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Abstract 
The “Corona” pandemic that strikes the world has cast a shadow over contractual obligations, whether  
between individuals or companies, and emergency accidents and force majeure circumstances have a direct 

he legislation intervenes and sets the legal mechanisms to restore the obligations toimpact on them. Here, t  
their equal status and achieve the economic balance of the contract. Health crises are among the material 

tored on legal relations in general andfacts whose effects are reflected and their features can be moni 
contractual relations in particular, including the extent of the impact that this pandemic can have on the  
obligations that arise within the framework of a contractual relationship, which can be talked about in my  

eory Force majeure and emergency circumstancesth.  
 امللخص: 

 القاهرة والظروف الطارئة وللحوادث الشركات، أو األفراد بين سواء التعاقدية االلتزامات على بظاللها العالم تضرب التي »كورونا« جائحة ألقت
 تنفيذ تجعل قاهرة قوة تحل أو صعبا، أمرا اللتزاماته األطراف أحد تنفيذ من يجعل متوقع غير طارئ  أمر يحدث فعندما عليها، مباشر أثر

، االلتزام  اذ للعقد. االقتصادي توازن ال وتحقيق المتعادلة حالتها إلى االلتزامات لرد القانونية اآلليات وتضع التشريعات تتدخل وهنا مستحيالا
 على التعاقدية والعالقات عام بوجه القانونية العالقات على مالمحها رصد ويمكن آثارها تنعكس التي المادية الوقائع من الصحية االزمات تعد

 يمكن ما وهو تعاقدية، عالقة إطار في تنشأ التي االلتزامات على الجائحة هذه تحدثه أن يمكن الذي األثر مدى ذلك ومن الخصوص، وجه
 الطارئة. والظروف القاهرة القوة نظريتي في عنه الحديث

 املقدمة 
 واالقتصادية واالجتماعية القانونية األبعاد ذات اإلشكاالت من والعديد العديد واألمراض األوبئة مخاطر الماضية سنة العشرين خالل ثارت

 والخدمات، السلع تبادل مجال في عنها الناجمة وبالعوائق العالمي الصحي باألمن باطهاارت في - كورونا أزمة مع حدث كما أيضا   والسياسية
 يضرب فيروس المرة هذه ليظهر 2014 سنة اإليبوال فيروس أو 2009 سنة "H1N1" الخنازير انفلونزا ووباء 2003 سنة سارس بوباء مرورا

 فى تطرح التى الموضوعات كل على برأسها تطل كورونا فيروس ازمة الزالت."كورونا" فيروس وهو غربه إلى شرق  من بأكمله العالم بجذوره
 تعد و التعاقدية. االلتزامات على الفايروس تأثير مدى ومنها أيضا   العالمى ولكن فقط العراقي ليس المشهد األزمة تصدر نتيجة الساحة

 على التعاقدية والعالقات عام بوجه القانونية العالقات على حهامالم رصد ويمكن آثارها تنعكس التي المادية الوقائع من الصحية االزمات
  تعاقدية عالقة إطار في تنشأ التي االلتزامات على الجائحة هذه تحدثه أن يمكن الذي األثر مدى ذلك ومن الخصوص، وجه

  محلي يكون  إن قبل عالمي مستوى  وعلى العامة الصحة على خطيرا تهديدا كورونا فيروس شكل البحث: هدف
 الريح مهب في أصبحت التي التعاقدية بااللتزامات يتعلق فيما خاصة قانونية معالجة تحتاج اآلثار ،هذه المستويات كل على اثأرا وأنتج

 , التعاقدية بالتزاماتهم الوفاء على قدرتهم عدم بسبب كبيرة خسائر شركات أو أشخاص كانوا سواءا المتعاقدين تكبد فقد الفيروس هذا وبسبب
 ، والخسائر التكاليف وبالغة التأثير بالغة قانونية اشكالية أثار مما

 للعالقة امتدادها ومدى – 19 كوفيد – كورونا فيروس لتفشى القانونية اآلثار عن الخطورة غاية فى القانونية االشكالية ان : البحث اشكالية
 بعض بشأن – األعمال رجال – من األفراد وكذا البعض وبعضها الشركات بين أيضا   الخارج فى ولكن فقط الداخل فى ليس التعاقدية

