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 : ـصخمالـم
بمناسبة  دارةقد يتعرض المتعاقد مع اإل 
لبعض الظروف التي لم تكن  داريقد اإلتنفيذ الع

والتي من شأنيا أن ، في الحسبان عند إبرام العقد
تضيف أعباء إضافية تثقل كاىمو وىو األمر 

المتعاقدة إلحداث ما  دارةالذي يستمزم تدخل اإل
واليدف  ، دارييعرف بالتوازن المالي لمعقد اإل

من ذلك التدخل وأحداث التوازن بين األعباء 
وبين المزايا  دارةتحمميا المتعاقد مع اإلالتي ي

التي يتمتع بيا وذلك من خبلل تعويضو بناء 
ن لم يوجد  عمى شروط ونظريات معينة حتى وا 

ووضحت أيضا من  ، دارةأي خطأ من جانب اإل
خبلل ىذا البحث أن فكرة الظروف الطارئة في 

استنتجت و  الفقو اإلسبلمي والقانون الوضعي 

واالختبلف بين الفقو  ،أيضا أوجو الشبو
والقانون الوضعي من حيث مفيوم ، اإلسبلمي

ووضحت ، وضوابط الظرف الطارئ في كمييما
والجائحة عند فقيائنا ، مفيوم الظرف الطارئ

 ،ومدى مشروعية وضع الجائحة، القدامى
االختبلف بين الفقياء و  ،اعتباره ظرف طارئو 

ومانع العتبارىما ذات تأثير عمى ، بين مجيز
وبينت أيضا األثر المترتب عمى ، لزامية العقدإ

االستمرار ، اعتبار الظروف الطارئة، والجائحة
بحيث يرفع الضرر عن ، التعويضأو  بالتنفيذ

وبما أن الوضع الذي نعيشو ، المتعاقد المتضرر
 في ظل جائحة كورونا باعتبارىا ظرف طارئ.

التوازن المالي، جائحة  :الكممات المفتاحية
 .نظرية الظروف الطارئة، داريالعقد اإل ،كورونا

 المقدمة
من بين الوسائل التي تمجأ  دارييعد العقد اإل

ة العامة لتسيير المرافق داريإلييا السمطات اإل
تكمن  داريفالغاية من إبرام العقد اإل، العامة

أساسا في كفالة حسن سير المرافـق العامة تحقيقا 
تتحقق فعبل إال وتمك الغاية لن ، لـممصمحة العامة

بتنفيذ االلتزامات العقدية الناجمة عن العقد تنفيذا 
سميما وفقا لمشروط الواردة بو وفي المدة المحددة 

قد تواجيو  دارةأال أن المتعاقد مع اإل، لمتنفيذ
ظروف لم يكن  داريأثناء تنفيذ العقد اإل

أنيا باستطاعتو توقعيا لحظة إبرام العقد من ش
فبل يجوز أن يساىم ، التنفيذ التأثير عمى عممية

في  دارةالمتعامل المتعاقد من خبلل تعاقده مع اإل
الحفاظ عمى حسن سير المرفق العام دون 

تحقيق الكسب إلى  فيو دائما يسعى، مقابل
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المادي من وراء تمك العممية التعاقدية . لذا 
المتعاقدة التدخل من أجل  دارةيتعين عمى اإل

مواجية تمك الظروف مساعدة المتعاقد معيا ل
وبالتالي تؤثر ، داريالتي تعرقل تنفيذ العقد اإل

 سمبا عمى سير المرافق العامة .
تتمتع بنسبة كبيرة من الحقوق  دارةفإن اإل    

واالمتيازات وذلك لكونيا تروم المصمحة العامة 
في حين يروم المتعاقد المصمحة الخاصة وعميو 

مبدأ "العقد  داريفمنطقيا أن ال يحكم العقد اإل
بامتيازات  دارةفتتمتع اإل، شريعة المتعاقدين"

السمطة العامة فيي تتمتع بسمطة اإلشراف عمى 
العقد وتعديمو والفسخ باإلرادة المنفردة وغيرىا، 

أساسيا المصمحة العامة  داريفنظرية العقد اإل
دون أن تتعارض مع مصالح المتعاقد مع 

 .دارةاإل
فيضمنو  ارةدأما حق المتعاقد مع اإل

ال فإن عمى  دارةالقانون واإل ممزمة باالرتقاء بو وا 
المتعاقد معيا ركوب جـسر الـقـضاء لمـحـصول 
عمى حقو ومن بين ىذه الحقوق الحصول عمى 

فور تنفيذ  دارةالمقابل المالي وىو حق تقدمو اإل
جزئي وكذا حق أو  المتعاقد لمعقد ويكون إما كمي

ازن المالي لمعقد والحق المتعامل المتعاقد في التو 
في إعادة التوازن المالي لمعقد ىو حق مكتسب 

أو  بناء عمى القانونأو  إما بناًء عمى بنود العقد
النظريات المعتمدة كنظرية الظروف الطارئة،و 
ىي التي سيتم دراستيا في موضوع بحثنا ىذا 

ة التي يصبح تنفيذىا داريوىي تخص العقود اإل
بعض األحداث كالجوائح  مرىقا لممتعاقد بسبب

)كورونا( تعد من الظروف الطارئة التي اصابة 

والعراق من الدول التي بدأت ، العالم بأسره
 ٥٥بمكافحة ىذه الجائحة بموجب المرسوم رقم 

من خبلل فرض بـعض القيود ، ٠٢٠٢لسنة 
 عمى ممارسة االعمال والمصالح الفردية

وتكون  الدوليةأو  التقمبات االقتصادية الوطنيةو 
 خارجة عن إرادة الطرفين وغير متوقعة .

: أهمية موضوع البحث واسباب اختياره: اولا 
الشك في أن الموضوع نظرية الظروف الطارئة 
وأثرىا عمى إعادة التوازن المالي لمعقد المختل 

أىمية كبيرة من الناحيتين ، بسبب جائحة كورونا
ىذا فمن الناحية العممية فإن ، العممية والعممية

إلى  المبدأ يعد من نتاج قواعد العدالة التي تيدف
التخفيف من القوة الممزمة لمعقد . ومن الناحية 
العممية فالكل يعمم بأن األوضاع االقتـصادية 
بسـبب جائحة كورونا المتقمبة التي يمر بيا العالم 

وسائل تساعد عمى إلى  بصورة عامة تحتاج
الـذي يتأثر  االقتـصادي المحافظة عمى التوازن،

بتمك التقمبات ومن أىم ىذه الوسائل ىي تطبيق 
 نظرية الظروف الطارئة .

