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 مقدمة

 املشروع   غ��  واإلثراء  التقص��ي   والفعل  املنفردة  واإلرادة  العقد  ب�ن  االل��ام  مصادر  تتعدد               

  واالستغالل،   الغ�ن   بنظر��ي  ت�و���ا   أثناء   العقود   توازن   ع��  ل�حفاظ  القانون   احتاط  وقد  والقانون،

 ونظر�ة   الفجائي  وا�حدث  القاهرة  بالقوة   العقود  تنفيذ  عند  الهدف  نفس  لتحقيق  كذلك  احتاط   كما

   عل��ا. تنص ال�ي للدول   القوان�ن ��  الطارئة الظروف

  االعسار،  أح�ام  تنفيذه   عليھ  يتوجب  بال��ام  إناطتھ  رغم  املدين   �حماية  القانو�ي   التدخل  مظاهر  ومن

 دينھ،   أو  ال��امھ  أداء  تنفيذ  ويستطيع  أمره  يتدبر  �ي  امليسرة  نظرة  بالدين  املدين  �عطي  فالقا��ي

 عليھ،   لهم  تجب  من   ونفقة  نفقتھ  �سد  ما  بتسديد  يطالب  أن  لدائنيھ  أموالھ  حجز  رغم  للمدين  و�مكن

 تصرفھ   �سري   ال   املدين  تصرف  فإذا   واملدين،  الدائن   من  �ل  لصا�ح  القانون   من  تدخل  االعسار  فنظام

 عل��ا. ينفذ ال �ي أموالھ بتفو�ت لهم  غاشا ي�ون  بأن دائنيھ ع��

  القانون   سلطان  السلطان  هذا  الواقع  ��   و�قابل  اإلرادة،  لسلطان  إعماال  إ�شاء  ُينشأ   االل��ام  و�ذن،

 يتدخل   قد  وكذلك  منھ،  ل�حد  القانون   يتدخل  قد  اإلرادة  سلطان  �ان   فمهما  أحيانا،  القضاء  وسلطان

 هو   كما  نص  يوجد  لم  ولو  ح�ى  أو  بتدخلھ،  القانون   أحيانا  سمح  إذا  الدور   نفس  للعب  القا��ي  سلطان

  اإلداري. القضاء �� الشأن 

  ��  وا�حيازة  والعينية  الش�لية  املثال  سبيل  ع��  م��ا  عدة،  مظاهر  ��  رصده  يمكن   القانون   وتدخل

 والرهن   والعطايا  رسميا،  رهنا  ره��ا  يمكن  منقولة  حقوق   أو  عقار  ��   وشركة  ومعأوضة  كبيع  العقود،

  التعسف   ومنع   املشا��ة)   األخرى   وا�حاالت  املر�ض  (حالة  االستغالل  ومنع  الغ�ن   ومنع  والعار�ة   ا�حيازي 

 ق   من  264  (الفصل  ا�جزائي  الشرط  عليھ  املش��ط   الطرف  وحماية  اإلذعان  عقود  ��  املس��لك  وحماية

  ال�ي   الدول   قوان�ن  ��  ا�خاص  القانون   و��  عام ال  اإلداري   القانون   ��  الطارئة  الظروف  ونظر�ة  ع)،  و  ل

 القانون.  هذا �� ح�ى ��ا تأخذ

   االل��امات:  إ�شاء �� اإلرادة سلطان

  من   عل��ا  يفاوض  ملصا�حھ   املدرك  األداء،  أهلية   ملكتمل  اإلرادة  سلطان  هو  االل��امات  إ�شاء  ��  املبدأ

  اإلرادة،  لهذه  ممتل�ا  و�ان  يأت��ا،  ال�ي  التصرفات  ��  اإلرادة  حر�ة  طرف  ل�ل  ُضمن  فإذا   تحقيقها.  أجل

  عقدها   ال�ي  االل��امات  يتحمل  أن  عليھ  ذلك  ومقابل  مبدئيا.  ف��ا  عليھ  يحد  فال  استعمالها  سلطة  ملك

  ��   مص�حتھ  يدرك  أنھ  يف��ض  طرف  �ل  ألن   التعاقد  عملية  ��  املنشود  التوازُن   ذلك  و��  نفسھ،  ع��

   مقابلھ. وأخذ منھ بدل  ببذل تحقيقها ع�� و�حرص تصرفھ
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  تقت��ي   أوضاع  مراعاة  من   البد   و�ان   اإلرادة،  لسلطان  القاعدة  هذه  ��   يطلق   لم   القانون   ولكن 

  هذا   تنشد  بقواعد  أحيانا  يتدخل  أن   التعاقد  لعملية  البدل�ن  ��  التوازن   ع��  ل�حفاظ  �شدانا  بالضرورة

 وعدالة   اجتماعيا  استقرارا  ينعكس  الذي  العقود   اقتصاديات  ب�ن  توازن   وهو  عليھ،  وتحافظ  التوازن 

 آخر،   �حساب  ل�اهل  و�ثقاال  اجحافا   وال  استغالال   وال  غ�ن  وال  ضرار،  وال  ضرر   فال   العقود  أطراف  ب�ن

 ا�حميدة. واألخالق واآلداب العام بالنظام  املساس حد إ�� اإلرادة استعمال �� اإلفراط  يجوز  ال كما

 حق  قانونا   فيخول   لھ  دافع  غ��  تدليس  مع  �غ�ن  أو  قاصر،  وهو  فيھ  طرفا  غ�ن   عقد  من  ي�حق  فقد

   هوى   أو  طيشھ  أو  اآلخر  الطرف   مرض  متعاقد  �ستغل  وقد  إبطالھ،  طلب
ً
 فيأخذه  نحوه  فيھ  جامحا

 ع��   اإلجحاف   بينة   العقود  من  نوعا   القانون   �شرع  وقد  االقتصادي.  توازنھ   العقد  تفقد  لنفسھ   بأثرة

 فيأخذ  ع��ا  غ�ى  ال  أساسية  خدمات  إ��  املاسة  ل�حاجة  اإلذعان،  عقود  �س�ى  فيما  الضعيف  الطرف

  بنود   من  فيھ  أراده  ما  ع��  للعقد  االنصياع  من  بدا  يجد  وال  املرتفق،  برقبة  ف��ا  االمتياز  صاحب

  عليھ  تفرض  البنود   هذه  ��  يناقش  وال   ف��ا  يفاوض   فال  مر�د،  غ��  أو  لها   مر�دا  عل��ا  يوافق  وشروط

 ا�جانب  وخاصة  العقد  إ��  التوازن   إلعادة  قانونيا  سندا  القضاء  �عطى  أن  الن�اع  عند  لزاما  ف�ان  فرضا،

  من   لالستفادة   العقود  هذه  ��  املس��لك   حماية  قانون   لتحقيقھ  �س��  ما  وهو  فيھ،  واملا��  االقتصادي

   البنكية. والقروض العامة املرافق خدمات

  اإلم�انية  التعاقدية،  القانونية  العالقات   ��  التوازن   لفرض  القضاء  وع��ه  القانون   تدخل  مظاهر  ومن

  و�رفع  واإلنصاف،   العدل   يحقق  ما   وفق   ز�ادتھ  أو   ا�جزائي  الشرط   �عو�ض  �خفض  للقضاء   ا�خولة

 وحفظ   التوازن   مراعاة  باب  من  ودائما  .  وع  ل  ق  من  264  الفصل  عليھ   ينص  ما  وذلك  وا�حيف،  ا�جور 

 شواذ  قاعدة  ل�ل  إن   إذ   العامة،  القواعد  عن  خروجا  ذلك   بدا   ولو  القانون   يوازن   املشروعة  املص�حة

  إلرادة   ذلك  من  أقل  مال�ي  أو  مالك  إرادة  فتخضع  امللك  3/4  مالك  قبل  من  املشاع  املال  إدارة  ذلك  من

  ع��  يفوت  أن  يجوز   فال  والتفو�ت  التصرف  ��  ال  واإلدارة  التسي��  عملية  حدود  ��  لكن  اآلخر،  الطرف

 وال  للشر�ك  املص�حة  ف��ا  يرا��  شروط  وتحت  استثناء  إال  باتفاقھ،  إال  نصيبھ  قل  مهما  ملكھ  مالك

 .اإلسالمي الشرع  ��  الصفقة كبيع اآلخر  شر�كھ يتضرر 

 هذه   فإن  ت�و���ا،  عند  العقود  بتوازن   اإلخالل  شأ��ا  من  أوضاع  ملعا�جة  القانون   مقار�ات  �انت  و�ذا 

  من   يوجد  قد  ولكنھ  العقود،  ت�و�ن  مرحلة  ع��  تقتصر  ال  املقار�ات  تلك  اقتضت  ال�ي  األوضاع

 يثقل   فقد  ع��ا،  امل��تبة   االل��امات  تنفيذ  عند  كذلك  العقود  توازن   اختالل  لتدب��  املقتضية  األوضاع

  األحداث  هذه شأن من ي�ون  وقد طارئة،  أحداث حدوث نتيجة إرهاقھ حد إ�� ال��امھ تنفيذ املل��م ع��

 التنفيذ.  �ستحيل أن



 ا�حمائية  األح�ام ب�ن التعاقدية  االل��امات

 19 كوفيد مرض وتأث��  

 

 

 

4 

  عند   �عوامل  أيضا  يتأثر   وهل  ينشئھ؟   الذي  العقد  ت�و�ن  عند  �عوامل  يتأثر   وكيف  االل��ام؟  هو  فما

 مرض  هو  وما  ع��ا؟  امل��تبة  االل��امات   ع��  ثم  ومن  العقود   ع��  التأث��  ��  املرض  دور   وما   تنفيذه؟

 ع��ا؟  املتولدة لالل��امات وتنفيذا إ�شاء  العقود ع�� سلبا يؤثر  وهل  ؟ 19�وفيد

 هو؟ ما االل��ام

  عي�ي   حق  نقل  بمقتضاها  عليھ  ي��تب  ومدين  دائن  ب�ن  ال�خصية  بالرابطة  الفقھ  �عض  �عرفھ  االل��ام

  ��   املعامالت  ذلك  و�خص  عي�ي  حق  نقل  إما  االل��ام  فأوجھ  عمل،  عن  االمتناع  أو  �عمل  القيام  أو

 عمل.   عن امتناعا  أو �عمل قياما أو املعنو�ة  أو املنقولة أو  العقار�ة م��ا سواء العينية ا�حقوق 

   الدائنية   عالقة  أو  االل��ام   ��   ال�خصية  للناحية   األهمية   �عطي  هذا  الفقھ  �عر�ف  أن   و�الحظ

  االل��ام   ��  املا��  أو  املادي  للعنصر  األهمية  إيالء  و�جب  منتقد  أنھ  يبدو  تيار  أو  اتجاه  وهو  واملدينية،

