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 :الملخص

ليس ىناك أي اشكال إذا التزم كل 
متعاقد بأداء ما عميو من حقوق والتزامات ولم 
يحدث أي طارئ يعيق التنفيذ األمثل لمعقد، لكن 
المشكمة الحقيقية تثور بعد ان أصبح لبعض 

بصورة عامة الفايروسات أثرىا البالغ عمى الحياة 
وعمى العقود بصورة خاصة ومنيا فايروس 

حد اعتباره إلى  ، حيث وصل اثرهٜٔ-كوفيد
ظيور مشكالت إلى  تيديد عالمي، مما أدى

جراء كيفية تنفيذ العقود المبرمة والخسائر الناتجة 
جراء ىذه الجائحة التي عصفت بمعظم دول 

 العالم ومنيا الدول األقوى اقتصاديًا في العالم.

من اىل إشكاليات البحث ىو بيان إثر ىذه و 
 ٜٔ-الفيروسات بصورة عامة وفايروس كوفيد

بصورة خاصة عمى كيفية التكييف القانوني 
لمعقود والذي الحظنا ألنو يتأرجح بين القوة 
القاىرة والظروف الطارئة مع مطالبات بتشريعات 
جديدة خاصة لتالئم األوضاع التي يمر بيا 

صعوبتو وقد أو  الة التنفيذالعالم نتيجة استح
بإسقاط و ، يكون ممكن التنفيذ في بعض األحيان

أن ىناك عقود لم تتأثر  نستنتجما سبق بيانو 
نيائيًا باإلجراءات التي اتخذتيا الدول لمواجية 
فيروس كورونا والحد من انتشاره، وىناك نوع 
آخر من العقود تأثرت لدرجة أن االلتزام أصبح 

 القاىرة،وىنا نطبق نظرية القوة تنفيذه مستحياًل 
وىناك نوع ثالث من العقود لم يصبح تنفيذ 

فييا مستحياًل بل أصبح مرىقًا وىنا  االلتزامات
 .نطبق نظرية الظروف الطارئة

التكييف القانوني فإن  ففي كل األحوالعميو و 
لكل واقعة يخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي، فإذا 

في التنفيذ في رأى القاضي أن ىناك استحالة 
ظل اإلجراءات االحترازية التي اتخذتيا الدول 

والتي تتنقل بين انفساخ  لمحد من فيروس كورونا،
إعادة توازن العقد أو  العقد بسبب القوة القاىرة
اعتبار العقد ساري أو  بسبب الظروف الطارئة

التنفيذ وغير متأثر باإلجراءات التي تم اتخاذىا 
اصل من أحد األطراف التقصير الحفإن  وعميو

 تعويض الضرر لمطرف االخر. إلى  قد يؤدي
، القوة القاىرة، ٜٔكوفيد  الكممات المفتاحية:

 . االلتزامات،العقود المدنية ، الظرف الطارئ

mailto:mohammedsadeeq@uomosul.edu.iq
mailto:Ahmed.h@hankawi.iq
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 المقذمة

في ظل الظروف التي  :اواًل: موضوع البحث
يعيش بيا عالمنا اجمع وعمى إشكالية قانونية 

ن اآلثار القانونية دولية في غاية الخطورة ع
( ومدى ٜٔلتفشى فيروس كورونا )كوفيد 

امتدادىا لمعالقة التعاقدية ليس في الداخل فقط 
ولكن في الخارج أيضَا بين الشركات وبعضيا 
البعض وكذلك األفراد من رجال األعمال بشأن 
بعض المعامالت التجارية وااللتزامات الضريبية 

د من الشركات والمالية، وذلك بعد أن دفعت العدي
والمؤسسات العالمية وعمى رأسيا األمريكية 
والصينية منيا المتخصصة في مجاالت مختمفة 
مثل المواد البترولية والغازية والنقل الجوي 
وصناعة السيارات الذين وارادوا بأن يكون 
التكييف ىو وجود حالة القوة القاىرة وذلك من 

ه زبائنيا أجل التحمل من التزاماتيا التعاقدية تجا
التعويض عن أو  وعدم أداء غرامات التأخير

عن استحالتو، ولكن من أو  التأخير في التنفيذ
المؤكد ان الطرف االخر يؤيد وجود الظرف 
الطارئ وبين ىذا وذاك ومن جممة اآلراء وألىمية 
ىذا الموضوع سنبين ما اذا كانت الحالة االن 

 ىل نحتاجأو  ظروف طارئأو  ىي قوة قاىرة
تشريع مواد قانونية لتحل جميع القضايا لى إ

والدعاوى الناشئة والتي ستنشئ بعد تعدي مرحمة 
 الفايروس، وىذا ما سنبينو ادناه.

ليس ىناك اي اشكال اذا  :ثانيًا: اهمية البحث
التزم كل متعاقد بأداء ما عميو من حقوق 
والتزامات ولم يحدث اي طارئ يعيق التنفيذ 

لمشكمة الحقيقية أثيرت بعد االمثل لمعقد، لكن ا

ما تطور المرض واصبح تيديد عالمي حيث 
( بتاريخ WHOأعمنت منظمة الصحة العالمية )

، ان اعداد اإلصابات بفايروس ٕٕٓٓ/ٔ/ٖٓ
تعتبر حالة طوارئ صحية عامة تثير  ٜٔ-كوفيد

القمق الدولي في جميع انحاء العالم، وعميو وجب 
الناتجة عمى عمى الدول اتخاذ تدابير الطوارئ 

اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية وأول ما 
ظير ذلك في مجاالت العمالة والتشغيل بعد بدء 
اغالق المحال التجارية والمصانع وغيرىا مما 

ظيور مشكالت جراء كيفية تنفيذ العقود إلى  أدى
المبرمة والخسائر الناتجة جراء ىذه الجائحة التي 

ا الدول األقوى عصفت بمعظم دول العالم ومني
 اقتصاديًا في العالم.

تكمن إشكاليات البحث  :ثالثًا: إشكاليات البحث
 ٜٔ-باآلثار الناتجة جراء انتشار فايروس كوفيد

في العالم وما لو من تأثير عمى العقود المدنية 
وكيفية تكييفيا قانونيًا والذي لطالما سيتأرجح بين 

ة ظيور القوة القاىرة والظرف الطارئ، مع إمكاني
مطالبات بتشريعات جديدة تكون لتالئم األوضاع 

أو  التي يمر بيا العالم نتيجة استحالة التنفيذ
صعوبتو وقد يكون ممكن التنفيذ وىذا ما سيكون 
عمى عاتق القضاء الذي نتوقع نيوض سمطتو 
التقديرية بشكل أكثر مما سبق لتسوية النزاعات 

 ذا الشكل.الناتجة بسبب الفايروسات وانتشارىا بي
 رابعًا: تساؤالت البحث 

 ما ىي القوة القاىرة؟ -ٔ
 ما ىو الظرف الطارئ؟ -ٕ
 ٜٔ-ىل تعتبر جائحة فايروس كوفيد -ٖ

 قوة قاىرة ام ظرف طارئ؟
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من يتحمل الخسائر الناتجة جراء عدم  -ٗ
 تمكؤىا؟ أو  تنفيذ العقود

الظروف أو  ىل تمتد القوة القاىرة -٘
الطارئة عمى جميع العقود؟ ام ىناك 

 مستثناة من ىذه الجائحة؟ عقود
 خامسًا: اهداف البحث 

سنحاول في ىذا البحث تسميط الضوء  -ٔ
عمى العقود  ٜٔ-عمى اثار كوفيد

 المبرمة واثاره عمى المتعاقدين.
بيان ما إذا كانت العقود تقع تحت القوة  -ٕ

 القاىرة ام الظروف الطارئة ام غير ذلك.
معرفة العقود التي ال تتأثر في االحداث  -ٖ

 .ٜٔ-تثنائية كما في كوفيداالس
الحمول المقترحة لتجاوز ىذه الجائحة  -ٗ

 وكيفية المحاولة لمحد من الخسائر.
سمكنا في بحثنا المنيج :سادسًا: منهجية البحث

التأصيمي والتحميمي والمقارن، حيث تناولنا 
تأصيل الفايروسات وتأثيرىا عمى االقتصادات 

منا بتحميل العالمية والعقود والمتعاقدين، وبعدىا ق
النصوص التي نصت عمى القوة القاىرة 
والظروف الطارئة في القانون المدني العراقي رقم 

والمقارن القانون المدني  ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗ)
والقانون  ٜٛٗٔ( لسنة ٖٔٔالمصري رقم )

بعض إلى  المدني الفرنسي مع إمكانية اإلشارة
القوانين ذات العالقة بموضوع بحثنا مع بيان 

 لقضاء كمما كان ذلك ممكنا.موقف ا
 سابعًا: هيكمية البحث 

المبحث األول: التعريف الفايروسات المعدية 
 والتأصيل التاريخي لها ولتأثيرها

 المطمب االول: تعريف الفايروسات المعدية 

المطمب الثاني: نظرة تاريخية لمموقف الطبي 
 والقانوني لمفايروسات المعدية.

