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احةةةةاث نةةةةتث نظريةةةةات   ص تعةةةةانظريةةةةص الاةةةةعوبات الماايةةةةص  يةةةةر المتو عةةةة ن  إ
اوجاها مجمس الاولص الفرنسي  هافها حفظ التوازن المةالي لمعدةا اااارو والمحافظةص 

اننةةةا  طرابات التةةةي تعتر ةةة  عمةةةق حدةةةوع المتعا ةةةا مةةةا اااارة مةةةن الم ةةةاطر واا ةةة
  اذ  ا تظهر اننا  تنفيذ العدا اعوبات ماايص  ير متو عةص (1)تنفيذ التزامات  العدايص

مةةن  بةةط ااطةةراء اننةةا  ابةةرام العدةةا  او  ةةا يكونةةا متةةو عين لحةةاوث الاةةعوبات لكةةن 
 بارجص ا ط بكنير عما اااف  المتعا ا عنا التنفيذ.

عدةا اااارو يتوجةب عمةق اااارة عةام الت مةي ولغرض اعةااة التةوازن المةالي لم
عن المتعا ا وترك  يتحمط تمك ااعبةا  بمفةراخ  اواةا وانة  لةيس يةا فةي حةاونها  
تحديدةا لمعاالةةص  ول ةمان تنفيةةذ العدةةا واسةتمرار سةةير المرفةةع العةام بانتظةةام وا ةةطراا 

 .(2)وبالتالي تحديع المامحص العامص المتو اة عن تنفيذ العدا

                                                           
(1)

، 1991، 5طد. ضهيًاٌ يحًذ انطًاوي، انعقود االداريح، يطثعح جايعح عيٍ شًص، يصر،  

 .414ص
(2)

تيار نفونفيح، انقاَوٌ االداري، انجسء االول، ترجًح يُصور انقاضي، انًؤضطح  –جورج فوديم  

 .353، ص2001، 1طانجايعيح نهذراضاخ وانُشر وانتوزيع، 



  اإلدارية العقود على المتوقعة غير المادية الصعوبات أثر 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

58 

ماذا تنص هذخ النظريص  وما هو مجاط تطبيدها واساسها الدانوني   ولكن عمق
ومةةا هةةي  ةةروط تطبيدهةةا  واانةةار الناتجةةص عةةن تطبيدهةةا  وهةةط يتوجةةب عمةةق اااارة 

واليةةص تعةةويض المتعا ةةا اذا مةةا تةةوفرت  ةةروط النظريةةص  ومةةا مدةةاار ذلةةك التعةةويض  
 جابص عمي  من  تط البحث.احتساب . هذا ما سنحاوط اإل

كمن اهميص البحث في انة  يسةمط ال ةو  عمةق اةسةلمص المةذكورة كعةتخ  كمةا وت
يحةةاوط ايجةةاا الحمةةوط الناجعةةص لهةةا ل ةةمان اسةةتمرار ان ةةراط اافةةراا فةةي التعا ةةا مةةا 
اااارة وم اركتهم لها في ااارة المرفةع العةام  مةن اجةط  ةمان مةن اسةتمرار المرفةع 

كةةا ماةةمحص العامةةص   اواةةا عنةةاما يت لم العةةام بانتظةةام وا ةةطراا  وبالتةةالي تحديدةةا
المتعا ا ما اااارة  ان اموال  م مون  وحدو   ماونص عنةاما تعتر ة  ا ةطرابات 
تهةةاا تمةةك الحدةةوع  ر ةةم سةةعي اااارة الةةق المحافظةةص عمةةق اموالهةةا. وهةةذا مةةا سةةوء 

 نعالج  في هذا البحث.
و ةةةا ولدةةةا اسةةةتعان الباحةةةث ب سةةةموب البحةةةث المتكامةةةط فةةةي حةةةط اا ةةةكاليص  و 

ااسس والدواعةا عةن جميةا الحدةالع المتعمدةص بالمو ةوع  وتحميةط ااالةص وتاةنيفها  
 واوا الق النتالج المنطديص المتو اة من البحث.

و ةةا واجهةةت الباحةةث اننةةا  اعةةااا الاراسةةص اةةعوبات تتعمةةع بدمةةص المراجةةا التةةي 
ر  ةةايا  توسةةعت فةةي المو ةةوع  اذ ان ا مةةب المراجةةا العربيةةص التةةي تناولتةة  با تاةةا

وكذلك ان المراجةا ال ااةص بالموا ةيا ااااريةص عمومةا تكةون بالمغةص الفرنسةيص وعةام 
المامنةةةا بتمةةةك المغةةةص حممنةةةا اةةةعوبص اكبةةةر والتديةةةا بةةةالمراجا العربيةةةص  وهةةةذا مةةةا سةةةوء 

 يافعنا مستدبت لتلمام بتمك المغص.
وبنةةةا ل عمةةةق مةةةا تدةةةام سةةةنعالج هةةةذا البحةةةث مةةةن  ةةةتط تدسةةةيم  الةةةق مطمبةةةين  

اةةص المطمةةةب ااوط لماهيةةةص نظريةةص الاةةةعوبات الماايةةةص  يةةر المتو عةةةص واساسةةةها  
الدانوني  وتم تدسيم المطمب ااوط الق فرعين  تناولنا في الفرع ااوط ماهيص نظريةص 
الاةةعوبات الماايةةةص  يةةةر المتو عةةةص وفةةةي الفةةةرع النةةةاني تناولنةةةا فيةةة  ااسةةةاس الدةةةانوني 

 لمنظريص.
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سةةةص فدةةةا تةةةم التطةةةرع الةةةق  ةةةروط تطبيةةةع نظريةةةص امةةةا المطمةةةب النةةةاني مةةةن الارا
الاعوبات الماايص  ير المتو عص وانار تطبيدها. وتم تدسيم  الق فرعين  تناولنةا فةي 
ااوط  ةةروط تطبيةةع النظريةةص  امةةا فةةي النةةاني فدةةا تناولنةةا اانةةار الناتجةةص عةةن تطبيةةع 

 النظريص.

 املطلب األول
 واساسها القانىنيماهية نظرية الصعىبات املادية غري املتىقعة 

إن  نظريص الاعوبات الماايةص  يةر المتو عةص مةن النظريةات التةي اوجةاها الفدة  
والد ا  اااارو لغرض تامين التةوازن المةالي لمعدةا اااارو و ةمان اسةتمرار عمةط 
المرفع العام بانتظةام وا ةطراا فةي حالةص حةاوث او طةار  ية او الةق اا ةتتط فةي 

 .(1)روء  ارجيص  ير متو عص من  بط طرفي العداذلك التوازن الناتج عن ظ
وكذلك حراا من الم رع عمق حمايص المامحص الماليص ال ااص بالمتعا ا ما 
اااارة عنةةةا و ةةةوع الظةةةروء ال ارجيةةةص عةةةن ارااتةةة   تةةة او الةةةق زيةةةااة اعبالةةة  باةةةورة 
عةةةن ان  ةةةمان التةةةوازن المةةةالي لمعدةةةا يبحةةةث ااطملنةةةان فةةةي نفةةةوس  مرهدةةةص  ف ةةةت ل

ا اين مةا اااارة عمةق ماةالحهم الماليةص عنةاما يطةرك ظةرء يعسةر تنفيةذخ لمعدةا المتع
 .(2)وفع ال روط الواراة في 

 لذا ومن اجط الو وء عمق هذخ ااحكام لذا سنتناولها في الفروع ااتيص:
 ماهية النظرية: الفرع األول

ظهرت نظريص الاعوبات الماايص  ير المتو عص منتاء الدةرن التاسةا ع ةر  
  18 24/6/64  الاةةاار فةةي Ducheو ةةا بةةرزت اوط مةةرة فةةي الحكةةم ال ةةاص بةةة 

و ةةا اسةةفر الحكةةم الاةةاار عةةن مجمةةس الاولةةص الفرنسةةي باةةاا الد ةةيص المةةذكورة الةةق 
تعةةويض المتعا ةةا مةةا اااارة عةةن او اةةعوبات ماايةةص ا ةةافص  يةةر متو عةةص  ارجيةةص 

                                                           
(1)

د. ضهيًاٌ يحًذ انطًاوي، انعقود االداريح، انًطثعح انخايطح، يطثعح جايعح عيٍ شًص/  

 .1991، 414ص
(2)

 .206، ص1991اَوٌ االداري، انذار انجايعح/ تيروخ/ د.عثذ انغُي تطيُوَي عثذ هللا، انق 
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غرض تمكينهم من اسةتلناء ل –عن ارااة اطراء العدا نعترض المتعها اننا  التنفيذ 
( مةةةن كةةراس ال ةةروط والموااةةةفات 28عممةة . مسةةتنباا فةةي ذلةةةك عمةةق نةةص المةةااة )

العامةةةص لعدةةةوا الطةةةرع والكبةةةارو فةةةي فرنسةةةا المدةةةرة لمتعةةةويض مةةةن حةةةاات الهةةةتك او 
 التمء او ال سارة وكذلك اا رار الناتجص عن الدوة الداهرة.

