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 :صالممخ
مف البدييي أف لمقوة القاىرة والحوادث 
، الطارئة أثرًا مباشرًا عمى االلتزامات التعاقدية

فمف حيث المبدأ أف انعقاد العقد تتعادؿ فيو 
حتى  لكف ليس بالضرورة تعاداًل مطمقاً و  األداءات

وعندما يكوف ، يتحقؽ التوازف االقتصادي لمعقد
ىناؾ أمر طارئ غير متوقع يجعؿ مف تنفيذ 

تحدث قوة قاىرة بحيث أو  التزامات المديف مرىقاً 
يصبح مف المستحيؿ تنفيذ االلتزاـ . ىنا تتدخؿ 
التشريعات وتضع الطرؽ القانونية إلعادة 

حيث أف القوة ، حالة التعادؿإلى  االلتزامات
 .ظروؼ الطارئة تؤثر في االلتزاماتالأو  القاىرة

وبعد اف اعمنت منظمة الصحة العالمية 
، فيروس كورونا جائحة عالمية عابرة لمحدود

وقياـ دوؿ العالـ تباعًا بفرض حالة الطوارئ 
، واتخاذ االجراءات االحترازية ضد ىذا الوباء

رة سواء اعمنتيا الدوؿ اـ لـ اصبحنا اماـ قوة قاى
تعمنيا النطباؽ شروط وظروؼ ىذه القوة عمى 
جائحة كورونا والتأثير السمبي عمى تنفيذ 

السيما التزامات الناقؿ ، االلتزامات التعاقدية
لمشيء في عقد النقؿ ضمف قانوف النقؿ العراقي 

حيث اف ىذه الجائحة ، 3981( لسنة 88رقـ )
تعتبر امرًا خارجًا عف ووفؽ المنظور القانوني 

إلى  ارادة المتعاقديف ولـ يكف توقعيا اضافة
الحاضر وىي شروط  استحالة دفعيا في الوقت

إلى  وقسمنا دراستنا في ىذا البحث ،القوة القاىرة
فيروس كورونا  األوؿمباحث تناولنا في ة ثالث

والقوة القاىرة بيف النظرية والتطبيؽ وفي الثاني 
مشيء ضمف قانوف النقؿ العراقي التزامات الناقؿ ل

اما الثالث فكاف عف مسؤولية الناقؿ في ظؿ 
 وجود فيروس كورونا .

 قوة ،كورونا ،حةئجا :الكممات المفتاحية
 . النقؿ قانوفعقد النقؿ،  ،الناقؿ ، قاىرة

 مقدمةال
االوبئة )مثؿ فيروس كورونا( كواقع مادي   

تد واضحة تم تفرض نفسيا وتكوف ليا اثار سمبية
اضرارىا عمى العالقات القانونية بوجو عاـ 
وباألخص العالقات التعاقدية حيث تنقطع ىذه 

 الروابط بسبب ركود القطاعات االقتصادية .
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ظيور جائحة كورونا  اواًل ـ اهمية الموضوع:
إلى  جعمت الكثير مف الدوؿ في العالـ تبادر

 39تبني مواقؼ موحدة باعتبار فيروس كوفيد
قاىرة مثؿ الواليات المتحدة وجميورية بمثابة قوة 

الصيف الشعبية وفرنسا الف الكثير مف الشركات 
الدولي أو  التجارية عمى مستوى العمؿ المحمي

في عالقاتيا االقتصادية ومبادالتيا التجارية 
والقانونية ستصطدـ بالكثير مف االشكاليات 

 المالية والتقنية. 
راسة الد نأمؿ مف اهداف البحث:ثانيًا ـ 

 تحقيؽ االىداؼ التالية:
مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاىرة وما  -3

 ىي شروط القوة القاىرة.
التعرؼ عمى التزامات الناقؿ في الظروؼ  -2

 االعتيادية في عقد النقؿ.
تأثير فيروس كورونا عمى التزامات الناقؿ  -1

 وبياف مسؤوليتو في ظؿ القوة القاىرة.
ضمف سياؽ العمؿ  ثالثًا ـ مشكمة البحث:

 تبرز اشكالية بحثنا لإلجابة عمى األسئمة التالية:
ما المقصود بالقوة القاىرة، وىؿ يتـ اعتبار  -3

 فيروس كورونا قوة قاىرة .
ماىي التزامات الناقؿ لمشيء في الظروؼ  -2

االعتيادية ومدى تأثير جائحة كورونا عمى ىذه 
 االلتزامات .

دية عف الناقؿ ىؿ تنتفي المسؤولية العق -1
 لمشيء بوجود وباء كورونا.
نظرا لطبيعة الدراسة  رابعًا ـ منهج البحث:

وتحقيقا ألىدافيا استخدمنا المنيج الوصفي 
حاالت في إلى  التحميمي مف خالؿ التطرؽ

الجانب التطبيقي ودراسة حاالت سابقة لتطبيؽ 
 المفاىيـ النظرية عمى الواقع العممي.

مػػػا إلػػػى  تقسػػػيـ الدراسػػػةارتأينػػػا  خطـــة الدرا ـــة:
  :يمي

جائحػة كورونػػا والقػوة القػاىرة بػػيف  :األوؿالمبحػث 
  النظرية والتطبيؽ .

 والقػػػػػوة القػػػػػاىرة : مفيػػػػػـو الجائحػػػػػةاألوؿالمطمػػػػػب 
وشروطيا .والمطمب الثاني: مدى اعتبار فيػروس 

 كورونا قوة قاىرة.
المبحػػث الثػػاني: التزامػػات الناقػػؿ لمشػػيء فػػي عقػػد 

( لسػنة 88النقػؿ العراقػي رقػـ )النقؿ ضمف قانوف 
3981 . 

التعريػػػػػػؼ بعقػػػػػػد النقػػػػػػؿ وأىميتػػػػػػو  :األوؿالمطمػػػػػػب 
التزامػػػػػات الناقػػػػػؿ :االقتصػػػػػادية .والمطمػػػػػب الثػػػػػاني

 لمشيء
مسػػؤولية وحقػػوؽ الناقػػؿ لمشػػيء  :المبحػػث الثالػػث

 في ظؿ وجود جائحة كورونا كقوة قاىرة .
مسؤولية الناقؿ لمشيء في ظؿ  :األوؿالمطمب 

ضمانات وحقوؽ :.والمطمب الثاني وباء كورونا
 الناقؿ لمشيء في وجود القوة القاىرة.

 األولالمبحث 
جائحة كورونا والقوة القاهرة بين النظرية 

 والتطبيق
، بعد اف اعمنت معظـ الدوؿ حالة الطوارئ  

حتى منظمة االمـ المتحدة ومف خالليا منظمة 
 39كوفيد كورونا باعتبار جائحة الصحة العالمية

ء عالمي بعد اجتياحو لمعالـ بمختمؼ وبا
، ناميةأو  مستوياتو سواء كانت دوؿ متقدمة

، التعاقديةحيث اثر ىذا الوباء عمى االلتزامات 
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وبالتالي اعتبرتو قسـ مف الدوؿ والحكومات قوة 
. وسنتناوؿ في ىذا المبحث مطمبيف (3)قاىرة
عف مفيـو الجائحة والقوة القاىرة وشروطيا  األوؿ

عف مدى اعتبار فيروس كورونا كقوة  والثاني
      قاىرة .

