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امللخص:
يعيش العالم منذ فترة أحداثا أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عصيبة ،أدت إلى وفاة مئات األشخاص وإصابة اآلالف ،بحيث لم يستطع لحد
الساعة أي كان إيقاف انتشار هذا الوباء ،الذي تسبب فيه فيروس كورونا الجديد  Covid 19،الذي أثار إرباكا في املشهد العاملي ،خاصة بعد انتشاره
بشكل كبير في العديد من دول العالم منذ أن ظهر متفشيا في جمهورية الصين الدولة األكثر سكانا في العالم وتحديدا في مدينة وهان والذي أودى بحياة
اآلالف ،مع تزايد املخاوف من انتشاره تزامنا مع معدالت اإلصابة والوفيات حول العالم ،فرضت معظم دول العالم إجراءاتها التحفظية واالحترازية،
وهنالك بعض الدول أعلنت حالة طوارئ فرضت من خالله عزال وإقفاال شامال في محاولة للتخفيف من حدة انتشاره والذي يعد عامل انتشاره واقعة
غير مسبوقة .وخاصة بعد ما أعلنت منظمة الصحة العاملية أن أعداد اإلصابات شكلت حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي في جميع أنحاء
العالم ،وأصبحت الدول بحاجة إلى اتخاذ تدابير الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبيرة في العقود الدولية ،وظهر ذلك يظهر بوضوح في تأثر األعمال
والتشغيل ،بما في ذلك إغالق أماكن العمل واملوانئ ،وتعطل قنوات اإلمداد والتوزيع ،مما اختلط األمر على البعض حول ما إذا كان من قبيل الظروف
الطارئة أو من قبيل القوة القاهرة.
الكلمات املفتاحية :عقود؛ عمل؛ كورونا؛ كوفيد19؛وباء.

املقدمة:

ً
أوال :موضوع البحث
ّ
ما أن أعلنت منظمة الصحة العاملية" تفش ي مرض "كوفيد "19-الناتج عن فيروس "كورونا" املستجد واعتبرته جائحة عاملية ،اتجهت غالبية
الحكومات نحو اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس من خالل اعالن حالة الطوارئ ،معللة ذلك بمخاوف بشأن املستويات
املقلقة لالنتشار ّ
وشدته وذلك بفرض حظر تجوال في املدن جزئيا أو كليا ،ملنع تهديد الصحة العامة ،وتقديم الرعاية الطبية ملن يحتاجها ،مما تسبب في
غلق الطرق والحدود ووقف العمل ،وفيروس كورونا يقصد به " املرض التنفس ي الحادُ ،يسببه فيروس كورونا املستجد  ، 2019هذا الفيروس قر ٌ
يب جدا
ُ
ُ
تحدث ٌ
عدد من األعراض وتشمل الحمى ،والسعال ،وضيق النفس ،واعتبرته
من فيروس سارس .اكتشف ألول مرة خالل تفش ي فيروس كورونا في ووهان
منظمة الصحة العاملية (كوفيد  )19جائحة ،كونه انتشاره عامليا شامال عددا غير قليل من الدول ،وهو ما نشهده اآلن .وعليه اختلفت وجهات النظر
واآلراء حول طبيعة الفيروس ومصدره وإخفاء املعلومات عنه ،وبذلك منذ بداية العام الجاري واإلنسانية جمعاء تخوض معركة وجود ضد فيروس
كورونا – كوفيد  19املستجد ،وقامت معظم دول العالم بفرض حظر أو تقييد السفر والحركة وحجر املواطنين وعزل املصابين في محاولة لوقف
انتشار الفيروس الجديد ،وفي  30يناير  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية أن أعداد اإلصابات شكلت حالة طوارئ صحية عامة وأدى كل ما تقدم
إلى اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية وفي أسواق املال العاملية خصوصا أن االنتعاش والتوسع االقتصادي خالل السنوات املاضية كان األطول في
التاريخ ،وكان البد من حدوث انكماش اقتصادي في أي لحظة إال أن وباء الكورونا كان سبب االنهيار في األسواق املالية واالقتصاد العاملي ،وأدى إلى
مضاعفة اآلثار االقتصادية لهذا الوباء على مستوى العالم ،خصوصا بعد تعليق رحالت السفر الدولية حركة التجارة حيث يقع ما يزيد عن أربعة باليين
إنسان تحت وطأة الحجر الصحي ووقف لألنشطة في قطاع السياحة بمختلف فروعها ،وقطاعات بيع التجزئة مما أثر على عقود التوريد والتبادالت
التجارية ،وعقود القروض التسهيالت املالية ،سواء الخاصة باملؤسسات والشركات أو األفراد وعقود العمل.
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ً
ثانيا :أهمية البحث
ليس هناك شك في أن تفش ي كورونا أضر باالقتصاد واألسواق بغالبية الدول وال سيما العراق ،مما فرض على معظم الشركات واملشاريع
واالستثمارات التوقف عن العمل ،أو على األقل مواصلة العمل بالحد األدنى من قدراتها ،وخاصة أن الركود الحالي سيستمر ملدة غير معروفة ،مما يعني
أن تلك الشركات ستواجه صعوبات مالية كبرى يوما بعد يوم ،وال تقتصر هذه الصعوبات التي تواجهها الشركات في ظل تفش ي وباء كورونا على
الصعوبات املالية فحسب ،بل هناك أيضا تبعات قانونية للركود الهائل الذي يخيم على الحياة االقتصادية ،وقد أصبحت العديد من القضايا مثل وضع
َ
الشاغل األهم ألصحاب األعمال.
العمال  ،وعقود شراء الخدمات ،وسداد القروض املصرفية ،والعمليات القانونية الجارية-
ً
ثالثا :مشكلة البحث
أصبحت الدول بحاجة إلى التدخل التشريعي لتنظيم املعامالت املدنية ومنها عقود العمل ،والسيما قطاع العمل الخاص الذي تأثر كثيرا جراء
ّ
األزمة ،وهو أمر انعكس على العمالة ،وتأثر عقود العمل باألزمة ،وهو األمر الذي أحدث تفاعال محليا تمثل في تعديل حكومي على قانون العمل بالقطاع
الخاص يتيح لرب العمل خفض أجور العمال ،وهو أمر أثار جدال واسعا محليا ،وفيما لم تتأثر املركز القانوني للموظفين في القطاع العام ،وظل
املوظفون يتقاضون أجورهم بشكل اعتيادي ،تأثر عمال القطاع الخاص ،حيث برزت مسائل من قبيل خفض األجور أو التسريح من العمل ،مما اختلط
األمر على البعض حول ما إذا كان من قبيل الظروف الطارئة أو من قبيل القوة القاهرة ،كونه حدث وظرف طارئ غير متوقع ومن ثم سيؤثر أو يغير من
أداء االلتزامات التعاقدية ،كون النتيجة تختلف حسب طبيعة الحدث ،كما يثار تساؤالت منها هل يحق لرب العمل انهاء العقد ؟ وهل يحق له تخفيض
االجر أم ال؟ وهل يحق له منح العمال اجازة اجبارية بدون راتب أم ال؟ وماذا لم كان العامل مصاب بالفايروس وبقي مدة في الحجر هل يحق لرب العمل
أنهاء العقد؟ ماذا لو قام رب العمل بأغالق مكان العمل دون سبب كون املنطقة لم تتأثر بالفايروس ولم يصيب احد من العمال باملرض فهل يحق له
االمتناع عن دفع االجر أو تخفيضه بحجة أغالق مكان العمل؟ كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عليها من خالل هذا البحث.

