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أصبح جائحة ( COVID-19أن فيروس كورونا ) 9696مارس الجاري  11في أعمنت منظمة الصحة العالمية 

بما يعني أنو تحول إلى وباء عالمي، ومنذ ذلك التاريخ وقبمو إتخذت معظم الدول إجراءات وتدابير وقائية 

مكافحة ىذا الفيروس والحد من انتشاره، وقد شممت ىذه التدابير قيود غير مسبوقة عمى حرية الحركة والتنقل ل

غالق الح دود الدولية، كما شمل وصمت في بعض البمدان لفرض حظر التجول بشكل جزئي، وغمق المطارات وا 

 في إطار تنفيذ توصيات لكبح جماحوذلك الخاصة العمل في المرافق العامة أو الشركات / تقميل تعميقأيضا 

ذ استراتيجية التباعد االجتماعي، وذلك أمال في كسب الوقت ألكتشاف لقاح فعال أنتشار الفيروس عن طريق تنفي

 ليذا الفيروس أو أكتساب مناعة جماعية ليتحول بعدىا لفيروس أنفمونزا عادي.

مصرية عددًا من التدابير واإلجراءات الوقائية لم تكن مصر بعيدة عن تمك اإلجراءات فقد إتخذت الحكومة ال

وجميع الدراسة بالمدارس والجامعات  تعميقوالمجتمعية بيدف منع انتشار فيروس كورونا وشممت تمك اإلجراءات 

وكذلك فرض تقدميا مكاتب الصحة  التيتقدميا الوزارات والمحافظات لممواطنين عدا الخدمات  التيالخدمات 

والمقاىي وكذلك المطاعم عدا خدمة توصيل الطمبات والنوادي الرياضية حظر تجول جزئي وغمق لممطارات 

االقتصادية التي تيدف لمتخفيف من حده وكذلك بعض القرارات  1،عمل المحال التجاريةوتحديد أوقات للممنازل، 

 وخصوصًا عمى بعض القطاعات التي ستتأثر بالقيود الجديدة. 9تبعات ىذه اإلجراءات

فأن الخسائر االقتصادية أيضا ليا  –حة ئجا –وكما وصفت منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنو وباء عالمي 

ن القطاعات التي السياحة والطيران وغيرىا مثل مطابع عالمي حيث شممت تمك الخسائر المباشرة قطاعات 

تأثرت بفرض القيود عمى السفر والتنقل وكذلك شممت الخسائر االقتصادية بشكل غير مباشر العديد من 

 .القطاعات األخرى

                                                 
1
  0202ٌعٕخ  867ٌسجً ِساجعخ لساز زئٍط ِجٍط اٌٛشزاء زلُ  
0
ِٓ ِبزض ثشأْ رأجًٍ  16ِٓ ِبزض ٚورٌه اإلٌحبق اٌصبدز ثزبزٌخ  11 اٌصبدز ِٓ اٌجٕه اٌّسوصي اٌّصسي ثزبزٌخ ٌسجً ِساجعخ اٌىزبة اٌدٚزي  

 بد إضبفٍخ عٍى اٌزأجًٍ ثبٌعداد. أشٙس ِع عدَ رطجٍك عٛائد أٚ غساِ 6االظزحمبلبد األئزّبٍٔخ ٌٍعّالء ٌّدح 
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واألفراد في تنفيذ إلتزاماتيم التعاقدية والتي تمت والمؤسسات العديد من الشركات  عجزتسببت تمك الخسائر في 

ر ىذا الفيروس وتحولو لوباء عالمي وذلك إما بسبب إستحالو تنفيذ إلتزاماتيم أو بسبب تنفيذ ىذا قبل ظيو 

اإللتزامات سيكون مرىقًا ومن ثم فأن العدالة التعاقدية والتي كانت متحققة لحظو إبرام تمك العقود أختمت بفعل 

يتعثر العديد من األفراد والشركات  تغير الظروف االقتصادية أثناء فترة تنفيذه، ولذلك فمن المتوقع أن

والمؤسسات في االستمرار في تنفيذ إلتزاماتيم التي إلتزموا بيا وىو ما قد يؤدي إلى مشكالت ومعضالت عممية 

أو بعد كبح جماح ىذه  –وقت سريان القيود والتدابير الوقائية من الفيروس  –وقانونية سواء في الفترة الحالية 

 ة الطبيعية.الفيروس وعودة الحيا

تقديم استشارات/ نصائح قانونية مبسطة وعامة لألفراد والشركات من عمالء مكتب تستيدف ىذه الورقة 

أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانونية وغيرىم حول كيفية التعامل مع اإللتزمات التعاقدية الحالية في 

ذلك من خالل عرض لمتوصيف القانوني ليذه ظل التعثر المتوقع لتنفيذىا بعد أنتشار فيروس كورونا، و 

البند  فيوتستعرض الورقة  البند أولا  فياألزمة سواء بإعتبارىا قوة قاىرة أو ظروف طارئة/ استثنائية 

ظروف االقتصادية ألطراف التعاقد عادة التوازن لمعالقات التعاقدية في ظل تغير الالسبل القانونية إل ثانياا 

