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 بسن اهلل الرمحن الرحين
 

)ولقد كرهنا بني ادم ومحلناهن يف الرب والبحر 
ورزقناهن هن الطيبات وفضلناهن على كثري ممن خلقنا 

 تفضيال(

 )صدق اهلل العظين(       
 

 (71)اآليةسورة االسراء   
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 االىداء

 الى... 

ينبوع الذي ال يمؿ العطاء الى مف حاكت سعادتي بخيوط منسوجة مف 
 قمبيا )والدتي العزيزة(

مف سعى وشقى ال نعـ بالراحة واليناء الذي لـ يبخؿ بشيء مف اجؿ 
دفعي في طريؽ النجاح الذي عممني اف ارتقي سمـ الحياة بحكمة وصبر) 

 والدي العزيز(

مف ىـ اقرب الي مف روحي الى مف استمد منيـ عزمي واصراري 
 )اخواني(

معيف معنى الحياة) ى مف عرفت مف بوجودىف اكتسب قوة ومحبة ليا ال
 إخوتي(

مف ارى التفاؤؿ بعيونيـ والسعادة في ضحكتيـ الى الوجوه المفعمة 
 بالبراءة )صديقاتي(

 الباحثة                                             

 بشائر ىزبر عباس                                               
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 شكر وتقدير 

     

اتقدـ بالشكر والعرفاف الى الشموع التي أضاءت لي الطريؽ خالؿ مسيرتي في 
كمية القانوف والعمـو السياسية بجامعة ديالى.... أساتذتي االفاضؿ وعمى راسيـ 
استاذتي ست) ابحار حامد( التي لـ تبخؿ عمي بالعمـ الذي امدىا اهلل بو فكانت 

 لي خير المشرفة 

مف مد يد العوف لي وبذؿ جيد في مساعدتي في تخطي ما كما اتقدـ بالشكر الى كؿ 
 واجيني مف عقبات خالؿ فترة اعداد البحث

        

 

 

 الباحثة                                                   

 بشائر ىزبر عباس
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 المقدمة                              

محمد)صمى اهلل عميو  الحمد اهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى اشرؼ االنبياء والمرسميف    

 وسمـ(

 اما بعد.

 تعد نظرية الظروؼ الطارئة استثناء عمى قاعدة العقد شريعة المتعاقديف وقد مرت النظرية بتطور     

ما وصمت اليو االف مف نظرية متكاممة البناء وعامة التطبيؽ عمى الرغـ مف  تاريخي حتى وصمت الى

نظرية وينبغي لتطبيؽ النظرية توافر عدة ال بيذه اف ىناؾ اتجاىا في القانوف المدني رافض وبشدة االخذ

شروط منيا ما يتعمؽ بالعقود التي يجوز تطبيقيا عمييا حيث كاف ىناؾ اختالفا حوؿ كال مف العقود 

الى تطبيقيا فينبغي الحتمالية المحددة الزمنية والفورية وىناؾ شروط اخرى تتعمؽ بالظرؼ الذي يؤدي ا

وتقترب نظرية  واخيرًا اف يحصؿ االلتزاـ مرىقاً او دفعو  توقعواف يكوف استثنائيا عاما ليس في االمكاف 

االستغالؿ واالذعاف لدرجة يصعب التميز بينيما اال  حؽالال الغيتالظروؼ الطارئة مف القوة القاىرة 

انو يبقى لتمؾ النظرية خصائص ذاتية ومقومات خاصة تجعميا نظرية قائمة بذاتيا التي تميزىا عف 

 غيرىا.

وتعد نظرية  .في القانوف العراقي مرنا ليس وقد رتب المشرع عند توافر شروط تطبيؽ النظرية جزاء    

  يا فيذه النظريةلنظاـ العاـ حيث ال يجوز لألطراؼ االتفاؽ عمى ما يخالؼ حكمالظروؼ الطارئة مف ا

والقوة الممزمة لمعقد وقاعدة العقد شريعة المتعاقديف وقد قيد  رادةفييا خروج عمى مبدا سمطاف االاذ 
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المشرع تطبؽ نظرية الظروؼ الطارئة بشروط معينة كما وضع ليا احكاما تتناسب مع طبيعتيا لذلؾ 

اف البد مف التطرؼ ليذه الشروط واالحكاـ حتى وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا البحث تناوؿ كؿ ك

 الموضوعات التي توضع مالمح نظرية الظروؼ الطارئة.

  اىمية البحث  

تعد نظرية الظروؼ الطارئة كنظرية متكاممة البناء الحديث النشأة في القوانيف وكما ىو معمـو فاف     

اغمب ما ىو حديث النشأة مف الطبيعي اف يثوبو الغموض والتناقض ويحتاج بالتالي الى المتابعة 

ىمية موضوع المستمرة مف خالؿ البحث والدراسة والتحميؿ ال براز فكرتو حتى تتضح مالمحو وتظير ا

نظرية الظروؼ الطارئة بالذات في كونيا تمثؿ خروجا عمى قاعدة العقد شريعة المتعاقديف تمؾ القاعدة 

 والتأييدالتي اقرتيا كافة القوانيف المدنية لذا كاف مف الطبيعي اال تمقى نظرية الظروؼ الطارئة القبوؿ 

 .بسيولة حيث مرت بتطور تاريخي حتى وصمت الى ما عميو االف

 مشكمة البحث

اف نظرية الظروؼ الطارئة في ابراـ العقود المدنية  جاءت لعدة اشكاليات في عممية ابراـ العقود أي     

بذلؾ لكؿ قاعدة قانونية يرد عمييا العديد مف االستثناءات واتت لحؿ ىذا الخالؼ وبذلؾ يتـ تطبيؽ 

 الظروؼ الطارئة في حالة ليس عمى ما يراـ عمييا.

 بحثمنيج ال 
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سنعتمد في بحثنا ىذا عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ مف خالؿ تحميؿ النصوص القانونية     

 الواردة في مشروع القانوف المدني العراقي.

