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ABSTRACT:
Corona virus that causes its pandemic as a copied-19 is an emergency circumstance for the whole
world, including the parties to the contractual relationship (the lessor and the lessee) who had no hand
in the occurrence of this pandemic or its effects that afflicted their contractual obligations, making them
exhausting, not impossible to fulfill, and accordingly a legal adjustment must be made. For that
pandemic, and it mostly pleases (an exceptional emergency circumstance that made the tenant’s
implementation of his obligation to pay the fare exhausting. The researcher aims through this to
demonstrate the effect of this conditioning on the lease contract. The two researchers committed to the
comparative descriptive approach in explaining the concept of the pandemic from a linguistic
standpoint and explaining its effects on the commitment in general and contractual in particular and
they reached the appropriate legal adaptation of the pandemic to which most countries of the world go,
as well as the judiciary.
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أثر جائحة كورونا عىل العقود املربمة بني األفراد داخلي ًا (عقد اإلجيار أنموذجاً)
سامان أمحد شهاب* ،عامر شاكر حممود فيصل
قسم القانون ،كلية املعارف اجلامعة ،األنبار ،العراق
* kakasaman1984@gmail.com

إن فريوس كورونا املسبب جلائحه كوفيد  19 -هو ظرف طارئ عىل العامل امجع ومنهم أطراف العالقة العقدية (املؤجر
واملستأجر) الذين مل يكن هلم يد يف حدوث تلك اجلائحة وال أثارها التي أصابت التزاماهتم التعاقدية فجعلتها مرهقة ال
مستحيلة الوفاء  ،وعليه ال بد من بيان التكييف القانوين لتلك اجلائحة وهوى عىل األغلب (ظرف طارئ استثنائي جعل تنفيذ
املستأجر اللتزامه بدفع األجرة مرهق ًا .وهيدف الباحث من خالل ذلك إىل بيان أثر هذا التكييف عىل عقد اإلجيار .إلتزم
الباح ثان املنهج الوصفي املقارن يف بيان مفهوم اجلائحة من الناحية اللغوية وبيان آثارها عىل االلتزام عامة والعقدي خاصة،
وتوصال اىل إضفاء التكييف القانوين السليم عىل اجلائحة و الذي تذهب إليه أغلب دول العامل فضال عن القضاء.
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أن من واجب احلكومات يف الدول أن حتافظ عىل حياة وسالمة شعوهبا ومواطنيها واملقيمني والزائرين
املتواجدين عىل أراضيها منذ اللحظة األوىل لإلعالن عن ظهور فريوس والعمل عىل املحافظة عىل النظام العام
يف الدولة من خالل املحافظة عىل اركانه ومنها الصحة العامة ويتأكد هذا الدور يف حالتي النوازل واملحن
وانتشار األوبئة واألمراض املعدية رسيعة االنتشار كام هو احلال يف هذه الفرتة الزمنية التي يعيش فيها العامل
أمجع حتت وطأة انتشار جائحة " "COVID 19الناشئ عن انتشار فريوس كورونا.
فمنذ ظهور الفريوس يف مدينه ووهان وإعالن الصني عنه رسميا يف ديسمرب  2019رشعت الدول يف العامل إىل
اإلرساع يف اختاذ التدابري االحرتازية والوقائية والصحية للحيلولة دون انتشار الفريوس بني املواطنني وابناء
شعوهبا والسيطرة عىل الوباء خصوصا بعد إعالن منظمه الصحة العاملية يف  2020أن فريوس كورونا او
جائحة

""COVID 19

كجائحة عامليه هتدد صحه وسالمه العامل بارسه فأصدرت أغلب الدول قوانني

ومراسيم وقرارات طارئة استثنا ئية إلدارة األزمة يف العراق اصدرت احلكومة أمرها الديواين املرقم ()55
لسنة  2020والقايض بتشكيل اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية والتي رشعت باختاذ إجراءات كان
أبرزها فرض حظر التجوال التام عىل املواطنني وإغالق كافه املرافق مما ادى اىل تعطيل مصالح أغلب املواطنني
األمر الذي يؤثر بشكل سلبي عىل قدره املواطنني عىل الوفاء بالتزاماهتم املادية والعقدية جتاه الغري.

أدت اإلجراءات االحرتازية والوقائية الصحية املتخذة من قبل احلكومات عامه واحلكومة العراقية
خاصة متمثلة يف جلنه األمر الديواين ( )55لسنه  2020إىل احداث مجلة من اآلثار انعكس بعض ًا منها عىل
االلتزامات التعاقدية أي االلتزامات الناشئة يف ذمه املدين نتيجة للعقد ،ومن هذه االلتزامات التعاقدية (التزام
املستأجر بدفع األجرة استنادا إىل عقد اإلجيار) األمر الذي يدفعنا إىل إثارة التساؤل اآليت :ما هو األثر الذي
سببته جائحة " "COVID 19الناشئة عن فريوس كورونا عىل التزام املستأجر بدفع اإلجيار؟ وهو التساؤل الذي
سنبحثه يف هذه الدراسة.
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أ .ما هو مفهوم عقد اإلجيار يف القانون املدين العراقي؟ ماهي التزامات املستأجر بموجب العقد ؟
ب .ما هو األثر القانوين الذي خلفه انتشار فريوس كورونا عىل التزام املستأجر بدفع األجرة؟

هيدف الباحثان إىل حتقيق مجله من األمور وهي:
 بيان و حتديد مفهوم عقد اإلجيار يف القانون املدين العراقي.
 استجالء األثار التي تركتها جائحة " "COVID 19عىل التزام املستأجر بدفع األجرة.
 هندف إىل بيان األثر الذي تركته اجلائحة عىل االلتزامات التعاقدية ،
 تسليط الضوء عىل املعاجلة القانونية التي نص عليها املرشع يف مثل هذه الظروف .

حرص الباحثان عىل استعامل املنهج الوصفي املقارن عند بيان املقصود باجلائحة والتزام املستأجر بمقتىض عقد
اإلجيار ومدى معاجلة املرشع ألثار الظروف االستثنائية عىل االلتزام خاصة مستقرئني آراء الفقه القانوين يف
ذلك مستنبطني منه النتائج والتوصيات.