 األولالمطمب 
 مفهوم الجائحة والقوة القاهرة وشروطها

جميور الفقياء أف االسباب الشرعية  قاؿ   
المؤثرة في االلتزامات التعاقدية وقوع الجوائح 

اآلفات  :ومفيوـ الجائحة عند الفقياء يعني
ميف احد تض النوازؿ التي ال يمكفأو  السماوية

والحر  منيا مثؿ البرد والريح العاتية والجميد
وفي الشريعة  وما يشابو ذلؾ . والصواعؽ

االسالمية فأف االصؿ الشرعي لمبدأ وضع 
صمى اهلل  الجوائح ىو ما روي عف نبينا محمد

قاؿ )لو بعت مف أخيؾ ثمرة فأصابتو  عميو وسمـ
جائحة فال يحؿ لؾ اف تأخذ منو شيئًا بـ تأخذ 

، وىو (2)اخيؾ بغير حؽ( صدؽ رسوؿ اهلل  ماؿ
 ما انطبؽ عمى فيروس كورونا .

والقوة القاىرة ىي احدى صور السبب االجنبي   
الذي ينفي عالقة السببية بيف فعؿ المديف وبيف 
الضرر الذي لحؽ بالمضرور، وىي كؿ حادث 
خارجي عف الشيء ال يمكف لممديف توقعو، وال 

                                                           
-د.خاٌذ اٌذٍّشي, اٌمٛج اٌما٘زج ٚاٌظزٚف اٌطارئح .1

 اذفاق ٚاخرالف,ِماي ِٕشٛر ػٍى اٌّٛلغ:

Aleqt.com/2020/4/9/article-

1800996.htm/  

. ِذّذ اٌّشٌٓ, ِٛلف اٌفمٗ االسالًِ ِٓ ذأثٍز  2

فٍزٚص وٛرٚٔا ػٍى اٌؼمٛد, ِماي ِٕشٛر ػٍى 

  /theaqd.com/tag :اٌّٛلغ

والزالزؿ يمكف دفعو، مثؿ الفيضانات 
 .(1)والحروب

إلى  ويمكف تصنيؼ حوادث القوة القاىرة  
 نوعيف:
: القوة القاىرة عمى اساس اصؿ األوؿالنوع 

الحادث: حيث تنشأ ىذه القوة اما عف فعؿ 
الكوارث الطبيعية أو  الطبيعة كالفيضانات

عف طريؽ فعؿ االنساف وىنا ال فرؽ أو  ،االخرى
كوف عنؼ بيف مصدر الفعؿ، ألنو يمكف اف ي

عنفًا قانونيًا مثؿ أو  واقعي مثؿ الثورات الشعبية،
 قياـ الدولة بنزع ممكية عقار مف مالكو استمالؾ

مصادرة اوامر السمطة، وىذه القوة القاىرة في أو 
 . (4)ىذه الحالة تسمى بفعؿ االمير

النوع الثاني: القوة القاىرة عمى اساس موضوع 
لقاىرة في االلتزاـ: يمكف حصر تطبيؽ القوة ا

ومجاؿ االلتزاـ باالمتناع ، مجاؿ االلتزاـ بعمؿ
عف عمؿ، يضاؼ ايضا االلتزاـ بإعطاء اشياء 

ومف ، معينة الذي ينذر بتطبيؽ القوة القاىرة
خالؿ قراءتنا لمقوة القاىرة اعاله يتبيف لنا اف ليا 
ثالثة شروط يجب توافرىا لسقوط المسؤولية عف 

 وىي: (5)المديف
ة توقع الحادث: وىو معيار عدـ امكاني-3

موضوعي يجب اف يكوف عدـ التوقع مطمقا، 
بحيث يجب اف يكوف غير ممكف التوقع مف 

                                                           
ٚف اٌطارئح ػٍى االٌرشاَ اثز اٌظز.د.دسٓ اٌؼشاٚي, 3

َ. 1191جاِؼح تغذاد, اٌؼمذي,اطزٚدح دورٛراٖ,

 .534ص

ذ اٌفاضً, اٌىٛرٚٔا تٍٓ اٌظزٚف اٌطارئح ٚاٌمٛج . اد4ّ

-Al اٌما٘زج, ِماٌح ِٕشٛرج ػٍى اٌّٛلغ:

Arabiya.netlar/politics/2020/3/19  

صثا اٌؼفٍف, ذؼزٌف اٌمٛج اٌما٘زج:صٛرج ِٓ صٛر . 5

اٌسثة االجٕثً, ِماي ػٍى 

  ar.facebook.comاٌّٛلغ:
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جانب اكثر الناس حيطة وحذرا وال يكفي اف 
 يكوف غير ممكف التوقع مف جانب المديف فقط.

استحالة دفع الحادث: يجب لقياـ القوة القاىرة -2
عدـ  اذ ال يكفي، اف يستحيؿ دفع الحادث

وىذا يعني اف الحادث ، امكانية توقع الحادث
استحالة تنفيذ االلتزاـ استحالة إلى  يجب اف يقود

ليس بالنسبة لممديف ولكف ألي شخص ، مطمقة
 يمكف اف يكوف في موضعو .

اف يكوف ىذا الحادث خارجيا: فاذا كاف مف -1
ساعد عمى أو  اسباب وقوع الحادث ىو المديف

الحادث قوة قاىرة حتى لو وقوعو، فينا ال يعد 
حضر الشرطاف السابقاف اعاله، وبالتالي ال 

في القانوف المدني العراقي  ،مسؤوليةيعفى مف ال
التي جاءت في الباب المعقود ( 3)(425المادة )

ينقضي االلتزاـ اذا )النقضاء االلتزاـ والتي نصت
اثبت المديف اف الوفاء بو اصبح مستحيال عميو 

واخيرا فالقوة القاىرة ، د لو فيو(لسبب اجنبي ال ي
االعفاء مف تنفيذ إلى  مف الممكف اف تؤدي

 .( 2)ايقافو حتى زواؿ الحادثأو  االلتزاـ نيائيا
 المطمب الثاني

 مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة
المستجد امرا  39تعتبر جائحة كورونا كوفيد  

جديدا عمى دوؿ العالـ كافة، ظيرت انعكاساتو 
ستويات مختمفة اجتماعية واقتصادية عمى م
وبالتالي اتخذت العديد مف البمداف ، وصحية

اجراءات تكاد تكوف متشابية وموحدة، تمثمت في 
                                                           

, 1151( ٌسٕح 44. اٌمأْٛ اٌّذًٔ اٌؼزالً, رلُ ) 1

 (.425اٌّادج )

