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تعادال
بطريقة تتعادل فييا األداءات ،وان لم يكن
ً

مطمقًا ،إال أنو يتحقق بذلك التوازن االقتصادي
لمعقد .وليذا فعندما يحدث أمر طارئ غير متوقع
يجعل من تنفيذ التزامات أحد الطرفين مرىقًا ،أو
تحل بالممتزم قوة قاىرة تجعل تنفيذ االلتزام

الممخص:

مستحيال ،فإن التشريعات والسمطات القضائية
ً

إن فايروس كورونا يشكل تيديداً خطي اًر

تتدخل وتضع اآلليات القانونية لرد االلتزامات

عمى الصحة العامة وعمى مستوى عالمي قبل إن

إلى حالتيا المتعادلة؛ وذلك ألن الظروف

يكون محمي ،والذي أنتج آثا ار عمى كل

الطارئة تؤثر في التوازن االقتصادي لمعقد ،ىذا

المستويات ،ىذه اآلثار تحتاج معالجة قانونية

وعندما أعمنت منظمة الصحة العالمية أن

خاصة فيما يتعمق بااللتزامات التعاقدية التي

فيروس كورونا يعد جائحة عالمية عابرة لمحدود،

أصبحت في ميب الريح وبسبب ىذا الفايروس

تباعا تفرض حالة الطوارئ ،فإن
ثم أخذت الدول ً
ذلك يدخمنا من الناحية القانونية تحت بند القوة

اء كانوا أشخاص أو
فقد تكبد المتعاقدين سو ً
شركات خسائر كبيرة؛ بسبب عدم قدرتيم عمى

القاىرة والظروف الطارئة ذات التأثير السمبي

الوفاء بالتزاماتيم التعاقدية ،مما أثار مشكالت

المباشر عمى تنفيذ االلتزامات العقدية؛ ذلك أن

قانونية بالغة التأثير وبالغة التكاليف والخسائر،
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التي يتمتع بيا القاضي من أجل مواجية ىذه

أمر
جائحة كورونا وفق المنظور القانوني تعتبر ًا
خارجا عن إرادة المتعاقدين ،بحيث ال يمكن
ً
توقعو وال دفعو.

من الفسخ ،لذا سنحاول بيان موضوع البحث

معنية بيذه الظروف الطارئة والقاىرة ،وأنيا ىي

كورونا ،والثاني لمخيارات الممنوحة لمقاضي من

جانبا من المسؤولية ،فبدأت الدول
عمى عاتقيا ً
ذات االقتصادات العمالقة تصدر شيادات

المبحث األول

الجائحة واعادة التوازن بين أطراف العقد وانقاذه
عمى مبحثين األول لمطبيعة القانونية لجائحة

بالنظر إلى ذلك أن الدول نفسيا أصبحت

أجل إعادة التوازن االقتصادي لمعقد .

التي تقرر حالة الطوارئ ،فإن الدول بدأت تأخذ

الطبيعة القانونية لجائحة كورونا والعقود

تتضمن إبراء األطراف من مسؤولياتيم العقدية

المتأثرة بها

التي يصعب الوفاء بيا بسبب فيروس كورونا

سنتناول في ىذا المبحث الطبيعة

باعتباره ظرفًا طارًئا وقوة قاىرة ال يمكن دفعيا.
لكن األمر يتعمق ىنا بالتزامات عقدية بمبالغ

القانونية لجائحة كورونا ،ىل ىي قوة قاىرة أو

ظروف طارئة ،ىذا من جية ،ومن جية أخرى

طائمة التزمت بيا شركات عالمية كبرى ،حيث

سنبين العقود التي تأثرت واختل فييا التوازن

طالبت بالحصول عمى شيادة "القوة القاىرة" من

بفعل وجود فايروس كورونا ،وذلك عمى مطمبين

أجل التحمل من التزاماتيا التعاقدية ،أو عمى

وعمى النحو اآلتي:

األقل اإلعفاء من غرامات التأخير أو من أي

المطمب األول

تعويض عن التأخير في التنفيذ ،بحيث يكون

التكييف القانوني لجائحة كورونا

ليذه الشيادة أثر دولي وليس محمياً فقط ،لذا

إن ىناك تساؤالت كثيرة طُرحت منذ

نريد أن نتعرف من خالل البحث عمى الطبيعة

بداية أزمة فيروس كورونا (كوفيد ،)99 -مفادىا

القانونية لجائحة كورونا ،ىل ىي ظرف طارئ

ىل تعتبر ىذه الجائحة قوة قاىرة ،أم ظرفا

أم قوة القاىرة ؟ ،وىل أن جميع العقود

طارئا؟ ،وتساءل الكثيرون حول أثر ذلك عمى

وااللتزامات العقدية تأثرت بظل وجود فايروس

تنفيذ االلتزامات التعاقدية بين األفراد والشركات.