لقانونية لمعقود المدينة المبحث الثاني: االحكام ا
 91-في ظل فايروس كوفيد

المطمب االول: التكييف القانوني لمعقود المدنية 
 ٜٔ-في ظل فايروس كوفيد

المطمب الثاني: االثار القانونية لمعقود المدنية 
 ٜٔ-في ظل فايروس كوفيد

 المبحث األول
التعريف الفايروسات المعدية والتأصيل 

 التاريخي لها ولتأثيرها
ن تغير سموك اإلنسان خالل العصر ا

الحجري الحديث من خالل البدء في إقامة 
مجتمعات زراعية ذات كثافة سكانية عالية كان 
سبب النتشار الفيروسات بين ىذه التجمعات 

أن إلى  انتشارىا بسرعةإلى  وأدى ىذا التطور
أصبحت أوبئة متوطنة، وزادت فيروسات 

اعتمد اإلنسان  النباتات والماشية أيًضا، وعندما
في تمك الفترة عمى الزراعة وتربية الماشية أصبح 
ألمراض مثل البوتيفيروس )فيروس البطاطا( 

 والطاعون البقري عواقب مدمرة.
ويعد فيروس الحصبة والجدري من بين 
أقدم الفيروسات التي أصابت اإلنسان. فبعد أن 
تطور الفيروس من خالل الحيوانات، ظير ألول 

بشر في أوروبا وشمال أفريقيا منذ مرة عمى ال
العالم إلى  آالف السنين. ومن ثم انتقل الفيروس

الجديد عن طريق األوربيين أيام االستعمار 
انتشار إلى  اإلسباني في األمريكيتين مما أدى

الوباء الذي نتج عنو موت الماليين من السكان 
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االصميين الذين لم يكن لدييم مناعة طبيعية 
روس. أما عن فيروس اإلنفمونزا، فقد لمقاومة الفي

وزادت  ُٓٛ٘ٔرصدت أول جائحة لإلنفمونزا عام 
حاالت اإلصابة بالمرض بوتيرة متزايدة في 
القرون الالحقة. وكانت اإلنفمونزا اإلسبانية التي 

ىي األكثر  ٜٜٔٔو ٜٛٔٔانتشرت بين عامي 
 ٓ٘إلى  ٓٗتدميًرا في التاريخ وخمفت ما بين 

 ة في أقل من سنة.مميون حالة وفا
دوارد  وقد كان الطبيبان لوي باستير وا 
جينر ىم أول من قام بتحضير المقاحات لموقاية 
من العدوى الفيروسية. وظمت طبيعة الفيروسات 
غير معروفة إال بعد اكتشاف المجير اإللكتروني 
في الثالثينيات من القرن العشرين وعندىا 

في القرن اكتسب عمم الفيروسات زخًما كبيًرا. و 
العشرين ظيرت العديد من األمراض الجديدة 
والقديمة التي سببتيا الفيروسات، ومن األمراض 
الجديدة التي ظيرت ىو وباء شمل األطفال ولم 
يتم السيطرة عميو إال بعد تطوير لقاح في 

فيروس اإليدز نقص إلى  الخمسينيات، باإلضافة
ثر الجديد وىو واحد من أك HIVالمناعة البشرية 

الفيروسات المسببة لألمراض التي ظيرت منُذ 
قرون. وبالرغم من وجود فوائد لمعديد من 
الفيروسات إال أن االىتمام العممي بالفيروسات 
قد ازداد بسبب ما ينتج عنيا من أمراض خطيرة. 

أنيا تدفع مسيرة التطور عن إلى  وترجع فائدتيا
طريق نقل الجينات الوراثية عبر األنواع، كما 

أنيا تؤدي دوًرا رئيسًيا في النظام البيئي وال غنى 
 .(ٔ) عنيا الستمرار الحياة

 المطمب األول
 تعريف الفايروسات المعدية

 الُحمَّات، مفردىا فيروسأو  الفيروسات
( وتعني فيروس Virus)بالالتينية:  (ٕ)ُحمَّة أو 

وىو عامل « سم»أو  «ذيفان»في اليونانية 
كاثر إال داخل خاليا ممرض صغير ال يمكنو الت

كائن حي آخر. الفيروسات صغيرة جدا وال يمكن 
مشاىدتيا بالمجير الضوئي، وتصيب الفيروسات 
جميع أنواع الكائنات الحية، من الحيوانات 

البكتيريا والعتائق، عمى الرغم من إلى  والنباتات
، ولم (ٖ)أن ىناك الماليين من األنواع المختمفة 

من الفيروسات  ٓٓٓ.٘يتم وصف إال حوالي 
بالتفصيل، والفيروسات موجودة تقريبا في كل 
النظم اإليكولوجية عمى األرض، وتعتبر ىذه 
اليياكل الدقيقة )الفيروسات( الكيان البيولوجي 
األكثر وفرة في الطبيعة، ودراسة الفيروسات 
معروفة بعمم الفيروسات، وىو تخصص فرعي 

 .(ٗ) في عمم األحياء الدقيقة

                                                           
ي يٌظز الوىقع االلكتزوً (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8  تأريخ

 .1/5/0202الشيارج 

رهشي لوىرد الحديث، هٌيز الثعلثكي ود.قاهىص ا(0) 

ص ،0212دار العلن للوالييي، لثٌاى،ثكي،الثعل

1211. 

(3) Breitbart M, Rohwer F (0225). "Here a 

virus, there a virus, everywhere the 

same virus?". Trends Microbiol. 12 (6): 

072–21.  

(4) Lawrence CM, Menon S, Eilers BJ; et 

al. (2009). "Structural and functional 

studies of archaeal viruses". J. Biol. 

Chem. 284 (19):12599–603.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
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انو كائٌن حيٌّ  (ٔ) لفيروسويعرف ا
يصُغر الجرثومة، وال يمتمك القدرة عمى الحياة 
بشكل مستقل وتتسبب الفيروسات بأمراض كثيرة، 
منيا األمراض واسعة االنتشار، كالنزالت البردية 
االعتيادية، ومنيا األنواع شديدة الندرة كمرض 

 Infectiousاإليدز، وتنشأ األمراض الُمْعِدَية )
diseases) إلى  عند دخول أجساِم غريبٍة مموثة

جسم اإلنسان، وتكون ىذه األجسام الغريبة عبارة 
طفيميات، أو  عن جراثيم، فيروسات، فطريات

تنتقل ىذه األجسام عن طريق الَعْدوى من إنسان 
من التعرض أو  آخر، حيوانات، طعام مموث،

ألي من العوامل البيئية التي تكون مموثًة بأِي 
ن ليذه التموثات أعراًضا من ىذه األ جسام، وا 

كثيرة عمى الجسم، منيا ارتفاع حرارة الجسم 
عوارض أخرى تختمف إلى  واألوجاع، باإلضافة

باختالف موقع اإلصابة بالعدوى، نوع الَعْدوى 
وحدتيا، فباإلمكان اإلصابة بَعْدوى تسبب 
أعراًضا مرضيًة خفيفًة، وبالتالي ال يستمزم 

العالج المنزلي، وبالمقابل  عالجيا أكثر من تمقي
 ىنالك حاالت خطيرة قد تسبب الوفاة.

 المطمب الثاني
نظرة تاريخية لمموقف الطبي والقانوني 

 لمفايروسات المعدية
يتبين من التاريخ االجتماعي لمفيروسات 
تأثير الفيروسات والعدوى الفيروسية عمى تاريخ 
البشرية، حيث ظيرت األوبئة بسبب الفيروسات 

سنة، وذلك بسبب تغير  ٕٓٓٓٔحوالي منذ 
                                                           

 :يٌظز الوىقع االلكتزوًي(1)

https://www.webteb.com/general-health/ 

 .1/5/0202تأريخ الشيارج 

سموك اإلنسان خالل العصر الحجري الحديث 
حيث بدأ في إقامة مجتمعات زراعية ذات كثافة 
سكانية عالية وعميو سنتناول في بحثنا ىذا النظرة 
التاريخية لمموقف الطبي والموقف القانوني 

 لمفايروسات المعدية وكما يمي: 
ي لمفيروسات لطبي التاريخالموقف ا –أوال 

من بين أشير األمراض الفيروسية التي  :المعدية
، الحماق ،، األنفمونزاتصيب االنسان الزكام

الكثير من األمراض الخطيرة واليربس 
 والسارس إنفمونزا الطيور ،اإليدز ،إيبوال مثل

والعدوى والقدرة النسبية  وكوفيد وتسببيا
لمفيروسات في تسبيب المرض وأمراض أخرى 
يجري التحقيق في ما إذا كان لدييا أيضا فيروس 
 مسبب لممرض مثل العالقة الممكنة

 (HHV6) ٙالفيروس اليربسي البشري  بين
مرض التصمب  وأمراض عصبية مثل

، ىناك جدل ومتالزمة التعب المزمن المويحي
، الذي كان يعتقد في فيروس بورنا حول قدرة

السابق أنو يسبب األمراض العصبية لدى 
يكون مسؤول عن األمراض الخيول، يمكن أن 
 .(ٕ) النفسية عند البشر

ويمكن لبعض الفيروسات أن تسبب 
التيابات مزمنة )مدى الحياة( حيث يستمر 
تكرارىا في الجسم عمى الرغم من آليات دفاع 

التيابات الكبد  وىذا األمر شائع في ،المضيف
                                                           

(2) Chen C, Chiu Y, Wei F, Koong F, Liu 

H, Shaw C, Hwu H, Hsiao K (1999). 