 فهل عقود،ال تلك تنفيذ عدم على المترتبة القانونية اآلثار لدراسة الوقوف منا يتطلب والمالية،مما الضريبية وااللتزامات التجارية المعامالت
 االلتزامات تنفيذ من قانونيا مانعا كورونا فيروس يكون  إن يمكن مدى أي والى ؟ ألقاهره والقوة ؟ الطارئة الظروف لنظرية وفقا اآلثار هذه تعالج

  . العقد طرفي ذمة على المترتبة القانونية
 إطار في المستعملة المناهج ابرز من يعد الذي العراقية عاتالتشري في والتحليلي الوصفي المنهج على بحثنا في اعتمدنا وقد البحث: منهج

 القانونية. الدراسات
 قوامه قانوني هاأول أسس: ثالث على تبنى المتعاقدين" شريعة "العقد فكرة أن يؤكد الواقع ان مفادها فكرة من الفرضية تنطلق :البحث فرضية

 المعامالت، استقرار وجوب يترجمه واقتصادي اجتماعي طابع ذو وثالثها والمواثيق، العهود احترام في يتمثل أخالقي وثانيها اإلرادة، سلطان مبدأ
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 لها تكون  صرفة مادية كواقعة الصحية األوبئة لكن القضاء، جانب من أو المتعاقدين طرف من سواء العقد مضمون  احترام توجب فكرة وهي
 هذه تتصدع حيث الخصوص وجه على التعاقدية والعالقات عام بوجه القانونية العالقات على مالمحها رصد يمكن واضحة سلبية آثار

 أو االلتزامات بعض تنفيذ الصعب من األقل على أو المستحيل من يجعل مما االستثمارية، القطاعات بعض يصيب ركود نتيجة الروابط
 ها.تنفيذ يؤخر

 ، القاهرة القوة نظرية االول المطلب تناول وخاتمة، مطلبين و مقدمة على والفرضية االشكالية الى باالستناد البحث قسم :،لقدالبحث هيكلية
 الطارئة. للظروف خصص قد الثاني المطلب و

 القوة القاهرة األولاملطلب 
 حقيقة فى تحتمل التي المعقدة المواضيع من يعد واالقتصادى القانونى المستويين على القاهرة القوة نظرية طرح فى تسبب الذى كورونا فيروس

 أمام نكون  عندما خاصة عدمه، من" القاهرة القوة" هذه شروط توافر مدى حول النظر اتوجه واختالف التأويالت من والكثير الكثير األمر
 التعاقدية بااللتزامات المحيطة الظروف وباختالف والمؤسسات، المواقع باختالف واإليجابية السلبية بين آثاره تختلف عالمي صحي وباء

 بالتجارة المتعلقة تلك خاصة الفيروس، هذا انتشار بسبب كبيرا نموا تعرف الباقي خالف على القطاعات بعض إن إذ بشأنها، المتنازع
 إبرامه بعد العقد تنفيذ تعرقل هي بأنها ، واحد مفهوم إلى تنتهي ولكنها ، والقضاء ، الفقهاء بين القاهرة للقوة  التعريفات اإللكترونية.اختلفت

 يستعصي فانه توقعه أمكن أن وحتى ، اإلنساني اإلدراك بوسائل توقعه ييستعص ما كل بأنها بعضهم عرفها وقد المدين إلرادة دخل دون 
 فهي"  وجودها حالة في التزاماته تنفيذ عن يعدل أن لها للمتعرض تسمح ظروف هي"  بقوله تعريفها في بعضهم ويختصر(1).  المقاومة

 بعد مفاجئ حادث بأنها أخر تعريف وفي(2).به المعني لتزاماال تنفيذ وتعلق االلتزامات تنفيذ عن المتخلف الطرف مسؤولية أمام عقبة تشكل
 الحادث عن تختلف ، القاهرة القوة أن إلى بعضهم أشار وقد(3).  االلتزام تنفيذ استحالة عنه ينشا المدين إلى منسوب وغير العقد إبرام

