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وَنا َجائَِحة   َتْكيِيف    ر    َكوَّ

ق ودِ  اِْلتَِزاَماِت  وأثرها عىل ْولِيَِّة  التَِّجاَرةِ  ع   الدَّ

لِيلِيََّة  ِدَراَسَة ) َقارَ  ََتْ  (َنةم 

 هايدي عيسى حسن علي حسن د . 

 مىجس انبحج

جائحة كقروكا طؾك  -ومازالت ُتخؾِّػفا-لؼد شفَد العالؿ بلسره قدَر التلثقرات التل خؾَّػتفا 

يخ مختؾػ إصعدة الصحقَّة والؼاكقكقَّة وآقتصاديَّة العالؿقَّة، تؾؽ التبعات التل ُسطِّرت يف تار

مـف بعدما تعطَّؾت حركة العالؿ الطبقعقة لشفقر! ولؿ ٓ؟ وهق فقروس  البشرية وُمحال أن ُتؿحك

فتَّاك، ولؿ يشفد العالؿ لف كظقر يف ضراوتف وشدة إبادتف وسرطة اكتشاره، وطدم وجقد لؼاح لؾققاية 

ا الخقض يف تبعات هذه الجائحة طؾك  مـف. ويف خضؿ مالبسات جائحة هذه معطقاهتا كان مفؿًّ

مسللٍة ذات ُبعد دولل؛ أٓ وهل طؼقد التجارة الدولقة يف محاولة لتؽققػ الجائحة بحذٍر ودقة، 

ٍة  كؾقذ فقفا بؿا لديـا مـ مقروث طؾؿل لـبحث فقف طـ مسقغات تليقد الرؤى يف مقضقطقٍة ورويَّ

، مـ مـظقر فؼفل وقاكقين وقضائل مؼارن، بحسب ما اقتضك السقاق الؿطروح مـ دون وتلن  

ؾة.   آتؽاء طؾك ما قد ُيزطزع الؿسؾَّؿات الراسخة والثقابت الؿتلصِّ

وأهداففا، تبعفا طرض  اإشؽالقاهتو ة الدراسةأهؿق افُتتحت الدراسة بؿؼدمة حقت وطؾقف

ت الدراسة إلك: ؼسؿثؿ اك، ا إكسب، وكذا خطتفالؿـفجقة الدراسة وبقان حدودها ومـفجف

؛ سؾَّ  مدى صؿقد أهؿ الؼقاطد  مقضًحاط الضقء طؾك أهؿ اإلشؽالقَّات إولقَّة مبحث تؿفقدي 

الؼاكقكقة الؿستؼرة الؿتعؾؼة بعؼقد التجارة الدولقة أمام رياح الجائحة، ومدى خضقع جائحة 

التػرقة بقـ ولتجارة الدولقة، ومدى سؾطة الؼاضل، كقروكا لؾؿؼتضقات التؼؾقدية إلهناء طؼقد ا

طؼدي يبقِّـ مققػ إصراف مـ إوبئة مـ طدمف، باإلضافة إلبراز بعض  فرضل وجقد كص  
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 .الؿػردات الؿقضقطقة والزمـقة لقضع طؼقد التجارة الدولقة يف مقزان الجائحة

َئت الدراسة إلك مبحثقـ اثـقـ؛   ؿرات تؽققػ جائحة كقروكا كؼقة قاهرة أولفؿا: ث بقَّـبعدها ُجزِّ

ستخالص مدى اكطباق شروصفا أمفات الؽتب ٓلـظر يف ااستقجب  مؿاأو حادث فجائل، 

وتلصقؾ الحؾقل الؿـصػة التل  ،وكطاق تطبقؼف ،وآثارها، وماهقة الؼاكقن القاجب التطبقؼ ولؿاذا

ؿؼارن؛ كالؼضاء الػركسل قػ الؼضاء الاإبراز مق ذلؽووازى ، يؼدمفا قاكقن العؼد ٕصرافف

والؿصري وإمريؽل، وكذا الؼقاكقـ الؿؼاركة؛ كؼاكقن العؼقد اإلكجؾقزي والصقـل، مـ دون 

شفادات "الؽشػ طؿا أحقط بـ  ثؿ ،إغػال بقان مقاقػ آتػاققات الدولقة والؽقاكات ذات الصؾة

التزاماتف، ببقان صبقعتفا الؼاكقكقة، وفائف ب تلثركؼريـة قد ُتسعػ الؿديـ الؿتعاقد الذي  "الؼقة الؼاهرة

 ، ومدى إمؽاكقة آطتداد هبا خارج محاكؿ الدولة التل أصدرهتا.صبؼتفاوالدول التل 

ح  وضع جائحة كقروكا يف سقاق كظرية الظروف الطارئة وإطادة  مسللةالؿبحث الثاين ووضَّ

ن إكزال شروط تؽققػ جائحة كقروكا كظرف صارئ، وبقان مضؿق لذا وضح آثارالتػاوض، 

جائحة كقروكا، رافؼف الالرأي الؿؼرتح يف شلن تؽققػ والـظرية وآثارها، وإبراز دور قاكقن العؼد، 

ص أثار العؿؾقة التل خؾَّػتفا الجائحة طؾك  التلكقد طؾك أن العربة يف تؽققػ الجائحة يؽؿـ يف تػحُّ

روف ومالبسات كؾ طؼد ض حسبدققؼ طؾك ما خؾَّػتف الجائحة القققف ال مـ خالل كؾ طؼد

، وتقضقح لتلثقر الجائحة صرح حؾقلدور شرط إطادة التػاوض يف  آثار ، وكذا بقاندولل طؾك حدة

بقان الصقغ الؿجِدَية لشرط إطادة التػاوض وفقف العؼد،  ُأبرمَ أهؿقة التعقيؾ طؾك التاريخ الذي 

يف سقاق  تقازن العؼقد كؾ  شروط إطادة التػاوض، ومعايقر اختالل و والتل ُتسعػ أصرافف،

ُبـقت الدراسة طؾك أربعة مـاهج؛ هل: الؿـفج الؿؼارن، والؿـفج  ذلؽويف سبقؾ  الجائحة،

 التحؾقؾل، والؿـفج التلصقؾل، وكذا الؿـفج التاريخل.

، الؿشؼة ،  الجربية، الؼقة  91كقفقدالعؼقد التجارية الدولقة ، التقصقػ ،   :الؽؾؿات الؿػتاحقة 

الؿعؿقل بف ، إطادة التػاوض ، الحؾقل الؼاكقكقة ، التحؽقؿ التجاري الدولل آفرتاضل ،  الؼاكقن

 تسقيات قاكقكقة . القساصة ، 
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Abstract :  

 The entire world has witnessed, and is still witnessing, the effects of COVID-19 pandemic 
on various levels. It is impossible to erase its effects from human history because it disrupted 
the natural movement of the world for months! Why? Because it is a ferocious, deadly virus 
that has no match due to its rapid spread and the lack of vaccine for it. 

Accordingly, the study starts with an introduction that provides an overview of the topic: 
its importance, problems, objectives, methodology, limits, and plan. The introduction also 
explains issues such as the stability of the relevant legal confirmed rules, the authority of a 
judge, and the difference between the existence and non-existence of a contract that shows 
the parties situation from epidemics. 

 The study is divided into two parts: the first part describes the effects of characterization 
of the COVID-19 pandemic as a force majeure, which requires consideration of the extent of 
its applicability as well as the effects of COVID-19. This part also discusses the applicable law, 
its scope of application, and the role of the contract law. This is further to an explanation of 
the positions of comparative judiciary such as the French, Egyptian and American judiciary as 
well as comparative English and Chinese contract law. The part also clarifies the role of the 
"certificates of force majeure", their legal nature, the countries that adopted them, and the 
extent of their applicability outside the courts of the State that issue them. 

The second part puts the pandemic in the context of the hardship theory and re-
negotiation. This part discusses the applicability of the hardship theory condition to the 
C0VID-19 pandemic and its effects, the role of the contract law, and the proposed opinion by 
affirming the importance of considering the circumstances of each international contract 
separately. 

The second part also shows the dimensions of the role of the re-negotiation clause in 
resolving the effects of the pandemic on international trade contracts. It also highlights the 
importance of feasible formulas of the re-negotiation clause and the criteria for dealing with 
contract imbalance. The part concludes with the role of alternative means of resolving 
disputes, such as the role of virtual international commercial arbitration and mediation, 
along with a series of findings and recommendations. 
 
Keywords : International commercial contracts , Characterization , COVID-19 , Force majeure , 
Hardship, Applicable law , Re-negotiation , Legal Solutions , Virtual International Commercial 
Arbitration , Mediation , Amiable composition. 
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 َيا َأيَُّوا الَِّريَن آَمُنوا َأِوُفوا ِباِلُعُقوِد  

  صدق اهلل العظيم
 (1: من اآلية ) املائدةسوزة                                                                

 

 

 َوَأِوُفوا ِباِلَعِوِد ِإنَّ اِلَعِوَد َكاَن َمِسُئوال  

  صدق اهلل العظيم
 (34من اآلية ) : اإلسساءسوزة                                                                

 
 ِِّذِكَسى ِلِلَبَشِس ُهَو َوَما ِهَي ِإالَّ َك ِإالَوَما َيِعَلُم ُجُنوَد َزب  

  صدق اهلل العظيم
  (31: اآلية ) املدثسسوزة                                                            
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 تصذير 
مؼاضاة الصقـ طـ إضرار  لؼد دارت حجج طديد مـ أراء الؿميِّدة لػؽرة   

ل  الـاتجة طـ فقروس كقروكا يف طدم اتخاذها لالحتقاصات الالزمة الؽػقؾة باحتقاء تػشِّ

، متػاديًة استػحالف ووصقلف لؾـحق الذي آل إلقف حال العالؿ، وجؾل  (9)الػقروس يف بدايتف

طـ الفقى يف  ما لفذه الرؤى والحجج مـ ارتداد ٓتباع هدي خقر الربية الذي ٓ يـطؼ

ـِ َزْيدٍ  ـْ ُأَساَمَة ْب  الـَّبِلِّ   حديثف َط
ـِ  :َقاَل  ط

 ،إَذا سِؿْعُتْؿ الطَّاُطقَن بِلَْرٍض، َفالَ َتْدُخُؾقَها، َوإَذا وَقَع بَِلْرٍض، َوَأْكُتْؿ فِقَفا 

 .َفالَ َتْخُرُجقا ِمـَْفا

 (2)متػٌؼ طؾقفِ 

 فالؾفؿَّ احػظ البالد والعباد...

ؾ برفع البالء... الؾفؿَّ   طجِّ

 الؾفؿَّ أهؾَّ طؾقـا العام الفجري الجديد بالعافقة الؿجؾَّؾة ودفع إسؼام.  

                                                        

ة ٓحؼة كؾ  يف حقـف حسبؿا ( 9) سقؼػ متـ الدراسة طـد أكصار هذا الرأي بؿزيد مـ البقان والتلصقؾ يف مقاضع طدَّ

 :اقتضك السقاق، وبخاصة يف الػرع الثالث مـ الؿبحث الثاين؛ ومـ هذه أراء

Zheng Sophia Tang, Zhengxin Huo, State immunity in global COVID-19 pandemic: Alters, et. al. v People’s 
Republic of China, et. al., Issued by Conflict of Laws.Net official website, published on 21/03/2020. 
Available online at, https://conflictoflaws.net/2020/state-immunity-in-global-covid-19-pandemic/ Last 
visit on 2/7/2020. 

 صالع الرابط اإللؽرتوين الرسؿل لؾشقخ ابـ باز رحؿف اهلل:  (2)

 See at, https://binbaz.org.sa/audios/2476/561 , Last visit on 3/7/2020. 

https://conflictoflaws.net/2020/state-immunity-in-global-covid-19-pandemic/
https://binbaz.org.sa/audios/2476/561
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 انمقذمت 
حتك يرضك، الحؿد هلل طؾك الؿعافاة،  هلل الحؿد هلل أقصك مبؾغ الحؿد، الحؿد

الحؿد هلل طؾك بالئؽ، الحؿد هلل طؾك جؿقع آٓئؽ وألطافؽ الخػقة، وصالًة وسالًما 

طؾك مـ ُبعث رحؿة لؾعالؿقـ، خقر الخؾؼ سقدكا محؿد بـ طبد اهلل، صالة ُتـجقـا هبا مـ 

ْر ﴿جؿقع إهقال وإسؼام،  ـ َربِّ اْشَرْح لِل َصْدِري* َوَيسِّ لِل َأْمرِي* َواْحُؾْؾ ُطْؼَدًة مِّ

 . ﴾لَِّساكِل * َيْػَؼُفقا َقْقلِل

اء  لؼد اخرتقت تداطقات جائحة كقروكا الحدود القصـقة والدولقة طؾك حد  سقاء جرَّ

تف؛ فعؾك إثرها ُتقيف أٓف وأصقب الؿاليقـ وُغقِّرت حقاة ماليقـ  بؾ -ما خؾػَّ

الؿسبب لؿرض ل فقروس كقروكا الؿستجد ! حتك أسػر تػشِّ (9)غقرهؿ -مؾقارات

 global "وباء طالؿقًّا"وإطالن مـظؿة الصحة العالؿقة كقكف (، COVID-19) 91 -كقفقد

pandemic ، أن هرولت دول العالؿ واحدة تؾق إخرى يف اتخاذ العديد مـ اإلجراءات

إذطاًكا مـفا الؼاكقكقة واجبة التـػقذ آحرتازية الصحقة، رافؼف إطالهنا لؾَّقائح والؼرارات 

رغبة  لجائحة صحقة لؿ يسبؼ لفا كظقر ضربت الؽرة إرضقة بلسرها وأصابتفا يف مؼتؾ؛

مـ هذه الدول يف أن َتعُبر مع شعقهبا بسالم مـ هذه الؿرحؾة الدققؼة مـ طؿر البشرية، 

 التل غقَّرت مجرى خطط الجؿقع.

العديد مـ دول العالؿ، وهق ما خؾَّػ وراءه خسائر  الحقاة قد تعطَّؾت يف والشاهد أن

                                                        

لالصالع طؾك التحديثات الرسؿقة لعدد القفقات والحآت الؿمكدة لإلصابات، يؿؽـ زيارة الؿققع الرسؿل  (9) 

 لؿـظؿة الصحة العالؿقة مـ خالل الرابط التالل: 

See at, 
https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMI1dHlvpmC6wIVFrTVCh37pQTGEAAYASABEgLCwfD_BwE, 
Last visit on 4/8/2020. 

https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMI1dHlvpmC6wIVFrTVCh37pQTGEAAYASABEgLCwfD_BwE
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ت لتشؿؾ كافة إصعدة ة، امتدَّ ؛ مـ بقـفا إحداث تلثقر طظقؿ طؾك آقتصاد العالؿل جؿَّ

ر يف ضؾ أثار غقر الؿسبققة لؾجائحة،  بحسب تؼرير جؿعقة هـري -بعدما تلثَّر أو ُدمِّ

حسب وصػ مـظؿة الصحة -الجائحة ! ولَِؿ ٓ؟ وهل (9)آقتصاد العالؿل -جاكسقن

ت بف اإلكساكقة جؿعاء طؾك إقؾ مـ بعد  -(2)العالؿقة التل ققؾ طـفا إهنا مـ أحؾؽ ما مرَّ

 !(2)9121الحرب العالؿقة الثاكقة 

 

القفاء أن يصبح  -حدَّ الؿـطؼقة-يف خضؿ التداطقات الؿذكقرة كان صبقعقًّا 

تحت وصلة هذه الظروف مستحقاًل، أو صعًبا ومرهًؼا وأكثر كؾػة  التعاقديةبآلتزامات 

طؾك الؿديـ، وهق ما دفع الػؼف والؽقاكات الدولقة إلك البحث طـ أساكقد ومسقغات 

                                                        

(1) Matthew Hendreson, Alam Mendoza, et al, Coronavirus compensation? Assessing China’s Potential 
Culpability and Avenues of Legal Response, Issued by Henry Jackson Society, April 2020.  
Available online at, 
https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-Compensation.pdf , Last 
visit on 3/7/2020.  

ؿت مـظؿة الصحة العالؿقة ا (2)  ، وهل الؿستقصـةكتشار إمراض القبائقة إلك طدة أقسام؛ أولفا: ولؼد قسَّ

، القباءإمراض التل ٓ تتجاوز حدود دولة معقـة، أي إنَّ الؿرض مستقصـ يف بؼعة معقـة مـ إرض. ثاكقفا: 

ار ، وهل آكتشالجائحةوهق اكتشار مرض معقـ دون وجقد طالج مباشر لف، ودون وجقد لؼاح يؼل مـف. ثالثفا: 

السريع يف العديد مـ الدول بؿختؾػ الؼارات وإقطار مع طدم وجقد طالج مباشر لف أو لؼاح يؼل مـف، لؾؿزيد 

مجؾة اكظر: د. أكس فقصؾ التقرة، تلثقرات فقروس كقروكا طؾك طؼد العؿؾ بقـ الظروف الطارئة والؼقة الؼاهرة، 

، 9، هامش 212، ص 2020خاص، العدد السادس، يقكقق كؾقة الؼاكقن الؽقيتقة العالؿقة، السـة الثامـة، مؾحؼ 

واكظر أيًضا: كؾؿة د. طابد فايد بعـقان، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة آفرتاضقة الؼاكقكقة إولك 

 . 2020أبريؾ  29، الثالثاء "جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"بعـقان 

 بتصرف اكظر: (2) 

 Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and 
Comparative Study, McGill Journal of Dispute Resolution, Forthcoming, published also by SSRN, 
14/4/2020, p. 2. 

https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-Compensation.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3575869
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 -متك كان التـػقذ مستحقاًل -قاكقكقة ترفع الحقػ القاقع حتًؿا، أو حتك تربِّر فسخ العؼقد 

ب إطادة التقازن الؿالل لؾعؼد بعدما صار تـػقذه مرهًؼا أو إهناءها، أو طؾك إقؾ تطؾ

 ٕحد إصراف، إلك غقر ذلؽ مـ الحؾقل التل بُرزت طؾك الساحة. 

وطؾقف حدا ارتػاع وتقرة هذه إحداث بالػؼفاء إلك كػض الغبار طـ كظريَّتْقـ  

لؽؾقة طؾك طؼقد تؼؾقديَّتْقـ؛ هؿا: الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة، إسؼاًصا لؼقاطدهؿا ا

ومـ َثؿَّ البحث طـ ؛ (9)التجارة الدولقة التل تلثَّرت غاية التلثُّر بتبعات هذه الجائحة

إمؽاكقة إكزال أي  مـ ققاطدهؿا طؾك تبعات الجائحة الؽقروكقة، وهق ما اكبثَؼ طـف تؽققػ 

عة تارة، أو كظرف صارئ تارة أخرى، وبطبق FMالبعض الصريح لؾجائحة كؼقة الؼاهرة 

ست طؾقفا تقجفاهتؿ أيًّا ما  الحال كان لؽؾ  مـفؿا أكصاره ودوافعف وحججف التل تلسَّ

كاكت، وما بقـ هذا وذاك وغقرهؿا درات رحك حؾقل قاكقكقة أخرى كشػت طـفا 

 الدراسة، وسُقؽشػ طـفا الستار ٓحًؼا.

صاحب اجتفادات الػؼف الؿذكقرة يف البحث طـ حؾقل قاكقكقة تتالءم مع  كؿا

معطقات الجائحة، هرولة شركات الؿحاماة هل إخرى لعرض خدماهتا؛ هادفة إلك 

دطؿ أصراف العؼقد الدولقة يف وضع اسرتاتقجقات سؾقؿة بشلن مستؼبؾ طؼقدهؿ 

 ومساطدهتؿ يف اختقار الحؾِّ إكسب.

 ؛ فؼد كان مـ آثارطؼقد الؿؼاوٓت الدولقة )فردية كاكت أو شركات( مثاٌل يف  ولـا

الجائحة طؾقفا إحداث تلخقر يف مقاطقد التسؾقؿ الؿتَػؼ طؾقفا، مروًرا باحتؿآت زيادة 

ًٓ إلك اإلخالل بالتقازن الؿالل لؾعؼد، بؾ استحالة تـػقذ العؼد يف  إطباء الؿالقة، ووصق

                                                        

(1) Ibid, 2 
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بعض إحقال، وهق ما اكتػض بسببف كؾُّ صرف متعاقد َلِحؼ بف الضرر كل يدفع بالؼقة 

 و بالظروف الطارئة بغقة الدفاع طـ مصالحف لعدم قدرتف طؾك القفاء.الؼاهرة أ

ولعؾ اإلصاللة السابؼة قد بدا مـفا ما رافؼ مقضقع الدراسة مـ أهؿقة، حتك كان 

صبقعقًّا بعدها التساؤل الؿتشعب طـ آثار تؽققػ جائحة كقروكا طؾك سقاق التزامات 

جقـ يف ذلؽ طؾك  تلصقؾ الؼقاطد الؼاكقكقة الؽؾقة ذات الصؾة طؼقد التجارة الدولقة، ُمعرِّ

يف محاولة ٓستخالص تبعات إكزال مؼتضقات هذه الؼقاطد طؾك هذه الجائحة، ومـ َثؿَّ 

السعل لؾخروج مـفا بحؾقل محددة تؼؾقدية وحديثة يف إصار كظري مؿزوج بعؿؾقة 

 التطبقؼات الؼضائقة والقاقعقة الؿؼاركة، وكؼاشات أراء الػؼفقة.

إنَّ الـظر يف التبعات الدولقة لجائحة كقروكا يف سقاق طؼقد التجارة الدولقة ُيـبئ طـ 

ده الؼضاء  ة، سعت الدراسة لؾـظر فقفا هدًيا بؿا سار طؾقف الػؼف، وما طضَّ إشؽالقات طدَّ

ة تتؿثؾ يف أن:  والؼاكقن الؿؼارن إثراًء لؾدراسة؛ فؾؾدراسة إشؽالقات طدَّ

ُيبحث طـ مآل آلتزامات التعاقدية الؿتلثِّرة بتبعات جائحة كقروكا، فإمر ٓ يتعؾؼ  -

طـ  -أيًضا-بالتزامات تعاقدية ُأبرمت قبؾ أن تستشري الجائحة فحسب، بؾ البحث 

قجقد الؿبدئل لؾػقروس يف الوضع آلتزامات التعاقدية التل ُأبرمت يف الػرتة ما بقـ 

يف باقل دول العالؿ تِباًطا حتك وصؾ إلك ُذروتف التل يشفدها الصقـ، وبقـ اكتشاره 

الؽافة، وكذا التاريخ القاجب اطتؿاده إلطالن ضفقر فقروس كقروكا، مققػ العؼقد 

دة؛  الُؿجدَّ

مدى تلثقر جائحة كقروكا طؾك ما اسُتؼرَّ طؾقف مـ مبادئ قاكقكقة ثابتة، والؿػردات ُيبقـ  -

 التجارة الدولقة يف زمـ الؽقروكا؛الزمـقة والؿقضقطقة لعؼقد 
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الدور الذي تمديف الـظريات الؼاكقكقة الؽالسقؽقة الؿستؼرة ذات الصؾة آلقات  ُيقضح -

تتاُبع الـتائج يف تؽققػ الجائحة، والؿققػ الؼاكقين الػؼفل والؼضائل الؿؼارن إزاء 

يتؿُّ إدراجفا  وإخطار الـاجؿة طـ اكتشار الجائحة، ومدى قدرة الشروط التل طادًة ما

يف  -كشرط الؼقة الؼاهرة أو الظروف الطارئة أو إطادة التػاوض-يف العؼقد الدولقة 

 الحػاظ طؾك التقازن الؿالل لؾعؼد الدولل؛

ُيحدد الثؿرات العؿؾقة التل أضفرها القاقع العؿؾل لقضع جائحة كقروكا يف سقاق  -

وبقان أي  مـ الـظريَّتْقـ أولك بآتباع مؼتضقات كظريتل الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة، 

َّٓ فؿا  دون غقرها، أو حتك حال وجقد حؾقل أولك غقرهؿا مع صرح الحجج الداطؿة، وإ

 الؿـاص الذي يؾقذ إلقف إصراف؟!

يطرح مقاقػ آتػاققات الدولقة ذات الصؾة التل قد ُتسعػ يف هذا الؿؼام، وبقان  -

ن بَِدْلِقه يف هذا خصقص تؽققػ الجائحة، وماهقة كقػ أدلك الؼضاء والؼاكقن الؿؼار

 الثؿرات مؾؿقسة لفذا وذاك؛

ُيبقـ الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك العؼقد الدولقة يف خضؿ جائحة كقروكا إذا جاز  -

اطتبارها ققة قاهرة أو حتك ضرًفا صارًئا، وكطاق تطبقؼ الؼاكقن القاجب التطبقؼ، 

 قػ الجائحة؛وتحديد أيُّ قاكقن هق إولك بتؽق

إمؽاكقة ُمساءلة الدول التل لؿ تُؼْؿ باتخاذ التدابقر آحرتازية يف ضقء ما شرح مدى  -

كجَؿ طـ ذلؽ مـ أضرار لحؼت بالشركات التل حؿؾت جـسقتفا، ومالبسات خضقع 

اء ما خؾػتف الجائحة، ومدى اختالف الحال  طؼقد التجارة الدولقة لؾػسخ الؼضائل جرَّ

 وًحا أمام التحؽقؿ؛إذا كان القضع مطر

يبحث طـ جدوى الشروط التعاقدية التل يتؿُّ إدراجفا يف العؼقد الدولقة يف الحػاظ  -
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طؾك التقازن العؼدي كشرط إطادة التػاوض، ومـ قبؾفا ما هل آلقات اإلدراج 

الصحقح لشرط إطادة التػاوض يف طؼقد التجارة الدولقة، ومصقر العؼد الدولل أثـاء 

اوض، والؿعقار إكسب لتؼدير اختالل التقازن العؼدي يف ضقء فرتة إطادة التػ

 الجائحة، ومالبسات فروض اتِّػاق إصراف مـ طدمف؛

مف السبؾ البديؾة لػضِّ مـازطات هذه  ُيػصح - طـ أبعاد الدور الذي يؿؽـ أن تؼدِّ

العؼقد الؿتلثِّرة بالجائحة؛ كالقساصة، والتحؽقؿ التجاري الدولل آفرتاضل، 

حؽقؿ مع التػقيض بالصؾح، وهؾ يؿؽـ أن تؽقن القساصة مـافًسا لؾتحؽقؿ يف والت

 هذا الخصقص؟ 

يؽؿـ  -أو بإحرى ما تـاولتف الدراسة–ويف هذا الؿؼام يتعقَّـ التلكقد طؾك أن ما ُذكر 

ًٓ طالؿقًّا؛  رت قائؿة الؿسائؾ التل شفدت لغًطا وأثارت جد يف اإلشؽالقات التل تصدَّ

بجائحة فريدة غقر مسبققة أثَّرت طؾك كافة أرجاء الؿعؿقرة، ولؿ ُيسطِّر لـا ٓرتباصفا 

ت البشرية بلوبئة  التاريخ مثؾفا يف خطر العدوى مـفا، وطدم وجقد لؼاح لفا؛ فحتك إن مرَّ

َّٓ أن فقروس كقروكا سقظؾُّ لألبد بتبعاتف حدًثا غقر مسبقٍق طؾك  أخرى كثقرة مـ قبؾ إ

 والؼاكقكقة وآقتصادية وآجتؿاطقة وغقرها. كافة إصعدة الصحقة

أن يغقِّروا  -بؿمسساهتا وأفرادها-بؾ إن هذا السبؼ هق الذي حتَّؿ طؾك دول بلكؿؾفا 

مخططاهتؿ ويشحذوا صاقاهتؿ لُقسخروها يف مقاجفتف؛ بنطالهنؿ لزوم آستجابة لؾتدابقر 

ُقركت بجزاءات قاكقكقة لَؿـ آحرتازية الصحقة الؿتعددة التل وازاها لقائح قاكقكقة 

يخالػفا َأذطـ لفا الجؿقع؛ كغؾؼ الحدود بقـ الدول والؿطارات، وتعطُّؾ وسائؾ الـؼؾ 

بلكقاطفا، وهق ما أطاق حركة التجارة العالؿقة، وولَّد خسائر مالقة أثَّرت طؾك آقتصاد 

 العالؿل. 
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غؿقض كسبل تجؾَّت بعض مالمحف مـ طرض بالـظر لؿا رافؼ فؽرة البحث مـ 

 إشؽالقاتف، شؼَّ البحث صريؼف لؾـقر؛ بغرض أن:

 ُيبقِّـ ماهقة وضع آلتزامات التعاقديَّة التل تؿَّ إبرامفا قبؾ الجائحة وبعدها؛ -

بغرض  -تحديًدا–يسؾط الضقء طؾك أوضاع العؼقد الدولقة التل ُأبرمت قبؾ الجائحة  -

اقدة بالحؾقل الؼاكقكقة لؾخروج مـ هذه الجائحة بلقؾ الخسائر، إطالم إصراف الؿتع

بعدما أضحت واقًعا مؾؿقًسا ُيراودكا مفؿا حاولـا غضَّ الطرف طـف، وبات مـ 

 الؿستحقؾ التغاضل طـ آثارها لعدم قدرة إصراف التعاقدية طؾك القفاء بالتزاماهتؿ؛

ي لمثار الجؾقَّ  - ة لفذه الجائحة طؾك آلتزامات التعاقدية ُيربز ألقات الؼاكقكقة لؾتصدِّ

 الدولقة التل تؽػؾ لألصراف الخروج مـ هذا الـػؼ الؿظؾؿ؛

غات وحجج  - يؽشػ طـ الحؾقل الؼاكقكقة إبرز الؿتاحة، مـ خالل التلكقد طؾك مسقِّ

أراء إَْولك بآطتداد مـ خالل الـظر يف التداطقات والؿستجدات بطريؼة 

 دة؛مقضقطقة محاي

يتصدى تصدًيا مباشًرا لؾؿسائؾ محؾِّ التـاول بالبحث والتلصقؾ؛ وذلؽ بغرض  -

ؼة، ُمستـدة يف  دة وتقصقات متعؿِّ القصقل إلك أكسب الرؤى الُؿقِصؾة لـتائج محدَّ

 ذلؽ إلك أسس قاكقكقة وطؾؿقة وواقعقة رصقـة. 

 

طؾك أربعة مـاهج، حسب ما  -وهل يف سبقؾ معالجة الؿقضقع-امتثؾت الدراسة 

لفا:كان مـفا ُمعقـًا ومـاسًبا لؿقضقع البحث؛  ؛ إذ أثرى الدراسة إجراء الؿـفج الؿؼارن أوَّ

الؿؼاركة بقـ مقاقػ الػؼف والؼضاء الؿؼارن مـ تؽققػ جائحة كقروكا، وغقرها مـ 
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كر.الؿسائؾ التل اطرتضت سبقؾ ال  دراسة، حسب ما ارتليتف ُمثقًرا لألهؿقة، وداطًقا لؾذِّ

؛ إذ سعت الدراسة إلك إجراء تحؾقؾ مـاسب لؾؿسائؾ ذات الؿـفج التحؾقؾل :وثاكقفا

الصؾة التل كاكت محالًّ لذلؽ، مع طرض أراء التل خدمت البحث، وَبقَّـت ما أققؿت 

 طؾقف مـ حجج وأوجف كؼد أيـؿا وجدت.

؛ وذلؽ طرب إجراء التدققؼ والؿالحظة لبعض التطبقؼات فج التلصقؾلالؿـ :وثالثفا

 مـ خالل دراستفا وتحؾقؾفا، ثؿ محاولة القصقل إلك ققاطد طامة تحُؽؿفا.

خصقص بعض زوايا البحث التل ُسؾِّط فقفا وذلؽ يف  ؛الؿـفج التاريخل ورابعفا

لبحث، وبؿا أكَّف طادة ما الضقء طؾك مسللة معقـة يف زمـ سابؼ طـ الزمـ الذي ُيعاصره ا

ُيستخدم هذا الؿـفج يف التؼديؿ؛ فؼد اسَتدطك إمر وجقده يف بعض مقاضع البحث، 

ت هبا البشرية  .(9)وبخاصة طـد البقان الؿقجز لتاريخ إوبئة التل مرَّ

الدراسة أكَّف لؼد ارتليت بعد الخقض يف صؿقؿ الؿراجع القرققة وآفرتاضقة لفذه 

الن  مـ إكسب أن تليت خطتفا طؾك: مبحث تؿفقدي يعؼبف مبحثقـ رئقسققـ ُيػصِّ

  مضؿقن ما حؿؾتف الدراسة؛ وذلؽ طؾك الـحق أيت:

 إشؽالقات أولقَّة تتصؾ بعؼقد التجارة الدولقة يف زمـ الؽقروكا. مبحث تؿفقدي:

 أو حادث فجائل.الؿبحث األول: آثار تؽققػ جائحة كقروكا كؼقة قاهرة 

 الؿبحث الثاين: جائحة كقروكا بقـ الظروف الطارئة وإطادة التػاوض.

                                                        

لؿزيد مـ التػاصقؾ طـ مـاهج إطداد البحقث العؾؿقة اكظر: د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل الؿـفجقة  (9)

 .22-22، ص 9112إلطداد البحقث العؾؿقة، الطبعة إولك، حؼقق التللقػ والـشر محػقضة لؾؿملػ، 
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 مبحج تمهيذي

 إشكانياث أونيَّت تتصم بعقىد انتجارة انذونيت في زمن انكىرونا

إنَّ الخقض يف سقاق تلثقرات الجائحة الؽقروكقة طؾك طؼقد التجارة الدولقة أمٌر جدُّ 

ب، ل ًٓ لؿا تؼتضقف  -أيًضا–قس فؼط بالـظر إلك طؿقم هذه التلثقرات، بؾ متشعِّ امتثا

مـ سرطة ومروكة وإطالء إلرادة إصراف، وطؾقف  -بؿا فقفا طؼقدها-التجارة طؿقًما 

د ما ستتـاولف الدراسة. ا القققف طـد هذا الؿبحث التؿفقدي لُقؿفِّ  كان مفؿًّ

ماهقة التلثقرات التل فرضتفا  أولفؿالذا ُقسؿ الؿبحث إلك مطؾَبْقـ اثـقـ؛ تـاول 

الجائحة طؾك ما هق مستَؼر  طؾقف مـ مبادئ قاكقكقة ذات صؾة بعؼقد التجارة الدولقة يف 

طؿقم الؼقل؛ مـ زاوية مبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ، ومققػ كظرية تبديؾ إحؽام أو 

ل الظروف، ومدى امتثال جائحة كقروكا ٔلقات اكؼضاء العؼد الـصقص العؼدية بتب دُّ

الضقء طؾك الؿػردات القاقعقة  ثاكقفؿاالدولل كػؽرة مجؿؾة مـ كاحقة أخرى، ثؿ سؾَّط 

الـاجؿة طـ جائحة كقروكا يف سقاق طؼقد التجارة الدولقة مـ الـاحقَتْقـ الؿقضقطقة 

 والزماكقة.

 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

لؼد تخطَّت إزمة الؽقروكقة يف تداطقاهتا حقاجز الحدود القصـقة، وأثرت بؿػاطقؾفا 

ؾت   "أزمة قاكقكقة" -بال ريب-الؼاكقكقة طؾك كافة إكظؿة الؼاكقكقة حقل العالؿ، وشؽَّ

ا لؿدى كػاية الـصقص وكجاطة التحؾقؾ يف إيجاد تؽققػ قاكقين واختباًرا حؼقؼقًّا مباشرً 
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لفا، مـ خالل الثابت مـ الؿػاهقؿ والؿبادئ التل دأبت الـظؿ الؼاكقكقة قاصبة طؾك 

 .(9)ترسقخفا والعؿؾ هبَْديِفا مـذ طؼقد َمَضت

ركا طالًؿا قائًؿا طؾك  وطؾقف فؿا كاكت الؿسللة محؾِّ البحث أن ُتطرح لق أكَّـا تصقَّ

حبقسة حدودها  -ومعفا أفرادها-الػردية وآكعزالقة، تؽقن فقف كؾُّ دولة مـ الدول 

مـؽػئة طؾك كػسفا ٓ تتعامؾ مع أحد، فػل مثؾ هذه إحقال ستؽقن العالقات وصـقة 

قاكقن واحد هق الؼاكقن  -مـ الـشلة إلك آكؼضاء-راحؾفا بحتة يحؽؿفا يف كافة م

القصـل، بقد أن واقع الحال غقر ذلؽ؛ فؼد تطؾَّب اكتؼال إشخاص وإمقال طرب 

ع العالقات؛ مالقة كاكت أو شخصقة  . (2)الحدود مـ دولة ٕخرى، ومـ َثؿَّ تـقُّ

ا كاكت تلثقرات فقروس كقروكا طؾك العؼقد الدولقة قد اتَّصؾت بؿا هق مستَؼر   ولؿَّ

طؾقف مـ ققاطد قاكقكقة ذات صؾة: مـفا ما يتعؾَّؼ بالؿبادئ إولقة؛ كؿبدأ العؼد شريعة 

الؿتعاقديـ والؼقة الؿؾزمة لؾعؼد، وكظرية تبديؾ الـصقص العؼدية بتغقُّر الظروف، ومـفا 

ص لف فرطقْ   ـ طؾك التقالل.ما يتعؾَّؼ بعؿقم أسباب اكؼضاء العؼد الدولل، وهق ما ُخصِّ

ـت معظؿ التشريعات القضعقة يف العالؿ  مبدأ العؼد  -إْن لؿ يؽـ جؿقعفا-لؼد تضؿَّ

                                                        

طؾك ضقء الثقابت  "الؽقروكقة"د. محؿقد الؿغربل، د. بالل صـديد، التؽققػ الؼاكقين لؾجائحة ، فبتصر (9)

الدستقرية والدولقة والؿبادئ الؼاكقكقة الؿستؼرة: بقـ صالبة الؿسؾؿات ومروكة آطتبارات: دراسة مؼاركة، 

 .22، ص 2020السادس، يقكقق  مجؾة كؾقة الؼاكقن الؽقيتقة العالؿقة، السـة الثامـة، مؾحؼ خاص، العدد

د. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك، القسقط يف تـازع الؼقاكقـ، مطبقطات أكاديؿقة شرصة دبل، اإلمارات  (2)

 .2، ص2002العربقة الؿتحدة، 
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، ففق مبدأ (9)، الؿرادف لؾؼقة الؿؾزمة لؾعؼدPacta sunt servandaشريعة الؿتعاقديـ 

، ومبدأ جقهري  ضؾَّ مـذ ضفقره لف قدسقة (2)لعصقر القسطكتاريخل  طريؼ؛ ُوِجد مـذ ا

 . (2)ٓرتباصف بالديـ وإخالق

ا كان الؿآل إساسل لاللتزامات التعاقدية هق القفاء هبا وتـػقذها تـػقًذا طقـقًّا  ولؿَّ

مادام هذا التـػقذ مؿؽـًا، فؿاذا لق استحال هذا التـػقذ لؼقام طذر َيحقل بقـ الؿديـ 

؛ ٕنَّ إصؾ أنَّ العؼد (2)اء بالتزامف، هـا يؿؽـ لؾؿديـ أن يستعػل مـ تـػقذ التزامفوالقف

إذا اكعؼد صحقًحا مستقفًقا أركاكف وشروصف صار مؾزًما لطرَفْقف وأكتج بالتالل آثاره 

الؿقضقطقة، وتعقَّـ طؾك كؾ  مـفؿا أن يؼقم بتـػقذ آلتزامات الـاشئة طـف، وهذا هق 

لؿؾزمة لؾعؼد؛ فآثاره مـ حقث الؿقضقع ُيعبَّر طـفا بلن العؼد شريعة صؿقؿ الؼقة ا

رها  الؿتعاقديـ، ٓ يجقز كؼضف أو تعديؾف إٓ باتػاق الؿتعاقديـ، أو لألسباب التل يؼرِّ

                                                        

( مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري، يف تػصقؾ هذه الؼاطدة، اكظر: د. طبد الرزاق السـفقري، 922/9الؿادة ) (9)

الجزء إول، كظرية آلتزام بقجف طام، مصادر آلتزام، الطبعة الثالثة،  يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد،القسقط 

 وما بعدها.  202، ص 2099دار هنضة مصر، الجقزة، 

ة ٓ يتسع الؿؼام لؾقققف طـدها، راجع: (2)  ويف إمر تػصقالت طدَّ

Marcel Fontaine, The evaluation of the Rules on Hardship from the First Study on Hardship Clauses to the 
Enactment of specific Rules, Published in Hardship and Force Majeure in International Commercial 
Contracts: Dealing with unforeseen events in changing world, Edited by Fabio Bortolotti, Dorothy Ufot, 
Issued by ICC, 2018, Ch. 1, para II.A, para 65. 

د. خالد مـصقر إسؿاطقؾ، إشؽالقات التحؽقؿ يف مـازطات طؼقد الـػط: دراسة معؿؼة وفًؼا لؾتشريعات القصـقة  (2)

وآتػاققات الدولقة وأحؽام التحؽقؿ الدولقة الؿتعؾؼة بؿـازطات الـػط، مؽتبة الؼاكقن وآقتصاد، الرياض، 

2092،  221ص . 

راجع: كؾؿة د. جابر محجقب، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة آفرتاضقة الؼاكقكقة إولك بعـقان  (2)

 .2020أبريؾ  29، الثالثاء "جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"
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َـّ (9)الؼاكقن ، تلكقًدا طؾك مبدأ الرضائقة يف العؼقد، وأكف مصدر الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد، لؽ

ؾ الالحؼ مـ قَِبؾ الؼضاء حاَل اختالل التقازن بقـ هذا ٓ يعـل طدم إمؽاكق ة التدخُّ

 .(2)إصراف ٕي  مـ العقارض؛ كحصقل الجائحة

مـ أهؿ  -وجائحة فقروس كقروكا خصقًصا-الشاهد أنَّ الجقائح بصػة طامة 

إسباب الؿمثِّرة طؾك آلتزامات العؼدية، التل يظفر تلثقرها طؾك مبدأ العؼد شريعة 

 َّٓ الؿتعاقديـ تحديًدا، ففق مـ إسس الثابتة فؼًفا وقاكقًكا والؿتقافِؼة مع قَِقؿ العدالة، وإ

 .(2)فؿا ققؿة العؼقد إن لؿ ُتؾِزم أصراففا؟

وطؾقف فؼقة اإللزام التل مـحتفا هذه الؼاطدة لؾعؼد لقست مطؾؼة، فالعدالة يف مـحفا 

لؽـ َيؾَزم أن تؽقن آستثـاءات واضحة،  ققة اإللزام هل التل تسؿح باستثـاءات طؾقفا،

يتؿُّ إطؿالفا يف أضقؼ الحدود كل ٓ تصبح هل إصؾ، فُتػرغ الؼاطدة السابؼة مـ 

 محتقاها.

ة لؾعديد مـ الشركات  وبالـظر إلك جائحة كقروكا فؼد سبَّبت خسائر اقتصادية جؿَّ

؛ لذا (2)فا إلك غقر ذلؽالتجارية، وهق ما حاوَلْت طؾك إثره تعديؾ طؼقدها أو حتك فسخ

                                                        

 لؿزيد مـ التػاصقؾ حقل تاريخ الؿبدأ، اكظر: (9)

Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and 
Comparative Study, op, cit., pp. 6-8. 

ة، مجؾة كؾقة العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها د. ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا (2)

 .222، ص 2020العالؿقة، السـة الثامـة، مؾحؼ خاص، العدد السادس، يقكقق الؼاكقن الؽقيتقة 

ة، مرجع سابؼ، العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكاد.  (2)

 .221ص 

 الؿقضع السابؼ ذاتف. (2)

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
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ققؾ بلن اإلقرار بؿبدأ الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد بصػة مطؾؼة يتـاىف يف كثقر مـ الحآت مع 

كسبقة مبدأ الؼقة الؿؾزمة "اطتبارات العدالة، وطؾقف ُكقدي يف أطؼاب جائحة كقروكا بـ 

 .(9)كل ٓ يطبَّؼ الؿبدأ طؾك إصالقف طؾك كافة العؼقد "لؾعؼد

ة كظرية أخرى ترتبط بالعؼقد الدولقة قد تلثَّرت هل إخرى بالجائحة، ورغؿ  وثؿَّ

القققف طـدها؛  –التل تـاولت الؿسللة محؾَّ البحث-ذلؽ أغػؾت العديد مـ الؿراجع 

ل الظروف، وستؼػ الدراسة طـد مدى  أٓ وهل كظرية تبديؾ إحؽام أو الـصقص بتبدُّ

 ا، وإبراز ما بقـفؿا مـ طالقة فقؿا يؾل.امتثال مؼتضقات الـظرية ٔثار جائحة كقروك

ل الظروف:  بقـ مبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ وكظرية تبديؾ األحؽام أو الـصقص بتبدُّ

لعؾَّ مـ إَْولك قبؾ الخقض يف تبعات تلثقر فقروس كقروكا طؾك طؼقد التجارة 

وكظرية  –أصقؾ كؿبدأ-الدولقة أن كؼػ طـد العالقة بقـ مبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ 

ل الظروف، تؾؽ العالقة بقـ الػؽرتْقـ إساسقتْقـ التل ُوِصػت بلكَّفا  تبديؾ إحؽام بتبدُّ

  .(2) صراع أبدي  بقـ آستؼرار ومروكة العالقات

أنَّ هـاك أطداًدا هائؾة يصُعب حصرها مـ  -بشؽؾ طام-فؾؼد أضفر القاقع العؿؾل 

؛ –الـظر طـ جائحة كقروكا بصرف-ع التجارة الدولقة الظروف الؿتغقِّرة يف ُمجَؿؾ مجتؿ

تؽقن فقفا مثؾ هذه التغقُّرات يف الظروف متعؾؼة بليِّ مسللة تجارية كاكت، أو فـقة، أو 

                                                        

الؼاهرة وكظرية الظروف الطارئة، مؼالة مـشقرة بقـ الؼقة  "91كقفقد "د. إبراهقؿ أحاصب، فقروس كقروكا  (9)

 . 2020مارس  22، بتاريخ Maroc droitطؾك مققع العؾقم الؼاكقكقة اإللؽرتوين الرسؿل 

See at, https://www.marocdroit.com, Last visit on 16/6/2020. 
(2) "The eternal conflict between stability and flexibility of contractual relations"; Klaus Peter Berger, 

Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study, 
op, cit., p. 4. 

https://www.marocdroit.com/
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306


2020 

  .(9)سقاسقة، أو حتك بقئقة إلك غقر ذلؽ

وبـاًء طؾك صبقعة هذه الـظرية فالحاجة إلك إقامة تقازن بقـ الػؽرتقـ هل حاجة 

ة،  وتحديد أي  مـ هذْيـ الؿبدأْيـ هق الذي يسقد يف كؾِّ قضقة بعقـفا صالؿا تغقَّرت مؾحَّ

ضروففا، هق شلن يعتؿد طؾك مدى الؼقة التل يقلقفا آختصاص الؼضائل الَؿعـِل لؿبدأ 

العؼد شريعة الؿتعاقديـ، بؾ وطؾك استعداد الؿحاكؿ والػؼف ومعفا إصراف طؾك حد  

طادلة طؾك مبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ؛ كتؾؽ التل تسبَّبت فقفا سقاء لؼبقل استثـاءات 

 جائحة كقروكا.

 "مـصػة"استثـاءات  -ومـذ فترة صقيؾة-فؼد ُقبَِؾت وبالـظر لؼاكقن العؼقد الدولل؛ 

طؾك مبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ يف أوجف مختؾػة لؿبدأي الؼقة الؼاهرة والظروف 

 .(2)الطارئة بدرجات متػاوتة

: فؿا ضفر مـ ضروف متغقِّرة ٓحؼت مجتؿع التجارة الدولقة  ًٓ مـ قبؾ –وإجؿا

يف العؼقد صقيؾة إجؾ مدطاة  الؿحقطةحقث تؽقن الظروف  –جائحة فقروس كقروكا

إلطؿال مؼتضقات كظرية تبديؾ الـصقص أو إحؽام الخاصة بالعؼد بتغقُّر 

كرد  لؿثؾ هذه الظروف التل مـ بقـفا ما فرضتف  clausula rebus sic stantibusالظروف

ل الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد إلك قققد.  َّٓ فؾربؿا تتحقَّ  جائحة كقروكا، وإ

وطؾقف تسؿح الـظرية محؾَّ التـاول لألصراف بتحرير أكػسفؿ مـ التطبقؼ الصارم 

الظروف  لؿبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ، وتػادًيا لالستؿرار يف تـػقذ العؼد رغؿ تؾؽ

                                                        

 :القققف طؾك مزيد مـ السقابؼ الؼضائقة ذات الصؾة، اكظرولؿـ أراد ( 9)

Ibid. 4-6, ft. 16. 
(2) Ibid. 10, ft. 52.  
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تعقياًل طؾك فؽرَتْل اإلكصاف وحسـ الـقة؛ فـظرية تبديؾ الـصقص العؼدية بتغقُّر 

الظروف هل الؿبدأ الؼاكقين الذي يسؿح لعؼد أو معاهدة أن تصبح غقر قابؾة لؾتطبقؼ 

 .(9)بسبب تغققر جقهري يف الظروف

ة شروط أربعة أكبلت طـفا السقابؼ الؼضائقة يتعقَّـ تقافرها لؽ ل يتؿُّ تطبقؼ فؽرة وثؿَّ

 بالعؼد بتغقُّر الظروف؛ وهل كأيت: الخاصةكظرية تبديؾ الـصقص أو إحؽام 

 التل وقَّع فقفا الطرفان طؾك العؼد. الظروف( تغققر يف 9)

( طدم التـاسب غقر الؿتققَّع أو الؿػِرط بقـ مصالح إصراف الؿتعاقدة طؾك كحٍق 2)

 يفدم التقازن بقـ هذه الؿصالح.

 ( طدم تققُّع هذه التغقُّرات يف الظروف إصالًقا.2)

 .(2)التعاقدية إلك آلقات أخرى إلطادة التقازن العالقة( افتؼار 2)

ة كؼطة مفؿة يتعقَّـ بقان أبعادها قبؾ الدخقل يف متـ البحث لقؽقن الؼارئ طؾك  بقِّـة ثؿَّ

مـفا يف البداية؛ أٓ وهل آلقات اكؼضاء العؼد الدولل بشؽؾ طام، كل ُتعبِّد سبقؾ إدراك 

كقػ أثَّرت جائحة كقروكا طؾك القضع العام الذي كاكت تسقر يف َفَؾؽف طؼقد التجارة 

آقتصادية  الدولقة مـذ كشلهتا، ومعرفة هؾ سـجد يف الحؾقل التؼؾقدية خروًجا مـ إزمة

                                                        

 يف هذا التلصقؾ، اكظر: (9)

Ibid. p. 4, 8. 

 ولؿـ أراد آستزادة اكظر:

The coronavirus crisis and the application of the rebus sic stantibus clause in leases for use other than 
housing, issued by osborne Clarke Law Firm the official website, published on 22 Jun 2020. 
See at, https://www.osborneclarke.com/insights/coronavirus-crisis-application-rebus-sic-stantibus-
clause-leases-use-housing/ , Last visit on 12/7/2020. 

(2) Ibid. 

https://www.osborneclarke.com/insights/coronavirus-crisis-application-rebus-sic-stantibus-clause-leases-use-housing/
https://www.osborneclarke.com/insights/coronavirus-crisis-application-rebus-sic-stantibus-clause-leases-use-housing/
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ًٓ فعؼقد التجارة الدولقة تـؼضل ٕي  مـ إسباب الدول قة التل خؾَّػتفا الجائحة، وإجؿا

 :(9)أتقة

؛ إما بالتـػقذ العقـل أو بالتـػقذ بؿؼابؾ، وبالـسبة السبب األول: االكؼضاء بالقفاء

كجد اختصاص قاكقن العؼد بتحديد شروط التـػقذ العقـل  -وهق إصؾ-لؾتـػقذ العقـل 

خاص التـػقذ العقـل، وتحديد زماكف ومؽان التـػقذ، غقر أكف يخرج مـ كطاق وبقان أش

قاكقن العؼد التفديدات الؿالقة التل يؼصد هبا حؿؾ الؿديـ طؾك التـػقذ العقـل؛ ففل مـ 

مسائؾ اإلجراءات أو مؼدمات التـػقذ الجربي والتل تخضع بتؾؽ الؿثابة لؼاكقن 

 .(2)قذ لؼاكقن محؾ التـػقذ دون قاكقن العؼدالؼاضل، وبصػة طامة تخضع صرق التـػ

وبالـسبة لؾتـػقذ بؿؼابؾ فقختص قاكقن العؼد ببقان شروط استحؼاق الدائـ 

التـػقذ بؿؼابؾ وإذا كان التعقيض طـ طدم التـػقذ ٓ يستحؼ إٓ بعد إطذار  لؾتعقيض، أو

 .(2)( مدين292الؿديـ، ما لؿ يـص طؾك غقر ذلؽ )م

كؼضاء العؼد بالقفاء سقاء بالتـػقذ العقـل أو بالتـػقذ بؿؼابؾ والشاهد أن حالتل ا

تبتعدان طـ الؿقضقع الذي مـ أجؾف ُأفرد البحث؛ فؿا الؿشؽؾة يف إمؽاكقة القفاء 

بالتزامات طؼدية، ولق كان العؼد قد تلثَّر بالجائحة، مادام القفاء قد تؿَّ طؾك الـحق الذي 

 اكؼضك معف العؼد.

، أو الحؾقل،  ؛ إما بالتجديد،كؼضاء بؿا يعادل القفاءالسبب الثاين: اال أو حقالة الحؼِّ

                                                        

يف طؿقم هذه إسباب، راجع: د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، دار الـفضة  (9)

 .9922 -9992، ص2002العربقة، الؼاهرة، 

 .9922د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص  (2)

 ذاتف. لؿزيد مـ التػاصقؾ، الؿرجع السابؼ (2)
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َّٓ يف  أو الؿؼاصة، وأسباب آكؼضاء هذه هل إخرى تبتعد طـ مجال الدراسة، الؾفؿَّ إ

مـ مـطؾؼ التػرقة بقـ أبعاد وضع إبرام العؼد أو تجديده؛ فؼد يربم العؼد شؼِّ التجديد 

وصػ الشرط ويرتِّب أمقًرا تختؾػ طـ تؾؽ الؿتعؾؼة  قبؾ الجائحة وهق يـطبؼ طؾقف

بتجديد العؼد بعد ضفقر الجائحة؛ سقاء أكان التجديد ضؿـقًّا أم ضاهًرا، بحسب ما 

ؾف الدراسة يف مقضع ٓحؼ  .(9)ستػصِّ

ستحالة التـػقذ، أو اإلبراء، إما باكػساخ العؼد ٓ؛ السبب الثالث: االكؼضاء دون وفاء

 ، وهذا السبب الثالث يتَّصؾ جزئقًّا بؿقضقع الدراسة حدَّ ما سقظفر.(2)التؼادم الؿسؼط أو

ببقان ألقات التؼؾقدية ٓكؼضاء  -تحديًدا-وسـؼػ بؼؾقؾ مـ البقان طـد هذه الجزئقة 

 :(2)العؼد الدولل دون وفاء طؾك الـحق أيت

، فبؿؼتضاه تـؼضل آلتزامات التعاقدية اكػساخ العؼد الستحالة التـػقذ: الػرض األول

فالعؼد هـا يـػسخ بؼقة إذا استحال تـػقذها لسبب أجـبل ٓ يدَّ لؾطرفقـ أو ٕحدهؿا فقف؛ 

، دون حاجة إلك حؽؿ قضائل؛ فإمر هـا خاضع لؾؼاكقن القاجب (2)الؼاكقن ومـ تؾؼاء كػسف

ضائف، ويف ذلؽ تطبقؼ لـص الؿادة التطبقؼ طؾك العؼد يف ضؾِّ ارتباط إمر بلحد أوجف اكؼ

                                                        

جائحة "راجع: كؾؿة د. جابر محجقب، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة الؼاكقكقة إولك بعـقان  (9)

 ، سابؼة الذكر."كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص

، الطبعة إولك، حامد زكل، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصري، مطبعة كقري، الؼاهرة د. لؿـ أراد آستزادة: (2)

 .212، فؼرة 222، ص 9122

يف هذه الػروض الثالثة اكظر: د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، الؿقضع  (2)

 السابؼ ذاتف.

 .992ص  ،2092الؿستشار محؿد طزمل البؽري، فسخ العؼقد، دار محؿقد لؾـشر والتقزيع، الؼاهرة،  (2)
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ت طؾك أكف:921)  ( مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري التل كصَّ

يف العؼقد الؿؾزمة لؾجاكبقـ إذا اكؼضك التزام بسبب استحالة تـػقذه اكؼضت معف "

 . "آلتزامات الؿؼابؾة لف، ويـػسخ العؼد مـ تؾؼاء كػسف

د أنَّ الػرض وهـ الػرض الثاين: الػسخ الؼضائل لؾعؼد الدولل، ًٓ أن كمكِّ ا يتعقَّـ أو

السابؼ يتعؾَّؼ باكؼضاء العؼد بؼقة الؼاكقن دون الحاجة لحؽؿ قضائل، وهق طؾك ذلؽ 

، الذي دارت أراء ما بقـ بػسخ العؼد بحؽؿ مـ الؿحؽؿةيختؾػ طـ الػرض الؿتعؾِّؼ 

ر خضقطف إما لؼاكقن العؼد أو لؼاكقن الؼاضل بحسبان أن الػسخ يف هذا ال ػرض ٓ يتؼرَّ

إٓ بحؽؿ الؿحؽؿة الذي ُيعدُّ يف هذه الحالة ُمـشًئا لؾػسخ ٓ كاشًػا طـف، وهذا الرأي 

طؾك أساس أن إمر يتعؾَّؼ بـقع مـ الدفع  (9)إخقر مردود طؾقف مـ قَِبؾ بعض الػؼفاء

بعدم التـػقذ يف العؼقد الؿؾزمة لؾجاكبقـ؛ وطؾقف: ُيػرتض أن أحد الؿتعاقديـ قد أخؾَّ 

 بالتزامف.

ف يف حدِّ ذاتف، وبعقًدا طـ الؼاكقن إولك بآتباع، لؿا ورد  وبشؽؾ طام يستـد التقجُّ

 لؿصري مـ أكف:( مـ الؼاكقن الؿدين ا922/9بـصِّ الؿادة )

يف العؼقد الؿؾزمة لؾجاكبقـ إذا لؿ يقِف أحد الؿتعاقديـ بالتزامف جاز لؾؿتعاقد "

أخر بعد إطذاره الؿديـ أن يطالب بتـػقذ العؼد أو بػسخف، مع التعقيض يف الحالتقـ إن 

 . "كان لف مؼتضك

ستحالة ، وهق الػرض إخقر هـا ٓكػساخ العؼد ٓالػرض الثالث: الػسخ االتػاقل

                                                        

مـ التػاصقؾ، اكظر: د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، مرجع سابؼ،  لؿزيد (9)

 .9922ص
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غ ٓكؼضاء العؼد الدولل دون وفاء  ، وبؿا أكَّف اتػاقل ففق فسًخا اتػاققًّاالتـػقذ؛ كؿسقِّ

يخضع لؼاكقن العؼد، طؾك اطتبار أن إمر يتعؾَّؼ بشرط فاسخ صريح أو ضؿـل مـ 

 شروط العؼد وبـقده.

ت الؿادة ) ( مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري 922ويف خصقص هذا الػرض إخقر كصَّ

 ؾك أكف: ط

يجقز آتػاق طؾك أن يعترب العؼد مػسقًخا مـ تؾؼاء كػسف دون حاجة إلك حؽؿ "

طـد طدم القفاء بآلتزامات الـاشئة طـف، وهذا آتػاق ٓ يعػل مـ اإلطذار، إٓ إذا  قضائل

 ."الؿتعاقدان صراحة طؾك اإلطػاء مـف اتػؼ

العؼد ٓستحالة تـػقذه فؼط، بؾ وٓ يختصُّ قاكقن العؼد ذاتف بتحديد اكػساخ هذا، 

، طؾك (9)وبشروط فسخ العؼد بحؽؿ الؼضاء أو بآتػاق، وأثار كؾ مـ آكػساخ والػسخ

، وإن كان يرتتب طؾك (2)اطتبار أن قاكقن العؼد ٓ يحؽؿ سقى آثاره وكذلؽ اكؼضائف

؛ (2)قبؾ العؼدآكػساخ ما يرتتب طؾك الػسخ مـ طقدة الؿتعاقديـ لؾحالة التل كاكا طؾقفا 

: ًٓ يؾزم التلكقد طؾك أنَّ  وإجؿا

الؼاكقن القاجب التطبقؼ يختؾػ بحسب الؿرحؾة التل يؿرُّ هبا العؼد الدولل، بؾ ويف  -

                                                        

(: يعترب الػسخالؿقضع السابؼ ذاتف، واإلشارة هـا واجبة إلك ما بقـ الػسخ وآكػساخ مـ اختالف؛ فإول ) (9)

ذلؽ إذا أخؾَّ أي  مـ الطرفقـ بتـػقذ التزاماتف التعاقدية، إهناء العالقة التعاقدية بـاًء طؾك صؾب أحدهؿا، ويؽقن 

(: هق فسخ تؾؼائل لؾعؼد دون الحاجة لحؽؿ قضائل، االكػساخوالػسخ ٓ يؽقن إٓ قضائقًّا، بقـؿا الثاين )

 ويتحؼؼ بؿجرد تقافر شروصف )أي الشروط التل تمدي إلك آكػساخ، وهك الؿتػؼ طؾقفا الؿتعاقديـ يف العؼد(.

 .212، فؼرة 222د. حامد زكل، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصري، مرجع سابؼ، ص  (2)

 .992ص  الؿستشار محؿد طزمل البؽري، فسخ العؼقد، مرجع سابؼ، (2)
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بقد أكف طؾك الرغؿ مـ هذا  الؿرحؾة ذاهتا قد يختؾػ الػؼف يف الؼاكقن القاجب التطبقؼ؛

رون باكتشار التجارة آختالف فالثابت أن ازدهار كظريات تـازع الؼقاكقـ مؼ

 . (9)والتعارف بقـ الـاس

ة ق - قاكقـ، وإكؿا هل مشؽؾة اختقار مشؽؾة تـازع الؼقاكقـ لقست مشؽؾة تـاضؾ بقـ طدَّ

 .(2)مػاضؾة بقـ الؼقاكقـ الؿتصؾة بالعالقة الؼاكقكقة أو

أكف يصعب إخضاع مختؾػ  –أراه جديًرا بالتليقد-وبشؽؾ طام يرى اتجاه فؼفل 

العؼقد ٕحد الؼقاكقـ بعقـفا دون إخرى، ولؽؾ  مـفا مربراتف الؿعؼقلة، ويؽقن مـ 

إكسب حقـئذ البحث يف كؾِّ حالة طؾك حدة؛ فقطبؼ طؾك العؼد الؼاكقن إكثر مالئؿة 

 . (2)مادام الؿؼصقد هق تحؼقؼ أغراض طؿؾقة اقتصادية

سؾطة الؼاضل يف فسخ العؼد بالـظر لؿعطقات جائحة ماذا طـ وُربَّ متسائؾ.. 