 خطة البحث

روؼ الطارئة مقسـ الى تـ تقسيـ ىذا البحث الى مبحثيف يتضمف المبحث االوؿ مفيوـ نظرية الظ    

في المطمب االوؿ تعريؼ نظرية الظروؼ الطارئة وتميزىا عف باقي  ثالث مطالب حيث سأتناوؿ

, وفي المطمب الثاني اساس نظرية الظروؼ الطارئة, وقد تناولت في المطمب النظريات المتشابية ليا

احكاـ نظرية اما في المبحث الثاني فنا خصصو في الكالـ عف  الثالث شروط نظرية الظروؼ الطارئة 

قسـ الى مطمبيف في المطمب االوؿ اثار نظرية الظروؼ الطارئة وفي المطمب الثاني الظروؼ الطارئة وي

 .سمطة القاضي في مواجية الظروؼ الطارئة
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 المبحث االول                                          

 مفيوم النظرية الظروف الطارئة                            

اف اية فكرة ال يمكف فيميا فيما سميما اال بدراستيا ومراحؿ تطورىا وتعد نظرية الظروؼ الطارئة        
وعمى كنظرية متكاممة البناء وعامة التطبيؽ  لذلؾ سنتناوؿ بالتفاصيؿ عف تعريفيا واساسيا وشروطيا 

 ذلؾ سنتناوؿ في ىذا المبحث مف خالؿ تقسيمو الى ثالث مطاليب عمى النحو االتي:

 تعريؼ بنظرية الظروؼ الطارئة وتمييزىا عف باقي النظريات المتشابية ليا.الالمطمب االوؿ. 

 المطمب الثاني. اساس نظرية الظروؼ الطارئة

 المطمب الثالث. شروط نظرية الظروؼ الطارئة

 المطمب االول                                           

 اوال: التعريف بنظرية الظروف الطارئة وتميزىا عن باقي النظريات المتشابية ليا.     

الفورية  و.أ(8)خص نظرية الظروؼ الطارئة في اف العقد اذا كاف مف العقود المستمرة  التنفيذمتت     

العقد ادت الى تنفيذ وكاف التنفيذ مؤجال وطرأت ظروؼ اقتصادية لـ يتوقعيا المتعاقداف عند ابراـ ال

اختالؿ التوازف االقتصادي الذي كاف موجودًا عند ابراـ العقد اختالال خطيرا وجعمت تنفيذ المديف اللتزامو 

ييدده بخسارة فادحة تخرج عف الحد المألوؼ في المعامالت فالو ديف ال يجبر عمى تنفيذ التزامو كما ورد 

 . (7)ضية العدالةفي العقد بؿ ينقص ىذا االلتزاـ الى الحد الذي تق

 > Lecture  م2:5الساعة 12/32/2117 عة بابل, مقال منشور على موقع اإللكترونًامنظرٌة الظروف الطارئة: ج(8

w.w.w. uotaylon.eduiq 
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بغداد : نظرٌة االلتزام فً القانون المدنً العراقً, الجزء االول, عبد الباقً البكري , محمد طه البشٌر  عبد المجٌد الحكٌم,(2
 .161شارع المتنبً,ص

 

جاز القاضي تبعا لمظروؼ وبعد مراعاة لو صمحو الطرفيف اف يرد االلتزاـ المرىؽ الى الحد المعقوؿ     

 .(8)ويقع باطال كؿ اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾ

 ثانيًا: تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظريات المتشابية ليا.

عقد ما قد ابـر في ظؿ الظروؼ العادية ثـ طرأت في مرحمة تفترض نظرية الظروؼ الطارئة اف     

زاـ التعاقدي التنفيذ ظروؼ استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا او دفعيا وترتب عمييا اف تنفيذ االلت

ومع ذلؾ االمر ليس بيذه السيولة في جميع االحواؿ اذا قد تختمط نظرية الظروؼ اصبح مرىقا لممديف. 

بيف الظروؼ يجب عدـ الخمط  لذا ,قانونية أخرى تقترب منيا لدرجة يصعب التمييز بينيما الطارئة بنظـ

 الستغالؿاو ذعاف عقود اال الطارئة وبيف

فتحقؽ في مرحمة  وعقد االستغالؿ يقوماف في مرحمة تكويف العقد اما الظروؼ الطارئةاالذعاف  عقد (8

 تنفيذ العقد.

ادة اف و االستغالؿ مف حيث الجزاء الذي تفرضو وىو اعمع االذع فؽػ نظرية الظروؼ الطارئة تت (7

ولكنيا تختمؼ عنيا مف حيث طريقة اعادة التوازف  ففي عقود التوازف االقتصادي الذي اختؿ. 

عمى يد المتعاقد القوي اما نظرية الظروؼ الطارئة فتعيده  باالذعاف واالستغالؿ يعاد التوازف بالضر 

 .(7)ضعيؼعف طريؽ لألخذ بيد المتعاقد ال
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بمحاج العربي: مصادر االلتزاـ في ضوء قواعد الفقو االسالمي واالنظمة السعودية واالجتيادات القضائية العربية  (8

 .824م, ص5102,  ھ 8346, دار الثقافة لنشر والتوزيع  ھ 8346 -,7185, 8والفرنسية,ط

 .867المجيد الحكيـ: مصدر سابؽ, ص عبد (7

ػػػ طبقا لنظرية الظروؼ الطارئة فأف الظروؼ الطارئ توزع عمى الطرفيف ويشتركاف في تحمؿ نتيجة 4

الظروؼ. اما النظرتيف اآلخرتيف فاالختالؿ يرجع الى استغالؿ القوي لمضعيؼ ومف ثـ  يرفع عنو ىذه 

 .(8)كؿ ما اصابو مف غبف

 المطمب الثاني                                 

 اساس نظرية الظروف الطارئة                         

اف اساس نظرية الظروؼ الطارئة ىو سبيؿ اعطاء تبرير يصمح في اقناع القاضي او المشرع     

االعتراؼ بنظرية الظروؼ الطارئة وسنعرض في ىذا المطمب اما اتجو الييا مف الفقياء مف اسس 

