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Abstract                              
     When the economies of contract are seriously affected due 
to exceptional circumstances that could not be expected at the 
moment of signing the contract , the execution becomes much 
more difficult on the contractor s part . this brings forth more 
loss exceeding the familiar normal loss in normal dealing . 
thus the contractor has the right for asking help from the 
administration to overcome such circumstances and in order to 
take part in assuming the responsibility of the loss . this is the 
core of the theory of emergent circumstances regulated by 
Article 146 - 2 of the Iraqi civil law no . 40 - 1951 , which 
deals mainly with committing the harmed contractor to 
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keeping on the execution of the contract . on his part , on the 
one hand committing the contracting administration to 
compensating the harmed contractor , on the other hand.                                    
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  تمهيديال طلبامل
وتطورهاونشأتها مفهوم نظرية الظروف الطارئة
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(1) De Laubadere , j.c.vemzia , Y. Gaudemet , traite de droit , administratif 
, L .G.D.J , 10 ed . 1988 , T.1.p 636 . 
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  الثاني فرعال
  ية الظروف الطارئة وتطورهانشأة نظر








                          

، ) العدد األول ٣٠العلیا السنة ( تها المحكمة اإلداریة لمبادئ القانونیة التي قر جموعة ا) م١(
 .٢٥٠ص 

العقد اإلداري (دراسة  ، الظروف التي تطرأ أثناء تنفیذعبد المولى ) د. علي محمد علي٢(
 .١٤، ص ١٩٩١قوق جامعة عین شمس، ، مقدمة إلى كلیة الحدكتوراه أطروحةمقارنة)، 
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  األول قصدامل
  نشأة نظرية الظروف الطارئة يف فرنسا وتطورها

           





         
 


     


             


                          

للعقد اإلداري ( دراسة  ى الیأس  عیسى الجریسات ، نظریة التوازن الماليد. ریاض عیس )١(
، ١٧٧، ص ٢٠٠٧ة إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس، ، أطروحة دكتوراه مقدممقارنة )

، النظریة العامة في تفاصیل هذا الحكم: د. محمد عبد العال السناري ینظر.  ١٧٨ص 
دون سنة نشر، ص من النهضة العربیة، القاهرة، اسة مقارنة ) دار للعقود اإلداریة ( در 

لبرزنجي و د. مهدي ، د. علي محمد بدیر و د. عصام عبد الوهاب اوما بعدها ٢٩٨
مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ، یاسین السالمي، مبادئ وأحكام القانون اإلداري

دار النهضة  ،. د. جابر جاد نصار، العقود اإلداریة ٥١٣، ص  ٥١٢ ، ص١٩٩٣
، نظریة الظروف الطارئة . سمیر عثمان الیوسف٣٢٧، ص  ٣٢٦، ص  ٢٠٠٤العربیة، 
دون سنة  من في التوازن المالي للعقد اإلداري، منشورات الحلب الحقوقیة، حلب،وأثرها 

 .٣٦، ص  ٣٥نشر، ص 
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. وسوف نتناول هذه  ١٧٨د. ریاض الیأس عیسى الجریسات ، مصدر سابق ، ص  )١(
 بوصفها أثراً ى بالشرح والتحلیل عند الحدیث عن استمرار المتعاقد في تنفیذ التزاماته الدعو 

 قانوني لتطبیق نظریة الظروف الطارئة. في المطلب األول من المبحث الثاني. 
النظریة العامة للعقود  د. فاروق احمد خماس ، محمد عبد اهللا الدلیمي ، الوجیز في) ٢(

 .١٧٥، ص  ١٧٤، ص  ١٩٩٢، الموصل ، ، جامعة الموصل اإلداریة
 . ٥١٣علي محمد بدیر وآخرون ، مصدر سابق ، ص  د.) ٣(
 . ١٧٨) د. ریاض عیسى الجریسات ، مصدر سابق ، ص ٤(



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

١٦٣

 


         
           




  

  الثاني قصدامل
  نشأة نظرية الظروف الطارئة يف مصر وتطورها

         








          


                          

 . ٣٣، ص  ٣٢د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ) ١(
دون سنة  من هرة  ،د. سعاد الشرقاوي ، العقود اإلداریة ، دار النهضة العربیة ، القا) ٢(

 . ٥٠٧، ص  ٥٠٦،  ص نشر
في عرض هذه االتجاهات الفقهیة المتقابلة د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في  ینظر) ٣(

( مصادر االلتزام ) الجزء األول، دار النشر للجامعات  شرح القانون المدني الجدید
  . ٦٣٥، ص  ١٩٥٢، المصریة