 كقروكا؟

إنَّ مـ حؼِّ الؼاضل أن يؼقم بنطػاء الؿديـ مـ تـػقذ التزامف طـد وجقد سبب أجـبل 

يعقق تـػقذ التزامف التعاقدي؛ سقاء أكان التـػقذ طقـقًّا أم تـػقًذا طـ صريؼ التعقيض؛ 

 .(4)تـػقذفالعؼد سقـػسخ لقجقد سبب أجـبل يحقل دون ال

ة التل قد  ًٓ طـ الجفة الؿختصَّ ًٓ فػل مجال العؼقد الدولقة يتعقَّـ البحث أو وإجؿا

                                                        

 .21، فؼرة 10د. حامد زكل، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصري، مرجع سابؼ، ص (9)

 .2لؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص د. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك، القسقط يف تـازع ا (2)

 .21، فؼرة 10د. حامد زكل، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصري، مرجع سابؼ، ص  يف هذا الرأي، اكظر، (2)

جائحة "راجع: كؾؿة د. جابر محجقب أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة الؼاكقكقة إولك بعـقان  (2)

 .، سابؼة الذكر"قن الخاصكقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاك
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تؽقن جفة قضاء وصـل أو تحقؽؿ، فنذا كاكت الؿحؽؿة تحؽقؿقة فؿعؾقم تؿتُّعفا بؼدر 

د  كبقر مـ الحرية، وإن كان يف حدود ما اتػؼ طؾقف إصراف، وطؾقف يبؼك السمال هؾ حدَّ

 حؽؿة الؼاكقن القاجب التطبقؼ مـ طدمف؟العؼد لؾؿ

ؾ يف كصقص  فبالـسبة لؾؼاضل القصـل ففق مرتبط بؼاكقكف القصـل؛ فالؼاضل ٓ يتدخَّ

العؼد إٓ يف حآت استثـائقة كلن تؽقن ألػاظ العؼد ُمبَفؿة مثاًل، أو وجقد تـاقض يف 

 ألػاظ العؼد.

ة فارق بقـ تلويؾ العؼد أو تػسقره، وبقـ ربط  ؛ فربُط بـقد البـقد التعاقدية بالقاقعوثؿَّ

العؼد بالقاقع طؿؾقٌة يريد مـفا الؼاضل البحث طـ تقصقػ لققائع الؼضقة الؿطروحة 

طؾك سبقؾ -أمامف؛ فؿثاًل يؼقم الؼاضل بؼراءة الشروط القاردة يف العؼد ببـد الؼقة الؼاهرة 

ؾقفا الؼاكقن، وهذا ٓ ثؿ يؼارن هؾ هذه الققائع تستجؿع الشروط التل كصَّ ط -الؿثال

ة الؼاضل التل يحاول مـ خاللفا ربط  ُيعدُّ تلوياًل وٓ تػسقًرا لؾعؼد، بؾ هق صؿقؿ مفؿَّ

البـقد التعاقدية بالقاقع، وهق إططاء حؽؿ معؾؾ، والتعؾقؾ يؽقن اكطالًقا مـ دراستف لفذا 

 العؼد، وكذا السعل لتقصقػ الػعؾ.

فقؿا قصده إصراف؛  -مثاًل -الؼاضل بالبحث يؼقم فقف  التلويؾ أو التػسقربقـؿا 

فالؼاضل هـا ٓ يسعك ٓستبدال جقهر العؼد، بؾ استـتاج ما أرادتف إصراف الؿتعاقدة 

مـ خالل أسس يتعقَّـ طؾك الؼاضل أن ُيبقِّـفا، ولقس اطتؿاًدا طؾك رأيف الشخصل، وكلنَّ 

تجؾَّك أهؿقة آهتؿام بصقاغة دور الؼاضل تػسقر لإلهبام، والشلء بالشلء ُيذكر ففـا ت

 .(9)ديباجات العؼقد الدولقة لتؽقن ُمعقـًا لؾؼاضل أثـاء ققامف بتػسقر العؼد

                                                        

يف تػصقؾ ذلؽ ويف هذا التلصقؾ، راجع، كؾؿة الدكتقر سؿقر أوخؾقػا، يف الـدوة افرتاضقة بعـقان أثار  (9)
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 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

الدولقة يرتِّب فروًضا إن الحديث طـ جائحة كقروكا يف ِخَضؿ آلتزامات التعاقدية 

ة سقؼػ طـدها البحث بؿزيد مـ التلصقؾ والبقان يف مقاضع ٓحؼة، ويف ضؾِّ هذا  طدَّ

د فننَّ حسـ طرض الػؽرة الؿرادة يؼتضل تؼسقؿفا إلك مػردات مقضقطقة وأخرى  التعدُّ

 زمـقة، وهق ما اكشطرت إلقف فروع هذا الؿطؾب.

مؼدمة الؿسائؾ التل ُتثار يف الذهـ إذا تعؾَّؼ البحث بعؼقد دولقة طؿقًما، هق  إنَّ يف

التساؤل طـ مضؿقن ما حقتف هذه العؼقد، وما إذا كان هـاك كص  بالعؼد يحؽؿ الؿسللة 

مـ طدمف، وهؾ مـ حؾقل  -وهل هـا وباء كقروكا أو إوبئة-الؿطروحة محؾَّ البحث 

 ، وإمر هـا طؾك فرضْقـ اثـقـ:لؿسللة مـ طدمفوردت هبذه العؼقد تتعؾَّؼ با

وجقد اتػاق طؼدي ُيػقد اتػاق األصراف طؾك إضػاء وصػ معقـ : الػرض األول

مثؾ: أن َيـصَّ إصراف بالعؼد طؾك اطتبار إوبئة ققة  يرتب كتقجة بعقـفا طؾك األوبئة؛

قاهرة يـؼضل آلتزام التعاقدي تبًعا لفا، أو َيـصَّ إصراف طؾك أنَّ إوبئة ضرف صارئ 

يمدي وجقده إلك إطادة التقازن الؿالل لؾعؼد يف ضؾِّ ما بقـفؿا مـ اختالف، أو َيـصَّ 

ًغا  إلطادة التػاوض ضبًطا لؾتقازن العؼدي، إلك غقر إصراف طؾك اطتبار إوبئة مسقِّ

                                                                                                                                                                     

الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، 

 . 2020يقكقة  92بتاريخ 
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وجقد اتػاق تعاقدي ُمسَبؼ مـ قَِبؾ إصراف، ذلؽ مـ صقر هذه الـصقص؛ فالؿفؿ هق 

، ومثؾ فحقاه تؽققػ إوبئة تؽققًػا معقـًا مـ مـظقر أصراف هذا العؼد الدولل تحديًدا

 صراف. هذه الـصقص واجبة التطبقؼ احرتاًما لؿا ارتضتف إرادة إ

هذا ويـدرج تحت شرط آتػاق العؼدي محؾِّ الحديث وجقد كص  بالعؼد مثاًل 

ؼ شلٍء مـ  يـصُّ طؾك اطتبار إوبئة ققة قاهرة، ولؽـ إصراف يستثـقن ضرورة تحؼُّ

شروط الؼقة الؼاهرة؛ كاشرتاط طدم التققُّع دون استحالة الدفع أو العؽس، وأيًّا ما كاكت 

ؼدي الؿحددة لؿآل العؼد الدولل الُؿتلثِّر بالجائحة فالـتقجة واحدة؛ أٓ صبقعة آتػاق الع

 وهل ضرورة احرتام ما اتػؼت طؾقف إرادة إصراف. 

ت صراحة طؾك اطتبار إوبئة مـ قبقؾ وتجدر اإلشارة إلك أنَّ هـاك  تشريعات قد كصَّ

تباره أول تؼـقـ حديث مـ ذلؽ ما ورد بؼاكقن آلتزامات البقلقين، باط الظروف الطارئة؛

ت الؿادة   طؾك ما يليت: 221اشتؿؾ طؾك كص  طام  يف كظرية الحقادث الطارئة؛ فؼد كصَّ

ت حقادث استثـائقة؛ كحرب أو " أو هالك الؿحصقل هالًكا كؾقًّا أو غقر  وباءإذا جدَّ

د ذلؽ مـ الـقازل الطبقعقة، فلصبح تـػقذ آلتزام محاًصا بصعقبات شديدة، أو صار  يفدِّ

أحد الؿتعاقديـ بخسارة فادحة لؿ يؽـ الؿتعاقدان يستطقعان تققُّعفا وقت إبرام العؼد، 

جاز لؾؿحؽؿة إذا رأت ضرورة لذلؽ، تطبقًؼا لؿبادئ حسـ الـقة، وبعد الؿقازكة بقـ 

د مؼداره، بؾ وأن تؼضل  مصؾحة الطرفقـ، أن تعقِّـ صريؼة تـػقذ آلتزام، أو أن تحدِّ

 .(9)"بػسخ العؼد

ثؿة كؼطة أخرى ستتؿ اإلشارة إلقفا؛ وهل مدى جقاز التعديؾ بالتخػقػ أو التسديد 

                                                        

 .222د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، مرجع سابؼ، ص  إلقف لدى،مشار  (9)
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ًٓ مؿا مضك: أكف يجقز آتػاق  أو اإللغاء يف ققاطد الؿسمولقة العؼدية، والشاهد إجؿا

طؾك تؽققػ محدد لؾققائع يف الحدود التل يجقز فقفا شرط اإلطػاء مـ الؿسمولقة، 

الرجقع إلقف مدى إباحتف لػؽرة التعديؾ بالتخػقػ أو التسديد  وبحسب الؼاكقن الذي يتؿ

 أو حتك اإللغاء.

طدم وجقد اتػاق طؼدي يػقد اتػاق األصراف طؾك إضػاء وصػ معقَّـ : الػرض الثاين

وطؾقف ٓ كجد بالعؼد أيًّا مـ الـصقص الؿذكقرة بإمثؾة  يرتِّب كتقجة بعقـفا طؾك األوبئة،

السابؼة؛ فال ُيـصُّ مثاًل طؾك اطتبار إوبئة ققة قاهرة أو ضرف صارئ أو غقر ذلؽ مؿا 

 ُيتصقر آتػاق طؾقف، وفحقى هذا الػرض هق محؾُّ متـ هذه الدراسة.

راغ التعاقدي بؿزيد مـ إًذا ستسعك الدراسة إلك البحث طـ بقان الؿققػ إزاء هذا الػ

 التلصقؾ والبقان.

كر أنَّ مـ بقـ ما يـدرج يف صؿقؿ فؽرة هذا الػرض الثاين  بطبقعة -وحري  بالذِّ

كصَّ إصراف صراحة طؾك استثـائفؿ اطتبار إوبئة أحد صقر الؼقة الؼاهرة أو  -الحال

ؿ؛ ففق شرط ُمؾِزم، غقرها؛ ففؾ هذا الشرط ُيعدُّ مؾزًما لألصراف؟ والجقاب: بالطبع كع

وقد أجازت بعض أراء الػؼفقة آتػاق طؾك استثـاء الؼقة الؼاهرة مـ الـظام العام؛ 

 . (9)بؿعـك أكَّف يجقز آتػاق طؾك مخالػتفا، ومـ َثؿَّ تجاوزها

وما دام الطرح السابؼ قد كشػ طـ أبعاد الػرَضْقـ السابؼقـ وما يتصؾ هبؿا، فثؿة 

يف ذات الخاكة فحقاه مدى وجقب تؼديؿ الؿديـ يف العالقة  سمال آخر مطروح يصبُّ 

التعاقدية بالًغا أو إشعاًرا لؾطرف أخر ُيبؾغف فقف طدم قدرتف طؾك القفاء بالتزامف طؾك 

                                                        

 الؿقضع السابؼ ذاتف. (9)
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 خؾػقة تبعات فقروس كقروكا، وهق تساؤل ُأفردت لف صػحات البحث الؼادمة.

م بالًغا أو إشعاًرا لعد م قدرتف طؾك تـػقذ التزاماتف بسبب هؾ يجب طؾك الؿديـ أن يؼدِّ

 الؼقة الؼاهرة أو الظروف الطارئة؟

ف بالًغا بعدم قدرتف طؾك تـػقذ  إنَّ الجقاب طؾك ما إذا كان واجًبا طؾك الؿديـ أن يقجِّ

طف بقجقد ققة قاهرة أو ضرف صارئ، هق أمر يتصؾ ببـقد العؼد  التزامف مـ طدمف حاَل تذرُّ

ًٓ لؾتثبُّت مـ مدى إدراج ذاتف الذي تقافؼ طؾقف إص راف، وطؾقف يجب مراجعة بـقده أو

بـد يف العؼد ذي الصؾة مـ طدمف، ومـ َثؿَّ معرفة ما إذا كاكت بـقده تتطؾب هذا اإلشعار 

مـ طدمف، وطؾقف فػل حالة وجقد مثؾ هذا البـد يجب طؾك الطرف الذي يتخؾَّػ طـ 

 السداد أن ُيسؾؿ هذا اإلشعار.

خر ٓ يجقز لؾطرف الؿتعثر )الؿديـ( أن يعرتض طؾك تـػقذ وطؾك الجاكب أ

التزامف طؾك أساس الؼقة الؼاهرة أو الظروف الطارئة حال طدم وجقد مثؾ هذا البـد 

الؿذكقر، وإن كان يستػاد مـ كصقص الؼاكقن الؿدين الؿصري أنَّ مـ إفضؾ لؾطرف 

ح يف اإلشعار مقطًدا ي تققَّع فقف اكتفاء هذا الحادث، الذي يتخؾَّػ طـ السداد أن يقضِّ

ويثبت فقف العالقة بقـ الؼقة الؼاهرة أو الظروف الطارئة وبقـ طدم قدرتف طؾك القفاء 

 بالتزاماتف التعاقدية. 

ر مـ أداء  ولؼد اشرتصت غرفة التجارة الدولقة بباريس إلطػاء الطرف الؿتضرِّ

ره مـ الؼقة الؼاهرة: تؼديؿ ف إلبالٍغ يف الققت الؿـاسب؛ وطؾقف التزاماتف الـاتجة طـ تضرُّ

فقجقز لؾطرف أخر تعؾقؼ تـػقذ التزاماتف حتك يستؾؿ اإلبالغ أو اإلشعار، اطتؿاًدا طؾك 
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 .(9)آلتزامات التل أطاقتفا الؼقة الؼاهرة كػسفا

الؿقضقطقة لعؼقد التجارة الدولقة يف ضؾِّ الجائحة القققف ُيؽؿؾ بقان الؿػردات 

 :(2)طؾك الـحق أيت ، وهذه إخقرة ُتثقر ثالثة فروضطـد كظقرهتا الزمـقة

فرتة الجائحة، ويعؾؿ إصراف  خالل: العؼقد الدولقة التل تؿَّ إبرامفا الػرض األول

ة الؼاهرة؛ ففل ُمستثـاة بحؽؿ بقجقدها؛ ففذه العؼقد ٓ ُيثار الحديث بشلهنا طـ الؼق

َّٓ فغقر مـطؼل الدفع بعدم الؼدرة طؾك القفاء بآلتزامات  صبقعتفا مـ مجال الدراسة، وإ

ًطا بجائحٍة كان أصراففا طؾك طؾٍؿ هبا وبتبعاهتا قبؾ إبرام العؼد، وباتت  التعاقدية تذرُّ

ات اإلطالم يف جؾِّ العالؿ ووسائؾ التقاصؾ آجتؿ اطل وغقرها مـ حديَث مـصَّ

 الؿصادر.

، وصقرورتف بعد ضفقر فقروس كقروكا يف الصقـ: العؼقد التل ُأبرمت الػرض الثاين

ولـؽـ صادققـ مع أكػسـا فػل هذه إثـاء تققَّعت  -يف الصقـ طؾك إقؾ-وباًء مـتشًرا 

بعض الدول طدم إمؽاكقة وصقل الػقروس إلقفؿ يف ضؾِّ ارتػاع درجة حرارة الجق 

-، وٓطتؼادهؿ أنَّ هذه الحرارة ٓ تتـاسب مع دورة حقاة فقروس كقروكا، ولؽـ لديفؿ

طـدما بدأ الػقروس يظفر يف الدول إخرى ذات الحرارة الؿرتػعة  -كؿا هق معروف

                                                        

(1) ICC FORCE MAJEURE CLAUSE (“Clause”), Issued by International Chamber of Commerce, March 2020, 
p. 3. 
Available online at, https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-
clauses-march2020.pdf , Last visit on 25/6/2020. 

فرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة يف هذه الػروض، راجع: الـدوة ا (2)

 لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، كؾؿة الدكتقر سؿقر أوخؾقػا، سابؼة اإلشارة. 

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf
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ًعا أن يـتؼؾ لباقل دول العالؿ الخاضعة لذات الظروف الؿـاخقة.  بات متققَّ

ا اكتشر الػقروس يف باقل دول العالؿ وبات حديث مـصات اإلطالم الدولل، فؿـ  ولؿَّ

إمؽاكقة تػشل هذا القباء لقصبح  -يف هذا الخصقص-الؿتققَّع أن يـؿق لعؾؿ الؿتعاقد 

وباًء طالؿقًّا أو بإحرى جائحة، وربؿا يف هذه آثـاء جاء إطالن مـظؿة الصحة العالؿقة 

، وهـا جاز الؼقل بلنَّ إم ؽاكقة العؾؿ بالحدث باتت مؿؽـة بلنَّ فقروس كقروكا وباء طالؿل 

طؾك كحٍق ٓ يؿؽـ فقفا التسؾقؿ بالؼقة الؼاهرة مثاًل؛ ٕنَّ إمؽاكقة العؾؿ كاكت مؿؽـة، ويف 

 هذا إمر تلصقٌؾ ستؼػ طـده الدراسة ٓحًؼا.

، ُأبرمت يف زمـ سابؼ لظفقر فقروس كقروكا يف الصقـالعؼقد التل  الػرض الثالث: 

هل محؾُّ البقان والتػصقؾ؛ لبقان ما إذا كان يؿؽـ أن يسري يف  -تحديًدا–وهذه العؼقد 

غات تطبقؼ كظريتل الؼقة الؼاهرة أو الظروف الطارئة مـ طدمف  فا أي  مـ مسقِّ حؼِّ

 غقرهؿا، إلك غقر ذلؽ مـ الؿسائؾ ذات الصؾة حسب ما ستتطؾَّبف الدراسة.  وآثارهؿا، أو

مـ إفضؾ آتػاق مبدئقًّا طؾك أنَّ البحث  ومـ مجؿؾ الػروض السابؼة قد يبدو أكَّف

طـ آثار فقروس كقروكا طؾك آلتزامات التعاقدية الدولقة، ُيراُد بف بقان الؿققػ يف 

خصقص آلتزامات العؼدية ذات الصؾة بالعؼقد التل ُأبرمت قبؾ حدوث الجائحة، 

لجائحة ووققطفا وبؿا دون تؾؽ إخرى التل تؿَّ إبرامفا ولدى الؿتعاقديـ طؾٌؿ بقجقد ا

خؾَّػتف مـ آثار طؾك كحٍق جعؾفؿ يتداركقن ذلؽ يف طؼقدهؿ؛ بؿعـك أنَّ العؼد قد صقغت 

ة ولديفا طؾٌؿ ُمسَبؼ بالجائحة، بؾ وربؿا ُذكِر الؿققػ مـفا صراحة  بـقده وإصراف مؾؿَّ

 بالعؼد!

وققع الجائحة، الُؿربَمة قبؾ  وطؾقف، فؿا يعـقـا يف هذا الؿؼام البحثل تؾؽ العؼقد

لل يف الصقـ وبقـ  أو دت بعد الجائحة، وكذا تؾؽ التل ُأبِرمت ربَّؿا بعد ضفقره إَوَّ ُجدِّ
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اكتشاره يف كافة دول العالؿ؛ فالػرتة الزمـقة بقـ هذا وذاك لقست بالقسقرة يف مجتؿع 

َّٓ فؿـ الصعقبة بؿؽان الؼقل بلن يؽقن الػقروس قد باغت بعض  التجارة الدولل؛ وإ

 الدول فجلة مـ دون سابؼ إكذار.

ت قبؾ ضفقر الجائحةوالخالصة أنَّ  وكاكت مرتبطة بالؿـاصؼ التل  العؼقد التل تؿَّ

ـُ الؿطالبة بتعديؾ آلتزامات العؼدية طؾك حسب التؽققػ الذي سقتؿُّ  ضفرت هبا يؿؽ

ؾب الؿطارات وصرق الـؼؾ الربي آكتفاء إلقف يف تؽققػ الجائحة، ٓسقؿا أنَّ أغ

والبحري قد تلثَّرت بجائحة كقروكا، لذا يؽقن أمًرا متققًعا طدم الؼدرة طؾك تـػقذ 

فال  العؼقد التل ُأبِرمت بعد ضفقر الػقروسآلتزامات أو حتك التلخر يف التـػقذ، بقـؿا 

إطالن الحؽقمة يؿؽـفا بليِّ حال آستػادة مـ الؼقة الؼاهرة والظرف الطارئ؛ ٕنَّ 

الصقـقة أكَّف وباء يجعؾفا جائحة متققَّعة، بقـؿا تبؼك العؼقد التل ُأبِرمت وكاكت بعقدة طـ 

مـطؼة ضفقر الجائحة وٓ ترتبط هبا بلي حال، إٓ أكَّف يؿؽـ آحتجاج بالجائحة إن 

ة ٓحؼًا، مع التعقيؾ طؾك إطالن مـظؿة الصح طـفاحصؾت يف مؽان إبرام العؼد وُأطؾـ 

د دول العالؿ جؿقًعا ، ُيفدِّ  .(9)العالؿقة أنَّ فقروس كقروكا وباء طالؿل 

ويف هذا الؿؼام فالتساؤل واجب: ما الذي قام بف الطرف الؿتعاقد حتك يتػادى 

 وصقل تبعات الػقروس إلك ممسستف، أو أن يمثِّر طؾك التزامف التعاقدي؟ 

ويف معرض اإلجابة طـ هذا السمال فؼد أضفر الـزول إلك أرض القاقع ثبقت ققام 

بعض الشركات بعؿؾقات استباققة، غرضفا التفقئة لؾتبعات التل قد ُيخؾِّػفا فقروس 

                                                        

مرجع سابؼ، ة، العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا. د (9)
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كقروكا إذا وصؾ إلك دولفؿ، فؾؿا وصؾ الػقروس بالػعؾ إلك دولفؿ وبدأت الحؽقمة 

رها كاكت هذه الشركات لديفا الؼدرة طؾك يف اتخاذ بعض اإلجراءات طؾك خالف غق

التؽقُّػ والعؿؾ يف هذه الظروف الجديدة، وإن لؿ ُكـؽر أكَّفا واجفت بعض الصعقبات، 

ر  ولؽـ يف الـفاية كان مققػفا أفضؾ مـ كظقرهتا التل ضؾَّت يف ُسبات طؿقؼ وَتـَؽُّ

ؽ لؾػقروس، وفقجئت بؿا وقع، وحقـفا بدأت تستغقث بالحؽقمات، وبالتا لل تتؿسَّ

 هادفًة مـ ورائفا التخؾِّل طـ التزاماهتا التعاقدية.  -طؾك اختالففا-بإطذار 

حتك مع إمؽاكقة دفع الؿتعاقد باستحالة -وبـاًء طؾقف: سقؽقن إمر محالًّ لؾؿـاقشة 

مـ زاوية: ما الذي تؿَّ الؼقام بف؟ ومـ زاوية: الػرتة الزمـقة الػاصؾة بقـ  -تـػقذ آلتزام

تشار الخرب طؾك مـصات اإلطالم العالؿقة ووصقلف لؾدولة الؿعـقة؟ ففـاك زمـ طؼدي اك

 يـبغل تؼققؿف وأخذه يف آطتبار، وهق أمر سُتظفره التؽققػ الالحؼ لؾجائحة.

ة تساؤل آخر وهق البحث طـ أيِّ التقاريخ َأْولك  وما ُدمـا يف هذا السقاق الزمـل، فثؿَّ

  خ ضفقر فقروس كقروكا، وما يـجؿ طـ ذلؽ مـ تساؤٓت.ٓطتؿاد تاري بآطتداد بف

ة مسللة تؽؾِّؾ العرض السابؼ؛ فبعقًدا طـ التؼسقؿات الزمـقة لؾعؼقد الدولقة: هـاك  ثؿَّ

 سوتساؤل آخر مبعثف آلقات تحديد التاريخ القاجب اطتؿاده لتحديد تاريخ ضفقر فقر

ة اقرتاحات فؼفقة وشخصقة ُمـبثؼة طـ هذا التساؤل  : (9)كقروكا، وثؿَّ

 ففؾ إَْولك آطتداد بتاريخ وجقده بالصقـ؟

أم بتاريخ وجقده بالشركة أو الجفة الؿتؿسؽة بعدم الؼدرة طؾك القفاء بالتزاماهتا 

                                                        

يف بعض هذه آقرتاحات، اكظر الـدوة آفرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد ( 9)

 الدولقة لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، د. سؿقر أوخؾقػا، سابؼة اإلشارة.
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 التعاقدية؟

؟أم بالتاريخ الذي أطؾـت فقف مـظؿة الصحة العالؿقة أنَّ فقروس   كقروكا وباء طالؿل 

لل يف الدولة ذات الصؾة؟  أم إولك آطتداد بتاريخ إطالن وجقده إوَّ

 أم آكتػاء بتاريخ طؾؿ الؿتعاقد الشخصل بتػشل الؿرض يف الصقـ؟

إنَّ البحث يف أيِّ التقاريخ َأْولك آطتداد بف إلطالن ضفقر الػقروس ُيظِفر ما لؾؿسللة 

ة َتغُؾب طؾك كظقرهتا الؼاكقكقة؛ كقهنا ترتبط بؿعطقات تؼـقة وصحقة مـ أبعاد تؼـقَّة وصحق

تبتعد قؾقاًل طـ الجاكب الؼاكقين؛ وطؾقف فإمر يف مجؿؾف وإن كان ُيخؾِّػ آثاًرا قاكقكقة، 

إٓ أنَّ السعل لتحديد أيِّ الؼقاكقـ هق إولك بآطتداد مرجُع أهؿقتف تؽُؿـ يف البحث 

 ا الحادث يف حدِّ ذاتف مـ طدمف مـ قَِبؾ الطرف الؿتؿسؽ بف؟طـ مدى تققُّع حدوث هذ

فؾق أخذكا مثاًل بؿقعاد ضفقره يف الصقـ، ففـاك فاصؾ زمـل بقـ تاريخ ضفقر 

الػقروس يف الصقـ وبقـ تاريخ ضفقره يف باقل دول العالؿ بعضفا البعض، وهذا 

هامش طدم التققُّع التػاوت أو الحقز الزمـل الؿذكقر يمدِّي بالضرورة إلك تؼؾقص 

وتقسقع هامش التققُّع، وٓ يخػك ما يـشل طـ ذلؽ مـ تلثقر يف الؿراكز الؼاكقكقة 

لألصراف الؿتعاقدة، ومـ َثؿَّ طؾك قدرهتا يف تـػقذ التزاماهتا التعاقدية، وبالتالل فؿا 

لتل سُقعرض حقـئذ يف ضؾِّ هذه الؿالبسات؛ سقاء أمام التحؽقؿ أو الؼضاء، هل الؿعايقر ا

 سقتؿُّ اطتؿادها بغرض تحديد زمـ وققع هذا الحدث يف حدِّ ذاتف. 

ًعا طـد ربط تققُّع  -طؾك إقؾ فؼفقًّا-ولعؾَّ مـ الؿتَّػؼ طؾقف  أنَّ الحدث يؽقن متققَّ

الؿتعاقد بتاريخ حدوث القباء؛ فؾق اطتؿدكا مثاًل تاريخ إطالن مـظؿة الصحة العالؿقة 

ا إذا اطتؿدكا مثاًل تاريخ  فقروس كقروكا وباء طالؿقًّا، فسقمدِّي ذلؽ إلك كتقجة مختؾػة طؿَّ

ن ضفقره يف الصقـ، وزيادة يف البقان فؿثاًل إذا ُأخذ إمر مـ جاكب الؿتعاقد غقر إطال
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ًطا بعدم خربتف التؼـقة يف  الؼادر طؾك القفاء؛ فؼد يحتجُّ بعدم إلؿامف بتػاصقؾ إمر تذرُّ

الؿسللة، أو طدم تققُّعف امتداد ما حدث يف الصقـ لباقل الدول أو لدولة بعقـفا ذات صؾة 

وٓ يؼػ القضع بطبقعة الحال طؾك هذا إمر؛ فؼد يردُّ الؿتعاقد أخر طؾك ما  بالعؼد،

 -يف حدَّ ذاتف-ادَّطاه خصؿف بلنَّ ِطؾَؿ الؿتعاقد إول بقققع الؿرض واكتشاره يف الصقـ 

أمٌر كاٍف يف ضؾِّ ما ُيعرف طـ الصقـ مـ معامالت اقتصادية متـقطة بحؽؿ تعامؾفا مع 

 كافة دول العالؿ.

ل الؿرض يف الصقـ، وٓ  وبؿعـك آخر فننَّ مـ إَْولك آكتػاء بعؾؿ الؿتعاقد بتػشِّ

ع بعدم تققُّع وصقل الؿرض إلك دولتف طؾك سبقؾ الؿثال أو أيَّة دولة  يشػع لف التذرُّ

 . (9)أخرى ذات صؾة بالعؼد، وكلنَّ الؿتعاقد يردُّ طؾك ما أسس طؾقف الطرف أخر دطقاه 

اكتفقـا لفذا التلصقؾ، وما قد يدور مـ سجال بقـ إصراف الؿتعاقدة يسعك وما ُدمـا قد 

ل  د وجفة كظره بالحجج الؿميدة، فؿـ الؿفؿِّ الحذر مـ أن يعقِّ معفا كؾُّ صرف كل يعضِّ

الؼضاء يف تحديده لتاريخ وجقد فقروس كقروكا طؾك إطالن أي  مـ الؿمسسات أو الدول 

لتجارة الدولقة ترتبط ارتباًصا وثقًؼا بنرادة أصراففا، وتـسؾخ إخرى، طؾك اطتبار أن طؼقد ا

 .(2)كؾقَّة طـ اإلجراءات الحؽقمقة أو الؿمسسقة أو حتك الدولقة 

وبالتالل فننَّ تػسقر أو تلويؾ العؼقد الدولقة يؽقن يف كطاق حرية أصراففا التعاقدية 

وإرادهتؿ؛ فالجائحة قد ُيعتدُّ بقصػفا كذلؽ بؿجرد استجؿاع طؾؿ الشخص وتققُّعف 

                                                        

رتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد يف تػصقؾ هذا الرأي، راجع الـدوة اف (9)

 الدولقة لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، د. سؿقر أوخؾقػا، سابؼة اإلشارة. 

 الؿرجع السابؼ ذاتف. (2)
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بنمؽاكقة وققع الحدث، بصرف الـظر طـ إمؽاكقة طؾؿف بؼرار مـظؿة الصحة العالؿقة بلنَّ 

الؿل  مـ طدمف، أو طؾؿف بإخبار الؿـتشرة يف الؿقاقع اإلخبارية فقروس كقروكا وباء ط

العالؿقة، أو حتك طؾك شبؽات التقاصؾ آجتؿاطل، مع آطرتاف بلنَّ لثالثتفؿ تلثقًرا 

 طؾك تـػقذ آلتزام التعاقدي. 

مـ األهؿقة بؿؽان الربط بقـ طؾؿ الشخص بالحدث وبقـ وخالصة الؼقل: إكَّف 

 . (9)ظر طـ إطالكات الؿمسسات الدولقة أو الجفات الحؽقمقةحدوثف بغض الـ

 الرأي الؿؼترح:

ده التلكقد طؾك أكَّف مـ الؿفؿِّ إيالء  طؾك أهؿقتف وواقعقتفالسابؼ  إنَّ الطرح يعضِّ

آهتؿام بتاريخ إطالن الدولة ذات الصؾة رسؿقًّا بظفقر أول الحآت الؿصابة 

بالػقروس طؾك أراضقفا؛ فالػرتة الزمـقة الػاصؾة بقـ ضفقر الحدث طالؿقًّا ووصقلف إلك 

 الدولة هق الػقصؾ.

لقصػ سَقؾِل تاريخ إطالن الصقـ وجقد وبطبقعة الحال فنن التاريخ الؿذكقر هبذا ا

الػقروس طؾك أراضقفا، بؾ وقد يسبؼ التاريخ الذي أطؾـت فقف مـظؿة الصحة العالؿقة 

َّٓ فؾق لؿ يـتشر الػقروس يف العديد مـ دول العالؿ هبذه السرطة  ، وإ طـ أكَّف وباء طالؿل 

 ؽ.ويؼتؾ مئات أٓف ويصقب الؿاليقـ لَؿا أطؾـت الؿـظؿة طـ ذل

بقد أنَّ آطتداد بتاريخ إطالن الدولة رسؿقًّا ضفقر أول الحآت الؿصابة بالػقروس 

ر طؿؾقًّا أن يسبؼ تاريخ وجقد الػقروس بالشركة أو الؿمسسة  طؾك أراضقفا هق الذي ُيتصقَّ

أو الجفة الؿتؿسؽة بػقروس كقروكا كحدٍث أثَّر طؾك تـػقذ آلتزام التعاقدي، وقد يبدو 

                                                        

 يف تػصقؾ هذا الرأي والتحؾقؾ، اكظر الؿرجع السابؼ ذاتف.  (9)
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الحؾَّ الؿؼرتح هق أقرب أراء إلك القاقعقة مـ خالل استؼراء الؿعطقات الؿتاحة  أنَّ هذا

بؾ التل اتَّخذها  وأخذها يف آطتبار هذا مـ كاحقة، ومـ كاحقة أخرى يتعقَّـ الـظر يف السُّ

الطرف الؿتعاقد الؿحتجُّ بعدم قدرتف طؾك تـػقذ آلتزام التعاقدي لقحتاط مـ وصقل 

َّٓ ُيؼِدم طؾك إبرام طؼقد الحادث إلقف مـ ذ أْن بزغت العالمات إولك لظفقر القباء، وأ

 أخرى. 

ا كان التؽققػ الؼاكقين لجائحة كقروكا يحتؾُّ حقًزا كبقًرا مـ التػؽقر والتحؾقؾ،  ولؿَّ

بالـظر لتلثقراتف الؼاكقكقة الؿرتتبة طؾك ذاك التقصقػ طؾك مستقى الؼقاطد والتدابقر 

ا القققف طـده بؿزيد مـ  واجبة التطبقؼ يف خضؿ طؼقد التجارة الدولقة، بات مفؿًّ

  ، وهق ما جاءت بؼقة أجزاء الدراسة حامؾة لف.(9)البقان

ل فقروس كقروكا طـ تبـِّل العديد مـ الدول إجراءات  وبخاصة بعدما أسػر تػشِّ

ة؛ يف مؼدمتفا: دولة الصقـ بنطالهنا جؿؾة مـ اإلجراءات آحرت ازية طؾك احرتازية طدَّ

، والحدِّ مـ (2)كافة إصعدة الصحقة وغقرها؛ كنغالق الؿدارس وأماكـ العؿؾ

، والػحص، والحجر (2)التجؿعات العامة، وتؼققد السػر وحركة إشخاص ذاهتا

                                                        

طؾك ضقء الثقابت  "الؽقروكقة"الؿغربل، د. بالل صـديد، التؽققػ الؼاكقين لؾجائحة  بتصرف: د. محؿقد (9)

الدستقرية والدولقة والؿبادئ الؼاكقكقة الؿستؼرة: بقـ صالبة الؿسؾؿات ومروكة آطتبارات، مرجع سابؼ، 

 .22ص

كقروكا، اكظر تؼرير مـظؿة  ولؿزيد مـ التػاصقؾ طـ أهؿقة ضؿان الصحة والسالمة أثـاء العؿؾ يف ضقء جائحة (2)

 العؿؾ الدولقة:

Face à une pandémie: Assurer la sécurité et la santé au travail, Organisation internationale du Travail, 
Première edition, 2020, pp. 10-12. 

مدطاة ٓكتشار الػقروس، لؿزيد مـ  -كالسػر والعؿؾ يف أوضاع معقـة وغقرهؿا-ما ثبت أن بعض الظروف  بعد (2)

 التػاصقؾ، اكظر:



2020 

 92مديـة طؾك إقؾ بحؾقل  22الصحل، والتباطد آجتؿاطل، والعزل، كؿا تؿَّ إغالق 

 .(9)2020فرباير

ـ أكثر مـ ثؾثل العؿال الؿفاجريـ الصقـققـ وكتقجة لإلجراءات الؿذكقرة  لؿ يتؿؽَّ

، تاركقـ مـ خؾػفؿ هذه الشركات التل ُأطقد تشغقؾفا تعؿؾ دون (2)مـ العقدة إلك طؿؾفؿ

 .(2)صاقتفا

غالبقة دول العالؿ بعقدة طـ اتخاذ مثؾ هذه التدابقر آحرتازية  -بالطبع–ولؿ تؽـ 

دة، وٓ طـ هذه إضرار الجسقؿة التل لحؼت بالعؿال الصقـقـ؛ ففذه دولة  الؿتعدِّ

، ودولة الفـد بعدما ُأجرب (2)إيطالقا قد سـَّت العديد مـ الؿراسقؿ بؼقاكقـ لحؿاية العؿال

ماليقـ إشخاص طؾك ترك طؿؾفؿ بؿا يف ذلؽ أصحاب إجقر الققمقة والعؿال 

                                                                                                                                                                     

Coronavirus: A Guide to Understanding the Virus and What is Known So Far, issued by The Centers for 
Disease Control's Website, Start publishing company, USA, e-book, 2020, Section 3, ” Travel 
Information”. 

(1) Under China’s lockdown, millions have nowhere to go, issued by Reuters Graphics official website, 
published on 14/2/2020.  
Available online at, 
https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-LOCKDOWN/0100B5EF3LJ/index.html , Last visit on 
3/7/2020. 

(2) Orange Wang, Coronavirus: more than two thirds of China’s migrant labourers not yet back at work, 
issued by south china morning post Newspaper official website, published on 18/2/2020. 
Available online at, 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3051175/coronavirus-more-two-thirds-chinas-
migrant-labourers-not-yet , Last visit on 3/7/2020. 

 يف هذا التلصقؾ اكظر: (2) 

Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, Issued by Conflict of 
Laws.Net official website, published on 1/3/2020.  
Available online at, https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-
international-law/ , Last visit on 3/7/2020. 

(4) Caterina Benini, The COVID-19 Crisis and Employment Contracts: the Italian Emergency Legislation on 
Dismissals, Published in The European Association of Private International Law (EAPIL), published on 
11/5/2020. 
See at, https://eapil.org/2020/05/11/the-covid-19-crisis-and-employment-contracts-the-italian-
emergency-legislation-on-dismissals/ , Last visit on 11/7/2020. 

https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-LOCKDOWN/0100B5EF3LJ/index.html
https://www.scmp.com/author/orange-wang
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3051175/coronavirus-more-two-thirds-chinas-migrant-labourers-not-yet
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3051175/coronavirus-more-two-thirds-chinas-migrant-labourers-not-yet
https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
https://eapil.org/2020/05/11/the-covid-19-crisis-and-employment-contracts-the-italian-emergency-legislation-on-dismissals/
https://eapil.org/2020/05/11/the-covid-19-crisis-and-employment-contracts-the-italian-emergency-legislation-on-dismissals/
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 .(9)الؿفاجريـ

طؼقد العؿؾ الدولقة هل جزء مـ سؾسة طؼقد تلثَّرت؛ فقاجب التلكقد طؾك أنَّ  وٕنَّ 

جؾَّ طؼقد التجارة الدولقة الؿشتِؿؾة طؾك طـصر أجـبل واحد أو أكثر متققٌع تلثُّرها، وإن 

 تػاوت مؼدار هذا التلثُّر بطبقعة الحال.

                                                        

(1) Kashish Jaitley, Niharika Kuchhal et al, The COVID pandemic: Time to ‘ramp-up’ India’s conflict of law 
rules in matters of tort?, Issued by Conflict of Laws.Net official website, published on 14/4/2020.  
See at, https://conflictoflaws.net/2020/the-covid-pandemic-time-to-ramp-up-indias-conflict-of-law-
rules-in-matters-of-tort-by-kashish-jaitley-niharika-kuchhal-and-saloni-khanderia/ , Last visit on 
12/7/2020. 

ولؿـ أراد آستزادة، راجع: كؾؿة د. مصطػك طبد الجقاد حجازي، أثر جائحة فقروس كقروكا طؾك طؼد 

أبريؾ  29، الثالثاء "جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"ان العؿؾ، الـدوة الؼاكقكقة إولك بعـق

2020. 

https://conflictoflaws.net/2020/the-covid-pandemic-time-to-ramp-up-indias-conflict-of-law-rules-in-matters-of-tort-by-kashish-jaitley-niharika-kuchhal-and-saloni-khanderia/
https://conflictoflaws.net/2020/the-covid-pandemic-time-to-ramp-up-indias-conflict-of-law-rules-in-matters-of-tort-by-kashish-jaitley-niharika-kuchhal-and-saloni-khanderia/
https://conflictoflaws.net/2020/the-covid-pandemic-time-to-ramp-up-indias-conflict-of-law-rules-in-matters-of-tort-by-kashish-jaitley-niharika-kuchhal-and-saloni-khanderia/
https://conflictoflaws.net/2020/the-covid-pandemic-time-to-ramp-up-indias-conflict-of-law-rules-in-matters-of-tort-by-kashish-jaitley-niharika-kuchhal-and-saloni-khanderia/
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 األول انمبحج 

 ئيحادث فجا قىة قاهرة أوككىرونا  آحار تكييف جائحت

إن التلثقر الػعؾل لؾجائحة طؾك طؼقد التجارة الدولقة قد يمول بإصراف إلك طدم 

ـفؿ  الؼدرة طؾك تـػقذ التزاماهتؿ التعاقدية، وهق ما يدفعفؿ صقب البحث طـ مالذ ُيؿؽِّ

ضقا لف؛ فدفع أحدهؿ بالؼقة الؼاهرة، وآخريـ  ي لؾؿققػ الجديد الذي تعرَّ مـ التصدِّ

 لظروف الطارئة وغقرها طؾك كحق ما ستؼػ الدراسة.با

فات الؼاكقكقة تؿفقًدا إلططائفا وصػفا  ا كان التؽققػ َيعدُّ تحؾقؾ الققائع أو التصرُّ فؾؿَّ

الحؼ ووضعفا يف الؿؽان الؿالئؿ مـ بقـ التؼسقؿات السائدة يف فرع معقـ مـ فروع 

ة، فالتؽققػ لقست قصًرا طؾك الؼاكقن (9)الؼاكقن ، (2)الدولل الخاص، ففق مشؽؾة مؾحَّ

يؿؽـ أن تعرض بالـسبة لسائر الػروع الؼاكقكقة إخرى، وحقـئذ يؾتزم الؼاضل بلن يخؾع 

ف القصَػ الؼاكقين السؾقؿ ص هذا الؿبحث لؾقققف ؛ (2)طؾك الػعؾ أو التصرُّ فؼد ُخصِّ

ـ الؿتخؾِّػ طـ طـد أحد هذه التؽققػات التل ققؾ هبا، والتل قد ُتسعػ الطرف الؿدي

 تـػقذ التزامف طؾك وقع أحداث الجائحة.

قـ: أحدهؿا كظري  لفا شؼَّ وبـاء طؾقف ُقسؿ الؿبحث إلك ثالثة مطالب؛ طرض أوَّ

وأخر طؾؿل بتؿفقده لؾػؽرة، وبقان مرتبات إكزال الؼقاطد الؽؾقة لؾؼقة الؼاهرة أو 

                                                        

د. هشام صادق، د. طؽاشة طبد العال، الؼاكقن الدولل الخاص: تـازع الؼقاكقـ وآختصاص الؼضائل الدولل،  (9)

 .22مرجع سابؼ، ص

 الؿقضع السابؼ ذاتف. (2)

 .22، القسقط يف تـازع الؼقاكقـ، مرجع سابؼ، صد. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك (2)
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ومدى اكطباق شروصفا الحادث الػجائل طؾك جائحة كقروكا؛ وذلؽ ببقان ماهقتفا، 

الؼاكقن القاجب التؼؾقدية، ثؿ أثار الؿرتتبة طؾك ذلؽ، مـ دون إغػال القققف طـد 

التطبقؼ طؾك العؼقد الدولقة يف خضؿ جائحة كقروكا كؼقة قاهرة، وما اتصؾ بف مـ فروض 

بعض الؿسائؾ الجقهرية ذات الصؾة ، ثؿ طرج ثاين هذه الؿطالب إلك شرح وإشؽالقات

 يتلتك لبـاء كان هذا مضؿقكف أن يؽقن دون القققف طـدها؛ كشفادات الؼقة الؼاهرة التل ٓ

التل أصدرهتا بعض الدول طؾك خؾػقة جائحة كقروكا، ومدى ُحجقَّة هذه الشفادات 

وبخاصة أمام محاكؿ الدول إخرى، وكذا مققػ اتػاققة إمؿ الؿتحدة لؾبقع الدولل 

َؾ لؾبضائع، ثؿ ُكؾِّؾت هذه الؿطا مققػل الؼاكقن والؼضاء شرح لب بؿطؾٍب ثالث فصَّ

َح مقاقػ العديد مـ إكظؿة الؼضائقة؛  الؿؼارن مـ اطتبار جائحة كقروكا ققة قاهرة، ووضَّ

كػركسا ومصر والقٓيات الؿتحدة إمريؽقة، ومقاقػ بعض الؼقاكقـ الؿؼاركة؛ كؼاكقن 

 ؿـاسب. العؼقد الػركسل وكظقره الصقـل، كؾ  يف مؼامف ال

 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

لل ٕبعاد  يؼتضل الؼقل باطتبار فقروس كقروكا ققة قاهرة حتؿقَّة الرجقع إوَّ

ماهقتفا، وبقان شروصفا، ومـ َثؿَّ آثارها لؾتثبُّت مـ مدى إمؽاكقة اكطباق معطقات كظرية 

الؼاكقن القاجب التطبقؼ شرح لػؽرة الؼقة الؼاهرة مع ما جاءت بف جائحة كقروكا، يعؼبف 

ة يف خضؿ جائحة كقروكا كؼقة قاهرة، وما اتَّصؾ هبذه الؿسـللة مـ طؾك العؼقد الدولق

 أمقر ذات صؾة؛ كؿاهقة هذا الؼاكقن وكطاقف وغقر ذلؽ.
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طؾك كصقص تـظِّؿ ما يتعؾَّؼ  -التل مـ بقـفا مصر–تـصُّ غالبقة التشريعات الالتقـقة 

؛ فؿػفقم الؼقة الؼاهرة معروف مـ قَِبؾ معظؿ الـظؿ Force Majeureبالؼقة الؼاهرة 

 .(9)الؼاكقكقة

مع آطرتاف بعدم وجقد كصقص قاكقكقة متخصصة تتعؾَّؼ بالؼقة الؼاهرة بعقـفا لدى 

الحال يف إيطالقا؛ فال يقجد لديفؿ كص  كؿا هق-بعض إكظؿة الؼاكقكقة يف سقاق مختؾػ 

قاكقين دققؼ متخصص يتعؾَّؼ بالؼقة الؼاهرة مـ شلكف السؿاح ٕصراف العؼد التجاري 

، بقد أنَّ هـاك أدوات (2)بتجـُّب أداء التزاماهتؿ التعاقدية يف حالة وققع حدث يستقجب ذلؽ

قاكقكقة أخرى لؿعالجة مثؾ هذه الحآت؛ كآطتؿاد طؾك بعض إدوات التشريعقة 

إخرى التل تػقد يف هذا الؿؼام؛ طؾك اطتبار أن مـ حؼ إصراف الـص يف طؼقدهؿ طؾك 

تـظقؿ معقـ لؾؼقة الؼاهرة، وهـا تؾجل الؿحاكؿ يف تػسقر مثؾ هذه الـصقص وتحديد 

بؿا ورد يف بعض مقاد الؼقاكقـ ذات الصؾة كبعض الؼاكقن الؿدين )كالؿقاد  كطاقفا

( 9292، 9222، 9222(، والؼاكقن الجـائل اإليطالل وخصقًصا الؿقاد )9222،9222

                                                        

 ولؿـ أراد آستزادة يف تعريػ الؼقة الؼاهرة، اكظر: (9)

Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, Second Edition, Informa Law from 
Routledge, USA, 2013, Ch. 1. 

 ولؿـ أراد القققف طؾك مققػ الؼاكقن اإلكجؾقزي مـ الؼقة الؼاهرة الؿثقر لؾجدل، اكظر، ذات الؿقضع السابؼ.

(2) " Italy does not have any general statutory provisions relating to force majeure which would allow 
parties to a commercial contract to avoid the performance of their contractual obligations in case of a 
supervening event” , Alessandro Villani, Francesco Amatori, Covid-19: Impact on commercial contracts, 
Italy, Issued by linklaters Law Firm, 12 March 2020. 
See at, https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2020/march/novel-coronavirus-
commercial-contracts/novel-coronavirus-impact-on-commercial-contracts/italy , Last visit on 
12/8/2020 

https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2020/march/novel-coronavirus-commercial-contracts/novel-coronavirus-impact-on-commercial-contracts/italy
https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2020/march/novel-coronavirus-commercial-contracts/novel-coronavirus-impact-on-commercial-contracts/italy
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 . (9)وغقرهؿ مـ الـصقص

يؽُؿـ يف حدوث أمر صارئ غقر متققَّع يجعؾ مـ تـػقذ أحد  الؼقة الؼاهرةوفحقى 

مًرا مستحقاًل، ففـا تتدخؾ التشريعات ومعفا الػؼف لقضع ألقات إصراف ٓلتزاماتف أ

الؼاكقكقة التل تساطد طؾك إطادة تحؼقؼ التقازن آقتصادي لؾعؼد، ولؼد آثرت ِذكر الؼقة 

الػؼقف السـفقري مـ  أيَّدهالؼاهرة يف مقضع ترادف مع الحادث الػجائل اتػاًقا مع ما 

 .(2)ؿا سار طؾقف جاكب فؼفل طريض ومعف الؼضاءأهنؿا شلء واحد، مخالًػا يف ذلؽ ل

فالؼقة الؼاهرة وجف مـ وجقه السبب إجـبل الذي يـػل طالقة السببقة بقـ فعؾ 

الؿدطك طؾقف وبقـ الضرر الذي لحؼ بالؿدطل، وبشؽؾ طام: تتطؾَّب الؼقة الؼاهرة 

 .(2)زام التعاقديوجقد طالقة سببقَّة مباشرة بقـ الحدث الَؿْعـِل والػشؾ يف أداء آلت

وبنكزال معطقات جائحة كقروكا طؾك الؼقة الؼاهرة فننَّ اطتبار إولك ققة قاهرة يػقد 

معف  يستحقؾما هق أبعد مـ مجرد إرهاق الؿديـ؛ إذ يؽقن الطرف الؿتعاقد يف وضع 

                                                        

ن لألصراف حرية تـظقؿ استحالة هذا وتجدر اإلشارة إلك أن هذه الؼقاطد تعترب غقر إلزامقة بطبقعتفا، وبالتالل فن (9)

 بؼ ذاتف.أحداث الؼقة الؼاهرة يف طؼدهؿ، اكظر الؿرجع السا أو

د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الجزء  يف تػصقؾ هذه الؿربرات، اكظر: (2)

وما بعدها بحقاشقفا، وإن كـت سلركز طؾك آستعاكة طؾك مصطؾح الؼقة  222ص إول، مرجع سابؼ، 

ؿصطؾحقـ كاكت مفؿة، ويف تلصقؾ هذه التػرقة الؼاهرة يف متـ البحث، بقد أن اإلشارة إلك وحدة الؿعـك بقـ ال

ياسر طبد الحؿقد . أيًضا، وبقان مققػ الؼاكقن والؼضاء الػركسل الذي لؿ يػرق بقـ الؿصطؾحقـ، اكظر: د

، هامش 222ة، مرجع سابؼ، ص العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا

22،22. 

(3) Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 
International Contracts, Issued by SIDIBlog Official website, Published on 6/5/2020. 
See at, http://www.sidiblog.org/2020/05/06/practical-remarks-on-the-assessment-of-covid-19-as-
force-majeure-in-international-contracts/ , Last visit on 5/7/2020. 

https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
http://www.sidiblog.org/2020/05/06/practical-remarks-on-the-assessment-of-covid-19-as-force-majeure-in-international-contracts/
http://www.sidiblog.org/2020/05/06/practical-remarks-on-the-assessment-of-covid-19-as-force-majeure-in-international-contracts/
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اء تحؼؼ شروط الؼقة الؼاهرة، وهق ما يمدِّي إلك اكػساخ  تـػقذ التزامف التعاقدي، جرَّ

؛ فالؼقة الؼاهرة تمدي إلك استحالة تـػقذ آلتزام، وبالتالل ٓ (9)العؼد مـ تؾؼاء كػسف

ت طؾقف الؿادة ) د التلصقؾ السابؼ ما كصَّ ( مـ 222يقجد التزام بالتعقيض، ومؿا يعضِّ

 مـ أكَّف:9122لسـة  29رقؿ الؼاكقن الؿدين الؿصري 

أصبح مستحقاًل طؾقف لسبب أجـبل ٓ يـؼضل آلتزام إذا أثبت الؿديـ أن القفاء بف "

 ."يدَّ لف فقف

وطؾك إثر إوصاف السابؼة والحجج التل ستؼػ طـدها الدراسة بالبقان ٓحًؼا؛ فؼد 

 .(2)رأى بعض الػؼف تؽققػ جائحة كقروكا كؼقة قاهرة

 مققػ غرفة التجارة الدولقة بباريس مـ الؼقة الؼاهرة يف سقاق جائحة كقروكا:

طؾك  2002غرفة التجارة الدولقة بباريس يف شروصفا الـؿقذجقة لسـة لؼد اطتؿدت 

وبحسب الغرفة فالؼقة الؼاهرة تعـل: ، Clause de Force Majeure"الؼقة الؼاهرة"مصطؾح 

وققع حدث أو ضرف يؿـع أو ُيعقؼ أيَّ صرف مـ أداء واحد أو أكثر مـ التزاماتف التعاقدية 

الذي تلثَّر فقف الطرف )إصراف( الؿتعاقدة بالحادث  القاردة بالعؼد، وذلؽ إلك الحدِّ 

 والؿتضرر، وطؾقف إثبات ما يليت:

 أ( أنَّ هذا العائؼ خارج طـ سقطرتف الؿعؼقلة.

، ومـ قَِبؾ (2)ب( أكَّف لؿ يؽـ مـ الؿؿؽـ تققُّعف بشؽؾ معؼقل وقت إبرام العؼد

                                                        

 د. إبراهقؿ أحاصب، مؼالة سابؼة اإلشارة.  (9)

(2) For more details, Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force 
Majeure and International Commercial Contracts, Issued by global compliance news official website, 
published on 19/3/2020. 
See at, https://globalcompliancenews.com/coronavirus-outbreak-global-guide-to-force-majeure-and-
international-commercial-contracts/ , Last visit on 5/7/2020. 

(3) Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
https://globalcompliancenews.com/coronavirus-outbreak-global-guide-to-force-majeure-and-international-commercial-contracts/
https://globalcompliancenews.com/coronavirus-outbreak-global-guide-to-force-majeure-and-international-commercial-contracts/
https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
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إكَّف معقار مقضقطل ٓ  )أي (9)شخص طادي يف وقت العؼد، ويف الظروف التل تؿَّ فقفا

 شخصل(.

ج( أنَّ آثار العائؼ لؿ يؽـ مـ الؿؿؽـ لؾطرف الؿضرور أن يتجـَّبفا أو يتجاوزها 

 .(2)بشؽؾ معؼقل

الطاطقن أو القباء أو : "  وزيادة يف البقان: فؼد اطتربت غرفة التجارة الدولقة أنَّ  

 plague, epidemic, natural disaster orالؽقارث الطبقعقة أو إحداث الطبقعقة الشديدة 

extreme natural event (2)"مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة . 

كر أنَّ  د مصطؾح الؼقة الؼاهرة ذاتفوحري  بالذِّ  قد اطتؿدتف مبادئ الؼاكقن الؿقحَّ

يف   Unidroit(2)الؿبادئ الؿتعؾؼة بعؼقد التجارة الدولقة: )مبادئ معفد روما( مبادئ  أو

فا طؾك أكَّف:  2/9/2الؿادة   بـصِّ

ُيعػك الؿديـ مـ أثر طدم التـػقذ الذي يثبت أكف يعقد لحدث خارج كطاق تققُّعف، "

ققَّعف أو يتجاوزه والذي مـ غقر الؿعؼقل أن يلخذه بعقـ آطتبار طـد إبرام العؼد، أو أن يت

                                                                                                                                                                     

International Contracts, op, cit., 
(1) Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 
(2) ICC FORCE MAJEURE CLAUSE (“Clause”), Issued by International Chamber of Commerce, op, cit., p. 1. 
(3) Ibid. 2. 

 ولؿـ أراد آستزادة يف شرح الشرط، اكظر:

Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 
International Contracts, op, cit., 

ُتعدُّ مبادئ الققكقدروا تؼـقـًا غقر رسؿل لؾؼقاطد الجقهرية التل تحؽؿ العؼقد التجارية الدولقة، وهك هتدف " (2)

بؼقؿة قاكقكقة  إلك تدطقؿ وتؼقية الؼاكقن الخاص الدولل، وطؾك الرغؿ مـ ذلؽ فباإلمؽان تؿتع مبادئ الققكقدروا

، ولؿـ أراد آستزادة، "ٓ تؼؾ طـ تؾؽ التل تتؿتع هبا الؼقاطد الؼاكقكقة الؿستؿدة مـ مصادر دولقة أخرى 

الؿتعؾؼة بعؼقد التجارة  "الققكقدروا"اكظر، د. أبق العال طؾك أبق العال الـؿر، دراسة تحؾقؾقة لؿبادئ معفد روما 

  .922، 922، ص 2002ؾة الؽربى، دار الؽتب الؼاكقكقة، الؿحالدولقة، 

https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
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 .(9)"يتجاوز آثاره أو يتققَّع أو

ة فؽرة أو مضؿقن طالؿل مللقف يستشعر أهؿقة  وُيدلِّؾ الطرح السابؼ طؾك أكَّف َثؿَّ

ف ُيسفؿ  ة–دور كظرية الؼقة الؼاهرة يف حدِّ ذاهتا، وهذا التقجُّ يف تجاوز آختالفات  -بشدَّ

التل قد تبدو جذرية بقـ الـظؿ الؼاكقكقة القصـقة، والتل ُتعقد قاكقكقَّتفا تؼديؿ كصقص 

، أو كؿا ُيطؾِؼ طؾقف الػؼف إمريؽل بـ lex mercatoria(2)لتجارة العالؿقة الؿشرتكة مبادئ ا

ؾ الػؼف إوروبل تسؿقتف بالؼاكقن التجاري الؿشرتك، "قاكقن طرب الدول" ، أو ما يػضِّ

والتل ساطد طؾك ضفقرها استعؿال العؼقد الـؿقذجقة مـ كاحقة، وِحْرص الؿتعامؾقـ 

الؿجال إلك التحؽقؿ كقسقؾة لػضِّ الؿـازطات التل قد تـشل بقـفؿ طؾك آلتجاء يف هذا 

 .(2)مـ كاحقة أخرى

 ًٓ الؿقاقػ التل تؿَّ تبـِّقفا طؾك الصعقد القصـل قد تـطقي  أنَّ وإن كان ُيالحظ إجؿا

طؾك اختالفات كبقرة، ويف سبقؾ التغؾُّب طؾك هذه الؿشؽؾة قد تؿقؾ إصراف التعاقدية 

حؾقل مستؼؾَّة، مـ خالل تضؿقـ بـقد طؼقد الؼقة الؼاهرة التل تحتقي  إلك آتػاق طؾك

                                                        

(1) Marcel Fontaine, The evaluation of the Rules on Hardship from the First Study on Hardship Clauses to 
the Enactment of specific Rules, op, cit., Ch. 1.  

 :ولالصالع طؾك الـص الؽامؾ، اكظر

Michael Joachim Bonell, An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of 
Intonational Commercial Contracts, Third Edition, Transnational Publishers, USA, 2005, p. 473. 

درجة  ولؿزيد مـ التػاصقؾ، د. هـل طبد الؾطقػ، حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض يف العؼد، رسالة لـقؾ

 .2، هامش 22، ص 2092الدكتقراه، كؾقة الحؼقق والعؾقم السقاسقة، جامعة أبل بؽر بؾؼايد تؾؿسان، الجزائر، 

 يف هذا الرأي بتصرف، اكظر: (2)

Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 
International Contracts, op, cit., 

د. هشام صادق، د. طؽاشة طبد العال، الؼاكقن الدولل الخاص: تـازع الؼقاكقـ وآختصاص الؼضائل الدولل،  (2)

 .92مرجع سابؼ، ص 

https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
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، وهذا الػفؿ (9)طؾك حؾقٍل يف طؼقدهؿ التل ٓ تعتؿد طؾك خصقصقة الؼقاكقـ القصـقة

 يؼقدكا إلك القققف بؼؾقؾ مـ البقان طـد مػفقم العدالة يف مجال التجارة الدولقة.

 :مػفقم العدالة يف مجال التجارة الدولقة

ا كان العدل يف ذاتف ثابًتا ٓ يتغقَّر، والتعبقر طـف يؿؽـ أن يتغقَّر مـ وقت ٔخر ومـ  لؿَّ

إفؽار طؾك مجتؿع التجارة وإطؿال العابرة "، فننَّ تطبقؼ مثؾ هذه (2)مجتؿع ٔخر

لؾحدود يؼتضل التسؾقؿ بلنَّ الؼاكقن التجاري الدولل هق تعبقر طـ العدل الذي صـعف 

 . "هذا الؿجتؿع، ٓ العدل الؿطؾؼ الذي ٓ يتغقر

ؾَّ القاجب وطؾقف: فننَّ الؿراد بالعدالة التل يستؾفؿ مـفا الؼاضل أو الؿحؽؿ الح

آتباع يف حالتـا لقس هق العدل الؿطؾؼ، وإكؿا مػفقم العدل كؿا يعرفف مجتؿع التجارة 

 يقاجف بف الـؼص يف والؿال؛ فالؼاضل أو الؿحؽؿ يستؾفؿ العدل الؿطؾؼ لقخؾؼ حالًّ 

الؼاكقن بصػة طامة، ففق يؼقم بؿا كان يؼقم بف الؿشرع فقؿا لق تبقَّـ هذا  التشريع أو

م حالًّ وضعقًّا مستؾفًؿا مـ الؼاكقن الطبقعل، أي كقًطا مـ العدل الـؼص؛  أي أكَّف يؼدِّ

تغققر الحؾقل الؼضائقة التل خؾؼفا؛ يف  -بؾ واجبف-الؿصـقع، ومـ هـا كان حؼُّ الؼاضل 

إذ لؿ َتُعد مالئؿة لؾتطقر آقتصادي وآجتؿاطل، ففذه الحؾقل لقست مـ العدل 

ًٓ مـ الؿشرع، ومـ َثؿَّ كاكت الحاجة وإكؿا هل مجرد طد، الؿطؾؼ ل صـعف الؼضاء بد

مع مطؾؼ  -بؼدر اإلمؽان-إلك تغققرها لؿالءمة تغقُّر الزمان والؿؽان، ولتتَّػؼ دائًؿا 

                                                        

(1) ICC FORCE MAJEURE CLAUSE (“Clause”), Issued by International Chamber of Commerce, op, cit., p. 1. 

