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سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا"  
"إنك أنت العليم احلكيم  

 صدق اهلل العظيم
من سورة البقرة 32اآلية    
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عية معمقةسلسلة أحباث قانونية جام  

 مقدمة من اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية
            

          

الكلمة االفتتاحية للعدد:        

يقدمها املدير املسؤول:          

يـقامسـمد الـذ. مــح    
 

مقام اليقني، والصالة  بسم اهلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله نغدو يف طريقنا حىت نبلغ
 والسالم على خري اهلدى وشفيع الورى واألنام وعلى أصحابه أمجعني:

 أما بعد:

مية إن من أهم مظاهر الـــــزكاة يف العلم أن يتم نشره وتبليغه للعباد، فإميانا منا بأه
قصد تقريب املعلومة القانونية والقضائية للقارئ الكريم وعدم حتميله مشاق البحث والسفر 

ية احلصوص عليها، تتشرف اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائ
بأن تضع بني يدي الفقيه والباحث واملمارس والطالب وكل مهتم بالشأن القانوني هذا العدد 
من السلسلة الذي هو عبارة عن حبث معمق جادت به جعبة أحد الباحثني األفذاذ، وإنه مل 

 اعي السرور أن نرى أعماال كهاذه تنشر ويعرف بها لعموم املهتمني.دو
فالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد هذه الدراسة والتنسيق بني أحضانها، والشكر 

تقبلوا أمسى عبارات التقدير واالحرتام  35على نشرها، ويف انتظار العدد  اجلزيل للقائمني
  والسالم.

  25/05/2020شريفة بتاريخ حرر باململكة املغربية ال
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 شروط النشر يف السلسلة:

 أن يكون البحث املراد نشره حبثا معمق كـــالكتب واألطاريح والرسائل 

 أن يتم تنقيح البحث من كل األخطاء النحوية واملنهجية التي تـعثريه 
  معينة فوجب اإلدالء به لذن جهة منإذا كان املراد نشره يستوجب إذن 

 اتب كل حبث معمق منشور بالسلسلة سواء كان كتاب أو أطروحة أو رسالة يتحمل ك
مـع حفظ حق  –املسؤولية الكاملة عن كل ما يشوبه من سرقات أدبية ومغالطات علمية 

 طاقم السلسلة يف املتابعة الــقانونية.
 مينح لكل حبث معمق وارد على السلسلة عــدد خاص ينشر فيه بعده 
 وري يف آجال خمتلفة ال تتعدى يف جمملها شهرد لتنشر السلسلة بشك 

  إرسال البحث املـــراد نشره بصيغة الــــوورد لربيد السلسلة
  Majalatlbahit@gmail.com........... ..اإللكرتوني......
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 أصل هذا العمل هو:
 رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون اخلاص

لقانون املدنيختصص ماسرت ا  

حممد البوشواريأشرف عليها الدكتور    

أكادير -جامعة ابن زهر  –كلية احلقوق   
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:اإلهداء  

 قائل: إلى من قال فيهما جل من

 "وبالوالدين إحساناوقضى ربك أال تعبد إال إياه  "

ىل إلوإدلين إلكرميني ابرك هللا يف معرها.  إ 

ىل ش يخي إجلليل فضيةل إدلكتور إحلسني بلوش، ىلو  إ   أ س تاذي إلفاضل إ 

ىل أ س تاذي، إدلكتور إجلليل محمد إلبوشوإري ، أ يوب كتور عبد إلرزإقإدل إلكرمي وإ 

ىل أ س تاذي ىل إلزميل إلفا ،تور عادل إحلامـــــــديإجلليل إدلك  وإ  ضل إل س تاذ وكذإ إ 

عرتإفا مين بعظمي فضلمك، ومجيل نصحمك، إذلي أ فتخر إدلكتور معر أ رضضار،  إ 

  وإلتقدير، وخالص إلتشكرإت. عبارإت إل حرتإم، ولمك أ رفع أ مسى وأ عزت به

ىل   اكفة إلسادة إل ساتذة إلكرإم.إ 

ىل  إم. سائر إل خوة وإل صدقاء إلكر إ 

ىل لك ىل حزي إلوجود. وإ  خرإج هذإ إلعمل إ   من سامه يف إ 
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 فك الرموز 

 ت. ط.غ. م              : تاريخ الطبعة عير مذكور 

 :    الصفحة      ص                              

 : مرجع سابق       م س                      

 ات والعقود:  قانون اإللتزام ق ل ع                         

 : قانون املسطرة املدنية                  ق م م        

 عدد وتاريخ الطبعة غير مذكور   :           ع ت ط ب غ م 

  P            :  page 

Cass    : cassation 

Cil        : arrét de la chamber civile 

Op.cit : ouvrage précité 

R TD   : revue de la chamber de requetes      
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 مقدمة

 ما من شك أن االلتزام الناش ئ عن العقد يعادل في قوته االلتزام الذي يرتبه القانون،

ا وألجله قيل، العقد شريعة املتعاقدين، فااللتزامات التعاقدية املنشاة بالكيفية التي يحدده

، فكل عقد نشأ قانونا  ةالقانون ال يجوز إلغائها أو تعديلها إال رضائيا أو في حاالت محدد

صحيحا ُيلزم كل طرف بتنفيذ ما تعهد به في املكان والزمان املعينين اعتبارا ملبدأ سلطان 

 اإلرادة واقتداء بمبدأ حسن النية. 

ويرتكز مبدأ سلطان اإلرادة على ضرورة التنفيذ في األجل املحدد واملتفق عليه بين 

ء تي لم يحدد فيها االتفاق آجاال للتنفيذ فإن الوفاأطراف العالقة التعاقدية، وفي الحالة ال

يجب أن يتم حاال، مالم ينتج األجل من طبيعة االلتزام، أو من طريقة تنفيذه، أو من املكان 

من قانون االلتزامات  127املعين لهذا التنفيذ، وهو ما كرسه املشرع املغربي بمقتض ى الفصل 

لتشريعات املقارنة والتشريع املغربي هي أن املدين والعقود، بحيث أن القاعدة السائدة في ا

ائن يلتزم بتنفيذ التزامه الحال واملستحق األداء حاال، مالم يحدد للوفاء ميعاد معين، وأن للد

 تبعا لذلك أن يجبر مدينه على الوفاء قضاء في حالة العكس. 

بتنفيذ تعهده ذلك أن املدين وهو في سبيل القيام  ،لكن هذا األمر ليس على إطالقة

التي قد التسعفه كثيرا في تنفيذه على  ،قد يواجه ببعض الظروف االقتصادية واالجتماعية

الوجه املطلوب أو قد تمنعه من الوفاء في موعد استحقاق الدين، وهي أمور تكون غير 

متوقعة، بحيث أن املدين لو تمكن من توقعها أثناء التعاقد ملا تعاقد أصال أو قد يتعاقد 
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حتى ينفذ التزامه، وتجده  في حاجة ماسة إلى توسعة من الدائنيعدو  روط أخف، وبذلكبش

 . ة وقواعد العدل واإلنصافاعث األخالقيو هذه التوسعة سندها بالذات في الب

وعليه، يتضح جليا أن هناك اقترانا بين القواعد األخالقية والقانونية في جانبين: األول 

عتبار األخالقي تنفيذ التعهدات، فاإل  نونية، والثاني على مستوى على مستوى خلق القاعدة القا

هو الضابط األساس الحترام مبدأ سلطان اإلرادة، فال يجوز أن يتفق املتعاقدان  1والديني

، كما ال يسوغ للدائن والدين ويخل أحدهما بما اتفق عليه، ألنه بذلك يكون قد نافى األخالق

ام الحال، إذا كان هذا التنفيذ من شأنه أن يلحق به ضررا، بل إجبار املدين على تنفيذ االلتز 

 يستلزم أن يفسح له من الوقت حتى يستعيد توازنه ويمكنه بالتالي من الوفاء بما التزم به.

درجت جل التشريعات املعاصرة على تقرير نصوص قانونية تسمح  ،واستنادا لذلك

الذي تخلف عن تنفيذ التزامه  ،لطرف املدينمن خاللها للقاض ي بالتدخل في العقد إلى جانب ا

 من خاللها قد يتدبر أمرهمهاله مدة معينة من أجل الوفاء، إبملالية الضيقة، نظرا لوضعيته ا

 لتنفيذ التزامه في ظروف عادية.

تختلف عن األجل  ،وتتميز املهلة املمنوحة للمدين في هذه الحالة بكونها مهلة قضائية

في  ق ل عمن  243كما أن املشرع املغربي حدد ضوابطه من خالل الفصل و القانوني، االتفاقي 

ومع ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم ملركز املدين ومه  فقرته الثانية والتي ورد من خاللها:"

استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه آجاال معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات 

 لى حالها".املطالبة مع إبقاء األشياء ع

                                                           
 انطالقا من قوله تعالى في اآلية األولى من سورة املائدة: " يأيها الذين آمنوا وفو بالعقود". -1
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من  1244خالل التشريع الفرنس ي في املادة من  ،مشرعنا هذه املكنة استقىقد و 

قانونه املدني، الذي يتحدث عن اصطالح املهلة القضائية أو اإلمهال القضائي، وليس عن 

مصطلح نظرة امليسرة التي يستخدمها فقهاء الفقه االسالمي، مما جعل الفقه والقضاء 

 ا يأخذون باملصطلح األول دون الثاني.املغربيين غالبا م

وتعد املهلة القضائية في جل التشريعات إستثناء من قاعدة العقد شريعة 

التلطيف من حدة تلك القاعدة، كما أن شريعتنا اإلسالمية  تخول  املتعاقدين، بحيث

ولت نظرة السمحاء ونظرا لكونها مبنية على مبدأ املساعدة ورفع الحرج وإزالة الضرر، فإنها تنا

الوفاء بالعهود، ذلك أن دفع املفسدة  ضابطلة إعسار املدين ولم تربط ذلك بامليسرة في حا

أهم من جلب املصلحة، كما أن منح املعسر مهلة للوفاء يحفظ حرية وكرامة املدين، وفي ذلك 

ية يقول سبحانه تعالى:" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "، عكس ما كان سائدا في الجاهل

حيث كان املدين يباع في سبيل الوفاء بالدين، وبلغ األمر إلى درجة اعتبار عدم الوفاء بالعقد 

وهو ذات األمر الذي كان سائدا أيضا في القانون الروماني  2أمرا خطيرا تسل من أجله السيوف

ء، حيث كان يسمح للدائن باإلستيالء على مدينه وحبسه، وإذا مضت ستون يوما ولم يتم الوفا

للدائن الحق في بيع املدين خارج روما، وإن كان في العادة يفضل إبقاؤه حتى يستوفي الدائن  كان

 .3حقه من عمل مدينه

 أوال: أهمية املوضوع

                                                           
 .62، ص 1999تعديل العقد، مطابع حلبى دمنهور، الطبعة األولى  معوض، دور القاض ي في فؤاد محمد - 2
 .161، ص 1985توفيق حسن فرج، القانون الروماني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  - 3
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 تكمن أهمية املوضوع بصورة عامة في مجموعة من املسائل من بينها:

طة العقدية ن تقرير منح املدين مهلة من طرف املحكمة يحول دون انحالل الرابإ -1

ي املدين، حيث إذا أجبر على األداء فة التزام وبالتالي استقرار املعامالت، كما يخفف من وطأ

تكتس ي املهلة القضائية أهمية ذلك  سيلحق به ضرر بليغ، ألجل ،موعد استحقاق الدين

نظرا لدورها الحمائي بالنسبة للمدين،من جهة، ومن جهة ملا لها من أهمية على  قصوى 

 . ار املعامالت التعاقديةاستقر 

حكام املهلة القضائية من معرفة ضوابط إنظار املدين الذي يواجه أتمكن معرفة  -2

 صعوبة في األداء وانعكاسات هذا األجل على املدين والدائن على حد سواء.