 أما مطلقة استحالة االلتزام تنفيذ استحالة عنها ينتج هرةالقا القوة أن كما قاهرة قوة بعد مقاومته يمكن ال الذي الحادث أن ويرى  ، المفاجئ
 في كامنا داخليا أمرا مرده المفاجئ الحادث أن إلى البعض ذهب كما(4).  نسبية استحالة االلتزام تنفيذ استحالة عنه فينتج المفاجئ الحادث
 (5).قاهرة قوة فيعد ذاته الشيء عن خارجا األمر كان أذا أما ، الشريط عن قطار وخروج مصنع في آلة كانفجار ذاته الشيء

 ثانياا  يلزم كما التوقع ممكن غير أمرا يكون  أن األول شرطان فيه يتوافر أن يجب المدين إعفاء عليه يترتب أن يمكن الذي األجنبي والسبب
 األول إلى ينظر كان حيث القاهرة والقوة المفاجئ الحادث تعبيري  بين قديماا  فصالا  الخاص القانون  فقه هجر الدفع.وبذلك مستحيل يكون  أن

 متكاملين تعبيرين بحسبانهما إليهما النظر على ليستقر دفعه يمكن ال الذي الحدث انه على الثاني والى ، توقعه يمكن ال الذي الحدث انه على
 القوة فتعبير القاهرة القوة في توفرها الواجب الشروط من مستمدان واحد لمعنى تعبيران ألنهما الفجائي والحادث ةالقاهر القوة بين فرق  وال ،

 يكن ولم متوقعة غير بصورة يحصل الذي األمر يعني الفجائي الحادث وتعبير ، تالفيه يمكن ال ضرراا  فيحدث يقع الذي األمر يعني القاهرة
 الرأي عارضه االتجاه هذا أن أال الفجائي الحادث غير القاهرة القوة بان القول إلى ذهب الفرنسي الفقه في اتجاه هناك كان وإذا الحسبان في

 غير تكون  أن تستلزم التي القاهرة القوة شروط على يدالن أذن .فالتعبيران واألثر المعنى حيث من بينهما فرق  ال انه رأى الذي(6)  الغالب
 من(211)  المادة نص جاء وقد . مستحيالا  االلتزام تنفيذ تجعل بحيث وقوعها في الملتزم إلرادة دخل وال عنها ينشا ما درء يمكن وال متوقعة
 أو سماوية كآفة فيه له أليد أجنبي سبب عن نشأ قد الضرر بأن الشخص ثبت أذا)  يأتي بما إثرهما، وحدة في قاطعاا  العراقي المدني القانون 
 (.٧)(  ذلك خالف على اتفاق أو نص يوجد لم ما بالضمان ملزم غير كان المتضرر خطأ أو الغير فعل أو ةقاهر قوة أو فجائي حادث
 بشرط المتوقعة، غير المسائل من غيرها و  الطبيعية كالحوادث فيه لإلنسان يد ال خارجي فعل كل  بأنها القاهرة القوة تعريف يمكن وعليه

  الدفع. لةواستحا التوقع استحالة فيها يتوافر أن
  ثالث فهي الرئيسية شروطها أما
 التوقع. عدم أوال: -
 الدفع. استحالة ثانيا: -
 القاهرة. بالقوة المتمسك المدين من خطأ صدور عدم ثالثا: -

 يمكن المبدئية الناحية من لكن والفقهية، المقارنة التشريعات النظريات تطبيقه بشأن اختلفت الشروط هذه من شرط كل أن فيه شك ال ومما
 عدم على مباشر تأثير لها كان كلما قاهرة، قوة تكون  قد مادية كواقعة - كورونا فيروس مثل - صحي وباء انتشار أن منها نستخلص أن
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 خطأ في المتمثل الثالث الشرط .أما الدفع واستحالة التوقع عدم وهما أساسيان شرطان لها توفر ما إذا المدين طرف من التعاقدي زامااللت تنفيذ
 أو الفيروس بانتشار المحيطة الظروف إن بل منطقيا، مطلوب غير عنصرا" كورونا" فيروس حالة بالخصوص الحالة هذه في فيظل المدين