القسم وفى وكذلك القضاء اإلدارة/ السمطة التنفيذية سواء من خالل أطراف التعاقد أنفسيم أو من خالل 

 فيلألفراد والشركات لمتعامل مع تبعات ىذه األزمة مع الوضع النصائح العامة   األخير من الورقة

اإلعتبار اإلختالفات ما بين العقود والمراكز القانونية ألطراف التعاقد ولذلك ننصح دائما بالتواصل لدراسة 

  .كل حالة عمى حده
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ة قبهزة أو ظزوف استئنبئيت قىحبنت انتىصيف انقبنىني ألسيت كىرونب هم هي أوالً: 

 ؟طبرئت
 

تسبب في تغير الظروف االقتصادية لممتعاقدين وقد ترتب عمى ىذه التغير في الظروف الثابت أن انتشار فيروس كورونا 
اإللتزمات التعاقدية، ولكن ما ىو حكم القانون بالنسبة ليذا الوضع وىل يمكن القول بأننا بذلك  االقتصادية عجز في تنفيذ

 أمام حالة من حاالت القوة القاىرة والتي يترتب عمييا إنقضاء اإللتزام أم أننا بصدد التعامل مع ظروف استئنائية عامة.
والظروف االستثنائية أو  لة إلى الفرق بين القوة القاىرةولإلجابة عمى ىذا السؤال فأنو يستحسن بنا أن نشير في عجا

 .كأساس لعدم تنفيذ اإللتزامات العقدية الطارئة
 انقىة انقبهزة

 والتى تتطرأ بعد تحرير العقد ويترتبمن المستحيل توقييا أو دفعيا التى و ويقصد بيا األحداث المفاجئة والغير متوقعة 
عمى أن ، 3يترتب عمى توافر القوة القاىرة إنقضاء اإللتزام وتحمل األطراف من إلتزماتيمعمييا إستحالة تنفيذ اإللتزامات، و 

تممكو محكمة الموضوع بشرط أن تمتزم ىذه أمر ىو ن عدمو متقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بيا تعتبر قوة قاىرة 
 4. األسس القانونية و أن تقيم قضاءىا عمى أسباب سائغة تكفى لحممو

ىنا إلى أن حاالت القوة القاىرة قد تكون عامة كحاالت الحروب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار ومن الميم اآلشارة 
متعمقة بالتعاقد نفسو مثل أن يتم أستدعاء عامل لمتجنيد مما يجعل تنفيذ اإللتزام المترتبة عمى عقد األوبئة أو قد تكون 

 العمل بين العامل وصاحب العمل مستحياًل.
 يت/انطبرئت انظزوف االستئنبئ

المقصود من الظروف االستثنائية كأساس لعدم تنفيذ اإللتزمات بموجب العقود، أنو إذا ما طرأت حوادث استثنائية عامة 
 .يكن في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ االلتزام التعاقدي صار مرىقا لممدين بحيث ييدده بخسارة فادحةلم 

                                                 
 ".يوينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء بو أصبح مستحياًل عميو لسبب أجنبي ال يّد لو فمن القانون المدني " 373المادة تنص  3

 95-65-1983قضائية بتاريخ  49لسنة  1599الطعن رقم  استقرت أحكام محكمة النقض المصرية عمى ىذا المفيوم ومن ذلك أنظر حكميا فى 4
 1311رقم الصفحة  9رقم الجزء  34مكتب فني 
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أن يرد االلتزام المرىق إلى الحد  -وبعد الموازنة بين مصمحة الطرفين  -بعا لمظروف جاز لمقاضي ت وفى ىذه الحالة
 ىي: الظروف الستئنائيةإعمال شروط ويتضح من ذلك بأن ، 5المعقول
  وجود حوادث استثنائية عامة 
 أن تكون ىذه الحوادث قد طرأت بعد التعاقد. 
 توقعيا أن تكون ىذه الحوادث لم يكن في الوسع. 
  المتعاقدأن يكون تنفيذ اإللتزام التعاقدي مرىق عمى. 

كما تتسع مؤجمة التنفيذ كما تنطبق عمى العقود الزمنية. لطارئة لتنطبق عمى جميع العقود يتسع نطاق نظرية الحوادث او 
ستثنائي غير متوقع يجعل عمى جميع العقود التي يفصل بين إبراميا وتنفيذىا فترة من الزمن يطرأ خالليا حادث المتطبيق 

إصالح ما اختل من التوازن العقدي نتيجة لمظروف االستثنائية اليدف منيا ىو تنفيذ اإللتزام مرىقًا لممدين، ذلك أن 
 .الطارئة وىو ما يقوم في االلتزامات المؤجمة التنفيذ كما يقوم في االلتزامات التي تنفذ بصفة دورية

ة والظروف االستثنائية يتشابيان فى أنيما يستندان إلى فكرة المفاجأة والحادث الغير ويتضح مما سبق بأن القوة القاىر 
، وىنا يكمن المعيار الرئيسي لتفرقة بينيم وىو إذا كان ر ىذا الحادث فى تنفيذ اإللتزماتمتوقع إال أنيما يفترقان فى أث

وة قاىرة أما إذا كان أثر الحادث ىو أن أصبح الحاث الغير متوقع أدي إلى استحالة فى التنفيذ فنكون بصدد حالة ق
  6اإللتزام مرىقًا عمى المدين فنكون أمام تطبيق لنظرية الظروف االستثنائية أو الطارئة.