، مشار إلقف لدى، د. 921، ص 9122د. سؿقر تـاغق، الـظرية العامة لؾؼاكقن، مـشلة الؿعارف، اإلسؽـدرية،  (2)

، 9112هشام طؾك صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مـشلة الؿعارف، اإلسؽـدرية، 

 .921ص 
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 .(9)العدل أو العدل يف ذاتف

د  بقصػف قاكقكًا  مػفقم العدالة كلحد مؽقكات الؼاكقن التجاري الدوللوبذا يتحدَّ

مجؿقع إفؽار والؿػاهقؿ التل تسقد لدى "يف الققت كػسف؛ ففق  طرفقًّا وتؾؼائقًّا

 . (2)"إوساط التجارية، وتستؼرُّ يف ضؿائر أفرادها طؿا هق حؼ  أو طدل

ومؽؿـ الرابط بقـ الؼقة الؼاهرة وققاطد العدالة تؿثَّؾ يف ضرب الػؼف لبعض إمثؾة 

الشفقرة طؾك الؼقاطد التل استؾفؿفا التحؽقؿ باسؿ العدالة يف مجال التحؽقؿ التجاري 

، رغؿ أن الؼقة (2)التقزيع الؿتساوي لؾؿخاصر الـاتجة طـ الؼقة الؼاهرة"الدولل؛ كػؽرة 

، وٓ يخػك ما يف الؿثال السابؼ مـ رسؿ دققؼ "ؿديـ أصاًل مـ التزامفالؼاهرة ُتعػل ال

لؾخطقط الػاصؾة بقـ كؾ  مـ الؿبادئ العامة وفؽرة العدالة أو العدل الؿصـقع؛ فعؾك 

َّٓ أهنؿا ٓ يختؾطان؛  : هل العدل فالعدالةالرغؿ مـ اقرتاب فؽرة كؾ  مـفؿا مـ أخر إ

الذي يضعف قضاء التحؽقؿ يف خصقص الؿـازطات التجارية الدولقة استؾفاًما مـ فؽرة 

                                                        

 .922وما بعدها، هامش  921تلصقؾ السابؼ، د. هشام طؾك صادق، الؿرجع السابؼ، ص يف ال (9)

، د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، كظرية العؼد الدولل الطؾقؼ بقـ 922د. هشام طؾك صادق، الؿرجع السابؼ، ص  (2)

، وحري بالذكر 219، ص 9121الؼاكقن الدولل الخاص وقاكقن التجارة الدولقة، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

وهؽذا تبدو فؽرة العدالة كلداة لسد الـؼص يف أحؽام  "أن إستاذ الدكتقر هشام طؾك صادق أردف قائالً: 

الؼاكقن التجاري الدولل دون أن تختؾط بف. ففذا إخقر يعد كظاًما مستؼالً طـ كؾ الؼقاكقـ الداخؾقة مـ كاحقة 

إستاذ الدكتقر التػاصقؾ، اكظر ذات الؿقضع السابؼ لؿرجع  ، لؿزيد مـ"ومطؾؼ العدالة مـ كاحقة أخرى

 . 922هشام صادق، هامش

 ، لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر:the contractual allocation of riskأو التقزيع التعاقدي لؾؿخاصر  (2)

Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1, Ft. 10, Also, Philipp 
Reusch , Laura Kleiner Distribution of risk in connection with coronavirus-related trade disruptions, Issued 
by reuschlaw Legal Consultants German Law firm, March 2020. 
See at, https://www.reuschlaw.de/en/news/distribution-of-risk-in-connection-with-coronavirus-related-
trade-disruptions/ Last visit on 4/7/2020. 

https://www.reuschlaw.de/en/team/detail/philipp-reusch/
https://www.reuschlaw.de/en/team/detail/philipp-reusch/
https://www.reuschlaw.de/en/team/detail/laura-kleiner/
https://www.reuschlaw.de/en/news/distribution-of-risk-in-connection-with-coronavirus-related-trade-disruptions/
https://www.reuschlaw.de/en/news/distribution-of-risk-in-connection-with-coronavirus-related-trade-disruptions/
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: ففل يف حؼقؼتفا تؼػ يف مرحؾة وسطك بقـ العدل الؿبادئ العامةالعدل الؿطؾؼ، أما 

الؿطؾؼ أو الؼاكقن الطبقعل طؾك هذا الـحق وبقـ إحؽام القضعقة السائدة التل ُتؿثؾ يف 

، وٓ يخػك ما يف فحقى الطرح السابؼ مـ مرتبات (9)طراف والعادات التجاريةحالتـا إ

 مبعثفا إكزال مؼتضقاهتا طؾك جائحة كقروكا.

ة شروط ارتبط وجقدها بالؼقة الؼاهرة، وهل تدور وجقًدا و طدًما معفا، وتقافر ثؿَّ

هذه الشروط مدطاة لتقافر مسقغات تطبقؼ الـظرية، ومـ َثؿَّ ترتقب آثارها الؼاكقكقة، 

 والعؽس صحقح.

 وطؾقف: ستؼػ سطقر الدراسة الؼادمة طـد كال إمريـ طؾك التقالل.

 الغصـ األول

 الشروط التؼؾقدية لؾؼقة الؼاهرة يف ضقء جائحة كقروكا.

ة تدور يف إروقة أن بقـ جؿاهقر الػؼف، فحقاها مدى إمؽاكقة  هـاك مـاقشات طدَّ

اكطباق الشروط التؼؾقدية لؾؼقة الؼاهرة طؾك جائحة كقروكا؛ كل تتجؾَّك مـ خاللف أبعاد 

 الػؽرة محؾِّ البقان يف ذات الؿؼام، وذلؽ طؾك ما يليت:

مـ قَِبؾ إصراف خالل فرتة إبرام  Unforeseeability: طدم إمؽان التققُّع الشرط األول

 العؼد.

ع بؽقكف ققة قاهرة  غقر وهذا الشرط ُيراد بف أن يؽقن الحادث ذاتف، الذي يتؿُّ التذرُّ

                                                        

 وما بعدها. 929د. هشام طؾك صادق، الؿرجع السابؼ، ص  يف هذا التلصقؾ السابؼ، (9)
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؛ فنذا أمؽـ تققُّعف حتك لق استحال دفعف )وهق الشرط الثاين( لؿ يؽـ ققة مؿؽـ التققُّع

قس مـ جاكب الؿدطك طؾقف ل غقر مستطاع التققُّع،قاهرة، كؿا يجب أن يؽقن الحادث 

فحسب، بؾ مـ جاكب أشدِّ الـاس يؼظة وبصًرا بإمقر؛ لذا فالؿعقار هـا مقضقطل ٓ 

ذايت، فال ُيؽتػك فقف بالشخص العادي؛ إذ يتطؾَّب أن يؽقن طدم اإلمؽان مطؾًؼا ٓ 

 . (9)كسبقًّا

فؼد يؼع  وطؾقف: فالحادث يؽقن مؿؽـ التققُّع لؿجرد أكَّف سبَؼ وققطف فقؿا مضك،

حادث يف الؿاضل ويبؼك مع ذلؽ غقر متققَّع يف الؿستؼبؾ؛ وذلؽ طـدما يؽقن مـ الـدرة 

 .(2)بحقث ٓ يؼقم سبب خاص لتققُّع حدوثف

ويؾزم أن تؽقن الجائحة غقر متققَّعة، فؾق التزمت الشركة باستقراد بضاطة مـ الصقـ 

ل فقروس كقروكا، فعدم التققُّع قائؿ؛ ٕن العربة هق طدم تققُّعفا طـد إبرام  قبؾ العؾؿ بتػشِّ

العؼد أو يف فرتة التـػقذ، وٓ يف الؿؽان الذي سقتؿُّ فقف التـػقذ، وٓ يتغقَّر مـ إمر طدم 

لف وباء، فؿا دام لؿ يسبب اضطراًبا يف الؿؽان الذي يؾزم الؿديـ  اطتبار الػقروس يف أوَّ

ضاطة مـ الصقـ، فننَّ ذلؽ ُيعدُّ غقر متققَّع، بالؾجقء إلقف لتـػقذ التزامف؛ مثؾ: استقراد الب

َـّ شرط التققُّع مختؾ  بخصقص العؼقد التل أبرمت بعد ضفقر الؿرض، ووصقلف  لؽ

 .(2)لدرجة القباء يف الصقـ

                                                        

، صالع يف ذلؽ 2/2/2002ق، الدوائر الؿدكقة، جؾسة  22ة ، لسـ9222الطرح أيًضا، الطعـ رقؿ يف هذا  (9)

 الرابط آلؽرتوين الرسؿل لؿحؽؿة الـؼض الؿصرية،

See at, https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111273720&ja=72131 , Las visit on 23/6/2020. 

 .222د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الجزء إول، الؿرجع السابؼ، ص  (2)

ة، مرجع سابؼ، العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا. د (2)

 .222،222ص 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111273720&ja=72131
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ولؼد ذهبت بعض إكظؿة الؼضائقة بالػعؾ إلك طدم اطتبار بعض الحآت القبائقة 

ؾ بلنَّ كقن الػقروس لف لؼاح يجعؾ مـف حدًثا مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة؛ كالسارس الذي قق

طاديًّا ولقس ققة قاهرة، وققؾ يف أحؽام قضائقة أخرى بلنَّ وطل إصراف وتققُّعفؿ 

 . (9)بقجقد الحدث يـػل تقافر أحد شروط الؼقة الؼاهرة

طؾك -وطؾك صعقد متَّصؾ: فالـظر يف مققػ الؿشرع الػركسل مـ الؼقة الؼاهرة 

 مـ الؼاكقن الؿدين الػركسل يالحظ أكَّف: 9292حسب كصِّ الؿادة ب -سبقؾ الؿثال

حدث خارج طـ إذا تعؾَّؼ إمر بقجقد ققة قاهرة يف العؼقد، طـدما يؽقن هـاك "

وٓ ، ما لؿ يؽـ مـ الؿؿؽـ تققُّعف بشؽؾ معؼقل طـد إبرام العؼد، وهق سقطرة الؿديـ

 طؾك كحق يؿـع الؿديـ مـ أداء التزامف؛، ويؿؽـ تجـُّب آثاره باتخاذ التدابقر الؿـاسبة

تعؾقؼ تـػقذ آلتزام ما لؿ يربر التلخقر الـاجؿ : يتؿُّ العائؼ أو الحدث ممقًتاوإذا كان 

 ،طـ ذلؽ إهناء العؼد

 إهناء العؼد تؾؼائقًّا، ويتؿُّ تحرير إصراف مـ التزاماهتؿ: يتؿُّ العائؼ كفائقًّاوإذا كان 

 .(2)"9-9229، 9229بؿقجب الشروط الؿـصقص طؾقفا يف الؿادتقـ 

ل فقروس كقروكا تحديًدا، ومدى  وبالـظر لؿضؿقن فؽرة طدم التققُّع الؿتعؾِّؼة بتػشِّ

رع إصراف الؿتعاقدة يف العؼقد  إمؽاكقة تطبقؼ هذا الشرط طؾقف، ففـاك احتؿالقة لتذُّ

                                                        

راجع الـدوة افرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة  يف هذا الطرح، (9)

 لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، سابؼة اإلشارة، وبالتحديد كؾؿة الدكتقر سؿقر أوخؾقػا.

(2) Luc Grynbaum, Force majeure et épidémie de COVID -19: une première décision vient d’être rendue, 
op, cit.; Also Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de 
droit privé, Issued by DALLOZ official website, ÉDITION DU 9 JUILLET 2020, Éditions précédentes, 
published on 09 Juin 2020. 
Available online at, https://www.gide.com/fr/actualites/covid-19-lois-de-police-et-ordonnances-2020 , 
Last visit on 9/7/2020. 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
https://www.dalloz-actualite.fr/
https://www.dalloz-actualite.fr/editions-precedentes
https://www.gide.com/fr/actualites/covid-19-lois-de-police-et-ordonnances-2020
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؛ لذا ٓ ُيعدُّ مبالغًة (9)ير التلخقر أو طدم إداءالتجارية بلحؽام الؼقة الؼاهرة بغرض ترب

بلن يمدِّي  2020تققُّع أحد طؾك إقؾ قبؾ يـاير  -وربَّؿا استحالة-صعقبة  الؼقل بقجقد

َّٓ لؿا  هذا الػقروس إلك هذا التققُّػ يف حركة العالؿ ٓ العؼقد الدولقة فحسب، وإ

تزامـت بدايات اإلجراءات الصحقة آحرتازية لؽثقر مـ دول العالؿ مع شفر مارس 

ة التل شفدها وما بعدها، بؾ إنَّ تققُّع  2020 أن تليت تبعات فقروس كقروكا هبذه الحدَّ

 العالؿ هق درب مـ دروب الخقال العؾؿل. 

لذا فؾق أتك إبرام العؼد بعد حصقل جائحة كقروكا، وكان مؽان استقراد البضاطة مـ 

بؾد لؿ يـتشر فقف القباء، فننَّ الشركة لفا أن تحتجَّ بعدم التققُّع طـدما تؼقم السؾطات 

ية يف مؽان تـػقذ العؼد بؿـع آستقراد ممقًتا؛ فعـدها أتك طدم التققُّع بسبب اإلدار

الجائحة سبًبا لتعديؾ آلتزامات أو اإلطػاء مـفا، لؽـ لق ُتققِّع حصقل ذلؽ فال ُيعػقف؛ 

 .(2)حقث إكَّف ٓ يؿؽـ أن يعدَّ ذلؽ مثؾ الؼقة الؼاهرة

بعدم إمؽان التققُّع يف خصقص اد وزيادة يف التطبقؼ: فؼد يستػسر البعض طـ الؿر

؟ بؾ وأبعد مـ ذلؽ العؾؿ بآثار الحدث؟ أم العؾؿ بالحدث كػسف؟ هؾ جائحة كقروكا

وهؾ يؿؽـ ُمساءلة الدول التل لؿ َتُؼؿ باتخاذ التدابقر آحرتازية يف ضقء ما كجؿ طـ 

 ؟ذلؽ مـ أضرار لحؼت بالشركات التل حؿؾت جـسقتفا

ي تبعات هذه الجائحة طؾك الـحق  وطؾقف ُيػرتض أنَّ تققُّع أي  مـ الؿتعاقديـ بتعدِّ

                                                        

(1) Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

ة، مرجع سابؼ، العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا. د (2)

 .222ص

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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الذي حدث مـ شلكف تغقُّر الؿققػ الذي يتعقَّـ اتخاذه تجاهفؿ؛ فؿعؾقم أنَّ الجائحة لؿ 

ق أبقاب دول العالؿ بقـ طشقة وضحاها؛ إذ كان هـاك فارق زمـل بقـ ضفقرها يف  تتطرَّ

عالؿ، القاحدة تؾق إخرى، حتك وصؾ الحال الصقـ، ثؿ اكتشارها تباًطا يف كافة دول ال

 إلك ما كحـ طؾقف أن، هذا هق العؾؿ بالحدث.

ع بؿع رفتف بقجقد القباء، دون آثاره وطؾقف: فقؿؽـ ٕي  مـ إصراف التعاقدية التذرُّ

إبعاد التل وصؾ إلقفا هذا القباء يف ضقء اإلجراءات الصحقة آحرتازية التل قامت  أو

َّٓ أنَّ ما يعـقـا هـا  -هبا العديد مـ الدول، والتل قد تختؾػ يف أبعادها مـ دولة ٕخرى إ

مـ دولة ٕخرى؛ ففؾ كان طؾقفؿ  -بطبقعة الحال-هق أنَّ مقعاد بدايتفا الذي يختؾػ 

 ات أخرى لتجاوز هذا القباء مـ طدمف؟ الؼقام بنجراء

وبالـسبة لؾتساؤل حقل مدى إمؽاكقة ُمساءلة الدول التل لؿ َتُؼؿ باتخاذ التدابقر 

آحرتازية بالـظر لؿا لحؼ بالشركات التل حؿؾت جـسقتفا مـ أضرار؛ فؾعؾَّ مـ إولك 

رخصت الدولة يف هذا السقاق الـظر إلك صبقعة الـشاط ذاتف محؾ الحديث لؾبحث: هؾ 

يف الؼقام بف مـ طدمف؟ ففـاك أكشطة سؿحت الدول الؼقام بؿؿارستفا طؾك الرغؿ مؿا 

اتخذتف مـ إجراءات احرتازية يف هذا الخضؿ، ثؿ يعؼب ذلؽ الـظر يف مدى ققام مسئقلقة 

  الدولة مـ طدمف.

ُث ذاتف ؛ بؿعـك أكَّف يجب أن يؽقن الحادالشرط الثاين: استحالة الدفع استحالة مطؾؼة

الذي يتؿُّ التذرع بؽقكف ققة قاهرة أو حادث فجائل مستحقَؾ الدفع، فنذا أمؽـ دفع 

الحادث حتك لق استحال تققُّعف )وهق الشرط إول( لؿ يؽـ ققة قاهرة أو حدًثا فجائقًّا، 

وأن تؽقن آستحالة مطؾؼة؛ فال تؽقن استحالة بالـسبة إلك الؿديـ وحده، بؾ استحالة 

لك أيِّ شخص يؽقن يف مققػ الؿديـ، وهذا هق الذي يؿقِّز بقـ كظرية الؼقة بالـسبة إ
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الؼاهرة وكظرية الحقادث الطارئة، فػل إخقرة يصبح تـػقذ آلتزام مرهًؼا ٓ 

 . (9)مستحقاًل 

 ويف مجؿؾ شرصل استحالة الدفع وطدم إمؽان التققُّع: فؼد طبَّرت محؽؿة الـؼض

الؿصرية بلنَّ اطتبار الحادث ققة قاهرة شرصف طدم إمؽان تققُّعف مطؾًؼا واستحالة دفعف، 

، أو كؿا ُطرب طـف يف أطؼاب (2) "وتخؾُّػ أحد شرصقف أثره هق اكتػاء صػة الؼقة الؼاهرة طـف

جائحة كقروكا طدم إمؽان دفعف أو السقطرة طؾقف؛ وطؾقف: فنذا فرضت الحؽقمة مثاًل 

دت طؾك التباطد آجتؿاطل، ففـا ٓ يؿؽـ حظًرا إجبار يًّا، أو مـعت التجؿعات وشدَّ

طل وجقد طقائؼ ٓ يؿؽـ السقطرة طؾقفا إذا كان العؿؾ طـ ُبعد مؿؽـًا،  لؾشركة أن تدَّ

وبالتبعقة: هـاك إمؽاكقة لؾقفاء بآلتزامات التعاقدية الؿـصقص طؾقفا بالعؼد ومؿؽـ 

 .(2)ٕداء العؼد

وطؾقف: يجب أن يؽقن الحادث مـ شلكف أن يجعؾ تـػقذ آلتزام مستحقاًل استحالة 

مطؾؼة، لقست فؼط استحالة بالـسبة إلك الؿديـ وحده، بؾ استحالة بالـسبة ٕيِّ شخص 

 .(2)يف مققػ الؿديـ

                                                        

طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الجزء إول، الؿرجع  .د، يف هذا الشرط، اكظر (9)

 ، واكظر أيًضا222السابؼ، ص 

Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 

ؽ الؿققع الرسؿل لؿحؽؿة ، صالع يف ذل2/2/2002ق، الدوائر الؿدكقة، جؾسة  22، لسـة 9222الطعـ رقؿ  (2)

 الـؼض الؿصرية،

See at, https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111273720&ja=72131 , Last visit on 23/6/2020. 
 (3) Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, op, cit., p. 4. 

الؿدين الجديد، الجزء إول، الؿرجع السابؼ، ص  د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقناكظر،  (2)

 ، وهق ما أكدتف أحؽام محؽؿة الـؼض الؿصرية مـ أن:222

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111273720&ja=72131
https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
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لذا ققؾ بلنَّ شرط إمؽاكقة التققُّع ٓ شؽَّ يف وجقده ولـ تتؿَّ مـاقشتف؛ فػقروس كقروكا 

طدم استحالة  -الشرط الثاين-هق فقروس جديد فعاًل، وطؾقف يبؼك السمال قائًؿا طـ 

الدفع؛ ففؾ يؿؽـ لؾؿسافريـ أن يلمـقا طؾك أكػسفؿ مـ طقاقب هذا الػقروس، وبخاصة 

يف غقاب العالج الققائل )الؾؼاح(، وكذا العالج ولق يف الققت الحالل؟ وهق ما أجاب 

فقروس كقروكا هق حدث ٓ ُيؿؽـ بلنَّ  Luc Grynbaumطؾقف الربوفقسقر والؿحامل 

 .(9)لؾؿسافريـ دفعف

وطؾقف: فنذا افرتضـا وجقد مجؿقطة مـ إكشطة قد رخصت الدول يف الؼقام 

بنجراءات صحقحة صارمة بصددها، ولؽـ الحادث هق أنَّ بعض هذه إكشطة مازالت 

بشرط استحالة التـػقذ؛ متاحة يف بعض الدول بشؽؾ ُيصعب طؾك الؿتعاقديـ الدفع 

ؾ العؿال ٕماكـ العؿؾ لتققُّػ الؿقاصالت، وطؾقف: فالؼقة الؼاهرة  مثؾ: صعقبة تـؼُّ

 .(2)غقر مؿؽـ التققُّع -أيًضا–يجب أن تتعؾؼ بحادث، لقس فؼط مستحقؾ الدفع بؾ 

لتؼققؿ مدى استحالة التـػقذ، فالبد أن ُيثبت الؿتعاقدان استحالة التـػقذ،  وبالـسبة

 وكؾؿا كاكت هـاك إمؽاكقة لؾتـػقذ تؽقن الؼقة الؼاهرة مـعدمة. 

ق بعض وإمعاًكا يف إكزال مضؿقن شرط استحالة الدفع طؾك جا ئحة كقروكا: فؼد فرَّ

                                                                                                                                                                     

ويجب أن يؽقن الحادث مـ شلكف أن يجعؾ تـػقذ آلتزام مستحقالً استحالة مطؾؼة؛ فال تؽقن استحالة بالـسبة إلك "

ق، 21، لسـة 222، راجع الطعـ رقؿ " ؿديـالؿديـ وحده بؾ استحالة بالـسبة ٕي شخص يؽقن يف مققػ ال

، الحؽؿ مـشقر طؾك 221، ص 22، قاطدة 22، مؽتب فـل سـة 90/2/2092الدوائر الؿدكقة، جؾسة بتاريخ 

 الؿققع الرسؿل لؿحؽؿة الـؼض الؿصرية التالل:

See at, https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111237663&ja=69812 , Last visit on 23/6/2020 
(1) Luc Grynbaum, Force majeure et épidémie de COVID -19: une première décision vient d’être rendue, op, 

cit., 

 وما بعدها. 222د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿرجع السابؼ، ص  (2)

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111237663&ja=69812
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قـ فرضقـ: العؼقد التل أبرمت بقـ مدى تلثقر الػقروس ومدى استحالف دفعف ب (1)الػؼف

قبؾ الجائحة، والتل أصبح تـػقذها مستحقاًل بعدما استشرى القباء، والعؼقد التل أبرمت 

بعد اكتشار القباء، والتل ٓ يؿؽـ الؼقل بلن تـػقذها أصبح مستحقاًل لسبب خارج طـفؿ، 

 مع أهؿقة التػرقة بقـ إبرام العؼد وتجديده. 

ر يف بعض الظروف  أنَّ ومؿا تجدر اإلشارة إلقف  شرط استحالة إداء قد ُيػسَّ

ف معقـ، حتك يف حالة طدم وجقد كص  تعاقدي، وذلؽ بالـظر لؾؿقاقػ  آستثـائقة بتقجُّ

التل جعؾت التدابقر الحؽقمقة مـ خاللفا إداء مستحقاًل، حتك ققؾ بلكف يؿؽـ الؼقل 

ل جائحة بلن التدابقر الػعؾقة التل اتخذهتا السؾطات القصـق ة يف الصقـ يف أطؼاب تػشِّ

كقروكا يؿؽـ أن تمدِّي إلك طذر يـطبؼ طؾقف استحالة إداء )أو الؼقة الؼاهرة( كقن هذه 

 التدابقر قد جعؾت تـػقذ إداء يف القاقع أمًرا مستحقاًل.

ل فقروس كقروكا أو التدابقر الحؽقمقة ذات الصؾة  ويف الؿؼابؾ فنذا اطُترب أنَّ تػشِّ

َّٓ يف الػرتة التل ضؾَّ فقفا إداء مستحقاًل ُترتِّ  ب استحالة ممقتة، فؾـ ُيعػك مـ إداء إ

 .(2)قاكقكقًّا أو ماديًّا

: هذا الحدث ٓ يرجع لسبب يعقد إلك أي  مـ الؿتعاقديـ أو أحدهؿا الشرط الثالث

                                                        

جائحة "راجع، كؾؿة د. جابر محجقب، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة الؼاكقكقة إولك بعـقان  (9)

 .، سابؼة الذكر"كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص

 (2) Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force 
Majeure Notice, , Issued by Arnold & Porter official website, 4/3/2020. 
See at, https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/publications/2020/03/what-to-do-when-you-
receive-a-coronavirus Last visit on 4/7/2020. 

 :الؿؼالة التالقة سابؼة اإلشارة ولؿـ أراد آستزادة يف مققػ محاكؿ كققيقرك مـ الؼقة الؼاهرة، اكظر

Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/publications/2020/03/what-to-do-when-you-receive-a-coronavirus
https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/publications/2020/03/what-to-do-when-you-receive-a-coronavirus
https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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  Externality)الؿمثر الخارجل( 

ة شرط ثالث اشرتصتف البعض، وبؿؼتضاه  ٓ يؿؽـ لؾطرف الؿديـ أن يتفرب مـ ثؿَّ

مسئقلقتف التعاقدية إذا كان الحادث أو الضرر الـاتج طـ الحدث يعقد ٕي  مـ الطرفقـ؛ 

ة، ٓ  َّٓ فؾؿ يتـصؾ الطرف الؿتعاقد حقـئذ مـ تـػقذ التزامف، ويف هذا إمر تطبقؼات طدَّ وإ

 . (9)الػؽرة محؾِّ البحثيتَّسع الؿؼام لِذكرها؛ لعؿقمفا وطدم اتصالفا الؿباشر ب

ويؽػقـا هـا اإلشارة إلك أنَّ هذا الشرط يف حدِّ ذاتف قد اختؾػت حقلف أراء فؼفقًّا 

وقضائقًّا؛ فجائحة كقروكا يتقافر فقفا هذا الشرط الؿمدِّي ٓستحالة التـػقذ، بشرط أن ٓ 

استقراد لبضاطة ُيثَبت وجقد إهؿال مـ الطرف الؿدطل لؾضرر؛ فؿثاًل: لق صالبت شركة 

بتعديؾ التزاماهتا العؼدية بسبب الجائحة، فستؽقن مؾزمة بلن ُتثبِت طدم وجقد إهؿال 

د لفذا التـػقذ مـ جاكبفا، وأن ُتثبِت كذلؽ بذلفا  وتلخقر بالتـػقذ طـ الؿقطد الؿحدَّ

رت التـػقذ خقفً  ا مـ العـاية الالزمة يف حػظ الؿقاد الؿستقردة، وأنَّ الجائحة هل التل أخَّ

التؾقث، ولـػاذ مثؾ هذا الشرط يؾزم إثبات أنَّ طـصر الخارجقة هق سبب التلخقر يف 

 التـػقذ.

إذا َثُبت أنَّ الشركة لؿ تتَّبع التعؾقؿات التل  -يف مثالـا-فال ُيعدُّ طـصًرا خارجقًّا 

صدرت مـ الجفات الؿختصة؛ مثاًل: يف مـع استقراد البضاطة مـ الصقـ بعد اإلطالن 

 .(2)القباء فقفا، طؾك اطتبار أن خطل الشركة هق السبب يف طدم التـػقذطـ 

                                                        

 ولؿـ أراد آستزادة، اكظر: (9)

Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 

ة، مرجع سابؼ، العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا. د (2)

 .29، هامش222،222ص 
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وبـاء طؾقف: فؼد يبدو مـ إفضؾ طدم استخدام لػظ الخارجقة كقكف مثقًرا لالختالف، 

هرة غقر مـسقب لؾؿديـ طؾك كحق طؾك أن تؽقن العربة يف كقن الحدث الؿعترب ققة قا

غ لف، فؿا دام الؼاضل آخر، طؾك اطتبار أنَّ اشرتاط الخارج أو قة يضع ققًدا ٓ مسقِّ

الؿختص هبذا الؿقضقع قد اصؿلن إلك أنَّ الؿديـ َيعتدُّ بؼقد لقس لف صؾة بالحادث الذي 

ٓ يؿؽـ مؼاومتف وٓ تققُّعف، فنكَّف سقؾزم إطادة الـظر بتـػقذ آلتزامات العؼدية، وبالـظر 

 .(9)اقديةلؿا يف هذا الطرح مـ صقن لؿصؾحة إصراف التع

وبتسؾقط الضقء طؾك مقاقػ بعض التشريعات الؿؼاركة مـ شروط الؼقة الؼاهرة؛ 

كالؿشرع الؼطري طؾك سبقؾ الؿثال الذي جعؾ الؼقة الؼاهرة سبًبا أجـبقًّا ُيعػل مـ 

ؼ حالة الؼقة 222، و202الؿسمولقة يف الؿقاد ) ( مـ الؼاكقن الؿدين؛ حقث اشرتط لتحؼُّ

ػقذ آلتزام، وأن تؽقن غقر متققَّعة الحصقل وقت التعاقد ويستحقؾ الؼاهرة استحالة تـ

َّٓ تؽقن لؾؿديـ يد  فقفا، ورتَّب طؾك استحالة تـػقذ العؼد بسبب الؼقة الؼاهرة  دفعفا، وأ

اكػساَخ العؼد مـ تؾؼاء كػسف، وطقدة الؿتعاقديـ إلك الحالة التل كاكا طؾقفا قبؾ 

 .(2)التعاقد

                                                        

 .222( الؿرجع السابؼ ذاتف، ص9)

( لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر الحقار الذي ُأجري مع بعض الؿحامقن وخرباء الؼاكقن، مـشقر بالؿققع الرسؿل 2)

ة خالل بؼؾؿ: أ. وسام السعايدة، تحت طـقان: آلتزامات التعاقدي 2020أبريؾ  22لجريدة لقسقؾ بتاريخ 

  ، اكظر:«الظروف الطارئة»و« الؼقة الؼاهرة»تخضع لـظريتل « الجائحة»

See at, https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84% 
D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8% 
A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8% 
AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86% 
D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7% 
D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1% 
D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9 , Last visit on 20/9/2020. 

https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%25%20D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%25%20A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%25%20AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86%25%20D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%25%20D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%25%20D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%25%20D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%25%20A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%25%20AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86%25%20D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%25%20D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%25%20D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%25%20D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%25%20A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%25%20AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86%25%20D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%25%20D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%25%20D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%25%20D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%25%20A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%25%20AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86%25%20D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%25%20D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%25%20D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%25%20D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%25%20A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%25%20AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86%25%20D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%25%20D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%25%20D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%25%20D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%25%20A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%25%20AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86%25%20D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%25%20D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%25%20D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/26/04/2020/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%25%20D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%25%20A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%25%20AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%86%25%20D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%25%20D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%25%20D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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هذا الؿؼام إلك بعض التطبقؼات العؿؾقة لؾؼقة الؼاهرة التل أشار وتجدر اإلشارة يف 

إلقفا العالمة السـفقري، والتل اطتربت ققة قاهرة كظًرا ٓجتؿاع شرصل استحالة التققُّع 

حريؼ أو غرق، أو هبقب طاصػة،  واستحالة الدفع؛ مـفا: وققع حرب، أو زلزال، أو

 .(9)أو سرقة، أو تؾػ حدوث مرض صارئ، أو إضراب غقر متققَّع، أو

اطتبار وباء كؿا دلَّؾ الػؼف كذلؽ طؾك بعض إحداث القاقعقة ذات الصؾة مـفا 

؛ كقهنا مـعت الؿؿثِّؾ مـ استئـاف أطؿالف الػـقة، وبحسب ما أشار حؽؿ التقػقيد ققة قاهرة

 . (2)محؽؿة آستئـاف الػركسقة

ف العالمة السـف قري مـ تطبقؼات متعددة لؾؼقة ولعؾَّ الطرح السابؼ يميِّده تقجُّ

د مـ بقـفا حدوث مرض صارئ؛ فعؾك الرغؿ مـ آختالف بقـ الؿرض  الؼاهرة، وطدَّ

َّٓ أهنؿا يتػؼان يف إساس الصحل الطبل، فؼد أفاد الػؼقف السـفقري أنَّ الؿرض  والقباء إ

دام شرصا استحالة الطارئ ُيعدُّ مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة التل ترفع الؿسئقلقة طـ الؿديـ، ما

التققُّع واستحالة الدفع قد تقافرا، إذن فالبادي أنَّ العربة بإثر الؿرتتِّب طؾك الحدث 

 . (2)الذي ُيؼال باطتباره ققة قاهرة

                                                        

لؿزيد مـ التػاصقؾ، حقل هذه إمثؾة، د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، مرجع  (9)

 .222سابؼ، ص

 لؿـ أراد آستزادة، راجع: (2)

"a typhoid epidemic in a town in which an actor had undertaken to appear was held to constitute force 
majeure” , Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 

 ولؾقققف طؾك الؼضقة الؿذكقر، اكظر الؿرجع ذاتف.

يف تػصقؾ ذلؽ، اكظر، د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، مرجع سابؼ، ص  (2)

 وما بعدها. 222
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ثؿة كؼطة أخرى يـبغل القققف طـدها مادام السقاق متصالً بؿدى اكطباق الشروط 

اكطباقفا؛ أٓ وهك التزامات الؿديـ  التؼؾقدية لؾؼقة الؼاهرة طؾك جائحة كقروكا وآثار

 الذي يدفع باطتبار جائحة كقروكا ققة قاهرة، وهق ما ستؼػ طـده السطقر الؼادمة.

 التزامات الؿديـ الذي يدفع باطتبار جائحة كقروكا ققة قاهرة:

إنَّ الحديث طـ العالقة بقـ الؼقة الؼاهرة وفقروس كقروكا يف سقاق طؼقد التجارة 

ب التلكقد طؾك أنَّ الؿديـ الؿتعاقد الذي يريد إهناء طؼده أو طدم القفاء الدولقة يتطؾَّ 

 :(9)بالتزاماتف العقـقة، يتعقَّـ طؾقف إثبات

 les obligations sanitaires ou deأكَّف ٓ يستطقع أن يتققَّع آلتزامات الصحقة والعزل  -

confinement  دِّ تعبقر الربوفقسقر بح-)وهق أمر مؿؽـ لؾغاية؛ ٕنَّ الؿؼقاس جديدLuc 

Grynbaum .) 

 أكَّف لؿ يؽـ مـ الؿؿؽـ إيجاد حؾقل أخرى لتـػقذ التزامف التعاقدي. -

طالقة السببقة بقـ طدم قدرتف طؾك القفاء بالتزامف أو التـػقذ وفقروس كقروكا؛  وجقد -

فعؾك سبقؾ الؿثال طؾقف أن ُيربهـ بالؿستـدات الداطؿة ما واجفف مـ صعقبات مادية، 

ل الؿرض.   تتؿثؾ يف طدم تقافر السققلة الـؼدية لديف، والتل كشلت خالل فرتة تػشِّ

لك تلثقر جائحة كقروكا يػقد أكَّف يـبغل تقافر الشروط وبـاًء طؾك ما مضك: فالـظر إ

السابؼة طؾك تـػقذ آلتزام التعاقدي كل يؿؽـ الدفع طؾك إثر تقافرهؿ بالؼقة الؼاهرة، 

 ويف الؼقل تػصقؾ سققضحف الغصـ الؼادم.

                                                        

(1) Luc Grynbaum, Force majeure et épidémie de COVID -19: une première décision vient d’être rendue, 
issued by le club de jurists official website, published on 25/3/2020. 

See at, https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/force-majeure-et-
epidemie-de-covid-19-les-premieres-decisions-viennent-detre-rendues/ , Last visit on 10/7/2020. 

 

https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19-les-premieres-decisions-viennent-detre-rendues/
https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19-les-premieres-decisions-viennent-detre-rendues/
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 الغصـ الثاين

 أثر اكطباق الشروط التؼؾقدية لؾؼقة الؼاهرة طؾك جائحة كقروكا

ت اإلشارة إلقفؿا؛ بلن يؽقن الحدث كػسف إنَّ اجتؿاع ش رصل الؼقة الؼاهرة الؾذيـ تؿَّ

ٓ يتعؾؼ بالؿديـ، ففق خارج كطاق سقطرتف، وٓ يؿؽـ كسبتف إلقف، وٓ يؿؽـ التـبم بف؛ 

 أي إكَّف لؿ يؽـ مـ الؿؿؽـ تققُّعف بشؽؾ معؼقل طـد إبرام العؼد، وُيستحال دفعف. 

دت استحالة التـػقذ، فال يؿؽـ حتك تجـُّب هذه وكلنَّ استحالة الدفع هذه قد ولَّ 

ؾ طؼبة يف صريؼ تـػقذ  أثار بنطؿال بعض التدابقر الؿـاسبة، ففل استحالة حؼقؼقة ُتشؽِّ

آلتزامات التعاقدية، وٓ يؿؽـ التغؾُّب طؾقفا، ولقست مجرد صعقبات طادية مرهؼة، 

َّٓ فنذا كان بنمؽان الؿديـ تـػقذ العؼد، فنكَّف يؽقن مؾزًما بف، حتك لق كان هذا التـػقذ  وإ

 ، إلك جقار خارجقة الؿمثِّر.(9)باهًظا لؾغاية بالـسبة لف

وطؾقف: فالـتقجة الؼاكقكقة الؿباشرة لؾشروط الؿذكقرة هل إمؽاكقة تحؾُّؾ الؿتعاقديـ 

مـ آلتزام، ومـ َثؿَّ فسخ العؼد مـ دون تعقيض، وهق ما يعـل تحؼقؼ ما يصبق إلقف 

ؽ بالؼقة الؼاهرة مـ كاحقة اإلطػاء مـ الؿسئقلقة وربؿا إهناء العؼد، حال كقن  الؿتؿسِّ

، وبعبارة أخرى: فننَّ اجتؿاع وجقد (2)استحالة تـػقذ آلتزام التعاقدي استحالة مطؾؼة

الشروط الؿذكقرة كتقجتف الؼاكقكقة الؿباشرة هل تحؾُّؾ الؿتعاقد مـ آلتزام والؿسئقلقة، 

تَّب طؾك ذلؽ فسخ آلتزام بدون تعقيض، وبخاصة إذا قام الؿتعاقد بؿا يؾزم وقد يرت

                                                        

(1) Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, op, 
cit., 

، ويف طؿقم تبعات 222د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، مرجع سابؼ، ص  (2)

 تقافر شروط الؼقة الؼاهرة، اكظر:

Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
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 .(9)لتػادي الحادث

والخالصة أنَّ تقافر الشروط الثالثة تؿـح الؿديـ فرصة صؾب تعديؾ شروط 

آلتزامات العؼدية، أو صؾب اإلطػاء مـ الؿسئقلقة طـد طدم تـػقذ آلتزام، مع التلكقد 

جب يف تطبقؼ هذه الشروط، تحاشًقا ٓكستار بعض الشركات خؾػ طؾك أنَّ الحذر وا

 . (2)الجائحة واتخاذها ذريعة لؾتـُّصؾ مـ القفاء بالتزاماهتا التعاقدية

ا طؾك إنَّ البحث يف التطبقؼات الؼضائقة التل صدرت ممخًرا يف أطؼاب الجائحة، ور دًّ

ف بعض إكظؿة الؼضائقة تقجًفا صريًحا صقب اطتبار جائحة  ما أثارتف، يؾحظ تقجُّ

كقروكا مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة؛ مـ ذلؽ ما حدث يف مصر، وما أصدرتف محؽؿة الؼضاء 

 اإلداري مـ الحؽؿ الذي ورد بحقثقاتف:

صحة العالؿقة إلك ، دطت مـظؿة الحالة مـ الؼقة الؼاهرةأنَّ العالؿ قد اجتاحتف " 

اطتبار فقروس كقروكا الؿستجد جائحة، واتخذت الدولة بعض اإلجراءات آحرتازية 

لؿقاجفتفا حػاًضا طؾك صحة الؿقاصـقـ، مـفا تؼققد حظر التجؿعات البشرية ٕيِّ سبب 

مـ إسباب، ومـ هذه إسباب التجؿع يف جؿعقة طؿقمقة إلجراء اكتخابات الـؼابة، 

ا الحؽؿ طؾك خؾػقة قرار الـؼقب العام ٕصباء إسـان بققػ آكتخابات ولؼد جاء هذ

                                                        

 ولؿـ أراد آستزادة يف أثار الؿرتتبة طؾك الؼقة الؼاهرة يف خصقص العؼقد الدولقة، اكظر: (9)

Victoria Lee, Mark Lehberg, et al, COVID-19 Contract Issues Reach Beyond Force Majeure, Issued by 
Law 360 official website, published on 13 March 2020. 
See at, https://www.law360.com/articles/1251749/covid-19-contract-issues-reach-beyond-force-
majeure , Last visit on 12/8/2020. 

 تـػقذ طؾك وأثرها ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا مـ التػاصقؾ، بتصرف، اكظر، د. لؿزيد (2)

 .222ة، مرجع سابؼ، ص العؼدي آلتزامات

https://www.law360.com/articles/1251749/covid-19-contract-issues-reach-beyond-force-majeure
https://www.law360.com/articles/1251749/covid-19-contract-issues-reach-beyond-force-majeure
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ـ إوضاع واستؼرارها يف البالد وطقدة الحقاة الطبقعقة يف ممسسات  لحقـ تحسُّ

 .(9)"الدولة

وطـ آراء الػؼف مـ الؿسللة؛ فؿـفؿ مـ اكتفك إلك اطتبار فقروس كقروكا مـ قبقؾ 

 . (2)قمات شروط الؼقة الؼاهرة طؾك جائحة كقروكاالؼقة الؼاهرة كـتقجة إلكزال مؼ

ؾ يف معطقات جائحة كقروكا يجد أنَّ مضؿقن الشروط الؿذكقرة  : فالؿتلمِّ ًٓ وإجؿا

قد يـطبؼ طؾك أي  مـ طؼقد التجارة الدولقة، وهق ما ُيخضع هذه إخقرة لذات الـتقجة 

 التل مضت اإلشارة إلقفا.

إنَّ الؼقل الػصؾ باطتبار فقروس كقروكا ققة قاهرة مـ طدمف يف إصار اتػاق تعاقدي 

د مـ هذا الؼقل، أو حتك صدور حؽؿ  يـطقي طؾك وجقد كص  تعاقدي صريح يعضِّ

ربَّؿا ٓ ُتسعػ أصراف العالقة قضائل يحسؿ الؿسللة، فاجتفادات الػؼف طؾك أهؿقتفا 

َّٓ فؿا السبقؾ لؾؼقل هبذا أو ذاك وكحـ بصدد طؼد تجاري دولل تقافر فقف  التعاقدية؛ وإ

ـَ حادٌث حاَل بقـف وبقـ القفاء بالتزامف التعاقدي.  طـصر أجـبل، اطرتض الؿدي

ًٓ با لعالقة، وبادئ ذي بدء: يتعقَّـ التلكقد طؾك أكـا كبحث طـ أكثر الؼقاكقـ اتصا

ومتك لؿ يؽـ يف هذا الؼاكقن ما يتعارض مع الـظام العام يف الدولة فال يؽقن هـاك ما يربِّر 

                                                        

 .22/2/2020ق، بتاريخ  22، لسـة 22292محؽؿة الؼضاء اإلداري، الدائرة الثاكقة، الدطقى رقؿ  (9)

دى مساهؿة فقروس كقروكا يف إهناء العالقة الشغؾقة، مجؾة الباحث يف هذا الرأي، د. أمقـة رضقان، م (2)

 .92، ص 2020، ابريؾ 92، العدد 91لؾدراسات وإبحاث الؼاكقكقة والؼضائقة، طدد خاص بؽقروكا كقفقد 
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 .(9)طدم تطبقؼف

وبـاء طؾقف: فننَّ إكزال فحقى معطقات جائحة كقروكا طؾك طؼقد التجارة الدولقة مـ 

لػرع يف مـظقر وجقد ققة قاهرة مـ طدمف ُيرتِّب فرضقـ اثـقـ، سقؽقكان محؾَّ هذا ا

ؼ طؾقف إصراف وما   ُكصَّ طؾقفغصـْقـ طؾك التقالل، ومؽؿـ اختالففؿا هق ما اتػَّ

د لؿدى اطتبار (2)بعؼدهؿ ، طؾك أن ُيؽؾَّؾ الػرضقـ السابؼقـ وققًفا طـد الؼاكقن الؿحدَّ

 الحادث ققة قاهرة مـ طدمف، وكطاق تطبقؼف.

 الغصـ األول

 اطتبار األوبئة وجقد كص طؼدي يػقد اتػاق األصراف طؾك 

 أحد أسباب الؼقة الؼاهرة

ٓ مراء يف أنَّ وجقد شرط بالعؼد يتَّصؾ بالؼقة الؼاهرة، ويػقد اطتبار إوبئة ققة 

قاهرة، هق شلن يػرض طؾك الجؿقع آلتزام بتـػقذ ما اتػؼ الؿتعاقديـ طؾقف، وبعبارة 

مضؿقكف؛ فالـصُّ أخرى فالػرض هـا يتعؾَّؼ بقجقد كص  طؼدي اتػؼ إصراف طؾك 

؛ فالعؼد شريعة  العؼدي صريح يف اإلشارة إلك أنَّ القباء ققة قاهرة، ففـا ٓ مجال لؾشؽِّ

الؿتعاقديـ، وبطبقعة الحال فاتػاق إصراف الؿتعاقدة الؿذكقر يسري طؾك الؼضاء 

 وطؾك التحؽقؿ.

مـ  "تؿـع"أن وبـاء طؾقف: فنذا ُوِجد بالعؼد ما يػقد أنَّ أحداث الؼقة الؼاهرة يجب 

                                                        

 .21. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك، القسقط يف تـازع الؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص د (9)

(2) Christian Ule, The Effects of COVID- 19 on International Contracts, Published in Official Legalmondo 
website, without date. 
See at, https://www.legalmondo.com/coronavirus-international-contract-help-desk/?cv=eg , Last visit 
on 23/6/2020. 

https://www.legalmondo.com/coronavirus-international-contract-help-desk/?cv=eg


  

2022 

تـػقذ آلتزام العؼدي؛ ففـا يجب طؾك الطرف الؿتلثِّر أن ُيثبت بشؽؾ طام أنَّ أداءه 

ٓلتزامف قد أصبح مستحقاًل مـ الـاحقتْقـ الؼاكقكقة والؿادية، ولقس فؼط أكثر صعقبة 

 . (9)أكثر تؽؾػة أو

وطؾك الجاكب أخر: فنذا كان مـ حؼِّ إصراف الـصُّ صراحًة طؾك اطتبار إوبئة 

ر أن ُيستثـل اطتبار إوبئة مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة، وهـا ُيتساءل طـ  ققة قاهرة، فنكَّف ُيتصقَّ

مدى إلزامقة مثؾ هذه الـصقص، والجقاب يف ذلؽ واضح وصريح وهق أنَّ مثؾ هذه 

 ؾزمة شلهنا شلن الـصقص إخرى. الـصقص لفا ققة م

وكؿالحظة إجؿالقة يف كصقص طؼقد التجارة الدولقة طؿقًما، وبالـظر لؿا خؾَّػتف 

أداة ُتؿثِّؾ  العؼديةجائحة كقروكا تحديًدا فننَّ تقافر مثؾ هذه الشروط لؾؼقة الؼاهرة 

ا الؿستجد، فقروس كقروك -وُيخؾِّػفا- أساسقة لتجـُّب العقاقب القخقؿة التل خؾَّػفا

حتك وإن اطرتفـا بعدم سالمة هذه الشروط مـ الـاحقة الؾغقية أو مـ كاحقة اتساقفا مع 

َّٓ أنَّ هذه الشروط مازالت يف الؿجؿؾ  ُتؿثِّؾ الػرض الؿطروح يف بعض إحقال، إ

اء القباء، وبخاصة مع تزايد  ملوى ققيًّا لألصراف التل ما برحت تعاين مـ مَِحـ جرَّ

لؼضائقة ذات الصؾة بعدم تـػقذ آلتزامات العؼدية كتقجة فقروس كقروكا، مـ الدطاوى ا

، التل رفعت يف الثالث مـ شفر Standard Retail Pvt. Ltd vs Gs Global Corpذلؽ قضقة 

 . (2)أمام محؽؿة مقمباي العؾقا 2020إبريؾ الؿاضل 

                                                        

(1) Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

 لؼضقة الؿعروضة، صالع الرابط آلؽرتوين الرسؿل التالل:لؿـ أراد القققف طؾك حقثقات هذه ا (2)

See at, https://indiankanoon.org/doc/ , Last visit on 6/7/2020. 

 ويف طؿقم بقان الرأي السابؼ، بتصرف، اكظر:

Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 
International Contracts, op, cit., 

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
https://indiankanoon.org/doc/
https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
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الؼاهرة دون القجقد  وطؾقف: فؾـ تؼقم الؿحؽؿة مـ تؾؼاء كػسفا بنطؿال كظرية الؼقة

الصريح لشروصفا التل مضك بقاهنا، ويف هذا الػرض الذي كحـ بصدد الحديث طـف، 

ووجقد شرط الؼقة الؼاهرة يف حدِّ ذاتف بقـ كصقص العؼد، بؾ أكثر مـ ذلؽ؛ إذ قد تـطبؼ 

 . restricted frustration(9)الؿؼقد  "اإلهناء"فؽرة 

كصَّ إصراف بعؼدهؿ طؾك حؽؿ معقـ لؾؼقة الؼاهرة فطبقعل  حقـئذ التساؤل  وصالؿا

 طـ آلقة تبؾقغ إصراف أكػسفؿ بالؼقة الؼاهرة. 

 آلقة تبؾقغ األصراف بالؼقة الؼاهرة:

د كذلؽ مـ  ا التلكقد طؾك فحقى آلقة تبؾقغ الؿتعاقد بالؼقة الؼاهرة، والتلكُّ يبدو مفؿًّ

َّٓ فستؽقن الـتقجة هل اتِّباع الؿقاطقد وأ جال الؼاكقكقة الؿـصقص طؾقفا بالعؼد، وإ

ؽ بالؼقة الؼاهرة؛ فقسائؾ تبؾقغ الؿتعاقد بخضقع العؼد لشروط  سؼقط الحؼِّ يف التؿسُّ

الؼقة الؼاهرة قد تتؿُّ مـ خالل الربيد اإللؽرتوين أو الربيد العادي أو حتك مـ خالل 

 إخرى التل قد يتػؼ طؾقفا إصراف.  الؼضاء، إلك غقر ذلؽ مـ صرق التبؾقغ

كاتػاق األصراف وُيراطك يف التبؾقغ أهؿقة آلتزام بالشؽؾقَّات التل قد َتِرد بالعؼد؛ 

فطالؿا ُوِجد كصُّ يػقد  طؾك الؾجقء إلك خبقر لتحديد مدى وجقد ققة قاهرة مـ طدمف؛

دت صػتف بالعؼد، ومـ ذلؽ بالعؼد فُؿتعقَّـ آلتزام بف وآستعاكة بالخبقر الذي ر بؿا ُحدِّ

ؽ بالؼقة الؼاهرة َّٓ يسؼط الحؼُّ يف التؿسُّ  .(2)َثؿَّ تؼديؿ التؼرير الذي ُكؾِّػ بف، وإ

                                                        

 (1) For more details, Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, 
op, cit., p. 4,5. 

قة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك راجع كؾؿة الدكتقر سؿقر أوخؾقػا، يف الـدوة آفرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقك (2)

 العؼقد الدولقة لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، سابؼة اإلشارة.

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
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 الغصـ الثاين

 طدم وجقد كصٍّ طؼدي يػقد اتػاق األصراف طؾك اطتبار األوبئة 

 أحد أسباب الؼقة الؼاهرة

اء طوهذا الػرض هق ما ُيثار الجدل بشلكف  وجقد كص  بالعؼد ُيشقر إلك اطتبار دم جرَّ

ف الؿعايقر صقب التساؤل طؿا يليت: هؾ فقروس كقروكا قد  القباء ققة قاهرة، ففـا ستتقجَّ

أثَّر طؾك العؼد لؾدرجة التل جعؾتف غقر قابؾ لؾتـػقذ؟ فنذا كان الجقاب بـعؿ فسقخضع 

ح تـػقذ آلتزام أو تـػقذ العؼد ٓحتؿالقة تؽققػ الجائحة كؼقة قاهرة، وذلؽ إذا أصب

القفاء بآلتزامات التعاقدية أمًرا مستحقاًل ولقس مرهًؼا فحسب، وكتقجة لذلؽ فؼد ُيعػك 

الؿديـ كؾقَّة مـ التزامف؛ فعؾك سبقؾ الؿثال: يؿؽـ اطتبار فقروس كقروكا ققة قاهرة 

لشركات الطقران ووكالء السػر؛ حقث وقػت حركة الطقران كؾقَّة، وحال ذلؽ دون 

 ستقػاء شروط الـظرية.ا

: فعؾك الرغؿ مـ احتؿالقة غقاب كص  صريح بشلن الؼقة الؼاهرة يف العؼد،  ًٓ وإجؿا

ل وباء  َّٓ أنَّ هـاك سباًل أخرى لإلطػاء مـ مسئقلقة آلتزامات التعاقدية طؾك خؾػقة تػشِّ إ

- كقروكا الؿستجد، مـ خالل كػالة مستقى أضقؼ مـ مستقيات الحؿاية وآطتؿاد

الؿتعاَرف طؾقف مـ  impracticabilityطؾك مبدأ طدم الؼابؾقة لؾتطبقؼ  -طؾك سبقؾ الؿثال

قَِبؾ الؼاكقن إمريؽل؛ فالؿبدأ الؿذكقر قد يؽػؾ حالًّ مـاسًبا لألصراف التعاقدية يف 

الحآت التل أصبح مـ غقر الؿعؼقل أو غقر الؿـطؼل صؾب الؼقام بؿثؾ هذا آلتزام 

 .  (9)قء هذه إحداثالتجاري يف ض

                                                        

(1) Victoria Lee, Mark Lehberg, et al, COVID-19 Contract Issues Reach Beyond Force Majeure, op, cit.; Also, 
Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and 
Comparative Study, op, cit., p. 25-29. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
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وطؾك أيَّة حال: فننَّ طدم وجقد كص  بالعؼد يػقد اطتبار إوبئة ققة قاهرة يتؿُّ الدفع 

ؾ طؼبة يف إطؿال الؼقة الؼاهرة صالؿا -هبا كل ٓ يتؿُّ تـػقذ آلتزام مـ ذلؽ  ٓ يشؽِّ

ضؾِّ اكتشار وباء تقافرت شروصفا، مـ ذلؽ طدم ققام الؿؿثِّؾ بتـػقذ التزاماتف الػـقة يف 

ؾ ققة قاهرة مـعتف حقـئذ مـ التؿثقؾ  .(9)التقػقيد؛ حقث شؽَّ

مفا الؼقاكقـ ذات الصؾة حال طدم وجقد كصٍّ طؼدي يتعؾَّؼ  الحؾقل الؿـصػة التل تؼدِّ

 بالؼقة الؼاهرة:

ة  لقس ما سبؼ بقاكف فحسب هل الحؾقل التل يؿؽـ إخذ هبا يف هذا الؿؼام؛ فثؿَّ

حؾقل أخرى ذات صؾة مـصػة يؿؽـ آطتؿاد طؾقفا يف ضؾِّ طدم وجقد كص  بالعؼد ُيبقِّـ 

ح بعض الؿققػ إزاء اطتبار أحداث معقـة كإوبئة  مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة؛ فؼد رجَّ

ر، الػؼفاء احتؿالقة وجقد حؾ قل بديؾة مـصػة أخرى قد ُتسعػ الطرف الؿتعاقد الؿتضرِّ

 اطتؿاًدا طؾك الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك العؼد.

حف بعض إمثؾة؛ فبؿقجب  قد  -مثاًل -قاكقن العؼقد اإلكجؾقزي ويف إمر بقاٌن تقضِّ

ر  الذي يسؿح  frustrationبؿقجب مبدأ إهناء العؼد  اإلطػاءُيطالب الطرف الؿتضرِّ

لألصراف بالتققُّػ طـ أداء التزاماهتؿ التعاقدية إذا أصبح مـ الؿستحقؾ الؼقام هبا؛ كظًرا 

لؼقام ضروف تبتعد طـ مسئقلقة همٓء إصراف، حتك إن اطرتفـا أنَّ فؽرة إهناء العؼد 

 .(2)الؿشار إلقفا يف حدِّ ذاهتا قد يشقهبا بعض الصعقبات؛ كؿحدوديَّة تطبقؼفا

                                                        

(1) "a typhoid epidemic in a town in which an actor had undertaken to appear was held to constitute force 
majeure”، Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 

(2) Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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 الثالث الغصـ

د لؿدى اطتبار الحادث ققة قاهرة مـ طدمف وكطاق تطبقؼف  الؼاكقن الؿحدَّ

بتحديد أسباب كػل الؿسئقلقة يف الؿجؿؾ،  قاكقن الؼاضل أو الؼاكقن الؿحؾليختصُّ 

د ما الؿراد  ومـ َثؿَّ طدم آلتزام بتعقيض الضرر؛ إًذا قاكقن الؼاضل هق الذي يحدِّ

لؿػاجئ أو الؼقة الؼاهرة، أو خطل الؿضرور، وخطل الغقر، بالسبب إجـبل؛ كالحادث ا

فػل الحادث الؿػاجئ والؼقة الؼاهرة يختصُّ الؼاكقن الؿذكقر بتحديد شروصف، 

ؼت هذه الشروط، وكذا أثار الؼاكقكقة لؾؼقة  وبالتبعقة واجبات الؿديـ صالؿا تحؼَّ

لق كاكت كاشئة طـ ققة قاهرة الؼاهرة يف اكتػاء الؿسئقلقة، وحآت ترتقب الؿسئقلقة، و

 . (9)أو حادث مػاجئ

وهـا تتجؾَّك إهؿقة البالغة لؾتؽققػ بشلن تحديد الؼاكقن القاجب التطبقؼ، وبقان ما 

إذا كان هق الؼاكقن الذي يحؽؿ الؿسئقلقة العؼدية أم الؿسئقلقة التؼصقرية، أو أكَّف ٓ 

 .(2)مسئقلقة مطؾًؼا

: فننَّ آتػاقا ؾ الؿسئقل وبشؽؾ طام  د مـ الؿسئقلقة؛ كتؾؽ التل ُتحؿِّ ت التل تشدِّ

ها الؼاكقن الؿحؾل تخضع لؾؼاكقن  تبعة الحادث الؿػاجئ أو الؼقة الؼاهرة، والتل ُيؼرُّ

 .(2)الؿذكقر

وبتسؾقط الضقء طؾك مققػ قاكقن العؼقد الصقـل طؾك سبقؾ الؿثال مـ الؿسللة؛ 

                                                        

 .9222د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص  (9)

 .22د. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك، القسقط يف تـازع الؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص  (2)

 . 9220د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، الؿرجع السابؼ، ص  (2)
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رة مـ فقروس كقروكا، ومدى فالقضع يف الصقـ تحديًدا حقال مقاقػ  العؼقد الؿتضرِّ

مـ قاكقن العؼقد الصقـل،  992، و992إمؽاكقة اطتباره ققة قاهرة: يخضع لؾؿادتقـ 

ر ممقًتا مـ التزاماتف يف حالة الؼقة الؼاهرة، ويؾزمف  وبؿقجبفؿا ُيعػك الطرف الؿتضرِّ

حت لجـة الشمون تؼديؿ إشعار مع إدلة لؾطرف أخر خالل فرتة معؼقلة، كؿا أوض

التشريعقة التابعة لؾجـة الدائؿة لؿجؾس الـقاب الصقـل أنَّ الطرف الذي ُيؿـع مـ أداء 

ل فقروس كقروكا،  التزاماتف التعاقدية، كتقجة لؾتدابقر الحؽقمقة الؿتخذة ٓحتقاء تػشِّ

، (9)يجب أن يؽقن لف الحؼُّ يف إجبار الؼقة الؼاهرة بؿقجب قاكقن جؿفقرية الصقـ

 الحظ ما يف الـفج الؿذكقر مـ اتػاق مع تطبقؼ قاكقن بؾد الؼاضل.وي

 

ًٓ يف أطؼاب جائحة كقروكا لؼد ابتدطت بعض الدول  -قاكقكقة قد تبدو مبتؽرة  حؾق

مـ تعطُّؾ لسقر مرافؼ الدولة، يف سبقؾ مقاجفة ما كجؿ طـ هذه الجائحة  -يف شؼ  مـفا

 وتلثُّر غالبقة قطاطاهتا، يعـقـا مـفا تلثقرها طؾك طؼقد التجارة الدولقة.

