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  :الملخص

ت االقتصادیة وأصابتھا   ألقت جائحة كورونا بظالل تأثیرھا على العدید من القطاعا
بالشلل ما بین التام والجزئي وقد تعاظم تأثیر الجائحة على العقود واالتفاقیات المبرمة ما 
بین المتعاقدین إذ أثرت الجائحة في مدى قدرة المتعاقدین على تنفیذ التزاماتھم ال سیما 

  .رًا جوھریًا فیھافي العقود الزمنیة والتي تتصف بأنھا متراخیة التنفیذ ویعد الزمن عنص

وقد حرصت الجھات الحكومیة ومنذ بدء جائحة كورونا على تطبیق قانون الدفاع رقم 
 استثنائیة واتخاذ التدابیر إلجراءات والذي یمنح الحكومة اللجوء ١٩٩٢لسنة ) ١٣(

 الضروریة بما فیھا وقف تنفیذ القوانین العادیة بھدف مواجھة الجائحة دون واإلجراءات
طرق المعتادة في تصریف األعمال الحكومیة حیث یجیز قانون الدفاع للحكومة اتباع ال

 ما یسمى بأمر دفاع یعالج موضوعًا معینًا على خالف إصدارتنظیم أیة مسألة من خالل 
  .ما ھو بالقوانین النافذة

  استتبع العمل بقانون الدفاع المشار إلیھ أن الحكومة قد أصدرت العدید من أوامر الدفاع 
أمر دفاع إال أنھ لم یصدر أمر ) ٢١(وصل عددھا حتى لحظة إعداد ھذه الدراسة إلى 

دفاع یعالج أثر جائحة كورونا على عقود اإلیجار بحیث ترك تنظیم المسألة إلى أحكام 
تتعارض مع أحكامھ مما دفع الباحثین إلى القیام بھذه  الدفاع وباقي القوانین التي ال قانون

في بیان تأثیر الجائحة على عقود اإلیجار وھل یؤدي تأثیرھا إلى الدراسة المتخصصة 
وقف تنفیذ العقد أم یطبق القضاء األحكام القانونیة لنظریتي القوة القاھرة والظروف 

  .الطارئة في القانون المدني األردني

رة ، الجائحة، وقف تنفیذ العقد، قانون الدفاع، عقد إیجار، القوة القاھ: الكلمات المفتاحیة 
 .الظروف الطارئة
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Abstract: 

  Corona Pandemic has greatly affected many economic 
sectors and has completely or partially stopped them. This 
pandemic has increasingly affected contracts and agreements 
concluded between contractors. It has affected the ability of 
contractors and their fulfillments related to their obligations 
especially in successive contracts in which time is considered 
as a core element. 

From the arrival of Corona Pandemic, the governmental 
parties have taken care of application of Defence Act No. (١٣) 
of the year ١٩٩٢ which helps the government to take 
exceptional and necessary actions including stopping 
enforcement of usual laws in order to face this pandemic 
without following usual ways in doing government business 
.By the Defence Act No. (١٣) of the year ١٩٩٢, the 
government has the right to regulate any issue through 
enactment of what is called defence order which regulates 
certain subject in contrast with applicable laws. 

  After enactment of the Defence Act abovementioned, the 
government has issued many defence orders which reach to 
٢١ at the time of preparation of this study. But the government 
has not issued any defence order that regulates the impact of 
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corona pandemic on rental contacts and it has left rental 
contracts to the Defence Act and the remaining laws which do 
not oppose its provisions. This made the scholars do this 
specialized study concerning the impacts of the Corona 
Pandemic on rental contracts and if its impacts may lead to 
non-implementation of rental contracts or to application of 
legal provisions of Force Majeure and unforeseen 
circumstances in Jordanian civil law. 

Keywords: Pandemic, Non-implementation of the contract , 
Defence Act , Lease contract ,Force Majeure , Unforeseen 
circumstances. 
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 املقدمة

 منذ ٢٠١٩ العام من األول كانون شھر منذ العالم على بظاللھا كورونا جائحة ألقت     
 باالنتشار أخذت حیث الصینیة ووھان مدینة في المسبوق وغیر والفتاك القوي ظھورھا
 إصابة أول سجلت حیث الھاشمیة األردنیة المملكة وصلت أن إلى المتوقع وغیر السریع

 كورونا فایروس مع الجدي التعاطي بدء بذلك لتعلن ٢٠٢٠ العام من آذار شھر في
 جنب، إلى جنبًا وقانونیة صحیة تحدیات من تملیھ ما وفق معھا التعامل تتطلب كجائحة

 لمواجھة الطوارئ حالة معلنة الخطر ناقوس دقت قد العالمیة الصحة منظمة وأن سیما
 اتخاذ نتیجة الدول معظم شھدتھا تيال واالغالقات المسبوق غیر القلق وأمام الوباء،
 معًا، آٍن في واقتصادیة صحیة أزمة لتصبح تتعاظم كورونا أزمة بدأت الوقائیة التدابیر

 الیومي الحیاة سیر بتعطیل أخذت الوباء لمواجھة الدول اتخذتھا التي التدابیر أن ذلك
 فیھا بما للعمل دیةاالقتصا المظاھر كافة وشل والخدمات السلع تدفق أعاق مما والمعتاد
 حیث الطبیة والعیادات المكاتب ُأغلقت كما والصغرى الكبرى والمتاجر المحال إغالق
 وفي فیھا عنصرًا الزمن یدخل والتي التنفیذ المتراخیة العقود السیما العقود تنفیذ تعطل
  .المتعاقدة األطراف عاتق على الملقاة االلتزامات تنفیذ

 لسنة ١٣ رقم الدفاع بقانون العمل تعلن أن األردن في كومیةالح السلطات رأت وقد     
 بھذا العمل أدى حیث الجائحة مع التعامل في كبیرًا قانونیًا تحوًال شكل مما ١٩٩٢
 المملكة أرض على لألشخاص القانونیة المراكز في وملحوظ كبیر تغییر إلى القانون
 موضوع اإلیجار كعقد التنفیذ ممتدة دالعقو في للمتعاقدین القانونیة المراكز في ،السیما

 جائحة أزمة ادارة على القائمة الحكومیة الجھات كانت وإن العمل وعقد البحث ھذا
) ٦ (رقم الدفاع أمر باصدرھا تجسدت خاص نوع من رعایة العمل عقد أولت قد كورونا

 دُعی ال وجھ على العمل وصاحب العامل بین ما العالقة نطاق حدد والذي وتعدیالتھ
 مجموع من بھا العمل تعطیل جرى التي القانونیة النصوص حدد بحیث للمنازعة، مجاًال

   أحكام وعالج األجر تخفیض مسألة وتناول بعد عن العمل تناول ثم العمل قانون نصوص

 في والرد واألخذ لالجتھادات محًال اإلیجار عقد بقي حین في ،١المدة محدد العمل عقد
  .المحاكم أروقة

                                                           

 والمن��شور عل��ى ال��صفحة  ١٩٩٢ل��سنة ) ١٣(صادر بمقت��ضى أحك��ام ق��انون ال��دفاع رق��م  ال��) ٦(ی��نص أم��ر ال��دفاع رق��م   . ١
  :على ما یلي) ٩/٤/٢٠٢٠(تاریخ ) ٥٦٣١(من عدد الجریدة الرسمیة رقم ) ١٩٨١(
للقی��ام  جھ��ود م��ن یمك��ن م��ا ولب��ذل وص��حتھم، األردنی��ین حی��اة حمای��ة ھ��و التج��ّول حظ��ر م��ن األساس��ي الھ��دف إن حی��ث 

   ولغایات فیھا، والعاملین الخاص القطاع وشركات المشغلین على السلبیة االقتصادیة اآلثار لتقلیل الالزمة باإلجراءات
   القطاعات وتشغیل فتح في التدرج إمكانیة دراسة الحالیة مع األزمة انتھاء بعد عافیتھ استعادة من االقتصاد تمكین

  : التالي الدفاع أمر إصدار أقرر طنیة،الو واألولویات العامة والصحة السالمة ضوابط وفق االقتصادیة
  

  :أوال
   العمل أجورھم لقانون خاضعة أخرى جھة أي أو الخاص القطاع ومنشآت مؤسسات في العاملین جمیع یستحق / أ 

   القطاعات في العاملین من أي یستحق ال أن على ،٢٠٢٠ /٣ /٣١ ولغایة ٢٠٢٠ /٣ /١٨ من الفترة عن المعتادة
   إضافي بعمل تكلیفھم تم إذا إال الفترة، تلك خالل عملھم عن إضافیًا أجرًا بالتعطیل الوزراء مجلس قرار من المستثناة

  ١٩٩٦ لسنة )٨( رقم العمل قانون من )٥٩( المادة ألحكام وفقًا
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 نةل��س )٨( رق�م  العم�ل  ق�انون  م��ن )٥٩( الم�ادة  م�ن  )ب( ب�الفقرة  العم��ل یوق�ف  البن�د،  ھ�ذا  م��ن )أ( الفق�رة  إعم�ال  لغای�ات  /ب
  .فقط الرسمیة العطل أیام بالعمل المتعلقة القانونیة باألحكام یتعلق فیما ١٩٩٦

  

  :ثانیا
   لقانون خاضعة أخرى جھة أي من أو الخاص القطاع من المستثناة المنشآت أو المؤسسات أو القطاعات تحدد/  أ 

   ووزیر والتجار والتموین الصناعة وزیر من موافقة على الحصول بعد بالعمل لھا سیصرح والتي التعطیل قرار من العمل
  .مجتمعین المختص والوزیر والصحة العمل

   بتحدید أسس والصحة والتموین التجارة و الصناعة و العمل وزراء یفوض البند ھذا من )أ( الفقرة إعمال لغایات /ب
   .ةالغای لھذه مجتمعین عنھم تصدر تعلیمات بموجب الموافقة على الحصول وشروط وإجراءات

  

  :.ثالثا 
   القیام من الظروف ھذه في االقتصادیة القطاعات وتمكین جزئي أو كلي بشكل "بعد عن" العمل آلیات لتسھیل 