. ػثذ اٌذىٍُ فٛدج , اثار اٌظزٚف اٌطارئح ٚاٌمٛج 2

اٌما٘زج ػٍى االػّاي اٌمأٍٛٔح, االسىٕذرٌح, ِٕشأج 

 .24َ, ص1111اٌّؼارف جالي رِشي ٚشزوائٗ, 

اغالؽ الحدود والحجر المنزلي لمواطنييا، خوفا 
مف انتشار ىذا الوباء الذي حصد ارواحا بشرية 
بآالؼ في دوؿ متقدمة صحيا واقتصاديا. كما اف 

جعمت الوفاء بااللتزامات التعاقدية  ىذه العدوى
مستحيمة وادت لنقص السيولة المالية أو  صعبة

 .(1)ومشاكؿ بتوفير الخدمات
نزاعات قد تنشأ بيف إلى  وىذا ما سيؤدي بدوره  

االطراؼ المتعاقدة وخاصة في عقود النقؿ بسبب 
 االثار التي خمفيا فيروس كورونا ومنيا التأخير

قبؿ الناقؿ لمشيء في صعوبة التسميـ مف أو 
 تعذر التسميـ اصال.أو  االجؿ المتفؽ عمييا

لقد اعتبرت عدد مف الدوؿ فيروس كورونا   
المستجد بمثابة قوة قاىرة حيث تـ وصفيا صورة 
مف صور السبب االجنبي الذي بدوره ينفي 
عالقة السببية بيف الضرر الذي لحؽ بالمضرور 

ارجي ال وبيف فعؿ المديف، وباعتبارىا حادث خ
 .(4)يمكف توقعو مف قبؿ المديف

وىنا يجب القوؿ اف القوة القاىرة ليست محددة   
بوقائع بذاتيا دوف غيرىا، فأي واقعة تحققت 
الشروط عمييا وجعمت التنفيذ مستحيال اعتبرت 
مف حاالت القوة القاىرة، الف عدـ التنفيذ ال 
يمكف ردىو لخطأ المديف ولكف بسبب ىذا الوباء 

يعد  رب العالـ عامة والعراؽ خاصة فيوضالذي 
 .(5)قوة قاىرة

                                                           

ٚػثذاٌزدٍُ, اٌّسؤٌٍٚح اٌّذٍٔح . دسٍٓ ػاِز3

, دار اٌّؼارف, اٌما٘زج, 2اٌرمصٍزٌح اٌؼمذٌح,ط

 . 313َ, ص1191

اٌسزطاٚي ػًٍ, اٌسثة االجٕثً ٚاثزٖ ػٍى ادىاَ  .4

اٌّسؤٌٍٚح اٌّذٍٔح "دراسح ِمارٔح", ِماي ِٕشٛر 

  https://hdl.handle.net  ػٍى اٌّٛلغ:

اٌمٛج اٌما٘زج( ً٘ ٌٕطثك ػٍى ). ػثٍز اتٛ شّاٌح, شزط5

ػٍى فٍزٚص وٛرٚٔا, ِماي ِٕشٛر فً جزٌذج اٌخٍٍج 

  -Alkhaleej.ae/economics/pageػٍى اٌّٛلغ:
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ففي العراؽ عدت خمية االزمة التي تعتبر ىي   
المرجع في اتخاذ االجراءات الوقائية والقانونية 
فيروس كورونا بالقوة القاىرة حيث ساندىا في 
ىذا الرأي الكثير مف الميتميف بالشأف القانوني 

سير عمؿ  والقضائي، مما لو مف تأثير عمى
المحاكـ والتأخر في حسـ القضايا وذلؾ لعدـ 
انتظاـ عمؿ القضاة وباألخص قضاة التحقيؽ 
في عمميـ لمحضر المفروض عمى الحركة 

. وىذا يعني اف عدـ (3)ولمحجر المنزلي الوقائي
توافر قوة قاىرة وىذا ما إلى  تواجد القضاة يعود

اصدار بياف إلى  دفع مجمس القضاء االعمى
والذي جاء فيو "ايقاؼ  4/6/2828في ( 43)

سرياف المدد القانونية لمطعوف في االحكاـ طيمة 
فترة تعطيؿ الدواـ الرسمي مف تاريخ 

، عمى اف يتـ استئناؼ سريانيا 38/1/2828
مف يوـ بدء الدواـ الرسمي واعتبار فترة تعطيؿ 
الدواـ الرسمي فترة انقطاع كافة الدعاوي ومف 

 .(2)ية لحيف زواؿ السبب"الدعوى الجنائ بينيا
ومف جية اخرى بدأت قسـ مف الدوؿ الكبرى   

مثؿ الواليات المتحدة االمريكية والصيف 
وبريطانيا وكندا بإصدار شيادات "القوة القاىرة" 
وىذه الشيادات تقضي بإبراء االطراؼ مف 
مسؤولياتيـ التعاقدية لصعوبة الوفاء بيا بسبب 

ف السيطرة في تفشي وباء كورونا الذي خرج ع

                                                           

. ػثذ اٌٙادي فٙذ, اثز اٌمٛج اٌما٘زج ػٍى اٌؼمذ فً ٔطاق 1

اٌّسؤٌٍٚح ٚاٌزاتطح اٌؼمذٌح, دراسح ِمارٔح, رساٌح 

َ, 2419ِاجسرٍز , جاِؼح اٌىٌٛد, وٍٍح اٌذمٛق, 

 .69ص

. د. ِذّذ اٌخضزاٚي, وٛرٚٔا ٚاالٌرشاِاخ اٌرؼالذٌح,  2

ِماي فً جزٌذج اٌصثاح االٌىرزٍٚٔح ترارٌخ 

 ػٍى اٌّٛلغ: 14/3/2424

Assabah.ma/453059.html  

ىذه الدوؿ. وىذه الشيادات تكوف معترؼ بيا 
 . (1)دوليا وليس محميا فقط

 المبحث الثاني
التزامات الناقل لمشيء في عقد النقل 

( ل نة 08ضمن قانون النقل رقم )
3801 

كما في قولو ، العقود مواثيؽ ممزمة لألطراؼ  
يا اييا الذيف امنوا اوفوا بالعقود" " تعالى

قود في البيئة التجارية تخضع بصفتيا ،والع(4)
العقدية ألحكاـ )االلتزامات التجارية(، والنقؿ 
عمؿ تجاري بحكـ القانوف، فيو اساسًا يقـو عمى 
فكرة الحركة والتداوؿ. والنقؿ عقد يبـر بيف الناقؿ 
وبيف طرؼ اخر لتحقيؽ غرض معيف، حيث 
يخضع عقد النقؿ لقانوف محدد خاص وىو قانوف 

وىو مستقؿ عف قانوف  (5)3981لسنة  (88رقـ )
 .(6)3984( لسنة 18قانوف التجارة العراقي رقـ )

3984(6). 
 األوؿوعميو نتناوؿ في ىذا المبحث مطمبيف.   