  بأن   ا�جديد،  املدين  حق  ��  أثره  و�رتب  قائما  يبقى  فيھ   واملدين  الدائن   �غ��   مع  ولو  االل��ام  أن  ذلك

 الدين.  أو ا�حق حوالة تج��ه ما وهو  دائنھ من إليھ نقل قد �ان ولو ينفذه

  ��   ال�خصية  العالقة  �ون   انتفاء  هنا  ومن  االل��ام،  �شوء  وقت  الدائن  يوجد  أن  كذلك  لزاما  وليس

  �عد   فقد  والوقف،  والوصية  بجائزة  الوعد  ��  كما  دائن  وجود  دون   مدين  يوجد  قد  ألنھ  فيھ،  األساسية

  مسابقة  ��   الفائز�ن  أو   للفائز  جائزة  بمنح  �عد   أو  �س��ده،  منھ  ضائع  ��يء  ع��  �ع��   ملن   بجائزة  واعد

   أجلھ. من وعد ما تحقق  �عد  إال املستحقون  لهم املوعود  يظهر فال علمية

  املو��ى   وجد  فإذا  موتھ،  �عد  تجب  و��   لھ   وصيتھ   �عقد  أن   �عد   سيولد   ملن   املو��ي  يو��ي   قد  وكذلك

 وكذلك   املو��ي،  من   الوصية  عند  موجودا  يكن   لم  ولو  ��ا   دائن  وهو  الوصية  استحق  موتھ   �عد   لھ

  مؤسسة   أو  عامة  جهة   أو  و�حسان   بر   جهة   �ان   وسواء  سيوجد  من  ع��  واقفھ  يقفھ   الوقف  ��   الشأن 

  ال��امات   ذلك  و�ل  �سلھ  ينقطع  أن  إ��  للمحبس  عقبا  أو  أ�خاصا  أو  �خصا  �ان  أو  خ��ية  أو  دينية

 اإل�شاء.  هذا عند موجودين غ��  ��ا  الدائنون   �ان ولو نفسھ  ع�� أ�شأها من ع�� تنفيذها يجب

  الغ��   ملص�حة   االش��اط  عقد  اإل�شاء  عند  باالل��ام   دائن  ف��ا  املوجود  غ��  ا�حاالت  قبيل  من   ويعد

 ح�ى   �انوا   أيا   ألجرائھ  الطبية   خدماتھ   لتقديم  عقدا  طبيب  مع  �عقد  عمل  كرب  وجوده،   بإم�انية  يكتفى

  األمثلة   من   وغ��ها  لھ   للمؤمن  املدنية   املسؤولية  ع��  التأم�ن   وكعقد  العقد،  عقد  �عد   �ستأجرهم  من

  ال   �ان  و�ن   ثانيا   ال�خ��ي   العنصر  و�أ�ي   األهم،  هو  االل��ام   ��   املا��   العنصر   فإن   ولذلك  وا�حاالت.

 فيھ. ركن فهو  بدونھ  قائمة  لالل��ام  ي�ون  أن  يمكن

  يرتبط   قانونية   حالة  بأنھ   يصفھ  املا��،  أو  املادي   طا�عھ   إ��   فيھ  منظورا  االل��ام  �عر�ف  فإن   ولذلك

  ا�جلد  (الس��وري  عمل  عن  االمتناع  أو  �عمل  بالقيام  أو  عي�ي  حق  بنقل  مع�ن  �خص  بمقتضاها
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 ا�حق  �عرف  التعاقد،  عن   الناشئة  با�حالة  ل�حق   التحديد  نفس  ��  الغراء،   اإلسالمية  والشريعة  األول).

 االل��ام.   ال النف�� املادي �عده ��

  ال   كذلك  العام   والقانون   بل  املد�ي   القانون   ��  الس��وري  األستاذ  عند  جاء   كما  االل��ام   نظر�ة  وأهمية

 و�شتمل  االقتصاد،  علم   ��  القيمة  نظر�ة  كم�ان  وم�ا��ا  ل�جسم،  الفقري   العمود  بمثابة  ف�ي  تخفى،

 ��ذه  املرتبطة  العوامل  بمختلف  تأثرها  من  ذلك  ع��  أدّل   وال   وأدبية،  واجتماعية  اقتصادية  حقائق  ع��

   ا�حقائق.

  واملعدات   اآلالت   باستعمال  واملكثف  القوي   االقتصادي  االستغالل   أدى   االقتصادية،  الناحية  فمن

  ��   اف��اضا  ف��ا  ا�خطأ  يقوم  املف��ضة،  املسؤولية  ظهور   إ��  العمال  وسالمة  �حة  ��دد  بمخاطر  املق��نة

 حق  ��  الدليل  تطلب  من  بدال  ع��م  املسؤولية  دفع  عل��م  يجب  من  وهم  واملصا�ع،  املعامل  أر�اب   جانب

 انصبت   و�ن  التقص��ية  املسؤولية  ��  االل��ام  ع��  االقتصاد  لتأث��  مثال  وهذا  املتضرر�ن.  العمال

  بھ.  املدين  ع�� تبعتھ  يلقي فهو مصدره �ان  أيا  باالل��ام الع��ة  ألن التعاقدي االل��ام  ع�� دراستنا

  عقدية  املدنية  املسؤولية  ع��  التأم�ن   عقود  ظهور   االل��ام  ع��  االقتصاد   عوامل  تأث��  مظاهر  ومن

  العقود   ظهور   وما  املسؤوليت�ن.  هات�ن  عن  الناشئة  االل��امات  ووطأة  ثقل  �جا��ة  تقص��ية،  أو  �انت

 تجمع  نتيجة  وذلك  العقدية،  االل��امات  ع��  االقتصادية  للتأث��ات  مظهر  إال  كذلك  ا�جماعية

  أر�اب   ب�ن   امل��مة  ا�جماعية  الشغل  عقود  العقود  هذه  قبيل  ومن  ال�خمة،  واالستثمارات  الرساميل

 العامة. املرافق ال��ام وعقود النموذجية والعقود العمال نقابات و��ن  العمل

 مجموع  ع��  تحتوي   مهنية  وهيئات  جمعيات  من  سلفا  معدة  دولية،  تجار�ة  عقود  النموذجية  والعقود

 ف�ي  العامة،   املرافق  ال��ام  عقود  وأما  الدولية.  التجارة  وواقع  عادات  ��  استقرت  ال�ي  العامة،  الشروط 

 البنكية. والقروض والغاز والكهر�اء املاء  كعقود إذعان عقود و�� سلفا، �عد عقود أيضا

  اإلذعان   وعقد  العمل  عقد  ويعد  العمل   كعقود   االجتماعية  بالعوامل  تتأثر   العامة  املرافق  وعقود

  ��  العمل   لعقد  بالنسبة  العامل  هذا  و�بدو  االل��ام،  نظر�ة  ع��  االجتماعية  العوامل  لتأث��  أنموذج�ن

 العمال. حقوق   لضمان  القانونية الصيغ مختلف

 شطط   من  ا�حد   فإن  القروض،  إ��   بالنسبة  األبناك  وم��ا  العامة  املرافق  خدمات  ��  اإلذعان   عقود  وأما

  القضاة   يتو��  املس��لك،  حماية  قانون   هو  خاص  بتشريع  مسألتھ  القانون   �عا�ج  ف��ا  االمتياز  أ�حاب 

 بھ.  ا�ح�ي الطرف من إثارتھ   ع�� التطبيق هذا يتوقف وال تطبيقھ

  يتأثر  أثره  وتحديد  تحديده  ��  االل��ام  ع��  االجتماعية  والعوامل  االقتصاد  عوامل  تأث��  إ��  و�اإلضافة

  والنظام   اآلداب  يخالف  ما  ع��  االتفاق  جواز  �عدم   القا��ي  املبدأ  ذلك  ومن  األدبية.  بالعوامل  كذلك
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  االل��ام   ��  تطورا  �عد   ذلك  �ل  ا�حق.  استعمال  ��  التعسف  ومنع  العقد،  يفسد  الغش  أن  ومبدأ  العام،

 واألخالقية. األدبية العوامل بتأث�� 

 لالل��امات:  املن��ئ  العقد

  رضائيا   واحد  �جانب  أو  �جانب�ن   ملزما  العقد  هذا  �ان  أيا   قانو�ي   أثر  إحداث  ع��   إرادت�ن   اتفاق   العقد

  وأيا  �خصيا   أو  عينيا  بھ   االل��ام   منھ  يتولد  الذي  ا�حق  �ان   وأيا  غرر،  عقد  أو  محددا  عينيا  أو  ش�ليا   أو

 إدار�ا.  أو تجار�ا  أو مدنيا طبيعتھ �انت

 باتفاق  إال  يتم   ال  الذي  واحد  �جانب   امللزم  العقد  غ��  و��   منفردة،  إرادة  عن   االل��ام   يصدر   وقد

  وال   املودع  إ��   يردها  وأن   الود�عة،  ع��   يحافظ  أن  الود�ع  يل��م   أجر  بدون   الود�عة   عقد  ومثالھ   إرادت�ن،

  والوصية  بجائزة  �الوعد   املنفردة،  اإلرادة  تصرف  عن  امل��تب   االل��ام   ��  بينما   شيئا  املودع   يل��م 

  لھ.   الدائن  اآلخر  الطرف  إرادة  دون   وحده  بإرادتھ  عنھ  الصادر   تصرفھ  وفق  املتصرف  يل��م  والوقف

   لھ. نفاذ ال عقد ينفع وال  تنفيذها �� فثمر��ا للتنفيذ، مرادة  ال��امات  ع��ا تتولد العقود و�إ�شاء

  آثاره   بدفع  املطالبة  ��  حقھ  دون   عليھ  باتفاقھ  ت�ونھ   يحول   ال  املل��م   ع��  إيجاب  ألنھ  العقد  تنفيذ  لكن 

 بإرهاقھ  التنفيذ   هذا   ��   دفعا   أو   تنفيذه  ��  استحالة   أو  انفساخا  أو  ف�خا   أو  إبطاال  أو  بطالنا  إما  عنھ،

 املستحق  ال��امھ  لرد  للمل��م  بحقوق   للمطالبة  أسبابا  تقوم  األوضاع  هذه  �ل  فادحة.  خسارة  وتحميلھ

  أ�شأه.  الذي بالعقد عليھ

 ُيبطل   أو  لذلك  بالتبع  االل��ام  و�زول  العقد  ف��ا  َيبطل  ال�ي  القانونية  األوضاع  ع��  الكالم  نطيل   ال  و�ي

  تقت��ي   19  �وفيد  بمرض  التعاقدية  االل��امات  تأثر   مقار�ة   فإن  القانون،  بحكم  ينف�خ  أو  يف�خ  أو

