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Abstract
The Corona pandemic has become a global epidemic that has spread in various countries of the
world and has greatly affected its economies, especially in the implementation of the lease
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 القانون والعلوم السياسية – القانون الخاص: محور البحث
المقدمة
لقد اصبحت جائحة الكورونا وباءا عالميا انتشرت في مختلف دول العالم وأثرت بشكل كبير على
 فمنهم من يرى ان جائحة الكورونا,اقتصادياته وخاصة في تنفيذ عقد ايجار االماكن واألشياء المؤجرة

يعتبر قوة قاهرة وبراه البعض انه يجب تنفيذ نظرية الظروف الطارئة وانه حادث استثنائي لذلك ظهرت
الحاجة الى ايجاد تكييفات وحلول وتوصيات قانونية تخفف من االعباء المالية الواقعة على المستأجر
وتضمن حق المؤجر في الحصول على االجرة وذلك أستنادا الى التشريعين العراقي والتركي .

مشكلة البحث:
ان قرارات الحظر الشامل والجزئي التي اتخذتها الحكومات العراقية والتركية قد أثرت بشكل كبير
على امكانية تنفيذ االلتزامات العقدية وخصوصا من قبل المستأجر .عليه فأن مشكلة البحث تكمن في
وضع التكييف القانوني التي يمكن تكييفه لجائحة الكورونا سواء اكانت قوة قاهؤرة او حادث استثنائي او
سببا غير متوقع.

أسئلة البحث:
 .1ماهي مفهوم جائحة وما هو مفهوم عقد االيجار في القانونين العراقي والتركي ؟
 .2ماهو التكييف القانوني لجائحة الكورونا ؟
 .3ماهو التأثير القانوني لجائحة كورونا على تنفيذ عقد االيجار من فبل المستأجر ؟

أهداف البحث:
يهدف الباحث الوصول الى االهاف التالية :
 .1توضيح مفهوم الجائحة ومفهوم عقد االيجار استنادا الى القانونين العراقي والتركي .
 .2بيان التكييف القانوني الصحيح لجائحة الكورونا بالشكل التي يتالئم مع المعطيات القانونية .
 .3بيان تأئير الجائحة على تنفيذ عقد االيجار وخصوصا على التزامات المستأجر .

أهمية البحث:
يتمثل اهمية البحث في تحديد التكييف القانوني الصحيح لتنفيذ عقد االيجار في ظل جائحة الكورونا
وما يصاحبه في تحديد كيفية وشكل تنفيذ العقد ,حيث يمكننا الوصول الى الحل االمثل بما يحقق مصلحة
المستأجر في عدم تحميله عبأ ماليا كبيرا ومصلحة المؤجر في تحصيل اجرته.

منهج البحث:
لقد استخدم الباحث اسلوب المنهج التحليلي المقارن بين القانونين العراقي والتركي عند بيان
المقصود من عقد االيجار وتأثير جائحة الكورونا على تنفيذ عقد االيجار من قبل المستأجر.

خطة البحث:
سنقسم دراستنا هذا الى مبحثين ,حيث سنتاول في المبحث االول مفهوم جائحة كورونا وماهية عقد
االيجار والتزامات المستأجر ,وفي المبحث الثاني سندرس التاثير القانوني للجائحة في القانونين العراقي
والتركي معززين دراستنا باراء الفقهاء و القرارات القضائية المتعلقة بعقد االيجار في العراق وفي تركيا
واالستفادة منها اضافة الى خاتمة تضم أهم االستنتاجات التي نتوصل إليها والتوصيات التي نقدمها في
ضوء ذلك بما يحقق أهداف البحث.
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المبحث االول
مفهوم جائحة كورونا وماهية عقد االيجار
المطللب األول
مفهوم جائحة الكورونا
لقد عرف العالم منذ أواخر شهر ديسمبر من سنة 2019م حدثا صحيا غير مسبوق تمثل في ظهور
فيروس كورونا " كوفيد  "19في مدينة ووهان الصينية ،لينتشر بعدها في كل بقاع العالم مخلفة الماليين
من االصابات والوفيات من األشخاص ،والعراق وتركيا كغيره من هذه الدول لم ينجو من هذه الجائحة
والتي تسببت في إصابة االالف من العراقيين واالتراك او وفات المئات منهم .فمنذ ظهور فيروس كورونا
والعالم يعيش احداث عصيبة بسبب ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية واالقتصادية ،األمر الذي جعل منظمة
الصحة العالمية تصدر تصريحا ً باعتباره وباء عالميا ً.
فالجائحة لغة ,اسم فاعل مؤنث مصدره الفعل جاح ,والجائحة قد يراد به الشدة ,فيقال جاحتهم
الجائحة واجتاحتهم ,وقد يراد به التل ,فيقال تلف الشيء تلفا اذا هلك فهو تالف واتلفته ,ويقال :جاح الرجل
يجوح جوها اذا أهلك مال اقرباءه والجوه الهالك ,والجائحة مأخوذة منه ,والجائحة نوعان :جائحة ال دخل
الدمي فيها ,وجائحة من قبل االدمي كفعل السلطان والجيش  . 1عليه فالجائحة في اللغة هو أثر جميع
النوازل والمحن مما ال يكون لالنسان يد في حدوثه ويكون هذا االثر هو المحق واالتالف وزال الشيء.
ان الجائحة ( : )Pandemicفيروس يجتاح مساحة واسعة ،ويتجاوز الحدود الدوليّة ،ويصيب عددًا
كبيرا من النّاس" ،ويراد بالفيروسات المعدية أو السارية ( )Infectious Diseasesتلك األمراض التي
ً
تنتقل بين األشخاص بواسطه وسائل متنوعه منها مالمسه المصاب بشكل مباشر أو التعرض للرذاذ
المتطاير الذي يخرج من جسم الشخص المصاب أو عن طريق الحشرات الناقلة وغيرها من الوسائل . 2
أذن فالجائحة ( )Pandemicهي مرض أو فيروس معدي يجتاح دول ومناطق عدة في عدة قارات
كبيرا من النّاس" .وهو بذلك يختلف عن الوباء
في العالم أي بمعنى يتجاوز الحدود الدوليّة ،ويصيب عددًا
ً
( )Epidemicالذي تنحصر اإلصابة به في منطقة معينة في دولة معينة أو في دولة أو مجموعة دول في
3
قارة واحدة.
ان فايروس كورونا المسبب لجائحة (Corona Virus Disease- 2019),"COVID19
فيروس تنفسي معدي أصاب جميع دول العالم منذ األعالن عن ظهوره ألول مرة في سوق شعبية في
الصين .وهو من ساللة واسعة من فيروسات كورونا التي تسبب االمراض لالنسان والحيوان على حد
سواء وتتسبب هذه الفيروسات في االمراض التنفسية التي تتراوح حدتها من نزالت برد خفيفية وصوال
.4
الى نزالت البرد الشديدية التي قد تؤدي الى الوفاة في حالة تطور الحالة الى متالزمة تنفسية حادة
1
2

مختار الصحاح ,لألمام محمد بن ابي بكر الرازي ,الطبعة الخامسة ,دار المعرفة ,بيروت ,2012 ,ص.118 -117
خالد مصطفى ,دروس الفيروس ,بحث منشور في مجلة االرشيف العربي العلمي ( ,عدد خاص بجائحة كورونا) ,القاهرة,
 ,2020ص.106

 3سامان أحمد شهاب ,عمار شاكر محمود فيصل ,أثر جائحة كورونا على العقود المبرمة بين األفراد داخليا ( عقد األيجار
أنموذجا) ,مجلة كلية المعارف الجامعة ,المجلد  ,31العدد  , 1لسنة  ,2020ص.215
 4عمار شاكر محمود فيصل ,احمد صفاء يحيى الخطيب ,مدى انطباق حالة القوة القاهرة على االلتزامات التعاقدية في ظل
جائحة كورونا ,مجلة كلية المعارف الجامعة ,المجلد  ,31العدد  1لسنة  ,2020ص .181
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ان جائحة " "COVID - 19أو فيروس كورونا هو فيروس من ساللة فيروسات عائلة كورونا
التي تسبب المتالزمة التنفسية ويعد من أشدها أثرا ً فقد أدى إلى حدوث حاالت وفاه في الصين وغيرها من
الدول التي أنتشر فيها وما لبث أن ازدادت سرعه أنتشاره في جميع الدول فنتشر في قارتين فبادرت
منظمه الصحة العالمية في  2020/3/11الى اعالن فيروس كورونا وباء أو جائحة عالمية.

