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  عبد الوهاب على بن سعد الرومى  اســم الباحـث
دراسة مقارنة : االستحالة وأثرها على االلتزام العقدى   عـنـوان البحث

  فى الفقه اإلسالمى والقانون المدنى
  القاهرة  جـامـعــــة
  الحقوق  كـلـيـــــة
  القانون المدنى  قـســــــم

  )م١٩٩٤(الدكتوراه   ـــةالــدرجـ
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تكمن أهمية البحث فى أنه يندر فى التطبيق العملى أن ينفذ عقد  -١

وخصوصا عقد المدة والتى يلعب فيها الزمن دورا هاما، أن ينفذ هذا 
العقد فى نفس الظروف التى عقد فى ظلها، ذلك أن الظروف المحيطة 

  .الة تغير دائم ومستمربالعقد ليست ثابتة، بل فى ح
تعاظم دور الدولة وتدخلها فى شتى المجاالت فيما بينها وبين األفراد أو  -٢

حتى فى تدخلها بين االفراد أنفسهم، مما ترتب عليه اتساع األسباب 
والتدليل على ذلك . التى تؤدى إلى استحالة التنفيذ بسبب تدخل الدولة
م ترتبت عليه آثار بما حصل فى دولة الكويت من غزو عراقى غاش

قانونية هامة متعلقة بمصير العقود وااللتزامات التى أبرمت قبل الغزو 
 .ولم تنفذ بسبب ذلك الغزو

  منهج الدراسة
منهج : يكمن منهج البحث فى كونه منهجا متعدد األغراض فهو 
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موضوعى، ألنه يعتمد على النصوص الستظهار ومعرفة مختلف األنظمة 
والمنهج التاريخى الستقاء النصوص . لت موضوع البحثالقانونية التى تناو

والمنهج القضائى باالعتماد على األحكام . من ينابيعها خصوصا القديمة منها
  .القضائية المتعلقة بموضوعات البحث المختلفة

  استنتاجات الدراسة
أن االستحالة ما هى إال نظرية متكاملة األركان، ومستوية األطراف لها  -١

الذاتية الخاصة به ما يجعلها نظرية واقعية، وأنها نظرية من الخصائص 
تؤكد القوة الملزمة للعقد، والتعتبر بالتالى استثناء يرد عليها، وتقر بأن 
نظرية االستحالة، وما يترتب عليها من آثار، تؤكد على أهمية التوفيق 

  .فى ظل الفقه اإلسالمى " حرية اختياره"و " جبرية اإلنسان"بين 
 من خالل تلك الدراسة التوصل إلى نتيجة على درجة كبيرة من استطعت -٢

األهمية أال وهى أن القانون المدنى المصرى لم ينقل من القانون المدنى 
الفرنسى كمن يدعى أكثر الناس، أو كما يدعى مع األسف بعض من 
رجال القانون، وأنه إذ ما حصل تماثل أو تطابق بين القانونين فإنما يرجع 

 ما تقتضيه طبيعة األشياء، وتملية قواعد العدالة، والمنطق السليم، هذا إلى
وهذه النتيجة فى الواقع لم يذكرها ولم يقل بها أكثر الباحثين، وخصوصا 

 .من حضرنا مناقشة رسائلهم للدكتوراه فى كلية الحقوق جامعة القاهرة

اير فى الواقع يغ. اتضح من خالل تلك الدراسة أن منهج الفقه اإلسالمى -٣
منهج الفقه والقانون المقارن فى معالجته لكثير من القضايا والمسائل التى 

وهذا يؤكد مدى أصالة الفقه اإلسالمى، وأنه . تناولتها تلك الدراسة
صاحب نزعة استقاللية فى بحثه واصطالحاته وأحكامه تؤكد أنه لم يأخذ 

 .عن غيره بل حاول الغير األخذ منه والسير فى رحابه
 