يمكةن تطبيةع هةذا الةنص عميهةا   اا ان مجمس الاولص الفرنسي وجا حاات ا
 .(1)حتق لبث ان و ا معالم النظريص مستدمص ولها احكامها

وتجار اإل ارة الةق ان تطبةع نظريةص الاةعوبات الماايةص  يةر المتو عةص يظهةر 
فةةةةي ا مةةةةب ااحيةةةةان فةةةةي عدةةةةوا اا ةةةةغاط العامةةةةص  عنةةةةاما تطةةةةرك اةةةةعوبات ماايةةةةص  –

حمم  نفدات ا افيص  لذلك يجب تعويض استنناليص تندط كاهط المتعا ا ما اااارة وت
المتعا ةةا بزيةةااة تغطةةي جميةةا ااعبةةا  والتكةةاليء اا ةةافيص  وهةةذا التعةةويض ا يعةةا 
معاونة  ماليةةص جزليةص لممتعا ةةا او م ةاركص لةة  فيمةا تحممةة   كمةا هةةو الحةاط فةةي نظريةةص 
الظةةةةروء الطارلةةةةص  وانمةةةةا هةةةةو تعةةةةويض كامةةةةط عةةةةن التكمفةةةةص اا ةةةةافيص التةةةةي حا ةةةةت 

 ا بعا ان تتوفر جميةا  ةروط ذلةك التعةويض التةي سةوء سةيتم التطةرع اليهةا بالمتعا
 .(2)في المطمب الناني من هذا البحث احدا

و ا يحةاث فةي بعةض ااحيةان ان سةيتم التطةرع مةن  ةتط العدةا الةق معالجةص 
حالةص حةاوث تمةك ااعبةا  التةي  ةا ياةاافها المتعا ةا مةا اااارة اننةا  التنفيةذ باتفةةاع 

عمةةق اسةةس التعةةويض عنهةةا و ةةا اعتبةةر هةةذا ال ةةرط اةةحيا اا ان مجمةةس ااطةةراء 
 الاولص الفرنسي.

وبهةةذا يتحةةظ انةة  ياةةار الةةق تطبيةةع النظريةةص حتةةق وان  ةةت العدةةا مةةن الةةنص 
الةةق الدواعةةا العامةةص  امةةا فةةي حالةةص ت ةةمن العدةةا بنةةا  عمةةق تطبيدهةةا اةةراحص اسةةتنااا ل

  مهمةا كانةت طبيعةص اارض فةان ينص عمق اسعار مس وليص اااارة عن تمك ااعبةا

                                                           
(1)

 .609و 606د.َصري يُصور َاتهطي، انًرجع انطاتق، ص 
(2)

 .336د. حًذي ياضيٍ عكاشه انعقود االداريح في انتطثيق انعًهي، تذوٌ ضُح َشر، ص 
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مجمس الاولص الفرنسي يفسر تمك البنوا بانها تداا ااعبةا  ااعتياايةص الناجمةص عةن 
 .(1)التنفيذ ولممتعا ا الحع في المطالبص بالتعويض عنها ر م تمك ال روط

ولدا ا ذ الد ا  اااارو المارو بنظريص الاعوبات الماايةص  يةر المتو عةص  
الذو جا  في  )بالنسبص لماعوبص التي  1953ار بهذا ال  ن عام وكان اوط حكم ا

تبةةات لممةةاعي عنةةا البةةا  فةةي تنفيةةذ العمميةةص بسةةب ااتربةةص المتكتمةةص  فةةان النابةةت مةةن 
ااطتع عمق الممء اااارو لممداولص ان الماعي  ا  كق من هذا اامر مرارا  و ا 

بيةةر مهناسةةي المايريةةص فعةةاين عنةةي وكيةةط الةةوزارة ب ةةكواخ ففحاةةها  وبعةةا ان انتدةةط ك
وح اةةر فةةرع التكةةاليء ورفةةا تدريةةرا لمةةوزير او ةةب فيةة  ان الاةةعوبص التةةي اةةاافت 
المداوط في العمةط اننةا  ح ةرخ لتجةزا  المتكتمةص لةم تكةن متو عةص ولةم يكةن فةي وسةا 
المةاعي وا الحكومةص تو عهةا  ومةن نةم ا يجةةوز تحميةط المةاعي جميةا النفدةات التةةي 

ك . بةةط ان العاالةةص تد ةةي بم ةةاطرة الحكومةةص المةةاعي فةةي تحمةةط تكبةةاها بسةةبب ذلةة
 .(2)ناء  يمص زيااة التكاليء النا لص عن تكتط ااتربص(

ويتحةةةظ مةةةن  ةةةتط هةةةذا الحكةةةم كن الد ةةةا  اااارو الماةةةرو  ةةةا  مةةةط بةةةين 
نظريةةص الاةةعوبات الماايةةةص  يةةر المتو عةةةص ونظريةةص الظةةةروء الطارلةةص  اذ ان ااولةةةق 

التعةةةويض عةةةن جميةةةا ااعبةةةا  التحدةةةص بالمتعا ةةةا مةةةا اااارة  توجةةةب عمةةةق ان يكةةةون
 تفةةةا لمنظريةةةص النانيةةةص التةةةي تد ةةةق بةةةالتعويض الجزلةةةي وتدسةةةيم العةةةب  عمةةةق كةةةت 
الطرفين. وهذا ما حمط الفد  اااارو الق ندا ذلك الحكم اا ان الد ا  اااارو فةي 

 مار ا ذ احدال بالنظريص وفع اسسها ومباالها السميمص.
فةةةةي لبنةةةةان فدةةةةا ا ةةةةذ الد ةةةةا  اااارو بنظريةةةةص الاةةةةعوبات الماايةةةةص  يةةةةر  امةةةةا

 1995المتو عص ومن الدرارات الااارة من مجمس  ورث الاولص الدرار الااار عةام 
ب اةةوص عدةةا ا ةةغاط عامةةص الةةذو جةةا  فيةة  بمةةا انةة  نبةةت مةةن التدةةارير الفنيةةص ومةةن 

حجةرث المةا  الطبيعةي الاراسات المو وعص من  بط اااارة ان اا ةغاط تدةا بظةرء 

                                                           
(1)

 .416د. ضهيًاٌ يحًذ انطًاوي، يصذر ضاتق، ص 
(2)

 .610ق، صد.َصري يُصور َاتهطي، يصذر ضات 
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وان ينابيا جوفيص انفجرت تحت الطبدص الا ريص اننا  التنفيذ ممةا ااث الةق التةا ير 
 الم كو من .