ن لتأجيل الديون في حياة األفراد أهمية بالغة، ذلك أن التمويل الذاتي واآلني إ -3

 ،طاقة األشخاص طبيعين كانوا أو معنويين، لذلك يتجاوز القتصادية يعد أمرا للمشاريع ا

في املعامالت فقضاء هي األصل، ومن ناحية أخرى، أضحت االلتزامات املؤجلة إما اتفاقا أو 

لك ذيفسر كثيرا ما تتردد عبارات تدل على طلبات املهلة والتأخير في األداء، و  ،اليومية لألفراد

وارتفاع  التي مردها كذلك إلى ضعف مستوى الدخل الفرديلشرائية، بضعف القدرة ا

 .مديونية األسر

 املوضوعثانيا: نطاق 

سيتم التركيز في هذا البحث على محاولة معرفة أسس املهلة القضائية ومدى تعلقها 

والجهة املختصة بمنحها مع ضبط الشروط الالزمة لتقريرها، كما أن ملنح هذه  ،بالنظام العام
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 كنظرية الظروف الطارئة لها  ملهلة آثارا البد من تبيانها مع ضرورة تمييزها عن مفاهيم مشابهةا

 .و مساطر معالجة اإلستدانة املفرطة وقوانين تأجيل الديون 

 ثالثا: دواعي اختيار املوضوع

إن ندرة الدراسات التي شملت موضوع املهلة القضائية هو ما دفع بالباحث من أجل 

على أهم االشكاالت التي  قدر املتاح، محاولة الوقوف  وضوع جدير بالبحث، مع اختياره كم

يثيرها، كما يعد هذا املوضوع من املواضيع التي يستحسن بالباحث أن يتناول أحكامه بين 

القانون الوضعي والفقه االسالمي، من خالل الوقوف على العطاءات الفكرية لفقهاء الفقه 

 القاض ي في تعديل العقد بإدخال قواعد العدل واالنصاف. االسالمي، واستجالء دور 

جل فراغا على مستوى القضاء، حيث نس ،وإلى جانب الفراغ الفقهي في هذا املوضوع

 ن املوضوع له ارتباط وثيق بمجال التقاض ي، لكن ندرة العمل القضائي في هذا املجال ال تفتحأ

األحكام والقرارت القضائية من أجل تنوير املجال  أمام الباحث إلعمال مبدأ املقارنة بين 

 البحث أكثر مما هو عليه. 

 

 

 رابعا: إشكالية البحث

تتركز إشكالية البحث من خالل الوقوف حول مدى قدرة املشرع املغربي من خالل 

تناوله ملوضوع املهلة القضائية في التوفيق بين ما يتطلبه مبدأ العدل واإلنصاف من خالل منح 
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للوفاء، وبين ما يقتضيه مبدأ تنفيذ التعهدات على الوجه املتفق عليه، ثم إلى  آجال إضافية

أي حد تطابقت األحكام التي جاء بها الشرع اإلسالمي مع ما خصه املشرع املغربي للمهلة 

 القضائية.

 ومن التساؤالت التي استقيناها من أجل مناقشة هذا املوضوع نجد:

قضائية وتأصيله من خالل تبيان مفهومه كيف يمكن تقعيد مفهوم املهلة ال 

وأساسه؟ ومن أي مصدر استقاه املشرع املغربي؟ وما الذي يميز املهلة القضائية عن نظرة 

؟ أن يكون مصطلحين لفهوم واحد قه االسالمي أم أن األمر ال يعدوامليسرة التي أشار إليها الف

أصناف املدينين الجديرين  ماهو نطاق نظرة امليسرة وحدود املهلة القضائية؟ ومن هم

 ما هي اآلثار الناتجة عن األخد باملهلة القضائية؟ و باإلستفادة من املهلة القضائية؟ 

 خامسا: منهج البحث

اتخذنا من املنهج االستقرائي املقارن معبرا للوصول إلى رؤية شاملة للموضوع، تبين 

يد النظري من خالل الفقه وما املستوى الحقيقي الحالي ملوضوع املهلة القضائية على الصع

تبناه من آراء، والتشريع وما خطه من نصوص، وعلى الصعيد العملي من خالل القضاء وما 

أنتجه من مبادئ تصب في هذا االتجاه، وسندلي برأينا كلما أمكن ذلك، وسنرجح بعض اآلراء 

 ب لنا فيها.إذا غلبت حجتها، ونتوقف عند بعضها، لنكتفي بعرضها إذا رأينا أن ال نصي
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 سادسا: خطة البحث

تناول  لقضائية من خاللتقتض ي دراسة املهلة القضائية البدء أوال التأصيل للمهلة ا

وضوابطها في الفقه االسالمي وفي القانون الوضعي، وتبيان خصائصها وتمييزها عن  أصولها

 املفاهيم املشابهة لها، وتحديد شروطها، واآلثار الناتجة عن تحققها.

 بذلك سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين، وذلك على الشكل التالي:و 

 ائــيةلقــــضــــــاــــة ـهلـــــــــــــــــــــــيل املــــــــــــــتــــــأص الفصل األول: 

 ـيةائــــــــــــــالقض ـــهلةاملـــــــــــــــــــــ ــالــــــــإعمــــــــــ ل الثاني: الفص
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 الفــصـــــــل األول 

 القــــضــــــائــية ـــــهلـــــةـــــــــــــــــــــــــتــــــــــأصـــــــــــيل املـــــ
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يلزم املدين كقاعدة عامة بالقيام بما التزم به طبقا للكيفية والطريقة التي حددها 

لى املحكمة اللجوء إمتناع يحق للدائن اء، وفي حالة اال األجل املحدد للوفالعقد، وذلك أثناء 

القتضاء حقه جبرا، وهو ما أكدت عليه جل التشريعات الوضعية، وهو الضابط  ةاملختص

عز وجل في محكم   قرهونستدل بما أ ،نفسه الذي أكد عليه الفقه االسالمي منذ زمن طويل

ن إ ، حيثأن هذا األمر ليس على إطالقه ، غير4"أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كتابه بقوله:" يا

املدين قد تمنعه ظروف معينة من تنفيذ التزامه في الوقت املحدد، وهو ما أدى بالتشريعات 

خل في إطارها إلى جانب الطرف املدين في العقد دإلى منح القاض ي سلطة تقديرية يت الوضعية

الوظيفة الكالسيكية على  يرد تثناءبغية تأجيل الوفاء بالدين وفق شروط محددة، وهو اس

 تجعله في خدمة اإلرادة العقدية. مماللقاض ي، 

أنواع األجل، والذي يلزمنا قبل  وي في إطار فاملهلة التي يمنحها القاض ي تنظ عليه،و 

تناول ضوابطه وآثاره، تحديد ماهيته وأصوله، وتمييزه عن ما يختلط به من مفاهيم لتفريده، 

عن و والبحث في أدلته  الفقهية، ض ي الرجوع ألصولهتصيل مفهوم معين تقألن أي محاولة لتأ

 الذي رتباط وثيق بأحكام الفقه االسالميامن للمهلة القضائية ه ومختلف أحكامه، ملا معنا

 تناولها تحت مسمى نظرة امليسرة.

وملا كان لهذا املوضوع تنظيم مستقل في قانون االلتزامات والعقود فمن الضروري  

طرق لكيفية تنظيمه من قبل املشرع، ولو أننا نسجل أنه تعامل مع املهلة القضائية بشكل الت

                                                           
 .1سورة املائدة اآلية  - 4
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من  1244مقتضب، واألبعد من ذلك أنه استقاها طبقا لألصل من نظيره الفرنس ي في املادة 

 قانونه املدني.
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 املبحث األول 

 ماهية املهلة القضائية

بيقات القاعدة األصولية التي مفادها أن املشقة تعد املهلة القضائية من أهم تط

إذا صار التنفيذ شاقا على املدين كان من الواجب منحه مهلة  أنه تجلب التيسير، بحيث

ميسرة للقيام بتعهده طبقا للشكل الذي حدده العقد الرابط بين الطرفين، وهذا األمر ال 

من  نععسار مثال مااال العبادات، فيمتد حتى إلى مجال  ينطبق على مجال املعامالت فقط، بل

 ، كما أن اإلعسار بالعتق أو اإلطعام في كفارة اليمين ينقل املكلف إلى الصيام.وجوب الحج

ويلزم حتما من أجل اإلحاطة واإلملام باملوضوع تحديد كل من مفهوم املهلة القضائية 

األدلة من الوقوف حول  في القانون الوضعي، ونظرة امليسرة في الفقه اإلسالمي، مما يمكننا

 ، معوكذا سلطة القاض ي في إنظاره ،الشرعية إلنظار املدين والتي تستتبع اختالف الحكم

 .ااملفاهيم املشابهة له بعض عن أهمية تمييز مهلة امليسرة

 املطلب األول: مفهوم املهلة القضائية 

غوي لتحديد ض ي دراسة مفهوم املهلة القضائية البحث عن أصولها في الفقه اللتتق

ومعناها في  الفقه االسالمي أهلوكذا في اصطالح  املقصود منها وتبيان مسارها الحقيقي،

  القانون املدني املغربي، دون إغفال مميزاتها في كال النظامين.

 الفقرة األولى: التحديد اللغوي واالصطالحي للمهلة القضائية
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، 5قضائي في التشريع املدني املغربييعد كل من مصطلح املهلة القضائية أو األجل ال   

في الضوابط املنظمة لكل  لفروقالن، رغم اونظرة امليسرة في الفقه اإلسالمي، أمران متذاخ

من ق ل ع، نجده  128منهما كما سيأتي إيضاحه، حيث إن املشرع املغربي ومن خالل الفصل 

للقاض ي أن يمنح أجال أو  قد استعمل املفهومان معا في نفس الفصل بنصه على أنه:" ال يسوغ

 .أن ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتض ى االتفاق أو القانون"

يتلخص أساسا في املكنة املقررة  6فكال املصطلحين ينصبان على معنى واحد وعليه، 

ملصلحة املدين حسن النية عاثر الحظ في الوفاء بالتزامه، والتي يملك القاض ي وحده سلطة 

، املكرس بمقتض ى الفصل 7"كاستثناء من األصل الـــــعام " العقد شريعة املتعاقدينمنحها له 

                                                           
اسم "األجل االسترحامي" ومن أحدث  مفهوم  املهلة القضائية اختالفا على مستوى الفقه والقضاء بين من يطلق عليه   - 5

د قيطلق عليه "األجل االستعطافي" وبين من يطلق عليه اسم "األجل القضائي" أو مهلة امليسرة أو املهلة القضائية، ورغم ما 

صر يبدو من صحة هذه األخيرة، استنادا إلى مصدرها الذي غلبا ما يكون قضائيا، فإنها مع ذلك معيبة لعدم اشتمالها على العن

 ألساس ي وهو اليسر، كما أن التسميات األخرى منتقدة بشدة خاصة "األجل الستعطافي "و"األجل اإلسترحامي"، ألن املدين الا

 يسترحم وال يستعطف وإنما يحصل على حق مقرر ملصلحته قانونا.

أ التطبيق، مقال منشور جل القضائي " االستعطافي"  " اإلسترحامي"  بين الفقه والقانون وخطعلي العلوي الحسيني، األ  -

 وما يليها. 85 ، ص66ة املحاكم املغربية، عدد بمجل

ته في حين يرى األستاذ محمد النجار أن املهلة االستعطافية أو االسترحامية يطلبها املدين من القاض ي استعطافا وشفقة لحال

 االقتصادية واالجتماعية.