فيروس كورونا نجد أنو ال يمكن القول  وباءوبتطبيق ما سبق عمى اآلثار االقتصادية واالجتماعية التى ترتبت عمى 
الظروف االستثنائية ( عمى كافة العقود، وذلك ألن تأثير األزمة ليس  –نظريتين ) القوة القاىرة اجمااًل بتوافر أي من ال

وعقود قطاع السياحة  جوا واحدًا عمى كافة العقود فبعض العقود أصبح تنفيذ إلتزماتيا مستحياًل مثل عقود نقل الركاب 

                                                 
 من القانون المدني عمى: 147المادة تنص  5
 .و إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررىا القانونالعقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضو وال تعديم -1

ن لم يصبح مستحيالً  -9 ، صار مرىقًا ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ االلتزام التعاقدي، وا 
الموازنة بين مصمحة الطرفين أن يرّد االلتزام المرىق إلى الحد المعقول، ويقع باطاًل كل  لممدين بحيث ييدده بخسارة فادحة، جاز لمقاضي تبعًا لمظروف وبعد

 .اتفاق عمى خالف ذلك
 من القانون المدني بقوليا  147وىو ما أكدت عميو المذكرة اإليضاحية لممادة  6
قامتيا إلى جانب النظرية التقميدية لمقوة القاىرة دون أن تكون صورة ولما كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة نظرية حديثة النشأة، أسفر التطور عن إ -4

م، ولكنو يفترق عنيا في منيا، فمن األىمية بمكان أن تستبين وجوه التفرقة بين النظريتين. فالطارئ غير المتوقع تنتظمو مع القوة القاىرة فكرة المفاجأة والحت
نفيذ مستحيال، بل يجعمو مرىقا يجاوز السعة، دون أن يبمغ بو حد اإلستحالة ويستتبع ذلك قيام فارق آخر يتصل أثره في تنفيذ اإللتزام. فيو ال يجعل ىذا الت

المتوقع فال يترتب عميو إال إنقضاء اإللتزام  بالجزاء، فالقوة القاىرة تفضي إلى إنقضاء اإللتزام، وعمى ىذا النحو يتحمل الدائن تبعتيا كاممة. أما الطارئ غير
من التقنين البولوني وىى تخول في حالة الطارئ غير المتوقع حق تعيين  969لحد المعقول، وبذلك يتقاسم الدائن والمدين تبعتو )ومن ذلك أنظر المادة إلى ا

 طريقة التنفيذ أو مقدار اإللتزام، بل والحكم بفسخ التعاقد(.
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رحالت السياحية، وفى حالة ىذه العقود فأننا وذلك بسبب توقف حركة الطيران فى معظم أنحاء العالم وكذلك توقف ال
 نكون أمام حالة قوة قاىرة يترتب عمييا إنقضاء اإللتزمات المترتبة عمى ىذا العقود إلستحالو تنفيذىا.

عقود التوريد والتى يمتزم فييا المورد بنقل مواد أو أشياء بكمياء محددة بينما عمى الجانب األخر فأن بعض العقود مثل 
ي زمني محدد، إال أنو أثناء سريان العقد أعمنت الحكومة عن حظر لمتجول لمواجية فيروس الكورونا مما وعمى مد

أصبح معو إلتزام المورد بتسميم ىذه البضائع مرىقًا ألنو سيستخدم وسائل نقل وسائقين أكثر لتنفيذ إلتزاماتو بموجب عقد 
العمل والتى تمزم العمال بالتواجد فى أوقات محددة، وىو عقود  التوريد مما سيرفع التكمفة بشكل مرىق، كذلك الحال فى

لتكمفيم مشقة الحفاظ عمى سالمتيم فى ظل القيود واإلجراءات المعمن عنيا مما قد اإللتزام الذي يشكل إرىاقًا عمى العمال 
م وسيمة نقل خاصة أمنة، يضطرىم إلستخدام وسائل تكنولوجية عالية التكمفة لالستمرار فى العمل أو أضطرارىم إلستخدا

فى ىذه الحالة فأننا بصدد الحديث عن تطبيق لنظرية الظروف االستثنائية أو الطارئة ألن إلتزام العامل أو المورد لن 
 يكون مستحياًل ولكنو أصبح مرىقًا.