 "شفادة الؼقة الؼاهرة"ويف مؼدمة هذه الحؾقل الؿبتؽرة ما اصطؾح طؾك تسؿقتف بـ 

Force Majeure Certification م بطؾب ؛ لت الدول أصحاب الشلن الحؼَّ يف التؼدُّ إذ خقَّ

ف إلك بعض  إصدار هذه الشفادة خالل فرتة اكتشار فقروس كقروكا، مـ خالل التقجُّ

الجفات الؿعـقة التل أوكؾتفا الدولة آختصاص هبذا الَؿـح، والتل تختؾػ بطبقعة 

                                                        

إمريؽل لؾؿحاماة، أحد أكرب مؽاتب الؿحاماة يف  Arnold & Porterما كشر الؿققع الرسؿل مؽتب  وبحسب (9)

 العالؿ

 Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force Majeure 
Notice, op, cit., 

https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
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 ٓحًؼا بالتػصقؾ. الحال مـ دولة إلك أخرى، وطؾك كحق ما سُقظفر متـ الدراسة

ؾ يف  الشاهد أنَّ مثؾ هذه الحؾقل التل مـ أمثؾتفا شفادات الؼقة الؼاهرة بحاجة لؾتلمُّ

ر مضؿقهنا وآثارها، فنذا ة مـ الجائحة؛ فردية كاكت كان يتعقَّـ طؾك الجفات الؿتضرِّ

م بطؾب مؽتقب لجفة معقـة  أو ـ ولتؽ-شركات، الراغبة يف استصدار هذه الشفادة التؼدُّ

فعؾك هذا الطرف أن ُيثبت طدم قدرتف طؾك  –دائرة التجارة والصـاطة والخدمات مثاًل 

القفاء بؿا التزم بف طؼديًّا كتقجة التزامات دولقة أو حتك وصـقة تجاه شركائفؿ يف العؼد؛ 

سقاء أكاكقا مـ الؼطاع الخاص أم العام، بسبب ضروف غقر متققَّعة ٓ يؿؽـ دفعفا 

قاهرة؛ فؿثؾ هذه الشقاهد ضرورية لضؿان استؿرارية كشاصات  كؿسقغات لقجقد ققة

هذه الؿمسسات، وكذا لؾتثبت مـ احرتام تـػقذ تعؾقؿات إمـ الصحل فؼط دون ترتقب 

 أيَّة التزامات تعاقدية تجاه آلتزامات التعاقدية.

وطؾك الرغؿ مـ اطتبار إصدار شفادات الؼقة الؼاهرة مـ بعض الدول ُيعدُّ بؿثابة 

تسفقالت قاكقكقة تتؿاشك مع تبعات فقروس كقروكا الؿمثِّرة طؾك العؼقد الدولقة؛ كحال 

الصقـ وروسقا وغقرهؿا مـ الدول التل ستؼػ طـدها الدراسة، فعؾك الجاكب أخر 

ف، ُمعرضة طـ آطتداد بؿثؾ هذه التقجفات، ومـ َثؿَّ  فؼد رفضت دول أخرى هذا التقجُّ

ققة قاهرة، ُمؽتػقة بتخقيؾ ما ُيعرف بغرف التجارة  رفض اطتبار فقروس كقروكا

، خالل فرتة (9)كحال فركسا "état du droitشقاهد لحالة بحؽؿ الؼاكقن "والصـاطة إصدار 

                                                        

 حال صحت الرتجؿة، لؿزيد مـ التػاصقؾ، صالع الؿققع اإللؽرتوين التالل: (9)

See at, https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-comment-obtenir-des-certificats-etat-du-droit, 
Last Visit on 15/6/2020. 

https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-comment-obtenir-des-certificats-etat-du-droit


2022 

 ، وسقؼػ البحث ٓحًؼا طـد صبقعة هذه الشفادات.(9)اكتشار فقروس كقروكا

لت إصراف الحؼَّ يف إصدار مثؾ وطؾقف : كان القققف طـد مقاقػ الدول التل خقَّ

ص الطرح أيت لبقان  -أيًضا–هذه الشفادات وغقر هذه الدول  ا، وطؾقف: ُخصِّ أمًرا مفؿًّ

 مـ هذه الؿسللة تحديًدا فقؿا يليت:  (2)مقاقػ دول؛ كالصقـ وروسقا

 مققػ الصقـ:  الغصـ األول

ؾ الؿسئقلقة طـ مغّبضة  يف محاولة مـ الحؽقمة الصقـقة لحؿاية شركاهتا مـ تحؿُّ

ل فقروس كقروكا، فؼد شجعت الحؽقمة الشركات التل تلثَّرت مصالحفا بسبب  تػشِّ

ـت دولة الصقـ (2)الػقروس طؾك الحؼِّ يف الؿطالبة بحؿاية الؼقة الؼاهرة ، وطؾقف: مؽَّ

-Force Majeureشفادات الؼقة الؼاهرة "ك ما ُيسؿك الحؼَّ يف تؼديؿ صؾب الحصقل طؾ

certificates مـ الؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة China Council for the Promotion 

of International Trade (CCPIT) ،.وهق ممسسة شبف حؽقمقة 

ة وتتؿثؾ أهؿقة هذه الشفادات يف إمؽاكقة استخدامفا كدلقؾ يف إجراءات الؿحؽؿ

تجاه إصراف الؿتعاقدة، كؿا يؿؽـ أن تؽقن الشفادات ذات أهؿقة لؾشركات التل 

رة يف الصقـ، وٓ يؿؽـفا آمتثال ٓلتزاماهتا  لديفا مصاكع إكتاج يف الؿـاصؼ الؿتضرِّ

الؿتعؾؼة بالتقريد بسبب اضطرابات اإلكتاج الؿتعؾؼة بالقباء، وبالتبعقة تقاجف مطالبات 

                                                        

راجع كؾؿة د. محؿد طبد الفادي الؿؽـقزي، كدوة افرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد  (9)

 .2020يقكقة  92ؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، بتاريخ طؾك العؼقد الدولقة لألطؿال، كظؿتفا ك

(2) Ralf Michaels, Jakob Olbing, Corona and Private International Law: A Regularly Updated Repository of 
Writings, Cases and Developments, Issued by Conflict of Laws.Net official website, published on 
16/5/2020.  
Available online at, https://conflictoflaws.net/2020/corona/?print=pdf , Last visit on 2/7/2020. 

 (3) Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force 
Majeure Notice, op, cit., 

https://conflictoflaws.net/2020/corona/
https://conflictoflaws.net/2020/corona/
https://conflictoflaws.net/2020/corona/?print=pdf
https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
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 . (9)الؿتعاقديـالضرر مـ الشركاء 

شفادة  2,222قد أصدر قرابة  CCPITتجدر اإلشارة إلك أن الؿجؾس الؿذكقر هذا: و

مؾقار دوٓر أمقركل إلطػاء  22,2، كؿا تبؾغ الؼقؿة اإلجؿالقة لؾتعاقدات (2)ققة قاهرة

 الشركات الصقـقة مـ التزاماهتا التعاقدية. 

ـ  وبالـظر يف مضؿقن هذه الشفادات: فننَّ الققائع الؿسجؾَّة يف الشفادات تتضؿَّ

ل فقروس كقروكا، وصبقعة تلثقره، ومدد الؼرارا ت الحؽقمقة وتاريخفا تلكقًدا طؾك تػشِّ

بالحجر الصحل، ومدى إلغاء أيِّ وسقؾة كؼؾ، وما إلك ذلؽ مـ إجراءات،  باإلغالق أو

آثار تـػقذية أو قاكقكقة ٓ ُتعدُّ وثقؼة قاكقكقة، ولقس لفا مع التلكقد طؾك أنَّ هذه الشفادة 

؛ ففل فؼط بؿثابة شفادة طؾك ما حدث بالػعؾ مـ تػاصقؾ واقعقة، ولقس أدلُّ مباشرة

 force majeure factual certificate"شفادة واقعقة لؾؼقة الؼاهرة"طؾك ذلؽ مـ تسؿقتفا بـ 

بحسب ما أصؾؼ طؾقفا الؿجؾس الصقـل كػسف، صاحب الصػة يف إصدارها طؾك مققعف 

 .(2)إللؽرتوين الرسؿلا

وطؾقف: فالبحث يف الؼقة اإللزامقة لفذه الشفادات ُيسػر كقػ أكَّفا تؿثِّؾ دلقاًل طؾك  

                                                        

(1) Ulrike Glueck, Micheal Munzinger, et al, Does the Coronavirus outbreak constitute Force Majeure, 
Published by CMS Law Firm, UK, 03/02/2020. 
See at, https://cms.law/en/chn/publication/does-the-coronavirus-outbreak-constitute-force-majeure , 
Last visit on 30/6/2020. 

شفادة حدث ققة قاهرة  23222 الؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة قد أصدرويف مقضع أخر؛ فؼد ققؾ بلن  (2)

وبحسب تؼرير صادر طـ تشايـا  يف مختؾػ فروطفا، تؿ مـحفا لؾشركات الؿتضررة مـ تػشل فقروس كقروكا،

مؾقار دوٓر تؼريًبا(  2232مؾقار يقان صقـل )أي ما يعادل  20232ديؾل: تبؾغ ققؿة العؼقد ذات الصؾة حقالل 

 لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر:

 Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force 
Majeure Notice, op, cit., 

(3) See at, http://en.ccpit.org/info/info_40288117668b3d9b017019772b5706b0.html , Last Visit on 
7/3/2020. 

https://cms.law/en/chn/publication/does-the-coronavirus-outbreak-constitute-force-majeure
https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
http://en.ccpit.org/info/info_40288117668b3d9b017019772b5706b0.html
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وجقد أحداث تؿثِّؾ ققة قاهرة، وتمثِّر بالتبعقة طؾك قدرة الشركة طؾك تـػقذ العؼد 

 .(9)فحسب

قة وبعبارة أخرى: فننَّ الشفادة الؿذكقرة هل مجرد إثبات لؾظروف الؿقضقط

والقاقعقة، ُتؿـح لؾشركات الصقـقة غقر الؼادرة طؾك تـػقذ العؼقد بسبب تلثقر وباء كقروكا 

ر استئـاف  طؾقفا، وهذه الشفادة بنمؽاهنا أن تثبت حؼائؼ مقضقطقة كؿا ققؾ؛ كتلخُّ

العؿؾ، ومراقبة حركة الؿرور، واإلرسال الؿحدود لؾعامؾقـ، وبـاًء طؾك هذه الشفادة 

 ن تطؾب تلخقر إداء أو إهناء العؼد.يؿؽـ لؾؿمسسة أ

والؼقل الػصؾ يف مدى اإلطػاء الؽؾل أو حتك الجزئل مـ تـػقذ آلتزام يعتؿد طؾك 

تلخذ يف اطتبارها ضروف كؾِّ حالة طؾك حده، وطؾقف: يـبغل طؾك إصراف التعاقدية أن 

وباء "قة بقـ الؼاكقن القاجب التطبقؼ، وجؿقع الظروف ذات الصؾة إلثبات طالقة السبب

، (2)"طدم الؼدرة طؾك تـػقذ آلتزام التعاقدي"، و"الؽقروكا وتدابقر الققاية مـف ومؽافحتف

ي إكثر شققًطا  ح أن يؽقن إثبات طالقة السببقة هق التحدِّ مع آطرتاف بلكَّف مـ الؿرجَّ

ديـ الرئقسقِّقـ  الذي يقاجفف ـ يرفعقن دطاوى قضائقة ضدَّ الؿقرِّ الؿدطقن مؿَّ

طقـ وتجار التجزئة  . (2)والؿقزِّ

يف خصقص طؼقد -كؿا أنَّ مـ الػؼف مـ آثر التؿققز بقـ مقاقػ إكشطة التجارية 

ومدى تققُّػفا الؽؾِّل أو الجزئل، أو ما إذا كاكت تعؿؾ بصقرة صبقعقة كؾ  حسب  -العؿؾ

 .(2)مضؿقكف، ومـ َثؿَّ آكطالق صقب بقان مآل كؾِّ فؽرة

                                                        

(1) Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, op. cit., p. 1. 
(2) Ibid. 1,2. 
(3) Kashish Jaitley, Niharika Kuchhal et al, The COVID pandemic: Time to ‘ramp-up’ India’s conflict of law 

rules in matters of tort?, op, cit., 

مـ التػاصقؾ، اكظر، د. أكس فقصؾ التقرة، تلثقرات فقروس كقروكا طؾك طؼد العؿؾ بقـ الظروف  لؿزيد (2) 

 .وما بعدها 202ص  الطارئة والؼقة الؼاهرة، مرجع سابؼ،

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
https://conflictoflaws.net/2020/the-covid-pandemic-time-to-ramp-up-indias-conflict-of-law-rules-in-matters-of-tort-by-kashish-jaitley-niharika-kuchhal-and-saloni-khanderia/
https://conflictoflaws.net/2020/the-covid-pandemic-time-to-ramp-up-indias-conflict-of-law-rules-in-matters-of-tort-by-kashish-jaitley-niharika-kuchhal-and-saloni-khanderia/
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 مدى إمؽاكقة آطتداد بشفادات الؼقة الؼاهرة أمام الؿحاكؿ الصقـقة وخارجفا:

إنَّ الـظر لؿضؿقن الؿسللة مـ الـاحقة الـظرية يعـل أكَّف يجب أن تطبِّؼ الؿحاكؿ 

تتبعف كحال غقرها مـ الؿحاكؿ  الصقـقة الـفج ذاتف بالؿعطقات التل مضك بقاهنا، والذي

شفادات الؼقة الؼاهرة  الؿختصة طـد إطؿال الؼاكقن القاجب التطبقؼ، ومـ َثؿَّ معامؾة

 .(9)واقعل لؿا حدث الؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة كدلقؾ CCPITالصادرة طـ 

أنَّ إبداء مققػ الؿحاكؿ الصقـقة مـ الؿسللة ُيثقر التساؤل طـ وضع شفادات  بقد

الؼقة الؼاهرة الصادرة طـ الؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة أمام غقرها مـ محاكؿ الدول 

ل فقروس كقروكا مـ ولعؾ  إخرى؟ هذا التساؤل قد فرض كػسف يف ضؾِّ ما خؾَّػف تػشِّ

هؾ مـ الؿؿؽـ آطرتاف بشفادة  ؿعؿقرة، وطؾقف ُيتساءل:تلثقرات شؿؾت كافة أرجاء ال

 خارج الصقـ؟  CCPITالؼقة الؼاهرة الصادرة طـ الؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة 

وُيجاب بحسب الؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة، فننَّ شفادات الؼقة الؼاهرة 

آتحادات التجارية والؿمسسات معرتٌف هبا مـ قَِبؾ الحؽقمات ووكآت الجؿارك و

وطؾك الرغؿ مـ الؼقل السابؼ؛ فؼد طؼَّب  دولة ومـطؼة حقل العالؿ، 200يف أكثر مـ 

 .(2)البعض أنَّ شفادة الؼقة الؼاهرة قد ٓ تؽقن ذات فائدة واضحة أو تؾؼائقة خارج الصقـ

ؾ الؿحاكؿ الصقـقة تطبقؼ قاكقهنا القصـل إذا كاكت اتػاققة  : فؼد ُتػضِّ وبشؽؾ طام 

ٓ تـطبؼ  -التل سقتؿ القققف طـدها ٓحًؼا-إمؿ الؿتحدة لؾبقع الدولل لؾبضائع 

شروصفا، ولؿ يخرت الطرفان قاكقن دولة أخرى، بغقة إططاء ققؿة أكرب لشفادة الؼقة 

                                                        

 (1) Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, op, cit., p. 4,5. 

 يف هذا التلصقؾ، ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر، (2)

Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force Majeure 
Notice, op, cit., 

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
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مؼاركة بؿحاكؿ  CCPIT الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة الؿجؾسالؼاهرة الصادرة طـ 

الدول إخرى، وبلن يؽقن أكثر تساهاًل يف تطبقؼ معايقر الؼقة الؼاهرة لدطؿ مطالب 

 .(9)الشركات الصقـقة فقؿا يتعؾؼ باكتشار فقروس كقروكا

 الغصـ الثاين: مققػ روسقا

لت الدولة الروسقة اتػؼ مققػ دولة روسقا مع إجؿال مققػ دولة الصقـ؛ إذ  خقَّ

مـ غرفة التجارة والصـاطة  "شفادات ققة قاهرة"لألصراف التعاقدية الحؼَّ يف استصدار 

، مع وجقب اإلشارة إلك أنَّ مؿارسة الحؼِّ يف استصدار شفادات ققة قاهرة CCI(2)الروسقة 

ما يف إمر أنَّ ، كؾُّ 9112يقلقق  2ُيعدُّ مؿارسة فعؾقَّة قائؿة ومعؿقل هبا يف روسقا مـذ 

ل فقروس كقروكا وما خؾَّػف مـ تبعات  الطؾب طؾقفا قد ازداد ممخًرا طؾك خؾػقة تػشِّ

 طؾك تـػقذ آلتزامات القاردة بعؼقد التجارة الدولقة. 

م  -طؾك حد  سقاء-وطؾقف: يحؼُّ لؾشركات الروسقة القصـقة وإجـبقة كذلؽ  التؼدُّ

بطؾب استصدار شفادات الؼقة الؼاهرة، وبحسب لغرفة التجارة والصـاطة الروسقة 

ؾ  جزًءا مـ إدلة يف الـزاطات  "شفادة الؼقة الؼاهرة"الؼاكقن الروسل يؿؽـ أن ُتشؽِّ

هناية الؿطاف بقاسطة  الؿستؼبؾقة الؿحتؿؾة؛ إذ يتؿُّ تحديد تلثقرها طؾك كتائج الـزاع يف

 .(2)هقئات التحؽقؿ )الروسقة أو إجـبقة( الؿحاكؿ أو

                                                        

 (1) Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, op, cit., p. 5. 

 لؿزيد مـ التػاصقؾ، يؿؽـ مطالعة الؿققع الرسؿل لؾغرفة طؾك شبؽة اإلكرتكت (2)

See at, https://tpprf.ru/en/ , Last visit on 4/7/2020. 

 يف شرح هذا التلصقؾ ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر:  (2)

Ekaterina Pannerbakker, Force majeure certificates’ issued by the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, Issued by Conflict of Laws.Net official website, published on 17/4/2020.  
Available online at, https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-certificates-by-the-russian-
chamber-of-commerce-and-industry/ , Last visit on 4/7/2020. 

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
https://tpprf.ru/en/
https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-certificates-by-the-russian-chamber-of-commerce-and-industry/
https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-certificates-by-the-russian-chamber-of-commerce-and-industry/
https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-certificates-by-the-russian-chamber-of-commerce-and-industry/
https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-certificates-by-the-russian-chamber-of-commerce-and-industry/
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يفا يف كزاع  وربَّ متسائؾ: ما الؼقؿة العؿؾقة التل يؿؽـ لشفادة ققة قاهرة أن تمدِّ

 تعاقدي يتعؾَّؼ بتبعات القباء؟

إلصدار  CCIإنَّ إساس الؼاكقين ٓختصاص غرفة التجارة والصـاطة الروسقة 

هل  ، وبؿا أنَّ هذه الغرفة9112مـذ طام  -كؿا أردفـا-مؼرٌر  "شفادات الؼقة الؼاهرة"

جفة غقر حؽقمقة ُأكشئت لتعزيز إطؿال التجارية والتجارة الدولقة، إلك جاكب 

م خدمات معؾقمات يف إمقر  "خبقر مستؼؾ"اختصاصاهتا إخرى، ففل بؿثابة  يؼدِّ

، إذ "شفادات ققة قاهرة"الؿتعؾؼة بالتجارة الدولقة، وإحدى هذه الخدمات هل إصدار 

ادات مـ قبؾ مجؾس إدارة الغرفة؛ فؾدى إخقرة قسؿ يتؿُّ تحديد ققاطد إصدار الشف

قاكقين ُطِفد إلقف لتؼققؿ صؾبات إصدار شفادات ققة قاهرة، ومـ َثؿَّ إبالغ ما إذا كان يجب 

م مـ مستـدات مـ قَِبؾ الطرف الؿتعاقد  إصدار الشفادة مـ طدمف اطتؿاًدا طؾك ما ُيؼدَّ

ع بالؼقة الؼاهرة كل ُيثبت هبا   .(9)الطرف الؿتعاقد صؾبفالذي يتذرَّ

كؿا تجدر اإلشارة إلك أنَّ قائؿة الؿستـدات الؿطؾقبة ٓستصدار هذه الشفادة 

ـ كسخة مـ العؼد،  ، وبطبقعة الحال "الذي يحتقي طؾك بـد بشلن الؼقة الؼاهرة"تتضؿَّ

ففذا الشرط لقس مـ قبقؾ الصدفة؛ فإمر بالطبع غقر إلزامل لؾحؽؿ الؼاكقين الؿتعؾؼ 

( مـ الؼاكقن الؿدين الروسل طؾك جقاز اإلطػاء 209/2ؼقة الؼاهرة؛ إذ تـصُّ الؿادة )بال

                                                        

والؿحددة لظروف الؼقة ، 2092ولؿعرفة لقائح إجراءات غرفة التجارة والصـاطة الروسقة حسب تعديؾفا يف  (9)

الؼاهرة التل يتؿ طؾك هديفا مـح شفادات الؼقة الؼاهرة، اكظر الؿؾػ الؿـشقر طؾك الؿققع الرسؿل التالل، 

 بالؾغة الروسقة، صالع الرابط اإللؽرتوين التالل:

See at,  
https://uslugi.tpprf.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9C_2015.pdf ,Last visit on 4/7/2020. 

https://uslugi.tpprf.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9C_2015.pdf
https://uslugi.tpprf.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A4%D0%9C_2015.pdf


2020 

مـ الؿسئقلقة طـ طدم تـػقذ آلتزام التعاقدي، إذا أثبت الطرف أنَّ طدم إداء كان 

بسبب الؼقة الؼاهرة، كؿا يجقز لؾطرفقـ تؼديؿ خالف ذلؽ بتضؿقـ بـد حقل الظروف 

 لؼقة الؼاهرة أو ضروف مؿاثؾة يف العؼد. الطارئة أو اإلهناء أو ا

والشاهد أنَّ غرفة التجارة والصـاطة الروسقة ٓ تـحرف طـ آمتثال لؾـفج الذي 

ِـّل بعض الحؾقل التل هتدف مـ ورائفا أن َتعُبر هل  سؾؽتف دولة الصقـ، وهق ما مػاده تب

التل أبرمت طؼقًدا وشعقهبا بسالم مـ هذه الؿرحؾة الدققؼة، وبقان أوضاع الشركات 

َّٓ يرافؼ استصدار مثؾ هذه  دولقة مـ هذه الؿسللة، والحرص غاية الحرص طؾك أ

الشفادات تساُهٌؾ ُيػؼدها هقبتفا، ولق كان يف إمر تساهٌؾ مـ قَِبؾفؿ لؿا ُرفِض أكثر مـ 

 ،(9) "شفادات الؼقة الؼاهرة"مة إلك الغرفة والتل تطؾب إصدار الؿؼدَّ  الطؾبات مـ 12٪

فشفادات الؼقة الؼاهرة  2020فبحسب ما أطؾـ رئقس الغرفة يف السادس مـ شفر إبريؾ 

 .(2)التل صدرت يف مـاصؼ روسقة متعددة هل إلك أن طشرات الشفادات فحسب

                                                        

 :بالؾغة الروسقة، صالع الؿققع اإللؽرتوين التاللولالصالع طؾك تقثقؼ ذلؽ  (9)

See at, https://tass.ru/ekonomika/8172063 , Last visit on 4/7/2020. 

 ويف مجؿؾ شرح هذا التلصقؾ ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر:

Ekaterina Pannerbakker, Force majeure certificates’ issued by the Russian Chamber of Commerce and 

Industry, op, cit., 

رفة التجارة والصـاطة الروسقة الؿـشقر طؾك الؿققع الرسؿل لقكالة لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر تؼرير رئقس غ (2)

 :الروسقة  Tass أكباء

See at, https://tass.ru/ekonomika/8172063 , Last visit on 4/7/2020. 

أراد آصالع طؾك مزيد مـ التػاصقؾ طؾك  وٕن مؼام البحث ٓ يتسع لؾقققف طـد مقاقػ جؾ الدول؛ فؾؿـ

مقاقػ بعض الدول إخرى مثؾ مققػ كقريا مـ الؼقة الؼاهرة طؾك خؾػقة تػشل فقروس كقروكا، ومدى 

 استصدراها لشفادات ققة قاهرة إلك غقر ذلؽ، اكظر:

Bae, Kim & Lee LLC , COVID-19 and Force Majeure in Sales Transactions: South Korea, Issued by lexology 

official website. 

See at, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d07462e8-7b46-4b20-9b59-9855e3bdaeb5 , Last Visit on 

4/7/2020. 

https://tass.ru/ekonomika/8172063
https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-certificates-by-the-russian-chamber-of-commerce-and-industry/
https://conflictoflaws.net/2020/force-majeure-certificates-by-the-russian-chamber-of-commerce-and-industry/
https://tass.ru/ekonomika/8172063
https://www.lexology.com/contributors/bae-kim-and-lee-llc
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d07462e8-7b46-4b20-9b59-9855e3bdaeb5
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وقبؾ مغادرة هذا الؿؼام والتعؼقب طؾقف فاإلشارة واجبة إلك أنَّ الجفة الؿختصة التل 

م إلقفا الطرف الؿتعاقد صا لًبا استصدار شفادة الؼقة الؼاهرة تختؾػ مـ دولة ٕخرى يتؼدَّ

وطؾك كحق ما أضفرت مقاقػ الدول  بطبقعة الحال، وبحسب ما كظَّؿتف كؾُّ دولة،

، (9)غرفة التجارة والصـاطة يف أوكراكقا بنصدار هذه الشفادات السابؼة؛ كاختصاص

 حدة فقؿا سبؼ.وهؽذا وطؾك كحق ما بقَّـت الدراسة بالـسبة لؽؾِّ دولة طؾك 

 تعؼقب:

ر تخقيؾ السؾطات التـػقذية الحؼَّ يف إصدار وثائؼ تتعؾَّؼ  قد يبدو مـ غقر الؿتصقَّ

بالؼقة الؼاهرة، أو حتك تخقيؾ الحؼِّ ذاتف لؾجفات الؿفـقة؛ كالؿمسسات مثاًل، وآية 

ـئذ ذلؽ أنَّ إمر هـا مرتوك لؾسؾطة التشريعقة بالـسبة لؾتشريعات القصـقة، ويبؼك حق

ظ  الؿجال الخصب مرتوًكا لؾؼضاء والتحؽقؿ، وأبعد مـ ذلؽ؛ فعؾك الرغؿ مـ التحػُّ

طؾك الؼقل جزاًفا باطتبار فقروس كقروكا مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة مـ دون الؿرور الدققؼ 

د مـ تقافر شروصفا مـ طدمف، ويف ضقء مالبسات كؾِّ طؼد طؾك حده  .(2)بؿرحؾة التلكُّ

َّٓ أكَّف يؾزم ا لتلكقد طؾك أنَّ اطتبار فقروس كقروكا ققة قاهرة مـ طدمف أمر رهقـ إ

ح بذلؽ مـ طدمف، ففل مفؿة الؿشرع يشاصره يف ذلؽ الؼضاء  بقجقد تشريع يصرِّ

را مدى تقافر شروط أي  مـفؿا طؾك العؼد، ومـ َثؿَّ ترتقب أثار.  والتحؽقؿ لقؼرِّ

وٓ مراء يف أنَّ السؾطة التشريعقة هل الجفة الؿـاط هبا تشريع وبقان الشروط التل 

                                                        

 :يف أوكراكقا، صالع الؿققع اإللؽرتوين التالل لالصالع طؾك شروط استصدار الشفادة الؿذكقرة (9)

See at, https://ucci.org.ua/en/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin , Last visit on 
15/6/2020.  

(2) Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, op, 
cit., 

https://ucci.org.ua/en/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin
https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
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ؾ  د مـ خاللفا ما إذا كان الحادث يشؽِّ ُيسار طؾك هداها بؿا تصدره مـ تشريعات، ُيحدَّ

ققة قاهرة مـ طدمف، مع التلكقد طؾك أنَّ تخقيؾ بعض الدول كالصقـ وروسقا لبعض 

تجارة والصـاطة أو مجؾس تعزيز الصـاطة إلك غقر ذلؽ مـ جفاهتا القصـقة؛ كغرف ال

ٓ ُيـِؼص مـ  -يف مضؿقكف-الجفات، الحؼَّ يف إصدار شفادات ققة قاهرة: أمر 

ي لؿا يخرج مـ رحؿ القاقع  السؾطات التشريعقة يف شلء، خاصة إذا كان هدففا التصدِّ

ف ثالثة أمقر: د هذا التقجُّ ات، ولعؾَّ مؿا يعضِّ  مـ مستجدَّ

ر لدى بعض األول : أنَّ مضؿقن فؽرة إصدار شفادات ققة قاهرة أمٌر مقجقد ومؼرَّ

الدول؛ مثؾ روسقا، مـذ أوائؾ تسعقـقات الؼرن الؿاضل؛ وطؾقف: فالقضع لقس بجديد، 

كؾُّ ما يف إمر أنَّ صؾبات إصدار مثؾ هذه الشفادات قد زادت يف الػرتة إخقرة طؾك 

ل فقروس كقروكا  الؿستجد. خؾػقة تػشِّ

طـ الػؽرة، ولق كان يف هذا إمر إكؼاص لؿفامِّ  مؼرًرا ٓ كاشًػاوكلنَّ إخقر قد جاء 

 السؾطة التشريعقة لَؿا اطُتدَّ بف مـ إساس وجرى العؿؾ طؾقف.

وهق إهؿُّ وإكثر واقعقة، أنَّ محتقى هذه الشفادات ذو صابع وثائؼل؛  الثاين:

ل جائحة كقروكا تحديًداالت-فشفادات الؼقة الؼاهرة   -ل ُتصدرها الدول طؾك خؾػقة تػشِّ

ما هل إٓ وثقؼة ُتثبت ما جرى طؾك أرض القاقع مـ أمقر واقعقة؛ مثؾ فرض الدول 

إجراءات احرتازية: كالعزل، أو غؾؼ الطرق أو وسائؾ الؿقاصالت إلك غقر ذلؽ مـ 

 ٓلتزام التعاقدي.التدابقر الحؽقمقة التل مـ شلهنا أن َتُحقَل دون تـػقذ ا

وطؾقف: فالشفادات الؿذكقرة لقس لفا أيَّة ققؿة قاكقكقة يف حدِّ ذاهتا، وإمر فقفا 

مرتوك لؾسؾطة الؼضائقة؛ فؾفا السؾطة التؼديرية يف تؼرير إخذ هبا مـ طدمف، بحسب 

وقائع كؾِّ حالة وضروففا طؾك حدة، وطؾقف: يؼتصر دور شفادة الؼقة الؼاهرة الصادرة 
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طؾك تؼديؿ دلقؾ طؾك وققع حدث معقـ، وهق طؾك ذلؽ بؿثابة طـصر واحد فؼط مـ 

 .(9)طـاصر تحؾقؾ فؽرة الؼقة الؼاهرة

تشفد فؼط طؾك وققع  -مـ اسؿفا-إذ إنَّ الشفادات الصادرة مـ الؿجؾس الؿذكقر 

ًرا  قدالحدث، الذي  يؽقن ممهاًل كحدث ققة قاهرة وقد ٓ يؽقن كذلؽ، ويبؼك متصقَّ

طؾقف كحدث ققة قاهرة؛ ٕنَّ التصديؼ طؾقف قد يضػل  طـ التصديؼؿالقة آمتـاع احت

 .(2)قدًرا مـ الؿصداققة طـد إرفاق مستـدات الؼقة الؼاهرة إلك إصراف إخرى

ف السابؼ ما ٓحظف الؾقرد مقستقؾ يف قضقة  ولعؾ مؿا ُيربهـ طؾك صقاب التقجُّ

Ltd Kong Hong Cargill v Ltd Co. Products Hoechong(2)  مـ أكَّف طؾك الرغؿ مـ أنَّ شفادة

 "مػقدة"الؼقة الؼاهرة التل تصدر طـ الؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة قد تؽقن 

متك ما  " pointless طديؿة الػائدة"، بقد أكَّفا ستؽقن "وجقد الؼقة الؼاهرة"كدلقؾ طؾك 

تحؾقؾ طالقة السببقة يف قضقة أو مسللة بعقـفا، كاهقؽ  CCPITالؿذكقر ُصؾب مـ الؿجؾس 

، وهذا (2)"يجب أن ُيـظر مرة أخرى يف مرحؾة التؼاضل أو التحؽقؿ"طـ أنَّ هذا السمال 

د أنَّ الجفَة الغقر تشريعقة الؿـاط هبا إصدار شفادة الؼقة  هق مؽؿـ آرتباط الذي يمكِّ

 ا الخصقص.الؼاهرة دوُرها محصقٌر يف هذ

: القاقع يثبت أنَّ كسبة إصدار مثؾ هذه الشفادات كسبة قؾقؾة مؼاَركًة بؿا ُيرَفض؛ الثالث

فػل روسقا مثاًل ُأصدرت طشرات شفادات الؼقة الؼاهرة فحسب، بقـؿا ُرفِض أكثر مـ 

                                                        

 (1) Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force 
Majeure Notice, op, cit., 

(2) Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

(3) Hoechong Products Co. Ltd v. Cargill Hong Kong Ltd, (Privy Council (Hong Kong) [1995] 1 W.L.R. 404). 
(4) “would have to be looked at all over again at the stage of litigation or arbitration”, Anton A. 

Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force Majeure Notice, 
op, cit., 

https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
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مة ٓستصدار شفادات ققة قاهرة 12 بحسب ما أطؾـ رئقس غرفة -% مـ الطؾبات الؿؼدَّ

وبخاصة يف ضؾِّ الؾقائح وآشرتاصات التل تػرضفا الدولة  -لصـاطة الروسقةالتجارة وا

 .(9)لتؼققؿ مدى تقافر شروط إصدار مثؾ هذه الشفادة

وخالصة الؼقل: إنَّ يف تبـِّل بعض الدول لػؽرة إمؽاكقة إصدار شفادات ققة قاهرة 

ل فقروس كقروكا هق شلن محؾُّ  ع بقجقد تتغؾَّب هبا طؾك ما أسػر طـف تػشِّ تعؼقب؛ فالتذرُّ

ققة قاهرة تحقُل دون تـػقذ آلتزام التعاقدي هق شلن يخضع يف الؿؼام إول ٓطتبارات 

 قاكقكقة واتػاققة؛ فإولقية ُتؿـح لؿا اتَّػؼ طؾقف إصراف، هذا مـ كاحقة.

ؿ هق ا د أنَّ الؼاضل أو الؿحؽِّ لذي ومـ كاحقة أخرى: فننَّ آطتبارات الؼاكقكقة تمكِّ

ؼ مثؾ هذه الؼقة الؼاهرة مـ طدمف، بقـؿا الجفات التجارية الصـاطقة  -يحؼُّ لف تؼدير تحؼُّ

ٓ ُتعدُّ جفات  -كتؾؽ الؿخقلة إصدار شفادات الؼقة الؼاهرة يف الصقـ وروسقا وغقرهؿ

قضائقة، كاهقؽ طـ أكَّف ٓ يؿؽـفا أن تحؾَّ محؾَّ إرادة إصراف الؿتعاقدة يف آلتزامات 

 .(2)دولقة وٓ حتك القصـقةال

: يؿؽـ اطتبار كقروكا فقروس مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة حال تقافر أي  مـ  ًٓ وإجؿا

 الػروض الثالثة أتقة: 

 وجقد كص  طؼدي صريح ُيػقد اطتبار الجقائح أو إوبئة مـ قبقؾ الؼقة الؼاهرة. -

                                                        

لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر تؼرير رئقس غرفة التجارة والصـاطة الروسقة الؿـشقر طؾك الؿققع الرسؿل لقكالة  (9)

 :الروسقة Tass أكباء

See at, https://tass.ru/ekonomika/8172063 , Last visit on 4/7/2020. 

 ويف طؿقم مقاقػ الػؼف مـ ذلؽ تػصقالت ٓ يتسع هذا الؿؼام لسردها لؿـ أراد آستزادة، اكظر: (2)

Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 

 لؾجدل، اكظر، ذات الؿقضع السابؼ. ولؿـ أراد القققف طؾك مققػ الؼاكقن اإلكجؾقزي مـ الؼقة الؼاهرة الؿثقر

https://tass.ru/ekonomika/8172063
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طك كقكف ققة اكطباق الشروط الؼاكقكقة لؾؼقة الؼاهرة مجتؿعة طؾك الحدث ا - لذي ُيدَّ

 قاهرة.

إصدار شفادة ققة قاهرة بحسب ما مضت اإلشارة إلقف، وبالتالل اطتداد الؿحاكؿ   -

م إلقفا هبا، التل قد تؽقن محؽؿة الدولة التل أصدرهتا يف كثقر مـ إحقال.  الؿؼدَّ

التساؤل طـ الخطقات التل ُتتَّبع طـد استالم أي  مـ صريف العالقة التعاقدية إشعاًرا إنَّ 

بالؼقة الؼاهرة، مبعُثف إطالن الؿديـ رغبتف يف أكَّف غقر قادر طؾك القفاء بالتزاماتف العؼدية 

ًٓ ُيجاب  ل فقروس كقروكا، وهذا التساؤل ذو أبعاد مـطؼقة وواقعقة، وإجؿا طؾك إثر تػشِّ

 كَّف يتعقَّـ طؾك الطرف إول الؿتؾؼل لإلشعار بالؼقة الؼاهرة ما يليت:بل

ؼ مؿا إذا كان بالعؼد شرط لؾؼقة الؼاهرة مـ طدمف.9)  ( التحؼُّ

 ( تحديد الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك العؼد.2)

( مراجعة الؾغة الدققؼة وتحؾقؾفا أو حتك صقاغة شروط الؼقة الؼاهرة لؿعرفة ما إذا 2)

د كان  الحدث الؿطاَلب بف ممهاًل بالػعؾ كحدث ققة قاهرة طؾك الـحق الؿحدَّ

 بؿقجب العؼد.

طك هبا وطدم تـػقذ 2) ( تؼققؿ ما إذا كاكت هـاك طالقة سببقة بقـ حدث الؼقة الؼاهرة الؿدَّ

 آلتزام.

( يف حالة طدم وجقد شرط لؾؼقة الؼاهرة يف العؼد، ُيـظر فقؿا إذا كان يؿؽـ أن ُيعػك 2)

 مـ تـػقذ آلتزام بؿقجب إهناء العؼد وفًؼا لؾؼاكقن اإلكجؾقزي، أو غقره.

م ما يليت:2)  ( اإلصرار طؾك أنَّ الطرف الؿطالِب بالؼقة الؼاهرة يؼدِّ
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 )أ( الؼرائـ طؾك الظروف التل ُيزطؿ أهنا تؿـع تـػقذ آلتزام.

تخػقػ مـ تلثقر طدم )ب( تحديثات مـتظؿة تتعؾؼ بجفقده ٓستئـاف تـػقذ أدائف؛ أو ال

 إداء.

 .(9)( الـظر يف التػاوض طؾك تعديؾ مؽتقب لؾعؼد لؾقصقل إلك حؾ  تجاري معؼقل2)

ففا مجؿقطة مـ الخرباء الؼاكقكققـ  (2)وتجدر اإلشارة يف هذا الؿؼام إلك الـصائح التل وجَّ

 لؾطرف الذي يتؾؼك إشعاًرا بالؼقة الؼاهرة مضؿقهنا ما يليت:

أن يضع يف اطتباره أنَّ تؾؼقف إشعاًرا بالؼقة الؼاهرة قد يشقر إلك بداية كزاع، قد  أهؿقة -

 يحتاج يف الـفاية إلك حؾ  مـ خالل التحؽقؿ أو التؼاضل.

مـ الؿفؿِّ اتخاذ جؿقع آحتقاصات الؿعتادة يف حالة الـزاع؛ بؿا يف ذلؽ مثاًل:   -

 الحػاظ طؾك جؿقع الؿستـدات ذات الصؾة.

ؾ أساًسا لؾطرف  الحرص  - طؾك طدم اإلدٓء ببقاكات أو وطقد دون قصد قد تشؽِّ

طل أكَّؽ وافؼت طؾك التـازل أو التخؾل طـ الحؼقق التعاقدية.  أخر أن يدَّ

د مـ  - إذا تـاقش الطرفان شػفقًّا حقل قرار أو أمر تجاري فقؿا بقـفؿا، فقـبغل التلكُّ

 .(2)ما اتُِّػؼ طؾقف شػفقًّا إرسال رسالة خطِّقة إلك الطرف أخر لتجديد

                                                        

 يف بقان هذه الخطقات، اكظر:  (9) 

Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force Majeure 
Notice, op, cit., 

إمريؽل لؾؿحاماة، أحد أكرب مؽاتب  Arnold & Porterوبحسب مملػل الؿؼالة ففمٓء مـ العامؾقـ بؿؽتب  (2)

، ولؿزيد مـ Anton A. Ware Jeffrey Yang Yingxi Fu-Tomlinson Timothy C. Smythالؿحاماة يف العالؿ هؿ 

 التػاصقؾ، اكظر الؿرجع السابؼ.

(3) Ibid   

https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
https://www.arnoldporter.com/en/people/f/futomlinson-yingxi
https://www.arnoldporter.com/en/people/s/smyth-timothy
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ُتستخدم  -بؿضؿقهنا الذي مضت اإلشارة إلقف-إذا كاكت شفادات الؼقة الؼاهرة 

غ كل ُتثبت لؾؿتعاقد أخر وجقد بعض الصعقبات القاقعقة التل  بصػة أساسقة كؿسقِّ

فُؿبتغك الشفادة هق السعل لؾقصقل إلك تػاهؿ لتسقية  تعقق تـػقذ التزامف، ومـ َثؿَّ 

الـزاع بشؽؾ خاص  بافرتاض أنَّ الـزاع قد ُطِرض طؾك الؿحؽؿة، وبالتالل يجب أن تـظر 

ل القباء والتدابقر التل اتخذهتا يف طؿقمفا ذات الصؾة  الؿحؽؿة حقـئذ فقؿا إذا كان تػشِّ

الن أحداًثا قاهرة وفؼً  ا لؼاكقهنا القاجب التطبقؼ أم ٓ، مستعقـة يف تؼدير بالقباء ذاتف يشؽِّ

 ذلؽ بطبقعة الحال بؿضؿقن شفادة الؼقة الؼاهرة كدلقؾ طؾك الققائع.

دة لؾؼقة الؼاهرة يؿؽـ أن  والػقصؾ هـا يؽؿـ يف طدم وجقد سقاسة دولقة مقحَّ

د تبـِّل الدول لؿذاهب مخت ؾػة يف شلن تستظؾَّ الدول تحت لقائفا، بؾ إنَّ القاقع يمكِّ

الؿخاصر التعاقدية يف ضؾِّ حدوث تغقُّر غقر متققَّع لؾظروف، ويف ضقء الؿالبسات 

ر  يف اتػاققة دولقة لتتصدَّ الؿطروحة كان الؿفؿُّ البحث طـ مدى وجقد دور قائؿ ربؿا تمدِّ

الؿشفد حقـئٍذ، ومـ َثؿَّ التساؤل طـ وضع اتػاققة إمؿ الؿتحدة بشلن البقع الدولل 

، مع العؾؿ بلنَّ آتػاققة الؿذكقرة لؿ تؽـ ذات أهؿقة كبقرة يف قاكقن CISG(9)ئع لؾبضا

العؼقد الدولقة مـذ زمـ صقيؾ، ولؽـَّفا أصبحت أن خاضعة لؾعديد مـ الؿـاقشات مـ 

 ، وهق ما أفردت لف الصػحات الؼادمة.(2)قَِبؾ جؿؾة مـ الػؼفاء

                                                        

 صقؾ اكظر،ليف هذا الت (9) 

Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, op, cit., p. 2,3. 

  ولؿـ أرادة آستزادة فباإلمؽان مطالعة البـؽ الؿعؾقمايت اإللؽرتوين التالل: (2)

Ralf Michaels, Jakob Olbing, Corona and Private International Law: A Regularly Updated Repository of 
Writings, Cases and Developments, op, cit., 

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
https://conflictoflaws.net/2020/corona/
https://conflictoflaws.net/2020/corona/
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 الغصـ الرابع

 مدى إمؽاكقة الربط بقـ الؼقة الؼاهرة واتػاققة األمؿ الؿتحدة 

 بشلن طؼقد البقع الدولل لؾبضائع

طؾك الرغؿ مـ إهؿقة الـسبقة ٓتػاققة إمؿ الؿتحدة بشلن طؼقد البقع الدولل 

يف قاكقن العؼقد الدولقة، بقد أنَّ هذا لؿ َيُحؾ دون خضقطفا يف الققت  CISG لؾبضائع

ؾة لإلطػاءات الحالل  اها طرض تحؾقالت مػصَّ لؾعديد مـ الؿـاقشات ذات الصؾة، ممدَّ

 .(9)مـ الؿسئقلقة ومسائؾ الظروف الطارئة بؿقجب آتػاققة الؿذكقرة

يـطبؼ طؾقفا كصُّ الػؼرة  (2)والتل مـ بقـفا مصر ،إنَّ الدول الؿققِّعة طؾك هذه آتػاققة

 ذكقرة، والتل تـصُّ طؾك أكَّف:مـ آتػاققة الؿ 21 إولك مـ الؿادة

ؾ الطرف مسمولقة طدم أداء أي  مـ التزاماتف، إذا أثبت أنَّ الػشؾ كان بسبب " ٓ يتحؿَّ

طائؼ خارج طـ إرادتف، وأكَّف ٓ يؿؽـ أن يؽقن مـ الؿعؼقل أن يتخذ العائؼ بعقـ 

 آطتبار

 .(2)"كتائجفايف وقت إبرام العؼد أو تجـُّبفا أو التغؾُّب طؾقفا أو طؾك  

                                                        

(1) Ibid. 

 يف الققت الذي تخط فقف هذه السطقر  دولة 22تػاققة، وطددها قرابة لؿعرفة كؾ الدول الؿققعة طؾك آ (2)

See at, https://iicl.law.pace.edu/cisg/page/cisg-list-contracting-states , Last visit on 23/6/2020. 

 واكظر أيًضا

Chia-Jui Cheng, Basic Documents on International Trade Law, Fourth Revised Edition, Wolters Kluwer, 
USA, 2012, Part 2, Ch. I, No. 4. 

 طؾك الـص الؽامؾ لالتػاققة الؿذكقرة، صالع الؿققع الرسؿل التالل: لؾقققف (2)

See at, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf Last visit on 
23/6/2020. 
See also, Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 
International Contracts, op, cit., 

https://iicl.law.pace.edu/cisg/page/cisg-list-contracting-states
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf
https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
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: ُتجقز آتػاققة  لؾؿشرتي أن  -إذا تبقَّـ أنَّ البضائع الؿسؾَّؿة معقبة-وبشؽؾ طام 

 .(9)ُيؼاضل البائع طؾك هذا إساس، صالؿا أخطر إول بذلؽ يف الققت الؿـاسب

كر أكَّف ُيالحظ اختالف مققػ اتػاققة إمؿ الؿتحدة بشلن طؼقد البقع  وحري  بالذِّ

ا ورد بالؿبادئ الؿتعؾؼة بعؼقد التجارة الدولقة )مبادئ  CISGبضائع الدولل لؾ طؿَّ

الققكقدروا( يف خصقص الؼقة الؼاهرة؛ إذ تحتقي إخقرة طؾك أحؽام مـػصؾة بشلن الؼقة 

ض لؿققػ الؿبادئ الؿذكقرة يف مقضع سابؼ. (2)الؼاهرة  ، وقد سبؼ التعرُّ

ا كاكت الصقـ أحد الدول إطضاء يف  اتػاققة إمؿ الؿتحدة بشلن البقع الدولل ولؿَّ

ـَ طرض  لؾبضائع، فالقضع يـطبؼ طؾقفا وطؾك أيَّة دولة طضق بالتبعقة، بقد أنَّ ُحس

 الؿسللة ذات الصؾة يؼتضل تؼسقؿفا إلك فرضْقـ:

الػرض األول: الطرف الؿتعاقد طضق يف اتػاققة األمؿ الؿتحدة بشلن البقع الدولل 

 لؾبضائع:

تـطبؼ آتػاققة إذا كان محؾُّ طؿؾ الطرف يف دولة متعاقدة أخرى، أو إذا اختار 

إصراف تطبقؼ كصقص هذه آتػاققة تحديًدا واتػؼقا هؿ طؾك ذلؽ، وبالـظر لـصِّ 

مـ آتػاققة البقع، التل مضك بقاهنا؛ ففل ُتعػل الطرف الؿتعاقد مـ دفع  21الؿادة 

ء طدم تـػقذ آلتزام التعاقدي خارج طـ سقطرتف، أو أكَّف التعقيضات إذا كان السبب ورا

لؿ يؽـ مـ الؿؿؽـ تققُّع العائؼ بشؽؾ معؼقل وقت إبرام العؼد، أو ٓ يؿؽـ لؾطرف 

الؿتعاقد أن يتجـَّب أو يتغؾَّب بشؽؾ معؼقل طؾك هذا العائؼ أو طقاقبف؛ طؾك اطتبار أكَّف 

ل الؿرض ٓ يؿؽـ التـبم بف، م ع العؾؿ بلنَّ العائؼ أو الحادث ٓ يؿؽـ أن حتك مع تػشِّ

                                                        

(1) Sonja Adrienne Kruisinga, (Non-) conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods: Aa Uniform Concept, Intersentia, USA, 2014, p. 150. 

(2) Ibid 154. 
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َّٓ إذا جعؾ إداء مستحقاًل.  يؽقن كذلؽ إ

ة فال ُيعدُّ  ل القباء يجعؾ اإلكتاج أكثر صعقبة أو كؾػة ومشؼَّ وبـاء طؾقف: إذا كان تػشِّ

ذلؽ طائًؼا، وإن اطرتفـا بعدم وجقد اتػاق يف أراء حقل ما إذا كان الحدث ذاتف الذي 

طائًؼا يف اتػاققة البقع، باإلضافة إلك  -أيًضا-داء مرهًؼا لؾغاية يؿؽـ اطتباره يجعؾ إ

 ذلؽ يجب أن يؽقن العائؼ ٓ يؿؽـ السقطرة طؾقف كؿا سبؼ الؼقل. 

وطؾقف: فنذا لؿ تتؿؽـ شركة صقـقة مـ أداء التزامفا التعاقدي يف ضؾِّ اإلغالق 

هذا الحدث ُيعدُّ حدًثا خارج طـ  اإللزامل الذي أمرت بف الحؽقمة الصقـقة؛ فننَّ 

 .(9)السقطرة

الػرض الثاين: الطرف الؿتعاقد لقس طضًقا يف اتػاققة األمؿ الؿتحدة بشلن البقع 

 الدولل لؾبضائع:

ويف هذا الػرض ُيثار التساؤل حقل ما إذا كان اكتشار فقروس كقروكا مـ شلكف أن 

ريـ الصقـققـ مـ التزاماهتؿ التعاقدي ة؟ والجقاب هـا يعتؿد طؾك الؼاكقن يعػل الؿصدِّ

القصـل الذي يحؽؿ العؼقد، وطؿقًما فؿعظؿ الشركاء التجاريقـ الرئقسققـ لؾصقـ هؿ 

دول أطضاء يف اتػاققة البقع، باستثـاء بعض الدول؛ مثؾ: الفـد، وجـقب إفريؼقا، كقجقريا 

 والؿؿؾؽة الؿتحدة.

 طؾك العؼد وبحسب كؾ طؼد.وطؾقف فسقؽقن الرجقع هـا لؾؼاكقن القصـل الؿطبؼ 

                                                        

 صقؾ، ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر،ليف هذا الت (9) 

Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, op, cit., p. 2,3. 

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
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 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

الؿعؾقم أنَّ الحديث حقل مدى اطتبار فقروس كقروكا ققة قاهرة مـ طدمف هق  مـ

شلن اختؾػت حقلف أراء الػؼفقة ويطقل بشلكف الحديث، ولعؾَّ الطرح السابؼ قد أضفر 

 بعًضا مـ أبعاد هذا الؼقل.

صت الدراسة شطًرا مـفا لؾقققف طـد بعض هذه أراء مـ مـظقر  وطؾقف: خصَّ

-كقـ الؿؼاركة حسب ما اقتضتف حاجة الدراسة، وهق ما يحؿؾ يف مضؿقكف الؼضاء والؼقا

ا  -بحسب إصؾ فات الؿعؿقل هبا يف هذا الخصقص، وطؾقف: كان مفؿًّ بقاَن التقجُّ

دت صقب اطتبار فقروس كقروكا ققة قاهرة مـ  فات قد تقحَّ ا إذا كاكت التقجُّ البحث طؿَّ

 طؾب.طدمف؟ وهذا هق ما سقؽقن محالًّ لفذا الؿ

لفؿا مققػ الؼضاء الؿؼارن مـ اطتبار  ولؼد ُقِسؿ الؿطؾب إلك فرطقـ؛ تـاول أوَّ

جائحة كقروكا ققة قاهرة، وبالتحديد الؼضاء الػركسل وإمريؽل والؿصري طؾك كحق 

ح مققػ الؼاكقن  ُيثري الؿـاقشة يف ضقء ما بقـفؿا مـ اختالفات، أطؼبف فرع ثاٍن؛ وضَّ

ا، مؼتطًػا مققػ الؿشرطقـ اإلكجؾقزي والصقـل؛ كُبعٍد آخر الؿؼارن مـ الؿسللة ذاهت

 لؾطرح مـ مـظقر مختؾػ.

 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

يسؾِّط مضؿقن هذا الػرع الضقء طؾك مقاقػ الؼضاء مـ اطتبار جائحة كقروكا ققة 



2012 

ة دول مختؾػة، كستفؾُّفا ببقان مققػ الؼضاء الػركسل ثؿ قاهرة مـ وجفة كظر قضاء ط دَّ

 الؿصري، وكختتؿفا بؿققػ الؼضاء إمريؽل يف ثالثة غصقن متتالقة. 

 الغصـ األول

 مققػ الؼضاء الػركسل

تؿتدُّ جذور الؼقة الؼاهرة يف أطؿاق التاريخ الػركسل، بؿا لفا مـ تاريخ صقيؾ ٓ 

فا  تتَّسع صػحات الدراسة لؾقققف طـده، ويؽػقـا يف هذا الؿؼام اإلشارة لؿا ققؾ يف حؼِّ

مستؿد  مـ واضعل  -كشرط تعاقدي-مـ أنَّ مػفقم الؼقة الؼاهرة يف صقاغتفا الحديثة 

 (Code Napoléon or Code Civilكسل )كقد كابؾققن أو الؼاكقن الؿدين الؼاكقن الؿدين الػر

 .(9)م، الذي كصَّ طؾك الؼقة الؼاهرة كعذر لتـػقذ آلتزام التعاقدي9202لعام 

، ُيجرى مـ خاللف بقان  ولعؾَّ مـ إكسب يف هذا السقاق أن ُيقضع معقاٌر زمـل 

ققة قاهرة مـ طدمف؛ لتصؾ أبعاد الػؽرة مقاقػ الؼضاء الػركسل مـ مدى اطتبار إوبئة 

طؾك كحق ما ُأريد لفا، ولقؽـ هذا الؿعقار الزمـل قبؾ الؽقروكا وبعدها، وبحسب ما 

 سقليت بقاكف:

 جائحة كقروكا "قبؾ"( مققػ الؼضاء الػركسل مـ اطتبار األوبئة ققة قاهرة 1)

ف الؼضاء الػركسل صقب اطتبار إوبئة ققة قاهرة مـ طدمف قبؾ زمـ  إنَّ تقجُّ

الؽقروكا هق محؾُّ آختالف ومؽؿـ الحديث والبقان؛ فؾؼد أضفر القاقع أنَّ العديد مـ 

الؿسافريـ قد طرضقا مراًرا دطقاهؿ أمام الؼضاء الػركسل، والدفع بالؼقة الؼاهرة طؾك 

                                                        

(1) For more details, Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A 
Historical and Comparative Study, op, cit., p. 16, ft. 80, referred to, James Gordley, Impossibility and 
Changed and Unforeseen Circumstances, The American Journal of Comparative Law, Volume 52, Issue 
3, Summer 2004, 01 July 2004, p. 513–518,. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
javascript:;
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ل وباء يف مـاص ؼ بعقـفا كاكقا يخطِّطقن الذهاب إلقفا لتربير إلغاء حجزهؿ، إثر تػشِّ

َـّ ةوصؾب اسرتداد الؿبالغ الؿدفقط رفضت صراحة اطتبار حؿك الؿحاكؿ الػركسقة  ، لؽ

 ووباء الطاطقن بؿثابة ققة قاهرة. Dengueالضـؽ 

ًدا بليِّ حال مـ إحقال أكَّفا شديد طؾك اطتبار أنَّ هذه إوبئة  الخطقرة، لؿ يؽـ ممكَّ

، ولؿ ُتعَط تعؾقؿات لشركات الطقران أو وكآت السػر لتجـُّب السػر إلك مـاصؼ بعقـفا

باإلضافة إلك إمؽاكقة ضؿان الحؿاية مـ خطر العدوى طـ صريؼ العالج بالؿضادات 

السؾطات العامة لؾدول أو مـظؿة الصحة العالؿقة لؿ الحققية الققائقة، كاهقؽ طـ أنَّ 

 .(9)لقس لف صػة الؼقة الؼاهرةهذا القباء، ففق يف رأيفا حقـئذ تعؾـ طـ وجقد 

: فؼد كان مـ الؿستؼرِّ طؾقف يف الؼضاء الػركسل  ًٓ اطتبار أنَّ إوبئة مثؾ سارس وإجؿا

ؾ ققة قاهرة، بالـظر لعدم فتؽفا الؽامؾ، كاهقؽ طـ وجقد  وغقره يف حدِّ ذاهتا ٓ ُتشؽِّ

ف محؽؿة الـؼض الػركسقة بالـظر  ، وٓ أدلَّ لؼاح لؿثؾ هذه إوبئة طؾك ذلؽ مـ تقجُّ

 مـ أكَّف: 2092سبتؿرب  92لؿػفقم الؼقة الؼاهرة يف قرارها الصادر يف 

ال يؿؽـ إطػاء الؿديـ مـ التزامف التعاقدي ... طـ صريؼ االحتجاج بقجقد ققة "

 .(2)"قاهرة

لؾقضع يف الصقـ؛ إذ  مخالػتفومؿا ُيالحظ طؾك مققػ الؼضاء الػركسل السابؼ 

وباء السارس اطتبار  2002/2002قضت الؿحؽؿة العؾقا يف جؿفقرية الصقـ الشعبقة 

                                                        

(1) For more details, Luc Grynbaum, Force majeure et épidémie de COVID -19: une première décision 
vient d’être rendue, op, cit., 

(2) Com. 16 sept. 2014, n° 13-20.306, Xavier Delpech, La caution et la force majeure, Issued by DALLOZ 
official website, published on 2/10/2014. 

See at, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/caution-et-force-majeure#results_box , Last visit on 
10/7/2020. 

https://www.dalloz-actualite.fr/document/com-16-sept-2014-f-pb-n-13-20306
https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/xavier-delpech
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/caution-et-force-majeure#results_box
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لة يف ذلؽ طؾك التعريػ الؼاكقين لؿصطؾح "ققة قاهرة" بحسب  "الؼقة الؼاهرة"، معقِّ

 ، ولـا وقػة ٓحؼة مع مققػ دولة الصقـ.(9)ما ورد بالؼاكقن الؿدين الصقـل

تتبُّع طؿقم السقابؼ الؼضائقة يف فركسا الخاصة ذات الصؾة بإوبئة يعـل وطؾقف: فننَّ 

د وجقدها يف فركسا ٓ يؽػل لتشؽقؾ حالة مـ الظروف الؼاهرة، طؾك أساس أنَّ  أنَّ مجرَّ

القباء هبذا الؿعـك ٓ يتؿتَّع طؿقًما بخصقصتل طدم الؼدرة طؾك التـبم، وبخاصة استحالة 

طت بف إحدى  H1 N1باء اكػؾقكزا الخـازير ؛ ولؼد اطُترب و(2)الدفع هق أخر الذي تذرَّ

لقس سبًبا لؾؼقة الشركات أمام الؿحاكؿ الػركسقة كل ُتـفل طؼدها مع الشركة الؿصـِّعة، 

د طرض استبدالفا بؿـتجات يؿؽـ التخؾُّص مـفا وفًؼا  الؼاهرة طؾك أساس أنَّ الؿقرِّ

لؾقباء )إمؽاكقة الدفع( الذي ُأطؾـ طـف أيًضا  لؾؿعايقر الصحقة الجديدة الؿعتؿدة كتقجة

 .(2)وُخطِّط لف طؾك كطاق واسع )إمؽاكقة التـبم(

ف الؼضائل الػركسل السابؼ الرافض ٓطتبار جائحة كقروكا ققة قاهرة،  ورغؿ التقجُّ

َّٓ أنَّ حؽًؿا حديًثا  والذي ضفرت بعض أبعاده مؿا سبؼ، وسقظفر بعضفا أخر ٓحًؼا، إ

ل فقروس كقروكا قضت بف  محؽؿة استئـاف كقلؿار يف مارس الؿاضل ويف أطؼاب تػشِّ

 غقََّر مـ مجرى إحداث، ومؿا اسُتِؼرَّ طؾقف.