زعات تحصيل الضرائب، مقال منشور باملجلة ية في مسطرة منامحمد النجار، تساؤالت حول اختصاص املحاكم اإلدار  -

 .19 ص، 2001، مارس أبريل،  37املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد 

تشريع لكلمة إنظار أو إمهال، عند الحديث عن ال ة" باعتباره األكثر دقة، املرادفغير أننا سنحتفظ بمصطلح " املهلة القضائي  

 ملقارن، في  حين نستعمل مصطلح " نظرة امليسرة" كلما تعلق األمر بأحكام الفقه اإلسالمي.املدني املغربي وا
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية  -القرض االستهالكي نموذجا –عمر قريوح، الحماية القانونية للمستهلك   - 6

 .486، هامش ص 2007الجامعية سنة ال، ةوجد ،ل جامعة محمد األو ، العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
تعبر هذه القاعدة الفقهية عن ما يصطلح عليه  بمبدأ سلطان اإلرادة في العقود، الذي يعني أن اإلرادة وحدها قادرة على  - 7

اآلداب، ولكن إنشاء ما تشاء من العقود والتصرفات وتحديد نطاقها وترتيب آثارها، وال يقيدها في ذلك إال النظام العام و 
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وسنحاول في هذا الفقرة تحديد املعنى اللغوي  للمفهوم قيد الدرس، مما قد  ،8من ق ل ع 230

يعيننا على إدراك معناه الصطالحي مستعينين في ذلك بما توفر من املعاجم اللغوية وكتب 

 املفسرين. 

 : التحديد اللغوي:أوال

النظرة: مادة نظر: النظرة بكسر الظاء، التأخير  ؛9في لسان العرب البن منظور  ورد    

فالنا فأنظرته بمعنى  في األمر، قال تعالى: " فنظرة إلى  ميسرة" وقرأ بعضهم فناظرة، يقال بعت

  .هأنظر  سم من النظرة، واإلنظار التأخير واإلمهال يقال أنظرته،أمهلته واإل 

ونظر الش يء باعه بنظرة ونظر الرجل باع منه الش يء بنظرة، واستنظره، طلب منه 

 .10النظرة واستمهله، ومن ذلك أنظرته أي أخرته

وفقا لنفـــــــس املــــــعجم، مشتقة من مادة  هذا فيما يتـــعلق بلفظ نــــــظر، أما ميسرة، و

ـــــله: السهولة، والغنى،  قال سيبويه، ليست امليسرة على يسر: واليـــــسر و الـــيسار، واملـــيسرة، كـ

الفعل، ولكنها كاملسربة واملشربة، وفي التنزيل الكريم فنظرة إلى ميسرة، قال مجاهد هو من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

والتي نجد من بينها  استثناء من هذه القاعدة أوجد املشرع حاالت يستطيع القاض ي التدخل فيها قصد إعادة التوازن العقدي،

 املهلة القضائية موضوع البحث.
ها، وال من ق ل ع على أن:" االلتزامات املنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة غلى منشئي 302ينص الفصل - 8

 يجوز إلغاؤها إال برضاهما معا أو في الحاالت املنصوص عليها في القانون.
 .ابن منظور، لسان العرب - 9

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، الجامع ألحكام القران، تحقيق هشام سمير البخاري، عالم  - 10

 .374ص  ،3ه، املجلد1423م/2003ط  لسعودية،الكتب، الرياض، اململكة العربية ا
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، وتأتي 11باب معون ومكرم وقيل هو على حذف الهاء واليسيرة وامليسرة بمعنى  السعة والغنى

 . .12أيضا  بمعنى اليسر ووفرة املال

وبعد هذا التحديد اللغوي  املقتضب لإلنظار واليسار  والذي قد يعين في فهم معاني  

 اإلمهال والتأجيل، ننتقل فيما يلي إلى التحديد االصطالحي للمهلة القضائية، من خالل ما تم

 تدوينه حول هذا املفهوم  على مستوى الفقه اإلسالمي وكذا بالنسبة للفقه القانوني.  

 حديد االصطالحي للمهلة القضائيةثانيا: الت

وبعد التحديد اللغوي املقتضب لإلنظار واليسار والذي قد يعين في فهم معاني 

 اإلمهال والتأجيل، ننتقل فيما يلي إلى التحديد االصطالحي للمهلة القضائية، من خالل ما تم

 تدوينه حول هذا املفهوم على مستوى الفقه اإلسالمي والفقه القانوني:  

 في الفقه اإلسالمي: -1

من خالل اإلطالع على مختلف كتب املفسرين نجدها تناولت قوله تعالى بالتفسير" 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"، وانطالقا من الوقوف على سبب نزولها، ثم إثبات 

 مختلف قراءاتها وتفسير ألفاظها.

يمة، أن هللا تعالى يأمر بالصبر وأورد اإلمام ابن كثير في مستهل تفسيره لهذه اآلية الكر 

على املدين الذي ال يجد وفاء، فقال:" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"، ال كما كان عليه 

                                                           
 ابن منظور، نفس املرجع. - 11
 نفس املرجع.،القرطبي، الجامع ألحكام القران - 12
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أهل الجاهلية بقول الدائن ملدينه إذا حل عليه الدين:" إما أن تقض ي وإما أن ترابي...."، ثم 

 .13يندب إلى الوضع عنه، ويثيب على ذلك خير الجزاء والثواب

" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى :فقال في تفسير قوله تعالى 14اإلمام القرطبي وبخصوص

ن هللا ملا حكم ألرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم في ذي إميسرة"، 

العسرة بالنظرة إلى حال امليسرة، ذلك أن ثقيفا ملا طلبوا أموالهم التي لهم عند بني املغيرة، 

عسرة، وقالوا ليس لنا ش يء، وطلبوا األجل إلى وقت ثمارهم فأنزل هللا هذه اآلية، وهي شكوا ال

 .  15عامة على جميع الناس، فكل من أعسر أنظر، سواء في دين الربا أو غيره

وإذا كان هناك إجماع بين أئمة املفسرين حول سبب نزول اآلية الكريمة ومعانيها 

إعرابها أبان عن اختالف أهل اللغة والنحو، فتقرئ " اللغوية، فإن قراءة ألفاظها ووجوه 

، 16فنظرة" بسكون الظاء، وقرأ عطاء " فناظره" على وزن "فاعلة" وهي من أسماء املصادر

                                                           
، الثانيةطبعة الللتوزيع والنشر، ا م غ م،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة - 13

 .717م، ص 1999ه/1420
 بهذا الخصوص:  . وغيره أنظر374-372، ص 3، مجلد م ساإلمام القرطبي،  - 14

 . 1981، الدوحة، طبعة األولى، سنة 2ي تفسير الكتاب العزيز، ج فابن عطية، املحرر الوجيز  -

 .1938، املطبعة البهية املصرية، طبعة األولى، سنة 7التفسير الكبير، ج  ،اإلمام الفخر الرازي  -

 .1978سنة  الثانية، الطبعة ، دار الفكر، بيروت،3اني، ج اسن التأويل، مجلد الثمحمد جمال الدين القاسمي، مح -
حول نطاق  -رجال الفقه القانوني على غرار  -فقهاء الشريعة اإلسالمية  بخصوص هذه النقطة، نجد أن هناك اختالف بين  - 15

، في ن أن هناك فريقا آخر يرى بشمولها كافة الديون تطبيق مهلة امليسرة بين من حصرها في الديون الربوية دون ما غيرها، في حي

ي، ويرى ـــــالمقابل ذلك يرى بعض رجال الفقه القانوني أن املهلة القضائية محصورة في االلتزامات التي يكون محلها أداء مبلغ مـــــــ

دين  متناع عنه، وكذا من حيث مصدر الالبعض اآلخر منهم شمولها لكافة الديون سواء كان محلها أداء ماليا أو قيام بعمل أو اال 

حيث حصر البعض منهم نطاق هذه املهلة في الديون الناتجة عن االتفاقات والعقود مستثنيا الديون الناتجة عن الجرائم و 

هلة املفي الفقرة املتعلقة بعالقة  أشباهها وهو ما سنعود إليه بالتفصيل في حينه عند الحديث عن نطاق تطبيق املهلة القضائية

 .القضائية بالنظام العام
 .495، ص م سابن عطية،  - 16
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ويقصد بها أن  صاحب الحق ناظره، وعنه فناظره على األمر بمعنى فسامحه بالنظرة إلى 

 . 17امليسرة

 في التشريع املدني املغربي:  -2

 12انون االلتزامات والعقود املغربي يتضمن حين صدوره بمقتض ى ظهيرلم يكن ق

 ،18منه 128بخصوص املهلة القضائية، سوى القاعدة التي يقررها الفصل  1913غشت 

مكرسا بذلك الفلسفة الليبرالية في مجال املعامالت املالية، القائمة على أساس العقد شريعة 

إمكانية إلمهال املدينين، ما لم يمنح هذا الحق  املتعاقدين، ليمنع بذلك على القاض ي أي

 بمقتض ى االتفاق أو القانون، رغم أن قواعد الفقه اإلسالمي تحث على إنظار املدين املعسر.

فقرة ثانية  19ع ل من ق 243، أضيفت إلى الفصل 1917مارس  18وبموجب ظهير 

سلطة تقديرية في منح  هل ، فأضحت20أعطت القاض ي إمكانية منح املدين أجال معتدلة للوفاء

أصبحت املهلة القضائية رخصة استثنائية بيد  وألجلهاملدين مهلة ليتمكن من أداء دينه، 

                                                           
 .109، صم سالفخر الرازي،  -17
من ق ل ع على أنه:" ال يسوغ للقاض ي أن يمنح أجال أو أن ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق  128ينص الفصل  - 18

 بمقتض ى اإلتفاق أو القانون. 

 ق أو القانون، لم يسغ للقاض ي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك ".ذا كان األجل محددا بمقتض ى االتفاال إإ
يستوفي دينه على أجزاء،  نع. على أنه:" إذا لم يكن هناك إال مدين واحد، لم يجبر الدائن على أ ل من ق 243ينص الفصل  - 19

 ر بالكمبياالت.ولو كان االلتزام قابال للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خالفه إال إذا تعلق األم

ت ( ومع ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم ملركز املدين أن يمنحوه أجال معتدلة للوفاء وأن يوقفوا إجراءا1917مارس  18)ظهير 

 املطالبة مع بقاء األشياء على حالها".  
من  2441ي من الفصل التشريع الفرنس  إلى أن هذه الفقرة مأخوذة من نظيرتها في وكما أشرنا سابقا، وتجدر اإلشارة - 20

 بل أن تخضع لسلسلة من التعديالت.قدني الفرنس ي في صيغتها القديمة القانون امل
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كاستثناء يبيح تدخل القاض ي  ،21القاض ي، تخضع لتقديره حسب الظروف املحيطة بكل نازلة

 في نطاق العقد، بتعديل أجل تنفيذه ملصلحة املدين املعسر. 

