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 :الممخص
تعد جائحة كورونا وباء عالمي حسب توجيو     

منظمة الصحة العالمية, حيث انيا عطمت جميع 
مرافؽ الحياة وأدخمت العالـ بحالة استنفار,ومما 

ًا واضحًا عمى أثر اف ىذا الوباء كاف لو الشؾ فيو 
مجاالت الحياة كافة كالتجارية واالقتصادية 

ت أثر ...الخ, وتبعًا لذلؾ فقد تو والخدمية
التعامالت الدولية والداخمية وتركت بصمتيا 
واضحة عمى العقود الدولية والتي ىي محؿ 

قبؿ الخوض في ذلؾ , و في ىذا البحث الدراسة
اما نوني لجائحة كورونا,التكييؼ القاسنوضح 

بوصفيا قوة قاىرة تجعؿ مف تنفيذ االلتزاـ 
ظرؼ طارئ تجعؿ مف  بوصفياأو  مستحيالً 

,حيث يتدخؿ القضاء امرا مرىقاتنفيذ االلتزاـ 
التوازف بيف طرفي العقد  عادةالدولي المختص ,إل

الدولي لكال الطرفيف وجعؿ االلتزامات بالحد 
  المعقوؿ .

, العقد, كورونا, جائحة :ةالكممات المفتاحي
 . االلتزامات, الدولي

 مقدمـــةال
نتشر وباء كورونا بشكؿ سريع في دوؿ ا     

العالـ اجمع ُمعمنًا بدايتو مف مدينة ووىاف 
مختمؼ إلى  الصينية لينتقؿ خالؿ بضعة اياـ

ىذا الفيروس سريع االنتقاؿ بما أف انحاء العالـ و 
لمية االمر حسب ما ورد عف منظمة الصحة العا

الذي استمـز تدابير وقائية صارمة مف جميع 
الدوؿ لمحد مف انتشاره ومف ىذه التدابير تعطيؿ 

عالفة والخاصة و الدواـ في جميع المرافؽ العام  ا 
حظر التجواؿ في اغمب دوؿ حالة الطوارئ و 

 العالـ لغرض منع تفشي الوباء الذي ينتقؿ
الشخص إلى  بسرعة مف الشخص المريض

 . السميـ
معظـ دوؿ العالـ قد عطمت اغمب بما أف و    

لغرض المحافظة عمى ارواح  مجاالت الحياة
المواطنيف فال شؾ مف تأثير ذلؾ عمى جميع 
مفاصؿ الحياة في داخؿ الدولة الواحدة وبيف ىذه 

فمـ تكف العقود في منأى , الدولة والدوؿ االخرى 
ع كعقود بي عف ىذا التأثير السيما العقود الدولية

والخدمات والعقود الدولية كعقود , السمع والبضائع
وعقود  وعقود االتصاالت نقؿ التكنولوجيا

 وغيرىا . االستيالؾ والتأميف
 كبيرة في الوقت الحالي بسبب أىميةولمبحث     

 أدىحالة الطوارئ في البالد االمر الذي  إعالف
مف  تعرقؿ اغمب العقود الدوليةأو  توقؼإلى 
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التزامات وحقوؽ إليو  ستؤوؿ غير معرفة ما
اف موضوع البحث إلى  اطرافيا والبد اف نشير

فمف  سينصب باالساس عمى مرحمة تنفيذ العقد
ت العقدية وال مرحمة نتناوؿ مرحمة المفاوضا

واننا عمى يقيف مف أف المحاكـ  ,تكويف العقد
العراقية بؿ وجميع المحاكـ في دوؿ العالـ 

النوع في المستقبؿ ستشيد دعاوى كثيرة مف ىذا 
معالجة االثار الناجمة  القريب يكوف اليدؼ منيا

عف اضرار الوباء عمى تأخير تنفيذ االلتزامات 
عدـ تنفيذىا اصال ىو السبب الذي أو  التعاقدية

 حيث أف المشكمة, دعانا لدراسة ىذا الموضوع 
التكييؼ القانوني لجائحة كورونا ؟  في ما ىو

اللتزامات اطراؼ العقود  وما ىو الموقؼ القانوني
الدولية في ظؿ ظروؼ وباء كورونا ؟ لذا سنقسـ 

لدراسة  األوؿقسميف يكوف المبحث إلى  البحث
التكييؼ القانوني لوباء كورونا والمبحث الثاني 
لدراسة االثار القانونية لوباء كورونا عمى العقد 

 :وكما ىو اآلتي, الدولي
 األولالمبحث 
 ئحة كورونالجا التكييف القانوني

( جائحة Covid-19)يعد فيروس كورونا    
منظمة الصحة العالمية  إعالفعالمية حسب 

WHO) 0202/ مارس / 11( في تاريخ  ,
وعميو اُتخذت التدابير الصارمة الحتواء تفشي 

. واعمنت حالة طوارئ عامة في (1)ىذا الوباء 

                                                           

-1 Report of the WHO-China joint Misson 

on Coronavirus Disease 2019 (covid-

19) 16-24 February 2020, p16,Available 

at https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/who-china-joint-

mission-on-covid-19-final-report.pdf        

حظر التجواؿ وتعطيؿ الدواـ و  اغمب البمداف
فة المؤسسات ومنع التجمعات الرسمي في كا

ىذا  أثرالبشرية بكافة اشكاليا لمحد مف تفشيو, ف
 ثراالمر عمى جميع مجاالت الحياة السيما األ

