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الملخص
تخضع كافة العقود لقاعدة عامة تتمثل في التزام األطراف بتنفيذ ما ورد بها من التزامات،
ولكن هذه القاعدة تصطدم بقاعدة أخرى وهي أن يكون هناك توازن بين التزامات األطراف من
الناحية االقتصادية في مرحلة تكوين العقد وتنفيذه ،ويتم مواجهة أي إختالل يصيب هذا التوازن فى
مرحلة التعاقد عبر نظرية اإلذعان ،أما فى مرحلة التنفيذ فيتم مواجهته عبر نظرية الظروف
الطارئة ،وما يهمنا في هذا المجال هو االستثناء الثانى المتعلق بالظروف الطارئة أثناء التنفيذ.
وقد تناولت العديد من القوانين الوضعية تقنين نظرية الظروف الطارئة ،ومنها قانون
المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 0895م حيث أقر الظروف
االستثنائية في المادة  748منه.
وتفترض نظرية الظروف الطارئة وجود عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل وعندما يحل
هذا األجل تطرأ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها من قبل األطراف ،ويترتب عليها
اختالل التوازن االقتصادى للعقد بين طرفيه اختالال خطيرا بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده
بخسارة فادحة تخرج عن الحد المعقول ،وهنا يحق للطرف المضرور اللجوء للقضاء إلعادة
التوازن خروجا عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
وقد تمثلت أهداف البحث في إلقاء الضوء على عدة محاور رئيسية تتمثل في بيان ماهية
الظروف الطارئة ،وهل تطبق على جميع العقود؟ وماهي شروط تطبيقها ،وكيف يمكن معالجة
آثارها بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ،وأيضا بيان مدى سلطة القاضي في تعديل العقد أو فسخه
استنادا لهذه النظرية.
ولتحقيق هذه األهداف فقد تناولنا بداية لمحة تاريخية عن نظرية الظروف الطارئة
وتطورها ،ثم تم تقسيم البحث لفصلين تناولنا في األول منها مفهوم النظرية وشروطها وأوضحنا
من خالله تعريفها وتمييزها عن النظم المقاربة لها ،ونطاق تطبيقها ،كما تناولنا األساس القانوني
لها.
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أما الفصل الثاني فكان مخصصا ألثر نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في تحقيق
التوازن االقتصادي للعقد ،وتناولنا من خالله بيان أثر النظرية بالنسبة للمتعاقدين والغير ،وضوابط
سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد ومدى هذه السلطة في تحقيق هذا التوازن.
كلمات البحث الرئيسية :سلطة القاضي ،المشرع اإلماراتي ،العقد ،الظروف الطارئة ،التوزان
االقتصادي.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Theory of Emergency Conditions and their Impact on the
Economic Balance of the Contract
“Analytical Study of the Civil Transactions Act in the United Arab
Emirates No. (5) Of 1985”
Abstract
All contracts are subjected to the general rule which is the commitment of the parties
to the implementation of the contract, but this rule is dissenting with other rule, that
it should be a balance between the obligations of the parties in the economic terms at
the stage of formation of the contract and its implementation, and any disruption
facing the imbalance will affects this balance in the contracting phase through the
theory of compliance, either at the implementation phase that will face it through the
theory of emergency circumstances, and what we need is the second exception of
emergency conditions during implementation.

Many laws regulating had dealt with the theory of emergency circumstances,
including the Civil Transactions Act in the United Arab Emirates No. (5) Of 1985
which approved the theory of emergency circumstances in article 249 of the law.

The theory assumes that when we need to apply the emergency circumstances theory
for a contract fail to be implemented for the time, the exceptional circumstances arise
in general is not in the effort expected by the parties. It entails economic imbalances
of the contract between the parties of the contract and a serious imbalance happens in
the implementation of the contract. So when it comes to the execution, the debtor for
the contract is threatened by the heavy loss beyond the reasonable limit. The
damaged parties have the right to go to the judiciary to restore the balance and it
considers the principle of the contract made by the law between the parties.

ix
The objectives of the research were to highlight on several key points such as:
defining the emergency circumstances? Does it apply for all contracts? What are the
applied conditions for it? And how can the theory impact the individual contractors
or others? As well as the extent to which the judge has the authority to amend or
terminate the contract on the basis of this theory.

To achieve these goals we had started with a historical overview of the theory of
evolution, so the research is divided into two chapters. The first chapter is about the
theoretical concept, define the theory, distinguished this theory from the others
approach close to it, scope of application, and as well as addressing the legal basis.

Chapter two is assigned to show the impact of the theory of emergency conditions
and the authority of the judge in stabling the economic balance of the contract, also it
points out how the theory will impact parties and others, and also how can the judge
control his power in achieving economic balance of the contract and how far the
authority can achieve this balance.

Keywords: Judge authority, legislator, contract, emergency circumstances, economic
balance.
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شكـــــــر وتقدير
أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان ألستاذي ومشرفي األستاذ الدكتور أسامة أحمد بدر
على جهوده وإشرافه وتوجيهاته التي كان لها األثر الفعال ،وإلى جميع أساتذتنا األفاضل ..الذين
مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة.

وال يفوتني أيضا إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلدارة كلية القانون من أساتذة
وإداريين وإنني ألعتز أنني نهلت من علمها خالل السنوات التي أمضيت فيها مراحل دراستي
الجامعية  ،فالشكر موصول للجميع.

وال يسعني في النهاية إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أسدى إليَّ معروفا أو مد لي
يد العون خالل مسيرتي العلمية.
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الذين أضاؤوا لي الطريق وساندوني
في مسيرتي العلمية
إهداء إلى أرواح شهداء اإلمارات البواسل

xii

قائمة المحتويات
العنوان i.....................................................................................................
إقرار أصالة األطروحة ii ..................................................................................
حقوق الملكية والنشر iii ...................................................................................
إجازة أطروحة الماجستير iv ..............................................................................
الملخص vi .................................................................................................
العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية viii ..................................................................
شكـــــــر وتقدير x.........................................................................................
اإلهداء xi ...................................................................................................
قائمة المحتويات xii ........................................................................................
المقدمة 0 ...................................................................................................
المبحث التمهيدي :التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة 8 ......................................
المطلب األول :تطور نظرية الظروف الطارئة في القوانين القديمة 00 ........................
المطلب الثاني :تطور نظرية الظروف الطارئة في التشريعات الحديثة 09 ....................
المطلب الثالث :نظرية الظروف الطارئة في الشريعة اإلسالمية 75 ...........................
الفصل األول :مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروطها وأساسها القانوني 33 .....................
المبحث األول :ماهية نظرية الظروف الطارئة ونطاقها34 .....................................
المطلب األول :ماهية نظرية الظروف الطارئة وتمييزها عن النظم المقاربة لها 35 .....
المطلب الثاني :نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة 53 ..................................
المبحث الثاني :شروط نظرية الظروف الطارئة وأساسها القانوني 21 .........................
المطلب األول :الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة 20 ................
المطلب الثاني :األساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة 92 .............................
الفصل الثاني :أحكام نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في تحقيق التوازن
االقتصادي للعقد 013 ......................................................................
المبحث األول :أثر نظرية الظروف الطارئة 014 ...............................................
المطلب األول :أثر نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للمتعاقدين 015 ......................
المطلب الثاني :أثر نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للغير 070 ...........................

xiii

المبحث الثاني :سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد037 .......................
المطلب األول :ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد033 .........
المطلب الثاني :مدى سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد 040 ............
الخاتمة 069 ...............................................................................................
المصادر والمراجع 024 ..................................................................................

1

المقدمة
تعتبر العقود بصفة عامة من أفضل ما توصل إليه اإلنسان في العصر الحديث ،حيث
أصبحت العقود هي وسيلة تبادل السلع والخدمات سواء بين األفراد أو الشركات أو الدول ،ولقد
تطور هذا البنيان القانوني الهام يوما بعد يوم بصورة مذهلة حيث إنتقل من دائرة العقود الوطنية
إلى العقود الدولية العابرة للقارات ،األمر الذي جعل العديد من القوانين ،سواء الوضعية أو
الدولية تعمل على االهتمام به ووضع القواعد والركائز األساسية التي يقوم عليها من أجل
استقرار المعامالت التي تتم من خالله سواء كانت مدنية أو تجارية(.)1
وتخضع العقود لقاعدة أساسية تتمثل في أن العقد شريعة المتعاقدين ،بمعنى أن ما اتفق
عليه األط ار

في العقد هو الذي يجب أن يلتزموا به ،واليجوز ألي طر أن يخل به أو يطلب

تعديله ،وقد أقرت هذه القاعدة غالبية القوانين الوضعية مثل التقنين المدني الفرنسي ،حيث تناول
ذلك في المادة  3311بقوله :أن االتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة
إلى عاقديها .فبين المتعاقدين يكون مضمون العقد واجب التنفيذ ،فهما يحترمانه ويلتزمان به كما
هو الشأن بالنسبة إلى أية قاعدة ينص عليها القانون(.)2
وهذه القاعدة ليست سوى نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان اإلرادة ،فما دام الشارع يعتر
لإلرادة بسلطان في حدود النظام واآلداب العامة ،فإن ما تنعقد عليه إرادة الطرفين يكون بالنسبة
إليهما بمثابة قانون واجب التطبيق.
( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،أثر الظرو

الطارئة على االلتزام العقدي في القانون المقارن ،رسالة

دكتوراه– كلية الحقوق جامعة القاهرة ،مطبعة الجيزة – االسكندرية ،سنة  ،3191ص.1
( )2د .عبد الحكم فودة ،أثر الظرو

الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية ،منشأة المعار

االسكندرية ،سنة  ،4131ص  1وما بعدها.

–

2

وأقرت القوانين العربية المبدأ ذاته ،فنجد القانون المدني المصري رقم  313لسنة 3111
ينص على أنه "العقد شريعة المتعاقدين ،فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين ،أو
لألسباب التي يقررها القانون.)1(".
كما أقر القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191هذا حيث نص على أنه" أما
حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما"(.)2
وبالنسبة لقانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
فقد أقر أيضا هذا المبدأ من حيث التزام األط ار

بما اتفقوا عليه في العقد ،حيث نص على أنه

" أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها.)3(".
وبالتالي فإن األصل في العقود الصحيحة اإللزام أي التزام األط ار

بتنفيذ ما ورد بها من

بنود ،وعدم استطاعة أحد العاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة ،حيث يكون ملزما لطرفيه،
ويجب عليهما الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه ،ليس هذا فقط بل أن أط ار

العقد ال يستطيع

أي منهم أن يقوم بصفة منفردة بتعديل العقد سواء بالزيادة أو النقصان إال باتفاقهما على ذلك،
أو استنادا إلى نص في القانون ملزم لهم ،مما يعني أن االلتزمات التي ترد في العقد تتساوى مع
ما يفرضه القانون من التزامات وهذه المساواه أقرها القانون ذاته حينما ألزم األط ار

بتنفيذ

التزاماتهم العقدية.
( )1الفقرة األولى من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة  ،3111نشر بالوقائع المصرية

بتاريخ  ،3111/9/41العدد رقم  311مكرر(أ).

( )2الفقرة الثانية من المادة  311من القانون المدني األردني رقم  11لسنة  ،3191نشر بالصفحة رقم  4في
عدد الجريدة الرسمية رقم  4115بتاريخ .3191/1/3
( )3الفقرة الثانية من المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م ،نشر بالجريدة
الرسمية الصادرة عن األمانة العامة لمجلس الوزراء – الجزء الثاني عشر – السنة الخامسة عشر -العدد مائة

وثمانية وخمسون ،بتاريخ .3115/34/41
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واذا كان األصل في العقود هو التزام األط ار
توازن بين التزامات األط ار

بها فإن ذلك يتطلب أيضا أن يكون هناك

من الناحية االقتصادية في مرحلة تكوين العقد وتنفيذه ،بحيث إن

حدوث اختالل في مرحلة تكوين العقد يؤدي إلى لجوء األط ار

إلى إزالة هذا االختالل واآلثار

الناجمة عنه والمتمثلة في االضرار التي تلحق بأحد األط ار  ،وتتم تلك اإلزالة بواسطة اللجوء
إلى األحكام الخاصة بعقود اإلذعان ،حيث إن تلك األحكام تعيد التوازن االقتصادي للعقد الذي
أجبر أحد طرفيه على التوقيع على بنوده دون أن يكون لدية الحرية في التعديل لهذة البنود.
ولكن إذا كان هذا االختالل في التوازن االقتصادي للعقد قد حدث بعد إبرام العقد وحال
التنفيذ ،بسبب ظرو

غير متوقعة ،فإن إزالة هذا االختالل واآلثار الناجمة يتم بواسطة اللجوء

إلى األحكام الخاصة بنظرية الظرو

الطارئة.

وهذا ما نصت عليه القوانين الوضعية مثل القانون المدني المصري رقم  313لسنة
 3111حيث تنص المادة  319منه على أنه " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم
يكن في الوسع توقعها ،وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،وان لم يصبح مستحيال،
صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ،جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين

مصلحة الطرفين ،أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول .ويقع باطال كل اتفاق على خال
ذلك"(.)1
وأيضا القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191هذا حيث نص على أنه -إذا طرأت
حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي
وان لم يصبح مستحيال ،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ،جاز للمحكمة تبعا
( )1الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
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للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول أن

اقتضت العدالة ذلك .ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك.)1(" .

كما أقر قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
هذه الظرو

االستثنائية أيضا حيث نصت المادة  411منه على أنه " إذا طرأت حوادث

استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم
يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد

الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك
ويقع باطال كل اتفاق على خال
وبالتالي فإن نظرية الظرو

ذلك.)2(".
الطارئة أو االستثنائية تفترض وجود عقد يتراخى وقت تنفيذه

إلى أجل ،وعندما يحل هذا األجل تط أر ظرو
قبل األط ار

استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها من

ويترتب عليها اختالل التوازن االقتصادي للعقد بين طرفيه اختالال خطي ار بحيث

يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المعقول ،وفي هذه الحالة فإن
الطر

المضرور يقوم باللجوء إلى القضاء بهد

نظرية الظرو

إعادة التوازن االقتصادي للعقد بناء على

الطارئة التي تعد خروجا عن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

وهكذا فإن اختالل التوازن االقتصادي للعقد يتم مواجهته في مرحلة التعاقد عبر نظرية
اإلذعان وفي مرحلة التنفيذ عبر نظرية الظرو

الطارئة باعتبارهما استثناء على قاعدة العقد

شريعة المتعاقدين ،وما يهمنا في هذا المجال هو االستثناء الثاني المتعلق بالظرو
أثناء التنفيذ.
( )1المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
( )2المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.

الطارئة
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وبالتالي فإنه نظ ار ألهمية تطبيق نظرية الظرو
االقتصادي للعقد فإنه سو

الطارئة أو االستثنائية إلعادة التوازن

يكون محور دراستنا في ذلك البحث ،لذلك سو

البحث بيان ماهية تلك الظرو

نتناول في هذا

الطارئة وشروطها ومدى سلطة القاضي في اللجوء إليها إلعادة

التوازن االقتصادي للعقد.
أولا :إشكالية البحث:
تظهر إ شكاليات هذا البحث بشكل واضح من خالل ما يتناوله من موضوعات تتعلق
بالظرو

الطارئة حال تنفيذ العقد وتؤثر تأثي ار جوهريا على التزامات األط ار  ،وسو

نحاول

من خالل هذا البحث اإلجابة على التساؤالت التالية:
 .3ماهية الظرو

الطارئة وما الذي يميزها عن النظم القانونية المتشابهة معها؟

 .4هل نظرية الظرو

الطارئة تطبق على جميع العقود أم هناك عقود معينة فقط قابلة

لتطبيق النظرية؟
 .1ماهي الشروط الواجب توافرها حتى يمكن تطبيق نظرية الظرو
 .1ما هو األساس القانوني لتطبيق نظرية الظرو
 .5كي

يمكن معالجة أثر الظرو

 .1ماهو أثر الظرو

الطارئة؟

الطارئة؟

الطارئة بين المتعاقدين؟

الطارئة بالنسبة للغير؟

 .9هل يستطيع القاضي التدخل في تعديل العقد استنادا لنظرية الظرو
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين أو مبدأ سلطان اإلرادة؟
 .1هل يملك القاضي سلطة فسخ التعاقد نتيجة الظرو
ثانيا :الهدف من البحث ونطاقه:

الطارئة؟

الطارئة واهدار
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يهد

هذا البحث إلى بيان ماهية الظرو

الطارئة من حيث مدى تأثيرهاعلى تنفيذ

العقد ،وخاصة فيما يتعلق بالتزامات األط ار  ،وكذا بينا ماهية الشروط الواجب توافرها في تلك
الظرو

حتى يمكن االعتداد بها بين األط ار  ،كما نسعى من خالل هذا البحث لبيان مدى

سلطة القاضي في تعديل التوازن االقتصادي للعقد بين األط ار

استنادا للظرو

الطارئة

وماهية الضوابط والقواعد التي تنظم سلطة القاضي في هذا الشأن.
ثالث ا :أدهمية البحث:
في البداية نوضح أن أهمية هذا البحث تظهر في أنه يركز بصفة أساسية على ماهية
الظرو

الطارئة في ضوء التشريعات الوضعية كما أن البحث له أهمية أخرى تتمثل فيما يلي:
 –3ارتباطها بكثير من األط ار

والشركات من خالل العقود التي يبرمونها بصورة دائمة

سواء المتعلقة بالواقع االجتماعي أو النشاط التجاري ،كما ترتبط باألنشطة االقتصادية المختلفة
على الظرو

ومن ثم أصبح التعامل بها يزداد يوما بعد يوم مما يستدعى الوقو
تحدث عقب إبرامه وتؤثر فيه تأثي ار جوهريا مما يؤدي إلخالل األط ار
 -4كما تظهر أهمية هذا البحث في أن نظرية الظرو

الطارئة التي

في تنفيذ التزاماتهم.

الطارئة ،هي نظرية متكاملة

البناء ،وحديثة النشأة في القوانين الوضعية ،ومن ثم فإن هذه النظرية يشوبها بعض الغموض
واللبس في الوسط التعاقدي وذلك نظ ار لكونها نظرية حديثة النشأة وتخرج عن المبادئ الثابتة
مثل مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فإنه بالطبع ،األمر الذي يتطلب بالطبع متابعة بحث هذه
النظرية بصفة مستمرة إلرساء القواعد والضوابط التي تحكمها وتنظمها.
 –4وتظهر أيضا أهمية هذا البحث في مساعدة أط ار
حقوقهم التي تتأثر بشكل كبير بالظرو

العقود على معرفة كيفية حماية

الطارئة من حيث بيان الشروط الواجب توافرها في هذه
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الظرو

لالعتداد بها بين األط ار

بهد

حمايتهم من محاولة بعض األط ار

التزاماتهم العقدية والتي تتزايد باستمرار في هذا المجال بحجة الظرو

التنصل من

الطارئة ،األمر الذي

يوفر لهم األمان المطلوب خالل تعاقداتهم.
 –1باإلضافة إلى ما سبق فإن أهمية الدراسة تظهر جليا فيما بين مدى سلطة القاضي
تجاة الظرو

الطارئة وتعديله اللتزامات األط ار

التعاقدية استنادا لتلك الظرو .

رابعا :خطة البحث:
لقد تم تقسيم هذا البحث على النحو التالي:
مبحث تمهيدي :التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة
المطلب األول :نظرية الظرو

الطارئة في التشريعات القديمة.

المطلب الثاني :نظرية الظرو

الطارئة في التشريعات الحديثة.

المطلب الثالث :نظرية الظرو

الطارئة في الشريعة اإلسالمية.

الفصل األول :مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروطها وأساسها القانوني
المبحث األول :مادهية نظرية الظروف الطارئة ونطاقها
المطلب األول :تعري

نظرية الظرو

الطارئة وتمييزها عن النظم المقاربة لها.

المطلب الثاني :نطاق تطبيق نظرية الظرو

الطارئة.

المبحث الثاني :شروط نظرية الظروف الطارئة وأساسها القانوني
المطلب األول :الشروط الواجب توافرها في نظرية الظرو

الطارئة.
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المطلب الثاني :األساس القانوني لنظرية الظرو

الطارئة.

الفصل الثاني :أحكام نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في تحقيق التوازن
القتصادي للعقد
المبحث األول :أثر نظرية الظروف الطارئة
المطلب األول :أثر نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة للمتعاقدين.

المطلب الثاني :أثر نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة للغير.

المبحث الثاني :سلطة القاضي في تحقيق التوازن القتصادي للعقد
المطلب األول :ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد.
المطلب الثاني :مدى سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد.
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المبحث التمهيدي :التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة
تمهيد وتقسيم:
تعتبر نظرية الظرو
المشاكل المتعلقة بالظرو

الطارئة نظرية حديثة وتزايدت أهميتها في اآلونة األخيرة لكثرة
االقتصادية للعديد من البلدان مما أثر على التزامات األط ار

التعاقدية ،وعلى الرغم من حداثة هذه النظرية من بداية ظهورها حتى وصلت لهذا الشكل قد
مرت بمراحل تطور متعاقبة عبر العصور ،لتغلب مبدأ العدالة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
الذي يحكم كافة العقود وبالتالي لتحقيق التوازن والتعادل االقتصادي بين طرفي العقد(.)1
وعلى الرغم من أن فكرة الظرو

الطارئة عريقة منذ القدم ،إال أنها لم تستقر على

مسمى واحد على مر العصور ،حيث حاول الفقهاء وضع إطار متكامل لها مما أدى الختال
اآلراء حول مدلولها وأساسها والشروط الواجب توافرها لتطبيقها على العقود( ،)2وعلى الرغم من
هذا االختال

إال أنهم اتفقوا على مبدأ واحد ،إال وهو الربط بين القوة الملزمة للعقد وثبات

المراكز االقتصادية لكل متعاقد(.)3
وبالتالي فإنه للتعر

على نظرية الظرو

الطارئة فالبد من تتبع جذورها التاريخية،

ومراحل نشأتها سواء في القوانين القديمة أوالقوانين الحديثة ،كما نتناول تطورها في الشريعة
اإلسالمية.
( )1د .عبد السالم الترمانيني ،نظرية الظرو

الطارئة ،دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية في الشريعة اإلسالمية

والشرائع االوروبية وتطبيقات النظرية في تقنينات البالد العربية ،دار الفكر – سورية ،سنة 3193م ،ص .9
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،نظرية الظرو

الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي– دراسة

مقارنة ،دار المطبوعات الجديدة – االسكندرية ،سنة  4131ص .1
( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .31
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وعليه سو

نقسم هذا المبحث إلى اآلتي:

المطلب األول :تطور نظرية الظرو

الطارئة في القوانين القديمة.

المطلب الثاني :تطور نظرية الظرو

الطارئة في القوانين الحديثة.

المطلب الثالث :تطور نظرية الظرو

الطارئة في الشريعة اإلسالمية.
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المطلب األول :تطور نظرية الظروف الطارئة في القوانين القديمة
إن غالبية القوانين الوضعية الحالية والنظريات القانونية الحديثة لم تظهر فجأة وانما كانت
نتيجة جهد متواصل عبر العصور المتالحقة وبالتالي فإن بدايتها نجده لدى القوانين والعصور
والحضارات القديمة ،ومن ثم فإنه لكي نتمكن من اإللمام بجميع جوانب هذه النظرية فإنه يتعين
علينا معرفة تاريخها وبداية نشأتها في القوانين القديمة ،وذلك على النحو التالي:
أولا :القانون المصري القديم:
لقد تضمنت قوانين مصر الفرعونية دالالت واشارات واضحة إلى ضرورة مالءمة العقد
مع التغيرات التي تط أر على الظرو

االقتصادية التي يبرم العقد في ظلها ،حيث يوجد العديد

من التطبيقات التي وردت فيما يعر بالوثائق والمراسيم ،فقد ورد في مرسوم دهشور أن عقد
اإليجار ينقضي إذا أنشأ المؤجر مؤسسة تقوم على نفس األعيان المؤجرة( ،)1كما ثبت أن
الفراعنة كانوا يضمنون عقود استئجار الرقيق للخدمة التزاما على عاتق مالك الرقبة بتعويض
تحول دون قيام الرقيق بأداء الخدمة المتعاقد

المستأجر في الحاالت التي تط أر فيها ظرو
عليها(.)2

ويدل أيضا على أنه في عصر االشتراكية توسعت القوانين الفرعونية في فكرة الظرو
الطارئة حيث أخذت بهذة الفكرة لتحقيق التوازن االقتصادي والعدالة بين األط ار  ،ويتضح ذلك
جليا من خالل المراسيم التي أصدرتها في هذا الشأن(.)3
( )1د .رشوان حسن رشوان أحمد ،آثر الظرو

االقتصادية على القوة الملزمة للعقد ،الطبعة األولى ،دار

الهاني للطباعة – مصر ،سنة  ،3111ص.1

( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .41
( )3محمد عبد الرحيم عنبر ،الوجيز في نظرية الظرو

الطارئة ،مطبعة زهران -القاهرة ،سنة  ،3119ص .1
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ويتضح مما سبق أنه على الرغم من عدم وجود دراسة كافية عن نظرية الظرو

الطارئة

في الحضارة المصرية القديمة ،إال أن التطبيقات التي وردت في تلك الحضارة تؤكد بما اليدع
مجاال للشك أنها وضعت النواة األساسية لفكرة الظرو

الطارئة ،ليس هذا فقط بل أنها اقتربت

إلى حد كبير من مدلولها في الوقت الحاضر.
ثاني ا :قانون حمورابي:
إن قانون حمورابي عند البابليين قد أقر بنظرية الظرو
األط ار

في إعادة التو ازن للعقد المبرم بينهم إذا تغيرت الظرو

الطارئة ،حيث اعتر

بأحقية

االقتصادية التي أبرم العقد في

ظلها وكان لها أثر على االلتزامات التعاقدية لألط ار  ،وتمثل هذا االعت ار

في أربع محاور

هي:
 -1دهجر المدينة:
حيث قرر هذا القانون في المادة  311بأنه إذا هجر الزوج مدينته وهرب منها في
الظرو

العادية وغير العادية ،ففي هاتين الحالتين يحق للزوجة أن تفسخ عقد الزواج وتتزوج

بآخر ،واذا حدث وعاد الزوج إلى مدينته ،ال يسمح له القانون باسترداد زوجته في حالة زواجها
بغيره ألنه في هذه الحالة يعد مرتكبا لذنب ترك مدينته والهروب خارجها(.)1
 -2الوقوع في األسر:
حيث قرر هذا القانون في المادة  315أنه إذا وقع الزوج أسي ار لدى األعداء ،ولم يكن قد
ترك لزوجته النفقة الالزمة ،فإنه يحق للزوجة فسخ عقد الزواج وتتزوج بآخر ،واذا عاد الزوج إلى
مدينته ،فإن القانون يسمح له باسترداد زوجته مع احتفاظ الزوج اآلخر بأبنائه من نفس
( )1محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع السابق ،ص .9
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الزوجة(.)1
 -3اإلعسار:
حيث قرر بأنه إذا حدث إعسار وتسبب في عجز الفالح عن سداد ديونه فإن ذمته تب أر
إذا تنازل عن ناتج أرضه لمجموعة دائنيه ،حتى ولو لم تكن تكفى لسداد جميع ديونه(.)2
 -4الكوارث الطبيعية:
حيث قرر القانون في المادة  11منه على أنه " إذا استدان رجل وأغرق حقله أو جر
فيضان التربة أو لم يزرع قمح في الحقل بسبب نقص الماء ،في تلك السنة فإنه سو
لدائن قمحا وسو

اليعطي

تمحى الشروط المدونة في لوحته واليدفع فائدة عن تلك السنة"(.)3

ومن ثم فإن هذا القانون قد جعل لوقوع الكوارث الطبيعية تأثي ار على الوفاء بااللتزامات
التعاقدية وهو يعد صورة واضحة لنظرية الظرو

الطارئة المتعار عليه اآلن(.)4

مما سبق يتضح أن قانون حمورابي قد اعتر

بفكرة الظرو

الطارئة دون أن يطلق

عليها مسميات محددة ،ولكنه وضع شرط صريح لتطبيق هذه الفكرة وهو عدم اإلرادة ،بمعنى إال
يكون للمدين دخل في حدوث الظرو

التي حلت بعد إبرام العقد وآثرت على التزاماته العقدية.

( )1د .محمود السقا ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية  -مصر ،سنة
 ،3194ص.449
( )2د .صوفي حسن أبوطالب ،مبادئ تاريخ القانون ،دار النهضة العربية  -مصر ،سنة  ،3115ص .341
( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص  15 -11بالهامش.

( )4د .صوفي حسن أبوطالب ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،دار النهضة العربية مصر ،سنة ،3191
ص  ،419د .رشوان حسن رشوان أحمد ،المرجع السابق ،ص .31
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ثالث ا :القانون اإلغريقي:
إن القانون اإلغريقي لم يعتر بنظرية الظرو

الطارئة مطلقا ،بل على العكس تضمنت

شروط تقضى على المتعاقد الذي يخل بالتزاماته بدفع غرامة لصالح خزينة الدولة أو التعرض
لإلكراه البدني كعقوبة على إخالله بالتزامته الواردة بالعقد(.)1
وعلى الرغم من أن الباحثين أجمعوا على أن القانون اإلغريقي لم يمنح المدين أية
استثناءات في حالة الظرو

الطارئة ،إال أنه ظهرت بعض الحاالت البسيطة جدا في مجال

عقد اإليجار تم خاللها تطبيق فكرة الظرو

الطارئة وهي حق المستأجر في تخفيض قيمة

اإليجار إذا تعذر عليه استغالل االرض لسبب خارج عن إرادته مثل قلة المياه أو حدوث
فيضانات حالت دون الزراعة(.)2
كما ظهرت بعض الحاالت التي تتعلق بالعقود الدولية في الوثيقة التي عثر عليها والتي
تتضمن وصية جاء فيها" إذا كانت الظرو

الواقعية التي تم فيها عقد حل

بين المدينتين هي

نفسها لم تتغير فيجب أال تنحر سياستكم عن طريقها ،ولكن إذا كانت الظرو

قد تغيرت عن

األصل فإنه يكون من األنسب أن تعيدوا المداولة حول المقترحات التي تواجهونها ،كما لو كانت
قضية ولم تحل بعد"(.)3
وبالتالي فإنه فيماعدا هذه الحاالت البسيطة لم يطبق القانون اإلغريقي نظرية الظرو
الطارئة.

( )1د .صوفي حسن أبوطالب ،مبادئ تاريخ القانون ،المرجع السابق ،ص .514
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.41 - 41
( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .11
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رابع ا :القانون الروماني:
لقد تأثر القانون الرومانى بالقانون اإلغريقي في مجاالت عديده ومنها ما يتعلق بنظرية
الظرو

الطارئة ،وقد خضع القانون الروماني لدراسات موسعة وعميقة من قبل المتخصصين

والباحثين على خال

القوانين القديمة األخرى التي لم تلقى ذات االهتمام من الباحثين ،وكان

من الموضوعات التي نالت اهتمام هؤالء الباحثين فكرة الظرو

الطارئة(.)1

وقد احتدم الجدل الفقهي حول وجود هذه النظرية في القانون الروماني بين فريق ينفي
وجودها وآخر يقر بوجودها(.)2
فيرى االتجاه األول من الفقه أن القانون الروماني لم يعر خالل تاريخه الطويل نظرية
الظرو

الطارئة( ،)3حيث كان الضمير األخالقي أقوى وأسبق من القانون في المناداة بضرورة

عدم سريان العقد طالما تغيرت الحالة الواقعية عما كانت عليه وقت نشوء العقد(.)4
وتأكيدا على جهل الفقهاء الرومان بنظرية الظرو

الطارئة ،فإن نظرية الظرو

الطارئة

لم يسمع لها صدى في القانون الروماني إال في أقوال الفالسفة أمثال شيشيرون وسينيكا(.)5
بينما يرى االتجاه اآلخر أن القانون الروماني يقوم بتطبيق نظرية الظرو

الطارئة في

( )1محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع السابق ،ص .9
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.45
( )3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،نظرية االلتزام بوجه
عام ،مصادر االلتزام ،منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت -لبنان ،سنة 4135م ،ص  531بالهامش.
( )4د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .15
( )5عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ،ص .919
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عقد اإليجار بالنسبة لطرفيه(.)1
وعلى الرغم من وجود هذا الجدل الفقهي سال
نظرية الظرو

البيان إال أن االتجاه الذي نفى وجود

الطارئة في القانون الروماني اعتر للفلسفة الرومانية بمعرفتها لهذه الفكرة.

خامس ا :القانون الكنسي:
لقد ظهر القانون الكنسي نتيجة قيام الدولة الرومانية بمحاربة الدين المسيحي ،مما دفع
الكنيسة لوضع نظام قانوني متكامل لرعاية شؤونها ويغنيها هي وأتباعها عن اللجوء للدولة ،وقد
انتشر هذا القانون في جميع أنحاء الرومان مما دفع الدولة الرومانية لالعت ار

به ،وقد تناول

هذا القانون تنظيم عدة أمور منها العالقات االجتماعية والتى تقوم على مبدأ العدالة
واالنصا (.)2
وقد أجمع الفقه والباحثون على أن القانون الكنسي عر نظرية الظرو

الطارئة ،ويرجع

ذلك إلى أن الدين المسيحي قوامه العدالة ومبادئ االخالق ،باإلضافة إلى تأثر فقهاء القانون
الكنسي بالفلسفة الرومانية ،ونتيجة لذلك فقد وضع الكنسيون نظرية قانونية تسمى "نظرية عدم
تغير الظرو " ويقصد بها افتراض وجود شرط ضمني ببقاء األمور على ماهي عليه وقت إبرام
العقد وحتى تمام التنفيذ ،فإذا تغيرت هذه الظرو

تغي ار جوهريا على نحو يؤدي إلى إضرار

بأحد المتعاقدين فيجب فسخ العقد ،أو تعديله حتى يتحقق العداله بين طرفي العقد(.)3

( )1د .محسن عبد الحميد إبراهيم البيه ،النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام ،الجزء األول ،المصادر
اإلرادية ،مكتبة الجالء الجديدة -المنصورة ،ص .119

( )2د .صوفي حسن أبوطالب ،مبادئ تاريخ القانون ،المرجع السابق ،ص  451وما بعدها.
( )3د .محمد محيي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص 41وما بعدها.
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سادس ا :القانون الفرنسي القديم:
لقد تأثر القانون الفرنسي القديم بالعديد من المبادئ التي وضعها القانون الكنسي ،إال أنه
مع قيام الثورة الفرنسية سنة  3911كانت الحرية الفردية هي المسيطرة على أفكار هذه الثورة،
وظهرت طبقة جديدة تعر

بطبقة ال أرسمالية ،وأخذ يسود القوانين المدنية مبدأ هام هو " مبدأ

سلطان اإلرادة" ،وتفرع عن هذا المبدأ مبدأ آخر وهو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين(.)1
وفي ظل هذا صدرت مجموعة نابليون والتى أرست مبادئ االلتزامات وأن االتفاقات بين
األفراد تحل محل القانون وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ،ومن ثم معاداة نظرية الظرو
الطارئة ،فإن القاضي اليمتك أي سلطة في تطبيق هذه النظرية إلعادة النظر في التزامات
العقد ،حيث يقوم بإنزال حكم القانون على المدين مهما كانت الظرو
خسائر فادحة(.)2

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص  11وما بعدها.
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص 41وما بعدها.

التي طرأت وكبدته
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المطلب الثاني :تطور نظرية الظروف الطارئة في التشريعات الحديثة
تطورت نظرية الظرو

الطارئة في العصر الحديث نتيجة المتغيرات االقتصادية سواء

على المستوى الدولي أو على مستوى التشريعات الوطنية ،وسو

نتناول بيان هذا النحو التالي:

أولا :على المستوى الدولي:
لقد بدأت نظرية الظرو

الطارئة في الظهور بالصورة المتعار عليها اآلن قبل ظهورها

في التشريعات الوضعية ،حيث تم تناولها بين األط ار

في العقود ذات الطبيعة الدولية ،وكانت

تعر بنظرية شرط عدم تغير الظرو .)1(،
وهذه النظرية قد وضعت في العقود الدولية بصورة دائمة بأسماء مختلفة ،ورغم هذا
االختال

إال أنها كانت تدور حول مضمون واحد وهو التزام األط ار

العقد لمواجهة الظرو

بإعادة التفاوض حول

الطارئة لرفع الضرر الجسيم عن الطر المضرور ،وانتقل هذا التطور

بعد ذلك إلى االتفاقيات الدولية بمعنى أن بقاء الدولة ملتزمة باالتفاقية المنضمة إليها طالما لم
تتغير الظرو

أو بقي الوضع على حاله( ،)2ونظ ار لهذا التطور واألهمية التي تتمتع بها هذه

النظرية فقد تم تقنين مبدأ شرط عدم تغير الظرو

في اتفاقية فيينا لسنة  ،3111والمتضمنة

قانون المعاهدات المعتمدة بفيينا بتاريخ  44مايو سنة  3111في القسم الثالث من الباب
الخامس(.)3

( )1د .محمد حسين منصور ،العقود الدولية ،دار الجامعة الجديدة للنشر -اإلسكندرية ،سنة 4111م ،ص
.314
( )2د .نرمين محمد محمود صبح ،مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والقيود التي ترد عليه في مجال قانون التجارة

الدولية ،رسالة دكتوراه من كلية الحقوق  -جامعة عين شمس ،سنة  4111 -4114م ،ص .113

( )3د .على صادق أبو هي  ،القانون الدولي ،منشأة المعار  -مصر ،سنة  ،3115ص  111وما بعدها.
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ثاني ا :على مستوى التشريعات الوطنية:
لقد تأثرت نظرية الظرو

الطارئة بالمتغيرات الكثيرة التي اجتاحت معظم دول العالم،

حيث كان لهذه المتغيرات أثار سلبية على تلك الدول سواء من الناحية االقتصادية مثل األزمات
المالية أو من الناحية االجتماعية ،مما أدي بالطبع إلى تاثر التشريعات الوطنية بذلك( ،)1على
النحو التالي:
 -1القانون الفرنسي الحديث:
إن نظرية الظرو

الطارئة لم تلق ترحابا لدى الفقه الفرنسي الحديث ،حيث ذهب غالبية

هذا الفقه إلى معاداة هذه النظرية ومحاربتها ،ليس هذا فقط بل وصل األمر إلى قيامهم بإنكار
أي حق للمشرع في إدخال هذه النظرية ضمن نصوص القانون الوضعي الفرنسي بحجة أنها
تتصادم مع مبدأ القوة الملزمة للعقد وتهدد استقرار المعامالت(.)2
وبالنسبة للقضاء الفرنسي نجد أن نظرية الظرو
المدني الفرنسي حيث لم يعتر

الطارئة لم تأخذ مكانها في القضاء

بها في القضايا المنظوره امامه ،وعلى خال

ذلك نجد أن

القضاء اإلداري الفرنسي قد تنبى هذه النظرية في العديد من أحكامه( ،)3ويرجع ذلك إلى أن
القضاء اإلداري يهد

المرفق العامة بالدولة(.)4
من وراء تطبيق هذه النظرية ضمان سير ا

وقد ارتبطت النشأة القضائية لنظرية الظرو

الطارئة بالحكم الشهير لمجلس الدولة

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.11
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .319 - 315
( )3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء األول ،نظرية االلتزام بوجه عام،
مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.543

( )4د.سمير عثمان اليوس  ،نظرية الظرو

الحقوقية -بيروت -لبنان ،سنة  ،4115ص.11

الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد ،منشوارت الحلبي
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الفرنسي الصادر بتاريخ  11مارس سنة  3131م في قضية تعر

باسم قضية غاز بوردو

 ،)1(Bordeauxحيث خرج هذا الحكم عن القواعد القانونية التقليدية ،بهد

إعادة التوازن للعقد

مجاريا في ذلك تغير المفاهيم االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي حدثت بعد نشوب الحرب
العالمية األولى( ،)2وقد أخذ هذا الحكم شهرة كبيرة جدا ،ويرجع ذلك إلى أنه على خال

غيرة

من األحكام قام بارساء مبادئ وقواعد لهذه النظرية والتى أصبحت دستور يتم اللجوء إليه في
حالة الحكم بحالة مماثلة(.)3
وعلى الرغم من هذه األحكام القضائية التي أخذت بنظرية الظرو

الطارئة ،فإن المشرع

الفرنسي لم يتغير عن عهده القديم وظل يعادي وجود هذه النظرية ،وال ينال من ذلك إصداره
بعض التشريعات التي تعتبر بمثابة حلول جزئية لمواجهة آثار الحرب العالمية الثانية فقط
وليست تطبيقا شامال أو إقرار بنظرية الظرو

الطارئة مثل قانون فايو وقانون خاص بتنظيم
(.)4

العالقة بين المؤجر والمستأجر صادر في 3111/1/41
 -2القانون المدني المصري:

لقد مر القانون المدني المصري بمراحل متعددة ،حيث صدر القانون المصري القديم
والذي كان يتضمن قانونين هما القانون المدني المصرى المختلط الذي صدر في  41يونيو سنة
 ،3195والقانون المدني المصري األهلي أو الوطني الذي صدر في  41أكتوبر سنة ،3111
( )1د .سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات ،المجلد األول ،نظرية العقد ،واإلرادة

المنفردة ،الطبعة الرابعة ،مطبعة السالم -مصر ،سنة  ،3119ص.531
( )2د.سعيد السيد على ،نظرية الظرو

الطارئة في العقود اإلدارية والشريعة اإلسالمية -دارسة مقارنة ،دار

الكتاب الحديث -االسكندرية -مصر،سنة  ،4111ص .41
( )3د .سليمان محمد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مطبعة جامعة عين شمس -مصر ،الطبعة

الخامسة ،سنة  ،3113ص .113

( )4د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.51 -11
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ورغم أن صدور هذين القانونين يعتبر تحوال كبي ار في مجال التشريعات المصرية ،إال أنهما كانا
مجرد اقتباس من القانون المدني الفرنسي أنذاك(.)1
وقدر رفض هذا القانون االعت ار

بنظرية الظرو

الطارئة ،األمر الذي دفع القضاء إلى

رفض األخذ بهذه النظرية استنادا لذات األسانيد التي كان الفقه الفرنسي والقضاء المدني
الفرنسي يستند إليها وهي ضرورة احترام مبدأ لزوم العقد وعدم المساس به حتى ولو طرأت
ظرو

خطيرة أرهقت المدين ،إذ لم تكن هناك أي أسباب تشفع للمساس بقدسية العقد بعد

إبرامه(.)2
وعلى الرغم من استقرار أحكام المحاكم بنوعيها األهلية والمختلطة آنذاك على رفض
األخذ بنظرية الظرو
الظرو

