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إقـــزار


أنا المكقع أدناه ،مقدـ الرسالة التي تحمؿ عنكاف:

أثر الظروف الطارئة عمى تنفيذ العقود اإلدارية في فمسطين
دراسة تحميمية
أقر بأف ما اشتملت عليو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تـ اإلشارة
إليػػو حيثمػػا كرد ،كأف ىػػذه الرسػػالة أأػػؿ أك أم جػػزء منيػػا لػػـ يقػػدـ مػػف قبػػؿ لنيػػؿ أيػػة درجػػة أك لقػػب

علمي أك بحثي لدل أية مؤسسة تعليمية أك بحثية.
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إهــــــدإء
إىل يٍ جزع انكأس فبرغبً نيضقيين قطزح حت
إىل يٍ كهّت أَبيهه نيقدو يل حلظخ صؼبدح
إىل يٍ حصد األشىاك ػٍ درثي نيًهد يل طزيق انؼهى
إىل انقهت انكجري ......واندي انؼزيز.....
إىل يٍ أرضؼتين احلت واحلنبٌ
إىل ريز احلت وثهضى انفاب
إىل انقهت اننبصغ انجيبض ......واندتي احلجيجخ......
إىل انقهىة انطبهزح انزقيقخ وانناىس انربيئخ إىل ريبحني حيبتي .....إخىتي.....
إىل انذيٍ أحججتهى وأحجىَي......أصدقبئي......
وأخريا ونيش أخزا إىل انفًىع انيت حترتق نتضي انطزيق ألجيبل
املضتقجم .....أصبتذتنب يف كهيخ احلقىق
إنيهى مجيؼبً أهدي هذا اجلهد املتىاضغ
انجبحثخ
ج

شكز وعزفان

بسم اهلل الرمحه الرحيم
وَمَهْ يَشْكُرْ فَإِوَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَهْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 
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َّ ً
كع ٍف أىبًي يىرٍيرةى ر ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىـ:
اؿ :قى ى
ض ىي اللَّوي ىع ٍنوي ،قى ى
ى
اؿ ىر يسك يؿ اللو ى
ىى ى
"ال يَشْكُرُ اللَّهَ مَهْ ال يَشْكُرُ النَّاسَ"
احلمددالاهلاذددقدل دداىل وددافسلى ،ددلل اددسفسلىا ددعلا ،ادده للددهلمل ،ددعلس مددا لا د ل ،م د سل
ى،شكر لا د لزي،دفل ئده ،سلى،ضد سلى،اد علا د لألندرالاو،ملردهنيلىادراد ملادرا،هل مدالىا د ل
ألذ لىصحمل لألمج مل.
ألنددكر لزددفلندده ،لا د لعس ر د لىاس ،د لملذ هددسالدلألامددهجنلزددق لاذاىاا د لىا ه زددهلا د ل دداىل
اجلوالادملقىللاجتهزوه.
أع دداخبللددهذشلاذشددكرل لىاظددرعلاذت ددا،رلىاذ ر دده لإىللألاددته فلاذضه ددفلاواددته لاذددا تسى
فتحييعبد يينبي ا ييعبي

يين لأسييت وب برئي قبم ييقبي ني ع نبي ي ملفييعبية ييحبي حني لا د للددهل

الد لمللددجلزوددالسلىى س د للإىللزدده،نلىلاحد لاذكوددهللددجلى تد لىا مد لىأل كددهى ل.ل ددأ سللذد لدل
زددقالاد ددهخبلذِ ِموِددالاذر دسخبلأل ددضللتسا د لو،اددللاذضئددفلوز د سلىألى ددبلارددهخبل ددالإز د ل ت د ّدردل
ِ
ألدالالاهللاهىةلا ٍعلُ،وتافلهبهسلىصر َحلل ر ٍلذكفلط مل لاذ ع.
إذراسل
مهلىألع اخبل أمس لآ،هتلاذشكرلىاذت ا،رلىا حرتاخبلذكفللجلألاته فلاذضه فلاذا تسىلل
د نبي ر منبأب بي اصرلدم نبية حبي حن .لىاذا تسىل نبمزهرلذتضئ ومهل ملسللعشر،ضسل
مباه ش لاذراهذ ل ومهللينل فلاذت ا،رلىا حرتاخب .ل

ىاذشكرللسصسللذ ا تسىله ععبغ عق.لىاواته لأ منبي ماش

.لىإىلل فللجلاهزعل

ل سلىألاه،ينلا لإ ه لزقالاجلوالادتسا ب .ل

إليهم مجيعا أقدم شكري واعتساز ي وأسال اهلل أن يىفق اجلميع ل
انباحثت
د

مهخص انزسانت
تعتبر العقكد اإلدارية مف أىـ الكسائؿ التي تلجػأ إلييػا اإلدارة فػي أداء كظيفتيػا المتمثلػة فػي
أفالػػة حسػػف سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ كاط ػراد كأداء ا عمػػاؿ كالخػػدمات كسػػرعة إنجازىػػا تحقيق ػان

للمصلحة العامة.

كلتحقيػػؽ تلػػؾ ال ايػػة ف ن ػو البػػد مػػف تنفيػػذ االلت ازمػػات التعاقديػػة التػػي تتكلػػد عػػف العقػػد تنفيػػذان

سليمان كفقان للشركط الكاردة في العقد ،كفي المدد المحددة لذلؾ ،كلأف قد يحدث أف يطػ أر خػ ؿ تنفيػذ
العقد ظركؼ استثنائية لـ تأف في حسباف المتعاقديف أثناء إبػراـ العقػد كيترتػب علػى حػدكثيا اخػت ؿ

التكازف المالي ليذا العقد على نحك يلحؽ بو خسائر جسيمة كيأكف مف شأنيا قلب اقتصاديات العقد
رأسان على عقب ،ا مر الذل ييدد بتكقػؼ المتعاقػد عػف تنفيػذ التزاماتػو التعاقديػة كىػذا بطبيعػة الحػاؿ
يؤثر سلبان على سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد.

كمف أجؿ ىذا ابتدع مجلس الدكلة الفرنسي عدة نظريات تضمف إعادة التكازف المػالي للعقػد

اإلدارم ،لتحكؿ بذلؾ دكف تكقؼ المتعاقد عف تنفيذ التزاماتو ا مر الذل يضمف سير المرافؽ العامة
كعػػدـ اإلضػرار بالمصػػلحة العامػػة ،كىػػذه النظريػػات ىػػي :نظريػػة عمػػؿ ا ميػػر ،كنظريػػة الصػػعكبات

المادية غير المتكقعة ،كنظرية الظركؼ الطارئة ،كتعتبر نظرية الظركؼ الطارئة ىي ا كسع مجاالن

في تطبيقيا مف النظريات ا خرل.

كفػػي فلسػػطيف ف ػ ف نظريػػة العقػػكد اإلداريػػة ىػػي مػػف النظريػػات القائمػػة كالمعركفػػة كاف أػػاف

يشكبيا ال مكض لعدـ كجػكد قضػاء إدارم مسػتقؿ ،كلقػد اىتمػت السػلطة الكطنيػة الفلسػطينية بػالعقكد

اإلداريػػة كعلػػى ضػػكء ى ػذا االىتمػػاـ أصػػدر المجلػػس التش ػريعي الفلسػػطيني عػػددان مػػف الق ػكانيف التػػي
تتعلػػؽ بيػػا ،كأػػاف أىميػػا قػػانكف الل ػكازـ العامػػة رقػػـ  )9لسػػنة  ،1998كقػػانكف العطػػاءات لألش ػ اؿ

الحأكمية رقـ  )6لسػنة  ،1999كقػد أقػرت أليػة الحقػكؽ فػى جامعػة ا زىػر مػادة متخصصػة للعقػكد

اإلدارية لتعطى لطلبة الدراسات العليا فى دبلكـ القانكف العاـ .

كفي بحثنا ىذا نتناكؿ دارسة أثر الظركؼ الطارئة علػى تنفيػذ العقػكد اإلداريػة فػي فلسػطيف،

كلقد أاف حصار غزة بعد أحداث  2007/6/14ىك أحد أسباب اختيارنا لمكضكع البحث.

كلتق ػػديـ د ارس ػػة متأامل ػػة ح ػػكؿ ى ػػذا المكض ػػكع ثرن ػػا اتب ػػاع الم ػػني التحليل ػػي حأ ػػاـ الفق ػػو

كالقضػػاء فػػي فرنسػػا كمصػػر ،مػػع تسػػليط الضػػكء علػػى مسػػلؾ القضػػاء الفلسػػطيني بخصػػكص التعامػػؿ

مع الظركؼ الطارئة التي تؤثر علػى تنفيػذ العقػكد اإلداريػة ،كاإلشػارة للنصػكص القانكنيػة الفلسػطينية

ذات الصلة في مكاضعيا المخصصة ليا.

ه

ػير فػي الفصػػؿ
كقسػمنا ىػذه الد ارسػػة إلػى فصػليف رئيسػػييف يسػبقيما فصػػؿ تمييػدم ،حيػث أيشػ ى
التمييدم إلى ماىية العقكد اإلدارية مف خ ؿ التطػرؽ لتعريفيػا ،كنشػأتيا فػي أ وػؿ مػف فرنسػا كمصػر
كفلس ػػطيف ،كمعي ػػار تميي ػػز العق ػػكد اإلداري ػػة كف ػػي ذل ػػؾ تح ػػدثنا ع ػػف العق ػػكد اإلداري ػػة بتحدي ػػد الق ػػانكف
ككجكدىػػا فػػي فرنسػا كمصػػر كفلسػػطيف ،كالعقػػكد اإلداريػػة كفقػان للمعيػػار القضػػائي كالػػذل علػػى أساسػػو

يعتبػر العقػد إداريػان متػى أانػت اإلدارة طرفػان فيػو كأػاف متعلقػان بنشػاط مرفػؽ عػاـ كأػاف العقػد متضػػمنان

لشػػركط اسػػتثنائية غيػػر مألكفػػة فػػي القػػانكف الخػػاص ،كمػػف ثػػـ عرضػػنا لنظريػػة الت ػكازف المػػالى للعقػػد

اإلدارم كفي ذلؾ تـ عرض جيكد أػؿ مػف الفقػو الفرنسػي كالمصػرم كجيػكد مجلػس الدكلػة المصػرم
في تحديد مدلكؿ نظرية التكازف المالي للعقد.

كتطرقن ػػا ف ػػي الفص ػػؿ ا كؿ لنظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة كذل ػػؾ م ػػف خػ ػ ؿ تعري ػػؼ النظري ػػة

كعرض مضمكنيا كنشأتيا في التشريعات القديمة في القانكف الركماني كالأنسي كالشريعة اإلس مية
كنشػػأتيا فػػي التش ػريعات الحديثػػة ،كعلػػى كجػػو الخصػػكص فػػي القػػانكف اإلدارم فػػي أػ وػؿ مػػف فرنسػػا
كمصر كفلسطيف ،كشركط تطبيؽ ىذه النظرية ،كالتي تتمثػؿ فػي كقػكع ظػرؼ طػارئ اسػتثنائي عػاـ،
كأػػكف ىػػذا الظػػرؼ غيػػر متكقػػع كال يمأػػف دفعػػو ،ككقكعػػو خ ػ ؿ تنفيػػذ العقػػد اإلدارم كيترتػػب عليػػو

ىاؽ للمتعاقد ،كاختػتـ ىػذا الفصػؿ بالحػديث عػف مػدل انطبػاؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة علػى حالػة
ار ه
حصار قطاع غزة بعد احداث  2007/6/14كما سببتو مف انعأاسات على العقكد اإلدارية .
كجػػاء الفصػػؿ الثػػاني للحػػديث عػػف معالجػػة أثػػر الظػػركؼ الطارئػػة فػػي مجػػاؿ العقػػكد اإلداريػة

كفي ذلؾ بينا أساس إعماؿ ىذه النظرية كانتيينػا إلػى تػرجيأل ا سػاس المػزدكج الػذل يقػكـ علػى فأػرة

ضػػماف سػػير الم ارفػػؽ العامػػة كفأ ػرة العدالػػة ،كمػػف ثػػـ عرضػػنا ثػػر االتفاقػػات التػػي يبرميػػا أط ػراؼ
كخػػتً ىـ ىػػذا الفصػػؿ
العقػػد اإلدارم بخصػػكص مكاجيػػة الظػػركؼ الطارئػػة علػػى إعمػػاؿ ىػػذه النظريػػة ،ي
بالحديث عف اآلثار المترتبة على إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئػة كىمػا أثػراف مت زمػاف األول مفػاده
التزاـ المتعاقد باالستمرار في تنفيذ االلتزاـ ،والثاني حؽ المتعاقد في الحصكؿ على معاكنة اإلدارة.

كانتيػػت ىػػذه الد ارسػػة بخاتمػػة تضػػمنت مجمكعػػة مػػف النتػػائ أىميػػا أف المنازعػػات المتعلقػػة
بػػالعقكد اإلداريػػة فػػي فلسػػطيف تخضػػع الختصػػاص المحػػاأـ المدنيػػة ،كيطبػػؽ بشػػأنيا مػػا يطبػػؽ علػػى
العقػػكد المدنيػػة ،كأف القضػػاء الفلسػػطيني ال يعتػػرؼ بنظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة كال يأخػػذ بيػػا سػكاء فػػي

مجػػاؿ العقػػكد المدنيػػة أك اإلداريػػة علػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه النظريػػة ىػػي مػػف النظريػات المكجػػكدة فػػي

فلسػػطيف حيػػث سػػطرت أحأاميػػا مجلػػة ا حأػػاـ العدليػػة ،كخلصػػت الباحثػػة إلػػى عػػدد مػػف التكصػػيات

أىميا ضركرة اإلسراع إلصدار قانكف مجلس الدكلة؛ لما لو مػف أىميػة فػي مجػاؿ القػانكف اإلدارم،

كالقضاء اإلدارم فى فلسطيف.

و

Abstract
Administrative contracts are one of the most important means used
by management in performing its function of ensuring، the proper
functioning of public utilities regularly and sustained performance and
business services and the speed achieved in the public interest.
To that end it has to be the implementation of contractual obligation,
which are generated from the contract properly implemented in accordance
with the conditions contained in the contract, and in the periods specified
for that, but it may happen during the execution of the contract under
exceptional circumstances which were not in the contractor's mind during
concluding the contract ,and the consequent occurrence financial imbalance
for this the contract in a manner appends severe losses and will be the heart
of the economies of the contract on it's head, which the contractor freezes
on the implementation of it's contractual obligations, and this of course
adversely affect the functioning of public utilities and regularly sustained.
It is for this the French State Council created several theories
included the return of financial balance of the contract administrative, for
the transformation of this non-stop contractor for the implementation of it's
obligations which ensure the functioning of public utilities, and not to
damage the public interest, and these theories are, the theory of the work of
Prince and the theory of financial difficulties is the expected and the theory
of emergency conditions.
The theory of emergency conditions is applied in a wider area than
the other theories.
In Palestine, the theory of administrative contracts is from existing
theories, known but ambiguous to the lack of an administrative law
independently, and have focused on the Palestinian national authority
contracts management, in the light of this attention has issued the
Palestinian legislative council a number of laws to which they relate and
was the most important law of supplies, general (9) for the year 1998, the
law of tenders for the works of government (6) for the year 1999.
The faculty of law declared specific subject for administrative
contracts to be given to high studies students in public law.

ز

In our present study we take the impact of the emergency
circumstances on the implementation of administrative contracts in
Palestine, and it was the siege of Gaza especially after the events of
14/6/2007, one of the emergency circumstances which is one of reasons
behind the selection of the research topic.
The provide of an integrated study on the subject have raised it to
follow the analytical method of jurisprudence and the judiciary in France
and Egypt, highlighting the manner of the Palestinian judiciary for dealing
with emergency conditions and affect the implementation of administrative
contracts, and reference to the legal texts of relevant Palestinian in the
positions assigned to them.
And we divided this study into three chapters as mentioned in the
first chapter to the nature of administrative contracts through addressing the
definition and origins in France , Egypt ,Palestine and the standard
distinction administrative contracts at pointed to the administrative
contracts specify the law and it’s presence in France, Egypt, Palestine, and
administrative contracts according to the standard of judicial which on the
basis of contract is deemed administratively when the administrator is
aparty and it was linked to an active public facility and the contract
containing the terms of a special unusual in privet law, and then offered the
idea of balance money to hold the administrative and in this has been the
efforts of all of the principles of French and Egyptian and the efforts of the
council Egyptian state in determining the meaning of the idea of the
financial balance of the contract.
We dealt in the first chapter of the theory of emergency
circumstances, by the definition of the theory and view it's content and
origins in the old legislation in Roman law and canon, Islamic law and it's
inception in modern legislation and in particular of administrative law in
France, Egypt, Palestine, then the conditions of application of this theory
which is represented in the occurrence of an emergency an extraordinary
year, in addition to that , this circumstances is expected and can not be paid
, and that is this circumstances during the execution of the contract
administrative and consequent fatigue of the contractor ,and concluded this
chapter by talking about applicability of the theory of the emergency
circumstances on a case of the siege of the Gaza Strip after the events of
14/6/2007, and the reflections which has been causes on administrative
contracts.
ح

We finished in the second quarter to talk about addressing the impact
of emergency situations in the field of administrative contracts then we
reveled the base of the realization of this theory and concluded the double
foundation based on the idea of ensuring the operation of public utilities
and the idea of justice, and then offered to the impact of the agreements
entered into by the parties to the contract administrative on the face of
circumstances emergency work on this theory, then concluded this chapter
by talking about the implications of the work of the emergency
circumstances theory which are two effects go hand in hand , the first
obligation of the contractor to continue the implementation of the
commitment , the second deals with the right of the contractor to assist in
getting the administration.
We have completed the study conclusion included a set of results,
mainly that disputes relating to contracts management in Palestine is under
the jurisdiction of civil courts and applied them to civil contracts , the
Palestinian judiciary does not recognize the theory of emergency conditions
and does not take them both in the field of civil contracts, or administrative
, despite the fact that this theory is the one of the existing theories found in
Palestine were written down it's judgments magazine , also came to the
conclusion a number of recommendations including the need to speed up
the law for the issuance of the Palestinian council of state because of it's
importance in the field of administrative law and administrative justice in
Palestine.
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مقدمة:

تعتبر العقكد اإلدارية مف أىـ الكسائؿ التي تلجػأ إلييػا اإلدارة فػي أداء كظيفتيػا المتمثلػة فػي

أفالػػة حسػػف سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ كاط ػراد كأداء ا عمػػاؿ كالخػػدمات كسػػرعة إنجازىػػا تحقيق ػان

للمصلحة العامة ،كاذا أانت اإلدارة في جؿ أعماليا تعتمػد بصػفة أساسػية علػى القػ اررات اإلداريػة إال
أنو فػي حػاالت أخػرل قػد ال يسػعفيا ىػذا ا سػلكب فػي القيػاـ بالعمػؿ المنػاط بيػا ،كمػف ىػذا المنطلػؽ
أاف ليا أف تلجأ سلكب خر يتمثؿ في االتفاؽ مع ال ير كتبرـ معو عقػدان ،كىػذا العقػد الػذم تبرمػو
اإلدارة كالتػػي ارتػػأت أنػػو أجػػدر علػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا ال يختلػػؼ فػػي مفيكمػػو العػػاـ عػػف العقػػد العػػادم
الذم يبرمو ا فػراد فيمػا بيػنيـ كذلػؾ مػف حيػث أف أػ منيمػا يقػكـ علػى أسػاس تػكافر إرادتػيف بقصػد

ترتيػػب الت ازمػػات متقابلػػة ،كعلػػى ذلػػؾ يجػػب أف يت ػكافر فػػي العقػػد اإلدارم مػػا يتطلػػب ت ػكافره فػػي العقػػد
المدني مف حيث الرضا كالمحؿ كالسبب ،كاف أػاف أػؿ مػف العقػديف يختلػؼ أحػدىما عػف اآلخػر مػف
حيث النظاـ القانكني الذم يخضع لو ،كمرجع ىػذا االخػت ؼ أف اإلدارة تبػرـ العقػد باعتبارىػا سػلطة

عامة تتمتع بحقكؽ كامتيازات ال تتكافر للمتعاقد معيا بيدؼ تحقيؽ أغراض المرفؽ العاـ.

كاذا أاف ا صؿ في التعاقد أف العقد شريعة المتعاقديف ،كأنو يجب الكفاء بااللتزاـ مف قبػؿ

أطراؼ العقد ،كال يستطيع أم منيما أف ينفػرد بتعديلػو سػكاء بالزيػادة أك بالنقصػاف إال باتفاقيمػا معػان،
ف ف ىذا ا صؿ ال يعدك أف يأكف االستثناء في إطار تنفيذ العقكد اإلدارية فالقاعدة العامة فػي تنفيػذ
العقػػكد اإلداريػػة ىػػي مركنػػة الت ازمػػات المتعاقػػد مػػع اإلدارة كتحرأيػػا إمػػا بالزيػػادة أك النقصػػاف علػػى أف

ى ػػذه القاع ػػدة إذا اقتص ػػرت عل ػػى الت ازم ػػات المتعاق ػػد م ػػع اإلدارة فقػ ػد تص ػػبأل العق ػػكد اإلداري ػػة م رم ػػة
للمتعاقد فض عف مػا يشػألو ذلػؾ مػف إجيػاد لػو كغػبف فػي حقكقػو كمػف ثػـ أػاف البػد مػف أف تشػمؿ

ىػػذه القاعػػدة حق ػػكؽ ىػػذا المتعاقػػد ،بمعن ػػى أنػػو إذا زادت الت ازمػػات المتعاق ػػد مػػع اإلدارة زادت حقكق ػػو
أيضا كتلؾ ما تعرؼ بفأرة التكازف المالي في العقكد اإلدارية.

كتطبيق ػان ليػػذه الفأ ػرة ابتػػدع مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي نظريػػات مػػف شػػأنيا تحقيػػؽ تلػػؾ ال ايػػة

كتتمث ػػؿ تل ػػؾ النظري ػػات ف ػػي :نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة ،كنظري ػػة فع ػػؿ ا مي ػػر ،كنظري ػػة الص ػػعكبات

الماديػػة ،كأليػػا تقػػكـ علػػى فأػرة أساسػػية كىػػي فأػرة التػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم ،كعلػػى فأػرة العدالػػة

التػي تقضػى بتعػػكيض المتعاقػد عػف مػػا يصػيبو مػف أضػرار بسػبب ظػركؼ أك أعمػػاؿ ال يػد لػو فييػػا،

إضافة إلى أف ىذه النظريات مف شأنيا أف تضمف سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد.

كنظرية الظركؼ الطارئة أ حدل ىذه النظريات_ كىي ا أثر مجاالن في التطبيػؽ -ابتػدعيا

مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي لضػػماف سػػير الم ارف ػؽ العامػػة خاصػػة بعػػد التكسػػع فػػي إنشػػاء الم ارفػػؽ العامػػة
التجارية كالصناعية كمساىمة ا فػراد فػي عمليػة التسػيير بالأامػؿ أمػا ىػك الحػاؿ فػي عقػكد االمتيػاز
كا ش اؿ العامة أك بالمساعدة مف خ ؿ عقكد النقؿ كالتكريد كالتمكيف كالتكظيؼ.
ك

كتفتػػرض نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة كجػػكد عقػػد إدارم يط ػ أر خ ػ ؿ تنفيػػذه ح ػكادث أك ظػػركؼ

غيػػر متكقعػػة ،كلػػـ تأػػف فػػي حسػػباف المتعاقػػديف كقػػت إب ػراـ العقػػد ،كتػػؤدل ىػػذه الظػػركؼ إلػػى إخ ػ ؿ
التكازف المالي للعقد ،فيصبأل تنفيذه مرىقان للمديف كييدده بخسارة غير مألكفػة كطبقػان ليػذه النظريػة ال
ينقضػػي الت ػزاـ المتعاقػػد؛ ف الحػػدث الطػػارئ ل ػيس قػػكة قػػاىرة تجعػػؿ تنفيػػذ االلت ػزاـ مسػػتحي ن بػػؿ ىػػك

ظرؼ مرىؽ يتكجب معو ضركرة إزالة ىذا اإلرىاؽ الذم نشأ بسبب ىذا الظرؼ أك تخفيفو إلى الحد
المعقػػكؿ ،كيأػػكف ذلػػؾ مػػف خػ ؿ حصػػكؿ المتعاقػػد مػػع اإلدارة علػػى معاكنػػة اإلدارة كذلػػؾ مػػف خػ ؿ
تعكيضو عف ا ضرار التي لحقت بو مف جراء ذلؾ.

كينصب مكضكع الدراسة على بياف أثر الظركؼ الطارئة على تنفيذ العقكد اإلدارية ،كأيفية

معالجتي ػػا كالتص ػػدم لي ػػا إلع ػػادة التػ ػكازف الم ػػالي للعق ػػد اإلدارم ال ػػذل اخت ػػؿ تكازن ػػو بس ػػبب الظ ػػرؼ

الطارئ ،كنسلط الضكء مف خػ ؿ ىػذه الد ارسػة علػى مكقػؼ القػانكف كالقضػاء الفلسػطيني مػف نظريػة
الظركؼ الطارئة كأيؼ يتـ التصدم لمثؿ ىذه الظركؼ في ظؿ القانكف الفلسطيني ،كأاف البػد أكالن

مف الحديث عف نظرية الظركؼ الطارئة بتفصي تيا سكاء مف حيث التعريؼ بيا كنشأتيا ،كأساسيا
القػػانكني ،كشػػركط إعماليػػا كأػػذلؾ الحػػديث عػػف ماىيػػة العقػػكد اإلداريػػة التػػي ىػػي مجػػاؿ إعمػػاؿ تلػػؾ

النظرية ،كذلؾ في فرنسا كمصر على الكجو العاـ كفلسطيف على الكجو الخاص.

أىمية الدراسة:

إف مكض ػػكع أث ػػر الظ ػػركؼ الطارئ ػػة عل ػػى تنفي ػػذ العق ػػكد اإلداري ػػة ف ػػي فلس ػػطيف ى ػػك مكض ػػكع

ينطكم على قدر أبير مف ا ىمية ،كالذل لـ يتعرض لو الفقو الفلسطيني مف قبؿ بالدراسة كالتحليػؿ

كلقد زادت أىمية ىذه الدراسة بعد أحداث  2007/6/14كفػرض الحصػار علػى قطػاع غػزة أظػرؼ
لـ يأف بالحسباف كما ترتب على ذلؾ مف ثار اقتصادية أثرت على العقكد اإلنشائية التي أانت قيد

التنفيذ في قطاع غزة ،فأاف ذلؾ حاف انز للبحث في مثؿ ىذا المكضكع للكقػكؼ علػى أثيػر مػف النقػاط

اليام ػػة ح ػػكؿ ى ػػذا المكض ػػكع ،كأرل أف مث ػػؿ ى ػػذه الد ارس ػػة المتخصص ػػة المص ػػحكبة بتطبي ػػؽ عمل ػػي
للكاق ػػع ف ػػي فلس ػػطيف ق ػػد تش ػػأؿ مرجعػ ػان قانكنيػ ػان ذا أىمي ػػة ،كق ػػد تث ػػرل ى ػػذه الد ارس ػػة المأتب ػػة القانكني ػػة
كتضيؼ إلييا مكضكع جديد مف نكعو.

تساؤلت الدراسة:

يثير مكضكع الدراسة حكؿ أثر الظركؼ الطارئػة علػى تنفيػذ العقػكد فػي فلسػطيف العديػد مػف

التساؤالت التي ىي على جانب أبير مف ا ىمية كالتي تأمف فيما يلى:

 إذا أانػػت القاعػػدة العامػػة للعقػػكد أف العقػػد شػريعة المتعاقػػديف فمػػا مجػػاؿ إعمػػاؿ ىػػذه القاعػػدة
في إطار العقكد اإلدارية؟

ل



م ػػا م ػػدل جػ ػكاز االتف ػػاؽ مس ػػبقان ب ػػيف اإلدارة كالمتعاق ػػد عل ػػى ن ػػزكؿ المتعاق ػػد ع ػػف حق ػػو ف ػػي



ما ىك مدل سلطات القاضي اإلدارم في مكاجو الظركؼ الطارئة؟

المطالبة بالتعكيض عف الظركؼ التي تط أر أثناء تنفيذ العقد؟


مف ىي المحأمة المختصة بنظر منازعات العقكد اإلدارية في فلسطيف؟



ىؿ يأخذ القضاء الفلسطيني بنظرية الظركؼ الطارئة في مجاؿ العقكد اإلدارية؟



ىؿ نظـ القانكف الفلسطيني نظرية الظركؼ الطارئة؟



أيؼ تـ التعامؿ مع ا ضرار التي لحقت بالمقاكليف القائميف على تنفيذ المشاريع اإلنشائية
التي أانػت قيػد التنفيػذ فػي قطػاع غػزة قبػؿ أحػداث  2007/6/14كفػرض الحصػار الػذل لػـ
يأف بالحسباف كقت التعاقد؟



ىؿ تـ تعكيض المتضرريف عف ذلؾ؟ كاذا تـ ذلؾ فعلى أم أساس تـ التعكيض؟

منيجية الدراسة:

عملت على استنباط القكاعػد التػي تػنظـ الظػركؼ الطارئػة كأثرىػا علػى تنفيػذ العقػكد اإلداريػة

في فلسطيف ،مسترشده في ذلؾ بما كقؼ عليو الفقو المقارف مف حقائؽ ،كمػا أبػداه مػف راء فػي ىػذا
السياؽ فيما يتعلؽ بمكضكع البحث ،مما يتكجب معو استخداـ المني التحليلي.

خطة الدراسة:

تقتضػػى ىػػذه الد ارسػػة تقسػػيميا إلػػى فصػػليف رئيسػػييف يسػػبقيما فصػػؿ تمييػػدم حػػكؿ ماىيػػة

العقػ ػػكد اإلداريػ ػػة كفأ ػ ػرة الت ػ ػكازف المػ ػػالي للعقػ ػػد اإلدارم ،علػ ػػى أف يخصػ ػػص الفصػ ػػؿ ا كؿ لنظريػ ػػة

الظركؼ الطارئة ،كالفصؿ الثاني لمعالجة أثر الظركؼ الطارئة في مجاؿ العقكد اإلدارية.
الفصل التمييدي

ماىية العقود اإلدارية وفكرة التوازن المالي لمعقد

المبحث األول :ماىية العقكد اإلدارية كمعيار تمييزىا.

المطلب ا كؿ :تعريؼ العقكد اإلدارية كنشأتيا.

المطلب الثاني :معيار تمييز العقكد اإلدارية.

المبحث الثاني :فكرة التوازن المالي لمعقد اإلداري.

المطلب ا كؿ :جيكد الفقو في تحديد مدلكؿ فأرة التكازف المالي للعقد اإلدارم.

المطلب الثاني :جيكد مجلس الدكلة المصرم في تحديد مدلكؿ فأرة التكازف المالي للعقد

اإلدارم.

م

الفصل األول

نظرية الظروف الطارئة

المبحث األول :مضمون نظرية الظروف الطارئة ونشأتيا.
المطلب ا كؿ :مضمكف نظرية الظركؼ الطارئة.

المطلب الثاني :نشأة نظرية الظركؼ الطارئة.

المبحث الثاني :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ومدى انطباقيا عمى الحالة الفمسطينية:
المطلب ا كؿ :كقكع ظرؼ طارئ استثنائي عاـ.

المطلب الثاني :أف يأكف الظرؼ الطارئ غير متكقع كال يمأف دفعو.

المطلب الثالث :أف يقع الظرؼ الطارئ بعد تكقيع العقد كأثناء تنفيذه.
المطلب الرابع :أف يترتب على الظرؼ الطارئ إرىاؽ للمتعاقد في تنفيذ العقد.

المطلب الخامس :مدل انطباؽ نظرية الظركؼ الطارئة على حالة الحصار في قطاع غزة.
الفصل الثاني

معالجة أثر الظروف الطارئة في مجال العقود اإلدارية

المبحث األول :اإلسناد لنظرية الظروف الطارئة

المطلب ا كؿ :أساس إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة.
المطلب الثاني :االتفاقات بخصكص الظركؼ الطارئة.

المبحث الثاني :آثار نظرية الظروف الطارئة عمى تنفيذ العقود اإلدارية
المطلب ا كؿ :التزاـ المتعاقد باالستمرار في تنفيذ العقد.
المطلب الثاني :حؽ المتعاقد في الحصكؿ على معاكنة اإلدارة.

ن

انفصم انتمهٍذي

انعقىد اإلدارٌت وفكزة انتىاسن املاي نهعقذ

الفصل التمييدي
العقود اإلدارية وفكرة التوازن المالي لمعقد
تلجأ اإلدارة كىي بصدد أداء كظيفتيا إلى إبراـ نكعيف مف العقكد عقكد مدنيو كعقكد إدارية،

كعلػػى الػػرغـ مػػف أف أػ النػػكعيف يتفقػػاف فػػي ا سػػاس الػػذم تقػػكـ عليػػو( ،)1أكنيمػػا عبػػارة عػػف تكافػػؽ
إرادتػػيف ،كأف أ ػ ن منيمػػا يرتػػب حقكق ػان كالت ازمػػات متبادلػػة علػػى طرفػػي العقػػد إال أنيمػػا ليسػػا س ػكاء.

()2

فــالعقود المدنيــة  :ىػػي تلػػؾ العقػػكد التػػي تظيػػر فييػػا اإلدارة شػػأنيا شػػأف سػػائر ا ف ػراد مجػػردة مػػف

امتيػػازات السػػلطة ،أمـــا العقـــود اإلداريـــة :فيػػي تقتص ػػر علػػى العقػػكد التػػي تبرميػػا اإلدارة بص ػػفتيا
صاحبة سلطة عامة.
كا صؿ في العقكد المدنية أف العقد شريعة المتعاقديف ،كال يعفي المتعاقػد مػف التزاماتػو قبػؿ

الطرؼ اآلخر إال القػكة القػاىرة ،كىػي الحػادث غيػر المتكقػع الػذم ال يمأػف دفعػو كالػذم يجعػؿ تنفيػذ

االلتزاـ مستحي .

()3

كلأف ىذا ا صؿ ال يعدك أف يأكف االستثناء في إطار تنفيذ العقكد اإلدارية كالقاعدة العامة

فػػي تنفيػػذ ىػػذه العقػػكد ىػػي مركنػػة الت ازمػػات كحقػػكؽ المتعاقػػديف مػػع اإلدارة كتحرأيػػا إمػػا بالزيػػادة أك
بالنقصػػاف  ،فألمػػا زادت الت ازم ػػات المتعاقػػد م ػػع اإلدارة زادت حقكقػػو أيض ػػا كتلػػؾ ى ػػي فأ ػرة التػ ػكازف

المالي في العقكد اإلدارية أك التكازف الشريؼ بيف حقكؽ المتعاقد كالتزاماتو.

()4

كفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػنتناكؿ الحػػديث عػػف العقػػكد اإلداريػػة كفأػرة التػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم

كذلؾ في مبحثيف مستقليف:








 )1أ .د فتحػػى عبػػد النبػػى الكحيػػدل  ،محاض ػرات فػػى العقػػكد اإلداريػػة  ،محاض ػرات غيػػر منشػػكرة ألقيػػت علػػى طلبػػة

دبلػػكـ القػػانكف العػػاـ  ،أليػػة الحقػػكؽ  ،جامعػػة ا زىر،غ ػزة  ،2010،شػػفيؽ حػػاتـ ،القػػانكف اإلدارم ،د.ط) ،ا ىليػػة
للنشر كالتكزيع ،د.س) ،ص .142
 )2د .سامى جماؿ الديف ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،د.ط) ،منشأة المعارؼ ،االسأندرية ،2004 ،ص .641
 )3سػػليماف محمػػد الطمػػاكم ،مبػػادئ القػػانكف اإلدارم ،د ارسػػة مقارنػػة ،الأتػػاب الثػػاني "نظريػػة المرفػػؽ العػػاـ كعمػػاؿ

اإلدارة العامة ،د.ط) ،دار الفأر العربي ،القاىرة ،1979 ،ص.165

 )4جابر جاد نصار ،العقكد اإلدارية ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة ،د.س) ،ص.309
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المبحث األول
العقود اإلدارية ومعيار تمييزىا
إف العقكد اإلدارية ليا مفيكـ يتكافؽ مع طبيعتيا ،كمع ا ىداؼ التي مف أجليػا أبرمػت تلػؾ

العقكد ،كالتي تميزىا عف غيرىا مف عقكد القانكف الخاص ،كعند الحديث عف ماىية العقكد اإلداريػة

ف نو البد مف التطرؽ لتعريؼ العقد اإلدارم ،كالى تاريخ نشأة ىذه العقػكد ،إضػافة إلػى بيػاف المعيػار
المميز ليا عف غيرىا مف العقكد التي يبرميا ا فراد الخاصيف أك التػي تبرميػا اإلدارة كلأػف بصػفتيا

شخص عادل مجردة مف السلطات.

وعميو سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين عمى النحو التالي :

المطمب األول :تعريؼ الػعقكد اإلدارية كنشأتيا.

المطمب الثاني :معيار تمييز العقكد اإلدارية

المطمب األول
تعريف العقود اإلدارية ونشأتيا
كفػػي ىػػذا المطلػػب سػػكؼ نتحػػدث عػػف تعريػػؼ العقػػكد اإلداريػػة كنشػػأتيا فػػي فرنسػػا كمصػػر
كفلسطيف كعلى ىذا ا ساس نقسـ ىذا المطلب إلى فرعيف على النحك التالي :

الفرع ا كؿ  :تعريؼ العقكد اإلدارية.

الفرع الثاني :نشأة العقكد اإلدارية.

الفرع األول
تعريف العقود اإلدارية
أولً تعريف العقد لغ ًة:

العقد في الل ة العربية ألمة قديمة في مبناىا كفي معناىا ،فيي تطلؽ على ما فيو ربط بيف

أطػ ػراؼ الش ػػيء ،فا ص ػػؿ ف ػػي ى ػػذه الألم ػػة ى ػػك الػ ػربط الحس ػػي ب ػػيف أطػ ػراؼ الش ػػيء ،إال أف الع ػػرب

استعملكىا للربط المعنكم للأ ـ سكاء أاف تكثيقان كتقكية للأ ـ صادر عف إدارة كاحدة أك أاف ربطػان

2

معت بػيف طرفيػو كىػك
كج ي
بيف أ ميف لشخصيف ،فيقاؿ عقدت الحبؿ فانعقد إذا شددتو فربطتو قكيتو ى
()1
ربط حسي لكجكد الفعؿ المادم.
 كيق ػػاؿ عق ػػد البي ػػع كالنأ ػػاح كاإلج ػػارة كى ػػذا رب ػػط معن ػػكم( ،)2كم ػػف ذل ػػؾ قكل ػػو تع ػػالى " 
.)3("      
 كقكؿ اهلل تعالى ".)4(" 
 كيػ ػػأتي العقػ ػػد بمعنػ ػػى التكأيػ ػػد كالتكثيػ ػػؽ كمػ ػػف ذلػ ػػؾ قكلػ ػػو تعػ ػػالى "

" 

()5

كعقد اليميف ىػك أف يحلػؼ يمينػان

ال ل ك فييا كال استثناء فيجب عليو الكفاء بيا ،كعقد أؿ شيء :ابرامو(.)6
ثانياً  :تعريف العقد في الصطالح القانوني:

يعرؼ العقػد فػي القػانكف بصػفة عامػة علػى أنػو "تكافػؽ إرادتػيف علػى إحػداث أثػر قػانكني معػيف سػكاء

أاف ىذا ا ثر ىك إنشاء التزاـ أك نقلو أك تعديلو أك إنياؤه"(.)7

 فالعقد ىك عمؿ رضائي بيف طرفيو بقصد تحقيؽ غاية ىي إحداث أثر قانكني محدد يتمثػؿ فػي
إنشاء التػزاـ أك نقلػو أك تعديلػو ،كعليػو إذا لػـ يأػف المقصػكد إحػداث ىػذا ا ثػر فلػيس ىنػاؾ عقػد
أػأف يػدعك شػػخص خػر إلػى كليمػػة أك يتبػرع صػديؽ لصػػديقو بتقػديـ خدمػة مجانيػػة أك يعػد ابنػػو

 )1جمػػاؿ الػػديف منظػػكر ،لسػػاف العػػرب ،دار إحيػػاء التػراث العربػػي ،بيػػركت ،الجػػزء الثالػػث ،2004 ،ص  296كمػػا
بعدىا.
 )2المعجـ الكسيط ،مجمع الل ة العربية ،ط ،4مأتبة الشركؽ الدكلية2004 ،ـ ،ص .614
 )3سكرة البقرة اآلية .)235
 )4سكرة المائدة اآلية .)1
 )5سكرة المائدة اآلية .)89
 )6الخليػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم ،أتػػاب العػػيف مرتبػان علػػى حػػركؼ المعجػػـ ،الجػػزء الثالػػث ،ط ،1دار الأتػػب العلمػػي،

بيركت ،2003 ،ص .196

 )7د .عبد الرزاؽ أحمػد السػنيكرم ،الكسػيط فػي شػرح القػانكف المػدني لنظريػة االلتػزاـ بكجػو عػاـ "مصػادر االلتػزاـ"،
الج ػػزء ا كؿ ،تق ػػيـ المستش ػػار أحم ػػد م ػػدحت الم ارغ ػػي ،طبع ػػة لجن ػػة الشػ ػريعة االسػ ػ مية بالنقاب ػػة العام ػػة للمح ػػاميف،
 ،2007ص  ،118أما تـ اإلشارة ليذا التعريؼ لدل د .ماجد ارغػب الحلػك ،العقػكد اإلداريػة كالتحأػيـ ،د.ط) ،دار
الجامعػػة الجديػػدة ،االسػػأندرية ،2004 ،ص  ،5د .عبػػد العزيػػز عبػػد المػػنعـ خليفػػة ،ا سػػس العامػػة للعقػػكد اإلداريػػة،
د.ط) ،غير محدد دار النشر ،2004 ،ص .7
3

بجػػائزة ففػػي ىػػذه ا مثلػػة لػػـ يقصػػد الطرفػػاف إحػػداث أثػػر قػػانكني كقػػد بقيػػا فػػي نطػػاؽ المجػػام ت

االجتماعية كمف ثـ ال يأكف ىناؾ عقد ينشأ في جانب المتعيد التزامان قانكنيان.

()1

 كلقػػد عػػرؼ القػػانكف المػػدني الفرنسػػي العقػػد فػػي المػػادة  ) 1101كالتػػي نصػػت علػػى"أنػػو اتفػػاؽ
يلتزـ بمقتضاه شخص أك أأثر نحك شػخص أك أأثػر ب عطػاء شػيء أك بفعلػو أك باالمتنػاع عػف
ع َّرفػػوي المشػػركع التمييػػدم للقػػانكف
فعلػػو" ،فػػي حػػيف لػػـ يي ا
عرفػػو القػػانكف المػػدني المصػػرم ،كلأػػف ى
المدني المصرم في المادة  112علػى "أنػو اتفػاؽ مػا بػيف شخصػيف أك أأثػر علػى إنشػاء رابطػة
قانكنية أك تعديليا أك إنياؤىا ".

()2

كلقػ ػػد عرفتػ ػػو مجلػ ػػة ا حأػ ػػاـ العدليػػػة فػ ػػي المػ ػػادة  103بقكليػ ػػا أف "العق ػػد الت ػ ػزاـ المتعاقػ ػػديف

كتعيدىما أم انر ،كىك عبارة عف ارتباط اإليجاب بالقبكؿ "( ،)3ىذا كلـ يتطرؽ مشركع القػانكف المػدني

المدني الفلسطيني لتعريؼ العقد في نصكصو.
ثالثاً  :تعريف العقد اإلداري:

العقػػد اإلدارم أالعقػػد المػػدني ال يخػػرج عػػف أكنػػو تكافػػؽ إرادتػػيف علػػى إنشػػاء الت ازمػػات ،كاف

أرأاف العقد اإلدارم أذلؾ ىػي نفػس أرأػاف العقػد المػدني الػذم يقػكـ علػى الت ارضػي بػيف طػرفيف كلػو

سػػبب كمحػػؿ ،أمػػا أف شػػركط صػػحة الرضػػا كالمحػػؿ كالسػػبب تتفػػؽ فػػي جػػزء أبيػػر منيػػا مػػع الشػػركط
المقررة لذلؾ في العقكد المدنية.

()4

كعليػػو فػػالعقكد أيػػا أػػاف نكعيػػا تتفػػؽ فػػي جكىرىػػا كأرأانيػػا ،كىػػذا يصػػدؽ أيضػػا بالنسػػبة إلػػى

العقكد اإلدارية.

()5

 كتطبيقان لػذلؾ قضػت المحأمػة اإلداريػة العليػا المصػرية بػأف العقػد اإلدارم شػأنو فػي ذلػؾ سػائر
العقكد التي تخضع حأاـ القانكف الخاص يػتـ بتكافػؽ إرادتػيف تتجيػاف إلػى إحػداث أثػر قػانكني

 )1د .عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص .118
 )2د .ىػػاني غػػانـ ،النظػػاـ القػػانكني لعقػػد الكريػػد ،د ارسػػة مقارنػػة ،رسػػالة دأتػػك اره ،أليػػة الحقػػكؽ جامعػػة االسػػأندرية،
االسأندرية ،2012 ،ص.25
 )3مجلػػة ا حأػػاـ العدليػػة ىػػي بمثابػػة القػػانكف المػػدني كأانػػت مطبقػػة فػػي العديػػد مػػف الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػ مية إبػػاف

الحأػػـ العثمػػاني عبػػد العزيػػز بػػف محمػػكد الثػػاني عػػاـ  1286ىػ ػػ ،المكافػػؽ 1869ـ كتكطػػد نفاذىػػا فػػي عػػاـ 1293ق
المكافؽ  1886في عيد السلطاف عبد الحميد الثاني كىي مازالت سارية المفعكؿ في فلسطيف حتى ىذا التاريخ.

 )4د .خالد خليؿ الظػاىر ،القػانكف اإلدارم ،د.ط) ،د.س) ،ص  ،.225د .محمػد أنػكر حمػادة ،قكاعػد كاجػراءات
تنظيـ المناقصات كالمزايدات كالعقكد اإلدارية ،د.ط) ،دار الفأر الجامعي ،االسأندرية ،2003 ،ص .15

 )5د .سليماف محمد المطاكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،ط ،5دار الفأر العربي ،القاىرة ،1991 ،ص.408

ص.408
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مع ػػيف ى ػػك إنش ػػاء التػ ػزاـ أك تعديل ػػو كل ػػيس عمػ ػ ن ش ػػرطيان يتض ػػمف إس ػػناد م ارأ ػػز قانكني ػػة عام ػػة

مكضكعية إلى أشخاص بذكاتيـ).

()1

كاف أانت العقكد اإلدارية تتفؽ مع العقكد المدنية على ىذا النحك ،بحيث يظيػر فييػا مجػاؿ
معيف لتطبيؽ مبدأ "العقػد شػريعة المتعاقػديف " ،إال أنيػا ليسػت سػكاء مػع العقػكد المدنيػة ،ففػي العقػكد

اإلداريػػة نجػػد أف اإلدارة تتمتػػع بامتيػػازات كحقػػكؽ ال يتمتػػع بيػػا المتعاقػػد معيػػا كال نجػػد ليػػا مثػػي ن فػػي
عقػػكد ا ف ػراد الخاصػػة ،كيأػػكف الرجحػػاف فييػػا لصػػالأل اإلدارة كذلػػؾ بػػدكاعي المصػػلحة العامػػة ،كفػػي
حػاالت أخػرل قػد نجػد أف المتعاقػد مػع اإلدارة يتمتػع بحقػكؽ ال يتمتػع بيػا فيمػا لػك تعاقػد مػع شػػخص

مثلو ،كلقد أعطى الفقػو كالقضػاء سػكاء فػي فرنسػا أك فػي مصػر للعقػد اإلدارم تعريفػان يبػيف ذلػؾ كىػك

أف:

"العقػػد اإلدارم ىػػك االتفػػاؽ الػػذم يأػػكف أحػػد أط ارفػػو شخص ػان معنكي ػان عام ػان بقصػػد إدارة أحػػد

الم ارفػػؽ العامػػة أك تسػػييرىا كتظيػػر فيػػو نيػػة اإلدارة فػػي ا خػػذ بأسػػلكب القػػانكف العػػاـ كذلػػؾ بتضػػميف
العقػػد شػػركطان اسػػتثنائية غيػػر مألكفػػة فػػي التعامػػؿ بػػيف ا ف ػراد بعضػػيـ كبعػػض ،س ػكاء بتمتػػع اإلدارة
بامتيػػازات كسػػلطات ال يتمتػػع بيػػا ا ف ػراد أك بم ػنأل المتعاقػػد سػػلطات اسػػتثنائية فػػي مكاجػػو ال يػػر ال
يتمتػع بيػا لػػك تعاقػد مػع غيػره مػف ا فػراد أػأف يأػكف صػػاحب احتأػار فعلػي أك منحػػو حػؽ االسػػتي ء

على بعض العقارات المملكأة لل ير فترة مؤقتة ".

()2

كبناء على ىذا التعريؼ ف ف العقكد التي تبرميا اإلدارة بت قي إرادة الشخص المعنػكم العػاـ
ن
مع أحد ا شخاص الخاصة أك العامة ليست أليا عقكدان إدارية كانما يتعيف العتبػار العقػد إداريػان أف
يأكف بمناسبة إدارة أك تسيير مرفؽ عاـ كأف تأخذ اإلدارة بكسائؿ القانكف العاـ بكصفيا سلطة عامة

تتمتع بحقكؽ كامتيازات ال يتمتع بمثليا المتعاقد معيا" ،يلزـ العتبار العقد إداريان أف تأكف الدكلة أك
 )1حأـ المحأمػة اإلداريػة العليػا ،طعػف رقػـ  1020لسػنة 9ؽ – جلسػة  ،1967/4/8المكسػكعة اإلداريػة الحديثػة،
مبػادئ المحأمػة اإلداريػة العليػا كفتػػاكل الجمعيػة العمكميػة منػذ عػػاـ 1946ـ -كحتػى عػاـ 1985ـ -إشػراؼ الػػدأتكر
نعيـ عطية كا ستاذ حسف الفأياني "الدار العربية للمكسكعات" ،ط ،1القاىرة ،الجزء الثػامف عشػر،1987-1986 ،

ص.681
 )2مشػار إليػػو لػػدل :د .صػ ح الػػديف فػػكزم ،المبسػكط فػػي القػػانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضػػة العربيػػة ،القػػاىرة،
1998ص  ،968د .أنس جعفر ،العقكد اإلدارية ،د.ط) ،دار النيضة العربية ،القػاىرة ،2002 ،ص  ،13د .عبػد
المجيد عبد الحفيظ سلماف كمحمد أنس قاسػـ جعفػر ،أصػكؿ القػانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة،

 ،1989ص  ،403ن ػ ػكاؼ أنعػ ػػاف ،القػ ػػانكف اإلدارم "الأتػ ػػاب الثػ ػػاني"  ،ط ،1دار الثقافػ ػػة ،القػ ػػاىرة 2010 ،ـ ،ص
 ،313د .محم ػػد أن ػػكر حم ػػاد ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص ،13د .س ػػعاد الشػ ػرقاكم ،العق ػػكد اإلداري ػػة ،د.ط) ،دار النيض ػػة
العربيػة ،القػػاىرة ،1999 ،1998 ،ص  ،5د .عبػد العزيػػز عبػد المػػنعـ خليفػة ،مرجػػع سػابؽ ،ص  ،8قضػػية رقػـ 7

لسنة 1ؽ جلسة  80/19مجمكعة الدستكرية العليا ح 1ص  244مشار إليو ،المستشار .ابػراىيـ سػيد أحمػد ،مبػادئ
محأمة النقض في الق اررات كالعقكد كالمنازعات اإلدارية ،منشاة المعارؼ االسأندرية ،2000 ،ص.394
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أحػد ا شػػخاص العامػػة بكصػػفيا سػلطة عامػػة طرفػان فيػػو كأف يتصػػؿ العقػد بنشػػاط مرفػػؽ عػػاـ اتصػػاالن
يتحقػػؽ بػػو معنػػى المشػػارأة فػػي تسػػييره أك تنظيمػػو كأف يتسػػـ إلػػى جانػػب ذلػػؾ بالطػػابع المميػػز للعقػػكد

اإلدارية التي تأخذ بأسلكب القانكف العاـ فيمػا تتضػمنو مػف شػركط اسػتثنائية غيػر مألكفػة فػي العقػكد

المدنية".

()1

فليس أؿ ما تبرمو اإلدارة مف عقكد يعتبر عقكدان إدارية ،فيناؾ فػارؽ ىػاـ بػيف عقػكد اإلدارة

كالعقػكد اإلداريػة ،فعقػكد اإلدارة تشػمؿ جميػع العقػكد التػي تبرميػا اإلدارة سػكاء أانػت إداريػة أك مدنيػة
فػػي حػػيف ال ينطبػػؽ اصػػط ح العقػػكد اإلداريػػة إال علػػى العقػػكد التػػي تظيػػر فييػا اإلدارة مرتديػػة رداء

السلطة العامة.

()2

الفرع الثاني

نشأة العقود اإلدارية
تعد نظرية العقد اإلدارم نظرية قضائية أنشأىا كأرسى مبادئيا مجلس الدكلة الفرنسػي كأػاف

تدخؿ المشرع نذاؾ قاص انر على تنظيـ المبادئ العامة التي استقر علييا القضاء.

()3

كمف خ ؿ ىذا المطلب سكؼ نعرض لنشأة العقكد اإلدارية في فرنسػا ،كفػي مصػر باعتبارىػا الدكلػة

العربية ا كلى في تبني فأرة القضاء اإلدارم كمف ثـ نعرض لنشأتيا في فلسطيف.

أولً :نشأة العقود اإلدارية في فرنسا :

لـ تنشأ نظرية العقكد اإلدارية في القانكف اإلدارم الفرنسي إال في تاريخ متػأخر ،فػي الكقػت

الذم أاف المعيار المتبع في تكزيع االختصاص بيف محاأـ القضاء العادم كالقضاء اإلدارم يترأز

علػػى فأ ػرة السػػيادة أك السػػلطة ،كبنػػاء عليػػو فالمنازعػػات التػػي تتعلػػؽ بأعمػػاؿ السػػيادة كالسػػلطة ىػػي

 )1نقػػض  -1993/4/28الطعػػف رقػػـ  2178لسػػنة 58ؽ ،مشػػار إليػػو لػػدل :اب ػراىيـ سػػيد أحمػػد ،المرجػػع السػػابؽ،
ص.395
 )2د .عب ػ ػػد ال ن ػ ػػي بس ػ ػػيكني عب ػ ػػد اهلل ،الق ػ ػػانكف اإلدارم ،د.ط) ،ال ػ ػػدار الجامعي ػ ػػة ،الق ػ ػػاىرة ،د.س) ،ص ،467

د.محمػػكد عػػاطؼ البنػػا ،العقػػكد اإلداريػػة ،ط ،1دار الفأػػر العربػػي ،القػػاىرة2007 ،ـ ،ص  ،6د .محمػػد فتػػكح محمػػد
عثماف ،أصكؿ القانكف اإلدارم إلمارة دبي ،د.ط) ،غير محدد دار النشر ،د.س) ،ص ،521د.جكرج فكداؿ دبيار
دلفكلفيػ ػػو ،القػ ػػانكف اإلدارم ،الجػ ػػزء ا كؿ ،ط ،1ترجمػ ػػة منصػ ػػكر القاضػ ػػي ،المؤسسػ ػػة الجامعيػ ػػة للد ارسػ ػػات كالنشػ ػػر
كالتكزيع ،بيركت ص  ،311د .عبد اليادم عباس ،العقكد اإلدارية ،ط ،1دار المستقبؿ دمشؽ ،1992 ،ص .11

 )3د .حسيف عبد العاؿ ،الرقابة اإلدارية بيف علـ اإلدارة كالقانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار الفأر الجامعي اإلسأندرية،

 ،2004ص  ،34أ.د فتحى عبد النبى الكحيدل  ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،مرجع سابؽ .
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كحػػدىا التػػي يخػػتص بيػػا القضػػاء اإلدارم( ،)1أمػػا التص ػرفات العاديػػة كالتػػي تيػػبط فييػػا اإلدارة إلػػى
مرتبػػة ا ف ػراد العػػادييف ف نيػػا تتػػرؾ الختصػػاص المحػػاأـ العاديػػة ،كاسػػتنادان ليػػذا أانػػت العقػػكد التػػي
تبرميا اإلدارة تعتبر مف قبيؿ التصرفات العادية(.)2

المشرع الفرنسي إلى التػدخؿ كاصػباغ الصػفة اإلداريػة علػى بعػض العقػكد التػي
كىذا ما دفع
ا

تبرميػػا جيػػة اإلدارة كمػػف ذلػػؾ قػػانكف  28بلفػػكز السػػنة الثامنػػة كالػػذم جعػػؿ مػػف اختصػػاص مجػػالس

اإلقلػػيـ النظػػر فػػي المنازعػػات المتعلقػػة بعقػػكد ا ش ػ اؿ العامػػة كعقػػكد بيػػع أمػ ؾ الدكلػػة كقػػانكف 17

يكليػ ػػك سػ ػػنة  1780ك 26سػ ػػبتمبر سػ ػػنة  1793الخػ ػػاص بعقػ ػػد القػ ػػرض العػ ػػاـ الػ ػػذم تبرمػ ػػو الدكلػ ػػة
كالمرسػكـ بقػػانكف الصػادر فػػي  17يكنيػك سػػنة  1938الخػاص بػػالعقكد التػي تتضػػمف شػ ن للػػدكميف

العاـ ،كلقد بذؿ مجلس الدكلة الفرنسي مف جانبػو جيػدان أبيػ انر لتكسػيع نطػاؽ اختصاصػو فقػاس علػى
العقكد المنصكص علييا عقكدان أخرل فأدخؿ في نطاؽ اختصاصاتو عقػكد طلػب المعاكنػة أك عقػكد

تقديـ خدمات مثؿ تلؾ التي تتعلؽ باإلضػاءة أك النظافػة باعتبػار إنيػا تتضػمف عنصػ انر مػف عناصػر

عقد ا ش اؿ(.)3

كلقػػد أػػاف ظيػػكر فأ ػرة المرفػػؽ العػػاـ أمعيػػار لتحديػػد اختصػػاص القضػػاء اإلدارم فػػي حأػػـ
ركتشلد الصادر في  6ديسمبر سنة  1855في مجاؿ المسئكلية اإلدارية غيػر التعاقديػة كفػي مطلػع

القػػرف العش ػريف كبعػػد حأػػـ " "Terrierكالػػذم خلػػص فيػػو إلػػى أف اختصػػاص القضػػاء اإلدارم إنمػػا

يدكر كجكدان كعدمان مع أؿ ما يتعلػؽ بتنظػيـ كتسػيير المرفػؽ العػاـ أيػا أػاف نكعػو كأيػا أانػت الكسػيلة

التػي تسػتخدميا اإلدارة فػػي ذلػؾ كبصػػرؼ النظػر عػػف أكنيػا عمػ ن مػػف أعمػاؿ السػػلطة أك عمػ ن مػػف

أعماؿ اإلدارة ،ككفقان ليذا المعيار أصبحت العقكد اإلدارية مف اختصاص القضاء اإلدارم ،على أف
اتصاؿ العقد بنشاط مرفؽ عاـ لـ يأػف كحػده العامػؿ الحاسػـ فػي تحديػد اختصػاص القضػاء اإلدارم

بنظر المنازعات التي تثكر حكلو كانما ذىب المفكض – ركميك – في تقريره إلى أنػو يجػب أف تلجػأ
اإلدارة في إبراـ عقكدىا إلى أساليب القانكف العػاـ أم تتعاقػد بكصػفيا سػلطة عامػة فػ ف ىػي فضػلت

أف تنزؿ منزلة ا فراد كتتعاقد بأسلكبيـ ف ف العقد يأكف مدنيان كال يجدييا في إصػباغ الصػفة اإلداريػة
عليو مجرد اتصاؿ بنشاط مرفؽ عاـ.

()4

 )1أ.د .فتحي عبد النبػي الكحيػدم  ،محاضػرات فػي القػ اررات اإلداريػة  ،محاضػرات غيػر منشػكرة ألقيػت علػى طلبػة
دبلكـ القانكف العاـ  ،ألية الحقكؽ  ،جامعة ا زىر ،غزة .2010 ،
 )2د .سليماف محمد الطماكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ ،ص .36
 )3د .جابر جاد نصار ،العقكد اإلداريػة ،ط ،2دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة ،د.س) ،ص  ،17د .سػليماف محمػد

الطماكم ،المرجع السابؽ ،ص .38

 )4د .جابر جاد نصار ،المرجع السابؽ ،ص .18
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كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت لػػـ تعػػد عقػػكد اإلدارة تأتسػػب الصػػفة اإلداريػػة بنػػاء علػػى إرادة المشػ اػرع بػػؿ

علػػى خصائصػػيا الذاتيػػة اسػػتنادان إلػػى المعػػايير التػػي كضػػعيا القضػػاء اإلدارم كقػػد ترتػػب علػػى ىػػذا

المسلؾ اتساع نطاؽ اختصاص القضاء اإلدارم بنظػر منازعػات العقػكد اإلداريػة ،فلػـ يعػد محصػك انر

فػي تلػػؾ العقػػكد المنصػػكص علييػػا صػراحة علػػى اختصاصػػو بيػػا ،بػػؿ امتػػد إلػػى أػػؿ عقػػد تتػكافر فيػػو

المعػػايير أك الضػكابط التػػي كضػػعيا القضػػاء العتبػػار العقػػد إداريػان كىػػي أػػكف اإلدارة طرفػان فػػي العقػػد
كأف ىػ ػػذا العقػ ػػد متعلػ ػػؽ بمرفػ ػػؽ عػ ػػاـ ،كأنػ ػػو يتضػ ػػمف شػ ػػركطان اسػ ػػتثنائية غيػ ػػر مألكفػ ػػة فػ ػػي القػ ػػانكف

الخاص.

()1

كفي مرحلة الحقة عدؿ قضاء مجلس الدكلة الفرنسي عف ىذا االجتياد في قضػية الػزكجيف
"بيرتاف  "1956فأصبأل كجكد الشخص المعنكم شرطان الزمان ،كتكفر الشرط الثاني أك الشػرط الثالػث

أافيان العتبار العقد إداريان.

()2

ثانياً :نشأة العقود اإلدارية في مصر:

مػػف المعػػركؼ أف نظريػػة العقػػكد اإلداريػػة كمػػا تتميػػز بػػو مػػف أحأػػاـ كقكاعػػد ىػػي مػػف خلػػؽ

مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي ،كىػػذا يعنػػي أف كجكدىػػا ارتػػبط بكجػػكد قضػػاء إدارم متخصػػص( ،)3كنظريػػة
 )1د .حمػػد محمػػد حمػػد الشػػلماني ،امتيػػازات السػػلطة العامػػة فػػي العقػػد اإلدارم ،د.ط) ،دار المطبكعػػات الجامعيػػة،
االسأندرية ،2007 ،ص .20
 )2د .عدناف عمرك ،مرجع سابؽ ،ص.158
**كتػػتلخص كقػػائع قضػػية بيرتػػاف  :أنػػو عنػػدما انتيػػت الحػػرب العالميػػة الثانيػػة كضػػع الرعايػػا الػػركس المكجػػكديف فػػي

فرنسا في مراأز اإليكاء تمييدان إلى ترحيليـ إلى ب دىـ كبتاريخ  1944/11/24أبرـ عقد شفكم بيف رئيس أحد ىػذه
الم ارأػػز كالزكجػػاف بمقتضػػاه يلتزمػػاف بت ذيػػة ال جئػػيف مقابػػؿ مبلػػد محػػدد مػػف المػػاؿ عػػف أػػؿ فػػرد فػػي اليػػكـ ،ادعػػى

الزكجاف عاـ  1945أف المقابؿ المستحؽ ليػا قػد زاد مقػداره نتيجػة لزيػادة أميػات ا غذيػة التػي قػدمت ل جئػيف بػأمر
المرأػػز كطلبػػا صػػرؼ المقابػػؿ ليػػذه الزيػػادة ،إال أف الػػك ازرة المش ػرفة علػػى المعسػػأرات رفضػػت الػػدفع ،فأقػػاـ الزكجػػاف
الػػدعكل أمػػاـ مجلػػس الدكلػػة ،دفعػػت الػػك ازرة بعػػدـ اختصػػاص مجلػػس الدكلػػة بنظػػر الن ػزاع مسػػتندة إلػػى أف العقػػد لػػـ

يتضمف شركطان استثنائية كلذلؾ فيك ال يعد عقدان إداريان إال أف مجلػس الدكلػة رفػض ىػذا الػدفع كحأػـ بػأف "محػؿ ىػذا

العقػػد أف يعيػػد فػػي ىػػذا الصػػدد إلػػى أصػػحاب الشػػأف بتنفيػػذ المرفػػؽ العػػاـ ذاتػػو المألػػؼ بأفالػػة إعػػادة ال جئػػيف مػػف

جنسػػيات أجنبيػػة المكجػػكديف فػػي إقلػػيـ فرنسػػا إلػػى أكطػػانيـ كاف ىػػذا الظػػرؼ يأفػػي بذاتػػو فػػي دمػػد العقػػد محػػؿ البحػػث
بصفة العقد اإلدارم كأنو يترتب علي ذلؾ دكف حاجتو لبحث ما إذا أاف العقد المػذأكر يتضػمف شػركطان غيػر مألكفػة

ف ػػي القكاع ػػد العام ػػة" ،مارس ػػك لكن ػػد كاخ ػػركف ص 508كم ػػا بع ػػدىا ،مش ػػار إلي ػػو ل ػػدل د.ى ػػاني غ ػػانـ ،مرج ػػع س ػػابؽ،

ص.155
 )3كفي ىذا الخصكص نػرل أف فأػرة العقػكد اإلداريػة ال تػرتبط بالدرجػة ا كلػى بكجػكد قضػاء إدارم مسػتقؿ كالػدليؿ
على ذلؾ ىك كجكد العقكد اإلدارية في فلسطيف -أما نرل الحقا -فعلى الرغـ مف أف فلسطيف ىي مف دكؿ القضػاء
المكح ػػد حي ػػث ال يكج ػػد قض ػػاء إدارم مس ػػتقؿ إال أني ػػا عرف ػػت العق ػػكد اإلداري ػػة كطبق ػػت العدي ػػد م ػػف نظري ػػات الق ػػانكف
اإلدارم ،كلأف أؿ ما فػي ا مػر أف كجػكد قضػاء إدارم ىػك يسػاعد علػى تطػكير القػانكف اإلدارم كتطػكير قكاعػده كال
8

العقكد اإلدارية في مصر لـ تظير إال في كقت متأخر مع تأسيس مجلس الدكلة المصػرم ،أمػا قبػؿ

ذلؾ فلـ يأف باإلمأاف الحديث عف نظرية العقكد اإلدارية.

وتوضــيحاً لــذلك ســوف نميــز بــين مــرحمتينس المرحمــة الســابقة إلنشــاء مجمــس الدولــة ،والمرحمــة

الالحقة إلنشائو:

أ -المرحمة السابقة عمى إنشاء مجمس الدولة:
كفػػي تلػػؾ المرحلػػة أانػػت المنازعػػات المتعلقػػة بػػالعقكد المبرمػػة مػػف قبػػؿ اإلدارة تػػدخؿ ضػػمف

اختصاصػػات المحػػاأـ العاديػػة ،كفػػي ذلػػؾ الكقػػت أػػاف ىنػػاؾ نكعػػاف مػػف المحػػاأـ :محػػاأـ المػكاطنيف
محاأـ أىلية كمحاأـ لألجانب محاأـ مختلطة) ،كلقد ترتب على ذلؾ الكضع تأخر نظرية العقكد

اإلدارية ،حيث إف المحاأـ القضائية – أىلية أك مختلطػة – أانػت تطبػؽ علػى عقػكد اإلدارة القكاعػد

الخاصة بأؿ عقد على حدة  ،كفي حالة عدـ كجكد تلؾ القكاعد ،ف نيا تطبؽ القكاعػد فػي المجمكعػة
المدنية على أساس أف القاضي المدني ميمتو تطبيؽ القانكف ال خلقو.

