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 المقدمة

يعتبررر العقرررد مررن اهرررم مصرررادر االلتزامرراقا فنرررو االدام القانونيرررة الترري يمارررن ل فرررراد  ررن طريقنرررا ا رررباع  
 .ويقوم العقد مقام القانون في تنظيم الع قة بين المتعاقدينا فيبين حقوق ال متعاقد والتزاماته. حاجاتنم

وهرو مرا اليحردث . رضاءا ولان االهم مرن انعقراد العقرد هرو تنفيرذ واالصل ان ينعقد العقد بمجرد تبادل ال 
دائمررا ا فاثيرررا  مررا يخررل احررد المتعاقرردين بتنفيررذ التزاماتررها االمررر الررذي ياررتوجقا  دالررةا ا فرراء المتعاقررد ا خررر مررن 

 .االاتمرار في تنفيذ العقدا وذلك  ن طريق طلق الفاخ
ور خرر ل مرحلرة تنفيرذ العقرردا وال رك فري انرره المرا طالررق فالفارخ اذا ا يعرد مررن اهرم الموضرو اق الترري تثر 

هرررذ  المرحلرررةا المرررا ازداد احتمرررال تعررررح العقرررد للفارررخا حيرررث تتتيرررر ظرررروف تنفيرررذ العقرررد وتختلرررف  رررن ظرررروف 
 .انعقاد 

وفي محاولة للحد من آثار الفاخ في العقودا احاطق الت ريعاق المختلفة مرحلة تنفيذ العقردا بضرماناق  
نررا الحررد مررن اللجرروء اليررها فاوجبررق  لررع المتعاقرردين معررا ا تنفيررذ االلتزامرراق النا ررئة  ررن العقررد وفقررا  تافررل فرري مجمل

لمقتضياق حارن النيرة و ررف التعامرلا وان وجرد طراريء موقرق يحرول دون قيرام احرد المتعاقردين بتنفيرذ التزاماترها 
هرذا الطراريء بردال  مرن جعلره ارببا  لفارخ  تعين اناجاما  مع االصل العرام فري العقرود وهرو التنفيرذا الارعي الرع حرل  

العقرردا بمررا فرري ذلررك امتنرراع الرردائن  ررن الوفرراء بالتزاماترره الررع حررين قيررام العاقررد ا خررر بتنفيررذ التزاماترره المقابلررةا  ي 
 .بتنديد المدينا او بالضتط  ليها فياعع الع التنفيذ واليصار الع الفاخ

ين اللتزامرره مرهقررا  بحيررث ينرردد  بخاررارم فادحررةا  مارررن وان وقررع ظرررف ااررتثنائي  رراما جعررل تنفيررذ المرررد 
 .للقاضيا بطلق من المدينا تعديل االلتزام التعاقديا وبذا الياون الظرف الطاريء اببا  لفاخ العقد

ا وتبدو اهميه البحث في   ج خطورم الفاخ الرذي نحراول تفاديره  رن طريرق واريلتين للحرد منره المرا امارن ذلرك 
 .ايلتان غير مبا رتان بالرغم من اننما و 



ايلتين لتفرادي الفارخا  لرع ا تبرار اننمرا طريقران غيرر مبا رران للحرد بنذين الو ومن هنا ا فقد حددنا نطاق بحثنا 
من آثار الفاخ في العقرودا وهمرا الردفع بعردم تنفيرذ العقردا وتعرديل المحامرة ل لترزام التعاقردي المرهرق ضرمن اطرار 

 : حاق خطة البحث التاليه  نظرية الظروف الطارئةا وذلك 
 الدفع بعدم تنفيذ العقد _المبحث االول 
 االااس القانوني للدفع بعدم التنفيذ /المطلق االول 
 .اثر الدفع بعدم التنفيذ في تفادي الفاخ/المطلق الثاني 
 .تعديل االلتزام التعاقدي المرهق_المبحث الثاني 
 .ابق الظرف الطارئاألااس القانوني لتعديل العقد ب/المطلق األول
 .اثر تعديل االلتزام المرهق في تفادي الفاخ/المطلق الثاني

 .الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المبحث األول

 العقد تنفيذ الدفع بعدم

 
وايله قانونيه الترح مننا حمل المتعاقد  لع الوفاء بالتزامه الرذي ن را مرن  قرد ملرزم للجرانبين االدفع بعدم التنفيذ

 (.5)انناء الرابطه العقديه بالفاخ دون اللجوء العا 
ا نصررا يجعررل الرردفع بعرردم التنفيررذ فر ررا ن الحررق فرري الحرربس ( 480)مررن المرراد  4وقررد اورد القررانون العراقرري فرري ف