وبما ان العوامط المةذكورة ت ةرج مةن عةااا العنااةر واامةور التةي كةان بوسةا 
المتعهةةةةا ان يتر بهةةةةا  بةةةةط المبا ةةةةرة بالعمةةةةط بالتةةةةالي فةةةةت يعةةةةا مسةةةة وا عنهةةةةا  ولهةةةةذخ 

 بوط المراجعص والزام الاولص المبنانيةص بةان  -ب تدرر بااجماع وبنتيجص المذاكرةااسبا
 .(1)تافا الق الجهص المستاعيص التعويض الكامط والنهالي

ويتحةةةظ بةةةان مجمةةةس  ةةةورث الاولةةةص المبنةةةاني  ا ةةةذ بعةةةين ااعتبةةةار  تعةةةويض 
بظهةةةور  المكمةةةء عةةةن ااعبةةةا   يةةةر المتو عةةةص التحدةةةص بةةة  جةةةرا  تنفيةةةذ العمةةةط. وذلةةةك

عةةوارض ماايةةص  يةةر متو عةةص مةةن  بةةط طرفةةي العدةةا  ولةةم يكةةن باامكةةان تو عهةةا  بةةط 
التنفةةةةذ مةةةةن  بةةةةط المنفةةةةذ وذلةةةةك بعةةةةا انبةةةةات بةةةةذط لمجهةةةةا الطبيعةةةةي لمتحدةةةةع مةةةةن تمةةةةك 

 العوارض.
كما فةي العةراع فةان الد ةا  اإلاارو لةم ي  ةذ بنظريةص الاةعوبات الماايةص  يةر 

حةةةاكم البةةةاا ة فةةةي العةةةراع  ولهةةةذا نجةةةا المتو عةةةص  كونهةةةا تةةةا ط  ةةةمن ا تاةةةاص م
اعتنةةاع الد ةةا  العرا ةةي لهةةذخ النظريةةص فةةي العايةةا مةةن الدةةرارات التةةي كاةةارها والتةةي 
تطمع عميها المحكمص تسميات عاياة منها )التو ء لفترات طويمص بسبب وجةوا الغةام 

 –م ةةةةااة لص ةةةة اص والةةةةاروع فةةةةي مو ةةةةا الم ةةةةروع مةةةةن م مفةةةةات الحةةةةرب العرا يةةةةص 
ص ممةةةةا اسةةةةتوجب إيدةةةةاء العمةةةةط لتجنةةةةب و ةةةةوع  ةةةةحايا جةةةةرا  انفجةةةةار اةلغةةةةام اإليرانيةةةة

  وفي  رار ا ر لممحكمةص فةان و ةوع الم ةروع المزمةا 2المنت رة  في ارض الم روع(
 .3تنفيذخ  من محرمات اانابيب النفطيص يجعط من تنفيذ العمط  ير وا عي

 
                                                           

(1)
، يجهح انقضاء االداري في نثُاٌ، انعذد 19/1/1995في  243قرار يجهص شورى انذونح رقى  

 ، انًجهذ االول.1995 -1994انتاضع 

( يُظر قرار يحكًح انثذاءج انًتخصصح تُظر انذعاوى انتجاريح في انرصافح انًرقى 2)

 )قرار غير يُشور(. 2/5/2019انصادر في  2016/ب/516

ُظر قرار يحكًح انثذاءج انًختصح تُظر انذعاوى انتجاريح في انرصافح انًرقى ( ي3)

 )قرار غير يُشور(.  24/10/2019انصادر في  2019/كشف/30
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 االساس القانوني لمنظرية: الفرع الثاني
رو الق عاة ارا  لتحايا ااسةاس الدانونيةص لنظريةص الاةعوبات ذهب الفد  اااا

 الماايص  ير المتو عص وعمق النحو ااتي:
ا ذ الفد  اااارو في باا  اامر اعتبةار ان ااسةاس الدةانوني لمنظريةص هةي  -1

النيص الم تركص لطرفي العدا  باعتبار ان السعر المتفع عمي  في العدا  اا 
يةةةةااو لمعدةةةةا  وتحةةةةت الظةةةةروء ااعتياايةةةةص التةةةةي تةةةةم بةةةة  مدابةةةةط التنفيةةةةذ ااعت

التعا ا عمق اساسها  اما الاعوبات  ير المتو عةص والتةي لةم يكةن لهةا وجةوا 
 عنا التعا ا  فان  يفترض ان يدار نمنها بطريدص  ااص.

وتبنةةق مجمةةس الاولةةص الفرنسةةي هةةذا ااسةةاس فةةي بعةةض احكامةة  ر ةةم ان تبريةةر 
ت  اسةةيما ان مجمةةس الاولةةص يطبةةع النظريةةص هةةذا ااسةةاس تعسةةفي فةةي ا مةةب الحةةاا

 .(1)ر م احتوا  العدا عمق  رط اريب باستبعااها
ذهب فريع من الفدها  الق اعتبار اسةاس النظريةص هةو المسة وليص التداةيريص  -2

مةةةةةن  بةةةةةط اااارة او نظريةةةةةص فعةةةةةط السةةةةةمطان )ااميةةةةةر( مةةةةةن  ةةةةةمن حةةةةةاات 
 المس وليص التعا ايص اون  ط .

نةةةم تسةةتدم كةةةون ان احةةةا  ةةةروط النظريةةص التةةةي سةةةوء يةةةتم  اا ان هةةذخ النظريةةةص
التطةةرع اليهةةا فةةي المطمةةب النةةاني ي كةةا عمةةق ان تكةةون تمةةك الاةةعوبات  ارجةة  عةةن 
ارااة طرفةةي العدةةا  وهةةذا يتعةةةارض مةةا نظريةةص فعةةط ااميةةةر التةةي تنطبةةع عمةةق حالةةةص 

 الاعوبات وااعبا  المفرو ص بفعط اااارة.
لدةةةانوني لمنظريةةةص هةةةو اعتبةةةارات احوالةةة  ذهةةةب فريةةةع الةةةق اعتبةةةار ااسةةةاس ا  -3

 والطبيعص الذاتيص لمعدوا ااااريص.
وتجةةار اإل ةةارة الةةق ان فكةةرة العاالةةص ومةةا ينةةتج عنهةةا مةةن ااسةةتمرار فةةي تنفيةةذ 
العدةةا وبالتةةالي اسةةتمرار عمةةط المرفةةع العةةام بانتظةةام وا ةةطراا ر ةةم الاةةعوبات التةةي 

                                                           
(1)

 .414و 416د. ضهيًاٌ يحًذ انطًاوي، يصذر ضاتق، ص 
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عميةة  عمةةا لحدةة  مةةن ا ةةرار واعبةةا   تواجةة  المتعا ةةا كةةون ان اااارة تدةةوم بةةالتعويض
ا افيص  ارجص عن ارااتة  ولةم تجعةط تنفيةذ العدةا مسةتحيت بةط اندمةت كاهةط المتعا ةا 
ونتج عنها ا ةتتط فةي التةوازن المةالي لمعدةا ا ةافص لةيس مةن العاالةص تةرك المتعا ةا 

 .(1)ليتحمط وحاخ تمك ااعبا 

 املطلب الثاني
ة غري املتىقعة واالثار شروط تطبيق نظرية الصعىبات املادي

 الناجتة عنها
مةةن اجةةط تطبيةةع نظريةةص الاةةعوبات الماايةةص  يةةر المتو عةةص يجةةب تةةوفر عةةاة  

 ةروط فةةي الحالةةص التةي يةةراا تطبيةةع النظريةص عميهةةا  حيةةث يجةب ان تكةةون اةةعوبات 
ماايص  ير عاايص و ير متو عص من  بةط اطةراء العدةا وتة او بالتةالي الةق زيةااة فةي 

ص لتنفيةةذ العدةةا والتةةي اذا تةةوفر توجةةب التعةةويض عمةةق المتعا ةةا  لكةةن النفدةةات التزمةة
 وهذخ اامور سوء يتم معالجتها من  تط الفرعين ااتيين: (2)اون ايداء لمعمط
 شروط تطبيق النظرية: الفرع األول

من اجط تطبيع نظريةص الاةعوبات الماايةص  يةر المتو عةص يجةب ان تتةوفر فةي 
ا ةةا اننةةا  تنفيةةذ العمةةط عةةاة  ةةروط ا ةةار اليهةةا الد ةةا  الاةةعوبات التةةي تواجةة  المتع

 اااارو وفع ما يمي:
 يجب ان تكون الاعوبات ذات طبيعص ماايص: -1

وترجةةةا هةةةذخ الاةةةعوبات فةةةي ا مةةةب ااحيةةةان الةةةق ظةةةواهر طبيعيةةةص و البةةةال مةةةا 
تتعمع بطبيعص اارض التي تنفةذ فيهةا اا ةغاط العامةص. كة نج تتفجةر ينةابيا مةا  اننةا  

عمةةةةط تةةةة او الةةةةق التةةةةا ير وتحمةةةةط تكةةةةاليء ا ةةةةافيص ازالةةةةص الميةةةةاخ ومعالجةةةةص تنعدةةةةا ال
اارض او ظهةةةور طبدةةةص اةةة ريص . عممةةةا ان ا مةةةب ااحكةةةام الاةةةاارة عةةةن مجمةةةس 

                                                           
(1)

 .620و 619د.َصري يُصور َاتهطي، يصذر ضاتق، ص  
(2)

، 2004، يُشوراخ انحهثي انحقوقيح، 1طنعاو، انكتاب االول، د.فوزخ فرحاخ، انقاَوٌ االداري ا 

