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ال یزال المالیین یموتون كل عام بسبب االمراض المعدیة سواء تلك االمراض 
نظمه الصحة التي یمكن عالجها والوقایة منها اوال یمكن عالجها، مما دعي الدول وم

العالمیة الى االهتمام باألمن الصحي للبشر، ویرجع هذا االهتمام الى ما شاهده العالم 
خالل نصف قرن من احداث تمثلت في زیادة المخاطر المترتبة على تفشي االمراض 
واألوبئة والحوادث الصناعیة والكوارث الطبیعیة وحاالت الطوارئ الصحیة االخرى 

  .ها تهدیدات امنیه للعالم اجمعوالتي شكلت في مجموع
 سواء على المستوى ،وكان كنتیجة لهذا االهتمام بحق االنسان في الصحة

المحلى ام العالمي وبسبب المشاكل الناجمة عن تفشي االمراض واألوبئة الى ضرورة 
وضع استراتیجیه تقوم على تطویر البرامج الالزمة لمكافحه  األوبئة وهى تستند في 

جیع البحث العلمي واالبتكارات واالسالیب لمعالجه التحدیات األخالقیة ذلك الى تش
 ،والقانونیة التي تواجه المؤسسات العلمیة واألمنیة الصحیة والتشریعیة یمكن القول إذا 

إن االمن الصحي مسئولیه مشتركه ال یمكن ان یتحقق  اال عن طریق تعاون الدول 
 أما على المستوى ، هذا على المستوى العالمي ،جتعاونا فعاال في مجال الوقایة والعال

 ،المحلى فإن تحقیق االمن الصحي یعتمد على التعاون بین عده قطاعات داخل الدولة
   إلخ....كالصحة و االمن والبیئة والتعلیم والزراعة

وتجدر اإلشارة الى ان التحدیات الناجمة عن األوبئة تمثل تهدیدات غیر 
صر القومي، فقد أدت الى موت اعداد أكبر بكثیر من اولئك تقلیدیه وكبیره ألمن م

الذین یموتون بسبب الحروب والصراعات والنزاعات وحوادث السیارات وغیرها من 
  الحوادث

ومن المالحظ ان تأثیر األوبئة یكون غالبا على االشخاص الذین یعیشون في 
 االستقرار بسبب حاله من الفقر وفى ظروف معیشیه صعبه او في مناطق تتسم بعدم

، تأثیره الواضح ١٩كوقید -ولقد كان النتشار فیروس كورونا . الحروب او المجاعات
على صحة البشر وعلى جمیع األنشطة والقطاعات بالدولة والعالم أجمع، لذلك اعتبرته 
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منظمه الصحة العالمیة جائحه، وما زالت الدول تكافح من اجل التخفیف من اثارها الى 
   االبد

 •  

تبدو اهمیة الموضوع من خالل مناقشة المشكالت التي ترتبت علي انتشار 
واعتباره جائحة عالمیة فقد ادي ذلك الي صدور قرارات )١٩كوفید (فیروس كارونا

حكومیة كاجراءات وقائیه لحمایة الناس من الفیروس، فضال عما سببه من اصابة 
ما كان له انعكاساتة علي المجتمع صحیا، اعداد كثیرة ووفاة البعض االخر، م

  الخ...واقتصادیا، واجتماعیا،وعلمیا
ولكن وهو ما یهمنا، ماهو اثر الفیروس علي تنفیذ االلتزامات العقدیة التي 
ابرمت قبل انتشاره، فقد ادى ذلك الي توقف الكثیر من المتعاقدین تماما عن التنفیذ 

وبسبب التوقف عن التنفیذ او الخسارات ،خرالستحالتة، وقد ارهق التنفیذ البعض اال
الجسیمة، كان االجتهاد الفقهي والقضائي ضروریا لحل هذة المشكالت، بهدف اعادة 

  .التوازن بین المصالح، وتحقیق قدر من التوازن والعداله العقدیة
• 

زامات العقدیة، الي وخاصة الت،ادت تأثیرات فیروس كارونا علي مناحي الحیاة المختلفه
هل تعبر اثار كارونا قوة قاهرة ام -:ضرورة االجتهاد لالجابة علي االشكالیات اآلتیة

وما هي تأثیراته . ظرفا طارئا یجیز للقاضي التدخل العادة التوازن والعدالة في العقد؟
المختلفة في بعض نماذج العقود؟ هذه هي االشكالیات التي یجب البحث لها عن 

  .اجابة
•حیث ، نعتمد في بحثنا هذا على التحلیل الوصفى  والتحلیل المقارن    

 فضال عن بیان موقف المشرع ،نتناول بالتحلیل مناقشه اراء الفقه القانوني في الموضوع
  المصرى من تأثیر فیروس كورونا على االلتزامات العقدیه

 -:  
o ماهیة الوباء ؟: مبحث تمهیدي  
o الطبیعه القانونیه الثار فیروس كورونا : فصل  األولال   
o االثار القانونیه لفیروس كورونا على االلتزامات العقدیه : الفصل الثاني  
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ّعانت البشریة وما زالت  بالرغم من التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في 
 .ض المعدیة واألوبئةمجال الطب وصحة المجتمع، من انتشار االمرا

ّبشكل واسع في منطقة معینة ضمن نطاق زمني محدد والوباء هو انتشار مرض ما  ّ ّ ٍ
epidemic كانتشاره في دول مختلفة -، فإذا انتشر  المرض في مساحة واسعة- 

ّ، وفي األمراض المعدیة فإن زیادة أو تراجع نسبة حدوثه pandemic(1) ّیسمى الجائحة
ّ احتمالیة تعتمد على نقل جرعة كافیة من العامل المعدي من فرد ّكوباء تعد ظاهرة

ّ، وفي حالة حدوث وباء في منطقة ما ومن ثم )٢(ّمصاب إلى آخر لدیه القابلیة لإلصابة
ّتتجاوز هذا الوباء، فإن نسبة وقوعه مرة أخرى تكون قلیلة تعتمد على وجود أفراد لدیهم 

هذه العدوى ال تؤدي إلى وباء، حیث توجد لدى ّقابلیة لإلصابة، إال أن إعادة وجود 
ّالناس مناعة ضد هذا المرض الوبائي، وهذه الظاهرة یطلق علیها اسم مناعة 

 فمن الممكن أن یعود الوباء  لسكان المنطقة  ،، ومع ذلكherd immunity الجماعة
مرض ّوذلك بسبب ضعف المناعة لدیهم أو موت األفراد الذین لدیهم مناعة ضد هذا ال

 وقد یكون ،ّووالدة أفراد آخرین، فتصبح هذه المنطقة عرضة لحدوث الوباء مرة أخرى،
  )٣(ًمعدیا فینتقل من شخص إلى آخر وینتشر بشكل أكبر بینهم

فما هي أنواع وأسباب انتشارها وطرق الوقایة وعالجها وماذا عن فیروس كورونا هذه 
  :النقاط ستكون محال لعدة مطالب

 أنواع األوبئة واسبابها: المطلب األول  
 مراحل انتقال الفیروسات: المطلب الثاني  
 فیروس كورونا: المطلب الثالث  

                                                             
  ar/int.who.www://httpsموقع منظمه الصحة العالمیة  )١(

ة رسالة ماجیستیر مقدمه الى قسم الفقه بكلی-  أحكام االمراض المعدیة – عبد اهللا السیف  )٢(
  ١٠٣الشریعة بجامعه االمام صفحه 

 – نقل االمراض المعدیة بین المسئولیة الجنائیة وحمایة المصاب –ولید سلیمان على العلیا  )٣(
 ٧ جامعة المنصورة صفحه – كلیه الحقوق -٢٠٢٠- رسالة دكتوراه في الحقوق -دراسة مقارنه 
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تتعدد األوبئة وتتنوع وال تتوقف عند أنواع معینه، فقد تظهر في صوره امراض 
ّجدیده نتیجة لعودة أمراض قدیمة، وعلى الرغم من التقدم الطبي  الملحوظ في طرق ّ

  .واسالیب الوقایة من األمراض

 ویزداد انتشار االمراض مع اختالط الشعوب بسبب سهوله التنقل والترحال 
وانخفاض الوعي وعدم وجود مناعة ضد بعض االمراض او طریقه العالج او الوقایة 

ر ّفي وقت انتشارها خاصه وان منها ما هو معدي، كما یساعد أیضا على انتشارها تغی
  .)١(أنماط السلوك لدي البشر بسبب ظروفهم االقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة

وقد تنتقل االمراض واألوبئة من شخص مصاب آلخر سلیم كالكولیرا والجدري 
ّوالسل، وقد تنتقل عن طریق الطعام الملوث، كاللحوم واأللبان والفاكهة والخضروات 

ل البعوض كالمالریا، باإلضافة إلى ومنها السالمونیال واإلیكو الي، او من خال
ّالتعرض للسموم
)٢( .  

وقد تنتشر االمراض واألوبئة في وقت معین من السنة، كاإلنفلونزا والتهاب 
ّالسحایا والحصبة إال أن اللقاحات ضد هذه األوبئة قد أدت الى التقلیل من نسبة 

  .انتشارها، فقد أمكن السیطرة على بعضها والتخفیف من اثارها

ًومع ذلك هناك أمراض انتشرت حدیثا، وذلك منذ منتصف القرن العشرین،  
السارس، وكذلك هناك أمراض -كمرض نقص المناعة المكتسبة وااللتهاب الرئوي الحاد 

                                                             
  ٨ مرجع سابق صفحه –ولید سلمان على العلیا .د )١(

 نظمه الصحة العالمیة، مرجع سابق م )٢(
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ّقدیمة كالمالریا والسل، وغیرها من األمراض اتضح أن المسببات لها قد اكتسبت 
  . )١(ّمقاومة لعالجات كانت موثوقة وفعالة 

ا هناك امراض غیر معدیه، ارتفع مستواها حتى أصبحت وباء، وغالبا ما أیض
ترتبط هذه األمراض في كثیر من األحیان بأنماط السلوك المتغیرة التي تضر بصحة 

البشر، كزیادة الوزن والبدانة وما یؤدي الیه من ارتفاع في نسبة حدوث أمراض عدیدة 
 )٢(السكريّتصل الي حد الوباء كالنوع الثاني من مرض 

  -: وترجع المسببات التي تؤدي الي حدوث االمراض المعدیة إلى 

  البكتیریا هي كائنات أحادیة الخلیة مسؤولة عن عده أمراض مثل التهاب الحلق
 والسل

  الفیروسات وهي أصغر حجما من البكتیریا وتسبب الفیروسات العدید من 
 . )٣(األمراض، كنزالت البرد واإلیدز

 كون سببا في عده امراض جلدیه كالسعفة وكما تصیب الرئتین أو الفطریات، وت
 .الجهاز الهضمى

  الطفیلیات، ولها دور كسبب للمالریا وهي تنتج عن طفیل ینتقل عن طریق 
  . لدغة البعوض وغالبا ما یتنقل بعضها إلى البشر من براز الحیوانات

  

  

  

                                                             
 رجب ١٣أحمد عبد اهللا ال طالب، الجنایة بنقل االمراض، موقع المسلم، منشور بتاریخ /  د )١(

  .٣ صفحه ١٤٢٢
 

  أحمد بن عبد اهللا ال طالب، مرجع سابق / د )٢(
 

 ١٠ مرجع سابق صفحه -ولید سلیمان على العلیا  )٣(
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من هذه االمراض ما ینتشر بسبب الفیروسات فان النتقالها عده مراحل، والن ما یهمنا 
ّوقد أكدت منظمة الصحة العالمیة أن الفیروسات تنتقل من مرحله الي اخري وقد یأخذ  ّ ّ ّ

  :)١(هذا وقتا یتراوح بین عدة شهور وسنوات، وهذه المراحل هي

 لما توجد خطورة تنتشر الفیروسات داخل أجسام الحیوانات وق: المرحلة األولى
 علي البشر

 ینتقل الفیروس من الحیوان إلى اإلنسان وفي هذه المرحلة، : ّالمرحلة الثانیة
 . ویكون البشر أكثر عرضة لإلصابة بالفیروس

 ینتقل الفیروس وینتشر، من إنسان إلى آخر، ثم یبدأ في :  المرحلة الثالثة
 .  االنتشار على نطاق أوسع

 قل الوباء وینتشر بشكل أكبر، وقد ینتقل من دولة الى قد ینت: المرحلة األخیرة
ّأخرى، وتقتضى ذلك تدخل الحكومات والمعنیین  بالصحة   من أجل اتخاذ 
ّالتدابیر الالزمة للحد من انتشار المرض بشكل أوسع، والمساعدة على الوقایة  ّ

  .  منه
 

له من مرحله الى أخرى مع انتشارها على نطاق  یعد انتشار الفیروس وانتقا
، )٢(واسع، فإنه یصبح جائحه وخاصه لو انتشر في دول وقارات دول وقارات مختلفة

  ٕكما حدث مع انتشار فیروس كورونا واعالن منظمه الصحة العالمیة بأنه جائحه 

  

  
                                                             

 سابق  مرجع –منظمه الصحة العالمیة  )١(

 ١٠٥عبد اهللا السیف، مرجع سابق صفحه  )٢(



             

                                          - ٥١ -

 
 

 

 كرونا الى   ساللة واسعة من الفیروسات التي تسبب المرض ینتمي فیروس
وتظهر االعراض في شكل أمراض تنفسیة، تصیب البشر بنزالت . للحیوان واإلنسان

) مجرس(البرد الشائعة ثم الى األشد حدة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسیة 
ًنا المكتشف مؤخرا وكذلك فیروس كورو). سارس(والمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة  ُ

 .)١(١٩كوفید

 

 هو مرض معد یسببه آخر فیروس تم اكتشافه من ساللة فیروسات ١٩- كوفید
ولم یكن هناك أي علم بوجود هذا الفیروس الجدید ومرضه قبل بدء تفشیه في . كورونا

د وتسبب انتشاره  ثم انتقل منها الى باقي البال٢٠١٩مدینة ووهانا الصینیة في دیسمبر 
 .)٢(علي نطاق واسع عالمیا ان أصبح جائحه حسب ما أعلنته الصحة العالمیة

 

. الحمى واإلرهاق والسعال الجاف  ١٩-ً ومن األعراض األكثر شیوعا لكوفید
هال، والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، واإلس واآلالم واألوجاع، واحتقان األنف، 

أو تغیر لون أصابع الیدین أو  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي  
 وقد یؤدى ،)٣(تكون هذه األعراض خفیفة وتزداد حدة بشكل تدریجي وعادة ما . القدمین

  .الى الموت

                                                             
 منظمه الصحة العالمیة، مرجع سابق  )١(

  ١٥ مرجع سابق صفحه –أحمد بن عبد اهللا ال طالب / د )٢(

 ١٥ مرجع سابق صفحه –ولید سلیمان على العلیا .د )٣(
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الحاجة إلى عالج  ومع ذلك قد یتعافى معظم المصابین من المرض دون 
بعض، بسبب ما یعانیه المریض من صعوبة في وقد تشتد األعراض عند ال. خاص

وخاصه  وتزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخیمة . التنفس وبسبب تأثیره على الرئتین 
أخرى كارتفاع ضغط الدم أو  بین المسنین واألشخاص المصابین بمشاكل صحیة 

  . أو السكري أو السرطان أمراض القلب والرئة 

اص مصابین بالفیروس الى اخرین، خاصه  كعدوى من أشخ١٩ وینتقل كوقید 
 من أنفه أو ١٩-ُعن طریق القطیرات الصغیرة التي یفرزها الشخص المصاب بكوفید

ًوهذه القطیرات وزنها ثقیل نسبیا، فهي ال تنتقل . فمه عندما یسعل أو یعطس أو یتكلم
ًإلى مكان بعید وانما تسقط سریعا على األرض رض ویمكن أن یصاب األشخاص بم. )١(ٕ

وقد تسقط . ُ إذا تنفسوا هذه القطیرات من شخص مصاب بعدوى الفیروس١٩- كوفید
هذه القطیرات على األشیاء واألسطح المحیطة بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض 

ویمكن حینها أن یصاب الناس بالعدوى عند مالمستهم هذه . األبواب ودرابزین الساللم
وما زالت األبحاث مستمرة .   االنف او الفماألشیاء أو األسطح إذا لمسوا أعینهم أو

للوقوف عند أسبابه واعراضه وانجح اللقاحات التي تستخدم لعالجه والوقایة منه وقد 
 .)٢( لقاحات في بعض الدولنجح العلم في هذه األیام في اكتشاف عده

 
 
 
 
 

  

                                                             
  مرجع سابق –منظمه الصحة العالمیة  )١(

 عدد خاص بجائحه –وس كورونا في انهاء العالقة العقدیة  مدى مساهمه فیر–امنیة رضوان /د )٢(
 ٢٠٢٠ ابریل – ١٧ العدد – ١٩كورونا 
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 وعلیــه یجـــب ان یلتـــزم األطـــراف بــــه وال ،"شـــریعة المتعاقــدینالعقــد "القاعــدة  أن 
 إال باالتفـــــاق والتراضـــــي بینهمـــــا  هــــذه ،یجـــــوز الحدهمـــــا االنفـــــراد بوقـــــف أثـــــره أو إنهــــاءه

ّالقاعده العامه كقاعـدة عامـة كرسـها القـانون المـدني المـصري  و المقـارن علـى حـد سـواء 
 ،ـبة للمتعاقــدین فال یمكـــن ألحـــدهما التنـصــل ممـــا التـــزم بـــهألن فالعقـد كالقــانون بالنسـ"  

وكمــا یجـــب أن یلتـــزم المتعاقـــدان بتنفیـــذ التزاماتهمـــا العقدیـــة فــي حـــدود مـــا أقـــره قانونهمــا 
 طالمـــا كــان الـــنص ال یتعلـــق بالنظـــام  ، حتـــى ولـــو كــان العقـــد یخـــالف نــصا تـــشریعیا،هــذا

(العام واآلداب
١
( 

ن إذا، یمنـع فـك الرابطـة العقدیــة بــاإلرادة المنفــردة ألحـــد المتعاقـــدین كمبـــدأ القـانو
ـــة االلتــزام فــي العالقــة  ـــإن قداسـ ـــه فـ ـــن القاضــــي والمــشــرع، وعلیـ ـــال مـ ـــد كـ ـــذلك یقیـ ـــام، كـ ّعـ

ــــالل أالعقدیـــة تمتـــد  ــــة إخـ ــــد ّمــــن عنــــد طرفیهــــا إلـــى القاضــــي والمـــشـرع معــــا، وفـــي حالـ حـ
المتعاقـــــدین بالتزامـــــه تجـــــاه المتعاقـــــد اآلخـــــر، فـــــإن لهـــــذا األخـــــیر أن یطلـــب مـــن القـــضاء 
أجبــار المــــدین علــــى الوفــــاء وفقــــا للقواعــــد العامــــة الــــتي تــــنظم التنفیــــذ العینـــي الجــــبري او 

  ).٢(فسخ العقد وطلب التعویض

ة، مــضمونه أنــه وفــي الحــاالت  القاعــدومــع ذلــك، فقــد أقــر القــانون اســتثناء لهــذه
التـي تظهـر فیهــا حـوادث اسـتثنائیة عامــة لـم یكـن فــي الوسـع توقعهـا وترتــب علـى حــدوثها 
ًان أصـــبح تنفیـــذ االلتـــزام مرهقـــا، ممـــا یهـــدده بخـــسارة فادحـــة، جـــاز عـــرض األمـــر علـــى 

                                                             
 مجله الباحث – ١٩ كوفید – نظرات قانونیه حول فیروس كورونا المستجد –شیماء الشناوى /  م)١(

 ١٩ كوفید – ٢٠٢٠ ابریل – ١٧ العدد – ١٩عدد خاص بجائحه كورونا 

 جامعه - كلیه الحقوق- ٢٠٠١-٢٠٠٠- القانون المدنى االلتزام –قى محمد إبراهیم دسو.  د)٢(
 ٢٣١ صفحه -أسیوط  
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ًموازنــا بــین مــصلحة الطــرفین، ولــه ســلطة تقدیریــة لــرد االلتــزام المحكمــة لیتــدخل القاضــي 

  )١(مرهق للحد المعقول، متى اقتضت العدالة ذلكال
والتساؤل هنا یدور حول الطبیعه القانونیه الثار جائحه كورونا ومنها 
اإلجراءات المتخذة من جانب الدولة للحد من انتشار هذا الفیروس داخل المجتمع ذلك، 

 الدولة أو على االلتزامات التعاقدیة بین كافة أطیاف المجتمع سواء أكانت تعاقدات مع
تعاقدات فردیة فهل هو قوه قاهره ام حادث طارئ مما یستدعى تطبیق اخدى النظریتین 

  .نظریه القوه القاهره ونظریه الظروف الطارئه :

ذهب البعض إلى أن الحالة الراهنة هي حالة قوة قاهرة وذهب البعض اآلخر 
ك فرق جوهري بین وفي الواقع فهنا. إلى أنها حالة تخضع لنظریة الظروف الطارئة

النظریتین من حیث األثر فالقوة القاهرة تؤدي إلى انقضاء االلتزام التعاقدي الستحاله 
التنفیذ أما الظروف الطارئة فهي تؤدي إلى إعادة التوازن المالي للعقد بعد أن أصبح 

 .تنفیذ العقد مرهقا للمدین

 
 
 

 

  

  

  

                                                             
، ٢٠١٨- دار النهضه العربیه – الوجیز في أحكام االلتزام واالثبات –محمد سعد خلیفه .   د)١(

 جامعه – كلیه الحقوق –مصادر االلتزام / محمد حسین عبد العال .  د ، وما بعدها١٠صفحه 
 ار النهضه العربیه   د–أسیوط 
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فبینما تتخذ جمیع دول العالم إجراءات احترازیة للحد من االثار المرضیة لتفشي 
، تطرأ ثغرة قانونیه تتعلق )١٩-كوفید(او كما یطلق علیه ) الكوروال(الوباء المستجد 

بكیفیة التعامل مع الوضع الراهن، وتتطلب تدخل الفقه القانوني لسد هذه الثغرة حیث ال 
یوجد تشریع منظم فهل یعد الفیروس من قبیل القوة القاهرة وما یستتبعها من رفع جمیع 

ى هذا السؤال قسمنا األعباء وااللتزامات التعاقدیة عن كاهل المتعاقدین؟ لإلجابة عل
  :المبحث إلى مطلبین

 

  .تعریف القوة القاهر وشروطها: المطلب األول

  فیروس كورنا وتطبیق نظریه القوة القاهرة: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             