 .ذلك انه اورد  في الماان المخصص لنذا الحق
دين ان يحرربس وفرري اررل معاوضرره ماليرره بوجرره  ررام لاررل واحررد مررن المتعاقرر”وقررد جرراء فرري الفقررر  المررذاور  مررا يرراتي

   (.4)”المعقود  ليه وهو في يد  حتع يقبح البدل الماتحق
والدفع بعدم التنفيذ ا االفاخا اليجوز التماك به  لع وجه يخالف مقتضرياق حارن النيرةا فر  يجروز للمتعاقرد ان 

د  حارن النيرة مرن قرد نفرذ الجانرق االابررا وذلرك تاايارا   لرع مبرتزامها اذا اان المتعاقد ا خررا يمتنع  ن تنفيذ ال



واليجوز له االمتناع  ن التنفيذا ان اان هرو البراديء . (4)من جنة اخرى -وهو  خطر–جنةا وقيااا   لع الفاخ 
 .بعدم التنفيذا او  تع فع   من  انه ان يتابق في  دم قيام ا خر بالتنفيذ او  دم قدرته  ليه

____________________ 
 1عا بحررث من ررور فرري مجلررة المحامرراما م الرردفع بعرردم تنفيررذ العقرردحررق قا رردا  بررد المحاررن محمررد ارربع  (5)

  534صا 5755ا 15سا
 لررع ( 565)حيرث نررص فري المراد ابينمرا جراء القرانون المرردني المصرري بنظريره  امره للرردفع بعردم التنفيرذ (4)

قرردين جرراز لارل مررن المتعاااذا اانررق االلتزامراق المتقابلرره مارتحقة الوفرراء ا فري العقررود الملزمره للجررانبين “
 .”ان يمتنع  ن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد االخر بتنفيذ ما التزم به

دار الننضرره ا مصررادر االلتررزام ا  4جاالمفيررد فرري  رررن القررانون المرردني ا  بررد الحميررد  ثمرران محمررد . د (3)
 .325صا 5778ا القاهر ا العربيه

 
 
 
 
 

التماك به إلع   ذار المتعاقد ا خررا ذلرك  ن  ج يحتاوفيما  دا ذلكا فالدفع بعدم التنفيذا  لع خ ف الفاخا ال
وانمررا يلررزم األ ررذار للمطالبررة بعررد ذلررك . امتنرراع المتعاقررد  ررن تنفيررذ التزامرره لحررين قيررام ا خررر بالتنفيررذ   ررذار ارراف  

ا اما  نه  لع خ ف الفاخ يرجع لتقدير من يتمارك بره مرن المتعاقردينا  مرا إذ. بالتعويح  ن التاخر في التنفيذ
 .(5)رفع الد وى مطالبا  بتنفيذ التزام المتعاقد األولا فعندها يخضع لتقدير القضاء

يقتضي  ن نحدد األااس القانوني الذي ا ولاي نوضح الدور الذي يلعبه هذا الدفع في تفادي الفاخ في العقود 
 .وذلك في المطلبين ا تيينا ثم نبين  ثر  في هذا األمرا يقوم  ليه

 .األااس القانوني للدفع بعدم التنفيذ _  المطلق األول
مررن االصررول التررع يقرروم  لينررا نظررام العقررود )جرراء فرري مجمو ررة اال مررال التحضرريريه للقررانون المرردني المصررري ان

فاذا اارتحق الوفراء بنرذ  ا ارتباط تنفيذ االلتزاماق المتقابله فينا  لع وجه التبادل او القصاص ا الملزمه للجانبين 
ان يجبررر احرد المتعاقرردين  لرع تنفيررذ مرا التررزم بره قبررل قيرام المتعاقررد ا فرر  يجروز تفريعررا  لرع مررا تقردم  اااللتزامراق 

  (.4()االخر بتنفيذ االلتزام المقابل

ا 5775ا االااندريها من ام المعارفا  3طا فاخ العقد في ضوء القضاء والفقه ا  بد الحميد ال واربي . د( 5)
ا 5726ا القرررراهر ا مطبعررررة ننضرررة مصرررررا النظريرررره العامررره للفاررررخا لررررذنون حارررن ا. دا انظرررر اررررذلك ا 357ص
 .31ص
 .333صا  4جا مجمو ة اال مال التحضيريه للقانون المدني المصري( 4)
 

                                           
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5.)يجد ااااه في فارم االرتباط بين االلتزاماق المتقابله ا فان الدفع بعدم التنفيذا واناجاما مع هذ  االصول
وبعبرار  ا  ن طبيعرة الع قره التري ترربط برين االلتزامراق المتقابلره فري العقرود الملزمره للجرانبينا هناال ويثور التااو 