منذ اللحظة األوىل لإلعالن عن ظهور فريوس كورونا يف الصني يف ديسمرب 2019م واإلعالن عنه رسميا يثري
الفريوس اهللع يف النفوس وهو بذات القدر يثري التساؤل عن ماهيته املقصود به ومن أجل تعريفه واإلحاطة
بمدلوله اللغوي واالصطالحي والقانوين ،عليه سنقسم هذا املبحث اىل املطالب اآلتية:
""COVID 19

ِ
جَ ِ
جاح واحلروف الثالثة (اجليم والواو واحلاء) من أصل
اجلائ َح ُة ِيف ال ُّلغَة :أسم فاعل مؤنث مصدره الفعل َ
الشدَّ ُة ،في َق ُال :جاحتجهم ج ِ
واجل ِائ َح ُة قد يراد هبا ِّ
اح اَّللَُّ َما َل ُه
َاحت ُجه جمَ ،و َج َ
اجت َ
اجلائ َح ُة َو ج
ُ
َ َ ُ ُ َ
واحد من اجلذر (ج و ح) ج َ
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ف َو َأ جت َل جف ُت ُه،
الَّش ُء َت َل ًفا إِ َذا َه َل َك َف ُه َو تَال ِ ٌ
ف :ف ُي َق ُال :ت َِل َ
اجل ِائ َح ِة ،وقد يراد هبا ال َّت َل ُ
َو َأ َج َ
اح ُه بِ َم جعنًىَ ،أ جي َأ جه َل َك ُه بِ ج َ
ف َّ ج
ِ
فُ ،ثم َذكَر ج ِ
اب ال َّت َل ِ
ف ل ِ جلمبا َل َغ ِةَ .ف ج ِ
ورج ٌل متجلِ ٌ ِ ِ ِ ِ
ب ِم جن َأ جس َب ِ
رب َ
ون
اجلائ َح ُة َس َب ٌ
ف َملاله َومت َجال ٌ ُ َ
احلنَف َّي ُة َو ُه ُم ا َّلذي َن ُي َع ِّ ُ
َّ َ َ
َ
ََ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ِن ج ِ ِ
الص َو ِر منها َه َال ِك املجَ ِ
الر ُجل َجيوح َج جو ًحا إِذا
ال ،ويقالَ :
اجلائ َحة بِ جاآل َفة َأ ِو ال َّت َلف َأ ِو جاهل َ َالك عَدَ ًدا م َن ُّ
جاح ّ
َ

ان :ج ِائح ٌة َال د جخ َل ِ
اجل ِائح ُة نَو َع ِ
آل َد ِم ٍّي فِ َيها،
َ
َ َ
جل جو ُح اهلالك ،واجلائح ُة مأخوذ ٌة منه ،و ج َ َ ج
َأ جهلك َمال أقربائه ،وا َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
الس ِ
اجل جي ِ
ار ِقَ ،ع َىل َق جو ِل َم جن َج َع َل فِ جع َل جاآل َد ِم ِّي َج ِائ َح ًة  ،والنوع
شَ ،و َّ
الس جل َطان َو ج َ
َو َجائ َح ٌة م جن ق َب ِل جاآل َدم ِّي كَف جع ِل ُّ
ف بني ا جل ُف َقه ِ
األول َ
اء ِيف ك جَونِ ِه َج ِائ َح ًة (.)1
فال ِخ َال َ َ ج َ
َ

نستخلص من ذلك أن املراد باجلائحة يف اللغة هو أثر مجيع النوازل واملحن مما ال يكون لإلنسان يدً يف حدوثه
وغالبا ما يكون هذا األثر هو املحق واإلتالف وزال الَّشء.
جَ
اجلائِ َح ُة لدى أهل االختصاص الطبي :
فريوس كورونا املسبب جلائحة

"- 19

 (Corona Virus Disease - 2019) , "COVIDفريوس تنفيس معدي

أصاب مجيع دول العامل منذ األعالن عن ظهوره ألول مرة يف سوق شعبية يف الصني والذي ال زال لغاية أعداد
هذه الدراسة يواصل انتشاره يف العامل خملف ًا اصابات ووفيات عديدة نسأل اَّلل أن يسلم اجلميع منه أن شاء اَّلل
تعاىل ،والسؤال هنا ماهي اجلائحة؟ ومتى يصنف املرض أو الفريوس عىل أنه جائحة؟
كبريا من
"اجلائحة ) :(Pandemicفريوس جيتاح مساحة واسعة ،ويتجاوز احلدود الدول ّية ،ويصيب عد ًدا ً
النّاس" ،ويراد بالفريوسات املعدية أو السارية

)(Infectious Diseases

تلك األمراض التي تنتقل بني

األشخاص بواسطه وسائل متنوعه منها مالمسه املصاب بشكل مبارش أو التعرض للرذاذ املتطاير الذي خيرج
من جسم الشخص املصاب أو عن طريق احلرشات الناقلة وغري ذلك من الوسائل( )2وهنا ال بد من التساؤل
عن املقصود بجائحة " "COVID - 19أو فريوس كورونا وهو فريوس من سالله فريوسات عائله كورونا التي
تسبب املتالزمة التنفسية ويعد من أشدها أثر ًا فقد أدى إىل حدوث حاالت وفاه يف الصني وغريها من الدول
التي أنترش فيها وما لبث أن ازدادت رسعه أنتشاره يف مجيع الدول فنترش يف قارتني فبادرت منظمه الصحة
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العاملية يف /11مارس2020/م إىل إعالن  COVID 19أو فريوس كورونا وباء عاملي حيث أنترش يف ثالث
قارات أسيا وأوروبا و أمريكا.
ويصنف الفريوس عىل أنه جائحة عاملية وفقا للدراسات املتخصصة يف املجال الطبي فالدراسات والبحوث
التي جيرهيا املختصون يف علم األوبة واألمراض املعدية عىل الفريوس بشكل معمق ودقيق يصنفونه إىل عدة
مستويات وفق ًا لنسبة انتشاره من خالل إحصاء أعداد املصابني بذلك الفايروس وحتديد رسعة انتشاره (مرض
متقطع ،مرض عنقودي ،مرض مفرط التوطن ،وباء ،جائحة) (.)3
"اجلائحة : (Pandemic):هي مرض أو فريوس معدي جيتاح دول ومناطق عدة يف عدة قارات يف العامل أي
كبريا من النّاس" .وهو بذلك خيتلف عن الوباء
بمعنى يتجاوز احلدود الدول ّية ،ويصيب عد ًدا ً

)(Epidemic

الذي تنحرص اإلصابة به يف منطقة معينة يف دولة معينة أو يف دولة أو جمموعة دول يف قارة واحدة.