                                          - ٥٦ -

 
 

ة السببیة بین فعل القوة القاهرة هي صورة من صور السبب األجنبي الذي ینفي عالق
أوهي كل حادث خارجي عن الشيء، .  المدعى علیه وبین الضرر الذي لحق بالمدعي

  :وتصنف حوادث القوة القاهرة إلى نوعین. ًال یمكن توقعه، وال یمكن دفعه مطلقا

تنشأ القوة القاهرة إما عن فعل الطبیعة، كالزالزل : القوة القاهرة بحسب أصل الحادث .١
وفي الحالة األخیرة ال فرق . ضانات والثلوج، أو عن فعل اإلنسانوالصواعق والفی

بین مصدر الفعل الذي یمكن أن یكون العنف الواقعي، كثورة شعبیة أو حرب، أو 
أن یكون العنف القانوني؛ كأن تقوم الدولة بنزع ملكیة عقار من مالكه عن طریق 

لقاهرة في مثل هذه وتسمى القوة ا. االستمالك، أو المصادرة، أو أمر السلطة
  )١().فعل األمیر(الحاالت بـ 

ًینحصر عملیا تطبیق القوة القاهرة في مجال : القوة القاهرة بحسب موضوع االلتزام .٢
االلتزام بعمل، وفي مجال االلتزام باالمتناع عن عمل، وااللتزام بإعطاء شيء معین 

یق القوة القاهرة؛ أما في االلتزام بإعطاء شيء معین بالنوع؛ فیندر تطب. بالذات
وذلك ألن األشیاء المعینة بنوعها ال تهلك من حیث المبدأ، فالمدین بتسلیم كمیة 
من السكر ال تبرأ ذمته إذا هلك كل ما لدیه من سكر؛ ألن باستطاعته تأمین الكمیة 

  .)٢(التي التزم بتسلیمها من السوق الداخلي أو الخارجي

   

                                                             
 ٢٣١ صفحه ، مرجع سابق،محمد إبراهیم دسوقي.  د)١(

  ٩١ شیماء الشاوى، مرجع سابق صفحه )٢(
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  : ومن شروط القوة القاهرة
 

تتمیز القوة القاهرة بعدم إمكان توقعها، بمعنى أن یكون الفعل طارئا بطبیعته، 
فال وجه للتوقع مثال في سیول أو فیضان لم تسبق وأن شهدت مثلها منطقة تنخفض 

با كما یحدث فیها نسبه حدوث امطار موسمیه مثال وتتكرر كل سنه في ذات الفترة تقری
   )١(في المناخ االستوائي او في فصل الشتاء 

وتطبیقا لذلك ال یعد من قبیل القوة القاهرة كل ما هو متوقع وتسبب في وقوع 
حادث أو ضرر، حیث یعد المدین فیه مخطئا ألنه لم یف بما علیه من التزام باتخاذ 

لعقود الدولیة، ال یعد أیضا وفي ا. الحیطة واإلجراءات الالزمة والواقعة على عاتقه
تذبذب أسعار األسهم في البورصة بشكل یختل معه توازن السوق قوة قاهرة، ذلك انه 
متوقع فیها وكثیرا ما یحدث ویبقى المدین فیها ملزما بتنفیذ العقد أو تعویض الضرر 

  .)٢(الحاصل

كذلك إذا تعاقد شخص في ظل االضطرابات السیاسیة واالقتصادیة، فال یمكن 
أن یحتج فیما بعد بالقوة القاهرة كذریعة لعدم التنفیذ ذلك أن هذه االضطرابات كانت له 

بالتالي فهي متوقعة وعلى العكس من . مؤشرات تنذر بوجود أزمة أو حرب أو غیر ذلك
  .)٣(ذلك لو أن الحرب كانت نتیجة عدوان خارجي مفاجئ

ها حسب ونشیر الى أن خاصیة عدم التوقع هي خاصیة تختلف في تكییف
الظروف ولیست خاصه لها ضوابط محددة بل تخضع لتقدیرا لقاضى في كل حالة على 

                                                             
 صفحه ،١٩٨٠ مصادر االلتزام – الكتاب األول – مذكرات في نظریه االلتزام ،أحمد سالمه/ د)١(

٢٨٣  

 ٢٨٣ مرجع سابق صفحه – أحمد سالمه )٢(

 ٣٣٤مرجع سابق صفحه  – محمد حین عبد العال )٣(
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حدة، وال یفهم من كون القوة القاهرة غیر متوقعة، تنه یستحیل توقعها، فحدوثها ألول 
  .مرة ال ینفي عنها صفة القوة القاهرة، وتكرار حدوثها فیما بعد یجعل منها متوقعة

 كل حالة دراسة مالبساتها وظروفها التي ال ویبقى على القاضي في ظل
  .)١(تختلف من بین حالة وأخرى ویكون له في ذلك سلطه تقدیریه 

والمعیار المتبع هنا هو معیار الشخص المعتاد، وهو معیار موضوعي، ینظر 
فیه الى مدى التوقع بالنسبة للشخص العادي، ولیس بالنظر لشخص المتعاقد مع 

 والخارجیة المرتبطة بالحادث ال بظروف المدین الشخصیة، مراعاة الظروف العامة
ویعتبر الوقت الذي یبرم فیه العقد هو وقت تقدیر عدم إمكانیة التوقع ألنه الوقت الذي 
یقدم فیه المدین على االلتزام وهو الوقت الذي یقدر فیه المدین ظروف تنفیذ التزامه 

 كتلك الحوادث التي )٢(فى من المسؤولیةٕوامكانیة ذلك، اما ال یمكن توقعه فهو الذي یع
  .تطرأ خالل التنفیذ

نخلص الى ان خاصیة عدم التوقع في القوة القاهرة هي شرط نسبي یتغیر تبعا 
للظروف الزمانیة والمكانیة التي حدثت فیهافكما هو غیر متوقع في منطقة ما قد یعد 

ل مثال في الیابان التي تعد كما هو حال الزالز. من الظواهر الیومیة المتكررة في أخرى
 تعتبر ،ع .م.من المناطق النشطة التي تسجل فیها الزالزل بشكل یومي وعلى عكس ج

ع على الوجه البحرى امرا متوقعا ومن المتوقع أیضا ان یؤدى .م.سقوط االمطار في ج
ذلك الى انزالق السیارات في الطریقه الترابیه فال یستطیع المدین ان یتمسك بالقوة 

  .)٣(لقاهره ا
 

  

                                                             
 ٩٤ مرجع سابق صفحه – محمد إبراهیم دسوقى )١(

  ٩٤ صفحه ، مرجع سابق– شیماء الشاوى )٢(

  ق ٤٥ لسنه ١١٠١ صفحه ١ ع ،٣. س، مجموعه أحكام النقض،٤٨٤طعن رقم -نقض مدنى  )٣(
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عند تناول فكرة إمكانیة الدفع یجب التمییز بین استحالة دفع الحادث من جهة 
  ..)١(واستحالة دفع نتائج الحادث بعد وقوعه من جهة ثانیة

لك فإن فالقوة القاهرة یستحیل دفعها اذا لم یكن باإلمكان دفعها أو تالقیها، ولذ
المطلوب من المدین لیس فقط  إثبات أن الحادث كان غیر متوقع، بل یجب أن یبین 

 مع مالحظة االخذ في ،الطابع القهري لهذا الحادث الذي جعله عاجزا عن تنفیذ التزامه
االعتبار  وجوب قیام المدین بدوره كامال واتخاذ كل االحتیاطات الالزمة التي من 

اذا تعددت األسباب كأن یتوافر ظرف القوة القاهرة مع . اللتزامشانها أن تكفل تنفیذ ا
خطأ المدین المتمثل فى إخالله بالتزامه وارتكابه خطأ أو من جانب الدائن أو الغیر 
فهذا یعني أن عدم تنفیذ االلتزام تعددت أسبابه مما یقتضي تقسیم المسؤولیة بین 

، كذلك قضى بأن اثبات مساهمه )٢(یةٕالمسئولین واعفاء المدین ولو جزئیا من المسؤول
المضرور او الغیر في الفعل الضار او ان الضرر بفعل ایهما وحده هو من مسائل 

  .الواقع التي یقدرها قاضى الموضوع 

 نخلص الى أن الحادث الذي یشكل قوة قاهرة یجب أن یجعل من تنفیذ التزام 
وهذا ما كرسه . یلة كانتالمدین مستحیال استحالة مطلقة وال یمكن دفعه بأي وس

القضاء إذا استقر على ان الحادث الذي یجعل من تنفیذ االلتزام مرهقا ال یعد قوة 
لما كان نص  المادة "  كذلك قضى بأنه ،، وان كانت یعتبر ظرفا طارئا)٣(قاهرة
 یستلزم في اإلرهاق الذى یصیب المدین في تنفیذ التزامه من جراء ، مدنى١٤٧/٢

                                                             
 ٢٨٤ مرجع سابق صفحه –احمد سالمه /  د)١(

 -عبد المنعم الصده/  د، ق٧٢لسنه ٢٠/١١/٢٠٠٧ في ٦٤٩٩ الطعن رقم –  نقض مدنى )٢(
  ٤٦٢، صفحه ١٩٩٢ مطبعه الجامعة القاهرة –مصادر االلتزام 

 الوسیط في شرح ،السنهورى.  د ،ق ٤٣ لسنه ١/٣/١٩٧٧ في ٥٨٠ الطعن رقم – نقض مدنى )٣(
 ٦٠٧ صفحه ، مصادر االلتزام–القانون المدنى الجدید 
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 ان یكون من شأنه تهدید المدین بخساره فادحه المألوفة في التعامل ال الحادث الطارئ
  .یعتد بها 

فیقصد من ذلك انه إضافة لعدم ،أما عن  استحالة دفع نتائج القوة القاهرة
إمكانیة دفع الحادث فإن النتائج محققه الوقوع وال قبل للمدین بمنعها أو التقلیل من 

  كأن ینهار جسر یربط مدینتین بسبب ،ة متاحة لدیهحدتها، أو التغلب علیها بأي وسیل
 وترتب عن ذلك عدم وصول المواد ، فتعطلت حركة المبادالت بین المدینتین،زلزال

 فأصیب صاحب المصنع  بخسارة فادحة لعدم االلتزام بإنجاز الطلبات ،االولیه لمصنع
 في ،تي ال یمكن دفعها القوة القاهرة ال،فهنا الزلزال یمثل كحادثة،في آجالها المحددة

حین أن استحالة تنفیذ االلتزام یرجع الى انهیار الجسر وهي نتاج القوة القاهرة التي ال 
ویقع على المدین عبء اثبات انه بذل العنایة المطلوبة لتنفیذ .)١(یمكن التغلب علیها

المعتاد  فهو معیار الرجل ،والمعیار هنا معیار موضوعى. االلتزام ولدفع القوة القاهرة
نفس الظروف المكانیه والزمانیه فالشخص العادى متى كان بإمكانه دفع القوة القاهرة 

فإن المدین ال یسأل  والقاضى ، اما اذا كان الحادث ال یمكن دفعه،ولم یفعل یعد مخطئا
 فهو الذى یقدر ما اذا كان المدین یسأل أو یعفى من ،له سلطه  تقدیریه في هذا الشأن

  .)٢(المسؤولیة

 یجب أن تكون استحالة حقیقیة ،واالستحالة في التنفیذ التي تعفي المدین
 راجعة للحادث الذى یمثل القوة القاهرة ولیست لسبب یرجع الى المدین كامتناع ،مطلقة

 وقد تكون االستحالة ،المدین عن التنفیذ، ففي هذه الحال یمكن التنفیذ في مواجهته جبرا
 أو قانونیة كمنع التعامل في محل االلتزام بموجب قانون، طبیعیة كهالك محل االلتزام

  .)٣(أو استحالة معنویة كحفل غنائي أو عرض مسرحي ویصیب الفنان عارض معین

                                                             
 ٣٣٥ صفحه  مرجع سابق– محمد حسین عبد العال )١(

 ٢٢٢ مرجع سابق صفحه ،محمد إبراهیم الدسوقى )٢(

 ٦٠٨ صفحه ، مرجع سابق– السنهورى )٣(
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وتتحقق استحالة التنفیذ متى اتخذ المدین كل ما في وسعه بمعیار الرجل العادي كما 
  .ذكرنا ووقف في مواجهة القوة القاهرة لكنه فشل في درئها

 

یقصد بخارجیة الحادث ان یكون اجنبیا عن شخص المدین او تابعیه أو 
األشیاء التي یستخدمها في تنفیذ التزاماته ویكون كذلك متى انتفت العالقة السببیة بین 

ى الحادث وفعل المدین، أي ال یمكن إسناد هذا الحادث وال بأي شكل من األشكال إل
  .)١(فعل المدین تحت أي ظرف سواء بصفة مباشرة ام غیر مباشرة

وهذا معناه انه لكى ال یسند الحادث الى فعل المدین یجب  أن یكون سلوك 
 أو یقوم بما یؤدي الى ، فال یرتكب خطأ وال یتسبب في الحادث،المدین سلوكا معتدال

وة القاهرة فعلیه أن یكون على  إذا أراد ان یتمسك بالق، فالناقل مثال ،استفحال نتائجه
بینة من الظروف الجویة والبحریة المتوقعة أثناء مدة السفر وان یجهز وسیلة السفر 

   وان یتخذ ما یلزم من احتیاطات للحفاظ على الحموله ،تجهیزا كامال

 القوة القاهرة تعفى المدین من المسئولیه اذا كانت هي  السبب نخلص الي أن
ضرر؛ ألنها تؤدى  إلى انقطاع عالقة السببیة بین فعل المدعى علیه الوحید في وقوع ال

  .وبین الضرر

 أما إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ المدین في إحداث الضرر، فإن المدین 
 وذلك ألنه ال یمكن في مثل هذه ،یسأل مسؤولیة تامة عن  الضرر ویتحمل نتائجه

 )٢(رالحال تقسیم المسؤولیة بینه وبین وشخص آخ

  

  

                                                             
 ٢٨٥ صفحه ، مرجع سابق،احمد سالمه )١(

 ٢٣٣ صفحه ، المرجع السابق،محمد إبراهیم دسوقى.د )٢(
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 ١٩یطرح في هذا المطلب سؤال جوهرى  هو هل یعتبر فیروس كرونا كوقید 
  :قوة قاهرة؟ وقبل االجابه عن السؤال نستعرض الواقعه االتیه 

تعمل في مشروع الترامواي بمدینة ،  Rover،"روفر"كانت الشركة االسبانیة 
رقلة الجزائریة  وتكبدت وفیات في صفوف الید العاملة من جراء ارتفاع دراجات و

 وهو األمر الذي تطلب الى  وقف العمل  فطلبت الشركة اإلسبانیة توقیف ،الحرارة
اال ، تتمثل في االرتفاع  المفرط في درجة الحرارة " قوة قاهرة " العمل استنادا الي وجود 

ًردت هذا الطلب نظرا الي "  وهي مؤسسة مترو الجزائر ، ان الجهة األخرى في العقد 
، امر قابل للتوقیع ، كارتفاع مفرط في درجة الحرارة بمدینة ورقلة ، ان الحالة الجویة 

 أما عن اإلجابة عن ،")١(قوة قاهرة " ومن ثم ال یمكن  اعتبار ارتفاع درجة الحرارة 
ع عدد من الدول الي طلب االجتهاد  فإن انتشار فیروس كورونا  دف،السؤال المطروح

القانوني حول اثره علي االلتزامات العقدیه  وأیضا  اعتبر  وزیر االقتصاد والمالیة 
 فبرایر الماضي بعد اجتماع مع الشركاء االقتصادیین ان ٢٨في ) برونولومیر(الفرنسي 
 الحكومة مؤكدا ان، بالنسبة لقطاع المقاوالت )) قوة قاهرة )) ((كورونا ((فیروس 

الفرنسیة لن تطبق غرامات التأخیر في التنفیذ علي الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة 
و طرح امكانیة اللجوء الى الخدمات الجزئیة واعطاء مهل ألداء االعباء االجتماعیة 

بهدف حمایة " والضریبیة بالنسبة الى المقاوالت التي یثبت تضررها من اثار هذا الوباء 
   . )٢(ار بشكل مسؤول وعدم السقوط تحت تأثیر  القلق والهلع االقتصادياالستقر" 

                                                             
له موقع  مج– ٢٠٢٠ مارس ١٩ – الكورونا بین الظروف الطارئة والقوة القاهرة – أحمد الفاضل )١(

 العربیة 

 ٢٠ صفحه – مرجع سابق – د، امینه رضوان )٢(
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كذلك دخل القضاء الفرنسي على خط االزمة، وفى اجتهاد الفت، اعتبرت 
القوة " في مصاف " كورونا " محكمة االستئناف في مدینة كولمار الفرنسیة جائحة 

  .)١( سنه  مارس١٢وذلك في حیثیات تشار لحكم  اصدرته في " القاهرة 

كذلك في الصین اكدت هیئة تنمیة التجارة الدولیة الصینیة انها ستمنح شهادات 
" للشركات الدولیة التي تكافح من اجل التأقلم مع تأثیرات عدوى فیروس " القوة القاهرة " 

خاصة الشركات التي ستستطیع تقدیم مستندات موثقة ألثبات التأخیر او " كورونا 
  .الت وعقود التصدیر واعالنات الجماركتعطل وسائل المواص

 حیث ،أما في مصر فمازال الموقف القانوني المصري غامضا بعض الشيء
 اعقبة ،انه شهد تعلیقا جزئیا للعمل في بعض المصالح الحكومیة لفترة من الفترات

 ثم صدر قرار رئیس مجلس الوزراء  في العودة ،تعلیق كلى للعمل بالمصالح الحكومیة
 ـ غیر ان ٢٠٢٠ للحیاة الطبیعیة عقب عید الفطر المبارك من العام الماضى تدریجیة

 وهو ما ،العمل بالمحاكم اقتصر على استقبال االعمال القانونیة المرتبطة بمواعید
  یوضح ان االمر بدأ في االبتعاد عن تطبیق مفهوم القوة القاهرة 

لقاهره  ثم عاد ووعد أیضا صرح نقیب المحامین بانه ال محل للعمل بالقوة ا   
   )٢(بدراسة االمر مع وزیر العدل نزوال على رغبة جموع المحامین

 واضح من السلطات المختصة ،ولم یصدر قرار ادارى كما هو الحال في فرنسا
 فهل ترك االمر للقضاء ، یعتبر فیروس كورونا في حكم القوة القاهرة،في مصر

 یختص بها قاضى الموضوع، وهو ما باعتبارها مسأله من المسائل التي یفضل ان
سیشهد تطبیقات تختلف من واقعه لألخرى بحسب مجموعه من العوامل كالتي سبق 

 والمنطقة المصابة،  ، وتاریخ التعاقد، خاصه ما تعلق منها بظروف العقد،االشارة الیها
وهو ما سیشهد تضاربا مؤقتا في االحكام النها  ستختلف  حسب تقدیر كل واقعه 

                                                             
دور القانون والقضاء في الحد من تأثیر "  بحث بعنوان –عبد المغیث الحاكمي /  الباحث )١(

 فیروس كورونا على العالقات التعاقدیة 

  مساءا ٧ الساعة – ٢٠٢٠ مایو ٢٢ الجمعة – جریدة الیوم السابع )٢(
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فها وهل سیصدر  قرار ادارى بذلك او یرسي القضاء مبدا قضائي من محكمة وظرو
تهتدى به المحاكم ؟ هذا ما ننتظره لحل المشكالت القانونیه المتعلقه . )١(النقض

خاصه وان الفیروس ومع بدایه العام الجدید ،بااللتزامات العقدیه بسبب فیروس كورونا
یید انتشار و السیطرة علیه  مع عدم  اصبح سریع االنتشار مع صعوبة تق، ٢٠٢١

التأكد من آثاره الوصول الى عالج  فعال رغم انه جائحه عالمیة اال ان العالم بأثره 
   )٢(عاجز عن السیطرة علیه الى االن

 اعتقد إنه بتطبیق شروط نظریه القوة على ،وفى محاوله متواضعه من جانبي
 كما انه ترك اثاره ،م یكن باألمر المتوقعالظرف الراهن یتبین ان انتشار هذا الفیروس ل

 اذا كان انتشاره امرا مباغتا ،الواضحه على  كافة العالقات القانونیة وااللتزامات العقدیة
 عالوة على ان استحالة الدفع قائمة في ظل عدم ،وال یمكن لإلنسان العادي ان یتنبأ به

  أدویة كیمائیة ام بلقاحالتوصل لعالج یحمى االنسان العادي من تأثیره وسواء ب

 وقد جعل هذا الوباء من الوفاء بااللتزامات التعاقدیة في بعض الحاالت 
 بما في ذلك التأخیر او ،مستحیال مما سیؤدى الى وجود نزاعات بین االطراف المتعاقدة

صعوبة التسلیم في االجل المتفق علیه او تعذر التسلیم اساسا وبالتالي عدم تنفیذ 
 ان ، ومع ذلك یشترط لتطبیق نظریه القوه القاهره،)٣(اللتزامات التعاقدیةمجموعه من ا

  .یثبت  المدین استحاله تنفیذ االلتزام تماما بسبب تداعیات انتشار الفیروس 

 التي یترتب علیها اعفاء  ،ففي هذه الحالة فقط یمكن تطبیق نظریة القوة القاهرة
متروك لتقدیر قاضى الموضوع  وعلیه من المدین من االلتزام كلیا او جزئیا واالمر 

یمكن اعتبار جائحة كورونا بمثابة قوة قاهرة وفى الحدود المشار الیها -وجهه نظرنا 
  .)٤(تعفى المدینة من الوفاء بالتزاماته

                                                             
  ٩٥ مرجع سابق صفحه –ین عبد العال محمد حس/  د)١(

 ٩٥ صفحه ،مرجع سابق،شیماء الشاوى )٢(

 ٢١ مرجع سابق، صفحه –امنیه رضوان /  د)٣(

  ٢٣٢مرجع سابق، صفحه -محمد إبراهیم دسوقي /  د)٤(
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 ضرورة التفرقة بین ما إذا كان العقد قد تم قبل اعتبار فیروس ،ویرى البعض
 ویمكن االستناد في ذلك الى  تاریخ ، اعتباره كذلككورونا جائحة ام تم ابرام العقد بعد

  ابرام العقد كمعیار لهذه التفرقة 

وقد سلكت محكمة النقض الفرنسیة هذا المسلك في قضایا منها قضیة تتعلق 
 عدم التوقع – معتبرة ان شرط ٢٠٠٦الذي ظهر فى ینایر “ chikungunya" بوباء 