  -:یلي ما أقرر باإلنتاج واستمرارھا االقتصادیة بنشاطاتھا
  .ئيجز أو كلي بشكل "بعد عن" أعمالھا ممارسة خاضعة أخرى جھة وأي الخاص القطاع ومنشآت لمؤسسات - أ

   وذلك ٢٠١٧ لسنة )٢٢( رقم المرن العمل نظام من )١٢(و )١٠(و )٨(و )٥(و )٣( المواد بأحكام العمل  یوقف-ب
  .البند ھذا من )أ( الفقرة تنفیذ لغایات

   لھذه یصدرھا تعلیمات بموجب "بعد عن" المرن العمل لتنظیم الالزمة والتدابیر اإلجراءات باتخاذ العمل وزیر یفوض - ج
  .ةالغای

  

   -:رابعا
   أخرى جھة أي وفي الخاص القطاع ومنشآت مؤسسات في العاملین أجور تحدد ٢٠٢٠ /٤ /١ تاریخ من اعتبارًا
  : یلي كما العمل لقانون خاضعة

   على الحرة العامل بإرادة االتفاق یجوز أنھ على كاملة، أجورھم العمل مكان في أعمالھم یؤدون الذین العاملون یستحق/ أ
   إذا إال الخیار لھذا اللجوء یتم ال وأن المعتاد، العامل أجر من %٣٠ التخفیض مقدار یتجأوز ال أن على جره،أ تخفیض

  .للمنشأة العلیا اإلدارة لرواتب شامًال التخفیض كان
   أو بالعمل لھا المصرح والمنشآت المؤسسات في كلي بشكل "بعد عن" أعمالھم بأداء یقومون الذین العاملون یستحق /ب

   جزئي بشكل "بعد عن" العاملون یستحق وكما أجورھم، كامل بالعمل لھا المصرح غیر أو التعطیل بقرار المشمولة تلك
   ساعات حسب أجورھم بالعمل لھا المصرح وغیر التعطیل بقرار المشمولة تلك أو لھا المصرح والمنشآت المؤسسات في

   )ھـ( الفقرة في علیھ المنصوص األجر وفق أو الواحدة، الساعة ألجر ددالمح األدنى الحد عن یقل ال وبما الفعلیة، العمل
  .أعلى أیھما البند ھذا من
   وفقا إضافیًا أجرًا إضافي بعمل یكلفون والذین البند ھذا من  )ب(و )أ( بالفقرتین علیھم المنصوص العاملون یستحق/ ج

  .فقط ١٩٩٦ لسنة )٨( رقم العمل قانون من )٥٩( المادة من )أ( الفقرة ألحكام
  )٨( رقم قانون العمل من )٥٩( المادة من )ب( بالفقرة العمل یوقف البند ھذا من )ب( و )أ( الفقرتین إعمال لغایات /د
  .فقط الرسمیة العطل أیام بالعمل المتعلقة القانونیة باألحكام یتعلق فیما ١٩٩٦ لسنة 

   أو بعمل المكلفین للعاملین غیر بالنسبة جزئیة بصورة لعملبا لھا المصرح والمنشآت المؤسسات في العمل لصاحب / ھـ
  من %٥٠ عن یقل ال ما بدفع لھ للسماح العمل لوزیر بطلب التقدم بالعمل، لھا یصرح ولم التعطیل بقرار المشمولة تلك

  .جورلأل األدنى الحد عن األجر من العمال یتقاضاه ما یقل ال أن على العمال لھؤالء المعتاد األجر قیمة 
   األصلي األجر قیمة من %٥٠ عن یقل ال ما بدفع العمل ألصحاب السماح بموجبھا یتم التي والشروط األسس تحدد /و

  .الغایة لھذه العمل وزیر یصدرھا تعلیمات بموجب
  .البند ھذا من )و(و )ھـ( الفقرتین تنفیذ لغایات ١٩٩٦ لسنة )٨( رقم العمل قانون من )٥٠( المادة بنص العمل یوقف / ح
  

  .:خامسا
   ومنشآت مؤسسات في أعاله "رابعًا" البند في الوارد النحو على األجور دفع على القادر غیر العمل  لصاحب

   وغیر التعطیل بقرار المشمولة تلك من أو بالعمل، لھا والمصرح العمل لقانون خاضعة أخرى جھة وأي القطاع الخاص
   العمل إلیقاف والعمل والتموین والتجارة الصناعة وزیري من كل یشكلھا ركةمشت للجنة بطلب التقدم بالعمل، لھا مصرح

   إال الشأن بھذا إجراء أي یتخذ ال أن العمل صاحب وعلى .العمال لجمیع العمل عقود ووقف كلیًا، منشأتھ أو مؤسستھ في
   منھم كل عقد وشكل وطبیعة العمال أسماء یبین كشفًا بالطلب یرفق أن وعلى اللجنة، تلك موافقة على الحصول بعد

   صدور على ویترتب االجتماعي، للضمان العاّمة المؤسسة في مسجل ھو ما وفق أجره ومقدار الدوام وأوقات ومدتھ
  -:یلي ما اإلیقاف على بالموافقة القرار

  .اإلیقاف ةخالل فتر نشاط أي أو عمل أي مزأولة كلیة بصورة بمنشأتھ العمل أوقف الذي العمل لصاحب یجوز ال -أ
   العامل أجر بدفع العمل صاحب یلزم وال اإلیقاف، فترة خالل والعامل العمل صاحب بین التعاقدیة العالقة تنقطع  أال-ب
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  .الفترة ھذه خالل
  .العمل عقد مدة من العمل وقف فترة تحتسب ال -ج
  .العاملین أجور باستثناء اإلیقاف فترة اللخ قائمة العمل صاحب على المترتبة والتعاقدیة المالیة االلتزامات جمیع تبقى-د

   لھا المصرح من العمل لقانون خاضعة جھة وأي الخاص القطاع ومنشآت مؤسسات في العمل صاحب یستفید ال ھـ
  . اإلیقاف تاریخ من الخاص للقطاع االقتصادیة للحمایة برامج أي من بالعمل

م��ن  بق��رار اإلیق��اف فت��رة خ��الل للمن��شأة العائ��دة المنقول��ة وغی��ر المنقول��ة األم��وال عل��ى الت��صّرف من��ع إش��ارة وض��ع  ی��تم-و
  .اللجنة

  

  .:سادسا
  وأي الخاص القطاع ومنشآت مؤسسات في العمل لصاحب یحّق أعاله، خامسًا البند من )ھـ( بالفقرة ورد ما مراعاة مع/  أ
   الحمایة برامج من الستفادةا بالعمل، لھا المصرح وغیر التعطیل بقرار والمشمولة العمل لقانون خاضعة جھة 

  .منھا لكل المقررة الشروط وفق االقتصادیة
  بقانون العمل بدایة من كاملة العمال أجور بدفع الملتزمین العمل ألصحاب تشجیعیة حوافز منح على الحكومة تعمل/ ب 

  .منھا لكل المقررة لشروطا وفق االقتصادیة الحمایة برامج من الستفادتھم باإلضافة بھ العمل انتھاء وحتى الدفاع 
  

  -:سابعا
   المیأومة لعمال األساسّیة الحیاة احتیاجات لتأمین الالزم الدعم بتقدیم إمكاناتھا ضوء وعلى الحكومة  تسعى

  .الحقًا تحدیدھا یتم آلیة وفق االجتماعي بالضمان اشتراكھم شریطة االجتماعي الضمان في المشتركین غیر من األردنیین
  

   - :ثامنا
  العمل عن فصلھ أو خدماتھ بإنھاء القیام أو االستقالة على إلجباره العامل على ضغوط ممارسة العمل لصاحب یجوز ال -أ
   )٨( رقم العمل قانون من )٢٨( المادة من )ط ح، ز، أ،( والفقرات )٢١( المادة من )د( و )ج( الفقرتین ألحكام وفقا إال 

  .١٩٩٦ لسنة
   المادة من )و ھـ، د، ج، ب،( الفقرات وبنصوص )٢٣( بالمادة العمل یوقف البند ھذا من )أ( الفقرة تنفیذ  لغایات-ب 

  الفقرة لتطبیق الالزمة والتدابیر اإلجراءات باتخاذ العمل وزیر ویفوض ١٩٩٦ لسنة )٨( رقم العمل قانون من )٢٨(
  .منھا )ھـ( 

   غیر في العمل عن بفصلھ قام أو خدماتھ أنھى أو االستقالة على لدیھ عامل أي بإجبار قام عمل صاحب كل على -ج
  تاریخ حتى ٢٠٢٠ /٣/ ١٨ تاریخ من الممتدة الفترة وخالل البند ھذا من )أ( الفقرة في علیھا المنصوص الحاالت

   الجریدة في نشر األمر تاریخ من أسابیع ثالثة خالل العمل إلى بإعادتھم ٢٠٢٠ لسنة )٦( رقم الدفاع أمر صدور 
  .الرسمیة

  

  .:تاسعا
تل����ك  م����ن االنتق����اص إل����ى ت����ؤدي أو حقوق����ھ م����ن أي ع����ن العام����ل فیھ����ا یتن����ازل وثیق����ة أو اتف����اق أو تعھ����د ك����ل یعتب����ر 

   إللغائھا الالزمة اإلجراءات اتخاذ العمل صاحب وعلى قانونًا، بھا یعتد وال باطلة، ٢٠٢٠ /٣ /١٨ تاریخ منذ الحقوق
  .الرسمیة ریدةالج في نشراألمر تاریخ من أسابیع ثالثة خالل

  

  .:عاشرا
   ذلك المصلحة اقتضت كلما أو شھري بشكل بمقتضاه الصادرة والتعلیمات ھذا الدفاع أمر في ورد بما النظر إعادة تتم -أ 

  .الغایة لھذه الوزراء رئیس یصدرھا بالغات بمقتضى
-ب
   المختصة یةالرسم الجھة من ةاالقتصادی الحمایة برامج من برنامج كل من العمل صاحب استفادة وشروط أسس تحدد 

  .الغایة لھذه تصدرھا تعلیمات بموجب
  .ھذا الدفاع بأمر جاء ما لتنفیذ الالزمة واألوأمر البالغات الوزراء رئیس یصدر -ج
  