 جائحة كقروكا: "بعد"( مققػ الؼضاء الػركسل مـ اطتبار إوبئة ققة قاهرة 2)

                                                        

(1) The coronavirus and its consequences :Legal impact on supply and production relationships, published 
by the official website of deloitte, op, cit., See also, Ulrike Glueck, Micheal Munzinger, et al, Does the 
Coronavirus outbreak constitute Force Majeure, op, cit., 

(2) “L’étude de la jurisprudence historique spécifique aux épidémies démontre que leur seule existence ne 
suffit pas à constituer un cas de force majeure, au motif que l’épidémie en cause ne présente 
généralement pas les caractères “, Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 
sur les contrats de droit privé, op, cit., 

(3) Besançon, 2e ch. comm., 8 janv. 2014, n° 12/02291, Luc Grynbaum, Force majeure et épidémie de 
COVID -19: une première décision vient d’être rendue, op, cit., 
Also, Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, 
op, cit., ft. 15. 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
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)حؽؿ محؽؿة كقلؿار الػركسقة يف خصقص حقثقات اطتبار فقروس كقروكا ققة 

 قاهرة(:

مارس  92 وبالتحديد يف-أصدرت محؽؿة استئـاف كقلؿار الػركسقة ممخًرا 

، مشقرة أنَّ فقروس كقروكا يف حدِّ ذاتف ٓ ُيعدُّ ققة قاهرةحؽًؿا قضائقًّا قضت فقف  -2020

ا، هق الذي ، وكقكف فقروًسا مؿقتً طدم وجقد لؼاح، باإلضافة إلك خطر العدوىإلك أنَّ 

ؾ ققة قاهرة أنَّ إطالن السؾطات العامة لؾدول ومـظؿة الصحة ، باإلضافة إلك (9)شؽَّ

 ُيدخؾف يف كطاق احتؿالقة التؿتُّع بالؼقة الؼاهرة. العالؿقة طـ وجقد هذا القباء 

وهق أجـبل خاضع لالطتؼال -وقد جاء هذا الحؽؿ يف أطؼاب طدم قدرة الؿستلكػ 

شتباه يف إصابتف بػقروس مـ حضقر جؾسة آستئـاف بسبب آ -اإلداري يف فركسا

كقروكا، وهق ما طؾَّؼت طؾقف الؿحؽؿة بلنَّ الظروف التل مـعت الؿستلكػ مـ الحضقر 

؛ فؿثؾ هذه الظروف خارجة طـ إرادتف، «exceptionnelles ’d» "ضروف استثـائقة"هل 

، (2)ولقس لديف الؼدرة طؾك التـبم هبا أو دفعفا، كاهقؽ طـ أنَّ خطر العدوى مـ الؿستلكػ 

ـ مـ طؼد الجؾسة طـ صريؼ الـؼؾ إثقري  الػقديق "وطدم وجقد أٓت التل ُتؿؽِّ

ف الؿحؽؿة الؿذكقر"كقكػراس ال طقامؾ هامة يف تقجُّ  .(2)، قد شؽَّ

                                                        

(1) "Il s’agit d’un virus létal, il n’existe ni vaccin ni médicament et la prise en charge consiste à traiter les 
symptôme”, See, Covid-19 et Force majeure: la Cour d’appel de Colmar est la première à se prononcer, 
Issued by Actance Avocats official website, published on 8/4/2020. 
See at, https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-
majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227 , Last visit on 10/7/2020 

لؿزيد مـ التػاصقؾ راجع، كؾؿة د. الفقثؿ سؾقؿ، أثر جائحة كقروكا طؾك الؿسئقلقة الؿدكقة، الـدوة الؼاكقكقة  (2)

 .2020أبريؾ  29، الثالثاء "جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"إولك بعـقان 

 ولؿـ أراد القققف طؾك حقثقات الؼضقة كامؾة، اكظر: (2)

Covid-19 et Force majeure: la Cour d’appel de Colmar est la première à se prononcer, Issued by 
Actance Avocats official website, published on 8/4/2020. 

https://www.actanceavocats.com/
https://www.actanceavocats.com/
https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227
https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227
https://www.actanceavocats.com/
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ف الحؽقمة الػركسقة كػسف قد اختؾػ طؿا سارت ويشاصر ما سبؼ مالحظ ة أنَّ تقجُّ

 Brunoٓقتصاد الػركسل أيًضا بروكق لقمقر طؾقف الؿحاكؿ الػركسقة مـ قبؾ؛ ففا هق وزير ا

Le Maire  فقروس كقروكا سُقعدُّ  أن 2020يعؾـ يف الثامـ والعشريـ مـ شفر فرباير

، وأنَّ العؼقبات طؾك التسؾقؿ الؿتلخر لـ تطبَّؼ يف طؼقد (9)لؾشركات "حالة ققة قاهرة"

 .(2)الؿشرتيات العامة

وتعؾقًؼا طؾك هذا الحؽؿ الػريد لؿحؽؿة آستئـاف الػركسقة الذي غقَّرت بف ما 

قد  تقاترت طؾقف أحؽام الؼضاء الػركسل مـ قبؾ؛ فنكف يالحظ أنَّ حؽؿ محؽؿة كقلؿار

خرجت طـ الؿبدأ الؿستؼرِّ طؾقف، معتربًة الحدث ققة قاهرة بالـظر لعدم وجقد لؼاح، 

َّٓ فننَّ وجقد لؼاح لػقروس كقروكا مدطاة لخروجـا  وبالتالل طدم إمؽاكقة الققاية مـف، وإ

 مـ هذا السقاق كؾقَّة، وكلنَّ تؼققؿ الحدث مسللة واقع تختصُّ هبا محاكؿ الؿقضقع. 

نَّ حؽؿ محؽؿة كقلؿار الؿؿقز ُيعدُّ مـصًػا يف تؼققؿف لؾقضع العام؛ وٓ شؽَّ أ

ل العالؿ إلك غرف مغؾؼة أو سجـ كبقر، وكلنَّ ما مرَّ بف  لؿقاكبتف لؿا حدث بعدما تحقَّ

العالؿ يف هذه إثـاء هق مـ قبقؾ الخقال العؾؿل، وذلؽ بعدما أدَّى الػقروس إلك تققُّػ 

تب طؾقف مـ استحالة حركة اإلكسان بؾ العالؿ، أ و طؾك أقؾ تؼدير طؿا اطتدكا طؾقف، وما ترَّ

                                                                                                                                                                     

See at, https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-
majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227 , Last visit on 10/7/2020. 

(1) Ibid. 
(2) Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and 

Comparative Study, op, cit., p. 2. 

 الرابط اإللؽرتوين الرسؿل التالل: ولالصالع طؾك الـص الؽامؾ لفذا اإلطالن، اكظر

Visit, https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus , Last visit 
on 12/7/2020. 

https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227
https://www.actanceavocats.com/actualites/actualite-jurisprudentielle-/covid-19-et-force-majeure-:-la-cour-dappel-de-colmar-est-la-premiere-a-se-prononcer-227
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus
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 . (9)تـػقذه ٓلتزاماتف بشؽؾ مجؿؾ، التل مـ بقـفا التزاماتف التعاقدية

 الغصـ الثاين

 مققػ الؼضاء الؿصري

يف حؽٍؿ لؼل صدًى فؼفقًّا واسًعا بالـظر لصدوره يف مرحؾة دققؼة مـ طؿر البشرية، 

وبالتحديد يف الثامـ والعشريـ مـ شفر -الؿصري قاضقًّا  صدر حؽؿ مجؾس الدولة

:  -يقكقق ؾ  COVID- 19 فقروس كقروكا الؿستجديؼضل صراحًة أنَّ ُيعدُّ جائحة، ويشؽِّ

بعدما اجتاح العالؿ، وأثَّر كؼقة قاهرة طؾك مؿارسة الحقاة الديؿؼراصقة  حالة ققة قاهرة

السؾقؿة، وهق ما دطت طؾك إثره مـظؿة الصحة العالؿقة إلك اإلطالن أكَّف ُيعدُّ جائحة، 

يخقض غؿار البحث طـ تؽققػ قاكقين مالئؿ مـذ شفقر  -ومازال-وبعدما ضؾَّ الػؼف 

 .(2)حؽؿ إلك الـقرلفذه الجائحة، وازاه خروج هذا ال

وبحسب ما جاء بالحؽؿ الؿذكقر فننَّ الحقاة اإلكساكقة هل أغؾل ما يؿؽـ 

لؾحؽقمات والدول والؿجتؿعات والؿمسسات الؿحاَفظة طؾقفا، فحػظ الـػس ُيعدُّ 

أولك مؼاصد الشريعة اإلسالمقة وسابًؼا طؾك حػظ الديـ، وبغقر حقاة اإلكسان ٓ تؼقم 

ا فؽلكؿا أحقا الـاس جؿقًعا، ويف إصار مسئقلقات الدولة بالحػاظ الدكقا، ومـ أحقا كػًس 

بؽافة اإلجراءات التل سايرت  -أيًضا–طؾك صحة الؿقاصـ وحقاتف: فؼد قامت الدولة 

                                                        

يف هذا الطرح، راجع الـدوة افرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة  (9)

بل، سابؼة اإلشارة، وبالتحديد كؾؿتل د. سؿقر أوخؾقػا، د. لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ض

 محؿد الفادي الؿؽـقزي.

 .22/2/2020 جؾسة ق، 22 لسـة ،22292 رقؿ الدطقي محؽؿة الؼضاء اإلداري، الدائرة الثاكقة، (2)
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تقصقات مـظؿة الصحة العالؿقة، وكذلؽ الؿمسسات الصحقة القصـقة، وصدر استـاًدا 

الؿشار إلقف، وما تاله مـ قرارات،  2020لسـة  202لفا قرار رئقس مجؾس القزراء رقؿ 

ع يف  بؿا يػقد حظر التجؿعات البشرية ٕيِّ سبب مـ إسباب؛ ومـ هذه إسباب التجؿُّ

جؿعقة طؿقمقة إلجراء اكتخابات الـؼابة الؿدطك طؾقفا، ولئـ كاكت الحقاة الديؿؼراصقة 

َّٓ أكَّف كؿ ا سبؼ البقان فننَّ صحة السؾقؿة تقجب إجراء آكتخابات يف مقطدها الؼاكقين إ

 الؿقاصـ وحقاتف ٓ ُيعادلفا مؼصد آخر.

واستلكػت حقثقات الحؽؿ الؿذكقر الؼقل بلنَّ حالة الؼقة الؼاهرة التل اجتاحت 

العالؿ، دطت مـظؿة الصحة العالؿقة إلك اإلطالن أنَّ فقروس كقروكا الؿستجد ُيعدُّ 

آحرتازية لؿقاجفة تؾؽ الجائحة جائحة، ويف سبقؾفا اتخذت الدولة بعض اإلجراءات 

لسـة  202حػاًضا طؾك صحة الؿقاصـقـ؛ حقث صدر قرار رئقس مجؾس القزراء رقؿ 

بتعؾقؼ ممقت لجؿقع الػعالقَّات التل تتطؾَّب تقاجد أيَّة  1/2/2020بتاريخ  2020

عات كبقرة؛  تجؿعات كبقرة لؾؿقاصـقـ، أو التل تتطؾَّب اكتؼالفؿ بقـ الؿحافظات بتجؿُّ

مثؾ: )الحػالت الػـقة، وآحتػآت الشعبقة، والؿقالد، والؿعارض، والؿفرجاكات(، 

وذلؽ لحقـ صدور إشعار آخر، كؿا ُكِشر الؼرار بذات التاريخ بالجريدة الرسؿقة بالعدد 

 )مؽرر(. 90

بتاريخ  2020لسـة  222تال ذلؽ صدور قرار رئقس مجؾس القزراء رقؿ 

بؿدِّ حالة  -2020لسـة  20استـاًدا إلل قرار رئقس الجؿفقرية رقؿ - 22/2/2020

يف جؿقع أكحاء البالد لؿدة ثالثة أشفر،  2091لسـة  222الطقارئ الؿعؾـة بالؼرار رقؿ 

، وبتػقيض 2020لعشريـ مـ يـاير طام الؿقافؼ السابع وا آثـقـتبدأ مـ صباح يقم 

رئقس مجؾس القزراء يف اختصاصات رئقس الجؿفقرية الؿـصقص طؾقفا يف الؼاكقن 



  

2011 

بشلن حالة الطقارئ وحظر آكتؼال طؾك الؿقاصـقـ بؽافة أكحاء  9122لسـة  922رقؿ 

دة بالؼرار درًءا ٕيَّة تداطقات محتَؿؾة لػقروس  كقروكا، الجؿفقرية يف الؿقاطقد الؿحدَّ

وطؾك الـحق القارد بالؼرار، وتقالت قرارات رئقس مجؾس القزراء بتـظقؿ آكتؼال 

والعؿؾ ببعض مرافؼ الدولة والؿدارس، يف إصار خطة الدولة الشامؾة لؾحػاظ طؾك 

 صحة الؿقاصـقـ وحقاهتؿ مـ أيِّ مخاصر محتؿؾة لػقروس كقروكا.

بتاريخ  2020ـة لس 9222كؿا صدر قرار رئقس مجؾس القزراء رقؿ 

، الذي ُكِشر بالجريدة الرسؿقة يف التاريخ ذاتف، متضؿـًا إلغاء حظر اكتؼال 22/2/2020

ـت الؿادة  كفؿ بؽافة أكحاء الجؿفقرية طؾك الطرق جؿقعفا، وتضؿَّ الؿقاصـقـ وتحرُّ

عة الثاكقة مـف ضقابط استؼبال دور العبادة الؿصؾِّقـ ٕداء الشعائر الديـقة، طدا صالة الجؿ

دها السؾطات الديـقة بالـسبة  بالـسبة لؾؿسؾؿقـ والصؾقات الرئقسقة الجؿاطقة التل تحدِّ

 لغقر الؿسؾؿقـ.

دت ضقابط استؼبال الجؿفقر بالؿؼاهل والؿطاطؿ، وما   وبحسب الؿادة الثالثة ُحدِّ

، والؿـشآت، ومحالِّ الحؾقيات، ووحدات الطعام الؿتـؼؾِّة، وغقره ا يؿاثؾفا مـ: الؿحالِّ

مـ الضقابط الؿتعؾِّؼة باستؼبال الجؿفقر بالؿحالِّ التجارية والِحرفقة، وبقع السؾع وتؼديؿ 

الخدمات، والؿراكز التجارية، وكذلؽ إكدية الرياضقة والشعبقة، ومراكز الشباب، 

وصآت إلعاب والـقادي الرياضقة، ودور الثؼافة والسقـؿا والؿسارح، وذلؽ يف حدود 

َّٓ تزيد كسبة اإلشغال طـ  الضقابط التل ـت أ  % مـ الطاقة آستقعابقة.22تضؿَّ

ـ الؼرار استؿرار غؾؼ جؿقع الحدائؼ والؿـتزهات والشقاصئ  ويف الؿادة الثامـة تضؿَّ

العامة، وجاءت الؿادة التاسعة باستؿرار تعؾقؼ جؿقع الػاطالقَّات التل تتطؾَّب تتقاجد أيَّة 

: )الحػالت الػـقة، وآحتػآت الشعبقة، والؿقالد، تجؿعات كبقرة لؾؿقاصـقـ؛ مثؾ
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والؿعارض، والؿفرجاكات، وإفراح(، إمر الذي يػقد أنَّ قرار رئقس مجؾس القزراء 

ـ إلغاء لؾؼرار السابؼ، وإكؿا يفدف إلك تـظقؿ سقر بعض الؿرافؼ  إخقر لؿ يتضؿَّ

رها الخطقرة مستؿرة، مع آلتزام آقتصادية يف ضؾِّ الجائحة العالؿقة، التل مازالت آثا

عات لألفراد يرتتَّب طؾقفا خطر داهؿ طؾك الصحة العامة  بعدم السؿاح بليَّة تجؿُّ

 .(9)لؾؿقاصـقـ

كان صريًحا يف اطتبار جائحة  -مؿثاًل يف مجؾس الدولة-إًذا مققػ الؼضاء الؿصري 

 تتبُّع الؿقاقػ السابؼة.كقروكا ققة قاهرة، وطؾك إثر هذه الصراحة لؿ كؽـ بحاجة إلك 

 الغصـ الثالث

 مققػ الؼضاء األمريؽل: كققيقرك كؿقذًجا

إنَّ الؿحاكؿ يف كققيقرك ُتعؿؾ الؼقة الؼاهرة صراحًة وفًؼا لؿدى تقافر شروصفا مـ 

طدمف؛ فحتك إذا لؿ يحتِق العؼد الؿربم بقـ أصرافف طؾك كص  يـظِّؿ الؼقة الؼاهرة، ففـا ٓ 

طؾك  -لديفا-ث إصؾ لؾدفع بالؼقة الؼاهرة، وطؾقف: فالؿحاكؿ يقجد مدطاة مـ حق

أن ُتعػل مـ طدم أداء آلتزامات طؾك أساس  -يف الظروف آستثـائقة-استعداد 

 . (2)استحالة الؼقام بإداء يف حدِّ ذاتف، ولق لؿ يقجد كص  طؼدي لؾؼقة الؼاهرة

ه ما رآه الػؼف مـ أنَّ  ر يف وٓية  بقد أنَّ الؼقل السابؼ يحدُّ شروط الؼقة الؼاهرة ُتػسَّ

تػسقًرا ضقًؼا؛ حقث تعػل فقف مـ طدم تـػقذ آلتزام التعاقدي فؼط  -تحديًدا–كققيقرك 

طـدما يؽقن الحدث بسبب ضروف خارجة طـ سقطرة إصراف وغقر متققَّع، وتـؼسؿ 

                                                        

 يف هذه التػاصقؾ راجع: الحؽؿ الصادر مـ محؽؿة الؼضاء اإلداري، سابؼ اإلشارة. (9)

(2) Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related 
Force Majeure Notice, op, cit., 

https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
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متققَّع أيًضا،  محاكؿ كققيقرك كػسفا حقل ما إذا كان الحدث الؿعـلُّ يجب أن يؽقن غقر

 .(9)يف حالة طدم وجقد شرط طؼدي بـصِّ الؼقة الؼاهرة بطبقعة الحال

 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

إذا كان تـاول مققػ الؼضاء الؿؼاَرن مـ اطتبار جائحة كقروكا ققة قاهرة قد سؾَّط 

لؼضاء يف كؾ  مـ: فركسا ومصر والقٓيات الؿتحدة إمريؽقة، فننَّ الضقء طؾك مقاقػ ا

بقان مققػ الؼاكقن الؿؼارن مـ الؿسللة ذاهتا سقؽقن بالـسبة لؿققػ كظامْقـ قاكقكقْقـ 

مختؾػقـ إثراًء لؾدراسة؛ أٓ وهؿا: مققػ قاكقن العؼقد اإلكجؾقزي، ثؿ كظقره الصقـل يف 

 غصـْقـ متتالقْقـ.

 الغصـ األول

 مققػ قاكقن العؼقد اإلكجؾقزي

ُيثقر التساؤل طـ مققػ قاكقن العؼقد اإلكجؾقزي مـ اطتبار جائحة كقروكا ققة قاهرة 

لل يف مدى إمؽاكقة إهناء العؼد بسبب الؼقة الؼاهرة بؿقجب  مـ طدمف البحَث إوَّ

هرة، ٓ يقجد معـك مستؼؾ  ومعرتَف بف لؾؼقة الؼاالؼاكقن الؿذكقر؛ فبؿقجب إخقر 

ع بالؼقة الؼاهرة  ـ يف قاكقن العؼقد اإلكجؾقزي، ومع ذلؽ يؿؽـ التذرُّ وبالتبعقة لؿ ُيتضؿَّ

ذا كان هـاك كص  صريح يتعؾَّؼ بالؼقة الؼاهرة ُأدِرج بالعؼد، وبالـسبة لؾظروف التل إ

                                                        

 (1) Ibid. 

 :الؿؼالة التالقة سابؼة اإلشارة ولؿـ أراد آستزادة يف مققػ محاكؿ كققيقرك مـ الؼقة الؼاهرة، اكظر

Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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يؿؽـ لؾطرف الؿتعاقد أن يعتؿد طؾقفا كؼقة قاهرة، ومدى تلثقرها فقؽقن بالرجقع إلك 

 الـصِّ الصريح ذاتف، القاِرد بالعؼد، الذي ُيػقد بالؼقة الؼاهرة.

وطؾقف: فؾؽل يؽقن آطتداد بالؼقة الؼاهرة مؿؽـًا يف حالة وققع حدث معقـ؛ 

فسقؽقن مـ الضروري بالتبعقة حقـئذ أن يؼع الحدث محؾَّ الؼقة الؼاهرة يف كطاق شرط 

ؽـًا إطؿالف، وطؾقف: فحتك مع إصدار بعض الؼقة الؼاهرة ذاتف القارد بالعؼد حتك يؽقن مؿ

كتؾؽ التل تصدر طـ الؿجؾس  "شفادة الؼقة الؼاهرة"الدول ما اصُطؾِح طؾك تسؿقتف بـ 

ففذه الشفادة قد تؽقن دلقاًل  -طؾك كحق ما بقـ البحث-الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة 

َّٓ أنَّ  ع بف، إ الشفادة كػسفا ٓ ُتثبت أنَّ الؼقة  مػقًدا أو قريـة طؾك وققع الحدث الذي ُيتذرَّ

الؼاهرة مؿؽـة بؿقجب قاكقن العؼقد اإلكجؾقزي، وطؾقف: فسقظؾُّ الطرف الصقـل 

الؿتعاقد بحاجة إلك إثبات أنَّ ضروفف الؿدطك هبا تؼع ضؿـ كطاق حؽؿ الؼقة الؼاهرة 

قع كاتجة طـ التل ُكصَّ طؾقفا يف طؼدهؿ، وأنَّ طدم قدرتف طؾك تـػقذ العؼد كاكت يف القا

 .(9)الحدث الؿدطك بؽقكف ققة قاهرة

فننَّ الصقاغة الؿحددة  ف بؿقجب الؼاكقن اإلكجؾقزيويقازي ما سبؼ التلكقد طؾك أكَّ 

لشرط الؼقة الؼاهرة، أو بؿعـك آخر: الـص العؼدي الؿؼرر الذي يػقد اطتداد إصراف 

ًبا ما تحتقي مثؾ هذه الؿتعاقدة بالؼقة الؼاهرة، هق شلن مـ إهؿقة بؿؽان؛ فغال

                                                        

 يف هذ التلصقؾ اكظر: (9) 

Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force Majeure 
Notice, op, cit., 

أراد آستزادة يف مققػ الؿحاكؿ اإلكجؾقزية مـ الؼقة الؼاهرة، وغقرها مـ محاكؿ الدول إخرى؛ مثؾ  ولؿـ

 :الؿؼالة التالقة، سابؼة اإلشارة هقكج كقكج وسـغافقرة والتل سارت طؾك ذات الدرب، اكظر

Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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الـصقص طؾك قائؿة بإحداث التل ُتعدُّ ممهؾة لؾؼقل باطتبارها ققة قاهرة، ويؾزم هـا 

 التلكقد طؾك أنَّ مثؾ هذه الؼقائؿ قد تؽقن حصرية أو غقر حصرية، طؾك ما يليت:

وهل تسؿح بنمؽاكقة إدراج أحداث أخرى قد تؽقن غقر  الؼقائؿ غقر الحصرية: (9)

ُوِصػت بلكَّفا ققة قاهرة اطتؿاًدا طؾك صبقعة إحداث الؿدرجة ذاهتا  مدرجة، صالؿا

وصقاغة الـصِّ العؼدي، ويجقز لؾؿحاكؿ اإلكجؾقزية أن ترى أنَّ إحداث غقر 

ر لؾؼقة الؼاهرة إذا كاكت مـ ذات فئة  الؿدرجة تؼع فؼط ضؿـ الـطاق العؼدي الؿؼرَّ

 إحداث الؿدرجة.

ؾ -إذا كاكت الؼائؿة حصرية فقجب أن يتـاسب الحدث  الؼقائؿ الحصرية:( 2) الؿمهَّ

مع كطاق أيِّ واحدة مـ العـاصر الُؿدَرجة بالؼائؿة العؼدية  -ٓطتباره ققة قاهرة

ل وباء كقروكا يف الصقـ يؼع  والؿحددة لؾؼقة الؼاهرة، وطؾقف: فؿثاًل يبدو أن تػشِّ

اسب بالضرورة مع كطاق ، ولؽـف ٓ يتـ"وباء"بشؽؾ مباشر ضؿـ كطاق مصطؾح 

 .(9)"مجاطة أو صاطقن"مصطؾح 

ا وردت بالؼقائؿ السابؼة ُيؽؿؾف ضرورة استقػاء  مع العؾؿ بلنَّ استقػاء أيِّ حالة مؿَّ

الشروط اإلضافقة الصريحة إخرى؛ كاشرتاط أن يؽقن الحدث خارًجا طـ السقطرة 

الؿعؼقلة لؾطرف الؿدطل، ولؿ يؽـ مـ الؿؿؽـ بشؽؾ معؼقل أن يتجـَّبف الطرف 

 .(2)الؿدطل

                                                        

وتجدر اإلشارة إلك أنَّ مثؾ هذا الـظام الؿعتؿد طؾك الؼقائؿ الحصرية وغقر الحصرية تتبـَّك فؽرتف وٓية  (9)

 كققيقرك هل إخرى، ولؿـ أراد آستزادة اكظر: 

Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related Force Majeure 
Notice, op, cit., 

(2) Ibid. 

https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
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 الغصـ الثاين

 قن العؼقد الصقـلمققػ قاك

 "تغقُّر الظروف أو القضع"بؿبدأ  يـطقي مققػ قاكقن العؼقد الصقـل طؾك آطتداد

change of circumstances or situation  يف حالة خصقص آلتزامات التعاقدية طـد طدم

مع فحقى كظرية تغقُّر شروط الؼقة الؼاهرة، وهق مبدأ يبدو يف مضؿقكف اتػاٌق تقفُّر 

الـصقص بتغقُّر الظروف، التل مضت اإلشارة إلقفا يف مستفؾِّ البحث،  م أوإحؽا

 الؿذكقر طـدما: "تغقُّر الظروف أو القضع "يعؿؾ مبدأ و

ع )ال يؿؽـ التـبم بف( يف االلتزامات األساسقة ( يحدث 9) تغققر مادي جقهري غقر متققَّ

تؿقُّز جائحة فقروس كقروكا ، ومؽؿـ التل اتَّػؼ طؾقفا األصراف طـد إبرام العؼد

الؿستجد تؽؿـ يف اشتؿالفا طؾك خصائص وبائقة مؿقزة تجعؾفا فريدة بقـ جؿقع 

 .(9)إوبئة الؿعروفة، وبالتالل ٓ يؿؽـ التـبم بف

مؿا شفده العالؿ يف سـقات العؼديـ الؿاضققـ مـ أمراض ذات صؾة؛ فعؾك الرغؿ 

وما  Swine flu (2001،)الخـازير (، وأكػؾقكزا 2002-2002) SARSمثؾ: السارس 

-Ebola (2092(، واإليبقٓ 2092) MERSُطِرفت بؿتالزمة الشرق إوسط التـػسقة 

ك الضـؽ Zika (2092(، وزيؽا 2092 َّٓ أن فقروس Dengue (2092)(2)(، وحؿَّ ، إ

كقروكا الؿستجد قد ضؾَّ يحؿؾ خصائص وبائقة تؿقِّزه طؿا سبؼف مـ فقروسات، بؾ ربؿا 

                                                        

(1) Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 
International Contracts, op, cit., 

(2) Victoria Lee, Mark Lehberg, et al, COVID-19 Contract Issues Reach Beyond Force Majeure, Issued by 
Law 360 (A LexisNexis) Company, Published on 13/3/2020. 
See at, https://www.law360.com/articles/1251749/covid-19-contract-issues-reach-beyond-force-
majeure , Last visit on 6/7/2020. 

https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
https://www.law360.com/articles/1251749/covid-19-contract-issues-reach-beyond-force-majeure
https://www.law360.com/articles/1251749/covid-19-contract-issues-reach-beyond-force-majeure
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 مقَّزتف طؿا هق آت أيًضا!! 

وغقر مللقف،  -بؽؾِّ الؿؼايقس-فال يخػك أنَّ فقروس كقروكا هق فقروس استثـائل 

وٓ أدلَّ طؾك ذلؽ مـ أكَّف استطاع أن ُيجرب الدول أن ُتغؾؼ حدودها، وأن تعزل كػسفا طـ 

فة إلك باقل دول العالؿ يف سبقؾ تػادي تػاقؿف، ولقس الدول فحسب بؾ وإسر، باإلضا

فرض حجر صحل طؾك مـ كان أهاًل لذلؽ، وٓ يخػل ما خؾَّػف فقروس كقروكا مـ 

ة طؾك طؼقد إفراد والشركات طؾك حد  سقاء، وهق ما أثار وُيثقر مـازطات  تداطقات جؿَّ

دة، تتصؾ بتـػقذ آلتزامات الدولقة محؾِّ الدراسة سقاء أكاكت مدكقة أم تجارية أم  متعدِّ

 إدارية.

 .خارج كطاق الؿخاصر التجارية الؿعتادة يحدث تغققر (2) 

ستؿرار تـػقذ العؼد بشروصف األصؾقة غقر طادل يؽقن مـ شلن هذا التغققر جعؾ ا( 2) 

 .(9)بصقرة كبقرة لؾطرف الؿتضرر

د إطؿال كؾ  مـ الؼقة الؼاهرة  وإجؿال الـظر يف الؼاكقن القصـل الصقـل ُيمكِّ

فالطرف الذي لؿ يقِف بالتزاماتف التعاقدية كؾقًّا أو حتك بشؽؾ والظروف الطارئة؛ وطؾقف: 

َّٓ إذا كان مـ غقر الؿؿؽـ التـبم بالحدث، ويف الققت  جزئل  ٓ ُيؿؽـف أن ُيعػك مـفا إ

 992ذاتف ٓ يؿؽـ السقطرة طؾقف، ويستحقؾ بالتبعقة أداء التزامف التعاقدي، بحسب الؿادة 

 .9111مـ قاكقن العؼقد الصقـل لسـة 

 theكؿا يؿؽـ لؾطرف الؿتعاقد كذلؽ أن يطؾب بتبديؾ العؼد )تغققر كصقصف( 

alternation of contract  إذا كان الحدث ٓ ُيعدُّ ققة قاهرة طؾك الرغؿ مـ أنَّ الظروف غقر

                                                        

(1) For more details, Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force 
Majeure and International Commercial Contracts, op, cit.,  

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/


2902 

مـ  22متققَّعة، حتك جعؾت القفاء بآلتزام التعاقدي غقر مـصػ بشؽؾ واضح )الؿادة 

 Art. 26 of the SPC( 2001( 2قاكقن طؼد لجـة حؿاية الحاسب ألل الشخصقة )الؿادة 

Contract Law Interpretation (II) 2009 دتف التطبقؼات الؼضائقة الؿميدة؛ ف طضَّ ، وهذا التقجُّ

 Jiangsu Flying Dragon Food Machinery v. Ukraine CF Mercuryدث يف قضقة مـ ذلؽ ما ح

Ltd,(9). 

ا كاكت كظرية الؼقة الؼاهرة لقست الـظرية القحقدة التل ققؾ باتػاق شروصفا مع  ولؿَّ

معطقات جائحة كقروكا؛ فؼد رأى اتجاه فؼفل آخر اتػاق معطقات هذه الجائحة مع 

ف: أفرد محالًّ لفا هبذه الدراسة، وآثرت يف هذا الؿحؾِّ كظرية الظروف الطارئة؛ وطؾق

الجؿع بقـ الظروف الطارئة وشرط إطادة التػاوض كظًرا لبعض آطتبارات التل ستظفر 

يف سقاق الدراسة؛ يف مؼدمتفا سعل كؾقفؿا لرفع الحقػ التعاقدي واختالل التقازن 

 العؼدي الذي كجؿ طـ الجائحة. 

                                                        

 هذا التلصقؾ وتطبقؼاتف الؼضائقة، اكظر:  يف (9) 

Sophia Tang, Coronavirus, force majeure certificate and private international law, op, cit., p. 4.  

 ولؿـ أراد آستزادة يف خصقص كص الؿادة الؿذكقرة اكظر:

Victoria Lee, Mark Lehberg, et al, COVID-19 Contract Issues Reach Beyond Force Majeure, op, cit., 

https://conflictoflaws.net/2020/coronavirus-force-majeure-certificate-and-private-international-law/
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 انخاني انمبحج 

 وإعادة انتفاوض انظروف انطارئتبين كىرونا  جائحت

ا كان اخرتاق جائحة كقروكا قد أسػر طـف هرولة الػؼف إلك البحث طـ سبؾ قاكقكقة  لؿَّ

اء طدم تـػقذ  ُتسِعػ تـػقذ طؼقد التجارة الدولقة التل اختؾَّ تقازهنا الؿالل والعؼدي؛ جرَّ

طؾك إقؾ التخػقػ مـفا، يف ضقء ما أسػرت طـف إصراف ٓلتزاماهتؿ التعاقدية أو 

 الجائحة مـ تغققرات جقهرية يف سقر طؼقد التجارة الدولقة.

وما بقـ مميِّد لـظرية الؼقة الؼاهرة ومميِّد لـظرية الظروف الطارئة اكؼسؿ جزٌء مـ 

أراء الػؼفقة حقل تحديد أيِّ الـظريات هل إولك بآكطباق طؾك معطقات جائحة 

ا كان الؿؼام السابؼ قد ُأفِرد لقضع الجائحة يف مقزان الؼقة الؼاهرة مـ ك قروكا، ولؿَّ

ا بقان ثؿرات وضع الجائحة  مـظقر فؼفل  طؿؾل  تشريعل  قضائل  مؼارن؛ فؼد بؼل مفؿًّ

ذاهتا يف مقزان كظرية الظروف الطارئة بؿزيد مـ التلصقؾ والبقان، وهق ما ُأفِرد لف الؿطؾب 

 إول.

ـ تلثَّر تـػقذ  ولؿا كاكت الحؾقل التل صرحفا الػؼف ٕصراف طؼقد التجارة الدولقة مؿَّ

طؼقدهؿ بجائحة كقروكا لؿ تؼتصر طؾك محاولة إسؼاط فحقى الـظريتقـ الؿذكقرتقـ 

طؾك معطقات الجائحة فحسب، بؾ ُأضقػ طؾقفؿا البحث طـ حؾقل داخؾقة تـبع فؽرهتا 

ا إفراد شطر مـ الدراسة لفذه الؿسللة يف مـ العؼد ذاتف؛ كنطادة التػاو ض، فؼد كان مفؿًّ

الؿطؾب الثاين، ولؼد آثرُت الجؿع بقـ فؽريت كظرية الظروف الطارئة وإطادة التػاوض يف 

مقضع واحد هبذه الدراسة، بالـظر لؿا يجؿع بقـ مضؿقهنؿا مـ مـظقر أكَّفؿا يسعقان 

 إليجاد حؾقل ٓختالل التقازن العؼدي. 
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هذه الؿقضقطات الثالثة ُيػرتَض أنَّ أطؿدة الحؾقل الؼاكقكقة الؿطروحة  وبختام

 ٕصراف العؼقد الدولقة تؽقن قد اكتؿؾت.

 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ: 

إنَّ وضع الؿعطقات التل خؾَّػتفا جائحة كقروكا طؾك طؼقد التجارة الدولقة يف مقزان 

الظروف الطارئة ذات الصبغة التشريعقة لدى كثقر مـ الدول ُيظِفر أهؿقة تـاول كظرية 

 بعض الؿسائؾ التل يتعقَّـ أن ُتطَرح يف مقضقٍع هذا سقاقف.

َٓ وهق محاولة  ؿ هذا الؿطؾب إلك أربعة فروع يجؿعفا الفدف ذاتف؛ أ وطؾقف ُقسِّ

إلك أكسب الحؾقل الؼاكقكقة  القصقل بعؼقد التجارة الدولقة التل تلثرت بجائحة كقروكا

ل تـاول ماهقة كظرية الظروف  التل تعقد التقازن لؾعؼد؛ لذا اسُتفؾَّ الؿطؾب بػرٍع أوَّ

الطارئة يف ضقء جائحة كقروكا، تاله فرع ثاٍن تـاول ُبعًدا طؿؾقًّا لؾؿسللة مـ خالل بقان 

التل تلثرت  مضؿقن إكزال شروط كظرية الظروف الطارئة طؾك طؼقد التجارة الدولقة

ص لشرح أبعاد دور قاكقن العؼد يف كظرية  بجائحة كقروكا، أطؼبفؿا فرع ثالث ُخصِّ

الظروف الطارئة، وُكؾِّؾ الطرح بػرع رابع يشرح حجج الرأي الؿؼرتَح يف اطتبار فقروس 

ًة قاهرة أم ضرًفا صارًئا وما اتصؾ بف مـ مسقغات وتداطقات.   كقروكا ققَّ

ا كان مضؿقن كظرية الظروف الطارئة إطػاء الؿديـ مـ تـػقذ آلتزام الذي صار  لؿَّ
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س أكصار الرأي الؿميد لدخقل معطقات جائحة كقروكا يف سقاق (9)تـػقذه مرهًؼا لف ؛ فؼد أسَّ

( مـ 922قرارهؿ طؾك الػؼرة الثاكقة مـ كص الؿادة ) hardshipكظرية الظروف الطارئة 

ت طؾك أكف:  الؼاكقن الؿدين التل كصَّ

ة لؿ يؽـ يف الُقْسع تققُّعفا، وَترتَّب طؾك " ومع ذلؽ إذا صرأت حقادث استئـافقة طامَّ

صار مرهًؼا لؾؿديـ  -وإن لؿ ُيصبح مستحقاًل -حدوثفا: أنَّ تـػقذ آلتزام التعاقديَّ 

ده بخسارة فادحة؛ جاز لؾؼاضل تبًعا لؾظروف وبعد الؿقازكة بقـ مصؾحة بحقث ُيفدِّ 

الطرفقـ أن َيردَّ آلتزام الؿرهؼ إلك الحد الؿعؼقل، ويؼع باصاًل كؾ اتػاق طؾك خالف 

 ."ذلؽ

وبـاًء طؾقف فؼد ُأِخذ مـ فحقى كظرية الظروف الطارئة مدطاة لتطبقؼفا طؾك الجائحة؛ 

وٓ يبتعد ذلؽ عاقدي قد أصبح مرهًؼا ويمدي إلك اختالل التقازن، كقن تـػقذ آلتزام الت

 مـ مبادئ الققكقدروا ذاهتا؛ حقث ققؾ بلكف:( 2/2طـ مؼتضك ما ورد بـص الؿادة )

َّٓ إذا ُوِجد تغققٌر يف التقازن"  .(2)"العؼدي ٓ يجقز التذرع بالظروف الطارئة إ

وطؾقف فننَّ ققام كظرية الظروف الطارئة يؽؿـ يف السعل لردِّ ما َلِحَؼ بتـػقذ آلتزام 

اء اختالل التقازن العؼدي  التعاقدي مـ اختالل غقر متققَّع لؿ يؽـ يف الحسبان؛ جرَّ

                                                        

جائحة "الؼاكقكقة إولك بعـقان أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة كؾؿة د. جابر محجقب، راجع:  (9)

 ، سابؼة الذكر."قروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاصك

(2) “hardship may not be invoked unless the alteration of the equilibrium of the contract is 
fundamental” 

 بالؾغة اإلكجؾقزية، يؿؽـ زيارة الرابط اإللؽرتوين الرسؿل التالل: ولالصالع طؾك الـص الرسؿل الؽامؾ لؾققكقدروا

See at, https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016 , Last 
visit on 30/6/2020. 
See also, Sonja Adrienne Kruisinga, (Non-) conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods: A Uniform Concept, Intersentia, USA, 2014, p. 150; Matteo M Winkler, 
Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in International Contracts, op, cit., 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m


2990 

ًٓ ضاهًرا، بؿا يعـل وجقب تحؿقؾ الؿديـ الخسارة الؿللقفة التل يؿؽـ تققُّعفا  اختال

وتؼسقؿ ما يزيد طؾك ذلؽ مـ خسارة غقر مللقفة بالتساوي بقـ الؿتعاقديـ، طـد التعاقد، 

وٓ طربة يف ذلؽ بالظروف الذاتقة لؾؿديـ، وبحسب ما تقاترت طؾقف أحؽام محؽؿة 

ا لـظرية الظروف الطارئة مـ باع صقيؾ؛ كقهنا (9)الـؼض مـذ طؼقد مضت ، كاهقؽ طؿَّ

ة يف حؽؿ  كشلت يف أطؼاب الحرب العالؿقة إولك، إذ ل مرَّ رها الؼضاء اإلداري ٕوَّ قرَّ

 .(2)9192يقكقق  20مجؾس الدولة الصادر يف 

ل الؼاضل سؾطة وطؾقف فنذا كاكت  كظرية الظروف الطارئة يف الؿبادئ العامة ُتخقِّ

ذ، أو  تعديؾ العؼد رطاية لؾعدالة؛ كقن هذه الـظرية إكَّؿا ترد طؾك آلتزام الذي لؿ ُيـػَّ

ذ قبؾ الحادث الطارئ فنكف يـؼضل بالقفاء  ا ما ُكػِّ ذ مـف، أمَّ طؾك الجاكب الذي لؿ ُيـػَّ

متك تقافرت الشروط التل -ف الطارئة، كؿا أنَّ لؾؼاضل ويؿتـع خضقطف ٕحؽام الظرو

تعديؾ  -يتطؾَّبفا الؼاكقن يف الحادث الطارئ وطؾك ما جرى بف قضاء محؽؿة الـؼض

يف حدود -العؼد بردِّ آلتزام الذي صار مرهًؼا إلك الحدِّ الؿعؼقل، وهق حقـ يختار 

يقاجفف ٓ يرفع كؾَّ الخسارة  الطريؼ الؿـاسب لؿعالجة الؿققػ الذي -سؾطتف التؼديرية

طـ طاتؼ الؿديـ ويجعؾفا طؾك طاتؼ الدائـ وحده، ولؽـف َيِحدُّ مـ فداحة هذه الخسارة 

التل ستصقب الؿديـ ويصؾ هبا إلك الحد الؿعؼقل؛ وذلؽ بتحؿقؾ الؿديـ الخسارة 

                                                        

 22لسـة  220، يف الطعـ رقؿ 22سـة حؽؿ محؽؿة الـؼض الؿصري، الؿؽتب الػـل، مدين، الجزء إول، ال (9)

 .200، ص 9122ق، أول مارس 

يف هذا التػصقؾ اكظر: د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، مـشقرات الحؾبل  (2)

، إبراهقؿ 92، وكذا الؿرجع السابؼ، هامش292، الجزء إول، الؿجؾد إول، ص 9122الحؼقققة، بقروت، 

 بقـ الؼقة الؼاهرة وكظرية الظروف الطارئة، مؼالة سابؼة اإلشارة. "91كقفقد "ب، فقروس كقروكا أحاص
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خسارة الؿللقفة التل كان يؿؽـ تققُّعفا طادة وقت التعاقد، ويؼسؿ ما يزيد طؾك ذلؽ مـ 

 .(9)مللقفة طؾك الؿتعاقديـ؛ وذلؽ مراطاة لؾؿقازكة بقـ مصؾحة كؾ  مـفؿا

وطؾقف ققؾ بلن مضؿقن كظرية الحقادث الطارئة يػقد كقهنا ثغرًة يـػذ مـفا الؼاضل 

إلك العؼد فقـال مـ ققتف الؿؾزمة؛ إذ هق يعدل العؼد بطؾب مـ أحد الؿتعاقديـ دون 

الًّ لؾتعؼقب طؾك اطتبار أن اإلقرار بؿبدأ الؼقة الؿؾزمة ، وهق ما كان مح(2)رضاء أخر

بلكَّف ٓ  مع آطرتافلؾعؼد بصػة مطؾؼة يتـاىف يف كثقر مـ الحآت مع اطتبارات العدالة، 

 شلء يؿـع إطؿال كظرية الظروف الطارئة يف تطبقؼاهتا الؽؾقة إذا تقافرت شروصفا.

كل  "كسبقة مبدأ الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد"بـ وإذا كان قد ُكقدي يف أطؼاب جائحة كقروكا 

، طؾك اطتبار أنَّ العؼقد فقرية التـػقذ هل الؿعـقَّة بف أساًسا؛ (2)ٓ ُيطبَّؼ طؾك كافة العؼقد

لؽقن طـصر الزمـ ٓ يمدي دوًرا فقفا، بقـؿا العؼقد الزمـقة والؿستؿرة أو الػقرية أو 

قجقد فاصؾ زمـل بقـ اكعؼاد العؼد وتـػقذه؛ الؿمجؾة التـػقذ فنهنا تتلثَّر بتغقر الظروف ل

َّٓ أن تراخل تـػقذها إلك ما بعد اكتشار فقروس كقروكا  ففل وإن ُأبرمت يف ضروف طادية إ

ذ  يرتتَّب طؾقف زيادة يف أطباء الؿديـ وإرهاقف حدَّ إلحاق الخسارة الػادحة بف إذا ما كػَّ

                                                        

 22لسـة  220، يف الطعـ رقؿ 22حؽؿ محؽؿة الـؼض الؿصري، الؿؽتب الػـل، مدين، الجزء إول، السـة  (9)

، ولؿزيد مـ التػاصقؾ التل يؿؽـ أن يؼقم هبا الؼاضل طـد تقافر شروط كظرية 9922، ص 9122يقكقف  1ق، 

العؼقد، الـدوة الؼاكقكقة إولك الظروف الطارئة، راجع: كؾؿة د. جابر محجقب، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ 

 ، سابؼة الذكر."جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"بعـقان 

 .292د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿرجع السابؼ، ص (2)

وكظرية الظروف الطارئة، مؼالة سابؼة  بقـ الؼقة الؼاهرة "91كقفقد "د. إبراهقؿ أحاصب، فقروس كقروكا  (2)

 اإلشارة.
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ء الذي تػرض معف مبادئ العدالة تعديؾ التزاماتف طؾك الـحق الؿتػؼ طؾقف يف العؼد، الشل

 . (9)العؼد وإطادة الـظر فقف حػاًضا طؾك التقازن العؼدي

َّٓ ضرًفا صارًئا طدُم إمؽان الشاهد: أكَّف يرتتَّب طؾك التسؾقؿ بلنَّ  فقروس كقروكا لقس إ

التل تػرض ؛ وطؾقف تـشل معف ققتف الؿؾزمة الـَّقؾ مـ الؼقة الؿؾِزمة لؾعؼد الذي كشل صحقًحا

َّٓ بنرادة الطرفقـ مًعا أو  تـػقذه بحسب ما ورد فقف، وطـدئذ ٓ يؿؽـ تعديؾف أو كؼضف إ

رها الؼاكقن، مع التسؾقؿ بلنَّ مجرد إرهاق الؿديـ أثـاء تـػقذ التزامف  لألسباب التل ُيؼرِّ

ؾقف فننَّ ما التعاقدي ٓ يـفض سببًا إلهدار قاكقن العؼد الذي يستؿد ققتف مـ إرادة صرفقف؛ وط

والتل يصبح معفا تـػقذ  -يـدرج تحتفا إوبئة مثاًل -قد ُيستجد مـ الحقادث آستثـائقة 

آلتزام التعاقدي شديد الصعقبة، بقد أن هذا لقس مربًرا لػسخ العؼد أو التحؾُّؾ مـ 

 .(2)آلتزامات الـاشئة طـف

وأدَّى إلك استحالٍة كسبقة  وكلنَّ فقروس كقروكا قد أثَّر طؾك آلتزامات التعاقدية

ولقست مطؾؼة يف التـػقذ؛ ومـ ثؿَّ التققػ الجزئل لؾعؼد، بؿعـك اكتظار زوال الجائحة ثؿَّ 

 يعقد بعدها القضع صبقعقًّا، وُيستَؿر يف تـػقذ العؼد متك ما كان ذلؽ مؿؽـًا.

ؾ وإذا كاكت كظرية الظروف الطارئة يف الؿبادئ العامة تخقل الؼاضل سؾطة تعدي

العؼد رطاية لؾعدالة؛ فنن إطؿال قضاء التحؽقؿ لـظرية الظروف الطارئة يف الؿجال 

الدولل؛ قد روطل فقف أنَّ أصراف العؼد مـ الؿفـققـ والتُّجار الؿحرتفقـ الذيـ ُيػرتَض 

                                                        

اكظر: د. كبقؾ إسؿاطقؾ طؿر، سؾطة الؼاضل التؼديرية يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية، دار الجامعة الجديدة،  (9)

 ، مشار إلقف لدى الؿرجع السابؼ.222، ص2099اإلسؽـدرية، 

 الؼاهرة وكظرية الظروف الطارئة، مرجع سابؼ. بقـ الؼقة "91كقفقد "د. إبراهقؿ أحاصب، فقروس كقروكا  (2)
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ؿ يف تعديؾ العؼد يف إصار  ا استقجب تؼققد سؾطان الؿحؽِّ تققُّعفؿ لؿخاصر إسقاق مؿَّ

لتل يتطؾب تـػقذها أمًدا صقياًل؛ مثؾ: طؼقد الؿػتاح يف القد أو تسؾقؿ طؼقد اإلكتاج ا

 .(9)الؿػتاح، دون غقرها مـ طؼقد التجارة الجارية

وٓ ُيؼؾِّؾ ما سبؼ مـ دور التحؽقؿ يف خؾؼ الؼقاطد الؿقضقطقة لؾؼاكقن التجاري 

طؾك إدراج شرط الدولل واستؼرار أحؽامف؛ إذ إنَّ محرتيف التجارة الدولقة قد اطتادوا 

التحؽقؿ يف طؼقدهؿ ٕسباب متعددة؛ مـ بقـفا: رغبتفؿ يف تدويؾ هذه العؼقد وتحريرها 

ًٓ إلك إخضاطفا لؼاكقن التجارة الدولل يف ضؾِّ ما  مـ سؾطان الؼقاكقـ الداخؾقة، وصق

ـف مـ أطراف وطادات مفـقة استؼرَّ طؾقفا العؿؾ يف إسقاق الدولقة، وٓ شؽَّ أن  يتضؿَّ

إخضاع طؼقد التجارة الدولقة لؿثؾ هذه إحؽام الؿقضقطقة التل درج التجار ورجال 

 .(2)إطؿال طؾك اتباطفا ُيشعرهؿ بإمان الؼاكقين ويصقن تققعاهتؿ الؿشروطة

وبؿحاولة إكزال ما مضك بقاكف طؾك معطقات جائحة كقروكا فؼد رأى بعض الػؼف أنَّ 

ف طدم تؼـقـ بعض  ئة،هذه الجائحة مـ قبقؾ الظروف الطار وٓ ُيؼؾِّؾ مـ هذا التقجُّ

ا ضرورة تطبقؼفا؛ حػاًضا  الدول لـظرية الظروف الطارئة؛ كدولة الؿغرب، وإن بؼل مفؿًّ

طؾك –طؾك التقازن وآستؼرار العؼديقـ، شريطة اكطباق شروط هذه الـظرية مجتؿعة 

يؾ شروط العؼد لجؿؾة مـ كقن هذا هق الحؾُّ إكسب مـ أجؾ تعد -كحق ما سقليت بقاكف

العؼقد، خاصًة تؾؽ الؿرتبطة بؼطاع الـؼؾ، وتقريد السؾع والبضائع، وطؼقد الؿؼاوٓت، 

                                                        

 .922د. هشام طؾل صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص  (9)

وما بعدها،  922د. هشام طؾل صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص  (2)

 .922هامش 
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 .(9)وطؼقد بقع الخدمات الػـدققة، والتـشقط السقاحل

ا إخذ  ويؼرتب مـ مققػ الؿؿؾؽة الؿغربقة مققػ فركسا التل رفضت رفًضا تامًّ

 . (2)؛ إذ بدأت ُتطبِّؼفا حقـئذ ولؽـ تطبقًؼا ضقًؼا2092بـظرية الظروف الطارئة حتك طام 

وحتك يف ضؾ غقاب وجقد كص طؼدي ُيبقِّـ -ويف ختام هذا الطرح ُيشار إلك أكف 

إذا اتػؼ  -مققػ إصراف مـ الحادث الذي اطرتض صريؼ تـػقذ التزاماهتؿ التعاقدية

صريَؼ تـػقذ التزامفؿ،  الطرفان طؾك تلجقؾ تـػقذ العؼد حتك هناية الحادث الذي اطرتض

مؿا جعؾ تـػقذ الطرفقـ لؾعؼد مرهًؼا لفؿ ولؽـف لقس مستحقاًل؛ ففـا يؿؽـ لؾؼاضل أن 

-( مـ الؼاكقن الؿدين الؿصري، ويجقز لف حقـئذ 922ُيعِؿؾ الػؼرة الثاكقة مـ الؿادة )

أو تؿديد  ردُّ العؼد إلك الحدِّ الؿعؼقل؛ كلن يتؿَّ تلجقؾ العؼد -بـاًء طؾك صؾب الؿديـ

 مدتف يف سبقؾ التغؾب طؾك هذه الظروف الطارئة.

وبالـظر لؿا قد يؼع مـ لبس بقـ الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة فؼد آثرُت القققف 

                                                        

بقـ الؼقة الؼاهرة وكظرية الظروف الطارئة، مؼالة سابؼة  "91كقفقد "أحاصب، فقروس كقروكا د. إبراهقؿ  (9)

ٓسقؿا تؾؽ التل تـصب -، وإن رأى البعض أكَّف يصعب يف طؼقد الخدمات بصػة طامة 92:92اإلشارة، هامش

مات التل تػرض هذه يصعب آحتؿاء بتػشل فقروس كقروكا كؿربر لؾتحؾُّؾ مـ آلتزا -طؾك الؿفـ الؼاكقكقة

ض أصحاهبا لؾؿسئقلقة  الؿفـ إكجازها يف مقعادها، ووفًؼا لألصقل الؿفـقة الؿتعارف طؾقفا قاكقًكا، مؿا ُيعرِّ

الؼاكقكقة، وضرب لذلؽ بالؿحامل الذي ُيسلل طـ كؾِّ إخالل بآلتزامات والؿفام الؿؾؼاة طؾك طاتؼف، وكذا 

رتفـا أن بعًضا مـ هذه اإلجراءات أصبح إلؽرتوكقًّا، يف تػصقؾ هذا الؿقثؼ والؿػقض الؼضائل وغقرهؿ، وإن اط

 الرأي اكظر: الؿرجع السابؼ ذاتف. 

 ولؿـ أراد آستزادة يف مققػ فركسا مـ تطبقؼفا لـظرية الظروف الطارئة، وغقرها مـ الدول كللؿاكقا، اكظر: (2)

Klaus Peter Berger and Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical 
and Comparative Study, Revue de règlement des différends de McGill, Volume 6, Number 4, (2019-
2020), pp. 117-125. 
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 طؾك مؽؿـ الػقارق بقـفؿا يف مقضع مستؼؾ، بحسب ما يليت:

 يف سقاق جائحة كقروكا:مؽؿـ الػارق بقـ الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة 

حدوث ضرف صارئ أو ققة قاهرة يعـل وجقد سبب أجـبل  مستؼؾ ٓ دخؾ إلرادة  إنَّ 

ا مرهًؼا أو مستحقاًل حسب جسامة  الؿديـ فقف، قد جعؾ تـػقذ التزامف التعاقدي إمَّ

الحادث؛ فػقروس كقروكا ُيعدُّ سبًبا أجـبقًّا مستؼالًّ طـ إرادة الؿديـ بالـسبة لؾعؼقد التل 

ظؿة الصحة العالؿقة كقكف وباء طالؿقًّا، دون تؾؽ التل أبرمت أو ُأبِرمت قبؾ إطالن مـ

 .(1)جددت بعد هذا اإلطالن

الشاهد: أنَّ التزام الؿديـ لؿ يبؼ طؾك حالف بؾ بات مرهًؼا حال استقػاء الحادث 

شروط الظرف الطارئ، وطؾك الؼاضل أن َيُردَّ آلتزام إلك الحدِّ الؿعؼقل حتك ُيطقؼ 

ة ولؽـ يف غقر إرهاق، طؾك اطتبار أنَّ اختالل التقازن يرجع  الؿديـ تـػقذه، ُيطقؼف بؿشؼَّ

ع تبعتف بقـفؿا.لحادث ٓ يد ٕي  مـ الؿتعاقديـ فقف  ، ومـ ثؿَّ تتقزَّ

وطؾقف ٓ يخػك ما لفذه الـظرية مـ أثر أدبل  بارز؛ ففل ُتسعػ الؿتعاقد الؿـؽقب 

غقَّرت الظروف لؾحدِّ الذي يصبح فقف تـػقذ طـدما يختؾ التقازن آقتصادي لؾعؼد؛ إذ ت

حتك وجب تعديؾ العؼد لقزول الحقػ الـاشئ بالـسبة ٕحد الؿتعاقديـ،  جائًراالعؼد 

 .(2)طـ هذا التغققر الؿػاجئ يف الظروف آقتصادية

الظروف الطارئة  وطؾقف: فننَّ أهؿ أوجف آختالف بقـ كؾ  مـ الؼقة الؼاهرة أو

                                                        

حة جائ"راجع: كؾؿة د. جابر محجقب، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة الؼاكقكقة إولك بعـقان  (9)

 ، سابؼة الذكر."كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص

 وما بعدها. 292د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿرجع السابؼ، ص (2)
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طؿقًما، ويف ضقء تلثقر جائحة كقروكا تحديًدا طؾك آلتزامات التعاقدية، يؽؿـ يف 

مدى اإلمؽاكقة الؿرافؼة لتـػقذ آلتزام التعاقدي؛ هؾ استحالة التـػقذ مطؾؼة أم هـاك 

صعقبة وإرهاق يف التـػقذ؟ فإُولك أقرب ٓطتبار فقروس كقروكا مـ قبقؾ الؼقة 

 أقرب ٓطتباره مـ قبقؾ الظروف الطارئة. الؼاهرة، بقـؿا الثاكقة 

ا كان الخؾط بقـ الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة متصقًرا ققامف لدى البعض  ولؿَّ

ٓ يتؿُّ يف بعض إحقان التؿققز بقـ الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة ؛ فؼد كظريًّا وطؿؾقًّا

ة أسباب طديدة لؿثؾ هذا الخؾط يؿؽـ تؾؿُّ  سفا والقققف طؾقفا مـ بشؽؾ صحقح، وثؿَّ

خالل هاتقـ الػؽرتقـ؛ فؼد احتجَّ واضعق مبادئ الققكقدروا أكػسفؿ بقجقد مقاقػ 

بالـظر  "الؿؿؽـ أن تعدَّ ققة قاهرة وضرًفا صارًئا يف الققت ذاتف مـواقعقة معقَّـة لؼضايا 

ًصا ففـاك فرق بقـ  ،(9)( مـ الؿبادئ2/2/2لؾؿادة ) الؼقة ومـ مـظقر طؿؾل أكثر تخصُّ

فشروط كؾ  مـفؿا يف العؼقد قد تطقرت إلك حد  كبقر مـ  ؛(2)الؼاهرة والظروف الطارئة

 الـاحقة العؿؾقة.

إنَّ التػرقة بقـ فؽريت الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة أمٌر مفؿ  طؿقًما، وبالـظر 

طت بف إصراف  لتبعات فقروس كقروكا طؾك العؼقد الدولقة خصقًصا، يف ضقء ما تذرَّ

ع بالؼقة الؼاهرة وأخرى  اء ما أصاهبؿا يف أطؼاب هذه الجائحة؛ فتارة ُيتذرَّ التعاقدية جرَّ

                                                        

 يف التلصقؾ السابؼ، ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر: (9)

“there may be factual situations which can at the same time be considered as cases of hardship and of 
force majeure”, Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A 
Historical and Comparative Study, op, cit., p. 10, 11, ft. 60. 

 (، اكظر الرابط اإللؽرتوين الرسؿل التالل: 2092لؾقققف طؾك الـص الؽامؾ لؿبادئ الققكقدروا )و

See at, https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016 , Last 
visit on 12/7/2020. 

(2) Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and 
Comparative Study, op, cit., p. 10, 30. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
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 ة، وٕنَّ الػارق بقـفؿا ِجدُّ مفؿ كان لزاًما هذه الققػة.بالظروف الطارئ

تشرتكان يف أنَّ كالًّ مـفؿا ٓ يؿؽـ تققُّعف فنذا كاكت الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة 

كاتًجا طـ خطل أو إهؿال مـ وٓ ُيستطاع دفعف، وحادث كتقجة طقامؾ خارجقة كقكف لقس 

مؽان اطتباره مسقًغا قاكقكقًّا يؿؽـ أن يمدي جاكب الؿتعاقديـ؛ فقـتج طـ ذلؽ أكف باإل

 إلك الؿساس بالؼقة الؿؾزمة لؾعؼد.

ففؿا يختؾػان يف أنَّ حدوث الؼقة الؼاهرة تجعؾ تـػقذ آلتزام مستحقاًل،  ومع هذا

؛ بقـؿا الظروف الطارئة ٓ يؽقن تـػقذ آلتزام فقفا مستحقاًل وإكؿا يؽقن مرهًؼا فحسب

ؾ الؼاضل لُقعدلف، وهذا الػرق يف الشروط هق الذي وطؾقف ٓ ُيـػك آل تزام بؾ يتدخَّ

ؾ الؿديـ َتبِعة طدم تـػقذه،  اختالًفاُيرتِّب  يف إثر؛ فإُولك تجعؾ آلتزام ُيـػك وٓ يتحؿَّ

ه الؼاضل إلك الحد الؿعؼقل؛ فتتقزع  بقـؿا الحادث الطارئ ٓ يـؼضل معف آلتزام بؾ َيردُّ

 .(9)يـ والدائـ، ويتحؿؾ الؿديـ شقًئا مـ تبعات الحادثالخسارة بقـ الؿد

وطؾقف: فالقصػ السابؼ َيػرتِض أنَّ الؿديـ لقس مخقًَّرا يف تـػقذ التزامف مـ طدمف، 

د أنَّ تـػقذ آلتزام صار صعًبا  إلقف طـ القضع الذي كان يتققعف، وطؾك  بالـسبةلؿجرَّ

إخص إذا صار تـػقذ آلتزام أكثر إرهاًقا بالـسبة لف، وإكَّؿا يتعقـ أن تؽقن هـاك 

ـف مـ تـػقذ التزامف،  استحالة مطؾؼة؛ فطالؿا أنَّ الؿديـ لديف مـ القسائؾ التل تؿؽِّ

فنكف يظؾُّ مؾتزًما  وبصرف الـظر طـ التضحقات التل سقتحؿؾفا الؿديـ يف سبقؾ ذلؽ؛

                                                        

زء إول، الؿرجع السابؼ، د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الج (9)

 .222،222ص
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 .(9)بالتـػقذ

ولعؾَّ جائحة كقروكا فرضت طؾك القاقع التعاقدي فروًضا طديدة قد يـطبؼ طؾك 

بعضفا معطقات الظروف الطارئة وطؾك بعضفا أخر معطقات الؼقة الؼاهرة، ويف 

فعؾك الؿؼابؾ قد ٓ تتلثر بعض العؼقد طؾك اإلصالق، بؾ يظؾُّ آلتزام سارًيا بقـ أصرافف؛ 

سبقؾ الؿثال: إذا كان العؼد لؿ يتلثر بالقضع الحالل الـاتج طـ فقروس كقروكا إصالًقا، 

ا  ففـا يجب طؾك الؿتعاقديـ تـػقذ التزاماهتؿ العؼدية كؿا هق مـصقص طؾقفا يف العؼد، أمَّ

إذا كاكت أزمة فقروس كقروكا الؿستجد لؿ تجعؾ تـػقذ آلتزام مستحقاًل بؾ مرهًؼا ٕحد 

صراف أو لؽؾقفؿا ففـا مـ إولك تطبقؼ كظرية الظروف الطارئة، ويؼقم الؼاضل بردِّ إ

آلتزام إلك الحدِّ الؿعؼقل، ومـ ثؿَّ تقزيع الخسارة طؾك الطرفقـ، ويف إمر أبعاد كثقرة 

 سقتضح بعضفا يف هذا الؿؼام والبعض أخر يف مؼام الحديث طـ الظروف الطارئة.

