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دراسة
حول األوضاع االقتصادية التي أصابت
العقود في ظل انتشار وباء كورونا
المستجد

المستشار السيد عيد
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اذا كان األصل في العقد أنه يلزم عاقديه بكل ما يجيء فيه فهو يتضمن قوة ملزمة
لطرفيه باحترامه ،فال يستطيع أحدهما أن يستقل بنقضه وال بتعديله ،ما لم يصرح له
االتفاق أو القانون بذلك .وقد تضمنته المادة ( )196من القانون المدني الكويتي بقولها:

"العقد شريعة المتعاقدين ،فال يجوز ألحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه،
إال في حدود ما يسمح به االتفاق أو يقضي به القانون" .إال أنه هناك الحاالت التي
يجيز فيها القانون ألحد المتعاقدين أن يصل إلى نقض العقد أو إجراء تعديل في أحكامه.
ومن أهم الحاالت التي يجيز فيها القانون ألحد المتعاقدين الوصوو إلى تعديل ثاا
العقود هي حوالوة الفرول الطوا اوة والتي م داهوا أن تعرإ بعود إبرام العقود ،وقتول تموام تنفيوذ
أحداث عامة غير متوقعة ومن المتعذ دفعها ،ويكون من شوووانها أن يصووويذ تنفيذ االلتزام
شوديد ار هاق بالمدين ،بحي يتهدد بسسوا ة فادحة ،فيسوول للقا وي ،بناء على هلا هذا
المدين ،وبعد الموازنة بين مصوووووولحته ومصوووووولحة غريمه ،ان يرد التزامه إلى الحد المعقو
الذي يرفع عنه الحرج اليالغ.

ولقد جاءت المادة ( )198مدني تقضووووووووي بانه" :إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام
تنفيذه ،ظروف استتتاناةية مامة لي يكن في الوستتق توقعنا مند إبرامه ،وترتى م
حدوثنا أن تنفيذ االلتزام الناشت منه ،وإن لي يبتبح مستتًيالص ،تاه مرهقا ص ل مدين،
بًيث يندده بخستاه فادحة ،ااز ل قايتي ،بعد الموازنة بين مبت ًة الررفين ،أن
يرد االلتزام المرهق إل الًتد المعقو ،،بت ن يضتتتتيق من متداه أو يزيتد في مقتاب ته
ويقق باطالص كال اتفاق م خالف ذلك".
وي زم لتربيق نظرية الظروف الراهةة ،توافر الشروط الستة اآلتية-:
أوالً:

يجتى أن يقق حتدا استتتتتانتاةي :كوالحرو والزالز والحرااق وانتشووووووووووا األوب وة
والسيو العنيفة.
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اانياً :ي زم أن يكون الًتدا متامتاص :أن يكون الحوودث شووووووووووامالً للنووا

جميعهم ولي

خاص بالمدين وحد .
االثاً :يتواتى أن يكون الًتدا رير متوقق الًبتتتتو ،منتد إبرام العقتد :فنفريووة
الفرول الطا اة ال تكون إال بالنسووية لدحداث التي لم يكن في الوسووع توقعها عند
إبرام العقد .ويتسذ هنا معيا مو وعي قوامه الرجل المعتاد.
ابعاً :أن يكون الًدا رير ممكن تفاديه :فلو أن حدااً اسووووووتثنااياً قد وقع ،ولكنه كان
من الممكن تفوواديووه ،أو كووان من الممكن د ء النتوواا المترتيووة عنووه ،بتووذ الجهوود
المعقو  ،ال تطتق نفريوة الفرول الطوا اوة ،إذ أن المودين هنوا يعتتر مقصووووووو و اًر وال
يستطيع أن يحمل داانه نتاا تقصير .
خامساً :أن يقق الًتدا بعتد إبرام العقتد وقبتل تمتام تنفيتذه :بمعنى أن يقع بعود إبرام العقود.
فو ن كووان الحوودث قوود وقع من قتوول فال تطتق النفريووة لتعووديوول ثاووا العقوود .وكووذلووك
تنطتق النفرية إذا كان الحدث قد وقع بعد تنفيذ العقد بالنسوووووية إلى كل ثاا  .ف ذا
كل العقد عند وقوع الحدث قد تنفذ بالنسوووووية إلى بعض ثاا دون بعضوووووها ا خر،
سرت النفرية بالنسية إلى القد الذي لم يتنفذ منه ،دون ذاك الذي تنفذ.
سادساً :يلزم أن يكون من شووووووووووان الحودث الوذي وقع أن يجعول تنفيوذ االلتزام بوالغ ار هواق
للمدين ،ولي