تحاول الدراسة اإلجابة عن : مشكمة البحث: ثانيا
األسئمة منيا؛ ما األساس القانوني في الحق 
المقرر لممتعاقد في طمب إعادة التوازن المالي 

ما ىي شروط الظرف الطارئ   ؟داريلمعقد اإل
ورونا وما ىي اآلثار القانونية المترتبة جائحة ك

فيل يمـكن إن يكون فيروس  ؟عمى توفر شروطيا
كورونا مانعا قانونيا من تنفيذ االلتزامات القانونية 

 المترتبة عمى ذمة طرفي العقد؟
يقتصر البحث عمى دراسة : نطاق البحث: ثالثا

اآلثار المترتبة عمى توفر الظروف الطارئة 
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داري التوازن المالي لمعقد اإل جائحة كورونا في
ىي الظروف التي تنجم عن المخاـطر و 

االقـتصادية نتيجة لحدوث ظروف طارئة غير 
، انقبلب في اقتـصاديات العقدإلى  متوقعة تـودي

ويستبعد من نطاق ىذه الدراسة األمور اآلتية 
 الظروف التي تؤثر عمى اقـتصاديات العقد

ية عمل النظر  دارةالناجمة عن عمل اإلو 
،و كذلـك الـظروف الناجمة عن أسباب (األمير

ذات طبيعة مادية تجعـل تنفيذ العقد مرىقا 
 (نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة)

بناًء عمى ماتقدم ذكره : خطة البحث: رابعا
سنتطرق في بحثنا ىذا عن نظرية الظروف 
الطارئة العادة التوازن المالي لمعقد في المبحث 

 األولنتناول في ، نقسمو عمى مطمبينوس األول
األساس و الجوائحو  ماىية الـظروف الطارئة

مجال  القانوني لنظرية الظروف الطارئة والثاني
تطبيق نظرية الظروف الطارئة اما المبحث 
الثاني بعنوان شروط تطبيق نظرية الظروف 
الطارئة واثارىا القانونية وسنقسمو عمى مطمبين 

طبيق النظرية والمطمب لبيان شروط ت األول
رية الظروف الطارئة الثاني االثار القانونية لنظ

 ،وثم الخاتمة.جائحة كورونا
 األولالمبحث 

نظرية الظروف الطارئة إلعادة التوازن 
 دار المالي لمعقد اإل

عمى خبلف القـضاء المدني كان الـقضاء     
الفرنسي متمثبًل بمجـمس الدولة الفرنسي  دارياإل

لؤلخذ بنظرية الظروف الطارئة وتطبيقيا سباقًا 
ى بسبب األولخـصوصًا خبلل الحرب العالمية 

تبدل الظروف االقتصادية وتأثيرىا في تنفيذ 
عقود التزام المرافـق العامة وأول تطبيقاتو 
القـضائية في ىذا الموضوع ىو حكمو الـصادر 

في قـضية إنارة مدينة  (9191أيار//۰۳)في 
، فمفيوم ىذه النظرية (9)(Bordeauxبوردو )

طبقًا لمحكم المذكور يتـمـخص أنو إذا استجدت 
ظروف طارئة خارجة  داريأثناء تنفيذ العقد اإل

ولم تكن متوقعة  دارةعن إرادة المتعاقد مع اإل
عند التعاقد من شأنيا أن تجعل تنفيذ العقد مرىقًا 

تمتزم أما  دارةفإن اإل، دارةلممتعاقد مع اإل
يًا وبصفة مؤقتة وأما بتعديل شروط بتعويضو جزئ

العقد لمتخـفيف من أثار ىذه الظروف بما يسمح 
 ، (٠)لممتعاقد باالستمرار في تنفيذ العقد دون إرىاق

نتناول في  سنقسم ىذا المبـحث عمى مطمبين،
والثاني  الجوائحو  ماىية الظروف الطارئة األول

 .األساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة 
 
 

                                                           

ذرهخض ٔلائؼٓا فٙ أٌ انششكح انًهرضيح ترٕسٚذ  (1)

انغاص انًذُٚح تٕسدٔ ٔأشُاء ذُفٛزْا نهؼمذ الؼظد 

ٔظٕد اسذفاع فٙ أسؼاس انفؽى انز٘ ٚسرخشض يُّ 

انغاص اسذفاػاً كثٛشاً ػمة َشٕب انؽشب انؼانًٛح 

شالشح أيصانّ ، األٔنٗ ؼٛس اسذفغ سؼش طٍ انفؽى إنٗ 

نهًضٚذ يٍ انرفاطٛم ُٚظش.د. ياْش طانػ ػالٔ٘ 

، داس اتٍ 2انعثٕس٘: انٕسٛظ فٙ انمإٌَ اإلداس٘، ط

، 2112االشٛش نهطثاػح ٔانُشش ظايؼح انًٕطم، 

د. ياصٌ نٛهٕ ساضٙ: دٔس انششٔط .451ص

االسرصُائٛح فٙ ذًٛٛض انؼمذ اإلداس٘، دساسح يماسَح، 

مإٌَ، ظايؼح تغذاد، أطشٔؼح دكرٕساِ، كهٛح ان

؛ د. ػثذانسالو انرشياَُٛٙ، َظشٚح 32ص، 1۱۱۱

انظشٔف انطاسئح دساسح ذاسٚخٛح ٔيماسَح نهُظشٚح 

فٙ انششٚؼح اإلساليٛح ٔانششائغ االٔستٛح ٔذطثٛماخ 

انُظشٚح فٙ انثالد انؼشتٛح، داس انفكش، تال سُح َشش، 

 . 1۱ص

د.ياظذ ساغة انؽهٕ: انؼمٕد اإلداسٚح، داس  (2)

 .199ص1۱92ثٕػاخ انعايؼٛح االسكُذسٚح، انًط
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 األولمب لمطا
 (ماهية الظروف الطارئة )الجوائح

الظروف لغة جمع ظرف والظرف 
الوعاء مطمقًا ومنو ظرفا الزمان والمكان عند 

وعاؤه وىو ما يستقر : النحويين وظرف الشيء
اإلبريق ظرف لما فيو : ويقال ، غيره فيو 

والظرـيف مشتق من الظرف وىو الوعاء وكأنو 
 ، (9)األخبلق جعل الظريف وعاء لؤلدب ومكارم

واما تعريف الظروف الطارئة في الفقو اإلسبلمي 
لم يعرف الفقياء القدامى الظروف الطارئة في 
مدوناتيم وكتبيم وذلك لعدم اعتنائيم بالنظريات 
 ، العامة بل كانوا يتناولون كل واقعة عمى حدة 

فيشرعون ليا من األحكام ما يقتضيو العدل 
داللة أو  يااستنباطًا من النص إن ورد في
معقول أو  ، االجتياد بالرأي من قواعد التشريع