ف املهلة القضائية على أنها:" األجل املمنوح من القاض ي للمدين وعلى هذا األساس تعر 

، وتعرف أيضا بكونها:" إعفاء املدين من 22الذي استحق دينه وأصبح خاضعا ملالحقة دائنيه"

الوفاء بالتزامه في األجل املضروب للوفاء، ومنحه أجال آخر يسدد فيه الدين إن اقتضت 

األجل الذي يكون  أيضاوهي  ،23"هذا التأجيل بسببظروفه ذلك ولم يلحق الدائن ضرر 

، أجال 24مصدره القضاء، إذ يجيز القانون للقاض ي أن يمنح املدين حسن النية املالحق قضائيا

 .25أو آجاال معقولة للوفاء

                                                           
الطبعة  نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، محمد الكشبور، - 21

 وما بعدها. 168 ص، 1993 االولى،

ية، ول، مطبعة فضالة، املحمداري، النظرية العامة لاللتزامات والعقود في القانون املدني املغربي، الجزء األ عبد القادر العرع -

 . 260، ص 1995طبعة 

، ص 1998بد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثالث، منشورات الحلبي، بيروت، طبعة ع -

783. 
 .371، ص 1987نصر الثبات وعامل التغيير في العقد املدني، دار الفكر اللبناني، بيروت،سامي بديع منصور، ع - 22
حسن رشوان أحمد رشوان، أثر الظروف االقتصادية على القوة امللزمة للعقد، الطبعة األولى، دار الهاني للطباعة والنشر  - 23

  .314والتوزيع، القاهرة، ص 
و      في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي، الجزء الثاني، أوصاف االلتزام وانتقاله مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات -24

 .74 صانقضاؤه، ط .ع س م غ م ،
 عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود املغربي، الكتاب األول، االلتزامات بوجه عام، الجزء الثاني، - 25

 .56، ص 1999الدار البيضاء، الطبعة األولى، سنة مطبعة النجاح الجديدة، 
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كما تم تعريفها باعتبارها وسيلة لتهدئة صرامة دائن غير متسامح في مواجهة مدين 

أجل التنفيذ، وليس هناك أجل قانوني وال اتفاقي، عاثر الحظ وحسن النية حينما يحل 

 .26فالقضاة يمكنهم منح املدين أجال اعتبارا لظروفه

تقوم على أساس منح القاض ي سلطة استثنائية  ،إن فلسفة اإلمهال القضائي

يستطيع بمقتضاها أن يمكن املدين الذي حل ميعاد الوفاء بدينه، أجال ليسدده فيه، متى كان 

مظهر من مظاهر اتساع  عليه، فهيدية واجتماعية تبرر ذلك، و مر بظروف اقتصاهذا األخير ي

ف ضعيف، متى لم تسعفه ظروفه اآلنية في مجال العقود حماية للمدين كطر سلطة القاض ي 

بتوسيع  التي تقرفي تنفيذ التزامه، الش يء الذي يتماش ى و الفلسفة التشريعية الحديثة، 

ق العقود، عن طريق التدخل في نطاقها وإعادة التوازن بين السلطة التقديرية للقاض ي في نط

أطرافها، نظرا لالنعكاسات السلبية ملبدأ سلطان اإلرادة، وتحقيقا ملبادئ العدل واإلنصاف، 

 والتي تعتبر من املهام األساسية للسلطة القضائية.   

ملغربي ، فمفهوم املهلة القضائية في التشريع املدني اتوضيخهبناء على ما سبق 

واملقارن، يتلخص في األجل الذي يملك القاض ي وحده سلطة منحه للمدين عاثر الحظ، حسن 

تبرر إمهاله، في  27النية لتنفيذ االلتزامات الحالة عليه، إذا لم يتمكن من ذلك لظروف مؤقتة

 غياب أجل قانوني أو اتفاقي.  

                                                           
26  - Marcel planiol, traité élémentaire de droit civil L.G.D.J,  Paris,  4 éme édition, 1907- p 128.   

 .473، ص م سعمر قريوح، الحماية القانونية للمستهلك،  - 27

نفيذ االلتزام مؤقتا، حيث يبقى معه أمل كبير في تحسن حال وبضيف األستاذ:" ذلك أن املهلة تمنح عندما يكون عارض ت

 ."املدين مستفبال، أو مروره من ظروف مؤقتة في السوق أو العمل
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 الفقرة الثانية: خصائص املهلة القضائية

إلرادة في العقود، سواء في الفقه اإلســـــالمي والتشريعات يفرض مبدأ سلطان ا

، استنادا إلى القوة امللزمة للعقد، إال أن  28الــمدنية، وجوب الوفاء بالديون التي حل أجلها

الفقه اإلسالمي في تعرضه للتخفيفات  الشرعية  في مجال املعامالت، توسع في إسقاط 

م وروح الشريعة اإلسالمية املبنية على اليسر ورفع التكليف أو التخفيف منه بكيفية تنسج

، في حين أن القوانين املدنية الوضعية كرست سلطان اإلرادة كمبدأ قار، ترد عليه  29الحرج

، لذا نرى من املفيد الوقوف على خصائص املهلة القضائية في كل من 30بعض االستثناءات

مدى التعارض أو التطابق بين املنظومتين الفقه اإلسالمي و التشريعات املدنية، بهدف تحديد 

 في هذا اإلطار.

 أوال: مميزات نظرة امليسرة في الفقه اإلسالمي

أهم ما تتميز  به  نظرة امليسرة في الفقه اإلسالمي، كونها واجبة على القاض ي، إذ ال 

ة سلطة له في إعمالها أو رفض منحها للمدين متى ثبت إعساره، ومن جهة أخرى شمولها لكاف

الديون دون استثناء، عكس ما هو مكرس في القوانين املدنية، التي أخضعت املهلة القضائية 

 للسلطة التقديرية للقاض ي، إضافة إلى منعها في بعض األحيان إمكانية إمهال املدين. 

                                                           
يرى األستاذ فؤاد محمد عوض، أن سلطان اإلرادة في الشريعة اإلسالمية يختلف عن مدلوله في القوانين الوضعية، ففيما  - 28

ي فن اإلرادة يشمل إنشاء العقد وتكوينه دون آثاره التي رتبها الشارع مسبقا، في حين أنه يخض الفقه اإلسالمي، فمبدأ سلطا

 القوانين املدنية  يشمل تكوين العقد وآثاره.

 .49، ص 1999قاض ي في تعديل العقد، مطابع الحلبي، دمنهور، طبعة األولى فؤاد محمد عوض، دور ال -
 . 76، ص 2000النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى  محمد رياض، الشريعة اإلسالمية، مطبعة - 29
كنظرية الظروف الطارئة بالنسبة للتشريعات التي تعرضت لها بالتنظيم، كما هو الشأن بالنسبة للتشريع املدني املصري في  - 30

 .148و السوري في املادة  147الفصل 
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 نظار املدين املعسرإوجوب  -1

لها بالنسبة يجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية على ضرورة الوفاء بالديون التي حل أج

للمدين املوسر، وأن أي تأخير من جانبه فيه إضرار بالدائن وظلم له، وهذا الظلم يرفعه 

، أو عن طريق الحجز على أمواله، وفي هذا يقول رسول 31القاض ي إما بحبس املدين املماطل

 .32لُي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته" " :هللا عليه الصالة والسالم

ين املعسر، فيجب انظاره، لقوله تعالى:" وإن كان ذو عسرة فنظرة أما فيما يتعلق باملد

إلى ميسرة"، بل إن الفقه اإلسالمي ذهب إلى أكثر من ذلك، بندبه إبراء املدين والحط عنه، 

أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"، فجعل عز وجل الصدقة على املعسر و لقوله تعالى:" 

 .33ر أعظم شأنا وأعلى درجة عنده سبحانهعلى سبيل الجواز، إال أن ذلك يعتب

نظار املدين املعسر أمر متفق عليه بين فقهاء الشريعة إوخالصة القول، فإن وجوب 

اإلسالمية، لثبوته بالكتاب والسنة، لذلك فالقاض ي ال يملك أي سلطة تقديرية في هذا اإلطار، 

                                                           
ورة توافر مجموعة من الشروط إلعمال جزاء الحبس في حق املدين نشير إلى أن فقهاء الشريعة اإلسالمية يوجبون ضر  -31

قق املوسر أولها أن يكون الدين مستحق األداء، إذ ال حبس في الدين املؤجل، ثم ان يكون للمدين القدرة على الوفاء وأن يتح

 ء الحبس في حق مدينه.املطل وأن يكون املدين غير الوالدين، إضافة إلى ضرورة طلب الدائن من القاض ي  ترتيب  جزا

 ظر:ين للتفصيل أكثر 

هبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، الشامل لألدلة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق األحاديث و  -

 .4519ص  ،1997النبوية وتخريجها، الجزء السادس، دار الفكر املعاصر دمشق، طبعة الرابعة 
مما يفيد بمفهوم املخالفة  ل، والواجد بمعنى الغنى، ويستدل بالحديث للداللة على جواز حبس املدين الغني،اللي هو املط - 32

 عدم جواز حبس املدين املعسر.

 .137ص  ،2001محمد بن علي الشوكاني، نيل األوطار، الجزء الرابع، دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة، طبعة األولى  -
 .241، ص م سالقرطبي،  - 33
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ن عدم املال يسقط ث إحي، 34إذ الشرط الوحيد إلمهال املدين أن تشهد بينة على إعساره

، ألن الشارع أوجب هانظار  التكليف عليه، ويلحق بالقاض ي والدائن تكليف آخر، وهو وجوب

 .35ذلك على وجه الحتم واإللزام

جماع فقهاء الشريعة اإلسالمية على كون اإلعسار شرطا وحيدا إلنظار املدين إورغم 

ر، وكذا حول إمكانية حبس املدين حول كيفية إثبات هذا اإلعساإال أنهم اختلفوا  ،املعسر

 :إلثبات إعساره، وهو ما سنعرض له فيما يلي

 اثباث اإلعسار في الفقه اإلسالمي -أ

من خالل اإلطالع على مختلف كتب الفقه اإلسالمي، نجد أن هناك اختالف بين 

ود، ثم يحلف فعند املالكية يثبت بشهادة الشه فـــــقهاء حول كيفية إثبات إعـــــــسار املدين،ال

املدين بعد ذلك على عدم وجود ما يقض ي به الدين، من مال ظاهر أو باطن، ألن شهادة 

 .36الشهود بعدم املال هي على نفي العلم، ويمين املدين تكون من أجل البت

                                                           
ط و في حين أن القوانين املدنية تشترط توافر مجموعة من الشروط لتمكين املدين من املهلة، والتي يمكن تقسيمها إلى شر  - 34

شخصية خاصة بأطراف العالقة التعاقدية، وأخرى موضوعية متعلقة بطبيعة الدين وشروط العقد، ورغم توافر هذه 

 قاض ي غير ملزم بمنح هذه املهلة التساع نطاق سلطته في هذا املجال. الشروط في  القوانين املدنية، فإن ال
 .473فؤاد محمد عوض، مرجع سابق، ص  - 35
 . 272م، ص 2000ه/ 1420محمد بن أحمد ابن جزي، القوانين الفقيه، دار املعرفة، الدار البيضاء،ع ط غ م ،  - 36
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بو حنيفة، ال تسمع البينة على اإلعسار في الحال، بل يحبس املدين شهرا أوقال اإلمام 

ى ظن الحاكم أنه لو كان له مال ألظهره، وهو ما انتقده ابن قدامة أو أكثر حتى يغلب عل

 .37باعتبار أن كل بينة جاز سماعها بعد مدة، يمكن سماعها في الحال كسائر البينات

أما الشافعية والحنابلة فيذهبون إلى أن بينة اإلعسار كافية دون يمين املدين، 

في حين يذهب بعض ، 38واليمين على من أنكر"استنادا إلى ظاهر الحديث " البينة على املدعي 

، إلى وجوب التفرقة بين البينة التي تشهد بتلف املال، والتي تشهد باإلعسار، 39فقهاء الحنفية

سقط عنه في الثانية، غير أن وجوب اليمين مع الشهادة تلزم املدين باليمين في األولى، و حيث ي

 .40خر محلهآلمدين ماال سواه، أو أنه أحدث ل في حالة تلف املال، يستوجب إدعاء الدائن أن

نستشف رجحان الفقه املالكي فيما يتعلق بمسألة إثبات  ،ومن خالل ما سبق

اإلعسار، النسجامه وقواعد اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، ذلك أنه حين يدعي املدين 

ة تنصب على بإعساره، يقع عليه عبئ إثبات إعساره بشهادة الشهود، وملا كانت هذه الشهاد

أنهم ال يعلمون له ماال، فإنه تميما لإلثبات يجب عليه أن يحلف على عدم وجود ما يقض ي به 

 الدين.