المقصووووود بهذا الشوووورح أن يصوووويذ تنفيذ االلتزام اقيالً ،بحي يرتا

للمدين الضوويق العادي المالول ،ومنما المقصووود به هو أن يكون من شووان الحدث
الوذي وقع أن يجعول تنفيوذ االلتزام بوالغ ار هواق للمودين ،بحيو يهودد بسسووووووووووا ة
فادحة.
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وقد قضت محكمة النقض أنه-:

( يشتتتتترط في اقههتاق التذ يبتتتتيتى المتدين في تنفيتذ التزامته من ارا
الًادا الراهئ أن يكون من شتت نه تنديده بخستتاه فادحة فالخستتاه الم لوفة في
التعامل ال تكفي قمما ،حكي الظروف الراهةة)
(انظر نقض مدني مبر  ،1963/1/3مجمومة النقض س  14ص )38
(انظر في نفس المعن  :نقض  ،1963/3/21مجمومة النقض س  14ص )347

فكموا أنوه يلزم في الحودث الوذي يصووووووووولذ دعواموة لتطتيق نفريوة الفرول الطوا اوة أن
يكون اسووتثنااياً بالنسووية إلى ذات هتيعته ،يلزم أيض واً أن يكون اسووتثنااياً بالنسووية إلى أار
على تنفيذ االلتزام .وتقدير مدى ما يرتيه الحدث من إ هاق للمدين مسوووووووووالة مو وووووووووو ية
يسوتقل بها قا وي المو ووع من غير تعقيا في ذلك من محكمة التمييز ،هالما اسوتند في
حكمه على أسيا تسوغه عقالً ومنطقاً.
ومذا لزم أن يكون من شوان الحدث أن يجعل االلتزام بالغ ار هاق للمدين ،ف ن تعدا
ووصوووووول إلى جعل تنفيذ االلتزام مسووووووتحيالً ولو جزاياً ،ف نه ال يكون سووووووتياً لتطتيق نفرية

الفرول الطا اة ،ومنما ينهض سوووووووتياً لتطتيق نفرية أخرى أقوى وأشووووووود ،هي نفرية القوة
القاهرة ،التي من شوووان إعمالها أن ينقضوووي االلتزام كلية ،في حين أن أار النفرية الطا اة
يقتصر على تسفيف عاء االلتزام عن المدين فحسا ،وذلك برد إلى الحد المعقو .
يفهر مما سوتق أنه يلزم لتطتيق نفرية الفرول الطا اة أن يكون من شوان الحدث
الذي وقع أن يجعول تنفيوذ االلتزام بالغ ار هاق للمودين بحيو يهودد بسسوووووووووا ة فادحة ،دون
أن يصول إلى حد جعل هذا التنفيذ مسوتحيالً ،ويراعى في توافر هذا الشورح معيا مو ووعي
مجرد يتعلق بالعقد ذاته ،دون نظر إل شتتتخبتتتية المدين وظروفه الخا تتتة .فعلى
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القا وي أن يقصور النفر على ذات العقد الذي يطلا منه تعديله ،وأار الفرل الطا ع على
تنفيوذ  ،من إحوداث اختال في التوازن االقتصوووووووووادي بين االلت ازموات المترتيوة على كول من

هرفيه ،دون امتداد بعد ذلك بظروف المدين الخا تة ،من حيث أننا تمكنه من تنفيذ
االلتزام أو ال تمكنه .فلو أن شووركة مثالً ،تعهدت بتو يد كمية من اليضووااع بسووعر معين،
هوا مدة محدودة ،ام نشوت خال هذ المدة وباء أدى إلى تعثر وصوولها إلى المو د مما
أدى ا تفاع سعر اليضااع إلى

عفين أو االاة ،كان لها أن تستفيد بالنسية إلى المستقتل

من تطتيق نفريوة الفرول الطوا اوة حتى ولو بلمو من الثراء حوداً يمكنهوا من تنفيوذ التزامهوا
من الما بالسعر المتفق عليه إلى نهاية المدة