"High seroprevalence of Borna virus 

infection in schizophrenic patients, 

family members and mental health 

workers in Taiwan". Mol 

Psychiatry. 4 (1): 33–8. 

https://www.webteb.com/general-health/%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A8


 انموذجًا( 99-س كوفيداثار الفايروسات المعدية على العقود المدنية )فايرو  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

11 

، (والتيابات الكبد الفيروسي )ج) الوبائي )ب
ويعرف األشخاص المصابين إصابة مزمنة 
بالناقمين ألنيم يعممون بمثابة خزانات لمفيروسات 
المعدية وفي مجتمع بو نسبة عالية من الناقمين 

 (ٔ) نامتوط يقال إن المرض
الفيروسي ىو فرع من  عمم األوبئةو 

العموم الطبية يتعامل مع االنتقال والسيطرة عمى 
العدوى الفيروسية بين البشر، يمكن أن يكون 

إلى  من األم انتقال الفيروسات عمودي وذلك
أفقي من شخص آلخر، من أو  الطفل
التياب الكبد الوبائي  االنتقال العمودي أمثمة
ولد حيث ي وفيروس نقص المناعة البشرية) )ب

 .(ٕ)الطفل مصابا بالفيروس فعمياً 
يستخدم عمم األوبئة لكسر سمسمة 
العدوى في المجتمعات خالل تفشي األمراض 
الفيروسية وتدابير الرقابة التي تستخدم تستند 

معرفة كيفية انتقال الفيروس فمن الميم عمى 
مصادر العدوى وتحديد أو  العثور عمى مصدر

الفيروس المسبب، بمجرد التعرف عمى الفيروس 
يمكن في بعض األحيان كسر سمسمة العدوى 
بواسطة المقاحات، عندما ال تتوفر لقاحات يمكن 

                                                           

(1) Bertoletti A, Gehring A (2007). 

"Immune response and tolerance during 

chronic hepatitis B virus 

infection". Hepatol. Res. 37 Suppl 3: 

S331–8. 

(2) Fowler MG, Lampe MA, Jamieson DJ, 

Kourtis AP, Rogers MF (0227). 

"Reducing the risk of mother-to-child 

human immunodeficiency virus 

transmission: past successes, current 

progress and challenges, and future 

directions". Am. J. Obstet. Gynecol. 

197 (2 Suppl): S2–9. 

لمتطيير الصحي )أ( يكون فعااًل، وغالبًا يتم 
بقية المجتمع باإلضافة  عزل المصابين عن

لمذين تعرضوا لمفيروس الموضوع بالحجر 
 .(ٖ)الصحي 

حيث تم ذبح اآلالف من الماشية 
في  الحمى القالعية لمسيطرة عمى تفشي مرض

، وأكثر العدوات الفيروسية ٕٔٓٓبريطانيا عام 
لدى البشر والحيوانات األخرى تمر بفترات 

أعراض أو  حضانة ال تسبب خالليا أي عالمات
وفترات حضانة األمراض الفيروسية تتراوح من 

عدة أسابيع وىي معروفة في إلى  بضعة أيام
بالرغم من التداخالت إال و  معظم حاالت العدوى

ة الحضانة تأتي فترة العدوى وخالليا أنو بعد فتر 
الحيوان مصاب ويمكنو أن يعدي أو  يصبح الفرد
ىاتين الفترتين )الحضانة و  حيوانأو  شخص آخر

واإلصابة( معمومتين في الكثير من اإلصابات 
الفيروسية وطوليما ميم في السيطرة عمى تفشي 

عندما تسبب عدوى نسبة عالية من  المرض
ل غير عادي في السكان حاالت اإلصابة وبشك

أما إذا تفشي  بالموبوء المجتمعأو  تسمى المنطقة
انتشار العدوى في جميع أنحاء العالم 

 .(ٗ) بالجائحة فتدعى
الجائحة بأنيا وباء ينتشر عمى وتعرف 

مستوى العالم بأكممو، مثل جائحة انفمونزا عام 
المعروفة باسم اإلنفمونزا اإلسبانية والتي  ٜٛٔٔ

( ونجمت عن ٘الفئة ) صنفت كجائحة من
فيروس انفمونزا )أ( قاتل وحاد بشكل غير معتاد، 

الشباب وكانت الضحايا في الغالب من 
                                                           

(3) Shors pp. 199- 029 

(4) Shors pp. 192-191 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_C
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_C
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD
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األصحاء عمى النقيض من معظم تفشيات 
اإلنفمونزا السابقة التي أثرت في الغالب عمى 

ضعاف أو  األحداث وكبار السنالمرضى 
واستمرت جائحة اإلنفمونزا اإلسبانية من  الصحة
وتقول أقدم التقديرات انيا  ٜٜٔٔحتى  ٜٛٔٔ
في حين  مميون شخصا ٓ٘إلى  ٓٗقتمت 

أنو ربما يكون قد قتل ما لى إ بحوث حديثة تشير
ما يقدر ب أو  مميون شخص ٓٓٔإلى  يصل

 .(ٔ) ٜٛٔٔ% من سكان العالم في عام ٘
فيروس  ومعظم الباحثين يعتقدون أن

الذي نشأ في أفريقيا  نقص المناعة البشرية
( يمثل ٕٓجنوب الصحراء الكبرى خالل القرن )

مميون  ٙ.ٖٛاآلن جائحة مع ما يقدر بنحو 
شخص يعيشون مع المرض في جميع أنحاء 

برنامج األمم المتحدة المشترك  درالعالم، وق
لفيروس نقص المناعة البشرية 

 الصحة ومنظمة (UNAIDS) اإليدز
أن اإليدز أودى بحياة أكثر  (WHO) العالمية
ميون شخص منذ أن تم التعرف عميو ( مٕ٘من )

مما يجعميا واحدة من  ٜٔٛٔ/ٙ/٘ألول مرة في 
أكثر األوبئة المدمرة في التاريخ المسجل، وفي 

( مميون إصابة ٚ,ٕكان ىناك ) ٕٚٓٓعام 
( ٕجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و )

 .(ٕ)مميون حالة وفاة ذات الصمة بو 
                                                           

(1) Johnson NP, Mueller 

J(0220)."Updating the accounts: global 

mortality of the 1912–1902 "Spanish" 

influenza pandemic".Bull Hist Med. 

76(1):125–15. 

(2) Mawar N, Saha S, Pandit A, Mahajan 

U (0225). "The third phase of HIV 

pandemic: social consequences of 

HIV/AIDS stigma & discrimination & 

ي لمفيروسات نوني التاريخالموقف القا –ثانيا 
يمثل القانون حجر الزاوية بالنسبة  :المعدية

لالستراتيجيات الوطنية الناجحة لموقاية من 
غير المعدية ومكافحتيا، والمقصود  األمراض

بالقانون ىو االتفاقات الدولية، والتشريعات 
الوطنية ودون الوطنية، والموائح وغيرىا من 

ئات ارات المحاكم والييالوسائل اإلدارية وقر 
الدور الحيوي لمقانون فإن  ورغم ذلك،، القضائية

في مجال التنمية الصحية العالمية غالبًا ما يكون 
غير مفيوم بشكل جيد، ويتفوق عميو 
التخصصات األخرى مثل الطب والصحة العامة 
وعمم االقتصاد، ويحدد ىذا البحث المجاالت 
الرئيسية لمتداخل بين القانون واألمراض المعدية، 

ءا من دور القانون كأداة لتنفيذ سياسات الوقاية بد
 والتحكم في عوامل الخطر الرئيسية.

وتحدد منظمة الصحة العالمية 
اإلجراءات التي يمكن أن تتخذىا وشركاؤىا 
لتعبئة القوى العاممة القانونية، وتعزيز 
الصالحيات القانونية ودعم االستخدام الفعال 

ث يجب أن لمقانون عمى المستوى الوطني، حي
تكون اإلجراءات القانونية والتنظيمية في قمب 
خطط العمل الوطنية لألمراض المعدية، ويتطمب 
ذلك قيادة عالية المستوى من القادة العالميين 
والوطنيين، وسن تشريعات قائمة عمى األدلة، 

 .(ٖ) وبناء الصالحيات القانونية
والحكومات مسؤولة عن تقديم 

حماية الحقوق وتعزيزىا،  المعمومات الالزمة عن
                                                                                    

future needs" (PDF). Indian J. Med. 

Res. 100 (6): 171–21. 