ة فارق آخر بق ـ كؾ  مـ الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة يف مدى إمؽاكقة اتػاق وثؿَّ

إصراف طؾك استبعاد تطبقؼفا؛ إذ ٓ يجقز آتػاق مؼدًما طؾك استبعاد حؽؿ كظرية 

الظروف الطارئة، بقـؿا بالـسبة لؾؼقة الؼاهرة يجقز آتػاق طؾك أن يتحؿؾ الؿديـ تبعة 

ف الطارئ؛ ولعؾَّ السبب يف ذلؽ يؽؿـ يف أن الؼقة الؼاهرة، وهل أشد خطًرا مـ الظر

العؿؾقة، وهق ما يحؿؾ الؿتعاقد الؼقي أن يحتاط لـػسف  الحقاةإخقرة أكثر وققًطا يف 

 .(2)ضد آثار الؼقة الؼاهرة

                                                        

 د. إبراهقؿ أحاصب، مؼالة سابؼة اإلشارة.  (9)

، مشار 210، ص 9122د. طبد الؿـعؿ فرج الصدة، كظرية العؼد يف ققاكقـ البالد العربقة، دار الـفضة العربقة،  (2)

، 9112ى: د. محؿد طؾك البدوي إزهري، الـظرية العامة لاللتزام الجزء إول، مصادر آلتزام، إلقف لد

 .2، هامش 202الطبعة الثاكقة، ص 
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ة  شروط ُيػرتَض تقافرها كل ُتطبَّؼ كظرية الظروف الطارئة؛ وحتك بالـسبة لؾدول ثؿَّ

-التل لؿ تـصَّ تشريعاهتا طؾك كصقص صريحة تػقد إطؿال كظرية الظروف الطارئة 

وطؾقف فطالؿا تقافرت الشروط الؿذكقرة  -كالؼاكقن الؿغربل الذي مضت اإلشارة إلل

 :(9)ثؾ هذه الشروط فقؿا يليتمجتؿعة ففذا مدطاة لتطبقؼ أثرها؛ وتتؿ

؛ (2)طـصر الزمـ جقهريًّا يف العؼد )طؼًدا مرتاخًقا يف تـػقذه(أن يؽقن : الشرط األول

، (2)وطؾقف يؽقن العؼد مرتاخًقا يف تـػقذه، وشرط الرتاخل شرط غالب ٓ شرط ضروري

قد ففق وضع غالب يف بعض العؼقد؛ مثؾ: طؼقد الؿؼاوٓت، والخدمات الػـدققة، وطؼ

 الـؼؾ، وتقريد السؾع والبضائع وغقرها. 

أو العؼقد ذات التـػقذ الؿستؿر أو ذات  "طؼقد الؿدة"وطؾقف فالعؼقد الزمـقة أو 

: هل الؿجال الطبقعل لـظرية العؼقد الطارئة؛ إذ (2)التـػقذ الدوري أو ذات التـػقذ الؿمجؾ

                                                        

يف هذه الشروط، اكظر، د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿرجع السابؼ،  (9)

بقـ الؼقة الؼاهرة وكظرية الظروف الطارئة،  "91كقفقد "كقروكا  د. إبراهقؿ أحاصب، فقروس، 222:222ص 

 مؼالة سابؼة اإلشارة.

جائحة "بحدِّ تعبقر د. جابر محجقب، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة الؼاكقكقة إولك بعـقان  (2)

 ، سابؼة الذكر."كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص

 .222ص الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿرجع السابؼ،  د. طبد (2)

يف تػصقؾ هذه العؼقد، اكظر الرسالة الؼقؿة لؾدكتقر طبد الحل حجازي، كظرية طؼد الؿدة أو العؼد الؿستؿر  (2)

د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف ، مشار إلقفا لدى 9120والدوري التـػقذ، مطبعة فماد إول، الؼاهرة، 

 .2، هامش922صشرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الجزء إول، الؿرجع السابؼ، 
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العؼد وتـػقذه؛ ففل طؼقد َيجؿع بقـ هذه العؼقد أنَّ هـاك فاصاًل زمـقًّا بقـ صدور 

َّٓ إذا كان تـػقذها  مرتاخقة، بقـؿا العؼقد الػقرية ٓ يؿؽـ أن تـطبؼ طؾقفا هذه الـظرية إ

اًل   . (9)ممجَّ

وبـاء طؾقف: فالؿالحظ بالـسبة لـطاق العؼقد التل يؿؽـ أن تعؿؾ يف سقاقفا كظرية 

؛ (2)صقيؾة إجؾ أو الؿستؿرةالظروف الطارئة، أنَّ مؼتضقات إخقرة تتػؼ مع العؼقد 

 ومـ ذلؽ: 

ؾع )بؿا يف ذلؽ خام الحديد والػحؿ والـحاس(. -  طؼقد السِّ

 طؼقد الغاز الطبقعل الُؿسال. -

 طؼقد بـاء السػـ. -

 طؼقد تقريد الؿـسقجات والؿقاد الغذائقة والؿعدات الؿقؽاكقؽل. -

 طؼقد الؿعدات الؽفربائقة والؿؽقكات اإللؽرتوكقة. -

 .(2)عدات الطبقَّةطؼقد تصـقع الؿ -

َّٓ يؽقن العؼد احتؿالقًّا الشرط الثاين: ؛ فالعؼد آحتؿاللُّ بطبقعتف يؼتضل أن يؽقن أ

مؼدار الؽسب والخسارة كػسف جسقًؿا؛ وطؾقف يؽقن اإلرهاق يف التـػقذ مـ خصقصقات 

 هذه العؼقد، بقـؿا طدم التققُّع هق جقهر كظرية الظروف الطارئة.

وطؾقف فؾق جعؾ الحادُث الطارئ تـػقَذ آلتزام مستحقاًل فنكَّف يؽقن ققًة قاهرة يـؼضل 

                                                        

د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الجزء إول، كظرية آلتزام بقجف طام،  (9)

 .222، 920ص مصادر آلتزام، الؿرجع السابؼ، 

(2) Klaus Peter Berger, Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and 
Comparative Study, op, cit., p. 2 

(3) Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=328259
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=704306
https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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َّٓ أن يجعؾ تـػقذ آلتزام يعقد بخسارٍة طؾك التاجر  هبا آلتزام، أو أكف لؿ يؽـ مـ شلكف إ

َّٓ فالتاجر يؽسب ويخسر بطبقعة الحال، (9)ٓ تخرج طـ الحدِّ الؿللقف يف التجارة ، وإ

هؿا أمر متققَّع؛ وطؾقف فنكَّـا وإن لؿ كػرتض أن تـػقذ آلتزام قد صار مستحقاًل بقد أكَّف فؽال

د التاجر بخسارة تخرج طـ الحدِّ الؿللقف، مع افرتاض أنَّ هذا  صار مرهًؼا؛ كقكف ُيفدِّ

 . (2)كؾف لؿ يؽـ قائًؿا وقت كشقء العؼد بؾ جدَّ طـد تـػقذه

، إبرام العؼد حقادث استثـائقة كادرة القققع وغقر مللقفة َيِجدَّ بعدأن  الشرط الثالث:

ويف هذا القصػ تطابؼ مع فقروس كقروكا الؿستجد، باطتباره يستجقب لفذه 

 الخصائص.

( مـ 922وطؾك الرغؿ مـ أنَّ الؿشرع الؿصري يف كصف بالػؼرة الثاكقة مـ الؿادة )

ث الطارئة، أو حتك بتعريػ واضح الؼاكقن الؿدين لؿ يلت بلمثؾة ُتبقِّـ مثؾ هذه الحقاد

ع اإليطالل وطؾك - (2)صريح لفا، تارًكا ذلؽ لؿا يجري طؾقف الػؼف والعؿؾ؛ كحال الؿشرِّ

خالف مققػ الؿشرع البقلقين الذي كان حريًصا طؾك ذكر بعض إمثؾة لفذه الظروف 

تػت بنيراد بعض وإن كان مققًػا تـظقؿقًّا مؼاركة بغقرها مـ التشريعات التل اك -(2)الطارئة

                                                        

 .202زهري، الـظرية العامة لاللتزام، مرجع سابؼ، ص د. محؿد طؾك البدوي إ (9)

 .292د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، مرجع سابؼ، ص  (2)

 لؿـ أراد آستزادة طـ مققػ الؼاكقن اإليطالل مـ الؼقة الؼاهرة، اكظر: (2)

Matteo M Winkler, Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in 
International Contracts, op, cit., Also, Matthis Weller Ennio Piovesani, Italian Self-Proclaimed 
Overriding Mandatory Provisions to Fight Coronavirus, op, cit., 

إليطالقة طؾك الرابط اإللؽرتوين الرسؿل واكظر يف ذلؽ أيًضا الطرح القارد بالؿؼآت الؿـشقرة بجريدة الجازيت ا

 التالل:

See at, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg , 
 Also, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1947/12/27/047U0001/sg , Last visit on 6/7/2020. 

لؿزيد مـ التػاصقؾ اكظر: د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الجزء إول،  (2)

 .222ص مرجع سابؼ، 

https://www.hec.edu/en/knowledge/authors/winkler-matteo-m
https://conflictoflaws.net/2020/italian-self-proclaimed-overriding-mandatory-provisions-to-fight-coronavirus/
https://conflictoflaws.net/2020/italian-self-proclaimed-overriding-mandatory-provisions-to-fight-coronavirus/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1947/12/27/047U0001/sg
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 .(9)إمثؾة التل تمدِّي الغرض

ا ولقس يف القسع تصقرهأن يؽقن  الشرط الرابع: ؛ وكقكف الحادث آستثـائلُّ طامًّ

ا ا شائًعا طؾك الـاس؛  حادًثا طامًّ بؿعـك أكَّف ٓ يخصُّ الؿتعاقد الؿديـ وحده، بؾ يؽقن طامًّ

فالحقادث الطارئة التل تعرتض شخص كغارة غقر مـتظَرة لجراد أو اكتشار وباء، وإٓ 

، (2)ٓ تؽػل لتطبقؼ كظرية الحقادث الطارئة -كنفالسف أو حريؼ محصقلف مثاًل -الؿديـ 

فقعـل حدوثف يف ضروف ٓ يتققعفا الرجؾ العادي الذي يقجد يف  غقر متققعوأما كقكف 

َّٓ فنذا كاكت متققعة أو حتك يؿؽـ تققُّعفا(2)ضروف الؿتعاقد كػسفا ففذا يعـل تخؾُّػ  ، وإ

الشرط محؾَّ الحديث، وَجؾل  أنَّ إوبئة طامًة وفقروس كقروكا خاصًة يستجقب لفذا 

ر معف  الشرط، مـ حقث إهنا تستطقع أن تػرض َحْجًرا صحقًّا طؾك الجؿقع طؾك كحق يتعذَّ

 مزاولة إكشطة الؿفـقة واإلكتاجقة.

؛ إذ استثـائل حادثففل بال شؽَّ وبنكزال فحقى الشرط السابؼ طؾك جائحة كقروكا: 

لؿ يؽـ لؾبشرية طفد بؿثؾ هذه الجائحة، رغؿ تعامؾفا مع أوبئة أخرى، فؼد كان ضرًفا 

وبالـسبة لؿدى إمؽاكقة كذلؽ؛ ٕكف أصاب العالؿ بلسره،  وطام  استثـائقًّا غقر متؽرر، 

عَؾـ طـ بدء ضفقر ؛ فؼد رأى بعض الػؼفاء أهؿقة التؿققز بقـ طؼقد ُأبرمت قبؾ أن يُ تققعف

هذه الجائحة وبقـ طؼقد ُأبرمت بعد ذلؽ اإلطالن إول الذي صدر طـ مـظؿة الصحة 

                                                        

(1) The coronavirus and its consequences :Legal impact on supply and production relationships, published 
by the official website of deloitte, See at,  
https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/about-deloitte/articles/legal-consequences-coronavirus-
deloitte-germany.html#, Last visit on 30/6/2020. 

 (.9)، وطؾك إخص هامش 222ص ؿرجع السابؼ، اللؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر: د. طبد الرزاق السـفقري،  (2)

اكظر: د. محؿد سعقد طبد الرحؿـ، الحؽؿ الشرصل، مـشقرات الحؾبل الحؼقققة، بقروت، الطبعة إولك،  (2)

 ، مشار إلقف لدى: د. إبراهقؿ أحاصب، مؼالة سابؼة اإلشارة. 992، ص 2099

https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/about-deloitte/articles/legal-consequences-coronavirus-deloitte-germany.html
https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/about-deloitte/articles/legal-consequences-coronavirus-deloitte-germany.html
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 .(9)العالؿقة التل أطؾـت فقف طـ هذا القباء

 إبرام العؼد وتجديده:

وهـا تتعقـ التػرقة بقـ فرضقـ: العؼقد التل ُأبرمت قبؾ اكتشار فقروس كقروكا وبقـ 

اكتشاره الػعؾل؛ فػل الحالة إول دون الثاكقة يؿؽـ اطتبار الجائحة تؾؽ التل ُأبِرمت بعد 

حادًثا استثـائقًّا غقر متققع، وثؿة فارق يف هذا الؿؼام تجدر اإلشارة إلقف بقـ إبرام العؼد 

وتجديده؛ فؼد ُيربَم العؼد قبؾ الجائحة وهق يـطبؼ طؾقف وصػ الشرط مـ كاحقة كقكف 

 يؿؽـ تققُّعف أو دفعف، دون تجديد العؼد الذي تؿَّ بعد ضفقر ضرًفا استثـائقًّا لؾؿديـ ٓ

الجائحة سقاء أكان التجديد ضؿـقًّا أم ضاهًرا، فال يؿؽـ الدفع بلنَّ هذه الجائحة ٓ يؿؽـ 

 .(2)دفعفا أو تققُّعفا

مرهًؼا لؾؿتعاقد الؿديـ ال يصبح تـػقذ العؼد بقققع هذا الحادث أن  الشرط الخامس:

د بخسارة فادحة وٓ يجعؾ تـػقذ آلتزام العؼدي مستحقاًل، كؿا بح ،مستحقاًل  قث ُيفدِّ

ؼفا، وطؾك إثر هذا اإلرهاق  هق الحال بالـسبة لؾؼقة الؼاهرة التل يـؼضل آلتزام بتحؼُّ

الذي سبَّبتف جائحة كقروكا لؾؿديـ؛ فنكف يجقز لف أن يؾجل لؾؼضاء كل يؼقم بتػادي هذه 

 آختالل التعاقدي الذي وقع جراء الحادث.  الخسارة الػادحة وأن يردَّ 

 أثر تقافر شروط كظرية الظروف الطارئة:

ة آثار ترتتَّب طؾك تقافر الشروط الؿتعؾِّؼة بالؼقة الؼاهرة طؾك العؼقد الدولقة يف  ثؿَّ

                                                        

الؼاكقكقة الـدوة أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، يف مضؿقن الراي السابؼ، راجع كؾؿة د. جابر محجقب،  (9)

 ، سابؼة الذكر."جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"إولك بعـقان 

جائحة "راجع: كؾؿة د. جابر محجقب، أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة الؼاكقكقة إولك بعـقان  (2)

 الذكر.، سابؼة "كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص



2922 

؛ فنذا تقافرت الشروط السابؼة جاز لؾؼاضل تبًعا لؾظروف وبعد الؿقازكة (9)مجؿؾ الؼقل

بقـ مصؾحة الطرفقـ أن يردَّ آلتزام الؿرهؼ إلك الحدِّ الؿعؼقل، وكؿا مضك البقان فننَّ 

أثر تقافر شروط كظرية الظروف الطارئة هق تخقيؾ الؼاضل السؾطة التؼديرية لردِّ آلتزام 

 : (2)وقد يرى الؼاضل مثاًل أن يؿـح الؿديـ أجاًل لؾتـػقذ، إلك الحد الؿعؼقل أو 

ر لف أن يققػ تـػقذ العؼد حتك يزول الحادث الطارئ - ، حال كان الحادث وقتقًّا ُيؼدَّ

د مؼاول بنقامة مبـك وترتػع أسعار بعض مقاد البـاء  الزوال يف وقت قصقر؛ كلن يتعفَّ

ارتػاع طؾك وشؽ الزوال لؼرب فتح باب لحادث صارئ ارتػاًطا فاحًشا، بقد أكف 

آستقراد مثاًل؛ فقققػ الؼاضل التزام الؿؼاول بتسؾقؿ الؿبـك يف الؿقطد الؿتػؼ طؾقف 

حتك يتؿؽـ الؿؼاول مـ الؼقام بالتزامف دون إرهاق، إذا لؿ يؽـ يف مثؾ هذا الؿققػ 

 .(2)إلحاق ضرر جسقؿ بصاحب البـاء

؛ كرفع سعر معقـ ورد بالعؼد لسؾعة ابؾ لاللتزام الؿرهؼأو أن يرى زيادة االلتزام الؿؼ -

 معقـة مثاًل.

                                                        

(1) Marcel Fontaine, The evaluation of the Rules on Hardship from the First Study on Hardship Clauses to 
the Enactment of specific Rules, op, cit., 

 ولالصالع طؾك الـص الؽامؾ، اكظر:

Michael Joachim Bonell, An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of 
Intonational Commercial Contracts, Third Edition, Transnational Publishers, USA, 2005. p. 473. 

، 22ص  يف العؼد، مرجع سابؼ،ولؿزيد مـ التػاصقؾ، د. هـل طبد الؾطقػ، حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض 

 .2هامش

 وما بعدها. 222د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿرجع السابؼ، ص  (2)

 لؿـ أراد آستزادة طـ تلثقر الؼقة الؼاهرة طؾك طؼقد البـاء، وطؼقد الػقديؽ يف ضؾ جائحة كقروكا اكظر: (2)

William J. Shaughnessy, William E. Underwood, et al COVID-19’s Impact on Construction: Is There a 
Remedy? -Time Extension, Force Majeure, or More? Issued by The National Law Review, July 6, 2020 
Vol. X, No. 188, published on 3/04/2020. 
Available online at, https://www.natlawreview.com/article/covid-19-s-impact-construction-there-
remedy-time-extension-force-majeure-or-more , Last visit on 6/7/2020. 

https://www.natlawreview.com/author/william-j-shaughnessy
https://www.natlawreview.com/author/william-e-underwood
https://www.natlawreview.com/article/covid-19-s-impact-construction-there-remedy-time-extension-force-majeure-or-more
https://www.natlawreview.com/article/covid-19-s-impact-construction-there-remedy-time-extension-force-majeure-or-more
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؛ كتؼؾقؾ الؽؿقة التل يؾتزم الؿديـ بتقريدها لؾدائـ أو يرى إكؼاص االلتزام الؿرهؼ -

 مثاًل. 

ا سبؼ يتجؾَّك: كقػ أنَّ القضع  َّٓ يختؾَّػ بحسب ضروف كؾ حالة طؾك حدةومؿَّ ، إ

ا أكف وُرغؿ الؿروكة الظاهرة ط َّٓ أنَّ هـاك أمًرا مفؿًّ ؾك الؼرار الذي يـتفل إلقف الؼاضل إ

فال ؛ طؾك مروكتف إالَّ أكف يتعؾَّؼ بالـظام العامتتعقَّـ اإلشارة إلقف، وهق أنَّ الجزاء الؿذكقر 

( 922وهق ما يػفؿ مؿا ورد بعجز الػؼرة الثاكقة مـ الؿادة ) يجقز آتػاق طؾك مخالػتف،

 ."باصاًل كؾُّ اتػاق طؾك خالف ذلؽويؼع "مـ أكَّف: 

إذ لقس يف الؿؼدور أن كضع تعريًػا جامًعا ماكًعا لؿا ُيعدُّ مـ الـظام العام وما ٓ ُيعد؛ 

ره بالـظر إلك كؾِّ حالة طؾك حدة؛ حتك ققؾ بلنَّ  وطؾقف يجب ترك إمر لؼاضل الـزاع لقؼدِّ

لؾسبب الؿذكقر فؼد درجت كؾ محاولة لتحديد مػفقم الـظام العام مآلفا الػشؾ، و

أقالم الػؼفاء وأحؽام الؼضاء طؾك إيراد بقان لفذا الؿػفقم، هق يف جقهره مجرد رسؿ 

فات طامة يؿؽـ أن ُتعقـ الؼاضل يف الؽشػ طـ الؿالمح الرئقسقة  لتحديدات ومقجِّ

إسس التل يؼقم طؾقفا الؿجتؿع... بالؿحافظة "لفذه الػؽرة القضقػقة هدففا حؿاية 

 .(9)"الؼقاطد الجقهرية التل تحؽؿفطؾك 

وطؾقف فؿـ غقر الؿؼبقل أن يؼقم الؼاضل بتطبقؼ قاكقن أجـبل  يتعارض مػفقمف مع 

الـظام العام يف دولتف، أي مع الؿثؾ العؾقا والؿبادئ إساسقة والجقهرية السائدة يف دولة 

إسس  الذي يحؿل "صؿام إمان"الؼاضل؛ فػؽرة الـظام العام تعؿؾ بؿثابة 

 .(2)الجقهرية يف الؿجتؿع

                                                        

 .9، هامش 229د. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك، القسقط يف تـازع الؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص  (9)

د. هشام صادق، د. طؽاشة طبد العال، الؼاكقن الدولل الخاص: تـازع الؼقاكقـ وآختصاص الؼضائل الدولل،  (2)

 .922مرجع سابؼ، ص 
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ويؽقن الحؾُّ القاجب آتباع حقـئٍذ: استبعاد الؼاكقن إجـبلِّ القاجب التطبقؼ أصاًل 

طؾك الؿـازطة وإحالل قاكقن الؼاضل محؾَّف، وتؽقن بالتالل محاكؿ الدولة وحدها هل 

ة بتطبقؼ قاكقهنا؛ إذ تؽقن هل إقدر طؾك كػالة احرتام كظام فا العام، الؿختصَّ

 .(9)وآختصاص التشريعل حقـئذ يجؾب آختصاص الؼضائل

ضػ ما سبؼ ذلؽ مـ أنَّ مفؿة الؼاضل يف تقققع هذا الجزاء الؿرن تختؾػ طـ 

؛ إذ إن (2)مفؿتف الؿللقفة؛ ففق ٓ يؼتصر طؾك تػسقر العؼد بؾ يجاوز ذلؽ إلك تعديؾف

 . (2)كظرية الظروف الطارئة هل مـ الـظام العام الحؿائل

فؼد يظفر لؾؼاضل أنَّ الؼاكقن إجـبل الذي أشارت إلقف قاطدة التـازع القصـقة يحقي 

أحؽاًما أو ققاطَد ُتصادم الؿػاهقؿ إساسقة أو الجقهرية التل يؼقم طؾقفا مجتؿعف، طـد 

ذاك يرفض تطبقؼ هذا الؼاكقن إجـبل حػاًضا طؾك كظامف القصـل وحؿايًة لف مـ 

 الؼاكقن إجـبلَّ إحؽام التل ت
تعارض تعارًضا صارًخا مع مػاهقؿف؛ ففـا ُيؼال: إنَّ

ك الـظام العام آستبعادي أو اإلسـادي ذا  (2)ُيستبَعد ٕكَّف مخالػ لؾـظام العام؛ ولفذا ُيسؿَّ

 .(2)القضقػة الحؿائقة

                                                        

 .22الؿرجع السابؼ ذاتف، ص  (9)

 .229د. طبد الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، الؿرجع السابؼ، ص  (2)

 . 202د. محؿد طؾك البدوي إزهري، الـظرية العامة لاللتزام، مرجع سابؼ، ص  (2)

لؿزيد مـ التػاصقؾ طـ آلقات الدفع بالـظام العام آستبعادي وشروصف، اكظر: د. هشام صادق، د. طؽاشة  (2)

بقطات محؿد طبد العال، الؼاكقن الدولل الخاص، تـازع الؼقاكقـ والجـسقة ومركز إجاكب، دار الؿط

 وما بعدها.  210، ص 2090الجامعقة، اإلسؽـدرية، 

 .221د. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك، القسقط يف تـازع الؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص  (2)
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فالدور آستبعادي الذي يؼقم بف الـظام العام يف هذا الشلن أمر ضروري تػرضف 

قعة إشقاء؛ إذ إنَّ الؿشرع القصـل ٓ يؿؽـف أن يعرف مؼدًما مضؿقن الؼقاكقـ صب

إجـبقة التل تشقر إلقفا ققاطد التـازع يف قاكقكف، ففق ٓ يستطقع أن يؼرأ الغقب وٓ يؿؽـف 

أن يتـبل مسبًؼا بؿضؿقن هذه الؼقاكقـ ومحتقاها؛ ولفذا َيْصدق الؼقل بلن الؼاضل يؼقم 

 .(9)الظالم بعؿؾقة قػز يف

واإلشارة واجبة إلك أنَّ تلكقد الػؼف طؾك أنَّ العربة يف َتعؾُّؼ إمر بالـظام العام مـ 

 .(2)بققت كظر الدطقى، ولقس بالققت الذي كشل فقف الؿركز الؼاكقين محؾَّ الـزاعطدمف هق 

ما وبتطبقؼ مؼتضقات الـظام العام الؿذكقرة طؾك جائحة كقروكا يتجؾَّك بالـظر إلك 

د الؿؼقمات إساسقة لؾؿجتؿع  ورد بالباب الثاين مـ الدستقر الؿصري الذي ُيحدِّ

: أنَّ مـ بقـ الؿؼقمات (2)ومؿقًزا بقـ الؿؼقمات آجتؿاطقة وآقتصادية والثؼافقة

ومـ هذا الؿـطؾؼ يؿؽـ اطتبار كؿؼقم أساسل اجتؿاطل، الحؼَّ يف الصحة آجتؿاطقة 

 .(2)سـًدا يف طؼد جؾسات بدون حضقر الجؿفقر الحػاظ طؾك الصحة العامة

                                                        

 الؿقضع السابؼ ذاتف. (9)

د. هشام صادق، د. طؽاشة طبد العال، الؼاكقن الدولل الخاص: تـازع الؼقاكقـ وآختصاص الؼضائل الدولل،  (2)

 .912مرجع سابؼ، ص 

 ولالصالع طؾك الـص الؽامؾ لؾدستقر الؿصري يؿؽـ تتبع الرابط اإللؽرتوين التالل: (2)

See at, https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar , Last visit on 3/8/2020. 

يف هذا التلصقؾ، اكظر: كؾؿة د. أحؿد طبد الظاهر، بعـقان طالكقة جؾسات الؿحاكؿ يف زمـ الؽقروكا، سابؼة  (2)

 اإلشارة.

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
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ديـ والؿشرتيـ؛ ففق الذي  ُيعدُّ قاكقن العؼد هق العؿقد الػؼري لؾتعامالت بقـ الؿقرِّ

د الؿعايقر التل يسقر طؾك هنجفا إصراف،  وكذا الؿتطؾبات وألقات البديؾة لتسقية ُيحدِّ

وسالسؾ التقريد ذاهتا  كؽؾ   الؿـازطات، وإن اطرتفـا بلنَّ مثؾ هذه العالقة بقـ الؼاكقن

ة؛ مثؾ: قاكقن الؿؾؽقة، وقاكقن العؿؾ، وقاكقن التجارة،  ُتخػل وراءها ارتباًصا بؼقاكقـ طدَّ

 .(9)قن الصحة والسالمة، وقاكقن الضرروقاكقن آستثؿار، وقاكقن الؿؾؽقة الػؽرية، وقاك

وبشؽؾ طام يخضع لؼاكقن العؼد طديد مـ إمقر يعـقـا مـفا هـا: تطبقؼف طؾك فؽرة 

الظروف الطارئة، وشروط تطبقؼف، والجزاء الؿرتتب طؾك تحؼؼف، وسؾطة الؼاضل يف 

 هذا الخصقص، ومدى تعؾؼ تؾؽ السؾطة بالـظام العام. 

قاكقن العؼد لتحديد الؿراد بالخطل العؼدي، وكذا تلثقر بعض كؿا يؿتدُّ كطاق تطبقؼ 

إسباب طؾك تقفره، وكقػقة تحديده بالـظر لطبقعة آلتزام، وبقان كظام طالقة السببقة 

بقـ الخطل والضرر، وهؾ ُيػرتَض وجقد السببقة أم ُيؾزم الدائـ بنثباهتا؟ وحؽؿ السبب 

 . (2)إجـبل الذي يؼطع طالقة السببقة

بتطبقؼ فحقى الؼقل السابؼ طؾك خؾػقة تبعات جائحة كقروكا طؾك العالؿ، وطؾك و

                                                        

(1) Tomaso Ferando,, Law and Global Value Chains at the Time of Covid-19: A Systemic Approach Beyond 
Contracts and Tort, Published in The European Association of Private International Law (EAPIL), On 
20/3/2020.  
See at, https://eapil.org/2020/03/20/law-and-global-value-chains-at-the-time-of-covid-19-a-systemic-
approach-beyond-contracts-and-tort/ , Last visit on 8/7/2020. 

وما بعدها، واكظر  9929د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص (2)

 ( القارد بالصػحة ذاهتا.22أيًضا الفامش رقؿ )

https://www.uantwerpen.be/en/staff/tomaso-ferrando/
https://eapil.org/2020/03/20/law-and-global-value-chains-at-the-time-of-covid-19-a-systemic-approach-beyond-contracts-and-tort/
https://eapil.org/2020/03/20/law-and-global-value-chains-at-the-time-of-covid-19-a-systemic-approach-beyond-contracts-and-tort/
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إخص حؽؿ السبب إجـبل الذي يؼطع طالقة السببقة؛ فؼد رأى البعض أكف مـ 

اء تػشل فقروس كقروكا إلك الحدِّ الذي وصؾ  الصعب مؼاضاة الحؽقمة الصقـقة جرَّ

سقؽقن مـ غقر القسقر إثبات وجقد طالقة  إذإلقف، ومـ ثؿَّ مطالبتفا بالتعقيض طـ ذلؽ؛ 

سببقة بقـ إضرار التل كجؿت طـ فقروس كقروكا واإلجراءات الؿتخَذة مـ قِبؾ 

 .(9)الحؽقمة الصقـقة طؾك خؾػقة هذا القباء

ؾ غريؿتفا ل كقروكا  ففا هل القٓيات الؿتحدة إمريؽقة ُتحؿِّ الصقـ مسئقلقة تػشِّ

الؿستجد، معتربًة أنَّ مصدر الػقروس هق مختَبر يف مديـة ووهان الصقـقة، بؾ وقطعت 

 .(2)القٓيات الؿتحدة إمريؽقة التؿقيؾ الؿالل طـ مـظؿة الصحة العالؿقة

وطؾك الرغؿ مـ ققام مقاصـقـ أمريؽققـ ومعفؿ شركة برفع دطقى قضائقة ضدَّ جؿؾٍة 

طك طؾقفؿ؛ مـ بقـفؿ: جؿفقرية الصقـ الشعبقة، ولجـة الصحة القصـقة  مـ الؿدَّ

لجؿفقرية الصقـ الشعبقة، ووزارة إدارة الطقارئ لجؿفقرية الصقـ الشعبقة، ووزارة 

عبقة، وحؽقمة مؼاصعة هقبل، وحؽقمة مديـة الشمون الؿدكقة لجؿفقرية الصقـ الش

اء وباء كقروكا،  ووهان؛ إذ استـدت الدطقى الؼضائقة طؾك إضرار التل لحؼت هبؿا جرَّ

َّٓ أهنؿ تؽبَّدوا خسارة مالقة بسبب  طؾك اطتبار أنَّ الؿدطققـ وإن لؿ يصبفؿ الؿرض إ

ؿ خطقرة الػقروس تػشل الؿرض، كؿا استـد الؿدطل طؾك طؾؿ الحؽقمة الصقـقة بحج

وقدرتف طؾك التسبب يف جائحة ما، بقد أهنا مع ذلؽ قامت بالتعتقؿ رغؿ طؾؿفا الؿذكقر 

                                                        

(1) Zheng Sophia Tang, Zhengxin Huo, State immunity in global COVID-19 pandemic: Alters, et. al. v 
People’s Republic of China, et. al., op, cit., 

د. يقسػ البحقري، تدابقر حالة الطقارئ لؿؽافحة جائحة فقروس كقروكا والحريات العامة، مجؾة كؾقة  (2)

 .202، ص 2020الؼاكقن الؽقيتقة العالؿقة، السـة الثامـة، مؾحؼ خاص، العدد السادس، يقكقق 
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حؿايًة لؿصالحفا آقتصادية، متسببًة طؾك إثر ذلؽ يف إصابات وأضرار لعدد ٓ ُيحصك 

 .(9)مـ الؿدطققـ، وإن لؿ يؽقكقا هؿ أكػسفؿ مـ بقـفؿ

ففذا  ؛lex Contractusقن بؾد محؾ اإلبرام ولؽـ لـطاق تطبقؼ قاك وبـظرة أخرى

د كذلؽ طقاقب طدم تـػقذ ما  إخقر قد ٓ يحؽؿ فحسب بؿا يتعؾؼ بتـػقذ العؼد، بؾ ُيحدِّ

اُتِػؼ طؾقف، سقاء أكان ذلؽ بنرادة إصراف أم ٓ؛ وطؾقف يدخؾ يف الـطاق الؿذكقر تؾؽ 

إسباب )إجـبقة( الخارجقة غقر الؿـسقبة لفمٓء إصراف، وهق ما جرت طؾقف 

 .(2)ؿحاكؿ؛ كؿا هق الحال يف فـزويال طؾك سبقؾ الؿثالبالػعؾ بعض ال

الؼقاطد الؿقجقدة بالؼاكقن القاجب التطبقؼ التل يتعقَّـ طؾك هق: أي ولؽـ السمال 

الؼاضل أو الؿحؽؿ أخذها يف آطتبار لتحديد هذا السبب إجـبل الخارج طـ إرادة أي  

 مـ صريف العالقة التعاقدية؟

كؾ دولة إلك مضؿقن الطريؼة التل تـظر هبا يعتؿد طؾك بؼ إن جقاب التساؤل السا

- DIPRلؼاكقن إجـبل، وبحسب الؿادة الثاكقة مـ الؼاكقن الدولل الخاص الػـزويؾل ا

طؾك الؼضاة تطبقؼ الؼاكقن يجب  فنكَّف -طؾك سبقؾ الؿثال بؿا أنَّ محاكؿفا تطبؼ الػؽرة

بؿعـل أكف يجب طؾك الؼاضل الػـزويؾل  ،إجـبل بطريؼة تطبقؼف ذاهتا يف بؾده إصؾل

تطبقؼ جؾَّ مصادر الؼاكقن الؿقجقدة يف الؼاكقن إجـبل، بغض الـظر طـ صبقعتفا، وهذا 

                                                        

 لالصالع طؾك حقثقات الؼضقة الؿشار إلقفا، اكظر: (9)

https://dockets.justia.com/docket/florida/flsdce/1:2020cv21108/568281 , Last visit on 2/7/2020. 

 ف آصالع طؾك هذه الؿؼالة بالؾغة اإلسباكقة،لؿـ أراد آستزادة يؿؽـ (2)

José Antonio Briceño Laborí, El Derecho Internacional Privado ante el COVID-19, issued by "Derecho & 
Sociedad" es una Asociación, published on March 2020. 
See at, http://www.derysoc.com/especial-nro-3/el-derecho-internacional-privado-ante-el-covid-19/ , 
Last visit on 11/7/2020. 

https://dockets.justia.com/docket/florida/flsdce/1:2020cv21108/568281
http://www.derysoc.com/especial-nro-3/el-derecho-internacional-privado-ante-el-covid-19/
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َّٓ يـظر فؼط يف ققاطد الؼاكقن  يحؿؾ يف مضؿقكف دٓلة أكف طؾك الؼاضل الػـزويؾل أ

ذات التطبقؼ الخاص، ولؽـ أيًضا يف ققاطد الؼاكقن العام، بؾ وحتك يف الؼقاطد 

الضروري أو ققاطد البقلقس التل يجب تطبقؼفا إلزامقًّا طؾك الؼضايا الؿشتؿؾة طؾك 

 طـصر أجـبل.

وبالعقدة إلك تساؤلـا السابؼ طـ أيِّ الؼقاطد الؿقجقدة بالؼاكقن القاجب التطبقؼ  

 التل يتعقَّـ طؾك الؼاضل أو الؿحؽؿ أخذها يف آطتبار لتحديد هذا السبب إجـبل؟

بحسب -فُقجاب: إذا كاكت الدولة التل ُأطؾـ أنَّ قاكقهنا هق الؼاكقن القاجب التطبقؼ 

قد أصدرت قاطدًة ذات تطبقؼ ضروري أو قاطدة  -ققاطد تـازع الؼقاكقـ يف فـزويال

بقلقس طؾك أطؼاب جائحة كقروكا، وكاكت هذه إخقرة قد جعؾت تـػقذ آلتزام 

أن ُيعؿؾ هذه الؼاطدة مـ الؼقاطد ـ طؾك الؼاضل الػـزويؾل التعاقدي مستحقاًل، ففـا يتعقَّ 

 .(9)ذات التطبقؼ الضروري

ًٓ يالحظ ما يف التقجف السابؼ مـ إكصاف طؾك كحق يجعؾ مـ الؿؿؽـ أن يتؿَّ  وإجؿا

 تعؿقؿف.

َّٓ أكَّف أبؼك  وطؾك الرغؿ مـ أنَّ الطرح السابؼ قد كشػ طـ جزء كبقر مـ الؿسللة إ

ا يطرح كػسف وقد حتَّؿ القاقع العؿؾل وجقده أٓ وهق: مققػ الؼقاطد ذات  ًٓ مفؿًّ تساؤ

التطبقؼ الضروري الصادرة يف دولة ثالثة مرتبطة بالعؼد ولؽـفا طؾك غقر قاكقن بؾد محؾ 

الؼاكقن الذي اتػؼ إصراف طؾك تطبقؼف طؾك مقضقع العؼد، ولقؽـ مثاًل إبرام العؼد أو 

قاكقن بؾد محؾ تـػقذ آلتزام التعاقدي أو محؾ إداء، وطؾقف فالسمال إذن: ماذا طـ 

                                                        

(1) Ibid. 
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 مققػ الؼقاطد ذات التطبقؼ الضروري الصادرة يف هذه إخقرة مـ التطبقؼ؟

ر إيصال مضؿقكف؛ فسقؽقن ولؽل يؽقن الجقاب طؾك السمال ذا بعد طؿؾل   ُيقسِّ

الجقاب طـ التساؤل السابؼ مـ خالل صرح مثال طؿؾل يسبؼف التعريػ الؿقجز بؿاهقة 

الؼقاكقـ ذات التطبقؼ الضروري أو الؿباشر؛ ففل مجؿقطة مـ الؼقاطد الؿقضقطقة التل 

ا كبقًرا يحقل تؼقم داخؾ الـظام الؼاكقين القصـل التل تبؾغ يف أهؿقَّتفا لؿجتؿع الدولة حدًّ 

دون دخقلفا يف مـافسة مع الؼقاكقـ إجـبقة، ويتعقَّـ حقـئذ تطبقؼفا تطبقًؼا مباشًرا دون 

 .(9)كظر إلك تصـقػفا وما إذا كاكت تـتؿل إلك الؼاكقن العام أو الؼاكقن الخاص

 ، وهكMATSAوبالـسبة لؾؿثال العؿؾلِّ ففق يتعؾؼ بعالقة تعاقدية بقـ شركة ُتدطك 

ها يف فـزويال، وبقـتشركة  طؿقؾفا الؿؽسقؽل يف خصقص تقريد إولك  جارية مؼرُّ

لؾثاين مـتجات إيطالقة، والعالقة بقـفؿا خاضعة لؾؼقاكقـ الؿؽسقؽقة، لؽـ الـزاع مطروح 

أمام الؿحاكؿ الػـزويؾقة الؿختصة لؾبتِّ يف الدطقى؛ فػل هذه الحالة ما مققػ الؿحاكؿ 

التطبقؼ الضروري التل أصدرهتا الحؽقمة اإليطالقة التل قد  الػـزويؾقة مـ الؼقاطد ذات

 يمدي إطؿالفا إلك طدم تـػقذ ما ورد بالعؼد؟ 

ر إلك أنَّ إخذ بـآتػاققة إمريؽقة لؾؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك قفػل هذا الشلن ُأش

بآتباع، ، السارية فقؿا بقـ دولتل فـزويال والؿؽسقؽ هق إولك CIDACIالعؼقد الدولقة 

 وبحسب ما ورد يف مادهتا الحادية طشر فنكَّف:

تطبقؼ الؼقاطد  -إذا رأى ذلؽ مـاسًبا -سقؽقن مـ اختصاص قاكقن بؾد الؼاضل"

ذات التطبقؼ الضروري الصادرة طـ ققاكقـ دول أخرى ما دامت مرتبطة بالعؼد ارتباًصا 

                                                        

 .222ل مصطػك، القسقط يف تـازع الؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص د. طؽاشة محؿد طبد العا (9) 
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 .(9)"وثقًؼا

وبعد الخقض فقؿا ققؾ يف هذا -إن إمعان الـظر يف الطبقعة الؼاكقكقة لػقروس كقروكا 

 -الصدد مـ اجتفادات مضك القققف طـدها وما رافؼف مـ طرض لؾثقابت ذات الصؾة

د ما إذا كان ُيظِفر أنَّ  ققة قاهرة أو ضرًفا العبرة باألثر الذي أحدثتف جائحة كقروكا لـُحدِّ

حال  صارًئا، بؾ واألبعد هق اإلقرار باحتؿالقة أالَّ يعتبر تلثقر جائحة كقروكا ال هذا وال ذاك

طدم اكطباق مقجبات أي  مؿا تؼتضقف الـظريتان طؾك الحادث محؾَّ البحث؛ وكـتقجة 

  تـػقذه.ٓكعدام هذا إثر يؽقن تـػقذ آلتزام التعاقدي طؾك حالف هق الحؾ إولك 

لذا ٓ ُيعدُّ مبالغًة الؼقل بلنَّ الػقروس كػسف كان مقجقًدا مـ قبؾ، ولؽـ ربؿا كان غقر 

 ضاهر، أو لؿ ُيخؾِّػ ما كجؿ طـف مـ تبعات باتت ٓ تخػك طؾك الؼاصل والداين. 

 طؾك العؼد الدولل جراء الجائحة، إذن كعقد لـمكد مجدًدا أن العربة بأثار الؿرتتب

بت أنَّ الؼقل باطتبار فقروس كقروكا حادثة ققة قاهرة أو ضرًفا صارًئا هق أمر وهق ما يث

مرجعف الـظر يف مالبسات كؾِّ طؼد طؾك حدة، وأثار الـاجؿة طـف، ومـ ثؿَّ التلكد مـ 

تقافر شروط أي  مـفؿا مـ طدمف، فإمر يتطؾَّب كثقًرا مـ الؿروكة بالؼدر الذي ٓ يسعػ 

  .عقار جامعفقف الؼقل بقجقد م

والشاهد: أنَّ تبعات فقروس كقروكا كػسف يف بدايتفا لقست هل كػسفا تبعاتف أن، وٓ 

ُيـؽر ذلؽ أحٌد؛ ففذا الػقروس قد يؽقن يف فرتة زمـقة أقرب ٓطتباره ققة قاهرة، ويف فرتة 

                                                        

(1) José Antonio Briceño Laborí, El Derecho Internacional Privado ante el COVID-19, op, cit.,  

 ولالصالع طؾك الـص الؽامؾ لالتػاققة يؿؽـ مراجعة الرابط اإللؽرتوين الرسؿل التالل:

See at, https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-56.html , last visit on 11/7/2020. 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-56.html
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زمـقة أخرى ضرًفا صارًئا، وقد ٓ يؽقن شقًئا مـ ذلؽ؛ لذا فعـدما كتحدث طـ كقروكا 

 . نكَّـا ٓ كعـل الػقروس يف حدِّ ذاتف بؾ أثار الـاجؿة طـف وما خؾَّػف مـ آثارف

لبتة الجزم بلن فقروس كقروكا ُيعدُّ ققة قاهرة أو ضرًفا صارًئا؛ فإولك اوطؾقف ٓ يؿؽـ 

هق الـظر يف صبقعة كصقص كؾِّ طؼد طؾك حدة؛ وما خؾَّػف مـ آثار واقعقة طؾك صريف العؼد 

الدولل، وطؾك كحق ما طرب الػؼف يف خصقص إطؿال كظرية الظروف الطارئة طؾك جائحة 

ية مع معظؿ الؼضايا، حقث يظؾ تـػقذ العؼد مؿؽـًا وإن كقروكا؛ إذ ٓ تـطبؼ هذه الـظر

ل، شريطة أن ُيؽقَّػ العؼد مع هذه الظروف محؾَّ التغققر.   كان بشؽؾ معدَّ

وكؿثال طؾك الطرح السابؼ؛ فؿثاًل إذا ُأصقب أحد صريف العؼد بالػقروس أو حتك 

مف التعاقدي؛ فػل هذه ُتقفِّل، وكاكت هذه اإلصابة أو القفاة سبًبا يف طدم وفائف بالتزا

الحالة يؿؽـ الؼقل بلنَّ هذا الشخص هق الذي لديف طذر قفري  معقـ، وٓ يخػك ما يف 

 الققائع الؿذكقرة مـ اختالف طـ الؼقة الؼاهرة، التل هل حالة طامة. 

طل أن وقائع بعقـفا هل التل  وبطبقعة الحال سقؽقن مـ حؼِّ الطرف الؿتعاقد الذي يدَّ

ؾت بالـس بة لف طذًرا قفريًّا أن ُيثبِت ذلؽ، بؾ وحتك إذا اطترب الؿديـ أنَّ الحادث شؽَّ

ؾ بالـسبة لف ققة قاهرة َتُحقل دون تـػقذ التزاماتف التعاقدية، وهل مـ مسائؾ القاقع  شؽَّ

 .(9)التل سقستؼؾُّ بتؼديرها قاضل الؿقضقع

ج الؿديـ الؿتؿسؽ هبا مع آطرتاف بلنَّ فقروس كقروكا ُيعدُّ واقعة مادية؛ فال يحتا

إلك إثبات وققطفا، أو إثبات تاريخ تػشل القباء أمام محاكؿ الؿقضقع؛ إذ مـ 

، ففل مـ حقث العؾؿ هبا تـزل الؿػروض أن تؽقن إخقرة طؾك طؾؿ تام  بحؼقؼة ققامفا

                                                        

 .292د. كبقؾ إسؿاطقؾ طؿر، الؿرجع السابؼ، ص  (9)
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مـزلَة الـصِّ الؼاكقين الذي ٓ ُيعذر الؼاضل بجفؾف، طؾك الرغؿ مـ أنَّ إمر ٓ يتعؾؼ 

َّٓ أهنا تـزل مـزلة الققائع الؿشفقرة التل أثَّرت طؾك سقر مرفؼ ب قاقعة مادية فحسب، إ

الؼضاء ذاتف؛ فؽاكت السبب يف تعؾقؼ اكعؼاد جؾساتف، وتغققر كظام العؿؾ داخؾ الجؾسات 

ذاهتا، كاهقؽ طـ تعؾقؼ اكعؼاد الجؾسات مـًعا لؾؿخالطة وتحؼقًؼا لؾتباطد آجتؿاطل 

ية ُهِدف مـفا إلك الحقؾقلة دون تػشل هذا الػقروس بقـ الؼضاة كنجراءات احرتاز

 والؿقضػقـ وجؿفقر الؿتؼاضقـ وغقرهؿ.

مع العؾؿ بلكف إذا أطؼب إبراَم العؼد يف ضروف اكتشار القباء قراٌر مـ السؾطات يػقد 

ذ حظر التـؼؾ وإكػاذ إجراءات الحجر الصحل مؽاكقًّا وزماكقًّا، أمؽـ تصقر استحالة التـػق

ؼ الؼقة الؼاهرة طؾك أساس فعؾ السؾطة العامة ولقس بػعؾ وباء فقروس كقروكا ، (9)لتحؼُّ

طؾك اطتبار أنَّ صدور تشريع أو أمر إداري واجب التـػقذ ُيعدُّ تطبقًؼا لؾؼقة الؼاهرة مادام 

 .(2)شرصا استحالة الدفع واستحالة التققع قد تقفَّرا

ُيـازع يف وجقد القاقعة التل يتؿسؽ الؿديـ بحدوثفا ويف الؿؼابؾ فؿـ حؼِّ الدائـ أن 

ؼ آثارها قطًعا لؾطريؼ أمام الؿديـ؛ وطؾقف فؼد يستطقع  أو يف وجقد شروصفا أو حتك تحؼُّ

الدائـ أن يثبت أن فقروس كقروكا ٓ يسعػ مديـف مـ التحؾؾ مـ التزاماتف التعاقدية التل 

َّٓ بشؽؾ جزئل، أو حتك أ ن الحادث الذي ادَّطك الؿديـ أكف ققة قاهرة أبرمفا مع الؿديـ إ

 . (2)كؿدطاة لعدم تـػقذ التزاماتف التعاقدية ٓ ُيعدُّ كذلؽ

                                                        

 د. إبراهقؿ أحاصب، مؼالة سابؼة اإلشارة.  (9)

 .222الرزاق السـفقري، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد، مرجع سابؼ، ص د. طبد  (2)

 د. إبراهقؿ أحاصب، مؼالة سابؼة اإلشارة.  (2)
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طل وجقد ققة قاهرة هق الذي طؾقف إثبات طدم التققع وطدم  وطؾقف فالطرف الذي يدَّ

-إصراف ، ومعؾقم أنَّ مثؾ هذه اإلثباتات ومداها يتعؾَّؼ بؿا اتػؼ طؾقف (9)إمؽاكقة الدفع

إذ قد َيـصُّ إصراف بعؼدهؿ طؾك إثبات أي  مـ الشرصقـ الؿذكقريـ فحسب،  -أيًضا

تعقياًل طؿا ورد بؿضؿقن العؼد، وطؿقًما يؼع طبء اإلثبات طؾك طاتؼ الؿتخؾِّػ طـ 

َر طؾك قدرتف طؾك أدائف ٓلتزاماتف  السداد؛ أي الؿدطل الذي يدفع بقجقد حادث أثَّ

 .(2)التعاقدية

سب الؼاطدة العامة يف تقزيع طبء اإلثبات أكَّف يؼع طؾك طاتؼ الؿدطل، دون أن وبح

يؽؾَّػ الؿدطك طؾقف بتؼديؿ أيِّ دلقؾ طؾك إكؽاره؛ ويراد بالؿدطل هـا: الؿدطل بالقاقعة 

محؾَّ اإلثبات، ولقس الؿدطل يف الدطقى، وُيعدُّ الشخص مدطًقا بقاقعة يف اإلثبات إذا 

، ويف أطؼاب جائحة كقروكا (2)لؾقضع الثابت أصاًل أو طرًفا أو ضاهًراكان ادطاؤه مخالًػا 

فنكف يؼع طبء اإلثبات يف الؼاكقن الدولل دائًؿا طؾك طاتؼ الطرف الذي يريد إثبات 

 الحؼائؼ. 

وأبعد مـ ذلؽ فػل الققت الذي اتخذْت فقف كثقر مـ دول العالؿ إجراءات احرتازية 

َّٓ أنَّ هذا يف حدِّ ذاتف لقس كافًقا إلصالق وصػ كل تؼل شعقهبا مـ طدوى اكتشاره ؛ إ

الؼقة الؼاهرة أو الظرف الطارئ طؾقف؛ لقس فؼط ٕنَّ بعض الدول قد اطتؿدت 

                                                        

(1) UPDATE: Force Majeure Under the Coronavirus (COVID-19) Pandemic, March 16, 2020, Published by 
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison; Client Memorandum, p. 2, ft. 16. 

See at, https://www.paulweiss.com/media/3979438/16mar20-update-force-majeure.pdf , Last visit on 
19/6/2020. 

(2) Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, op, cit., Ch. 1. 

، مشار إلقف لدى: د. هشام صادق، د. 22، ص 1922د. جؿقؾ الشرقاوي، اإلثبات يف الؿقاد الؿدكقة، الؼاهرة،  (2)

 طؽاشة طبد العال، الؼاكقن الدولل الخاص: تـازع الؼقاكقـ وآختصاص الؼضائل الدولل، مرجع سابؼ، ص

 .9، هامش 291

https://www.paulweiss.com/media/3979438/16mar20-update-force-majeure.pdf
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، ولؿ تتخذ أيَّة (9)أو مـاطة الؼطقع كؿا يسؿقفا البعض "الؿـاطة الؿجتؿعقة" اسرتاتقجقة

اختؾػـا مع مـفج هذه الدول  إجراءات يف هذا الصدد؛ كدولة السقيد، وسقاء اتػؼـا أم

ومدى ما أثارتف اإلسرتاتقجقة التل اتبعتفا السقيد مـ جدل، وما رآه البعض مـ ثؿاٍر لفا 

ف السابؼ، الذي يػقد أهؿقة الـظر يف (2)ٓ مجال لؾخقض فقفا هـا د التقجُّ ؛ فنن مؿا يعضِّ

لـسبة لؾبعض إذ َمثؾت جائحة كقروكا بامدى التلثقر الحاصؾ لؽؾِّ طؼد طؾك حدة؛ 

ففؾ ُيعؼؾ لؿثؾ  كشركات التسقيؼ اإللؽرتوين والتقصقؾ وغقرها؛الؿـحة ال الؿحـة؛ 

ع بعدم تـػقذ التزام  اء فقروس كقروكا أن ُيتذرَّ هذه التعاقدات التل راجت تجارتفا جرَّ

  تعاقدي بدطقى وجقد ققة قاهرة أو ضرف صارئ؟

ضرورة أن ُيـظر وفًؼا لظروف كؾ ويف خضؿ معطقات جائحة كقروكا يبؼك الؿالذ 

 .(2)طؼد طؾك حدة، وٓ يؼاس طؾك غقره مفؿا كاكت الظروف ضؿـ ضقابط مقضقطقة

ووضًعا لؾرأي السابؼ يف قالبف الصحقح؛ ففذا إخقر ٓ يـػل بالؽؾقة اطتبار جائحة 

ئحة وما كقروكا ققة قاهرة أو ضرًفا صارًئا، لؽـف فؼط يقلل آهتؿام بإثر الـاجؿ طـ الجا

خؾَّػف مـ تلثقرات طؾك العؼد الدولل محؾَّ التلثر لُقرى بعده ما إذا كان هذا أو ذاك أو غقر 

 ذلؽ حسب كؾِّ حالة.

                                                        

ٕن مدلقلفا يذهب  "مـاطة الؼطقع"طؾك حد تعبقر د. يقسػ طبقدات، كقن هذا الؿصطؾح أفضؾ مـ مصطؾح  (9)

طبقدات، بعض صقر الحؿاية الؼاكقكقة إلك غقر الـػس البشرية التل كرمفا اهلل سبحاكف وتعالك، اكظر: د. يقسػ 

الؽقيتقة العالؿقة، السـة الثامـة، مؾحؼ خاص، العدد يف زمـ جائحة فقروس كقروكا، مجؾة كؾقة الؼاكقن 

 .2، هامش 222، ص 2020السادس، يقكقق 

 لؿـ أراد آستزادة حقل هذه آسرتاتقجقة، صالع الؿؼالة الؿـشقرة الرابط اإللؽرتوين التالل: (2)

See at, https://www.thenational.ae/world/europe/coronavirus-sweden-s-controversial-herd-
immunity-strategy-seems-to-be-paying-off-1.1022466, Last visit on 17/6/2020. 

ة، مرجع سابؼ، العؼدي آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكا ياسر طبد الحؿقدد.  (2)

 .221ص 

https://www.thenational.ae/world/europe/coronavirus-sweden-s-controversial-herd-immunity-strategy-seems-to-be-paying-off-1.1022466
https://www.thenational.ae/world/europe/coronavirus-sweden-s-controversial-herd-immunity-strategy-seems-to-be-paying-off-1.1022466
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وختام الؼقل: أنَّ القضع الذي مضك بقاكف يتضح مـف أنَّ جائحة كقروكا ٓ تستؼؾ 

ًٓ وأخقًرا بأثار الـاجؿة طـف؛ فؼد يؽقن ق د، والعربة أو قة قاهرة أو حادًثا بحؽؿ محدَّ

فجائقًّا حال اكطباق شروصف مجتؿعة لصقرورة تـػقذ آلتزام مستحقاًل، أو ضرًفا صارًئا 

ًػا أو مرهًؼا، وهـا يؽقن طؾك الؼاضل ردُّ آلتزام إلك الحد  لصقرورة تـػقذ آلتزام ُمؽؾِّ

 ا أو غقر ذلؽ. الؿعؼقل الذي يؽقن بف تحؼقًؼا لؾتقازن العؼدي، أو اطتباره طذًرا قفريًّ 

ويف الؿؼابؾ فؼد يؽقن تلثقر جائحة كقروكا طؾك العؼد معدوًما؛ وبالتالل يتعقَّـ تـػقذ 

 شقًئا لؿ يؽـ، فالقضع هـا صبقعل  لتـػقذ أيِّ التزام، فؾؿ يؽـ بتـػقذ هذا 
العؼد وكلنَّ

ا إلؼاء الؼقل جزاًفا بلن تلثق ر فقروس إخقر ٓ استحالة وٓ حتك إرهاق لؾؿديـ، أمَّ

كقروكا طؾك آلتزامات التعاقدية الدولقة محؾَّ الدراسة ُيؽقَّػ طؾك أكف مـ قبقؾ الؼقة 

الؼاهرة أو الظروف الطارئة أو غقرها فغقر مؼبقل، بؾ يتعقـ الـظر يف كصقص كؾِّ طؼد 

 طؾك حدة وما أحاط بتـػقذه مـ أمقر.

ثؾ هذه الجائحة الدولقة، وهق ما وختاًما: فننَّ آضطرابات الؿالقة كتقجٌة صبقعقة لؿ 

ب مـ تـػقذ التزاماهتا العؼدية باحثًة طـ  حاولْت طؾك إثره طديد مـ الشركات التفرُّ

حجج قاكقكقة كالؼقة الؼاهرة أو الظروف الطارئة، لؽـ إمقر ٓ تسقر هبذا الؼدر مـ 

، وإمر مرتبط يف السالسة والقسر، والؼضاء طؾك بقِّـة يف كقػقة التعامؾ مع هذه الـظريات

بدايتف بتؽققػ جائحة فقروس كقروكا، وما يؿؽـ لؾشركات التجارية أن تختبئ خؾػ 

مثؾ هذه التؽقػات يف محاولة لػسخ العؼد أو لؾتخػقػ مـ آلتزامات العؼدية، وطؿقًما 

لقس مؿؽـًا الجزم بؿققػ الؼضاء مـ مثؾ هذ الدطاوى التل سُتطرح أمامف، وما يؿؽـ 

هق: أن طشرات الؼضايا ستؽقن طاجاًل أو أجاًل معروضة أمام الؼضاء الجزم بف 

 .(9)التحؽقؿ لؾػصؾ فقفا أو

                                                        

 .220الؿرجع السابؼ، ص  (9)
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 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

إنَّ الحديث طـ شرط إطادة التػاوض يحقي يف داخؾف طديًدا مـ الؿسائؾ، ولؼد 

لؾبقان يف طؿقم فؽرة شرط إطادة التػاوض ما دامت ذات صؾة اقُتطِػ ما كان مـفا محالًّ 

 بجائحة كقروكا وتصبُّ يف صؿقؿ الػؽرة محؾَّ البحث.

ل وقػ طـد بعض التؿفقدات إولقَّة التل ُتظِفر أبعاد  وطؾقف اسُتفؾَّ البقان بػرٍع أوَّ

قات العالقة بقـ فقروس كقروكا وشرط إطادة التػاوض، بؿا يف ذلؽ: تعريػفا، وآل

صقاغتف صقاغًة صحقحة بعؼقد التجارة الدولقة طؾك كحق يسعػ إصراف، باإلضافة إلك 

تؿققز شرط إطادة التػاوض طـ الؼقة الؼاهرة وطـ الظروف الطارئة، واسُتظؾَّ كؾُّ ما 

 سبؼ بالجائحة محؾَّ البقان.

تف مـ تال ذلؽ فرٌع آخر ُسؾِّط فقف الضقء طؾك شروط إطؿال إطادة التػاوض وما حق

معايقر ُيثَبت مـ خاللفا اختالل تقازن العؼد مـ طدمف، ومـ ثؿَّ أثار الؿرتتبة طؾك 

ذلؽ، إسؼاًصا يف هذا وذاك طؾك الجائحة الؽقروكقَّة، ثؿَّ فرع ثالث َشَرَح بعض القسائؾ 

 إخرى لحؾِّ مـازطات طؼقد التجارة الدولقة الؿتلثرة بجائحة كقروكا.

هذه الجزئقة تجدر اإلشارة إلك أنَّ أيًّا مؿا سقتؿ تـاولف يف هذا وقبؾ الدخقل يف صؿقؿ 

الؿطؾب يؿؽـ إسؼاط فحقاه طؾك ما خؾَّػتف جائحة كقروكا، حتك ولق بدا مـ العؿقم 

بؿؽان؛ ولذا فؿـ الؿفؿ التلكقد طؾك أهؿقة أن يبؼك راسًخا يف الذهـ أن الؿعطقات 

قد التجارة الدولقة الؿتلثرة بجائحة الؿطروحة هـا مرماها إساسل تؼديؿ حؾقل لعؼ

 كقروكا.
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 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

إنَّ استفالل الحديث طـ شرط إطادة التػاوض يف سقاق طؼقد التجارة الدولقة 

ُتسِفؿ يف تقضقح الػؽرة الؿرادة، ويف يؼتضل بقان بعض إمقر إولقَّة ذات الصؾة التل 

مؼدمتفا التعريػ بشرط إطادة التػاوض يف طؼقد التجارة الدولقة يف ضؾِّ جائحة كقروكا 

ل، ثؿ ُيـطَؾؼ مـف إلك تؿققز إطادة التػاوض طـ الؼقة الؼاهرة والظروف  ـٍ أوَّ يف غص

 الطارئة.

 الغصـ األول

 رة الدولقة طؼقد التجا التعريػ بشرط إطادة التػاوض يف

 طؾك خؾػقَّة جائحة كقروكا

ة  -وبخاصة الحديثة-إنَّ العؼقد الدولقة  هل الؿجال الخصب إلطادة التػاوض؛ فثؿَّ

رت استحداث فؽرة إطادة التػاوض؛ كطبقعة العؼد الدولل ذاتف بالـظر  معطقات واقعقة برَّ

؛ فالؾجقء إلطادة التػاوض أمر صبقعل بالـظر إلك العؼد طؾك أكَّف (9)إلك صقل مدة تـػقذه

َتاَلقل إرادتقـ، إيجاب يعؼبف قبقل بعد محادثات وقتقة سريعة، يف الققت الذي تـطقي 

فقف طؼقد هذه الصػؼات طؾك جقاكب كبقرة مـ الؿخاصرة، ويرتتب طؾقفا اكتؼال سؾع 

، وهق ما يقجب إفساح الققت وخدمات طرب الحدود تؼدر بؿؾقارات الدوٓرات

والؿجال أمام إصراف الؿتعامؾة لؾدخقل يف لؼاءات ومـاقشات مؽثَّػة حقل: الثؿـ 

                                                        

د. هـل طبد الؾطقػ، حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض يف العؼد، الؿرجع السابؼ، ص  لؿزيد مـ التػاصقؾ، (9)

 وما بعدها. 90
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إسعار، ومقاطقد التقريد وكقػقة التـػقذ، ووقتف ومؽاكف، وضؿاكاتف، وجزاء اإلخالل  أو

بآلتزامات التل ستـشل طـ ذلؽ، فضاًل طـ مـاقشة إطؿال التحضقرية؛ مثؾ: 

لػحقص الػـقة، ودراسات الجدوى آقتصادية، وإطداد خطط الؿشروع، وتقفقر ا

 . (9)وسائؾ تؿقيؾف والتلمقـ طؾك طـاصره

ضت لفا بالػعؾ طؼقد  ولعؾَّ كثقًرا مؿا سبؼ بقاكف مـ دواٍع إلطادة التػاوض قد تعرَّ

لتلثقر التجارة الدولقة طؾك إثر تػشل وباء كقروكا، وبطبقعة الحال يختؾػ مدى هذا ا

بحسب ضروف كؾِّ طؼد وضروف أصرافف؛ لذا فالقاقع الذي تحقاه طؼقد التجارة الدولقة 

ذاهتا هق الذي أدَّى إلك وجقد مػاهقؿ جديدة فرضتفا ضروف التجـارة الدولقـة 

ومالبساهتا، حتك جعؾت مـ القاضح طدم مالئؿة الؼقاطد الؼاكقكقة الؿقجقدة يف 

لحؾقل التل تضؿـتفا إخقرة تتـصدى بالدرجة إولك التشريعات القصـقة؛ إذ إنَّ ا

لؾؿشؽالت الـاجؿة طـ العالقات الداخؾقة تحديًدا، وبالتالل تؽـقن كظرهتـا إلـك 

العالقات الدولقة وما يصاحبفا مـ مشؽالت كاجؿة طـ تغقر الظروف طؾـك سـبقؾ 

 آسـتثـاء.