 .ما نوع االرتباط بين االلتزام الذي لم ينفذ وااللتزام الذي يتماك المتعاقد بعدم تنفيذ ااخرى 
الع قصر نطاق الدفع بعدم التنفيرذ وهي التي حدق بالم رع اوجود اماق مميز  لنذ  الع قه اان مما ال  ك فيه 

(. 4)وهذ  الامه المميرز  تتصرف باوننرا تعبرر  رن ارتبراط  وظيفري ارببي مقصرود ا  لع العقود الملزمه للجانبين 
فالبررائع يلتررزم بتاررليم المبيررع افاررل التررزام مرررتبط برراالخر ارتباطررا وثيقررا بحيررث يتوقررف تنفيررذ احرردهما  لررع تنفيررذ االخررر

 .فالم تري يلتزم بدفع الثمن الن البائع ملتزم بتاليم المبيعا والعاس صحيحا دفع الثمن الن الم تري ملتزم ب
التررزام الم ررتري برردفع الررثمن فرري  قررد البيررع يقابلرره التررزام البررائع بنقررل )ولررذلك قضررق محامررة الررنقح المصررريه برران 

اران يارون غيرر مالرك اذ التزامره فراذا وجردق اارباق جديره يخ رع معنرا اال يقروم البرائع بتنفيرا الملايه الع الم تري
 (.3()اان من حق الم تري ان يوقف التزامه بدفع الثمن حتع يقوم البائع بتنفيذ التزامهاللعقار المبيع

  324صامصدر اابقا بد الحميد  ثمان. د (5)
مطبعة العلوم ا جامعة فواد االولا راالة داتورا ا االمتناع الم روع  ن الوفاءا ص ن الدين الناهي. د (4)

 54صا 5721ا 

 531صا مصدر اابق ا  بد المحان محمد ابع . اورد  د (3)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :مرا ان نطرراق الرردفع بعردم التنفيررذا االفاررخبواذا اران التنفيررذ العينرري ل لترزام هررو االصررلا والفارخ جررزاء ااررتثنائيا و 
لمرردين للتنفيررذا ولرريس العقررود الملزمررة للجررانبينا فرران المقصررود االصررلي مررن الرردفع بعرردم التنفيررذ هررو الضررتط  لررع ا

والدليل  لرع ذلرك انره اليجروز للمتعاقرد ان يتوقرف  رن التنفيرذ اال اذا  خرل  المتعاقرد ا خرر . رغبة الدائن في الفاخ
فرران لرم ياررن االلترزام حررال االداءا . برالتزام مارتحق االداء تقررا س المردين برره  رن ادائرره بررغم حلرول  جررل اارتحقاقه

 .(5)تعين رفح الدفع
فنررم ال رررط المررذاور بمنرراى  ررن ا تبررار الرردفع بعرردم التنفيررذ وارريلة الجبررار المتعاقررد  لررع تنفيررذ  واليتاررنع 

ولما اانق القا دم انه ال اجبرار فري التنفيرذ اال  رن الترزام مارتحق االداءا تعرين ا تبرار التررح االاااري . التزامه
 (4).من الدفع بعدم التنفيذ هو التنفيذ الالفاخ

 ند تنفيذ التزامها موقق وال يعترف به اال للدائن الذي يقوم بالتنفيذ فع  ا او  لع  لع ان توقف الدائن  
 .االقل ماتعد لتنفيذ التزاماته التعاقدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اثر الدفع بعدم التنفيذ في تفادي الفاخ_المطلق الثاني
لع وقف الدائن تنفيذ التزامها دون ان  ن الدفع بعدم التنفيذ اليحل  العقدا بل يقتصر اثر   ا من األمور المالم بنا

وبرررذا فانررره يعتبرررر تنديررردا ا او ضرررتطا   لرررع المتعاقرررد ا خرررر قرررد يدفعررره الرررع تنفيرررذ االلترررزام المقابرررل حترررع (. 5)يرررزول
 .العقود الملزمة للجانبين: اليصار الع الفاخا خصوصا  وان نطاق الدفع بعدم التنفيذ انطاق الفاخ

رح الرررذي يارررتجيق فيررره تنفيرررذ اليعفررري مرررن الفارررخ اال فررري الفرررلررردفع بعررردم الويجررردر التنويررره ا هنررراا بررران ا 
فران لرم . االلترزام المقابرلالمتعاقد ا خر للضتطا او التنديد في صورم توقف الدائن  ند التنفيذا فيارعع الرع تنفيرذ 