                                                           
ص        ،1997طبعة األولى، الالقاهرة،  الجزء السادس، دار الحديث،حمد بن قدامة، املغني والشرح الكبير، أعبد هللا بن  - 37

217. 
، الجزء الثاني ، باب اليمين على املدعى عليه، دار ابن كثير للطباعة والنشر ترواه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادا - 38

 .948، ص 1993الطبعة الخمسة  والتوزيع، دمشق،
 الأو  في في مسألة إثبات اإلعسار، وقال بعضهم أن القول قول املطلوب في كل األحوالاختلف بعض فقهاء املذهب الحن - 39

يحبس، ألن الفقر أصل في بني آدم والغنى أمر عارض، فكان الظاهر شاهدا للمطلوب، لذلك فالقول قوله مع يمينه، في حين 

كتاب  ،    رواه البخاري في صحيحه، مقاال"قال آخرون أن القول قول الدائن، لقوله صل هللا عليه وسلم :" لصاحب الحق 

 .  845االستقراض، باب لصاحب الحق مقال، ص 
 .216، ص م سابن قدامة،   - 40
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 ءإال أنه في بعض الحاالت قد يشتبه في حال املدين بين اليسر والعسر، لذا قرر فقها

في هذه الشريعة اإلسالمية إمكانية حبسه للتحقق من حاله، واعتبروا اإلكراه املطبق عليه 

 اختبار. الحالة حبس تلوم و

 ار في الفقه اإلسالميالحبس كوسيلة إلثبات اإلعس -ب

أقر فقهاء الشريعة اإلسالمية إمكانية حبس املدين الذي يثور الشك حول وضعيته 

املالية، وسندهم في ذلك قوله صل هللا عليه وسلم:" لــي الواجد ظلم يوجب حل عرضه 

، وفي 41وا هذا الحديث خاصا باملدين الغني املمتنع عن أداء ديــــــــــــــنهوعقوبته"، إال أنهم اعتبر

يدل بمفهوم املخالفة على أن  ،هذا الصدد يقول اإلمام الشوكاني أن الحديث السالف الذكر

أما املدين املجهول الحال، فإن الفقهاء حين قالوا ، 42املعسر ال يحل عرضه وال عقوبته

ذلك ليس على سبيل العقوبة، وإنما  هو فقط من أجـــــل  التلوم  و باختباره بالسجن فإن 

 . 43االختبار ال غير

                                                           
 وفي هذا الصدد يقول صاحب التحفة: - 41

 فمطلة ظلم وال يؤخر    ومن عليه الدين إما موسر    

 فينبغي في شأنه اإلنظار        أو معسر قضاؤه إضرار       

 فواجب إنظاره مليسرة    معدم وقد أبان معذرة   أو 

 فالضرب والسجن عليه سرمدا    ومن على األموال قد تقعدا                      

 وقصد اختباره بما يجب وحيثما يجهل حال من طلب         

 إن يكن الدين يسير القدر     فحبسه مقدار نصف شهر                  

 وضعف دين في الخطير الشأن  والحبس في توسط شهران                     

 .618التسولي، م س، ص  -     
 .137الشوكاني، م س، ص  - 42
أحمد جواهري، اللجوء إلى اإلكراه البدني الستخالص الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون  - 43

 .31ص  ،1999-2000 السنة الجامعية أكدال، الرباط،جامعة   دية واالجتماعيةالعلوم القانونية واالقتصاالخاص، كلية 
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تترتب عنه   ،، أن حبس املدين املشتبه في حاله في جميع األحوالوحري بنا القول 

نتيجتان، فإما أن يكتشف يسر املدين مدعي اإلعسار، وفي هذه الحالة يبقى محبوسا حتى 

أو أن يأتي بكفيل مليىء، أما إذا ثبت عسره وتأكد عجزه عن األداء، يؤدي ما عليه من دين، 

 . 44ففي هذه الحالة اتجهت آراء أغلب الفقهاء إلى اإلفراج عنه

 شمول نظرة امليسرة لكافة الديون  -2

شكل نطاق تطبيق نظرة امليسرة نقطة خالف بين فقهاء الشريعة اإلسالمية، حيث 

 عالى" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"، حول ما إذا كانتنهم اختلفوا بصدد تفسير قوله تإ

 هذه اآلية شاملة لكافة الديون، أم أنها خاصة بديون الربا دون غيرها.

فذهب ابن عباس وشريح وغيرهم، إلى أن اآلية نزلت في ديون الربا خاصة، أما باقي 

قوله تعالى في صورة  ،الكالديون فليس فيها إنظار، ويلزم أداؤها في أجلها، ومرجعهم في ذ

 .45:" إن هللا يأمركم أن تؤدوا  األمانات إلى أهلها"58النساء اآلية 

في حين ذهب عامة الفقهاء إلى أن اآلية أعاله شاملة لكافة الديون، فكل مدين أعسر 

انظر، واحتجوا في ذلك، بكون اآلية جاءت تتضمن الرفع " ذو عسرة "، ولو كانت خاصة بدين 

 .46ال عز وجل "ذا عسرة"، لذا فالقراءة بالرفع تفيد معنى عموم املدينين املعسرينالربا لق

تخصيص النظرة في دين دون  ،إضافة إلى ذلك، فلم يثبت عن رسول هللا صل هللا عليه وسلم

                                                           
، ويضيف األستاذ:" ... وليس للحاكم إخراج املدين من الحبس حتى يتبين له أمره أنه معسر، 618وهبة الزحيلي، م س، ص  - 44

 فيجب عليه حينئذ إطالقه  أو يبرأ املدين من غريمه بوفاء أو إبراء أو حوالة.
 . 496تفسير ابن عطية، م . س، ص  - 45
 .241م س، ص  القرطبي، - 46
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سواه، لذا فالراجح شمول اآلية لكافة الديون، فمناط نظرة امليسرة هو ثبوت اإلعسار وال 

 .47ن و آخرخالف في ذلك بين دي

كانت هذه خالصة ألهم مميزات نظرة امليسرة في الفقه اإلسالمي، واملتسمة بشمولها 

لكافة الديون، إضافة إلى ضيق نطاق السلطة التقديرية للقاض ي في منحها، وباعتبار الفقه 

ه في اإلسالمي مــصدرا من مصادر القانون املدني املغربي، حق لـــنا التــــــساؤل حــــــول مركز 

، في ضوء القواعد 48القوانين املدنية بصفة عامة، وفي القانون املدني املغربي بصفة خاصة

املنظمة للمهلة القضائية باعتبارها مجاال خصبا لإلجابة عن هذه اإلشكالية، من خالل عقد 

ائية، وهو مـــــقارنة بين  خصـائص كل  من  نظرة امليسرة الــسالفة الـــــذكر، ومميزات املهلة القض

 ما سنحاول إبرازه فيما يلي.

 ثانيا: مميزات املهلة القضائية في القانون املدني 

من خالل تتبع النصوص القانونية املنظمة للمهلة القضائية في التشريع املغربي، 

نستشف اتساع نطاق السلطة التقديرية للقاض ي في منح املهلة القضائية، مما يفيد بكون منح 

ية سلطة اختيارية بيد القاض ي، فقد يستجيب لطلب املدين وقد يرفض املهلة القضائ

                                                           
محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، الجزء الثالث، دار الفكر، بيروت، ع ط غ م،  - 47

 .112ه، ص 1420م/1988
 نس ي و للتوسع أكثر أنظر:حيث رجح بعض الفقه أن يكون التشريع املدني املغربي أكثر تأثرا بالقانون الفر  - 48

، بد الكريم الطالب، مركز الفقه اإلسالمي في القانون املدني املغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاصع -

 . 95، ص 1995 الجامعية السنة مراكش،جامعة القاض ي عياض ، العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية كلية
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من ، وهو أمر مجمع عليه 49االستجابة له، وليس هناك ما يلزم القاض ي بهذا االتجاه أو ذلك

والعربية منها على الخصوص، وهو ما يخالف مقتضيات  الغربية التشريعات الحديثة قبل

منح نظرة امليسرة يعتبر أمرا واجبا على القاض ي، غير  الفقه اإلسالمي في هذا املجال، ذلك أن

أنه في بعض الحاالت قد يتدخل املشرع لسحب هذه السلطة، ويقر منع إمكانية منح املهلة 

بنصوص صريحة في بعض الديون، وبناء عليه فاملهلة القضائية في القانون املدني تتميز بكونها 

ثانية باتساع نطاق السلطة التقديرية للقاض ي في غير شاملة لكافة الديون من جهة، ومن جهة 

 منحها.

 ة التقديرية للقاض يخضوع املهلة القضائية للسلط -1

نظار املدين املعسر  إإذا كان هناك إجماع لدى جمهور الفقه اإلسالمي على وجوب     

ه أنذلك ، ةللتقديلثبوت ذلك بالكتاب والسنة، إذ ليس للقاض ي في ضوء أحكامه، أي سلطة 

يرا  نظاره، فإن القوانين املدنية أخذت منحى مغااوجب  متى توافرت بينة على إعساره،

ــــــــــــــــده  لمهلة القضـــــائيةلبإخضاعها  من حيث املبدأ، للسلطة التقديــــــــرية للقاضـــــــــــــــي، وهو ما يؤيـ

  .املغربي واملقارن  51والقضاء 50الفــــــــــــــقه

                                                           
 .305منصور، م س، ص  سامي بديع - 49
 783ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س، - 50

 وما يليها. 168، ص 1993كشبور، نظام التعاقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، محمد ال -

 كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين:

عمقة، ملدني املغري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمر  أضرضار، اإلمهال القضائي بين الفقه االسالمي والتشريع ا -

 .71، ص 2002-2003معية كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض، مراكش، السنة الجا

علوم كلية الون الخاص، زينب عبد الرزاق، األجل في قانون االلتزامات والعقود، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القان -

 .96، ص 1978الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، ، القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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 عمن ق ل  243شرع املغربي وانطالقا من مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل فامل

ختيار والجواز وعدم اإللزام، مــــــع ضرورة ــــــبارة "يسوغ"، التي تفيد اال نجده قد استعمل عـ

، وهـــو نفس املنحى الذي كرسه 52من الــــشروط في حالة منــــح هــــــذه املهلة مجموعةمراعاة 

منحت فقرتها الثانية  التيمن القانون املدني،  346شرع املصري، من خالل نص املادة امل

 نظار.مع ضرورة تبيان شروط منح هذا اإل  نظار املدينإللقاض ي سلطة 

أن األمر في األخير يرجع إلى  في هذا الصدد عبد الرزاق أحمد السنهوري الفقيهيرى و  

وافر هذه الشروط، إن كان ثمة ما يستدعي منح تقدير القاض ي، فهو الذي ينظر حتى بعد ت

 . 53املدين نظـــــــرة امليـــــــــسرة، وتقديـــــره في ذلك نــهائي، و ال معقب له من طرف محكمة النقض

ما دام أمر تقدير منح املهلة القضائية  بأنه  54أن البعض يرى  الجدير بالذكرو   

ليل حكمه بمنح أو رفض منح املدين مهلة للوفاء بدينه، ه ليس ملزما بتعفإنمـــــــتروك للقاض ي، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

- borisk starck .les obligation. Tome 3. Régime général. 1989. n168. 
م. ال يلزم املحكمة بمنح أجل من ق .م . 165إن الفصل  :") محكمة النقض حاليا( جاء في قرار صادر عن املجلس األعلى - 51

ذلك  لصالح املدين، للوفاء بالدين املحكوم به، وإن خول املحكمة كامل الصالحية في إمكان منح أجل لصالح املدين، إذا ما رأت

 فمل 300قرار عدد ، الزم، وال ريب أن ذلك يرجع الى سلطة قاض ي املوضوع التقديرية التي ال تخضع لرقابة املجلس األعلى. "

 غير منشور. .1983فبراير  9صادر بتاريخ  86255مدني عدد 
دة، وعدم إلحاق ضرر جسيم تفاقي، اعتدال املين، انتفاء املانع القانوني و االتتلخص هذه الشروط في: حسن نية املد - 52

أن بعضها استخلصه يتعرض لهذه الشروط كلها، ذلك  موسنعود لها بتفصيل في حينه، ولإلشارة فاملشرع املغربي ل ،بالدائن

 الفقه من خالل التشريعات املقارنة والعمل القضائي.
 .783عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س، ص  - 53
، ص 2001عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، - 54

239. 
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يذهب إلى أنه رغم خضوع املهلة القضائية للسلطة التقديرية   55إال أن بعض الفقه الفرنس ي

   للمحكمة، إال أن ذلك ال يقوم سببا دون وجوب تعليل قراراتها في هذا الصدد.