المطلب الثاني
مفهوم عقد االيجار والتزامات المستأجر
الفرع األول :مفهوم عقد األيجار
عرف المشرع العراقي في المادة  722من القانون المدني العراقي رقم  40لسنة  1951عقد
االيجار بأنه ( تمليك من فعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر من
االنتفاع بالمأجور) .فهذا التعريف متأثر في شقه األول باحكام الفقه األسالمي عندما عرف عقد االيجار
بانه تمليك منفعة  .1وهذ هو التزام سلبي ألن المؤجر في الفقه االسالمي يجعل المستأجر ينتفع بالعين
المؤجرة وهو يلتزم بتمليك المنفعة للمستأجر وتركه ينتفع بالعين  .2اال ان المشرع وفي الشق الثاني من
التعريف قد حول التزام المؤجر من التزام سلبي الى التزام ايجابي عندما نص على تمكين المستأجر من
االنتفاع بالمأجور.3
فيما عرف المشرع التركي في المادة من  299من قاتون التزامات التركي رقم  6098لسنة 2011
عقد االيجار بأنه ( عقد بموجبه يتخلى المؤجر عن االستعمال أو االنتفاع بالمأجور مقابل أجرة يلتزم
المستأجر دفعه) .فحسب هذه التعريف فأن عقد االيجار سواء اكان المأجور عقارا او منقوال فأنه اضافة
الى االستعمال فأذا كان المأجور ذو ثمرات او كان حقا فانه يحق للمستأجر االنتفاع منه ايضا .عليه يمكن
تقسيم عقود االيجار الى عقد ايجار يستعمل المستأجر المال المأجور حسب االلتزامات المفروضة عليه,
وعقود ايجار يمكن به االنتفاع من المأجور .4والجدير بالذكر ان المشرع عندما اشار الى استعمال
المأجور واالنتفاع به ثم رده الى صاحبه قد قصد بذلك تأجير المال .5
كما يمكن ان يكون محل عقد االيجار منفعة اقتصادية ذات قيمة مالية مثل ايجار حق ,كحق المنفعة
وحق الصيد وحق السكنى وحق المساطحة وحقوق التأليف وبراءة االختراع  ..الخ.
والجدير بالذكر هنا انه في عقد االيجار يتعهد المستأجر بدفع االجرة للمؤجر مقابل انتفاعه بالمأجور
لمدة معينة او غير معينة ,6أي انه بخالف التشريع العراقي ,فأن التشريع التركي قد اعتبر عقد االيجار
 1د .سليمان مرقس ,شرح عقد االيجار ,الطبعة الرابعة ,بغداد ,1985 ,ص.22
 2د .سعدون العامري ,الوجيز في العقود المسماة عقدي البيع وااليجار ,بغداد ,1974 ,ص.209
 3د .جعفر الفضلي ,الوجيز في العقود المدنية ,البيع -االيجار -المقاولة ,دراسة في ضوء التطور التأريخي ومعززة
بالقررارات القضائية ,توزيع المكتبة القانونية ,بغداد ,2007 ,ص.195
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükükümler, Ankara, Yetkin Basınevi, 2019, s. 309. 4
) .)Eren, 2019
YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler 6098 Sayılı Türk Borçlar 5
Kanununa Gore Guncellenmis, 15. Baskı , Hazırlayanlar: Yavuz, Cevdet/ Acar, Faruk /
.Özen, Burak, Istanbul 2018, s. 223
6
EREN (2019), s. 309: YAVUZ, s. 361.
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منعقدا سواء أكان لمدة محددة أو غير محددة .فأذا كانت عقد االيجار غير محددة المدة جاز للطرفين
ارسال تبليغ الفسخ الى بعضهما البعض قبل انفضاء مدة االيجار ب  15يوما واال اعتبر العقد منعقدا لسنة
أخرى.

الفرع الثاني :التزامات المستأجر
نصت القانون المدني العراقي في المواد (  )774 -760على التزامات المستأجر الرئيسية التي تتفق
مع طبيعة عقد االيجار الذي ينص على االنتفاع بالمأجور واستعماله وفقا لما أعد له وهو ما يمثل األلتزام
األول ،ثم الوفاء باألجرة التي تقابل االنتفاع بالمأجور ،وال بد أن يكون هذا الوفاء وفقا لما حدده الطرفان
اذا كان العقار خاضعا ألحكام القانون المدني او وفقا ألحكام قانون ايجار العقار حينما يخضع العقار
ألحكامه ،وهو ما يعد من النظام العام الذي ال يمكن االتفاق على مخالفته .ويعتبر الوفاء باألجرة االلتزام
الثاني للمستأجر ،ويعتبر رد المأجور بعد انتهاء مدة االيجار في ظل احكام القانون المدني العراقي و
قانون ايجار العقار االلتزام الثالث الذي يقع على عاتق المستأجر .باإلضافة إلى ذلك يضيف قانون ايجار
العقار رقم  87لسنة  1979م بعض االلتزامات األخرى التي ال بد من اإلشارة اليها كااللتزام بضرورة
استعمال الماجور بشكل ال يلحق ضرارا بالماجور وال يسيئ إلى سمعة المؤجر ،وان ال يؤجر العقار من
الباطن کال او جزءا او يتنازل عنه وان ال يسكن فيه غير ما ذكروا في العقد اال بموافقة المؤجر التحريرية
او وجود نص قانوني او حكم قضائي .1
االلتزام بوفاء األجرة :تعتبر األجرة ركن من اركان عقد االيجار ،والتي تعتبر من اهم التزامات
المستأجر في هذا ال عقد وفي ظل جائحة الكورونا ،فيقوم المستأجر بدفع األجرة المتفق عليها في العقد اذا
كان المأجور يخضع ألحكام القانون المدني ،او دفع األجرة وفقا للنسب المحددة قانونا اذا كان العقار
يخضع ألحكام قانون ايجار العقار رقم  87لسنة 1979م المعدل  .ووفقا لنص المادة ( )765من القانون
المدني العراقي أن المستأجر يلتزم بدفع األجرة في المواعيد المشترطة ،ويغلب أن ينص عقد االيجار على
مواعيد دفع األجرة فيلتزم هذه المواعيد ،ويصح أن ينص العقد على تعجيل األجرة بأكملها ،أو على
تأجيلها او على تقسطيها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة ،وهذا هو الغالب ،فإذا اشترط تعجيل األجرة
لزم المستأجر دفعها وقت العقد ،وللمؤجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي األجرة ،واذا اشترط
تأجيل األجرة او تقسيطها لم تلزم األجرة او األقساط المتفق عليها اال عند حلول االجل . 2
واذا لم ينص عقد االيجار على مواعيد دفع األجرة  ،اتبع العرف في تعيين المواعيد ،وقد جرى
العرف على أن األجرة في كثير من األراضي الزراعية تدفع على قسطين ،قسط عند الزراعة الشتوية
واخر عند الزراعة الصيفية ،ويعجل دفع كل من القسطين ,ويغلب في المدن الكبرى أن يجري العرف
بدفع أجرة األمكنة مقدما كل شهر فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع األجرة ولم يوجد عرف لتعيينها
تدفع األجرة مؤخرا ال مقدما ،وتدفع عن كل مدة من مدد االنتفاع عند انقضائها ،واذا سميت مبلغا اجماليا
 1د .سعيد مبارك ,د .طه المالحويش ,د .صاحب عبدالفتالوي ,الموجز في العقود المسماة ,البيع -االيحار -المقاولة ,المكتبة
القانونية ,بغداد ,2018 ,ص.293
 2د .عبدالرزاق احمد السنهوري ,الوسيط في شرح القانون المدني ,الجزء السادس ,المجلد األول ,العقود الواردة على
االنتفاع بالشيء المأجور والعارية ,دار األحياء العربي ,بيروت  ,1963بند  ,343ص.468
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ال اقساطا فإنها أيضا تدفع مؤخرا عند انتهاء االيجار .1وهذا الحكم متفرع عن المبدأ التي تنص على أن
األجرة تقابل المنفعة فال تستحق اال اذا استوفي المستأجر االنتفاع بالعين ،واذا حل يوم دفع األجرة
فللمستأجر أن يدفعها في اية ساعة من هذا اليوم ،واليوم يبدأ من اول الساعة الواحدة صباحا وينتهي في
اخر الساعة الثانية عشر مساءا.
ويستفاد من نص المادة ( )396من القانون المدني العراقي الفقرة الثانية أن مکان دفع األجرة هو
موطن المستأجر ألنه هو المدين بها وليس هذا اال تطبيقا للقواعد العامة والمفروض في ذلك أن تكون
األجرة نقودا ،او أشياء غير معينة اال بنوعها كما اذا كانت األجرة جزءا من المحصول ،اما اذا كانت
األجرة شيئا معينة بالذات وهو أمر نادر التحقق کما اذا كانت األجرة لالنتفاع بعقار معين فمكان الدفع هو
2
المكان الذي يوجد فيه العقار المعين وقت اإليجار طبقا للقواعد العامة.
واذا كان مکان دفع األجرة هو موطن المستأجر ،وغير موطنه بعد ابرام عقد االيجار فمكان الدفع
هو موطنه وقت دفع األجرة ال الموطن السابق الذي كان له وقت انعقاد االيجار ،كل هذا اذا لم يشترط في
3
عقد االيجار ان مكان الدفع يكون في غير موطن المستأجر کموطن المؤجر مثال.
وتدفع األجرة بالطريقة المتفق عليها في العقد ويجب دفع نوع األجرة المشترط اذا اشترط نوع
معين کما اذا اتفق المتعاقدان على أن تكون األجرة كلها أو بعضها من غير النقود فال يجوز للمستاجر في
هذه الحالة أن يدفع للمؤجر نقدا ما يجب دفعه عينا إال اذا رضي المؤجر .ويترتب على ذلك انه اذا اشترط
المؤج ر أن يدفع المستأجر جزءا من األجر ،محصوالت معينة تنتجها العين المؤجرة ولم تنتج العين هذه
المحصوالت أعفي المستأجر من التزامه ،وقد يدفع المستأجر األجرة بحوالة بريدية ،وهذا الدفع يكون
صحيحا ما لم يوجد في العقد شرط بخالف ذلك ،واذا وقع نزاع في صحة الدفع بهذه الطريقة لم يكن هذا
النزاع من اختصاص قاضي األمور المستعجلة ألنه يمس الموضوع اما دفع األجرة بشيك او بسند اذني او
بكمبيالة فال يصح إال اذا رضي المؤجر ،فإذا ما رضي المؤجر وحرر الشيك او السند االذني او الكمبيالة
لم يعتبر هذا في األصل تجديدا لألجرة ،بل يكون ضربا من التوثيق لها ،ويبقی امتياز المؤجر وسائر
4
الضمانات قائمة حتى بعد كتابة الشيك أو السند االذني او الكمبيالة وهذا مالم يتفق على غيره.
اما في التشريع التركي ,فانه استنادا الى المادة  313من قانون االلتزامات التركي فأن اهم التزام
يقع على عاتق المستأجر يتمثل في دفع األجرة مقابل األنتفاع بالمأجور ,وألجل تحقق هذا الغرض على
المؤجر ان يسلم المأجور للمستأجر بشكل يمكن األنتفاع به .وأستنادا الى المادة  324من قانون األلتزامات
التركي ,بما ان المؤجر قد وضع المأجور بشكل يمكن االنتفاع به تحت يد المستأجر فأن المستأجر سواء
1

