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الثر القانوين جلاحئة کوروان عىل أجال تقدمي الاوراق التاارية
احلواةل امنوذجا-هەردی توفیق مصطفی
قسم القانون ،لكية القانون والس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق.
املس تخلص -أن جاحئة كوروان اليت يعيشها العامل يف هذه ألونة ألخرية تعد من أبرز
الكوارث العاملية يف يومنا احلارض ،وأصبحت حمل اهامتم ابلغ من اكفة دول العامل ،لس امي
وأن أاثرها مل تقترص عىل اجلانب الصحي حفسب وإامنا امتدت اإىل اجلانب الاقتصادي
والس يايس والاجامتعي يف حیاة ألفراد ،ألمر اذلي ترتب عنە دخول ادلول يف رصاع
مع هذه اجلاحئة ابختاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية ملاكحفة انتشاره ،ولعل أمه هذه
القرارات اكن فرض احلجر الصحي املزنيل عىل املواطنني وإالزاهمم ابلتباعد الاجامتعي،
اإضافة اإىل توقف العديد من ألنشطة التاارية ،ممـا يفيض اإلـى جعـل تنفیـذ التامات
مرهقا وعسريا ،اإن لـم يكـن مسـتحيل ،ومن هنا جاء هذا البحث لغـرض املسامهة يف
حتديـد الطبيعـة القانونية جلاحئة كوروان ،وعام اإذا اكنت من قبيل القـوة القاهرة ،أم أهنا
من الظروف الطارئة؟ وما تأثیـر ذكل عىل أجال تقدمي الاوراق التاارية للقبول والوفاء؟
فهل يعترب حامل القانوين للحواةل التاارية اذلي مل يس تطيع تقديها للقبول ام الوفاء داخل
الجال القانونية حامل هممل؟ أم تنطبق عليە حاةل القوة القاهرة؟
اللكمـات املفتاحیة :جاحئـة كوروان ،القوة القاهرة ،الظروف الطارئة ،القانون التااري،
الاوراق التاارية.

املقدمة :
شهدت البرشية منذ قدم كوارث عديدة مهنا الطبيعية اكلمراض والوبئة ،ويف الس نوات
ألخرية مهنا وابء سارس ) (Sarsعام ( ،)2003ووابء اإنفلونزا اخلنازير ( )H1N1عام
( ،)2009و وابء اإيبول ( )Ebolaعام ( ،)2014ويف أواخر س نة ( )2019انترش
فريوس كوروان أو ما يسمى بــ ( )Covid 19كنوع من أنواع الفريوسات املس تادة
العاملية اليت تصيب اإلنسان ،واذلي ظهر مبدينة ووهان الصينیة ،وقد مس هذا الوابء
جل ادلول ،حیث خلف الالف من املصايب واملئات من الوفیات ،مما زرع الهلع واخلوف
يف نفوس الشخاص يف خمتلف بقاع العامل ،اليت دفع مبنظمة الصحة العاملية إاىل اإعلن

حاةل الطوارئ الصحية يف ( 30يناير  )2020وصنفتە لحقا ابجلاحئة يف ( 11مارس
 ،)2020وأمام هذا الواقع ،ما اكن عىل دول العامل اإل رسعة الاس تاابة والتحرك من
خلل اختاذ سلسةل من القرارات والتدابريالصارمة ،وقد وصل ألم إراىل اإعلن احلجر
الصحي ،وفرض حظر التجوال الاكمل أواجلزيئ يف بعض من ادلول واختاذ لك ما يلزم
من تدابري للتصدي لعدوى اإلصابة وحرص مناطق الوابء ،واكنت ول يزال العراق من
ادلول اليت تعرض مواطنوها لإلصابة .فاختذ حكومة اقلمي كردس تان عدة القرارات
والتدابري هبذا الصدد منذ البيداية ،فقد اصدر وزارة ادلاخلية عدة بياانت هبذا
اخلصوص ،ومن تكل التدابري الىت اختذهتا يه احلجر الصحي ومنع التجوال بشلك اللكي،
ففي بيان رمق 18لس نة 2020تعلن احلجر الصحي ملدة ( )72ساعة من يوم /3/15
 2020ومنع التجوال بني احملافظات والاقضية ،ويف بيان رمق  20تعلن احلجر الصحي
من متام ساعة ( )12مساء يوم  2020/3/18ايل متام ساعة ( )12مساء يوم /3/23
 ، 2020ويف بيان رمق  21يتد مدة احلجر الصحي اىل يوم  .2020/4/1ويف بيان رمق
 25احلجر الصحي يكون بشلك جزيئ اي يف متام ساعة ( )12مساء اىل ( )6صباحا
من اترخي  ،2020/4/7ويف بيان رمق  26يتد مدة احلجر الصحي بشلك لكي من
 2020/4/10اىل  ، 2020/4/16ويف بيان رمق  27يتد مدة احلجر الصحي ومنع
التجوال اىل يوم  . 2020/4/23و ايضا يف بيان رمق  31تعلن احلجر الصحي ومنع
التجوال بشلك لكي من يوم  2020/5/2اىل  ...2020/5/10اخل  ،كام وايضا اختذ
احلكومة الفدرالية يف العراق عدة التدابري ومن مضهنا احلجر الصحي واملنع التجوال بشلك
اللكي واجلزيئ.
مل يقترص أثر هذا الفريوس عىل اجملال الصحي والقتصادي للنسان فقط ،بل جتاوزه
اإىل ابيق اجملالت الخرى سواء الجامتعية أو الس ياس ية وحىت القانونية مهنا مبا فهيا
اجلانب القانوين للمعاملت التاارية ،حیث دفعت عدد من املؤسسات والرشاكت
العاملية خاصة الصينیة والمريكیة مهنا املتخصصة يف جمالت خمتلفة مثل صناعات
الس يارات والنقل اجلوي واملعلومات واملواد الربتولية والغازية ،بوجود حاةل (القوة القاهرة)
من أجل التحلل من التاماهتا التعاقدية جتاه زابئهنا وعدم أداء غرامات التأخري أو
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التعويض عن التأخري يف التنفیذ أو عن اس تحالتە.
ويف ظل هذه الزمة ،فاإن عددا من الالتامات قد تقف دون تطبيق ،المر اذلي
جيعلنا أمام مسأةل تنفیذ الالتامات الناش ئة عن بعض التعاقدات ،هتدف هذه ادلراسة
لمه هذه الالتامات اليت يطرهحا املوضوع تكل اليت تتعلق بأجال تقدمي احلواةل للقبول
والوفاء؟
وتبدو اشاكلية البحث من خلل ما يرتتبە انتشار جاحئة كوروان والاجراءات املتخذة
من السلطة العامة ،نسعى يف هذا البحث اإىل الاجابة عن مجةل من التساؤلت ،ما هو
التكیيف القانوين جلاحئة كوروان؟ وهل اجلاحئة كوروان القوة القاهرة ام الظرف الطارئ؟
اإىل أي مدى أثر ظهور وانتشار جاحئة كوروان عىل أجال تقدمي احلواةل للقبول و الوفاء؟
فهل يعترب حامل احلواةل اذلي مل يس تطيع تقديها للوفاء داخل الجال القانونية حامل
هممل؟ ودلراسة هذه اإلشاكلية وإالجابة عهنا ،سيمت اإتباع املهنج التحلييل الوصفي
وقسمنا موضوع ادلراسة اإىل مبحثني:
املبحث ألول مت ختصيصە لثر القانوين جلاحئة كوروان بني القوة القاهرة والظرف
الطارئ ،حیث بينا من خلهل مدى اعتبار ألثر املرتتب عن جاحئة ّ كوروان قوة قاهرة
أم ظرفا طارئا وذكل يف مطلبني ،ففي املطلب الول تطرقنا اىل تعريف القوة القاهرة
والظروف الطارئة وبيان رشوطهام ويف املطلب الثاين تلكمنا عن أاثر القوة القاهرة
والظروف الطارئة.