من ق ل ع،  243ة من الفصل الفقرة الثاني واعتبارا لكون وبناء على ما سبق،      

 بتسبيبتفرض ضرورة توافر جملة من الشروط ملنح املهلة القضائية، فإن املحكمة ملزمة 

حكمها، من خالل توضيح هذه الشروط في صلب الحكم، و إال كان قرارها معرضا للنقض، 

هوري، عبد الرزاق أحمد الـسنالفقيه  يوردوهذا ما سار عليه جانب من الفقه املصري، حيث 

من القانون املدني  346أن منح القاض ي نظرة امليسرة رغم عدم توافر شروطها املبينة في املادة 

 . 56املصري، يجعل الحكم قد أركب خطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه

 ديون عدم شمول املهلة القضائية لكافة ال -2

تشريع املدني املغربي املهلة القضائية في جل القوانين املدنية بصفة عامة، وال تتسم

ي، إذ الفقه اإلسالم هو عليه الحال فيخاصة، بعدم شـــــمولها لــــــكافة الديون، عكس ما  ةبصف

فإذا  صريحة.غالبا ما يقرر املشرع حاالت يمنع من خاللها على القاض ي إمهال املدين بنصوص 

االعتبارات ذاتها و أخرى ما كانت اعتبارات العدل واإلنصاف تقتض ي إمهال املدين، فإن تلك 

منح تستوجب أحيانا منع  ،متعلقة باستقرار املعامالت والسرعة واالئتمان وافتراض املالءة

 .هذه املهلة

                                                           
55- François terré .Philipe Simler. – droit civil- les obligations .Dalloz. 6eme édition.1992. p 893.     

 .3هامش  786ص ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س - 56
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أن املشرع لم يعمل على حصر هذه الحاالت في نص معين، إنما  ،وغني عن البيان

، وكذا يمكن الوقوف عليها من خالل تفحص مختلف فصول قانون االلتزامات والعقود

 .57الحاالت التي تفرضها طبيعة بعض الديون إلى  مختلف النصوص القانونية الخاصة، إضافة

ق ل مــن   794هذه الحاالت، ما ورد النص عليه من خالل الفصل وينطوي من بين

، املتعلق بعقد الوديعة، حيث إن املشرع ألزم املودع عنده برد الوديعة بمجرد أن يطلب 58ع

 عليه.املودع، ولو كان طلب الرد قد وجه إليه قبل حلول األجل املتفق  منه الرد من طرف

من القانون املدني فيما  1944بمقتض ى املادة  االتجاه نفسه املشرع الفرنس ي وتبنى

ه املشرع املصري فيما يتعلق بهذا علي ساريتعارض مع ما  بحق، وهو 59يتعلق بعقد الوديعة

من القانون املدني املصري، حيث إنه سمح  722 العقد، من خالل ما نصت علية املادة

بإمكانية منح إمهال لفائدة املودع عنده أو لصالح املودع باتفاق الطرفين، عكس املشرع 

 املغربي والفرنس ي اللذين منعا أي إمكانية لإلمهال في هذا الجانب.

                                                           
تفرض طبيعة بعض الديون أحيانا منع اإلمهال، كدين األجرة في عقد الشغل، فإذا كان استحقاق املدين لإلمهال راجع  - 57

 ضعيفا، فإن املشغل في عقد الشغل يعتبر طرفا قويا ولو كان مدينا، واألجير يعتبر ضعيفا ولو كان باألساس إلى كونه طرفا

 دائنا، مما يفرض استثناء دين األجرة من نطاق املهلة القضائية.
نه لردها، ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلبه م من ق ل ع:"..  794جاء في الفقرة الثانية من الفصل  - 58

 ولو كان االتفاق قد حدد أجال معينا لرد الوديعة".
59 - article 1944 C C F  :"le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat 

aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une 

saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.      
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 ، واملتعلق61من ق ل ع 260، والفصل  58160يضاف إلى ذلك، ما أكد عليه الفصل 

بالشرط الفاسخ، حيث يسوغ للمتعاقدين أن يدرجا في صلب العقد، شرطا يقض ي بفسخه 

بمجرد عدم الوفاء، وفي هذه الحالة ال يسوغ للمحكمة إمهال املدين، و إال عرضت قضائها 

 .62للنقض

التي فرض املشرع  63ومن بين هذه الحاالت أيضا نورد، ما يتعلق باألوراق التجارية

وفاء بها، عند تحقق أجل االســــتحقاق، نظرا لخـــــــــضوعها لـــــــقواعد قاـنـــــون كأصل عام ضرورة ال

 .64الصرف القاسية، وتحقيقا للسرعة و االئتمان وباقي األهداف املرجوة منها

، يظهر أن ما تتميز به نظرة امليسرة من إلزامية إنظار املدين املعسر، إضافة إجماال

يون، تكاد ال تجد لها صدى في القوانين املدنية، التي أخضعت املهلة إلى شمولها  لكافة الد

القضائية للسلطة التقديرية للقاض ي، كما أنها استثنت بعض الديون من إمكانية اإلمهال 

                                                           
:" إذا اشترط بمقتض ى العقد أو العرف املحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن  على أنه من ق ل ع 581ينص الفصل  - 60

 د عدم أداء الثمن في األجل املتفق عليه."العقد يفسخ بقوة القانون بمجر 
:" إذا اتفق املتعاقدين على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه، وقع همن ق ل ع على أن 260ينص الفصل  - 61

 الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء".
ارتي، دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة األمن محمد إبراهيم بنذاري، نظرة امليسرة في قانون املعامالت املدنية اإلم - 62

 .306، ص 2001، يوليو 2والقانون، عدد 
من مدونة التجارة، املتعلقة بالكمبيالة، على أنه:" ال يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي  231تنص الفقرة الثانية من املادة  - 63

 ".207و  196إال في األحوال النصوص عليها في املادتين 

لى عاملتعلقة بالكمبيالة، حيث جاء فيها:" تطبق  231من مدونة التجارة املتعلقة بالسند ألمر على املادة  234املادة وتحيل 

لعمل اأيام  السند ألمر، كلما كانت ال تتنافى وطبيعة السند، األحكام املتعلقة بالكمبيالة بصدد املسائل التالية ... أيام العطل و

 ال ومنح اإلمهال.املماثلة لها و حساب اآلج

نصوص من مدونة التجارة املتعلقة بالشيك، على أنه:" ال يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إال في األحوال امل 304و تنص املادة 

 ". وسنعود إلى هذا املوضوع بتفصيل عند التعرض لشروط منح املهلة القضائية. 291عليها فـــي املادة 
العلوم رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية  ع في األوراق التجارية،محمد مرابط، مؤسسة التوقي - 64

 .180 ص         ،1996-1995 السنة الجامعية ، الرباط،أكدال جامعة محمد الخامس، القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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نظرا لالعتبارات السالفة الذكر، مما يؤيد الطرح الذي يؤكد التأثر الكبير للقانون املدني 

 .صة في مجال  املهلة القضائيةاملغربي بالقانون الفرنس ي خا

 املشابهة املطلب الثاني: تمييز املهلة القضائية عن بعض النظم القانونية

كبرى، كانت لها انعكاسات سلبية خاصة على  اشهدت بداية القرن العشرين، أحداث

اك، ذمجال املعامالت بين األفراد، ويعتبر عدم االستقرار في امليدان التعاقدي السمة البارزة آن

حيث أضحت العقود عسيرة على التنفيذ، وأصبح تنفيذ االلتزامات على األصل مرهقا ومهدد 

 بخسارة فادحة للملتزمين بها.

وأمام هذا الوضع، سنت مختلف القوانين املدنية الحديثة، نصوصا قانونية قيدت 

ية التدخل في بموجبها مبدأ سلطان اإلرادة في امليدان التعاقدي، وذلك بمنحها للقاض ي إمكان

 العقد، في سبيل إزالة اإلرهاق عن املدينين عن طريق رد االلتزام إلى الحدود املعقولة.

وتعتبر نظرية الظروف الطارئة إلى جانب املهلة القضائية، من أهم الوسائل القانونية  

رها مكنة التي أوجدتها التشريعات املدنية في سبيل الحد من اآلثار السلبية لهذا املبدأ، باعتبا

وأداة لتدخل القاض ي قي نطاق العقد، إلسعاف املدين الذي ال تسمح له ظروفه االقتصادية 

 .65بأداء دينه في املوعد املحدد

                                                           
 .440ص  ،فؤاد محمد عوض، م س - 65
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كما أن بعض التشريعات دأبت على سن بعض القوانين املؤقتة، الهدف منها تأخير 

 كقانون ذلك،  الوفاء ببعض الديون، إذا ما كانت هناك ظروف عامة واستثنائية تستوجب

 .66تأجيل الديون 

                                                           
إجراء تدبيري عام يتخذه املشرع لفائدة بعض املدنيين، ومراعاة منه لصنف معين من إن قانون تأجيل الديون هو   - 66

الديون، وبذلك فهو إجراء تشريعي جماعي، وهو وإن كان يتضمن خرقا للقوة  امللزمة للعقد فهو  يجلب التيسير ، خصوصا 

تح ونمثل لهذا القانون في املغرب بمرسوم فا وإن علمنا أن مثل هذه القوانين في فترات األزمات االقتصادية وأوقات الحروب،

 ومنح آجاال 1914غشت  5والذي يرمي إلى منح املعبئين في الحرب آجاال لتأدية أكريتهم، وفي فرنسا صدر قانون  1939يوليوز 

 لجميع املدينين.

بب ظروف عامة تجعل بل س ،ال يصدر بسبب اعتبارات شخصية تتعلق باملدين  ونسجل بذلك أن قانون تأجيل الديون    

 الوفاء مستحيال ملجموعة معينة من املدينين. وهو يصدر في صورة تشريع ، ويمنع تحقق املقاصة واستمرار الفوائد.

 وما يليها. 168محمد الكشبور، نظام التعاقد، م س، ص 

 العذر، ة الضرورة الــشرعية، ونظريةدرج فقهاء الشريعة اإلسالمية، على تمييز نظرة امليــــسرة عن نظريونشير  كذلك إلى أنه: 

واللــتان تقومان على أساس رفع التكليف، أو التخفيف منه في حالة الضيق أو املشقة، ورفع كل أنواع الضرر، ويندرج ضمن 

نة ــــسلـهده النظريات جملة من القواعد الفقهية التي صاغها فقهاء الشريعة اإلسالمية، استنادا إلى نصوص  القران الـــكريم وا

 النبوية الشريفة، سواء تعلق األمر بمجال العبادات أو بمجال املعامالت أو حتى في مجال العقيدة، وتتميز نظرية الضرورة

لضرورة الشرعية أوسع نطاقا من  نظرة امليسرة ، أن نظرية ا  -الشرعية عن نظرة امليسرة بمجموعة من الخصائص نذكر منها: 

ر في تأخي تكون مجرد درجة الفسخ في حين أن نظرة امليسرة تبقي على العقد لينتج آثاره، إذ ال تعــــدو أن ذلك أن أثرا قد يصل إلى

م أكما أن نظرية الضرورة الشرعية  يمكن إعمالها سواء كان الضرر شخصيا يمس أحــــــد طرفي العالقة التعاقدية،  د،التنفي

 خذ فقطلى نظرية الظروف الطارئة في القانون املدني، فـي حين أن نظرة امليسرة تأكان حادثا استثنائيا عاما مما يجعلها أقرب إ

ي حين فملعامالت، ابالظروف الشخصية الخاصة باملدين، إضافة إلى ذلك، فهذه النظـــــرية تــــشمل جانـــب العبادات وكذا جانب 

 أن نظرة امليسرة تقتصر فقط على جانب املعامالت. 