كورنا؟ ،وما الحمول التي وضعتيا السمطة

فذىب البعض إلى أن الحالة الراىنة ىي حالة

التشريعية أو القضائية لمواجية ىذا الجائحة من

قوة قاىرة وذىب البعض اآلخر إلى أنيا حالة

أجل إنقاذ العقود من الفسخ واستمرارىا في ظل

تخضع لنظرية الظروف الطارئة ،وقبل أن نبين

ىذه الحوادث االستثنائية؟

الفرق بينيما البد من معرفة معنى كل منيما:

كل ىذا سنجيب عميو من خالل ىذا

فالقوة القاىرة ىي صورة من صور السبب

البحث الموجز والذي سنقسمو عمى مبحثين

األجنبي الذي ينفي عالقة السببية بين فعل

األول لمطبيعة القانونية لجائحة كورونا والعقود

المدعى عميو وبين الضرر الذي لحق بالمدعي،

المتأثرة بيا ،أما المبحث الثاني فسنعقده لمخيارات
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أما أثر كمتا النظريتين عمى العقد ،فنجد أنو

وتعرف عمى أنيا (كل حادث خارجي عن

في الواقع ىناك فرق بين األمرين ،فالقوة القاىرة

الشيء ،ال يمكن توقعو ،وال يمكن دفعو

تؤدي إلى انقضاء االلتزام التعاقدي أي فسخ

9
) (

مطمقاً( .

العقد وانياء الرابطة العقدية إذا كانت القوة

ومن خالل ىذا التعريف نستنتج بأن الحادث

القاىرة دائمية ،أما إذا كانت مؤقتو فإنيا تؤدي

حتى يعد قوة قاىرة البد من توافر مجموعة من

إلى وقف العقد والعودة إلى تنفيذه بعد زوال القوة

ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطمب أن

أما الظروف الطارئة فإن حدوثيا ال ينيي العقد

الحادث -3 .أن يكون الحادث خارجياً.

االقتصادي الذي كان موجوداً قبل الظرف

الشروط وىي -9 :عدم إمكانية توقع الحادث:
يكون عدم التوقع مطمقاً.

القاىرة من دون أي تغيير في إلتزامات األطراف،

 -2استحالة دفع

بل يصار إلى تعديمو ،عن طريق إعادة التوازن

أما الظروف الطارئة فيي (حوادث استثنائية

3
( )

الطارئ .

عامة غير متوقعة عند إبرام العقد تؤدي إلى

وىذا ما جاءت بو المادة ( )425من القانون

اختالل التوازن االقتصادي الذي كان موجوداً

المدني العراقي رقم  44لسنة  9959المعدل

عند إبرام العقد ،بحيث يصبح تنفيذ المدين

بأنو((ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء

2
( )

اللتزامو ييدده بخسارة فادحة) .

بو أصبح مستحيالً لسبب أجنبي ال يد لو فيو))

أما شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

أي أنو إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين

فيي -9:أن يكون العقد من العقود المستمرة

مستحيال لسبب أجنبي ال يد لو فيو انقضى ىذا

التنفيذ أو المتراخي تنفيذه إلى أجل أو آجال،

االلتزام وانفسخ العقد من تمقاء نفسو وبحكم

كتأجيل دفع الثمن أو تسميم المبيع -2 .أن تكون

القانون ،ولكي يتحقق الفسخ يمزم تحقيق ثالثة

إبرام العقد  -3أن تحدث الظروف الطارئة أو

التعاقد ،وفي ىذه الحالة يعتبر وباء فيروس

إبرامو -4 .أن تجعل الظروف الطارئة تنفيذ

استحالة تنفيذ العقد واالستحالة ىنا يجب أن

ىناك ظروف استثنائية عامة غير متوقعة وقت

شروط وىي عدم توقع الظرف القاىر قبل

الحوادث االستثنائية أثناء تنفيذ العقد أي بعد

كورونا لم يكن متوقعا ،أما الشرط الثاني فيو

االلتزام مرىقاً.

تكون مطمقة وتط أر بعد انعقاد العقد ألنيا؛ لو

كانت معاصرة إلبرامو لما نشأ العقد أصالً،

) )1يُظر :د .صالح يحًد أحًد ،انمٕة انماْرة ٔأثرْا
في عمد انعًم ،اطرٔحت دكتٕراِ ،كهيت انحمٕق،
جايعت أسيٕط ،1995 ،ص15
) )2يُظر :د .عبد انًجيد انحكيى ٔعبد انبالي انبكري
ٔيحًد طّ انبشير ،انٕجيس في َظريت االنتساو في
انمإٌَ انًدَي انعرالي ،ج ،1يصادر االنتساو،
يطبعت ٔزارة انتعهيى انعاني ٔانبحث انعهًي،1991 ،
ص.161

والشرط الثالث عدم وجود خطأ من المتعاقد

) )3يُظر :د .صفاء تمي انعيسأي ،انمٕة انماْرة ٔأثرْا
في عمٕد انتجارة اندٔنيت ،اطرٔحت دكتٕراِ ،كهيت
انمإٌَ ،جايعت انًٕصم ،2115 ،ص.46
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المتمسك في القوة القاىرة ،أي إن استحالة التنفيذ

وال يجوز ألحد المتعاقدين الرجوع عنو وال تعديمو

وكذلك المادة ( )299من القانون المدني

عمى أنو إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم

إال بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي-2 .