املبحث األول :ماهية عقد العمل
لغرض اإلحاطة بهذا املوضوع سوف نقسم هذا املبحث إلى مطلبين ،سنخصص املطلب األول لبيان تعريفه ،في حين سنخصص املطلب الثاني
لتحديد شروط القوة القاهرة.
املطلب األول :تعريف عقد العمل
عرف جانب من الفقه القانوني عقد العمل بأنه " إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بإنجاز أعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح
آخر وتحت إشرافه مقابل عوض مالي" ،أو أنه " إتفاق يلتزم بموجبه أحد بالعمل لحساب شخص آخر وهو صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته
وتوجيهه مقابل أجر معين ومحدد سلفا" 1.
أما من ناحية التشريعات القانونية  ،فقد عرفت املادة ( )900من القانون املدني العراقي رقم  40لسنة  1951عقد العمل )) عقد يتعهد به أحد
طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الطرف اآلخر ويكون في أدائه تحت توجيهه وإدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف اآلخر .ويكون العامل أجيرا خاصا(( ،في
حين عرف قانون العمل العراقي رقم ( )37لسنة  2015عقد العمل باملادة األولى الفقرة ( )9منه بأنه ((أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ،شفويا أو
تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه" ،أما القانون املدني املصري فقد عرف
عقد العمل باملادة ( )674بأنه (( هو الذي يتعهد فيه أحد املتعاقدين بأن يعمل في خدمة املتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتم االتفاق
عليه بينهما)) ،أما قانون العمل االردني رقم  8لسنة  1996وتعديالته فقد عرف عقد العمل باملادة ( )1بأنه (( اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني
يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو إدارته مقابل اجر ويكون عقد العمل ملدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين
او غير معين)).
ومما تقدم من التعريفات نجد أن عقد العمل هو إتفاق بين العامل وصاحب العمل ،يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل تبعا
لتوجيهه وإدارته ويلتزم فيه صاحب العمل بأداء األجر املتفق عليه للعامل ،وعقد العمل عقدا رضائيا وملزما للجانبين وينعقد بإلتقاء اإليجاب بالقبول
دون اشتراط شكلية معينة ،وكذلك يعد من عقود املعاوضة وعقود املدة وعناصر عقد العمل تتمثل ،بالعمل (كل جهد إنساني يبذل مقابل األجر)،
واألجر(يتقاضاه العامل مقابل العمل) ،والتبعية القانونية والتي تتحقق بالتبعية االدارية ،واملعيار املتبع لتمييز عقد العمل عن كل من عقود املقاولة
والشركة والوكالة ،هي وجود التبعية القانونية في عقد العمل بخالف العقود السابقة.
وفيما يتعلق باالنعقاد ،فإن عقد العمل يخضع ملا تخضع له العقود األخرى من األحكام من حيث وجوب توافر األركان والشروط التي يتطلبها
القانون ،كما يجب أن يتحقق التراض ي على املسائل الجوهرية في العقد بين الطرفين وهي العمل واألجر واملدة وما عداها من الشروط يجوز عدم اإلتفاق
 1علي عوض حسن  ،الوجيز في شرح قانون العمل  ،دار املطبوعات للنشر  ،االسكندرية ،1996 ،ص.27
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عليها وفي هذه الحالة يطبق عليها حكم القانون ،أي يجب أن يكون العمل ممكنا ومشروعا ويعين تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة ،وأن يتفق الطرفان على
مقدار االجر مع مراعاة القواعد القانونية اآلمرة لألجور ،وطبيعة العمل محل العقد فهي التي تحدد ما إذا كان باإلمكان انعقاد العقد ملدة محددة أم
ال؟ 2
ولذا أتجهت أغلب الدول إلى أعتبار فايروس كوفيد  19املستجد "كورونا" قوة القاهرة يمنع املتعاقد من الوفاء بالتزامه العقدي نتيجة الركود الذي
أصاب بعض القطاعات االستثمارية مما يجعل من املستحيل أو على األقل من الصعب تنفيذ بعض االلتزامات التي تعهد القيام بها بموجب العقد أو
يؤخر تنفيذها نظرا لطبيعة الظروف واالجراءات الوقائية التي أعلنتها الجهات الرسمية املختصة ،كون األوبئة الصحية واقعة مادية ترتب آثار سلبية
واضحة يمكن رصد مالمحها على العالقات القانونية بوجه عام والعالقات التعاقدية على وجه الخصوص .ومن الدول التي أخذت بهذا الرأي في العراق
فبعد أن اعتبرت منظمة الصحة العاملية فيروس كورونا وباء عاملي( جائحة ) لسرعة انتشاره واتساع نطاقه والقلق الشديد ازاء هذا الوباء ،اتخذت
الحكومة العراقية اجراءاتها القانونية وفقا للدستور العراقي لسنة  2005الذي أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ االجراءات املناسبة ازاء هذا
الوباء ،وقد اعتبر االمر الديواني رقم  55لسنة  2020هذا الوباء قوة قاهرة لجميع املشاريع والعقود ابتداء من  2020 / 2 /20ولغاية اعالن وزارة الصحة
انتهاء وباء كورونا ،وأخذت به دولة لبنان حيث أصدر قاض ي التحقيق في "الشمال" قرارا قضائيا إعتبر بموجبه أن فايروس كورونا يشكل قوة قاهرة من
جراء تعريض املواطنين ،بمن فيهم نزالء السجون ،إلى خطر اإلصابة بالعدوى املميتة ،وأن هذا األمر يختزن على املستوى الوطني ،حالة ضرورة تسمح
للقاض ي بما له من سلطة تقدير أن يتخذ تدابير وقائية ملالءمة األوضاع الخطرة املشكو منها ،وكذلك أيده مجلس القضاء االعلى التونس ي عند صدور
قراره في ( )2020 /3/ 15الذي أكد فيه أن الوضع الصحي االستثنائي الذي تمر به البالد نتيجة انتشار فيروس "كورونا" يدعو إلى اتخاذ بعض التدابير
وكان أولها "اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر به البالد هو من قبيل القوة القاهرة" ،وبالفعل اعتبرته محكمة استئناف كوملار الفرنسية بموجب
قرارها الصادر في  2020 /3 /12بالدعوى املرقمة ( ) 2020/80قوة قاهرة كون االوضاع التي تشهدها البالد بسببه استثنائية ،وال يمكن مقاومتها،3
وكذلك أخذت به جمهورية مصر.
املطلب الثاني :شروط تحقق القوة القاهرة
في القانون املدني العراقي نجد أن نص املادة ( )211منه قد نصت على ما يأتي ( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي اليد له فيه
كآفة سماوية أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ املتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو أتفاق على غير ذلك )  ،وال شك أن
وباء كورونا يشكل قوة قاهرة يتطلب استجابة استثنائية قد يتأثر البعض أو الكثير سلبا من هذه االستجابة وقد تطول الفترة مما يرهق كاهل الكثير من
السكان والعاملين في مجابهة الجائحة .لذا يشترط توافر شروط القوة القاهرة في عقد العمل املتفق على تنفيذه في جائحة كورونا لتطبيق القضاء مبدأ
التوازن العقدي:
ً
أوال :أن يكون االلتزام مستحيال ،أي أنه جعل من االستحالة على املتعاقد تنفيذ االلتزام العقدي الذي ينسب إليه اإلخالل به ،كونه يجعل االلتزام
العقدي مستحيل التنفيذ أي نفي الرابطة السببية بين التزام املدين وبين سبب عدم التنفيذ ،ومن ثم امتناع مسائلته عن الضرر الذي حدث للدائن
وانقضاء الرابطة العقدية ،ولكن يشترط فيه أن تكون االستحالة مطلقة على املدين وال يكفي أن تكون استحالة نسبية أي التي يستطيع إن يتغلب فيها
املدين إذا بذل جهد استثنائي ،وأن يكون مصدر االستحالة أجنبيا فال يكون للمدين دخل في وقوعها4 .
ونجد ان هناك اشارة إلى العالقة السببية في القرارات التي يصدرها القضاء في العراق ومصر وفرنسا إذ يستشف منها وجوب توافر شرط السببية فقد
قررت محكمة التمييز في أحدى قراراتها بما يأتي (ينتفي االلتزام إذا اثبت امللتزم إن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي ال دخل إلرادته فيه وال
قبل له بدفعه أو التحرر منه واملرجع في تقدير ذلك إلى محكمة املوضوع  ......وكانت محكمة املوضوع قد استخلصت من ذلك إن املميز بسبب هذا املرض
لم يكن مقصرا .5
ً
ثانيا :أن يكون الحدث مستقال وخارجا عن أرادة املدين  ،ويقصد به أن يكون الحدث خارجا عن أرادة املدين فال يتسبب في حدوثه وال يسبقه أو يقترن به
خطأ املدين وال ينجم عن إهمال أو تقصيره ،واشتراط استقالل الحدث عن إرادة املدين يبدو منطقيا ويتماش ى أيضا مع مبدأ حسن النية .