(4) A.Hachich , “ la theorie do l’imprevision dan les contrats          
administratif – etude comparee du” droit francais et droit de Le 
E.A.U thesn cean , 1962 . p . 50 ets . 
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  لثالثا قصدامل
  الطارئة يف العراقنشأة نظرية الظروف 

 
             


       


 
                          

التفاصیل  وینظر،  ٦٣، ص  ٤١، العدد  ١٢في مجلة المحاماة ، السنة  أشیر إلى الحكم) ١(
 ٩لى حكم محكمة استئناف مصر الوطنیة الصادر في في د. حامد زكي علي ، التعلیق ع

 . ٩٥، ص  ٢، مجلة القانون واالقتصاد ، السنة  ١٩٣١أبریل ( نیسان ) ، 
بشأن  ١٩٩٨لسنة  ٨٩د. إبراهیم محمد علي ، آثار العقود اإلداریة وفقًا للقانون رقم ) ٢(

، ٢٠٠٣القاهرة ،  ضة العربیة ،المناقصات والمزایدات والئحته التنفیذیة ، دار النه
 . ٢٥١، ص ٢٥٠ص
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  األولاملبحث 
  متييز نظرية الظروف الطارئة عن النظريات املشابهة 

وشروطهوجمال التطبيق
          


         








 

  املطلب األول
  متييز نظرية الظروف الطارئة عن النظريات املشابهة هلا 










                          

د. ماهر صالح عالوي الجبوري ، الوسیط في القانون اإلداري ، وزارة التعلیم العالي والبحث ) ١(
 . ٤٥٢، ص  ٤٥١، ص  ٢٠٠٩العلمي ، بغداد ، 

 . ٤٥٤، ص  ٤٥٣د. ماهر صالح عالوي الجبوري ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
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  األول  الفرع
  نظرية فعل األمري 











  
  
  
  

  املقصد األول
  مفهوم نظرية فعل األمري





 


         

 
            

       

                          

، المبادئ التي قررتها المحكمة  ١٩٥٧/  ٦/  ٣٠) حكم محكمة القضاء اإلداري في ١(
 . ٦٠٧، ص  ١١اإلداریة العلیا ، ص 
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  املقصد الثاني
  شروط تطبيق نظرية فعل األمري


              


 
 
 


 
 


  املقصد الثالث
  ق نظرية فعل األمرياآلثار املرتتبة على تطبي

     


                          

 . ٦٨، ص  ٦٧) سمیر عثمان الیوسف ، مصدر سابق ، ص ١(
 . ٣١٩، ص  ٣١٨، مصدر سابق ، ص  ) د. جابر جاد نصار٢(
لسنة  ١٧٤٩في القضیة رقم  ١٩٩٧/  ١٢/  ١٦د. حكم المحكمة اإلداریة العلیا بتاریخ  )٣(

 . ١٧٧، ص  ٤٩، الموسوعة اإلداریة الحدیثة ج  ١٩٩٧/  ١٢/  ١٦ق ، جلسة  ٣٧
، داریة ، دار الفكر الجامعيد. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، األسس العامة للعقود اإل )٤(

 .  ٢١٩سكندریة ، دون سنة نشر ، ص األ
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  الفرع الثاني
  نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة




                          

، ر النهضة العربیةون اإلداري ، داد. عصمت عبد اهللا الشیخ ، مبادئ ونظریات القان )١(
 .  ٢٤٦، ص  ٢٤٥، ص  ١٩٩٩القاهرة ، 

 .  ٣٢٤، ص  ٣٢٣د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص  )٢(
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  املقصد األول
  مفهوم نظرية الصعوبات املادية غري املتوقعة

      





  املقصد الثاني
  الصعوبات املادية غري املتوقعة شروط تطبيق نظرية




 






 

          

                          

القرار  –داؤود عبد الرزاق ، د. أحمد محمد الفارسي ، األعمال القانونیة للسلطة اإلداریة ) د. ١(
 . ٢٦١، ص  ٢٠١٠،  ٢٠٠٩دار نشر ،  دون –العقد اإلداري  –اإلداري 
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، الدار ١د. حسین عثمان محمد عثمان، القانون اإلداري، أعمال اإلدارة العامة، ط ) ١(
 . ٢١٠، ص  ١٩٨٨، الجامعیة، اإلسكندریة

 . ١٩٩٨لسنة  ٨٩من الئحة المناقصات الصادرة برقم  ٨٠المادة ) ٢(
 من الشروط العامة لمقاوالت أعمال الهندسة المدنیة . ١٢المادة ) ٣(
)، في العقد اإلداري (دراسة مقارنة، حمایة مصالح المتعاقد المشروعة ب التكمجيطاهر طال) ٤(