  تنفيذها   �عذر  أو   املدين�ن،  جانب   ��  لالل��امات  املرتبة  العقود  ببطالن  إما  التأث��  هذا  ملدى  �عرض  أن

 مع   لتنفيذها  ف��ا  ال��ا��   أو  املدين�ن  ع��  تنفيذها   للدائن�ن  يحق  �ي  لها  االقتصادي  التوازن   إعادة  أو

 جزاء.  أي ترتب عدم

   العقد تكو�ن أثناء  املل��م إرادة ع�� املرض تأث�� 

  من   ركن  نقص  حال�ي  ��  ع،  ل  ق  من  306  للفصل  طبقا  مطلقا  بطالنا  العقود  بطالن  إ��   باإلضافة

 كذلك   القانون   قرر   إذا  أو  اإلرادة،  عيوب  �سبب  اإلبطال  ي�حقھ  بطالنھ  القانون   قرر   إن  أو  أر�انھ،

 حصول   فإن  القانون،  بنص  كذلك  إبطال  ي�حقھ  أو  القانون   بنص  بطالن  العقود  ي�حق  ولذلك  إبطالھ،

 تلك   �سبب  إبطالھ  يطلب  أن  إرادتھ  عيبت  ملن  ا�حق  �عطي  العقد  ت�و�ن  أثناء  اإلرادة  عيوب  من  عيب

  العيوب   هذه  ا��   و�اإلضافة   وغ�ن،  و�كراه  وتدليس  غلط  من   القانون   ��   حصرا  معدودة  و��  العيوب، 

  أو  العقود  و�بطالن  ا�جامح.  والهوى   �الطيش  املشا��ة  األخرى   وا�حاالت  املرض  حالة   ع��  القانون   نص
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  ال�ي   االل��امات  زوال  زوالها   ويستتبع  العقود  هذه  تزول  اإلبطال  أو   البطالن  أسباب   �انت  أيا  إبطالها

 رتب��ا . 

  عند  يتقرر   البطالن  بأن   القول   إ��  ،نبادر  القانونية   واإلبطال  البطالن  بحاالت  بإيجاز  ولو  ولإلحاطة

   االقتضاء   عند  التسليم  وركن  الش�ل  وركن  والسبب  وا�حل  العاقدين  العقد:  أر�ان   من  ركن  نقص

  ورثتھ،  أ��م  يف��ض  من  ب�ن   وقسم��ا  ع)  لو  ق  من  61  (ف  ��  تركة  كتفو�ت  القانون،  ��  نص  و�مقت��ى

 أو  املشاع  املال  قسمة  طلب  ��  حقھ  عن  شر�ك  وتنازل   وع)  ل  ق  870  (ف  املسلم�ن  ب�ن   بفائدة  والقرض

  وال��امات  ع��ا،  امل��تبة  واالل��امات  والرهان  املقامرة  عقود  و�طالن   ع)   و  ل  ق  من  978  (ف   املش��ك

 القانون)  نفس من 729 (ف وأدا��ا  والشعوذة ال�حر أعمال �عليم اتفاقات

 القانون:   بمقت��ى  املقرر  اإلبطال

  لصلة  الدراسة  هذه  ��  تحليل  محل  ست�ون   ال�ي  املرض  حالة   القانون   ��  بنص  اإلبطال  حاالت  ��  يدخل

  نظر   وجهة  من   واالل��امات  العقود  ع��  تأث��ه   تكييف  ع��  للوقوف  ،19  �وفيد  بمرض  ا�حالة   هذه

 وملزمة.  وتوقعية ومجردة عامة أ��ا  القانونية القاعدة طا�ع أن  إذ القانون،

 485  الفصل  املثال  سبيل  ع��  م��ا   ع��ا،  امل��تبة  االل��امات  وزوال  العقود   إلبطال  أخرى   أمثلة  وتوجد

 والفصل   الغ��،   هذا  يقره  لم   إذا   الغ��   ملك  بيع   إبطال  يطلب  أن   املش��ي   يخول   الذي   ع   و  ل   قانون   من

  أضر  مما  حضوره  دون   شر�ائھ  مع  مشاعا  ماال  تقاسم  شر�ك  لدائن   يج��  القانون   ذات  من  1085

 القسمة. إبطال طلب بمص�حتھ

 عقده   إبطال  يطلب  أن   للمل��م  ف��ا  يجوز   حالة   إنھ  حيث  من  القانو�ي  تكييفھ  ��  املرض  إ��  ورجوعا

  القانون   بنص  لإلبطال  حالة  لذلك  ويعت��  19  �وفيد  مرض  ذلك  ومن  مر�ض،  وهو  فيھ  ال��م  الذي

 اإلرادة. عيوب �سبب اإلبطال ع�� القانون  نص قبيل من وليست

 املتالزمة  ف��وس  أو  املستجد  التا��  الف��وس  أو  املستجد  �ورونا  ف��وس  أو  19  �وفيد  ومرض

 م��ا  عدة  أمراضا  �سبب  ال�ي  التاجية  الف��وسات  أو  �ورونا  ف��وسات  من  الوخيمة،  ا�حادة  التنفسية

 متالزمة  أو  (م��س)  ومرض  سارس)  (  مرض  املرض  هذا  قبل  ويعرف  الوخيم.  ا�حاد  التنف��ي  االل��اب

   ا�خناز�ر.  و�نفلونزا  الطيور  و�نفلونزا و�يبوال التنفسية األوسط الشرق 

  وانتشر  وتف��ى  الصينية،   ووهان  مدينة  ��  2019  سنة  من   د�سم��  شهر  ��  19  �وفيد   مرض  واكتشف

  مارس   ��   جائحة  أعلنتھ  أن  إال  العاملية  ال�حة  منظمة  من   يكن  فلم  رهيبة،  بوت��ة   العالم  بلدان  ��

2020 . 
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  ا�جائحة مفهوم

  وال   نفس،   أو  ملال  واإلتالف  اإلهالك  اللغوي   ومعناه  اإلسالمي  الشرع  ��  أصلھ  ا�جائحة  مفهوم   يجد

تلف  "ما  بأ��ا   عرفة  ابن   فعرفها  الفق�ي  االصطال��   املع�ى   عن   اللغة  ��  مفهومها   يختلف
ُ
  م�جوز   من   أ

 ".  بيعھ �عد نبات  أو ثمر من قدرا عادة دفعھ عن

  العاصفة  والر�ح  والغرق   واملطر  ا�حر�ق  مثل  دفعھ  �ستطاع  ال  حدث  �ل  دفعھ  عن  بامل�جوز   واملقصود

  وا�حيوانات   للزروع  املهلكة   الوخيمة  ا�خط��ة  واألمراض  وغ��ها  وا�حروب،  والفيضانات   والزالزل 

  رحمھ  عاصم  ابن  قيد   وقد  ،19�وفيد  مرض  مثل  واالقتصادية  التجار�ة  ل�حركة  واملعطلة  واإل�سان،

   : جامعة عبارة ��  بقولھ دفعها  ع�� القدرة �عدم  ا�جائحة التحفة نظم �� هللا

لُّ 
ُ
  َما َو�

َ
اعُ  ال

َ
ط

َ
ُع  ُ�ْست

ْ
ف ھ الدَّ

َ
  // ل

ٌ
ُل  َجاِئَحة

ْ
َ�اِح  ِمث ة الّرِ

َ
ْرَسل

ُ
   امل

 وليس   املعاوضات  جميع  �شمل  الشرع  ��  البيع  أو  الشراء  ومفهوم  -  املش��ين  عن  ا�جوائح  وضع  أما

 الرجال  أ�ي  عن  مالك  عن  يحيى  حدث�ي  قال  املوطأ،  ��  جاء   ما  أصلھ  فإن  -  فقط  النقدي  بالثمن   البيع

  ثمر  رجل  (اش��ى)  ابتاع  :  تقول   سمعها  أنھ  الرحمان  عبد  بنت  عْمرة  أمھ  عن  الرحمن  عبد  بن  محمد

 القدر   عن  (أي  النقصان  لھ  تب�ن   ح�ى   (�عهده)   فيھ  وقام   فعا�جھ   هللا  رسول   زمان   ��   (�ستان)  حائط

  )   البيع   عن  يتنازل   أو  الثمن  (ينقص  يقيلھ  أن   أو  لھ   يضع  أن  (البائع)   ا�حائط  رب   فسأل   اش��اه)  الذي

)  تأ��   هللا:  رسول   فقال  ذلك   فذكرت  هللا  رسول   إ��  املش��ي   أم  فذهبت  يفعل  أال  فحلف
َ

ف
َ
  أال  (َحل

  (نزل   لھ.   هو  هللا  رسول   يا  فقال  ا�حائط،  رب  هللا  رسول   فأ�ى  ا�حائط  رب  بذلك  فسمع  خ��ا  يفعل

 هللا  رسول   أن  علم  ما  �عد   املش��ي   عن  ل�جائحة  وضع  وذلك  ثمن).  دون   نقصھ  ع��   الثمر  عن  للمش��ي 

  وسلم عليھ هللا ص��
َ

ث  .  لھ  خ�� هو منھ  املش��ي  عن  ا�جائحة  وضع  بأن َحدَّ

  فأصابتھ   ثمرا   باع   "من  فيھ:   قال  شر�ف  حديث  كذلك  وسلم  عليھ  هللا   ص��  هللا  رسول   عن   وروي 

  قال:   أنھ   عنھ  هللا  ر��ي  جابر   وعن   أخيھ".  مال  أحدكم  يأ�ل  ما   ع��  شيئا   أخيھ  من  يأخذ  فال   جائحة

 ا�جوائح". بوضع  وسلم عليھ هللا ص�� هللا رسول  "أمر

  من   فوق   فما  ثلثھ  تلف   أو  �لھ  تلفھ   أو  املبيع  هالك  تبعة  تحمل  املش��ين   عن  ا�جوائح  وضع  ويع�ي

  ��ا  ينتقل  العقد  عقد   عند  ا�حاصلة  التخلية  �انت   و�ن  قبضھ،  لعدم  ضما��م  ��  يزال   ال  ألنھ   البائع�ن 

   املش��ين. من للمبيع بالقبض التمك�ن و�� التوفية  يكملوا لم يزالون   ال البائع�ن أن إال للمش��ين امللك

  واملقا�ي   �املوز   الثمار  جائحة  "وتوضع   بقولھ:  مختصره  ��  ا�جائحة  أح�ام  خليل  الشيخ  �خص  وقد

