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 :تقديم

  القانون   أ�خاص  ب�ن  امل��مة  التعامالت   �ختلف  بتنظيمھ  ال�حية،  الطوارئ   حالة  مع  �عاطيھ  ��   املغر�ي  املشرع  أحكم   

  إصداره   ع��  ، 19  "�وفيد"   ملرض   املسبب  املستجد"   "�ورونا  لو�اء  السريع  للتف��ي   تفاديا  خاصة،  قانونية  بأح�ام  العام  أو   ا�خاص

 بما   خدما��ا،  تأدية  ��  ا�حيو�ة  املرافق  الستمرار�ة  وضمانا  املتعامل�ن،  سالمة  تحقيق  إ��  الهادفة  القانونية  النصوص  من   �جموعة

 1الو�ائية.  املرحلة وخصوصية يتناسب

  مهددة   مؤكد  �ش�ل   أصبحت   األ�خاص  وسالمة  حياة  ل�ون   الوط�ي،   ال��اب  أرجاء  بمجموع  ا�حالة  هذه   عن  اإلعالن   تم  وقد 

 انتشارها،   من  وا�حد  م��ا،  �حماي��م  است�جالية  تداب��  اتخاذ   املرحلة  هذه  طبيعة  واقتضت   وو�ائية،  معدية  أمراض  انتشار  جراء

 ع��ا. تنتج  أن  يمكن ال�ي لألخطار تفاديا

  مالييكت��ي   أو   اقتصادي   لهطا�ع  إجراء  أي  اتخاذ   استثنائية  بصفة   ل�ح�ومة  القانون   خول   املقت��ى،  هذا  تفعيل   و�موجب

 . ال�حية الطوارئ  حالة إعالن عن  امل��تبة السلبية  اآلثار مواجهة �� مباشرة بكيفية اإلسهام شأنھ  من  والذي ،االست�جال صبغة

  ب�ن   ا�خاطر  لتسي��  أداة   العقد  أن   االعتبار  �ع�ن   وأخذا   االقتصاد،  ع��   السلبية  وأثارها  العقود،  تنفيذ  عدم   لواقعة  وتفاديا

 جائحة  ظل  ��  العقد  أن  نرى   فإننا  األطراف،  قبل  من  سلفا  ا�حددة  األهداف  لتأم�ن  �افيا  �عد  لم  النية  حسن  مبدأ  وأن  األطراف،

 واإل��اء   والتنفيذ  اإل�شاء  مرحلة  من  بدءا  متبادلة،  وواجبات  حقوق   منظومة  باعتباره  ثابتا  جوهره  ��  يظل  أن  يجب  "�ورونا"

 األغيار. مواجهة  و��  األطراف ب�ن اآلثار ب��تيب  وختما واالن��اء،

  املشرع  موقف  وما  قانونية؟  واقعة   أو  قانو�ي  تصرف   هو  هل  القانونية؟  طبيعتھ  وما  التنفيذ؟  �عدم  قانونا  املقصود   هو  فما

  عن   ا�جزئي   االمتناع  وهل   ا�حالة؟  هذه  ��   امل��تب  ا�جزاء  طبيعة  وما   الوط�ي؟   االقتصاد   ع��  آثارها  ��  وما  النظر�ة؟  هذه   من   املغر�ي 

 الدائن؟ مواجهة �� �املة املسؤولية يرتب التنفيذ 

 

 

 
 �ورونا: جائحة مواجهة ف��ة ��  صدرت  ال�ي القانونية النصوص أهم السياق هذا �� نورد  _ 1

  بتدب��   ا�خاص  الصندوق   "  اسم  يحمل  خصوصية  ألمور   مرصد  حساب  بإحداث  2020  مارس  16  بتار�خ   269.20.2  رقم  مرسوم  -

 . 19  �وفيد �ورونا ف��وس جائحة

  اإلعالن   و�جراءات   ال�حية  الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام  �سن  يتعلق   2020  مارس  23  بتار�خ   292.20.2  رقم   بقانون   مرسوم   -

 . ع��ا

 �ورونا  ف��وس  تف��ي  ملواجهة  الوط�ي  ال��اب  �سائر  ال�حية  الطوارئ   حالة  بإعالن  2020  مارس  24  بتار�خ   293.20.2  رقم  مرسوم  -

19 . 

 خاصة   أح�ام   �سن  30.20  رقم  القانون   بتنفيذ  2020  ماي  28  املوافق  1441  شوال  5  ��  صادر   1.20.63  رقم  الشر�ف  الظه��  -

 للمسافر�ن. ا�جوي  النقل وعقود   السياحية واملقامات  األسفار �عقود  تتعلق

 خاصة   أح�ام  �سن  27.20  رقم  القانون   بتنفيذ  2020  ماي  28  املوافق  1441  شوال  5  ��  الصادر  1.20.62  رقم  الشر�ف  الظه��  -

  ال�حية،  الطوارئ   حالة  سر�ان  مدة  خالل  العامة  جمعيا��ا   ا�عقاد   وكيفيات  املساهمة  شر�ات  إدارة  أجهزة  أشغال  �س��  تتعلق

 . 2020  يونيو لفاتح  املوافق 1441 شوال 9  �� 6887 عدد  الرسمية ا�جر�دة �� املنشور 
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اقعة النظري  التأصيل  األول:  املبحث  العقود  تنفيذ عدم  لو

  واإلداري   والتجاري   املد�ي  بالقانون   بدءا  والعام،  ا�خاص  القانون،  فروع  ب�افة  العقود   تنفيذ  عدم   موضوع   يرتبط 

 لتعهداتھ  املدين  من  إخالل  بأنھ:"  القول   و�مكن  املغر�ي،  القانون   ��  �شري��   بتعر�ف  يحظ  لم  �ونھ  رغم  أيضا،  وا�جنائي  واالجتما��

  تنفيذ   أو  التنفيذ،  ��  تأخر  أو  تخلف  أو  تفاوت  أو  انتقاص  ش�ل  يتـخذ  العقد،  ��  والواردة  الدائن،  مع  �شأ��ا  املتفق  وال��اماتھ

 للدائن".  ضررا سبب  معيب،

  عن   مباشرة  ناتج�ن  �انا  م�ى  كسب،   من  فاتھ  وما  حقيقية  خسارة  من  الدائن  �حق  ما  هو  ا�حالة،  هذه  ��  بھ  املعتد  والضرر 

  ذلك   يتصل  أن  �شرط  الر�ح،  لفرص  وتفو�ت  مالية  خسارات  من  املتضرر   املتعاقد   ي�حق  ما  �ل  أخرى:  و�عبارة  باالل��ام،  الوفاء  عدم

 املسؤولية.  لهذه املوجب بالفعل مباشرا اتصاال

  ��ذا  في�ون   املتضرر،  املد��  بھ  يتمسك  موضو��،  دفع  ش�ل  ��   التنفيذ  عدم  دعوى   تأ�ي  القضاء،  أمام  الن�اع  عرض   وأثناء 

 ف�خ   أو  تلقائي  انفساخ  إ��  يتحول   أن  إما  فهو  ��اية،  ال  ما  إ��  املفعول   ساري   يبقى  أن  يمكن  ال  است�جاليا،  وقتيا  إجراء  الوصف

 قضائي.