وياوه تستتتا  ،ما هو مدى ستتتريان نظرية الظروف الراهةة بالنستتتبة إل طبيعة
العقود المخت فة من حيث فوهية أو استمراهية التنفيذ-:
إن موا يتطليوه القوانون في هوذا السصووووووووووص أن يقع الفرل الطوا ع لبعود العقود وقتول
تنفيذ ل كما هو صوووووووريذ نة المادة (بعد العقد وقتل تنفيذ ) كما هو صوووووووريذ نة المادة
( )198مدني كويتي.
ونالحظ أنه يوجد من العقود ما تقتضووي هتيعتها ذاتها أن ياتي تنفيذها على مراحل
زمنيوة تتوالى على مر األيوام ،كعقود اريجوا وعقود العمول وعقود التو يود وعقود المقواولوة وعقود
التزام المرافق العامة .وال صوووووووعوبة في مثل هذا النوع من العقود ،بالنسوووووووية إلى ما يجيء
تنفيذ من االلتزامات المتولدة عنها بعد هروء الحدث الطا ع.
ولكن الصوووووووووعوبة قد تثو في العقود التي تقتضوووووووووي هتيعتها ذاتها أداء االلتزامات
المتولودة عنهوا فو إبرامهوا ،وهي العقود الفو يوة ،ومثوالهوا عقود التيع فو ذا اقتضووووووو و هتيعوة
هوذ العقود أن يتم تنفيوذهوا فو إبرامهوا فو نوه ال يوجود اموة موا يمنع من أن يتفق العواقودان
على إ جاء تنفيذ االلت ازمات المتولدة عنها إلى تا يخ الحق ،بل وكثي اًر ما يحصوووول مثل هذا
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االتفاق في العمل ،كما إذا ا تضووى المتيايعان منذ المشووتري أجالً للوفاء بالثمن في كله أو

في بعضووه .ف ذا حصوول مثل هذا االتفاق ،ومنذ المشووتري ،مثالً ،أجل للوفاء بالثمن ام ه أر
الحودث في الفترة موا بين إبرام التيع وحلو األجول ،فهول يحق للمشوووووووووتري أن يحواج بنفريوة
الفرول الطا اة بغية تسفيف االلتزام عليه ،بعد أن صا شديد ار هاق به؟

وقد أجابت على هذا التساال محكمة النقض الرببةة بحكماا الت اساتقبت علةه
وهو:
(نظرية الظروف الراهةة م العقود التي يتراخ تنفيذ االلتزامات المتولد
مننا بفعل إهاد ماقدينا وحدها وقد أممل القضتتتا هذه التوستتتعة في شت ت ن البيق
المقست فيه الامن ،بالنستبة إل األقستاط التي تًل بعد طرو الًدا ال بالنستبة إل
ت ك التي ح ت فيه)
(انظر :نقض مبر مدني  ،1963/1/3مجمومة النقض س  14ص  37هقي  – 3نقض
مبر مدني  ،1963/3/21مجمومة النقض س  14ص  347هقي  – 55نقض مبر مدني
 1962/12/2مجمومة النقض س  13ص  1174هقي  – 186نقض مدني مبر 1964/1/3
مجمومة النقض س  15ص  409هقي  – 67نقض مدني مبر  ،1974/7/2مجمومة النقض
س  25ص 895

فضووال عن أنه اذا شووكا المشوورع بقصوور إعما النفرية على العقود الزمنية ،أم إنه
أ اد أن يجعلها سووا ية حتى على تلك التي يتراخى تمام تنفيذها بفعل إ ادة عاقديها وحدها.
ف ن الشوك ينيمي تفسوير في مصولحة المدين .ف ن كان الشوك في قصود العاقدين ف نه يفسور
في مصووولحة المدين هيقا لنة (المادة  ،)2/194ف ن الشوووك في قصووود المشووورع أولى به
أن يوجه تلك الوجهة.
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أيضا
إذا كووانو نفريووة الفرول الطووا اووة تسوووووووووري على مووا لم يتم تنفيووذ من االلتزامووات
الناجمة عن العقد عند وقوع الحدث الطا ع ،ف نه تسوووووووتثنى من ذلك بطتيعة األمو ذاتها،
الحالة التي يكون االلتزام فيها قد حل أداؤ قتل هروء الحدث ،ولكن المدين قد قصووووووور في
ور على
الوفاء به إلى ما بعد وقوعه فالمدين هنا مسطئ .وينيمي هنا العتيا المدين مقصووو اً
النحو الذي يحرمه من التمسوووووووك بنفرية الفرول الطا اة أن يكون قد تقاع