العقد مصدر مهم من مصادر االلتزام يف مجيع األنظمة القانونية عىل هذا الكوكب ،وينشئ العقد منذ اللحظة
إلبرامه التزامات يف ذمة عاقديه مما يوجب الوفاء عىل املتعاقدين بام تم التعاقد عليه وفقا ملبدأ حسن النية وعىل
النحو الذي قصدوه عند التعاقد ،وقد أمر اَّلل يف حمكم تنزيله إذ قال ﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َأو ُفوا بِا جلع ُق ِ
ود﴾
ُ
ج
َ َ
َ ُّ َ
(املائدة ،)1 :عليه يصبح الوفاء بااللتزام العقدي واجب ًا ديني ًا فض ً
ال عن كونه رضورة أخالقية  ،والسؤال هنا ما
املقصود بالعقد عند أهل اللغة؟ فض ً
ال عن فقهاء القانون.
العقد لغة  :يراد بالعقد يف اللغة اجلمع بني شيئني فيقال عقد احلبل إذا مجع بني طرفيه  ،كام يطلق عىل اإلتصال
من جانب واحد فيقال عقدت اليمني  ،ومعقد الَّشء جملسه أي حمل عقده ومجعه عقود.
ِ
الَّش َء:
أجره َّ
جي ُار ال َب جيت :أي إِك َجر ُاؤ ُه َ ،
جيار يف اللغة فهو أسم مصدر الفعل َ
آج َر  ،ومجعه إجيارات فيقال :إ َ
أما اإل َ
استِ جئ َج ُاره(.)4
مكَّنه من االنتفاع منه مقابل أجرة مع َّينة ،أكراه إ ّياه ب ،ويقالَ :ب جي ٌت ُم َؤ َّج ٌر :أيُ :مك َجرت ًىَ ،أ جي ت ََّم ج
وعليه فأن اإلجيار لغة ال خيرج عن كونه تأجري الَّشء لالنتفاع به مقابل حصول مالك الَّشء عىل أجر من
املنتفع مقابل انتفاعه بالَّشء.
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عقد اإلجيار قانون ًا  :العقد يف اصطالح فقهاء الفقه القانوين هو "تطابق ارادتني أو أكثر عىل ترتيب آثار قانونية
سواء كانت هذه اآلثار هي أنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو أهنائه"( ،)5أو هو "ارتباط إجياب بقبول عىل وجه
مرشوع يثبت أثره يف حمله"( .)6أما املقصود بالعقد قانون ًا فبينته املادة ( )73من القانون املدين العراقي بنصها
"ارتباط اإلجياب الصادر من أحد املتعاقدين بقبول اآلخر عىل وجه يثبت أثره يف املعقود عليه"( )7يتضح من
ذلك أن العقد وفقا للقانون العراقي هو تطابق إرادتني وليس إرادة واحدة ،كام تتجىل يف التعريف النزعة
املوضوعية املأخوذة من الفقه اإلسالمي  .أما اإلجيار يف القانون فهو عوض معلوم نتيجة متليك منفعة
معلومة( .)8والذي يف األعم األغلب يكون مبلغ ًا نقدي ًا.

يعد عقد االجيار من اهم العقود املسامة بعد عقد البيع يستطيع من خالله أصحاب األمالك استغالل امالكهم
واستثامرها دون التخيل عن رقبتها ،ويتيح يف نفس الوقت لغريهم االنتفاع بام ال يملكونه .لذلك يعترب من أكثر
العقود تداوالً اذ ال يستغني عنه أحد من الناس.
ومل يكن عقد االجيار معروف ًا يف العصور األوىل لإلنسانية وقت أن كان النظام االجتامعي يقيض بوجود طبقتني
من الناس ال ثالث هلام .طبق املالك وهؤالء كانت هلم األرض والبيوت والطبقة الثانية وهم العبيد الذين
يعملون يف األرض وخيدمون يف البيوت حلساب اسيادهم .فلم يكن هناك حاجة لعقد االجيار .وبظهور طبقة
ادنى من الطبقة املالكة لألرايض والبيوت نشأت احلاج إىل ظهور عقد االجيار وذلك لتحديد العالقة القانونية
بني الطبقتني(.)9
واالجيار يف الرشيعة اإلسالمية ثابت بالكتاب والسنة واالمجاع ،وهو عقد يفيد متليك املنافع بعوض ويعرفونه
بأنه عقد عىل منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئ ًا فشيئ ًا مدة معلومة عن عني معلومة أو موصوفة يف الذمة او عمل
معلوم بعوض معلوم .ويأيت تقرير الرشيعة اإلسالمية بنظام اإلجيار دفع ًا للحرج واملشقة عن العباد وقد وردت
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احكام اإلجيار يف املواد ( )611 – 404من جملة األحكام العدلية و املواد ( )633 – 470من مرشد
احلريان( . )10وقد عني القانون املدين العراقي بعقد اإلجيار وخصص له الفصل األول من الباب الثاين يف املواد
من ( )846 -722ولكن قانون إجيار العقار النافذ رقم  87لسنة 1979م املعدل مع العديد من قرارات جملس
قيادة الثورة الصادرة بعد نفاذ هذا القانون قد قيدت الكثري من أحكام القانون املدين العراقي.
أمهية عقد اإلجيار- :
لنظام اإلجيار أمهية بالغة تتجسد يف اآليت-:
أ.

من الناحية االجتامعية يعد الوسيلة التي تتمكن هبا الطبقة املتوسطة والطبقات الضعيفة اقتصاديا يف
املجتمع من احلصول عىل مسكن.