ويف املبحث الثاين تناولنا فیە اثر جاحئة كوروان عىل أجال تقدمي احلواةل للقبول والوفاء،
وذكل من خلل مطلبني ،ففي املطلب الاول تلكمنا عن اجال القبول والوفاء يف احلواةل
التاارية ،ويف املطلب الثاين تطرقنا اىل الإعفاء من تقدمي الاحتاا بسب جاحئة كوروان.

املبحث الاول
أثر القانوين جلاحئة كوروان بني القوة القاهرة والظرف الطارئ
تعين اجلاحئة يف اللغة العربية وعند الفقهاء الوابء املتفيش من هجة الاشرتاك يف معوم
املعىن ،ففي اللغة يه مصيبة مذهبة ،أو متلفة للامل ،أو النفس (الرازي،1981 ،ص
 ،)90وعىل صعيد الترشيع ،ليس من مثة تعريف ترشيعي للااحئة ،ل بل اإن الترشيعات
مل تتفق عىل اس تعامل مصطلح واحد لدللةل عىل احلدث املكون للااحئة .ويف الاصطلح
الفقهيي :فاجلاحئة تصيب الامثر والموال  ..فاختلف العلامء يف تعريفها ،فعرفها احلنابةل" :
ان اجلاحئة لك أفة ل صنع للديم فهيا اكلر ح والربد و اجلراد " (عويضات،
،2003ص) 46
وأخذ املرشع العرايق رصاحة بفكرة اجلاحئة ابعتبارها اإحدى صور السبب الاجنيب
اذلي تنقطع بە علقة الس ببیة ما بني ركين اخلطأ والرضر ،ويه عنارص املسؤولية املدنية
موضوعيا بنوعهيا العقدية والتقصريية ،و ذكل يف القانون املدين يف املادة ( )211منە،
واليت تنص عىل أنە" :اإذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنيب ،ل يد هل
فیە كفة ساموية ،أو حادث جفايئ ،أو قوة قاهرة ،أو فعل الغري أو خطأ املترضر ،اكن
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غري ملزم ر ابلضامن ما مل يوجد نص أو اتفاق عىل غري ذكل" ،وكام هو احلال يف نصوص
القانون املقارن ؛ املادة ( )165من القانون املدين املرصي ،واملادة ( )233من القانون
املدين الكوييت ،واملادة ( )287من قانون املعاملت املدنية الامارايت ،واملادة ()1148
من القانون املدين الفرنيس.
ان أحاكم اجلاحئة الواردة يف القانون املدين ليست من النظام العام ،وابلتايل جيوز
التفاق بني املتعاقدين عىل ما خيالفها وفق نص املادة ( )2/259من القانون املدين العرايق:
" جيوز التفاق عىل أن يتحمل املدين تبعة احلادث الفاايئ أو القوة القاهرة" ،وتقابل
هذا النص الفقرة الاوىل من املادة ( )247من القانون املدين املرصي.
ذلا تعترب القوة القاهرة اإحدى وسائل دفع املسؤولية املدنية عن طريق اإثبات السبب
ألجنيب اذلي يقطع العلقة الس ببیة بني فعل الشخص والرضر اللحق ابلغري ،سواء
أاكن خطأ عقداي أم تقصرياي .ويظهر جبانب مصطلح القوة القاهرة مصطلح احلادث
الفاايئ ،وقد اختلف الفقهاء يف التفرقة بني املصطلحني ،اإل أن الراحج هو أنە ل فرق
بني املصطلحني(.مرقس)1956 ،
كام جند يف العقود أحیاان تتغري الظروف اليت أبرم فهيا العقد بسبب أحداث مل تكن
متوقعة وقت اإبرامە مما يؤثر عىل تنفیذ العقد ويرهق املدين اإىل حد قد يصل بە ل إلفلس
أو يلحق بە رضرا شديدا ،ولكن دون أن يؤدي ذكل اإىل جعل تنفیذ الالتام مس تحيل.
وهو ما جيعل ادلائن عادة يمتسك ابلتنفیذ واملدين يدفع ذكل بعدم قدرتە عىل الوفاء
ابللتام بذات الرشوط .وهو ما دفع ابلقوانني احلديثة بعد نقاش طويل اإىل تبين نظرية
الظروف الطارئة وإالقرار برضورة تعديل أحاكم العقد اإذا حتققت هذه الظروف.
يف هذا املطلب حناول ان نبني التكیف القانوين جلاحئة كوروان هل هو القوة قاهرة ام
الظرف طارئ؟ وذكل من خلل المتيزي بني القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة،
وبدءا بتعريفهام وبيان رشوطهام وأاثرهام ،وذكل عىل النحو التايل :
املطلب الاول
تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة وبيان رشوطهام
الفرع الول :تعريف القوة القاهرة ورشوطها
مل يعرف املرشع العرايق شأنە يف ذكل شأن املرشع املرصي و عىل غرار ما ذهب
اإليە املرشع الفرنيس يف القانون املدين القوة القاهرة ،كام فعل املرشع املغريب حني نص
يف الفصل ( )269من قانون الالتامات والعقود عىل أن " :القوة القاهـرة يه لك أمر
ل يس تطيع الإنسان أن يتوقعە ،اكلظواهر الطبيعية (الفیضاانت واجلفـاف والعواصف
واحلرائق واجلراد) وغارات العدو وفعل السلطة ،ويكون من شأنە أن جيعل تنفیذ االلتام
مس تحيل ،".وإامنا املرشع العرايق أشار اإلهيا كسبب أجنيب معفي من املسؤولية.
ولقد عرفها بعض الفقهاء عىل أهنا لك فعل ل شأن للمدين فیە ومل يكن متوقعا حبيث
يصبح تنفیذ الالتام مس تحيل ،كام عرفت أيضا عىل أهنا أمر ل يس تطيع الإنسان أن
يتوقعە اكلظواهر الطبيعية والفیضاانت واجلفاف واحلرائق وغريها من الظواهر ويكون
من شأنە أن جيعل تنفیذ الالتام مس تحيل(الس هنوري ،)1966،فقد عرفها الفقهاء
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الفرنسني عىل أهنا '':لك حادث عام لحق عىل تكوين العقد غري متوقع احلصول عند
التعاقد وينجم عنە اختلل بني املنافع املتودلة عن عقد يرتاىخ تنفیذه اإىل أجل ويصبح
تنفیذ املدين للتاماتە مس تحيل" ،وقد عرف الفقیە اإلبيون القوة القاهرة بأهنا" لك ما
مل يكن يف وسع الادراك الديم أن يتوقعە ،وإاذا أمكن توقعە فاإنە ل يكن مقاومتە"
(عامر ،1979 ،ص )391ولبد من التذكري بأنە ليس ابلرضورة أن ينتج عن لك اكرثة
حصية أو طبيعية قوة قاهرة فالمر لكە متوقف يف احلقیقة عىل الظروف احمليطة ابلزناع.