مرجعيا سبب أجنبي.

العراقي رقم  44لسنة  9959المعدل قد نصت

يكن في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أن

عمى أنو ((إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ

تنفيذ االلتزام التعاقدي ،وان لم يصبح مستحيالً،

حادث فجائي أو قوة قاىرة أو فعل الغير أو خطأ

جاز لممحكمة بعد الموازنة بين مصمحة الطرفين

صار مرىقاً لممدين بحيث ييدده بخسارة فادحة،

عن سبب أجنبي ال يد لو فيو كآفة سماوية أو

المضرور كان غير ممزم بالتعويض ما لم يوجد

أن تنقص االلتزام المرىق إلى الحد المعقول إن

أحكام القوة القاىرة ال تعد من النظام العام ،بل

خالف ذلك)) ،وىذا يعني أن الفرق بين الحالتين

آثارىا أو تخفيفيا أو استبعادىا بنص صريح،

قاىرة إذا كان تنفيذ االلتزام فييا مستحيالً وغير

المدني العراقي عمى أنو ((يجوز االتفاق عمى أن

االلتزام فييا مستحيالً بل يكون مرىقاً بما ييدد

اقتضت العدالة ذلك ،ويقع باطالً كل اتفاق عمى

نص أو اتفاق يقضي عمى ذلك)) .وىذا يعني أن

ىو أن أزمة فيروس كورونا المستجد تعد قوة

يجوز االتفاق عمى خالفيا من خالل تشديد

وىذا ما أكدتو المادة ( )9/259من القانون

قابل لمتنفيذ .وتعد ظروف طارئة إذا لم تنفيذ

يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة

المركز المالي ألحد األطراف أو لكمييما وفي

القاىرة)) .بمعنى أن النص أعطى إلرادة

ىذه الحالة يقوم القاضي برد االلتزام إلى الحد

القاىرة ،واذا تحققت ىذه الشروط سالفة الذكر

تحقيق التوازن االقتصادي لمعقد في حده االدنى

القاىرة ،شريطة أن يثبتوا أمام القضاء أن تنفيذ

ومقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات

المعقول وتوزيع الخسارة عمى الطرفين ،كون أن

الطرفين دو اًر ميماً في رسم نطاق تطبيق القوة

يقتضي المقاربة بين مبدأ القوة الممزمة لمعقد

تستطيع الشركات أو األفراد التمسك بظرف القوة

العقدية.

العقد كان مستحيال في ظل ىذه الجائحة التي

لذا فأن جائحة كورونا فرضت عمى الواقع

اجتاحت العالم أجمع.

أما عن الظروف الطارئة كما بينا ىي

التعاقدي فروضاً عديدة قد تطبق عمى بعضيا

إبرام العقد وخالل تنفيذه ،من شأنيا أن تجعل

القوة القاىرة ،وقد نجد أن ىناك بعض العقود لم

نظرية الظروف الطارئة وعمى البعض اآلخر

حوادث استثنائية عامة غير متوقعة تحدث بعد

تتأثر عمى اإلطالق بالوضع الحالي الناتج عن

تنفيذ العقد من قبل المتعاقدين أشد إرىاقا ويتولد

فيروس كورونا ،فيذا النوع من العقود يظل

عن ىذا أن لممتعاقد المضرور الحق في الطمب

من القضاء تعديل شروط العقد .وىذا ما أكدتو

االلتزام فييا سارياً بين أطرافو ،أي يجب عمى

نصت عمى أنو (( -9إذا نفذ العقد كان الزماً

عمييا في العقد.

المتعاقدين تنفيذ التزاماتيم العقدية كما منصوص

المادة ( )946من القانون المدني العراقي والتي
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سيستفيد المدين فييا من حالة عدم المسؤولية

المطمب الثاني

العقدية .وبعد أن وصل فيروس كورونا إلى

العقود التي أختل فيها التوازن بسبب

مستوى الجائحة الصحية عمى مستوى العالم وفق

جائحة كورونا

منظمة الصحة العالميةَّ ،
فإن عقود التجارة

تنقسم العقود من حيث آلية التنفيذ إلى عقود

الدولية وغيرىا من العقود التي يتراخى تنفيذىا
إلى ما بعد تاريخ إبراميا قد أثَّر الفيروس عمى

فورية وعقود مستمرة .فالعقود الفورية ىي العقود
التي ال يعتبر الزمن فييا عنص اًر جوىرياً لقياس

استمرارىا.