2

3

4

د .انور العمروسي ,الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني ,المجلد الرابع ,الطبعة الخامسة ,دار العدالة ,القاهرة,
 ,2013ص.436 .
د .عبد الرزاق احمد السنهوري ،لسنة  ,1963المصدر السابق ،بند  ،3.14ص ،473وانظرر أيضا :د .أنور
العمروسي ،المصدر السابق ،ص.436 .
ذهبت محكمة النقض المصرية الى "مؤدى نص المادتين ( )2347و ( )2586من القانون المدني المصري يدل -وعلى
ما جری به قضاء هذه المحكمة  -على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق األجرة أن يسعى إلى ومن
المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك فإذا لم يتحقق السعي من جانب الموجر
لمطلب األحرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يوفي دينه الى الموجر كان المستأجر غير مخل
بالتزامه بالوفاء باألجرة رغم بقائه مدينا لها) وليس في قوانين ايجار األماكن نص يتضمن الخروج على هذا األصل
ولم يسمح المشرع بإخالء المستأجر إال إذا ثبت انه احل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك( .الطعن رقم -214
السنة 67ق  -تاريخ الجلسة )21/5/2008
د .عبد الرزاق احمد السنهوري ,لسنة  ,1963المصدر السابق ,بند  ,344ص  473وما بعدها.
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انه لم ينتفع بالمأجور او انتفع به قليال ,فأن عليه دفع األيجار كامال ,لكنه هنا يستطيع عدم دفع المصاريف
األخرى .عليه فالمستأجر يلتزم بدفع كامل االيجار في الزمان والمكان والشكل المحدد في عقد األيجار.
وقد تم تنظيم زمان دفع االجرة في المادة  314من قانون االلتزامات التركي ,والذي ينص على انه في
حالة عدم وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر فأن المستأجر يلتزم بدفع االجرة والمصاريف االخرى في
نهاية الشهر او في نهاية عقد األيجار كموعد اقصى ,فأذا لم يدفع المستأجر االجرة وكذلك المصاريف
األخرى فأن المؤجر سيمهل المستأجر مدة معقولة لدفعه ,فأن لم يقم المستأجر بدفع األجرة خالل هذه المدة
المعقولة فأن المؤجر يستطيع طلب فسخ عقد االيجار.2

1

وهناك التزام أخر يقع على عاتق المستأجر اال وهو العناية بالمأجور وحفظه من الهالك وحرمة
الجار .فأذ لم يلتزم المستأجر بذلك وتصرف عكس ذلك فأنه وخاصة في أيجار المحالت التجارية وأماكن
العمل فأنه يتم اعطاء المستأجر مهلة يقدر ب  30يوما حتى يقوم بتنفيذ التزامه ووفق الخروقات .فأذا لم
يقم المستأجر بحفظ المأجور وحرمة الجار فأن المؤجر يستطيع طلب فسخ عقد األيجار .والجدير بالذكر
انه اذا تصرف احدى اطراف العقد بشكل مخالف لمضمون العقد يحق للطرف االخر طلب فسخ عقد
االيجار.3
اما بالنسبة الى مكان وشكل ايفاء األجرة ,فأذا لم يحدد طرفي العقد مكان االيفاء فأنه استنادا الى
المادة  5من القانون المدني التركي رقم  4721لسنة  2001فأن األحكام العامة لقانون األلتزامات التركي
هي التي تطبق .واستنادا الى المادة  89من قانون األلتزامات التركي ,فأن األيجار ستدفع في مكان أو
موطن اقامة المؤجر .وفيما يتعلق بشكل االيفاء فأنه يجوز االيفاء يدا بيد او عن طريق البريد او الحواالت
 .4وقد ذهبت محكمة التمييز التركي في قرار لها الى انه أذا تم ايفاء االيجار عن طريق توديعه في
الحساب المصرفي للمؤجر او ايفاءه لشخص ثالث فأن ذلك يعتبر تعامال سابقا على ايفاء االجرة ,وكذلك
5
الحال اذا تم ايفاء االجرة عن طريق الشيك حيث يعتبر المستأجر دافعا لألجرة.

KELEŞ, Merve, Kübra, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Adi Kira Sözleşmesinin
Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebbiyle Sona Erdirilmesi. A. Ü. Yüksek Lisans Tezi,
Ankara 2020, s. 52.
2
EFENDİOĞLU, Ezgi, Kira ve Kiraya Vereninin Kira Sözleşmesinden Doğan Hak ve
Yükümlülükleri, Önder Gazetesi, 30/11/2016.
3
KELEŞ, Merve, Kübra. s. 53.
4
FEYZİOĞLÜ, Feyzi, Necmettin, Borçlar Hukuku, İkinci kısım, Akdin Muhtelif Nevileri,
Cilit 1, 4. Baskı, İstanbul 1980, s.566- 667: TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku, Özel
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المبحث الثاني
التاثير القانوني للجائحة في تنفيذ عقد األيجار
منذ ظهور فيروس كورونا " كوفيد  "19في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2019م سعت العديد من
الدول الى اتخاذ تدابير احترازية ،ومنها العراق بإجراءاتها السباقة والمتفوقة عالميا في مواجهة هذا
الوباء ،ومن ضمن تلك اإلجراءات والتدابير اغالق المحاالت والمطاعم والنوادي الليلية والمقاهي ،مما
ترتب عليه خسائر مادية ألصحاب تلك األماكن ومن يعملون فيها .وهنا يثور التساؤل حول تأثيرتلك
القرارات على عقود االيجار ذلك أن المستأجر يقوم بسداد األجرة دون انتفاعه بالعين.
لمعرفة تأثير جائحة كورونا في تنفيذ عقد األيجار ال بد من تحديد التكييف القانوني الصحيح
للجائحة فمنهم من يري انه قوة قاهرة ومنهم من يرى انه حادث استثنائي ومن من يري غير ذلك .أذن البد
من دراسة كل ذلك على حدة.
المطلب األول
أعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة
حسب التشريع العراقي قد تطرأ في مرحلة تنفيذ العقد المستمر ظروف أو أسباب أجنبيه تمنع
المدين من تنفيذ التزامه أو ت َجعل تنفيذه اللتزامه يّهدده بخساره فادحه ويكون التنفيذ مرهقا ً له أو يجعل
تنفيذه لاللتزام مستحيالً ال مرهقاً ،ومن األسباب األجنبية التي تؤدي إلى تغير الظروف والخروج على
قاعده العقد شريعة المتعاقدين القوه القاهرة فقد نص المشرع العراقي صراحه على القوه القاهرة في المادة
( ( 211منه بنصه) اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي ال يد له فيه كآفة سماوية او
حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو
اتفاق على غير ذلك  .1إال أن المشرع العراقي لم يحدد المقصود بالقوة القاهرة فحاول الفقه القانوني تحديد
المقصود بالقوة القاهرة مما أدى إلى تعدد التعارف إذا عرفها بعض من الفقه العراقي بأنه ظرف أجنبي
عن الدائن والمدين (المتعاقدين) والغير كالحروب وما ينجم عنها من أحداث ماديه وازمات اقتصاديه أو
صدور تشريع أو قانون أو امر أجنبي ينبغي نفاذه أو كوارث طبيعية أو انتشار جائحة (وباء) ،ويمكن
إجمال ذلك بالقول أن ( القوه القاهرة هي ظرف استثنائي أجنبي عن المتعاقدين ال يمكن تفاديه يجعل تنفيذ
2
الملتزم المدين بالعقد إللتزامه مستحيالً ).
اما بالنسبة الى تركيا فأنه وبتاريخ ( )2020/03/11اعلنت منظمة الصحة العالمية ان االصابة
بفايروس كورونا (كوفيد  )19يعتبر وباءا (جائحة) .وقد قامت تركيا قبل هذه التأريخ بأتـخاذ التدابير
الالزمة و الضرورية لمواجهة تلك الجائحة ،وقد اعلنت عن الحالة االولى لالصابة بفايروس كورونا
بتأريخ ( ,)2020/03/11وهنا ظهرت الحاجة في تركيا الى األجابة على السؤال التالي ,ما هو التكييف
 1د .عبدالمجيد الحكيم ,د .عبدالباقي البكري ,د .محمد طه البشير ,الوجيز في نظرية األلتزام في القانون المدني العراقي,
الجزء األول في مصادر األلتزام ,المكتبة القانونية ,بغداد ,1980 ,ص.241-240
 2ياسر باسم ذنون ,القوة القاهرة وأثرها في أحكام قانون المرافعات المدنية ,مجلة الرافدين الحقوقية ,المجلد االشر ,العدد
 ,36جامعة الموصل ,2008 ,ص.148
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االنسب لتأثير جائحة الكورونا على تنفيذ عقد االيجار؟ حيث يجب ايجاد تكييف مناسب وذلك باخذ صفة
وخاصية كورونا (كوفيد  )19بنظر االعتبار.
ففي التشريع التركي فأن القوة القاهرة  ،هو حدث غير عادي ينشئ خارج اطار نشاط وارادة وعمل
المسؤول او المدين ،ويؤدي بدوره الى أخالل بقاعدة عامة للسلوك او عدم ايفاء الدين ،وهو حدث غير
متوقع وغير قابل للمقاومة و الردع" . 1
اما التمييز بين القوة القاهرة والظرف الطاريء ,فهذان المفهومان ال يختلفان نوعيا في الواقع .اذا ما
القينا نظرة على هذان المفهومان فانه سيتضح لنا انهما نوعان من االحداث التي تقع بالصدفة .ومع ذلك
فإن الفرق بينهما هو من الناحية الكمية .القوة القاهرة تحتوي على حتمية أكثر حدة وهي مطلق اكثر
مقارنة مع الظرف الطاريء .2
من اجل وصف حالة او حدث ما بانه قوة قاهرة ،فانه يجب ان يكون غير متوقعا ومن غير
الممكن تفاديه ويجب ان يكون ناتجا عن عامل خارجي .بهذه الحالة فان القوة القاهرة تعتبر مختلفا عن
الحالة او الحدث الغير المتوقع او الظرف الطارىء .فاذا لم تحتوي حالة او حدث ما على العناصر
المذكورة اعاله وتميزت بميزات حالة غير عادية ،فانها لن تعتبر قوة قاهرة .وان راي محكمة التمييز
التركي هو ايضا بهذا االتجاه.3
ان المفهوم الذي يطلق عليه ( )ForceMajeureفي االنظمة القانونية االجنبية ،تاتي مصدرها
من القانون الروماني ،فقد تم تنظيم القوة القاهرة في القانون المدني الفرنسي في المادتين (،)1148-1147
ويخضع لتأثير النظام القانوني المذكور أعاله نظم القوة القاهرة في القوانين المدنية للدول العربية التي
تاثرت بالقانون المدني الفرنسي ,فقد نظمت القوة القاهرة في المادة  165من القانون المدني المصري) .فقد
نظمت مفهوم القوة القاهرة في القوانين المذكورة اعاله ضمن أطار العقود ،اال انه لن يعتبر سببا لرفع
المسؤولية في حاالت المسؤولية التقصيرية والغير التقصيرية .
أما في الفقه التركي فيتم تقسيم القوة القاهرة الى القوة القاهرة العامة و القوة القاهرة الخاصة .في
حاالت القوة القاهرة العامة ،فان االسس المتعلقة بالقوة القاهرة في الفعل الضار يبقى كما هو .وبنا ًء على
ذلك  ،فإن األحداث الخارجية التي تكون غريبة تما ًما على شخص المدين وأعماله  ،والتي يستحيل التنبؤ
بها وال يمكن ردعها  ،تسمى القوة القاهرة.
فمثال الحوادث العامة مثل الزلزال ،الفيضانات ،سقوط صواعق البرق ،االمراض ،الحرب و
االضراب ،تعتبر قوة قاهرة عامة .ولكن هذه االسباب ال تجعل ايفاء الدين من قبل المدين مستحيال في
جميع االحوال .فمثال الزلزال المذكور اعاله و الذي يعتبر قوة قاهرة اذا كان سببا في انهيار بناية ما ،فانه
حسب المادة  112من قانون االلتزامات التركي ،ال يمكن قبول دعوى التعويض من قبل الطرف المقابل
على المقاول .النه ال يمكن طلب التعويض من المقاول مقابل هذا ،وان المقاول الذي هو في موضع
المدين ،ال يستطيع االدعاء بانتهاء األلتزام بسبب استحالة االمر وذلك حسب المادة  136من قانون
االلتزامات التركي .الن على الرغم من الزلزال من الممكن انشاء وبناء البناية من جديد .وعليه  ،ال يمكن
للمدين التهروب من األداء إذا جعل الزلزال ايفاء األلتزام مستحيالً بسبب تأثير الزلزال .هذا فانه عدا
1