 =، لمیاء هاشم٥١٩، ص ١٩٧٨سة ، جامعة بغداد، ، كلیة القانون السیارسالة ماجستیر
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  املقصد الثالث
  آثار تطبيق نظرية الظروف املادية غري املتوقعة







         
          



                                                               

التوازن المالي في العقد اإلداري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ، اختالل سالم قبع=
 وما بعدها. ١٣٢، ص  ٢٠١٠، الموصل

، الجزء لقانون اإلداري ( دراسة مقارنة )د. عبد العلیم عبد المجید مشرف ، الوجیز في ا) ١(
، سمیر عثمان  ٣٤١، ص  ٣٤٠، ص  ٢٠٠١الثاني ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

 . ٨٦، ص  ٨٥الیوسف ، مصدر سابق ، ص 
 . ٢٤٥، ص ٢٤٤عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مصدر سابق ، ص  د.) ٢(
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) د. عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید ، أثر الظروف الطارئة والصعوبات المادیة على ١(
 وما بعدها . ١٥٨، ص  ١٩٩٠تنفیذ العقد اإلداري ، دون دار نشر ، 

 . ١٦٦، ص  ١٦٥د. عبد العظیم عبد السالم ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
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  املطلب الثاني
  جمال تطبيق نظرية الظروف الطارئة 

           
          


         

            
             





                          

یة غیر المتوقعة ، مجلة القانون واالقتصاد ، د. أنور رسالن ، نظریة الصعوبات الماد) ١(
 . ١٢٤، ص  ١٩٨٠،  ٤٨، للسنة  ٤،  ٣العددان 

 . ١٤٨د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
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  الفرع األول
  جمال التطبيق املوضوعي لنظرية الظروف الطارئة





     











      

 

       


                          

 .٤٥٢، ص  ٤٥١وري ، مصدر سابق ، ص د. ماهر صالح عالوي الجب) ١(
 .١٤٨المولى ، المصدر السابق ، ص  د. علي محمد علي عبد) ٢(
  .فسها، الصفحة ن، أشار إلیه : المصدر نفسه( J . GEORGEL )الفقیه جاك جورجیل ) ٣(
د. وهیب عیاد سالمة ، دروس في العقود اإلداریة مع التعمق (التوازن المالي للعقد وفكرة  )٤(

 . ٩٧، ص ٢٠٠٠، أ)، دون دار نشرالتعویض غیر القائم على الخط
 ،٢، طقضاء والفقه، الجزء األولن المدني في ضوء ال، التقنیید. محمد كمال عبد العزیز) ٥(

 . ٤١٦، ص دون دار نشر، دون تاریخ نشر من
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  الفرع الثاني
  ال التطبيق الشخصي أو الذاتي لنظرية الظروف الطارئة جم

            


           





  املقصد األول
  ق الشخصي أو الذاتي يف حالة تغيري املتعاقد األصلي جمال التطبي


              

   







                          

، فكرة التوازن علي بن عبد الكریم أحمد السویلم ، أشار إلیه : د.) Walineالفقیه فالین ( ) ١(
امعة ، ج، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوقالمالي للعقد اإلداري في المملكة العربیة السعودیة

  . ٩٤١، ص  ٢٠٠٧، عین شمس
 . ١٥٣د. علي محمد علي عبد المولي ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
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في العقد د. عبد المجید محمد فیاض ، نظریة الجزاءات في هذا الخصوص :  ینظر) ١(
ة إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس، ، أطروحة دكتوراه مقدماإلداري : دراسة مقارنة

، األسس العامة عدها. و د. محمد سعید حسین أمینما بو  ١٢٦، ص  ١٩٧٤، القاهرة
، أطروحة یذ العقد اإلداري: دراسة مقارنةاللتزامات وحقوق المتعاقد مع اإلدارة في تنف

وما  ١٥٨، ص  ١٩٨٤لقاهرة ، دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس ، ا
  .بعدها

 Hachich , op . cit . p 125 , p 126 .)2(  
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––


  

  املقصد الثاني
  جمال التطبيق الشخصي أو الذاتي يف العقود املربمة

  بني األشخاص املعنوية 



–

–





                          

، ١٩٨١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، دراسات في نظریة العقد اإلداري. عزیزة الشریفد) ١(
، كلیة : نظریة التأمیم وتجربته في مصرأطروحة دكتوراه بعنوان و. وما بعدها ٩٧ص 

محمد علي عبد المولي، مصدر ، د. علي ١١٣، ص  ١٩٧٦، جامعة القاهرة ،  الحقوق
 . ١٨٨، ص  ١٨٧، ص سابق

 . ١٢٥، ص ١٢٤د. وهیب عیاد سالمة، مصدر سابق، ص  )٢(
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  املطلب الثاني
  شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة  