مقدار األداء في التزامات األطراف ،مثاليا عقد

حيث َّ
إن قدرة كال المتعاقدين عمى تنفيذ
التزاماتيما تجاه بعضيما البعض تتأثَّر في العقود

البيع واليبة والمقايضة ،ولو كان الثمن أو

التسميم مضافًا إلى أجل أو آجال متعاقبة(.)9
أما العقود المستمرة ،فيي العقود التي يعتبر

التي َيدخ ُل الزمن عنص اًر فييا؛ فيكون كالىما
متفقين عمى بنود العقد عمى اعتبار َّ
أن األمور
ستسير بالشكل الطبيعي لمحياة .إالَّ َّ
أن وضعاً

الزمن فييا عنص اًر جوىرياً يؤثر في تحديد مقدار

التزامات األطراف ،كعقد االيجار وعقد العمل

استثنائياً قد ط أر جعل من االستمرار في تنفيذ

وعقد التوريد وعقد النقل والمقاوالت(.)2

العقد مستحيالً أو فيو تكاليف زائدة عمى أحد

ومن أىم النتائج المترتبة عمى التمييز بين

الطرفين لم تكن في حسبانو عند توقيع العقد.

العقود الفورية والعقود المستمرة ىو أن نظرية

وبالمقابل فقد َيتَمسَّك أحد المتعاقدين بوقوع
الجائحة ،فيقوم بتضخيم صورتيا وآثارىا عميو

الظروف الطارئة مجال تطبيقيا في العقود
الزمنية(الممتدة) دون العقود الفورية ،إال إذا

التيرب من التزاماتو التعاقدية ،حيث
بغرض
ُّ

كانت األخيرة ذات التنفيذ المؤجل( .)3وبالتالي

صور لمطرف اآلخر َّ
أن تنفيذ التزامو قد أضحى
ُي ِّ

فإن جائحة كورونا باعتبارىا ظرفًا طارًئا سيكون
ليا تأثير عمى العقود المستمرة التنفيذ أي التي

مستحيالً بعد وقوع الجائحة ،في الوقت الذي
يكون فيو قَ ِاد َاًر عمى إيجاد الكثير من الحمول
إلنقاذ العقد حتى في ِّ
ظل الجائحة ،إالَّ َّ
أن ىذا

عنصر جوىريِّا فييا ،ومن ثم فإن
ًا
يكون الزمن
االلتزامات العقدية التي تُستوفى عمى التراخي
خالل الفترة التي سيكون فييا فيروس كورونا

المتعاقد يكون راغباً بإنياء العقد وعدم تنفيذ
التزاماتو بسوء ٍ
نية .وعميو فإن اآلثار التي ترتبيا

مسببا لمشمل االقتصادي في البالد ىي التي
ً

جائحة كورونا عمى العقود يجب إعماليا بالنسبة

لكل عقد عمى حدة ،حيث قد ال يكون لتفشي

) )1يُظر :دَ .بيم إبراْيى سعد ،انُظريت انعايت نالنتساو،
يصادر االنتساو ،دار انجايعت انجديدة ،االسكُدريت،
 ،2112ص.95
) )2يُظر :د .جالل يحًد إبراْيى ،يصادر االنتساو،
ط ،4دار انُٓضت انعربيت ،انماْرة،2112 ،
ص.25ٔ24
) )3يُظر :د .عبد انمادر انفار ،يصادر االنتساو ،ط،1
دار انثمافت ،عًاٌ ،2114 ،ص.34

الفيروس أي أثر عمى العقد باعتبار عدم تأثر

التزامات المتعاقدين بو ،أو قد يؤدي إلى إرىاق

المدين في تنفيذ التزامو ،أو قد يؤدي إلى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

611

مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ والسياسيظ/المجلد (/)9الطدد ()/الطام ()0202

إن نظرية الظروف الطارئة تفترض الوضع

استحالة التنفيذ؛ حتى ال ندع أي مجال ألحد

المتعاقدين التحايل بقصد التخمص أو التيرب

اآلتي :عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل أو إلى

من التزامو.

آجال معينة (كعقد التوريد) ،وعندما حمول أجل
التنفيذ فإذا بالظروف االقتصادية التي كانت