ِ   ع��  بيعت  و�ن   الفقوس)  كذلك  ويس�ى  والقرع  وا�خيار  (�البطيخ
ّ

تھ  من  و�ن  ا�جذ  جواز   (بمع�ى   عر�َّ

عِري   شراء
ُ
  املعري   �ش��يھ  أن  فيجوز   عام  مدة  النخيل  تمر  هبة  والعر�ة  لھ،  الشرع  ل��خيص  عر�تھ  امل
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با
َ
  مهرٍ   ال  الواهب)  املش��ي   عن  ا�جائحة  ُوضعت  التمر  ِجيح   فإذا  أعراه  ملن   الثمن  ��جل  يبسھ  قبل  ُرط

  ال   امل�ارمة  ع��  مب�ي   الزواج  ألن   بجائحة  هلك   شيئا  أو  ثمرا  زوجها  مَهرها  زوجة  عن  ا�جائحة  توضع  (فال

   معدود)   أو  موزون   أو  مكيل  �ل  ا�جائحة  ��  و�دخل  للمكيلة  مفهوم  (وال   املكيلة   ثلث  بلغت  إن   املشاحة)

يت  التمر)  من  (صنفان   َبْر�ّيٍ   أو   كَصْيحا�ّيٍ   من  ولو   عكسھ  ال   أصلها   أ�حق  أو   وأفردت   ِطيُ�َ�ا  لينت�ي  وُ�ّقِ

  وسارق  أو وجيش كسمأوي  دفعھ �ستطاع  ال مما �� وهل يقول: أن  ...إ�� معھ أو
ٌ

 كذلك. و�عي��ا  خالف

 ثالثة: �شروط املش��ي  عن توضع  الفقھ ��  ا�جائحة أن  الذكر اآلنف خليل  الشيخ نص من  ويستفاد

 1  -   أو  البيع   ع��  أبقي   إن  قدره  الثمن  من   �ستن�ل   فأك��   املبيع  ثلث   ا�جائحة  بلغت  إن  أوالها  

 .   �لھ البيع ينف�خ

 2 -  ا�جائحة. توضع  ال و�ال  آخر لغرض  ال طي��ا الن��اء  أصلها �� الثمرة  بقيت  إن ثان��ا   

 3 -ا.  األصل إ�حاق أو األصل مع الثمر بيع  �� جائحة ال ثال��ا��  

  أو  وسيلة   ا�جائحة   ت�ون   أال  أجل  من   واملش��ي   البائع   من  �ل   مصا�ح  حفظ   الشروط  هذه  من   و�قصد

   بالباطل.  البائع مال  ��ا  يأخذ للمش��ي  ذريعة 

 يقبض  لم   وما  وغلتھ  نتاجھ  وهو   لذلك  خراجھ   ولھ  يضمنھ   ال��يء  مالك  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما

  إذا   ا�جائحة  املش��ي   عن  توضع  توفيتھ  البائع   يكمل  ولم   ملكھ  ولو   جائحة  وهلك  اش��اه  ما  املش��ي 

  ما   هالك   ��  و�تسبب  دفعھ  �ستطاع   ال  ما  �ل  ع��  ا�جائحة  مفهوم   و�صدق  املبيع،  ثلث  فوق   أصابت

   دوليا. أو وطنيا  بيعا  تجار�ا،  أو مدنيا بيعا بيع

  من   تأث��ه  لكن   باألموال،  ال  باإل�سان   وفتكھ  وخامتھ   فإن  جائحة،  بأنھ   صنف  و�ن   19  �وفيد  ومرض

  من  والذعر  وانتشاره  تفشيھ  مع  يتأ�ى   فال  واجتماعية  اقتصادية  أزمات   ��  يتسبب  باإل�سان  فتكھ

 والدخول   األعمال  وتتعطل  املدنية،  واملعامالت  والتجار�ة  االقتصادية   األ�شطة  مباشرة  بھ  اإلصابة

  كعقود   آجالها  تحدها  ما  العقود  ومن  ال��اما��م،  توفية  عن   ظهوره  عن   سابقة  �عقود   املل��مون   في�جز

 أو   واقفة  آجال  أو  �شروط  املق��نة  والعقود  الوفاء  املؤجلة  البيع  وعقود  الوعود  وعقود  والتام�ن  الكراء

  الكث��ة   العقود   من  وغ��ها   واالست��اد،  التصدير  عقود  أو  االستصناع  أو  التور�د  عقود  أو  فا�خة

   واملتعددة.

  العقد  بت�و�ن  اق��ن   إذا  19  �وفيد  مرض  أن  بداهة  يبدو  فإنھ  كذلك،  والفقھ  القانون   نظر  وجهة  ومن

  والتجار�ة   املدنية  جميعها  التبادلية  العقود  أنواع   إ��  الزوج�ن،  ب�ن   الطالق  من   بدأ  العقد،  �ان   أيا

  القانون   بمقت��ى  إبطال   حالة  املعت��  املرض  أح�ام  عليھ  تنطبق   املنفردة،  اإلرادة  وعقود  واإلدار�ة

 �عوض،   الغ��  مع  أموالھ   ��  تصرف  الذي  املر�ض   منھ  شفي   م�ى  وذلك  وع،  ل  ق   من  54  للفصل  وفقا
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  باملعامالت   األمر  �علق   سواء  املوت  مرض  املر�ض  حكم  �عطاه  فإنھ  19  �وفيد  مرض  من  مات   إن  و�ال

  و�ان   منھ  �شفى  الذي  املر�ض  حكم  19  �وفيد  مرض  ع��  ينطبق  فكيف  العوضية،  غ��  أو  العوضية

 العوضية؟  العقود  من غ��ها أو الشركة أو املعاوضة أو بالبيع تصرف قد

 نتنأول   أن  وا�حة،  حلول   بتقديم  الكفيلة  الرصينة  املقار�ة  أن  يبدو  التساؤل،  هذا  ع��  ولإلجابة

  مسألة   �عا�ج  نظر�ة   و��  االستغالل،  نظر�ة  ��  القانو�ي   الفقھ  ألح�ام  املمن�ج  التحليل  وتتبع  باملقارنة 

 سبيل   من  املر�ض  للمتعاقد  يكن  لم  ما  اقتصادياتھ،  جانب  ��   سيما  وال  العقود  بتوازن   اإلخالل

 ذلك  عليھ.   الدافع  غ��  التدليس  مع   غ�ن  أو  قاصرا   �ان  إذا   �حقھ  الذي   للغ�ن  العقد  بإبطال  للمطالبة

َرَها ُيقّدُر  املرض حالة  أن
َ
ث

َ
 البدل�ن.  ب�ن  توازن  وعدم وحيف جور  فيھ �ان بأن  القا��ي العقد  إبطال �� أ

 لم   أو  قاصرا  يكن  ولم  القيمة  ثلث  فوق   �ان  بأن  الفاحش،  الغ�ن  هو  إذن  منھ  شفي  مرضا  املر�ض  وغ�ن

  يكن   ولم   املتعاقد،  باملر�ض  ومضر  فاحش  ولكنھ   القيمة  ثلث  دون   �ان  أو  الدافع،  غ��  التدليس  يثبت

 ليحصل   املرض  من  حالتھ  استغل  معھ    املتعاقد  أن   و�تب�ن  لإلبطال،  سبب  وحده  اإلكراه  ألن  مكرها

  غ�ن  أنھ  املر�ض  غ�ن  يم��  فما  االستغال��  بالغ�ن   س�ي  هنا  ومن  فاحشا،  غبنا  ويغبنھ  معھ  العقد  ع��

 قيمتھ   ��   �عادل  ال  العقد  ��  بدل  ع��  ليحصل  املر�ض  حالة   استغالل  نية  الغابن  لدى  وجدت  استغال��

  يقدمھ.  الذي البدل

 املر�ض   بخالف  وغ��ه،  بيعا  عوضية  معاملة  �ل  ��  عامة  ع  ل  ق  من  54  للفصل  وفقا  املرض  وداللة

َصَر   املوت  مرض
َ
َمھُ   ق

ْ
  أو   بيع  حالة  و��  املوت.  مرض  املر�ض  ع��  القانون   نفس  من  479  الفصل  ُحك

 حكم  طبق  منھ   شفي  أنھ  إال  ،19  ب�وفيد   مصاب   مر�ض  من   عوضية  معاملة   أي   أو   شركة  أو  معاوضة 

في  فإن  وارد،  منھ   الشفاء  أن   إال  فتا�ا،  قاتال  مرضا  �ان   و�ن  فهو  إليھ،  املشار  54  الفصل
ُ

  بھ  املر�ض  ش

 إبطال  يطلب  أن  لھ  جاز  بھ،  مضرا  فاحشا  غبنا   فيھ  وغ�ن  وغ��ه  بيعا   عوضيا  عقدا  عقد  قد  و�ان 

  البدل   ��  عليھ  فاحش  غ�ن  ووجود  مر�ض،  وهو  العقد  وحصول   باملرض   إصابتھ  يثبت  أن  ع��  العقد،

ي  الذي ّدِ
ُ
 ع��  منھ  ل�حصول   19  �وفيد  مرض  من  حالتھ  استغالل  ��  ونيتھ  معھ،  املتعاقد  من  إليھ  أ

 القانون،  بنص  إبطال  القول   سبق  كما  وهو   عقده،  القا��ي  فيبطل  بالباطل  مالھ  أل�ل  منھ  العقد

 اإلرادة. لعيب إبطاال  وليس

 مرضھ. �� املتصرف املر�ض موت إ�� أدى مميت مرض  ،19 �وفيد مرض

  فيھ   والعقود   االل��امات  قانون   كنظر�ة   الفقھ  ��   والغالب  املعتمد  الرأي   ��   املوت  مرض  نظر�ة  ليست

 و��   العوضية،  وغ��  العوضية   املعامالت  جميع  ��  عام  النظر�ة  حكم  الفقھ  ففي  أوجھ،  عدة  من

  ال   املوت  مرض   املر�ض  أن  وهو  أال  ا�حكم  نفس  يطرد  التمليك،  وطالق  ا�خلع  طالق  فيھ  بما  الطالق
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  �ان   ما  إال  وغ��ها  وصدقة  هبة  من  العوضية  غ��  معامالتھ  وتبطل  العوضية،  معامالتھ  ��  عليھ  حجر

   الوارث. لغ��  وصية  إ�� تحولها من

 منھ املتو�� 19 كوفيد مر�ض طالق -1

  ،   لطالقها  تملي�ا  لھ  وفراقها   لزوجتھ  الطالق  وتمليكھ  وخلعھ  منھ  ُيتو��  الذي  19  �وفيد  مر�ض  طالق

  �ان  ولو  املتو��  اآلخر  من  أحدهما  إرث  حق  �سقط  فال   بائنا  ولو  تطليق  أو  طالق  �ل  ��  و�ر��ا   ترثھ

 شرط  لتوفر  املرض  ��ذا  مر�ضا  املتو��  �ان   وقوعھ  عند  أنھ  إال  الزوجية،  العالقة  أن�ى  قد  الطالق