عن الوفاء

بالتزامه ،بعد حلو أجله ،و بعد إعذا  .ف ن كان أجل االلتزام قد حل ،ولكن الداان لم يعذ
ور .إذ أن للمدين هنا أن ياخذ سووووكوت الداان
المدين بوجو وفااه ،ما اعتتر المدين مقصووو اً
عن مطوالتتوه بوالوفواء على محمول التسووووووووووامذ معوه .وال ينيمي أن ينهض خط فوااودة لوه
و ر اً على غريمه.
(انفر :نقض مصووووري  1963/1/3السووووابقة ارشووووا ة إليه .وهذا الحكم الما بيانه
بعد أن أعمل نفرية الفرول الطا اة على عقد التيع ،بالنسية إلى أقساح الثمن التي حل
بعد وقوع الحدث الطا ع ،والتي كان من شووووان هذا الحدث أن أصوووويذ أداء المشووووتري إياها

مرهقووة بحيو يهوودد خسووووووووووا ة فووادحووة ،جوواء يقو ( :

كمتا أنته ال يجوز إممتا ،حكي

الظروف الرتاهةتة م األقستتتتاط التي تكون قتد حتت قبتل وقوع الًتادا الرتاهئ،
وقبتتتتر المدين في الوفا بنا حت وقق الًادا ذلك أنه يشتتتتترط ،لتربيق نظرية
الظروف الراهةة ،أال يكون تراخي تنفيذ االلتزام إل ما بعد وقوع الظرف الراهئ
هااعة إل خر المدين).
ما هو أثر الظروف الراهةة !!
إذا توافرت شووووووووروح تطتيق نفرية الفرول الطا اة التي بيناها ،أمكن إعما أارها.
ويتركز هذا األار في أنه يتوجا على القا ووووي ،إذا هلا منه المدين ذلك ،أن تسفف عنه
عاء االلتزام ،إلى الحد المعقو الذي ي ار متفقاً مع العدالة وحسوون النية ،وذلك بعد إجراء
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الموازنة بين مصوووولحة الطرفين .وفي ذلك تقضووووي المادة ( )198مدني كويتي في شووووطرها

األخير بانه( :

ااز ل قايتي ،بعد الموازنة بين مبت ًة الررفين ،أن يرد االلتزام

المرهق إل الًد المعقو ،،ب ن يضيق من مداه أو يزيد في مقاب ه )
وتسفيف عواء االلتزام عن المودين يتم إموا بو نقواص مودى التزاموه أو بزيوادة قيموة

االلتزام المقابل وفقاً لما ي ار القا وووووي متسوووووقاً مع الفرول ،وم

النًو الذ تقتضتتيه

العدالة ويم يه التوفيق بين مب ًة الررفين ك ينما.
على أنه ال يسووووووووول للقا ووووووووي بطتيعة الحا أن يعمل نفرية الفرول الطا اة من
تلقاء نفسووووه ،إنما يلزم أن يطلا منه المدين ذلك .ف عما النفرية خصووووة للمدين ،له أن
يفيوود منهووا أو أن يحجم عنهووا .فو ن هلووا ارفووادة منهووا ،وتوافرت شوووووووووروههووا ،تعين على
القا ي أن يجييه إلى إعمالها في حقه.
ويالحظ أن أار إعموا نفريوة الفرول الطوا اوة في العقود اردا يوة يستلف عنوه في
العقود المدنية .فمن وجه أو  ،ال يستطيع انقاص القا ي إنقاإ التزام المدين .ذلك ألن
الفرإ هو أن القيوام بوالعمول المنواح بوالمودين أداؤ في ميعواد ذلوك أن القيوام بواألشووووووو وموا
العامة يتعلق بالصووالذ العام ،ومن ام ف نه يترتا على إنقاص التزام المدين ار و ار بهذا
الصوالذ العام  .ومن وجه اان ،ال يسوتطيع القا و ي إلزام اردا ة بان تزيد فيما تدفعه مقابال
لموا يقودموه المودين المرهق .إذ أنوه ال يملوك أن يوجوه أوامر لإلدا ة بوذلوك وهكوذا ال ييقى أموام
القووا وووووووووي اردا ي ،في مجووا إعمووا نفريووة الفرول الطووا اووة ،إال الحكم للموودين المرهق
بالتعويض.
(هااق في هذا المويوع ،س يمان الرماو  ،العقود اقداهية ط  3ص  685وما بعدها)