 العقود  تنفيذ عدم نظر�ة أح�ام األول: املطلب

  بصدده  املرفوعة  القضائية  وللدعوى   ف��ا،  يأ�ي  ال�ي  لألش�ال  التطرق   �ستلزم   العقود،  تنفيذ   عدم  واقعة  لفهم  املدخل  إن

 املتضررة.   العقدية ا�حقوق  �حماية ا�ختص  القضاء أمام

 العقود تنفيذ عدم أش�ال أو��: فقرة

 التالية: األش�ال �� جزئيا أو �ليا �ان سواء  التنفيذ، عدم  صور  نحدد  يجعلنا النظر�ة، لهذه القانو�ي النظام استقراء إن

 التنفيذ عدم كيفية أوال:

  ع��   االل��ام   محل  توفر  عدم   أو   املعيب،  �التنفيذ  التنفيذ،  أنواع  �جميع   املدين  مخالفة  �ع�ي   التنفيذ   عدم   كيفية  إن

  ابتداء   فيھ  التغي��  إجراء  البائع  ع��  و�متنع   البيع،  عند  عل��ا  �ان  ال�ي  ا�حالة  ��  ال��يء  �سليم  يجب  أنھ  ذلك  ��ا،  املوعود   الصفات

 .2الوقت هذا من

 التنفيذ   �� والتأخر  التنفيذ عدم ثانيا:

  التعو�ض  ي��:"�ستحق  ما  ع��  ينص  الذي  ع  ل   ق   من  263  الفصل  مقتضيات  خالل   من  فيھ  والتأخر  التنفيذ  عدم  يتساوى 

 العلم  مع  املدين"،  جانب  من  نية  سوء  أي   هناك  يكن  لم  ولو  وذلك  بھ،  الوفاء  ��  التأخ��  �سبب  و�ما  باالل��ام،   الوفاء  عدم   �سبب  إما

  بي��ما،  سببية  وعالقة  وضرر،  عقدي،   خطأ  ��:  املتمثلة  املوضوعية  شروطها  بتوفر  تقوم   اإلطار  هذا  ��   العقدية  املسؤولية  أن

  ينذره   للمدين  إنذار  بتوجيھ  الدائن  يقوم  وأن  �حيحا،  عقدا  األخ��  هذا  ي�ون   وأن   عقد،  وجود   خالل  من  الش�لية  وشروطها

 3عاتقھ. ع�� امللقى االل��ام تنفيذ بضرورة

 

 
 والعقود. االل��امات قانون  من 512 الفصل2
 �عفي   التعاقدية،  بال��اماتھ  املتعاقد  إخالل  ثبوت  ي��:"  ما   1/2/2011/ 2011  عدد:  مد�ي  ملف  08/07/ 2012  ��  املؤرخ  3296  عدد  النقض  �حكمة  قرار  ��  جاء   -3

 بال��اماتھ".  الوفاء من اآلخر املتعاقد

 . 94 ص 2013 أكتو�ر ،142 العدد املغر�ية، ا�حاكم بمجلة  منشور  قرار -
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 التنفيذ عدم سبب ثالثا:

 السلطة. فعل أو القاهرة، القوة  أو  الدائن كمطل  أخرى،  عوامل إ�� أو نفسھ، األص�� املل��م إ�� إما تنفيذ عدم أسباب  �عود 

 بھ  اإلخالل تم الذي  العقدي االل��ام طبيعة  را�عا:

 ��ئ.  إعطاء أو عمل عن  االمتناع أو �عمل، القيام إما صور: ثالث  عن يخرج ال االل��ام �� األداء طبيعة إن

  إذ  البيع،  عقد  العقدي،  ل�خطأ  نموذجية  صورة  وأهم  ل�جانب�ن،  امللزمة  العقود   ��  وا�حة  بصورة  العقد  تنفيذ  عدم  و�تج��

 البائع. ال��امات مجال  �� املثال سبيل ع��  العقدي ا�خطأ تصور  يمكن

  ثانو�ة   ال��امات  تنفيذ   �عدم   األمر  �علق  أو  العقد،  ��  صراحة  مش��طة  أساسية  بال��امات  هنا،  التنفيذ  عدم  و�تجسد 

 4العقد. طبيعة تقتضيھ ملا  وفقا  أو العرف،  أو القانون  يفرضها ال�ي االل��ام م�حقات  من �عت�� أو مش��طة،

 ومثالھ: 

 العيب.  هذا  بوجود  ب�ن علم ع��  وهو   للمش��ي، معيبا شيئا  البائع �سليم *

 العامة.  املنفعة ألجل امللكية نزع �شأن مسطرة موضوع ل�ونھ بيعھ، املزمع   العقار  حول  معلومات بإخفاء العقار بائع قيام *

 التنفيذ عدم مرتكب  خامسا:

  يفهم  العقد  ��   ا�خطأ   أن  القول   و�مكن   �شري��،  بتعر�ف  العقدية  الل��اماتھ  املدين  تنفيذ   عدم   أو  العقدي   ا�خطأ  يحظ  لم

 التالية:  األوضاع  �شمل فهو وأشمل، أعم بصورة

 عل��ا؛  وافق ال�ي ال��اماتھ تنفيذ جزئيا  أو �ليا املتعاقدين أحد  رفض *

 عليھ؛ املتفق امل�ان غ�� �� التنفيذ  أو التنفيذ ��  التأخر *

 العقد.  لشروط مخالفة ملواصفات التنفيذ *

  وا�حيوانات  األشياء  فعل   أو   ملص�حتھ،  �عمل   الغ��   من   أحد   فعل  أو   �خصيا،  املدين   فعل   إ��   إما  التنفيذ   عدم   أسباب   و�عود

 حراستھ. تحت الواقعة

  

 
 .43 ص ،2020-2019ا�جام��  املوسم  السراغنة،  قلعة ا�جام�� املركز املدنية، املسؤولية  �� محاضرات الرحا��: نورالدين4
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 التنفيذ عدم  دعوى  رفع  الثا�ي: املطلب