ضتطا او التنديد ا ف  ر  االيجابي وهو تنفيذ االلتزاماق التعاقديةا  ي  ندما الياتجيق المتعاقد ا خر لليحقق اث
 (.4)مناص من رفع د وى الفاخا واليخرج الدفع بعدم التنفيذ  ندئذ  ن اونه مرحلة تمنيدية للفاخ

وخ صة القولا ان الدفع بعدم التنفيذ الينتني بالضرورم الع االثر االيجابي من حيث تفادي الفاخا بل  
ينري ل لترزاما وهرو االفضرل النره يعبرر  رن ارادم المتعاقردين امرا التنفيرذ الع: يتمخح  ن واحد مرن االثررين االتيرين

ومصررالحنماا وامررا  رردم التنفيررذ مررن جانررق المرردينا وبالتررالي فاررخ العقرردا وحررق الرردائن فرري التعررويح ان ارران لرره 
                                           

ومرررا  512ا ص5788ا الم رررا ق العمليرررة فررري تنفيرررذ العقررردا دار المطبو ررراق الجامعيرررة ا االاررراندريةا  برررد الحميرررد ال رررواربي.د (5)
 .بعدها

 .534ان محمد ابعا مصدر اابقا ص بد المح (4)



 ومرن حيرث الحردا مقتضعا وفي الحالة االخيرما اليحقق الدفع بعدم التنفيذ اثر  من حيث تنفيذ االلتزاماق التعاقدية
 .من فاخ العقد

 ___________________ 
ا ماتبررررة الجرررر ء الجديررررد ا الرررردفع بعرررردم التنفيررررذ فرررري القررررانون المرررردني المصررررريا رمررررزي فريررررد مبررررروك. د (5)

    .558صا4000االمنصور 
 .340صا مصدر اابقا  بد الحميد ال واربي . د( 4)     

  
  
 

ذا المنا بان للقاضي الحام بفاخ العقدا اذا وجد  رائق د . نا رئة  نره مرن قبرل المردينائرم فري تنفيرذ االلتزامراق الوا 
 .(5)التاليم في مقابل ذلكا بإماانية الضتط  ليه  ن طريق وقف تنفيذ العقد إن اان  موقتا ا تعين العائقفان 
وبعبررارم  خرررى إذا . لحررين زوال العررائق الموقررق يارراهم فرري إنقرراذ العقررود مررن الفاررخ ( 4)فرران وقررف تنفيررذ العقررد ذاوبرر
عين المفاضلة بين الفاخ ا ووقف التنفيذ في حالة اون العائق موقتا  وجرق اختيرار الثراني بردال  مرن القضراء  لرع ت

 .العقد ننائيا  بما يرتبه من آثار البية
 االول اواع نطاقا  من الثاني فالجدر التنويه ا هنا الع  دم الخلط بين وقف تنفيذ العقد والدفع بعدم التنفيذا فوي 

 .تنفيذ العقد اليعني بالضرورم الدفع بعدم التنفيذ وقف  ن
ق اهميرة خاصرة فري القرانون الفرناري وذلرك لعردم وجرود نرص  رام يقررر اوالتنبيه بعدم الخلط بيننما يات 

الدفع بعدم التنفيذ ااتفاءا  ببعح النصوص الخاصة التري ت رتمل  لرع حرق الردائن فري االمتنراع  رن التنفيرذ لحرين 
واليتير من ذلكا اون الفقه او القضاء الفرنايان قد جرى  لع االخذ بالدفع بعدم (. 3)يذ التزاماتهقيام المدين بتنف

التنفيررذ انظريررة  امررةا خصوصرررا  وان بعررح النصرروص الخاصرررة تقترررق مررن الرردفع بعررردم التنفيررذ وبعضررنا االخرررر 
 .(2)اليعتبر اذلك

___________________ 
دار الننضررره اائي ازاء الرغبررره فررري اننررراء الرابطررره العقديرررهالررردور القضرررا محمرررد  برررد الظررراهر حارررين . د (5)

 .وما بعدها 565صا4000االقاهر االعربيه
واماان زوالنا قبل ان ا يعرف الوقف بانه  بار   ن نتيجه قانونيه تحدث من جراء القو  القاهر  العارضه (4)

. امررا تنفيررذ العقررد وامررا فاررخه فوقررف التنفيررذ حالرره انتقاليرره قررد يحررل محلنررا فرري الماررتقبلايفقررد التنفيررذ فائدترره
 .37صا مصدر اابقاحان الذنون. انظر د

اليررة ا راررالة داتررورا ا (الفاررخ) جررزاء  رردم التنفيررذ فرري العقررود الملزمرره للجررانبين ا ارريف الرردين البلعرراوي   (3)
 .وما بعدها 505صا5784اجامعة القاهر ا الحقوق 