النصوص آخذين بعين االعتبار ما يحتـف بيا 
.وقد بحثيا (٠)من ظروف مبلبسة في كل عصر

وىي ، الفقياء في مسألة العذر في الفقو الحنفي 
كل ما ال يمـكن معو استيفاء المعقود عميو إال 

،إذ لو (3)الومأو  بـضرر يمحـق المتعاقد في نفسو
لزم العقد حال تحقق العذر لوقع عمى صاحـب 
العذر ضرر لم يمتزمو بالعقد فكان الفسخ في 

، فالعذر إذن (1)الحقيقة امتاعا عن ترتب الضرر
ىو عجـز العاقد عن الـمضي في موـجب العقد 

                                                           

، داس انفكش، 2( اَٛس اتشاْٛى: انًؼعى انٕسٛظ، ض1)

 .579تٛشٔخ، ص

، ظايؼح 2( يؽًذ فرؽٙ انذسُٚٙ، انُظشٚاخ انفمٓٛح، ط2)

 .141-13۱، ص1۱۱1ديشك، 

، داس انكرة ۱( اتٍ ػاتذٍٚ: ؼاشٛح اتٍ ػاتذٍٚ، ض3)

 .111انؼهًٛح، تٛشٔخ، ص

، داس 4يسؼٕد انؽُفٙ: تذائغ انظُائغ، ض( ػالء انذٍٚ 4)

 .567، ص1۱۱9اؼٛاء انرشاز انؼشتٙ، تٛشٔخ، 

ومما ، (٥)إال بتحـمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد
، ن األحواليبلحظ أن العذر ال يتقيد بأي حال م

إلى  فأي حادثة تجـري بيا الحياة العامة قد ترقى
العذر الذي يؤثر عمى أو  مرتبة الظرف الطارئ

مرض أو  فخوف الطريق ، االلتزام العقـدي 
أخرى كميا أمور إلى  االنتقال من حرفةأو  الدابة

مألوفة وغير استثنائية، ومع ذلك لم يذكر أحد 
أو  العقود صفتيا عمى أنيا ظروف تنفسخ بيا

فبل يشترط أن ، تتعدل بيا شروطيا وأحكاميا
كما اشترط في القانون  ، يكون استثنائيا 

وعمى ، الوضعي إلعمال الظـروف الطارئة
العـكس من ذلك فإن نظرية الجوائح ال ترتب أثرًا 

الحادثة إال إذا كان من نتيجتو أو  عمى الظرف
مما  أن يجتاح الثمر بما يزيد عمى القدر المألوف

يسقط بذاتو أو  تذروه الرياحأو  ، يريمتقـطو الطـ
وىذا ما أشار إليو ابن  ، في الحاالت العادية 

 .(6)قدامة
التعريف االصطبلحي لمظروف، لقد تعددت اما 

التعريفات الفقيية لنظرية الظروف الطارئة فقد 
بأنيا عبارة عن ظروف وأحداث »عرفيا البعـض 

داري تنفيذ العقد اإللم تكن متوقعة حدثت أثناء 
كان من شان و  قد ادت قـمب اقتـصاديات العقدو 

ىذه الظروف ان تجعل تنفيذ العقد  أكثر عبئا 
وأكثر كمفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول 
بحيث تكون الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز 
الخسارة العادية التي يتحمميا أي متعاقد فإن من 

أن يطـمب من الطرف  حق المتعاقد المتـضرر
                                                           

(ػصًاٌ انذٍٚ تٍ ػهٙ انضٚهؼٙ: ذثٍٛ انؽمائك ششغ 5)

انكرة انؼهًٛح، تٛشٔخ،  ، داس1، ط4كُضانذلائك، ض

 .414ص

 .234، ص4( اتٍ لذايح: انًغُٙ يغ انششغ انكثٛش، ض6)
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اآلخر مشاركتو في ىذه الخسارة التي يتحمميا 
اما الجوائح لغة،  (9)«فيعوض تعويضا جزئيا

الشدة والنازلة : والجائحة، الجوائح جمع جائحة
، فتنةأو  العظيمة التي تجتاح المال من سنة

، جائحة: مبيرة وكل مصيبة عظيمة وفتنة
ائح إذا غشييم بالجو : وجاحيم يجرح جرحاً 

جاحتيم : االستئصال، يقال: والجوح، وأىمكيم
السنة جوحًا وجياحة وأجاحتيم واجتاحتيم 

اما تعريف الجائحة  ، (٠)استأصمت أمواليم
االخذ بيذه إلى  اصطبلحًا،وقد ذىب الفقو الحنفي

النظرية واطمقوا عمييا نظرية العذر حيث جاء 
َجاَرُة تَنإَفِسُخ بنفسو ) أو  (بنفسيا)في البدائع ))َفاإلإِ

تَاجُ  ِخ قال َبعإُض َمَشاِيِخَنا تَنإَفِسُخ إلى  َتحإ الإَفسإ
َواُب َأنَُّو  ِبَنفإِسَيا وقال َبعإُضُيمإ اَل تَنإَفِسُخ َوالصَّ

َز عن إلى  ُينإَظرُ  ِر إنإ كان ُيوِجُب الإَعجإ الإُعذإ
الإُمِضيِّ في ُموَجِب الإَعقإِد َشرإًعا ِبَأنإ كان الإُمِضيُّ 

َجاَرُة تُنإتََقُض ِبَنفإِسَيا كما في فيو َحرَ  اًما َفاإلإِ
َتَكتإ ُثمَّ َسَكَنتإ  ِس إَذا اشإ رإ َجاَرِة عمى َقمإِع الضِّ اإلإِ

ِو  (برئت)َوَعَمى َقطإِع الإَيِد المتآكمة إَذا برأت  َوَنحإ
َز عن  ُر ِبَحيإُث اَل ُيوِجُب الإَعجإ نإ كان الإُعذإ ذلك َواِ 

َنوإَع َضَرٍر لم ُيوِجبإُو الإَعقإُد اَل  ذلك َلِكنَُّو َيَتَضمَّنُ 
َتاُج فيو ِخ َوَىلإ ُيحإ ِخ إلى  َينإَفِسُخ إالَّ ِبالإَفسإ َفسإ

 . (3)((التََّراِضيأو  الإَقاِضي

                                                           

 .631ذس ساتك، ص( د. سهًٛاٌ يؽًذ انطًأ٘: يظ1)

، داس اؼٛاء انصشاز 2( اتٍ يُظٕس: نساٌ انؼشب، ض2)

 .41۱، ص1۱۱3، تٛشٔخ، 3انؼشتٙ، ط

( اتٍ ػاتذٍٚ: سد انًؽراس ػهٗ انذس انًخراس ششغ 3)

 .76، ص5ذُٕٚش االتظاس، ض

اما الشافعية عرف الجانحة مـن الـمصـائب كميا 
وىذا  ،(1)من االدميينأو  كانـت مـن السماء

فيو ، رىاالتعريف عام في الجوائح الـسماوية وغي
يرى الجائحة شاممة لآلفات السماوية التي ال 

وكذلك صنع األدميين يكون ، صنع لؤلممي فييا
 جانحة . 