ول شك أن الزمة الصحية والإجراءات احلكومیة الرامیة ملعاجلهتا قد اكن لها تأثري
مبارش عىل عدد كبري من الالتامات العقدية اليت مل يس تطع أحصاهبا الوفاء هبا .وغين عن
القول أن انتشار فريوس كوروان املس تاد جاحئة ساموية ل دخل لحصاب الالتام العقدية
فهيا ،كام أهنا ل يكن دفعها او خمالفة الاجـراءات احلكومیة اليت اختذت ملاكحفهتا من قبل
خمتلف حكومات العامل.
تطبيقا لحاكم املادة  211من القانون املدين العرايق ل يكفي مبجرد وقوع جاحئة
كوروان املس تاد ،بصفهتا قـــوة قاهـــرة ،لتخلص املدين من التاماتە العقدية ،بل لبد هل
من اإثبات أثر تكل اجلاحئة ،وما صاحهبا من اإجراءات حكومیة ،يف جعل التامە
مسـتحيل؛ بصفة لكية أو يف جزء منە عىل القل ،دون اإخلل منە ابلتاماتە العقدية
ول تقصري منە يف اختاذ التدابري اللزمة للوفاء بتكل الالتامات .فرمغ أن حاجئة كوروان
يف ذاهتا قابةل للتكیيف بصفهتا قوة قاهرة لكوهنا جاحئة غري متوقعة ول ممكنة ادلفع ،يبقى
عىل املدين اإثبات اس تحاةل التامە العقدي بسبهبا اسـتحاةل ل دخل هل فهيا .
من خلل التعريف اذلي ذكرانه للقوة القاهرة يتضح لنا أن رشوطها يه عدم التوقع
وعدم القدرة عىل مواهجهتا أو التصدي لها ،وأهنا تؤدي اإىل جعل تنفیذ العقد مس تحيل.
-1عدم اإماكنية التوقع:
ويقصد بە يف نطاق العقود أن لك الطرفني مل يكن يتوقع وقت اإبرام العقد أن يقع حادث
مفاجئ أو حتل بە قوة قاهرة وأن يكون عدم التوقع ابلنس بة مجليع الناس وليس املدين
فقط(.اتنغو ،)1975،اإن فايروس كوروان مل يكون ابلإماكن توقعە هنائيا نظرا اإىل الرسعة
اليت ظهر هبا وانتشاره بصورة رسيعة جعزت ّخمتلف دول العامل عن التصدي هل ،ذلكل
يعترب رشط عدم التوقع يف هذه اجلاحئة متوفرا.
-2عدم اإماكنية ادلفع:
أي أن يكون احلادث املفاجئ مانعا من لك مقاومة ول يكن التصدي هل أوالتخلص من
أاثره ،لنە لو اس تطعنا مواهجتە ملا أصبح قوة قاهرة .ويف الرشطني السابقني يكون
املعياراملتبع يف حتديدهام معيارا موضوعيا غري ذايت ،فل يؤخذ بعني الاعتبار الظروف
الشخصية للمتعاقد بل يعمتد القايض عىل معيار الرجل العادي يف النظر :هل اكنت القوة
القاهرة متوقعة أو غري متوقعة وهل اكن ابلإماكن دفعها والتصدي لاثرها أم ل؟
(أبوسعد.)1983 ،
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-3أن يكون المر خارجا عن إارادة الطراف:
وهذا الرشط مرتبط ارتباطا وثيقا ابلرشطني السابقني لن عمل أحد العاقدين ابحامتل
وقوع القوة القاهرة أو تأكده مهنا مكن اكن يعمل بقرارات حكومیة معينة س توقف نشاطا
معينا أو متنعە أو علمە بنشوب حرب يف منطقة أو أي قوة قاهرة أخرى تؤثر عىل تنفیذ
العقد وأقبل عىل التعاقد دون عمل املتعاقد ألخر ،جيعهل مقرصا ومسؤول عن التعويض
لن العمل ينفي رشط اإماكن التوقع ومن اكن هل التوقع أمكن هل دفع احلادث(.الس هنورى،
)1966
-4أن يصبح تنفیذ الالتام مس تحيل:
وهذا الرشط امتداد للرشط الثاين املتعلق بعدم اإماكنية دفع القوة القاهرة ،ذكل أن عدم
القدرة عىل التصدي للقوة القاهرة يعين جعز املدين عن القیام ابلتامە بصفة هنائية وهو
ما يعرب عنە ابس تحاةل تنفیذ الالتام اس تحاةل مطلقة ،لن الاس تحاةل النسبیة أو املؤقتة
جتعل القوة القاهرة ممكنة ادلفع(.زيك)1968 ،
من مث ،فاإن جاحئة كوروان يف ذاهتا قابةل لتكیيفها بأهنا قوة قاهرة؛ لكوهنا جاحئة ساموية
غري متوقعة ول ممكنة ادلفع .وابلنظر اإىل كوهنا واقعة مادية فاإن املدين ل حيتا لإثباهتا.
الفرع الثاين :تعريف الظروف الطارئة ورشوطها
من الاصل ان "العقد رشيعة املتعاقدين" ،حبيث يكون العقد هو احملدد للتامات
طريف التعاقد اليت مت الرتايض بشأهنا ،فل جيوز لي مهنام الاخلل هبا ،فان التفاق
مبثابة القانون الواجب التطبيق عىل الطرفني ،اإل أنە قد تطرأ ظروف بعد توقیع العقد
تؤدي اإىل اإرهاق أحد أطراف العقد ،حینئذ توجب اعتبارات العداةل إلعادة النظر يف
مدى التام ذكل املتعاقد بأحاكم العقد اليت مت التفاق علهيا عند اإبرامە ،فالعداةل ل تتعلق
فقط بوقت اإبرام العقد وإامنا متتد اإىل تنفیذه ايضا (.رسحان وخاطر)2008 ،
يعرف الظرف الطارئ بأنە" :لك حادث عام لحق عىل تكوين العقد ،غري متوقع
احلصول وقـت اإبرامە ،ينجم عنە اختلل بني املنافع املتودلة عن عقـد يرتاىخ تنفیذه اإىل
أجل أو أجال ،ويصبح تنفیذ املدين للتامە كام أوجبە العقـد يرهقە اإرهاقا شديدا ويهتدده
خبسارة فادحة ختر عن حد املالوف يف خسائر التاار ،وذلا جاز للقايض أن يوزع
تبعة احلادث بني طريف العقد ،وذكل برد الالتام املرهق اإىل احلد املعقول" (أبو س تيت،
، 1954ص  )316ويعرف بأنە  ":حاةل عامة غري مألوفة أو غري طبيعية ،أو واقعة مادية
عامة أيضا ،مل تكن يف حس بان املتعاقدين وقت التعاقد ،ومل يكن يف وسعهام ترتيب
حدوهثا بعد التعاقد ويرتتب علهيا أن يكون تنفیذ الالتازم التعاقدي مرهقا للمدين حبيث
هيدده خبسارة فادحة وأن مل يصبح مس تحيل" (عنرب ،1987 ،ص ،)19وأول من
اعرتف بنظرية الظروف الطارئة يف الوطن العريب هو القانون املرصي ،وذكل يف اكفة
العقود املدنية والإدارية ،مث أخذت بە بعد ذكل بقیة القوانني العربية .