  أي بعد ظهور ٢٠٠٦ االتفاق تم عام   الذي یبرر فسخ العقد لم یحقق مادام ان–
  )١(الوباء بأشهر

وهذا التوجه القضائي یساعدنا على ان نعتبر العقود التي تمت قبل االنتشار 
فیروس كارونا واعتباره جائحة عالمیة هي المجال الطبیعى إلعمال نظریة القوة القاهرة 

اده إلعالن ظهور وهنا ایضا ستثور مشكلة ونقاش جاد حول التاریخ الواجب اعتم
فیروس كورونا، هل  هو تاریخ اإلعالن عن وجوده بالصین؟ ام بالبلد الذي توجد به 
الشركة التي تتمسك بالقوة القاهرة ؟ ام  بالتاریخ الذي حددته منظمة الصحة العالمیة 

  .باعتباره جائحة عالمیة

 وبمعنى اخر، هل یكفي اعالن ظهور المرض ولو ألول مرة في الصین؟ ام
من التاریخ الذي أعلنت فى منظمة الصحة العالمیة اعتبارا لفیروس جائحة عالمیة؟ 
وهناك سؤال اخر یترتب على السؤال السابق یترتب على السؤال  هو العبرة باإلعالن 

 أي اعتباره جائحة ، أم بإتخاذه صفه الوباء العالمى–أي في بلد معین -عنه محلیا 
ضع ان اثار الفیروس أدت الى اضرار وترتبت علیه اثار عالمیة؟ اعتقد وف رأیي المتوا

 وما كان أعالن منظمة ،في البالد التي  انتشر فیها حتى قبل اعالنه جائحة عالمیة
 فاالعالن له ، اال تأكید على انتشاره كوباء مع ما ترتب علیه من اثار،الصحة العالمیة

                                                             
 محمد إبراهیم /  د)١(
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عتباره جائحة حتى قبل   ولیس منشأ ومن ثم اعتقد من وجهة نظري ا،اثر  كاشف
  )١(اعالن منظمة الصحة العالمیة

إذا تم العقد قبل ظهور الفیروس او اعتباره جائحة هنا یمكن تطبیق نظریه القوة 
 ویعطى المدین الحق في التمسك بالقوة القاهرة لعدم توقع ،القاهرة على محل النزاع

، حتى یستطیع تنفیذ )٢(دفعهانتشار الفیروس عند ابرام التعاقد و لم یكن هناك وسیله ل
 ،التزاماته فمثال اذا كان مصمم برامج الحاسب األلى یستطیع تنفیذ التزامه في المنزل

 فهنا یستطیع مصمم البرامج تصمیم البرنامج ،تصمیم برنامج لتنظیم االعمال لشركة ما
 ثم  وال یستطیع من،ٕمن منزله وارساله عبر االنترنت وفقا للمواصفات المتفق علیها

التمسك بعدم تنفیذ االلتزام والتمسك بالقوة القاهرة  الن بإمكانه تنفیذ التزاماته وذلك 
  .المهن والجرف المماثلة

 أو بعد اعتباره ،اما اذا كان العقد قد ابرم بعد انتشار فیروس كورونا في بلد ما
 ،)٣(اماته  فإن المدین ال یستطیع التمسك بالقوة القاهرة كسب بإلعفاء من التز،جائحة

 وهو عدم توقع انتشار المرض فقد قبل ،وذلك النتفاء شرط من شروط القوة القاهرة
التعاقد رغم علمه ومعرفته الكاملة بوجود الفیروس وبخطورته وبعدم القدرة على دفعه 

ویترك تقدیر كل ذلك لقاضى الموضوع . ومع ذلك شرع في اتمام العقد وقبل المخاطر
  .ه وحسب كل حاله على حد

ومع ذلك یستطیع المتعاقدان اشتراط االعفاء من المسؤولیة في حالة ما اذا 
  ففي نطاق ،انتشار الفیروس وزادت خطورته بحیث یحول بین المدین وتنفیذ التزاماته

العقد یجوز اشتراط االعفاء من المسؤولیة او التخفیف منها اال في حاله الغش او 
   .  )٤(الخطأ الجسیم 

                                                             
 ٩٦ صفحه ، مرجع سابق،شیماء الشاوى )١(

 ٥٩٤ صفحه ، مرجع سابق،السنهورى. د )٢(

 ٢٤ صفحه ، مرجع سابق،امنیه رضوان. د )٣(

  یشار لمرجع نظریه االلتزام عن جواز االعفاء من المسئولیة العقدیة )٤(
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لك ناقش مسئولو اتحاد الكرة في مصر هذا الموضوع وتم االتفاق وتطبیقا لذ
 وكشف ، خالل المواسم المقبل،في عقود الالعبین" القوة القاهرة " على  وضع بند 

مسئولو الجبالیة ان هناك اكثر من سیناریو محل دراسة حال االستقرار على وضع هذا 
قود حال توقف النشاط نتیجة   كان یتم تخفیض قیمه الع،البند في عقود الالعبین

ظروف قهریة او اقتطاع هذه الفترة من القیمة المالیة لعقد الالعب او اعتبارا العقد ممتد 
  .او اعتبار فترة التوقف كان لم تكن 

 

رونا ومن بینها قرار رئیس مجلس صدر فى مصر عده قرارات بشأن فیروس كو
الوزراء  بشأن خطة الدولة الشاملة لحمایة المواطنین من أي تداعیات محتمله لفیروس 

ویرجع ذلك الى انه . )١(المستجد وذلك دون ایه اعباء مالیة على المواطنین" كورونا " 
ت االلعاب ترتب علیها  اغالق جمیع االندیة الریاضیة والشعبیة ومراكز الشباب وصاال

الریاضیة بكافة انحاء الجمهوریة، مع استمرار تعلیق تواجد الطالب بمقار المدارس 
والمعاهد والجامعات أیا كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم 

  . )٢(تحت أي مسمى وكذلك حضانات االطفال أیا كان نوعها

 رئیس مجلس الوزراء رقمي كما تقرر  في الوقت نفسه استمرار العمل بقراري
 بشان تعلیق جمیع الفعالیات الت تتطلب تواجد ایه تجمعات كبیرة ٢٠٢٠ لسنه ٦٠٦

 بشان تعلیق العروض التي تقام في دور السینما ٢٠٢٠ لسنه ٧٢٤للمواطنین و 
والمسارح لحین اشعار اخر وكذلك تقرر استمرار تعلیق حركة الطیران الدولي في جمیع 

ریة لحین إشعار اخر ثم اصدر رئیس مجلس قرار الوزراء القرار رقم المطارات المص

                                                             
  ٤٠ مرجع سابق صفحه – عبد المغیث الحاكمي )١(

 منشور في الجریدة الرسمیة كما تقرر استمرار العمل بقرار رئیس ٢٠٢٠ لسنه ٧٦٨قرار رقم  )٢(
 بشأن بعض التدابیر االحترازیة المتخذة بوحدات الجهاز ٢٠٢٠سنه  ل٧١٩مجلس الوزراء رقم 

اإلداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وطبقت هذه القرار اعتبارا من یوم 
 .٢٠٢٠/ ٩/٤الخمیس 
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 بشأن تعدیل مواعید حظر التجول واعادة فتح ٢٣/٤/٢٠٢٠ في ٢٠٢٠ لسنه ٩٣٩
المحال والمراكز التجاریة یومي الجمعة والسبت وعودة العمل بالشهر العقاري في 

 خصوص نظرا مجموعه من االعمال المحددة وكذلك عودة العمل بالمحاكم في
ها عودة تدریجیة للحیاة اعالمات الوراثة ومجموعه من القرارات التي یستفاد من

  .الطبیعیة

فإن توقف األنشطة خالل هذه الفترة  بسبب _ وتطبیقا لذلك، وفى رأیي 
 ،القرارات الصادرة من الحكومة  بمثابة القوة القاهرة التي تعفى الملتزم من التزاماته

وكما اشرنا ترك تقدیر كل حاله على حده . ة او غیرة من االفرادوسواء تجاه الدول
لقاضى الموضوع فإذا اثبت انه من المستحیل على المدین  تنفیذ التزاماته لهذه األسباب 

 فإن نظریه الظروف ، أما إذا كان ذلك بمقدوره وان كان مرهقا له،یعفى من المسئولیه
ایه لألطراف المتعاقده وخاصه الطرف   وذلك حم،الطارئه ستكون هي الحل األمثل

   )١(الضعیف

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ٩٦ مرجع سابق صفحه –شیماء الشاوي . د)١(
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 یرى البعض اال انه یمكن اعمال نظریة الظروف الطارئة في هذا المجال 
واعتبارا اثار كورونا أحد تطبیقاتها التي تؤثر على االلتزامات العقدیة وحتى نتعرف 

 الظروف الطارئة ومعرفه ما إذا كان یمكن تطبیقها لتشمل فیروس كورونا على نظریة
  . فإننا نقسم المبحث الي مطلبین

  تعریف الظروف الطارئة وشروطها : المطلب االول

  تطبیق النظریة على فیروس كورونا : المطلب الثاني
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تلـــك الظـــروف التـــي تطـــرأ علـــى العقـــد الـــذي یتراخـــى : ئـــة، هـــيوالظـــروف الطار
حــوادث اســتثنائیة عامــة طارئــة لــم یكــن فــي الوســع توقعهــا، ویترتــب علــى : تنفیــذه، وهــي

ًحـدوثها ان تنفیـذ االلتـزام التعاقـدي، وان لـم یــصبح مـستحیال، یـصیر مرهقـا للمـدین بحیــث  ً ٕ
  )١(.یهدده بخسارة فادحه

رئــة یتطلــب تــوافر عــدة شــروط، إال أنــه ال یوجــد إن تطبیــق نظریــة الظــروف الطا
اتفــاق تــام بــشأن هــذه الــشروط؛ حیــث تقــوم بعــض التــشریعات بتنــاول هــذه الــشروط بــشكل 
موســع، بینمــا یتناولهــا الــبعض اآلخــر بــشكل ضــیق، كمــا أســهم القــضاء اإلداري الفرنــسي 

ٕة، وان كـان قــد والفقـه بـدوره فــي اسـتنباط احیـاء هــذه النظریـة واســتنباط شـروط هـذه النظریــ
  )٢(اختلف حول تحدیدها وتقسیماتها

ً أورد نـصـا جدیـدا، هـو)٣(ونشیر في البدایة إلى أن القانون الفرنسي بعد تعدیله  ً :
ً، مـــضمنـا إیــــاه شـــروط أعمـــال هـــذه النظریــــة، ومبینـــا اآلثـــار التــــي )١١٩٥(نـــص المـــادة  ً

  .تترتب على توافر هذه الشروط

                                                             
ومع “ مدني الفقرة الثانیة ٢/ ١٤٧ المادة ، وأیضا٤٨٧حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص/ د )١(

ذلك إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفیذ االلتزام 
ٕالتعاقدي، وان لم یصبح مستحیال، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا 

ویقع باطال . رفین إن یرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقولللظروف، وبعد الموازنة بین مصلحة الط
 "كل اتفاق على خالف ذلك

 ١٧٣خالد جمال احمد حسن، الوسیط في مصادر االلتزام، صفحه / د )٢(

محمد السنارى، الضوابط القانونیة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة في مجال العقود، المرجع . د )٣(
  السابق، 

 .٤٥- ٤٤ص
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یر في الظروف غیـر ممكـن التوقـع عنـد إبـرام إذا حدث تغ: " فقد نصت على أنه
ًالعقـد ترتــب علیــه أن صـار التنفیــذ بالنــسبة ألحــد األطـراف مكلفــا إلــى حـد مبــالغ فیــه، ولــم 
یكــن هــذا الطــرف قــد قبــل تحمــل نتیجــة هــذا التغییــر، فــیمكن لهــذا األخیــر أن یطلــب مــن 

تزاماتـه خـالل إعـادة المتعاقد معه إعادة التفاوض بشأن العقد علـى أن یـستمر فـي تنفیـذ ال
  .التفاوض

 ومــن القــوانین العربیــة التــي تــضمنت نظریــة الظــروف الطارئــة، القــانون المــدني 
 ، القــانون األردنــي المــادة)٢٤٩(، القــانون اإلمــاراتي المــادة )١٤٧/٢(المــصري المــادة 

(205).   
ولهــذا ســوف نبحــث مجموعــة مــن الــشروط الواجــب توافرهــا فــي نظریــة الظــروف 

والتــي تعــد محــل اتفــاق مــن الفقــه، وذلــك مــن خــالل محــورین أساســیین، یتمثــل الطارئــة، 
المحور األول في الشروط المتعلقة بالظرف الطارئ ذاتـه، أمـا المحـور الثـاني فیتمثـل فـي 

  .الشروط المتعلقة بالمتعاقدین
: 

ط تتعلـق بـالظرف الطـارئ ذاتـه، یشترط ألعمال نظریـة الظـروف الطارئـة تـوافر عـدة شـرو
أن یكون استثنائیا، وأن یكـون عامـا، وأن یحـدث بعـد إبـرام العقـد وقبـل تمـام تنفیـذه، : وهي

  :وذلك كما یلي

  :أن یكون الظرف الطارئ استثنائیا .١

ًوالظــروف، أو الحــدث االســتثنائي هــو الظــرف الــذي ینــدر حــصوله بحیــث یبــدو شــاذا 
یــــاة، فـــــال یعــــول علیـــــه الرجــــل العـــــادي وال یــــدخل فـــــي بحــــسب المـــــألوف مــــن شـــــئون الح

   )١(حسبانه

ًومــن الظـــروف مـــا یكـــون بطبیعتـــه اســتثنائیا ال یحـــدث إال نـــادرا كانـــدالع الحـــرب، أو 
وقــــوع الــــزالزل، أو ســــقوط شــــهب، وقــــد تكــــون بعــــض الظــــروف األخــــرى غیــــر اســــتثنائیة 

                                                             
 .٧٢٠السنهوري، الوسیط، الجزء األول، المرجع السابق، ص. د )١(
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األســعار بمعــدل غیــر بطبیعتهــا، فتتغیــر صــفة هــذه الظــروف، وتــصبح اســتثنائیة كارتفــاع 
   )١(مألوف

 ١٤٧/٢وقد اشترطت التشریعات الوضعیة هـذا الـشرط صـراحة، فقـد جـاء فـي المـادة 
مــدني مــصري، ومــع ذلــك إذا طــرأت حــوادث اســتثنائیة عامــة لــم یكــن فــي الوســع توقعهــا، 

ً وان لـم یـصبح مـستحیال -وترتب على حدوثها أن تنفیذ االلتزام التعاقـدي  ً صـار مرهقـا -ٕ
ًن بحیـــث یهـــدده بخـــسارة فادحـــة، جـــاز للقاضـــي تبعـــا للظـــروف وبعـــد الموازنـــة بـــین للمـــدی

ًمصلحة الطرفین أن یرد االلتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول، ویقـع بـاطال كـل اتفـاق علـى 
  )٣(ً، واإلماراتي نصوصا مماثلة)٢(وتضمن القانون األردني . خالف ذلك

ًمــن المقــرر قــضاء أنــه : "ي بأنــهوقــد أقــر القــضاء اإلمــاراتي هــذا الــشرط؛ حیــث قــض
مــــن نفــــس القــــانون یجــــوز للمحكمــــة، وبعــــد الموازنــــة بــــین مــــصلحة ) ٢٤٩(ًوفقـــــا المــــادة 

الطرفین أن ترد االلتزام وتصلح ما اختـل مـن التـوازن االقتـصادي للعقـد فـي الفتـرة مـا بـین 
 اقتــضت ؛ بمــا یــصل إلــى الحــد المعقــول إذا)٤(إبرامــه وتنفیــذه نتیجــة للظــروف االســتثنائیة

ًالعدالة ذلك، ویقع باطال كل اتفاق علـى خـالف ذلـك، إال أن شـرط ذلـك أن تطـرأ حـوادث 
  )٥(.استثنائیة عامة

وبهـــذه النـــصوص تجـــاوز القـــانون مبـــدأ القـــوة الملزمـــة للعقـــد، وحیـــث ســـمح للقاضـــي 
ًبالتدخل في تعدیل بنـود العقـد، ولـذلك فـإن اشـتراط االسـتثنائیة وصـفا فـي الظـرف الطـارئ 

                                                             
 ١٧٥خالد جمال أحمد حسن، مرجع سابق ص. د )١(

 .م١٩٧٦ لسنة ٤٣ من القانون المدني األردني رقم٢٠٥المادة  )٢(

 م١٩٨٥ لسنة ٥ من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي رقم ٢٤٩المادة  )٣(

 مجموعة ١٩٦٥ فبرایر سنة ١٨ و ٣٧-١٤م نقض س  أحكا١٩٦٣ ینایر سنة ٣نقض مدني  )٤(
  أحكام النقض

 ١٩١-  ١٦س 

) مدنى (٢٠١٤/ ١/ ٢٦جلسة .  ق٨. م٢٠١٣ لسنة ٤٢محكمة النقض بأبوظبي، الطعن رقم  )٥(
مجموعة األحكام والمبادئ القانونیة الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنیة والتجاریة 

 . م٢٠١٤ السنة القضائیة الثامنة - دائرة القضاء - المكتب الفني - محكمة النقض. واإلداریة
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ًمــر منطقــي یــتالءم مــع العلــة مــن االعتــراف بالنظریــة؛ إذ ال یكــون مقبــوال أن یــسمح هــو أ
ًالمـــشرع بتعــــدیل االلتزامـــات التعاقدیــــة لمجـــرد حــــادث مـــألوف، ویقــــع دائمـــا ووفقـــــا للــــسیر  ً
الطبیعــي ألمــور الحیــاة؛ فكــان لزامــا اشــتراط هــذا الوصــف؛ التفاقــه مــع مبــدأ حــسن النیــة 

  )١(.ومقتضیات العدالة

ًاعتـــرض بعـــض الفقـــه علـــى شـــرط االســـتثنائیة اســـتنادا إلـــى أن شـــرط عـــدم ولقـــد 
 یغنــي عــن اشــتراط صــفة االســتثنائیة – والــذي ســیأتي بیانــه –التوقــع فــي الظــرف الطــارئ 

في هذا الظرف؛ حیث إن اشتراط عدم التوقع في الظـرف الطـارئ ال یتـصور إال باعتبـار 
ًون بــالطبع اســتثنائیا، وأن خاصــیة عــدم هــذا الظــرف اســتثنائیا، فــالظرف غیــر المتوقــع یكــ

التوقـــع أهـــم مـــن وصـــف االســـتثنائیة؛ حیـــث إنـــه یتـــضمن الطـــابع االســـتثنائي للحـــادث أو 
  )٢(الظرف الطارئ

ًأما القانون الفرنسي الجدید فیالحظ أن النص المشار إلیه سـابقا لـم یحـدد طبیعـة 
ًر تغییــرا فــي الظــروف هــذا التغیــر فــي الظــروف؛ ولــذلك فــال یــشترط أن یكــون هــذا التغییــ

ٕاالقتـــصادیة، وان كـــان الغالــــب أن مثـــل هــــذا التغیـــر هــــو الـــذي یــــستدعي إعمـــال نظریــــة 
   )٣(الظروف الطارئة

  :أن یكون الظرف الطارئ عاما .٢

ًأال یكــــون الحــــادث االســــتثنائي خاصــــا بالمــــدین فــــال : ویقــــصد بعمومیــــة الحــــادث
 وال  ،ابة او حریـق الـتهم مـصنعهیجوز للمـدین أن یطلـب تعـدیل النظریـة اسـتنادا الـى  إصـ

ًیــشترط فیــه أن یعــم جمیــع الــبالد، بــل یكفــي أن یــشمل أثــره عــددا كبیــرا مــن النــاس، كأهــل  ً
بلــد أو إقلــیم أو طائفــة مــنهم، كــالزراع فــي جهــة مــن الجهــات أو منتجــي ســلعة بــذاتها أو 

نــاس فــي ًالمتــاجرون فیهــا فیكفــي إذا أن یكــون المتعاقــد قــد شــارك غیــره مــع طائفــة مــن ال
ًالحادث، وكان ضـحیة مـثلهم؛ ونتیجـة لـذلك یمكـن جعـل الحریـق الـذي یلـتهم مدینـة مـثال، 

                                                             
 ٣٤٣ صـ١٩٧٩ اسكندریة، الطبعة – مبادئ االلتزام -رمضان أبو السعود/ د )١(
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ًأو حیا منها ظرفا طارئا، وكذلك الحال بالنسبة للظرف الـذي یلحـق أضـرارا بطائفـة معینـة  ً ً ً
مــن الــزراع، أو المنتجــین لــسلعة معینــة؛ علــى الــرغم مــن أنــه لــم یــشمل النــاس جمیعــا فــي 

  )١(اإلقلیم

  :ن یقع الظرف الطارئ بعد توقیع العقد، وقبل تمام التنفیذأ .٣

یشترط لتطبیق النظریة أن یقع الظرف الطارئ بعد إبرام العقـد وقبـل تمـام تنفیـذه، 
، ویفتـرض لتحقیـق هـذا الـشرط وجـود شـرط آخـر )٢(والمقصود بتمام التنفیذ اكتمال التنفیـذ 

 ظهـــور حـــوادث اســـتثنائیة عامـــة ضـــمني، وهـــو أن یكـــون العقـــد متراخـــي التنفیـــذ، ذلـــك أن
بـشكل طــارئ لـم یكــن فـي الوســع توقعهــا وقـت التعاقــد یقتـضي أن تكــون هنـاك فتــرة زمنیــة 

، ویــرى الــبعض ان النظریــة ال تقتــضي اعمالهــا )٣(تفــصل مــا بــین صــدور العقــد وتنفیــذه 
 جــاء مطلقـــا، مـــا دام ١٤٧ســواء علـــى العقــود الزمنیـــة، والعقــود الفوریـــة الن نــص المـــادة 

  . فیه قد اتفقا على تأجیل تنفیذهطر

 مـن القـانون ١٤٧ُوقد قضى بأن قوام نظریـة الظـروف الطارئـة فـي معنـى المـادة 
، وعلــى مــا جــرى بــه قــضاء هــذه المحكمــة هــو أن یكــون الحــادث - فــي مــصر-المــدني 

