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 :ممخصال
شيد العالم عمى مر التاريخ ظيور اوبئة 
فتاكة وخطيرة تضرب الجياز التنفسي لالنسان 

البشر، وآخرىا فيروس واودت بحياة الماليين من 
( والذي أبمغ عنو ألول COVID-19كورونا )

/ األولكانون  13مرة بمدينة ووىان الصينية يوم  
. وحيث ان االوبئة بوصفيا 9137ديسمبر 

وقائع مادية تعكس آثاًرا سمبية عمى االلتزامات 
بينيم وبين أو  التعاقدية بين افراد المجتمع انفسيم

معرفة إلى  ذا البحثالدولة، فقد سعينا في ى
مدى امكانية اعتبار فيروس كورونا قوة قاىرة 
وبالتالي سنًدا قانونًيا يتمسك بو االفراد والشركات 
لمتممص من التزاماتيم تجاه الغير ؟ ام انو مجرد 
ظرف طارئ يجعل من تنفيذ المدين اللتزامو 
مرىًقا وبالتالي سبًبا لتأجيل تنفيذ العقد ال سبًبا 

نتيجة ىي ان إلى  و ؟. وقد توصمنالتبرير فسخ

ىذا الوباء ليس لو وتيرة واحدة من الحكم، فقد ال 
يكون لو اي تاثير في العقد فيصبح ىذا االخير 
واجب التنفيذ وفق ماتم االتفاق عميو بين 
الطرفين، وقد يؤثر في العقد ان تحققت فيو 

الظرف الطارئ فيجعل أو  اوصاف القوة القاىرة
دي مستحياًل فيعفى المدين من االلتزام العق

مرىًقا لممدين وحينئذ يتوجب عمى أو  الضمان
الحد إلى  القاضي تخفيض االلتزام المرىق

 المعقول ليتحقق التوازن بين طرفي العقد. 
فيروس كورونا،  الكممات المفتاحية:

 .القوة القاىرة، الظروف الطارئة، السبب االجنبي
 مقدمةال

ريخ ظيور اوبئة شيد العالم عمى مر التا
فتاكة وخطيرة تضرب الجياز التنفسي لالنسان 
واودت بحياة الماليين من البشر، ومنيا االنفمونزا 

، واألنفمونزا اآلسيوية في 3736االسبانية عام 
وانفمونزا ىونغ كونغ في عام ، 3735عام 
، 9111وانفمونزا الطيور في عام  ،3746

نفمونزا الخنازير عام  (، 1A/ H1N) 9117وا 
، وآخرىا فيروس 9132( عام EBOLAويبوال )

( والذي أبمغ عنو ألول COVID-19كورونا )
/ األولكانون  13مرة بمدينة ووىان الصينية يوم  

اآلن بحسب إلى  والذي خمف (3)،9137ديسمبر 
إحصاءات جامعة جونز ىوبكنز األميركية أكثر 

( ثالثة ماليين وثمانمائة 146294111من )
( 9514111عون الف اصابة، و)واثنان وارب

ومائتان وسبعون ألف وفاة في مختمف دول 

                                                           

عهٗ  91–9119ُٚظش: جبئذخ فٛشٔط كٕسَٔب  (1)

 يٕلع ٔٚكٛذٚب ثبنعشثٙ.  
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وىذه االعداد الكبيرة من الضحايا التي  (3)العالم.
خمفيا ىذا الفيروس تبين لنا مدى اثره عمى 
العديد من الدول في انحاء العالم، االمر الذي 

مارس  33دفع منظمة الصحة العالمية في 
حة( ودعت تصنيفو بانو )جائإلى  9191

اتخاذ خطوات عاجمة واكثر إلى  الحكومات
 (9)صرامة لوقف انتشار الفايروس.

ان اثار ىذا الفيروس لم تقتصر عمى الجانب  
جوانب اجتماعية إلى  الصحي بل تعدتو

واقتصادية، وىي جوانب ليا اىميتيا في حياة 
الفرد والدولة عمى السواء، وىو ما اكدتو التدابير 

اتخذتيا الحكومات في الدول  االحترازية التي
التي ظيرت لدييا اصابات بيذا الفيروس، وقد 
احدثت تمك التدابير تاثيرا خطيرا في جميع مناح 
الحياة، نجم عنيا تكبد المتعاقدين افراًدا وشركات 

عجزىم عن االيفاء إلى  خسائر مالية كبيرة ادت
بالتزاماتيم التعاقدية. وامر من ىذا القبيل قد 

عا مناسبا لالفراد والشركات لمتمسك بو يكون دف
كسبب مبرر لمتيرب من تحمل المسؤولية تجاه 

جاه المستخدمين واالجراء المتعاقدين معيم وت
والعراق كغيره من الدول فقد شيد حصول ، لدييم

شباط  92اول اصابة فيروس كورونا بتاريخ 
في مدينة النجف وبدأت اعدادىا في  9191

الحاالت المؤكدة في  تزايد حيث بمغ مجموع
( الفان وخمسمائة وثالثة 94321العراق )

                                                           

ُٚظش: كٕسَٔب آخش األسلبو ٔاإلدصبءاد دٕل   (1)