المبحث الثاني

متوازنة عند إبرام العقد قد تغيرت تغي اًر فجائيا

الخيارات الممنوحة لمقاضي من أجل

لحادث لم يكن متوقعا ،وبيذا يختل التوازن

إعادة التوازن االقتصادي لمعقد

االقتصادي لمعقد اختالال خطي ار ،مثل ارتفاع

إن القاعدة العامة المطبقة في العقود ىو أن

سعر السمعة التي تعيد المدين بتوريدىا ارتفاعا

العقد شريعة المتعاقدين ،ومن ثم ال يجوز نقضو

فاحشا بحيث يصبح تنفيذ المدين لعقد التوريد

وال تعديمو إال باتفاق أطراف العقد أو لألسباب

ييدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف،

التي يقررىا القانون ،ولكن ىناك استثناء ليذه

فيل يمزم المدين في ىذه الحالة بتنفيذ التزامو

القاعدة ،وىو في الحاالت التي تظير فييا

ميما بمغت الخسارة؟

حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا

ىنا الحادث الطارئ إذا جعل تنفيذ االلتزام

وترتب عمى حدوثيا جعل تنفيذ االلتزام مرىقاً

مستحيالً يكون قوة قاىرة ومن ثم ينقضي

يجاوز قدرة المدين ،وييدده بخسارة فادحة ،جاز

االلتزام ،أما إذا لم يجعل تنفيذ االلتزام مستحيالً

عرض األمر عمى المحكمة ليتدخل القاضي

ولكن تنفيذه يؤدي إلى خسارة التاجر خسارة

موازناً بين مصمحة الطرفين ،ولو سمطة تقديرية

تخرج عن الحد المألوف في التجارة ،أي أن تنفيذ

لرد االلتزام المرىق لمحد المعقول ،متى اقتضت

االلتزام من جية لم يصبح مستحيال ومن جية

العدالة ذلك .ىذا ما نصت عميو المادة ()946

أخرى صار مرىقاً ييدد التاجر بخسارة تخرج عن

من القانون المدني العراقي عمى أنو (( -9إذا

الحد المألوف ،فما الحكم في ىذه الحالة؟

نفذ العقد كان الزماً وال يجوز ألحد المتعاقدين

نقول أن التزام المدين ال ينقضي ألن الحادث

الرجوع عنو وال تعديمو إال بمقتضى نص في

طارئ و ليس قوة قاىرة ،وفي الوقت نفسو ال

القانون أو بالتراضي -2 .عمى أنو إذا طرأت

يبقى االلتزام كما ىو؛ ألنو مرىق ،لذا فإن

حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعيا

القاضي يتدخل لرد االلتزام إلى الحد المعقول

وترتب عمى حدوثيا أن تنفيذ االلتزام التعاقدي،

حتى يستطيع المدين تنفيذه وان كانت ىناك

وان لم يصبح مستحيالً ،صار مرىقاً لممدين

()9

مشقة إال أنو من دون إرىاق .

بحيث ييدده بخسارة فادحة ،جاز لممحكمة بعد

الموازنة بين مصمحة الطرفين أن تنقص االلتزام
المرىق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة

) )1يُظر :د .عبد انرزاق انسُٕٓريَ ،ظريت االنتساو
بٕجّ عاو ،يصادر االنتساو ،ج ،1يُشأة انًعارف،
االسكُدريت ،2114 ،ص. 216 ،215

ذلك ،ويقع باطالً كل اتفاق عمى خالف ذلك)).
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طارئ وتوافرت شروطو ،فإن العقد ال ينفسخ كما

الحد المعقول إن
تنقص االلتزام المرىق إلى
ّ
اقتضت العدالة ذلك  ،))...أي أن القاضي

وىذا يعني أنو اذا اعتبر الحادث ظرف

ىو عميو في حالة القوة القاىرة بل يجوز لمقاضي

يتدخل في توزيع عبء الظرف الطارئ وذلك
بإيجاد توازن في شروط العقد حتى ال نكون أمام

تبعاً لمظروف و بعد الموازنة بين مصمحة

يتدخل
تجاوزات فاحشة نتيجة الظرف الطارئ .و ّ

الطرفين أن يعيد توازن العقد من خالل رد

االلتزام المرىق إلى الحد المعقول ،سيما وان

القاضي لتعديل العقد عن طريق إنقاص االلتزام

استعمل عبارة ((أن تنقص االلتزام المرىق إلى

من حيث الكيف.

المرىق سواء تعمّق اإلنقاص من حيث الكم أو

المشرع في المادة ( )2/946من القانون المدني
الحد المعقول)) إال أننا أنو لو كانت العبارة ىي

وان االنقاص قد يكون من حيث الكم ،كأن

(أن ترفع االرىاق إلى الحد المعقول) فيذه العبارة

يتعيد تاجر بتوريد كميات كبيرة من السكر ألحد

مصانع الحموى ثم تقل كميات السكر المتداولة

أوسع من األولى ،ألن القاضي قد يرى أن

اإلرىاق ال يزول بانقاص االلتزام ،بل بزيادة

في السوق لحادث طارئ ،كما ىو عميو الحال

التزامات الدائن ،أو بإيقاف العقد ومنح المدين

انتشار فايروس كورونا الذي أدى إلى إغالق

يحدد لمقاضي طريقة يجب اتباعيا لرد االلتزام

إغالق مصانع السكر .األمر الذي يجعل توريد

ميمة لمتنفيذ .لذا من األفضل لو أن المشرع لم

المرىق بل لو

الحدود الدولية وبالتالي منع استيراد السكر أو

ترك لو الحرية في اختيار

الكميات المتفق عمييا أم ار مرىقا لممدين(التاجر)،

االلتزام المرىق ىو الحل األمثل ،أو زيادة االلتزام

كمية السكر المتفق عمييا حتى يرد االلتزام

ففي ىذه الحالة يجوز لمقاضي أن ينقص من

الطريقة التي يراىا مناسبة لذلك ،فقد يرى إنقاص

المرىق إلى الحد الذي يستطيع التاجر القيام

المقابل ،و قد يرى وقف تنفيذ العقد حتى يزول

بتوريده

الظرف الطارئ ،لذا سنحاول أن نبين في ىذا

المبحث كيف يستطيع القاضي أن يعيد توازن

()9

.