ويمكـن القول أن نظرية الفسخ لمعذر ووضع      
تقتربان من نظرية ، الجوائح في بيع الثمار

فسخ العقد إلى  ىاألولالظروف الطارئة إذ تيدف 
تعديـل العقد اذا إلى  وترمي الثانية، دفعا لمـضرر

 تغيرت ظروف التعاقد عن ظروف التنفيذ.
 المطمب الثاني

 األساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة
لقد انقسم الفقياء بين مؤيد ومعارض لنظرية 
الظروف الطارئة وقد حاول الفريق الذي يؤيد 
النظرية إيجاد أساس قانوني في سبيل إعطاء 

والمشرع لبلعتراف تبرير يصمح إلقناع القاضي 
بيذه النظرية إال أن ىذا الفريق لم يتفق عمى 

 أساس موحد.
يعتبر ركن السـبب : السبب كأساس لمنظرية: اوالً 

ركنا من أركان العقد يترتب عمى انتقائو بطبلن 
العقد وقال أصحاب ىذا األساس أن االلزام 
العـقدي إذا تجاوز الحد المتوقع لدى المتعاقدين 

بسبب الظروف الطارئة فحينيا  وأصبح مرىقا
سبب كامبل فيتعين إلى  يصبح التزاما ال يستند

انقاصو، ألن القدر الزائد في عين االلزام والناتج 
ال يقابمو شيء من السبب ولقد كان من رأي 

                                                           

ٔٚالؼع اٌ انشافؼٙ ػشف انعاَؽح فٙ  3/5۱( االو 4)

أٔ ِ فمال: ٔظًاع انعٕائػ كم يا رْة انصًشج  9/3

 تؼضٓا تغٛش ظُاٚح اديٙ.
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الفقيو الفرنسي " كابيتان" أن سبب االلتزام في 
العقود الممزمة لمجانبين ىو التزام المتعاقد اآلخر 

حدث وأن تغيرت الظروف البلحقة عمى  فإذا
نشوء ىذا االلتزام تعين إعادة النظر في قيمة 
االلتزام المقابل ألن األخير بوصفو سبب لبللتزام 

     ( 9)إجراء مثل ىذه المراجعة. 
القوة القاىرة كأساس لنظرية الظروف : ثانياً 

انتشـر ىذا األساس في أوقات الحرب : الطارئة
ت اـمشديدة الناجمة عن الحرب إذ أدت اـمصعوبا

بشأن تنفيذ العقود وما أحدثتو ىذه الحالة من 
إلى  اـضطراب شديد في قيم األشياء والنقود

تشجيع البعض عمى بذل محاوالت جادة في 
التقريب بين فكرة الظروف الطارئة والقوة القاىرة 
وتم بناًء عميو إلحاق حكم القوة القاىرة وىو 

لة التنفيذ بالحاالت التي انفساخ العقد الستحا
يصبح فييا تنفيذ العقد بسـبب الظروف الطارئة 

إال أن ىذا األساس انتقد ألن اإللحاق ، مرىقا
الـذي قيل بو يقوم عمى خطأيـن فنيين، فأوال من 
حيث أثر الحادث في كل منيما يبلحظ أن القوة 
القاىرة تتـطمب نتائج أكبر بمعنى حتى يكون 

حكميا ال بد أن يترتب  ىناك مجاال لتطبيق
عمييا استحالة تنفيذ االلتزام استحالة مطمقة أما 
بالنسبة لمظروف الطارئة فيكفي أن يصبح فييا 
تنفيذ االلتزام مرىقا وثانيا من حيث الجزاء، 
فالجزاء في فكرة القوة القاىرة ىو فسخ العقد اما 

                                                           

انُظشٚح انؼايح ، ( د.يظطفٗ ػثذانؽًٛذ ػذ1٘ٔ)

-353، ص1۱۱6، 1نالنرضاو يظادساالنرضاو، ط

354. 

الجزاء في الظروف الطارئة فيو تعديل شروط 
 ( ٠)العقد.
ف في استعمال الحق كأساس مبدأ التعس: اً ثالث

ويبلحظ أن كل المبلحـظات التي بذلـت : لمنظرية
لتبرير نظرية الظروف الطارئة لم تفمح في اقناع 
القـضاء والمشرع المدني في فرنسا بقبول النظرية 
والتسميم بيا فمازالت محكمة النـقـض الفرعية 

قد تصـر عمى رفضيا متعممة بالقوة الممزمة لمع
الـذي يفرض عمى المتعاقديـن التنفيذ الـصارم 
االلتزامات ومازال القانون المدني الفرنسي خالي 
من أي نـص يفيد األخذ بنظرية الـظروف 

 .    (3)الطارئة
 المبحث الثاني

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
 واثارها القانونية

، سنتقسم ىذا المبحث عمى مطمبين
نظرية الظروف الطارئة شروط  تطبيق  األول

ة، وفي الثاني لبلثار القانونية داريفي العقود اإل
لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في ظل جائحة 

 كورونا.
 األولالمطمب 

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في 
 جائحة كورونا

نظرا لكون نظرية الظروف الطارئة 
استثناء لمقاعدة العامة لمعقد شريعة المتعاقدين 

                                                           

( د.يظطفٗ ػثذ انؽًٛذ ػذٔ٘: يظذس ساتك، 2)

 .354-353ص

ْثح يؽًذ انذٚة: اشش انظشف انطاسٖء ػهٗ انؼمٕد (3)

انًذَٛح، سسانح ياظسرٛش، كهٛح انؽمٕق ظايؼح 

 ٔياتؼذْا.29، ص2112صْش، فهسطٍٛ، اال
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شروط البد من توفرىا حتى يستطيع القاضي ب
 : تطبيقيا وسنتطرق ليا في المطالب التالية

: أن يكون الظرف الطارئ عاما وغير متوقع: اوالً 
ويقصد بأن يكون الظرف عاما أي أن ال يتعمق 

مرضو أو  موتوأو  بالمتعاقد بفرده كاإلفبلس
نما يشترط لكي يـوصف الحادث بالعمومية أن  وا 

بل لطائفة من الناس وجاء ىذا الشرط يكون شام
( قانون المدني المـصـري بأنو 9٢1/3في المادة )

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في 
الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ 

ن لم يـصبح مسـ تحيبل صار االلتزام التعاقدي وا 
ة العميا في داريفقد قـضـت المـحكمة اإل  ، مرىقا