ح يزبح عهٗ انشاثظ انعبنى عهٗ يٕلع لُبح انجضٚش

 انزبنٙ:

https://www.aljazeera.net/news/politics/20

20/3/23/ 

ُٚظش: ثٙ ثٙ عٙ،كٕسَٔب كٕثبء عبنًٙ عهٗ انًٕلع  (9)

webwww.bbc.com/news/world 

 5( وفيات حتى 319واربعون حالة من بينيا )
االمر الذي دفع الحكومة  (1).9191أيار 
 33اصدار االمر الديواني المرقم إلى  العراقية
بتشكيل لجنة خمية االزمة برئاسة  9191لسنة 

من  وزير الصحة والبيئة والتي اصدرت ابتداء
مجموعة قرارات  9191شباط  94تاريخ 

تضمنت بمجمميا غمق المحالت العامة كدور 
السينما والمقاىي والنوادي والمنتديات 
االجتماعية، والغاء جميع النشاطات الرياضية 

باقي الدول إلى  والثقافية والعممية، ومنع السفر
التي شيدت تفشي ىذا الفيروس، وتعطيل الدوام 

معات والمدارس ودوائر الدولة، الرسمي في الجا
  (2)ومن ثم اعالن حالة الطوارئ في عموم البالد.

قرارات خمية االزمة في العراق  إن
والتي تؤكد بوضوح مدى  –المشار الييا آنًفا 

الشك انيا اثرت عمى  –خطورة انتشار الفيروس 
العديد من االنشطة في مختمف القطاعات 

واعو كافة، الصناعية، الزراعية، النقل بان
النشاط إلى  السياحة، قطاع الخدمات، باالضافة

ذلك  (3)التجاري عمى الصعيد الداخمي والدولي،

                                                           

 9191ُٚظش: جبئذخ فٛشٔط كٕسَٔب فٙ انعشاق   (3)

 عهٗ يٕلع ٔٚكٛذٚب ثبنعشثٙ.

( دبنخ 9191آراس  15اعهُذ خهٛخ األصيخ األدذ )  (4)

انطٕاسا فٙ عًٕو انجالد عهٗ يغزجذاد اَزشبس 

فٛشٔط كٕسَٔب. ٔأجبص لبٌَٕ انغاليخ انٕطُٛخ سلى 

يُّ  1فٙ انفمشح/ صبنضب يٍ انًبدح/ 1965( نغُخ 4)

يشعٕو جًٕٓس٘ ٔثًٕافمخ يجهظ انٕصساء  اصذاس

ٚزضًٍ اعالٌ دبنخ انطٕاسا فٙ انعشاق أٔ فٙ اٚخ 

 يُطمخ يُّ عُذ دذٔس ٔثبء عبو أٔ كبسصخ عبيخ.

ُٚظش: رصشٚخ انغٛذ يظٓش يذًذ صبنخ انًغزشبس   (5)

انًبنٙ نشئٛظ ٔصساء دكٕيخ رصشٚف األعًبل إنٗ 

ش ثُذٕ صذٛفخ األَبضٕل ثمٕنّ )إٌ انجالد رزكجذ خغبئ

( يهٌٕٛ دٔالس ٕٚيٛب، ثغجت رذاعٛبد فٛشٔط 111)

"كٕسَٔب". يزبح عهٗ انًٕلع 

   /https://www.aa.com.tr/arانزبنٙ:

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/23/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/23/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://web.archive.org/web/20200311185311/https:/www.bbc.com/news/world-51839944
https://web.archive.org/web/20200311185311/https:/www.bbc.com/news/world-51839944
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%80100%20%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-/1759984
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ان االوبئة بوصفيا وقائع مادية تعكس آثاًرا 
سمبية عمى االلتزامات التعاقدية بين افراد 

بينيم وبين الدولة، فيثور أو  المجتمع انفسيم
وس كورونا التساؤل عن مدى امكانية اعتبار فير 

قوة قاىرة وبالتالي سنًدا قانونًيا يتمسك بو االفراد 
والشركات لمتممص من التزاماتيم تجاه الغير ؟ ام 
انو مجرد ظرف طارئ يجعل من تنفيذ المدين 
اللتزامو مرىًقا وبالتالي سبًبا لتأجيل تنفيذ العقد ال 
سبًبا لتبرير فسخو ؟ ىذا ما سيتم بحثو وفقأ 

لسنة  21لمدني العراقي رقم لنصوص القانون ا
ومن خالل مبحثين اثنين نتناول فييما  3733

موقف المشرع العراقي من القوة القاىرة وموقفو 
من نظرية الظروف الطارئة ومدى تحقق 

 شروطيما بالنسبة لفيروس كورونا.
 األولالمبحث 

 فيروس كورونا والقوة القاهرة
تعد القوة القاىرة في مجال المسؤولية 

نية بنوعييا العقدية والتقصيرية صورة من المد
صور السبب االجنبي. لذا سيتم تقسيم ىذا 

منيما  األولمطمبين نتناول في إلى  المبحث
التعريف بالقوة القاىرة وبيان شروط تحققيا، 
ونتناول في المطمب الثاني امكانية اعتبار 

 فيروس كورونا ضمن حاالت القوة القاىرة.
 األولالمطمب 

وبيان شروط  ف بالقوة القاهرةالتعري
 تحققها

وفًقا لمقاعدة العامة فان بامكان المدين 
نفي المسؤولية تعاقدية كانت أم تقصيرية باثبات 

القيام بالعمل إلى  السبب االجنبي الذي دفعو

الذي نشأ عنو الضرر. والسبب االجنبي ىو كل 
المدين ترتب عميو إلى  حادث ال ينسبأو  فعل