هجلح هٌظوح الصحح العالويح، األعداد الظاتقح،  (2)

 .72، ص0219، شثاط 0، عدد 97الوجلد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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بما يشمل الحق في الصحة، وترى المجنة 
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
تاحة الحصول عمى  والثقافية أّن "توفير التعميم وا 
المعمومات المتعمقة بالمشاكل الصحية الرئيسية 
في المجتمع، بما في ذلك طرق الوقاية 

 لوية" والمكافحة"، ىي "التزامات ذات أو 
وفي عدد من الدول، لم تحترم 
الحكومات الحق في حرية التعبير، واتخذت 
تدابير ضّد الصحفيين والعاممين في الرعاية 
الصحية، ما قّمل فاعمية التواصل عند بداية 
تفشي المرض، وقّوض الثقة في عمل الحكومة 
وينبغي عمى الحكومات أن تحترم بالكامل الحق 

إلى  في الوصول في حرية التعبير والحق
ار ما تسمح المعمومات، وأن تقّيدىما فقط في إط

وينبغي ايضًا عمى ، بو المعايير الدولية
الحكومات التأكد من أّن المعمومات التي تقّدميا 
لمجميور عن الفيروسات وتكون معمومات دقيقة، 
وفي وقتيا، ومتسقة مع مبادئ حقوق اإلنسان، 

مات الكاذبة حيث ان ذلك ميّم لمعالجة المعمو 
 .(ٔ) والمضّممة

التشريعات الوطنية لمبحث إلى  وبالرجوع
اذا ما يوجد قوانين خاصة وتشريعات تعالج 
الحاالت الحرجة وغير المتوقعة مثل انتشار 

وابتداًء في القانون  ٜٔفايروس كورونا كوفيد
العراقي نرى ان القانون المدني العراقي رقم 

ساس ، ىو من وضع األٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗ)
لمحاالت غير المتوقعة من خالل نظرية القوة 

( والظروف الطارئة في ٛٙٔالقاىرة في المادة )
                                                           

قىق الوىقع االلكتزوًي للوٌظوح الدوليح لحيٌظز:  (1)

 . /https://www.hrw.org/ar/news االًظاى

(، ولم يشرع قانون خاص لمعالجة ٙٗٔالمادة )
ىذه الحاالت وانما كانت من ضمن القانون 
 المدني العراقي، وبالمقارنة مع القوانين األخرى

سمطة ُعمان قد شرعت قانون خاص فإن 
لمعدية يسمى )قانون مكافحة باألمراض ا

األمراض المعدية( الصادر بالمرسوم السمطاني 
والذي تم تعديمو  ٕٜٜٔ( لسنة ٕٜ/ٖٚرقم )

وذلك  ٕٕٓٓ( لسنة ٕٖبالمرسوم السمطاني رقم )
ونجد  ٜٔ-بسبب جائحة فايروس كورونا كوفيد

ان المشرع الُعماني كان متميزًا لمواكبتو لألحداث 
أ بشكل مفاجئ عمى الدولة، االستثنائية والتي تطر 

( من القانون أعاله عمى ٙٔونصت المادة )
"عند ظيور أي مرض وبائي ييدد الصحة 

من يفوضو أو  العامة يكون لوزير الصحة
سمطات استثنائية لحماية البالد من تفشي الوباء 
 وذلك باالتفاق مع الجيات المختصة" وبالتالي

ف ظر أو  وصف وباء ما بأنو قوة قاىرةفإن 
ظرف استثنائي يتضح من التدابير أو  طارئ

االستثنائية التي تواكب عمل السمطات في 
نصوص إلى  التعامل مع ىذا الوباء، باإلضافة

في القوانين الُعمانية األخرى كما جاء في القانون 
( بالقول ٕٗٙالمعامالت المدنية في المادة )

)...اذا استحال عمى المدين تنفيذ االلتزام... أن 
ستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد ا

لو فيو...( وأضاف قانون حماية المستيمك 
( لسنة ٙٙالصادر بالمرسوم السمطاني رقم )

( منو بالقول )في ٜوالذي تناولت المادة ) ٕٗٔٓ
ظروف أو  جائحة طبيعيةأو  حالة ظيور أزمة

 وضعية خاصة غير عادية..(.أو  استثنائية

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319#B3
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ألردني فقد تم تشريع اما في القانون ا
والتي نصت  ٕٜٜٔلسنة  ٖٔقانون الدفاع رقم 

إذا حدث  -( منو عمى "إٔالفقرة )أ( من المادة )
ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع 

السالمة العامة أو  طوارئ تيدد األمن الوطني
في منطقة منيا أو  في جميع أنحاء المممكة

 د بوقوعيا،قيام حالة تيدأو  بسبب وقوع حرب،
أو  فتنة داخمية مسمحةأو  حدوث اضطراباتأو 

وباء يعمن العمل أو  انتشار آفةأو  كوارث عامة
بيذا القانون بإرادة ممكية تصدر بناء عمى قرار 
من مجمس الوزراء" ونالحظ بأن المشرع األردن 
قد شرع قانون ليكون القانون الفعمي بالحاالت 

وجاءت المادة  ( أعاله،ٕالتي ذكرت في المادة )
( لتعالج االلتزامات في العقود وتنفيذىا حيث ٔٔ)

التزام أو  نصت عمى "اذا تعذر تنفيذ اي عقد
أو  اي امرأو  بسبب مراعاة احكام ىذا القانون

بسبب أو  تعميمات صادرة بمقتضاهأو  تكميف
االمتثال ليذه االحكام فال يعتبر الشخص 

يعتبر  المرتبط بيذا العقد مخالفا لشروطو بل
المدى الذي يكون فيو تنفيذ إلى  العقد موقوفا

العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى 
اي أو  تقام عمى ذلك الشخصأو  اقيمت

 اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه لمعقد
االلتزام" ويتضح بعبارة )....فال يعتبر أو 

الشخص المرتبط بيذا العقد مخالفا لشروطو بل 
المدى الذي يكون فيو إلى  العقد موقوفايعتبر 

تنفيذ العقد متعذرا....( لذا يتبين من خالل المادة 
( ان العقود تكون موقوفو بحكم قانون الدفاع ٔٔ)

ذلك دفاعا في أي دعوى اذا أقيمت عمى  ويعد
 الشخص.

 المبحث الثاني
االحكام القانونية لمعقود المدينة في ظل 

 91-فايروس كوفيد
يدأ ضجيج وسائل التواصل يكاد ال ي

االجتماعي وكافة القنوات والصحف بغزارة الطرح 
القانوني لممسارات المتقاطعة مع فيروس كورونا 

( وذلك فيما يتعمق بالعقود المدينة ٜٔ-)كوفيد
وتنفيذىا واإليجارات وعقود العمل واألجور 
وااللتزامات المالية )األقساط( وسداد القروض 

خاصة، وبغية استيعاب ذلك البنكية والمدارس ال
ضمن بحث مقتضب يتصف بالشمولية يستمزم 
تقنين كافة المعطيات من وجية نظر قانونية 
بحتة تستصحب المواد القانونية واجتياد فقو 
القضاء وفقياء القانون وشراحو، اذ بتاريخ 

استيقظ العالم عمى وقع ظيور  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔ
لك فيروس يياجم الجياز التنفسي لإلنسان وذ

بمدينة )ووىان الصينية( وبسبب سرعة العدوى 
ليذا الفيروس تم تصنيفو كوباء بحسب تصنيف 
منظمة الصحة العالمية، ومن المعموم مثل ىذا 
الوباء وخطورتو وسرعة انتشاره فأنو سوف يؤثر 
عمى جميع مفاصل الحياة ومن الطبيعي انو 
سيمتد تأثيره في ضوء دراستنا ىذه عمى العقود 

ىا وعميو سيتم تناول ىذا المبحث من وتنفيذ
التكييف القانوني خالل مطمبين يتناول األول 

، اما ٜٔ-لمعقود المدنية في ظل فايروس كوفيد
االثار القانونية لمعقود المدنية جراء ىذا الفايروس 

 فسيتم تناوليا في المطمب الثاني.
 المطمب االول
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التكييف القانوني لمعقود المدنية في ظل 
 91-س كوفيدفايرو 

الواقع يؤكد أن فكرة "العقد شريعة 
المتعاقدين" تبنى عمى ثالث أسس: أوليا قانوني 
قوامو مبدأ سمطان اإلرادة، وثانييا أخالقي يتمثل 
في احترام العيود والمواثيق، وثالثيا ذو طابع 
اجتماعي واقتصادي يترجمو وجوب استقرار 
المعامالت، وىي فكرة توجب احترام مضمون 

من جانب أو  عقد سواء من طرف المتعاقدينال
، لكن األوبئة الصحية كواقعة مادية (ٔ) القضاء

صرفة تكون ليا آثار سمبية واضحة يمكن رصد 
مالمحيا عمى العالقات القانونية بوجو عام 
والعالقات التعاقدية عمى وجو الخصوص حيث 
تتصدع ىذه الروابط نتيجة ركود يصيب بعض 

 رية، مما يجعل من المستحيلالقطاعات االستثما
عمى األقل من الصعب تنفيذ بعض أو 

 يؤخر تنفيذىا.أو  االلتزامات
وما ذكرناه بمثابة وضع قد يمس 
المؤسسات الصناعية والتجارية الخاصة والعامة، 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عمى السواء، بالنظر 
لالرتباط الكبير والوثيق بين أنشطتيا حيث يكفي 