  . وما بعدها 565صامصدر اابقا محمد  بد الظاهر حاين.د (2)
  
  

                                           
 



 
مررن قررانون التررامين الفرنارريا مررن حررق المررومنا وقررف الضررمانا فرري ( 553/3)ومثررال االولا مررا ورد بررنص المررادم 

حال  دم قيام المومن له بدفع اقااط التامينا وحقه في فاخ العقد  ند انتناء مدم وقف الضمان اذا لم يتم الوفاء 
 (5)التنفيذ لمصلحة المومن بعدم فعباالقااط الماتحقةا وهو مايرا  بعح الفقه محح تطبيق للد

وثمة صور اخرى اليخرتلط فينرا وقرف تنفيرذ العقردا والردفع بعردم التنفيرذا ومرن ذلرك مرث   وقرف  قرد العمرل النقطراع 
وفري هرذا الفررح فران  قرد العمرل اليفارخ ويجروز للعامرل . العامل لظروف قاهرم او بابق م روع  ن اداء  ملره

 العودم الع اداء  مله حال زوال
رناي قد ذهقا الع حق العامل في وقف تنفيذ  قد العمل لمدم موقتة في حالة الظرف المذاور بل ان القضاء الف

 (.4)المرح
ومرد  ردم الخلرط برين وقرف التنفيرذ فري الحراالق المرذاورم ووقرف تنفيرذ الردائن اللتزامره حترع ينفرذ االلترزام  

لحالرة االولرع الردفع بعردم ان الوقف اان بابق صعوباق موقترة فري التنفيرذ اليرد للمردين فينراا بينمرا فري ا ا المقابل
 .ه التعاقديةاتالتنفيذ اان يقوم  لع  دم وفاء المدين بخطا منه بالتزام

ووقف التنفيذ امنلة يمنحنا القاضي  -ادفع بعدم التنفيذ–واذلك يتعين  دم الخلط بين وقف تنفيذ العقد  
  (3)للمدين لتنفيذ التزاماته

____________________ 
ا  -ماندرااه لبط ن الوثيقه ووقف الض -نءاق الخاصه في  قد التاميزاالجامحمد  اري ارور  (5)

 .350صا5751اجامعة القاهر االية الحقوقاراالة داتورا 
وما  413صا5775ا القاهر  ادار الننضه العربيها وقف  قد العملا رمضان  بد اهلل صابر غانم . د (4)

 .بعدها
                                        ( 515/4)من القانون المدني العراقيا والمادم ( 372/4)مادم ورد النص  لع المنلة القضائية في ال  (3)      

 .مدني فرناي( 5422/5)مدني مصريا والمادم 

 
 
  
 
 
 

ان لررم ياررتجق المرردين للضررتط او التنديررد م التنفيررذ مرحلررة تمنيديررة للفاررخا واليتيررر مررن ذلررك ان ياررون الرردفع بعررد
 الدائن تنفيذ التزاماتها وبان انقضاء المنلة المتمثل في وقف

 (5)القضائية بدون قيام المدين بالتنفيذ يعني ا تبار العقد مفاوخا  حتع ولو لم تصرن المحامة في حامنا بذلك
فالدفع بعدم التنفيذ حق للدائن بااللتزاما له ان يتماك به اذا لم يقم العاقد ا خر بتنفيذ ما التزم بها بينما  

 ال المدين المتوقف  ن التنفيذ منلة لتنفيذ التزاماته الطةامن

                                           
 



يصريق الردائن ضررر جرراء تقديرية للمحامة ان تقضري بره ان وجردق فري ظرروف المردين مرايبرر ذلرك  رريطة اال 
 (.4)التنفيذ التاخير  ن

جامعررررررة ا اليررررررة القررررررانونا راررررررالة داتررررررورا ا اررررررلطة القاضرررررري فرررررري تعررررررديل العقرررررردا راقيرررررره  بررررررد الجبررررررار (5)
 .523صا4000ادبتدا

 13صا5775االقراهر ا دار الننضره العربيرها  -درااره مقارنره -نظرم الميارر ا محمد ابراهيم بنداري. د (4)
 .وما بعدها

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 تعديل االلتزام التعاقدي المرهق

 ضمن إطار نظرية الظروف الطارئة 

تنفيرررذ االلتزامررراق النا رررئة  رررن العقررردا ماررروولية  ذ وان  ررردم ن العقرررود ابرمرررق لتنفررر األصرررلا امرررا ذارنررراا 
ومقابل ذلركا فران تتيرر الظرروف التري ابررم  (5)المتعاقد اليعفع مننا اال اذا اصبح التنفيذ ماتحي   بابق قوم قاهرم