 2حسين عبد اللطيف حمدان  ،قانون العمل  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت  ،2009 ،ص.32
3اعتبرت فيه املحكمة عدم حضور أحد املتقاضين أمام املحكمة ،نظرا للظروف االستثنائية التي ال يمكن تجاوزها ،والتي تحمل طابع القوة القاهرة ،بسبب وبااء كوفياد املنتشار ،حياث إناه لام ياتمكن مان
الحضور ،لكونه تحت الحجر  14يوما ،ملخالطة شخص تأكد إصابته بفيروس كوفيد ،19-لتنتهي املحكمة إلى أن تلك الظروف االستثنائية ،تشكل قوة قاهرة ،كونها خارجة عن السيطرة ،وغير متوقعة،
وال يمكن مقاومتها ،ومن ثم ثبت للمحكمة عدم إمكانية ضمان زوال خطر العدوى ،والحصول على تصريح موافقة لحضوره إلى جلسة املحكمة ،وأضاف الحكم ثبوت أنه لم يتوافر ألحد املتقاضين ،إجراء
محادثااة س اامعية بصاارية ع اان بع ااد ،وهااو م ااا يؤكااد عل ااى ع اادم إمكانيااة الحض ااور أو التواصاال ع اان بع ااد لهااذه الجلس ااة املحااددة س االفا .ينظ اار  :جااان بكت ااه  ،وباااء كورون ااا والق ااوة القاااهرة تعلي ااق علااى ق ارار محكم ااة
االستئناف  ، colmarمقال منشور بتاريخ  2020/5/16على املوقع التاليhttps://www.mahkama.net/?p=19549 :
 4د .محمود سعد الدين شريف  ،شرح القانون املدني العراقي  ،نظرية االلتزام  ،ج ،1مصادر ،مطبعة العاني  ،بغداد  ،1955 ،ص.315
 5القرار رقم  /431حقوقية  65/تاريخ القرار  ،1965 /7/25قضاء محكمة تمييز العراق املجلد الثالث ،مطبعة اإلرشاد  ،بغداد  ،1969ص.20
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فمن غير املنطقي ومن غير العدل أن يسمح للمدين باالستفادة من عدم تنفيذ العقد إذ كان عدم التنفيذ يعزى إلى خطأه كما إن شرط استقالل الحدث
عن إرادة املدين يفض ي إلى حماية الدائن من تدخل املدين س يء النية في أحداث الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويتخذ هذا الشرط ( شرط
استقالل الحدث عن إرادة املدين ) صياغات متباينة إذ يتنوع هذا التعبير عن هذا الشرط من قانون إلى آخر . 6
فنجد مثال أن املشرع العراقي يستعمل مصطلح (ال يد للمدين فيه) إذ تنص املادة ( )168من القانون املدني العراقي على ما يأتي :إذ استحال على امللتزم
بالعقد أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه )...أما
القانون املدني املصري فقد استعمل املصطلح نفسه إذ نصت املادة ( )215مدني مصري على (إذ استحال على امللتزم بالعقد أن ينفذ االلتزام عينا حكم
عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه  )...في حين نجد أن املشرع الفرنس ي
يستعمل عبارة (سبب أجنبي ال شان إلرادة املدين فيه) في املادة ( )1147مدني فرنس ي .ولذلك يعتبر فايروس كورونا من تطبيقات القوة القاهرة كونها
سببا اجنبيا خارج عن أرادة املدين وعندئذ ينبغي على املحاكم إن تفرق وتميز بين سبب عدم التنفيذ األجنبي عن املدين وبين ذلك الذي يعود إليه
ً
ثالثا :شرط عدم أمكانية دفع الحدث والتوقع :يشترط إلسباغ وصف القوة القاهرة على الحدث الذي ينجم عنه الضرر أن ال يكون بإمكانه (أي املدين
) دفع وقوعه وتالفيه والتغلب على نتائجه بعد وقوعه ولو ببذل تضحيات كبيرة ويعد هذا الشرط في الواقع شرطا بديهيا تقتضيه طبيعة الفكرة التي
تقوم عليها القوة القاهرة لذلك لم يدرج املشرع صراحة في تشريعات معظم الدول هذا الشرط ضمن مقومات القوة القاهرة فالقانون املدني العراقي لم
يشر بعبارة صريحة إلى شرط عدم القدرة على الدفع .7
وحسب مفهوم هذا الشرط فإن فايروس كورونا يكون على درجة يصعب فيها بل يستحيل معها تخطي أثارها بسبب كونه حادثا ال يمكن مقاومته
وال التغلب عليه مما يخرج بطبيعته عن طاقة املتعاقد وقدرته في دفعه وتالفي النتائج املترتبة عليه والذي من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال
استحالة مطلقة ، 8لكن ما هو املعيار الذي يمكن استخدامه في قياس درجة الجهد املبذول من قبل املدين لغرض دفع القوة القاهرة وتجنبها هل هو
معيار شخص ي؟ أم موضوعي؟
يرى جانب من الفقه إن املعيار الذي يجب إن تقاس وفقا له درجة الجهد املبذول من املدين يجب أن يكون معيارا شخصيا إذ أن قدرة الشخص
على دفع الحدث يجب أن يكون وفقا لألحوال الواقعية التي تحيط بالشخص املسئول فعال وقت وقوع حدث القوة القاهرة فليس من العدل مطالبة
املدين ببذل جهد يفوق قدرته وطاقته أو يفوق إمكاناته ويالحظ أن هذا املعيار يحقق العدالة حيث يقاس مقدار الجهد الذي قام املدين ببذله لدفع
القوة القاهرة وفقا لظروفه الشخصية وإمكاناته ووسائله الخاصة وبذلك يتم مراعاة العوامل التي تحيط باملدين وقت وقوع الحدث فقدرة تاجر فرد
بسيط على دفع حدث القوة القاهرة تقل كثيرا بالتأكيد عن قدرة شركة بل أن قدرة هذا التاجر الفرد في الظروف الطبيعية تتجاوز قدرته كثيرا في ظل
الظروف االستثنائية .ومن القرارات القضائية بخصوص هذا الشرط ،قرار ملحكمة التمييز العراقية اشارت فيه ( يشترط لوجود القوة القاهرة توافر
عنصرين هما املفاجأة والحتمية  ،9 )...أما في مصر فقد قضت محكمة النقض املصرية في قرار لها بما يأتي ( يشترط على ما جرى به قضاء هذه املحكمة
العتبار الحادثة قوة قاهرة عدم أمكان التوقع واستحالة دفعه ،10 )....وفي قرار آخر ملحكمة النقض املصرية قضت بما يلي ( يشترط العتبار الحادث قوة
قاهرة عدم أمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يتم استخالصهما من واقع الدعوى املعروضة على محكمة املوضوع التي تقوم بتحصيل
قيمتها من األوراق).11
وبهذا يمكن القول أن األوبئة الصحية واقعة مادية صرفة ،تكون لها آثار سلبية واضحة يمكن رصد مالمحها على العالقات القانونية بوجه عام
والعالقات التعاقدية على وجه الخصوص ،حيث تتصدع هذه الروابط نتيجة ركود يصيب بعض القطاعات االستثمارية ،ما يجعل من املستحيل (أو
على األقل من الصعب) تنفيذ بعض االلتزامات أو ّ
يؤخر تنفيذه