  .:عشر حادي
   بإغالق ذاھ الدفاع أمر من )ثانیًا(البند في إلیھا المشار الموافقة على الحصول إجراءات من أّیًا یخالف من كل یعاقب -أ 

  .یوما ستین لمدة المخالفة المنشأة
   المكلفین الوزراء أو الوزراء رئیس عن الصادرة والبالغات ھذا الدفاع أمر أحكام من آخر حكم أي یخالف من یعاقب -ب

  .دینار آالف ثالثة وبالغرامة سنوات، ثالث إلى أشھر ثالثة من بالحبس بمقتضاه
   قانون ألحكام وفقًا العمالیة بحقوقھ بالمطالبة العامل حق دون ھذا الدفاع أمر في ھاعلی المنصوص العقوبات تحول  ال-ج

 .١٩٩٦ لسنة )٨( رقم العمل
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 األشخاص نشاط ومردھا حصر تحت تقع ال التعاقدیة االلتزامات أن إلى لنظروبا
 على الجائحة أثر فإن التطور في ومتسارع متنوع وھو والخدمي واالقتصادي التجاري

 الواحدة التعاقدیة الحزمة ضمن حتى آخر إلى التزام ومن آخر إلى عقد من یختلف العقود
 لغایات اإلیجار عقد في عنھا التجاریة العقود في ةالجائح أثر یختلف اإلیجار عقود ففي

 عقود على كورونا جائحة تأثیر في المتخصصة الدراسة ھذه الختیار دفعنا مما السكن
 التزامات تحدید في أساسیًا دورًا الزمن ویلعب التنفیذ، متراخیة عقود باعتبارھا اإلیجار

  .١المتعاقدین

 حال واستثنائیًا خاصًا ظرفًا كورونا جائحة بسبب ةالمتخذ القانونیة اإلجراءات شكلت وقد
 التي القوانین وبسبب تارة االغالقات بسبب اللتزاماتھم المتعاقدة األطراف تنفیذ دون

 مما أخرى تارة العقوبة طائلة تحت فوري بشكل بھا یعمل دفاع أوأمر شكل على صدرت
 القوة بمنزلة یعد وھل روناكو جائحة خلفتھ الذي الظرف طبیعة حول التساؤل إلى دفعنا

 التزامًا االلتزام من یجعل طارئًا ظرفًا أم التزاماتھ تنفیذ من المتعاقد تعفي التي القاھرة
 عقود بین ما العقود وتفنید تقسیم وھل المعقول؟ الحد إلى المحكمة بقرار رده یمكن مرھقًا
 أم قاھرة كقوة الجائحة تكییف مرده الفسخ أو التنفیذ وقف یطالھا وعقود مستمرة نافذة

 القانون ھذا أحكام أثر وما تحدیدًا؟ العقود مسألة الدفاع قانون یعالج وھل طارئة؟ ظروف
ھذه التساؤالت وغیرھا مما قد یثار في ھذا البحث  القانوني؟ ووصفھا العقود تنفیذ على

  . ھذا الجانبستكون محور دراستنا مستقبًال عّلنا نجد إجابات شافیة لھا تفید المھتمین في

   الدراسة أھمیة

 عقود من القانوني الموقف على الضوء لتسلیط سعیھا من الدراسة ھذه أھمیة تبرز
 واضح دفاع بأمر اإلیجار عقود معالجة یتم لم حیث كورونا جائحة ظل في اإلیجار

 وتعدیالتھ، ٦ رقم الدفاع أمر بموجب لعملا عقود في معالجتھ تم ما نحو على وتفصیلي
 المركز تعالج التمییز لمحكمة مستقرة اجتھادات وجود عدم ظل في البحث أھمیة اظموتتع

 یقدم مبسط علمي كبحث الدراسة ھذه تأتي لذلك اإلیجار، عقد عالقة لطرفي القانوني
 الحكومیة واإلجراءات الجائحة ظل في وآثاره اإلیجار عقد لمصیر قانونیًا تصورًا
   .بسببھا المتخذة

   سةالدرا اشكالیة

 جائحة بمواجھة اضطلعت التي الحكومیة الجھات أن في الدراسة ھذه اشكالیة تكمن  
 على الجائحة ظل في اإلیجار لعقود القانوني الوضع یوضح دفاع أمر تصدر لم كورونا
 في المنازعة یقطع بشكل العمل عالقة عالج حیث وتعدیالتھ) ٦ (رقم الدفاع أمر غرار
 قوة الجائحة شكلت إذا فیما اجتھاد محل والمستأجرین المالكین بین ما العالقة بقیت حین

 أم الجزئیة أو الكلیة االغالقات خالل األجرة بدفع المستأجر التزام معھا ینقضي قاھرة
 اإلیجار عقود أن أم المعقول الحد إلى المرھق االلتزام برد یسمح استثنائیًا ظرفًا تشكل

                                                           

 البی��ع و اإلیج��ار ، دار الثقاف��ة للن��شر   –ش��رح أحك��ام العق��ود الم��سماة ف��ي الق��انون الم��دني     : عب��اس العب��ودي  . ١
 ).٢٣٥(، صفحة ٢٠١٨والتوزیع ،  عّمان  ،
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 في یدخل الدفاع قانون باعتبار الدفاع قانون من )١١ (المادة في المقصود الوقف طالھا
 ما العالقة على بظاللھ ألقى الذي الجائحة لمواجھة المتخذة الحكومیة اإلجراءات عداد
   .والمستأجرین المالكین بین

  الدراسة خطة

 بجائحة  تأسیسًا على ما تقدم سنقسم ھذا البحث إلى مبحثین، نخصص األول للتعریف 
 اإلیجار عقود على الجائحة أثرأما الثاني فسنتناول فیھ  لھا القانونیة والطبیعة كورونا

  .بشأنھا المتخذة الحكومیة واإلجراءات
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  األول املبحث

  للجائحة القانونية والطبيعة كورونا جائحة تعريف

 نوضح بحیث القانونیة الناحیة من كورونا بجائحة التعریف المبحث ھذا في نتناول سوف
 ثم األول المطلب في فقط الطبیة الناحیة من ولیس القانونیة الناحیة من حةبالجائ المقصود

 قوة تشكل كانت إذا وما قانونیة كحالة الجائحة تكییف أي للجائحة القانونیة الطبیعة نتناول
  .الثاني المطلب في وذلك استثنائیًا ظرفًا أم قاھرة

  اول اطب

  ورو  ارف

 على تتأسس والتي الجائحة حالة أوجد) ١٩ كوفید (المستجد كورونا فایروس ظھور إن  
 لقاح وجود وعدم االنتشار بسرعة ویمتاز الناس حیاة یھدد مسبوق غیر صحي طارئ
 یفید بما مقرون غیر لقاح أي عن الحدیث وأن اآلن لغایة انتشاره یواجھ للكافة متاح

 المقصود فما ھنا ومن جائحة عتبارھاا على دولي اجماع إلى أدى مما اآلن حتى بنجاعتھ
 قارة مثل كبیرة مساحة في البشر بین ینتشر الذي الوباء بالجائحة یقصد ؟ جائحة بكلمة

 تنتشر التي باألمراض خاص تعبیر وھي جوائح وجمعھا العالم بقاع كافة لتضم تتسع أو
 ،١الحیوانات بین تنتشر التي األمراض على یطلق والذي جارفة تعبیر بخالف البشر بین
 الجدري أمراض اعتبرت وقد جائحة یعتبر ال المستقر المستوطن المرض أن حین في

 یتوجب جائحة ما مرض یعتبر وحتى وعلیھ جوائح، السابق في التاریخ عبر والسل
   :التالیة الشروط توافر

 .لالنتشار قابل أو منتشر بل محددة بقعة في مستوطن المرض یكون ال أن -١

 .البشر إلى ینتقل رضبم یتعلق أن  -٢

 كقارة العالم من واسعة بقعة على لالمتداد قابل أو ممتد أو متفشي یكون أن  -٣
 .مثًال

 التزامات في اأثًر یترك أعاله المذكور النحو على األمراض انتشار أن فیھ شك ال ومما
 إال العقود فسخ یجوز ال بحیث ونفاذھا صحتھا العقود في األصل كان ولما ،المتعاقدین
 الخروج فإن التعدیل أو للفسخ القانوني المبرر توافر لزوم أي بالتقاضي أو بالتراضي

 فسخ تبرر الجائحة كانت إذا فیما البحث یستوجب التعاقد في األصیل المبدأ ھذا على
 األصل إلى نعود كباحثین فإننا ھنا من علیھا، المترتبة اآلثار وقف أو تعدیلھا أو العقود

 نجد حیث الجوائح من موقفھ على لالطالع اإلسالمي الفقھ وھو المدني نللقانو التاریخي
                                                           

 الموس����������������������������������������وعة الح�����������������������������������������رة  -دیا  م����������������������������������������ن ویكیبی����������������������������������������� .  ١
٩#A٨٪D%AD٨٪D٦٪A٨٪D٧٪A٨٪D%AC٨٪D/%wiki/org.wikipedia.ar://https

١-note_cite.  
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 قاعدة وھي الجوائح وضع قاعدة تناول قد العقود عن حدیثھ وفي اإلسالمي الفقھ أن
 المتعاقد تعرض ما بمقدار بعضھ أو كلھ منھ بالحط الثمن تعدیل على تقوم شرعیة

 اآلفة ھي والجائحة جائحة جمع سالمياإل الفقھ وفق والجوائح الجائحة، بفعل للخسارة
 والبرد كالقحط فیھا صنع لآلدمي یكون أن دون فتھلكھا والثمار الزروع تصیب التي

 یمكن ال التي السماویة اآلفھ (بأنھا الجائحة تیمیھ ابن االسالم شیخ عرف وقد ،١والعطش
 تجمع وتكاد. ٢ )وغیرھا والصاعقة والجلید والحر والبرد الریح مثل أحد، تضمین معھا

