة أوالثاني بموجب المرحلة اهدعو  اكيالش لم ُيقدمإبرام العقد إذا أن يقوم بالتعاقد 
أو الكيان المسؤول هيئة الستئناف ضد قرار ) رفض اال1(يقوم بما يلي: النهائي، أن  ، من خالل قرارهالتحكيم

أو الكيان المسؤول عن هيئة الإلى أمر ٕاصدار االستئناف و تأييد ) 2(بشأن الشكوى السابقة؛ التعاقد عن 
أو للكيان مسؤول عن هيئة للقرار  اء)لغإ( رفض) 3رار المزعوم؛ و(قالأو إلغاء  رارإصدار قببأن يقوم التعاقد 
إلغاء قرار  سفر عنهاحتمل أن يُ من الم يالتظروف البحث ، بحكم المنصب، المحكمين يتولى فريق. التعاقد

كانت عريضة االلتماس غير  ) رفض القضية إذا1(تقوم بما يلي: أن  للمحكمة اإلقليميةيجوز و . دمنح العق
االلتماس أييد ت) 3دعوى المراجعة على أسس رسمية؛ و(إجراءات وقف أي ، دعوىلإيقاف ا) 2(؛ ةبرر مُ 
 ،تها األولىفي القضية منذ بدايبالنظر المحكمة قوم تفي السيناريو الثالث، و التحكيم.  قرار فريقٕابطال و 

قانون شار إليها في قبل إصدار قرارها النهائي، وتحت الشروط المُ و ا بشأن األسس الموضوعية. صدر قرارً وتُ 
أن تسمح التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة اليجوز للمحكمة بناء على طلب من فإنه ، التوريدات العامة

. هإبرامأن يكون العقد قد تم قبل وذلك إليها أعاله  شارالمُ  تتيح هيئتا المراجعة الحلولو إبرام العقد. للهيئة ب
بموجب قرار  عقوبات ماليةفرض  ويجوزالوالية القضائية للمحاكم اإلقليمية.  في إطاربرم إلغاء عقد مُ يقع و 

التوريدات قانون من  200 رقم شار إليها في المادةفي الحاالت المُ  التوريدات العامةمكتب رئيس إداري من 
التخلي غير القانوني عن إجراء المناقصة؛  ،عقدبالار قرار تعاقد ُمخالف للقانون، عدم نشر اإلخط( العامة

التعديل غير  ،العامةالتوريدات مكتب رئيس سبقة من دون الحصول على موافقة مُ  قرارات بعينهاإصدار 
 .العامة للقانون المدنيلقواعد بما يتفق وا والتعويض عن الخسائر األضرار ويجوز جبربرم). عقد مُ قانوني لال

ةئألجذئ؟ 3.18  ئ
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بالتحكيم.  ةتعلقإلجراءات المدنية المقانون اتخضع الدعاوى المنظورة أمام فرق التحكيم ألحكام 
وال يخضع تقديم . ستئنافباال ةتعلقاإلقليمية ألحكام هذا القانون المالمنظورة أمام المحاكم دعوى وتخضع ال

اوى الدعيخضع الشروع في ، ابلقوفي الم. ةم إداريو رس إلى التعاقدأو كيان مسؤول عن شكوى سابقة لهيئة 
 3138(في المتوسط:  تقديرية للعقدقيمة الالعلى  ويتوقف المبلغتسجيل، التحكيم إلى سداد رسوم  أمام فريق

رسوم التسجيل ال تتوقف على قيمة العقد قبل صدور قانون عام كانت لقد ). 2005في عام بولندي  زلوتي
، 2006وبموجب قانون عام . على حد سواء للعقود الكبيرة والصغيرة اموحد امبلغبمعنى أنه كان ، 2006

التي  عتباتال تقع أعلىالتي  التوريد والخدمات عقودفي حالة وتي بولندي ألف زل 20التسجيل  أصبحت رسوم
رسم التسجيل في حالة بلغ ويألشغال. ألف زلوتي بولندي في حالة عقود ا 40، وةاألوروبيلمفوضية ا حددتها
لعقود التوريد بالنسبة آالف زلوتي بولندي  10 األوروبيةالمفوضية التي حددتها عتبات الالتي تقع أدنى العقود 

/تموز من يوليوالصادر في شهر  28بموجب قانون . و ألف زلوتي بولندي لعقود األشغال 20و ،والخدمات
مام المحاكم اإلقليمية أ الشروع في الدعاوىفإن بشأن تكاليف المحكمة في القضايا المدنية،  2005عام 

ا للرسوم المطبقة منخفضة نسبي� ال زلوتي بولندي. وُتعتبر القيمة 3000صل إلى م محكمة يرسإلى يخضع 
قبل  وفي واقع األمر، كانت رسوم التسجيل لالستئناف منخفضة. البولنديلمراجعة نظام افي ميزة رئيسية 

، وهي في الواقع اضنخفشديدة اال تزال لمرء الجدال حول ما إذا كانت الل، ويمكن 2006صدور قانون عام 
لكن توجد تكاليف أخرى إلزامية، ال و . المراجعة تدابير اءة استخداملحد من إسبغية اارتفعت بدرجة كبيرة، قد 

  في المتوسط، كانت تكلفة التمثيل القانوني أمام فرقو إلى التمثيل القانوني.  وءلجاألطراف في القد ترغب 
حوالي و  ،التعاقدات أو الكيانات المسؤولة عن لهيئلزلوتي بولندي  694تبلغ حوالي  2005التحكيم في عام 

لدعاوى اليف ااد تكسديتكبد الطرف الخاسر مبدأ، ومن حيث الالعروض.  صحابألي بولندي زلوت 1776
ائمة إال أن هناك ق، توجد استمارات نموذجية لتقديم االستئناف/االلتماسال و . مراجعةال يتالمرفوعة أمام هيئ

يجب التي التدابير المطلوبة) و وصف الوقائع، و  ه،ن فيو طعمشارة إلى القرار الاإلبالعناصر اإللزامية (مثل 
األحكام ذات الصلة من قانون اإلجراءات فإن أمام المحاكم اإلقليمية، إقامة دعاوى فيما يتعلق بو . توضيحها
، ائع القضيةتحديد وقللتقييم أو  المعرفة ضروريةتكون حيث  ،فيما يتعلق بالخبرةو قابلة للتطبيق. تظل المدنية 

ويجوز أن المحكمة اإلقليمية في وارسو.  بين قائمة تحتفظ بهامن ا خبيرً  التحكيميجوز أن تختار فرق فإنه 
الطرف  وفي هذه الحالة، يتولى. دعوىالاف طر أحد أمن بناء على طلب  اخبيرً بتعيين  المحاكم اإلقليميةتقوم 
فرق التحكيم ات قرار تصدر و . سرية جلسات مغلقةشأن عقد بعينة أحكام مُ ال توجد و اسر تكاليف الخبراء. الخ

األطراف تم إخطار كما ي في جلسة علنية.من أحكام  صدريتم النطق بما يسببة، و مُ  والمحاكم اإلقليمية
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األطراف إخطار ، وكذا القرارغضون سبعة أيام من إعالن ي ، وذلك فقرارات المحاكم اإلقليمية عند الطلبب
 .التوريدات العامةلكتروني لمكتب على الموقع اإلأهم القرارات نشر أتي يو . التحكيمفرق على الفور بقرارات 

ب   4.18  ئكحكهكتقئغ

المكتب، يتولى . وعالوة على ذلك، طويلة األجل يةتعليمية و تدريببرامج  التوريدات العامةمكتب م نظِ يُ 
حكمين، لقضاة والمُ ية دورية لتدريبعقد مؤتمرات خاصة)، ة أو حكوميأو بالتعاون مع منظمات أخرى ( بمفرده

كما يعقد المكتب سنوي�ا . وغيرها من الكيانات ذات المصلحةالتعاقد عن  ةمسؤولال اتكيانالأو ات لهيئوأيضا ل
كان المكتب مسؤوًال لقد و ). جميعها على موضوع الحلولز كر هذه المؤتمرات ال تأن رغم (ا ا كبيرً ا دولي� مؤتمرً 

وهي ، للحكومة العامةوالمشتريات التوريدات األوروبية وتتعلق بضية المفو مولها عن تنفيذ مشاريع تأيضا 
عد الموقع اإللكتروني ويُ . PHARE 2002/2003 2003و 2002"فير" لعامي  مشروعمثل مشروعات 

، سواء السياسات اتدريو تالات سياس ر للمعلومات في مجالوأفضل مصد ة أهمدات العامريو تلمكتب ال
مع  مسؤولو التعاقدالعروض أو  أصحابأن يتشاور يجوز و . االتحاد األوروبيأو تلك الخاصة بالوطنية 

تتوفر، و . التوريدات العامةالمساعدة التابع لمكتب تقديم مكتب من خالل بصفة يومية، وذلك  المكتبخبراء 
من خالل شركات القطاع الخاص والخبراء االستشاريين، مجموعة واسعة نطاق من الحلقات الدراسية 

الخبرة وتلعب . التوريدات العامةقانون  مقررات حول التدريبية والعديد من برامج الدراسات العليا التي تتضمن
وُتعتبر رؤية القضاة متوازنة . عةجدعاوى المرا ا في موقف القضاة والمحامين تجاهمً مه افي مجال العمل دورً 

لوجود نظرا  ، وذلكمحدودةأهمية دعوى العلى أن أهمية قانون . اتدير و تبالة يتجاه المصالح المعن شكل عامب
العروض تجاه  أصحابموقف ويتوقف عادة من تفسير القوانين التشريعية القائمة. بصفة أساسية تكون نظام ي

ا بقانون أقل إلمامً  منخفضة القيمةلعقود عروض ا أصحابإن . التقديرية للعقدقيمة العلى  دعاوى المراجعة
دات ريو تبالفعل في الخبرة  الذين اكتسبوالمشاريع واسعة النطاق أصحاب عروض امقارنة بات دريو تال

. الجارية عرقلة عملية المناقصة في الدعاوى بهدفهؤالء يشرع وفي بعض األحيان،  ،العامةالحكومية 
عدت كما أ. القطاع الخاصبصفة خاصة من قبل  توريداتبقانون ال ةفمعر اليتم ضمان وبصفة عامة، 

 ،"اإلنترنتالدولية للمعلومات "شبكة العلى  أيًضا وأتاحتهادورات تدريبية " لتنمية المشروعاتالوكالة البولندية "
ات دريو تقانون الجال في م سؤول التعاقدم وتتوقف أهلية. امجانً متابعتها العروض  صحابأل يمكنالتي و 

وبهدف تعزيز المساءلة واالرتقاء سلع وخدمات. بشراء التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة قيام العلى مدى 
إال أنه عديدة،  مؤسساتنظمها تي تالدورات اليحضرون ات ديالتور  يمسؤولفإن ي، مهنالبالعنصر االحترافي 

التوريدات قانون يجب على مسؤولي التعاقد احترام و . التوريدات العامةحول رسمي برنامج تدريب  ال يوجد
طبوعات الرسمية من الم كبيرة مجموعةهناك توجد و . دعاوى المراجعة ونعيشجإال أنه يبدو أنهم ال ، العامة
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المبادئ الخطوط الرئيسية و و  ،التوريدات العامةقانون الرسمي على تعليق الات: دريو تبقانون ال ةتعلقالم
وغير ذلك. ، التوريدات العامةمكتب الصادرة عن  العمليةبأفضل الممارسات توصيات كذا الو  ،التوجيهية

ا أيضً  توجدكما . )التوريدات العامةعلى الموقع اإللكتروني لمكتب ( وتتوفر أغلب هذه المطبوعات إلكتروني�ا
، )Zamówienia Publiczne Doradca(" التوريدات العامة: "مستشار مثل مجالت قانونية متخصصة

" التوريدات العامة، و"قانون )Monitor zamówień publicznych(" التوريدات العامةرصد ومتابعة و"
)Prawo Zamówień Publicznych( . العديد هناك ، إال أن ةعامالات دريو تلوطنية رسمية ل جمعيةتوجد ال و

 الوطنيةجمعية "العلى سبيل المثال: التي تقوم غالًبا بدور استشاري في هذا الصدد،  من المنظمات التجارية
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień(" التوريدات العامة مستشاريل ةالبولندي

Publicznych(، " التوريدات العامةاالتحاد البولندي لخبراء أو" )Polski Związek Rzeczoznawców 

Zamówień Publicznych(. التوريدات ر قواعد يتطو إعداد و ا في المجتمع المدني بدور أكثر نشاطً  ويقوم
، على سبيل المثال: المهنيةاالحترافية عديد من الهيئات التي ُتصدرها ، ال سيما من خالل اآلراء الالعامة

 Polska Izba Informatyki i( "الغرفة البولندية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية"
Telekomunikacji(، "ولندياتحاد المهندسين المعماريين البو ")Stowarzyszenie Architektów 

Polskich( "والتشييد البناءجمعية خبراء التقدير والتثمين في مجال و ")Stowarzyszenie 

Kosztorysantów Budowlanych( . منذ  خاصةبصفة ، و اكبيرً تأثيًرا ثر أحكام محكمة العدل األوروبية وتؤ
مكتوبة في الدعاوى المرفوعة أمام تقدمت بولندا مرتين بمالحظات ولقد م بولندا إلى االتحاد األوروبي. انضما

 )،ANAVو C-220/05, Jean Auroux and C-410/04: التاليتين (في القضيتينمحكمة العدل األوروبية 
وقد أثارت  األوروبية.لمفوضية ل 234رقم لم تقم بإحالة أي قضية بموجب المادة المحلية المحاكم إال أن 
، األوروبيةالمفوضية ب التوريداتاألوروبية (عدم تنفيذ توجيهات المفوضية  اهتمامولندية بقضايا خمس 

وتجري مناقشة هذه ). طبقالمناقصة المُ  عدم تنفيذ إجراءو ، اآللي أجهزة الحاسبشراء السلوك التمييزي في و 
 العدل األوروبية. ، أمام محكمة226رقم ، بموجب المادة دعوى أي ولم ُترفع؛ القضايا على مستوى رسمي

 ا.حاليً  ول بهالمعمالتي تهدف إلى ترشيد نظام المراجعة من مقترحات التعديل  اعددً  وتدرس الحكومة البولندية
هنية فريدة من نوعها ماحترافية ) إنشاء هيئة تحكيم 1( وتشتمل أهم التغييرات، بوجه خاص، على ما يلي:

ا إلى المهمة الموكلة حاليً لمباشرة مراجعة لمحكمة متخصصة ل) إنشاء 2لتحل محل فرق التحكيم القائمة؛ و(
ية المنازعات تعزيز تسو ويكمن غرض التعديالت المقترحة في . محكمة 45البالغ عددها المحاكم اإلقليمية 

عادة ما ا حاليً  معمول بهلنظام الذلك أن القرارات التي تتخذها هيئات المراجعة بموجب ا ،تجانسةبصورة م
 .كبيًرا افً ختالبعضها ا تختلف عن
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 البرتغال .19

من مراجعة قضائية  في البرتغال على التوريدات العامةوتقديم الحلول في مجال مراجعة اليستند نظام 
التي عتبات الأعلى التي تقع  وأ التي تقع أدنىعلى العقود ذلك ينطبق . و في المحاكم اإلداريةجولتين 
يتم . ومع ذلك، يبدو أن معظم القضايا مجموعة كبيرة من الحلول ة. وتتوفراألوروبيالمفوضية حددتها 
ُيعتبر بيئة مناسبة والذي مدون تقليدي، البرتغال نظام قانوني  يوجد في. و اضيقما قبل التفي مرحلة تسويتها 

. حديث مفتوحنظام إداري الذي يتم استكماله من قبل و ، الحلولإلى طاءات الع أصحابلتيسير وصول 
كما يوفر هذا الوثائق واإلجراءات التي تؤثر عليهم مباشرة، نفاذ إلى واالطالع على البحق ن المواطنو ويتمتع 

 لطعن في أي قرار إداري.النظام فرصة ا

ب  1.19 هيئ م ةقخيل ئكسقئهو ؤكو  أهك ع ز ل م   ئكةعئفخآه قيئ

معني ال التعاقدأو الكيان المسؤول عن يئة الهبالشكوى مباشرة إلى قدم طاءات التالع صحابيجوز أل
قرار ، وصوال إلى مراحل اإلجراءفي أي مرحلة من  )recurso hierárquico facultativo( هقياداتأو إلى 

من حيث المراجعة الرئيسي  نتدىميين بمثابة مستو (التنفيذية) ذات ال ةاإلداري مراجعةال . وُتعد هذهمنح العقد
 مقديجوز أن يتأدناه. و  ةموضحا للمراجعة القضائية الا إلزامي� شرطً على أن ذلك ال ُيعد التنفيذ العملي. 