ب .يعد اإلجيار وسيلة يتمكن هبا أفراد املجتمع من االنتفاع ببعض املنقوالت التي ال يستطيعون رشاءها
او حيازهتا.
ت .يعترب عقد االجيار هو الدستور املنظم لعالقة املؤجر واملستأجر يف ما بينهم.
ث .تربز أمهية عقد االجيار يف تأثريه عىل توزيع الدخل بني أفراد املجتمع(.)11
تعريف عقد االجيار- :
وفقا لنص املادة ( )722من القانون املدين العراقي( .)12يتضح اننا يف عقد االجيار نكون بصدد طرفني مؤجر
ومستأجر ،يلتزم األول بجعل اآلخر ينتفع بَّشء معني وملدة معينة يف مقابل ثمن معلوم هلذه املنفعة يسمى
باألجرة ،ويتضح من ذلك ان عنارص عقد االجيار هي التمكني من االنتفاع واملدة واالجرة.
ومن هذا التعريف يتبني لنا ان التزام املستأجر إجيايب ال سلبي ،فهو ملزم ان يمكن املستأجر من االنتفاع ال بأن
يقترص عىل تركة ينتفع بالعني املؤجرة .ويتضح أيضا من التعريف ان اركان عقد االجيار غري الرضا هي العني
املؤجرة واأل جرة واملدة ،ويالحظ ان الركينني األخريين متقابالن ،ويرتتب عىل ذلك ان االجيار عقد مستمر
واالجرة فيه تقابل مدة االنتفاع.
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خصائص عقد االجيار- :
يستخلص من نص املادة ( )722من القانون املدين العراقي ان لعقد االجيار خصائص أمهها-:
 -1انه عقد رضائي( :)13ألنه يتم بمجرد الرتايض ودون حاجة اىل شكل معني ومن املعروف ان رضائية
العقد ليست من النظام العام فيجوز اخلروج عليها باتفاق رصيح قاطع يف هذا املعنى.
 -2ان عقد االجيار من العقود امللزمة للجانبني فهو يولد عىل عاتق املؤجر التزامات معينة تقابلها التزامات
أخرى تنش أ منه يف جانب املستأجر ،وهلذا اذا انقىض التزام احد الطرفني سقط االلتزام املقابل له ،واذا مل
يقم احدمها بتنفيذ التزامه جاز للطرف اآلخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ويطلب فسخ العقد ليتحلل
منه(.)14
 -3ان عقد االجيار من عقود املعاوضة( .)15فكل من طرفيه يأخذ مقابال ملا يعطي للطرف االخر ،وهذا ما
يميز االجيار عن العارية( .)16التي هي عقد يلتزم به شخص بأن يسلم شخص اخر شيئ ًا غري قابالً
لالستهالك ليستعمله بال عوض ملدة معينة او لغرض معني عىل ان يرده بعد االستعامل .ويرتتب عىل
اعتبار االجيار معاوضة انه يعترب من االعامل الدائرة بني النفع والرضر ،فيكون الصبي املميز ناقص
االهلية بالنسبة اليه( .)17اال انه ال جيوز ان ننسى ان االجيار يعترب يف نفس الوقت من اعامل اإلدارة،
فيجوز ان يبارش من كان اه ً
ال لإلدارة وان مل يكن اهال للترصف.
 -4عقد االجيار من العقود التي ترد عىل منفعة – وهذا ما يميزه عن العقود التي ترد عىل امللكية كعقد
البيع ،وملا كان االجيار يرد عىل منفعة فإنه ال يكون اال عىل األشياء التي تقبل االستعامل املتكرر ،فال يرد
عىل األشياء التي تستهلك ألول مرة عند استعامهلا(.)18
 -5عقد االجيار من اعامل اإلدارة( –.)19ويرتتب عىل ذلك انه يكفي ملبارشته ان يكون املتعاقد قد توافرت
فيه أهلية اإلدارة متى كان يبارش الترصف حلسابه ،او تكون له والية او سلطة اإلدارة اذا كان يبارشها
عن الغري.
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 -6عقد االجيار من العقود املستمرة او الزمنية( –.)20ألن االلتزامات الرئيسية الناشئة منه ولو اهنا تنشأ من
العقد إال ان تنفيذه ا ال يتم اال خالل مدة مستطيلة من الزمن حتى ينقيض االجيار لسبب من األسباب،
فالزمن عنرص جوهري يف حتديد التزامات كل من الطرفني اذ هو املقياس الذي يقدر به حمل العقد،
ويرتتب عىل ذلك ان فسخ االجيار بسبب عدم تنفيذ احد الطرفني التزامه ال ينسحب اىل املايض كام ان
فو ات االنتفاع بالعني املؤجرة لسبب غري راجع اىل املستأجر يربئ املستأجر من دفع االجر يف
املستقبل(.)21
التزامات املستأجر- :
عاجلت املواد ( )774 – 760من القانون املدين العراقي التزامات املستأجر الرئيسية التي تتفق مع طبيعة عقد
االجيار الذي ينص عىل االنتفاع باملأجور ،مما يتطلب استعامله وفقا ملا اعد له وهو ما يمثل االلتزام األول ،ثم
الوفاء باألجرة التي تقابل االنتفاع باملأجور ،وال بد ان يكون هذا الوفاء وفقا ملا حدده الطرفان اذا كان العقار
خاضعا ألحكام القانون املدين او وفقا ألحكام قانون اجيار العقار حينام خيضع العقار ألحكامه ،وهو ما يعد
من النظام العام الذي ال يمكن االتفاق عىل خمالفته .ويعترب الوفاء باألجرة االلتزام الثاين للمستأجر ،ويعترب رد
املأجور بعد انتهاء مدة االجيار يف ظل احكام القانون املدين العراقي وقانون اجيار العقار االلتزام الثالث الذي
يقع عىل عاتق املستأجر.
باإلضافة اىل ذلك يضيف قانون اجيار العقار رقم  87لسنة 1979م بعض االلتزامات األخرى التي ال بد من
اإلشارة اليها كااللتزام برضورة استعامل املاجور بشكل ال يلحق رضارا باملاجور وال يسيئ اىل سمعة املؤجر،
وان ال يؤجر العقار من الباطن كال او جزءا او يتنازل عنه وان ال يسكن فيه غري ما ذكروا يف العقد اال بموافقة
املؤجر التحريرية او وجود نص قانوين او حكم قضائي(.)22
ويرتتب عىل خمالفة املستأجر اللتزاماته الكثري من النتائج القانونية ،كفرض العقوبات اجلزائية التي نص عليها
قانون اجيار العقار السالف الذكر ،او احلكم عليه بالتخلية يف حاالت معينة ،فسنتطرق عىل التزامات املستأجر
بدفع األجرة والذي هيم بحثنا هذا عىل النحو التايل-:
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أوالً - :االلتزام بوفاء األجرة -:تعترب األجر ة ركن من اركان عقد االجيار ،والتي تعترب من اهم التزامات
املستأجر يف هذا العقد ويف ظل جائحة كورونا ،فيقوم املستأجر بدفع األجرة املتفق عليها يف العقد اذا كان
املأجور خيضع ألحكام القانون املدين ،او دفع األجرة وفق ًا للنسب املحددة قانونا اذا كان العقار خيضع ألحكام
قانون اجيار العقار رقم  87لسنة 1979م املعدل.
ووفق ًا لنص املادة (  ) 765من القانون املدين العراقي ان املستأجر يلتزم بدفع األجرة يف املواعيد املشرتطة،