  )٤(.استثنائیا، وغیر متوقع الحصول وقت انعقاد العقد

یجــــوز للقاضــــي إجــــراء : " قــــضى بأنــــهوهــــذا مــــا أقــــره القــــضاء اإلمــــاراتي؛ حیــــث 
تخفـــیض علـــى قـــدر العمولـــة بعـــد إبـــرام العقـــد الـــذي توســـط فیـــه فـــي حالـــة تطبیـــق نظریـــة 
الظــروف الطارئـــة؛ بـــشرط أن یكـــون العقـــد الـــذي تثــار النظریـــة فـــي شـــأنه متراخـــي التنفیـــذ 
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علــى أســاس أنهــا تــسري علــى عقــود المــدة، أي العقــود المــستمرة، أو التــي یتراخــى تنفیــذها 
  )١(.لفترة من الزمن

ًوطبقـــا لــذلك، إذا كــان الحـــادث الطــارئ قــد وقــع قبـــل إبــرام العقــد فإنــه ال یـــصلح 
ًسببا لطلب تطبیق نظریة الظروف الطارئة؛ ألنه فـي هـذه الحالـة مـن المفتـرض أن یكـون 
الطرفــان علــى علــم تــام بهــذا الظــرف، وأنهمــا ارتــضیا بــه، وقامــا بــإبرام العقــد علــى أســاس 

 إذا ثبت عدم العلم بالظرف الطارئ فإنه یأخذ حكـم الظـرف الطـارئ بعـد إبـرام أما. وجوده
العقــد، ویجــوز تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة فــي هــذه الحالــة، كمــا أن هــذه النظریــة ال 
ًتطبــق فــي حالــة وقــوع الظــرف الطــارئ بعــد تنفیــذ العقــد تمامــا وانتهــاء كــل آثــاره؛ ألنــه لــن 

ًارا بأحــد المتعاقــدین، أو إذا وقــع الظــرف الطــارئ بعــد ُیــؤثر علــى العقــد، ولــن یلحــق أضــر
التنفیـذ الجزئـي للعقــد، فإنـه یمكــن فـي هـذه الحالــة تطبیـق النظریــة علـى مـا تبقــى مـن آثــار 

ٕ، واذا اتفــق أطــراف العقــد علــى امتــداد مــدة تنفیــذ العقــد فوقــع )٢(َّللعقــد والتــي لــم تنفــذ بعــد 
 نظریــة الظــروف الطارئــة، فــي حــین ال الحــادث خــالل مــدة االمتــداد، فإنــه یجــوز تطبیــق

یجــوز تطبیقهــا إذا وقــع الحــادث بعــد انتهــاء المــدة المحــددة للتنفیــذ، دون االنتهــاء الفعلــي 
  )٣(من تنفیذ العقد بسبب یرجع إلى المدین

وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الفرنسي بعـد تعدیلـه اشـترط أال یكـون هنـاك اتفـاق 
 الجدیــــدة مــــن ١١٩٥مــــؤدى ذلــــك أن نــــص المــــادة علـــى تحمــــل تبعــــة تغیــــر الظــــروف، و

ًالقانون المدني الفرنسي هو نص مكمل، ولـیس نـصـا آمـرا ویمكـن لألطـراف االتفـاق علـى 
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اســتبعاد حكمــه، واالتفــاق علــى أن یتحمــل أحــد الطــرفین نتــائج تغیــر الظــروف المعاصــرة 
  .إلبرام العقد

ُنحـو یخـشى منـه أن  مدني فرنسي على هذا ال١١٩٥ویرى البعض أن نص المادة 
ــــة،  ــــشروط النمطی یــــصبح شــــرط قبــــول نتــــائج تغییــــر الظــــروف علــــى تــــوازن العقــــد مــــن ال
وبمقتــضاه یقبــل أحــد المتعاقــدین تحمــل تبعــة الظــروف غیــر المتوقعــة؛ حتــى ولــو أصــبح 
ًالتنفیذ بالنسبة له مرهقـا أو مكلفـا على نحو مبـالغ فیـه، كمـا أنـه یتـضمن الـشيء وعكـسه؛  ً

ة الظــروف الطارئــة، وفــي ذات الوقــت یــسمح باســتبعاد حكمهــا بموجــب فهــو یتبنــي نظریــ
   )١(شرط في العقد

 الشروط الخاصة بالمتعاقد:  

ال تنحص الشروط الواجب توافرها في نظریة الظروف الطارئة في الظرف الطارئ، 
  :بل یلزم توافر الشروط المتعلقة بالمتعاقد، ومن ذلك

  : الطارئأال یكون في وسع المتعاقد توقع الظرف .١

ویقــصد بــشرط عــدم توقــع المتعاقــد للظــرف الطــارئ أنــه لــم یكــن یعلــم بــأن واقعــة 
ًمعینــة ســتحدث وقــت تنفیــذ العقــد، أمــا إذا كــان یعلــم أو یتوقــع شــرط أن یكــون ذلــك مؤیــدا 
بمعطیــات حـــدوث الظـــرف الطــارئ عنـــد التعاقـــد، ومــع ذلـــك أقـــدم علــى التعاقـــد یكـــون قـــد 

نها هذا الظرف، ومن ثم ال یلوم إال نفـسه، وال یـسمح لـه ارتضى بالنتائج التي قد یسفر ع
بالمطالبة بتطبیـق الظـروف الطارئـة متـى أصـبحت هـذه النتـائج حقیقـة واقعـة، ونـشیر إلـى 
أن مفهــوم عــدم التوقــع بالنــسبة للفعــل أو الظــرف أو الحــادث الــذي اعتــرض تنفیــذ العقــد، 

یوجـد حـدث غیـر متوقـع كلیـة، إنما هو مفهوم نسبي؛ حیث ال یوجد عدم توقع مطلق، ال 
ومـن ثــم فإنـه یجــب أن یؤخـذ فــي الحـسبان بــالظروف األخـرى المعاصــرة للعقـد؛ فكــل عقــد 
یحمل في طیاته بعض المخاطر، وكل متعاقد حذر یقدر هذه المخاطر ویزنهـا عنـد إبـرام 
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العقد، فإذا قصر في ذلك فعلیه أن یتحمل نتیجة تقـصیره، أمـا إذا كـان الظـرف یفـوق كـل 
  )١(یر یمكن أن یتوقعه الطرفان المتعاقدان فهنا تطبق نظریة الظروف الطارئةتقد

ًویتــرك أمـــر التوقــع وعدمـــه لـــسلطة القاضــي التقدیریـــة وفقــــا لمعیــار موضـــوعي، وهـــو 
ًمعیار الرجل المعتاد، وطبقـا لذلك لو أن حربا مثال كانت وشیكة الوقـوع عنـد إبـرام العقـد،  ً ً

ًنــدالعها فــال تعــد فـي هــذه الحالــة ظرفــا طارئــا إذا مــا انــدلعت وكـان الرجــل المعتــاد یتوقــع ا ً ُّ َ ُ
ــائج غیـــر المتوقعـــة التــــي ترتبهـــا حتـــى لـــو لــــم یكـــن المتعاقـــد ذاتـــه یتوقــــع  إال بالنـــسبة للنتـ

  )٢(نشوبها

  : أال یكون في وسع المتعاقد دفع الظرف الطارئ .٢

و دفعهـا عــن یـشترط أن تكـون الظــروف الطارئـة ممــا ال یـستطیع المتعاقـد تحاشــیها، أ
نفسه، أو التقلیل من آثارها، فإذا كان بمقدور المتعاقد دفـع الظـرف الطـارئ ولـم یقـم بـذلك 

َفإنه یعد سیئ النیة، وال یستفید من تطبیق نظریة الظروف الطارئة ُّ َ ُ)٣(   

ٕواذا كانــت التــشریعات التـــي أقــرت نظریـــة الظــروف الطارئـــة لــم تـــنص صــراحة علـــى 
لظــرف الطــارئ، إال أنــه شــرط تقتــضیه طبیعــة األشــیاء التــي شــرط عــدم القــدرة علــى دفــع ا

، ویتــرك لقاضــي الموضــوع أمــر تقــدیر تــوافر هــذا )٤(تقــوم علیهــا نظریــة الظــروف الطارئــة
ًالشرط من عدمه وفقـا لمعیار موضوعي، قوامه الرجل العادي 
)٥(  

  :أال یكون للمتعاقد دخل في حدوث الظرف الطارئ .٣

الطارئـــــة أال یكـــــون إلرادة المتعاقـــــدین دخـــــل فـــــي یـــــشترط لتطبیـــــق نظریـــــة الظـــــروف 
أن تكــــون العالقــــة بــــین حــــدوث الظــــرف الطــــارئ والمتعاقــــدین : حــــدوثها، وبمعنــــى آخــــر
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ٍمقطوعـة تمامـا، ســواء أكانـت عــن عمـد أم إهمـال مــن المتعاقـد أم تقــصیر أم دفـع الخطــر  ٍ ً
وهـذا مـا أقـره )١(ه ببذل الجهود الالزمة لتوقي الظرف الطارئ أم توقي اآلثـار المترتبـة علیـ

یجــوز للقاضــي إجــراء تخفــیض علــى قــدر العمولــة : "القــضاء اإلمــاراتي؛ حیــث قــضي بأنــه
بعد إبرام العقد الـذي توسـط فیـه، فـي حالـة تطبیـق نظریـة الظـروف الطارئـة، ولكـن بـشرط 
ًأال یكون تراخي تنفیذ االلتزام إلى ما بعـد وقـوع الحـادث الطـارئ راجعـا إلـى خطـأ المـدین؛ 

   )٢( یجوز له في هذه الحالة أن یستفید من تقصیره إذ ال

  :أن یصاب المتعاقد بخسارة فادحة نتیجة حدوث الظرف الطارئ .٤

یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة أن تؤدي هذه الحـوادث، أو الظـروف إلـى أن 
ـــه فـــي خـــسارة فادحـــة، وهـــذا  ًیـــصبح تنفیـــذ االلتـــزام بالنـــسبة للمتعاقـــد مرهقـــا، أي یتـــسبب ل

رط هـو الـذي یفـرق بـین نظریـة الظـروف الطارئـة ونظریـة القـوة القـاهرة؛ فهمـا یـشتركان الش
فـــي أن كـــال منهمـــا ال یمكـــن توقعـــه وال یـــستطاع دفعـــه، إال أنهمـــا یختلفـــان فـــي أن القـــوة 
القـاهرة تجعــل تنفیـذ االلتــزام مـستحیال، بینمــا نظریـة الظــروف الطارئـة تجعــل تنفیـذ االلتــزام 

  )٣(مرهقا للمدین

ًیعد هذا الشرط مهما؛ ألن نظریة الظروف الطارئة ما شرعت في األصل إال من و
ُّأجل رفع اإلرهاق الذي یلحق بالمدین هذا من جانب، ومن جانب آخر یعد هذا الشرط  َ ُ
الوحید من بین الشروط المطلوبة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة الذي ینتج عن العقد 

  )٤(ارجة عن نطاق العقدذاته، أما بقیة الشروط األخرى فخ

                                                             
 ٦٨المرجع السابق، ص  )١(

، المرجع )تجارى( ق ٣ س ٢٠٠٩ لسنة ١٠٨٤، ١٠٥٧ بأبوظبي، الطعنان رقما محكمة النقض )٢(
 السابق 

 ٧٢٣-٧٢٢السنهوري، المرجع السابق، ص.  د)٣(

 ٤٩٥حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق ص. د )٤(
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أمـا اإلرهـاق المـؤثر هـو . ٕإرهـاق مـؤثر وارهـاق غیـر مـؤثر: ویوجد نوعان من اإلرهاق
الـذي یــؤدي إلــى تهدیــد المــدین بخــسارة فادحــة، أمـا اإلرهــاق غیــر المــؤثر فهــو الــذي یهــدد 

  )١(المدین بخسارة بسیطة والنوع األول هو الذي یتطلب تطبیق نظریة الظروف الطارئة

غالبیـــة الفقـــه أن المعیـــار الموضـــوعي هـــو األنـــسب فـــي تحدیـــد درجـــة اإلرهـــاق ویـــرى 
  )٢(الذي یهدد بخسارة فادحة للمدین

ویهدف تطبیق أحكـام النظریـة، إلـى تعـدیل التـوازن االقتـصادي فـي عقـد اختـل توازنـه 
بــسبب خــسارة فادحــة غیــر مألوفــة حــصلت مــن حــادث طــارئ غیــر متوقــع، فــإذا لــم تلحــق 

سارة أو لحقــت بــه خــسارة ال تزیــد عــن الحــد المــألوف، فــال مجــال لتطبیــق المتعاقــد أیــة خــ
ُّالنظریة علما بأن فوات الربح ال یعد من قبیل الخسارة َ ُ ً
)٣(  

ال یكفـي : "وهذا ما أكده القضاء اإلماراتي؛ حیث قضت محكمة نقض أبـو ظبـي بأنـه
ًهقـا، أو مجـرد تهدیـد إلعمال نظریة الظروف، الحوادث الطارئة أن یكون تنفیـذ االلتـزام مر

المدین بخسارة بل یجـب أن تكـون خـسارة فادحـة تجعـل االلتـزام یتجـاوز حـدود الـسعة ممـا 
  )٤(ًال یسوغ مع تعدیل االلتزام استنادا إلى هذه النظریة

ً واذا تـــوافرت شـــروط نظریـــة الظـــروف الطارئـــة، جـــاز للقاضـــي تبعـــا للظـــروف، وبعـــد  ٕ
االلتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول؛ وعلیــه فــإن الموازنــة بــین مــصلحة الطــرفین، أن یــرد 

  )٥(:القاضي یسلك إحدى الطرق اآلتیة

                                                             
محمد .  د،١١٦٣صفحه - ٢٦ س – مجموعه أحكام النقض – ٩/٦/١٩٧٦ راجع نقض مدنى )١(

 ١٧٧خالد جمال أحمد، مرجع سابق ص/د  ،١٣٨بقه صفحه  المراجع السا،إبراهیم دسوقى

 ٧٢٣السنهوري، المرجع السابق، ص . د )٢(

 ١٦١عبد السالم الترمانینى، المرجع السابق، ص. د )٣(

 المرجع ،٢٠١٠ ابریل ٢٨ جلسه – ٢٠١٠ لسنة ١٦ الطعن رقم -محكمة النقض بأبوظبي )٤(
 ص - الجزء األول –ن أول ینایر حتى أخر أبریل  م– م ٢٠١٠السنة القضائیة الرابعة . السابق  

٤٥٢ 

 ٤٩٨حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص/ د )٥(
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 بتـــسلیم وحـــدة - البـــائع – إنقـــاص االلتـــزام المرهـــق، فـــإذا التـــزم المقـــاول :الطریـــق األول
عقاریـة للمــشتري بمواصـفات معینــة بـسعر معــین، ثــم طـرأ ظــرف اسـتثنائي أدى إلــى زیــادة 

ًتــشطیب فجعــل التــزام المقــاول مرهقــا، ففــي مثــل هــذه الحالــة قــد فــي أســعار مــواد البنــاء وال
یـرى القاضــي تــسلیم الوحـدة العقاریــة، ولكــن بمواصـفات أقــل مــن المطلـوب الــذي تعهــد بــه 
المقــاول، فـــإذا امتنـــع المقــاول رغـــم هـــذا التعــدیل عـــن الوفـــاء، بالتزامــه؛ كـــان للمـــشتري أن 

یـــة كمــــا یكــــون لـــه أن یطلــــب الفــــسخ یطلـــب تطبیــــق القواعــــد العامـــة فــــي المــــسئولیة العقد
  )١(.والتعویض

ــاني ــق الث  زیــادة االلتزامــات المقابلــة لاللتــزام المرهــق كــأن تقــضي المحكمــة بزیــادة :الطری
التــــزام الــــدائن؛ إلحــــداث التــــوازن المطلــــوب والعــــادل، ویــــستطیع القاضــــي أن یرفــــع ســــعر 

ي یتناســب مــع ارتفــاع ٕالوحــدة العقاریــة عــن الــثمن المتفــق علیــه، والــى الحــد المعقــول الــذ
أســعار مــواد التــشطیب مــع األخــذ فــي الحــسبان مــصلحة المــشتري فــي أال یتحمــل كامــل 

  .الظروف الطارئة

 وقف العقد، وقد یقدر القاضي أن الظروف الطارئة عارضـة مؤقتـة، وأن :الطریق الثالث
ـــه(مـــصیرها، إلـــى زوال قریـــب؛ فیقـــرر وقـــف العقـــد   ٕوالـــى أن تـــزول هـــذه) ًبـــدال مـــن تعدیل

الظروف االستثنائیة، فإذا زالت هذه الظروف عاد العقـد بـذات شـروطه والـضوابط المتفـق 
  )٢(علیها

  

  

  

  

  
                                                             

  ق٥٢ لسنه ١٢/١٩٨٥/ ٢٤ في ٥٨٥ الطعن رقم –نقض مدنى  )١(

 ٢٨١ صفحه ،٢جــ- مجموعه االعمال التحضیریه –المذكره االیضاحیه للقانون المدنى  )٢(
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 من القانون المدني هو ١٤٧ان قوام نظریة الظروف الطارئة في نص المادة 
اد العقد، والمعیار في توافر ان یكون الحادث استثنائیا وغیر متوقع الحصول وقت انعق

هذا الشرط معیار موضوعي مجرد مناطه اال یكون في مقدور الشخص ان یتوقع 
  حصوله عند التعاقد 

 وهنا یجب ان نفرق بین امرین االول هل یعتبر فیروس كورونا سببا رئیسیا 
  لتطبیق نظریة الظروف الطارئة؟ 

ي اتخذتها الحكومة المصریة األمر األول، هل تعتبر االجراءات الحكومیة الت
  بهذا الشأن سببا رئیسیا لتطبیق نظریة الظروف الطارئة؟ 

 یرى البعض ان نظریة الظروف الطارئة وهي نظریة وان تطابقت مع نظریة -: اوال
 االمر االول، ان - سبق وان أشرنا الیهما -القوة القاهرة اال انها تختلف عنها في امرین

  .)١(لتزام المدین مستحیال في تنفیذه ولكن یجعله مرهقا لهالظرف الطارئ ال یجعل ا

 هو أنه ال یترتب علي تطبیق نظریة الظروف الطارئة انفساخ ،واالمر الثاني
 ویعید التوازن ،ولكن للقاضي أن یتدخل لكي یرد االلتزام المرهق الي الحد المعقول،العقد

 و سواء ، الي الحد المعقول  والقاضي بصدد رد االلتزام المرهق،االقتصادي للعقد 
بانقاص هذا االلتزام ام بزیادة االلتزام المقابل لیرفع عن المدین كل ما طرا علیه من 

 أي أن  الهدف من تطبیق ،  وبعبارة اخرى كل ما یتهدهد من خسارة،عنت وضیق
  و ال تهدف الي ابعاد كل ،نظریة الظروف الطارئة هو التخفیف عن المدین رحمة به

 و یقتصر التخفیف علي العبء االستثنائي الذي وقع وال تمس العبء ،ة عنهخسار

                                                             
 ٢٣٣ صفحه ،بق مرجع سا،محمد إبراهیم دسوقى. د )١(
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العادي المألوف في التعامل اذ یتحملها المدین وحده وال یحق له ان یطلب من القاضي 
  )١(. تخفیف عبئها عنه

أیضا یملك سلطة القاضي في تعدیل العقد من حیث مدة تنفیذه فهو یملك وقف 
هنا ان یكون لظرف طارئ محدود االثر، وتطبیقا لذلك تعتبر تنفیذ االلتزام ویشترط 

نظرة المیسرة أهم تطبیق لوسیله وقف االلتزام مؤقتا حتى یزول الحادث الطارئ او 
  . )٢(الوقتي والذي جعل المدین في وضعیه صعبه یتعذر بمقتضاها تنفیذ االلتزام 

 تمدید مدته مما  والسؤال هو هل یكون تعدیل العقد من طرف القاضي في صوره
  ؟ یدفعه الي االستمرار بعد المدة المحددة للتنفیذ باإلرادة المتعاقدین

 ینطبق هذا على فیروس كارونا المستجد، تقتضي اإلجابة على هذا السؤال، 
نحدد ما إذا كان الفیروس ظرفا طارئا أم ال؟ والحقیقة أن فیروس كورونا تتوافر فیه 

عنه من قبل، ولم یكن أحد یتوقع انتشاره بهذا الشكل شروط الظرف الطارئ فلم نسمع 
او یتوقع اثارة الخطرة والتي ادت الي حدوث شلل في العالقات االقتصادیة وتوقف 
األنشطة التجاریة مما جعل من تنفیذ التزامات المتعاقدین مرهقا، ومن ثم فهو صوره من 

ي رفع االمر الي  ف–صور الظروف الطارئ الذي یعطي للمتعاقد حال المنازعة 
 لیرد االلتزام المرهق الي الحد المعقول دون اعفاءه كلیة من تنفیذ االلتزام إما )٣(القاضي

  .الخ.... بتأجیل التنفیذ واما بمد مده التنفیذ او بقبول التنفیذ على مراحل 
 

 قرارات تتعلق باإلجراءات االحترازیة والوقائیة  أصدر رئیس مجلس الوزراء عده
  :ومنها" كورونا" للتصدي النتشار جائحة 

                                                             
 ٣٣٧ مرجع سابق صفحه ،محمد حسین موسي.د )١(

 ٤٦٤ مرجع سابق صفحه ،عبد المنعم الصده.د )٢(

 ٩٧صفحه - مرجع سابق ،شیماء الشاوى )٣(
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  ١٩بتعلیق الدراسة، ثم قررت الحكومة یوم  ٢٠٢٠-٣- ١٤صدر القرار یوم -
 توسیع إجراءاتها للتعامل مع انتشار فیروس كورونا المستجد، ٢٠٢٠- ٣

 .الذي أصاب العالم بأسره بالذعر

 المصریة، الخمیس، قرارا بإغالق عدد من المنشآت الریاضیة وأصدرت الحكومة
والترفیهیة والتجاریة، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، إلى غایة نهایة شهر 

 .مارس الجاري

 مصر  بكافة أنحاء

ثم صدر أیضا قرار الحكومة بحظر انتقال المواطنین بكل أنحاء الجمهوریة أو *
ًالتحرك على جمیع الطرق من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعین، 

، مع توقف جمیع وسائل النقل الجماعي العامة ٢٠٢٠ مارس ٢٥اعتبارا من األربعاء 
 السادسة صباحا، بجانب غلق كل المحال التجاریة ًوالخاصة من السابعة مساء وحتى

ًوالحرفیة ابتداء من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا أمام الجمهور بما فیها محال  ً
خالل أیام األسبوع فیما " الموالت التجاریة"بیع السلع وتقدیم الخدمات والمراكز التجاریة 