       




              





                          

 . ٣٣٨د. عزیزة الشریف ، المصدر السابق ، ص ) ١(
 . ١٤٥: د. عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص نفسهاالتجاه ب ینظر) ٢(
في  ٢٩لسنة  ٣٥٦٢في الطعن رقم  ١٩٨٧/  ٥/  ١٦حكم المحكمة اإلداریة العلیا في ) ٣(

، مجموعة المبادئ القانونیة للمحكمة اإلداریة العلیا التي أقرتها  ١٩٨٧/  ٥/  ١٦جلسة 
 .  ٦٥، ص  ١٩٨٧/  ٩/  ٣٠حتى  ١٩٨٦/  ١٠/  ١من 
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  األول الفرع
  حدوث ظرف طارئ خالل تنفيذ العقد اإلداري 


     



 


  

  املقصد األول
  صفات الظرف الطارئ وطبيعته





    




                          

 . ٥٤١، ص  ١٩٦٤قد ، دون دار نشر ، د. عبد الفتاح عبد الباقي ، نظریة الع) ١(
 . ٦٤٣اق السنهوري ، مصدر سابق ، ص د. عبد الرز ) ٢(
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JEZE

 
          









                          

ي ، العقود اإلداریة وأنماطها التطبیقیة ضمن إطار التحوالت د. منیر محمود الوتر ) ١(
 .  ٢١١، ص  ١٩٧٩االشتراكیة ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 

، العقود اإلداریة ، الطبعة األولىد. محمود خلف الجبوري ، في تفاصیل هذا الحكم  ینظر) ٢(
  وما بعدها .  ٢٢٨، ص  ٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

د عبد العال السناري ، مصدر سابق، أشار إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي : د. محم) ٣(
، ومن الفقه التقلیدي في العراق د. منیر محمود الوتري ، المصدر  ٣٢٨، ص  ٣٢٧ص

 .   ٢١٠السابق ، ص 
ردته : حكم مجلس الدولة الفرنسي في دعوة الشركة الفرنسیة للكابالت التلغرافیة . أو  ینظر) ٤(

 . ٧٩لمیاء هاشم سالم قبع ، مصدر سابق ، ص 
 وما بعدها .  ١٨٤د. ریاض الیأس عیسى الجریسات ، مصدر سابق ، ص ) ٥(
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، مجموعة األحكام القضائیة ، ص  ١٩٦٨/  ٢/  ١١حكم المحكمة اإلداریة العلیا في ) ١(
٨٧٤ . 



  -دراسة مقارنة –أثر الظروف الطارئة في تنفیذ العقد اإلداري 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

١٨٢



       


        


  
  
  
  

                          

، ١٢٩بیات ، ص  ، من مجموعة سلمان ١٩٥٦/  ١١/  ٢٧في  ٢٢٤٠القرار المرقم ) ١(
 . ٢٣٣أشار إلیه : د. محمود خلف الجبوري ، مصدر سابق ، ص 

، ، النشرة القضائیة ١٩٧٤/  ٤/  ٢٢/ مدنیة ثانیة في  ٣٨٨قرار محكمة التمییز المرقم ) ٢(
 .   ٩، ص  ١٩٧٥العدد الثاني ، السنة الثانیة ، 

وعة األحكام العدلیة ، العدد ، مجم ١٩٧٦/  ١/  ٢٧في  ٤٥١قرار محكمة التمییز المرقم ) ٣(
 . ٣٨، ص  ١٩٧٦األول ، 

، النشرة القضائیة ، العدد الثاني ، ١٩٧١/  ٤/  ٢١في  ٢٧٣قرار محكمة التمییز المرقم ) ٤(
 . ١٦٧، ص  ١٩٧٥السنة الثانیة ، 

. أشار  ١٥٥، مجموعة سلمان بیات ، ص  ١٩٥٧/  ١٢/  ٨في  ٢١٨٦القرار المرقم  )٥(
 .  ٢٣٤خلف الجبوري ، المصدر السابق ، ص  إلیه : د. محمود

، مجموعة سلمان بیات،  ١٩٥٧/  ٦/  ٢٦في  ١٥٤٩قرار محكمة التمییز المرقم ) ٦(
 . أشار إلیه : المصدر نفسه ، الصفحة نفسها . ١٥٢ص

، أشار إلیه:  ١٩٨١/  ٥/  ١٧ / مدنیة أولى في ١٠٦٥قرار محكمة التمییز المرقم ) ٧(
، دون دار نشرمن ، االقتصادي في العقد أثناء تنفیذه، التوازن ناجي د.غازي عبد الرحمن