 .493ص
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الاولةةةص الماةةةرو هةةةي مةةةن هةةةذا الدبيةةةط ومةةةن تمةةةك ااحكةةةام حكمةةةي محكمةةةص الد ةةةةا  
ر المتعمدةةةةان بعدةةةةا تطهيةةةة 1957ينةةةةاير  22و 1953مةةةةايو  5اااارو الاةةةةاار مةةةةن 

ترعص  وباا مةن ان يجةا المتعا ةا طميةا يمكةن حفةرخ بةالف وس العاايةص  اذابة  يتفةاج  
 .(1)بوجوا طبدص ا ريص  واترب  متكتمص  تحتاج الق استعماط اات  ااص لدطعها

اما اذا كانت الاعوبات تتعمع بظةروء ا ةرث  كة نج تكةون ظةروء ا تاةاايص 
ظريةةةةص الاةةةةعوبات الماايةةةةص  يةةةةر طارلةةةةص او اةةةةعوبات اااريةةةةص  فانةةةة  يتعةةةةذر تطبيةةةةع ن

 .(2)المتو عص بط يكون ااستناا الق نظريات ا رث اذا ما توفرت  روطها
و ةةةا ذهةةةب مجمةةةس  ةةةورث الاولةةةص المبنةةةاني الةةةق ااعتبةةةار بةةةان العدةةةوا ااااريةةةص 
نفسةةةةر بمجممهةةةةا والنظةةةةر الةةةةق ظروفهةةةةا عنةةةةا التعا ةةةةا واا ةةةةذ بعةةةةين ااعتبةةةةار نسةةةةبص 

دةةا فمةةنت بالنسةةبص لعدةةا تعزيةةط مجةةرث نهةةر مةةن جةةرا  الاةةعوبص الناتجةةص عةةن تنفيةةذ الع
في انات مسابدص  واذا بالمنفذ يتفاج  بوجوا ا ور مفرومص فةي مجةرث النهةر  بةط 
حةةاوث الفي ةةان  فانةة  فةةي هةةذخ الحالةةص يجةةب عمةةق اااارة ان تعةةوض المتعا ةةا معهةةا 
انجةةةةاز ذلةةةةك العمةةةةط جةةةةرا  تمةةةةك الاةةةةعوبات  كةةةةون ان ازالةةةةص الاةةةة ور يةةةة او الةةةةق 

 عماط ااوات  ااص وبالتالي تحمط نفدات ا افيص.است
واذا لةةةةةم تتةةةةةوفر  ةةةةةروط الاةةةةةعوبات الماايةةةةةص  فانةةةةة  ا يمكةةةةةن تطبيةةةةةع نظريةةةةةص 
الاةةعوبات الماايةةص  يةةر المتو عةةص  وسةةيرا طمةةب التعةةويض المسةةتنا اليهةةا  و ةةا  ةةرر 

 مجمس  ورث الاولص برا الطمب.
هناسةص والمدةاوات مناط عمق ذلك ااعتراض المسجط من  بط م سسص لبنان لم

الممتزمةةةص لعدةةةا تعزيةةةط  نةةةاة الداسةةةميص الماةةةمحص جهةةةص المسةةةتاعق  ةةةاها  الماةةةمحص 
الوطنيةص لنهةر الميطةةاني  تطمةب الةزام هةةذخ اا يةرة بةةان تةافا لهةا مبمةة  كتعةويض عةةن 
زيةةةةااة ااكةةةةتء فةةةةي تنفيةةةةذ الم ةةةةروع وذلةةةةك تحديدةةةةا لتةةةةوازن العدةةةةا اااارو وبمةةةةا ان 

ها  بنظريص ااعبا   ير الممحوظص وبما ان  في ما يتعمةع المستاعيص تالي سناا لطمب

                                                           
(1)

 . 422د. ضهيًاٌ يحًذ انطًاوي، يصذر ضاتق، ص 
(2)

 .623د. َصري يُصور َاتهطي، يصذر ضاتق، ص 
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بنظريةةص ااعبةةا   يةةر الممحوظةةص فةةان ااجتهةةاا يعتبةةر  ان احةةا ابةةرز  ةةروط تطبيةةع 
 هذخ النظريص  ان تكون ااعبا  ناتجص عن اعوبات ماايص.

وبما ان  ا يتبين من مجمط معطيات ممةء المراجعةص الحا ةرة ان المسةتاعيص 
ا و ةةعا ممةةانت  او اةةعوبات ماايةةص تتعمةةع بطبيعةةص ارض مو ةةا اةةاافت فةةي عممهةة

 االتزام.
وبمةةا ان ااا  المسةةتاعيص بالتةةالي بنظريةةص ااعبةةا   يةةر الممحوظةةص يكةةون فةةي 

 .(1) ير متو عص الدانوني ومستوجب الرا
امةةةا فةةةي العةةةراع فةةةان محكمةةةص البةةةاا ة المت ااةةةص بالد ةةةايا التجاريةةةص مارسةةةت 

افر هةةةذا ال ةةةرط  اذ عمةةةق الةةةر م مةةةن ااعةةةا  طالةةةب الك ةةةء اورال مهمةةةال فةةةي تدةةةاير تةةةو 
المستعجط بان  بعا المبا رة بالعمط والديام ب عماط الافن )الترابيةص والسةبيس( واجةرا  
فحةةص التربةةص وجةةا ان هنةةاك روطةةان وا يمكةةن اكمةةاط اةسةةس ال ةةريطيص لةةذا تةةم اع 

ب نفةط  ةام مةن الركالز وبعا الفحص بنتنص كيام تم سةحب العمةط بسةبب مةرور كنبةو 
 .2منتاء الداعص   ير ان المحكمص  ررت را الطمب

يجب ان تكون الاعوبات طارلص او  ير متو عةص مةن  بةط اطةراء العدةا:  -2
كو:  يجةةةةب ان تكةةةةون تمةةةةك الاةةةةعوبات  يةةةةر متو عةةةةص  وا يمكةةةةن تو عهةةةةا مةةةةن  بةةةةط 

عةةةةي المتعا ةةةةاين عنةةةةا ابةةةةرام العدةةةةا  اذ يتوجةةةةب عمةةةةق المتعا ةةةةا ان يبةةةةذط الجهةةةةا الطبي
لتطةةةةةتع عمةةةةةق محةةةةةط تنفيةةةةةذ العدةةةةةا  امةةةةةا اذا كةةةةةان بامكةةةةةان المتعا ةةةةةا اكت ةةةةةاء تمةةةةةك 
الاةةعوبات لةةو بةةذط الجهةةا المعتةةاا  اا انةة  لةةم يدةةوم بةةذلك فةةان طمبةة  فةةي هةةذخ الحالةةص 

 سوء يرا.
امةةا فةةي حالةةص ا ةةارة اااارة لممتعا ةةا معهةةا الةةق وجةةوا اةةعوبات ماايةةص سةةوء 

س ط عما ياااف  مةن هةذخ الاةعوبات فةي حةاوا يواجهها عنا تنفيذ العدا  فانها ا ت

                                                           
(1)

 .624و 626و 624د. َصري يُصور َاتهطي، انًصذر انطاتق، ص 
2
 2019/كشف/30جاريح في انرصافح انًرقى ( يُظر قرار يحكًح انثذاءج انًتخصصح تانقضايا انت(

 )قرار غير يُشور(. 24/10/2019انصادر في 
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المعدةةةوط  وحسةةةب التدةةةاير العةةةااو لتمةةةور ووفدةةةا لمنيةةةص الم ةةةتركص لممتعا ةةةاين اا اذا 
 تجاوزت تمك الاعوبات الحاوا المعدولص فان  يكون ان لم ي طر بباط المتعا اين. 