 رفع أو األولية المواد بعض  استيراد وقف مثال ذلك ومن قاهرة قوة عن عبارة بدورها تكون  قد مباشرة غير أو مباشرة بصفة عنه المتولدة تلك
 وجعلت الشروط بشأنها تحققت واقعة فكل ، غيرها دون  محددة وقائع على محصورة األمر، حقيقة فى القاهرة القوة تعد اآلخر.لم بعضها أسعار
 يكون  اإلثبات وهذا الشروط، هذه توافر بإثبات الملزم هو المدين الحال بطبيعة ويبقى القاهرة، القوة حاالت من حالة وعدت إال مستحيال التنفيذ

 عالمية جائحة أنه العالمية الصحة منظمة وإعالن ،- (19كوفيد) كورونا فيروس وباء تفشي .وعقب واالحتمال الشك ال اليقين سبيل على
ا دولال أخذت للحدود عابرة  الوفاء على القدرة عدم عليه وترتب العالم، دول مختلف في الحياة تعطل إلى ذلك وأدى الطوارئ  حالة تفرض تباعا

 تعتبر القانوني المنظور وفق» كورونا« جائحة أن ذلك الطارئة، والظروف القاهرة القوة بندي تحت إجباريا دخلت التي التعاقدية بااللتزامات
ا ا أمرا  القاهرة والقوة توقعه، باإلمكان يكن لم الذي الطارئ  ،الظرف من كال أن ونرى دفعه. وال توقعه يمكن ال بحيث المتعاقدين، دةإرا عن خارجا

ا النظريتين تحتمل كورونا جائحة أن اذ منها، باإلعفاء أو بتخفيفها سواء العقدية المسؤولية  في يؤثران دفعها، يمكن ال التي  طارئ  »ظرف معا
 وينتج المتعاقدين، جانب من إهمال أو خطأ عن ناتجاا  وليس دفعه، يمكن وال توقعه، باإلمكان يكن لم خارجي حادث أنها ذلك «،قاهرة وقوة
  للعقد الملزمة القوة انهيار إلى يؤدي أن يمكن قانونياا  مسوغاا  اعتبارها يمكن أنه ذلك عن

 الظروف الطارئة املطلب الثاني 
 تنفيذ عن عاجزاا  العاقد يجعل بحيث النازلة، أو الجائحة أو كاآلفة العقد، إبرام بعد يطرأ عذر أو ينشأ حادث كل هـو الطارئ  بالظرف يقصد
 الطارئ  دفعها.الحادث وال توقعها الحسبان في يكن لم مألوفة غير عامة حاالت هي الطارئة فالحوادث بالعقد. يستحق لم زائد بضرر العقد
 كل المؤجر أو المستأجر إفالس أو الدابة مرض أو الطريق فخوف (.9العقد) به ينفسخ عذراا  يكون  أن يمكن المتعاقدين ألحد يحدث الذي
 أثر أدنى عليها يترتب ال فإنه الجوائح مبدأ بعكس وهذا استثنائية، حالة أو نادراا  ذلك يكون  أن اشتراط دون  العقد فسخ جواز إلى يؤدي ذلك

 أربعة لنا يتضح هنا ومن به يعتد فال ينضبط ال يسير جزء تلف إلى أدت الجائحة إن قلنا وإذا المألوف، الحد عن وتخرج مؤثرة نتكا إذا إال
 : وهي (١٠الطارئة) للظروف شروط
 مثل الوقوع نادر ستثنائياا ا حادثاا  يكون  أن يجب كالجائحة الطارئ  الحادث أن يعني الشرط هذا : استثنائياا  حادثاا  الطارئ  الظرف يكون  أن أوال:

 بوضع اآلمرة األحاديث من أخذه يمكن الشرط وهذا مألوفة، وليست الوقوع نادرة هي التي اآلفات من ونحوها والحروب والسيول الزالزل
 الشديد والمطر كالريح العادة، في دفعه يستطاع ال ما بأنها: الفقهاء عرفها وقد الجوائح. بوضع وسلم عليه هللا صلى النبي أمر حيث الجوائح؛

. حدوثاا  تحدث التي الظروف من ذلك وغير  الشريعة به جاءت ما مع يتفق استثنائيا طارئا ظرفا الحادث يكون  أن وهو الشرط وهذا استثنائياا
 إن بل استثنائيا؛ رالعذ يكون  أن باألعذار العقد فسخ شرط من فليس اإلجارة؛ في العذر مبدأ في يشترط ال أنه إال معالجتها، في مبادئ من