ومن صوره القوة  (3)قوع الضرر،استحالة منع و 
من القانون المدني  933القاىرة، بحسب المادة 

والتي نصت عمى انو )اذا اثبت الشخص ان 
الضرر نشأ عن سبب اجنبي ال يد لو فيو كافة 

فعل أو  قوة قاىرةأو  حادث فجائيأو  سماوية
خطاء المتضرر كان غير ممزم أو  الغير

عمى غير اتفاق أو  يوجد نص بالضمان مالم
فالقوة القاىرة اذن ىي كل حدث ال دخل ، ذلك(

الرادة االنسان في وقوعو وليس في وسعو توقعو 
درء نتائجو، ويكون من شانو أو  وال يمكنو تالفيو

فينقضي  (9)ان يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال.
بذلك االلتزام المترتب بذمة المدين وفًقا الحكام 

العراقي والتي  من القانون المدني 293المادة 
تنص عمى انو )ينقضي االلتزام اذا اثبت المدين 
ان الوفاء بو اصبح مستحياًل لسبب اجنبي ال يد 
لو فيو(. فينا نجد عبارة السبب االجنبي الذي 
يعفي من تنفيذ االلتزام والتي تعتبر القوة القاىرة 

 احدى صوره.
 293وعمى الرغم من ان نص المادة 

ميع انواع الضرر سواء كان جاء مطمًقا شامال لج

                                                           
ششح انمبٌَٕ انًذَٙ انغُٕٓس٘، انٕعٛظ فٙ   (1)

، داس ادٛبء انزشاس 1انجذٚذ، يصبدس االنزضاو، ط/

. 878انعشثٙ، ثٛشٔد، نجُبٌ، ثذٌٔ عُخ طجع، ص 

عجذ انًجٛذ انذكٛى ٔعجذ انجبلٙ انجكش٘ ٔيذًذ طّ 

انجشٛش، انٕجٛض فٙ َظشٚخ االنزضاو فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ 

انعشالٙ، انجضء األٔل فٙ يصبدس االنزضاو، يطجعخ 

، 1981انزعهٛى انعبنٙ ٔانجذش انعهًٙ،  ٔصاسح

 .941ص

،عجذ انًجٛذ 875انغُٕٓس٘، يصذس عبثك، ص   (9)

انذكٛى ٔعجذ انجبلٙ انجكش٘ ٔيذًذ طّ انجشٛش، 

 .941يصذس عبثك، ص
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سببو االخالل بالتزام عقدي ام غير عقدي اال ان 
المشرع العراقي اراد ان يخص حكم عدم ضمان 
الضرر الناشئ عن سبب اجنبي في نطاق 
العالقة العقدية بنص خاص فنص في المادة 

من القانون المدني عمى انو )اذا استحال  346
زام عينًا حكم عمى الممتزم بالعقد ان ينفذ االلت

عميو بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامو ما لم يثبت 
استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي ال يد 

تأخر الممتزم في  لو فيو، وكذلك يكون الحكم اذا
وعموًما لكي يوصف الحدث بانو ، تنفيذ التزامو(

قوة قاىرة حسب التعريف أعاله البد من أن 
 (3)ط تتمثل باآلتي:تتوفر فيو مجموعة من الشرو 

: أن يكون الحدث الذي نجم عنو الضرر  اوًلا
أو  خارجيا، بمعنى أن ال يكون من صنع المدين

إلرادتو دخل في حصولو. اما اذا أو  المتعاقد،
كان الحادث ناتجا عن فعمو فال يستطيع التذرع 

 بانتفاء مسؤوليتو وعميو تحمل تبعتيا.
لحدوث عند ان يكون الحدث غير متوقع ا ثانياا:

ابرام العقد، اي ان ينطوي عمى عنصر المفاجأة 
 والمباغتو بحيث ال يترك فرصة لمجابية االمر.

ان يكون الحدث مما ال يمكن دفعو بحيث  ثالثاا:
يجعل تنفيذ المدين اللتزامو مستحيال استحالة 
مطمقة وال يمكن دفعو باية وسيمة كانت، فاذا 

رة حتى لو امكن دفعو فال يوصف بانو قوة قاى
 استحال توقعو.

                                                           

. عجذ انًجٛذ 878انغُٕٓس٘، يصذس عبثك، ص  (1)

انذكٛى ٔعجذ انجبلٙ انجكش٘ ٔيذًذ طّ انجشٛش، 

ذ انصبدت . يذًذ عج169يصذس عبثك، ص

انكعجٙ، انًغؤٔنٛخ انًذَٛخ عٍ اضشاس انكٕاسس 

انطجٛعٛخ )دساعخ يمبسَخ(، داس انزعهٛى انجبيعٙ، 

 .113، ص9119االعكُذسٚخ، 

وعميو اذا ما توافر في حدث ما الشروط 
المذكورة آنًفا بصورة مجتمعة اضفي عمى ذلك 
الحدث وصف القوة القاىرة، ومن ثم ترتب عميو 
االثر القانوني المتمثل باعفاء المدين من ضمان 

التاخر في تنفيذه ما أو  عدم تنفيذ التزامو العقدي
لتاخر قد نشأ عن سبب اأو  دام عدم التنفيذ

اجنبي والذي من ابرز صوره القوة القاىرة 
 بالوصف السالف ذكره. 