تنص املادة (  )2/146من القانون املدين العرايق عىل أنە" :اإذا طرأت حوادث
اس تثنائية عامة مل يكن يف الوسع توقعها ،وترتب عىل حدوهثا أن تنفیذ الالتام التعاقدي،
وإان مل يصبح مس تحيل صار مرهقا للمدين ،حبيث هيدده خبسارة فادحة ،جاز للمحمكة

جمةل جامعة التمنية البرشية
بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني أن تنقص الالتام املرهق اإىل احلد املعقول اإن اقتضت
العداةل ذكل ،ويقع ابطال رّ لك اتفاق خيالف ذكل" .و يقابهل نص املادة ( )2/147من
القانون املدين املرصي ،واملادة ( )198من القانون املدين الكوييت ،واملادة ( )154من
قانون املعاملت املدنية الامارايت .وهذا النص يعترب اس تثناء من الاصل العام واذلي
وضعە املرشع العرايق يف نص املادة ( )1/146من القانون املدين العرايق ،وهو أن العقد
رشيعة املتعاقدين .
وخلصة نظرية الظروف الطارئة ،أن العقد اإذا اكن من العقود املس مترة التنفیذ أو
الفورية التنفیذ ولكن تنفیذه مؤجل (عقد مرتايخ التنفیذ) وطرأت ظروف اقتصادية،
مل يتوقعها املتعاقدان عند اإبرام العقد ،أدت اإىل اختلل التوازن الاقتصادي بني طرفیە
اختلل خطريا ،حبيث جعلت تنفیذ املدين الالتامە هيدده خبسارة فادحة ختر عن
احلد املألوف يف املعاملت ،فاملدين ل جيربعىل تنفیذ الالتام كام هو وارد يف العقد ،بل
ينقص هذا الالتام اإىل احلد املعقول( .الس هنوري)1966 ،
أن تكیيف أزمة كوروان املس تاد يف ذاهتا حاداث اس تثنائيا ليكفي جمردا للسـتناد
اإلهيا يف مطالبة املديـن بتعديـل التاماتە العقدية ،بل جيب عليە اإثبات أن تكل الزمة
قد أثرت عىل التوازن اقتصادي للعقد ،حبيث أصبح تنفیذه للتامە العقدي هيدده خبسارة
مرهقة غري معهودة دلى التاار ،وأن ذكل عائد ابللكية اإىل أثر أزمة كوروان املس تاد وما
صاحهبا من اإجراءات اإدارية وانعاكسات اقتصادية سلبية ،دون خطأ منە ،فرغـم قابةل
اجلاحئة الصحية لتكیيفها كظرف طارئ ،يبقى عىل املدين عـبء اإثبات أثرها عىل التامە
العقدي ،مبا هيده خبسارة غري معهودة.
من خلل التعريف املذكور سابقا للظروف الطارئة وأيضا يفهم من نص املادة
( )2/146من القانون املدين أنە يشرتط لتطبيق هذه النظرية أن تتوافر أربعة رشوط،
ويه أن يكون العقد مرتايخ التنفیذ ،وأن تطرأ حوادث اس تثنائية بعد اإبرام العقد ،وأن
تكون هذه احلوادث عامة غري متوقعة ،وأن جتعل تنفیذ املدين للتامە مرهقا.
(الس هنوري)1966 ،
-1أن نكون أمام عقد مرتايخ التنفیذ:
ذكران يف بداية أن نظرية الظروف الطارئة جاءت اس تثناء من مبدأ القوة امللزمة
للعقد ،وأهنا جاءت حلل اإلشاكل النامج عن وقوع حادث اس تثنايئ أثناء تنفیذ العقد
يؤدي اإىل جعل تنفیذ العقد مرهقا للمدين وهيدده خبسارة فادحة ،وهو ما يتناىف مع
العقود الفورية اليت تنفذ فور اإبراهما ،ذلكل وكام بينا يف عنرص تعريف الظروف الطارئة
من أن نطاق تطبيقها هو العقود الزمنية أو العقود الفورية مرتاخیة التنفیذ ،ولكن جيب
أن ليكون ترايخ التنفیذ انجام عن متاطل املدين وخطئە(.احلكمي و اخرون.)1980 ،
 -2أن يكون الظرف اس تثنائيا:
يقصد ابلظرف الاس تثنايئ احلادث غري املألوف اذلي ل يقع عادة ،بيامن يرى البعض
أن صفة الاس تثنائية تكون يف أاثر احلادث وليس فقط يف احلادث نفسە ،والك ألمرين
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حصيح ،فالعربة تكون يف ألاثر الاس تثنائية للحادث كام قد تكون ابحلادث نفسە اإذا
اكن اس تثنائيا (.الصويعي)2007 ،
-3أن يكون الظرف عاما ل يكن توقعە وقت العقد:
يقصد بعمومیة الظرف الطارئ أن ل يكون احلادث الاس تثنايئ خاصا ابملدين بل
جيب أن يشمل معوم الناس،أو عىل ألقل مجيع أفراد طائفة معينة اكلطباء أو
املقاولني..اخل .اإضافة اإىل ذكل جيب أن ليكون أطراف العقد يتوقعون هذا احلادث
وقت اإبرام العقد ،ويتثبت القايض من ذكل وفق قاعدة موضوعية ل ذاتية يه اإماكنية
التوقع وقت اإبرام العقد مبعيار الرجل العادي( .مرقس)1956،
-4أن يكون تنفیذ املدين للتامە مرهقا ل مس تحيل:
وهو رشط نص عليە املرشع يف املادة ( )2/146من القانون املدين العرايق ،ويرتتب
عليە ان يصبح الالتام مرهقا للمدين ،واملقصود هنا ابلرهاق تسبب الظروف الطارئة
خبسارة وقد أورد الفقیە عبد الرزاق الس هنوري معيار الارهاق فقال" :والإرهاق فادحة
اذلي يقع فیە املدين من جراء احلادث الطارئ معيار مرن ليس هل مقدار اثبت ،بل
يتغري بتغري الظروف ،مفا يكون مرهقا ملدين قد ل يكون مرهقا ملدين أخر ،وما يكون
مرهق ملدين يف ظروف معينة قد ل يكون مرهقا لنفس املدين يف ظروف أخرى ،واملهم
أن تنفیذ الالتام يكون حبيث هيدد املدين خبسارة فادحة ،فاخلسارة املألوفة يف التعامل
ل تكفي ،فاإن التعامل مكسب وخسارة( .الس هنوري)1966 ،
ومن خلل تناولنا للرشوط املطلوبة يف القوة القاهرة والظروف الطارئة جند أهنا تتفق
يف أمه رشطني وهام اعتبار المر اذلي حدث عاما غري متوقع احلدوث مع عدم اإماكنية
دفعە الا أن هناك رشطا يف القوة القاهرة غري وارد يف الظروف الطارئة وهو أن الظروف
الطارئة ليشرتط فهيا أن يصبح الالتام مس تحيل ،بل عىل العكس جيب أن تؤدي
فقط اإىل اإرهاق املدين.