ب إحداىا بأزمة اقتصادية لكي تيدد أن تصا
تبنى الفكر  -ومن ىنا  -األخريات بدورىا 

القانوني واالجتياد القضائي عبر العالم آليتين 
تعتبران من الوسائل الحمائية لممدينين الذين 

عمى األقل أو  يصبحون ميددين باإلفالس
أصبحت ذمتيم المالية مصابة بتصدع خطير، 

                                                           

لتشاهاخ الٌظزيح العاهح للعقد، االد.علي فياللي،  (1)

، 0225للفٌىى الوطثعيح، الجشائز،  الوؤطظح الىطٌيح

 .026ص 

يتا القوة القاىرة والظروف ىاتان اآلليتان ىما نظر 
عالج الحاالت التي إلى  الطارئة التي ترميان

 -يصير فييا االلتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ 
الظروف  - صعب التنفيذأو  -القوة القاىرة 

وىما في األصل يعدان تطبيقا لمبدأ  -الطارئة 
ال أو  أخالقي عام مفاده أنو ال تكميف بمستحيل

 الطاقة العادية لإلنسان. تكميف بما يتجاوز
ففي حقيقة األمر لكي يسأل المدين 
عقديا يجب أن يكون قد أخل بالتزامو العقدي، 

يذ في الوقت ومن صور ذلك اإلخالل عدم التنف
المتفق عميو وىو ما يتم وصفو بالتماطل، غير 
أن ىذه المسؤولية العقدية قد ترتفع عن صاحبيا 
إذا ما تمسك بأحد األسباب األجنبية عنو والتي 
 تمثل في جوىرىا كل الظروف والوقائع المادية

القانونية التي يمكن لممدعى عميو في دعوى أو 
ييا لكي يثبت أن المسؤولية المدنية أن يستند إل

نما ىو  الضرر ال ينسب إليو وال دخل لو فيو وا 
نتيجة حتمية لذلك السبب، وتمثل القوة القاىرة 
أىم صور ىذا السبب األجنبي، ومن خالل ما 
جاء أعاله يجب أوال المرور عمى اساسيات 
النظريتين وشروط انطباقيما لمعرفة مالئمة 

 تطبيقيا عمى الظروف الراىنة.
ىي حدث خارجي،  :ظرية القوة القاهرةن –أوال 
متوقع، ال يمكن مقاومتو، مستقل عن إرادة  غير

األطراف المتعاقدة وىو يحول بصورة مطمقة دون 
احد ىذه أو  تنفيذ مجموع االلتزامات العقدية

، اما الفقو االداري المصري، فعرف (ٕ) االلتزامات
 القوة القاىرة بانيا الحادث غير المتوقع، الذي ال

                                                           

اريح، د. ًصزي هٌصىر ًاتلظي، العقىد اإلد (0)

 .615، ص0210هٌشىراخ سيي الحقىقيح، 
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يمكن دفعو والذي يجعل تنفيذ االلتزام 
، ويعرفيا البعض من الفقياء في (ٔ)مستحيالً 

بأنيا )األمر األجنبي عن  (ٕ)القانون العراقي
المدين والدائن والغير كالحرب بما ينجم عنيا من 

 صدور تشريعأو  أحداث مادية وأزمات اقتصادية
أو  وقوع زالزلأو  أمر أجنبي واجب التنفيذأو 

انتشار أو  ىبوب عاصفةأو  فيضاناتأو  حريق
وباء(. ونالحظ مما جاء في التعريف األخير 
لمقوة القاىرة بذكر عبارة )..او انتشار وباء( أي 

 جعل من انتشار األوبئة من الظروف القاىرة.
كما نجد أن المشرع العراقي يستعمل   

مصطمح )ال يد لممدين فيو( في معرض الحديث 
والقوة القاىرة احدى صورة، عن السبب األجنبي 
( من القانون المدني ٛٙٔاذ نصت المادة )

العراقي عمى: "اذا ستحال عمى الممتزم بالعقد أن 
ينفذ االلتزام عينا حكم عميو بالتعويض لعدم 
الوفاء بالتزامو مالم يثبت إن استحالة التنفيذ قد 

، وكذلك (ٖ) نشأت عن سبب أجنبي ال يد لو فيو"
( من القانون نفسو فيما ٕٔٔنصت المادة )

يتعمق بالمسؤولية التقصيرية عمى إنو: "إذا اثبت 
الشخص ان الضرر نشأ عن سبب أجنبي ال يد 

قوة أو  حادث فجائيأو  لو فيو كافٍة سماوية
خطأ المتضرر كان غير أو  فعل الغيرأو  قاىرة

                                                           

دار الٌهضح د.طعاد الشزقاوي،العقىد االداريح، (1)

 .112، ص1999-1992العزتيح، القاهزج، هصز،

، الوىجش في شزح القاًىى عثد الوجيد الحكيند.(0)

، هطثعح ًدين، 5، هصادر االلتشام، ط1جالودًي، 

 .522، ص1977

قاًىى الودًي العزاقي رقن ( هي ال162الوادج )يٌظز:  (2)

 الٌافذ. 1951لظٌح  12

اتفاق عمى أو  م يوجد نصممزم بالضمان ما ل
 . (ٗ)غير ذلك"

ويقصد بنظرية :رية الظروف الطارئةنظ –ثانيا 
الظروف الطارئة ان يحدث بعد ابرام العقد 

تنفيذه ظروف استثنائية عامة غير  وخالل مرحمة
متوقعة، من شأنيا ان تجعل تنفيذ االلتزام العقدي 
اشد ارىاقًا وليس مستحياًل، وبالتالي يتولد ليذا 
المتعاقد الحق في مطالبة االدارة بتعويض يغطي 

، وتطبق ىذه النظرية (٘)صابو من خسارة ما أ
عادة في العقود المستمرة وفي العقود الفورية 

أو  المؤجمة، وذلك الن امتداد التنفيذ مدة طويمة
مدة معينة قد يحل بالتوازن إلى  تأجيمو

، وىذا ما جاء (ٙ) االقتصادي الممحوظ في العقد
( من القانون ٙٗٔ( من المادة )ٕفي الفقرة )

لعراقي، والتي نصت: " عمى انو اذا المدني ا
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع 
توقعيا وترتب عمى حدوثيا ان تنفيذ االلتزام 
التعاقدي، وان لم يصبح مستحياًل، صار مرىقًا 
لممدين بحيث ييدده بخساره فادحو جاز لممحكمة 
بعد الموازنة بين مصمحة الطرفين ان تنقص 

الحد المعقول ان اقتضت إلى  قااللتزام المرى
العدالة ذلك، ويقع باطاًل كل اتفاق عمى خالف 

وىي من النظام لوجود مادة قانونية فييا، (ٚ)ذلك" 
                                                           

( هي القاًىى الودًي العزاقي رقن 011الوادج )يٌظز:  (1)

 الٌافذ. 1951لظٌح  12

طحز جثار يعقىب، فظخ العقد اإلداري الطتحالح  (5)

التٌفيذ تظثة الظزوف الطارئح، تحث هٌشىر هزكش 

 .152، ص0222دراطاخ الكىفح، العدد الظاتع، 

.عثدالزساق الظٌهىري،ًظزيح العقد، الجشء د(6)

هٌشىراخ الحلثي ،0طالثاًي،

 .962ص،1992الحقىقيح،

( هي القاًىى 116( هي الوادج )0الفقزج )يٌظز:  (7)

 الٌافذ. 1951لظٌح  12الودًي العزاقي رقن 
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فإن  وبما ان مجال تطبيقيا في العقود لذلك
 المسؤولية ىنا ىي مسؤولية عقدية.