EREN, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun Illiyet Bağı Teorisi, AUHF Yayınları
)No.361, Sevinç Matbaası, Ankara 1975, s.52.( EREN 1975
2
EREN (2019), s. 582.
3
Yarg. HGK. 2012/11-1096 E. 2013/382 K. 20.03.2013 T.
Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 159-184.

167

اسباب القوة القاهرة ،يعتبر سقوط الثلوج بكثافة ،وارتفاع درجة حرارة الظل صيفا الى اكثر من ()40
درجة ،قوة قاهرة خاصة .1
ولتحديد التكييف القانوني الصائب ألثار جائحه كورونا على االلتزام بشكل عام والعقدي بشكل
خاص ال بد من النظر لتلك االثار واسقاطها على الشروط الالزم توافرها لتحقق نظريه القوه القاهرة من
عدمه .ان للعقد قوته الملزمة  ,وبه يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه قبل الدائن وفي حاله امتناع المدين
على القيام بتنفيذ التزامه يجوز للدائن هو األخر ان يمتنع عن التنفيذ في مجال العقود الملزمة للجانبين وله
أن يطلب إجبار المدين على تنف يذ التزامه من خالل اللجوء إلى التنفيذ العيني الجبري الذي ينص عليه
القانون مالم يثبت المدين أن هناك ظروف أو أسباب ال دخل إلرادته فيها تمنعه من الوفاء بالتزامه .أي أن
الظرف الطارئ اجنبي خارج عن إرادة المتعاقدين والمدين وبالتالي في هذه الحالة ال يعتبر المدين مقصرا
في تنفيذ التزامه وال يتحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك و يعفى من تنفيذ التزامه.

الفرع األول :شروط القوة القاهرة
ال بد من الرجوع إلى شروط القوه القاهرة لتحديد مدى انطباق القوة القاهرة على جائحة كورونا من
عدمه.
أوال  :عدم توقع أطراف العالقة التعاقدية لحدوث جائحة (كوفيد  ( 19 -أو فيروس كورونا
لم يكن احد من البشرية يتوقع حدوث جائحه ووباء يوما ما خصوصا و ان العالم يعيش في ظل
ثوره طبية وتكنولوجية عالية المستوى كما أن الصينيون انفسهم لم يتوقعوا ان يجتاح وباء في يوم العالم
بدءا من دولتهم فمنذ ظهور الفايروس في الصين و االعالن عنه رسميا من قبل منظمه الصحة العالمية لم
تتخذ الدول اجراءات احترازيه داخليه ألنها لم تكن تتوقع وصول الفيروس إليها لكن وعند زياده الحاالت
وسرعه انتشار الوباء ووصوله إلى الدول بدأت الدول التي وصل اليها الفايروس باتخاذ إجراءات
احترازيه تعددت ب دءا من تشكيل خاليا رسمية عالية المستوى إلدارة األزمة الوبائية والنص على ضرورة
التباعد االجتماعي بين ابناء مجتمع تلك الدول وفرض الحجر الصحي والتزام المواطنين منازلهم وعدم
التجوال والتنقل إال للضرورة القصوى واالستعانة باألجهزة الشرطية واألمنية لفرض ذلك الحظر ومنع
المواطنين من التنقل المؤدي إلى انتشار الفيروس كل ذلك يؤكد على أن االفراد انفسهم والدول لم يكن
يتوقعون وصول الجائحة اليهم أو حدوثها يوما ً وبالتالي فان عنصر عدم التوقع متحقق بالنسبة لجائحة
كورونا.
وحسب التشريع التركي ,من اجل التحدث عن القوة القاهرة فانة يجب قبل كل شئ وجود حدث يلزم
ويفرض وقوع حدث غير متوقع ال مفر منه اطالقا .يمكن ان يكون هذا الحدث طبيعيا أو اجتماعيا او
اقتصاديا  ،او ان يكون في نفس الوقت سلوكا انسانيا .الكوارث الطبيعية مثل االنهيارات الجليدية
واالنهيارات األرضية واألعاصير والزالزل واألمراض واألوبئة تعتبر امثلة لالحداث الطبيعية.
ويعرف عنصر عدم القدرة على التنبؤ (غير المتوقع) ،بان عبارة عن عدم القدرة على تنبؤ ليس
القوة القاهرة نفسها وانما هي عدم القدرة على تنبؤ نتائج القوة القاهرة .كما في عنصر (ال يمكن تجنبه –
KILIÇOĞLU, A. M, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Turhan Kitapevi
Yayınları, Ankara 2013, s. 641- 642.
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ضا معنى
الحتمية)  ،فإن عنصر عدم القدرة على التنبؤ (غير المتوقع) في القوة القاهرة يحمل أي ً
موضوعيًا ومطلقًا.1
ثانيا  :أن ال يكون بإمكان المتعاقدين دفع أثار جائحة الكورونا أو تفاديها
حسب التشريع العراقي ,أن ما يؤكد هذا الشرط بالنسبة لجائحه كورونا أن الدول رغم ما لديها من
إمكانيات وبالر غم من وجود خاليا األزمة التي تم انشائها وعلى أعلى المستويات لم تستطع أن تحول دون
أنتشار اإلصابة و وصولها إلى أراضيها وشعوبها ,فقد بدأت الحاالت بالظهور في معظم الدول بالرغم من
وجود اإلجراءات أي بمعنى أنه رغم تلك اإلجراءات لم يستطع أحد تفادي تلك االثار ومنهم أطراف
العالقة التعاقدية الذين لم يكن بإمكانهم أو باستطاعتهم تالفي حدوث جائحه الكورونا أو تالفي اثارها فمن
أصيب منهم بالفيروس لم يتمكن من مواصلة اعماله وتم وضعه في الحجر الصحي أو في المؤسسات
َ
الصحية لتلقي العالج او من لم تصبه الجائحة إال أنه رغم ذلك ظل يعيش تحت اثارها من فرض حظر
التجوال ومنع التنقل وعدم خروج الناس إال للضرورة أي بمعنى تقطعت اوصال أعمالهم و تقطعت بهم
السبل فأصبحوا غير قادرين على التواصل والوفاء بالتزاماتهم المختلفة.
اما في التشريع التركي ,فان عنصر عدم أمكان تجنبه من اهم عناصر القوة القاهرة .هذا المفهوم
يحتوي ايضا على خصائص القوة القاهرة مثل ال يمكن تجنبه وال يقاوم .من اجل الحديث عن مسالة ال
يمكن تجنبه (الحتمية) ،يجب توفر مسالة اتخاذ جميع االحتياطات المتاحة وعدم منع نتائج القوة القاهرة
بالرغم من وجود االمكانيات والوسائل المتاحة .عليه يجب ان يكون الحتمية (ال يمكن تجنبه) مطلقا وغير
قابل للمقاومة والتفادي .في احدى قرارات الهيئة العامة للمحكمة االتحادية ،فأن حتمية وقوع الحالة التي
ال يمكن تجنبه يعرف بانه ,حتى اذا تم أتخاذ جميع التدابير المتاحة حسب المعلومات الموجودة علميا وتقنيا
في تلك الفترة ،وحتى اذا تم االعتناء بمختلف االوجه ،فانه ال يمكن الحد ان يجتنب االنتهاك او النتيجة
المضرة.2