و ةةا جةةا  باحةةاث فتةةاوث مجمةةس الاولةةص الماةةرو انةة  ا ياةةب الدةةوط بانةة  كةةان 
مص اتفاع عمق عام مس وليص هيلص  نةاة السةويس عةن تعةويض ال ةركص عمةا تاةااف  ن

من اعوبص  ير متو عةص كتمةك التةي اةاافتها متمنمةص فةي زيةااة حجةم التربةص الاةمبص 
ا ةةعافا م ةةاعفص تجةةاوز كةةط مةةا كةةان مدةةارا عمةةق اسةةاس اا تبةةارات. ذلةةك بةةان هةةذا 

  الةةةق طبيعةةةص التربةةةص ومةةةا الدةةةوط مةةةراوا بةةةان مةةةا جةةةا  فةةةي العدةةةا فةةةي  اةةةوص التنبيةةة
تحتوي  من ا ور امبص  يحمط عمق ان   اا ب  عام مسالمص الهيلص عما ياااف  
من يعها اليص بتنفيذ الم روع من عدبات بسبب ذلك في الحاوا المعدولص التي ياط 

 اليها التداير العااو لتمور مبنيا عمق اا تبارات والبحوث.
ن نمةص تسةميم بانة  لةم يكةن لي طةر ببةاط او اما ما جاوز هذخ الحاوا  مما يكو 

من المتعا اين  او مما لم يكن في مدامص احا ان يتكهء ب  عنا التعا ا فان تفسةيرا 
العدةةا عمةةق اسةةاس النيةةص الم ةةتركص لممتعا ةةاين  مةةا ااسةةتهاا  بطبيعةةص التعامةةط وبمةةا 
ينبغةةةةةي ان يتةةةةةوفر مةةةةةن امانةةةةةص وندةةةةةص بةةةةةين المتعا ةةةةةاين  وفدةةةةةا لماةةةةةرء الجةةةةةارو فةةةةةي 
المعةةةامتت  يدت ةةةي الدةةةوط بانةةة  عمةةةا لةةةةم يتجةةة  اليةةة   اةةةا المتعا ةةةاين ولةةةم يكونةةةةو 
يتو عانةةة ... لةةةذلك فةةةان لم ةةةركص الحةةةع فةةةي الرجةةةوع عمةةةق هيلةةةص  نةةةاة السةةةويس مطالبةةة  
بالمبال  التي تعو ةها عةن اا ةرار التةي لحدةت بهةا نتيجةص لمةا اةاافت  اننةا  تنفيةذ 

 .(1)العمميص المسناة اليها
الفتةوث ان مجمةس الاولةص الماةرو ي كةا عمةق حالةص تجةاوز  ويتحظ من  ةتط

حاوا الاةعوبات المعدولةص الماايةص التةي تعتةرض المتعا ةا لمةا نبهةت بة  اااارة  فةان 
الحالص يكون لممتعا ا المجو  الق اااارة لممطالبص بالتعويض  و ا اسنا ذلةك الةق نيةص 

 ةافص الةق مةا بنبغةي ان يتةوفر المتعا اين في تنفيذ العدا كون  لم ي طر ببالهم  باا
بيةةنهم مةةن امانةةص وندةةص فةةي التعامةةط نسةةتنتج مةةن ذلةةك حةةرص الم ةةرع الةةق حفةةظ حةةع 

                                                           
(1)

 .136و 134، ص2000د. ياجذ راغة انحهو، انعقود االداريح وانتحكيى، انذار انجايعيح،  
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المتعا ةةا مةةا اااارة مةةن اا ةةرار التةةي  ةةا تمحدةة  فةةي حالةةص عةةام التعةةويض  وكةةذلك 
المحافظص عمق سمعص اااارة  وت جيا اافراا من التعامط معها والتعةاون معهةا عةام 

ك المحافظةص عمةق سةةمعص اااارة  وت ةجيا اافةراا مةن التعامةط معهةةا التعةويض  وكةذل
والتعاون معها في ااارة المرفع العام ل مان حسن سير المرفع العام بانتظام وافةراا 
وبالتالي تحديع المنفعص العامص  وهذا ا يحاط اذا لم تراعي المتعا ا واعطالة  حدة  

 ط ما اااارة.بالتعويض  بط سوء يتهرب اافراا من التعام
امةةةا فةةةي العةةةراع فةةةان محكمةةةص البةةةاا ة المت ااةةةص بالةةةاعاوث التجاريةةةص تفةةةرض 
ر ابةةص عمةةق هةةذا ال ةةرط  اذ لةةم تعتبةةر عةةام تةةوفر السةةيولص الندايةةص لةةاث المةةاعق عميةة  
سةةةةببال مةةةةن اةسةةةةباب التةةةةي يجيةةةةز تطبيةةةةع احكةةةةام هةةةةذخ النظريةةةةص  اذ طالةةةةب المةةةةاعيان 

التعميمةةةي طمةةةب تةةةرويج سةةةمفص بجةةةز  مةةةن المنفةةةذان لم ةةةروع ان ةةةا  مست ةةةفق كركةةةوك 
المستحدات الماليص لهمةا مةن وزارة الاةحص ونتيجةص حالةص التد ةء التةي يمةر بهةا البمةا 
وامتناع الوزارة عن الارء تو ء العمط بالم روع وذلك لعام إمكانيص برمجص تسايا 
المستحدات الماليص لمم روع لعةام وجةوا ر يةص لةاث المةاعق عمية  ولسةبب  ةارج عةن 

ااتةة  بسةةبب حالةةص التد ةةء التةةي يمةةر بهةةا البمةةا ولمجهالةةص الفاح ةةص فةةي تحايةةا موعةةا ار 
تسايا المبال  المتحددص عن العمط المنجةز بذمةص المةاعق عمية   لةذا طالةب المةاعيان 
بةةةالحكم بانهةةةا  العدةةةا مةةةا المةةةاعق عميةةة  وذلةةةك اسةةةتحالص اكمةةةاط اعمةةةاط الم ةةةروع  

ا  فيةةة  )حيةةةث ان الم ةةةروع مو ةةةوع وانتهةةةت المحكمةةةص الةةةق ااةةةاار  راراهةةةا الةةةذو جةةة
الةةاعوث يعةةا مةةن الم ةةاريا ااسةةتراتيجيص المهمةةص التةةي تتعمةةع بدطةةاع الاةةحص العامةةص  

 اةيص المةالي ا يحدةع الهةاء وان ااتجاخ الق انهةا  الم ةروع ر ةم عةام تةوفر الت
مةةةةن ابةةةةرام العدةةةةا باإل ةةةةافص الةةةةق ان ال ةةةةرر الةةةةذو يمحدةةةة  بالمةةةةاط العةةةةام عميةةةة  فةةةةان 
المحكمص تجا والحالص هذخ ان اعةوث المةاعي كاةبحت فا ةاة لسةناها الدةانون وواجبةص 

 .1الرا من هذخ النواحي ولما تدام  رر الحكم برا اعوث الماعي(

                                                           

(
1

انصادر في  2016/ب/145يُظر قرار يحكًح انثذاء انًتخصصح تانقضايا انتجاريح في انرصافح  (

  رار غير يُشور(.)ق 19/5/2019
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فانةة  لةةم تتةةراا فةةي فةةرض ر ابةةص ا يدةةص و ةةاممص وفةةي  ةةرار ا ةةر لمحكمةةص البةةاا ة 
فةةةةةةي  1329عمةةةةةق هةةةةةذا ال ةةةةةرط  فعةةةةةةط الةةةةةر م مةةةةةن ان المةةةةةاعي فةةةةةةي العدةةةةةا المةةةةةر م 

 ةةةا طالةةةب مةةةةن المحكمةةةص الحكةةةم باعتبةةةةار المداولةةةص منتهيةةةص اسةةةةتحالص  3/12/2212
التنفيةةذ  وذلةةك ةنةة  بعةةا المبا ةةرة ظهةةرت معو ةةات جايةةاة جعمةةت اسةةتحالص فةةي تنفيةةذ 

وجةةةوا الكنيةةةر مةةةن التجةةةاوزات وان ةةةطار الةةةاور باةةةورة كبيةةةرة جةةةاال  العمةةةط تمنمةةةت فةةةي
والحاجص الق زيااة كميص توايتت الاور والتداسيم ب مس ا ةعاء الكميةص المةذكورة 

%( مةةن 35فةةي جةةاوط الكميةةات لوجةةوا المتجةةاوزين وان امةةر  طةةا الغيةةار يتجةةاوز )
( فةةان 775المحمةةص )( امةةا بالنسةةبص الةةق 773اجمةةالي المداولةةص فيمةةا يتعمةةع بالمحمةةص )

استعمالها زراعي و ير مفرز في ال رالط  فما كان من المحكمص بعا ااطةتع عمةق 
ا ةةةبارة الةةةاعوث اا ان  ةةةررت ) ان المحكمةةةص تجةةةا ان اعةةةوث المةةةاعي فيمةةةا ي ةةةص 
المطالبص بانها  وتافيص العدةا مو ةوع الةاعوث اسةتحالص التنفيةذ  ةا تةم الفاةط فيهةا 

لةةذا فمةةيس لممةةاعي رفةةا النةةزاع مجةةااال امةةام  2217/ب/72بموجةةب الةةاعوث المر مةةص 
الد ا  ولنفس السبب  ااص ولم يطةرك كو تغييةر عمةق و ةالا الةاعوث وعمةق اعمةاط 
العدةةا بعةةا اةةاور الدةةرار بسةةحب العمةةط ممةةا يترتةةب عميةة  سةةبع الفاةةط فةةي الةةاعوث 
فيمةةةا ي ةةةص الطمةةةب المةةةذكور... لةةةذا فتكةةةون اعةةةوث المةةةاعي فا ةةةاة لسةةةناها الدةةةانوني 

 . 1واجبص الرا من هذخ النواحي(و 
يجب ان تكون تمك الاةعوبات مةن  يةر عمةط احةا الطةرفين فالاةعوبات  -3

الماايص  ير المتو عص  يجب ان تكون من  ير عمط ااطراء المتعا اة  فةاذا كانةت 
تمك الاعوبات من عمط اااارة  فان ذلك يعتبر من فعط اااارة وبالتالي ا تنطبةع 

الماايةةةص  يةةةر المتو عةةةص بةةةط يةةةتم المجةةةو  الةةةق تطبيةةةع نظريةةةص فعةةةط نظريةةةص الاةةةعوبات 
 السمطان او اامير.