 .نفسه الوقت طاءات بشكوى مباشرة ورفع دعوى فيالع أصحاب

ب  2.19 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

أو الهيئات  المحاكم اإلداريةوى للمراجعة القضائية، أمام اعد طاءات إقامةالع صحابجوز ألي
المفوضية التي حددتها عتبات الأعلى التي تقع أو أدنى  قعت التي التوريدات العامةعقود شأن ب القضائية،
المحاكم  استئناف األحكام الصادرة عن بالبرتغال. ويجوزمحكمة إدارية في كل مقاطعة ة. وتوجد األوروبي

المحاكم هذه وتتمتع . ةواألخير  ةالثاني لجولةل ، وذلك بالنسبةفي لشبونةألعلى المحكمة اإلدارية ااإلدارية أمام 
طبيعة ها بقراراتتتسم ؛ كما أخرى ةيحكومية أو أي سلطة عن السلطة التنفيذية أو اإلدار  لستقالاإلدارية باال

لمحكمة تفي بمتطلبات اهي وفًقا للدستور وقوانين البرلمان، و  لقد تأسست جميع المحاكمو . ختصاصيةا
الطرفين.  راءات ليست باتفاقجاإلوسالزمان، فيما عدا أن "دورش"  منصوص عليها في أحكامقانونية الال

ويكفل . ا إلجراء عاموفقً  ينهمعيويتم ت. ويجب أن يكون القضاة من الفقهاء المرموقين الذين يتمتعون بالخبرة
في حاالت خاصة  من الخدمة إالإقالتهم فال يجوز استقالل القضاة؛  القوانين األخرىغيره من و  ،الدستور

من  وايجب أن يكونف، ن بينهممختار الذي يُ  رئيسهاوأيضا ، ألعلىأما قضاة المحكمة اإلدارية ا. اجدً 
قرارات سوى قضايا قليلة من مراجعة الفي واقع الممارسة العملية ال توجد ا. و المحامين المؤهلين تأهيًال عالي� 
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كل حالة على ة ولواحد لمرة ، أي هيئات،فرق هتدير  راء تحكيمإجاستخدام ويجوز  .التوريدات العامةالمتعلقة ب
اثنين من ويقوم الطرفان باختيار ق المناقصة. في وثائقد تم تحديده هذا الخيار يكون ، شريطة أن هحد

ة للطرفين فقط، لزممُ  ، أي الهيئة،وُتعد قرارات الفريق. ثالثال اضيالق يارختقومان بدورهما بايالقضاة، و 
مة من إقا أي صاحب عطاءقرار التحكيم ال يستبعد فوى. وعالوة على ذلك، الشكتقديم  إلجراءوتخضع 

 223رقم  قانونالجب و نشئت بمتي أُ للمرافق البالنسبة  توفيقال إجراءدعوى أمام المحكمة اإلدارية. وهناك 
ال يحول دون هذا اإلجراء إال أن ، /آبأغسطسمن شهر  9الصادر في ، DL No. 223/2001 2001لعام 

 وى أمام المحاكم اإلدارية.ادع حق إقامة

 ئكحكهك 3.19

، برمته امةالع توريداتال ، وٕالغاء إجراءفي مجال التوريدات الفردية تقراراالإلغاء  حلولال تضم
منذ عام ممكًنا،  أصبحلقد و . والتعويض عن الخسائر األضرارجبر و اإلجراء، تنفيذ بدء إعادة ب وٕاصدار أمر

وذلك خالل ، فضال عن إمكانية الطعن في قرارات منفردة في مجال التوريدات، برمةإلغاء العقود المُ  ،2003
منح العقد خالل  جوز الطعن في قراريكما مهلة زمنية تصل حتى خمسة أيام بعد اتخاذ القرارات المذكورة. 

منح ضد قرار المحكمة اإلدارية كما أن الدعاوى المرفوعة أمام . أيام من تاريخ اتخاذه؛ وبعدها ُيبرم العقد 10
ويستوجب إلغاء إجراء أو عقد أن يكون . على جميع الحلول القانون اإلداري يشتملو إبرام العقد.  تمنعالعقد 

تخذ ة (عندما يل انتهاك لمبدأ القانونيامثفعلى سبيل اللوجود انتهاكات خطيرة للقانون، نتيجة  غير قانوني
رية تعليق القرار أو اإلجراء المحكمة اإلدا قررأن ت جوزيو ). contra legemالقانون  ا يتعارض معرً اقر كيان 

 - 18/02/2003 - 2003من شهر فبراير/شباط من عام  18الصادر في  2002لعام  15رقم  قانون(
Código de Processo nos Tribunais Administrativos ( في  197/99على أساس مرسوم قانون

 يتسموتتمثل المتطلبات في أن إلجراءات في المحكمة اإلدارية. ، قانون اإلجراءات اإلدارية، وقانون ا8/06
صاحب العطاء  ته، وبما يجعلبصح رجح اإلقراراألعلى نحو يجعل من  يةمعقولبال صاحب العطاءطلب 

المحكمة اإلدارية تقوم اإلجراء. وال ق يتم تعليه ستتعرض لخطر شديد إذا لم مصالحقادًرا على الجدال بأن 
مبدأ مسؤولية الدولة عن القرارات القانونية وُيعد . العامةسود فيها المصلحة تاإلجراء في القضايا التي بتعليق 

. والتعويض عن الخسائر قانون اإلداري والقانون المدني بمثابة األساس لجبر األضرارالمنصوص عليها في ال
إال أنه اد تكاليف العطاء، دتر سيمكن اوعادة ما جسيمة. وقوع مخالفات ثبت يعلى صاحب العطاء أن يجب و 

 لخسائر في األرباح.لتعويض عن اأدلة لعب تقديم من الص

ةئألجذئ؟ 4.19  ئ
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 Código de Processo nos Tribunais(ذو الصلة  ينص قانون إجراءات المحكمة اإلدارية

Administrativos(  فنيين خبراء  يجوز أن تقبل المحكمة طلب إشراكو . معنيال اإلجرائيالقانون على
إشراك خبراء  أن تقرر المحكمة، يجوز وفي المقابللطرف الذي قدم الطلب. على أن يسدد أتعابهم اتقنيين، 

إال أنه سيكون دعوى، ع في الصاحب مصلحة في اإلجراء أن يشر ي طرف ويجوز أل. تهمفتولى تغطية تكلوت
للعقد الشخص قد كان من بين المرشحين  يكونأن من الضروري، يكون ما  وعادة: أهليتهيثبت  أنلزاما عليه 
بالقرار المذكور. ويغطي العطاء  بحمن معرفة صافي غضون شهر واحد  وىاالدع ميتقديجب و المعني. 

ال و  ،البرتغال نظام قانوني مدونيوجد في و الفائز.  الطرفكذا تكاليف طرف الخاسر تكاليف المحكمة و ال
ويتم استمارات نموذجية. يتم استخدام ال و . وابقسدون قاعدة الوذلك بُيستخدم قانون الدعوى إال للتفسير، 

بأسلوب واجب وكما ينبغي؛ كما يتم أيضا اإلخطار باألحكام، وذلك عن طريق  األحكامباألطراف إخطار 
 . ريدالب

ب   5.19  ئكحكهكتقئغ

، وذلك فيما يتعلق كجزء من دراستهم الجامعية التوريدات العامةقانون يكتسب القضاة معرفتهم ب
من مسار منفصل وهو ، magistratura judiciaأسلوب بع القضاة ويت. لدستوري والقانون اإلداريلقانون ابا
ويكتسب . محامينالدراسية للن المناهج منفصل ع، وهو للقضاة، الذي تم إعداده خصيصا لتدريب القانونيا

ة في الممارسة العملية العامات دريو تال حول طريقة عملهم ارفالعروض مع أصحابن و القضاة والمحامو 
ُمقدمة والدورات التدريبية ال ،والتعليم المستمر ،التدريب المهنيمن خالل كذا الجامعية، و  همتكجزء من دراس

فضًال عن المعرفة من خالل وذلك منظمات دولية، من بي أو االتحاد األورو من قبل الحكومة أو قبل  من
 قضية،وال ،على الوضع لقضاة تجاه المصالح المعنيةا موقفويعتمد . العمل/التعُلم بالممارسةممارسة 

هناك أيًضا بعض األشخاص الذين ال إال أن منصفين، و  تخصصشديدي الوالقاضي الفرد. وهناك خبراء 
قامة دعاوى إون في رغبطاءات الذين ال يالع أصحاببعض وهناك المعنية.  عامةالالمصلحة  ونراعي

وهناك من يعتبر دعاوى المراجعة ؛ تالٍ عقد في الحصول على فرصهم يدون المخاطرة بال ير  المراجعة ألنهم
؛ المراجعةدعاوى إقامة من خالل  التوريداتإجراء من يستهدفون عرقلة في حين يوجد ير؛ ألخا بمثابة المالذ

يمنعهم ارتفاع البعض الذين هناك كما أن ؛ تلك الدعاوى تحقيق مكاسب مالية من خاللإلى آخرون ويسعى 
(بما فيها اليف يمنعهم ارتفاع التكالبعض اآلخر الذين وهناك ؛ المحكمة من إقامة دعاوى قضائيةرسوم 

بسبب طول تلك الدعاوى  حجمون عنوهناك من ي؛ ) من المراجعة القضائيةوغير ذلكالتمثيل القانوني، 
إمكانيات المراجعة القضائية  طاءات الذين يجهلون وجودالع أصحاببعض هناك وليس آخرا، فوأخيًرا ؛ مدتها

المعرفة بجوانب و  ،معارفهم القانونية مسؤولي التعاقدكتسب البعض من وقد ا. من أنواع المراجعة وغيرها
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الحلقات الدراسية الداخلية  همبعضويحضر ؛ خالل دراستهم الجامعية، من التوريدات العامةأخرى في مجال 
ُتعد أداة الموظفين والتي كبار من زمالئهم نقولة من ة اليومية المالخبر يضاف إلى ما سبق أيضا، والخارجية؛ 

 قفيما يتعلتجاه أصحاب العطاءات، حترام والوعي بالحقوق القانونية الشعور عام با يوجد. و أيًضا ةثمين
ي تتم مناقشته ف التوريدات العامةقانون إال أن  عينة،مجلة أكاديمية مُ  وال توجد. بالشكاوى ونزاهة اإلجراءات

. التوريدات العامة وطنية حولمنظمات جد و وال تالمهنية. االحترافية الحلقات الدراسية والمؤتمرات األكاديمية و 
على نحو هذه المعرفة تستعين بمحكمة العدل األوروبية، و بأهمية األحكام الصادرة عن  درايةالمحاكم على و 

 .اهالقرارات التي تتخذومناسب في إطار كاف 

 رومانيا .20

لذي دخل ، ا2006لعام  34رقم  بموجب تشريع الطوارئفي رومانيا  التوريدات العامةم ينظيجري ت
 لتوريداتتتعلق باإضافية  أحكامأيضا  توجدكما ( 2006 /حزيران من عاميونيومن شهر  30حيز النفاذ في 

مراجعة وتقديم اليستند نظام و . )licitatie.ro-http://www.e ، أنظر الموقع اإللكتروني التاليةاإللكتروني
حلول قبل وبعد توفير إلى  هذا النظاميمكن تقسيم . و القضائيةشبه و  ةقضائيالرقابة من ال كل الحلول على

أن قبل أو بعد فهو مسألة مستقلة، ويجوز السعي له والتعويض عن الخسائر  األضرارأما جبر عقد. ال إبرام
 وليس. تقديرية للعقدقيمة الالالحماية القضائية على  وقفتقضايا، ال ت. وفي جميع الهإبراميكون العقد قد تم 

مباشرة كشرط  التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الا إلى رسمي�  الحتجاجابالعروض  أصحابجباري�ا أن يتقدم إ
أو الكيانات المسؤولة عن هيئات الفعال ضد أ طلب 700 وجد سنوي�ا حوالياجعة. وير سبق لطلب الممُ 

العروض  أصحابفي صالح يجابية أتي بنتائج إتكثيرا ما نتائج الطلبات على الرغم من أن التعاقد. و 
 .وريداتتمن أعمال ال % فقط1عمليات المراجعة تشمل سنوي�ا أن إال المتظلمين، 

ب ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

"المجلس الوطني لحل اللجوء إلى  العقد، إبرامأن يكون قد تم يجوز ألصحاب العروض، قبل 
يجوز و . اإلداريةالقانونية لمحاكم اأو  )"المجلس"والذي يشار إليه فيما يلي بكلمة ( المنازعات القانونية"

منح  ما يتعلق بإجراء ، فيعدم أو رفض إصدار قرارل، بما في ذلك ِفعأي ضد طعن الالعروض  صحابأل
مجلس الويتمتع (الفصل التاسع).  2006لعام  34رقم  قرار حكومي طارئالمجلس ب لقد تأسس. قدالع

حل النزاعات المجلس بيختص . وبوجه خاص، في ذات الوقت القضائيةبالوالية اإلدارية و بالصالحية 
هيئات ال امتثالومدى  ،حول قانونية إجراءات منح العقدآراء  صدارإ و إبرام عقد، أن يكون قد تم القانونية قبل 

ا وأخيرً  ،إجراء مماثل آللية التصديق)وهو (فيما يتعلق بإجراءات منح العقد  التعاقدأو الكيانات المسؤولة عن 

http://www.e-licitatie.ro/
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أمام المحاكم اإلدارية. دعوات بشأنها العروض  أصحاب التي أقامعات زانإصدار آراء حول الوليس آخرا، 
ة خاص وضعيةن بتمتعو ي، أي عاملون في الخدمة المدنية، و حكوميونن هم موظفو أعضاء المجلس و 

كما يتمتعون بالخبرة  ،)المرتباتاألجور و  ،عدم التوافق والمنع ،تعيينالختيار و لال ، وجود إجراءية(االستقالل
أمام محكمة في قراراتها ويجوز الطعن  اف،طر لزمة لألمُ  المجلسقرارات وُتعد ات. دريو تقانون ال في مجال

بموجب محكمة االستئناف وقد تأسست . التعاقدة أو الكيان المسؤول عن هيئالالستئناف التي تقع في منطقة ا
تقوم و جزء آخر من الحكومة.  ة أو أييستقلة عن السلطة التنفيذية أو اإلدار مُ القانون، وهي هيئة دائمة و 
فريق ويتولى ين. فالطر  مة باتفاقلزِ مُ هي و  ،القواعد القانونيةقراراتها على أساس المحكمة المذكورة بإصدار 