 .(7)موضحيف ما تعرض لكؿ واحد منيا نقد

 اوال: السبب كأساس لمنظرية

بطالف العقد وقاؿ اصحاب ىذا االساس اف  اركاف العقد يترتب عمى انتقائويعتبر السبب ركنا مف     

االلتزاـ العقدي اذا تجاوز الحد المتوقع لدى المتعاقديف واصبح مرىقا بسبب الظروؼ الطارئة فحينيا 

عف  االلتزاـ والناتج عبقاصو الف القدر الزائد في الى سبب كامؿ فيتعيف ان يستنديصبح التزاما ال 

 . (4)تعريؼ مف الفقو قدر ال يقابمو شيء مف السببالظرؼ الطارئ ىو في منطؽ ىذا ال

 .867مصدر سابؽ, ص: عبد المجيد الحكيـ(8
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كمية الحقوؽ  ( ىبو محمد الديب: اثر الظروؼ الطارئة عمى العقد المدنية) رسالة ماجستير(, فمسطيف جامعة االزىر,7

 .73القسـ القانوف الفرع الخاص, ص

 .453-454ـ.ص8996مصطفى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة لاللتزاـ , مصادر االلتزاـ, الطبعة االولى (4

اف سبب التزاـ احد المتعاقديف في العقود الممزمة لمجانبيف ىو التزاـ المتعاقد االخر فاذا حدث واف     

الالحقة عمى نشوء ىذا االلتزاـ تعييف اعادة النظر في قيمة االلتزاـ المقابؿ وقد انتقد تغيرت الظروؼ 

البعض ىذا الراي بحجة انو ال يقوـ عمى تصور سميـ او فيـ صحيح لفكرة السبب فال يجوز اف نوصؼ 

يمة او الحكـ تمؾ الفكرة بانيا ناقصة او زائدة حيث انيا تقـو عمى مقاييس معينة وال شاف ليا بمسألة الق

كما ال يشترط في نظرية السبب وجود التعادؿ االقتصادي واف وجد فال يشترط  استمراره واال لكاف الغبف 

 .(8)سبب في ابطاؿ

 ثانيا: القوة القاىرة كأساس لمنظرية

انتشر ىذا االساس في اوقات الحرب حيث ادت الصعوبات الشديدة الناجمػة عػف حالػة الحػرب بشػاف     

مػػف  الحالػػةتنفيػػذ العقػػود ومػػا احدثتػػو ىػػذه الحالػػة مػػف اضػػطراب شػػديد فػػي قػػيـ االشػػياء والنقػػود الػػى تشػػجيع 

التقريػػب بػػيف اضػػطراب شػػديد فػػي قػػيـ االشػػياء والنقػػود الػػى تشػػجيع الػػبعض عمػػى بػػذؿ محػػاوالت جػػادة فػػي 

فكرة الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة وتـ بنػاء عميػو إلحػاؽ حكػـ القػوة القػاىرة وىػو انفسػاخ العقػد لالسػتحالة 

بالحػػػاالت التػػػي يصػػػبح فييػػػا تنفيػػػذ العقػػػد بسػػػبب الظػػػروؼ الطارئػػػة مرىقػػػا, اال اف ىػػػذا االسػػػاس انتقػػػد الف 

ث اثػر الحػاث فػي كػؿ منيمػا يالحػظ اف القػوة مػف حيػ فػأوالفنيػيف  خطائيفااللحاؽ الذي قيؿ بو يقـو عمى 

 القاىرة تتطمب نتائج اكبر بمعنى حتػى يكػوف ىنػاؾ مجػاال لتطبيػؽ حكميػا البػد واف يترتػب عمييػا اسػتحالة

تنفيػػذ االلتػػزاـ مرىقػػا, وثانيػػا مػػف حيػػث الجػػزاء فػػي كػػؿ مػػف الفكػػرتيف فػػالجزاء فػػي فكػػرة القػػوة القػػاىرة انفسػػاخ 
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                                   .(7)الطارئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروط العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ

                                               . 453-454ـ.ص8996مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوي: (8

 .779ـ,ص8998الجماؿ: شرح احكاـ القانوف المدني, مصادر االلتزاـ,(مصطفى 7

  كأساس لمنظرية.ثالثًا: حسن النية  

ينص انصار ىذا االساس الى القوؿ بأف النظرية تقوـ عمى اساس المبدأ القاضي باف العقود ينبغي     

اف تنفذ بحسف النية فاذا اصبح التزاـ المديف مرىقا نتيجة ظروؼ طارئة لـ تكف في حسبانو لـ يكف مف 

المراىؽ اذا يكوف الدائف سيء النية لعممو بما  التزاموحسف النية اف يقوـ الدائف بو طالبة المديف بتنفيذ 

ال يمكف وصؼ  ألنوقد يصيب المديف مف خسارة فادحة نتيجة ذلؾ التنفيذ وتعرض ىذا االساس لنقد 

الدائف بأنو سيء النية كونو طالب مديف بحؽ خولة لو العقد لمجرد اف في الحصوؿ عمى ىذا الحؽ 

 .(8)تيديد لممديف بخسارة فادحة

  االرادة الضمنية لممتعاقدين كأساس النظرية. رابعًا:

ىذا االساس ىو افتراض شرط ضمني في كؿ عقد وىو اف تنفيذ االلتزاـ الناشئ عف  ومؤدى        

عمى حاليا فاف تغيرت تمؾ الظروؼ عمى نحو  العقد مرىوف ببقاء الظروؼ التي ابـر العقد في ضميا

جعؿ تنفيذ المديف اللتزامو مرىقا تعيف اعفائو مف تنفيذ وقيؿ في نقد ىذا االساس انو يقوـ عمى افتراض 

فكيؼ يفترض وجود نية مشتركة لممتعاقديف تيدؼ الى االعفاء مف تنفيذ االلتزاـ لوجود ظروؼ  وىـو 

محة احد المتعاقديف في ىذا االعفاء مع اف مصمحة الطرؼ االخر طارئة تجعؿ مرىقا اذا قد تكوف مص

 .(7)ىي في استمرار تنفيذ االلتزاـ
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 .779ـ,ص8998: مصدر سابؽ,مصطفى الجماؿ (8

 .76مصدر سابؽ, ص :ىبة محمد الديب (7

 خامسًا: مبدا االثراء بال سبب كأساس النظرية.