ويجةةةب اي ةةةا ان ا يكةةةون لممتعا ةةةا يةةةاعي احةةةااث تمةةةك الاةةةعوبات او زيةةةااة 
انارهةةا  وان ينبةةت بانةة  لةةم يكةةن فةةي وسةةع  افةةا انةةار تمةةك الاةةعوبات بمةةا يممكةة  مةةن 

                                                           

(
1

انصادر في  2019/ب/9يُظر قرار يحكًح انثذاء انًتخصصح تانقضايا انتجاريح في انرصافح  (

 )قرار غير يُشور(. 30/5/2019
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 ةةرج عمةةق بنةةوا العدةةا اننةةا  وسةةالط  وكةةذلك يجةةب عمةةق المتعا ةةا ان ينبةةت بانةة  لةةم ي
 .(1)التنفيذ

و ا ا ذ مجمس  ورث الاولةص المبنةاني بةذلك ااتجةاخ مةن  ةتط الدةرار ال ةاص 
بعدةةا اا ةةغاط العامةةص المبةةرم مةةا ال ةةركص الماليةةص  ةةا اااارة ب اةةوص عةةام وجةةوا 
ر اص بنةا  وان الةارك  ةام بايدةاء العمةط  ممةا لحةع المتعا ةا  ةرر مةن جةرا  ذلةك 

الةةةةق عةةةةام انبةةةات ذلةةةةك مةةةةن  بةةةط المتعا ةةةةا فدةةةةا  ةةةرر المجمةةةةس او بمةةةةا انةةةة  باإل ةةةافص 
ويارء النظر عن عام انبةات هةذا اااعةا   مةن المفةوض ان يت ةذ المتعهةا جميةا 
ااجرا ات التزمص  وان يحتاط لكط امر  بط المبا رة بالعمط  وبالتةالي مةن البةايهي 

 .(2)ان يطالب الممتزم اااارة بر اص بنا   بط التنفيذ
 يجب ان تمحع تمك الاعوبات  ررال بالمتعا ا. -4

ان اعتةةةراض المتعا ةةةا اننةةةا  تنفيةةةذخ التزاماتةةة  العدايةةةص اةةةعوبات ماايةةةص  يةةةر 
متو عص ا ي ترط ان يكون هناك تعةويض عةن تمةك الاةعوبات  اا فةي حالةص انبةات 

ط عةام  ةارة المتعا ةا عمةق تتفةي تمةك الاةعوبات اون تحممة   سةارة ماليةص لكةي يعةةو 
 الق تطبيع نظريص الاعوبات الماايص  ير المتو عص.

امةةا بالنسةةبص الةةق العدةةوا الجزافيةةص  وهةةي عدةةوا مت ةةمنص تحايةةا لكميةةص ااعمةةاط 
المطمةةةوب تحايةةةاها اجمةةةاا مدابةةةط نمةةةن تمتةةةزم يافعةةة  اااارة. او تحايةةةا مسةةةبع نمةةةن 

نظريةص محاا مدابط محط محاا فان هذا النةوع مةن العدةوا يت ةاا الد ةا  فةي تطبيةع 
 الاعوبات الماياة  ير المتو عص باااها.

وي ترط لتطبيةع النظريةص وتعةويض المتعا ةا فةي هةذخ العدةوا ان ياةط ال ةرر 
الق حةا  مةب ا تاةاايات العدةا  وبدةار ذلةك اا ةتتط بةالنظر لفرو ةات المبةال  التةي 

 ا ذ ب  ااساسيص لمعدا  وهذا ما تحممها المتعا ا لمواجهص الاعوبات الماايص والديمص

                                                           
(1)

، يجهح انقضاء االدار، نثُاٌ انعذد 19/1/1995في  243قرار يجهص شورى انذونح انهثُاَي رقى  

 ، انًجهذ االول.1995 – 1994انتاضع، 
(2)

 .423د.ضهيًاٌ انطًاوي، يصذر ضاتق، ص 
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 .(1)مجمس الاولص الفرنسي
نةةة  فةةةي العدةةةوا  يةةةر الجزافيةةةص تمغةةةي لتطبيةةةع النظريةةةص مجةةةرا ولمةةةا ورا يتبةةةين با

ذاتهةا فةي  وجوا اعبا  ا افيص لحدت بالمتعا ا جعمت تنفيذ العدةا مرهدةا وهةي الحالةص
واذا مةةةا تةةةوفرت هةةةذخ ال ةةةروط  يحةةةع لممتعا ةةةا مةةةا اااارة نظريةةةص الظةةةروء الطارلةةةص  

ميها بالمطالبص بالتعويض  اما اذا تمحع  رط من هذخ ال ةروط فانة  يتعةذر الرجوع ع
 .(2)تطبيع تمك النظريص وا يستحع المتعا ا او تعويض استنااا اليها

وفةةي العةةراع نجةةا ان وكيةةط المةةاعي  ةةا ااعةةق امةةام محكمةةص البةةاا ة الم تاةةص 
الم ةروع اا  %( من عمط42بان  بعا المبا رة بالعمط وواوط نسبص اإلنجاز الق )

ان المةةاعي ا ةةط ب ةةروط العدةةا و ةةام بتغييةةر الكنيةةر مةةن الم ططةةات والتاةةاميم ولةةم 
يدةةةام فحواةةةات التربةةةص التةةةي مةةةن مسةةة وليص حيةةةث  ةةةام فحواةةةات  يةةةر ا يدةةةص و يةةةر 
سميمص مما كمء موكم   سالر فااحص نتيجص ذلك وبةاال مةن ان تكةون  ةمن اةربةاح 

ر  ةرار بةالو ء الجزلةي  يةر المعمةن كابحت من  من ال سةالر  ف ةتل عةن ااةاا
مما ا ر العمط لذا تم المطالبص بفسخ العدا وطمةب التعةويض عةن اا ةرار  ونتيجةص 
التةةا يدات انتهةةت المحكمةةص الةةق م ااةةمص المةةاعي لممةةاعق عميهةةا باعتبةةارخ   اةةال 
معنويا وهو اامر الذو يجعط مع  ال اةومص باةيغتها المةذكورة  يةر اةحيحص مةن 

(  ةركات م تمفةص ولكةط منهةا   اةيص 4نونيص لنبوت ان الماعق عميهم )الناحيص الدا
 .3 انونيص معنويص مستدمص عن اة رث لذا  ررت المحكمص را الاعوث

 اثار تطبيق النظرية: الفرع الثاني
يترتةةةةب عمةةةةق تطبيةةةةع نظريةةةةص الاةةةةعوبات الماايةةةةص  يةةةةر المتو عةةةةص اذا تةةةةوفرت 

 ا كامت عن اا رار المترتبص عمقي  روطها ان يستحع المتعا ا ما اااارة تعو 

                                                           

 .636د. َصري يُصور َاتهطي، يصذر ضاتق ضاتق، ص (1)

 .331حًذي ياضيٍ عكاشح، يصذر ضاتق، ص (2)

( يُظر قرار يحكًح انثذاءج انًتخصصح تانُظر في انقضايا انتجاريح في انرصافح انًرقى (3