وفي الحقيقة ان القوة القاىرة كصورة من 
صور السبب االجنبي ال يقتصر تطبيقيا عمى 
المعامالت الوطنية. فالعقود الدولية والتي تعتبر 
االداة القانونية األكثر استعمااًل في مجال 

المالية الدولية وادارة وتيسير التجارة المعامالت 
الدولية العابرة لمحدود، وىذه العقود ال تختمف 
عن عقود التجارة الداخمية من حيث خضوعيا 

ومع ذلك فان مفيوم القوة  (9)ألحكام القوة القاىرة.
القاىرة في مجال المعامالت التجارية الدولية 
يختمف عما ىو مضمن في النصوص القانونية، 

مفيوم أكثر مرونة يعطي ألطراف العقد  فيو
الحق في تنظيمو اتفاقيا. فنظرا لألىمية 
االقتصادية لمعقود الدولية والحاجة لتجنب آثار 

إلى  القوة القاىرة، يتجو أطراف مثل ىذه العقود
تبني مفيوم أكثر استجابة لمتطمبات ىذا النوع 

                                                           

 79ُٚظش عهٗ عجٛم انًضبل انفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح   (9)

يٍ ارفبلٛخ األيى انًزذذح ثشأٌ عمٕد انجٛع انذٔنٙ 

ٍ عٍ عذو رُفٛز ال ٚغأل أدذ انطشفٛ” : نهجضبئع أَّ

أ٘ يٍ انزضايبرّ إرا أصجذ أٌ عذو انزُفٛز كبٌ ثغجت 

عبئك ٚعٕد إنٗ ظشٔف خبسجخ عٍ إسادرّ ٔأَّ نى 

ٚكٍ يٍ انًزٕلع ثصٕسح يعمٕنخ أٌ ٚأخز انعبئك فٙ 

االعزجبس ٔلذ اَعمبد انعمذ أٔ أٌ ٚكٌٕ ثئيكبَّ رجُجّ 

أٔ رجُت عٕالجّ أٔ انزغهُّت عهّٛ أٔ عهٗ عٕالجّ "، 

دخ عهٗ انشاثظ انزبنٙ: يزب

https://www.uncitral.org.pdf 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf
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من المعامالت وذلك من خالل إضفاء نوع من 
ى الشروط الواجب توفرىا في القوة المرونة عم

عادة  القاىرة، من خالل مراجعة أحكام العقد وا 
صياغتو بشكل يضمن االستمرار في تنفيذه 

انتظار زوال حدث القوة القاىرة إلى  دونما حاجة
حتى يتسنى ليم الوفاء بالتزاماتيم تجاه بعضيم 

لذلك، فإن اعتبار الحدث قوة قاىرة أم  .البعض
العقد المبرم بين الطرفين لمتأكد إلى  ال، يرجع فيو

يحدد طرق بديمة أو  من وجود بند يقضي بذلك
لتنفيذ ىذا العقد. أما في حالة ما لم يكن ىنالك 

المحكم السمطة أو  بند يعتد بو، كانت لمقاضي
 (3)التقديرية لمبث في ىذا األمر.

 المطمب الثاني
 فيروس كورونا قوة قاهرة

اض بوصفيا الشك ان االوبئة واالمر 
وقائع مادية تعكس آثاًرا سمبية عمى االلتزامات 

بينيم وبين أو  التعاقدية بين افراد المجتمع انفسيم
الدولة، حيث تتزعزع تمك العالقات نتيجة الركود 
الذي يمحق األنشطة التجارية والقطاعات 
االستثمارية، اال ان اتصافيا بصفة )قوة قاىرة( 

مسؤولية لم يمق إجماعا وبالتالي سببا معفيا من ال
فقييا، سيما بعد ان رفض القضاء الفرنسي عام 

 /Aاعتبار فيروس إنفمونزا الخنازير ) 9117
H1N1 قوة قاىرة، حيث تم اإلعالن عنو )

                                                           

يٕضٙ انًٕعٗ، يذٖ اعزجبس فٛشٔط كٕسَٔب لٕح   (1)

لبْشح ٔأصشِ عهٗ انعمٕد انًذهٛخ ٔانذٔنٛخ، يمبل 

يُشٕس عهٗ 

. فشٚذح https://almousalawfirm.comيٕلع:

ٔأصشْب عهٗ  Covid 19 انٕٛيٕس٘، فٛشٔط كٕسَٔب

رُفٛز انعمٕد: لٕح لبْشح أو ظشف طبسا ؟، يمبل 

يُشٕس عهٗ انًٕلع 

 https://nafas.ma/htmlانزبنٙ:

والتعريف بو، وتوفر الوقت من أجل اتخاذ 
وىو ، االحتياطات الالزمة مسبقا لمتصدي لو

نفس التوجو الذي تبناه من خالل محكمة 
في قرارىا عدد  Basse – Terreستئناف اال

جاء  9136دجنبر  35بتاريخ  35/ 11517
فيما يتعمق بفيروس الشيكونغونيا “فيو: 

Chikungunya ورغم توفره عمى الخصائص ،
آالم المفاصل، الحمى، والصداع، )التالية 

ذلك(، وانتشاره في جزر اليند إلى  والتعب، وما
ارتيميمي ما الغربية، خاصة في جزيرة سانت ب