نونية اقالفريق  اجعر يو المجلس. البت في الطعون المقدمة ضد قرارات  مسؤوليةمحكمة االستئناف بمتخصص 
أن يكون قد تم بعد و استئناف األحكام الصادرة عن الفريق.  جوزال يو . ومضمون القرارات الُمقدمة لالستئناف

وذلك قانونية،  محكمةأمام ولكن فقط العروض تقديم طلب  أصحابمن  ينيجوز للمتضرر فإنه عقد، الإبرام 
، جبر األضرارطلبات ل وال يجوز تقديمبشأن الدعاوى اإلدارية.  2004لعام  544 رقم لقانونبموجب ا
الدعاوى  بشأن 2004لعام  544 رقم يتفق والقانونا بمإال  يةقانونأمام محكمة  عن الخسائر، والتعويض
 .هإبرام أو بعد أن يكون العقد قد تم قبلقد نشأ نزاع الما إذا كان ر عبغض النظوذلك اإلدارية، 

 ئكحكهك  2.20

يتمتع فإن المجلس ي. وعالوة على ذلك، تلقائ تعليق المجلس يم الطلبات أمامديترتب على تق
 أو الكيان المسؤول عن هيئةالالذي اتخذته المزعوم  رارلقالجزئي لأو  اإللغاء الكلي) 1( :ما يلي صالحيةب

) 3(؛ إلى التزام أو إصدار قراراالمتثال بالتعاقد  أو الكيان المسؤول عن هيئةالإلى أمر وجيه ت) 2(؛ التعاقد
ضد التعاقد  أو الكيان المسؤول عن هيئةالحل مخالفة التي ارتكبتها ل آخر ُيعتبر ضروريبير اتخاذ أي تد

) 5(؛ عقد على ضوء وقائع قضية بعينهاالمنح إجراء البدء في إلغاء أو إعادة ) 4(؛ التوريدات العامةقانون 
التدابير الممنوحة أو  من أجل وضعالتعاقد  أو الكيان المسؤول عن هيئةالفرض غرامة ضد كبار مسؤولي 

استناده إلى رفض الطلب لعدم  حالة قد فيإعادة الشروع في إجراء منح الع) 6( ضع التنفيذ؛و م الُمتخذقرار لا
 غرامةيجوز وضعها موضع التنفيذ عن طريق فرض ، و افطر مة لأللزِ مُ  المجلسقرارات ُتعتبر و . أساس

فعندئذ  ،العقدقامت بتوقيع القرار و التعاقد  أو الكيان المسؤول عن هيئةالجاهلت توٕاذا أعاله).  5رقم  أنظر(
والتي يتم القانونية لمحاكم اإلدارية الُمقدمة أمام ابات لطعلى التعليقا تلقائيا . وال يترتب باطالً عتبر العقد يُ 

 منح لُمقدم الطلب أن يطلب تعليق إجراءيجوز فإنه . ومع ذلك، همابر إأن يكون العقد قد تم قبل تقديمها 
 ، وما ينتج عنها ثار المحتملة للتدابير المطلوبةفي االعتبار اآل ،أو المحاكم ،المجلسيضع يجوز أن و . قدالع

عامة، ويقرر عدم منح ال، بما في ذلك المصلحة رجح أن تتعرض للضررمتي من الجميع المصالح العلى 
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والتعويض عن  األضرارويجوز جبر فوائدها. تجاوز تبعاتها السلبية تيرجح أن عندما التدابير  تلكمثل 
وقوع ) 1(التالية:  بموجب الشروط وذلكقانونية إدارية محكمة عن طريق قبل أو بعد إبرام العقد، ، الخسائر

أن يكون ُمقدم ) 3ا؛ و(إداري�  رار المزعوم قراًراالقأن يكون ) 2(المناقصة؛  انتهاك لحكم قانوني يتعلق بإجراء
 ي.ضرر مادي أو معنو  من عانى الطلب قد

ةئألجذئ؟ 3.20  ئ

مصلحة يرى أن لديه أو  شخص يعتبر أن حقوقه قد تعرضت للضرر،ي يحق أل، مابوجه ع
قرار غير قانوني والذي يرى أنه التعاقد  أو الكيان المسؤول عن هيئةقامت به الما فيما يتعلق بفعل مشروعة 

حالة أو المحاكم. وفي  المجلس أن يسعى إلى المراجعة سواء أمامفإن من حق هذا الشخص هيئة التعاقد، ل
أنه ) 1( :ما يلي قدم الطلبيجب أن يثبت مُ فإنه ، والتعويض عن الخسائر ُمقدمة لجبر األضرارلطلبات الا

ما أن ) 3ديه فرصة حقيقية للفوز بالعقد؛ و(لأنه كانت ) 2(ألحكام القانونية ذات الصلة؛ ل مخالفةقد حدثت 
المجلس والمحاكم، على أمام  دعاوىالويتم تنظيم لفوز بالعقد. ته من فرصة اقد حرممخالفة تم ادعائها من 

بشأن الدعاوى  2004لعام  544رقم القانون ، وكذا 2006لعام  34قانون الطوارئ رقم عن طريق ، واليالت
م التقديجب و . عرضصاحب المصلحة ُمقدم المن الطلب إرسال جراء أمام المجلس باإلبدأ يو اإلدارية. 

. ويجب أن سياقيغير  قرار الذي يعتبرهبالالعرض مقدم  معرفة خيتار من  عشرة أيامبالطلب في غضون 
عية اقو السس األالمناقصة، و  إجراءالخاص بموضوع الو  ،النزاعوموضوع ، هقدماسم وعنوان مُ  لبطيضم ال

نسخة  وجدت. ويجب إرسال ٕارفاق أية وثائق إضافية إنو  هعيتوقكما يجب ). ، واإلثبات (إن وجدقانونيةالو 
جراء منح العقد إلتلقائي يتم تعليق و . التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئةالى لإمن الطلب والمستندات المرفقة 

شأن بإصدار رأي مكتوب التعاقد  أو الكيان المسؤول عن هيئةالعلى يجب ار. و بمجرد صدور اإلخطوذلك 
أو الكيان  هيئةالوبعد ذلك، يأمر المجلس  مقدم الطلب.ٕاخطار المجلس، و إلى الرأي ويتم إرسال النزاع. 

إذا قرر  افطر إلى األ اعستميجوز االكتابة. و تتم اإلجراءات و . التوريداتل ملف أن ترسالتعاقد  المسؤول عن
طلب من األطراف تقديم يأن يتولى إدارة األدلة، و فإنه يجوز للمجلس أن وعالوة على ذلك، المجلس ذلك. 

أن يطلب يجوز كما الحقائق. لوصول إلى عن المزيد من المعلومات ل فضالً  ،وعاتضمو تفسيرات بشأن ال
التقنية والمالية). الفنية بشأن القضية (وال سيما بشأن الجوانب  ا من خبير مستقل أن ُيقدم رأيهأيضً المجلس 

الطرف الذي يتولى و خاللها.  قراره المجلس إلىصل برة المهلة الزمنية التي يجب أن يوال تتجاوز مدة الخ
 نقل ملف التوريداتمن تاريخ عشرة أيام  ال تتجاوز اإلجراءاتويجب أ. الخبراء تكاليف طلب الخبرة تسديد

 20يجوز تمديد هذا الحد الزمني إلى فإنه على النحو الواجب، لتي يتم تبريرها القضايا افي أما . المجلسإلى 
يتم نشرها القرارات، كما هذه بطراف ن يتم إخطار األ، وأُمسببة القراراتيجب أن تكون كما . ا إضافيةيوم
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فإنه يجوز ، رسومتم طلب إذا في حالة ما ، ولكن رسوم ال توجدعلى الشبكة الدولية للمعلومات "اإلنترنت". و 
 .النفقات اإلجرائية أن يدفع للطرف الفائزلطرف الخاسر ا إلى اأمر صدر يللمجلس أن 

ب   4.20  ئكحكهكتقئغ

من خالل الخبرة  التوريدات العامةقانون ارفهم بمعقد اكتسبوا القضاة والمحامون يجوز أن يكون 
القضاة تجاه  موقفها المؤسسات الحكومية. ويعتبر التي تنظمدراسية الحلقات المن المهنية أو االحترافية 

من خالل  التوريدات العامةب معرفتهما أيضً العروض  أصحابيكتسب قد و . عادالً  موقفانازعة المصالح المت
محامين والخبراء اليحصلون على مساعدة من فإنهم قد وباإلضافة إلى ذلك،  ؛الخبرة في مجال العمل

في  ن غير راغبينبدو العروض ي أصحابعلى أن مهنية ذات صلة. احترافية  االستشاريين أو من منظمات
في حين أن فرصهم في الحصول على عقود أخرى. المخاطرة ب م ال يريدونألنه عةجشروع في دعاوى المرالا

 تتسم دعاوى المراجعة أمام. وبصفة عامة، جرد عرقلة إجراء منح العقدلم الدعاوى هناك آخرون يرفعون
إنشاء "المجلس الوطني لحل الذي من أجله تم سبب ال وهذا هوعتبر المالذ األخير. وتُ  بالطولالمحاكم 

، ومن المتوقع أن تكون سريعة. تكون مجانيةذا الكيان ه وى المرفوعة أمامزاعات القانونية"، حيث الدعانال
من المفترض الحدود الزمنية التي  فعاليةسيحترم بما إذا كان الكيان  على أنه لم يتحدد، نظًرا لحداثة نشأته،

وأحياًنا بعض  ،من الحلقات الدراسية العديد. وهناك دعوىلنون االم يتطور قو إلى قرار.  أن يتوصل خاللها
 كما ال توجد ،متخصصةال توجد مطبوعات و . قطاع العام والقطاع الخاصالكل من  يعقدهاالتي المؤتمرات، 

وال . اتدريو تال يسؤولتدريب معملية ويكفل المعهد الوطني لإلدارة . التوريدات العامةب ، تتعلقوطنيةجمعية 
 .العدل األوروبية تقييم أثر قرارات محكمة يمكن في الوقت الحالي

 السلوفاكيةجمهورية ال .21

إلى  ةسلوفاكيالجمهورية الفي التوريدات العامة في مجال لول حوتقديم الالمراجعة نظام مكن تقسيم ي
القضائية غير لمراجعة ا ا؛ ثانيً التعاقدمعني مسؤول عن المراجعة من خالل هيئة أو كيان : أوًال، ثالث مراحل

، المراجعة القضائية من خالل وليس آخرا ا؛ وأخيرً التوريدات العامةمكتب ل ةالمراجعة التابعمن خالل شعبة 
 التوريدات العامة"الباب الرابع من قانون في نظام المراجعة قد تم النص على إنشاء و المحاكم العادية. 

.  .www.uvo.gov.sk25/2006 Coll: 2006لعام  25المجمع رقم  مرسوم البرلمان/القانون، لسلوفاكي"ا
بين العقود التي تنطبق عليها فقط طفيفة ، اختالفات بصفة عامة وجدتو . وال توجد أي ترتيبات خاصة للمرافق

من قانون  140رقم بموجب المادة . و عليها العقود التي ال تنطبقبين و  ة،األوروبيلمفوضية توجيهات ا
دنى "أتسمية (التي حددتها المفوضية األوروبية) العتبات  التي تقع أدنىعقود ، ُيطلق على المةالتوريدات العا

http://www.uvo.gov.sk/
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(التي حددتها العتبة أدنى تي تقع لود اقالعفإن ، التوريدات العامةمن قانون  4رقم لمادة وبموجب ا". من الحد
وفقا لقانون التوريدات  حتجاجاالإجراءات إلى ال تخضع  القيمة ضئيلةعقود الكذا و المفوضية األوروبية) 

التوريدات مكتب من قبل  صالحيات اإلشرافمساس بداخلية دون حسابات لمراجعة  خضعتإال أنها ؛ العامة
 .العامة

م ب هيئئك 1.21 أهك ع ز ل م ئك  ئكةعئفخآه ئكقيئ

وى ادع وع فير ش، الالتوريدات العامةمن قانون ، الفقرة األولى، 136 رقم يجوز، بموجب المادة
أو بالفعل تأثرت قد يعتقد أن حقوقه  العروض، أو أي شخص آخر أصحاباتصال بين  عة من خاللجمرالا

تعلق إيجاد حل" يشكل "طلب  علىوذلك التعاقد، مسؤول عن الكيان الهيئة أو التأثرت، و قد تكون يجوز أنها 
أن  ،العروض صحاببالنسبة أل ،إلزامي. وهو أمر التعاقدأو الكيان المسؤول عن  ةهيئالقرارات ببالوقائع أو 

سبق للسعي من أجل كشرط مُ  ، وذلكمباشرة التعاقد مسؤول عنال كيانالأو ة هيئالبشكوى رسمية إلى يتقدموا 
 .التوريدات العامةمن قانون ، والفقرة األولى، 138رقم المادة تالية: مراجعة 

ب 2.21 ب غيذ ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

خالل المهلة وذلك  طلب الُمقدم إليجاد حلال التعاقدالمسؤولة عن  اتكيانالأو  اتهيئالإذا لم تقبل 
بالفعل تأثرت قد يعتقد أن حقوقه  أو أي شخص آخر ،الزمنية المنصوص عليها، فإنه يحق لصاحب العطاء

الوارد نطاق ال إلزالة المخالفة في التوريدات العامةمكتب إلى احتجاج ب مقدأن يت ،تتأثر قد تكون قد أو أنها 
 التوريدات العامةُيعد مكتب و  .التوريدات العامةمن قانون ، والفقرة الثانية، 138 رقم ة في المادةاستفاضب

س يتأستم لقد و لقضاة. وضعية ابء المكتب بوضعية مقارنة يتمتع أعضاال و من الفرع التنفيذي للحكومة. جزًءا 
 1089، بلغ عدد االحتجاجات 2005عام  فيو . 2000عام  في التوريدات العامةقانون بموجب المكتب 

التي حددتها المفوضية عتبات القع أعلى تعلق بالعقود التي تي 108د، والالبخارج من  83بما فيه احتجاًجا، 
االحتجاجات  حولقرار تقديري  500أصدر المكتب وقد ). 2004مقارنة بعام  %50 (وصوًال إلى ةاألوروبي

احتجاجات لم تُعد و ، 2006عام ل التوريدات العامةبرامها (بموجب قانون إعد رات باقر ، وتسعة قبل إبرام عقود
 ، مع رفض%44 بلغت نسبة القرارات الصادرة لصالح ُمقدمي الطلباتوقد  مقبولة).ما بعد إبرام العقد 

 قراراتمن  18تم الطعن في و . الحتجاجات دعوى 578وقد تم إيقاف مدعمة باألدلة. باعتبارها غير  56%
في  ركز اإلشرافقد و ). ما يلي أنظر(بناء على االحتجاجات المقدمة المحاكم  أمام التوريدات العامةمكتب 

من بين و دون إخطار مسبق.  عليهالتفاوض الذي تم  على االستخدام غير القانوني لإلجراءالمقام األول 
إجمالي قد وصل للقانون. و  المختلفةات كاالنتها من 489ورد ذكر ، اقدعتمنح الل إجراء 856عدد إجمالي 
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هيئة تعاقد،  21(كرونة سلوفاكية  25 318 492ُيمثل ما  2005في عام  هاضفر تي تم الغرامات العدد 
 ).وكيان تعاقد واحد

بئك 3.21 ب ئكقصئئي ذئجع  ل

ثالث وآخر وُتعتبر  ،التوريدات العامةلمرحلة األخيرة من مراجعة قرارات لقانونية عادية  توجد محكمة
 المحكمة اإلقليمية في مدينة براتيسالفاأمام  التوريدات العامةمكتب  استئناف قرارات جوز. ويللمراجعةمرحلة 