يشترط لتطبـيق نظرية الظروف »...نومـصر بأ
 داريالطارئة أن تطرأ خبلل مدة تنفيذ العقد اإل

أو  اقـتصاديةأو  ظروف طبيعيةأو  حوادث
أو  ة غير المتعاقدةإداريظروف من عمل جية 

  ( 9)« ظرف من عمل إنسان آخر...
كالقانون المدني )ويبلحظ أن بـعض التشريعات   

الظرف الطارئ أن  الـمصـري واألردني(اشترط في
يكون عاما في حين أن ىناك قوانين أخرى 
كالقانون اإليطالي ال تشترط ىذه الصفة في 

، واما في العراق فقد اكدت (٠)الظرف الطارىء
محكمة التمييز في حكم ليا صادر 

،عمى انو يشترط لتطبيق 1/3/9196بتاريخ
النظرية الظروف الطارئة ان يكون الظرف عاما 

                                                           

( ؼكى انًؽكًح اإلداسٚح انؼهٛا، تراسٚخ: 1)

 . 3562انطؼٍ سلى  1۱/15/1۱96

 79د. غاص٘ ػثذ انشؼًٍ َاظٙ: يظذس ساتك، ص( 2)

جماال نجد أن القضاء العراقي قد  ،(3)ال خاصاً  وا 
حدوث  ، يعد ما يأتي من الظروف الطارئة 

، فيضان غزارة األمطار وشدتيا وشح مياه الفرات
، وانتشار األوبئة واألمراض وكسر السدود

رتفاع أسعار المواد  ية واإلنشائية ومنع األولوا 
صدار تشريعات جديدة ، ومنع التوريد، االستيراد وا 

 .(1)ن اإلصبلح الزراعيكإصدار قانو 
أن يكون الظرف الطارئ أثناء تنفيذ العقد : ثالثاً 

يشتـرط : وال يكون لممتعاقد دخل في حدوثو
لتطبـيق نظرية الظروف الطارئة أن يقع الظرف 
االستثنائي قبل تمام العقد وخبلل تنفيذه ومن ثم 
ال يعد ظرفا طارئا الحادث الذي يقع قبل ابرام  

ع المتعاقد أن يمتنع عن إبرام العقد حيث يستطي
العقد فإذا قبل المتعاقد إبرام العقد مع وجود ىذا 
الظرف فإنو ال يكون طارئا ومن ثم ال تطبق ىذه 

(وكذلك ال يعد ظرفا طارئا ذلك الذي ٥النظرية)
يقع بعد انـقضاء تنفيذ العقد حيث أن تمام تنفيذ 

انتياء االلتزامات ولكن إذا ما إلى  العقد يؤدي
فترة أطول من المتفق إلى  متدت مدة تنفيذ العقدا

 عمييا في العقد وكان ىذا االمتداد لسبب يرجع
ففي ىذه الحالة يحق لممتعاقد  دارةجية اإلإلى 

التعويض عن الظروف الطارئة التي وقعت بعد 
انتياء المدة المحددة لمتنفيذ وذلك لعدم تمام 

 . (6)التنفيذ ألمر خارج عن إرادة المتعاقد
                                                           

( د.يُٛش يؽًٕد انٕذش٘: انؼمٕد اإلداسٚح ٔاًَاطٓا 3)

انرطثٛمٛح ضًٍ اطاس انرؽٕالخ االشرشاكٛح، يطثؼح 

 .211، ص1۱7۱ انعايؼح، تغذاد،

د.ؼسٍ يؽًذ ػهٙ ؼسٍ انثُاٌ: اشش انظشٔف  (4)

انطاسئح فٙ ذُفٛز انؼمذ اإلداس٘ دساسح يماسَح،  يعهح 

، 19، انسُح59، ع16انشافذٍٚ نهؽمٕق، يط

 .192ص

 .673( د.سهًٛاٌ يؽًذ انطًأ٘، يظذس ساتك، ص5)

 .674( د.سهًٛاٌ يؽًذ انطًأ٘، يظذس ساتك، ص6)
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إصابة المتعاقد بخسارة فادحة تقمب : رابعاً 
بتوافر الشروط الـسابقة فإنو ال : اقتصاديات العقد

يحـق لممتعاقد أن يطـمب تطبيق نظرية الظروف 
الطارئة إال إذا كان من شأن وقوع الظروف 
الطارئة أن يجعل تنفيذ االلتزام مرىقا جدا 

قمـب اقتصاديات العقد إلى  لممتعاقد بأن يؤدي
أسا عمى عـقب وال يعتبر ىذا الشـرط متحققا إذا ر 

كان الضرر الذي أحاق بالمتعاقد ضررا معقوال 
 وال يكفي أن يفقد معناه أن يجنبو من أرباح كميا

بعضيا ولكن في الوقت ذاتو يكفي صعوبة أو 
تنفيذ االلتزام دون استحالة تنفيذه ألنو في حالة 

القوة  استحالة التنفيذ فإننا تكون بصدد نظرية
ولكن قـمب اقتـصاديات العقد فكرة ، (9) القاىرة.
تقدر في كل حالة وفقا لظروف كل عقد ، نسبية

وـيضع مـجمس الدولة الفرنسي نصب ، عمى حدة
رقم األعمال ، عينيو اعتبارات متعددة مثل

، ومقدار الحتياطياتيا، الخاص الشركة المتعاقدة
ومدى سيولة حصوليا عمى األموال البلزمة 

 .(٠)لممارسة نشاطيا..إلخ
 المطمب الثاني

اآلثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة 
 جائحة كورونا

عندما تجتمع شروط  تطبيـق نظرية الظروف    
يكون لممتعاقد الحق في ، (الطارئة)جائحة كورونا

وكما الحظنا ، طـمب إعادة التوازن المالي لمعقد
 (مرفق العاماستمرارية ال)سابقا فيما يتعمق بمبدا

                                                           

ٕ صٚذ: دٔو سٛش انًشافك أتذ د.يؽًذ ػثذانؽًٛ (1)

 212، ص2112انؼايح، داسانُٓضح انؼشتٛح انماْشج،

انؼمٕد اإلداسٚح، داس يؽًٕد خهف انعثٕس٘:  ( د.2)

 221، ص1۱۱9انصمافح، ػًاٌ، 

، كاساس قانوني التطبيق نظرية الظروف الطارئة
بطريقة  دارييبقى المتعاقد ممزمًا بتنفيذ العقد اإل

مستمرة رغم حالتو الصعبة خبلل الظروف غير 
لكن وبالمقابل يكون لو الحق بتعـويـض ، العادية

جزئي عن الخـسائر التي ألـمت بو نتيجة ىذه 
لمتعاقد عن أما في حالة توقف ا، الظروف
، يرفـض أي تعويض لو داريفالـقضاء اإل، التنفيذ