ثالثا  :أن ال يكون المتعاقدين سببا في حدوث جائحة الكورونا
حسب التشريعين العراقي والتركي ,فأن فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين لم يكن احد سببا ً
في وقوعه حتى األش خاص الذين اصيبوا به وقفوا مذهولين أمام إصابتهم وكيفية تعرضهم لإلصابة بتلك
الجائحة ،وبالتالي فأن أطراف العالقة العقدية لم يكن سبب في حدوث الجائحة بل على العكس فقد وجدوا
انفسهم فجاه امام وباء يجتاح العالم ويعطل كافه االلتزامات الدولية منها والداخلية.
رابعا  :أن يجعل الجائحة الكورونا تنفيذ المدين إللتزامه مستحيالا
حسب التشريع العراقي ,بالرجوع إلى اإلجراءات الشديدة التي اتخذت على مستوى المجتمع الدولي
كافه وحتى على مستوى الدول منفرده نجد أن جميع الدول لجأت إلى فرض التباعد االجتماعي وضرورة
التزام الناس في منازله ا ومراقبه ذلك من قبل األجهزة الشرطية بل وحتى فرض حظر التجول ومنع التنقل
بين المدن بل ولجأت إلى إغالق مناطق بعينها أو مدن لتطويق انتشار الفيروس األمر الذي جعل تنفيذ
الناس كافة في ظل هذه الظروف اللتزاماتها مستحيالً فضال عن المدين والمتعاقد الذي لم يكن بوسعه
EREN (2019), s. 584.
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االيفاء بالتزاماته في ظل هذه الظروف .فإذا رجعنا إلى االلتزام الدولي فأن جميع وسائل التواصل بين
الدول أصبحت شبه مقطوعه إال ما كان منها ضروريا وقطعت وسائل النقل الدولي فأعلنت كافه
المطارات إغالقها وقامت شركات الطيران بتوقفها عن العمل لفتره مفتوحه لم تحدد نهايتها فتقطعت
وسائل الشحن والنقل بالنسبة ألغلب االلتزامات الدولية و الوطنية فلم يكن بوسع األشخاص التنقل من
مكان إلى أخر لإليفاء بالتزاماته فاصبح تنفيذ االلتزام في ظل هذه الظروف مستحيال على أطراف العالقة
التعاقدية.1
في حين ان التشريع التركي لم يشترط ان يكون القوة القاهرة عامال في كون تنفيذ االلتزام مستحيال.
بل انه اضاف الى شروط القوة القاهرة شرط بأنه يجب ان يكون هنالك انتهاك أللتزام ناتج عن عقد او
انتهاك لقواعد السلوك من قبل المتضرر بسبب وجود قوة قاهرة .اضافة الى شرط يجب أن تكون هناك
عالقة سببية مناسبة بين ا نتهاك قاعدة السلوك أو االلتزام التعاقدي من قبل المخالف وبين القوة القاهرة .ألن
هذا الموقف يقطع العالقة السببية بين عمل أو نشاط ال ُمضر والضرر ويعفي ال ُمضر من المسؤولية.2

الفرع الثاني :أثر القوة القاهرة
فحسب التشريع العراقي ,وبناء على ما تم تقديمه فأن البعض يمكن تصنيف جائحه كورونا وتكييفها
قانونيا ً على انها (قوه قاهرة) ظرفا أجنبيا يمثل قوة قاهرة وفقا ألحكام القاعدة العامة في القانون المدني وما
يترتب عليها من نتائج وأثار قانونية تتمثل في أنهاء األلتزام وزوال المسؤولية العقدية بقوة القانون وعدم
تحميل أطراف العالقة العقدية تعويض جراء ذلك  .3وأن أثرها على االلتزامات التعاقدية يجعلها مستحيلة
التنفيذ وعليه ينقضي االلتزام األمر الذي يترتب عليه عدم الزام الطرف المتعاقد بالتعويض وأنه يكون
غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
وقد ذهب محكمة التمييز االتحادية في العراق في قرار لها الى اعتيبار جائحة كورونا قوة قاهرة,
وأن ذلك يؤدي فقط إلى انقطاع مدد الطعن القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.4
وقد اعتبرت لجنة االمر الديواني العراقي رقم (  )55لسنة  2020في اجتماعها المنعقد في
 ( 2021/3/21الفقرة  ( )12فترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشاريع والعقود ابتداءا من
 2020/2/20ولغاية أعالن وزارة الصحة انتهاء وباء كورونا) .واستنادا الى االمر الديواني أعاله فأن
جميع عقود االيجار تنفسخ وبحكم القانون أذا أثبت المستأجر بأن الوفاء باألجرة اصبح مستحيال استنادا
الى المادة (  )425من القانون المدني العراقي التي نصت على انه (ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين ان
الوفاء به أصبح مستحيالً لسبب أجنبي ال يد له فيه ( أذ اعتبر المشرع العراقي القوة القاهرة صورة من
صور السبب األجنبي (المادة  ٢١١مدني عراقي).

 1عمار شاكر محمود فيصل ,احمد صفاء يحيى الخطيب ,المصدر السابق ,ص.188
HÜSEYİN, Ihsan , COVİD- 19 Salgınının Sürekli Edimili Sözleşmeler ) Özellikle Kira 2
Sözleşmeleri( Bakımından Mücbir Sebep Sayılıp Sayılmayacağının Değerlendirilmesi, ICAR,
.2021, s. 221
 3عمار شاكر محمود فيصل ,احمد صفاء يحيى الخطيب ,المصدر السابق ,ص.188 -186 .
 4قرار محكمة التمييز االتحادية في العراق المرقم  /2014الهيئة االستئنافية 2020/في 2020/7/22
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لكن يجب التمييز بين االستحالة المطلقة وغير المطلقة ،ففي حالة االستحالة المطلقة ينفسخ العقد
بقوة القانون حسب المادة  425من القانون المدني العراقي ،أما إذا كانت االستحالة غير مطلقة (نسبية)
ففي هذه الحالة ال ينفسخ عقد لكن ينهض دور القضاء إلعادة التوازن العقدي ما بين الطرفين.
ان اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة بصورة مطلقة لجميع عقود اإليجار غير صحيح ،إذ ان انفساخ العقد
الستحالة دفع األجرة بسبب هذا الوباء يتطلب أن تكون االستحالة مطلقة والتي ال يستطيع معها المستأجر
تسديد األجرة مطلقا ،لكن طالما يستطيع المستأجر االنتفاع بالمأجور ولو بشكل غير تام ،فاالستحالة اذاً
ليست مطلقة ،هذا من جانب .ومن جانب آخر فأنه ليس من مصلحة المستأجر اعتبار عقد االيجار منفسخا ً
بحكم القانون ,لذلك غالبا ما يلجأ المستأجر الى المطالبة بإعادة التوازن االقتصادي لعقد االيجار.1
اما في التشريع التركي ,فمع ب دء الجائحة قام الفقهاء القانونيون في تركيا بدراسة المشاكل التي
تولدت منذ تفشی الجائحة وحمالت مواجهتها ،حيث قاموا بتحليل تلك المشاكل من الناحية القانونية و
قدموا مقترحات وحلول عديدة ومختلفة .بحيث قيم البعض تاثير المشاكل الناتجة عن عقود االيجار نتيجة
الوباء ضمن نطاق االستحالة الكاملة ،بينما حاول البعض اآلخر تقديم حلول قانونية في إطار األرعاق
الشديد في األداء و االيفاء.
باالضافة الى ذلك فقد حاول البعض االخر ايجاد الحلول ضمن اطار خطأ الشخص المؤجر
وتقصير المدين .من جهة اخرى هنالك رأي اخر حول الموضوع يرجع الى المادة  136من قانون
األلتزامات التركي الذي ينظم استحالة األداء بدون وجود تقصير ,والمادة  306من قانون األلتزامات
التركي والتي ينظم موضوع تسليم المأجور والتزام وايفاء المدين للمؤجر ،فأستنادا الى هاتين المادتين فان
دين المستاجر عبارة عن دين نقدي في اتفاقية االيجار ،لهذا السبب وعلى الرغم من تفشي الوباء فانه ال
يمكننا الحديث عن استحالة االداء وااليفاء.2
وأن ايقاف نشاطات وفعاليات اماكن العمل او اغالق اماكن العمل او حدوث توقفات وخلل في
قنوات التزويد و التوزيع ،فقدان االيدى العاملة و ظهور مشاكل في سير عمليات االستيراد والتصدير
بسبب وباء كورونا كانت بقرار من قبل الوزارة ،بحيث ادت هذه االجراءات الى االيقاف التام او الجزئي
لنشاطات اماكن العمل و الشركات والمعامل ،وفي النتيجة يرجح وجود القوة القاهرة كاثر لجائحة
الكورونا ينتج عنه خلل في تنفيذ عقد األيجار.3
أن السبب في قبول وجود عنصر استحالة االداء  /االيفاء  ،يعود الى ان جائحة الكورونا ال يشكل
قوة قاهرة من حيث عقود االداء  /االيفاء الدائم وخاصة عقود االيجار وليس بسبب كون دين المستاجر
يتكون من مبلغ مالي نقدي .وعلى الرغم من المادة  136من القانون المدني التركي ال يتطرق بصورة
واضحة الى مفهوم القوة القاهرة ،اال ان المفهوم موجود بصورة غير مباشرة في اساس تلك المادة .فالقوة
القاهرة مختلفة تماما عن الحالة غير العادية الموجودة في المادة  138من قانون االلتزامات التركي ,من
اجل الحديث عن القوة القاهرة فانه يجب وجود عنصر استحالة االداء  /االيفاء.