الطارئة ،إال أن محكمة استئنا

مصر قد خالفت ذلك وأخذت بنظرية

الطارئة في حكمها الشهير في قضية توريد األذرة لمصلحة الحدود الصادر في 1

إبريل .)3(3113
غير أن هذا الحكم لم يلق ترحابا من قبل محكمة النقض المصرية التي قامت بإلغائه
بتاريخ  31يناير  3114استنادا إلى أن القانون لم يعتر بهذه النظرية بشكل عام بل طبقها في
حاالت معينة ()4واستبقى زمامها بيده فليس للقضاء أن يأخذ بها في غير الحاالت التي وردت

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .319
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.51

( )3د .سليمان مرقس ،المرجع السابق ،ص ;531 – 539د .محسن عبد الحميد البيه ،المرجع السابق ،ص
.111
( )4حيث أصدر المشرع المصري بعض القوانين التي تأخذ بنظرية الظرو

الطارئة ولكن بصفة استثنائية

مثل المرسوم بقانون الصادر بتاريخ  3131/1/1بتأجيل دفع بعض الديون ،والقانون رقم  14لسنة 3114
الخاص بتخفيض اإليجارات الزراعية ،والقانون رقم  1لسنة  3111الخاص بتخفيض الديون التجارية.
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في القانون(.)1
وذهب أغلب الفقه المصري تعلقا على هذا الحكم إلى تأييد نظرية الظرو
قضى بها حكم االستئنا

الطارئة التي

ورفضوا االتجاه الذي اتخذته محكمة النقض المصرية آن

البيان،

وعلى رأسهم األستاذ السنهوري حيث يرى أنه كان من حق محكمة النقض بل كان من واجبها،
أن تحاكي قضاء مجلس الدولة الفرنسي فيما ذهبوا إليه من تطبيق نظرية الظرو

الطارئة،

ولكنها سارت وراء محكمة النقض الفرنسية التي لم تأخذ بهذه النظرية(.)2
وقد جاء القانون المصري الجديد لينتصر ل أري الفقه ويعتر

صراحة بنظرية الظرو

الطارئة حيث صدر هذا القانون في  35أكتوبر  3111وألغى بداية القانون المدني القديم سواء
المعمول به أمام المحاكم الوطنية أو المحاكم المختلطة( ،)3وأقر بنظرية الظرو

الطارئة حيث

نص على أنه "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على
حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده
بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام

المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك"(.)4

ولقد اعترض على هذا النص فريق استنادا إلى أنه يخرج القاضي عن نطاق واليته
والمتمثلة في تفسير إرادة المتعاقدين ال تعديل هذه اإلرادة ،كما استند هذا الفريق المعارض إلى
أن هذا النص يهدد استقرار المعامالت ألن األحداث السياسية واالقتصادية تتغير باستمرار
( )1د.سمير عبد السيد تناغو ،مصادر االلتزام ،منشأة المعار  -اإلسكندرية ،سنة  ،4115ص .351
( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء األول ،نظرية االلتزام بوجه عام،
مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص .544

( )3المادة األولى من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )4الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
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وتؤثر بالطبع على األسعار سواء بالزيادة أو النقصان ،إال أن الفريق المؤيد لهذه النظرية رفض
هذه االعتراضات استنادا إلى أن القاضي يحكم وفقا لقواعد العدالة عندما ال يوجد نصا في
العقد أو في القانون ،وبالتالي فإن ذلك يدخل في إطار واليته(.)1
وبذلك أصبحت نظرية الظرو

الطارئة مقررة في التشريع المصري بالنسبة لكافة العقود

سواء المدنية أو اإلدارية ،ويعد بذلك ثالث التشريعات الوضعية على مستوى العالم بعد التشريع
البولندي والتشريع اإليطالي ،وأول تشريع عربي يعتر

صراحة بنظرية الظرو

الطارئة(،)2

لذلك فإن القانون المدني المصري الجديد يعد حدثا تاريخيا هاما في المنطقة العربية ،فمجرد
خروجه إلى حيز النور أصبح ينظر إليه كقانون نموذجي جدير بالمحاكاة والتقليد ،ولهذا لم
تتردد معظم القوانين العربية أن تنسج على منواله ،حيث حرصت معظم هذه القوانين على
اقتباس نظرية الظرو

الطارئة التي تضمنتها المادة  319منه ،وقد نقلت طائفة من هذه

القوانين نص المادة  319نقال حرفيا ،مثل القانون المدني السوري رقم  11لسنة  ،3111وقانون
المعامالت المدنية السوداني الصادر في  ،)3(3111وقانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم5
لسنة 3115م( ،)4و القانون المدني القطري رقم  44لسنة  ،)5(4111في حين قامت طائفة
أخرى من القوانين بإدخال بعض التعديالت الشكلية دون اإلخالل بجوهر النص مثل القانون

( )1د .حمدي عبد الرحمن ،الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات ،الكتاب األول ،المصادر اإلرادية لاللتزام،
العقد واإلرادة المنفردة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،سنة  ،3111ص.119
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.15
( - )3المادة  339من قانون المعامالت المدنية السوداني الصادر في .3111

( - )4المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( - )5الفقرة الثانية من المادة  393من القانون المدني القطري رقم  44لسنة .4111
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المدني األردني والعراقي والكويتي والجزائري واليمني(.)1
يتضح مما سبق أن نظرية الظرو

مقرر في مصر بنصوص
ا
الطارئة أصبحت أم ار

تشريعية صريحة بالنسبة لكافة العقود ،وتلتزم بها المحاكم سواء المدنية أو اإلدارية باعتباره
استثناء على مبدأ االلتزام العقدي ،ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

( - )1د .عبد المنعم فرج الصده ،نظرية العقد في قوانين البالد العربية) ،القانون المصري ،واللبناني ،والسوري،
العرقي ،والليبي ،والكويتي ،والسوداني( ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،سنة  ،3191ص .199
و ا
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المطلب الثالث :نظرية الظروف الطارئة في الشريعة اإلسالمية
لقد عرفت الشريعة اإلسالمية نظرية الظرو

()1

الطارئة قبل أن تعرفها القوانين الوضعية،

وذلك ألن الشريعة اإلسالمية قائمة على العدالة التي تعتبر من ركائزها األساسية ،فجميع
أحكامها تهد
وتعتر

لتحقيق العدالة بين األفراد سواء في الدنيا أو اآلخرة ،ولذا ليس بغريب أن تقر

الشريعة اإلسالمية بهذه النظرية ،فإذا تعارضت القوة الملزمة للعقد مع مبادئ العدالة

واألنصا

فإن الشريعة اإلسالمية ال تتوانى عن تطبيق العدالة وخاصة إذا كان الظرو

الطارئة على العقد غير متوقعة من قبل المدين وتتجاوز طاقته البشرية(.)2
ويعتبر من أقدم األبحاث التي أكدت على اعت ار

الشريعة اإلسالمية بنظرية الظرو

الطارئة ما قاله الفقيه الفرنسي الكبير ( ادوار المبير) في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي
انعقد بمدينة الهاي سنة  3114حيث أكد على أن " نظرية الضرورة في الفقه اإلسالمي تعبر
بصورة أكيدة وشاملة عن فكرة يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظرو
المتغيرة ،وفي القضاء االداري الفرنسي في نظرية الظرو

الطارئة ،وفي القضاء االنجليزي فيما

أدخله من المرونة على نظرية استحالة تنفيذ االلتزام تحت ضغط الظرو

االقتصادية التي

نشأت بسبب الحرب ،وفي القضاء الدستوري األمريكي نظرية الحوادث المفاجئة" ،وهذا ما أكده
أستاذنا السنهوري في مقاله الذي دعا فيه إلى تنقيح القانون المدني المصري حيث قال " أن
نظرية الظرو

الطارئة عادلة ،ويمكن للمشرع المصري في تقنينه الجديد أن يأخذ بها استنادا

إلى نظرية الضرورة في الشريعة اإلسالمية ،وهي نظرية فسيحة المدى خصبة النتائج ،تتسع

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.19
( )2د.سعيد السيد علي ،المرجع السابق ،ص .11 – 11
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لنظرية الظرو

الطارئة ولها تطبيقات كثيرة ،وقد أصبحت نظرية الضرورة من النظريات

األساسية في الشريعة اإلسالمية وهي تتماشى مع أحدث النظريات القانونية في هذا
الموضوع"(.)1
وعليه فإن نظرية الظرو

الطارئة تعد من صميم الفقه اإلسالمي ،وهي تقوم على أساس

الضرورة والعدل واإلحسان ،وقد استند الفقه اإلسالمي في ذلك إلى مبادئ اساسية وردت في
القرآن الكريم لقوله تعالى (:ي ِريد اللَّه بِكم اْلي ْس َر َوَال ي ِريد بِكم اْلع ْس َر)( ،)2وقوله تعالىَ ( :و َما َج َع َل
ين ِم ْن َحرج)( ،)3وقوله تعالى ( َال ي َكلِّ
الد ِ
َعلَ ْيك ْم ِفي ِّ
َ

اللَّه َن ْفسا إال و ْس َعهَا)

()4

.

باإلضافة إلى ذلك فإن قوله تعالى( :أن اللَّهَ َيأْمر بِاْل َع ْد ِل و ِْ
اإل ْح َس ِ
ان)
َ

()5

قد بين بوضوح

تام أن القرآن الكريم والشريعة اإلسالمية قد أوجبت تطبيق القواعد القانونية التي سماها بالعدل،
مقرونة بالعدالة التي سماها باإلحسان(.)6
وتقوم نظرية الضرورة في الشريعة اإلسالمية على أسس وقواعد فقهية وشرعية تتمثل فيما
يلي:
أولا :قاعدة الضرورات تبيح المحظورات:
حيث إنه وفقا لهذه القاعدة فإنه إذا حدثت ظرو

طارئة بعد إبرام العقد خارجة عن إرادة

المدين لم يكن يستطيع توقعها ،فهنا اباحت له هذه القاعدة عدم تنفيذ االلتزامات العقدية والخروج
( )1د .عبد السالم الترمانيني ،المرجع السابق ،ص .11-15
( )2سورة البقرة – اآلية .315
( )3سورة الحج – اآلية .91
( )4سورة البقرة – اآلية .411
( )5سورة النحل – اآلية .11

( )6د .عبد السالم الترمانيني ،المرجع السابق ،ص .19
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احترم القوة الملزمة للعقد.
ا
عن قاعدة
ثاني ا :قاعدة در المفاسد أولى من جلب المنافع :
تقوم هذه القاعدة على أساس أن دفع المفسدة عند تعارضها مع منفعة ،وبالتالي فإنه إذا
حدث تعارض بين منفعة الدائن التي يحصل عليها من تنفيذ المدين إللزاماته وبين مفسدة
الضرر الذي يصيب المدين إذا نفذ هذه االلتزامات في حالة حدوث ظرو

طارئة بعد إبرام

العقد فإنه في هذه الحالة يجب دفع المفسدة والضرر عن المدين(.)1
ثالثا :قاعدة الضرر األشد يزال بالضرر األخف:
إنه طبقا لهذه القاعدة فإنه إذا حدثت ظرو

طارئة بعد إبرام العقد وكان الضرر الذي

يلحق بالمدين نتيجة تنفيذ التزاماته يتسبب له في إرهاق شديد وكان أشد وطئه من الضرر الذي
سيلحق بالدائن من عدم تنفيذ المدين لهذه ،في هذه الحالة يتم إازلة الضرر األشد بالضرر
األخ

حتى يختار أهون الضررين ،وبالتالي ال يلزم المدين بتنفيذ التزاماته(.)2
وبالرغم من أن الفقه اإلسالمي اعتر

بنظرية الظرو

الطارئة ،إال أنه لم يقم بوضع

صياغة لهذه النظرية ،ويرجع ذلك إلى أن الفقهاء كانوا يقدمون حلول شرعية عادلة لما يعرض
عليهم من مسائل فقهية وال يتولون صياغة النظريات ،وبالتالي فإنه يمكن استنباط تلك النظرية
من خالل تلك الحلول واإلجابات الفقهية(.)3
المطيرت ،أحكام الجوائح في الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريتي الضرورة والظرو
ا
( )1د.عادل مبارك

الطارئة،

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية دار العلوم ،قسم الشريعة اإلسالمية ،جامعة القاهرة ،سنة  ،4111ص
 53وما بعدها.
( )2د.عبد الكريم زيدان ،الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،

لبنان ،الطبعة األولى ،سنة  ،4113ص  51وما بعدها.

( )3د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.19
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باإلضافة إلى ذلك فإن الفقه القانوني اضطر لوضع نظرية عامة للحوادث الطارئة ،نظ ار
للمبالغة في التمسك بااللتزام العقدي األمر الذي أدى للبحث عن وسائل للتخفي
المبالغة وتجاوز مقتضيات العدالة ،ولكن األمر مختل

من هذه

في الشريعة اإلسالمية التي تسودها

دائما مقتضيات العدالة عند تعارضها مع القوة الملزمة للعقد ،وتمكن الفقهاء من خالل
مقتضيات العدالة على فتح ثغرات في االلتزام العقدي دون الحاجة لوضع نظرية يتم الرجوع
إليها ،ما دام أن مقتضيات العدالة هي التي يتم اللجوء إليها دائما(.)1
إن الخوض في تفاصيل تطبيقات نظرية الظرو
لفصل كامل حتى يتم شرح هذه التطبيقات والوقو
سو

الطارئة في الفقه اإلسالمي يحتاج

على آراء المذاهب الفقهية األربعة ،وعليه

نقوم بتوضيح مختصر لكل من تطبيقات نظرية الظرو

الطارئة في الفقه اإلسالمي

وآراء المذاهب الفقهية بشكل مبسط من خالل النظريات التالية:
أولا :نظرية األعذار:
المقصود بنظرية األعذار هنا األعذار التي يفسخ بها عقد اإليجار ،ويقصد بالعذر كل ما
يكون أم ار عارضا ،يتضرر به العاقد في نفسه أو ماله مع بقاء العقد وال يندفع دون العقد(.)2
والعذر في الفقه الحنفي هو كل ماال يمكن معه استيفاء المعقود عليه إال بضرر يلحق
المتعاقد في نفسه أو ماله أو لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه
بالعقد فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام الضرر ،فالعذر إذا هو عجز المتعاقد عن

( )1د.عبد الرزاق السنهوري ،مصادر الحق في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه الغربي الحديث ،الجزء

الرابع ،دار النهضة العربية -مصر ،سنة  ،3119ص.11

( )2د .محمد نجدات المحمد ،ضمان العقد في الفقه اإلسالمي ،دار المكتبي -دمشق ،سنة ،4119ص.111
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المضي في موجبه إال بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد(.)1
يتبين من العبارات التي وردت على ألسنة الفقهاء األحنا
إال ظر

أن العذر ماهو في حقيقة أمره

طارئ يحدث في الفترة الالحقة على نشأة العقد ،ويؤدي حدوثه إلى إلحاق ضرر

بالمدين يصيبه في نفسه أو في ماله ،أن هو أقدم على تنفيذ العقد ،ففكرة العذر في الفقه الحنفي
كثي ار عن فكرة الظرو

التختل

الطارئة غير أن األحنا

توسعوا في مضمون العذر توسعا

شديدا(.)2
()3

فالعذر كما يقول الفقيه الحنفي (الكاساني)

قد يكون في جانب المؤجر وقد يكون في

جانب المستأجر ،وقد يكون في جانب العين المؤجرة ذاتها كما يلي:
 -1العذر في جانب المستأجر:
مثل إفالس المستأجر أو انتقاله إلى عمل آخر فكان للمستأجر الحق في فسخ العقد وذلك
دفعا لما قد ينزل به من ضرر ،كما يعد المرض الذي يصيب المستأجر عذ ار إذا ترتب عليه
عدم تمكنه من استيفاء المنفعة المعقود عليها ،وكذا موت المستأجر يعتبر عذ ار يجيز الفسخ(.)4
 -2العذر في جانب المؤجر:
كأن يلحقه دين فادح وال يجد طريقة لوفائه إال ببيع الشي العين المؤجرة ،كما تعد النفقة
( )1حاشية ابن عابدين وهي الحاشية المسماة ( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار) محمد
أمين الشهير بابن عابدين ،مصطفى البابي الحلبي واوالده -مصر ،الطبعة الثانية ،سنة  ،3111ج  ،5ص

.91

( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .11
( )3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ،مطبعة العاصمة –
مصر ،سنة  3141ه ،ج  ،1ص .319

( )4البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،أحمد بن حسين بن على المشهور بالطودي ،الطبعة األولى ،المطبعة

العلمية – مصر ،سنة  3133ه ،ج  ،1ص .13
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عذ ار مجي از للفسخ فالمؤجر الذي يعجز عن مقابلة نفقته أو نفقة اقاربه بسبب إعساره وحاجته
الماسة إلى ثمن العين المؤجرة لتغطية هذه النفقة(.)1
 -3العذر في جانب العين المؤجرة:
وأخي ار فإن العذر في جانب العين المؤجرة هو حدوث عيب فيه يخل باالنتفاع المعقود
عليه وذلك كالدار المستأجرة إذا تهدمت كليا أو جزئيا ،وكالدابة المستأجرة إذا أصيبت بالعرج،
وكاألرض الزراعية المستأجرة إذا أغرقها مياه الفيضان أو غطتها الرياح بطبقة من الرمال(.)2
أما بالنسبة لنظرية األعذار عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) فقد ضيقوا
األعذار بحيث إن عقد اإلجارة عقد الزم ال ينفسخ إال بما تنفسخ به العقود الالزمة ،وذلك لوجود
عيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة(.)3
ثاني ا :نظرية الجوائح:
تتعلق نظرية الجوائح باألحكام الخاصة ببيع الثمار والخضار وهي ماتزال ملتصقة
باألشجار ،حيث يصيبها مايسمى بالجائحة التي يترتب عليها إمكانية تعديل العقد(.)4
الس َنة الشديدة اجتاحت أموال الناس ،فلم تدع لهم شيئا(.)5
ويقصد بالجائحة لغةَ :
ويقصد بالجائحة اصطالحا :اآلفات التي تصيب الثمار فتهلكها ،مثل البرد والقحط

( )1حاشية ابن عابدين ،المرجع السابق ،ص.91
( )2د .عبد السالم الترمانيني ،مرجع سابق ،ص.51- 11
( )3د .محمد نجدات المحمد ،المرجع السابق ،ص .115
( )4د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.11

( )5لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري ،المجلد الثاني ،مادة جوح ،دار صادر -
بيروت ،سنة  3151ص .113
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والعطش والعفن وأمراض النباتات ونحوها من اآلفات السماوية بغير جناية آدمي(.)1
ولم تجمع المذاهب الفقهية المختلفة على تطبيق نظرية الجوائح مثلما اجتمعت على
تطبيق نظرية األعذار ،ولهذا فقد اختلفت مواقفها بشأنها ما بين األخذ بها أو رفضها وذلك على
النحو التالي:
 -1المذدهب المالكي:
وحتى يمكن تطبيق نظرية الجوائح يتعين البحث عن معيار للجائحة فليست كل جائحة
تستوجب الحق من الثمن ولهذا يشترط فقهاء المالكية أن تؤثر الجائحة في الثمار بمقدار الثلث
أو تزيد حسب ما تكون عليه نسبة التل

في الثمار (.)2

 -2المذدهب الشافعي والحنفي:
لم يسلم مذهب الشافعية واألحنا

بنظرية الجوانح ،حيث لم يبيحوا للمشتري الرجوع على

البائع بسبب الجائحة ،واستندوا في ذلك إلى أن التخلية في بيع الثمار تتساوى مع القبض
الفعلي ،فإذا طرأت حادثة اجتيحت بها الثمار المبيعة ،فإن ضمانها يكون على المشتري ألنه
يصبح بالتخلية في حكم القابض للثمار(.)3
 -3المذدهب الحنبلي:
اعتر

المذهب الحنبلي بأحكام الجوائح ،حيث عر

الجائحة بانها " كل آفة ال صنع

()1المبدع في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل ابن مفلح ،الجزء الرابع ،دار الكتب العلمية -بيروت،
 ،3119ص.391
( )2المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس األصبحي ،الجزء الحادي عشر والثاني عشر ،الطبعة األولى ،مطبعة

السعادة – مصر ،عام 3141ه ،ص.195

( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص  19وما بعدها.
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لآلدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش " ولم يتقيد ظاهر المذهب بمقدار الثلث ،إذ إنه
الفرق فيه بين قليل الجائحة وكثيرها ففي الحالتين يتوجب تقدير حكم الجوائح غير أن فقهاء
المذهب الحنبلي استبعدوا من حكم الجوائح الحاالت التي تكون فيها الثمار قد تلفت بنسب
ضئيلة ،التتعدى مقدار ما يأكله الطير أو يسقط من نفسه حسب المجرى العادي لألمور فإذا
أصابت الجائحة الثمار بتل
كان التل

يجاوز هذه الحدود المألوفة أو المعتادة وضع من الثمن بقدره إذا

جزئيا وفسخ العقد نهائيا إن كان التل

كليا(.)1

استدل كل من المالكية والحنابلة على جواز وضع الجوائح بما رواه مسلم من أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم " أمر بوضع الجوائح"(.)2
بينما استدل كل من الحنفية والشافعي في المذهب الجديد على عدم وضع بالجوائح
بحديث أبي سعيد الخدري " :أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه ،فقال النبي صلى اهلل
عليه وسلم :تصدقوا فلم يبلغ وفاء دينه ،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم :خذوا ما وجدتم وليس
لكم إال ذلك"(.)3
وعليه نجد أن الشريعة اإلسالمية الغراء قد أخذت بنظرية الظرو
في العديد من التطبيقات بهد

تحقيق العدالة بين أط ار

الطارئة واعترفت بها

العقد ،األمر الذي يؤكد على أن

الشريعة اإلسالمية صالحة لكي تواكب جميع العصور وتتضمن الحلول الفقهية لجميع المسائل
من منطلق تحقيق العدالة بين األفراد.
( )1المغني على مختصر الخرقي ،لموفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ،الجزءان
الرابع والخامس ،تصحيح محمد خليل هراس ،مطبعة اإلمام – مصر ،بدون تاريخ نشر ،ص .11 -11
( )2صحيح مسلم ،ألبي الحسين بن الحجاج بن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،باب وضع الجوائح
الحديث رقم ( ،)3551دار الحديث – القاهرة ،الطبعة األولي3134 ،هـ ،ص  ،3111ص .911

( )3المرجع السابق ،باب استحباب الوضع من اليد ،الحديث رقم ( ،)3551ص.913
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الفصل األول :مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروطها وأساسها القانوني
الطارئة مدخل رئيسي للدلو

يعد تحديد مفهوم نظرية الظرو
فمن خالل هذا المفهوم نستطيع التعر

منه ألبعاد هذه النظرية،

على ماهية هذه النظرية والمواصفات والسمات التي

تتميز بها عن غيرها من النظريات اآلخرى التي قد تتفق معها في العديد من النقاط ،كما أنه
بتحديد مفهوم النظرية تتضح أمامنا بعض النقاط التي ال نستطيع الوقو

عليها قبل التعر

على هذا المفهوم مثل طبيعة العقود التي تنطبق عليها هذه النظرية ،وأيضا العقود التي نص
المشرع على خضوعها للظرو

الطارئة بالرغم من عدم توافر الشروط العامة لنظرية الظرو

الطارئة(.)1
كما أنه من خالل تحديد مفهوم نظرية الظرو

الطارئة نستطيع تحديد األساس القانوني

الذي تستند إليه هذه النظرية سواء لدى التشريعات الوضعية أو لدى الفقه ،ليس هذا فقط بل
نستطيع أيضا استخالص الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذه النظرية من خالل هذا المفهوم،
ولقد كانت هذه الشروط محل اختال
وعليه سو

سواء بين التشريعات أو بين الفقهاء(.)2

نقسم هذا الفصل إلى اآلتي:

المبحث األول :مادهية نظرية الظروف الطارئة ونطاقها
المبحث الثاني :شروط نظرية الظروف الطارئة وأساسها القانوني

( )1د .عبد المنعم فرج الصده ،نظرية العقد في قوانين البالد العربية ،المرجع السابق ،ص .11
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .419
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المبحث األول :مادهية نظرية الظروف الطارئة ونطاقها
تمهيد:
إن نظرية الظرو

الطارئة من النظريات التاريخية التي تواجدت من العصور القديمة،

ولذا فإنها أصبحت مع مرور الزمن نظرية متكاملة البناء ،لذا فإن األمر يحتاج إلى تحديد
مفهوم هذه النظرية ،حتى نستطيع التمييز بينها وبين غيرها من النظريات اآلخرى التي تتشابه
معها في بعض المالمح(.)1
كما أنه من خالل تحديد هذا المفهوم لتلك النظرية وتمييزها عن غيرها ،يمكننا أيضا من
تحديد نطاق تطبيقها من حيث العقود التي يمكن لجوء أطرافها لنظرية الظرو

الطارئة من

أجل تعديل العقد على نحو معقول دون غيرها من العقود اآلخرى( ،)2كما توجد عقود نص
المشرع على ظرو

طارئة خاصة بها ،وبالتالي تخرج من إطار النظرية العامة للظرو

الطارئة(.)3
وعليه سو

نقسم هذا المبحث إلى اآلتي:

المطلب األول :مادهية نظرية الظروف الطارئة وتمييزدها عن النظم المقاربة لها.
المطلب الثاني :نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .413

( - )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .351
( )3د .عبد المنعم فرج الصده ،نظرية العقد في قوانين البالد العربية ،المرجع السابق ،ص .11
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المطلب األول :مادهية نظرية الظروف الطارئة وتمييزدها عن النظم المقاربة لها
نظرية الظرو

لقد نال تعري

الطارئة وتحديد أنواع هذه الظرو

قدر كبير من اهتمام

التشريعات الوضعية والفقه ،وذلك من أجل إمكانية تطبيقها على الحاالت التي تتوافر فيها
الشروط التي حددها القانون ،كما أن هذا التعري
الظرو

نستطيع من خالله التمييز بين نظرية

الطارئة وبين غيرها من النظم القانونية اآلخرى التي تتشابه معها ،وذلك عن طريق
الطارئة ،ولقد كانت التشريعات العربية

ضوابط معينة تحدد نطاق تطبيق نظرية الظرو

ومازالت أفضل من غيرها من التشريعات الغربية في وضع تلك الضوابط مما ساعد القضاء
على الفصل في المنازعات العقدية التي تتوافر فيها حاالت الظرو
وعليه سو

الطارئة(.)1

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :تعريف نظرية الظروف الطارئة
الفرع الثاني :تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظم المقاربة لها
الفرع األول :تعريف نظرية الظروف الطارئة:
إن تحديد تعري

أو مفهوم نظرية الظرو

الطارئة له دور كبير في الوقو

هذه النظرية وشروطها وتميزها عما يقاربها من أنظمة قانونية أخرى ،لذلك سو

على أبعاد
نتناول تعري

هذه النظرية سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية االصطالحية وذلك على النحو التالي:
أولا :التعريف اللغوي للظروف الطارئة:
يتكون مصطلح الظرو

الطارئة من كلمتين هما كلمة الظرو

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .413

وكلمة الطارئة ،وتحمل
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كل كلمة على انفراد داللة مختلفة ،ويرجع ذلك إلى األصل اللغوي المتباين ،ونتناول المعنى
اللغوي لهاتين الكلمتين على النحو التالي:
( أ ) الظروف :ترجع هذه الكلمة إلى أصلها اللغوي ظر

وجمعها ظرو  ،ولها معان

متعددة في اللغة منها:
 -3الوعاء :ومنه ظرو

الزمان والمكان عند النحويين( ،)1وظر

الشيء وعاؤه،

فالظر وعاء كل شيء ،أي ما يقع فيه الشيء ويحويه زمانا ومكانا(.)2
 -4البراعة وذكاء القلب ،وحسن العبارة والهيئة والحذق بالشيء(.)3
(ب) الطارئة :هذه الكلمة تؤول إلى أصلها االشتقاقي طرأ ،وتعني ما حدث وخرج فجأة،
ويقال طأر على القوم ،أي أتاهم من مكان بعيد فجأة ،كما يقال للغرباء الطراء ،والطارئة هي
كلمة مؤنثة لكلمة الطارئ ،والطارئ جع طوارئ ،وطارئات بمعنى الداهية(.)4
ثانيا :التعريف الصطالحي لنظرية الظروف الطارئة
إن التشريعات الوضعية الغربية لم تضع تعريفا للظرو

الطارئة ،وانما اكتفت بوضع

بعض األمثلة التطبيقية لهذه الظرو  ،مثل الحرب والوباء وهالك المحصول هالكا كليا ،أو

( )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،دار الحديث ،القاهرة ،مصر،

سنة  ،4111ص .111

( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،الجزء  ،9ص  ،141مادة ظر .
( )3معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ،،الجزء الثالث ،تحقيق عبد السالم محمد
هارون ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،لسنة  ،3191ص .191

( )4القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة
للطباعة والنشر ،اش ار

نعيم العرقسوسي ،بيروت ،لبنان ،ط  ،1لسنة  .4115ص .11
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غير ذلك من النوازل الطبيعية(.)1
أما التشريعات العربية مثل التشريع المصري الذي كان له األفضلية في فن صياغة
التشريع في هذا الشأن حيث نص القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه "-3
العقد شريعة المتعاقدين ،فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين ،أو لألسباب التي
يقررها القانون.
 -4ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على
حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،وان لم يصبح مستحيال ،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده
بخسارة فادحة ،جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام

المرهق إلى الحد المعقول .ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك"(.)2

وقد سار على ذلك العديد من التشريعات العربية مثل القانون المدني األردني رقم 11
لسنة  3191حيث نص على أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها
وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال ،صار مرهقا للمدين
بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن

ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك .ويقع باطال كل اتفاق على
خال

ذلك"(.)3
كما أن المشرع اإلماراتي لم يخرج عن هذا النهج حيث نص قانون المعامالت المدنية

اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع
( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .413

( )2المادة  319من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة 3111
( )3المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
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توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين
بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن

يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطال كل اتفاق على خال
ذلك"(.)1
وبالتالي فإن التشريعات العربية أفضل من غيرها من التشريعات الغربية لوضعها ضابطا
للتوجيه دون أن يورد أمثلة تطبيقية ،ألن أنواع الظرو

الطارئة التقع تحت حصر ويجب لهذا

أن يترك أمر حصرها وتحديد هويتها وعمل تقسيمات لها إلى الفقه والقضاء(.)2
ولم يهتم الفقهاء القدامى بوضع تعري
بينهم استخدام هذا المصطلح ،وذلك على خال

لمصطلح الظرو

الطارئة حيث لم يكن قد شاع

الفقه المعاصر الذي جاء بهذا المصطلح في

شأن بيان الحاالت غير المتوقعة التي تطأر على العقد بعد إبرامه ،وهذه بعض التعاري
القانونية لهذا المصطلح:
فقد عر بعض فقهاء القانون الظرو

الطارئة بأنها " كل حادث عام الحق على تكوين

العقد ،وغير متوقع الحصول أثناء التعاقد ،ينجم عنه اختال

ِّبين في المنافع المتولدة عن عقد

يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال ،بحيث يصبح تنفيذ المدين اللتزامه كما أوجبه العقد يرهقه
إرهاقا شديدا ،ويتهدده بخسارة فاضحة تخرج عن الحد المألو

في خسارة التجار ،وذلك كخروج

سلعة تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة ،وارتفاع سعرها ارتفاعا فاحشا غير مألو

( )1المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .413

وال
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متوقع"(.)1
كما قيل أيضا بأنها " حالة عامة غير مألوفة أو غير طبيعية ،أو واقعة مادية عامة لم
تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد ولم يكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد ،ويترتب
عليها أن يكون تنفيذ االلتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة وان لم يصبح
مستحيال"(.)2
وعرفها بعض الفقه اآلخر بأنها " تلك الحوادث التي ال تؤدي إلى جعل تنفيذ التزام المدين
مستحيال ألنه لو صار مستحيال النقضى االلتزام وانفسخ العقد ولم يكن هناك مجاال لتعديله(.)3
ويرى البعض بأن الظرو

الطارئة هي " الظرو

التي تجعل تنفيذ االلتزام مرهقا للمدين

إرهاقا يهدده بخسارة فادحة مع إمكان التنفيذ رغم اإلرهاق على إال تكون نتيجة الحادث انقضاء
االلتزام بل وجوب رده إلى الحد المعقول"(.)4
وبناء عليه فإن نظرية الظرو

الطارئة تفترض وجود عقود يتراخى وقت تنفيذها إلى أجل

أو آجال مثل عقد التوريد ،ويحل ميعاد التنفيذ فإذا بالظرو

االقتصادية التي كان توازن العقد

يقوم عليها وقت تكوينه قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعا ،فيصبح تنفيذ االلتزام شاقا على
المدين ومرهقا له إلى الحد الذي يجعله مهددا بخسارة فادحة دون أن يبلغ درجة القوة القاهرة

( )1د عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر االلتزام ،المجلد األول ،منشورات

الحلبي ،بيروت ،الطبعة الثالثة الجديدة ،لسنة  ،4135ص .915
( )2محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع سابق ،ص .31

( )3د .سمير عبد السيد تناغو ود.محمد حسين منصور ،القانون وااللتزام ،نظرية القانون ،نظرية الحق ،نظرية
العقد أحكام االلتزام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،3119 ،ص.351

( )4د .مصطفى أحمد الزرقاء ،شرح القانون المدني السوري نظرية االلتزام ،مطبعة جامعة دمشق ،سوريا،
الطبعة الثانية ،سنة ،3111ص .111
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التي تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال(.)1
ومؤدى ذلك أنه إذا صار االلتزام التعاقدي مستحيال لخضع لنظرية أخرى هي "نظرية
القوة القاهرة" ،وجزاؤها الفسخ وانقضاء االلتزام ،أما الظرو

الطارئة فجزاؤها رد االلتزام إلى الحد

المعقول(.)2
باإلضافة إلى ذلك فإن هذه التعريفات تص

الطارئة وصفا عاما يستند

نظرية الظرو

في الغالب إلى قضايا حقيقية منظورة أمام القضاء وأصدر فيها أحكاما ،ويرجع ذلك إلى أن
الواقعة ال تعد ظرفا طارئا إال في ضوء ما يحيط بها من ظرو
يصعب حصر حاالت الظرو

الطارئة ،ألن هذه الظرو

زمنية ومكانية ،وبالتالي فإنه

تتغير وتتزايد باستمرار مع مرور

الزمن(.)3
وعليه فإن الظرو

الطارئة تأخذ أشكاال عدة وفقا لمصدرها ،نتناولها على النحو التالي:

 -3الظروف الطبيعية :هي الظرو

التي يكون مصدرها الطبيعة وتحدث دون تدخل

من اإلنسان ،ومثال ذلك الزالزل والفيضانات واألوبئة وسقوط الشهب والصواعق وانتشار
األوبة(.)4
 -4الظروف البشرية :هي الظرو

التي يكون مصدرها فعل اإلنسان ،كالحروب أو

الثورات والتي تحدث بشكل مفاجئ وتؤدي إلى تعطيل المرافق أو أتال

المزروعات ،مثال ذلك

الحرب التي كانت بين العراق وايران ترتب على إثرها تهديد للمالحة البحرية في الخليج العربي
( )1د عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر االلتزام ،المجلد األول ،المرجع
السابق ،ص  ،911وما بعدها.
( )2محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع سابق ،ص 31وما بعدها.

( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص 411وما بعدها.
( )4محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع سابق ،ص 41وما بعدها.
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التي تولد عنها ما يسمى بحرب ناقالت البترول(.)1
 -1الظروف التشريعية :هي ظرو

قد يكون مصدرها إجراء تشريعي أو إداري ،مثل

التشريعات الخاصة بتحديد األسعار الجبرية للسلع.
 -1الظروف القتصادية :كزيادة األسعار بطريقة مبالغ فيها مما يؤدي لغالء المعيشة
غالء فاحشا وارتفاع أسعار المواد اإلنشائية وأجور األيدي العاملة(.)2
وعليه فإن مصادر الظرو

الطارئة سالفة البيان ذكرت على سبيل المثال ال الحصر،
الظرو

ولقد توسع الفقه المعاصر في مفهوم وتعري

الطارئة ،نتيجة للتطور العلمي بحيث

تشمل النظرية ظروفا لم تكن موجودة من قبل ،مثال ذلك انتشار اإلشعاع النووي وتلوث البيئة،
وانتشار الغازات السامة ،ألن هذه الظرو

طارئة وتؤثر بشكل واضح على تنفيذ االلتزامات

العقدية لطرفي العقد(.)3
ويرى الباحث أن نظرية الظرو

الطارئة هي عبارة عن ظرو

عامة غير متوقعة من

قبل المتعاقدين تحدث أثناء تنفيذ العقد ،بحيث تجعل تنفيذ أداء أحد المتعاقدين مرهقا ،األمر
الذي قد يضر أحد أط ار

العقد ضر ار جسيما ،لذلك فإن وجود نظرية الظرو

الطارئة سو

تقوم بمعالجة عدم التوازن الذي حدث ألداءات المتعاقدين.