 . ٧٨، ص  ١٩٨٦
، مجموعة سلمان بیات ، أشار  ١٩٦٠/  ٤/  ٢٨في  ٣٢٦قرار محكمة التمییز المرقم ) ٨(

 .  ١٢٥إلیه : المصدر نفسه ، ص 
قانون ، منشور في مجلة ال ١٩٦٧/  ٦/  ١٧في  ٢٩٢٧قرار محكمة التمییز المرقم ) ٩(

 .  ١٣، ص  ١٩٦٨المقارن ، العدد الثاني ، 
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  املقصد الثاني
  حدوث ظرف طارئ خالل تنفيذ العقد اإلداري

          





           
         


            












                          

، د. عبد العزیز  ٥١ص  ٥٠) د. عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص ١(
  .  ٢٢٧، ص  ٢٢٦عبد المنعم خلیفة ، مصدر سابق ، ص 

وما بعدها ، د. عبد العظیم عبد السالم  ٣٣٤) د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص ٢(
  .                  ٥٦الحمید ، المصدر السابق ، ص عبد 

، ق ٢٦لسنة  ١٨٤٣، في الطعن رقم  ١٩٨٠/  ١١/  ٢٠) حكم المحكمة اإلداریة العلیا في ٣(
  .                  ٩١١، ص  ١٨الموسوعة اإلداریة الحدیثة ، ج 

  .                  ٣٣٦) د. جابر جاد نصار ، ، مصدر السابق ، ص ٤(
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  الفرع الثاني
  أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة املتعاقدين

 


        
       

            
  










–

                          

  . ٣٣٨) المصدر نفسه ، ص ١(
  . ٢٢٤) د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مصدر سابق ، ص ٢(
  . ٣٥٠، ص  ٣٤٩) د. محمد عبد العال السناري ، مصدر سابق ، ص ٣(
،  ١٩٧٨دار نشر ،  دون من ) د. محمد فؤاد مهنا ، مبادئ أحكام القانون اإلداري ،٤(

   ٦٠لحمید ، مصدر سابق ، ص عبد ا ، د. عبد العظیم عبد السالم ٧٣٦ص
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  الفرع الثالث
  ضرورة أن يكون الظرف الطارئ غري متوقع

          



     

 








   Corneille   
Fromassol

    


      





                          

(1) HACHICH ( A ) , OP . CIT , P 217 . 
لمزید عن و ،  ٢٣٥) أشار إلیه : د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ٢(

لعقود اإلداریة (دراسة : د. محمد عبد العال السناري ، النظریة العامة ل ینظرهذا الشرط 
  . ٣٣٤قاهرة ، دون تاریخ نشر ، ص ) ، دار النهضة العربیة ، المقارنة
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  الفرع الرابع
  أن يؤدي الظرف الطارئ إىل اإلخالل اجلسيم باقتصاديات العقد

            
        


           


  



                          

  . ١٩٤١) لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي المرقم (  ٢/  ١٤٦) المادة ١(
  وما بعدها . ٢٠٩) د. منیر محمود الوتري ، مصدر سابق ، ص ٢(
فیذ العقد اإلداري ، مجلة ) أورده : محمد علي الطائي ، الظروف الطارئة وأثرها على تن٣(

، مطبعة الشعب بغداد، ٣٧، السنة اد األول / الثاني / الثالث / الرابع، األعدالقضاء
  . ٩١، ص ١٩٨٢

) د. سلیمان محمد الطماوي ، الوجیز في القانون اإلداري ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر ٤(
  وما بعدها .   ٦٨٧، ص  ١٩٧٥لعربي ، القاهرة ، ا

  . ٥٢٢) د. سعاد الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص ٥(
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  .  ٢٣١، ص  ٢٣٠د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مصدر سابق ، ص ) ١(
(2) HACHICH ( A ) , OP . CIT , P 230 . 

  . ٦٨) د. عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید ، مصدر سابق ، ص ٣(
ق جلسة  ٢٩) لسنة  ٣٥٦٢(  ) حكم المحكمة اإلداریة العلیا ، الطعن المرقم٤(

  .  ٢٣١لمنعم خلیفة ، مصدر سابق، صد. عبد العزیز عبد ا. أشار إلیه : ١٦/٥/١٩٨٧
، خلف الجبوري . أشار إلیه : د. محمود ١٩٨١/  ٥/  ٣٠) حكم محكمة تمییز العراق في ٥(

  . ٢٢٨مصدر سابق، ص
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  املبحث الثاني 
  ارئة اآلثار القانونية املرتتبة على تطبيق نظرية الظروف الط

       



              











  املطلب األول
  التزامات املتعاقد باالستمرار يف تنفيذ العقد

          


              
         