الذي خمفو ىذا الوباء عمى العقود واالتفاقات 
وااللتزامات المبرمة والموقعة بيف االفراد 
والشركات العالمية االمر الذي ترؾ اطراؼ 

ؿ القانوف مف جية اخرى العالقة مف جية ورجا
ؿ المتعاقديف عف ءوتسا, في حيرة مف امرىـ

التي رتبتيا العقود  مصير التزاماتيـ وحقوقيـ
العقد )المبرمة فيما بينيـ ! المعروؼ ىو اف )

المتعاقديف اف يتفقوا  إمكاف( فب(شريعة المتعاقديف
ال  اال انو, عمى ما يشاءوف مف شروط وبنود

اف يعدلو بطريقة منفردة يمكف الحد طرفي العقد 
أو  تعديؿأو  فال يستطيع طرؼ اف يستقؿ بالغاء

 لـ يكف ىناؾ اتفاقا عمى ذلؾ .إذا  فسخ العقد
طرأ سبب اجنبي عمى العقد مثؿ ىذا إذا  لكف    

أو  الوباء سيجعؿ تنفيذ االلتزامات مرىقاً 
طمب إلى  احدىماأو  وقد يمجأ الطرفاف, مستحيالً 
التوازف  عادةتعديمو إل أو انقضائوأو  فسخو

 الحد المعقوؿ .إلى  العقدي ورفع الضرر
فينا البد مف تكييؼ ىذه الجائحة تكييفًا )  

قانونيًا لمعرفة اثارىا عمى التزامات المتعاقديف 
في العقد الدولي. فيكوف السؤاؿ ىؿ اف جائحة 

وىذا ما  قوة قاىرة اـ انيا ظرؼ طارئ ؟ كورونا
وفؽ مطمبيف يكوف سنبينو في ىذا المبحث 

لتكييؼ جائحة كورونا بوصفيا  األوؿالمطمب 
ويكوف المطمب الثاني بتكييؼ جائحة , قوة قاىرة

 اآلتي:كورونا بوصفيا ظرؼ طارئ وكما ىو 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
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 األولالمطمب 
 قوة قاهرة  كورونا بوصفها تكييف جائحة

عرؼ فقياء القانوف القوة القاىرة بأنيا كؿ     
ف فيو وال يمكف توقعو فعؿ ال شأف الرادة المدي

وال منعو حيث يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال 
استحالة تُعفي المديف مف اية مسؤولية سواء 

فشروط القوة القاىرة  (1)كانت عقدية اـ تقصيرية 
 : اآلتيىي 
فإف  يكوف المديف قد احدث ذلؾ الحادث ػ اال1

 كاف لو يد فيو يعتبر مقصرا ويمزمو الضماف .
لحادث امرا ال يمكف توقعو مطمقًا ػ اف يكوف ا0

عند ابراـ العقد فمو كاف االمر مما يمكف توقعو 
إلى  فال يعتبر قوة قاىرة .وعادة ما يذىب القضاء

اعتماد المعيار الموضوعي )معيار الشخص 
كاف االمر الذي وقع إذا  المعتاد( لتحديد ما

 .( 0) ال يمكف ذلؾأو  ممكف توقعو
تحققو أو  ند وقوعوػ استحالة دفع الحدث ع3

لـ يترؾ  حيث اف عنصر المفاجئة والمباغتو
فرصة لمجابيتو .فاالوبئة والحروب واالزمات 
االقتصادية والكوارث الطبيعية اف كانت مف قبيؿ 
االمور غير المتوقعة الحدوث فجميعيا مف القوة 

 .(3) القاىرة

                                                           
ّذٟٔ ِظبدس االٌزضاَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌ، ـ سٍطبْ أٛس1

، ػّبْ، ِٕشٛساد اٌجبِؼخ االسد١ٔخ، االسدٟٔ

 . 536ص، 1891

اٌظشٚف اٌطبسئخ ػٍٝ االٌزضاَ  أصش، ـ دس١ٓ اٌفضاس2ٞ

، 1818، ِظش، اٌج١ضح، ،اطشٚدخ دوزٛساٖ، اٌؼمذٞ

 . 418ـ412ص 

ِظبدس اٌذك فٟ ، ـ دـ ادّذ ػجذ اٌشصاق اٌسٕٙٛس3ٞ

 ،اٌّجّغ اٌؼٍّٟ اٌؼشثٟ االسالِٟ، اٌفمٗ االسالِٟ

ـ 128، ص6ط، ث١شٚد، ِٕشٛساد ِذّذ اٌشا٠خ

131. 