  . ساعة٢٤ـ عدا یومي الجمعة والسبت فیكون الغلق على مدار ال

 غلق جمیع المقاهي والمالهي والنوادي اللیلیة وما ،كما شملت القرارات أیضا
یماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلیة أو الترفیه، وكذلك غلق جمیع المطاعم 
وما یماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكوالت ووحدات الطعام المتنقلة أمام 

 العمل بها على خدمة توصیل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة الجمهور، وأقتصر
ًمساء، فضال عن تعلیق تقدیم جمیع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات 
للمواطنین مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخیص المرور وتصاریح 

  ،ندیة الریاضیة والشعبیةالعمل والجوازات، كما أصدر سیادته قرارا بغلق جمیع األ
ومراكز الشباب وصاالت األلعاب الریاضیة بكل أنحاء الجمهوریة، بجانب تعلیق 
ًالدراسة في جمیع المدارس والمعاهد والجامعات أیا كان نوعها، وحضانات األطفال أیا 

 مارس، وستمر العمل بقرار رئیس ٢٩كان نوعها لمدة أسبوعین اعتبارا من األحد 
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بعض التدابیر االحترازیة المتخذة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة (راء بشأن مجلس الوز
، وذلك لمدة خمسة عشر یوما )وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام

  .٢٠٢٠ أبریل ١اعتبارا من یوم األربعاء الموافق 

ها في وتضمنت القرارات أیضا استمرار المستشفیات والمراكز الطبیة والعاملین ب
تقدیم الخدمات العالجیة، وصرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البرید دون التقید بأي 
من المواعید المقررة بهذا القرار، فضال عن استمرار تعلیق حركة الطیران الدولي في 

 بتوقیت القاهرة، باإلضافة إلى ٢٠٢٠ أبریل ١٥جمیع المطارات المصریة حتى نهایة 
ّاإلعالم والعاملین بها في ممارسة أعمالهم دون التقید بأي من استمرار جمیع وسائل 

  .ُالمواعید المقررة بالقرارات السابقة

وجاء في المادة االولي من قرار رئیس مجلس الوزراء  علي انه مع عدم 
 الخاص بفرض حظر ٢٠٢٠لسنة ٩٤٠االخالل بأحكام قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

ً  واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة علي صحة التجوال في بعض مناطق سیناء
المستجد یحظر انتقال او " كورونا"المواطنین ودرءا ال یه تداعیات محتملة لفیروس 

تحرك المواطنین بكافة انحاء الجمهوریة علي جمیع الطرق بدءا من الساعة الثامنة 
المرتبطة ًمساء وحتي الساعة السادسة صباحا مع السماح بالحركة الضروریة 

باالحتیاجات الطارئة التي یقدرها مأمور الضبط القضائي وفي مادته الثانیة نص قرار 
رئیس مجلس الوزراء  علي ان یستمر اغالق المقاهي والكافیتریا والكازینوهات والمالهي 
او النوادي اللیلیة و الحانات وما یماثلها من المحال والمنشئات والمحال التي تقدم 

الترفیه كما یستمر اغالق جمیع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ التسلیة و 
ویقتصر العمل بجمیع المطاعم وما یماثلها من المحال والمنشئات ووحدات الطعام 

 وكذلك المنشئات السیاحیة التي تقدم الموالت والمشروبات ،المتنقلة ومحالت الحلویات
ظر االنتقال والتحرك وخدمات توصیل خارج ساعات ح) التیك اواي(علي تقدیم خدمة 

 ،الطلبات للمنازل علي مدار الیوم مع االلتزام بجمیع االحتیاطات الصحیة الواجبة
ونص القرار في مادته الثالثة علي ان تغلق جمیع المحال التجاریة والحرفیة بما فیها 
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امام الجمهور " الموالت التجاریة "محال بیع السلع وتقدیم الخدمات والمراكز التجاریة 
   .بداء من الساعة الخامسة مساء وحتي الساعة السادسة صباحا

 انه یستثني من تطبیق حكم المادة االولي منه ،واوضح القرار في مادته الرابعة
جمیع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولیة او البضائع بكافة انواعها سواء للسوق 

ستلزمات االنتاج ومركبات الطوارئ ومركبات نقل المحلي او للتصدیر او الطرود او م
االموال لتغذیة ماكینات الصراف االلي ومركبات نقل العاملین بالمصانع او المخازن 
والمستودعات او الشركات او البنوك ومركبات االمداد والتموین للقطاع الصحي كما 

رار المخابز ومحال یستثني من تطبیق حكم المادة االولي والمادة الثالثة من هذا الق
البقالة والبدالین التموینیین ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن واالسماك 
والصیدلیات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجاریة واسواق الجملة علي ان 
یقتصر العمل بها خالل ساعات حظر االنتقال والتحرك علي استالم وتسلم البضائع 

قبال الجمهور وجمیع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع اعمال المقاوالت دون است
المرخص بها والموانئ والمستشفیات والمراكز الطبیة والمعامل الطبیة والمستودعات 
والمخازن الجمركیة وماكینات تزوید المركبات بالوقود ومراكز الصیانة السریعة 

ستثني كذلك من تطبیق حكم المادة االولي بمحطات الوقود وجمیع وسائل االعالم وی
من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات تولید الكهرباء وخدمات طوارئ 
شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المیاه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلیة 
المیاه وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولیة وشبكات االتصاالت  ومراكز الخدمة 

المبیعات التابعة لشركة االتصاالت وتطبیقات المشتریات االلكترونیة ومستودعاتها و
وبطاقات الصراف االلي والتخلیص الجمركي ولجان تسویق االقماح وجمیع خدمات 
توصیل المأكوالت والمشروبات والبضائع للعمالء سواء كان الطلب عن طریق 

ي من هذه االنشطة المستثناة مع االلتزام التطبیقات االلكترونیة او غیرها والعاملین با
  بجمیع االحتیاطات الصحیة والواجبة 
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ونص قرار رئیس الوزراء في المادة الخامسة منه علي ان توقف جمیع وسائل 
النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة السادسة 

وفقا للمادة السادسة من القرار یستمر تعلیق صباحا درءا الي تزاحم بین المواطنین و
تقدیم جمیع الخدمات التي تقدیمها الوزارات والمحافظات للمواطنین مثل خدمات السجل 
المدني وتصاریح العمل والجوازات والیسر ذلك علي الخدمات التي تقدمها مكاتب 

قسام المرور الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البرید وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها ا
والتي یحددها وزیر الداخلیة وبعض الخدمات التي یقدمها الشهر العقاري والتي یحددها 
وزیر العدل علي ان تتخذ الوزارات المختصة جمیع االجراءات الصحیة االحترازیة 

  .الالزمة لحمایة العاملین والمواطنین

الیها بالفقرة ویمتد سریان المستخرجات الرسمیة الصادرة عن الجهات المشار 
االولي من هذه المادة والتي تنتهي صالحیتها في الیوم السابق على تاریخ العمل بقرار 

الخاص بخطة الدولة الشاملة لحمایة  (٢٠٢٠ لسنة ٧٦٨رئیس جلس الوزراء رقم 
او خالل فترة سریانه او ) المواطنین من اي تداعیات محتملة لفیروس كورونا المستجد

 قرارات حظر تحرك المواطنین الصادرة درءا ألیة تداعیات محتملة فترة سریان اي من
   .وذلك دون ترتیب ایه اعباء مالیة على المواطنین" كورونا "لفیروس 

كما نص القرار في مادته السابعة علي ان یستمر اغالق جمیع األندیة 
 ،لجمهوریةالریاضیة والشعبیة ومراكز الشباب وصاالت االلعاب الریاضیة بكافة انحاء ا

 منه علي ان یستمر كذلك تعلیق تواجد الطالب بمقار المدارس ،ونصت المادة الثامنة
 وكذلك تواجدهم باي تجمعات بهدف تلقي العلم ،والمعاهد والجامعات أیا كان نوعها

تحت اي مسمي وحضانات االطفال أیا كان نوعها وفي المادة التاسعة نص القرار علي 
 بشان بعض ٢٠٢٠ لسنة ٧١٩ رئیس مجلس الوزراء رقم ان یستمر العمل بقرار

التدابیر االحترازیة المتخذة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة وشركات القطاع العام 
وشركات قطاع االعمال العام وفي المادة العاشرة نص علي ان تسري احكام المواد من 
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 من مایو عام ٣٠وافق االولي حتي التاسعة من هذا القرار اعتبارا من یوم السبت الم
   . ولمدة خمسة عشر یوما٢٠٢٠

والزم قرار رئیس مجلس الوزراء في مادته الحادیة عشر العاملین والمترددین 
على جمیع االسواق او المحالت او المنشئات الحكومیة او المنشئات الخاصة او 

خاصة بارتداء البنوك او اثناء التواجد بجمیع وسائل النقل الجماعیة سواء العامة او ال
  .الكمامات الواقیة

ونصت المادة الثانیة عشرة على ان یستمر العمل بقراري رئیس مجلس الوزراء 
 بشأن تعلیق جمیع الفعالیات التي تتطلب تواجد ایه ٢٠٢٠لسنة ) ٦٠٦(رقمي 

 بشتان تعلیق العروض التي تقام في دور ٢٠٢٠ لسنة ٧٢٤تجمعات كبیرة للمواطنین و
رح وفي المادة الثالثة عشرة نص قرار رئیس مجلس الوزراء كذلك على السینما والمسا

  ان یستمر تعلیق حركة طیران الدولي في جمیع المطارات المصریة لحین اشعار اخر 

كما نص القرار في مادته الرابعة عشرة على انه مع عدم االخالل بأنه عقوبة 
لف حكم المادة الحادیة عشرة   اشد تنص علیها القوانین المعمول بها یعاقب كل من یخا

من هذا القرا بغرامة ال تجاوز اربعة االف جنیة ویعاقب كل من یخالف باقي احكام هذا 
  القرار بالحبس وبغرامة ال تجاوز اربعة االف جنیة هاتین العقوبتین

ونصت المادة الخامسة عشرة علي ان یستمر العمل بالكتب الدوریة والتعلیمات 
 بشان ٢٠٢٠ لسنة ٧٦٨بیق احكام قرارات رئیس مجلس الوزراء رقم الصادرة بشان تط

" كورونا"خطة الدولة الشاملة لحمایة المواطنین من اي تداعیات محتملة لفیروس 
 بشان استمرار حظر انتقال او تحرك المواطنین في ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٢المستجد و 

 في المحافظة علي بعض االوقات وببعض االجراءات االخرى استكماال لجهود الدولة
 بشان استمرار خطة الدولة الشاملة ٢٠٢٠ لسنة ٩٣٩صحة المواطنین وفى القرار رقم 

المستجد وكذلك رقم " كورونا"لحمایة المواطنین من اي تداعیات محتملة لفیروس 
 بشان حمایة المواطنین من اي تداعیات محتملة للفیروس بما ال ٢٠٢٠ لسنة ١٠٢٤

  .ار الماثلیتعارض مع احكام القر
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وتوالت القرارات بشأن مواجهه االثار المترتبة على جائحه كورونا الي وقتنا 
هذا، سواء بشأن، او فتح وغلق المحالت والمقاهي وغیرها، او بشأن العاملین في الدولة 

  .من القوة العاملة او بشأن تعلیق الدراسة وتأجیل االمتحانات% ٥٠والذهاب 

ك االجراءات االحترازیة التي هي من قبیل فعل  والسؤال هو، هل تعتبر تل
  . األمیر؟، تقتضي اإلجابة على السؤال ان نحدد المقصود بفعل األمیر واثارة القانونیة

ان فعل  االمیر هو عمل غیر متوقع ناجم عن اجراء مشروع قامت به 
لي یؤدي من حیث النتیجة ا،السلطات العامة مهما كان اساس هذا االجراء او مضمونه

ًجعل تكالیف العقد اشد ارهاقا بالنسبة للمتعاقد مع االدارة مما یسمح له بالمطالبة 
یطلق على نظریة عمل االمیر ایضا  ،بالتعویض الكامل عن االضرار التي لحقت به

 ومقتضى ذلك انه قد یصدر من االدارة بشكل مباشر او ،)١(نظریة المخاطر االداریة
ؤدي الى تعدیل شروط العقد او ظروف تنفیذه كإصدار غیر مباشر قرار من شأنه ان ی

قانون او الئحة او قیام االدارة بإشغال عامة من شانها ان تعرقل تنفیذ العقد او ان 
  ًتلحق اضرارا مادیة بالمتعاقد مع االدارة اثناء فترة التنفیذ 

استنادا الى نظریة عمل االمیر فان المتعاقد المتضرر في هذه الحالة یستحق 
تعویضا عن تلك االضرار، فاألساس القانوني الذي تستند علیه نظریة عمل االمیر هو 

 فهو أحد الخصائص الذاتیة للعقود االداریة التي )٢(فكرة التوازن المالي للعقد االداري
  .تستهدف تسییر المرافق العامة وتحقیق الصالح العام

                                                             
 نظریه عمل األمیر ودورها في الحفاظ على التوازن ،خالصى عبداهللا/ د،مجدى عبد الحلیم/د )١(

 ٢٠/١٢٠١٩- تلمسان – جامعه ابى بكر بلقان –المالى للعقد االدارى لدراسه مقارنه 

 نظریه األمیر ودورها في حفظ التوازن المالى  في عقد االشغال –امانى عزمى طه أبو عرقوب  )٢(
  مجله جامعة فلسطین ، دراسه مقارنه،)الفیدیك(الدولى 
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لشروط التالیة لكي تطبق نظریة ویتفق االجتهاد والفقه االداریان على ضرورة توافر ا
   :)١(فعل االمیر

 ان یتصل االجراء الصادر عن السلطات العامة بعقد ادارى بالمعني المتفق علیه   -١

 ان یكون االجراء الصادر عن السلطات العامة غیر متوقع -٢

فعل "ومعیار ذلك عدم امكانیة الشخص العادي ان یتوقع حصول ذلك االجراء 
العقد، ومن ثم فان لحظة ابرام العقد هي التاریخ الذي یعتد به لحظة ابرام " األمیر

  لتقدیر عدم التوقع 

 ًان یكون االجراء الذي سبب فعل االمیر مشروعا  -٣

وذلك الن وجود العقد اإلداري لیس من شانه ان یغل ید السلطات العامة في الدولة 
  عن القیام بكل ما یمكن ان یحقق الصالح العام 

 هذه السلطات في حدود سلطتها المشروعة وترتب على تصرفها ولكن إذا تصرفت
ضرر للمتعاقد فان االدارة المتعاقدة تسال على اساس نظریة فعل االمیر بصرف النظر 

  .عن قیام خطا من جانبها وهذه المسؤولیة هي مسؤولیة عقدیة

ا یعني ان ان ینسب االجراء المسبب لفعل األمیر الي السلطة العامة وهذ -٤
اإلجراءات التي قادت الي فعل االمیر یجب ان تكون صادرة عن السلطة العامة 

 من سلطات الدولة 

وتجدر االشارة الي ان االجتهاد والقضاء الفرنسي ال یطبق نظریه فعل االمیر اال 
 ًإذا كان االجراء المشروع صادرا عن االدارة المتعاقدة فقط 

ضرار فعلیة للمتعاقد واال یشترط في هذه الحالة درجة  یجب ان یسبب االجراء ا-٥   
ًفقد یكون هذا الضرر جسیما او یسیرا وقد یتمثل في . معینه من الجسامة في الضرر

                                                             
ار الوالء  د، اثر نظریه عمل األمیر على تنفیذ العقد االدارى،عبد الحمید عبد العظیم/ د )١(

 ١٤ صفحه ٩٨٩،للطبع
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خسارة فعلیة تصیب المتعاقد، او قد یكون مجرد إنقاص للربح الذي یعول علیه، ویلتزم 
رر نتیجة االجراء المتخذ، المتعاقد المتضرر بتقدیم الدلیل الالزم إلثبات حصول الض

  علما انه البد ان یكون الضرر المدعي به خاصا ومباشرا ومؤكدا 

ٕواذا كان الهدف من نظریة فعل االمیر هو تمكین المتعاقد من االستمرار في تنفیذ - ٦
العقد دون ضرر یلحقه، فإن االعباء الناشئة عن فعل االمیر یجب ان ال تؤدي الي 

من شانها ان تضع االطراف امام عقد جدید وعندئذ ال خلق ظروف جدیدة للعقد 
یكفي ان یطالب المتعاقد بالتعویض انما یكون له الحق في طلب فسخ العقد وأنها 

  الرابطة التعاقدیة 

ففعل االمیر هو عمل غیر متوقع ناجم عن اجراء مشروع قامت به السلطات 
مكن تطبیق فعل االمیر علي العامة مهما كان اساس هذا االجراء او مضمونه، وعلیه ی

تلك االجراءات الحكومیة المتخذة مع اختالف ان العقد مدني او اداري یعفي الشخص 
من التزاماته وعلیه یمكن التمسك بنظریة الظروف االستثنائیة والتحرر من العقد، 

  واعتبارها ظروفا طارئه تستدعى تدخل القاضي إلعادة التوازن العقدي 

ًقد تم ابرامه قبل تلك اإلجراءات أم كان العقد مازال مستمرا وسواء أكان العقد 
  )١(ام تم ابرام العقد بعد تلك االجراءات 

نخلص الي اننا لسنا بصدد الحدیث عن نظریه فعل االمیر اال في كونها 
بمثابة إجراءات صادره عن الحكومة في عالقاتها بالمتعاقدین معها  اال ان القرارات 

 بهدف المحافظة علي المصلحة العامة لمواجهه االثار المترتبة السابقة قد صدرت 
 فهي في نتیجتها  اقرب الي ما یترتب علي نظریه الظروف ،على اثار جائحه كورونا

خاصه وان  نظریه الظروف الطارئة نظریه عامه نظمها القانون المدني ،)٢(الطارئة 
د من ثم ما یجب علي القاضي  وحد،لتحكم العالقات العقدیة في الظروف االستثنائیة

                                                             
 ٦ صفحه ، مرجع سابق،امانى عزمى أبو عرنوب/ د )١(

  ٦٠٨ صفحه ، مرجع سابق،السنهورى / د )٢(
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 مدنى فقد جاء ٢ /١٤٧ ویؤخذ هذا من نص المادة )١(القیام به في مثل هذه الظروف 
إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في "  حیث نصت على أنه ،النص عاما

ًالوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ االلتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیال  ٕ
ًا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد صار مرهق ً

   )الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول

هل یعتبر جائحه كورونا ظرفا استثنائیا مما "  نعود الي السؤال المطروح وهو 
 وحسب رأي -ة؟  اعتقد یتطلب تطبیق نظریه الظروف الطارئة على العالقات العقدی

 انها تعتبر كذلك، فهي وان لم تؤدى الى انقضاء االلتزامات، اال انها تؤدى –المتواضع 
الى ارهاق المدین، إذا أراد أن ینفذ التزاماته خاصه في االلتزامات متراخیة التنفیذ او 

العقود ، كعقد االیجار او العمل او من )٢(ًتلك التي یكون فیها الزمن عنصرا جوهریا
ذات التنفیذ الفوري التي اتفق أطرافها على تأجیل تنفیذها، كعقد البیع او غیره من 

  )٣(العقود التقلیدیة، شرط ان تتوافر بقیة شروط النظریة 

وتطبیقا لذلك، فإن اخالل أحد المتعاقدین او كلیهما بالتزاماته العقدیة بسبب یرجع الي 
 ، ١٩كوقید "جائحة 

ًریة للقاضي هنا لها أهمیة قصوى، خصوصا إذا علمنا أن ٕوان السلطة التقدی
ًهناك قطاعات شهدت انتعاشا في فترة أزمة كورونا، ومنها التجارة اإللكترونیة وتجارة 
السلع والخدمات الحیویة للمواطن والتجارة في القطاع الصحي، في مقابل شلل شبه تام 

 )٤(.في قطاعات أخرى

                                                             
 ٣٣٦ صفحه ، مرجع سابق،محمد حسین عبد العال/د )١(

 ٤٦٣ صفحه ،مرجع سابق،عبد المنعم الصده/ د )٢(

 ٢٢٣ صفحه ، مرجع سابق،محمد إبراهیم الدسوقى/ د )٣(

 ٤٢ صفحه ، مرجع سابق،عبد المغیث الحاكمى )٤(
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ري، ظرفا طارئا یستدعى تطبیق نظریة الظروف إن جائحة كورونا، تعتبر في نظ
الطارئة، وهذا بحسب طبیعة االلتزام ومحله وتوقیته، وهذا یراجع في تقدیره إلى محكمة 

  )١(الموضوع

ًخاصه وان االمر یختلف كلیا في جائحة كورونا عن معظم األوبئة األخرى،  ٕ
ات في كل أنحاء وهذا جلى وواضح من خالل الرقم القیاسي الذي سجله معدل الوفی

ٕالعالم، وكذلك من خالل إجراءات االحتواء والعزل والتباعد واقفال الحدود وتضییق 
 .)٢(الخناق على كل سكان األرض، وهذا ما لم یشهده العالم من قبل

إن الطبیعة االستثنائیة لجائحة كورونا تدعونا إلى مطالبة القضاء بتطبیق 
 أن -ولألسف-  الضرورة، ألن الواقع أثبت  إذا استدعت)٣(ونظریة الظروف الطارئة

أغلب الدائنین بالحقوق وأصحاب االمتیاز والمستحقین للدفعات واألقساط وااللتزامات 
المالیة المنبثقة عن العقود رفضوا طلبات تعلیق أو إلغاء المستحقات المالیة، سواء 

ة أو مبالغ واجبة أكانت دفعات مستحقة مثل اإلیجارات السكنیة أو التجاریة أو المهنی
األداء نتیجة توریدات بضائع أو خدمات، وهذا ما دفع حكومات الكثیر من الدول إلى 
ٕالدعوة إلى الحوار والتفاوض وارساء مبدأ التفاهم المبنى على الرضائیة بین كل الشركاء 
ًوالمؤسسات والكیانات االقتصادیة واألطراف التعاقدیة، خصوصا بعد توصیف منظمة 

ًحالة طوارئ صحیة عامة تثیر قلقا «بأنه » ١٩كوقید «وباء  (WHO) لعالمیةالصحة ا
  . ، مؤكدة على طبیعتها غیر العادیة»)٤(ًدولیا

 وأكثر من ذلك، فقد رفعها البعض الى مضاف القوة القاهرة، ففي فرنسا أعطى 
ر  فبرای٢٩وزیر االقتصاد والمالیة السید برونو لومیر إشارة مهمة خالل خطابه في 

تعتبر الدولة فیروس كورونا قوة قاهرة بالنسبة للشركات الصغیرة «:  حیث قال٢٠٢٠
                                                             

 ٤٢ صفحه ، مرجع سابق،عبد المغیث الحاكمى)١(

 ٢٦ صفحه ، مرجع سابق،امینه رضوان)٢(

 ٣٣٧صفحه ، مرجع سابق،محمد حسین عبد العال/ د)٣(

  مرجع سابق ،منظمه الصحه العالمیه )٤(
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ُوالمتوسطة وبالنسبة للعقود العامة والحكومیة والخاصة، هذه القوة القاهرة یجب أن تسقط 
 .«الغرامات وتلغى العقوبات على المتأخرین في السداد أو التسلیم

الكبري كأمریكا والصین بإصدار ما من جهة افخري بدأت الدول االقتصادیة 
وهذه تقضي بإبراء االطراف من مسؤولیاتهم التعاقدیة " القوة القاهرة " یسمي بشهادات 

  )١(التي یصعب الوفاء بعا بسبب ظروف استثنائیة عن نطاق سیطرتهم 

" القوة القاهرة" وتطبیقات لذلك طالبت مؤسسات وشركات عالمیة كثیرة شهادة 
 من التزاماتها التعاقدیة، وعدم اداء غرامات التأخیر او التعویض عن من اجل التحلل

التأخیر في التنفیذ او عن استحالته ووافقت الحكومات اعاله على انه لكي یتم الحصول 
على الشهادة یمكن تقدیم مستندات موثقة إلثبات التأخیر او التعطل وستكون الشهادة 

ًمعترفا بها دولیا ولیس محلیا فقط ً)٢(!  