املبحث الثاني :أثر فايرورس كورونا على تنفيذ عقد العمل
نظرا العتبار فايروس كورونا ظرف طارئ تجعل تنفيذ العقد مستحيل التنفيذ مؤقتا  ،لذا يكون لها اثر على وقف تنفيذه مؤقتا ،فضال عن تأثيرها
على التزامات العامل ورب العمل  ،ولذا سوف نقسم هذا املبحث على مطلبين.

 6د .شريف محمد غنام  ،اثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 2000 ،ص .38
 7إن القضاء قد اعترف بهذا الشرط على الرغم من أن الفقه قاد تاردد فاي إقاراره ولكان إماام تطاور املساؤولية لام يجاد الفقاه والقضااء مناصاا مان االعتاراف باه وإقاراره وأنظار فاي ذلاك ) :د .عباد الحاي حجاازي ،
النظرية العامة لاللتزام (دراسة مقارنة) ج  ،1مصادر االلتزام  ،1982 ،مطبوعات جامعة الكويت ،ص.109
8Nacoti ,Mirco ,et al" .At the epicenter of the Covid-19 pandemic and humanitarian crises in Italy : changing perspectives on preparation and mitigation ".NEJM

Catalyst Innovations in Care Delivery 1.2 (2020) https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0080

 9القرار رقم  / 239استئنافية/ 1970 /تاريخ القرار  ، 1971/4/29النشرة القضائية العدد الثاني ،السنة الثانية ،1972ص . 152صادر عن محكمة التمييز العراقية.
 10نقض مدني مصري جلسة  1978/1/3في الطعن  773لسنة 43ق.