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،نظرية الظرو

الطارئة بين القانون المدني والفقه اإلسالمي -دراسة

مقارنة ،دار المطبوعات الجامعية -االسكندرية ،سنة  ،4131ص 411وما بعدها.
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.411

المطيرت ،أحكام الجوائح في الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريتي الضرورة والظرو
ا
( )3د.عادل مبارك
المرجع السابق ،ص .11

الطارئة،
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الفرع الثاني :تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظم المقاربة لها:
تفترض نظرية الظرو
طرأت حوادث أو ظرو

الطارئة وجود عقد تم إبرامه في ظل الظرو

لم يتوقعها األط ار

العادية ،وأنه قد

في مرحلة التنفيذ ترتب عليها أن أصبح تنفيذ

االلتزام العقدي بالنسبة للمدين مرهقا لدرجة كبيرة تحمل بين طياتها خسارة فادحة ،ولكن رغم
ذلك لم يصبح التنفيذ مستحيال.
وعلى الرغم من وضوح نظرية الظرو

الطارئة ،إال أنه في بعض األحيان التكون بهذا

الوضوح ،حيث تختلط هذه النظريات بنظم قانونية أخرى تتشابه وتتقارب معها إلى حد يصعب
معه التمييز بينهم ،ونظ ار لهذا التقارب فقد أضحى الزما علينا أن نتناول هذه النظم بالشرح
وايضاح أوجه الشبه واالختال

بينها وبين نظرية الظرو

الطارئة ،وذلك على النحو التالي:

أولا :نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القادهرة:
تعتبر نظرية القوة القاهرة من أكثر النظم القانونية اقترابا من نظرية الظرو

الطارئة

لدرجة يصعب معها التمييز بين النظريتين ،لذا فإنه للتمييز بينهما يجب أن نتعر أوال ماهية
القوة القاهرة ،ثم نتناول أوجه الشبه بينهم ،وأخي ار نستعرض أوجه االختال

بينها ،وذلك كما

يلي:
 -1تعريف القوة القادهرة:
ويقصد بالقوة القاهرة" كل واقعة تنشأ باستقالل عن إرادة المدين ،وال يكون باستطاعة هذا
المدين توقعها أو منع حدوثها ،ويترتب عليها أن يستحيل عليه مطلقا الوفاء بالتزاماته"( ،)1كما
عرفها بعض الفقه بأنها " حادث غير ممكن توقعه ،ويستحيل دفعه ،ومن شانه أن يجعل تنفيذ
( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.519
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العقد مستحيال استحالة مطلقة ،كقيام حرب غير متوقعة أو حصول فيضان عال غير متوقع أو
زلزال أو كارثة"(.)1
ولقد أقرت العديد من التشريعات الوضعية نظرية القوة القاهرة حيث نص
القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ
عن سبب أجنبي ال بد له فيه ،كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من
الغير ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ،ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك"(.)2
وقد اعتر

المشرع اإلماراتي أيضا بنظرية القوة القاهرة حيث نص قانون المعامالت

المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م على أنه " إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن
سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل
المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو االتفاق بغير ذلك"(.)3
ويتضح من خالل التعريفات والنصوص التشريعية السابقة أن نظرية القوة القاهرة تتطلب
توافر ثالثة شروط في الحادث حتى يعتبر قوة قاهرة وهذه الشروط هي:
أ ) أنه اليمكن توقع الحادث.
ب) أنه ال يمكن مقاومة الحادث أو دفعه.
ج) أن يتسبب الحادث في جعل تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة مطلقة(.)4

( )1د .محمد نجدات المحمد ،المرجع السابق ،ص .119
( )2المادة  315من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111

( )3المادة  419من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )4د .عبد الحكم فوده ،المرجع السابق ،ص 391وما بعدها.
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 -4أوجه الشبه بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القادهرة:
أ ) من حيث المنشأ :قد يكون المنشأ للنظريتين حادث واحد في ذات الوقت ،بمعنى أن
حادثا واحدا ينتج عنه تحقق النظريتين ،فمثال إذا قامت الحرب ونتج عنها

اضطراب

للموصالت في بعض األماكن فإن تنفيذ االلتزام في حالة التعهد بتوريد مادة أو بضاعة معينة
قد أصبح مرهقا للمورد ،بمعنى أن المورد يستطيع نقلها ولكن بكلفة أعلى مما اتفق عليها في
العقد ،في هذه الحالة تعتبر الحرب ظرفا طارئا ،أما إذا انقطعت الموصالت كليا بسبب الحرب
حيث توق

استيراد هذه المادة أو البضاعة توقفا كامال فيكون محل االلتزام مستحيال في هذه

الحالة فتعتبر الحرب في هذه الحالة قوة قاهرة (.)1
ب) من حيث عنصر المفاجأة والحتم :ال يعتد بأثر القوة القاهرة وال بالظر الطارئ إال
إذا كان كل منهما غير متوقع وقت إبرام العقد وال يمكن دفعه فيشترك كال من الحادثين بأنهما
يتحققان عن طريق المفاجأة والحتم(.)2
ج) من حيث وقت العتداد :يشترط في وقت األخذ بالنظريتين أن يكون في الفترة
الالحقة على إبرام العقد وقبل التنفيذ ،وبالتالي فإن النظريتين اليمكن تطبيقهما قبل إبرام العقد أو
في وقت إبرامه أو بعد تنفيذه ،ألنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن الحادث الذي يقع وقت إبرام
العقد أوقبله أو بعد تنفيذه ليس له أي أثر قانوني على االلت ازم التعاقدي ،ومن ثم اليمكن

( )1د .محمد السناري ،الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظرو

العربية -القاهرة ،سنة  ،3111ص .13

( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.511

الطارئة في مجال العقود ،دار النهضة
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االستناد عليه لتطبيق أي نظرية منهما(.)1
 -3أوجه الختالف بين نظرية الظروف الطارئة والقوة القادهرة:
على الرغم من وجود أوجه شبه بين نظرية الظرو
يوجد أيضا أوجه اختال

الطارئة ونظرية القوة القاهرة ،إال أنه

بينهما وهي على النحو التالي:

أ ) من حيث مدى العالقة بالنظام العام :نجد أن غالبية التشريعات الوضعية لم تساوي
في الحكم بين نظرية الظرو

الطارئة ونظرية القوة القاهرة فيما يتعلق بعالقتهما بالنظام العام،

حيث إنه في الوقت التي حظرت فيه تلك القوانين على األط ار

المساس بنظرية الظرو

الطارئة أو استبعادها ،فإنها على عكس ذلك تماما حيث أجازت لألط ار
تطبيق نظرية الظرو

االتفاق على استبعاد

الطارئة( ،)2وخير دليل على ذلك قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم

 5لسنة  3115حيث نجد المشرع قد جعل نظرية الظرو

الطارئة من النظام العام بمنعه

للمتعاقدين االتفاق على استبعاد تطبيق هذه النظرية( ،)3بينما جعل هذا القانون نظرية القوة
القاهرة ليست من النظام العام حيث أجاز لألط ار

االتفاق على عدم تطبيقها(.)4

ب) من حيث مدة إمكانية تنفيذ ال لتزام :يترتب على توافر الظرو

الطارئة أن يكون

تنفيذ االلتزامات العقدية مرهقا بحيث يؤدي لخسائر فادحة للمدين ولكن ال يصل إلى حد

()1هبة محمد محمود الديب ،أثر الظرو

الطارئة على العقود المدنية في القانون المدني الفلسطيني ،رسالة

ماجستير ،كلية الحقوق -جامعة األزهر -غزة ،سنة  ،4134ص .53
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.511

( )3المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )4المادة  419من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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استحالة التنفيذ ،أما بالنسبة للظرو

القاهرة فإن تنفيذ االلتزام يكون مستحيال(.)1

ج) من حيث النتائج :يترتب على تطبيق نظرية الظرو

الطارئة توزيع األعباء الخارجة

عن التعاقد بين الدائن والمدين ،بينما يترتب على تطبيق نظرية القوة القاهرة انقضاء االلتزام
وترفع عن المدين كافة المسؤولية الناشئة عن عدم التنفيذ ويتحمل الدائن وحده نتائج ذلك(.)2
ثاني ا :نظرية الظروف الطارئة ونظرية اإلذعان:
يوجد تقارب بين نظرية الظرو

الطارئة ونظرية اإلذعان ،لذا فإنه للتمييز بينهما يجب

أن نحدد أوال ماهية اإلذعان ،ثم نتناول أوجه الشبه بينهم ،وأخي ار نستعرض أوجه االختال
بينهم ،وذلك كما يلي:
 -1تعريف اإلذعان:
يقصد باإلذعان أنه من وجه إليه إيجاب لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة مع
الموجب كما يحصل عادة في العقود اآلخرى ،بل هو في موقفه من الموجب اليستطيع إال أن
يأخذ أو يدع ،ويكون القابل في حاجة إلى التعاقد على شيء ال غناء عنه فهو مضطر إلى
اإلذعان والقبول ،فرضاؤه موجود ،ولكنه يكاد يكون مكرها عليه ،على أن هذا النوع من اإلكراه
ليس هو المعرو

في عيوب الرضا ،بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر من اتصاله

( )1د.عبد الودود يحيى ،الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات ،المصادر-األحكام-اإلثبات ،القسم األول،
مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية للنشر-القاهرة ،سنة  3111م ،ص .311
( )2د .الشهابي إبراهيم الشرقاوي ،مصادر االلتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي-العقد والتصر

االنفرادي ،اآلفاق المشرقة ناشرون-الشارقة ،الطبعة الرابعة ،سنة  ،4131ص ;441د .عبد الحكم فوده،
المرجع السابق ،ص 311
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بعوامل نفسية(.)1
وقد عر الفقه عقود اإلذعان بأنها " العقود التي يسلم فيها أحد الطرفين بشروط مقررة
يضعها الطر اآلخر واليسمح بمناقشتها ،وذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية تكون محل
احتكار قانوني أو فعلي ،أو تكون المناقشة محدودة النطاق بشأنها"(.)2
ولقد

أقرت

العديد

من

التشريعات

الوضعية

نظرية

اإلذعان

حيث

نص

القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه" إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد
تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطر المذعن منها،
وذلك وفقا لما تقضي به العدالة .ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك"(.)3

وقد اعتر المشرع اإلماراتي أيضا بنظرية اإلذعان حيث نص قانون المعامالت المدنية
اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م على أنه" إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطا
تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطر
العدالة ويقع باطال كل اتفاق على خال

المذعن منها وفقا لما تقضي به

ذلك"(.)4

ويتضح من خالل التعريفات والنصوص التشريعية السابقة أن نظرية اإلذعان تتطلب
توافر ثالثة شروط في العقد حتى يعتبر عقد إذعان وهذه الشروط هي:
أ ) أن يتعلق التعاقد بسلع أو مرافق ضرورية للمستهلك أو المنتفع.
( )1د عبد الرزاق أحمد السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت ،الطبعة الثانية
الجديدة ،لسنة  ،3111ص .491
( )2د .وليد صالح مرسي رمضان ،القوة الملزمة للعقد – دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة-االسكندرية ،سنة
 ،4111ص .119

( )3المادة  311من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111
( )4المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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ب) أن يصدر اإليجاب من محتكر لهذه السلعة أو المرافق.
ج) أن يوجه اإليجاب إلى الجمهور وبشروط واحدة على نحو دائم(.)1
وهذا ما اقره القضاء اإلماراتي حيث قضى بأنه " ويتميز عقد اإلذعان بثالثة خصائص
هي  -3أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة مما يعتبر من الضروريات األولية بالنسبة للجمهور
والتي ال غنى لهم عنها وال تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى
محتكر للسلعة أو الخدمة أو أن تكون المنافسة
ا
المتعاقد بشأنها -4.أن يكون أحد المتعاقدين
بينه وبين غيره في ذلك الشأن محدودة وضيقة النطاق -1 .أن يقوم مقدم السلعة أو الخدمة
بعرضها على الجمهور وفقا لشروط مقررة سلفا ال يمكنهم رفضها وال تقبل مناقشتهم فيها،
وحينما تتوافر هذه الخصائص في العقد فيجب أن يقدم الدليل على وجود الشرط التعسفي
المجح

الذي يجافي روح الحق والعدل "(.)2
 -4أوجه الشبه بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية اإلذعان:
أ ) من حيث مدى العالقة بالنظام العام :نجد أن غالبية التشريعات الوضعية ساوت في

الحكم بين نظرية الظرو

الطارئة ونظرية اإلذعان فيما يتعلق بعالقتهما بالنظام العام ،حيث

حظرت تلك القوانين على األط ار

المساس بنظرية الظرو

الطارئة أو نظرية اإلذعان ،وخير

دليل على ذلك قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم  5لسنة  3115حيث نجد المشرع قد
جعل نظرية الظرو

الطارئة من النظام العام بمنعه للمتعاقدين االتفاق على استبعاد تطبيق

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .511

( )2محكمة التمييز بدبي ،الطعنان رقما ( )351و( )311لسنة  ،3111جلسة األحد  41يونيو سنة ،3111
المكتب الفني العدد التاسع  -يناير  - 4111صـ .511
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هذه النظرية( ،)1كما اعتبر أيضا نظرية اإلذعان من النظام العام ومن ثم اليجوز لألط ار
االتفاق على استبعادها(.)2
ب) من حيث سلطة القاضي في تعديل شروط العقد :تتفق كال من نظرية اإلذعان
والظرو

الطارئة حول سلطة القاضي في تعديل شروط العقد ،بهد

الحالتين أكثر اتساقا مع فكرة العدالة وإلزالة ما يعلق بالعقد من إجحا
اإلنصا

أن يصبح العقد في
أو ظلم ،ومن ثم تحقيق

بين األط ار (.)3

 -3أوجه الختالف بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية اإلذعان:
على الرغم من وجود أوجه شبه بين نظرية الظرو
يوجد أيضا أوجه اختال

الطارئة ونظرية اإلذعان ،إال أنه

بينهما وهي على النحو التالي:

أ ) من حيث طبيعة اإلخالل بال لتزام :أن الظر الطارئ يأخذ شكال واحدا في اإلخالل
بااللتزام وهو اإلخالل المادي الذي يصيب التوازن االقتصادي للعقد بالنسبة لنظرية الظرو
الطارئة ،اما بالنسبة لعقود اإلذعان فال يوجد هذا اإلخالل االقتصادي في جميع صور اإلذعان
فقد يقتصر اإلذعان على مجرد فرض حالة من عدم المساواة الشخصية ،مثل إعفاء المتعاقد
القوي من المسؤولية ،أو إمكان إنهائه العقد بإرادته المنفردة ،أو حرمان الطر المذعن من حقه
في المطالبة بالتعويض عما يلحقه من أضرار بسبب اإلخالل بالعقد(.)4

( )1المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )3د .الشهابي إبراهيم الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص.443

( )4د .عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة لاللتزامات – مصادر االلتزام ،مكتبة سيد عبداهلل وهبة– القاهرة،
سنة  ،3199ص.91
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نظرية الظرو

ب) من حيث وقت العتداد :تختل

الطارئة عن نظرية اإلذعان في أن

النظرية األخيرة يعتد بها وقت إبرام العقد أي البد أن تكون مصاحبة لنشأة العقد ،فاإلذعان من
المسائل التي ترتبط بالقبول واإليجاب لحظة إبرام العقد ،أما في نظرية الظرو

الطارئة فيعتد

بها في مرحلة الحقة على إبرام العقد(.)1
ج) من حيث إرادة المتعاقدين :أن إرادة المتعاقدين في إنشاء عقد اإلذعان ليست إرادة
حرة ،وذلك بسبب ما يقع عليها من ضغط اقتصادي ال سبيل إلى مقاومته ،بينما إرادة
المتعاقدين في إنشاء العقد الذي يتأثر بالظرو
أحد الفوارق بين كال من نظريتي الظرو

الطارئة إرادة حرة ،وعليه تعد إرادة المتعاقدين

الطارئة وعقود اإلذعان(.)2

ثالثا :الظروف الطارئة والغبن الالحق
نتناول أوال تعري
الظرو

الغبن الالحق ،ثم بعد ذلك نستعرض أوجه الشبه واالختال

بينه وبين

الطارئة على النحو التالي:
 -1تعريف الغبن الالحق:
يقصد بالغبن الالحق" عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين المتبادلة الذي يحدث في فترة

ما بين االتفاق على جميع شروط العقد وحصول األمر الذي يتوق

عليه االنعقاد النهائي للعقد

بسبب حدوث ظر طارئ"(.)3

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.519

( )2د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص  414وما بعدها.
( )3د.عبد الودود يحيى ،المرجع السابق ،ص  313وما بعدها.
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ويتضح من هذا التعري

أن نظرية الغبن الالحق تتطلب توافر شرطين هما:

أ ) أن يكون قد تم االتفاق على جميع شروط العقد ولكن لم يتم إبرام العقد النهائي .
ب) أن يط أر حادث في الفترة الالحقة على تمام االتفاق وقبل انعقاد العقد النهائي.
ج) أن يكون العقد المبرم بين األط ار

من عقود المعاوضة أي بمقابل(.)1

ولم ينص المشرع اإلماراتي على الغبن الالحق وانما أخذ بنوع آخر من الغبن وهو الغبن
الفاخش فقط واشترط أنه يكون بناء على تغرير من الطر اآلخر حيث نص قانون المعامالت
المدنية اإلماراتي رقم  5لسنة  3115على أنه " إذا غرر أحد المتعاقدين باآلخر وتحقق أن
العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد "(.)2
 -2أوجه التفاق بين نظرية الظروف الطارئة والغبن الالحق:
أ) من حيث وقت العتداد :تتفق النظريتان في أنهما التعاصران نشأة العقد وانما تحدثان
في الفترة الالحقة على نشأة العقد.
ب) من حيث طبيعة اإلخالل بال لتزام :أن الظر الطارئ في كال النظريتين يأخذ شكال
واحدا وهو اإلخالل المادي الذي يصيب التوازن االقتصادي للعقد بين األط ار

والتزاماتهم.)3(.

 -3أوجه الختالف بين نظرية الظروف الطارئة والغبن الالحق:
أ ) من حيث مجال التطبيق :فمجال تطبيق نظرية الظرو

الطارئة أشمل وأوسع بكثير

من مجال تطبيق نظرية الغبن الالحق ،ألن الغبن الالحق غالبا ينحصر فقط في عقود بيع
( )1د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص  111وما بعدها.
( )2المادة  319من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.519
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العقارات دون المنقوالت ،أما الظرو

الطارئة فيمتد مجال تطبيقها ليشمل تقريبا جميع العقود(.)1

ب) من حيث معيار اإلردهاق :تختل

نظرية الظرو

الطارئة عن نظرية الغبن الالحق

بالنسبة إلى معيار األثر أو اإلرهاق في كل منهما ،فمعيار اإلرهاق في نظرية الظرو

الطارئة

معيار مرن وغير مادي بينما معيار األثر في نظرية الغبن الالحق معيار حسابي جامد يتحدد
على نحو ثابت.
ج) من حيث النتائج :يترتب على تطبيق نظرية الظرو

الطارئة توزيع األعباء الخارجة

عن التعاقد بين الدائن والمدين واعادة التوازن االقتصادي بينهما ،بينما يترتب على تطبيق
نظرية الغبن الالحق إبطال العقد(.)2

( )1د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص  119وما بعدها.
( )2هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .51-51
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المطلب الثاني :نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة
يعد تحديد نطاق تطبيق نظرية الظرو

أمر بالغ األهمية ،ألن هذا النطاق
الطارئة ا

بمثابة الضوابط التي تساعد في إخراج نظرية الظرو

بشكل مستقل ومحدد بدقة بالغة ،مما

يسهل عملية إنزال أحكامها على ما يدخل تحت هذا النطاق ،ومن ثم فالمقصود بتحديد نطاق
نظرية الظرو

الطارئة هو وضع السياج أو الحدود التي تحتوي بداخلها على ضوابط النظرية

بطريقة تجمع شتاتها وتمنع من اختالط النظم المشابهة لها(.)1
باإلضافة إلى ذلك فإن التشريعات الوضعية قد وضعت نصوص خاصة لعدد من العقود
تتضمن مالمح نظرية الظرو

الطارئة ،إال أنها تختل

أهمها الجزاء المترتب على حدوث الظر

عن هذه النظرية من نواح عدة من

الطارئ ،حيث نجد أن هذه التطبيقات التشريعة

تشتمل على جزاء أكثر اتساعا مما هو موجود في النظرية العامة للظرو
وعليه سو

الطارئة(.)2

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :طبيعة العقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو
الفرع الثاني :مجال انطباق نظرية الظرو

الطارئة.

الطارئة من خالل التطبيق التشريعي.

الفرع األول :طبيعة العقود التي تنطبق عليها نظرية الظروف الطارئة:
يقصد بتحديد طبيعة العقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو

الطارئة هو وضع إطار

وضوابط محددة للعقود التي تخضع لهذه النظرية ،وبالنظر إلى التشريعات الوضعية نجد أنها لم
تحدد نوعا معينا من العقود ،مثل قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم  5لسنة  3115الذي
( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .351
( )2د .عبد المنعم فرج الصده ،نظرية العقد في قوانين البالد العربية ،المرجع السابق ،ص .11
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ينص على أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها
أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة
جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد

المعقول أن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك"(.)1

حيث إنه بمطالعة هذا النص نجد أن المشرع اإلماراتي قد أورد نصا عاما ولم يحدد نوعا
أو أنواعا معينة لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة ،وعلى الرغم من ذلك نجد أن الفقه القانوني

كان له رأي آخر حيث وضع ضوابط لطبيعة العقود التي تخضع لنظرية الظرو
وسو

نتناول بيان العقود التي تخضع لنظرية الظرو

الطارئة((.))2

الطارئة ،من خالل ثالثة محاور

رئيسية ،وذلك على النحو التالي:
أولا :العقد الفوري والعقد المستمر:
تنقسم من حيث طبيعتها الزمنية أو مدة تنفيذ العقد إلى عقود فورية وعقود زمنية ،ويقصد
بالعقد الفوري بأنه العقد الذي يكون تنفيذه فو ار في الوقت الذي يختاره المتعاقدان ،كالبيع ينفذ
البائع فيه التزامه بالتسليم فو ار وينفذ المشتري فو ار كذلك التزامه بدفع الثمن ،والعبرة في العقد
الفوري بتنفيذ االلتزام ال بالمدة التي يبقى فيها ،فقد يكون االلتزام مؤجال كما في رد القرض ،أو
معلقا على شرط كما في ضمان التعرض ،ولكن العقد الذي ينشئ هذا االلتزام هو عقد فوري،
ألن تنفيذ االلتزام عندما يحين ميعاده يكون فوريا .بينما العقد المستمر أو الزمني أو عقد المدة
هو العقد الذي يستغرق تنفيذه مدة من الزمن ،كاإليجار وعقد العمل والشركة .وقد ينقلب العقد

( )1المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .355
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الفوري إلى عقد مستمر ،كالبيع بثمن مقسط واالشتراك في مجلة أو صحيفة والتعاقد مع صاحب
مخبز أو مطعم لتوريد الخبز أو األطعمة(.)1
وبالتالي فإن العقود المستمرة و العقود الزمنية المتراخية هي العقود التي يشكل فيها الزمن
عنص اَر جوهرياَ بحث يتحدد العقد على أساس الزمن ،ألن هناك أشياء ال يمكن تصورها إال
مقترنة بالزمن ،أما العقود الفورية فهي عكس العقود المستمرة وال يكون الزمن عنص ار داخال في
تعيين محله ولو كان له دخل في تعيين أجل تنفيذه(.)2
ونتيجة لعدم تحديد العقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو

الطارئة ،نجد أن الفقهاء وان

أجمعوا على اشتراط التراخي كصفة في العقد المراد تطبيق أحكام النظرية عليه إال أن هذا األمر
ليس على وتيرة واحدة بالنسبة لمجموع الفقهاء ،والتي تنحصر في ثالثة آراء فقهية هي:
 )1المذدهب الضيق:
يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن نظرية الظرو

الطارئة ال تطبق إال على العقود

المستمرة والتي تسمى (عقود المدة أو العقود الزمنية أومستمرة التنفيذ)(.)3
واستند هذا االتجاه في تأييد وجهة نظره إلى اآلتي:
 -3إن القوانين الوضعية مثل القانون المصري والقانون اإلماراتي) (4لم تحدد العقود التي
تنطبق عليها النظرية ،بالتالي يجب قصر تطبيقها على العقود التي تحتم طبيعتها تأجيل التنفيذ،
( )1د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .314
( )2د .جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
سنة  ،3115ص .91
( )3د .محمد محيي الدين سليم ،مرجع سابق ،ص .351

( )4المادة  319من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة  :3111والمادة  411من قانون المعامالت
المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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()1

وذلك ألن الزمن يعد ركنا أساسيا في هذه العقود.
 -4أن تطبيق نظرية الظرو

الطارئة يحمل طابع العقوية أو الجزاء برد االلتزام إلى

الحد المعقول بالنسبة للحاضر فقط دون مساس بمستقبل العقد ،وهذا األمر ال يتوافر بالطبع إال
في العقود المستمرة ذات خاصية التعاقب مثل عقود التوريد.

()2

 )2المذدهب الواسع:
يرى أنصار هذا الرأي أن تطبيق نظرية الظرو

الطارئة يكون بالنسبة للعقد الذي لم

ينفذ بعد أو الذي لم يتم تنفيذه بالكامل ،بغض النظر ما إذا كان العقد من العقود المستمرة أو
العقود الفورية المؤجلة التنفيذ أو من العقود الفورية دورية التنفيذ.

()3

واستند هذا االتجاه في تأييد وجهة نظره إلى اآلتي:
 -3أن التشريعات الوضعية لم تحدد نوعا معينا من العقود يخضع لنظرية الظرو
الطارئة وبالتالي فإنه مع عمومية النص تطبق النظرية على كافة العقود.
 -4أنه في الغالب التطبق هذه النظرية قبل أن يمر وقت بين العقد وتنفيذه وهذا ما يقع
في العقود المستمرة ،ولكن هذا ال يمنع من تطبيقها على العقود الفورية فقد يقع الحادث
االستثنائي بعد إبرام العقد مباشرة وبالتالي فال يوجد ما يمنع من تطبيق النظرية ،ومن ثم فإن
شرط التراخي شرط غالب وليس شرطا ضروريا.

()4

( )1د .عبد المنعم فرج الصده ،نظرية العقد في قوانين البالد العربية ،المرجع السابق ،ص .114
( )2د .رشوان حسن رشوان أحمد ،المرجع السابق ،ص.119

( )3د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .311
( )4د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .311
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 )3المذدهب األوسط :
يرى أنصار هذا الرأي أن نظرية الظرو

الطارئة تطبق على العقود المستمرة والعقود

الفورية المؤجلة التنفيذ ،مما يعني أنها تطبق على العقود المتراخية والتي يفصل بين إبرامها
وتنفيذها فترة زمنية بغض النظر عما إذا كانت من العقود المستمرة أو العقود الدورية التنفيذ(.)1
واستند هذا االتجاه في تأييد وجهة نظره إلى اآلتي:
 -3أن التشريعات الوضعية لم تحدد نوعا معينا من العقود يخضع لنظرية الظرو
الطارئة وبالتالي فإنه مع عمومية النص تطبق النظرية على كافة العقود.
 -4أنه توجد فترة زمنية بين انعقاد العقد وتنفيذه ،وبالتالي فإنه خالل تلك الفترة قد تط أر
ظرو

(.)2

تؤثر على قيمة االلتزام العقدي بين المتعاقدين بزيادة أو نقصان
رأي الباحث:

يرى الباحث أن المذهب الواسع هو أرجح المذاهب آنفة البيان؛ ألن المشرع اإلماراتي لم
يحدد بالمادة ( )411من قانون المعامالت المدنية نوعا معينا من العقود ،حيث وردت بصورة
مطلقة وعامة على جميع أنواع العقود التي يتوافر فيها فترة زمنية بين إبرامها وتنفيذها سواء كان
العقد زمنيا أو فوريا مؤجل التنفيذ.

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.111
( )2د .سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات ،المرجع السابق ،ص.543
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ثاني ا :العقد المحدد والعقد الحتمالي
يقصد بالعقد المحدد بأنه "العقد الذي يستطيع فيه كل متعاقد أن يحدد وقت تمام العقد
القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى ،حتى ولو كان القدران غير متعادلين"( ،)1كما عرفه البعض
بأنه "العقد الذي يعلم فيه كل متعاقد وقت التعاقد بوضوح مقدار ما سيأخذه ومقدار ما سيعطيه،
وبعبارة أخرى إن كل متعاقد يعر

ما هو ملتزم به وما هو مستحق له عند التعاقد" ففي عقد

البيع مثال يستطيع البائع أوالمشترى وقت التعاقد أن يتبين قدر المبيع الذي يلتزم بنقل ملكيته
والثمن الذي يجب دفعه مقابال لذلك(. )2
أما العقد االحتمالي فهو "العقد الذي اليستطيع فيه كل متعاقد أن يحدد وقت تمام العقد
القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى ،وال يتحدد ذلك إال في المستقبل ،تبعا لحدوث أمر غير
محقق الحصول أو غير معرو

وقت حصوله" ،مثل البيع بثمن يكون إيرادا مرتبا مدى الحياة

هو عقد احتمالي ألن البائع وان كان يعر وقت البيع القدر الذي أعطى ،فإنه ال يستطيع أن
يعر

في ذلك الوقت القدر الذي أخذ ألن الثمن ال يتحدد إال بموته والموت أمر محقق

الحصول ولكن ال يعر وقت حصوله وكذلك بالنسبة للمشتري ،ومن العقود االحتمالية الشائعة
عقد التأمين وعقود الرهان والمقامرة ،فهذه وأن تحدد فيها وقت العقد القدر الذي يعطيه المؤمن
أو المراهن أو المقامر ،إال أن القدر الذي سو

يأخذه ال يتحدد إال بحدوث أمر غير محقق

الحصول وهو وقوع الحادث للمؤمن عليها أو كسب رهان أو نجاح المقامرة(.)3

( )1د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .311
( )2د .إياد محمد إبراهيم جاد الحق ،المصادر اإلدارية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي "العقد والتصر

االنفرادي" ،الطبعة األولى ،دار اآلفاق المشرقة ناشرون -عمان ،سنة ،4131ص.11
( )3د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .311
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الطارئة على العقود

وقد اتفق فقهاء القانون على أنه يجوز تطبيق نظرية الظرو

المحددة ،ولكنهم اختلفوا حول تطبيقها على العقود االحتمالية وانقسوا إلى اتجاهين هما:
 )1عدم جواز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الحتمالي:
يرى أنصار هذا االتجاه أن أحكام نظرية الظرو

الطارئة ال تطبق على العقود

االحتمالية( ،)1واستندوا في رأيهم هذا إلى أن العقود االحتمالية يتعرض فيها أحد المتعاقدين
لخسارة جسيمة أو لمكسب كبير ،وبالتالي فإن صفة اإلرهاق ألحد الطرفين هي من العناصر
المفترضة في هذه العقود وأمر متوقع ،وذلك على خال
فيها أن يكون الظر

نظرية الظرو

الطارئة التي يشترط

أو الحادث غير المتوقع ،كما أن العقود االحتمالية تقوم على فكرة

المضاربة ،وبالتالي فإن المضارب المتعاقد يتوقع أي شيء ويقبل ذلك ألنه من طبيعة العقد،
ومن ثم ال يجوز له المطالبة برفع اإلرهاق عنه واعادة التوازن االقتصادي للعقد(.)2
 )2يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الحتمالي:
يرى أنصار هذا الرأي أنه يجوز تطبيق نظرية الظرو

الطارئة على العقود

االحتمالية( ،)3واستندوا في أريهم هذا إلى أن العقد ال يحله الطابع االحتمالي إال بالنسبة الحتمال
معين وال يشمل كافة االحتماالت ،وبالتالي فإن العقد االحتمالي يكون له هذا طابع بالنسبة
الحتمال خاص يحدد وقت إبرام العقد ،وقد يظهر بعد ذلك ظرو
الذي يستقيم معه تطبيق نظرية الظرو

لم يتوقعها األط ار  ،األمر

الطارئة على هذه العقود ،باإلضافة إلى ذلك فإن

( )1د عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر االلتزام ،المجلد األول ،المرجع
السابق ،ص .943
( )2د.أنور سلطان ،الموجز في النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام ،دار الجامعة الجديدة -االسكندرية،

مصر ،سنة  ،4114ص .411

( )3د .محمد محيي الدين سليم ،المرجع السابق ،ص .311-311
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القوانين الوضعية لم تحدد نوعا معينا من العقود وبالتالي فهي تسري على كافة العقود دون
تمييز(.)1
رأي الباحث:
إن الرأي الراجح هو الرأي األول الذي يرى عدم جواز تطبيق نظرية الظرو

الطارئة

على العقد االحتمالي ،وذلك ألن الحجج التي استندوا عليها تتفق مع طبيعة نظرية الظرو
الطارئة من حيث اشتراط عدم توقع الحادث المتسبب في اإلرهاق ،كما أن عقود المضاربات
المتوقع نتيجتها من األط ار
األط ار

ال تتساوى من حيث العدالة مع العقود المحددة التي ال يتوقع فيها

ما يط أر عليها من ظرو .
ثالث ا :العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد
يقصد بالعقد الملزم للجانبين بأنه " العقد الذي ينشئ منذ تكوينه التزامات متقابلة في ذمة

كل من المتعاقدين" ويطلق عليه العقد التبادلي ،مثل عقد البيع يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء
المبيع ويلتزم المشتري بدفع الثمن ،بينما يقصد بالعقد الملزم لجانب واحد بأنه " العقد الذي ال
ينشئ التزامات إال من جانب واحد ،فيكون أحد الطرفين دائنا غير مدين ،والطر الثاني مدينا
غير دائن" ويطلق عليه العقد غير التبادلي ،مثل عقد الهبة وعقد الوديعة غير المأجورة حيث
يلتزم المودع عنده بتسلم الشيء والمحافظة عليه ورده للمودع وفقا لما اتفق عليه وال يلتزم
المودع بأي التزام(.)2
وقد اتفق فقهاء القانون على أنه يجوز تطبيق نظرية الظرو

الطارئة على العقود الملزمة

( )1د .رشوان حسن رشوان أحمد ،المرجع السابق ،ص ،119وما بعدها.
( )2د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .311-341
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للجانبين ،ولكنهم اختلفوا حول تطبيقها على العقود الملزمة للجانب الواحد وانقسوا إلى اتجاهين
هما:
 )1عدم جواز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الملزم لجانب واحد:
يرى أنصار هذا االتجاه أن أحكام نظرية الظرو

الطارئة ال تطبق على العقود الملزمة

لجانب واحد( ،)1واستندوا في رأيهم هذا إلى أن العقود الملزمة لجانب واحد فإن المتعاقد اآلخر لم
يتعلق في ذمته أي التزام ،حتى يكون هناك إرهاق ،كما أنه التوجد التزامات متقابلة لتطبيق
نظرية الظرو

الطارئة إلعادة التوازن االقتصادي للعقد(.)2

 )2يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الملزم لجانب واحد:
يرى أنصار هذا الرأي أنه يجوز تطبيق نظرية الظرو

الطارئة على العقود الملزمة

لجانب واحد ،واستندوا في رايهم هذا إلى أنه تحقيقا للعدالة يجب تطبيق النظرية على أي عقد
سواء ملزم للجانبين أو لجانب واحد ،فال يجوز عدم تطبيقها بحجة عدم وجود التزام على
المتعاقد يقابل االلتزم العقدي على المتعاقد اآلخر ،باإلضافة إلى ذلك فإن القوانين الوضعية لم
تحدد نوعا معينا من العقود وبالتالي فهي تسري على كافة العقود دون تمييز(.)3
رأي الباحث:
إن الرأي األرجح هو الرأي الثاني الذي يرى جواز تطبيق نظرية الظرو

الطارئة على

العقود الملزمة لجانب واحد لعمومية النص القانوني الذي ينظم النظرية ،حيث جاء نص المادة

( )1د .محمد محيي الدين سليم ،المرجع السابق ،ص .315

( )2د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص  314ومابعدها.
( )3د .رشوان حسن رشوان أحمد ،المرجع السابق ،ص.141
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( )411من القانون رقم  5لسنة  3115بشأن المعامالت المدنية اإلماراتي ،ومتى يجوز تطبيقها
على كافة العقود دون التفرقة بينها.
الفرع الثاني :تطبيقات تشريعية لنظرية الظروف الطارئة:
إذا كانت التشريعات الوضعية قد وضعت نصا عاما أو قاعدة عامة تنظم نظرية الظرو
الطارئة في كافة العقود وتحدد شروط هذه النظرية وسلطة القاضي في تعديل العقد بناء
عليها( ،)1إال أن هذه التشريعات لم تق

عند هذا الحد فيما يتعلق بهذه النظرية ،بل قامت تلك

التشريعات باإلضافة إلى هذه القاعدة العامة بوضع العديد من التطبيقيات التشريعة لهذه
النظرية ،أي قام المشرع ذاته بالنص صراحة على كثير من العقود ووضع لها نصوصا
وجزاءات خاصة في حالة وجود ظرو

طارئة ،مما يعد تطبيقا تشريعيا لنظرية الظرو

الطارئة(.)2
وقد تجاوزت التشريعات الوضعية من خالل هذه النصوص عن بعض شروط النظرية
العامة ،كما اختلفت مضمون الجزاءات في تلك التطبيقات التشريعية عن الواردة في النصوص
الخاصة بالنظرية العامة للظرو

الطارئة ،فحيث نجد أن الجزاء الوارد في النص العام لهذه

النظرية يتمثل في مجرد تعديل شروط العقد برد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،بينما في
التطبيقات التشريعة للعديد من العقود نجد أن الجزاء أصبح أكثر اتساعا حيث اشتمل باإلضافة
إلى مبدأ سلطة القاضي في تعديل العقد ،مبادئ أخرى مثل مبدأ فسخ العقد ومبدأ التعويض(.)3

( )1المادة  319من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة  ;3111والمادة  415من القانون المدني
األردني رقم  11لسنة  ;3191والمادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2د.عبد الحكم فوده ،آثار الظرو

الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية ،المرجع السابق ،ص .313

( )3د .عبد المنعم فرج الصده ،نظرية العقد في قوانين البالد العربية ،المرجع السابق ،ص .11
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وهذه التطبيقات التشريعية يجب أن تخضع للنصوص التشريعية التي وردت بشأنها حتى
ولو خرجت هذه النصوص عن القواعد العامة المقررة في نظرية الظرو

الطارئة ،فمثال

التشترط في هذه العقود أن يكون الحادث الطارئ عاما كما في القاعدة العامة لنظرية الظرو
الطارئة(.)1
وبالتالي فإن هذه العقود بحسب األصل تخضع للنظرية العامة للظرو

الطارئة ،ولكن

أراد المشرع أن يفرد لها نصا خاصا لما لها من وضعية منفردة قد ال يجعل من الممكن تطبيق
نظرية الظرو

الطارئة عليها(.)2

ويوجد العديد من التشريعات الوضعية التي نصت صراحة بطريقة التثير أي شك أو
غموض حول تطبيق نظرية الظرو

الطارئة على عدد من العقود ،لذا فإننا سنتناول بعض هذه

العقود التي تعد أكثر تداوال في الحياة العملية على النحو التالي:
أولا :عقد اإليجار:
لقد نص العديد من التشريعات الوضعية صراحة على تطبيق نظرية الظرو

الطارئة

عن الواردة بالنظرية العامة للظرو

الطارئة،

على عقد اإليجار ووضعت له جزاءات تختل

ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع المصري حيث نص القانون المدني المصري رقم 313
لسنة  3111على أنه "  -3إذا كان اإليجار معين المدة ،جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب
إنهاءه قبل انقضاء مدته إذا جدت ظرو

خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ اإليجار

من مبدأ األمر أو في أثناء سريانه مرهقا ،على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه
( )1د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر االلتزام ،المجلد األول ،المرجع

السابق ،ص .911

( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص.111
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باإلخالء المبينة بالمادة  ،511وعلى أن يعوض الطر اآلخر تعويضا عادال.
 -4فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد ،فال يجبر المستأجر على رد العين
المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كا "(.)1
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد أورد العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بعقد اإليجار
والتي تتضمن تطبيق نظرية الظرو

الطارئة حيث نص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي

رقم( )5لسنة 3115م على أنه " إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من االنتفاع بالشيء
المؤجر طبقا للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص األجرة مع ضمان ما أصابه من
ضرر"(.)2
كما نص هذا القانون على أنه"  -3ال ينتهي اإليجار بوفاة أحد المتعاقدين -4 .إال أنه
يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بوفاة مورثهم أثقل
من أن تتحملها مواردهم أو تجاوز حدود حاجتهم -1 .واذا لم يعقد اإليجار إال بسبب حرفة
المستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء
العقد"(.)3
ونص هذا القانون أيضا على أنه "  -3يجوز ألحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن
يطلب إنهاء عقد اإليجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا اإلنهاء من ضرر للمتعاقد اآلخر في
الحدود التي يقرها العر  -4 .واذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فال يجبر المستأجر

( )1المادة  111من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة 3111

( )2المادة  993من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )3المادة  911من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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على رد الشيء المؤجر حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كا "(.)1
وبالتالي فإنه وفقا لهذه القوانين يجوز ألحد المتعاقدين ،أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء
مدته ،في حالة تحقق شروط معينة هي ،قيام ظرو

طارئة غير متوقعة من شأنها أن تجعل

تنفيذ اإليجار مرهقا ويسبب أضرار له ،ويلتزم من يحكم له بإنهاء العقد بناء على طلبه بتعويض
الطر

اآلخر تعويضا عادال أو يحصل على تأمين كا  ،ويتمثل االختال

الخاص والقاعدة العامة لنظرية الظرو
بعقود اإليجار أن تكون الظرو

بين هذا النص

الطارئة أن المشرع لم يشترط في هذا النص الخاص

الطارئة عامة ،كما جعل الجزاء الفسخ والتعويض(.)2

ولقد أكد القضاء اإلماراتي على نظرية الظرو
حيث الجزاء عن النظرية العامة للظرو

الطارئة في عقود اإليجار وتوسعها من

الطارئة ،حيث قضت المحكمة االتحادية العليا بأنه "

أن مفاد النص في المادة  911/3من قانون المعامالت المدنية االتحادي على أنه يجوز ألحد
المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد اإليجار .....وهذا النص قد وسع بين
نظرية الحوادث الطارئة وخروجا على المبدأ العام المقرر في هذه النظرية من أن يكون الحادث
شخصيا بأحد المتعاقدين لم يكن في وسعه توقعها من شأنه يجعل تنفيذ اإليجار مرهقا من شأنه
لو صح تقع به خسارة فادحة لو استمر في تنفيذ اإليجار إلى نهاية مدته"(.)3
ويرى بعض الفقه أن نص المادة ( )911من القانون سال
لنظرية الظرو

البيان ال يعد تطبيق تشريعي

الطارئة ،وانما مبدأ خاص له شروطه وأحكامه ،وذلك لسببين األول أنه له

( )1المادة  911من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2د .محمد أحمد شحاتة حسين ،المطول في شرح قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
الجزء السابع ،المكتب الجامعي الحديث-اإلسكندرية ،سنة  ،4135ص 593وما بعدها.

( )3المحكمة االتحادية العليا ،األحكام المدنية والتجارية ،الطعن رقم  194لسنة  49قضائية ،جلسة
.4115/34/31
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شروط خاصة تختل
الظر

عن الشروط التي تتطلبها نظرية الظرو

الطارئة مثل شرط عمومية

الطارئ في النظرية العامة بينما في عقد اإليجار يتطلب ظر

طارئ خاص بأحد

المتعاقدين ،أما السبب الثاني فيتمثل في أنه يمكن إنهاء عقد اإليجار بالعذر الطارئ ،بينما
اليمكن ذلك في ظل النظرية العامة للظرو

الطارئة التي تكتفي فقط بتبديل العقد بالقدر

المعقول(.)1
ويرى الباحث أن هذا الرأي هو الرأي الصواب ألن نظرية الظرو

الطارئة ال تطبق على

عقد اإليجار ،وانما هو نظام قائم بذاته له شروطه وأحكامه التي التتعلق بهذه النظرية.
ثاني ا :عقد المقاولة:
وبالنسبة لعقد المقاولة فنجد أيضا العديد من التشريعات الوضعية التي نصت صراحة
على تطبيق نظرية الظرو
بالنظرية العامة للظرو

الطارئة على عقد المقاولة ووضعت له جزاءات تختل

عن الواردة

الطارئة ،ومن بين هذه التشريعات نجد التشريع المصري حيث نص

القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه " على أنه إذا انهار التوازن
االقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في
الحسبان وقت التعاقد ،وتداعى بذلك األساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ،جاز
للقاضي أن يحكم بزيادة األجر أو بفسخ العقد"(.)2
ويرى بعض الفقه أن الحادث الطارئ في عقد المقاولة الذي أقر المشرع المصري هو
حادث استثنائي عام ،كما تقضي بذلك نظرية الحوادث الطارئة ،ولكن هذا النص يختل
( )1د .على عادل محمد ،العذر الطارئ في عقد اإليجار وطبيعة عالقته بنظرية الظرو

الطارئة ،مجلة

الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد  15لسنة  ،4131ص.341

( )2الفقرة الرابعة من المادة  151من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111

عن
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نظرية الظرو

الطارئة من حيث إنه أجاز للقاضي فسخ العقد على خال

ما تقضي به هذه

النظرية(.)1
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد أورد العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بعقد المقاولة
والتي تتعلق بنظرية الظرو

الطارئة حيث نص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم()5

لسنة 3115م على أنه " -3إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء
العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة
وجب على المقاول أن يخطر في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة
في الثمن فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقاسات من نفقات" -4 .فإذا
كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويق
التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من األعمال مقدرة وفقا
لشروط العقد"(.)2
كما نص هذا القانون على أنه " -3إذا أبرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه
لقاء أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في األجرة يقتضيها تنفيذ هذا التصميم.
 -4واذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضى صاحب العمل يراعى االتفاق الجاري مع
المقاول بشأن هذا التعديل أو اإلضافة"(.)3
ونص هذا القانون أيضا على أنه "إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه

( )1د.عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر االلتزام ،المجلد األول ،المرجع
السابق ،ص  911بالهامش.

( )2المادة  111من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )3المادة  119من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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جاز ألحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب األحوال "(.)1
وبالتالي فإن المشرع اإلماراتي وفقا للمادة  111آنفة البيان أجازت للمقاول تعديل العقد
ولكن بشرط أن يخطر في الحال صاحب العمل بالظرو

التي طرأت وأدت لزيادة في قيمة

المقايسة المتفق عليها ،مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فإن لم يفعل سقط حقه في
استرداد ما جاوز به قيمة المقاسات من نفقات.
وقد ذهبت أحكام القضاء اإلماراتي إلى التفرقة بين عقد المقاولة بالتصميم وعقد المقاولة
بالمقايسة ،حيث أجازت العمل بالظر

الطارئ في الحالة األخيرة ،فقد قضت محكمة تمييز

دبي بأنه" ذلك أن مفاد ما تقضي به الفقرة األولى من المادة ( )111والفقرة األولى من المادة
( )119من قانون المعامالت المدنية أنه إذا أبرم عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه
لقاء أجر إجمالي فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في األجر ،أما إذا أبرم العقد على أساس
المقايسة فإنه يجوز للمقاول أن يطلب أجر األعمال الزائدة على أساس الوحدة المتفق عليها.
ومناط التفرقة بين عقد المقاولة بالتصميم أو بالمقطوع وبين عقد المقاولة بالمقايسة أن العقد
األول (عقد المقاولة بالتصميم) يكون األجر فيه قد حدد بمبلغ إجمالي معلوم مقدما ال يزيد وال
ينقص ،وأن تكون المقاولة على أساس تصميم متفق عليه بينما العقد الثاني (عقد المقاولة
بالمقايسة) يكون األجر فيه على أساس الوحدة"(.)2
أما بالنسبة للمادة  111فنجد أنها قد أقرت صراحة بالظرو
أط ار

الطارئة حيث أجازت ألحد

العقد طلب فسخ العقد أو إنهائه إذا حدث عذر طارئ يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام

( )1المادة  111من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.