 وقد فیھا لآلدمي صنع ال آفة كل ھي الجائحة أن على األربعة اإلسالمیة الفقھیة المذاھب
 على المقدرة عدم أي دفعھا على االستطاعة وعدم اآلفھ بین ما المسلمین الفقھاء ربط

 كلھ فتھلكھ المبیع تصیب آفة بأنھا الجائحة وصف من ومنھم عنھا الناجمة النتائج تفادي
  :یلي ما اإلسالمي الفقھ موقف استطالع من ویستخلص ،٣بعضھ وأ

 .والتعریف الوصف حیث من للجائحة تعرضوا قد المسلمین الفقھاء أن -١

 سبیل على وھي زمانھم في جائحة یشكل ما على األمثلة بعض المسلمین الفقھاء سرد -٢
 .الحصر ال المثال

 الذي الجائحة تأثیر بین ما وفرق العقود على الجوائح أثر بین قد اإلسالمي الفقھ أن -٣
 .المدین یرھق الذي الجائحة تأثیر بین وما التنفیذ استحالة إلى یؤدي

  

 تصیب التي باآلفات یتعلق الجوائح بیان في اإلسالمي الفقھ إلیھ ذھب ما الحقیقة وفي
 لھ عالقة وال باإلنسان یفتك مرضًا كورونا فایروس یعد حین في اإلنسان، ولیس األموال
 حیث من والجوائح الجوارف بین ما دمج قد اإلسالمي الفقھ وكأن األشیاء و باألموال
 .األحكام

 أحكامًا یضع لم بأنھ نجد أحكامھ واستعراض األردني المدني القانون ألحكام وبالرجوع
 تنطوي والتي الطارئة والظروف القاھرة القوة أحكام تناول قد أنھ إال بالجوائح خاصة

 فإننا وھنا ، الدراسة ھذه من القادم في سنرى ما نحو على أحكامھما تحت الجوائح
 تنفیذ خالل الحدوث متوقع غیر عارض حدث بأنھا الجائحة لمفھوم تعریف نستخلص

 من لیس عامًا ویكون دفعھ أو منھ االحتراز یمكن وال بھ للمتعاقدین ید ال تعاقدي التزام
 نطاق حسب مرھقًا أو مستحیًال االلتزام تنفیذ جعل إلى یؤدي المتعاقدین أو اإلنسان صنع
  .الحدث تأثیر

  

                                                           

 ).١٧٣(وت  ، صفحة القوانین الفقھیة ، المكتبة العصریة ، بیر: محمد بن جزي الغرناطي .  ١
 دراس�ة مقارن�ة ، رس�الة ماج�ستیر ،     –قاع�دة وض�ع الج�وائح ف�ي الفق�ھ اإلس�المي       : أس�امة ال�صرایرة  .  ٢

 ).١١( ، الصفحة ٢٠٠٨جامعة مؤتة ، 
 ).١٥١( ، صفحة ١٩٩٧، ھجر للطباعة والنشر ، ) ٣٠(مجموع الفتاوي ، الجزء : ابن تیمیھ .  ٣
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  ا اطب

طا وا  ورو  

 ومحاولة المفھوم ھذا وباستعراض الجائحة مفھوم توضیح السابق البند في تناولنا  
 دون تحول قاھرة قوة تشكل أن إما الجائحة بأن نجد محددة قانونیة طبیعة ضمن وضعھ

 في نتناول سوف فإننا وھنا مرھقًا، االلتزام تنفیذ یجعل استثنائیًا ظرفًا وإما االلتزام تنفیذ
 ومحاولة الطارئة والظروف القاھرة القوة توضیح المطلب ھذا بمتطلبات یفي وبما عجالة
  .متتالیین فرعین في وذلك ،إحداھما حكم تحت الجائحة إدراج

   القاھرة القوة : األول الفرع

 منھ ٢٤٧ المادة في القاھرة القوة موضوع المدني القانون في األردني المشرع الجع  
 االلتزام تنفیذ تجعل قاھرة قوة طرأت اذا للجانبین الملزمة العقود في: (على نصت والتي

 االستحالة كانت فإذا نفسھ تلقاء من العقد وانفسخ لھ المقابل االلتزام معھ انقضى مستحیال
 في الوقتیة االستحالة الجزئیة االستحالة مثل المستحیل الجزء یقابل ما انقضى جزئیة
 أن نجد وھنا ،)المدین علم بشرط العقد فسخ للدائن یجوز كلیھما وفي المستمرة العقود

 سواء مستحیًال االلتزام من یجعل ما بمقدار وجسامتھ الحدث بین ما ربط قد المشرع
 حدد قد األردني المشرع بأن نجد المادة ھذه وفي یةوقت أم جزئیة أم كلیة االستحالة أكانت
  :التالي النحو وعلى القاھرة القوة شروط

 بتوافر تخل التعاقد عند ما حدث توقع إمكانیة أن أي توقعھ یمكن ال ظرف حدوث. ١
 الالزمة التدابیر أخذ المتعاقدین على توجب التوقع إمكانیة أن ذلك القاھرة القوة شروط

 .١عنھ تنجم التي واآلثار المتوقع الظرف ینب ما للحیلولة

 اآلثار وتجنب الظرف تفادي حال بأي یمكن ال بحیث دفعھ یمكن ال الظرف یكون أن. ٢
  .٢بمواجھتھ أو بھ للمتعاقدین قبل ال األمر أن أي علیھ المترتبة

) ١٣/٣/٢٠١٩(تاریخ ) ٢٠١٩(لسنة ) ٩٦٤(وقد قضت محكمة التمییز في قرارھا رقم 
 مستحیًال االلتزامإذا طرأت قوة قاھرة في العقود الملزمة للجانبین تجعل تنفیذ "بأنھ 

 إلى المقابل لھ وانفسخ العقد من تلقاء نفسھ ویجب إعادة كل طرف االلتزام معھ انقضى
حالھ قبل التعاقد، وتتحقق القوة القاھرة بتوافر شرطیھا أن ال یمكن توقع الحادث 

 ".من القانون المدني) ٢٤٧(لمادة م ا دفعھ، وفقًا ألحكاواستحالة

 على الدلیل قیام الموضوع قاضي یقدر واقعیة مسائل وھي الشروط ھذه توافر وعند لذلك
 الجزئیة االستحالة مراعاة مع نفسھ تلقاء من ینفسخ االلتزام فإن عدمھ، من توافرھا

 ومما. البحث ھذا من مالقاد في تفصیلیة وقفة الوقتیة االستحالة في ولنا الكلیة واالستحالة
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 األجنبي السبب عناصر كأحد القاھرة القوة تناول األردني المشرع أن إلیھ اإلشارة تجدر
 المادة في الوارد النص أبرزھا ومن موقع من أكثر في المدنیة المسؤولیة من تعفي التي

  :فیھ جاء والذي المدني القانون من) ٢٦١(

ن سبب أجنبي ال ید لھ فیھ كآفة سماویة أو إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ ع"  
حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو فعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم 

  ".یقض القانون أو االتفاق بغیر ذلك

   الطارئة الظروف : الثاني الفرع

 نصت يوالت المدني القانون من ٢٠٥ المادة في الطارئة الظروف األردني المشرع نظم  
 على وترتب توقعھا الوسع في یكن لم عامة استثنائیة حوادث طرأت إذا : (أنھ على

 یھدده بحیث للمدین مرھقًا صار مستحیًال یصبح لم وإن التعاقدي االلتزام تنفیذ أن حدوثھا
 ترد أن الطرفین مصلحة بین الموازنة وبعد للظروف تبعًا للمحكمة جاز فادحة بخسارة
 على اتفاق كل باطًال ویقع ذلك العدالة اقتضت إن المعقول الحد إلى المرھق االلتزام
  ).ذلك خالف

 سمح التي الحاالت أبرز من واحدة الطارئة الظروف من المشرع جعل فقد وبذلك
 خالف على التزامات من بھ ورد ما وتعدل العقد في تتدخل أن للمحكمة بھا المشرع
 أعاله المذكورة المادة من ویستخلص ،١متعاقدینال شریعة العقد بأن القاضي العام االصل

   :التالي النحو وعلى الطارئة الظروف نظریة شروط أبرز

 العقد عناصر من مھم كعنصر الزمن یدخل أي التنفیذ متراخیة العقود من العقد یكون أن -١
 التوریدات وعقود المقاوالت عقود في كما الزمن من مدة العقد تنفیذ یستمر بحیث
 العقود بخالف العقود ھذه في دورًا الزمن یلعب إذ البحث، ھذا محل یجاراإل وعقود
 تكون أن یتوجب الحال وبطبیعة انعقادھا فور تنفیذھا یتم والتي المؤجلة غیر الفوریة
 ذلك االحتمالیة العقود من ولیست المحددة العقود من النظریة لھذه تخضع التي العقود

 أو الربح احتمال إلى الطرفین یعرض االحتمالیة قودالع في الكامن االحتمال عنصر أن
 . ٢الطارئة الظروف لنظریة الخاضعة العقود طائفة من العقود ھذه یخرج مما الخسارة

 والحادث عامة، بأنھا توصف استثنائیة حوادث تنفیذه وخالل العقد إبرام بعد یحدث أن -٢
 لألمور العادي المجرى في حدوثھ ویندر المألوف حدود عن یخرج ما ھو االستثنائي

 الحجر أو المفاجئ اإلضراب أو والحروب والفیضانات والبراكین الزالزل في كما
 على یقتصر ال عامًا االستثنائي الحادث یكون أن ویجب ،٣الوباء انتشار بسبب الصحي
 الخاصة بأحوالھ التضرع المدین من یقبل ال إذ الناس من طائفة یشمل بل وحده المدین
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 تطبق ال الخاصة األحوال فھذه تجارتھ وأحوال عمالھ اضطراب أو اإلفالسو كالمرض
 .١واحدًا قوًال الطارئة الظروف نظریة بشأنھا

 حدوثھا المستبعد من أي العقد إبرام عند متوقعة غیر العامة االستثنائیة الحوادث تكون أن -٣
 یوجب أمر حدوث توقع أن إذ ذلك، تصور لعدم حدوثھا المتعاقدین ذھن إلى یتبادر ولم