ومذا سوووال للقا وووي أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقو  ،بان ينقة من مدا ،
أو يزيد في مقابله ،ف نه يمتنع عليه أن يقضووووووي بفسووووووخ العقد ،إال إذا كان ذلك بناء على
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هلا المتعاقد الذي تعمل نفرية الفرول الطا اة إ ووو و ار ا به ،كوسووووويلة لتحلله من التعديل
في ثاا العقد الذي يعر ووه القا ووي عليه .بل إنه ال يسووول للقا ووي أن يحكم بوقف تنفيذ
العقد.
وأياً ما كان التعديل الذي حكم به القا ووي في ثاا العقد ،ف نه ال يسووري بالضوورو ة
على ما تنفذ منها قتل وقوع الحدث الطا ع .ف ذا كان الثمن مقسووووووطاً في عقد التيع ،مثال،
ودفع المشوتري بعض األقسواح قتل هروء الحدث ،وحل أقسواح أخرى بعداذ ،ف ن التسفيض
ال يسوري على األقسواح األولى ،ومنما يقتصور على الثانية وحدها ،هالما كان من شوان أداء
المشووتري إياها أن يلحق به العن اليالغ وار هاق الشووديد .بل إنه إذا كان امة أقسوواح قد
حل قتل هروء الحدث ،وقصوووور المشووووتري في أدااها ،ما سووووال لهذا األخير أن يطلا من
القا ي إنقاصها ،على نحو ما ستق لنا بيانه.
بل أن الحكم الذي يقضوووى بهذا التعديل ال يسووورى ،إال هالما بقي السوووتا الذي أدى
إليه.
وقد قض محكمة النقض
أنه في حالة أمما ،نظرية الظروف الراهةة في مقود البيق التي يكون الامن فينا مقسرة،
يجى م القايي أال يعمل الجزا الذ تتضمنه إال بالنسبة ل قس أو األقساط التي يابت له أن أدا
المشتر لنا قد أ بح ،بسبى وقوع الظرف الراهئ رير المتوقق ،مرهقة له ،بًيث يندد بخساه
فادحة أما باقي األقساط المستقب ة فإن القايي ال يعمل في ش ننا هذا الجزا  ،إذا تبين أن هناك
احتماال لزوا ،أثر هذا الظرف الراهئ مند استًقاقنا ويكون ش ن األقساط في ذلك ش ن األدا ات
في مقود المد من حيث الت ثر بالظروف الراهةة )
(انظر نقض مدني مبر  ،1963/1/3مجمومة النقض س  14ص  ۳۷السابقة اقشاه إليه

واتسوووواقا بما سووووتق بيانه وتطتيقا لقاعدة أن العلة تدو مع المعلو وجوداً وعدماً.
فو ذا از الفرل الطوا ع الوذي أدى إلى الحكم بتعوديول أار العقود ،وجوا الحكم وب انتهواء هوذا
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التعديل ،والرجوع بالتالي إلى ما كان يقضوووي به العقد من قتله .كذلك ال يوجد امة ما يمنع
المدين من أن يعود مرة أخرى للما ووووووي ،ويطلا منه إجراء تعديل جديد في عاء التزامه،
إذا نشا ظرل ها ع ثخر صعا عليه تنفيذ االلتزام أكثر من األو .
هوذا هو األار المترتوا على تطتيق نفريوة الفرول الطوا اوة .ومعموا هوذا األار من
النفام العام .فيتحتم األخذ به ،حتى لو وجد في العقد شوووورح يقضووووي باسووووتيعاد  .وفي هذا
الصووووووودد تستلف نفرية الفرول الطا اة ،عن نفرية القوة القاهرة ،التي ي دى إعمالها إلى
انقضوووواء االلتزام ،إذ يسووووول االتفاق على تحمل المدين تيعة القوة القاهرة وفق ما هو وا د
بنة (الموادة  95ومدني كويتي) .إذ أن مثول هذا الشووووووووورح يقع باهال .وفي هذا نجود الموادة

 198مدني كويتي ،بعد أن بين شوروح تطتيق النفرية وأارها ،تقضوي بانه( :ويقق باطال
كل اتفاق م

خالف ذلك).