( )2محكمة تمييز دبي ،المكتب الفني ،مجموعة األحكام المدنية والتجارية والشخصية ،الطعن رقم ( )191لسنة
 4115تجاري ،منشور في العدد  ،31الجزء الثاني  -من سبتمبر إلى ديسمبر  – 4115ص .4114
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تنفيذه.
وهذا ما أكدته أحكام القضاء حيث قضت محكمة تمييز دبي باآلتي" من المقرر أنه يجوز
لصاحب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة قبل تنفيذه أيا كانت األسباب
والبواعث التي دفعته لذلك ويعتبر إعطاء صاحب العمل هذه الرخصة خروجا على قاعدة  -أن
العقد شريعة المتعاقدين  -فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاقهما .والحكمة من هذا االستثناء
كثير ما يستغرق وقتا أو زمنا طويال أو أنه في الفترة ما بين إبرام العقد
ا
أن تنفيذ عقد المقاولة
واتمام تنفيذ األعمال المتفق عليها قد تتغير الظرو
إلجباره على صر

فرعاية لجانب صاحب العمل ومنعا

نفقات غير نافعة خوله القانون سلطة التحلل من عقد المقاولة بإرادته

المنفردة ،ولكن المشرع مع مراعاة لجانب صاحب العمل بتخويله هذه الرخصة لم يهدر مصلحة
المقاول ولذلك ألزم صاحب العمل الذي ينهي عقد المقاولة بإرادته المنفردة أن يعوض المقاول
ليس فقط عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من األعمال بل وعما كان يستطيع كسبه لو أنه
أتم العمل" (.)1
إن المشرع اإلماراتي جعل تعديل األجر في عقد المقاولة محددا ولم يتوسع فيه ،كما
ذهب المشرع المصري الذي سمح صراحة للقاضي التدخل في تعديل األجر بسبب الحوادث
االستثنائية إذا انهار التوازن االقتصادي بالعقد ،فيتبين أن المشرع المصري أعطى القاضي
مهمة تعديل العقد بالنسبة لعقد المقاولة بينما المشرع اإلماراتي لم يشر لذلك صراحة في جميع
عقود المقاولة.
وبالتالي نستطيع اآلن اإلجابة على التساؤل المذكور أعاله ،على أن عقد المقاولة ال
( )1محكمة تمييز دبي ،المكتب الفني ،مجموعة األحكام المدنية والتجارية والشخصية ،الطعن رقم ( )431لسنة
 4115تجاري ،منشور في العدد  ،39الجزء األول (من يناير إلى يوليو  ،)4111ص .111
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يعتبر تشريعاَ تطبيقا لنظرية الظرو
تختل

الطارئة وانما هو نظام خاص له شروطه وأحكامه التي

عن شروط وأحكام النظرية.

المبحث الثاني :شروط نظرية الظروف الطارئة وأساسها القانوني
لقد واجهت نظرية الظرو

الطارئة اعتراضات كثيرة سواء من الفقه أو بعض التشريعات

على مر العصور ،ليس هذا فقط بل أن بعض القوانين التي رفضت االعت ار

بهذه النظرية مثل

القانون الفرنسي ،األمر الذي انعكس أثره في تحدي األساس الذي تقوم عليه نظرية الظرو
الطارئة حيث اختل

الفقه في هذا األساس أو السند القانوني في تطبيق هذه النظرية(.)1

كما أن هذا التأثير الناتج عن االعت ار
وأيضا االختال

أو عدم االعت ار

بنظرية الظرو

الطارئة

الناتج عن تحديد األساس القانوني لتطبيق هذه النظرية قد أدى لالختال

حول الشروط الواجب توافرها في تطبيق النظرية ،ومن ثم فإنه إذا كانت هناك العديد من
التشريعات قد اتفقت على تطبيق النظرية إال أنها اختلفت حول شروط هذا التطبيق ،ولم يق
االختال

حول هذه الشروط عند التشريعات ولكن امتد أثره للفقه ،حيث اختل

الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الظرو
وعليه سو

الطارئة(.)2

نقسم هذا المبحث إلى اآلتي:

المطلب األول :الشروط الواجب توافردها في نظرية الظروف الطارئة.
المطلب الثاني :األساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة.

( )1د .محمد محيي الدين سليم ،المرجع السابق ،ص .94
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .419

الفقه أيضا حول
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المطلب األول :الشروط الواجب توافردها في نظرية الظروف الطارئة
إن تطبيق نظرية الظرو

الطارئة يتطلب توافر عدة شروط ،وعلى الرغم من التشريعات

الوضعية للعديد من الدول قد نصت على هذه الشروط ،إال أنه اليوجد اتفاق تام بشأن هذه
الشروط في تلك التشريعات ،حيث تقوم بعض هذه التشريعات بتناول هذه الشروط بشكل موسع،
بينما يتناولها البعض اآلخر بشكل ضيق ،األمر الذي حدا بالفقه لتولي دوره في هذا الشأن
باستنباط شروط هذه النظرية ،ومع ذلك أيضا فقد اختل
ولهذا سو

الفقه حول تحديدها وتقسيماتها(.)1

نبحث مجموعة من الشروط الواجب توافرها في نظرية الظرو

الطارئة

والتى تعد محل اتفاق من الفقه وذلك من خالل محورين أساسيين ،يتمثل المحور األول في
الشروط المتعلقة بالظر

الطارئ ذاته ،أما المحور الثاني فيتمثل في الشروط المتعلقة

بالمتعاقدين.
وعليه سو

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :الشروط الخاصة بالظرف الطارئ.
الفرع الثاني :الشروط الخاصة بالمتعاقد.
الفرع األول :الشروط الخاصة بالظرف الطارئ
يشترط لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة توافر عدة شروط تتعلق بالظر

الطارئ ذاته

وهي أن يكون استثنائيا وأن يكون عاما وأن يحدث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه ،ونتناول هذه
الشروط بالشرح على النحو التالي:
( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .419
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أولا :أن يكون الظرف الطارئ استثنائي ا:
ويقصد بالظر أو الحدث االستثنائي " ذلك الظر الذي يندر حصوله بحيث يبدو شاذا
بحسب المألو

من شؤون الحياة ،فال يعول عليه الرجل العادي واليدخل في حسبانه"( ،)1كما

عرفه الفقه أيضا بأنه " الحادث االستثنائي هو الحادث الذي ال يندرج في عداد الحوادث التي
تتعاقب وفقا لنظام معلوم"(.)2
وعلى ذلك فإن االستثنائية وفقا لهذا المعنى تعني ندرة الوقوع أو الخروج عن مألو
الحياة ولذلك فإن من الظرو

ما يكون بطبيعته استثنائيا ال يحدث إال في النادر القليل مثل

اندالع الحرب أو وقوع الزالزل أو سقوط شهب( ،)3بينما توجد بعض الظرو

اآلخرى تكون

بطبيعتها غير استثنائية مثل ارتفاع وانخفاض األسعار بمعدالت طفيفة وتكرار ظاهرة الفيضانات
بمنسوب معلوم ،إال أنه في بعض الحاالت تتغير صفة هذه الظرو
يكون ارتفاع أو انخفاض األسعار بمعدل غير مألو

وتصبح استثنائية مثل أن

لعظمته أو فداحته ،وقد يتدفق الفيضان

بمنسوب عال يخرج بكثير عما اعتاده الناس في حياتهم(.)4
وقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا الشرط صراحة حيث نص المشرع المصري في
القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية
( )1د .محمد السناري ،الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة في مجال العقود ،المرجع السابق،

ص .15-11

( )2د .عبد الناصر توفيق العطار ،مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،المرجع

السابق ،ص .431
( )3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.941

( )4د .رشوان حسن رشوان أحمد ،أثر الظرو

ص.151-151

االقتصادية على القوة الملزمة للعقد ،المرجع السابق،
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عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،وان لم يصبح
مستحيال ،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ،جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد

الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول .ويقع باطال كل اتفاق
على خال

ذلك"(.)1

وأيضا القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191حيث نص على أنه" إذا طرأت
حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي
وان لم يصبح مستحيال ،صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول أن

للظرو

اقتضت العدالة ذلك .ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك.)2(".

كما أقر قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
هذا الشرط أيضا حيث نص على أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع
توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين
بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن

يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطال كل اتفاق على خال
ذلك.)3(".
وقد أقر القضاء اإلماراتي هذا الشرط حيث قضي بأنه " من المقرر قضاء أنه وفقا المادة
 411من نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام
( )1الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )2المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )3المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك ،إال

أن شرط ذلك أن تط أر حوادث استثنائية عامة "(.)1
وبالتالي فإنه عندما تجاوز القانون مبدأ القوة الملزمة للعقد وسمح للقاضي بالتدخل في
تعديل بنود العقد ،واشترط االستثنائية وصفا في الظر الطارئ هو أمر منطقي يتالئم مع العلة
من االعت ار
مألو

بالنظرية إذ ال يستساغ أن يهرع المشرع لتعديل االلتزامات التعاقدية لمجرد حادث
إذ إن ذلك

ويقع دائما ووفقا للسير الطبيعي ألمور الحياة فكان لزاما اشتراط هذا الوص

يتفق مع حسن النية ومقتضيات العدالة(.)2
ولقد اعترض بعض الفقه على شرط االستثنائية استنادا إلى أن شرط عدم التوقع في
الظر الطارئ – والذي سيأتي بيانه – يغني عن اشتراط صفة االستثنائية في هذا الظر ،
حيث إن اشتراط عدم التوقع في الظر
فالظر

المتوقع هو ذلك الظر

الطارئ ال يتصور إال باعتبار هذا الظر
المتكرر وقوعه دوما ،أما الظر

المألو

فبالطبع يكون استثنائيا ،وأن خاصية عدم التوقع أهم من وص

استثنائيا

غير المتوقع

االستثنائية ،حيث إنه يتضمن

()3

الطابع االستثنائي للحادث أو الظر الطارئ.

ويرى الباحث أنه حسنا ما ذهب إليه المشرع اإلماراتي من اشتراط وص
الحادث أو الظر
المألو

االستثنائية في

الطارئ ،وذلك لتحقيق مقتضيات العدالة بين طرفي العقد في حال الخروج

كما ذكرنا سابقا.

( )1محكمة النقض بأبوظبي ،الطعن رقم  14لسنة  4131س 1ق.أ ،جلسة ( 4131/3/41مدني) ،مجموعة
األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واإلدارية.
محكمة النقض  -المكتب الفني  -دائرة القضاء  -السنة القضائية الثامنة  4131م.
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص  115وما بعدها.
( )3د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .451
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ثاني ا :أن يكون الظرف الطارئ عام ا:
ويقصد بعمومية الحادث "هو إال يكون الحادث االستثنائي خاصا بالمدين ،واليشترط فيه
أن يعم جميع البالد ،بل يكفي أن يشمل اثره عددا كبي ار من الناس ،كأهل بلد أو إقليم أو طائفة
منهم ،كالزراع في جهة من الجهات أو منتجي سلعة بذاتها أو المتاجرين فيها"(.)1
وبالتالي فإنه وفقا لشرط العمومية فال يجب أن يكون الظر

شامال لجميع الناس في

الدولة ،بل يكفي أن يكون المتعاقد قد شارك غيره من طائفة من الناس في هذا الحادث وكان
ضحية مثلهم ،وتطبيقا لذلك يمكن اعتبار الحريق الذي يلتهم مدينة مثال أو حيا منها ظرفا
طارئا ،وكذلك الحال بالنسبة للظر

الذي يلحق أض ار ار بطائفة معينة من الزراع أو المنتجين

لسلعة معينة ،يعتبر ظرفا طارئا على الرغم من أنه لم يشمل الناس جميعا في اإلقليم وانما
شمل طائفة منهم وهذا يكفي لتطبيق النظرية(.)2
وقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا الشرط صراحة ومن هذه التشريعات القانون المدني
المصري رقم  313لسنة  ،)3(3111والقانون المدني األردني رقم  11لسنة  ،)4(3191كما أقر
قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م شرط العمومية
في نظرية الظرو

الطارئة(.)5

مارتي هذا الشرط حيث قضى بأنه " من المقرر قضاء أنه وفقا المادة
وقد أقر القضاء اإل ا
 411من نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام
( )1د .عبد السالم الترمانيني ،المرجع السابق ،ص .311
( )2د .رشوان حسن رشوان أحمد ،المرجع السابق ،ص.113
( )3الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )4المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )5المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك ،إال

أن شرط ذلك أن تط أر حوادث استثنائية عامة "(.)1
ويرى البعض أن شرط العمومية في نظرية الظرو
وال تمليه طبيعة الظرو
-3

الطارئة هو شرط مجح

ومصطنع

الطارئة وذلك ألمرين هما

شرط غير منطقي :ألنه يقيس األثر الجزئي بالمثقال الكلي ،فما يصيب

المتعاقدين من أثر الظر البد أن يقدر بقدره ال أن يقدر بقدر اآلثار البعيدة عنه ،ومثال ذلك
إذا انفجرت قنبلة فأصابت أحد األفراد فإذا طلب المصاب إجراء عملية جراحية الستخراج
الشظية ،فقلنا له انك لم تصب بأذى ألن غيرك لم يصب أو ألن القنبلة لم يتمدد دمارها إلى
مكان واسع من اإلقليم(.)2
 -4شرط غير عادل :ألنه شرط يحرم المدين المرهق من ميزة االتجاه إلى تطبيق أحكام
نظرية الظرو

الطارئة وهي تخفي

اإلرهاق ،لسبب أن هذا اإلرهاق لم يلحق بغيره كما أن

العدالة تقتضي أن يحصر إطار تطبيق النظرية ،في حدود العالقة العقدية بين طرفي العقد
المتأثرة بالظر الطارئ(.)3
بينما يرى البعض اآلخر أنه حينما اشترطت هذه التشريعات الوضعية شرط العمومية
فإنهم رغبوا من ذلك في تضييق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى التزعزع كثي ار من القوة
الملزمة للعقد ،بمعنى أال تشمل النظرية الحوادث الخاصة بالمدين كإفالسه أو موته أو إصابته
( )1محكمة النقض بأبوظبي ،الطعن رقم  14لسنة  4131س 1ق.أ ،جلسة ( 4131/3/41مدني) ،مجموعة
األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واإلدارية.
محكمة النقض  -المكتب الفني  -دائرة القضاء  -السنة القضائية الثامنة  4131م.
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .135
( )3محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع السابق ،ص .11
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أو اضطراب أعماله أو حريق محصوله ألنها ال تعد حوادث عامة(.)1
ويرى الباحث أن الرأي األول الذي يطالب بإسقاط وص

العمومية عن الظر الطارئ

هو الرأي الراجح ،وذلك ألن الروح التشريعية التي جعلت ضرورة األخذ بنظرية الظرو

الطارئة

هي األخذ بيد المتعاقد المنكوب من تعثره ،وذلك بدليل اشتراط الخسارة الفادحة بالنسبة للمدين
يجب أن ينظر إليها من خالل ظروفه الخاصة ،إذ ال يعقل أن نطالب المدين بضرورة الوفاء
بالتزاماته لمجرد أن الظر

خاص وقد هلك كل ما لديه ،فمن أين سو

يسعفه ليقوم بتنفيذ التزاماته فالهد
وعليه يجب أن يمتد هذا الهد

يأتي بالمال الذي

من أحكام النظرية هو تفادي الخراب الذي سيحل بالمدين،
على كل إرهاق بصر

النظر عن سببه بمعنى سواء كان

حادثا فردا أو جماعيا.
ثالث ا :أن يقع الظرف الطارئ بعد توقيع العقد وقبل تمام التنفيذ:
يشترط لتطبيق النظرية أن يقع الظر الطارئ بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه والمقصود
بتمام التنفيذ اكتمال التنفيذ ،فالسمة األساسية التي يتسم بها هذا الظر أو الحادث الذي يبيح
تطبيق نظرية الظرو

الطارئة هو أن يكون طارئا بمعنى أن يقع بعد إبرام العقد وقبل تمام

التنفيذ(.)2
ومن ثم فإنه لتحقيق هذا الشرط يتطلب شرط آخر ضمنيا وهو أن يكون العقد الذي تثار
النظرية بشأنه متراخيا ،ذلك أن طرؤ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق،
ص.943

( )2د .وليد صالح مرسي رمضان ،المرجع السابق ،ص .151
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التعاقد يقتضي أن تكون هناك فترة زمنية تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه(.)1
وهذا ما أقره القضاء اإلماراتي حيث قضى بأنه " يجوز للقاضي إجراء تخفيض على قدر
العمولة بعد إبرام العقد الذي توسط فيه في حالة تطبيق نظرية الظرو

الطارئة بشرط أن يكون

العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخي التنفيذ باعتبار أنها تسري على عقود المدة ،أي العقود
المستمرة أو التي يتراخى تنفيذها لفترة من الزمن "(.)2
فإذا كان الحادث الطارئ قد وقع قبل إبرام العقد فإنه ال يصلح سببا لطلب تطبيق نظرية
الظرو

الطارئة ،ألنه في هذه الحالة يكون الطرفان من المفترض على علم تام بهذا الظر

وارتضيا به وقاموا بإ برام العقد على اعتبار وجوده ،ومن ثم ال يجوز تطبيق نظرية الظرو
الطارئة استنادا إليه ،أما إذا ثبت عدم العلم به فإنه يأخذ حكم الظر
ويجوز تطبيق نظرية الظرو

الطارئ بعد إبرام العقد

الطارئة في هذه الحالة ،كما أن هذه النظرية ال تطبق في حالة

وقوع الظر الطارئ بعد تنفيذ العقد تماما وانتهاء كل آثاره ،ألنه لن يؤثر على العقد ولن يلحق
ار بأحد المتعاقدين ،أما إذا كان الظر
أضر ا

الطارئ قد وقع بعد تنفيذ بعض آثار العقد دون

البعض اآلخر ،فإنه في هذه الحالة يتم تطبيق النظرية على آثار العقد التي لم تنفذ بعد وال
تطبق على اآلثار التي نفذت بالفعل قبل حدوث الظر الطارئ(.)3
باإلضافة إلى ما سبق فإنه إذا اتفق أط ار
خالل هذا االمتداد فإنه يجوز تطبيق نظرية الظرو

العقد على امتداد مدة تنفيذ العقد وقع الحادث
الطارئة ،في حين اليجوز تطبيقها إذا وقع

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .939

( )2محكمة النقض بأبوظبي ،الطعنان رقما  3111 ،3195لسنة  4111س  1ق .أ ،جلسة 4111/34/39
(تجاري) ،مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية
واألحوال الشخصية واإلدارية –السنة القضائية الثالثة 4111م -من أول سبتمبر حتى آخر ديسمبر –ج -1ص
.3531
( )3د .عبد الناصر توفيق العطار ،المرجع السابق ،ص .431 -439
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الحادث بعد إنتهاء المدة المحددة للتنفيذ ،دون االنتهاء الفعلي من تنفيذ العقد بسبب يرجع إلى
المدين(.)1
الفرع الثاني :الشروط الخاصة بالمتعاقد
أن الشروط الواجب توافرها في نظرية الظرو

الطارئة ال تنحصر فقط في الظر

الطارئ بل تشمل أيضا الشروط المتعلقة بالمتعاقد ،ونتناول هذه الشروط بالشرح على النحو
التالي:
أولا :أن المتعاقد ليس في وسعه توقع الظرف الطارئ
ويقصد بشرط عدم توقع المتعاقد للظر الطارئ أنه " أنه لم يكن يعلم بأن واقعة معينة
ستحدث أو أنها لن تحدث في وقت تنفيذ العقد ،بحيث يكون غير معلوم أن حدوث هذه الواقعة
أو عدم حدوثها سيترتب عليه خلق صعوبة في تنفيذ العقد إلى حد اإلرهاق" ،ويتبين من خالل
هذا التعري

أن هذا الشرط يعتبر شرطا هاما ومنطقيا في تطبيق نظرية الظرو

الطارئة ،إذ

أن المدين الذي كان يتوقع حدوث الظر الطارئ عند التعاقد ومع ذلك أقدم على التعاقد يكون
قد ارتضى بالنتائج التي قد يسفر عنها هذا الظر  ،ومن ثم ال يلوم إال نفسه ،ألنه من غير
المنطقي أن يسمح له بالمطالبة بتطبيق الظرو

الطارئة عندما تصبح هذه النتائج حقيقة

واقعة(.)2
وبالتالي فإن عنصر التوقع يمكن تعريفه بأنه " الظن السائغ المقبول المؤيد بمعطيات

( )1د .محمد السناري ،المرجع السابق ،ص .93-91
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .111-141
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الواقع الحتمال وقوع أو عدم وقوع حادث معين في المستقبل يجعل تنفيذ االلتزام مرهقا"(،)1
والظرو

المتوقعة مثل اختال

النيل في الحدود المتعار

العملة وانتشار دودة القطن في المحاصيل الزراعية وفيضان

عليها وليست االستثنائية ،كل هذه الصورة تدل على أن الظرو

متوقعة أو يمكن توقعها ومن ثم ال سبيل لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة(.)2

وبحث هذا الشرط هو الفاصل الدقيق بين توقع الظر أو عدم توقعه ،وبالتالي فهو يمثل
الفاصل بين الظر الطارئ وغير الطارئ ،كما أنه هو الفاصل بين قدرة المتعاقد على تحاشي
وقوع الظر باالستعداد له إذا كان يتوقعه وعدم قدرته على ذلك إذا وقع بدون توقعه أي على
حين غرة(.)3
فإذا كان الحادث متوقعا أو يمكن توقعه فال تطبق نظرية الظرو

الطارئة ،ففيضان

النيل وانتشار دودة القطن من الحوادث الذي يمكن توقعها فإذا ط أر حادث من هذه الحوادث ،فال
يجوز للمدين التمسك بأحكام النظرية ألنه أمر متوقع(.)4
وقد أقر القضاء اإلماراتي سلطة القاضي فيتعديل العقد نتيجة الظرو

الطارئة حيث

قضي بأنه " من المقرر قضاء أنه وفقا المادة  411من نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك
ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك ،إال أن شرط ذلك أن تط أر حوادث استثنائية عامة لم

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .411
( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،ج ،3المرجع السابق ،ص .943
( )3محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع السابق ،ص.11

( )4د .وليد صالح مرسى رمضان ،المرجع سابق ،ص .111
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يكن في الوسع توقعها"(.)1
ويعتبر مفهوم عدم التوقع بالنسبة للفعل أو الظر أو الحادث الذي اعترض تنفيذ العقد
هو مفهوم نسبي ،بمعنى أنه ال يوجد عدم توقع مطلق ،فقلما يوجد حدث يعتبر غير متوقع
كلية ،ولهذا فإن فكرة عدم التوقع ال تقدر بذاتها وانما بعالقتها بالظرو

اآلخرى المعاصرة

للعقد ،فكل عقد يحمل في طياته بعض المخاطر ،وكل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها
عند إبرام العقد ،فإذا قصر في ذلك فعليه أن يتحمل نتيجة تقصيره ،أما إذا كان الظر
كل تقدير يمكن أن يتوقعه الطرفان المتعاقدان فهنا يتم تطبيق نظرية الظرو

يفوق

الطارئة(.)2

ظاهر ،ومن ثم يدخل في
ا
ويتم إثبات توقع المدين ظرفا معينا إثباتا ألمر ضمني وليس
اختصاص القاضي الذي يقوم باستنتاجه من خالل معيار موضوعي للتثبت من توقع المدين
ظرفا معينا أو عدم توقعه ،والمعيار الموضوعي يقصد به أن قوامه الرجل المعتاد وليس معيا ار
ذاتيا أو شخصيا ،فلو أن حربا مثال كانت وشيكة الوقوع عند إبرام العقد وكان الرجل المعتاد
يتوقع اندالعها فال تعتبر في هذه الحالة ظرفا طارئا إذا ما اندلعت إال بالنسبة للنتائج غير
المتوقعة التي ترتبها حتى لو لم يكن المتعاقد ذاته يتوقع نشوبها(.)3
ثانيا :أن المتعاقد ليس في وسعه دفع الظرف الطارئ
أن تطبيق نظرية الظرو

الطارئة اليتطلب فقط أن يكون الحادث أو الظر

الطارئ

استثنائيا عاما لم يكن في الوسع توقعه ،ولكن يتطلب أيضا فضال عن ذلك أن تكون الظرو
( )1محكمة النقض بأبوظبي ،الطعن رقم  14لسنة  4131س 1ق.أ ،جلسة ( 4131/3/41مدني) ،مجموعة
األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واإلدارية.
محكمة النقض  -المكتب الفني  -دائرة القضاء  -السنة القضائية الثامنة  4131م
( )2د .محمد السناري ،المرجع السابق ،ص .51

( )3د .عبد الحكم فوده ،المرجع السابق ،ص.51
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مما اليستطيع المتعاقد تحاشيها أو دفعها عن نفسه أو التقليل من آثارها ،فالحادث الذي يستطيع
دفعه يستوى في شأنه أن يكون متوقعا أو غير متوقع( ،)1ألن المدين الذي لم يستطع دفع
الظر أو تقليل آثاره ،فإذا كان له القدرة على دفع الظر الطارئ ولم يقم بذلك فإن المدين هنا
يعتبر سيئ النية ،وهذا عكس األساس القانوني لاللتزام المدين بدفع الظر الطارئ الذي يقوم
()2

على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.

والتشريعات الوضعية التي أقرت نظرية الظرو

الطارئة لم تنص صراحة على شرط

عدم القدرة على دفع الظر الطارئ ،ألنها من األمور البديهية التي تقتضيها طبيعة الفكرة التي
تقوم عليها نظرية الظرو

الطارئة(.)3

ومعيار تحديد كون الحادث ممكنا تفاديه أو دفعه هو معيار موضوعي ،قوامه الرجل
العادي ،وليس معيا ار ذاتيا قوامه المتعاقد ذاته ،فإذا كان الحادث الذي وقع ممكنا دفعه وتفادي
النتائج المترتبة عليه طبقا لمعيار الرجل العادي فإنه في هذه الحالة اليعد ظرفا طارئا واليصلح
كسبب لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة ،حتى ولو كان هذا الحادث اليمكن تفاديه أو دفعه

بمعرفة المتعاقد ،فالمعيار هنا معيار موضوعي وليس معيا ار ذاتيا ،إال أن تقدير شرط دفع
الظر الطارئ من عدمه ،يعتبر من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع قياسا على شرط
عدم التوقع(.)4
إن شرط عدم القدرة على دفع الظر الطارئ قد يأخذ صو ار متعددة ،ومنها بأن المتعاقد
()1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق،
ص.944
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .451
( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .111
( )4د .محمد السناري ،المرجع السابق ،ص .19
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ليس له القدرة على منع أثر الظر الطارئ كليا ،وقد يكون أيضا ليس للمتعاقد قدرة على التقليل
من آثار الحادث ،وأخي ار فقد يستطيع المتعاقد اتخاذ تدابير وقائية تساعده على التقليل من كل
أو بعض آثار الظر الطارئ(.)1
ثالثا :أن المتعاقد ليس له دخل في حدوث الظرف الطارئ
يشترط لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة أن تكون العالقة بين حدوث الظر

الطارئ

والمتعاقدين مقطوعة تماما ،أي اليكون هناك أية عالقة من أي نوع سواء كانت عن عمد أو
إهمال بين المتعاقد وحدوث الظر الطارئ ،أو أن يكون المتعاقد قد قصر في مواجهة أو دفع
الخطر ببذل الجهود الالزمة لتوقي الظر الطارئ أو توقي اآلثار المترتبة عليه(.)2
وهذا ما أقره القضاء اإلماراتي حيث قضى بأنه " يجوز للقاضي إجراء تخفيض على قدر
العمولة بعد إبرام العقد الذي توسط فيه ،في حالة تطبيق نظرية الظرو

الطارئة ولكن بشرط

 ...أال يكون تراخي تنفيذ االلتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعا إلى خطأ المدين إذ ال
يجوز له في هذه الحالة أن يستفيد من تقصيره "(.)3
وعليه فإن المتعاقد الذي يأتي فعال عمديا وترتب عليه آثار تسيء لمركزه بقلب
اقتصاديات العقد ،ال يجوز له – نتيجة لذلك – أن يطالب بتطبيق النظرية ،مثل من يحرق
محصوله ،ويشعل النار بمصنعه ،أو يفتح ثغرات لتنفيذ منها مياه الفيضان إلغراق زراعته ،كما
( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .119
( )2د .محمد السناري ،المرجع السابق ،ص .11
( )3محكمة النقض بأبوظبي ،الطعنان رقما  3111 ،3195لسنة  4111س  1ق .أ ،جلسة 4111/34/39
(تجاري) ،مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية
واألحوال الشخصية واإلدارية –السنة القضائية الثالثة 4111م -من أول سبتمبر حتى آخر ديسمبر – الجزء
الثالث -صـ .3531
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أن المتعاقد الذي يرتكب إهماال بمعنى عدم تبصر وعدم احتياط ويترتب عليه حدوث تغير في
ظرو

إبرام الرابطة العقدية مما يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد ،ال يجوز له – نتيجة لذلك –

أن يطالب بتطبيق النظرية ،مثل من يهمل في وقاية مزروعاته من اآلفات أو من يتقاعس في
اتخاذ االحتياطيات الالزمة لحماية مصنعه من الحريق(.)1
ويعد هذا الشرط والذي يطلق عليه البعض مسمى "شرط عدم اإلرادية" شرطا بديهيا
يقتضيه منطق الفكرة ذاتها فال يعقل أن يتسبب المدين في إعاقة تنفيذ التزامه ثم يلوذ بنظرية
الظرو

الطارئة بهد

إغاثته واألخذ بيده وتجنيبه الخسائر الفادحة في حين أن ما حدث له

هو ثمرة ما جنته يده ،والقول بغير ذلك يخال

منطق األشياء ويتعارض مع مبادئ العدالة

والتوازن بين المتعاقدين فضال عن أنه يحتوي على مخالفة للروح التي تجب أن تسود العالقة
بين المتعاقدين وهي روح اإلخالص وحسن النية ،ولهذا لم تنص التشريعات الوضعية على هذا
الشرط لكونه من الشروط البديهية التي يفترض وجودها دون الحاجة إلى النص عليها
صراحة(.)2
وبالتالي فإنه هذا الشرط يجب توافره لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة حتى اليستفيد

المتعاقد سيئ النية أو المهمل من سوء نيته أو إهماله ،فالفرض أن هذا المتعاقد يستحق العقاب
ال أن يكافأ على ذلك ،كما أن إغفال هذا الشرط قد يدفع المتعاقد إلى اتخاذ أي إجراء من شأنه
إحداث التغيير في ظرو

إبرام العقد إض ار ار بالمتعاقد اآلخر متى كان من المقرر أن هذا

المسلك اليحول بينه وبين المطالبة بتطبيق نظرية الظرو
( )1د .رشوان حسن رشوان أحمد ،المرجع السابق ،ص.111

( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .451
( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .131

الطارئة(.)3
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رابع ا :أن يصاب المتعاقد بخسارة فادحة نتيجة حدوث الظرف الطارئ:
يشترط لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة أن تؤدي هذه الحوادث أو الظرو

إلى أن يصبح

تنفيذ االلتزام بالنسبة للمتعاقد مرهقا ،أي يتسبب له في خسارة فادحة ،وهذا الشرط هو الذي يفرق
بين نظرية الظرو

الطارئة ونظرية القوة القاهرة ،فهما يشتركان في أن كال منهما اليمكن توقعه

وال يستطاع دفعه ،إال أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال ،بينما
نظرية الظرو

الطارئة تجهل تنفيذ االلتزام مرهقا للمدين(.)1

وقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا الشرط صراحة وأيضا أوضحت هذه التشريعات
المقصود باإلرهاق بأن الخسارة الفادحة التي تلحق بالمدين نتيجة الظرو

الطارئة ومن هذه

التشريعات القانون المدني المصري رقم  313لسنة  ،)2(3111والقانون المدني األردني رقم 11
لسنة  ،)3(3191كما أقر قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة
3115م شرط أن يصبح االلتزام العقدي مرهقا بالنسبة للمدين ويتسبب له في خسارة فادحة(.)4
فاإلرهاق من أهم الشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكام نظرية الظرو

ذلك أنها شرعت

في األصل من أجل رفع اإلرهاق الذي يلحق بالمدين هذا من جانب ،ومن جانب آخر يعتبر
هذا الشرط الوحيد من بين الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة الذي ينتج عن

العقد ذاته ،أما بقية الشروط اآلخرى فخارجة عن نطاق العقد(.)5

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.941-944
( )2الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )3المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )4المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )5هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .11
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ويعر

الفقه اإلرهاق بأنه " وص

يحلق بالتزام أحد المتعاقدين يجعل تنفيذه اللتزامه

مهددا إياه بخسارة فادحة نتيجة تأثر هذا االلتزام بظر

ط أر بعد إبرام العقد"( ،)1وبالتالي فإن

اإلرهاق من جراء الحادث الطارئ يعتبر مرنا بحسب األصل ،حيث إنه قد يختل
أخر حسب ظرو

من مدين إلى

كل متعاقد من حيث األشخاص ،كما انه من حيث الزمان فإن ما يعد مرهقا

في زمن قد ال يعد كذلك في زمن آخر(.)2
وبالتالي فإنه يوجد نوعان من اإلرهاق هما إرهاق مؤثر وارهاق غير مؤثر ،أما اإلرهاق
المؤثر فهو الذي يؤدي إلى تهديد المدين بخسارة فادحة كما تتطلب نظرية الظرو

الطارئة ،أما

اإلرهاق غير المؤثر فهو الذي يهدد المدين بخسارة بسيطة وهذا النوع األخير ال يتطلب تطبيق
نظرية الظرو

الطارئة(.)3

ويرى غالبية الفقه أن المعيار الموضوعي هو األنسب في تحديد درجة اإلرهاق الذي يهدد
بخسارة فادحة للمدين ،حيث يتم تقدير الخسارة الفادحة عن طريق النظر إلى الصفقة التي أبرم
بشأنها العقد ،دون االعتداد بظرو

المدين الشخصية(.)4

كما أن العبرة في تحديد اإلرهاق بكون االلتزام الخاسر دون الملتزم الخاسر ألن الغاية من
تطبيق أحكام النظرية ،يكمن في تعديل التوازن االقتصادي في عقد اختلت بتوازنه خسارة فادحة
غير مألوفة حصلت من طارئ غير متوقع ،فإذا لم تلحق المتعاقد أية خسارة أو لحقت به خسارة
ال تزيد عن الحد المألو  ،فال مجال لتطبيق النظرية علما بأن فوات الربح ال يعتبر من قبيل
( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .414

( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص.941

( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .119

( )4د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.941
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الخسارة(.)1
وهذا ما أكده القضاء اإلماراتي حيث قضت محكمة نقض أبوظبي بأنه " ال يكفي إلعمال
نظرية الظرو  ،الحوادث الطارئة أن يكون تنفيذ االلتزام مرهقا أو مجرد تهديد المدين بخسارة
بل يجب أن تكون خسارة فادحة تجعل االلتزام يتجاوز حدود السعة مما ال يسوغ مع تعديل
االلتزام استنادا إلى هذه النظرية"(.)2
يتبين لنا هنا أيضا أن القضاء اإلماراتي يأخذ بالمعيار الموضوعي ال الشخصي في
مسألة تحديد اإلرهاق وهي إرادة المشرع الذي حدده بااللتزام العقدي ،إال أننا نرى أنه كان يتعين
معيار يحدد درجة الخسارة الفادحة التي ينتج عنها اإلرهاق ،حتى يتجنب
ا
على المشرع أن يضع
حدوث أي صعوبات في مسالة تقدير الخسارة الفادحة.

المطلب الثاني :األساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة
لقد رغب فقهاء القانون في تطبيق نظرية الظرو

الطارئة على العديد من الحاالت وحث

القضاء على الحكم بها ،إال أنهم اصطدموا في الواقع بعقبة كبيرة تعترض طريقهم ،وتتمثل تلك
العقبة في وجود فراغ تشريعى بمعنى عدم وجود نص عام يعين على تطبيق هذه النظرية ،وازاء
هذا النقص التشريعي فقد سعى الفقه لبذل محاوالت جادة لحمل القضاء على تطبيق هذه
النظرية رغم انعدام النص ،وتمثلت تلك المحاوالت في البحث عن السند أو األساس القانوني
لتطبيقها.
( )1د .عبد السالم الترمانيني ،المرجع السابق ،ص .313
( )2محكمة النقض بأبوظبي -الطعن رقم 31لسنة  -4131نقض مدني -جلسة  41ابريل  ،4131مجموعة
األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واإلدارية

السنة القضائية الرابعة 4131م – من أول يناير حتى أخر أبريل – الجزء األول -صـ .154
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وعلى الرغم من المحاوالت الجادة من قبل الفقه للبحث عن هذا السند واألساس ،إال أنه
خالل هذه البحث لم تتوحد آراء الفقه حول أساس أو سند واحد بل أسفر هذا البحث عن العديد
من األسس واألسانيد ،حيث بحث البعض في األسس المستمدة من المبادئ العامة للقانون
بينما ،البعض اآلخر بحث في األسس المستمدة من نصوص القانون المدني ذاتها(.)1
وعليه سو

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :األساس المستمد من المبادئ العامة للقانون.
الفرع الثاني :األساس المستمد من نصوص القانون المدني.
الفرع األول :األساس المستمد من المبادئ العامة للقانون
قد اتفق عدد كبير من الفقه على أن أساس نظرية الظرو

الطارئة يكمن في المبادئ

العامة للقانون ،حيث يرى هذا الجانب أن البحث عن تأصيل هذه النظرية يتم في دائرة المبادئ
العامة للقانون ،وعلى الرغم من اتفاق هذا االتجاه على ذلك إال أنهم اختلفوا حول المبدأ العام
القانوني الذي يستندون إليه في تطبيق نظرية الظرو

الطارئة ،نظ ار لتعدد المبادئ العامة التي

يمكن االرتكاز عليها في تطبيق النظرية( ،)2لذا سو

نتخير أهم هذه المبادئ التي استمد منها

الفقه أساس نظرية الظرو

الطارئة وذلك على النحو التالي:

أولا :مبدأ اإلث ار بال سبب:
مصدر قديما من مصادر االلتزام ،ويقصد به" كل من أثرى
ا
ويعد مبدأ اإلثراء بالسبب
على حساب الغير دون سبب قانوني يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثرى به في حدود ما لحق
( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص 193وما بعدها.
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،سنة  ،4131ص.91
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الغير من خسارة" ،فإذا استولى شخص على ملك غيره ،دون أن يكون لهذا االستيالء سبب
قانوني ،وأضافه إلى ملكه ولو بنية حسنة ،يكون قد أثرى دون سبب قانوني على حساب الغير،
فيلتزم برد أدنى القيمتين ،ماأثرى به هو وما افتقر به الغير ،وهذا المبدأ أو القاعدة تعتبر من
أولى القواعد القانونية أي من المصادر األولى التي عرفها القانون ،ونمت جذورها فاتصلت
مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي(.)1
ولقد أقر العديد من التشريعات الوضعية صراحة مبدأ اإلثراء بال سبب ،ومنها التشريع
المصري حيث نص القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه “ كل شخص،
ولو غير مميز ،يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به
بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ،ويبقى هذا االلتزام قائما ولو زال اإلثراء فيما
بعد"(.)2
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد أورد العديد من النصوص التشريعية المتعلقة إق ارره لمبدأ
اإلثراء بالسبب ،حيث نص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م على أنه "
ال يسوغ ألحد أن يأخذ مال غيره بال سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده"(.)3
كما نص هذا القانون على أنه"  -3من كسب ماال من غيره بدون تصر مكسب وجب
ِ
يقض القانون بغيره -4 .واذا
عليه رده أن كان قائما ومثله أو قيمته أن لم يكن قائما وذلك ما لم
وقدر بملك غيره اتصاال ال يقبل الفصل دون
ا
خرج ملك شخص من يده بال قصد واتصل قضاء

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر
االلتزام ،المجلد الثاني ،المرجع السابق ،ص .3419

( )2المادة  391من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة 3111
( )3المادة  131من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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ضرر على أحد المالكين تبع األقل في القيمة األكثر بعد دفع قيمته فإذا تساويا في القيمة
يباعان عليهما ويقتسمان الثمن إال إذا كان هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير
ذلك"(.)1
وبالتالي فإنه وفقا لهذه المواد القانونية آنفة البيان فإن اإلثراء بال سبب ال يتحقق إال إذا
توافرت أركانه المتمثلة في أن يأخذ شخص مال غيره ،وأال يكون ذلك بسبب شرعي ،وأن يترتب
على ذلك افتقار المدعي وهو شرط جوهري(.)2
وقد حاول أنصار هذا الرأي تشبيه حالة الظرو
فاختالل التوازن االقتصادي الذي ينجم عن الظرو
المدين بدون سبب ،فحين حدوث ظرو

الطارئة بحالة اإلثراء بال سبب مشروع،

الطارئة يؤدي إلى إثراء الدائن على حساب

طارئة أدت الرتفاع قيمة االلتزام العقدي لصالح

الدائن ،وتمسك هذا الدائن بتنفيذ العقد رغم ما قد يسببه هذا التنفيذ من إرهاق للمدين ،توجب
على المحكمة أن تتدخل لتعديل العقد ومنع الدائن من االغتناء أو اإلثراء بال سبب على حساب
المدين(.)3
وبالتالي فإن استناد نظرية الظرو
رغم قيام حالة الظرو

الطارئة لمبدأ اإلثراء بال سبب حجته أن تنفيذ العقد

الطارئة يخلق وضعا يثري فيه الدائن على حساب المدين بال سبب(.)4

وقد وجه لهذا الرأي العديد من االنتقادات والمتمثله فيما يلي:
( )1المادة  131من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2د .محمد المرسي زهرة ،المصادر غير اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي "الفعل
الضار والفعل النافع" ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،ط  ،3سنة  ،4114ص .511
( )3د .عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة لاللتزامات – مصادر االلتزام ،مكتبة سيد عبداهلل وهبة– القاهرة،

سنة  ،3199ص.111

( )4د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء الثاني ،المرجع السابق ،ص .194
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 -3أن مبدأ اإلثراء بال سبب يشترط لتطبيقة إال يكون هناك سبب شرعي للحصول على
مال الغير ،وبالنظرة البسيطة دون عناء نجد أن هذا الشرط غير متوافر في نظرية الظرو
الطارئة ،حيث يوجد سبب مشروع واساس قانوني لحصول أحد المتعاقدين على مال اآلخر،
وهذا السبب هو تصر

قانوني ثابت وواضح وهو العقد ،فالعقد هو يعد سببا مشروعا

للكسب(.)1
 -4أن اإلثراء يكون مشروعا ،إذا كان مطابقا للقانون ،وهو يكون كذلك إذا كانت الواقعة
التي ينشأ عنها هذا اإلثراء تبرر حصول المثري عليه ،فإذا كان اإلثراء أضي
نتيجة لتصر