 الظروف نظریة إعمال نطاق من یخرجھ مما حسبانھم في أخذه المتعاقدین على
 باإلمكان یكون ال أن یتوجب ياالستثنائ الظرف فإن سبق ما إلى وباإلضافة الطارئة،

 فیما لھ تعرضنا الذي النحو على القاھرة القوة مع الطارئة الظروف تلتقي وھنا دفعھ
 .٢سبق

 االلتزام تنفیذ یصبح أن المتوقعة وغیر العامة االستثنائیة الحوادث ھذه على یترتب أن  -٤
 مستحیل ولیس ممكن التزام ھو المرھق وااللتزام فادحة، بخسارة یھدد بحیث للمدین مرھقًا
 المرھق فااللتزام القانون بقوة العقد النقضى مستحیًال االلتزام أصبح لو ألنھ الحال بطبیعة

 المادة نص إلى وبالرجوع. مستحیلة ولیست قائمة االلتزام تنفیذ انیةإمك أن ببساطة یعني
 معنى إلى وبالرجوع بالفادحة الخسارة وصف قد المشرع أن نجد المدني القانون من ٢٠٥
 على تدل معاني وجمیعھا النازلة أو المصیبة ھي والفادحة الثقیلة تعني أنھا نجد الكلمة ھذه

 یدخل فادحة غیر أم فادحة تكون الخسارة أي ذلك توافر مدى وأن العظیم، واألمر الخطب
 ولیس االلتزام طبیعة إلى بھ النظر یتم موضوعي معیار ضمن الموضوع مسائل ضمن

 .٣ذاتھ الملتزم

" بأن) ٢٠/١/٢٠٠٨(تاریخ ) ١٦٧١/٢٠٠٧(وقد قضت محكمة التمییز في قرارھا رقم 
  :بما یلي الطارئة ضوابط الظروف    من القانون المدني حددت٢٠٥المادة 

 .أن یكون الحادث استثنائیًا عامًا .١
  .أال یكون في الوسع توقع ھذا الحادث .٢
 .أن یترتب على ھذا الظرف إرھاق المدین وإن لم یصبح التنفیذ مستحیًال .٣
  ".أن یكون العقد متراخیًا في التنفیذ .٤

 
ا الضفة الغربیة ما ینبئ ظروف االنتفاضة التي مرت بھ" في  محكمة التمییز  وال ترى

في اعتبارھا ظروف طارئة ذلك أن ھذه الظروف متوقعة وال یرد القول عدم إمكانیة 
توقعھا كما ذھب إلیھ الطاعن لطالما أن ظروف الضفة الغربیة تتصل بأسباب قدیمة یعلم 

وحیث نجد أن محكمة االستئناف قد توصلت لذات النتیجة واعتبرت ظروف  بھا الطاعن
 الغربیة ال ینطبق علیھا وصف الظروف الطارئة وبأنھ لم ترد أیة بینة تنبئ بتأثر الضفة

األمر الذي یجعل من استخالص  تنفیذ التزام المدعى علیھ بأحداث أیلول في أمریكیا
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 .مرجع سابق : الزبیدي  . ٢
 ).٢٢٩(مرجع سابق ، صفحة : أنور سلطان . ٣
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محكمة االستئناف حول عدم قیام الدفع سالف الذكر استخالصًا سائغًا ومقبوًال وبأن 
  ".١لھ ویتفق مع القانونقرارھا حول ذلك واقعًا في مح

 

 الظروف نظریة على تترتب التي بالنتائج العمل یوجب أعاله المذكورة الشروط توافر إن  
 بین ما وفق الطرفین ومصالح ظروف بین ما توازن أن وبعد المحكمة أن حیث الطارئة

 عدالةال تحقیق ھاجس ضمن المعقول الحد إلى المرھق االلتزام برد تقوم ناتابی من یدیھا
 الخسارة توزیع أو تعدیلھ أو االلتزام تنقیص لھ إذ ؛ذلك في علیھ قید دون القاضي بھ المكلف

 العالقة في والتوازن العدالة یحقق المحكمة تراه مما الصور من ذلك غیر إلى الفریقین بین
 ىإل االلتزامات عودة یستدعي الطارئ الظرف زوال أن فیھ شك ال ومما العقد فرقاء بین ما

 القانون في المشرع أن فیھ الشك ومما التعدیل بإجراء المحكمة تدخل قبل عھدھا سابق
 بحیث العقود على الطارئة الظروف أحكام تطبیق استبعاد على االتفاق أمر حسم قد المدني
  .٢ الشرط ویبطل صحیحًا العقد یبقى بحیث باطل الفرقاء بین ذلك على اتفاق أي اعتبر

 تحدثھ ما بمقدار استثنائیًا ظرفًا أو قاھرة قوة تعد كجائحة الجائحة فإن بدء على وعودًا   
 التزامھ تجعل وقد مستحیًال التزامھ تجعل فقد ؛ التزاماتھ تنفیذ على المدین قدرة في أثر من

  .البحث ھذا من القادم في نتناولھا سوف التي باآلثار والعبرة مرھقًا

  

                                                           

، ) ٩/٣/٢٠٠٦(ت���اریخ  ) ٣٥٣٤/٢٠٢٠(الحقوقی���ة رق���م  ق���رار محكم���ة التمیی���ز األردنی���ة ب���صفتھا     . ١
 .منشورات قسطاس

 نظری��ة االلت��زام بوج��ھ ع��ام ، –الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني الجدی��د : عب��د ال��رزاق ال��سنھوري . ٢
 ).٨٢١(، صفحة ٢٠٠٠المجلد الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
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  الثاني املبحث

  بشأنها املتخذة احلكومية واإلجراءات اإلجيار قودع على اجلائحة آثار

 ھذا في سنتناول فإننا القانونیة، وطبیعتھا الجائحة مفھوم األول المبحث في بیّنا أن بعد  
 التي اإلجراءات و ، اإلیجار العقود نوعي في الجائحة على تترتب التي اآلثار المبحث
 على متتالیین مطلبین خالل من لكوذ اإلیجار عقود بخصوص بشأنھا الحكومة اتخذتھا

  :التالي النحو

  اإلیجار عقود على الجائحة ظل في المتخذة الحكومیة اإلجراءات تأثیر مدى األول المطلب

 والتزامات اإلیجار عقود على للجائحة القانوني األثر فیھ فنتناول الثاني المطلب أما
  .أطرافھا

  اول اطب

  ار ود  ا ظل  اذة او اراءات ر دى

 بقي التي العقود وھي السكن لغایات تكون ان إما اإلیجار عقود أن بھ المسلم من  
 تجاریة لغایات وعقود الجائحة من بالرغم العقد من المقصودة للمنفعة مالكین المستأجرین

 اإلجراءات بفعل غالقاتإل تعرضت التي وھي والعیادات والمكاتب التجاریة المحال كعقود
 وكیفیة المنفعة بمقدار جوھري بشكل المساس جرى حیث الجائحة ظل في المتخذة الحكومیة
 ، ١٩٩٢ لسنة ١٣ رقم الدفاع قانون أحكام بموجب قانوني بغطاء وھذا المأجور استغالل
 مستمرة عقود فھي البحث، یستدعي تأثیر یطالھا ال للسكن المعدة اإلیجار عقود فإن وبالتالي
 وإال بالتزاماتھ الوفاء المؤجر على یتوجب كما بالتزاماتھ الوفاء المستأجر على ویتوجب

 أثرت التي التجاریة اإلیجار عقود ویتبقى المؤجر، حساب على أثري قد المستأجر یكون
 بین وما المستأجرین بین ما الحكومة اتخذتھا التي اإلجراءات وقفت حیث بھا الجائحة
 كلیًا بالمأجور انتفاعھم بعدم المؤجرین مواجھة في الدفع لھم یتیح مما المأجورب االنتفاع
 بوضعھم یتمسكون المؤجرین أن حین في ذلك بعد ما وجزئیًا الكلي اإلغالق فترة ضمن
 التأجیر، من المنفعة امتالك في اإلخالل في لھم ید ال وأن المستأجرین تصرف تحت العقار
 في اتخذت التي الحكومیة اإلجراءات عند التوقف تستدعي جةلدر المصالح تتضارب وھنا
 ھذا أحكام استعراض یستوجب مما إلیھ المشار الدفاع بقانون بالعمل والمتمثلة الجائحة ظل

 تعذر إذا " أنھ على الدفاع قانون من) ١١ (المادة نصت حیث ، بالعقود تتصل والتي القانون
 تعلیمات أو تكلیف أو أمر أي أو القانون ھذا أحكام مراعاة بسبب التزام أو عقد اي تنفیذ

 العقد بھذا المرتبط الشخص یعتبر فال األحكام لھذه االمتثال بسبب أو بمقتضاه صادرة
 ویعتبر متعذرا العقد تنفیذ فیھ یكون الذي المدى إلى موقوفا العقد یعتبر بل لشروطھ مخالفا

 من ضده تتخذ إجراءات أي أو الشخص ذلك على تقام أو اقیمت دعوى أي في دفاعا ذلك
  ." االلتزام أو للعقد تنفیذه عدم جراء
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 بسبب العقد تنفیذ عدم سبب قد المشرع بأن نجد أعاله المذكورة المادة وباستعراض  
 الدفاع قانون ءهورا یقف التنفیذ تعذر أن أي الدفاع قانون أحكام وفق المتخذة اإلجراءات

 المدعى المادة ھذه تسعف حیث طارئًا ظرفًا أم قاھرة قوة ھاباعتبار الجائحة بتأثیر ولیس
 فعلیًا الجائحة حدوث إثبات مسألة من الطرف ھذا ویعفي ضده ادعاء أي مواجھة في علیھ
 دون كورونا بجائحة المتعلق الظرف یمر أن الممكن من إذ طارئ ظرف أو قاھرة كقوة
 عقود على الجائحة تأثیر على الوقوف فإن ھنا من االلتزام، تنفیذ تعیق بصورة الوباء تفشي