                          

داریة وتطبیقاتها (دراسة ) د. محمد سعید حسین أمین ، المبادئ العامة في تنفیذ العقود اإل١(
وما بعدها ، د. إبراهیم محمد  ٢٨٣، ص  ١٩٩٥فة الجامعیة ، القاهرة ، ) ، دار الثقامقارنة

  .  ٢٨١علي ، مصدر سابق ، ص 
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في شأن الجزاءات المالیة التي  وینظر:،  ٥٢٦) د. سعاد الشرقاوي ، مصدر سابق ، ص ١(
 ١٦٧تملك اإلدارة حق فرضها على المتعاقد : د. عبد المجید فیاض ، مصدر سابق ، ص 

  .  وما بعدها
  .  ٤١٧) د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ٢(
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(1) A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , T.C.A , 2 
E'ed, p.605 . 

، ١٩٨٤یة، دار الفكر العربي، القاهرة، ، األسس العامة للعقود اإلدار ) د. سلیمان الطماوي٢(
  .  ٧٠١، ص  ٧٠٠ص 
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Pelloux
          









          






  
  

                          

الحكم في هذه الدعوى والقواعد التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي لمزید من التفاصیل عن ) ١(
  . ١٢٣، ص  ١٢٢بصددها راجع : د. وهیب عیاد سالمة ، مصدر سابق ، ص 

، ١٩٧٧ر الفكر العربي، القاهرة، ، دا ٢) أشار إلیه : د. محمد حلمي ، العقد اإلداري ، ط ٢(
  .١٢١ص

  . ١٢٣ص  ) د. وهیب عیاد سالمة ، المصدر السابق ،٣(
  . ٤٢٤) د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ٤(
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  املطلب الثاني
  التزامات اإلدارة بتعويض املتعاقد املضار 










  الفرع األول 
  أساس التعويض 





          




  املقصد األول
  فكرة النية املشرتكة ألطراف العقد

BOUNAR
CHARDENE 
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  املقصد الثاني
  فكرة التوازن املايل للعقد

      BLUM    
(cie francais des tram ways )







                          

  .٥٠٥ص ،٥٠٤ولى ، مصدر سابق ، ص ) أشار إلیهما : د. علي محمد علي عبد الم١(
  .١١٣عیاد سالمة ، مصدر سابق ، ص  ) د. وهیب٢(

(3) HACHICH ( A ) , OP . CIT , P 395 ets . 
(4) Conclusion . Sous C.E 11 maars 1910 , cie Generale 

Francaisedes tramways precitees.=                                                     



  -دراسة مقارنة –أثر الظروف الطارئة في تنفیذ العقد اإلداري 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

١٩٤


   




 


           


 






           







                                                               

، ٤٨٦، ص  ٤٨٥ولى ، مصدر سابق ، ص أشار إلیه  د. علي محمد علي عبد الم= 
       .  ٣٠٧) ص  ١، مصدر سابق ، هامش (  د. محمد عبد العال السناري

(1) A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , T.C.A , 2 ed , 
T . 1 , op .cit , p p.719 , 720 . 

  . ٣٠٧) د. محمد عبد العال السناري ، مصدر سابق ، ص ٢(
(3) HACHICH ( A ) , OP . CIT , P 395 . 

  . ٣٠٧) د. محمد عبد العال السناري ، المصدر السابق ، ص ٤(
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  املقصد الثالث
  فكرة سري املرفق العام بانتظام واضطراد


       




    


                          

  . ٣٠٨) المصدر نفسه ، ص ١(
) دلوبادیر  Dlaubadere) بیكینو (  Bequignot) جیز (  Jezeن الفقه الفرنسي ( ) م٢(

، ٥١٠عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ) فیدل أشار إلیهم د. علي محمد علي Vedelو( 
، دون دار ، القضاء اإلداري ، دراسة مقارنةومن الفقه المصري : د. محمود محمد حافظ 

القرار  – فؤاد عبد الباسط ، أعمال السلطة اإلداریة، د. محمد  ١٣٦، ص  ١٩٦٦نشر ، 
، د. محمد عبد ٤٧٧، ص ١٩٨٩لعربیة، القاهرة، ، دار النهضة ااإلداري / العقد اإلداري

لیة الحقوق جامعة دكتوراه مقدمة لك أطروحةالحمید أبو زید ، دوام سیر المرافق العامة ، 
مد عبد اهللا ، محوق أحمد خماسلفقه العراقي د. فار ، ومن ا٢٢٣، ص١٩٧٥القاهرة، 

، ، مصدر سابق، د. منیر محمود الوتري١٧٣، ص١٧٢، صالدلیمي، مصدر سابق
  .٢١٤ص
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  املقصد الرابع
  )وقواعد العدالة (األساس املزدوجأساس فكرة استدامة سري املرفق العام 




  


                          

سابق، ، المصدر الحكام د. علي محمد علي عبد المولىفي تفاصیل هذه األ ینظر) ١(
  .وما بعدها ٣٠٧ي ، مصدر سابق ، ص ، د. محمد عبد العال السنار  ٥١١ص

(2) Liorens ( F ) : contrat d,enterprise et marche de trvaux publics 
these L.G.L 1981 P . 564 ets .  