ما جاء في أعاله بإسقاط ما  وخالصة
تتأثر نيائيًا سبق بيانو نستنتج أن ىناك عقود لم 

التي اتخذتيا الدول لمواجية فيروس  باإلجراءات
كورونا والحد من انتشاره، وىناك نوع آخر من 
العقود تأثرت لدرجة أن االلتزام أصبح تنفيذه 
مستحياًل وىنا نطبق نظرية القوة القاىرة، وىناك 
نوع ثالث من العقود لم يصبح تنفيذ االلتزامات 

رىقًا وىنا نطبق نظرية فييا مستحياًل بل أصبح م
 .الظروف الطارئة

 المطمب الثاني
االثار القانونية لمعقود المدنية في ظل 

 91-فايروس كوفيد
في ظل الظروف التي يمر بيا العالم 
جراء تفشي وباء كورونا في العراق تدرجت 
القرارات واإلجراءات من الحكومة العراقية ابتداًء 

إلى  ت،من اعالن تعطيل المدارس والجامعا
اعالن تعطيل مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية 

القرار الذي إلى  والقطاع الخاص وباإلضافة
يقضي بحظر التجول حتى اشعار اخر، حيث 
اصدر مجمس الوزراء العراقي في جمستو 

قرار تشكيل لجنة  ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٛالمنعقدة بتاريخ 
عميا )خمية ازمة( برئاسة وزير الصحة وعضوية 

عنية لمتابعة التطورات باألمر الجيات الم
وبتاريخ  ٕٕٓٓ( لسنة ٘٘الديواني رقم )

أصدرت المجنة العميا التي يترأسيا  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕ٘
وزير الصحة قرار بتشكيل خمية ازمة في كل 
محافظة، وقامت خمية االزمة بتاريخ 

مجمس النواب إلى  بتقديم بطمب ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٕ
في وزارة الصحة لمصرف إلى  إلعطاء الصالحية

جميع األبواب واليبات لدعم جيود مكافحة وباء 
فيروس كورونا حصرا واستثناء من جميع القوانين 
والتعميمات مع االشراف الكامل لتجنب ىدر 
المال العام وكان مجمس الوزراء قد اقر في 

تشكيل  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٙجمستو المنعقدة في 
المجنة العميا لمصحة والسالمة الوطنية(، )

بمكافحة انتشار  ية العميا المعنيةواعتبارىا الج
فيروس كورونا المستجد في العراق، برئاسة 
 رئيس مجمس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء
واألمين العام لمجمس الوزراء ومحافظ البنك 

ن الوطني وعدد المركزي العراقي ومستشار األم
وخول مجمس الوزراء المجنة ، اخر من المسؤولين

ات والخطط العامة مسؤولية وضع السياس
واإلشراف عمى تنفيذىا، والتنسيق مع السمطات 
التشريعية والقضائية واألطراف الدولية ذات 
الصمة بمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا 

كما خول مجمس الوزراء خمية األزمة  المستجد،
مسؤولية االشراف عمى اإلجراءات االحترازية 

ى ان وتقديم الخدمات الصحية لممواطنين عم
رئيس مجمس الوزراء إلى  ترفع الخمية توصياتيا

 .(ٔ) إلقرارىا
وفي مثل ىذه الظروف وما تتبعيا من 
اجراءات احترازية وغيرىا تثار عّدة نقاط قانونية 
لعّل اىميا ما يتعمق بمصير العقود الممزمة 
لجانبين التي تم ابراميا قبل اتخاذ تمك 

                                                           

هجلض –العزاقيحالوىقع الزطوي للحكىهح يٌظز:  (1)

raqsttps://gds.gov.iq/ar/i- الىسراء العزاقي

-announces-curfew-extends-cell-crisis

19-covid-contain-to-measures-dditional/ 
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الذي االجراءات، خاصًة فيما يتعمق بالطرف 
يتطمب تنفيذ التزامو ضرورة مراجعة الدوائر 

الخاصة، أو  والمؤسسات الرسمية والحكومية
وبمعنى آخر الشخص الذي ال يمكن لو تنفيذ 
العقد اال بعد مراجعتو لتمك الدوائر فيتأخر بتنفيذ 
التزامو، وفي بعض االحيان قد يترتب عمى ىذا 

غرامات تأخير متفق أو  التأخير شروط جزائية
عمييا في العقد، فما ىي االثار وما ىو الجزاء 
القانوني المترتب في مثل ىذه الحالة ؟ وما ىي 
صالحية الطرف االخر باتخاذ اجراءات قانونية 
بحق الطرف المتأخر؟ وىل تعتبر جائحة 

قوة قاىرة ام ظرف طارئ  ٜٔ-فايروس كوفيد
الظروف الطارئة عمى أو  وىل تمتد القوة القاىرة

 قود؟ ام ىناك عقود مستثناةجميع الع
القانون المدني العراقي الذي فإن  حقيقةً 

( ٛٙٔتحدث عن حالة القوة القاىرة في المادة )
منو التي قضت بأن إثر القوة القاىرة عمى العقود 
الممزمة لجانبين ىو انقضاء االلتزام المقابل 
واعتبار العقد مفسوخا من تمقاء نفسو، اال ان 

تي اشار الييا القانون تشترط توافر القوة القاىرة ال
ثالثة شروط ألعمال ىذا الحكم )وجود ظرف ال 
يمكن توقعو، وال يمكن دفعو، ويجعل من تنفيذ 

 (االلتزام مستحيالً 
وعند اسقاط حكم القانون عمى 
االجراءات التي اتخذتيا الحكومة من اغالق 
لممؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة نجد بأنيا 

ًا غير متوقع، وال يمكن دفعو كونو من تشكل ظرف
قوانين إلى  قرارات السمطة التنفيذية المستندة

مشرعة والتي تعد من أعمال السيادة التي ال 
يمكن الطعن بيا، وتجعل من تنفيذ بعض 

االلتزامات مستحيمة وىي االلتزامات المرتبطة 
بمراجعة المؤسسات التي تم تعطيل أعماليا، 

تبارىا من قبيل القوة القاىرة وبالتالي فيمكن اع
الموجبة لفسخ العقود فسخًا قانونيا )اي بحكم 

 .القانون(
بعض االلتزامات ال يمكن فإن  بالمقابل،

التمسك بمواجيتيا بالقوة القاىرة كذريعة لعدم 
تنفيذىا، وذلك لعدم انطباق الشروط آنفة الذكر 

كما أن نظرية الظروف الطارئة ُتزاحم عمييا، 
لقوة القاىرة في التطبيق في ظل انتشار نظرية ا

فيروس كورونا، وىي نظرية تكاد تتطابق 
أحكاميا مع نظرية القوة القاىرة إال أنيا تختمف 

، االول أن الظرف االستثنائي (ٔ) عنيا في أمرين
ال ُيعِجز المدين عن الوفاء بالتزامو بالكمية، 
 ولكنو يجعل أداء االلتزام مرىقًا لو، والثاني: ىو
أنو ال يترتب عمى تطبيق نظرية الظروف 
الطارئة انفساخ العقد ولكن القاضي يتدخل لكي 

الحد المعقول ويعيد إلى  يرد االلتزام المرىق
التوازن االقتصادي لمعقد، ويمكن بيناىا عمى 

 :النحو التالي
حاالت فقدان شرط استحالة تنفيذ االلتزام،  -ٔ

ففي االلتزامات التي لم تصبح مستحيمة 
لتنفيذ بسبب القرارات واالجراءات الحكومية ا

الوقائية من الوباء مثل االلتزام بتزويد 
البضائع الغذائية والطبية والبضائع التي يتم 
تصنيعيا منزليًا كاألعمال اليدوية، فيذه 
األعمال ليست متعمقة بمراجعة أي مؤسسة 

                                                           

د. علي علي طليواى، الٌظزيح العاهح لاللتشام،  (1)

، ديىاى الوطثىعاخ الجاهعيح، 5هصادر االلتشام، ط 

 .99، ص 0222الجشائز، 
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تم تعميق أعماليا فال تنطبق عمييا حكم القوة 
ا تعمقت عممية التصنيع بإحدى القاىرة اال اذ

االجراءات االخرى المرتبطة بظرف االغالق 
 ية. الكمي لممحال التجار 

حاالت فقدان احدى شروط القوة القاىرة ىي  -ٕ
اذا كانت ىذه الظروف المتعمقة بأغالق 
المؤسسات وحظر التجول متوقعة، حيث أن 
التصريحات الرسمية قد اشارت بأن حظر 

ولة النقاش في التجول ًأصبح عمى طا
مجمس الوزراء قبل ايام من اعالنو وكذلك 
األمر فيما يتعمق بإعالن صدور قرار تشكيل 

العقود فإن  لجنة عميا وخمية ازمة، وعميو
الممزمة لجانبين التي قد أبرمت بعد ىذه 
التحذيرات والتصريحات الرسمية من قبل 
الحكومة تجعل عدم تنفيذ االلتزام متوقعًا 

تفي شرط عدم توقعيا وال يتم وبالتالي ين
 .اعمال حكم القوة القاىرة عمييا

حاالت إذا ما أصبح االلتزام مرىق التنفيذ  -ٖ
وليس مستحيال، كأن تؤدي الظروف وتبعات 

رفع قيمة المبالغ التي إلى  فايروس كورونا
سيتكبدىا أحد األطراف لتنفيذ التزامو، فينا 
ال تنطبق أحكام القوة القاىرة بل تنطبق 

حكام الظروف الطارئة التي تحدث عنيا أ
( ٙٗٔالقانون المدني العراقي في المادة )

والتي تعطي الحق لممحكمة بأن ترد االلتزام 
 .الحد المعقولإلى  المرىق

وبعد ىذا الشرح المبسط قد يتساءل القارئ 
عن االثار المترتبة عمى توافر القوة القاىرة 

و القوة وكيفية فسخ ىذا العقد الذي اثرت عمي

ما يمكن ان يتبعو كل إلى  القاىرة، باإلضافة
إلى  طرف في سبيل فسخو، وىنا نود ان نشير

عدة نقاط من الممكن استنتاجيا من نص المادة 
( من القانون المدني العراقي، حيث ان ٛٙٔ)

األثر المترتب عمى االلتزامات التي توافرت فييا 
ال بد  شروط القوة القاىرة ىو انفساخ العقد وىنا