وىذا يعني ان المتعاقد ال يعوض عـن 
فـضبًل عن  ،(3)اـمصعـوبات الحاصمة نتيجة فعمو

ذلـك يمكننا القول بانو يجـب اال تكون 
 دارةالـصعوبات غير المتوقعة ناتجة عن فعل اإل

 (فعل األمير)في ىذه الحالة تطـبق نظرية 
ساس لتعـويض المتعاقد في حال اجتماع كا

 .(1)شروط تطبيقيا
يمتزم المتعاقد الذي أصابتو خسارة فادحة من و   

قوع الظروف الطارئة غير المتوقع والذي جراء و 
ال دخل إلرادتو فيو أن يستمر في تنفيذ التزاماتو 
التعاقدية وبالتالي ال يعفى من تنفيذ التزاماتو، 
وذلك ألن الظرف الطارئ ال يجعل تنفيذ اـمصفقة 
مستحيبل ولكن يبقى االلتزام ممكنا حتى ولو كان 

 .(٥)مرىقا لممتعاقد
تعاقد عن تنفيذ العقد  في حالة اما إذا توـقف الم

توفر شروط الظروف الطارئة فإن ذلك يعد خطأ 
الحق في توقيع  دارةعقديا يعطي جية اإل

إلى  الجزاءات المناسبة عمى المتعاقد باإلضافة

                                                           

( لشاس يعهس انذٔنح انفشَسٙ 3)

نًشاس إنّٛ فٙ يعهح لشاساخ 1۱91/2/17تراسٚخ

 172۱يعهس انذٔنح، ص

طًأ٘،: يظذسساتك، ( د . سهًٛاٌ يؽًذ ان4)

 .    723ص

 69۱( د. سهًٛاٌ يؽًذ  انطًأ٘: يظذس ساتك، ص5)
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ذلك فإن امتناعو ىذا يقمل من نسبة التعويض 
التي يمكن أن تحصل عمييا، والجدير بالذكر أن 

الغالب عمى توقيع الجزاء ىنا يقتصر في 
الغرامات التاخيرية  عمى المتعاقد دون أن يـصل 

االمتناع عن تطبيق نظرية الظروف إلى  األمر
 الطارئة كجزء لعدم االستمرار في تنفيذ الصفقة.

اما في حالة  استحالة انتياء الظرف 
نفانفان فان  الغاية األساسية من  ،(9)الطارئ

ثل في محاولة إقرار نظرية الظروف ا لطارئة تتم
في تخطي الظروف  دارةالمتعاقد مع جية اإل

الطارئة االستثنائية المؤقتة وذلك من أجل 
االستمرار في تنفيذ  العقد ولكن عمى الرغم من 
أن من المفترض أن تكون تمك الظروف المؤقتة، 
ولكن أحيانا يتحول الظرف الطارئ في مرحمة ال 

ة تنفيذ قوة قاىرة يستحيل ميما مواصمإلى  حقة
اـمصفقة، كما يستحـيل معو إعادة التوازن المالي 
لمـصفقة، بحيث ال يستطيع المتعاقد أن يستـمر 

لو  دارةفي تنفيذ التزاماتو العقدية إال بمحاولة اإل
بصفة دائمة ففي مثل ىذه الحالة يحق لطرفي 
العقد أن يطمبا من القاضي فسخ العقد إذا أخفق 

شروط العقد  الطرفان في إعادة النظر في
 اتفاق يعيد الحياة لمعقد. إلى  بالوصول

كما ان أساس التزام المتعاقد مع جية 
فكرة المرفـق العام ومقتضيات سيره  ىو دارةاإل

بإنتظام واضطراد، مما يستمزم بذل أقـصى الجيد 
من جانب المتعاقد في تنفيذ التزاماتو العقدية، 

مقت وذلك بإعتبار أن الغاية التي من أجميا خ
نظرية الظروف الطارئة وىكذا يمكن القول بأن 

                                                           

 7-4د.سهًٛاٌ يؽًذ انطًأ٘: يظذس ساتك، ص (1) 

 ٔيا تؼذْا.

 دارةما ىو إال وسيمة من وسائل اإل داريالعقد اإل
 .(٠)لضمان سير المرافق العامة بإنتظام واضطراد

وتعد إعادة التوازن المالي لمعقد ىو حالة    
العدل التي ارتـضاىا طرفي العقد يعني أن أي 

 دارةتزام اإلالإلى  اختبلل في ىذا العقد  يـؤدي
إما ، أي انو حق من حقوقو، بتعويـض المتعاقد

أو  بناء عمى القانونأو  بناء عمى نـصوص العقد
، النظريات المعتمدة في تسيير المرفـق العام
 دارةفالتوازن المالي لمعقد يخـتل بسـبب تعديل اإل

بسـبب إجراء من إجراءاتيا يسوء لمرـكز أو  ،لو
بسـبب ظروف طبيعية أو  ،(فعل األمير)المتعاقد 

ظروف مادية الصعوبات أو  ،(الظروف الطارئة)
بسـبب أعمال المتعاقد أو  ،(المادية غير المتوقعة
وتتميز نظرية العقد ، دارةالتي تفقره وتثري اإل

عموما بأنيا تعبر عن حقوق والتزامات متبادلة 
حيث يحاول كـل طرف أن يـحصل ، بين طرفـين

عمى أكبر قدر من  في مرحمة إبرام العقد
أن إلى  ،وتحـمل أقل قدر من االلتزامات، الحقوق
صيغة توافقية ترضي جميع إلى  يتوصبل
ومن ثم يتم إبرام العقد في ظل ىذا ، األطراف

التوازن الذي يعبر عن الشريعة التي ارتـضاىا 
 .(3)أطراف العقد

ـنـص  إلى  اما في العراق فمو رجعنا    
ن المدني العراقي والتي ( من القانو 916المادة)

.إذا نفذ العقد كان الزما وال 9)جاء فييا مايأتي 
                                                           

( د.يؽًذ أتٕ تكش ػثذ انظثٕس: إػادج انرٕاصٌ انًانٙ 2)

نهؼمذ اإلداس٘ فٙ ظم األصيح انًانٛح انؼانًٛح، تؽس 

ح ٔااللرظادٚح، كهٛح يُشٕس يعهح انثؽٕز  انمإََٛ

انؽمٕق ظايؼح انًُظٕسج، انًؤذًش انسُٕ٘  انصانس 

   35، ص211۱ػشش، 

د. طفاء فرٕغ ظًؼح: انؼمذ اإلداس٘ االنكرشَٔٙ،  (3)