 11نقض مدني مصري جلسة  1980/3/27الطعن رقم  979سنة 47ق مجموعة أحكام محكمة النقض السنة  31ص.930
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املطلب األول :فايروس كورونا سبب مؤقت لوقف عقد العمل
عقد العمل – طبقا للمبادئ العامة – ينفسخ إذا امتنع أحد العاقدين بسبب القوة القاهرة عن تنفيذ التزاماته الناشئة عنه ،ويقع االنفساخ من
تلقاء نفسه قبل انتهاء مدة العقد إذا كان محدد املدة ،ودون مراعاة ملهلة إذا كان العقد غير محدد املدة ،سواء طرأت القوة القاهرة من جانب العامل
فمنعته من تنفيذ العمل كما لو أصيب بالفايروس وبقي مدة طويلة لم يشفى منه ،كون املرض هو االعتالل الصحي الذي يمنع العامل من مزاولة عمله
وال يكون ناشئا عن العمل ،أو من جانب صاحب العمل فمنعته من تقديم األجر ،وال يعد قوة قاهرة إال أمر غير ممكن توقعه وال مقدور دفعه يؤدى إلى
استحالة تنفيذ االلتزام ال مجرد صعوبة تنفيذه أو زيادة كلفته .12
ووفقا ملا هو مقرر قانونا ومستقر عليه فقها وقضاء فإنه يجب النفساخ عقد العمل أن يترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ التزام
ناش ئ عنه ،ذلك أن االستحالة املؤقتة التي تلحقه ال تؤدى إال إلى مجرد وقف العقد ،فال ينفسخ عقد العمل باالستحالة املؤقتة ،بل يقف تنفيذه حتى
تزول هذه االستحالة وذلك ما يسمى نظرية وقف العقد ،إذ تقوم الفكرة الرئيسية في نظرية الوقف على أن استحالة التنفيذ املؤقتة التي ترجع إلى قوة
قاهرة ليس لها أثر على تنفيذ العقد سوى أثر مرجئ ،على عكس االستحالة النهائية التي تؤدى إلى انقضائه.
فيترتب على االستحالة النهائية الراجعة إلى القوة القاهرة انقضاء عقد العمل ،سواء كان محدد املدة أو غير محدد املدة ،بينما يترتب على
االستحالة املؤقتة الراجعة إلى القوة القاهرة عدم تنفيذه في فترة االستحالة ،ومن ناحية أخرى عودة تنفيذه حين زوال املانع منه.
ونجد أن وقف تنفيذ العقد أصبح لها تنظيما قانونيا مستقال في قانون العمل وذلك كون وقف تنفيذ العقد يمكن األطراف من االحتفاظ بعالقة
العمل قائمة لتستأنف من جديد وذلك بمجرد زوال سبب الوقف ،وهو ما يحقق فوائد لكل من صاحب العمل والعامل فوقف التنفيذ يضمن للعامل
مصدر رزقه ومعيشته وذلك بعودته إلى عمله بعد انقضاء وقف التنفيذ دون تحمله مشقة البحث عن عمل جديد كما يضمن وقف التنفيذ لصاحب
العمل االحتفاظ بعماله حيث يعودون إلى مزاولة عملهم عند زوال وقف التنفيذ 13
ومما تقدم فإن فايروس كوفيد وانتشاره واالجراءات الصحية التي أتخذت لغرض الوقاية ومنها حظر التجوال كان لها االثر على تنفيذ العقد
بوصفه ما التزم به العامل التزاما شخصيا لذلك فان العقد يبقى قائما برغم عدم قيام العامل بالعمل الن العقد يكون في حالة توقف ،وكذلك في حالة
إصابة العامل بالفايروس فأنه يبقى ملتزما التزاما شخصيا تجاه رب العمل ويبقى العقد قائما ولكن يتم وقف تنفيذ العقد لحن زوال املرض وشفائه.
املطلب الثاني :أثرفايروس كورونا على التزامات رب العمل
من املستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن األجر مقابل العمل ،فإذا لم يقم العامل بعمله املفروض عليه وفقا لعقد العمل ،فإنه يكون غير مستحق
لألجر ،لذا أجاز املشرع العراقي في قانون العمل لصاحب العمل تخفيض األجر في حاالت معينة وبشروط محددة ،فيمكنه القيام بتخفيض األجر بدال
من إغالق املنشأة أو تقليص حجمها أو تقليل نشاطها ،وبشرط موافقة الجهة اإلدارية ،وأال يقل األجر بعد التخفيض عن الحد األدنى لألجور ،واألهم
موافقة العام ل على تخفيض األجر ،وفى حالة عدم موافقة العامل على قرار التخفيض يحق له إنهاء عقد العمل مع استحقاقه ملكافأة تعادل على حسب