قد عر، فيقصد بها فسخ العقد إذا حدث بعد إبرامه ما يخل باملساواة بين حقوق والتزامات املتعاقدين، ويعتبر أما نظرية العذ

 الكراء مجاال خصبا لهذه النظرية.

 : اجعر ي للتوسع أكثر 

بيروت،  ،اني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة اإلسالمية، الجزء الثاني، دار العلم للماليينصبحي محمص -

 .277ص  ،1983

 ة األولى،عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، الجزء الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبع -

 . 164، ص 1954
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ونظرا ملا قد يقع من خلط بين هذه املؤسسات، نرى من املفيد العمل على التمييز 

فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بتمييز املهلة القضائية عن نظرية الظروف الطارئة من جهة، 

ملؤسستين، رغم الفروق الجوهرية بين ا 67األولى تطبيق للثانية أنذلك أن بعض الفقه يرى 

ك نقوم بتمييز املهلة القضائية عن لمما يستوجب النظر في مدى وجاهة هذا الرأي، ثم بعد ذا

 كما سيأتي بيانه.  مفهوم معالجة االستدانة املفرطة

 الفقرة األولى: تمييز املهلة القضائية عن نظرية الظروف الطارئة

انونية لتقارب األحكام التي ال شك أنه غالبا ما يقع التشابه بين بعض املؤسسات الق 

مظاهرها، مما يستوجب إقامة تمييز بينها  أقرها املشرع بشأنها، أو تلتبس في مصدرها أو

وتوضيح املراد بكل منهما، وهو األمر الذي يالحظ بالنسبة للمهلة القضائية حيث قد تختلط 

 . ف الطارئةأحيانا بمفهوم الظرو 

 رئةأوال: بسط ملضمون نظرية الظروف الطا

، من خالل 68سنحاول في هذه اإلطار مالمسة أهم النقاط املتعقلة بنظرية الظروف الطارئة       

آثار هذه املؤسسة القانونية، والتي بتحديد مفهومها وشروطها، وكذا بعض الجوانب املتعلقة 

من شأنها أن تسعفنا في الوقوف على مدى تطابقها أو تعارضها مع املهلة القضائية موضوع 

 البحث. 

                                                           
 وما يليها. 171، ص م سمحمد الكشبور،  - 67
ظيم بمقتض ى نص عام، على عكس ما هو عليه الحال في جدير بالذكر أن املشرع املغربي لم يتعرض لهذه النظرية بالتن - 68

فرقة التشريعات العربية املقارنة، كالتشريع املدني املصري، والسوري، والجزائري، وإنما هناك بعض التطبيقات التشريعية املت

 بين النصوص الخاصة والعامة.

 .102، ص م سمحمد الكشبور،  -
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 مفهوم نظرية الظروف الطارئة  1-

تعتبر نظرية الظروف الطارئة من النظريات الحديثة التي تولى القضاء اإلداري صياغتها        

أثناء الحرب العاملية األولى، ويرجع الفضل في ذلك، إلى مجلس الدولة الفرنس ي، من خــــــــــــالل 

، إال أن محكمة النقض 69يعرف بقضية بوردو فيما بات 1916حكمه الشهير الصادر سنة 

الفرنسية أحبطت كل املحاوالت التي قامت بها املحاكم العادية لتطبيق هذه النظرية في مجال 

 .70املعامالت املدنية

أما بالنسبة للنظام القانوني املصري، فنجد أن محكمة النقض في البداية كانت 

مادام تنفيذ االلتزام ممكنا فإنه ينبغي على استنادا إلى أنه  ترفض تطبيق هذه النظرية،

 .71املتعاقد مع اإلدارة تنفيذه ولو أصبح هذا التنفيذ مرهقا للمدين

                                                           

لغاز لإلضاءة بمدينة بورودو كانت ملزمة بأن تقوم بتوريد الغاز للمدينة بسعر اتتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة  -68

ا معين، ونتيجة لوقوع الحرب ارتفع سعر الفحم، ووجدت الشركة أن األسعار التي تتقاضاها من الجهة اإلدارية املتعاقدة معه

 لقاعدة الال تغطي نفقات الشركة، فطلبت تعديل هذه األسعار برفعها، غير أن الجهة اإل 
ً
عقد دارية لم توافق على ذلك استنادا

 شريعة املتعاقدين، فاضطرت الشركة إلى االلتجاء ملجلس الدولة، الذي قض ي بتعديل العقد بين الجهة اإلدارية والشركة بما

ء زيادة في أعبايتناسب واألسعار الجديدة، وقرر أنه إذا طرأت ظروف لم تكن في خلد أحد الطرفين وقت التعاقد وترتب عليها 

، فإن للشـــخص أن يطــــــلب مــن 
ً
 جسيما

ً
فة ولو بص إلدارة،االشخص املتعاقد بما يؤدي إلى إخالل التوازن املادي للعقد إخالال

 املساهمة في الخسائر التي ستلحق به من جراء تنفيذ العقد بحالته املتفق عليها. مؤقتة،

 للتوسع أكثر أنظر: 

لوطنية، ا. املطبعة والوراقة 3العدد ،ية الظروف الطارئة بين األخد والرد في املغرب، سلسلة آفاق القانون محمد بونبات، نظر   -

 وما يليها. 45، ص 200مراكش، 

 .محمد الكشبور، نظام التعاقد، م س -     
روحة لنيل شهادة الدكتوراه، ، أطعلى محمد علي عبد املولى، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد اإلداري، دراسة مقارنة - 70

 .31، ص 1991 الجامعية سنةكلية الحقوق جامعة عين شمس، مصر، ال
 .631، ص 1991سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الخامسة،  - 71
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املتعلق  1947لــــسنة  129رقم واستمر الــــحال على ما هو عــــليه حتى صدور القانون 

، 72خــــــــالل املادة السادسة منهن مـــــ ـاز  الــــــمشرع  املــــصري،العامة، وبمقتضاه أجـــاملرافق ب

تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود االدارية، ثم انطلق إلى إعمال ذات النظرية في 

من القانون املدني املصري لسنة  147مجال املعامالت املالية بين الخواص بمقتض ى املادة 

194873. 

ظروف الطارئة ال في قانون املشرع املغربي لم ينظم  نظرية ال جدير بالذكر، أنو 

االلتزامات والعقود وال في القانون التجاري، وال في القانون االجتماعي، بنص تشريعي عام 

وغيرها، كما فعلت بعض  قات التعاقدية من مدنية وتجاريةوصريح يحكم مختلف العال

كذا التشريع  على غرار التشريع املدني املصري السالف الذكر، و  التشريعات العربية الحديثة،

، 146من القانون املدني، والتشريع املدني العراقي بمقتض ى املادة  148السوري بمقتض ى املادة 

، وإنما هناك بعض التطبيقات التشريعية املتفرقة بين هذه 74وغيرها من التشريعات العربية

يعية وهذه مسالة طب ،بها لنسبة للقانون اإلداري فقد أخذالنصوص الخاصة وتلك، أما با

                                                           
ي على أنه:" إذا طرأت ظروف لم يكن في الوسع قانون املرافق العامة املصر  بمثابة 1947املادة السادسة من قانون  تنص - 72

كان  دي كماتوقعها وال يد ملانح االلتزام أو امللتزم بها، وأفضت إلى اإلخالل بالتوازن املالي للعقد أو إلى تعديل كيانه االقتصا

د املرفق العام وقواع مقدرا وقت منح اإللتزام، جاز ملانحه أن يعدل قوائم األسعار إذا اقتض ى الحال أن يعدل أركان تنظيم

 ."استقالله، وذلك لتمكين امللتزم من أن يستمر استقالله أو تنخفض األرباح الباهظة إلى القدر املقبول 
 من القانون املدني املصري على أنه:" 147تنص املادة  - 73

 التي يقررها القانون.لعقد شريعة املتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب ا -1   

طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ اإللتزام التعاقدي، وأن  ومع ذلك إذا -2

لم يصبح مستحيال، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاض ي تبعا للظروف وبعد املوازنة بين مصلحة 

 "إللتزام املرهق الى الحد املعقول، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك.الطرفين أن يرد ا
من القانون املدني املصري، لذا، اكتفينا بذكرها على  147تجدر اإلشارة الى أن هذه املواد جاءت مطابقة ملنطوق املادة  - 74

 سبيل االستئناس.
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باعتباره قانونا قضائيا بالدرجة األولى، يستطيع أن يستمد بعض أحكامه عن طريق اجتهاد 

 .75املحاكم اإلدارية، دون االستناد إلى نصوص تشريعية صريحة

وبالرجوع إلى مختلف كتب الفقه، نجد أنها لم تستقر على تعريف موحد لهذه 

ن هذه النظرية تفترض الحالة اآلتية:" أن النظرية، وفي هذا الصدد يقول األستاذ السنهوري أ

يكون هناك عقد متراخي التنفيذ، ويحل أجل التنفيذ، فإذا بالظروف التي أبرم فيها العقد قد 

تغيرت تغيرا فجائيا لم يكن متوقعا، مما ينتج عنه اختالل في التوازن االقتصادي للعقد 

ذه للعقد وفق شروطه املبدئية، مما اختالال خطيرا، يهدد املدين بخسارة فادحة في حال تنفي

 .76يفرض رد االلتزام إلى الحد املعقول تفاديا ألي إرهاق في جانب امللتزم به

ام العقد،  وقد عرفها البعض بكونها عبارة عن حوادث وظروف غير متوقعة عند إبر 

دية، العا، وتؤدي إلى خسارة غير محتملة للمتعاقد تتجاوز الخسارة ةتؤدي إلى قلب اقتصادي

 . 77ف اآلخر مشاركته في هذه الخسارةو أن يطلب من الطر  ورر مما يبيح للمتعاقد املض

وفي نظر األستاذ محمد الكشبور، فإن نظرية الظرف الطارئة تتمثل في تواجد املدين 

في ظروف صعبة، تجعل تنفيذ االلتزام من طرفه ال يتم إال مقابل خسارة فادحة، ال يمكن 

 .78عة هذا االلتزام من طرف السلطة القضائيةرفعها عنه إال بمراج

                                                           
  ،115م س، ص  انون،خالد عبد هللا عيد، نظرية القوة القاهرة بين الفقه والق - 75
 .705عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول، م س، ص  - 76
ص          ،1991سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة الخامسة، سنة  - 77

631. 
 .105ص  ،محمد الكشبور،م س - 78
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أما فيما يتعلق باالجتهاد القضائي، فقد قضت محكمة النقض املصرية بأن قوام  

من القانون املدني هو أن  يكون الحادث استثنائيا  147نظرية الظروف الطارئة  في معنى املادة 

وعلى ما جرى به  - ذه الشروطواملعيار في توافر ه ،وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد

معيار مجرد، مناطه أال يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله  –قضاء محكمة النقض

لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد، دون اعتداد بما وقر في ذهن هذا املدين بالذات من 

لشخص توقع الحصول أو عدم توقعه، والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو فيما وسع ا

العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاض ي 

 .79املوضوع طاملا أقامها على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه

 شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة -2

توافر مجموعتين من الشروط، أولها  80يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة 

 ف ذاته، والثانية تتعلق بالطرف املدين في العقد.مرتبطة بالظر 

 الشروط املتعلقة بالظرف الطارئ  -أ

يكون هذا الظرف عاما ن تتلخص الشروط الواجب توافرها في الظرف الطارئ، في أ 

 واستثنائيا، إضافة إلى وجوب حدوثه أثناء تنفيذ العقد.

