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 المقـــــــدمــــــــة

الظػػػػػروؼ الطار ػػػػػة مػػػػػف أوػػػػػـ أو  االسػػػػػيةنا يةاإلروػػػػػاؽ النا ػػػػػد  ػػػػػف ال ػػػػػوا ث إف 
المواضيع اليي يب ث  نىا في كةير مف القوانيف وق  أخذ بىا كةير مف ال وؿ في العالـ 

بعبػارة أ ؽ أو  روح القػوانيفلػ  إ ومنىا العراؽ، أف أساس نظرية الظػروؼ الطار ػة يرجػع
بنػا  إلػ   مبا ئ الع ؿ واإلنصػاؼ، وجػ يرذ ذكػرن أف الضػرورة وػي اليػي يػ  يإل   يرجع

العقػػ   أطػػراؼنظريػػة الظػػروؼ الطار ػػة، فػػي كةيػػر مػػف ال يػػاف يقػػـو العقػػو  المبرمػػة بػػيف 
 ية.قيصا  م  أساس اليوازف بينىما مف النا ية اال

اليػػي يسػػين   مػػ  مبػػا ئ العػػ ؿ واإلنصػػاؼ ومنىػػا  لقػػ  ظىػػر الع يػػ  مػػف النظريػػات
نظرية الظػروؼ الطار ػة،  يػث أف اليزامػات الميعاقػ يف يكػوف ميوازنػة، ولكػف يخيػؿ وػذا 

 رجػة يروػؽ المػ يف إذا مػا قػاـ إلػ   اليوازف  ػيف ينييػذن، وأف  ػ ـ اليػوازف وػذا قػ  وصػؿ
 بينييذ اليزامه ويى  ن بخسارة فا  ة.
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  في كةير مف ال وؿ العالـ مجىػو ًا كبيػرًا مػف أجػؿ يخييػؼ ولق  بذؿ اليقه والقضا
بجػػواز يع يمػػه  نػػ  يبػػ ؿ ( قػػوة العقػػ  الممزمػػة المبنيػػة  مػػ  مبػػ أ  العقػػ   ػػريعة الميعاقػػ يف

 ظروؼ انعقا ن، بسبب الظروؼ الطار ة الم ار إليىا.
سػػػيقر اليقػػػه والقضػػػا   مػػػ  أف اإلروػػػاؽ الم قػػػؽ المىػػػ   بالخسػػػارة اليا  ػػػة اوقػػػ  

والب ػث  ػف ، ظورة إليىا مف خالؿ الصيقة اليػي يكػوف المػ يف المروػؽ ممزمػًا بينييػذوامن
وذا ال رط يػ خؿ فػي نطػاؽ السػمطة اليق يريػة لمقاضػي الموضػوع مسػين ًا  مػ  الظػروؼ 

 ومالبسات القضية  . 
.ورغػػػـ أف اليقػػػه والقضػػػا  مييقػػػاف  مػػػ  أف الياكػػػ  مػػػف  ػػػرط اإلروػػػاؽ يكػػػوف مػػػف 

كنػػه ال يػػزاؿ مػػف المواضػػيع اليػػي اليػػزاؿ م ػػؿ الب ػػث مػػف قبػػؿ صػػميـ  مػػؿ القاضػػي ول
البا ةيف وال ارسيف في وذا المجاؿ لف مىمة  مؿ القاضػي صػعبة وليسػت سػىمة  ا مػًا 

 ،لجؿ القياـ بمىامه .
، اسػػي الة الينييػػذإلػػ   يػػ  ي بمػػا أف ال ػػوا ث الطار ػػة اليػػي طػػرأت  مػػ  العقػػ  ال 

نما يجعمه مروقًا ويصاب مف يقوـ  فالعػ ؿ يقضػي بعسػعافه ورفػع ، كبيػرةبينييذن بخسػارة وا 
ًا  م  مبػا ئ العػ ؿ واإلنصػاؼ الػالـز مرا ايىػا  ػيف اسينا الم قة  ف الم يف المروؽ ،

 .إةرا  ال ا ف  م   سابه إل   ي  ي لكي ال يغبف الم يف وال، ينييذ االليزامات اليعاق ية
الي خؿ فػي ال يػاة العق يػة  وبناً   م  ذلؾ يمنح الم رع رخصة لمقاضي مف أجؿ

لكف ممارسة وذن الرخصة مقي ة بي قػؽ ال ػروط المػذكورة مػف ، ياً اقيصا المخيؿ اليوازف 
وذلػؾ ، الػنقض مػةالً أو  وخاضعة لمرقابػة مػف قبػؿ م كمػة اليمييػز، قبؿ الم رع مف جىة

 ػػف طريػػؽ ي مػػؿ جػػز  مػػف الخسػػارة مػػف ،  ػػ م معقػػوؿإلػػ   لجػػؿ أف يػػر  االليػػزاـ المروػػؽ
 ب يث ال يي مؿ كؿ الخسارة أ   الطرفيف  وف اآلخر .، بؿ كال الميعاق يفق
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 املبحث األول
 وشروطه اإلرهاق فهىمم

سنخصص وذا المب ث لمب ث  ف ميىوـ  رط اإلرواؽ و رجيه وأومييػه والجىػة 
المخيصػػػة بالب ػػػث  نػػػه لجػػػؿ يطبيػػػؽ نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة وذلػػػؾ خػػػالؿ مطمبػػػيف 

  :كاآليي

 لاملطلب األو
 اإلرهاقماهيت 

ومعيػػارن  ،نينػػاوؿ فػػي وػػذا المطمػػب ميىػػـو اإلروػػاؽ واليمييػػز بينػػه وبػػيف االسػػي الة
  :آلييةا لفرعاويكوف ذلؾ خالؿ  ووقيه،

 مفهوم اإلرهاقالفرع األول: 
اإلروػػاؽ: وػػو الةػػر الميريػػب  مػػ  وقػػوع  الػػة اسػػيةنا ية  امػػة لػػـ يكػػف فػػي الوسػػع 

، (1 نمػػػا صػػػار مروقػػػًا يىػػػ  ن بخسػػػارة فا  ػػػة ينييػػػذ االليػػػزاـ مسػػػي ياًل وا   ؿال يجعػػػو  يوقعىػػػا
اف  ... والم رع العراقي لـ يقـ بيعريؼ اإلرواؽ ولكف أ ار إليه في القانوف المػ ني بانػه

ينييذ االليزاـ اليعاق ي، واف لـ يصبح مسي يال، صار مروًقا لمم يف ب يث يى  ن بخسارة 
 .  (2 (...فا  ة 

فػػػي القػػػانوف المػػػ ني العراقػػػي يقػػػع فػػػي  ومػػػف الجػػػ ير بالػػػذكر أف اإلروػػػاؽ المػػػذكور
نطػػػاؽ االليزامػػػات العق يػػػة الواقعػػػة  مػػػ   ػػػايؽ المػػػ يف ،ويكػػػوف أةػػػرًا مػػػف  ةػػػار الظػػػروؼ 

ا  يػث إذا مػ، صػعوبة ينييػذ االليػزاـإلػ   يػ  يو  الطار ة اليي يسري  مػ  ال يػاة العق يػة
ع الم يف القياـ يسيطي أي ال فعنه يصاب بخسارة فا  ة، ،أجبر الم يف  م  ينييذ اليزامه

بينييذ االليزامات العق ية إال بي مؿ ضرر زا    ف  المػالوؼ، ب يػث لػـ يسػي ؽ المػ يف 
 أف يي مؿ وذن الخسارة لو لـ يسري  م  العق  وذن الظروؼ الطار ة.

                                                           

حكًٛهددٙ نُٛددم  يحًددذ ىهددٗ جهحددظسو  نلددشٔة  نثظساددت ٔترشْددظ ىهددٗ حُتٛددز   نخددض و  نخ ظ ددذ٘و جحددذ  (1)

 . 00و ص 2005دسجت  نًظجسخش فٙ  نقظٌَٕو يقذيت ئنٗ جظي ت  نخشطٕوو سُت 

  نً ذل. 1551نسُت  40( يٍ  نقظٌَٕ  نًذَٙ  ن ش  ٙ س ى 146/2 نًظدة) (2)
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 ميىا لم كـ بػاف ونػاؾ اخػيالاًل  اال يما يع  اإلرواؽ مف أوـ ال روط اليي يجب 
نظريػة الظػروؼ الطار ػة  مػ   أ كػاـلعقػ ، ومػف ةػـ يطبيػؽ ي فػي اقيصػا في اليػوازف اال

 الواقعة، ووو أوؿ ما يىيـ القاضي ب راسيه والي قؽ مف يوافرن. 
مػػف الخطػػورة  االسػػيةنا يةويبػػرز أوميػػة  ػػرط اإلروػػاؽ مىمػػا يكػػف  رجػػة ال ػػوا ث 

 و  ـ يوقع   وةىا، فعنىا يكوف   يمة الةػر  مػ  العقػ  مػا لػـ ينػيد  ػف  ػ وةىا إروػاؽ
  في ينييذ أ   االليزامات النا  ة  ف العق  .

نمػا إل    ف نظرية الظروؼ الطار ة ال ي  ي النا دواإلرواؽ  اسي الة الينييػذ، وا 
يصاب الذي يقوـ بينييػذ االليزامػات الواقعػة  مػ   ايقػه بخسػارة كبيػرة، ب يػث لػـ يي مػؿ 

في الظػروؼ أو  ن الطبيعيوذن الخسارة لو نيذ االليزامات الميريبة  م   ايقه  م  مجرا
 .(1 الطبيعية اليي يمر بىا العق 

ممػػػا يجػػػ ر اإل ػػػارة إليػػػه فػػػي وػػػذا الصػػػ   اف مجػػػر  وجػػػو  الصػػػعوبة فػػػي الوفػػػا  
باالليزامػػات اليعاق يػػة ب ػػ  ذايىػػا لػػـ يكػػف كافًيػػا لي قيػػؽ الخسػػارة اليا  ػػة وباليػػالي ليطبيػػؽ 

فػػػي ال قػػػوؽ واالليزامػػػات  نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة، بػػػؿ ال بػػػ  مػػػف وجػػػو  اخػػػيالؿ فعمػػػي
اليعاق يػػة، أي  ػػ ـ اليػػوازف، كمػػا أف  ػػ ـ اليػػوازف فػػي االليزامػػات اليعاق يػػة ال يي قػػؽ إال 

 بيجاوز القيمة اليعمية المطموب الوفا  بىا في أي صيقة مف الصيقات.
أف اليػػػارؽ بػػػيف القيمػػػة اليػػػي يكػػػوف باإلمكػػػاف   يبػػػاراال ػػػي  الػػػذي ي خػػػذ بنظػػػر 

الػػذي سي صػػؿ  واالرييػػاعالعقػػ  أي الميعاقػػ يف  نػػ  اليعاقػػ ،  اؼأطػػر مال ظيػػه مػػف قبػػؿ 
بعػػػ  ال ػػػوا ث الطار ػػػة الػػػذي يجػػػري  مػػػ  العقػػػ  ويػػػ ةر  مػػػ  االليزامػػػات اليعاق يػػػة الػػػذي 

 .(2 يجاوز ما وو موجو   يف إبراـ العق 

                                                           

د. ىبدذ  نسدداو  نخشيددظَُٛٙو َلشٚدت  نلددشٔة  نثظساددتو د س  نتكدشو جددا ىددذد  نثب دت ٔسددُت  نُ ددشو   (1)

 . 1ص

و جحدذ يُ دٕس 50ذ تحًذ ىبذ  ن ضٚضو  ىظدة  نُلش فٙ  ن قٕد جسدب  حيٛٛدش  نلدشٔةو صد. يحً (2)

 :ٙ  ٜحٙ نكخشَٔىهٗ  نًٕ ع  إل

(www. Qawaneen.blogspot.com Last vested "15/8/2017"  ).  
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اإلروػػاؽ الػػذي يقػػع فيػػه المػػ يف مػػف جػػرا  ال ػػا ث لػػيس لػػه   افويقػػوؿ السػػنىوري 
كػػػوف مروقًػػػا لمػػػ يف قػػػ  ال يكػػػوف آلخػػػر، ومػػػا يكػػػوف مروقػػػا لمػػػ يف فػػػي مقػػػ ار ةابػػػت فمػػػا ي

ظروؼ معينة ق  ال يكوف مروًقا في ظروؼ أخرى، والمىـ أف ينييذ االليزاـ يكوف ب يث 
يى   المػ يف بخسػارة فا  ػة ي غيػر مالوفػة ي فالخسػارة المالوفػة فػي اليعامػؿ ال يكيػي لف 

 .(1 ( اليعامؿ مكسب وخسارة
موجػػوً ا فػي ال ػواؿ اليػػي يكػوف المػ يف مىػػ  ًا بالخسػارة اليا  ػػة،  واإلروػاؽ يكػوف

المقارنػػة بػػيف الػػوار ات مػػف جانػػب والمصػػاريؼ مػػف جانػػب إلػػ   سػػينا باالويي قػػؽ ذلػػؾ 
 خر، إذا  صؿ خسارة جسيمة يم ؽ بالم يف نييجة لمظروؼ االسيةنا ية، ويطبيقًػا لػذلؾ 

عق  وقبؿ ينييذن ظروؼ اسػيةنا ية  امػة إذا طرأت بع  ال  قضت م كمة اليمييز الكوييية
 نػه  النا ػدويريب  م   ػ وةىا أف ينييػذ االليػزاـ ، لـ يكف في الوسع يوقعىا  ن  ابرامه