حقـان الحـآت ذات الطـابع فؿثاًل: كظرية الؼقة الؼاهرة ٓ تستقطب يف أغؾب إ

آقتصادي والتؽـقلقجل يف العؼقد الدولقة، بقـؿا تعجز كظرية الظروف الطارئة طـ 

لف مـ سؾطة لؾؼاضل فـل تعـديؾ  معالجة ما يـجؿ طـ تغقر ضروف العؼقد الدولقة بؿا تخقِّ

لػضِّ أي شرًصا بالؾجقء إلك التحؽقؿ  -مثاًل -العؼد؛ يف حقـ أن العؼقد الدولقة تتضؿـ 

                                                        

الؼاكقن وجب التطبقؼ وأزمتف،  -مػاوضات العؼقد الدولقة طبد الؽريؿ سالمة، قاكقن العؼد الدولل:  د. أحؿد (9)

 ، وإمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة ومتـقطة، اكظر:9، هامش 20، 21، ص2002دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, op, cit., 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
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 . كزاع قد يثـقر بؿـاسبة تـػقذ العؼد

ًٓ قد اطرتف مـ خاللفـا لألصـراف بحريَّـة  لذا أوجد واقع طؼقد التجارة الدولقة حؾق

ك شروط التعديؾ األولواسعة يف تـظقؿ طؼقدهؿ بؿؼتضك كقطقـ مـ الشروط،  : ُيسؿَّ

ك شروط مراجعة بـقد العؼدوالثاين، (9)التؾؼائل لؾعؼد ، وهتدف إخقرة إلك مراجعة : يسؿَّ

بـقد العؼـد طـ صريؼ إطادة التػاوض بقـ إصراف، وأهؿ هذه الشروط وأكثرها رواًجا 

 يف واقـع العؼـقد الدولقة شرط إطادة التػاوض.

وهق شرط اتػاقل  ُيدرجف إصراف يف العؼد، يتػؼقن فقف طؾك إطادة التػاوض فقؿا 

قـذ العؼـد وإطادة التػاوض بقـ إصراف هبدف تعديؾ بقـفؿ، ويمدي إطؿالف إلك وقػ تـػ

اء وققع أحداث معقـة يحددها إصراف مـ شلهنا اإلخالل بتقازن  بعض بـقده جرَّ

، وبؿا يتؿاشك مع القضع الجديـد الــاجؿ العؼد، وإصابة أحد الؿتعاقديـ بضرر جسقؿ

مــ تؼؾُّبات حقث يسعك أصراف العؼد جاهديـ لحؿاية أكػسفؿ ؛ طـ تحؼؼ الحدث

 .(2)الظروف الؿحقطة بتـػقذ طؼقدهؿ، أيًّا ما كاكت صبقعتفا

وطؾقف فبؿؼتضاه ُيبـقِّـ إصـراف مػفقمفؿ لؾشرط وإحداث التل يقاجففا، 

اقتصاديًة كاكت أو سقاسقة أو مالقة، وأثرها طؾك العؼد، والحؾقل التل سقف ُيؾَجل إلقفا 

                                                        

قًّا، دون حاجة إلك تدخؾ إصراف أثـاء إجراء التعديؾ، ومـ وهتدف هذه الشروط إلك تعديؾ بـقد العؼد تؾؼائ" (9)

تؾؽ الشروط: شـرط اإلبؼـاء طؾك الؼقؿة طؾك أساس ممشر معقـ، أو شرط اإلبؼاء طؾك الؼقؿة رغؿ تغقر 

، وهذه الشروط خارج كطاق دراستـا، يف هذا التلصقؾ السابؼ، اكظر، م. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين "العؿؾة

ط إطادة التػاوض، دراسة يف طؼقد التجارة الدولقة، مجؾة الؿحؼؼ الحؾل لؾعؾقم الؼاكقكقة والسقاسقة، لشر

 .992،992، ص 9، اإلصدار 2، الؿجؾد 2099جامعة بابؾ، السـة 

 الؿقضع السابؼ ذاتف. (2)
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فالؿفؿ هق أن تؽقن تؾؽ إحداث مـ قبؾ إصراف يف حالة وققع تؾؽ إحداث؛ 

خارجة طـ إرادة إصراف، غقر متققعة الحصقل مـ قـبؾفؿ وقت التعاقد، وغقر مؿؽـة 

جؾقس أصراف التعامؾ سقيًّا، ومـ ثؿَّ تبادل الرؤى فؽؾُّ ما سبؼ يؼتضل  الدفع؛

ة الؿطروحة، أو تػشؾ ويذهب كؾُّ صرف إلك وإفؽار والؿـاقشات حتك تتؿ الؿعامؾ

 .(9)حال سبقؾف

ويف ضقء إهؿقة الؿقكقلة لشرط إطادة التػاوض بالـظر لؿضؿقكف: فؾؼد حرصت 

-بعض التشريعات طؾك الـصِّ صراحة طؾك إخذ بف؛ فبؿقجب قاكقن العؼقد الػركسل 

دة التػاوض طؾك شروط ُيسَؿح لؾؿديـ بآلتزام بنطػاء كػسف أو إطا -طؾك سبقؾ الؿثال

 .(2)العؼد

ت شرًصا كؿقذجقًّا بشلن مقاجفة كؿا  أن غرفة التجارة الدولقة بباريس قد أطدَّ

 إحداث غقر الؿتققعة، وجاء فقف:

فـل حالـة وقـقع أحداث غقر متققعة مـ إصراف مـ شلهنا أن ُتغقِّر بشؽؾ أساسل  "

غقر طادلة ٕحد إصراف أثـاء تـػقذ  تقازَن العؼد الحالل وتـمدي إلـك وقـقع أطباء

                                                        

زيد مـ التػاصقؾ ، ولؿوما بعدها 992يف العرض السابؼ، ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر: الؿرجع السابؼ، ص  (9)

حقل التعريػات الػؼفقة لاللتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة، اكظر: أ. حقرية جبار، أ. طؼقؾف شقبل، 

لشريػ مساطدية، آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة، رسالة لـقؾ درجة الؿاجقستقر، جامعة محؿد ا

 .2-2، ص2091الجزائر، 

(2) Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, op, 
cit., 

 ارة الرابط اإللؽرتوين الرسؿل التالل:لالصالع طؾك الـص الؽامؾ لؾؿادة الؿذكقرة، يؿؽـ زي

See at,  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&categorieLien=id , 
Last visit on 9/7/2020. 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&categorieLien=id
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 .(9)"التزاماتف، فقجـب أن ُيتَّجف لتعـديؾ بــقد العؼد

 9112طام  Unidroitالؿبادئ الؿتعؾؼة بعؼقد التجارة الدولقة أو مبادئ  وحرصت

 ( أكف:2/2كذلؽ طؾك إيراد ما يخصفا؛ فؼد جاء بالػؼرة الثالثة مـ الؿادة )

ر صؾب إطادة التػاوض،  hardshipيف حالة ققام ضروف صارئة " يؽقن لؾطرف الؿتضرِّ

م الطؾب دون تلخقر وأن يؽقن مسبًَّبا  ."ويجب أن ُيؼدِّ

وحريُّ بالذكر اإلشارة إلك ما لؾتحؽقؿ مـ دور يف تطبقؼ شرط إطادة التػاوض؛ إذ إنَّ 

دئ مبدأ سؾطان الؿحؽؿ يف مراجعة العؼد لتغقُّر الظروف هق مبدأ مستَؿد  مـ الؿبا"

الؼاكقكقة الؿشرتكة؛ طؾك أن تطبقؼ هذا الؿبدأ قد اقتصر طؾك طؼقد اإلكتاج صقيؾة الؿدة 

دون طؼقد الؿبادلة التجارية العادية رطايًة لظروف ومتطؾبات الؿجتؿع الدولل لؾؿال 

 .(2)"وإطؿال

ا كان شرط إطادة التػاوض هدفف ردُّ العؼد إلك تقازكف الذي اختؾ طؾك إثر حدث  ولؿَّ

عقـ؛ فػعالقة مثؾ هذا الشرط يف طؼقد التجارة الدولقة تحؽؿفا بعض آطتبارات التل م

 يتعقَّـ القققف طـدها فقؿا يليت:

ؾ مدطاة إلطادة  يثقر الطرح السابؼ التساؤل حقل ما إذا كاكت جائحة كقروكا ُتشؽِّ

، طؾك "تغققر غقر متققَّع يف الظروف"طؾك اطتبار أكَّفا تـطقي طؾك التػاوض مـ طدمف، 

 الـحق الذي سؿح مـ إساس بنطادة التػاوض طؾك العؼد؟

                                                        

وما  922يف تػصقؾ ذلؽ، اكظر م. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، مرجع سابؼ، ص  (9)

 بعدها. 

 .922د. هشام طؾك صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص  (2)
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 -وبؿـتفك البساصة والؿـطؼقة الؿؿزوجة بالعدالة-إنَّ الجقاب طؾك السمال السابؼ 

ا -يعتؿد إلك حدِّ كبقر طؾك تاريخ إبرام العؼد  لدى بعض حال كقن التاريخ مفؿًّ

وضروف أدائف أثـاء مؿارستف، وتبؼك مراجعة مثؾ  -التشريعات؛ كالتشريع الػركسل مثاًل 

كؾِّ حالة هذه الظروف غقر الؿتققعة خقاًرا مؿؽـًا يف ضؾِّ وباء كقروكا؛ وطؾقف فننَّ تؼققؿ 

ك ؛ ففؾ كصَّ إصراف طؾك شرط إطادة التػاوض أم ٓ؟ إل(9)طؾك حدة ُيعدُّ أمًرا ضروريًّا

غقر ذلؽ مـ التساؤٓت التل مضك بقاهنا فقؿا مضك، والتل تحؽؿ الردَّ طؾك السمال 

 إساسل الذي صرحتف هذه الػؼرة.

الشاهد: أنَّ اطتبار جائحة كقروكا ققة قاهرة أو ضرًفا صارًئا أو حتك مدطاة إلطادة 

وٓ يؿؽـ  التػاوض مـ طدمف هق شلن يتعقَّـ فقف الرجقع إلك ضروف كؾِّ طؼد طؾك حدة،

  الؼقل جزاًفا بلفضؾقة هذا أو ذاك.

 التلكقد طؾك أنَّ االلتزام بنطادة التػاوض التزاًما ببذل طـاية:

اكطالًقا مـ الػرضقـ السابؼقـ )اتػاق إصراف أو غقابف(، وإذا كان كالهؿا يمدي إلك 

ًٓ لؿبدأ حسـ الـقة يف العؼقد  إطادة التػاوض تارًة بـصِّ إصراف وتارًة أخرى إطؿا

الدولقة، وإن اطرتفـا أنَّ جائحة فقروس كقروكا يف حدِّ ذاهتا مدطاة إلطادة التػاوض يف 

ة؛ فؿا الؿؼصقد تحديًدا بنطادة التػاوض؟ أو بؿعـك أدق: هؾ ذلؽ يعـل أنَّ العؼقد الدولق

أجؾ تحؼقؼ كتقجة أم هق فؼط  طؾك كؾِّ مـ التزم بشرط إطادة التػاوض أن يتػاوض مـ

؟ وبصقغة أخرى: هؾ ٓ بد أن َيـُتج طـ هذا التػاوض كتقجة بعقـفا، (2)التزام ببذل طـاية

زكف، أم هق فؼط التزام بالؼقام بالؿػاوضات ومباشرة إمؽاكقة أٓ وهل إطادة العؼد إلك تقا

 تعديؾ العؼد يف ضقء تبعات فقروس كقروكا فحسب؟

شرط إطادة التػاوض يتعؾَّؼ ببذل طـاية ولقس وهـا ُيجاب بلنَّ الػؼف متِػؼ طؾك أن 

                                                        

(1) Olivier Kuhn, Hassan Ben Hamadi, Covid-19 and contract Renegotiation: Q&A, op, cit., 

 . 202صيف تػصقؾ هذا الشرط، هـل طبد الؾطقػ، حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض يف العؼد، مرجع سابؼ، (2)
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آلتزام  ؛ أي: إكفإطادة التػاوض يف جقهره التزام ببذل طـاية، فشرط التزاًما بتحؼقؼ كتقجة

الذي ُيطالب فقف الؿديـ باتخاذ الحقطة والحذر يف تـػقذه، وبدون أن تؽقن غايتف تحؼقؼ 

 .(9)هذا آلتزام وتـػقذه، وإكَّؿا بذل الجفد الالزم لتـػقذه

يؼبؾ هبذا  متصقًرا أن يقجد متعاقِد سلء الـقة ولؽـ طؾك الجاكب أخر سقؽقن

تالل يبؼك إمر طؾك حالف وكلكف لؿ تجر إطادة التػاوض ولؽـ يتػاوض بسقء كقة، وبال

تػاوض؛ لذا فبحسب ما أسػرت طـف إحؽام الؼضائقة بؾ والتحؽقؿقة فالبد مـ التلكقد 

َّٓ يؽقن إطؿال أيِّ مـ  طؾك إصراف الؿتعاقدة أن يؽقكقا حسـل الـقة يف تػاوضفؿ، وأ

ًٓ يـطقي طؾ ، كؿا (2)ك سقء كقة مـفؿإصراف الؿتعاقدة لشرط إطادة التػاوض إطؿا

 مضك البقان طـد غش الطرف الؿتعاقد وخداطف.

اء ما  وبتطبقؼ أبعاد الػؽرة الؿذكقرة طؾك جائحة كقروكا ومدى إمؽاكقة مؼاضاهتا جرَّ

خؾػف فقروس كقروكا مـ أضرار طالؿقة، فؼد ققؾ بلنَّ بالـظر إلك إصؾ الطبقعل 

لػقروس كقروكا يف حدِّ ذاتف يؿؽـ أن تـشل طـف مسئقلقة الصقـ دولقًّا طـ ذلؽ، ولؽـفا 

 .(2)، بالتبعقة؛ ففل لقست التزاًما بتحؼقؼ كتقجة(2)ـاية القاجبةطـ طدم بذل العمسئقلقة 

                                                        

 .2، هامش 922د. هـل طبد الؾطقػ، حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض يف العؼد، مرجع سابؼ، ص  (9)

يف هذا التلصقؾ، راجع الـدوة افرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة  (2)

 لألطؿال، كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، يف كؾؿة د. سؿقر أوخؾقػا، سابؼة اإلشارة.

 قة، سابؼة اإلشارة: لؿزيد مـ التػاصقؾ اكظر: الؿؼالة التالقة، الؿـشقرة بالؾغة اإليطال (2) 

 FABRIZIO MARRELLA, LA CINA DEVE RISARCIRE I DANNI TRANSNAZIONALI DA COVID-19? ORIZZONTI 
AD ORIENTE, Issued by SIDIBLOG official website, published on 16/5/2020. 
See at, http://www.sidiblog.org/2020/05/17/la-cina-deve-risarcire-i-danni-transnazionali-da-covid-19-
orizzonti-ad-oriente/ , Last visit on 3/7/2020. 

(4) For more details, Antonio Coco and Talita de Souza Dias, Part I: Due Diligence and COVID-19: States’ 
Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak, Blog of the European Journal of International 
Law (ejil talk), March 24, 2020. 
See at, https://www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-
the-coronavirus-outbreak/ , Last visit on 24/7/2020. 

http://www.sidiblog.org/author/fabrizio-marrella/
http://www.sidiblog.org/2020/05/17/la-cina-deve-risarcire-i-danni-transnazionali-da-covid-19-orizzonti-ad-oriente/
http://www.sidiblog.org/2020/05/17/la-cina-deve-risarcire-i-danni-transnazionali-da-covid-19-orizzonti-ad-oriente/
https://www.ejiltalk.org/author/acoco/
https://www.ejiltalk.org/author/talitadesouzadias/
https://www.ejiltalk.org/
https://www.ejiltalk.org/
https://www.ejiltalk.org/
https://www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/
https://www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/
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ثاكًقا: آلقات إدراج شرط إطادة التػاوض كلحد طقامؾ كجاحف يف طؼقد التجارة 

 الدولقة:

إنَّ شرط إطادة التػاوض طؾك أهؿقتف ومزاياه ومروكتف التل بدت مـ الطرح السابؼ، 

ِّٓ أنَّ اإلشارة واجبة إلك أنَّ مجرد إطادة "إشارة إصراف يف العؼد إلك مصطؾح  إ

فحسب ٓ ُتعدُّ يف حدِّ ذاهتا كافقـة لتطبقـؼ الشرط؛ ٕنَّ إدراج الؿصطؾح  "التػاوض

 الؿذكقر وحده يف بـقد العؼد قد يـصرف إلك أكثر مـ معـك.

ة كؼطة أخرى هل أكف طـد وجقد كؼص أو غؿقض أو تعارض يعرتي تـظقؿ  ثؿَّ

ؿ التصدي لتحديد إصراف لشرط إطـ ادة التػـاوض، ٓ يؽقن بؿؼدور الؼاضل أو الؿحؽِّ

مضؿقن الشرط مـ تؾؼاء كػسف، كؿـا قـد يقاجف الؼاضل أو الؿحؽؿ صعقبة كبقرة يف 

، وهق شلن صبقعل؛ لذا كاكت اإلشارة (9)تػسقر الـقايا الداخؾقة لألصراف وما يؼصدون إلقف

 شرط.واجبة إلك آلقة اإلدراج الصحقح لفذا ال

د الطرح السابؼ أنَّ الؿػاوضات لقست سقى تبادل لؾتـازٓت بقـ صرفقفا،  ا يعضِّ ومؿَّ

ٕنَّ مؼتضك ذلؽ أنَّ هـاك كتقجة يـبغل القصقل إلقفا بليِّ ثؿـ، وهق أمر ربؿا ُيصقب 

الؿتعامؾقـ يف مجال التجارة الدولقة بضرر بالغ، بالـظر لؼقام التجارة الدولقة طؾك 

تطبقؼ فحقى شرط إطادة ويف ، (2)عات وحدود ٓ يؿؽـ التـازل طـفاحسابات وتققُّ 

إكصاٌف ٕصراف طؼقد التجارة  -حال تقافر صقاغتف الؼقيؿة-التػاوض تطبقًؼا صحقًحا 

                                                        

يف العرض السابؼ، ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر: م. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض،  (9)

 وما بعدها. 991الؿرجع السابؼ، ص 

متف، الؼاكقن واجب التطبقؼ وأز -طبد الؽريؿ سالمة، قاكقن العؼد الدولل: مػاوضات العؼقد الدولقة  د. أحؿد (2)

 .22مرجع سابؼ، ص
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اء الجائحة.  الدولقة الذيـ تلثرت طؼقدهؿ طظقؿ تلثر جرَّ

دة ٕهؿقة ويف هذا الؿؼام تجدر اإلشارة إلك أهؿقة إسداء الـصح لألصراف الؿتعاق

تحديد إحداث التل يقاجففا شرط إطادة التػاوض طؾك كحق دققؼ قدر اإلمؽـان، وإن 

لؿ يؽقكقا مـ الؿتخصصقـ يف مقدان الصقاغة الؼاكقكقة الدققؼة مـ خالل آستعاكة 

بـذوي آختصاص يف هذا الشلن؛ إذ يمدي ذلؽ إلك تاليف كثقر مـ اإلشؽالقات 

ًٓ بـطاق شرط إطادة والـصعقبات التـل يثقرها  تحديد ما إذا كان الحدث الؿتحؼؼ مشؿق

 التػاوض أم أكف يخرج طـ كطاق الشرط الؿذكقر. 

لذا تتعقـ اإلشارة إلك الدور الؿفؿ الذي يؼقم بف الؿؿارسقن الؼاكقكقِّقن يف صقاغتفؿ 

حت لؾعؼقد الدولقة، فاشرتاط إطادة التػاوض ُيعدُّ شرًصا مـ الؿروكة بؿؽان لقـطقي ت

ضاللف أيُّ طارض كان، صالؿا كان مـ شلكف التلثقر طؾك التقازن العؼدي، ومـ ثؿَّ اختالل 

تقازكف، ودون الحاجة لؾدخقل يف سجآت الػؼف حقل مدى اطتبار جائحة كقروكا ققًة 

 قاهرة أو ضرًفا صارًئا، صالؿا اكضبطت صقاغتف مـ إساس.

التقازن طـد صقاغة شرط إطادة التػاوض وبشؽؾ طام ُيالحظ أنَّ التعبقر طـ اختالل 

 :(9)قد يتخذ إحدى صقغتقـ

ر إصراف اختالل التقازن باستخدام مصطؾحات طامة  الصقغة العامة: -1 وفقف ُيؼدِّ

بعض الشلء يف دٓلتفا، وُيعبِّرون مـ خاللفا طـ إثر الذي يـتج مـ تغقر الظروف أثـاء 

ا لذلؽ طبارة )اكؼالب تقازن العؼد(، أو طبارة تـػقذ العؼد، وقد يستعؿؾ إصراف تطبقؼً 

                                                        

د. جؿقؾ الشرقاوي، صعقبات تـػقذ العؼقد الدولقة، بحث مؼدم إلك ممتؿر إكظؿة التعاقدية لؾؼاكقن الؿدين  (9)

، مشار إلقف لدى، م. أسقؾ 22، ص9112ومؼتضقات التجارة الدولقة، معفد قاكقن إطؿال الدولل، الؼاهرة، 

 . وما بعدها 922ة التػاوض، مرجع سابؼ، صباقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطاد
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)آختالل يف اقتصاد العؼد(، أو طبارة )اضطراب يغقِّر بشؽؾ كبقر التقازن إساسل 

 لألداءات(. 

وتعدُّ الصقاغة طامًة كذلؽ إذا استعان إصراف بؿصطؾحات تعبِّر طـ مؼدار الضرر 

اء آختالل يف  تقازن العؼد، كبعض الشروط التل ترد الذي يؾحؼ بلحد الؿتعاقديـ جرَّ

يف حالة وققع أحداث غقر "يف طؼقد كؼؾ التؽـقلقجقا طادًة، والتل تـص مثاًل طؾك أكف: 

متققعة يؽقن مـ آثارها قؾب إساس آقتصادي لؾعؼد مسبًبا ضرًرا فادًحا ٕحد 

 ."إصراف

الجقهرية هل التل وفقفا يحدد إصراف أيًّا مـ مسائؾ العؼد  الصقغة الخاصة: -2

يتعقَّـ أن يصؾفا آختالل، وقد يؽقن هذا العـصر مثاًل هق الثؿـ؛ كالشرط الذي يـصُّ 

 طؾك أكف:

إذا وقعت أحداث مـ شلهنا ارتػاع تؽؾػة الحصقل طؾك الـؼد أو آئتؿان أو "

 ."تخػقض الؿبؾغ إساسل أو الػائدة التل يؿـحفا البـؽ

 أكف: أو الشرط الذي يـصُّ طؾك 

 ."... إذا أدَّى التغققر إلك تحؼقؼ طائد غقر كاٍف لتغطقة تؽؾػة الصػؼة..." 

اطتؿاد الصقغة الخاصة لؾتعبقر طـ "ويف ضقء الصقغتقـ الؿاضقتقـ فؼد ققؾ بلنَّ 

ـفؿ مـ  ؼ لؾؿتعاقديـ وقضاء التحؽقؿ فائدًة كربى؛ إذ إكَّف ُيؿؽِّ اختالل التقازن إكَّؿا ُيحؼِّ

ت الؿتعددة التل قد تـشل مـ استعؿال مصطؾحات طامة قد يشقهبا تػادي الصعقبا

 .(9)"طققب الغؿقض، أو الـؼص، أو التػسقر الؿتعدد

ويف الختام تجدر اإلشارة إلك أنَّ الػؼفاء قد أسفبقا يف سرد الـصائح ٕصراف العؼقد 

                                                        

 يف هذا الرأي اكظر: الؿرجع السابؼ ذاتف. (9)
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د الدولقة التل تلثرت مصالحفؿ طؾك خؾػقة جائحة كقروكا وٕنَّ بإمر ، كؿشرتٍ أو مقرِّ

تػصقؾ ٓ تتسع صػحات البحث لؾقققف طـده، كاهقؽ طـ خروجف طـ صؿقؿ فؽرة 

البحث، وحرًصا طؾك دطؿ إركان العؿؾقة التطبقؼقة لؾدراسة وأخًذا بقد أصرافف صقب 

ا تخصقص هذه الػؼرة  س صرق التصدي لؿا أثارتف الجائحة؛ كان مفؿًّ بقان سبؾ تؾؿُّ

 .(9)لػؽرة، وُيؽتػك بؿا تؿَّ القققف طـدهلتسؾقط الضقء طؾك هذه ا

وٕنَّ آلقة اإلدراج الصحقح لشرط إطادة التػاوض يف طؼقد التجارة الدولقة ُترتِّب 

أهؿقة تسؾقط الضقء طؾك ضقابط الؽػاية الذاتقة لؾعؼد الدولل يف اختزال؛ وذلؽ طؾك 

 الـحق أيت:

ة تساؤل مطروح بعد العرض السابؼ فحقاه: التسا ؤل طـ مآل العؼد الدولل يف وثؿَّ

 الػرتة التل يتؿُّ خاللفا إطادة التػاوض، وهق ما ستؼػ طـد سطقر البحث الؼادمة. 

 مصقر العؼد الدولل أثـاء فترة إطادة التػاوض:

طـد إطؿال  وقػ تـػقذ العؼدمـ الؿفؿ لػت آكتباه إلك لزوم اتػاق إصراف طؾك 

بدقة أبعاد هذا الققػ مـ كاحقة مدتف، والتزامات  طؾك كحٍق يتـاول شرط إطادة التػـاوض

الؿتعاقديـ خالل هذه الؿدة، وخاصة فقؿا يتعؾَّؼ بالتزامفؿ بالحػاظ طؾك العؼد بطـرق 

 .(2)معقــة، والتـزامفؿ بالـسعل ٓستئـاف سريان العؼد

لحقـ بققػ تـػقذ العؼد: تققػ الطرفقـ طـ تـػقذ التزاماهتؿا العؼدية الؿتبادلة وُيراد 

                                                        

(1) For more details, Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force 
Majeure and International Commercial Contracts, op, cit., Also, Victoria Lee, Mark Lehberg, et al, 
COVID-19 Contract Issues Reach Beyond Force Majeure, op, cit., 

م. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين  ويف إمر تػصقؾ ٓ يتسع الؿؼام لؾقققف طـده، ولؿـ أراد آستزادة، (2)

 .922لشرط إطادة التػاوض، الؿرجع السابؼ، ص

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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ؾ إلك اتػاق جديد لتـظقؿ تؾؽ آلتزامات  .(9)إطادة التػاوض يف العؼد والتقصُّ

ويالحظ أكف ما دامت هـاك إمؽاكقة ٓستؿرار تـػقذ العؼد؛ فال ماكع مـ آستؿرار 

والؿتابعة يف تـػقذ طؼدهؿ بالقضع الذي تؿَّ آتػاق طؾقف مـ قبؾ إصراف، تؿفقًدا 

 قـتفل إلقفا شرط إطادة التػاوض.ٓكتظار الـتقجة التل س

ولؽـ ماذا لق فشؾت محاوٓت إصراف يف إطادة التػاوض؛ ففـا يػرتض أن يقجد 

َّٓ فػل (2)كصُّ بالعؼد ُيبقِّـ الحؾ حقـئٍذ كاتػاق إصراف طؾك أن يتؿَّ إهناء العؼد مثاًل  ، وإ

أن تؽقن حال طدم وجقد كص بالعؼد يبقـ ذلؽ )وهق إغؾب(؛ فالؿػرتض حقـئذ 

 السؾطة تؼديرية لؾؼاضل يف هذا الخصقص.

 الغصـ الثاين

 تؿققز إطادة التػاوض طـ الؼقة الؼاهرة والظروف الطارئة

يؾحؼ بقان أبعاد ماهقة شرط إطادة التػاوض تخصقص شطر آخر لؾقققف طـد 

الؿعايقر الؿقصؾة لتؿققز شرط إطادة التػاوض طـ كؾ  مـ الؼقة الؼاهرة والظروف 

الطارئة، طؾك اطتبار أنَّ ثالثتفؿ حؾقل قد يؾجل إلقفا أصراف طؼقد التجارة الدولقة لضبط 

اء ما لحؼفا مـ اختالل فرضتف تبعات جائحة كقروكا، ولحؾِّ التلثر  مقازيـ طؼقدهؿ جرَّ

                                                        

، 9121قاكقين لققػ طؼقد العامؾقـ، دار الـفـضة العربقـة، الؼاهرة، د. محؿد كصر الديـ مـصقر، كحق كظام  (9)

باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، الؿرجع السابؼ، ص  ، مشار إلقف لدى م. أسقؾ99،92ص 

922. 

ن يتؿَّ إهناء العؼد ففا هل غرفة التجارة الدولقة تعؾـ ممخًرا أكف يجقز أن يتػؼ صرفا العؼد صراحة طؾك أكف يجقز أ (2)

يقًما، وبطبقعة الحال يؿؽـ تغققر الؿدة الؿذكقرة حسب  920مـ قبؾ أي مـ الطرفقـ إذا تجاوزت مدة العائؼ 

 اتػاق الطرفقـ يف أي وقت بالـظر ٓحتقاجاهتؿ، اكظر:

ICC FORCE MAJEURE CLAUSE (“Clause”), Issued by International Chamber of Commerce, op, cit., p. 3. 
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ص هذا الؿؼام، طؾك ما سقليت بقاكف  .(9)الذي حؾَّ بعؼقدهؿ ُخصِّ

 أواًل: إطادة التػاوض والؼقة الؼاهرة: 

إنَّ شرط إطادة التػاوض وإن اقرتب مـ فؽرة الؼقة الؼاهرة مـ زاوية الـشروط 

ؿا تـػقذ العؼد، طؾك اطتبار أنَّ الحدث الذي القاجب تقافرها يف الحدث، وآثر كؾ  مـف

يقاجف شرط إطادة التػاوض يـبغل أن يؽقن مستؼاًل طـ إرادة الؿـديـ وغقر مؿؽـ 

ن لؾؼقة  م بقاكف، وهل ذاهتا شروط الحدث الؿؽقِّ التققُّع ومستحقَؾ الدفع، كؿا تؼدَّ

حال الؼـقة الؼـاهرة الؼـاهرة، كؿا أن إطؿال شرط إطادة التػاوض يمدي إلك وقػ العؼد ك

 إذا كاكـت ممقَّتة.

: يتؿ إطؿال كظرية الؼقة الؼاهرة يف مجال العؼقد الدولقة وفؼ مػفقمفا  ًٓ وإجؿا

ع يف هذه الؿػفقم لقتالءم مع خصقصقات  التؼؾقدي يف العؼقد الداخؾقة، وأحقاًكا ُيَتقسَّ

إلك أنَّ إصراف يتػؼقن يف العؼقد الدولقة، وهذا التطقر يف مػفقم الؼقة الؼاهرة قد أدَّى 

لؼاهرة طؾك إطادة التػاوض حقل العؼد هبدف تعديؾف، ا الؼقةالغالب طـد تحؼؼ شروط 

 .(2)ويف هذه الحالة يؿؽـ أن يـدرج شرط الؼقة الؼاهرة ضؿـ صائػة شروط مراجعة العؼد

َّٓ أنَّ  وذلؽ طؾك  ؛مؽؿـ آختالف يؽقن يف الؿرحؾة التل تؾل الققػ يف كؾ  مـفؿاإ

 ما يليت:

َيْعُؼب الققػ أن ُيعاد التػاوض يف العؼد هبدف : بالـسبة إلطؿال شرط إطادة التػاوض -

 تعديؾف.

                                                        

 طؾك أن يخصص بالدراسة شطًرا آخر لباقل هذه الحؾقل غقر الثالثة الؿذكقريـ يف مقضع ٓحؼ. (9)

: أ. حقرية جبار، أ. طؼقؾف شقبل، آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة، مرجع لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر (2)

 .99سابؼ، ص 
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 : َيْعُؼب الققـػ تـػقذ العؼد ببـقده وشروصف كػسفا.بالـسبة إلطؿال الؼقة الؼاهرة -

يؿؽـ التؿققز بقـ شرط إطادة التػاوض والؼقة الؼاهرة مـ بعض الزوايا؛ كؿا 

كإساس الؼاكقين لؽؾ  مـفؿا، ودرجة التلثقر طؾك تـػقذ العؼد، وكذا التؿققز بقـفؿا مـ 

 .(9)كاحقة الـتائج

فتجدر اإلشارة إلك مققػ مبادئ الققكقدروا مـ العالقة   وما دمـا يف هذا السقاق

( لؾطرف الؿتضرر 2/2/2التػاوض والؼقة الؼاهرة؛ إذ سؿحت الؿادة ) بقـ شرط إطادة

اء الؼقة الؼاهرة أن يطؾب إطادة التػاوض صؾب ، مع العؾؿ أنَّ هذه الؿبادئ أفادت بلنَّ جرَّ

ل الطرف الؿحروم وقػ إداء، ويف حال طدم  إطادة التػاوض يف حدِّ ذاتف ٓ ُيخقِّ

ـقة معؼقلة يجقز ٕي  مـ الطرفقـ الؾجقء إلك التقصؾ إلك اتػاق يف غضقن فرتة زم

ًٓ -الؿحؽؿة، وإذا وجدت الؿحؽؿة صعقبة فقجقز لفا   ما يليت:إذا كان ذلؽ معؼق

 .. )أ( إهناء العؼد يف تاريخ معقَّـ وبشروط يتؿ تحديدها، أو

 .(2))ب( تؽققػ العؼد هبدف استعادة تقازكف

ا مضك أنَّ الؼقة  الؼاهرة هل الحدث الذي يمدِّي إلك استحالة وبـاًء طؾقف يتجؾَّك مؿَّ

تـػقذ آلتزام ممقًتا أو أبديًّا، جزئقًّا أو كؾقًّا؛ بقـؿا الحدث الذي يعطقـا إطادة التػاوض ٓ 

يمدي بالضرورة إلك استحالة يف تـػقذ آلتزام التعاقدي، بؾ يمدي إلك اختالل التقازن 

أو أكثر تؽؾػة؛ أي إنَّ شرط إطادة التػاوض إلك صقرورة تـػقذ العؼد مرهًؼا  العؼدي أو

                                                        

 الؿقضع السابؼ ذاتف. (9)

(2) For more details, Sonja Adrienne Kruisinga, (Non-) conformity in the 1980 UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods: op, cit., p. 150. 

 تالل:ولالصالع طؾك الـص الرسؿل الؽامؾ لؾققكقدروا بالؾغة اإلكجؾقزية، يؿؽـ زيارة الرابط اإللؽرتوين الرسؿل ال

See at, https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016 , Last 
visit on 30/6/2020. 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
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مـ شلكف التزام جؿقع إصراف التعاقدية بنطادة التػاوض والؿـاقشة حقل بـقد العؼد 

التل تسبَّبت يف هذا اإلرهاق أو آختالل العؼدي، خصقًصا وأنَّ إصراف يؼػقن يف مثؾ 

 .(9)هذه العؼقد طؾك قدم الؿساواة

ؼ ما يف شرط إطادة التػاوض مـ مروكة مؼاركًة بشرط وٓ يخػك مـ الطرح الساب

الؼقة لؾؼاهرة، وبالـظر لؿا يحؿؾف إخقر مـ شروط يتعقَّـ استقػاؤها صعبة التـػقذ 

واإلطؿال حاَل الـص طؾك أي  مـفؿا بالعؼقد الدولقة، بقـؿا شرط إطادة التػاوض فإمر 

د الدولل، ومستؼؾ طـ إرادة فقف يتعؾَّؼ فحسب بحادث صارئ جدَّ بعد إبرام العؼ

إصراف، وأدَّى إلك حدوث اختالل بتقازن العؼد بدون أن كتحدث طـ استحالة التـػقذ 

 . (2)الؿطؾؼة كؿا يف الؼقة الؼاهرة

 ثاكًقا: إطادة التػاوض والظروف الطارئة:

يؽؿـ وجف الشبف بقـ شرط إطادة التػاوض وكظرية الظروف الطارئة يف درجـة تـلثقر 

مـفؿا طؾك تقازن العؼد؛ إذ يمدي كؾ  مـفؿا إلك اختالل يف التقازن آقتـصادي  كؾ  

، (2)لؾعؼـد، ومـ ثؿَّ يمدي إلك إلحاق ضرر فادح أو جسقؿ بلحد إصراف أو بؽؾقفؿا

 وُيستـَتج مؿا سبؼ وجقد تؼارب بقـ الظروف الطارئة وشرط إطادة التػاوض.

                                                        

قاكقن العؼد بقـ ثبات القؼقـ واطتبارات العدالة، ممسسة شباب الجامعة، د. أحؿد طبد الحؿقد طشقش،  (9)

 .22، ص 9110اإلسؽـدرية، 

يف هذا التلصقؾ السابؼ، راجع كؾؿة د. سؿقر أوخؾقػا، كدوة افرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا  (2)

 .2020يقكقة  92معة أبق ضبل، بتاريخ الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة لألطؿال، كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جا

 يف التطقر التاريخل لظفقر كؾ مـفؿا، اكظر: (2)

Marcel Fontaine, The evaluation of the Rules on Hardship from the First Study on Hardship Clauses to the 
Enactment of specific Rules, op, ci., Ch. 1. 
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 ا يليت:وبالـظر لؿا بقـفؿا مـ اختالف ففل كؿ

يف خصقصفا يجقز  التل مضك بقاهنافؿتك تقافرت الشروط  بالـسبة لؾظروف الطارئة: -

ا أن يـؼص أو يزيد مـ التزامات أحد إصراف.  لؾؼاضل إمَّ

: فقؽقن باتػاق إصراف؛ كظًرا لؽقن العؼقد الدولقة بالـسبة لشرط إطادة التػاوض -

التل تعرتضفا تعقؼ آستؿرار يف تـػقذ تحتاج إلك مدة أصقل لتـػقذها، والظروف 

 العؼد، فقضع إصراف هذا الشرط لتجـب الؾجقء إلك الؼضاء.

أساسفا وبـاء طؾقف تختؾػ كظرية الظروف الطارئة طـ آلتزام بنطادة التػاوض يف 

ا إطادة التػاوض الؼاكقين  كؿا قؾـا-؛ ذلؽ أنَّ تؼريرها يتؿُّ بآستـاد إلك كص  قاكقين، أمَّ

؛ حقث يـدرج يف إصار الؿبدأ الذي يحؽؿ العؼقد الدولقة بصػة فلساسف اتػاقل   -سابًؼا

طامة، وهق مبدأ الؿحافظة طؾك العؼد وإبؼاء العالقة العؼدية مستؿرة، ولفذا قؾَّؿا يتػؼ 

إصراف يف هذه العؼقد طؾك إهناء العؼد أو فسخف بسبب تغقر الظروف، بؾ يؾجمون 

 . (9)تػاققةلؿثؾ هذه الحؾقل آ

زه  إنَّ الحديث طـ مدى اتػاق شروط إطادة التػاوض يف طؼقد التجارة الدولقة ُيعزِّ

ؾك طؼقد التجارة البحث طـ مدى اتػاق مثؾ هذه الشروط مع ما أثَّرت بف جائحة كقروكا ط

ًٓ لجقاكب الؿسللة فبعد  الدولقة، وهق ما كان محالًّ لؾتـاول يف الغصـ إول، واستؽؿا

                                                        

: أ. حقرية جبار، أ. طؼقؾف شقبل، آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة، مرجع رلؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظ (9)

 وما بعدها. 92سابؼ، ص 
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بقان ثؿرات هذا اإلكزال ُأفِرد غصـ تاٍل لؾحديث طـ معايقر اختالل التقازن العؼدي يف 

 طؿقم الؼقل تسؾقًطا طؾك معطقات فقروس كقروكا مـ زاوية أخرى.

 الغصـ األول

 إطؿال إطادة التػاوض يف طؼقد التجارة الدولقة يف ضقء جائحة كقروكاشروط 

يؿتد كطاق شرط إطادة التػـاوض لقشؿؾ مـ إحداث ما تقافرت فقف تؾؽ الشروط 

د يف: استؼالل الحدث طـ إرادة الؿديـ، وطدم  طؾك سبقؾ الحصر؛ وهذه الشروط تتجسَّ

 .(9)كتائجف الضارةإمؽان تققع الحـدث، وطدم إمؽان دفعف وتجـب 

ؿ شروط إطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة إلك كقطقـ:  وبـاء طؾقف ففـاك مـ قسَّ

شروط خاصة بالحادث )طؿقمقة الحادث واستثـائقتف، وشرط اختالل تقازن العؼد(، 

وشروط خاصة بالؿديـ: )شرط طدم تققع الحدث، واستؼالل الحدث طـ إرادة 

 .(2)الطرف(

ًٓ فنذا كا ن تغققر الظروف الذي كان غقر متققًعا يف وقت إبرام العؼد، وطؾك وإجؿا

كحق يجعؾ أداء آلتزام باهَظ التؽؾػة بالـسبة لطرف لؿ يقافؼ طؾك تحؿؾ مخاصره؛ ففـا 

يجقز لفذا الطرف أن يطؾب مـ الطرف الؿتعاقد معف إطادة التػاوض بشلن العؼد، 

ت طؾك الشروط ا لقاجب مراطاهتا يف هذا الصدد؛ كـصِّ وهـاك مـ التشريعات التل كصَّ

 مـ الؼاكقن الؿدين الػركسل، والتل تػرتض استقػاء ثالثة شروط؛ هل: 9912الؿادة 

                                                        

 991يف شرح هذه الشروط، م. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، الؿرجع السابؼ، ص  (9)

 وما بعدها.

أ. طؼقؾف شقبل، آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة، مرجع  : أ. حقرية جبار،لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر (2)

 وما بعدها. 92سابؼ، ص 
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 وجقد تغققر يف الظروف )تغققر غقر متققع يف وقت إبرام العؼد(؛ -

 مؿا يجعؾ أداءها باهظ التؽؾػة ٕحد إصراف؛ -

 .ولؿ يقافؼ الطرف الؿذكقر طؾك تحؿؾ الؿخاصر -

 .(9)ذا تؿَّ استقػاء هذه الشروط، يؿؽـ أن يبدأ الطرف يف إطادة التػاوض طؾك العؼدوإ

وطؾقف فننَّ فحقى شرط إطادة التػاوض طؾك الـحق السابؼ صرحف مـ شلكف الؿساس 

بالؼقة الؿؾزمة لؾعؼد، ولؼد استتبع هذا الؿساس أهؿقة تخصقص شطر مـ البحث لفذه 

 الؿسللة طؾك ما سقليت بقاكف.

 إطادة التػاوض والؼقة الؿؾزمة لؾعؼد: شرط

، التل (2)طؾك الرغؿ مـ الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد الؿـصقص طؾقفا يف طديد مـ التشريعات

َّٓ أنَّ واقع معامالت  تػقد بلكف إذا كشل العؼد صحقًحا مستقفًقا أركاكف قام مؼام الؼاكقن؛ إ

ر اإلخػاق يف أداء التزاماتف إلك التجارة الدولقة سرطان ما أثبت أكَّف يؿؽـ أن يمدي تربي

 إطادة التػاوض طؾك شروط العؼد يف بعض الحآت التل يـصُّ طؾقفا الؼاكقن.

ع بالتخؾُّػ طـ أداء شريؽف الؿتعاقد ٓلتزامف  وبالتالل يؿؽـ ٕحد إصراف التذرُّ

التعاقدي الؿـصقص طؾقف بالعؼد الؿربَم بقـفؿا ٓستحالة القفاء بف؛ كظًرا لحدوث 

ضروف معقـة تؼػ بؿثابة العؼبات التل تقاجف الؿديـ وٓ يؿؽـف التغؾب طؾقفا، وطؾك 

ـف ٓحًؼا مـ التذرع بالؼقة الؼاهرة لقعػل كػسف مـ كؾِّ مسمولقتف التعاقدية أو  كحق قد ُيؿؽِّ

جزء مـفا، طؾك كحق ما تؿَّ بقاكف مـ كاحقة، أو قد ُيسؿح بنطادة التػاوض طؾك شروط 

                                                        

(1) Olivier Kuhn, Hassan Ben Hamadi, Covid-19 and contract Renegotiation: Q&A, op, cit., 

ة العامة لاللتزام، مرجع سابؼ، لؿـ أراد آستزادة طـ الؿبدأ اكظر: د. محؿد طؾك البدوي إزهري، الـظري (2)

 .20ص
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لعدم الؼدرة طؾك التـبم يف ضؾِّ الظروف التل كاكت سائدة وقت إبرام  العؼد بالـظر

 .(9)العؼد

ق الحديث لبقان العالقة بقـ شرط إطادة التػاوض والؼقة الؿؾزمة لؾعؼد؛  وصالؿا تطرَّ

ة إلك ما بقـ شرط إطادة التػاوض ومبدأ سؾطان اإلرادة؛ إذ تخضع العؼقد  فاإلشارة مفؿَّ

، ولف (2)إلرادة، وهق مبدأ ُمستَؼر طؾقف يف مجال العؼقد طؿقًماالدولقة لؿبدأ سؾطان ا

، ويعـل الؿبدأ قدرة اإلرادة الذاتقة طؾك خؾؼ (2)مػاهقؿ معقـة يف سقاق العؼقد الدولقة

 .(2)الؼقاطد التل تحؽؿفا، أو قدرة الؿتعاقديـ طؾك خؾؼ قاكقهنؿ الخاص

لعؼد ممقًتا إلطادة التػاوض حقل يتؿ وقػ تـػقذ ا -واكطالًقا مـ مبدأ سؾطان اإلرادة

التل أخؾَّت بتـػقذ العؼد؛ إذ يستؿد آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد  تؾؽ الشروط

تف اإللزامقة بالدرجة إولك مـ إرادة إصراف تجسقًدا لؿبدأ سؾطان  الدولقة ققَّ

 .(2)اإلرادة

وإن كاكت فردية؛ طؾك وبذا فنن مبدأ سؾطان اإلرادة يعتؿد طؾك خؾؼ ققاطد قاكقكقة 

اطتبار أنَّ العؼد أداة تداول لؾثروات والخدمات، وأصراف العؼد هؿ أدرى بالؼاكقن الذي 

                                                        

(1) Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, op, 
cit., 

أشرف وفا محؿد، القسقط يف الؼاكقن الدولل الخاص: الؿبادئ العامة لتـازع الؼقاكقـ يف الؼاكقن الؿؼارن، د.  (2)

، دار الـفضة إجـبقة إحؽام آثار – الؼضائل آختصاص ققاطد –وققاطد اإلسـاد يف الؼاكقن الؿصري 

 .222، الطبعة إولك، ص 2001العربقة، الؼاهرة، 

وما  2د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، قاكقن العؼد الدولل، الؿرجع السابؼ، ص مـ التػاصقؾ، اكظر:  لؿزيد (2)

 بعدها.

 .20د. هشام طؾك صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص  (2)

 .22، 2لقة، مرجع سابؼ، ص . حقرية جبار، أ. طؼقؾف شقبل، آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدوأ (2)

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
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مة لبعض الدول يف مجال  ُيعرقؾ ذلؽ التداول مـ طدمف، وٓ سقؿا أنَّ هـاك ققاكقـ متؼدِّ

ئقة؛ كقهنا تـظقؿ طؿؾقات التجارة، بقـؿا تقجد ققاكقـ لؾبعض أخر مـ الدول ٓ تزال بدا

ف لفذا الؿبدأ مـ كؼد  َّٓ لؾؿبادٓت الزراطقة والتجارية الؿتقاضعة، ومفؿا ُوجِّ ٓ تصؾح إ

فسقظؾ قاكقن اإلرادة أو الؼاكقن الذي تشقر إلقف إرادة الؿتعاقديـ هق القسقؾة الخالدة 

وسقظؾ ، (2)وإصؾ يف شلن الجقاكب الؿقضقطقة لعؼقد التجارة الدولقة (9)ذات التاريخ

 .(2)الؿجال الؿعتاد لألخذ بؼاكقن إرادة الؿتعاقديـ هق آلتزامات التعاقدية

ولؼد ترتَّب طؾك تؼديس حرية التعاقد ومبدأ سؾطان اإلرادة وفًؼا لفذه إفؽار أن 

ـقا طؼقدهؿ ما شاءوا مـ الشروط  بؿا فقفا شرط -أصبح مـ حؼِّ الؿتعاقديـ أن ُيضؿِّ

ًٓ خصًبا لتطبقؼفإطادة التػاوض الذي يجد  بؾ أصبح مـ  -يف طؼقد التجارة الدولقة مجا

حؼِّ إصراف يف العؼقد الدولقة أن يختاروا قاكقن الدولة الذي يروكف أكثر تعبقًرا طـ 

مصالحفؿ الؿشرتكة لقـظؿ الرابطة التعاقدية؛ وبالتالل يرتتب طؾك هذا آختقار الذي 

لؼاكقن الؿختار يف العؼد لتصبح أحؽامف يؼقم طؾك مطؾؼ سؾطان اإلرادة أن يـدمج ا

 .(2)مجرد شروط تعاقدية ارتضاها الؿتعاقدون

                                                        

يف تاريخ هذه الؼاطدة والدول التل تطبؼف، اكظر: د. جابر جاد طبد الرحؿـ، تـازع الؼقاكقـ، مؽتبة الـفضة  (9)

وما بعدها، د. هشام طؾك صادق، د. حػقظة السقد الحداد، الؼاكقن الدولل  222، ص 9121الؿصرية، الؼاهرة، 

وما بعدها، د.  221، اإلسؽـدرية، ص 9111قاكقـ، دار الػؽر الجامعل، الخاص، الؽتاب الثاين، تـازع الؼ

 .92وما بعدها، هامش  92هشام طؾك صادق، طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص 

طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص  ولؿـ أراد آستزادة، د. أحؿد (2)

وما بعدها، د. هشام طؾك صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص  9022

 وما بعدها. 2، ص 2002د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، قاكقن العؼد الدولل، مرجع سابؼ،  ،92

 .212، فؼرة 222زكل، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصري، مرجع سابؼ، ص  د. حامد (2)

 .12د. هشام طؾك صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص  (2)
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كر أنَّ فؼف الؼاكقن الدولل الخاص الغالب قد استؼرَّ طؾك أن تطبقؼ قاكقن  وحري  بالذِّ

يؼتصر طؾك الجاكب  -كؼاكقن أشارت إلقف إرادة الؿتعاقديـ-اإلرادة طؾك هذا الـحق 

ذه الؿثابة يـطبؼ قاكقن اإلرادة طؾك كؾِّ ما يتعؾَّؼ بتؽقيـ العؼد الؿقضقطل لؾعؼد، وهب

-وشروط اكعؼاده الؿقضقطقة؛ مثؾ: الرتاضل والؿحؾ والسبب، كؿا يـطبؼ هذا الؼاكقن 

طؾك آثار العؼد، سقاء تعؾؼت هذه أثار بإشخاص أو بالؿقضقع، وبصػة  -أيًضا

ة طؾك ما ُيرتِّبف العؼد مـ التزامات مت بادلة بقـ أصرافف، وجزاء مخالػة هذه خاصَّ

 .(9)آلتزامات، وما تثقره هذه الؿخالػة مـ مسئقلقة طؼدية

وبـاًء طؾقف: فننَّ آلتزامات التعاقدية هل الـطاق الطبقعل لألخذ بؼاكقن إرادة 

الؿتعاقديـ، وأساس تطبقؼ هذا الؼاكقن هق وجقب احرتام إرادة الؿتعاقديـ حسبؿا هق 

ر يف م بدأ كػاية اإلرادة؛ فؼاكقن اإلرادة هق الؼاكقن القاجب التطبقؼ يف هذا الصدد، مؼرَّ

سقاء أكان أجـبقًّا أم وصـقًّا؛ فالؿشرع قد حؿك إشخاص بتطبقؼ قاكقن جـسقتفؿ طؾك 

أحقالفؿ الشخصقة والعائؾقة، وحؿك ثرواهتؿ بتطبقؼ قاكقن الؿال طؾك أمقالفؿ، وحؿك 

ع أرواحفؿ ومصالحفؿ بتطبقؼ ال ؼاكقن الؿحؾل، وطؾك الؿـقال كػسف فؼد حؿك الؿشرِّ

إرادهتؿ واحرتمفا طـ صريؼ أخذه بالؼاكقن الذي يختاروكف لتـظقؿ أثار الؿرتتبة طؾك 

 .(2)طؼقدهؿ؛ أي التزاماهتؿ التعاقدية

 "سؾطان اإلرادة"وهـا تربز أهؿقة اإلشارة إلك الحاجة إلك صقغة تقصِّد العالقة بقـ 

؛ حقث يتؿُّ الجؿع بقـ الؿشروع التعاقدي الؿشرتك بؿبادئف إخالققة "طانإرادة السؾ"و

                                                        

 .92ذات الؿرجع السابؼ، ص  (9)

 بعدها. وما 222، فؼرة 292د. حامد زكل، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصري، مرجع سابؼ، ص  (2)



  

2929 

وضقابطف التـظقؿقة مـ جفة ودور الدولة الؿالذ إمـ لؾجؿاطة البشرية يف تـظقؿ 

، "التقازن"تضؿـ لؾعالقة التعاقدية  "حؽقؿة"إذن مـ مؼاربة تعامالهتا الؿتـقطة؛ فالبد 

قث تتضاطػ أهؿقة ذلؽ يف إزمـة آستثـائقة شديدة ولؾقفاء بالعفقد وآلتزامات؛ ح

الؼساوة والحساسقة التل يتداخؾ فقفا الػؽر الؼاكقين مع آطتبارات اإلكساكقة 

 . (9)والؿجتؿعقة

وٓ مراء يف أنَّ الؿعطقات التل أتت بف جائحة كقروكا بؾ وآلتزامات التل خؾَّػتفا 

التل يتؿُّ الحديث طـفا، بؾ ربؿا تحضُّ طؾك الحاجة تتػؼ يف شؼ  كبقر مـفا مع الضقابط 

 إلقفا.

يؾحؼ ببقان مدى اكطباق هذه الشروط طؾك جائحة كقروكا أهؿقة الحديث طـ أثار 

الؿرتتبة طؾك إطؿال شرط إطادة التػاوض؛ فؿتك تقافرت يف الحدث الشروط التل مضك 

الحديث طـفا مـ: استؼالل طـ إرادة الؿديـ، وطدم إمؽاكقة التققُّع، وطـدم إمؽاكقة 

ل يف تقازن العؼد؛ فنن شرط إطادة التػاوض ُيرتِّـب الدفع، وكجؿ طـ هذا الحدث اختال

وقػ تـػقذ إصراف التزامـاهتؿ العؼديـة، والـشروع يف إطادة التػاوض آثاره الؿتؿثؾة يف: 

دة  يف العؼد تبًعا لؾؿتغقرات الجديدة؛ بغقة التقصؾ إلك اتػاق جديد حسب ققاطـد محـدَّ

 تحؽؿ طؿؾقة التػاوض.

  :(2)طؾك ما يليت ويف كال إمريـ تػصقؾ

                                                        

طؾك ضقء الثقابت الدستقرية  "الؽقروكقة"د. محؿقد الؿغربل، د. بالل صـديد، التؽققػ الؼاكقين لؾجائحة  (9)

 .22، 22والدولقة والؿبادئ الؼاكقكقة الؿستؼرة: بقـ صالبة الؿسؾؿات ومروكة آطتبارات، مرجع سابؼ، ص

ف طـدها، لؿزيد مـ التػاصقؾ: م. أسقؾ باقر جاسؿ، وثؿة تػصقؾ يف شرح هذه الشرط ٓ يتسع الؿؼام لؾققق (2)

 . 922-921الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، الؿرجع السابؼ، ص 
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 أواًل: وقػ تـػقذ العؼد: 

 -طـد إطؿال شرط إطادة التػاوض–لـظام وقػ تـػقذ العؼد  إساس الؼاكقينإنَّ 

يؿتثَّؾ ٕكثر مـ أساس قاكقين؛ ففذا إخقر يعتؿد يف تـظقؿف طؾك إرادة إصراف؛ أي إنَّ 

إرادة إصراف وبحسب وقػ تـػقذ العؼد كلثر لشرط إطادة التػاوض يستـد كذلؽ إلك 

ما اتػؼقا طؾقف مـ شروط تعاقدية، ويف إغؾب إطؿ يتؿُّ آتػاق طؾك وقػ تـػقذ العؼد 

فرتة مـ الزمـ بعد وققع الحدث لحقـ إطادة التػاوض يف العؼد والتقصؾ إلك اتػاق 

جديد، ويـطبؼ كظام الققػ بعد وققع الحدث يف الػرتة التل تسبؼ طؿؾقة التػاوض، كؿا 

 .(9)ذاهتا يـطبؼ كذلؽ أثـاء طؿؾقة التػاوض

وتجدر اإلشارة يف هذا الؿؼام إلك مققػ مبادئ )الققكقدروا( مـ كظام وقػ تـػقذ 

 ( مـف طؾك أكَّف:2/2/2/2العؼد، والذي تـصُّ الؿادة )

ل صؾُب إطادة التػاوض، يف حدِّ ذاتف، الطرَف الذي اختؾَّ التزامف بالحدث " ٓ ُيخقِّ

 .(2)"التققػ طـ التـػقذ، بؾ يجب تـظقؿ ذلؽ بـص صريحالحؼَّ يف 

طاله: أنَّ صؾب إطادة التػاوض ٓ يؿـح الؿتعاقد الؿضرور حؼَّ أومػاد الـص  

َّٓ إذا وجد اتػاق  التققػ طـ تـػقذ التزاماتف مباشرة، بؾ إن طؾقف آستؿرار يف التـػقذ، إ

ل الؿضرور حؼَّ التققػ الػقري طـ تـػقذ آلتزامات وبؿجرد وققع  صريح ُيخقِّ

                                                        

د. محؿقد سؿقر الشرقاوي، آلتزام بالتسؾقؿ يف طؼد البقع الدولل لؾبضائع، مجؾة الؼاكقن وآقتـصاد، السـة  (9)

 .وما بعدها 921مشار إلقف لدى الؿرجع السابؼ، ص ، 222ص  ،9122، العدد الثالث والرابع، الؼاهرة، 22

(2) "The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold 
performance",  
See at, 
 https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-
performance-section-2-hardship/1057-article-6-2-3-effects-of-hardship , Last visit on 24/7/2020. 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-hardship/1057-article-6-2-3-effects-of-hardship
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-section-2-hardship/1057-article-6-2-3-effects-of-hardship


  

2922 

هتا غرفة التجارة الدولقة إلك الحدث، كؿا تشقر بعض الشروط الـؿقذجقة ا لتل أطدَّ

 .(9)إخذ بـظام وقػ تـػقذ العؼد طـد إطادة التػاوض فقف

مـ جاكب آخر فننَّ قضاء التحؽقؿ يف مقدان التجارة الدولقة يؿقؾ إلك إخذ بـظام  

وقػ تـػقذ العؼد حػاًضا طؾقف أيًّا كاكت صبقعة إحداث التل ُتعقؼ التـػقذ؛ وذلؽ إيؿاًكا 

مـفؿ بخطقرة طؼقد التجارة الدولقة وأهؿقتفا وفداحة الخسائر التل تـجؿ طـ إهناء تؾؽ 

 .(2)العؼقد قبؾ إتؿام تـػقذها

 ثاكًقا: االلتزام بنطادة التػاوض:

إذا وقع الحدث الؿربِّر إلطؿال شرط إطادة التػاوض؛ فنن آلتزام الرئقس الذي 

د مـ قبؾ إصراف؛ فنطادة التػاوض هل يػرضف هذا الشرط هق إطادة التػاوض يف العؼ

الخصقصة إساسقة لؾـظام الؼاكقين لؾشرط، وهق إثر الؿباشر الذي يرتتَّب طؾك 

 .(2)إطؿالف

 الغصـ الثاين

 معايقر تؼدير اختالل التقازن العؼدي وفروضف بالـظر لجائحة كقروكا

 تؿفقٌد وتؼسقٌؿ:

ة معقاريـ أحدهؿا مقضقطل  وأخر شخصل   ل مؼدار  ثؿَّ ل طؾقفؿا بغرض تؼصِّ ُيعقَّ

اختالل التقازن العؼدي، وستؼػ الدراسة طـد كال الؿعقاريـ وما يتصؾ هبؿا مـ أمقر 

                                                        

 . 22، هامش 922. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، مرجع سابؼ، ص م (9)

تغقر الظروف يف طؼقد التجارة الدولقـة، أصروحـة دكتـقراه، د. شريػ محؿد غـام، آثر  لؿزيد مـ التػاصقؾ، (2) 

 .921، مشار إلقف لدى الؿرجع السابؼ، ص 222، ص 2002جامعة الؼاهرة، 

 وما بعدها. 922لؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر: الؿرجع السابؼ، ص  (2)
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يف هذا الغصـ، ثؿَّ ُيـَطؾؼ مـ الؿعقاريـ لبقان مدى اطتبار جائحة كقروكا حدًثا يمدِّي إلك 

طادة التػاوض مـ اختالل التقازن العؼدي مـ طدمف، واختتاًما ببقان فروض شرط إ

 مـظقر اتػاق إصراف مـ طدمف.