ونخلص من هذا جميعه:
أن مكنة د االلت ازم الى الحد المعقو وتقدير قيمته من سوووولطة القضوووواء ال يسووووتقل
بها أيا من الداان أو المدين ذلك أن القا وي ينفر الى العقد لرد االلتزام إلى الحد المعقو
وال ينفر إلى مالءة او اعصا كال من الداان أو المدين .
وبان از تلك القواعد على عقود االيجا وعقد العمل تتين ما يلي :
اوال عقد االيجار :
هناك عقدين لاليجا االو خا وووووع لقانون ايجا االماكن والثاني خا وووووع للقانون
المدني :
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أ-

اار
اانود ايج
اج لق
ااضااا
اار الخ
اد االيج
ااد عق
بشااا
االماكن:
فقد أو دت المادة (  ) 20من قانون ايجا االماكن أنه اذا لم يدفع المسووووووتاجر
األجرة خال عشوورون يوما ف نه يحق للم جر أن يطلا إخالء هذ العين إال أنه
يجوز للقا وي الذي ينفر الدعوى أن يقضوي فيها باعتيا ها كان لم تكن اذا قام
المسووووتاجر بسووووداد القيمة االيجا ية ومصووووروفات الدعوى قتل الجلسووووة األخيرة
للنطق بالحكم بدعوى االخالء شريطة أن يثت المستاجر أن هناك عذ قهري (
ظرل ها ع ) حا بينه وبين سداد القيمة االيجا ية.
ويستفاد من ذلك :
أن المسوووووتاجر السا وووووع لقانون ايجا االماكن ( الشوووووقق السوووووكنية ) ملزما
بسووداد القيمة االيجا ية في موعدها واذا تاخر عن السووداد فله أن يسوودد القيمة
اريجا ية ومصوووووروفات الدعوى أمام القا وووووي شوووووريطة أن يثت أن هناك عذ
قهري حا بينه وبين سداد القيمة اريجا ية في موعدها.

ب -بشااااد الم ال التجارية الخاضاااعة لقانود
اليجار األماكن:
فهنواك نوعوان من األنشووووووو وطوة التي تموا سووووووو وهوا تلوك المحالت فو ذا كوانو تلوك
األنشووطة مملقة وفقا لق ار ات التلدية الصوواد ة بمنع مزاولة النشوواح لتفشووي الوباء
ف و ن تلووك المحالت ونف اًر لسلو قووانون إيجووا األموواكن من نة ينفم الفرول
الطوا اوة فو نوه يرجع للقواعود العواموة وهو تطتيق نة الموادة  581من القوانون
المدني التي تجيز إما انقاص القيمة اريجا ية أو فسوووخ العقد وذلك شوووريطة أن
ال يكون هناك اتفاق بعقد اريجا أن المسوووووووتاجر ملزماً بكافة أوامر وتعليمات
السووولطات المستصوووة فهذا االتفاق يحرم المسوووتاجر من التمسوووك بانقاص القيمة
اريجا ية أو فسخ العقد دون تعويض للم جر.
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إال أن على المسوووووووتاجر وبهذ الحالة أن يتمسوووووووك بنفرية الفرول الطا اة
الوا دة بنة المووادة  198من القووانون الموودني ويطلووا د االلتزام وهو القيمووة
اريجا ية إلى الحد المعقو نف اًر لعدم االنتفاع بالعين الم جرة بف اًر لملق المحل.
أما المحالت التي تما

نشوووواهها ولم يشووووملها الحفر ف نها ملزمة بسووووداد

القيمة االيجا ية.
ت-

بشاد عقود االيجار التجارية:
فهي تسضوووووع لقواعد القانون المدني وهناك كما أو وووووحنا سووووولفا نوعين من