ف لػػـ يصػػبح مسػػي ياًل صػػار مروقًػػا لممػػ يف ب يػػث يىػػ  ن بخسػػارة فا  ػػة   لمميعاقػػ   ...وا 
يات العقػػػ  اقيصػػػا يخػػػرج  ػػػف ال ػػػ  المػػػالوؼ فػػػي اليعامػػػؿ ويكػػػوف مػػػف  ػػػانىا اإلخػػػالؿ ب

مف قبيؿ فىـ الواقػع فػي الػ  وى الػذي يسػيقؿ بػه م كمػة  جساميىاإخالاًل جسيمًا ويق ير 
 .(2  سا غة( أسبابالموضوع بيق يرن مي  أقامت قضا وا  م  

اإلرواؽ المي قؽ وو ال رط الػذي يضػع نظريػة الظػروؼ الطار ػة موضػع الينييػذ، 
الميػػػػ اف العممػػػػي واليطبيػػػػؽ، جػػػػ ير إلػػػػ   وي ولىػػػػا مػػػػف الميػػػػ اف النظػػػػري المجػػػػر  الب ػػػػت

باإل ارة إليىا، فػال جػ وى مػف  ػ وث وػذن النظريػة  مػ  العقػ ، مػا لػـ ينػيد  ػف  ػ وةىا 
 .(3 إرواؽ في ينييذ أ   االليزامات العق ية

 واالستحالةالتمييز بين اإلرهاق الفرع الثاني: 
 إل  اليي أ ت سبابالإل   ال ب  أف نرجع واالسي الةلبياف اليمييز بيف اإلرواؽ 

                                                           

 . 022و ص2د. ىبذ  نشص ق  نسُٕٓس٘و  نٕسٛط فٙ ششح  نقظٌَٕ  نًذَٙو س  (1)

س ددى  -3س ددى  نًقهددذ  – 3 نقسددى  –تشددشة سشددٕ ٌ  نًحددظيٙ جددظنُقةو يقًٕىددت  نقٕ ىددذ  نقظََٕٛددت  (2)

 .166ص  – 5 نقظىذة 

د. يحًددذ ىبددذ  نقددٕ د يحًددذو شددشٔط حثبٛددو َلشٚددت  نلددشٔة  نثظساددتو جحددذ يُ ددٕس فددٙ يقهددت  (3)

 . 10و  ن ذد  نش جع  نسُت  نزظنزت ٔ نزارٌٕو ص1563و دٚسًبش  خاظد نقظٌَٕ ٔ  
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 فػػػال ينقطػػػع العالقػػػة( الظػػػروؼ الطار ػػػة  ذلػػػؾ، فاإلروػػػاؽ جػػػا  نييجػػػة ال ػػػا ث اليجػػػا ي
فىػي  االسػي الةالسببية بيف اليعؿ والضرر، ومف ةـ ال يعي  الم يف مف المس ولية، امػا 

أةر القوة القاورة، ينيي العالقة السببية بيف اليعؿ والضرر، وينع ـ المس ولية  م   ايؽ 
 .(1 يف الم 

 يػػث يقولػػوف بػػاف القػػوة القػػاورة  واالسػػي الةوقػػ  ميػػز الػػبعض اآلخػػر بػػيف اإلروػػاؽ 
يكػوف  ا ةػًا خارجيػػًا  ػف ال ػي  الػذي يي قػؽ بػه المسػػ ولية،  االسػي الةإلػ   اليػي يػ  ي

اإلرواؽ فىو  ا ث  اخمي ينجـ إل   ال ا ث اليجا ي الذي ي  يأو  أما الظرؼ الطارئ
 .(2  ف ذات ال ي  

يمييز بيف القػوة القػاورة وال ػا ث اليجػا ي، ال   ال يوجاؾ ايجان  خر يرى بانه وون
 وػ ال  يعيقػ وف بػاف اليمييػز ميرا فيػاف،مف  يث المعنػ  وال مػف  يػث الةػر، فاليكريػاف 

الييرقػػػة بػػػيف وػػػذيف الميظػػػيف يكػػػوف مخاليػػػة لمنصػػػوص الي ػػػريعية اليػػػي يػػػذكر الميظػػػيف أو 
قوة قاورة، وليس وناؾ أو  جنبي ب كؿ  اـ  ا ث فجا يكيعبيريف ميرا فيف، والسبب ال

 .  (3 ال ا ع لىذيف المصطم يف وي القوة القاورة واالسيخ اـأية ييرقة بينىما، 
ويرى ايجان  خر قريب مما ذكرنان  نيا  يث يعيقػ وف بػاف القػوة القػاورة والظػروؼ 

عىمػا وال يسػيطاع  فعىمػا الطار ة مي ابىاف يمامًا، وي يرط فػي كالومػا أنػه ال يمكػف يوق
واليارؽ بينىما في ال رجة ال فػي الطبيعػة، أي فػي أةػر كػؿ منىمػا ال فػي طبيعػة ال ػا ث 
الذي ينيد  نه وذا الةر، ويذكروف مةااًل فػي  الػة ال ػرب، إذ يػروف بػاف واقعػة ال ػرب 

 يمكف أف يكوف قوة القاورة كما يكمف أف يكوف ظرفًا طار ًا.
رب أف ينييػذ االليػزاـ أصػبح مسػػي ياًل كمػا فػي  الػة اليعىػػ  فػعذا نػيد  ػف قيػاـ ال ػػ

نػػػوع مػػػف البضػػػا ع المسػػػيور ة مػػػف خػػػارج إقمػػػيـ ال ولػػػة، وبقيػػػاـ أو  بيوريػػػ  مػػػا ة مػػػف مػػػوا 
                                                           

ٙ                                                     نكخشَٔدددددددفدددددددٕ ص يحًدددددددذ قدددددددظن و  نقدددددددٕة  نقدددددددظْشةو جحدددددددذ يُ دددددددٕس ىهدددددددٗ  نًٕ دددددددع  إل (1)

www.startimes.com"last visted 24/8/2017"  )3وص .) 

و 2001فدٙ  دظٌَٕ  نًش ف دظثو د س  نُٓادت  ن شجٛدتو  د. يحًذ س ٛذ ىبدذ  ندشحًٍو  نقدٕة  نقدظْشة (2)

 . 65ص

قٕفٙ تجٕطظن و  نقظٌَٕ  نشٔيظَٙو تحكظو   نخض وو د س  نُٓات  ن شجٛدت وجدا ىدذد  نثب دت ٔسدُت  (3)

 .54ص  نُ شو

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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البضػػا ة يوقيًػػا كػػاماًل، أو  وػػذن المػػا ة اسػػيرا ال ػػرب انقطعػػت المواصػػالت ب يػػث يوقػػؼ 
ال ػػرب فػػي فػػعف  ذ وػػذا االليػػزاـ،وبػػذلؾ م ػػؿ االليػػزاـ منعػػ ـ، وأصػػبح مػػف المسػػي يؿ ينييػػ

 وذن ال الة ين ا القوة القاورة.
أةػػر ال ػػرب  مػػ  اضػػطراب المواصػػالت مػػةاًل، وكػػاف مػػف الممكػػف  اقيصػػرامػػا إذا 
سػعروا  ارييػاعإلػ   البضا ة م ؿ االليزاـ ولكف ب كؿ نػا ر ممػا أ ىأو  أف يوج  الما ة

 .(1 طارً ا فقط ال رب في وذن ال الة يكوف ظرًفافعف  أضعافًا مضا ية،
يرى البا ث  أف القوة القاورة والظروؼ الطار ة  ي اف مخيمياف مف  يث المعن  

بػػ ليؿ أف الم ػػرع لػػػـ يسػػيخ ـ مصػػطم ي القػػوة القػػاورة والظػػػروؼ ، والةػػر  مػػ  االليػػزاـ
أ ػػػ   باسػػػيخ اـفػػػارؽ بينىمػػػا، بػػػؿ يكييػػػي الم ػػػرع أو  الطار ػػػة إذا لػػػـ يكػػػف ونػػػاؾ يمييػػػز

ولف الم ػرع أجػ ر وأفطػف بال ػيا  اليػي يقػـو ، خر وذا مف جانبالمصطم يف  وف اآل
ومف جانب  خػر فػال  ػؾ فػي وجػو  فػارؽ بينىمػا كمػا قػاؿ بػه أكةريػة ، بينظيمه مف غيرن

االليػزاـ ،لنػه  انقضػا إلػ   يػ  يأو  فقىا  القانوف الم ني، إذ القوة القاورة ينعػ ـ االليػزاـ
ي الة مطمقػػة أي اسػػي الة موضػػو ية، فػػال يسػػيطيع ينييػػذ االليػػزاـ اسػػ اسػػي الةإلػػ   يػػ  ي

 الم يف وال غيرن أف يقـو بينييذن .
أمػا الظػػرؼ الطػػارئ فيجعػؿ اليػػزاـ المػػ يف مروقػًا ال مسػػي ياًل، أي يسػػيطيع المػػ يف 
أف يقـو بينييذ اليزامه، ولكنه يصاب بعرواؽ مالي، أي يصاب الم يف بخسارة  يف يقػـو 

الظػػرؼ الطػارئ الػػذي يػػايي  مػػ  العقػػ  واالليزامػػات الميولػػ ة ، فػػي ظػػؿ وػػذا اليزامػػهبينييػذ 
 ب يث لوال وذا الظرؼ الطارئ لـ يم ؽ وذن الخسارة بمف يقـو بينييذ اليزامه .،  نىا

 ووقتهمعيار اإلرهاق : لثالثا لفرعا
ي ػػيرط ليطبيػػؽ نظريػػة الظػػروؼ الطار ػػة أف يكػػوف اإلروػػاؽ مػػف النػػوع الػػذي      

المالوفػة ال يعطػي الميعاقػ  ال ػؽ أو  يى   الم يف بخسارة فا  ػة، فالخسػارة غيػر اليا  ػة
 :ياييفي يطبيؽ النظرية ونقسـ ذلؾ مف خالؿ ما 

                                                           

 .11د. يحًذ ىبذ  نقٕ د يحًذو يشجع سظجوو ص  (1)
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 أواًل: معيار اإلرواؽ 
الذي يطرح نيسه ونػا فمػا وػو المعيػار الػذي يمكػف أف يي ػ   فػي ضػو ه  الس اؿ  

 مق ار الخسارة اليا  ة؟
إلػػػ   ينقسػػػـ فقىػػػا  القػػػانوف ب ػػػاف المعيػػػار الػػػذي يمكػػػف بواسػػػطيه ي  يػػػ  اإلروػػػاؽ 
 : ايجاويف

ر الموضػػو ي ياخػػذ أغمػػب اليقىػػا  بالمعيػػا :المعيػػار الموضػػو ي  :الوؿ االيجػػان
فػػي يقػػ ير  رجػػة اإلروػػاؽ الػػذي يىػػ   المػػ يف بالخسػػارة اليا  ػػة، ووػػذا اليريػػؽ مػػف اليقىػػا  

فيػػيـ طبقػػًا ، اليعيػػ  فػػي يقػػ يرن ل رجػػة اإلروػػاؽ بمػػا قػػ  ي ػػط المػػ يف مػػف ظػػروؼ  خصػػية
لقػػ رات المػػ يف  ا يبػػارالصػػيقة م ػػؿ اليعاقػػ   وف أي إلػػ   لممعيػػار الموضػػو ي بػػالنظر

مجمػوع الةػروات اليػي يممكىػا إل   الصيقة الإل   اليا  ة يجب أف ينسبفالخسارة ، ذايه
إذ كةيػػػرًا مػػػا ي ػػػ ث فػػػي الواقػػػع أف يسػػػبب اإلروػػػاؽ الطييػػػؼ فػػػي إ ػػػ اث خسػػػارة ، المػػػ يف

مةػاؿ ، فا  ة لم يف بينما ال ي  ث وػذن الخسػارة لمػ يف  خػر مىمػا كػاف اإلروػاؽ جسػيماً 
 (1  م سسة ذات إمكانية وا مة .أو   ركة أو ذلؾ  ن ما يكوف الم يف وو ال ولة مةالً 

الموضػػػو ي لاروػػػاؽ أف الخسػػػارة اليا  ػػػة قػػػ   ويييػػػرع مػػػف الخػػػذ بمبػػػ أ المعيػػػار  
ف وػػػذن الخسػػػارة ال يعػػػ   ػػػي ًا يػػػذكر بالنسػػػبة قػػػ رات المػػػ يف إلػػػ   يكػػػوف مي ققػػػة  يػػػ  وا 

 تارييعػي ةػـ مبػانأو  بعقامة من آتأو  وةروايه، فعذا اليـز الم يف بيوري  كمية مف القمح
مي ققػة  يػ  ولػو كػاف المػ يف يممػؾ  الخسػارة قػ  يعيبػرفػعف  مػوا  البنػا أو  أسعار القمػح

كػػاف يممػػؾ مزر ػػة انيجػػت لػػه كميػػة مػػف القمػػح يكيػػي بػػذايىا أو  مخزونػػًا مػػف مػػوا  البنػػا 
 .(2 باالليزاـلموفا  

ر بمقيضػػ  وػػذا المعيػػار ال ػػي  المػػاخوذ بنظػػ :المعيػػار ال خصػػي :الةػػاني االيجػػان
لف معرفػػة  صػػوؿ االخػػيالؿ فػػي ، لي  يػػ  الخسػػارة اليا  ػػة معيػػار ذايػػي ب ػػت  يبػػاراال

 اليعامؿ وي مسالة خاصة يعي  بىا في كؿ  الة  م    ة .