عدد سنوات خدمة العامل .ما هو االساس القانوني ملا تفضل به الباحث في هذه الفقرة؟
والتساؤل الذي يثار هنا هو عما إذا كان انتشار فيروس كورونا في العراق أدى إلى توقف أنشطة القطاع الخاص ،وإذا كان انتشار الفيروس أدى
إلى التوقف ،فهل هذا التوقف نهائيا استحال معه تنفيذ التزامات عقد العمل من جانب طرفيه استحالة نهائية أم مؤقتة بحيث استحال على طرفي عقد
العمل تنفيذ التزاماتهم بصورة مؤقتة؟ وهل التدابير التي اتخذتها الحكومة أدت إلى توقف تلك األنشطة من عدمه؟
لألجابة على هذا التساؤل أعاله نجد أن انتشار الفايروس منع العمال من مزوالة العمل بشكل مؤقت وليس نهائيا ،فمثال في العراق بداية انتشار
الفايروس اتخذت الحكومة قرار الحظر في بعض املدن دون األخرى مما ساعد على ابقاء بعض انشطة القطاع الخاص مستمرة بالعمل دون توقف ،أو
حالة أعالن الحكومة الحظر الجزئي في مدن أخرى أيضا ساعد على تحديد ساعات العمل من قبل رب العمل وتعويضها في أوقات أخرى لغرض
االستمرار بالعمل ،في حين هناك مدن عراقية استمرت ملدة شهرين بفترة الحظر التام مما أثر تماما على التزامات العمل ورب العمل كاملطاعم والفنادق
والكوفي شوب مثال.
وبهذا فإن األنشطة التي لم يؤد انتشار الفيروس إلى توقفها ،فإن عقد العمل يكون نافذا بين طرفيه ويستحيل على رب العمل التمسك بأحكام
القوة القاهرة أو وقف العقد ويكون كل طرف من أطرافه ملزما بأداء التزاماته  ،كما ال يحق لرب العمل انهاء العقد طاملا العامل مستمر بأداء العمل ،أما
في حال إصابة العامل بالفايروس وتغيبه دون إجازة من رب العمل ،فال يحق لألخير انهاء عقد العمل وفقا للمادة ( )48من قانون العمل العراقي رقم ()37
لسنة  2015والتي نصت على أنه (( أوال  :ال ينتهي عقد العمل بسبب أحدى الحاالت االتية :و -التغيب املؤقت عن العمل بسبب املرض أو حادث موثق
وفق أدلة ثبوتية رسمي)) ،أما لو قام رب العمل بأغالق مكان العمل دون سبب كون املنطقة لم تتأثر بالفايروس ولم يصيب أحد من العمال باملرض ففي
 12وفاء حلمي أبو جميل  ،وقف عقد العمل  ،دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،دون سنة طبع  ،ص.34
 13محمود جمال الدين زكي  ،عقد العمل في القانون املصري  ،الهيئة العامة للكتاب  ،القاهرة  ، 1982 ،ص0 873
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هذه الحال ال يحق لرب العمل االمتناع عن دفع االجر أو تخفيضه وهو ما اشارت اليه املادة ( )72بأنه (( ثانيا  :إذا كان توقف العمل بسبب صاحب
العمل فعليه دفع أجور العمال كاملة عن فترة التوقف وله تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع األجر ضمن الحدود املنصوص عليها في البند (أوال) من
هذه املادة)).
أما بالنسبة ملؤسسات القطاع الخاص التي تم وقف نشاطها مؤقتا بسبب انتشار وباء كورونا فإنه يحق لها منح العمل أجرة ال تزيد عن شهر
وتكليفه بعمل أضافي وهو ما أشارت اليه املادة ( )72من القانون أعاله بأنه (( أوال  :إذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة
فعلى صاحب العمل دفع أجور العمال عن فترة التوقف لغاية ( )30ثالثين يوما و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر مشابه أو بعمل اضافي غير
مدفوع االجر كتعويض عن الوقت الضائع على أن ال يزيد العمل االضافي غير املدفوع على ( )2ساعتين في اليوم و ( )30ثالثين يوما في السنة )) ولكن لم
يوضح املشرع العراقي فيما إذا كان لرب العمل الحق بتخفيض األجر عن تقليل ساعات العمل أو اغالق مؤسسة العمل حتى يغلق باب االجتهادات امام
اصحاب املعامل واملحالت والشركات التجارية من جهة وحماية للعامل من جهة أخرى .