) مودرن  F.moderne) دلوبادیر (  Dlaubadere) من الفقه الفرنسي ( ٣(
)P.delvolve محمد علي عبد المولى، مصدر سابق، ) دلفولفیه أشار إلیهم د. علي

، ١٣١، ص ١٣٠، مصدر سابق، ص لمي، ومن الفقه المصري : د. محمد ح٥٢٠ص
  .٢٢٤. محمود خلف الجبوري ، مصدر سابق، ص ومن الفقه العراقي د



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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  الفرع الثاني
  كيفية حتديد التعويض ومداه

            
           





    



                          

یه : د. علي محمد علي عبد ، أشار إل ١٩٧٣/  ٦/  ١٧) حكم المحكمة اإلداریة العلیا في ١(
  . ٥١٧المولى، مصدر سابق، ص
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  املقصد األول
  مبدأ التعويض اجلزئي    


          

         



       


        

      





   


                          

  . ٧٠٤ابق ، ص ) د. سلیمان الطماوي ، األسس العامة للعقود اإلداریة ، مصدر س١(
) د. محمد سعید حسین أمین ، المبادئ العامة في تنفیذ العقود اإلداریة وتطبیقها دارسة ٢(

  . ٢٩٤دون تاریخ نشر ، ص  من مقارنة ، دون دار نشر ،
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  . ٣٩٢) د. محمد عبد العال السناري ، مصدر سابق ، ص ١(
(2) A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , T.C.A , 2 ed , 

T . 2 , op .cit , p.615 . 
  . ٥٧٣) د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ٣(
  . ٥٧٤) المصدر نفسه ، ص ٤(
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  وما بعدها . ٣٩٢) د. محمد عبد العال السناري ، مصدر سابق ، ص ١(
  . ٥٧٧) د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص ٢(
  . ٥٧٦) المصدر نفسه ، ص ٣(
، نظریة ، د. محمود سعد الدین الشریف ٣٩٠. إبراهیم محمد علي ، مصدر سابق ، ص ) د٤(

لسنة الرابعة عشر ، مطبعة الظروف غیر المتوقعة ، مجلة القضاء ، العدد الثاني ، ا
  . ١٦٨هامش ص  ١٩٥٦، بغداد ، العاني
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 ،، د. إبراهیم محمد علي ٣٩١ق ، ص ، مصدر ساب) د. محمد عبد العال السناري١(
  . ٢٩٠، ص المصدر السابق

 (2) A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , T.C.A , 2 ed 
, T . 2 , op .cit , p.617, ets . 

  من أحكام مجلس الدولة الفرنسي :  ینظر:) ٣(
C.E.27 JUIN 1919 , GAZ DE NICE , S. 1920 , 3 , 25 CONCUL 
.RIBOULET, NOTE.HAURIOU ; 18 JANVIER 1924 , VILLE DE 
PARIS , RC . P. 58 , C.E 19 FEVRIER 1926 , GAZ DE LA 
CIOTAT, RC. P . 196 .  

  .٥٧٩،   ٥٧٨مولى ، مصدر سابق ، ص أشار إلیهما : د. علي محمد علي عبد ال  
أشار إلیه : المصدر نفسه، .  ١٩١٩/  ٦/  ٢٧) حكم مجلس الدولة الفرنسي في ٤(

  .٥٧٨ص
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  الصفحة نفسها . ) المصدر نفسه ، ١(
 (2) A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , T.C.A , 2 

ed , T . 2 , op .cit , p.618, ets .  
  . ١١٤ومن الفقه المصري : د. وهیب عیاد سالمة ، مصدر سابق ، ص           

                                                                                   



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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(1) A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , T.C.A , 2 ed , 
T . 2 , op .cit , p.619 . 