 فينا العقدا الاثر لنا اص    لع التنفيذا فال  قد ينطروي  لرع احتمراالق الرربح والخارارم وفقرا  لمقتضرياق التروازن
وانمرا يثرور التاراول فيمرا لرو ترترق  لرع تتيرر ظرروف العقرد خارارم فادحرة ألحرد المتعاقردين بعيردم  رن .االقتصادي
 ال تصور؟

للمحامرة رد االلترزام المرهرق ( 525/4)ا والمصرري فري المرادم ( 526/4)فيجوز فري القرانونين العراقري فري المرادم 
زام الررذي اصربح مرهقرا ا او زيررادم االلترزام المقابرلا او وقررف ا بمررا فري ذلرك انقرراص مردى االلتر(4)الرع الحرد المعقرول

فاررخ فرري هررذا الفرررح لفا(. 3)انمررا اليجرروز للمحامررة فاررخ العقررد. تنفيررذ العقررد الررع ان يررزول اثررر الظرررف الطرراريء
فررراذا زال الظررررف الطررراريء الرررذي ادى .وهرررو غيرررر جرررائز. يعنررري مرررنح المررردين رخصرررة التحررررر مرررن التزامررره بالاامرررل

وجريرا  لرع .لع تعديل اثر العقدا وجق الحام بانناء التعديل والرجوع بالتنفيرذ الرع مااران  ليره مرن قبرلبالمحامة ا

                                           
 



نتنرراول فرري االول االارراس القررانوني لتعررديل -:انقاررم هررذا المبحررث الررع مطلبررين ا مررا تناولنررا  فرري المبحررث الاررابق 
 .هق في تفادي الفاخاثر تعديل االلتزام المر ا وفي الثاني ا العقد بابق الظرف الطارىء

      
 برررد الوهررراق الرومررريا االارررتحالة واثرهرررا  لرررع االلترررزام العقرررديا دار الننضرررة العربيرررة ا القررراهرما .د(   5)       
 .2ا ص5772
 ”بينمررا ورد فرري الررنص العراقرري تعبيررر “رد االلتررزام المرهررق  “ورد فرري الررنص المصررري تعبيررر ( 4)

برل ا الفقره فري ان قصرد الم ررع العراقري لريس االنقراص بذاترهوال يختلرف ا  ”تنقص االلتزام المرهرق
تعديل االلتزام المرهق اواء باالنقاص او الزياد  او غير ذلك مما ياا د  لع ت في اثرار الظررف 

الترروازن االقتصرادي فرري العقرد اثنرراء ا غررازي  برد الرررحمن نراجي. دا انظرر. الطرارىء اوقرف التنفيررذ
 .ا بعدهاوم 525ص ا5786ا بتدادا تنفيذ 

بينمررا ااررتقر قضرراء مجلررس الدولررره ا فلررم يررررد نررص ي ررير الررع ا مررال النظريرررها امررا بالنارربه للقررانون الفرنارري
نحو بعرد جديرد فري ارلطة القاضري  نرد معالجرة اثرر ا محمد محمد ابو زيد. انظر د. الفرناي  لع االخذ بنا

 .1صا5771االقاهر ا دار الننضه العربيها الظرف الطارىء
من ررررام المعررررارف ا اثررررار الظرررروف الطارئرررره والقررررو  القرررراهر   لرررع اال مررررال القانونيررررها الحاررررم فررررود   برررد.د( 3)
 .75صا5777ااالااندريها

  
 . ثر تعديل األلتزام المرهق في تفادي الفسخا -:ثانيالمطلب ال

: ينبعدم تعديل القاضي ل لتزام التعاقدي بررغم وجرود الظررف الطراريءا اليخررج بنرا  رن فرضر ن القول  
ا  بحيرث ينردد  بخارارم فادحرةا يتصور ان يصبح التزام المدين مرهقاالولا ان يتوقف المدين  ند تنفيذ التزامه ف  

 .وياعع برغم ذلك الع التنفيذا خصوصا  وان مرد الخاارما ظروف ااتثنائية  امة لم يان بواعه توقعنا
 .ورفع د وى التعويح ان اان له مقتضعو ندئذ ف  مناص من فاخ العقد ال خ ل العاقد بالتزامها 

والفرح الثانيا اجبار المدين  لع تنفيذ االلتزام برغم مايترتق  ليه من خاارم فادحرة بمرا اليطبرع تنفيرذ  
العقود بطابع العدالة واالناانيةا خصوصا  اذا تبين ان نية المدين قد انصرفق اص   الع التنفيرذا ال الرع االخر ل 