 

فيمكننػػػا تكييػػػؼ جائحػػػة كورونػػػا عمػػػى انيػػػا قػػػوة   
العقػػد الػػدولي كونيػػا سػػببا اجنبيػػا  تػػؤثر عمػػى قػػاىرة

خػػػػارج عػػػػف ارادة االطػػػػراؼ وىػػػػذا االخيػػػػر يجعػػػػؿ 
تحقػػػػػػؽ إلػػػػػى  تنفيػػػػػذ االلتػػػػػزاـ مسػػػػػتحياًل باالضػػػػػافة

الشػػروط االخػػرى المػػذكورة انفػػا . وال بػػد اف نشػػير 
فقو القػانوف الػدولي الخػاص عػال   ىنا بأنو بعض

مسػػألة القػػوة القػػاىرة المػػؤثرة فػػي العقػػد الػػدولي اال 
 :امريف وىمار إلى أشاانو 
ػ ىجر)مصطمح القوة القاىرة المستخدـ في 1

العقود الداخمية فمثاًل اتفاقية االمـ المتحدة لمبيع 
تستخدـ في المادة  1892الدولي لمبضائع لسنة 

 منيا مصطمح اعفاء مف المسؤولية . 98
ػ الحرية التامة الرادة االطراؼ في تعريؼ 0

اجب التطبيؽ بعض الظروؼ واختيار القانوف الو 
التحكيـ المالئـ أو  عمييا واختيار القضاء الدولي

 ليـ .
اال اف ماجرى عميو اغمب التشريعات والفقو   

والقضاء استخداـ مصطمح القوة القاىرة في 
االلتزامات الداخمية والخارجية لداللة المفردة 

إلى  ت اغمب التشريعاتأشار . وقد (0)ووضوحيا 
يا المشرع العراقي في مصطمح القوة القاىرة ومن

مف  011عدة مناسبات منيا ما جاء في المادة 
 1891لسنة  02القانوف المدني العراقي رقـ 

اذا اثبت الشخص اف )النافذ التي تنص عمى )
الضرر نشأ عف سبب اجنبي ال يد لو فيو كآفة 

فعؿ أو  قوة قاىرةأو  حادث فجائيأو  سماوية
ـز كاف غير مم, خطأ المتضررأو  الغير

                                                           

رغ١١ش اٌظشٚف فٟ ػمٛد اٌزجبسح  أصش، د.شش٠ف غٕبَ -2

اٌم١بدح اٌؼبِخ ٌششطخ دثٟ ،اوبد١ّ٠خ ششطخ ، اٌذ١ٌٚخ

 . 9، ص2212، اداسح اٌذساسبد اٌؼ١ٍب، دثٟ
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بالضماف ما لـ يوجد نص او(اتفاؽ عمى غير 
  (.(ذلؾ
وتعد جائحة كورونا مف قبيؿ الحوادث     

االستثنائية المفاجئة التي ال يد الحد طرفي العقد 
 حدوثياأو  توقع وقوعياد أح إمكافوال كاف ب, بيا

 الصيف فيي جائحة سريعة ومفاجئة انتقمت مف
دمنا بصدد العالـ خالؿ اياـ معدودات . وماإلى 

وعمى  العقود بصفة عامة تأثير ىذا الوباء عمى
 بصفة خاصة فال يخفى عمى احد العقود الدولية

اف المديف ممكف اف يكوف دائنًا ايضًا في نفس 
الوقت وىذا االمر مسمـ بو في العقود الممزمة 
لمجانبيف فكؿ دائف ىو مديف وكؿ مديف ىو 

اء كقوة قاىرة ما كّيفنا ىذا الوبإذا  وبالتالي, دائف
كال إلى  فسينصرؼ مضموف ىذا التكييؼ

 المتعاقديف.
 المطمب الثاني

ظرف  كورونا بوصفها تكييف جائحة
 طارئ

عرؼ فقياء القانوف الظروؼ الطارئة     
حالة استثنائية تطرأ عمى العقد بعد ابرامو )بأنيا

وقبؿ تنفيذه وانو حادث لـ يكف متوقعًا مف شأنو 
التوازف  بيف التزامات  اختالؿإلى  اف يؤدي

الطرفيف اخالال فادحًا اذ يصبح االلتزاـ الممقى 
ديف مرىقًا ويسبب خسارة فادحة عمى عاتؽ الم

 .(1)لو
مصطمح الظرؼ إلى  ولـ يشر المشرع العراقي   

أشار إلى و  اً استثنائيًا حادث عدهالطارئ  اال انو 

                                                           

، ٔظش٠خ اٌظشٚف اٌطبسئخ، ـ ػجذ اٌسالَ اٌزشِب١ٕٟٔ 1

 .122ص، 1811، داس اٌفىش، ث١شٚد

مف القانوف  101مف المادة  0و في الفقرة أحكام
النافذ فقد  1891لسنة  02ي العراقي رقـ المدن

طرأت حوادث استثنائية إذا  ػ عمى انو0)نص )
لـ يكف في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أف 
تنفيذ االلتزاـ التعاقدي واف لـ يصبح مستحياًل 
صار مرىقًا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة 

...).) 
ىناؾ عدة شروط لمظروؼ الطارئة فإف  وعميو

 ىي:و 
 ػ اف يكوف االلتزاـ تعاقديًا .1
اف تكوف الحوادث استثنائية عامة فيخرج مف  ػ0

ذلؾ الحوادث المعتادة والخاصة فال تعتبر ظروفًا 
 طارئة .

ف تكوف الظروؼ استثنائية غير متوقعة وقت أػ 3
أو  نشوء العقد فكؿ ما كاف متوقعأو  انعقاد

 ممكف اف يحدث فيو ليس ظرفا طارئا.
طرأ الظروؼ الطارئة بعد انعقاد العقد ػ اف ت0

 وقبؿ تنفيذه.
ػ اف تكوف ىذه الظروؼ خارجة عف ارادة 9

المديف فمو كاف لو دخؿ بيا لف ُتعد مف الظروؼ 
 الطارئة .

ف يصبح تنفيذ العقد مرىقًا ال مستحياًل الف أػ 1
 استحالة التنفيذ تدخؿ في طار القوة القاىرة .