ويغلب ان ينص عقد االجيار عىل مواعيد دفع األجرة فيلتزم هذه املواعيد ،ويصح ان ينص العقد عىل تعجيل
األجرة بأكملها ،او عىل تأجيلها او عىل تقسطيها اىل أقساط تؤدى يف أوقات معينة ،وهذا هو الغالب ،فإذا
اشرتط تعجيل األجرة لزم املستأجر دفعها وقت العقد ،وللمؤجر ان حيبس العني املؤجرة حتى يستويف
األجرة ،واذا اشرتط تأجيل األ جرة او تقسيطها مل تلزم األجرة او األقساط املتفق عليها اال عند حلول
االجل( .)23والغالب يف اجيار املكان ان ينص العقد عىل تقسيط األجرة وتعجيل دفع األقساط.
واذا مل ينص عقد االجيار عىل مواعيد دفع األجرة  ،اتبع العرف يف تعيني املواعيد ،وقد جرى العرف عىل ان
األجر ة يف كثري من األرايض الزراعية تدفع عىل قسطني ،قسط عند الزراعة الشتوية واخر عند الزراعة
الصيفية .ويعجل دفع كل من القسطني ويغلب يف املدن الكربى كالقاهرة واإلسكندرية ،ان جيري العرف
بدفع اجرة األمكنة مقدما كل شهر فإذا مل يكن هناك اتفاق عىل مواعيد دفع األجرة ومل يوجد عرف لتعيينها
تدفع األجرة مؤخرا ال مقدم ًا ،وتدفع عن كل مدة من مدد االنتفاع عند انقضائها ،واذا سميت مبلغا امجاليا ال
اقساطا فإهنا أيضا تدفع مؤخرا عند انتهاء االجيار(.)24
وهذا احلكم متفرع عن املبدأ الذي سبق تقريره من ان األجرة تقابل املنفعة فال تستحق اال اذا استوىف املستأجر
االنتفاع بالعني ،واذا حل يوم دفع األجرة فللمستأجر ان يدفعها يف اية ساعة من هذا اليوم ،واليوم يبدأ من
اول الساعة الواحدة صباحا وينتهي يف اخر الساعة الثانية عرش مساء ًا وال جيوز للمؤجر اختاذ إجراءات ضد
املستأجر لتأخره عن الدفع اال يف اليوم التايل ليوم احللول وللمؤجر اختاذ اإلجراءات متى كانت األجرة
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مشرتطا دفعها مقدم ًا ،ولو مل يستويف املستأجر منفعة مقابل األجرة التي يطالبه هبا املؤجر ،ألن اشرتاط دفع
األجرة مقدما ولو مل يستويف املستأجر املنفعة،
ويستفاد من نص املادة ( )396من القانون املدين العراقي( .)25ويلخص من نص املادة السابقة الفقرة الثانية ان
مكان دفع األجرة هو موطن املستـأجر ألنه هو املدين هبا وليس هذا اال تطبيقا للقواعد العامة واملفروض يف
ذلك ان تكون األجرة نقود ًا ،او أشياء غري معينة اال بنوعها كام اذا كانت األجرة جزءا من املحصول ،اما اذا
كانت األجرة شيئا معين ًا بالذات وهو أمر نادر التحقق كام اذا كانت األجرة لالنتفاع بعقار معني فمكان الدفع
هو املكان الذي يوجد فيه العقار املعني وقت اإلجيار طبقا للقواعد العامة(.)26
واذا كان مكان دفع األجرة هو موطن املستأجر ،وغري موطنه بعد ابرام عقد االجيار فمكان الدفع هو موطنه
وقت دفع األجرة ال املوطن السابق الذي كان له وقت انعقاد االجيار ،كل هذا اذا مل يشرتط يف عقد االجيار ان
مكان الدفع يكون يف غري موطن املستأجر كموطن املؤجر مثالً ،ففي هذه احلالة يعمل بالرشط ويكون الدفع
يف موطن املؤجر ،واذا غري املؤجر موطنه مل يلتزم املستأجر بدفع األجرة يف املوطن اجلديد خالفا للمسألة
السابقة ،وذلك الن اشرتاط الدفع يف موطن املؤجر استثناء من القواعد العامة واالستثناء ال يتوسع فيه ،واذا
أراد املتعاقدان ان يكون الدفع يف موطن املؤجر ولو تغري ،فعليهام ان ينصا عىل ذلك ،واذا كان دفع األجرة
مشرتط ًا يف موطن املؤجر جاز تعديل هذا الرشط رصاح ًة او ضمن ًا ،كام اذا اعتاد املؤجر بالرغم من الرشط
املوجود يف عقد االجيار ان يذهب اىل موطن املستأجر ليتقاىض منه األجرة ،او كان للمؤجر بواب اعتاد ان
يتقاىض األجرة من املستأجرين يف األمكنة املؤجرة التي يس كنون فيها .ففي هذه احلالة اذا ثبت ان هذه العادة مل
تنشأ من جمرد تسامح املؤجر بل يراد هبا تعديل الرشط املوجود يف عقد االجيار وجعل مكان دفع األجرة يف
موطن املستأجر ال يف موطن املؤجر جاز ذلك( .)27فاذا مل يوجد رشط يف عقد االجيار يعني مكان دفع األجرة
وجب قبل تطب يق القواعد العامة النظر فيام اذا كان هناك عرف فيتبع ،فإذا مل يوجد عرف وجب عند ذلك
تطبيق القواعد العامة ،وجعل مكان دفع األجرة هو موطن املستأجر ،كام تقدم القول ،واذا تعني مكان دفع
األجرة مل جيز للمستأجر الدفع يف مكان آخر ،إال اذا اقتىض األمر ذلك كأن حجز مث ً
ال دائن للمؤجر عىل
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األجرة حتت يد املستأجر ،فيجوز للمستأجر يف هذه احلالة ان يودع األجرة لدى خزانة املحكمة ،ولكن إذا مل
يكن هناك سبب يدعوا إليداع األجرة يف خزانة املحكمة ،وجب عىل املستأجر ان يدفعها يف املكان الذي جيب
الدفع فيه ،وقد قضت حمكمة االستئناف الوطنية ان إيداع األجرة املستحقة ال يكون مربئا للذمة اال اذا اثبت
املودع ان هناك سببا أجلأه إىل ذلك(.)28
وتدفع األجرة بالطريقة املتفق عليها يف العقد وجيب دفع نوع األجرة املشرتط اذا اشرتط نوع معني كام اذا اتفق
املتعاقدان عىل ان تكون األجرة كلها او بعضها من غري النقود فال جيوز للمستأجر يف هذه احلالة ان يدفع
للمؤجر نقد ًا ما جيب دفعه عين ًا إال اذا ريض املؤجر .ويرتتب عىل ذلك انه اذا اشرتط املؤجر ان يدفع املستأجر
جزءا من األجرة حمصوالت معينة تنتجها العني املؤجرة ومل تنتج العني هذه املحصوالت أعفي املستأجر من
التزامه ،وقد يدفع املستأجر األجرة بحوالة بريدية ،وهذا الدفع يكون صحيحا ما مل يوجد يف العقد رشط
بخالف ذلك ،واذا وقع نزاع يف صحة الدفع هبذه الطريقة مل يكن هذا النزاع من اختصاص قايض األمور
املستعجلة ألنه يمس املوضوع اما دفع األجرة بشيك او بسند اذين او بكمبيالة فال يصح إال اذا ريض املؤجر،
فإذا ما ريض املؤجر وحرر الشيك او السند االذين او الكمبيالة مل يعترب هذا يف األصل جتديدا لألجرة ،بل
يكون رضبا من التوثيق هلا ،ويبقى امتياز املؤجر وسائر الضامنات قائمة حتى بعد كتابة الشيك او السند االذين
او الكمبيالة وهذا مامل يتفق عىل غريه(.)29
COVID-19