                                                           

 . 01يحًذ ىهٗ جهحظسو ياذس سظجوو ص  (1)

 . 02حظسو  نًاذس َتسّو صيحًذ ىهٗ جه (2)
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وذا المعيار كما يرى بعض اليقىا ، وو السػاس الػذي ي ػكؿ  ا يما والسبب في 
كػػف إ ػػا ة النظػػر فػػي بنظػػروـ سػػببًا ليعػػ يؿ العقػػ   نػػ   ػػ وث ظػػروؼ طار ػػة، لنػػه ال يم

إال إذا نيد خسارة فا  ة  ف ، الع ؿ واإلنصاؼ مبا ئًا  م  اسينا االليزامات اليعاق ية 
 .(1  روط يطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ةاليمسؾ بينييذ االليزامات اليعاق ية رغـ وجو  

الج ير بالب ث في وذا المجاؿ أف المعيار الموضو ي الذي يمكػف أف نىيػ ي بػه 
 ير اليوقع، وو أف يكوف ال ا ث االسيةنا ي العاـ نػا رًا وخارجػًا  ػف المػالوؼ وأف في يق

ييجػػاوز كةيػػرًا  ػػف اليقػػ يرات اليػػي يقػػ روا رجػػؿ  ػػريص صػػا ب خبػػرة ومىػػارة  ػػيف إبػػراـ 
 العق  في وذن المسالة.

كما أف العبرة في ي  ي  اإلرواؽ ييعيف فػي االليػزاـ الخاسػر  وف المميػـز الخاسػر، 
ي فػػػي  قػػ  أخيػػػؿ يوازنػػػه بخسػػػارة قيصػػػا غايػػة مػػػف النظريػػػة وػػػي يعػػ يؿ اليػػػوازف االلف ال

 .(2 فا  ة غير مالوفة  صمت مف ظرؼ طارئ غير ميوقع 
المعيػػار الموضػػو ي القاضػػي الموضػػوع يقػػـو بالب ػػث  ػػف يػػوفر إلػػ   سػػينا وباال

لي ظػػػرؼ  خػػػر  ا يبػػػار ػػػروط نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة فػػػي نطػػػاؽ العقػػػ  ذايػػػه،  وف 
 مػػ  القاضػػي أف ي ػػ    لنسػػبة لممميػػـز بينييػػذ وػػذا االليػػزاـ المروػػؽ، وطبقًػػا لىػػذا المعيػػاربا

اليػػرؽ بػػيف قيمػػة االليػػزاـ المػػذكورة فػػي العقػػ  وقيميػػه اليعميػػة بعػػ   ػػ وث الظػػرؼ الطػػارئ 
ال ػ  الػذي يجعػؿ ينييػذ وػذا االليػزاـ إلػ   ليسيطيع معرفة ما إذا كاف وذا اليرؽ ق  وصػؿ

 .(3 مم يف الذي يقـو بينييذن أـ ال مروًقا بالنسبة ل
ي ػػػػيرط ل مػػػػاؿ نظريػػػػة   ويطبيقػػػػا لػػػػذلؾ قضػػػػت م كمػػػػة اليمييػػػػز الكويييػػػػة بانىػػػػا

الظروؼ الطار ة أف يصير ينييذ اليزاـ الم يف نييجة ال ا ث الطارئ مروقًا إرواقا   ي ا 
عقػػ  يات الاقيصػػا يجػػاوز السػػعة ممػػا يم ػػؽ بػػه الخسػػارة غيػػر مالوفػػة فػػي اليعامػػؿ فيقمػػب 

فوات الكسب وم ى الخسارة يق رن أو  نقصاف الربحفعف  ويخيؿ اخيالال جسيما . ومف ةـ

                                                           

د. سظيٙ جذٚع يُإسو  نزبظث ٔ نخيٛٛش فٙ  نقظىذة  نقظََٕٛت يكخبدت  ندش ص٘ نهخدذيظثو نبُدظٌو سدُت  (1)

 .2و ص 1555

 .330ىبذ  نًُ ى فشس قذِو ياظدس   نخض وو ص (2)

 .20د. يحًذ ىبذ  نقٕ د يحًذو يشجع سظجوو ص (3)
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م كمػػة الموضػػوع بمعيػػار موضػػو ي ييعمػػؽ بالصػػيقة م ػػؿ العقػػ   وف  ػػخص المػػػ يف 
 .(1 وظروفه(

وكما ي  ث  ا ة في اليقه والقضا   ن    ـ االيياؽ  م  المعيػار الم ػ   ب ػاف 
 أسػػػػبابإلػػػػ   سػػػػينا باالالفضػػػػؿ بينىمػػػػا أو  ن ػػػػ   الػػػػراجح مسػػػػالة ال بػػػػ  أفأو  موضػػػػوع

 منطقية، مةال في نطاؽ ب ةنا وذا بيف المعيار الموضو ي والمعيار ال خصي. 
وكمػػا ذكرنػػا  نيًػػا أف المعيػػار ال خصػػي ييطمػػب ب ػػث  الػػة المػػ يف بينييػػذ االليػػزاـ 

روقػه مػع يممكػه وػذا ي اليزامػهالمروؽ مػف  يػث ةرويػه بصػية  امػة، و مػا إذا كػاف ينييػذ 
لىػذن الةػروة و مػػا إذا كػاف ل يػه وسػػا ؿ أيػًا كانػت ق ريػػه  مػ  ينييػذ وػػذا االليػزاـ ولػو كػػاف 

ينييػػذ وػػذا االليػػزاـ ل رمػػانىـ مػػف وػػذن الوسػػا ؿ، وطبقػػا  يسػػيعطوفغيػػرن مػػف المػػ ينيف ال 
لػػذلؾ يخيمػػؼ  رجػػة اإلروػػػاؽ بػػاخيالؼ ال ػػاالت وبػػاخيالؼ المػػػ ينيف و رجػػة ةػػرا ىـ بػػػؿ 

 .     (2 قافيىـ وا  راكىـو رجة ة
في  يف أف مف أنصار المعيار الموضو ي يروف أف إرواؽ الم يف ال ينظػر فيػه 
إال لمصيقة اليي أبـر في  انىا العق ، وأف الخسارة يكػوف فا  ػة  يػ  ولػو كانػت ال يعػ  

 مجموع ةرويه.إل    يً ا كبيًرا بالنسبة
يطبػػؽ القاضػػي المعيػػار  ومػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يوصػػؿ الب ػػث بانػػه مػػف الممكػػف أف

  اإلرواؽ.المخيمط وذلؾ بجمعه بيف المعيار الموضو ي والمعيار ال خصي لي  ي  
الذي يقع فيػه المػ يف   واإلرواؽويايي ًا لذلؾ يقوؿ السنىوري ب اف معيار اإلرواؽ 

مف جرا  ال ا ث الطارئ معيػار مػرف لػيس لػه مقػ ار ةابػت، بػؿ ييغيػر بيغيػر الظػروؼ، 
وقًػا لممػ يف فػي ظػروؼ معينػة قػ  ال يكػوف مروقًػا لػنيس المػ يف فػي ظػروؼ فمػا يكػوف مر 

 .(3  أخرى(
 

                                                           

 . 161و ص163تششة سضٕ ٌو يشجع سظجوو   ظىذة  (1)

 .22د. يحًذ ىبذ  نقٕ د يحًذو َتس  نًشجعو ص (2)

 .645د. ىبذ  نشص ق تحًذ  نسُٕٓس٘و  نٕسٛط فٙ ششح  نقظٌَٕ  نًذَٙو ص (3)
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 ةانيًا: مق ار اإلرواؽ 
% يعيبػػػػػر مروقػػػػػًا لممػػػػػ يف ومىػػػػػ  ًا 55يػػػػػرى الػػػػػبعض أف ارييػػػػػاع السػػػػػعار بنسػػػػػبة 

بالخسارة اليا  ة، وق   از وذا الرأي  م  موافقة الغمبية فص ر يوجيه بيطبيػؽ نظريػة 
 (1  ة  م  وقا ع القضيةالظروؼ الطار 

ووناؾ بعض القوانيف ينص  م  ي  ي  مقػ ار الخسػارة اليػي يعيبػر مروقػة بالةمػث 
 بمعن  أف الخسػارة إذا لػـ يبمػذ وػذا المقػ ار فػال مجػاؿ ليطبيػؽ نظريػة الظػروؼ الطار ػة،

أف زيا ة السعار بمقػ ار   ا يبرتوأف م كمة الب ا ة ببغ ا  سار  م  وذا النىد  يث 
 (2 ث يع  إرواقًا م ةرًا يي مؿ به الم يف خسارة فا  ة(الةم

 اإلرواؽ ةالةًا: وقت 
يجمع اليقه والقضا   م    ـ اال ي ا  باإلروػاؽ الػذي ي صػؿ فػي الييػرة السػابقة 
  م  إبراـ العق  كما ال يعي  باإلرواؽ الذي ي  ث في الييرة الال قة  م  إيماـ الينييذ.

اؽ وو الوقت الػذي يكػوف فيػه العقػ  فػي مر مػة الينييػذ، فالوقت الذي يعي  باإلرو  
كػػاف العقػػ  مػػف العقػػو  الزمنيػػة فػػعف  فػػعذا يػػـ الينييػػذ فػػال وجػػه لممطالبػػة بيطبيػػؽ النظريػػة،

و ػػ ث اإلروػػاؽ أةنػػا  فيػػرة الينييػػذ فمممػػ يف ال ػػؽ فػػي المطالبػػة بيطبيػػؽ النظريػػة، فػػعذا زاؿ 
ه ممزمة لمجػانبيف ويجػوز لمقاضػي اليػ خؿ أ كاماإلرواؽ يعو  لمعق  قويه الممزمة ويكوف 

زاؿ فػي فيػرة الينييػذ أو  ا ػي أو  في  روط العق  طبقػًا لمنظريػة طالمػا أف اإلروػاؽ قػ  قػاـ
 (3 وليس بع  إيمامه.

ووػػػذا يوضػػػح بػػػافب مجػػػاؿ يطبيػػػؽ نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة بعػػػ   صػػػوؿ اإلروػػػاؽ 
 اليعاق ية. تاالليزاماالميول   نىا الخسارة اليا  ة وي في النطاؽ 

 املطلب الثاني
 ماهيت شرط اإلرهاق

                                                           

 . 02يحًذ ىهٗ جهحظسو ياذس سظجوو ص  (1)

 . 344د. ىبذ  نًقٛذ ىبذ نحكٛىو َلشٚت  ن قذو جذٌٔ سُت  نثبع ٔد س  نُ شو ص  (2)

  . 04ظسو  نًاذس  نسظجوو صيحًذ ىهٙ جهح (3)



 العراقيىالقانونىفيىالطارئةىالظروفىنظروةىتطبوقىفيىاإلرهاقىشرط 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

 سنخصػػص وػػذا المطمػػب لمب ػػث  ػػف ماويػػة  ػػرط اإلروػػاؽ لجػػؿ إمكانيػػة يطبيػػؽ
مكػػاف المطالبػػة بيطبيػػؽ النظريػػة وػػذا مػػف جانػػب، ومػػف جانػػب  نظريػػة الظػػروؼ الطار ػػة وا 

 المخيصة بالب ث  نه وذلؾ في فر يف.  خر ذكر الجىة
 رهاقشرط اإل  عريفتالفرع األول: 

 سنبيف ماوية  رط اإلرواؽ لجؿ يطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة خالؿ وذا اليرع 
 رط اإلرواؽ وو ال رط الساسي الذي يمكف بواسطيه الم يف المروؽ أف يطالب 

إرواقػػه، كمػػا ذكػػرن قػػانوف إلػػ   مػػف القاضػػي القيػػاـ بمعالجػػة الوضػػع الػػذي يصػػيبه ويػػ  ي
ف لػػػـ يصػػبح مسػػػي ياًل، صػػػار ، االليػػزاـ اليعاقػػػ يالمػػ ني العراقػػػي بمػػا يقػػػاؿ  أف ينييػػػذ  وا 

 .(1 (...مروًقا لمم يف ب يث يى  ن بخسارة فا  ة 
وبناً   م  وذا أف  رط اإلرواؽ وو أوـ  رط مف ال روط الواجػب يوفروػا لجػؿ 
إمكانيػػػة يطبيػػػؽ نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة الػػػوار ة فػػػي القػػػوانيف الم نيػػػة فػػػي نظػػػاـ أكةريػػػة 

 .ال وؿ في العالـ 
ونسػػيطيع أف نقػػوؿ بػػاف  ػػرطًا وا ػػ ًا مػػف بػػيف ال ػػروط المطموبػػة ليطبيػػؽ النظريػػة 

أمػػا بقيػػة ال ػػروط الخػػرى خارجػػة  ػػف  الم ػػار إليىػػا  نيػػًا والػػذي ينػػيد  ػػف العقػػ  نيسػػه،
و امًا وغيػر ميوقػع ال ػ وث، كػؿ وػذن  اسيةنا يانطاؽ العق  ووي ال ا ث الطارئ وكونه 

  مف  يث الةر الذي ي  ةه في وذا العق .المور ال  القة لمعق  بىا إال
 والةر المقصو  في وذا الص   وو صعوبة ينييذ االليزاـ م ؿ اليعاق  الذي ي  ي

إرواؽ المػ يف بينييػذ وػذا االليػزاـ ويىػ  ن بخسػارة فا  ػة، ب يػث يخيػؿ اليعػا ؿ الػذي إل  
 لعق .كاف موجوً ا  ن  اليعاق  بيف االليزامات اليبا لية النا  ة  ف ا
طػػرأت بعػػ  العقػػ  وقبػػؿ   إذاويطبيقػػا لػػذلؾ قضػػت م كمػػة اليمييػػز الكويييػػة بانىػػا 

 امة لـ يكف في الوسع يوقعىا  ن  إبرامه، ويريب  م    وةىا  اسيةنا يةينييذن ظروؼ 

                                                           

 ٔح ذٚاحّ. 1551نسُت  40يٍ  ظٌَٕ  نًذَٙ  ن ش  ٙ س ى  146يٍ  نًظدة  2ة (1)
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ف لػػـ يصػػبح مسػػي يال صػػار مروقػػا لممػػ يف ب يػػث يىػػ  ن  أف ينييػػذ االليػػزاـ النا ػػد  نػػه وا 
 (1  (... بخسارة فا  ة جاز لمقاضي

وكمػػا قضػػت الم كمػػة فػػي ال كػػـ الةػػاني  يجػػب السػػيعمالىا  ػػروط معينػػة أومىػػا 
 ػػرط اإلروػػاؽ مىػػ   بالخسػػارة اليا  ػػة ويقػػ ير مػػ ى اإلروػػاؽ الػػذي أصػػاب المػػ يف مػػف 
جرا  ال ا ث الطارئ مما ي خؿ في السمطة اليق يرية لم كمة الموضوع و سبما أف يقيـ 

ب ػػػػكؿ يصػػػػبح ينييػػػػذ اليػػػػزاـ أ ػػػػ    (2   (...ل ممػػػػه سػػػػا غة كافيػػػػة  أسػػػػبابقضػػػػا وا  مػػػػ  
بغػرار فكممػا زا  إروػاؽ ، الميعاق يف مروًقا له ومربً ا لمميعاق  اآلخر بنيس  رجة اإلروػاؽ

إلػػ   ممػػا يضػػطر الميعاقػػ  المروػػؽ، وػػذا الميعاقػػ  كممػػا زا  يبًعػػا لػػه ربػػح الميعاقػػ  اآلخػػر
 طمب يطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة .

ؽ أف  رط اإلرواؽ وي ققه وو الذي يضع نظرية الظروؼ الطار ة والبّيف مما سب
 .(3  واليطبيقيالمي اف العممي إل   مف المي اف النظري الب ت

أمػػا  اليا  ػػة،اإلروػػاؽ النػػايد  ػػف الظػػروؼ الطار ػػة ينػػيد  نىػػا اليى يػػ  بالخسػػارة 
ؼ ليطبيػػػػػؽ  كػػػػػـ نظريػػػػػة الظػػػػػرو الخسػػػػػارة المعروفػػػػػة فػػػػػي ميػػػػػ اف اليعامػػػػػؿ فمػػػػػيس كافًيػػػػػا 

 .(4 الطار ة
انقضػػػا  إلػػػ   الخسػػػارة اليا  ػػػة الميريبػػػة  مػػػ  نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة ال يػػػ  ي

في ظمه، إذ يع  اإلرواؽ  اصػاًل  اليزامهاالليزاـ الم يف بؿ يروقه الم يف الذي قاـ بينييذ 
 .(5 فيما إذا كاف الم يف ةرًيا أـ ال ي  يجاوزت الخسارة المعقولة والمالوفة بغض النظر 

                                                           

و يقًٕىت  نقٕ ىذ  نقظََٕٛت  نخٙ  شسحٓظ يحكًت  نخًٛٛدض  نكٕٚخٛدت و  نقسدى  نزظندذو س دى 166 ظىذة  (1)

 .last visted  Rashwan@gmail.comEmail: ashrafويُ دٕس ىهدٗ )166و ص3 نًقهذ 

15/7/2016  

 . 166و ص10تششة سضٕ ٌو س ى  نقظىذة  (2)

 .16د. يحًذ ىبذ  نقٕ د يحًذو يشجع سظجوو ص (3)

 .160د. ىبذ  نساو  نخشيظَُٛٙو يشجع سظجوو ص (4)

 . 1فٕ ص ىثٛتو يشجع سظجوو ص (5)

mailto:Rashwan@gmail.com
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جعػؿ المػ يف مروقًػا فػي إلػ   رط ليطبيؽ النظريػة الم ػار إليىػا يجػب أف يػ  يي ي
لػػذلؾ ال  بػػرة ، ويىػػ  ن بخسػػارة جسػيمة إذا نيػػذ اليزامػػه كمػػا وػػو، مػا يخػػص بينييػػذ إليزامػػه

 بيطبيؽ النظرية إذا كاف مف  اف وذن الظروؼ أف يجعؿ اليزاـ الم يف ةقياًل ال مروًقا .
فػػػعذا كانػػػت وػػػذن ، مػػػا يي ممػػػه المػػػ يف مػػػف خسػػػارةفػػػالعبرة بىػػػذا الصػػػ   وػػػي مػػػ ى 

أمػا إذا ، الخسارة فا  ة وغير طبيعية كاف وناؾ مجػاؿ ليطبيػؽ نظريػة الظػروؼ الطار ػة
كانػػػػت الخسػػػػارة اليػػػػي ل قػػػػت المػػػػ يف مػػػػف المػػػػالوؼ  ػػػػ وةىا فػػػػي نطػػػػاؽ وػػػػذا النػػػػوع مػػػػف 

 .(1 المعامالت فال م ؿ ليطبيؽ وذن النظرية 
خيالؼ ال ػػاالت ايخيمػػؼ بػػ، يػػة الظػػروؼ الطار ػػةواإلروػػاؽ الم ػػروط ليطبيػػؽ نظر 

والوضػاع ب يػػث يصػػعب ضػػبطه و صػػرن فػػي إطػار ةابػػت كمقيػػاس يي ػػ    مػػ  أساسػػه 
 فالمسػػػػالة إذف ييبػػػػايف ب سػػػػب موضػػػػوع الصػػػػيقة  – ػػػػ ـ  صػػػػوله أو   صػػػػوؿ اإلروػػػػاؽ

فاإلرواؽ ق  يصيب مػ يًنا معيًنػا وال يصػيب سػوان فػي ظػرؼ  خػر ،  خصية الميعاق يفو 
ف الظػرؼ الػذي وجػ  فيػه ليبريػر وػذن الصػعوبة القا مػة  مػ   ػ ـ الػيمكف مػف مخيمػؼ  ػ

 .(2 ضبط ذلؾ المعيار 
االرواؽ قا ًما كمما كػاف ينييػذ االليػزاـ يىػ   المػ يف  ا يبارإل   ويخمص السنىوري

بخسارة فا  ة، وكمما نيد  ف المقارنة بيف مجموع الوار ات ومجموع المصاريؼ خسػارة 
 .(3   ـ ي قؽ ربح أو  نقص في مع ؿ الرباحخاصة وليس مجر  
 نطاق البحث عن اإلرهاقالفرع الثاني: 

نخصػػص وػػذا اليػػرع لمب ػػث  ػػف الجىػػة اليػػي يقػػـو بالب ػػث  ػػف اإلروػػاؽ ويقػػرر 
 وجو ن مف   مه لكي يقرر يطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة .

                                                           

ٖ خهٛم ئجدش ْٛىو َلشٚدت  نلدشٔة  نثظسادت ٔترشْدظ ىهدٗ   حكدظو د . ٚظسش جظسى رٌَٕو تسخظرة سؤ (1)

 نقاظاٛتو جحذ يُ ٕس فٙ يقهت  ن شٚ ت ٔ نقظٌَٕو كهٛت  نقظٌَٕ جظي ت  إليظس ث  ن شجٛت  نًخحذةو 

 . 152و  نسُت  نزظيُت ٔ ن  شٍٚو ص2014ُٚظٚش -1435سجٛع   ٔل  – ن ذد  نسظجع ٔ نخًسٌٕ 

دة  نُلدددش ىهدددٗ   نخض يدددظث  نخ ظ ذٚدددتو جحدددذ يُ دددٕس ىهدددٗ  نًٕ دددع د . يحًدددذ ىهدددٗ يحًدددذو ئىدددظ (2)

(و  www.qawaneen.blogspot.com" last visited 12/9/2017ٙ  ٜحددٙ )نكخشَٔدد إل

 . 50ص

 .644د . ىبذ  نشص ق تحًذ  نسُٕٓس٘و  نٕسٛط فٙ ششح  ظٌَٕ  نًذَٙو ص (3)

http://www.qawaneen.blogspot.com/
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اؽ القاضي المخيص بنظر ال  وى وو الذي يقـو بالب ػث  ػف ي قػؽ  ػرط اإلروػ
فعذا يبيف ، ويقوـ بمقارنة االليزامات  يف إبراـ العق  ووقت ينييذن،  ينما يق ـ الطمب إليه

 ػػ ـ اليعػػا ؿ فػػي االليزامػػات  إلػػ   لػػه بػػاف ونػػاؾ إخػػيالاًل فػػي اليزامػػات الطػػرفيف  ويػػ  ي
،  رجػة يروػؽ المػ  ي إذا مػػا قػاـ بينييػذ اليزامػه  يىػ  ن بخسػارة فا  ػػةإلػ   ويوصػؿ  وػذا

يب ػػث بعػػ  فعنػػه ، ضػػي  مػػ  بينػػة مػػف المػػر بػػاف ينييػػذ اإلليػػزاـ قػػ  أصػػبح مروقًػػاالقافػػعف 
ذلػػؾ فػػي ي قػػؽ ال ػػروط الخػػرى، لػػو فرضػػنا أف يبػػ أ القاضػػي بالب ػػث  ػػف وجػػو  وػػذن 

 ػػ ـ يوفروػػا ووػػو أو  مىميػػه بالنسػػبة لىػػا ال يعػػ و الياكػػ  مػػف يوفروػػافػػعف  ال ػػروط الخيػػرة
 ب ث نظري في جوورن .

ي خؿ في صميـ م كمة يطبيؽ نظرية الظػروؼ فعنه  اإلرواؽ أما ب ةه في  روط
ذلػػػؾ  ور القاضػػػي فػػػي يطبيػػػؽ النظريػػػة قػػػا ـ  مػػػ  ي قػػػؽ وػػػذا إلػػػ   سػػػينا الطار ػػػة، وباال

 وال رط وذا و  ن وو الذي يخرج النظرية والقاضي معًا مف مي اف غير ممموس، ال رط
 .(1 الواقع العممي واليطبيؽإل  

يق ير ما إذا كانت الواقعة   المسالة الج يرة بالذكر ووفعف  وب اف وذا الموضوع،
 .(2 ( يعيبر الظروؼ طار ة أـ ال يقع في نطاؽ السمطة اليق يرية لمقاضي الموضوع

يقػػػ ير اإلروػػػاؽ يكػػػوف رخصػػػة ممنو ػػػة لمقاضػػػي مػػػف قبػػػؿ فػػػعف  وبنػػػاً   مػػػ  ذلػػػؾ
لميعمقػػة كػػؿ النصػػوص ا  الم ػػرع ولػػيس سػػمطة يق يريػػة مطمقػػة كمػػا يقػػوؿ بعػػض اليقىػػا 

نمػػػا يعطيػػػه رخصػػػة ب ػػػرط ي قػػػؽ  بػػػالجواز ال يعطػػػي لمقاضػػػي سػػػمطة يق يريػػػة مطمقػػػة وا 
معػػيف، إذا مػػا يبينػػت لػػه  ػػروط    ػػيبمعنػػ  أنىػػا يجيػػز لمقاضػػي  مػػؿ ، ظػػروؼ معينػػة

معينػػة واسػػيعماؿ وػػذن الرخصػػة خاضػػع لرقابػػة م كمػػة اليمييػػز مػػف  يػػث يػػوفر ال ػػروط 
 .(3 ( االسيعماؿاليي يبيح وذا 

                                                           

 .10. ىبذ  نساو  نخشيظَُٛٙو يشجع سظجوو صد  (1)

 .225د . يحًذ س ٛذ ىبذ  نشحًٍو  نًشجع  نسظجوو ص (2)

 . 120د . ىبذ  نساو  نخشيظَُٛٙو  نًشجع  نسظجوو ص (3)
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قاضي بسػمطة اليقػ ير إذا كانػت الصػعوبات اليػي ظىػرت  نػ  ينييػذ العقػ  ييميع ال
يعيبر صعوبات غير ميوقعة مف   مػه، وكػذلؾ يكػوف مػف سػمطة القاضػي يقػ ير مػا إذا 

 .(1 أف يصبح ينييذ االليزاـ مروًقا أـ ال إل   كانت وذن الصعوبات ي  ي
رواؽ يقع فػي  ا ػرة يي قؽ الب ث مف خالؿ ما سبؽ بافب مسالة يق ير موضوع اإل

إلػػػ   سػػػينا باالالسػػػمطة اليق يريػػػة لم كمػػػة الموضػػػوع، والقاضػػػي يقػػػـو بالب ػػػث  ػػػف ذلػػػؾ 
 ػ ـ وجػو   ػرط اإلروػاؽ أو  ظروؼ ومالبسات كؿ قضية  م    ة، لكي يقػرر بوجػو 

 ػ ـ يطبيقػه، وسػمطة القاضػي فػي وػذا المجػاؿ وػي أو   ي  يق ر يقرير يطبيػؽ النظريػة
ممنو ة له، وليست سمطة يق يرية مطمقة ولذلؾ يكوف خاضعة  أي رخصة جوازيهسمطة 

 اخيصاصايه.لمم كمة ال م  منىا في ال رجة في ممارسة 

 املبحث الثاني
 للعمد   يلتااداالدور المضاء يف إعادة التىازن 

لػػه لجػػؿ معالجػػة  ةالممنو ػػسنخصػػص وػػذا المب ػػث لمب ػػث  ػػف سػػمطة القضػػا  
 لعق  وذلؾ في مطمبيف .في ا يقيصا االاخيالؿ اليوازف 