  أو   عقديا،  خطأ  ارتكب  الذي  املدين  سببھ  ي�ون   العقد  بتنفيذ  اإلخالل  فإن  ع  ل  ق  من  260  الفصل  مضمون   باستقراء  

  بالظروف   املدين   إخطار  ��   بواجبھ  إخاللھ  أو   �حيحة،  بصورة   ال��امھ  لتنفيذ   مدينھ   مع   التعاون   بواجب  أخل   الذي   الدائن   سببھ

  الوضعية   هذه  ��  طارئا،  ظرفا  أو  قاهرة  قوة   ش�ل  اتخذ  األطراف   إرادة  عن   خارجا  أمرا  سببھ  أو   العقد،  تنفيذ   س��  ع��  تؤثر  ال�ي

 خسارة. من يحدث قد  ما لتجنب الضرور�ة العناية و�ذلھ  الظرف، هذا   بوجود  الدائن إخطار املدين ع��  يتع�ن 

 التنفيذ   إ��  ال�جوء  العقد،  بتنفيذ  اإلخالل  من  املتضرر   للطرف  املد�ي  القانون   خول   املنشودة،  القانونية  ل�حماية  وتحقيقا

  أو   ،6ا�جزائي  الشرط  إطار  ��  للتعو�ض  الدائن   طلب  أو   شروطھ،  تحقق   شر�طة5للتنفيذ  مباشرا  طر�قا  باعتباره  اإلجباري،  العي�ي 

 محل.  لھ �ان إن التعو�ض  مع  الف�خ طلب

 التنفيذ �عدم بالدفع التمسك   أو��: فقرة

 الضمانة   هذه  فإن  ا�ختص،  القضاء  أمام  التنفيذ  عدم   دعوى   ورفعھ  العقد،  بتنفيذ  اإلخالل  من  املتضرر   املد��  قيام  عند

 الل��امھ. اآلخر  املتعاقد تنفيذ ح�ى عليھ املعروض  االل��ام تنفيذ وقف من لتمكينھ ممكنة �عد  القضائية

 املعامالت؟ استقرار  قاعدة وع��   املتعاقدين  ع�� آثارها ��  وما النظر�ة؟ هذه من  املغر�ي املشرع موقف هو فما

 التنفيذ �عدم للدفع القانو�ي النظام  أوال:

  شروط  الوقت  نفس  ��  م��زا  التنفيذ،  �عدم  الدفع   لقاعدة  املد�ي  القانون   من  235و  234  الفصل�ن  املغر�ي  املشرع  خصص

 قضاء. املنازعة أثناء بھ التمسك عند القانونية النتائج  وواضعا ا�حق، ��ذا االحتجاج

 ي��:  ما حصول  ضرورة �� العقد  تنفيذ �عدم االحتجاج لدعوى  املوضوعية  الشروط  تتمثل 

 معھ؛   التعاون  من جانب و�ظهار  اآلخر، بالطرف  اإلضرار عدم  مع  بالدفع التمسك �� النية حسن مبدأ  إعمال -

 وشكال؛ موضوعا قانونا: �حيحة بطر�قة نا��ئ تباد�� عقد  وجود  -

 اآلخر؛ الطرف  قبل أوال بال��اماتھ بالوفاء بالدفع  املتمسك  قيام -

 حاال؛  األداء مستحقة  العقد �� املضمنة االل��امات �ون  ضرورة  خالل  من الزمن  عنصر مراعاة -

  اآلخر  للطرف  �ان  ال�ي   العقدية  ا�حقوق   ل�افة  وقف   من   ذلك   �ستتبع   ما   مع   العقد،  تنفيذ  توقف  الدفع:  هذا  آثار  أهم   ومن 

 م��ا.  االستفادة 

  منفعة  ع��  واردا   امل��م  العقد  �ان   أو  7الثمار،  ج�ي   ��  ا�حق  معھ  يتوقف  مع�ن،  زرا��   محصول   لبيع  عقد  أمام  كنا  إذا  ومثالھ:

 8تلقائية. بطر�قة يتوقف ءال��ي مدخول  ع��  ا�حصول  فإن عقار،  أو  منقول 

 
 والعقود. االل��امات قانون  من 259 الفصل5
 والعقود. االل��امات قانون  من 264 الفصل6
  أطرافھ  ب�ن الرابط العقد بنود تطبيق ا�حكمة  ع��  يتوجب  ي��:"|  ما  1/3/2010/ 3361 عدد مد�ي ملف 2011/ 23/8 �� املؤرخ 3516  عدد النقض  �حكمة قرار ��  جاء7

 إبرامھ".  �حظة إراد��ما  إليھ انصرفت الذي  بالش�ل

 . 104 ص 2013 لسنة ،142 عدد املغر�ية، ا�حاكم بمجلة  منشور  قرار -
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  نورد  العملية،  الناحية  من   القانو�ي،  للباحث  وا�حة  تبدو   ال�ي  القانونية  املظاهر   من  مجموعة  التنفيذ  لوقف   أن  ونرى 

 أهمها:

 9الثمن. ع�� ا�حصول  غاية  إ�� املبيع ءال��ي حبس للبائع يحق للملكية: الناقلة العقود  �� -

 .10املك��ى  ءال��ي منفعة من  االستفادة  من املدين تمك�ن عدم  �� ذلك  يتج�� األشياء: منفعة  ع�� الواردة العقود  �� -

  األجرة   أداء  عن  العمل  رب  امتنع  إذا  الصنعة  أشغال  توقيف  للصا�ع   يحق  الصنعة،  أو  ا�خدمة  �إجارة  ا�خدمات:  عقود  ��  -

 .11عل��ا املتفق

 العقد تنفيذ عن املشروع  االمتناع �� ا�حق إعمال ثانيا:

  التنفيذ  عن  االمتناع  واقعة  من  تجعل  القانونية  األوضاع  �عض  هناك  أن  نجد  والعام،  ا�خاص  القانون   فروع  �عض  باستقراء

 املدين.  مسؤولية معھ تنتفي مشروعا حقا

 12دائنھ تجاه التعاقدية ال��اماتھ  ع�� املدين بالد ��  السيا��ي الوضع  تأث��  –أ-

 بال��اماتھ  الوفاء  ع��  قدرتھ  دون   تحول   وال�ي   ف��ا،  املدين  إلرادة  دخل  ال   ال�ي  الوقائع  �عض   تحدث  العم��  الواقع  ��

  الوط�ي   �شاطھ  �سبب  ال�جن  إيداعھ  ع��   العدو   إقدام  عنھ   ينجم  أجن�ي   لغزو   بالده  تتعرض  أن   ذلك  ومن  الدائن،  تجاه  التعاقدية