قانوني وهو أن أصبح تنفيذ العقد مرهقا للمدين بسبب الظرو

إلى ذمة المثري
الطارئة وهو

سبب إثراء الدائن(.)2
ثانيا :مبدأ التعسف في استعمال الحق:
ويقصد بمبدأ التعس

في استعمال الحق أن " استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص

يجب أال ينحر صاحب الحق عن السلوك المألو

للشخص العادي ،فإذا انحر عد انحرافه

خطأ يحقق مسؤوليته"(.)3
ولقد أقرت العديد من التشريعات الوضعية صراحة مبدأ التعس

في استعمال الحق،

ومنها التشريع المصري حيث نص القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه"من

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.15
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .541

( )3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر
االلتزام ،المجلد الثاني ،المرجع السابق ،ص.159
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استعمل حقه استعماال مشروعا ال يكون مسئوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر"(.)1
كما نص هذا القانون على أنه " يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة األهمية ،بحيث ال تتناسب البتة مع
ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة"(.)2
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد أورد العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بإق ارره لمبدأ
التعس

في استعمال الحق ،حيث نص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة

3115م على أنه " الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعماال مشروعا ال
يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر"(.)3
كما نص هذا القانون على أنه"يجب الضمان على من استعمل حقه استعماال غير
مشروع -4 .ويكون استعمال الحق غير مشروع :أ -إذا توفر قصد التعدي .ب -إذا كانت
المصالح التي أريد تحقيقها من هذا االستعمال مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية أو القانون أو
النظام العام أو اآلداب .ج -إذا كانت المصالح المرجوة ال تتناسب مع ما يصيب اآلخرىن من
ضرر .د -إذا تجاوز ما جرى عليه العر والعادة"(.)4
وبالتالي فإنه وفقا لهذه المواد آنفة البيان فإن مبدأ إساءة استعمال الحق تعتبر تطبيقا
( )1المادة  1من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111
( )2المادة  5من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111

( )3المادة  311من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )4المادة  311من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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لفكرة الخطأ ،إذ اإلساءة في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض ،وعلى هذا فمن يسيء في
استعمال حقه يكون مخطئا النحرافه عن السلوك المعتاد حيث إن الرجل العادي يستعمل حقه
دون إساءة فيه ،ويلتزم بتعويض المضرور على أساس المسئولية التقصيرية(.)1
يرى أنصار هذا الرأي أن نظرية الظرو
استعمال الحق ،بمعنى انه إذا طرأت ظرو

الطارئة تلقي اساسها في مبدأ التعس

في

أصبح بسببها تنفيذ االلتزام مرهقا وفادح الخسارة

بالنسبة للمدين ،فإن الدائن يعد متعسفا في استعمال حقه في المطالبة بالتنفيذ ،وبالتالي فإن
مطالبة الدائن بالتنفيذ رغم ما يتهدد المدين من كارثة مالية محققة تعتبر إساءة في استخدام حقه
المشروع ،فاألمر في هذه الحالة ال يقتصر على مجرد انعدام كل فائدة للمدين من تنفيذ العقد،
وانما يصل إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالحه االقتصادية والمالية ،وهذا ليس من الجائز قانونا
أن يساء إستعمال الحق في اقتضاء التنفيذ إض ار ار بالغير(.)2
وقد وجه لهذا الرأي العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي:
 -3اليمكن القول بأن الدائن قد أساء استعمال حقه حينما يطالب المدين بتنفيذ التزامه
الوارد بالعقد ورفضه مشاركة المدين فيما لحقه من خسارة ،ألن المدين قد وافق برضا تام أن
يتقيد بالعقد لفترة زمنية محددة(.)3
 -4أن المشرع نص على حاالت التعس
وجميع هذه الحاالت التتوافر في نظرية الظرو

في استعمال الحق على سبيل الحصر،
الطارئة ،ألن الدائن حينما يطالب بحقه في

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر
االلتزام ،المجلد الثاني ،المرجع السابق ،ص.155

( )2د .محمد محيي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص 19وما بعدها.
( )3د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء الثاني ،المرجع السابق ،ص .191
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تنفيذ االلتزام المقابل للمدين ال يكون قاصدا إيقاع الضرر بالغير ،وال يرمي إلى تحقيق مصلحة
غير مشروعة ،كما أن الفائدة أو المصلحة التي يحصل عليها الدائن من تنفيذ المدين اللتزامه
تتساوى وتتناسب تماما مع الضرر الذي يلحق باألخير ،باإلضافة إلى أن مطالبة الدائن للمدين
بالتنفيذ التخال

أحكام الشريعة اإلسالمية أو القانون أو النظام العام أو اآلداب ،وال تجاوز ما

جرى عليه العر والعادة (.)1
 -1أن مبدأ التعس

في استعمال الحق يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة

عن خطأ الدائن ،وذلك على خال

نظرية الظرو

الطارئة ألنه وفقا لهذه النظرية إذا كان

هناك خطأ يمكن نسبته للدائن في هذه الحالة يكون تأسيسا على المسؤولية العقدية إلخالله
بالتزام تعاقدي ،وبالتالي اليمكن في هذه الحالة اعتباره متعسفا(.)2
يرى الباحث أنه باستعراض ما سبق يتضح أن مبدأ إساءة استعمال الحق ال يصلح مطلقا
لكي يكون أساسا قانونيا لنظرية الظرو

الطارئة ،وخاصة في ضوء االنتقادات التي وجهت

ألصحاب هذا الرأي.
الفرع الثاني :األساس المستمد من نصوص القانون المدني
إذا كان بعض الفقه قد أسس نظرية الظرو

الطارئة على المبادئ العامة للقانون ،فهناك

البعض اآلخر الذي يرى أن األساس القانوني للنظرية يدور في إطار نصوص القانون المدني
ذاته ،وعلى الرغم من اتفاق هذا االتجاه على ذلك إال أنهم اختلفوا حول األساس القانوني الذي
يستندون إليه في تطبيق نظرية الظرو

الطارئة ،نظ ار لتعدد النظريات التي يمكن االرتكاز

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .549-541
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .15
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عليها في تطبيق النظرية( ،)1لذا سو
أساس نظرية الظرو

نتخير أهم هذه األسس القانونية التي استمد منها الفقه

الطارئة وذلك على النحو التالي:

أولا :نظرية الغبن:
يقصد بالغبن بأنه "عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه ،فقد يكون مغبونا إذا
أعطى أكثر مما أخذ ،وقد يكون غابنا إذا أخذ أكثر مما أعطى" ،ويتضح من هذا التعري

أن

ثالثة أمور هي أوال أن الغبن اليتصور إال في عقود المعاوضة ،ثانيا يقدر الغبن وقت تمام
العقد ،ثالثا يصعب االحتراز من الغبن في المعامالت حيث يندر في عقد المعاوضة أن يكون
ما يأخذه أحد المتعاقدين متعادال مع ما يعطيه(.)2
ويرى أنصار هذا الرأي أن نظرية الغبن تعد أساسا لنظرية الظرو

الطارئة ،ألن القانون

إذا كان يجازي على الغبن عند إنشاء العقد فيجب أيضا أن يجازي عليه عند تنفيذ العقد،
وبالتالي فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا وال خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان
يمكن توقعه عادة وقت التعاقد (.)3
وقد وجه لهذا الرأي العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي:
 -3اختال

وقت تحديد كل من الغبن والظر

الطارئ :حيث يتم تحديد الغبن وقت

التعاقد ألنه وقت النظر إلى إرادة المتعاقدين ،بينما يتم تحديد الظر
وقبل التنفيذ ،ومن ثم فإنه إذا حدث هذا الظر

الطارئ بعد إبرام العقد

وأدى إلى خلل في التوازن االقتصادي بين

المتعاقدين بعد إبرام العقد ال يعتبر غبنا ،وانما يتم تطبيق نظرية الظرو
( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع ،ص 94ومابعدها.

( )2د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .119 -111
( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .541

الطارئة بصدده
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إلعادة هذا التوازن للعقد.
 -4يجب أن يوجد أصل الغبن في العقد ،بينما في نظرية الظرو

الطارئة فإن الظر

الطارئ يحدث خارج العقد بسبب حادثة غير متوقعة وعرضية.
 -1حاالت التغرير بالغبن التي ذكرها المشرع اإلماراتي محدد على سبيل الحصر(،)1
ومن ثم فإن الغبن ليس سببا عاما أو قاعدة عامة إلبطال العقود ،كما أن الجزاءات التي فرضها
المشرع في حاالت الغبن ليست واحدة ،وانما تتنوع باختال
في نظرية الظرو

مختل

الحالة محل النزاع ،بينما األمر

الطارئة حيث تعد هذه النظرية قاعدة عامة متى توافرت شروطها

في جميع العقود(.)2
وبالتالي يتضح مما سبق أن نظرية الغبن ال تصلح كأساس قانوني لنظرية الظرو
الطارئة.
ثاني ا :نظرية القوة القادهرة:
يقصد بالقوة القاهرة أنه " أمر غير متوقع الحصول وغير ممكن الدفع يجعل تنفيذ االلتزام
مستحيال دون أن يكون هناك خطأ من جانب المدين"(.)3
وقد راجت فكرة القوة القاهرة كأساس لنظرية الظرو

الطارئة في أوقات الحروب على

( )1فقد حدد المشرع اإلماراتي حاالت التغرير بالغبن كسبب في إبطال العقد أو فسخه على سبيل الحصر،

وهي كاآلتي ) 3 :بالنسبة للغبن اليسير ال يفسخ العقد أو يبطل إال في حالتين مال المحجور عليه للدين أو
المريض مرض الموت )4 ،بالنسبة للغبن الفاحش إذا عر المغرور بأنه أصيب بغبن فاحش يتم فسخ العقد،
 )1إذا عر المغرور بأن المتعاقد اآلخر كان يعلم بالتغرير جاز للمغرور فسخ العقد .راجع النصوص (-319
 )313-311-311من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.

( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.11-91
( )3د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء الثاني ،المرجع السابق ،ص .111

97

األخص ،فالصعوبات الشديدة تنتج عن الحروب تؤثر على تنفيذ العقود لما تحدثه الحروب
والزالزل من عدم اتزان في قيمة األشياء والنقود ،فبسبب هذه الحالة شجع البعض على بذل
محاوالت في جعل القوة القاهرة أساسا قانونيا لهذه النظرية ،وتم ذلك من خالل إلحاق حق القوة
القاهرة وهو الفسخ الستحالة التنفيذ ضمن الحاالت التي يصبح فيها تنفيذ العقد بسبب الظرو
الطارئة ،فالفقه الفرنسي يرى أن تنفيذ العقد ليس مستحيال بسبب الظرو

الطارئة وانما مرهقا

()1

بما يتجاوز حدود السعة.

وقد وجه لهذا الرأي العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي:
 -3من حيث أثر الحادث في كل منهما :يالحظ أن القوة القاهرة تتطلب من الحادث
نتائج أكبر ،بمعنى إذا لم يصبح االلتزام مستحيال استحالة مطلقة فال يكون هنالك مجال لتطبيق
نظرية القوة القاهرة ،أما بما يخص نظرية الظرو

الطارئة فيكفي أن يكون االلتزام مرهقا(.)2

 -4من حيث الجزاء :فإن تطبيق أحكام القوة القاهرة يؤدي إلى فسخ العقد ،بينما تطبيق
أحكام الظرو

الطارئة ال يؤدي إلى فسخ العقد وانما تعديل الشروط الموضعية للعقد دون

المساس بجوهر العقد أي دون فسخه(.)3
وبالتالي يتضح مما سبق أن نظرية القوة القاهرة ال تصلح كأساس قانوني لنظرية الظرو
الطارئة.

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .535-531
( )2هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .45

( )3د .الشهابي إبراهيم الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص ;441د .عبد الحكم فوده ،المرجع السابق ،ص .311
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ثالث ا :نظرية السبب:
يعر

السبب بأنه" الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه،

ويقارنون بين المحل والسبب بأن المحل هو جواب من يسأل بماذا التزم المدين ،أما السبب
فجواب من يسأل لماذا التزم المدين"(.)1
وقد أوجبت التشريعات الوضعية في أي التزام أو عقد أن يكون له سبب وأن يكون
صحيحا وغير مخال

للنظام العام واآلداب العامة ،ومن هذه التشريعات نجد التشريع المصري

حيث نص القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه " إذا لم يكن لاللتزام سبب،
أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو اآلداب ،كان العقد باطال"(.)2
كما نص هذا القانون على أنه "  -3كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له
سببا مشروعا .ما ال يقم الدليل على غير ذلك -4 .ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب
الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخال

ذلك ،فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من

يدعي أن لاللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه"(.)3
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فنجد أنه وضع تعريفا للسبب كما حدد الشروط الواجب توافرها
فيه ،حيث نص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م على أنه " -3السبب
هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
 -4ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا وغير مخال

للنظام العام أو اآلداب.)4(".

( )1د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .511
( )2المادة  311من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111
( )3المادة  5من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111

( )4المادة  419من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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وبالتالي فإن المشرع اإلماراتي قد أوضح أن المقصود بالسبب هو الباعث الدافع إلى
التعاقد ،أو المنفعة المقصودة من التعاقد باعتبارها الغرض المباشر المقصود من العقد ،واشترط
أن يكون موجودا وصحيحا ومشروعا أي مباحا غير مخال

للنظام العام واآلداب العامة(،)1

ومن ثم فإن السبب يعد ركنا من أركان العقد ،فإذا انتفى وجوده بطل العقد بطالنا مطلقا(.)2
ويرى أنصار هذا المذهب أن نظرية السبب تعد أساسا قانونيا لنظرية الظرو

الطارئة،

واستندوا في رأيهم هذا إلى أن االلتزام العقدي إذا جاوز الحد المألو  ،والمتوقع لدى طرفي العقد
وصار مرهقا بسبب الظرو

الطارئة ،فإنه يصبح التزاما اليقوم على سبب كامل أو ال يستند

على سبب كامل ،وبالتالي فإنه يتعين إعادة النظر في قيمة االلتزام المقابل بإنقاصه ألن القدر
الزائد في عبء االلتزام (العبء الطارئ) ،الذي يخرج عن حدود العقد هو قدر ال يقابله شيء
من السبب أي ليس له سبب(.)3
وقد وجه لهذا الرأي العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي:
 -3أن وجود العقد قبل ظهور الظر

الطارئ يعني أنه عقد صحيح تتوافر له جميع

أركان صحته ومن بينها السبب ،ومن ثم فإن القول بأن مطالبة الدائن للمدين ليس له سبب
يعني أن العقد كان باطال في األساس ،واليصلح محال لترتيب التزامات عليه ،وهذا بالطبع
يخال

الواقع والقانون من حيث إن العقد صحيح ويرتب جميع االلتزامات على الطرفين(.)4

( )1د .عبد الناصر توفيق العطار ،مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،مطبوعات
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،سنة ،3119ص  395وما بعدها.
( )2د .أيمن إبراهيم العشماوي ،نظرية السبب والعدالة العقدية ،دار النهضة العربية – القاهرة ،سنة ،4111
ص .11

( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .531-511
( )4د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.19
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 -4أنه ال يجوز أن توص

نظرية السبب بأنها ناقصة أو زائدة ،ألن فكرة السبب ال

تنهض على المقاييس وال شأن لها بمساءلة الكم أو القيمة(.)1
 -1أنه ال يشترط في نظرية السبب أن يكون هناك توازن اقتصادي كامل في العقد بين
الطرفين ،وان وجد فال يشترط استم ارره واال لكان الغبن سببا في إبطال العقد(.)2
وبالتالي يتضح مما سبق أن نظرية السبب ال تصلح كأساس قانوني لنظرية الظرو
الطارئة.
رابع ا :الشرط الضمني:
ويقصد بالشرط الضمني بأنه " الشرط الذي مقتضاه بقاء الظرو
التعاقد على حالها وقت التنفيذ ،فإن تغيرت تلك الظرو

التي تم في ظلها

على نحو جعل تنفيذ المدين اللتزامه

مرهقا تعين إعفاؤه من تنفيذه"(.)3
ويرى أنصار هذا المذهب أن أساس نظرية الظرو
أي النية المشتركة ألط ار

الطارئة يكمن في الشرط الضمني

العقد وما انصرفت إليه ضمنيا أثناء إبرام العقد ،فهذه النية هي

أساس حق التعويض واعادة التوازن االقتصادي للعقد في حالة الظرو

الطارئة(.)4

فاألصل في المسؤولية العقدية أن التعويض عنها ال يشمل سوى الضرر المباشر المتوقع
وذلك في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم ،أما في المسئولية التقصيرية فيشمل التعويض كال
من الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ،والسبب في ذلك أن المسئولية العقدية تتميز بأن
( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع السابق ،ص .531-511
( )2هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .41

( )3د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.341

( )4د .محمد السناري ،الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة في مجال العقود ،المرجع السابق ،ص .41
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قوامها العقد ،ومعنى ذلك أن إرادة طرفي العقد هي التي تحدد مداها وقد افترض القانون أن هذه
اإلرادة قد اتجهت إلى جعل المسئولية عن الضرر تقتصر على المقدار الذي يتوقعه المدين فهذا
هو المقدار الذي يمكن أن يفترض افتراضا معقوال أن المدين قد ارتضاه ،وينبع هذا االفتراض
من وجود اتفاق ضمني في العقد يعدل على من مقدار المسئولية بقصرها على الضرر المتوقع
فقط ،فإذا ارتكب المدين غشا أو خطأ جسيما بطل االتفاق الضمني ورجعنا إلى األصل وهو
التعويض عن الضرر(.)1
فالمتعاقد وهو يبرم عقده يشترط ضمنا أن تق

مسئوليته عن األضرار التي يسببها عند

حد ما توقعه وقت إبرام العقد ويشاركه نفس الشعور المتعاقد اآلخر ،أي أن مضمون الشرط
الضمني وهو االحتماالت التي تكمن في ذهن كال من المتعاقدين عن المستقبل وأن ما حدث لم
يتناوله تصورهما المستقبلي ولذلك يجب النزول على إرادتهما الضمنية وهي إعادة النظر في
أداءات العقد والقول بغير ذلك فيه نوع من الظلم ومجافاة لمبادئ العدالة.
وبالتالي فإن العقد في هذه الحالة ينشأ مقترنا بشرط ضمني والذي مقتضاه إعفاء كل من
المتعاقدين من التزاماته العقدية ،إذا صعب أو حتى استحال عليه تنفيذها بسبب ما قد لحق بهذه
األشياء من تل

أو الهالك المادي ،بشرط أن ال يكون ما حدث ناتجا عن خطأ أو تقصير أحد

طرفي العقد وأن يكون ذلك غير داخل في نطاق توقعهما عند صدور العقد ،ومن ثم فإنه وفقا
لهذا الرأي يوجد اتفاقان األول وهو اتفاق صريح ظاهر في العلن يتمثل في العقد المبرم بين
المتعاقدين ،والثاني هو اتفاق ضمني في نية أو نفسية المتعاقدين يعلمانه بحكم الفطرة وعر
التعامل ،وذلك فإنه في حالة حدوث ظرو

طارئة نجد شبه تسليم من الدائن بذلك ألن نيته

( )1د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص  151وما بعدها.
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اتجهت إلى ذلك ،كما أنه إذا كان دائن اليوم فسيكون مدين الغد(.)1
وقد وجه لهذا الرأي العديد من االنتقادات والمتمثلة فيما يلي:
 -3أنه يقوم على افتراض ووهم فكي
اإلعفاء من تنفيذ االلتزام لوجود ظرو

يفترض وجود نية مشتركة للمتعاقدين تهد

إلى

طارئة تجعله مرهقا إذ قد تكون مصلحة أحد المتعاقدين

في هذا اإلعفاء مع أن مصلحة الطر اآلخر هي في استمرار تنفيذ االلتزام(.)2
 -4أنه إذا كانت نظرية الظرو
المشتركة ألط ار

الطارئة تؤسس حقا على الشرط الضمني أو النية

العقد ،فإن هذه النية يمكن أن تنصر

إلى استبعاد تطبيق تلك النظرية

صراحة أو ضمنا ،إال أن تلك النظرية تطبق على الرغم من وجود شرط التنازل عن تطبيقها،
ألنه األحكام المتعلقة بهذه النظرية والواردة بالتشريعات الوضعية ومنها التشريع اإلماراتي تقضي
بأنه ال يجوز اتفاق األط ار

صراحة أو ضمنا على مخالفة نظرية الظرو

الطارئة ألنها

متعلقة بالنظام العام(.)3
يرى الباحث أن هذا الرأي هو األصوب من وجهة نظره ،وذلك ألن الشرط الضمني وقت
التعاقد يعبر عن نية كل من طرفي العقد على تنفيذ العقد حسب ما اتفقوا عليه ،فالظرو

التي

أبرم فيها التعاقد لم تتغير فإن تغيرت وجعلت من العقد مرهقا فالبد من إزالة هذا اإلرهاق ،ومن
ثم يكون الشرط الضمني أو النية الضمنية ألط ار

العقد هي أساس نظرية الظرو

الطارئة.

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .345
( )2هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .41

( )3د .محمد السناري ،الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة في مجال العقود ،المرجع السابق ،ص .41
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الفصل الثاني :أحكام نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في تحقيق التوازن
القتصادي للعقد
يترتب على حدوث الظرو

الطارئة العديد من اآلثار التي تؤثر سلبا في أحد المتعاقدين

بحيث يكون تنفيذ االلتزام الخاص به مرهقا ويلحق به خسارة فادحة ،وهذه اآلثار تتم معالجتها
بطريقة ودية بين األط ار

أو عن طريق القضاء بلجوء الطر

لرد االلتزام المرهق للحد المعقول ،بهد

إعادة التوازن االقتصادي للعقد(.)1

وهذه اآلثار التي تنتج عن الظرو
لتصيب الغير سواء كان الخل

أو المتعاقد المضرور للقضاء

الطارئة التصيب فقط أحد المتعاقدين بل قد تمتد

عاما مثل الميراث أو الوصية بجزء من التركة أو كان خلفا

خاصا ،كما تمتد تلك اآلثار للدائنين الشخصيين ،وفي هذه الحالة يجوز للغير اللجوء للقضاء
لرد هذا االلتزام المرهق للحد المعقول(.)2
وحينما يلجأ أحد األط ار

للقضاء لرد االلتزام المرهق للحد المعقول ،فإن القاضي يتمتع

بسلطات واسعة في هذا الشأن تتيح إعادة التوازن االقتصادي للعقد بهد

تخفي

العبء على

المدين بتحميل الدائن جزءا من هذا العبء عن طريق إنقاص االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام
المقابل لاللتزام المرهق أو وق

تنفيذ االلتزام المرهق ،ويقوم القاضي بمعالجة كل حالة بحسب

معيار ذاتيا أو شخصيا(.)3
ا
ظروفها الخاصة ،أي وفقا لمعيار موضوعي وليس
وعليه سو

نقسم هذا الفصل إلى اآلتي:

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .111-141
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .111

( )3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
 941وما بعدها.
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المبحث األول :أثر نظرية الظرو

الطارئة.

المبحث الثاني :سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد.

المبحث األول :أثر نظرية الظروف الطارئة
إن إرادة األط ار

وحدها هي التي تحدد شروط التعاقد والتزامات األط ار

والنتائج أو

اآلثار المترتبة على هذا التعاقد ،إال أن هذه اإلرادة قد تواجه بعض العقبات التي لم تكن تتوقعها
وقت التعاقد والمتمثلة في الظرو

الطارئة قبل تمام التنفيذ وتؤدي إلى إرهاق المدين أو خسارته

خسارة فادحة(.)1
وعلى ذلك فإنه من الطبيعي أن تترتب آثار على تطبيق هذه النظرية ،والتي يمكن البحث
فيها من وجهتين ،األولى أثر هذه النظرية بالنسبة للمتعاقدين ويظهر هنا دور اإلرادة في محاولة
تجنب هذه اآلثار وأيضا تجنب اللجوء للقضاء ،والوجهة الثانية أثرها بالنسبة للغير حيث إن هذه
اآلثار ال تسير دائما على وتيرة واحدة وهي انحصارها في األط ار
لم يكن طرفا في العقد إما بسبب االستخال

وحدهم ،بل قد تمتد إلى من

بمظاهره المختلفة أي سواء كانت الخالفة عامة

مثل الميراث أو الوصية بجزء من التركة وقد تكون الخالفة خاصة ،كما تمتد تلك اآلثار للدائنين
الشخصيين وقد أعطى المشرع الدائن عدة وسائل يستطيع بمقتضاها تفادي اآلثار المترتبة على
تصرفات المدين اإليجابية والسلبية والتي يقصد من ورائها اإلضرار بدائنه(.)2

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .111-141
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .111
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وعليه سو

نقسم هذا المبحث إلى اآلتي:

المطلب األول :أثر نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة للمتعاقدين.

المطلب الثاني :أثر نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة للغير.

المطلب األول :أثر نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للمتعاقدين
يترتب على حدوث الظرو
في الوسع توقعها من قبل األط ار
هذا فقط بل أن مغبة هذه الظرو

الطارئة بعد إبرام العقد وقبل تمام التنفيذ آثار هامة لم يكن
وهذه اآلثار تشكل خسارة فادحة ومرهقة ألحد الطرفين ،ليس
غير المتوقعة قد تنال من االلتزام المقابل حينما يعرض

األمر على القاضي الذي من سلطته أن يزيد االلتزام المقابل لاللتزام المرهق كوسيلة لرد االلتزام
المرهق إلى الحد المعقول ،مما يجعل المتعاقدين يرغبان في حل عقدة االلتزام بعيدا عن ساحات
القضاء التي قد تسفر عن نتائج صعبة لألط ار
ومن ثم سو

نتناول االتفاقات الخاصة في معالجة أثر الظرو

التي يلجأ إليها األط ار
وعليه سو

في إطار سلطة القاضي في تعديل العقد(.)1
الطارئة ،وأيضا الوسائل

إلبرام هذا االتفاق.

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :االتفاقات الخاصة في معالجة أثر الظرو

الطارئة.

الفرع الثاني :وسائل االتفاقات الخاصة في معالجة أثر الظرو

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .191

الطارئة.
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الفرع األول :التفاقات الخاصة في معالجة أثر الظروف الطارئة
إن التشريعات العربية قد نصت صراحة على بطالن اتفاق األط ار
لنظرية الظرو

على وجه مخال

الطارئة وشروطها وتطبيقها ومن هذه التشريعات نجد التشريع المصري الذي

نص في القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه " ..ويقع باطال كل اتفاق
على خال

ذلك.)1("..

وقد سار على ذلك العديد من التشريعات العربية مثل القانون المدني األردني رقم 11
لسنة  3191حيث نص على أنه "  ....ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك.)2("....

كما أن المشرع اإلماراتي لم يخرج عن هذا النهج حيث نص قانون المعامالت المدنية
ذلك.)3("....

اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م على أنه "  ....ويقع باطال كل اتفاق على خال
وبالتالي فإن هذه التشريعات العربية قد اجمعت على أن اتفاق األط ار

على ما يخال

ما جرت عليه هذه المواد يكون باطال ،وتهدر آثاره وال ينتج عنه التزام ،حيث يتضح من هذه
النصوص أنها نصوص آمرة ،والقاعدة األمرة اليجوز االتفاق على ما يخالفها ،ومن ثم اليجوز
لألط ار

االتفاق على سلب سلطة القاضي بعد توافر شروط الظرو

الطارئة(.)4

إال أنه على الرغم من وضوح هذه القاعدة اآلمرة ،فإنه قد تصطدم بقاعدة عامة للعقود
وهي" العقد شريعة المتعاقدين" التي تعد نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان اإلرادة ،فما دام الشارع
يعتر لإلرادة بسلطان في حدود النظام العام واآلداب ،فإن ما تنعقد عليه إرادة الطرفين يكون
( )1المادة  319من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة 3111
( )2المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )3المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )4د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .191
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بالنسبة إليهما بمثابة قانون واجب التطبيق.
وأقرت القوانين العربية ذات المبدأ فنجد القانون المدني المصري رقم  313لسنة 3111
ينص على أنه "العقد شريعة المتعاقدين ،فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين ،أو
لألسباب التي يقررها القانون.)1(".
كما أقر القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191هذا حيث نص على أنه" أما حقوق
العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما"(.)2
وبالنسبة لقانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
فقد أقر أيضا هذا المبدأ من حيث التزام األط ار

بما اتفقوا عليه في العقد حيث نص على أنه "

أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها.)3(".
وبالتالي فإنه وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أن األصل في العقود الصحيحة اإللزام
أي التزام األط ار

بتنفيذ ما ورد بها من بنود ،وعدم استطاعة أحد العاقدين الرجوع عنه بإرادته

المنفردة ،حيث يكون ملزما لطرفيه ويجب عليهما الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه ،ليس هذا فقط
بل أن أط ار

العقد ال يستطيع أي منهم أن يقوم بصفة منفردة بتعديل العقد سواء بالزيادة أو

النقصان إال باتفاقهما على ذلك أو استنادا إلى نص في القانون ملزم لهم ،مما يعني أن
االلتزمات التي ترد في العقد تتساوى مع ما يفرضه القانون من التزامات وهذه المساواة أقرها
القانون ذاته حينما ألزم األط ار

بتنفيذ التزاماتهم العقدية.

( )1الفقرة األولى من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )2الفقرة الثانية من المادة  311من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )3الفقرة الثانية من المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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ومن هذا المنطلق فإنه يتعين علينا الوقو

على ما هو دور المتعاقدين في تحقيق التوازن

في أداءات المتعاقدين أو اقتصاديات العقد المبرم بين الطرفين في حالة توافر شروط نظرية
الظرو

الطارئة ،واذا كانت القاعدة هي عدم جواز االتفاق على مخالفة نظرية الظرو

الطارئة فهل هذا البطالن يشمل االتفاق المعاصر إلبرام العقد فقط ،أم يشمل أيضا االتفاق
الالحق لحدوث الظر الطارئ ،وهذا ما سو

نتناوله على الوجه التالي:

أولا :التفاق المعاصر إلبرام العقد:
قد يتفق األط ار

مقدما حال إبرام العقد على أنه في حالة حدوث أي ظر

طارئ قبل

تمام التنفيذ فإنه اليجوز للمدين اللجوء إلى القضاء لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،ويعد
هذا االتفاق المصاحب إلبرام العقد باطال وال يرتب أي أثر تجاه التزامات األط ار  ،وذلك ألنه
مخال

مخالفة تامة للنص األمر الوارد بقانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة

3115م( ،)1والتي جاء في آخرها ويقع باطال كل اتفاق على خال
ويرجع بطالن اتفاق األط ار
الظرو

ذلك.

وقت إبرام العقد على عدم اللجوء إلى القضاء في حالة

الطارئة إلى األسباب التالية:
 -3أن المشرع اإلماراتي يهد

من هذا النص الوارد بالمادة  411آنفة الذكر إلى أن

يضع له إطار من الحماية تحميه من تعدي األط ار

عليه بطريقة تتنافي مع الغرض من

وضعه بقانون المعامالت المدنية ،فأراد أن يجعله نصا أم ار وبالتالي يبطل كل ما يخالفة من
اتفاقيات ،باإلضافة إلى أن المشرع لو منح األط ار
األط ار

حرية مخالفة هذا النص ،فإنه بتواني

على مخالفته حيث تصبح مخالفة قاعدة في جميع العقود سيؤدي إلى خطورة كبيرة

( )1المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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بحيث سيصبح هذا النص معطال وال قيمة له وال يلجأ األط ار

إليه في حالة حدوث الظرو

الطارئة(.)1
 -4إن مبدأ العدالة الذي يهد

إلى تحقيق التوازن االقتصادي للعقد يتنافى تماما أن

يكون المدين هو الذي يتحمل فقط تبعة حدوث الظرو

الطارئة والتي ليس له فيها أي دور

كما لم يكن يتوقع حدوثها وقت التعاقد ،ولهذا فقد جعل المشرع هذا النص قاعدة آمرة ال يجوز
مخالفتها لحماية الطر الضعي

وهو المدين تحقيقا للعدالة في أي تعاقد(.)2

 -1أنه إذا لم ينص هذا القانون على بطالن اتفاق األط ار
فإنه يترتب على ذلك أن تصبح نظرية الظرو

مقدما على مخالفة ذلك،

الطارئة عديم الفائدة وكذلك الجزاء المترتب

عليها يغدو صوريا ،ومن ثم يستطيع الطر القوي في العقد أن يضع شروط المخالفة دائما في
العقد على المتعاقد الضعي  ،مما يجعل العقد شبه عقود اإلذعان وال اختال

بينهما(.)3

ثانيا :التفاق الالحق لحدوث الظرف الطارئ:
اإلمارتي( ،)4حينما وضعوا قاعدة
ا
إن التشريعات العربية سالفة البيان ومن بينها التشريع
آمرة

()5

ببطالن اتفاق األط ار

فإنها كانت تهد

على عدم لجوءهم للقضاء في حالة حدوث الظرو

إلى حماية الطر الضعي

الطارئة،

من تحكم الطر القوي ،فأرادت تلك التشريعات

وضع نوع من األمان في بداية إنشاء االلتزام التعاقدي ،حتى اليضار الطر الضعي

نتيجة

( )1د .جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،المرجع السابق ،ص .131
( )2د .رشوان حسن رشوان أحمد ،المرجع السابق ،ص.111
( )3بلقاسم زهرة ،أثر نظرية الظرو

الطارئة على العقود ،رسالة ماجستير ،جامعة أكلي محند أولحاج –

البويرة -كلية الحقوق والعلوم السياسية -الجزائر ،4131 ،ص .53

( )4المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )5د .عبد المنعم فرج الصده ،المرجع السابق ،ص .111
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حاجته الملحة إلبرام العقد تحت ضغط الطر القوي الذي بالطبع يستغل تلك الحاجة( ،)1حيث
يقوم الطر

القوي بوضع العديد من الشروط وامالئها على الطر

الضعي

وقت إبرام العقد

التي لم يكن يقبلها لوال احتياجه الشديد لهذا العقد ،وأن األخير ليس لديه أية وسيلة أو طريقة
تحميه من هذه الشروط ،األمر الذي يدفعه إلى الموافقة على تلك الشروط حتى ولو تضمنت
تنفيذ التزامه في حالة حدوث ظرو

طارئة ألحق به خسائر فادحة ،ولهذا فقد تدخل المشرع

لحمايته من هذه الشروط المجحفة بحقوقه في بداية وضعها عند إبرام العقد(.)2
ولكن إذا قام الطرفان باالنتهاء من إبرام العقد وخضعا لسلطان القانون وأصبح كل منهم
ملتزما بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد طواعية واال تعرض لتنفيذها جب ار عنه ،فإنه في هذه الحالة
إذا حدثت ظرو

طارئة أثرت تأثي ار مرهقا ألحد الطرفين ،وطلب الدائن من المدين االتفاق على

تنفيذ التزامه في ظل هذه الظرو

التي يعلم المدين بها جيدا ويعلم أنها سو

تلحق به خسارة

فادحة ،فقبل المدين ذلك صراحة ،فإنه مع هذه الموافقه الصريحة تنتفي أي شبهة ضغط على
المدين ،خاصة أن الدائن اليملك أي سلطة أو وسيلة ضغط على المدين إلجباره على الموافقة،
بل على العكس تماما فإن المدين يستطيع مواجهة الدائن إذا ما تمسك بالمادة  411من قانون
المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م ،حيث يستمد المدين قوته من سلطان هذه
المادة التي تعد أقوى بكثير من أي ضغط من قبل الدائن ،وبالتالي ال يوجد ما يمنع من اتفاق
طرفي العقد على مخالفة حكم هذه المادة بعد وقوع الظر

الطارئ ،ويعد المدين بموجب هذا

االتفاق متنازال عن حقه الوارد بهذة المادة(.)3

( )1بلقاسم زهرة ،أثر نظرية الظرو

الطارئة على العقود ،المرجع السابق ،ص .53

( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .191
( )3هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .99

111

وقد تكون موافقة المدين على التنازل عن حقه بالتمسك بنظرية الظرو

الطارئة بعد

حدوث الظر صريحة أو ضمنية ،والموافقة الصريحة تكون بالكتابة أو التصريح اللفظي ومثال
الطارئ ،فيقوم المدين

ذلك أن يطلب الدائن من المدين أن ينفذ التزامه رغم وقوع الظر

بالموافقة على ذلك صراحة سواء بالكتابة أو بالتصريح اللفظي أو اإلشارة ،بينما المتعاقد في
الموافقة الضمنية ال يفصح عنها بذاتها ولكن يمكن أن يستنتج منه اتجاه هذه اإلرادة ،ومثال
ذلك أن يحل موعد الوفاء بااللتزام فيقوم المدين بتنفيذه رغم وقوع الظر الطارئ ،حيث ال يلجأ
إلى رفع دعوى برد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

()1

مما سبق يتضح أن عدم قيام المدين بالتمسك بحقه الوارد بالمادة  411من قانون
المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م ،وعدم االلتجاء للقضاء للمطالبة برد االلتزام
المرهق للحد المعقول حين حدوث الظرو
إرهاق نتيجة هذا الظر

الطارئة ،وقيامه بتنفيذ االلتزام رغم ما أصابه من

الطارئ يعد تنازال صحيحا عن حقه في التمسك بنظرية الظرو

ما

دام أنه لم يتم تحت ضغط أو إجبار من الدائن ،وبالتالي تعد هذه الطريقة إحدى طرق معالجة
آثار نظرية الظرو

الطارئة وتحقيق التوزان االقتصادي للعقد من قبل المتعاقدين بعيدا عن

ساحات القضاء.
الفرع الثاني :وسائل التفاقات الخاصة في معالجة أثر الظروف الطارئة
إن حدوث الظرو
لمعاجة آثار هذه الظرو

الطارئة بعد إبرام العقد قد تدفع األط ار

إلى إبرام اتفاق فيما بينهم

الطارئة ،وعلى الرغم من صحة هذا االتفاق الذي يتم بعد إبرام العقد

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
 ، 311د .عبد الناصر توفيق العطار ،المرجع السابق ،ص .11
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وقبل التنفيذ( ،)1إال أن وسيلة إبرامه ليست واحدة فقد يتم االتفاق بأكثر من صورة أو وسيلة
ونتناول هذه الوسائل على النحو التالي:
أولا :القالة أو التفاسخ:
يقصد باإلقالة التفاسخ وهو حل العقد باتفاق الطرفين( ،)2وقد عرفها الفقه بأنها "حل للعقد
باتفاق الطرفين بعد أن يكون قد تم تكوين العقد صحيحا فهو يتم بإيجاب وقبول صريحين أو
ضمنيين يهد

المتعاقدان من ورائه حل لاللتزامات التعاقدية حتى دون وجود سبب ودون

اللجوء للقضاء"(.)3
وبالتالي فإن اإلقالة في حق المتعاقدين يعتبر فسخا وفي حق الغير عقدا جديدا (.)4
ولقد أقرت العديد من التشريعات العربية حق األط ار

في االتفاق على التقايل أو التفاسخ

مثل القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191حيث نص على أنه " للعاقدين أن يتقايال
العقد برضاهما بعد انعقاده"( .)5كما نص هذا القانون على أن " اإلقالة في حق العاقدين فسخ.
وفي حق الغير عقد جديد"( .)6ونص أيضا على أنه " تتم اإلقالة باإليجاب والقبول في المجلس
وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت اإلقالة ولو تل
بعضه صحت اإلقالة في الباقي بقدر حصته من العوض"(.)7
( )1هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .99
( )2د.عبد المنعم البدراوي ،المرجع السابق ،ص.114

( )3د .على نجيدة ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية -القاهرة،
مصر ،سنة  ،4115ص .411
( )4المادة  411من قانون المعامالت المدني اإلماراتي رقم ( )5لسنة 3115م.
( )5المادة  414من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
( )6المادة  411من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
( )7المادة  411من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
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وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد اعتر

صراحة بحق األط ار

في االتفاق على التقايل

حيث نص قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة 3115م على أنه" للمتعاقدين أن
يتقايال العقد برضاهما بعد انعقاده"( .)1كما نص على أن"اإلقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي
حق الغير عقد جديد"( .)2ونص أيضا على أن " تتم اإلقالة باإليجاب والقبول في المجلس
وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد المتعاقد وقت اإلقالة ولو تل
بعضه صحت اإلقالة في الباقي بقدر حصته من العوض "(.)3
وقد أقرت أحكام القضاء اإلماراتي حق األط ار

في اإلقالة حيث قضت بأن " عقد البيع

المبرم بينهما قد فسخ باسترداد الطاعن السيارة المباعة ومطالبته برد ما دفع من الثمن واذ التفت
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه لبيان ما إذا كان ما صدر من طرفي
العقد سند الدعوى سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها يكش

عن تالقي إرادتيهما على حل

هذا العقد والتقايل منه"(.)4
كما استقرت أحكام القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة على أنه يشترط لصحة
اإلقالة وفقا للمادة  491من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م ،أن يتم
برضا الطرفين ويكون ذلك بإيجاب صادر من أحدهما وقبول اآلخر أو بالتعاطي بأن يرد كل
منهما لآلخر ما قبضه( ،)5وأن يكون ذلك في ذات المجلس أي اتحاد المجلس ،كما يشترط أن
يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد المتعاقد وقت اإلقالة ،فإذا كان قد هلك أو تصر فيه
( )1المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )3المادة  491من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.