 كمن شخصيا؛ هو يقدره سبب على قام إذا عذراا  ذلك واعتبروا العقد، عن المستأجر عدول لمجرد اإلجارة عقد فسخ أجازوا الحنفية فقهاء
 األحوال هذه ففي السبب، فينتفي الزواج بمناسبة وليمة له ليعد طباخاا  يستأجر أو أخرى؛ حرفة إلى عمله يغير به فإذا فيه ليتجر محالا  يستأجر

 شروط عن كالمهم في الشرط هذا ذكروا القانون  شراح أن نجد فإننا القانون  في الشرط هذا إلى نظرنا العقد.وإذا فسخ يطلب أن له يجوز
 المألوف بحسب حصوله يندر الذي الحادث االستثنائي بالحادث ويقصد استثنائيا. الطارئ  الحادث كون  بشرطية فقالوا الطارئة، الظروف نظرية

 وذكر واألحداث. النوازل من كله ذلك غير إلى الجراد وغارات والسيول األوبئة وانتشار والحرائق والزالزل كالحروب وذلك الحياة. شئون  من
 راقاحت أو بمرض، إصابته أو المدين، إفالس ذلك ومثل استثنائية. كانت مهما بالمدين الخاصة الحوادث تستبعد أن يجب أنه الباحثين بعض

 أحكام تطبيق تبرر التي الطارئة الحوادث قبل من تعتبر ال ولكنها التزامه، تنفيذ في المدين ترهق الحوادث فهذه بضاعته، هالك أو محصوله،
 الطارئة. الظروف نظرية
 شراح بعض اشترطه ما وهذا معين بأحد خاصاا  وليس عاماا  الطارئ  الظرف يكون  أن بهذا ويقصد : عاماا  الطارئ  الظرف يكون  أن ثانيا:

 خاصاا  أو فادحا، كان مهما وحده بالمدين خاصاا  وقع الذي االستثنائي الحادث يكون  أن الطارئة الظروف نظرية تطبيق في يكفي فال القانون،
، الحادث يكون  أن البد بل الناس، من بقلة  وقائع خالل من العقد آثار تعديل إلى الوصول سبيل في يتذرع أن مثالا  للمدين يسوغ فال عاماا
 أن بالضرورة يلزم وال الدكاكين، أحد في نشب حريق أو له، قريب موت أو أصابه مرض كـ بالعقد المساس بالضرورة تستلزم ال موصلة غير

 الذي للحادث ضحية كونه في الناس جمهرة من غيره شارك قد المدين يكون  أن هو هنا يتطلب ما فكل جميعهم، للناس شامالا  الحدث يكون 
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، ظرفاا  يعتبر أن يمكن منها حياا  أو مدينة يلتهم الذي فالحريـق وقع.  من معينة طائفة يلحق الذي الحادث إلى بالنسبة الشأن وكذلك طارئاا
 يتعارض االستثنائي الحادث في العمومية اشتراط يرى  البعض أن إال الشرط هذا حول القانون  شراح ذكره ما السلع.هذا إحدى منتجي أو التجار

 بل الحادث، عمومية تشترط لم العربية الدول في المدنية القوانين أن يالحظ ولذلك الطارئة. الظروف نظرية أجلها من نظمت التي الغاية عم
 الحادث عمومية اشترط من بأن القول ويمكن النظرية. لتطبيق موجباا  المدين إرهاق إلى يؤدي متوقع غيـر استثنائي حادث كل جعلت

 الحوادث نظرية نطاق تضييق في رغبة عامة االستثنائية الحوادث تكون  أن فاشترط مستحدثة، لنظرية العنان يطلق أن يشأ مل االستثنائي،
 العقود. استقرار وهو هــام وأصل مبدأ على اإلمكان قدر تحافظ حتى الطارئة
، : متوقع غير الطارئ  الظرف يكون  أن ثالثا:  ال ما هي فالجائحة الجوائح، نازلة في متوفر شرط وهو توقعه، اإلمكان في يكون  وأال مفاجئاا