كميات و عدد
وال ينصب اإلنقاص فقط عمى ّ
أيضا عمى قيم
األشياء ،بل قد ينصب اإلنقاص ً

العقد بين الطرفين بعد اختاللو ،وذلك عمى ثالثة
لزيادة االلتزام المقابل ،أما المطمب الثالث

األشياء ،فإذا ّأدت الظّروف الطّارئة إلى
يؤدي إلى إلحاق
مما ّ
انخفاض أسعار ّ
السمع ّ

مطالب ،األول إلنقاص االلتزام المرىق ،والثاني

المطمب األول

مثال ،فيجوز لمقاضي في ىذه الحالة أن ينقص

خسارة فادحة ،و إرىاق في تنفيذ عقود البيع

فسنخصصو لوقف تنفيذ العقد.

الثّمن المتّفق عميو بما يزيل اإلرىاق أو يخفّف

إنقاص االلتزام المرهق

استخدم المشرع العراقي في نص لمادة

) )1يُظر :د .عبد انرزاق انسُٕٓري ،انٕسيظ في شرح
انمإٌَ انًدَيَ ،ظريت االنتساو بٕجّ عاو ،ج،1
يصادر االنتساو ،يصدر سابك ،ص531

( )2/946من القانون المدني عبارة (( ...أن
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بالنسبة لممشتري ،أي أنو إذا كان االلتزام
منو ّ
المرىق ىو ثمن المبيع جاز لمقاضي انقاصو أو

المطمب الثاني
زيادة االلتزام المقابل

إنقاص فوائده أو اسقاطيا أو مد اآلجال التي

قد ال يرى القاضي انقاص التزام المدين ىو

يدفع فييا.

االوفق والمالئم ،بل يرى في زيادة التزامات

وقد يكون االنقاص من حيث الكيف ،كأن
ٍ
سمعة
كميات محددة من
يمتزم شخص بتوريد ّ
ثم تط أر حوادث
ّ
معينة ومن صنف متّفق عميوّ ،

الدائن ىي األصمح ،فإذا ّأدى الظرف الطارئ

مثالً إلى ارتفاع فاحش في األس ــعار ،يقوم

المبين في العقد ،حتّى
السعر
ّ
القاضي بزيادة ّ
الزيادة غير المألوفة ،وذلك
يتحمل الطرفان ّ
ّ

الصنف
استثنائية تجعل الحصول عمى ىذا
ّ
بال ّذات مرىقا لممدين ،سواء بسبب ارتفاع

بزيادة التزامات الدائن ،بيدف الوصول إلى

السمع ،ففي ىذه الحالة
األسعار ،أو لندرة ىذه ّ
يستطيع القاضي بعد موافقة الدائن أن يسمح
ٍ
صنف
الكمية ولكن من
لممدين في أن يفي بنفس
ّ
َّ
أقل جودة أذا امكن تنفيذ العقد بالصنف البديل،

التّوازن بين مصمحة الطّرفين.

والقاضي عندما يرى أنو من المناسب زيادة

التزام الدائن فإنو ال يحممو كل العبء الناشئ من

الظرف الطارئ ،بل يزيدىا بما يوازي نصف ىذا

ألن القاضي ال يستطيع أن يجبر الدائن عمى

العبء في شقو غير المألوف ،ألن الدائن ال

قبول شيء غير المتفق عميو في العقد ،فسمطة

يتحمل ارتفاع السعر المألوف بل يتحممو المدين

القاضي وان كانت مطمقة في اختيار الوسيمة

كما يتحمل الدائن االنخفاض المألوف ،كون أن

التي يرد بيا االلتزام المرىق إلى الحد المعقول،

()2
أن
التجارة كما نعمم فييا كسب وخسارة  ،إالّ ّ
المادة ()2/946
المشرع العراقي طبقًا ألحكام
ّ
من القانون المدني لم يأخذ بوسيمة زيادة قدر

إال أنو ليس لو أن يتالعب بمقدرات العقد ويغير

من جوىر االلتزام عمى عكس ما اتفق عميو
الطرفان ،فالقاضي يعمل عمى تحقيق الموازنة

االلتزام المقابل ،بل اكتفى بعبارة إنقاص االلتزام

بين مصمحة الطرفين وال شك أنو ليس من

المرىق.

الصنف المتعاقد عميو ،ألن نوعيو السمعة قد

و زيادة االلتزام المقابل أن القاضي ال يرد

مصمحة الدائن الحصول عمى صنف أقل من

ويالحظ في حالتي اإلنقاص لاللتزام المرىق

تكون مقصودة لذاتيا ،كما لو كان نوعاً من

االلتزام إلى الحد المعقول إال بالنسبة لمحاضر وال

وال يصمح غيره(.)9

أثر الحادث الطارئ فيرجع العقد إلى ما كان

الغزل يستعمل في نوع معين من ماكينات النسيج

شأن لو بالمستقبل ألنو غير معروف ،فقد يزول

) )1يُظر :د .يحًد يحي انديٍ إبراْيىَ ،ظريت
انظرٔف انطارئت بيٍ انمإٌَ انًدَي ٔانفمّ
االساليي ،دار انًطبٕعاث انجايعيت ،االسكُدريت،
 ،2111ص.443

) )2يُظر :د .د .يحًد يحي انديٍ إبراْيى ،انًصدر
انسابك ،ص.444
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عميو قبل التعديل و تعود لو قوتو الممزمة كما

الوباء عادت األمور إلى حاليا كما في السابق

المطمب الثالث

الحكم بوقف التّنفيذ يتميز
وقد ال حظنا أن ُ
عن الخيارات السابقة التي يستعمميا القاضي،

()9

كان في األصل

ويستأنف تنفيذ العقد مرة أخرى.