من التنويو أن مصطمح انفساخ العقد الوارد في 
نص المادة يعني أن العقد ينفسخ بحكم القانون 
)فسخ قانوني( دون الحاجة لصدور قرار قضائي 
بذلك )فسخ قضائي( وال حتى اتفاق األطراف 

 . اقالة العقد(أو  عمى ذلك الفسخ )فسخ اتفاقي
أما عن حق الطرف االخر بالمطالبة 

ض عن الضرر الذي اصابو من الطرف بالتعوي
الذي تقررت القوة القاىرة لمصمحتو فالجواب ال 
يحق لو ذلك، كون حق التعويض الضرر الناشئ 
عن عدم تنفيذ االلتزام في العقود الممزمة لجانبين 
قررىا القانون في حال عدم تنفيذ االلتزام بسوء 

عدم تنفيذه بشكل طوعي دون وجود القوة أو  نية،
ىرة وىذا ال ينطبق عمى جميع العقود وىنا ال القا

نيوض سمطة القاضي التقديرية إلى  بد ان نشير
في حالة عرض النزاع عميو بخصوص الدعاوى 
التي ستقام بسبب ما حدث خالل الشيور القميمة 
الماضية والتي أدت عمى توقف وتمكئ الكثير 
من العقود التي كان يجب ان تنفذ خالل ىذه 

د ان بعض الدول اخذت مبدأ القوة الفترة، ونج
القاىرة ولكن ليس بشكل تمقائي ولكن اشترطت 
بعض األمور التي يجب توافرىا مثل ما فعمت 
الصين حيث أكدت ىيئة تنمية التجارة الدولية 
الصينية أنيا ستمنح شيادات )القوة القاىرة( 
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لمشركات الدولية التي تكافح من أجل التأقمم مع 
روس )كورونا(، خاصة تأثيرات عدوى في

الشركات التي ستستطيع تقديم مستندات موثقة 
تعطل وسائل المواصالت أو  إلثبات التأخير

عالنات الجمارك وغيرىا  .(ٔ) وعقود التصدير وا 
وفي حكم لمقضاء الفرنسي عمى خط 
األزمة، وفي اجتياد الفت، وضعت محكمة 
االستئناف في مدينة كولمار الفرنسية، جائحة 

ا( في مصاف )القوة القاىرة(، وذلك في )كورون
والذي  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٔحيثيات قرار اصدرتو في 

ينص عمى "وفي حيثيات الحكم، اعتبر اجتياد 
من « م. فيكتور ج»المحكمة أن الموقوف 

الجنسية السنغالية، وىو من طالبي المجوء، 
يوًما وكانت رفضت  ٕٛوقضى في الحبس 

تراسبورغ، مراجعتو من قبل قاضي الحريات في س
المكان الذي وصل إلى  كما أنو رفض العودة

إليو بداية وطالب بالمجوء في إسبانيا. وقد حالت 
المحكمة، إلى  دون سوقو« االستثنائية»الظروف 

فوضعت المحكمة ذلك ضمن إطار القوة القاىرة 
وأكثر من جائحة، محددة مواصفات ىذه القوة 

ن ال يمكن تجاوزىا، ألنيا خارجة ع»بأنيا 
ذلك أن «. اإلرادة، غير متوقعة، وال يمكن دفعيا

الظروف تحّد من القدرة عمى التعامل واإلنجاز 
غياب فيكتور إلى  خالل الميل الممنوحة وقادت

وتمديد الحبس االحتياطي" وبعد ذلك، أكدت 
المحكمة االستئنافية عمى قرار قاضي الحريات 

وء )االبتدائي( باعتبار تمديد التوقيف ورفض المج
من قبيل القوة القاىرة، كما أكد عمى أن القرار 

                                                           

 http://aliwaa.com.l0062: يٌظز  )1(

غير قابل لممعارضة والمراجعة إال عن طريق 
 . (ٕ)التمييز 

التكييف فإن  وعميو ففي كل األحوال
القانوني لكل واقعة يخضع لمسمطة التقديرية 
لمقاضي، فإذا رأى القاضي أن ىناك استحالة في 

تي التنفيذ في ظل اإلجراءات االحترازية ال
اتخذتيا الدول لمحد من فيروس كورونا، والتي 

أو  تتنقل بين انفساخ العقد بسبب القوة القاىرة
أو  إعادة توازن العقد بسبب الظروف الطارئة

اعتبار العقد ساري التنفيذ وغير متأثر 
التقصير فإن  باإلجراءات التي تم اتخاذىا وعميو
تعويض إلى  الحاصل من أحد األطراف قد يؤدي

 رر لمطرف االخر. الض
ونقترح ان يقوم المشرع العراقي بتشريع 
قانون خاص تعالج ىذه اإلشكالية القانونية بما 
يخص العقود المدنية وتأثير ىذه الجائحة عمييا 
اذ انو وباء شمل جميع انحاء العالم وبسبب ندرة 
ىذه الحاالت وتباعدىا الزمني اذ يقدر ظيور 

 كل مائة سنة، لذا نتشار بمعدلاألوبئة واسعة اال
بعض القوانين الوضعية لم تتوقع حدوث فإن 

ىكذا اوبئة ولم تقم بتشريع مواد قانونية تعالجيا 
تشريع قانون خاص بيذه فإن  بشكل دقيق وعميو

االزمة ضروري جدًا لحل الكثير من المسائل 
واالشكاالت حيث ان السمطة التقديرية لمقاضي 

ى التي ال يمكنيا ان تغطي جميع الدعاو 
ستعرض عمييا لكثرتيا وتعقيدىا وتشعب 

وجود قانون خاص بيذه فإن  تفاصيميا، لذا

                                                           

 :يٌظز (0)

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9

%84%D8 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81
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حل غالبية اإلشكاليات مع إلى  الجائحة سيؤدي
وجود السمطة التقديرية لمقاضي التي سيمكنيا ان 

 ما تبقى منيا.
وبخصوص القرارات الحكومية التي 
صدرت خالل ىذه الفترة والتي تختص بمسائل 

وتنفيذىا نجد ان الحكومة المركزية من  العقود
خالل المجنة العميا لمصحة والسالمة الوطنية 

من القرارات التي ستناول منيا  أصدرت مجموعة
ما يخص االلتزامات الناشئة جراء العقود المبرمة 
بين األطراف، حيث أصدر المجنة بتاريخ 

 ومنيا:  (ٔ) عدة قرارات ٕٕٓٓ/ٗ/ٚ
ألقساط المستحقة عن تأجيل استيفاء مبالغ ا -ٔ

أو  بدالت قطع األراضي السكنية المباعة
المواطنين من المؤسسات إلى  المؤجرة

الحكومية كافة لحين زوال الظرف الطارئ مع 
اعفاء المواطن من الفائدة التأخيرية بمدة ال 

 .ٕٕٓٓ/ٚ/ٖٔتزيد عن 
أو  إعفاء مستأجري العقارات التجارية -ٕ

المؤسسات لى إ غيرىا التي تعودأو  الصناعية
البمدية من بدالت االيجار المترتبة بذمتيم 

 طيمة مدة الظرف الطارئ.
أو  اعفاء شاغمي ومستأجري العقارات التجارية -ٖ

إلى  الصناعية وغيرىا التي تعود ممكيتيا
لمغير من تسديد أو  المؤسسات البمدية كافة

أجور خدمات التنظيف طيمة مدة الظرف 
 الطارئ.

                                                           

هجلض  –الوىقع الزطوي للحكىهح العزاقيح : يٌظز (1)

https://gds.gov.iq/ar/covid-الىسراء العزاقي 

-curfew-amends-government-iraqi-19

-of-breaches-for-fines-imposes-hours 

ا والتي يترأسيا رئيس السمطة اذ ان المجنة العمي
التنفيذية أعفي المستأجرين لمعقارات التجارية 
والصناعية التي تعود المؤسسات البمدية )وىي 
مؤسسات حكومية( من بدالت االيجار طيمة مدة 
الظرف الطارئ، وىنا نالحظ ذكر عبارة )طيمة 
مدة الظرف الطارئ( فيل ىذا اعالن رسمي بأن 

قوة قاىرة؟ مع التأكيد  ىذا الظرف طارئ وليس
ان االعفاء عمى الممتمكات التي تمتمكيا 
المؤسسات الحكومية دون االىمية، اذ من 
الطبيعي ان ال تقوم السمطة التنفيذية بإجبار 
أصحاب األمالك ان يعفوا المستأجرين من 

 بدالت االيجار دون تشريع قانوني بيذه الحالة.
 واتخذت معظم المحافظات العراقية ىذا
االجراء ونرفق لكم االمر اإلداري الصادر من 

محافظة صالح الدين كما مبين في المرفق ليذا 
( من االمر االداري ٕالبحث، حيث ان الفقرة )

تطمب من المواطنين وبشكل اختياري اعفاء 
المستأجرين من بدالت االيجار وليس بشكل 
اجباري اذ انو ال يوجد قانون يخول السمطة 

 ار ىكذا قرار.التنفيذية اصد
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 الخاتمة
نستنتج مما جاء أعاله عدة  :النتائج -أوال 