االثراء بال سبب مشروع حيث اف ما ينجـ عف وقوع حاوؿ البعض تشبيو حالة الظروؼ الطارئة بحالة     

الظروؼ الطارئة مف اختالؿ في التوازف االقتصادي يؤدي الى اثراء الدائف بال سبب مشروع عمى حساب 

قدي لصالح الدائف وتمسؾ االخير عالمديف فاف حدث وترتب عمى الظروؼ الطارئة ارتفاع قيمة االلتزاـ ال

ديف رغـ في ذلؾ التنفيذ ارىاؽ المديف وتيديد لو بخسارة فادحة تعيف عمى بتنفيذ العقد في مواجية الم

المحكمة التدخؿ لتعديؿ العقد ومنع الدائف مف االثراء بال سبب مشروع  فحجة ارجاع اساس نظرية 

اشئ عف الظروؼ الطارئة الظروؼ الطارئة الى مبدا االثراء بال سبب اف تنفيذ العقد رغـ وجود االرىاؽ الن

 .(8)فيو الدائف عمى حاسب المديف بال سبب ؽ وضعا يرثىيخم

 .: العدالة كأساس النظريةسادساً 

المنادوف اف العدالة ىي االساس الذي ينبغي اف تستند اليو نظرية الظروؼ الطارئة واف الدالة  يرى    

القوؿ بحجة اف استقرار كمبدأ اخالقي فوؽ االرادة وما االرادة اال اداة لخدمة العدالة ويرفض اخروف ىذا 

التعامؿ ينبغي اف يقدـ عمى العدالة حيث اف العدالة ليست ىي الغاية الوحيدة لمقانوف فميس كؿ قاعدة 

 .(7)قانونية تحقؽ مصمحة عامة
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 .77ىبة محمد الديب, مصدر سابؽ, ص (8

 .76( نفس المصدر, ص 7

 

 مبدا التعسف في استعمال الحق كأساس لمنظرية. :سابعاً 

اساس نظرية الظروؼ الطارئة ىو مبدا التعسؼ في استعماؿ الحؽ  بعض اف منيـ كاف رأي البعض     

ف متوقعو لدى المديف وترتب عمييا اف اصبح تنفيذ التزامو مرىقا فاف فاذا انشات ظروؼ طارئة لـ تك

ظروؼ وتعرض ىذا الدائف يكوف متعسفا في استعماؿ حقو لو طالب المديف  بتنفيذ التزامو في ضؿ تمؾ ال

االساس  لنقد بانو ال ذنب لمدائف اف طالب المديف بتنفيذ العقد طالما اف االخير ارتض التنفيذ بالعقد لمدة 

 .(8)معمومة فعميو ما عميو مف العقد ولو مالو منو 

كؿ ونرى اف االساس الذي ينبغي اف تقـو عميو النظرية الظروؼ الطارئة ىو بقاء التوازف بيف التزامات  

لذلؾ كمما وجدت ظروؼ تخؿ بيذا التوازف يصبح لزاما عمى مف المتعاقديف كما كانت لحظة ابراـ العقد 

 المشرع اف يتدخؿ ليعيد التوازف بيف االلتزامات مف خالؿ تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة.

 المطالب الثالث                                    

 شروط نظرية الظروف الطارئة                            

اف اختالؿ التوازف االقتصادي في العقد بسبب الظروؼ الطارئة يرجح الى وقوع حوادث استثنائية      

عامة غير متوقعة ال يمكف دفعيا تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىؽ لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة وحتى 

 . (7)(836كما في نص المادة) تطبيؽ النظرية االقتصادي المختاؿ عف طريؽ يمكف اعادة التوازف
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 وما بعدىا. 78ىبو محمد الديب, مصدر السابؽ, ص  (8

 اف ستار خضير: نظرية الظروؼ الطارئة. مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني حس (7

                  droit_ alafdal. net T82.topic< w.w.w 

اف يكوف العقد متراخيا في تنفيذه فيكفي اف يكوف التزاـ احد المتعاقديف وليس كمييما متراخي _ اوالً     

التنفيذ لغير خطا مف المديف الى ما بعد وقوع حادث طارئ في مفيـو ىذه النظرية بحيث اصبح تنفيذه لو 

لفوري المرجاة التنفيذ مرىقا وال يشترط في ىذا العقد اف يكوف مف عقود التنفيذ المستمر او الدوري او ا

مف التوازف االقتصادي لمعقد في الفترة ما بيف  ما اختؿلتحقؽ حكمة التشريع في الحالتيف وىي اصالح 

 ابرامو وتنفيذه ونتجو لمظروؼ اما العقود المحتمة فيي مستبعدة تماما  في ىذا الشأف وىذا ما أكدتو

 مدني عراقي.( 8( الفقرة)836المادة ) ( مف8الفقرة)

فيو عاـ بمعنى  تحاشيوغير متوقع وال يمكف دفعو او  عاما استثنائيااف يكوف الحادث حادثا  ثانيا:    

ئفة الناس غير ممكف توقعو ويخرج عف المألوؼ ونادر الوقوع كفيضاف عالي غير منتظر انو شامؿ لطا

خاصة بالمديف ميما يكوف قد اغرؽ مساحة واسعة مف االرض او انتشار وباء ومفاد ذلؾ اف الحوادث ال

او  كانت درجة جسامتيا ال تعد مف قبيؿ الظروؼ الطارئة ومثاليا وفاة المديف او عجزة الجسماني

افالسو او احتراؽ اصولو المالية) مصنع او غير ذلؾ( استنادًا الى معيار موضوعي مجرد لمرجؿ 