  الشيخ  مختصر  و��  بھ،  اتصاال  الوفاة  وحصلت  متطاول   وغ��  فتاك  مرض  أنھ  وهو  فيھ  ا�خوف  املرض

 وَوِرثتھ".  املر�ض خلُع  ونَفذ " خليل

  الَعوضية غ��  19 كوفيد مر�ض تصرفات - 2

   فتبطل  الوصية،  مخرج  تخرج  منھ  باملوت  يصاب  الذي  19  ب�وفيد  املر�ض  عطية
ً
  هبة  من  عطية

   وتؤول  وغ��ها  وحبس  وصدقة
ً
  للوارث  وتجوز   الوارث   لغ��  ثلَ��ا  الهالك  املر�ض  تركة  من  تحِمل  وصية

   عطيتھ  فإن  مرضھ  من  يمت  لم  إذا  لكن  ا�حوز.  إ��  وتحتاج  الورثة  بإجازة
ً
   وغ��ها  هبة

ٌ
 وملزمة   �حيحة

 دائنيھ.  وع�� ورثتھ  ع��  ���يء ي��م ال  ألنھ لھ

  ألنھ  الت��عات  بھ  تبطل  الذي  املرض  شروط  عليھ  تنطبق  19  �وفيد  مرض  أن  باملالحظة  ا�جدير   ومن

  غ��   وألنھ  قاتل،  وفتاك  باملوت   مهدد  مرض  بأنھ  العاملية   ال�حة   ومنظمة  األطباء  �حكم  مخوف،  مرض

 املرض  أن   ع��   والفقھ  بھ،   يودي  أو  منھ  �شفى  قد  مدة  و�عد   املصاب  يصيب  فهو  الزمن،  ��  متطاول 

 أراد   بأنھ  املر�ض  ع��  ش��ة  ال  ألنھ  منھ  مات  ولو  العو��ي  غ��  تصرفھ  بھ  يبطل  ال  بصاحبھ  يطول   الذي

  ديو��م. توفية  من  الدائن�ن أو  إرثھ من الورثة حرمان

  الَعوضية 19 كوفيد مر�ض تصرفات

 منھ،  479  الفصل  بمقت��ى  البيع   ��  إال  املوت  ملرض  املشرع  �عرض  لم  والعقود  االل��امات  قانون   ��

 وقرض  وكراء   وشركة  معأوضة   من  األخرى   العوضية   املعامالت  دون   البيع   ع��  حكمھ  لذلك  و�قتصر

   تبادلية. مسماة غ�� أو مسماة عقود من وغ��ها وقسمة وعار�ة

  يبطل   أن  مع�ى   فال  ف��ا،  املوت   مرض   املر�ض  حكم  يختلف  ال  التبادلية  العوضية  العقود  أن   و�بدو

 مرض   ملر�ض  مثال  معاوضة  عقد  يبطل  وال  الطرف�ن،  ألحد  فيھ  محاباة  لوجود  املوت  ملرض  البيع  عقد

   اآلخر. الطرف�ن أحد فيھ  حا�ى  املوت

  عن   األح�ام   هذه  الختالف  البيع  غ��   ��  املوت  مرض  ��   الشرع  أح�ام  تطبيق  ��   يطرح  اإلش�ال  أن   إال

  البيع   غ��   ��   املوت  مرض  أح�ام  من  فراغھ  أن   يتجھ  والذي  وع،  ل  ق  ��   املوت  مرض  املر�ض  بيع  أح�ام
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 نص   من  �ان  ما  إال  األح�ام  هذه  تطبق  املعاوضات  غ��  ��  وأنھ  خاصة   الشرع  أح�ام  تطبيق  يقت��ي

  .العينية ا�حقوق  مدونة من 280 املادة

  وخاصة   املوت،  مرض  املر�ض  معاوضات   ��  عامة  بصفة  الشريعة  ألح�ام  �عرض  أمر  من  يكن  ومهما

 والعقود.  االل��امات قانون  �� بھ املر�ض ولبيع مميتا مرضا بوصفھ 19 �وفيد مرض

 اإلسالمي الشرع منظور  �� العوضية  منھ املتو�� 19 �وفيد مر�ض تصرفات

  مالُك   فهو   ف��ا،  ���يء  ي��م  ال  ألنھ  معاوضاتھ  ��  املر�ض  ع��   حجر  ال  أنھ  اإلسالمية  الشريعة  ��  القاعدة

  ��ا   �عاوض  و�نما   ثمن  بال   ذمتھ  من   يخرجها  فال  العو��ي،   بالتفو�ت  ف��ا  التصرف  حق  و�ملك  أموالھ

 ع��  "وُحجر  هللا:  رحمھ  خليل  الشيخ  قول   ذلك  و��  ف��ا  عليھ  ل�حجر  سبب  يوجد  فال  وغ�َ�ه،  نقدا  بثم��ا

 مالية"  ومعأوضة وتدأو�ھ مْؤنتھ  غ�� �� مر�ض

  التحفة: صاحب وقول 

َ�ى 
َ
�

ْ
ِر�ُض  َوَمااش

َ
َ�ى  َماَت  ُهَو  ِإْن --َباَعا َما أو امل

ْ
   االْمِتَناَعا َيأ

 فإذا  العوض�ن،  قيم�ي  معادلة  فيھ  يرا��  البيع،  ف��ا  بما  معاوضاتھ  ��  املر�ض  ع��  ل�حجر  املنع  وهذا

 يصط�ح   ما  وهو  وغ��ه،  بيعا  التصرف  يبطل  ال  أحدهما  ��  نقصان  أو  ز�ادة  تكن  ولم  العوضان  �عادل

  ألن  تبطل  عطية  أي   محاباة   بوصفھ  العوض�ن   أحد  قيمة  ��  نقص  أو  زاد  ما   إ��  فينظر  با�حاباة،  عليھ

  ��  محاباتھ  وتبطل  بمالھ،   يحا�ي  أن   يجوز   فال   فعال،  منھ   ومات   املميت  19  ب�وفيد   مر�ض  ا�حا�ي

  فإن   منھ  وتو��  املرض  ��ذا  مر�ض  وهو  ال��يء  قيمة  عن  يقل  بثمن  مثال  باع  فإذا  �لھ،  العقُد   ال  حدودها

  هكتار�ن   مثال  باع  ي�ون   �أن  الثمن،  منھ  عادل  ما  ع��  فيھ   البيع  ع��   يقتصر  الفقھ  أح�ام  وفق  املبيع

  الهكتار   بينما  واحد،  هكتار  ��   �حيح   البيع  فإن  واحد  هكتار  قيمة  إال   �عادل  ال  الثمن   و�ان  أرض  من

  ع��   يتوقف  عنھ  زاد  وما   تركتھ،  ثلث   ��  األجن�ي  للمحا�ى  ت�ح   وصية   إ��  و�تحول   فيھ   يبطل  الثا�ي 

 الدائنون.  أو  الورثة أجازها إذا إال الوارث للُمحا�ى وتبطل �انوا، إن الدائن�ن  أو  الورثة  إجازة

 قيمتھ   ��   يجاوز   ثمنا  دفع  بأن  لھ،  للبائع  19  �وفيد  بمرض  املصاب  ا�حا�ي  هو  املش��ي   �ان  إذا  وكذلك

  الدائنون   أو   الورثة  ويس��ده  حدودها   ��   الثمن   يبطل  محاباة   القيمة  هذه  عن  زاد   ما   فإن   املبيع،  قيمة

 يأخذ   أجنبيا  البائع  �ان   إن  أنھ   إال  الثمَن،  املبيُع   �عادل  ما   حدود  ��   إال   الشراء  ي�ح   وال  البائع،  من

،  املش��ي   تركة  من  الثلث
ً
  وما  فيھ  الثلث  إ��  رجع  و�ال  �لها،  أخذها  الثلث  الز�ادة  هذه  عادلت  فإذا   وصية

 كذلك. باإلجازة إال ��يء  أخذ لھ ليس وارثا �ان و�ذا  الدائن�ن، أو الورثة  إجازة إ�� يحتاج  ذلك عن زاد

  معاوضات  ��  ا�حاباة  ثبتت  فإذا واحدة،  مسألة  الصور�ة،  وهو  والتوليج  ا�حاباة  جعل  من  الفقهاء   ومن

 والتوليج   الصور�ة،  أو  والتوليج  ا�حاباة  ب�ن  فرق   بال   �لها   املعاملة   بطلت  وغ��ه  بيعا  املوت  مرض  املر�ض
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 ثبت   فإذا  البيع،  بطالن  يوجب  تحايل   وذلك  ا�حيازة،  شرط  إسقاط  أجل  من  الهبة  ع��  البيع  إدخال  هو

 أو   املبيع  لقيمة  معادل  غ��  بھ  باع  الذي  الثمن  و�ان  منھ،  وتو��  مرضھ  ��  باع  ،19  ب�وفيد  املر�ض  أن

 بالثلث،  املبيع  قيمة  من  أع��  ثمن  بدفع  للبائع   ا�حا�ي  هو  املش��ي   �ان   أو  الثلث  من  بأقل  محاباة  فيھ

  االل��امات   قانون   عليھ  ينص  الذي  ا�حكم  نفس  وهو  مطلقا   بالبطالن  قول   وهذا  �لھ.  يبطل  البيع   فإن

   والعقود.