)Krajský súd(  جمهورية سلوفاكيالألعلى المحكمة او )Najvyšší súd( . جمهورية الويكفل دستور
متطلبات تعيين رئيس على اإلجرائية للوائح نص التشريعات ذات الصلة واوت. استقالل القضاء السلوفاكية

وتتولى هاتان المحكمتان . "سالزمان"و"دورش"  بمتطلبات أحكام تانكموتفي المح. اكموسائر أعضاء هذه المح
مخالفة للقانون وجود ل امنح العقود نظرً  تعليق إجراءبموجبها تم لتي ا التوريدات العامةمكتب  قرارات مراجعة

شرط بعدم الوفاء  ال:مثعلى سبيل المنح العقد ( ا على ناتج إجراءكبيرً  اتأثيرً  أن يؤثرعلى نحو كان يمكن 
قد شهد عام ). و توظيف إجراء منح عقد غير تنافسير يبر يمكن ت هأساسوالذي على واحد على األقل، 

رسل أُ  . وقد2004في عام اكم المح ضايا التي بدأ عرضها علىقجلسات االستماع في معظم العقد  2005
ض الدعوى تم رف قضية، 25. وفي جة األولىدر محكمة ال ا منمً حكثالثين  التوريدات العامةكتب مإلى 

 صدر قرارات) لم تقضايا خمسثالث قضايا (من مجموع  إجراءات المحكمة. وفيتم إنهاء االتهام) أو (
التي  قضايافي الو جة الثانية. در ألحكام أمام محكمة الا، والذي استأنف التوريدات العامةمكتب  لصالح

استئناف أمام محكمة دعوى  11في  عو شر تم اللصالح المكتب، أحكاًما األولى  جةدر أصدرت فيها محكمة ال
 .إلى المكتبقرارات السليم ة الثانية بتدرج، قامت محكمة الفي عشر حاالتو جة الثانية. در ال

 ئكحكهك 4.21

رقم قرارات منصوص عليها في المادة قبل إبرام العقد، ، التوريدات العامةيجوز أن يتخذ مكتب 
أو منح العقد إجراء  تأمر بإلغاءالقرارات يجوز أن حيث أن . التوريدات العامةمن قانون  ،، الفقرة الثانية139

وما إلى ، التعاقد اراتٕاخطو جميع وثائق المناقصة، ما يتعلق بروط تمييزية فيشعلى أساس  مسابقةإعداد 
مر األمر بإعادة االختيار؛ واألواختيار المرشحين و  صاحب عطاء واألمر بإدراجه؛استبعاد قرار كذا ؛ و ذلك

سوى  التوريدات العامةال يحق لمكتب فإنه ، بعد إبرام العقدو إعادة التقييم. األمر بو  مناقصة؛بإلغاء تقييم ال
من قانون  149 رقم المادةالمذكورة بفي الحاالت و ، التوريدات العامةنون الق انتهاكاإلعالن عن وجود 

سفر عن قرار بفرض غرامة. ويجوز للمحكمة أن التي تاإلدارية  في الدعاوى، يمكنه الشروع التوريدات العامة
المسؤول عن كيان أو ال هيئةالها الغرامات المفروضة على (بما في التوريدات العامةقرارات مكتب  فحصت
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تم إبرامه عقد تقوم بإلغاء ، أن التوريدات العامةمن قانون  148 رقم ا للمادةقً فيجوز للمحكمة، و كما د). تعاقال
المكتب صدر . يُ التوريدات العامةعلى نحو يتناقض وقانون وهو أن إبرامه كان قد تم ساسي لشرط األوفقا ل

التوريدات من قانون  146 رقم بالمادة عمالً  ،إبرام العقد مراجعة التي تسبقال اوىعدحالة  في مؤقتةتدابير 
كيان الأو ة هيئالفعلى هذا التدبير، مثل مدة وبالنسبة ل. القانونذات من  138 رقم  ها مع المادةقترانبا العامة

حدود ال فقتو يتم و  ،داقعتمنح اليتعلق بإجراء  بشأن اتخاذ أي قرارباالمتناع عن  امز تلالتعاقد االالمسؤول عن 
مثل هذا التدابير المؤقتة، على الرغم من أن قرار اتخاذ ا بإصدار لزمً يس مُ ل العامة التوريداتومكتب  زمنية.ال

 األضرارجبر األساس القانوني لويرد . ُيعد باألحرى عادي�ا في الدعاوى المرفوعة قبل إبرام العقد القرار
من  420رقم ادة لتي تنص عليها المذات الصلة باإلضرار، واة مالعاالقواعد  فيوالتعويض عن الخسائر 

غير القانونية التي بالنسبة للقرارات و خالل السنوات القليلة القادمة).  ةللمراجع ون المدني (الذي سيخضعالقان
والتعويض عن يمكن جبر األضرار فإنه ، عامةالممارسة السلطات التنفيذية إطار اتخذتها إدارة الدولة في 

 وتتمثل إحدى. ).Coll 514/2003 ( 2003لعام  514 رقم المجمع انونالقمن  على أساسالخسائر 
ويجوز الشروع في اإلشراف قبل إبرام العقد (بدافع . قدمنح الع اإلشراف على إجراء طلب اجعة فير الم دعاوى

لم  المكتب أو بواسطة شخص آخرمن  ،في هذه الحالة، افعبدفقط) أو بعد ذلك ( التوريدات العامةمن مكتب 
 حقيقة أن هذا النوع من دعاوىتبرره  وهذا الوضع القانونيتقديم احتجاج؛  يتمتع بأهليةكن يستطع أو لم ي

ه فرصستخدم] يمكن أن يكان [أو  صاحب العطاء الذي استخدمالمرشح/ب علقتال يجب أن ي جعةرالما
 قبل). القانونية من

ةئألجذئ؟  5.21  ئ

: يتمتع بحق حق التقاضي .الصلة وذءات ن اإلجراو قانتنظيم  التوريدات العامةقانون يشمل 
 تأثرتيحميها القانون قد التي  هأو مصالح هأن حقوق طاءات، أو أي شخص آخر يرىالع أصحابالتقاضي 

 إال عن طريق شخص(اإلشراف) ال يجوز تقديم مذكرة لدعوى المراجعة . تتأثركان من الممكن أن أو بالفعل 
ال يجوز أن كما تقديم احتجاج.  هيمكنالشخص الذي ال  ، أيقدمنح العالمعني بشأن  اإلجراءلم يشارك في 
 لكنه لم يتقدمو قدم طلًبا للحصول على وثائق التعاقد كان قد بها شخص أي مذكرة يتقدم إشراف تحصل على 

. في دعوى مراجعة حسب تقديره التوريدات العامةمكتب ا أيضً  ويجوز أن يشرععطاء. بفي نهاية المطاف 
في حالة مجاالت األنشطة ذات الصلة دعوة خبراء من ب التوريدات العامةيجوز أن يقوم مكتب : الخبراء

 المكتب؛من جانب ضد الغرامات المفروضة الموجهة حتجاجات االالقرارات المتعلقة باحتجاج، أو في حالة 
قدم مُ يلتزم  ،احتجاج تقديمفي حالة : الرسوم. هرئيسالتكاليف بناء على قرار  التوريدات العامةويغطي مكتب 

). وال يتوقف تقديم مذكرة التوريدات العامةمن قانون  16، الفقرة رقم 138رقم الطلب بإيداع كفالة (المادة 
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أي إجراء في خضع يو . المنصببحكم  هذا النشاطمثل رسم؛ ويمارس المكتب سداد على  طلب اإلشراف
أمام المنظورة الُمسدد للدعاوى يداع اإلرد ُيست: فوزلدة اقاعنفصلة). لرسوم (بموجب الئحة مالمحاكم القانونية 

يتم و . التوريدات العامةمن قانون  17، الفقرة رقم 138 رقم  الفوز: المادةالة في ح التوريدات العامةمكتب 
الحدود الرسوم واألتعاب (بالنسبة للمحامين) في حالة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم القانونية. تسديد 
) من 8) إلى (3(، الفقرة رقم 136ة رقم ادإيجاد حل في غضون سبعة أيام (المب يجب تقديم طل :الزمنية
) من قانون ز( 3، الفقرة رقم 136رقم  وقت قبل إبرام العقد (المادةفي أي أو  )التوريدات العامةقانون 

من  5، الفقرة رقم 138 رقم أيام (المادةسبعة ة لتقديم احتجاج بالزمني وتتحدد أيًضا المهلة ).التوريدات العامة
؛ ومعلن إليه لجمهوراأمام  مفتوح غير اإلشراف هو إجراءإن : المعلومات سرية). التوريدات العامةقانون 

القرار إال أن راء. أثناء اإلج معلومة تصل إلى مسامعهمملزمون بالحفاظ على سرية أي  فموظفي الحكومة
. على دعاوى االحتجاج أيًضاق مبادئ مماثلة نطبتو . حديد الهويةتمع حذف بيانات للجمهور،  النهائي متاح

حق المواطنين على  بصيغته المعدلة)  .Coll 211/2000 ( 2000لعام  211 رقم المجمع وينص القانون
 مذكرة من هذا النوعدعوى أو ال يترتب على تقديم : يالتلقائ التعليق ومات.لى المعلعصول حفي حرية ال

أداء العقد إال من خالل المحاكم في الحاالت المنصوص  يقعلال يجوز تتلقائي. و  محكمة أي تعليقالإلى 
: ايومً  30تخاذ قرار بشأن االحتجاجات ال التوريدات العامةتاحة أمام مكتب الم حدود الزمنيةالتبلغ و عليها. 
فهناك تفاوت في ، القانونية بالنسبة للمحاكم. أما التوريدات العامةمن قانون  5، الفقرة رقم 139رقم  المادة
فقد تمتد من سنة ونصف إلى سنتين تقريًبا في محكمة حتى إصدار الحكم؛ و  متدة من اتخاذ الفعلمالالفترة 

جة الثانية (أعلى در محكمة الفي إلى ثالث سنوات تقريًبا  من سنتين، و ولى (المحكمة اإلقليمية)جة األدر ال
ال و . تشريعاتللالدعوى بأهمية محدودة نظًرا الشتمال أحكام المحاكم على تفسيرات يتسم قانون و محكمة). 

 االحتجاج منصوص عليها في المادتينشكل ومضمون متعلقة بالالمتطلبات إال أن ، يةذجو نماستمارات توجد 
يتم و . العامة التوريداتمن قانون  واليعلى الت 6، الفقرة رقم 138، الفقرة الثانية، والمادة رقم 136 رقم 

المسؤول عن كيان الأو ة هيئٕالى الى مقدم الطلب، و لإسجل البريد المُ ب التوريدات العامةقرارات مكتب إرسال 
اإللكتروني  موقعالعلى يتم نشر هذه القرارات ا؛ كما القرار أيضً يعنيه  ا ألي شخصمناسبً  التعاقد، وٕاذا كان

 تسمأو غيرها من المعلومات والبيانات التي قد ت ،من العرضُمعينة أجزاء (مع حذف  التوريدات العامةلمكتب 
 .المحاكم بالبريد المسجل التي تصدرها حكاماأليتم إرسال و سرية). بال

ب 6.21 ذئجع ل ب ئك  تقئغ

قانون التجاري في الوحدات التدريبية للقانون االقتصادي والمن  اجزءً  التوريدات العامةقانون ُيعد 
دربين المُ  دريببتناية ع التوريدات العامةويولي مكتب الوكاالت الخاصة. األجهزة و بعض في الجامعات و 
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في  أهلية، بما في ذلك إصدار شهادة التوريدات العامةمجال ) في التحويلي تدريبالوكذا (اآلخرين تدريب و 
في مجال التوريدات  ن، والمحاميالتوريدات العامةوأعضاء فرق مكتب  القضاة،إن . التوريدات العامةمجال 
كذا ، و دعاوى المراجعةفي  التعاقدالمسؤولة عن كيانات الهيئات/الالعروض أو  أصحابالذين يمثلون  العامة 

فضًال ، العملية الممارسةمن خالل  التوريدات العامةل بكيفية عممعرفتهم يحصلون على  ،العروض أصحاب
باإلضافة أيضا إلى وذلك ، الصلة، كجزء من دراساتهم الجامعيةذات التقنية والمالية الفنية االعتبارات  عن

 طاءاتالع أصحاببعض  ال يرغبو . التوريدات العامةمكتب تحت رعاية يتم تنظيمها الدورات التي حضور 
ما تم  أنظر( بفرصهم في الحصول على عقود تالية يدون المخاطرةال ير  مألنه إقامة دعاوى مراجعةفي 

توريدات، ال إلى عرقلة عمليةبعض ويهدف الخير). كمالذ أ عةجدعاوى المراسبق ارتباطا ب إليه فيمااإلشارة 
يحول ارتفاع رسوم المحكمة، أو التكاليف األخرى . وقد دعاوى المراجعةمن خالل أو تحقيق مكاسب مالية، 

كما قد يحول طول مدة هذه ؛ إلى المراجعة القضائيةبعض التمثيل القانوني)، دون سعي العلى سبيل المثال (
لمراجعة بإمكانيات اأو قد يكون ذلك نتيجة عدم المعرفة الدعاوى دون لجوء البعض إلى المراجعة القضائية، 

متاحة قانونية خطوات  ةأيفي اتخاذ بعض المن ناحية أخرى، ال يتردد و . من المراجعات القضائية أو غيرها
ممكن في العالقات من تدهور  ى ذلكما يترتب عل لى حسابعإن كان د، حتى فوز في إجراء منح العقلل

 مسؤولي التعاقدمعرفة يتم وصف مستوى و . التعاقدأو الكيان المعني المسؤول عن هيئة الالتجارية مع 
. جيد إلى حد معقولبأنه مستوى ، التوريدات العامةالمتعلقة بخرى بالخلفية القانونية، وغيرها من الخلفيات األ

 .التوريدات العامةمكتب  سوية الشكاوى واحترام قراراتعاقد بتلتاالمسؤولة عن كيانات ال وأهيئات ال تلتزمو 
في إنترناشيونال)  ي(ترانسبارنسالشفافية الدولية " منظمة فرعو  مة"،االعات دريو تلل ةالسلوفاكيلجمعية هناك "او 

األحكام وتحظى ككل.  التوريدات العامةالمراجعة و  دعاوىتهتم بالتي ، فة كيانات التعاقد"ر "، و"غسلوفاكيا
 توفر ترجمتهامعرفة الناس بها وٕاتاحتها، وكذا عند عند  باحترام كاملالصادرة عن محكمة العدل األوروبية 

 رقم (المادةلحلول اة وتقديم مراجعوطني للنظام الالفي حتى اآلن محكمة العدل األوروبية  وال تنخرطالرسمية. 
بما في  األوروبية دعاوى بشأن وقوع مخالفات،المفوضية ولم تقدم  ،)ةاألوروبيالمفوضية ن معاهدة م 234

المفوضية معاهدة من  226رقم القضائية (المادة  بلق اممرحلة تمت تسويتها في التي المخالفات ذلك تلك 
 اسلوفاكيالتوريدات العامة في  نظام المراجعة وتقديم الحلول في مجالفي  أهم التغييراتوتتمثل ). ةاألوروبي

  .Coll 1999263/1993لعام  263 رقمالمجمع قانون ال، في التالي: الماضيةخمس عشرة سنة على مدى ال
لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري إلى  ااستنادً  التوريدات العامةقانون حول  متكامل مرسوم قانونيأول (

نص قانوني يستند إلى توجيهات  ول(أ  .Coll 1999263/1999لعام  263 مرق المجمع القانونالدولي)، و 
الُمشار  القانونمن  على أساس 2000يء في عام نشالذي أُ  التوريدات العامةومكتب ة)، األوروبيالمفوضية 
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(النقل الكامل للتوجيهات "القديمة"  Coll.523/2003  2003لعام  523من القانون المجمع رقم و ، إليه
نقل ( .Coll 25/2006 2006لعام  25 رقم المجمع ألوروبية إلى التشريع الوطني)، والقانونفوضية اللم