 
خالصة القول بأن تأثير فيروس كورونا عمى العقود يختمف بإختالف موضوع وظروف كل عقد ومدي 

فيذ أطرافو لإللتزمات فأن كان تنفيذ اإللتزمات أصبح مستحياًل فنكون أمام قوة قاىرة تنقضي معيا تأثر تن
 اإللتزمات، أما إذا كان تنفيذ اإللتزام مرىقًا عمى أحد األطراف فأننا نكون أمام ظرف استثنائي.
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انسبم انقبنىنيت دلىاجهت اختالل انعدانت انتعبقديت بفعم تغري انظزوف  ثبنيًب:

 االقتصبديت أثنبء انتفنيذ ) فكزة تطىيع انعقىد( 
 

 سبلية فأن القانون قد حدد عدة بشكل عام فأنو عند الحديث عن إختالل لمعدالة التعاقدية بسبب الظروف االقتصاد
إلعادة تمك العدالة مرة أخري لمتعاقدات وتتمثل ىذه الصور فى فكرة تطويع العقود والتى بموجبيا يتم اصالح الخمل فى 
التعاقد فى زمن الحوادث والكوارث العامة ومن ىذه الصور ما يخص أطراف التعاقد أنفسيم بأن يقوموا بإجراء تعديل 

حال ما إذا كان  في قد يراعي فيو الظروف المستجدة أثناء التنفيذ أو حتي أن يقوموا بإجراء تسوية أو ترضيةاتفاقي لمتعا
ىو تدخل السمطة التنفيذية إلعادة التوازن فى بعض العقود التى يترتب عمى  السبل أيضا، ومن ىذه تنفيذ اإللتزام مستحيالً 

ره فى تطويع تمك العقود من خالل دو فأن لمقضاء دورًا ىامًا ورئيسيًا عدم الوفاء بإلتزماتيا ضرر لممصمحة العامة وأخيرًا 
 سنتناوليا في ىذا الجزء من الورقة. التيالسبل ، وىي أو إنشاء قواعد قانونية جديدة فى تفسير العقود

فى  –ظة تحرير التعاقد والتى كانت متحققة لح –عادة العدالة التعاقدية إل السبل القانونيةتقسيم وففقا لما سبق يمكن 
أوليا يتعمق بأطراف التعاقد أنفسيم وثاني تمك األشكال يكون من خالل السمطة التنفيذية وأخيرًا فأن القضاء  طرقثالثة 

 يكون لو الحق فى إصالح ىذا الخمل الذي أصاب العالقة التعاقدية عند عرض النزاع عميو.
 

 تطىيع انعقىد ين خالل أطزافهب 

تعاقد فى حال ما إذا ما تأثر أحد أطرافو أو الطرفين بسبب أنتشار فيروس كورونا وما ترتب عميو من ألطراف أي 
 في بالتفاوض من أجل تعديل العقد أو حتي الوصول لتسوية مرضية لمطرفين واإجراءات وقيود سببت خسائر أن يقوم

حق ويستند ىذا الحق باألساس إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فمن لو ال، حال ما إذا كان تنفيذ العقد أصبح مستحياًل 
فى إبرام العقد لو الحق فى تعديمو، ويشترط فى تعديل العقد ما يشترط فى إبرامو من أىميو وعدم مخالفة التعديل لمنظام 

 العام أو األداب العامة وغير ذلك من الشروط.
ووضعوا أليو لمواجيتيا، وفى ىذه  ليذه الظروفتحسبوا لمتعاقدين يكون  نو قد يكون من المتصور أنوجدير بالذكر أ

غموض خسائر ألحد األطراف، وفى حالة  فيالحالة فأنو يجب تفعيل ىذه األليو مباشرة إال إذا كانت ىذه اآلليو ستسبب 
 مى ىذه العقود ما يسري عمى غيرىا.فيسري عف حوليا اآلليو أو االختال
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 م انعقد )انتعديم االتفبقي نهعقد (يتعد

ديل العقد االتفاقي ىو قيام أطراف العقد باالتفاق عمى تعديل العقد ليكون مالئم لمظروف االقتصادية والمقصود بتع
المستجدة عمى اتفاقيم األصمي بحيث تتحقق من خالل ىذا التعديل العدالة بين أطراف العقد مرة أخري بعد أن اختمت 

  بسبب الظروف االقتصادية.
رادة وعدم مخالفة التعديل لمنظام واإلداب لذات شروط العقد من أىميو  –ا آشرنا كم –يتطمب تعديل العقد االتفاقي و  وا 

العامة، إال أنو يجب أن يتم إضافة مقتضيات التعديل المتعمقة بمواجية الظروف االقتصادية المستجدة عمى االتفاق 
 األصمي.

عمى إلتزمات المتعاقدين وسنتناول ىنا فقط وقد يتخذ تعديل العقد صور عديدة لموائمة الظروف االقتصادية المستجدة 
 صورتين من ىذه الصور وىما الوفاء بمقابل أو الوفاء البدلي والصورة الثانية ىي التنازل الجزئي المتبادل.