( )4محكمة تمييز رأس الخيمة ،الدائرة المدنية ،الطعن رقم 35لسنة  ،4111جلسة 41أكتوبر.4111
( )5محكمة تمييز دبي  -الطعن رقم  319لسنة  -3111جلسة 43يوليو .3111
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ال تصح اإلقالة ،فإن تل

بعضه صحت اإلقالة في الباقي بقدر حصته من العوض(.)1

ويترتب على اإلقالة انحالل العقد وزواله فيرتفع بذلك حكمه ،مما يؤدي إلى عودة كل من
المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ،فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد بعد
أن تم فسخه فيلتزم المشتري برد المبيع إلى البائع ويرد البائع الثمن إلى المشتري (.)2
يتمتع طر

العقد بحرية كاملة في جعل التقايل بأثر رجعي أو قصر أثره بالنسبة

للمستقبل فقط بشرط أن ال يخل بحقوق الغير ،كما يجوز لطرفي العقد االتفاق على جعل األثر
الرجعي للتفاسخ يستغرق كل الحقوق وااللتزامات المترتبة على العقد الذي تفاسخا عنه أو قصره
على بعض هذه الحقوق أو تلك االلتزامات(.)3
أثر رجعيا يعود
وبالتالي فإن أثر اإلقالة ليس واحدا ،فهي بين المتعاقدين فسخ أي أن لها ا
بالمتقايلين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ،أما بالنسبة للغير فهي عقد جديد ومن ثم
ال تؤثر في حق الغير الذي اكتسبه على محل العقد في الفترة بين إبرامه وبين إقالته ،فمثال لو
باع زيد مزرعة ألحمد بمائة أل

درهم ،ثم قام أحمد بتأجيرها أو رهنها لشخص ثالث ثم اتفق

أحمد وزيد على اإلقالة ،وجب على كل منهما أن يرد لآلخر ما قبضه دون زيادة أو نقصان أو
تأجيل ،أما بالنسبة للشخص الثالث فاإلقالة بالنسبة له عقد جديد وبالتالي يصبح هو مستأجر

( )1محكمة تمييز دبي  -الطعن رقم  131لسنة  -4111جلسة  41أكتوبر .4111
( )2د .إبراهيم أنيس محمد يحيى ،رسالة ماجستير بعنوان" اإلقالة فسخ العقد برضا الطرفين" ،دراسة مقارنة،
كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية -فلسطين ،سنة ،4131ص .11
( )3د.أنور طلبة ،المطول في شرح القانون المدني ،المكتب الجامعي الحديث -مصر ،الجزء الثالث ،سنة

 ،4111ص  ;434د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء الثاني،
المرجع السابق ،ص  111وما بعدها.
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المزرعة من زيد وليس أحمد(.)1
وقد أقرت أحكام القضاء اإلماراتي هذا حيث قضت بأنه" تتم اإلقالة باإليجاب والقبول
صريحين كانا أم ضمنيين – وتلتزم محكمة الموضوع متى قالت بالفسخ الضمني أن تورد
الوقائع والظرو

التي تكش

عن إرادة الطرفين وكي

تالقت على حل العقد"(.)2

واإلقالة في حالة توافر شروطها الواردة بالقانون يجوز استخدامها بالنسبة لنظرية
الطارئة ألنها تمثل نوعا من التصالح بين األط ار  ،حيث إن أساس اإلقالة هو

الظرو

التراضي بين الطرفين واالقتناع فيما بينهما للوصول إلى حل أمثل لمواجهة نظرية الظرو
الطارئة ،فإذا اتفق الطرفي على إنهاء حياة هذا العقد الذي تأثر بالظر

الطارئ عبر تطبيق

اإلقالة فهو يعتبر حال مبنيا على التراضي بعيدا عن القضاء ،ليس هذا فقط بل أنه يعد الوسيلة
المثلى لمواجهة آثار الظرو

الطارئة.

()3

ثانيا :تجديد ال لتزامات العقدية:
يقصد بتجديد االلتزامات العقدية " أن يتم إبرام اتفاق بقصد استبدال التزام قديم بالتزام
جديد يختل

عنه في عنصر من عناصره ،كالتجديد بتغيير الدين سواء في محله أو مصدره ،أو

كالتجديد بتغيير المدين أو التجديد بتغيير الدائن"(.)4
ويعد تجديد االلتزامات العقدية أحد الوسائل التي يمكن للمتعاقدين إتباعها لتحقيق التوازن
االقتصادي للعقد ،حيث إذا كان من الجائز أن يتفق المتعاقدان على إقالة العقد فمن األولى
( )1د .الشهابي إبراهيم الشرقاوي ،المرجع سابق ،ص 419وما بعدها.
( )2المحكمة االتحادية العليا  -الطعن رقم  993لسنة  41ق – جلسة  5ديسمبر – .4111
( )3بلقاسم زهرة ،المرجع السابق ،ص .51
( )4بلقاسم زهرة ،المرجع السابق ،ص .51
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إبقاء العقد مع القيام ببعض التعديالت التي تناسب كال منهما ،باعتبار المدين الطر المتضرر
بسبب اإلرهاق الذي ينتج عن الظر الطارئ ،ألن من يملك األكثر يملك األقل ،وبالتالي فإن
تجديد االلتزام ات العقدية يكون بمثابة عقد جديد يثبت فيه الطرفان ما اتفقا عليه ،ويفترض
لتجديد االلتزام وجود التزامين أحدهما ينقضي واآلخر يحل مكانه ،مع وجود اختال

بين هذين

االلتزامين في أحد عناصرهما ،وأيضا اتجاه نية الطرفين إلجراء هذا التجديد حيث تعتبر هذه
شروط تجديد االلتزام (.)1
ولقد أقرت العديد من التشريعات العربية حق األط ار

في االتفاق على تجديد االلتزامات

العقدية مثل القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111الذي ينص على أنه "يتجدد
االلتزام :أوال :بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدال بااللتزام األصلي التزاما جيدا
يختل

عنه في محله أو في مصدره.
ثانيا :بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا األجنبي مدينا مكان

المدين األصلي وعلى أن تب أر ذمة المدين األصلي دون الحاجة لرضائه ،أو إذا حصل المدين
على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا جديدا.
ثالثا :بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا األجنبي هو الدائن
الجديد"(.)2
وتوجد صور عديدة لتجديد االلتزامات العقدية يمكن لألط ار
الظر الطارئ الذي يحدث بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ ،بهد

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .111
( )2المادة  154من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111

اللجوء إليها لمواجهة

إعادة التوازن االقتصادي للعقد،

117

ونتناول هذه الصور على النحو التالي:
الصورة األولى :التجديد بتغيير الدين:
ويقصد بالتجديد بتغيير الدين أن تتفق أط ار

العالقة القانونية (المدين والدائن) ،على

تغيير محل االلتزام أو مصدره ،وعليه ينشأ التزام جديد غير االلتزام القديم في المحل أو
المصدر(.)1
وبتطبيق الصورة األولى لتجديد االلتزام ( المحل) على حدوث ظر طارئ ،فال شك أن
اإلرهاق الذي أصاب المدين ويهدده بخسارة فادحة يتمثل في زيادة الكلفة له عند التنفيذ،
وبالتالي يستطيع المتعاقدان إعادة التوازن االقتصادي للعقد من خالل تطبيق هذه الصورة
(التجديد بتغيير الدين) ،ومثال على ذلك إذا قام التزم المدين بتوريد القطن للدائن و ارتفعت
أسعاره ارتفاعا فاحشا بسبب ظر طارئ ،يستطيع المتعاقدان االتفاق على تجديد االلتزام بتغيير
الدين (محل االلتزام) وذلك باستبداله بسلعة أخرى من القطن إلى القمح مثال حتى ال يسبب
تنفيذ االلتزام إرهاقا للمدين(.)2
ويمكن أن يكون التجديد بتغيير الدين في استبدال أحد عناصر المحل فقط ،وحتى تعتبر
هذه الحالة تجديدا البد أن يتفق الطرفان أنهما قصدا من ذلك تجديد االلتزام ،والسبب في ذلك
أن العقد شريعة المتعاقدين فالبد من مراعاة نية المتعاقدين لقيام هذا التجديد ،ومثال ذلك أن
يتفق المتعاقدان على أن يقوم المدين بتوريد القمح مطحون ،ويحدث فجأة ظر

طارئ يؤدي

إلى إرهاق المدين في مرحلة الطحن نتيجة ارتفاع أسعار الطحن ارتفاعا فاحشا ،فيستطيع
( )1ريم عدنان الشنطي ،رسالة ماجستير بعنوان" اإلنابة في الوفاء" ،دراسة مقارنة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة

النجاح الوطنية ،فلسطين ،4119 ،ص .31

( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .113
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الطرفان االتفاق على تغيير عنصر من عناصر محل االلتزام بأن يسلم المدين القمح غير
مطحون للدائن(.)1
الصورة الثانية :التجديد بتغيير المدين:
قد يتفق طرفا العقد على إحالل مدين جديد محل المدين األول يقبل أن ينفذ االلتزام في
ظل الظرو

الطارئة على العقد ،فينقضي بذلك االلتزام القديم ويحل محله االلتزام الجديد ولكن

في ذمة مدين جديد(.)2
ويتم التجديد في هذه الصورة بإحدى طريقتين هما:
 -3أن يتفق الدائن مع شخص أجنبي أن يكون مدينا مكان المدين األصلي مع براءة
ذمة األخير دون الحاجة لرضاه سواء النعقاد التجديد أو نفاذه.
 -4أن يتفق المدين والدائن والشخص األجنبي على أن يحل األخير محل المدين
األصلي ،وبالتالي يكون األخير مدينا جديدا ويطلق على هذا النوع من التجديد اإلنابة
الكاملة(.)3
إن صورة التجديد بتغيير المدين قد تكون وسيلة مميزة في ظل مبادئ الرأسمالية ،فقد
تحدث ظرو
بمعالجة الظر

طارئة تجعل إحدى الشركات مرهقة في مواجهة تلك الظرو  ،حتى لو قامت
الطارئ فإن الخسارة التي سو

تتحملها سواء المألوفة أو غير المألوفة قد

تفوق ميزانيتها ،ونتيجة لذلك قد تتفق الشركة الصغيرة مع إحدى الشركات الكبرى في نفس
( )1بلقاسم زهرة ،المرجع سابق ،ص .55
( )2د .جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب الثاني ،أحكام االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة،

سنة  ،3115ص .191

( )3ريم عدنان الشنطي ،المرجع السابق ،ص .31
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المجال على أن تحل محلها في تنفيذ االلتزام في ظل هذه الظرو
من الدائن والمدين اللجوء لهذة الوسيلة للتجديد بهد

الطارئة ،وبذلك يستطيع كل

تالفي آثار الظر

الطارئ أو التخفي

من تلك اآلثار(.)1
الصورة الثالثة :التجديد بتغيير الدائن:
قد يفشل المدين في االتفاق مع الدائن على تجديد االلتزام أو اتباع وسيلة لمواجهة اآلثار
المترتبة على الظرو

الطارئة والخسارة الفادحة التي لحقت بالمدين ،في هذه الحالة يستطيع

كل من طرفي العقد اللجوء للتجديد بتغيير الدائن من خالل اتفاق وتراضي كل من المدين
والدائن وشخص أجنبي على أن يحل األخير محل الدائن القديم باعتباره الدائن الجديد ،ونتيجة
لذلك ينقضي االلتزام القديم بتغير الدائن القديم وينشأ التزام جديد بين المدين والدائن الجديد
بهد

مواجهة تلك الظرو

الطارئة(.)2

وبالتالي فإن حلول الدائن الجديد محل الدائن القديم يمثل ميزة هامة بالنسبة للمدين ،إذ قد
يوافق على اتباع سبيل معين مع المدين لمواجهة آثار الظرو

الطارئة ومعالجتها واجراء تسوية

ودية بشأنها(.)3
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فلم يتضمن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة
3115م أي نص يعطي الحق ألط ار

العقد بتجديد االلتزامات العقدية ،إال أنه نص على " إذا

اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على الوفاء االعتياضي برئت ذمة الباقين إال إذا

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .114

( )2د .جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب الثاني ،أحكام االلتزام ،المرجع السابق ،ص .199
( )3ريم عدنان الشنطي ،المرجع السابق ،ص .31
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احتفظ بحقه قبلهم جميعا"( ،)1وبالمقارنة بين نص هذه المادة وصورة تجديد االلتزام بتغيير
المدين نجد أن هنالك اختالفا حيث إن الواضح من نص المادة أن هذا االتفاق ال يولد االلتزام
الجديد محل االلتزام السابق وانما هنالك تضامن بين المدينين ،فبالتالي نرى أن المشرع اإلماراتي
لم يقم باألخذ بنظام تجديد االلتزام.
ولعل السبب الحقيقي في ذلك أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي قد تأثر بنظام
القانون المدني األردني الذي لم يأخذ هو أيضا بنظام التجديد باعتبار أن المتعاقدين يستطيعون
االستعاضة عنه بأنظمة أخرى كحوالة الدين والوفاء اإلعتياضي ،أو الحلول ،إال أن هذه النظم
ال تستطيع أن تحل محل تجديد االلتزام في مواجهة نظرية الظرو

الطارئة حيث إن انقضاء

االلتزام األصلي مع نشوء التزام جديد هو المميز الجوهري الذي يفرق من حيث األثر بين
التجديد ونظام الحوالة ألن في الحوالة ال ينقضي االلتزام بل ينتقل بمقوماته وصفاته ودفوعه من
دائن قديم إلى دائن جديد وذلك بعكس التجديد الذي قد يتغير فيه الدائن ،وان كان التجديد بتغير
الدين يقابل الوفاء االعتياضي إال أن الوفاء بمقابل يقضي بأن يتم نقل ملكية الدين فو ار إلى
الدائن حتى يتم الوفاء بعكس التجديد بتغير الدين الذي ال يكون واجب التنفيذ.

()2

اإلمارتي أن يسير على نهج المشرع
ا
وبالتالي يرى الباحث أنه يتعين على المشرع
المصري وينص صراحة على نظام تجديد االلتزام ،ليتمكن األط ار
في تحقيق التوازن االقتصادي لمواجهة اآلثار المترتبة على الظرو

( )1المادة  151من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2ريم عدنان الشنطي ،المرجع السابق ،ص .31

من استخدام هذه الوسائل
الطارئة.
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المطلب الثاني :أثر نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للغير
إن النتائج المترتبة على العقد من التزامات وكذلك اآلثار الناتجة عن الظرو

الطارئة

التنحصر فقط بين طرفي العقد ،بل قد تمتد هذه النتائج وتلك اآلثار إلى اشخاص آخرين لم
يكونوا طرفا في هذا العقد ،وذلك بسبب االستخال

بصوره المختلفة ،فقد تكون الخالفة عامه

مثل الميراث أو الوصية بجزء من التركة ،كما قد تكون الخالفة خاصة ،باإلضافة إلى ذلك فإن
الدائنين الشخصيين يتأثرون هم أيضا بالظرو

الطارئة التي تحدث بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ،

على الرغم من أنهم ليسوا طرفا في هذا العقد(.)1
وبالتالي فإن األشخاص الذين لم يكونوا طرفا في العقد ولكن تأثروا بالظرو
يستطيعون تفادي النتائج المترتبة على هذه الظرو

الطارئة

ورد االلتزامات المرهقة التي تؤثر فيهم إلى

الحد المعقول.
وعليه سو

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :أثر نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة للخل

العام.

الفرع الثاني :أثر نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة للخل

الخاص.

الفرع الثالث :أثر نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة للدائنين الشخصيين.

الفرع األول :أثر نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للخلف العام:
يقصد بالخل

العام بأنه هو " من يخل

الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات،

أو في جزء منها باعتبارها مجموعا من المال فإذا ما توفي الشخص حل محله ورثته أو
( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .111
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الموصى له بجزء من التركة في مجموعها فيما أبرمه من عقود قبل وفاته"(.)1
فحينما يتوفى الشخص يحل محله ورثته أو الموصي لهم فيما أبرمه من عقود قبل وفاته،
والتي لم تنفذ بعد ،ويعد الوارث الوحيد خلفا عاما وفي حالة تعدد الورثة يكون كل وريث خلفا
عاما ،كما يعد الموصي له بجزء من التركة خلفا عاما للموصي ،ومن ثم فإن الخل
مورث أو موصى له يخل

العام سواء

المورث أو الموصي في ذمته المالية(.)2

وقد أقرت التشريعات الوضعية انص ار

أثر العقد للخل

العام حيث نص المشرع

المصري في القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه " ينصر أثر العقد إلى
المتعاقدين والخل

العام .دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ،ما لم يتبين من العقد أو من

طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصر إلى الخل

العام"(.)3

وأيضا القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191أقر هذا حيث نص على أنه"
أثر العقد إلى المتعاقدين والخل

ينصر

العام دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم

يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصر إلى الخل
العام"(.)4
كما أقر قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
هذا األمر أيضا حيث نص على أنه " ينصر

أثر العقد إلى المتعاقدين والخل

العام دون

إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص
( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.511
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .113

( )3المادة  315من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )4المادة  411من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
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القانون أن هذا األثر ال ينصر إلى الخل

العام"(.)1

ويتضح من هذه النصوص القانونية بأنها وضعت قاعدة عامة وهي أن آثار العقد
تنصر إلى الخل

العام ،ولكن مبدأ انص ار

آثار العقد بالنسبة للخل

العام ال يعتبر مطلقا

وانما مقيدا بمبدأ "ال تركة إال بعد سداد الديون" ومقتضى هذا المبدأ أن االلتزامات التنتقل إلى
ذمة الورثة بل تبقى معلقة بأموال التركة حتى تنقضي ،كما أن انص ار

آثار العقد مقيد بمبدأ

آخر وهو " اليلتزم الورثة إزاء دائني المورث إال في حدود ما آل إليهم من التركة" ،ومقتضى
هذا المبدأ أن دائني المتوفى اليرجع على ورثة المدين إال بقدر ما استفادوا من تركته(.)2
إال أنه توجد بعض الحاالت التي يكون الشخص فيها خلفا عاما ولكن ال تنصر إليه
آثار عقد المورث نذكر منها مايلي:
 -3إذا اتفق طرفا العقد على عدم انص ار

آثار العقد إلى الورثة ،مثل االتفاق على منح

المشتري أجال الينتقل لورثته من بعده فإذا مات المشتري حل الدين فو ار.
االلتزم تأبى االنتقال إلى الورثة مثل حق االنتفاع الذي
ا
 -4إذا كان طبيعة الحق أو
ينقضي بوفاة صاحبه
 -1إذا نص القانون على عدمك انص ار
ومن حيث مدى حق الخل
المعقول وفقا لنظرية الظرو

العقد إلى الورثة(.)3

العام في رفع دعوى للمطالبة برد االلتزام المرهق إلى الحد

الطارئة ،فإنه يجوز للخل

العام رفع هذه الدعوى بصفتهم خلفاء

( )1المادة  451من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .113

( )3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.111-511
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للمدين ،وعليه ففي حالة ما إذا اعترضت العقد ظرو
يهدده بخسارة فادحة فمن حق هذا الخل

طارئة أدت إلى إصابة المدين بإرهاق

العام رفع دعوى رد االلتزام المرهق إلى الحد

المعقول(.)1
وبالنسبة إلجراءات حلول الورثة محل مورثهم في الدعوى للمطالبة برد االلتزام المرهق إلى
الحد المعقول ،فإنه يجب التفرقة بين حالتين هما:
 -3إذا قام الشخص برفع الدعوى أو رفعت ضده ثم وافته المنية ،ففي هذه الحالة ينقطع
سير الخصومة سواء أكان المتوفى مدعيا أو مدعى عليه ويعاد سير الخصومة المنقطعة
بحضور وارث المتوفى الجلسة أو إعالنه بصحيفة الدعوى ،ومن حق الوارث أن يطلب تعجيل
الدعوى بصحيفة تعلن للطر اآلخر.
 -4إذا قام الوارث بتنفيذ االلتزامات العقدية وأثناء ذلك طرأت حوادث جعلت تنفيذ
التزاماتهم مرهقا ويهدد بخسارة فادحة لهم ،ففي هذه الحالة من حقهم رفع دعوى مبتدئة لرد
االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ومثلهم مثل مورثهم في جميع الحقوق(.)2

الفرع الثاني :أثر نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للخلف الخاص
يقصد بالخل
عليها ،كالمشتري يخل

الخاص بأنه هو " من يخل

الشخص في عين بالذات أو في حق عيني

البائع في المبيع ،والموصي له بعين في التركة يخل

( )1بلقاسم زهرة ،المرجع سابق ،ص .11
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .111

فيها الموصي،
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والمنتفع يخل

المالك في حق االنتفاع"(.)1

والخالفة الخاصة صفة نسبية تتعلق بمركز الشخص إزاء حق معين من حقوقه تجاه سلفه
الذي تلقى منه هذا الحق .والخالفة الخاصة قد تكون ناقلة وذلك في حالة قيام السل
إلى شخص آخر مثل البيع ،كما قد تكون الخالفة الخاصة منشأة مثل قيام السل

بنقل حقه

بمقتضى حقه

بإنشاء حق جديد لخلفه مثل حق االتفاق أو الرهن(.)2
وقد أقرت التشريعات الوضعية انص ار

أثر العقد للخل

الخاص حيث نص المشرع

المصري في القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111على أنه " إذا أنشأ العقد التزامات
وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى ،خل
تنتقل إلى هذا الخل

خاص ،فإن هذه االلتزامات والحقوق

في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ،إذا كانت من مستلزماته وكان الخل

الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه"(.)3
وأيضا القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191أقر هذا حيث نص على أنه" إذا
أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خل
إلى هذا الخل

خاص فإن هذه الحقوق تنتقل

في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخل

الخاص

يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه"(.)4
كما أقر قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
هذا األمر أيضا حيث نص على أنه " إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد
( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.511
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .111

( )3المادة  311من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )4المادة  419من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
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ذلك إلى خل

خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخل

في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء

الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه"(.)1

إذا كانت من مستلزماته وكان الخل

ويتضح من هذه النصوص القانونية بأنه إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل
بشيء انتقل بعد ذلك إلى خل

خاص فإن هذه االلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخل

الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كان من مستلزماته وكان الخل
الشيء إليه ولهذا فالخل

في

الخاص يعلم بها وقت انتقال

الخاص هو الذي يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقا

عينيا على هذا الشيء(.)2
ويشترط حتى تنصر آثار العقد من حقوق والتزامات للخل
 .3أن يكون تصر السل
حجة على من يخل

الخاص الشروط التالية:

مرتبطا بالشيء أو الحق الذي تلقاه الخل  ،ومن ثم ال يكون
المتعاقد إذا استند هذا الخل

في إثبات ملكيته إلى سبب آخر

غير التلقي.
 .4أن تكون آثار العقد من حقوق والتزامات من مستلزمات المال الذي انتقل إلى الخل
الخاص.
 .1أن يكون العقد الذي ينصر أثره إلى الخل

الخاص قد أبرم قبل انتقال الشيء إليه

الخل .
 .1أن يكون الخل

الخاص على علم يقيني بآثار العقد من حقوق والتزامات وقت انتقال

الشيء إليه وأهمية هذا العلم تظهر بنوع خاص في انتقال االلتزامات ألنها قيود تنتقل

( )1المادة  453من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )2بلقاسم زهرة ،المرجع سابق ،ص .13
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إلى الخل

الخاص فمن العدل أن يكون عالما بها وقت انتقالها إليه(.)1

 .5وبالتالي فإن الخل

الخاص يحل محل السل

في حدود الحق الذي تلقاه منه وفي

ضوء الشروط سالفة البيان.
وبالنسبة آلثار الظرو

الطارئة التي تحدث بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ فإن التشريعات

الوضعية قررت صراحة خالفة الخل

الخاص لحقوق سلفه والتزاماته بصفة عامة ،ولم تحصرها

في إطار محدد ،ومن ثم فإنه يجوز للخل

الخاص رفع دعوى رد االلتزام المرهق إلى الحد

المعقول ،ألنه في حالة وقوع ظر طارئ أدى إلى قيام الخل

الخاص بتنفيذ االلتزام الذي آل

إليه من سلفه سيصيبه بإرهاق يهدده بخسارة فادحة ،ففي هذه الحالة يحق له المطالبة برد
االلتزام المرهق إلى الحد المعقول(.)2
وفيما يتعلق بالوسيلة اإلجرائية التي يحل بها الخل

الخاص محل سلفه في الدعوى

للمطالبة برد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،فإنه يجب التفرقة بين حالتين هما:
 -3إذا حدثت الظرو

الطارئة وقام السل

المعقول ،وذلك قبل انتقال الحق أو الشيء إلى الخل
الخل

الخاص ،ففي هذه الحالة ال يخل

برفع دعوى برد االلتزام المرهق إلى الحد
الخاص ،ثم انتقل هذا الحق بعد ذلك إلى

سلفه في مركز الخصم في الدعوى بمجرد التصر ،

وذلك ألن مركز الخصم مركز إجرائي مستقل عن الحق الموضوعي ،وانما يكمن الحل اإلجرائي
في أن يفقد السل ) المتصر ) صفته في الدعوى مما يجعلها غير مقبولة ،ويتعين على
المحكمة هنا أن تأمر بإخراج هذا الخصم الذي ليس لديه صفة واعالن صاحب الصفة المتمثل
( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص

 111وما بعدها.

( )2بلقاسم زهرة ،المرجع سابق ،ص .14
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في الخل

الخاص الذي انتقل إليه الحق.

 -4إذا انتقل العقد إلى الخل

الخاص من سلفه وقام هذا الخل

بتنفيذ االلتزامات

العقدية وأثناء ذلك طرأت حوادث جعلت تنفيذ التزاماته مرهقا ويهدد بخسارة فادحة له ،ففي هذه
الحالة من حقه رفع دعوى مبتدئة لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ومثله مثل سلفه في
جميع الحقوق ،كما يجوز رفع هذه الدعوى عليه أيضا وفقا لما إذا كان هو الدائن أو المدين في
ظل الظرو

الطارئة(.)1

الفرع الثالث :أثر نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للدائنين الشخصيين
إن الدائن الشخصي ال يعتبر خلفا عاما أو خاصا ،ولكنه يتمتع بحق الضمان العام على
أموال مدينه ،ومن ثم فإنه يتأثر بالتبعية بتصرفات ذلك المدين ،وهذه التصرفات نوعان ،أما
النوع األول فيتمثل في التصرفات التي تفيد الدائن مثل اكتساب المدين حقا يزيد به عناصر
الضمان العام ،بينما النوع الثاني فيتمثل في التصرفات التي تضر الدائن مثل إخراج المدين حقا
من ذمته مما ينقص من عناصر الضمان العام ،وفي حالة حدوث النوع األخير فإن الدائن يقوم
بالتدخل في تصرفات المدين باعتباره صاحب مصلحة للمحافظة على ضمانه العام وحمايته(.)2
وتوجد عالقة قوية بين حق الدائن في حماية الضمان العام من تصرفات المدين التي
تضر بهذا الضمان وبين حق الدائن في المطالبة برد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول الناتج
عن حدوث الظرو

الطارئة للعقد المبرم مع مدينه ،فلو افترضنا أن حادثا طارئا وقع وكان )أ(

لم ينفذ التزامه دون خطأ منه ،وأصبح تنفيذه اللتزامه قبل (ج) مرهقا ويهدد بخسارة فادحة ،فال

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .111-115
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص .119
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شك أن المشرع منح (أ) حق اللجوء إلى القضاء لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،فإذا لم
يفعل ذلك وتقاعس بسوء نية إض ار ار بدائنه)ب( ،وبالتالي فإن قيام (أ) بتنفيذ التزامه رغم ما
يلحقه من ذلك من خسارة فادحة هو أمر يهدد عناصر الضمان العام بما يهدد حق دائنه) ب(،
إذ قد يؤدي هذا التصر

إلى اإلعسار أو زيادته ،ففي هذه الحالة يحق (ب) المطالبة برد

االلتزام المرهق إلى الحد المعقول عن طريق الدعوى غير المباشرة(.)1
ولقد أقر العديد من التشريعات الوضعية حق الدائن الشخصي في حماية الضمان العام
من تصرفات المدين التي تضر بهذا الضمان عبر الدعوى غير المباشرة حيث نصت صراحة
على هذه الدعوى فنجد المشرع المصري في القانون المدني المصري رقم  313لسنة 3111
ينص على أنه "  -3لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء أن يستعمل باسم مدينه جميع
حقوق هذا المدين ،إال ما كان منها متصال بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز -4.وال يكون
استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبوال إال إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم
استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا اإلعسار .وال يشترط إعذار المدين
الستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى"(.)2
وأيضا القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191أقر هذا حيث نص على أنه" الدعوى
غير المباشرة -3:لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق
هذا المدين إال ما كان منها متصال بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز -4.وال يكون استعمال
الدائن لحقوق مدينه مقبوال إال إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه

( )1بلقاسم زهرة ،المرجع سابق ،ص .11 -11
( )2المادة  415من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
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أن يؤدي إلى إعساره ويجب إدخال المدين في الدعوى"(.)1
كما أقر قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
هذا األمر أيضا حيث نص على أنه " الدعوى غير المباشرة -3 :لكل دائن ولو لم يكن حقه
مستحق األداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إال ما كان منها متصال بشخصه
خاصة أو غير قابل للحجز -4.وال يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبوال إال إذا أثبت أن
المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفالسه أو زيادة إفالسه
ويجب إدخال المدين في الدعوى"(.)2
ويتضح من خالل استعراض هذه القوانين أن يشترط الستعمال الدائن الشخصي الدعوي
غير المباشرة في المحافظة على الضمان العام عدة شروط هي:
 .3أن يكون للدائن الشخصي حق في ذمة المدين ،وأن هذا الحق موجود وليس احتماليا
أو محل نزاع(.)3
 .4أن يكون المدين ليس لدية أموال تكفي لسداد حق الدائن ،فإن كان لديه أموال تكفي
فليس من حق الدائن رفع الدعوى غير المباشرة.
 .1يجب على الدائن أن يقوم بإدخال المدين خصما في الدعوى.
 .1أن يكون للدائن مصلحة مشروعة تبرر رفع هذه الدعوى ،ويقع عليه عبء إثبات
تقصير المدين في استعمال حقه وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفالسه أو زيادة

( )1المادة  111من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
( )2المادة  114من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.

( )3د .قدري عبد الفتاح السنهاوي ،آثار االلتزام ،نتائجه ،توابعه في التشريع المصري والمقارن ،منشأة
المعار  -مصر ،سنة  ،4111ص .111
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إفالسه.
 .5أن يكون الحق الذي يستعمله الدائم باسم مدينه ليس مجرد رخصة ،وأال يكون متصال
بشخص المدين ،أو غير قابل للحجز عليه ،أو مثقال برهن بحيث ال تكون هناك فائدة
للدائن من استعماله(.)1
وبالتالي فإن الدعوى غير المباشرة تعد وسيلة منحها القانون للدائن ليحمي بها حقه في
الضمان العام نتيجة تقصير المدين في استعمال بعض حقوقه أو المطالبة بها ،وذلك بأن يباشر
الدائن بنفسه حقوق المدين ودعواه نيابة عنه ،ومن ثم فإنه بتطبيق شروط الدعوى غير المباشرة
على نظرية الظرو

الطارئة ،نجد أن هذه الظرو

سو

ينتج عنها التزامات مرهقه وخسارة

فادحة بالنسبة للمدين وهي تلك التي تخرج عن حدود ماهو مألو

في التعامل ،مما يؤدي إلى

إعساره أو زيادة إعساره ،وفي هذه الحالة فإن عدم قيام المدين برفع دعوى رد االلتزام المرهق
إلى الحد المعقول واتخذ موقفا سلبيا ،يعطي الحق لدائنه الشخصي في رفع الدعوى غير
المباشرة لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول لحماية الضمان العام ومن ثم حماية حقوقه التي
تهدر نتيجة تقصير المدين(.)2

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،نظرية االلتزام بوجه

عام ،اإلثبات ،آثار االلتزام ،منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت -لبنان ،سنة 4135م ،ص.115
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص  111وما بعدها.
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المبحث الثاني :سلطة القاضي في تحقيق التوازن القتصادي للعقد
يتمتع القاضي بسلطات واسعة في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد الذي أصابه اختالل
نتيجة الظرو

الطارئة ،حيث أجازت غالبية التشريعات للقاضي رد االلتزام المرهق إلى الحد

المعقول وذلك بهد

تخفي

العبء على المدين بتحميل الدائن جزءا من هذا العبء(.)1

حيث يستطيع القاضي رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول بأي وسيلة مثل إنقاص
االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق أو وق

تنفيذ االلتزام المرهق ،ومن ثم

فإن التشريعات الوضعية قد وضعت مبدأ عام مرن وهو رد االلتزام للحد المعقول ،مما ييسر
على القاضي أن يعالج كل حالة بحسب ظروفها الخاصة ،والمشرع بذلك جعل معيار النظرية
معيا ار موضوعيا يحد من تحكم القاضي ولم يجعله معيا ار ذاتيا(.)2
وعلى الرغم من حرية القاضي في اختيار وسيلة رد االلتزام إال أنه ممارسة هذا االختيار
يتم وفق ضوابط حددها القانون.
وعليه سو

نقسم هذا المبحث إلى اآلتي:

المطلب األول :ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد.
المطلب الثاني :مدى سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد.

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .111

( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
 941وما بعدها.
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المطلب األول :ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن القتصادي للعقد
إن نظرية الظرو

الطارئة قد واجهت معارضة قوية من الفقة والقضاء عند بداية

ظهورها ،وترجع تلك المعارضة إلى أن هذه النظرية تخرج القاضي عن دائرة اختصاصه
ووظيفته وهي تفسير العقد إلى إطار أوسع بكثير يتمثل في تعديل شروط العقد ،وهذا التعديل
ليس من اختصاصه .ليس هذا فقط بل يعد إخالال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ،ومن ثم فإن
هذه النظرية من وجهة نظر المعارضين تعطي المجال لتعديل االلتزامات العقدية لألط ار  ،كما
أنها تهدم مبدأ القوة الملزمة للعقد ،وتزعزع االستقرار االقتصادي للمعامالت وتساعد المتعاقد
سيئ النية على التهرب من التزاماته الواردة بالعقد(.)1
األمر الذي دفع العديد من التشريعات الوضعية لمواجهة تلك السلبيات الناتجة عن تطبيق
نظرية الظرو

الطارئة بوضع ضوابط محددة على السلطة الممنوحة للقاضي للتدخل في العقد

لتعديله بسبب الظرو

الطارئة بغرض إعادة التوازن الذي اختل بسبب تغير الظرو

تحقيقا

للعدالة ،بحيث يلتزم القاضي بمراعاة تلك الضوابط عند إجراء تعديل لاللتزامات األط ار ،
وتتمثل هذه الضوابط في مراعاة القاضي للظرو

المحيطة ،والموازنة بين مصلحة الطرفين،

ورد االلتزام المرهق للحد المعقول.
وعليه سو

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :مراعاة القاضي للظرو

المحيطة.

الفرع الثاني :قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين.

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .111
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الفرع الثالث :رد القاضي االلتزام المرهق للحد المعقول.
الفرع األول :مراعاة القاضي للظروف المحيطة:
إن القاضي خالل تناوله للقضية التي تتضمن تطبيق نظرية الظرو
المرهق فإن يقوم ببحث هذا األمر في إطار الظرو

المحيطة بالعقد التي تنفذ فيها االلتزامات

التعاقدية ،بمعنى أنه الينظر إلى االلتزام المرهق بمعزل عن الظرو
الظرو

الطارئة لرد االلتزام

المحيطة به ألن هذه

هي التي ساهمت في إضفاء صفة اإلرهاق على هذا االلتزام ،ولذا فإنه يجب على

القاضي أن يقوم ببحث هذه الظرو

ليتبين مدى آثارها على التزام المتعاقدين وما إذا كان هذا

الظر الطارئ ذا تأثير مستمر أم مؤقت وحدود واستم اررية هذا التأثير ومدته ،كل ذلك من أجل
وصول القاضي إلى حل عادل ومناسب للفصل في النزاع القائم امامه(.)1
وقد ألزم العديد من التشريعات الوضعية القاضي ببحث الظرو
نظرية الظرو

المحيطة حال تطبيق

الطارئة حيث نص المشرع المصري في القانون المدني المصري رقم 313

لسنة  3111على أنه "  .....جاز للقاضي تبعا للظرو

وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن

يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.)2("......
وأيضا القانون المدني األردني رقم  11لسنة  3191هذا حيث نص على أنه" .....جاز
للمحكمة تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد

المعقول.)3("...

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.114

( )2الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )3المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
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كما أقر قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م
هذا األمر أيضا حيث نص على أنه "  .....جاز للقاضي تبعا للظرو

وبعد الموازنة بين

مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول"(.)1
ويرى البعض أن المشرع يهد

من هذا النص أن يوسع من سلطة القاضي التقديرية بما

يمكنه من أداء مهمته في رد االلتزام المرهق للحد المعقول وتحقيق التوازن االقتصادي للعقد،
فهذا النص وان كان ضابطا على سلطة القاضي ،إال أنه ال يعتبر قيدا على سلطة القاضي في
التدخل لتعديل العقد ،واليعني تضييق هذه السلطة ،ولكن المقصود هنا أن الظرو
بالمتعاقدين وظرو

التعاقد وأيضا الظرو

التي يتم التنفيذ فيها ،وما يمكن توقعه في ظرو

الحقة إلبرام العقد ظهرت مؤشرات حدوثها أثناء نظر القضية ،وغير ذلك من الظرو
تختل

من عقد إلى آخر ومن قضية إلى أخرى ،فكل قضية أو عقد تحيط به ظرو

تتشابه مع ظرو

المحيطة

اآلخرى،
قد ال

لقضايا أو عقود أخرى(.)2

وبالتالي فإنه على القاضي أن ال يهمل أي ظر
قبل إبرام العقد أو بعده ،ألن عبارة " تبعا للظرو

من الظرو

المحيطة بالقضية سواء

" التي أوردها المشرع تجعل المجال واسعا

أمام للقاضي في أداء مهمته بتعديل العقد لتحقيق التوازن االقتصادي لهذا العقد الذي أصابه
اختالل بسبب الظرو
تكون هذه الظرو

الطارئة ،وهذه الظرو

قد تكون مؤقتة و سرعان ما تنتهي ،ومن ثم

واضحة أمام القاضي ويستطيع بسهولة ويسر الوقو

عليها وتقديرها مباشرة

وا يجاد الحل المناسب مثل ارتفاع اسعار سلعة محددة من سلطة الدولة ،بينما توجد ظرو
( )1المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.

( )2د .محمد بوكماش ،سلطة القاضي في تعديل العقد ،رسالة دكتوراه ،جامعة الحاج لخضر – باتنة -كلية
العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية -الجزائر ،سنة  ،4134ص .451
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أخرى يصعب على القاضي الوقو

عليها مباشرة ألن هذه الظرو

لم تق

بعد بل إنها

مستمرة لفترة زمنية أطول وال يستطيع أحد بالتالي توقع ما سيحدث مستقبال ،مثل الحرب أو
الفيضانات(.)1
وفي هذا المجال يقدم لنا أستاذنا الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري مثاال يوضح لنا
المحيطة بالقضية حال الفصل فيها بمقاول يتعهد

مدى أهمية أن يقوم القاضي بمراعاة الظرو

بإقامة مبنى وترتفع أسعار بعض مواد البناء كحادث طارئ ارتفاعا فاحشا ،ولكن هذا االرتفاع
يوشك أن يزول وهذا لقرب انفتاح باب االستيراد ،فيوق

القاضي التزام المقاول بتسليم المبنى

في الموعد المتفق عليه حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه دون إرهاق إذا لم يكن في هذا
الوق

ضرر جسيم يلحق بصاحب المبنى(.)2
وهكذا فإنه يتعين على القاضي أن يقوم ببحث جميع الظرو

بالعقد أو بالتنفيذ ألن هذه الظرو

بالدعوى سواء المتعلق

هي التي أضفت على التزامات المدين وص

السبب الرئيسي في تطبيق نظرية الظرو

اإلرهاق وكان

الطارئة(.)3

الفرع الثاني :قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين
إن نظرية الظرو

الطارئة التعني رفع اإلرهاق كله عن كاهل المدين ،والتعني إلقاءه كله

على عاتق الدائن ،وانما تهد

هذه النظرية إلى الموازنة بين الطرفين ،ومن هنا تظهر أهمية

هذا الضابط المتمثل في إلزام القاضي بإجراء المقارنة بين مصلحة كل من المتعاقدين وعلى
( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص 114وما بعدها.
( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص

.945

( )3بلقاسم زهرة ،أثر نظرية الظرو

الطارئة على العقود ،المرجع السابق ،ص .91
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ضوء ما ينتج عن هذه المقارنة يكون اختيار الحل المناسب ،بمعنى أن هذا الضابط يقوم على
إعادة توزيع األعباء الطارئة مباشرة بين طرفي العقد ،وهذه هي الغاية األساسية من تطبيق
نظرية الظرو
الظرو

الطارئة والمتمثلة في إعادة تحقيق التوازن االقتصادي للعقد الذي اختل بسبب

الطارئة(.)1
وقد اشترطت التشريعات الوضعية هذا الضابط حيث الزمت القاضي بالموازنة بين

مصلحة طرفي العقد صراحة حيث نص المشرع المصري على ذلك في القانون المدني المصري
رقم  313لسنة  ،)2(3111كما نص على ذلك القانون المدني األردني رقم  11لسنة ،)3(3191
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي قد اشترط ذلك أيضا في قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات
العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م(.)4
وحين الموازنة بين مصلحة الطرفين نجد أن مصلحة كل طر
مصلحة اآلخر ،فمصلحة المدين تتطلب الوقو
لحقت به من جراء الظرو

تختل

تماما عن

بجانبه ومساعدته في األضرار الفادحة التي

التي طرأت بعد إبرام العقد ،بينما مصلحة الدائن تتمثل في رغبته

في قيام المدين بنفيذ التزاماته الواردة بالعقد في الميعاد المحدد خاصة بعد أن اتضح له ارتفاع
األسعار وزيادة كبيرة في المكسب نتيجة فارق األسعار ،ومن ثم ال يوجد فقط اختال

مصالح

ولكن يوجد أيضا تضارب مصالح بين الطرفين ،واذا كان العقد حين نشأته كان يقوم على
مصالح متوازنة ومتساوية ويهد
الظرو

إلى تحقيق مصلحة معينة بين طرفيه ،إال أنه بسبب تغير

أدى ذلك إلى اختالل التوازن االقتصادي بين تلك المصالح وانعدم التعادل بين مصالح

( )1محمد عبد الرحيم عنبر ،المرجع السابق ،ص .331
( )2الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )3المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )4المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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طرفي العقد ،األمر الذي دفع المشرع إلى النص صراحة على إلزام القاضي بالموازنة بين
مصلحة الطرفين تحقيقا إلعادة التوازن العادل للعقد(.)1
والقاضي حينما يقوم ببحث مصلحة الطرفين لتحقيق التوازن بينهما فإنه يقوم بعدة أمور
للتوصل لهذا التوازن وذلك وفقا لسلطته التقديرية حيث يتولى بحث هذه المصلحة في ضوء
الحاضر فقط دون النظر إلى ما تم في الماضي من ربح أو خسارة ،وكذلك بصر النظر عن
المستقبل الذي تكتنفه احتماالت عدة ،ومن بينها احتمال زوال آثار الظرو
كما أن إجراء الموازنة بين مصالح األط ار

هو أمر نسبي يختل

الطارئة(.)2
من حالة إلى أخرى

ومن عقد إلى آخر ومن هنا كانت سلطة القاضي في هذا المجال تقديرية حتى يتمكن من بحث
كل حالة على حدة في ضوء الظرو

المحيطة بها واجراء تلك الموازنة بين مصلحة

األط ار (.)3
الفرع الثالث :رد القاضي ال لتزام المردهق للحد المعقول
يعد مبدأ رد االلتزام المرهق للحد المعقول بواسطة القاضي هو الغاية من تطبيق نظرية
الظرو

الطارئة ،والمقصود برد االلتزام المرهق أن يشترك طرفا العقد الدائن والمدين معا في

الخسارة التي لحقت بالمدين بسبب الظرو

الطارئة وغير المتوقعة ،مما مفاداه عدم تحمل

المدين وحده تلك الخسارة الفادحة ،فبقدر المكسب تكون الخسارة(.)4
( )1د .محمد علي الخطيب ،سلطة القاضي في تعديل العقد ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس– كلية الحقوق
 مصر ،3114 ،ص  ;111 -111د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .131 - 131( )2بلقاسم زهرة ،المرجع السابق ،ص .91 - 91
( )3د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.111

( )4د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
 945وما بعدها.
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وقد أوجبت التشريعات الوضعية على القاضي رد االلتزام المرهق للحد المعقول حيث
نص المشرع المصري على ذلك في القانون المدني المصري رقم  313لسنة  ،)1(3111كما
نص على ذلك القانون المدني األردني رقم  11لسنة  ،)2(3191وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد
اشترط ذلك أيضا في قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة
3115م(.)3
وعلى ذلك فإن تدخل القاضي وفقا للتشريعات السابقة الينتهي برد االلتزام المرهق ،وانما
البد باإلضافة إلى ذلك أن يكون الرد في الحدود المعقولة ،وضابط المعقولية هذا تظهر أهميته
في تقييد سلطة القاضي في توزيع العبء الطارئ أو الخسارة على الطرفين المتعاقدين(.)4
ويعد الحد المعقول الوراد النص عليه في التشريعات السابقة معيا ار مرنا ،حيث ينظر فيه
إلى ظرو

كل قضية على حدة ،فسلطة القاضي سلطة واسعة في تقدير الحد الذي يجب أن

يصل إليه االلتزام المرهق من خالل البحث في الظرو

المحيطة بالقضية والموازنة بين

مصلحة طرفي العقد(.)5
واذا كان القاضي حال بحثه الحد المعقول يأخذ بعين االعتبار الفرق الناجم بين قيمة
االلتزام في العقد وقيمته بعد وقوع الحادث أساسا للتحديد وفق المعيار الموضوعي ،إال أن ذلك
ال يحول دون قيام القاضي ببحث الظرو

الخاصة بالمدين وأخذها في االعتبار ولكن في

أضيق الحدود ،ومن ثم يكون في سلطة القاضي التقديرية اللجوء للمعيار الشخصي للمدين
( )1الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )2المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
( )3المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )4د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .141

( )5د .محمد بوكماش ،سلطة القاضي في تعديل العقد ،المرجع السابق ،ص .451
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للتخفي

من وطأة المعيار الموضوعي المادي.