ؼ وباء كورونا عمى فالسؤاؿ ىنا ىؿ يمكننا تكيي
 انو ظرفًا طارئ ؟

نجيب عمى ىذا التساؤؿ بأف الشروط اعاله     
تنطبؽ عمى الوباء فيو حادث استثنائي غير 
متوقع خارج عف ارادة المديف فال يد لو بوقوعِو 
وطرأ عمى العقد بعد االنعقاد وقبؿ التنفيذ . اال 

اصبح تنفيذ العقد إذا  انو عمى القاضي معرفة ما
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ال ىذا وال ذاؾ بالنسبة أو  مستحيالأو  قاً مرى
فينا االمر منوط بسمطة القاضي  لمطرؼ المديف

. فاالمر ال (1)التقديرية وليس بما يدعيو الطرفاف 
 :يخرج عف واحدة مف ثالث وىي اما اف

يصبح تنفيذ العقد الدولي مرىقًا بالنسبة )ػ1
 لمطرؼ المديف بتنفيذه .

مستحياًل بالنسبة  ػ يصبح تنفيذ العقد الدولي0
 لمطرؼ المديف بتنفيذه .

 ػ لـ يؤثر الوباء عمى تنفيذ العقد الدولي .3
فيمكننا تكييؼ  األوؿفمو كّنا اماـ الخيار   

ما تحققت إذا  جائحة كورونا بأنيا ظرؼ طارئ
الشروط اعاله واصبح االلتزاـ مرىقا بالنسبة 

 .(0)لممديف 
 
 

 المبحث الثاني

                                                           

٘ب أصشٔظش٠خ اٌظشٚف اٌطبسئخ ٚ، ـ د. ٠بسش ثبسُ رْٔٛ 1

ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ ، اٌمضبئ١خ دىبَػٍٝ األ

و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ االِبساد ، اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ

 183ص، 51ع، اٌؼشث١خ اٌّزذذح

اْ ٕ٘بن ػذح أٛاع ِٓ إٌٝ  حشبسـ  ٠ٚجذس ثٕب األ2

لبْٔٛ اٌظشٚف اٌطبسئخ فّٕٙب  اٌمبٟٔٛٔ ِضً طذٚس 

رظذ٠ش ِبدح ِب وبْ لذ رُ أٚ  ِؼ١ٓ ٠ّٕغ اسز١شاد

لبئّخ إٌٝ  ادخبٌٗأٚ  رجش٠ُ فؼًأٚ  اٌزؼبلذ ػ١ٍٙب

لذ ٠ىْٛ أٚ  إٌّّٛػبد فٟ دٌٚخ ادذ طشفٟ اٌؼمذ

ظشف الزظبدٞ ِضً دذٚس اصِخ الزظبد٠خ ِفبجئخ 

فٟ اٌذٌٚخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب ادذ طشفٟ اٌؼمذ وأ١ٙٔبس 

فشع ػمٛثبد الزظبد٠خ أٚ  اٌم١ّخ اٌّب١ٌخ ٌٕمٛد٘ب

لذ رىْٛ ظشٚف س١بس١خ أٚ  ،رؤصش ػٍٝ الزظبد٘ب

وأْ رظذس اٌذٌٚخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب ادذ طشفٟ اٌؼمذ 

لشاساد ثمطغ اٌؼاللبد اٌس١بس١خ ِغ اٌذٌٚخ االخشٜ 

ٚلذ رىْٛ اٌظشٚف ، اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب اٌطشف االخش

ػذح أٚ  ٚثبء ِؼ١ٓ  دٌٚخأٚ  طذ١ٗ وأْ ٠جزبح ِشع

اٌّسزذ١ً رٕف١ز أٚ  ِّب ٠جؼً ِٓ اٌظؼتدٚي 

ٚ٘زا ِب دذس ثبالٚٔخ االخ١شح  ، اٌزضاِبد اٌّزؼبلذ٠ٓ

فٕذٓ االْ اِبَ ٚثبء ػبٌّٟ ٠جزبح وبفخ دٚي اٌؼبٌُ 

 . (COVID-19)  (وٛسٚٔب)ٚ٘ٛ ٚثبء 

 عمى العقد جائحة كورونال اآلثار القانونية
 الدولي

ُتعد عقود التجارة الدولية مف العقود الطويمة      
االمد في الغالب مثؿ عقود نقؿ التكنولوجيا 
وعقود االتصاالت وعقود البث الفضائي وعقود 
التوريد وعقود االمتياز والتأميف واالستيالؾ 

ويرجع , فأغمبيا تتسـ بأنيا عقود زمنية, وغيرىا
طبيعة محؿ العقد الذي إلى  ي ذلؾالسبب ف

وعادة ما , مف الزمف النجازه  طويمة يستمـز مدة
أو  يكوف العقد التجاري الدولي مف العقود المركبة

المختمطة اي يكوف ىناؾ اكثر مف عقد التماـ 
الميمة المتفؽ عمييا االمر الذي يستمـز مدة 

. وبديييًا اف العقد كمما  زمنية ليست بالقصيرة
 أثرمدتو فأنو سيكوف اكثر عرضة لمتطالت 

مف العقود  بالظروؼ الخارجية المحيطة بو
فالجائحة كسبب اجنبي تؤثر , ( 0)الفورية التنفيذ 