  انتنبسل اجلشئي ادلتببدل 

اف ييدف أنقاص متبادل من إلتزمات األطر والمقصود بالتنازل الجزئي المتبادل ىو أن ينصب  تعديل العقد عمى 
لمواجية الظروف االقتصادية التى تواجو أحد المتعاقدين او كالىما، ومثال عمى ذلك أن يقوم صاحب العمل بتعديل 
العقد المبرم بينو وبين مقاول بمقتضي ىذا التعديل يوافق صاحب العمل عمى خطة أقل كمفة عمى المقاول مقابل أن يقبل 

 اق األصمي.األخير عمولو أقل مما اتفق عميو باألتف
يوميًا مقابل أن يقوم ومن أمثمو ذلك فى عقود العمل أن يوافق صاحب العمل عمى عدم حضور العامل لمقر الشركة 

 العامل بالقيام بميامو المعتادة من منزلو ويتنازل عن بدل االنتقال أو السيارة الخاصة التى خصصتيا الشركة لو لالنتقال.
 يلانىفبء مبقببم أو انىفبء انتببد 

ويقصد بالوفاء بمقابل أو الوفاء التبادلي أن يكون تعديل العقد منصبًا عمى موضوع اإللتزام نفسو وذلك بأن يتفق أطراف 
العقد عمى تعديل العقد لتعديل طبيعة اإللتزامات المتفق عمييا بين األطراف، ومثال عمى ذلك أنو إذا أتفق صاحب 

كارثة طبيعية أو نشوب حرب أضطر صاحب من الشركات وبسبب حدوث مصنع عمى أن يقوم بتوريد حديد صمب لعدد 
المصنع لتحويل انتاجو لمواد غذائية، وفى ىذه الحالة إذا أتفق أطراف العقد عمى استبدال مادة الحديد الصمب بالمواد 

 الغذائية وقاموا بتعديل العقد فأننا نكون أمام وفاء بمقابل أو وفاء تبادلي.
حارس أمن بالشركة ونظرًا ود العمل إذا أتفق صاحب العمل مع عامل عمى أن يعمل لديو بوظيفة مثال أخر فى عق

وباء كورورنا أتفق صاحب العمل مع العامل عمى أن يستبدل وظيفة حارس األمن بوظيفة توصيل  أنتشارلظروف 
  ء التبادلي أو الوفاء بمقابل.الطمبات فأننا نكون كذلك أمام حالة من حاالت تعديل العقد االتفاقي عن طريق الوفا
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  انصهح أو انتسىيت
تربطيما وذلك بأن  التيىو عمل قانوني يعدل بمقتضاه الطرفان بعض عناصر الرابطة القانونية الصمح أو التسوية 

، وىو المفيوم 7مقابل أن يتنازل الطرف األخر بدوره، عن جزء من إدعاءاتو. فيمنيما عن جزء من إدعاءاتو  يتنازل كل
 .8من القانون المدني  549الذي يجد سنده بالمادة 
بعض العقود لتسوية نزاع قائما او محتماًل بتحرير صمحًا بينيم يتنازل فيو كل طرف عن بعض  فيوقد يمجأ المتعاقدين 

 تنفيذ العقد مستحياًل  فير يكون فييا االستمرا التيالحاالت  فيحقوقو بموجب التعاقد ويكون عادة المجوء ليذا الطريق 
 

 ادلدنيتدور اإلدارة يف تطىيع انعقىد 

يقصد باإلدارة ىنا السمطة التنفيذية ويجب التفرقة بين العقود اإلدارية والتى تممك سمطة واسعة فى تعديميا بإرادتيا 
نية والتى يحكميا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وال ، وبين العقود المد9المنفردة وذلك عندما يقتضي الصالح العام ذلك

، ومن حيث المبدأ فأن لإلدارة الحق فى التدخل لمواجيو الكوارث والظروف االستثنائية عمى أن تكون اإلدارة طرفًا فييا
طات ذلك فى ما تمنحو إعالن حالة الطوارئ سم ويظير ىذا التدخل جمياً يكون ىذا التدخل يستيدف الصالح العام، 

 .واسعة لمسمطة التنفيذية 
إال أنو وفى مجال دور اإلدارة فى إعادة التوازن فى العالقة التعاقدية بسبب الظروف االقتصادية فأن لإلدارة الحق فى أن 
تتدخل حماية لمصحمة عامة أو فى إطار مواجيتيا لكوارث عامة أو حاالت استثنائية ومن صور تدخل اإلدارة فى ىذا 

امًا أو إذا كان من شأن ىذا التنفيذ أن يعطل مرفقًا عمتناعها عن المساعدة فى تنفيذ األحكام القضائية أالمجال ىو 
 يؤدي إلضطرابات اجتماعية.

ن  ال يحوز محل خالف وجدل قانوني و  تنفيذ األحكام القضائية فيالتدخل باالمتناع عن تقديم المساعدة كان ىذا  وا 
ء حكم محكمة القضابتأييد المحكمة اإلدارية العميا إليو  تمنيا ما ذىبإال أن ىناك سوابق قضائية  16اجماعًا من الفقياء

اإلداري برفض دعوي مالك أحد العقارات المستخدم كمدرسة وأخل المستأجر بشروط عقد اإليجار فحصل المالك عمى 
حكم بإخالء العين المؤجرة ) المدرسة( ولتفادي ىذا اإلخالء أصدر وزير التربية والتعميم قرارًا باإلستيالء عمى ىذا العقار 

ميم عمى العقارات الالزمة لمتعميم، فطعن المالك عمى قرار االستيالء وأسس طعنو استنادًا إلى نص يبيح استيالء وزير التع
                                                 