عرف العامل منذ أواخر شهر ديسمرب من سنة 2019م حدث ًا صحي ًا غري مسبوق متثل يف ظهور فريوس كورونا
"كوفيد "19يف مدينة ووهان الصينية ،لينترش بعدها يف كل بقاع العامل خملف ًا أكثر من مليونني ونصف مليون
إصابة و وفات مئات االالف من األشخاص .والعراق كغريه من هذه الدول مل ينجو من هذه اجلائحة التي
تسببت يف إصابة االالف من العراقيني و وفات املئات منهم .فمنذ ظهور فريوس كورونا والعامل يعيش احداث ًا
عصيبة بسبب ارتفاع حصيلة اخلسائر البرشية واالقتصادية ،االمر الذي جعل منظمة الصحة العاملية تصدر
ترصحي ًا باعتباره وباء عاملي ًا.
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وامام ذلك سعت العديد من الدول اىل اختاذ تدابري احرتازية ،ومنها العراق بإجراءاهتا السباقة واملتفوقة عامليا
يف مواجهة هذا الوباء ،ومن ضمن تلك اإلجراءات والتدابري اغالق املحاالت واملطاعم والنوادي الصحية
واملقاهي ،مما ترتب عليه خسائر مادية ألصحاب تلك األماكن ومن يعملون فيها.
وهنا يثور التساؤل حول تلك القرارات عىل عقود االجيار ذلك ان املستأجر يقوم بسداد األجرة دون انتفاعه
بالعني.
قانون االجيار العراقي مل يتطرق اىل مثل هذه الظروف ،لذا يبقى امام اعيننا القانون املدين باعتباره الرشيعة
العامة ،والذي أشار اىل نظرية الظروف الطارئة يف املادة ( )146من القانون املدين العراقي( .)30إذن نظرية
الظروف الطارئة هي التي يمكن تطبيقها عىل األوضاع احلالية لذا يتوجب علينا البحث يف نظرية الظروف
الطارئة وكااليت- :
أوالً -:مدى انطباق نظرية الظروف الطارئة عىل العقود التي تأثرت بجائحة كورونا.
تعترب نظرية الظروف الطارئة من النظريات اهلامة التي ساهم القضاء بدور كبري يف ارساء دعائمها ومقتضاها
انه اذا جدت يف الفرتة ما بني انعقاد العقد وتنفيذه حوادث استثنائية عامة غري متوقعة وترتب عليها ان اصبح
تنفيذ االلتزامات املتولدة عن العقد مرهقا للمدين جاز للقايض تبع ًا للظروف وبعد املوازنة بني مصالح
الطرفني ان يرد االلتزام املرهق اىل احلد املعقول(.)31
وقد استلهمت العديد من الترشيعات احلديثة هذه النظرية من القضاء اإلداري خصوصا بعد الظروف التي
مرت هبا فرنسا يف احلرب العاملية األوىل ،حيث تم ترسيخ قواعد هذه النظرية رغبة يف استمرار سري املرافق
العامة ،ومع ذلك فاهنا ليست فرنسية املنشأ فقد اخذ هبا الفقهاء املسلمون ووضحوا احكامها يف مبدأ االعذار
التي جتيز فسخ عقد االجيار عند احلنفية باإلضافة لقاعدة اجلوائح(.)32
وذهب األستاذ الدكتور السنهوري رمحه اَّلل اىل ان هذه النظرية تفرتض الوضع اآليت" - :عقد يرتاخى وقت
تنفيذه اىل اجل او اىل آجال ،كعقد التوريد وحيل اجل التنفيذ فإذا بالظروف االقتصادية التي كان توازن العقد
يقوم عليها وقت تكوينه قد تغريت تغري ًا فجائي ًا حلادث مل يكن يف احلسبان ،فيختل التوازن االقتصادي للعقد
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اختالالً خطري ًا ،وليكن احلادث خروج السلعة التي تعهد املدين بتوريدها من التسعرية فريتفع سعرها ارتفاع ًا
فاحش ًا بحيث يصبح تنفيذ املدين لعقد التوريد هيدده بخسارة فادحة خترج عن احلد املألوف يف خسائر
التجارة(.)33
وقد نظم املرشع العراقي نظرية الظروف الطارئة يف املادة ( )146من القانون املدين العراقي النافذ رقم 40
لسنة 1951م املعدل حيث نص عىل ما ييل -1 " - :اذا نفذ العقد كان الزما وال جيوز الحد العاقدين الرجوع
عنه وال تعديله اال بمقتىض نص يف القانون او بالرتايض -2 .عىل انه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن
يف الوسع توقعها وترتب عىل حدوثها ان تنفيذ االلتزام التعاقدي وان مل يصبح مستحي ً
ال صار مرهق ًا للمدين
بحيث هيدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد املوازنة بني مصلحة الطرفني ان تنقص االلتزام املرهق اىل احلد
املعقول ان اقتضت العدالة ذلك ،ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل خالف ذلك".
وبنا ًء عىل ذلك فإن نظرية الظروف الطارئة تعترب استثنا ًء من القاعدة العامة " العقد رشيعة املتعاقدين" .كام ال
جيوز الحد املتعاقدين ان يستقل بنقض العقد او تعديله وال جيوز ذلك حتى للقايض الذي يقترص دوره عىل
تطبيق احكام العقد او تفسريه ،دون تعديله او الغاءه ,والذي يفهم من ذلك هو ان املتعاقد ال يمكن ان يتحلل
من التزامه إال إذا قام اتفاق عىل ذلك بينه وبني املتعاقد اآلخر ،او لسبب من األسباب التي يقررها القانون ،اما
خالف ذلك فليس امامه سوى تنفيذ هذا االلتزام ،اما بطوعه او جرب ًا عنه( .)34وما من شك يف ان املتعاقد
يعفى من املسؤولية عن عدم القيام بام التزم به اذا كان ذلك مستحي ً
ال استحالة مطلقة بفعل قوة قاهرة او
حادث فجائي كزلزال او فيضان او صاعقة.
ولكن ماذا لو مل يصل األمر اىل حد االستحالة املطلقة؟ .هل يبقى املتعاقد ملتزما بتنفيذ التزاماته العقدية مهام
كان هذا األمر مرهق ًا او صعب ًا او كثري التكاليف نتيجة لتغيري الظروف بني ابرام العقد وتنفيذه؟ .وجائحة
كوفيد 19هي خري مثال للوضع الذي نمر به حاليا يف العراق او عىل املستوى العاملي.
ال ريب يف ان االعتداد بأي تغري يف ظروف العقد حتى وان يكن ذلك التغيري ضئي ً
ال او طفيف ًا سيؤدي حت ًام إىل
زعزعة الثبات النسبي يف املعامالت وهتديد االستقرار فيها ،ذلك ان الظروف املحيطة ليست ثابتة بل هي يف
المجلد ( )31العدد ( )1لسنة ()2020