تقديرىا ىذ كمو دوف رقابة عميو العادي في ذلؾ الظروؼ السائدة وقت التعاقد يستثقؿ القضاة الموضوع ب

 .(8)مف قضاة النقض
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توقعيا فاذا كانت متوقعو او كاف يمكف توقعيا اف تكوف ىذه الحوادث االستثنائية ليس في الواسع  :ثالثاً 

عر فال سبب لتطبيؽ نظرية الحوادث الطارئة ففيضاف النيؿ)اال اذا كاف فيضانا استثنائيا( او اختالؼ س

  حوادث في الوسع توقعيا او يتفرع عمى اف الحادث ال يمكف توقعوالعممة وانتشار دودة القطف كميا 

 وما بعدىا. 713,ص7117محمد حساـ محمود الطغى: النظرية العامة اللتزاـ, مصادر االلتزاـ, الطبعة الثانية, (8

في شأنو اف يكوف متوقعيا  يستوي ع دفعوستطاع دفعو فاف الحادث الذي يستطااف يكوف ايضا مما ال ي

 .(8)او غير متوقع

اف تجعؿ ىذه الحوادث تنفيذ االلتزاـ مرىقا ال مستحيال: وىنا نرى الفرؽ بيف الحادث الطارئ  رابعًا:    

والقوة القاىرة فيما اذا كاف يشتركاف في اف كال منيما ال يمكف توقعو وال يستطاع دفعو اال انيا يختمفاف 

القاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال اما الحادث الطارئ فيحصؿ التنفيذ مرىقا فحسب.  في اف القوة

ويترتب عمى ىذا الفرؽ في الشروط فرؽ في االثر اذا القوة القاىرة تجعؿ االلتزاـ ينقض فال االلتزاـ بؿ 

تبعة الحادث يرده الى الحد المعقوؿ فتتوزع الخسارة بيف المديف والدائف ويتحمؿ المديف شيئا مف 

واالرىاؽ الذي يقع فيو المديف مف اجراء الحادث الطارئ معيار مرف ليس لو مقدار ثابت بؿ يتغير 

فما يكوف مرىقا لمديف قد ال يكوف مرىؽ المديف اخر وما يكوف مرىقا المديف في   الظروؼ بتغير

والميـ اف تنفيذ االلتزاـ يكوف بحيث ييدد  ظروؼ معينة قد ال يكوف مرىقا لنفس المديف في ظروؼ اخرى

المديف بخسارة فادحة فالخسارة المألوفة في التعامؿ ال تكفي فاف التعامؿ مكسب وخسارة وارىاؽ المديف 

خسارة مف جراء ىذه الصفقة شيدتو ال ينظر فيو اال لمصفقة التي ابـر في شأنيا العقد فمو اف المديف 
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انت الخسارة فادحة حتى لو كانت ال تعد شيئا كبيرًا بالنسبة الى مجموع تبمغ اضعاؼ الخسارة المألوؼ ك

 ثروتو نعـ اف ثروة المديف تكوف الى حد معيف محؿ اعتبار في تقدير الخسارة الفادحة فمف كاف فقيراً 

  

روت لبناف, بي 7111الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد, المجمد االوؿ, الطبعة االصمية :عبد الرزاؽ النيوري  (8

 وما بعدىا. 778شارع القنطاري بناية الزيف, ص

كانت خسارتو فادحة ولـ لـ تبمغ اضعاؼ الخسارة المألوفة ومف كاف ثريا وجب اف تبمغ الخسارة      

الفادحة بالنسبة اليو اضعاؼ الخسارة المألوفة ولكف حساب الخسارة يقتصر فيو عمى الصفقة التي 

د مع الى ىذه الصفقة اال الى مجموع ثروة المديف فاذا تعاقد الفر اصبحت مرىقة فتتسب الخسارة 

الحكومة وكاف لو اف يتمسؾ قبميا بنظرية الظروؼ الطارئة اذا توافرت شروطيا بالنسبة اليو فالحكومة 

.بالنسبة الى (8)اف تتمسؾ قبمو بيذه النظرية اذا كانت الصفقة التي عقدتيا تشيدىا بخسار فادحةايضا 

اذا ىي شيء ىيف بالنسبة الى  وال يعتد باف الحكومة ال يرىؽ اف تحمؿ ىذه الخسارة الصفقة في ذاتيا

ميزانيتيا الضخمة: بؿ اف االرىاؽ ال ينتفى حتى لو كاف المديف قد أسعفتو ظروؼ مواثبة ال تتصؿ 

في اذانيا فاذا التـز تاجر بتوريد قمح وخزف منو كميات كبيرة دوف اف بالصفقة التي اصبحت مرىقة 

لو اف يتمسؾ بنظرية الظروؼ الطارئة  يتوقع عمو سعر القمح لحادث طارئ اضعافًا مضاعفة جاز

لتوافر شروطيا في الصفقة التي ابرميا. اما المكسب الذي يجنيو مف القمح المحزوف لعمو السعر فيكوف 

لو ىو وال شأف لدائف بو. ومف ثـ نرى اف االرىاؽ معياره موضوعي بالنسبة الى الصفقة المقصودة. ال 

 .(7)ذاتي بالنسبة الى شخص المديف
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توفيؽ حسف فرح: النظرية العامة لاللتزاـ في مصادر االلتزاـ)مع مقارنة بيف القوانيف العربية(,الطبعة الثالثة, دار الجامعة  (8

 .796لطباعة والنشر, ص 

 .796ص ,نفس المصدر (7

 المبحث الثاني                                

 احكام نظرية الظروف الطارئة                       

متى توافر الشروط المتقدمة كاف لمقاضي تبعا لمظروؼ الحاصمة  ويعد الموازنة بيف حقوؽ والتزامات      

الطرفيف اف يرد االلتزاـ المرىؽ الى الحد المعقوؿ ومف ثـ فاف دور قاضي ال يصؿ الى حد ازالة االرىاؽ 

 ويقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف  (8)بؿ يرده الى الحد المعقوؿ تاركا الدائف حؽ القبوؿ او الفسخ كميا,