()1

كاف أػػاف ىنػػاؾ اتجػػاه يػػرل أف العقػػكد اإلداريػػة كجػػدت فػػي مصػػر قبػػؿ إنشػػاء مجلػػس الدكلػػة

المصػػرم كذلػػؾ باسػػتنادىـ لػػبعض ا حأ ػاـ التػػي صػػدرت مػػف القضػػاء العػػادم كمنيػػا حأػػـ محأمػػة

القػاىرة االبتدائيػة الصػػادر فػي نيسػػاف  1917الػذم كرد فيػػو "أف الحأكمػة حػػيف تعقػد عقػػدان مػف عقػػكد

االلتزاـ بمرفؽ عاـ كتعيد إدارة المرفػؽ إلػى أحػد ا فػراد ليػديره بػدالن عنيػا فػ ف ىػذا العقػد ال يمأػف إال
أف يأكف مػف عقػكد القػانكف العػاـ"( ،)2إال أف ىػذه ا حأػاـ ىػي مجػرد اتجػاه نظػرم لػـ يػتمخض عنػو

نظامان قانكنيان كاضأل المعالـ للعقكد اإلدارية.

()3

كعلى الرغـ مف كجكد ىذه ا حأاـ إال أف القضاء المصرم استمر في مسلأو ،كيظير ذلؾ

كاضحان مف رفضو ا خذ بنظرية الظركؼ الطارئة التي أقرىػا مجلػس الدكلػة الفرنسػي ،كاعتػرؼ فييػا
بحؽ المتعاقد مػع اإلدارة فػي الحصػكؿ علػى تعػكيض ألمػا طػرأت ظػركؼ غيػر متكقعػة تجعػؿ تنفيػذ

العقػػد مرىق ػان ،فقػػد أصػػدرت محأمػػة االسػػتئناؼ المختلطػػة فػػي  31مػػارس سػػنة  1924حأم ػان أنأػػرت
بمقتضػػاه علػػى شػػرأة ميػػاه اإلسػػأندرية حقيػػا فػػي طلػػب زيػػادة المقابػػؿ التػػي تتقاضػػاه مػػف المشػػترأيف

بسبب ارتفاع التأاليؼ ارتفاعا أبيػ انر ،كقػررت أف السػبيؿ الكحيػد أمػاـ الشػرأة ىػك االتفػاؽ الػكدم مػع
سػػيما أف القػػانكف اإلدارم ىػػك فػػي أصػػلو قػػانكف قضػػائي النشػػأة ،لػػذلؾ نجػػد فػػي فلسػػطيف صػػعكبة فػػي الأشػػؼ عػػف=

=نظرية العقكد اإلداريػة كعلػى غيرىػا مػف النظريػات كذلػؾ مػرده عػدـ كجػكد قضػاء إدارم مسػتقؿ يزخػر با حأػاـ أمػا
ىك الحاؿ في فرنسا كمصر.
 )1د .سليماف محمد المطاكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ ،ص.41
 )2حأـ مشار إليو لدل د .خالد خليؿ الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص.228

 )3د .عزي ػزة الش ػريؼ ،د ارسػػات فػػي العقػػد اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضػػة العربيػػة ،1981 ،ص  ،9أ.د فتحػػى عبػػد
النبى الكحيدل  ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،مرجع سابؽ .
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اإلدارة كليس للقضاء أف يتعدل على حؽ اإلدارة فػي ىػذا الخصػكص ف اختصاصػو يقتصػر علػى

تفسير االتفاقات المبرمة بقصد العمؿ على احتراميا دكف تعديؿ في شركطيا.

()1

كبػػذات المعنػػى قضػػت محأمػػة اإلسػػأندرية المختلطػػة فػػي  6مػػايك سػػنة  1926حيػػث قالػػت "إف
القػػانكف المص ػػرم يجيػػؿ نظري ػػة الظػػركؼ الطارئ ػػة كأف ميمػػة المح ػػاأـ تنحصػػر ف ػػي تفسػػير العق ػػكد
كالعمؿ على احتراـ االتفاقات التي تعقػد بحريػة كأف ىػذه المبػادئ تسػرم علػى عقػكد االمتيػازات التػي

تبرميا اإلدارة دكف شؾ"(.)2

 كلقػػد مضػػت المحػػاأـ ا ىليػػة علػػى ذات الػػدرب ،كالتزمػػت بمػػا سػػبؽ كقررتػػو المحػػاأـ المختلطػػة،
حتى أف محأمة االستئناؼ عندما أرادت تلمس العدالػة كتطبيػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة اقتػداء

بما قرره القضاء اإلدارم في فرنسا كقفت ليا محأمة النقض بالمرصاد.

()3

 كيتجلى ذلؾ في المكضكع المشيكر "حيػث تعاقػد أحػد ا فػراد مػع اإلدارة علػى تكريػد أميػة أبيػرة
مف الشعير في كقت أانت الحأكمة تفرض تسعيرة محدكدة للشعير فما إف شػرع المتعيػد بتكريػد

ما اتفؽ عليو حتى أل ت الحأكمة التسعيرة ،فارتفع سعر الشعير بصكرة أبيرة فتكقػؼ عػف تنفيػذ

التزاماتو ،فاشترت اإلدارة على حسابو كرفعت دعكل أماـ محأمة أكؿ درجة لتطالب بفرؽ الثمف
فدفع المتعاقد بالظركؼ الطارئة ،فرفضت المحأمة دفعو كلما رفع ا مر إلى محأمة االستئناؼ
أل ت المحأمة الحأـ المستأنؼ مقػررة "انفسػاخ االلتػزاـ بػالظركؼ الطارئػة التػي لػـ يأػف يتكقعيػا

العاقػػداف كالتػػي تجعػػؿ التنفيػػذ مرىقػان للمػػديف" ،كعنػػدما كصػػلت القضػػية لمحأمػػة الػػنقض أصػػدرت

حأمي ػػا ف ػػي  14ين ػػاير  1932فأل ػػت حأ ػػـ محأم ػػة االس ػػتئناؼ مق ػػررة "أن ػػو كاف أان ػػت نظري ػػة
الظػػركؼ الطارئػػة تقػػكـ علػػى أسػػاس العػػدؿ كالعفػػك كاإلحسػػاف إال أنػػو ال يصػػأل ليػػذه المحأمػػة أف
تستبؽ الشارع إلى ابتداعيا فيأكف علييا ىي كضعيا كتبياف الظركؼ الكاجب تطبيقيا فييا".

()4

ب -المرحمة الالحقة عمى إنشاء مجمس الدولة :
تػػـ إنشػػاء مجلػػس الدكلػػة فػػي عػػاـ 1946ـ بمقتضػػى القػػانكف رقػػـ  )112كلأػػف لػػـ يختلػػؼ

الكضع عما سبؽ ،ف ىذا القػانكف لػـ يجعػؿ مػف بػيف اختصاصػات المجلػس اختصػاص النظػر فػي

المنازعػػات الناشػػئة عػػف العقػػكد اإلداريػػة ،لػػذلؾ ظلػػت محػػاأـ القضػػاء العػػادم محتفظػػة باختصاصػػيا

 )1مجمكعة التشريع كالقضاء المختلطة السنة  36صفحة  ،281مشار إليو في د .سليماف محمد الطمػاكم ،مرجػع
سابؽ ،ص .42
 )2الجازيت السنة  ،16ص  225مشار إليو في د.جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ.19 ،
 )3د .جابر جاد نصار ،المرجع السابؽ ،ص  ،20د .حمد محمد حمد الشلماني ،مرجع سابؽ.23 ،

 )4المجمكعػػة الرسػػمية سػػنة  ،1932حأػػـ رقػػـ  110ص  210مشػػار إليػػو لػػدل سػػليماف محمػػد الطمػػاكم ،المرجػػع
السابؽ.43 ،
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أام ن(.)1

كفػػي العػػاـ  1949صػػدر القػػانكف رقػػـ  ) 9كالػػذم بمكجبػػو أصػػبأل مجلػػس الدكلػػة مختص ػان

بنظر المنازعات المتعلقة بعقكد االلتزاـ كا ش اؿ كالتكريد اإلدارية.

()2

كفي مرحلة الحقة ىي ا أثر تطك انر كبصدكر القانكف رقـ  165لسنة  1955أصبأل مجلس

الدكلة ىك صاحب االختصاص في نظر جميع منازعات العقكد اإلدارية حيث نصت المادة العاشػرة
منو على يفصؿ مجلس الدكلة بييئة قضاء إدارم دكف غيره في المنازعات الخاصة بعقكد االلتزاـ

كا ش اؿ العامة ،كالتكريد ،أك بأم عقد إدارم خر).

()3

ثالثاً :نشأة العقود اإلدارية في فمسطين:

يعتبر الكضع القػانكني فػي فلسػطيف بالمقارنػة مػع دكؿ العػالـ مػف ا كضػاع المعقػدة كالنػادرة

في ف كاحد ،كيعكد ذلؾ إلى تعدد الجيات التي حأمت فلسطيف عبر التػاريخ كالػذم أدل بػدكره إلػى
تنكع ا نظمة القانكنية التي سادت فييا  ،كقد أثر ذلؾ على البناء القانكني الفلسطيني.

()4

حيث ابتدأ بالحأـ العثماني عاـ  1517كحتى عػاـ  1917مػرك انر بفتػرة االنتػداب البريطػاني

 1918كحتػػى عػػاـ  ،1948لتخضػػع بعػػد ذلػػؾ للحأػػـ العربػػي عػػاـ  ،1948حيػػث أصػػبأل قطػػاع غػزة
تحػػت اإلدارة المصػرية فػػي حػػيف أصػػبحت الضػػفة ال ربيػػة جػػزء مػػف المملأػػة ا ردنيػػة الياشػػمية إلػػى

حػػيف فػػؾ االرتبػػاط القػػانكني كاإلدارم عػػاـ  ،1988كانتيػػاء بػػاالحت ؿ اإلس ػرائيلي ارضػػي الضػػفة
ال ربي ػػة كقط ػػاع غػ ػزة ع ػػاـ  ،1967كم ػػف ث ػػـ ع ػػكدة الس ػػلطة الكطني ػػة أمقدم ػػة كنػ ػكاة إلقام ػػة الدكل ػػة
الفلسطينية.

()5

 )1د .منصكر محمد أحمد ،مفيكـ العقد اإلدارم كقكاعد إبرامو ،دار النيضة الحديثة ،القػاىرة2000 ،ـ ،ص ،38
أ .ب ؿ أميف زيف الديف ،دعكل اإلل اء في قضاء مجلس الدكلة ،دار الفأر الجامعي ،االسأندرية ،ص .163
 )2المػػادة  ) 5مػػف القػػانكف رقػػـ  1949تفصػػؿ محأمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي المنازعػػات الخاصػػة بعقػػكد االلت ػزاـ

كا ش اؿ العامة كعقكد التكريد اإلدارية التي تنشأ بيف الحأكمة كالطرؼ اآلخػر فػي العقػد ،كيترتػب علػى رفػع الػدعكل
فػػي ىػػذه الحالػػة أمػػاـ المحأمػ ة المػػذأكرة عػػدـ جػكاز رفعيػػا إلػػى المحػػاأـ العاديػػة أمػػا يترتػػب علػػى رفعيػػا إلػػى المحػػاأـ
العادية عدـ جكاز رفعيا أماـ محأمة القضاء اإلدارم " مشار إليو د.جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ.22 ،
 )3د .حمد محمد الشلماني ،مرجع سابؽ.24 ،

 )4النظاـ القضائي الفلسطيني -مراحؿ التطكر التاريخي للنظاـ القانكني الفلسطيني -بحث منشكر:
http: //lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210
 )5أ.د فتحى عبد النبى الكحيػدل  ،القضػاء الدسػتكرل فػى فلسػطيف كفقػا حأػاـ القػانكف ا ساسػى المعػدؿ كمشػركع
قانكف المحأمة الدستكرية العليا ،دراسة مقارنة  ،دار المقداد للطباعػة،غزة 2004،ـ ،ص  12كمػا بعػدىا ،التطػكرات
الدستكرية فى فلسطيف مع الشرح "المبادئ الدستكرية العامة ،الجزء ا كؿ ،ط، 4دار المقداد للطباعػة،غزة2004 ،ـ،

ص138كمابعدىا، .د .مصطفي عبد الحميد عياد ،شرح قانكف أصكؿ المحاأمات المدنيػة كالتجاريػة ،الأتػاب ا كؿ،
ط ،1غير محدد دار النشر ،سنة  2003ص .34
11

كعليو فالقانكف القائـ في فلسطيف حتى تاريخنػا ىػذا يػدار اسػتنادان إلػى خمسػة أنظمػة قانكنيػة

مختلفػة كىػػي :القػانكف العثمػػاني ،كقػكانيف االنتػػداب البريطػاني ،كالقػػانكف ا ردنػي المطبػػؽ فػي الضػػفة
ال ربيػػة كالق ػكانيف التػػي كضػػعت زمػػف حأػػـ اإلدارة المص ػرية لقطػػاع غ ػزة ،كبعػػض ا كامػػر العسػػأرية

ل حػػت ؿ اإلسػرائيلي لبػػاقي فلسػػطيف بعػػد الخػػامس مػػف حزيػراف  ،1967كبعػػد قػػدكـ السػػلطة الكطنيػػة

الفلسػػطينية ،شػػيدت السػػاحة الفلسػػطينية ثػػكرة تش ػريعية أبي ػرة إل ازلػػة اإلرث القػػديـ ،فأػػاف ل ازم ػان علػػى

السػػلطة الكطنيػػة الفلسػػطينية كضػػع القػكانيف التػػي تأفػػؿ تحقيػػؽ الصػػالأل العػػاـ ،كمػػف ىػػذه القػكانيف مػػا

يعػػال العقػػكد اإلداريػػة حتػػى يتناسػػب مػػع الثػػكرة االقتصػػادية التػػي اجتاحػػت العػػالـ ،ففػػي عػػاـ 1998
أصػػدر المجلػػس التش ػريعي الفلسػػطيني قانكن ػان يحأػػـ العقػػكد اإلداريػػة فػػي مجػػاؿ التكريػػدات كالخػػدمات
أسماه قانكف اللكازـ العامة رقـ  9لسنة  ،1998ثـ أصدرت قانكف العطاءات لألش اؿ الحأكمية رقـ

 6لس ػػنة  ،1999كأص ػػدر كزي ػػر الحأ ػػـ المحل ػػي نظامػ ػان لتكري ػػد المػ ػكاد كتنفي ػػذ ا عم ػػاؿ ف ػػي الييئ ػػات
المحلية الفلسطينية رقـ  1لسنة  1998كذلؾ لتكحيد القكانيف التي تطبػؽ علػى شػطرم الكطف قطػاع

غزة كالضفة ال ربية).

()1

ويبقى التساؤل عن مدى وجود نظرية العقود اإلدارية في فمسطين؟
إف فلسطيف ىي مف دكؿ القضاء المكحػد حيػث ال كجػكد لقضػاء إدارم مسػتقؿ عػف القضػاء
العادم ،حيث تأثرت بالتنظيـ القضائي اإلنجليزم في عيد االنتداب البريطاني كىك نظاـ يقػكـ علػى
كحدة المرجع القضائي ،بمعنى أنو أاف يطبؽ النظاـ القضائي المكحد "االنجلكسأسكنى".

كلأػػف ىػػذا ال يعنػػى أف فلسػػطيف لػػـ تعػػرؼ القػػانكف اإلدارم فلقػػد طبػػؽ القضػػاء الفلسػػطيني

العديػػد مػػف نظريػػات القػػانكف اإلدارم ،كتبناىػػا فػػأقر العديػػد مػػف القكاعػػد اإلداريػػة التػػي تحأػػـ النشػػاط
اإلدارم الذم يستيدؼ تأميف سير المرافؽ العامة كانتظاميا ،كمنيػا نظريػة المرفػؽ العػاـ كنػزع المػاؿ

للمنفعة العامة كأحأاـ الكظيفة العامة كسلطة اإلدارة على إصػدار القػ ار ارت اإلداريػة ب رادتيػا المنفػردة
كتأييؼ ع قة المكظؼ بالدكلة بانيا ع قة تنظيميػة الئحيػة يحأميػا القػانكف العػاـ كاعت ارفػو بنظريػة

الق ار ارت اإلدارية المنفصلة عف العقكد اإلدارية.

()2

كفيما يتعلؽ بالعقكد اإلدارية فيي مكجكدة فػي فلسػطيف ،إال أنػو لػـ يترتػب علػى ذلػؾ كجػكد
أحأػػاـ كقكاعػػد متمي ػزة أثيػػرة علػػى غ ػرار فرنسػػا كمصػػر ،كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف الق ػكانيف صػػدرت ف ػي
فلسػػطيف لتػػنظـ عػػدد مػػف العقػػكد اإلداريػػة مثػػؿ  :قػػانكف امتيػػاز البحػػر الميػػت رقػػـ  23لسػػنة 1937
كالصادر فترة االنتداب البريطػاني كقػانكف تصػديؽ االمتيػاز الممنػكح لشػرأة اتحػاد باصػات العاصػمة

المساىمة المحدكدة رقـ  36لسنة  1962الصادر خػ ؿ فتػرة اإلدارة ا ردنيػة للضػفة ال ربيػة كالقػرار
 )1د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص  ،75رافع يكسؼ ص حات ،مصادر التشريع الفلسطيني ،بحث منشكر:
http: //www.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/13.pdf
 )2د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص76كمابعدىا.
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بقػػانكف رق ػػـ  13لسػػنة  1967بش ػػأف النظ ػػاـ المػػالي للمق ػػاكالت ك المناقصػػات كالمش ػػتريات الخاص ػػة
بالمج ػػالس القركي ػػة الص ػػادر عػ ػف الح ػػاأـ الع ػػاـ المص ػػرم لقط ػػاع غػ ػزة ،كف ػػي عي ػػد الس ػػلطة الكطني ػػة

الفلسػػطينية صػػدر قػػانكف رقػػـ  6لسػػنة  1999بشػػأف العطػػاءات لألشػ اؿ الحأكميػػة ك قػػانكف رقػػـ 9

لسنة  1998بشأف اللكازـ العامة إضافة إلى قرار كزير االتصاالت رقـ  1لسػنة  1996بشػأف نظػاـ
()1

االتصاالت السلأية كال سلأية كالذم ينظـ أحأاـ منأل االمتياز ل تصاالت السلأية ك ال سلأي  .

كلعؿ السبب الرئيسي في عدـ كضكح نظرية العقكد اإلدارية في فلسطيف ىك غياب القضػاء
اإلدارم المتخص ػػص كالمس ػػتقؿ ،كالق ػػادر عل ػػى إنشػ ػػاء قكاع ػػد ،كنظري ػػات ،كأحأ ػػاـ متعلق ػػة بالقػ ػػانكف

اإلدارم ،علػى اعتبػػار أف القػػانكف اإلدارم مصػػدره القضػػاء ،كىػػك قػػانكف مػػرف كمتطػػكر كغيػػر مقػػنف،
كيقكـ على تحقيؽ المصالأل العامة.

()2

كاذا أنا قد سلمنا بأف فلسطيف عرفت القانكف اإلدارم ،فػ ف التسػاؤؿ الػذم يطػرح نفسػو ،مػف

ىػػي الجيػػة المختصػػة بنظػػر المنازعػػات اإلداريػػة ،كالتػػي مػػف بينيػػا علػػى كجػػو الخصػػكص منازعػػات

العقكد اإلدارية؟

لقد أجابت المادة  )104مف القػانكف ا ساسػي الفلسػطيني لسػنة  2005كالتػي نصػت علػى

"تتػػكلى المحأمػػة العليػػا مؤقتػان أػػؿ الميػػاـ المسػػندة للمحػػاأـ اإلداريػػة كالمحأمػػة الدسػػتكرية العليػػا مػػا لػػـ

تأف داخلو في اختصػاص جيػة قضػائية أخػرل كفقػان للقػكانيف النافػذة"( ،)3كىػك مػا أأدتػو المػادة )38

مف قانكف تشأيؿ المحاأـ النظامية بنفس المعنى كالمضمكف بقكليا "تتكلى المحأمة العليا مؤقتان أػؿ

المياـ المسندة للمحاأـ اإلدارية ،كالمحأمة الدستكرية العليا ،لحيف تشأيليا بقانكف ما لـ تأف داخلة
ف ػػي اختص ػػاص جي ػػة قض ػػائية أخ ػػرل كفقػ ػان للقػ ػكانيف الناف ػػذة "( ،)4كمحأم ػػة الع ػػدؿ العلي ػػا ى ػػي الت ػػي
()5

ينصرؼ إلييا مضمكف المادة  )38مف ىذا القانكف  .

كعليػػو ف ػ ف محأمػػة العػػدؿ العليػػا ىػػي محأمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي فلسػػطيف كالتػػي تخػػتص
بنظػر المنازعػات اإلداريػة باإلضػافة إلػى بعػض الميػاـ ا خػرل كالتػي بينتيػا المػادة  )33مػف قػانكف

تشأيؿ المحاأـ الفلسطينية كتتمثؿ تلؾ المياـ في:
muqtafi.birzeit.edu )1
 )2محمد أنس جعفر ،مرجع سابؽ ،ص .27

 )3كىذا النص إف دؿ فيك داللة صريحة على أف المشرع الفلسطيني اتجو إلى إقرار النظػاـ القضػائي المػزدكج ،إال
أف الكاقع كالمطبؽ ىك نظاـ القضاء المكحد لعدـ كجكد محاأـ إدارية.
 )4قانكف تشأيؿ المحاأـ النظامية الفلسطينية رقـ  5لسنة 2001ـ صادر بتاريخ 2001/5/12ـ.
 )5فالمحأمة العليا الفلسطينية تتألؼ مػف محأمػة نقػض ،كمحأمػة العػدؿ العليػا ،ـ  )23مػف قػانكف تشػأيؿ المحػاأـ

النظاميػػة  ،للمزيػػد فػػى ذلػػؾ أنظػػر أ.د فتحػػى عبػػد النبػػى الكحيػػدل  ،القضػػاء الدسػػتكرل فػػى فلسػػطيف ،مرجػػع سػػابؽ ،
ص 20كمابعدىا .
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 .1الطعكف الخاصة باالنتخابات.

)1

 .2الطلبػػات التػػي يقػػدميا ذكك الشػػأف ب ل ػػاء اللػكائأل أك ا نظمػػة أك القػ ار ارت اإلداريػػة النيائيػػة الماسػػة
با شخاص أك ا مكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات المينية.

.3الطلبػػات التػػي ىػػي مػػف نػػكع المعارضػػة فػػي الحػػبس التػػي يتطلػػب فييػػا إصػػدار أكامػػر اإلفػراج عػػف
ا شخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع.

 .4المنازعات المتعلقة بالكظائؼ العمكمية مف حيث التعيف أك الترتيب أك الع كات أك المرتبػات أك
النق ػػؿ أك اإلحال ػػة عل ػػى المع ػػاش أك التأدي ػػب أك االس ػػتيداع أك الفص ػػؿ ،كس ػػائر مػ ػا يتعل ػػؽ با عم ػػاؿ

الكظيفية.

.5رفض الجيػة اإلداريػة أك امتناعيػا عػف اتخػاذ أم قػرار أػاف يجػب اتخػاذه كفقػا حأػاـ القػكانيف أك

ا نظمة المعمكؿ بيا.

.6سائر المنازعات اإلدارية.

.7المسائؿ التي ليست قضايا أك محاأمات بؿ مجػرد عػرائض أك اسػتدعاءات خارجػة عػف صػ حية
أم محأمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقا للعدالة.
 .8أيو أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحأاـ القانكف.

كباالس ػػتناد إل ػػى ن ػػص الم ػػادة  )33كتع ػػام ن م ػػع الش ػػأؿ كالمعن ػػى الظ ػػاىرم ل ختصاص ػػات

ال ػكاردة فييػػا اسػػتقر قضػػاء محأمػػة العػػدؿ العليػػا الفلسػػطينية علػػى أف منػػاط اختصاصػػاتيا ىػػك إل ػػاء

القػ ػرار اإلدارم الص ػػادر ع ػػف مختل ػػؼ الجي ػػات اإلداري ػػة إذا أ ػػاف مخالفػ ػان للق ػػانكف سػ ػكاء تعلق ػػت ى ػػذه
المخالفة بالشأؿ أك بالمكضكع( ،)2فالقضػاء الفلسػطيني ىػك قضػاء إل ػاء دكف تعػكيض كىػذا بخػ ؼ
مػػا جػػاءت بػػو الق ػكانيف الحديثػػة المنظمػػة لػػدعكل اإلل ػػاء فػػى فلسػػطيف كالػػذل بينػػت أف ص ػ حيات

محأمة العدؿ العليا تشمؿ اإلل اء كالتعكيض .

()3

كفيما يتعلؽ بالعقكد اإلداريػة فيػي ما ازلػت حتػى اآلف مػف اختصػاص المحػاأـ المدنيػة ،كفػي

ىػػذا الخصػػكص يػػذىب الػػبعض إلػػى القػػكؿ بكجػػكد قضػػاء إدارم متخصػػص فػػي المنازعػػات اإلداريػػة،

 )1عدلت ىذه الفقرة ضمنيان بمكجب أحأاـ المكاد )29كحتى  )35مف قػانكف االنتخابػات رقػـ  )9لسػنة 2005ـ،

كالتى عدلت بمكجب المكاد مف  )20حتى  )26مف القرار بقانكف رقـ  )1لسنة 2007ـ بشأف االنتخابات العامة،
لتصبأل محأمة قضايا االنتخابات الفلسطينية ىى كحدىا المختصة بنظر الطعكف االنتخابية.
 )2قرار محأمة العدؿ العليا الفلسطينية بقطاع غػزة رقػـ  )32لسػنة  1972جلسػة  ،1973/1/31مجمكعػة مختػارة
مف ق اررات محأمة العدؿ العليا الجزء الثاني  ،1998-1973غزة  ،1994تجميع القاضي كليد الحايؾ ،ص .462

 )3شريؼ أحمد يكسؼ بعلكشة ،دعكل إل اء القرار اإلدارم ،رسالة ماجستير ،دراسة تحليلية ،جامعة ا زىر ،غػزة،

ص.15
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كذلؾ استنادان للفقرة السادسة مف المادة المشػار إلييػا نفػان بقكليػا "سػائر المنازعػات اإلداريػة" ،مقػرريف
أف ىذا المفيكـ يتسع ليشمؿ بدكره المنازعات المتعلقة بالعقكد اإلدارية.

()1

نسػػتطيع القػػكؿ :بػأف مػػا ىػػك مسػػتقر لػػدل قضػػاء محأمػػة العػػدؿ العليػػا الفلسػػطينية ،ىػػك علػػى
خ ؼ ما جاءت بو القكانيف الفلسطينية الحديثة كالتػي تؤأػد علػى أف القضػاء الفلسػطيني ىػك قضػاء

إل ػػاء كتعػػكيض علػػى السػكاء كأف محأمػػة العػػدؿ العليػػا ىػػي الجيػػة المختصػػة بنظػػر منازعػػات العقػػكد
اإلدارية ،كيثبت ذلؾ بما يلى :
 -نػػص المػػادة )1/46

()2

كالتػػي نصػػت علػػى "تخػػتص المحأمػػة العليػػا دكف غيرىػػا بالفصػػؿ فػػي

طلبات اإلل اء كالتعكيض ،ككقؼ التنفيذ التي يرفعيا القضاة على الق اررات اإلداريػة المتعلقػة
بػ ػػأم شػ ػػأف مػ ػػف شػ ػػؤكنيـ كأػ ػػذلؾ الفصػ ػػؿ فػ ػػي المنازعػ ػػات الخاصػ ػػة بالركاتػ ػػب كالمعاشػ ػػات
كالمأافآت المسػتحقة ليػـ أك لػكرثتيـ" ،كمػف ىػذا الػنص نػدرؾ أف محأمػة العػدؿ العليػا تملػؾ

سلطة النظر في طلبات التعكيض كالحأـ بو.

 الفقػ ػرة السادسػػػة مػػػف المػ ػػادة  )33كالتػ ػػي أشػػػارت بػ ػػالقكؿ "سػ ػػائر المنازعػ ػػات اإلداريػ ػػة "كىػػػذااصط ح كاسع يشمؿ في نطاقو كمفيكمو المنازعات المتعلقة بالعقكد اإلدارية باعتبارىا نكع
مف المنازعات اإلدارية.

 )1أ.د فتحى عبد النبى الكحيدل ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،مرجع سابؽ ،حيث يذىب مػع جانػب مػف الفقػو

المصػػرم كالفلسػػطيني إلػػى أنػػو بتقريػػب نصػػكص السػػلطة القضػػائية الفلسػػطيني كقػػانكف مجلػػس الدكلػػة المصػػرم ،ف نػػو
يظير أ ف اختصاص محأمة العدؿ العليا كيشمؿ جميع الدعاكل اإلدارية كىك قضاء شامؿ يضـ اإلل اء كالتعكيض.
أ.د .سػ ػػعاد الش ػ ػرقاكم ،التعليػ ػػؽ علػ ػػى ق ػ ػرار محأمػ ػػة العػ ػػدؿ العليػ ػػا فػ ػػي الػ ػػدعكل رقػ ػػـ  2005/79كالصػ ػػادر بتػ ػػاريخ
 2008/2/27محأم ػػة العدال ػػة كالق ػػانكف المرأ ػػز الفلس ػػطيني الس ػػتق ؿ المحام ػػاة كالقض ػػاء "مسػ ػاكاة" الع ػػدد العاش ػػر،

ص.74

 )2قانكف السلطة القضائية رقـ  )1لسنة 2002ـ.
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المطمب الثاني
معيار تمييز العقود اإلدارية
لما أانت جية اإلدارة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا ،تبػرـ طػائفتيف مػف العقػكد ا كلػى تتمثػؿ فػي
العقكد التػي تبرميػا كفقػان سػلكب القػانكف الخػاص كفييػا تنػزؿ منزلػة ا فػراد فػي تصػرفاتيـ ،كالطائفػة
الثانيػػة تتمثػػؿ فػػي العقػػكد التػػي تبرميػػا اإلدارة بكصػػفيا سػػلطة عامػػة كتيػػدؼ إلػػى تنظػػيـ مرفػػؽ عػػاـ

كتسييره( ،)1كلما أانت ىذه العقكد ال تخضع جميعيا لنظاـ قانكني كاحد فقد لزـ إيجاد معيار لتمييػز
العقػػكد اإلداريػػة عمػػا عػػداىا مػػف العقػػكد التػػي يبرميػػا ا ف ػراد أك عقػػكد القػػانكف الخػػاص التػػي تبرميػػا

اإلدارة.

()2

كقػػد ابتػػدع مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي للعقػػكد اإلداريػػة مػػف الض ػكابط مػػا يميزىػػا عػػف غيرىػػا مػػف

عقػػكد اإلدارة الخاصػػة ،ليػػذا يعػػد القضػػاء اإلدارم الفرنسػػي المصػػدر ا صػػيؿ لنظريػػة العقػػكد اإلداريػػة
كالتي استلميا القضاء المصرم كطبقيا في أثير مف أحأامو.

()3

كقد مرت نظرية العقد اإلدارم بتطػكر كعلػى م ارحػؿ زمنيػة متعاقبػة بػدأت بمحاكلػة تميػز نػكع
مػػف عقػػكد اإلدارة ب ػ رادة المشػػرع الفرنسػػي ذاتػػو كىػػي مرحلػػة العقػػكد بتحديػػد القػػانكف أك بػػنص القػػانكف
كعقبيػػا مرحلػػة ثانيػػة كطبػػع فييػػا القضػػاء اإلدارم معيػػا انر عامػان ميػػز بيػػا العقػػكد اإلداريػػة ،كلقػػد تطػػكر
المعيار القضائي حتى كصؿ إلى درجة أبيرة مف الكضكح في الكقت الراىف.

()4

كعلػػى ذلػػؾ يمأػػف القػػكؿ بػػأف العقػػكد اإلداريػػة فػػي الكقػػت الحاضػػر تنقسػػـ إلػػى طػػائفتيف كىمػػا

العقكد اإلدارية بتحديد القانكف كالعقكد اإلدارية كفقان للمعيار القضائي.

وسوف نعرض لكال الطائفتين كل واحدة منيما في فرع مستقل عمى النحو اآلتي:
الفرع األول :العقكد اإلدارية بتحديد القانكف.

الفرع الثاني :العقكد اإلدارية كفقان للمعيار القضائي.
 )1د .ثكريػػة لعيػػكنى ،معيػػار العقػػد اإلدارم ،رسػػالة دأتػػكراه ،أليػػة الحقػػكؽ ،جامعػػة عػػيف شػػمس ،القػػاىرة،1987 ،
ص ،20د .حم ػػد محم ػػد حم ػػد الش ػػلماني ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص  ، 10د .ج ػػكرج ف ػػكداؿ دبي ػػار دلفكفي ػػو ،مرج ػػع س ػػابؽ،
ص ،311د .محمد سعيد حسيف أميف ،العقكد اإلدارية ،د .ط) كغير محدد دار النشر ،2005 ،ص.5

 )2د .سػ ػػليماف محمػ ػػد الطمػ ػػاكم ،مبػ ػػادئ القػ ػػانكف اإلدارم المصػ ػػرم كالمقػ ػػارف ،ط ،3دار الفأػ ػػر العربػ ػػي ،القػ ػػاىرة،

 ،1959ص  ، 700د.سػػليماف محمػػد الطمػػاكم ،الػػكجيز فػػي القػػانكف اإلدارم ،مطبعػػة جامعػػة عػػيف شػػمس،1982 ،
ص  ، 603د .سليماف محمد الطماكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،دار الفأر العربي ،القػاىرة ،1992 ،ص ،620
د .عبد اليادم عباس ،مرجع سابؽ ،ص .12

 )3د .عزيزة الشريؼ ،القانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1993 – 1992 ،ص 269
 )4د .سليماف محمد الطماكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ ،ص .53
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الفرع األول
العقود اإلدارية بتحديد القانون

ال يمأ ػػف الح ػػديث ع ػػف العق ػػكد اإلداري ػػة ب ػػنص الق ػػانكف ف ػػي ظ ػػؿ النظ ػػاـ القض ػػائي اإلنجل ػػك
سأسكني الذل يقكـ علػى أسػاس كحػدة القػانكف ك كحػدة القضػاء ،ىػذا بخػ ؼ الػنظـ ال تينيػة كالتػي
تأخػػذ بازدكاجيػػة القضػػاء ،أم بيػػا القضػػاء العػػادم مػػف ناحيػػة كالقضػػاء اإلدارم مػػف الناحيػػة ا خػػرل

حيث تظير مشألة تكزيع االختصاص فضػ ن عػف تحديػد القػانكف الكاجػب التطبيػؽ ،فكجػكد نظػاميف
قضػػائييف ،كقػػانكنيف مختلفػػيف القػػانكف العػػاـ كالقػػانكف الخػػاص مػػف ا سػػباب التػػي تػػدعك إلػػى ضػػركرة

التفرقة بيف عقكد اإلدارة اإلدارية ك كعقكدىا الخاصة(.)1

كتتمثؿ فأرة العقكد اإلدارية بتحديد القانكف في "إسناد المشرع االختصاص بمنازعات بعػض

العقكد إلػى القضػاء اإلدارم دكف النظػر لطبيعتيػا الذاتيػة"(،)2ىػذا كيطلػؽ علييػا بعػض الفقػو المعيػار
الشرعي كحينما يتـ تحديد العقد بنص القػانكف يصػبأل مػف المسػتحيؿ علػى أطػراؼ الرابطػة التعاقديػة
اج ػراء تعػػديؿ فػػي طبيعػػة العقػػد أيػػا أانػػت الشػػركط المتضػػمنة فػػي العقػػد كىأػػذا ف ػ ف العقػػكد تصػػطبد
بالصفة اإلدارية مف خ ؿ التحديد الذل يتـ مف خ ؿ القانكف (.)3

كفي ىذا المطلب نعرض للعقكد اإلدارية بتحديػد القػانكف فػي فرنسػا كمصػر كمػف ثػـ نعػرض
لمدل تكافر ىذا النكع مف العقكد في فلسطيف.

أولً :العقود اإلدارية بتحديد القانون في فرنسا:

أاف دافع المشرع الفرنسي مف ىػذا التحديػد ىػك إسػناد االختصػاص بمنازعػات بعػض العقػكد

إلػػى القضػػاء اإلدارم ،حيػػث أػػاف المعيػػار السػػائد لتحديػػد اختصاصػػات القضػػاء اإلدارم ىػػك معيػػار
السلطة أك فأرة السيادة( ،)4فعندما تستخدـ اإلدارة سػلطتيا ف نيػا تسػتطيع أف تػأمر كأف تنيػي كعنػدما
ال تستخدـ اإلدارة ىذه السلطة ف نيا تنزؿ منزلة ا فراد العادييف.

()5

 )1د .ثكرية لعيكنى ،مرجع سابؽ ،ص.35
 )2د .سليماف محمد الطماكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ ،ص .55
)3(ch.Debbasch،Droit adminisrtatif، 6' éd،op.cit، p. 522.
مشار إليو لدل :د.ىاني غانـ ،مرجع سابؽ 95 ،كما بعدىا.
 )4د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص  ،16د.ثكرية لعيكني ،مرجع سابؽ ،ص .49

 )5د .ريػػاض إليػػاس عيسػػى الجريسػػات ،نظريػػة التػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم ،رسػػالة دأتػػكراه أليػػة الحقػػكؽ ،جامعػػة
عيف شمس ،القاىرة ، 2007 ،ص  ،19د .عبد المنعـ محفكظ ،القػانكف اإلدارم ،الأتػاب ا كؿ ،ط ، 1مأتبػة عػيف
ش ػػمس ،الق ػػاىرة ،ص  ،75د .مص ػػطفي أب ػػك زي ػػد فيم ػػى ،الكس ػػيط ف ػػي الق ػػانكف اإلدارم الج ػػزء ا كؿ ،تنظ ػػيـ اإلدارة
العامػػة ،ط ،1دار المطبكعػػات الجامعيػػة ،القػػاىرة ،1995 ،صػػفحة  ،35كى ػػك مػػا ذىػػب إليػػو أ.د فتحػػى عبػػد النبػػى

الكحيدل  ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،مرجع سابؽ .
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كلقػػد ترتػػب علػػى ا خػػذ بيػػذا المعيػػار أف العقػػكد اإلداريػػة جميعيػػا تعتبػػر مػػف أعمػػاؿ اإلدارة

العادية ذلؾ أف ىذه العقكد ال تتضمف مف مظاىر السلطة شيئان كال يخفي ما ترتب على ىذا المعيار
مف نتائ أدت إلى استبعاد العقكد اإلداريػة مػف نطػاؽ اختصػاص القضػاء اإلدارم كىػك مػا أدل إلػى

التضػػييؽ مػػف دائ ػرة اختصػػاص مجلػػس الدكلػػة ا مػػر الػػذم دفػػع المشػػرع الفرنسػػي للتػػدخؿ كاصػػباغ
الصػفة اإلداريػة لػبعض العقػكد التػػي تبرميػا جيػة اإلدارة كعلػى ذلػؾ فػ ف ىػذه العقػكد اأتسػبت الصػػفة
اإلدارية بتحديد القانكف كمف ثـ أسند االختصاص بنظرىا للقضاء اإلدارم.

()1

كلقد أستمر ىذا الحاؿ إلى أف ظيرت فأرة المرفؽ العاـ أمعيار لتحديد اختصػاص القضػاء اإلدارم

فػػي حأػػـ ركتشػػلد الصػػادر فػػي  6ديسػػمبر سػػنة  1855كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت أػػرس االجتيػػاد القضػػائي
المعيار العاـ ل ختصاص اإلدارم في فأرة المرفؽ العاـ كتـ العدكؿ عف معيار السلطة العامة.

()2

 ومن أمثمة العقود اإلدارية بتحديد القانون ما نص عميو المشرع الفرنسي ما يمي:
 -1قػػانكف  28بلفػػكز السػػنة الثامنػػة للثػػكرة  :كالػػذم جعػػؿ مػػف اختصػاص مجػػالس ا قػػاليـ النظػػر
فػػي المنازعػػات المتعلقػػة بعقػػكد ا ش ػ اؿ العامػػة كعقػػكد بيػػع أم ػ ؾ الدكلػػة ،كلقػػد أػػاف الػػنص
علػػى ىػػذا االختصػػاص يمثػػؿ فػػي الكاقػػع اسػػتثناء مػػف ا صػػؿ العػػاـ الػػذم يعقػػد االختصػػاص

للقضػػاء العػػادم ليػػذا لجػػأ القضػػاء الفرنسػػي إلػػى القيػػاس ليكسػػع مػػف دائ ػرة اختصاصػػو فمػػد

اختصاصػػو إلػػى العديػػد مػػف العقػػكد ا خػػرل غيػػر المنصػػكص علييػػا كأخػػذ بػػالمفيكـ الكاسػػع
لفأرة ا ش اؿ العامة فألحؽ كلك بصفة ثانكية أك تبعية الختصػاص القضػاء اإلدارم العقػكد

المرتبطػػة با ش ػ اؿ العامػػة كمثػػاؿ ذلػػؾ  :عقػػكد المسػػاىمة فػػي مشػػركع عػػاـ ،كعقػػكد تكريػػد

الأيرباء ،كالمياه كال از ،كعقكد التزاـ تنظيؼ الطرؽ ،كعقكد تش يؿ المساجيف.

()3

 -2قػ ػػانكف  1790/7/17كقػ ػػانكف  1790/9/26الخػ ػػاص بعقػ ػػكد القػ ػػرض العػ ػػاـ التػ ػػي تبرميػ ػػا
الدكل ػػة ،نظػ ػ انر أىمي ػػة عق ػػكد الق ػػرض الع ػػاـ جع ػػؿ االختص ػػاص لمجل ػػس الدكل ػػة للنظ ػػر ف ػػي
المنازعات المتكلدة عف عقػكد القػرض التػي تبرميػا الدكلػة ،كىػذا بخػ ؼ عقػكد القػرض التػي
تبرميا الييئات المحلية ،كالتي بقيت مف اختصاص المحاأـ العادية.

()4

 -3مرسكـ  1806/6/11كاالختصاص القضائي بعقكد التكريد  :كبمقتضى المادة  ) 13مف
القػ ػػانكف المشػػػار إليػػػو جعػػػؿ االختصػ ػػاص لمجلػ ػػس الدكل ػػة بييئ ػػة قضػ ػػاء إدارم النظػ ػػر فػػػي
 )1د .عبد اليادم عبػاس ،مرجػع سػابؽ ،133 ،د .عبػد المػنعـ محفػكظ ،المرجػع السػابؽ ،76 ،د .عزيػزة الشػريؼ،
مرجع سابؽ ،ص.270
 )2د .جابر جاد نصار ،المرجع السابؽ ،ص .17

 )3د .سليماف محمد الطماكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ.38 ،
)4( ch.Debbasch،Droit adminisrtatif، 6' éd،op.cit، p. 523
مشار إليو لدل د .ىاني غانـ ،المرجع السابؽ ،ص  64كما بعدىا.
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المنازعات المتعلقة بعقكد التكريد التي تبرميا الدكلة كتلؾ التي تبرميا الييئات المحلية حيث
خضػػعت ا كلػػى للقضػػاء اإلدارم ،أمػػا الثانيػػة كالتػػي تبرميػػا الييئػػات المحليػػة بقيػػت خاضػػعة
لمبدأ التفرقة بيف أعماؿ السلطة كأعماؿ اإلدارة العادية أم بقيت مػف عقػكد القػانكف الخػاص

ىػػذا بخ ػ ؼ قػػانكف  28بلفػػكز ال ػذم مػػد اختصػػاص القضػػاء اإلدارم لعقػػكد ا ش ػ اؿ العامػػة
التي تبرميا الدكلة أك إحدل الييئات المحلية.

()1

 -4المرسػػكـ بقػػانكف الصػػادر بتػػاريخ  17يكنيػػك  1983عقػػكد الػػدكميف العػػاـ ) :حيػػث أعتبػػر
المرسكـ عقكد الدكميف العاـ ىي عقكد إداريػة بتحديػد القػانكف ،فقػد نصػت الفقػرة ا كلػى مػف

ىػػذا المرسػػكـ علػػى أف "تخضػػع الختصػػاص مجػػالس ا قػػاليـ دكف إحالػػة إلػػى مجلػػس الدكلػػة
الن ازعػػات المتعلقػػة بعقػػكد ش ػ ؿ جػػزء مػػف الػػدكميف العػػاـ أيػػا أػػاف شػػأليا أك تسػػميتيا كالتػػي
تبرميا الدكلػة كا قػاليـ كالمؤسسػات العامػة أك ملتزمػك ىػذه المؤسسػات كبػذلؾ لػـ يػتـ التمييػز

بيف العقكد التي تبرميا الدكلػة كالييئػات المحليػة بخصػكص عقػكد الػدكميف العػاـ كعلػى ذلػؾ

استقرت أحأاـ مجلس الدكلة الفرنسي.

()2

 -5قانكف رقـ  20يكليك  1975حيث اعتبػر االتفاقػات المبرمػة بػيف بعػض المنظمػات الخاصػة
بالضماف االجتماعي كنقابات ا طباء مف ضمف العقكد اإلدارية بتحديد القانكف.

()3

 -6قػػانكف  2يكليػػك  1990حػػدد المشػػرع الفرنسػػي فػػي المػػادة  25مػػف القػػانكف الصػػادر فػػي 2
يكليك  1990بأف العقكد المبرمة بػيف البريػد أك فػرنس تيليأػكـ ك المنتفعػيف بأنيػا مػف ضػمف
عقكد القانكف العاـ.

()4

ثانياً :العقود اإلدارية بتحديد القانون في القانون المصري:

لقد مر القضاء المصري – كما ذكرنا سابقاً – بمرحمتين:

المرحمة األولى :ىي مرحلة القضاء المكحػد حيػث أػاف القضػاء المصػرم يطبػؽ علػى عقػكد

اإلدارة قكاعػػد القػػانكف الخػػاص ،كلػػـ تطبػػؽ المحػػاأـ القضػػائية ا ىليػػة كالمختلطػػة قبػػؿ إنشػػاء مجلػػس

الدكلػػة المصػػرم تلػػؾ المبػػادئ التػػي كضػػعيا مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي كالتػػي منيػػا ابتػػداع حلػػكؿ عنػػد
غياب النص التشريعي فأانت ميمة القضاء المصرم تطبيؽ القانكف ال خلقو ،كلعؿ مف أبرز ا دلة

على ذلؾ رفضو تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة التي أقرىا مجلس الدكلة الفرنسي مف قبؿ.
 )1د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص.64
)2( A.de laubadére، j. ci. Venezia، y. Gaudemet، Droit administrative، op. cit، p. 264
مشار إليو لدل د .ىاني غانـ ،المرجع السابؽ ص.65

 )3المادتاف  ) 4 ،7مف القانكف الصادر في  20يكليك .1975
)4( Ch. Debbasch، Droit. Administatif، 6eed،op. cit.p. 523
مشار إليو لدل د .ىاني غانـ ،المرجع السابؽ ص .66
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كخ ػ ؿ ىػػذه المرحلػػة عػػرؼ القػػانكف المصػػرم العقػػكد اإلداريػػة بتحديػػد القػػانكف ،فلقػػد تػػدخؿ

المشرع المصرم في بعض الحاالت لتميز بعض العقكد بقكاعػد تشػريعية تختلػؼ عػف قكاعػد القػانكف

المدني ومثال ذلك  :قانكف رقـ  129لسنة  1947الخاص بالتزاـ المرافؽ العامة ككسائؿ إدارتو فػي
احترمػان لمبػادئ القػانكف
ا
الكقت الػذم أػاف ينأػر فيػو القضػاء علػى اإلدارة سػلطتيا فػي تعػديؿ عقكدىػا

الخاص التي تقرر أف العقد شريعة المتعاقديف.

()1

المرحمة الثانية :كالتي تيكجت ب نشاء مجلس الدكلػة المصػرم سػنة  1946كمػف ذلػؾ الكقػت
أصبحت مصر مف الدكؿ التي تأخذ بنظاـ القضاء المزدكج ،كمنذ ذلػؾ الكقػت أصػدر مجلػس الدكلػة

المصرم عددان مف النصكص القانكنية التي تنظـ العقكد اإلدارية في مصر ،كأاف أكؿ ما صدر ىك

قػػانكف رقػػـ  112لسػػنة  ،1946كالػػذم بمكجبػػو حػػددت المسػػائؿ التػػي تػػدخؿ فػػي اختصػػاص مجلػػس
الدكلة على سبيؿ الحصر ،كقد جاء ىذا القانكف خاليان مف أم إشارة باختصػاص المجلػس بمنازعػات
العقػكد اإلداريػػة ،ثػـ صػػدر بعػد ذلػػؾ قػػانكف رقػـ  9لسػػنة  1949كالػذم بمكجبػػو أصػبأل مجلػػس الدكلػػة

يخػػتص بنظػػر المنازعػػات المتعلقػػة بعقػػكد االلت ػزاـ ،كا ش ػ اؿ العامػػة ،كعقػػكد التكريػػد اإلداريػػة ،كىػػي

عقكد إدارية بطبيعتيا ،كفي مرحلة الحقة ،صدر قانكف رقـ  165لسنة  1955كالػذم أسػند لمجلػس
الدكل ػػة كح ػػده اختص ػػاص النظ ػػر ف ػػي المنازعػ ػات المتعلق ػػة بأاف ػػة العق ػػكد اإلداري ػػة دكف تحدي ػػد لتل ػػؾ

العقكد.

()2

لذلؾ انش ؿ الفقو كالقضاء بالبحػث عػف معيػار لتحديػد العقػكد اإلداريػة كقػد أثمػر ىػذا البحػث
عف إيجاد المعيار المميز للعقد اإلدارم عف غيره مف العقكد ،كىك ما سػكؼ نشػير إليػو فػي المطلػب

التالي.

ثالثاً :العقود اإلدارية بتحديد القانون في فمسطين:

عرفػػت فلسػػطيف القػػانكف اإلدارم كطبقػػت العديػػد مػػف نظرياتػػو ،ف ػالعقكد اإلداريػػة معركفػػة فػػي

فلسػػطيف ،كاف أػػاف ىنػػاؾ غمػػكض حكليػػا مرجعػػو عػػدـ كجػػكد قضػػاء إدارم مسػػتقؿ بذاتػػو ،كلقػػد نظػػـ
القػػانكف الفلسػػطيني عػػددان م ػػف العقػػكد فػػي قػ ػكانيف خاصػػة بيػػا كىػػي عق ػػكد ا ش ػ اؿ العامػػة ،كعق ػػكد
المقاكلة ،كىي عقكد إدارية بطبيعتيا ،أما فيما يتعلػؽ بػالعقكد اإلداريػة بتحديػد القػانكف يػذىب أسػتاذنا

الدأتكر فتحي الكحيدم كيؤيده رأل ،إلى أنػو "ال يكجػد نػص قػانكني فػي فلسػطيف يحػدد عقػكدان معينػة
كيعدىا إدارية ب رادة المشرع ليا كاف أاف قػانكف اللػكازـ العامػة كقػانكف العطػاءات لألشػ اؿ الحأكميػة

 )1د .سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص56كمابعدىا.
 )2د .حمد محمد حمد الشلمانى ،مرجع سابؽ ،ص 23كمابعدىا.
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قد نظـ إجراءات التعاقد مع اإلدارة كلأف بػالنظر إلػى العقػكد المػذأكرة فػي ىػذا القػانكف نجػدىا عقػكدان
إدارية بطبيعتيا".

()1

كىػػذا التحديػػد أمػػا يػػرل أسػػتاذنا الػػدأتكر فتحػي الكحيػػدم ىػػك تحصػػيؿ حاصػػؿ كذأػػر لمفيػػكـ
كتزيػػد غيػػر الزـ ،أمػػا أف ىنػػاؾ عػػدة عيػػكب تلحػػؽ بفأػرة العقػػكد اإلداريػػة بتحديػػد القػػانكف كجعػػؿ ىػػذه

العق ػػكد م ػػف اختص ػػاص القض ػػاء اإلدارم ال ػػذل يج ػػب أف يػ ػرتبط بم ػػدل تػ ػكافر الص ػػفة اإلداري ػػة لي ػػذه
العقكد ،كمػف ىػذه العيػكب أف تحديػد المشػرع ليػا باعتبارىػا عقػكدان إداريػة فػي أػؿ ا حػكاؿ ىػك تحديػد
غير قػائـ علػى أسػاس سػليـ كيجعػؿ اختصػاص القضػاء اإلدارم بمنازعاتيػا اختصػاص علػى خػ ؼ

الحقيقة.

()2



الفرع الثاني

العقود اإلدارية وفقا لممعيار القضائي
في الحاالت التػي يلتػزـ فييػا المشػرع الصػمت فػي إضػفاء الصػفة اإلداريػة علػى عقػد مػا ،أك

يحدد المشرع اختصاص القضاء اإلدارم في المنازعات المتعلقة بالعقكد اإلداريػة دكف أف يحػدد ىػذه

العقػػكد علػػى سػػيبؿ الحصػػر ،كفػػي ا حػكاؿ التػػي لػػـ يفصػػأل فييػػا أػػؿ مػػف المتعاقػػديف بصػػكرة صػريحة
عػف ارادتيمػا كمػا اتجيػػت بشػأنو فػي اطػار العقػػد المبػرـ ،فػي جميػع ىػػذه الحػاالت يبػرز دكر القضػػاء

اإلدارم فػي تحديػػد صػػفة العقػػد ىػػؿ ىػػك عقػػد إدارم أـ عقػػد خػاص ( ،)3ف ذلػػؾ مػػف ا ىميػػة بمأػػاف
أما يقكؿ أستاذ الدأتكر فتحي الكحيدم لما يترتب عليو مف معرفػة النظػاـ القػانكنى الػذل يخضػع لػو
العقػػد كبالتػػالى تحديػػد الجيػػة التػػى تخػػتص بػػالنظر فػػى المنازعػػات التػػى تنشػػأ عػػف العقػػد  ،بمعنػػى أف
ثبػػكت الصػػفة اإلداريػػة للعقػػد الػػذل تبرمػػو اإلدارة يػػؤدل إلػػى اختصػػاص القضػػاء اإلدارم بػػالنظر فػػى

منازعػات ىػػذا العقػػد كيطبػؽ علييػػا قكاعػػد القػانكف اإلدارم بخػ ؼ عقػػكد اإلدارة المدنيػة التػػى تخضػػع

للقضاء العادل كانطباؽ قكاعد القانكف المدني علييا.

()4

كلما أانت نظرية العقد اإلدارم نشأت مف خ ؿ االجتياد القضائي لمجلػس الدكلػة الفرنسػي

فقػػد خضػػع معيػػار تمييػػز العقػػد اإلدارم عػػف العقػػد الخػػاص لتطػػكر ىػػذا االجتيػػاد ا مػػر الػػذل جعػػؿ
 )1أ.د فتحى عبػد النبػى الكحيػدل  ،محاضػرات فػى العقػكد اإلداريػة  ،مرجػع سػابؽ  ،د .ىػاني غػانـ ،مرجػع سػابؽ،
ص.80
 )2أ  .د فتحى عبد النبى الكحيدل  ،المرجع السابؽ .
 )3د .نكاؼ أنعاف ،مرجع سابؽ ،ص .315

 )4أ  .د فتحى عبد النبى الكحيدل  ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،المرجع السابؽ .
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تحديد المعيار المميز أم انر غير متفؽ عليو داخؿ النظاـ الكاحد كالنظـ القضائية في الدكؿ المعاصرة
كقد ترأز االخت ؼ حكؿ مقكمات العقد الكاجب تكفرىا العتباره عقدان إداريان كىي:
 -1أف يأكف أحد طرفي العقد شخصان معنكيان عامان.
 -2أف يأكف العقد متص ن بنشاط مرفؽ عاـ.

 -3أف يأكف العقد متضمنان لشركط غير مألكفة في العقكد الخاصة.

()1

كسبقت اإلشارة في تعريؼ العقد اإلدارم أف الفقو كالقضاء قد استقر علػى أف العقػد اإلدارم

ىك العقد الػذل يبرمػو شػخص مػف أشػخاص القػانكف العػاـ بقصػد إدارة مرفػؽ عػاـ أك بمناسػبة تسػييره

كتظيػػر فيػػو نيتػػو ا خػػذ بأسػػلكب القػػانكف العػػاـ كأحأامػػو كذلػػؾ مػػف خػ ؿ تضػػمينو شػػركطان اسػػتثنائية

غير مألكفة في القانكف الخاص.

كال يزاؿ القضاء اإلدارم في مصر يستلزـ تكفر ىذه المقكمات العتبار العقد إداريان في حيف

أف مجلس الدكلة الفرنسي قػد عػدؿ عػف ىػذا االجتيػاد منػذ عػاـ  1956فػي قضػية "الػزكجيف بيرتػاف"

فأصبأل كجكد الشخص المعنكم العاـ شرطان الزمان كتكفر الشرط الثاني أك الثالث أافيان العتبار العقد

إداريان.

()2

كفيما يلى نعرض للمقكمات التي يجب تكافرىا العتبار العقد إداريان:

أولً :أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً عاماً:

يلػػزـ العتبػػار العقػػد عقػػدان إداريػان أف يأػػكف أحػػد طرفيػػو شخصػان معنكيػان عامػان بمعنػػى خػػر أف

تأكف اإلدارة طرفان في العقد (،)3كيمثؿ ىذا الطرؼ الرأف العضكم فػي المعيػار المميػز للعقػد اإلدارم
حيث يستند إلى صفة طرؼ العقد كىػك رأػف ثابػت ال يت يػر كىػك ضػركرم إلصػباغ الصػفة اإلداريػة

على العقد(.)4

كمػػف ثػػـ فػ ف العقػػد الػػذل ال تأػػكف اإلدارة طرفػان فيػػو ال يعػػد عقػػدان إداريػان أػػالعقكد التػػي يبرميػػا

ا فراد أك الييئات الخاصة( ،)5كفي ذلؾ ذىبت المحأمة اإلدارية العليا إلى القكؿ بضركرة أف تتعاقد
 )1د .عبد العزيز عبد المنعـ خليفػة ،الػدفكع اإلداريػة فػي دعػكل االل ػاء كالػدعاكل التأديبيػة كالمسػتعجلة ،دار الفأػر
الجػػامعي ،اإلسػػأندرية ،ص ،46د .سػػعاد الش ػرقاكم ،العقػػكد اإلداريػػة ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .363د .سػػعاد الش ػرقاكم،
القػػانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضػػة العربيػػة ،القػػاىرة ،2009 ،ص  ،9 ،8د .سػػامى جمػػاؿ الػػديف ،مرجػػع سػػابؽ،

ص  642كمابعدىا ،أ.د فتحى عبد النبى الكحيدل  ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،مرجع سابؽ .
 )2د .عدناف عمرك ،مرجع سابؽ ،ص157كما بعدىا.
 )3د .محمد أنس جعفر،د .عبد المجيد سليماف ،مرجع سابؽ ص .404

 )4د .م ػػازف ارض ػػى ليل ػػك ،العق ػػكد اإلداري ػػة ف ػػي الق ػػانكف الليب ػػى كالمق ػػارف ،منشػ ػأة المع ػػارؼ ،اإلس ػػأندرية،2003 ،

ص.28

 )5أ.د فتحى عبد النبى الكحيدل  ،المرجع السابؽ  ،د .خميس السيد اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .17
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اإلدارة بص ػػفتيا ش ػػخص م ػػف أش ػػخاص الق ػػانكف الع ػػاـ ،فػ ػ ف تعاق ػػدت باعتبارى ػػا مم ػػث ن لش ػػخص م ػػف
أشػػخاص القػػانكف الخ ػػاص ف ػ ف العق ػػد ال يأػػكف عقػػدان إداريػ ػان بػػؿ عق ػػدان مػػدنيان كيأػػكف ى ػػذا العقػػد م ػػف
اختصاص المحاأـ المدنية كيطبؽ عليو القانكف المدني.

()1

إضافة إلى ذلؾ ال يعتبر عقدان إداريان العقد الذل يبرـ بيف أشػخاص خاصػيف كتصػادؽ عليػو

جية اإلدارة فتصديؽ اإلدارة على العقد ليس مف شأنو أف يجعؿ ىذا العقد الخاص عقدان إداريان(.)2

كاذا أاف كجكد اإلدارة طرفان في العقد ىك عامػؿ أساسػي فػ ف التعػرؼ علػى "اإلدارة" أك علػى

"أشخاص القانكف العاـ" بالمقابلػة مػع "اإلدارة الخاصػة" أك "أشػخاص القػانكف الخػاص" قػد يأػكف أمػ انر

دقيقان في بعض الحاالت لذا ف نو يرجع في ذلؾ إلى المعايير الفقيية كالقضػائية للتعػرؼ علػى اإلدارة
العامة كعلى ا شخاص المعنكية العامة.

()3

كفيمػػا يلػػى نعػػرؼ ا شػػخاص المعنكيػػة العامػػة التػػي يشػػترط أف تأػػكف طرف ػان فػػي العق ػد حتػػى

يعتبر إداريان:

األشــخاص المعنويــة العامـــة :يشػػمؿ مفيػػكـ اإلدارة التػػي يسػػتلزـ أف تأػػكف طرف ػان فػػي العقػػد اإلدارم

"ا شخاص المعنكم العامة"( ،)4كتعتبر الدكلة مف أىـ ا شخاص المعنكية العامة كالتي تمثؿ كحدىا
طائفة قانكنية متميزة داخؿ إطار ا شخاص المعنكية العامة مف حيث امتداد نفكذىا كسيطرتيا على

أؿ إقليـ الدكلة كعلػى جميػع مظػاىر النشػاط فييػا ،ك الدكلػة بمفيكميػا المعاصػر تشػتمؿ علػى ثػ ث
س ػػلطات عام ػػة التشػ ػريعية ،كالتنفيذي ػػة ،كالقض ػػائية كا ش ػػخاص المعنكي ػػة العام ػػة ال تنحص ػػر داخ ػػؿ
السلطة التنفيذية فقط بؿ يكجد داخؿ السلطتيف التشريعية كالقضائية إدارة عامة تمارس أعماؿ إدارية

تندرج تحت الكظيفة ا ساسية لأؿ منيا(.)5

إلػػى جانػػب ذلػػؾ يمأػػف القػػكؿ :أف فقػػو القػػانكف العػػاـ اسػػتقر علػػى أف ا شػػخاص المعنكيػػة
العام ػ ػػة تنقس ػ ػػـ إل ػ ػػى قس ػ ػػميف رئيس ػ ػػييف ىم ػ ػػا :ا ش ػ ػػخاص العام ػ ػػة اإلقليمي ػ ػػة ،كا ش ػ ػػخاص العام ػ ػػة

المصلحية(:)6

أ -ا ش ػػخاص العام ػػة اإلقليمي ػػة أك المحلي ػػة :كى ػػي الت ػػي يتح ػػدد مج ػػاؿ نش ػػاطيا كاختصاص ػػيا عل ػػى
أساس المساحة المأانية أك الدائرة االقليمية أك الج رافيػة كتتعػدد ا شػخاص المعنكيػة اإلقليميػة بقػدر
 )1حأـ المحأمة اإلدارية العليا ،الطعف رقـ 1386لسنة 33ؽ ،جلسة .1994/1/18
 )2د.عبد اليادل عباس ،مرجع سابؽ ،ص.179

 )3د .محمكد عاطؼ البنا ،مرجع سابؽ ،ص.29
 )4د .ماجد راغب الحلك ،القانكف اإلدارم ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسأندرية ،1998 ،ص.97
 )5د .عبد ال نى بسيكنى عبد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص.472 ،471

 )6د .مصطفي أبك زيد فيمى ،الكسيط فػي القػانكف اإلدارم ،الجػزء ا كؿ ،دار المطبكعػات الجامعيػة ،اإلسػأندرية،
اإلسأندرية ،ط 1995 ،1ص.69
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عدد الكحدات اإلدارية التي يعترؼ ليا المشرع بالشخصية المعنكية على أسػاس مباشػرة نشػاطيا فػي

دائرة ج رافية معينة تختص بيا كمثاليا المحافظات كالبلديات(.)1

كلقد نصت المادة  )85مف القانكف ا ساسي الفلسطيني على أف تنظـ الػب د فػي كحػدات
إدارة محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية ،كيأكف لأؿ كاحدة منيا مجلس منتخب انتخابان مباش انر على

الكج ػػو المب ػػيف ف ػػي الق ػػانكف كيح ػػدد الق ػػانكف اختصاص ػػات كح ػػدات اإلدارة المحلي ػػة كمكاردى ػػا المالي ػػة
كع قتيا بالسلطة المرأزية كدكرىا في إعداد خطػط التنميػة كتنفيػذىا أمػا يحػدد القػانكف أكجػو الرقابػة

على تلؾ الكحػدات كنشػاطاتيا المختلفػة) ،كعليػو فػ ف اإلدارات المحليػة ىػي أشػخاص معنكيػة عامػة،

كعليو تعتبر عقكدىا عقكد إداريػة متػى أبرمتيػا بصػفتيا ىػذه إضػافة إلػى تػكفر بػاقي الشػركط المميػزة

للعقد اإلدارم.

()2

ب -ا شخاص المعنكية العامة المصلحية أك المرفقية "المؤسسات العامة أك الييئات العامػة" :كىػي
تلػ ػػؾ ا شػ ػػخاص المعنكيػ ػػة العامػ ػػة التػ ػػي تحػ ػػدد نطػ ػػاؽ نشػ ػػاطيا كمجػ ػػاؿ اختصاصػ ػػيا علػ ػػى أسػ ػػاس

مكض ػكعي ال علػػى أسػػاس إقليمػػي أك ج ارفػػي أمػػا ىػػك بالنسػػبة لألشػػخاص االقليميػػة ،بحيػػث تتػػكلى
إدارة مرفؽ عاـ بعينو أك مشركع مصلحة عامة معينة(.)3

فيػػي أػػؿ مشػػركع يعيػػد إليػػو بتػػكلي إدارة مرفػػؽ عػػاـ تحػػت كصػػاية الدكلػػة أك أحػػد ا شػػخاص

اإلقليمية العامة ا خرل ،كتتمتع باستق ؿ مالي ك إدارم كال تخضع ىذه الييئات لنظاـ قانكني كاحد
كانما يختلؼ النظاـ باخت ؼ طبيعة النشاط كمضمكنو ،كمف أمثلتو الجامعات الحأكمية حيث تػدير

مرفقان عامان إداريان(.)4

 )1د .محمد مرغني خيرل ،الكجيز في القانكف اإلدارم الم ربي ،الجزء ا كؿ ،ط ،1دار الم رب للتػأليؼ كالترجمػة
كالنشر ،الرباط ،1978 ،ص  ،58د .عبد المنعـ محفكظ ،مرجع سابؽ ،ص .112

 )2مع ا خذ بعيف االعتبػار أف الييئػات المحليػة ال يسػرل علػي تعاقػداتيا قػانكف اللػكازـ العامػة رقػـ  9لسػنة 1998
ف ىذا القانكف يسرل فقط على الدكائر المدرجة مكازنتيا ضمف قانكف المكازنة العامة السنكم للسلطة التنفيذيػة مػادة

 )2مف القانكف اللكازـ العامة رقػـ  )9لسػنة  ،1998كمػا يحأػـ تعاقػدات الييئػات المحليػة ىػك نظػاـ تكريػدات المػكاد
ػاء علػى السػلطات المخكلػة لػو
كتنفيذ ا عماؿ الصادر عف كزير الحأـ المحلى رقـ  1لسنة  ،1998كالذل أصدره بن ن
بمكجػػب المػػادة  )34كالتػػي تعطػػى لػػكزير الحأػػـ المحلػػى الص ػ حية إلصػػدار نظام ػان خاصػػا للييئػػات المحليػػة بشػػأف
اللكازـ كالعطاءات كالمقاكالت.