 املطلب األول
  الطارئسلطت الماضي يف مىاجهت اإلرهاق احملمك للظرف 

سػػنبيف خػػالؿ وػػذا المطمػػب معػػايير يػػ خؿ القاضػػي ليعػػ يؿ العقػػ  بسػػبب اإلروػػاؽ 
النػػػاجـ  ػػػف الظػػػروؼ الطار ػػػة اليػػػي يجػػػري  مػػػ  ال يػػػاة العق يػػػة، وكيييػػػة قيػػػاـ القاضػػػي 

  :خال ؿ فر يفبيع يؿ العق  لىذا السبب وذلؾ 
 معايير تدخل القاضي لتعديل العقد بسبب شرط اإلرهاق الفرع األول: 

سنخصػػػص وػػػذا اليػػػرع لبيػػػاف المعػػػايير اليػػػي يعيمػػػ   ميىػػػا القاضػػػي لجػػػؿ القيػػػاـ 
  :مف خال ؿ ما يآيي يااقيصا  بيع يؿ العق  المخيؿ

                                                           

 .65د . تَٕس تحًذ سساٌو  نًشجع  نسظجوو ص (1)
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  ة فػي المػا ةالعبػارة الموجػو إلػ   ااسػينا مرا اة الظروؼ الم يطػة بالقضػية  :أوالً  
 يث نصت  مػ  انػه  جػاز لمقاضػي يبعػًا لمظػروؼ ... وبعػ  ...( ي ػكؿ  ( 2/  146 

ضابطًا مف ضوابط سمطة القاضي في يع يمه لمعق  إال أنىػا ي ػكؿ قيػ ًا  مػ  ي خمػه فػي 
  (1 وذا ال اف 

الوار ة في الما ة نيسػىا ييػيح لمقاضػي مجػااًل ( يبعًا لمظروؼ   بارةفعف  ومع ذلؾ
 يًا بسبب الظروؼ الطار ة . اقيصا ًا في أ ا  مىميه في يع يؿ العق  مخيؿ يوازف واسع

 مػػػػ  القاضػػػػي أف اليىمػػػػؿ أي ظػػػػرؼ مػػػػف الظػػػػروؼ الم يطػػػػة بالقضػػػػية م ػػػػؿ  
وقػ  يبػػيف لػػه  كػػس ، فقػػ  يقػػ ر القاضػي أف الظػػروؼ الم قيػػة وسػر اف مػػا ينيىػػي، النظػر

 (2 ذلؾ مما يمكنه مف اخييار ال ؿ النسب 
أسعار بعض مػوا  البنػا  ك ػا ث  ارييعةـ ، لؾ يعى  المقاوؿ بعقامة مبن ومةاؿ ذ

لكػػف وػػذا اإلرييػػاع يو ػػؾ أف يػػزوؿ اليزامػػًا ذلػػؾ مػػع فػػيح مجػػاؿ ، طػػارى  إرييا ػػًا فا  ػػاً 
ليجنبػػػه ، فيوقػػػؼ القاضػػػي اليػػػزاـ المقػػػاوؿ بيسػػػميـ المبنػػػ  فػػػي المو ػػػ  الم ػػػ  ، االسػػػييرا 

 .(3 ذا الوقؼ ضررًا جسيمًا لم ا ف صا ب المبن اإلرواؽ في إليزامه إذا لـ يكف في و
وبعػػػ    ... موازنػػػة القاضػػػي بػػػيف مصػػػم ة الطػػػرفيف  يػػػث ور  فػػػي الػػػنص :ةانيػػػاً 

فالقاضػػي ونػػا يػػوازف بػػيف مصػػم ة المػػ يف اليػػي يقيضػػي ( مرا ػػاة مصػػم ة الطػػرفيف ...
ليػي جػرا  الظػروؼ اليػي طػرأت  مػ  العقػ  وا، الخذ بي ن نييجة الضرار اليي ل قت بػه

خسارة فا  ة ومصم ة ب قه في ينييذ الم يف الليزامه في المو   المييػؽ إل   سي  ي به
 . (4  ميه 

                                                           

نذكخٕس ِ دٔنت فٙ  نقدظٌَٕو حًٛذ جٍ شُٛبخٙو سهثت  نقظضٙ فٙ ح ذٚم  ن قذو تطشٔحت نُٛم دسجت   (1)

 . 61-60و ص1556ي ٓذ  نحقٕق ٔ ن هٕو  إلد سٚتو جظي ت  نقض اشو 

صْددشة جهقظسددى يحًددذو ترددش َلشٚددت  نلددشٔة  نثظساددت ىهددٗ  ن قددٕدو يددزكشة نُٛددم شددٓظدة  نًظسددخشو  (2)

 .02و ص2014-2013نبٕٚشةو  نقض اشو حخاص ىقٕد ٔيسإٔنٛتو جظي ت آكهٙ يحًذ تٔ نحظس  

 نشص ق تحًذ  نسُٕٓس٘و  نٕسٛط فٙ ششح  نقظٌَٕ  نًذَٙ  نقذٚذو َلشٚت  إلنخض و جٕجّ ىدظوو  ىبذ (3)

 . 522ياظدس   نخض وو ص

يحًذ يحٙ  نذٍٚ ئٚش ْٛى سدهٛىو َلشٚدت  نلدشٔة  نثظسادت جدٍٛ  نقدظٌَٕ  نًدذَٙ ٔ نتقدّ  إلسدايٙو  (4)

 . 432ص  و2000و ياش سكُذسٚتدس ست يقظسَتو د س  نًثبٕىظث  نقظي ٛت  إل
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ي لمعقػػ  واسػػيمرار وػػذا الخيػػر الػػذي ن ػػا قيصػػا وذلػػؾ مػػف أجػػؿ إ ػػا ة اليػػوازف اال
فاصػبح طرفػا ، إال أنػه أخيػؿ بسػبب الظػروؼ الطار ػة،  م  مصػالح ميوازنػة بػيف طرفيػه

ومعيار سمطة القاضػي اليق يريػة فػي الموازنػة بػيف مصػم ة ، وخاسر العق  ما بيف كاسب
 (1 اليطمع لممسيقبؿ أو  الماضيإل   الطرفيف يقيصر  م   اضر العق   وف النظر

ي قيػػؽ الموازنػػة بػػيف مصػػم ة الطػػرفيف ال يعنػػي رفػػع كػػؿ خسػػارة  ػػف فػػعف  و ميػػه
نمػا، الم يف ليي مؿ ال ا ف  ب  وذن الخسارة بكاممىا لو  ن يي مػؿ كػؿ منىمػا نصػيبًا  وا 

اإلجػػػػرا ات  يخػػػاذمػػػف الخسػػػارة اليػػػي ييعػػػرض لىػػػا المػػػ يف ولمقاضػػػي سػػػمطة اليق يريػػػة ال
 (2 والوسيمة الالزمة والمناسبة لي قيؽ ذلؾ 

 ال   المعقوؿ إل   ر  االليزاـ المروؽ :ةالةاً 
الػػ ا ف   ال ػػ  المعقػػوؿ وػػو ا ػػيراؾ طرفػػي العقػػ  معػػاإلػػ   فالمقصػػو  بػػر  االليػػزاـ 
فال يي ممىػا طػرؼ ، وغير الميوقعة، في الخسارة الناجمة  ف الظروؼ الطار ة( والم يف

ويخيمػؼ المػر فػي ، الم يف و  ن يجنبًا ليسخ العق  الػذي لػـ يػنص  ميػه القػانوف المػ ني
 (3 أخرى ب سب ظروفىا ومالبسايىاإل   ال   المعقوؿ مف قضيةإل   ر  االليزاـ المروؽ

 العقد حين تحقق شرط اإلرهاق تعديل : الفرع الثاني
، ال ير  إال  م  العقو  الميراخية الينييذ، أف نظرية الظروؼ الطار ة ا يبار م  

يمكػػػف ، إذا اخيػػػؿ اليػػػوازف بػػػيف اإلليزامػػػات الميقابمػػػة لمميعاقػػػ يففعنػػػه ، الممزمػػػة لمجػػػانبيف
بزيػا ة االليػزاـ  أو وذلؾ إما بعنقػاص االليػزاـ المروػؽ، لمقاضي إ ا ة اليوازف المالي لمعق 

وق  يػرى القاضػي وقػؼ ينييػذ العقػ   يػ  يػزوؿ الظػرؼ الطػارئ ، المقابؿ لالليزاـ المروؽ
  :سنيناوؿ وذا الموضوع كاآليي، كاف م قياً  إذا

                                                           

يحًذ سشٛذ  بظَٙو َلشٚت  نلشٔة  نثظسات فٙ  نتقّ  إلسدايٙ ٔ نقدظٌَٕ  نٕضد ٙو يقهدت يقًدع  (1)

 .  146 نتقّ  إلسايٙ يُلًت  نًإحًش  إلسايٙو  ن ذد  نزظَٙو  نسُت  نزظَٛتو جذة  نس ٕدٚتو ص

س دٚدت ٔيٛدش  إلس دٚدتو تحًذ شٕ ٙ يحًذ ىبذ  نشحًظٌو  نبحٕد  نقظََٕٛت فٙ يادظدس   نخدض و  إل (2)

 . 120و ص2002و ياشو سكُذسٚتدس ست فقٓٛت ٔ اظاٛتو حٕصٚع يُ أة  نً ظسةو  إل

صُٚت قظيٙ َٔسًٛت يقش٘و سهثت  نقظضٙ فٙ ح ذٚم  ن قذو يزكشة نُٛم شٓظدة  نًظسدخش حخادص  (3)

 . 53و ص2014-2013 ظٌَٕ  نخظصو جظي ت ىبذ  نشحًظٌ يٛشةو جض اشو 
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يعيبػػػر إنقػػػاص مقػػػ ار االليػػػزاـ المروػػػؽ  - :اليعػػػ يؿ بعنقػػػاص اإلليػػػزاـ المروػػػؽ :أوالً 
أسػػموب إلػػ   فقػػ  يمجػػا القاضػػي، (1 المػػ يف  الوسػػيمة الطبيعيػػة والعا يػػة لرفػػع اإلروػػاؽ  ػػف

 (2 ال   المعقوؿ إل   لرفع اإلرواؽ وا  ا ة اليوازف المالي لمعق ، اإلنقاص
مػف نا يػة الكيػؼ بػاف أو  إما مف نا ية الكـ فبانقاص مف مق ار ما يق مه الم يف

  (3 ال ا ف نيس الكمية المييؽ  ميىا ولكف مف صنؼ أقؿ جو ة إل   يق ـ الم يف
أف ييعىػ  يػاجر بيوريػ  كميػات ، ومف أمةمة إنقاص االليزاـ المروؽ مف نا يػة الكػـ

، كبيرة مف الزب ة ل   مصانع ال مويات ةـ يقع ظروؼ طار ة منعػت مػف اسػييرا  الزبػ ة
نقػػص الكميػػات الموجػػو ة فػػي السػػوؽ ل ػػ  كبيػػر المػػر الػػذي ي ػػوؿ  وف إلػػ   ممػػا يػػ  ي

فممقاضي في وذن ال الػة أف يػنقص مػف كميػة الزبػ ة ، اإمكانية يوفير الكمية المييؽ  ميى
ويسػري  مػ  العقػ  مػا جػا  ، ال ػ  الػذي يسػيطيع اليػاجر القيػاـ بيوريػ نإل   المييؽ  ميىا

 (4 في  كـ مف اليع يؿ 
ومػػػف أمةمػػػة إنقػػػاص االليػػػزاـ المروػػػؽ مػػػف نا يػػػة الكيػػػؼ أف ييعىػػػ   ػػػخص بيوريػػػ  

إال أف ال صػػوؿ  مػػ  وػػذا ، يػػؽ  ميػػهكميػػات م ػػ  ة مػػف سػػمع معينػػة ومػػف الصػػنؼ المي
إلػػ   الصػػنؼ بالػػذات أصػػبح فيمػػا بعػػ  مروقػػًا لممػػ يف بسػػبب الظػػروؼ الطار ػػة اليػػي أ ت

في وذن ال الة يجوز لمقاضي أف يسمح لمم يف باف يػوفي ، إريياع سعروا إرييا ًا باوضاً 
اؽ إروػإلػ   بنيس الكمية المييػؽ  ميىػا مػف السػمعة ولكػف مػف صػنؼ أقػؿ جػو ة ال يػ  ي

 (5 الم يف 
 اليع يؿ بزيا ة االليزاـ المقابؿ لالليزاـ المروؽ  :ةانياً 

                                                           

و 2002و جض اشو طب دت يُقحدت ٔي ذندتو 2005 نخض يظث  نُلشٚت  ن ظيت نه قذو ط ىهٗ فٛانٙو   (1)

 . 304ص

٘  خادظدو . ىًظس يحسٍ كض س  نضسفٙو َلشٚت  نلشٔة  نثظسات ٔترشْظ ىهدٗ ئىدظدة  نخدٕ صٌ    (2)

 . 12و ص2015 نًخخم فٙ  ن قذو جظي ت  نكٕفت  ن ش قو كهٛت  نقظٌَٕو 

ترش  نلشٔة  نثظسات ىهٗ  ن قٕد  نًذَٛتو سسظنت نُٛم دسجدت  نًظجسدخٛش ْبت يحًذ يحًٕد  نذٚ و  (3)

 . 62و ص2012فٙ  نقظٌَٕ  نخظصو جظي ت   صْش يضةو فهسثٍٛو 

 . 20صْشة جهقظسىو ياذس سظجوو ص (4)

 . 63ْبت يحًذ يحًٕد  نذٚ و ياذس سظجوو ص (5)
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ق  يزي  القاضي مف االليزاـ المقابػؿ لالليػزاـ المروػؽ بمػا يخيػؼ مػف الخسػارة اليػي 
 ، (2 فيبقػ  مػا يعػ  زيػا ة مالوفػة فػي  ػب  االليػزاـ  مػ  المػ يف ، (1 ييعرض لىػا المػ يف 