ِـّل أصرافف ٕحد الؿعقاريـ التالققـ بغرض  وقد ُتـبئ كصقص العؼد الدولل طـ تب

 :(9)تحديد آختالل طؾك ما يليت

 أواًل: الؿعقار الؿقضقطل:

وفقف يتبـَّك الؿتعاقدون فؽرة آتػاق طؾـك ققاس آختالل وفؼـًا لؿعقـار الشخص 

ط الصػات يف كؾِّ شلء ومقضقع فـل ضـروف الؿديـ  الؿعتاد، وهق شخص متقسِّ

كػـسفا، وطـدئٍذ فننَّ دور الؼاضل أو الؿحؽؿ يـحصر يف دراسـة شـروط العؼـد، ومـا 

لتـػقذ؟ ومؼدار آختالل الـاجؿ طـ تؾؽ إحداث والظروف التل صرأت أثـاء ا

إحداث وفًؼا لؿا يستطقع أن يتحؿؾف الشخص الؿعتاد الؿقضقع يف ضروف الؿـديـ 

 كػسفا.

ويف خصقص فقروس كقروكا يجب أن تؽقن إطادة التػاوض طؾك العؼد محؾَّ صؾب 

ل شرط مسبؼ أحد صريف العالقة التعاقدية، وأنَّ محاولة القصقل إلك أيِّ اتػاق ودِّي ه

ؾ مـ قبؾ الؼاضل، وبطبقعة الحال فننَّ آلتزام بنطادة التػاوض مؼرون  ٕيِّ تدخُّ

ؾف الـؼاط طؾك (2)باشرتاط حسـ الـقة بحسب بعض التشريعات ، وهق أمر محؾُّ كظر ُتػصِّ

 ما يليت:

                                                        

 وما بعدها. 922: الؿرجع السابؼ، ص يف تػصقؾ شرح هذيـ الؿعقاريـ، اكظر (9)

(2) Constance Verroust-Valliot et Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, op, 
cit., 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
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 ( مدى جقاز التذرع بُحسـ الـقة، وأليِّ قاكقن تخضع: 1)

ل طؾقفا كؿا مضك ُيعدُّ مبدأ حسـ الـقة يف  ة الؿعقَّ تـػقذ العؼقد مـ الؿبادئ الؿفؿَّ

ا يتعارض مع مبادئ حسـ الـقة يف  البقان، حتك إنَّ قضاء التحؽقؿ قد اطُترب طؾك أكف مؿَّ

تـػقذ العؼقد، أن ترفض حؽقمة الدولة الطرف يف العؼد أداء التزاماهتا الؿالقة بؼقؿتفا 

ؿ طؾك هذا إدا ء بالعؿؾة الؿحؾقة التل تدهقرت ققؿتفا؛ ذلؽ أنَّ الحؼقؼقة، وأن ُتصؿِّ

مسؾؽفا طؾك هذا الـحق سقمدي إلك حصقلفا طؾك أرباح ٓ تستحؼفا، وهق ما يخالػ 

 .(9)مبادئ حسـ الـقة يف تـػقذ العؼقد

ع بحسـ كقتف لقتػادى تـػقذ  وهـا يثقر التساؤل: هؾ يؿؽـ ٕي  مـ الؿتعاقديـ أن يتذرَّ

العؼد؛ كدفعف مثاًل بعدم طؾؿف بتبعات جائحة كقروكا أو بأثار ما التزم بف بؿقجب 

 الـاجؿة طـفا؟ 

ويبدو أن الجقاب طؾك التساؤل السابؼ مرتبط بؿدى تققُّع حدوث مثؾ هذه إوبئة 

مـ قبؾ الطرفقـ، وبشؽؾ طام يخضع مضؿقن حسـ الـقة  -وتحديًدا جائحة كقروكا-

 .(2)كغقره مـ طديد إمقر يف آلتزامات التعاقدية لؼاكقن العؼد

، هق أخر يمثر طظقؿ إثر طؾك الـتقجة الـفائقة لؾؿػاوضات، أٓ  ة طامؾ مفؿُّ وثؿَّ

وهق ضرورة التػاوض بحسـ كقة، وكظًرا ٕهؿقة هذا العامؾ تحديًدا ُأفِرد لف محؾ  مستؼؾ  

 بالدراسة.

 ( أبعاد إطادة تػاوض الؿتعاقد بحسـ كقة: 2)

تتعقَّـ اإلشارة إلقف أنَّ شرط إطادة التػاوض ٓ يعطقـا بالضرورة التزاًما بتحؼقؼ  مؿا

                                                        

 .922ؾك طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص د. هشام طؾك صادق، الؼاكقن القاجب التطبقؼ ط (9)

 .9929د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، مرجع سابؼ، ص  (2)
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كتقجة بؾ التزاًما ببذل طـاية فحسب، ولؽـ ما الؿراد بالتػاوض بحسـ كقة؟ وهق ما 

الؼقام بؿا يؾزم أثـاء طؿؾقة التػاوض مـ أجؾ ُيجاب طـف بلنَّ التػاوض بحسـ كقة يعـل: 

 ـقد التل اخُتؾت يف العؼد.تعديؾ البـد أو الب

ؾ أساًسا ٕخالققات  يرتؽز التػاوض بحسـ كقة طؾك العديد مـ الؼقاطد التل ُتشؽِّ

وآداب التػاوض، وُيتطؾَّب أن يشعر الؿتػاوض بإمان والطؿلكقـة خالل التػاوض، 

ًة وأنَّ التػاوض يف هذا الؿجال يتعؾؼ بتـػقذ طؼقد دولقة تتؿتَّع بؼقؿة اقتصاد ية خاصَّ

ؼة حقل  كبقرة، وقد تحتاج إلكػاق الؽثقر مـ إمقال بغرض الؼقام بدراسات معؿَّ

الحادث وكقػقة مقاجفتف وتعديؾ العؼد؛ لذا يجب السعل لتجاوز الؿشاكؾ التل تعرتض 

التـػقذ؛ وتبًعا لذلؽ يتعقَّـ طؾك أصراف العؼد الدولل تـػقذ التزاماهتؿ بؽؾ حسـ كقة، 

ة آختالل الـاتج طـ تغقُّر الظروف، وجعؾف يتؿاشك مع وذلؽ ببذل جفدهؿ إلزال

 .(9)الظروف الجديدة حتك يف ضؾِّ غقاب شرط إطادة التػاوض

ولؽـ ماذا لق فشؾ إصراف أثـاء طؿؾقة إطادة التػاوض؟ وبعبارة أخرى: ماذا لق 

سؽت العؼد طـ بقان الؿققػ إزاء فشؾ مـاقشات إطادة التػاوض )وهق وضع شائع يف 

ؾ يف جقهره ارتداًدا لؾبحث يف مدى  -أيًضا-ؼقد الدولقة(؟ إنَّ هذا التساؤل الع ُيشؽِّ

فا  حسـ كقة الؿتعاقد ذاهتا مـ طدمفا؛ فػل العؼقد الدولقة قد كجد الحؾقل مباشرة بـصِّ

 صراحة مثاًل طؾك إهناء العؼد مباشرة حال فشؾ إطادة التػاوض، أو يتؿُّ تـػقذ العؼد. 

ر بضرورة وبالبحث يف الشرو ط الـؿقذجقة لغرفة التجارة الدولقة سـجدها ُتؼرِّ

ر الؾجقء طؾك التحؽقؿ لقطالب بالتعقيض استؿرار تـػقذ العؼد،  وطؾك الطرف الؿتضرِّ

                                                        

 .22أ. حقرية جبار، أ. طؼقؾف شقبل، آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة، مرجع سابؼ، ص  (9)
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اء إطادة تػاوض الطرف الؿتعاقد بسقء كقة، وهذا ُيدلِّؾ مرة أخرى طؾك أنَّ حسـ الـقة  جرَّ

؛ (9)وض، وهق ما تـبَّفت لف بعض الؼقاكقـركقزة أساسقة طـد تطبقؼ شرط إطادة التػا

ف صراحًة يف الؿادة  يجب التػاوض "طؾك أكَّف:  9902كالؼاكقن الؿدين الػركسل يف كصِّ

 .(2)، بؾ إنَّ حسـ الـقة مطؾقب يف التػاوض طؿقًما(2)"طؾك العؼقد بحسـ كقة

وبطبقعة الحال لؿ تحد طؼقد التجارة الدولقة الؿشتؿؾة طؾك شرط إطادة التػاوض 

بالصقغة التل مضك بقاهنا، والتل تؿَّ إبرامفا قبؾ جائحة كقروكا بؿعطقاهتا التل ُوقِػ 

ة هل إخرى طـ اشرتاط حسـ الـقة؛ فحسـ الـقة بقـ أصراف   هذه العؼقدطـدها غقر مرَّ

 . (2)أمر مطؾقب

                                                        

صقؾ، راجع الـدوة آفرتاضقة بعـقان: أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا يف هذا التحؾقؾ، ولؿزيد مـ التػا (9)

الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة لألطؿال التل كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، كؾؿة الدكتقر سؿقر أوخؾقػا، 

ت العؼقد الدولقة سابؼة اإلشارة، اكظر يف ذلؽ أيًضا، د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، قاكقن العؼد الدولل: مػاوضا

 .20الؼاكقن وجب التطبقؼ وأزمتف، مرجع سابؼ، ص  -

(2)“ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, Constance Verroust-Valliot et 
Serge Pelletier, L’impact du covid-19 sur les contrats de droit privé, op, cit., 

وطؾك خالف القضع يف إكجؾرتا؛ إذ ٓ يعرتف الؼاكقن اإلكجؾقزي بقاجب طام لحسـ الـقة يـطبؼ طؾك جؿقع العؼقد، 

د استعدادها لتطبقؼ لؾتعبقر طـ الشروط وطؾك الرغؿ مـ ذلؽ أضفرت الؿحاكؿ اإلكجؾقزية بشؽؾ متزاي

التعاقدية التل تتطؾب مـ إصراف التصرف بحسـ كقة، وإن ُيعزى تحػظ الؿحاكؿ اإلكجؾقزية يف آطرتاف 

بالقاجب العام يف التعامؾ بحسـ كقة طؿقًما إلك الرتدد يف التدخؾ يف مبادئ حرية العؼد والقؼقـ مع صعقبة يف 

 ، ولؿزيد مـ التػاصقؾ، اكظر:"التعامؾ بحسـ كقة"تحديد ما يعـقف بالضبط 

Simon Fawell and Abdul Azeem , COVID-19 and Duties of Good Faith Under English law, Issued by 
lexology official website, published on 25/6/2020. 
See at, 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d82a34b2-b951-46c0-9904-67691185c9ab , Last Visit 
on 12/7/2020. 

 وما بعدها.  920د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة، قاكقن العؼد الدولل، مرجع سابؼ، ص  (2)

(4) For more details, Simon Fawell and Abdul Azeem , COVID-19 and Duties of Good Faith Under English 
law, op, cit., 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
https://www.dalloz-actualite.fr/node/constance-verroust-valliot-et-serge-pelletier
https://www.lexology.com/1696/author/Simon_Fawell/
https://www.lexology.com/1696/author/Abdul_Azeem_Abdul_Samad/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d82a34b2-b951-46c0-9904-67691185c9ab
https://www.lexology.com/1696/author/Simon_Fawell/
https://www.lexology.com/1696/author/Abdul_Azeem_Abdul_Samad/
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ا  كان حسـ الـقة كؼقضف الغش والخداع مـ قبؾ الطرف الؿتعاقد؛ فننَّ تقافَر هذا ولؿَّ

يف حؼِّ الطرف مدطاٌة لققػ طؿؾقة التػاوض، والعدول طـ العؼد الؿزمع إبرامف، بؾ ومـ 

حؼِّ الطرف أخر الؿطالبة بالتعقيض إذا اقتضك إمر ذلؽ، كجزاء الغش يف مرحؾة 

الؿرتتبة طؾك الغش طؾك كحق ما ُذكر إٓ أن التػرقة  التػاوض، ورغؿ تـقع الجزاءات

واجبة بقـ حالتقـ بحسب ما ستـتفل إلقف إطادة التػاوض؛ فػل الحالة إولك: إذا 

أسػرت الؿػاوضات طـ إبرام العؼد الؿـشقد: ففـا يتؿ تطبقؼ الجزاءات العؼدية الخاصة 

دى حآت الغش يف مرحؾة بذلؽ العؼد )العؼد الـفائل( ، والتل تدخؾ بدورها يف إح

إبرام العؼد، وهق وضع يختؾػ طـ الحالة الثاكقة: إذا اكتفت الؿػاوضات إلك صريؼ 

 .(9)مسدود، ولؿ يتقصؾ الطرفان إلك إبرام العؼد ووجقد سقء كقة مـ الؿتعاقد

 ( القضع حال رفض الؿتعاقد إطادة التػاوض أو فشؾف: 3)

دة التػاوض، وحتك طؾك فرض قبقلفا فؾقس لقست كؾُّ إصراف التعاقدية تؼبؾ إطا

كؾُّ محاوٓت إطادة التػاوض تمدي كتائج؛ إذ قد تػشؾ محاوٓت إطادة التػاوض، وهـا 

يجقز لؾطرفقـ آتػاق طؾك إهناء العؼد يف التاريخ والشروط التل يحددها الطرفان، أو أن 

طدم وجقد اتػاق يف  تعديؾ العؼد، يف حالة -باتػاقفؿ الؿتبادل-يطؾبقا مـ الؿحؽؿة 

مراجعة  -بـاًء طؾك صؾب أحد إصراف-غضقن فرتة زمـقة معؼقلة يجقز لؾؿحؽؿة 

 .(2)العؼد أو إهناؤه يف التاريخ والشروط التل تحددها

                                                        

أسعد أحؿد، كظرية الغش يف العؼد، دراسة تحؾقؾقة يف الؼاكقن الؿدين، دار الؽتب  لؿزيد مـ التػاصقؾ، د. هؾدير (9)

 وما بعدها. 922، ص 2099العؾؿقة، بقروت، 

(2) Olivier Kuhn, Hassan Ben Hamadi, Covid-19 and contract Renegotiation: Q&A, issued by CMS Francis 
Lefebvre Avocats Law firm, Published on 7/4/2020. 
See at, https://cms.law/en/fra/news-information/covid-19-and-contract-renegotiation-q-a , Last visit 
on 24/7/2020. 

https://cms.law/en/fra/news-information/covid-19-and-contract-renegotiation-q-a
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ر بف اختالل التقازن  ومـ الؿعقار الؿقضقطل إلك الؿعقار الشخصل كؿعقار آخر ُيؼدَّ

 العؼدي.

 ثاكًقا: الؿعقار الشخصل:

لفذا الؿعقار يتؿُّ تؼدير آختالل وفًؼا لؿدى التغقُّر الـذي صـرأ طؾك الظروف وفًؼا 

الشخصقة لؾؿتعاقديـ ٓسقؿا الؿديـ الؿضرور؛ فآختالل ُيربر إطؿـال شـرط إطادة 

اء  التػاوض متك كان غقر طادل بالـسبة إلك الؿديـ، بحقث كجؿ طـف ضرر شديد جرَّ

يظفر اكعدام العدالة طـدما يرتك الضرر أثًرا سؾبقًّا واضًحا فؼـدان العؼد تقازكف الطبقعل، و

طؾـك قـدرة الؿديـ طؾك تـػقذ التزامف، حتك وإن لؿ يؽـ كذلؽ بالـسبة إلك مديـ آخر 

وإن كان مقضقًطا فـل ضروف الؿديـ كػسفا، وتظفر أهؿقة هذا الؿعقار يف الحآت التل 

ؿديـ ققيًّا؛ وطؾقف فنن الؿعقار الشخصل يف وآقتصادي لؾ ٓ يؽقن فقفا الؿققػ الؿـالل

إلطؿال شرط إطادة التػاوض متك أصقب  الحآت الؿذكقرة يؽقن آختالل كافًقا

كذلؽ مـ الـاحقة الؿقضقطقة أو  الؿتعاقد بضرر فادح بالـسبة إلقف، ولق لؿ يؽـ الـضرر

 .(9)بالـسبة إلك غقره

الشخصل والؿقضقطل القققف ومـ الطبقعل أن يؾل طرض الؿعقاريـ السابؼقـ 

طـد مدى اطتبار جائحة كقروكا حدًثا يمدي إلك اختالل التقازن العؼدي يف ضقء ما مضك 

 بقاكف، وهق ما ستتـاولف السطقر الؼادمة.

 ثالًثا: مدى اطتبار جائحة كقروكا حدًثا يمدي إلك اختالل التقازن العؼدي:

ما دمـا يف إصار الحديث طـ شرط إطادة التػاوض يف سقاق جائحة كقروكا؛ فالبحث 

                                                        

 .922، ص الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، مرجع سابؼم. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام  (9)
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واجب طـ مدى درجة تلثقر الحدث الؿربِّر إلطؿال شرط إطادة التػاوض طؾك تقازن 

د مـ خاللفا الؿؼصقد بآختالل يف حدِّ ذاتف وآلقات تؼديره  . (9)العؼد، لـُحدِّ

ـ  إنَّ استؼراء الحآت الؿشاهبة التل حصؾت يف الؿاضل يجعؾ مـ الؿؿؽـ التؽفُّ

بؿا ستمول إلقف إمقر مـ اختالل يف تـػقذ آلتزامات العؼدية الدولقة والقصـقة، 

فآضطرابات الؿالقة هل كتقجة صبقعقة لؿثؾ هذه الجائحة الدولقة، حقث ستحاول كثقر 

 مـ الشركات التفرب مـ تـػقذ التزاماهتا العؼدية.

طؾك أن آختالل ُيعدُّ مرحؾة وسطك بقـ آستحالة الؿطؾؼـة يف التـػقذ  ويؾزم التلكقد

د التغققر البسقط أو الطػقـػ الذي  التل يمدي إلقفا طادًة حدُث الؼقة الؼاهرة، وبقـ مجرَّ

قد يطرأ طؾك اقتصاديات العؼد دون أن يجعؾ التـػقذ مستحقاًل أو حتـك مرهًؼـا بالــسبة 

 .(2)لؾؿديـ

يحرص الؿتعاقدون يف مقدان التجارة الدولقة طؾك اشرتاط تقفُّر درجـة  وبشؽؾ طام

معقَّــة مــ الخطقرة وآضطراب التل تطال اقتصاد العؼد يف البـقد التل يـظؿقن مـ 

خاللفا شرط إطـادة التػاوض؛ وطؾقف ففؿ يشرتصقن أن يؽقن التغقر الذي يمدي إلقـف 

ريًّا يصاحبف اضطراب واضح يف اقتصاد العؼد، الحـدث الؿبـِّرر إلطادة التػاوض جقه

 .(3)بحقث يمدي إلك ضـرر لقس مـ الؿـطؼل أن يتحؿؾف أحد إصراف

                                                        

 سابؼ، مرجع العؼدية، آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات، جائحة فقروس كقروكاد.  (9)

 .220 ص

 .922م. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، مرجع سابؼ، ص  (2)

م.  ، مشار إلقف لدي،922شريػ محؿد غـام، أثر تغقر الظروف يف طؼقد التجارة الدولقة، مرجع سابؼ، ص  د. (2)

 . 22، هامش 922ص أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، الؿرجع السابؼ، 
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ومـ الؿفؿ التلكقد طؾك أهؿقة التؿققز بقـ آختالل يف تقازن العؼد ومجـرد التغققـر 

العؼدية وطدم الخؾط بقـفؿا، إذ ٓ يتجاوز إخقر  البسقط والطػقػ يف تقازن إداءات

الؿخاصر العادية والؿللقفة؛ ففا هق قضاء التحؽقؿ يف قضقة تتؾخص وقائعفا يف تعاقد 

ات الـػطقة إلك الثاكقـة وفًؼا لألسعار العالؿقة  شركتقـ طؾك ققام إولك بتقريد الؿشتؼَّ

دة طــ تـػقذ التزاماهتا )كايؿؽس(، وبعد مرور فرتة مـ الزمـ تققَّػت الش ركة الؿـقرِّ

ـا يتطؾـب التققـػ طــ تـػقذ التزاماهتا، ومـ  بدطقى وجقد ارتػاع يف أسعار البرتول، مؿَّ

ثؿَّ تعديؾ العؼد وفًؼا لؾتغقرات الجديدة يف إسعار، بقد أنَّ هقئة التحؽقؿ التل ُطرض 

رت أن  مجرد ارتػاع أسعار البرتول ٓ أمامفا الـزاع رفضت ادطاء الشركة الؿقردة، وقدَّ

يؽػل إلطؿال شـرط إطادة التػاوض الذي يجب لتطبقؼ إحؽام الخاصة بف وجقد 

 .(9)اختالل كبقر وجذري فـل تـقازن العؼد

 رابًعا: فروض االلتزام بنطادة التػاوض: 

ا كان الػرض أنَّ العؼد الدولل قد أبِرم يف سقاق تقازن مالل معقـ، لؽـ حؾقل  لؿَّ

ًٓ يف التقازن الؿالل أو جا ئحة كقروكا هق الذي جعؾ تـػقذ آلتزام ُيخؾِّػ اختال

آقتصادي بقـ صريف العؼد مـ كاحقة الؿؽاسب والؿـافع، ومـ ثؿَّ كان سبب لجقء 

 إصراف طـ إمؽاكقة إطادة التػاوض بغرض إطادة العؼد لتقازكف الؿطؾقب.

العؼقد الدولقة إلك اطتباره مـ قبقؾ الؼقة وطؾقف فالحادث الحاصؾ وإْن لؿ يـظر صرفا 

الؼاهرة الؿمدية إلك استحالة تـػقذ آلتزام التعاقدي استحالًة مطؾؼة؛ فؿـ الؿتصقر أن 

                                                        

لدولقة، مرجع سابؼ، لدى شريػ محؿد غـام، أثر تغقر الظروف يف طؼقد التجارة ا الؼضقة مشار إلقفا لدى، د. (9)

 . 22، هامش 922ص م. أسقؾ باقر جاسؿ، الـظام الؼاكقين لشرط إطادة التػاوض، الؿرجع السابؼ، 
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 يؼقما بنطادة التػاوض بالـظر لؿا رتَّبتف جائحة كقروكا. 

الدولقة، ويف سقاق الربط بقـ مبدأ سؾطان اإلرادة وشرط إطادة التػاوض يف العؼقد 

طؾك اطتبار أن كطاق مبدأ كػاية اإلرادة أوسع يف العالئؼ ذات العـصر إجـبل، وطؾك 

 ؛ فالقضع إذن ما بقـ فرضقـ: (9)ذلؽ ففل تشجع اإلتجار والعالقات آقتصادية الدولقة

كصُّ إصراف طؾك ما يػقد اطتبار إوبئة )جائحة كقروكا أكؿقذًجا(  الػرض األول:

إطادة التػاوض، وهق كص صريح يتعقَّـ إطؿالف احرتاًما إلرادة مربًِّرا إلكػاذ شرط 

 إصراف، فػل الػرض الؿطروح ٓ يقجد مشؽؾة، ولقس هـاك مجال لؾتلويؾ بالتبعقة.

ويف هذه الحالة التل يتضؿـ فقفا العؼد شرًصا صريًحا يؼضل بآلتزام بنطادة 

سؾطان اإلرادة، باطتباره محؾَّ  التػاوض فنن هذا آلتزام يجد أساسف الؼاكقين يف مبدأ

اتػاق بقـ صريف العؼد مـ خالل تضؿقـ طؼدهؿ شرط إطادة التػاوض، ففق بؿثابة تـظقؿ 

، وباطتبار العؼد شريعة الؿتعاقديـ كجد بعض الػؼف الدولل يذهب إلك أكف (2)اتػاقل لؾعؼد

قازن العؼدي يؿؽـ ٕصراف العؼد آتػاق طؾك إطادة مراجعة العؼد مـ أجؾ إطادة الت

 .(2)بشؽؾ يتـاسب مع الظروف الجديدة

وتجدر اإلشارة إلك أكف إذا كان الـص التعاقدي الذي تؿ التعقيؾ طؾقف يـص فؼط طؾك 

 أن:

كؾَّ حدث صارئ غقر متققع يجقز ٕصراف العؼد الدولل إطادة التػاوض؛ فؿثؾ هذه 

                                                        

 .219، فؼرة 229د. حامد زكل، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصري، مرجع سابؼ، ص (9)

 .22، ص د. هـل طبد الؾطقػ، حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض يف العؼد، مرجع سابؼ (2)

 .21أ. حقرية جبار، أ. طؼقؾف شقبل، آلتزام بنطادة التػاوض يف العؼقد الدولقة، مرجع سابؼ، ص  (2)
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ل طؾك الحدث بحاجة إلك إمعان الـظرالـصقص  الطارئ يف طؿقم ؛ فالـص وإن طقَّ

ص إوبئة بعقـفا  واكتػك بؽقن هذا الحدث الطارئ  -كؿا آكػ البقان-الؼقل ولؿ ُيخصِّ

َّٓ أن هذ الـص يف  خارًجا طـ إرادة إصراف ويمدي إلك اختالل يف التقازن العؼدي؛ إ

ا إذا كان هذا  حدِّ ذاتف مربًرا لجقاز إطادة التػاوض، وإن كان يقجب البحث حقـئذ طؿَّ

لحادث يف حد ذاتف ُيعدُّ حدًثا صارًئا يقجب إطادة التػاوض مـ طدمف؛ وإن اطرتفـا بلن ا

 .(9)القضع مختؾػ طـ الـص بلن إوبئة تحديًدا مربًِّرا إلطادة التػاوض

ًٓ يرى جاكب فؼفل أن تحؾقؾ إحداث الؿخؾة بتقازن العؼد والؿدرجة يف  وإجؿا

اثـقـ، يؿقؾ الؿتعاقدون يف اإلصار إول  شروط إطادة التػاوض ٓ تخرج طـ فرضقـ

إلك آهتؿام أكثر بتققُّع الحقادث الؿػضقة إلك تغققر ضروف تـػقذ العؼد، بقـؿا يؿقؾ 

البعض أخر مـ الؿتعاقديـ إلك الرتكقز طؾك مدى اختالل تقازن العؼد بسبب تغققر 

 .(2)ضروفف

ٕوبئة )جائحة كقروكا طدم كص إصراف طؾك ما يػقد اطتبار ا الػرض الثاين:

أكؿقذًجا( مربًِّرا إلكػاذ شرط إطادة التػاوض، ويف ذلؽ ارتداد لؿا سبؼ بقاكف مـ بحث 

 لؿدى إمؽاكقة إدراج إوبئة ضؿـ مقجبات الؼقة الؼاهرة أو الظروف الطارئة.

ر  "hinderingيعرقؾ "وطؾقف فنذا كان الـص العؼدي يشقر إلك اطتبار الحادث  أو يمخِّ

آلتزام العؼدي، فنن بداية الؿققػ قد يمدي طؿقًما إلك استقػاء متطؾبات فؽرة  تـػقذ

؛ كالظروف (2)أقؾ شروًصا مـ الؼقة الؼاهرة، إذا ضؾَّ إداء مؿؽـًا ولؽـف أصبح أكثر إرهاًقا

                                                        

 ويف البقان السابؼ ارتداد إلك أهؿقة إيالء آهتؿام بالصقاغة العؼدية الصحقحة لشرط إطادة التػاوض. (9)

 .22يف العؼد، مرجع سابؼ، ص د. هـل طبد الؾطقػ، حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض  (2)

(3) Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure and 
International Commercial Contracts, op, cit., 

https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
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 الطارئة مثاًل.

وبـاًء طؾك الػرض الثاين؛ فثؿة سمال مطروح طؾك مستقى العؼقد الدولقة تحديًدا: 

يؿؽـ ٕحد صريف العؼد الدولل أن يطؾب إطادة التػاوض بـاًء طؾك كظرية الظروف هؾ 

 الطارئة برغؿ طدم وجقد شرط يف العؼد يجقز ذلؽ؟ 

وإجابة طـ السمال السابؼ؛ فؼد ذهبت فعاًل مجؿقطة مـ إحؽام الؼضائقة ومعفا 

إلك اطتبار  -التػاوضبرغؿ طدم وجقد كص بالعؼد الدولل يجقز إطادة -أحؽام التحؽقؿ 

مبدأ حسـ الـقة يف إصار العؼقد الدولقة يػرض مبدأ إطادة التػاوض؛ فنذا صاحب إبرام 

الؿتعاقد لؾعؼد الدولل حسـ كقة فعؾقف إًذا أن يتػاوض بحسـ كقة بخصقص بعض أجزاء 

هذا العؼد التل اختؾَّت بصقرورهتا صعبًة طـد التـػقذ وآلت إلك اختالل يف التقازن 

 ؼدي، وهذا آتجاه هق ما كؿقؾ إلقف.الع
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 انخاتمت
لؼد أدركْت كافَّة دول العالؿ بؽقاكاهتا وشعقهبا صغقرهؿ وكبقرهؿ طظقؿ التلثقر الذي 

خؾَّػف اكبثاث جائحة كقروكا مـ تبعات صحقَّة وقاكقكقَّة واقتصاديَّة طالؿقة، لؿ ولـ ُتؿحك 

دة، ولؽـف أضحك شاغؾ حتًؿا مـ ذاكرة البشرية، طؾك إثر فقروس ٓ ُيرى  بالعقـ الؿجرَّ

بلن الػقروس  -وطؾك أقصك تؼدير-البشر ومالئ الدكقا بصداه الػتاك، حتك وإن ققؾ 

كػسف كان مقجقًدا مـ قبؾ، ولؽـ ربؿا كان غقر ضاهر أو لؿ يخؾِّػ ما كجؿ طـف مـ 

 تبعات حالقة ٓ تخػك طؾك الؼاصل والداين.

بة وأيًّا ما كان فؿـ القاضح الذي رب ؿا ٓ يختؾػ طؾقف أحد أنَّ التبعات الؿتشعِّ

 ستظؾ ترافؼـا لػرتة زمـقة يعؾؿ اهلل مداها. لجائحة كقروكا

وٕنَّ ديدن الباحث الؼاكقين الؿقضقطل يؿتثَّؾ ٕهؿقة الخقض يف الؿستجدات 

رها؛ بؾ ولعؾَّ  َّٓ يتعصب لرأي أو أن يخػل الحؼائؼ أو حتك ُيحقِّ بحذٍر ودقة، مجاهًدا أ

مـ أشؼِّ إمقر طؾك هذا الباحث أن يظؾَّ ُمعتصًؿا هبدوئف الػؽري، ُمؾتجًئا يف ذلؽ إلك 

طؾؿل يـطؾؼ مـف لقميِّد فؽرتف يف مقضقطقٍة ورويٍة وتلٍن، وبخاصة لق ما لديف مـ مقروث 

كان التـاول مـ مـظقر فؼفل أو قاكقين أو قضائل مؼارن، وهـا تؽؿـ الصعقبة؛ فإمر 

س الرأي طؾك أسباب  دققؼ وخطقر يصعب فقف الؼقل جزاًفا هبذا أو ذاك دون أن يتلسَّ

 سخة والثقابت الؿتلصؾة. وتقصقػات مؼـعة ٓ تزطزع الؿسؾؿات الرا

ويف سبقؾ ذلؽ اسُتفؾَّ البحث بؿؼدمة اشتؿؾت طؾك إصاللة طؾك مقضقع الدراسة 

وأهؿقتفا، ثؿَّ إشؽالقات الدراسة وأهداففا، تبعفا طرض لؿـفجقة الدراسة، وبقان 

حدودها التل ُرسؿت لفا، وكذا طرض الؿـفج إكسب الذي سؾؽتف الدراسة، ُمؽؾِّؾة ما 

 قح خطتفا. سبؼ بتقض
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حُت فقف أهؿَّ اإلشؽالقات إولقة  ؛ وضَّ ؿت الدراسة بعدها إلك: مبحث تؿفقديِّ ُقسِّ

ة الؿتعؾؼة  ذات الصؾة بؿقضقع الدراسة، بقـ مدى صؿقد أهؿ الؼقاطد الؼاكقكقة الؿستؼرِّ

 بعؼقد التجارة الدولقة أمام رياح الجائحة، وهق ما أضفر إنَّ اإلقرار الؿطَؾؼ بؿبدأ الؼقة

الؿؾزمة لؾعؼد والتطبقؼ الصارم لؿبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ يتـاىف يف كثقر مـ 

الحآت مع اطتبارات العدالة؛ تؾؽ إخقرة التل تؼتضل السؿاح بنيراد استثـاءات طؾك 

الؿبدأ، استثـاءات واضحة محددة ويف أضقؼ الحدود، لؽل ٓ تػرغ الؼاطدة مـ 

لت طؾك مضؿقهنا؛ فجائحة كقروكا قد تس ة، وهق ما ُطدِّ بَّبت يف خسائر اقتصادية جؿَّ

 آثارها طؼقد وُفِسخت أخرى.

ل الظروف؛  وبحًثا يف مدى اكطباق مؼتضقات كظرية تبديؾ إحؽام أو الـصقص بتبدُّ

فؼد أضفر القاقع العؿؾل وجقد أطداد هائؾة مـ الظروف الؿتغقرة الؿحقطة بؿجتؿع 

لجائحة، وفقفا تؽقن الظروف الؿحقطة بالعؼقد صقيؾة طؼقد التجارة الدولقة، ومـ قبؾ ا

إجؾ مدطاة إلطؿال مؼتضقات الـظرية الؿذكقرة كردِّ فعؾ لفذه الظروف التل مـ بقـفا 

ما فرضتف جائحة كقروكا؛ كؿبدأ قاكقين ُيسعػ العؼد الذي يصبح غقر قابؾ لؾتطبقؼ 

 ف وحسـ الـقة. لحدوث تغققر جقهري يف الظروف، تعقياًل طؾك فؽريت اإلكصا

 ًٓ  "الُؿـصػة"لالستثـاءات  -ومـذ فرتة صقيؾة-وطؾقف فالشاهد أنَّ الػؼف قد أضفر قبق

طؾك مبدأ العؼد شريعة الؿتعاقديـ يف أوجف مختؾػة لؿبدأي الؼقة الؼاهرة والظروف 

الطارئة وبدرجات متػاوتة، ولؼد أكبلت السقابؼ الؼضائقة طـ شروط أربعة يتعقَّـ 

ؽل يتؿُّ تطبقؼ فؽرة كظرية تبديؾ الـصقص أو إحؽام الخاصة بالعؼد بتغقر تقافرها ل

 الظروف، وقد بقَّـت الدراسة آلقاهتا. 

بعد ذلؽ اكشطرت الدراسة إلك مبحثقـ اثـقـ، سعك أولفؿا: لبقان ثؿرات تؽققػ 
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جائحة كقروكا كؼقة قاهرة أو حادث فجائل، وهق شلن استقجب الرجقع إلك أمفات 

لؼاكقكقة ذات الصؾة، وهق ما أضفر أن وجقد كص  طؼدي  يػقد اتػاق إصراف الؽتب ا

طؾك إضػاء وصػ معقـ يضػقف إصراف طؾك إوبئة هل كصقص يتعقَّـ تطبقؼفا؛ كلن 

يـص أصراف العؼد طؾك اطتبار إوبئة ققة قاهرة يـؼضل آلتزام التعاقدي تبًعا لفا، أو 

صارئ يمدي وجقده إلك إطادة التقازن الؿالل لؾعؼد يف ضؾِّ ُيـصَّ طؾك أنَّ إوبئة ضرف 

ما بقـفؿا مـ اختالف، أو كص إصراف طؾك اطتبار إوبئة مسقًغا إلطادة التػاوض، إلك 

غقر ذلؽ مـ صقر الـصقص واجبة التطبقؼ، وهق أمر يصقن حؼقق إصراف الؿتعاقدة 

ما حرصت طؾك الـص صراحة طؾك بالقجف الذي رأوه مـاسًبا، بؾ إنَّ مـ التشريعات 

 اطتبار إوبئة مـ قبقؾ الظروف الطارئة؛ كالتشريع البقلقين.

ويف حال طدم وجقد كص بالعؼد يػقد اتػاق إصراف طؾك إضػاء وصػ معقـ ُيرتِّب 

ر آتػاق طؾقف؛ فنن هذا  كتقجًة بعقـفا طؾك إوبئة، كإمثؾة الؿذكقرة وغقرها مؿا ُيتصقَّ

ب لؾخقض يف متـ ما أتت بف هذه الدراسة مـ خالل ولقج السبؾ الؿقصؾة الػرض مرتِّ 

 بالجائحة إلك أكسب تؽققػ لفا. 

طالوة طؾك آكطالق إلجؿال أبرز مقاقػ الؼضاء الؿؼارن مـ اطتبار جائحة كقروكا 

ققة قاهرة مـ طدمف؛ كالؼضاء الػركسل والؿصري وإمريؽل، وكذا الؼقاكقـ الؿؼاركة 

ذاهتا كؼاكقن العؼقد اإلكجؾقزي وكظقره الصقـل، ومـ دون إغػال بقان  مـ الؿسللة

مقاقػ آتػاققات والؽقاكات الدولقة ذات الصؾة، وختاًما الؽشػ طؿا أحقط بـ 

التل مألت الدكقا بصداها كؼريـة قد تـؼذ الؿديـ الؿتعاقد؛  "شفادات الؼقة الؼاهرة"

ؾتفا حقِّز التطبقؼ الػعؾل، ومدى إمؽاكقة ببقان صبقعتفا الؼاكقكقة، والدول التل أدخ

 آطتداد هبا خارج محاكؿ الدولة التل أصدرهتا.
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وطؾك الرغؿ مـ سعك الؿبحث الثاين مـ أجزاء هذه الدراسة إلك وضع جائحة 

كقروكا يف سقاق كظرية الظروف الطارئة وإطادة التػاوض؛ إٓ أن خقض غؿار البحث يف 

ه البحث، بؾ ويف الؼقة الؼاهرة مـ قبؾفؿ أضفر جؾقًّا أن هذا وذاك بالتلصقؾ الذي أضفر

إمر يتطؾَّب كثقًرا مـ الؿروكة بالؼدر الذي ٓ يسعػ فقف الؼقل بقجقد معقار جامع؛ 

فؿفؿ تػحص مالبسات كؾِّ طؼد طؾك حدة وأثار الـاجؿة طـف؛ ومـ ثؿَّ التلكد مـ تقفر 

ديد ما إذا كاكت الجائحة ُتعدُّ ققًة قاهرة شروط أي  مـفؿا مـ طدمف، وطؾك إثره يؿؽـ تح

 أو ضرًفا صارًئا، أو حتك غقر ذلؽ.

الجزم جزاًفا بلنَّ فقروس كقروكا ُيعدُّ ققة قاهرة أو ضرًفا صارًئا؛ فالـظر  البتةوٓ يؿؽـ 

يف آثار كؾِّ طؼد طؾك حدة هق الؿعقار، وتؽققػ الجائحة هبذا أو ذاك مؼرون بالتقافر 

 ؼ لشروط كؾ  مـفؿا.الؿقضقطل الدقق

طدم وجقد  -حدَّ ما بحثت-سادًسا: لؼد أثبت القاقع الػؼفلُّ والؼضائلُّ الؿؼارن 

ة بصقرة  اتػاق كؾل  لجائحة فقروس كقروكا مع أي  مـ الـظريات الؼاكقكقة الؿستؼرَّ

جامعة ماكعة، وهق شلن يؼتضل لزوم الذود لؼدٍر ٓ بلس بف مـ الؿروكة أثـاء إططاء 

 ػ قاكقين لألطداد الفائؾة مـ طؼقد التجارة الدولقة الؿتلثِّرة بالجائحة.تؽقق

ف السابؼ أنَّ تبعات فقروس كقروكا كػسف يف بدايتفا لقست هل  ز التقجُّ ا ُيعزِّ ولعؾَّ مؿَّ

قد يؽقن يف فرتة  -ولعؼد واحد-كػسفا تبعاتف أن وٓ ُيـؽر ذلؽ أحٌد؛ فالػقروس كػسف 

ققة قاهرة، ويف فرتة زمـقة أخرى ضرًفا صارًئا، وقد ٓ يؽقن شقًئا مـ زمـقة أقرب ٓطتباره 

 ذلؽ.

القصقل إلك هذه الؿرحؾة مـ مراحؾ البحث ُأشقر  -بػضؾ اهلل ومـَّتف-وبعد أن تؿَّ 

 إلك أنَّ الدراسة قد خُؾَصت إلك بعض الـتائج والتقصقات ُأجؿؾفا فقؿا يليت:
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الؿطَؾؼ بؿبدأ الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد والتطبقؼ الصارم لؿبدأ العؼد : إنَّ اإلقرار أواًل 

ا يف  شريعة الؿتعاقديـ قد يتـاىف يف كثقر مـ الحآت مع اطتبارات العدالة؛ لذا كان مفؿًّ

لت "كسبقة مبدأ الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد"أطؼاب جائحة كقروكا إطؿال  َّٓ فؾربؿا تحقَّ ، وإ

 .الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد إلك قققد

دت جائحة كقروكا طؾك أهؿقة إجراء مقازكة بقـ مبدأ العؼد شريعة  ثاكًقا: أكَّ

ل الظروف إذطاًكا لؿا أضفره القاقع  الؿتعاقديـ وكظرية تبديؾ إحؽام أو الـصقص بتبدُّ

 العؿؾل.

صعقبة إخضاع مختؾػ العؼقد ٕحد الؼقاكقـ بعقـفا دون إخرى؛ ٕنَّ لؽؾ   ثالًثا:

لؿعؼقلة، ومـ إكسب حقـئذ البحث يف كؾِّ حالة طؾك حدة؛ وبالتالل ُيطبَّؼ مـفا مربراتف ا

طؾك العؼد الؼاكقن إكثر مالئؿة، مادام الؿؼصقد تحؼقؼ أغراض طؿؾقة اقتصادية، 

ًٓ ٓ يختصُّ قاكقن العؼد ذاتف بتحديد اكػساخ العؼد ٓستحالة تـػقذه فؼط، بؾ  وإجؿا

 و بآتػاق، وأثار كؾ مـ آكػساخ والػسخ.وبشروط فسخ العؼد بحؽؿ الؼضاء أ

وبعد -والسعل لتؽققػف  إنَّ إمعان الـظر يف الطبقعة الؼاكقكقة لػقروس كقروكا رابًعا:

ُيظفر أنَّ العربة فقفا  -الخقض يف آجتفادات فؼفقة والثقابت الؼاكقكقة ذات الصؾة

 بأثار التل أحدثتفا جائحة كقروكا. 

ادة التػاوض يلخذ بعض مالمحف مـ كظرية الؼقة الؼاهرة، ويلخذ إنَّ شرط إط خامًسا:

ًكا فؽرًة مستؼؾة يف حدِّ ذاتف، تختؾػ فقفا ثالثتفؿ  إخرى مـ كظرية الظروف الطارئة ُمؽقِّ

 طـ بعضفؿ البعض.

ويف رد  -إنَّ مدى اطتبار جائحة كقروكا مدطاة إلطادة التػاوض مـ طدمف سادًسا: 
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يعتؿد إلك حدِّ كبقر طؾك تاريخ إبرام العؼد؛  -مؿزوج بالعدالة طؿؾل  مـطؼل  بسقط

كالتشريع الػركسل، ويبؼك تؼققؿ كؾِّ حالة طؾك حدة أمًرا ضروريًّا، والـظر يف مدى كص 

 إصراف طؾك شرط إطادة التػاوض مـ طدمف.

قاغة كصقص : أهؿقة إيالء أصراف طؼقد التجارة الدولقَّة آهتؿام الؽايف بصأواًل 

طؼقدهؿ طؾك الـحق الذي يؽػؾ لفؿ تػادي مغبَّة ما قد ُيػرزه القاقع مـ أحداث غقر 

متققعف يف طؿقم الؼقل؛ فالعؼد التجاري الدولل الؿحبقك حسـ الصقاغة ُيسِعػ أصرافف 

 أيـؿا حؾُّقا وأيَّؿا اطرتض صريؼ تـػقذهؿ طائؼ. 

طؾك طاتؼ الؼضاء، يمازره يف ذلؽ : طبء تؽققػ جائحة كقروكا الـفائل يؼع ثاكًقا

الػؼف بؿا يعرضف مـ آراء فؼفقة مجدية، وطؾك الؼضاء التدققؼ مـ تقافر شروط أي  مـ 

الـظريات التل ققؾ هبا كؾ  طؾك حدة مـ طدمف، وهق ما سقصاحبف بطبقعة الحال تػـقد هذا 

 أو ذاك بالحجج الؿميدة.

يف طؼدهؿ الدوللِّ يـبغل أن يؽقن تبـًقا  : تبـِّل إصراف لشرط إطادة التػاوضثالًثا

واضًحا ٓ يعرتيف لبٌس أو غؿقض؛ ففذا قد يحػظ العؼد مـ الزوال، ويؿـح الػرصة 

لألصراف لؾتػاوض مـ أجؾ تـػقذ العؼد يف ضؾِّ ما اطرتَض تـػقذ العؼد مـ حادث أخؾَّ 

 بتقازكف.

الؿؿارسقـ الؼاكقكققـ : لزوم استعاكة أصراف طؼقد التجارة غقر الؿختصقـ برابًعا

الؿختصقـ وآستعاكة بذوي آختصاص طؾك الـحق الذي يؽػؾ لفؿ الصقاغة الدققؼة؛ 

ففذا يمدي إلك تاليف كثقر مـ اإلشؽالقات والصعقبات التل ُيثقرها تحديد ما إذا كان 

ًٓ بـطاق شرط إطادة التػاوض أم أكَّف يخرج طـف. ؼ مشؿق  الحدث الؿتحؼِّ
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س الؿـاهج الصحقحة لصقاغة شرط : أهؿقة خامًسا سعل الؿؿارسقـ الؼاكقكققـ لتؾؿُّ

إطادة التػاوض طؾك الـحق الذي يؽػؾ ٕصرافف تػادي مغبَّة ما قد يطرأ طؾك تـػقذ العؼد 

 مـ حقادث قد تمدي إلك اختالل التقازن العؼدي.

طقـ إليجاد الحؾقل الؼاكقكقة الؿالئؿة ٕصراف السادًسا عؼقد : لزوم سعل الؿشرِّ

الدولقة الؿتلثرة وفرض الضقابط الؼاكقكقة ذات الصؾة، دون اإلخالل بؿا ورد مؿا 

 ارتضتف إصراف التعاقدية مسبًؼا. 
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 قائمت انمراجع

 ( مراجع الشريعة اإلسالمقة:1)

 الؼرآن الؽريؿ. -

 الؿققع اإللؽرتوين الرسؿل لؾشقخ طبد العزيز بـ باز، -

https://binbaz.org.sa/audios/2476/561  

 ( الؿراجع الؼاكقكقة العامة: 2) 

  د. أحؿد طبد الؽريؿ سالمة،

إولك، حؼقق التللقػ والـشر  إصقل الؿـفجقة إلطداد البحقث العؾؿقة، الطبعة -

 .9112محػقضة لؾؿملػ، 

 .2002إصقل يف التـازع الدولل لؾؼقاكقـ، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة،  -

الؼاكقن الدولل الخاص، الجـسقة والؿقصـ ومعامؾة إجاكب والتـازع الدولل  -

رة، الطبعة إولك، لؾؼقاكقـ والؿرافعات الؿدكقة الدولقة، دار الـفضة العربقة، الؼاه

2002. 

كظرية العؼد الدولل الطؾقؼ بقـ الؼاكقن الدولل الخاص وقاكقن التجارة الدولقة، دار  -

 .9121الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

الؼاكقن وجب التطبقؼ وأزمتف، دار  -قاكقن العؼد الدولل: مػاوضات العؼقد الدولقة  -

 .2002الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

القسقط يف الؼاكقن الدولل الخاص: الؿبادئ العامة لتـازع الؼقاكقـ وفا محؿد،  د. أشرف

 الؼضائل آختصاص ققاطد –يف الؼاكقن الؿؼارن، وققاطد اإلسـاد يف الؼاكقن الؿصري 

 .2001 إولك، الطبعة العربقة، الـفضة دار إجـبقة، إحؽام آثار –

https://binbaz.org.sa/audios/2476/561
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ري، مطبعة كقري، الؼاهرة، الطبعة إولك، ، الؼاكقن الدولل الخاص الؿصحامد زكل د.

9122. 

 .9121تـازع الؼقاكقـ، مؽتبة الـفضة الؿصرية، الؼاهرة،  د. جابر جاد طبد الرحؿـ،

 .9122الـظرية العامة لؾؼاكقن، مـشلة الؿعارف، اإلسؽـدرية،  د. سؿقر تـاغق،

الجزء إول، كظرية القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين الجديد،  د. طبد الرزاق السـفقري،

 .2099آلتزام بقجف طام، مصادر آلتزام، الطبعة الثالثة، دار هنضة مصر، الجقزة، 

 د. طؽاشة محؿد طبد العال مصطػك،

الؼاكقن الدولل الخاص يف دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة، الجزء إول يف تـازع  -

 .9112الؼقاكقـ، كؾقة شرصة دبل، 

تـازع الؼقاكقـ، مطبقطات أكاديؿقة شرصة دبل، اإلمارات العربقة الؿتحدة،  القسقط يف -

2002. 

تـازع الؼقاكقـ يف الؼاكقن الؿصري ويف  د. فماد طبد الؿـعؿ رياض، د. سامقة راشد،

 .9119التشريعات الحديثة، دار الـفضة العربقة، 

 د. هشام صادق، د. طؽاشة طبد العال، الؼاكقن الدولل الخاص،

تـازع الؼقاكقـ وآختصاص الؼضائل الدولل، دار الؿطبقطات الجامعقة،  -

 .2002اإلسؽـدرية، 

تـازع الؼقاكقـ والجـسقة ومركز إجاكب، دار الؿطبقطات الجامعقة، اإلسؽـدرية،  -

2090. 

، الؼاكقن القاجب التطبقؼ طؾك طؼقد التجارة الدولقة، مـشلة د. هشام طؾك صادق

 .9112ية، الؿعارف، اإلسؽـدر

 .2002طؼقد التجارة الدولقة، دار الؿطبقطات الجامعقة، اإلسؽـدرية،  د. هشام صادق،
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الؼاكقن الدولل الخاص، الؽتاب الثاين،  د. هشام طؾك صادق، د. حػقظة السقد الحداد،

 .9111تـازع الؼقاكقـ، دار الػؽر الجامعل، اإلسؽـدرية، 

 ( الؿراجـع الؼاكقكقة الؿتخصصة:3) 

 "الققكقدروا"دراسة تحؾقؾقة لؿبادئ معفد روما  أبق العال طؾك أبق العال الـؿر،د. 

 .2002الؿتعؾؼة بعؼقد التجارة الدولقة، دار الؽتب الؼاكقكقة، الؿحؾة الؽربى، 

، قاكقن العؼد بقـ ثبات القؼقـ واطتبارات العدالة، ممسسة د. أحؿد طبد الحؿقد طشقش

 .9110شباب الجامعة، اإلسؽـدرية، 

إشؽالقات التحؽقؿ يف مـازطات طؼقد الـػط: دراسة معؿؼة د. خالد مـصقر إسؿاطقؾ، 

وفؼا لؾتشريعات القصـقة وآتػاققات الدولقة وأحؽام التحؽقؿ الدولقة الؿتعؾؼة 

 .2092بؿـازطات الـػط، مؽتبة الؼاكقن وآقتصاد، الرياض، 

قد لؾـشر والتقزيع، الؼاهرة، فسخ العؼقد، دار محؿ، الؿستشار محؿد طزمل البؽري 

2092. 

الـظرية العامة لاللتزام، الجزء إول، الطبعة الثاكقة،  د. محؿد طؾك البدوي األزهري،

 .9112مصادر آلتزام، 

، كظرية الغش يف العؼد، دراسة تحؾقؾقة يف الؼاكقن الؿدين، دار د. هؾدير أسعد أحؿد

 .2099الؽتب العؾؿقة، بقروت، 

 العؾؿقة: ( الرسائؾ4) 

حدود إخذ بػؽرة إطادة التػاوض يف العؼد، رسالة لـقؾ درجة  د. هـل طبد الؾطقػ،

الدكتقراه، كؾقة الحؼقق والعؾقم السقاسقة، جامعة أبل بؽر بؾؼايد تؾؿسان، الجزائر، 

2092. 
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 ( الؿؼاالت:5) 

، مجؾة الباحث مدى مساهؿة فقروس كقروكا يف إهناء العالقة الشغؾقة د. أمقـة رضقان،

، 92(، العدد 91لؾدراسات وإبحاث الؼاكقكقة والؼضائقة، طدد خاص بؽقروكا )كقفقد 

 .2020أبريؾ 

تلثقرات فقروس كقروكا طؾك طؼد العؿؾ بقـ الظروف الطارئة  د. أكس فقصؾ التقرة،

والؼقة الؼاهرة، مجؾة كؾقة الؼاكقن الؽقيتقة العالؿقة، السـة الثامـة، مؾحؼ خاص، العدد 

 .2020السادس، يقكقق 

طؾك ضقء  "الؽقروكقة"التؽققػ الؼاكقين لؾجائحة د. محؿقد الؿغربل، د. بالل صـديد، 

الدولقة والؿبادئ الؼاكقكقة الؿستؼرة: بقـ صالبة الؿسؾؿات ومروكة الثقابت الدستقرية و

آطتبارات: دراسة مؼاركة، مجؾة كؾقة الؼاكقن الؽقيتقة العالؿقة، السـة الثامـة، مؾحؼ 

 .2020 خاص، العدد السادس، يقكقق

 آلتزامات تـػقذ طؾك وأثرها جائحة فقروس كقروكا د. ياسر طبد الحؿقد اإلفتقحات،

 العدد خاص، مؾحؼ الثامـة، السـة العالؿقة، الؽقيتقة الؼاكقن كؾقة مجؾة العؼدية،

 .2020 يقكقق السادس،

  ( مـمتؿـرات وكدوات افتراضقة:6)

أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ العؼقد، الـدوة آفرتاضقة الؼاكقكقة د. جابر محجقب، 

 29، الثالثاء "يف الؼاكقن الخاص جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة"إولك بعـقان 

 .2222 أبريؾ

كدوة افرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس كقروكا الؿستجد طؾك د. سؿقر أوخؾقػا، 

 .2020يقكقة  92العؼقد الدولقة لألطؿال كظؿتفا كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، بتاريخ 
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عؼقد، الـدوة آفرتاضقة الؼاكقكقة أثر جائحة كقروكا طؾك تـػقذ الد. طابد فايد بعـقان، 

 29، الثالثاء "جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"إولك بعـقان 

 . 2020أبريؾ 

الـدوة آفرتاضقة بعـقان أثار الؼاكقكقة لػقروس د. محؿد طبد الفادي الؿؽـقزي، 

كؾقة الؼاكقن، جامعة أبق ضبل، كقروكا الؿستجد طؾك العؼقد الدولقة لألطؿال، كظؿتفا 

 .2020 يقكقة 92بتاريخ 

أثر جائحة فقروس كقروكا طؾك طؼد العؿؾ، الـدوة  د. مصطػك طبد الجقاد حجازي،

، "جائحة كقروكا واكعؽاساهتا الؼاكقكقة يف الؼاكقن الخاص"الؼاكقكقة إولك بعـقان 

 .2020أبريؾ  29الثالثاء 

 اإلكتركت:( أبحاث مـشقرة طؾك شبؽة 7)

بقـ الؼقة الؼاهرة وكظرية الظروف  "91كقفقد "فقروس كقروكا  د. إبراهقؿ أحاصب،

، Maroc droitالطارئة، مؼالة مـشقرة طؾك مققع العؾقم الؼاكقكقة اإللؽرتوين الرسؿل 

 . 2020مارس22بتاريخ 
 https://www.marocdroit.com 

 

 ( الؽتب:9)

Ewan McKendrick, Force Majeure and Frustration of Contract, Second Edition, Informa 
Law from Routledge, USA, 2013. 
Michael Joachim Bonell , An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT 
Principles of Intonational Commercial Contracts, Third Edition, Transnational Publishers, 
USA, 2005. 
Sonja Adrienne Kruisinga, (Non-) conformity in the 1980 UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods: Aa Uniform Concept, Intersentia, USA, 2014. 
Coronavirus: A Guide to Understanding the Virus and What is Known So Far, issued by 
The Centers for Disease Control's Website, Start publishing company, USA, e-book, 
2020. 

https://www.marocdroit.com/
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 :(9)بالؾغة اإلكجؾقزية مـشقرة طؾك شبؽة اإلكرتكت ( أبحاث2)

Alessandro Villani, Francesco Amatori, Covid-19: Impact on commercial contracts, Italy, 
Issued by linklaters Law Firm ,12 March 2020.  
https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2020/march/novel-coronavirus-
commercial-contracts/novel-coronavirus-impact-on-commercial-contracts/italy 
Anton A. Ware, Jeffrey Yang et al, What to Do When You Receive a Coronavirus-Related 
Force Majeure Notice, , Issued by Arnold & Porter official website, 4/3/2020. 
Bae, Kim & Lee LLC , COVID-19 and Force Majeure in Sales Transactions: South Korea, 
Issued by lexology official website. 
 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d07462e8-7b46-4b20-9b59-
9855e3bdaeb5  
Caterina Benini, The COVID-19 Crisis and Employment Contracts: the Italian Emergency 
Legislation on Dismissals, Published in The European Association of Private International 
Law (EAPIL), 11/5/2020. 
 https://eapil.org/2020/05/11/the-covid-19-crisis-and-employment-contracts-the-
italian-emergency-legislation-on-dismissals/  
Christian Ule, The Effects of COVID- 19 on International Contracts, Published in Official 
Legalmondo website, without date. 
 https://www.legalmondo.com/coronavirus-international-contract-help-desk/?cv=eg  
Claudia Galvis, Jose Moran, et al, Coronavirus Outbreak: Global Guide to Force Majeure 
and International Commercial Contracts, Issued by global compliance news official 
website, 19/3/2020. 
 https://globalcompliancenews.com/coronavirus-outbreak-global-guide-to-force-
majeure-and-international-commercial-contracts/ 

                                                        

ٓستعاكة بالؿؼآت الؿـشقرة طؾك الشبؽة العـؽبقتقة، ولؼد اكبثؼت هذه الؽثرة وحري  بالذكر أكف قد تبدو كثرة ا (9)

مـ صبقعة الحدث كػسف بؾ الؿقضقع محؾَّ البقان، وكلن هذه الطبقعة هل التل فرضت مصادر مراجعف؛ فؿع ما 

ٓجتؿاطل وتجـُّب التل يف مؼدمتفا التباطد ا-ف الجائحة مـ لزوم آمتثال لإلجراءات الصحقة آحرتازية تطؾبت

كان صبقعقًّا أن يؽقن اإلكرتكت هق البقئة الخصبة إمثؾ والؿالذ أمـ  -التالمس الؿباشر لألسطح بلكقاطفا

ًٓ لضقابط إماكة العؾؿقة، ولؼد حرصت غاية الحرص طؾك اختقار الؿؼآت مـ مقاقعفا  لؾـشر العؾؿل، وامتثا

ا ُاسُتعق ـ بف مـ مؼآت كان ٕساتذة يف جامعات طربقة وغربقة، ووازى ذلؽ الرسؿقة ذات الثؼة، وكثقر مؿَّ

، hyperlinkالحرص طؾك وضع الروابط اإللؽرتوكقة الخاصة بؽؾ مرجع يف صقغة أو كظام آرتباط التشعبل 

بحقث يؿؽـ لؽؾِّ مـ ابتغك القققف طؾك الؿرجع الؿذكقر كاماًل القصقل إلقف بضغطة زر واحدة ويف ثقاٍن 

ـ بعدها مـ آصالع طؾك الؿؾػ سقاًء أكان معدودة  . pdfصيغةأو يف  wordكصقًّا  يتؿؽَّ

 

https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2020/march/novel-coronavirus-commercial-contracts/novel-coronavirus-impact-on-commercial-contracts/italy
https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2020/march/novel-coronavirus-commercial-contracts/novel-coronavirus-impact-on-commercial-contracts/italy
https://www.arnoldporter.com/en/people/w/ware-anton-a
https://www.arnoldporter.com/en/people/y/yang-jeffrey
https://www.lexology.com/contributors/bae-kim-and-lee-llc
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d07462e8-7b46-4b20-9b59-9855e3bdaeb5
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d07462e8-7b46-4b20-9b59-9855e3bdaeb5
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d07462e8-7b46-4b20-9b59-9855e3bdaeb5
https://eapil.org/2020/05/11/the-covid-19-crisis-and-employment-contracts-the-italian-emergency-legislation-on-dismissals/
https://eapil.org/2020/05/11/the-covid-19-crisis-and-employment-contracts-the-italian-emergency-legislation-on-dismissals/
https://www.legalmondo.com/coronavirus-international-contract-help-desk/?cv=eg
https://globalcompliancenews.com/author/claudia-benavides-galvis/
https://globalcompliancenews.com/author/jose-antonio-moran/
https://globalcompliancenews.com/coronavirus-outbreak-global-guide-to-force-majeure-and-international-commercial-contracts/
https://globalcompliancenews.com/coronavirus-outbreak-global-guide-to-force-majeure-and-international-commercial-contracts/
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Ekaterina Pannerbakker, Force majeure certificates’ issued by the Russian Chamber of 
Commerce and Industry, Issued by Conflict of Laws.Net official website,17/4/2020. 
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 لؼاكقن الدولل الخاصالؿتعؾؼة با

https://conflictoflaws.net 

 الؿققع الرسؿل لؾجؿعقة الؿصرية لؾؼاكقن الدولل الخاص -

https://eapil.org/ 

 الؿققع الرسؿل لؾؿجؾس الصقـل لتعزيز التجارة الدولقة -

http://en.ccpit.org/  

 غرفة الصـاطة والتجارة الروسقة -

https://tpprf.ru/en/ 

 الروسقة Tassوكالة أكباء  -

https://tass.ru/  

 الؿققع الرسؿل لؿبادئ الققكقدروا -

https://www.unidroit.org/ 

http://www.derysoc.com/especial-nro-3/el-derecho-internacional-privado-ante-el-covid-19/
http://www.derysoc.com/especial-nro-3/el-derecho-internacional-privado-ante-el-covid-19/
http://www.sidiblog.org/author/fabrizio-marrella/
http://www.sidiblog.org/2020/05/17/la-cina-deve-risarcire-i-danni-transnazionali-da-covid-19-orizzonti-ad-oriente/
http://www.sidiblog.org/2020/05/17/la-cina-deve-risarcire-i-danni-transnazionali-da-covid-19-orizzonti-ad-oriente/
https://covid19.who.int/
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111273720&ja=72131
https://conflictoflaws.net/
https://eapil.org/
http://en.ccpit.org/
https://tpprf.ru/en/
https://tass.ru/


  

2919 

 انفهرش

 2002 ........................................................................ مقجز البحث

 2002 ...............................................................................تصدير

 2002 ............................................................................. الؿؼدمة

 2092 ...... إشؽالقات أولقَّة تتصؾ بعؼقد التجارة الدولقة يف زمـ الؽقروكا: مبحث تؿفقدي 

طالقة جائحة كقروكا بالؿبادئ الؼاكقكقة الؿستؼرة  يف طؼقد التجارة الدولقة: الؿطؾب األول 

 ..................................................................................... 2092 

 2092 .................... أثر جائحة كقروكا طؾك مبدأ الؼقة الؿؾزمة لؾعؼد: الػرع إول 
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 2022 ................................................................... الؼقة الؼاهرة
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