 .171، ص2114، انماْشج، 1داس انفكش ٔانمإٌَ، ط
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يجوز ألحد العاقدين الرجوع عنو وال تعديمو إال 
. عمى ٠بالتراضيأو  بمقتـضىـى نص في القانون

انو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في 
الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ 

دي وان لم يـصبح مستحيبل صار االلتزام التعاقـ
مرىقا لممدـين بحيـث ييدده بـخسارة فادحة جاز 
لممحكمة بعد الموازنة بين ـمصمحة الطرفين إن 

الحد المعقول إن إلى  تنـقص االلتزام المرىـق
اقتـضت العدالة ذلك ويقع باطبل كل اتفاق عمى 

ويبلحظ عمى الفقرة الثانية من ، (خبلف ذلك
من القانون المدني العراقي  أنيا  المادة المذكورة

فقرة عامة يمـكن أن تنطبق عمى كافة العقود 
ة بدليل أن المشرع قد أورد إداريأكانـت مدنية أم 

كما ، حكميا ضمن األحكام العامة النظرية العقد
إلى  أن المشرع قد اعتبرىا من النظام العام ليشير

لى  ، بطبلن كل اتفاق يخـالف احكام النصين وا 
انب ىذا اـمـنص الـعام أورد المشرع العراقي، جـ

نـصًا خاصًا بتطبيق ىذه النظرية عمى عقد 
( مدني عراقي ۸۷۸المقاولة حـيث ـنصت المادة )

التي أجازت لممقاول إذا ما انيار ا لتوازن 
االقتـصادي لمعقد انييارًا تامًا بسـبب حوادث لم 

س تكن بالحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلـك األسا
الـذي قام عميو التقدير المالي لعقد المقاولة جاز 

فسخ أو  لممحكمة أن تـقضي بزيادة في األجرة
العقد ومن تطبيقات ىذه النظرية أيـضًا في 
القانون المدني الحكم الخاص بإميال المدين 

الواردة  ، (9)(نظرة الميسرة)ما يعرف بـأو  المعسر
 ، قي ( قانون المدني العرا311في نص المادة)

                                                           

ٔإٌ كاٌ ( )29( لٕنّ ذؼانٗ فٙ سٕسج انثمشج االٚح )1)

 رٔ ػسشج فُظشج إنٗ يٛسشج(.

وقد نـصت الكثير من الدول عمى ىذه النظرية 
ولدينا تساؤل ما مـدى  ، (٠)في قوانينيا المدنية

يمـكن إن يكون فيروس كورونا مانعا قانونيا من 
تنفيذ االلتزامات القانونية المترتبة عمى ذمة 

 ال يجوز ألحد العاقديـن الرجوع عنو طرفي العقد؟
نص في ، جود تعديمو إال في حالتين ىما و أو 

(أما 916باالتفاق بين الطرفـين المادة)أو  القانون
الفقرة الثانية فيمكن تطبيقيا عمى فيروس كورونا 

 : وذلك وفقا لبلتي
. يعد فيروس كورونا من قبيل الحوادث العامة 9

االستثنائية غير المتوقعة عند إبرام العقود فمم 
يكن في حسبان المتعاقدين ظيور ىذه الفيروس 

د إبرام العقود لذلك يمكننا إن نعده حادثا عن
استثنائيا عاما غير متوقع فيو ال يختص 

 بالمتعاقد فترتب عميو وقف العقود بأنواعيا .
. إن ىذا الفيروس القاتل ال يمـكن دفعو من ٠

خبلل بذل جيد معقول فقد تسبـب في وفاة الكثير 
من األشخاص دون إن يتمكن األطباء من دفعو 

 حاالت معدودة .باستثناء 
                                                           

يٍ ْزِ انمٕاٍَٛ انمإٌَ انًذَٙ انثٕنَٕٙ نسُح  (2)

ٔانمإٌَ انًذَٙ االٚطانٙ (، 27۱)و  (1۱34)

، ٔانمإٌَ انًذَٙ انَٕٛاَٙ )و (1467انًؼذل )و 

فٙ ؼٍٛ أٌ انمإٌَ انًذَٙ انفشَسٙ ألش يثذا ( 399

( يُّ ٔنكُّ نى 1134انمٕج انًهضيح نهؼمذ فٙ انًادج )

ال أَّ ٚسثة ذثذل ُٚض طشاؼح ػهٗ ْزِ انُظشٚح إ

انظشٔف انسٛاسٛح ٔااللرظادٚح تذأ ًٚٛم إنٗ انُض 

ػهٗ ذطثٛك ْزِ انُظشٚح انًؼانعح ؼاالخ الرضرٓا 

ذثذل انظشٔف االلرظادٚح ؼٛس أظاص فسخ ٔذؼذٚم 

( إرا أدٖ 1۱14ػمٕد انرٕسٚذ انًؼمٕدج لثم ػاو )

ذُفٛزْا إنٗ اسْاق أؼذ انًرؼالذٍٚ أٔ ذؽًٛهّ خساسج 

ص يا كاٌ يرٕلؼاً ذٕلؼاً يؼمٕالً ٔلد إتشاو فادؼح ذرعأ

انؼمذ ْٔزا يا لشسِ انًششع تًٕظة لإٌَ )فإٚ 

Loi Faillot( ٙانظادس ف )نًضٚذ (21/ 1/ 1۱19 ،

يٍ انرفظٛم ٔاالطالع ػهٗ انمٕاٍَٛ انرٙ اظاصخ 

فسخ ٔذؼذٚم انؼمذ األسثاب الرظادٚح اَظش د .ػثذ 

 .27انسالو انرشياَُٛٙ، يظذسساتك، ص
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. إن فيروس كورونا جعل تنفيذ االلتزام العـقدي 3
مرىقا عمى المديـن غير مستحيل لو قمنا انو 
ظرفا طارئا في حين لو قمنا انو قوة قاىره 
سيجـعل تنفيذ االلتزام العقـدي مستحيبل فينقضي 
بذلك التزام المدين بقوة القانون إذا كانت 

 االستحالة مطمقو .
خر إنا فيروس كورونا إن اعتبرناه قوه بمعنى أ   

قاىره فان أثره عمى االلتزامات التعاقدية يجعميا 
مستحيمة التنفيذ عميو ينـقضي االلتزام وىذا يرتب 
أثرا ىو عدم التزام الطرف المتعاقد بالتعويـض 

أو  انو غير ممزم بالـضمان ما لم يوجـد نـص
ن في حين لو قمنا إ ، اتفاق يـقضي بغير ذلـك 

فيروس كورونا ظرفًا طارئا فان أثره عمى 
االلتزامات التعاقدية اليجعميا مستحيمة بل مرىقو 
عمى المدين فممطرفين المتعاقدين أما إن يتفقوا 

إلى  إن يمجواأو  عمى تسوية المنازعة بينيم وديا
الـقضاء من اجل تحقيـق التوازن بين طرفي العقد 

إحدى وفي ىذا المجال سيكون إمام القاضي 
 : الخيارات األتية

.أما إن يختار القاضي وقف تنفيذ االلتزامات 9
التعاقدية في مدى معينو إذا كان يتوقع زوال 

ولكن لحد أالن لم تثبت  ، الحادث خبلليا 
يذا الفيروس موعدا مؤكدا الدراسات العممية ل

 .لزوالو
. يمـكن إن يختار قاضي الموضوع تخـفيف ٠

عـقول عمى الطرف المرىـق الحد المإلى  االلتزام
وىو المديـن كأن يقرر القاضي في عقد اإليجار 
عمى سبيل المثال تخـفيـض األجرة عمى 

 اإلعفاء منيا .أو  المستأجر

إن يختار القاضي زيادة االلتزامات عمى أو  .3
 عاتق الدائن . 