، (3 لزيػا ة غيػر الميوقعػة فػي سػعر ال ػي  م ػؿ االليػزاـ ب يث يي مؿ ال ا ف جز ًا مػف ا
فمه اف يقبؿ ، السيما إذا قض  اليع يؿ بزيا ة إليزامايه، إال أف ال ا ف غير مجبر بالقبوؿ

 . (4 اليع يؿ وأف يطمب اليسخ  وف اليعويض 
إليػزاـ الما ة نج وا يقي  القاضي بالنظر في اإلليزاـ المروؽ أي إل   و يف الرجوع

إنقػػاص إلػػ   ممػػا يبػػيف أف نيػػة الم ػػرع انصػػرفت، ال الزيػػا ة فػػي االليػػزاـ المقابػػؿ، المػػ يف
 (5 االليزاـ فقط فمو أرا  الزيا ة لعبر  ف ذلؾ بصرا ة 

 اليع يؿ بوقؼ االليزاـ  :ةالةاً 
أو  فضػػػاًل  ػػػف  سػػػمطة القاضػػػي فػػػي يعػػػ يؿ العقػػػ  باإلنقػػػاص فػػػي االليػػػزاـ المروػػػؽ

قػػ  يػػرى وقػػؼ ينييػػذ العقػػ   يػػ  يػػزوؿ فعنػػه ، اـ المقابػػؿ لالليػػزاـ المروػػؽالزيػػا ة فػػي االليػػز 
إذا لػػـ يكػػف ، مػػف أجػػؿ وفػػا  المػػ يف بعليزامػػه  وف إروػػاؽ، ال ػػا ث الطػػارئ إذا كػػاف م قيػػاً 

 (6 في وذا الوقؼ ضرر جسيـ يم ؽ ال ا ف 
لف ، ف كػػػـ القاضػػػي بوقػػػؼ ينييػػػذ العقػػػ  ال يمػػػس فػػػي الواقػػػع مضػػػموف وػػػذا العقػػػ 

ذلؾ أنػه ، امات الق يمة يظؿ م ييظة بقيميىا ومقا يروا كما كانت ل ظة إبراـ العق االليز 
العق  قويه الممزمة وييـ ينييذ العق  وفقًا لما إل   بمجر  انيىا  أةر الظروؼ الطار ة يعو 

ومةػػػاؿ ذلػػػؾ يعىػػػ  مقػػػاوؿ بعقامػػػة بعػػػض المبػػػاني ةػػػـ طػػػرأ  ػػػا ث ، (7 يػػػـ اإلييػػػاؽ  ميػػػه 

                                                           

 . 121تحًذ شٕ ٙ يحًذ ىبذ  نشحًظٌو ياذس سظجوو ص (1)

 . 63يحًذ يحًٕد  نذٚ و  نًاذس  نسظجوو صْبت  (2)

سهًٛظٌ يش صو  نٕ فٙ فٙ ششح  نقظٌَٕ  نًذَٙو فٙ   نخض يدظث َلشٚدت  ن قدذ ٔ إلس دة  نًُتدشدةو  (3)

 . 533-532و ص1520 نًقهذ   ٔلو يثب ت  نساوو ياشو 

قدّ  إلسدايٙو يحًذ جٕكًظشو سهثت  نقظضدٙ فدٙ ح دذٚم  ن قدذ فدٙ  نقدظٌَٕ  نًدذَٙ  نقض ادش٘ ٔ نت (4)

 . 2012-2011سسظنت نُٛم شٓظدة  نذكخٕس ِو جظي ت  نحظس  نخاشو جظاُت  نقض اشو 

 . 306-305ىهٗ فٛانٙو ياذس سظجوو ص (5)

يحًذ قبش٘  نس ذ٘و  نٕ ض  فدٙ شدشح  نقدظٌَٕ  نًدذَٙو  نُلشٚدت  ن ظيدت نانخض يدظثو يادظدس  (6)

 . 326و ص2005  نخض وو د س  نٓذٖ  نقض اشو 

 . 65ْبت يحًٕد  نذٚ و ياذس سظجوو ص (0)
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يياع فا ش في أسعار موا  البنا  ليجعؿ ينييذ االليزاـ فػي ظػؿ وػذا إر إل   اسيةنا ي أ ى
 ال ا ث االسيةنا ي مروقًا لممقاوؿ ب يث يى  ن بخسارة فا  ة .

وذلػؾ ، فعذا يبيف لمقاضػي أف وػذا االرييػاع فػي السػعار سػيزوؿ فػي وقػت قريػب  
قػػػاوؿ بيسػػػميـ لقػػػرب فػػػيح بػػػاب اإلسػػػييرا  فيػػػي وػػػذن ال الػػػة يقػػػوـ القاضػػػي بوقػػػؼ اليػػػزاـ الم

وال ي  ي وذا الوقػؼ ، المبن  في المو   المييؽ  ميه  ي  ينيذ إليزامه  وف إرواؽ   ي 
نمػػا بخػػالؼ ذلػػؾ(1 إل ػػاؽ ضػػرر جسػػيـ لصػػا ب العمػػؿ  يعػػ يؿ العقػػ  الػػذي يػػايي فػػعف  وا 

بنػػاً   مػػ  الظػػروؼ الطار ػػة مػػف قبػػؿ القضػػا  يكػػوف مغػػايرًا الرا ة الميعاقػػ يف  ػػيف إبػػراـ 
 العق  .

يطبيقًػػا لمػػا  ريضػػان الميعاقػػ وف أو   ما ال ين ػػا اليعػػ يؿ مػػف بنػػ  وار  فػػي العقػػ فعنػػ
 بػؿ مػف قوا ػ  يضػعىا القاضػي، ميسر لنيػة الميعاقػ يفأو  أ مااًل لنص مكمؿأو  ضمناً 
اليعػ يؿ الميػروض فػعف ، الم رع ويميػـز بػه الميعاقػ يف وقػ  يكػوف موجىػًا ضػ  إرا يىػـأو 

 .(2 إ ا ة النظر في العقو  يصبح في الواقع صورة مف صور 
ال ػػ  المعقػػوؿ إلػػ   وانطالقػػًا مػػف اقيصػػار سػػمطة القاضػػي فػػي ر  االليػػزاـ المروػػؽ

، فال يجوز لمقاضي فسػخ العقػ ،  م  يع يؿ العق  ف سب مما يعني اإلبقا   م  االليزاـ
 بػؿ، ذلؾ أف ال ا ث الطارئ يخيمػؼ  ػف القػوة القػاورة اليػي يسػي يؿ معىػا ينييػذ االليػزاـ

 ييريب  ميىا انقضا  العق  وانيساخه .

 املطلب الثاني

 شرط اإلرهاق ومدي تعلمه بالنظام العام
نينػػاوؿ خػػالؿ وػػذا المطمػػب موضػػوع مػػ ى إمكانيػػة الينػػازؿ  ػػف اإلروػػاؽ المطمػػوب 

 :ومسالة يعمقه بالنظاـ العاـ وذلؾ خالؿ فر يف، ليطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة
 

                                                           

 . 23- 22صْشة جهقظسىو ياذس سظجوو ص (1)

  .20د . يحًذ تحًذ ىبذ  ن ضٚضو ئىظدة  نُلش فٙ  ن قٕدو يشجع سظجوو  (2)
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 يالتنازل الضمنالفرع األول: 
سنخصص وذا اليرع لمب ث  ف م ى إمكانية الينازؿ  ف اليمسؾ ب رط اإلرواؽ 

 ليطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة.
ويمنح ، إفب وقوع ال وا ث االسيةنا ية مف موجبات يطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة

ولكػػف  مػػ  طمػػب ،  ػػ  المعقػػوؿإلػػ   السػػمطة اليق يريػػة لمقاضػػي أف يػػر  االليػػزاـ المروػػؽ
لنه كما وو معروؼ في ميػ اف الم ػاكـ الم نيػة  أف القضػا  المػ ني وػو قضػا  الم يف 

 مطالب أي يقوـ باإلجرا ات بناً   م  طمب .
والسػػو ؿ الػػذي يطػػرح نيسػػه ونػػا وػػو وػػؿ يجػػوز لممػػ يف الينػػازؿ  ػػف  ػػؽ اليمسػػؾ 

 بيطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة ؟ أـ ال ؟ 
، ويجػػوز لممػػ يف المروػػؽ  لسػػنىوريمػػا يقولػػه اإلػػ   لمجػػواب  مػػ  وػػذا السػػو ؿ نمجػػا

أف يييػؽ مػع  ا نػه  مػ  مػا يخػالؼ وػذا الجػزا  إذ االييػاؽ ال ، بع  وقوع ال ا ث الطارئ
فيجػػوز لممػػ يف إذف أف ينػػزؿ  ػػف  قػػه فػػي اليمسػػؾ ، ي ػػاط ب ػػبىة الضػػغط  مػػ  المػػ يف

ؽ وػذا صػ يح وموافػ، (1 ( بال ا ث الطارئ وأف ييعى  بوفا  اليزامه كاماًل غير منقػوص
وؽ المكيسػػبة بعػػ  ي ققىػػا لمقا ػػ ة العامػػة المقػػررة واليػػي يقضػػي بجػػواز الينػػازؿ  ػػف ال قػػ

ووػػػو صػػػ يح فػػػي  الػػػة ال ػػػا ث الطػػػارئ بالوضػػػع العػػػاـ الػػػذي ذكػػػرن بوضػػػوح ، ووجو وػػػا
ولكنػػه لػػـ يػػ خؿ ، الميىػػـو مػػف  بارايػػه اليػػي ال يعنػػ  إال بالينػػازؿ الصػػريح غيػػر الضػػمني

زؿ الضمني واليمييز بينه وبيف الينازؿ الصريح الذي في ييصيالت مف  يث إمكاف الينا
 ي  ث  نه .

ولػـ يعيبػر القػوة القػاورة اليػي ، غير أف القانوف ق  ا يبر النظريػة مػف النظػاـ العػاـ
 يجعؿ ينييذ االليزاـ مسي ياًل مف النظاـ العاـ بؿ إنه أ ياوا منه صرا ة .

                                                           

 . 645و ص1د . ىبذ  نشص ق تحًذ  نسُٕٓسٖو  نٕسٛط جـ (1)
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ؼ في مب أ سريانىا مف  يػث اخيالإل   النظرية مف النظاـ العاـ ا يباروق  أ ى 
الزماف في  الة ينازع القوانيف، وين صر وذا الخػالؼ فػي  ا ػرة العقػو  اليػي أبرمػت فػي 

 ظؿ القانوف الق يـ و سيمر ينييذوا في ظؿ القانوف الج ي  .
أف النظريػػػة اليػػي ا يبػػرت مػػػف إلػػ   وقػػ  ذوػػب جانػػػب كبيػػر مػػف اليقىػػػا  القػػانوف 

 ر فػػوري  مػػ  الوقػػا ع اليػػي يسػػيج  منػػذ نيػػاذ القػػانوف الج يػػ النظػػاـ العػػاـ فعنىػػا يسػػري بػػاة
 .(1 اليسري باةر رجعي واليي  يمت قبؿ نياذ القانوفو 

أف  ةػػار العقػػو  ي كمىػػا القػػانوف الػػذي أبرمػػت إلػػ   ذوػب بعػػض  خػػر  مػػف اليقىػػا 
 ةاروػػا الال قػػة ويعمػػؿ إلػػ   فػػي ظمػػه فػػال يسػػري  ميىػػا  كػػـ القػػانوف الج يػػ   يػػ  بالنسػػبة

 .(2 مصم ة الفرا  إل   باف النظاـ العاـ الذي يقوـ  ميه  كـ النظرية إنما يرميرأيه 
أف  كػػػـ الظػػػروؼ   إلػػػ   وقػػػ  أيػػػ  بعػػػض اليقىػػػا  وػػػذا الػػػرأي وذوػػػب فػػػي يعميمػػػه

، مف اف الم رع ق  جعمه  كًما  مًرا ال يجوز االيياؽ  م  ما يخاليه  م  الرغـالطار ة 
لعػاـ بػالمعن  الػذي يسػوغ االسػيةنا  مػف قا ػ ة اسػيمرار ن ميعمقًػا بالنظػاـ اا يبار ال يصح 

يايي ن إنما جا    يطبيؽ القانوف الق يـ  م  العقو  اليي أبرمت في ظمه( ولكنه يقوؿ باف
اما مف النا يػة العمميػة فػال يسػعه اال اال يػراؼ بػاف ال كػـ الج يػ  ، مف النا ية القانونية

ف مػػا ، لم ػػاكـ فػػي ظػػؿ اليقنػػيف الممغػػ قػػ   قيضػػيه  وا ػػي الع الػػة اليػػي  ػػعرت بىػػا ا وا 
، يقيضػػيىا الع الػػة ينبغػػي أف يكيػػؿ يطبقػػه  مػػ  أوسػػع مػػ ى أ كػػاـيسػػي  ةه الم ػػرع مػػف 

نػػػػػه كػػػػػاف يجػػػػػ ر بالم ػػػػػرع أف يػػػػػنص  مػػػػػ  سػػػػػرياف وػػػػػذا ا ل كػػػػػـ الج يػػػػػ   مػػػػػ  العقػػػػػو  وا 
 .(3 السابقة(

أنػػػه الريػػػب أف االجيىػػػا  الػػػذي ي  مػػػه إلػػػ   ومػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ يوصػػػؿ الب ػػػث
يا  الم رع  م  نصوص القوانيف الم نيػة الميعمقػة بػالظروؼ الطار ػة صػبغة النظػاـ إض