الفورية المؤجمة أو  عمى العقود الدولية )المستمرة
إلى  لذا سنقسـ المبحث, التنفيذ( بشكؿ مباشر

ىا عمى العقد الدولي ثر أل األوؿمطمبيف, المطمب 
ىا عمى ثر فيا قوة قاىرة والمطمب الثاني ألبوص

 العقد الدولي بوصفيا ظرؼ طارئ وكما يأتي:
 

  األولالمطمب 
                                                           

اٌٛج١ض فٟ ٔظش٠خ ، ـ د. ػجذ اٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚاخش2ْٚ

بدس ، ِظ1ط، االٌزضاَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ

، 2228، 3ثغذاد، ط، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، االٌزضاَ

 . 28ص

ف١شٚط وٛسٚٔب ث١ٓ اٌمٛح اٌمب٘شح ، ـ د. اثشا١ُ٘ ادطبة2

و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ، ٚٔظش٠خ اٌظشٚف اٌطبسئخ

ِمبي لبٟٔٛٔ ػٍٝ ، ٚااللزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ثأوبد٠ش

marocdroit-https://www- :اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

com 

https://www-marocdroit-com/
https://www-marocdroit-com/
https://www-marocdroit-com/
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الدولي  كورونا عمى العقد جائحة أثر
 قوة قاهرة بوصفها

لو اصبح تنفيذ االلتزامات التعاقدية الدولية امرًا   
مستحياًل استحالة مطمقة بسبب جائحة كورونا 

إلى  التي تؤدي القوة القاىرةفأنيا ىنا مف قبيؿ 
والبد اف تكوف استحالة  أنقضاء االلتزامات.

احد  إمكافمطمقة وليست نسبية فال يكوف ب
كاف تنفيذه  الطرفيف تنفيذ االلتزاـ حتى واف(

بمشقة وارىاؽ)لو فطالما اف المديف يمكنو تنفيذ 
التزامو وميما كانت تضحياتو التي سيبذليا في 

ا بصدد قوة قاىرة وبالتالي لف سبيؿ ذلؾ فأننا لسن
 .(0)يا اي يبقى المديف ممتزما بالتنفيذأحكامتطبؽ 

واقعة مادية  يعد( 18كوفيد )واف وباء كورونا 
 اثبات وقوعياإلى  فالمديف المتمسؾ بيا ال يحتاج

اثبات تاريخ تفشي الوباء. اال انو ومف جانب أو 
اخر يمكف لمدائف التمسؾ بأف الوباء لـ يؤثر 

العقد وال يمكف اعتباره قوة قاىرة تتيح  عمى
لممديف التحمؿ مف التزاماتو مثؿ العقود التي تنفذ 

اف االستحالة جزئية فينا ال ينقضي أو  ,الكترونياً 
فاذا كاف مف طبيعة االلتزاـ اف  االلتزاـ اال جزئياً 

ال يقبؿ االنقساـ اال مع ضررًا لمدائف كاف لو 
بيف اف أو  لجزئيالخيار بيف اف يقبؿ الوفاء ا

 . (1)يفسخ االلتزاـ 
مف القانوف المدني  119وقد نصت المادة     

)المعدؿ( عمى  1891لسنة  02العراقي رقـ 
اذا استحاؿ عمى الممتـز بالعقد اف ينفذ االلتزاـ ))

                                                           

 د.اثشا١ُ٘ اٌخطبة ،اٌّشجغ اٌسبثك ، 1 .

com-marocdroit-https://www 

2-  cour dapple colmar chamber ,12 , mars 

2020 -20\01098 ,n 80 /2020 

عينًا حكـ عميو بالتعويض لعدـ الوفاء بالتزامو ما 
لـ يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عف سبب 

تأخر إذا  كذلؾ يكوف الحكـ, ال يد لو فيو اجنبي
وكذلؾ نصت المادة , ((الممتـز في تنفيذ التزامو

  مف القانوف المدني العراقي عمى انو 009
اثبت المديف اف الوفاء بو إذا  ينقضي االلتزاـ))

 ( .(اصبح مستحياًل لسبب اجنبي ال يد لو فيو
مف ذات القانوف التي تنص  011وكذلؾ المادة 

اذا اثبت الشخص اف الضرر نشأ عف )) عمى
حادث أو  سبب اجنبي ال يد لو فيو كآفة سماوية

خطأ أو  فعؿ الغيرأو  قوة قاىرةأو  فجائي
كاف غير ممـز بالضماف ما لـ يوجد , المتضرر

 (.(اتفاؽ عمى غير ذلؾأو  نص
ف المشرع العراقي يقضي بوجوب انقضاء إف)   

ما اصبح  إذا االلتزاـ التعاقدي بدوف ضماف
مستحياًل بسبب القوة القاىرة . بينما فصؿ 

القوة القاىرة في  أحكاـالمشرع الفرنسي اكثر ب
مف قانوف العقود الفرنسي  1019نص المادة 
ومضموف  0211لعاـ  131ػػ0211الجديد رقـ 

المادة اما اف يكوف الحدث مانعًا مؤقتًا ىنا يبقى 
وباء )دث زواؿ الحإلى  العقد قائما وُيعمؽ تنفيذه

اف الحدث كاف مانعًا دائميًا مف أو  ,(18كوفيد 
تنفيذ العقد اي انو بعد زواؿ الوباء لـ يعد ىنالؾ 
فائدة عممية مف تنفيذه . وكذلؾ موقؼ القضاء 
الفرنسي بيذا الصدد يتمثؿ في(حكـ محكمة 