تكمن ). و 2006 /شباط من عامبرايراألول من شهر فا من اعتبارً  ةاألوروبيمفوضية لل" "الجديدةالتوجيهات 
مراقبة التاريخية في مجال عن التقاليد ال شأإلى حد ما ن شكلي نقطة ضعف النظام الرئيسية في وجود موقف

في مجال  التدريبي بصورة جيدة هعملفي انتظام الرئيسية نظام تكمن قوة الومراجعة الحسابات، بينما 
. تقليص األخطاء وعدد االعتراضات في المستقبلعبر عن نفسه في يُ  على نحو يجب أن التوريدات العامة

الشديد  ارتكر تتمثل في الفيما مضى، ، التوريدات العامةمجال الرئيسية في  تكاللقد كانت إحدى المش
ا اعتبارً و د. قمنح الع ُتستخدم لمجرد تأجيل وتعقيد وعرقلة إجراء تكانعادة ما العتراضات والشكاوى، والتي ل

من قانون  16، الفقرة رقم 138 رقم المادةتم إدخال فقد ، 2006 /شباط من عامبرايراألول من شهر فمن 
لمنع بعناية رصد وتقييم التطورات  التوريدات العامة. ويتولى مكتب كفالةا بإيداع ا جديدً التزامً  العامةالتوريدات 
 أصحابمن غير الفائزين، سواء كانوا من خبيثة من جانب بعض العقود من العراقيل المتعمدة و النظام منح 

 .المرشحينمن  وأطاءات الع

 سلوفانيا .22

. في المرحلة على مرحلتيننيا في سلوفا التوريدات العامةعقود إجراءات منح تجري إدارة مراجعة 
. وفي الصلة وذ التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الإلى شكوى يجب أن يتقدم صاحب العطاء باألولى، 

د التعاقأو الكيان المسؤول عن هيئة الإصدار عدم يجوز لصاحب العطاء، في حالة فإنه المرحلة الثانية، 
لمراجعة  جنة المراجعة الوطنيةل"أمام دعاوى ال الشكوى، أن يشرع في تقديم يبعث على الرضا بعد لقرار

تي تقع داخل أو خارج ال يوجد فرق بين العقود الو . )" (لجنة المراجعةالتوريدات العامةعقد إجراءات منح 
 .ا وفعاالً سريعً  للمراجعة وتقديم الحلول نيالسلوفاوُيعتبر النظام . األوروبيةالمفوضية مجال تطبيق توجيهات 

ب ؤكو ئكةقخيل سقئهو  1.22 م هيئ أهك ع ز ل م ئك  ئكةعئفخآه ئكقيئ

طاءات الع أصحاببالوالية القضائية للبت في شكاوى  التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة التمتع ت
 الصلة وذالتعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة التقديم شكوى إلى بطاءات الع أصحاب يلتزموولى. ولة أجك

في التعاقد ات أو الكيانات المسؤولة عن هيئبالة موجد قائتو . لمراجعة أمام لجنة المراجعةقبل السعي إلى ا
، الذي أصدرته التوريدات العامةقانون ا لوفقً التعاقد ات أو الكيانات المسؤولة عن هيئالقوائم مرسوم فئات و 

 .Ur.l( التوريدات العامةقانون من  ).أ2 رقم من المادة 4سلوفانيا، وبموجب شروط الفقرة حكومة جمهورية 

RS, 36/04 -  موحد).رسمي نص 
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ب 2.22 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

) التوريدات العامةعقد لجنة المراجعة الوطنية لمراجعة إجراءات منح (أي ة المراجعة نُتعد لج
)Slovenska 50, 1000 Ljubljana ( التوريدات العامة راجعة إجراءاتممتخصص ومستقل ل وطنيجهاز 

لمحكمة اة المراجعة بمتطلبات نوتفي لج. التوريدات العامةمراجعة إجراءات المنصوص عليها في قانون 
البرلمان، بناء على "المجلس الوطني" أي تولى . وي"دورش" و"سالزمان" المنصوص عليها في أحكام يةقانونال

خمس سنوات  لفترة والية مدتها، لجنة المراجعةرئيس وأعضاء لتفويض واالنتخاب، تعيين اقتراح من لجنة ا
درجة جامعية في من حملة عضاء اثنين من األو اللجنة رئيس أن يكون ُيشترط و  .نتخاباالمع إمكانية إعادة 

شهادة جامعية في االقتصاد أو  وُيشترط حصول العضوين اآلخرين على. وُمسجلين بنقابة المحامينالقانون 
من مواطني جمهورية  واأن يكونالتالية:  العامةبالشروط لعضوين كما يجب أن يفي الرئيس واالهندسة. 

بصحة  ونات، أن يتمتعداقعالتلدخول في باألهلية العامة ل ونأن يتمتعنية، االلغة السلوف، أن يتقنون نياسلوفا
أن و  ،عاقب عليها بالسجنجريمة جنائية يُ اقتراف بقد تم إدانتهم  كون يأالا، عامً  30عن  مسنهال يقل جيدة، أ

لى األطراف إ قرارات لجنة المراجعةيتم إرسال . التوريدات العامةفي مجال  عامينقل عن بخبرة ال ت ونيتمتع
 :التالي قعللجنة، وهو المو  اإللكترونيموقع الالقرارات من خالل  ويمكن أن يطلع الجمهور على. عبر البريد

)http://www.gov.si/dkom/(. 

 ةهغيفئك 3.22

في قطاعات  ةالحكوميمنح العقود الخاصة بجراءات على اإلسوى  توفيقال إجراء تطبيق ال يستهدف
التي تنشأ خالل عات از طريقة بديلة لحل النوهو يعد المياه، والطاقة، والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية. 

صاحب العطاء غير بموافقة و  ،التعاقدالمسؤول عن ان الهيئة أو الكيبموافقة تتم إال ال ، و العقدمنح  إجراء
وذلك في حالة قيام الهيئة أو ) إجراء التوفيقاإلجراء ( قودي اشخصً بترشيح  األوروبيةالمفوضية تقوم و  .لفائزا

 ، أن يقوماتوفيقإجراء اليتعين على طرفي و للمشاركة.  هاستعداد عنباإلعالن التعاقد المسؤول عن ان الكي
هما نم طرفيجب أن يقترح كل كما  األوروبية،المفوضية ذي حددته لشخص الل همالو قب ناإلعالن كتابة عب

 هترشحالذي  وِفقالمُ مع ا إلى جنب اإلجراء جنبً القيام ب يتولى ، والذيمن قائمةيتم اختياره  إضافيُموِفق 
المسؤول عن ان ، كما يحق للهيئة أو للكيتوفيقلشخص الذي يطلب إجراء اليحق لو األوروبية. المفوضية 

الشخص  في أي وقت. إذا اقترح صاحب العطاء غير الفائز، على خالف إنهاء اإلجراءأن يقوما التعاقد 
لمراجعة سعى إلى دعاوى ليأو  ،الحكوميد لمتعلق بمنح العقجراء ااإل ، مراجعةتوفيقالذي يطلب إجراء ال

أن يحدد خالل  في، توفيقال تمت دعوته للمشاركة في إجراءيكون قد بعد أن ، وذلك خفقثم يالقضائية، 

http://www.gov.si/dkom/
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 ن إنهاءاوِفقيتولى المُ عندئذ و ، أم ال وافق على المشاركة في هذا اإلجراءعطاة ما إذا كان يمُ الزمنية ال المهلة
 .ات العامةالتوريد مراجعة إجراءالعملية وتنفيذ 

 ئكحكهك 4.22

رفض ت يمكنها أن؛ حيث وطنية للمراجعةهيئة الال يهاصل إلالتي يمكن أن تهناك نوعان من القرارات 
. وهناك اا أو كلي� جزئي�  ٕابطال اإلجراءو  ستمرار فيهاااليمكنها مدعمة باألدلة، أو باعتبارها غير مطالبة ال

لمنافسة، طاءات، وتقييد االع أصحابن التمييز بيعلى سبيل المثال: عقد، المنح قرار تعليق لأسباب مختلفة 
كيان للهيئة أو للال يجوز ، وما إلى ذلك. درتبط بمضمون العقتجود معايير وعوامل تمييزية لمنح العقود ال و و 

مسؤول  كيانهيئة أو قرارات يحق للجنة المراجعة فقط إلغاء بل إنه : إلغاء إبرام العقد لتعاقدالمسؤول عن ا
وُيعد . بر أمر مؤقت من طرف واحدع التدابير المؤقتة مراجعةال نةجأن يزيل رئيس ليمكن و . التعاقدعن 
والتعويض  ألضراراالتعاقد لجبر أو كيان مسؤول عن  فوز دعوى هيئةل اأساسي�  اشرطً  ناسبمال المراجعةقرار 

 في المحاكم المدنية.عن الخسائر 

ةئألجذئ؟ 5.22  ئ

ينظم و  ،المرافققطاع و  عامال ُيغطي القطاع التوريدات العامة راجعةمإجرائي بعينه ل هناك قانون
من األولى مرحلة اإلخفاق في الإال بعد  وال يمكن الشروع في الدعاوى. عةجار نة المجدعاوى المرفوعة أمام لال

الطرف المتضرر على أو كلي�ا) ال يوافق (جزئي�ا  ماوعند التعاقد،أو الكيان المسؤول عن هيئة الالمراجعة أمام 
المهلة  ا خالليتخذ قرارً  عندما الأو بالمراجعة المطالبة بشأن التعاقد أو الكيان المسؤول عن هيئة القرار 

. طاءات الُمقدمين لعروضالع أصحاببالدعاوى يتقدم ا). وفي معظم الحاالت، يومً  15( ةالمحددالزمنية 
كان معرًضا أو يخشى الذي و  ،هعينمصلحة في الحصول على عقد بكانت لديه أو  لديهأي شخص  على أن

بحق متضرر اللطرف ا ويتمتع يمكنه إقامة دعوى.نتيجة المخالفة القانونية المزعومة،  أن يتعرض للضرر
يًال على عقد ويوفر دلالفي منح  صيلةاأل مصلحتهيكون قد أثبت  إقامة الدعوى، بحكم الواقع الفعلي، عندما

ا رسمً  تسددشكوى أن بم ي تتقدتاليتعين على األطراف و خسارة.  تكبدقد يكون قد أنه بوجود احتمال حقيقي 
وتجري عقود األشغال). في ( يورو 840والخدمات) أو  تعقود اإلمدادافي حالة يورو ( 420حوالي  يبلغ

وال يسدد . األوروبيةمجموعة لالجريدة الرسمية لة في ر و شمنالقيمة ال رسوم في حالة العقود مرتفعةلمضاعفة ا
. في أية تكاليف أخرىأن تنظر لمحاكم المدنية يجوز ل. و صاحب العطاء أية رسوم إال بعد تقديم احتجاجه

يتحمل هو الذي تسبب في التكاليف الطرف المُ أن  حلول، ينص علىلتقديم ابالمتعلق في القانون وهناك مبدأ 
. أخرىأية تكاليف ال يسترد  هلكني سدده، ذال رسماليسترد  الفائز اكيشاليه، فإن ناء علب. و سدادهاعبء 
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التقنية الفنية الجوانب  ستعين برأي الخبراء في، قبل التوصل إلى قرارها، أن تعةجار نة المجويجوز لل
وٕاصدار قرار في  دعوىلبت في التتولى لجنة المراجعة اواالقتصادية والقانونية ذات الصلة بالقضية. و 

بحد لتصل  ،في بعض الحاالت مهلة الزمنية،. ويجوز تمديد الا من تاريخ استالم الطلبيومً  15غضون 
االعتبار الحاجة إلى حماية المعلومات التجارية  . وهناك إمكانيات إجرائية تأخذ بعينايومً  20إلى  أقصى

، يتسم بأهمية كبرىمبدأ الشفافية  على أن. ةمغلقسرية ات جلسعقد على سبيل المثال، عن طريق و السرية، 
 يترتب علىو وصول الجمهور إلى المعلومات. تيسير بالتشريعات المتعلقة ب اإلجرائيةمكانيات كما ترتبط اإل
أو وثائق  يةذجاستمارات نمو توجد ال و اجعة. ر نة المجمام لأأثر تعليقي تلقائي، بقوة القانون، تقديم الشكوى 

تها في بواب اجعةر نة المجقرارات ليتم نشر و . التوريدات العامةفي دعاوى مراجعة الستخدامها  لزاميةإ
وزارة ٕالى و  ،صاحب الشكوىكذا إلى و  ،التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة الإلى ٕارسالها اإللكترونية، و 

 المالية.

ب 6.22 ذئجع ل ب ئك     تقئغ

نظام يتكون من لوجود نظًرا كبيرة  يتسم بأهميةإال أنه  دعوى،العلى الرغم من محدودية قانون 
لجنة المراجعة الوطنية  (وهي جنة المراجعةلفرق هيئات و القضاة وأعضاء إن . دعوىلنون ااقو  شريعالت

الذين  التوريدات العامةمتخصصين في الالمحامين فضًال عن ، )التوريدات العامةعقد لمراجعة إجراءات منح 
 ونبفي دعاوى المراجعة، يكتسالتعاقد أو الكيانات المسؤولة عن  اتهيئ، وكذا الالعروض أصحاب ونيمثل

عن معرفتهم  ، فضالً شكل خاصب امةالعات دريو تاألوروبية بشكل عام وقانون الالمفوضية معرفتهم بقانون 
تي ُتعتبر التقنية والمالية الالفنية بما في ذلك االعتبارات العملية، في الممارسة  التوريدات العامةبأسلوب عمل 

 مالعمل"/"التعلُ الممارسة أثناء "أيضا من خالل و  ،كجزء من التعليم المستمر، من تدريبهم المهني انًباج
 ناحيةمن  العامةالمصلحة  مراجعة تجاهلجنة الرق فهيئات و القضاة وأعضاء  موقفأما ". ارسةمالمب

كما . العدل والتوازنببأنه موقفا يتسم  فإنه يتم وصفهأخرى  العروض من ناحية صحابوالمصالح الخاصة أل
ونية القانبالخلفيات  تهممعرفيكتسبون  التوريدات العامةقرارات مراجعة إلى  نعياالسطاءات الع أصحابأن 

العمل/التعلم  "الممارسة أثناء العملية من خاللفي الممارسة  التوريدات العامةسلوب عمل ألوالمالية واإلدارية 
مشورة ن خالل الخدمات االستشارية و ممارسة" بصفة أساسية، كما يكتسبون هذه المعارف بدرجة كبيرة مبال

نها قابلة وى التي يرو اشكالتقديم ميال كبيرا إلى طاءات الع أصحابيميل و وزارة المالية. وفرها تي تالالخبراء 
يتم ، التوريدات العامةالتعاقد، وغيرها من الخلفيات المتعلقة بكما أن المعرفة القانونية لدى مسؤولي . للتنفيذ

تجاه  ،الشكاوى ، الذين يتناولونوقياداتهمالتعاقد  سؤوليموقف م". إن واإلطراءبأنها "جديرة بالثناء وصفها 
التوريدات المراجعة القضائية للقرارات المتعلقة ب اوى أو يسعون إلىشكبقدموا تالذين طاءات الع أصحاب
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كما أنهم ال يحملون لطرفين. بشأن الحماية القضائية لالمتاحة على الدوام مكانية ، ُيعد موقًفا واعي�ا باإلالعامة
 ،تظمنمبشكل طبوعات مال توجد و . هين للمراجعةر كامع ذلك  ملكنه ،شكوىالضغينة ضد صاحب أية  اعمومً 

. وهناك أيًضا الكتب والكتيبات يوزعتيتم كما المهنية؛ االحترافية نشر مقاالت في بعض الدوريات فيما عدا 
، الخاصأطراف معنية من القطاع مها يتنظيتولى التي  ،التوريدات العامةحول قانون وممارسة حلقات دراسية 

قانون  حولوطنية منظمة ال توجد و . ، أي العاملين بالخدمة المدنيةةالحكوم وموظفيشارك فيها أيًضا والتي 
ذات مصلحة واهتمام، على سبيل وطنية مجموعات يشارك المجتمع المدني (و . تهااسياسو  التوريدات العامة

 التوريدات العامة ات) في سياستشييد، وما إلى ذلكالو صناعات البناء منظمات وطنية لل غرف التجارة، امثال
، وال سيما يداتر متعلقة بالتو ال دعاوىال ويتتبع المجتمع ويرصد عن كثبككل، وفي األجزاء المكونة لها. 