 المطمب االوؿ اثار نظرية الظروؼ الطارئة

 طمب الثاني سمطة القاضي في مواجية الظروؼ الطارئةمال

 المطمب االول                                 

 اثار نظرية الظروف الطارئة                            

عميو نص  وتحققت تمؾ النظرية مما سيتتبع تحقؽ اثارىا. وىو ما  اف توافرت الشروط النظرية الطارئة    

بمعنى انو يجوز لمقاضي اف يرد االلتزاـ المرىؽ الى الحد المعقوؿ اف اقتضت العدالة ذلؾ بما  836المادة)

ي لو مف سمطة تقديره استثنائية لتعديمو فما ىي طبيعة تمؾ السمطة التقديرة  وما ىي حدودىا ازاء العقد الذ

 عاصر تنفيذه ظرؼ استثنائي طارئ يؤدي الى تعرض المديف لخسارة فادحة؟ فيذا ما سنعرض اليو.
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 .396مصدر سابؽ, ص  :بمحاج العربي (8

 

 قديرة لمقاضي تاواًل: طبيعة السمطة ال

لمقاضي عند تطبيقو لنظرية الظروؼ الطارئة حدود الميمة التقميدية الموكمة  تتجاوز السمطة التقديرة    

وذلؾ بأف يعدؿ  ,تجاه العقد المتمثمة بتفسير العقد وتحديد نطاقة وتكييفو ضمف الضوابط المحددة اليو

القاضي العقد مف خالؿ االلتزاـ المرىؽ لممديف الى الحد المعقوؿ حيث يتمتع القاضي بحرية واسعة في 

اختيار الريقة التي يحددىا مف االرىاؽ الذي يتعرض لو المديف جراء تنفيذ العقد وال قيد عمى سمطة 

بيف مصمحة العاقديف يمميو عميو تحقيؽ القاضي في اختيار نوع التعديؿ الذي يدخمو عمى العقد اال ما 

غير اف ىناؾ كما يبدو قيدًا موضوعيًا يحدد سمطة القاضي يتمثؿ في وجوب اقتضاء العدالة في تعديؿ 

 .(8)االلتزاـ المرىؽ برده الى الحد المعقوؿ اذا لـ يترؾ امر لمقاضي بقدرة تقديرًا شخصيا

 ل العقد نتيجة لمظروف الطارئة.ثانياــــ مدى سمطة القاضي التقديرة ازاء تعدي

 يحظى لمقاضي بسمطة تقديره تمكنو من تعديل االلتزام المرىق وذلك عمى النحو التالي.    

 زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرىق  (1

سمطة التقديرية اف يزيد مف االلتزاـ الذي يقابؿ االلتزاـ الذي اصبح مرىؽ الاف بإمكاف القاضي وضمف     

لممديف فيبنى ما يعد زيادة مألوفة في عبء االلتزاـ عمى المديف وال يوزع اال الزيادة غير المألوفة عمى 
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واحد طرفي العقد ومثاؿ ذلؾ ما اذا تعيد المديف بتوريد سمعة كميتيا عشرة اطناف لمدائف سعر الطف ال

 خمسة االلؼ دينار ثـ ارتفعت االسعار بسبب حوادث استثنائية  الى عشرة االلؼ دينار لمطف الواحد 

ياسيف محمد الجبوري: الوجيز في شرح القانوف المدني االردني الجزء االوؿ مصادر الحقوؽ الشخصية مصادر االلتزاـ ,  (8

ـ, 7188ػ ػػػػ ھ8347, النشر والتوزيع ھ8347ـ,7188انية , الطبعة الث ھ8379ـ, 7118دراسة مقارنة, الطبعة االولى,

 وما بعدىا. 499ص 

  وقد يرى القاضي في مثؿ ىذه الحالة عدـ فيسوغ لمقاضي اف يرفع السعر المتفؽ عميو بيف العاقديف     

االعتداء بالزيادة المألوفة يقـو بتوزيعيا بيف العاقديف بمعنى اف سعر الطف سيصبح سبعة االلؼ دينار 

بعد تقيـ الزيادة وىي خمسة االلؼ دينار بيف العاقديف والدائف الحؽ في اف يختار بيف اف يتشرى بيذا 

يتعيف عميو اف ينفذ التزامو وفؽ السعر الجديد او اف يفسخ العقد وال يحؽ لممديف طمب فسخ العقد وانما 

ما يراه القاضي مف تعديؿ لمعقد, ثـ يالحظ أيضا في حالة زيادة االلتزاـ  المقابؿ ال يكوف التعديؿ اال 

نتو بالنسبة الى الوقت الذي يوجد فيو الظرؼ االستثنائي الطارئ فاذا زاؿ اثر ىذا الظرؼ ومدة العقد لـ ت

  .(8)ة كما كانت في االجؿبعد عادت الى العقد قوتو الممزم

 انقاص االلتزام المرىق ذاتو الى الحد المعقول.  (2

بإمكاف القاضي اف ينقص االلتزاـ المرىؽ لممديف فال يجوز لو اف يوزع عمى العاقديف سوى الزيادة     

غي المألوفة ومثاؿ ذلؾ اذا تعيد شخص باف يورد ألخر مائة طف مف الرز ولكف االسعار ارتفعت 

ًا غير مألوؼ جراء حوادث استثنائية ىنا يجوز لمقاضي اف ينقص الكمية التي التـز المديف ارتفاع

بتوريدىا عمى الحد المعقوؿ أي في الحدود التي تجعؿ تنفيذ االلتزاـ عمى المديف ليس مرىقا ولمدائف 

 .(7)الخيار بيف قبوؿ حكـ القاضي وبيف اختيار فسخ العقد دوف تعويض
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 بعدىا. وما 3111مصدر سابؽ, ص : الجبوريياسيف محمد  (8

  .318نفس المصدر, ص (7

 وقف التنفيذ العقد الى حث زوال اثر الظرف االستثنائي. (3

ضرر كبير  ال يمحقو عندما يثبت لمقاضي اف الظرؼ االستثنائي مؤقت وسرعاف ما ينتيي واف الدائف    