 ليس متوقع، غير مفاجئ أمر الحال بطبيعة هي والتي تحدث، وأين وكيف متى نعلم ال التي الغيبية األمور من وهي العادة في دفعه يستطاع
 شراح اشترط وقد الجائحة، شأن في هذا ونحوها؛ نوالبراكي والزالزل الغزير والمطر العاصفة كالريح يتوقعه أن أو يدفعه أن أحد إمكان في

 أن ذلك ؛ النظرية هذه باسمه سميت الجوهري  الشرط وهذا دفعه، يمكن وال الحصول متوقع غير مفاجئاا  يكون  أن الطارئ  الظرف في القانون 
ر حذر متعاقد وكل المخاطر، بعض ثناياه في يحمل عقد كل  ذلك في فرط أو قصر فـإذا والخسارة، الربح بميزان ويزنها المخاطر هذه يقدّ

 الحسبان في يكن لم والذي تقدير كل يفوق  الذي الظرف فهو ضده المتعاقد يؤمن أن يجب ما أما تفريطه. أو تقصيره تبعات يتحمل أن فعليه
 كان إذا سيما وال االلتزام يذتنف في صعوبات من المتعاقد منه سيتكبد وما وقوعه احتمال هو الطارئ  الظرف بتوقع العقود.ونقصد إبرام عند

 مقدراا  يكون  بذلك فإنه العقد، إبرام على أقدم ذلك ومع التعاقد عند الطارئ  الظرف حدوث متوقعاا  المدين كان فإذا الكاهل، على ثقيال التزاما
لحق عندما العقد واقعة على وإنزالها النظرية بتطبيق يتشبث أن له وليس لالحتماليات ومتوقعا للظروف  الحسبان في كان والذي الضرر به يُ

 يكترث. ولم العقد على أقدم ذلك ومع العقد أثنـاء الوقوع محتمل
ـن ظاهر الشرط هذا : مرهقاا  الطارئ  الظرف وجود مع االلتزام تنفيذ يكون  أن رابعا:  اشتراطهم في القانون  شراح ذكره ما مع يتوافق وهذا وبـيّ

 متوقع غير خارجي حدث هي القاهرة القوة ،ان القول نخلص ان ويمكن (.11ومعياره) معناه ذكروا ثحي التنفيذ، في مرهقا الظرف يكون  أن
 استثنائية ظروف حدوث هي الطارئة الظروف اما . مستحيال االلتزام تنفيذ تجعل واحيانا المتعاقدة االطراف ارادة عن مستقل مقاومته، اليمكن

 نصت فقد  . مستحيال وليس ارهاقا اشد العقدي االلتزام تنفيذ تجعل ان شأنها من التنفيذ مرحلة وخالل  العقد ابرام بعد متوقعة غير عامة
 تنفيذ ان حدوثها على وترتب توقعها الوسع في يكن لم عامة استثنائية حوادث طرات اذا انه على العراقي، المدني قانون  من 2/14٦ المادة

 ان الطرفين مصلحة بين الموازنة بعد للمحكمة جاز فادحة بخسارة يهدده بحيث للمدين مرهقا صار مستحيال، يصبح لم وان التعاقدي، االلتزام
 الظروف مع القاهرة القوة وتشترك ذلك. خالف على اتفاق كل باطال (ويقع12ذلك) العدالة اقتضت ان المعقول الحد الى المرهق االلتزام تنقص

 في الحادث ان كما القاهرة، القوة خلق في المتسبب نفس يكون  قد الطارئة الظروف يف يتسبب الذي الحادث منها، عدة وجوه في الطارئة
 بعض في يختلفان الوقت نفس وفي التنفيذ، مجال في وصعوبات عوائق انشاء الى يؤدي هما وكال متوقع، غير اي حتمي مفاجيء كليهما
 المادة بدليل وذلك ذلك تجيز التي القاهرة القوة بعكس مخالفتها على تفاقاال اليجوز اي العام بالنظام متعلق الطارئة الظروف ان منها الوجوه
 قوة او فجائي حادث او سماوية كآفة فيه له يد ال اجنبي سبب عن نشأ قد الضرر ان الشخص اثبت اذا تنص التي المدني قانون  من 211
 الظروف في ذلك الي اضافة ذلك، غير على اتفاق او نص يوجد لم ما بالضمان ملزم غير كان المتضرر خطأ او الغير فعل او قاهرة