فسخ العقد واألثر المترتب إلى  إن يمجاأو  .1
ما كانت عميو إلى  عمى الفسخ ىو إعادة الحالة

من كل ما تقدم نمـخـص بأن فيروس ، قبل التعاقد
تخفف من أو  كورونا يعد ظرف طارئ تعفي

االلتزامات التعاقدية وفقا إلحكام نظرية الظروف 
 الطارئة.
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 الخاتمة
 الستنتاجات: اولا 
أن فـكرة التوازن المالي لمعقد جاءت لمواجية -9

تحقيق بيدف المصمحة العامة و  دارةتدخل اإل
طراد لكون إشباع و  سير المرفـق العام بإنتظام وا 

حاجيات الجميور وسير المرفـق العام ال يفرق 
من سـبب أو   دارةبين ما إذا كان التدخل من اإل

خارجي فقد عمـمت فكرة التوازن المالي نظرا 
الصعوبات المادية الغير أو  لمظروف الطارئة

 غيرىا من النظريات.و  متوقعة
القانوني لمتوازن المالي لمعقد  أن االساس-٠
مقتـضيات العدالة ومصمحة إلى  يرجع دارياإل

فالعدالة تقتـضي تـعويـض المتعاقد ، المرفق العام
عما أصابو من ضرر نتيجة اختبلل التوازن 

ومـصمحة المرفـق ، دارياالقـتصـادي لمعقد اإل
العام تتطـمب ذلـك أيـضا لكي يتمكـن المتعاقد من 

في تسيير  دارةلتزاماتو باعتباره عونا لئلالوفاء با
 .المرفق العام

مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة ىو أن -3
ظروف أو  حوادث داريتطرأ خبلل تنفيذ العقد اإل

ة إداريمن عمل جية أو  اقتـصاديةأو  طبيعية
من عمل أو  ،ة المتعاقد معياداريغير الجية اإل

د عند ولم تكن في حسبان المتعاق، إنسان آخر
وأن يكون من ، إبرام العقد وال يممك ليا دفعا

شأنيا أن تنزل بو خسائر فادحة تختل معيا 
اذ ، إقـتصاديات العقد اختبلال جسيما إثر ذلـك

ة المتعاقد معيا دارييترـتب عمييا إلزام الجية اإل
تعاقد في احتمال نصيب من بمشاركة الم

 . الخسارة

أو  تعفي بأن جائحة كورونا يعد حالة طارئة-1
تخفف من االلتزامات التعاقدية وفقا إلحكام 

 نظرية الظروف الطارئة
 التوصيات: ثانياا 

في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث 
 يوصي الباحث بما يمي

تقتـضي العدالة في حال حدوث ظرف  -9
قـمب اقتصاديات إلى  طارئ غير متوقع يؤدي

رىاق المدـين أن تشارك اإلو  العقد تعاقد الم دارةا 
في تحمل الخسارة بأن تعوضو تعوـيضا عادال 
عن الجزء األكبر من الخسارة التي لحـقت بو وىو 
، ما اتجو اليو قـضاء مجـمس الدولة الفرنسي

توزيع إلى  وبخبلف ذلك اتجو الـقضاء الـمصري
، دارةاإلو  عبء الخسارة مناصفة بين المتعاقد

ض األخذ بمبدأ تعويـإلى  ويتجو قـضاء العراق
 ونطـالب المشرع العراقي أن يحذو حذو، الجزئي

الجزء األكبر من  دارةالمشرع الفرنسي بتحميل اإل
تعـوـيض المتعاقد تعويضا عادال و  عـبء الخسارة

يعينو عمى الوفاء بالتزاماتو بما يحـقق المصمحة 
 .  انتظامو  ير المرفق العام باطرادفي س

نرى أنو حان لممشرع العراقي أن يمنح ى -٠
صبلحية النظر واالختصاص  داريلـقـضاء اإلا

ة باعتبارىا القضاء داريفي منازعات العقود اإل
، ةداريالمخـتص بالفصل في المنازعات اإل
 ومجاراة لتوجو الدول الرائدة في ىذا الشأن.

الظروف التي نعيشيا في ظـل جائحة  -3
كورونا تتوافر فييا شروط الـظرف الطارئ فيجـب 

ف الطارئة اذ تعد كورونا من تطبيق احكام الظرو 
 قبيل الجوانح.
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ABSTRACT:  

    The contractor with the 

administration ، on the occasion of 

the implementation of the 

administrative contract ، may be 

exposed to some circumstances that 

were not taken into account when 

the contract was concluded ، which 

would add additional burdens that 

weigh on him ، which requires the 

contracting administration’s 

intervention to create what is known 

as the financial balance of the 

administrative contract ، and the aim 

of that intervention is to create a 

balance Among the burdens incurred 

by the contractor with the 

administration and the benefits that 

he enjoys ، by compensating him 

based on certain conditions and 

theories ، even if there is no mistake 

on the part of the administration. 

She also clarified through this 

research that the idea of emergency 

conditions in Islamic jurisprudence 

and positive law also deduced 

similarities and differences between 

Islamic jurisprudence and civil law 

in terms of the concept and controls 

of the emergency circumstance in 

both ، and clarified the concept of 

emergency circumstance ، and the 

pandemic of our ancient jurists ، and 

the extent of the legitimacy of the 

situation The pandemic ، the 

consideration of the excuse ، and the 

difference between the jurists 

between a permissible ، and a barrier 

to considering them as having an 

impact on the obligation of the 

contract ، and also showed the effect 

of considering the emergency 

conditions ، and the pandemic ، the 

continuation of implementation or 

compensation ، so that the damage is 

lifted from the affected party ، and 

since the situation that we live in Y 

Pandemic Corona. 

key words: Financial balance ، 

Corona pandemic ، administrative 

contract ، emergency conditions 

theory . 

 