 عف التعريؼ بعقد النقؿ واىميتو االقتصادية
 الناقؿ لمشيء. والثاني عف التزامات

 األولالمطمب 
 التعريف بعقد النقل واهميته االقتصادية

مية كبرى داخميًا وخارجيًا، فيو يحتؿ النقؿ اى  
ية األوليمثؿ عصب التجارة ألنو يوفر المواد 

اسواؽ إلى  والسمع والبضائع مف مصدر انتاجيا
وعرفت المادة الخامسة مف قانوف  ، االستيالؾ

                                                           

 .1. د. ِذّذ اٌخضزاٚي, اٌّصذر ٔفسٗ,ص3

 .1. سٛرج اٌّائذج , اٌَح رلُ  4

  .1103( ٌسٕح 04. لأْٛ إٌمً رلُ )5

 . 1104( ٌسٕح 34. لأْٛ اٌرجارج اٌؼزالً رلُ )6
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اتفاؽ يمتـز الناقؿ " عقد النقؿ بانو (3)النقؿ
إلى  شيء مف مكافأو  بمقتضاه بنقؿ شخص

عمما اف ىذا التعريؼ  اخر لقاء اجر معيف".
ضمف احكاـ النقؿ عامة ىو تعريؼ شامؿ 
لجميع انواع النقؿ. وعقد النقؿ عقد رضائي 
باتفاؽ الطرفيف يكوف ممـز لمجانبيف، مثؿ سند 

تذكرة السفر. وىو عقد أو  وثيقة النقؿأو  الشحف
معاوضة مف خاللو يمـز الناقؿ بعممية النقؿ 

جرة التي يمتـز باالتفاؽ عمى موعد محدد لقاء اال
 .(2)الشاحفأو  بدفعيا المسافر

وتتمثؿ صفة االذعاف في عقد النقؿ بتولي   
النقؿ مف قبؿ احد االشخاص المعنوية العامة، 
كما ىو الحاؿ في الخطوط الجوية ومرافؽ 
السكؾ الحديدية، حيث تتولى دائما االشخاص 
المعنوية العامة فرض شروط العقد وبنوده وىي 

 .(1)المفاوضةأو  لممناقشةليست خاضعة 
وىنا تتدخؿ الدولة في حالة تولي النقؿ مف قبؿ   

اشخاص القانوف الخاص لتضع شروط العقد 
وتنظـ عالقة االطراؼ فيو بصورة قانونية 

. اما االىمية االقتصادية لو ، فموال (4)ممزمة
وجود النقؿ ما ازدىرت التجارة الدولية وال حتى 

يكف بالمستطاع تمبية التجارة الداخمية، ولـ 
ية، حيث األولحاجات كثير مف الدوؿ مف المواد 

تقوـ التجارة باألصؿ عمى تبادؿ المنتوجات 
                                                           

 . 1103( ٌسٕح 04( , لأْٛ إٌمً رلُ )5. اٌّادج )1

اٌمسُ  -اٌخ, اٌمأْٛ اٌجاري. د. تاسُ ِذّذ ص 2

-اٌؼمٛد اٌرجارٌح-اٌراجز-إٌظزٌح اٌؼاِحاألٚي)

اٌمطاع االشرزاوً(. شزوح -اٌؼٍٍّاخ اٌّصزفٍح

اٌؼاذه ٌصٕاػح اٌىراب, تٍزٚخ, تذْٚ سٕح 

 .199ٔشز,ص

 .199. د. تاسُ ِذّذ صاٌخ, اٌّصذر ٔفسٗ , ص 3

ٌثأٍح, ى , ٚاٌفمزج اٌثأٍح ِٓ اٌّادج ااألٌٚ. أظز اٌّادج  4

 .1103( ٌسٕح 04ٌثأٍح, لأْٛ إٌمً رلُ )ا

 والسمع بيف االشخاص سواء كانوا في دولة واحدة
في عدة دوؿ. عف طريؽ عقود النقؿ، ولمنقؿ أو 

تأثير مباشر في تبادؿ االفكار والخبرات. ونظرا 
دخمت الدولة لحماية لطبيعة النقؿ واىميتو ت

مصالح جميع االطراؼ ووضع قواعد قانونية 
 . (5)مالئمة لو

وانشأت المؤسسات العامة ألمور النقؿ وقامت   
 بنفسيا اخذ دور الناقؿ واتجو المجتمع الدولي

االىتماـ بو نتيجة شعوره باألىمية المتزايدة إلى 
لمنقؿ وباألخص اثره المباشر في الجانب 

ذو طابع انتاجي ميمتو توفير  االقتصادي ألنو
 .(6)الخدمات وتصريؼ االنتاج

وفيما يتعمؽ باالتفاقيات فقد تـ وضع اتفاقية   
ـ لنقؿ البضائع في السكؾ الحديدية، 3898برف 

لنقؿ االشخاص واالمتعة،  3911بعدىا اتفاقية 
 3969ثـ ادخمت عمييا بعض التعديالت عاـ 

ر النقؿ . وفي اطا(7) 3974واصبحت نافذة عاـ 
النقؿ الجوي تـ اقرار اتفاقية وارشو عاـ 

ـ. لتحديد مسؤولية الناقؿ الجوي، ثـ 3929
عدلت ىذه االتفاقية عدة مرات اثمرت عف اتفاقية 

. وفي النقؿ البحري كانت (8) 3966مونتلاير عاـ 
لنقؿ البضائع  3914كانت اتفاقية بروكسؿ سنة 

                                                           

. د. ِذسٓ شفٍك, اٌؼمٛد اٌرجارٌح, االٚراق اٌرجارٌح,  5

 .66,ص1192اٌرجارٌح, االفالص, 

اٌؼشٌش, اٌرٕظٍُ اٌمأًٛٔ ٌٍٕمً تطزٌك . د.اساِح ػثذ 6

َ, 2444اٌذاٌٚاخ,ِٕشأج اٌّؼارف, االسىٕذرٌح, 

 .40ص

ؼذد . أظز جزٌذج اٌٛلائغ اٌؼزالٍح اٌزسٍّح , اٌ 9

 .1195, ػاَ 2425

. فٍصً ػذب جاسُ , ِسؤٌٍٚح إٌالً اٌجٛي فً ٔمً  0

, وٍٍح اٌمأْٛ 1103االشخاص, رساٌح ِاجسرٍز, 

 .51ٚاٌسٍاسح , جاِؼح تغذاد, ص
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. ثـ اقرت (3)ـ3978بعدىا اتفاقية ىامبورغ سنة 
ية بروكسؿ لنقؿ االشخاص بحريا سنة اتفاق

3963. 
 المطمب الثاني

 التزامات الناقل لمشيء
 3981( لسنة 88بموجب قانوف النقؿ رقـ )  

فأف الناقؿ تترتب التزامات بذمتو تتمثؿ بما يمي 
 بصورة موجزة:

: استالـ االشياء )البضائع ت مم الشيء -3
والمواد( محؿ العقد ىو اوؿ التزاـ يقع عمى 

اقؿ، ولكف بإمكاف الناقؿ رفض التسمـ اذا الن
كانت االشياء مخالفة لما ىو متفؽ بينيما. وعميو 
التأكد مف صالحيتيا لمنقؿ وبخالفو يعتبر 
مسؤوال عف االضرار المترتبة نتيجة سوء حالتيا 

 .(2)وقت التسميـ
: شحف الشيء يجب اف يتـ شحن الشيء -2

تضرر واسطة أو  بطريقة تضمف عدـ تضرره
لنقؿ ووضعو في المكاف المناسب في ىذه ا

الواسطة وال يتـ الحاؽ الضرر بالغير عمى وجو 
اذف ىو  العموـ وبعكسو يعد الناقؿ مسؤوال.