 )3د .جػػابر جػػاد نصػػار ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،34ك" المؤسسػػات العامػػة ىػػي م ارفػػؽ عامػػة كق ارراتيػػا ق ػ اررات إداريػػة
كعماليا مكظفكف عمكميكف كعقكدىا إدارية إذا تكافرت فييا ارأاف العقد اإلدارم " ،د .حامد الشػريؼ ،مبػادئ الفتػاكل

اإلدارية ،ط ،1دار الفأر الجامعي ،اإلسأندرية ،ص .159
 )4د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص.92
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كا شػػخاص المعنكيػػة العامػػة س ػكاء أانػػت إقليميػػة أك مرفقيػػو يتكجػػب العتبػػار عقكدىػػا عقػػكد

إداريػػة أف تتعاقػػد بيػػذه الصػػفة فػ ف تعاقػػدت باعتبارىػػا ممػػث ن لشػػخص مػػف أشػػخاص القػػانكف الخػػاص

ف ف العقد يعتبر عقدان مدنيان.

حتى إف تدخؿ اإلدارة في عقد مف العقكد التي تبرـ بيف أشػخاص القػانكف الخػاص ال يمأػف

أف يحكلػػو إلػػى عقػػد مػػف عقػػكد القػػانكف العػػاـ كلػػك أانػػت اإلدارة تسػػتيدؼ مػػف ذلػػؾ تحقيػػؽ نفػػع عػػاـ،
كعلػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػا حػػدث فػػي فرنسػػا حينمػػا تػػدخلت اإلدارة لتصػػلأل بػػيف العمػػاؿ كأصػػحاب العمػػؿ
بعقد صلأل ،ف يعتبر ىذا العقد عقدان إداريان حتى لك كقعت عليو اإلدارة.

()1

كيجػػب أف يظػػؿ ىػػذا الشػػخص محتفظػان بصػػفتو العمكميػػة طيلػػة مػػدة تنفيػػذ العقػػد ،فػ ذا فقػػدىا

أثنػػاء العقػػد بتحكلػػو إلػػى شػػخص مػػف أشػػخاص القػػانكف الخػػاص ،أضػػحى العقػػد عقػػدان مػػدنيان يخضػػع
حأػػاـ القػػانكف المػػدني ،كيخػػتص القضػػاء العػػادم بالفصػػؿ فيمػػا ينشػػأ عنػػو مػػف منازعػػات ،كىػػذا مػػا

اسػػتقر عليػػو قضػػاء المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا فػػي مصػػر( ،)2كعلػػى الخػ ؼ مػػف ذلػػؾ نجػػد أف مجلػػس
الدكلة الفرنسي يذىب إلى أنو فػي حالػة إبػراـ شػخص عػاـ عقػدان اعتبػر العقػد إداريػان كالتحػكؿ ال حػؽ
للشخص العاـ إلى شخص خاص ال يجرد العقد مف الصفة اإلدارية التي أانت لو(.)3

كلأف تماشيان مع الشركط ا ساسػية المتطلبػة العتبػار العقػد عقػدان إداريػان نجػد أف مػا اسػتقرت

عليو المحأمة اإلدارية العليا ىك ا كلى بالترجيأل ف العقد اإلدارم متى فقد شرط مف شػركطو فيػك
يفقد صفتو اإلدارية ،نو يأتسب تلؾ الصفة مف تظافر الشركط الث ثة معان.

كقد يحدث العأس في ذلؾ ،بمعنى أف تت ير صفة الشخص الخػاص فػي العقػد المػدني إلػى

شخص عاـ ،فيثكر التساؤؿ عف أثر ىذا التحكؿ على طبيعة العقد المدني؟

لقد أجابت محأمة القضاء اإلدارم المصرم عف ىذا التساؤؿ بقكليا كمػف ثػـ يتحػكؿ العقػد

الخاص إلى عقد إدارم كلك تخلؼ الشرط المتعلؽ ب تباع كسائؿ القانكف العاـ فػي اب ارمػو كاشػتراطاتو
كذلؾ مف شأنو ت يير طبيعة السلطات كالكسائؿ المخكلة بحأـ مسؤكليتو عف المرافؽ العامة كسػيرىا

بانتظػػاـ كاط ػراد ،كال يمأػػف أف يتحلػػؿ ىػػذا العقػػد الػػذل أصػػبأل إداري ػان نتيجػػة حلػػكؿ اإلدارة محػػؿ أحػػد

طرفيو مف كضعو اإلدارم إال إذا أفصحت اإلدارة عف رغبتيا فػي اتبػاع كسػائؿ القػانكف الخػاص فػي

تنفيذ العقد).

()4

كلقد انتقد بعض الفقو ىذا المسلؾ لمحأمة القضاء اإلدارم على أسػاس أف تحػكؿ الشػخص

الخاص إلى شخص عػاـ لػيس مػف ثػاره تحػكؿ العقػد مػف عقػد مػدنى إلػى عقػد إدارم ،فلػيس أطػراؼ
 )1د .محمد فتكح محمد عثماف ،مرجع سابؽ ،ص.523
 )2د .عبد العزيز عبد المنعـ خليفة ،ا سس العامة للعقكد ،مرجع سابؽ ،ص.17 ،16
 )3د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص.92

 )4د .ىاني غانـ ،المرجع السابؽ ،ص .93
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العقد ىك الشرط الكحيد إلصباغ الصفة اإلدارية على العقد بؿ يلزـ تكافر شركط أخرل تتصؿ بسير

المرفؽ العاـ كاتباع كسائؿ القانكف العاـ عند ابراـ العقد.

()1

كنؤيد ما ذىب إليو ىػذا الجانػب مػف الفقػو فػ ذا أػاف فقػداف الشػخص المعنػكم لصػفتو العامػة
ي ػػؤدل إل ػػى فق ػػداف العق ػػد ص ػػفتو اإلداري ػػة عل ػػى ال ػػرغـ م ػػف تػ ػكافر ب ػػاقي الش ػػركط ،ف ػػا كلى أف تح ػػكؿ

الشخص الخاص إلى شخص عاـ ال ييحكؿ العقد المدني إلى عقػد إدارم كال سػيما أف بػاقي الشػركط
ا خرل غير مكجكدة ،أما إف تكافرت الشركط ا خرل فيمأف القكؿ بأف العقد أصبأل عقدان إداريان.
كاذا أاف المبدأ العاـ كالمسػتقر أف العقػد ال يأػكف إداريػان إال إذا أبرمتػو جيػة اإلدارة كىػذا ىػك

المبدأ التقليدم ،إال أف القضاء في مصر كفرنسا أثي انر ما يعتبػر العقػد إداريػان إذا عقػده أحػد أشػخاص

القػػانكف الخػػاص لحسػػاب ا شػػخاص المعنكيػػة العامػػة أك لمصػػلحتو( ،)2كيسػػتخدـ القضػػاء الفرنسػػي
صػػياغة مقتضػػبة للتعبيػػر عػػف ىػػذه الفأػرة أعبػػارة أف الييئػػة الخاصػػة تعمػػؿ لحسػػاب الدكلػػة( ،)3كعليػػو

ف ف العقكد التي يبرميا أحد أشخاص القانكف الخاص يمأف أف تأكف عقكدان إدارية كيتحقػؽ ذلػؾ فػي

الفركض التالية:

الف ػػرض ا كؿ :أف يأ ػػكف أح ػػد ا فػ ػراد أك إح ػػدل الش ػػرأات الخاص ػػة كأ ػػي ن ع ػػف الش ػػخص المعن ػػكم

العاـ( ،)4كبمكجب ىذه الكأالة يألؼ الشخص العاـ شخصان خاصػان للعمػؿ باسػمو كيقػكـ ىػذا ا خيػر
بصفتو كأيؿ الشخص العاـ ب براـ العقد مع شخص خر.

()5

الف ػػرض الث ػػاني :أف ي ػػتـ إبػ ػراـ العق ػػد بكاس ػػطة ش ػػخص خ ػػاص ،لأ ػػف تنص ػػرؼ ث ػػار ى ػػذا العق ػػد إل ػػى

الشخص المعنكم العاـ ،فالفرض ىنا أف الشخص الخاص ليس كأي ن كانما يعمؿ لحسػاب الشػخص

الخاص(.)6

الفػرض الثالػػث :العقػكد التػػي يأػكف مكضػػكعيا بطبيعتػػو يػدخؿ فػػي ميػاـ الدكلػػة حيػث ذىػػب االجتيػػاد
القضػػائي إلػػى اعتبػػار ىػػذه العقػػكد مبرمػػة لحسػػاب الدكلػػة علػػى الػػرغـ مػػف إنيػػا مبرمػػة بػػيف أشػػخاص
خاصيف مثاليا عقكد ا ش اؿ العامة(.)7

 )1للمزيد في عرض ىذا ال أرم أنظر ،د .ثكرية لعيكنى ،مرجع سابؽ ،ص .141
 )2د .سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص.72
 )3د .محمكد عاطؼ البنا ،مرجع سابؽ ،ص.33
 )4د .أنس جعفر ،مرجع سابؽ ،ص.19

 )5كىك ما كرد النص عليو في المادة  )1984مف القانكف المدني الفرنسػي 1886كتقابلػو فػي ذلػؾ المػادة )105
مف القانكف المدني المصرل.1948
 )6د .أنس جعفر ،مرجع سابؽ ،ص ،20جكرج فكداؿ بياردكلفكلفيو ،مرجع سابؽ ،ص.316

 )7كىػػذا مػػا قضػػت بػػو محأمػػة التنػػازع الفرنسػػية حيػػث "ثػػار نػزاع حػػكؿ تأييػػؼ عقػػد أبرمتػػو إحػػدل شػػرأات االقتصػػاد
المختلط كىي شرأة تخضػع للقػانكف الخػاص كملتزمػة بأشػ اؿ عامػة مػع مؤسسػة بيػركت الخاصػة لمعاكنتيػا فػي بنػاء

طرؽ السيارات المعيكد إلييا كقد قضت المحأمة باعتبار العقد إداريان" ،د .حمد محمد حمد الشلمانى ،مرجع سابؽ ،ص.316
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الييئات ذات الطبيعة المشكوك فييا :إلى جانب أشخاص القػانكف العػاـ التقليدية الدكلػة ك الكحػدات
المحليػػة كالمؤسسػػات العامػػة اإلداريػػة) ،أدل تطػػكر دكر الدكلػػة كاتسػػاع نش ػاطيا كزيػػادة تػػدخليا فػػي
الحياة االقتصادية كاالجتماعية إلى قياميا بأثير مف المرافؽ كالخدمات التي أانػت متركأػة مػف قبػؿ

للنشاط الخاص كأاف مف الضركرم ل ضػط ع بالميػاـ الجديػدة ايجػاد ا جيػزة كالمنظمػات ال زمػة
كتحرير الأثير منيا مف القكاعد كا نظمة الحأكمية كفقد المؤسسة العامػة التقليديػة اإلداريػة) الأثيػر

مف تماسأيا كمف معالميا ا ىلية كلـ يعد مف اليسير كصؼ بعض الييئات بالعامة أك الخاصة(،)1

كىك ما يطلؽ علييا البعض اسـ الييئات اليجينة ذات الطبيعة المشأكؾ فييا( ،)2كمنيا :
 -2مرافق عامة صناعية وتجارية:

كىي المشركعات االقتصادية التي تقيميا الدكلة كغيرىا مف أشخاص القػانكف العػاـ أك التػي
انتقلت إلييا ملأيتيا عف طريؽ التأميـ كلقد اضفي المشرع على بعضيا كصػؼ المؤسسػة العامػة أك

الشخصػػية المعنكيػػة كخاصػػة تلػػؾ الت ػي تخػػتص أساسػػا باإلش ػراؼ علػػى تنفيػػذ السياسػػة االقتصػػادية
العامػػة فػػي مجاليػػا تارأػػة ممارسػػة النشػػاط االقتصػػادم للكحػػدات التابعػػة ليػػا ،كىػػذه المؤسسػػات ذات
الطابع االقتصادم تخضػع لقكاعػد القػانكف العػاـ كأػذلؾ لقكاعػد القػانكف الخػاص كيجػكز ليػا أف تلجػأ

إلى إبراـ العقكد اإلدارية ،أما الكحدات التابعة ليا ف نيا تأخذ شأؿ الشرأات أك الجمعيات التعاكنيػة،

فقد استقر الرأم دكف خ ؼ على اعتبارىػا مػف أشػخاص القػانكف الخػاص أمػا أف الشػرأات كالبنػكؾ
المؤممػػة تظػػؿ بعػػد تأميميػػا مػػف أشػػخاص القػػانكف الخػػاص كعقكدىػػا مػػع ا ف ػراد كالييئػػات الخاصػػة

ليست عقكدان إدارية ىك ما ينطبؽ على شرأات قطػاع ا عماؿ الشػرأات القابضػة كالشػرأات التابعػة

ليا كشرأات االقتصاد المختلط).

()3

 -3ىيئات التوجيو القتصادي والنقابات المينية:
اسػػتقر القضػػاء اإلدارم فػػي فرنسػػا كمص ػر علػػى أف ىيئػػات التكجيػػو االقتصػػادم كالنقابػػات

المينية ىي أشخاص خاصة مألفة بميمػة مرفػؽ عػاـ كىػي بػذلؾ تخضػع فػي معام تيػا كالتػي منيػا
العقػكد التػػي تبرميػػا للقػانكف الخػػاص ،كمػػع ذلػؾ يعتػػرؼ القضػػاء اإلدارم بػأف القػ اررات الصػػادرة عنيػػا
ق اررات إدارية يجكز الطعف فييا أمػاـ القضػاء اإلدارم ،كىػذا مػا ذىػب إليػو المشػرع الفلسػطيني أيضػا

حيػػث نصػػت الفقػرة الثانيػػة مػػف المػػادة  )33مػػف قػػانكف تشػػأيؿ المحػػاأـ النظاميػػة " ...الطلبػػات التػػي
يق ػػدميا ذكك الش ػػأف ب ل ػػاء اللػ ػكائأل أك االنظم ػػة كالقػ ػ اررات اإلداري ػػة النيائي ػػة الماس ػػة با ش ػػخاص أك

االمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلػؾ النقابػات المينيػة" ،كترتيبػان علػى ذلػؾ يمأػف
 )1د .محمكد عاطؼ البنا ،مرجع سابؽ ،ص .30
 )2د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص.94

 )3د .عبػػد العزيػػز عبػػد المػػنعـ خليفػػة ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،24ص ،.25د .محم ػػكد عػػاطؼ البن ػػا ،مرجػػع سػػابؽ،
ص.32
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القكؿ أف العقكد التي تبرميا نقابة المحاميف الفلسطينية ىي عقكد خاصة كمع ذلؾ يجكز الطعف في

القرارات اإلدارية الصادرة عنيا أماـ محأمة العدؿ العليا.
 -4تجمعات المنفعة العامة:

كيطلػػؽ علييػػا الم ارفػػؽ العامػػة الفعليػػة أك الكاقعيػػة كترجػػع ىػػذه التسػػمية إلػػى أنيػػا رغػػـ أكنيػػا

م ارفػػؽ خاصػػة لأنيػػا مػػف الناحيػػة الكاقعيػػة ليسػػت سػػكل م ارفػػؽ عامػػة بحأػػـ الكاقػػع نيػػا تقػػدـ خػػدمات
عامة لألفراد(.)1

كتعتبر ىذه المرافؽ ىػي مػف ا شػخاص العمكميػة كلأنيػا تخضػع لنظػاـ حقػكقي متميػز عػف

()2
النظػػاـ المطبػػؽ علػػى المنشػػآت العامػػة  ،كعليػػو ال يكجػػد مػػا يحػػكؿ دكف إب ػراـ ىػػذه الجيػػات عقػػكدان

إدارية تتضمنيا شركطان استثنائية غير مألكفة في التعامؿ الخاص.
ثانياً :اتصال العقد بنشاط مرفق عام:

يشػػترط فػػي العقػػد اإلدارم أف يتصػػؿ مكضػػكع العقػػد بػ دارة أك تسػػيير مرفػػؽ عػػاـ ،أػػكف العقػػد

يعمػػؿ علػػى ضػػماف سػػير المرفػػؽ العػػاـ ك أداء خدماتػػو بانتظػػاـ كاط ػ ارد مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ المصػػلحة

العامة ،ك ىذا ما أأدتو المحأمة الدستكرية العليا بقكليا "يتعيف العتبار العقد إداريان أف تأػكف اإلدارة
طرفان فيو ،ك أف يتصؿ العقد بنشػاط مرفػؽ عػاـ بقصػد تسػييره أك تنظيمػو"( ،)3كيأػكف االتصػاؿ بأحػد
الم ارفػػؽ العامػػة فػػي حػػاالت عديػػدة فقػػد يتعلػػؽ العقػػد بتنظػػيـ المرفػػؽ العػػاـ "عقػػد امتيػػاز" ،كقػػد يتحقػػؽ

االتصاؿ عند إنشاء المرفؽ العاـ "عقػد ا شػ اؿ العامػة "ك قػد يأػكف االتصػاؿ بػالمرفؽ العػاـ لتسػييره
كضماف انتظامو "عقد تكريد"(.)4

كتعػػد صػػلة العقػػد اإلدارم بػػالمرفؽ العػػاـ مػػف أىػػـ مػػا يلػػزـ إللحػػاؽ الصػػفة اإلداريػػة بالعقػػد ك مػػف ثػػـ

خضػػكعو للنظػػاـ القػػانكني المتميػػز للعقػػكد اإلداريػػة حيػػث إف مقتضػػيات إدارة ك تسػػيير الم ارفػػؽ ىػػي
كحػػدىا التػػي تبػػرر مػػا يحتكيػػو النظػػاـ القػػانكني للعقػػكد اإلداريػػة مػػف خػػركج عمػػا ىػػك مػػألكؼ فػػي عقػػكد

القانكف الخاص(.)5

فالخاصية التي يتميز بيا العقد اإلدارم ليست صفة المتعاقد فقط كانما أيضػا مكضػكع العقػد

كال رض الذم يستيدفو كىك المصلحة العامة ،كالتي ينبع مف تعلقو في ا ساس بمرفؽ عاـ.

()6

 )1د .أنس جعفر ،مرجع سابؽ ،ص.17

 )2د .ىاني غانـ ،المرجع السابؽ ،ص.125
 )3الطعف رقـ  10لسنة 4ؽ ،جلسة  29يكنيك  ،1974مشا إليو لدل د .عبد ال نى بسيكنى عبداهلل ،مرجع سابؽ،
ص.473
 )4د .محمد أنكر حمادة ،مرجع سابؽ ،ص.18

 )5د .سامى جماؿ الديف ،مرجع سابؽ ،ص.643
 )6د .محمد فتكح محمد عثماف ،مرجع سابؽ ،ص .524
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كىذا ما أأدتو محأمة القضاء اإلدارم ،كالذم ذىبت فيػو إلػى "أنػو لػيس أػاؼ أبػدان مجػرد أف

يأكف أحد طرفي التصرؼ شخصان إداريان عامان للقكؿ بأف ىذا التصرؼ إنمػا ىػك عقػد إدرارم يخضػع
حأاـ القانكف العاـ ك تختص بالفصؿ في منازعاتو ىػذه المحأمػة فالشػخص اإلدارم العػاـ قػد يبػرـ

عقػػدان مػػدنيان شػػأنو فػػي ذلػػؾ أشػػأف الفػػرد سػكاء بسػكاء ،إنمػػا تتميػػز العقػػكد اإلداريػػة عػػف العقػػكد المدنيػػة

بطابع معيف مناطو احتياجات المرفؽ العاـ" ،كعلى ذلؾ ال يعتبر العقد إداريػان إال إذا تعلػؽ ك اتصػؿ
بأحد الم ارفػؽ العامػة بػالمفيكـ الكاسػع ليػا سػكاء اتصػؿ العقػد بأحػد الم ارفػؽ التقليديػة ،أك أحػد الم ارفػؽ

العامة المستحدثة "االقتصادية كالمينية".

()1

كلمػا أػػاف اتصػاؿ العقػػد بنشػػاط مرفػؽ عػػاـ ىػػك شػرط الزـ العتبػػار العقػػد إداريػان  ،ف نػػو يخػػرج

مف مفيكـ العقكد اإلداريػة العقػكد التػي تبرميػا اإلدارة السػت ؿ أمكاليػا الخاصػة مثػؿ إيجػار المبػاني

أك ا راضي المملكأة للدكلة فيي ال تعتبر عقكدان إدارية ف مثؿ ىذه العقكد ليس ليا ع قة بتسيير

مرفؽ عاـ.

()2

أولً مفيوم المرفق العام:

إف عب ػػارة مرف ػػؽ ع ػػاـ تتس ػػع لمع ػػاني متع ػػددة كم ػػف أىمي ػػا معني ػػاف أساس ػػياف فق ػػد يقص ػػد ب ػػو

مكضكع النشاط الذم تمارسو اإلدارة العامة كىذا ىك التعريؼ المادم أك المكضكعي كقد يطلػؽ ىػذا

المفيكـ أيضا على الجياز أك الييئة التػي تباشػر النشػاط اإلدارم أك االقتصػادم كذلػؾ ىػك التعريػؼ
الشألي أك العضكم.

أ -المدلول الموضوعي لممرفق العام:
كيقصد بو الخدمػة أك النشػاط الػذم يشػبع حاجػة جماعيػة ك يعتبػر ا سػتاذ "دكجػى" مػف أىػـ

الفقيػػاء الػػذيف يأخػػذكف بيػػذا االتجػػاه إذ يقػػكؿ يعتبػػر مرفقػان عامػان أػػؿ نشػػاط يجػػب أف يأفلػػو كينظمػػو
كيت ػكاله الحأػػاـ) ،كيبػػرز ىػػذا التعريػػؼ أىميػػة النشػػاط الػػذم يت ػكاله المرفػػؽ العػػاـ عػػف طريػػؽ السػػلطة

العامة.

ب -المدلول الشكمي أو العضوي لممرفق العام:

ىك الييئة أك المنظمة التػي تمػارس النشػاط كيعتبػر ا سػتاذ "ىكريػك" مػف أىػـ الػذيف يأخػذكف

بيػػذا االتجػػاه إذ يقػػكؿ المرفػػؽ العػػاـ ىػػك منظمػػة عامػػة مػػف السػػلطات ك االختصاصػػات تأفػػؿ القيػػاـ
بخدمة معينة تسدييا للجميكر على نحك منتظـ مطرد)(.)3

 )1د .سامى جماؿ الديف ،أصكؿ القانكف اإلدارم،جزء/2دار المطبكعات الجامعية ،االسأندرية1996 ،ص.407
 )2د .خالد الظاىر ،مرجع سابؽ ،ص  ،236د .عبد العزيز عبد المنعـ خليفة ،مرجع سابؽ ،ص.29

 )3أ المدلكليف مشار إلييما لدل :د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص ،39د .خميس السيد اسماعيؿ ،العقكد
اإلدارية كالتعكيضات ،دار محمكد للنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط ،2004-2003 ،1ص،19
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تركح القضاء الفرنسي في مفيكمو لفأرة المرفؽ العاـ بػيف المعنػى الشػألي أك العضػكم
كلقد ا

كبػػيف المعنػػى المكضػػكعي أك المػػادم  ،ففػػي بدايػػة نشػػأة نظريػػة المرفػػؽ العػػاـ تبنػػى القضػػاء الفرنسػػي
المعنى العضكم للمرفؽ العاـ ثـ تطكرت أحأامو بعد ذلؾ ،حيث سػار المػدلكؿ المػزدكج الػذم يجمػع

بيف المعياريف ىك السائد ،كمف ثـ فقد أصبأل المرفؽ العػاـ يعػرؼ بأنػو المنظمػة التػي تباشػر نشػاطان

معينا) ،ثـ استقر بعد ذلؾ علػى المعنػى المكضػكعي الػذم يعتمػد علػى طبيعػة النشػاط كاليػدؼ الػذم
يحققػػو بصػػرؼ النظػػر عػػف التنظػػيـ الػػذم يمػػارس ىػػذا النشػػاط فأصػػبأل المرفػػؽ بػػذلؾ ىػػك أػػؿ نشػػاط

يمارس ذا نفع عاـ تباشره اإلدارة أك تتكلى تنظيمو.

()1

أمػ ػػا فػ ػػي مصػ ػػر فقػ ػػد ح ػ ػاكؿ جانػ ػػب مػ ػػف الفقػ ػػو المصػ ػػرم الجمػ ػػع بػ ػػيف المػ ػػدلكليف العضػ ػػكم
كالمكضكعي نو ال يأفي االعتماد على أحد ىذيف العنصريف دكف اآلخر لتحديد المدلكؿ الصػحيأل

للمرفػػؽ العػػاـ ( ،)2حيػػث يعرفػػو العميػػد "الطمػػاكم" ىػػك مشػػركع يعمػػؿ بػػاطراد كانتظػػاـ تحػػت إش ػراؼ
قانكني معيف) ( ،)3كيعرفو الدأتكر سامي جماؿ الديف بأنػو مشػركع تتػكاله اإلدارة إلشػباع الحاجػات
العامة لألفراد غير مستيدفة في ذلؾ سكل تحقيؽ النفع العاـ)(.)4

أمػػا القضػػاء اإلدارم المصػػرم فقػػد تبنػػى المعيػػار المكضػػكعي للمرفػػؽ العػػاـ(،)5حيػػث قػػررت

محأمة القضاء اإلدارم أف المرفؽ العاـ ىك أؿ مشركع تنشئو الدكلة أك تشرؼ على إدارتو كيعمؿ

بانتظاـ كاستمرار ،كيستعيف بسلطات اإلدارة لتزكيػد الجميػكر بالحاجػات العامػة فػي الدكلػة كالصػفات
المميػزة للمرفػؽ العػاـ ىػي أف يأػكف المشػػركع مػف المشػركعات ذات النفػع العػاـ أم أف يأػكف غرضػػو
سد حاجات عامة مشترأة أك تقديـ خدمات عامة)(.)6

كفي فلسطيف فػالمرافؽ العامػة ىػي مكجػكدة بحػدكدىا كقيكدىػا كلأػف لػـ يترتػب علػى كجكدىػا

أحأاـ للقانكف اإلدارم أك تنظيـ للقضاء اإلدارم كذلؾ راجع لخصكصية الكضع القانكني الفلسطيني
كتعػػدد اإلدارات ،إضػػافة إل ػػى أف فلسػػطيف ىػػي م ػػف دكؿ القضػػاء المكحػػد ،كلق ػػد شػػيد عيػػد الس ػػلطة

 )1د .عمػػر حلمػي فيمػػى ،د .عػػادؿ عبػػد الػػرحمف خليػػؿ -العقػػكد اإلداريػػة االحأػػاـ العامػػة كاالختصػػاص القضػػائي،
دار الثقافة الجامعية ،القاىرة،1998،دراسة مقارنة،ص.50
 )2د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص 147

 )3د .سليماف الطماكم ،مبادئ القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص 42
 )4د .سامي جماؿ الديف ،مرجع سابؽ ،ص .587
 )5د .عمر حلمي فيمى ،د .عادؿ خليؿ ،مرجع سابؽ ،ص50

 )6حأػػـ محأمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي الػػدعكل رقػػـ  3480لسػػنة 9ؽ جلسػػة  ،1957/6/2المجمكعػػة ،السػػنة ،11
ص ،493مشار إليو لدل د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص .149
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الكطنيػػة الفلسػػطينية بعػػد عػػاـ  1994تبنػػى عػػدد مػػف الق ػكانيف المتعلقػػة بػػالمرافؽ العامػػة مثػػؿ قػػانكف
الخدمة المدنية كقانكف اللكازـ العامة كقانكف ا ش اؿ للعطاءات الحأكمية.

()1

ثانياً :درجة اتصال العقد بالمرفق العام:

يأخذ اتصاؿ العقد بالمرفؽ العاـ صك انر عدة كاف أانػت أليػا تػدكر حػكؿ إنشػاء المرفػؽ العػاـ

كتسيير نشاطو كتتمثؿ في:

 .1العقػػكد التػػي تعيػػد فييػػا اإلدارة للمتعاقػػد ميمػػة تسػػيير المرفػػؽ العػػاـ مثػػؿ عقػػد الت ػزاـ الم ارفػػؽ
العامػػة حيػػث تعيػػد فيػػو اإلدارة إلػػى فػػرد أك شػػرأة خاصػػة ب ػ دارة مرفػػؽ عػػاـ تحػػت إش ػرافيا
كرقابتيا كتكجيييا.

 .2العقػد الػػذم يأػػكف مكضػكعو أك ىدفػػو إشػراؾ المتعاقػد مػػع اإلدارة فػػي تسػيير مرفػػؽ عػػاـ مثػػؿ
عقد التكريد اإلدارم كعقد النقؿ.

 .3العقد الذم يأكف مكضكعو تنفيذ مرفؽ عاـ يأتسب العقد الصفة اإلدارية أيػا أانػت الشػركط
التي يشمليا ،متى أاف مكضكعو يدكر حكؿ المشارأة المباشرة مف جانب المتعاقد في تنفيذ
مرفؽ عاـ.

()2

كمف الجدير ذأػره أف القضػاء الفرنسػي يتطلػب أف تأػكف صػلة العقػد بػالمرفؽ العػاـ ذات قػكة

كمتانة تصؿ إلى حد المشارأة في تنفيذ المرفؽ ذاتو كىذا راجع إلى أف القضاء الفرنسي في قضػائو
الحػػديث ال يتطلػػب العتبػػار العقػػد إداري ػان ت ػكافر الشػػركط الث ثػػة مجتمعػػة ،إنمػػا يأتفػػي بت ػكافر الشػػرط

ا ساسػػي ا كؿ كىػػك أف تأػػكف اإلدارة طرف ػان كتػكافر أحػػد الشػػرطيف اآلخ ػريف إلػػى جانػػب ىػػذا الشػػرط،
كعليو عند االستناد إلى ارتباط العقد بمرفؽ عاـ  ،ف نو يتكجب أف يأكف ىػذا االرتبػاط ذا قػكة كمتانػة
تصؿ إلى حد القياـ بتنفيذ المرفؽ العاـ ،كىنا يست نى القاضي عػف البحػث حػكؿ مػدل تػكافر شػركط

اسػتثنائية فػػي العقػد ،أمػػا إذا لػػـ يأػف ذا صػػلة مباشػرة بػػالمرفؽ العػػاـ فػ ف القاضػػي كقتيػا يتجػػو للبحػػث
عف مدل تكافر الشركط االستثنائية في العقد ليعتبر عقدان إداريان.

()3

أما القضاء المصرم كبحأـ أنو يتطلب تكافر الشػركط الث ثػة مجتمعػة العتبػار العقػد إداريػان

ف نو ال يتشدد في ىذا ا مر ،كيأتفي باتصاؿ العقد بتنظيـ أك سير المرفؽ العاـ.

()4

ثالثاً :اتباع اإلدارة أساليب القانون العام في العقد اإلداري "فكرة الشروط الستثنائية":

على الرغـ مػف أىميػة فأػرة المرفػؽ العػاـ كأثرىػا العميػؽ فػي نظريػات القػانكف اإلدارم بصػفة

عامة كنظرية العقكد اإلدارية على كجو الخصكص إال أف ال أرم الراجأل فقيا كقضا نء يػرل أف ارتبػاط
 )1للمزيد انظر د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص .154
 )2د .نكاؼ أنعاف ،مرجع سابؽ ،ص .319

 )3د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص  157كما بعدىا.
 )4د .عدناف عمرك ،مرجع سابؽ ،ص .163
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العقد بمرفؽ عاـ على أم صكرة مف الصكر ال يأفي بمفرده إلضفاء الطبيعة اإلدارية عليو كيشترط

ضركرة الت زـ بيف الشركط ا خرل ،كعلػى كجػو ا خػص اسػتعماؿ اإلدارة لكسػائؿ القػانكف العػاـ(،)1
كىذا ما أأدتو محأمة القضاء اإلدارم المصرية في حأميػا بقكليػا ...أمػا أف ع قػة العقػد بػالمرفؽ
العاـ إذا أانت ضركرية لأى يعتبر العقد إداريان ف نيا ليست مع ذلؾ أافية لمنحو تلؾ الصفة اعتبػا ار
بأف قكاعد القانكف العاـ ليست ذات ع قة حتميػة بفأػرة المرفػؽ العػاـ إذ أنػو علػى رغػـ اتصػاؿ العقػد

بالمرفؽ العاـ ف ف اإلدارة قد ال تلجأ في إب ارمػو إلػى أسػلكب القػانكف العػاـ لمػا تػراه مػف مصػلحتيا فػي
الع ػػدكؿ ع ػػف ذل ػػؾ إل ػػي أس ػػلكب الق ػػانكف الخ ػػاص ،فتتب ػػع ف ػػي ش ػػأنو م ػػا يتبع ػػو ا فػ ػراد ف ػػي تصػ ػرفاتيـ
الخاصػػة كمػػف ثػػـ فػ ف المعيػػار المميػػز للعقػػكد اإلداريػػة عمػػا عػػداىا مػػف عقػػكد ا ف ػراد كعقػػكد القػػانكف

الخاص التػي تبرميػا اإلدارة لػيس ىػك صػفة المتعاقػد  ،بػؿ مكضػكع العقػد نفسػو متػى اتصػؿ بػالمرفؽ
العاـ على أيو صكرة مف الصكر .....مشترأان في ذلؾ كعلى درجة متساكية مع الشركط االسػتثنائية

غير المألكفة في العقد).

()2

كعليػػو فػ ف منػػاط العقػػد اإلدارم ال يتكقػػؼ علػػى اتصػػالو بمرفػػؽ عػػاـ فقػػط بػػؿ يلػػزـ أف تأػػكف
اإلدارة قػ ػػد اتبعػ ػػت أسػ ػػاليب القػ ػػانكف العػ ػػاـ أك كسػ ػػائؿ اإلدارة العامػ ػػة كذلػ ػػؾ بتضػ ػػميف العقػ ػػد شػ ػػركطان
استثنائية غير مألكفة في عقكد القانكف الخاص.

()3

كىػػذا مػػا ذىبػػت إليػػو المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا فػػي أحأاميػػا حيػػث قالػػت "أنػػو يجػػب أف يأخػػذ
العقػد اإلدارم بأسػػلكب القػػانكف العػػاـ ،كمػػا ينطػػكم عليػػو مػػف شػػركط اسػػتثنائية غيػػر مألكفػػة فػػي عقػػكد
القانكف الخاص سكاء تضمف العقد ىذه الشركط أك أانت مقررة بمقتضي القكانيف كاللكائأل".

()4

ىدف ىذه الشروط :
ذىبت المحأمة اإلدارية العليا إلي القكؿ بأنػو مػف المسػلـ بػو أف العقػد االدارم يتميػز ضػمف

ما يتميز بػو احتكائػو علػى شػركط غيػر مألكفػة فػي العقػكد المدنيػة كال ػرض منيػا ضػماف حسػف سػير

المرافؽ العامة.

()5

كالعب ػرة مػػف كجػػكد ىػػذه الشػػركط غيػػر المألكفػػة فػػي العقػػد االدارم ىػػي ضػػماف سػػير الم ارفػػؽ

العامة بانتظاـ كاطراد باعتبار ىذا العقد مكضكعو مرفؽ عاـ يخدـ مصلحة عامة كيحقؽ نفعػان عامػان
 )1د .عمر حلمي فيمى كد .عادؿ عبد الرحمف خليؿ ،مرجع سابؽ ،ص55

 )2حأـ محأمة القضاء اإلدارم بتاريخ  26ديسمبر  ،1956مشار إليو لدل ،جابر جاد نصار  ،ص.42
 )3د .عبد اليادم عباس  ،مرجع سابؽ  ،ص ،221أ .شفيؽ حاتـ ،مرجع سابؽ ،ص .138
 )4حأػػـ المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا رقػػـ  559بتػػاريخ  24فب اريػػر  1968مشػػار إليػػو لػػدل ،د .عبػػد المجيػػد سػػليماف،
د .محمد جعفر  ،مرجع سابؽ ص.409

 )5حأـ المحأمة اإلدارية العليا رقـ  62بتاريخ  ،1961\2\13مشار إليو لػدل د .عبػد المجيػد سػليماف  ،د .محمػد

جعفر ،مرجع سابؽ ،ص.409
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لػػذلؾ أػػاف بػػديييان أف يتمتػػع ىػػذا العقػػد بكضػػع كنظػػاـ خػػاص غيػػر مػػألكؼ فػػي عقػػكد القػػانكف الخػػاص

كترتيبان علي ذلؾ يمأف القكؿ إف كجكد ىذه الشركط ضمف العقد اإلدارم ال يعتبر مف قبيؿ التعسؼ
الصادر مف جية اإلدارة كال سيما أف اإلدارة عندما تستعمؿ ىذه الشركط فيي تستعمليا بالقدر الذم
يحقؽ ال ػرض مػف العقػد اإلدارم كفػي ذلػؾ قالػت المحأمػة اإلداريػة العليػا كمػف المسػلـ بػو أف العقػد

االدارم يتميز ضمف ما يتميز بو احتكائو علي شركط غير مألكفة في العقكد المدنية  ،ال رض منيا
ضػػماف سػػير الم ارفػػؽ العامػػة كمػػف ثػػـ فػ ف البنػػد الػػذم يخػػكؿ اإلدارة الحػػؽ فػػي تكقيػػع العقكبػػات علػػى

المخػػالؼ -جػػائز قانكنػان  -كالقػػكؿ بأنػػو يطلػػؽ يػػد اإلدارة فػػي تكقيػػع ال ارمػػة التػػي تقررىػػا بػ قيػػد مػػف
حيث مقدارىا ىذا القكؿ مردكد بأف استعماؿ اإلدارة حقيا المخكؿ ليا في ىػذا البنػد مػف حيػث فػرض

ال رامة على المخالؼ خاضع لرقابة القضاء اإلدارم للتحقؽ مف أنو غير مشكب بالتعسؼ).

()1

أساس الدور الذي يمعبو الشرط غير المألوف :
يرل بعض الفقو أف الدكر الذم يلعبو الشرط غير المألكؼ في اأساب العقد صفتو اإلداريػة

ىك يقكـ على أساس شخصي ك خر مكضكعي:

 -فا سػػاس الشخصػػي :مناطػػو أف إدخػػاؿ شػػركط غيػػر مألكفػػة فػػي العقػػد يبػػدك للكىلػػة ا كلػػى

أع مة لحرية اختيار الطرفيف فخارج الحػاالت التػي يأػكف العقػد فييػا بالضػركرة عقػدان إداريػان
بمكض ػػكعو ،يأ ػػكف طػ ػراؼ العق ػػد خي ػػار ب ػػيف طريق ػػة اإلدارة العام ػػة أك الخاص ػػة  ،فعن ػػدما
يسػػجلكف فػػي العقػػد شػػركطان تخػػالؼ القػػانكف الخػػاص ،فيػػذا يعنػػى أنيػػـ بػذاتيـ اختػػاركا طريقػػة

القانكف العاـ أم العقد اإلدارم.

 ا سػػاس المكضػػكعي :يقػػكـ علػػى أف كجػػكد الشػػركط غيػػر المألكفػػة تػػؤدم الخاصػػية اإلداريػػةلعقػػد مػػا بػػذاتيا مػػف كاقػػع أنيػػا غيػػر مألكفػػة كأف المسػػائؿ التػػي تثيرىػػا تلػػؾ الشػػركط سػكاء مػػف
حيث تطبيقيا أك تفسيرىا ىي "مسائؿ القانكف العاـ".

()2

تعريف الشروط غير المألوف:
لػػـ يتفػػؽ الفقػػو كالقضػػاء سػكاء فػػي فرنسػػا أك مصػػر علػػى تعريػػؼ محػػدد للشػػركط االسػػتثنائية،

كذلؾ ف تحديد الطبيعة االستثنائية غير المألكفػة لشػركط العقػد ىػي مػف ا مػكر التػي يعػكد تقػديرىا

إلى قاضي المكضكع الذم عليو فحص تلؾ الشركط كتحديد ماىيتيا.

 )1حأـ المحأمة اإلدارية العليا بتاريخ  1961\5\13مشار إليو لدل د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص.44
 )2د .عبد اليادم عباس ،مرجع سابؽ ،ص.222
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كفيما يلى نكرد تعريؼ القضاء كالفقو ليذه الشركط:

القضاء:

كلقد عرفت محأمة التنازع الفرنسية مفيكـ الشركط االستثنائية بأنيا "تلؾ البنكد التي تختلؼ
بطبيعتيا عف تلؾ التي يمأف أف يػنص علييػا فػي عقػد مماثػؿ فػي القػانكف الخػاص ،أك التػي تشػترط

التزامات ال يمأف القكؿ ب مأاف كجكدىا في عقكد القانكف الخاص".

()1

ىذا كعرفيا مجلس الدكلة الفرنسي بأنيػا "الشػركط أك البنػكد التػي يخػكؿ مكضػكعيا طػراؼ

التعاقد حقكقان أك يضع على عاتقيا التزامات غريبة بطبيعتيا عف تلؾ التي يمأف أف تقبؿ بحرية مف

أم منيـ كذلؾ في إطار القكانيف المدنية أك التجارية".

()2

كعرفتيػػا المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا بأنيػػا "الشػػركط التػػي تضػػعيا اإلدارة بكصػػفيا سػػلطة عامػػة

تتمتع بحقكؽ كامتيازات ال يتمتع بيا المتعاقد معيا كذلػؾ بقصػد تحقيػؽ نفػع عػاـ ،أك مصػلحة مرفػؽ

مف مرافؽ الدكلة" أك ىي "شركط غير مألكفة في عقكد القانكف الخاص".

()3

أمػػا كعرفتيػػا محأمػػة العػػدؿ العليػػا لػػدنيا "أنيػػا تلػػؾ الشػػركط غيػػر المألكفػػة فػػي القػػانكف المػػدني كالتػػي
تخرج عف مبدأ المساكاة بيف المتعاقديف"(.)4

تعريف الفقو :
انقسـ الفقو في تعريؼ الشركط االستثنائية إلى راء:

الرأي األول  :يمثلػو فػاليف  )Valieكيػرم أف الشػرط االسػتثنائي ىػك ذلػؾ الشػرط الػذم يعتبػر بػاط ن
إذا أدرج في أحد عقكد القانكف الخاص لمخالفتو النظاـ العاـ ،كلقد انتقد ىذا الرأم ف قكاعد النظاـ
العػػاـ كحسػػف اآلداب فػػي الدكلػػة يعتبػػر أػػؿ كاحػػد ال يتج ػ أز لػػذا فيػػي تحأػػـ اإلدارة أمػػا تحأػػـ ا ف ػراد

فالشػػرط الػػذم يبطػػؿ فػػي عقػػكد القػػانكف الخػػاص لمخالفتػػو النظػػاـ العػػاـ يعػػد بػػاط ن أػػذلؾ فػػي عقػػكد

القانكف الخاص(.)5

الرأي الثاني :كيمثلو فيدؿ  )vedelكيرم أف الشركط االستثنائية ىي تلؾ التي ال يمأف أدراجيا فػي
عقكد ا فراد ليس بسبب استحالتيا أك اصطداميا بالنظاـ العاـ كانما التساميا بطابع السػلطة العامػة
أك ل رابتيا بالنسبة لما اعتاده ا فراد ،كعلى ىذا ا ساس يقسميا إلى :
 -1الشركط المتسمة بطابع السلطة العامة.

 )1د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ،ص.173
 )2د .عدناف عمرك ،مرجع سابؽ،ص164
 )3حأـ جلسة  ،1963\2\25حأـ  1984\2\11مشار إلػييـ لػدم ،عبػد العزيػز عبػد المػنعـ خليفػة ،مرجػع سػابؽ،
ص.37

 )4قرار محأمة العدؿ العليا رقـ 1994\67جلسة .1995\1\25
 )5مشار إليو لدل :د .عبد اليادم عباس ،مرجع سابؽ ،ص .224
34

 -2الشركط التي تتضمف منأل المتعاقديف حقكؽ أك تحمليـ التزامات غريبة عف تلؾ التي يمأف
االتفاؽ علييا في ظؿ القكانيف المدنية كالتجارية.

الرأي الثالث :يرم أف الشركط االستثنائية ال تنحصػر فػي تلػؾ التػي تتميػز بطػابع السػلطة العامػة أك
تخػػرج عػػف المػػألكؼ الػػذم اعتػػاده ا ف ػراد ،كلأنيػػا تتمثػػؿ أساس ػان فػػي الشػػركط كثيقػػة الصػػلة بمبػػادئ

القانكف العاـ ،لذا ف ف تحديد ماىية ىذه الشركط يرتأز على فأرتيف أساسيتيف :
 -1مستمدة مف الطبيعة الفنية للعقكد اإلدارية.

 -2تستند مباشرة إلى كظيفة اإلدارة في تحقيؽ المصلحة العامة.

كعلػػى ذلػػؾ تعتبػػر شػػركط اسػػتثنائية تلػػؾ التػػي تحيػػؿ إلػػى المبػػادئ ك القكاعػػد الفنيػػة الخاصػػة بنظريػػة

العقكد اإلدارية مثؿ نظرية الظركؼ الطارئة.

()1

ىػػذا كتعػػددت أيضػػا راء الفقػػو المصػػرم فيمػػا يتعلػػؽ بتعريػػؼ الشػػركط االسػػتثنائية فمػػنيـ مػػف

تحفػظ فػي إعطػاء تعريػػؼ للشػركط االسػتثنائية كلأػػف ردىػا إلػى أفأػار رئيسػػية حيػث يمأػف االسػػتدالؿ

علييا بقرائف معينة كالتي منيا الشركط التي تتضمف امتيازات لإلدارة ال يمأف أف يتمتع بيا المتعاقد
معيا كالشركط التػي تخػكؿ المتعاقػد معيػا سػلطات اسػتثنائية فػي مكاجيتػو ال يػر كيػرل الطمػاكم "أنػو

مف الصعكبة بمأاف تحديد متى يعتبر الشػرط خارجػان علػي المػألكؼ مػف القػانكف الخػاص"( ،)2كمػنيـ

مػػف أعطػػى تعريفػان حقيق ػان للشػػركط االسػػتثنائية دكف تحفػػظ ،حيػػث عػػرؼ الشػػركط غيػػر المألكفػػة بأنيػػا

"شركط لك كضعت في عقد مدني لقضي القانكف ببط نو ،كلأنيا ال يجب أف تأكف دائمػان أػذلؾ بػؿ

يمأف أف تتمثؿ في شركط ال يعتاد االنساف أف يراىا أثي انر في عقكد القانكف الخاص".

()3

كف ػػي فلس ػػطيف عرفي ػػا ال ػػبعض أني ػػا تل ػػؾ الش ػػركط المس ػػتمدة م ػػف امتي ػػازات الس ػػلطة العام ػػة

كقكاعد النظاـ العامة ،كالتي تمنأل أحد المتعاقديف أك ألييما حقكقان كامتيازات اسػتثنائية كغيػر مألكفػة

فػػي نطػػاؽ عقػػكد القػػانكف الخػػاص ،مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ىػػدؼ العقػػد اإلدارم المتمثػػؿ فػػي السػػير المنػػتظـ

للمرافؽ العامة كمف ثـ تحقيؽ المنفعة العامة).

()4

كىذا ما نذىب إليو لألسباب اآلتية:

 -1أنػػو بػػيف أف الش ػػركط االسػػتثنائية ىػػي انعأ ػػاس المتيػػازات السػػلطة العام ػػة كقكاعػػد الق ػػانكف
العاـ.

 )1مشار إليو لدل :د .عمر فيمى ،عادؿ خليؿ ،مرجع سػابؽ ،ص 66كمػا بعػدىا ،د .عبػد اليػادم عبػاس المرجػع
السابؽ ،ص 224كما بعدىا.
 )2د .سليماف محمد الطماكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ ،ص.89

 )3د .مصطفي أبك زيد فيمي ،القضاء اإلدارم كمجلس الدكلة ،ط ،4غير محدد دار النشر ،1979 ،ص.133
 )4د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص.181
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 -2أف ىذه الشركط ىي كسيلة لتحقيؽ ىدؼ العقد اإلدارم ،كتحقيؽ المصلحة العامة كىػذا مػا
يبرر كجكدىا.

 -3أف الشػػركط االسػػتثنائية لػػيس بالضػػركرة أف تأػػكف مقػػررة لمصػػلحة اإلدارة ،فقػػد تأػػكف مقػػررة
لصالأل المتعاقد مع اإلدارة.

ثانياً :صور الشروط الستثنائية:
لػػـ ييعػ ًػف القضػػاء اإلدارم فػػي فرنسػػا أك مصػػر بحصػػر أك تحديػػد صػػكر الشػػركط االسػػتثنائية،
إنمػػا أػػاف يأتفػػي بتقريػػر احتػكاء العقػػد ليػػا كىػػي فػػي ا سػػاس تأػػكف شػػركطان غيػػر متعػػارؼ علييػػا فػػي

العقكد التي تخضع للقانكف الخاص.

()1

كال ييػـ فػي ىػذا المجػػاؿ نػكع كعػدد الشػػركط غيػر المألكفػة التػي يتضػػمنيا العقػد فيأفػي تػػكفر
شػػرط كاحػػد العتبػػار العقػػد يشػػتمؿ علػػى شػػركط غيػػر مألكفػػة تظيػػر مػػف خ لػػو نيػػة اإلدارة فػػي ا خػػذ
بأسلكب القانكف العاـ.

()2

كلقد رد الفقو ىذه الشركط إلى ث ث طكائؼ:

الطائفة األولى  :شركط ليا طابع السلطة العامة كىي تشتمؿ علي عنصر مف عناصػرىا أك امتيػاز
مػػف امتيازاتيػػا كىػػذا النػػكع مػػف الشػػركط قػػد يأػػكف مقػػر انر لمصػػلحة اإلدارة ،حيػػث تعطػػي اإلدارة مرأ ػ انز
متميػ انز كأعلػػى مػػف المتعاقػػد معيػػا ،كمػػف ذلػػؾ حػػؽ اإلدارة فسػػخ العقػػد عنػػدما يخػػؿ المتعاقػػد بالتزاماتػػو

التعاقدية

()3

أك إنياء العقد باإلرادة المنفردة سباب ترتئييا دكف الحاجة الػي ارضػاء الطػرؼ االخػر،

أك التنفيػػذ علػػى حسػػابو أك تعػػديؿ االلت ازمػػات الػكاردة فػػي العقػػد بالزيػػادة أك النقصػػاف كفقػػا لمػػا تقتضػػيو

المص ػػلحة العام ػػة( ،)4كق ػػد تأ ػػكف مق ػػررة لص ػػالأل المتعاق ػػد م ػػع اإلدارة كف ػػي ى ػػذه الحال ػػة تم ػػنأل اإلدارة
المتعاقػػد تلػػؾ االمتيػػازات فػػي مكاجيػػة ال يػػر كأشػػير ا مثلػػة فػػي ىػػذا تخكيػػؿ الملتػػزـ فػػي عقػػد امتيػػاز
المرافؽ العامة حؽ نزع الملأية أك فرض حقكؽ ارتفاؽ معينة.
 )1د .جابر جاد نصار .مرجع سابؽ،ص.46
 )2د .عدناف عمرك ،مرجع سابؽ ،ص.165

 )3المادة  )31مف قانكف رقـ  6لسنة  1999بشأف العطاءات لألش اؿ الحأكمية.
 )4مثاليا  :المػادة  )30مػف نظػاـ االتصػاالت الفلسػطينية رقػـ  3لسػنة  :1996أ -مػع م ارعػاة أحأػاـ الفقػرة ب)
مف ىذه المادة للك ازرة أف تقرر تعديؿ شرط أك أأثر مف شركط الترخيص ،كتتبع اإلجراءات التالية في التعديؿ:

 تبلد الك ازرة المرخص لو إشعا انر خطيا بالتعديؿ كأسبابو كالمدة المقررة لتنفيذه ،كللمرخص لو تقديـ اعتراضو على ذلػؾالتعديؿ خ ؿ المدة التي تحددىا الك ازرة.

 على الك ازرة أف تدعك المعتػرض للمناقشػة كسػماع أسػباب اعت ارضػو كلػو أف يقػرر بالنتيجػة إمػا إقػرار التعػديؿ أك قبػكؿاالعتراض.

ب -ال يجكز تعديؿ شركط الترخيص حد المرخص ليـ دكف المرخص ليـ اآلخػريف ،إذا تػكافرت ا سػباب المكجبػة
لذلؾ التعديؿ في شركط ترخيصيـ أيضا
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الطائفة الثانيـة :الشػركط التػي تحمػؿ طػابع القػانكف العػاـ ،كىػي شػركط ينطػكم علييػا العقػد اإلدارم
كال يمأػػف تفسػػيرىا إال فػػي ضػػكء نظريػػات القػػانكف العػػاـ ،فيػػي مسػػتكحاة مػػف القػػانكف العػػاـ كتحمػػؿ
طابعػػو كفقػػا لمضػػمكنيا كأىػػدافيا ،كمػػف ثػػـ فيػػي تخػػرج مػػف نطػػاؽ قاعػػدة العقػػد ش ػريعة المتعاقػػديف

الكاجبػػة االحت ػراـ فػػي العقػػكد المدنيػػة التػػي تعقػػدىا اإلدارة ( ،)1كمػػف أمثلتيػػا  :النصػػكص التػػي تعطػػي
ل ػػإلدارة الح ػػؽ ف ػػي تع ػػديؿ ش ػػركط العق ػػد سػ ػكاء أأ ػػاف ذل ػػؾ بتع ػػديؿ الت ازم ػػات المتعاق ػػد معي ػػا زي ػػادة أك
نقصاف ،أـ تعديؿ ا ثماف أك في مدة العقد ،كالشركط التي تتعلؽ بنظرية الظركؼ الطارئة كتتضمف

التكازف المالي.

()2

الطائفــة الثالث ـة :الشػػركط التػػي تجعػػؿ االختصػػاص للقضػػاء اإلدارم فػػي أػػؿ مػػا يتعلػػؽ بالمنازعػػات
المتكلػػدة ع ػػف العق ػػد اإلدارم ،كيخل ػػص الفق ػػو كالقض ػػاء إل ػػى أف ى ػػذه الش ػػركط ال قيم ػػة لي ػػا إذا أان ػػت
طبيعػػة العقػػد كاضػػحة بمعنػػى أف يأػػكف العقػػد مػػف العقػػكد اإلداريػػة بػػنص القػػانكف أك أف يحتػػكم علػػى
شركط استثنائية غير مألكفة ،فينا يصبأل كجكد شرط االختصػاص مجػرد تأأيػد لحقيقػة ثابتػة أمػا إذا

أانػػت حقيقػػة العقػػد غيػػر كاضػػحة المعػػالـ ،ف ػ ف شػػرط االختصػػاص باإلضػػافة إلػػي الق ػرائف ا خػػرل
يصبأل العامؿ الحاسـ في إبراز الصفة اإلدارية للعقد اإلدارم(.)3

ىػػذا كقػػد يتضػػمف العقػػد نص ػان يقضػػي باإلحالػػة لػػدفتر الشػػركط المكحػػدة أك النمكذجيػػة التػػي

تعدىا اإلدارة مقدمان نكاع مختلفػة مػف العقػكد فمجػرد اإلحالػة إلػى دفتػر الشػركط ال يأفػي للقػكؿ بػأف

العقػػد عقػػد إدارم بػػؿ إف ا مػػر يتكقػػؼ علػػى طبيعػػة الشػػركط ال ػكاردة فيػػو ف ػ ذا أانػػت الػػدفاتر المحػػاؿ
إلييا تتضمف شركطان اسػتثنائية غيػر مألكفػة  ،فػ ف العقػد يأتسػب الطبيعػة اإلداريػة ف ىػذه الشػركط
الػكاردة فػػي الػػدفاتر تعتبػػر جػػزءان مػػف العقػػد أمػػا لػػك كردت فيػػو صػراحة أمػػا إذا خلػػت ىػػذه الػػدفاتر مػػف
كقضاء أف اإلحالة ال تؤدم إلػى إضػفاء الطبيعػة اإلداريػة
الشركط االستثنائية ف ف الرأم الراجأل فقيان
ن
()4
على العقد.

 )1د .عبد العزيز عبد المنعـ خليفة  ،مرجع سابؽ ،ص43
)2أنظػػر أ.د فتحػػى عبػػد النبػػى الكحيػػدل  ،محاضػرات فػػى العقػػكد اإلداريػػة  ،مرجػػع سػػابؽ ،د .عبػػد اليػػادم عبػػاس ،
مرجع سابؽ ،ص ،236د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص47
 )3د .سليماف الطماكم  ،مرجع سابؽ ،ص.96

 )4د .محمكد عاطؼ البنا ،مرجع سابؽ ،ص.48
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المبحث الثاني
فكرة التوازن المالي لمعقد اإلداري
ال يعن ػػي التػ ػكازف الم ػػالي ف ػػي مج ػػاؿ العق ػػكد اإلداريػ ػة تكازنػ ػان حس ػػابيان جام ػػدان ب ػػيف االلت ازم ػػات

كالحقػػكؽ المتقابلػػة ،بػػؿ تكازن ػان ييػػدؼ إلػػي إقامػػة تعػػادؿ نسػػبي ش ػريؼ بػػيف االلت ازمػػات المتبادلػػة بػػيف

اإلدارة  ،كالمتعاقد معيا ليتمأف ا خير مف تنفيذ التزاماتو التعاقدية على خير كجو كاعادة االطمئناف
إلػػي نفسػػو فػػي تحقيػػؽ ال ػربأل الػػذم أػػاف اليػػدؼ ا ساسػػي مػػف تعاقػػده مػػع اإلدارة كحتػػى ال تػػؤثر ىػػذه
اإلجػراءات بطريقػة مباشػرة أك غيػر مباشػرة علػى خػػدمات المرفػؽ العػاـ محػؿ العقػد كتشػ يلو كضػػماف

استم ارره بانتظاـ كاطراد.

()1

كلق ػػد ظي ػػرت فأػ ػرة التػ ػكازف الم ػػالي للعق ػػد اإلدارم بمناس ػػبة ت ػػدخؿ الجي ػػة اإلداري ػػة ف ػػي عق ػػد
االمتياز على النحك الذم سجلو مفكض الحأكمة "ليكف بلكـ" في تقريره في قضيةIE Francaise des

"،"tramwaysالصادر بشأنيا حأـ مجلس الدكلة الفرنسي بتاريخ  11مارس سنة  1910بقكلػو "إنػو
مػػف جػػكىر عقػػد االمتيػػاز أف يتػػكخى قػػدر المسػػتطاع إيجػػاد المسػػاكاة بػػيف الم ازيػػا كا عبػػاء علػى نحػػك

يشػػأؿ المكازنػػة بػػيف المنػػافع المتكقعػػة كالخسػػائر المنتظػرة ،فأػػؿ عقػػد التػزاـ يتضػػمف ،التػكازف الشػريؼ
بيف ما ىك ممنكح للملتزـ كبيف ما ىك متطلب منػو ...كىػذا مػا يطلػؽ عليػو التػكازف المػالي كالتجػارم

كالمعادلة المالية لعقد االمتياز"(.)2

كاف أانػػت فأ ػرة الت ػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم ىػػي مػػف قبي ػؿ ا فأػػار المسػػتقرة كالمسػػلـ بيػػا

بصفة عامة ،إال أف الصعكبة تمثلت في عدـ تحديد مدلكؿ فأرة التكازف المالي للعقكد اإلداريػة ،كاف

أػاف مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي رسػػخ فأػرة التػكازف المػػالي للعقػػكد اإلداريػػة ،إال أنػو لػػـ يحػػدد مػػدلكؿ فأػرة

التكازف المالي للعقكد اإلداريػة ،حيػث يعنػى بد ارسػة أػؿ منازعػة علػى حػدة بم ارعػاة ظركفيػا الخاصػة،
()3
في حيف يعنى الفقو الفرنسي كالمصرم كمجلس الدكلة المصرم ببياف مدلكؿ ىذه الفأرة.
كلعػػؿ مػػف الميػػـ اإلشػػارة لجيػػكد أػػؿ مػػف الفقػػو الفرنسػػي كالمصػػرم فػػي تحديػػد مػػدلكؿ فأ ػرة
التكازف المالي للعقد ،إضافة إلي بياف مكقؼ مجلس الدكلة المصرم حكؿ ىذه الفأرة ،كعليػو سنقسػـ
ىذا المبحث إلى مطلبيف على النحك اآلتي:
 )1نكاؼ أنعاف ،مرجع سابؽ ،ص .367
(2) Conclusions sous.E 11mars1910 Cié Générale Francaise des Tramways، D.1912, III,
P,49
مشار إليو لدل د .كىيب عياد سػ مة ،دركس فػي العقػكد اإلداريػة مػع التعمػؽ "التػكازف المػالي للعقػد كفأػرة التعػكيض
غير القائـ على الخطأ" ،ط ،1غير محدد دار النشر) ،2000 ،ص.5
 )3كىيب عياد س مة ،مرجع السابؽ ،ص.6
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المطمب األول
جيود الفقو في تحديد مدلول فكرة التوازن المالي لمعقد اإلداري
لـ يتفؽ الفقو على مدلكؿ مكحد لفأرة التكازف المالي كبيػاف شػركط اسػتخداميا ،فانقسػـ الفقػو
في ىذا الخصكص إلى اتجاىيف:

التجــاه األول :كيميػػؿ أنصػػار ىػػذا االتجػػاه كعلػػى أرسػػيـ الفقيػػو الفرنسػػي )Desoto

()1

إلػػى

جعؿ فأرة التكازف المالي للعقػد اإلدارم نظريػة تتسػـ بالشػمكؿ كالعمكميػة ،علػى نحػك مػف شػأنو التػزاـ

اإلدارة بضماف التكازف المالي للعقد في أؿ حالة يختؿ فييا تكازف العقد ،سكاء أأػاف ذلػؾ راجعػان إلػى

فعؿ اإلدارة ،أك أاف راجعان مر خارج عف إرادتيا.

التجاه الثاني :كيرل أنو يتعيف التخلص مف فأرة التكازف المػالي للعقػد م ارعػاة لخطػكرة ىػذه

الفأرة مف ناحية كعدـ صحتيا مف ناحية أخرل:

أمـــا عـــن خطورتيـــا :ف ارج ػػع إل ػػى ط ػػابع العمكمي ػػة ال ػػذم أراد بع ػػض أنص ػػار االتج ػػاه ا كؿ

إسباغو على فأرة التكازف المالي للعقد ،كمحاكلتيـ رد أؿ تعكيض يستحقو المتعاقػد مػع اإلدارة حتػى
كلك أاف اخػت ؿ التػكازف المػالي ب يػر فعػؿ اإلدارة حسػبما يػرل ا سػتاذ ) ( Desotoفػي أريػو السػابؽ،

رغػـ أف فأػرة التػكازف المػػالي قاصػرة عػػف تبريػػر التعػػكيض حينمػػا يأػػكف اخػػت ؿ التػكازف المػػالي يمنبػػت
الصلة بفعؿ اإلدارة.

أما من ناحية عدم صحتيا :فيرتد إلى الأيفية التي يجرم علػى أساسػيا تطبيػؽ تلػؾ الفأػرة،

ذل ػػؾ أف التع ػػكيض ال ػػذم يقض ػػى ب ػػو للمتعاق ػػد م ػػع اإلدارة نتيج ػػة إلخػ ػ ؿ الجي ػػة اإلداري ػػة المتعاق ػػدة
باقتص ػػاديات العق ػػد ،ال يتط ػػابؽ ف ػػي س ػػائر ا حػ ػكاؿ م ػػع التػ ػكازف الم ػػالي للعق ػػد حس ػػبما ركع ػػي كق ػػت

التعاقد.

()2

ويدلل ىذا التجاه عمى سالمة رأيو المتقدم بالفرضين اآلتيين:

الفرض األول :يتحقؽ عندما يكافؽ المتعاقد عند إبراـ العقد -نتيجػة خطػأ مػف جانبػو -علػى

أسػػعار غيػػر مجزيػػة ،ف ػ ذا تػػدخلت الجيػػة اإلداريػػة عقػػب ذلػػؾ بمناسػػبة تنفيػػذ ىػػذا العقػػد ف ػ ف القاضػػي
يقضػػي بػػالتعكيض الأامػػؿ علػػى أسػػاس السػػعر الحقيقػػي عنػػد تػػدخؿ الجيػػة اإلداريػػة بمناسػػبة التنفيػػذ

 )1كىيب عياد س مة ،المرجع السابؽ ،ص.6
 )2كيمثؿ ىذا االتجاه أ.د فتحى عبد النبى الكحيدل ،محاضػرات فػى العقػكد اإلداريػة  ،مرجػع سػابؽ ،ك الفقيػو "أ.د.
ثركت بدكم" معربان عف رأيو في رسالتو عف فعؿ ا ميػر ،مشػار إليػو لػدل د .سػليماف محمػد الطمػاكم ،مرجػع سػابؽ،
ص .612
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ب ض النظر عف السعر الذم ارتضػاه المتعاقػد كقػت إبػراـ العقػد ،إذ يضػع القاضػي فػي اعتبػاره عنػد

القضاء بالتعكيض ا سعار الجديدة ،ملتفتان عف تلؾ التي أبرـ العقد على أساسيا.

الفرض الثاني :يتجسد في قيػاـ الجيػة اإلداريػة ب نيػاء العقػد مػف جانبيػا دكف خطػأ ،كىنػا ال

يمأف لفأػرة التػكازف المػالي للعقػد أف تبػرر التعػكيض الػذم يحأػـ بػو القضػاء حيػث ال يسػكغ فػي ظػؿ

ىذه المعطيات التحدث عف التكازف المالي لعقد غير مكجكد ،كلأف على الرغـ مف ذلؾ لـ ينأر ىذا

االتجاه إمأاف االستعانة بفأرة التكازف المالي للعقد في بعض الفركض أتفسير لتعكيض المتعاقد مع
اإلدارة.

()1

كيرل العميد الطماكم أف أ االتجاىيف معيب ،حيث يرل أف فأرة التػكازف المػالي -كحػدىا

 ال تأفي لتبرير التعكيض في جميع الحاالت التي يحأػـ فييػا القضػاء اإلدارم بتعػكيض خطػأ مػفجانػػب اإلدارة  ،كفػػي الكقػػت ذاتػػو ف ػ ف فأ ػرة الت ػكازف المػػالي للعقػػد تتضػػمف حقيقػػة ال يمأػػف تجاىليػػا
فمركنة التزامات المتعاقػد تقتضػى مركنػة حقكقػو فػي مكاجػو اإلدارة كمػف الطبيعػي أف تتناسػب حقػكؽ

المتعاقد مع التزاماتو زيادة كنقصانان ،على ا قؿ إذا أانت ىذه الزيادة أك النقص بفعؿ اإلدارة.