، فإن ىذا الحدث ال 9132و  9131بين عامي 
يمكن اعتباره قوة قاىرة بالمعنى المقصود في 

من القانون المدني، بحيث ال  3326المادة 
يمكن اعتباره وباء غير متوقع، وال يمكن 
مقاومتو، مادام أنو مرض يمكن التخفيف من 
حدتو بالمسكنات، وفي كل األحول 

 (9)….”.مقاومتو
ع ذلك ال يمكن االستناد بشكل مطمق وم

عمى موقف القضاء الفرنسي والقياس عميو 
 وتطبيقو عمى فيروس كورونا، بل يجب النظر

كل حالة بشكل منفصل، فالقوة القاىرة لم إلى 
تعد محصورة عمى وقائع محددة دون غيرىا، 
فكل حدث يقع وتتحقق بشأنو شروط القوة القاىرة 

ان اصبح تنفيذ االلتزام سالفة الذكر وترتب عميو 
 مستحيال فانو يعد من قبيل القوة القاىرة. 

وفيما يتعمق بالتساؤل الذي طرحناه في 
بداية البحث حول مدى امكانية اعتبار فيروس 

                                                           

 Covid 19 فشٚذح انٕٛيٕس٘، فٛشٔط كٕسَٔب  (9)

ْب عهٗ رُفٛز انعمٕد: لٕح لبْشح أو ظشف طبسا ٔأصش

 ؟، يصذس عبثك.

https://almousalawfirm.com/?p=1647
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كورونا قوة قاىرة وبالتالي سنًدا قانونًيا يتمسك بو 
االفراد والشركات لمتممص من التزاماتيم تجاه 

 فيروس كورونا حدثيمكن القول بان  الغير؟
حدث غير كما انو  ليس لممدين دخل في إحداثو،

متوقع، حيث يعتبر حسب منظمة الصحة 
العالمية فصيمة كبيرة من الفيروسات التي قد 
تسبب المرض لإلنسان ويسبب لدى البشر حالة 
من الضيق في الجياز التنفسي مثل متالزمة 
الشرق الوخيمة التي تعرف )بالسارس(، كما أنو 
يستحيل دفع الضرر الناتج عنو في ىذه األيام، 
فضاًل عن أن مصدره اجنبي عن المدين مما 
يجعمو بمثابة قوة قاىرة، وىو ما ايدتو محكمة 
االستئناف الفرنسية في إحدى قراراتيا حيث 
اعتبرت فيروس كورونا احدى تطبيقات القوة 

 (3)القاىرة.
 وبطبيعة الحال فان المدين ىو الممزم باثبات
تحقق شروط القوة القاىرة عمى فيروس كورونا 
اثباتا عمى سبيل اليقين ال الشك، اما اثبات 
المرض كواقعة مادية امام قاضي الموضوع فان 
المدين ال يحتاج لذلك، اذ من المفترض ان 
يكون القاضي عمى عمم تام بحقيقة قيام االوبئة 

                                                           

لشاس يذكًخ االعزئُبف انفشَغٛخ " كٕنًبس" عذد    (1)

اشبس انّٛ: اثشاْٛى  19/3/9191ثزبسٚخ 91/11198

عذصأ٘، رأصٛش جبئذخ كٕسَٔب عهٗ أطشاف انعاللخ 

انشغهٛخ، يجهخ انجبدش نهذساعبد ٔاالثذبس انمبََٕٛخ 

. 181، ص9191 -يبٕٚ –18انعذد: ٔانمضبئٛخ، 

 ُٔٚظش اٚضب: فشٚذح انٕٛيٕس٘، فٛشٔط كٕسَٔب

Covid 19  ٔأصشْب عهٗ رُفٛز انعمٕد: لٕح لبْشح أو

ظشف طبسا ؟،يصذس عبثك،ايُٛخ سضٕاٌ، يذٖ 

يغبًْخ فٛشٔط كٕسَٔب فٙ إَٓبء انعاللخ انشغهٛخ، 

يجهخ انجبدش نهذساعبد ٔاالثذبس انمبََٕٛخ 

 14، ص9191 -يبٕٚ –17د: ٔانمضبئٛخ، انعذ

.يذًذ انخضشأ٘، اٜصبس انمبََٕٛخ نفٛشٔط كٕسَٔب 

انًغزجذ عهٗ اإلنزضايبد انزعبلذٚخ،يمبل يُشٕس عهٗ 

 https://kech24.com.htmlانًٕلع انزبنٙ:

واالمراض، فيي تنزل من حيث العمم بيا منزلة 
لقانوني الذي ال يعذر القاضي بالجيل النص ا

بو، عمى الرغم من ان االمر يتعمق بواقعة مادية 
 (9)فقط، اال انيا تنزل بمنزلة الوقائع المشيورة.