املطلب الثاين
ااثر القوة القاهرة والظروف الطارئة
من خلل هذا املطلب نتناول ااثر القوة القاهرة وااثر الظروف الطارئة حىت يتبني لنا
الفرق بيهنام:
الفرع الاول  :ااثر تطبيق نظرية القوة القاهرة
طبقا لنص املادة (  )2/146من القانون املدين العرايق ،اإذا ثبت للقايض أن قوة
قاهرة جعلت تنفیذ الالتامات التعاقدية مس تحيةل حمك ابنفساخ العقد وإارجاع الطرفني
اإىل ما اكان عليە قبل التعاقد ،ولكن املدين يعفى من تعويض ادلائن بسبب عدم تنفیذ
الالتام التعاقدي وذكل لنتفاء اخلطأ العقدي يف حقە لنقطاع العلقة الس ببیة ،اي أن
الالتام ينقيض اإذا أثبت املدين أن الوفاء بە أصبح مس تحيل لسبب أجنيب عن إارادتە.
ولكن هذا اإلعفاء من املسؤولية ل يتد اإىل التقصري احلاصل من املدين قبل حدوث
القوة القاهرة ،فاملدين املتأخر عن تنفیذ التامە رمغ أعذاره اإذا حلت بە قوة قاهرة مل يعفە
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ذكل من التعويض عن تقصريه لنە لو نفذ التامە يف موعده ملا أدركتە القوة القاهرة.
(احلكمي والبكري و البشري)1980،
الفرع الثاين  :ااثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة
طبقا لنص املادة (  )2/146من القانون املدين العرايق ،اإذا ثبت للقايض توفررشوط
تطبيق نظرية الظروف الطارئة يقوم برد الالتام املرهق اإىل احلد املعقول ،وللقايض بذكل
سلطة تعديل أحاكم العقد ،حیث هل أن حيمك ابلإنقاص من التامات املدين أو يزيد من
التامات ادلائن املقابةل للتام املدين وقد يكتفي القايض بوقف تنفیذ العقد حىت يزول
الظرف الطارئ .ويرى جانب من الفقە أن القايض يس تطيع أن حيمك بفسخ العقد فامي
تبقى منە اإذا تبني هل أن الاس مترار يف التنفیذ غري جمد أو أن حتقیق التوازن العقدي
غريممكن( .زيك)1968 ،
س بق وان بينا ان الاجراءات اليت اتبعهتا احلكومة يف مواهجة جاحئة كوروان والنصوص
التنظميية اليت صدرت هبذا اخلصوص وأن أمهها اكن توقیف العديد من الانشطة ،وهذا
اإلجراء حني النظر اإليە بصفة جمردة ل يكن أن نعتربه بصفة مطلقة قوة قاهرة أو ظرفا
طارئا ( المتميي ،)2020،و السوأل اليت يطرح نفسە؛ هل تلحق جاحئة كوروان بنظرية
الظروف الطارئة أم بنظرية القوة القاهرة؟ واجلواب :عند التأمل يف ذكل جند من الصعب
اإحلاق جاحئة كوروان بأحد النظريتني دون النظر اإىل نوع العقد وتنفیذ الالتامات اذلي
نريد مناقشة أثرها عليە ،فقد جيعل الوابء اداء بعض الالتامات مس تحيةل التنفیذ،
فیكون أش بە بنظرية القوة القاهرة ،وقد جيعل تنفیذ بعضها الخر مرهقا لكنە ليس
مس تحيل ،فیكون أش بە بنظرية الظروف الطارئة .اي توجد حالت تعترب فهيا هذه
اجلاحئة من قبيل الظروف الطارئة اليت تؤدي اإىل تعديل الالتامات ،وتوجد حالت
أخرى تعترب فهيا من قبيل القوة القاهرة.
ويف العراق اجتهت حممكة المتيزي الاحتادية يف قرارها املرمق  /٢١٠٤الهيئة الاس تئنافیة
عقار ٢٠٢٠ /و املؤرخ يف  ٢٠٢٠ /٧ /٢٢اىل تبين مبدأ اعتربت فیە أن تفيش وابء
كوروان قوة قاهرة متنع من رساين ُمدد الطعن ،حیث جاء يف حیثيات القرار أن حظر
التجوال بسبب مواهجة تفيش الوابء يعترب قوة قاهرة ويس تتبع ذكل عدم احتساب اايم
احلظر مضن املدد القانونية للطعن ابلحاكم و القرارات.
()https://www.hjc.iq/qview.2538/
اما خبصوص اجال التقدمي احلواةل سواءا للقبول ام الوفاء بقميهتا او اجراء معل
الاحتاا بعدم قبول او عدم وفاء ،فان احلامل القانوين اذلي مل يمتكن يف تقديها يف
اجالها القانونية بسبب وجود فريوس كوروان املس تاد او مل يقوم ابجراء معل الاحتاا
عند عدم قبول او عدم وفاء احلواةل من قبل املسحوب عليە ،فميكن القول ان هذه
احلالت تعترب القوة القاهرة بسبب عدم توقع الوابء من قبل بل ظهر جفأة ،واس تحال
دفعە بسبب رسعة انتشاره الواسع يف لك العامل ،وليس للحامل يد يف عدم تقدمي احلواةل
يف اجالها القانونية او اجراء معل الاحتاا بسبب احلجر الصحي ومنع التجوال ،ومما ل
شك فیە ان القرارات املتخذة من قبل السلطة احمللية يعد سببا أجنبيا ل علقة للحامل
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بە وظهور فريوس كوروان غري متوقع ومس تحيل ادلفع ،مع انعدام أي اإهامل أو تقصري
من قبل احلامل.

املبحث الثاين
اثر جاحئة كوروان عىل أجال تقدمي احلواةل للقبول و للوفاء
نتناول هذا املبحث يف مطلبني ،خنصص املطلب الول لجال القبول والوفاء يف احلواةل
التاارية ،واملطلب الثاين ل إلعفاء من تقدمي الاحتاا بسبب جاحئة كوروان.
املطلب الاول
أجال القبول والوفاء يف احلواةل التاارية
تناول القانون التاارة العرايق رمق  30لس نة  1984أحاكم الوراق التاارية ويه
احلواةل التاارية(السفتاة) والس ند للمر(المكبياةل) والش يك(الصك) يف الباب الثالث
وقـد جـاء يف املواد من  185-٣9وذكل يف فصول الثلثة ،تناول أولها احلواةل مـن
حیـث اإنشاهئا وتظهريها ومقابل الوفاء هبا وقبولها والضامهنـا واس تحقاقها والوفاء بقميهتا
وأحاكم الرجوع عىل املظهرين والساحب وغیـرمه مـن امللتمني هبا ،مث عرض لحاكم
التدخل ،مث القواعد املنظمـة لتعدد نسخ احلواةل وصورها وما قد يقع فهيا من حتريف مث
تقادم دعاوهيا وذكل يف املواد من  ،132-٣9كام تضمنت املواد التالية من 136-133
القواعد والحاكم اخلاصة ابلس ند لمر ،وايضا تضمنت املواد التالية من 185-137
القواعد والحاكم اخلاصة ابلش يك.