 من الوباء حدوث عن مجردة بصورة العقود على النص ھذا تأثیر بحث یستدعي اإلیجار
 الجائحة وحدوث الوباء تفشي إثبات إلى بحاجة لیست فالمسألة ، الباحثان یراه ما وھذا عدمھ
 الدفاع قانون من) ١١ (ادةالم نص في البحث یتوجب ما بقدر سابقًا وصفناه الذي النحو على

 موقوفا العقد یكون أن بعبارة النص جاء حیث للعقود القانوني الوقف معنى على والوقوف
   ؟؟ الدفاع قانون في المشرع مقصد وفق موقوفًا العقد یكون أن معنى فما

 إذا ( النص في ورد ما بداللة العقد بتنفیذ ربطھ قد ھنا المشرع عناه الذي الوقف فإن بدایة  
 المنصوص الموقوف العقد ھنا الموقوف بالعقد یقصد فال ذلك وعلى ... ) العقد تنفیذ تعذر
 اإلجازة لحقتھ فإن اإلجازة على الموقوف العقد أي ١المدني القانون من ١٧١ المادة في علیھ
 أحد لمصلحة رخصة مجرد وھو صحیح عقد تنفیذ وقف جاء ھنا الوقف أن إذ نفذ،

 فساد أن حیث مواجھتھ في تقام دعوى في كدفع العذر ھذا یستعمل بأن ةالمتعاقد األطراف
 انعقاد مرتبة من المذكورة) ١١ (المادة تعدل وال وجد إن حالھ على یبقى بطالنھ أو العقد
  .العقد

 بأي یمكن فال العقد تنفیذ في منحصرًا أعاله إلیھا المشار المادة نظمتھ الذي الوقف كان ولما
 تبرر التي الحاالت من حالة وجود یستدعي للعقود فالفسخ بالفسخ المناداة األحوال من حال

 بأنھا زمنیًا المستمرة النافذة الصحیحة العقود تجاه أمره حسم قد المشرع فإن وھنا ، الفسخ
 األصل مع ھذا وینسجم االلتزامات انقضاء أو الفسخ ولیس القانوني الوقف لرخصة تخضع

 ما وتنفیذ العقد احترام یتوجب بحیث الزمة تكون ان العقود في األصل أن ذلك العقود في
 تنفیذه كان ما وكل العقد ومقتضى للقانون موافقًا ذلك كان كلما وأحكام شروط من تضمنھ
 ،٢اآلخر المتعاقد رضي دون تعدیلھ أو العقد بفسخ المتعاقدین أحد یستقل ال بحیث ممكنًا
  .٣نیة بحسن تنفیذھا لزوم حیث من العقود في العام المبدأ یشكل ما وھذا

 الدفاع قانون من) ١١ (المادة حكم من المقصود القانوني الوقف أن سبق مما یستخلص
   :التالیة المحددات ضمن بھ العمل ینحصر إلیھا المشار

 العقد یستثني لم الدفاع قانون أن أي الدفاع قانون بسبب العقد تنفیذ تعذر یكون أن -١
 العمل من بالرغم ونافذة مستمرة بقیت التي فالعقود تطبیقھ، نطاق من االلتزام أو

                                                           

 یك��ون الت��صرف موقوف��ا عل��ى االج��ازة اذا ص��در م��ن   ( م��ن الق��انون الم��دني عل��ى  ١٧١ن��صت الم��ادة  ١
فضولي في مال غیره أو من مالك ف�ي م�ال ل�ھ تعل�ق ب�ھ ح�ق للغی�ر أو م�ن ن�اقص أھلی�ة ف�ي مال�ھ وك�ان                         

 ) .تصرفھ دائرًا بین النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على غیر ذلك
 ).٢١٢(مرجع سابق ، صفحة : أنور سلطان .  ٢
 .من القانون المدني) ٢٠٢/١(المادة .  ٣



 - ٥٦٦١ -

 ومن واالتصاالت، والكھرباء الماء عقود في كما الوقف یطالھا ال الدفاع بقانون
 ینطبق ال الشخصیة المتعاقدین أحد لظروف العائد التنفیذ تعذر أن القول البدیھي

 تعذر مسألة بحث في األساس أن ذلك الدفاع قانون من) ١١ (المادة حكم علیھ
 حكم تطبیق لیتم التحدید وجھ على الدفاع قانون أثر إلى یرد أن یجب التنفیذ
 .إلیھا المشار) ١١ (المادة

 نطاق من العقد أخرجت قد لھ تبعًا الصادرة واألوامر الدفاع قانون یكون ال أن -٢
 يالذ الظرف أن ذلك الطبیة، المستلزمات تورید عقود في كما القانون سریان
 یستوجب مسبوق غیر صحي بطارئ یتصل الدفاع قانون إعمال أوجب

 التي العقود كافة الوقف یطال ال أن الحتمي من كان لذلك لمواجھتھ االستعداد
 قانون یوقف أن المعقول من فلیس الجائحة لمواجھة الطبیة االستعدادات تدعم

 .كالكمامات أخرى طبیة مستلزمات أو أدویة تورید عقد الدفاع

 التأمین كعقد العقود بعض أن ذلك للوقف قابًال العقد موضوع االلتزام یكون أن -٣
 عقد وكذلك عام كأصل الظروف مختلف ظل في لتستمر أبرمت طبیعتھا بحكم
 من المستأجر استفادة دون یحل ولم الدفاع قانون یوقفھ لم الذي السكن إیجار

 وبیت المأوى أھمیة من زادت التجول حظرت التي الدفاع أوامر إن بل المنفعة
 .١السكن

 الوقف یطالھا الدفاع قانون من) ١١ (المادة حكم طبیعتھا الئمت التي العقود فإن وعلیھ  
 الجائحة فیھا أثرت والتي األخرى العقود أما الجتھادنا وفقًا إلیھ المشار بالمعنى القانوني

 القاھرة للقوة الناظمة المدني نالقانو في الواردة القواعد حكم إلى أطرافھا یعود أن بد فال
 على مرھقًا صار االلتزام أن أو التنفیذ استحالة إثبات عبئ إلقاء مع الطارئة والظروف

 التي العقود من فإنھ تجاریة ألغراض المخصص اإلیجار عقد أما بااللتزام، المدین
 عقد فوق أن من بالرغم الجتھادنا وفقًا الدفاع قانون من) ١١ (المادة لحكم تخضع
  :متناقضان موقفان یتجاذبھ التجارة لغرض المخصص اإلیجار

 المستأجر أن ذلك بھ انتفاعھ على قرینة المستأجر ید في المأجور بقاء إن :األول الموقف
 داخل المستأجر ممتلكات حفظ أن ذلك بضاعتھ لتخزین ویستعملھ المأجور بمفاتیح یحتفظ

 عن مسؤوًال المؤجر یكون ال بحیث باألجرة، ھوالتزام المنفعة المتالكھ یكفي المأجور
 وال المؤجرة العین على تقع لم األعمال كانت إذا الحكومیة الجھات عن الصادرة األعمال

 بعض یقول كما أقل جعلتھ بحیث االنتفاع في أثرت وإنما بھا االنتفاع طریقة على
  .٢الشراح

 یتمكن لم بحیث الدفاع انونق سریان بفعل الوقف لحقھ قد العقد أن :الثاني الموقف
 فترة عن المستحقة باألجرة إلزامھ عدم یستدعي مما بالمأجور االنتفاع من المستأجر

                                                           

اآلث�ار القانونی�ة المترتب�ة نتیج�ة ف�ایروس كورون�ا عل�ى االلتزام�ات         : استبرق حمزة و عم�ار غرك�ان     .  ١
 ).٤٨١( ، صفحة ٢٠٢٠جامعة الكفیل ، العدد الخاص ، / العقدیة ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون 

 ).٣٠٠(مرجع سابق ، صفحة :  السنھوري ٢
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 شابھا قد بالمأجور االنتفاع طریقة أن ذلك اإلیجار عقد مدة من المدة ھذه وإسقاط الوقف
 الوقف سبب زوال حین إلى متوقفًا عقدًا یجعلھ مما العقد میزان في أخل جوھري تغییر
 أو الجائحة شكلتھا التي القاھرة القوة بفعل ولیس الدفاع قانون من) ١١ (المادة حكم وفق

 إرادة عن خارجة أسباب إلى توقفھ سبب یعزى المتوقف العقد أن ذلك الطارئ الظرف
 قانون في المشرع أن من بالرغم طبیعتھ بحسب یكون الموقوف العقد أن حین في أطرافھ
 دفعت تكییفھا كان أي فالجائحة. دقیق غیر تعبیر وھو" موقوفًا "تعبیر لاستعم قد الدفاع
 ھذا رتب الذي الدفاع قانون إعمال وإلى واستباقیة احترازیة إجراءات اتخاذ إلى الدولة
 المملكة، في الواقع أرض على ملموسة جائحة وجود بفعل ولیس أحكامھ بفعل األثر

 انتھاء " أن إلى لھا قرار في ذھبت قد االستئناف محكمة أن نجد الموقف ھذا مع وتماشیًا
 یجعل الدفاع قانون بموجب بھ المعمول الحظر فترة خالل ٢٠/٣/٢٠٢٠ في اإلیجار عقد
 العقد مدة من موقوفة مدة ٣١/٥/٢٠٢٠ إلى ١٨/٣/٢٠٢٠ بین ما الواقعة المدة من
 العقد مدة اءانتھ بعد موجھ ٢٠٢٠/ ١٣/٧ في الموجھ العدلي اإلنذار من یجعل مما

  ".١ونصف شھر بحوالي

 ١٨/٣/٢٠٢٠ بین ما الواقعة المدة " أن االستئناف لمحكمة قرار في جاء وكذلك 
  .٢"العقدیة المدة ضمن من تحتسب ال ٣١/٥/٢٠٢٠و

   :اآلتیة لألسباب الثاني الموقف إلى نمیل فإننا السابقین الموقفین بین ما وبالموازنة

 . وأحكامھ الدفاع قانون مع سجمین للعقد القانوني الوقف نإ -١

 الطعون مدد ومنھا الدفاع أوأمر بموجب ترسیخھ تم للمدد القانوني الوقف نإ -٢
 .المحاكم أمام