ال ييػػػرؾ مجػػػااًل لم ػػػؾ فػػػي أف نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة وقػػػ  صػػػيغت بػػػنص فػػػي ، العػػػاـ

                                                           

ٍ كٛددشة تقددٕل  نقددظٌَٕو و د . حسدد326ص 1د . تَددٕس سددهثظٌو  نُلشٚددت  ن ظيددت نانخض يددظثو س (1)

 .140و د . ىبذ  نحٙ  نحقظص٘و ىقذ  نًذةو ص453ص

 . 130د . تحًذ ح ًج تجٕ سخٛجو َلشٚت   نخض و فٙ  نقظٌَٕ  نًذَٙ  نقذٚذ  نكخظب   ٔلو ص (2)

 .346د . سهًٛظٌ يش صو َلشٚت  ن قذو ص (3)
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إذف مػا  اـ الم ػرع ، يطبؽ  م  اآلةار الال قة لمعقػو  اليػي أبرمػت قبػؿ نيػاذن -القانوف 
ة ميعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ فمػف الصػػعب جػػ ًا أف نجػػر  قػ  إ يبػػر أف نظريػػة الظػػروؼ الطار ػ

 وذن الصية مف النظرية الم ار إليىا .
أف الينػػػػػازؿ الضػػػػػمني  ػػػػػف ال ػػػػػؽ يجػػػػػب أف يكػػػػػوف واضػػػػػً ا، وأف  إلػػػػػ   ون ػػػػػير

يسيخمص مف وقا ع ي ؿ  ميه ب ػكؿ ال ي مػؿ  ػكًا وال يػاوياًل فػي ال اللػة بوضػوح وبػّيف 
بيػؽ نظريػػة الظػروؼ الطار ػة فػػي ال الػة اليػػي بانػه يينػازؿ  ػػف  ػؽ اليمسػؾ والطمػػب بيط

 يكوف  روطىا ميوفرة .
وموضوع الينازؿ الضمني الذي يخيص بقاضي الموضوع مػف الممكػف أف يسػييا  

 مف الوقا ع اليي يييرض الينازؿ  ف ال ؽ المكيسب .
 سمطة المحكمة في إثارة التنازل الضمنيالفرع الثاني: 

الم كمػػة فػػي إةػػارة الينػػازؿ الضػػمني مػػف سػػني  ث فػػي وػػذا اليػػرع  ػػف مػػا يخػػص 
 يمقا  نيسىا .

فػال ريػػب بػاف القػػوؿ ب ػؽ المػػ  ي فػي الينػػازؿ  ػف طمػػب يطبيػؽ نظريػػة الظػػروؼ 
بطػاؿ كػؿ اييػاؽ ي ػـر المػ يف مػف وػذا ، الػذي جعمػه الم ػرع مػف النظػاـ العػاـ، الطار ة وا 
مه ويريػػب يعيبػػر فيمػػا لػػو يمسػػؾ بػػه المػػ  ي  ميػػه  فًعػػا موضػػو ًيا لػػ  وى خصػػ، ال ػػؽ

  م  قبوؿ رفض وذن ال  وى .
ومػػف المجمػػع  ميػػه فػػي اليقػػه والقضػػا  أف الػػ فوع الموضػػو ية ال يمكػػف أف يةيروػػا 

م كمػػة اإلسػػي ناؼ أو  سػػواً  كانػػت وػػذن الم كمػػة م كمػػة الموضػػوع، م كمػػة الموضػػوع
 ذايىما .
ب ا ػػه فػػي أيػػة مر مػػة يكػػوف   مػػ  الػػرغـو  مػػف أف الػػ فع الموضػػو ي يمكػػف إةاريػػه وا 

وال يسيطيع الم كمة بػاي  ػاؿ ، ولكف ذلؾ ال فع مخصص بالم     ميه، فيىا ال  وى
اليػي  سػبابييخػذن سػببًا مػف الأو ، مف ال واؿ أف يةير  فعًا موضو يًا مف يمقا  نيسػىا
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واليخػػػرج  ػػػف وػػػذن القا ػػػ ة الػػػ فع الموضػػػو ي ، يبنػػػ   ميػػػه  كمىػػػا الصػػػا رة مػػػف قبمىػػػا
 .(1 ن الذي ال يسيطيع الم كمة أف يةيرن مف يمقا  نيسىاالميعمؽ بالنظاـ العاـ ووو و  

الػ فوع الموضػو ية يجػوز ابػ ا وا فػي   وياييً ا لما سػبؽ يقػوؿ بعػض اليقىػا   بػافب 
ولكػف وػذا ال يعنػي أف الػ فوع الموضػو ية ييعمػؽ بالنظػاـ ، أية  الة يكوف  ميىا ال  وى

ولػػذلؾ ال يجػػوز ، ال ػػؽ فيىػػا بػػ ليؿ أف صػػا بىا يجػػوز لػػه أف ينػػزؿ  نىػػا صػػرا ة، العػػاـ
فيمػا  ػ ا ، لمم كمة أف يقضي بىا مف يمقا  نيسىا ما لـ ييمسؾ بىا صػا ب ال ػؽ فيىػا

الػػ فع الميعمػػػؽ بالنظػػػاـ العػػاـ فػػػال يجػػػوز النػػزوؿ  نػػػه صػػػرا ة وال  اللػػة كمػػػا يقضػػػي بػػػه 
إذ يعيبػػػر أنػػػه معػػػروض  مػػػ  ، الم كمػػػة مػػػف يمقػػػا  نيسػػػىا ولػػػو لػػػـ ييمسػػػؾ بػػػه الخصػػػوـ

 .(2 سواً  يمسؾ به الخصوـ أـ لـ ييمسكوا به( الم كمة 
وذا ال فع الموضو ي ييمةؿ في أف الم  ي الذي يطالب فعف  أما في  الينا وذن،

وذلؾ بقبولػه االييػاؽ ، بيطبيؽ نظرية الظروؼ الطار ة ق  ينازؿ  ف  قه في وذا الطمب
اقي مػف الػةمف ويعىػ ن بػا ا  البػ، مف ج ي  مع الم     ميه بع   ػ وث الظػرؼ الطػارئ

 ي  ، وال يمكف القوؿ باف وذا ال فع مف النظاـ العاـ، وفوا  ن في الموا ي  المييؽ  ميىا
 يصح لم كمة الموضوع إةاريىا مف يمقا  نيسىا .

نمػػا وػػو  فػػع  ػػا ي مقيضػػان لػػو أبػػ ان المػػ     ميػػه أنىػػا مػػع إ يرافىػػا لممػػ  ي  وا 
اال أنىمػػا ، مػػ  اليزامػػه بػػ فع الػػةمفب قػػه الػػذي ي  يػػه بيطبيػػؽ نظريػػة الظػػروؼ الطار ػػة  

 ي فعاف   وان وذن بسبؽ ينازؿ  ف  قه .
ف كانػػػػػػت مػػػػػػف الػػػػػػ فوع  سػػػػػػينا وباال  مػػػػػػ  مػػػػػػا سػػػػػػبؽ ييبػػػػػػيف بػػػػػػاف الػػػػػػ فوع  يػػػػػػ  وا 

لف ممارسػة وػذن الػ فوع ، الموضو ية، إال أنه ال يجوز لمم كمة إةاريىا مف يمقا  نيسىا
يف أنيسىـ  وف الم كمػة اليػي يرفػع بأو  رخصة مف الم رع خاصة بالخصـو فيما بينىـ

 أمامىا ال  وى .

                                                           

 . 110د . يحًذ ىبذ  نقٕ د يحًذو يشجع سظجوو ص (1)

 .426و ص1563سٛفو  نٕسٛط فٙ ششح  ظٌَٕ  نًش ف ظث  نًذَٛت ٔ نخقظسٚتو د . سيض٘  (2)
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فػػال يجػػوز لمم كمػػة أف يقػػـو بالب ػػث  ػػف نيػػة المينػػازؿ الضػػمني مػػف اإلييػػاؽ بػػيف 
لػػو لػػـ يعيمػػ   مػػ   نصػػر موجػػو  ومنصػػوص  ميػػه صػػرا ة فػػي ، الم ػػيري والبػػا ع مػػةال

نمػػا وػي قػػ  اسػػينيجت نيػة الينػػازؿ، اإلييػاؽ بيػػنىـ ميػػه  ليػػؿ ممػػا افيرضػػيىا ال يقػـو  أو  وا 
 وو ةابت .
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 الخاتمة
 :النيا د واليوصيات الياليةإل   مف خالؿ ما يق ـ مف ب ةنا وذا فق  يوصمنا

 نتائجاوال: ال
العقػػ  يصػػرؼ واقعػػة فػػي ال يػػاة االجيما يػػة و مػػ  وػػذا السػػاس مػػف الضػػروري أف  - 1

عقػػ  ي ممػػا ييعمػػؽ بالجانػػب الخالقػػي، فالقيصػػا يوضػػح مظىػػرن الخالقػػي وأةػػرن اال
يقوـ  م  فكرة اليعاوف، وبناً   م  ذلؾ يكوف  ىً ا مف جانب الم يف يميـز بوفا ه، 

 ذلؾ .إل   ويض ية مف قبؿ ال ا ف إذا ا ياج
 ي، ولىػػذا السػبب ال يجػػوز فػي العقػػ  أف ينظػػرإنسػانفىػو اليػػزاـ أخالقػي نػػايد  ػف  ػػعور 

 خر .صرؼ النظر  ف الميعاق  اآلأو ، أ   الميعاق يف  وف اآلخرإل  
ي، فالعقػ  مػف  يػث الظػاور رابطػة بػيف طػرفيف مػف قيصػا ومما يخص الجانب اال - 2

ية يمكػػػف أف قيصػػػا ولكػػػف أةػػػرن مػػػف النا يػػػة اال، أجػػػؿ ي قيػػػؽ مصػػػم ة معينػػػة لىمػػػا
وبعبػارة الخػػرى مػف الميوقػػع أف يكػػوف ذات ، الجميػػعإلػػ   ييجػاوز مصػػال ىما ويميػ 

 المجيمع. أةر مبا ر بيف الميعاق يف وغير مبا ر  م 
والعق  كمػا وػو واضػح بانػه اييػاؽ ارا يػيف  مػ  ا ػ اث أةػر القػانوني، فيجػب أف 

ولكػف ، قػ يف فػي وقػت إبرامػه وينييػذن كػذلؾيكوف  سف النية موجػوً ا مػف قبػؿ الميعا
فػػي بعػػض ال ػػاالت يي ػػ ث ظػػرؼ طػػارئ ممػػا يجعػػؿ ينييػػذ العقػػ  يخػػرج  ػػف مجػػران 

ومػف  ػاف وػذن الظػروؼ الطار ػة ، إبرامػه الطبيعي الذي يييؽ الميعاق اف  ميػه  ػيف
ي الموجو  فػي العقػ   مػ  ن ػو  ػاؽ ومروػؽ قيصا إخالؿ اليوازف االإل   أف ي  ي

 رجػػة يى يػػ  المػػ يف بخسػػارة فا  ػػة لػػو نيػػذ اليزامػػه ي ػػت ظػػؿ وػػذن إلػػ    يػػ  يصػػؿ
 الظروؼ اليي يايي  م  ال ياة العق ية.

ف مراجعػػة اإلليزامػػات المروقػػة النا ػػ ة فػػ - 3 ي  الػػة  ػػ وث الظػػروؼ الطار ػػة مسػػالة وا 
 ا عة فػي كةيػر ومخيمػؼ فػروع القػوانيف فػي  وؿ كةيػرة، ووػذن ال الػة ييسػح المجػاؿ 
أمػػاـ ال ولػػة لييػػ خؿ فػػي ال يػػاة العق يػػة ويقػػـو بينظػػيـ كةيػػر مػػف العقػػو  ولوضػػع  ػػ  
ف يػػػ خؿ ال ولػػػة فػػػي وػػػذن ال الػػػة ال يعيبػػػر خروجػػػا  مػػػ  مبػػػ أ  إلرا ة الميعاقػػػ يف، وا 
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، (العقػػ   ػػريعة الميعاقػػ يف  يجػػاوزًا  مػػ  مبػػ أ يعػػ ال و  اليعاق يػػة، كمػػا اإلرا ةراـ ا يػػ
نما  ي في ال ياة العق يػة قيصا ي قيًقا لمب أ الع الة مف أجؿ ي قيؽ اليوازف اال يع وا 

 ر اية المصم ة العامة. مسيمزماتاليي يكوف مف 
يع يمػػه، أو  لػػنقض العقػػ العقػػ  أف يسػػيغؿ الظػػرؼ  أطػػراؼوبمػػا أنػػه ال يجػػوز ل ػػ   - 4

كمػػا وال يجػػوز لمقاضػػي إن ػػا  العقػػ  نيابػػة  ػػف الميعاقػػ يف، بػػؿ يقيصػػر  ممػػه  مػػ  
ة  الميعاقػ اف  ػيف مػا ايجػه إليػه إرا إلػ   ييسير مضموف العق  ويكوف ذلؾ بػالرجوع

ذا كاف الم رع ق  طمب مف ال ولة الي خؿ في ال ياة العق ية في  الة ، إبراـ العق  وا 
ل  و  وؼ الطار ة،  وث الظر   ية.قيصا إ ا ة اليوازف المخيؿ مف النا ية االا 
 .ثانيًا: التوصيات 