وموضوع حبثنا يه احلواةل التاارية واليت تعترب من اقدم انواع الاوراق التاارية،
وان اختلف فقھاء القانون يف اترخي ظھورھا ،مفنھم من يقول أنھا ظھرت يف اإيطاليا بني
القرنني  11و  ،12و من قال أنھا ظھرت يف الصني استنادا اإىل مذكرات الرحاةل "ماركو
بولو" ذكل يف القرن  ،7مث وصلت اإىل أورواب يف س نة  1607و انترش اس تعاملھا .
(بلل)2013،
والوارق التاارية لها عدة وظائف مهنا تس تخدم اكداة لنقل النقود ولتسوية ادليون
(الوفاء) و الئامتن(.العكیيل ،)1996،ويف قانون الرصف اذلي حيمك الوراق التاارية
توجد عدة ضامانت للوفاء بقمية احلواةل ليك يطمنئ احلامل للحصول عىل حقە ،وحىت
تؤدي ھذه الورقة التاارية وظائفھا الاقتصادية كداة للوفاء(.طە)1997،
ذلكل سنتطرق يف هذا املطلب عن أجال القبول والوفاء يف احلوةل التاارية يف فرعني،
وذكل عىل حنو التايل:
الفرع الاول :تقدمي احلواةل للقبول
ليك يصبح املسحوب عليە ملتما ابحلواةل فلبد من ورود توقیعە عليھا ،فتوقیع
املسحوب عليە ھذا ھو ما يسمى ابلقبول ،مفناط الالتام الرصيف للمسحوب عليە ھو
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التوقیع عىل احلواةل ،ويكن تعريف القبول بأنە " :التعھد من املسحوب عليە بتنفیذ طلب
الساحب يف دفع قمية احلواةل اإىل احلامل عند الاس تحقاق(".سايم و
الشامع،1992،ص)205
وليس ھناك ما يلزم املسحوب عليە عىل قبول احلواةل حىت وإان اكن مدينا فعل
للساحب ،لنە يكن للمسحوب عليە أن يفضل تسوية دينە بطريقة عادية ول يريد
ادلخول يف نطاق الالتامات الرصفیة ،ولكن مىت قبل ھذا املسحوب عليە احلواةل ابلتوقیع
عليھا يلتم بأداء مبلغھا حلاملھا ،حیث يصبح املسحوب عليە القابل املدين الصيل جتاه
احلامل وحيل حمل الساحب اذلي اكن املدين الرئييس مببلغ احلواةل(.القليويب)1987،
الاصل أن تقدمي احلواةل للمسحوب عليە للقبول مسأةل اختيارية ،حبيث من حق
احلامل أن يقدمھا للقبول أو ينتظر حلول میعاد الاس تحقاق للمطالبة ابلوفاء ( البارودي،
 ،)1985وان املرشع العرايق نص (م  )84من القانون التاارة عيل صور میعاد
الاس تحقاق ،ففي حاةل احلواةل املس تحقة دلى الإطلع؛ مبجرد تقديها للقبول تكون
مس تحقة الوفاء وجيب ان تقدم للوفاء خلل س نة ابتداء من اترخي حتريرھا(م 85فق،)1
اإل أن تقدمي احلواةل للقبول يصبح أمرا اإلزامیا يف حالت التالية:
اول /يف حاةل احلواةل املس تحقة دلى الإطلع ،جيب أن يقدمھا للقبول واس تحقاق
خلل س نة ابتداء من اترخي حتريرھا.
اثنيا /يف حاةل احلواةل املس تحقة بعد مدة من الإطلع  ،اإذ نص القانون التاارة العرايق
عىل ذكل ،حبيث يكون واجبا عىل احلامل أن يقدمھا للقبول خلل س نة ابتداء من اترخي
حتريرھا (م 72فق .)1وان تقدمي احلواةل للقبول يف ھذه احلاةل أمر رضوري لن من اترخي
تقديھا للقبول يبدأ احتساب املدة ملعرفة میعاد الاس تحقاق.
اثلثا /يف حاةل احلواةل املس تحقة ادلفع عند خشص غري املسحوب عليە او يف حمل
اخر"حمل خمتار" غري مقام املسحوب عليە(م 71فق.)2
رابعا /يف حاةل اشرتط الساحب بتقدمي احلواةل للقبول ،فیلتم احلامل اإذا اشرتط
الساحب بتقدمي احلواةل للقبول يف موعد حمدد او بغري موعد(م 71فق.)1
أما اإذا مل حيدد أي مدة فاإن احلواةل يكن تقديھا للقبول يف املدة اليت متتد من اترخي
اإنشائھا اإىل حني حلول میعاد اس تحقاقھا اإذا اكنت احلواةل مس تحقة الوفاء يف اترخي معني
أو بعد مدة من اإنشائھا .كام أن رشط التقدمي للقبول يكن أن يوضع من قبل أحد املظھرين
ما مل يكن الساحب قد منع تقديھا للقبول(م 71فق .)4أما اإذا مل يقوم احلامل بتقدمي
احلواةل للقبول وأھمل رشط التقدمي للقبول فاإنە يفقد حقە يف الرجوع عىل ابيق امللتمني
بضامن الوفاء وضامن القبول ( .الشامع)1987 ،
الفرع الثاين :تقدمي احلواةل للوفاء
ان الالتام الثابت يف احلواةل التاارية ينقيض عن طريق الوفاء بە ،فهذا الوفاء يعترب
الطريقة الطبيعية للمهمة اليت يقوم علهيا احلوةل كوس يةل للداء حیث تنقيض حیاتە وتنهتيي
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هممتە بأن يتسلمە املسحوب عليە وتربأ ذمة الساحب وابيق املدينني فیە(.مؤمن)2013،
ان وفاء قمية احلواةل يعين دفع مبلغ النقود املعني فهيا اىل حاملها القانوين ،ذلا جيب
عىل حامل تقديها اىل املسحوب عليە مطالبا وفاء قميهتا داخل الجال اليت حددها املرشع
يف املادة ( )89من قانون التاارة واملمتثةل يف يوم اس تحقاقها او يف احد يويم العمل
التاليني لهذا اليوم.
وعند تقدمي جيب ان يراعي احلامل ماجاء يف املادة ( )182من قانون التاارة واليت
نص عىل ان احلامل ل يكن تقدمي احلواةل للداء إال يف يوم معل ،أما اذا صادف
اس تحقاق الورقة التاارية يوم عطةل رمسية ،فميتد هذا الجل اإىل يوم معل التايل.
والعطلت املعتربة يف هذا الشان؛ يه اليت نص علهيا املرشع العرايق يف املادة ()2-1
من القانون رمق ( )١١٠لس نة (.)١٩٧٢
ففي مجيع الاحوال للحامل القانوين فرتة ثلثة اايم من اايم العمل للتقدمي احلواةل
مطالبا بوفاء قميهتا ،ولكن قد يتعذر عىل احلامل تقدمي احلواةل يف الجال املذكورة لس باب
قاهرة لدخل لرادتە فهيا ،وقد عاجلت املادة ( )12من قانون التاارة هذه احلاةل فوضعت
لها قواعد جيب عىل احلامل اتباعها.
فاذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي احلواةل او معل الاحتاا يف املواعيد املقررة فمتتد
هذه املواعيد (رشقاوي ،)1984،وعىل احلامل القانوين أن يوجە بدون تأخري اإخطارا
اإىل من ظهر هل احلواةل بوجود قوة قاهرة وأن يثبت هذا الاخطار ويؤرخە ويوقعە عىل
احلواةل ذاتە أو عىل الورقة املتصةل هبا (الوصةل) ويف تسلسل الاخطارات جيب عىل
احلامل ان يرعي املادة ( )104من قانون التاارة ،وعند زوال القوة القاهرة جيب عىل
احلامل أن يقدم احلوةل فورا للوفاء وأن يقمي الاحتاا عند الاقتضاء ،أما اإذا اس مترت
القوة القاهرة أكرث من( )30يوما حمسوبة من يوم الاس تحقاق جاز الرجوع عىل امللتمني
دون حاجة اىل تقدمي احلواةل او معل احتاا الا اذا اكن حق الرجوع موقوفا اطول من
ذكل مبقتىض قانون.
واذا اكنت احلواةل مس تحقة الوفاء دلى الاطلع علهيا او بعد مدة معينة من الاطلع
علهيا رسى میعاد الثلثني يوما من اترخي اذلي أخطر فیە احلامل من ظهر هل احلواةل
ابلقوة القاهرة ولو وقع هذا التارخي قبل انهتاء مواعيد تقدمي احلواةل .وتزداد مدة الاطلع
عىل میعاد الثلثني يوما اذا اكنت احلواةل مس تحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلع
علهيا.
ول يعترب من القوة القاهرة الامور املتصةل بشخص حامل احلواةل او مبن لكفە بتقديها
او بعمل الاحتاا .
وإاذا مل تقدمي احلواةل للوفاء ،فل يرتتب عليە بطلن احلواةل أو فقدان احلامل أو
املس تفید حلقە فهيا ،وإامنا يرتتب عليە سقوط دعوى الرجوع اليت يه للحامل جتاه املظهرين
وامللتمني ابحلواةل ،أما الساحب فیظل ملتما جتاه احلامل بضامن وفاء احلواةل ولو مل يقدم
احلامل للوفاء خلل مدة التقدمي(.الس باعي)٢٠٠٩ ،
وان الوفاء اما ان يكون لكيا او جزئيا ،فالوفاء اللكي يعين قیام املسحوب عليە ابلداء
اللكي للمبلغ املذكور يف احلواةل واليت تربأ ذمة اكفة املوقعني علهيا.
كام جيوز وفاء احلواةل وفاء جزئيا ول يكن للحامل أو املس تفید أن يرفض اإذا ما
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عرض عليە حتت طائةل حتمل وحده املسؤولية ،أي سقوط حقە يف الرجوع عىل ابيق
امللتمني ابملبلغ اجلزيئ املعروض واذلي رفض من طرفە ،لن الداء اجلزيئ يربئ ذمهتم
يف حدود املبلغ اذلي رفض احلامل استیفاءها(.العبيدي)1973،
املطلب الثاين
الإعفاء من تقدمي الاحتاا بسب جاحئة كوروان
ان بناء عىل التكیيف القانوين لكون جاحئة كوروان قوة قاهرة ذلكل قد يمت اعفاء
احلامل يف معل الاحتاا اكليت:
اإذا حالت قوة قاهرة دون تقدمي احلواةل يف الجال املذكورة ،مددت هذه الجال
وعىل احلامل أن يوجە بدون تأخري اإخطارا اإىل من ظهر هل احلواةل بوجود قوة قاهرة وأن
يقید هذا الاخطار ويؤرخ ويوقع عىل احلواةل ذاهتا أو عىل وصةل .
وعند زوال القوة القاهرة جيب عىل احلامل أن تقدم احلواةل فورا للقبول او للوفاء وأن
يقمي الاحتاا عند الاقتضاء .ويكن تعريف الاحتاا بأنە وثيقة رمسية ينظم دلى
الاكتب العدل ،ومعل الاحتاا اجراء لثبات امتناع املسحوب عليە عن قبول احلواةل
اوعن وفاء قميهتا طبقا لنص املادة ( )103من قانون التاارة العرايق ،ويعترب هذا
الاحتاا أمرا اإلزامیا للحامل اذلي يريد الرجوع عىل امللتمني ،وليقوم مقامە أي اإجراء
أخر يصدر عن احلامل احلواةل( .سايم و الشامع)1992،
اما عن املدة اليت جيب ان يمت من خللها حسب الاحتاا  ،فتختلف مدة تنظمي
الاحتاا عدم قبول عن مدة تنظمي احتاا عدم الوفاء من حیث طول هذه املدة او
قرصها.
اإن تنظمي الاحتاا لعدم القبول يكن أن يمت يف أي وقت من اترخي الامتناع عن
القبول حىت اترخي اس تحقاق احلواةل ،لن همةل تقدمي احلواةل للقبول متتد منذ اترخي حسهبا
حىت اترخي اس تحقاقها  .لكن احلامل يلزم أحیاان بتقدمي احلواةل للقبول خلل فرتة معينة،
كام هو احلال يف احلوالات اليت تس تحق بعد فرتة من الاطلع علهيا ،أو احلوالات اليت
تتضمن رشطا بتقديها للقبول خلل فرتة معينة من الزمن( .حداد 1407 ،ه)
كام ان املرشع العرايق يف (مادة/103فق )2الزم معل احتاا عدم القبول يف املواعيد
احملددة لتقدمي احلواةل للقبول ،وذكل اذا وقع التقدمي الاول للقبول وفقا للفقرة الاوىل من
املادة ( )73من قانون التاارة يف اليوم الاخري من امليعاد احملدد للتقدمي ،جفاز معل
الاحتاا يف اليوم التايل.
ويف حاةل عدم اإجراء الاحتاا رمغ حصول عدم القبول فان ذكل ل يؤدي اإىل
سقوط حق احلامل يف تقدمي احلواةل للوفاء عند اترخي اس تحقاقها ،ولكن يسقط حقە يف
ممارسة الرجوع املبكر أو الفوري ضد امللتمني .
اما تنظمي الاحتاا لعدم الوفاء فقد نص علهيا املادة (/103فق  )3واليت مبوجهبا
جيب معل الاحتاا ابلنس بة للحوةل املس تحقة الوفاء يف يوم معني او بعد مدة معينة
من( اترخي انشاهئا او من اترخي الاطلع علهيا) ،يف احد يويم العمل التاليني ليوم
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الاس تحقاق .و ابلنس بة للحوةل املس تحقة الوفاء عند الاطلع جيب معل احتاا وفاهئا
وفقا ملواعيد معل احتاا عدم قبول ،وعليە تكون مدة حسب احتاا عدم وفاهئا خلل
املدة اليت جيب تقديها فهيا للوفاء ويه س نة واحدة من اترخي انشاهئا الا اذا اشرتط
الساحب مدة اطول او اقرص او اذا اشرتط احد املظهرين تقصري مدة الس نة فرتاعى
املدة املذكورة يف الرشوط وتكون يه املدة اليت من خللها يسحب الاحتاا  ،فاذا
قدم احلوةل للوفاء يف يوم الاخري من املدة فعندئذ جيب حسب الاحتاا يف يوم التايل
ليوم التقدمي.