.

وقف تنفيذ العقد

كون أن ىذه الوسيمة ال تؤثر عمى مضمون

يمجأ القاضي إلى وسيمة وقف تنفيذ العقد إذا

المادية،
الموضوعية أو
الناحية
العقد ،سواء من ّ
ّ
ّ
فتظ ّل االلتزامات فيو طيمة الظّرف الطّارئ
محتفظة بقيمتيا ومقاديرىا دون أن تتأثّر بيذا

الزوال في
مقدر لو ّ
أن الظّرف الطّارئ ّ
ّ
تبين لو ّ
أن المّجوء إلى وسيمة اإلنقاص
وقت قصير ،و ّ

يؤدي إلى اختالل في التّوازن
الزيادة
ّ
أو ّ
االقتصادي لمعقد ،و في ىذه الحالة يأمر

الوقف المؤقّت ،أي أن مضمون العقد ال يتأثر
بالوقف ،كما ال حظنا تأثره سواء باإلنقاض أو

محددة ،أو غير
القاضي بوقف التّنفيذ لفترة
ّ
محددة من الوقت ،حتّى تزول آثار الظّرف
ّ

بالزيادة .

الطارئ( ،)2ومثال ذلك أن يتعيّد مقاول بإقامة
تفاعا
مبنى ،وترتفع أسعار بعض مواد البناء ار ً

سيما وأن لجوء القاضي لوسيمة الوقف

مشروطة بأن ال يتسبب ذلك أضرار بالدائن ،فقد

يكون األخير بأمس الحاجة لمسمعة محل االلتزام

فاح ًشا بسبب حادث طارئ ،لكن ىذا االرتفاع
يوشك أن يزول لقرب انفتاح باب االستيراد،

ميما كمفو ذلك من االشتراك في الظرف الطارئ،
وىذا األمر يقدره القاضي وفقاً لمجريات الدعوى

فيوقف القاضي التزام المقاول بتسميم المبنى في

المقدمة أمامو .وال شك أن الوقف إذا استغرق

الموعد المتفق عميو حتى يتمكن من القيام

المدة المحددة أصالً لتنفيذ االلتزام فإن ىذا ال

بالتزامو دون إرىاق إذا لم يكن في ىذا الوقف

ضرر جسيم يمحق بصاحب المبنى( ،)3وىذا

يؤثر عمى أجل تنفيذ االلتزام الذي سيرحل لمدة

جديدة تساوي المدة التي أوقف االلتزام بيا ،فإذا

يعني أن وقف العقد ىنا ما ىو إال إجراء

كانت لمدة المحددة لتنفيذ االلتزام ىي( 3أشير)،

يستطيع بو القاضي أن يمد من أجل تنفيذ

وىي ذات المدة التي أوقف فييا االلتزام ،فإن

االلتزام ،إذ أنو يعطل التزامات العقد فترة انتشار

العقد بعد زوال الظرف الطارئ يستمر تنفيذه

أثر الظرف الطارئ (كانتشار فايروس كورونا)،

لثالثة أشير كاممة (.)4

فإذا ما زال حادث الطارئ وقضي عمى ىذا

ينص عمى ىذه
أن المشرع العراقي لم
إالّ ّ
ّ
الوسيمة رغم كونيا وسيمةً ناجعة لمواجية

) )1يُظر :د .عبد انرزاق انسُٕٓري ،يصدر سابك،
ص531
) )2يُظرد .إَٔر سهطاٌ ،أحكاو االنتساو ،انُظريت انعايت
نالنتساو ،دار انُٓضت انعربيت بيرٔث،1991 ،
ص.236
))3يُظرد.فؤاد يعٕض ،دٔر انماضي في تعديم انعمد،
دار انجايعت انجديدة ،االسكُدريت ،2114 ،ص،213
.214

الظّروف غير المتوقعة.

) )4يُظر :د .يحًد يحي انديٍ إبراْيى ،يصدر سابك،
ص.446
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باالنقاص ،بل تبقى االلتزامات العقدية كما ىي

الخاتمة

وتستأنف بعد زوال الظرف الطارئ.