  . ٣٩٥) د. محمد عبد العال السناري ، مصدر سابق ، ص ٢(
  . ٢٩١) د. إبراهیم محمد علي ، مصدر سابق ، ص ٣(
 Communedeفي قضیة (  ١٩٣١/  ١٢/  ٣) حكم مجلس الدولة الفرنسي في ٤(

Graulbet  ) لیه : د. محمد عبد العال السناري) . أشار إ ١٠٦١) المجموعة ص ،
  . ٣٩٤مصدر سابق ، ص 
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 ) المجموعة، RAULETفي قضیة (  ١٩٤٩/  ٢/  ٢٥) حكم مجلس الدولة الفرنسي في ١(
  . ٣٩٥. أشار إلیه : د. المصدر نفسه ، ص ٦٩ص 

  نظر من أحكام مجلس الدولة الفرنسي : ی) ٢(
C.E . 23 MARS 1934 , STE . MARITIM , REC , P 422 . C.E . 27 
MARS 1926 , VILLE DE MONTFORT – L ’AMAURY , REC. P. 
375 . C.E . 6  AOUT 1928 , VILLE DE . LIBOURNE , REC , P. 
1075 .   

  . ٥٨٥أشار ألیها : د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص        
  . ٣٩٧د العال السناري ، مصدر سابق ، ص ) د. محمد عب٣(
  . ٢٩١) د. إبراهیم محمد علي ، مصدر سابق ، ص ٤(
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  املقصد الثاني
  الشروط التعاقدية لإلعفاء من املسؤولية

  
     


                          

) د. محمد سعید حسین أمین ، المبادئ العامة في تنفیذ العقود اإلداریة وتطبیقاتها (دراسة ١(
  . ٢٩٣مقارنة) ، مصدر سابق ، ص 

  . ٢٩٢) د. إبراهیم محمد علي ، مصدر سابق ، ص ٢(
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(1) A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , T.C.A , 2 ed , T 
. 1 , op .cit , p.618 . 

(2) C.E . 10 MARS 1948, HOSPICEC DEVIENNE , A.J.D.A. 1948 , P 
31 .  

  . ٥٩١أشار إلیه : د. علي محمد علي عبد المولى ، مصدر سابق ، ص           
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  . ١٠٧المجموعة ، ص  ١٩٦٠/  ٤/  ١٤) حكم محكمة القضاء اإلداري في ١(
 , A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE) من الفقه الفرنسي : ٢(

T.C.A , 2   ed , T . 2 , op .cit , p.558 .    
یل العقد اإلداري ( دراسة ومن الفقه المصري : د. علي الفحام ، سلطة اإلدارة في تعد

، ٤٠٣ص  ، ١٩٧٥وق ، جامعة القاهرة ، دكتوراه مقدمة لكلیة الحق أطروحة) ، مقارنة
، األسس العامة اللتزامات وحقوق المتعاقد مع اإلدارة في تنفیذ د.محمد سعید حسین أمین

، ١٩٨٤، جامعة عین شمس ،  دكتوراه ، مقدمة لكلیة الحقوق أطروحةالعقد اإلداري ، 
  . ٦٧٦ص
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  املقصد الثالث
  سلطات القاضي يف مواجهة الظروف الطارئة









                          

  .دهاوما بع ٥٩٧ى ، مصدر سابق ، ص ) د. علي محمد علي عبد المول١(
ریة وتطبیقاتها (دراسة ) د. محمد سعید حسین أمین ، المبادئ العامة في تنفیذ العقود اإلدا٢(

  . ٢٩٩، ص مقارنة)، مصدر سابق
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  وما بعدها . ٦٤٦) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ١(
 ، د. محمد سعید ٣٨١، ص  ٣٨٠) د. محمد عبد العال السناري ، مصدر سابق ، ص ٢(

، مصدر ریة وتطبیقاتها ( دراسة مقارنة )حسین أمین ، المبادئ العامة في تنفیذ العقود اإلدا
  .٢٨٦، ص  ٢٨٥سابق ، ص 
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، د. وهیب عیاد سالمة ، مصدر  ٢٩٩ق ، ص ) د. إبراهیم محمد علي ، مصدر ساب١(
  .٣٨٢، ص ٣٨١اري ، مصدر سابق ، ص ، د. محمد عبد العال السن ١١١، ص سابق

محمد سعید حسین أمین ، المبادئ العامة في تنفیذ العقود اإلداریة وتطبیقاتها ( دراسة ) د. ٢(
  . ٢٨٧مقارنة ) ، مصدر سابق ، ص 
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- A.Hachich , “ la theorie do l’imprevision dan les contrats 

administratif – etude comparee du” droit francais et droit de 
Le E.A.U thesn cean , 1962 .

- De Laubadere , j.c.vemzia , Y. Gaudemet , traite de droit , 
administratif , L .G.D.J , 10 ed . 1988 .
 A. DLAUBADERE , F.MODERNE , P. DELVOLVE , 
T.C.A , 2 E'ed .  

- Liorens ( F ) : contrat d,enterprise et marche de trvaux 
publics these L.G.L 1981 . 