 بالتحرر. ومطالبتھ االستعمار مواجهة إ�� الدا�� 

  ا�حرب  ف��ة  خالل  تطوعية  بأعمال  قيامھ  خالل  من  والقومية  الوطنية   للبواعث  املدين  باستجابة  الوضعية  هذه   وتوصف

  املدين   إعفاء  ��  واسعة  تقدير�ة  سلطة  للقضاء  أن  نرى   أننا  العلم  مع  الدائن،  تجاه  وفاءه  عدم  ��  يتسبب  الذي  ءال��ي  بالده،  لفائدة

 .13التعليل حيث  من  إال النقض  محكمة  طرف  من عليھ رقابة وال  الوضعية، هذه ��  املسؤولية من

   اإلضراب  �� ل�حق األج��  ممارسة -ب

  مصا�ح  حفظ  حيث   من  ا�حقوق   وتأم�ن  ا�حماية  مجال  ��  توسع  ثمة  أنھ  ي�حظ  املغر�ي  االجتما��  التشريع  ملسار   املتتبع   إن

 ولن   املعاصرة،  الدولية  للتشريعات  مالءمة  أك��  �شغيل  سياسة  ون�ج  التسي��  ��  ا�جراء  و�شراك  امل�ي  والت�و�ن  والطفولة  األمومة

 .14فعال اجتما�� وقضاء مرن  قانون  بوجود  إال ذلك يتأت

 
 اململوكة   األشياء  ع��  ا�حبس   حق  مباشرة  للمكري   ي��:"يجوز   ما   6/2010/ 4567/1  عدد  مد�ي  ملف  13/12/2011  ��  املؤرخ  5420  عدد  النقض  �حكمة  قرار  ��  جاء8

 للغ��". مملوكة بأ��ا  ا�حل  إ�� إدخالها  عند يجهل �ان إذا للغ��

 . 104 ص 2013 لسنة ،142 عدد املغر�ية، ا�حاكم بمجلة  منشور  قرار -
 والعقود. االل��امات قانون  من 478 الفصل9

 والعقود. االل��امات قانون  من 627 الفصل10
 والعقود. االل��امات قانون  من  723 الفصل11
 ا�حكمة،  لسلطة  يرجع  فيھ  للمتسبب  و�سبتھ  ا�خطأ   تقدير  ي��:"  ما   2010/ 3788/1/3  عدد  مد�ي  ملف  10/1/2012  ��  املؤرخ  119  عدد  النقض  �حكمة  قرار  ��  جاء12

 التعو�ض". ع�ئ بھ املتسبب ع�� يلقي والضرر  ا�خطأ  ب�ن السببية العالقة ثبوت وأن

 . 175 ص 2013 لسنة ،142 عدد املغر�ية، ا�حاكم بمجلة  منشور  قرار -
  القانون   مقام  تقوم  �حيح  وجھ  ع��  املنشأة  االل��امات  ي��:"إن  ما   1/3/2010/ 3361  عدد  مد�ي  ملف  23/8/2011  ��  املؤرخ  3516  عدد  النقض  �حكمة  قرار  ��  جاء13

 وألفاظھ".  العقد بنطاق يتقيد أن القا��ي وع�� ، ع ل ق من 230 الفصل بھ يق��ي ملا  وفقا  ملنشئ��ا، بالنسبة

 . 104 ص 2013 لسنة ،142 عدد املغر�ية، ا�حاكم بمجلة  منشور  قرار -
 . 88  ص ،2016 الر�اط املعرفة،  �شر ا�حقوق،دار مجلة منشورات والقضاء، التشريع ب�ن الشغل مدونة قضايا  مباركة: دنيا 14
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  مفاوضة   ��  تضمينھ  تم  الل��ام  استجابتھ  عدم  أو  بال��اماتھ،  املشغل  إخالل  واقعة  نصادف  قد   الشغل  عقد  تنفيذ   إطار  و��   

 لإلضراب، ممارس��م  خالل من األجراء طرف  من  العقد  هذا  تنفيذ عدم فإن و�التا��  لألجراء، املكتسبة با�حقوق  مساسھ  أو جماعية

 .15األج��  طرف من فادح  خطأ صدور  حالة ��  إال الشغل،  عقد ين�ي ال مشروعا حقا �عد

 16القضاء: أمام ال��امھ  من  للتحلل الفقهية القواعد ببعض املدين  تمسك -ج

  الدائن   طرف  من  ضده  املرفوعة  الدعوى   ��  املدين  يتمسك  املنافع"  جلب  من   أو��  املفاسد  درء  الفقهية:"   للقاعدة  إعماال

  من  قيمة  أك��  أنھ  قاطع   �ش�ل  يظهر  لھ  ما��  �حق  حفظا  العقد   تنفيذ   عدم  إ��  و�ضطر   القضاء،  أمام  القاعدة  هذه   بمنطوق 

  .17الدائن مص�حة

  خالل   من   االتجاه،  نفس   ��  ذهب   املشرع   توجھ  أن  نرى   والعقود   االل��امات  قانون   من   762  الفصل   مضمون   و�استقراء

 شر�طة   نقدي،  �عو�ض  دفع  ع��  يقتصر  أن  لھ  يجوز   للمدين،  إرهاق  العي�ي  التنفيذ  ��  �ان  إذا  بأنھ  يق��ي  الذي  القانو�ي  املقت��ى

 املدين. طرف من التنفيذ تم لو سيجن��ا �ان ال�ي بمصا�حھ جسيم  عقدي ضرر  بالدائن ي�حق أال

  �ل   ومراعاة  ا�حال،  ظروف  ملقتضيات  وفقا  للدائن  املدفوع  التعو�ض  مقدار  تخفض  أن  18للمحكمة  القانون   خول   وقد 

 املدين. للطرف  واإلنصاف العدالة مبادئ  بتطبيق  للقضاء استجابة ذلك  و�� حدة، ع��  واقعة

 املسؤولية من لإلعفاء كسبب والنجاة األمن  بقواعد املدين تمسك  -د

  مع   املائية  حدودها  وترسيم  البحر�ة،  مجاال��ا  حماية  أجل  من  حرب  ��  املدين  دولة  دخول   العقود  �عض   تنفيذ  يتخلل   قد  

  من  القيادة  بال��ام  مدين   كطرف   القبطان  ب�ن  امل��م  البحري   النقل  عقد   تنفيذ  عن  ا�حديث   نخص  الوضعية   هذه  و��  مجاورة،  دولة