8
  198ص  1991 –داز اٌٙبًٔ ٌٍطجبعخ  –ْ دوزٛز زشٛاْ حعٓ زشٛا –ِٓ وزبة أثس اٌظسٚف االلزصبدٌخ عٍى اٌمٛح اٌٍّصِخ ٌٍعمد ٘را اٌّعًٕ  فيأٔظس  
7
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتمالً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّدًٔ عٍى :" 119رٕض اٌّبدح  

 ."التقابل عن جزء من ادعائه
9
دازٌخ رتزٍ  عٓ اٌعمٛد اٌّدٍٔخ فى أٔٙب رعزٙدف ِصٍحخ عبِخ ثعٍس اٌعًّ فى ِسفك عبَ ٚفى ذٌه رمٛي ِحىّخ اٌمضبء اإلدازي اٌّصسٌخ ثأْ :" اٌعمٛد اإل 

ف ٌجت أْ ٌعٛد ٚأْ وفزً اٌّزعبلدٌٓ فٍٙب غٍس ِزىبفئخ، إذ ٌجت أْ ٌساعً فٍٙب دائّب ٚلجً وً شًء، رغٍٍت اٌصبٌح اٌعبَ عٍى ِصٍحخ األفساد. ٚ٘را اٌٙد

ٗ ٚرفعٍسٖ ٚفى إٔٙبئٗ، ٌٚزسرت عٍى ذٌه أْ ٌٍشتض اٌّعٕٛي اٌحك فى رٕفٍر اٌعمد ٚفى رغٍس شسٚطٗ ثبإلضبفخ شسٚط اٌعمد ٚعاللخ اٌّزعبلدٌٓ فى رطجٍم

 ٚاٌحرف ٚاٌزعدًٌ"

 –اٌّجٍد اٌثبًٔ  –ِجّٛعخ اٌّجبدئ اٌزى لسزرٙب ِحىّخ اٌمضبء اإلدازي فى خّعخ عشس عبِبً  – 0/10/1910أٔظس حىُ ِحىّخ اٌمضبء اإلدازي فى 

1711 /1910 . 
12
  011ص  – ِسجع ظبثك –وزبة أثس اٌظسٚف االلزصبدٌخ عٍى اٌمٛح اٌٍّصِخ ٌٍعمد   
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عمى أن قرار االستيالء صدر لتعطيل تنفيذ حكم اإلخالء النيائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيو، ولما نظرت 
" ولئن كان ال يجوز لمقرار  المحكمة اإلدارية العميا ىذا الطعن قضت بتأييد الحكم برفض الدعوي وانتيت فيو إلى أن

ال كان مخالفا لمقانون، إال أذا كان يترتب عمي تنفيذه فورًا إخالل  اإلداري فى األصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وا 
خطير بالصال العام يتعذر تداركو. كحدوث فتنو أو تعطيل سير مرفق عام. فيرجح عندئد الصالح العام عمى الصالح 

 11الفردي الخاص"
ئية عمى نحو ما سبق لحماية مصمحة كل األحول فأن قيام السمطة التنفيذية باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضا فيإال أنو 

  .عامة يجب أن يستند إلى نص قانوني كذلك
لمعدالة التعاقدية ىو تدخل الدولة فى بعض العقود بشكل مباشر ة الثانية من صور تدخل اإلدارة إلعادة التوازن الصور 

 وتدخميا سابقًا فى عقود اإليجار األماكن.ومن أبرز ىذا التدخالت ىو تدخميا فى عقود العمل 
لمركزي المصري بشأن تأجيل االستحقاقات ومن أمثمو التدخل فى األزمة المتعمقة بفيروس كورونا ىو قرارات البنك ا

أشير مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية عمى التأجيل فى السداد، والصادرة بموجب  6االئتمانية لمعمالء لمدة 
  9696مارس  15الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 

 
 فى تطىيع انعقىد دور انقضبء 

أداتين رئيسيتين فى تطويع العقود لتكون  –عرض عميو نزاع بشأن عقد فى حال ما إذا  –يمتمك القضاء ومن ثم القضاة 
نائية مالئمة لمواجيو الظروف والمتغيرات االقتصادية التى تتسبب فييا الكوارث العامة العامة والحوادث الطارئة واالستث

 : ىو ما سنتناولو فيما يميطريق التفسير واألداة الثانية ىو إنشاء قواعد قانونية، و  أوليما ىو تطويع العقود عن
 

 وتفسري انقىاعد احلبكًت ذلب تطىيع انعقىد عن طزيق تفسريهب 

من  156يمتمك القضاء السمطة فى تفسير العقود فى حال ما إذا كانت نصوص العقد غامضة وذلك وفقا لنص المادة 
الئمة إلعادة التوزان لمعالقة ، وبموجب ىذه السمطة فأن لمقاضي أن يقوم بتطويع العقود لتكون م19القانون المدني

التعاقدية التى أختمت بسبب الظروف االقتصادية الجديدة، ويمتمك القاضي فى ىذه الحالة سمطة واسعة فى التفسير تصل 