عممية مادية تستمـز تييئة اجيزة مناسبة 
 .(1)لتنفيذه

: يتوجب عمى الناقؿ القياـ بنقؿ نقل الشيء -1
الشيء عمى ضوء االتفاؽ بينيما، ومراعاة الوقت 

                                                           
اذفالٍح اٌرؼٍٍك ػٍى ٔصٛص .د.ادّذ ِذّٛد دسًٕ, 1

َ, 2444االسىٕذرٌح, ٘اِثٛرؽ, ِٕشأج اٌّؼارف,

 .14ص

ِٓ لأْٛ إٌمً رلُ  30ٓ اٌّادج ى ِاألٌٚ. أظز اٌفمزج 2

 . 1103ٌسٕح  04رلُ 

ِٓ لأْٛ إٌمً رلُ  34. أظز اٌفمزج اٌثأٍح ِٓ اٌّادج  3

 .1103ٌسٕح  04رلُ 

الالـز لمنقؿ والوسائط المستعممة فيو والطريؽ 
المتفؽ عميو. فمف حيث الوقت فاف الناقؿ يرتبط 

ميعاد معقوؿ تحدد أو  بميعاد متفؽ في العقد
ظروؼ النقؿ. فاذا حدث تأخير فالناقؿ يسأؿ 

ويمـز بالتعويض بموجب قواعد واحكاـ المسؤولية 
 .(4)العقدية

قؿ : عمى الناالمحافظة عمى الشيء -4
المحافظة عمى الشيء عندما يكوف تحت 

جية الوصوؿ إلى  حتى يتـ ايصالو سيطرتو
ويجب عمى الناقؿ بذؿ العناية الالزمة لضماف 
سالمة الشيء و تطمب عناية الرجؿ المعتاد. 
والناقؿ غير ممـز بأي تدبير غير معتاد في 

 .(5)النقؿ
: يتمثؿ التفريغ بإخراج الشيء تفريغ الشيء -5

ة النقؿ تمييدا لغرض تسميمو وىذه مف واسط
لعممية في حد ذاتيا ىي جزء مف عممية النقؿ 5ا

بصورة عامة ولكنيا تختمؼ عممية التسميـ التي 
بيا ينتيي عقد النقؿ وىو يتحمؿ مصاريؼ 

 .(6)التفريغ مالـ يتفؽ عمى غير ذلؾ
: يبقى الناقؿ مسؤوال عف ت ميم الشيء -6

المرسؿ إلى  واف يتـ تسميمإلى  الشيء قانونا
اليو، وعممية التسميـ تتـ بصورتيف، الصورة 

 االشياءأو  ى فعمية وىي تسميـ البضاعةاألول
المرسؿ اليو وفي المحؿ المتفؽ عميو. اما إلى 

فتتمثؿ بعدـ حضور  الصورة الثانية وىي الحكمية

                                                           

ِٓ لأْٛ  21ى ٚاٌثأٍح ِٓ اٌّادج األٌٚ. أظز اٌفمزج  4

 لأْٛ إٌمً.

. د. اوزَ ٌاٍِىً, د. تاسُ ِذّذ صاٌخ, اٌمأْٛ  5

 .190, ص1102, األٚياٌرجاري, اٌمسُ 

. د. ػًٍ اٌثارٚدي, اٌؼمٛد ٚػٍٍّاخ اٌثٕٛن اٌرجارٌح,  6

 .5, ص1103اٌرجارٌح, 
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حضوره وامتناعو عف أو  المرسؿ اليو رغـ اشعاره
حينيا ، ة عميودفع االجرة والمصروفات المستحق

يطمب الناقؿ اخطار المرسؿ ويطمب تعميماتو، 
فاف ، فاذا لـ تصؿ التعميمات خالؿ فترة مناسبة

الناقؿ يطمب مف القضاء تثبيت حالة الشيء 
واالذف لو بوضعو تحت اشراؼ حارس قضائي 
لحساب المرسؿ وعمى مسؤوليتو وىو وسيمة 

، (3)لضماف حقوؽ الناقؿ وتخمصو مف المسؤولية
د اجاز القانوف لمقضاء بيع الشيء بالطريقة وق

التي يراىا مناسبة وايداع ثمنو في صندوؽ 
ى ػ اذا األولالمحكمة في الحاالت التالية: الحالة 

التمؼ . اما أو  كاف الشيء معرض لميالؾ
الحالة الثانية ػ اذا كاف ىذا الشيء معرض 
ليبوط القيمة . والحالة الثالثة ػ اذا كانت محافظة 

 .(2)شيء تحتاج مصروفات باىضوال
 المبحث الثالث

م ؤولية وحقوق الناقل في ظل وجود 
 فيروس كورونا كقوة قاهرة

تعد مسؤولية الناقؿ في مواجية المرسؿ   
مسؤولية عقدية، اذ اف عقد النقؿ يمقي عمى 
الناقؿ التزاما بضماف وصوؿ الشيء المراد نقمو 

قيؽ غاية، المرسؿ اليو، وىو التزاـ لتحإلى  سميـ
وال تنتفي ىذه المسؤولية عف الناقؿ، اال اذا اثبت 

التأخير ناشئ عف أو  اليالؾأو  ىو اف التمؼ
أو  خطأ المرسؿأو  عيب ذاتيأو  قوة قاىرة

                                                           

( لأْٛ إٌمً رلُ 55( ِٓ اٌّادج )4. أظز: اٌفمزج ) 1

 .1103ٌسٕح  04

ِٓ لأْٛ إٌمً رلُ  55( ِٓ اٌّادج 5اٌفمزج ) :.أظز2

  .1103ٌسٕح  04

ونحف بصد تأثير القوة القاىرة  ،(1)المرسؿ اليو
المتمثمة بوباء فيروس كورونا عمى مسؤولية 

مطمبيف: إلى  الناقؿ في المبحث والذي نقسمو
نتناوؿ فيو نفي مسؤولية الناقؿ لمشيء في  األوؿ

وباء كورونا. اما الثاني فيو عف حقوؽ الناقؿ 
 في نقؿ الشيء في ظؿ وباء كورونا.