 )قرار غير يُشور(. 23/10/2014انصادر في  2014/ب/414
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 .(1)هذخ الاعوبات
ن المتعا ا يبدق ممتزم بتنفيذ العدا  وفي بعض ااحيان يمكن اعفالة  مةن إا ك

جةةةزا  تةةةا يرخ فةةةي تنفيةةةذ العدةةةا  اذا كةةةان التةةةا ير نةةةاتج عةةةن تمةةةك الظةةةروء  ويمكةةةن 
فةةي  ت فةةيض  يمةةص التعةةويض او حرماتةة  مةةن التعةةويض اذا ارتكةةب  طةة   كالتداةةير

وهذا ما يتم التطرع الية  مةن   (2)الحاوط عمق معمومات  روريص اننا  اعااا العدا
  تط النداط التاليص:

 استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية: -1
ن نظريةةةص الاةةةعوبات الماايةةةص  يةةةر المتو عةةةص تتفةةةع مةةةا كةةةط مةةةن نظريةةةص إ    

انهةا ا تجعةط المتعا ةاين بةط  الظروء الطارلص ونظريص فعط السمطان )اامير( حيةث
من التزامات  في تنفيذ العدا اا اذا اات الاعوبات الق استماع  تنفيذ العدا وعناها 

 نابب امام نظريص الدوة الداهرة.
اا ان تمةةةك الاةةةعوبات المةةةااو  ةةةا تةةة او الةةةق اعفةةةا  المتعا ةةةا مةةةن الغرامةةةات 

التزمةةةص لمتنفيةةةذ  اذا كةةةان التا يريةةص فةةةي حالةةةص تةةةا يرخ عةةةن اتمةةةام العمةةةط  ةةةتط المةةةاة 
 سبب التا ير هو تمك الاعوبات.

امةةا فةةي حالةةص تو ةةء المتعا ةةا عةةن اتمةةام اعمالةة  التعا ايةةص فانةة  سةةوء يتعةةرض 
لم تمء الجةزا ات مةن  بةط اااارة  و ةا يفدةا حدة  فةي التعةويض عمةق اسةاس نظريةص 

مةةةم اااارة الاةةةعوبات الماايةةةص  يةةةر المتو عةةةص. اا انةةة  يتوجةةةب عمةةةق المتعا ةةةا انةةة  يع
 بتمك الاعوبات وااستمرار في تنفيذ التزامات   ل مان حد  في التعويض.

 حق المتعاقد في التعويض: -2
يترتب عمق اااارة  تعويض المتعا ا معها في حالص تطبيع نظريص الاعوبات 
الماايص  ير المتو عةص  عمةا لحدة  مةن نفدةات ا ةافيص جةرا  تمةك الاةعوبات  ويكةون 

                                                           
(1)

 .136ياجذ راغة انحهو، يصذر ضاتق، ص 
(2)

 .501، ص1994يوضف ضعذ هللا انخوري، انقاَوٌ االداري انعاو انجسء، االول،  
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ا سعر التعا ا  وهذا بالنتيجص ي او الق  رع مباك نبات ااسعار. ذلك من  تط رف
 وهذا ما يتطمب منا التطرع لمعرفص مداار ذلك التعويض  وكيفيص حساب .

 مقدار التعويض: - أ
يتوجب عمق اااارة عنا توفر  روط نظريص الاعوبات الماايص  ير المتو عةص 

ض المتعا ةا معهةا تعوي ةا كةامت وانطباتها عمق الحالص محط التعا ا  ان يدوم بتعوي
عةةةن تمةةةك النفدةةةات  وهةةةذا مةةةا يتمانةةةط مةةةا نظريةةةص فعةةةط السةةةمطان او ااميةةةر  و تفةةةا 
لنظريةةص الظةةروء الطارلةةص  التةةي يكةةون التعةةويض يسةةااها جزليةةا  او ت ةةامن اااارة 

 ما المتعا ا في تحمط ااعبا  اا افيص.
 ةةارة لماةةعوبات الماايةةص اا ان  طةة  المدةةاوط الةةذو ااث الةةق زيةةااة اانةةار ال

 يةةر المتو عةةص ا يحةةوط اون تحممةة  تمةةك الزيةةااة الناتجةةص عةةن  طالةة   وهةةذا تطبيدةةال 
 .(1)الدواعا العامص في التعويض

 الية احتساب التعويض: - ب
يمكةةن الدةةوط انةة  اذا تةةوفرت  ةةروط نظريةةص الماايةةص  يةةر المتو عةةص فانةة  يتوجةةب 

نفيةةذ العدةةا  و ةةا ا ةةذ مجمةةس الاولةةص التعةةويض الكامةةط عةةن اا ةةرار الحااةةمص اننةةا  ت
الحاةةرو بهةةذا ااتجةةاخ  واعتمةةا فةةي احتسةةاب التعةةويض الكامةةط الةةق الحاةةر المتفةةع 
عميةة  فةةي العدةةا لتهتةةاا  بةة  فةةي تدةةاير التعةةويض. وي اةةم مةةن هةةذا التعةةويض  يمةةص 
ال سةةارة التةةي تسةةبب فيهةةا المتعا ةةا ب طلةةص فةةي التحةةرو والاراسةةص الكاممةةص لماةةعوبات 

 ر المتو عص  او سو  تارء في مواجهص تمك الاعوبات.الماايص  ي
اا ان الد ةا  حةريص عمةةق تدةاير التعةويض باةةورة مسةتدمص مراعيةا لتسةةعار 
الجاياة  اذا نبت ا تتء الظةروء بةين زمةن ابةرام العدةا والتعةويض التحةع  او اذا 

تعا ةا نبت ان تمك الاعوبات الماايص التي طركت اات الةق تغييةر ااسةس التةي تةم ال

                                                           
(1)

 .231و 226و 424د. ضهيًاٌ يحًذ انطًاوي، يصذر ضاتق، ص 
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فةةي ظمهةةا والتةةي تةةم تحايةةا ااسةةعار عمةةق اساسةةها عنةةا التعا ةةا  ان هةةذخ المبةةاا  مةةن 
 الدواعا العامص.

امةةةا مجمةةةس  ةةةورث الاولةةةص المبنةةةاني  فانةةة  يسةةةا عنةةةا احتسةةةاب التعةةةويض الةةةق 
الحدةةالع النانيةةص فةةي الممةةء  مسةةتناا فةةي ذلةةك الةةق ااسةةعار ااساسةةيص المحةةااة مسةةبدا 

 من  بط الطرفين.
لك سيتم التنبت من النفدةات اا ةافيص فانة  يعةوط الةق تدةارير ال بةرة وبعكس ذ

 (1)الفنيص من اجط رفا تمك الاعوبات.
امةةا فةةي حالةةص اتفةةاع اطةةراء العدةةا عمةةق  ةةروط اةةحيحص وذلةةك لحةةط مو ةةوع 
اةعوبات الماايةص معينةص  ةةا تظهةر اننةا  تنفيةذ العدةةا ومدةاار التعةويض عنهةا والةةنص 

عدا  فان هذا ال رط يعتبةر اةحيحا ويدت ةي اا ةذ بة  عمق ذلك ااتفاع في متن ال
عنةا احتسةاب التعةةويض  وفةي هةةذخ الحالةص ا ي  ةةذ بنظريةص التةةوازن المةالي  كةةون ان 

 هذخ النظريص ي ترط عام عمم ااطراء بتمك الاعوبات مسبدال.
وفةةي العةةراع فةةان محكمةةص البةةاا  المت ااةةص بةةالنظر فةةي الد ةةايا التجاريةةص ا 

التعويض  اذ جةةةا  فةةي احةةةا  راراتهةةا ب اةةةوص التو ةةء الحااةةةط فةةةي تحكةةم االمةةةال بةة
الم ةةةروع بسةةةبب وجةةةوا الغةةةام م ةةةااة لص ةةة اص والةةةاروع فةةةي مو ةةةا الم ةةةروع انةةة  
)حيةةث نبةةت لممحكمةةص ان ال ةةركتين المةةاعيتين لةةم تنجةةز العمةةط  ةةمن المةةاة العدايةةص 

تمك هما في تنفيةذ واا افيص مما يجعط مطالبتهما بانها  العدا  ير وارا  انونال امام 
التزامها العداو وحسب ما نبت لممحكمص من الكتب والم اطبات واانذارات المبةرزة  
وحيةةةةث ان  يةةةةام المةةةةاعق عميةةةة  بسةةةةحب العمةةةةط مةةةةن ال ةةةةركتين المةةةةاعيتين انمةةةةا هةةةةو 