 السفينة.  مالك  و��ن الوصول، نقطة إ��  االنطالق نقطة

 متمس�ا   ا�حرب،  أجواء  ظل  ��  باإلبحار  االل��ام  تنفيذ  املدين  رفض  خالل  من   التنفيذ  عن  املدين  امتناع  عمليا   و�تجسد  

  ع��  معھ املسافر�ن وحياة  ال�خصية حياتھ  ع�� حفاظا مؤكد، �ش�ل منھ املتق�ن الهالك من  األرواح وحفظ  السالمة بقواعد بذلك

 الرحلة.  طول 

 بل  ا�خطأ،  أساس  ع��   الدائن  تجاه  مسؤوال  ي�ون   ال  ) (القبطان  املدين   أن  اعتبار  إ��  ا�حالة،  هذه  ��  مدعو  القضاء  أن  ونرى  

 19واألمان.  السالمة لقواعد و�عماال  اليق�ن، الضرر  قواعد أساس ع��  املسؤولية من  يتحلل

 
 تضم�ن  و�ن  للشغل  ا�جماعية   االتفاقية  مقتضيات   إن  ي��:"  ما   1/2009/ 1295/5  عدد  اجتما��  ملف  7/10/2010  ��  املؤرخ  847  عدد  النقض  �حكمة  قرار  ��  جاء15

 التقيد   عن  عدمھ  أو  تطبيقها   �غ�ي  وال  العمل،  من  الفصل  قبل  األجراء  حق  ��  اتخاذها   املمكن  التأديبية  اإلجراءات  ��م  فإ��ا   الفردية  الن�اعات  بتسو�ة  تتعلق  أح�اما 

 الشغل".  مدونة من يل��ا  وما  62 باملادة عل��ا  املنصوص الفصل بمسطرة

 . 247 ص 2013 ا�جديدة، النجاح مطبعة  األو��،  الطبعة األول، ا�جزء الشغل" مدونة �� النقض  محكمة قضاء " بمؤلف منشور  قرار _
 �حظة   األهلية  بي��ا   ومن  العقد،  أر�ان  توفر  تقدير  يرجع  ي��:"  ما   2/2010/ 3475/1عدد  مد�ي  ملف  11/10/2011  ��  املؤرخ  4374  عدد  النقض  �حكمة  قرار  ��  جاء  _  16

 التعليل".  يخص فيما  إال النقض محكمة طرف من عل��ا   رقابة وال للمحكمة،  التقدير�ة  للسلطة العقد إبرام

 . 123 ص 2013 لسنة ،142 عدد املغر�ية، ا�حاكم بمجلة  منشور  قرار -
 . 130ص 2003 للنشر، ألحمدية ا القانون، علم �� التفس��   قواعد زنطار: األمرا�ي ا�حسن _ 17
 يبادر   لم   إن  القبول   عدم  طائلة  تحت  البيع  إتمام  طلب  يقع  ي��:"  ما   3116/1/7/2010  مد�ي  ملف  9/2012/ 4  ��   املؤرخ  3774  عدد  النقض  �حكمة   قرار  ��  جاء18

 املوضوع:".  محكمة إ��  الدعوى  رفع قبل ا�حكمة  بصندوق  الثمن  و�يداع العرض أو األداء إ�� املش��ي 

 . 228 ص 2013 لسنة ،142 عدد املغر�ية، ا�حاكم بمجلة  منشور  قرار -
 .67 ص 2009 فاس، أنفو  مطبعة الثالث،  ا�جزء البحر�ة، األخطار البحري، القانون  التغدو��ي: محمد _19
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 20ا�خدمات �عقود ا�خاص  التشريع  الثا�ي:  املبحث

  أصدر  كب��ة،  بأعداد   عاملة  ليد  و�شغيلها  االقتصاد،  تنشيط  ��  و�سهامها  ا�خدمات   عقود   بأهمية  املغر�ي  املشرع   من  وعيا

 رفع  غاية  إ��   2020  مارس  فاتح   من  املمتدة   الف��ة  خالل  بتنفيذها  خاصة  وأح�اما  أنواعها  محددا  ا�خدمات،  �عقود   خاصا  �شريعا

 ال�حية.  الطوارئ  حالة

 بالتطبيق  املشمولة العقود حيث  من 30.20  رقم القانون   تطبيق نطاق األول: املطلب

 أيضا.  الزمان حيث من  تطبيقھ �شمل  كما واملستثناة، لھ، ا�خاضعة املؤسسات القانون  هذا  تطبيق �شمل

 ا�خدمات  �عقود ا�خاص للتشريع ا�خاضعة املؤسسات  أو��: فقرة

  وتم   ��ا،  ا�خاص  التشريع   بموجب  تجار�ة  أ�شطة  و��  ا�خدمات،  مقدمي   أعاله  القانون   حكم  ��   املؤسسات  هذه  �عت��

 أخرى.  خدماتية مقاوالت بإضافة نطاقھ �� التوسعة يمكن ال  حصري، �ش�ل أصنافها تحديد

   ي��:  ما  و�شمل

 21األسفار. و�االت -

 22السياحية. املؤسسات -

 23السيا��. النقل أر�اب -

 24للمسافر�ن. ا�جوي  النقل أر�اب -

 30.20  القانون  تطبيق من املستثناة العقود ثانية: فقرة

  با�خدمات   املتعلقة  العقود  القانون   هذا  تطبيق   من  �ستث�ى  30.20  رقم  القانون   من  2  املادة  من   األخ��ة   الفقرة   من  انطالقا

 ا�حج. فر�ضة ألداء املقدسة الديار إ�� املتوجه�ن ا�حجاج إ�� املقدمة

 الزمان  حيث من  30.20 القانون   تطبيق نطاق الثا�ي: املطلب

 العقود:  من نوع�ن  ب�ن اإلطار هذا  ��  التمي��  يمكن

  

 
 واملقامات   األسفار  �عقود  تتعلق  خاصة  أح�ام  �سن  30.20  رقم   القانون   بتنفيذ  2020  ماي  28  املوافق  1441  شوال  5  ��  صادر  1.20.63  رقم   شر�ف   ظه��  _20

 للمسافر�ن. ا�جوي  النقل وعقود السياحية
 األسفار.  لو�االت األسا��ي بالنظام املتعلق 31.96 رقم القانون  _ 21
 السياحية.  للمؤسسات األسا��ي بالنظام املتعلق 61.00 رقم القانون   _ 22
 لتطبيقھ. املتخذة والنصوص الطرق  ع�� السيارات بواسطة النقل �شأن 1963 نوفم�� 12 املوافق 1383 االخرة جمادى 24 �� صادر 1.63.260 رقم  ظه�� _ 23
 املد�ي. بالط��ان املتعلق 40.13 رقم القانون  _ 24
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 ال�حية الطوارئ  حالة رفع غاية إ��  2020 مارس  فاتح من املمتدة الف��ة خالل تنفيذها  مقرر  عقود أو��: فقرة