أوالً :النتائج

ثانياً :التوصيات

 -9إن التكييف القانوني لجائحة كورونا يتردد

 -9نأمل مـن المشـرع الع ارقـي أن يعـدل مـن نـص

بين القوة قاىرة أو الظروف الطارئة ،حسب

المـ ــادة ( )2 /946بحيـ ــث يعطـ ــي أط ـ ـراف العقـ ــد

تأثيرىا عمى االلتزام العقدي ،فإذا أدت الجائحة

الفرص ــة فـ ــي تعـ ــديل العقـ ــد عنـ ــد حـ ــدوث ظـ ــروف

إلى استحالة تنفيذ العقد كميا أو جزئياً اعتبرت قوة

استثنائية تؤدي إلى اخالل التوازن بينيم ،أي منح

قاىرة ،أما إذا أدت إلى صعوبة في تنفيذ العقد

األط ـراف الحــق فــي التــدخل بشــكل شخصــي عــن

أي جعمت تنفيذ االلتزام مرىق وليس مستحيالً

طري ــق إع ــادة التف ــاوض والحـ ـوار ف ــي إجـ ـراء تم ــك

عدت الجائحة ظرفاً طارئاً

التعديالت وتحقيق التوازن بين األداءات التعاقديـة

 -2إن نظرية الظروف الطارئة ،تستجيب لحاجة

كونيم األعرف بظـروف العقـد ،وان ال يـتم المجـوء

ممحة ،تقتضييا العدالة ،فيي تيدف إلى منح

لممحكمــة إال إذا فشــل األط ـراف فــي التوصــل إلــى

القاضي سمطة تعديل العقد

حمــول مناســبة ،مــع ضــرورة م ارعــاتيم لمبــدأ حســن

 -3إن اليدف من إقرار نظرّية الظّروف الطّارئة
ىو إعادة التّوازن االقتصادي لمعقد في حالة
اختاللو.

النية في ىذه العممية التفاوضية

 -2ندعو المشرع العراقي في أن يوسع من
سمطة القاضي في تعديل العقد عند وجود ظروف

 -4إن أحكام نظرية الظروف الطارئة من شأنيا

استثنائية ،إذا ما لجأ األطراف المتعاقدة إلى

المحافظة عمى بقاء العقد و تنفيذه في ظروف

المحكمة لتعديل العقد ،فالمشرع منحو فقط سمطة

حسنة بعكس المّجوء إلى فسخ العقد الذي يعني

انقاص االلتزام المرىق إلى الحد المعقول في

إنياءه ،عمى عكس القوة القاىرة فيي ال تعد سبباً

المادة ( ،)2/946ولكن كما الحظنا إن الموازنة

لمحفاظ عمى العقد وبقائو ،بل تؤدي إلى فسخ

بين مصمحة طرفي العقد قد ال تتحقق بانقاص

العقد وانيائو.

-5

االلتزام المرىق ،بل قد تتحقق بزيادة التزامات

إن تبعة الحادث الطارئ تتوزع عمى

الدائن أو بوقف العقد حسب ما يراه القاضي

الطرفين الدائن والمدين فال يتحمميا الدائن وحدة

مناسباً ،لذا نرى من األفضل لو تعدل العبارة إلى

(كما في حالة الفسخ) وال المدين وحده ،بل يختار

(رد االلتزام المرىق إلى الحد المعقول) حتى

القاضي الوسيمة التي تحقق التوازن بين مصمحة

يكون لمقاضي سمطة واسعة في اختيار الوسيمة

الطرفين وىي إما انقاص االلتزام المرىق أو زيادة

التي يراىا مالئمة لمصمحة الطرفين في غضون

االلتزام المقابل أو وقف العقد.

-6

الظروف الطارئة.

إيقاف العقد كوسيمة لمواجية الظروف

الطارئة ال تؤثر عمى ماديات العقد بالزيادة أو
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)سلطظ القاضي في إعادة التوازن االقتصادي للطقد (دراسظ في ظل جائحظ كورونا

المصادر

ABSTRACT:
Coronavirus poses a serious
threat to public health and on a
global level before it was local, and
which produced effects at all levels,
these effects need special legal
treatment with regard to contractual
obligations that have become blown
by the wind and because of this virus
has incurred contractors, whether
they are persons or companies Big
losses; Because of their inability to
fulfill their contractual obligations,
which has raised significant legal
problems with severe costs and
losses, which legally brings us under
the clause of force majeure and
emergency circumstances that have a
direct negative impact on the
implementation
of
contractual
obligations; The fact that the Corona
pandemic, according to the legal
perspective, is considered something
outside the control of the
contractors, so that it cannot be
expected or pushed. Here comes the
role of the trial judge in amending
the contract in a way that restores the
previous balance of the contractors.
Key words (judge authority,
contractors, contract enforcement,
Corona pandemic).
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 النظرية العامة، أحكام االلتزام، أنور سمطان.د-9
. 9984 ، دار النيضة العربية بيروت،لاللتزام

 دار،4 ط، مصادر االلتزام، جالل محمد إبراىيم.د-2
.2492 ، القاىرة،النيضة العربية

، نظرية االلتزام بوجو عام،عبد الرزاق السنيوري.د-3

، االسكندرية، منشأة المعارف،9 ج،مصادر االلتزام
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 دار، دور القاضي في تعديل العقد، فؤاد معوض.د-6
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، النظرية العامة لاللتزام، نبيل إبراىيم سعد.د-8
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 القوة القاىرة وأثرىا في عقد،صالح محمد أحمد. د-1
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