التي اعتبرت وباء  (Colmar)استئناؼ كولمار)
بؿ اّف مف  ,كورونا ليس مف قبيؿ القوة القاىرة

خمؽ القوة القاىرة ىي اثارُه الواقعية المتمثمة في 
إلى  سرعة انتشار العدوى وعدـ وجود العالج

 .(0)االف 

https://www-marocdroit-com/
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منحة أو  وىناؾ مف اعطى ميمة ميسرة     
اجؿ اضافي لتنفيذ االلتزاـ كما ىو الحاؿ في 

( مف 003التشريع المغربي بموجب المادة )
ربي فيي المسوغ ظيير االلتزامات والعقود المغ

لمنح مدة اضافية لممديف بدال مف فسخ العقد 
.(وبوصؼ جائحة كورونا قوة قاىرة تترتب (1)

 عدة نتائ :
 انفساخ العقد الدولي وانتفاء مسؤولية المديف: ػ1

اف جائحة كورونا ستعفي المديف مف الوفاء 
فسخ العقد بحكـ القانوف إلى  بالتزامو بؿ وتمتد
ا مزدوج يستبعد المسؤولية أثر فالوباء ىنا ذا 

يؤثر عمى العقد نفسو و  ,المدنية عف المديف
 تأشار حيث يقـو القاضي الذي  (0)بأنفساخو 

أو  قواعد االختصاص القضائي الدوليإليو 
حسب الجية المنعقد الييا الفصؿ في  المحكـ
 توافرت الشروط الداعيةإذا  بالبحث عما, النزاع
فأذا ما , الوباء استحالة التنفيذ بسبب ىذاإلى 

المحكـ بأف وباء كورونا لـ يعؽ أو  وجد القاضي
التنفيذ تمامًا فسيعتبره ظرؼ طارئ وليس قوة 
قاىرة ال سيما واف ىناؾ عقود ممكف اف تنفذ 

                                                           
ٟ اٌذذ دٚس اٌمبْٔٛ ٚاٌمضبء ف، ـ ػجذ اٌّغ١ش اٌذبو1ّٟ

، ِٓ رأص١ش ف١شٚط وٛسٚٔب ػٍٝ اٌؼاللبد اٌزؼبلذ٠خ

 11ع، ٌٍذساسبد ٚاالثذبس اٌمب١ٔٛٔخ، ِجٍخ اٌجبدش

 .43ـ42،ص 2222،

، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، ـ د. دسبَ اٌذ٠ٓ اال٘ٛائ2ٟ

، 636، اٌجٕذ 1885، 2، ِظبدس االٌزضاَ ،ط1ط

 . 439ص

ف١ٓ ػٓ ال ٠سأي ادذ اٌطش)ـ ٔظذ اٌّبدح اػالٖ ػٍٝ )3

اصجذ اْ ػذَ اٌزٕف١ز إرا  ػذَ رٕف١ز اٞ ِٓ اٌزضاِبرٗ

ظشٚف خبسجخ ػٓ إٌٝ  وبْ ثسجت ػبئك  ٠ؼٛد

 .(اسادرٗ

ال ٠سأي اٌطشف ػٓ ػذَ ـ ٔظذ اٌّبدح اػالٖ ػٍٝ))4

 اصجذ اْ ػذَ اٌزٕف١ز ٠شجغإرا  رٕف١ز اٞ ِٓ اٌزضاِبرٗ

أخزٖ ثأػزجبسٖ ٚفمب ١ٌٕخ ظشف ٌُ ٠ىٓ ٍِضِب اْ ٠إٌٝ 

 ٠زخطبٖ((.أٚ  ٠زجٕجٗأٚ  اثشاَ اٌؼمذٚلذ  الطشاف

حالة  إعالفمسألة فإف  الكترونيًا وبيذه الحالة
الطوارئ بالبالد لـ تكف عائقًا في تنفيذ التزامات 

 إعالفالتحكيـ أو  ف لمقضاءالطرفيف فينا ال يمك
ًا اخرى  إلى أحكام فسخ العقد الدولي وانما يصار

 سنبينيا تباعًا.
ضرورة اعماؿ القواعد إلى  وىنا نشير   

حيث تؤكد االتفاقيات  الموضوعية لمعقود الدولية
الدولية عمى انتفاء مسؤولية المديف وفسخ العقد 

 حالة وقوع القوة القاىرة )الوباء( وذلؾ أثر
مف اتفاقية االمـ المتحدة  98/1بموجب المادة 
, وكذلؾ المادة (3)(1892فيينا )لمبيع الدولي 

الخاصة بالبيع الدولي  مف اتفاقية الىاي 90/1
وغيرىا مف ( 0)1810لممنقوالت المادية لسنة 

 االتفاقيات.
كاف ىناؾ شرط إذا  التفاوض إعادةااللتزاـ ب ػ0

فاذا كاف ىناؾ  :التفاوض في العقد الدولي إعادة
التفاوض بسبب وجود اي قوة قاىرة  إعادةشرط 

تؤثر عمى العقد فأنو يجب االلتزاـ بو ومراجعة 
توازف  إلى إعادة العقد االمر الذي سيؤدي

االداءات بالعقد ويمنح االطراؼ فرصة حؿ 
المنازعات بشكؿ ودي ومرف بعيدا عف طائمة 
 القضاء ويعطي فرصة لمعقد باالستمرارية عف

 . (0)طريؽ تعديؿ اثاره 
كاف ىناؾ اتفاؽ إذا  وال بد اف نشير ىنا انو    

بنص صريح عمى اف اية قوة قاىرة  بيف الطرفيف
تطرأ عمى تنفيذ العقد لف تنفي المسؤولية عف 

                                                           

-2 Oppelit(B). Ladaptation des contrats 

internaionaux aux changements des    

cironstances,p806 .        