  أو   طبيعية  استحالة  مستحيال،  محلھ  أصبح  ثم  �شأ  إذا  ينق��ي  االل��ام  فإن  ،25والعقود   االل��امات  قانون   وتوجهات  تماشيا

  تنفيذها   أصبح  ال�ي  26أعاله  العقود  عن  الناشئة  االل��امات  فإن  مطل،  حالة  ��   يص��  أن   وقبل   خطإه،  أو  املدين  فعل  �غ��  قانونية

 القانون.  بقوة  وتف�خ منقضية، �عت�� با�خارج أو الوط�ي املستوى  ع�� املتخذة اإلجراءات �سبب  مستحيال 

 والز�ون  ا�خدمات مقدم  ب�ن التعاقدية  العالقة ثانية: فقرة

 الز�ون  تجاه  ا�خدمات مقدم ال��امات أوال:

  يق��ح   أن  املفسوخ،  العقد   بموجب  عاتقھ  ع��  امللقاة  االل��امات  تنفيذ  عليھ  �عذر   الذي   ا�خدمات  ملقدم  20.30  القانون   أتاح

 خاصة. ضوابط  وفق استعمالھ لھ يجوز  بدين"  "وصل بواسطة  املؤداة  املبالغ إرجاع الز�ون  ع��

 27بالدين. الوصل استعمال كيفية -أ-

  املغر�ي  املشرع  لھ  ي��ك  لم  الذي  الز�ون،   إ��  ا�خدمات  مقدم   طرف  من   مقدما  مق��حا  بالدين  الوصل   استخدام  كيفية  �عت��

 قانونية،   مقتضيات  باح��ام  ألزمھ   بل  ا�جديدة،  ا�خدمة  إطار  ��  التعاقدية  الشروط   من   شاء  ما  تضم�ن  -ا�خدمات  مقدم   أي  –

 التا��:  النحو ع��  نوردها

 املفسوخ.  العقد �� عل��ا املنصوص ل�خدمة  معادلة أو مماثلة  ا�جديدة ا�خدمة ت�ون  أن املقدمة: ا�خدمة جودة حيث من -

 املفسوخ.  العقد ��  عل��ا املنصوص ا�خدمة سعر  من  أع�� ا�خدمة سعر ي�ون  أال يجب ا�خدمة:  سعر  حيث من -

 السعر.  ��  ز�ادة أي  ا�جديدة ا�خدمة ع�� ي��تب أال يجب للز�ون: االقتصادية ا�حقوق  حماية حيث من -

 28الز�ون. إ��  االق��اح هذا تقديم تار�خ  من تبتدئ يوما 15 �� االق��اح هذا صالحية املغر�ي املشرع حدد  وقد

 ا�خدمات مقدم  مواجهة ��  الز�ون  حقوق  ثانيا:

 ال�ي  القانونية  الضمانات  من  االستفادة  للز�ون   يجوز   ا�خدمات،  مقدم  يتحملها  ال��امات  قيمتھ   ��  �ش�ل  ما  إ��  إضافة

  عن   سعرها  يختلف  خدمة  الز�ون   من  طلب  ع��  بناء  ا�خدمات  مقدم  اق��ح  إذا  أنھ  ذلك  ا�خدمات،  �عقود   ا�خاص  التشريع  يتيحها

  وصل  مبلغ  االعتبار  �ع�ن  يأخذ   أن  يجب  ا�جديدة  ا�خدمة  برسم  دفعھ  الواجب  السعر  فإن  املفسوخ،  العقد  موضوع  ا�خدمة  سعر

 الدين.

  30  غاية  إ��   ال�حية  الطوارئ   حالة  رفع  لتار�خ  املوا��   اليوم  من  املمتدة   الف��ة   خالل  تنفيذها  مقرر   عقود  ثانية:  فقرة

 2020 شتن�� 

  مقدم   الطرف�ن:  وال��امات  حقوق   ب�ن  يجمع  خاص  قانو�ي  بنظام  أعاله  التار�خ   ��  امل��مة  العقود   املغر�ي  املشرع  خص

 العقد.  �� املضمنة ا�خدمات  �عذر حالة �� والز�ون   ا�خدمات

 

 
 والعقود. االل��امات قانون  من 335 الفصل _25
 . 20.30 رقم القانون  من 3 املادة من األو�� الفقرة  _26
 20.30 القانون  من 10 املادة  _27
 20.30 القانون  من  12 املادة28
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   ا�خدمات مقدم حقوق  أوال:

  أعاله،   التار�خ   ��   امل��مة  العقود   ��  املضمنة   ا�خدمات   تقديم  �عذر   حالة  و��  األطراف،  ب�ن  التعاقدية  املصا�ح  لتوازن   ضمانا

 ا�خالفة. األح�ام جميع  من بالرغم منفردة، بإرادة  املذ�ورة  العقود  ف�خ مكنة  ا�خدمات ملقدم القانون  منح

 ا�خدمات مقدم  ال��امات ثانيا:

  تنفيذ   قبل   أيام  خمسة  أقصاه  أجل   داخل   اإلجراء  ��ذا   الز�ون   29بتبليغ  العقد   ف�خ  حالة  ��   ا�خدمات   مقدم  القانون   ألزم

 املفسوخ.  العقد موضوع  ا�خدمة

 استعمالھ  لھ  يجوز   بدين  وصال  املؤداة  املبالغ  إرجاع  مكنة  الز�ون   ع��  يق��ح  أن  ا�خدمات  ملقدم  يمكن  الوضعية  هذه  و��

 . 20.30 القانون  من  10 املادة �� أعاله إل��ا املشار الكيفية وفق

  يتم   لم  ال�ي  ا�خدمات  ملبلغ   مساو�ا  ي�ون   أن   يجب  بالدين  الوصل  فإن  عل��ا،  املنصوص  ل�خدمات  ا�جزئي  التنفيذ  حالة  و��

 .30إنجازها 

  أقصاها   مدة  خالل  وذلك  العقود،  جميع  �شمل  خاصة  بآجال  ا�خدمات  مقدم  من  املقدم  االق��اح  املغر�ي  املشرع   قنن  وقد

  ا�جوي   بالنقل  ا�خاصة  للعقود   بالنسبة  أما  الف�خ،  تبليغ  تار�خ   من  ابتداء  أو  ال�حية،  الطوارئ   حالة  رفع  من  ابتداء  أشهر  ثالثة