ي القوانين الاابقة الذارا الرنص  لرع مرنح القاضريا بنراءا   لرع طلرق المردين وبعرد الموازنرة برين اما وقد ورد ف.به
الع الحرد المعقرولا فران ذلرك ياراهم فري الحرد مرن حراالق الفارخ  رن طريرق  صلحة الطرفينا رد االلتزام المرهقم

زاماترها خصوصرا  ان اران يخ رع مرن تماين المدين من رد التزامه الع الحد العادلا وبالترالي مرن اارتمرار اداء الت
او اران  لرع ثقرة برزوال الظررف الرذي اجبرر  . الفاخ اجزاء يترتق  لع توقفره  رن التنفيرذ نتيجرة للظرروف الطارئرة

 لع االخ ل بالتزاماتها فما  ليه اال ان يرفع الد وىا مطالبا  بتعديل االلتزام التعاقديا وبره يمانره االارتمرار فري 
فضرر    ررن ا تبرراراق العدالررةا وحاررن النيررة الترري تارراند تعررديل آثررار العقررد  .دون االضرررار بالرردائن الوفرراء بالتزاماترره

للظروف الطارئةا فان تدخل المحامة بتعرديل الترزام المردينا  ي برالتخفيف منرها او بزيرادم االلترزام المقابرلا يارمح 
 .قف المدين  ند التنفيذ ا وهو فاخ العقدقي العقد من المصير الذي ايوول اليها لتو نفيذ ويباالاتمرار في الت

واذا تعررررين الخيررررار بررررين تعررررديل االلتررررزام التعاقرررردي لظرررررف طرررراريءا او فاررررخ العقررررد وجررررق اختيررررار االول  
خصوصررا  ان اررلطة المحامررة فرري تعررديل آثررار العقررد للظرررف الطرراريء لياررق مطلقررةا بررل تتقيررد برران ياررون توقررف 



اارتثنائي  رام غيرر متوقرع الحصرول وقرق ابررام العقرد وان يارون الحرادث المدين  ن التنفيذا قد جاء نتيجرة حرادث 
فراذا وقرع الحرادث وقرد ترم تنفيرذ جرزء مرن العقرد وبقري . غير ممان تفاديها وان يقع بعد ابرام العقد وقبرل تمرام تنفيرذ 

مررردين وحتررع ان ثبرررق ان اخرر ل ال. جررزء آخرررا فررران ترردخل القاضرري بالتعرررديل الي ررمل اررروى الجررزء الررذي لرررم ينفررذ
ا (5)بالتزامه يرجرع لتقصرير ا ال للظررف الطراريء تعرين  لرع المحامرة رفرح طلرق المردين تعرديل االلترزام التعاقردي

و ليره فران دور . وال تنطبق احارام الظرروف الطارئرة مرالم يترترق  لينرا ارهراق المردين بحيرث تنردد  بخارارم فادحرة
فرر  يتعرردا  الررع الخاررارم المالوفررةا فنررذ  . (4)لمتوقررعالمحامررة يقتصررر  لررع التخفيررف مررن العررقء االاررتثنائي غيررر ا

و لرع ايرة حررالا فران الم ررع وان مرنح القاضري رخصرة تعررديل آثرار العقرد بررد الترزام المرردين .يتحملنرا المردين وحرد 
 وبررذا يجرروز للرردائن ان يتفررادى. الررع الحررد المعقررول فانرره اليلررزم الرردائن بنررذا التعررديل اال اذا اراد االبقرراء  لررع العقررد

 .(3)التعديل بطلق فاخ العقد
وقبل ان ننني بحثنا في الواريلة الثانيرة لتفرادي الفارخا وهري تعرديل االلترزام المرهرقا ينبتري اال رارم الرع  

القررانون الفرنارري لررم يررورد نصررا  يخررتص بنظريررة  -وامررا ذارنررا اررابقا  –موقررف القضرراء الفرنارري فرري هررذا ال رران النرره 
م مررن رفررح محامررة الررنقح الفرنارريةا تخفيررف  ررقء التررزام المرردينا اذا وقعررق الظررروف الطارئررة وا مالنرراا فبررالرغ

ظروف ااتثنائية لم يان في الواع توقعناا ترتق  لينا ان اصبح الوفاء بالتزامه يندد  بخاارم فادحةا فان اغلق 
–ود المدم العقود في الوقق الحاليا ت تمل  لع  روط تامح للمتعاقدين بمواجنة الظروف غير المتوقعة في  ق

يتفرق اطرراف الع قرة ف -الظرروف التري ابررم فينرا العقرد بما يامح بتتيير فصل زمن بين ابرام العقد وتنفيذ احيث ي
العقديررة  لررع  ررروط تاررمح باماانيررة تعررديل االلتزامرراق التعاقديررة اذا تتيرررق الظررروف االقتصررادية الترري ابرررم فينررا 