كيس ػػتطرد العمي ػػد الطمػ ػاكم مكض ػػحان أف ذل ػػؾ ال يعن ػػي كض ػػع نس ػػبة حس ػػابية ص ػػارمة ب ػػيف

الحقكؽ كااللتزامات على نحك ما ذىب إليو الفقيو الفرنسي "بيأينك" ،كالذم صاغ معادلػة حسػابية رد
إلييا فأرة التكازف المالي للعقد اإلدارم على النحك التالي:

أنو إذا فرضنا أف حقكؽ المتعاقد التػي يسػتمدىا مػف العقػد عنػد إب ارمػو كؿ مػرة تسػاكم أ)،

كأف التزاماتػػو تس ػػاكم ب) ،ف ػ ف نس ػػبة حقكق ػػو الجديػػدة -بع ػػد الزي ػػادة أك الػػنقص -أ) إل ػػي التزامات ػػو
الجديدة ب) يتعيف أف تأكف ىي النسبة ذاتيا بيف حقكقو كالتزاماتو ا صلية  ،كتتضأل بالمعادلة:
أى

أ

ب
ب
ى
كيرل العميد الطماكل أف ىذا الجمكد الحسابي ىك الذم دعي بأصحاب االتجاه الثػاني إلػي
تكجيو النقػد لفأػرة التػكازف المػالي للعقػكد اإلداريػة ،كلػك أػاف ىػذا ىػك معنػى التػكازف المػالي لأػاف نقػده

مسلمان بو ،كلأف فأرة التػكازف المػالي ىػي مجػرد تكجيػو عػاـ تسػتيدؼ اإلبقػاء علػى طبيعػة العقػد أمػا

ركعػ ػي عن ػػد التعاق ػػد كمعاملت ػػو أظ ػػاىرة طبيعي ػػة  ،ف ػػالحيكاف كالنب ػػات يتم ػػدد كي ػػنأمش كلأن ػػو يح ػػتفظ
بخكاصػػو كمظػػاىره ،كأػػذلؾ العقػػد اإلدارم فقػػد تزيػػد اإلدارة مػػف االلت ازمػػات المترتبػػة عليػػو أك تػػنقص

منيا ،كلأف علييا أف تحتفظ بتكازف العقد االقتصادم حفاظان على خكاصو ا صلية ،كال شؾ أف ىذا
التكجػػو العػػاـ ف ػي غايػػة ا ىميػػة كالفائػػدة للقاضػػي كسػػيجد نفسػػو مسػػكقان إل ػى االسػػتيداء بػػو فػػي تقػػدير
التع ػػكيض كم ػػف ث ػػـ ال يأ ػػكف م ػػف الم ػػاالة الق ػػكؿ أف فأػ ػرة التػ ػكازف الم ػػالي ى ػػي فأػ ػرة خطيػ ػرة كغي ػػر
 )1كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص 7كما بعدىا.
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صػػحيحة ،كعلػػى ا سػػاس السػػابؽ يػػرل أنػػو يمأػػف رد ا حأػػاـ ا ساسػػية لفأ ػرة التػكازف المػػالي للعقػػكد
اإلدارية إلى القكاعد اآلتية:

أ -ال تعني فأرة التكازف المالي التكازف الحسابي كلأف التكازف العادؿ بيف االلتزامات كالحقكؽ.

ب -تفسر فأرة التكازف المالي للعقد التعكيض الذم يحأـ بو للمتعاقد إذا ما أاف مرجع الضػرر إلػي
فعػػؿ اإلدارة علػػى ا قػػؿ فػػي نطػػاؽ "نظريػػة عمػػؿ ا ميػػر" ،أمػػا فػػي خػػارج نطػػاؽ ىػػذه النظريػػة كعلػػى
الخصكص إذا ما أاف مرد االخت ؿ إلػي غيػر عمػؿ اإلدارة  ،فػ ف فأػرة التػكازف المػالي للعقػد كحػدىا
ال تأفػػي لتبريػػر التعػػكيض كمػػف ثػػـ يمأػػف إلػػي جػكار ىػػذه الفأػرة االسػػتعانة بمبػػدأ التعػػكيض بػ خطػػأ

حتى يتسنى تناكؿ جميع صكر التعكيض التي يقضى بيا للمتعاقد دكف خطأ مف جانب اإلدارة.

ج -يرجع الأثير مف الفقياء الفرنسييف أساس فأرة التكازف المالي للعقد إلي النيػة المشػترأة للطػرفيف

()1
ػر م ػػف أحأ ػػاـ مجل ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي تش ػػير إل ػػي فأػ ػرة الني ػػة المش ػػترأة
المتعاق ػػديف  ،أم ػػا أف أثي ػ ان

للمتعاقػػديف فػػي ىػػذا الصػػدد( ،)2كلأػػف ىػػذا التكأيػػد ال يصػػدؽ إال فػػي حالػػة الػػنص ص ػراحة فػػي العقػػد
على ضماف اإلدارة للتكازف المالي للعقد كحينئذ نأكف أماـ تفسير شركط العقد.
أمػػا حػػيف ال يػػرد فػػي العقػػد نػػص صػريأل علػػى ضػػماف اإلدارة لتكازنػػو المػػالي أك االقتصػػادم،

ف ػ ف قاعػػدة الت ػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم أمػػا يػػذىب جانػػب أبيػػر مػػف الفقػػو كمػػنيـ أسػػتاذنا الػػدأتكر
فتحي الكحيدم يمأف ردىا إلي العدالة كانتظاـ سير المرفؽ العاـ كالتكازف بيف ا عباء كاالتفػاؽ مػع
مبادئ القانكف اإلدارم ،ذلؾ أنو إذا أانت اإلدارة تسػتطيع تعػديؿ الت ازمػات المتعاقػد معيػا بالزيػادة أك

بالنقص ،ف ف العدالة تملي تعكيض المتعاقد عف أؿ ضرر نػاجـ عػف تػدخؿ اإلدارة حػاؿ اسػتخداميا
سػػلطة التعػػديؿ  ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل ف ػ ف حػػؽ المتعاقػػد فػػي اقتضػػاء تعػػكيض مقػػرر لصػػالأل المرفػػؽ

العاـ ،نو يمأف المتعاقد مف الكفاء بالتزاماتو ،أما أنو يشجع ا فراد على التعاقد مع اإلدارة.

()3

 )1كمف أصحاب ىذا ال أرم العميد بكنػار مػكجزه فػي القػانكف اإلدارم ص ،461كالفقيػو جيػز فػي مطكلػو فػي العقػكد

الجػػزء الثػػاني ص ،681كدل سػػكتك ،مشػػار إلػػييـ لػػدل د .سػػليماف محمػػد الطمػػاكم ،ا سػػس العامػػة للعقػػكد اإلداريػػة،
مرجع سابؽ ،ص.615
 )2مثاؿ ذلؾ حأـ مجلس الدكلة الفرنسي الصادر في 10ابريؿ سنة  1935في قضية " "Ville de Toulonمجلة
القػانكف العػاـ سػػنة  1935ص 783مػع تقريػر المفػػكض " ،"Andrieuxمشػار إليػو لػػدل د .سػليماف محمػد الطمػػاكم،

المرجع السابؽ ،ص.615

 )3د .س ػػليماف محمػػد الطمػػاكم ،مرج ػػع سػػابؽ ص  613كمػػا بع ػػدىا ،أ.د .سػػعاد الشػ ػرقاكم ،الق ػػانكف اإلدارم ،دار
النيضػة العربيػػة ،القػػاىرة ،ط ،2009 ،1ص 414كمػػا بعػػدىا .كىيػػب عيػاد سػ مة ،مرجػػع سػػابؽ ،ص 9كمػػا بعػػدىا،
محمػػد سػػعيد أمػػيف ،ا حأػػاـ العامػػة اللت ازمػػات كحقػػكؽ طرفػػي الرابطػػة العقديػػة فػػي تنفيػػذ العقػػد اإلدارم ،د.ط) ،دار

الثقافػػة الجامعيػػة ،القػػاىرة ،1998 ،ص 402كمػػا بعػػدىا ،أ.د فتحػػى عبػػد النبػػى الكحيػػدل  ،محاض ػرات فػػى العقػػكد
اإلدارية ،مرجع سابؽ .
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المطمب الثاني
جيود مجمس الدولة المصري في تحديد مدلول
فكرة التوازن المالي لمعقد اإلداري

تبرز جيكد مجلس الدكلة المصػرم فػي ىػذا الخصػكص ،فػي أحأػاـ القضػاء اإلدارم كأيضػا

في الفتاكل الصادرة عف الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع ،كفيما يلى نبيف ذلؾ :

أولً .أحكام القضاء اإلداري المصري:
أ -أحكام محكمة القضاء اإلداري :

لقد أاف لمحأمة القضاء اإلدارم فضؿ السبؽ في تناكؿ فأرة التكازف المالي للعقػكد اإلداريػة

كذلؾ بحأميا الصادر في جلستو  30مف يكنيو  1957إذ تقكؿ "إف الفقو كالقضاء اإلدارم قد خلػؽ

نظريػة التػكازف المػالي للعقػػد اإلدارم كغيرىػا مػػف النظريػات كالقكاعػػد التػي تحقػػؽ بقػدر اإلمأػػاف تكازنػان
بػػيف ا عبػػاء التػػي يتحمليػػا المتعاقػػد مػػع اإلدارة كبػػيف الم ازيػػا التػػي ينتفػػع بيػػا علػػى اعتبػػار أف العقػػد

اإلدارم يأكف في مجمكعو أ مف مقتضاه كجكب الت زـ بيف مصػالأل الطػرفيف المتعاقػديف كتعػادؿ
أفة الميزاف بينيما كذلؾ بتعكيض المتعاقد فػي أحػكاؿ كشػركط معينػة حتػى كلػك لػـ يصػدر خطػأ مػف

جانػػب اإلدارة مػػع اخػػت ؼ مقػػدار التعػػكيض  ،فتػػارة يأػػكف التعػػكيض أػػام ن كتػػارة يأػػكف جزئي ػان ،كأي ػان
أانػػت ا سػػانيد التػػي قامػػت علييػػا ىػػذه النظريػػات كالقكاعػػد كاخػػت ؼ الػرأم مػػف مبرراتيػػا ،ف نػػو مػػا ال

شبية فيو أنيا ترتد في الحقيقة إلى أصؿ كاحد كىك العدالة المجػردة التػي ىػي قػكاـ القػانكف اإلدارم،
أمػا أف ىػدفيا ا علػى ىػك تحقيػػؽ المصػلحة العامػة بنػاء علػى فيػػـ صػحيأل لطبيعػة الع قػة بػيف مػػف

يتعاقد معيػا مػف الييئػات كا فػراد فػي شػأف مػف شػئكف الم ارفػؽ العامػة ،كبيػذا الفيػـ أمأػف حػؿ أغلػب

مشأ ت العقكد اإلدارية ككضحت معػالـ الطريػؽ لع جيػا علػى الكجػو الصػحيأل ،كاف ىػذه المحأمػة

لتػػرل مػػف الخيػػر -بمناسػػبة ىػػذه الػػدعكل الحاليػػة -التنبيػػو إلػػي أف القكاعػػد كا صػػكؿ كالنظريػػات التػػي

كضعيا الفقو كالقضاء اإلدارم في ىذا الشأف ،إنما أانت كليدة البحث كالتقصي كثمرة تجػارب حقبػة

طكيلػػة مػػف الػػزمف للأثيػػر مػػف مختلػػؼ أن ػكاع المنازعػػات التػػي قامػػت بػػيف جيػػات اإلدارة كالمتعاقػػديف
معيا ،كاف اإلطػار العػاـ الػذم دار فيػو البحػث رسػمتو ضػكابط كاعتبػارات شػتى كحقػائؽ غيػر منأػكرة
حاصػ ػػليا أف يأػ ػػكف مفيكم ػ ػان أف حػ ػػؽ جيػ ػػة اإلدارة فػ ػػي الحصػ ػػكؿ علػ ػػى الميمػ ػػات كا دكات أك أداء

الخدمات كانجاز ا عماؿ المطلكبة بأرخص ا سعار كأقؿ التأػاليؼ يقابلػو مػف جانػب المتعاقػد معيػا

أف ييدؼ إلى تحقيؽ ربأل مجزل لو عف رأس مالو المست ؿ ألو أك بعضو أك بما كضعو لنفسػو مػف
نظاـ االستي أات الجانبية كلأف ىذا الكضع ال يعنى أف يقؼ أؿ منيما إزاء الطرؼ اآلخر مكقػؼ

التػربص كالتػػكجس كانتيػػاز الفػػرص أك مكقػػؼ الطػػرؼ المتخاصػػـ فػػي نػزاع أف ظػػؿ أامنػان فيػػك خليػػؽ
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بأف يتحكؿ في أية لحظة إلى دعكل تطرح أماـ القضاء بؿ أف الخػالص فػي شػأف الع قػة بػيف جيػة

اإلدارة كالمتعاق ػػد معي ػػا أف تنظ ػػر إليي ػػا جي ػػة اإلدارة م ػػف ازكي ػػة ت ارع ػػى فييم ػػا أثيػ ػ انر م ػػف االعتب ػػارات
الخاصة التي تسمك عف مجرد الحرص علػى تحقيػؽ الػكفر المػالي للدكلػة ،كاف اليػدؼ ا ساسػي ىػك

أفالة حسف سير المرافؽ العامة باستمرار كانتظاـ ،كحسف أداء ا عماؿ كالخػدمات المطلكبػة كسػرعة

انجازىػػا كأف ينظػػر إلييػػا المتعاق ػد مػػع اإلدارة علػػى أنيػػا مسػػاىمة اختياريػػة منػػو كمعاكنػػة فػػي سػػبيؿ
المصلحة العامة فيجب أف تؤدل بأمانة كأفاية ،كىذا كذاؾ يقتضى بيف الطرفيف قيػاـ نػكع مػف الثقػة

المتبادلة كحسف النيػة ،كالتعاضػد ،كالتسػاند ،كالمشػارأة فػي كجيػات النظػر المختلفػة للت لػب علػى مػا
يعتػرض تنفيػذ العقػػد مػف صػػعكبات كمػا يصػػادفو مػف عقبػات ،كبيػػذا تطمػئف جيػػة اإلدارة علػى حسػػف

التنفيػػذ كانجػػازه فػػي مكاعيػػده المحػػددة ،كيطمػػئف المتعاقػػد معيػػا إلػػى أنػػو سػػيناؿ لقػػاء إخ صػػو كأمانتػػو
كحسف قيامو بالعمؿ جزاءه ا كفى كأجره العادؿ".

()1

ب -أحكام المحكمة اإلدارية العميا:

فلقد تابعت المحأمة اإلدارية العليا في العديد مف أحأاميا عقب إنشائيا بالقػانكف رقػـ 165
لسػػنة  ،1955تبنػػى فأ ػرة الت ػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم س ػكاء خ ػ ؿ التسػػليـ بالنظريػػات التػػي ترتأػػز
علييا ىذه النظرية  ،أك مف خ ؿ إعماؿ النتائ كاآلثار التي تترتب علييا.

()2

كمف أمثلة أحأاميا الحديثة في ىذا الصدد:
" -1إف تػػدخؿ القضػػاء اإلدارم لتحقيػػؽ التػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم تطبيقػان لنظريػػة فعػػؿ ا ميػػر
تكافر شركط ىذه النظرية ،كمف بينيػا شػرط أف يأػكف الفعػؿ الضػار صػاد انر مػف جيػة اإلدارة

المتعاقػدة ،فػ ذا مػػا صػدر ىػػذا الفعػؿ عػػف شػخص معنػػكم عػاـ غيػػر الػذم أبػػرـ العقػد ،تخلػػؼ
أحد شػركط نظريػة فعػؿ ا ميػر كامتنػع بػذلؾ تطبيػؽ أحأاميػا ،كلأػف ذلػؾ االمتنػاع ال يحػكؿ

دكف تطبيؽ نظرية الحكادث الطارئة إذا ما تكافرت شركطيا".

()3

" -2إذا أاف مفاد النصػكص الػكاردة فػي الشػركط العامػة أف المقػاكؿ مسػئكؿ مسػئكلية أاملػة عػف
جميع الصعكبات المادية التي تصادفو سكاء أانت متكقعة أـ غير متكقعة ،كليس مػف شػأف

الص ػػعكبات المادي ػػة غي ػػر المتكقع ػػة ميم ػػا ترت ػػب عليي ػػا م ػػف إرى ػػاؽ للمقػ ػاكؿ أف تخكل ػػو ح ػػؽ
 )1حأـ محأمة القضاء اإلدارم بتاريخ 30يكنيو  1957في القضية رقـ  ،983المبادئ ،س ،11ص ،607مشار

إليو لدل د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ص 310كما بعػدىا ،د .سػليماف محمػد الطمػاكم ،ا سػس العامػة للعقػكد
اإلدارية ،مرجع سابؽ 616 ،كما بعدىا.
 )2كىيػػب عيػػاد سػ مة ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ، 18أ.د فتحػػى عبػػد النبػػى الكحيػػدل  ،محاض ػرات فػػى العقػػكد اإلداريػػة،
مرجع سابؽ .

 )3حأػػـ المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا فػػي طعنػي رقػػـ 1562لسػػنة 10ؽ67 ،لسػػنة 11ؽ ،جلسػػة  ،1968/5/11قاعػػدة

رقـ  )559المكسكعة اإلدارية الحديثة ،مرجع سابؽ ،ص.873
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مطالبػة الجيػػة اإلداريػة المتعاقػػدة معػو بزيػػادة فئػات ا سػػعار مشػارأة منيػػا فػي الخسػػارة التػػي

تأػػكف قػػد لحقت ػػو ،إذ إف الصػػعكبات س ػػالفة الػػذأر -أيػػا أ ػػاف ش ػأنيا -ال ترق ػػى إلػػى مس ػػتكل
الحػكادث الطارئػة المكجبػػة إللػزاـ اإلدارة بتحمػػؿ نصػيب فػي الخسػػارة الفادحػة التػػي تختػؿ بيػػا

اقتصػاديات العقػد اخػػت الن جسػيمان ،كذلػؾ ضػػمانان لتنفيػذ العقػد اإلدارم كاسػػتدامة سػير المرفػػؽ

العاـ الذم يخدمو".

()1

 -3حأـ الدائرة الثالثة بجلسة 1997/12/16ـ الذم جاء بأسبابو "مف المستقر عليػو أف تطبيػؽ
نظرية الظركؼ الطارئة رىينة بأف تط أر خ ؿ تنفيػذ العقػد اإلدارم حػكادث طبيعيػة أانػت أك
اقتصادية لـ تأف في حسباف المتعاقد عند إبراـ العقد ،.....كمػف شػأنيا أف تنػزؿ بػو خسػائر

فادحة تختؿ معيا اقتصاديات العقد اخت الن جسيمان"(.)2

ج -فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:

أػػذلؾ أأػػدت الجمعيػػة العمكميػػة فػػي العديػػد مػػف الفتػػاكل اعتناقيػػا لفأ ػرة الت ػكازف المػػالي للعقػػد

اإلدارم كمف ذلؾ:

"كلما أاف عمؿ ا مير ىك إجراء خاص أك عاـ يصدر مف جانػب الجيػة اإلداريػة المتعاقػدة

،لـ يأف مف المتكقع كقػت التعاقػد كيترتػب عليػو إلحػاؽ ضػرر خػاص بالمتعاقػد ال يشػارأو فيػو سػائر
مف يمسيـ اإلجراء ،كأاف القانكف رقـ  63لسػنة 1964ـ المشػار إليػو فيمػا تضػمنو مػف زيػادة أعبػاء
رب العمؿ عمف يستخدميـ مف عماؿ المقاكالت كالتراحيؿ كالمكسمييف ،لـ يضؼ ىذه ا عماؿ على

شػػرأات المقػػاكالت كحػػدىا كانمػػا حمػػؿ بيػػا أربػػاب ا عمػػاؿ جميع ػان علػػى اخػػت ؼ مسػػتكياتيـ كتبػػايف
أنشطتيـ كمف ثػـ ال يتػكافر فػي ىػذا القػانكف كصػؼ عمػؿ ا ميػر بمعنػاه السػابؽ نػو لػـ يلحػؽ بيػذه

الشرأات ضرر خاص ،كمف حيث إنو بالنسبة إلى نظريػة الظػركؼ الطارئػة  ،ف نػو يشػترط لتطبيقيػا

حسػػبما اسػػتقر عليػػو الفقػػو كالقضػػاء اإلدارم حػػدكث ظػػرؼ طػػارئ بعػػد إب ػراـ العقػػد كفػػي أثنػػاء تنفيػػذه،
مستقؿ عف إرادة أؿ مف المتعاقديف كلـ يأف في الكسع تكقعػو عنػد إبػراـ العقػد كيترتػب عليػو حػدكث

خسػػارة فادحػػة للمتعاقػػد تخػػرج عػػف الحػػدث المػػألكؼ فػػي التعامػػؿ ،كمػػف حيػػث إف القضػػاء اإلدارم قػػد

أقػر مبػدأ اعتبػار التشػريعات العامػة مػف قبيػؿ الظػركؼ الطارئػة إذا تػكافرت شػركطيا ،كمػف حيػث إف
الق ػػانكف رق ػػـ  63لس ػػنة 1964ـ فيم ػػا ق ػػرره م ػػف أحأ ػػاـ زي ػػادة أعب ػػاء أرب ػػاب العم ػػؿ كم ػػنيـ ش ػػرأات

المقاكالت ،كأاف مف المتكقع صدكره بيذه ا حأاـ فتأميف إصابات العمؿ أاف مفركضان مف قبؿ منذ
العمػػؿ بالقػػانكف رقػػـ  92لسػػنة 1959ـ الػػذم أػػاف يفػػرض تػػأميف الشػػيخكخة كالعجػػز كالكفػػاة بنسػػبة

 )1حأـ المحأمة اإلدارية العليا ،طعف رقـ  311لسنة 11ؽ ،جلسة 1969/6/14ـ ،قاعدة رقـ  )580المكسكعة

اإلدارية الحديثة ،المرجع السابؽ ،ص.918

 )2حأـ المحأمة اإلدارية العليا ،طعف رقـ  1749لسنة 37ؽ ،قاعدة رقـ .42
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 %14مػػف أجػػكر العمػػاؿ  ،كأػػاف فػػي الكسػػع تكقػػع تػػدخؿ المشػػرع فػػي أم كقػػت لسػػحب ىػػذا التػػأميف
على طكائؼ العمػاؿ الػذيف لػـ يسػتفيدكا منػو بالقػانكف رقػـ  63لسػنة 1964ـ كمػنيـ عمػاؿ المقػاكالت

كالتراحيػؿ كالمكسػمييف كىػك مػا تحقػؽ بالقػانكف رقػـ  63لسػنة 1964ـ  ،كبالمثػؿ فػ ف تػأميف البطالػة
كالتأميف الصحي أػاف مكعػكدان بتطبيقيػا فػي المػادة  3مػف القػانكف رقػـ  9لسػنة 1959ـ ،فػ ذا صػدر

القانكف رقـ  63لسنة 1964ـ بعد ذلؾ مقر انر ىذيف التأمينيف ف نو ال يأكف بذلؾ غير متكقع".

()1

كمف خ ؿ استعراض أحأػاـ القضػاء اإلدارم سػكاء فػي فرنسػا أك مصػر ،نجػد أف التطبيػؽ القضػائي
لفأ ػرة الت ػكازف المػػالي يتجسػػد فػػي ث ػ ث حػػاالت جػػرل القضػػاء اإلدارم حياليػػا علػػى مػػنأل التعػػكيض

للمتعاق ػػد م ػػع اإلدارة كذل ػػؾ دكف الحاج ػػة إل ػػى ثب ػػكت الخط ػػأ م ػػف جان ػػب اإلدارة أك إلػػزاـ المتعاق ػػد م ػػع

اإلدارة ب ثبات الخطأ كىي تتجسد في ث ث حاالت عرفت ب ػ ػ ػ ػ:

 .1نظرية عمؿ ا مير.

()2

 .2نظرية الظركؼ الطارئة.

()3

 )1فتػكل الجمعيػػة العمكميػػة لقسػمي الفتػػكل كالتشػريع رقػـ  297بتػػاريخ 1965/3/11ـ جلسػػة 1965/2/14ـ ملػػؼ

رقـ  ،35/2/22المبادئ القانكنية التي أقرتيا الجمعيػة العمكميػة لقسػمي الفتػكل منػذ نشػأتيا عػاـ 1946ـ كحتػى عػاـ
"2005مجلػػس الدكل ػػة الجمعي ػػة العمكمي ػػة لقسػػمي الفت ػػكل كالتش ػػريع ،المأت ػػب الفن ػػي ،الج ػػزء ا كؿ ف ػػي ش ػػأف العق ػػكد،
ص632كما بعدىا.
كلقد أانت ىذه الفتكل بمناسبة  :عقد إدارم -طلب شػرأات المقػاكالت زيػادة قيمػة العقػكد التػي أبرمتيػا ك ازرة اإلسػأاف
قبؿ العمؿ بالقانكف رقـ  63لسنة 1964ـ الخاص بالتأمينات االجتماعية استنادان إلى ما حملو إياىا ىذا القػانكف مػف
زيادة في التزاماتيا قبؿ عماؿ التراحيؿ كالعماؿ المكسمييف -غير جػائز -تخلػؼ صػفة عمػؿ ا ميػر فػي ىػذا التشػريع

لعدـ تعلقو بيذه الشرأات كحدىا -تكقع صدكر مثؿ ىذا القانكف ينفي تكافر شرط مف شركط الظرؼ الطارئ).
 )2كتتمثؿ شركطيا في  -1 :اف يأكف الفعؿ الضار صادر مف جية اإلدارة المتعاقدة.
 -2أف ينشأ عف فعؿ اإلدارة ضرر للمتعاقد.

 -3افتراض أف اإلدارة المتعاقدة لـ تخطأ حيف اتخذت عمليا الضار.
 -4أف يأكف ىذا اإلجراء الصادر مف جية اإلدارة غير متكقع.
 -5أف يلحؽ بالمتعاقد ضرر خاص ال يشارأو فيو مف يمسو اإلجراء العاـ.
د .خم ػػيس الس ػػيد إس ػػماعيؿ ،ا ص ػػكؿ العام ػػة كالتطبيقي ػػة العملي ػػة للعق ػػكد اإلداري ػػة كالتعكيض ػػات ،دار محم ػػكد للنش ػػر

كالتكزيع ،القاىرة ،د.س) ،ص214كما بعدىا.

 )3كتتمثؿ شركطيا في -1 :كقكع ظرؼ طارئ استثنائي عاـ.
 -2أف يأكف ىذا الظرؼ الطارئ غير متكقع كال يمأف دفعو.
 -3أف يقع الحادث بعد تكقيع العقد كاثنا ء تنفيذه.

 -4أف يترتب على الظرؼ الطارئ إرىاقان للمتعاقد.

د .محمد فؤاد عبد الباسط ،القانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار الفأر العربي ،القاىرة ،د.س) ،ص 884كمابعدىا.
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.3نظرية الصعكبات المادية كغير المتكقعة.

()1

كقد تناكلنا فى ىذا البحث نظريػة الظػركؼ الطارئػة مػف خػ ؿ الحػديث عػف نشػأتيا كشػركط

إعماليا ك ثار الظركؼ الطارئة على تنفيذ العقكد اإلدارية فى فلسطيف .

 )1كتتمثؿ شركطيا في -1 :اف تأكف الصعكبات التي يكاجييا المتعاقد ذات طبيعة مادية.
 -2اف تأكف الصعكبات التي يكاجييا غير متكقعة.
 -3اف تأكف الصعكبات التي يكاجييا ذات طبيعػة اسػتثنائية كلػيس باسػتطاعتو الت لػب علييػا بػأم كسػيلة أانػت ،أم
تتجاكز المخاطر العادية التي قد يتعرض ليا أم متعاقد اثناء تنفيذ العقد كيرجع ذلؾ لتقدير القاضي اإلدارم.

د .ع ػػدناف عم ػػرك ،مب ػػادئ الق ػػانكف اإلدارم ،مب ػػادئ الق ػػانكف اإلدارم ،ط ،2منش ػػاة المع ػػارؼ ،اإلس ػػأندرية،2004 ،

ص.207
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انفصم األول

نظزٌت انظزوف انطارئت

الفصل األول
نظرية الظروف الطارئة
لم ػػا أان ػػت العق ػػكد اإلداري ػػة ى ػػي أى ػػـ الكس ػػائؿ كأفض ػػليا الت ػػي تلج ػػأ إلييم ػػا اإلدارة لتحقي ػػؽ

المصلحة العامة ،ف ف مف أكلى اىتمامات اإلدارة أف تضمف تنفيذ ىذه العقكد حتى خر مرحلػة فييػا
كذلؾ لضماف سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد على نحك ال يعرقؿ مصلحة ا فراد ،كعليو أاف ال
بد مف كجكد طرؽ أك حلكؿ لما يمأف أف يعترض تنفيذ ىذه العقكد أك يعرقؿ استم اررية تنفيذىا.

كال سػػيما أف ىنػػاؾ مػػف العقػػكد مػػا يبػػرـ عػػادة لمػػدة طكيلػػة مثػػؿ عقػػكد االلت ػزاـ كالتكريػػد فيػػذه

العقػػكد يت ارخػػى أجػػؿ تنفيػػذىا إلػػى مػػاد بعيػػدة ،كخػ ؿ ىػػذه المػػدة قػػد تطػ أر ظػػركؼ -اسػػتثنائية خارجػػة
عف إرادة المتعاقديف كلـ تأف في حسبانيما كقت التعاقد ،فتخؿ باقتصاديات العقد ا مر الذل يجعؿ

تنفيذه مرىقان حد طرفي العقد.

()1

ك جؿ ذلؾ ابتدع مجلس الدكلػة الفرنسػي "نظريػة الظػركؼ الطارئػة" لمكاجيػة أم ظػركؼ أك

حكادث استثنائية تط أر خػ ؿ تنفيػذ العقػد كتعتبػر تلػؾ النظريػة إحػدل التطبيقػات لفأػرة التػكازف المػالي

للعقد اإلدارم ،كللتعرؼ على ىذه النظرية ثرنا تقسيـ ىذا الفصؿ إلػى مبحثػيف نعػرض مػف خ ليمػا
لمضمكف نظرية الظركؼ الطارئة كنشأتيا كىذا في مبحث أكؿ ،كشػركط تطبيػؽ ىػذه النظريػة كذلػؾ
في مبحث ثاني.

 )1د .محمػ ػػد عبػ ػػد المجيػ ػػد أبػ ػػك زيػ ػػد ،المرجػ ػػع فػ ػػي القػ ػػانكف اإلدارم ،ط ،1دار النيضػ ػػة العربيػ ػػة ،القػ ػػاىرة1999 ،
ص ،622د .محمػػد السػػنارم ،مبػػادئ كنظريػػات القػػانكف اإلدارم ،د ارسػػة مقارنػػة ،د .ط) ،غيػػر محػػدد دار النشػػر،
 ،2005-2004ص ،291أ.د فتحى عبد النبى الكحيدل  ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،مرجع سابؽ .
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المبحث األول
مضمون نظرية الظروف الطارئة ونشأتيا
لعلػػو مػػف ا ىميػػة بمأ ػاف كنحػػف بصػػدد الحػػديث عػػف نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ك ثارىػػا علػػى
تنفيذ العقكد اإلدارية أف نلقي الضكء أكالن على تعريؼ ىذه النظرية كالكقكؼ على مضمكنيا ،أمػا ال

يقؿ أىمية عف ذلؾ أف نعرض لنشأتيا كتأصيليا التاريخي.

وتحقيقا لذلك نقسم ىذا المبحث إلى مطمبين عمى النحو اآلتي:
المطلب ا كؿ  :مضمكف نظرية الظركؼ الطارئة.
المطلب الثاني  :نشأة نظرية الظركؼ الطارئة.

المطمب األول
مضمون نظرية الظروف الطارئة
للكق ػػكؼ عل ػػى مض ػػمكف تل ػػؾ النظري ػػة ،ف ن ػػو يلزمن ػػا أف نتع ػػرؼ عل ػػى المقص ػػكد "ب ػػالظركؼ
الطارئة" أمصطلأل ل كم بحت كالمقصكد "بالظركؼ الطارئػة" أمصػطلأل قػانكني يػدلؿ علػى النظريػة
لنصؿ بعد ذلؾ لتحديد مضمكف نظرية الظركؼ الطارئة.

الظروف الطارئة لغة :

 الظروف :جمع ظرؼ كالظرؼ ىك الكعاء.

()1

 الطارئ :طرأ ،طرءان ،طركء ،حدث كخرج فجأة فيك طارئ.

كالطارئ  :ال ريب كجمعيا  :طكارئ  ،طيٌراء ،طرء ،كالطارئة مؤنث الطارئ ،كىي الداىيػة التػي
()2
ال يعرؼ مف أيف أتت.

الظروف الطارئة في الصطالح القانوني:

 )1محمد بػف يكسػؼ إطفػيش ،أتػاب النيػؿ كشػفاء العليػؿ فػي الفقػو ا بػاظي ،الجػزء الثػاني ،دار الأتػب فػي القػاىرة،
1243ىػ ،ص ،120محب الديف الزبيدم ،تاج العركس ،الجزء السادس ،د.س) ،غير محدد دار النشر ،ص.186

 )2المعجػػـ الكسػػيط ،مجمػػع الل ػػة العربيػػة اإلدارة العامػػة للمعجمػػات كاحيػػاء الت ػراث ،ط ،4مأتبػػة الشػػركؽ الدكليػػة،

القاىرة 2004 ،،ـ ،ص .552
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ىػػي الحػػادث العػػاـ النػػادر الكقػػكع أزلػزاؿ أك حػػرب أك كبػػاء أك ارتفػػاع بػػاىظ فػػي ا سػػعار أك

نػزكؿ فػػاحش فييػا ،يط ػ أر علػػى العقػػد فيمػػا بػػيف إب ارمػػو كتنفيػػذه كأال يأػػكف باإلمأػػاف تكقعػػو أك التحػػرر

منو.

()1

كفػػي تعريػػؼ خػػر ،أػػؿ حػػادث عػػاـ الحػػؽ علػػى تأػػكيف العقػػد غيػػر متكقػػع الحصػػكؿ علػػى

التعاقػػد يػنجـ عنػػو اخػػت ؿ بػػيف المنػػافع المتكلػػدة عػػف عقػػد يت ارخػػى تنفيػػذه إلػػى أجػػؿ أك جػػاؿ كيصػػبأل

تنفيػػذ المػػديف اللت ازمػػو أمػػا أكجبػػو العقػػد يرىقػػو إرىاقػان شػػديدان أك ييػػدده بخسػػارة فادحػػة تخػػرج عػػف الحػػد

المألكؼ مف خسائر التجارة.

()2

الظروف الطارئة في القضاء اإلداري:
عبارة عف ظركؼ عامػة اسػتثنائية ،اقتصػادية أانػت أك طبيعيػة أك إداريػة كقعػت أثنػاء تنفيػذ

العقػػد كال دخػػؿ إلرادة المتعاقػػد فػػي حػػدكثيا ،كال يأػػكف فػػي كسػػعو تكقعيػػا عنػػد إب ػراـ العقػػد ،كال يملػػؾ
دفعيا عند كقكعيا كيأكف مف شأف ىذه الظركؼ أف تصيب المتعاقػد بخسػارة فادحػة تجػاكز الخسػارة

العادية التي يمأف احتماليا على نحك تختؿ معو اقتصاديات العقد اخت الن جسيمان.

()3

مضمون نظرية الظروف الطارئة :

ىػػك أف يطػ أر أثنػػاء تنفيػػذ العقػػد اإلدارم ظػػركؼ أك حػكادث لػػـ تأػػف متكقعػػة عنػػد إبػراـ العقػػد،

تؤدم إلى قلب اقتصاديات العقد كيأكف مف شأف ىذه الظركؼ أك ا حداث أنيا كاف لـ تجعػؿ تنفيػذ
العقد مستحي ن ،بؿ أصبأل أثقؿ عبئان كأأثر ألفة مما قدره المتعاقداف التقدير المعقكؿ كتأكف الخسارة
الناشئة عف ذلؾ تتجاكز الخسارة المألكفة التي يتحمليا أم متعاقد إلى خسارة فادحة اسػتثنائية كغيػر

 )1د .عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.705
 )2أحمد حشمت أبك ستيت ،نظرية االلتزاـ في القانكف المدني ،الجزء ا كؿ صػ ،316مشار إليو لدل ،محمد رشيد

قب ػػاني ،نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة ف ػػي الفق ػػو اإلسػ ػ مي كالق ػػانكف الكض ػػعي ،بح ػػث مق ػػارف منش ػػكر ل ػػدل مجل ػػة الفق ػػو
اإلسػ مي ،السػػنة الثانيػػة ،العػػدد الثػػاني ،بيػػركت ،ص ** ،131كاف أػػاف الفقػػو كالقػػانكف يسػػتخدـ مصػػطلأل "الحػكادث
االسػتثنائية" إال أف مصػطلأل "الظػركؼ الطارئػة" أفضػؿ ف مػدلكؿ الظػركؼ ينػدرج تحتػو الحػكادث الماديػة كالظػركؼ
المعنكية كأ ىما معترؼ بو مف خ ؿ المفيكـ الحديث للنظرية ،بينما تقتصر ألمة "الحكادث" للكقائع المادية كحدىا

كبالتػػالي عػػدـ ش ػمكؿ الظػػركؼ المعنكيػػة أاإلرىػػاؽ كالمعانػػاة ،لأػػف مػػا عليػػو الفقػػو كالعمػػؿ ىػػك إط ػ ؽ االصػػط حيف
للدالل ػػة عل ػػى معن ػػى كاح ػػد كيطل ػػؽ أح ػػدىما ب ػػدي ع ػػف اآلخ ػػر ف المعن ػػى ال ػػذىني كاح ػػد م ػػف أثػ ػرة اس ػػتعماليما معػ ػان

أمترادفيف بؿ أصبحا يمث ف كجييف لعملة كاحدة ،د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص .1160

 )3حأػػـ المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا فػػي الطعػػف رقػػـ  1562لسػػنة  10ؽ جلسػػة  ،1968/5/11القاعػػدة رقػػـ ،)566

المكسػػكعة اإلداريػػة الحديثػػة ،ص  ،892د .محمػػد أبػػك بأػػر ،دكر نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة فػػي إعػػادة التػكازف المػػالي
للعقد اإلدارم http: //draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html :
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عادية ،فيأكف مف حؽ المتعاقد المضار أف يطلب مف الطرؼ اآلخر – اإلدارة – مشػارأتو فػي ىػذه

الخسارة التي تحمليا فيعكض عنيا تعكيضان جزئيان.

()1

كعليو يمأف القكؿ أف ىػذه النظريػة تفتػرض كجػكد عقػد إدارم كطرفيػو – المتعاقػد كاإلدارة –

كفػي أثنػاء تنفيػذ ىػذا العقػد تطػ أر ظػركؼ معينػة لػـ تأػف فػي حسػباف المتعاقػديف كقػت التعاقػد ،فتػؤدم

إلى إخ ؿ التػكازف المػالي ليػذا العقػد علػى نحػك ييػدد المتعاقػد مػع اإلدارة بخسػارة تفػكؽ حػد الخسػارة

العادية كالمتعارفة في التعاقد ،فتكجد ىذه الحالة للمتعاقد حقان بكجكب تقديـ العكف لو مف قبػؿ اإلدارة
حتػػى يػػتمأف مػػف االسػػتمرار فػػي تنفيػػذ العقػػد ،كللحيلكلػػة دكف تكقفػػو علػػى نحػػك يػػؤثر علػػى المصػػلحة

العامة.

لػػذا ف ػ ف نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة علػػى فأ ػرتيف أساسػػيتيف كىمػػا اللتػػاف تبػػرراف إعمػػاؿ تلػػؾ

النظرية كىما ا ساس لكجكد مثؿ ىذه النظرية :

 الفكرة األولى  :ىي فأػرة العدالػة المجػردة كالتػي تقضػي بكجػكب مسػاعدة ىػذا المتعاقػد الػذملحقو الضرر مف جراء حادث ال دخؿ لو في كقكعو.

 أما الفكرة الثانية  :كىي فأرة المصلحة العامة كضماف سير المرافؽ العامػة بانتظػاـ كاطػرادكالتي تقضي بكجػكب أف تعمػؿ اإلدارة أػؿ مػا فػي كسػعيا حتػى تعيػد العقػد إلػى حالػة التنفيػذ

إلنجازه كصكالن لل اية التي مف أجليا أبرـ العقد كىك تحقيؽ مصلحة عامة للجميكر.

لذلؾ تقػرر اإلدارة معاكنػة المتعاقػد ،كاف أانػت تلػؾ المعاكنػة جزئيػة إال أنيػا تسػاعد المتعاقػد
على تجاكز تلؾ الظركؼ.

المطمب الثاني

نشأة نظرية الظروف الطارئة
إف فأ ػرة الظػػركؼ الطارئػػة ىػػي فأ ػرة عريقػػة فػػي القػػدـ كلأني ػا لػػـ تسػػتقر علػػى مػػدلكؿ كاحػػد

خ ػ ؿ جميػػع العصػػكر ،فيػػي لػػيس ليػػا تػػاريخ مسػػتقؿ ،كانمػػا يتصػػؿ تاريخي ػا بتػػاريخ االلت ػزاـ كتطػػكر
مفيكمو كتاريخ مبدأ العدالة فيو.

()2

 )1د .خم ػػيس الس ػػيد إس ػػماعيؿ ،العق ػػكد كالتعكيض ػػات ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص ،235د .كلي ػػد مزى ػػر ،حق ػػكؽ كالت ازم ػػات
المتعاق ػػديف ف ػػي عق ػػد ا شػ ػ اؿ العام ػػة ،د ارس ػػة مقارن ػػة ،رس ػػالة دأت ػػك اره ،معي ػػد البح ػػكث كالد ارس ػػات العربي ػػة ،الق ػػاىرة،
 ،2006ص .235

 )2عبػػد الحميػػد أحمػػد س ػ مة ،نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة فػػي عقػػدم التكريػػد كالمقاكلػػة فػػي القػػانكف ا ردنػػي ،رسػػالة

ماجستير ،الجامعة ا ردنية ،عماف ،1994 ،ص .7
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كللتعػػرؼ أأثػػر علػػى أصػػكؿ ىػػذه النظريػػة كنشػػأتيا نػػرل البػػدء بالتأصػػيؿ التػػاريخي ليػػا فػػي الش ػرائع

القديمػػة ،ثػػـ إلقػػاء الضػػكء علػػى نشػػأتيا فػػي التشػريعات الحديثػػة كأقصػػد بػػذلؾ نشػػأتيا فػػي فرنسػػا كالتػػي
ىي الميد ا كؿ لتلؾ النظرية كمف ثـ لنشأتيا في مصر كفلسطيف.

وعميو سنقسم ىذا المطمب إلى فرعين - :

الفرع األول :نظرية الظركؼ الطارئة في الشرائع القديمة.

الفرع الثاني :نظرية الظركؼ الطارئة في الشرائع الحديثة.

الفرع األول
نظرية الظروف الطارئة في الشرائع القديمة
مف خ ؿ ىػذا الفػرع سػنلقى الضػكء علػى الجػذكر ا كلػى للنظريػة كذلػؾ فػي الشػرائع القديمػة
كال سيما مف القانكف الركماني كالأنسي كفي الشريعة اإلس مية.

أولً  :النظرية في القانون الروماني :

لـ يتفؽ الفقياء حكؿ ما إذا أاف القانكف الركماني قػد عػرؼ ىػذه النظريػة أـ ال ،كلػـ تحظػى

مف بيف شرائع العالـ القػديـ شػريعة بمثػؿ مػا حظيػت بػو شػرائع الركمػاف مػف عنايػة الدارسػيف كاىتمػاـ
الباحثيف ،كقد ذىب فريؽ مف ىؤالء الفقياء إلى القكؿ بأف القانكف الركماني لػـ يعػرؼ خػ ؿ تاريخػو
الطكيػ ػػؿ فأ ػ ػرة الظػ ػػركؼ الطارئػ ػػة فلػ ػػـ يسػ ػػمع ليػ ػػا صػ ػػدل إال فػ ػػي أق ػ ػكاؿ الف سػ ػػفة أمثػ ػػاؿ شيشػ ػػركف
كسبينيؾ.

()1

 فمف أقكاؿ شيشركف عندما يت يػر الػزمف يت يػر الكاجػب)) ،كقكلػو ال يجػب التمسػؾ بػالكعكد التػي
تصػػبأل ضػػارة بمػػف صػػدرت ليػػـ ،كاذا أصػػبأل التعيػػد الػػذم أعطيتػػو يسػػبب لػػؾ مػػف الضػػرر أأثػػر ممػا
يس ػػبب ل ػػؾ م ػػف النف ػػع لم ػػف تعي ػػدت ل ػػو فػ ػ يأ ػػكف مخالفػ ػان للكاج ػػب أف الفائ ػػدة ا أب ػػر تفض ػػؿ عل ػػى

ا قؿ))،كمف أقكاؿ سبينيؾ أنا ال اعتبر حانثان لعيدم ،كال يمأف اتيامي بعدـ الكفػاء ،إال إذا بقيػت

ا مكر على ما ىي عليو كقت التزامي ثـ لـ أنفػذه ،كالت يػر الػذم يطػ أر علػى أمػر كاحػد يجعلنػي حػ انر

فػػي أف أنػػاقش الت ازمػػي مػػف جديػػد ،كيخلصػػني مػػف أ مػػي الػػذم أعطيتػػو كيجػػب أف يبقػػى أػػؿ شػػيء
على حالتو التي أاف علييا في الكقت الذم تعيدت فيو لأي استطيع المحافظة على أ مي)).

()2

 )1انظر في عرض ىذا ال أرم :د .عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص 516كمابعدىا.
 )2د .فاضؿ شاأر النعيمي ،نظرية الظركؼ الطارئة بيف الشريعة كالقانكف ،رسالة ماجستير ،جامعة ب داد ،ب داد،

 ،1969ص  ،25أ .احسػػاف سػػتار خضػػير ،نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة كاثػػر اخػػت ؿ الت ػكازف االقتصػػادم فػػي تنفيػػذ
العقكد ،1997 ،ص.http: www.iraqia.org. ،5
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كقد ذىب الػبعض اآلخػر إلػى القػكؿ بػأف القػانكف الركمػاني عػرؼ ىػذه النظريػة كطبقيػا فػي

مكاضع مختلفة.

()1

كعلػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يػػرل معظػػـ الفقيػػاء أف العبػػارات المنقكلػػة عػػف الفقيػػاء الركمػػاف ىػػي
عبػػارات غامضػػة تمثػػؿ راء شخصػػية ال يمأػػف أف يسػػتخلص منيػػا مبػػدأ عػػاـ يأػػكف أساس ػان لنظريػػة

الظركؼ الطارئة كال سيما لك أخذ بعيف االعتبار أيضا أف القانكف الركماني ي لب عليو طػابع التقيػد

بالشأليات.

()2

ثانياً :النظرية في القانون الكنسي :

لقد أاف الفقياء الأنسيكف يحرصكف على أف يسكد العدؿ كاإلنصاؼ في عقػكدىـ كيحرمػكف

ال بف في العقكد مف اجؿ ذلؾ قالكا بنظرية الثمف العادؿ كا جر العادؿ.

()3

أمػػا نيػػت الأنيسػػة عػػف اإلث ػراء غيػػر المشػػركع كع ػف أػػؿ مػػا يخػػؿ بالتس ػاكم فػػي العقػػد "كقػػد

استنتجكا مف فقرة كردت في مدكنة جستنياف أنو يفترض في جميع العقكد بقاء ما أاف على ما أػاف"
كفيمكا مف ىذا النص أف ىناؾ شرطان ضمنيان في أؿ عقد مفػاده أف المتعاقػد يلتػزـ بعقػده متػى ظلػت

الظركؼ على ما أانت عليو.

()4

كلقػػد أػػاف رجػػاؿ الأنيسػػة فػػي العصػػكر الكسػػطى يرتبػػكف علػػى الظػػركؼ الطارئػػة التػػي مػػف

شػػأنيا أف تجعػػؿ تنفيػػذ االلت ػزاـ مرىق ػان – أث ػ انر قانكني ػان – ذلػػؾ أف ىنػػاؾ غبن ػان يصػػيب المػػديف المرىػػؽ
كال بف ال يجكز سكاء عاصر تأكيف العقد أـ حدث عند تنفيذ االلتزاـ الػذم ىػك اثػر مػف أثػار القصػد

كال بف عندىـ طريؽ مف طػرؽ الربػا المحػرـ ) ال يحػؿ أألػو كىػك إثػراء دكف كجػو حػؽ علػى حسػاب

المديف المرىؽ.

()5

ى ػػذا كقام ػػت الص ػػياغة الفني ػػة للنظري ػػة ف ػػي الق ػػانكف الأنس ػػي عل ػػى أس ػػاس ت ي ػػر الظ ػػركؼ:
 )Rebus sic Stantibusفالعقد يفترض فيو شرط ضمني ىك أف الظركؼ االقتصادية التي عقد

فػػي ظليػػا تبقػػى عنػػد تنفيػػذه كال تت يػػر ت يي ػ انر جكىري ػان ،ف ػ ذا ت يػػرت بحيػػث يصػػبأل تنفيػػذ العقػػد جػػائ انر

 )1انظر في عرض ىذا ال أرم :د .عبد الحميد أحمد س مة ،مرجع سابؽ ،ص 8

 )2د .محمد عبد الجكاد محمد ،ال بف ال حؽ كالظركؼ الطارئة في القانكنيف الفرنسي كالمصرم ،مجلػة االقتصػاد،
سنة  1963العدد الثامف ،السنة  ، 33ص 175كما بعدىا.
 )3د .محسف عبد الحميد إبراىيـ البيو ،النظرية العاـ ل لت ازمػات ،مصػادر التػزاـ ،الجػزء ا كؿ ،المصػادر اإلراديػة،
مأتبة الج ء الجديدة ،االسأندرية ،1997 ،ص .347
 )4فاضؿ شاأر النعيمي ،مرجع سابؽ ،ص .27

 )5د .عبد الحميد أحمد س مة ،مرجع سابؽ ،ص .10
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بالنسػػبة إلػػى أحػػد المتعاقػػديف كجػػب تعػػديؿ العقػػد ليػػزكؿ الحيػػؼ الناشػػم مػػف ىػػذا الت يػػر المفػػاجم مػػف

الظركؼ االقتصادية.

()1

كقػػد أخ ػذ الفقيػػاء اإليطػػاليكف كا لمػػاف بيػػذه القاعػػدة حتػػى القػػرف الثػػامف عشػػر أمػػا أخ ػذ بيػػا
بعض قدامى الفقياء الفرنسييف ،لأف فقياء القرف السابع عشر رفضػكا قبكليػا فػي فرنسػا متػأثريف فػي

ذلػػؾ بالقػػانكف الركمػػاني كقػػد قيضػػى علييػػا نيائيػان فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر كاختفػػت أمػػاـ مبػػدأ سػػلطاف
اإلرادة إلى أف ظيرت مجددان في أكائؿ القرف العشريف.

()2

خ صة القكؿ أف الأنيسة لـ تضع نظرية مستقلة للحكادث الطارئة بالشػأؿ الػذل عرفػت بػو

اآلف بػؿ كضػػعت قكاعػػد لحمايػػة الطػػرؼ الضػػعيؼ فػي العقػػد مسػػتمدة مػػف المبػػادئ المسػػيحية الداعيػػة
إلى التراحـ كالتآخي ليسلـ ،المجتمع مف الض ائف كا حقاد كتنشػر المحبػة كالمػكدة كيعػـ السػ ـ بػيف

الناس.

()3

ثالثاً  :النظرية في الشريعة اإلسالمية :

لقػ ػػد أفسػ ػػحت الش ػ ػريعة اإلس ػ ػ مية مح ػ ػ رحب ػ ػان لمبػ ػػادئ ا خ ػ ػ ؽ العادلػ ػػة فأحأ ػ ػاـ الش ػ ػريعة

اإلسػ مية تقػػكـ علػػى أسػػاس العػػدؿ كالرفػػؽ بالنػػاس كرفػػع الحػػرج عػػنيـ ،وىــو مــا دلمــت عميــو اآليــات

القرآنية اآلتية:

 -1قكلو تعالى."       " :

()4

 -2قكلو تعالى."        " :
 -3كقكلو تعالى."      " :

()5

()6

كمف اآليات السابقة دعكة لعدـ تأليؼ النفس ما ال تستطيع كتتحمؿ.

 )1د .عب ػػد ال ػػرزاؽ الس ػػنيكرم ،مرج ػػع س ػػابؽ ،516 ،د .س ػػليماف م ػػرقص ،الػ ػكافي ف ػػي ش ػػرح الق ػػانكف الم ػػدني "ف ػػي
االلت ازم ػػات" المجلػ ػػد ا كؿ ،نظري ػػة العق ػػد كاالرادة المنف ػػردة ،ط ،513 ،1987 ،4أ .احسػػػاف س ػػتار خضػػػير ،مرج ػػع
سابؽ ،ص.7
 )2علي عبد الأريـ أحمد سػكيلـ ،فأػرة التػكازف المػالي للعقػد اإلدارم فػي المملأػة العربيػة السػعكدية ،رسػالة دأتػك اره،

جامعة عيف شمس ،القاىرة ،2007 ،ص .68

 )3عب ػػد الحمي ػػد أحم ػػد سػ ػ مة ،المرجػػع الس ػػابؽ ،ص  ،11د .س ػػمير عب ػػد السػػيد تن ػػاغك ،مص ػػادر االلتػ ػزاـ ،منش ػػاة
المعارؼ ،االسأندرية ،2005 ،ص.158
 )4سكرة الح اآلية .)78

 )5سكرة البقرة اآلية .)185
 )6سكرة البقرة اآلية .)286
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ىػػذا كلػػـ تخػػؿ السػػنة النبكيػػة مػػف الداللػػة علػػى ذلػػؾ ،ففػػي حػػديث الرسػػكؿ

"ال ضػػرر كال

ضرار" كىذا الحديث كاضأل البياف كالداللة في أف الضرر مرفكع كالػزاـ المػديف بتنفيػذ االلتػزاـ بػالرغـ
مف حدكث الظرؼ الطارئ ضرر كاقع عليو قطعا يستحؽ النظر في رفعو أك تخفيفو.

()1

لػذلؾ يمأػف القػكؿ إف فأػرة الظػركؼ الطارئػة لػػـ تأػف بعيػدة أػؿ البعػد عػف الفقيػاء المسػػلميف

كيعترؼ الفقو ال ربي بأف نظريػة الضػركرة فػي الفقػو اإلسػ مي تعبػر بصػكرة أأيػدة كشػاملة عػف فأػرة
يكجد أساسيا في أأثر مف فرع مف فركع القانكف كفي ذلؾ يقكؿ الفقيو الفرنسى "المبير" في المؤتمر

الدكلي للقانكف المقارف الذم انعقد في الىام سنة  )1932أف نظرية الضركرة فػي الفقػو اإلسػ مي
تعبر– بصكرة أأيدة كشاملة  -عف فأرة يكجد أساسيا في القانكف الدكلي العاـ فػي نظريتػو الظػركؼ

المت يػرة ،كفػػي القضػػاء اإلدارم الفرنسػػي فػػي نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ،كفػػي القضػػاء االنجليػػزم فيمػػا
أدخلو مف المركنة على نظرية استحالة تنفيذ االلتزاـ تحت ض ط الظركؼ االقتصػادية ،التػي نشػأت
بسبب الحرب ،كفي القضاء الدستكرم ا مريأي في نظرية الحكادث المفاجئة".

()2

 ويقوم أساس نظرية الظروف الطارئة في الشريعة اإلسالمية عمى القواعد التالية:

أ -قاعــدة الضــرورات تبــيظ المحظــورات :كلقػػد أباحػػت ىػػذه القاعػػدة عػػدـ تنفيػػذ االلت ػزاـ بسػػبب حػػدكث
الظرؼ الطارئ ،كاستنادان إلى ىذه القاعدة يمأف الخركج عف قاعدة احتراـ القكة الملزمػة للعقػد بسػبب
حدكث الظرؼ الطارئ بعد إبراـ العقد.

()3

ب -درء المفاســد أولــى مــن جمــب المصــالظ "الضــرر ي ـزال" :ف ػ ذا تعارضػػت مفسػػدة كمصػػلحة قػػدـ رفػػع
المفسدة غالبان

ف اعتناء الشارع بالمنييات أشد مف اعتنائػو بالمػأمكرات كفػي الحػديث عػف النبػي

قاؿ "إذا أمرتأـ بػأمر فػاتكا منػو مػا اسػتطعتـ ،كاذا نييػتأـ عػف شػيء فػاجتنبكه" ،كفػي أحأػاـ الطػكارئ
تعارضت مصلحة الدائف مف إلزاـ المديف بتنفيذ التزامو مع مفسدة كىك الضرر الػذم يصػيب المػديف
إذا مػػا نفػػذ الت ازمػػو مػػع حػػدكث ظػػرؼ طػػارئ لػػذا دفػػع الضػػرر عػػف المػػديف بالفسػػخ للضػػرر فػػي عقػػد

اإليجػػار ،كبػػالحط مػػف الػػثمف بقػػدر التلػػؼ الػػذم سػػببتو الجائحػػة فػػي بيػػع الثمػػار كالبقػػكؿ -أمػػا سػػنرل
الحقان.-

ج -قاعدة الضرر األشد يزال بالضرر األخف  :يترتب على عدـ تنفيذ المديف الت ازمػو إذا مػا حػدثت
ظػػركؼ طارئػػة ،إلحػػاؽ الضػػرر بالػػدائف الػػذم يتمسػػؾ بػػدكره بػػالقكة الملزمػػة للعقػػد فػػي حػػيف أف المػػديف
 )1أخرجػػو مالػؾ مػػف مكطػػأ ،كالحػػاأـ مػػف المسػػتدرؾ كالبييقػػي مػػف حػػديث أبػػي سػػعد الجػػذرم كأخرجػػو ابػػف ماجػػة مػػف
حديث ابف عباس ،مشار إليو لدل :فاضؿ شاأر النعيمي ،مرجع سابؽ ،ص .47
 )2عبػػد الس ػ ـ الترمػػانيتي ،نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ،مجلػػة القػػانكف كاالقتصػػاد المص ػرية ،القسػػـ الفرنسػػي ،السػػنة
الثاني ػػة ،الع ػػدد  )5ص ػػفحة  ،36 ،35مش ػػار إلي ػػو ل ػػدل ،محم ػػد رش ػػيد قب ػػاني ،نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة م ػػف الفق ػػو
اإلس مي كالقانكف الكضعي ،مرجع سابؽ ،ص .123

 )3عبد الحميد أحمد س مة ،مرجع سابؽ ،صفحة .13
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يتمسؾ بالظركؼ الطارئة كيطالب ب زالة الضرر عنو بسػبب اإلرىػاؽ الػذم أصػابو مػف جػراء حػدكث

الظػػرؼ الطػػارئ ،كلمػػا أػػاف الضػػرر الػػذم يصػػيب المػػديف فػػي ىػػذه الحالػػة أشػػد مػػف الضػػرر الػػذم
يصيب الدائف ف ف ذلؾ اقتضى إزالة الضػرر ا شػد بالضػرر ا خػؼ ،حتػى يختػار أىػكف الضػرريف،

كىذه القاعدة تسمأل بتخفيض التزاـ المديف المرىػؽ "الضػرر ا شػد" كتحميػؿ الػدائف جانبػان مػف ارتفػاع

ا سعار.

()1

كعلى الرغـ مف أف الفقو اإلس مي عال الظركؼ الطارئة خير ع ج قبػؿ أف يعػرؼ عنيػا
القػػانكف شػػيئان كطبقيػػا عػػدة تطبيقػػات أحلػػكؿ عمليػػة لمسػػائؿ مختلفػػة – أمػػا سػػنرل– إال أنػػو لػػـ يقػػـ
بصياغة النظرية ،ويرجع ذلك لسببين :

الســـبب األول :أف الفقػ ػو اإلسػ ػ مي -ال ف ػػي نظري ػػة الحػ ػكادث الطارئ ػػة كال ف ػػي غيرى ػػا م ػػف
ػؼ كضػػع النظريػػات المتماسػػأة كذلػػؾ أف الفقػػو اإلس ػ مي أالفقػػو الركمػػاني -كأأػػؿ فقػػو
النظريػػات ألًػ ى

أصيؿ ،إنما يعال المسائؿ مسألة مسػألة كيصنع ليا حلكالن عملية عادلة ،ينساب فييا تيار خفي مف

المنطػػؽ القػػانكني المتسػػؽ ،كعل ػػى الباحػػث أف يأشػػؼ عػػف ى ػػذا التيػػار ،كأف يشػػيد نظريػػة متماس ػػأة
يسػػكدىا منطػػؽ قػػانكني سػػليـ مػػف الحلػػكؿ المتفرقػػة المكضػػكعة للمسػػائؿ المختلفػػة كىأػػذا يبنػػي بيػػذه

بناء راسخ ا رأاف.
ا حجار ن
السبب الثـاني :أف الفقػو ال ربػي اضػطر إلػى كضػع نظريػة عامػة للحػكادث الطارئػة ف قػكة
العقػػد الملزمػػة ،قػػد بكلػػد فييػػا مبال ػػة دعػػت إلػػى تلمػػس الكسػػائؿ للتخفيػػؼ منيػػا ،نػػزكالن تحػػت تػػأثير
م ػػذاىب التض ػػامف االجتم ػػاعي ،أم ػػا الفق ػػو اإلسػ ػ مي – حي ػػث مقتض ػػيات العدال ػػة تس ػػكد دائمػ ػان عن ػػد
تعارضيا مع القكة الملزمة للعقد – فقد أمأف في ضكء ىذه المقتضيات فتأل ث ػرات مختلفػة فػي القػكة

الملزم ػػة للعق ػػد دكف أف ي ػػرل الفقي ػػاء داعيػ ػان لكض ػػع نظري ػػة يرج ػػع إليي ػػا ف ػػي تبري ػػر ذل ػػؾ ،م ػػا دام ػػت
مقتضيات العدالة ىي التي يلجأ إلييا عادة في ىذا التبرير.

()2

تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في الفقو اإلسالمي:

أولً :العذر الموجب لمفسخ في عقد اإلجارة :

لقػػد نشػػأت ىػػذه النظريػػة فػػي الفقػػو الحنفػػي ،كيعػػرؼ الفقػػو الحنفػػي العػػذر "بأنػػو العجػػز عنػػد

المضي على مكجب العقد إال بتحمؿ ضرر غير مستحؽ بالعقد " ،كعليػو فالعػذر ىػك أمػر أك حػدث

 )1د .فاضؿ شاأر النعيمى ،مرجع سابؽ ،ص 20

 )2د .عبد الرزاؽ السػنيكرم ،ضػركرة تنقػيأل القػانكف المػدني المصػرم ،القػانكف كاالقتصػاد ،السػنة السادسػة ،1963
العدد ا كؿ ص ،133 ،132مشار إليو لدل محمد رشيد قباني ،مرجع سابؽ ،ص .124
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يجعػؿ المتعاقػد عػاج اىز عػف المضػي علػى مكجػب العقػد كلأنػو ال يجعلػو مسػتحي ن كانمػا يحملػو ضػر اىر
زائدا لـ يلتزمو بالعقد فما أانت ىذه صفتو أاف عذ انر.

()1

كيجمع الفقياء المسلمكف على كجػكد ىػذه النظريػة فػي الفقػو اإلسػ مي كيتفقػكف علػى أف مػا

يحدثو العذر أك العيب الطارئ مف المحؿ المعقكد عليو بعد إبراـ العقد مف ضرر يتمثؿ فػي اسػتيفاء

منفعة المحؿ يكجب حسب كاقعة الحاؿ فسخ أك انفساخ العقد.

()2

كلقد كجدت ىذه النظرية صداىا في عقكد اإلجارة أػكف عقػكد اإلجػارة ىػي مػف عقػكد المػدة

أك العقكد التي يستمر تنفيذىا جؿ معيف كىذا النكع مػف العقػكد ىػي المجػاؿ الكاسػع لتطبيػؽ نظريػة
الظػػركؼ الطارئػػة ،كتأأيػػدان علػػى ذلػػؾ يقػػكؿ الأاسػػانى كيمثػػؿ قكلػػو "إنأػػار الفسػػخ عنػػد تحقػػؽ الضػػرر

خركج عف العقػؿ كالشػرع نػو يقتضػي أف مػف اشػتأى ضرسػو فاسػتأجر رجػ ن ليقلعيػا فسػأف الكجػع،
يجبر على القلع ،كمف كقعت في يػده أألػة فاسػتأجر رجػ ن ليقطعيػا فسػأف الكجػع ثػـ بػرأت يػده يجبػر

على القطع كىذا قبيأل عق ن كشرعان"(.)3

كالعلة في ذلؾ ىك أنو لك لزـ العقد عند تحقؽ الضرر للػزـ صػاحب العػذر ضػرر لػـ يلتزمػو

العقػػد( ،)4كالعػػذر عنػػد ا حنػػاؼ لػػو ضػػابط كىػػك "أػػؿ عػػذر ال يمأػػف معػػو اسػػتيفاء المعقػػكد عليػػو إال
بضرر يلحقو في نفسو أك مالو ف نو يجيز لو فسخ ىذا العقد".

()5

كاذا أػاف ا صػػؿ أف العػػذر يطػ أر بعػػد إبػراـ العقػػد إال أنػو تكجػػد حػػاالت يطػ أر فييػػا العػػذر قبػػؿ
إبراـ العقد كلأف ال يطلػع عليػو المسػتأجر إال بعػد بػدء تنفيػذ العقػد ممػا يثبػت لػو الخيػار كمثػاؿ ذلػؾ:

 )1مدامار أفندم ،مجمع ا نير شرح ملتقى ا بحر ،الجزء ،3ص ،399أنز الدقاؽ للزيعلي ،تبيف الحقائؽ شرح،،
الجزء ،5ص  ،145كاليداية للمرغينػاني ،مػع نتػائ ا فأػار لقاضػى زاده كىػي تتمػة فػتأل القػدير – للأمػاؿ بػف اليػاـ،
الجزء  ،7ص  222مشار إليو لدل – محمد رشيد قباني ،مرجع سابؽ ،ص.155
 )2د .مجيػػد محمػػكد سػػعيد أبػػك حجيػػر ،نظريػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحػػؽ كنظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ،ط ،1الػػدار

العلمية الدكلية للنشر كالتكزيع كدار الثقافة كللنشر كالتكزيع ،عماف ،2002 ،ص  **.،56كفسخ اإلجارة  :إذا أاف
الضػػرر ال يكجػػب العجػػز عػػف ذلػػؾ كأنػػو يتضػػمف ضػػر انر لػػـ يكجػػب العقػػد كفػػي ىػػذه الحالػػة إمػػا  :أف يسػػتقؿ العاقػػد

بالفسػػخ ،أك ال تنفسػػخ اإلج ػػارة إال بالت ارضػػي أك بالتقاضػػي ،كانفس ػػاخ اإلج ػػارة  :إذا أ ػػاف الع ػػذر يكجػػب العجػػز ع ػػف

المضي بمكجب العقد شرعان) المعنى فيو حراماى ،أاإلجارة على قلع ضرس ثـ سأنت كعلى قطع يد متآألػة ثػـ برئػت
فاإلجارة ىنا تنفسخ مف تلقاء نفسيا ،للمزيد في ذلؾ أنظر د .فاضؿ شاأر النعيمى ،مرجع سابؽ ،ص.172

 )3اإلماـ ع ء الديف أبي بأر بػف مسػعكد الأاسػانى الحنفػي ،بػدائع الصػنائع فػي ترتيػب الشػرائع ،ط ،2دار الأتػاب
العربي ،الجزء الرابع ،1974 ،ص.197
 )4اإلماـ ع ء الديف أبي بأر بف مسعكد الأاسانى الحنفي ،المرجع السابؽ ،ص.197

 )5د .س ػػعيد الس ػػيد علػ ػي ،نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة ف ػػي العق ػػكد اإلداري ػػة كالشػ ػريعة اإلسػ ػ مية ،ط ،1دار الأت ػػاب
الحديث ،القاىرة ،2006 ،ص.90
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مػػف يسػػتأجر دابػػة كعنػػد اسػػتخدامو ليػػا يأتشػػؼ عرجيػػا أك تعثػػر ظيرىػػا فلػػو طبق ػان لخيػػار العيػػب أف
يمضى العقد أك يفسخو كال شؾ أف العذر في ىذا الفرض سابؽ على ابراـ العقد.

()1

ثانياً  :الجوائظ في الثمار والزروع :

كالجائحة ىي اآلفة السماكية التي تيلؾ الثمار كا مكاؿ كتستأصليا كىػي اآلفػة الزراعيػة(،)2

كعرفيا ابف رشد "الجائحة ما أصاب الثمرة مف السماء مثؿ البرد كالقحط كضده كالعفف كأمػا مػا أػاف

مف صنع اآلدمييف ف يعتبر جائحة إال ما أاف غالبان أالجيش كذلؾ عند بعض أصحاب مالؾ".