 المبحث الثاني
 فيروس كورونا ونظرية الظروف الطارئة

اذا كان تنفيذ المدين اللتزامو العقدي 
ليس مستحياًل ولكن فيو ارىاق ويتسبب لو 

نظرية  تطبيقإلى  ة فادحة فيصاربخسار 
الظروف الطارئة. فما مضمون نظرية الظروف 
الطارئة؟ والى اي مدى يمكن اعتبار فيروس 
كورونا ظرًفا طارًئا ؟ ىذا ما سنتناولو تباًعا في 

 مطمبين اثنين.
 األولالمطمب 

وبيان  مفهوم نظرية الظروف الطارئة
 شروط تحققها

زما اذا انعقد العقد صحيحا اصبح ال
ويجب عمى االطراف تنفيذه بحسن نية طبقا لما 

تعديمو اال باتفاق أو  ورد فيو، وال يمكن نقضو
وفقا لالسباب التي يقررىا أو  الطرفين معا

من المادة  3القانون. وفي ذلك تنص الفقرة/ 
من القانون المدني العراقي عمى انو )اذا  324

ين نفذ العقد كان الزمًا وال يجوز الحد العاقد
الرجوع عنو وال تعديمو اال بمقتضى نص في 

من  3بالتراضي(، وتنص الفقرة/ أو  القانون
من ذات القانون عمى انو )يجب  331المادة 

                                                           

"ثٍٛ 19اثشاْٛى ادطبة، فٛشٔط كٕسَٔب "كٕفٛذ   (9)

َٔظشٚخ انظشٔف انطبسئخ، يزبح عهٗ  انمٕح انمبْشح

  https://www.marocdroit.comانًٕلع انزبنٙ:

https://kech24.com.html/
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9_a8448.html
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تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عميو وبطريقة تتفق 
مع ما يوجبو حسن النية(. فيجب ان ال يكون 
ىناك تعسف من احد الطرفين في استعمال حقو 

العقد، ويعبر عن ذلك بقاعدة )العقد  عند تنفيذ
 شريعة المتعاقدين(.

العقد شريعة “ال شك أن قاعدة 
تنبني عمى ثالث أسس، أوليا قانوني ” المتعاقدين

قوامو مبدأ سمطان اإلرادة وثانييا، أخالقي يتمثل 
في احترام العيود والمواثيق وثالثيا ذو طابع 
اجتماعي واقتصادي يترجمو وجوب استقرار 

معامالت. وىي فكرة توجب احترام مضمون ال
من جانب أو  العقد سواء من طرف المتعاقدين

ومع ذلك وتحسبا لما يستجد من ، (3)القضاء.
ظروف فقد خرج المشرع العراقي عن القاعدة 
اعاله لينال من القوة الممزمة لمعقد بالنص عمى 

من المادة  9نظرية الظروف الطارئة في الفقرة/
بقولو )عمى انو اذا طرأت  آنف الذكر 324

ا ْحوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقع
ا ان تنفيذ االلتزام التعاقدي، ْوترتب عمى حدوث

قًا لممدين ْوان لم يصبح مستحياًل، صار مر
دده بخسارة فادحة جاز لممحكمة بعد ْبحيث ي

الموازنة بين مصمحة الطرفين ان تنقص االلتزام 
معقول ان اقتضت العدالة الحد الإلى  قْالمر

، ع باطاًل كل اتفاق عمى خالف ذلك(ذلك، ويق
ومؤدى تمك النظرية ىو ان العقد اذا كان من 

الفورية التنفيذ وكان أو  العقود المستمرة التنفيذ
تنفيذه مؤجال وطرأت ظروف اقتصادية لم 

إلى  يتوقعيا المتعاقدان عند ابرام العقد ادت
                                                           

يذًذ انخضشأ٘، اٜصبس انمبََٕٛخ نفٛشٔط كٕسَٔب  (1)

 انزعبلذٚخ، يصذس عبثك. انًغزجذ عهٗ اإلنزضايبد

الذي كان موجودا  اختالل التوازن االقتصادي
عند ابرام العقد اختالال خطيرا وجعمت تنفيذ 
المدين اللتزامو ييدده بخسارة فادحة تخرج عن 
الحد المألوف في المعامالت فالمدين ال يجبر 
عمى تنفيذ التزامو كما ورد في العقد بل ينقص 

الحد الذي تقتضيو العدالة، إلى  ىذا االلتزام
لمدين قدر بحيث يزال الضرر الذي لحق ا

االمكان من اجل اعادة التوازن االقتصادي 
يتضح مما تقدم ان لتطبيق نظرية ،  (9)لمعقد.

 الظروف الطارئة شروًطا اربعة وىي:
أو  قد من العقود المستمرة التنفيذان يكون العاوًل:

الفورية التنفيذ وكان تنفيذه مؤجال، ذلك ان طروء 
 حوادث استثنائية عامة لم يكن في وسع

االساس  وىذا ىو-المتعاقدين توقعيا وقت اتعاقد
يقتضي ان يكون ىناك -عميو النظرية الذي تقوم

 ن تفصل ما ين صدور العقد وتنفيذهفترة من الزم
أو  ان تجد في اثناء تنفيذ العقد ظروف ثانياا:

حوادث استثنائية عامة. ويقصد بصفة العموم 
 ىنا ان ال تكون الحوادث خاصة بالمدين كموتو

أو  حربأو  افالسو. مثال ذلك حدوث زلزالأو 
 وباء ينتشر.... الخ.أو  اضراب مفاجئ

ان ال يكون بوسع المدين توقع ىذه  ثالثا:
الظروف والحوادث االستثنائية عند ابرام العقد. 
ويتفرع عمى ان الحادث ال يمكن توقعو ان يكون 
ايًضا مما ال يستطاع دفعو، فاذا كان في 

أو  فيستوي ان يكون متوقًعا االستطاعة دفعو
 غير متوقع.