٠جٛص االرفبق ػٍٝ اْ ٠زذًّ ()258/1ـ ٔظذ اٌّبدح)2

 (.خ اٌذبدس اٌفجبئٟ ٚاٌمٛح اٌمب٘شحاٌّذ٠ٓ رجؼ
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المديف فينا البد اعماؿ ىذا الشرط الف العقد 
مف 098شريعة المتعاقديف طبقًا لنص المادة 

 .(0)اقي القانوف المدني العر 
وقد نشر احد المواقع االلكترونية بأف 
العديد مف االفراد والشركات في الدوؿ الكبرى 

إلى  مثؿ الواليات المتحدة والصيف يسعوف
 (بشيادة القوة القاىرة)الحصوؿ عمى ما يسمى 

تحسبًا لما قد يحدث مستقباًل ولغرض تحمميـ مف 
التزاماتيـ ووافقت الحكومات عمى ذلؾ وجعؿ 

 الشيادة(معترؼ بيا دوليًا.تمؾ 
 المطمب الثاني

الدولي  كورونا عمى العقد جائحة أثر
 ظرف طارئ بوصفها

قواعد إليو  تأشار لو كّيؼ القضاء الذي      
أو  االختصاص القضائي الدولي  بتخصصو

المحكـ المعروض امامو النزاع  والمذاف بدورىما 
 د قواعد االسناإليو  تأشار سيطبقاف القانوف الذي 

القانوف الذي ارتضتو ارادة الطرفيف ليحكـ أو 
ىي ليست اال ظرفًا  عقدىما  بأف ىذه الجائحة

طارئًا)طرأ عمى العقد الدولي حيث جعمت مف 
التزاـ المديف مرىقا بالنسبة لو وسبب لو خسارة 

لف تعفي المديف مف ىذه الجائحة فإف  فادحة
ال انيا التزاماتو كما ىو االمر بالقوة القاىرة ا

تجيز لممحكمة المختصة اف تنقص التزامات 
الحد المعقوؿ اي اف ليا إلى  الطرؼ المرىؽ

وىذا ما , التوازف العقدي بيف الطرفيف إعادة
إليو  أشارتما إذا  يعمؿ بو القضاء العراقي

ف ليحكـ العقد اقواعد االسناد أو اختاره الطرف
عندما يكيؼ واقعة ما عمى انيا ظرؼ طارئ 

واذا كّيفنا جائحة كورونا عمى انيا ظرؼ  ,(1)
 :ةاآلتيطارئ ستترتب النتائ  

بمراجعة شروط  ػ منح القاضي سمطة تقديرية1
التوازف العقدي بيف الطرفيف  إعادةالعقد لغرض 

حيث تعدؿ  :بسبب جائحة كورونا المتعاقديف
التزامات الطرؼ المرىؽ لمحد المعقوؿ واف لـ 

وذلؾ حسب  طرفيفيوجد اتفاؽ عمى ذلؾ بيف ال
مف القانوف  101مف المادة  0الفقرة  أحكاـ

, (0)النافذ 1891لسنة  02المدني العراقي رقـ 
( مف 109/0ومثمو المشرع المصري في المادة )

, 1809لسنة  131القانوف المدني المصري رقـ 
فقد ُمنح القاضي سمطة التعديؿ في التزامات 

صاؿ ايأو  التوازف العقدي عادةالطرفيف إل
بينما رفض , (3)الحد المعقوؿإلى  االلتزامات

منح القاضي ىذه السمطة منذ  المشرع الفرنسي
الحكـ الشيير لمحكمة النقض الفرنسية عاـ 

( canal de craponne)في قضية  1991
ية لتطبيؽ مبدأ العقد شريعة األولالنو يعطي 

                                                           

/ ِذىّخ  2221ظشٚف طبسئخ / /  362سلُ اٌمشاس   -1

اٌز١١ّض االرذبد٠خ ِٕشٛس ػٍٝ 

  https://www.hjc.iqاٌّٛلغ

طشأد إرا  ـ ػٍٝ ا2ٗٔ)) ـ  ٔظذ اٌّبدح اػالٖ ػ2ٍٝ

دٛادس اسزضٕبئ١خ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌٛسغ رٛلؼٙب ٚرشرت 

 ػٍٝ دذٚصٙب اْ رٕف١ز االٌزضاَ اٌزؼبلذٞ ٚاْ ٌُ ٠ظجخ

ِسزذ١الً طبس ِش٘مبً ٌٍّذ٠ٓ ثذ١ش ٠ٙذدٖ ثخسبسح 

فبددخ جبص ٌٍّذىّخ ثؼذ اٌّٛاصٔخ ث١ٓ ِظٍذخ 

اٌذذ اٌّؼمٛي إٌٝ  اٌطشف١ٓ اْ رٕمض االٌزضاَ اٌّش٘ك

اْ الزضذ اٌؼذاٌخ رٌه ٠ٚمغ ثبطالً وً ارفبق ػٍٝ 

 .((خالف رٌه

إٌظش٠خ اٌؼبِخ ، ـ د. ِذسٓ ػجذ اٌذ١ّذ اثشا3ُ١٘

اٌّظبدس ، 1ط، س االٌزضاَِظبد، ٌالٌزضاِبد

ثٕذ ، 1881إٌّظٛسح، ، ِىزجخ اٌجالء، االساد٠خ

 .362، ص211

 .52ـــ 41اٌّشجغ اٌسبثك،ص، ـ د. شش٠ف غٕب4َ

https://www.hjc.iq/
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تغيرت إذا  تعديؿ بنود العقدإلى  المتعاقديف
 ة بو.الظروؼ المحيط