()3

كعليو يخرج مف كصؼ الجػكائأل كفقػا للتعريفػات السػابقة مػا أػاف مػف تصػرؼ اآلدميػيف مثػؿ

السرقة كالجيش كلقد اختلؼ الفقو بصدد ذلؾ فمنيـ مف اعتبره جائحة تشبييا باآلفة السػماكية كمػنيـ

مف لـ يره أذلؾ كاستندكا لقػكؿ رسػكؿ اهلل" أ أريػت إف منػع اهلل الثمػرة"( ،)4كمػف رأل السػرقة كالجػيش
مف الجكائأل استند إلى إنيا تتحد معيا فػي ا ثػر كىػك ىػ ؾ المعقػكد عليػو مػف الثمػر كالبقػكؿ كتتحػد

معيا في إنيا فة ال يمأف دفعيا كال تكقعيا كال معرفة مف فعؿ ىذه الجائحة بعينو حتى يضمف.

()5

الحكم من الجوائظ :
لقػػد ذىػػب المالأيػػة كالحنابلػػة كالشػػافعية إلػػى أف مػػا أىلأتػػو الج ػكائأل ىػػك مػػف ضػػماف البػػائع

فيكضػػع عػػف المشػػترم ثمػػف مػػا أىلأتػػو الجائحػػة مػػف ذلػػؾ كىػػذا ىػػك ال ػراجأل ،فػػي حػػيف ذىػػب الحنفيػػة
كالشافعية الجديد إلى أف ما أىلأتو الجائحة مف ضماف المشترم.

()6

ثالثاً :تقمب قيمة النقود:

لـ تأف النقكد فػي المجتمعػات القديمػة تمثػؿ أىميػة أبيػرة بػؿ أانػت مقايضػة السػلعة بالسػلعة

ىػػي السػػمة السػػائدة ،باإلضػػافة إلػػى أف صػػي ة سػػؾ النقػػكد لػػـ تأػػف قػػد عرفػػت لػػذلؾ لػػـ يعػػال علمػػاء

المسلميف مسألة تقلب النقكد إال متأخ انر(.)7

 )1الميذب بى اسحاؽ إبراىيـ بف على بف يكسؼ الفيركز بادل الشيرازل1276 ،ىػ ،ص  ،645مشار إليو لػدل
د .سعيد السيد على ،المرجع السابؽ ،ص.90

 )2معجـ ل ة الفقياء ،ص  ،157مشار إليو لدل د .مجيد محمكد سعيد أبك حجير ،مرجع سابؽ ،ص .57
 )3اإلمػػاـ أبػػى الكليػػد ابػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف رشػػد القرطبػػى ا ندلسػي ،بدايػػة المجتيػػد كنيايػػة المقتصػػد ،ط ،1دار

الأتب سعادة أحمد بؾ تيمكر ،الجزء الثاني ،ص .154
 )4د .محمد رشيد قباني ،مرجع سابؽ ،ص .164

 )5د .مجيد محمكد سعيد أبك حجير ،مرجع سابؽ ،ص.59
 )6حيث يستند الجميكر "مالأية كحنابلػة كشػافعية" أصػحاب الػرأم ا كؿ إلػى حػديث الرسػكؿ صػلى اهلل عليػو كسػلـ
"لػك بعػت مػػف أخيػؾ ثمػ انر فأصػابتو جائحػػة فػ يحػػؿ لػؾ أف تأخػذ منػػو شػيئاى ،بػػـ تأخػذ مػػاؿ أخيػؾ ب يػػر حػؽ" ،صػػحيأل

مسلـ بشرح النككم ،دار الأتاب العلمية بيركت لبناف1401 ،ىػ 1981ـ ،الجزء العاشر ،ص  ،166مشار إليو لدل
د .مجيد محمكد سعيد أبك حجير ،مرجع سابؽ ،ص60كما بعدىا.
 )7د .سعيد السيد علي ،مرجع سابؽ ،ص.91
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كلأف بعدما شاع استخداميا كخاصة بعد صدكر الأثير مف ا كامػر السػلطانية التػي تقضػى

بت يير قيمة النقكد الرائجة ،حيث اعتبر الفقيو الحنفي الأبير ابف عابديف ىذه ا كامر بمثابة ظركؼ
طارئة تؤثر في قيمة النقكد كمف ثـ تسػتدعى تطبيػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة ،كتفتػرض ىػذه الحالػة

إبراـ عقد بيع يتفؽ فيو المتعاقداف على تػرؾ الخيػار للمشػترل أف يػدفع الػثمف مػف أم نػكع مػف أنػكاع
النقكد الرائجة ،ثـ يصدر بعد إبراـ العقد أمر سلطاني يخفض قيمة ىذه النقػكد كالفػرض انيػا متفاكتػة

القيمػػة ممػػا أػػاف مػػف نتيجتػػو أف نكع ػان منيػػا رخػػص بمقػػدار قرشػػيف مػػث ن ك خػػر بمقػػدار ث ثػػة قػػركش
كىأذا ،كىذه الحالة أما قػرر ابػف عابػديف تكجػب الحػؿ ا كسػط حيػث يقػكؿ "الػدراىـ إمػا أف ال تػركج

كاما أف تنقطع كاما أف تزيد قيمتيا أك أف تنقص ف ف أانػت أاسػدة ال تػركج يفسػد البيػع كاف انقطعػت

فعليػػو قيمتيػػا قبػػؿ االنقطػػاع كاف زادت أك نقصػػت بقػػى البيػػع علػػى حالػػو كينب ػػي كقػػكع الص ػلأل علػػى

ا كسط ،ف ذا أسدت أك انقطعت بطؿ البيع كيجب على المشترل رد المبيػع إف أػاف قائمػان كمثلػو إف

أاف ىالأان كاف لـ يأف مقبكضان فػ حأػـ ليػذا البيػع كىػذا عنػد أبػى حنيفػة كعنػد أبػى يكسػؼ) قيمتػو
يكـ البيع ،كعند محمد يكـ الأساد كقكؿ الصاحبيف بعدـ البط ف ىك قكؿ الشافعي كأحمد"(.)1

الفرع الثاني
نظرية الظروف الطارئة في التشريعات الحديثة
إف رسكخ نظرية الظركؼ الطارئة في القانكف الحديث كازدىارىا أاف في ظؿ القانكف العاـ حيث بدأ
مػػف القػػانكف الػػدكلي العػػاـ( ،)2ثػػـ انتقلػػت ىػػذه النظريػػة مػػف القػػانكف الػػدكلي العػػاـ إلػػى القػػانكف اإلدارم
كذلػػؾ بفضػػؿ جيػػكد مجلػػس الدكل ػػة الفرنسػػي ،ثػػـ أخػػذت ىػػذه النظري ػػة طريقيػػا فػػي االنتعػػاش حت ػػى
كصلت دائرة القانكف الخػاص فبػدأت تظيػر فػي التقنيػات الحديثػة – حيػث ظيػرت فػي قػانكف االلتػزاـ

البكلكني ثـ القانكف المدني االيطالي ثـ في القانكف المدني المصرم.

()3

 )1محمد أميف ابف عابديف ،مجمكعة رسائؿ ابف عابديف ،الجزء الثاني ،شرأة صحافية عثمانيػة مطبعػة س ،طبعػة
 1352ى ػػ ،ص 62كما بعدىا

 )2حيػػث بػػدأت ىػػذه النظريػػة فػػي إطػػار مػػا تناكلػػو الفقيػػاء أنظريػػات فقييػػة ،ثػػـ قننتيػػا اتفاقيػػة فينػػا لقػػانكف المعاىػػدات

لعاـ  ،1969في القسـ الثالث مف الباب الخامس الخاص ب نياء المعاىدات كايقاؼ العمؿ بيا باعتباره مػف ا سػباب
التي قد يستند الييا إلنياء معاىدة أك االنسحاب منيا أفردت لػو المػادة  ،)62للمزيػد فػي ذلػؾ ارجػع د .علػى صػادؽ
أبك ىيؼ ،القػانكف الػدكلي ،منشػأة المعػارؼ ،اإلسػأندرية ،1995 ،ص  484كمػا بعػدىا ،محمػد سػامى عبػد الحميػد،

أصكؿ القانكف الدكلي العاـ ،ط ،1منشأة المعارؼ ،اإلسأندرية ،1995 ،ص  258كما بعدىا.
 )3د .عبد الحميد أحمد س مة ،مرجع سابؽ ،ص.19
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كما ييمنا ىك إلقاء الضكء على نشأة ىذه النظرية في القانكف اإلدارم كىك مجاؿ الدارسة ىنا كيعكد

الفضؿ -أما أشرنا ،-في نشأة النظرية إلى مجلس الدكلة الفرنسػي الػذم تبناىػا ككضػع أسسػيا كمػف
فرنسػا إلػى قػكانيف الػدكؿ ا خػرل انتقلػت تلػؾ النظريػة،كىنا سػكؼ نعػرض لنشػأة النظريػة فػي أػؿ مػف

فرنسا كمصر كفلسطيف.

أولً  :نشأة نظرية الظروف الطارئة في فرنسا :

تعػػد ىػػذه النظريػػة مػػف ابتأػػار مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي ،كىػػي نظريػػة غايػػة فػػي ا ىميػػة أكنيػػا

أكل ػػى النظري ػػات الت ػػي تكاج ػػو ا ح ػػداث الخارجي ػػة الت ػػي ت ػػؤثر ع ػػؿ العق ػػد ،كلق ػػد أقرى ػػا مجل ػػس الدكل ػػة

الفرنسػي فػي حأػػـ "غػاز بػكردك الشػػيير فػي  30مػػارس  "1916حيػث تعاقػدت الشػػرأة العامػة لإلنػػارة
بال از مع مدينة بكردك عاـ  1904إلنارة مدينة "بكردك" لمدة  30عامػان كأانػت قائمػة الشػركط تحػدد
سػػعر ال ػػاز كالأيربػػاء الكاجػػب علػػى الشػػرأة البيػػع بػػو للجميػػكر كركعػػي فػػي تحديػػد ىػػذا السػػعر ثمػػف

الفحـ في ذلؾ الكقت حيث إنو المادة ا ساسية لصػنع ال ػاز كاسػتخراجو كقػد حػدد سػعر تكزيػع ال ػاز
في عقد االمتياز  18سنتان للمتر المأعب ،على أساس أف سعر طف الفحـ  23فرنأان ،كأاف ىذا ىك

متكسػػط سػػعر الفحػػـ كقػػت التعاقػػد ،كلقػػد تكقػػع الطرفػػاف المتعاقػػداف ت يػػر سػػعر ال ػػاز كالأيربػػاء تبع ػان
لت ير أسعار الفحـ كأاف أقصى تقدير تكقعو أطراؼ العقد ىك ارتفاع ثمف طػف الفحػـ مػف  23فرنػؾ

إلى  28فرنؾ حيث أاف أقصى سعر كصؿ إليو الفحـ قبػؿ ذلػؾ ىػك  28.4فرنأػان ،كأػاف ذلػؾ أثنػاء

الحػػرب بػػيف فرنسػػا كبركسػػيا فػػي سػػنة  ،1874كعلػػى أثػػر انػػدالع الحػػرب العالميػػة ا كلػػى -1914

 )1918ارتفعت أسعار الفحـ ارتفاعان فاحشان ككصؿ سعر الطف مػف الفحػـ إلػى  117فرنأػا كمػف ثػـ
كجدت الشرأة الملتزمة أنػو أضػحى مػف العسػير علييػا إزاء ىػذه الظػركؼ -أف تػكرد ال ػاز كالأيربػاء
بالسعر المحدد في كثيقة االلتزاـ كأصبحت ميددة بخسارة قد تعكقيػا عػف المضػي فػي تقػديـ خػدماتيا

العامة لجميكر المنتفعيف ،حيػث إف ا سػعار التػي تتقاضػاىا مػف الجميػكر نظيػر ىػذه الخػدمات أقػؿ
بأثيػر مػػف أف ت طػػي نفقػػات اإلدارة ،جػؿ ذلػػؾ تكجيػػت الشػػرأة الملتزمػة إلػػى بلديػػة بػػكردك باعتبارىػػا
السلطة مانحة االلتزاـ إلعػادة النظػر فػي كثيقػة االلتػزاـ ،كالسػماح ليػا برفػع ا سػعار بمػا يتماشػى مػع

االرتفػػاع غيػػر المتكقػػع فػػي ثمػػف الفحػػـ ،إال أف البلديػػة رفضػػت ذلػػؾ كتمسػػأت بػػالقكة الملزمػػة للعقػػد
كتنفيػػذه طبقػان لقاعػػدة العقػػد شػريعة المتعاقػػديف ف تنفيػػذ الشػػرأة اللتزاميػػا لػػـ يصػػبأل مسػػتحي ن فػالفحـ

كاف أػػاف قػػد ارتفػػع سػػعره إال أن ػو مكجػػكد كيمأػػف الحصػػكؿ عليػػو ،فرفػػع ا مػػر بعػػد ذلػػؾ إلػػى مجلػػس

المحافظػػة ،فػ ذا بػو يتمسػػؾ أيضػػا بػػالقكة الملزمػػة للعقػػد كقضػػى بػ لزاـ الشػػرأة باالسػػتمرار كتنفيػػذ العقػػد
أما ىك متفؽ عليو كعػدـ تعديلػو إال لقػكة قػاىرة تجعػؿ تنفيػذ االلتػزاـ مسػتحي ن ،كانتيػى ا مػر بعػرض

القضية على مجلس الدكلػة الفرنسػي كالػذم أقػر مبػدأن جديػدان مفػاده :أنػو إذا طػرأت ظػركؼ جديػدة لػـ

يأف مف اإلمأاف تكقعيا كأاف مف شأنيا أف تؤدم إلى إخ ؿ اقتصاديات العقد اخت الن جسيمان ،ف ف

ىناؾ ما يبرر أف تساىـ جية اإلدارة كلك مؤقتان في تحمؿ جزء مف الخسارة التي تلحؽ بالمتعاقػد مػف
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جراء ىذه الظركؼ) ،كلأف مجلس الدكلة الفرنسي أحاؿ الطرفيف إلى مجلس المحافظة ل تفاؽ علػى

ػركح مػا بػيف
مقدار التعكيض ،كأانت الشرأة قد طلبػت رفػع سػعر المتػر المأعػب مػف ال ػاز بنسػبة تت ا

 0.18ك 0.375سنتان للمتػر المأعػب كذلػؾ بنسػبة زيػادة سػعر الفحػـ ،كلأػف االتفػاؽ الجديػد الػذم تػـ
بناء على طلب مجلس الدكلة قد رفع سعر المتر المأعػب مػف ال ػاز
بيف الشرأة كعمدة مدينة بكردك ن
بنسػػبة تتػراكح بػػيف  0.18إلػػى  0.21سػػنتان كبػػذلؾ يأػػكف ىػػذا االتفػػاؽ قػػد كضػػع نصػػؼ الزيػػادة تقريبػػا
على عاتؽ الشرأة(.)1

كلقد أكضأل مجلس الدكلة الفرنسي كىك بصدد إرسػاء نظريػة الظػركؼ الطارئػة ،أنػو لػك ألػزـ

نفسو ب عماؿ القكاعد المدنية بصكرة صارمة دل ذلػؾ إلػى حتميػة تكقػؼ الملتػزـ عػف أداء التزاماتػو
لعجزه عف إدارة المرفؽ بسبب زيادة تأاليؼ تقديـ الخدمة بصكرة باىظة عف الدخؿ الذم تحققػو مػف

تقديميا ،كلك جرل ا مر على ىذا النحك ضير المنتفعكف مف الخدمة إزاء تكقؼ المرفؽ عف تقديـ
الخدمة التي عكلكا علييا حياتيـ اليكمية(.)2

كمػػف ذلػػؾ ألػػو يتضػػأل لنػػا أف ىنػػاؾ صػػلة كثيقػػة بػػيف ىػػذه النظريػػة كبػػيف مبػػدأ سػػير الم ارفػػؽ
العامػػة بانتظػػاـ كاط ػراد ،كىػػذا المبػػدأ ىػػك الػػذم دفػػع بمجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي أف يصػػدر حأم ػان أيػػذا
كينشم نظرية تضمف إعماؿ ىذا المبػدأ ،فيػك لػـ يحأػـ بفسػخ العقػد كلػـ يع ً
ػؼ الشػرأة مػف التزاماتيػا،
كانما أبقى الشرأة ملتزمة بتنفيذ العقد مع االحتفاظ ليا بحقيا في الحصكؿ على معاكنة اإلدارة كأػؿ

ذلػػؾ أػػاف فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ىػػدؼ أساسػػي كىػػك تحقيػػؽ المصػػلحة العامػػة المتمثلػػة فػػي ضػػماف سػػير
المرفؽ العاـ كاستمرار تقديـ الخدمة للجميكر.

 )1حأـ مجلس الدكلة الفرنسي مشار إليو لدل:
د .محم ػػد الس ػػنارم ،الضػ ػكابط القانكني ػػة لتطبي ػػؽ نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة ف ػػي مج ػػاؿ العق ػػكد اإلداري ػػة ،د.ط) ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،د.س) ،ص 17كمابعدىا.

د .محمػػد عبػػد الحميػػد أب ػك زيػػد ،المرجػػع فػػي القػػانكف اإلدارم ،دار النيضػػة العربيػػة ،القػػاىرة ،1999 ،ص 629كمػػا
بعدىا.
د .سعاد الشرقاكم ،القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص.418

د .كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص 70كما بعدىا.

د .سػػليماف محمػػد الطمػػاكم ،ا سػػس العامػػة للعقػػكد اإلداريػػة ،مرجػػع سػػابؽ ص .661د .سػػليماف محمػػد الطمػػاكم،
مبادئ القانكف اإلدارم نظرية المرفؽ العاـ كعماؿ اإلدارة العامة ،الأتاب الثاني ،دار الفأر العربي ،القاىرة،1979 ،
ص 166كما بعدىا ،د..عبد الحأـ فكدة – ثار الظركؼ الطارئة كالقكة القاىرة على ا عمػاؿ القانكنيػة ،ط ،1منشػأة
المعارؼ ،1999 ،ص  19كما بعدىا ،د .كليد مزىر ،مرجع سابؽ ،ص .236
 )2د .كىيب عياد س مة ،المرجع السابؽ ،ص.72
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كمػػف ى ػػذا الحأػػـ انطل ػػؽ العنػػاف لتل ػػؾ النظريػػة للتطبي ػػؽ فػػي أأث ػػر مػػف حأ ػػـ ،كمػػف مجل ػػس

الدكلػػة الفرنسػػي إلػػى مجلػػس الدكلػػة المصػػرم شػػقت نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة طريقيػػا لتصػػؿ لق ػكانيف
الب د العربية.

ثانياً :نشأة نظرية الظروف الطارئة في مصر :

بادئ ذم بدء أخذ القضاء المصرم قبػؿ إنشػاء مجلػس الدكلػة مكقفػان سػلبيان مػف ىػذه النظريػة

حيػث رفػض القضػاء الػكطني المخػتلط ا خػذ بيػا أمػا صػاغيا مجلػس الدكلػة الفرنسػي( ،)1بالتػالي لػـ
يتعػػرض القػػانكف المصػػرم القػػديـ ليػػذه النظريػػة كمػػف ثػػـ أػػاف علػػى المحػػاأـ أف تحتػػرـ القػػكة الملزمػػة

للعقد كعدـ التعرض لػو بسػبب الظػركؼ الطارئػة ،كالمسػتقر عنػدىا أف االلتػزاـ ال ي ً
ػنقض كاف المػديف
ال يتحلؿ منو إال إذا صار تنفيذه ليذا االلتزاـ مستحي ن استحالة مطلقة لقكة قاىرة ،كلـ يقتصر ا مر

علػ ػػى رفػ ػػض تطبيػ ػػؽ ىػ ػػذه النظريػ ػػة علػ ػػى عقػ ػػكد ا ف ػ ػراد فحسػ ػػب بػ ػػؿ انسػ ػػحب ا مػ ػػر أيضػ ػػا للعقػ ػػكد

اإلدارية(.)2

كلػػـ يشػػذ عػػف ىػػذا المكقػػؼ للقضػػاء سػػكل محأمػػة االسػػتئناؼ الكطنيػػة فػػي حأميػػا الصػػادر

بتاريخ  19ابريؿ  ،1931الذم سجلت مف خ لو محاكلة اعتنػاؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة غيػر أف
ىػػذه المحاكلػػة لػػـ تتألػػؿ بالنجػػاح حيػػث أحجمػػت محأمػػة الػػنقض عػػف مسػػايرتيا فقػػررت إل ػػاء حأػػـ
محأمة االستئناؼ كذلؾ في حأميا بتاريخ  14يناير.)3(1932

كلقػػد ظػػؿ الكضػػع علػػى ىػػذا الحػػاؿ إلػػى أف صػػدر القػػانكف رقػػـ  129لسػػنة  1947المتعلػػؽ
بعقكد التزاـ المرافؽ العامة ،كالذم ينص في المادة السادسة على "أنو إذا طرأت ظركؼ لػـ يأػف مػف

المسػتطاع تكقعيػا كال يػد لمػانأل االلتػزاـ أك الملتػزـ بيػا كأفضػت إلػػى اإلخػ ؿ بػالتكازف المػالي ل لتػزاـ

جػػاز لمػػانأل االلتػزاـ أف يعػػدؿ قػكائـ ا سػػعار كاذا اقتضػػى الحػػاؿ أف يعػػدؿ أرأػػاف تنظػػيـ المرفػػؽ العػػاـ
كقكاعػػد اسػػت لو ،كذلػػؾ لتمأػػيف الملتػػزـ أف يسػػتمر فػػي اسػػت لو لخفػػض ا ربػػاح الباىظػػة إلػػى الحػػد

المقبػػكؿ" ،كأػػاف ىػػذا أكؿ قػػانكف يػػنظـ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة التػػي أرسػػاىا مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي،
كفػػي مرحلػػة الحقػػة تعتبػػر ىػػي ا عػػـ كا شػػمؿ نػػص القػػانكف المػػدني المصػػرم الصػػادر سػػنة 1948
على إمأانية تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة في مجاؿ القانكف الخاص ،فقد نصت المػادة  147مػف

ىذا القانكف على :

 -1العقػػد ش ػريعة المتعاقػػديف ف ػ يجػػكز نقضػػو أك تعديلػػو إال باتفػػاؽ الط ػرفيف أك ا سػػباب التػػي
يقررىا القانكف.

 )1د .سعاد الشرقاكم ،مرجع سابؽ ،ص.419

 )2د .محمد عبد الحميد أبك زيد ،مرجع سابؽ ،ص 632كما بعدىا.
 )3د .كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص.73
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كمع ذلؾ إذا طرأت حكادث استثنائية عامػة لػـ يأػف مػف الكسػع تكقعيػا كترتػب علػى حػدكثيا

أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدم ،كاف لـ يأف مستحي ن جاء مرىقان للمديف بحيث ييدده بخسائر فادحة جػاز

للقاضي تبعان للظركؼ بعد المكازنة بيف مصػلحة الطػرفيف أف يػرد االلتػزاـ المرىػؽ إلػى الحػد المعقػكؿ
كيقع باط ن أؿ اتفاؽ يخالؼ ذلؾ"(.)1

كاسػػتنادان إلػػى نػػص المػػادة  147مػػف القػػانكف المػػدني كالقػػانكف رقػػـ  129لسػػنة ،1947يأػػكف

المش ػػرع المص ػػرم ق ػػد اعتن ػػؽ نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة بالنس ػػبة للعق ػػكد المدني ػػة كاإلداري ػػة عل ػػى ح ػػد
سكاء(.)2

كمنػػذ حصػػكؿ مجلػػس الدكلػػة المصػػرم علػػى االختصػػاص بػػالنظر فػػي جميػػع العقػػكد اإلداريػػة

استنادان إلى قانكف رقـ  9لسنة  1949طبؽ ىذه النظرية في مناسبات أثيرة كأصبأل القضاء اإلدارم

المصرم حاف ن بالعديد مف ا حأاـ المتعلقة بنظرية الظركؼ الطارئة ،كأىميػا حأػـ محأمػة القضػاء
اإلدارم المطػػكؿ الصػػادر فػػي  30يكنيػػو  1957كالتػػي تكلػػت فيػػو المحأمػػة تفصػػيؿ أحأػػاـ النظريػػة
نظ انر ىمية ىذا الحأـ مف الناحية الفقيية.

ثالثاً :نشأة نظرية الظروف الطارئة في فمسطين:

إذا أاف الحديث عف نشػأة النظريػة فػي فرنسػا كمصػر مكضػكعان كاضػأل المعػالـ حيػث يسػيؿ

االطػ ع علييػػا كالتعػػرؼ علػػى أساسػػيا كنشػػأتيا مػػف خػ ؿ أحأػػاـ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي كالمصػػرم
أما سبقت اإلشارة ،ف ف الكضع بالنسبة لفلسطيف ليس بيذه السيكلة كيرجع ذلؾ لعدة أسباب:

 -1خصكصية الكضع الفلسطيني كتعقيد حالتو مػف الناحيػة القانكنيػة نظػ انر لتعػدد اإلدارات التػي

حأمت فلسطيف كالذل ترتب عليو تعدد ا نظمة القانكنية التي طبقت في فلسطيف بدءان مف

انتياء بحأـ السلطة الكطنية الفلسػطينية ،كىػذا يجعػؿ ا مػر أأثػر صػعكبة
الحأـ العثماني ك ن
كتعقيدان للبحث عف أم نظرية كالتعرؼ على مدل تطبيقيا.

 -2عػػدـ كجػػكد قضػػاء إدارم مسػػتقؿ فػػي فلسػػطيف يصػػدر أحأام ػان تأػػكف ذات صػػلة بالمكضػػكع
حتى يمأف االستناد إلييا لتقرير مدل كجكد النظرية مف عدمو.

 )1د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص.327

 )2كبذلؾ ف ف المشرع المصرم أاف لو فضؿ السػبؽ كالريػادة فػي تطبيػؽ النظريػة بالنسػبة للعقػكد المدنيػة فػي الكقػت
الذم ما زاؿ القانكف المدني الفرنسي يرفض تطبيؽ ىذه النظريػة فػي مجػاؿ عقػكد القػانكف الخػاص ،كذلػؾ نػزكالن علػى

اعتبارات القكة الملزمة للعقد كالتي تفرض علػى المتعاقػديف التنفيػذ الصػارـ اللت ازمػاتيـ العقديػة ،د .ىػاني غػانـ ،مرجػع

سػ ػػابؽ ،ص  ،1163د .اب ػ ػراىيـ محمػ ػػد علػ ػػي ،ثػ ػػار العقػ ػػكد اإلداريػ ػػة "طبقػ ػػا للقػ ػػانكف رقػ ػػـ  89لسػ ػػنة  1998بشػ ػػأف
المناقصات كالمزايدات كالئحتو التنفيذية" ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة ،2003 ،ص.251
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 -3عدـ كجػكد فقػو إدارم فلسػطيني تنػاكؿ ىػذه النظريػة علػى كجػو الخصػكص فػي فلسػطيف بػؿ

إف مػػا كرد فػػي أتػػب القػػانكف اإلدارم الفلسػػطيني ،ىػػك إشػػارات عامػػة لفأ ػرة الت ػكازف المػػالي

للعقػػد اإلدارم ،كالتػػي مػػف خ ليػػا تػػـ عػػرض نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة كنظريػػة عمػػؿ ا ميػػر
كنظرية الصعكبات المادية.

كلأػػف علػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ يمأػػف أف نػػتلمس كجػػكد ىػػذه النظريػػة فػػي فلسػػطيف مػػف الناحيػػة

النظري ػػة ،عل ػػى نح ػػك يجعلن ػػا نج ػػزـ ب ػػأف نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة ى ػػي م ػػف النظري ػػات القائم ػػة ف ػػي
فلسطيف ،كيمأف أف نرد كجكد ىذه النظرية إلى اآلتي :

أولً :الشريعة السالمية:

سػػبؽ كأشػرنا إلػػى أف الشػريعة االسػ مية عرفػػت نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ،كاف لػػـ تصػػد فػػي
شأؿ نظرية أما ألًفيا القانكف الكضعي ،ف الفقياء المسلميف أػانكا يعػالجكف مػا يعػرض علػييـ مػف
مسائؿ كيضػعكف ليػا حلػكالن عمليػة ،كعرفػت ىػذه النظريػة فػي الفقػو اإلسػ مي بث ثػة مظػاىر :العػذر
المكجػػب للفسػػخ فػػي عقػػكد االجػػارة ،كالجائحػػة التػػي تصػػيب الثمػػار فتجيػػز تعػػديؿ العقػد ،كتقلػػب قيمػػة

النق ػػكد،كتتميز الشػ ػريعة االسػ ػ مية ب ػػأف لي ػػا دكر ال يس ػػتياف ب ػػو ف ػػي الت ػػأثير عل ػػى ص ػػياغة القػ ػكانيف

كالتشػ ػ ػريعات ف ػ ػػي فلس ػ ػػطيف( ،)1كمب ػ ػػادئ الشػ ػ ػريعة اإلسػ ػ ػ مية تعتب ػ ػػر مص ػ ػػد انر رئيس ػ ػػيان للتشػ ػ ػريع ف ػ ػػي

فلسطيف(.)2

ثانياً :مجمة األحكام العدلية:

لقد أاف أبرز ما أنتجتو فترة الحأـ العثماني في فلسػطيف فػي الفتػرة مػا بػيف 1917-1517

في إطار الحرأة التشريعية ىك "مجلة االحأاـ العدلية"( ،)3كتقكـ مجلة ا حأػاـ العدليػة مقػاـ القػانكف
المدني في فلسطيف كىي مازالت سارية المفعكؿ حتى ىذه اللحظة.

كبػػالرجكع للنصػػكص ال ػكاردة فػػي مجلػػة ا حأػػاـ العدليػػة نجػػد أنيػػا أخػػذت بنظريػػة الظػػركؼ

الطارئة على غرار ما كرد في الفقو اإلس مي  ،ذلؾ أف مجلة ا حأاـ العدلية استمدت أحأاميا مف
مبادئ الشريعة االس مية ،كتتجلى النظرية في إطار المجلة في النصكص اآلتية:
 -1المادة  )19كالتي تنص على "ال ضرر كال ضرار".
 -2المادة  )20كالتي تنص على "الضرر يزاؿ"

 -3المادة  )21كالتي تنص على "الضركرات تبيأل المحظكرات".
 )1رافع يكسؼ ص حات ،مصادر التشريع الفلسطيني،
http: //www.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/13.pdf
 )2الماد  )2/4مف القانكف ا ساسي الفلسطيني "مبادئ الشريعة االس مية مصدر رئيسي للتشريع".
 )3النظاـ القضائي الفلسطيني ،مراحؿ التطكر التاريخي للنظاـ القانكني الفلسطيني:
http: //lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210
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 -4المػادة  )443كالتػي تػنص علػػى "لػك حػدث عػػذر مػانع إلجػراء مكجػػب العقػد تنفسػخ االجػػارة

كأذلؾ مف أاف في سنو ألـ كقاكؿ الطبيب على إخ ارجػو بخمسػيف قرشػان ثػـ زاؿ ا لػـ بنفسػو

تنفسخ اإلجارة ،)1("..كىذا ما لـ تألفو أحأاـ مجلس الدكلة الفرنسي كالمصرم حيث استقرت
أحأػػاميـ علػػى الحأػػـ بػػالتعكيض دكف الفسػػخ ،حيػػث ال يجػػكز للمتعاقػػد مػػع اإلدارة التمسػػؾ
بفسخ العقد كقت كقكع الظرؼ الطارئ.

ثالثــــاً :القــــانون الموحــــد "عقــــد المقاولــــة الموحــــد" ،الشــــروط العامة(فيــــديك) الشــــروط الخاصــــة

الفمسطينية(:)2

المادة  )7/19اإلخ ء مف مسؤكلية ا داء بمكجب القانكف حيث كرد فيو:
 بالرغـ مف أم حأـ في ىذا الفصؿ إذا نشأ أم حػادث أك ظػرؼ خػارج عػف سػيطرة الفػريقيفبمػػا فػػي ذلػػؾ القػػكة القػػاىرة كلأػػف ليسػػت محصػػكرة بيػػا) كجعػػؿ كفػػاء أحػػد الفػريقيف أك ألييمػػا

بااللتزامات التعاقدية مسػتحي ن أك مخالفػان للقػانكف أك يػؤدل بمقتضػى القػانكف الػذل يحأػـ بػو

-

إلى إعفاء الفريقيف مف االستمرار في أداء أم التزاـ خر بمكجب العقد.

عندئذ كبعد إشعار مف أم مف الفريقيف إلى الفريؽ اآلخر بذلؾ الظرؼ أك الحادث:

أ -يعفػػي الفريقػػاف مػػف االسػػتمرار فػػي أداء أم الت ػزاـ خػػر ،كلأػػف بػػدكف اإلجحػػاؼ بحقػػكؽ أم
منيما بخصكص أم إخ ؿ سابؽ بالعقد ،ك

ب -يأكف المبلد الذل يترتب على صاحب العمؿ أف يدفعو إلى المقػاكؿ ،ىػك نفػس مػا يسػتحؽ
دفعو بمكجب أحأاـ المادة  )6/19نفا ،أما لك أف العقد قد تـ إنياؤه بمكجبيا".

كعلى الرغـ مف أف ىذه المادة لػـ تحػدد الظػرؼ الطػارئ صػراحة ،إال أنػو يفيػـ مػف عمكميػة

الػػنص بأنػػو ينػػدرج ضػػمف حأػػـ ىػػذه المػػادة أػػؿ مػػف الظػػرؼ الطػػارئ كالقػػكة القػػاىرة) كي حػػظ أنيػػا

تساكل في ا ثر المترتب على ىذا الحدث سكاء أاف قكة قاىرة أك غيرىا.
موقف القضاء الفمسطيني من نظرية الظروف الطارئة:

عل ػػى ال ػػرغـ م ػػف كج ػػكد ى ػػذه النظري ػػة ض ػػمف نص ػػكص المجل ػػة ،إال أف القض ػػاء الفلس ػػطيني

يرفض تطبيقيا حتى اآلف سكاء على العقكد المدنية أك اإلدارية ،حيث لـ يسجؿ لو حأمػان أعمػؿ فيػو
تلؾ النظرية ،كمف ا حأاـ حديثة العيد كالتي تدلؿ على أنو ال يأخذ في حسػبانو تلػؾ النظريػة سػكاء

أاف إعماؿ النظرية مطلب ا طراؼ أك لـ تأف ،ففي الطعف رقـ  )2004/3قضت محأمة النقض

 )1كقػػد سػػبؽ كأف تناكلنػػا ىػػذه القكاعػػد بالشػػرح كبش ػيء مػػف التفصػػيؿ عنػػد حػػديثنا عػػف نشػػأة النظريػػة فػػي الش ػريعة
اإلس مية فنحيؿ إلييا ذلؾ.

 )2قػػرار مجل ػػس الػػكزراء رق ػػـ /10/29/.8ـ.ك/إ.ىػ ػػ) لسػػنة  2006بش ػػأف عق ػػد المقاكلػػة المكح ػػد ،الشػػركط العام ػػة

فيديؾ  )1999الشركط الخاصة الفلسطينية ،ك ازرة ا ش اؿ العامة كاإلسأاف ،صادر بتاريخ 2006/10/16ـ.
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الفلس ػػطينية "بقب ػػكؿ الطع ػػف ش ػػأ ن كف ػػي المكض ػػكع بنقض ػػو كرد دع ػػكل المطع ػػكف ض ػػدىا م ػػع الزامي ػػا
بالرسكـ كالمصاريؼ"(.)1

كأ ػ ػػاف الحأ ػ ػػـ المطع ػ ػػكف في ػ ػػو ى ػ ػػك الص ػ ػػادر م ػ ػػف محأم ػ ػػة االس ػ ػػتئناؼ ف ػ ػػي القض ػ ػػية رق ػ ػػـ
 )2003/80كالقاضػػي بقبػػكؿ االسػػتئناؼ شػػأ ن كفػػي المكضػػكع برفضػػو كتأييػػد الحأػػـ الصػػادر مػػف

محأمػػة البدايػػة فػػي القضػػية رقػػـ  )2000/133كالقاضػػي ب ػ لزاـ المػػدعى عليػػو المجلػػس الفلسػػطيني

للتنمية كاإلعمار بأدار) بدفع مبلد اثنيف كسبعكف ألؼ كستمائة كسبعيف دكال انر للمدعية شرأة زىير

حمد الخضرم مع ربط المبلد بفائدة قانكنية قدرىا %9مف تاريخ رفع الدعكل كحتى الكفاء التاـ.

()2

 كأاف مف بيف ا سباب التي استند إلييا الطاعف "بأدار":

 -1إف العقد شريعة المتعاقديف كاف ادعاء المطعكف ضده أنو قد لحقت بو خسائر نتيجة ارتفاع
ا سػػعار كاإلغ قػػات ف ػ ف ذلػػؾ لػػيس لػػو ع قػػة بالطػػاعف حسػػب شػػركط العقػػد المبػػرز ـ)1

حيث اف المادة  )47مف العقد كرد فييا إنو ال يحؽ للمقاكؿ المطالبػة بػأم زيػادة با سػعار

كاف المادة  )1مف العقد المبرز قد حددت الحاالت التي يجكز فييا التعكيض كأحالت ذلػؾ
إلى المادة  )44مف العقد المبرز ـ )1كالتي تكضأل الحاالت المكجبة لتعكيض المقاكؿ.

 -2إف نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة الت ػػي اس ػػتندت إليي ػػا محأم ػػة االس ػػتئناؼ لتع ػػكيض المطع ػػكف
ضػدىا لػػـ تأػػف مػػف النظريػػات المعمػػكؿ بيػػا فػػي زمػػف نفػػاذ مجلػػة ا حأػػاـ العدليػػة كأف الػػدكؿ

التي اعتمدتيا مف المبادئ السائدة فييا إنو ال يجكز تطبيقيا إال إذا أانت ىذه الظركؼ ال
يمأف تكقعيا) كأف النص في العقد المبرز ـ 1المكقع بػيف فريقػي الػدعكل علػى أنػو ال يحػؽ

للشرأة المدعية المطالبػة بػأم زيػادة أك فػركؽ فػي ا سػعار فػ ف ىػذا يعنػى أف الفػريقيف أانػا
يتكقعاف حيف تنظيـ العقد ارتفاع ا سعار.

 كأاف المطعكف ضده مف بيف ما كرد في الئحتو الجكابية قاؿ:

إف نظرية الظركؼ الطارئػة ليسػت مكضػكع بحػث لأػف المسػألة أف بأػدار كافقػت بعػد مفاكضػات
كدراسات كلجاف على تعكيض المقاكليف.

 كأانت محأمة النقض قد ذىبت إلى القكؿ في نياية الطعف :

"كحيث أف الطعف المقدـ مف الطاعف قائـ على أسانيد سليمة مف القانكف ف نو بػات مػف المتعػيف
نقض الحأـ كرد الدعكل مع إلزاـ المطعكف ضدىا بالرسكـ كالمصاريؼ".

 )1حأـ محأمة النقض الفلسطينية ب زة الصادر بتاريخ .2005/11/14
 )2حأـ محأمة االستئناؼ ب زة صادر بتاريخ .2003/12/4
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وبالتعميق عمى ىذا الحكم :
 ليس صحيحان ما استند إليو الطاعف بقكلػو "إف ىػذه النظريػة لػـ تأػف مػف النظريػات المعمػكؿ
بيػا زمػػف نفػػاذ المجلػػة" ،فعلػػى فػرض أف الكاقػػع العملػي فػػي ذلػػؾ الكقػػت لػػـ يفػػرز تطبيقػان ليػػذه
النظري ػػة عل ػػى أرض الكاق ػػع ،فػ ػ ف ى ػػذا ال ينأ ػػر كال ينف ػػي أف ى ػػذه النظري ػػة نظم ػػت ض ػػمف
نصكص مجلة ا حأاـ العدلية في المكاد  19،20،21،443كبالتالي فيي قائمػة منػذ نشػكء
المجلة حتى يكمنا ىذا ،كبذلؾ يضحى ما استند إليو الطاعف في طعنػو ىػك سػند غيػر سػليـ

كقكؿ مردكد.

 حتى أف المطعػكف ضػده كالػذل صػدره الحأػـ لصػالحو مػف محأمػة بدايػة غػزة باالسػتناد إلػى

نظرية الظركؼ الطارئة ،لـ يعكؿ في الئحتػو الجكابيػة علػى ىػذه النظريػة حيػث قػاؿ ردان فػي

ػاء علػػى
ال ئحػة "بأنيػػا ليسػػت محػػؿ بحػػث" كعػػكؿ علػػى قبػػكؿ بأػػدار) لتعػػكيض المقػػاكليف بنػ ن
المفاكضات كالدراسات التي تمت مف قبؿ اللجاف.

 إف المادة  )47التػي اسػتند إلييػا الطػاعف كالتػي تػنص علػى "أنػو ال يحػؽ للمقػاكؿ المطالبػة

ػاء إف مثػػؿ
بػأم زيػػادة با سػعار" ىػػك نػص يسػػتبعد تطبيػؽ النظريػػة مسػبقان كمػػف المسػتقر قضػ ن
ىذه الشركط تعتبر غير مشركعة ككجكدىا ال يحكؿ دكف التمسؾ بالنظرية.

 كأخيػ انر بقبػػكؿ محأمػػة الػػنقض الفلسػػطينية ليػػذا الطعػػف يظيػػر جليػان عػػدـ اعترافيػػا بكجػػكد ىػػذه
النظرية ،أكنيا اعتبرت ا سباب التي استند إلييا الطاعف في طعنو ىي قائمػة علػى أسػاس

قػػانكني سػػليـ كنقصػػد مػػف تلػػؾ ا سػػباب السػػبب الػػذل قػػاؿ "بػػأف ىػػذه النظري ػة لػػـ تأػػف مػػف
النظريػػات المعمػػكؿ بيػػا زمػػف نفػػاذ المجلػػة" ،كىػػذا ينػػافي الحقيقػػة القانكنيػػة القائمػػة كالتػػي تفيػػد
بكجكد ىذه النظرية في القانكف الفلسطيني كلأنيا معطلة التطبيؽ لعدـ اعتراؼ القضاء بيا.
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المبحث الثاني
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
إف مناط إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة ىك أف تط أر خ ؿ تنفيذ العقد اإلدارم حكادث أك

ظركؼ طبيعية أك اقتصادية أك مف عمؿ جيػة إداريػة غيػر الجيػة اإلداريػة المتعاقػدة أك مػف عمػؿ
إنساف خر لـ تأف في حسباف المتعاقد عند إبراـ العقد كال يملؾ ليا دفعان كأف يأكف مػف شػأنيا أف

تنزؿ بو خسائر فادحة تختؿ معيا اقتصاديات العقد اخت الن جسيمان.

()1

كاستنادان إلى الحأـ السابؽ فانو يتكجب تكافر الشركط اآلتية :

 -1كقكع ظرؼ طارئ استثنائي عاـ.

 -2أف يأكف ىذا الظرؼ الطارئ غير متكقع كال يمأف دفعو.
 -3أف يقع الحادث بعد تكقيع العقد كاثنا ء تنفيذه.

 -4أف يترتب على الظرؼ الطارئ إرىاقان للمتعاقد(.)2

كىذه الشركط ال تختلؼ فػي ظػؿ القػانكف الخػاص فػي _ القػكانيف التػي تأخػذ بالنظريػة فػي

مجاؿ العقكد الخاصة _ عنو في ظؿ القانكف العاـ.

كفيمػػا يل ػػى ش ػػرح ى ػػذه الش ػػركط بش ػػيء م ػػف التفص ػػيؿ حي ػػث نخص ػػص لأ ػػؿ ش ػػرط مطل ػػب

مستقؿ كذلؾ على النحك التالي:

 )1حأـ المحأمة اإلدارية العليا فػي الطعػف رقػـ 1562لسػنة  10ؽ جلسػة  ،1968/5/11القاعػدة رقػـ ،)566
المكسكعة اإلدارية الحديثة ،ص .892

كمف الجدير بالػذأر أف مجلػس الدكلػة الفرنسػي عنػدما قػرر نظريػة الظػركؼ الطارئػة الحػظ أنػو يخػالؼ فػي تقريرىػا

أحأاـ القانكف كأنو لكال ظركؼ الحػرب كاخػت ؿ التػكازف االقتصػادم لمػا لجػأ إلػى مخالفتػو ،لػذلؾ ضػيؽ مػا أمأػف مػف
حػدكد النظريػػة فقيػدىا بشػػركط كأػاف مػػف أىػـ الشػػركط التػػي بجػب تكافرىػػا لتطبيػؽ ىػػذه النظرية ػ مػػا جػاء بقػرار مجلػػس
الدكلة الصادر في 30مارس " 1916أف يأكف ارتفاع السعر كقػت التنفيػذ قػد تجػاكز يقينػان الحػد ا قصػى لأػؿ ارتفػاع

يمأػػف للمتعاقػػديف أف يتكقعػػاه كقػػت العقػػد" كقػػد عبػػر المجلػػس أيضػػا عػػف ىػػذا الشػػرط فػػي ق ػرار صػػادر فػػي  14مػػايك

 1926بقكلػو "يجػب أف يأػكف الت يػر الػذم حصػؿ فػي أسػعار ا شػياء أك فػي أجػرة العمػؿ أك فػي تأػاليؼ االلتػزاـ قػد
تعدم بأثير ما أاف يتكقعو عق ن الرجؿ الحريص كقت التعاقد" ،د .عبد الحأـ فكده ،مرجع سابؽ ،ص43كمابعدىا.

 )2د .عبػػد القػػادر الشػػيخلى ،القػػانكف اإلدارم ،دار الب ػػدادم للنشػػر كالتكزيػػع ،عمػػاف ،1994 ،ص ،221د .سػػامى

جماؿ الديف ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص  ،673محمد عبد الرحيـ عنبػر ،المكسػكعة الشػاملة للمبػادئ
القانكنية في مصر كالدكؿ العربية ،الجزء العاشر ،دار الشعب ،القاىرة ،1977 ،ص.251
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المطمب األول
وقوع ظرف طارئ استثنائي عام
يشترط لتطبيؽ ىذه النظرية أف يقع حادث أك ظرؼ طارئ ،كحدكث ىذا الظرؼ ىك الشػرط

ا ساسي الذم يبرر اللجكء إلى ىذه النظرية كالتي سميت بو( ،)1أما كيقتضى أف يأكف ىذا الظرؼ
ىك مف قبيؿ الحكادث االستثنائية ذات الطابع العاـ ( ،)2كعليو فيذا الشرط ينب ي لتحققػو أف يتصػؼ

بصفتيف :ا كلى أف يأكف حادث استثنائي كالثانية أف يأكف ذا طابع عاـ.

()3

أولً  :كونو حادث استثنائي :
المػألكؼ

كيقصػد بالحػادث االسػتثنائي ىػػك ذلػؾ الحػادث الػػذم يأػكف نػادر الكقػػكع أك خارجػان عػف الحػػد
()4

،بمعنػى أنػو ال يتفػؽ مػع السػير الطبيعػي لألمػكر حيػث لػـ يعتػد عليػو النػاس فػي حيػاتيـ

كمعام تيـ اليكمية كال يعكؿ عليو الرجؿ العادم ،كال يدخؿ في حسبانو.

()5

كال الػب أف يأػػكف ىػػذا الظػرؼ الطػػارئ حادثػػة أك كاقعػة بعينيػػا ،كلأػػف قػد يحػػدث أف تتظػػافر

مجمكعػػة مػػف ا حػػداث أك الكقػػائع فػػي جعػػؿ االلت ػزاـ مرىػػؽ كفػػي ىػػذه الحالػػة يأػػكف الظػػرؼ الطػػارئ

مرأبان.

()6

ثانياً :كونو حادث عام:

يتكجػػب أيضػػا أف يأػػكف ىػػذا الحػػادث عام ػان ،بمعنػػي أف يأػػكف شػػام ن لطائفػػة مػػف النػػاس أك

أأثر أىؿ البلد أك سأاف إقليـ معيف أك مجمكعة مف الناس يؤلفكف طبقة في المجتمع ،كليس قاصػ انر

على متعاقد معيف مع اإلدارة كال عدد قليؿ مف الناس ،أ ف س المتعاقد أك مكتو أك مرضو(.)7

 )1د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص .331
 )2د .محمد السنارل ،مرجع سابؽ ،ص.44
 )3كىك ما اأدتو احد احأػاـ المحأمػة العليػا فػي ليبيػا ،جلسػة  1992/3/1حيػث قالػت" :انػو يشػترط لتطبيػؽ نظريػة
الظػػركؼ الطارئػػة أف يأػػكف الحػػادث اسػػتثنائيا ال يقػػع إال نػػاد انر كأف يأػػكف عام ػان يشػػمؿ طائفػػة مػػف النػػاس كلػػيس أم ػ انر

خاصان بالمديف" ،ـ /ع العدداف الثالث كالرابع السػنة الثامنػة كالعشػركف  ،1992ص  ،113مشػار إليػو لػدل د .مػازف
ليلك راضي ،مرجع سابؽ ،ص .144

 )4د .محمد عبد الحميد أبك زيد ،مرجع سابؽ ،ص .639
 )5د .محمد السنارل ،المرجع السابؽ ،ص.45
 )6د .ىاني غانـ ،مرجع سابؽ ،ص.1164

 )7د .محمد السنارل ،المرجع السابؽ ،ص.45
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كمثاؿ ذلؾ ال يستجاب إلي طلب المكرد بتطبيؽ النظرية عليو في حاؿ تػـ حػرؽ محصػكلو

أك أصػػابو مػػرض أثػػر علػػى تنفيػػذ العقػػد كجعلػػو مرىقػان لػو ،ف ىػػذه الحػكادث خاصػػة بشػػخص المػػكرد
المتعاقد كليس شاملة لعدد أبير مف الناس(.)1


كتطبيقان لذلؾ ذىبت الجمعية العمكمية لقسػمي الفتػكل كالتشػريع بمصػر إلػى "أنػو يشػترط فػي

الحػػادث المفػػاجم أك القػػكة القػػاىرة أف يأػػكف غيػػر متكقػػع ال يسػػتطاع دفع ػو كأف يجعػػؿ تنفيػػذ االلت ػزاـ

مستحي ن بمعني أف تأكف االستحالة مطلقة فػ تأػكف بالنسػبة إلػي المػديف فحسػب بػؿ تأػكف بالنسػبة
إلػي أم شػػخص يأػػكف فػػي مكقػػؼ المػديف ،فػ ذا تخلػػؼ أحػػد تلػػؾ الشػركط تخلػػؼ منػػاط إعفػػاء المػػديف

مػػف تكقيػػع غ ارمػػة التػػأخير ،....كعليػػو ف ػ ف مػػرض المق ػاكؿ بالنسػػبة ليػػذا العقػػد ال يعػػد سػػببان قيري ػان
يستحيؿ معو إتماـ تنفيذ العقد في المكعد المتفؽ عليو ،ذلؾ أنو أاف مػف الممأػف لػو فػي ىػذه الحالػة

أف يعيد ل يره بمتابعة سير العمؿ أثناء مرضو ،كالذم يعػد ظرفػان شخصػيان ال ينب ػي لػو أف يػؤثر فػي
سػػير أعمػػاؿ المرفػػؽ العػػاـ بانتظػػاـ كاط ػراد كعلػػي ذلػػؾ ينتفػػي منػػاط اإلعفػػاء مػػف غ ارمػػة التػػأخير فػػي

الحالة المعركضة".
عادؿ:

()2

كبالتعليؽ على ىذا االشتراط يػذىب رأل إلػى القػكؿ بػأف ىػذا الشػرط ىػك غيػر منطقػي كغيػر

من الناحية األولـي  :فيػك غيػر منطقػي نػو يقػيس ا ثػر الجزئػي بمعيػار ا ثػر الألػي ،إذ يجػب أف

يقدر أثر الظرؼ الطارئ بقدره سكاء أاف المصاب فػردان أك مجمكعػة أفػراد إقليمػان أك مجمكعػة أقػاليـ،
ف ذا ألقيت قنبلة في الحرب أك في غير حرب علي مأاف ما فلـ تصػب سػكل فػرد كاحػد أكجػده حظػو

العػاثر فػي مأانيػا ،فيػػؿ نطلػب مػف ىػذا الشػػخص أف يبحػث لػو عػف شػػرأاء خػريف فػي محنتػو حتػػى
تطبؽ عليو النظرية؟!

الناحيــة الثانيــة  :فيػػك غيػػر عػػادؿ أكنػػو يحػػرـ المػػديف المرىػػؽ مػػف ميػزه منحيػػا لػػو القػػانكف كانطبقػػت
عليو أؿ شركطيا المألكفة باعتبار أف العمكمية ليست شرطان عادالن كال مألكفػان كتقضػي العدالػة كىػي
أسػػاس النظريػػة أف يحصػػر نطػػاؽ التطبيػػؽ فػػي حػػدكد الع قػػة العقديػػة ب ػػض النظػػر عمػػا عػػداىا مػػف

ع قات.

()3

كلعػػؿ مػػا جعػػؿ القضػػاء يشػػترط العمكميػػة فػػي ىػػذا الظػػرؼ ىػػك إغ ػ ؽ البػػاب أمػػاـ المػػديف

إلمأاني ػػة الت ػػذرع ب ػػأم ظ ػػرؼ خ ػػاص ق ػػد يص ػػيبو ليتحل ػػؿ م ػػف التػ ػزاـ أك ج ػػؿ إعم ػػاؿ ى ػػذه النظري ػػة
 )1د .ىاني غانـ ،المرجع السابؽ ،ص.1165
 )2المبػػادئ القانكنيػػة التػػي أقرتيػػا الجمعيػػة العمكميػػة لقسػػمي الفتػػكل كالتش ػريع منػػذ نش ػأتيا عػػاـ  1946كحتػػى عػػاـ
 ،2005الجػػزء ا كؿ ،فػػي شػػأف العقػػكد ،فتػػكل رق ػػـ  )540بت ػػاريخ  1999/7/15جلسػػة  1999/6/16ملػػؼ رقػػـ
 46/2/78القاعدة رقـ  )200ص .662

 )3د .ىاني غانـ ،المرجع السابؽ ،ص 1165كمابعدىا.
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كالحصكؿ على التعكيض ،كلأف كاف أاف مثؿ ىذا االحتمػاؿ كاردان إال أننػا نؤيػد مػا ذىػب إليػو الػرأم

السػػابؽ كنػػرم إمأانيػػة الت لػػب علػػي مثػػؿ ىػػذا االحتمػػاؿ بػػالقكؿ :إف القاضػػي اإلدارم يملػػؾ السػػلطة
التقديرية فيما يعػرض أمامػو مػف قضػايا ،كلػو سػلطة فػي إصػدار القػرار بنػاء علػى تقػدير ظػركؼ أػؿ
قضية على حدة نحك يجعلػو يملػؾ الصػ حية فػي إعمػاؿ ىػذه النظريػة أـ ال ،كبالتػالي يمأػف اعتبػار
ىػػذه السػػلطة التقديريػػة ىػػي بمثابػػة الضػػابط لعػػدـ تػػذرع المػػديف بأكأبػػة ال حصػػر ليػػا مػػف ا سػػباب

الخاصة للحصكؿ على التعكيض مف جية اإلدارة أك للتيرب مف أم غرامات قد تفرض عليو نتيجة
لتأخره في تنفيذ االلتزاـ التعاقدم.

ثالثاً :طبيعة الظرف الطارئ :

يثكر التساؤؿ حكؿ طبيعة الحادث أك الظرؼ الطارئ الذم يكجب معو إعماؿ ىذه

النظرية؟

اسػػتقر قضػػاء مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي فػػي بػػادئ ا مػػر علػػي أف الظػػرؼ الطػػارئ فػػي مفيػػكـ

ىذه النظرية يجب أف يأكف ذا طبيعة اقتصادية ،كمستق ن عف إرادة أطراؼ العقػد كذلػؾ علػى أسػاس

أف نظرية الظركؼ الطارئة تيػدؼ إلػي حمايػة المتعاقػد مػع اإلدارة مػف المخػاطر االقتصػادية "Aléa
" ،économiquesكمف ثـ يمأف التميز بيف ىذه النظرية كنظرية عمؿ ا مير التي تحمي المتعاقد

في مكاجو المخاطر اإلدارية "alea adminstratifكنظرية الصػعكبات الماديػة غيػر المتكقعػة التػي
ت طي المخاطر الطبيعية "  "alea naturalالتي يتعرض ليا المتعاقد مع اإلدارة.

()1

إال أنو كفقان لقضاء مجلس الدكلة الفرنسي كالمصرم الحديث اتسع نطاؽ تطبيؽ نظرية

الظركؼ الطارئة ليشمؿ أؿ ا سباب التي تؤدم إلى اخت ؿ الع قة االقتصادية في العقد كتؤدل

إلى أف يصبأل اإلصرار على تنفيذه بصكرتو مرىقان للمتعاقد مع اإلدارة (.)2

كعليو فالظرؼ الطارئ مف المتصكر أف يأكف ظرفان اقتصاديان أك طبيعيان أك إداريػان أك سياسػيان ،كلعػؿ

أم ظرؼ مف ىذه الظركؼ كاف لـ يأف اقتصاديان فيك في النياية يترتب عليو نتائ اقتصادية كندلؿ
ىنا لصكر المخاطر التي يمأف أف يتعرض ليا العقد اإلدارم:

أ  -المخاطر القتصادية :

لعػؿ مػػف أىػػـ ا مثلػػة علػى ذلػػؾ ارتفػػاع ا سػػعار ارتفاعػان فاحشػان كذلػػؾ قػػد يأػػكف بسػػبب أزمػػة

اقتصػ ػ ػادية أك سياس ػ ػػية أك اجتماعي ػ ػػة أك دكلي ػ ػػة ،االنخف ػ ػػاض الح ػ ػػاد ف ػ ػػي اإليػ ػ ػرادات نتيج ػ ػػة الأس ػ ػػاد
االقتصادم أك ا زمات أك التنافس الحاد بيف المشركعات التي تقكـ بنشاطات متماثلة.

()3

 )1د .إبراىيـ محمد على ،مرجع سابؽ ،ص.257
 )2د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص.332

 )3د .عػػادؿ عبػػد الػػرحمف خليػػؿ ،ثػػار العقػػكد اإلداريػػة كمشػػأ ت تنفيػػذىا ،دار الثقافػػة الجامعيػػة ،القػػاىرة،1997 ،
ص.307
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ب -المخاطر الطبيعية:
كباء.

()1

كى ػػي تش ػػمؿ الأػ ػكارث الطبيعي ػػة مث ػػؿ الس ػػيكؿ كالفيض ػػانات كالػ ػزالزؿ أك الجف ػػاؼ أك انتشػ ػار

ج -المخاطر اإلدارية:
حيث ادخؿ القضاء الحديث المخاطر اإلدارية الناجمة عف تدخ ت السلطة العامة ضمف
الظركؼ التي تستكجب تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة ،كىذه المخاطر قد تأخذ شأ ن تنظيميان عامان

أك إجراءات خاصة بعقد معيف :

 -2اإلجراءات التنظيمية العامة :
أالقكانيف كاللكائأل التي مف شأنيا قلب اقتصاديات العقد رأسا على عقب ،كمف قبيؿ ذلؾ
إقرار ضرائب جديدة أك زيادة فئات الضرائب المعمكؿ بيا ،بأيفية تخؿ إخ الن جسيمان باقتصاديات
()2

العقد أك صدكر قكانيف متصلة بالنقد أتخفيض العملة أك كضع قيكد على تداكليا.

جؿ ذلؾ ذىبت فتكل قسـ الرأم بمجلس الدكلة إلى أنو "يعتبر قرار مجلس الكزراء

الصادر بتخفيض قيمة الجنيو المصرم بالنسبة إلى الدكالر حادثان استثنائيان عامان تطبؽ بشأنو نظرية

الظركؼ الطارئة"(.)3

 -1اإلجراءات اإلدارية الخاصة بموضوع العقد :
يقصد بيا اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا قبؿ المتعاقد ،كيأكف مف شأنيا إرىاقو ماديان أما لك

صدرت إليو أكامر بنقؿ أعمدة الأيرباء مف مكقع العمؿ العتبارات تتعلؽ بالس مة العامة في حيف

أف العقد المبرـ بينو كبيف اإلدارة لـ يلزمو بذلؾ.

()4

 )1كتطبيقا لذلؾ أقر مجلس الدكلة الفرنسي تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة في قضية الشػرأة الفرنسػية للأػاب ت
التل رافيػػة كالتػػي صػػدر فييػػا حأمػػو بتػػاريخ  21ابريػػؿ  1944علػػى الػػرغـ مػػف أف مصػػدر الظػػرؼ الطػػارئ فػػي ىػػذه

القضية أاف طبيعيان حيث تتلخص كقائع ىذه الدعكل في أف ملتزمػا باسػت ؿ مرفػؽ عػاـ أػاف يعتمػد علػى أسػ ؾ

معدنيػػة أػػاب ت مصػػدكدة تحػػت المػػاء فػػي اسػػت ؿ ىػػذا المرفػػؽ كقػػد حػػدث زل ػزاؿ شػػديد حطػػـ ىػػذه ا سػ ؾ فتقػػدـ

الملتزـ طالبان تعكيضان أام ن إلص ح ىذه ا س ؾ كذلؾ اسػتنادان إلػى نظريػة الصػعكبات الماديػة غيػر المتكقعػة إال

أف مجلس الدكلػة الفرنسػي رفػض تعكيضػو علػى أسػاس نظريػة الصػعكبات غيػر المتكقعػة مػع السػماح لػو باالسػتناد

لنظرية الظركؼ الطارئة بمشارأة الدكلة لو في نفقات إص ح ىذه ا س ؾ .مشار إليػو لػدل ،د .محمػد السػنارم،
مرجع سابؽ ،ص .48
 )2د .كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص .86

 )3فتػػكل قسػػـ الػ أرم رقػػـ  )360صػػادرة بتػػاريخ  ،1954/7/17القاعػػدة رقػػـ  ،)568المكسػػكعة اإلداريػػة الحديثػػة،

ص.896

 )4د .عبد العزيز عبد المنعـ خليفة ،مرجع سابؽ ،ص.203
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كيثكر التساؤؿ ىنا حكؿ ما إذا أاف يشترط لتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة أف تأكف تلؾ

المخاطر اإلدارية ىي قاصرة على تلؾ اإلجراءات العامة أك الخاصة التي تصدر عف الجيات
اإلدارية غير المتعاقدة أـ أنيا تشمؿ أيضا اإلجراءات الصادرة مف الجية اإلدارية المتعاقدة معيا؟
()1

في البداية اتجو قضاء مجلس الدكلة في فرنسا

كمصر إلى أنو يشترط في الظرؼ

الطارئ أف يأكف مف عمؿ جية إدارية غير جية اإلدارة المتعاقدة ،كأاف ذلؾ كاضحان في حأـ
المحأمة اإلدارية العليا الصادر في  11مايك " 1968إف تطبيؽ نظرية الحكادث الطارئة في الفقو
كالقضاء رىيف بأف يط أر خ ؿ تنفيذ العقد اإلدارم حكادث أك ظركؼ طبيعية أانت أك اقتصادية أك

مف عمؿ جية إدارية غير الجية اإلدارية المتعاقدة أك مف عمؿ إنساف خر".

غير أف االتجاه الحديث لمجلس الدكلة الفرنسي كالمصرم يذىب إلى إمأانية تطبيؽ نظريػة

الظػػركؼ الطارئػػة س ػكاء أػػاف مصػػدر الظػػرؼ الطػػارئ يرجػػع إلػػى إج ػراء صػػادر مػػف الجيػػة اإلداريػػة

المتعاقدة أك غيرىا كذلؾ بيدؼ يمأف المتعاقد مع اإلدارة الذم يعجز عف إثبات خصكصية الضػرر
الػذل لحقػػو نتيجػػة عمػػؿ اإلدارة المتعاقػدة كىػػك شػػرط الزـ إلعمػػاؿ نظريػة عمػػؿ ا ميػػر مػػف الحصػػكؿ

على تعكيض كفقا لنظرية الظركؼ الطارئة.

()2

(1)C.E.15Juillet1949"Ville d'Elbeuf", Rec.P358
مشار إليو لدل  :د .رياض الياس عيسى الجريسات ،مرجع سابؽ ،ص.187
 )2د .ع ػػادؿ عب ػػد ال ػػرحمف خلي ػػؿ ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص ،310كم ػػف ذل ػػؾ حأ ػػـ المحأم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا بتػػػاريخ
 ..."1984/12/18إف مج ػػاؿ إعم ػػاؿ نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة أف تطػ ػ ار خػ ػ ؿ تنفي ػػذ العق ػػد اإلدارم حػ ػكادث أك
ظػػركؼ طبيعيػػة أك اقتصػػادية س ػكاء مػػف عمػػؿ الجيػػة اإلداريػػة المتعاقػػدة أك غيرىػػا "...الطعػػف رقػػـ  1223لسػػنة

27ؽ.
* إال أف المحأمة اإلدارية عادت لتأأػد فػي أحأػاـ حديثػة ليػا علػى أف "مجػاؿ إعمػاؿ نظريػة الظػركؼ الطارئػة أف
تط ػ أر خ ػ ؿ تنفيػػذ العقػػد اإلدارم ح ػكادث أك ظػػركؼ طبيعيػػة أك اقتصػػادية أك ظػػركؼ مػػف عمػػؿ جيػػة إداريػػة غيػػر
الجية اإلدارية المتعاقدة "

حأـ المحأمة اإلدارية العليا الصادر بتػاريخ  1993/4/4فػي الطعػف رقػـ  801 / 549لسػنة  ،535كحأميػا فػي

الطعف رقـ  4669لسنة  41ؽ في جلسة .1997/11/25
* كعلى الرغـ مف عكدة قضاء مجلس الدكلة المصرم إلى اشتراط أف يأكف الظرؼ الطارئ مف عمؿ جية إدارية
غيػر الجيػة اإلداريػػة المتعاقػدة إال أف جانبػػا مػف الفقػػو الفلسػطينى يمثلػػو ا سػتاذ الػػدأتكر فتحػى الكحيػػدل ذىػب إلػػى

تأييػػد الفقػػو المصػػرم المؤيػػد ل تجػػاه الحػػديث لمجلػػس الدكلػػة الفرنسػػى كمػػف ذلػػؾ الػػدأتكر فػؤاد مينػػا حيػػث أيػػد رأل
ا ستاذ دم لكبادير بقكلػو" كنحػف نميػؿ إلػى تػرجيأل رأل ا سػتاذ دم لكبػادير فػي ىػذا الصػدد نػو يتفػؽ مػع منطػؽ
النظرية كأىدافيا فاف الحأمة مف إنشاء النظرية ىك تمأػيف المتعاقػد مػف السػير فػي اسػت ؿ المرفػؽ العػاـ كتحقيػؽ
العدالة بالنسبة لشخص قبؿ التعاكف بحسف نية مع اإلدارة في سير مرفؽ عاـ كال يعقؿ أف يتقرر للمتعاقد حؽ فػي
التعكيض طبقا لنظرية الظركؼ الطارئة في حالة حدكث ظرؼ ال دخػؿ إلرادة السػلطة اإلداريػة فيػو كاف يحػرـ مػف

ىذا الحؽ إذا كقع الحادث ب رادة السلطة اإلدارية طالما انو ال دخؿ إلدارتو في حدكثػو ،حقيقػة ي حػظ إف نظريػة=
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المطمب الثاني
أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ول يمكن دفعو
يلػػزـ لتطبيػػؽ ىػػذه النظريػػة أف يأػػكف الحػػادث طارئ ػان غيػػر متكقػػع كقػػت التعاقػػد كيعتبػػر ىػػذا

الشرط ىك مف أىـ شركط ىذه النظرية ،كقد سميت باسمو( ،)1كيتفرع عف أػكف الحػادث غيػر متكقػع

أنػػو ال يمأػػف دفعػػو ذلػػؾ أف الحػػادث الػػذم يسػػتطاع دفعػػو يسػػتكم فػػي شػػأنو أف يأػػكف متكقعػان أك غيػػر

متكقػ ػػع ،أمػ ػػا يؤأػ ػػد الفق ػ ػػو التقليػ ػػدم علػ ػػى أف الح ػ ػػادث غيػ ػػر المتكقػ ػػع يعن ػ ػػى أنػ ػػو خػ ػػارج ع ػ ػػف إرادة

المتعاقديف(.)2

كبناء علي ذلؾ يمأف القكؿ إف تحقيؽ ىذا الشرط يقتضى تحقؽ العناصر اآلتية:
 -1أكف الظرؼ الطارئ غير متكقع.