( مةةةن 65اسةةةتعماط لحدةةة  الدةةةانوني المناةةةوص والمدةةةرر لةةة  بموجةةةب احكةةةام المةةةااة )
الهناسةص المانيةص لغةرض تنفيةذ ااعمةاط المتبديةص مةن ال روط العامص لمداوات اعمةاط 
                                                           

(1)
 .651و 650َصري يُصور َاتهطي، يصذر ضاتق، ص 

 .151و 150، ص2000د االداريح يع انتعًق، ونهًسيذ يُظر د.وهية عياد ضاليح، دروش في انعقو

وفيق خضير ريحاٌ، اوجه انتجذيذ في انعقذ االداري، رضانح ياجطتير، جايعح تيروخ انعرتيح، 

 .296، ص1999
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المداولةةص  وبةةذلك لةةيس لمدةةاوط طمةةب اانهةةا  ان  ةةرار سةةحب العمةةط هةةو حةةع لسةةمطص 
اإلاارة ممنةةوح لهةةا  انونةةال وان سةةحب العمةةط ا يعةةا فسةة ال لممداولةةص او اعفةةا  لممدةةاوط 

لتعمةاط المتبديةص  من التزامات  ومس وليات  وانما هةو طريدةص مةن طةرع التنفيةذ العينةي
 . 1لذا تكون اعوث الماعي والحالص هذخ فا اة لسناها الدانوني  وواجبص الرا(

                                                           

(
1

يُظر قرار يحكًح انثذاءج انًتخصصح تانُظر في انقضايا انتجاريح في انرصافح انًرقًح  (

  ر يُشور(.)قرار غي 2/5/2016انصادر في  2016/ب/516
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 الخاتمة
تواةةمنا مةةن  ةةتط البحةةث الةةق العايةةا مةةن النتةةالج والتواةةيات التةةي يمكةةن    

 اجمالها بااتي:
 أواًل: النتائج: 

ي اوجةةاها ن نظريةص الاةعوبات الماايةص  يةر المتو عةات  هةي احةاث الطةرع التةإ -1
الفدةةةةة  والد ةةةةةا  اااارو  لغةةةةةرض معالجةةةةةص اا ةةةةةطرابات الماايةةةةةص التةةةةةي تواجةةةةة  
المتعا ا اننا  تنفيذخ لمعدا اااارو  و البا مةا تكةون عوامةط طبيعيةص  ارجةص عةن 

 ااارة اطراء العدا.
ن تطبةةع هةةذخ النظريةةص يظهةةر وا عيةةا فةةي عدةةوا اا ةةغاط العامةةص  اا ان ذلةةك ا إ -2

 عمق العدوا اا رث.يمنا تطبيع النظريص 
يدت ي الفد  مبةاليا عةام عمةم اطةراء العدةا بتمةك الظةروء  او عممهةم بهةا لكةن  -3

تمك الظروء تجاوزت كط التو عات. اما اذا كانت تمةك الظةروء نتيجةص فعةط او 
 طةة  المتعا ةةا الم طةة  هةةو مةةن يتحمةةط تمةةك النفدةةات  كةةان ا يدةةوم ببةةذط الجهةةا 

 من عام . التزم لمتحدع من وجوا تمك الظروء
ات ةةةب انةةة  ا يحتةةةاج عنةةةا تطبيةةةع النظريةةةص الةةةق انبةةةات  طةةة  اااارة مةةةن اجةةةط  -4

التعةةويض عمةةق المتعهةةا  حيةةث ان هةةذخ النظريةةص تتبنةةق فكةةرة التعةةويض مةةن اون 
 ط   اما في حالص اتفاع اطراء العدا عمق ايغص معينص لحط اا ةكاليص نتيجةص 

ص عمةةق ذلةةك فةةي العدةةا  فةةان الاةةعوبات التةةي  ةةا تظهةةر اننةةا  تنفيةةذ العدةةا  والةةن
 هذا ال رط يبدق احيحا ونافذا.

تتفع نظريص الاعوبات الماايص  ير المتو عص ما نظريةص فعةط ااميةر فةي مدةاار  -5
التعويض  حيث يكون التعويض مباليا كامت   تفا لنظريص الظةروء الطارلةص  

ان حيةةث يتحمةةةط كةةت الطةةةرفين ناةةيب فةةةي ال سةةةارة  امةةا نظريةةةص الدةةوة الدةةةاهرة فةةة
التعةةويض باةةةااها ي ةةمط اا ةةةرار المةةةااةو الفعميةةص الناتجةةةص عةةن الدةةةوة الدةةةاهرة 
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وبالتةةالي ا ي ةةتمط عمةةق تعةةويض الةةربب الفةةالع وا ال ةةرر المعنةةوو وا الفوالةةا 
الدانونيةةةص  ولكةةةن نظريةةةص الاةةةعوبات الماايةةةص  يةةةر المتو عةةةص تتفةةةع مةةةا كةةةط مةةةن 

ن ان الظةروء التةي اعةت نظريص الظروء الطارلةص ونظريةص الدةوة الدةاهرة فةي كةو 
لمتعويض هي  ارجيص عن ارااة اطراء العدا وعام عممهم المسبع بهةا   تفةا ل 

ن الاةعوبات المسةتجاة فةي اط بالنسةبص لنظريةص فعةط ااميةر  فةالما هو عمي  الح
 العدا تكون بارااة اااارة الحرة وطمبها  لفرض تحديع نفا اكبر.

دةةةةةام يوميةةةةةال سةةةةةي او الةةةةةق تجنةةةةةب تمةةةةةك ن التطةةةةةور العممةةةةةي والجيمةةةةةوجي الةةةةةذو يتإ -6
الاةةعوبات وجعمهةةا فةةي حسةةبان المتعا ةةاين عنةةا التعا ةةا. وكةةذلك ان تظةةافر مةةا 
بةةةةين م سسةةةةات الاولةةةةص واعةةةةاااها لاراسةةةةات معمدةةةةص لو ةةةةا الطبيعيةةةةص التةةةةي يةةةةتم 

 التواط الي  سوء يحوط اون الو وع او يدمط من تمك اا كاات.
ص البةةةاا ة المت ااةةةص بةةةالنظر فةةةي ن الد ةةةا  العرا ةةةي ممةةةنتل بمحكمةةةاحظنةةةا إ -7

الد ةةايا التجاريةةص لةةم يرسةةي لنةةا مبةةاا  عامةةص وحاكمةةص يمكةةن ان نسةةت مص منهةةا 
 العايا من المعايير الحاكمص التي ترعق نظريص الظروء الماايص  ير المتو عص.

 المقترحات:ثانيًا: 
نواةةةةي مجمةةةةس النةةةةواب بتعةةةةايط  ةةةةانون مجمةةةةس الاولةةةةص والةةةةنص اةةةةراحص عمةةةةق  -1

ص الد ةةةةا  اإلاارو بةةةةالنظر فةةةةي المنازعةةةةات المتعمدةةةةص بةةةةالعدوا ا تاةةةةاص محكمةةةة
 الحكوميص.

نةةةةةاعو الةةةةةق تعةةةةةايط الدةةةةةانون المةةةةةاني العرا ةةةةةي وندةةةةةط ااحكةةةةةام ال ااةةةةةص بنظريةةةةةص  -2
 الاعوبات الماايص  ير المتو عص.
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 :الممخص
يسمط هذا البحث ال و  عمق نظريص الاعوبات الماايص  يةر المتو عةص فةي العدةوا 

  ولدا حاولنا ا تراح  ارطص طريع لمم ةرع اإلاارو في الت ريا الفرنسي والمبناني والعراع
فيمةةا يتعمةةع بةةال طوات الواجةةب اتباعهةةا ب ةة ن هةةذا النةةوع مةةن المنازعةةات اإلااريةةص وتعةةايط 

 ا تااص النظر فيها ليابب لمحكمص الد ا  اإلاارو.

 . صعوبات مادية ،اثار ،غير متوقعالكممات االفتتاحية: إداري، عقد،  
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ABSTRACT: 

This research tosses light on the theory of unexpected 

financial difficulties in administrative contracts in French, 

Lebanese and Iraqi legislations. We have tried to propose a 

roadmap for the legislator regarding the steps to be followed on 

this type of administrative disputes and to amend its jurisdiction to 

the Administrative Court.. 

Key words: Administrative - contract - unexpected - 

effects – financial difficulties. 

 