ر كبير هناك قدكما أن . وحضشديد الو اإلعالم  . ويبدو دور وسائلتكون هناك أمور هامة في المحكعندما 
التوريدات دعاوى مراجعة األحكام الصادرة عن محكمة العدل األوروبية في ما يتعلق بمن العالقات المتبادلة في

 .ةالوطني العامة

 السويد .23

لسويد على مراجعة قضائية في ا التوريدات العامةفي مجال وتقديم الحلول  مراجعةالنظام يستند 
من ثالثة  ساران منفصالنم : يوجدعقدالإبرام وحلول ما بعد  قبلما حلول مستقلة. ويمكن تقسيم النظام إلى 

 .ةاألوروبيلمفوضية االتي حددتها عتبات ال ىوأدن ىأعل تي تقعللمراجعة القضائية للعقود ال مراحل

ب ئك ؤكوةقخيل سقهو   1.23 م هيئ أهك ع ز ل م ئك   ئكةعئفخآه ئكقيئ

قواعد محددة في  ال توجد أيو . اليس إلزامي�  التعاقدأو كيان مسؤول عن هيئة تقديم الشكوى إلى إن 
فإنه من . ومع ذلك، التعاقدأو الكيان المسؤول عن هيئة اليم تقديم الشكاوى إلى تنظل التوريدات العامةمجال 

 محاولة تسوية االعتراضات بهذه الطريقة.كن المم

ب 2.23 ب ئكقصئئي ذئجع ل  ئك

تعليق إجراء التوريدات وٕاصدار أمر لهيئة أو أن تقوم بإبرام العقد،  قبلوذلك ، لمحكمة إداريةيجوز 
 ة الثانية، يمكن تقديم طلب استئناف. وفي الجولىاألول جولةاإلجراء في الإعادة أو تصحيح ب كيان التوريدات

محكمة  :تاليةالستئناف الاإلدارية لمحاكم ال وذلك بإحدى ،جة األولىدر د القرارات الصادرة عن محاكم الض
 ا. وأخيرً بينجأو يونكو  ،سندسفالأو ، جبور يوتجأو ستوكهولم، كل من في  )Kammarrätten(االستئناف 
التي في ستوكهولم، للجولة األولى  )Regeringsrätten( ةدارياإل يةلقانونحكمة اهناك المفإن ، وليس آخرا

عن السلطة  لستقالوتتمتع جميع هذه المحاكم باال. التوريدات العامةقرارات المتعلقة با مراجعة الأيضً تتولى 
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وتمتنع المحاكم . ختصاصيةطبيعة اية أو أي جزء آخر من الحكومة، كما أن قراراتها تتسم بالتنفيذية أو اإلدار 
فترة  ، يكفل2002على أن تنفيذ حكم "ألكاتل"، منذ عام بعد إبرام العقد.  المراجعة اإلدارية عن نظر دعاوى

المنتدى  محاكم اإلداريةالوُتعد وٕابرام العقد. طاءات الع صحابمنح العقد ألقرار عشرة أيام بين اإلخطار ب
 وأغلبيتها، ةقضي 1280وع في شر ال 2005قد شهد عام في السويد. و  التوريدات العامةالرئيسي لمراجعة 

طاءات من الدول األعضاء األخرى برفع الع أصحابعدد قليل من  ماقوقد العظمى في المحاكم اإلدارية. 
من جميع عقود  %1ن سفر أقل مأوقد سويدية. شركات تابعة الدولية لديها معظم الشركات إال أن قضايا، 

أو الكيان هيئة تأمر الأحكام من الدعاوى إصدار % 30تم في حوالى كما شكاوى. عن  التوريدات العامة
قضايا التي لم العديد من الوهناك ) اإلجراء. %17( إعادة%) أو 13صحيح (تعمل بالتعاقد المسؤول عن 

قد ، أو اإلجراءقد قامت بإنهاء أو تصحيح التعاقد أو الكيانات المسؤولة عن  اتهيئالألن  ماكحتسفر عن أ
ثالثة إلى يستغرق األمر من عادة ما و عملية التقييم. ب مراجعةالقضايا . وتتعلق معظم بالفعل العقد تبرمأ

وال يوجد قياس رسمي القرار النهائي. صدور أربعة أسابيع بين تقديم شكوى أو دعوى للمراجعة القضائية و 
 تهعفي سر  قوة نظام المراجعةموطن كمن ويتقديم الحلول لدافعي الضرائب. و  ةنظام المراجعاليف لتك
هيئة الأن القرار ُيتخذ عن طريق محكمة محلية قريبة من في انخفاض تكلفته بالنسبة ألصحاب العطاءات، و و 

جبر خدمة قدم الد أو مُ رٍ وً طلب المٌ ال يجوز أن ي. وبعد إبرام العقد، المعنيالتعاقد أو الكيان المسؤول عن 
ة . وفي الجولىاألول جولةفي ال )ةمدني(عادية أو  محكمة محلية إال أماموالتعويض عن الخسائر األضرار 

جة األولى. در د القرارات الصادرة عن محاكم الضأمام محكمة االستئناف استئناف يجوز التقدم ب الثانية،
تتولى التي و في ستوكهولم،  )Högsta domstolen( محكمة قانونية عامة/عادية للجولة األخيرة وهناك
هذه وُتعتبر . والتعويض عن الخسائر بشأن جبر األضرار التوريدات العامةالمتعلقة بمراجعة القرارات ا أيضً 

ها بطبيعة قراراتتتسم أو أي جزء آخر من الحكومة، و  ،ةيالمحاكم مستقلة عن السلطة التنفيذية أو اإلدار 
وتكمن . والتعويض عن الخسائر األضرارالقضايا المرفوعة بشأن جبر ن ا مجدً  قليلعدد ية. وهناك اختصاص

األمر يشمل  ظًرا ألننتوقع، عدم القدرة على ال دوج للمحاكم اإلدارية والمدنية فينقطة ضعف هذا النظام المز 
مباشرة ال توجد حلول كافية في مواجهة قرارات منح العقود الالمحاكم والقضاة. وعالوة على ذلك،  لعديد منا

من هذا  قضيةفي والتعويض عن الخسائر  جبر األضرارا ستحيل تقريبً . ويوٕاصدار قانونية دون نشرغير ال
وذلك ، التشريعات اإلطالقعلى  ال تتبع الهيئةعندما ناء عليه، فإن مخاطرة المراجعة تعد أقل بكثير وب. نوعال

قانونيتان  تانكمتوجد محفإنه أعاله،  أوضحناكما و أوجه القصور اإلجرائية. مقارنة بالعقود المنشورة ذات 
المحكمة القانونية العامة/العادية وتتولى . التوريدات العامة تناول قضايات هولمتوكسللجولة األخيرة في 

 عن األضرار اتعويضتقدم الُمبرمة و  التوريداتمراجعة عقود  )Högsta domstolen( للجولة األخيرة
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القرارات المتعلقة مراجعة  )Regeringsrätten( المحكمة القانونية اإلدارية للجولة األخيرةوتتولى . والخسائر
يصدرها البرلمان، فضًال عن ي التقوانين تين على أساس الدستور والكملقد تم إنشاء المحو . التوريدات العامةب

يتم وفقا إلجراء عام، . و "سالزمان"و"دورش"  المنصوص عليها في أحكام ة القانونيةكمتلبية متطلبات المح
. ويتطلب ميزينالمت المحامينبين من أن يكونوا يكونوا متمتعين بالخبرة و ذين يجب أن القضاة، التعيين 

تتولى و . اإال في حاالت خاصة جدً منصب من الإقالتهم ال يجوز الدستور أن يكون القضاة مستقلين، و 
العدل محكمة  لم تنخرطو . تميزينن المن المحاميمجميعهم هم ، و يع المحاكمجم رؤساءالحكومة تعيين 

هناك بضعة قضايا في و  .في النظام الوطني للمراجعة وتقديم الحلول من خالل إجراء مرجعي أولي األوروبية
األوروبية، بما فيها تلك المفوضية القانونية ُمقدمة من جانب  تخضع لدعاوى المخالفة التوريدات العامةمجال 

توجد محكمة تحكيم. ويجوز أن يطلب أصحاب  الو القضايا التي تمت تسويتها في مرحلة ما قبل التقاضي. 
 ,NOU, Vasagatan 44, 111 20 Stockholm(توريدات العامة العطاءات من المجلس الوطني لل

www.nou.se(  ،المجلس السويدي لالعتماد وتقييم والتصديق لدى  توفيقهناك إجراء للكما أن إبداء الرأي
 -  ;Phone +46 8 406 83 00هاتف رقم:  - ;SWEDA; Box 2231, 103 15 Stockholm( التوافق

. على أن )   :www.swedac.seWebsite موقع إلكتروني  – 992Fax +46 08 791 8فاكس رقم:
  يتم تطبيقه قط. هذا اإلجراء لم 

 ئكحكهك 4.23

المتعلقة بهذه  الدعاوىالبدء في إعادة ب وٕاصدار أمر، لمنح العقود الفرديةالقرارات إلغاء حلول ال تشمل
وجبر األضرار، فضًال عن العقوبات المالية الدورية في مؤقتة، اتخاذ تدابير و  ،الخاصة بمنح العقد القرارات

عدم أو العقد، منح  إجراءبدء إعادة أمرا بة األولى ولجاإلدارية للمحكمة الصدر أن تويجوز . حالة المرافق
المتخذة قبل إبرام العقد، قرارات مقبولة في مواجهة الالحماية القانونية وُتعد . المخالفةج اليتم عحتى  همابر إ

والفقه . يةلأو قرارات األهمختصرة، القائمة ت الا، وقرار بعينه لمنح العقداختيار إجراء  وعلى سبيل المثال:
متعلقة تشريعات اللعد إبرام العقد يخضع لبالصادر  تعلق بما إذا كان القرارفيما ي اليس واضحً  انونيقال

األخذ في ذ قرار نهائي، مع اتخإلى حين اباتخاذ تدابير مؤقتة  االمحكمة أيضً تأمر أن  ويجوز. بالتوريدات
في رر، بما ح التي من المرجح أن يلحق بها الضهذه التدابير على جميع المصالالعواقب المحتملة لاالعتبار 

وفي حالة تفوق فوائدها.  إذا كانت عواقبها السلبيةالتدابير  تلكتنفيذ عدم واتخاذ قرار بالعامة، ذلك المصلحة 
ى خر مادة أ ، أو أياألولمن الفصل  4 رقم أحكام المادةبمخالفة التعاقد قيام الهيئة أو الكيان المسؤول عن 

 خطر إلحاق الضرر بصاحب العطاء،ضرر، أو تسبب في إلحاق في ما تسبب م التوريدات العامةفي قانون 
أن يكون قد تم  بعدإال  إبرام العقدأال يتم أو  ،التعاقدمنح  إجراءبدء تنفيذ بإعادة تأمر فإن المحكمة سوف 

http://www.nou.se/
http://www.swedac.se/
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عند و قانونية. الظروف غير الأو  تزويرال في حاالت إال جوز إلغاء العقد نفسهال يو نتهاك. االتصحيح 
الهيئة أو أن يرفع دعوى تعويض ضد  ،أنه تضرر ىر الذي يد رٍ وً لمٌ ليمكن فإنه ، العقدإجراء منح من االنتهاء 

 قرار المطعون فيه قبلال إلغاءليس من الضروري و (عادية).  حليةمحكمة م أمامالتعاقد الكيان المسؤول عن 
صافي بعادة ما يتم حسابها و  ،العطاءاليف د تتجاوز األضرار تكخسائر. وقن العجبر بالتعويض المطالبة ب

يجوز للمحكمة أن فإنه ، ات في قطاعات المرافقدريو بالت تعلقتي توفي القضايا الالخسائر في األرباح. 
إجراء منح  االستمرار فيالتعاقد الهيئة أو الكيان المسؤول عن تحظر على  دوريةعقوبات مالية تفرض 

من السابع من الفصل  7ورقم  6كذا للمادتين رقم و  2 ة رقمادا للم. ووفقً مخالفةح اليصحالعقد إلى أن يتم ت
 بأحكاموااللتزام التقيد  الذي يخفق فيالتعاقد الهيئة أو الكيان المسؤول عن فإن  ،التوريدات العامةقانون 
لحق بصاحب العطاء نتيجة كون قد يقد الذي تعويض عن الضرر دفع سوف يقوم ب التوريدات العامةقانون 
في إجراء  (قطاعات المرافق) على أن صاحب العطاء أو المرشح الذي شارك 4 رقم وينص الفصل لذلك.
المشاركة في التعويض عن ، خالف ذلكعلى  ،أوإعداد العطاء اليف تكعن  العقد يتمتع بحق التعويضمنح 

ته في رصضارا على فكان له تأثيرا  قد التوريدات العامةقانون  بأحكامااللتزام إذا كان عدم وذلك اإلجراء، 
 العقد. حصول علىلا

ةئألجذئ؟ 5.23  ئ

للمحاكم ) Rättegångsbalken(المدنية قانون اإلجراءات المعني من خالل  ئيقانون اإلجراالنظم يُ 
تقرر يجوز أن للمحاكم اإلدارية. و  )Förvaltningsprocesslagen(اإلدارية  قانون اإلجراءات، و العادية

بالقيام  ةمكتابي. والمحكمة ليست ُملز لحصول على بيان تقني أو افني ية االستماع إلى خبير محكمة القانونال
لحة في لديه مص قدم خدمةد أو مُ رٍ وً ي مُ ويجوز ألالحكم.  كان رأي الخبير غير ضروري إلصداربذلك إذا 

ة الوطني للتوريدات العامال يتمتع المجلس و رفع دعوى. أن يعطاء، بتقدم يلم  حتى إذاالعقد، الحصول على 
رسوم في توجد ال و . ه العديد من المراتتكرر اقتراحقد على الرغم من أن هذا بحق المثول أمام المحكمة، 

يجب أن يسدد الطرف الخاسر في دعوى جبر و التمثيل القانوني.  ، كما ال يوجد شرطالمحاكم اإلدارية
االحتجاج إلى المحكمة  يميجب تقدالفائز. و  طرفية للالتكاليف القانون ، والتعويض عن الخسائر،األضرار

يجب كما . العطاءات أصحابإلى قد تم إرساله منح العقد  قرارأن يكون اإلدارية في غضون عشرة أيام بعد 
 إمكانية االطالع علىللمحاكم  تاريخ إبرام العقد. وتتوفرسنة واحدة من تقديم دعوى جبر األضرار خالل 

ال يترتب على تقديم االحتجاج إلى المحكمة اإلدارية و عن مضمونها إلى األطراف. فصاح إلالمستندات دون ا
يجوز إبرام  اليث حبتعليق اإلجراء اتخاذ قرار ب المحكمة يمكنهاإال أن منح العقد، إجراء أثر تلقائي بتعليق 

ال توجد حدود زمنية . و المراجعةللتقدم بدعاوى لزامية إ ال توجد استماراتو قبل صدور حكم المحكمة.  العقد
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في غضون قراراتها جة األولى در تخذ محاكم التفعادة ما لتوصل إلى قرار. ومع ذلك، إلزامية أمام المحاكم ل
قضايا بعض اليتم نشر األحكام بالنسبة لاألحكام إلى األطراف، كما ويتم إرسال ثالثة أو أربعة أسابيع. 