هل ستنتهج المحاكم العربیة النهج، وتطبیق نظریه : ویثور التساؤل هنا
الظروف الطارئة او نظریه القوة القاهرة حالة االخالل بااللتزامات التعاقدیة، بسبب 

او بسبب اإلجراءات االحترازیة التي اتخذتها ) ١٩-كوقید (یرجع الي جائحة كورونا 
ثلة كالشهادات الدالة على وجود القوة القاهرة مثل الحكومات، او تبني حلول وافكار مما

  الدول المشار الیها؟   

                                                             
 ١٠٠ صفحه ، مرجع سابق،شیماء الشاوى )١(

 ٥٦٩ صفحه ،مرجع سابق ،السنهورى/ د )٢(
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ى هذا السیاق یثور التساؤل حول مصیر العالقات المدنیة والتجاریة بین ف 
حقوق والتزامات، وما هو االثر األشخاص الطبیعیة وما المعنویة او یترتب علیها من 

  القانوني المترتب على عدم تنفیذ وتأخیر هذا االلتزامات بسبب انتشار فایروس كورونا؟

 في -القوه القاهره او الظروف الطارئه-ان استناد المدین الي نظریه من النظریتین
 كان دعواه یعتمد على ما إذا توافرت شروط النظریة التي یستند الیها من عدمه وان

  "الهدف في النهایة اعاده التوازن في العقد

فن المؤكد ان المتعاقدین سوف یلجئون ال محاله الي رفع دعاوي قضائیة التي سترفع -
علي أساس احد الخیارین إلعاده التوازن المالي للعقود اما الدفع بنظریه الظروف 

  نحو الذي بیناه انفاالطارئة او التذرع بحاله القوه القاهره وفقا لشروطهما علي ال

ویقع علي المدعي عبء اثبات توافر شروط تطبیق النظریة التي یدفع بها، 
وللقاضي سلطه تقدیر ذلك على الحالة المعروضة، حسب كل حاله على حده، فإذا لجا 
المدین الي نظریه القوة القاهرة واعتبر ان فیروس كورونا تطبیقا لها، فعلیه ان یثبت 

  توافر شروطها

ه شرط االستحالة أي استحاله تنفیذ االلتزام، اما إذا لجا الي نظریه خاص
الظروف الطارئة، فان علیه ان یثبت ان تنفیذ االلتزام أصبح مرهقا له، ان بمقدور 
المتعاقد وان تنفیذه سیصیبه بخسارة فادحه،وفي هذه الحاله  یجب رد االلتزام المرهق 

لى الطرفین، اما إذا أصبح تنفیذ االلتزام الي حد المعقول، ویتم توزیع الخسارة ع
مستحیال، سواء أكان كلیا ام جزئیا، فهنا یمكن التمسك بتطبیق نظریه القوة القاهرة بعد 
التحقق من توافر جمیع شروطها، كما بیناها وفقا لما استقر علیه القضاء والفقه وتواتر، 
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لمن أصبح التزامه مستحیال، ومن ثم فان االلتزام ینقضي بالنسبة ،علیه احكام القضاء
  .وینقضي االلتزام المقابل وینفسخ العقد بقوه القانون

  لكن ما هو النطاق العملي لتطبیق النظریتین؟

ومن ثم فان المجال ، ان اعمال إحدى النظریتین یعتمد علي طبیعة العقد
العقود التي الطبیعي هو العقود ممتدة التنفیذ او مستمرة كعقد المقاولة والتورید، وأیضا 

یكون الزمن فیها عنصرا جوهریا كعقد العمل، وكعقد االیجار، وتطبیقا لذلك، فانه في 
عقود التورید، قد یدفع المورد بوجود القوة القاهرة، في مجال تورید ما یلزم من اآلالت 
والمعدات وما یلزم للصناعات الثقیلة والمقاوالت والفنادق او النقل او خدمات المطارات 

الخ، استنادا الي ما اتخذ من قرارات اداریه أدت الي االغالق الكلي مما ...لموانئ وا
جعل تنفیذ االلتزامات مستحیال، اما إذا كان باإلمكان تنفیذ االلتزامات اال ان التنفیذ 
یكون مرهقا  للمدین، فان الدفع بالقوة القاهرة سیكون غیر مجد، ویفضل في هذه الحالة 

  .لطارئةالدفع بالظروف ا

ویكون مجاال العمال احدي النظریتین ، ومع ذلك قد یكون العقد فوریا كالبیع
  .كاالتفاق علي اثار تاجیل الثمن ، خاصه لو اتفق الطرفان علي تاجیل تنفیذه

لقد كان لفیروس كورنا آثارها، ویمكن رصد مالمحها على العالقات القانونیة 
الخصوص، ومن ذلك مدى األثر الذي یمكن والعالقات التعاقدیة على وجه ،بوجه عام

 .أن تحدثه هذه الجائحة على االلتزامات التي تنشأ في إطار عالقة تعاقدیة

تقسیم العقود ال عقود فوریه وعقود زمنیه، الي ما اذا كان الزمن  عنصرا  ویرجع
 :ولذلك یترتب علي التفرقه عده نتائج.جوهریا في العقد ام ال 

ابل فیه االلتزامات تقابال تاما ال في الوجود فحسب بل ایضا في  العقد الزمني تتق- ١
التنفیذ فان تم منها في جانب یتم ما یقابله في الجانب اآلخر ففي عقد االیجار 
االجرة تقابل االنتفاع فاذا انتفع المستأجر مدة معینة التزم بدفع االجرة بقدر المدة 

لتقابل اذا كان تاما في الوجود فهو غیر التي انتفع فیها اما في العقد الفوري فان ا
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 والثمن من حیث      فقي عقد البیع بثمن مقسط اذا تقابل المبیع . تام في التنفیذ
 و یجوز ان یدفع       الوجود فلیس من الضروري ان یتقابال من حیث التنفیذ، 

 فیسترد المشتري اقساطا من الثمن ال یاخذ ما یقابلها من المبیع ویلجأ الى فسخ البیع
  .ما دفعه من الثمن

اذا وقف تنفیذ العقد الفوري فان هذا الوقف ال یؤثر في التزامات المتعاقدین من - ٢
اما العقد الزمني . بل تبقى هذه االلتزامات كاملة كما كانت قبل الوقف حیث الكم 

فوقف تنفیذه یترتب علیه النقص في كمه و زوال جزء منه اذ تمحي آثاره في خالل 
ة التي وقف تنفیذه فیها الن هذه المدة ال یمكن تعویضها بعد ان فاتت بل قد المد

یترتب على وقف العقد الفوري انتهاؤه اذا كانت مدة الوقف تزید على المدة المحددة 
  .للعقد او تساویها

اما .  الفسخ في العقد الفوري ینسحب أثره على الماضي ال نه یجوز الرجوع فیه- ٣
لزمني فال ینسحب اثره على الماضي الن ما نفذ منه ال تمكن الفسخ في العقد ا

  .اعادته

.  االعذار او التنبیه شرط الستحقاق التعویض في العقد الفوري في أكثر االحوال- ٤
اما في العقد الزمني فاإلعذار لیس بضروري اذا تأخر المتلزم عن تنفیذ التزامه 

  . الزمن فال فائدة ترتجى من االعذارالزمني الن ما تأخر فیه ال یمكن تداركه لفوات

العقد الزمني ال یمكن ان یكون اال ممتدا مع الزمن و بقدر ما یمتد یكون تغیر - ٥
الظروف محتمال ومن ثم كانت العقود الزمنیة هي المجال الطبیعي لنظریة الظروف 

ن الطارئة اما العقود الفوریة فال یمكن ان تنطبق علیها هذه النظریة اال اذا كا
  .تنفیذها مؤجال

  :وبناء علي ذلك نقسم هذ ا الفصل الي مبحثین 

  تاثیر فیروس كورونا علي العقود الزمنیه والمستمره:المبحث األول

  تاثیر فیروس كورونا علي العقود الفوریه:المبحث الثاني 
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 یكون فیه عنصر الزمن عنصرا جوهریا بحیث یكون فالعقد الزمني هو الذي
ذلك ان هناك اشیاء ال یمكن تصورها اال . هو المقیاس الذي یقدر به موضوع العقد

فالمنفعة ال یمكن تقدیرها اال بمدة معینة والعمل اذا نظر الیه في . مقترنة بالزمن
ن اذا نظر الیه في نتیجته، أي الى الشيء الذي ینتجه العامل كان حقیقة مكانیة و لك
ومن امثله العقود ،ذاته فال یمكن تصوره اال حقیقة زمانیة مقترنا بمدة معینة 

عقد العمل وعقد االیجار وهناك عقود یتطلب تنفیذها زمنا معین كعقد المقاوله ،الزمنیه
  :ونخصص لهذه العقود عده مطالب  كالتي ،وعقد التورید

  عقد العمل:المطلب األول

  عقد االیجار:يالمطلب الثان

  عقد المقاوله:المطلب الثالث

  عقد التورید:المطلب الرابع 
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بان یعمل في خدمه ،مل هو العقد الذي یتعهد فیه احد المتعاقدینععقد ال
 )١(. المتعاقد االخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر

مل أن یخرج على القیود  على صاحب الع)٢(وقد حظر قانون العمل المصري
المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقیة العمل الجماعیة أو أن یكلف العامل بعمل 
غیر متفق علیه إال إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو إلصالح ما نشأ 

 وله أن یكلف العامل ، على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة،عنه أو في حالة القوة القاهرة
 غیر متفق علیه إذا كان ال یختلف عنه اختالفا جوهریا بشرط عدم المساس بعمل

  . )٣(بحقوق العامل 

   وتجدر اإلشارة إلى أنه ال یجوز ألصحاب العمل تنفیذ شروط عقد العمل كما هي 
جاز له التمسك بالظروف الطارئه ومنها ،في حاالت القوة القاهرة الي من الطرفین

 .فیروس كورونا 

یعطي قانون العمل للعامل في حاله المرض او الخوف من االصابه فطبقا   أیضا 
للعامل الذى یثبت مرضه أو إصابته الحق فى إجازة مرضیة  (١٠٤لنص الماده 

ًتحددها الجهة الطبیة المختصة، ویستحق العامل خاللها تعویضا عن األجر وفقا لما  ً
لذى یثبت مرضه فى المنشآت یحدده قانون التأمینات االجتماعي، ویكون للعامل ا

 ١٩٥٨ لسنة ٢١ من القانون رقم ١،٨الصناعیة التي تسرى فى شأنها أحكام المادتین 
فى شأن تنظیم الصناعة وتشجیعها، الحق فى إجازة مرضیة كل ثالث سنوات تقضى 

من %" ٨٥"فى الخدمة على أساس ثالثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر یعادل 

                                                             
  من القانون المدني المصري٦٧٤الماده  )١(

 ٢٠٠٣ لسنه ١٢رقم   قانون العمل )٢(

  من من القانون السابق٧٦ الماده  )٣(
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، وذلك إذا قررت الجهة الطبیة المختصة %"٧٥"ة أشهر بأجر یعادل أجره، ثم ثالث
احتمال شفاؤه، ویخصم من األجر الذى یلتزم به صاحب العمل، ما یلتزم بأدائه نظام 

فقد ،،وهو ما یحدث بسبب فیروس كورونا)١(التأمین االجتماعي من تعویض عن األجر
ا ترتب لهم من حقوق بناء اصاب الفیروس الكثیر من العمال وغیرهم، فضال عن م

  .علي القرارات الحكومیه لتخفیض نسبه العماله للوقایه من فیروس كورونا

لكن إذا كانت هذه هي القاعدة فان للظروف التي صاحبت ظهور فیروس 
كورونا إثر واضح على عقود العمل بسبب الظروف اإلداریة، التي صدرت وأدت الى 

والمؤسسات العاملة، ففي مصر صدرت عدده التعطیل الكلى او الجزئي لألنشطة 
  :قرارات ومن اهمها األتیة

، ٢٠٢٠ لسنة ٧١٩ما یتعلق باستمرار العمل بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
بشأن بعض التدابیر االحترازیة المتخذة بوحدات الجهاز اإلداري للدولة وشركات القطاع 

 . العام وشركات قطاع األعمال العام

 ٢٠٢٠لسنة ) ٦٠٦: ( العمل بقراري رئیس مجلس الوزراء رقميوایضا استمرار
 ٧٢٤بشأن تعلیق جمیع الفعالیات التي تتطلب تواجد أیة تجمعات كبیرة للمواطنین، و

 .، بشأن تعلیق العروض التي تقام في دور السینما والمسارح ٢٠٢٠لسنة 

یة لحین ایضا استمرار تعلیق حركة الطیران الدولي في جمیع المطارات المصر
  .إشعار آخر

 لعودة االنشطه ٢٠٢٠-٦- ٢٧ثم عادت الحیاه تدریجیا یوم السبت الموافق 
ًتدریجیا الشتراطات، محذرا من أن أى منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق  ً

   .الفورى

  

                                                             
  من القانون السابق١٠٤ الماده  )١(
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وأعلن رئیس مجلس الوزراء أن القرارات الجدیدة، التى توافقت علیها لجنة إدارة 
، وتشمل إلغاء ٢٠٢٠ یونیو ٢٧ الموافق ،ًقها اعتبارا من یوم السبتاألزمة وتم تطبی

ٕقرار حظر الحركة الجزئى، واعادة فتح المطاعم والصاالت الریاضیة والمقاهى لكن مع 
ًفقط من قدرتها االستیعابیة لروادها كمرحلة أولى، مشددا على % ٢٥السماح بتواجد 

فى هذه األماكن، ألنها " الشیشة" م ، مع حظر تقدی%٢٥ضرورة االلتزام بنسبة الـ 
   .تعتبر أحد عوامل انتشار المرض

وتشمل القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابیر االحترازیة المتخذة بوحدات 
الجهاز اإلدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام، والفئات 

 تحدید حجم العمالة المطلوبة فى كل المستثناة، مع إعطاء الصالحیات لكل وزیر فى
  .القطاعات

ّكما نوه الدكتور مدبولى إلى أنه تم التوافق على غلق جمیع المحال التجاریة 
ًفى التاسعة مساء، على أن تستمر المطاعم والمقاهى حتى العاشرة مساء، وسننظر فى 

قرارات الجدیدة األمر من خالل تقییمه على أرض الواقع طوال هذه الفترة، كما تشمل ال
ًاستمرار إغالق األماكن التى یمكن أن تشهد تكدسا فى أعداد المواطنین مثل الحدائق 
والمتنزهات والشواطئ العامة، وناشد رئیس الوزراء المواطنین التماس العذر فى هذا 

  .األمر، ألنه تم اتخاذه من منطلق الحفاظ على أرواحهم

السینما والمسارح، فسیتم السماح بفتحها وفیما یتعلق بالمنشآت الثقافیة ودور 
من قدرتها االستیعابیة، حتى یتم تقییم الوضع وزیادة نسبة اإلشغال % ٢٥ولكن بنسبة 

  .ًتدریجیا

 ینایر ٤ومن ذلك ایضا ما اصدره رئیس مجلس الوزراء، كتابا دوریا بتاریخ 
 للدولة، بتخفیض الحالي، إللزام المصالح والجهات الحكومیة التابعة للجهاز اإلداري

، وتطبیق نظام التناوب في الحضور للعمل، وذلك في %٥٠عدد العمالة الیومي إلى 
ظل االجراءات االحترازیة التي تتخذها اللجنة العلیا إلدارة أزمة فیروس كورونا المستجد 

  ). ١٩ - كوفید (
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ي إطار  إجراءات حكومیة ف٩ ،كما اعتمدت اللجنة العلیا إلدارة أزمة فیروس كورونا
 :مواجهة تزاید اإلصابات بفیروس كورونا المستجد، وجاءت تلك القرارات كالتالي

تطبیق تناوب حضور العاملین في الوزارات والهیئات والجهات الحكومیة، بما یسهم  -١
 .في منع الكثافات والتجمعات

یر ٕوضع خطة تتضمن آلیات توفیر وتوزیع لقاح فیروس كورونا، واعالنها، والمعای -٢
 .المتبعة

 .استمرار إغالق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء -٣

 .حظر تجمعات األفراح في القاعات المغلقة -٤

 .التشدید على غلق مراكز الدروس الخصوصیة -٥

التشدید في تطبیق اإلجراءات االحترازیة والوقائیة، وفرض الغرامات على المخالفین  -٦
 .عن طریق تكثیف الحمالت

 .ًدراسة إصدار قرارات یجري بمقتضاها تحصیل الغرامة فوریا من المخالفین -٧

تخصیص ملیار جنیه من االحتیاطیات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة  -٨
 .بأزمة فیروس كورونا

اعتماد قرار إرجاء انعقاد الجمعیات العمومیة العادیة وغیر العادیة في جمیع  -٩
  أشهر٦ دیسمبر الجاري، ولمدة ٤یاضیة، اعتبارا من الهیئات الشبابیة والر

ومنها،   تفعیل المادة الثانیة من قرار ،وبشان قرارات الحكومه والخاصه بالتعلیم
رئیس مجلس الوزراء بشأن تدریس المناهج الدراسیة بنظام التعلیم عن بعد اعتبارا من 

ي األول وتأجیل كافة  وحتي نهایة الفصل الدراس٢٠٢١ ینایر ٢یوم السبت الموافق 
االمتحانات بعد إجازة نصف العام؛ والذي نص علي انه یصرح للخاضعین ألحكام هذا 
القرار الذین تسمح طبیعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفین بها 
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دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سریان هذا القرار ویؤدي الموظفین مهام وظائفهم 
  .ناوب فیما بینهم یومیا أو أسبوعیابالت

تفعیل المادة الثالثة من قرار رئیس مجلس الوزراء والذي یمنح الموظف المصاب  -
بأي من االمراض المزمنة إجازة استثنائیة لذات المدة بموجب تقریر یصدر من أحد 

  المستشفیات الحكومیة باستحقاقه هذه االجازة

 معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبیة یمنح الموظف المخالط المصاب بمرض_
  المختصة

تمنح الموظفة الحامل او التي ترعي طفال او اكثر یقل عمره عن اثني عشر سنة _
  .میالدیة إجازة استثنائیة

 ٢٠٢٠ مارس ١١ وفي الكویت ایضا یصدر قرار مجلس الوزراء الصادر في 
سمیه ألسبوعین و مدها لمده بأغالق بعض األنشطة وتقریر الحكومة بانها عطله ر

اخرى مماثله وما اعقبه من قرار بغلق بعض األنشطة الخاصة مثل المجمعات التجاریة 
و األندیة الصحیة والصالونات والعیادات والمراكز الخاصة مع فرض الحظر الجزئي 
في البالد كل ذلك، مع استمرار العمال بالعقد مما یعود بالضرر على اصحاب 

جراء تلك القرارات الناتجة عن االزمه الراهنة وهي انتشار فیروس كورونا األعمال من 
  .المستجد

نخلص الي انه بالنسبه للسؤال المطروح وهو هل هذه القرارات عادله بالنسبة 
للطرفي العقد؟ وترجع اهمیه اإلجابة على السؤال الى ان لیس لصاحب العمل ید في 

یضا لیس للعمال یده في ذلك انما یرجع ذلك اغالق المؤسسات والمنشئات العاملة وا
 .لسبب أجنبي عنهما بسبب الوباء الذي تفشى في المجتمع

فهل یجوز لرب العمل او العامل ایضا ان یدفع بإحدى النظریتین، القوة القاهرة 
او الظروف الطارئة على حسب توافر شروط كال منهما؟ صحیح ان رب العمل هو 

و الطرف الضعیف ولیس له مصدر رزق اخر غیر الطرف األقوى م والعامل ه
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لكن رب العمل ایضا یتحمل خساره فعلیه بسبب استمرار األوضاع، فهل بسبب ،العمل
وهل یجوز للطرفین ،ما یعنیه من خساره  فادحه، ان یدفع بنظریه الظروف الطارئة

قه عادله االتفاق على انهاء العالقة التعاقدیة بمحض ارادتهما و تسویه االوضاع بطری
مع حق العامل في هذه الحالة یحق للعامل المطالبة بكامل ،او بأراده رب العمل المنفردة

مستحقاته العمالیة؟ ومع ذلك هل اذا ادت هذه الظروف الى استحاله تنفیذ العقد بسبب 
الخسائر التي ادت الى الخساره التي اصابته وقد ادت هذه الخساره الي افالس بعضهم  

  .ئولوهو غیر مس

واعتقد ان ذلك كله یجوز سواء بالنسبه للعامل او رب العمل ویترك للقاضي 
عند المنازعه سلطه تقدیریه في تطبیق احدي النظریتین لیتمكن من اعاده التوازن 

  .والعداله العقدیه 

 واذا كان یصعب علي رب العمل التمسك بالقوة القاهرة،حتي ولو وصل الي 
طها ایضا عدم القدرة على الدفع، فقد یفلس أحد ارباب مرحله االفالس الن من شرو

االعمال ویبقى غیره قادرا على الوفاء بالتزاماته، وفال یكون هناك مجال اال ان یدفع 
   .بنظریه الظروف الطارئة
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االیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه ان یمكن المستاجر من االنتفاع بشئ 
   )١(.ده معینه لقاء اجر معلومم،معین