 األولالمطمب 
م ؤولية الناقل لمشيء في ظل وباء 

 كورونا
ال يجوز لمناقؿ اف ينفي مسؤوليتو عف ىالؾ   

ر في التسميـ التأخيأو  تمفوأو  الشيء فيحؿ العقد
اال اذا كاف ىناؾ قوة قاىرة. وبينا في بداية 
البحث اف القوة القاىرة ىي "الحادث الذي ال 

دفعو، وليس لمناقؿ دخؿ في أو  يمكف توقعو
.  (4)حدوثو ويجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال فيو

وتبيف لنا اف االجراءات التي اتخذتيا خمية 
ي ظؿ قوة االزمة في العراؽ ىي اجراءات تتخذ ف

قاىرة وبالتالي يمكف اعتبار وباء كورونا ىو قوة 
قاىرة ألنو عطؿ عمؿ المؤسسات الحكومية بكؿ 
انواعيا واغمب الدوائر الخدمية ومنيا العقود 
التجارية وابرزىا عقود النقؿ التي وفي ضوء ما 
 ورد يمكف تحديد مسؤولية الناقؿ في نقؿ االشياء

تمؼ، والتأخير ثالث حاالت ىي اليالؾ، الإلى 

                                                           

. اسّاء ادّذ اٌزشٍذ , اسثاب اػفاء إٌالً اٌثذزي 3

اٌّسؤٌٍٚح فً اٌمأْٛ االِاراذً ٚلٛاػذ  ٌٍثضائغ ِٓ

رٚذزداَ, تذث ِٕشٛر, ِجٍح اٌشارلح ٌٍؼٍَٛ 

 .3. ص2411, 12, اٌّجٍذ 16اٌمأٍٛٔح, اٌؼذد 

. ِذّذ ػشًِ اٌثىزي, ِٛسٛػح اٌفمٗ ٚاٌمضاء فً  4

اٌّجٍذ  -شزح لأْٛ اٌرجارج اٌجذٌذ

ػٍٍّاخ اٌثٕٛن( -اٌؼمٛد اٌرجارٌح -االٌرشاِاخ)اٌثأً

ّٛد ٌٍٕشز ٚاٌرٛسٌغ, اٌما٘زج, تاب دار ِذ

 .590,ص1110اٌخٍك



 ىالعراقيىالنقلىقانونىضمنىالنقلىرقدىفيىللذيءىالناقلىالتزاماتىرلىىواثرهاىقاهرةىقوةىكوروناىئحةجاىارتبارىمدى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

210 

وتبدأ ىذه المسؤولية مف وقت تسمـ الناقؿ لمشيء 
أو  وأكيد بعد فحصو وخموه مف العيوب الظاىرة

المرسؿ اليو وفؽ إلى  المخفية، وتنتيي بتسميمو
 .(3)احكاـ القانوف

واذا كاف الشيء صالحا لمنقؿ مف جميع الوجوه   
 ، تبدأ مسؤولية الناقؿ مف ىنا.

ضاعة يسأؿ عنيا الناقؿ ىالؾ الب :اليالؾ -3
تدميرىا وال أو  والمقصود بيالؾ البضاعة زواليا

يتـ العثور عمييا وىنا يمكف اف نقوؿ اف 
المرسؿ إلى  البضاعة تعتبر ىالكة اذا لـ تصؿ

أو  اليو في الوقت المحدد. وقد يكوف ىالكا جزئيا
ىالكا كميا، فاليالؾ الجزئي ىو ما يتعمؽ ببعض 

كأف تكوف البضاعة البضاعة دوف االخرى 
قد يكوف أو  مف حيث الطرود.أو  ناقصة الوزف

اليالؾ كمي والذي يتعمؽ بالبضاعة كميا كما لو 
 احترقت . وقد يكوف اليالؾ حكمياأو  غرقت

"يعتبر الشيء في حكـ اليالؾ اذا لـ يقـ الناقؿ 
اخطاره الحضور أو  المرسؿ اليوإلى  بتسميمو

مف انقضاء  لتسممو خالؿ خمسة واربعيف يوما
 .(2)موعد التسميـ"

المقصود بالتمؼ ىو وصوؿ  :التمؼ -2
غيرىا مف أو  البضاعة كاممة مف حيث الوزف

، بيا عوار معيفأو  االمور االخرى ولكنيا معيبة
الفاكية في حالة أو  مثؿ لو وصمت الخضار

وجد كسر في بضاعة ما، كذلؾ قد أو  عطب
كميا وال يسأؿ أو  يشمؿ العيب جزء مف البضاعة

                                                           

. صفاء ذمً ػثذ إٌٛر اٌؼٍساٚي, اٌمٛج اٌما٘زج ٚاثز٘ا 1

فً ػمٛد اٌرجارج اٌذٌٍٚح, اطزٚدح دورٛراٖ, جاِؼح 

  .24َ.ص2415اٌّٛصً,

( ِٓ لأْٛ إٌمً رلُ 36ِٓ اٌّادج ) 3. أظز اٌفمزج  2

 .1103( ٌسٕح 04)

الناقؿ عف العوار الذي يوجد في الشيء حينما 
 .(1)يكوف مثبتا في مستندات النقؿ مف قبؿ الناقؿ

التأخير: والتأخير يعني وصوؿ البضاعة  -1
 بعد الوقت الذي كاف يجب وصوليا فيو. حيث
يسأؿ الناقؿ عف التأخير ." يعتبر تأخيرا في 

لمحدد وعند تسميـ الشيء اذا لـ يتـ في الموعد ا
عدـ تحديد موعد فمف انقضاء الوقت الذي 
تستغرقو عممية النقؿ التي يقوـ بيا الناقؿ 

 .(4)الحريص في الظروؼ ذاتيا"
ولما كانت مسؤولية الناقؿ تمتد بحكـ القانوف   

حيف تسميمو، إلى  مف حيث تسممو لمشيء و
وىذه المسؤولية تنتفي عف الناقؿ حيف تسميـ 

مف ينوب عنو، وال أو  اليو المرسؿإلى  الشيء
تقع المسؤولية عمى الناقؿ اذا تـ نقؿ الشيء 

المرسؿ اليو اال اذا ثبت وجود أو  بحراسة المرسؿ
. (5)تابعيوأو  خطأ جسيـ مف الناقؿأو  غش

ومسؤولية الناقؿ مسؤولية عقدية بنيت عمى 
نتيجة فاذا تخمؼ عنيا تحققت أو  تحقيؽ غاية

بذؿ العناية المطموبة المسؤولية عميو . وعميو 
 .(6)الالزمة لممحافظة عمى االشياء فترة النقؿ

والناقؿ يعفى مف المسؤولية اذا كاف الضرر   
تأخير نتيجة وجود ظرؼ أو  تمؼأو  مف ىالؾ

اجنبي ال عالقة لمناقؿ بو. وما ييمنا في بحثنا 
ىو تأثير القوة القاىرة عمى مسؤولية الناقؿ 