224

Volume (31) Issue (1) 2020

Website : www.uoajournal.com
E-mail : info@uoajournal.com

حالة تغري دائم مستمر ،فالقاعدة هو ان ال يشء يبقى ثابت ًا ،ال يف مادته وال يف قيمته وال يف عالقاته بغريه من
األشياء .وهلذا كان البد من التغايض عن التغريات السطحية او التافهة ،والتي من املمكن ان حتدث من وقت
ألخر ،واالخذ فقط بالتغريات اجلوهرية ،التي يرتتب عليها اختالل التوازن بني التزامات املتعاقدين بصورة
كبرية او فاحشة(.)35
وعىل هذا األساس قامت نظرية الظروف الطارئة لتلبي مطلب ًا اساسي ًا وعادالً وهو مالئمة االلتزام العقدي
وفق ًا للظروف املتغرية ،والربط بني القوة امللزمة للعقد وثبات املراكز االقتصادية لكل من املتعاقدين.
وفحوى هذه النظرية ان االلتزام العقدي سواء "اذا كان من العقود املستمرة التنفيذ او الفورية التنفيذ وكان
تنفيذه مؤج ً
ال " ال ينقيض ألن احلادث الطارئ ليس قوة قاهرة ،وال يبقى كام هو ألنه مرهق للمدين نتيجة هلذا
احلادث ،ولكن يرده القايض اىل احلد املعقول حتى يطيق املدين تنفيذه ،بمشقة ولكن بغري ارهاق .والنظرية
عىل هذا النحو تعالج اختالل التوازن عند تنفيذ العقد ،فهي تؤدي وظيفة تقابل الوظيفة التي تقوم هبا نظريتا
االستغالل واالذعان عند تكوين العقد ،غري ان هاتني األخريتني تواجهان استغالالً من طرف قوي لطرف
ضعيف ،وهلذا كان اجلزاء فيها ان يرفع عن الطرف الضعيف كل ما حلقه من غبن ،اما نظرية الظروف الطارئة
فتعالج عاقبة حادث ال يد فيه ألي من املتعاقدين وهلذا كان اثرها هو توزيع تبعة هذا احلادث عىل عاتق
الطرفني(.)36
ثاني ًا -:رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
باالطالع عىل نص املادة ( )146من القانون املدين العراقي( .)37يمكن استنباط رشوط الظروف الطارئة وهي
وفق اآليت -:
 -1ان يكون العقد من العقود املستمرة التنفيذ او الفورية التنفيذ وكان تنفيذه مؤج ً
ال كبيع الثامر عىل
اشجارها برشط بقائها حتى نضوجها ،ففي هذين النوعني من العقود طبقا للقانون املدين العراقي
يمكن ان تطرأ ظروف او حوادث مل يكن يف الوسع توقعها عند ابرام العقد(.)38
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 -2ان يكون العقد مرتاخيا يف تنفيذه .ونقصد ان حادث ًا وقع بد ابرام العقد وقبل تنفيذه وان هذا احلادث قد
أدى اىل اختالل التوازن االقتصادي الذي كان موجود ًا وقت االنعقاد أي ان تكون هناك فرتة زمنية
تفصل لبني انعقاد ال عقد وتنفيذه وعليه ان العقود التي تنطبق عليها هذه النظرية جيب ان تكون مرتاخية
التنفيذ ،فهي تطبق عىل العقود ذات التنفيذ املستمر كاإلجيار والعمل ،وكذلك العقود ذات التنفيذ
الدوري كعقد التوريد ،وهي تنطبق أيضا عىل العقود الفورية املؤجلة التنفيذ كالبيع بثمن مؤجل او
مقسط ،وهكذا يتسع جمال تطبيق النظرية لكل العقود التي يوجد فيها فاصل زمني بني ابرامها
وتنفيذها( . )39برشط ان ال يكون تراخي التنفيذ بخطأ املدين وحده ،اذ ال جيوز له ان يستفيد من
تقصريه ،ولكن هذه النظرية ال تنطبق عىل العقود االحتاملية ألهنا بطبيعتها تعرض املتعاقد الحتامل
كسب كبري او خسارة فادحة(.)40
 -3ان تطرأ بعد ابرام العقد حوادث استثنائية عامة غري ممكن توقعها وال يمكن دفعها .واحلادث االستثنائي
قد يكون حوادث طبيعية او مادية مثل الزالزل والرباكني والفيضانات وعىل سبيل املثال كوفيد 19
والسيول ونزول املطر واصابة املحاصيل باآلفات الزراعية ،وقد يكون فعال إنسانيا مثل احلروب
والثورات واالضطرابات وصدور قوانني بزيادة األسعار او فرض الرضائب اجلديد الخ .وما جيب
توافره يف احلادث لكي نستطيع تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو -:
أ.

جيب ان يكون احلادث استثنائي ًا.

ب .جيب ان يكون احلادث عام ًا.
ت .جيب ان يكون احلادث غري متوقع.
ث .جيب ان يكون احلادث غري ممكن الدفع.
 -4ان يصبح تنفيذ االلتزام بحدوث إحدى تلك احلوادث ومنها كوفيد  19مرهق ًا ال مستحيالً .ويف هذا
خيتلف الظرف الطارئ عن القوة القاهرة ،فهام يشرتكان يف ان كل منهام ال يمكن توقعه وال يستطاع
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دفعه ،ولكنهام خيتلفان يف ان القوة القاهرة جتعل تنفيذ االلتزام مستحي ً
ال فينقيض بذلك التزام املدين ،أما
احلادث الطارئ أو الظرف الطارئ فيجعل التنفيذ مرهق ًا فقط فيبقي التزام املدين(.)41
ثالث ًا  -:تأثري كوفيد  19عىل املدين وارهاقه بتنفيذ االلتزام.
تكلمنا فيام سلف ذكره كيف انه اذا طرأت ظروف طارئة عىل العقد جتعل من تنفيذ التزام املدين مرهق ًا ،مما
تؤدي اىل حتمل املدين خسارة كبرية ،فيخرج من طائلة القوة القاهرة التي جتعل من تنفيذ االلتزام بالنسبة
للمدين مستحيالً ،ويف موضوع بحثنا هذا (عقد االجيار) قد ال يصل تنفيذ االلتزام من جانب املدين اىل درجة
اإلستحالة ،حيث ان تنفيذ املؤجر اللتزامه بتمكني املستأجر من منفعة العقار خيرج عن حكم القوة القاهرة،
وخيضع لنظرية الظروف الطارئة .لعدم واقعية وقف تنفيذ العقد لكونه من العقود املستمرة ،كام انه ال خيرج
العقد اىل حد االستحالة بالتنفيذ حيث ان التزام املؤجر تم تنفيذه فعلي ًا بحكم األمر الواقع ،وان املستأجر
يستفيد من املأجور فع ً
ال بحفظ بضاعته او اعامله او سكناه ،والقول باستحالة تنفيذ العقد هو قول مردود
ملخالفته واقع احلال ،بل ان القول بذلك خيضع عقد اإلجيار اىل القوة القاهرة مما يكن مربر ًا النفساخ عقود
االجيار بحكم القانون ،مع عدم مراعاة انه ال يزال للمستأجرين مصلحة يف استمرارها ،وقد يصبح ذلك
مدخ ً
ال النحالل الكثري من العقود التي يستفيد املستأجرين فيها من مكنة االستمرار القانوين لعقود االجيار
سند ًا ألحكام قانون املالكني و املستأجرين.
وعىل الرغ م من كل ما تقدم فإنه ويف حال ان طريقة االنتفاع باملأجور وان مل تكن مستحيلة إال أنه اعرتاها
ٍ
عندئذ من
نقص جوهري إىل احلد الذي صار فيه االلتزام مرهق ًا للمدين بحيث هيدده بخسارة فادحة فام املانع
اللجوء إىل نظرية الظروف الطارئة إلعادة التوازن بني املتعاقدين؟.
فال يمكن الحد ان ينكر ان اغلب عقود االجيار قد تأثرت بفعل كوفيد 19حيث أغلقت املحالت التجارية
واملعامل واملصانع بشكل كامل فأصاب املنفعة انتقاص جوهري جنح عن احلدود.
ومع اإلقرار التام بعدم قابلية االلتزام للوقف وعدم استحالة االلتزام للتنفيذ وفق ًا لرشوط القوة القاهرة ،اال
اننا من جانبنا نرى ان االلتزام وفق ًا هلذه الصيغة وصل اىل حدود اإلرهاق الذي يصيب املدين بخسارة كبرية مما
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يستوجب معه وحسب نص املادة ( )146من القانون املدين العراقي النافذ إعادة التوازن للعقد ورد االلتزام
اىل احلد املعقول الذي يساوي املنفعة املتحصلة فعلي ًا ووفق ًا ملقتضيات العدالة مع االخذ بعني االعتبار حجم
النقص اجلوهري من استيفاء املنفعة تطبيق ًا لنظرية الظروف الطارئة.
رابع ًا -:اثر الظروف الطارئة :
بنا ًء عىل ما تقدم فقد اصبح من املتصور ان معاجلة اثار كوفيد 19عىل االلتزامات وباألخص عىل األجرة فيام
يتعلق بعقد االجيار حتتكم اىل نظرية الظروف الطارئة ،وبالرجوع اىل نص املادة ( )2-146من القانون املدين
العراقي النافذ فإذا ما توافرت الرشوط السالفة الذكر جاز للقايض تبع ًا للظروف وبعد املوازنة بني مصلحة
الطرفني ان يرد االلتزام املرهق اىل احلد املعقول( .)42ولعل احلكمة من ذلك تكمن يف رغبة املرشع من اتاحة
املجال إلنقاذ العقود ما امكن ذلك وحتقيق ًا للعدالة بإعادة التوازن للعقد الذي اختلت احكامه بسبب
كوفيد.19
والسؤال هو كيف يتم رد االلتزام املرهق اىل احلد املعقول؟ .ويف اإلجابة عىل هذا السؤال جيمع الفقه عىل ان
القايض يقوم بتوزيع العبء الطارئ عىل عاتق املتعاقدين عن طريق تعديل رشوط العقد ،فليس من سلطة
ال كام ً
القايض ان ينقل عبء احلادث الطارئ مق ً
ال من عاتق املدين اىل عاتق الدائن ،كام ال جيوز له حتميل
املدين وحده تبعة هذا احلادث ،وانام عليه ان يوزع اخلسارة النامجة عنه بني الطرفني.
وللقايض احلرية يف اختيار الطريقة التي هبا حيد من اإلرهاق يف تنفيذ االلتزام ،تبع ًا للظروف املحيطة يف القضية
مع اجراء موازنة دقيقة بني املصالح املتعارضة للطرفني املتعاقدين ،ويكون امام القايض واحد من ثالث طرق
يلجأ اليها يف إعادة التوازن للعقد وهي :
 -1ان ينقص االلتزام املرهق ويتم ذلك اما من ناحية الكم او الكيف.
 -2ان يزيد االلتزام املقابل لاللتزام املرهق.
 -3ان يوقف تنفيذ العقد لفرتة حمدودة من الوقت(.)43
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ولكن هل جيوز للقايض ان يرد اإلرهاق يف التزام املدين املستأجر بدفع األجرة يف ظل كوفيد 19عن طريق
فسخ العقد او اهنائه مطلق ًا؟.
فاجلواب بالنفي وذلك ألن الفسخ ال يعترب ناجت ًا عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،فال يستطيع القايض ان
حيكم به ،وال بد ان يتفق الطرفان عليه .كام انه ال جيوز االتفاق عىل استبعاد تطبيق حكم نظرية الظروف
الطارئة واملقصود هو منع االتفاق السابق عىل وقوع احلادث الطارئ منع ًا لتحكم الطرف القوي يف الطرف
الضعيف ،وبذلك ختتلف القوة القاهرة عن الظروف الطارئة.