 والعقود:  االل��امات قانون  وفق منھ املتو��  19 بكوفيد املر�ض بيع

 ع��  يحيل  وهو  والعقود  االل��امات  قانون   من  479  الفصل  املوت  مرض  املر�ض  أح�ام  ع��  ينص

   الوارث. وا�حا�ى األجن�ي ا�حا�ى ب�ن  فقط ا�حاباة حكم  �� للتفرقة منھ 345و 344 الفصل�ن

 من  البيع  ��  ثبتت  فإذا   مطلقا،  البيع  تبطل  ا�حاباة   أن  الفصول،  هذه  عليھ  تنص  مما  �ستخلص  والذي

 رأي   ��  آنفا  إليھ  املشار  ا�حكم  نفس  وهو  محاباة،  بيع  ألنھ  �سب��ا  البيع  بطل  املش��ي   أو  البائع   جانب

  ا�حيازة. شرط  ع�� تحايال  الهبة  ع�� البيع بإدخال  صور�ة أو توليجا ا�حاباة بجعلهم الفقهاء، �عض

  �ش��ي   بھ   مصاب  مش��ٍ   أو  منھ   ملش��  باع  مرضھ  ��   و��ون   املر�ض،  منھ   ُيتو��  الذي   19  �وفيد  ومرض

   سواء  املرض،  هذا  من   وُ�تو��  البائع  و�حا�ي
َ

ِخذ
ُ
 املرض   بمطلق  أو  الفقھ  ��  املوت  مرض  �شروط  فيھ  أ

  ��ا  يبطل  آلخر  املتعاقدين  أحد  من   ا�حاباة  ثبتت  إذا   والعقود  االل��امات  قانون   من  479  للفصل  وفقا

  شهد  ملا   فتاك  وقاتل  وخيم  خط��  مرض  ألنھ  املرض،  طبيعة  تحديد  ��   ا�خوض  إ��  حاجة   غ��  من   البيع

  �شر�ة   وطاقات   موارد  من   لھ  جند  وملا  والدولية،  الوطنية  ال�حية  والسلطات  االختصاص  أهل  بھ

 األنفس  مستوى   ع��  ا�جائحية  وآثاره  وعواقبھ  و��ديده  خطورتھ  ع��  ذلك  �ل  دل  ولوجيستيكية  ومالية

 أطفاال   �انوا  ولو  األسرة  عن  املصاب�ن   األفراد  (عزل   واالسر�ة  االجتماعية  وا�حياة  واملال  واالقتصاد

 وأقر�ا��م  للمصاب�ن  النفسية  اآلثار  إ��  إضافة  �عض)،  عن  �عضهم  واألزواج  اناثا  أو  ذ�ورا  صغارا

 منھ.  الشفاء رغم ي��كها ال�ي واملضاعفات

  البيع   ��  و�ان   مرضھ  من  ومات  مر�ض  باع  فإذا  بينة،  479  الفصل  ��   املوت  ملرض  العموم  وحالة

  ما  القانون   يحدد  لم   و�ن  -  بالثلث  القيمة  من   أع��  ثمن  بدفع  محاباة  الشراء   ��  و�ان  اش��ى   أو  محاباة،

 والدائنون.  الورثة بالبطالن و�حتج �لھ، باطال  يقع البيع  فإن - ز�ادة أو نقصا محاباة  �عد

 إقرار  أن  غ��  وصية،  ا�حاباة  تنقلب  وال  يبطل  البيع  فإن  الوصية،  لھ  ت�ح  ال  الوارث  ا�حا�ى   وألن

  �ان   إذا  ما  ع��   والعقود  االل��امات  قانون   من  344  الفصل  ينص  ولم  يلزمهم  لھ  اجاز��م  أو  للبيع   الورثة 

  وال   ي�ححھ  اإلقرار  أن  �ع�ي  ما  وهو  بإقراره،  و�حتھ  البيع   ب�ن   ر�ط  و�نما  الورثة  من  عطية  اإلقرار  هذا

ل     م��م. عطية  إ�� بھ يحوَّ
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  البيع   فإن   19  �وفيد  ذلك  ��  بما  املوت  مرض  املر�ض  من  باملبيع  أو  بالثمن  بيع  ��  األجن�ي  ا�حا�ى  وأما

و�بطل  ومصروفات  الديون   سداد  �عد  امليت  تركة  ثلث  حدود  ��   لھ  ي�ح  ومثل  ذلك.  عدا  ما  جنازتھ 

�ل  الصيغة  هذه
ْ

  الوصية  يفِهم  الثلث  ��  للمحا�ى  يحق  ما  تحديد  ألن  ال�حيح،   ا�حكم  فهم  ع��  �ش

 الفصل  نص  ذلك  مع  لكن   مبيعا،  أو  ثمنا  دفعھ  ما  ا�حا�ى  اس��جاع  ذلك  و�قت��ي  مقابل  بال  عطية  و��

  �ان   أو   لھ  معادال  الثمن  �ان  ال��كة   ثلث  ��  البيع  نفاذ  يقت��ي  وذلك  الثلث،  حدود  ��  البيع  �حة  ع��

   ال. أم معادال  املبيع

 الثمن  ويس��د   الثلث  ��  الوارث  لغ��   ت�ح  وصية  إ��  الباطل  البيع   يتحول   وأحكم أن  أعلم  وهللا  واألوفق

   ال��كة  ثلث  يأخذ  ا�حا�ى  هو   املش��ي   �ان   و�ذا  مش��يا   �ان  إذا
ً
  ويس��د   البا��،  و�رد  املبيع   ��  يقدر  وصية

 ف��ا. ثمن ال الوصية   وألن  البيع  لبطالن دفعھ  الذي الثمن

 املستجد كورونا جائحة ظل �� التعاقدية االل��امات تنفيذ

  طبيعة   من  القانونية  طبيعتھ  و�أخذ  املنفرد،  أو  التباد��  العقد  عن  االل��ام  ينشأ  القول،  سبق  كما

 اآلخر   املتعاقد   و�كتسب  إدار�ا،  عقدا  أو  شغل   عقد  أو   تجار�ا   أو  مدنيا   فيھ،  الصادر   ا�حق  أو  العمل

  هو   االل��ام   وأثر  اآلخر،  الطرف  ع��  وال��ام  لھ   حق  فهو   لھ   ال��م   الذي  الطرف  ع��  تنفيذه  ��  ا�حق

  عينا   االل��ام  و�نفذ  عليھ،  يج��  التنفيذ  عن  امتنع  إن  ولذلك  ،  تنفيذه  بدون   الل��ام   مع�ى  وال  تنفيذه،

  است��اد  أو  مبيع  �سليم  أو  ملكية  حق  نقل  مثل  العي�ي  فالتنفيذ  نقديا،  �عو�ضا  أو  عينيا  �عو�ضا   أو

  رهن   �سليم  أو  حق  تقييد  أو   قرض  �سليم  تنفيذ  أو  ببناء  القيام  أو  شغل   أداء  أو  دين  أداء  أو  سلعة

 عمال   تقديم  أو  ا�خارج   أو  الداخل  ��   بضاعة  نقل  أو  كراء   أو  أجرة  أداء   أو   و�الة  أعمال  أداء  أو  حيازي 

  العقود   عليھ  �شتمل  مما  ذلك  غ��   إ��  ضمان  تقديم  أو  منتج  صنع  أو  ا�خارج  إ��  تصدير  أو  ود�عة   رد  أو

   عينا. تنفيذها �ستوجب  ال��امات  من

 بذل  أو  نتيجة  تحقيَق   إما  عقده   يحدده  الذي  ال��امھ  طبيعة  حدود  ��  بالعمل  القيام  ��  املل��م   و�ل��م

  بضاعة  ومصّدر  نتيجة  ال��ام   ال��امھ   امللك  فناقل  باملستحيل،  أو  اإلم�ان  فوق   ت�ليف  ال  ألنھ   عناية

  يتسلم  أن  يجب  واملش��ي   اإليصال  نتيجة  يحقق  أن  يجب  والناقل  التصدير،  نتيجة  يحقق  أن  يجب

 عينيا   تنفيذا  ذلك  �ل  يتحقق  أن  يجب  املبيع  أو  املنتوج  ��  صفات  أو  معينة  أوصافا  واملل��م  املبيع،

  الود�عة   بحفظ  عينا   التنفيذ  يحقق  وحده  لھ   امللزم   العقد  ��   لديھ  واملودع   بھ   ال��م   ملا   النتيجة  بتحقيق

 التنفيذ   باب  من  نتيج��ا  يحققا  أن  يجب  املتبادلة،   ال��اما��ما  ��  واملك��ي   واملكري   املودع،  إ��   وردها

  عليھ   أحيانا  والطبيب  للمالك،  النافعة  اإلدارة  نتيجة  تحقق  أن   عل��ا  املشاع   امللك  ��   واألغلبية  العي�ي،

 و�ال  نتيجة  العال��   عملھ  يؤ�ي  أن  اتفاقا  ال��م  إذا  أو  التجميل،  كطبيب  الط�ي  عملھ  نتيجة  يحقق  أن
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 علم   تطور   وع��  الطبية   األصول   ع��   املطلع  املتبصر  اليقظ   الطبيب  عناية  بذل   ال��ام   ال��امھ   فإن

  أن  عليھ  يتع�ن   الصدد  هذا  و��  واألو�ئة،  الف��وسات  وعلم  األدو�ة،  علم  وتطور   ومستجداتھ  الطب

 النتيجة   ال��امات  ومن   العناية  بذل  فقط  ال  النتيجة  ذلك  ��  يحقق  وأن  الناجع،  املناسب  الدواء  يصف

  وال   عالجھ  عن  تنجم  أن  يمكن  ال�ي  والعواقب   واملضاعفات  بالعقابيل  وأهلھ  املر�ض  تبص��  ال��ام  عليھ

  جهل   األطباء   �عض  لدى   يالحظ  األسف  ومع  جراحية  عملية  إجراء   طر�ق   عن  العالج  هذا   �ان  إن   سيما

 أو  املر�ض  استفسار  من  االستياء  م��م  يبدو  قد  إ��م  ح�ى  املهنية  بال��اما��م  مقصود  تجاهل  أو  كب��

 ومعيش  واقع  أمر  هو  و�نما  قيمة،  حكم  ليس  ا�حكم  وهذا  آخر�ن  ألطباء  املناسب  العالج  عن  أهلھ

 ا�جميع. بھ  �شهد

  ت�و�نية   دورات  عقد  وجب  الصدد  هذا   ��  �عميَم   وال   األطباء   من  البعض  لدى   عقلية   هكذا  ر�ما  ولعالج 

  الناس   ل�حة  وحماية  أوال،  لھ   حماية  املهنية  بواجباتھ  وعيھ  ��  ألن  للطبيب،  القانونية  الواجبات  ��

  وال   مدروس  وغ��  متسرع  لقرار  الطبيب  اتخاذ  �سبب  يتوفون   قد  أو  ال�حية،  حال��م  تنتكس  قد  الذين

 نتيجة   تحقيق  ال��امات  ال��اما��م  اختصاصھ،  �ان  أيا   واملهندس   والعدالن  واملوثق  العواقب.  محسوب

  ألن   عناية  ببذل  ال��ام  مو�لھ  عن  و�التھ   عقد  ��  ا�حامي  عمل  وكذلك  بتنفيذها.  ُيخلون   تتحقق  لم  فإذا

  القضايا  �عض  �انت  و�ن  ا�حامي  ال��ام  ��  املبدأ  وهو  ف��ا،  ا�حكم  نتيجة  ُيْضَمَن   أن   يمكن  ال  الدعوى 

 إ��   ف��ا  ُ�ستند  محفظ  عقار  كقضية  ف��ا  القانون   وحسم  قطع  إ��  بالنظر  ا�خسران  تحتمل  وال   وا�حة

 بالتطه��.  التحفيظ أثر

 فتح   أو  حائط  كبناء  �عمل  القيام  عدم  أو  املنافسة  عدم  ال��ام   مثل  �عمل،  القيام  �عدم  االل��ام   وأما 

  ال  بأن  املل��م  بالعمل  القيام  عدم  هو  سل�ي،  ا�حالة  هذه  ��  االل��ام  وتنفيذ  طر�ق  إغالق  عدم  أو  مطالت