 يوما. 15  إ��  يقلص أعاله املعتمد األجل فإن للمسافر�ن

  فورا   يقوم  ا�خدمات  مقدم  فإن  أعاله،  الصالحية  مدة  ��اية  قبل   ا�جديدة   با�خدمة  املتعلق  العقد  إبرام  �عذر  حالة  و��

  يتم   لم  ال�ي  ا�خدمات  مبالغ  مجموع   إرجاع   أو  املفسوخ،  العقد  برسم  املؤداة   املبالغ  مجموع   بإرجاع:  حدة  ع��   حالة  �ل  وحسب 

  مبلغ   من  املتبقي  للرصيد  املساوي   املبلغ  إرجاع  أو  عل��ا،  املنصوص  ا�خدمات  من  جزء  تنفيذ  عرفت  ال�ي  للعقود  بالنسبة  إنجازها

 الز�ون. لدن من استعمالھ يتم لم الذي الدين وصل

 من  املؤداة   املبالغ  إرجاع   ا�خدمات   مقدم   من  يطلب  أن  بالدين  الوصل  عليھ  اق��ح  الذي  للز�ون   يمكن   ال  أنھ  إ��  اإلشارة  تجدر

 31أعاله. االق��اح صالحية مدة انقضاء �عد  إال املفسوخ العقد  برسم طرفھ

 
 ومع   التبليغ  مع  ذلك  ي��امن  أن  عليھ  يجب  ،  بدين  وصال  الز�ون   ع��  ا�خدمات  مقدم  يق��ح  عندما   فإنھ  20.30  القانون   من  7  املادة  من  األخ��ة  الفقرة  من  انطالقا   _29

 استعمالھ.  وشروط بالدين الوصل مبلغ تبيان
  دون   االل��ام  من  جزء  بتنفيذ  املدين  ف��ا   يكتفي  ال�ي  ا�حالة  أي  :  ا�جزئي  باالمتناع  املتعلق  الشق  ��  وخصوصا   التنفيذ،  عدم  �شأن  العامة  القواعد  إعمال  إطار  ��  _30

 ا�جزئي؟ أو  الك�� بالدفع يتمسك أن للدائن يمكن هل : نتساءل األخرى؟  األجزاء با��

 التالية:  القواعد خالل من والعقود، االل��امات قانون  من 186 و 181 الفصل�ن بحرفية االعتداد  إ�� يدفعنا  التساؤل  هذا عن ا�جواب إن

  عقد   وجود   ع��  ي��هن  وأن  بھ،  �حق  الذي  الضرر   نوع  تحديد  إال  الدائن  ع��  وما  ال��امھ،  بتنفيذ   قام  أنھ  إثبات  ع�ئ  املدين  يتحمل  -

 قانونا. املقررة الوسائل بجميع  اإلخالل عملية يثبت  أن  متضرر   كطرف  الدائن تمك�ن  يفرض  واملنطق املدين، و��ن  بينھ �حيح
  أو  لالل��ام  املن��ئ  السند   بمقت��ى  لالنقسام  قابل  غ��  ي�ون   االل��ام  أن  ذلك  والتجزئة،  االنفصال  يقبل  ال  االل��ام  �ان  للتنفيذ:إذا  الك��  بالوقف  الدائن  تمسك  -

 جزئيا.  ي�ون  أن يمكن ال  االل��ام هذا تنفيذ أن  القانون  بمقت��ى

  ب�ن   العالقات  مجال  ��  أنھ  ذلك   للدائن،  ضرارا  �سبب  وأن  التنفيذ،  عن  االمتناع  حدود  ��  ي�ون   أن   يجب  الذي  التنفيذ  �عدم  بالدفع  القا��ي  القانو�ي  املقت��ى  مراعاة  -

 لھ. قابل غ�� �ان لو كما  االنقسام يقبل أن شأنھ من  الذي االل��ام تنفيذ يجب واملدين الدائن
 20.30 القانون  من 12 املادة _31
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 إذا   بأنھ  تق��ي  ال�ي  الثانية،  فقرتھ   ��  والعقود   االل��امات  قانون   من  338  الفصل  ومنطوق   يتما��ى  ال  املقت��ى  هذا  أن  ونرى   

  مستحق،   غ��  أنھ  باعتبار   األحوال،  بحسب   جزءا   أو   كال   أداه  ما  اس��داد   ��   ا�حق  لھ  �ان  ال��امھ،  فعال  أدى   قد   اآلخر  الطرف   �ان

  ا�خاصة. األوضاع هذه مثل �� الز�ون  حماية ضمانات حول  فقهيا نقاشا يث�� الذي ءال��ي
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 خاتمة

  العقود،   تنفيذ  عدم  واقعة  تنظيم  شأن  ��  ال�حية  الطوارئ   وقانون   املد�ي  القانون   أح�ام  ب�ن  وا�ح  الفرق   أن  يبدو              

 مراسيم   بموجب   التنظيم  حيث   من  الو�ائية،  املرحلة  طبيعة  تقتض��ا  تداب��  باتخاذ   تتعلق   خاصة  قواعد  من   األخ��ة   لهذه  ملا

 الو�ائية   ا�حالة  تفاقم  دون   ل�حيلولة  والعاجل   الفوري   التدخل   أجل  من   و�الغات   مناش��  بواسطة  أو   و�دار�ة  تنظيمية  ومقررات 

 سالم��م. وضمان  األ�خاص  حياة �حماية املتاحة الوسائل جميع  و�عبئة  للمرض،

  ��ا   ا�جاري  والتنظيمية التشريعية النصوص  �� عل��ا املنصوص اآلجال  جميع   مفعول  سر�ان  فإن املرحلة، �خصوصية ونظرا

  رفع  ليوم   املوا��  اليوم  من  ابتداء  احتسا��ا  �ستأنف  أنھ  العلم  مع   ع��ا،  املعلن   ال�حية  الطوارئ   حالة  ف��ة   خالل  تتوقف  العمل

 املذ�ورة.  الطوارئ  حالة

  جمعيا��ا   ا�عقاد   وكيفيات  املساهمة،  شر�ات  إدارة  أجهزة  أشغال  س��  تنظيم  ال�حية  الطوارئ   قانون   أيضا  شمل  وقد

  اإلدارة  �جلس  يمكن  أنھ  ذلك  الف��ة،  هذه  ظل  ��  إبرامها  املمكن  من  ال�ي  والعقود   ال�حية،  الطوارئ   حالة  سر�ان  مدة  خالل  العامة