 1د .محمد فوزي صباح ,أثر أزمة كورونا على التزامات المستأجر ,مجلة كلية المعارف الجامعة ,المجلد  ,31العدد  1لسنة
 ,2020ص .204
2
GÜNERGÖK, Ö, KAYIHAN, Ş, Borçlar Hukuku Dersleri Genel Hükümler, İstanbul 2020,
s. 345.
3
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لذا فأن قبول رأي وجود القوة القاهرة و من ثم التحدث عن حالة استحالة االداء  /االيفاء في عقود
االيجار ضمن الحاالت المذكورة اعاله حول ايقاف نشاطات اماكن العمل بقرار من الوزارة ،امر غير
صحيح .باالضافة الى ذلك فانه هنا القوة القاهرة ليست الوباء نفسها وانما هو قرار الوزارة بصورة
مباشرة.
فانة واستنادا الى المادة  138من قانون االلتزامات التركي والتي ينظم حالة عدم االيفاء باأللتزام،
فانه اثناء ابرام العقد ،اذا وقعت حالة غير عادية وغير طبيعية وغير متوقعة من قبل االطراف ،وعند
توفر الشروط االخرى الوارد ة في العقد ،فانه يحق للمدين ان يطالب من المحكمة تعديل العقد حسب
الظروف و الشروط الجديدة .وفي حاالت عدم مالئمة عملية التعديل ،فان للمدين حق الرجوع عن العقد.
في عقود االيجار التي تحتوي على عنصر االلتزام بصورة مستمرة ،فانه يحق للمدين المطالبة بفسخ
العقد .واستنادا الى المادتين  331 ,138من قانون االلتزامات التركي ,اذا قامت االسباب المهمة عند احد
واستنادا الى
الطرفين ووصل الى حالة عدم القدرة على االيفاء ،فانه يحق للطرفين طلب فسخ العقد.1
كون دين المستاجر عبارة عن مبلغ مالي ،فان المستاجر ال يحق له طلب فسخ العقد .في هذه الحالة وفي
الظرف الحالي ،يحق للمستاجر فقط طلب تعديل العقد وذلك استنادا الى المادة  138من قانون االلتزامات
التركي.2
ً
مستحيال  ،بل يصبح تنفيذ األلتزام مرهقا ،ويصبح
اذا ظهرت هذه الحالة ،ال يكون تنفيذ االلتزام
عبئًا ً
ثقيال .في هذه الحالة يتم التوجه اوال الى تعديل العقد .اذا لم يكن هذا االمر ممكنا ،يحق للمدين
الرجوع عن العقد .اما في العقود التي تحتوي على التنفيذ المستمر لأللتزام فانه يحق فسخ العقد وذلك
استنادا الى المادة  331من قانون االلتزامات التركي .فمنهم من يرى انه ,بسبب كون دين المستاجر ليس
مبلغا ماليا ال يمكن طلب فسخ العقد بسبب الوباء هو رأي غير صائب .باالضافة الى ذلك فان القاعدة
المذكورة هي قاعدة ذات صفة امرة.3
وحسب الفقه التركي بسبب كون عقود االقسام الداخلية الخاصة (االهلية) و التي تتصف بانها ضمن
العقود المختلطة من ناحية الميزة القانونية حسب الخاصية ،يمكن ان تجرى عليها التعديل وذلك حسب
4
المادة  138من قانون االلتزامات التركي.
ان المادة  138من قانون االلتزامات التركي ،قد منح المحكمة سلطة تقديرية 5.فحسب هذه المادة
عند قيام المحكمة بعملية التكييف ،يجب عليه اخذ عملية بحث االرادة الفرضية او نية اطراف العقد بنظر
االعتبار ,حسب موقعه والذي يفرض ان يكون محايدا وعند قيام المحكمة بتكييف العقد يجب عليه اخذ
6
مصلحة طرفي العقد بنظر االعتبار و اختيار انسب االشكال الذي تتوافق مع هدف ومحتوى العقد.
في هذه الحالة  ،يتم إعادة إنشاء توازن االيفاء  /األداء اثناء إبرام العقد ،والذي تم مخالفته بسبب
االرهاق الشديد في تنفيذ األلتزام ،من خالل تكييف العقد مع الشروط الجديدة .بشرط مراعاة خصائص
قادرا على التكييف عن طريق انتقاص ألتزام المدين في بعض الحاالت،
القضي الملموسة يكون المحكمة
ً
فقد يكون من الضروري في بعض الحاالت االخرى زيادة التزامات الطرف األخر.

GÜNERGÖK, KAYIHAN, s. 330-331
TOPRAKKAYA, s.7-8.
.HUSEYİN, İhsan, s. 223 3
4
AKINCI, H. B, Özel Öğrenci Yurtlarıyla Yapılan Sözleşmelerin Hukuki Niteliği ve Yurt
Sözleşmelerine Coviid-19’un Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
19/38, 2020, s. 229.
5
KAYIHAN, Ş, GÜNERGÖK, Ö, HÜSEYİN, İ, Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni
Kanununun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2020, s.103-106.
6
EREN (2019), s. 508.
1
2

Kasim Hashem Mahmud (2022). The impact of the Corona pandemic on the implementation of the 172
rental contract: A comparative study between Iraqi and Turkish laws

عليه فال يوجد اي عائق امام طلب المستاجر أنهاء وفسخ العقد وذلك للسبب المذكور سابقا .مع
استيفاء الشروط المطلوبة والمذكورة في االحكام اعاله يجوز للمستأجر طلب تعديل العقد وإذا لم يكن
ضا طلب فسخ العقد.
ذلك ممكنًا  ،يجوز للمستأجر أي ً
والجدير بالذكر أنه ومنذ تأريخ اعالن أول حالة ظهور لوباء الكورونا في تركيا في 2021/3/11
فأن فايروس كورونا لم يمر ضمن خط ومستوى موحد .بل انه في تحول وتغير مستمر .وانه حسب هذا
االمر فان سرعة انشتارها والخطورة التى تنتج عنها تغيرت باستمرار ولهذا السبب ايضا طرأ تغيير ايضا
على ميزة وصفة التدابير الذي تم اتخاذها .لذا فانه يجب اخذ االمور المذكورة بنظر االعتبار ليس فقط
قبل التاريخ المذكور وانما في العقود الذي ابرم بعد هذا التاريخ ايضا يمكن للمستاجر ان يطلب اجراء
تعديل على عقد االيجار.

المطلب الثاني
اعتبار جائحة الكورونا ظرفا طارئا او حادثا استثنائيا
أن قانون إيجار العقار العراقي لم يتطرق إلى مثل هذه الظروف ،لذا يبقى فقط القانون المدني
باعتباره الشريعة العامة ،واستنادا لذلك فقد ذهب البعض الى اعتبار جائحة كورونا ظرفا طارئا او حادثا
استثنائيا ,حيث اقرت المادة  146من القانون المدني العراقي الى انه (اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم
يكن في الوسع توقعها ,وترتب على حدوثها ,ان تنفيذ االلتزام وان لم يكن مرهقا للمدين بحيث يهدده
بخسارة فادحة ,جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص االلتزام المرهق الى الحد
المعقول ان اقتضت العدالة ذلك .ويقع باطال كل اتفاق بخالف ذلك) .واستادا الى هذه المادة فأن نظرية
الظروف الطارئة هي التي يمكن تطبيقها على جائحة الكورونا اذا توافرت شروطها ,لذا يتوجب علينا
البحث في نظرية الظروف الطارئة.
فحسب نظرية الظروف الطارئة ,انه اذا وجدت في الفترة ما بين انعقاد العقد وتنفيذه حوادث
استثنائية عامة غير متوقعة وترتب عليها أن أصبح تنفيذ االلتزامات المتولدة عن العقد مرهقا للمدين جاز
1
للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ان يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.
وذهب رأي إلى أن هذه النظرية تفترض الوضع اآلتي" - :عقد يتراخي وقت تنفيذه الى اجل او الى
آجال ،كعقد التوريد ويحل اجل التنفيذ فإذا بالظروف االقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت
تکوينه قد تغيرت تغيرا فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان ،فيختل التوازن االقتصادي للعقد اختالال"
خطيرة ،وليكن الحادث خروج السلعة التي تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة فيرتفع سعرها ارتفاعا
فاحشة بحيث يص بح تنفيذ المدين لعقد التوريد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر
2
التجارة.
وبناء على ذلك فإن نظرية الظروف الطارئة تعتبر استثناء من القاعدة العامة " العقد شريعة
المتعاقدين" .کماال يجوز ألحد المتعاقدين أن يستقل بنقض العقد أو تعديله وال يجوز ذلك حتى للقاضي
الذي يقتصر دوره على تطبيق أحكام العقد او تفسيره ،دون تعديله او الغاءه والذي يفهم من ذلك هو ان
المتعاقد ال يمكن ان يتحلل من التزامه إال إذا قام اتفاق على ذلك بينه و بين المتعاقد اآلخر ،او لسبب من
1

2
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األسباب التي يقررها القانون ،اما خالف ذلك فليس أمامه سوى تنفيذ هذا االلتزام ،اما بطوعه او جبرا
1
عنه.
وما من شك في أن المتعاقد يعفي من المسؤولية عن عدم القيام بما التزم به اذا كان ذلك مستحيال
استحالة مطلقة بفعل قوة قاهرة او حادث فجائي کزلزال او فيضان او صاعقة.
ولكن ماذا لو لم يصل األمر إلى حد االستحالة المطلقة؟ هل يبقى المتعاقد ملتزما بتنفيذ التزاماته
العقدية مهما كان هذا األمر مرهقة او صعبة او كثير التكاليف نتيجة لتغيير الظروف بين ابرام العقد
وتنفيذه؟ وجائحة کو فيد  19هي خير مثال للوضع الذي نمر به حاليا في العراق او تركيا او على المستوى
العالمي.
لقد قامت نظرية الظروف الطارئة لتلبي مطلبا اساسيا وعادال وهو مالئمة االلتزام العقدي وفقا
للظروف المتغيرة ،والربط بين القوة الملزمة للعقد وثبات المراكز االقتصادية لكل من المتعاقدين .
وفحوى هذه النظرية أن االلتزام العقدي سواء "اذا كان من العقود المستمرة التنفيذ او الفورية التنفيذ
وكان تنفيذه مؤجال " ال ينقضي ألن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة ،وال يبقى كما هو ألنه مرهق للمدين
نتيجة لهذا الحادث ،ولكن يرده القاضي إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه ،بمشقة ولكن بغير
ارهاق .والنظرية على هذا النحو تعالج اختالل التوازن عند تنفيذ العقد ،فهي تؤدي وظيفة تقابل الوظيفة
التي تقوم بها نظريتا االستغالل واالذعان عند تكوين العقد ،غير أن هاتين األخيرتين تواجهان استغالال
من طرف قوي لطرف ضعيف ،ولهذا كان الجزاء فيها أن يرفع عن الطرف الضعيف كل ما لحقه من
غبن ،اما نظرية الظروف الطارئة فتعالج عاقبة حادث ال يد فيه ألي من المتعاقدين ولهذا كان اثرها هو
2
توزيع تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين.
الفرع األول :شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
استنادا الى نص المادة ( )146من القانون المدني العراقي يمكن استنباط شروط نظرية الظروف
الطارئة وفق األتي: 3 -
 .1أن يكون العقد من العقود المستمرة التنفيذ او الفورية التنفيذ وكان تنفيذه مؤجالً.
 .2أن يكون العقد متراخيا في تنفيذه ،ويقصد به آن حادث وقع عند ابرام العقد و قبل تنفيذه وان هذا
الحادث قد أدى إلى اختالل التوازن االقتصادي الذي كان موجودة وقت االنعقاد أي أن تكون هناك فترة
زمنية تفصل بين انعقاد العقد وتنفيذه وعليه أن العقود التي تنطبق عليها هذه النظرية يجب أن تكون
متراخية التنفيذ ،فهي تطبق على العقود ذات التنفيذ المستمر كاإليجار.
 .3قد تطرأ بعد ابرام العقد حوادث استثنائية عامة غير ممكن توقعها وال يمكن دفعها .والحادث
االستثنائي قد يكون حوادث طبيعية أو مادية مثل الزالزل والبراكين والفيضانات وعلى سبيل المثال كوفيد
 19والسيول ونزول المطر واصابة المحاصيل باآلفات الزراعية ،وما يجب توفره في الحادث لكي
1
2