  أو   العي�ي  بالتعو�ض  �عمل  القيام   �عدم   ال��امھ   ينفذ  وحينئذ  االل��ام  خالف  فعلھ  فإن   املل��م،   يأتيھ 

َزمُ   ملكھ،  ��  يبنيھ  أال  ال��م  �ان   حائطا  يب�ي   أن  العي�ي   التعو�ض  ومثال  النقدي.
ْ
ُيل

َ
 تنفيذا   ��دمھ  ف

  لھ   بيعھ  �عد   تجارتھ  ��   املش��ي   ينافس  أال  متجر  بائع   ال��م   لو  بينما  العي�ي   التعو�ض  طر�ق  عن   الل��امھ

  طر�ق  عن  ينفذه  الل��امھ  إخالفھ  فإن  ��ا،  ينافسھ   اال  ال��م   ال�ي  التجارة  بنفس  يتاجر   أخذ   أنھ  إال

 بھ.  ا�حقھ الذي الضرر  عن النقدي التعو�ض
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 االل��امات؟ تنفيذ ع��  19 كوفيد مرض تف��ي   تأث��  ما لكن

 هذه   من  تنفيذه  يراد   ما   طبيعة  حسب  القول   سبق  كما  عينيا  تنفيذها   االل��امات  تنفيذ  ��  األصل

 املن��ئ  السند   ��  ا�حدد  ا�حق  ع��  إال  العي�ي  التنفيذ  ينصب  فال  �عقودها،  سلفا  ا�حددة  االل��امات

 ا�حقوق   خالف  وهو  منقٍض   غ��   أبدي  ال��ام  يوجد  فال  لھ،  ا�حت�ي  االنقضاء  إ��  مص��ه  ال��ام  وأي  لھ،

 واالستعمال  األمد،  الطو�ل  والكراء  االنتفاع  كحق  املنقضية  املؤقتة  وم��ا  الدائمة،  م��ا  العينية

  واالستئجار.  وا�جلسة  وا�جزاء والز�نة والسطحية

  من  319  الفصل  ��   منَع   وخاصة  ا�حصر،  سبيل  ع��  القانون   ��  مذ�ورة   االل��امات   انقضاء   وأسباب

  واستحالة  االختيار�ة،  واإلقالة  والتقادم،  الذمة  واتحاد  واملقاصة  والتجديد  االختياري،  واالبراء  الوفاء 

 التنفيذ.

دة  العقود   زوال  أسباب   عن  متم��ة  هذه،  االنقضاء  وأسباب
ّ
 والرجوع   والف�خ  �اإلبطال  لالل��امات  املول

 يتبع   الفرع   ألن  االل��امات  زوال  إ��  يؤدي  العقد  زوال  �ان  و�ن  ف��ا،  الرجوع  جواز  عند  والهبة  الوصية  ��

  املنشئة   العقود  زوال  �ستتبع  االل��امات   زوال  أن  كما  ساقط  واألصل  الفرع  يقوم  فال  الزوال  ��  األصل

 لها. 

  التنفيذ  عدم  �سبب  بھ،   الالحق  الدائن   ضرر   �عو�ض   املدين   جانب  ��   االل��ام  تنفيذ   عدم   و�رتب

 ضرر   ��   و�سببھ  خطئھ  وثبوت   ال��امھ  بتنفيذ  إلخاللھ  العقدية   املسؤولية  عليھ  ت��تب  أخرى   و�عبارة

 طلب   لھ   فيحق  يؤديھ  أن   عرض  أو  املقابل  ال��امھ   أدى  الطرف  هذا  �ان   إذا  لھ،  الدائن   اآلخر  الطرف

 مدى   لبيان   واقعية  وأسس  عناصر  حسب  القا��ي   يقدره  ضرره  عن   التعو�ض  وطلب  العقد.  ف�خ

  التعو�ض. و��ن بينھ للتنسيب الضرر 

  االستحالة   وليست  شروطها،  تحققت  م�ى  التنفيذ  استحالة  القانونية   االل��ام   انقضاء   أسباب   ب�ن   ومن

  ال��ام   انقضاء  ألن  االل��ام  انقضاء  �سبب  العقد  و�زول  االل��ام  ��ا  ينق��ي  و�نما  العقد  ف�خ  قبيل  من

  جزاء   أنھ  الف�خ  ومفهوم  قائمة،  للعقد  تبقى   أن   يمكن  وال  اآلخر  الطرف  ال��ام  انقضاء  �ستتبع  طرف

 املدين.  جانب ��  ا�خطأ إثبات ف��ا الواجب العقدية  املسؤولية عن  أو باالل��ام  اإلخالل عن

َ�ُض   ح�ن   ��
َ
  االستحالة  هذه  حصول   ��   لھ   يد   فال   املدين،  إ��  ا�خطأ  �سبة   عدم  التنفيذ   استحالة   ��  ُيْف�

 يصدق   19  �وفيد  مرض  انتشار  ظل  ��  ال��ام  تنفيذ  عدم  فهل  أجن�ي،  سبب  إ��  ترجع  و�نما  التنفيذ  ��

   التنفيذ؟ باستحالة يقصد ذا  وما التنفيذ؟ استحالة  مفهوم عليھ
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   التنفيذ استحالة مفهوم -1

 سبب   إ��  راجعة  االستحالة  هذه  و�انت  مستحيال  التنفيذ  أصبح  إذا  لالل��ام  التنفيذ  استحالة  تتحقق

 العقد   ��  ا�حل  وشرط  ممكنا،  االل��ام  �شأ  إذا  إال  التنفيذ  استحالة  تطرأ  وال  فيھ.   للمدين  يد  ال  أجن�ي

  يكفي   وال  بالذات،  معينة  عينا  �ان  إذا   موجودا  أو  عمل)  عن  االمتناع  أو  �عمل  (القيام  ممكنا  ي�ون   أن

 تنفيذه. �ستحيل أن و�جب للمدين مرهقا يصبح أن االل��ام انقضاء ��

 أجن�ي،  �سبب  مستوردة  نادرة   أزهار  تلف  مثل  املبيع  كهالك  فالفعلية  قانونية  أو  فعلية   اما  واالستحالة

  �سليمھ  وقبل  مخطوط  بيع  أو  املثليات،  ��  كما  مثلھ  مقامھ  يقوم  ال  قي�ي  مبيع  ��يء  �ل  وهالك

   ال��امھ.  و�نق��ي  بائعھ �سلمھ أن فيستحيل مطر أو حر�ق  عليھ يأ�ي أو سارق، �سرقھ للمش��ي 

  تن�ع   العقاري   الرسم  ��  بيعھ  يقيد  أو  �سلمھ  أن  وقبل  عقاره  يبيع  كمن  قانونية  االستحالة  ت�ون   وقد

  أن  ومثل  تنفيذه،  باستحالة  االل��ام   هذا  و�نق��ي  ال��امھ  تنفيذ  عليھ  فيستحيل  اسمھ  ع��   ملكيتھ

  أجرة   سيارة  صاحب  يل��م   أو  ال��امھ،   ينفذ  أن  فيستحيل  با�جنون   و�صاب  مر�ض   عالج  طبيب  يل��م 

  ا�حركة،  �ستطيع  فال   الفراش  يقعده  بمرض  يصاب   أو   النقل  رخصة  منھ  فتحجز  �خص  نقل

   تنفيذه. باستحالة ال��امھ و�نق��ي

 حصول   ��  يد  للمل��م  ي�ون   أال  القانونية   أو  الفعلية  االستحالة  �عد  التنفيذ  الستحالة   الثا�ي  والشرط

  أيضا  وهو   للدائن  يؤديھ  �عو�ض  إ��  وانقلب  ال��امھ  ينقض  لم  ف��ا  السبب  هو  �ان   فإذا   االستحالة  هذه

  عينيا. وليس بالتعو�ض لكن الل��امھ تنفيذ

 حدث  أو  قاهرة  قوة  من  أجن�ي  سبب  إ��  و�نما  خطئھ  إ��  ترجع  ال  التنفيذ  استحالة  أن  املدين  أثبت  و�ذا

  هو   فما  عنھ،  السبب  وأجنبية  التنفيذ  الستحالة  ال��امھ  انق��ى  الغ��   خطأ  أو  الدائن   خطأ  أو  فجائي

  مرسوم   يؤثر  وكيف  طارئا؟  حدثا  أو  قاهرة  قوة  19  �وفيد  مرض  �عت��  وهل  القاهرة؟  القوة  مفهوم

 األم��؟  فعل  إنھ حيث من االل��امات تنفيذ ع��  ال�حية الطوارئ  فرض

  ال�حية   الطوارئ   قانون   ومرسوم  19  �وفيد  مرض  وهل  �ش��ها  عما  وتمي��ها  القاهرة  القوة  مفهوم  2

 التعاقدية؟  االل��امات تنفيذ ع�� أثرهما هو وما قاهرة؟ قوة تطبيقھ ومرسوم

  بالعبارة  دفعھ  عن  م�جوز   أو  دفعھ   مستطاع  وغ��   متوقع  غ��   املل��م  عن   أجن�ي  حدث  القاهرة  القوة

ل  الفقهية،
َّ
 واألسر  19  �وفيد  مرض  وم��ا  واألو�ئة،  وا�حروب  والفيضانات  والعواصف  بالزالزل   لها  وُ�مث

 ومراسيم   قانون   من  الواسع  بمعناه  والتشريع  وا�حصار  والفتنة  والث�ج  والغرق   وا�حرائق  والسرقة

 األم��. فعل مفهوم �� تدخل �لها  إدار�ة وأوامر وقرارات تطبيقية أو قانونية 
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  يد   وال  والرد  الدفع  مستطاع  وال  متوقع  غ��  فكالهما  الفجائي  ا�حدث  عن  القاهرة  القوة  تختلف  وال

  �الزالزل   خارجيا  حدثا   �ان  ما  القاهرة  القوة  بأن   بي��ما  م��  من  الفقهاء  من  أن  غ��  ف��ما،  للمل��م 

   والعواصف،
َ

  يكن  لم  ما  سيارة  وانزالق  �جلة  وانفجار  آلة  �انكسار   داخليا   �ان  ما  الفجائيَّ   وا�حَدث

   كتآ�لها. املسؤول مالكها  من السبب

  ��   شروطهما  ألن  الفجائي   وا�حدث  القاهرة  القوة   ب�ن   فرق   ال  الس��وري  الرزاق  عبد   األستاذ  رأي  و��

  واستحالة   -  و�قظة  فطنة  الناس  أشد  من  املنتظر  التوقع  بمع�ى  املطلق،  التوقع  إم�ان  عدم  من   نفسها

  يد   للمدين  ت�ون   وأال  -  وحده  إليھ  بالنسبة  ال  موقفھ  ��  يوجد  �خص  أي  من  بمع�ى  املطلقة  الدفع