 نقاط سيتم بيناها كما يمي:
ان الفايروسات المعدية تشكل خطرًا عمى  -ٔ

ظيور إلى  يؤدي جميع المجتمعات وانتشارها
مجريات الحياة وال سيما  إشكاليات في شتى

األنظمة الصحية والصناعية والتجارية وكل ىذه 
إلى  ترتبط بأنظمة قانونية والتي تؤدياالنظمة 

نشوء النزاعات ومنيا نزاعات تنفيذ العقود 
 المدينة

ال يمكن تطبيق نظرية القوة القاىرة عمى  -ٕ
جميع العقود التي يجب ان تنفيذ خالل ازمة 

اذ ثمة ىناك  ٜٔ-تفشي فيروس كورونا كوفيد
شروط معينة يجب تحققيا لتكييفيا بأنيا قوة 

نظرية الظروف الطارئة يمكن قاىرة، حيث ان 
تطبيقيا عمى البعض االخر في حال توفر 

 شروطيا أيضا.
ىناك عقود تم ابراميا خالل فترة ازمة انتشار  -ٖ

فايروس كورونا وبعد اعالن التحذيرات واخذ 
ىذه فإن  بعض القرارات واإلجراءات لموقاية،

أو  العقود ال يتم تكييفيا عمى انيا قوة قاىرة
لعمم أطراف العقد بالظروف  ظرف طارئ وذلك

 التي يمر بيا العالم جراء انتشار الفايروس.
ىناك نيوض لسمطة القاضي التقديرية في  -ٗ

التكييف القانوني لمعقود المدنية لحل النزاعات 
الناشئة بسبب انتشار فايروس كورونا بسبب 
عدم وجود تشريع خاص يعالج المشكالت 

 القانونية اثر انتشار ىذه الوباء.

ن المجنة العميا لمصحة والسالمة الوطنية ا -٘
عدة قرارات  ٕٕٓٓ/ٗ/ٚأصدرت بتاريخ 

ان الوضع الحالي ىو ظرف طارئ إلى  وأشارت
ونجد ان ذلك التكييف ىو اجتياد كان من 
االجدر عدم ذكره وذلك لوجود حاالت ينطبق 
عمييا شروط القوة القاىرة وىناك حاالت ينطبق 

 عمييا شروط الظرف الطارئ.
 التوصيات  -انيا ث
نقترح بأن يتم تشريع قانون خاص بانتشار  -ٔ

األوبئة ليعالج جميع اإلشكاليات التي ظيرت 
 والتي يمكن ان تظير جراء تفشي األوبئة.

نقترح بجمع القرارات الصادرة من المجنة  -ٕ
العميا لمصحة والسالمة الوطنية ودراستيا من 
الناحية القانونية من اجل االخذ بيا 

ا بشكل مواد قانونية لتسييل ميمة وصياغتي
القضاء في حل النزاعات بسبب االخالل 

 التعاقدي الحاصل جراء انتشار ىذا الوباء.
نوصي المجنة العميا لمصحة والسالمة  -ٖ

الوطنية بعدم اصدار قرارات تحمل تكييف 
أطراف دون إلى  قانوني قد يسبب ضرراً 

إلى  األطراف األخرى من دون الرجوع
شريعية كونيا ىي المخولة السمطة الت

 بإصدار القوانين.



 انموذجًا( 99-س كوفيداثار الفايروسات المعدية على العقود المدنية )فايرو  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

11 

 المصادر
 الكتب العربية

سحر جبار يعقوب، فسخ العقد اإلداري الستحالة التنفيذ  -ٔ
بسبب الظروف الطارئة، بحث منشور مركز دراسات 

 .ٕٛٓٓالكوفة، العدد السابع، 
د. سعاد الشرقاوي، العقود االدارية، دار النيضة  -ٕ

 .ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔالعربية، القاىرة، مصر، 
د. عبد الرزاق السنيوري، نظرية العقد، الجزء الثاني،  -ٖ

 .ٜٜٛٔرات الحمبي الحقوقية، ، منشو ٕط
 ،المدنيعبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون د. -ٗ

 .ٜٚٚٔ، مطبعة نديم، ٘مصادر االلتزام، ط
مصادر ميمان،النظرية العامة لاللتزام،عمي عمي سد. -٘

وعات ،ديوان المطب٘ط االلتزام،
 ٖٕٓٓالجزائر،الجامعية،

د. عمي فياللي، االلتزامات، النظرية العامة لمعقد،  -ٙ
 .ٕ٘ٓٓالمؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية، الجزائر،

منير البعمبكي ود. رمزي البعمبكي، قاموس المورد  -ٚ
 .ٖٕٔٓالحديث، دار العمم لمماليين، لبنان، 

 د. نصري منصور نابمسي، العقود اإلدارية، منشورات -ٛ
 .ٕٕٔٓزين الحقوقية، 

مجمة منظمة الصحة العالمية، األعداد السابقة، المجمد  -ٜ
 .ٜٕٔٓ، شباط ٕ، عدد ٜٚ

 المواقع االلكترونية
1- https://ar.wikipedia.org/wiki 
2- https://www.webteb.com/general-health/ 
3- https://www.hrw.org/ar/news/. 
4- https://gds.gov.iq/ar/ 
5- https://context.reverso.net/%D8%A7%D9

%84%D8 
6- http://aliwaa.com.l0062 

 الكتب والبحوث األجنبية 
1- Bertoletti A, Gehring A (2007). "Immune 

response and tolerance during chronic 

hepatitis B virus infection". Hepatol. Res.  

2- Breitbart M, Rohwer F (2005). "Here a 

virus, there a virus, everywhere the same 

virus?". Trends Microbiol.  

3- Chen C, Chiu Y, Wei F, Koong F, Liu H, 

Shaw C, Hwu H, Hsiao K (1999). "High 

seroprevalence of Borna virus infection in 

schizophrenic patients, family members 

and mental health workers in 

Taiwan". Mol Psychiatry.  

4- Fowler MG, Lampe MA, Jamieson DJ, 

Kourtis AP, Rogers MF (2007). "Reducing 

the risk of mother-to-child human 

immunodeficiency virus transmission: past 

successes, current progress and challenges, 

and future directions". Am. J. Obstet. 

Gynecol.  

5- Johnson NP, Mueller J (2002). "Updating 

the accounts: global mortality of the 1918–

1920 "Spanish" influenza pandemic". Bull 

Hist Med. 

6- Lawrence CM, Menon S, Eilers BJ; et al. 

(2009). "Structural and functional studies 

of archaeal viruses". J. Biol. Chem.  

7- Mawar N, Saha S, Pandit A, Mahajan U 

(2005). "The third phase of HIV pandemic: 

social consequences of HIV/AIDS stigma 

& discrimination & future needs"  Indian J. 

Med. Res.  

8- Shors 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.webteb.com/general-health/%D8%A9
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319#B3
https://gds.gov.iq/ar/
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81


 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

11 



 انموذجًا( 99-س كوفيداثار الفايروسات المعدية على العقود المدنية )فايرو  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

12 

ABSTRACT: 

There is no configuration if 

each contractor had committed to 

fulfilling his rights and the 

obligations and there is and no 

emergency has occurred that 

Interrupt the optimal implementation 

of the contract, but the actual fact 

arises after some viruses have had a 

severe impact on life in general and 

on contracts in particular, including 

Covid-19 virus. Its impact reached to 

be considering as a global threat, 

which led to issues raised due to how 

to implement the held contracts and 

the losses from this pandemic that 

struck most countries of the world, 

including the most economically 

stronger countries in the world. 

Among the people of the research 

problems is an explanation of the 

impact of these viruses in general 

and the Covid-19 virus in particular 

on how the legal adaptation of 

contracts, which we have noticed 

because it probability between the 

majeure force and emergency 

circumstances, with demands for 

new regulations in particular to serve 

the situations the world is going 

through as a result of the 

impossibility or difficulty of 

implementation. Implementation is 

sometimes can be possible. 

By abolition what has been 

previously explained, we conclude 

that there are contracts that have not 

been permanently affected by the 

measures taken by the countries to 

confront the Corona virus and limit 

its spread, and there is another type 

of contract that has been affected to 

the point that the commitment has 

become impossible to implement 

and here we apply the majeure force 

theory, there is a third type of 

contracts that which it is impossible 

to implementing the obligations, but 

has become cumbersome; hence, we 

applied the theory of emergency 

circumstances. 

Accordingly, in all cases, the legal 

characterization of each incident is 

subject to the discretion of the judge, 

and if the judge considers that there 

is an impossibility in implementation 

in light of the precautionary 

procedures taken by the countries to 

limit the Corona virus, which are 

ranging between the contract's 

cancellation due to the majeure force 

or the contract rebalancing due to the 

emergency circumstances or 

considering the contract is valid and 

not affected by the procedures that 

have been taken. Accordingly, the 

failure of one of the parties may lead 

to compensation for the damage to 

the other party. 

Key words: Covid 19, force 

majeure, emergency circumstance, 

civil contracts, obligations . 
 