 -2أكف الظرؼ الطارئ ال يمأف دفعو.

 -3أكف الظرؼ الطارئ خارج عف ارادة المتعاقديف.

أولً  :كون الظرف الطارئ غير متوقع :

لقد عبرت محأمة القضاء اإلدارم عف مضمكف ذلؾ بقكليا "إف الشرط الخػاص بكجػكب أف

تأكف الصعكبة طارئة أم غير متكقعة أم ليس في الكسع تكقعيا كىذا الشرط ينطكم إلى حػد أبيػر
على معنى المفاجأة في صكرة معينػة ،كأػاف يجػد المتعاقػد مػع اإلدارة نفسػو إزاء حالػة لػـ يأػف يتكقػع
حدكثيا ،ال بناء على دفتر الشركط كال مف دراستو ا كلية للمشػركع أك بػالرغـ ممػا اتخػذه مػف حيطػة

ال تفػػكت علػػى الشػػخص البصػػير بػػا مكر قبػػؿ اإلقػػداـ علػػى المسػػاىمة فػػي تسػػيير المرفػػؽ كالتعاقػػد

بشأنو"(.)3

=أفعاؿ ا مير تأفلت بتعكيض المتعاقد في حالة اإلخ ؿ بالتكازف المالي للعقد بفعؿ السػلطة اإلداريػة كلأػف ىنػاؾ
حػػاالت ال تنطبػػؽ فييػػا ىػػذه النظريػػة لعػػدـ تػكافر شػػرط مػػف شػػركطيا ليػػذا يصػػبأل مػػف المتعػػيف طبقػػا لمبػػادئ العدالػػة

كتحقيقػا لألىػداؼ التػػي أنشػئت نظريػػة الظػركؼ الطارئػػة لتحقيقيػا أف يأػكف للمتعاقػػد حػؽ المطالبػػة بػالتعكيض طبقػػا
لنظرية الظركؼ الطارئة" "حيث يرل الفقيو دم لكبادير إف شرط كجكد ظرؼ طارئ ال يرجع إلى ارادة المتعاقديف،
ال يسرل بالنسبة للسلطة اإلدارية التي أبرمت العقد حيث يجكز تطبيؽ نظرية الظػركؼ الطارئػة فػي الحػاالت التػي

تتحػػد فييػػا اإلدارة المتعاقػػدة إج ػراءات ال تت ػكافر فييػػا شػػركط نظريػػة عمػػؿ ا ميػػر كلأػػف تت ػكافر فييػػا شػػركط نظريػػة
الظركؼ الطارئة" .د .إبراىيـ محمد على ،المرجع السابؽ ،ص 266كمابعدىا.
 )1د .على بف عبد الأريـ أحمد السكيلـ ،مرجع سابؽ ،ص ،76د .كليد مزىر ،مرجع سابؽ ،ص .243
 )2د .عبد الرزاؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص ،526د .محمد رشيد قباني ،مرجع سابؽ ،ص .143

 )3حأـ محأمة القضػاء اإلدارم  ،1957/1/20مشػار إليػو لػدل د .ريػاض اليػاس عيسػى الجريػات ،مرجػع سػابؽ،
ص .188
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أك أما ينعتو المفكض أكرنال في تعليقو على حأـ" "Framassolحيث يقكؿ:
"L'événment déjouant tousles colculs que lesparties ont pu faire ou
moment du contrat et depassant les limites extrémes que lesparties ont pu
(envisager".)1
"ىك ذلؾ الحدث الذل يتضاد مع أؿ الحسابات التي أجراىا أطراؼ العقد أثناء إبرامو كالذل يتجػاكز
الحدكد القصكل التي أاف يتكقعيا ا طراؼ"(.)2

كمعيار عدـ التكقع ىك معيار مكضكعي كليس شخصي ،فأؿ عقد يحمؿ في طياتو قد انر

متكقعان مف المخاطر ،كاف على المتعاقد الحذر أف يقدر ىذه المخاطر كيزنيا عند إبراـ العقد ف ف

قصر في ذلؾ فعليو كزر تقصيره ،أما إذا أاف الحادث يفكؽ أؿ تقدير يمأف أف يتكقعو الطرفاف
المتعاقداف فيأكف مف النكع الذم يتطلبو تطبيؽ ىذه النظرية كالعبرة في تكافر شرط عدـ التكقع ،أف
()3

ال يأكف في مقدكر الشخص العادم تكقع مثؿ ىذا الحدث الطارئ.

كلأػػف ىػػؿ يجػػب أف ينصػػب شػػرط التكقػػع علػػى الظ ػرؼ الطػػارئ أـ أنػػو ينصػػرؼ إلػػى اآلثػػار

المترتبة على ىذا الظرؼ؟

ذىب مجلس الدكلة الفرنسي بداية بمناسبة ظرؼ الحرب العالمية ا كلى إلى ضركرة تطلػب

عػػدـ تكقػػع الظػػرؼ الطػػارئ نفسػػو "الحػػرب " ،كاىمػػاؿ فأ ػرة عػػدـ تكقػػع ثػػاره أك مػػدل ىػػذه اآلثػػار (،)4
كمف أجؿ ىذا قضى مجلس الدكلػة الفرنسػي بػرفض تطبيػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة بالنسػبة للنتػائ

المترتبة على الحرب العالمية ا كلى إال بالنسبة للعقكد التي أبرمت قبػؿ بدايػة ا عمػاؿ الحربيػة ،أم

أنو اشترط في ىذه الحالة أف تأكف ا عماؿ الحربية في ذاتيا غير متكقعة(.)5

كفي جلسة الحقة عدؿ مجلس الدكلة الفرنسي عف تشػدده السػابؽ ،كأصػبأل يأتفػي فػي أثيػر

مػػف الحػػاالت بػػأف تأػػكف أثػػار الظػػرؼ الطػػارئ ىػػي التػػي لػػـ يأػػف فػػي اإلمأػػاف تكقعيػػا ،بمعنػػى أف

 )1حأػػـ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي ،الصػػادر بتػػاريخ  ،1920/12/3منشػػكر فػػي مجلػػة  1921R.D.Pكلقػػد كردت
ىذه العبارة بذاتيا في حأـ المجلس في قضية غاز بكردك الذم كضع أساس النظرية ،د .عبػد الحأػـ فػكده ،مرجػع

سابؽ ،ص .60

 )2مشار إليو لدل :د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ.55 ،
 )3د .سليماف محمد الطماكم ،ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ ،ص  ،677د.جابر جاد نصار ،مرجع
سابؽ ،ص ،327د .إبراىيـ محمد على ،مرجع سابؽ ،ص .273

 )4د .كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص.92
(5) C.E،9-11-1921e , 9-11-1921.ste commerciale des carbures R.D.P.r921p444 concl
Corneille
مشار إليو لدل د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص .58
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المجلس سمأل بتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة استنادان إلى النتائ غيػر المتكقعػة للحػادث الػذم أػاف

متكقعان أك مف الممأف تكقعو كقت إبراـ العقد دكف إمأانية تكقع أثاره أك حدتيا.

()1

أذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجلس الدكلة المصرم حيث أاف يشترط أف ينصػب عػدـ التكقػع علػى

الظرؼ الطارئ في ذاتو ،كلأنو في أحأامو الحديثة كافؽ على تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة سػكاء

أاف محؿ عدـ التكقع ىك الحادث الطارئ في حد ذاتو أك محلػو ثػار الحػادث إذا أػاف ذلػؾ الحػادث

متكقع ػان ،كتطبيق ػان لػػذلؾ قضػػت المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا "بػػأف اإلرتفػػاع البػػاىظ فػػي أسػػعار الزئبػػؽ كاف
صأل أنو أاف متكقعان بالنسبة للعقد الثاني ،ف ف مػدل ىػذا االرتفػاع لػـ يأػف فػي الكسػع تكقعػو بالنسػبة

لػػذلؾ العقػػد ،فقػػد أػػاف السػػعر كقػػت التعاقػػد بالنسػػبة إلػػى العقػػد ا كؿ جنيػػو ك600ملػػيـ ،فأصػػبأل كقػػت
التعاقد بالنسبة للعقد الثاني  2جنيو ك 880مليـ ثـ أصبأل كقت الشراء على حساب الشػرأة المدعيػة

 4جنييات ك 50مليما كمف ثـ ف ف نظرية الحكادث الطارئة تنطبؽ في ىذه الحالة"(.)2

كيبػػدك أف ىػػذا االتجػػاه الحػػديث ىػػك اتجػػاه سػػليـ كيتماشػػى مػػع اعتبػػارات العدالػػة ،نػػو قػػد

يتكقع المتعاقد مع اإلدارة ظرفان معينا كيأخذه في حسبانو كيضعو فػي نػاظره ،كلأػف تشػاء الظػركؼ
كتأتى ثار ىذا الظرؼ على قدر أبير مف الجسامة بحيث تفكؽ ما تصكره المتعاقد ،كال سيما أنػو

ال يكجػػد تكقػػع مطلػػؽ للنتػػائ التػػي يمأػػف أف يحػػدثيا الظػػرؼ سػكاء أػػاف ىػػذا الطػػرؼ فػػي حػػد ذاتػػو
متكقع الحصكؿ أك غيػر متكقػع ،فالنتػائ رىينػة للمسػتقبؿ كالمتعاقػد ال يسػتطيع اإلحاطػة بػأأثر مػا
يستطيع ،أما إنو يتفؽ مع الحأمة التي كجػدت مػف أجليػا تلػؾ النظريػة ،كىػي تمأػيف المتعاقػد مػف

االستمرار في تنفيذ العقد حتى يزكؿ الظرؼ الطارئ كذلؾ ألو للحفاظ علي المصلحة العامة.

كيبقػػي التسػػاؤؿ ا خيػػر فػػي ىػػذا اإلطػػار حػػكؿ تحديػػد التػػاريخ الػػذم يعػػكؿ عليػػو القاضػػي

لتقرير تكافر شرط عدـ التكقع؟

كفقان للقكاعد العامة لنظرية العقد في القانكف الخاص فػالعبرة بتػاريخ إبػراـ العقػد ،كلأػف فػي

العقػػكد اإلداريػػة فػػا مر مختلػػؼ ،ف العقػػكد اإلداريػػة تختلػػؼ عػػف غيرىػػا مػػف العقػػكد المدنيػػة أك
التجارية فيما يتعلؽ ب جراءات إبراميا ،فيي تنطكم علي جانب أبير مف التعقيد ،كيبرز أشد أنكاع

ىػػذا التعقيػػد بكجػػو خػػاص فػػي الشػػؽ المتعلػػؽ بػػالتعبير عػػف إرادة جيػػة اإلدارة التػػي تأػػكف طرفػػا فػػي

العقد ،فتعبيػر اإلدارة عػف إرادتيػا غالبػان مػا يػتـ فػي شػأؿ عمليػة مرأبػة معقػدة متشػابأة ،كقػد تأػكف
علي مراحؿ متعددة كفي فترات مت حقة حسب ا حكاؿ ،كعادة مػا يسػبؽ ذات التصػرؼ الػذم يػتـ

بمقتضاه إبراـ العقد االدارم طائفػة مػف اإلجػراءات كالتػدابير التػي تميػد تييػم لمكلػد ذلػؾ التصػرؼ
 )1حأمػو الصػػادر فػػي  4نػكفمبر  1932فػػي قضػػية"  ،"ste. eau assinissementمشػار إليػػو لػػدل د.عبػػد
الحأـ فكده ،مرجع سابؽ ،ص.61

 )2حأ ػػـ المحأم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا ف ػػي الطع ػػف رق ػػـ  2150لس ػػنة  6ؽ جلس ػػة  1962/6/9القاع ػػدة رق ػػـ ،)569

المكسكعة اإلدارية الحديثة ص 896كما بعدىا.
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الػػذم قػػد تعقبػػو طائفػػة أخػػرم مػػف تػػدابير كاجػراءات التصػػديؽ ،كاالعتمػػاد الػ زـ إلبػراـ العقػػد ،كمػػف
ناحيػة أخػرم فػ ف المتعاقػد مػع اإلدارة مػف الناحيػة القانكنيػة يلتػزـ بعطائػو كالشػركط الػكاردة فيػو مػػف

تاريخ تقديـ العطاء ،في حيف ال تلتػزـ جيػة اإلدارة بالعقػد إال مػف تػاريخ التصػديؽ عليػو كباعتمػاده

مف السلطة المختصة ،كلقد أاف الحؿ الذم اتبعو مجلس الدكلة الفرنسي ليذه المشألة ىك الرجكع
إلي تاريخ تقديـ العطاء إلى اإلدارة لتحديد تكافر شرط عدـ التكقيع ،كذلؾ ما لـ يأف لدم المتعاقػد

مػػع اإلدارة فرصػػة لسػػحب عطائػػو قبػػؿ صػػيركرة العقػػد نيائي ػان باعتمػػاد اإلدارة لػػو ،أمػػا إذا أػػاف أمػػاـ
مقدـ العطاء الفرصة لسحب عطائو حتى ما قبػؿ التصػديؽ النيػائي علػى العقػد ف نػو يجػب الرجػكع

الي التاريخ الذم اصبأل فيو العقد باتان بالتصديؽ النيائي عليو.

()1

ثانياً :كون الظرف الطارئ ل يمكن دفعو:

يرتبط بأكف الظرؼ الطارئ ىك ظرؼ غير متكقع ،أف يأػكف أيضػا لػيس باإلمأػاف دفعػو،

كيعتبر ىذا شرطان ضػمنيان مأمػؿ لشػرط عػدـ التكسػع( ،)2كعليػو يجػب أف ال يأػكف ب مأػاف المتعاقػد

دفع ىذا الظرؼ الطارئ  ،أما إذا أاف ب مأانو دفعو كتحاشيو ف نو في ىذه الحالة يستكل أف يأكف

الظرؼ متكقعان أك غير متكقع.

()3

كمعيػػار تحديػػد أػػكف الحػػادث ممأػػف تفاديػػو أك دفعػػو ىػػك معيػػار مكضػػكعي قكامػػو الرجػػؿ

العادم كليس معيا ار ذاتيا قكامو المتعاقد نفسو ،ف ذا أاف الحػادث الػذم كقػع ممأػف تفاديػو أك دفعػو

كتفادم النتائ المترتبػة عليػو طبقػان لمعيػار الرجػؿ العػادم ف نػو فػي ىػذه الحالػة ال يعػد ظرفػان طارئػان
كال يصلأل أسبب لتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة.

 )1أحأاـ مجلس الدكلة الفرنسي في ىذا الصدد ،مشار إلييا لػدل :د .عػادؿ عبػد الػرحمف خليػؿ ،مرجػع سػابؽ،

ص278

"كقػد رفػض مجلػس الدكلػة الفرنسػي فػي حأػـ لػو بتػاريخ 20ديسػمبر  1961فػي قضػية "la pomme de terre
قضية" التعكيض بنػاء علػي نظريػة الظػركؼ الطارئػة للشػرأة المدعيػة المتعاقػدة مػع الحأكمػة الجزائريػة علػي تكريػد
أميػػات أبي ػرة مػػف البطػػاطس فػػي المػػدة مػػف أكؿ ابريػػؿ  1958حتػػي أكؿ ابريػػؿ 1959ـ بمػػا تأبدتػػو نتيجػػة ارتفػػاع

ا سعار ارتفاعان فاحشان بسبب أحداث مايك سنة  1958كلأكف ارتفاع ا سعار قد حصؿ قبؿ التصديؽ علي العقػد
كقد اعتبر المجلس أف شرط عدـ التكقيع قد تخلؼ في ىػذه الحالػة إذا أػاف ب مأػاف المدعيػة سػحب عطائيػا خػ ؿ
المػػدة مػػف تػػاريخ التقػػديـ إلػػى حػػيف التصػػديؽ علػػي العقػػد" د .عل ػي بػػف عبػػد الأ ػريـ أحمػػد السػػكيلـ ،مرجػػع سػػابؽ،
ص.79

 )2د .عبد الحميد س مة ،مرجع سابؽ ،ص.32
 )3د .عبد الرزاؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.526
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ثالثاً :كون الظرف الطارئ خارج عن إرادة المتعاقدين:

يؤأػػد الفقػػو التقليػػدم علػػى أف الظػػرؼ الطػػارئ ال يمأػػف أف يأتسػػب ىػػذه الصػػفة إال إذا أػػاف

مستق ن عف إرادة أؿ مف الطػرفيف( ،)1ذلػؾ أف الظػرؼ الطػارئ إذا أػاف راجعػان إلػى فعػؿ المتعاقػد مػع

اإلدارة ف ف ىذا المتعاقد يعتبر مخطئان أك ميم ن ،كال يجب أف تستفيد مف تقصيره ،أما إذا أاف راجعان
إلػػى فعػػؿ اإلدارة المتعاقػػدة نفسػػيا ف ػ ف ا مػػر يتعلػػؽ بنظريػػة عمػػؿ ا ميػػر ،كلػػيس نظريػػة الظػػركؼ

الطارئة.

()2

كعليو ف ف الظرؼ الطارئ يجب أف يأكف مستق ن عف إرادة المتعاقػد ،كيتشػدد مجلػس الدكلػة

الفرنسػػي فػػي تطبيػػؽ ىػػذا الشػػرط ،حيػػث ي ػرفض التعػػكيض ألمػػا أػػاف الظػػرؼ منسػػكبان إلػػى المتعاقػػد
المضػػار س ػكاء أػػاف ىػػذا المتعاقػػد ىػػك الػػذل تسػػبب فػػي إحػػداث الظػػرؼ الطػػارئ بعملػػو عػػف عمػػد أك

إىماؿ أك أاف المتعاقد قد قصر في بذؿ الجيكد ال زمة لتػكقى ىػذا الظػرؼ الطػارئ إذا أػاف التػكقى

فػػي حيػػز المسػػتطاع ،ىػػذا كي ارعػػى القاضػػي فػػي تقػػدير التعػػكيض مػػا إذا أػػاف المتعاقػػد قػػد تسػػبب فػػي
إحداث الظرؼ الطارئ جزئيان أك ساعد بخطئو في زيادة أعبائو.

()3

المطمب الثالث
أن يقع الظرف الطارئ بعد توقيع العقد وأثناء تنفيذه
قبػػؿ إب ػراـ أم عقػػد أك بعػػد انتيػػاءه فػػي المكاعيػػد المحػػددة لػػو ف نػػو ال يمأػػف الحػػديث عػػف أم

حقػػكؽ أك الت ازمػػات م مػػف الطػرفيف ،ف قبػػؿ إبػ ارـ العقػػد ال تأػػكف الرابطػػة العقديػػة قػػد تمػػت كعليػػو
ف نو مف المنطقي عػدـ الحػديث عػف أم ثػار للعقػد كبعػد انتيػاء ىػذا العقػد فػ ف ىػذه اآلثػار تأػكف قػد

انتيت بانتياء العقد ،كتأسيسان على ذلؾ ف نو لأي يستفيد المتعاقد مف نظرية الظركؼ الطارئػة يجػب

أف يحدث الظرؼ الطارئ خ ؿ تنفيذ العقد أم بعد إبراـ العقد كأثناء تنفيذه(.)4

ف ف حدث الظرؼ الطارئ قبؿ إبراـ العقد ،كقبؿ المتعاقد إبراـ العقد بالرغـ مف جػكد الظػرؼ

ف ػ يقبػػؿ منػػو التمسػػؾ بتطبيػػؽ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ف الظػػرؼ أػػاف معلكم ػان لػػو كبػػالرغـ مػػف
كجكده قىبًؿ التعاقد مع اإلدارة ،كبالتالي فيك يتحمؿ نتائ ذلؾ التعاقد ،أذلؾ ال يقبػؿ منػو أف يطالػب

 )1د .سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص  680كما بعدىا.
 )2د .محمد فؤاد عبد الباسط ،مرجع سابؽ ،ص.855
 )3د .عبد الحأـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص.63

 )4د .محمد فؤاد عبد الباسط ،مرجع سابؽ ،ص  ،884د .حسيف عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص.51
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بتطبيقيػػا إذا كقػػع بعػػد انتيػػاء العقػػد ،كذلػػؾ ف العقػػد انتيػػي كانتيػػت ثػػاره ككقػػكع الظػػرؼ الطػػارئ لػػف

يأكف لو أم أثر على العقد الذم تـ كانتيي.

كبالتالي إف تحقؽ ىذا الشرط يستلزـ في -ال الب ا عـ -أف يأكف تنفيذ العقد ممتػدان لحقبػو

يط أر خ ليا ىذا الظرؼ ،كيترتب على حدكثو إخ ؿ باقتصػاديات العقػد ،لػذلؾ فػ ف أأثػر التطبيقػات
ليػػذه النظريػػة تأػػكف فػػي عقػػكد االمتيػػاز كعقػػكد ا شػ اؿ كالنقػػؿ كالتكريػػد ،كلأػػف لػػيس ىنػػاؾ مػػا يحػػكؿ

أيضا دكف تطبيؽ تلؾ النظرية في عقد غير ممتد ،كطرأت حػكادث اسػتثنائية بعػد إب ارمػو مباشػرة كاف
أاف ذلؾ نادر الكقكع عم ن(.)1

كلأػف علػػى الػرغـ مػػف كضػػكح ىػذا االشػػتراط ،نجػد أف ىنػػاؾ حػػاالت تثيػر تسػػاؤالت بصػػددىا

كحػػكؿ إمأػػاف إعمػػاؿ النظريػػة مػػف عدمػػو ،أػػأف يقػػع الظػػرؼ الطػػارئ بعػػد تقػػديـ العطػػاء كقبػػؿ تكقيػػع

العقػػد ،أك أف يقػػع الظػػرؼ الطػػارئ أثنػػاء تنفيػػذ العقػػد كلأػػف بعػػد فػكات المػػدة المحػػددة لتنفيػػذ ىػػذا العقػػد
اإلدارم:

أولً :حالة وقوع الظرف الطارئ قبل ابرام العقد:

ا صػػؿ أف القاضػػي ال يحأػػـ بػػالتعكيض عػػف ىػػذه الظػػركؼ ،كلأػػف لمػػا أػػاف إب ػراـ العقػػكد

اإلدارية يمر غالبان بمراحؿ متعددة ف نو يتعػيف أف يكضػع فػي الحسػاب الفتػرة الزمنيػة مػا بػيف تصػدير

العطػػاء كتكقيػػع العقػػد ،كعليػػو إذا كقػػع الظػػرؼ الطػػارئ بعػػد تصػػدير العطػػاء -كىػػك ملػػزـ للمتعاقػػد ال
يجكز الرجكع عنو – كقبؿ تكقيع العقد ف ف نظرية الظركؼ الطارئػة تنسػحب علػى تلػؾ الفتػرة كيأػكف

للمتعاقد الحؽ في الحصكؿ على التعكيض عف الظرؼ الطارئ الذل كقع خػ ؿ تلػؾ الفتػرة كىػذا مػا
استقر عليػو مجلػس الدكلػة حػديثان ،أمػا إذا كقػع الظػرؼ الطػارئ بعػد تصػدير العطػاء كلأػف قبػؿ البػت
في العطاء مف الجيػة اإلداريػة خػ ؿ المػدة المحػددة لػو فػ ف مػف حػؽ أػؿ منػافس أف يسػحب عطائػو

ف ذا لـ يفعؿ ف نو يعتبػر عالمػان بػالظرؼ الطػارئ كقػت التعاقػد كمػف ثػـ ال حػؽ لػو فػي التعػكيض نػو
()2
قىبً ىؿ التعاقد مع كجكد الظرؼ الطارئ.

 )1د .كىيب عيػاد سػ مة ،مرجػع سػابؽ ،ص ،97كيؤأػد علػى ذلػؾ د .عبػد الػرزاؽ السػنيكرم حيػث يػرل "أف العقػد
إذا أاف غير متراخي كطرأت مع ذلؾ ىذه الحكادث االسػتثنائية عقػب صػدكره مباشػرة كاف أػاف ذلػؾ ال يقػع إال نػاد انر،

فلػػيس يكجػػد مػػا يمنػػع مػػف تطبيػػؽ النظريػػة كليػػذا ثػػر القػػانكف المصػػرم – مقتضػػيا بالقػػانكف البكلػػكني -أف يسػػأت عػػف

شرط التراخي" د .عبد الرزاؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.524

 )2د .إبراىيـ محمد علي ،مرجع سابؽ ،ص ،270د .عبد الحأـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص.65
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ثانياً :في حالة وقع الظـرف الطـارئ اثنـاء تنفيـذ العقـد بعـد فـوات المـدة المحـددة لتنفيـذ ىـذا العقـد

اإلداري ،وىنا نميز بين ثالثة فروض:

الفرض األول  :أن يكون التأخير من قبل المتعاقد مع اإلدارة :
فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة إذا تػػأخر المتعاقػػد مػػع اإلدارة عػػف تنفيػػذ التزاماتػػو ب يػػر مبػػرر مشػػركع

حتى كقعت كاقعة الظرؼ الطارئ ،يبقي ىك المسئكؿ عف ذلؾ كال تلتػزـ اإلدارة بمشػارأتو فػي تحمػؿ

()1
جزء مف ا ضرار التي سببيا الظرؼ الطارئ الذم كقع في الفترة التي تأخر فييػا التنفيػذ  ،كتأأيػدان

لذلؾ قضت المحأمة اإلدارية العليا بأف "المدعى عليو أخذ في تنفيذ العملية المقرر ليا ث ثػة أشػير
كنصؼ شير حكالي سنة كتسعة أشير كلػـ يأػف قػد أنجػز مػف العمليػة حتػى يػكـ سػحب العمليػة منػو

في 1975/9/22ـ إال حكالي  %90مف مجمكع ا عماؿ التي تتألؼ منيا المقاكلة كلئف أػاف تنفيػذ
ا عمػػاؿ المتبقيػػة علػػى حسػػابو قػػد أسػػفر عػػف زيػػادة فػػي ا سػػعار بل ػػت  %190لألعمػػاؿ العاديػػة،

 %260لألعماؿ الصحية  %2800لألعماؿ الأيربائية ،إال أف ىذه الزيادات ال تنسب إلى ظركؼ
حػػرب أأتػػكبر سػػنة 1973ـ ،إذ يتعػػيف فػػي المقػػاـ ا كؿ أف تطػ أر الحػكادث االسػػتثنائية العامػػة خ ػ ؿ
مدة تنفيذ العقػد اإلدارم كأف تأػكف خػ ؿ تلػؾ المػدة كلػيس بعػدىا  -مػؤثرة فػي الت ازمػات المتعاقػد مػع
اإلدارة كلـ يثبت مف ا كراؽ أف ا سعار ارتفعت فيما بػيف إبػراـ العقػد مػع المػدعى عليػو كنيايػة مػدة

التنفيذ المتفؽ فيو في يكـ  1973/12/30كأاف مف المعركؼ للأافة أف ا سعار لـ ترتفع مف جراء
حػػرب أأتػػكبر 1973ـ إال بعػػد مضػػي أأثػػر مػػف سػػنة أاملػػة علػػى انتيائيػػا لػػذلؾ يتعػػيف الحأػػـ بػػأف
ظركؼ حرب أأتكبر سنة 1973ـ ال تشأؿ بالنسبة للعقد محؿ المنازعة حكادث استثنائية".

()2

الفـرض الثـاني :أن يكـون التـأخير مـن قبـل المتعاقـد ولكـن اإلدارة وافقـت عمـي امتـداد تنفيـذ العقــد
بناء عمى طمب المتعاقد:

في مثػؿ ىػذه الحالػة تطبػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة كىػذا مػا أأدتػو أيضػا المحأمػة اإلداريػة
العليا فػي حأميػا "أف مقتضػي نظريػة الحػكادث الطارئػة إلػزاـ جيػة اإلدارة بمشػارأة الشػرأة المتعاقػدة

فػػي ىػػذه الخسػػارة ضػػمانان لتنفيػػذ العقػػد اإلدارم تنفيػػذان سػػليمان ،كيسػػتكم أف يحص ػؿ التنفيػػذ مػػف الشػػرأة

نفسيا أك تقكـ بو جية اإلدارة نيابة عنيا كالشراء على حسابيا ،أما أف تطبيؽ ىذه النظرية ال يعفي

الشرأة مف غرامة التأخير كالمصاريؼ اإلدارية كأنو يجب أف يؤخذ في االعتبار عند تكزيػع الخسػارة
بيف الشرأة كالك ازرة الظركؼ التي أبرـ فييا العقد مف ارتفاع مفاجم في أسعار الزئبػؽ بسػبب تيافػت

الدكؿ الأبرل على شرائو كاسػتمرار ىػذا االرتفػاع طػكاؿ مػدة التنفيػذ ،كمػا بذلتػو الشػرأة مػف محػاكالت

 )1د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ػص  ،334د .عبد العزيز عبد المنعـ خليفة ،مرجع سابؽ ،ص .208

 )2حأػػـ المحأم ػػة اإلداري ػػة العلي ػا بت ػػاريخ 1982/11/20ـ طعن ػػي رقمػػي  922 ،843لس ػػنة  26ؽ القاع ػػدة رق ػػـ
 ،575المكسكعة اإلدارية الحديثة ،مرجع سابؽ ،ص.904
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للحصكؿ على الزئبؽ بثمف محتمؿ كطلباتيا المتعددة إلعفائيا مف التكريد كقياـ الحأكمة نيابة عنيا

بالشراء على حسابيا بعد انتظار طكيؿ حتي بل ت ا سعار أقصاىا في االرتفاع "

()1

الفرض الثالث :أن يكون التأخير في التنفيذ راجعاً إلى اإلدارة :

إذا تسببت اإلدارة ب جراءات مف جانبيا فػي عػدـ تنفيػذ المتعاقػد معيػا اللت ازمػو فػي المكاعيػد

المنصػػكص علييػػا فػػي العقػػد فينػػا تأػػكف اإلدارة مسػػئكلو عػػف تعكيضػػو عػػف ا ض ػرار التػػي يحػػدثيا

الظرؼ الطارئ الذم يقع خ ؿ مدة التأخير ،كالتعكيض ىنا أساسو نظرية عمؿ ا ميػر عنػد تحقيػؽ

شركطيا حيث يحصؿ المتعاقد علي تعكيض أامؿ عف أافة ا ضرار.

()2

المطمب الرابع
أن يترتب عمى الظرف الطارئ إرىاقاً لممتعاقد
"قمب اقتصاديات العقد"

ال يمأ ػػف إث ػػارة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة إال إذا أث ػػرت ى ػػذه الظ ػػركؼ عل ػػى العق ػػد بحي ػػث أدت إل ػػى

خسػػارة للمتعاقػػد ،كتتعػػدل تكقعػػات المتعاقػػديف ممػػا يػػؤدل فػػي النيايػػة إلػػى قلػػب اقتصػػاديات العقػػد(،)3
كيعتبر شرط اإلرىاؽ مف أىـ الشركط الكاجب تكافرىا لتطبيػؽ أحأػاـ نظريػة الظػركؼ الطارئػة ،ذلػؾ
أنيػػا يش ػرعت فػػي ا صػػؿ مػػف أجػػؿ رفػػع اإلرىػػاؽ كا ازلػػة الضػػرر الفػػاحش الػػذم يلحػػؽ بالمػػديف نتيجػػة
الظػػرؼ الطػػارئ الػػذم عصػػؼ بػػو ،كاف أىميػػة ىػػذا ا ثػػر علػػى تنفيػػذ االلت ػزاـ ىػػك الػػذم دفػػع الفقػػو
اإليطالي إلى تسمية النظرية "بنظرية التنفيذ المرىؽ"(.)4

أما أف شرط اإلرىاؽ ىك الشرط الكحيد مف بيف الشػركط المطلكبػة لتطبيػؽ نظريػة الظػركؼ

الطارئة الذم ينت عف العقد ذاتو إما بقية الشركط ا خرل فخارجة عف نطاؽ العقد(.)5

 )1حأػػـ المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا بت ػػاريخ 1962/6/9طعػػف رقػػـ 3150لسػػنة  6ؽ القاع ػػدة رقػػـ  ،572المكسػػكعة
اإلدارية الحديثة ،مرجع سابؽ ،ص .900

 )2د .علي بف عبد الأريـ أحمد السكيلـ ،مرجػع سػابؽ ،ص  ،82د .عبػد العزيػز عبػد المػنعـ خليفػو ،مرجػع سػابؽ،

ص ،210د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص .336
 )3د .سػػعاد الش ػرقاكل ،القػػانكف اإلدارم ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،426د .عبػػد ال نػػى بسػػيكني عبػػد اهلل ،مرجػػع سػػابؽ،
ص.534

 )4د .عبد الحميد أحمد س مة ،مرجع سابؽ ،ص .35
 )5د .محمد السنارل ،مرجع سابؽ ،ص .71
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كشرط اإلرىاؽ يثيػر عػددان مػف المسػائؿ الشػائأة سػكاء مػف حيػث تحديػد المقصػكد باإلرىػاؽ،

كمف حيث إمأانية التحقؽ مف كجكد إرىاؽ مف عدمو ،كالمعيار الذم علػى أساسػو يػتـ القػكؿ بكجػكد
شرط اإلرىاؽ مف عدمو.

أولً  :المقصود باإلرىاق الذي يبرر إعمال نظرية الظروف الطارئة :

اسػػتقر الفقػػو كالقضػػاء اإلدارم الفرنسػػي أنػػو لأػػي يتحقػػؽ اإلرىػػاؽ الػػذم يبػػرر تطبيػػؽ نظريػػة

الظركؼ الطارئة يجػب أف يتجػاكز ارتفػاع ا سػعار "الحػد ا قصػى لألسػعار كأف يصػؿ ىػذا التجػاكز

إلى ما يطلؽ عليو قلب اقتصاديات العقد رأسان على عقب"(.)1

كبػػالرجكع إل ػػى أحأ ػػاـ مجل ػػس الدكل ػػة المص ػػرم نج ػػد أف أحأ ػػاـ المحأم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا ق ػػد

أشػػارت إلػػى شػػرط اإلرىػػاؽ بقكليػػا" ...أف تأػػكف ىػػذه الحػكادث اسػػتثنائية عامػػة كمػػف شػػأنيا أف تجعػػؿ
تنفيػػذ االلت ػزاـ مػػع اإلدارة مرىقػػا كيتيػػدد المتعاقػػد بخسػػارة فادحػػة دكف أف يأػػكف ىػػذا التنفيػػذ مسػػتحي ن

كبحيث تختؿ اقتصاديات العقد اخت الن جسيمان "(.)2

أما أأدتو المادة  147مف القانكف المدني المصػرم فػي الفقػرة الثانيػة كالتػي تػنص علػى أنػو

"كمع ذلؾ إذا طرأت حكادث استثنائية عامة لـ يأف في الكسع تكقعيػا كترتػب علػى حػدكثيا أف تنفيػذ
االلتزاـ التعاقدم إف لـ يصبأل مستحي ن صار مرىقان للمديف بحيث ييدده بخسارة فادحة."...

كاستنادان إلى ما سبؽ يمأف القكؿ :إف المقصكد باإلرىاؽ ىك صعكبة تنفيػذ االلتػزاـ مػف قبػؿ

المتعاقػػد دكف أف تصػػؿ تلػػؾ الصػػعكبة إلػػى حػػد االسػػتحالة فػػي التنفيػػذ ،إضػػافة إلػػى تأبيػػد المتعاقػػد

خسػػائر اسػػتثنائية تج ػاكز الخسػػائر العاديػػة التػػي يتحمليػػا أم متعاقػػد( ،)3أمػػا مجػػرد الزيػػادة فػػي أعبػػاء
المتعاقػػد مػػع اإلدارة أك الػػنقص فػػي أرباحػػو علػػى نحػػك عػادل فيػػك ال يعتبػػر إرىاقػػا يبػػرر تطبيػػؽ ىػػذه
 )1كبمراجعػػة أحأػػاـ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي فػػي ىػػذا الشػػأف يظيػػر لنػػا أف المجلػػس يسػػمى الزيػػادة غيػػر المألكفػػة فػػي
قيمػة االلتػزاـ كالتػػي تنشػأ بسػػبب حػدكث الظػػرؼ الطػػارئ" بالعػػبء غيػػر التعاقػدم أك الخػػارج عػػف حػػدكد العقػػد كلتحديػػد
العػػبء غيػػر التعاقػػدم أك الخػػارج عػػف حػػدكد العقػػد يلجػػأ المجلػػس إلػػى التمييػػز بػػيف االحتمػػاؿ العػػادم كاالحتمػػاؿ غيػػر
الع ػػادم الرتف ػػاع ا س ػػعار كيطل ػػؽ عل ػػى االحتم ػػاؿ الع ػػادم الرتف ػػاع ا س ػػعار "الح ػػد ا قص ػػى لألس ػػعار" كى ػػك الح ػػد

االحتمالي الرتفػاع ا سػعار الػذل يمأػف تكقعػو عنػد إبػراـ العقػد" ،انظػر أحأػاـ مجلػس الدكلػة الفرنسػي فػي ىػذا الشػأف
لدل د .محمد السنارم ،المرجع السابؽ ،ص .74
أحأاـ مجلس الدكلة الفرنسي:
20-12-1985. Administration général de l'assistance publique áParis.R.D.P1986.P.1729.
C.E.10-10.1984.Ent Cottin jonneauxR.D.P.1985.P.223C.E.12-5-1982.Société des travaux publics et Batiments T.H.F.G.R.D.P.1983.P.237- Dufau(j.)Marche de travaux publics J.c.A،fasc.520
Nation.1985.Fasc.52: Regime juridique-Formation et executiondumarch1987 )2حأـ المحأمة اإلدارية العليا بتاريخ ،1982/11/20الطعف رقـ 843لسنة  26ؽ ،المكسػكعة اإلداريػة الحديثػة،

مرجع سابؽ ،ص .903

 )3د .عبد القادر الشيخلى ،مرجع سابؽ ،ص.221
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النظرية كىذا ما أأدتو المحأمة اإلدارية العليا في أحأاميا حيػث قالػت بأنػو"  .....فػ ف المػديف لػيس
لو أف يطالب بالتعكيض بدعكل أف أرباحو قد نقصت أك لفكات أسب ضاع عليو".

()1

كتأأيػػدان لػػذلؾ ذىػػب بعػػض الفقػػو إلػػى القػػكؿ ب ػأف نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ال تطبػػؽ إال إذا

أصبأل استمرار المتعاقد مع اإلدارة في تنفيذ العقد أشبو بالأارثة التي أحاطت بو مف أؿ جانب ،فػ

يأفػػي أف يفقػػد مػػا عسػػاه أف يجنيػػو مػػف أربػػاح أليػػا أك بعضػػيا ،كانمػػا ع ػ كة علػػى ذلػػؾ أحاطػػت بػػو

خسارة ماحقو تؤدل إلى اإلضرار بمكقفو المالي مما يؤثر على استمرار تنفيذ العقد اإلدارم.

()2

كلأف يبقى التساؤؿ حكؿ المعيار الفاصؿ بيف التنفيذ المرىؽ كبيف اسػتحالة التنفيػذ؟ كمػاىي
درجة اإلرىاؽ التي تبرر تطبيؽ تلؾ النظرية؟

إف التحقػػؽ مػػف تػكافر شػػرط اإلرىػػاؽ أك عػػدـ تحققػػو كالتمييػػز بينػػو كبػػيف اسػػتحالة التنفيػػذ ىػػك

ليس با مر الييف بؿ ىك أمر تشكبو عدة صعكبات تتمثؿ في:

 -1فقػػد تػػدؽ التفرقػػة بػػيف ا ثػػر الػػذم يتضػػمف إرىاق ػان كا ثػػر الػػذم يصػػؿ إلػػى حػػد االسػػتحالة،
كاالستحالة فػي ذاتيػا ليسػت فأػرة ثابتػة مطلقػة كلأنيػا فأػرة تختلػؼ مػف شػخص خػر كمػف

زماف إلى زماف ،فالعقػد الػذم يسػتحيؿ تنفيػذه لمتعاقػد ذم إمأانيػات محػدكدة قػد ال يسػتحيؿ
تنفيػذه بكسػائؿ غيػر محػدكدة لشػرأة ذات إمأانيػات كاسػعة كىػذا مػا يسػتدعى تطبيػؽ نظريػة

الق ػػكة الق ػػاىرة أم ػػا االس ػػتحالة النس ػػبية في ػػي الت ػػي تثي ػػر ص ػػعكبة التميي ػػز ب ػػيف الق ػػكة الق ػػاىرة
كالظركؼ الطارئة.

()3

 -2إف التعبير عف صعكبة تنفيذ االلتزاـ بسبب الظرؼ الطارئ بعبػارة "إف االلتػزاـ يأػكف مرىقػان
أك بعبارة أف التنفيذ يؤدل إلى خسارة فادحة ىي عبػارات غيػر منضػبطة تحتػاج إلػى تحديػد
بػػؿ يجػػد القاضػػي صػػعكبة فػػي تفسػػيرىا ف مػػا يأػػكف مرىػػؽ حػػد المتعاقػػديف قػػد ال يأػػكف

 )1حأػـ المحأمػة اإلداريػة العليػا17 ،يكنيػة  1972مشػار إليػػو لػدل د .محمػد فػؤاد عبػد الباسػط ،مرجػع سػػابؽ ،ص
 ،887كفػػي ذلػػؾ تقػػكؿ محأمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي حأميػػا الصػػادر بتػػاريخ 19يكنيػػو  "1960إف مقتضػػى نظريػػة
الظػػركؼ الطارئػػة أف يأػػكف الظػػرؼ الطػػارئ أثقػػؿ كأشػػؽ ألفػػة ممػػا قػػدره المتعاقػػداف تقػػدي انر معقػكالن ،بػػأف تأػػكف الخسػػارة

الناشػػئة عنػػو كالتػػي تلحػػؽ المتعاقػػد فادحػػة كاسػػتثنائية تجػػاكز الخسػػارة العاديػػة ،بمعنػػى أنػػو إذا لػػـ يترتػػب علػػى الظػػرؼ
الطػػارئ خسػػارة مػػا أك أانػػت الخسػػارة طفيفػػة بالنسػػبة إلػػى عناصػػر الضػػرر فػػي مجمكعػػة أك انحصػػر أػػؿ أثػػر الظػػرؼ
الطارئ في تفكيت فرصة الربأل على المتعاقد ف نػو ال يأػكف ثمػة مجػاؿ إلعمػاؿ أحأػاـ ىػذه النظريػة "مشػار إليػو لػدل
د .عبد الحأـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص.67
 )2د .جابر جاد نصار ،مرجع سابؽ ،ص.339

 )3د .حسبك الفزارل ،أثر الظركؼ الطارئة على االلتػزاـ العقػدم ،رسػالة دأتػكراه ،جامعػة القػاىرة ،القػاىرة،1979 ،
ص.356
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أذلؾ بالنسػبة لآخػر ،كالخسػارة قػد تكصػؼ أنيػا فادحػة بالنسػبة حػدىـ فػي حػيف ال يمأػف
كصفيا أذلؾ بالنسبة لمتعاقد أخر.

 -3أذلؾ إذا ما حاكؿ القاضي أف يحدد الخسارة الجسيمة أك الفادحػة عػف طريػؽ معرفػة حػدكد
الخسارة العادية بحيث إف ما يجاكزىا يعتبر خسارة جسيمة أك قلبان القتصاديات العقد ،فيذه

محاكلة ال تخلك مف صعكبة تتمثؿ في تحديد المعيار الذم يجب ا خػذ بػو لتقػدير الخسػارة
العادية بالنسبة للمتعاقد.

 -4تتجلى الصعكبة فػي إيجػاد أسػاس للزيػادة العاديػة فػي ا سػعار أك التقلػب العػادم لألسػعار،
بحيث إف ما يجاكز ىذه الزيادة يعتبر زيادة غير عادية أك غير مألكفة.

 -5أيضػػا قػػد يأػػكف محػػؿ االلتػزاـ أشػػياء متعػػددة ارتفػػع سػػعر بعضػػيا ارتفاعػان شػػديدان بينمػػا ىػػبط
سعر البعض اآلخر أك ظؿ على حالو ،فيؿ تطبؽ النظرية ىنا أـ ال.

 -6كأخي انر قد يأكف العقد ىك عقد تكريد أك عقد التزاـ بمرفؽ عاـ كيأػكف المتعاقػد الػذم يطالػب
بتطبيؽ النظرية قد حصؿ على أرباح طائلة في الفترة السابقة لكقكع الظرؼ الطػارئ أك أف

يأ ػػكف ح ػػدكث الظ ػػرؼ الط ػػارئ مؤقتػ ػان لم ػػدة مح ػػددة كتع ػػكد ا م ػػكر بع ػػد ذل ػػؾ إل ػػى مجاريي ػػا
كيصبأل تنفيذ االلتزاـ ممأنان فيؿ في ىػذه الحالػة سػكؼ يػدخؿ فػي تقػدير اإلرىػاؽ مػا سػكؼ
يحصؿ عليو المتعاقد مف أرباح بعد انتياء الظرؼ الطارئ أـ ال؟

()1

بعد عرضنا لتلؾ الصعكبات يبقى علينا اإلجابة عف التساؤالت السابقة:

أولً :المعيار الفاصل بين التنفيذ المرىق واستحالة التنفيذ :

بالرغـ مف أف نظرية الظركؼ الطارئة كنظرية القكة القاىرة بينيما نقاط اخت ؼ( ،)2إال أنيا

متشابيتاف إلى حد بعيد كال سيما أف أؿ منيا تشترط أف يأكف الحادث أك القكة القػاىرة غيػر متكقعػة

كال يمأف دفعيا ،كيبقى الفارؽ الجكىرم بينيما ىك في ا ثر المترتب على أؿ منيما.

()3

كلقد تردد في الفقو كالقضاء اإلدارم عػدة معػايير فمػنيـ مػف قػاؿ بالمعيػار الشخصػي كمػنيـ
مف قاؿ بالمعيار المكضكعي ،كلأف لـ تسلـ تلػؾ المعػايير مػف االنتقػاد فػالقكؿ بالمعيػار المكضػكعي
 )1د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص.77
 )2كتأمف نقاط االخت ؼ بينيما فيما يلي:

أ -إف القكة القاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحي أما الظركؼ الطارئة فيي تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقا.
ب -القكة القاىرة تؤدل إلى انقضاء االلتزاـ في حيف ال يترتب ذلؾ على حدكث الظرؼ الطارئ.
ج -يتحم ػػؿ ال ػػدائف كح ػػده تبع ػػة الق ػػكة الق ػػاىرة  ،ف ػػي ح ػػيف يتش ػػارؾ المتعاق ػػداف  -اإلدارة كالمتعاق ػػد – تبع ػػو الظ ػػركؼ
الطارئ ػػة ،د .محم ػػد عب ػػد الحمي ػػد أب ػػك زي ػػد ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص  ،642د .س ػػليماف محم ػػد الطم ػػاكم ،مب ػػادئ الق ػػانكف
اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص.545

 )3د .عبد الحميد أحمد س مة ،مرجع سابؽ ،ص .40
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يترتب عليو إسقاط أؿ الظركؼ الشخصية كالذاتية للمتعاقد كىذا ظلـ بيف ،أما أف االسػتناد للمعيػار
الشخصي يؤدل إلى تعدد الحلكؿ الخت ؼ الظركؼ مف شخص إلى خر.

()1

جػػؿ ذلػػؾ أػػاف المعيػػار ال ػراجأل فػػي الفقػػو كالقضػػاء ىػػك ا خػػذ بمعيػػار الشػػخص العػػادم،
كطبقان ليذا المعيار يعتبر االلتػزاـ مسػتحي ن إذا أػاف الشػخص العػادم يسػتحيؿ عليػو بكسػائلو العاديػة
أف يقػػكـ بتنفيػػذ االلتػزاـ كذلػػؾ دكف اعتبػػار لمػػا إذا أػػاف يمأػػف لمػػديف خػػر بػػنفس نػػكع ىػػذا االلتػزاـ أف
يقكـ بتنفيذه لما يملأو مف كسائؿ خاصة.

()2

ثانياً  :اإلرىاق الذي يبرر تطبيق نظرية الظروف الطارئة:

اس ػػتنادان إل ػػي أحأ ػػاـ مجل ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي ف ػػي ى ػػذا الخص ػػكص ،فػ ػ ف اإلرى ػػاؽ المش ػػترط

إلعمػاؿ تلػؾ النظريػػة يتمثػؿ فػػي أف تأػكف الخسػػائر التػي لحقػت بالمتعاقػػد قػد تجػاكزت الحػد ا قصػػى
لألسعار أك الحد ا دنى لإليرادات التػي حػددىا المتعاقػداف ،أك أف يلحػؽ بالمتعاقػد خسػائر فادحػة أك

استثنائية تجاكز الخسارة العادية كتؤدل إلى قلب اقتصاديات العقد كىك مػا ذىػب إليػو مجلػس الدكلػة

المصرم( ،)3كتقدير ذلؾ ألو يأكف كفقان لمعيار مكضػكعي كىػك معيػار الشػخص العػادم ،مػع ا خػذ
بعيف االعتبار أف قلب اقتصاديات العقد "اإلرىاؽ" ىػي فأػرة نسػبية يتعػيف بحثيػا فػي أػؿ حالػة علػى

ح ػػدة كيأخ ػػذ بع ػػيف االعتب ػػار حج ػػـ اقتص ػػاديات المتعاق ػػد كأ ػػذلؾ حج ػػـ احتي ػػاطي الش ػػرأة المتعاق ػػدة
كالسيكلة المتكافرة لدييا.

()4

كىػػذا مػػا يؤأػػده الػػدأتكر السػػنيكرم بقكلػػو "اإلرىػػاؽ الػػذم يقػػع فيػػو المػػديف مػػف ج ػراء الحػػادث

الطػػارئ معيػػار مػػرف لػػيس لػػو مقػػدار ثابػػت بػػؿ يت يػػر بت يػػر الظػػركؼ ،فمػػا يأػػكف مرىقػان لمػػديف قػػد ال
يأكف مرىقان لمديف خر ،كما يأكف مرىقان لمػديف فػي ظػركؼ معينػة قػد ال يأػكف مرىقػان لػنفس المػديف

 )1د .حسبك الفزرال ،مرجع سابؽ ،ص.357

" )2كيذىب بعض الفقو إلى القكؿ بأف االستحالة المطلقػة الناجمػة عػف القػكة القػاىرة عػادة مػا تتطلػب مجيػكد خػارؽ
كغالبػان مػػا يأػكف المجيػػكد طبيعيػان للت لػػب علييػا مػػف قبػؿ اضػػطراب المكاصػ ت فػػي حالػة الحػػرب كصػعكبة الحصػػكؿ

على محؿ االلتزاـ نتيجة لذلؾ ،في حيف أف صعكبة التنفيػذ فػي حالػة الظػركؼ الطارئػة يتطلػب مجيػكد أقػؿ غالبػا مػا

يأكف ىذا المجيكد اقتصاديان أك ماليان أما ىػك فػي حالػة ارتفػاع سػعر محػؿ االلتػزاـ بسػبب ظػركؼ الحػرب كاضػطراب

المكاصػ ت كزيػػادة أسػػعار التنقػػؿ" ،د .محمػػد عبػػد الجػكاد ،شػػرط اإلرىػػاؽ فػػي تطبيػػؽ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة سػػنة

 1963ص  ،560مشار إليو لدل محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص.82
 )3حأـ المحأمة اإلدارية العليا بتاريخ 1985/11/30ـ في الطعف رقـ  2541لسػنة  29ؽ المجمكعػة ص 223
يشػترط لتطبيػؽ نظريػة الحػكادث الطارئػة عػدة شػركط ....كأف يأػػكف مػف شػأف ىػذه الظػػركؼ إصػابة المتعاقػد بخسػػائر

فادحة تجاكز الخسارة العادية التي يمأف احتماليا على نحك تختؿ معو اقتصاديات العقد اخت الن جسيمان".

 )4د .سعاد الشرقاكم ،القانكف اإلدارم ،مرجع سابؽ ،ص  ،427د .كليد مزىر ،مرجع سابؽ ،ص 241كمابعدىا.
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في ظركؼ أخرل ،كالميـ أف تنفيذ االلتزاـ يأكف بحيث ييدد المديف بخسارة فادحة فالخسارة المألكفة
في التعامؿ ال تأفي ف ف التعامؿ مأسب كخسارة ".

()1

المطمب الخامس

مدى انطباق نظرية الظروف الطارئة عمى حالة
الحصار في قطاع غزة
إف الحصار المفركض على قطاع غزة ىك جزء ال يتج أز مف الحصار المفركض على أبناء

شػػعبنا الفلسػػطيني ألػػو ،س ػكاء بصػػكرة مباش ػرة أمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي الضػػفة ال ربيػػة عبػػر االعتقػػاالت
اليكمية كالحكاجز كالجػدار ،أك بصػكرة غيػر مباشػرة أمػا ىػك حػاؿ ال جئػيف الفلسػطينييف فػي المنػافي

الذيف يتعرضكف للعديد مف اإلجراءات التي تأرس معاناتيـ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية.

()2

كلأػػف الحصػػار علػػى قطػػاع غ ػزة ىػػك ا أثػػر بشػػاعة كىمجيػػة س ػكاء فػػي دكافعػػو أك أسػػبابو
االقتصػػادية كالسياسػػية المباشػػرة كاآلنيػػة فيػػك حصػػار خػػانؽ ،تجلػػى عقػػب االنتخابػػات التش ػريعية فػػي

 2006كبػ ػػدأ ىػ ػػذا الحص ػ ػػار يشػ ػػتد بص ػ ػػكرة أأبػ ػػر بعػ ػػد أس ػ ػػر الجنػ ػػدم اإلس ػ ػرائيلي" شػ ػػاليط" بت ػ ػػاريخ
()3
 2006/6/25كمف ثـ أصبأل يم ًطبقان بعد أحداث .2007/6/14
كلقد ناؿ ىذا الحصار حقيقة مف أافة جكانب الحياة فػي قطػاع غػزة كعلػى كجػو الخصػكص
ما يتعلؽ بالجانب االقتصادم أالتجػارة كالصػناعة كالز ارعػة كحرأػة البضػائع كاالسػتثمار إضػافة إلػى

المشاريع االنشائية كالعمرانية في القطاع العاـ كالقطاع الخاص ،كلـ يتكقؼ ا مر علػى ذلػؾ بػؿ زاد
سكء بعد العدكاف اإلسرائيلي على قطاع غزة بتاريخ .2008/12/27
الكضع ن
كنخصػػص ىػػذا المطلػػب للحػػديث عػػف أثػػر الحصػػار كال سػػيما بعػػد أحػػداث ،2007/6/14
علػػى العقػػكد ك المشػػاريع اإلنشػػائية التػػي أانػػت قيػػد التنفيػػذ فػػي قطػػاع غ ػزة قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ ،كمػػدل
انطباؽ نظرية الظركؼ الطارئة على ىذه الحالة؟

 )1د .عبد الرزاؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.527
 )2غازم الصكراني ،اآلثار االقتصادية للحصار على قطاع غزة2010/2/9 ،
http: //www.freegaza.ps/ar/more.php
 )3غازم الصكراني ،الحصار كاالنقساـ كأثارىما االقتصادية كاالجتماعيػة علػى قطػاع غػزة ،الحػكار المتمػدف ،العػدد
 ،2750المحكر القضية الفلسطينية. http: //www.ahewar.org2009/8/26 ،
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أولً :أثر الحصار عمى المشاريع النشائية والعمرانية:

بداية نشير إلى أف المشاريع االنشائية في قطاع غزة يعكد تمكيليا إلى عدة جيات:

 -1مشاريع خاصة بالحأكمة الفلسطينية.

 -2مشاريع خاصة بالمجلس االقتصادم الفلسطيني للتنمية كاإلعمار "بأدار".
 -3مشاريع خاصة بكأالة ال كث الدكلية.
 -4مشاريع خاصة بمؤسسات .UNDP

كيعتبػػر قطػػاع االنشػػاءات كالمقػػاكالت مػػف أىػػـ القطاعػػات اإلنتاجيػػة ،حيػػث يشػ ؿ مػػا يقػػارب

 )%22مػػف الطاقػػة العاملػػة فػػي قطػػاع غػزة ،أمػػا أف شػػرأات القطػػاع الخػػاص تعمػػؿ علػػى اسػػتيعاب
كتش يؿ عدد أبير مف الميندسيف كالفنييف ،كبلد عدد المشػاريع فػي قطػاع البنػاء كاإلنشػاءات كالبنيػة

التحتية التي تـ ايقافيا كتعطيليا نتيجة عدـ تكفر المكاد الخاـ بنحك  370مليكف دكالر).

()1

حيث شيد ىذا القطاع تػدىك انر كانخفاضػان متكاصػ ن منػذ عػاـ  ،2007حيػث تكقػؼ أأثػر مػف

 %90مف شرأات المقاكالت عف العمؿ؛ بسبب عدـ تكفر اإلسمنت كالحديد كالحصمة التي ارتفعت

أسعارىا في السكؽ السكداء إف كجدت) إلى أأثر مف .%80

()2

كلـ يقتصر ا مر على ذلؾ بؿ لحؽ الضرر بالصناعات اإلنشائية المساندة لقطاع اإلنشػاء

كالمقػاكالت فتكقفػػت جميػػع مصػػانع البنػػاء التػػي تشػ ؿ أأثػػر مػػف  3500عامػػؿ كمكظػػؼ 13 ،مصػػنع
ب ط ك 250مصنع بلكؾ ك 30مصنع باطكف جاىز 145 ،مصنع رخاـ كجرانيت كمصانع أنابيػب

الصرؼ الصحي كالمناىؿ أليا تكقؼ عف العمؿ تمامان.

()3

كبالنظر إلػى التقػديرات السػابقة يتضػأل لنػا مػدل الخسػائر التػي خلفتيػا حالػة الحصػار ،علػى

قطػػاع اإلنشػػاءات كاإلعمػػار فػػي غ ػزة كانعأػػاس أػػؿ ىػػذه العمليػػة علػػى العقػػكد المتعلقػػة بيػػذا القطػػاع
علػػى نحػػك أكقػػؼ المقػػاكليف عػػف المضػػي فػػي تنفيػػذ عقػػكدىـ إلتمػػاـ ا عمػػاؿ كتسػػليميا فػػي مكاعيػػدىا

المقررة ليا.

ثانياً :مدى انطباق نظرية الظروف الطارئة عمى حالة الحصار؟

كقضاء أف مناط إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة ،ىك أف تط أر خ ؿ تنفيذ
مف المستقر فقيان
ن
العقػػد ح ػكادث أك ظػػركؼ طبيعيػػة أانػػت أك اقتصػػادية أك مػػف عمػػؿ جيػػة إداريػػة أخػػرل غيػػر الجيػػة

 )1ماىر الطباع ،مدير الع قات العامة بال رفة التجاريػة ،حصػاد عػاـ علػى حصػار قطػاع غػزة ،خسػائر اقتصػادية
بأأثر مف مليار دكالر ،تقارير اقتصادية فلسطينية خاصة2008/7/8 ،
http: //smartsoft.maktoobblog.com/categor.
 )2غازم الصكراني ،ا كضاع االقتصادية في الضفة ال ربية كقطاع غزة2011/1/15 ،
http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20182510#.
 )3ماىر الطباع ،تقارير اقتصادية فلسطينية خاصة ،مرجع سابؽ.
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اإلداريػة المتعاقػدة ،أك مػف عمػؿ انسػاف خػر لػـ تأػػف فػي حسػباف المتعاقػد كقػت إبػراـ العقػد كال يملػػؾ

ليػػا دفع ػان ،كأف يأػػكف مػػف شػػأنيا أف تنػػزؿ بػػو خسػػائر فادحػػة تختػػؿ معيػػا اقتصػػاديات العقػػد اخػػت الن
جسيمان.

كب عمػػاؿ معيػػار نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة علػػى حالػػة الحصػػار نجػػدىا تنطبػػؽ علييػػا ،فحالػػة

الحصار ىي مف قبيؿ الظركؼ الطارئة فيي لـ تأف متكقعة الحدكث ،حتػى علػى فػرض أنيػا أانػت
متكقعة مف قبؿ االحت ؿ ف ف اآلثار الناجمة عنيػا جػاكزت حػدكد التكقػع بشػأؿ أبيػر( ،)1أمػا أنػو لػـ
يأػف باإلمأػػاف تجػاكز تلػػؾ المرحلػػة علػى الػػرغـ مػف أػػؿ المحػػاكالت التػي بػػذلت جػؿ أسػػر الحصػػار

فعايش الجميع ىذه المرحلة بأؿ جكانبيا كأضرارىا الناجمة عنيا ،كتضررت المشاريع اإلنشائية التي

كحػ ىػرـ
رصػػدت جػػؿ إقامػػة م ارفػػؽ عامػػة أالمػػدارس كالعيػػادات ا مػػر الػػذل أضػػر المصػػلحة العامػػة ى

أىالى قطاع غزة مف االستفادة مف منفعتيا.

كاذا أاف ا مر أذلؾ ،ف ف السؤاؿ الػذل يطػرح فػي ىػذا اإلطػار ىػؿ طبقػت نظريػة الظػركؼ

الطارئ ػػة لتج ػػاكز الخس ػػائر الت ػػي ترتب ػػت عل ػػى ذل ػػؾ عل ػػى نح ػػك يمأ ػػف المق ػػاكليف الق ػػائميف عل ػػى تل ػػؾ
المشاريع مف إتماـ ما أانكا قد بدؤكا العمؿ بو قبؿ ىذا الحصار؟

أنا قد انتيينا سابقان إلى أف نظرية الظركؼ الطارئة ىػي مػف النظريػات القائمػة فػي فلسػطيف

حي ػػث س ػػطرت أحأامي ػػا ف ػػي مجل ػػة ا حأ ػػاـ العدلي ػػة ،إال أف القض ػػاء الفلس ػػطيني رف ػػض ا خ ػػذ بي ػػا
كتطبيقيا في الحاالت التي تكجب إعماليا حيػث لػـ يسػجؿ للقضػاء الفلسػطيني حأػـ يفيػد بأنػو اسػتند

إلػػى تلػػؾ النظريػػة للحأػػـ بػػالتعكيض ،س ػكاء فػػي مجػػاؿ العقػػكد الخاصػػة أك العقػػكد اإلداريػػة كأػػاف مػػف
أحدث ا حأاـ التي اطلعنا علييا لتأأيػد ذلػؾ حأػـ محأمػة الػنقض الفلسػطينية ب ػزة فػي القضػية رقػـ

 2004/3سابؽ اإلشارة إليو ،كالذل بيف أف القضاء الفلسطيني ال يعتبر تلؾ النظرية مػف النظريػات

المعمكؿ بيا في فلسطيف ،كعلى ذلؾ نستطيع القكؿ كبأؿ تأأيد أنو لـ يتـ إعماؿ النظرية على ىػذه
الحالة كلـ تثار على اإلط ؽ بصدد تلؾ الحالة.

كبمراجع ػػة أص ػػحاب االختص ػػاص ف ػػي ى ػػذا الش ػػأف( ،)2تب ػػيف أف المس ػػلؾ ال ػػذل اتب ػػع بص ػػدد

المشاريع التي أانت قيد التنفيذ في غزة سكاء أانت مشاريع تابعة للحأكمة أك مشاريع تابعة لجيػات

أخرل ،ىػك االتفػاؽ المباشػر بػيف أصػحاب شػرأات المقػاكالت التػي عيػد إلييػا القيػاـ بالمشػاريع كبػيف
المالأيف لتلؾ المشػاريع للكصػكؿ إلػى حلػكؿ لتخطػى تلػؾ المرحلػة ،كلػـ تأػف ىػذه الحلػكؿ فػي غالبيػا

مرضية كعادلة إال أف شرأات المقاكلة قبلػت بيػا للحفػاظ علػى ع قتيػا بأصػحاب تلػؾ المشػركعات،

 )1د .ىاني غانـ ،في مقابلة شخصية ،مرأز مساكاة ،بتاريخ  2012/4/1ا حد ،الساعة الكاحدة ظي انر.
 )2اتحاد المقاكليف الفلسطينييف ،تؿ اليكا  ،خلؼ الجامعة اإلس مية  ،غزة .
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كلضماف العمؿ معيـ في المستقبؿ ،كفيما يلى نكرد أمثلة تكضيحية لبعض المشػركعات التػي أانػت

قيد التنفيذ ،كلأف قبؿ ذلؾ نشير إلى م حظة :

 إف أافػػة المشػػاريع اإلنشػػائية التػػي أانػػت علػػى كشػػؾ االنتيػػاء كلػػـ يتبػػؽ لتماميػػا سػػكل بضػػعأشير تـ تنفيذىا مف قبؿ المقاكليف بنفس الشركط الكاردة في العقد ،كفي ظػؿ ظػركؼ غػ ء

ا سػػعار ،كتػػـ قػػبض قيمػػة تنفيػػذىا دكف إعطػػاء أم تعكيضػػات ،أمػػا أف أصػػحاب شػػرأات
المقاكلة لـ يطالبكا بأم تعكيض ،ففضلكا تحمؿ الخسائر عف ا شير المتبقية مقابؿ الحفػاظ
على ع قتيـ بمالأي ىذه المشاريع لضماف دكاـ المعاملة معيـ.

األمثمة التوضيحية:

 -1مشػػركع تجييػػز كبنػػاء مبنػػى ك ازرة العػػدؿ ب ػزة :كلقػػد أػػاف ممػكالن مػػف" بأػػدار" بمسػػاىمة بل ػػت
 450الػ ػػؼ دكالر

ك ازرة المالي ػ ػػة بالحأكمػ ػػة الس ػ ػػابقة بمسػ ػػاىمة بل ػ ػػت  500أل ػ ػػؼ دكالر،

كالشرأة القائمة على تنفيػذ المشػركع ىػي "شػرأة ريحػاف للمقػاكالت"،بعػد الحصػار كفػي ظػؿ

نقص المػكاد كارتفػاع ا سػعار اسػتمر المقػاكؿ بالعمػؿ فػي تنفيػذ المشػركع حتػى تمامػو كتقػدـ

المتعاقػ ػػد بمستخلصػ ػػات عػ ػػدد  )2تشػ ػػمؿ مقػ ػػدار التأػ ػػاليؼ التػ ػػي تحمليػ ػػا إلنيػ ػػاء المشػ ػػركع
كاستطاع الحصػكؿ علػى قيمػة أحػد ىػذه المستخلصػات مػف الحأكمػة بػراـ اهلل كمػا زاؿ حتػى

ىذه اللحظة يحاكؿ الحصكؿ علػى قيمػة المسػتخلص اآلخػر ،ىػذا كلػـ يػتـ تعػكيض المتعاقػد

عػػف ا ضػرار التػػي لحقػػت بػػو كاإلرىػػاؽ الػػذل تحملػػو ،بػػؿ اقتصػػر ا مػػر علػػى صػػرؼ قيمػػة
التأاليؼ الحقيقية للمشركع.

 -2مش ػػركع تط ػػكير ش ػػارع النص ػػر ال ػػذل يػ ػربط كس ػػط المدين ػػة بش ػػماليا :كى ػػك ت ػػابع بلدي ػػة غػ ػزة،
كالشػػرأة القائمػػة علػػى تنفيػػذ المشػػركع ىػػي" شػػرأة الشػػياح للمقػػاكالت"،بعػػد ا حػػداث كت يػػر

ا كضاع كحلكؿ مكظفيف جدد في المكاقع الحأكمية كالبلديات ،قامت بلدية غزة بفسخ العقد

المبرـ بيف البلدية كشرأة الشياح ب رادتيا المنفردة كقامػت ب عطػاء المشػركع "لشػرأة مشػتيى
كحسػػكنة للمق ػاكالت" كعلػػى أثػػر ذلػػؾ قػػاـ المق ػاكؿ السػػابؽ "شػػرأة الشػػياح" بعمػػؿ مسػػتخلص
بقيمة ا عماؿ التػي نفػذىا مضػاؼ إلييػا المصػاريؼ كقيمػة ا ربػاح المتبقيػة ،كلأػف رفضػت

البلدية ىذا المستخلص كقامت ب عطائو فقط قيمة ا عماؿ التي نفذىا فقط ،كبلجكء المقاكؿ
لييئة التحأيـ لدل نقابة الميندسيف استطاع الحصكؿ على حأـ بقيمة  74ألؼ دكالر كىػك

حقيقة يقؿ عف المقدار الذل طالب بو المقاكؿ.