 الغ��.  وخطأ الدائن كخطأ اجنبيان سببان أ��ما عل��ما و�صدق ف��ما

 القوة  هو  أجن�ي  �سبب  و�نما  منھ  �سبب  ال  التنفيذ  املدين   ع��  استحال  القاهرة  القوة  ثبتت  و�ذا

  العقد  اقتصاديات   توازن   واختالل  فيھ  املدين  إرهاق  فقط   وليس  االل��ام،  انقضاء  إ��  أدت  القاهرة

  لھ  كث��ا   م�لفا  املدين   ال��ام  تنفيذ  تجعل  ال�ي   الطارئة  الظروف  ونظر�ة  القاهرة  القوة  ب�ن  الفرق   وهو

  االل��ام   قيام  �عد  الطارئة  ا�حوادث  دفع  �ستحيل  أال  حالة  ففي  لھ،  فادحة  بخسارة   ومهددا  ومرهقا،

  القانون   ��  الطارئة  للظروف  عامة  قاعدة  ع��  القانون   نص  إذا  تأجيلھ  يمكن  �أن  مطلقة،  استحالة

  والقانون   البولو�ي  والقانون   اإليطا��  املد�ي  �القانون   الدول   قوان�ن  �عض  عليھ  تنص  ما  وهو  ا�خاص،

  يقتصر  و�نما  املغر�ي،  والعقود  االل��امات  قانون   ��  القبيل  هذا  من  لنص  وجود  ال  بينما  املصري،  املد�ي

  (االتفاقيات  الدو��  العام  القانون   النظر�ة  هذه  أصل  ألن   اإلدار�ة،  القضايا   ع��  النظر�ة  هذه  تطبيق

  1915  سنة  الفر���ي  الدولة  مجلس  طبقها  من  وأول   العام   اإلداري   القانون   إ��  منھ  وانتقل  الدولية)

 �سبب الغاز  أسعار وارتفعت  بوردو، ملدينة الغاز  تور�د ال��مت شركة لفائدة  األو�� العاملية   ا�حرب إبان 

  بما   الدولة  مجلس  لها  فحكم  فادحة،  بخسارة  لها  ومهددة  مرهقة  الغاز   تور�دها  �لفة  فأصبحت  ا�حرب

 ). 639  ص األول  ا�جلد (س.  ا�جديد السعر  مع يتناسب

 لل�خص   بالنسبة  أو  العام  ال�خص  مع  للمل��م  مرهقا  أصبح  االل��ام  أن  ثبت  إذا  اإلدار�ة  العقود  و��

  بوسع   فإن   التور�د   وعقود   العمومية  الصفقات  كعقود  معھ،  املتعاقد   ا�خاص  الطرف  مع  العام 

  أزمة   من  أحدثھ   ما  �سبب  19   �وفيد  جائحة  �سبب  ترفعھ   أو  السعر   تن�ل   أن   اإلدار�ة   ا�حكمة

  التصالها   التشريع  إ��  أقرب  �عت��   اإلداري   القضاء   أح�ام  ألن  طارئ   حدث  أنھ  ع��  و�فسر  اقتصادية،

  يبتعدان   ال  القانونية   بالنصوص  مقيدان  والتجاري   املد�ي  القضاء  أن   ح�ن   ��  العامة،  باملص�حة  الوثيق

  االل��ام  ��ا  يصبح  ال�ي  القاهرة  بالقوة  �عرف  فيما  والتسويغ  ا�جهد  من  قليل  و�غ��  استثناء  إال  ع��ا

  التنفيذ. مستحيل
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  معھ  �ستحيل  قاهرة  قوة  بوصفھ  التعاقدية  االل��امات  ع��  يؤثر  19  �وفيد  مرض  أن  لذلك   و�بدو

  بھ   اإلصابة  من   وا�خوف  الهلع   وقت  ��  األداء  أجل  حلول   عند  الكراء  املك��ي   يؤدي  أن  مثل  التنفيذ،

  ال�حية،   السلطات  لدن  من  بتصنيفھ   أو  الذاتية   بطبيعتھ  سواء  با�جائحة  والتصافھ  السريع  النتشاره

 املك��اة. ا�حالت وافراغ �التعو�ض جزاءات من �ستتبعھ وما األداء �� املطل املك��ين ع�� ي��تب فال

  بتار�خ   الصادر  292.20.2  رقم  بقانون   مرسوم  �عت��  قاهرة،  كقوة  املستجد  �ورونا  جائحة  إ��  و�ضافة

  ال�حيةـ  الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام  �سن   يتعلق  2020  مارس  23  املوافق  1441  رجب  من  82

  املرسوم   ملنع  قاهرة  قوة   ال�حية  الطوارئ   حالة   بإعالن  2  293.20  رقم  ومرسوم  ع��ا  اإلعالن  و�جراءات

  و�فسر  العامة.  السلطات  من  و���خيص  القصوى   للضرورة  إال  �خص  ل�ل  والتنقل  املنازل   مغادرة

 أداؤه   انق��ى   لوفائھ  تنقال   �ستوجب  ألنھ  �سببھ  ال��ام  تنفيذ  يتأت  لم  و�لما   القاهرة،  بالقوة  املنع  هذا

إال  هذا  ��   تنفيذه   استحالة   �سبب  أجلھ   ��   طر�ق   عن   يتم   أن   يمكن   الوفاء   هذا   أن  تب�ن   إذا   األجل، 

  فإن   الطر�قة  ��ذه  األداء   يجري   �ان   أو  عليھ،  متفقا  ي�ون   بأن   مثال  األبناك   بواسطة  االلك��و�ي   األداء

  األداء   ��  مطلھ  في��تب  املدين  املك��ي   إ��   يرجع  أدائھ  أجل  حلول   عند  االل��ام  وفاء  عدم  ��  السبب

  و�عو�ض. إفراغ من األخرى  وا�جزاءات

 والتنظيمية،   التشريعية  القوان�ن  ��  عل��ا  املنصوص  اآلجال  سر�ان  الطوارئ   إعالن  مرسوم  ومنَع 

  تقادم   �آجال  سقوط  أو  تقادم  آجال  �انت  سواء  القوان�ن  عل��ا  تنص   ال�ي  اآلجال  �ل  ذلك  ��  فيدخل

  حالة   ��   للمتا�ع�ن   بالنسبة   باالستئناف  الطعن  إال   الطعون،  �آجال  ا�حقوق   سقوط   وآجال  الدعاوى،

 التقييد  وآجال  الشفعة،  وأجل  االحتياطي،  واالعتقال  النظر�ة،  ا�حراسة  تحت  الوضع  ومدد  اعتقال،

  ا�حيازة   ومدة  الضر�بية،  املستحقات  أداء  وآجال  العقار�ة،  الرسوم   ��   التقييد  وآجال  االحتياطي،

  مدونة  وآجال   حيازتھ،  واملن��ع  ا�حائز  من  ل�ل  بالنسبة   ا�حياز�ة   الدعوى   ��  السنة   وأجل  االستحقاقية،

  وا�جموعات   العقار�ة   التجزئات  وقانون   العقاري،   التحفيظ  قانون   وآجال  التأمنيات،  ومدونة  التجارة

  قانون   بمرسوم  استث�ي  ما  إال   وا�جنائية  املدنية  املسطرت�ن  وآجال  العقارات،  وتقسيم  السكنية،

  للقوة   بالنص   �شريع  وهو  الص��،  ا�حجر  قانون   وقفها  ال�ي   اآلجاالت  من   غ��ها  إ��    ال�حية،  الطوارئ 

   السر�ان. عن اآلجال  �سببھ تقف قاهرة قوة  ذاتھ بحد 19 �وفيد مرض أو الو�اء  فإن و�ال القاهرة

  ال  وهذه  االتفاقية  املدد   ��ا  املرتبطة  االل��امات  تنفيذ  الستحالة  زوالها   ��  يؤثر  ال�ي   الهامة  املدد  ومن

  بوفاء   املتعلقة  �املدد  القانونية،   اآلجال  ع��   إال  ينص  لم  ألنھ   الطوارئ   حالة   قانون   مرسوم  �شملها 

  االبتدائية   والعقود  بالشراءات   والوعود   بالبياعات   الوعود  ��   الشأن  هو  كما  حلولها،  عند  ال��امات

 العقار  بيع  كقانون   ا�خاصة  القوان�ن  أو  والعقود)   االل��امات  (قانون   العامة   للشريعة   ا�خاضعة  �لها،
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  ف��ة  حلولھ  صادف  بأجل  ال��ام   ارتبط  فأ�ى  التملك،  إ��  املف��ي  الكراء   وقانون   اإلنجاز  طور   ��

  أن   ا�جائحة  زوال  �عد  الواعدين  ع��  ووجب  القاهرة  القوة  بفعل  األجل  ��ذا  االل��ام  انق��ى  ا�جائحة،

   ��ا.  املدين�ن ال��ام النطالق معقولة آلجال متضمنة إنذارات يوجهوا

 و�تحمل   أ�شأه  الذي   العقد  وانفساخ  االل��ام  زوال  القاهرة  والقوة  التنفيذ  استحالة   مفهوما  و�فيد

  من  يتمكن   لم   ألنھ  لديھ   املودع  لدى   ��لك  الود�عة   كعقد  الدائن،  واحد   �جانب  امللزم  العقد  ��  التبعة

 إعالن  مرسوم  �سبب  املنع  هذا  �ان  وسواء  هالكها  ��   يد  لھ  تكن  ولم  واالنتقال  التنقل  ملنع  ردها

  املودع،   ع��  تقع  الهالك  هذا  تبعة  فإن  بھ،  اإلصابة  خشية  املستجد  �ورونا  ف��وس  مرض  أو  الطوارئ 

 ع��  �عي��ا   أو  قيم��ا  نقص  تبعة  فتقع  تتضرر   أو  جزئيا  تتلف   و�نما  �لية   تتلف  ال  أشياء   إيداع  وكذلك

 املودع.  جانب �� ال��ام  يوجد وال القاهرة بالقوة  انق��ى الود�ع  ال��ام  ألن الدائن، املودع

 كمن  تنفيذه،  باستحالة  ال��امھ  النقضاء  املدين  ع��  تقع  التبعة  فإن   �جانب�ن،  امللزمة  العقود  ��  وأما

 تنفيذه،  باستحالة  ال��امھ   فينق��ي  قاهرة،  قوة  �سبب  للمش��ي   �سلمھ   أن  قبل   املبيع  عنده  ��لك

  ألن   الثمن  داءأ  ال��ام  بتنفيذ  مطالبتھ  للبائع  يحق  فال  للمش��ي،  بالنسبة  االل��ام  انقضاء  ذلك  ويستتبع

   لھ. املقابل  البائع ال��ام بانقضاء انق��ى  االل��ام هذا
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