الخاتمة:
توصلنا من خالل البحث املقدم إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وتتمثل باالتي:
ً
أوال :النتائج
• أتضح لنا من خالل البحث اثر فايروس كورونا ليس فقط أزمة صحية ،بل أزمة إنسانية على جميع األصعدة نتج عنها تداعيات اقتصادية دون
شك ،كون فايروس كورونا أزمة إنسانيةا تنعكس على القطاع االقتصادي الحقيقي وخاصة بعد أن اتجهت العديد من الدول العربية والعاملية
نحو اتخاذ التدابير واإلجراءات االحترازية ،ملواجهة فيروس كورونا.
• أن عقد العمل هو إتفاق بين العامل وصاحب العمل ،يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وإدارته ويلتزم فيه صاحب
العمل بأداء األجر املتفق عليه للعامل ،وعقد العمل عقدا رضائيا وملزما للجانبين وينعقد بإلتقاء اإليجاب بالقبول دون اشتراط شكلية معينة.
• أن وباء كورونا يشكل قوة قاهرة يتطلب استجابة استثنائية قد يتأثر البعض أو الكثير سلبا من هذه االستجابة وقد تطول الفترة مما يرهق كاهل
الكثير من السكان والعاملين في مجابهة الجائحة .لذا يشترط توافر شروط القوة القاهرة في عقد العمل املتفق على تنفيذه في جائحة كورونا
لتطبيق القضاء مبدأ التوازن العقدي وتتمثل باالستحالة وعدم التوقع  ،ويكون الحدث مستقال وخارجا عن أرادة املدين.
• وجدنا من خالل البحث إن فايروس كوفيد وانتشاره واالجراءات الصحية التي أتخذت لغرض الوقاية ومنها حظر التجوال كان لها األثر على تنفيذ
العقد بوصفه ما التزم به العامل التزاما شخصيا لذلك فان العقد يبقى قائما برغم عدم قيام العامل بالعمل الن العقد يكون في حالة توقف،
وكذلك في حالة إصابة العامل بالفايروس فأنه يبقى ملتزما التزاما شخصيا تجاه رب العمل ويبقى العقد قائما ولكن يتم وقف تنفيذ العقد لحن
زوال املرض وشفائه
• اتضح لنا أن انتشار الفايروس منع العمال من مزوالة العمل بشكل مؤقت وليس نهائيا ،كما هو الحال في قرار الحظر في بعض املدن دون االخرى،
أو حالة أعالن الحكومة الحظر الجزئي في مدن اخرى أيضا ساعد على تحديد ساعات العمل من قبل رب العمل وتعويضها في اوقات اخرى لغرض
االستمرار بالعمل ،ولذلك فأن األنشطة التي لم يؤد انتشار الفيروس إلى توقفها ،يكون عقد العمل نافذا بين طرفيه ويستحيل على رب العمل
التمسك بأحكام القوة القاهرة أو وقف العقد ويكون كل طرف من أطرافه ملزما بأداء التزاماته ،كما ال يحق لرب العمل انهاء العقد طاملا العامل
مستمر بأداء العمل .
ً
ثانيا :التوصيات
• من املستحسن قيام الحكومة باستخدام صالحيتها بإصدار قانون يحدد آلية دفع أجور في القطاع الخاص خالل فترة الطوارئ الحالية ،وعدم
ترك املسألة مفتوحة على مصراعيها لتفاسير مختلفة ونزاعات ستثقل الجهاز القضائي وتهدد السلم األهلي.
• يتعين على جميع أصحاب العمل اتخاذ التدابير الالزمة ملنع انتشار الفيروس في مكان العمل ،ويعد توفير مستلزمات الصحة والسالمة في العمل
ضمن الواجبات األساسية ألرباب العمل؛ أي توفير املستلزمات الضرورية مثل املطهرات واملالبس الواقية واألقنعة وغيرها ،وعليهم إجراء تقييم
للمخاطر وتوعية املوظفين التابعين لهم ،ومراقبة تنفيذ التدابير االحترازية في مكان العمل بشكل ّ
فعال ،وتقييد رحالت العمل واالمتثال إلجراءات
الحجر الصحي عند االقتضاء.