3

د .أنور العمروسي ،المصدر السابق ,ص .457
د .محمود عبد الرحمن محمد ,النظرية العامة لأللتزامات -مصادر األلتزام ,الجزء األول ,دار النهضة العربية,
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والتي تقابلها نص المادة ( )147من القانون المدني المصري
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نستطيع تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو ان يكون الحادث استثنائيا وعاما وغير متوقع وغير ممكن
الدفع
 .4أن يصبح تنفيذ االلتزام بحدوث إحدى تلك الحوادث و منها كوفيد  19مرهقة ال مستحيال .وفي
هذا يختلف الظرف الطارئ عن القوة القاهرة ،فهما يشتركان في أن كل منهما ال يمكن توقعه وال يستطاع،
دفعه ولكنهما يختلف ان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال فينقضي بذلك التزام المدين ،أما
1
الحادث الطارئ أو الظرف الطارئ فأنها تجعل التنفيذ مرهقا فقط فيبقي التزام المدين.
اذا طرأت ظروف طارئة على العقد تجعل من تنفيذ التزام المدين مرهقا ،مما تؤدي إلى تحمل
المدين خ سارة كبيرة فيخرج من طائلة القوة القاهرة التي تجعل من تنفيذ االلتزام بالنسبة للمدين مستحيال،
ففي (عقد االيجار) قد ال يصل تنفيذ االلتزام من جانب المدين الى درجة اإلستحالة ،حيث أن تنفيذ المؤجر
اللتزامه بتمكين المستأجر من األنتفاع بالعقار مخرج عن حكم القوة القاهرة ،ويخضع لنظرية الظروف
الطارئة ,لعدم واقعية وقف تنفيذ العقد لكونه من العقود المستمرة ،كما أنه ال يخرج العقد إلى حد االستحالة
بالتنفيذ حيث أن التزام المؤجر تم تنفيذه فعليا بحكم األمر الواقع ،وأن المستأجر يستفيد من المأجور فعال
بحفظ بضاعته او اعماله او سك ناه ،والقول باستحالة تنفيذ العقد هو قول مردود لمخالفته واقع الحال ،بل ان
القول بذلك يخضع عقد اإليجار الى القوة القاهرة مما يكن مبررا النفساخ عقود االيجار بحكم القانون ،مع
عدم مراعاة أنه ال يزال للمستأجرين مصلحة في استمرارها ،وقد يصبح ذلك مدخال النحالل الكثير من
العقود التي يستفيد المستأجرين منها.
أن طريقة االنتفاع بالمأجور وان لم تكن مستحيلة إال أنه اعتراها نقص جوهري إلى الحد الذي
صار فيه االلتزام مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فما المانع عندئذ من اللجوء إلى نظرية
الظروف الطارئة إلعادة التوازن بين المتعاقدين؟ ان اغلب عقود االيجار قد تأثرت بفعل کوفيد  19حيث
أغلقت المحالت التجارية والمعامل والمصانع بشكل كامل فأصاب المنفعة انتقاص جوهري كبير.
ومع اإلقرار التام بعدم قابلية االلتزام للوقف وعدم استحالة االلتزام للتنفيذ وفقا لشروط القوة
القاهرة ،أن االلتزام و فقا لهذه الصيغة وصل إلى حدود اإلرهاق الذي يصيب المدين بخسارة كبيرة مما
يستوجب معه و حسب نص المادة ( )146من القانون المدني العراقي النافذ إعادة التوازن للعقد ورد
االلتزام الى الحد المعقول الذي يساوي المنفعة المتحصلة فعلية ووفقا لمقتضيات العدالة مع األخذ بعين
االعتبار حجم النقص الجوهري من استيفاء المنفعة تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة .
الفرع الثاني :اثر الظروف الطارئة
لقد ذهب البعض الى تنفيذ نظرية الظروف الطارئة اذا استوفت شروطها المتمثلة أن يكون العقد من
العقود المستمر التنفيذ أن تج د في أثناء تنفيذ العقد ظروف أو حوادث استثنائية عامة كقيام حرب أو ثورة
أو فيضان ,وال تكون الحادث خاصة بالمدين كموته وأفالسه ,واال يكون في الوسع توقع هذه الظروف عند
أبرام العقد وأن يكون الحادث مما ال يستطاع دفعه ,أن تجعل هذه الظروف والحوادث تنفيذ األلتزام مرهقا
للمدين وألتزام المدين يبقى.
آن معالجة آثار کوفيد 19على االلتزامات وباألخص على األجرة فيما يتعلق بعقد االيجار تحتكم
إلى نظرية الظروف الطارئة ،وبالرجوع إلى نص المادة ( )2-146من القانون المدني العراقي النافذ فإذا
1
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ما توافرت الش روط السالفة الذكر جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد
االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.1
والسؤال هو كيف يتم رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول؟ وفي اإلجابة على هذا السؤال يجمع
الفقه على أن القاضي يقوم بتوزيع العبء الطارئ عاتق المتعاقدين عن طريق تعديل شروط العقد ،فليس
من سلطة القاضي أن ينقل عبء الحادث الطارئ من کامال من عاتق المدين إلى عاتق الدائن ،كما ال
يجوز له تحميل المدين وحده تبعة هذا الحادث ،وانا عليه ان يوزع الخسارة الناجمة عنه بين الطرفين.
وللقاضي الحرية في اختيار الطريقة التي بها يحد من اإلرهاق في تنفيذ االلتزام ،تبعا للظروف
المحيطة في القضية مع اجراء موازنة دقيقة بين المصالح المتعارضة للطرفين المتعاقدين ،فللطرفين
المتعاقدين أما إن يتفقوا على تسوية المنازعة بينهم وديا أو إن يلجوا إلى القضاء من اجل تحقيق التوازن
بين طرفي العقد ويكون أمام القاضي واحد من ثالث طرق يلجأ اليها في إعادة التوازن للعقد وهي :
-1
-2
-3

أن ينقص االلتزام المرهق ويتم ذلك اما من ناحية الكم او الكيف.
أن يزيد االلتزام المقابل لاللتزام المرهق.
أن يوقف تنفيذ العقد لفترة محدودة من الوقت.2

ولكن هل يجوز للقاضي أن يرد اإلرهاق في التزام المدين المستأجر بدفع األجرة في ظل كوفيد 19
عن طريق فسخ العقد او انهائه مطلقة؟ فالجواب بالنفي وذلك ألن الفسخ ال يعتبر ناتجة عن تطبيق نظرية
الظروف الطارئة ،فال يستطيع القاضي أن يحكم به ،وال بد أن يتفق الطرفان عليه .كما انه ال يجوز
االتفاق على استبعاد تطبيق حکم نظرية الظروف الطارئة والمقصود هو منع االتفاق السابق على وقوع
الحادث الطارئ منعا لتحكم الطرف القوي في الطرف الضعيف ،وبذلك تختلف القوة القاهرة عن الظروف
3
الطارئة .
أما في التشريع التركي فبصورة عامة فأن القضاء والفقه قد اعتبرت القرار الوزاري المتعلق
باغالق المحالت التجارية هي بحد ذاته قوة قاهرة وليست جائحة كورونا التي ادت الى االرهاق الشديد في
ايفاء التزامه بدفع األجرة .حيث يستطيع المدين طلب تعديل شروط العقد او طلب فسخ العقد من اساسها
اذا لم يكن باالمكان تعديل العقد وكل اتفاق عكس ذلك يعد باطال لكون هذه الحالة متعلقة بالنظام العام وذلك
حسب المادة  331من قانون االلتزامات التركي .اال ان المشكلة هنا اننا نقوم بكل ذلك من اية تاريخ ,من
تاريخ ظهور المرض في الصين ام تاريخ اعتبار منظمة الصحة العالمية كوفيد  19جائحة ام من تاريخ
ظهور اول اصابة في تركيا .اضافة الى ان شدة الجائحة يختلف من مكان الى اخر وان الفيروس في تحور
مستمر كيف يمكن حل هذه الحالة ؟ والجواب في حالة تفشي كورونا في عام  2020واالن ايضا الن
المرض مستمر والتحورات مستمرة اضافة الى ان االجراءات االحترازية مستمرة ايضا .حيث وبشكل
عام يمكن اعتبار جائحة كورونا سببا غير متوقع او حادث استثنائي في الفقه التركي .4

 1د .محمود عبد الرحمن محمد ،المصدر السابق ،ص .295
 2د .زينة غانم العبيدي ,أثر فايروس كورونا على االلتزامات التعاقدية ,مقال الكنروني منشور في ,2020/4/9
https://www.uomosul.edu.iq/news/ar/rights/56253
 3سامان أحمد شهاب ,عمار شاكر محمود فيصل ,المصدر السابق ,ص.229
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الخاتمة
لقد توصلنا الى جملة من األستنتاجات والتوصيات يمكن سردها بالشكل األتي:

األستنتاجات
 .1لقد عرف المشرع التركي عقد االيجار بأنه عقد يتعهد المستأجر فيه بدفع االجرة للمؤجر مقابل انتفاعه
بالمأجور لمدة معينة او غير معينة ,أي انه بخالف التشريع العراقي ,فأن التشريع التركي قد اعتبر
عقد االيجار منعقدا سواء أكان لمدة محددة أو غير محددة .فأذا كانت عقد االيجار غير محددة المدة
جاز للطرفين ارسال تبليغ الفسخ الى بعضهما البعض قبل انفضاء مدة االيجار ب  15يوما واال
اعتبر العقد منعقدا لسنة أخرى .
 .2ان اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة بصورة مطلقة لجميع عقود اإليجار غير صحيح ،إذ ان انفساخ العقد
الستحالة دفع األجرة بسبب هذا الوباء يتطلب أن تكون االستحالة مطلقة والتي ال يستطيع معها
المستأجر تسديد األجرة مطلق ا ،لكن طالما يستطيع المستأجر االنتفاع بالمأجور ولو بشكل غير تام،
فاالستحالة اذا ً ليست مطلقة ،هذا من جانب .ومن جانب آخر فأنه ليس من مصلحة المستأجر اعتبار
عقد االيجار منفسخا ً بحكم القانون ,لذلك غالبا ما يلجأ المستأجر الى المطالبة بإعادة التوازن
االقتصادي لعقد االيجار
 .3ان التشريع التركي ,اضاف الى شروط القوة القاهرة شرط بأنه يجب ان يكون هنالك انتهاك لاللتزام
ناتج عن عقد او انتهاك صريح لقواعد السلوك من قبل المتضرر بسبب وجود قوة قاهرة .اضافة الى
انه يجب أن تكون هناك عالقة سببية مالئمة بين انتهاك قاعدة السلوك أو االلتزام التعاقدي من قبل
المخالف وبين القوة القاهرة .هذا ألن هذا الموقف يقطع العالقة السببية بين عمل أو نشاط ال ُمضر
والضرر  ،ويعفي ال ُمضر من المسؤولية.
 .4في التشريع العراقي جائحة الكورونا ليست حادثا استثنائيا يؤدي بالنتيجة الى تطبيق نظرية الظروف
الطارئة النها ال تؤدي الى ارهاق المدين ,وهذا ما جرت عليه المحاكم في قراراتها .اما في التشريع
التركي فأنه يمكن اعتبار جائحة كورونا سببا غير متوقع او حادث استثنائي.
 .5تعرض تحديد أنه لتحديد التكييف القانوني الصحيح لجائحة كورونا سواء أكانت قوة قاهرة او حادث
استثنائي يتوفر شروطه ,ليس هناك أصدار تشريع قانوني أو أمر أداري صادر من جهة مختصة أو
صدور قرار تمييزي ليشكل سابقة قضائية في هذا الصدد.
التوصيات
 .1نوصي الجهات المختصة بالتشريع (البرلمان) باصدار تشريع يعتبر جائجة كورونا قوة قاهرة او
حادث استثنائي ينطبق عليه نظرية الظروف الطارئة او غير ذلك وذلك ألزالة هذا الخالف العميق في
تحيد التكييف القانوني الصحيح لجائحة كورونا.
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 .2يجب على الدولة واستنادا الى تشريع خاص يصدره ان يتحمل مسؤوليته تجاه مواطنيه ويقوم بدفع
تعويضات مناسبة للمتضررين من هذه الجائحة.
 .4بالرغم من ان القاعدة القانونية هي عامة ومجردة الى انه واستنادا الى زمان ومكان الضرر انوصي
بأصدار يصدر تعليمات خاصة بمنطقة محددة
 .5من المستحسن ان يتوافق المستأجر مع المستأجر على صيغة مؤقتة تحدد االجرة التي يلتزم بها المؤجر
في ظل جائحة كورونا .
 .6ندعو القائمين على شؤون التعاقد من مجاالت العقود ذات االلتزام الدولي إلى اتخاذ إجراء مناسب
لتجنيب األشخاص الطبيعية والمعنوية المتعاقدة والمترتب بذمتها التزام دولي ال تستطيع اإليفاء به في
ضل فيروس كورونا اثار الجائحة على غرار اإلجراءات التي قامت به دول عدة حيث منحت
الشركات شهادة قوة قاهرة مثال.
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ملخص البحث
إن جائحة الكورونا التي ظهرت في الصين في نهاية عام  2019وانتشرت بسرعة في مختلف دول
العالم ،ومنها العراق وتركيا ،وما رافقتها من إغالق تام وحظر للتجوال أثر بشكل كبير على القطاعات
المختلفة وخاصة على المحالت والدور وأماكن الترفيه المؤجرة والتي جعلت تنفيذ التزام المستأجر مرهقا ً.
لذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد حلول وتكييف قانوني وبيان أثر هذا التكييف على تنفيذ عقد اإليجار في
التشريعين العراقي والتركي.
ففي التشريع العراقي ،هناك من يرى أن جائحة الكورونا هي قوة قاهرة وأن أثرها على االلتزامات
التعاقدية يجعلها مستحيلة التنفيذ وعليه ينقضي االلتزام األمر الذي يترتب عليه عدم الزام الطرف المتعاقد
بالتعويض وأنه يكون غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك .وفي هذا الخصوص
ذهبت محكمة التمييز االتحادية في العراق في أحد قراراتها إلى اعتبار جائحة الكورونا قوة قاهرة وأن
ذلك يؤدي إلى انقطاع مدد الطعن القانونية .في المقابل هناك من يذهب إلى القول بأن جائحة كورونا يمكن
أن يطبق عليها نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة ( )146من القانون المدني العراقي
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إذا استوفت شروطها وكان سببا ً في كون تنفيذ االلتزام مرهقا ً للمستأجر أي أن التزامه يبقى كما هو ،ألن
جائحة كورونا يعتبر حادثا ً استثنائيا ً حسب اعتقادهم.
في حين أن التشريع ال تركي قد ذهب إلى اعتبار جائحة الكورونا قوة قاهرة عامة وأنه وإن جعلت
تنفيذ االلتزام مستحيالً إال أنه ال يؤدي إلى انقضاء االلتزام وذلك استنادا ً إلى المادة ( )136من القانون
المدني التركي ،بل أن المدين (المستأجر) عليه أن ينفذ التزامه العقدي ولكن ال نستطيع أن نطلب منه
تعويضا ً جراء التأخير في تنفيذ التزامه وذلك استنادا ً إلى المادة ( )112من قانون االلتزامات التركي .وقد
اعتبر القضاء والفقه التركي القرار الوزاري المتعلق بإغالق المحالت التجارية ،أنه بحد ذاته قوة قاهرة
وليست جائحة الكورونا التي أدت إلى اإلرهاق الشديد والصعوبة في اإليفاء باألجرة .حيث يستطيع المدين
أن يطلب من القاضي طلب تعديل شروط العقد أو طلب فسخ العقد من أساسه إذا لم يكن باإلمكان تعديل
العقد وكل اتفاق بخالف ذلك يعد باطالً لكون هذه الحالة متعلقة بالنظام العام وذلك حسب المادة ( )331من
قانون االلتزامات التركي ،في حين أن حالة تفشي كورونا واستمراره وتحوره واستمرار اإلجراءات
االحترازية تبعا ً لذلك ،سيؤدي إلى اعتبار جائحة الكورونا سببا ً غير متوقع أو حادثا ً استثنائيا ً.
وألجل التطرق لكل ذلك ،قسمنا دراستنا هذه إلى مبحثين ،حيث درسنا بالبحث في المبحث األول
مفهوم جا ئحة كورونا وماهية عقد اإليجار وألتزامات المستأجر ،وفي المبحث الثاني درسنا التأثير القانوني
لجائحة الكورونا في القانونين العراقي والتركي إضافة إلى خاتمة تضم أهم االستنتاجات التي نتوصل إليها
والتوصيات التي نقدمها في ضوء ذلك بما يحقق أهداف البحث.
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Research Abstract
The Corona pandemic that first appeared in China at the end of 2019, and
then spread rapidly in various countries of the world, including Iraq and Turkey,
the spread of this pandemic was accompanied with a complete closure and
curfew affected the various sectors, especially the shops, homes and rented
entertainment venues, made the fulfillment of the tenant’s commitment
cumbersome. Therefore, there was a need to find solutions and legal adaptations
and then to discover the impact of these adaptations on the fulfillment of the
lease contract in the Iraqi and Turkish legal system.
In Iraqi legislation for example, there are those who believe that the Corona
pandemic is a force majeure and that its impact on contractual obligations makes
it impossible to implement and therefore the obligation lapses, which prevent the
parties from fulfilling their obligations to compensate and then not to be
obligated to guarantee the contracts obligations unless there is a text or
agreement to the contrary. In this regard, the Federal Court of Cassation in Iraq
went in one of its decisions to consider the Corona pandemic a force majeure
and that this leads to the interruption of the legal appeal periods. On the other
hand, there are those who go to say that the Corona pandemic can apply to it the
theory of emergency conditions stipulated in Article 146 of the Iraqi Civil Code
if its conditions are met and it was a reason for the implementation of the
obligation to be burdensome for the tenant, meaning that his obligation remains
as it is, because the Corona pandemic is considered an exceptional incident
according to their belief.
While the Turkish legislation has gone to consider the Corona pandemic as
a general force majeure and that although it made the enforcement of the
obligation impossible, it does not lead to the expiration of the obligation, based
on Article (136) of the Turkish Civil Code, moreover the debtor (the lessee) has
to fulfill his contractual obligation, anyway we cannot ask him for compensation
for the delay in implementing his commitment, based on Article (112) of the
Turkish civil Law. The Turkish judiciary and jurisprudence considered the
ministerial decision related to closing shops, that it is in itself a force majeure,
and not the Corona pandemic, which led to severe fatigue and difficulty in
paying the wages. Where the debtor can request from the judge a request to
amend the terms of the contract or request the termination of the contract from
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its basis if it was impossible to amend the contract, and any agreement to the
contrary is void because this case is related to public order according to Article
(331) of the Turkish civil Law. While in case if the outbreak of Corona was
continued and mutated, and the precautionary measures continued, accordingly
this will lead to the Corona pandemic being considered as an unexpected cause
or an exceptional accident.
In order to address all this, we divided our study into two sections, where
we studied in the first section the concept of the Corona pandemic and what the
lease contract is and tenant's obligations, and in the second section we studied
the legal impact of the Corona pandemic in the Iraqi and Turkish laws in
addition to a conclusion that includes the most important conclusions that we
reach and the recommendations that we offer accordingly, to achieve the
objectives of the research.
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