 -3بن ػػاء مدرس ػػة ت ػػؿ الس ػػلطاف :مش ػػركع ت ػػابع لػ ػك ازرة التربي ػػة كالتعل ػػيـ بمس ػػاىمة م ػػف بن ػػؾ ج ػػدة
اإلسػ مي ،كالشػػرأة القائمػػة علػػى تنفيػػذه ىػػي "شػػرأة العثمػػاني للمقػػاكالت "،طالػػب صػػاحب
الشرأة بدفع مبلد  484ك 184ألؼ دينار أردني يشمؿ التأاليؼ كالتعكيضات ،إال أنو بعد

المفاكضات قبؿ بملد  12ألؼ دينار.
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 -4مبن ػػى محافظ ػػة رف ػػأل  :المم ػػكؿ "بأ ػػدار" كالش ػػرأة القائم ػػة علي ػػو "أبن ػػاء عط ػػا" ،كلق ػػد أان ػػت
الشرأة قد بدأت بتنفيذ الدكر ا كؿ للمبنى كمف ثـ كقعت ا حداث ،كتـ فسخ العقد مف قبؿ

بأػػدار كأعطػػى المقػػاكؿ فقػػط قيمػػة ا عمػػاؿ التػػي قػػاـ بيػػا علػػى ا رض دكف احتسػػاب أم

تعكيضات لو.

 -5عيػػادة جباليػػا :كىػػك خػػاص بكأالػػة ال ػػكث الدكليػػة ،كالشػػرأة القائمػػة علػػى المشػػركع "خطيػػب
كعنبر للمقاكالت"ولقد مر ىذا المشركع بمرحلتيف :

المرحلػ ػػة ا كلػ ػػى :تػ ػػـ تعليػ ػػؽ العمػ ػػؿ بيػ ػػذا المشػ ػػركع كتػ ػػـ االتفػ ػػاؽ علػ ػػى إعطػ ػػاء المق ػ ػاكؿ

المصػػاريؼ المباش ػرة للمش ػػركع كتشػػمؿ  :قيم ػػة الأفالػػة كالت ػأميف كأجػػرة المأاتػػب كالح ػػارس
كالميػػاه كالأيربػػاء كاعطائػػو قيمػػة  %7مقابػػؿ إدارة المشػػركع ك %10مػربأل حسػػب ا سػػعار

الجديدة عند بداية العمؿ كاستمر التعليؽ لمدة  8أشير.

المرحلػػة الثانيػػة :تػػـ فسػػخ العقػػد لعػػدـ كضػػكح الرؤيػػة بصػػدد الظػػركؼ الفلسػػطينية كاسػػتمرار

حالة الحصار ،لتعرض بعد ذلؾ المشركع للمناقصة مف جديد كالتعاقد مع أقؿ ا سعار.

 -6بنيػػة تحتيػػة لمدينػػة بيػػت حػػانكف :المالػػؾ للمشػػركع  ،UNDPكالشػػرأة القائمػػة علػػى المشػػركع
ىػػي "شػػرأة أبػػك زيػػادة للمقػػاكالت" ،فػػي ىػػذا المشػػركع تػػـ فسػػخ العقػػد بسػػبب الظػػركؼ كنقػػص

المػ ػكاد كاس ػػتمرار الحص ػػار كدف ػػع للمق ػػاكؿ جمي ػػع ا عم ػػاؿ الت ػػي ق ػػاـ بي ػػا إض ػػافة إل ػػى قيم ػػة
التأاليؼ اإلدارية كالمالية مف تأميف كأفاالت كادارة كضرائب.
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انفصم انثانً

معاجلت أثز انظزوف انطارئت يف جمال انعقىد اإلدارٌت

الفصل الثاني
معالجة أثر الظروف الطارئة في مجال العقود اإلدارية
بعػػد استع ارضػػنا لنظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ،يبقػػى التسػػاؤؿ ا خيػػر ىنػػا حػػكؿ أيفيػػة معالجػػة

الظركؼ الطارئة استنادان لتلػؾ النظريػة ،أك بمعنػى خػر أيػؼ تتصػدل ىػذه النظريػة للظػرؼ الطػارئ
الذل يقع أثناء تنفيذ العقد اإلدارم.

كلأػػف قبػػؿ اإلجابػػة عػػف التسػػاؤؿ السػػابؽ يأػػكف مػػف ا ىميػػة بمأػػاف أف نقػػؼ علػػى ا سػػاس

الذل يبرر اإلسناد لنظرية الظركؼ الطارئة في ىذه الحالة ،كمف ثـ نسػتعرض اآلثػار المترتبػة علػى
إعماؿ ىذه النظرية.

كتحقيقان لذلؾ ثرنا تقسيـ ىذا الفصؿ لمبحثيف على النحك اآلتي:

المبحث ا كؿ :اإلسناد لنظرية الظركؼ الطارئة.

المبحث الثاني :اآلثار المترتبة على إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة.
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المبحث األول
اإلسناد لنظرية الظروف الطارئة
يقصد باإلسناد ىك اإلحالة ،كعندما نقكؿ "اإلسناد لنظرية الظركؼ الطارئة" نقصد بػذلؾ أف

نحيؿ إلى نظرية الظركؼ الطارئػة ،كاإلسػناد أك اإلحالػة يتطلػب كجػكد أسػاس لػو ،بمعنػى أف تطبيػؽ

نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة يتطلػػب كجػػكد أسػػاس يعتمػػد عليػػو كيبػػرر ىػػذا اإلسػػناد كال سػػيما أف نظريػػة
الظركؼ الطارئة تعتبر خركجان على قاعدة العقد شريعة المتعاقػديف كالقػكة الملزمػة للعقػد ،كىنػا يأمػف
التساؤؿ ما ىك أساس إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة؟

كاذا أانػػت نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة كضػػعت لمكاجيػػة الظػػركؼ التػػي تقػػع خػ ؿ تنفيػػذ العقػػد

فتعرقؿ استم ارره على نحك يعرقؿ المصلحة العامة ،فيؿ يجكز طراؼ العقد الت اضي عػف تطبيقيػا
أك استبعاد أحأاميا كت ليب فأرة القكة الملزمة للعقد على إعماؿ النظرية؟

كفيما يلى نجيب عف أ التساؤليف أؿ منيما في مطلب مستقؿ على النحك اآلتي:

المطلب ا كؿ :أساس إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة.

المطلب الثاني :االتفاقات بخصكص الظركؼ الطارئة.

المطمب األول
أساس إعمال نظرية الظروف الطارئة
حقيقةن إف الفقياء لػـ يتفقػكا علػى أسػاس مكحػد فػي ىػذا الشػأف ،كانمػا تعػددت رائيػـ كتعػددت

ا سس تبعان لذلؾ ،فمنيـ مف ذىب إلى القكؿ بأف ا ساس يأمف في النية المشػترأة طػراؼ العقػد،
كمنيـ مف قاؿ أنو ينحصر فػي فأػرة التػكازف المػالي للعقػد اإلدارم ،كالػبعض اآلخػر أرجعػو إلػى مبػدأ

سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ كاطػراد ،كأخيػ انر قػػاؿ الػػبعض بػػأف ا سػػاس ىػػك أسػػاس مػػزدكج
يلى نعرض لتلؾ ا سس:

 )1د .سعيد السيد علي ،مرجع سابؽ ،ص.47
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()1

،كفيمػػا

أولً :النية المشتركة ألطراف العقد كأساس لمنظرية:

يرل بعض الفقيػاء أف أسػاس ىػذه النظريػة كمػا يترتػب علييػا مػف حقػكؽ للمتعاقػد يرجػع إلػى

مػا انصػرفت إليػو نيػػة المتعاقػديف ضػػمنيان أثنػػاء إبػراـ العقػػد ،كىػك أف يتحمػػؿ الطرفػاف المتعاقػػداف ثػػار

العقد الضارة.

()1

كقد ترددت فأرة النية المشترأة طػراؼ العقػد أأسػاس لنظريػة الظػركؼ الطارئػة فػي تقػارير

بعػػض المفكضػػيف أمػػاـ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي مػػف ذلػػؾ تقريػػر المفػػكض""Chardenetالمقػػدـ فػػي
قضية غاز بكردك حيث يقكؿ مكجيا حديثو للمجلس "لقد طبقتـ مبدأ أف العقكد يجب أف تنفػذ بحسػف

نية ،ككفقان للنية التي قصدىا ا طراؼ لحظة إبراـ العقد.

()2

كلأػػف ىػػذا ال ػرأم قكبػػؿ بالعديػػد مػػف االنتقػػادات ال ذعػػة مػػف قبػػؿ الفقيػػاء

()3

بمقكلػػة أنػػو :إذا

أانت نظرية الظركؼ الطارئة تؤسس على فأػرة النيػة المشػترأة طػراؼ العقػد فػ ف ىػذه النيػة يمأػف

أف تنصرؼ أيضان إلى استبعاد تطبيؽ النظرية صراحةن أكضمنان.
ثانياً :فكرة التوازن المالي لمعقد كأساس لمنظرية:

كيرل البعض اآلخر أف أساس نظرية الظركؼ الطارئة يرجع إلى فأرة التػكازف المػالي للعقػد

ذلؾ المبدأ الذل يعتبر مفترضان فػي أػؿ عقػد إدارم دكف الحاجػة للػنص عليػو ،كىػي تفتػرض ضػركرة
تحقيؽ التكازف بيف االلتزامات التي يفرضيا العقػد اإلدارم علػى المتعاقػد مػع اإلدارة كبػيف حقكقػو بمػا
ينتظره مف ربأل مف كراء ىذا العقد.

()4

 )1كمف أصحاب ىذا ال أرم الفقيو "بكنار" كالفقيو "دم سكتك" مشار إليو لدل :د .سليماف محمػد الطمػاكم ،ا سػس
العامة للعقكد اإلدارية ،مرجع سابؽ ،ص.696
 )2د .سعيد السيد علي ،المرجع السابؽ ،ص.48
(3).- Azard(P)"l'instabilité monetaire et la nation d'equivalence dans le contrat "J.C.P.
1953، I.N.P.22
-Ilorens(F): Contrat d'entrreprise et marché de travaux publics، L.G.D.J.1981، these،
P292
- A.De laubodére, F.Moderne .p.Delvolvé T.C.A zeed.t.2.op.cit.p.609
كأيضا رأل الدأتكر عبد الحميد حشيش في رسالتو بعنكاف :
La théoire de I'imprévision dans les contrats administratifs, étudecomparee du
droitfrancais du droit de la RepubliqueArabe unie, caen,1962.395et s.
مشار إلييـ لدل د .محمد السنارل ،مرجع سابؽ ،ص .24
 )4كمف أنصار ىذا االتجاه الفقيو "فاليف" كالفقيو "دم ستك" كعلى الرغـ مف أف الفقيو "دم سكتك" مف أصحاب ىػذا
االتجاه إال أنو حاكؿ المزج بيف ىذا ا سػاس كبػيف فأػرة النيػة المشػترأة طػراؼ العقػد ،مشػار إليػو لػدل :د .ريػاض

الياس عيسػى الجريسػات ،مرجػع سػابؽ ،ص ،198د .محمػد السػنارم ،مرجػع سػابؽ ،ص ،25د .سػعيد السػيد علػي،
مرجع سابؽ ،ص.50
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كلقد تعرضت ىذه الفأرة أيضا ل نتقادات فقيؿ إنيا ال تصلأل لتبرير حػؽ المتعاقػد فػي حالػة

طلب التعكيض للظركؼ الطارئة عندما يستخدـ المتعاقد حقو في طلب فسخ العقد قضائيان فػي حالػة

قلػػب اقتصػػاديات العقػػد نيائي ػان حيػػث ال يجػػكز طلػػب إعػػادة الت ػكازف المػػالي لعقػػد غيػػر مكجػػكد ،أػػذلؾ
تتطلب نظرية الظركؼ الطارئة أف يحدث قلب في اقتصاديات العقد كلػيس مجػرد إخػ ؿ( ،)1إضػافة

إلى ذلػؾ إف التعػكيض اسػتنادان لفأػرة التػكازف المػالي للعقػد يأػكف تعكيضػان أػام ن عػف جميػع ا ضػرار
التػػي تصػػيب المتعاقػػد أمػػا فػػي الظػػركؼ الطارئػػة ف نػػو يأػػكف مقصػػك انر علػػى معاكنػػة كمسػػاىمة اإلدارة
للمتعاقػػد فػػي مقػػدار الضػػرر كمػػف ثػػـ فيػػك تعػػكيض جزئػػي كمؤقػػت( ،)2أيضػػا إف فأ ػرة الت ػكازف المػػالي
للعقد تقكـ على مقابلة الحؽ المعترؼ بو لجية اإلدارة في تعديؿ العقد اإلدارم للمصػلحة العامػة فػي

حيف أف التعكيض طبقان للظركؼ الطارئة يتـ على الػرغـ مػف أف الضػرر الػذل يقػع يرجػع إلػى سػبب
غريب عف جية اإلدارة.

()3

ثالثاً :مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد كأساس لمنظرية:

كتعتب ػػر ى ػػذه الفأػ ػرة ا أث ػػر ش ػػيكعان حي ػػث ي ػػرل العدي ػػد م ػػف الفقي ػػاء أف أس ػػاس ى ػػذه النظري ػػة

يرجع إلى ضركرات سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد( ،)4أما أنيا ا أثر ترديدان في أحأػاـ مجلػس

الدكلة الفرنسي كالمصرم.

()5

فا صػػؿ أف الم ارفػػؽ العامػػة يجػػب أف تعمػػؿ بصػػفة منتظمػػة كدائمػػة ،ف ا ف ػراد يعتمػػدكف

علييػػا فػػي الأثيػػر مػػف الحػػاالت اعتمػػادان ألي ػان ،كيرتبػػكف علييػػا حيػػاتيـ كاعمػػاليـ كيترتػػب علػػى عػػدـ
قياميا بأداء الخدمة بصفة منتظمة كدائمة الأثير مف المشػاأؿ لألفػراد ،كقػد يترتػب علػى تكقفيػا شػؿ

 )1د .ابراىيـ محمد على ،مرجع سابؽ ،ص 294كمابعدىا.
 )2كىػػذا مػػا بينتػػو محأمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي حأميػػا بتػػاريخ 1976/10/17حيػػث قضػػت بػػأف "التعػػكيض تأسيس ػان

علػػى نظريػػة الت ػكازف المػػالي للعقػػد يأػػكف تعكيض ػان أػػام ن عػػف جميػػع ا ض ػرار التػػي تصػػيب المتعاقػػد أمػػا فػػي حالػػة

الظركؼ الطارئة ف نو يأكف مقصك انر على معاكنة كمساىمة في مقدار الضرر" مشار إليو لدل د .سعيد السيد علػى،
المرجع السابؽ ،ص.53

 )3د .محمد السنارم ،المرجع السابؽ ،ص.27

 )4مطكلة دم لك بادير في العقكد ،الجزء الثالػث ،ص ،119مطكلػة الفقيػو جيزفػي العقػكد ،الجػزء الثػاني ،ص470
حيث يقكؿ تبري انر للتعكيض في حالة الظركؼ الطارئة :
"Ce secours est raisonable،equitable….si la clause n'existe pas,il est equitable en méne
"que de bonne politique de suppléer au silencedu contrat
مشار إلييـ لدل د .سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص.697
 )5كندرؾ ذلؾ مف الصي ة التي تأررىا المحأمة اإلدارية العليا في أحأاميا بقكليا" مؤدل تطبيؽ ىذه النظريػة بعػد

تكافر شركطيا الزاـ جية اإلدارة المتعاقدة بمشارأة المتعاقد معيا في تحمؿ نصيب مف الخسارة التي حاقت بو طكاؿ
فترة الظرؼ الطارئ كذلؾ ضمانان لتنفيذ العقد اإلدارم كاستدامة سير المرفؽ العاـ الذل يخدمو".
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الحياة اليكمية داخؿ الدكلة ،لذلؾ إذا طرأت ظػركؼ غيػر متكقعػة ترتػب علييػا إرىػاؽ للمتعاقػد كجػب

على اإلدارة أف تيب لمساعدتو كالكقكؼ إلى جانبو.

()1

كلأػػف علػػى الػػرغـ مػػف رجحػػاف ىػػذا الػرأم لػػدل غالبيػػة الفقػػو ،كترديػػد مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي
كالمصػػرم ليػػذه الفأ ػرة فػػي أحأػػاميـ ف ػ ف بعػػض الفقػػو يػػرل أف ىػػذا المبػػدأ ال يأفػػي بمفػػرده أأسػػاس
كحجػػتيـ فػػي ذلػػؾ أف أ ػ ن مػػف مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي كالمصػػرم قػػد أبػػاح للمتعاقػػد الحصػػكؿ علػػى
تعػػكيض مػػف اإلدارة طبقػان لنظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة سػكاء أثنػػاء العقػػد أك بعػػد انتيػػاء مدتػػو ،كاذا أػػاف
الحصكؿ على التعكيض أثناء سرياف العقد يمأف أف يؤسس علػى مبػدأ سػير الم ارفػؽ العامػة بانتظػاـ

كاطػراد ،فػ ف الحصػػكؿ علػػى التعػػكيض بعػػد انتيػػاء العقػػد ال يمأػػف أف يؤسػػس علػػى ذلػػؾ المبػػدأ إذ أف

العقد في ىذه الحالة ا خيرة يأكف قد انتيى.

()2

رابعاً :األساس المزدوج:

كفػػي محاكلػػة للت لػػب علػػى النقػػد الػػذل كجػػو لفأػرة سػػير الم ارفػػؽ العامػػة بانتظػػاـ كاطػراد -مػػف

عدـ ص حيتيا أأساس لنظرية الظركؼ الطارئة كال سيما في الحالة التي يقدـ فييا طلب التعػكيض

بعػػد انقضػػاء العقػػد بسػػبب فسػػخو أك انتيػػاء مدتػػو -فػ ف بعػػض الفقيػػاء كمػػنيـ أسػػتاذنا الػػدأتكر فتحػػى
الكحيدل أضافكا إلى ىذه الفأرة ،فأرة أخرل كىي فأرة العدالة كمف ثـ أصبأل أساس نظرية الظركؼ
الطارئة عبارة عف أساس مزدكج يتمثؿ في ضركرات سير المرافؽ العامة كالى قكاعد العدالة.

()3

كلق ػػد س ػػجلت المحأم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا ى ػػذا ا س ػػاس ف ػػي أح ػػد احأامي ػػا بقكلي ػػا "إف نظري ػػة
الظػػركؼ الطارئػػة تقػػكـ علػػى فأ ػرة العدالػػة المجػػردة التػػي ىػػي ق ػكاـ القػػانكف اإلدارم ،أمػػا أف ىػػدفيا
تحقيؽ المصلحة العامة فرائد جية اإلدارة ىك أفالة حسف سير المرافؽ العامة باستمرار كانتظاـ"(.)4

 )1د .أنس جعفر ،مرجع سابؽ ،ص.192
(2)-Lioren(F)،Contrat d'entreprise et marché de travaux publics، these L.G.D.J، 1981،
P564est
-Labetoulle(D): Conclusions surC.E.12mars1976،department deshautes pyrénées C.sté
Eofillia، A.J.D.A 1976،P552
مشار إلييـ لدل د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص.29
 )3د .محمد سعيد حسيف أميف ،ا سس العامة اللتزامات كحقكؽ المتعاقد مع اإلدارة في تنفيذ العقد اإلدارم ،دراسة

مقارنة ،رسالة دأتك اره ،ألية الحقكؽ جامعة القاىرة ،القاىرة ،سنة  ،1984ص ،632كمف أنصار ىػذا االتجػاه أيضػا
د .محمػػكد حلمػي كد .عزي ػزة الشػريؼ كد .سػػليماف محمػػد الطمػػاكم – مشػػار إلػػييـ لػػدل د .سػػعيد السػػيد علػي ،مرجػػع
سابؽ ،ص ،57أ.د فتحى عبد النبى الكحيدل  ،محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،مرجع سابؽ.

 )4حأـ المحأمة اإلدارية العليا الصادر بتاريخ /17يكنيو 1972/مشار إليو د .كىيػب عيػاد سػ مة ،مرجػع سػابؽ،

ص.114
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كنرل أف ىذا ا ساس ىػك أفضػؿ ا سػس التػي يمأػف االسػتناد إلييػا لتبريػر نظريػة الظػركؼ

الطارئة أكنو يجمع بػيف فأػرتيف أساسػيتيف ال يمأػف تفضػيؿ إحػداىف علػى ا خػرل أك ا خػذ بكاحػدة
دكف ا خرل ،كىي فأرة سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد كفأرة العدالة:

 -فمف جية ال يمأف إنأار أف فأرة سير المرافؽ العامة تعتبر أساسان ىامان لتلؾ النظريػة ،ذلػؾ

أف أىمية المرفؽ العاـ كضركرة دكاـ استم ارره يحتـ على اإلدارة التدخؿ في حالة ط أر ظػرؼ

معيف كأاف مف شأنو أف يػؤثر علػى المرفػؽ العػاـ –علػى الػرغـ مػف أنػو ال دخػؿ لػإلدارة فػي

حدكثػ ػو -كالق ػػكؿ ب ي ػػر ذل ػػؾ يترت ػػب علي ػػو كق ػػؼ س ػػير المرف ػػؽ عل ػػى نح ػػك ي ػػؤثر س ػػلبان عل ػػى

المصلحة العامة.

 كمف جية أخرل أيضا ال يمأف إنأار حقيقة كاقعة كىي أف الظرؼ الطارئ ىك ذلؾ الظرؼالػػذل ال دخػػؿ للمتعاقػػد فػػي حدكثػػو ،كأف المتعاقػػد قػػد لحقػػو ضػػرر مػػف جػراء ذلػػؾ فيأػػكف مػػف
العدالة أف يحصؿ ىػذا المتعاقػد علػى معاكنػة مػف جيػة اإلدارة التػي ىػي فػي جميػع ا حػكاؿ
تأػػكف الطػػرؼ ا قػػكل كالطػػرؼ ا أثػػر قػػدرة علػػى تخطػػى أم ظػػرؼ أكنيػػا ا أثػػر قػػدرة مػػف

الناحية المادية كبالتالي قادرة على ت طية الخسائر أأثر مف المتعاقد.

المطمب الثاني
التفاقات بخصوص الظروف الطارئة
إذا كقػػع الظػػرؼ الطػػارئ أثنػػاء تنفيػػذ العقػػد اإلدارم ،كأدل إلػػى قلػػب اقتصػػادياتو ،ف ػ ف ذلػػؾ

يكجػػب إعمػػاؿ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة إلعػػادة الت ػكازف المػػالي ليػػذا العقػػد علػػى نحػػك يضػػمف تنفيػػذه
حتى خر مرحلة فيو.

كلأػػف مػػاذا لػػك صػػادؼ ذلػػؾ كجػػكد شػػركط فػػي العقػػد بخصػػكص مكاجيػػة تلػػؾ الظػػركؼ التػػي

تط أر في المستقبؿ كيأكف مف شأف ىذه الشركط أف تسبب إرىاقػان للمتعاقػد؟ فيػؿ تطبػؽ النظريػة دكف
ا خذ بعيف االعتبار تلؾ الشركط ،أـ أف إعماؿ الشركط كااللتزاـ بيا يقدـ على اعماؿ النظرية؟

ذىب العميد الطماوي إلى القول بأن :

اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تختلؼ بػاخت ؼ الفػركض أك الشػركط التػي كردت فػي العقػد علػى
النحك التالي:

أولً :الشروط التي تؤدى إلى استبعاد المسؤولية:

أػ ػػأف تشػ ػػترط اإلدارة علػ ػػى المتعاقػ ػػد معيػ ػػا مقػ ػػدمان النػ ػػزكؿ عػ ػػف أػ ػػؿ حػ ػػؽ لػ ػػو فػ ػػي المطالبػ ػػة

بػالتعكيض عػػف الظػػركؼ التػي تطػ أر بعػػد التعاقػد ،فػ ف كجػػدت مثػؿ ىػػذه الشػػركط كقبليػا المتعاقػػد فػ ف
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مجلس الدكلة الفرنسي جرل في قضائو الحديث كاستقر على عػدـ مشػركعية ىػذا النػزكؿ ،بمػا يعنػى
عدـ مشركعية ىذا النكع مف الشركط.

()1

كىذا ما أأدتو أيضا محأمة القضاء اإلدارم المصرم في حأميا بقكليػا "إف جيػة اإلدارة ال
تملػػؾ أف تضػػع شػػركطان تحػػكؿ بػػيف المتعاقػػد كبػػيف التمسػػؾ بػػالقكة القػػاىرة أك الظػػرؼ الطػػارئ إذا كقػػع
أييما كتأاملػت شػركطو كمنػاط ىػذا الحأػـ يػرد إلػى طبيعػة العقػكد اإلداريػة التػي مػف شػأنيا أف ترتػب

لأؿ مف المتعاقديف التمسؾ بأم مف ىذيف الحدثيف ف ذا أانت اإلدارة قد أخذت علػى المػدعى التعيػد
بعدـ االحتجاج علييا بالقكة القاىرة أك الظرؼ الطارئ ف ف ىذا االشتراط غير مشركع ال يعتد بو"

()2

أمػػا أأدتػػو المػػادة )147مػػف القػػانكف المػػدني المصػػرم بقكليػػا "كيقػػع بػػاط أػػؿ اتفػػاؽ علػػى خ ػ ؼ

ذلؾ" ،كاذا أاف ىذا ممنكعػان فػي عقػكد القػانكف الخػاص فمػف بػاب أكلػى أف يأػكف ممنكعػان فػي العقػكد
اإلدارية الرتباطيا بمصالأل عامة.

كي ػػذىب ال ػػدأتكر عب ػػد الحمي ػػد حش ػػيش ف ػػي أري ػػو الخ ػػاص بص ػػدد التعلي ػػؽ عل ػػى "فأػ ػرة الني ػػة

المشترأة طراؼ العقد أأساس للنظرية" إلى القكؿ  :بأنو إذا أانت نظرية الظركؼ الطارئة تؤسػس
حقان على فأرة النية المشػترأة طػراؼ العقػد ،فػ ف ىػذه النيػة يمأػف أف تنصػرؼ إلػى اسػتبعاد تطبيػؽ
تلػػؾ النظريػػة ص ػراحة أك ضػػمنان ،إال أف النظريػػة تطبػػؽ علػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد شػػرط بالتنػػازؿ عػػف

تطبيقي ػػا ،حي ػػث أف ا حأ ػػاـ المتعلق ػػة بي ػػا م ػػف النظ ػػاـ الع ػػاـ كم ػػف ث ػػـ ال يج ػػكز االتف ػػاؽ عل ػػى م ػػا
يخالفيا"(.)3

كالحػػؽ أف ىػػذا التكجػػو ىػػك تكجػػو منطقػػي فنظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة كضػػعت جػػؿ مكاجػػو

الظػػركؼ التػػي تط ػ أر خ ػ ؿ تنفيػػذ العقػػد كتعيػػؽ اسػػتم ارره علػػى نحػػك يضػػر بالمصػػلحة العامػػة كلػػيس
لحمايػػة المصػػالأل الشخصػػية ل مػػف طرفػػي العقػػد ،كالسػػماح بكجػػكد شػػركط تسػػتبعد تطبيقيػػا سػػكؼ
يؤدل إلى عدـ تحقيؽ تلؾ ال اية.

ثانياً :الشروط التي تتوقع الظرف الطارئ وتحدد التعويض عمى أساس معين:

ىػػذا النػػكع مػػف الش ػركط جػػائز ،كلأػػف كجكدىػػا أيضػػا ال يحػػرـ المتعاقػػد مػػف اللجػػكء للقضػػاء

لطلب التعكيض استنادان لنظرية الظركؼ الطارئة ،كيأكف ذلؾ في حالتيف:

 -الحالة ا كلى :إذا لـ يمأف تطبيؽ الشركط المنصكص علييا في العقد.

 )1د .سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص711

 )2حأـ محأمة القضاء اإلدارم بتاريخ  1960/4/14مشار إليو لدل د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص.129
 )3سعيد السيد علي ،مرجع سابؽ ،ص .49
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 الحالػػة الثانيػػة :إذا لػػـ تػػؤد الشػػركط المنصػػكص علييػػا دكرىػػا الطبيعػػي ال ػذل يتفػػؽ مػػع نيػػةالطػرفيف بسػػبب تػػأثير ظػركؼ جديػػدة فػػي عناصػػر أخػرل فػػي العقػػد لػػـ تأػف محػػؿ اتفػػاؽ بػػيف

الطرفيف.

()1

كف ػػي ألتػ ػػا الح ػػالتيف ال يجػػػكز للمتعاق ػػد أف يجمػػػع ب ػػيف التع ػػكيض المتف ػػؽ عليػػػو ف ػػي العقػػػد

كالتعكيض القضائي بؿ ينحصر حقو في الحصكؿ على ا على مف ىذيف التعكيضيف.

()2

ثالثاً :شرط الفسخ:

إذا تضمف العقد أك دفتر الشركط نصان يخكؿ للمتعاقد الحػؽ فػي طلػب فسػخ العقػد فػي حالػة

قياـ الظركؼ الطارئة ف ف مثؿ ىذا الشرط كفقا لقضاء مجلػس الدكلػة الفرنسػي الحػالي ال يحػكؿ بػيف

المتعاقد كبيف المطالبة بالتعكيض على أساس نظرية الظركؼ الطارئة.

()3

رابعاً :التفاقات التي تتم بين اإلدارة وبين المتعاقد بعد نفاذ العقد:

فيػػذه االتفاقػػات ال تػػؤثر علػػى حػػؽ المتعاقػػد فػػي المطالبػػة بػػالتعكيض علػػى أسػػاس الظػػركؼ

الطارئة إذا ثبت أنيا لـ تنجأل في ت في االخت ؿ في اقتصاديات العقد ف ذا قبؿ المتعاقد مػث زيػادة

في ا سعار التي يتقاضاىا مف المنتفعيف كتبيف بعد ذلؾ أف تلؾ الزيادة لـ تنجأل في مكاجو الظػرؼ
الطارئ ف ف ذلؾ ال يمنعو مف االلتجاء إلى القضاء اإلدارم للمطالبة بالتعكيض.

()4

خامسا :التفاقات التي تعقد بين اإلدارة وبين المتعاقد بقصد تنظيم الظرف الطارئ:
كىذه االتفاقات مشركعة – بطبيعة الحاؿ -ذلؾ أف مجلػس الدكلػة الفرنسػي يجػرل باسػتمرار

إلػػى دعػػكة الط ػرفيف المتنػػازعيف لحػػؿ الن ػزاع بينيمػػا بطريػػؽ كدل ،كال يحأػػـ بػػالتعكيض إال فػػي حالػػة
عجز الطرفيف عف الكصكؿ إلى ذلؾ الحػؿ ،فػ ذا مػا نجػأل الطرفػاف فػي االتفػاؽ علػى أيفيػة تعػكيض
ثػػار الظػػركؼ بعػػد تحققيػػا ف ػ شػػؾ فػػي س ػ مة االتفػػاؽ كال يقبػػؿ مجلػػس الدكلػػة مػػف أحػػد الط ػرفيف

المنازعة فيو كيقتصر دكره على تطبيؽ شركط االتفاؽ إذا حدث بشأنيا نزاع.

()5

 )1حأ ػػـ مجل ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي الص ػػادر ف ػػي  30م ػػارس  1937ف ػػي قض ػػية ""Sté de distrib.deI'ouest

المجمكعة ص ،266كحأميا فػي  5نػكفمبر 1937فػي قضػية ""Dep.des.cotes.duمجمكعػة دالػكز 1938القسػـ
الثالػث ص ،46كفػي 11يكنيػو  1947فػي قضػية""Nadoudكفػي فب اريػر  1951فػي قضػية " sté des grands
 "travaux de Marseilleالمجمكعة ص ،68مشار إلييـ لدل د.سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص.712
 )2حأػـ مجلػس الدكلػػة الفرنسػي الصػػادر فػي  3فب اريػر 1936فػػي قضػية" "Commune de Tursacالمجمكعػػة

ص ،5مشار إليو لدل د .سليماف الطماكم ،المرجع السابؽ ،ص.731

 )3حأـ مجلس الدكلة الفرنسي الصادر في 30اأتكبر1925في قضية " "Mas Gayetالمجمكعة ص .836
 )4حأـ مجلس الدكلة الفرنسػي الصػادر فػي 2ديسػمبر  1938فػي قضػية ""Cie générale pour Péelairage
المجمكعة ص.906

 )5حأـ مجلس الدلة الفرنسي الصادر في  17يناير  1951في قضية" "Hospices de Montpellierالمجمكعة

ص.777
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المبحث الثاني
اآلثار المترتبة عمى إعمال نظرية الظروف الطارئة
تقػػع فأػرة الظػػركؼ الطارئػػة فػػي مرأػػز كسػػط بػػيف الحالػػة العاديػػة التػػي يسػػتطيع فييػػا المتعاقػػد

الكفاء بالتزاماتو التعاقدية ،كبيف حالة القكة القاىرة التي تؤدل إلى تحرير المتعاقػد مػف التزاماتػو كىػذه
الفأ ػرة ىػػي التػػي تحأػػـ اآلثػػار المترتبػػة علػػى نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة أمػػا صػػاغيا مجلػػس الدكلػػة
الفرنسي.

()1

كترتب على ىذه النظرية أثراف مت زماف  :أحدىما يمثؿ التزاـ علػى المتعاقػد ،كاآلخػر يمثػؿ

حقان لو ،حيث يلتزـ المتعاقد مع اإلدارة باالستمرار في تنفيذ التزاماتػو ،علػى الػرغـ مػف كجػكد الظػرؼ

الطػػارئ ،كفػػي نفػػس الكقػػت يأػػكف لػػو الحػػؽ فػػي الحصػػكؿ علػػى معاكنػػة اإلدارة لتخطػػى ىػػذه الحالػػة

كليػتمأف مػف اتمػػاـ تنفيػذ العقػػد،كمف خػ ؿ ىػذا المبحػػث سػنعرض لأػ ا ثػريف كذلػؾ أػػؿ منيمػا فػػي

مطلب مستقؿ على النحك اآلتي:

المطلب ا كؿ :التزاـ المتعاقد باالستمرار في تنفيذ العقد.

المطلب الثاني :حؽ المتعاقد في الحصكؿ على معاكنة اإلدارة.

المطمب األول
التزام المتعاقد بالستمرار في تنفيذ العقد
الظػػركؼ الطارئػػة تػػؤدل إلػػى زيػػادة الت ازمػػات المتعاقػػد إلػػى درجػػة االرىػػاؽ كتعرضػػو لخسػػارة

جسػيمة كتقلػػب اقتصػػاديات العقػػد أرسػان علػػى عقػػب ( ،)2كلػػئف أػػاف ىػػذا االلتػزاـ مرىقػان ف نػػو فػػي الكقػػت

ذاتػػو ممأػػف( ،)3فيػػك ال يصػػؿ إلػػى حػػد االسػػتحالة أمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي القػػكة القػػاىرة كىػػذا مػػا أكضػػحتو
محأمػػة القضػػاء اإلدارم فػػي حأميػا الػػذل تضػػمف القػػكؿ" :كقػػد أقػػاـ الفقػػو كالقضػػاء ىػػذه النظريػػة إلػػى

جانػػب النظريػػة التقليدي ػػة للقػػكة القػػاىرة دكف أف تأ ػػكف صػػكرة منيػػا ،كاذا أ ػػاف الطػػارئ غيػػر المتكق ػػع
تنظمو مع القكة فأرة المفاجأة كالحتـ ،إال أنو يختلػؼ عنيػا فػي أثػره فػي تنفيػذ االلتػزاـ ،فيػك ال يجعػؿ
 )1د .محمد سعيد حسػيف أمػيف ،المبػادئ العامػة فػي تنفيػذ العقػكد اإلداريػة ،دار الثقافػة الجامعيػة ،القػاىرة،2000 ،

ص ،427د .عبد الحأـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص.105
 )2د .علػي بػػف عبػػد الأػريـ السػػكيلـ ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،95د .محمػػد أبػػك بأػػر ،دكر نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة فػػي

إعادة التكازف المالي للعقد اإلدارم ،مرجع سابؽ.http: //draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html ،
 )3د .كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص.105
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ىذا التنفيذ مستحي ن بؿ يجعلو مرىقان بما يجاكز السعة دكف أف يبلد بو حد االستحالة ،كيسػتتبع ذلػؾ

قيػػاـ فػػارؽ خػػر يتصػػؿ بػػالجزاء فػػالقكة القػػاىرة تفضػػى إلػػى انقضػػاء االلتػزاـ ،كعلػػى ىػػذا النحػػك يتحمػػؿ

الدائف تبعتيا أاملة أما الطارئ غير المتكقع عليو مشارأة الدائف للمديف في تبعتو"(.)1

كترتيب ػان علػػى ذلػػؾ ف ػ ف كجػػكد الظػػرؼ الطػػارئ ال يػػؤدل إلػػى تكقػػؼ المتعاقػػد مػػع اإلدارة عػػف

أداء التزاماتو المترتبة على العقد كىك ما أأدتو المحأمة اإلداريػة العليػا فػي حأميػا الصػادر فػي 30

نػػكفمبر " 1985لػػيس مػػؤدل تطبيػػؽ ىػػذه النظريػػة ،بعػػد ت ػكافر شػػركطيا أف يمتنػػع المتعاقػػد فػػك انر عػػف
تنفيذ التزاماتو الكاردة في العقد"(.)2

كعليػػو يأػػكف ل ازمػان علػػى المتعاقػػد أف يسػػتمر فػػي تنفيػػذ ىػػذا العقػػد علػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد ىػػذا

الظرؼ كذلؾ تحقيقان للمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاطراد.
ولكن ماذا لو توقف المتعاقد عن تنفيذ التزاماتو؟

إ َّف تىكقؼ المتعاقد عف تنفيذ التزاماتو العقدية في حالة تػكافر شػركط تطبيػؽ نظريػة الظػركؼ
الطارئػػة يعػػد خط ػأن عقػػديان يعطػػى لجيػػة اإلدارة الحػػؽ فػػي تكقيػػع الج ػزاء المناسػػب( ،)3فليػػا أف تفسػػخ

العقد( ،)4إضػافة إلػى حقيػا فػي تكقيػع غ ارمػات تػأخير علػى ىػذا المتعاقػد عػف الفتػرة التػي تكقػؼ فييػا
عف التنفيذ(.)5

ويـأتي التســاؤل األىـم حــول مــدى تطبيـق نظريــة الظــروف الطارئـة فــي حالــة توقـف المتعاقــد عــن
تنفيذ العقد؟

 -لقد اتبع مجلس الدكلة الفرنسي سياسة قضائية مرنة مؤداىا إمأػاف الحأػـ بػالتعكيض علػى أسػاس

نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة إذا تبػػيف لػػو صػػعكبة الظػػركؼ التػػي تعػػرض ليػػا المتعاقػػد المتكقػػؼ ،بم ارعػػاة
اسػػتنزاؿ غ ارمػػات التػػأخير مػػف مبلػػد التعػػكيض ،كأيضػػا إمأػػاف رفػػض التعػػكيض فػػي أح ػكاؿ أخػػرل لػػـ
تتبيف فييا تلؾ الصعكبة.

()6

 )1حأـ محأمػة القضػاء اإلدارم فػي  1957/6/30السػنة الحاديػة عشػر قضػية رقػـ 983مشػار إليػو لػدل ،ابػراىيـ
محمد علي ،مرجع سابؽ ،ص.282
 )2حأـ المحأـ اإلدارية العليا في الطعف رقـ  2541لسنة .29
 )3د .محمد أبك بأر ،مرجع سابؽhttp: //draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html ،

 )4المػػادة  )94مػػف ال ئحػػة التنفيذيػػة لقػػانكف المناقصػػات كالم ازيػػدات رقػػـ  89لسػػنة ،1998المػػادة  )36مػػف نظػػاـ
االتصاالت السلأية كال سليأة الفلسطينية.
 )5د .رياض إلياس عيسى الجريسات ،مرجع سابؽ ،ص.195
 )6حأػـ مجلػس الدكلػة الفرنسػي بتػاريخ  1953/11/13فػي قضػية " ،"charinet et colletمجلػة القػانكف العػاـ،

 ،1954ص  ،66مش ػػار إلي ػػو ل ػػدل د .كىي ػػب عي ػػاد سػ ػ مة ،مرج ػػع س ػػابؽ ،ص  ،106د .محم ػػد الس ػػنارم ،مرج ػػع
سابؽ ،ص.106
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 -كىذا ما ذىػب إليػو مجلػس الدكلػة المصػرم أيضػا حيػث سػمأل بتطبيػؽ النظريػة كالحأػـ بػالتعكيض

للمتعاقد مع اإلدارة على الرغـ مف تكقفو عف تنفيذ التزاماتو كيظيػر ذلػؾ مػف حأػـ المحأمػة اإلداريػة
العليػػا الصػػادر فػػي  ...."1962/6/9إف تطبيػػؽ ىػػذه النظريػػة ال يعفػػي الشػػرأة مػػف غ ارمػػة التػػأخير
كالمصػػاريؼ كفقػان حأػػاـ الئحػػة المخػػازف كالمشػػتريات كانػػو يجػػب أف يؤخػػذ فػػي االعتبػػار عنػػد تكزيػػع

الخسارة بيف الشػرأة كالػك ازرة الظػركؼ التػي أبػرـ فييػا العقػد مػف ارتفػاع مفػاجم فػي أسػعار الزئبػؽ...
كاسػػتمرار االرتفػػاع طػػكؿ مػػدة التنفيػػذ كمػػا بذلتػػو الشػػرأة مػػف محػػاكالت للحصػػكؿ علػػى الزئبػػؽ بػػثمف

محتمؿ كطلباتيا المتعددة ب عفائيا مف التكريد"..

()1

كنػػرل  -أف ىػػذه السياسػػة المرنػػة – التػػى اتبعيػػا مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػى فػػي الحأػػـ بػػالتعكيض مػػع
ا خػػذ بعػػيف االعتبػػار أف يشػػمؿ الحأػػـ خصػػـ غ ارمػػات التػػأخير كالمصػػاريؼ اإلداريػػة لصػػالأل اإلدارة

مف قيمة التعكيض المستحؽ للمتعاقد كذلؾ في أحكاؿ ،أك رفض طلب التعكيض في أحػكاؿ أخػرل-
يمأػػف تصػػكرىا كالقبػػكؿ بيػػا فػػي الحالػػة التػػي تقػػكـ اإلدارة بالتنفيػػذ فييػػا علػػى حسػػاب المتعاقػػد الممتنػػع

عػػف التنفيػػذ ،أػػكف الرابطػػة العقديػػة فػػي ىػػذه الحالػػة مػػا ازلػػت قائمػػة كمسػػتمرة ،كعليػػو يأػػكف مػػف حػػؽ
المتعاقد التمسؾ بتطبيؽ النظرية كتقديـ طلب التعكيض.

 أما في الحالة التي تختار فييا اإلدارة حقيا في فسخ العقد بسبب تكقؼ المتعاقد عف التنفيذ؛ ف نػوال مجػػاؿ للحػػديث عػػف إتبػػاع أم سياسػػة مرنػػة بخصػػكص التعػػكيض أك تطبيػػؽ النظريػػة نػػو لػػيس

للمتعاقػػد فػػي ىػػذه الحالػػة أف يتقػػدـ بػػأم طلػػب إلعمػػاؿ النظريػػة كىػػذا يرجػػع إلػػى أنػػو بالفسػػخ تنتيػػي
الرابطة التعاقدية بينو كبيف اإلدارة ،كذلؾ راجع لتمنعو ىك عف التنفيػذ ،كبفسػخ العقػد يصػبأل المتعاقػد

متحر انر مف أم الت ازمػات تجػاه اإلدارة كغيػر مرىػؽ مػف الظػرؼ الطػارئ الحػالي ،كبالتػالي لػيس ىنػاؾ
أم مسػػكغ لطلػػب التعػػكيض ف العب ػرة كالحأمػػة مػػف إعمػػاؿ النظريػػة ىػػي معاكنػػة المتعاقػػد فػػي تنفيػػذ

التزاماتو في ظؿ كجكد الظرؼ الطارئ ،كىذه الحأمة لـ تعد متكافرة للمتعاقد الذل امتنػع عػف التنفيػذ

كفسخ العقد بينو كبيف اإلدارة.

كىذا ما أأدتو فتكل الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع ،كالتي ذىبت إلى القكؿ :

"إف تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة رىينة بأف تط أر خ ؿ تنفيذ العقد حكادث أك ظركؼ لػـ تأػف فػي
حسباف المتعاقد عند إبراـ العقد كال يملؾ ليا دفعان كمف شأنيا أف تنزؿ بو خسػائر فادحػة تختػؿ معيػا

اقتصػػاديات العق ػػد اخ ػػت الن جس ػػيمان ،كم ػػؤدل تطبيػػؽ ى ػػذه النظري ػػة إف تػ ػكافرت ش ػػركطيا الػ ػزاـ اإلدارة
المتعاقدة بمشارأة المتعاقد معيا في تحمؿ نصػيب مػف الخسػارة بحيػث تػرد إلػى الحػد المعقػكؿ كذلػؾ

ضمانان لتنفيذ العقد ،ف ذا تكقؼ المتعاقد عف تنفيذ العقد المبرـ بينو كبيف اإلدارة بعد أف نفذ جزنء منػو

 )1حأـ المحأمة اإلدارية العليا في الطعف رقـ  2150لسنة 6ؽ ،جلسة.1962/6/9
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فػ ف دكاعػي تطبيػؽ الظػػركؼ الطارئػة تتخلػؼ بالنسػػبة لػو ،إذ أػاف يتعػيف عليػػو أف يسػتمر فػي التنفيػػذ
حتى يحتفظ بحقو في المطالبة بتطبيؽ تلؾ النظرية إف تكافرت شركط إعماليا"(.)1

كاف التػزاـ المتعاقػػد بتنفيػػذ التزاماتػػو التعاقديػػة مػع معاكنػػة اإلدارة لػػو تفتػػرض أف الحالػػة سػػكؼ
تأػػكف مؤقتػػة ،كمػػف ثػػـ يػػزكؿ الظػػرؼ الطػػارئ كتعػػكد الحالػػة الطبيعيػػة كيعػػكد أػػؿ مػػف المتعاقػػديف إلػػى

تنفيذ التزاماتو أما ىي في العقد ،كلأف إذا تبػيف أف العقػد لػف يعػكد إليػو تكازنػو كاف قلػب اقتصػاديات

العقػػد أص ػبأل نيائيػػا بحيػػث ال يسػػتطيع المتعاقػػد مػػع اإلدارة االسػػتمرار فػػي تنفيػػذ التزاماتػػو العقديػػة إال
بمعاكنػػة اإلدارة لػػو بصػػفة دائمػػة ف نػػو فػػي ىػػذه الحالػػة يأػػكف لأػػؿ مػػف طرفػػي العقػػد أف يطلػػب مػػف

القاضي فسخ العقد.

()2

كىػػك مػػا حأػػـ بػػو مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي كؿ م ػرة بتػػاريخ  1932/12/9فػػي قضػػية "ت ػراـ
ش ػربكرج" كتػػتلخص كقائعيػػا "فػػي إف ىػػذه الشػػرأة الملتزمػػة بنقػػؿ الرأػػاب بػػالتراـ فػػي مدينػػة ش ػربكرج

كاجيػػت عجػ انز ماليػان خػ ؿ ثمػػاف سػػنكات ابتػػداء مػػف سػػنة 1916بسػػبب انتشػػار كسػػائؿ النقػػؿ الحديثػػة
كرغػـ أف المدينػة اتفقػػت مػع الشػرأة فػػي ثمػاف اتفاقيػات علػػى زيػادة التعرفػة كفػػي السػنة ا خيػرة سػػنة

 )1932فكضػػت المدينػػة الشػػرأة تفكيض ػان أػػام ن فػػي تحديػػد السػػعر ،إال أنيػػا رأت رغػػـ أػػؿ ذلػػؾ إف
تجػػاكز الحػػد المعقػػكؿ لتعرفػػة الرأػػكب سػػيؤدل إلػػى فقػػدانيا لزبائنيػػا كخسػػارة المشػػركع كعنػػدما طلبػػت

ناء ذأػػر
تعكيض ػان مػػف مجلػػس االقلػػيـ رفػػض ذلػػؾ الطلػػب ،كعنػػد نظػػر مجلػػس الدكلػػة للمكضػػكع اسػػتث ن
مفكض الحأكمة "جكس" إف كجكد عجز خطير يقلب اقتصاديات العقد يحكؿ حالة الطكارئ إلى قكة
قاىرة ،كعليو قضى مجلس الدكلة أف ثمة حالة مف حاالت القكة القاىرة تجيز فسخ العقد"(.)3

كىػػذه ىػػي الحالػػة الكحيػػدة التػػي يسػػتطيع المتعاقػػد فييػػا طلػػب الفسػػخ ،فا صػػؿ أنػػو طالمػػا لػػـ
يصؿ الظرؼ الطارئ درجة القكة القاىرة كأاف مؤقتان ف ف المتعاقد ملزـ بالتنفيذ مع حقو في المطالبػة
بالتعكيض ،حيث لـ يظير في أحأاـ مجلػس الدكلػة الفرنسػي كال المصػرم مػا يػدلؿ علػى ثبػكت حػؽ

الفسخ للمتعاقد بمجرد كقكع الظرؼ الطارئ ،بخ ؼ ما ىك ثابت لدل الفقػو اإلسػ مي كمػا ىػك كارد

فػػي مجلػػة ا حأػػاـ العدليػػة كالتػػي تعطػػى للمتعاقػػد الحػػؽ فػػي طلػػب الفسػػخ إذا مػػا كجػػد عػػذر "ظػػرؼ
طارئ" حتى كاف لـ يأف االلتزاـ قد كصؿ حد اإلرىاؽ الدائـ أك حد االستحالة.

 )1فتكل الجمعية العمكمية الصػادرة بجلسػة 1980/2/6ملػؼ  ،702/2/32قاعػدة رقػـ  )574المكسػكعة اإلداريػة
الحديثة ،جزء ،18المرجع السابؽ ،ص.902
 )2د .محمد السنارم ،مرجع سابؽ ،ص.107

 )3د .حمػػدم عأاشػػة ،مكسػػكعة العقػػكد اإلداريػػة كالدكليػػة ،العقػػكد اإلداريػػة فػػي التطبيػػؽ العمل ػي المبػػادئ كا سػػس،
منشأة المعارؼ االسأندرية ،1998 ،ص.336
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المطمب الثاني
حق المتعاقد في الحصول عمى معاونة اإلدارة
إذا تػكافرت شػػركط تطبيػػؽ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػة كالتػػزـ المتعاقػػد بالتنفيػػذ فػ ف علػػى اإلدارة

أف تقدـ لو المعاكنة حتى يتمأف مف االستمرار في تنفيذ التزاماتو علػى الكجػو الػذل تػـ االتفػاؽ عليػو
حتى يحكؿ ذلؾ دكف عرقلة سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد.

ولكن ما ىو نوع المعاونة التي يمكن لممتعاقد الحصول عمييا؟!
فػي مثػؿ ىػػذه الحالػة يلجػػأ المضػار إلػػى القاضػي اإلدارم طالبػان منػو تطبيػػؽ نظريػة الظػػركؼ

الطارئػػة كالقاضػػي اإلدارم ىنػػا ال يملػػؾ إال الحأػػـ بػػالتعكيض للمتعاقػػد المضػػار ،علػػى العأػػس مػػف
القاضي المدني الذل يستطيع أف يعدؿ مف التزامات المتعاقديف( ،)1كعلى ذلؾ اسػتقر قضػاء مجلػس

الدكلة الفرنسي كنظيره المصرم.

()2

كمف ذلؾ ما نصت عليو المادة  )147مف القػانكف المػدني المصػرم" ...جػاز للقاضػي تبعػان

للظركؼ كبعد المكازنة بيف مصلحة الطرفيف أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقكؿ"(.)3

كلقد حاكلت محأمة القضاء اإلدارم الخركج على ذلؾ في حأميا الصادر بتػاريخ 14يكليػك

 1960حيث قضت بأنو" لما أانت الظركؼ أك الحكادث الطارئة التي أجاز القػانكف باالسػتناد إلييػا
للقاضػػي تعػػديؿ االلت ػزاـ المرىػػؽ إلػػى الحػػد المعقػػكؿ بعػػد المكازنػػة بػػيف مصػػلحة الط ػرفيف تصػػلأل سػػببان
ل دع ػػاء بتع ػػديؿ العق ػػد أثن ػػاء تنفي ػػذه ،"....إال أف المحأم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا قض ػػت بت ػػاريخ 11م ػػايك

 1968ب ل اء حأـ المحأمة كحأمت بالتعكيض الجزئي إعماالن لنظرية الظركؼ الطارئة.

()4

 )1د .محمد أبك بأر ،مرجع سابؽ.http: //draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html ،
 )2د .سعيد السيد علي ،مرجع سابؽ ،ص .159

 )3كبناء على ىذا النص ف نو يجكز للقاضي المدني أف يحأـ بكقػؼ تنفيػذ العقػد مؤقتػا كقػد يػرل زيػادة االلتػزاـ المقابػؿ ل لتػزاـ

المرىػػؽ كقػػد يػػرل انقػػاص االلتػزاـ المرىػػؽ ،كي حػػظ أنػػو فػػي حػػالتي انقػػاص االلتػزاـ المرىػػؽ كزيػػادة االلتػزاـ فػ ف القاضػي ال يػػرد
االلتػزاـ إلػػى الحػػد المعقػػكؿ إال بالنسػػبة إلػػى الحاضػػر كال شػػأف لػػو بالمسػػتقبؿ نػػو غيػػر معػػركؼ فقػػد يػػزكؿ أثػػر الظػػرؼ الطػػارئ
فيرجع العقد إلى ما أاف عليػو قبػؿ التعػديؿ كتعػكد لػو قكتػو الملزمػة أاملػة أمػا أػاف فػي ا صػؿ ،كال يسػتطيع القاضػي أف يحأػـ

بفسخ العقد ف النص ال يخكؿ لو ذلؾ .د .عبد الرزاؽ السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص  528كما بعدىا.

 )4كتػػتلخص كق ػػائع ى ػػذه القض ػػية" ف ػػي أف محافظ ػػة الق ػػاىرة قام ػػت بتسػػيير لنش ػػات للنزى ػػة ف ػػي الني ػػؿ م ػػف الق ػػاىرة إل ػػى حلػ ػكاف

كالحكامدية كمرأز الصؼ في نطاؽ الخط الم حي الممنكح للملتزـ تسيير االتكبيس النيرل ،فسبب ذلؾ اض ار انر جسػيمة للملتػزـ
كعندما طالب الملتزـ مػف محأمػة القضػاء اإلدارم تطبيػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة علػى النػزاع قضػت المحأمػة بتعػديؿ ا تػاكة

المتفػػؽ علييػػا بػػيف الملتػػزـ كبػػيف محافظػػة القػػاىرة كذلػػؾ تأسيس ػان علػػى سػػلطة التعػػديؿ الممنكحػػة للقاض ػي بمقتضػػى نػػص المػػادة
 )2/147مف القانكف المدني المصرم.

مشػ ػػار إليػ ػػو لػ ػػدل .د .سػ ػػعيد السػ ػػيد عل ػ ػي ،مرجػ ػػع سػ ػػابؽ ،ص165كمابعػ ػػدىا ،د .خمػ ػػيس السػ ػػيد اسػ ػػماعيؿ ،العقػ ػػكد اإلداريػ ػػة

كالتعكيضات ،مرجع سابؽ ،ص 241كما بعدىا.
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كيقكؿ الدأتكر الطماكم :أف مجلس الدكلة الفرنسي _عف طريؽ الحيلة_ اسػتطاع أف يصػؿ

إلػػى حػػؿ كسػػط يسػػتيدؼ المحافظػػة بقػػدر اإلمأػػاف علػػى قكاعػػد االختصػػاص مػػع محاكلػػة رد االلت ػزاـ
المرىػػؽ إلػػى الحػػد المعقػػكؿ كذلػػؾ عػػف طريػػؽ دعػػكة أػػؿ مػػف اإلدارة كالمتعاقػػد إلػػى محاكلػػة االتفػػاؽ

الػػكدل ،فػ ذا فشػػؿ الطرفػػاف فػػي الكصػػكؿ إلػػى ىػػذا االتفػػاؽ فلػػيس أمػػاـ القاضػػي إال سػػبيؿ كاحػػد ،كىػػك
سبيؿ الحأـ بالتعكيض كمف ثـ ف ف مجلس الدكلػة الفرنسػي يعلػؽ الحأػـ بػالتعكيض علػى شػرط عػدـ

كجكد اتفاؽ بيف الطرفيف.

 كيبرر "سيادتو" مسلؾ مجلس الدكلة الفرنسي على ا سس التالية:

 -1إف ميمػػة القاضػػي أقاعػػدة عامػػة ىػػي تفسػػير العقػػكد كتطبيػػؽ أحأاميػػا ال تعػػديؿ شػػركطيا
كىذه قاعدة أساسية ال تختلؼ فييا العقكد اإلدارية عف العقكد المدنية.

 -2إف القاعدة في القانكف اإلدارم أف القاضي ال يستطيع أف يأمر اإلدارة بالقيػاـ بعمػؿ معػيف،
كلك اتيأل لو تعديؿ االلتزامات التعاقدية لأاف ذلؾ بمثابة إصدار أكامر لإلدارة.

 -3إف اإلدارة حيف تضمف العقد شركطان معينة تحمؿ المتعاقد بمقتضاىا التزامات محػددة ف نيػا
تسػػتيدؼ تحقيػػؽ مصػػلحة عامػػة كلػػك اتػػيأل للقاضػػي أف يعػػدؿ شػػركط العقػػد رغػػـ أنػػؼ اإلدارة

فقد تتعرض المصلحة العامة للخطر.

()1

 كفي ىذا الصدد نرل التالي:

 -1أنو إذا أانت ميمة القاضي في العقكد المدنية كاإلدارية ىي كاحدة تتمثؿ في تفسير العقكد
كتطبيؽ أحأاميا ،فلماذا يعطػى القاضػي المػدني الحػؽ فػي تعػديؿ العقػد المػدني دكف العقػد

اإلدارم.

 -2أػذلؾ إذا اعتبرنػا إعطػػاء القاضػي اإلدارم سػػلطة تعػديؿ العقػد اإلدارم سػػكؼ يأػكف بمثابػػة

أكامػػر تصػػدر منػػو لػػإلدارة ،ففػػي المقابػػؿ أيضػػا إف إعطػػاء ىػػذه السػػلطة للقاضػػي المػػدني
كقيامػػو بتعػػديؿ العقػػد ىػػك تجػػاكز لقاعػػدة العقػػد ش ػريعة المتعاقػػديف كالتػػي بمكجبيػػا ال تجيػػز

تعػػديؿ العقػػد إال ب ػ رادة طرفػػي العقػػد ،كبالتػػالي سػػكؼ يأػػكف القاضػػي قػػد أعطػػى أم ػ انر حػػد
ا طراؼ على نحك يتجػاكز فيػو إرادتيمػا التػي ىػي أسػاس ىػذا العقػد ،إضػافة إلػى ذلػؾ أنػو

مف المستقر أف الفصؿ بيف السلطات ىػك فػي الحقيقػة فصػؿ مػرف كلػيس جامػد بمعنػى أنػو

يعطػػى مجػػاؿ لأػػؿ سػػلطة لمراقبػػة كمسػػاعدة السػػلطة ا خػػرل فػػي أعماليػػا كعليػػو إذا أانػػت

 )1كقػػد تكصػػؿ مجلػػس الدكلػػة إلػػى ىػػذه الحيلػػة كطبقيػػا فػػي أكؿ حأػػـ كضػػع بػػو أسػػاس ىػػذه النظريػػة كىػػك حأػػـ غػػاز
بكردك ،د .سليماف الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص  693كما بعدىا.
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اإلدارة قد أبرمت العقد كفقان لشركط معينة ارتأت أنيا تحقؽ المصلحة العامػة ( ،)1فقػد يػرل

القاضػػي اإلدارم أف مػػف المصػػلحة العامػػة تعػػديؿ ىػػذه الشػػركط بمػػا يتناسػػب مػػع الظػػرؼ
القائـ.

 -3كأخي ػ ار إف القػػكؿ بػػأف إتاحػػة الفرصػػة للقاضػػي اإلدارم بتعػػديؿ شػػركط العقػػد مػػف شػػأنو أف
يعػرض المصػػلحة العامػة للخطػػر ،ف ننػػا ال نتصػكر أف القاضػػي اإلدارم عنػد نظػره للمسػػألة

المعركضػػة أمامػػو سػػيتجاكز فػػي تقػػديره المصػػلحة العامػػة كمقتضػػيات سػػير الم ارفػػؽ العامػػة
بانتظاـ كاطراد إذا ما أعطى سلطة تعػديؿ العقػد فػي حالػة الظػركؼ الطارئػة ،كعلػى فػرض

تحقؽ ىذا االحتماؿ فيمأف ضبطو كمعالجتو بالرقابة القضائية على أحأاـ القضاء.

كعليػػو ن ػػرل :أن ػػو إذا أ ػػاف القاض ػػي الم ػػدني يملػػؾ ف ػػي العق ػػكد المدني ػػة _ الت ػػي ى ػػي النط ػػاؽ

الحقيقػػي الػػذل تجػػد فيػػو قاعػػدة العقػػد ش ػريعة المتعاقػػديف صػػداىا الحقيقػػي _ سػػلطة تعػػديؿ االلت ازمػػات
كردىا إلى الحد المعقكؿ ليزكؿ اإلرىػاؽ ،فلػيس ىنػاؾ مػا يمنػع أيضػا مػف مػنأل ىػذه السػلطة للقاضػي

اإلدارم كال سيما أف ذلؾ في النياية سكؼ يصب فػي إطػار المصػلحة العامػة ،حيػث ال يكجػد مبػرر

لحصر سلطة القاضي اإلدارم في مجرد الحأـ بالتعكيض فقط.

ػاء ىػػك أف القاضػي اإلدارم تنحصػر سػػلطتو فػػي الحأػػـ بػػالتعكيض
بالتػالي فػ ف المسػػتقر قضػ ن
للمتعاقد دكف الحأـ بتعديؿ نصكص العقد ،كللحديث تفصي ن عػف ذلػؾ يلزمنػا أف نلقػى الضػكء علػى

النقاط التالية:

أكالن :تحديد صاحب الحؽ في التعكيض.
ثانيان :ميعاد المطالبة بالتعكيض.

ثالثان :نطاؽ التعكيض المستحؽ للمتعاقد مع اإلدارة.

رابعان :الجية المختصة بتحمؿ العبء النيائي للتعكيض عف الظركؼ الطارئة.

أولً :تحديد صاحب الحق في التعويض:

ممػا ال شػػؾ فيػو أنػػو ال صػعكبة فػػي تحديػد صػػاحب الحػؽ فػػي التعػكيض اسػػتنادان إلػى نظريػػة

الظركؼ الطارئة ،فأؿ متعاقد مع اإلدارة يمأنو المطالبة بػالتعكيض اسػتنادان إلػى النظريػة إذا تػكافرت
شركط تطبيقيا ،كال صعكبة في ا مر إذا قدـ الطلب المتعاقػد ا صػلي ،كلأػف قػد يحػدث أثنػاء تنفيػذ

العقػػد اإلدارم أف يحػػؿ شػػخص جديػػد محػػؿ المتعاقػػد ا صػػلي الػػذل أبػػرـ العقػػد مػػع اإلدارة كذلػػؾ إمػػا

 )1كال سيما لك أخذنا في االعتبار أف عقكد االدارة إف أانت تيدؼ إلى تحقيؽ منفعة عامة إال أنيػا غاليػان مػا تأػكف

عقكد اذعاف تقرر مصلحة لإلدارة بالدرجة ا كلى ،كبالتالي ليس مستبعد أف يأكف ذلؾ على حساب المتعاقد الطرؼ
الضعيؼ كالذل تدفعو رغبتو في التعاقد مع اإلدارة إلى قبكؿ أؿ شركطيا.
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بسبب تنازؿ المتعاقد ا صػلي عػف العقػد لشػخص خػر بمكافقػة اإلدارة أك بػدكف مكافقتيػا كامػا بسػبب

كفاة المتعاقد ا صلي كحلكؿ الكرثة محلو في تنفيذ العقد كىنا يدؽ ا مر.
كفيما يلى نكضأل ذلؾ:

أ -حالة التنازؿ عف العقد بمكافقة اإلدارة:

يترتب على ىذه المكافقة نشكء ع قة قانكنية جديػدة بػيف الجيػة اإلداريػة كبػيف المتنػازؿ إليػو

كمف ىنا يستطيع المتنازؿ إليو أف يمارس حقكؽ المتعاقد ا صلي في مكاجية الجيػة اإلداريػة ،كفػي

صدارة ىذه الحقكؽ المطالبة بالتعكيض عف الظرؼ الطارئ.

()1

كلقػػد أػػاف مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي يعطػػى الحػػؽ للمتنػػازؿ إليػػو فػػي طلػػب التعػػكيض فقػػط عػػف
الفت ػرة ال حقػػة لحصػػكؿ التنػػازؿ كيتضػػأل ذلػػؾ مػػف حأمػػو الصػػادر فػػي 13مػػارس  1930فػػي قضػػية

" ،)2("Sauvageغيػػر أف المجلػػس مػػا لبػػث أف ع ػػدؿ بعػػد ذلػػؾ عػػف كج ػػو النظػػر ىػػذه ،حػػيف أت ػػاح
للمتنازؿ إليو الحؽ في المطالبة بالتعكيض عف جميع الظػركؼ الطارئػة التػي أػاف مػف حػؽ المتعاقػد

ا صلي المطالبة بيا.

()3

ب -حالة التنازؿ عف العقد ب ير مكافقة اإلدارة:
ا صؿ أنو ال يجكز التمسؾ بيذا التنازؿ في مكاجية اإلدارة ،إال أف مجلػس الدكلػة الفرنسػي

قد أتاح للمتنازؿ إليو التمسؾ بنظرية الظركؼ الطارئة إذا قاـ بتنفيذ العقػد عنػد تحقػؽ شػركط إعمػاؿ

النظرية ،كلأف المجلس رد أساس التعكيض ىنا إلى المسؤكلية شبو التعاقدية.

()4

ج -حالة كفاة المتعاقد كحلكؿ كرثتو محلو في تنفيذ العقد:

كيعامػػؿ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي ىػػذه الحالػػة معاملػػة التنػػازؿ عػػف العقػػد بمكافقػػة اإلدارة حيػػث

يحؿ الكارث محؿ المكرث كيمارس حقكقو.