واجنرة التقلبراق النا رئة  رن تتيرر القيمرة ال ررائية للنقرود ارتفا را  او لم (2)(تعرديل االارعار)العقد فيما يعررف ب ررط 
انخفاضرررا ا او فيمرررا يعررررف با رررادم النظرررر فررري  رررروط التعاقررردا  نرررد تتيرررر الظرررروف التررري ابررررم فينرررا العقرررد بصرررورم 

 .(1)فجائية
 ونرررررى فرررري ال ررررروط الاررررابقةا واررررائل تافررررل المحافظررررة  لررررع بقرررراء العقررررد قائمررررا ا برررررغم تتيررررر الظررررروف

وتقدم بذاق الردور الرذي تلعبره نظريرة الظرروف الطارئرة . االقتصادية وبذلك فاننا تااهم في انقاذ العقود من الفاخ
 .في القانونين العراقي والمصري

 
 
 

                                           
حاق الراول ال يخ الفزاريا اثر الظروف الطارئة  لع االلتزام العقديا راالة داتورا ا الية الحقوقا جامعة  (5)

 .671ا ص5757القاهرما 

في بحث من ور .  بد العزيز المراي حمودا تعديل االلتزام التعاقدي المرهق اع ج الثر الظروف الطارئة.د (4)
 .ومابعدها 71ا ص5771ا 2ا الانة 8مجلة البحوث القانونية واالقتصاديةا العدد 

جامعة  –ر وان حان ر وانا اثر الظروف االقتصادية  لع القوم الملزمة للعقدا راالة داتورا  الية الحقوق  (3)
 .ومابعدها 187ا ص5772القاهرما 

 .ومابعدها 52محمد محمد ابو زيدا مصدر اابقا ص.د (2)

 .542 بد العزيز المرايا مصدر اابقا ص.د (1)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

بعد االنتناء من البحث في موضوع تفادي الفاخ في العقود من خ ل وارائل غيرر مبا ررم النردف مننرا  
ليل الصعوباق وابعاد  بح الفاخا نخلص الع ان هنالك ا تباراق  ملية وقانونية تبرر انقاذ العقود من الفاخا تذ

او رفرررح الفارررخ ان اررران  تبررردو مظاهرهرررا لررريس فقرررط بتخويرررل المحامرررة مرررنح المررردين منلرررة للتنفيرررذ بررردال  مرررن الفارررخ
لرق طريرق الفارخا ومننرا الردفع بعردم التنفيرذ اواريلة تزام جزئيا  بل ايضا  بايجاد واائل غير مبا ررم تتلالاالخ ل با

للضرررتط  لرررع المررردين لتنفيرررذ التزاماتررره بمرررا اليرررودي الرررع فارررخ العقرررد وارررذلك تعرررديل االلتزامررراق التعاقديرررة بواارررطة 
المحامرةا ارراثر للظررروف الطارئررة وهررو طريررق غيررر مبا ررر لترروقي الفاررخ لررم يرررد الررنص  ليرره فرري القررانون الفرنارري 

 .لنقح اما ابقق اال ارمورفضته محامة ا
خ او تعطيلره اال فري وانتنينا الع ان ال من هاتين الوايلتين قد تبدو غيرر ذاق فائردم فري الحرد مرن الفار 

مان ان ياتجيق له طرف الع قة العقدية ا فالردفع بعردم التنفيرذ اليبردو اثرر  فري تعطيرل الفارخ اال الموضع الذي ي
ط المتمثررل بوقررف تنفيررذ الرردائن اللتزامررها فيبررادر مررن جانبرره هررو الاررتئناف حينمررا ياررتجيق المرردين للتنديررد او الضررت

واما بالنابة للوايلة االخرى المتمثلة في تعديل االلتزام التعاقدي المرهقا فقد اليبدو اثرهرا فرا    فري الحرد . التنفيذ
 .من الفاخ حينما يرفح الدائن التعديل ويطالق بفاخ العقد

يه بان تضييق نطاق الفاخ اليجق ان ياون في غير مصرلحة الردائن برااللتزاما ومن هنا فانه يجدر التنب
و ليره يتعرين اقامرة ترروازن . فقرد يررى االخيرر بران مصرلحته تقتضرري التحلرل مرن العقرد بفارخها واالرتبراط بعقررد جديرد

مصررلحة  مقبررول او معقررول بررين انقرراذ العقررود مررن الفاررخ اونرره يخررالف الترررح االصررلي مررن انعقادهررا وبررين تحقيررق
 .الدائن بااللتزام وان اانق مصلحته غالبا  تاتد ي االبقاء  لع العقد قائما  في نطاق الوظيفة االقتصادية للعقود
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