 وقوع فيها يكفي اذ القاهرة القوة بعكس واسعة اقليمية مساحة أو االفراد من طائفة ليشمل عاما استثنائيا الحادث يكون  ان تشترط الطارئة
 الحياة تعطيل الى ادى اجمع العالم و قالعرا بها تمر التي الظروف ان وحيثالمدين. شخص الي أثرها يتعدى التي خاصة فردية حوادث
 الصحية االوبئة وحيث وشركات افراد بين والموقعة المبرمة واالتفاقيات العقود على كبيرة تاثيرات له وسيكون  والتصدير االستيراد لحركة ووقف

 الى تؤدي حيث الخصوص وجه على لتعاقديةا والعالقات العام بوجه القانونية العالقات على سلبية آثار له كانت ، كورونا فايروس سيما ال
 حسب العقد فسخ او الضرر به يرفع الذي الحد الى العقد تعديل وينبغي مرهقا تنفيذه تجعل او الطرفين بين االقتصادي التوازن  في اختالل
  (.13تغيرت) التي والظروف طبيعته
 القوة نظريتي أساس على سُترفع التي القضائية الدعاوى  هو الكورونا انتشار بسرعة سينتشر الذي الوحيد المؤكد األمر ،أن القول ويمكن
 عن تخرج استثنائية ظروف بسبب بها، الوفاء يصعب التى التعاقدية مسؤولياتهم من األطراف ابراء يقتضي مما ، الطارئة والظروف القاهرة
 سيطرتهم. نطاق
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  اخلامتة :
 : يأتي ما أهمها  توصيات و نتائج عدة الى توصلنا بحثنا ختام في

 النتائج : -أوًلا 
 عامة، بصفة القانونية العالقات مستوى  على أو االقتصادي، المستوى  على سواء وخيمة سلبية آثار لها تكون  عامة، بصفة األوبئة أن-1

 الذي األمر االستثماري، القطاع والسيما القطاعات، كافة في التام بالشلل كله المجتمع تصيب إنها إذ خاصة، بصفة العقدية االلتزامات وعلى
 تقدير. أقل على تنفيذه تأخير أو العقدي االلتزام تنفيذ أحيانا، المستحيل من بل الصعب، من يجعل

 من التحلل أو الغاؤه، إو تعديله العقد طرفي من ألي يحق ال أنه مفادها والتي» المتعاقدين شريعة العقد« الشهيرة القانونية للقاعدة طبقاا  -2
 ما رغم أنه إال المتعاقدين. رضا دون  العقد إلغاء أو تعديل في التدخل للقاضي يجوز ال بل فحسب ذلك وليس منفردة، بإرادة العقدية التزاماته

 التوازن  في اختالل إلى تؤدي أصبحت بحيث العقد، إبرام فيها تم التي الظروف تغيرت أو قهري، عذر المتعاقدين أحد لدى وجد فإذا تقدم
، أو مرهقاا  تنفيذه تجعل أو الطرفين، بين االقتصادي  العقد تعديل إما يجوز له، مرهقاا  أمراا  العقدي اللتزامه تنفيذه يصبح بحيث بأحدهما مضراا

 استحال إذا أما جائحة، أصابتها الطرفين لمصلحة ووفقاا  تغيرت، التي ظروفوال طبيعته حسب فسخه أو الضرر، به يرفع الذي الحد إلى
 وانقضاء العقد بفسخ وذلك الطارئة، الظروف نظرية أحكام عن أحكامها تختلف والتي القاهرة القوة نظرية وهي أخرى، نظرية فتطبق التنفيذ

 . االلتزام
 كبير عدد إثارة إلى مؤكدة، بصفة تؤدي سوف جسيمة أضرار عنها نتجت راءاتوإج قرارات من اقتضاه وما 19 كوفيد وباء انتشار إن -3

 تطبيقها ويمكن واضحة تكون  قد منا سبق كما القاهرة القوة ولكن القاهرة. القوة نظرية أساس على سترفع التي والتعويض اإلعفاء قضايا من
 القانون  روح واستدعاء كبيرة مرونة القاضي من يستوجب ما وهو أخرى، حاالت في تطبيقها يصعب حين في معينة حاالت على بسهولة
 . المعروضة للنوازل تكييفه في والظروف الجوانب كافة ومراعاة
 التوصيات :  -ثانًيا 