 Regeringsrättens( : التقارير السنوية للمحكمةالقرارات طبوعات لنشرمتوجد . العامةالمصلحة المتعلقة ب

årsbok - RÅ( للجولة األخيرة  اإلدارية لمحكمةبالنسبة ل)Regeringsrätten( ،)Nytt juridiskt arkiv - 

NJA(  للمحكمة العادية للجولة األخيرة وبالنسبة)Högsta domstolen(.  للمجلس  إخبارية نشرة توجدو
لتوريدات ابشأن  الجولة األخيرةأحكام معلومات حول جميع تنشر  )NOU-info(الوطني للتوريدات العامة 

ات السويدية للهيئ أيضا الجمعيةتمد كما مثيرة لالهتمام من المحاكم األخرى. القضايا الوبعض  ،العامة
كبيرة  م بأهميةسيتإال أنه وعلى الرغم من محدودية قانون الدعوى، . أعضاءها بالمعلوماتالمحلية والمناطق 

تقوم بتقديمها  مهمة للقانونتفسيرات هناك : شريع وقانون الدعوىالتكال من نظام يتكون من لوجود نظًرا 
 في إمكانية إصدار عقوبات المرافقلحلول بشأن امراجعة وتقديم نظام الوتكمن االختالفات الوحيدة ب. المحاكم
عبء اإلثبات في حول من القواعد الخاصة  عددذلك باإلضافة إلى و  ،أعاله والتي أشرنا إليها ة،دوريمالية 

الصادر من المفوضية  EEC/92/13رقم  التوجيه قواعد التي ينص عليهابال ةشبيه جبر األضرارقضايا 
 .األوروبية

ب  6.23  ئكحكهكتقئغ

المفوضية ات وقانون دريو تال قانونقد درسوا األصغر سن�ا ن القضاة والمحامو يجوز أن يكون 
للحصول على التدريب ين السعي آخر ، بينما يجب على الدراسية الجامعية مناهجن الاألوروبية كجزء م

ات الحكومية، مثل أو الهيئلقانون الخاص الخاضعة لشركات الوالدورات والحلقات الدراسية التي تنظمها 
 اتبعض التخصص كما شهدت السنوات األخيرةمنظمات دولية.  ات الحكومية أودريو تلل المجلس الوطني

توزيع المعلومات عن طريق ات الحكومية دريو تلل يتولى المجلس الوطنيو ات. دير و تال في قضاياالطوعية 
لدعم المكاتب وذلك  ،والمؤتمرات ،، والحلقات الدراسيةطبوعاتاإلخبارية، والم نشراتالوٕاصدار  ،الهاتف

يمكن االطالع االتحاد األوروبي ومنظمة التجارة العالمية (ات بدريو تالتطورات في المجال الالحكومية ومتابعة 
يصل عدد القضاة الذين ). www.nou.se لى الموقع اإللكتروني للمجلسمزيد من المعلومات ععلى 
قد على أنه ، اومتوازنً  ُيعد موقفهم عادالً عادة ما و . 100إلى أكثر من  يداتر المتعلقة بالتو  قضاياالون ليتناو 

وأن تقدم  جميع األطرافن تساعد أ على اإلدارةيجب و . ةالعام ةلحمصال ها تجاهبتحيز تتسم استثناءات  وجدت
فعل طاءات، كما تالع صحابمعلومات ألالبتوفير  ات الحكوميةدريو تلل المجلس الوطنييقوم و . لهم المشورة
 أصحابعلى يجب فإنه ، على خالف ذلكوغرفة التجارة. و والمناطق المحلية ات اإلدار منظمة ذلك أيًضا 

، بلغ عدد 2005االستشاريين. وفي عام  والخبراء قانونيةمكاتب الالمساعدة  للحصول علىالسعي طاءات الع

http://www.nou.se/
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 أصحاببعض وقد ال يعرف . شكوى 1,280 ،التوريدات العامةب علقتي تتالوهي  ،التي تم رفعهاالشكاوى 
 التوريدات العامةبقانون  مسؤولي التعاقد مستوى معرفةعلما بأن . طاءات سبل المراجعة أو ال يسعون إليهاالع
وعادة ما . القتصاديةجيل الشباب أكثر دراية بالمتطلبات القانونية واونجد أن . يتحسن العملية اتهاممارسو 

. العطاءات أصحابتجاه بالعدل  ،الشكاوى ونلذين يتناو الوهم  ،ورؤسائهم وقف مسؤولي التعاقدم يتسم
صحيفة و ات الحكومية دريو تلل التي يصدرها المجلس الوطنياإلخبارية نشرة الكل من تتولى و 
)Anbudsjournalen( - وآراء، (شخصية) تمقابالوتشمل  التوريدات العامةوهي صحيفة متعلقة ب ،

لنجاحات التي ول التوريدات العامةلمشاكل ات ومناقش ،صادرة بشأن التوريداتحكام الومعلومات حول األ
قانون ويتم مناقشة عمل كمنتدى للمناقشة. ، والالتوريدات العامةنشر المعلومات المتعلقة ب، وهي تقوم بهاحققت

 القطاعها كال من مالتي ينظ المهنيةالحترافية اكاديمية و األوالحلقات الدراسية في المؤتمرات  التوريدات العامة
إال أن هناك منظمات  ،في حد ذاتها التوريدات العامة حولوطنية منظمة  وجدال تو العام والقطاع الخاص. 

 ،في هذا المجال طنشعمل الالبغرف التجارة تتسم و ع. و فر  منظماتو لقطاع الخاص ذات صلة تابعة ل
الصناعات الوطنية، منظمة كما أن دور في اإلشراف على فتح العطاءات والمشتريات اإللكترونية. تضطلع بو 

أيًضا بهذا  ، تهتمالقطاعاتغيرها من و  ،والصحة واإلمدادات الطبية،والتشييد، لبناء منظمات اعن  فضالً 
نية بالتجارة العادلة غير الحكومية المع نظمت حلقات دراسية واجتماعات. وتنشط المنظمات وقد ،المجال

وتتولى الصحافة . (ترانسبارنسي انترناشيونال) واالهتمامات البيئية، مثل الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية
. التوريدات العامة سؤوليجامعي لموهناك تعليم . التوريدات العامةمراجعة دعاوى  ةتغطيفزيون أحياًنا يوالتل

إلى  حيث تشير األطرافألعلى، في المحاكم ا اكبيرً  عن محكمة العدل األوروبية تأثيًرا األحكام الصادرة وتؤثر
 من المنظمات. ات الحكومية وغيرهدريو تلل المجلس الوطنيت طبوعامخالل من  تي ُتعرفاألحكام ال

 المملكة المتحدة .24

 2006لعام  ةالحكوميالئحة العقود في المملكة المتحدة عن طريق  التوريدات العامةيتم تنظيم 
(أنظر : 89/665و 2004/18رقم  األوروبيةالمفوضية  اتالُمنفذة لتوجيه 2006لعام  5رقم  ةالقانونيألداة (ا

الئحة و ،)http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20060005_en.pdfالموقع اإللكتروني التالي: 
األوروبية رقم المفوضية الُمنفذة لتوجيهات  2006لعام  6رقم  القانونية ألداة(ا 2006عقود المرافق لعام 

 (أنظر الموقع اإللكتروني التالي:  :92/13و 2004/17
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20060006_en.pdf .( وائح المذكورة أعاله علىاللوتنطبق 

ألداتان (االئحتين مماثلتين  فقد أصدرت السلطة التنفيذية، اسكتلندإأما في . فقط يرلندا الشماليةإ إنجلترا وويلز و 
 : (أنظر الموقع اإللكتروني التالي: 2006لعام  2، ورقم 2006لعام  1رقم  تانالقانوني

http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20060005_en.pdf
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20060006_en.pdf
http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20060006_en.pdf
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http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ssi2006/ssi_20060001_en.pdf .( نظام  يستندو
تقدم خدمات توجد في المملكة المتحدة منظمات مختلفة على رقابة قضائية مستقلة. و  الحلولقديم تة و المراجع

أن  ةالحكوميلهيئات يجوز لوفي بعض األحيان، (وال سيما في مرحلة األداء).  عاتاز نالتسوية البديلة لل
القانون سواء بموجب لزمين غير مُ إال أنهم  الخدمات،هذه استخدام  هايمتعاقدجوز ذلك أيضا لكما ي ،تستخدم

، 92/13 رقم ةاألوروبيالمفوضية ُصلح الُمنشأة، بموجب توجيه آلية اليجري تنفيذ و بذلك. بالقيام أو السياسة 
 الئحة عقود المرافق. خاللن م في القانون المحلي

ب 1.24 ب ئكقصئئي  ئكذفئا

العقود  خسائر نتيجة مخالفة لوائح المرجح أن يتكبد،العطاء الذي يعتبر أنه تكبد، أو من  صاحبإن 
حصول على لمن خالل نظام المحاكم الوطنية ل عيس، يتمتع بحق الالمرافقلوائح عقود أو  حكوميةال

 واعد المذكورة أعاله منللقالتعاقد مسؤولة عن من جانب هيئات/مرافق  أي خرقويجوز معارضة . تعويض
ن عالتعبير التي يتم بها طريقة الو  منح التعاقد،إجراء شمل اختيار و ما يهو نظام المحاكم الوطنية.  خالل

لعقود فيما يتعلق باأما ، وما إلى ذلك. التعاقدمنح مراحل و  ،االستبعاد في مرحلة ما قبل التأهيلو المواصفات، 
إنه فألوروبية)، االمفوضية التي حددتها عتبات الى نالتي تقع أدعقود ال(أي  التي ال تقع في نطاق اللوائح

على وجه لوائح بموجب ال يجب تقديم الطلبو العام.  دعاوى على أساس أحكام القانوناليجوز الشروع في 
 س الدعوىأس بداية نشأة تاريخية حال في غضون ثالثة أشهر من على أذلك يتم و  ،وبدون إبطاء السرعة

القضايا المرفوعة بناء على في ويجوز تمديد هذه الفترة، بموجب قرار محكمة، . دعاة)المُ  ا، المخالفةعملي� و (
قدم مُ يتولى أن يتمثل في باإلضافة إلى ذلك، شرط صارم يوجد، . و مبررات مؤسسة على النحو الواجب

ُمدركة في أداء الالمخالفة  بالمخالفة التي وقعت أو التعاقدالهيئة أو الكيان المسؤول عن الطلب إبالغ 
على أن . في الدعوىبدء يتمكن من ال ا للوائح ذات الصلة، وذلك قبل أندعوى طبقً ه إقامة واعتزامالواجب، 

 االحتجاج إلى شعبة التوريداتيتم تقديم قضائية. المراجعة الطلب تقديم ل اسبقً ا مُ ليس شرطً  احترام هذا االلتزام
لترا وويلز إنجالقانونية إلى المحكمة العليا في دعاوى وُترفع ال. دالتعاقالهيئة أو الكيان المسؤول عن دى ل
محاكم ونظام  اسكتلندإيوجد في ( اسكتلندإالشرطة في أو محكمة  االستئنافمحكمة ٕالى ، و يرلندا الشماليةإ و 

في  المحكمةوتنظر يرلندا الشمالية). إ لترا وويلز و المحاكم والنظام القانوني في إنجن منفصلين عقانوني 
ا للمبادئ التوجيهية القضية وفقً  وبعدها ُتعالج، التعاقدالهيئة أو الكيان المسؤول عن الدعوى المرفوعة ضد 

هيئة  ُتعد المحكمة العليا بمثابة. و 1997قانون اإلجراءات المدنية لعام  تي ينص عليهاللمحاكم المدنية ال
 العدل المركزي في "محاكمموقع ال ويتمثل. لوائحبموجب ال التوريدات العامة في قضايا مراجعة للجولة األولىال

إال أن ، )Phone: +44 (0)207 947 6000هاتف رقم:   -   ;London WC2A 2LL(ندن في ل الملكية"

http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ssi2006/ssi_20060001_en.pdf
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ssi2006/ssi_20060001_en.pdf
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جلسات النظر في المقاطعة. ويرأس أحد قضاة محكمة عليا مدينة ب 20هناك محاكم إقليمية في أكثر من 
حكم على أساس  ما لألحداث وٕاصدارهاتتفسير لدعم الطرفين ا إلى القضايا المرفوعة من عً الدعوى، مستم

أن القرار يعتقد ة من جانب مقدم الطلب، وٕاذا كان عو رفالمدعوى عدم نجاح الفي حالة و األدلة المقدمة. 
في  بمحكمة االستئناف الشعبة المدنيةب الدعوى أن يتقدم باستئناف أمام حيجوز لصافإنه ا، قانونً معيوب 

ثالثة ع ، حيث يستم)Phone: +44 (0)20 7947 7882هاتف رقم:    -  ;London WC2A 2LL(لندن 
لوردات  اديدً تحو مجلس اللوردات،  جولة األخيرة فيلا . تتمثل هيئة مراجعةالحجج المطروحةقضاة إلى 
 ,Lords of Appeal in the Ordinary, The House of Lords(في لندن  العاديةالمحاكم في  االستئناف

Palace of Westminster, London SW1;   -   :الموقع اإللكترونيWebsite: 
http://www.parliament.uk/judicial_work/judicial_work.cfm(.  االستئنافمحكمة يجب أن تمنح و، 

تتولى  .مجلس اللورداتلتحويله إلى لطعن في قرار محكمة االستئناف ل إلذنا، مجلس اللوردات نفسهيمنح أو 
على  بين أبرز أعضاء السلطة القضائيةمن  مجلس اللوردات مشورة رئيس الوزراء، اختيار الملكة، بناء على

قرارات ملزمة  ونر تأسست بموجب القانون، ويصددائمة هيئة  ونليشك، وهم من تجربة وخبرةما لديهم أساس 
بعد سريان األحكام ذات و من الحكومة. آخر جزء الجهاز التنفيذي أو أي  عن ةمستقل كما أن الهيئةا. قانونً 

قضايا إلى  المحكمة العليا للمملكة المتحدةستمع ، ت2005ون اإلصالح الدستوري لعام الصلة من قان
 .ةفي الجولة األخير  توريداتال

 ئكحكهك 2.24

من التاسع  في الجزء توريداتقضايا الفي  ةحو نممحلول الليمكن العثور على األساس القانوني ل
قرار التعديل بصدر أمرا تفيجوز لها أن ة العليا لصالح مقدم الطلب، المحكمقرار  النظام األساسي. وٕاذا كان

إحدى ل امثعلى سبيل ال( تعديل مستند، أو التعاقدالهيئة أو الكيان المسؤول عن الذي أصدرته  المعني
الهيئة أو الكيان تي ارتكبتها مخالفة الالة عن ). وٕاذا كان مقدم الطلب قد تكبد خسائر ناتجالمواصفات

ويجوز جبر األضرار . والخسائر الضررالتعويض عن أن يتم يمكن عندئذ أيًضا فإنه ، التعاقدالمسؤول عن 
واجب إلى وقوع مخالفة لالمحكمة  اطمأنت د) إذالفوز بالعقذلك فقدان فرصة االخسائر (بما في عن  الناتجة