  اجتماعاتھ   عقد  الرسمية  ا�جر�دة  ��  27.20  رقم  القانون   �شر   تار�خ   قبل  اإلداري   مجلسها  �عقد  تقم  لم  ال�ي  الشر�ات  إ��  بالنسبة

  حصر   أجل   من  مماثلة  وسائل  أي  أو   والصورة   بالصوت  االتصال  وسائل  ع��  ال�حية  الطوارئ   حالة  سر�ان  مدة  سر�ان  خالل

 17.95.32 رقم القانون  من 306و   72  املادت�ن  ��  عل��ا املنصوص القرارات  واتخاذ  ا�حسابات

  قصد   القانون   هذا   �شر  تار�خ   قبل  رقاب��ا  مجلس  �عقد  تقم  لم  ال�ي  للشر�ات  بالنسبة  ا�جماعية  اإلدارة  �جلس  أيضا  و�حق

 ال��كيبية  القوائم  استعمال   17.95  رقم  القانون   من   141  املادة   ��   عل��ا   املنصوص  للوثائق  واملراقبة  التدقيق  �عمليات   القيام

 الغ��.  مع العالقات �� ��ا اإلشهاد  أجل  من  2019  دجن�� 31 �� ا�ختتمة املالية السنة برسم السنو�ة با�حسابات املتعلقة

  سر�ان  مدة  خالل  لالكتتاب  ا�جمهور   تدعو  ال�ي  للشر�ات  ا�جماعية  اإلدارة  ومجالس  اإلدارة  �جالس  القانون   خول   وقد

 للمساهم�ن.  العادية العامة ا�جمعية إ�� ال�جوء دون   القرض سندات بإصدار ال��خيص ال�حية الطوارئ  حالة

  املشروعة  بالثقة  إخالل   �ل  عند   ا�جنائي،  للقانون   تدخال  �شهد  قد  العادية  األوضاع   ��  التنفيذ  عدم  أن  ع��  اإلشارة  وتبقى

  فيش�ل  العامة،  اآلداب  أو   العام   للنظام  مخالفة  من  ذلك   ��   ملا  العملية،  ا�حياة   ع��  خط��ة   نتائج  إ��  و�ؤدي   التعاقد،  �ستوج��ا  ال�ي

 الزجري.  القضاء تدخل �ستد�� جنائية جر�مة  الوضع هذا ��

  من   مالية  مبالغ  مقدما  �سلم  من  أنھ  ذلك  ا�جنائي،  القانون   من   551  الفصل  هو  عقد  تنفيذ  عدم  �جر�مة  القانو�ي  فاإلطار

 أشهر،  ستة  إ��   شهر  من   با�حبس  �عاقب  مشروع،  عذر  دون   املسبقة  املبالغ  تلك   رد   أو  العقد،   هذا   تنفيذ  رفض  ثم  عقد،  تنفيذ   أجل

 33درهم. 250 إ��  120 من  وغرامة

 
 شر�ات   إدارة  أجهزة  أشغال  �س��  تتعلق   خاصة  أح�ام  �سن  27.20  رقم  القانون   بتنفيذ  2020  ماي  28  املوافق  1441  شوال  5  ��  الصادر  1.20.62  رقم  شر�ف  ظه��  _32

 يونيو   لفاتح  املوافق  1441  شوال  9  ��  6887  عدد  الرسمية  ا�جر�دة  ��  املنشور   ال�حية،  الطوارئ   حالة  سر�ان  مدة  خالل  العامة  جمعيا��ا   ا�عقاد  وكيفيات  املساهمة

2020 . 
 التالية:   األوضاع خالل من التعاقدية  باملعامالت اإلخالل  زجر �� تدرجا  شهد املغر�ي  ا�جنائي التشريع أن نرى  _33

 ا�جنائي).  القانون  من 547 ف ( األمانة خيانة تجر�م -

 ج). ق 447 ف ( الصنع أسرار  إفشاء تجر�م -

 ج). ق 249 ف ( العمال رشوة بتجر�م �س�ى  ما  أو التجار�ة ا�جاسوسية  تجر�م -

 ج).  ق 543 ( رصيد بدون  شيك إصدار -

 ج). ق 543 ف  ( النصب تجر�م -
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 شر�طة   مس�ى،  غ��   أو  مس�ى  عقدا  �ان  سواء  �حيح،  عقد   وجود   ��  تتمثل   فإ��ا  عقد  تنفيذ   عدم   جر�مة  أر�ان  و�خصوص

 ي�ون   الصدد   هذا   و��  الش�لية،  لشروطھ  العقد   باستيفاء  ا�جنائي  ا�جال  ��  ع��ة  وال  املعاوضة،  عقود   دائرة   ضمن   مصنفا   ي�ون   أن

 ل�جر�مة،   أعطي  الذي   الوصف  ومراعاة  أمامھ،  املرفوعة  ا�جنائية  الدعوى   موضوع  العقد  نوعية  باستحضار  ملزما  ا�جنائي  القضاء

 ا�ختصة.  ا�حكمة أمام العقد إثبات قواعد إعمال مع

  من  وذلك  مشروع،  عذر  دون   املسبق  املبلغ  ورد  التنفيذ  عن  االمتناع  مع  العقد،  تنفيذ  أجل  من   ماليا  مبلغا  الفاعل  و�سلم

  من   جزء  جوهرها  ��  �ش�ل   مالية  مبالغ  بتقديم  مسبوقا  بي��ما  امل��م  العقد  ي�ون   أن  ع��  ومدينھ،  الدائن  ب�ن  اتفاق  وجود   خالل

 مشروع.   عذر دون  الغ�� مال  ع�� باالستيالء إال تتم ال ا�جر�مة هذه أن  أي "العر�ون"، أي العقد، ملوضوع اإلجما�� الثمن

  الغ��،   مال  ع��  االستيالء  ��  يتجسد  الذي  النية،  سوء  خالل  من   يتج��  عقد،  تنفيذ  عدم  جر�مة  ��  ا�جنائي  القصد   أن   ونرى 

  تنفيذ   عن  املمتنع  ��ا  يتمسك  ال�ي  األعذار  تقدير  ��  االختصاص  املوضوع  محكمة  تخو�ل  مع  معقول،  غ��  ألجل  منھ  االستفادة  أو

 العقد. 

  مبدأ   ع��  حفاظا  ال�حية  الطوارئ   حالة  سر�ان  ظل   ��  والواجبات  ا�حقوق   مسايرة  ��  موفقا  املغر�ي   املشرع  �ان   حد  أي   فإ��

 التعاقد؟  مجال  �� القانو�ي لألمن وتحقيقا املعامالت، استقرار
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