 عمالد أن ذلك ، السلمية القانونية األطر تبني هو واالقتصادي االجتماعي االستقرار لضمان 19 كوفيد وباء آثار لمعالجة األمثل، الحل -1
   . التعاقدي االمن مفهوم وتكريس القانوني االمن مبدأ تعزيز شأنه من والمحن األزمات إدارة وحسن

 من األطراف إلبراء القاهرة’ ‘القوة شهادات باستصدار والصين كأمريكا الكبرى  االقتصادية الدول إليه بادرت ما منوال على السير يفضل -2
 عالمية وشركات مؤسسات من وكثير خاصة، لجنة  طريق عن ،وذلك شروطها تحققت متى بها فاءالو يصعب التي التعاقدية مسؤولياتهم

 أو التنفيذ في التأخير عن التعويض أو التأخير غرامات أداء وعدم التعاقدية، التزاماتها من التحلل أجل من القاهرة" "القوة بشهادة طالبت كثيرة
 . التعطل أو التأخير إلثبات موثقة مستندات تقديم  من البد شهادة، على الحصول يتم لكي نهأ على اعاله الحكومات ووافقت استحالته. عن

 :اهلوامش 
 534 . ص ،1979  ، القاهرة جامعة دكتوراه  رسالة ، العقدي االلتزام على الطارئة الظروف اثر ، العزاوي  حسن د.  -  -1
 . 1999 لسنة ، 2 طبعة ، األوربي العربي الدراسات مركز ، التكنولوجيا لنقل الدولية العقود ، الطيار بكر بن صالح د. -2
 . 8٦ ص ،1983  ، العليا الدراسات طلبة على محاضرات ، التنمية عقود من نموذج مفتاح تسليم عقد ، شفيق محسن د. - 3
 . 90ص ، بيروت ، النهضة دار ، المدنية المسؤولية في السببية عالقة ، مأمون  الرشيد عبد د. -4
 492 . ص ، 1ق ، 19٧0 طبعة ، العربية البالد تقنيات في المدنية المسؤولية ، مرقس سليمان د. -  5
 ، الحكيم المجيد وعبد ،345 ص ، 33٦5 فقرة ، 19٦٦ االلتزام نظرية – القانون  شرح في الوجيز في هوري السن احمد الرزاق عبد -٦

 . 454 ص ، 841 فقرة ، االلتزام مصادر
  1951 لسنة40 رقم العراقي المدني القانون -7
-،شتات القانونية لكتبا ،دار االلتزام ،احكام مرقس كذلك،سليمان ، 354،ص سابق السنهوري،مصدر احمد الرزاق عبد-8
 .153،ص1998الحقوقية،بيروت، ،المنشورات٦صر،طم
 التالي: الرابط على الحقوق،منشور كلية/  الموصل التعاقدية،جامعة االلتزامات على كورونا فايروس ،أثر العبيدي غانم زينة -9
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 .9٦3،ص1998، الحقوقية الحلبي ،منشورات2،ط2العقد،ج نظرية – القانون  شرح في الوجيز في السنهوري  احمد الرزاق عبد-10
 سمير .15٧،ص19٧1 دمشق العربي، الفكر الطارئة،دار الظروف نظرية الترمانيني، مالسال عبد ، .كذلك9٧0نفسه،ص المصدر -11
 الرحيم وعبد عامر حسين، م.كذلك2004 االسكندرية، الجامعية، المعرفة لاللتزام،دار العامة النظرية سعد، إبراهيم نبيل د. تناغو، السيد عبد

 .393 ص ،1979 القاهرة، معارفال ،دار2 ط العقدية، التقصيرية المدنية عامر،المسؤولية
 العربي، التراث إحياء دار ،ط1االلتزام،ج مصادر لاللتزام، العامة النظرية المدني، القانون  شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد-12

 629لبنان،ص بيروت،
 339-33٧.،ص200٧ ، الجديدة النجاح لاللتزامات،مطبعة االرادي المصدر -االول الجزء -العقد اثار صافي الحق عبد13 -
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