ویعتبر الزمن عنصرا جوهریا ،عقد االیجار اذا من العقود الملزمه للجانبین
فاذا حدثت ظروف خارجیه جعلت التزام احد المتعاقدین مستحیال او مرهقا جاز له ،فیه

خاصه ما یتعلق بعقود -القوه القاهره او الحوادث الطارئه-ان یتمسك  باحدي النظریتین 
یجار المحالت التي تمارس انشطه تجاریه ومنها المجمعات التجاریه وغیرها بسبب ا

القرارات الحكومیه والتي ادت الي االغالق الكلي او الجزئي مع تخفیض تعداد 
  .الخ...ما ترتب علي ذلك من خسارات مالیه،مرتادیها

 اإلیجار ّ إذا هلكت العین المؤجرة أثناء- ١( : علي)٢(وقد نص القانون المدني 
ًهالكا كلیا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه ً أما إذا كان هالك العین جزئیا، أو إذا -٢. ً

ّأصبحت العین في حالة ال تصلح معها لالنتفاع الذي أوجرت من أجله، أو نقص هذا 
ّاالنتفاع نقصا كبیرا ولم یكن للمستأجر ید في شيء من ذلك، فیجوز له، إذا لم یقم  ً ً

ًیعاد مناسب بإعادة العین إلى الحالة التي كانت علیها أن یطلب تبعا ّالمؤجر في م
للظروف إما إنقاص األجرة أو فسخ اإلیجار ذاته دون إخالل بما له من حق في أن 

 وال یجوز للمستأجر في -٣. ًیقوم بنفسه بتنفیذ التزام المؤجر وفقا ألحكام المادة السابقة
ّ إذا كان الهالك أو التلف یرجع إلى سبب ال ید ًالحالتین السابقتین أن یطلب تعویضا

  ..)للمؤجر فیه

  

                                                             
  مدني مصري٥٥٨ ماده  )١(

 ٥٦٩ ماده  )٢(
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 یجب على المستأجر أن یبذل من -١( علي )١(وایضا قد نص القانون المدني
 -٢. ّالعنایة في استعمال العین المؤجرة وفي المحافظة علیها ما یبذله الشخص المعتاد

ف أو هالك غیر ناشئ عن ّوهو مسئول عما یصیب العین أثناء انتفاعه بها من تل
ًاستعماله استعماال مألوفا ً(  

ویرجع ذلك الي ان المستاجر ملتزم  یحفظ العین المؤجره وذلك وفقا لعنایه 
  )٢(الرجل المعتاد اال اثبت ان الهالك او التلف نشا عن سبب اجنبي ال ید فیه

ین وفي عقد االیجار، حیث یلزم المؤجر بتمكین المستأجر من االنتفاع بالع
المؤجرة وان المستأجر یلتزم بالمقابل بدفع األجرة المتفق علیها، وان هالك العین 

ألنه یؤدي الى حرمان ،المؤجرة  تسبب بالقوة القاهرة مثال او الي سبب أجنبي اخر
المستأجر من المنفعه فان هذا الهالك یؤدي الى انفساخ العقد بقوه القانون ویكون ذلك 

  .ما مضي من الزمان ال یعود بالنسبة للمستقبل الن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ٥٨٣ الماده  )١(

 ١٧٥٠ص-٢٩س-ض مجمع احكام النق-٢٢/١١/١٩٧٨ نقض في  )٢(
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عقد المقاوله هو عقد یتعهد بمقتضاه احد المتعاقدین ان یضع شیئا او یؤدي 
  )١(.عمال لقاء اجر یتعهد به المتعاقد االخر

القاعدة انه ال یجوز للمقاول ان یطالب بمقابل یزید عن االجر المتفق علیها 
ع التكالیف المطالبة، كما ال یجوز لصاحب العمل ان یطالب بإنقاص بسبب ارتفا

المقابل، ما لم تجد ظروف اثناء تنفیذ العقد یؤدي ذلك الى ان یصبح تنفیذ التزامات 
  .أحد الطرفین مرهقا وان لم یكن مستحیال یجوز له ان یتمسك بنظریه الظروف الطارئة

 ١٨٢ نظمت احكامه قانون رقم ففي عقود المقاوله مع الجهه االداریه فقد*
ذا طرأ من المستجدات بعد ( علي )٢( في حاله وجود قوه قاهره حیث نص٢٠١٨لسنه 

إبرام العقد ما یوجب تعدیل حجم التعاقد یكون للجهة اإلداریة أن تعدل عقودها بالزیادة 
من كمیة كل بند لعقود المقاوالت، وبما ال یجاوز %) ٢٥(أو النقص وبما ال یجاوز 

من كمیة كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات واألسعار، على أن %) ١٥(
   .)تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك

ویتعین لتعدیل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء 
 سریان بحسب األحوال، ووجود االعتماد المالي الالزم، وأن یصدر التعدیل خالل فترة

العقد، وأال یؤثر ذلك على أولویة المتعاقد في ترتیب عطائه، وأن تعدل مدة العقد 
  .األصلي إذا تطلب األمر ذلك بالقدر الذي یتناسب وحجم الزیادة أو النقص

في ( علي)٣(وایضا یجوز تعدیل قیمه العقد كل ثالثه اشهر حیث نص نفس القانون
 تنفیذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة اإلداریة عقود مقاوالت األعمال التي تكون مدة

                                                             
  مدني٦٤٦ ماده  )١(

 ٢٠١٨ لسنه ١٨٢ من قانون المناقصات والمزایدات رقم ٤٦ماده  )٢(

  نفس القانون ٤٧الماده  )٣(



             

                                          - ١٠٧  -

في نهایة كل ثالثة أشهر تعاقدیة من التاریخ المحدد لفتح المظاریف الفنیة أو تاریخ 
التعاقد المبنى على أمر اإلسناد باالتفاق المباشر بحسب األحوال، بتعدیل قیمة العقد 

ت بعد التاریخ المحدد لفتح وفقا للزیادة أو النقص في تكالیف بنود العقد التي طرأ
المظاریف الفنیة أو بعد تاریخ التعاقد المبنى على أمر اإلسناد باالتفاق المباشر 

البرنامج الزمني للتنفیذ من واقع نشرة األرقام القیاسیة للمنتجین الصادرة من  وبمراعاة
التعاقد، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ویكون هذا التعدیل ملزما لطرفي 

  .ویتعین تضمین العقد مضمون ذلك

وعلى الجهة اإلداریة تحدید البنود المتغیرة أو مكوناتها بكراسة الشروط 
والمواصفات وفقا للقائمة التي تصدرها وزارة اإلسكان، على أن یضع المقاول معامالتها 

  .في المظروف الفني، ویقع باطال كل اتفاق یخالف ذلك

فیذیة لهذا القانون الضوابط واإلجراءات المتبعة في هذا وتبین الالئحة التن
  )الشأن، ومعادلة تغیر األسعار واشتراطات تطبیقها

 )١(فقد نص القانون، ایضا في حاله تاخیر تنفیذ االلتزام لسبب خارج عن ارادته
 إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفیذ العقد عن المیعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة(علي 

التنفیذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة 
إلتمام التنفیذ دون تحصیل مقابل للتأخیر منه إذا كان التأخیر راجعا لسبب خارج عن 

   .إرادته

وفي حالة عدم االلتزام بالتنفیذ، لسبب راجع للمتعاقد، یحصل مقابل للتأخیر 
 دون حاجة إلى تنبیه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر وفقا یحسب من بدایة المهلة

   :لآلتي

                                                             
  نفس القانون٤٨ماده رقم  )١(
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من قیمة %) ١٠(في مقاوالت األعمال بما ال یجاوز مجموع مقابل التأخیر نسبة  -١
من المدة الكلیة للعملیة، ویزید مقابل %) ١٠(العقد إذا لم تتجاوز مدة التأخیر نسبة 

   .لتأخیر ذلكإذا جاوزت مدة ا%) ١٥(التأخیر إلى نسبة 

ویحسب مقابل التأخیر من قیمة األعمال المتأخرة فقط إذا رأت الجهة اإلداریة 
أن الجزء المتأخر ال یمنع االنتفاع بما تم تنفیذه بشكل مباشر أو غیر مباشر على 
الوجه األكمل في المواعید المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر یمنع االنتفاع بما تم 

   .ن حساب مقابل التأخیر من قیمة ختامي العملیةتنفیذه فیكو

ویتم تطبیق معادلة تغیر األسعار للكمیات التي نفذت خالل المهلة بشرط أن 
یكون التأخیر راجعا ألسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، على أن یعدل الجدول الزمني 

  .)یربما یتفق علیه الطرفان إذا تطلب األمر ذلك وبما یتناسب مع مدة التأخ

لعله التساؤل الذي یتبادر الى الذهن هو ما تاثیر فیروس كورونا ،اما في عقود الفیدك*
 علي عقود المقاوله خاصه ما یتعلق بالفیدیك؟

 تعریفا دقیقا  fidic red 1999لم تقدم نماذج عقود فیدیك و على االخص نموذج -  
 واقعه او ظرف  شروط في اي٤ توفر ١١٩للقوه القاهره ومع ذلك اشترط البند 

 :استثنائي حتى یمكن وصفه بالقوه القاهره وهي 

 انه خارجا عن سیطره اي طرف .١

 انه لم یكن بوسع الطرفان  التحرر منه قبل ابرام العقد.٢

 لم یكن بوسع ذلك الطرفان تجنبه عند حدوثه .٣

 انه ال یعذى بشكل جوهري الى الطرف االخر.٤

ه لتفشي مرض فیروس كورونا المسبب وبالنظر الى الطبیعه غیر المتوقع
 وهو ما دفع منظمه الصحه العالمیه التابعه لالمم المتحده في مارس ١٩- لمرض كوفید

 .اي وباء عالمي- لالعالن صراحه انه بات جائحه ٢٠٢٠
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 ما الفرق بین القوه القاهره والظروف الطارئه؟

  .فان فیروس كورونا باثاره قد یعد قوه قاهره او حادث طارئا

 القوه القاهره واحكامها وتبعتها، ولما كانت ١٩وحیث یتعلق افرض البند 
القاعده المستقره ان العقد شریعه المتعاقدین فیكون من المتعین على القاضي تطبیق 

طالما توافرت ، من العقد دون غیرها١٩احكام القوه القاهره المتفق علیها بالبند 
  .شروطها

 اتخاذه اذا تسبب انتشار وباء كورونا في تعطیل والسؤال هو ما االجراء الواجب
 او الحد من قدره المقاول على استئناف االعمال؟

اذا منع الوباء المقاول من اداء اي من التزاماته التعاقدیه بسبب االجراءات 
االحترازیه التي تتخذها الدول للحد من انتشاره والتي منها على سبیل المثال حظر 

التحركات او تقلیل ساعات العمل بالموقع او وقف حركه التجول او الحد من 
المواصالت والطیران وغیرها فیكون من المتعین على المقاول ان یرسل اخطارا یذكر 

 من عقد الفیدیك الى الطرف االخر یعلمه بالواقعه او ١٩/٢فیه انه تم وفقا للبند 
ویتعین ان ،اللتزام مرهقا فقطباعتبارها انها تشكل قوه قاهره، او یجعل التنفیذ ا،الظروف

یحدد في االختار على وجه الدقه االلتزامات العقدیه التي اصبح متعذرا علیه ادائها 
 .او تلك التي تجعل تنفیذ االلتزام مرهقا.بسبب هذه الظروف

فاذا ارسل الطرف المضرور اخطارا، فانه یعفي من اداء االلتزامات طیله بقاء 
  . من ادائها او الظرف الطارئالقوه القاهره المانعه له

ایضا یحق للمقاول المطالبه بمد وقت تنفیذ العقد بسبب النقص غیر المتوقع 
  وباء كورونا؟- في رأئي- وسیكون منها،في توفر العماله او اللوازم نتیجه انتشار االوبئه

ـأ من عقد الفیدیك فقد اعطت ٤ـ١٩ وایضا البند ٤ـ٨وهذا ما اكدته البند 
حق في المطالبه بالحصول على تمدید لمده االنجاز اذا حصل تاخر او كان للمقاول ال

 خاصه اذا ادى ذلك الى نقص غیر ،متوقعا ان یحصل تاخر بسبب تفشي االوبئه
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مع . متوقع في توفر العماله او اللوازم او االحتیاجات التي یتطلبها تنفیذ المشروع
  ١- ٢٠مراعات تقدیم المطالبه وفقا للبند الفرعي 

 

االنهاء ،اعتقد انه یجب ان نفرق بین امرین في انهاء العقد بسبب وباء كورونا
  االنهاء االجباري،االختیاري

 

یجوز الي من الطرفین اخطار الطرف االخر بانهاء العقد نظرا لوجود وباء 
 وذلك اذا توافرت ١٩/٦رونا وهو ما اكده بموجب الباند الفرعي ومنها االن وباء كو

  -:الشروط االتیه

 یوم متصل أو لمده متعدده ٨٤اذا تعذر تنفیذ كل االعمال بصوره جوهریه لمده - ١
  یوما لذات السبب١٤٠لفترات متتابعه تتجاوز بمجموعها اكثر من 

 ١٩/٢الخر وفقا للبند ان یكون الطرف طالب االنهاء قد قام باخطار الطرف ا- ٢
 یوما من تاریخ العلم بها او ١٤بالواقعه او الظروف التي تشكل القوه القاهره خالل 

المفترض فیه العلم بها او ان یكون حدد في االخطار االلتزامات التي اصبح او 
 .:سیصبح متعذرا علیه اداؤها

  .نهاء العقدان یقوم الطرف طالب االنهاء بارسال اخطار الى الطرف االخر با

 وفى هذه الحاله یصبح انهاء العقد نافذا بعد سبعه ایام من تاریخ ارسال االخطار 
 .ویتعین على المقاول المبادره باتخاذ االجراءات

  :االنهاء االجباري بموجب القانون  -
یكون انفساخ عقد الفیدیك بمقتضى القانون الواجب التطبیق الذي یحكمه فاذا خرج 

 الطرفین وجعل وفاء أحد الطرفین أو كلیهما بالتزاماته التعاقدیه الوباء عن سیطره
مستحیال او مخالفا للقانون فأنه یؤدي بمقتضى القانون الذي یحكم العقد الى اعفاء 

  .الطرفین من االستمرار فى اداء اى التزام اخر بموجب العقد 
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 الملزم  من القانون المدني المصري فانه في العقود١٥٩وطبقا لنص الماده 
للجانبین اذا انقضى التزام بسبب استحالت تنفیذه انقضت معه االلتزامات المقابله له 

 مدني،ان االلتزام  ٣٧٣وطبقا ایضا  لنص الماده .وینفسخ العقد من تلقاء نفسه 
ینقضي اذا اثبت المدین ان الوفاء به اصبح مستحیال علیه لسبب اجنبي ال ید له 

  .)١(فیه

  

  

  

  

  

                                                             
في العقود الملزمه لجانبین اذا طرات - ١(( مدني امراتي والتي تنص علي ٢٧٣وهي تقابل الماده  )١(

  . ذ االلتزام مستحیال انقضي معه االلتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسهقوه قاهره تجعل تنفی
وینطبق هذا الحكم علي االستحاله ،واذا كانت االستحاله جزئیه انقضي ما یقابل الجزء المستحیل- ٢

 ).الوقتیه في العقود المستمره وفي هاتین الحالتین یجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدین
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ان یورد للمتعاقد االخر شیئا ،هو عقد یلزم به أحد المتعاقدینوالتورید هو 
  ۔)١(یتكرر مده من الزومن،معینا

  .)٢(اركان عقد التورید

  .والمشتري) المورد(وهما الموجب والقابل وهما البائع : العاقدان -١

ًوقد یكون كل طرف منهما شخصا منفردا أو متعددا كما ل ً و تخارج فریق من الورثة مع ً
وقد یكون العاقدان أصلیان أو . ٍأحدهم، أي تعاقدوا معه على أن یدفعوا كل واحد منهم

   .نائبان عن غیرهما في العقد كالوكیلین والوصیین

 .اإلیجاب والقبول: الصیغة- ٢

  .)المعقود علیه(وهو موضوع العقد، أي ما وقع علیه التعاقد وهو : محل العقد -٣

فالمراد به غایته النوعیة، أي المقصد األصلي الذي شرع العقد : موضوع العقد- ٤
 .ألجله

  .فالمراد في كل عقد بیع إنما هو نقل ملكیة المبیع إلى المشتري بعوض

اال اننا نجد ان المشرع المصري قد نظمه وفقا للعقود االداریه فقد عرفه الفقه 
خاص القانون العام وبین فرد او شركه والقضاء بانه اتفاق بین شخص معنوي من اش

بتعهد بمقتضاه الفرد او الشركه بتورید منقوالت معینه للشخص المعنوي اللزمه لمرفض 
  )٣(.عام

                                                             
 ١٦٧ص،٦مجلد ،السنهوري،الوسیط في شرح القانون )١(

  دار معارف،٢٠١٩االسكندریة، .عبد العزیز منعم االسس العامه. د )٢(

 المكتب -،أحكام النقض ٢٠٠١ من ینایر سنة ٧ القضائیة،جلسة ٦٣ لسنة ٥٨٢٩الطعن رقم  )٣(
   مدني- الفني 
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 بشأن ٢٠١٨ لسنة ١٨٢وقد نظم المشرع المصري عقود التورید بالقانون رقم 
إذا طرأ من ( علي ان ٤٦وقد نصت المادة ،تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

المستجدات بعد إبرام العقد ما یوجب تعدیل حجم التعاقد یكون للجهة اإلداریة أن تعدل 
من كمیة كل بند لعقود المقاوالت، %) ٢٥(عقودها بالزیادة أو النقص وبما ال یجاوز 

من كمیة كل بند لباقي العقود بذات الشروط والمواصفات %) ١٥(وبما ال یجاوز 
   .تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلكواألسعار، على أن 

ویتعین لتعدیل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة أو مجلس الوزراء 
بحسب األحوال، ووجود االعتماد المالي الالزم، وأن یصدر التعدیل خالل فترة سریان 

ة العقد العقد، وأال یؤثر ذلك على أولویة المتعاقد في ترتیب عطائه، وأن تعدل مد
  )األصلي إذا تطلب األمر ذلك بالقدر الذي یتناسب وحجم الزیادة أو النقص

إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفیذ العقد عن ( علي ٤٨ونصت أیضا الماده المادة 
المیعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفیذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة 

ؤه مهلة إلتمام التنفیذ دون تحصیل مقابل للتأخیر منه إذا لدواعي المصلحة العامة إعطا
  )كان التأخیر راجعا لسبب خارج عن إرادته

ونظمت أیضا نفس الماده فكره التوازن االقتصادي  بسبب ظروف طارئه حیث 
یتم تطبیق معادلة تغیر األسعار للكمیات التي نفذت خالل المهلة (.....نصت علي

جعا ألسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، على أن یعدل الجدول بشرط أن یكون التأخیر را
   .الزمني بما یتفق علیه الطرفان إذا تطلب األمر ذلك وبما یتناسب مع مدة التأخیر

من قیمة العقد إذا %) ٣(في باقي العقود بما ال یجاوز مجموع مقابل التأخیر نسبة  -٢
لیة للعقد، ویزید مقابل التأخیر إلى من المدة الك%) ١٠(لم تتجاوز مدة التأخیر نسبة 

   .إذا جاوزت مدة التأخیر ذلك%) ٥(نسبة 

                                                                                                                                                             
 ١٢٣ صـ -  ٥٢ السنة -الجزء األول 
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ویحسب مقابل التأخیر من قیمة الجزء المتأخر فقط إذا رأت الجهة اإلداریة أن 
الجزء المتأخر ال یمنع االنتفاع بما تم توریده أو تنفیذه بشكل مباشر أو غیر مباشر 

حددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر یمنع االنتفاع على الوجه األكمل في المواعید الم
   .بما تم توریده أو تنفیذه فیكون حساب مقابل التأخیر من القیمة اإلجمالیة للعقد

وفي جمیع حاالت تحصیل مقابل التأخیر، یكون اإلعفاء منه بقرار من السلطة 
للسلطة المختصة المختصة إذا تبین أن التأخیر ألسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، و

في غیر هذه الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخیر جزئیا أو كلیا إذا لم ینتج عن 
التأخیر ضرر، ویجوز للسلطة المختصة استطالع رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس 

   .الدولة إذا ارتأت ذلك

اقد وال یخل تحصیل مقابل التأخیر بحق الجهة اإلداریة في الرجوع على المتع
  (.بكامل التعویض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخیر

فكرة التوازن المالى للعقد اإلدارى كأساس لنظریة عمل األمیر هى الراجحة فى 
ونحن من جانبنا نؤید هذه الفكرة ألن من طبیعة . الفقه والقضاء الفرنسى والمصرى

ین األعباء التى یتحملها المتعاقد مع ًالعقود اإلداریة انها تحقق بقدر اإلمكان توازنا ب
ًاإلدارة، وبین المزایا التى ینتفع بها، اعتبارا بأن نصوص العقد تؤلف فى مجموعها كال 

فإذا ترتب على تعدیل التزامات . من مقتضاه التالزم بین مصالح الطرفین المتعاقدین
ل وال من المصلحة المتعاقد مع اإلدارة زیادة فى أعبائه المالیة، فإنه لیس من العد

العامة نفسها أن یتحمل المتعاقد وحده تلك األعباء، بل یكون له فى مقابل ذلك أن 
ًیحتفظ بالتوازن المالى للعقد تأسیسا على أن هذا العقد ینظر إلیه كوحدة من حیث 
تحدید الحقوق المالیة للمتعاقد، فإذا ما انتهى تدخل اإلدارة فى العقد بالتعدیل إلى 

 بهذه الحقوق كما حددت عند إبرام العقد، فیجب إعادة التوازن المالى للعقد إلى اإلخالل
كما أنه إذا كان حق اإلدارة فى التعدیل أمر یفترض قیامه فى ذهن . ما كان علیه

المتعاقد مع اإلدارة عند إبرام العقد بحیث یكون لإلدارة استعمال هذا الحق من غیر أن 
ب أن یقابل هذه السلطة حق آخر للمتعاقد فى أنه یقدر ینص علیه فى العقد، فانه یج
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من جانبه هو أیضا أن جهة اإلدارة ستعوضه عما یلحقه من ضرر نتیجة لممارستها 
وهذا التعویض یقوم على أنه ال یتصور أن المتعاقد مع اإلدارة یقبل . سلطة التعدیل