()5

 )1د .كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص.125
 )2حأـ مجلس الدكلة الفرنسي مشار إليو لدل ،عبد الحأيـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص .121
 )3حأػـ مجلػس الدكلػة الفرنسػي الصػادر فػي 28ينػاير 1944فػي قضػية" "Cne de Wimilleالمجمكعػة س،35
كحأمػػو فػػي  10يكليػػك  1949فػػي قضػػية " "Ville d'elbeufمجمكعػػة سػػيرل سػػنة  ،1950القسػػـ الثالػػث ص،61

مشار إليو لدل د .سليماف الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص .708

 )4حأ ػ ػػـ مجل ػ ػػس الدكل ػ ػػة الفرنس ػ ػػي ف ػ ػػي  27يكني ػ ػػو  1930ف ػ ػػي قض ػ ػػية " "Philippeكف ػ ػػي  16ين ػ ػػاير 1931ف ػ ػػي
قضية" "Bonniolمجمكعة سيرل سنة  1931القسـ الثالػث ص 5مػع تعليػؽ " "Blaevoetمشػا إلػييـ لػدل د .كىيػب
عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص.126

 )5د .عبد الحأـ فكدة ،مرجػع سػابؽ ،ص  ،122حأػـ مجلػس الدكلػة الفرنسػي الصػادر فػي 21نػكفمبر  1934فػي

قضية " "Dupartالمجمكعة ص 1085مشار إليو لدل د .سليماف الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص .709
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 كيثػػكر التسػػاؤؿ ىنػػا مػػا إذا أػػاف مػػف حػػؽ اإلدارة المتعاقػػدة ىػػي ا خػػرل أف تتمسػػؾ بتطبيػػؽ نظريػػة
الظركؼ الطارئة لتحمؿ المتعاقد معيا جانيان مف الخسائر المرىقة المترتبة على الظرؼ الطارئ؟

لػػـ تثػػر عم ػ ن مسػػألة تمسػػؾ اإلدارة بتطبيػػؽ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ،حيػػث إف التطبيقػػات

القضائية للنظرية في مجاؿ القضػاء اإلدارم ال تػزاؿ مقصػكرة حتػى اآلف علػى الطلبػات المقدمػة مػف

المتعاقديف مع اإلدارة لتطبيؽ النظرية كال تكجد طلبات في ىذا الشأف مقدمة مػف اإلدارة ،كلأػف لػيس
ىناؾ أم مانع قانكني يحكؿ بيف اإلدارة كبيف االستناد إلى النظرية ليتحمؿ المتعاقد معيػا جانيػان مػف

الخسائر المرىقة التي تترتب على الظرؼ الطارئ.

()1

كيمأننػػا أف نػػدلؿ علػػى ذلػػؾ مػػف خػ ؿ مػػا نصػػت عليػػو المػػادة السادسػػة مػػف قػػانكف الت ازمػػات
الم ارف ػػؽ العام ػػة المص ػػرم رق ػػـ  )129لس ػػنة  1947حي ػػث أعط ػػت اإلدارة الح ػػؽ ف ػػي تع ػػديؿ قػ ػكائـ
ا سػػعار أك أف تعػػدؿ مػػف أرأػػاف تنظػػيـ المرفػػؽ العػػاـ كقكاعػػد اسػػت لو فػػي حالػػة الظػػركؼ الطارئػػة،

فيذا الػنص يعطػى لػإلدارة الحػؽ فػي التمسػؾ بنظريػة الظػركؼ الطارئػة كالتصػرؼ علػى نحػك يمأنيػا

مف تجاكز تلؾ الظركؼ.

()2

ثانياً :ميعاد المطالبة بالتعويض:

يمأف للمتعاقد أف يطلب التعكيض عف الظرؼ الطػارئ مػف أكؿ لحظػة يتحقػؽ فييػا الظػرؼ

الطارئ كذلؾ أثناء تنفيذ العقد ،أك حتػى بعػد تنفيػذ العقػد كىػذا مػا أأدتػو محأمػة القضػاء اإلدارم فػي
حأميا بتاريخ14ابريؿ 1960بأنو "يستكل أف يطالب المضركر بالتعكيض خ ؿ تنفيذ العقػد أك بعػد
كفائو بالتزامو التعاقدم"(.)3

كلأػػف قػػد يحػػدث أحيانػػا أف يتعػػذر علػػى المتعاقػػد حصػػر الخسػػائر التػػي لحقتػػو ج ػراء الظػػرؼ

الطػػارئ أثنػػاء مػػدة تنفيػػذ العقػػد ،كفػػي ىػػذه الحالػػة يتعػػيف علػػي المتعاقػػد طبق ػان لقضػػاء مجلػػس الدكلػػة

الفرنسي االنتظار لحيف تماـ التنفيػذ كمػف ثػـ يقػكـ بحصػر الخسػائر التػي لحقتػو مػف الظػرؼ الطػارئ
كيطالب بيا جية اإلدارة.

()4

 133،P،Cit،OP،Laubadére )1مشار إليو لدل د .سعيد السيد على ،مرجع سابؽ ،ص.183
 )2المادة  ")147إذا طرأت ظركؼ لـ يأف مف المستطاع تكقعيا كال يد لمانأل االلتػزاـ أك الملتػزـ فييػا كافضػت إلػى
االخ ؿ بالتكازف المالي ل لتزاـ أك إلى تعديؿ أيانو االقتصادم أما أاف مقد انر كقت منأل االلتػزاـ جػاز لمػانأل االلتػزاـ

أف يعدؿ قكائـ ا سعار كاذا اقتضى الحاؿ أف يعدؿ أرأاف تنظيـ المرفؽ العاـ كقكاعد است لو كذلػؾ لتمأػيف الملتػزـ
مف أف يستمر في است لو أك لخفض ا رباح الباىظة إلى القدر المعقكؿ".
 )3حأـ محأمة القضاء اإلدارم ،مشار إليػو لػدل ،د .محمػد سػعيد حسػيف أمػيف ،ا حأػاـ العامػة اللت ازمػات كحقػكؽ
طرفي الرابطة العقدية في تنفيذ العقد اإلدارم ،دار الثقافة الجامعية ،القاىرة ،1998 ،مرجع سابؽ ،ص .449

 )4حأػػـ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي فػػي 11يكنيػػو  1943فػػي قضػػية " Sté.des grands travaux de M

 ،"arseilleمشار إليو لدل د .عبد الحأـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص.123
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كيرل الدأتكر الطماكم في مثؿ ىذه الحالة :أنو ال مػانع مػف المطالبػة بتعػكيض مؤقػت عػف

الظركؼ الطارئة لمعاكنة المتعاقد على االستمرار في تنفيذ عقده ،إذا أاف مػف شػأف ىػذا الظػرؼ أف
يسػػتمر مػػدة طكيلػػة كلػػيس فػػي كسػػع المتعاقػػد أف ينتظػػر حتػػى زكالػػو ،فمثػػؿ ىػػذا الحػػؿ ال يتنػػافى مػػع

القكاعػػد العامػػة فػػي تقػػدير التعػػكيض ،فضػ ن عػػف أنػػو يتفػػؽ كالحأمػػة التػػي تقػػكـ علييػػا النظريػػة ،كىػػي

معاكنػػة المتعاقػػد علػػى الت لػػب علػػى الظػػرؼ الطػػارئ كمكاصػػلة التنفيػػذ تحقيق ػان للصػػالأل العػػاـ كاعمػػاالن
لمقتضيات سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاستمرار.

()1

ثالثاً :نطاق التعويض المستحق لممتعاقد مع اإلدارة:

إف التعكيض الذم يحصؿ عليو المتعاقد تطبيقػان لنظريػة الظػركؼ الطارئػة لػيس إال مسػاعدة

مف جية اإلدارة حتى يمأنو الت لػب علػى الصػعكبات التػي أكجػدتيا الظػركؼ الطارئػة ،حيػث تشػارؾ
اإلدارة المتعاقد معيا في تحمؿ جزء مف ا ضرار التي تسبب بيا الظرؼ الطارئ.
كىذا ما استقر عليو قضػاء مجلػس الدكلػة الفرنسػي

()2

كالمصػرم ()3علػى السػكاء ،فػالتعكيض

ال يأكف إال جزئيان ،كالمتعاقد ليس لو الحؽ إال في مشارأة جيػة اإلدارة لػو فػي الخسػائر التػي لحقػت
بو كعليو أف يتحمؿ جزءان مف ىذه النفقات حتى كلك أاف جزءان يسي انر.

كتقدير التعكيض المستحؽ للمتعاقد في مكاجيػة الظػركؼ الطارئػة مػف ا مػكر الشػائأة التػي

يسػػتعيف فييػػا القضػػاء عػػادة بخبػراء متخصصػػيف مػػف أجػػؿ تحديػػد قيمػػة الخسػػائر المترتبػػة علػػى حالػػة
الظرؼ الطارئ ،حتى يمأنو تحديد القػدر الػذم يتحملػو المتعاقػد كذلػؾ الػذم يجػب أف تتحملػو الجيػة
اإلداريػة تطبيقػان لمبػدأ المشػارأة (،)4إضػػافة إلػى ذلػؾ فػ ف ثمػة عكامػػؿ مػؤثرة فػي تقػدير ىػذا التعػػكيض
يلجأ إلييا القاضي اإلدارم كيضعيا في حسبانو كيمأف حصرىا في ث ثة عكامؿ أساسية:

أ -تحديد بداية الظركؼ الطارئة.

ب -تحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد مف الظركؼ الطارئة.
ج -تكزيع عبء الخسارة بيف المتعاقد كالخسارة.

()5

 )1د .سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص .710
(2) 4 Mars 1949،Ville de Toulon،Rec،P 467،précité C.E.1Juillet1949Min.de.la guerre،
مشار إليو لدل د .سعيد السيد علي ،مرجع سابؽ ،ص.186

Rec،p،318..C.E

 )3حأ ػػـ المحأم ػػة اإلداري ػػة العلي ػػا بت ػػاريخ  1987/5/16ف ػػي الطع ػػف رق ػػـ  3562لس ػػنة 29ؽ كق ػػد ج ػػاء في ػػو "أف
التعكيض الذل تلتزـ بو جية اإلدارة ال يستيدؼ ت طية الربأل الضائع أيا أاف مقدراه أك الخسارة العاديػة المألكفػة فػي
التعامؿ كانما أساسو تحمؿ الجية اإلدارية المتعاقدة لجزء مف خسارة محققة كفادحة."...
 )4د .محمد سعيد حسيف أميف ،مرجع سابؽ ،ص.434
 )5د .محمد السنارل ،مرجع سابؽ ،ص.110
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وفيما يمى نعرض لتمك العوامل عمى التوالي :

أ -تحديد بداية الظرف الطارئ ونيايتو:

إف تحديد بداية ك نياية ىذه الفترة مف ا مكر البال ة ا ىميػة ،حيػث يبػدأ مػف تػاريخ بػدايتيا

حسب الخسائر أك النفقات غير التعاقدية التي يجكز المطالبة بالتعكيض عنيا كفقان لنظرية الظركؼ

الطارئة ،أما ينتيي ىذا الحساب عند تاريخ نياية ىذه الفترة.

()1

كتبػػدأ ىػػذه الفت ػرة مػػف اللحظػػة التػػي يتج ػاكز فييػػا ارتفػػاع ا سػػعار الحػػد ا قصػػى الػػذم أػػاف

يمأف تكقعو عند إبراـ العقد.

()2

أمػػا إذا أانػػت ا سػػعار فػػي حػػدكد ىػػذا الحػػد ا قصػػى ف ػ يمأػػف الحأػػـ بتعػػكيض( ،)3كيميػػز

القضاء على كجو الخصكص في فرنسا بيف تاريخ كقكع الحادث الطارئ كتاريخ المطالبة بالتعكيض

عن ػػو ،حي ػػث يعت ػػد ف ػػي تق ػػدير التع ػػكيض بت ػػاريخ كق ػػكع الح ػػادث ،كاف أ ػػاف العم ػػؿ ق ػػد ج ػػرل عل ػػى أف
المطالبة بالتعكيض عف الحادث الطارئ تتـ فكر كقكعو فقد يحدث أف يتراخى المتعاقد فػي المطالبػة

بالتعكيض ،حينئذ يعتد القضاء الفرنسي عند حساب التعكيض المقرر للمتعاقد بتػاريخ كقػكع الحػادث

الطارئ كال يأخذ في اعتباره تاريخ المطالبة ال حؽ بو.

()4

كلما أانت نظرية الظركؼ ال تستيدؼ إال مكاجية ا زمػات المؤقتػة التػي تطػ أر علػى العقػد،
لػػذا ف نػػو ىػػذه الفت ػرة يجػػب أف تأػػكف مؤقتػػة كاال لمػػا انطبقػػت ىػػذه النظريػػة ،ف ػ ذا تبػػيف فػػي نيايتيػػا أف
االرتفاع الفاحش في ا سعار مث ن -نتيجػة الظػرؼ الطػارئ -ت ارجػع كانخفػض إلػى الحالػة التػي أػاف

الطرفػػاف المتعاقػػداف يتكقعانيػػا كقػػت إبػراـ العقػػد ،نفػػذ العقػػد كسػػار الطرفػػاف فػػي تنفيػػذ التزاماتيمػػا طبقػان

لشركطو ،أما إذا تبيف أف قلب اقتصاديات العقد أصبأل ىك الحالة العادية كليس ىناؾ أمؿ في زكاؿ
اخت لو ف نو في ىذه الحالة ال يجكز تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة  ،كيأكف لأػؿ مػف طرفػي العقػد

أف يطلب مف القاضي فسخ العقد.

()5

 )1د .كىيب عياد س مة ،مرجع سابؽ ،ص .151

 )2كى ػػذا م ػػا أأػػػده مجل ػػس الدكل ػػة الفرنس ػػي ف ػػي أثي ػػر م ػػف أحأام ػػو مني ػػا حأم ػػو بتػ ػػاريخ  1936/1/3ف ػػي قض ػػية
" "Commune de tursacحيث ذىب إلى القكؿ:
"la hausse des prix n'apas dépassé la limité de celles que les parties pouvaient evisager,
"dans ces conditions ،ancune indemnité d'imprévision ne saurait allouées
مشار إليو لدل د .سعيد السيد على ،مرجع سابؽ ،ص.170
 )3د .عبد الحأـ فكدة ،مرجع سابؽ ،ص 114

 )4محمد سعيد حسيف أميف ،المرجع السابؽ ،ص.435
 )5د .سعيد السيد علي ،مرجع سابؽ ،ص.171
108

ب -تحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد من الظروف الطارئة:
إف التعػػكيض المقػػرر كفقػان حأػػاـ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ال يتنػػاكؿ مػػا فػػات المتعاقػػد مػػف

أسػػب ،بػػؿ يقتصػػر علػػى الخسػػارة التػػي لحقػػت بػػو مػػف ج ػراء الظػػركؼ الطارئػػة ،أمػػا أنػػو ال يشػػمؿ
()1

الخسارة أليا بؿ ي طى جزنءا مف ا ضرار التي تصيب المتعاقد مع اإلدارة.
كلق ػػد بينػػػت أحأػػػاـ مجل ػػس الدكلػػػة الفرنسػ ػػي كالمصػ ػػرم االعتب ػػارات الت ػػي يأخػػػذىا القاضػػػي
بالحسباف عند تقدير ا عباء الخارجية كتتمثؿ في:

()2

 -1العبرة في تقدير ا عبػاء الخارجيػة عػف التعاقػد ىػك بالنتػائ الفعليػة السػت ؿ المشػركع مكضػكع

التعاقد ،كبالتالي ال يجكز أف يدخؿ في حساب أرباح المتعاقد كخسائره مػا أػاف يمأػف أف يعػكد عليػو
لك قاـ بعمؿ معيف.

()3

 -2ال يػػدخؿ فػػي حسػػاب الخسػػائر ا ربػػاح التػػي حققيػػا المتعاقػػد قبػػؿ حلػػكؿ الظػػركؼ الطارئػػة  ،أمػػا

أ نو عند حساب تلؾ الخسائر يجػب أف يسػتبعد مػف التقػدير ا ربػاح المحتملػة فػي المسػتقبؿ كالتػي قػد
يجنييا المتعاقد عقب زكاؿ الظرؼ الطارئ.

()4

 -3ال تكضػػع فػػي االعتبػػار عنػػد تقػػدير ىػػذه ا عبػػاء ا ربػػاح التػػي يأػػكف المتعاقػػد قػػد حققيػػا مػػف

مشركع خر خ ؼ المشركع مكضكع النزاع ف العبرة بالصفقة مكضكع المتعاقد.

()5

 -4ال تكضع في االعتبار عند تقدير ا عباء الخارجية عند التعاقد الخسائر التي يأكف المتعاقد قػد
تحمليا قبؿ بدايػة فتػرة الظػرؼ الطػارئ كمػف ثػـ يتحمليػا المتعاقػد كحػده ،كلأػف ىػذه الخسػائر تسػتنزؿ

مف الخسائر النيائية التي تترتب على الظػرؼ الطػارئ كمػف ثػـ فػ ف اإلدارة ال تشػارؾ المتعاقػد معيػا
إال في الفرؽ بيف الخسائر العادية المحتملة كالخسائر التي تتجاكز الحد ا قصى لألسعار.

()6

 )1د .خميس السيد اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .236
كفػي ىػذا تختلػؼ نظريػػة الظػركؼ الطارئػة عػف نظريتػي عمػؿ ا ميػر كالصػعكبات الماديػػة غيػر المتكقعػة حيػث يأػػكف
التعكيض أام ن عف الضرر الذم أصاب المتعاقد في أ النظريتيف كجزئيان كفقان لنظرية الظركؼ الطارئة.

الظركؼ الطارئة كدكرىػا فػي مسػتكلية اإلدارة دكف خطػأ عػف تعػكيض المتعاقػد معيػا -كرقػة عمػؿ قػدمت حػكؿ قػانكف
المناقضػػات كالم ازي ػػدات المصػػرم -بأليػػة الحقػػكؽ جامع ػػة الق ػػاىرة  2008/11/8ال ػػدأتكر /يس ػػرل محمػػد العص ػػار-
ا ستاذ بألية الحقكؽ جامعة القاىرة.
 )2أحأاـ مجلس الدكلة اآلتية ذأرىا مشار إلييا لػدل :د .محمػد السػنارم ،مرجػع سػابؽ ،ص ،112د .سػعيد السػيد

علي ،مرجع سابؽ ،ص ،172د .عبد الحأـ فػكدة ،مرجػع سػابؽ ،ص114كمابعػدىا ،د .كىيػب عيػاد سػ مة ،مرجػع
سابؽ115 ،كمابعدىا.
 )3حأـ مجلس الدكلة الفرنسي  1933/3/30في قضية "."Ville d'oran
 )4حأـ مجلس الدكلة الفرنسي  1919/6/27في قضية "."Gaz de Nice

 )5حأـ مجلس الدكلة الفرنسي  1926/2/11في قضية "."Sac du gaz de la ciotal
 )6حأـ مجلس الدكلة الفرنسي  1931/11/27في قضية "."Tramway de Besancon
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 -5عند تقدير ا عباء الخارجية عف التعاقػد ال تحسػب الخسػائر الناتجػة عػف فعػؿ المتعاقػد أ ىمالػو
أك عدـ اتباعو الكسائؿ الفنية في التنفيذ نو قصر في حؽ نفسو ف يلكـ إال نفسو.

()1

 -6يجػػب أف يكضػػع فػػي االعتبػػار عنػػد تقػػدير ا عبػػاء الخارجيػػة عػػف التعاقػػد جميػػع أن ػكاع ا نشػػطة
المتصلة بمكضكع العقد ا صلي كأذا ا نشطة التي ينص علييا العقد.

 -7يكضػػع فػػي االعتبػػار أنػػو إذا أػػاف تج ػاكز "الحػػد ا قصػػى لألسػػعار المعقكلػػة" يعػػد شػػرطان لقيػػاـ

الظرؼ الطارئ كلأنو ال أثر لو في تحديد الخسارة التي يتحمليا المتعاقد جراء طركء ىذا الظرؼ.

فقػػد أقػػر مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي عنػػد حسػػاب ا عبػػاء غيػػر التعاقديػػة االعتػػداد بػػالفرؽ بػػيف ا سػػعار

الفعلية التي تـ االتفاؽ علييا في العقد كا سعار الجديدة الناشئة عف الظرؼ الطارئ كعدـ االعتػداد

في ىذا الشأف بالفرؽ بيف الحد ا قصى لألسعار كا سعار الجديدة.

()2

 -8يػػدخؿ فػػي الجانػػب السػػلبي عنػػد تقػػدير ا عبػػاء غيػػر التعاقديػػة مػػا يتحملػػو المتعاقػػد بسػػبب تنفيػػذ
الت ازمػػات التعاقػػد بشػػرط أف تأػػكف تلػػؾ النفقػػات ىػػي النتيجػػة المباش ػرة كالضػػركرية المترتبػػة علػػى قلػػب

اقتصاديات العقد.

()3

 -9يدخؿ في الجانب اإليجابي عند تقػدير ا عبػاء غيػر التعاقديػة اإليػرادات التػي تتمثػؿ فػي أػؿ مػا
يحصؿ عليو المتعاقد مف أمكاؿ سكاء أانت رسكـ يتـ تحصيليا مف المنتفعيف بػالمرفؽ محػؿ التعاقػد

أك أسعار يحصؿ علييا مف الجية اإلدارية المتعاقدة.

أمػا يػدخؿ فػي ذلػػؾ مػا يػتـ تحصػيلو مػػف عمليػات بيػع المنتجػات ا صػػلية كالثانكيػة( ،)4كمػا يتحصػػؿ

مف إيرادات اإلع نات( ،)5كأذلؾ إيجار المعدات كاآلالت(.)6

 -10ال يدخؿ في تقدير ا عباء الخارجة عف التعاقد الفكائد الخاصة بالضمانات.
 -11ال يدخؿ في تقدير ا عباء الخارجية عف التعاقد فكائد رأس الماؿ الجارم.

()7

()8

 -12ال يػ ػػدخؿ فػ ػػي تقػ ػػدير ا عبػ ػػاء الخارجػ ػػة عػ ػػف التعاقػ ػػد نفقػ ػػات اسػ ػػتي ؾ رأس المػ ػػاؿ الخاصػ ػػة
باإلنشاءات كالتجييزات التي تظؿ في ملأية المتعاقد كال تؤكؿ لإلدارة في نياية مدة العقد.

 )1حأـ مجلس الدكلة الفرنسي  1931/12/3في قضية "."Commune de Graulbet
 )2حأـ مجلس الدكلة الفرنسي  1928/11/30قضية "."Ste de centre

 )3حأـ مجلس الدكلة الفرنسي  1948/11/2قضية "."Ville de Bordeaux
( ."Ville de Pezenas"1928/1/20)4
( ."Cie Francaise d'eclairage"1927/12/30)5
( ."Ville de belfor"1928/3/30)6
( ."Raulet"1949/2/25)7
( ."Cie de wimille"1944/1/29)8
( ."Ste maritime"1934/3/23)9
 ."Ste le centre"1936/2/28
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()9

 -13يدخؿ في تقدير ا عباء الخارجة عف التعاقد نفقات استي ؾ رأس الماؿ الخاصػة باإلنشػاءات

كالتجييزات التي تؤكؿ لإلدارة في نياية مدة العقد.

()1

ج -توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد واإلدارة:

مف أبرز ثار نظرية الظركؼ الطارئة في مجاؿ إعادة التكازف المالي العقد اإلدارم ،تكزيع

أعباء الخسارة الفادحة الناجمة عف الحادث الطارئ بيف اإلدارة كالمتعاقد.

()2

كمػػف ثػػـ فػ ف اإلدارة ال تتحمػػؿ كحػػدىا ا عبػػاء غيػػر التعاقديػػة التػػي تترتػػب علػػى الظػػرؼ الطػػارئ بػػؿ
يجب أف يتحمؿ المتعاقد مع اإلدارة جانبان مف ىذه ا عباء كىذا ما استقر عليو قضاء مجلس الدكلػة

الفرنسي كالمصرم.

()3

أما أف تكزيع عبء الخسارة بيف اإلدارة كالمتعاقد معيا في حالة الظركؼ الطارئة يعنػى أف

التعكيض الذم يحصؿ عليو المتعاقد لػيس تعكيضػان أػام ن يشػمؿ أػؿ مػا لحقػو مػف خسػائر كمػا فاتػو

مػػف مأاسػػب( ،)4ك اسػػتقرت أحأػػاـ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي كعلػػى غ ػ ارره مجلػػس الدكلػػة المصػػرم أف

مشػػارأة اإلدارة فػػي خسػػائر المتعاقػػد معيػػا ليسػػت مناصػػفة كانمػػا تتحمػػؿ اإلدارة القػػدر ا أبػػر منيػػا
ػركح بػػيف  ، %95 ،%90بينمػػا تتحقػػؽ مشػػارأة المتعاقػػد فػػي الخسػػارة فػػي نسػػبة رمزيػػة ال
بنسػػبة تتػ ا

تتجاكز  %10مف قيمة الخسائر.

()5

كأقاعػػدة عامػػة ي ارعػػى القاضػػي اإلدارم عػػدة اعتبػػارات عنػػد تحديػػده للنسػػبة المئكيػػة الخاصػػة

بمشػػارأة اإلدارة فػػي ا عبػػاء غيػػر التعاقديػػة المترتبػػة علػػى الظػػرؼ الطػػارئ كتتعلػػؽ ىػػذه االعتبػػارات
بمختلؼ عناصر جكانب العقد كالظركؼ التي أحاطت بتنفيذه كتتمثؿ تلؾ االعتبارات فيما يلي:

 -1تصرفات كسلكؾ المتعاقد مع اإلدارة كمدل المجيكدات التي يذليا لمكاجية الظرؼ الطارئ.
 -2إىماؿ المتعاقد كتقصيره في مكاجية الظرؼ الطارئ.

 -3م ػػدل تعػ ػاكف اإلدارة كحس ػػف اىتمامي ػػا بمس ػػاعدة المتعاق ػػد معي ػػا عل ػػى تخط ػػى الص ػػعكبات الت ػػي
تعترض تنفيذ العقد.

 1926/3/27 )1في قضية ""ville de Montfort l'amaury

 )2د .محمد سعيد حسيف أميف ،مرجع سابؽ ،1998 ،ص 439

 )3كمف ذلػؾ حأػـ مجلػس الدكلػة الفرنسػي فػي ،"Min de la querre" 1949/1/1كحأػـ المحأمػة اإلداريػة العليػا
 1987/5/26في الطعف رقـ  3562لسنة 29ؽ.
 )4د .عادؿ عبد الرحمف خليؿ ،مرجع سابؽ ،ص .317

 )5د .محمػ ػػد سػ ػػعيد حسػ ػػيف أمػ ػػيف ،المرجػ ػػع السػ ػػابؽ ،ص ،439د .عبػ ػػد الحأػ ػػـ فػ ػػكدة ،مرجػ ػػع سػ ػػابؽ ،ص ،117
د .خميس السيد اسماعيؿ ،ا صكؿ العامة كالتطبيقية ،مرجع سابؽ ،ص .244
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 -4أػػذلؾ يػػدخؿ ف ػػي االعتبػػارات مػػدل تعن ػػت اإلدارة فػػي معاملػػة المتعاق ػػد إذا كجػػد أرفضػػيا قب ػػكؿ

تعديؿ شركط العقد لمكاجية الظرؼ الطارئ.

()1

رابعاً :تحديد الجية المختصة بتحمل العبء النيائي لمتعويض عن الظروف الطارئة:

يمأنن ػػا الق ػػكؿ ب ػػأف جي ػػة اإلدارة المتعاق ػػدة ى ػػي الجي ػػة المس ػػؤكلة ع ػػف تع ػػكيض المتقاع ػػد معي ػػا ع ػػف

الظركؼ الطارئة.

حتػى فػػي الحػػاالت التػػي يأػػكف فييػػا الظػػرؼ الطػػارئ سػػببو إجػراءات صػػادرة مػػف جيػػة إداريػػة

أخػػرل ،حيػػث ال يجػػكز للجيػػة اإلداريػػة المتعاقػػدة أف ترجػػع بػػالتعكيض الػػذل دفعتػػو للمتعاقػػد المضػػار
علػى الجيػػة اإلداريػػة غيػر المتعاقػػدة التػػي صػػدر عنيػا اإلجػراء كتسػػبب فػػي إحػداث الضػػرر ،كىػػك مػػا

أقره مجلس قضاء الدكلة الفرنسي في قضية " "ville d'elbeufحيػث أف بلديػة المدينػة أػاف قػد حأػـ
علييػػا بػػأف تػػدفع تعكيض ػان للمتعاقػػد معيػػا مػػف ج ػراء النتػػائ المترتبػػة عػػف ظػػرؼ طػػارئ صػػادر عػػف
الدكلة ،كىك صدكر تشريعات بتنظيـ ا سعار ترتب علييا إرىاؽ للمتعاقد ،فحاكلت البلديػة أف ترجػع

بيػػذا التعػػكيض علػػى الدكلػػة كلأػػف المجلػػس رفػػض ىػػذه الػػدعكل ،مقػػر انر أف البلديػػة ال يمأنيػػا الرجػػكع
بالتعكيض علػى الدكلػة فمسػؤكلية الدكلػة عػف التشػريع ال يمأػف أف تتحقػؽ إال بشػركط صػارمة ،كمػف

النادر تحققيا أما رفض المجلس أيضا طلب البلدية في نطاؽ النظرية العامة للمسؤكلية.

()2

كفي ىذا نرل أنو ال مانع مف أف يأكف لجيػة اإلدارة المتعاقػدة الحػؽ فػي الرجػكع بػالتعكيض
علػػى الجيػػة اإلداريػػة الت ػػي تسػػببت بحػػدكث الظ ػػرؼ الطػػارئ ،فطالمػػا عرف ػػت الجيػػة المسػػؤكلة ع ػػف

الض ػػرر ف ػػالمنطؽ يقض ػػى ب ػػأف تأ ػػكف ى ػػي المس ػػؤكلة كل ػػيس م ػػف الع ػػدؿ أف تتحم ػػؿ الجي ػػة اإلداري ػػة

المتعاقدة تبعة الظرؼ الطارئ في ظؿ أف المتسبب بالظرؼ جية معلكمة.

 )1كىػػذه االعتبػػارات أخػػذ بيػػا مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي كالمصػػرم عػػف إصػػدار ا حأػػاـ فػػي القضػػايا التػػي عرضػػت
أمػاميـ ،د .محمػد السػػنارل ،مرجػع سػػابؽ ،ص  ،118د .ريػاض اليػػاس عيسػى الجريسػػات ،مرجػع سػػابؽ ،ص،197
د .سليماف محمد الطماكم ،مرجع سابؽ ،ص  ،702د .إبراىيـ محمد علي ،مرجع سابؽ ،ص.293

 )2حأػػـ مجلػػس الدكلػػة الفرنسػػي الصػػادر بتػػاريخ  15يكليػػك  1949مشػػار إليػػو لػػدل د .سػػعيد السػػيد عل ػي ،مرجػػع

سابؽ ،ص.186
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اننتـــــــــــــــائ و انتىصـــــــــــــــٍاث

أولً :النتائج:

يتضأل لنا مف البحث في أثر الظركؼ الطارئػة علػى تنفيػذ العقػكد اإلداريػة فػي فلسػطيف ،أف

ىػذه النظريػة مػػف النظريػات القائمػة فػػي فلسػطيف كاف أػػاف القضػاء الفلسػطيني ال يطبقيػػا عمليػان ،أمػػا

أف ىذه النظرية كالنصكص المنظمة ليا ىي مف النظاـ العاـ كيعد باط ن أؿ اتفاؽ يخالؼ أحأاميػا
كيستبعد تطبيقيا ،أما أف ا صؿ في تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة المنصكص علييا فػي القػكانيف

المقارنػ ػػة-محػ ػػؿ الد ارسػ ػػة -أنيػ ػػا ال تجيػ ػػز فسػ ػػخ العقػ ػػد بسػ ػػبب الظػ ػػرؼ الطػ ػػارئ كانمػ ػػا تعطػ ػػى الحػ ػػؽ
بالحصػكؿ علػى التعػكيض لتجػاكز ىػذا الظػرؼ ،ىػػذا علػى خػ ؼ مػا كرد فػي مجلػة ا حأػاـ العدليػػة

كالتػي تجيػز فسػخ العقػػد بسػبب الظػرؼ الطػارئ ،كمػػف مجمػؿ ىػذه الد ارسػة تػػـ التكصػؿ إلػى عػدد مػػف

النتائ التالية:

 -1لػـ تعػرؼ فلسػطيف العقػػكد اإلداريػة بػنص القػػانكف مثػؿ فرنسػا كمصػػر ،كاف العقػكد التػي نظميػػا
المشرع الفلسطيني ىي عقكد إدارية بطبيعتيا كىي عقكد التكريد كا ش اؿ كالمقاكلة.

 -2إف العقكد اإلدارية في فلسطيف تخضع الختصاص المحاأـ المدنية شأنيا شأف العقكد المدنية
كيطبػؽ علييػػا القاضػػي المػدني ا حأػػاـ الخاصػػة بيػا إف كجػػدت ،فػ ف لػـ تكجػػد يرجػػع للشػريعة

العامة كيطبؽ علييا ما يطبؽ على العقكد المدنية.

 -3إف ما استقر عليو العمػؿ فػي القضػاء الفلسػطيني أنػو قضػاء إل ػاء فقػط ،كىػذا يخػالؼ مػا أتػت
بو القكانيف الفلسػطينية الحديثػة كالتػي تؤأػد أف القضػاء الفلسػطيني ىػك قضػاء إل ػاء كتعػكيض

على السكاء.

 -4إف محأمػػة العػػدؿ العليػػا الفلسػػطينية ىػػي الجيػػة القضػػائية المختصػػة بنظػػر منازعػػات العقػػكد
اإلدارية كذلؾ كفقان لنص المادة /33ؼ  )6مف قانكف تشػأيؿ المحاأمػة النظاميػة الفلسػطينية

رقـ  )5لسنة .2001

 -5إف العق ػػد اإلدارم كفقػ ػان لم ػػا اس ػػتقر علي ػػو القض ػػاء اإلدارم ى ػػك العق ػػد ال ػػذل يأ ػػكف أح ػػد طرف ػػي
شخص معنكم عاـ كيأكف متص ن بنشاط مرفؽ عاـ كمتضمنان لشركط غير مألكفة في العقكد

الخاصة.

 -6تعتبػػر نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة مػػف النظريػػات القائمػػة فػػي فلسػػطيف كذلػػؾ مػػف الناحيػػة النظريػػة
حيث كرد النص علييا صراحة في مجلة ا حأاـ العدلية.

 -7إف القضػاء الفلسػطيني حتػػى ىػذه اللحظػػة يػرفض تطبيػػؽ ىػذه النظريػػة سػكاء فػػي مجػاؿ العقػػكد
اإلدارية أك العقكد المدنية كينأر كجكدىا في القانكف.

 -8لق ػػد خػ ػ أ ػػؿ م ػػف ق ػػانكف اللػ ػكازـ العام ػػة رق ػػـ  )9لس ػػنة  1998كق ػػانكف العط ػػاءات لألشػ ػ اؿ
الحأكمية رقـ  )6لسػنة  1999مػف اإلشػارة لنظريػة الظػركؼ الطارئػة أك غيرىػا مػف نظريػات

التػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم ،كاقتصػػر ا مػػر علػػى تنظػػيـ القػػكة القػػاىرة فػػي قػػانكف العطػػاءات
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لألشػ اؿ الحأكميػػة فػػي المػػادة  )34كفػػي قػرار مجلػس الػػكزراء بشػػأف عقػػد المقاكلػػة المكحػػد فػػي

المادة /19ؼ .)7
-9

تعتبػػر حالػػة الحصػػار علػػى قطػػاع غ ػزة بعػػد أحػػداث  2007/6/14ىػػي ظػػركؼ طارئػػة تبػػرر

إعماؿ نظرية الظركؼ الطارئة في مجاؿ العقكد اإلدارية.

 -10إف أاف ػػة المش ػػاريع اإلنش ػػائية الت ػػي ت ػػأثرت بالحص ػػار ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ت ػػـ التعام ػػؿ معي ػػا كفقػ ػان
التفاقػػات خاصػػة تمػػت بػػيف المػػالأيف لتلػػؾ المشػػركعات كبػػيف القػػائميف علػػى تنفيػػذىا "شػػرأات

المقاكلة" كلـ يسجؿ كركد أم دعكل للقضاء الفلسطيني في غزة للمطالبة بالتعكيض عػف تلػؾ
الظركؼ الطارئة.

 -11لقػػد تعػػددت ا سػػس التػػي تبػػرر إعمػػاؿ نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ،كأػػاف ا كلػػى بػػالترجيأل مػػف
جانبيا ا ساس المزدكج الذل يقكـ على فأرة ضركرة سير المرافؽ العامة كفأرة العدالة.

 -12إف نظرية الظركؼ الطارئة مف النظاـ العاـ ال يجػكز طػراؼ العقػد ،االتفػاؽ علػى اسػتبعادىا
كيعتبػػر ب ػػاط ن أ ػػؿ ش ػػرط يقضػػى ب ػػذلؾ كم ػػف ث ػػـ فػ ػ ف كجػػكد مث ػػؿ ى ػػذا الش ػػرط ال يح ػػكؿ دكف

التمسؾ بيذه النظرية كتطبيقيا.

 -13يعتبػػر جػػائ از أػػؿ اتفػػاؽ يتكقػػع الظػػرؼ الطػػارئ كيحػػدد التعػػكيض علػػى أسػػاس معػػيف أك يعطػػى
للمتعاقػػد الحػػؽ فػػي فسػػخ العقػػد أك أػػاف مضػػمكف الشػػرط يػػنظـ الظػػرؼ الطػػارئ ،علػػى أف ىػػذه
الشركط أيضا ال تحكؿ دكف تمسؾ المتعاقد مع اإلدارة بتطبيػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة متػى
أانت االتفاقات السابقة ال تسعفو في تجاكز الظرؼ الطارئ.

 -14لأى يستفيد المتعاقد مػف نظريػة الظػركؼ الطارئػة عليػو أف يسػتمر فػي تنفيػذ التزاماتػو المترتبػة
علػػى العقػػد علػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد ىػػذه الظػػرؼ ،كىػػذا ا ثػػر ىػػك مػ زـ لألثػػر الثػػاني المترتػػب
على اعماؿ ىذه النظرية كىك حؽ المتعاقد في الحصكؿ على معاكنة اإلدارة.

 -15إف حؽ المتعاقد مع اإلدارة في حالة الظػركؼ الطارئػة يقتصػر علػى الحأػـ لػو بػالتعكيض ،كال
يمل ػػؾ القاض ػػي اإلدارم س ػػلطة تع ػػديؿ العق ػػد عل ػػى نح ػػك ي ػػزكؿ مع ػػو اإلرى ػػاؽ أم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ
بالنسبة للقاضي المدني حيث يملؾ ىذه السلطة بالنسبة للعقكد المدنية.

 -16إف حؽ التعكيض عف الظركؼ الطارئة يثبت للمتعاقد مع اإلدارة كلكرثتػو فػي حالػة كفاتػو قبػؿ
الحص ػػكؿ عل ػػى التع ػػكيض ،أك المتعاق ػػد الجدي ػػد المتن ػػازؿ إلي ػػو ع ػػف العق ػػد سػ ػكاء أ ػػاف التن ػػازؿ
بمكافقػػة اإلدارة أك ب يػػر مكافقتيػػا كيأػػكف التعػػكيض فػػي ىػػذه الحالػػة ا خي ػرة أساسػػو المسػػؤكلية

شبو التعاقدية.

 -17على الرغـ مػف أف التطبيقػات العمليػة لنظريػة الظػركؼ الطارئػة ال تػزاؿ مقصػكرة علػى طلبػات
المتعاق ػػد م ػػع اإلدارة إال أن ػػو ل ػػيس ىن ػػاؾ م ػػا يمن ػػع أف تتمس ػػؾ اإلدارة المتعاق ػػدة بتطبي ػػؽ ى ػػذه

النظرية ليتحمؿ المتعاقد معيا جانبان مف الخسائر المرىقة التي تسبب بيا الظرؼ الطارئ.
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 -18إف ما يترتب على نظرية الظركؼ الطارئػة فػي مجػاؿ إعػادة التػكازف المػالي للعقػد اإلدارم ىػك

تكزيػػع أعبػػاء الخسػػارة الفادحػػة بػػيف اإلدارة كالمتعاقػػد معيػػا ،فػػالتعكيض كفق ػان ليػػذه النظريػػة ىػػك

تعػػكيض جزئػػي ،فػػاإلدارة ال تتحمػػؿ كحػػدىا ا عبػػاء بػػؿ يتحمػػؿ المتعاقػػد معيػػا جانب ػان مػػف ىػػذه

ا عباء فيك تعكيض جزئي ال يشمؿ أؿ ما أصاب المتعاقػد مػف خسػارة كمػا فاتػو مػف أسػب،

عل ػػى عأ ػػس نظريت ػػي فع ػػؿ ا مي ػػر كنظري ػػة الص ػػعكبات المادي ػػة غي ػػر المتكقع ػػة حي ػػث يأ ػػكف
التعكيض أام ن تتحملو اإلدارة كحدىا.

ثانياً :التوصيات:

كعلى ضكء االستنتاجات السابقة خلصنا إلى التكصيات اآلتية:

 -1ضركرة إصدار قانكف مجلس الدكلة الفلسطيني لما لو مف أىمية في مجاؿ القضػاء الفلسػطيني،
كالعقكد اإلدارية على كجو الخصكص.

 -2أم ػػا نكص ػػى المش ػػرع الفلس ػػطينى بتع ػػديؿ ق ػػانكف العط ػػاءات لألشػ ػ اؿ الحأكمي ػػة رق ػػـ  )6لس ػػنة
 1999كق ػػانكف اللػ ػكازـ العام ػػة رق ػػـ  )9لس ػػنة  1998كذل ػػؾ ب ض ػػافة نص ػػكص ت ػػنظـ نظري ػػات

الت ػكازف المػػالي للعقػػد اإلدارم كالمتمثلػػة  :فػػي نظريػػة فعػػؿ ا ميػػر ،كنظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة،
كنظرية الصعكبات المادية غير المتكقعة.

 -3كبتع ػػديؿ ن ػػص الم ػػادة  (33م ػػف ق ػػانكف تش ػػأيؿ المح ػػاأـ النظامي ػػة الفلس ػػطينية رق ػػـ  )5لس ػػنة
 2001ب ضافة فقرة تحت عنكاف اختصاصات محأمة العدؿ العليا يأكف مضمكنيا:

" ..كس ػػائر المنازع ػػات المتعلق ػػة ب ػػالعقكد اإلداري ػػة " ،لي ػػزكؿ ب ػػذلؾ ال م ػػكض ح ػػكؿ اختص ػػاص
محأمة العدؿ العليا بنظر منازعات العقكد اإلدارية.

 -4كنكصى مجلس القضػاء الفلسػطينى بعقػد دكرات قانكنيػة متخصصػة للقضػاة الفلسػطينييف حػكؿ
مكضكع العقكد اإلدارية كنظريات التكازف المالي للعقد اإلدارم ،لتمأينيـ مػف تطبيػؽ النصػكص

القانكنيػػة الفلسػػطينية علػػى الكجػػو الصػػحيأل كال سػػيما فيمػػا يتعلػػؽ بػػنص المػػادة  )33كالػػذل يحػػدد
اختصاصػػات محأمػػة العػػدؿ العليػػا كالتػػي يػػدخؿ مػػف ضػػمف اختصاصػػاتيا االختصػػاص بنظػػر
العقػػكد اإلداريػػة ،إضػػافة إلػػى نصػػكص مجلػػة ا حأػػاـ العدليػػة كالتػػي تػػنص صػراحة علػػى نظريػػة

الظ ػػركؼ الطارئ ػػة الت ػػي يػ ػرفض القض ػػاء الفلس ػػطيني تطبيقي ػػا ،منأػ ػ انر كجكدى ػػا ض ػػمف نص ػػكص
القانكف الفلسطيني.
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املــزاجـــع

المراجـــــــــــع
أولً :القرآن الكريم.

ثانياً  :الكتب المتخصصة:

 الػدأتكر إبػراىيـ محمػد علػى ،ثػار العقػكد اإلداريػة كفقػان للقػانكف رقػـ  89لسػنة  1998بشػأف
المناقصات كالمزايدات كالئحتو التنفيذية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2003 ،

 الػػدأتكر أنػػس جعفػػر ،العقػػكد اإلداريػػة ،د ارسػػة مقارنػػة لػػنظـ المناقصػػات كالم ازيػػدات كتطبيقيػة
للقػػانكف رقػػـ  89لسػػنة  1998الخػػاص بالم ازيػػدات كالمناقصػػات فػػي مصػػر كالئحتػػو التنفيذيػػة
مع دراسة لعقكد اؿ  ،B.O.Tد.ط) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2003 ،

 الػػدأتكر ب ػ ؿ أمػػيف زيػػف الػػديف ،دعػػكل اإلل ػػاء فػػي قضػػاء مجلػػس الدكلػػة ،د ارسػػة مقارنػػة،
د.ط) ،دار الفأر الجامعي ،اإلسأندرية ،د.س).

 الدأتكر جابر جاد نصار ،العقكد اإلدارية ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة ،د.س).

 جػػكرج فػػكداؿ بيػػار دلفكلفيػػو ،القػػانكف اإلدارم ،الجػػزء ا كؿ ،ترجمػػة منصػػكر القاضػػى ،ط،1
المؤسسة الجامعية للدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت.2001 ،

 الدأتكر حامد الشريؼ ،مبادئ الفتػاكل اإلداريػة ،الجػزء ا كؿ ،د.ط) ،دار الفأػر الجػامعي،
اإلسأندرية.2003 ،

 الػدأتكر حسػيف عبػد العػػاؿ محمػد ،الرقابػة اإلداريػة بػػيف علػـ اإلدارة كالقػانكف اإلدارم ،د ارسػػة
تطبيقية مقارنة ،د.ط) ،دار الفأر الجامعي ،اإلسأندرية.2004 ،

 الدأتكر حمد محمد حمد الشلمانى ،امتيازات السػلطة العامػة فػي العقػد اإلدارم ،د.ط) ،دار
المطبكعات الجامعية ،االسأندرية.2007 ،

 الدأتكر خليؿ الظاىر ،القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،الأتاب الثاني ،دار المسرة ،د.س).
 الدأتكر خميس السيد اسماعيؿ:

المزي ػػدات رق ػػـ  89لس ػػنة ،1998
 العق ػػكد اإلداري ػػة كالتعكيض ػػات طبقػ ػان لق ػػانكف المناقص ػػات ك اد.ط) ،دار محمكد للنشر كالتكزيع ،القاىرة.2004-2003 ،

 ا صكؿ العامة كالتطبيقية العملية للعقكد اإلدارية كالتعكيضات ،دار محمكد للنشر كالتكزيع،القاىرة.2004- 2003 ،

 الدأتكر سامى جماؿ الديف:

 -أصكؿ القانكف اإلدارم ،د.ط) ،منشأة المعارؼ ،اإلسأندرية.2004 ،

 أصكؿ القانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسأندرية.1996 ، الدأتكر سعاد الشرقاكم:
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 -القانكف اإلدارم ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة.2009،

 العقكد اإلدارية ،دار النيضة العربية ،د.ط).1999-1998 ، الدأتكر سعيد السيد علي ،نظرية الظركؼ الطارئة في العقكد اإلدارية كالشريعة اإلس مية،
دراسة مقارنة ،د.ط) ،دار الأتاب الحديث ،القاىرة.2006 ،

 ا ستاذ الدأتكر سليماف محمد الطماكم:

 -الكجيز في القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،د.ط) ،دار الفأر العربي ،القاىرة.1992 ،

 الػػكجيز فػػي القػػانكف اإلدارم  ،د ارسػػة مقارنػػة ،د.ط) ،مطبعػػة جامعػػة عػػيف شػػمس ،القػػاىرة،.1982

 -مبادئ القانكف اإلدارم المصرم كالمقار ،ط ،3دار الفأر العربي ،القاىرة .1959 ،

 ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،دراسة مقارنة ،ط ،5دار الفأر العربي ،القاىرة .1991، ، مبادئ القانكف اإلدارم ،نظرية المرفؽ العاـ كعماؿ اإلدارة العامة ،الأتاب الثاني ،دار الفأرالعربي ،القاىرة.1979 ،

 الدأتكر سليماف مرقص  ،الكافي فػي شػرح القػانكف المػدني "فػي االلت ازمػات" ،المجلػد ا كؿ،
نظرية العقد كاإلدارة المنفردة ،ط ،4غير محدد دار النشر.1987 ،

 الػػدأتكر سػػمير عبػػد السػػيد تنػػاغك ،مصػػادر االلتػزاـ ،د.ط) ،منشػػاة المعػػارؼ ،اإلسػػأندرية،
.2005

 الدأتكر شفيؽ حاتـ ،القانكف اإلدارم ،د.ط) ،ا ىلية للنشر كالتكزيع ،د.س).
 الػدأتكر صػ ح الػػديف فػكزل ،المبسػػكط فػػي القػانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضػػة العربيػػة،
القاىرة.1998 ،

 الػػدأتكر عػػادؿ عبػػد الػػرحمف خليػػؿ  ،ثػػار العقػػكد اإلداريػػة كمشػػأ ت تنفيػػذىا ،د.ط) ،دار
الثقافة الجامعية ،القاىرة .1997 ،

 الدأتكر عاطؼ البنا ،العقكد اإلدارية ،ط ،1دار الفأر العربي ،القاىرة.2007 ،
 الدأتكر عبد الحأـ فكدة ،ثار الظركؼ الطارئة كالقكة القاىرة على ا عماؿ القانكني ،ط،1
منشاة المعارؼ ،اإلسأندرية.1999 ،

 الدأتكر عبد الحميػد الشػكاربى ،العقػكد اإلداريػة فػي ضػكء الفقػو كالقضػاء كالتشػريع ،د.ط)،
منشأة المعارؼ ،اإلسأندرية .2003 ،

 الدأتكر عبد العزيز عبد المنعـ خليفة:

 الػػػدفكع اإلداريػ ػػة فػ ػػي دعػػػكل اإلل ػ ػػاء كالػ ػػدعاكل التأديبي ػػة كالمسػ ػػتعجلة  ،د.ط) ،دار الفأػ ػػرالجامعي ،اإلسأندرية ،د.س).

 ا سس العامة للعقكد اإلدارية ،د.ط) ،غير محدد دار النشر .2004 ،117

 ال ػػدأتكر عب ػػد ال ن ػػى بس ػػيكنى عب ػػد اهلل  ،الق ػػانكف اإلدارم  ،د ارس ػػة مقارن ػػة س ػػس كمب ػػادئ
القانكف اإلدارم تطبيقيا في لبناف ،د.ط) ،الدار الجامعية ،االسأندرية ،د.س).

 ال ػػدأتكر عب ػػد القػ ػػادر الش ػػيخلى ،الق ػػانكف اإلدارم  ،د.ط) ،دار ب ػػدادم للنش ػػر كالتكزيػ ػػع،
عماف.1994 ،

 ال ػػدأتكر عب ػػد المجي ػػد عب ػػد الحف ػػيظ س ػػليماف كال ػػدأتكر محم ػػد أن ػػس جعف ػػر ،أص ػػكؿ الق ػػانكف
اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1989 ،

 الدأتكر عبد المنعـ محفكظ ،القانكف اإلدارم  ،ط ، 1مأتبة عيف شػمس ،القػاىرة ،د.س)،
غير محدد دار النشر.

 الػػدأتكر عبػػد اليػػادم عبػػاس ،العقػػكد اإلداريػػة ،الجػػزء ا كؿ ،د.ط) ،دار المسػػتقبؿ دمشػػؽ،
.1992

 الدأتكر عدناف عمرك ،مبادئ القانكف اإلدارم ،نشاط اإلدارة العامػة ككسػائليا ،ط ،2منشػأة
المعارؼ ،اإلسأندرية.2004 ،

 الدأتكرة عزيزة الشريؼ:

 د ارسات في العقد اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1981 ، -القانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1993-1992 ،

 الدأتكر على صادؽ أبك ىيؼ ،القانكف الدكلي ،منشأة المعارؼ ،االسأندرية.1995 ،

 الػػدأتكر عمػػر حلمػػي فيمػػى كالػػدأتكر عػػادؿ عبػػد الػػرحمف خليػػؿ ،العقػػكد اإلداريػػة ا حأػػاـ
العامة كاالختصاص القضائي ،د.ط) ،دار الثقافة الجامعية ،القاىرة.1998 ،

 الدأتكر ماجد راغب الحلك:

 العقكد اإلدارية كالتحأيـ ،د.ط) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسأندرية.2004 ، القانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار المطبكعات الجامعي .1998 ، ا ستاذ الدأتكر فتحى عبد النبى الكحيدل :

 القض ػػاء الدس ػػتكرل ف ػػى فلس ػػطيف كفقػ ػان حأ ػػاـ الق ػػانكف ا ساس ػػى المع ػػدؿ كمش ػػركع ق ػػانكفالمحأمة الدستكرية العليا  ،دراسة مقارنة  ،دار المقداد للطباعة ،غزة .2011 ،

 التطػػكرات الدسػػتكرية فػػى فلسػػطيف مػػع الشػػرح "مبػػادئ الدسػػتكرية العامػػة" ،الجػػزء ا كؿ،ط،4دار المقداد للطباعة ،غزة .2004 ،

 محاضرات فى العقكد اإلدارية  ،لقسـ الدراسات العليا  ،دبلكـ القػانكف العػاـ ،غيػر منشػكرة ،.2012-2004

 محاضرات فى الق اررات اإلدارية ،لقسـ الدراسات العليػا ،دبلػكـ القػانكف العػاـ  ،غيػر منشػكرة،.2012-2004
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 الػػدأتكر مػػازف ليلػػك ارضػػي ،العقػػكد اإلداريػػة فػػي القػػانكف الليبػػي كالمقػػارف ،د.ط) ،منشػػأة
المعارؼ ،اإلسأندرية .2003 ،

 ال ػػدأتكر مجي ػػد محم ػػكد س ػػعيد أب ػػك حجي ػػر ،نظري ػػة التعس ػػؼ ف ػػي اس ػػتعماؿ الح ػػؽ كنظري ػػة
الظركؼ الطارئة ،دراسة مقارنة ،دارسة مقارنة ،ط ،1الػدار العلميػة الدكليػة للنشػر كالتكزيػع
كدار الثقافة للنشر كالتكزيع ،عماف.2002 ،

 الدأتكر محسف عبد الحميد إبراىيـ البيو ،النظرية العامة ل لتزامات مصادر االلتزاـ ،الجزء
ا كؿ ،مأتبة الج ء الجديدة ،المنصكرة ،د.س).

 الػػدأتكر محمػػد سػػامى عبػػد الحميػػد  ،أصػػكؿ القػػانكف الػػدكلي العػػاـ  ،ط ،1منشػػأة المعػػارؼ،
اإلسأندرية.1995 ،

 الدأتكر محمد السنارل:
 مبادئ كنظريات القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنػة ،د .ط) ،غيػر محػدد دار النشػر-2004 ،.2005

 الضكابط القانكنية لتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة فػي مجػاؿ العقػكد  ،د.ط) ،دار النيضػةالعربية ،القاىرة ،د.س).

 الدأتكر محمد أنكر حمادة ،قكاعد كاجراءات تنظيـ المناقصات كالمزايدات كالعقكد اإلدارية،
د.ط) ،دار الفأر الجامعي اإلسأندرية.2003 ،

 الدأتكر محمد سعيد حسيف أميف:

 ا حأػػاـ العامػػة اللت ازمػػات كحقػػكؽ طرفػػي الرابطػػة العقديػػة فػػي تنفيػػذ العقػػد اإلدارم ،د.ط)،-

دار الثقافة الجامعية ،القاىرة.1998 ،

العقكد اإلدارية ،د.ط ) ،غير محدد دار النشر.2007 ،

 المبادئ العامة في تنفيذ العقكد اإلدارية ،د.ط) ،دار الثقافة الجامعية  ،القاىرة.2000 ، العقكد اإلدارية ،د.ط) ،غير محدد دار النشر.2005 ،

الدأتكر محمد عبد الحميد أبك زيد ،المرجع في القانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار النيضة



الدأتكر محمد عبد الرحيـ عنبر ،المكسكعة الشاملة للمبادئ القانكنية في مصر كالدكؿ

العربية ،القاىرة.1999،

العربية ،الجزء العاشر ،دار الشعب ،القاىرة .1997،


الدأتكر محمد فتكح محمد عثماف ،أصكؿ القانكف اإلدارم إلمارة دبى ،دراسة مقارنة،

د.ط) ،غير محدد دار النشر ،د.س).



الدأتكر محمد فؤاد عبد الباسط ،القانكف اإلدارم ،د.ط) ،دار الفأر الجامعي،

االسأندرية ،كغير محدد سنة النشر.
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الدأتكر محمد مرغنى خيرل ،الكجيز في القانكف اإلدارم الم ربي ،الجزء ا كؿ ،د.ط)،



الدأتكر مصطفي أبك زيد فيمى:

دار الفأر للتأليؼ كالترجمة كالنشر ،الرباط.1978 ،

 الكسيط في القانكف اإلدارم ،الجزء ا كؿ ،ط ،1دار المطبكعات الجامعية.1995 ، -القضاء اإلدارم كمجلس الدكلة ،ط ،4غير محدد دار النشر.1979 ،

 الػػدأتكر مصػػطفي عبػػد الحميػػد عيػػاد ،شػػرح قػػانكف أصػػكؿ المحاأمػػات المدنيػػة كالتجاريػػة،
الأتاب ا كؿ ،ط ،1غير محدد دار النشر.2003 ،

 الػػدأتكر منصػػكر محمػػد أحمػػد ،مفيػػكـ العقػػد اإلدارم كقكاعػػد إب ارمػػو ،د.ط) ،دار النيضػػة
العربية ،القاىرة.2000 ،

 الدأتكر نكاؼ أنعاف  ،القانكف اإلدارم ،الأتاب الثاني ،ط ،1دار الثقافة ،القاىرة.2010 ،
 الػػدأتكر كىيػػب عيػػاد سػ مة ،دركس فػػي العقػػكد اإلداريػػة مػػع التعمػػؽ "التػكازف المػػالي للعقػػد
كفأرة التعكيض غير القائـ على الخطأ"  ،ط ،1غير محدد دار النشر.2000 ،

ثالثاً :كتب الفقو اإلسالمي :

 االمػػاـ أبػػى كليػػد ابػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف رشػػد القرطبػػى ا ندلسػػى ،بدايػػة المجتيػػد كنيايػػة
المقتصد ،ط ،1دار الأتاب سعادة احمد بؾ تيمكر ،الجزء الثاني595 ،ق.

 اإلم ػػاـ عػ ػ ء ال ػػديف أب ػػى بأ ػػر ب ػػف مس ػػعكد الأاس ػػانى الحنف ػػي ،ب ػػدائع الص ػػنائع ف ػػي ترتي ػػب
الشرائع ،ط ،2دار الأتاب العربي ،الجزء الرابع.1974 ،

 محمػػد أمػػيف ابػػف عابػػديف ،مجمكعػػة رسػػائؿ ابػػف عابػػديف ،الجػػزء الثػػاني  ،شػػرأة صػػحافية
عثمانية مطبعة س 1352 ،ىػػ.

 محمد بف يكسؼ أطفيش ،أتاب النيؿ كشفاء العليػؿ فػي الفقػو ا بػاظى ،الجػزء الثػاني ،دار
الأتب ،القاىرة1243 ،ىػ.

رابعاً :الرسائل العممية :




رسائل الدكتوراه :

الدأتكرة ثكرية لعيكنى ،معيار العقد اإلدارم ،جامعة عيف شمس ،القاىرة .1987،

ال ػػدأتكر حس ػػبك الفػ ػزارل ،أث ػػر الظ ػػركؼ الطارئ ػػة عل ػػى االلتػ ػزاـ التعاق ػػدم ،جامعػ ػة الق ػػاىرة،
القاىرة.1979 ،



ال ػػدأتكر ري ػػاض إلي ػػاس عيس ػػى الجريس ػػات ،نظري ػػة التػ ػكازف الم ػػالي للعق ػػد اإلدارم ،د ارس ػػة

مقارنة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.2007 ،
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الدأتكر على بف عبػد الأػريـ أحمػد السػكيلـ ،فأػرة التػكازف المػالي للعقػد اإلدارم فػي المملأػة



ال ػ ػػدأتكر ى ػ ػػاني غ ػ ػػانـ ،النظ ػ ػػاـ الق ػ ػػانكني لعق ػ ػػد التكري ػ ػػد اإلدارم ،د ارس ػ ػػة مقارن ػ ػػة ،جامع ػ ػػة



الػدأتكر كليػد مزىػر ،الت ازمػات كحقػكؽ المتعاقػديف فػي عقػد ا شػ اؿ العامػة ،د ارسػة مقارنػػة،

العربية السعكدية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.2007 ،
اإلسأندرية ،اإلسأندرية.2012 ،

معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.2006 ،


رسائل الماجستير:



شػريؼ أحمػػد بعلكشػة ،دعػػكل إل ػػاء القػرار اإلدارم ،د ارسػػة تحليليػػة مقارنػة ،جامعػػة ا زىػػر،
غزة.2010 ،



عبد الحميد أحمد س مة ،نظرية الظركؼ الطارئػة فػي عقػدم التكريػد كالمقاكلػة فػي القػانكف



فاض ػػؿ ش ػػارؾ النعيم ػػي ،نظري ػػة الظ ػػركؼ الطارئ ػػة ب ػػيف الشػ ػريعة كالق ػػانكف ،جامع ػػة ب ػػداد،

ا ردني ،الجامعة ا ردنية ،عماف.1994 ،
ب داد.1969 ،

خامساً :معاجم المغة :

 جم ػػاؿ ال ػػديف منظ ػػكر ،لس ػػاف الع ػػرب ،دار إحي ػػاء التػ ػراث العرب ػػي ،بي ػػركت ،الج ػػزء الثال ػػث،
.2004

 الخليػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػدم ،أتػػاب العػػيف مرتبػان علػػى حػػركؼ المعجػـ ،الجػػزء الثالػػث ،ط،1
دار الأتب العلمية ،بيركت.2003 ،

 مح ػػب ال ػػديف الزبي ػػدل ،ت ػػاج الع ػػركس ،الج ػػزء الس ػػادس ،د .ط) ،كغي ػػر مح ػػدد دار النش ػػر،
د.س).

 المعجـ الكسيط ،مجمع الل ة العربية ،ط ،4مأتبة الشركؽ الدكلية.2004 ،

سادساً  :مجموعة األحكام والفتاوى:

 المستش ػػار ابػ ػراىيـ س ػػيد أحم ػػد  ،مب ػػادئ محأم ػػة ال ػػنقض ف ػػي القػػرارات كالعق ػػكد كالمنازع ػػات
اإلدارية ،منشاة المعارؼ ،اإلسأندرية.2000 ،

 الدأتكر حمدم ياسيف عأاشة ،مكسكعة العقكد اإلدارية كالعقكد الدكلية ،العقكد اإلدارية في
التطبيؽ العملي ،المبادئ كا سس العامة ،منشاة المعارؼ باإلسأندرية.

 المبػػػادئ القانكنيػ ػػة التػ ػػي أقرتيػ ػػا الجمعيػػػة العمكميػ ػػة لقس ػػمي الفت ػػكل كالتش ػ ػريع منػػػذ نشػ ػػأتيا
عػ ػػاـ1946ـ كحتػ ػػى عػ ػػاـ  2005ـ ،مجلػ ػػس الدكلػ ػػة ،الجمعيػ ػػة العمكميػ ػػة لقسػ ػػمي الفتػ ػػكل
كالتشريع المأتب الفني ،الجزء ا كؿ فيً شأف العقكد.
121

 المكسػػكعة اإلداريػػة الحديثػػة مبػػادئ المحأمػػة اإلداريػػة العليػػا كفتػػاكل الجمعيػػة العمكميػػة منػػذ
عػػاـ 1946ـ -كحتػػى عػػاـ  1958ـ ،تحػػت إش ػراؼ الػػدأتكر نعػػيـ عطيػػة كا سػػتاذ حسػػف

الفأي ػ ػػاني ،الج ػ ػػزء الث ػ ػػامف عش ػ ػػر ،ط ،1إص ػ ػػدار ال ػ ػػدار العربي ػ ػػة للمكس ػ ػػكعات1986 ،ـ-
1987ـ.

 مجمكع ػػة مخت ػػارة م ػػف قػ ػ اررات محأم ػػة الع ػػدؿ العلي ػػا ،الج ػػزء الث ػػانى1993-1973ـ ،غػ ػزة،
 ،1994إعداد كتجميع القاضي كليد الحايؾ.

سابعا :المقالت والبحوث :
البحوث :


القاضػػي إحسػػاف سػػتار خضػػير ،نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة كأثػػر اخػػت ؿ التػكازف االقتصػػادم

في تنفيذ العقدhttp: //www.iraqia.org.1997 ،

 رافع يكسؼ ص حات ،مصادر التشريع في فلسطيف :
http: //www.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/13.pdf
 أ.د سػػعاد الش ػرقاكل ،التعليػػؽ علػػى قػرار محأمػػة العػػدؿ العليػػا فػػي الػػدعكل رقػػـ 2005/79
كالص ػػادر بت ػػاريخ 2008/2/27ـ ،مجل ػػة العدال ػػة كالق ػػانكف ،المرأ ػػز الفلس ػػطيني الس ػػتق ؿ

المحاماة كالقضاء "مساكاة" العدد العاشر.

 محمد أبك بأر ،دكر نظرية الظركؼ الطارئة في إعادة التكازف المالي للعقد اإلدارم
 http: //draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
 الشػػيخ الػػدأتكر محمػػد رش ػيد قبػػاني ،نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة فػػي الفقػػو اإلس ػ مي كالقػػانكف
الكض ػػعي ،بح ػػث مق ػػارف ،مجل ػػة المجم ػػع الفقي ػػي اإلسػػ مي ،الس ػػنة الثاني ػػة ،الع ػػدد الث ػػاني،
بيركت ،لبناف.

 محمػ ػػد عب ػ ػػد الج ػ ػكاد محم ػ ػػد ،ال ػ ػػبف ال ح ػ ػػؽ كالظػ ػػركؼ الطارئ ػ ػػة فػ ػػي الق ػ ػػانكنيف الفرنس ػ ػػي
كالمصرم ،مجلة االقتصاد ،سنة  1963العدد الثامف ،السنة .33

 يسرل محمد العصار ،الظركؼ الطارئة كدكرىا في مسئكلية اإلدارة دكف خطأ عف تعكيض
المتعاقد معيا ،كرقة عمؿ قدمت في دكرة تدريبية حكؿ قانكف المناقصات كالمزايدات

المصرم بألية الحقكؽ ،جامعة القاىرة 8 ،نكفمبر .2008

 النظاـ القضائي الفلسطيني "مراحؿ التطكر التاريخي للنظاـ القانكف الفلسطيني :
 http: //lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210
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المقالت:
 غازم الصكراني :
-

اآلثار االقتصادية للحصار على قطاع غزة .2010/2/9،
 http: //www.freegaza.ps/ar/more.php
الحصػػار كاالنقسػػاـ ك ثارىمػػا االقتصػػادية كاالجتماعيػػة علػػى قطػػاع غ ػزة ،الح ػكار المتمػػدف،

العدد  ،2750محك القضية الفلسطينية.2009/8/26 ،

 ا كضاع االقتصادية في الضفة كقطاع غزة.2011/1/15 ،.http: //www.ahewar.org
 ماىر الطباع :
-

حصػػاد عػػاـ عل ػػى حصػػار قطػػاع غػ ػزة خسػػائر اقتصػػادية ب ػػأأثر مػػف مليػػار دكالر ،تق ػػارير

اقتصادية فلسطينية خاصة:2008/7/8 ،
.http: //smartsoft.maktoobblog.com/categor

ثامناً :القوانين :

 قانكف ا ساسى المعدؿ لسنة 2005ـ.


قانكف تشأيؿ المحاأـ النظامية الفلسطينية رقـ  )5لسنة 2001ـ.



قانكف السلطة القضائية رقـ  )1لسنة 2002ـ.

 قانكف اللكازـ العامة رقـ  )9لسنة 1998ـ.


قانكف العطاءات لألش اؿ الحأكمية رقـ  )6لسنة 1999ـ.

 نظاـ االتصاالت الفلسطينية السلأية كال سلأية رقـ  )3لسنة .1996
 مجلة االحأاـ العدلية.

 قرار مجلس الكزراء رقـ /10/29/.8ـ.ك/إ.ى ػػ) لسػنة  2006بشػأف عقػد المقاكلػة المكحػد،
الشػ ػػركط العام ػ ػػة في ػ ػػديؾ  )1999الش ػ ػػركط الخاص ػ ػػة الفلس ػ ػػطينية ،ك ازرة ا شػػ ػ اؿ العام ػ ػػة
كاإلسأاف ،صادر بتاريخ 2006/10/16ـ.
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