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(2) (2020), 80-87

85

حمزة & غركان

اآلثارالقانونية لفايروس "كوفيد  "19كورونا على عقود العمل

املراجع:

ً
أوال :الكتب القانونية
 .1أبو جميل ،وفاء حلمي .وقف عقد العمل  ،دراسة مقارنة .دار النهضة العربية .القاهرة .دون سنة طبع .ص.34
 .2حجازي ،عبد الحي .)1982( .النظرية العامة لاللتزام (دراسة مقارنة) ج  .1مصادر االلتزام ،مطبوعات جامعة الكويت .ص.109
 .3حسن ،علي عوض .)1996( .الوجيز في شرح قانون العمل .دار املطبوعات للنشر .االسكندرية.
 .4حمدان ،حسين عبد اللطيف .)2009( .قانون العمل .منشورات الحلبي الحقوقية .بيروت  .ص.32
 .5زكي ،محمود جمال الدين .)1982( .عقد العمل في القانون املصري .الهيئة العامة للكتاب .القاهرة .ص0 873
 .6شريف ،محمود سعد الدين .)1995( .شرح القانون املدني العراقي .نظرية االلتزام  ،ج .1مصادر .مطبعة العاني .بغداد .ص.315
 .7غنام ،شريف محمد .)2000( .أثر تغيير الظروف في عقود التجارة الدولية .دار النهضة العربية .القاهرة.
ً
ثانيا :القوانين
 .1القانون املدني العراقي رقم  40لسنة .1951
 .2القانون املدني املصري لسنة .1948
 .3قانون العمل العراقي رقم ( )37لسنة .2015
 .4قانون العمل االردني رقم  8لسنة  1996وتعديالته
ً
ثالثا :املو اقع االلكترونية
 .1بكته ،جان" .وباء كورونا والقوة القاهرة تعليق على قرار محكمة االستئناف"  ، colmarمقال منشور بتاريخ  2020/5/16على املوقع التالي:
https://www.mahkama.net/?p=19549

2. Nacoti ,Mirco ,et al" .At the epicenter of the Covid-19 pandemic and humanitarian crises in Italy : changing perspectives on
preparation
and
mitigation
".NEJM
Catalyst
Innovations
in
Care
Delivery
1.2
)(2020
https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0080

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 1(2) (2020), 80-87

86

حمزة & غركان

" كورونا على عقود العمل19 اآلثارالقانونية لفايروس "كوفيد

املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة
www.refaad.com

International Journal of Legal and Comparative
Jurisprudence Studies (LCJS)
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
ISSN: 2708-6607(Online) 2708-6593(Print)

Legal implications of the "Covid 19" Corona virus on employment contracts
Istbraq Mohammad Hamzah
College of Law, Al-Kafel University, Iraq

Ammar Murad Ghirkan
College of Law, Al-Kafel University, Iraq
amar.morad1985@gmail.com

DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/LCJS2020.1.2.3
Abstract: The world has been experiencing for a while the least difficult events that can be said about them, which
have resulted in the death of hundreds of people and the injury of thousands, so that it has not been able to until
an hour, that is, to stop the spread of this epidemic, which was caused by the new Corona virus, Covid 19, which
has caused confusion in the global scene, Especially after its widespread spread in many countries of the world
since it appeared in the Republic of China, the most populous country in the world, specifically in the city of
Wuhan, which claimed the lives of thousands, with increasing fears of its spread coinciding with infection and
death rates around the world, most countries of the world imposed their precautionary measures. As a precaution,
some countries have declared a state of emergency through which they imposed comprehensive isolation and
closure in an attempt to reduce the severity of its spread, whose spread is an unprecedented event. Especially
after the World Health Organization announced that the number of injuries constituted a public health emergency
of international concern around the world, and countries needed to take emergency measures resulting in major
disruptions in international contracts, and this clearly showed in the impact of business and employment,
including The closure of workplaces and ports, and the disruption of supply and distribution channels, which
made some people confused about whether it was an emergency or a force majeure.
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