أنه قرر طبقا لتقدیراته معاونتها فى تسییر المرفق بالمجان وبغیر مقابل، بل الطبیعى 
أنه سیظفر مقابل التزاماته العقدیة بفائدة معینة وربح معلوم، فإذا سلم لإلدارة بحق 
التعدیل تحقیقا للمصلحة العامة، فإن العدالة تأبى حرمان المتعاقد من حقه المشروع فى 

رى، فإنه إذا هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخ... الفائدة أو الربح الذى قدره عند إبرام العقد
قام فى االعتبار أنه من األمور المسلمة أن یحقق المتعاقد مع اإلدارة مصلحته 
الخاصة، كما أنه من األمور المسلمة كذلك أن تحقق اإلدارة المصلحة العامة، فإنه ال 

 إذا عوضته اإلدارة بما یتناسب مع - فى حالة التعدیل -یكون للمتعاقد وجه للشكوى 
وبهذه الضوابط تكون العقود ... نفسه من ربح أو فائدة عند إبرام العقدما كان یقدره ل

اإلداریة قائمة على وجود تناسب بین االلتزامات التى تفرضها والفوائد التى یجنیها 
المتعاقدون منها، فإذا قامت جهة اإلدارة بإجراء تعدیل أو تغییر فى هذه االلتزامات، 

یقة آلیة تبعا لذلك حتى یظل التوازن المالى للعقد فإن الفائدة تتغیر هى األخرى وبطر
قائما، إذ أن هذا التوازن المالى أمر مفترض فى كل عقد إدارى، ومن حق المتعاقد مع 
اإلدارة أن یعوض على مقتضاه دون حاجة إلى النص على ذلك فى العقد، وألنه لیس 

 وحده عبء التعدیل مما یتفق مع العدالة والمصلحة العامة أن یتحمل هذا المتعاقد
ویحرم علیه االحتفاظ بالتوازن المالى للعقد، كما أن إیثار ضرورة المرفق العام على 
المصالح الخاصة للمتعاقد مع اإلدارة لیس معناه التضحیة بهذه المصالح بحیث یتحمل 

 .المتعاقد وحده جمیع األضرار الناشئة عن التعدیل
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العقود الفوریه هي  العقود التي تنفذ دفعة واحدة، ودون أن ترتبط تنفیذها بعنصر 
  :لذلك نعطي نماذج لعقود فوریه واثر فیروس كورنا علیها وذلك في مطلبین،الزمن

  :خطه البحث

  )عقد البیع نموذجا(العقود المدنیه  :المطلب األول

  اریهالعقود اإلد :المطلب الثاني
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عقد البیع هو عقد یلتزم بمقتضاه البائع ان ینقل للمشتري ملكیه شئ أو حقا 
  )١(.مالیا أخر في مقابل ثمن نقدي

في عقد البیع، إذا استحال علي البائع تنفیذ التزامه بتسلیم المبیع بسبب هالكه 
، فان التزامه بالتسلیم ینقضي وینفسخ العقد بقوه القانون ویسترد المشتري بقوه قاهره مثال

في (مدني) ١٥٩(ما اداه من ثمن، وهذا ما أكده المشرع المصري في نص الماده 
العقود الملزمة للجانبین اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه االلتزامات 

،وتطبیقا لذلك،اذا كانت االستحاله راجعه الي " نفسه المقابلة له وینفسخ العقد من تلقاء
فأن التزام المدین بالتسلیم ینقضي وینفسخ العقد بقوه ،االثار المترتبه علي فیروس كورونا

ثم تجد ظروف كتلك التي ،القانون،ایضا قد یتفق المتعاقدان علي تقسیط الثمن أو تاجیله
لمدین اللتزامه مرهقا الي  الحد الذي یعیشها الناس بسب فیروس كورونا تجعل تنفیذ ا

یجوز له التمسك بنظریه الظروف الطارئه لیعید ،یصیبه بخساره كبیره في هذه الحاله
  .القاضي التوازن 

دفع العربون ( مدني علي انه ١٠٣. في التعاقد بالعربون، وحیث تنص المادة 
 إال إذا قضى ،نهوقت إبرام العقد یفید أن لكل من المتعاقدین الحق في العدول ع

 ،ٕ واذا عدل من قبضه رد ضعفه،فإذا عدل من دفع العربون فقده. االتفاق بغیر ذلك 
: و یجب التفرقة وفقا للنص بین فرضین)) هذا ولو لم یترتب على العدول أي ضرر  

-  
ان یكون عدم تنفیذ االلتزام رجعا الي أحد المتعاقدین فأن كان راجعا الي من دفع -

ما إذا كان راجعا الي من تلقي العربون، ،یعقد من ودفع العربون قیمتهالعربون هنا 
  .فیرده مضاعفا لمن دفعه

                                                             
 : كویتي مدني أیضا٤٧٨كدته ایضا المادة  مدني، وأ٤١٨ماده  )١(

انفسخ البیع واسترد المشتري ما . إذا هلك المبیع قبل تسلیمه لسبب أجنبي ال ید الحد المتعاقدین فیه
 )اداه من الثمن وذلك مالم یكن الهالك بعد اعذار المشتري لتسلم المبیع
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الخ، فان .... الفرض الثاني إذا كان عدم التنفیذ راجعا الي سبب أجنبي كقوة قاهره -
  . )١(ویرد العربون لمن اخذه. االلتزام ینقضي

  التنفیذ العیني لاللتزام في عقد البیع-
التزامه تنفیذا عینیا متي كان ذلك ،ا كان المطلوب من المدین تنفیذأیضا، إذ

ومع ذلك قد یستحیل علیه ،ممكنا، فانه ان قصر في تنفیذ االلتزام یجبر على التنفیذ
یجبر المدین بعد ( مدني٢٠٣/١تنفیذ االلتزام بسبب القوه القاهره،فطبقا لنص الماده 

، ) التزامه تنفیذا عینیا متي كان ذلك ممكنا علي تنفیذ٢١٩/٢٢٠اعذاره طبقا للمادتین 
  .)٢(فال یجبر علي التنفیذ العیني لكن یتم التنفیذ بطریقه التعویض

ویراعي في ذلك الظروف التي ادت الي عدم تنفیذه اللتزامه كتلك الظروف التي 
تسببت فیها فیروس كورونا ویترك االمر للقاضي حتي یتمكن من اعاده التوازن والعداله 

  .لعقدیه ا
 انقضاء االلتزام في عقد البیع  

أیضا ینقضي االلتزام، باألسباب المعروفة، واالصل انه ینقضي بالوفاء، اال ان 
الوفاء بااللتزام في عقد البیع قد یصبح مستحیال لسبب أجنبي كالقوة القاهرة، وهنا 

  )٣(.ینقضي االلتزام المقابل دون مسؤولیه على المدین استنادا للقوه القاهرة
                                                             

  : مدني كوتي حیث نصت على انه٧٧وقد اكدت هذ حكم المادة  )١(
استحاله تنفیذ االلتزامات الناشئة عن العقد، بسبب یعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خیار 

  .٧٥العدول عن العقد، وتتحدد مسؤولیته بقیمه العربون، وفق ما تقضي به المادة 
 فان كانت استحاله تنفیذ االلتزامات الناشئة عن العقد راجعه الي سبب أجنبي ال ید الحد المتعاقدین-

 )فیه، وجب رد العربون الي دافعه

دار النهضه .راجع في شروط التنفیذ العیني،محمد سعد خلیفه،الوجیز في احكام االلتزام واالثبات  )٢(
 لتؤكد ذلك، حیث نصت ٢٩٣ وفي القانون الكویتي جاءت المادة ، وما بعدها١٠ص،٢٠١٨العربیه 

  علي،
یه، یجب على المدین تعویض الضرر الذي لحق الدائن عند تعذر تنفیذ االلتزام عینیا، او التأخیر ف

 .بسبب ذلك، مالم یثبت المدین ان عدم التنفیذ او التأخیر كان لسبب أجنبي ال ید له فیه

  : مدني كویتي على انه٤٣٧ مدني مصري، وهذا ما أكدته المادة ٣٧٣راجع الماده  )٣(
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اتفاق یكون أحد أطرافه ( قد استقر الفقه والقضاء في تعریفه للعقد اإلداري بأنه
شخصا معنویا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسییرها وتظهر فیه النیة في 

 غیر األخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خالل تضمین العقد شروطا استثنائیة
  .)١()مألوفة في تعامالت األفراد

  )٢(خصائص العقد االداري*

  .ًأن تكون اإلدارة طرفا في العقد  -١

  . صلة العقد بالمرفق العام من حیث إنشاؤه أو تنظیمه أو تسییره  -٢

    أن تأخذ اإلدارة بأسالیب وامتیازات القانون العام- ٣

رامة التأخیرین لتنفیذ ال شك الن معظم العقود اإلداریة تتضمن شرط الغ
االعمال، وهي صوره من صور التعویض االتفاقي وفي حال حدوث تأخیر التنفیذ او 
تسلیم االعمال فان اإلدارة تقوم بخصم قیمه الغرامة التأخیریة مما یكون مستحقا في 
ذمتها للمتعاقد دون ان یتوقف ذلك على حدوث ضرر لإلدارة وال یستطیع المتعاقد مع 

ان ینازع في استحقاق الغرامة بحجه انتفاء الضرر او المبالغة في تقدیر الغرامة اإلدارة 
 .اال إذا اثبت ان االمر راجع الى قوه قاهره

 

                                                                                                                                                             
 )تحیال علیه لسبب أجنبي ال ید له فیهینقضي االلتزام إذا اثبت المدین ان الوفاء به أصبح مس

 -  القاهرة – مطبعة عین الشمس – األسس العامة للعقود اإلداریة –سلیمان محمد الطماوي . د )١(
 ٥٩ ص-  ١٩٩١سنة 

 سنة  - القاهرة – دار النهضة العربیة – المبسوط في القانون اإلداري –صالح الدین فوزي  )٢(
 – دار النهضة العربیة –المبسوط في القانون اإلداري  –صالح الدین فوزي  ٩٦٨ ص-١٩٩٨
 ٩٦٨ ص-١٩٩٨  سنة -القاهرة 
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وفي راي المتواضع، ال یقع على المتعاقد مع اإلدارة مسئولیه التعویض، إذا كان 
ول تجاه الحد من االخالل بااللتزامات ناتج عن االجراءات التي اتخذتها الحكومات والد

انتشار فیروس كورونا وال یستطیع بدوره الوفاء بهذه االلتزامات نتیجة لهذه االجراءات 
 التي یصح انیكون سببا معفیا من المسؤولیة،

اما في حاله ما إذا كانت االحداث لم تكن متوقعه عند ابرام العقد وحدثت بعد 
ل تنفیذ االلتزام العقد، مستحیال اال انها ابرامه واثناء تنفیذه، وكان من شانها وان لم تجع

تجعله مرهقا،اي أكثر عبئا وأكثر كلفه،فهنا یجوز للمتعاقد التمسك بظریه الظروف 
 .الطارئة

قوام نظریه الظروف الطارئة وكما نشأت في مجال روابط (ویرجع ذلك الي ان 
 احداث لم تكن العقود اإلداریة، انه إذا طرأت اثناء تنفیذ العقد االداري ظروف او

متوقعه عند ابرام العقد والیملك المتعاقد لها دفعا وكان من شانها وان لم تجعل تنفیذ 
االلتزام العقدي مستحیال الى انها تجعله مرهقا أكثر عبئا وأكثر كلفه، فتنزل بالمتعاقدین 
خسارة فادحه تختل معها اقتصادیات العقد اختالال فیكون للمتعاقد المضار ان یطلب 

 .)١(من الطرف االخر مشاركته بالخسارة التي تحملها بتعویضه عنها تعویضا جزئیا

 االثر المعفى من ١٩٩٤ من اتفاقیه الجات الدولیة ٧حیث بینت المادة 
؛ وقوع كوارث طبیعیة او توقف النقل او قوه قاهره اخرى تؤثر : (.....المسؤولیة ومنها

 .....).یربصوره كبیره على المنتجات المتاحة للتصد

وعالجت مبادئ العهد الدولي لتوحید قواعد القانون الدولي الخاص حال وقوع 
  : حیث نصت علي٦القوة القاهرة في المادة 

یحق للطرف المتضرر ان یطلب التفاوض من الطرف االخر على تعدیل بنود 
فاوض فال العقد فان قبلها االخیر یستمر في تنفیذ العقد الدولي، اما إذا فشلت عملیه الت

  .سبیل سوى فسخ العقد مع احتفاظ الطرف المتضرر بحق في المطالبة بالتعویض

                                                             
 )١٦٣ص- ١قاعده-٣مجلد- ٣قسم-مجموعه القواعد القانونیه(حكم محكمه التمیز الكویتیه، )١(
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 حیث ١٩٨٠وهذا ما اكدت علیه اتفاقیات دولیه عدیده ومنها اتفاقیه فیینا 
  : على انه٨١نصت المادة 

بفسخ العقد ویصبح الطرفان في حل من االلتزامات التي یرتبها العقد مع عدم 
  . مستحقاالخالل باي تعوض

  : من اتفاقیه االمم المتحدة بشأن العقود الدولیة علي٧٩/١و نصت المادة 

حمایا ممثله توفرها احكام القوة القاهرة وقد تنطبق على العقود الدولیة اال إذا تم    
  .استبعاد تطبیق االتفاقیات صراحه من قبل االطراف في العقد

القة التعاقدیة ما هو الموقف والسؤال الذي یطرح نفسه بالنسبة ألطراف الع   
  بالنسبه للعقود المبرمة تحت تاثیر االثار السلبیة الناتجة عن فیروس كورونا المستجد؟

 یجب في رأئي مراجعه هذه العقود، وذلك للتأكد من تاریخ ابرامها حتى یقف 
كل متعاقد على أیا من النظریتین سیتم تطبیقها حیال الخلل التعاقدي الذي اصابه من 
جراء انتشار فیروس كورونا المستجد، وهل الوضع یشكل القوة القاهرة ام الظروف 
الطارئه، وذلك استعدادا ألثبات كل التدابیر التي اتخذتها الحكومة من تشریعات ولوائح 
وقرارات واوامر مثل حظر التجوال ومنع السفر واغالق الكثیر من الموانئ والمصانع 

ویخضع .ب على ذلك من اضرار اصابت أطراف التعاقدوالمجمعات والشركات وما ترت
  تقدیر ذلك كله لسلطه قاضي الموضوع
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 یتبین لنا من كل ما تقدم، أن النظام المصري یعترف بنظریه القوة القاهرة 
ونظریه الظروف الطارئة،اال أن للقضاء سلطة تقدیریة واسعة ومطلقة في تطبیق هاتین 

ه؛ فإن للقاضي سلطة تقدیریة مطلقة في تقدیر ما إذا كانت جائحة وعلی. النظریتین
فیروس كورونا تعد قوة قاهرة أو ظرف طارئ على أي من العقود، وذلك وفقا لطبیعة 

ومن ثم، فإن الحكم باعتبار . كل عقد،ّ  وظروفه، ودرجة ومدة تأثره بهذه الجائحة
ة لعقد معین، ال یعني مطلقا جائحة فیروس كورونا قوة قاهرة أو ظرف طارئ بالنسب

ٕاعتبارها كذلك على بقیة العقود المشابهة، حتى وان كانت هذه العقود متحدة في 
ذلك الن لكل عقد خصوصیته، وطبیعته، ولكل قاض . الطبیعة والظروف والمالبسات

حجته وأسانیده الشرعیة والنظامیة التي یبني علیها حكمه، والتي بطبیعة الحال لن تكون 
  ة لغیره من القضاة، ذلك أن المبدأ هو عدم الزامیة السوابق القضائیةملزم

أیضا اإلجراءات االحترازیه المتخذه من الحكومه خصوصا في ظل ما نعیشه 
الیوم من تغیر مستمر بسبب تقلبات وعدم استقرار االوضاع بفعل تفشي فیروس كورونا 

طلقة في تقدیر ما إذا كانت  فإن للقاضي سلطة تقدیریة مالمستجد والوقایه منه ـ،
جائحة فیروس كورونا تعد قوة اإلجراءات االحترازیه المتخذه من الحكومه  للوقایه من 

 .قاهرة أو ظرف طارئ
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 نوصي بتطبیق فكره شهادة القوة القاهرة التي أعلن عنها المجلس الصیني واخذت - ١
ماتهم مباشره شهادات ألثبات بها الوالیات المتحدة األمریكیة حیث اصدرت حكو

القوة القاهرة لعدد من الشركات والمؤسسات في مجاالت مختلفة من اجل التحلل 
من التزاماتها ومسئولیتها التعاقدیة التي عجزت عن الوفاء بها اتجاه زبائنها وعدم 
اداء غرامات التأخیر او التعویض عن التأخیر في التنفیذ او عن استحالته وبالتالي 

 عدتهم في حمایة حقوقهم وتقلیل الخسائر الناتجة عن فیروس كورونامسا

في حاله التطبیق فكره شهادة القوة القاهرة یجب ان تكون متمتعه بصیغه الزامیه - ٢
ولیست استرشادیه فحسب حتى ال تثور اشكالیه مدى إلزام نیتها من عدمه امام 

الرغم من التساوي في  على ،المحاكم فتأخذ بها بعضها ویطرحها البعض االخر
 .المراكز القانونیة

نوصي بتشكیل لجنه یمكن ان تسمي لجنه التسویة الودیة لاللتزامات التعاقدیة - ٣
الناتجة عن انتشار فیروس كورونا تتبع مجلس الوزراء تتشكل من عناصر قانونیه 
ومالیه وفنیه متخصصة ذات خبره عالیة، بهدف الوصول الى حل المنازعات 

ودیه ترضى جمیع االطراف المتعاقدة وباألخص في المنازعات الصغیرة بطریقه 
والمتوسطة وذلك لتفیف العبء القضاء على ان تكون قراراتها ملزمه لجمیع 

 .االطراف غیر قابله للطعن

 توحید االجتهاد القضائي في كفه المنازعات التي تثار بسبب فیروس كورونا من - ٤
 مالتاجل تحقیق االستقرار في المعا

نوصي بادراج بند  في العقود الجدیدة التي تبرم یخص حاله انتشار وباء مثل - ٥
كورونا لتحدید الحقوق وااللتزامات التي تقع على كل منهما وما هي االثار التي 

  .تترتب على ذلك من حیث االعفاء من المسؤولیة من عدمه او التخفیف منها
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 مصاد االلتزام – الكتاب األول –نظریه االلتزام  مذكرات في ،احمد سالمه.د .١
١٩٨٠    

 دار النهضه العربیه ،خالد جمال أحمد حسن، الوسیط فى مصادر االلتزام. د .٢
٢٠١٧  

  ١٩٧٩ الطبعه ، اسكندریه، مبادئ االلتزامات،رمضان أبو السعود.د .٣
 ، مطبعه عین شمس، األسس العامه للعقود االداریه،سلیمان محمد الطماوى.د .٤

    ١٩٩١ ،قاهرهال
 القاهره ، دار النهضه العربیه– المبسوط في القانون االدارى ،صالح الدین فوزى. د .٥

-١٩٩٨   
   مصادر االلتزام – الوسیط في شرح القانون المدنى الجدید ،عبد الرازق السنهورى.د .٦
  ٢٠٠٠،٢٠٠١،)االلتزام (  القانون المدنى ،محمد إبراهیم دسوقى. د .٧
  ٢٠١٦ دار النهضه العربیه ، مصادر االلتزام،لمحمد حسین عبد العا.د .٨
 ٢٠١٨ ، دار النهضه العربیه، الوجیز في احكام االلتزام واالثبات،محمد سعد خلیفه .٩

  

 مجله الباحث ، مدى مساهمه فیروس كورونا انهاء العالقه العقدیه،امنیه رضوان. د .١
 ٢٠٢٠  ابریل ،١٧ العدد ،للدراسات القانونیه والقضائیه

 ،٢٠٢٠ مارس ٢٩ ، الكورونا بین الظروف الطارئه والقوه القاهره،أحمد الفاضل. د .٢
 مجله موقع العربى 

 بحث بعنوان دور القضاء والقانون في الحد من تأثیر كورونا ،عبد المغیث الحاكمى .٣
 ،١٧ العدد ، مجله الباحث للدراسات القانونیه والقضائیه،على العالقات العقدیه

  ٢٠٢٠ابریل 

 الضوابط القانونیه لتطبیق نظریه الطارئه في مجال العقود دون ،محمد السنارى.د .٤
 سنه نشر 
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 نظریه عمل األمیر ودورها في الحفاظ ،خالصى عبداهللا.  د،مجدى عبد الحلیم.د .٥
تلمسان - جامعه ابى بكر بلقان - دراسه مقارنه ،على التوازن المالى للعقد االدارى

٢٠/٩/٢٠١٩ 
 دار – اثر نظریه عمل األمیر على تنفیذ العقد االدارى ،بد العظیمعبد الحمید ع.د .٦

  دون سنه نشر،الوالء للطبع
  دار المعارف ،٢٠١٩ – االسكندریه – األسس العامه ،عبد العزیز منعم. د .٧

 نظریه األمیر ودورها في حفظ التوازن المالى في ، طه أبو عرقوب،امانى عزمى .١٠
  جامعه فلسطین،راسه مقارنه د، الفیدیك،عقد االشغال الدولى

 ، مجله الباحث للدراسات القانونیه والقضائیه، نظرات قانونیه،شیماء القناوى. د .١١
  ٢٠٢٠  ابریل ،١٧العدد 

 
 رساله ماجیستیر مقدمه الى قسم الفقه  –أحكام االمراض المعدیه -عبد اهللا السیف  .١

 كلیه الشریعه بجامعه االمام -
قل االمراض المعدیه بین المسئولیة الجنائیه لحمایه المصاب  ن،ولید سلیمان العلیا .٢

 كلیه الحقوق جامعه – ٢٠٢٠ – رساله دكتوراه في الحقوق –دراسه مقارنه -
 المنصوره 

 ، دراسه مقارنه، النظام القانوني لعقد بیع العقار على الخارطه،ولید محمد سعد. د .٣
   ٢٠١٩ه  ودار النهضه العربی،٢٠١٩كلیه حقوق جامعه أسیوط 

 
 ١٣احمد عبداهللا ال طالب، الجنایه بنقل االمراض، موقع المسلم،منشور بتاریخ . د .١

  /٣net.almoslim://https، صفحه ١٤٢٢رجب 
   ar/int.who.www://httpsموقع منظمه الصحه العالمیه  .٢
  /com.7youm.www://https جریده الیوم السابع موقع .٣