ذلؾ الظرؼ الطارئ  اف القاضي  جراء وقؼ التنفيذ العقد فانو يقرر وقؼ التنفيذ العقد الى حيف زواؿ اثر

بكؿ تمؾ  السمطة التقديرية  اال انو ال يممؾ الحؽ في فسخ العقد وتبرير ذلؾ ىو اف الفسخ  تمتعو رغـ

اساس النظرية ىو التضحية مف قبؿ كؿ سيؤدي الى اف يتمثؿ الدائف وحدة تبعة الظروؼ الطارئ مع اف 

مف الطرفيف العاقديف ثـ انو قد يمتد العقد الى ما بعد زواؿ إثر الظرؼ الطارئ فتعود لمعقد قوتو الممزمة 

 . (8)وىذا االمر ال يجوز اف يتحوؿ دوف وقوعو افراد الفسخ

 المطمب الثاني                                        

 القاضي في مواجية الظروف الطارئةسمطة                        

اف ضرورة االبقاء عمى العقد التحقيؽ االىداؼ التي ابـر مف اجميا وضرورة اقامة التوازف بيف     

التزامات المتعاقديف ذلؾ التوازف الذي يؤمف لمعقد الحياة المفيدة لممجتمع, تقتضي اعطاء القاضي سمطة 

معالجة التوازف االقتصادي المختؿ واعادة النظر في بعض شروط العقد ومنحو تقديرية واسعة تمكنو مف 

لواسعة وىو دور جديد لتحقيؽ اليدؼ الذي ابـر مف اجمو, وال شؾ اف منح القاضي ىذه السمطة التقديرية ا
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 المشرع االفي حاالت يبدو فييا اف العقد اصبح مخالفا لمعدؿ مخالفة يبيحو ال امر خطير في حد ذاتو,

  صارخة تقتضي التدخؿ وتبرره في الوقت ذاتو ويستيدؼ المشرع مف ىذا معالجة التوازف المختؿ بيف

 تمؾ السمطة التقديرية الممنوحة لو  وتتـ ىذه المعالجة بواسطة القاضي الذي يمارس التزامات المتعاقديف,

 aattachedfile <w.w.w alazhar. Edu.ps مقاؿ منشوراثر الظروؼ عمى العقود المدينة: دراسة تحميمية في مشروع القانوف, (8

                

القاضي عند تعديمو العقد  ينشئو مف المشرع ومف ثـ فاف النص والمصدر غير المباشر اللتزاـ الذي   

القاضي في  يعتمدىااما المصدر المباشر ليذا االلتزاـ الجديد وىو قرار القاضي , واف المعايير التي 

بتوفر االرىاؽ وتحديد درجتو نتيجة لوقوع حوادث استثنائية عامة غير متوقعة مما ادى الى  حكـلا

وقد يتمثؿ العبء الطارئ الذي يرىؽ المديف في صورة .(8)حصوؿ اختالؿ في التوازف االقتصادي لمعقد

لتزاـ, او زيادة السعر فادحة فاحشة في ىذه الحالة يكوف الظرؼ الطارئ قد جاء في مصمحة الدائف لال

, ويكوف الظرؼ الطارئ في ىذه الحالة, قد جاء في مصمحة المديف فاحشا في صورة ىبوط السعر ىبوط

ىي مجاؿ تطبيؽ نظرية المعاوضة  بااللتزاـ وال فرؽ بيف الحالتيف مف الناحية القانونية, ولما كانت عقود

ارة بالنسبة لممتعاقد االخر الظروؼ الطارئة فاف كؿ ربح يحصؿ عميو أي مف المتعاقديف يعتبر خس

)عمى وجو االجماؿ( اال بسمطة في نطاؽ نظرية حيح , وحيث اف تمؾ النظرية, ماىيوالعكس ص

)حالة الحادث غير المتوقع( لو العقد وىو االستغالؿ او كاف الحؽاذا عاصر انعقاد  فألغيت االستغالؿ,

نظرية الظروؼ الطارئة ضربا مف ضروب التوازف ال يعدـ اثره قيما يكوف لمتعاقد مف قوة االلتزاـ  وتقيـ 

بيف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي تنفيذا عينيا وتنفيذه عف طريؽ التعويض وذلؾ اف المديف ال يمتـز اال بتعويض 

يمكف توقعو عادة وقت التعاقد كما اف تطبؽ تمؾ النظرية ونظرية االستغالؿ ويخرج الضرر الذي كاف 
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ة في رسالتو فيو ال يقتصر عمى تفسير العقد بؿ يجاوز ذلؾ الى تعديمو فاذا بالقاضي عف حدوده المألوف

ما ثبت لمقاضي توفر الشروط المنصوص عمييا في القانوف المدني العراقي جاز لمقاضي بعد الموازنة 

                                                                        .(7)الحد المعقوؿ اذا اقتضت العدالة ذلؾمصمحة الطرفيف اف ينقض االلتزاـ المرىؽ الى  بيف

                                  .67نفس المصدر, ص ( 8

 .68المجيد بكر , مصدرعبد عصمت (7

ال تمنح القاضي السمطة تعديؿ العقد برد االلتزاـ الى الحد المعقوؿ  ويالحظ اف القانوف المدني العراقي

التوازف المختؿ بسبب الظروؼ الطارئة ,  ويالحظ اف المشرع العراقي الذي لـ يأخذ بأسموبو الفسخ ال عادة

( 797عند بالنص عمى القاعدة العامة لنظرية الظروؼ الطارئة نص عمى ىذا االسموب في المادة)

( الخاصة بعقد المقاولة 878بفسخ  عقد االيجار لمعقد الطارئ كما نص عمى الفسخ في المادة )المتعمقة 

اذا انيار التوازف االقتصادي بيف التزامات رب المحؿ والمقاوؿ انييار تاما بسبب حوادث لـ تكف في 

 .(8)الحسباف وقت التعاقد وانعداـ بذلؾ االساس الذي قاـ عميو التقدير الحالي العقد

 ومف ذلؾ يتبيف اف الدور الذي يقـو بو القاضي في تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة يبرز في حالتيف:

: تعديؿ العقد وينصب دور القاضي ىنا اما عمى تعديؿ قيمة االلتزامات التبادلية الناشئة او قدرىا او اوالً 

اف الحادث وقتيا يقدر لو الزواؿ نقصا. او وقؼ تنفيذ العقد لمدة معينة الى اف يزوؿ الحادث الطارئ اذا ك

 بعد فترة قصيرة, فينصب التعديؿ عمى موعد الوفاه بااللتزاـ.