ليس من لكن و . هذه المخالفةا نتيجة لضررً عانى د قد تكبد خسارة أو رٍ وً المُ إلى اللوائح، وأن االمتثال 
اليف تكبتسديد التعاقد الهيئة أو الكيان المسؤول عن قوم أيضا وربما ت. إلغاء القرار المطعون فيهالضروري 

المتاح  الحل الوحيداألضرار ُيعد جبر و االحتيال أو سوء النية،  تحاالباستثناء ، وذلك مقدم الطلب الفائز
المناقصة  تلقائي على إجراء تعليق أي وال يترتب على تقديم الطلبعليه. توقيع العقد قد تم ال يكونن بمجرد أ

مؤقت بناء على طلب دعوى، إعفاء المراحل أي مرحلة من ، في على أنه يجوز للمحكمة أن تمنحالجارية. 

http://www.parliament.uk/judicial_work/judicial_work.cfm
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التي تقوم الصلة  للتصرفات ذات تعليقيترتب عليه  احترازي�ا اأمرً أن تقوم بإصدار قدم الطلب و عاجل من مُ 
فإن ، ما تنظر المحكمة في مدى مالءمة اإلعفاء المؤقتعندو . التعاقدالهيئة أو الكيان المسؤول عن بها 

المفوضية  لدى التوريدات العامةتوفير نظام فعال للتمسك بقواعد  مراعاة الحاجة إلىمن ناحية عليها 
المشاريع سير العمل بنطاق مصالح الجمهور في أخرى  ن ناحية، وموحماية مقدم الطلب ةاألوروبي
يتعلق تخذ ر مُ أو تنفيذ قرا وبالتالي، فمن أجل الحصول على أمر احترازي بتعليق إجراء المناقصة. ةالحكومي
مطلوب من المحكمة أن يوضح أن هناك قضية خطيرة مقدم الطلب كون لزاما على يفإنه المناقصة،  بإجراء

بسلطة إلغاء وال تتمتع المحكمة ال مناسبا. لن يمثل حوتعويض الخسائر  أن تنظر فيها، وأن جبر األضرار
على أن المملكة المتحدة أدخلت، فيما يتعلق بالعقود التي . قد تم التوقيع عليهبعد أن كان منح عقد قرار 

بنتائج  أصحاب العروض إخطارتاريخ بين  عشرة أياممدتها  وقففترة تلوائح العقود الحكومية،  تخضع إلى
مجال  امؤخرً  ات التي شهدهاأهم التطور  وتعتبر هذه القاعدةالرسمي للعقد.  براماإلتاريخ و إجراء المناقصة 

تقديم طعن ضد أي فرصة ب ضررينالعروض المت أصحاب وعلى هذا النحو، يتمتعات المحلية. دريو تلقانون ا
 التعاقدالهيئة أو الكيان المسؤول عن ولن تقوم ا. قانونً  قرار معيب هأن دما يروننبشأن منح التعاقد ع قرار
الدعوى.  يجةنتتتضح حتى ، و وقفتالخالل فترة  الشروع في إجراءات قانونيةأنه قد تم بعرف العقد إذا  بمنح

التي تبلغ اإللزامية وقف تالفترة عدم احترام الهيئة لما إذا كان في الوقت الحالي،  اواضحً ومع ذلك، ال يبدو 
ال توجد أحكام تتعلق فإنه ، وليس آخرا امنح العقد. وأخيرً  رإلغاء قرا هاأن المحكمة يمكنيعني شرة أيام ع
 .ةدوريمالية  اتعقوبب

 اتاإلجراء 3.24

ولوائح عقود  ،2006ة لعام الحكوميالعقود الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا إلى لوائح تخضع 
ا على أيضً وينطبق قانون اإلجراءات المدنية . 1997وقانون اإلجراءات المدنية لعام ، 2006المرافق لعام 

أو  ،سعى أو يسعىيكون قد  ي شخصأل يجوزو  دعاوى المرفوعة أمام الشعبة المدنية بمحكمة االستئناف.ال
رفع أن ي الدولة المعنية ونشأ بها،من رعايا يكون ، و الذي ُيمنح له العقدأن يكون الشخص في  رغبكان ي

الهيئة أو الكيان المسؤول إخالل من خسارة أو ضرر بسبب  يواجه خطر المعاناةأو  دعوى إذا كان يعاني
 إذا كانوا يعتقدون أن ،المناقصة بالفعل في إجراء واشاركمن تجاوز يمتد ليقد ما  وهو. لواجباتهالتعاقد عن 

الدول الخمس وعشرين تهم. وتضم الدول ذات الصلة مشاركالسبب الذي حال دون هي مخالفة اللوائح كانت 
وقعة على ، والدول المورومانيا ،بلغارياو المنطقة االقتصادية األوروبية،  دولو ، االتحاد األوروبياألعضاء في 

 ، لكن االستماراتتوريداتال قضاياب ية خاصةذجنمو  استمارات جدو ال تو . العامةالحكومية التوريدات  يةاتفاق
ي لكترونلمعلومات "اإلنترنت"، وذلك على الموقع اإلالدولية لشبكة العلى  وهي متاحة(ُمستخدمة  العامة
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يستدعي . )service.gov.uk/HMCSCourtFinder/FormFinder.do-http://www.hmcourts التالي: 
وعادة ما . استجوابهم الجانبينيتولى المحامون الذين يمثلون و  ،قضيتهم الدعاوى لدعمإلى  خبراءاألطراف 

نفاذ إلى الإلى الحصول على حق  الطلبمقدم يجوز أن يسعى و . دعوىاليتحمل الطرف الخاسر تكاليف 
لترا كم في إنجعلى إجراءات المحا طبقالمُ  العاديإلفصاح إجراء ا في إطارات دريو تملف الواالطالع على 

نطاق خارج  سريةعن معلومات لمنع اإلفصاح طلب إلى المحكمة  يمقديجوز تفإنه وويلز. ومع ذلك، 
حصول على بالمقدم الطلب أن يطالب ، يجوز وفي المقابل. رارتخذ القالقاضي هو من يإجراءات المحكمة. و 

الهيئة أو الكيان أن ترفض  يجوزفإنه . ومع ذلك، 2000معلومات بموجب قانون حرية المعلومات لعام 
في  المعلومات الواردةلحصول على كان ا إذابموجب القانون  المعلوماتحصول على الالتعاقد المسؤول عن 

إلفصاح ل ا، مثل أن يشكلهذه المعلومات السري طابعالبالحفاظ على واجب صريح يخضع ل توريداتملف ال
أن يؤدي ، أو امة دعوىقبما يعطي الحق لصاحب العرض المعني بإثقة فة لللاخعن المعلومات ذات الصلة م

الطرف الذي رفع  التجارية لشخص آخر. ويتولى الحبالمص راضر إلى اإل التوريداتن ملف إلفصاح عا
تقع و  ،وزير العدل الصادرة عن من خالل أوامر الرسومالرسوم يتم تنظيم و . رسوم المحكمةالدعوى سداد 

وال . كما أنها تختلف من وقت آلخر عن طريق "أمر الرسم"د على قيمة المطالبة. يعتم متدرجمقياس على 
دعوى في الرفع الذي طرف . ويجب على اليتعلق بالتوريداتقديم شكوى حول قرار رسوم لمجرد تتوجد 

الخاصة في المقام األول. ويشمل ذلك تكاليف المحكمة والرسوم  أن يسدد تكاليفها من مواردهالمحكمة العليا 
مجرد جانبين بال يتحمل الطرف الخاسر تكاليففإنه عادة ما المهنية للمحامين والخبراء. ومع ذلك، االحترافية 
فالزمن الذي تستغرقه المحكمة . قرارالصدار توجد حدود زمنية إلزامية للمحاكم إلال و القضية. أن تنتهي 

يتم اإلعالن عن و . اختالًفا كبيًراختلف قيد النظر، وسوف ي موضوعاتلتوصل إلى قرار يعتمد على تعقيد الل
إلعالنها على ثم يتم نشرها ، ختامجلسة القضية في ال افطر أ إلىعلنا  قرارات الصادرة عن مجلس اللورداتال

معظم قرارات المحكمة ويتم نشر إلى ممثلي األطراف في المحكمة. القرارات وعادة ما يتم تسليم . أوسعنطاق 
يتم أيضا كما ، )service.gov.uk-http://www.hmcourts(المحاكم لخدمات  اإللكترونيموقع العلى  العليا
 ي الصحافة القانونية.فقضايا العديد من النشر 

ب  4.24  ئكحكهكتقئغ

التي  ات كجزء من المناهج الدراسية الجامعيةدريو تقانون القد درسوا لقضاة من الجائز أن يكون ا
تقدمها الحكومة أو  هاقدمتي تالحلقات الدراسية ال، أو من خالل الذي حصلوا عليه والتدريب المهني درسوها

 يداتر متعلقة بأداء سياسة التو المعارف العملية التتحقق أساًسا كفالة . و أخرى أو خاصة ةحكوميمؤسسات 
اة تجاه . ويعتبر موقف القضالعملية من خالل التجربةأيًضا القطاع العام، و  فرهاو من خالل المعلومات التي ي

http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/FormFinder.do
http://www.hmcourts-service.gov.uk/
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لمحاكم با انون الدعوىقويتسم . بالكامل  وغير متحيزمستقالً موقفا  التوريدات المعنية في قضاياالمصالح 
. لزمة للمحاكم األدنىقرارات المحكمة مُ  يجعل الذي ابق القانونيةو الس وجود نظامل ذلكو ، ية كبيرةهمبأالعليا 

عن طريق الخبرة في العمل، أو من العمومية  التوريداتممارسات لى عالعروض  أصحابف أن يتعر يمكن و 
 العروض تجاه أصحابموقف شأن بتجريبية عملية بيانات  وجدت الو المهنية. االحترافية خالل منظماتهم 

روض. عطعن في الثقافة ال اتقليدي� المملكة المتحدة إال أنه وبصفة عامة، لم يكن لدى ، المراجعة وىعاد
(أنظر  ذات الصلة بمجال المراجعة )Woods Review(رفيو" "وودز وجدت منظمة فقد عالوة على ذلك، و 

ت أصحاب العطاءاأن  )www.ogc.gov.uk//documents/woodreview.pdf( الموقع اإللكتروني التالي:
التي يمكن سلبية العواقب الا إلى أساسً  يرجع تقديم طعون، وهو ماعن  دة يحجمون باختصارالمملكة المتحب

واجب  فعليهم، مسؤولي التعاقدل. أما بالنسبة المخالفةت اثبهم التجارية، فضًال عن صعوبات إعالقاتأن تلحق ب
. ةمبادئ القانون العام العاديوفًقا ل ةمعقولبطريقة عادلة و ، والعمل التوريدات العامةا لقواعد التصرف وفقً 
فإن ومن زاوية دعاوى المراجعة الرسمية، ، ماوبوجه عا لهذه القواعد والمبادئ. أي شكوى وفقً  لويجري تناو 

الهيئات أو الكيانات في القرارات التي تتخذها لى درجة مناسبة من الشفافية ع يعتمد تقديم الحلولفعال لنظام 
في  تهرغبي حالة ف تبعهكي يمتضرر رض اللعأمام صاحب ا راووجود مس، دالتعاقالحكومية المسؤولة عن 

ألطراف المعنية، ا بالنسبة لمرئي� هذا  لمراجعةا ويجب أن يكون نظاملهذه المسألة.  ةرسميلمراجعة المواصلة ا
ذات صلة، وغيرها.  اللوائححيث احترام القوانين/قانوني واضح من أساس من سند يجب أن يقوم على كما 

يجب فإنه ، وعلى صعيد غير رسمي. قديم الحلولفيما يتعلق بتلقواعد اعواقب مخالفة فضًال عن وذلك 
على وصريح  حوار فعالتقدير الحاجة إلى ى لعالتوريدات تعليم/تدريب المسؤولين المنخرطين في عمليات 

 التوريدات العامةوذلك سعي�ا ألن تقوم  ،األطراف التي تمثل جانب العرض من معادلة الشراءنحو مناسب مع 
ا في هذا ا أساسي� عنصرً في النقاش  مثل االنفتاحيجب أن يو . التي يرغبها الجانبان فعاليةالقدر بوظيفتها ب

ما يتعلق بالشكاوى المحتملة. ، وكذلك فيالقرارات الُمتخذةر ير فيما يتعلق بتبالعروض  أصحابمع  الحوار
توجيهات تبني عد ب العامةالتوريدات اهتمام متزايد في قانون هناك فقد كان على الصعيد األكاديمي، و 

 Public Procurement(" التوريدات العامة قانون"مراجعة مجلة وُتعد . بشأن الحلول ةاألوروبيالمفوضية 

Law Review - PPLR( التي تصدرها ،Sweet & Maxwell ،يتم أيضا بصفة كما . أهم مجلة قانونية
توريدات العامة، لوطنية ل منظمةوجد  تالو . المهنيةاالحترافية كاديمية و األمؤتمرات العديد من المنتظمة عقد 

في مصالح أعضائها تولي تمثيل تالتي الصناعة والتجارة جمعيات نطاق من المجموعة واسعة  ناكإال أن ه
عضائها أن تقدم الدعم أللفاعلة وز لهذه األطراف اجيو . حكومة المملكة المتحدةأمام  التوريدات العامةمجال 

 Confederation of(وُيعد اتحاد الصناعة البريطاني . فيما يتعلق بظروف بعينهاتقديم المشورة من خالل 

http://www.ogc.gov.uk/documents/woodreview.pdf
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British Industry( (والمشروعات الصغيرة) واتحاد األعمال التجارية الصغيرة )Federation of Small 

Businesses(  التعاقد في مكاتب ذي يستهدف ال ويندرج التدريب الرسمي. انفوذً الهيئات من بين أكثر
 Certificate of(" في المشتريات واإلمدادات "شهادة الكفاءةالذي يمنح لدراسي االمنهج محتوى 

Competence in Purchasing and Supply(  التي تتوالها الكلية الوطنية للحكم)National School of 

Government(  ات واإلمداداتدريو تالمعهد المعتمد للو )Chartered Institute of Purchasing and 

Supply( .ذلك أن تلك األحكام ُتعد  تأثيًرا كبيًرا على الدعاوى الوطنية،أحكام محكمة العدل األوروبية  وتؤثر
 رقم المادةا ألحكام وفقً و المملكة المتحدة.  محاكمقوم به بمثابة المصدر األساسي للتفسير القانوني الذي ت

المفوضية ات المعمول بها في دريو تالفيما يتعلق بتنفيذ قواعد و  ،ةاألوروبيالمفوضية معاهدة من  226
 األوروبيةالمفوضية فات بين المملكة المتحدة و االختال تم تسويةفقد اضي، قتفي مرحلة ما قبل ال ةاألوروبي
 ).خالل السنوات األربع الماضية قضية 15(حوالي 


	نُظم المراجعة وتقديم الحلول في مجال التوريدات العامة
	برنامج "سيجما" (مبادرة دعم تطوير الحوكمة والإدارة)
	استهلال
	جدول المحتويات
	موجز تنفيذي
	المنهجية
	1.1 توجيهات الحلول
	3.1 ممارسات وطنية أخرى
	1.2 تقديم الشكاوى إلى الهيئات أو الكيانات الحكومية المسؤولة عن التعاقد
	الجدول رقم (1)
	الجدول رقم (2)
	المراجعة في الجولة الأولى قبل وبعد إبرام العقد
	الجدول رقم (3)
	جولات مراجعة القرارات المتعلقة بالتوريدات قبل إبرام العقد
	الجدول رقم (4)
	فترات التوقف بين قرار التعاقد وإبرام العقد (بالأيام)
	ملحق: التقارير القطرية المنفردة حول النُظم الخاصة بالمراجعة وتقديم الحلول في مجال التوريدات العامة المتوفرة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