()1

باإلضافة إلى ذلك فإنه على الرغم من أن المبدأ المستقر عليه في نظرية الظرو
الطارئة هو اتسام العبء الطارئ أو الخسارة غير العادية بين الطرفين ،إال أنه اليشترط أن يتم
هذا التقسيم بالتساوي ومناصفة بينهما ،فالتشريعات السابقة لم تحتم هذه المساواة في تحمل
العبء الطارئ ،وبالتالي فإن القاضي يختص بسلطة واسعة في تقدير الحصة التي يجب أن
يتحمل بها كل متعاقد في الخسارة غير المتوقعة أو العبء الطارئ ،وهذه السلطة الواسعة
للقاضي ال يوجد عليها أي قيود سوى قيد المعقولية أو ضابط المعقولية ،فالقاضي مقيد بنص
القانون ،ومن ثم اليستطيع القاضي أن يبالغ في رد اإلرهاق أو يخرج عن الحد المعقول ،بل
يجب عليه أن يراعي في ذلك ما يفرضه ضابط المعقولية من الوقو

عند حد معين وعدم

تجاوزه(.)2
ويظهر حد المعقولية الذي يلتزم به القاضي حال حسم النزاع القائم بين األط ار
على نظرية الظرو

بناء

الطارئة بصورة واضحة في بعض النقاط األساسية والمتمثلة في أن

القاضي اليستطيع أن يقوم بإلقاء كل العبء الطارئ أو الخسارة كلها على عاتق أحد الطرفين
مع اعفاء الطر اآلخر ،كما اليستطيع القاضي أن يقوم بتقسيم الخسارة الناتجة عن الظرو
الطارئة على كال المتعاقدين يالرغم من أن الظرو

تسمح بإرجاء التنفيذ إلى ميعاد آخر في

المستقبل بسبب الطبيعة المؤقتة أو االنتقالية للظر الطارئ(.)3

( )1د .محمد على الخطيب ،المرجع سابق ،ص .111
( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .145-141

( )3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
وما بعدها.945
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المطلب الثاني :مدى سلطة القاضي في تحقيق التوازن القتصادي للعقد
لقد اتفقت غالبية التشريعات على منح القاضي سلطة تحقيق التوازن االقتصادي للعقد
إلعمال نظرية الظرو

الطارئة في حالة توافر شروطها ،حيث يتولى القاضي معالجة أو إزالة

االختالل في التوازن وبما يؤدي إلى رفع اإلرهاق الواقع على أي من الطرفين ،وبذلك خول
القانون للقاضي سلطة تجاوز حدود مهمته العادية وهي التفسير ،فأجاز له في هذه الحالة أن
يعدل العقد(.)1
ومن التشريعات التي أقرت سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد نجد
المشرع المصري حيث نص على ذلك في القانون المدني المصري رقم  313لسنة ،)2(3111
كما نص على ذلك القانون المدني األردني رقم  11لسنة  ،)3(3191وبالنسبة للمشرع اإلماراتي
فقد أجاز أيضا للقاضي سلطة رد االلتزام المرهق للحد المعقول في قانون المعامالت المدنية
بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م(.)4
ويالحظ على هذه التشريعات أنها لم تحدد سلطة المحكمة في إعادة التوازن االقتصادي
للعقد وانما اكتفت بوضع قاعدة عامة وهي أنها أجازت للقاضي سلطة رد االلتزام المرهق للحد
المعقول ،وبذلك فإن المشرع قد وضع مبدأ عاما تاركا األمر الجتهاد الفقه والقضاء(.)5
ويرى الفقه أن المقصود بما ورد بهذه التشريعات من أنه يجوز للقاضي سلطة رد االلتزام
المرهق للحد المعقول ،أن القاضي له مطلق السلطة والحرية في معالجة الموق
( )1هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .11
( )2الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )3المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )4المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )5د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.111

أو القضية
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المعروضة أمامه والمتعلقة بتطبيق نظرية الظرو

الطارئة ،فقد يرى القاضي أن الظرو

المحيطة بالقضية تقتضي إنقاص االلتزام أو زيادة االلتزام المقابل ،وقد يرى القاضي أن تلك
الظرو

التقتضي إنقاص االلتزام المرهق ،والزيادة االلتزام المقابل بل وق

تنفيذ العقد حتى

يزول الحادث الطارئ(.)1
باإلضافة إلى ذلك فإنه يثور تساؤل في غاية األهمية حول مدى سلطة القاضي في فسخ
التعاقد نتيجة الظرو

الطارئة؟ وهو األمر الذي سو

نحاول اإلجابة عليه في األو ارق القادمة،

ولكن قبل اإلجابة على هذه التساؤالت ،فإنه يتعين علينا أوال تقديم رؤية تحليلية لمدى سلطة
القاضي في تعديل العقد.
وعليه سو

نقسم هذا المطلب إلى اآلتي:

الفرع األول :رؤية تحليلية لمدى سلطة القاضي في تعديل العقد.
الفرع الثاني :سلطة القاضي في تعديل االلتزامات المرهقة.
الفرع الثالث :سلطة القاضي في وق

االلتزامات المرهقة أو فسخ التعاقد.

الفرع األول :رؤية تحليلية لمدى سلطة القاضي في تعديل العقد
إن قاعدة حرية التعاقد تنبثق منها العديد من الحريات والمبادي ومنها حرية الفرد في
التعاقد أو في االمتناعه عن التعاقد ،وأيضا حريته في اختيار المتعاقد اآلخر ،وفي تحديد
مضمون العقد ،وبالنسبة للمبادئ نجد أن المبادئ األساسية تتمثل في مبدأ سلطان اإلرادة ومبدأ

( )1د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.945
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القوة الملزمة أو التنفيذية للعقد ،ومن ثم فإن اإلرادة تلعب دو ار بار از في التعاقد ،فاإلرادة هي التي
تنظم تكوين العقد وتحديد مضمونه وحقوق والتزامات األط ار (.)1
ومع مرور الوقت لم تعد قاعدة حرية التعاقد قاعدة مطلقة في الوقت الحاضر ،فقد يتدخل
القانون مباشرة بتقييد هذه الحرية بنصوص قانونية آمرة ،وقد يتدخل بطريق غير مباشر بتقييدها
عبر منح القاضي سلطة تعديل العقود ألسباب محددة(.)2
وعلية سو

نتناول بالشرح مبدأ سلطان اإلرادة والقوة الملزمة للعقد وذلك على النحو

التالي:
أولا :مبدأ سلطان اإلرادة:
يقصد بمبدأ سلطان اإلرادة أن اإلرادة وحدها كافية إلنشاء العقد والتصر الشرعي بوجه
عام ،وهذا ما يعر بقاعدة الرضائية في العقود( ،)3كما يقصد به أيضا حرية اإلرادة في تحديد
اآلثار المترتبة على العقد أو التصر وهذا ما يعر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين"(.)4
وبالتالي فإن اإلرادة لها السلطان األكبر في تكوين العقد وفي اآلثار التي تترتب عليه ،بل
وفي جميع الروابط القانونية وان كانت غير تعاقدية(.)5
ومبدأ سلطان اإلرادة يمنح األط ار

الحق في إنشاء ما تشاء من العقود غير متقيدة في

( )1د .وليد صالح مرسي رمضان ،المرجع السابق ،ص .53

( )2د.رمضان محمد أبو السعود ،مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني ،الدار الجامعية -القاهرة ،سنة
3111م ،ص.49
( )3د .عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة لاللتزامات – مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص.11
( )4د .جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،المرجع السابق ،ص -11

.11

( )5د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .15
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ذلك بأنواع العقود التي نظمها المشرع في القانون المدني (والتي يطلق عليها العقود المسماة)،
كما يكون إلرادة األط ار

الحرية في تحديد آثار العقد ،فال تتقيد باآلثار التي يرتبها المشرع

على عقد من العقود فقط ،وانما يكون لها بما لها من سلطان ،الحرية في تضييق هذه اآلثار أو
توسيعها أو حذفها ،كما يكون لإلرادة الحرية في تعديل آثار العقد بعد إبرامه ،وكذا الحق في
إنهاء العقد(.)1
ومن ثم فإن مبدأ سلطان اإلرادة التعاقدية يقوم على عنصرين أساسيين في التعاقد هما:
 -0عنصر الحرية :حيث تعد الحرية هي الركيزة األساسية في التعاقد ،بمعنى أن اإلرادة
الحرة تهيمن على جميع الحقوق وااللتزامات ،ومن ثم ال يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفا فيه كما ال
يكتسب أحدا حقا من عقد لم يشترك فيه ،والمقصود باالرادة الحرة هي التي تكون قادرة على
إبرام العقد بعد فحصة ودراسته دراسة جيدة في ضوء مصلحة الطرفين والتوازن بين تلك
المصالح دون ضعط أو اجبار من أحد ،وبتحقيق مصلحة الطرفين تتحقق مصلحة المجتمع،
ألن مصلحة المجتمع أو المصلحة العامة في المجتمع تتكون من مجموع المصالح الفردية
للمتعاقدين(.)2
 -7عنصر المساواة :أن تحقيق المساواة المطلقة أم ار صعب تحقيقة وبالتالي فال يقصد
هنا بالمساواة الفعلية وليس المساواة القريبة من المساواة الحقيقية أو الفعلية أمام القانون،
فالمساواة القانونية ال المساواة االقتصادية هي التي تكفل في النهاية تحقيق المصلحة العامة ألن
المصلحة الخاصة – وهي أساس المصلحة العامة – لن تتحقق إال إذا اعتبر الناس متساوين

( )1د.رمضان محمد أبو السعود ،مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني ،المرجع السابق ،ص.45
( )2د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص  11وما بعدها.
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أمام القانون في كافة عقودهم(.)1
وقد تأثرت العديد من القوانين والتشريعات الوضعية بمبدأ سلطان اإلرادة ومن أكثر هذه
القوانين تأث ار كان

القانون المدني الفرنسي (تقنين نابليون الصادر عام  )0914فالمادة

( )0034منه قد جاءت عنوانا لمبدأ سلطان اإلرادة في إنشاء التصرفات القانونية ،حيث نصت
على "أن االتفاق إذا تم شرعا فإنه يقوم مقام القانون لمن تعاقد"(.)2
وهذا ما اقره المشرع المصري في القانون المدني المصري رقم  313لسنة  3111حيث
نص في الفقرة األولي من المادة  319منه على أنه " العقد شريعة المتعاقدين ،فال يجوز نقضه
وال تعديله إال باتفاق الطرفين ،أو لألسباب التي يقررها القانون"( ،)3كما نص على ذلك القانون
المدني األردني رقم  11لسنة  3191في المادة  413من على أنه " إذا كان العقد صحيحا
الزما فال يجوز الحد العاقدين الرجوع فيه وال تعديله وال فسخه إال بالتراضي أو التقاضي أو
بمقتضى نص القانون"(.)4
وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد فلم يخرج عن هذا االتجاه حيث أخذ بمبدأ سلطان اإلرادة
فقد نصت المادة  419من قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()5
لسنة 3115م على أنه " إذا كان العقد صحيحا الزما فال يجوز ألحد المتعاقدين الرجوع فيه وال
تعديله وال فسخه إال بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون"(.)5

( )1القاضي /حلمي بهجت بدوي ،أصول االلتزامات ،الكتاب األول ،في نظرية العقد ،مطبعة نوري ،القاهرة،
سنة 3111م ،ص.11
( )2د عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص .11
( )3الفقرة األولي من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )4المادة  413من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191

( )5المادة  419من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
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ويتضح من خالل استعراض هذه المواد آنفة البيان أنها قد أقرت مبدأ سلطان اإلرادة في
التعاقد ،ومن ثم إبراز قوة الرابطة العقدية والزامها بفعل اإلرادة ،والتأكيد على حرية األط ار

في

التعاقد.
ثانيا :القوة الملزمة للعقد:
يقصد بالقوة الملزمة للعقد " أن ما اتفق عليه المتعاقدين بمحض إرادتهما يلزمهما ،وال
يمكن ألحدهما أن ينفك منه كأصل عام بإرادته المنفردة في االلتزامات المتقابلة وكيفية الوفاء
به ،وموعد هذا الوفاء ،وغير ذلك من عناصر االلتزام ،هما اللتان تملكان تعديل أي عنصر من
عناصره ،وال تستطيع إرادة واحدة منهما أو إرادة خارجية عنهما إجراء هذا التعديل كأصل
عام"(.)1
فالعقد في قوته الملزمة يساوي القانون في قوته الملزمة ،ومن ثم يطبقه القاضي على
طرفيه كما يطبق القانون ،وبالتالي يجب على كل طر

من أط ار

العقد تنفيذ ما يتولد في

ذمته من التزامات ،واال كان مسؤوال عن إخالله في تنفيذ العقد(.)2
وعلى الرغم من أن مبدأ القوة الملزمة للعقد ووجوب تنفيذه من قبل األط ار

وفقا لما تم

االتفاق عليه هو الذي يجب أن يسرى على كافة العقود ،إال أن االتجاهات المعاصرة أصبحت
تسير نحو تقييد قوة العقد اإللزامية ،ويرجع ذلك إلى أن حرية اإلرادة والقوة الملزمة للعقد ترتبط
بالفلسفة الفردية ،ولما كانت األفكار السائدة في المجتمعات الحديثة المعاصرة هي األفكار
االجتماعية ،فقد أدى ذلك إلى ازدياد القيود على سلطان اإلرادة وقوة العقد اإللزامية ،فاألفكار
( )1د .وليد صالح مرسي رمضان ،المرجع السابق ،ص .11

( )2د.أحمد حشمت أبوستيت ،نظرية االلتزام في القانون المدني،مكتبة عبداهلل وهبة–القاهرة ،سنة ،3151
ص.135
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االجتماعية تنادي بضرورة تدخل الدولة عن طريق أحكام القانون لتنظيم عالقات األفراد في
معامالتهم الخاصة ،تنظيما إجباريا ال يترك إلرادتهم كثي ار من الحرية في تنظيم تلك المعامالت،
حتى ال يؤدي ذلك إلى اإلضرار ببعض األط ار

أو بالمجتمع"(.)1

ونتيجة لذلك فقد بدأ المفهوم التقليدي لسلطان اإلرادة ،والقوة الملزمة للعقد يفقد كثي ار من
أهميته ،وذلك بسبب تدخل المشرع في الكثير من المجاالت في تحديد مضمون العقد ،مراعاة
منه للتوازن الذي كثي ار ما تؤدي الظرو

االقتصادية إلى اختالله ،باإلضافة إلى أن هذه

المبادئ البد أن تكون في إطار متكافئ ومتعادل بين األط ار (.)2
وتدخل المشرع بتحديد مضمون العقد لتقييد مبدأ سلطان اإلرادة والقوة الملزمة للقعد قد
يكون مباش ار ،عندما يصدر نصوصا آمرة يحتم على المتعاقدين مراعاتها ،وقد يكون تدخله غير
مباشر ،عندما يخول المشرع القاضي صالحية التدخل في العقد بالتعديل ،أو بإلغاء بعض
الشروط وااللتزامات أو إعادة التوازن االقتصادي بين المتعاقدين ،وسو

نتناول هذا التدخل من

جانب المشرع سواء الطريق المباشر أو غير المباشر على النحو التالي:
 -1التدخل التشريعي المباشر في تحديد مضمون العقد:
وهذا التدخل يتمثل في القيود التي يفرضها المشرع مباشرة ،أي بمعنى القيود التي يوردها
المشرع بنص قانوني آمر ومن ثم يتوجب على المتعاقدين التقيد بها في تحديد مضمون العقد
مثل قيد النظام العام واآلداب العامة ،فال يجوز بأي حال من األحوال أن يخرج العقد عن النظام
العام واألداب العامة ،واال كان باطال بطالنا مطلقا ،وهذا القيد معتر

( )1د .وليد صالح مرسي رمضان ،المرجع السابق ،ص  91وما بعدها.
( )2د .رمضان محمد أبو السعود ،المصدر السابق ،ص.49

به منذ فترة زمنية
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طويلة(.)1
وقد أقر القضاء اإلماراتي هذا التدخل من قبل المشرع في تحديد مضمون العقد حيث
أوجب عدم مخالفة العقد للنظام العام حيث قضي بأنه " العقد شريعة المتعاقدين  -شرطه  -إال
يخال

نصا قانونيا أو نظاما عاما"(.)2
 -2التدخل التشريعي غير المباشر في تحديد مضمون العقد:
ويقصد بهذا التدخل أن يقوم المشرع بتقرير صالحيات للقاضي تبيح له تعديل العقد أو

إلغاء بعض شروطه التعسفية التي وضعها أحد األط ار

اض ار ار بالطر

اآلخر ،وأيضا يحق

للقاضي إعادة التوازن االقتصادي بين طرفي العقد ،باإلضافة على ذلك يحق للقاضي تفسير
العقد في حالة غموضه للبحث عن النية المشتركة لألط ار (.)3
وقد أقر القضاء اإلماراتي بأنه يحق للقاضي تفسير العقد للبحث عن النية المشتركة
للمتعاقدين حيث قضي بأنه "من المقرر أن األصل في تفسير العقود والشروط المختل

عليها

بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إال أنها مقيدة بعدم الخروج عن
المعنى الظاهر لعباراتها إعماال لنص المادة  0/765من قانون المعامالت المدنية وأنه ولئن
كان لها سلطة استخالص حقيقة الواقع في الدعوى وفهمه وتقدير األدلة فيها إال أن ذلك
مشروط بأن يقوم حكمها في ذلك على أسباب سائغة لها سندها في األوراق تكفي لحمله على

( )1د .وليد صالح مرسي رمضان ،المرجع السابق ،ص  91وما بعدها.
( )2المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم ( )434لسنة  31القضائية ،الجلسة  - 3114 /33 /39مكتب فني

 - 31ص .199

( )3د .حسام الدين األهواني ،النظرية العامة لإللتزام ،مصادر االلتزام ،الطبعة الثالثة ،سنة  ،4111ص .111
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قصد المتعاقدين"(.)1
فالقاضي يستطيع أن يغير ويحد من أثر اإلرادة الفعلية لألفراد ،فتارة نراه يوسع من
مضمون العقد ،ليضي

إليه التزاما لم يفكر فيه الطرفان ،وتارة ينتقص مما اتفق عليه العاقدان،

هذه هي بصورة عامة الصورة التي انتهى إليها مبدأ سلطان اإلرادة ومن أمثلة الصالحيات التي
قررها المشرع للقاضي تلك المتعلقة بعقود اإلذعان ،حيث يستطيع القاضي تقويم بعض السلبيات
التي تنجم عن فقدان التوازن االقتصادي بين طرفي العقد في عقود اإلذعان ،وانفراد أحد أط ار
العقد في وضع صيغته وامالء شروطه ،ففي عقد اإلذعان تنعدم إرادة المتعاقد في التفاوض
بشأن العقد المراد إبرامه ،ويقتصر مبدأ سلطان اإلرادة على جانب واحد يتعلق بقبول التعاقد أو
رفضه ،حتى أن هناك شكا في مدى توافر هذا الجانب أيضا ،إذ أن االحتياج إلى السلعة أو
الخدمة محل العقد يدفعه إلى قبول بنود العقد كما وضعها الشخص المحتكر دون مناقشة(.)2
وقد عر القضاء اإلماراتي عقد اإلذعان بأنه" عقد يستلزم التسليم والرضوخ من الطر
الضعي

إلى مشيئة الطر

اآلخر الذي يكون في مركز يسمح له بأن يملي شروطه

التعسفية"(.)3
ولقد أقرت العديد من التشريعات الوضعية صالحية القاضي في تعديل العقد واعفاء
الطر

المذعن من الشروط التعسفية حيث نص القانون المدني المصري رقم  313لسنة

( )1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  194لسنة  41القضائية ،جلسة السبت الموافق  41من مارس سنة
4115م (الدائرة الثانية) ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة– و ازرة العدل – السنة السابعة والعشرون
(4115م) – العدد األول – من أول يناير حتى آخر مارس.
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص 511وما بعدها.

( )3محكمة التمييز بدبي ،الطعنان رقما ( )351و( )311لسنة  ،3111جلسة األحد  41يونيو سنة ،3111
المكتب الفني العدد التاسع  -يناير  - 4111صـ .511
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 3111على أنه" إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن
يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطر
باطال كل اتفاق على خال
وقد اعتر

المذعن منها ،وذلك وفقا لما تقضى به العدالة .ويقع

ذلك"(.)1

المشرع اإلماراتي أيضا بتلك الصالحيات للقاضي حيث نص قانون

المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م على أنه" إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان
قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطر
وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطال كل اتفاق على خال

المذعن منها

ذلك"(.)2

وقد أقر القضاء اإلماراتي أنه يحق للقاضي تعديل العقد إذا تضمن شروط تعسفية وأن
يعفي المذعن منها حيث قضي بأنه " من المقرر أنه إذا كان عقد النزاع هو عقد إذعان
وتضمن شروطا تعسفية يحق للقاضي أن يتدخل فيها بالتعديل أو اإلعفاء إلعادة التوازن بين
الطرفين"(.)3
ومن التطبيقات اآلخرى التي يتوضح فيها تدخل القاضي في تعديل أثار العقد ،هي
نظرية الظرو

الطارئة ،فقد كانت هذه النظرية خروجا على مذهب اإلرادة "واستثناءا عن قاعدة

أن العقد شريعة المتعاقدين ،ومبدأ سلطان اإلرادة ومبدأ القوة الملزمة للعقد ،ألن هذه النظرية
تهد

إلى تعديل مضمون العقد على غير اإلرادة المشتركة للمتعاقدين ،برد االلتزام الذي جعله

( )1المادة  311من القانون المدني المصري رقم رقم  313لسنة .3111
( )2المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )3حكم المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم  194لسنة  41القضائية ،جلسة السبت الموافق  41من مارس

سنة 4115م (الدائرة الثانية) ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة– و ازرة العدل – السنة السابعة
والعشرون (4115م) – العدد األول – من أول يناير حتى آخر مارس.
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الحادث الطارئ مرهقا إلى الحد المعقول"(.)1
مما سبق يتضح أن القاضي وفقا للقانون يعمل على إعادة التوازن االقتصادي في حالة
اختالله ،وكل ذلك يصب في سبيل تحقيق العدالة القانونية وتحقيق التوازن بين اإلطالق لمبدأ
سلطان اإلرادة والعقد شريعة المتعاقدين والقوة الملزمة للعقد ،وبين التوجه نحو التقييدات التي
يفرضها المشرع بتدخله بصورة غير مباشرة للضرورات االجتماعية ،مما يدل على أن اإلرادة
التعاقدية لم تعد مطلقة ،وانما يجب القول بأن تخضع لبعض القيود التي تصب في مصلحة
األفراد والمجتمع معا ،ومن ثم نخلص من خالل هذه الرؤية لمدى سلطة القاضي في تعديل
العقد على أن الفقه المعاصر والقوانين المدنية المعاصرة تقر بمبدأ سلطان اإلرادة في إنشاء
التصرفات القانونية ،ولكن في حدودها المعقولة ،تتوازن فيها اإلرادة مع العدالة والصالح العام،
وأن هذا الدور أسنده المشرع للقاضي للقيام به وتحقيق هذا التوازن.
الفرع الثاني :سلطة القاضي في تعديل ال لتزامات المردهقة
لقد أورت التشريعات الوضعية قاعدة مفادها أن للقاضي سلطة رد االلتزام المرهق للحد
المعقول ،ولم توضح هذه التشريعات ما المقصود بالرد ،وعلى الرغم من ذلك فإن المعنى القريب
الذي يتبادر إلى الذهن للوهلة األولى دون تعمق في التفكير لكلمة" رد " هو قيام القاضي
بالتقليل من عبء اإلرهاق الطارئ الذي لحق بالمدين أثناء تنفيذ العقد ،فالقاضي حينما يتصدى
لرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول فهو يقوم بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن
توقعها عادة وقت التعاقد ،ثم يتولى تقسيم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين
( )1د.عبد الرحمن عياد ،أساس االلتزام العقدي ،المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر -اإلسكندرية،
3194م ،ص.111
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المتعاقدين بالتسوية فيما بينهما ،ومن ثم فإن المقصود بكلمة رد الواردة في التشريعات هو
التعديل في التزامات األط ار (.)1
وحينما يتدخل القاضي لتعديل العقد بناء على السلطة التي منحها له المشرع ،فإن
القاضي يقوم بإحالل إرادته محل إرادة المتعاقدين ،حيت يقوم بإرادته بإعادة هيكلة العقد
والتزامات األط ار

من جديد ،األمر الذي يترتب عليه وجود عقد جديد ،حيث تنقضي االلتزامات

القديمة التي وضعت بإرادة الطرفين ،وتظهر التزامات جديدة ناشئة عن إرادة القاضي ،ومن ثم
فإن هذه االلتزامات القضائية الجديدة ليس مصدرها العقد وارادة األط ار
وارادته ،األمر الذي يدل على أن نظرية الظرو

ولكن مصدرها القاضي

الطارئة هي تجسيد لاللتزامات القضائية(.)2

وسلطة القاضي في تعديل العقد يحكمها العديد من القواعد أو المبادئ الفقهية والمتمثلة
فيما يلي:
 .3أن رد االلتزام يكون بالنسبة للحاضر فقط ،واليشمل مستقبل العقد ألنه غير معلوم(.)3
 .4إنه إذا كانت الخسارة في الحدود المألوفة فيتحملها المدين وحده ،واليجوز للقاضي
تحميلها للدائن أو جزء منها(.)4
 .1إنه إذا كانت الخسارة غير مألوفة فيشترك الطرفان في تحمل الخسارة أو اإلرهاق ،وذلك
بأن يقوم القاضي برد االلتزام إلى الحد المعقول ،والمشرع لم يحدد نسبة معينة في توزيع
اإلرهاق أو الخسارة بين الطرفين ،ومن ثم يكون للقاضي سلطة تحقيق العدالة بين

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .111
( )2د.سمير عبد السيد تناغو ،المرجع السابق ،ص .351
( )3بلقاسم زهرة ،المرجع السابق ،ص .91 - 91

( )4د .محمد بوكماش ،المرجع السابق ،ص .451
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الطرفين بتحديد نسبة توزيع نسبة اإلرهاق بينهما ،بعد مالحظة الظرو

المحيطة بالعقد

وتنفيذه ،والمقارنة بين مصلحة الطرفين ،دون التقيد بقاعدة حسابية في التوزيع ،وأن
وسيلة القاضي في تحقيق هذه العدالة بتعديل التزامات الطرفين ،ويتمثل هذا التعديل في
إنقاص االلتزام المرهق كصورة من صور التعديل الذي يجريه على التزامات العقد ،أو
يزيد في االلتزام المقابل(.)1
وقد أقر القضاء اإلماراتي سلطة القاضي في تعديل العقد نتيجة الظرو

الطارئة حيث

قضي بأنه " من المقرر قضاء أنه وفقا المادة  411من نفس القانون يجوز للمحكمة وبعد
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك
ويقع باطال كل اتفاق على خال

ذلك ،إال أن شرط ذلك أن تط أر حوادث استثنائية عامة لم

يكن في الوسع توقعها ويترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال
صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة "(.)2

وسنتناول بالتفصيل الطرق التي يستطيع القاضي بمقتضاها تعديل العقد على النحو
اآلتي:
أولا :سلطة القاضي في إنقاص ال لتزام المردهق:
يملك القاضي سلطة في التدخل لتعديل العقد في حالة إذا كان االلتزام التعاقدي مرهقا
( )1د .محمد على الخطيب ،المرجع السابق ،ص  131وما بعدها.
( )2محكمة النقض بأبوظبي ،الطعن رقم  14لسنة  4131س 1ق.أ ،جلسة ( 4131/3/41مدني) ،مجموعة
األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واإلدارية.

محكمة النقض  -المكتب الفني  -دائرة القضاء  -السنة القضائية الثامنة  4131م
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للمدين بحيث يلحق به خسارة فادحة ،ويهد

من خالل هذه السلطة إلى رفع هذا اإلرهاق من

على كاهل المدين ،ويتم ذلك عن طريق إنقاص االلتزام المرهق للمدين ،وبذلك فإن القاضي
يقوم بتوزيع العبء على الطرفين ،بحيث يتحمل كل طر جزءا من تلك الخسارة(.)1
وقد أقر القضاء اإلماراتي سلطة القاضي في تعديل العقد بإنقاص االلتزام المرهق حيث
قضى بأنه " لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين واألصل أنه ال يجوز ألحد طرفي
التعاقد أن يستقل بنقضه وال يجوز ذلك للقاضي ذلك ألنه ال يتولى إنشاء العقود عن عاقديها
وانما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤالء المتعاقدين فال يجوز إذن نقض
العقد إال وفقا للمادة  411من قانون المعامالت المدنية رقم  3119التي تجيز تدخل القاضي
لرد االلتزام إلى الحد المعقول إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب
على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده
بخسارة فادحة ليقيم ضربا من ضروب التوازن بين مصلحة الطرفين"(.)2
كما قضى أيضا بأنه "يجوز للقاضي إجراء تخفيض على قدر العمولة بعد إبرام العقد
الذي توسط فيه ،في حالة تطبيق نظرية الظرو

الطارئة بشرط أن يكون العقد الذي تثار

النظرية في شأنه متراخي التنفيذ باعتبار أنها تسري على عقود المدة ،أي العقود المستمرة أو
التي يتراخى تنفيذها لفترة من الزمن ،كما يشترط أال يكون تراخي تنفيذ االلتزام إلى ما بعد وقوع

( )1د .محمد بوكماش ،المرجع السابق ،ص .413
( )2محكمة النقض بابوظبي -الطعن رقم 31لسنة  -4131نقض مدني -جلسة  41ابريل  ،4131مجموعة
األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية واإلدارية السنة

القضائية الرابعة 4131م – من أول يناير حتى أخر أبريل – الجزء األول -صـ .154
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الحادث الطارئ راجعا إلى خطأ المدين إذ ال يجوز له في هذه الحالة أن يستفيد من تقصيره"(.)1
ومن الصعب جدا وضع قاعدة إلنقاص االلتزام ،وذلك الختال

كل حالة عن اآلخرى

في طبيعتها وظروفها الخاصة وما تقتضيه لرفع اإلرهاق من االلتزام ،ولذلك ال يتقيد القاضي
بقاعدة حسابية ثابته وانما يقوم بعمله بعد مراعاة الضوابط الخاصة من حيث الظرو

ومصلحة

الطرفين(.)2
ويتعين على القاضي حال إنقاص االلتزام المرهق إال يقوم برفع اإلرهاق كلية عن المدين
ووضعه على عاتق الدائن ،ألن العدالة تأبى أن يوضع كل هذا العبء على عاتق الدائن الذي
لم يلزمه العقد بشيء من هذا(.)3
قد يرى القاضي إنقاص االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،إما من ناحية الكي
المدين للدائن نفس الكمية المتفق عليها ولكن من صن

بأن يقدم

أقل جودة ،أو من ناحية الكم بإنقاص

مقدار ما يقدمه المدين(.)4
ومن أمثلة إنقاص االلتزام المرهق من ناحية الكي  ،أن يتعهد شخص بتوريد كميات
محددة من سلعة معينة ومن صن

متفق عليه ،إال أن الحصول على هذا الصن

أصبح فيما بعد مرهقا للمدين وذلك نتيجة ظرو

بالذات

طارئة أدت إلى ارتفاع سعره ارتفاعا باهظا

( )1محكمة النقض بأبوظبي ،الطعنان رقما  3111 ،3195لسنة  4111س  1ق .أ ،جلسة 4111/34/39
(تجاري) ،مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية
واألحوال الشخصية واإلدارية –السنة القضائية الثالثة 4111م -من أول سبتمبر حتى آخر ديسمبر – الجزء
الثالث -صـ .3531
( )2د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.113
( )3د .محمد على الخطيب ،المرجع السابق ،ص .131

( )4د.عبد الخالق حسن أحمد ،الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الجزء
األول ،مصادر االلتزام ،سنة  ،4114ص .411
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ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يسمح للمدين بأن يفي بنفس الكمية المتفق عليها من هذه
السلعة ولكن من صن

أقل جودة ال يكون في الحصول عليه أو توريده إرهاق للمدين(.)1

ومن أمثلة إنقاص االلتزام المرهق من ناحية الكم ،أن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من
السكر ألحد مصانع الحلوى بالتسعيرة الرسمية ثم يحدث ظر طارئ كحرب منعت من استيراد
السكر أو إغالق بعض مصانع السكر فيترتب عليه أن تقل كميات السكر المتداولة في السوق
بدرجة كبيرة ويصبح التزام التاجر بتوريد جميع الكميات المتفق عليها لمصنع حلوى مرهقا ،ففي
هذه الحالة يجوز للقاضي أن ينقص من كمية السكر المتفق عليها إلى الحد الذي يستطيع
التاجر القيام بتوريده(.)2
وال تقتصر سلطة القاضي على تقليل الكمية الملتزم بها المدين فقط بل يجوز للقاضي
أيضا باإلضافة إلى إنقاص الكمية إنقاص الثمن الذي يدفعه المدين أو يقسطه أو ينقص فوائده
أو يرفعها كلية( ،)3مثال ذلك أن ينخفض سعر الوحدة من السلعة المبيعة انخفاضا فاحشا بحيث
يصبح السعر الذي التزم به المشتري مرهقا له إرهاقا يهدده بخسارة فادحة كأن ينخفض السعر
من عشرة إلى ثالثة فيستطيع القاضي في هذه الحالة أن ينقص من هذا الثمن أو ينقص من
جملة الفوائد كل ذلك مدة بقاء أثر الظر

الطارئ فإذا انجلى هذا األثر عادت لاللتزام قوته

األصلية ،وفقا لما اتفق عليه الطرفان في بداية التعاقد(.)4

( )1د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .914
( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
 945وما بعدها.
( )3د .نبيل اسماعيل عمر ،السلطة التقديرية في المواد المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر –

االسكندرية – مصر ،سنة  ،4114ص .154

( )4د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.114
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ثاني ا :سلطة القاضي في زيادة ال لتزام المقابل لاللتزام المردهق:
قد يرى القاضي أن إنقاص االلتزام ليس له أي جدوى في إعادة التوازن االقتصادي للعقد،
لذا يلجأ إلى تعديل العقد ولكن بوسيلة أخرى هي زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،فيبقى ما
يعد زيادة مألوفة في عبء االلتزام على المدين في حين يوزع الزيادة غير المألوفة على طرفي
العقد وهو بذلك لم يزد التزامات الدائن بما يعوض على المدين كل العبء الناشئ عن الظر
الطارئ بل بما يحقق نوعا من التوازن االقتصادي بين االلتزامات التي يرتبها العقد على الطرفين
المتعاقدين ،وتعد هذه الصورة أكثر الصور شيوعا من الناحية العملية(.)1
وهذا ما أقره القضاء اإلماراتي حيث قضى بأنه " يجوز وفقا للمادة  411من القانون
المدني إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ
االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيال صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز
للقاضي تبعا للظرو
اقتضت العدالة ذلك"

زيادة االلتزامات المتقابلة لتحقيق الموازنة بين مصلحة الطرفين إذا

()2

ومثال ذلك إذا تعهد زيد بتوريد سلعة كميتها عشرة أطنان لعمرو ،سعر الكيلو الواحد منها
خمسة دراهم ثم ارتفعت األسعار نتيجة لظرو

طارئة ،بحيث أصبح سعر الكيلو الواحد من

ذات السلعة عشرة دنانير ،ففي هذه الحالة تبقى الزيادة المألوفة على المدين وال يعتد بها ،أما
الزيادة غير المألوفة فيقوم القاضي بتوزيعها بين المتعاقدين ،بمعنى أن القاضي يقوم بتوزيع
الزيادة وهي خمسة دراهم للكيلو الواحد بين زيد وعمرو فيصبح سعر الكيلو سبعة دراهم ونص
بدال من خمسة دراهم ،أما لو أن الزيادة الحاصلة في األسعار كانت درهما واحدا أو درهمين
( )1د .سليمان مرقس ،المرجع السابق ،ص.511 -514
( - )2محكمة النقض بابوظبي ،الطعن رقم  3199لسنة  4111س 1ق.أ ،جلسة  4131/5/34تجاري.
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للكيلو الواحد بحيث يصبح سعر الكيلو ستة أو سبعة دراهم فتعد هذه الزيادة مألوفة ويتحملها
المدين وحده ،ألن االرتفاع العادي والمألو

في األسعار يتحمله المدين وحده كما يتحمل الدائن

انخفاض األسعار المألو  ،أما االرتفاع غير المألو

فيقسمه القاضي بين المتعاقدين حيث

يتحمل كل منهما نصيبه في الخسارة غير المتوقعة(.)1
إن القاضي في حالة زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ال يقوم برد االلتزام إلى الحد
المعقول إال بالنسبة للحاضر ،والشأن له بالمستقبل ألنه غير معرو  ،فقد يزول أثر الحادث
الطارئ ،فيرجع العقد إلى ماكان عليه قبل التعاقد ،وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان في
األصل(.)2
متصور حدوثه في العقود
ا
أمر
واذا كان تعديل العقد بزيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ا
الملزمة للجانبين ،إال أنه اليمكن تصوره في العقود الملزمة لجانب واحد ،حيث يجوز استعمال
وسيلة واحدة في تعديل العقد وهي إنقاص االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،ألن هذه العقود ال
يتصور فيها أن يكون رد االلتزام بزيادة االلتزام المقابل ألنه ليس ثمة التزام مقابل(.)3
ويالحظ أن تعديل العقد سواء تم بإنقاص االلتزام المرهق أو بزيادة االلتزام المقابل لاللتزام
المرهق ،اليختل

من حيث اآلثار المترتبة عليه فكال الوسيلتين ترتبان ذات النتائج ،كما أنه ال

يتم استخدامهما إال في الوقت الحاضر فقط ،وال تختل

أي وسيلة عن اآلخرى من حيث

الضوابط التي يجب مراعاتها عند إعمال أي منهما ،باإلضافة إلى ذلك فإنهما اليختلفان من

( )1هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .11
( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص

 941وما بعدها.