النشوووواح – نوع مملق باوامر التلدية نف ار لتفشووووي وباء كو ونا المسووووتجد ونوعا
لي

ممنوعا من النشاح.
وفي الحوالوة األولى وهو غلق النشوووووووووواح فواذا كوان غلق النشوووووووووواح أدى إلى

االنتقاص الكتير في انتفاع المسووووتاجر بالعين جاز للمسووووتاجر أن يطلا تطتيق
نة الموادة  581من القوانون المودني إموا بوانقواص القيموة االيجوا يوة أو فسوووووووووخ
العقود إال اذا اتفق المسووووووو وتواجر بعقود االيجوا على تحملوه تيعوات وق ار ات الجهوات
المستصوووة فهنا المسوووتاجر ال يجوز له هلا انقاص األجرة أو فسوووخ العقد ولكن
لوه أن يطلوا تطتيق نة الموادة  198وهي حوالوة الفرول الطوا اوة و د االلتزام
وهو سداد القيمة االيجا ية إلى الحد النعقو وهذا كله مرد للقا ي.
أما المحالت التي تياشوور النشوواح وغير مشوومولة بالحفر ف نها ملزمة بسووداد
القيمة االيجا ية.

أما بشاد عقود العمل:
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لقود أو د المشووووووووورع وفق نة الموادة  61من قوانون العمول التزام

العمول

بدفع أجو عمالة هوا فترة تعطيل المنشوووووواة كلياً أو جزاياً ألي سووووووتا ال دخل
للعوامول فيوه هوالموا غوا

العمول في اسوووووووووتم ار عمول العوامول لوديوه أيضووووووو واً و د

بوالموادة  62من قوانون العمول عودم جواز تسفيض أجرة العوامول أانواء فترة عملوه
بستا عدم تحقيق المنشاة ألية أ باح.
وقد استقر قضاء التمييز على أنه:
ول ن كان األصول في أداء العمل المتفق عليه شورح السوتحقاق األجر إال أنه
متى كان العامل مسووتعداً الداء العمل المطلو منه وو ووع نفسووه تح تصوورل
صاحا العمل ف نه يستحق األجر المقر ولو لم ي دي بالفعل عمالً.
[ الطعن قم  86/56عمالي جلسة ] 1986/11/24
ً:
وقد قضت أيضا
الحقوق التي تتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النفام العام..
[ الطعنان قمي  20و  21عمالي جلسة ] 1985/10/28
ً:
وقد نصت أيضا
الحقوق المقر ة للعامل في قانون العمل حد أدنى لحمايته .
[ الطعن قم  86/73عمالي جلسة ] 1987/02/16
وترتب على ما تقدم :
ونف اًر لتفشوي وباء الكو ونا المسوتجد بالتالد مما أار سولياً على نشواح العمل
بوالقطواع السواص األمر الوذي أدى إلى غلق الموالوا األعم بوالمنشووووووو و ت مموا أار
على دخل تلك المنشو ت مما ترتا عليه اتجا بالرأي تسفيض اتا العامل الذي
يعمل بتلك المنشوووووواة وهذا االتجا مسالف للقانون ولو كان بموافقة العامل كون
أن نصووووووووووص قانون العمل نصووووووووووص أمر ال يجوز االتفاق على مسالفتها إال
لمصلحة العامل.
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إال أن نة الموادة  198وهو المتعلق بنفريوة الفرول الطوا اوة هو أيضوووووووووا
أمر يجا اعماله للفرول الطا اة التي تمر بها المنشوووواة في ظل تفشووووي
نصوو و ا اً
وبواء كو ونوا المسوووووووووتجود لرد االلتزام إلى القود المعقو أي موازنوة العقود بموا ال
يضر كال من

العمل والعامل.

األمر الذي نناشووود فيه المشووورع التدخل السوووريع لحل تلك المشوووكالت الوا دة
بعقود االيجوووا وعقود العمووول د أ لالجتهوووادات التي يتتنووواهوووا كال من الم جر
والمسووتاجر و

العمل والعامل حرصووا على اسووتق ار األو وواع ومنعا من تكد

المحاكم بكمية قضووايا ايجا ية وعمالية سووول ينا فيها االجتهاد كال منها على
حد .

وهللا ولي التوفيق,,,
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