                                                 
11
ٍعخ ج –لضبئٍخ  5ٌعٕخ  801فى اٌمضٍخ زلُ  155ص  –اٌعدد األٚي  –اٌعٕخ اٌساثعخ  –ِجّٛعخ اٌّجبدئ اٌمبٍٔٛٔخ اٌزى لسزرٙب اٌّحىّخ اإلدازٌخ اٌعٍٍب  

12/1/1919  
10
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّدًٔ عٍى: 112رٕض اٌّبدح  

 .إذا وبٔذ عجبزح اٌعمد ٚاضحخ، فال ٌجٛش االٔحساف عٕٙب ِٓ طسٌك رفعٍس٘ب ٌٍزعسف عٍى إزادح اٌّزعبلدٌٓ -1

ٌفب،، ِع االظزٙداء فً ذٌه ِب إذا وبْ ٕ٘بن ِحً ٌزفعٍس اٌعمد، فٍجت اٌجحث عٓ إٌٍخ اٌّشزسوخ ٌٍّزعبلدٌٓ دْٚ اٌٛلٛف عٕد اٌّعٕى اٌحسفً ٌأل -0

 .ثطجٍعخ اٌزعبًِ، ٚثّب ٌٕجغً أْ ٌزٛافس ِٓ أِبٔخ ٚثمخ ثٍٓ اٌّزعبلدٌٓ، ٚفمبً ٌٍعسف اٌجبزي فً اٌّعبِالد
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من ذات  148لالستناد لمعرف أو لمبادئ العدالة ومن ذلك ما ورد بالمادة األولي من القانون المدني وكذلك المادة 
 .13واد التى تعطي لمقاضي سمطة واسعة فى تفسير العقود وفقا لمقتضيات العدالةالقانون وىي الم

وتشمل سمطة القاضي فى التفسير نصوص العقد وكذلك النصوص القانونية الحاكمة لمعقد ولمقاضي فى ىذه الحالة أن 
لمان وىي سمطة واسعة ومرنة يستند إلى الغاية التشريعية لممشرع مستندًا فى ذلك لممذكرات اإليضاحية ولمناقشات البر 

 تتيح لمقضاء لعب دورًا فى مالئمة العقود لمظروف االقتصادية المستجدة.
 

  تطىيع انعقىد عن طزيق إنشبء قىاعد قبنىنيت 

ظل موقف القضاء متحفظًا بشده فى مسألة خمق قواعد قانونية جديدة فى حال ما إذا كان ىناك غياب لنصوص قانونية 
ة لمنزاعات استنادًا لمبدأ الفصل ما بين السمطات عمى اعتبار أن ميمة إنشاء قواعد قانونية جديدة ىي من وظائف حاكم

، إال أن ىذا الموقف المتحفظ قد تغير وأن كان يظير جميًا أكثر فى أحكام القضاء 14السمطة التشريعية وليس القضاء
بخصوص إنشاء القواعد القانونية بيدف مواجية الظروف  اإلداري أكثر منو فى القضاء العادي، ففي حكم شيير

قضت فيو  1916االقتصادية المتغيرة لمجمس الدولة الفرنسي فى قضية " غاز بوردو" فى الثالثين من شير مارس عام 
فحم مجمس الدولة لصالح شركة اإلضاءه بمدينة بوردو بمراجعة شروط العقد وزيادرة األسعار بسبب ما طرأ عمى أسعار ال

 15واحتالل األلمان لمناطق الفحم. من زيادة نتيجة لمحرب 
من أنو " إذا كان الحكم المطعون فيو قد جرى  4/6/1977وىو موقف مشابو لما قررتو محكمة النقض المصرية بجمسة 

تضاء فى قضائو عمى تقرير حق العامل فى المساواة بينو وبين زمالئو الذين يتساوون معو فى ظروف العمل، وفى إق
، بل أستند إلى قاعدة 1959لسنة  91من قانون العمل رقم  53بدل اسوان كاماًل ولم يستند فى ذلك إلى حكم المادة 

المساواة بين عمال رب العمل الواحد. وىي قاعدة أساسية، ولو لم يجر بيانص خاص فى القانون، تفرض قواعد العدالة 
 16بين عمالو، فإن قضاءه ىذا ال يكون محال لمطعن بسبب مخالفة القانون"أعماليا ، إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة 

خالصة القول بأن القضاء يممك السمطة والحق فى التدخل فى العقود لتطويعيا لتكون أكثر مالئمة لمظروف االقتصادية 
ىما تفسير العقود والنصوص  المستجدة بيدف إعادة التوازن بين أطراف العالقة التعاقدية وذلك من خالل أداتين رئيسيتين

 الحاكمو ليا، وكذلك عن طريق إنشاء قواعد قانونية جديدة.