                                                           

.عجذ انًجٛذ 699انغُٕٓس٘، يصذس عبثك، ص  (9)

انذكٛى ٔعجذ انجبلٙ انجكش٘ ٔيذًذ طّ انجشٛش، 

 . 161يصذس عبثك، ص
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ان تجعل ىذه الظروف والحوادث تنفيذ  رابعاا:
االلتزام مرىًقا لممدين ال مستحيال. وفي ىذا 
يختمف الظرف الطارئ عن القوة القاىرة. فيما 
يشتركان في ان كل منيما ال يمكن توقعو وال 
يستطاع دفعو، ولكنيما يختمفان في ان القوة 

جعل تنفيذ االلتزام مستحيال فينقضي القاىرة ت
بذلك التزام المدين، اما الظرف الطارئ فيجعل 

 (3)التنفيذ مرىًقا فقط فيبقى التزام المدين.
اذا توفرت الشروط اعاله فمممحكمة أن 
ترفع االرىاق عن المدين الذي يوصف بأن 

إلى  معياره موضوعي أي ينظر فيو لمصفقة ال
ورفع االرىاق عن  شخص المدين ومقدار ثروتو،

 المدين يكون عن طريق انقاص االلتزام المرىق
الحد المعقول، وكان من االفضل أن يستخدم إلى 

المشرع تعبير رفع االرىاق وليس انقاص االلتزام، 
الن القاضي قد يرى أن االرىاق يزول اذا منح 
المدين ميمة لمتنفيذ دون أن يمحق ذلك بالدائن 

فع االرىاق عن طريق ضررا جسيما. وقد يكون ر 
، أو  زيادة التزامات الدائن كزيادة السعر مثالا

انقاص التزامات المدين عن طريق انقاص 
الكمية التي تعيد بتوريدىا. وقد تسنى لمقضاء 

نظرية الظروف الطارئة في  العراقي تطبيق
/ واالعتداء  3392مناسبات كثيرة كفيضان عام 

الجوي ، وتوقف الشحن 3341االسرائيمي عام 
 (9)بين انكمترا والعراق.

 
                                                           

. عجذ 644-649انغُٕٓس٘، يصذس عبثك، ص   (1)

انًجٛذ انذكٛى ٔعجذ انجبلٙ انجكش٘ ٔيذًذ طّ 

 .163-169انجشٛش، يصذس عبثك، ص 

نذكٛى ٔعجذ انجبلٙ انجكش٘ ٔيذًذ طّ عجذ انًجٛذ ا  (9)

 .164-163انجشٛش، يصذس عبثك، ص 

 المطمب الثاني
 فيروس كورونا ظرف طارئ

في الحقيقة ال شئ يمنع من تطبيق 
نظرية الظروف الطارئة عمى فيروس كورونا 
بحسب الشروط آنف الذكر. فيذا الفيروس يعد 
من قبيل الحوادث العامة االستثنائية التي شيدىا 

م العقد، فمم العالم وغير متوقع لالطراف عند إبرا
يكن في حسبان المتعاقدين ظيور ىذه الفيروس 
عند إبرام العقود، لذلك يمكن اعتباره حادثا 
استثنائيا عاما غير متوقع فيو اليختص بالمدين 
فترتب عميو وقف الدراسة والتنقل والنشاطات 

كما أن ىذا  . والفعاليات والسفر والعقود بأنواعيا
من خالل بذل  الفيروس القاتل ال يمكن دفعو

جيد معقول فقد تسبب في وفاة الكثير من 
األشخاص دون أن يتمكن األطباء من دفعو 

  (1)باستثناء حاالت معدودة.
ومن الناحية العممية فان شرط "عدم 
توقع الحدث" أي فيروس كورونا من طرف 
القضاء والذي يمثل أحد أىم شروط تحقق القوة 

فيتم مبدئًيا  القاىرة والظرف الطارئ عمى السواء
تاريخ ابرام العقد، وفي ذلك إلى  من خالل النظر

قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
 بمناسبة قضية تتعمق بوباء 97/39/9117

(chukungunya)  الذي ظير شير يناير
الذي يبرر ” عدم التوقع“معتبرة أن شرط  9114

                                                           

صُٚخ غبَى انعجٛذ٘، أصش فبٚشٔط كٕسَٔب عهٗ   (3)

االنزضايبد انزعبلذٚخ، يمبل يُشٕس عهٗ انًٕلع: 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rig

hts/56253 

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/56253
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/56253
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فسخ العقد لم يتحقق مادام أن االتفاق تم شير 
  (3) أي بعد ظيور الوباء بأشير. 9114اوكست 

                                                           

يذًذ انخضشأ٘، اٜصبس انمبََٕٛخ نفٛشٔط كٕسَٔب   (1)

 انًغزجذ عهٗ اإلنزضايبد انزعبلذٚخ، يصذس عبثك. 