ثانيًا: فسخ العقد ويتولى القاضي في ىذه الحالة فسخ العقد باعتبار اف بقاء العقد واستمرار المديف بتنفيذ 

 .(7)االلتزاـ ييدد بخسارة فيعيد التوازف المختؿ بالفسخ
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 .777(, ص898نظرية االلتزاـ فقرة ): سمير عبد السيد تناغو (8

 .العراقي المتعمقة بفسخ عقد االيجار لمعقد الطارئ مف القانوف المدني (797انظر المادة ) (7

                                         

 الخاتمة

المدني العراقي حيث تـ تقسيـ ىذا بعد اف تناولنا في بحثنا ىذا النظرية الظروؼ الطارئة في القانوف     

المبحث الى مبحثيف قد تناولنا في المبحث االوؿ مفيوـ نظرية الظروؼ الطارئة ويقسـ ىذا المبحث الى 

ثالث مطاليب في المطمب االوؿ تناولت تعريؼ نظرية الظروؼ الطارئة وتمييزىا عف باقي النظريات, 

ارئة, وفي المطمب الثالث شروط نظرية الظروؼ اما في المطمب الثاني اساس نظرية الظروؼ الط

يقسـ الى مطمبيف في المطمب االوؿ اثار  الطارئة, اما في المبحث الثاني احكاـ نظرية الظروؼ الطارئة

توصمنا الى  نظرية الظروؼ الطارئة, وفي المطمب الثاني سمطة القاضي في مواجية الظروؼ الطارئة

 .عدة نتائج وتوصيات اىميا

 النتائجاواًل: 

 االدارة. عة المتعاقديف وعمى مبدا سمطافتعد نظرية الظروؼ الطارئة استثناء عمى قاعدة شري (8
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 اثارىا التي تمييزىا عف غيرىا مفتعد نظرية الظروؼ الطارئة نظرية قائمة بذاتيا وشروطيا و  (7

 النظريات.

لحد المعقوؿ اف المشرع العراقي قصر سمطة القاضي في انقاص االلتزامات المرىقة الى ا  (4

وكاف ال مبرر لو وسع في سمطتو التقديرية لتشمؿ الزيادة االلتزامات المقابمة او وقؼ تنفيذ 

 .العقد الى حيف زواؿ اثر الظرؼ االستثنائي وذلؾ لتحقيؽ العدالة بيف الطرفيف 

 

 

 التوصياتثانيًا: 

المعقوؿ  الى الحد( اف المشرع العراقي قصى سمطة القاضي في انقاص االلتزامات المرىقة 8

وكاف ال مبرر لو وسع مف سمطتو التقديرية لتشمؿ زيادة االلتزامات المقابمة او وقؼ تنفيذ العقد 

 الى حيف زواؿ اثر الظرؼ االستثنائي وذلؾ لتحقيؽ العدالة بيف الطرفيف.

 ( حكـ نظرية الظروؼ الطارئة حكمًا غي امر ال يجوز االتفاؽ عمى ما يخالفو اسوة بالقوة7

 القاىرة.

( اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا اف تنفيذ 4

االلتزاـ التعاقدي اصبح مرىقا لممديف ييدده بخسارة فادحة, جاز لمحكمة تبعا لظروؼ وبعد 

ؽ او نص الموازنة بيف مصمحة الطرفيف اف ترد االلتزاـ المرىؽ الى الحد المعقوؿ مالـ يوجد اتفا

 يقضي ذلؾ.
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 المصادر

 القران الكرٌم 

 اوالً: الكتب   

مصادر  االلتزام في ضوء قواعد الفقه االسالمي واالنظمة السعودية د. بلحاج العربً:  (1

, دار الثقافة لنشر والتوزٌع الطبعة االولى , واالجتهادات القضائية العربية الفرنسية ,

 م.2115 -ه1436عمان,

نظرية  العامة اللتزام في مصادر االلتزام )مع مقارنة بين القوانين د. توفٌق حسن فرج:  (2

 ., مصرالطبعة الثالثة, دار الجامعة لطباعة والنشر ,العربية(

 .نظرية االلتزامسمٌر عبد السٌد شاغو,  (3

الثالثة  , الطبعةالوسيط في شرح القانون المدني الجديدنهوري: سد. عبد الرزاق احمد ال (4

 .2111, بٌروت لبنان, منشورات الحلبٌة الحقوقٌة,

بغداد ,الجزء االول ,نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي عبد المجٌد الحكٌم, واخرون :  (5

 شارع المتنبً.

, دار الحرٌة نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقهعصمت عبد المجٌد بكر:  (6

 لطباعة, بغداد.ا

, , الطبعة الثانٌةالنظرية العامة اللتزام مصادر االلتزامسام محمود الطفً: محمد ح (7

 .,2112القاهرة,

 م.1991,شرح احكام القانون المدني مصادر االلتزام مصطفى جمال: (8

 , الطبعة االولى.النظرية العامة لاللتزام  مصادر االلتزاممصطفى عبد الحمٌد عدوي:  (9

الوجيز في شرح القانون المدني االردني الجزء االول مصادر : محمد الجبوري د. ٌاسٌن(11

دار الثقافة للنشر  ,, الطبعة الثانٌةالحقوق الشخصية مصادر االلتزام دراسة مقارنة

 . 2111والتوزٌع,

 ثانياً: الرسائل
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