                                                 
15
 اٌّبدح األًٌٚ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّدًٔ 

 .رعسي إٌصٛص اٌزشسٌعٍخ عٍى جٍّع اٌّعبئً اٌزً رزٕبٌٚٙب ٘رٖ إٌصٛص فً ٌفظٙب أٚ فً فحٛا٘ب -1

ضى ذا ٌُ ٌٛجد ٔض رشسٌعً ٌّىٓ رطجٍمٗ، حىُ اٌمبضً ثّمزضى اٌعسف، فإذا ٌُ ٌٛجد، فجّمزضى ِجبدئ اٌشسٌعخ اإلظالٍِخ، فإذا ٌُ رٛجد، فجّمزفإ -2

 .ِجبدئ اٌمبْٔٛ اٌطجٍعً ٚلٛاعد اٌعداٌخ

 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّدًٔ 117اٌّبدح 

 .ججٗ حعٓ إٌٍخٌجت رٕفٍر اٌعمد طجمبً ٌّب اشزًّ عٍٍٗ ٚثطسٌمخ رزفك ِع ِب ٌٛ -1

 .خ االٌزصاَٚال ٌمزصس اٌعمد عٍى إٌصاَ اٌّزعبلد ثّب ٚزد فٍٗ، ٌٚىٓ ٌزٕبٚي أٌضبً ِب ٘ٛ ِٓ ِعزٍصِبرٗ، ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ ٚاٌعسف ٚاٌعداٌخ ثحعت طجٍع -2
11
 ِٚب ثعد٘ب   559ص  –ظبثك  ِسجع – وزبة أثس اٌظسٚف االلزصبدٌخ عٍى اٌمٛح اٌٍّصِخ ٌٍعمدٌٍّصٌد حٛي ٘رٖ اٌّٛل  اٌّزحفظ ٌّىٓ ِساجعخ  
11
  586ِشبز إٌٍٗ ثبٌّسجع اٌعبثك ص  
16
  1561ص  – 07ض  –لضبئٍخ  10ٌعٕخ  151فى اٌطعٓ زلُ  1/6/1988ٔمض ِدٍٔى ِصسي ثجٍعخ  



 من األفراد والشركات  نصائح لمعمالء –عمى اإللتزامات التعاقدية  (COVID-19)أثر جائحة كورونا ورقة قانونية حول 
 

12 

 بريد إلكتروني :   201011908976+ :موبيل:  2028362686+تميفون   القاىرة –المقطم  –9متفرع من شارع  االشجارشارع  3  – 9669القطعة رقم  

.com  ragheblegal@gmail   : الموقعhttp://ahmedragheb.org/ 

 

 

خبصىص تعبقداتهى فى  ادلؤسسبث واذليئبث وانشزكبثونألفزاد ثبنثًب: نصبئح عبيت 

 ظم اإلجزاءاث وانتدابري ادلصبحبت نفريوص كىرونب 

 

ونية يقدم النصائح األتية السابق فأن مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانالقانوني بعد العرض 

لمتعامل مع التعاقدات فى ظل تبعات فيروس كورورنا وما صاحب ذلك من إجراءات وتدابير أثرت عمى 

 الظروف االقتصادية 

  يزاجعت انعقىد وبنىدهب وحصز اخلسبئز 

مق الخطوة األولي ىي مراجعة العقود السارية لدراسة عما إذا كان تمك العقود قد تضمنت نصوصًا تتع

ووجود إليو لمتفاوض أو لفض المنازعات من عدمو، أو إستحالتو  تنفيذ اإللتزاماتبتنظيم العجز فى 

عما إذا كان ىناك إستحالة فى االستمرار فى تنفيذ التعاقد أم أن ىناك خسائر فى البداية ويجب تحديد 

 لالستمرار فيو.فادحة 

 قىد انبدء فى انتفبوض وصىالً أيب نهتسىيت وانرتضيت أو تعديم انع 

فى حال إذا ما كانت نتيجة مراجعة العقود كانت أن ىناك إستحالة فى التنفيذ فأننا ننصح بالتسوية  

والتصالح بإنقضاء اإللتزامات لتوافر حالة القوة القاىرة، واالتفاق عمى التعويض أن كان لذلك مقتضي أو 

 مبرر.
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ر فى التنفيذ ولكنو سيكون مرىقًا ) أي أن أما إذا كانت نتيجة دراسة العقود أن ىناك إمكانية لألستمرا

بيدف  االستمرار فى التعاقد يؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة( فاننا ننصح بالبدء فى التفاوض لتعديل العقود

، وذلك أما عن طريق التنازل الجزئي العالقة التعاقدية وتفادي الخسائر ألطراف العقد فيإعادة التوازن 

 المتبادل أو عن طريق الوفاء بمقابل.

  انهجىء نإلدارة 

دارة لمتدخل فى بعض العقود حماية لمصمحة عامة وقد يجوز فى بعض العقود أن يمجأ المتعاقدين لإل

تمجأ اإلدارة من تمقاء نفسيا إلصدار قرارات لحماية المتعاقدين فى مواجية ظروف مثل الظروف الحالية 

 ومن ذلك ما صدر من قرارات من البنك المركزي المصري.

 انهجىء نهقضبء 

مى القضاء ليقضي فيو وفقا لمسمطات الممنوحة وىي أخر خطوة يمكن المجوء إلييا وذلك بعرض النزاع ع

 لو بموجب القانون فى تفسير العقود أو المواد الحاكمة ليا أو حتي بإنشاء قواعد قانونية جديدة.

  
 

بتهقي االستفسبرات واالستشبرات انقبنونية  مكتب أمحد راغب نهمحبمبة واالستشبرات انقبنونية رحب ي
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