 من) ٦٥٨ (المادة عرفتھ وقد ٣المنفعة على یرد بطبیعتھ اإلیجار عقد نإ -٣
 الشيء من مقصودة منفعة للمستأجر المؤجر تملیك" بأنھ المدني القانون
 األغراض في المنفعة امتالك نإو ،"معلوم عوض لقاء معینة لمدة المؤجر
 وضع مجرد ولیس التجارة مزاولة وھو الواسع بالمعنى یأتي التجاریة
 .المكان إشغال أو وحفظھا البضاعة

 یقدم فالوقف وبالتالي بالعقد الدفاع قانون یؤثر ما مقدار ھو الوقف مناط نإ -٤
 ویؤخذ الدفاع بقانون تتأثر لم التي قودالع جانبًا خاللھ من یطرح عادًال حًال
 .بھ تأثرت التي العقود في بھ

                                                           

، منشورات ) ٣٠/٩/٢٠٢٠(تاریخ  ) ٦٥٤٥/٢٠٢٠(حكمة بدایة اربد بصفتھا االستئنافیة رقم       قرار م .  ١
 .قسطاس

، من�شورات  ) ٢٧/٩/٢٠٢٠ت�اریخ  ) ٦٥٣٣/٢٠٢٠(قرار محكمة بدایة اربد بصفتھا االستئنافیة رق�م    .  ٢
 .قسطاس

، ٢٠٢٠التوزی�ع ، عّم�ان ،   البیع واإلیجار، دار الثقافة للن�شر و  -العقود المسماة  : علي ھادي العبیدي   . ٣
 ).٢٠٩(صفحة 
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 بفعل الوقف أحكام نظم قد الدفاع قانون من) ١١ (المادة نص ان سبق مما نستخلص  
 القانون من ٦٩٨ المادة نص في ورد ما بخالف خاص وقف وھو الحكومیة اإلجراءات

 حكم ومناط الحكومیة السلطات تقرره ما ةلعل اإلیجار عقد فسخ حكم تناولت والتي المدني
 فسخ یستوجب مما ما منطقة في االستعمال صفة تغیر قد الحكومیة الجھات أن النص
  .١الدفاع قانون من) ١١ (المادة حكم بخالف الجدید التنظیم مع تتفق ال التي اإلیجار عقود

 المالكین انونق في للتوقف تطبیقات تناول قد األردني المشرع أن إلى ھنا نشیر و
 أو والتعمیر الھدم لسبب إیقافھا یجري التي اإلیجار لعقود معالجتھا في والمستأجرین

 خیار استعمال المستأجر إعطاء مع البناء إعادة لحین العقد إیقاف یتم حیث الترمیم
 یختار عندما الوقف حالة تنتھي حیث التعمیر إعادة بعد المأجور إلى العودة أو التعویض

 قانون من) ٩ (رقم المادة ألحكام وفقًا وذلك ،٢التعمیر اكتمال عند وذلك العودة أجرالمست
  :یلي ما على تنص التي وتعدیالتھ) ١٩٩٤ (لسنة) ١١ (رقم والمستأجرین المالكین

 تغییر أو تعمیر وھدم فیھ أو في البناء إجراء رغب في إذا یحق للمالك تخلیة العقار -أ" 
 توفرت الشروط التالیة إذا  منھ على وجھ یؤثر في العقار،سماالذي یؤلف العقار ق

  :مجتمعة 

  . عاماأربعون البناء إنشاء یكون قد مضى على إن .١

 . اثنا عشر عامااإلجارة یكون قد مضى على عقد إن .٢

 المدى الذي تسمح إلى البناء القائم تحمل زیادة في الطوابق بإمكان ال یكون إن  .٣
  .بھ أحكام التنظیم

  .ون قد استصدر رخصة قانونیة بالبناء یكإن  .٤

 یكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة ال تقل عن إن  .٥
 كان في العقار أو الجزء من العقار المراد ھدمھ أكثر من إذاستة أشھر، على أنھ 

 بمقتضى ھذه المادة باإلخالء التي تصدر اإلحكاممستأجر واحد، فال یجوز تنفیذ 
 الحصول على أو اآلخرین مماثلة بحق المستأجرین أحكام بعد صدور   الإ

موافقتھم الخطیة بتخلیة ما یخصھم من العقار، وتعتبر مثل ھذه الموافقة بمثابة 
  .حكم واجب التنفیذ

 من الفقرة السابقة، الطلب الى -٥- في البند إلیھ العدلي المشار اإلخطار یتضمن -ب
م المالك بواسطة الكاتب العدل فیما اذا كان یختار التعویض الذي  یقوم بأعالأنالمستأجر 

 شھرین من تاریخ    بنائھ بأجر المثل وذلك خاللإعادة بعد المأجور إلى العودة أویستحقھ 
                                                           

إذا ص�در ع�ن ال�سلطات المخت�صة م�ا یمن�ع        .١: "  من القانون المدني على ما یلي      ٦٩٨(تنص المادة    . ١
إذا . ٢االنتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من الم�ستأجر تف�سخ اإلج�ارة وت�سقط اإلج�ارة م�ن وق�ت المن�ع                       

 ف�ي اس�تیفاء المنفع�ة المق�صودة فللم�ستأجر ف�سخ العق�د          كان المنع یخل بنفع بعض المأجور ب�صورة ت�ؤثر         
  ". المؤجربإعالمویسقط عنھ األجر من وقت قیامھ 

 ، ص�فحة  ٢٠٢٠ش�رح ق�انون الم�الكین والم�ستأجرین ، ب�دون دار ن�شر ، عّم�ان ،        : ولی�د الزواھ�رة    . ٢
)١٢٥.( 
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 ویكون الحق في العودة مقیدا بنفس كیفیة االنتفاع أو بغایة مماثلة ال اإلخطارتبلیغھ 
 إلیھ الموجھ اإلخطار المستأجر على إجابةالة عدم وفي ح. تتعارض مع مقتضیات التنظیم

  .خالل المدة المعینة یعتبر بأنھ قد اختار التعویض

 ولم یتم االتفاق اإلخالء التعویض عن الضرر الذي لحق بھ جراء المستأجر اختار إذا -ج
 الدعوى لدى المحكمة إقامة منھما أليبینھ وبین المالك على مقدار التعویض یحق 

 .ة لتقدیرهالمختص

 بإنشائھ العقار في البناء الجدید الذي تم الترخیص إلى العودة المستأجر اختار إذا -د
 خالل ثالث سنوات من تاریخ سریان اإلنشاءوتعذر علیھ ذلك بسبب عدم قیام المالك بھذا 

 العقار إلى المستأجر إعادة لرفض المالك أو إشغالھ من المستأجربصورة تمكن   الرخصة
 الدعوى إقامة الحق في فللمستأجر صفة استعمالھ أو تغییر طبیعة أو إنشائھ مامإترغم 

  .اإلخالءلدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ جراء 

 البناء الجدید إنشاء أتم قد بأنھ بوساطة الكاتب العدل المستأجر إخطارعلى المالك  -ھـ
 العقار خالل ثالثین یوما من تاریخ تبلیغ إلىھ في العودة  رغبتإبداء المستأجروان على 
  . وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدلاإلخطار

من  )ھـ( العقار خالل المدة المبینة في الفقرة إلى رغبتھ في العودة المستأجر ابدي إذا -و
علیھا وفي حال  جدیدا بالشروط التي یتفقان إیجار عقد والمستأجرھذه المادة ینظم المالك 

 الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحدید بدل اجر مثل إقامة منھما أليعدم اتفاقھما یحق 
  . الدعوىإقامةسنوي للعقار بتاریخ 

 عن دفع بدل اجر المثل المقدر من أو العقار إلى عن العودة المستأجر نكل إذا -ز
البتھ ببدل العطل  تعویض ویحق للمالك مطبأيالمحكمة فیسقط حقھ في المطالبة 

  " .والضرر الذي لحق بھ

 حاالت من حالة نظم قد والمستأجرین المالكین قانون في األردني المشرع بذلك ویكون
  .١العقود وقف

 مفھومًا منھ) ١١ (المادة في الدفاع قانون بھ جاء الذي بالمفھوم العقد وقف یعد وال 
 التي العقود تجاه القاضي خیارات حدأ یعد العقد وقف أن ذلك األردني المشرع عن غریبًا
 العقد على الطارئ الظرف أثر یكون عندما السیما تنفیذھا دون الطارئة الظروف حالت
 طالما فسخھ وتجنب العقد لوقف اللجوء من بأس فال عندھا القاضي، یراه لما وفقًا مؤقتًا

                                                           

م��دى كفای��ة القواع��د : طناوي للمزی��د ح��ول إخ��الء الم��أجور للتغیی��ر أو الھ��دم والتعمی��ر انظ��ر نبی��ل ش��  . ١
التشریعیة في حمایة المستأجر عند إخالء الع�ین الم�أجورة للتغیی�ر أو التعمی�ر أو الھ�دم ف�ي ض�وء أحك�ام            

 و تعدیالت�ھ ، بح�ث من�شور ف�ي المجل�ة      ١٩٩٤ل�سنة   ) ١١( قانون المالكین و المستأجرین األردني رق�م     
-٥٣( ، ص�فحة  ٢٠١٠، ) ٣(، المجل�د  ) ١(ت�ة، ع�دد    جامع�ة مؤ  -األردنیة في الق�انون والعل�وم ال�سیاسیة       

٨١.( 
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 الشأن ھذا في رذك ما وجمیع ، ١الطارئ الظرف زوال بعد تنفیذه إلى العودة باإلمكان
 قد أنھ طالما إلیھا التوصل في علیھ معقب ال تقدیریة سلطة من للقاضي ما في یدخل

  .  أمامھ المعروضة الدعوى وقائع من استخلصھا

  ا اطب

  أطرا وازات ار ود   او ار

 الظروف نظریة بیان وكذلك اوشروطھ القاھرة القوة مفھوم بیان سبق فیما تناولنا  
 إال ، الدفع إمكانیة وعدم التوقع إمكانیة عدم في یشتركان كالھما أن إلى وخلصنا الطارئة