ورونا ، أذف بوجود وباء لمشيء والمتمثمة بوباء ك
فأف الناقؿ يعفى مف  39-كورونا المستجد كوفيد 

                                                           

, 403/1194, 3ح اٌرٍٍّش/دىُ ِذىّإٌى  . أظز3

 . 1191إٌشزج اٌمضائٍح, اٌؼذد اٌثأً 

 ( ِٓ لأْٛ إٌمً إٌافذ .36. أظز اٌّادج ) 4

 ( ِٓ لأْٛ إٌمً إٌافذ .49. أظز اٌّادج) 5

 .199. د. تاسُ ِذّذ صاٌخ, ِصذر ساتك, ص 6
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المسؤولية الف ىذا الوباء ىو حادث خارجي لو 
مف االىمية ما اشغمت كؿ العالـ والدوؿ المتقدمة 
والنامية والمتخمفة عمى حد سواء واستحالة دفعو 
في وقت مبكر يستمـز لو اجراءات وقائية تأخذ 

و ايضا لـ يكف الحد التكيف بو. وقتا طويال، وى
 ولـ يكف بوسع الرجؿ الحريص العادي التكيف بو

وال يعتبر حسب ىذا المفيـو  ،(3)التغمب عميوأو 
احتراقيا، أو  قوة قاىرة انفجار اطار واسطة النقؿ

إلى  ال يعتبر قوة قاىرة كؿ حادث يرجع وايضا
 .(2)وفاة تابعي النقؿ فجأة

 المطمب الثاني
وق الناقل لمشيء في وجود ضمانات حق

 القوة القاهرة
يعد الناقؿ عصب عقد النقؿ، وليذا االمر فيو   

، بما عميو مف مسؤولية كبيرة في نقؿ الشيء
فيتمتع ايضا بحقوؽ وضمانات ىي اساسية في 
صمب العقد الذي يربطو بالمرسؿ والمرسؿ اليو. 
اىـ ىذه الحقوؽ والضمانات ىو دفع االجرة 

استحقاقيا بمقتضى عقد النقؿ لمناقؿ وضماف 
الذي ىو معاوضة بينو وبيف المرسؿ فيي 
المقابؿ لعممية النقؿ التي بموجبيا يمتـز الناقؿ 

واالتفاؽ في العقد ىو ، بالتنفيذ لمصمحة المرسؿ
الذي يحدد مقدار االجرة وموعد ومكاف الوفاء 

. والمعروؼ اف مقدار االجرة ال يخضع (1)بيا
االطراؼ اال اذا كاف  تفاوض بيفأو  لنقاش

                                                           

. د. ػثذ اٌذً دجاسي, اٌؼمٛد اٌرجارٌح, جّٙٛرٌح  1

 . 242َ, ص1154ج,ِصز اٌؼزتٍح, اٌما٘ز

 . 190. د. تاسُ ِذّذ صاٌخ, ِصذر ساتك , ص2

. د. ػثذ اٌّجٍذ اسّاػًٍ, ػمٛد االشغاي اٌذٌٍٚح  3

ٚاٌرذىٍُ فٍٙا, ِٕشٛراخ اٌذٍثً اٌذمٛلٍح, تٍزٚخ , 

 .244َ, ص2443

الناقؿ مف القطاع الخاص اي ناقؿ حر وبعكسو 
فاف االجرة تخضع لتعريفة محددة في المؤسسات 

. المرسؿ ىو الممتـز بدفع (4)الحكومية العامة
 االجرة اساسا ويتـ الوفاء بيا عند تسميـ البضاعة

المرسؿ اليو، ولكف قد يتـ االتفاؽ بيف إلى 
لمرسؿ اليو ىو مف يمتـز اطراؼ العقد اف يكوف ا

 بدفع االجرة. 
بجزء منو أو  وحؽ الناقؿ باألجرة يسقط بالكامؿ 

 :(5)في الحاالت التالية
 اذا ىمؾ الشيء بقوة قاىرة . -3
 اذا حالت القوة القاىرة دوف مباشرة النقؿ. -2
اذا باشر النقؿ ولكف القوة القاىرة حالت دوف  -1

 ـ مف النقؿ.االستمرار فيو فممناقؿ اجرة ما ت
ونرى انو مف العدالة اف يتحمؿ الناقؿ والمرسؿ  

اي نتائج بسبب القوة القاىرة، واجاز المشرع 
لمنقؿ بالمطالبة بمصروفات الشحف والتفريغ 

 .(6)والمصروفات الضرورية االخرى
وتعقيبا عمى ما ورد فاف الناقؿ ال يستحؽ  

االجرة اذا حالت القوة القاىرة في البدء بتنفيذ 
النقؿ، الف انقضاء التزاـ الناقؿ بنقؿ الشيء 
بترتيب عميو انقضاء التزاـ المرسؿ بدفع االجرة. 
ولممرسؿ الحؽ في استرداد االجرة اذا كاف قد 

 .(7)دفعيا مقدما

                                                           

ِراح ذٍّذ, ػمذ إٌمً اٌثذزي ٌٍثضائغ,ػادي ػثذ اٌ.د. 4

  www.startimes.com:ِراح ػٍى اٌّٛلغٌٍثضائغ,

( تفمزاذٙا ِٓ لأْٛ إٌمً 41(,)44اٌّٛاد ). أظز 5

  اٌؼزالً.

 04( ِٓ لأْٛ إٌمً اٌؼزالً رلُ 42. أظز اٌّادج ) 6

 .1103ٌسٕح 

. د. ػثذ اٌٛدٚد ٌذٍى, اٌّٛجش فً إٌظزٌح اٌؼاِح  9

-1101-ِصادر االٌرشاَ -األٚياٌمسُ  –ٌالٌرشاِاخ 

 .256ص
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اما اذا حالت القوة القاىرة مواصمة النقؿ، فينا  
ال يستحؽ الناقؿ اال اجرة ما تـ مف النقؿ الف 

ـ جزئيا فيستحؽ اجرة تعادؿ ما الناقؿ نفذ االلتزا
 تـ مف االلتزاـ. 

 39وبما اف وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد  
قد اعتبر قوة قاىرة نتيجة لما اتخذتو اغمب دوؿ 
العالـ مف اجراءات وقائية ارتبطت بحضر 
التجواؿ واثر عمى حركة النقؿ داخميا وخارجيا 
مع التفاوت في نوعية حضر التجواؿ سواء كاف 

أو  المحافظاتأو  شامال في بعض المناطؽ
جزئيا لمناطؽ اخرى وايضا لمناطؽ بعضيا دوف 
االخرى فيذا كمو اثر عمى التزامات الناقؿ 
وبالتالي تعفى مسؤوليتو في حاؿ وجود ىذه القوة 
القاىرة ومف خالؿ تطبيؽ حضر التجواؿ ومنع 
سير مركبات النقؿ اال ما استثنى مف قوت 

 .(3)يمومة الحياةالشعب اليومي لد
 

                                                           

 .1. ػثٍز اتٛ شّاٌح, ِصذر ساتك, ص 1

 الخاتمة
إلى  في نياية البحث فانو ال يبقى اال اف نشير  

اف اتخاذ كافة دوؿ العالـ اجراءاتيا القانونية 
واالدارية والصحية ىو اعالف رسمي باعتبار 

بمثابة قوة قاىرة وحتى  39-فيروس كورونا كوفيد
لو اختمفت مستويات ىذا االعالف بيف الدوؿ. 