كاف ىناؾ شرط إذا  التفاوض إعادةػ االلتزاـ ب0
التفاوض في العقد الدولي بسبب جائحة  إعادة
فاذا كاف ىناؾ شرط في العقد الدولي  :كورونا

التفاوض بسبب وجود اي  إعادةيقضي بوجوب 
ظرؼ طارئ تؤثر عمى العقد الدولي فأنو يجب 

ى إل االلتزاـ بو ومراجعة العقد االمر الذي سيؤدي
توازف االداءات بالعقد ويمنح االطراؼ  إعادة

فرصة حؿ المنازعات بشكؿ ودي ومرف بعيدا 
والتحكيـ ويعطي فرصة لمعقد  عف طائمة القضاء

 . (0)باالستمرارية عف طريؽ تعديؿ اثاره 

 الخـــــاتمـــة
عدد مف إلى  توصمنا في خاتمة البحث 

االستنتاجات والمقترحات في الدراسة محؿ 
 : البحث

 االستنتاجات:  :اوال
ػ يتضح مما تقدـ باف وباء كورونا )كوفيد 1 

ال يستقؿ بحكـ محدد فتارة يكوف عديـ  (18
عمى العقد الدولي فيمتـز اطراؼ العقد  ثراأل

وتارة اخرى ينزؿ , بتنفيذ الزاماتيـ المحددة بالعقد
, تنفيذ االلتزاـ مستحيال منزلة القوة القاىرة فيجعؿ

يجعؿ مف التزامات احد الطرفيف وتارة ثالثة 
مرىقة وصعبة فينزؿ منزلة الظرؼ الطارئ االمر 

المختص الذي  الذي يستمـز مف القضاء الدولي
 قواعد االختصاص القضائي الدوليإليو  تأشار 
التدخؿ إلى  المحكـ الذي عيينو االطراؼأو 
 فاالمر متروؾ, العقدإلى  التوازف العقدي عادةإل

 التقديرية لتكييفو .سمطة القاضي إلى 
ػ العقود الدولية المستمرة ىي االكثر عرضة 0

قوة أو  ألثار جائحة كورونا والي ظرفًا طارئاً 
مدة زمنية إلى  قاىرة الف ىذه العقود تحتاج

 طويمة النجازىا بخالؼ العقود الفورية .
التفاوض الذي  إعادةشرط إلى  ية المجوءإمكانػ 3

د الدولي وىذا ما ادرجو الطرفيف في بنود العق
يميز العقد الدولي عف العقد الداخمي لغرض 

حتى تتماشى مع الظرؼ  العقد أحكاـتعديؿ 
عادة الجديد التوازف العقدي وانقاذه مف الفسخ  وا 

بطرؽ ودية بعيدا عف طائمة القضاء والتحكيـ 
  الدولييف.
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 :المقترحات :ثانيا  
ػ عمى الطرفيف المتعاقديف اف يحددوا بوضوح 1
المفاجئة عمى تنفيذ العقد  جة تأثير االحداثدر 

المبـر بينيـ فيحددوا مثال درجة االستحالة ودرجة 
 االرىاؽ وغيرىا .

التفاوض بيف المتعاقديف  إعادةشرط  ماؿإعػ 0
كي يعيدوا التوازف العقدي بينيما دوف حاجة في 

واعماؿ , التحكيـ الدولييفأو  القضاءإلى  المجوء
 لمعقود الدولية.القواعد الموضوعية 

لمعقد فال  ػ يفضؿ االعتناء بالصياغة التشريعية3
لمحوادث  يكتفي الطرفاف بالقصد الضمني

االستثنائية وانما يجب االعتماد عمى االفصاح 
الصريح تجنبًا لمنزاعات بينيما عمى المعنى 

 المقصود مستقباًل.
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source/coronaviruse/who-china-joint-
mission-on-covid-19-final-report.pdf 

 

ABSTRACT: 
Corona pandemic is a global 

pandemic according to the world 

health organization and most of the 

life facilities stopped. Because of 

most countries declared a state of 

general emergency. There is no 

doubt about it. This pandemic has 

disrupted most of economic areas  

commercial and SOA. The internal 

and external contracts have been 

affected. We will explain that effect 

on the international contracts, But 

first we must  know the legal 

adjustment and the appropriate for it 

.we have considered the pandemic as 

a force majeure it makes 

commitment impossible.so the 

commitment ends or an emergency 

makes the commitment is very 

difficult to the party which its bound. 

Accordingly ,the competent judge 

intervenes, who the rules of 

jurisdiction indicated or the 

arbitrator chosen by the two parties 

to amend the obligations of both 

sides and make it reasonable extent.   

Keywords: Pandemic, 

Coronavirus, Contract, International, 

Commitments  . 
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