 استحال ما فإذا العقد في المدین التزامات في منھما كل تأثیر مدى في یختلفان أنھما
 مرھقًا االلتزام یذتنف أصبح ما وإذا قاھرة قوة أمام أصبحنا بھ للمدین ید ال بسبب التنفیذ
 باختالف القانوني الحكم ویختلف. طارئ ظرف أمام أصبحنا بھ لھ ید ال بسبب للمدین

 االلتزام رد المحكمة تملك حین في التنفیذ استحالة حال في االلتزام ینقضي إذ الحالتین
  .بھ لھ ید ال ظرف بسبب للمدین مرھقًا االلتزام تنفیذ أصبح حال في المعقول الحد إلى

 ما ھو فالمستحیل. االستحالة معنى شرح من أوًال بد ال القانونیة القواعد ھذه ولتوضیح 
 أن نجد المعنى ھذا خالل ومن. الممكن وغیر المتعذر ھو والمحال وقوعھ یمكن ال

 المدین على استحال قد االلتزام تنفیذ أن یعني االلتزام تنفیذ على مستحیل لفظ إطالق
 یكون ان بد ال وھنا. االستحالة تحقق تالزم التي اإلطالق صفة لورود غیره وعلى
 استحال أن كأثر علیھ ترتب قد الدفع الممكن وغیر الحدوث المتوقع غیر األمر أو الحدث

  .٢عدل وھذا االلتزام ینقضي وھنا االلتزام تنفیذ غیره وعلى المدین على

 من وھنا للمدین ومكلفًا ثقیًال أصبح االلتزام تنفیذ أن فیعني االلتزام تنفیذ في اإلرھاق أما 
 المعقول الحد إلى االلتزام لترد المدین طلب على بناء بالعقد المحكمة تتدخل أن العدل
 الظرف أثر أم الظرف طبیعة وھل الحالتین إحدى تطبق أن للمحكمة یكون كیف ولكن

  المحكمة؟ أمام الواقعة ھذه إثبات یتم وكیف المعیار ھو االلتزام في

 على یعتمد ال القاھرة القوة توافر مدى أو الطارئ الظرف تقدیر في القاضي مسلك نإ  
 اقتضاء بوجوب یتمثل موضوعي بقید مقید مسلك ھو بل الشخصي أو الذاتي المعیار
 انطالقًا االتفاق بتعدیل المحكمة تقضي أن استوجب ما ھو العدالة تحقیق أن أي العدالة

  .٣المدین التزام على الحالة أو الظرف أثر من

                                                           

المشكالت العملیة في تنفیذ العق�د ، دار المطبوع�ات الجامعی�ة ، االس�كندریة ،             : عبد الحمید الشواربي   . ١
 ).١٠٣( ، صفحة ١٩٨٨

كورونا وآثارھا المادی�ة ف�ي التعاق�د ، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة           : عبد اهللا الشمري و علي حسن الحلو         . ٢
 ).٢١٥( ، صفحة ٢٠٢٠، ) ٣(الحقوق و العلوم اإلنسانیة ، العدد 

 ) .٢٣٠( انور سلطان ، مرجع سابق ، صفحة- ٣
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 قوة التزام في المدینین لبعض بالنسبة تشكل قد كورونا عن الناجمة الحالة فإن ھنا ومن
 التزامًا المدین التزام من یجعل طارئًا ظرفًا تشكل وقد االلتزام انقضاء تستدعي قاھرة

   : اآلتیة المسائل في البحث تدقیق یتوجب ذلك إلى وللوصول مرھقًا،

 .المدین عاتق على الملقى مااللتزا طبیعة  -١

 .غیره من أو المدین من االلتزام تنفیذ إمكانیة مدى  -٢

 أمام أصبحنا غیره من أم المدین من بھا القیام الممكن من یعد لم االلتزام طبیعة كانت فإذا
 بھ بالقیام تسمح االلتزام طبیعة كانت إذا أما االلتزام انقضاء إلى تؤدي قاھرة قوة حالة
 ھنا ونقول قاھرة قوة أمام أصبحنا للمدین مرھقة بصورة ولكن غیره من أو المدین من
 جائحة بسبب حالة على بقي المؤجرة العین من المستأجر بتمكین المؤجر التزام أن

 أو قاھرة قوة بصدد فلسنا الحكومیة اإلجراءات بھ تؤثر ولم الجائحة بھ تؤثر ولم كورونا
 اإلجراءات ھو بھ أثر ما أن فنرى المستأجر امالتز إما المؤجر أمام ياستثنائ ظرف

 مفترضة، جائحة مواجھة دواعي بل مجردة بصورة الجائحة ولیس المتخذة الحكومیة
 أن دام ما الطارئة بالظروف أو القاھرة بالقوة التضرع المستأجر للمدین یمكن ال لذلك

 في تفصیًال هأوردنا ما نحو على الدفاع قانون في خاص حمائي نص أورد قد المشرع
 بتنفیذ الخاص القانوني الوقف وھو العقود لوقف جدید مفھوم لدینا شكل مما السابق
  .العقود

 أحدثتھا التي لآلثار وفقًا االستثنائي والظرف القاھرة القوة بین الموازنة إن الحقیقة وفي  
 قاھرة قوة تشكل ال الجائحة ذات بأن القول إلى القانونیة الناحیة من یقودنا ذاتھا الجائحة
 من نجم ما كل ألن ،) تحدیدًا المدین التزام (الطرفین التزامات على المباشر أثرھا النتفاء

 مرھق ولكنھ ممكنًا التنفیذ بقي بل ، التنفیذ استحالة درجة إلى تصل ال عنھا عملیة آثار
 آثار فقط علیھا یترتب عالمي كوباء الجائحة بأن للقول یدعونا الذي األمر الوقت ذات في

 فلوال الطارئة، الظروف نظریة شروط فیھا وتجسدت ، بذلك للملتزمین مرھقة مالیة
 یلجأ أن) مدین (ملتزم لكل ألمكن العقود بعض لوقف الدفاع قانون بموجب الدولة تدخل

 ولكن الجائحة، ولدتھ الذي اإلرھاق لتخفیف النظریة ھذه بتطبیق إیاه مطالبًا للقضاء
 على التخفیف جھة من إیجابیًا تدخًال الدفاع قانون بموجب الدولة تدخل كان الوقت وبنفس
 من تزید و بھا لھا طاقة ال وإشكالیات بقضایا المحاكم لعجت ذلك فلوال ، القضاء كاھل

  .أصًال علیھا المترتبة األعباء

 مطروحة الطارئة الظروف لنظریة القانونیة األحكام فإن سبق ما كل على وعطفًا لذلك
 تغییرات إحداث في دورًا كورونا جائحة لعبت التي اإلیجار عقود على للتطبیق قوةوب

 ومراكز األفراح صاالت إیجار عقود في كما ألطرافھا القانونیة المراكز في وتعدیالت
 من كونھا كلي بشكل المنفعة استیفاء بھا تعطل والتي السباحة وأندیة البدنیة اللیاقة

 وال ذلك وینسجم الحكومة،/األزمات إدارة مركز لتصنیف وفقًا المغلقة القطاعات
 الوقف وأن سیما العقود وقف عالج الذي الدفاع قانون من) ١١ (المادة حكم مع یتعارض

  .الطارئة الظروف نظریة تطبیق عند المحكمة خیارات من واحدًا یعد
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  الخاتمة

 اتخذتھا التي راءاتواإلج اإلیجار عقود على وأثرھا كورونا جائحة استعرضنا أن بعد
فقد توصلنا إلى ) ١٩٩٣ (لسنة) ١٣ (رقم الدفاع لقانون وفقًا ذلك بصدد الحكومة

  :مجموعة من النتائج والتوصیات على النحو التالي

 واسعة رقعة على البشر بین لوباء وتفشي انتشار حالة وجود تتطلب الجائحة أن  .أ 
  .بأسره العالم أو كاملة كقارة األرض من

 في أثرت قد كورونا جائحة لمواجھة االحترازیة الحكومیة راءاتاإلج نإ   .ب 
 اإلیجار عقود ومنھا التنفیذ متراخیة العقود في للمتعاقدین القانونیة المراكز

 .التجاریة األنشطة لمزاولة المعدة للعقارات

 العقود في التطبیق نادرة كانت قانونیة حالة على أكد قد الدفاع بقانون العمل نإ  .ج 
 . العقد تنفیذ فوق وھي

 إلى الجائحة تأثیر وصل إن الجائحة لتكییف تصلح قد وأحكامھا القاھرة القوة نإ   .د 
 .غیره وعلى المدین على االلتزام تنفیذ یستحیل أن مرحلة

 الجائحة تأثیر وصل إن الجائحة لتكییف تصلح قد الطارئة الظروف نظریة نإ  .ه 
 لآلثار األقرب التكییف وھو ین،المد على مرھقًا االلتزام تنفیذ جعل مرحلة إلى

 .الجائحة ھذه على تترتب التي الواقعیة

 األكبر الدور تلعب من ھي المقدمة توالبیانا المدین ووضع االلتزام طبیعة نإ  .و 
 .الجائحة أثر تكییف في

 . المدین التزامات على الجائحة أثر تكییف سلطة تملك التي ھي المحكمة نإ  .ز 

 یدفع من یغني الدفاع قانون من) ١١ (المادة كامأح وفق العقد تنفیذ وقف نإ   .ح 
  .طارئ كظرف أو قاھرة كقوة الجائحة أثر إثبات عن المحكمة أمام بذلك

   :یلي بما نوصي فإننا دراستنا خالل ومن

 على اإلیجار عقود یعالج مفصل دفاع أمر بإصدار الحكومیة الجھات قیام  .أ 
 .العمل بعقود المتعلق) ٦ (رقم الدفاع أمر غرار

 القانوني الوقف مفھوم بتفسیر القوانین بتفسیر الخاص الدیوان قیام  .ب 
  .الدفاع قانون من) ١١ (المادة في علیھ المنصوص

 محتمل كأمر الجائحة لمواجھة المتخذة اإلجراءات بین ما التفریق لزوم   .ج 
  .الواقع ارض على فعلیًا موجود كأمر الجائحة بین وما الحدوث

  اهللا بحمد تم
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