يستمـز بالمقابؿ مف الحكومات فاف ىذا االمر 
تحقيؽ إلى  والفقو والقانوف اتخاذ اجراءات تؤدي

التوازف في االلتزامات التعاقدية بحيث تضمف 
حقوؽ الجميع والسيما المديف وباألخص الناقؿ 
في عقد النقؿ. وفي ضوء ما تقدـ ومف خالؿ 

عدد مف إلى  دراسة ىذا البحث فقد توصمنا
 تي:النتائج والتوصيات وكاال

 أوال. النتائج:
بعد تعريؼ القوة القاىرة باعتبارىا احدى  -3

صور السبب االجنبي الذي ينفي عالقة السببية 
بيف فعؿ المديف وبيف الضرر الذي لحؽ 
بالمضرور فاف جائحة كورونا ينطبؽ عمييا 
وصؼ القوة القاىرة لما تنطبؽ عمى ىذه الجائحة 

 مف شروط القوة القاىرة.
اف الكثير مف الدوؿ اصبحت ى إل بالنظر -2

معنية بالظروؼ الطارئة والقوة القاىرة، واتخاذىا 
اجراءات حالة الطوارئ، فاف ىذه الدوؿ بدأت 
باألخذ عمى عاتقيا وخاصة الدوؿ ذات 
االقتصاديات الكبيرة بإصدار شيادات تبيف ابراء 
االطراؼ مف مسؤولياتيـ التعاقدية التي يصعب 

ة كورونا باعتبارىا قوة الوفاء بيا بسبب جائح
 قاىرة ال يمكف دفعيا.
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االجراءات التي اتخذتيا خمية االزمة في  -1
العراؽ ىي اجراءات تتخذ في ظؿ وجود قوة 
قاىرة مما يعطي معنى اعتبار ىذا الفيروس 
بمثابة قوة قاىرة. ألنو عطؿ عمؿ المؤسسات 

اجراءات  واتخذت الحكومية وغير الحكومية
ضر الشامؿ والجزئي في قانونية بفرض الح

اماكف واوقات معينة وبالتالي توقؼ الكثير مف 
 االلتزامات مف ضمنيا االلتزامات التعاقدية.

تمتد مسؤولية الناقؿ بحكـ القانوف مف حيث  -4
حيف تسمميو وتنتفي المسؤولية إلى  تسممو لمشيء

مف ينوب أو  المرسؿ اليوإلى  عندما يسمـ الشيء
 عنو.

اقؿ مسؤولية عقدية بنيت عمى مسؤولية الن -5
فاذا تخمؼ عنيا تحققت ، نتيجةأو  تحقيؽ غاية

المسؤولية عميو ويجب اف يبذؿ العناية المطموبة 
 والالزمة لممحافظة عمى االشياء فترة النقؿ.

الناقؿ يعفى مف المسؤولية اذا كاف الضرر  -6
تأخير نتيجة وجود سبب أو  تمؼأو  مف ىالؾ

قؿ بو وبما اف القوة القاىرة اجنبي ال عالقة لمنا
ىي احدى صور السبب االجنبي وحيث اننا 

اف اجراءات خمية االزمة في العراؽ إلى  توصمنا
ىي بمثابة صورة لمقوة القاىرة فاف فيروس كورونا 

 ىو سبب اجنبي ال عالقة لمناقؿ فيو.
 ثانيا. التوصيات:

اف تحقيؽ التوازف االقتصادي في العقود  -3
لنقؿ بالنسبة لمناقؿ يقتضي المقاربة وخاصة عقد ا

بيف مبدأ القوة الممزمة لمعقد ومقتضيات مبدأ 
حسف النية في تنفيذ االلتزامات العقدية التي 

نتيجة ترضي اطراؼ إلى  لمتوصؿ، بيدييا الناقؿ
 العقد.

اصطداـ شركات النقؿ الدولية والمحمية في  -2
الصحية التزاماتيا التعاقدية باإلجراءات القانونية و 

وقطع خطوط المواصالت بيف الدوؿ وفي الدولة 
الواحدة يتطمب استصدار شيادات القوة القاىرة 
لمساعدة ىذه الشركات في عبء التزاماتيا 

التحمؿ منيا مف خالؿ تدخؿ المحاكـ أو  العقدية
 المختصة في ىذا الجانب.

االستناد عمى مبدأ التفاوض بيف االطراؼ  -1
التزامات الناقؿ مع في عقد النقؿ وخاصة 

المرسؿ اليو حسب االتفاؽ بينيـ في أو  المرسؿ
العقد وخاصة منذ اعالف منظمة الصحة العالمية 
اف جائحة كورونا وباء عالمي تنطبؽ عميو 
شروط القوة القاىرة ونحف نرى اف تتحمؿ كؿ 
االطراؼ مسؤولياتو العقدية بوجود القوة القاىرة 

 ناقؿ وحده. وال تنعقد المسؤولية تجاه ال
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ABSTRACT: 

It is evident that force majeure and 

emergency accidents have a direct 

impact on contractual obligations. In 

principle, the contract is held in which 

the performance is equal, but not 

necessarily absolute, until the economic 

balance of the contract is achieved, and 

when there is an unexpected emergency 

that makes the implementation of the 

debtor’s obligations burdensome or 

force majeure occurs So that it becomes 

impossible to implement the obligation. 

Here, legislation intervenes and 

establishes legal ways to return 

obligations to a state of parity, as force 

majeure or emergency circumstances 

affect obligations. And after the World 

Health Organization announced the 

Corona Virus, a global cross-border 

pandemic. The countries of the world, 

respectively, by imposing a state of 

emergency and taking precautionary 

measures against this epidemic, we 

have become before a force majeure 

whether or not the states declared it 

because the conditions and conditions 

of this force apply to the Corona 

pandemic and the negative impact on 

the implementation of contractual 

obligations, especially the carrier’s 

obligations to the thing in the transport 

contract within the Iraqi transport law 

No. (80) for the year 1983, as this 

pandemic, according to the legal 

perspective, is considered something 

outside the control of the contractors 

and was not expected in addition to the 

impossibility of paying it at the present 

time, which are conditions of force 

http://www.startimes-com/
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majeure. We divided our study in this 

research into three topics, we dealt in 

the first with the Corona virus and the 

force majeure between theory and 

practice, and in the second, the 

obligations of the carrier of the thing 

within the Iraqi transport law, while the 

third was on the responsibility of the 

carrier in the presence of the corona 

virus. 

Key words: regulation, corona, 

force majeure, carrier, transport 

contract, transport law. 

                    