الاصل ،كام ذكران سابقا ،أنە جيب عىل احلامل تنظمي احتاا عدم الوفاء يف موعده
ملامرسة حقە يف الرجوع عىل ضامين وفاء احلواةل ،وإال فاإنە يعترب حامل هممل .ومع ذكل
جيوز للحامل يف حالت اس تثنائية ممارسة حقە يف الرجوع دون أن يكون قد نظم
الاحتاا املذكور ،وهذه احلالت يه:
أ -اإذا س بق هل أن نظم احتااجا لعدم القبول ،فعمل هذا الاحتاا  ،يغين عن
احتاا عدم الوفاء وفق ( مادة /103فق.)4
ب -اإذا أصدر احلمك ابعسار املسحوب عليە ،سواء اكن قابل للحواةل او غري
قابل ،او اعسار الساحب يف حواةل غري ممكنة القبول ،ذكل لن حمك
الاعسار يغين عن حسب الاحتاا وفق (مادة /103فق.)6
ت -اذا ادر رشط يف احلواةل ،ينص عىل عدم حسب الاحتاا  ،وهو ما يسمى
برشط الرجوع بدون املصاريف .
ث -اذا اس مترت القوة القاهرة اكرث من ثلثني يوما حمسوبة من يوم الاس تحقاق،
جاز الرجوع عىل امللتمني دون حاجة اىل تقدمي احلواةل او معل الاحتاا .
(مادة /112فق)4
فاإذا حالت قوة قاهرة كنشوب حرب أو ثورة أو فیضان او جاحئة أو غري ذكل،
دون تقدمي الاحتاا لعدم القبول أو لعدم الوفاء يف املواعيد احملددة ذلكل ،فاإن هذه
املواعيد متتد حىت انهتاء القوة القاهرة حیث يتوجب تنظمي الاحتاا دون اإبطاء.
وان تعليق العمل بعدد من القطاعات بسبب جاحئة فريوس كوروان فرض عىل
حامل احلواةل الالتام بقرارات السلطات اخملتصة ،وابلتايل أجیل اإجراء معل الاحتاا
اإىل ما بعد اإقرار السلطة لنهتاء من احلجر الصحي ،ولكن اإذا اس مترت القوة القاهرة أكرث
من ثلثني يوما من اترخي الاس تحقاق فاإن احلامل يعفی من تنظمي الاحتاا وحيق هل
الرجوع مبارشة عىل مللتمني ابحلواةل .ويف هذه احلاةل عىل حامل احلواةل أن خيطر من
ظهرها هل حبصول احلادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار ،مؤرخا وموقعة عليە ،يف
احلواةل أو يف الورقة املتصةل هبا .وعىل املظهر أن خيطر بدوره املظهر السابق وهكذا
تتسلل الإخطارات حىت نصل اإىل الساحب .وعىل احلامل ان يقوم بذكل خلل()4
اايم تبداء من اليوم التايل لسحب الاحتاا وفق (مادة  )104من قانون التاارة ،كام
أنە ل يعترب من قبيل احلادث القهري المور املتصةل بشخص حامل احلواةل أو من لكفە
بتقديها أو بعمل الاحتاا .
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اخلامتة
من خلل دراستنا ملوضوع تأثري جاحئة كوروان عىل اجال تقدمي يف الاوراق التاارية،
حاولنا قدر املس تطاع احاطة ابجلوانب الساس ية للموضوع من خلل حتديد التكیيف
القانوين جلاحئة فريوس كوروان بني القوة القاهرة و الظروف الطارئة ،وذكل انطلقا من
القواعد العامة املنظمة حلاةل الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،وإاعطاء تطبيق جلاحئة كوروان
عىل هذه الخرية وحتديد العنارص اليت مت الاستناد علهيا لعتبارها حاةل من حالت القوة
القاهرة  .كام معلنا عىل حتديد أثر القوة القاهرة املمتثةل يف جاحئة كوروان عىل قبول احلواةل
والوفاء بقميهتا ،خاصة وأن الوضع حتت احلجر الصحي قد حيول دون تقدمي احلواةل للقبول
وللوفاء داخل الجال القانونية ،وما قد يرتتب عليە من أحاكم الوفاء سواء اكن لكيا أو
جزئيا ،اإىل جانب ذكل تطرقنا اإىل الاعفاء احلامل من اإجراء الاحتاا عدم القبول
والاحتاا عدم الوفاء يف ظل جاحئة كوروان ابعتبارها حاةل من حالت القوة القاهرة،
برشط أن يوجە احلامل القانوين بدون تأخري اإخطارا اإىل من ظهر هل احلواةل بوجود قوة
قاهرة وعند زوال القوة القاهرة جيب عىل احلامل أن يقدم احلوةل فورا للقبول وللوفاء
وأن يقمي الاحتاا عند الاقتضاء ،أما اإذا اس مترت القوة القاهرة أكرث من( )30يوما
حمسوبة من يوم الاس تحقاق جاز الرجوع عىل امللتمني دون اجراء معل الاحتجاج،
ويف هذه احلاةل احلامل القانوين ل يعترب حامل هممل ،ول يسقط حقە يف الرجوع عىل
امللتمني مطالبا بوفاء قمیة احلواةل التجاریة.
النتاجئ:
أ -اإن جاحئة فريوس كوروان ل ختر عن كوهنا صورة من صور السبب الجنيب،
سواء أطلقنا علهيا لفظ الفة الساموية أو احلادث الفاايئ أو لفظ القوة القاهرة،
فهيي لكها من صور السبب الجنيب .
ب -ان الانشطة التاارية املوقوفة بسبب جاحئة كوروان تطبق علهيا أحاكم القوة
القاهرة وفقا للقانون املدين لس تحاةل تنفیذها ،بيامن النشطة غري املوقوفة واملس مترة
تطبق علهيا نظرية الظروف الطارئة وفقا للقانون املدين ،حیث تنفیذ الالتام ل
يكون مس تحيل و امنا تكون مرهقا .
ت -تبني لنا من خلل موضوع البحث أن لفكرة جاحئة فريوس كوروان وجودا حقیقي
ومؤكد يف نص مادة ( )112من قانون التاارة خبصوص اجال تقدمي الاوراق
التاارية.
ث -عدم تقدمي الاوراق جتارية سواء للقبول ام الوفاء يف مواعيده بسبب وجود
فريوس كوروان ل يعترب احلامل القانوين حامل هممل  ،وبذكل ل يسقط حقە يف
الرجوع عىل امللتمني مطالبا بوفاء قمية احلواةل التاارية .كام ايضا عدم اجراء معل
الاحتاا سواء للقبول ام الوفاء بسبب وجود فريوس كوروان ل يعترب احلامل
القانوين حامل هممل.

التوصية :
كام نويص املرشع العرايق ببیان حكام بشأن المراض املعدية اليت تعترب قوة قاهرة أو
حاةل طارئة .وايضا ان تعرف القوة القاهرة مثل ما اجتە اليە القوانني احلديثة ،ليك نكون
امام تكیيف قانوين حصيح للحالت اليت حتدث يف املس تقبل.
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