 خاتمةال
ان القوة إلى  نخمص من كل ما تقدم

القاىرة والظروف الطارئة وسيمتان حمائيتان يمجأ 
الييما المدين الذي يتعذر عميو تنفيذ العقد وفًقا 
لما تم االتفاق عميو مع الطرف اآلخر، وىما في 
االصل تطبيًقا لمبدأ أخالقي عام مفاده أن ال 

تكميف بما يتجاوز طاقة أو  ف بمستحيلتكمي
االنسان. وفيما يتعمق بتأثير فيروس كورونا عمى 

ان ىذا الوباء إلى  االلتزامات العقدية فقد توصمنا
ليس لو وتيرة واحدة من الحكم، فقد ال يكون لو 
اي تاثير في العقد فيصبح ىذا االخير واجب 
قد التنفيذ وفق ماتم االتفاق عميو بين الطرفين، و 

يؤثر في العقد ان تحققت فيو اوصاف القوة 
الظرف الطارئ فيجعل االلتزام العقدي أو  القاىرة

مرىًقا أو  مستحياًل فيعفى المدين من الضمان
لممدين وحينئذ يتوجب عمى القاضي تخفيض 

الحد المعقول ليتحقق التوازن إلى  االلتزام المرىق
  بين طرفي العقد.
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 المصادر
: الكتب:  اوًلا

لسنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ا -
، دار احياء التراث العربي، 3مصادر االلتزام، ج/

 بيروت، لبنان، بدون سنة طبع. 
عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو  -

البشير، الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني 
، مطبعة وزارة في مصادر االلتزام األولالعراقي، الجزء 

 .3761التعميم العالي والبحث العممي، 

محمد عبد الصاحب الكعبي، المسؤولية المدنية عن  -
اضرار الكوارث الطبيعية )دراسة مقارنة(، دار التعميم 

 .9137الجامعي، االسكندرية، 
 ثانياا: البحوث 

ابراىيم سدزاوي، تأثير جائحة كورونا عمى أطراف  -
الباحث لمدراسات واالبحاث العالقة الشغمية، مجمة 
 .9191 –مايو  – 36القانونية والقضائية، العدد: 

امينة رضوان، مدى مساىمة فيروس كورونا في  -
إنياء العالقة الشغمية، مجمة الباحث لمدراسات واالبحاث 

 .9191 –مايو  – 35القانونية والقضائية، العدد: 
 ثالثاا: المقاًلت

كورونا  موضي الموسى، مدى اعتبار فيروس -
قوة قاىرة وأثره عمى العقود المحمية والدولية، مقال منشور 
عمى الموقع 

 https://almousalawfirm.com/?p=1647التالي:
 Covid 37 فريدة اليوموري، فيروس كورونا -

وأثرىا عمى تنفيذ العقود: قوة قاىرة أم ظرف طارئ ؟، 
مقال منشور عمى الموقع 

 https://nafas.ma/49583.htmlالتالي:
محمد الخضراوي، اآلثار القانونية لفيروس  -

كورونا المستجد عمى اإللتزامات التعاقدية، مقال منشور 
   /https://kech24.comعمى الموقع التالي:

" 37وفيد ابراىيم احطاب، فيروس كورونا "ك  -
بين القوة القاىرة ونظرية الظروف الطارئة، متاح عمى 

 https://www.marocdroit.com  lالموقع التالي:

زينة غانم العبيدي، أثر فايروس كورونا عمى  -
 االلتزامات التعاقدية، مقال منشور عمى الموقع:

https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights
/56253 

 رابعاا: المواقع اًللكترونية
كورونا.. آخر األرقام واإلحصاءات حول العالم  -

عمى موقع قناة الجزيرة متاح عمى 
الموقع:

https://www.aljazeera.net/news/politics  
بي بي سي، كورونا كوباء عالمي عمى  -

 https://web.archive.org/webالموقع:
-www.bbc.com/news/world 
عمى  9191جائحة فيروس كورونا في العراق  -

 موقع ويكيديا بالعربي.
صحيفة األناضول متاح عمى الموقع  -

   /https://www.aa.com.tr/arالتالي:
 خامساا:القوانين واًلتفاقيات

  3733لسنة  21القانون المدني العراقي رقم  -
 3743( لسنة 2قانون السالمة الوطنية رقم ) -
أن عقود البيع الدولي اتفاقية األمم المتحدة بش -

 لمبضائع 
 

https://almousalawfirm.com/?p=1647
https://kech24.com/
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/56253
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/56253
https://www.aljazeera.net/news/politics
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%80100%20%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-/1759984
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ABSTRACT: 

Throughout history, the world 

has witnessed the emergence of 

deadly and dangerous epidemics that 

hit the human respiratory system and 

claimed the lives of millions of 

people, the latest of which is the 

Coronavirus (COVID-19), which 

was first reported in Wuhan, China, 

on December 31, 2019. Whereas, 

epidemics are considered material 

facts. Reflecting negative effects on 

contractual obligations between 

members of society themselves or 

between them and the state, we have 

sought in this research to know the 

extent of the possibility of 

considering the Corona virus a force 

majeure and thus a legal bond that 

individuals and companies adhere to 

to evade their obligations towards 

others? Or is it just an emergency 

circumstance that makes the debtor’s 

implementation of his obligation 

cumbersome and thus a reason for 

delaying the implementation of the 

contract rather than a reason to 

justify its termination? We have 

reached a conclusion that this 

epidemic does not have a single 

frequency of judgment, it may not 

have any effect in the contract, so 

the latter becomes obligatory for 

implementation according to what 

has been agreed upon between the 

two parties, and it may affect the 

contract if the descriptions of force 

majeure or an emergency situation 

are fulfilled, making the 

commitment The contract is 

impossible, so the debtor is exempt 

from the guarantee or burdensome to 

the debtor, and then the judge must 

reduce the burdensome obligation to 

a reasonable extent to achieve a 

balance between the two parties to 

the contract. 

Key words:Corona virus, force 

majeure, emergency conditions, 

foreign cause. 