 -1يلحظ ومن خالل التعاريف التي أوردها املختصون يف املجال الطبي أن املقصود باجلائحة هي
األمراض أو الفريوسات املعدية شديدة االنتشار بني البرش عىل مستوى دوله أو أكثر سواء يف قارة
واحدة أم عدة قارات  ،وهي بالتايل ختتلف عن الوباء الذي ينترش يف منطقة من دولة أو عدة دول يف
قارة واحدة من العامل.
 -2عقد االجيار من اهم العقود املسامة يستطيع من خالله أصحاب األمالك استغالل امالكهم دون التخيل
عن رقبتها  ،ويتيح يف نفس الوقت لغريهم االنتفاع بام ال يملكونه ويراد بعقد االجيار يف الترشيع
والفقه بأنه عقد يفيد متليك منفعة معلومة بعوض معلوم ملدة معلومة.
 -3نظرية ال ظروف الطارئة مقتضاها انه اذا جدت يف الفرتة ما بني انعقاد العقد وتنفيذه حوادث استثنائية
عامة غري متوقعة وترتب عليها ان اصبح تنفيذ االلتزامات املتولدة عن العقد مرهقا للمدين جاز
للقايض تبع ًا للظروف وبعد املوازنة بني مصالح الطرفني ان يرد االلتزام املرهق اىل احلد املعقول.
 -4أن القول باستحالة تنفيذ املستأجر اللتزامه بدفع األجرة هو قول مردود ملخالفته واقع احلال ،بل ان
القول بذلك خيضع عقد اإلجيار اىل القوة القاهرة مما يكون مربر ًا النفساخ عقود االجيار بحكم القانون،
مع عدم مراعاة انه ال يزال للمستأجرين مصلحة يف استمرارها ،وقد يصبح ذلك مدخ ً
ال النحالل
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الكثري من العقود التي يستفيد املستأجرين فيها من مكنة االستمرار القانوين لعقود االجيار سند ًا
ألحكام قانون املالكني و املستأجرين.
 -5يرى الباحثان أن التزام املستأجر بدفع األجرة يف ضل جائحة كوفيد 19فيام يتعلق بعقد االجيار حتتكم
اىل نظرية الظروف الطارئة خصوص ًا وأن اإللتزام هنا وصل اىل حدود اإلرهاق الذي يصيب املدين
بخسارة كبرية مما يستوجب معه وحسب نص املادة ( )146من القانون املدين العراقي النافذ إعادة
التوازن للعقد ورد االلتزام اىل احلد املعقول الذي يساوي املنفعة املتحصلة فعلي ًا ووفق ًا ملقتضيات
العدالة مع االخذ بعني االعتبار حجم النقص اجلوهري من استيفاء املنفعة تطبيق ًا لنظرية الظروف
الطارئة.

 -1يدعوا الباحثان ك ً
ال من املستأجرين واملؤجرين اىل التوافق عىل صيغة مؤقته حتدد األجرة التي يلتزم هبا
املؤجر يف ضل جائحة كورونا وما خلفته من أثار عىل كال الطرفني وكيفية الوفاء هبا.
 -2يدعوا الباحثان القضاء واجلهات املختصة احلكومية يف الدول العربية إىل حتديد التكييف القانوين آلثار
اجلائحة عىل عقود اإلجيار بالظروف الطارئة وتطبيق ما ينتج عىل ذلك من نتائج بام يعيد التوازن
العقدي ويمنع قيام املنازع ات بني املتعاقدين جراء أثار اجلائحة فيجد القضاء نفسه أمام سيل من
الدعاوى القضائية جراء تلك اآلثار.
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