أوصي الم رع العراقػي أف يسػمح لمقضػا  بػاف ييػ خؿ فػي ال يػاة العق يػة فػي  الػة  - 1
الظػػػروؼ الطار ػػػة اليػػػي يجعػػػؿ اليػػػزاـ المػػػ يف مروقًػػػا لػػػو نيػػػذ العقػػػ  فػػػي ظػػػؿ وكػػػذا 

ف قصػػر مػػػف خػػال، ظػػروؼ ؿ الينظػػيـ فػػي ظػػػاورة معينػػة  ػػف طريػػػؽ لف القػػانوف وا 
، وضع نصوص قانونية ي ػاوؿ أف يسػاير النصػوص المسػايرة لميطػور فػي المجيمػع

أما القضا  فيقوـ ببياف النواقص الموجو ة فػي الي ػريع الػذي يقػـو بيطبيقػه وػذا مػف 
القضا  وو الضامف لم قوؽ الير ية الخاصة والعامة فعف  ومف جانب  خر،، جانب

 قيؽ الع الة بصورة أوسع نطاًقا وأجزؿ نيعًا مف الم رع، و م  الرغـ مف وييوخ  ي
 الي خؿ القضا ي في العقو  وو أكةر إةارًة مف ي خؿ الم رع .فعف  ذلؾ

أقيرح  م  الم ػرع العراقػي أف يقػـو بينظػيـ نظريػة الظػروؼ الطار ػة ب ػكؿ أ سػف  - 2
بينظيمه خالؿ فقرة في النص  وال يكييي، مما وو موجو  في القانوف الم ني ال الي

ويمػنح السػمطة أوسػػع ممػا وػو موجػػو  ، كمػا وػو موجػو  فػػي الػنص الم ػار إليػػه  نيًػا
فػػي وػػذن اليقػػرة لمقاضػػي الػػذي يقػػـو بيطبيػػؽ النصػػوص الي ػػريعية لف القاضػػي وػػو 

 أج ر بذلؾ .
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 المصادر

 الكتب  :أوالً 
، صػا ر االليػزاـ اإلرا يػة وغيػر اإلرا يػةالب ػوث القانونيػة فػي م، ( أ م   ػوقي م مػ   بػ  الر مػاف1  

 .2552، مصر، سكن ريةاإل، يوزيع من اة المعارؼ،  راسة فقىية وقضا ية
 .الوؿ نظرية االليزاـ في القانوف الم ني الج ي  الكياب ، (   . أ م    مت أبو سييت2  
 . 3قـ المجم  ر  – 3القسـ  –مجمو ة القوا   القانونية ، ( أ رؼ ر واف الم امي بالنقض3 
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 ج ة السعو ية. ، السنة الةانية، الع   الةاني، مجمع اليقه اإلسالمي منظمة الم يمر اإلسالمي



 العراقيىالقانونىفيىالطارئةىالظروفىنظروةىتطبوقىفيىاإلرهاقىشرط 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

343 

مصػا ر ، نظريػة العامػة لالليزامػات، الواضػح فػي  ػرح القػانوف المػ ني، (  م م  صبري السع ي17  
 .2559،  ار الى ى الجزا ر، االليزاـ

ب ػث من ػور فػي مجمػة ،  ػروط يطبيػؽ نظريػة الظػروؼ الطار ػة، م مػ  (   . م م   ب  الجػوا 18  
 ، الع   الرابع السنة الةالةة والةالةوف .1963 يسمبر ، قيصا القانوف واال

ب ػث من ػور م   ، ا ػا ة النظػر فػي العقػو  بسػبب يغييػر الظػروؼ، (   . م مػ  أ مػ   بػ  العزيػز19 
 www. Qawaneen.blogspot.com Last vistedي اآليػػػي  لكيرونػػػالموقػػػع اإل

"15/8/2017"  .) 
 ،. 2551 ار النىضة العربية ، القوة القاورة في قانوف المرافعات، (   . م م  سعي   ب  الر مف25 
ب ػػػث من ػػػور  مػػػ  الموقػػػع ، إ ػػػا ة النظػػػر  مػػػ  االليزامػػػات اليعاق يػػػة، (   . م مػػػ   مػػػ  م مػػػ 21 

 ( . www.qawaneen.blogspot.com" last visited 12/9/2017ي اآليي  لكيروناإل
 ي اآليي  لكيرونب ث من ور  م  الموقع اإل، القوة القاورة، ( فواز م م  صالح22  

www.startimes.com "last visted 24/8/2017"  
 الرسائل  :ثانياً 

أطرو ػػػة لنيػػػؿ  رجػػػة الػػػ كيوران  ولػػػة فػػػي ، سػػػمطة القاضػػػي فػػػي يعػػػ يؿ العقػػػ ، (   ميػػػ  بػػػف  ػػػنيبيي1 
 .1996، جامعة الجزا ر، معى  ال قوؽ والعمـو اإل ارية، القانوف

مػػػذكرة لنيػػػؿ  ػػػىا ة الماجسػػػيير ، سػػػمطة القاضػػػي فػػػي يعػػػ يؿ العقػػػ ، ( زينػػػة صػػػاغي ونسػػػيمة مقػػػري2 
 . 2514-2513، جزا ر، لر ماف ميرةجامعة  ب  ا، يخصص قانوف الخاص

، مػػػذكرة لنيػػػؿ  ػػػىا ة الماجسػػػيير، أةػػػر نظريػػػة الظػػػروؼ الطار ػػػة  مػػػ  العقػػػو ، ( زوػػػرة بمقاسػػػـ م مػػػ 3 
 . 2514-2513، الجزا ر، جامعة  كمي م م  أوال اج البويرة، يخصص  قو  ومس ولية

، الجزا ػري واليقػه اإلسػالميسػمطة القاضػي فػي يعػ يؿ العقػ  فػي القػانوف المػ ني ، (  م م  بوكمػاش4 
 . 2512-2511، با نة الجزا ر، جامعة ال اج الخضر، رسالة لنيؿ  ىا ة  كيوران

رسػػػالة لنيػػػؿ  رجػػػة ، أةػػػر الظػػػروؼ الطار ػػػة  مػػػ  العقػػػو  الم نيػػػة، (  ويبػػػة  م مػػػ  م مػػػو  الػػػ يب5 
 . 2512، فمسطيف، جامعة الزور غزة، الماجسيير في القانوف الخاص

 .ث المنشورة البحو  :ثالثاً 
  كػػاـنظريػػة الظػػروؼ الطار ػػة وأةروػػا  مػػ  ال، أسػػياذة ر ى خميػػؿ إبػػراويـ، (   . ياسػػر باسػػـ ذنػػوف1 

كميػػػة القػػػانوف جامعػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة ، ب ػػػث من ػػػور فػػػي مجمػػػة ال ػػػريعة والقػػػانوف، القضػػػا ية
 نة والع ريف .السنة الةام، 2514يناير -1435الوؿ ربيع  –الع   السابع والخمسوف ، المي  ة

 
 

http://www.qawaneen.blogspot.com/
http://www.startimes.com/


 ىى(3232لعامى)ا(/23(/العددى)9لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

343 

 ية لكترونالمواقع اإل  :رابعاً 
1. www. Qawaneen.blogspot.com Last visted "15/8/2017  
2. www.qawaneen.blogspot.com " last visited 12/9/2017 
3. www.startimes.com "last visted 24/8/2017 

 القوانين :خامساً 
 ويع ياليه . 1951 لسنة 45قانوف م ني العراقي رقـ   -

http://www.qawaneen.blogspot.com/
http://www.startimes.com/


 العراقيىالقانونىفيىالطارئةىالظروفىنظروةىتطبوقىفيىاإلرهاقىشرط 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

353 

 :المــــمخــــص
فػػي  الػػة ،  ػػرط اإلروػػاؽ وػػو أوػػـ  ػػرط مػػف  ػػروط يطبيػػؽ نظريػػة الظػػروؼ الطار ػػةإف 

مػػػف الممكػػػف أف يجػػػري  مػػػ  ال يػػػاة العق يػػػة ظػػػرؼ يجعػػػؿ مػػػف  ،  ػػػ وث الظػػػروؼ االسػػػيةنا ية
ولكف وجو  صعوبة في ينييذ االليزامػات ال يكيػي  لممطالبػة ، وبة ينييذ اإلليزامات اليعاق يةالصع

إرواؽ المػ يف لػو نيػذ إل   بؿ ال ب  أف يكوف مف  اف وذن الصعوبة ي  ي، بيطبيؽ وذن النظرية
إليزامه في ظػؿ وػذا الظػرؼ غيػر الميوقػع، أي يجػب فػي وػذن ال الػة أف يصػاب المػ يف بخسػارة 

والخسػػػارة الميوقعػػػة فػػػي  الػػػة ابػػػراـ العقػػػ  اليمكػػػف بواسػػػطيه أف يطالػػػب بيطبيػػػؽ وػػػذن ،  ػػػةاليا 
المراب ػػػػة أو  لف العقػػػػ  فػػػػي السػػػػاس يقػػػػـو  مػػػػ  اسػػػػاس  نصػػػػر الكسػػػػب والخسػػػػارة ؛النظريػػػػة
والجىة المخيصػة بالب ػث  ػف ي قػؽ  ػرط اإلروػاؽ وػو قاضػي الموضػوع الػذي يةػار ، والخسارة

منو ػػة لػػه وػي سػػمطة جوازيػة ولكنىػػا ليسػػت مطمقػة لنىػػا خاضػػعة والسػمطة الم، أمامػه الموضػػوع
و مػ  القاضػي فػي  الػة الب ػث  ػف وػذا ال ػرط ، رقابة جىة أ م  منهإل   في ممارسة سمطيه
المعيػػار ال خصػػي والموضػػو ي، ب يػػث ال يمكػػف أف ي خػػذ با ػػ اوما   يبػػارأف ياخػػذ بنظػػر اال

  وف اآلخر لجؿ يطبيؽ سميـ لىذن النظرية .

ط اإلرواؽ مػف الػ فوع الموضػو ية الميعمقػة بالنظػاـ العػاـ وبالخصػـو فقػط أي يمكػف  ر إن
؛ ولكػف ال يسػيطيع الم كمػة إةاريىػا مػف يمقػا  نيسػىا، إةاريه في أي مر مػة كانػت  ميىػا الػ  وى

لف اإلجػػرا ات فػػي القضػػا  المػػ ني كمػػا وػػو معػػروؼ قضػػا  مطالػػب أي يقػػـو بػػاإلجرا ات بنػػا  
ينمػػا يياكػػ  مػػف يػػوافر  ػػرط اإلروػػاؽ بعػػ  إةاريػػه مػػف قبػػؿ الخصػػـو فػػي والقاضػػي  ،  مػػ  طمػػب

ال  وى يقـو بعجرا يه، أما أف يوقػؼ ينييػذ اإلليزامػات اليعاق يػة فػي ال الػة اليػي يػرى أف  ػ وث 
أف يسػيمر ينييػذن فػي أو  ،وذن ال الة م قية أي يوقؼ ينييذ االليزامات ل ػيف زواؿ وػذن الظػروؼ

كاف الظروؼ مسيمر في وقت كةير في ال يػاة العق يػة ،أو أف يقػـو بػر  غير وذن ال الة أي إذا 
ف لػـ يكػف إلػ   اإلرواؽ الموجو  في العق   ػ  معقػوؿ أي يوزيػع الخسػارة بػيف الميعاقػ يف  يػ  وا 

وذلػػؾ لجػػؿ  ػػ ـ ي مػػؿ المػػ يف الخسػػارة اليا  ػػة أي الضػػرر ؛ ب ػػكؿ ميسػػاوي بػػيف الميعاقػػ يف
لع الػػػة واإلنصػػػاؼ اليػػػي يكػػػوف أساًسػػػا لبنػػػا  نظريػػػة الظػػػروؼ وذلػػػؾ بنػػػا   مػػػ  مبػػػا ئ ا، الكبيػػػر
 ووذا مف أجؿ إسعاؼ ورفع ال يؼ  ف الم يف .، الطار ة
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ABSTRACT: 

The exhaustion condition is the most important condition to 

implement the theory of unexpected circumstances. In case of 

having exceptional circumstances, it is possible for the parties in a 

contract to face a situation that makes implementing the contract 

obligations impermissible. Nevertheless, having the difficulty in 

implementing the obligations in a contract is not enough to request 

the application of this theory. It is also required that the difficulty 

must cause the debtor a colossal damage if he/she has done their 

obligations under these circumstances. Hence, it is not allowed to 

request the application of this theory in accordance to the expected 

loss at the beginning of concluding a contract, because the 

contract always will be held on the basis of loss or profit. 

However, in the case of inferring the adherence to this condition 

and the subject is raised to the respective judge concerned. The 

authority assigned to him is optional, but it is not absolute, since 

the exercise of his authority is subject to the control of a higher 

authority. In the case of inferring this condition, the judge shall 

consider the personal and objective criteria, so that neither can be 

taken into consideration without the other for the proper 

application of this theory. 

The onerous condition can be raised as an objective 

protestation at any stage in the proceedings, but the court cannot 
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raise it by itself automatically, since the proceedings in the civil 

judiciary as known means the demands of any action is carried out 

upon request. The judge shall make sure that the onerous 

condition is satisfied after it is raised by the litigants, and will start 

the procedures, and the execution of the contractual obligations is 

suspended in the case that the occurrence of such situation is 

temporary. Otherwise, it will continue to be implemented if the 

circumstances persist for a long time for the life of the contract, or 

to restore the contract onerous to a reasonable extent, and that is 

the distribution of the loss between the contractors evenly, even if 

they it is not equally distributed between the contractors. In order 

for the debtor not to bear a huge loss of any significant damage, 

based on the principles of justice and equity, which is the basis for 

the construction of the theory of emergency conditions, and this is 

in order to support the debtor. 

 