( )3د.عبد الخالق حسن أحمد ،المرجع السابق ،ص  411وما بعدها.
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حيث الصعوبات العملية التي تواجه القاضي حين تطبيق أي منهما ويتضح ذلك من خالل ما
يلي:
 -3من حيث النتائج :يترتب على تطبيق أي وسيلة من وسائل تعديل العقد وهي إنقاص
االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،تخفي
المدين ،وتحميل الدائن جزءا من هذا االلتزام ،وصور تخفي

االلتزام المرهق من على عاتق
اإلرهاق من على المدين التي يلجأ

إليه ا القاضي متعددة مثل إلزام الدائن بإعفاء المدين من جزء من التزامه سواء من حيث الكم أو
الكي

كما في حالة إنقاص االلتزام أو دفع تعويض نقدي أو عيني للمدين كما في حالة زيادة

االلتزام ،وعلى الرغم من اختال

هذه الصور إال أن اآلثار المترتبة عليها تؤدي لنتيجة واحدة

في جميع الحاالت وهي تخفي

العبء الطارئ أو الخسارة من على عاتق المدين وتحميل

الدائن جزءا منها(.)1
 -4من حيث وقت التطبيق :يجب على القاضي أن يقوم برد االلتزام المرهق إلى الحد
المعقول ،فيما يتعلق بإنقاص االلتزام المرهق أو بزيادة االلتزام المقابل ،وال يكون ذلك إال بالنسبة
إلى الحاضر أي إلى الوقت الذي يوجد فيه أثر الظر الطارئ وال شأن له بالمستقبل ألنه غير
معرو  ،فإن زال أثر هذا الظر ولم تنته مدة العقد بعد عادت إلى العقد قوته الملزمة( ،)2ألن
قاعدة القوة الملزمة للعقد هي األصل وما نظرية الظرو

الطارئة إال استثناء عليها(.)3

 -1من حيث الضوابط :يجب على القاضي قبل استعمال أي وسيلة من وسائل تعديل
العقد أن يقوم أوال بتحميل المدين االلتزام المألو  ،ثم يتولي بعد ذلك استعمال وسيلة إنقاص
( )1د .محمد على الخطيب ،المرجع السابق ،ص .131
( )2د.عبد الحميد الشواربي ،فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء ،منشأة المعار  ،اإلسكندرية ،الطبعة الثالثة،

سنة  ،3119ص .411

( )3هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .11
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االلتزام المرهق أو وسيلة زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،وذلك ألن اإلرهاق المألو
يتحمله المدين وحده ،كما أنه يجب على القاضي أن يستعمل وسيلتي تعديل العقد بالنسبة
لاللتزام القائم الذي في طريقه للتنفيذ ،وبالتالي فإن رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،سواء
بإنقاص االلتزام المرهق أو بزيادة االلتزام المقابل ،ال يكون إال بالنسبة إلى ما يراد تنفيذه منه بعد
وقوع الظر الطارئ على أن يستثنى ما يكون المدين قد تقاعس عن تنفيذه بخطئه قبل ذلك،
وعلى ذلك ال يدخل في االعتبار عند إعمال نظرية الظرو

الطارئة ما تم وفاؤه من االلتزام أو

حل أجله وقصر المدين في أدائه قبل وقوع الظر الطارئ(.)1
 -1من حيث الصعوبات :أن التشريعات الوضعية نصت على قيام القاضي برد االلتزام
المرهق للحد المعقول  ،ولكن لم تحدد نسبة هذا الرد ،ومن ثم يتولي القاضي تحديد هذه النسبة،
وهنا يواجه القاضي العديد من الصعوبات والعقبات في تحديد المقدار سواء حين إنقاص االلتزام
المرهق أو حين زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،ألن اختيار أي وسيلة منهما يترتب عليه
تحديد المقدار أو النسبة في توزيع عبء اإلرهاق أو الخسارة على طرفي العقد ،وهو أمر غاية
في الصعوبة(.)2
الفرع الثالث :سلطة القاضي في وقف ال لتزامات المردهقة أو فسخ التعاقد
قد ترى المحكمة أن الظرو

الطارئة التي كانت سببا في اختالل العقد سو

القريب العاجل ،ومن ثم جاز للمحكمة أن توق
سلطة القاضي في وق

تزول في

تنفيذ االلتزامات المرهقة ،وسنتناول بالتفصيل

تنفيذ االلتزامات المرهقة ،ومدى إمكانية قيام القاضي بفسخ التعاقد على

( )1د.عبد الحكم فوده ،المرجع السابق ،ص .19
( )2د .محمد بوكماش ،المرجع السابق ،ص .411
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النحو اآلتي:
أولا  :سلطة القاضي في وقف تنفيذ ال لتزامات المردهقة:
أن التشريعات التي أقرت سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد لم تنص
صراحة على سلطة المحكمة في وق

تنفيذ االلتزامات المرهقة ،وانما وضعت مبدأ عام لسلطة

القاضي في هذا الشأن وهو رد االلتزام المرهق للحد المعقول وهذا ما اقره المشرع المصري في
القانون المدني المصري رقم  313لسنة  ،)1(3111كما نص على ذلك القانون المدني األردني
رقم  11لسنة  ،)2(3191وبالنسبة للمشرع اإلماراتي فقد أجاز ذلك أيضا في قانون المعامالت
المدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م(.)3
وبالتالي فإن هذه التشريعات قد منحت للقاضي سلطة مرنة لرد االلتزام المرهق إلى الحد
المعقول ،وهذه المرونة قد يسرت على القاضي أن يعالج كل حالة بحسب ظروفها الخاصة،
والمشرع بذلك جعل معيار النظرية معيا ار موضوعيا يحد من تحكم القاضي ولم يجعله معيا ار
ذاتيا(.)4
ولهذا فقد اليؤثر القاضي إحدى وسيلتي تعديل العقد سالفي البيان وهما وسيلة إنقاص االلتزام
المرهق أو وسيلة زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،مما يجعله يلجأ إلى تعطيل نفاذ العقد لمدة
يحددها ،وذلك إذا الحت له أمارات توحي بقرب انفراج األزمة وزوال أثر الظر الطارئ(.)5
( )1الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )2المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
( )3المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )4د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص

 941وما بعدها.

( )5د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.111
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ولكن يشترط في هذه الحالة أن ال يلحق بالدائن ضرر كبير جراء هذا الوق

المؤقت

للعقد ،ومثال ذلك أن يتعهد مقاول بإقامة مبنى في وقت محدد وترتفع أسعار بعض مواد البناء
ارتفاعا باهظا نتيجة ظر طارئ ،فإن قدر القاضي أن هذا االرتفاع يوشك أن يزول في وقت
قصير لقرب انفتاح باب االستيراد أو تيسير سبله فيقضي حينها بوق

تنفيذ التزام المقاول بتسليم

المبنى في الموعد المتفق عليه حتى يتيسر للمقاول تنفيذ التزامه دون إرهاق ،شريطة إال يترتب
التنفيذ ضرر جسيم يلحق صاحب المبنى(.)1

على وق

ويعد لجوء القاضي إلى وق

تنفيذ االلتزامات المرهقة بديال عن إنقاص االلتزام المرهق

أو زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق هو أمر وجوبي عليه وليس جوازي إذا كانت الظرو
تتطلب ذلك ،ألن التشريعات الوضعية حينما نصت على أن القاضي يقوم برد االلتزام تبعا
للظرو  ،فإن عبارة تبعا للظرو
وفقا لظرو

لم تجئ عبثا بل قصد بها تقييد سلطة القاضي في التدخل

التعاقد أو التنفيذ ،فالقاضي ال يستطيع أن يقضي مثال بتعديل المضمون المادي

لاللتزام إذا ما تبين له من الظرو

المحيطة أن الظر الطارئ كان ظرفا وقتيا يقدر له الزوال

في وقت قصير وبالتالي ال يستدعي األمر تعديال في مضمون العقد وانما مجرد تأجيل في
تنفيذه(.)2
وهذا ما أقره القضاء اإلماراتي حيث قضى " بأن قوام نظرية الحوادث االستثنائية أن يكون
الظر

استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والمعيار في توافر هذا الشرط معيار

مجرد مناطه أن ال يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله له وجد في ذات الظرو

عند

( )1د.نبيل إبراهيم سعد ،النظرية العامة لاللتزام ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،المصادر اإلرادية العقد –
اإلرادة المنفردة ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،سنة 3111م ،ص  ;445د .محسن عبد الحميد إبراهيم
البيه ،المرجع السابق ،ص .114-113

( )2د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .143
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التعاقد دون اعتداد بما وفر في إذن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه،
وللبحث فيما إذا كان الظر

الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه في

الحوادث االستثنائية مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع الذي له وق
لحين زواله الظرو

تنفيذ االلتزامات

الطارئة"(.)1

وقد تكون االلتزامات الواردة في العقد في صورة أقساط حالية وأقساط مستقبلية ،فإنه في
هذه الحالة اليكون الوق

شامال لجميع األقساط الحالية والمستقبلية بوجه عام ،ولكن يتم وق

القسط أو األقساط التي تأكد لدى القاضي أن التزام المدين بها صار مرهقا ومهددا له بخسارة
فادحة بسبب الظرو

الطارئة ،وال مجال إلعمال نظرية الظرو

الطارئة بالنسبة لألقساط

المستقبلية التي يحتمل زوال أثر الظر الطارئ عند استحقاقها(.)2
وعلى الرغم من أن اختيار القاضي لوسيلة وق

التنفيذ لاللتزامات المرهقة إلعادة التوازن

االقتصادي للعقد ،تعتبر وسيلة فعالة وحقيقية لتخفي

اإلرهاق من على عاتق المدين وخاصة

في حالة قرب انتهاء الظرو
سو

الطارئة ،إال أن تثور مشكلة أو عقبة تتعلق بااللتزامات التي

يقوم المدين بتنفيذها في وقت الحق في عقود المدة ،ويرجع ذلك إلى أن عنصر المدة أو

الوقت في هذه العقود محل اعتبار بين المتعاقدين ليس هذا فقط بل إنه يعد أساس هذا التعاقد،
حيث يتم تحديد الكميات التي يلتزم المدين بتقديمها في إطار هذه المدة ،األمر الذي يترتب عليه
أن يكون لقرار وق

التنفيذ بعض المشاكل المتعلقة بكم االلتزامات الواجبة اآلداء ،ألن التوق

مفاده مرور فترة زمنية قد تكون قصيرة وقد تستمر مدة طويلة تتجاوز المدة المحددة بالعقد،

( )1المحكمة االتحادية العليا ،الطعن رقم ( )314لسنة  9القضائية ،جلسة األحد  41من نوفمبر .3111
( )2هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .11
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خاصة وأن المدة المحددة بالعقد هي محل اعتبار بين الطرفين(.)1
ويرى بعض الفقه أن القاضي حينما يقضي بوق
ال يؤثر على كم االلتزامات الواردة بالعقد ،ألن هذا الوق

تنفيذ االلتزامات المرهقة الوارد بالعقد،
ال يمس في الواقع مضمون هذا العقد

سواء من الناحية الموضوعية أو المادية ،حيث تظل االلتزامات الواردة بالعقد كما هي محتفظة
بقيمتها ومقاديرها دون أن تتأثر بهذا الوق

المؤقت( ،)2ومن ثم فإنه عقب انتهاء أثر الظرو

الطارئة مباشرة تعود إلى العقد قوته الملزمة ويتم تنفيذ العقد وفقا لما تم االتفاق عليه بين
األط ار

في العقد وخالل المدد المتعاقبة الواردة في هذا العقد ،حيث ترحل لمدد جديدة تساوي

المدة التي أوق
وتختل

االلتزام خاللها(.)3
طبيعة حكم القاضي في حالة وق

تنفيذ االلتزامات المرهقة عن طبيعته في

حالة الحكم بإنقاص االلتزام المرهق أو بزيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،ففي الحالتين
األخيريتن نجد أن حكم القاضي في الظرو
وق

الطارئة هو حكم منشئ التزاما  ،بينما في حالة

تنفيذ االلتزامات المرهقة ال يكون الحكم ملزما ،ألن االلتزامات السابقة الوارد بالعقد ظلت

كما هي محتفظة بقيمتها ومقاديرها دون تغيير كما كانت لحظة إبرام العقد(.)4
ثانيا  :سلطة القاضي في فسخ التعاقد:
إن غالبية التشريعات الوضعية إذا كانت قد أجازت للقاضي سلطة تعديل العقد بإنقاص
االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق ،أو سلطة وق

التنفيذ لاللتزامات

( )1د .محمد بوكماش ،المرجع السابق ،ص .411
( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.945

( )3د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،المرجع سابق ،ص .911
( )4هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص .11
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المرهقة ،فإنها في ذات الوقت لم تمنح القاضي سلطة فسخ التعاقد ،حيث إن كال من المشرع
المصري في القانون المدني رقم  313لسنة  ،)1(3111والمشرع األردني القانون المدني رقم
 11لسنة  ،)2(3191والمشرع اإلماراتي في قانون المعامالت المدنية بدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )5لسنة 3115م( ،)3قد نصوا على سلطة القاضي في رد االلتزام للحد المعقول
فقط ،ومن ثم فإن االلتزام المرهق يبقي وال ينقضي ولكن يرد إلى الحد المعقول ،فتتوزع بذلك
تبعية الحادث بين الدائن والمدين ،واليتحملها الدائن وحده بفسخ العقد(.)4
وهذا ما أكده القضاء المصري من أنه اليجوز للقاضي فسخ التعاقد نتيجة الظرو
الطارئة حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه" تعطي المادة ) )4/319من القانون المدني
رخصة يجريها عند توافر شروط معينة وتقتصر سلطته بشأنها على رد االلتزام التعاقدي الذي لم
يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقا للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء
المدين من التزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما استوفاه منه"(.)5
وعلى الرغم من أن غالبية التشريعات العربية أقرت عدم األخذ بجزاء فسخ العقد ،إال أن
بعض التشريعات الغربية قد أجازت ذلك مثل القانون اإلنجليزي الذي رتب على الظرو
الطارئة فسخ العقد ،وهذا هو الجزاء المقرر فقط لمواجهة أثر الظرو

الطارئة ،ويرجع أساس

الفسخ في هذا القانون إلى االستحالة المادية المطلقة في تنفيذ العقد ،ونتيجة لهذا فقد تواترت

( )1الفقرة الثانية من المادة  319من القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111
( )2المادة  415من القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
( )3المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم( )5لسنة 3115م.
( )4د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص

.949

( )5محكمة النقض المصرية  -الطعن رقم  3141لسنة 41ق -جلسة 41دسيمبر .3191
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أحكام القضاء اإلنجليزي على تبني سلطة القاضي في فسخ العقد نتيجة للظرو

الطارئة إال

أنه تحلل من سببه األصلي وهو االستحالة المطلقة وأصبح يقضي حتى ولو لم تتوافر تلك
االستحالة بمعنى أنه أجاز الفسخ لمجرد اإلرهاق في تنفيذ العقد(.)1
كما أجاز القانون البولوني للقاضي فسخ العقد إذا رأى ضرورة لذلك ،وهذا يستفاد من
نص المادة  411والتي جاء فيها" جاز للمحكمة إذا رأت ضرورة لذلك تطبيقا لمبادئ حسن النية
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تعين طريقة تنفيذ االلتزام أو أن تحدد مقداره بل وأن
تقضي بفسخ العقد" ،أما القانون اإليطالي فقد أعطى للقاضي سلطة فسخ العقد لمصلحة المدين
على أن يكون للمتعاقد اآلخر الحق في أن يد أر طلب الفسخ بأن يعرض تعديال لشروط العقد بما
يتفق مع العدالة ،وهذا يستفاد من نص المادة  3119والتي جاء فيها" جاز للمتعاقد المدين بهذا
االلتزام أن يطلب فسخ العقد وللمتعاقد اآلخر أن يد أر طلب الفسخ بأن يعرض تعديال لشروط
العقد بما يتفق مع العدالة"(.)2
وأما بالنسبة لفسخ العقد نتيجة الظرو
للقاضي أن يحكم بفسخ العقد نتيجة الظرو

الطارئة نجد أن غالبية الفقه يرى أنه اليجوز
الطارئة واستندوا في ذلك لألسباب التالية:

 -3أن النص التشريعي لم يمنح القاضي إال سلطة رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول،
ويرجع ذلك إلى أنه إذا كان للقاضي سلطة في تعديل العقد ،أي رد االلتزام المرهق ،فإنه
بموجب هذا التعديل ستتوزع األعباء غير المتوقعة على الطرفين المتعاقدين معا وليس إعفاء
أيهما من هذه األعباء لذلك حكم بجوازه ،أما إذا تم االعت ار

بجزاء الفسخ فمعنى ذلك إعفاء

( )1د .محمد محي الدين إبراهيم سليم ،المرجع السابق ،ص.153 - 151
( )2د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول ،المرجع السابق ،ص
.941 - 949
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أحدهما من هذه األعباء وهو ما يتعارض مع العدالة(.)1
 -4أن الظرو

الطارئة تكون في الغالب ذات طبيعة وقتية ،ومن ثم فإنه بعد انتهاء هذه

الظرو

يعود العقد من جديد للخضوع للنصوص األصلية الواردة به والتي تم االتفاق عليها بين

األط ار

في بداية التعاقد ،ومن ثم فإن استمرار التعاقد بعد زوال أثر الظر الطارئ يترتب عليه

عودة القوة الملزمة للعقد كما كانت في األصل ،فإذا ما أجزنا للقاضي سلطة فسخ العقد بسبب
ظر طارئ ،فإننا نحول دون عودة العقد إلى مسيرته األولى في حالة زوال الظر الطارئ ،ألن
الفسخ ينهي حياة العقد مطلقا ويؤدي إلى زواله فال تكون هناك فرصة إلعادة العقد إلى أحكامه
القديمة( ،)2وهذا بالطبع يخال

الغاية من تطبيق نظرية الظرو

الطارئة وهي تخفي

اإلرهاق من

على عاتق المدين مع بقاء العقد وااللتزامات كما هي دون تغيير في مضمونها وجوهرها(.)3
بينما يرى بعض الفقه أنه يجوز للقاضي فسخ العقد نتيجة للظرو

الطارئة بناء على

طلب الدائن وحده ،واستندوا في ذلك إلى أنه حينما يقوم القاضي بتعديل االلتزام ،ولكن يرى
الدائن أن ذلك مجح

في حقه ،فإن للدائن في هذه الحالة الخيار بين أن يقبل ما يراه القاضي،

سواء كان إنقاص االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المقابل أو وق

تنفيذ العقد ،أو أن يختار

فسخ العقد دون تعويض ،وأنه يتعين على القاضي أن طلب الدائن الفسخ أن يجيب طلبه على
اعتبار أنه ال محل ألن يفرض عليه تعديل االلتزام إذا كان يؤثر التخلي عن الصفقة ،ال سيما
أن فسخ العقد ال يصيب المدين بأي ضرر بل سيكون هذا في صالحه حيث يعفيه من الخسارة
المترتبة على الظر الطارئ إعفاء كامال(.)4

()1
()2
()3
()4

د.عبد الحكم فوده ،المرجع السابق ،ص .13
د.عبد الحكم فوده ،المرجع السابق ،ص ;14-13هبة محمد محمود الديب ،المرجع السابق ،ص.91
د.عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابق ،ص .415
د .نبيل إبراهيم سعد ،المرجع السابق ،ص  ;449د .جميل الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص.113
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الخاتمة
وهكذا فإننا نكون قد انتهينا من بحثنا بفضل اهلل وتوفيقه حول نظرية الظرو

الطارئة

وأثرها في التوازن االقتصادي للعقد ،حيث تناولنا في البداية لمحة تاريخية عن نظرية الظرو
الطارئة وتطورها عبر العصور ،ثم تم تقسيم البحث إلى فصلين تناولنا في الفصل األول مفهوم
نظرية الظرو

الطارئة وشروطها أوضحنا من خالله تعري

نظرية الظرو

الطارئة وتمييزها

عن النظم المقاربة لها ،ونطاق تطبيقها  ،كما تناولنا في هذا الفصل األساس القانوني لنظرية
الظرو

الطارئة ،والشروط الواجب توافرها في هذه النظرية.
أما الفصل الثاني فكان مخصصا ألثر نظرية الظرو

الطارئة وسلطة القاضي في

تحقيق التوازن االقتصادي للعقد وتناولنا من خالله بيان أثر نظرية الظرو
للمتعاقدين والغير سواء كان هذا الغير من الخل

الطارئة بالنسبة

العام أو الخاص أو من الدائنين الشخصيين،

كما تناولنا ضوابط سلطة القاضي في تحقيق التوازن االقتصادي للعقد ومدى هذه السلطة في
تحقيق هذا التوازن.
من خالل ما سبق من الدراسة التحليلية المقارنة لنظرية الظرو

الطارئة وأثرها على

التوازن االقتصادي للعقد في ضوء قانون المعامالت المدنية اإلماراتي نستطيع أن نقدم ما
توصلنا إليه من نتائج ونرتب عليها مجموعة من التوصيات نتناولها على النحو التالي:
أولا :النتائج:
 .3أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت القوانين الوضعية في نظرية الظرو

الطارئة،

وتتفق مع القوانين الوضعية في أن إعادة التوازن االقتصادي للعقد يقوم على مبدأ
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تحقيق العدالة الذي هو الغاية األساسية في الشريعة اإلسالمية.
الطارئة لم تكن معروفة بمفهومها الحالي لدى الشرائع القديمة،

 .4أن نظرية الظرو

وا ن كانت تلك الشرائع قد ضمت بين جنباتها تطبيقات متناثرة ألحكام الطوارئ
كعالج لظرو

معينة كانت تحدث في المجتمع دون أن ترقى هذه التطبيقات

لمستوى نظرية الظرو

الطارئة.

 .1أن أهمية هذه النظرية تزداد كلما تقدم الزمن وتبعا للتطورات التي تحصل في
المجتمعات البشرية والتي تترافق معها ظرو

طارئة غير متوقعة تؤثر بشكل مباشر

على التوازن االقتصادي للمتعاقدين إلى حد اختالله وبما يؤدي إلى إلحاق الضرر
المادي الجسيم بأحد أط ار

العملية التعاقدية ،وهنا تظهر أهمية نظرية الظرو

الطارئة ومعالجاتها العادلة في إعادة التوازن االقتصادي بين طرفي العقد بما ينعكس
إيجابيا على المعامالت االقتصادية والتجارية حيث يشعر المتعاقد بالطمأنينة أثناء
التعاقد أو خالل تنفيذ العقود.
 .1أن نظرية الظرو

الطارئة قد شقت طريقها وبدأت في الظهور في عدد من

التشريعات المدنية الحديثة لعدد من الدول ،ومن بينها دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،بعد أن تردد صداها في آراء وبحوث الفقهاء عبر مراحل تاريخية متعاقبة
كما وجدت نصيبا لها في التطبيقات القضائية.
 .5أن قانون المعامالت اإلماراتي أقر نظرية الظرو

الطارئة ،ولكنه لم يتضمن أمثلة

تطبيقية للحوادث الطارئة التي تجعل التزام أحد المتعاقدين مرهقا ،تاركا المجال في
ذلك للفقه والقضاء ،ألن هذه الحوادث اليمكن حصرها.
 .1أن الفقه قد اختل

حول طبيعة بعض العقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو
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الطارئة ،مثل العقود الفورية والعقود االحتمالية ،ويرجع سبب هذا االختال

إلى أن

قانون المعامالت المدنية اإلماراتي لم يحدد العقود التي تخضع لهذه النظرية.
 .9أنه ال يشترط أن يكون العقد ملزما للجانبين حتى تنطبق عليه نظرية الظرو
الطارئة ،بل يجوز تطبيق هذه النظرية على العقود الملزمة لجانب واحد ،ألن الحكمة
التي شرعت من أجلها النظرية هي إزالة اإلرهاق عن أحد المتعاقدين وتخفي
التزامه ،بصر النظر عن ماهية التزامات الطر اآلخر.
 .1أن شرط إرهاق المدين يعد من أهم الشروط التي يجب االعتماد عليها للحكم بأن
هناك اختالال في التوازن االقتصادي في العقد ،ومن ثم تطبيق أحكام نظرية
الظرو

الطارئة عليه ،كما أنه الشرط الوحيد الذي نتج عن العقد ،في حين أن

الشروط اآلخرى تكون خارجة عن نطاق العقد.
 .1أنه يشترط لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة أن يكون االلتزام متراخي التنفيذ ،وأن

يكون الظر الطارئ حادثا استثنائيا عاما وأن يؤدي هذا الحادث االستثنائي العام
إلى جعل تنفيذ االلتزام العقدي مرهقا ولكن غير مستحيل.
 .31أن نظرية الظرو

الطارئة تطبق في الحاالت التي يكون فيها تنفيذ االلتزام مرهقا

بالمدين ،ويكون الجزاء هو رد ذلك االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،وذلك بتوزيع
الخسارة على الطرفين سواء بإنقاص االلتزام المرهق أو زيادة االلتزام المقابل أو وق
التنفيذ العقد إن كان يرجى زوال أثر الظرو

الطارئة في وقت ال يضر معه الوق

بحقوق الطرفين ،ولكن ال يقضى القاضي بفسخ التعاقد ،وهذا الفرق بينه وبين نظرية
القوة القاهرة التي يكون فيها تنفيذ االلتزام أصبح مستحيال ومن ثم فإن الجزاء يكون
فيها فسخ العقد وانقضاء االلتزام.
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 .33أن المشرع حينما قرر منح القاضي سلطة تعديل العقد خروجا عن المبدأ العام "العقد
شريعة المتعاقدين" في حالة الظرو

الطارئة ،لم يترك هذه السلطة مطلقة بال قيود،

حيث وضع ضوابط يلتزم القاضي بمراعاتها عند إجراء تعديل لاللتزامات األط ار
وتوزيع اإلرهاق بين الطرفين ،وتتمثل هذه الضوابط في مراعاة القاضي للظرو
المحيطة ،والموازنة بين مصلحة الطرفين ،ورد االلتزام المرهق للحد المعقول.
 .34أن المشرع حينما قرر منح القاضي سلطة تعديل العقد وفقا لنظرية الظرو
الطارئة ،قد راعى مصلحة الطر

الضعي

في العالقة التعاقدية ،دون أن يهمل

مصلحة المتعاقد اآلخر ،ويتجلى ذلك أساسا من خالل رد القاضي لاللتزام المرهق
إلى الحد المعقول ،فقط وال يتطرق إلى فسخ العقد.
 .31أن سلطة القاضي في رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،ال تكون إال بالنسبة إلى
الحاضر فقط ،وال شأن له بمستقبل العقد ألنه غير معرو .
 .31لقد ثار الجدل حول نص المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم()5
لسنة 3115م ،من حيث كون نصا آم ار وبالتالي ال يجوز اتفاق األط ار
استبعاد هذا النص وعدم تطبيق نظرية الظرو

على

الطارئة باللجوء للقضاء لرد االلتزام

المرهق للحد المعقول ،وقد انتهينا إلى أن صفة األمر فيه تقتصر على مرحلة إبرام
العقد والتشمل الفترة الالحقة لذلك ،أي أنه اليجوز االتفاق على استبعاد النص
واللجوء للتسوية الودية في مرحلة إبرام العقد ،ولكن يجوز هذا االتفاق بعد إبرام العقد
وحدوث الظرو

الطارئة ،ويرجع ذلك إلى أن المشرع أراد وقت إبرام العقد حماية

المدين من عس

الدائن خاصة أن األخير قد يستغل حاجة األول ويضغط على

إرادته ليقبل التنازل عن حقه في طلب رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول وقت
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التعاقد ،أما بعد التعاقد وحدوث الظرو

الطارئة فال يتوج أي وسيلة ضغط على

المدين بل حر في اختيار وسيلة التسوية التي تالئمه وأن تنازله عن اللجوء للقضاء
يكون بحريته الكاملة.
 .35أنه يجوز للخل

العام رفع دعوى رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول في حدود

القاعدة الشرعية " ال تركة إال بعد سداد الديون" ،كما يجوز للخل

الخاص دعوى رد

االلتزام المرهق إلى الحد المعقول في حدود الحق الذي آل إليه من سلفه ،وبالنسبة
للدائن الشخصي فإنه يستطيع أن يرفع دعوى غير مباشرة باسم مدينه للمطالبة بحق
مدينه في رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا تقاعس المدين عن هذا الطلب
مما أدى إلى إعساره أو زيادة إعساره.
ثانيا :التوصيات:
 -3لقد اشترط المشرع اإلماراتي في المادة  411من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي
رقم( )5لسنة 3115م لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة أن يكون الظر

تقع في الحياة العملية حوادث استثنائية لكنها ال تتص

الطارئ عاما ،وحيث

بالعمومية إذ إنها قاصرة على المدين

فقط أي على أحد طرفي العقد وتسبب له إرهاقا ماديا جسيما ،وفي مثل هذه الحالة ال يستطيع
هذا المتعاقد أن يطالب بتطبيق النظرية واالستفادة من أحكامها ،ومن ثم فإن شرط العمومية يعد
شرطا مصطنعا ال تمليه طبيعة الظرو

الطارئة ،هذا فضال عن أنه غير منطقي وغير عادل،

وتزيد ال فائده منه ويغني عنه أن يكون أثر الظر الطارئ إستثنائيا غير متوقع السبيل لدفعه
وليس من فعل أو تقصير أي من المتعاقدين ومرهقا بما يجاوز حدود السعة ،لذا نرى من
الضروري إعادة النظر في هذا الشرط واستبعاده وصوال إلى تحقيق الغايات واألهدا

العادلة

173

التي تسعى إليها وتنشدها النظرية ،ومن ثم نهيب بالمشرع أن يبادر في أول تعديل تشريعي إلى
حذ

وص

العمومية التي تعد من شروط الظر الطارئ.

 -4أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة 3115م لم يتضمن أي نص
يعطي الحق ألط ار

العقد بتجديد االلتزامات العقدية لتسوية االلتزام المرهق فيما بينهم باعتبار

أن المتعاقدين يستطيعون االستعاضة عنه بأنظمة أخرى كحوالة الدين والوفاء اإلعتياضي ،أو
الحلول ،إال أن هذه النظم ال تستطيع أن تحل محل تجديد االلتزام في مواجهة نظرية الظرو
الطارئة حيث إن انقضاء االلتزام األصلي مع نشوء التزام جديد هو المميز الجوهري الذي يفرق
من حيث األثر بين التجديد ونظام الحوالة ،ألن في الحوالة ال ينقضي االلتزام بل ينتقل بمقوماته
وصفاته ودفوعه من دائن قديم إلى دائن جديد وذلك بعكس التجديد الذي قد يتغير فيه الدائن،
وان كان التجديد بتغير الدين يقابل الوفاء االعتياضي إال أن الوفاء بمقابل يقضي بأن يتم نقل
ملكية الدين فو ار إلى الدائن حتى يتم الوفاء بعكس التجديد بتغير الدين الذي ال يكون واجب
التنفيذ ،ومن ثم نهيب بالمشرع اإلماراتي أن يسير على نهج المشرع المصري الذي ينص
صراحة على نظام تجديد االلتزام ،بأن يبادر في أول تعديل تشريعي بالنص على ذلك ليتمكن
األط ار

من استخدامه هذه الوسائل في تحقيق التوازن االقتصادي لمواجهة اآلثار المترتبة على

الظرو

الطارئة.
وفي الختام فهذه النتائج والتوصيات التي توصلت إليها ،بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد

وهو عمل بشري عرضة للخطأ والنسيان.
وأخي ار :الحمد هلل الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.
........ومن اهلل التوفيق.........
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المصادر والمراجع
أولا :القرآن الكريم
.3

سورة البقرة – اآلية (.)411 ( ،)315

.1

سورة الحج – اآلية (.)91

.4

سورة النحل – اآلية (.)11

ثانيا :المراجع اللغوية
.3
.4

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،دار
الحديث -مصر ،سنة .4111

القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،تحقيق مكتب

التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،إش ار

لبنان ،ط  ،1لسنة .4115

نعيم العرقسوسي ،بيروت،

.1

لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري ،المجلد الثاني ،مادة

.1

المبدع في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل ابن مفلح ،الجزء الرابع ،دار

.5

معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ،،الجزء الثالث ،تحقيق

جوح ،دار صادر  -بيروت ،سنة . 3151
الكتب العلمية -بيروت.3119 ،

عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،لسنة .3191
ثالث ا :المراجع الفقهية
.3

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،أحمد بن حسين بن على المشهور بالطودي،
الطبعة األولى ،المطبعة العلمية – مصر ،سنة  3133ه ،ج.1

.4

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود

.1

حاشية ابن عابدين وهي الحاشية المسماة ( رد المحتار على الدر المختار شرح

الكاساني ،مطبعة العاصمة – مصر ،سنة  3141ه ،ج . 1

تنوير األبصار) محمد أمين الشهير بابن عابدين ،مصطفى البابي الحلبي وأوالده

-مصر ،الطبعة الثانية ،سنة  ،3111ج . 5
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.1

صحيح مسلم ،ألبي الحسين بن الحجاج بن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،
باب وضع الجوائح الحديث رقم ( ،)3551دار الحديث – القاهرة ،الطبعة األولى،

3134هـ ،ص .3111
.5

المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس األصبحى ،الجزء الحادي عشر والثاني عشر،

.1

المغني على مختصر الخرقي ،لموفق الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة

الطبعة األولى ،مطبعة السعادة – مصر ،عام 3141ه.

المقدسي الحنبلي ،الجزءان الرابع والخامس ،تصحيح محمد خليل هراس ،مطبعة

اإلمام – مصر ،بدون تاريخ نشر.
رابع ا :المراجع القانونية
.3
.4

أحمد حشمت أبوستيت ،نظرية االلتزام في القانون المدني ،مكتبة عبداهلل وهبة –

القاهرة ،سنة .3151

أنور سلطان ،الموجز في النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام،

دار

الجامعة الجديدة -االسكندرية ،مصر ،سنة . 4114
.1

أنور طلبة ،المطول في شرح القانون المدني ،المكتب الجامعي الحديث -مصر،
الجزء الثالث ،سنة .4111

.1

إياد محمد إبراهيم جاد الحق ،المصادر اإلدارية في قانون المعامالت المدنية

اإلماراتي "العقد والتصر

االنفرادي" ،الطبعة األولى ،دار اآلفاق المشرقة

ناشرون -عمان ،سنة .4131
.5

أيمن إبراهيم العشماوي ،نظرية السبب والعدالة العقدية ،دار النهضة العربية –
القاهرة ،سنة .4111

.1

أيمن إبراهيم العشماوي تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،دار النهضة العربية

.9

جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب الثاني ،أحكام االلتزام ،دار

.1

حسام الدين األهواني ،النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ،الطبعة الثالثة،

مصر ،سنة .3191

النهضة العربية ،القاهرة ،سنة .3115
سنة .4111
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.1

حلمي بهجت بدوي ،أصول االلتزامات ،الكتاب األول ،في نظرية العقد ،مطبعة
نوري ،القاهرة ،سنة .3111

 .31حمدي عبد الرحمن ،الوسيط في النظرية العامة لاللتزامات ،الكتاب األول،
المصادر اإلرادية لاللتزام ،العقد واإلرادة المنفردة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،

الطبعة األولى ،سنة .3111

 .33رشوان حسن رشوان أحمد ،أثر الظرو

االقتصادية على القوة الملزمة للعقد،

الطبعة األولى ،دار الهاني للطباعة – مصر ،سنة .3111
 .34رمضان محمد أبو السعود ،مبادئ االلتزام في القانون المصري واللبناني ،الدار
الجامعية -القاهرة ،سنة .3111
 .31سعيد السيد على ،نظرية الظرو

الطارئة في العقود اإلدارية والشريعة اإلسالمية-

درسة مقارنة ،دار الكتاب الحديث -االسكندرية -مصر ،سنة .4111
ا

 .31سليمان محمد الطماوي ،األسس العامة للعقود اإلدارية ،مطبعة جامعة عين
شمس -مصر ،الطبعة الخامسة ،سنة .3113

 .35سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات ،المجلد األول،

نظرية العقد ،واإلرادة المنفردة ،الطبعة الرابعة ،مطبعة السالم -مصر ،سنة
.3119

 .31سمير عبد السيد تناغو ود.محمد حسين منصور ،القانون وااللتزام ،نظرية القانون،
نظرية الحق ،نظرية العقد أحكام االلتزام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،

مصر.3119 ،
 .39سمير عبد السيد تناغو ،مصادر االلتزام ،منشأة المعار  -اإلسكندرية ،سنة
.4115

 .31سمير عثمان اليوس  ،نظرية الظرو

الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد،

منشوارت الحلبي الحقوقية -بيروت -لبنان ،سنة .4115

 .31الشهابي إبراهيم الشرقاوي ،مصادر االلتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي-
العقد والتصر االنفرادي ،اآلفاق المشرقة ناشرون -الشارقة ،الطبعة الرابعة ،سنة

.4131
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 .41صوفي حسن أبوطالب ،مبادئ تاريخ القانون ،دار النهضة العربية ،مصر ،سنة
.3115
 .43صوفي حسن أبوطالب ،تاريخ النظم القانونية واإلجتماعية ،دار النهضة العربية،
مصر ،سنة .3191
 .44عبد الحكم فوده ،أثر الظرو

الطارئة والقوة القاهرة على األعمال القانونية ،منشأة

المعار – االسكندرية ،سنة .4131

 .41عبد الحميد الشواربي ،فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء ،منشأة المعار ،
اإلسكندرية ،الطبعة الثالثة ،سنة .3119

 .41عبد الخالق حسن أحمد ،الوجيز في شرح قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،سنة .4114

 .45عبد الرحمن عياد ،أساس االلتزام العقدي ،المكتب المصري الحديث للطباعة
والنشر -اإلسكندرية.3194 ،
 .41عبد الرزاق السنهوري ،مصادر الحق في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقه
الغربي الحديث ،الجزء الرابع ،دار النهضة العربية -مصر ،سنة .3119
 .49عبد الرزاق السنهوري ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب الثاني ،أحكام االلتزام ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،سنة .3115

 .41عبد الرزاق السنهوري ،نظرية العقد ،الجزء األول ،منشورات الحلبي الحقوقية-
بيروت ،الطبعة الثانية الجديدة ،لسنة .3111

 .41عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،الجزء األول،

نظرية االلتزام بوجه عام ،اإلثبات ،آثار االلتزام ،منشورات الحلبي الحقوقية –

بيروت -لبنان ،سنة .4135

 .11عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،مصادر االلتزام،
المجلد األول ،منشورات الحلبي ،بيروت ،الطبعة الثالثة الجديدة ،لسنة .4135

 .13عبد السالم الترمانيني ،نظرية الظرو

الطارئة ،دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية في

الشريعة اإلسالمية والشرائع األوروبية وتطبيقات النظرية في تقنينات البالد العربية،

دار الفكر – سوريا ،سنة .3193
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 .14عبد الكريم زيدان ،الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،سنة .4113
 .11عبد المنعم البدراوي ،النظرية العامة لاللتزامات – مصادر االلتزام ،مكتبة سيد
عبداهلل وهبة– القاهرة ،سنة .3199
 .11عبد المنعم فرج الصده ،نظرية العقد في قوانين البالد العربية) ،القانون المصري،

واللبناني ،والسوري ،والعراقي ،والليبي ،والكويتي ،والسوداني( ،دار النهضة العربية،

بيروت ،لبنان ،سنة .3191
 .15عبد الناصر توفيق العطار ،مصادر االلتزام اإلرادية في قانون المعامالت المدنية
اإلماراتي ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،سنة .3119
 .11عبد الودود يحيى ،الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات ،المصادر -األحكام -
اإلثبات ،القسم األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية للنشر -القاهرة ،سنة
.3111
 .19على صادق أبو هي  ،القانون الدولي ،منشأة المعار  -مصر ،سنة .3115
 .11على عادل محمد ،العذر الطارئ في عقد اإليجار وطبيعة عالقته بنظرية الظرو

الطارئة ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،

العدد  15لسنة .4131

 .11على نجيدة ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة
العربية -القاهرة ،مصر ،سنة .4115

 .11قدري عبد الفتاح السنهاوي ،آثار االلتزام ،نتائجه ،توابعه في التشريع المصري
والمقارن ،منشأة المعار  -مصر ،سنة .4111

 .13محسن عبد الحميد إبراهيم البيه ،النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام ،الجزء
األول ،المصادر اإلرادية ،مكتبة الجالء الجديدة -المنصورة.
 .14محمد أحمد شحاتة حسين ،المطول في شرح قانون المعامالت المدنية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،الجزء السابع ،المكتب الجامعي الحديث-اإلسكندرية،

سنة .4135

 .11محمد السناري ،الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة في مجال
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العقود ،دار النهضة العربية -القاهرة ،سنة .3111
 .11محمد المرسي زهرة ،المصادر غير اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية
اإلماراتي "الفعل الضار والفعل النافع" ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،ط  ،3سنة

.4114
 .15محمد بوكماش ،سلطة القاضي في تعديل العقد ،رسالة دكتوراه ،جامعة الحاج

لخضر – باتنة -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية -الجزائر،
سنة .4134

 .11محمد حسين منصور ،العقود الدولية ،دار الجامعة الجديدة للنشر -اإلسكندرية،
سنة .4111
 .19محمد عبد الرحيم عنبر ،الوجيز في نظرية الظرو
القاهرة ،سنة .3119

 .11محمد محي الدين إبراهيم سليم ،نظرية الظرو

الطارئة ،مطبعة زهران-

الطارئة بين القانون المدني والفقه

اإلسالمي– دراسة مقارنة ،دار المطبوعات الجديدة – االسكندرية ،سنة .4131

 .11محمد نجدات المحمد ،ضمان العقد في الفقه اإلسالمي ،دار المكتبي -دمشق،
سنة .4119

 .51محمود السقا ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة
العربية  -مصر ،سنة .3194
 .53مصطفى أحمد الزرقاء ،شرح القانون المدني السوري نظرية االلتزام ،مطبعة جامعة
دمشق ،سوريا ،الطبعة الثانية ،سنة .3111
 .54نبيل إبراهيم سعد ،النظرية العامة لاللتزام ،الجزء األول ،مصادر االلتزام ،المصادر
اإلرادية العقد – اإلرادة المنفردة ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،سنة .3111

 .51نبيل إسماعيل عمر ،السلطة التقديرية في المواد المدنية والتجارية ،دار الجامعة
الجديدة للنشر – االسكندرية – مصر ،سنة .4114

 .51وليد صالح مرسي رمضان ،القوة الملومة للعقد – دراسة مقارنة ،دار الجامعة
الجديدة -االسكندرية ،سنة .4111
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خامس ا :الرسائل العلمية
.3

بلقاسم زهرة ،أثر نظرية الظرو

الطارئة على العقود ،رسالة ماجستير ،جامعة

أكلي محند أولحاج – البويرة -كلية الحقوق والعلوم السياسية -الجزائر.4131 ،
.4

د .إبراهيم أنيس محمد يحيى ،رسالة ماجستير بعنوان" اإلقالة فسخ العقد برضا
الطرفين" ،دراسة مقارنة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية -فلسطين،

سنة .4131
.1

د .حسب الرسول الشيخ الفزاري ،أثر الظرو

الطارئة على االلتزام العقدي في

القانون المقارن ،رسالة دكتوراة– كلية الحقوق جامعة القاهرة ،مطبعة الجيزة –

االسكندرية ،سنة .3191
.1

د .محمد علي الخطيب ،سلطة القاضي في تعديل العقد ،رسالة دكتو اره ،جامعة

.5

د .نرمين محمد محمود صبح ،مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والقيود التي ترد عليه

عين شمس– كلية الحقوق  -مصر.3114 ،

في مجال قانون التجارة الدولية ،رسالة دكتوراه من كلية الحقوق  -جامعة عين
شمس ،سنة .4111 -4114

.1

د.عادل مبارك المطيرات ،أحكام الجوائح في الفقه اإلسالمي وصلتها بنظريتي
الضرورة والظرو

الطارئة ،رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية دار العلوم،

قسم الشريعة اإلسالمية ،جامعة القاهرة ،سنة .4111
.9

ريم عدنان الشنطي ،رسالة ماجستير بعنوان" اإلنابة في الوفاء" ،دراسة مقارنة،

.1

الطارئة على العقود المدنية في القانون

كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.4119 ،
هبة محمد محمود الديب ،أثر الظرو

المدني الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق -جامعة األزهر -غزة ،سنة

.4134

سادسا :األنظمة والتشريعات
.3

القانون المدني المصري رقم  313لسنة .3111

.1

قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة .3115

.4

القانون المدني األردني رقم  11لسنة .3191
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سابع ا :األحكام القضائية
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