                                                           
إجراءات الحجوز التنفيذية والتحفظية، دار ، عزمي عبد الفتاح، 11/1/1978، بتاريخ 448ة النقض املصرية، عدد حكم محكم -79

 .115، ص النهضة العربية، القاهرة
 وما يليها. 101نظر: محمد الكشبور، م س، ص ي  للتوسع أكثر - 80

 



 

ت موسىللباحث عز الدين اي ملدني املغربيا هلة القضائية يف القانونملاة معمقة بعنوان من سلسلة أحباث قانونية جامعي 34عدد ال  
 

  

مقة  عحباث املتعنى بنشر األوقانونية ة يسلسلة علم  

مد القامسياملسؤول ذ حماملدير                  
45 

 

فرده كإفالسه أو موته أو باملتعاقد بم هتعلق أي عدمويقصد بأن يكون الظرف عاما، 

أما كون الظرف استثنائيا فيقصد  ،مرضه، وإنما يكون كذلك عند شموله لطائفة من الناس

ضرورة تعارض الظرف أو الحادث العام مع السير العادي لألمور، بأن يكون بعيدا عما  به؛

 ألفه الناس في حياتهم ومعامالتهم اليومية، كالزالزل والحروب والفيضانات.

افة إلى ذلك، أن يقع هذا الظرف االستثنائي العام قبل تمام العقد وخالل مرحلة إض

 ن املتعاقدإالذي يقع قبل إبرام العقد، حيت  تنفيذه، وبناء عليه، ال يعد ظرفا طارئا الحادث

دم على إبرامه مع وجود هذا الظرف، انتفى عنه أقيستطيع أن يمتنع عن إبرامه، فإذا ما 

في حالة جهله بوقوع هذا الظرف قبل إبرام العقد، ففي هذه الحالة ال  وصف الطارئ، إال

يجوز االحتجاج عليه بوقوع الظرف قبل الدخول في  االلتزام، كذلك ال يعد ظرفا طارئا 

 ن تمام تنفيذه يؤدي إلى إنهائه.  أ إذالذي يقع بعد تنفيذ العقد،  الحادث

 الشروط املتعلقة باملتعاقد  -ب

الخاصة باملتعاقد في ثالث شروط أساسية، أولها، أال يكون  تتمحور الشرط

للمتعاقدين دخل في حدوث الحادث الطارئ، سواء كان ذلك عمدا أو نتيجة إهمال أو تقصير 

 في دفع الخطر لتوقي الظرف الطارئ.

إبرام العقد، بأن يكون أما الشرط الثاني، فيتمثل في توافر عنصر عدم التوقع وقت 

الوقوع، وتخرج من ذلك الحوادث االعتيادية التي يكثر وقوعها، ويذهب بعض ر دالحادث نا
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الفقه إلى القول بضرورة أن يرد التوقع على آثار الظرف الطارئ وليس على الظرف الطارئ 

 . 81نفسه

أما الشرط الثالث، فيتحقق بأن يصبح تنفيذ العقد وفق بنوده األصلية مرهقا 

دحة، وقياس مدى تأثير الظرف الطارئ على اقتصاديات العقد للملتزم به أو يهدده بخسارة فا

يقاس أساسا بقدرة املتعاقد على تحمل الخسائر التي أصابته، وبالتالي فإن األمر يختلف 

 تطبيقه من متعاقد إلى آخر. 

وإذا ما توافرت شروط نظرية الظروف الطارئة، فإن اآلثار املترتبة على ذلك، هو منح  

تجاوز يهق إلى الحدود املعقولة، دون أن دخل في العقد، لرد االلتزام املر القاض ي سلطة الت

من القانون  147، وهذا ما جاء في املادة 82ذلك، حيث ال يملك إمكانية الحكم بفسخ العقد

من القانون املدني السوري، إال أن هناك من التشريعات من قررت  148املدني املصري، واملادة 

، واملادة 83من القانون املدني البولوني 269كما هو الحال في املادة إمكانية الحكم بفسخ، 

 .84مدني ايطالي 1467

 الفوارق األساسية بين املهلة القضائية ونظرية الظروف الطارئة -ثانيا

                                                           
 .684سليمان الطماوي، م س، ص  - 81
 .219فؤاد محمود معوض: م.س.ص  - 82
من قانون االلتزامات البولوني على أنه:" إذا وجدت حوادث استثنائية كحرب أو وباء أو هالكا كليا أو غير  269تنص املادة  - 83

ذلك من النوازل الطبيعية فأصبح تنفيذ االلتزام  محاطا بصعوبات شديدة أو صار يهدد أحد املتعاقدين بخسارة فادحة لم 

ا وقت إبرام العقد جاز للمحكمة، إذا رأت ضرورة لذلك تطبيقا ملبادئ حسن النية وبعد يكن املتعاقدان يستطيعان توقعه

 املوازنة بين مصلحة الطرفين أن تعين طريقة لتنفيذ االلتزام أو أن تحدد مقداره ا وان تقض ي بفسخ العقد.
املستمر أو التنفيذ الدوري املؤجل إذا  من القانون املدني اإليطالي على أنه:"  في العقود ذات التطبيق 1467نصت املادة  - 84

خر أن خ العقد و للمتعاقد اآل أصبح التزام أحد املتعاقدين مرهقا إثر ظروف استثنائية جاز للمتعاقد بهذا االلتزام أن يطلب فس

 ."الفسخ بأن يعرض تعديال لشرط العقد بما يتفق مع العدالة كيدر 
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تظهر فعالية التمييز بين اإلمهال القضائي ونظرية الظروف الطارئة من خالل ثالث 

 مستويات:

 انوني:على مستوى األساس الق –1

، 1917مارس  18بمقتض ى  ظهير  املهلة القضائيةاملشرع املغربي مقتضيات  بسط 

قضاة املوضوع سلطة إمهال  فمكنع،  ل ق 243لفقرة الثانية إلى الفصل الذي أضاف ا

الطرف املدين متى كانت ظروفه تستدعي ذلك، وهو نفس االتجاه الذي سار عليه املشرع 

، والتي خضعت لسلسلة من 1244في املادة  1804املدني سنة  الفرنس ي منذ أن وضع القانون 

 التعديالت سبقت اإلشارة إليها.

في حين نجد أن نظرية الظروف الطارئة كانت والزالت محل رفض من قبل املشرعين 

 .85املغربي والفرنس ي على السواء

سبة وإذا كان القضاء الفرنس ي قد وضع األسس واملبادئ العامة لهذه النظرية بمنا

، فإن القضاء املدني ظل يرفض تبني نظرية 1916مارس  30قرار مجلس الدولة بتاريخ 

مبررا موقفه بأن من شأن األخذ بمقتضيات النظرية أن يؤدي إلى اضطراب  86الظروف الطارئة

 األوضاع االقتصادية واإلخالل باالئتمان والثقة.

 فيما يتعلق بالشروط:  -2

                                                           
 ومايليها. 47محمد بونبات، م س، ص  -85
 .122س، ص  م ،ظام التعاقد، نحمد الكشبور م - 86
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ضائي في أربعة وهي حسن نية املدين، وأن تستدعي تتلخص شروط منح اإلمهال الق

ظروفه الشخصية إمكانية منحه أجال للوفاء، كما يشترط عدم وجود نص يمنع إمهال املدين، 

 .87إضافة إلى  أال يلحق الدائن من جراء ذلك ضرر جسيم، و أن يكون األجل املمنوح معتدال

ة الظروف الطارئة في هذه الشروط مع مقتضيات نظري وإذا عمدنا إلى مقارنة

التشريعات التي خصصها بالتنظيم، يتضح أن أهم ما يميزها هو الشرط األول املتعلق 

بالظروف االقتصادية الشخصية للمدين، في حين يستوجب تعديل العقد إعماال لنظرية 

ويصعب توقعه، وهو ما يقرب هذه  88الظروف الطارئة، أن يكون الحادث استثنائيا وعاما

لك يالحظ أن حدود السلطة التقديرية للقاض ي في منح ، كذ89من القوة القاهرةالنظرية 

املهلة، أضيق منها على مستوى نظرية الظروف الطارئة، وهو ما يتضح من خالل مقارنة 

 .90من القانون املدني املصري  147و  346املادتين 

 فيما يتعلق باآلثار: -3

                                                           
 سنعود لهذه الشروط بتفصيل في حينه. - 87
غير أن الفقه الفرنس ي يأخذ في االعتبار الحالة االقتصادية العامة ومدى تأثيرها على وضعية املدين حتى يستحق مهلة  -88

 مرتين. 1936سنة  1244يل نص املادة قضائية، ذلك أن األزمات االقتصادية هي التي دعت املشرع الفرنس ي إلى تعد

-Jacques Four -Luc Aubert. Les obligations. Armand Colin 1999.Dalloz. p 176                                                  

 لكن نظرية الظروف الطارئة تجعل تنفيذ االلتزام مرهقا في حين تجعله نظرية القوة القاهرة مستحيال. - 89
من القانون املدني قيد سلطة القاض ي في منح اإلمهال بمجموعة من الشروط وهي   346ذلك أن املشرع املصري في املادة  -90

ى الخاصة بنظرية الظروف الطارئة والتي أضفي عليها صبغة النظام بشكل صريح، ويتجه البعض إل 147أشد باملقارنة مع املادة 

 اال بنظرية الظروف الطارئة يجب أن تكون مقيدة أكثر من سلطته في إمهال املدين، ذلكأن سلطة القضاء في تعديل العقد إعم

أن نظرية الظروف الطارئة تشكل مسا خطيرا بالعقد من حيث آثاره، في حين  يشكل اإلمهال مراجعة خفيفة للعقد ال تتعلق 

 ار نظرية الظروف الطارئة مما يجعلها واإلمهالبموضوعه، بل بعنصر ميعاد تنفيذه، غير أن عنصر الزمن ال يقل أهمية عن آث

 القضائي وسيلتين خطيرتين بيد القاض ي يجب التعامل معهما بحذر وحرص شديدين.
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روف الطارئة تمتد إلى موضوع االلتزام  من خالل ما تقدم، يالحظ أن آثار نظرية الظ 

بالتخفيف من حدة اإلرهاق الذي يصيب املدين، ورده إلى الحدود التي كان سيقبل بها  لو توقع 

الحادث الطارئ، وقد تمتد هذه اآلثار لتعصف بالعقد عن طريق الحكم بالفسخ، كما هو 

ئية ال يؤثر في موضوع العقد، مقرر في بعض التشريعات، في حين نجد أن منح املدين مهلة قضا

وال في وجوده، بل يلحق التعديل أحد أوصاف االلتزام وهو األجل، مما دفع ببعض الفقه إلى 

 .91اعتبار اإلمهال القضائي حالة من حاالت املراجعة الخفيفة للعقد

 معالجة االستدانة املفرطة مسطرة الفقرة الثانية: تمييز املهلة القضائية عن

ه الكبير بين نظام اإلستدانة املفرطة، والقواعد املنظمة للمهلة نظرا للتشاب

ين بجملة من الفوارق  للقضائية، التحادهما في املوضوع واألثار، إال أن  ذلك ال يغني عن توافر

 املؤسستيين، ولدرئ  ما قد يقع من خلط بينها، من  املفيد العمل على تحديد مميزات كل منهما

 مقتضب  ملضمون اإلستدانة املفرطة.  القيام بتحديدد عن األخرى، وذلك بع

 أوال: مضمون االستدانة املفرطة

املتمثلة في االستحالة الواضحة بالنسبة  ،حالة تراكم الديون  يراد باإلستدانة املفرطة

والتي تؤدي إلى إحداث  ،املستحقةاجهة كل ديونه غير املهنية للمستهلك حسن النية على مو 

خول املشرع قد تسديد مستحقات هذه الديون، و  يستحيل معه ، بشكلزانيتهخلل في توازن مي

روع قانون من مسودة مش 78التي نصت عليها املادة  من خاللها للجنة تسمى بلجنة االستهالك

                                                           
91Samir TENAGO-De l’obligation judicaire – Etude Maral et technique de la révision du contrat par le juge.  196

5. p 181. 
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طراف املعنية، اقتراح برنامج إلعادة جدولة الديون على األ  تتولى بحيث ،92حماية املستهلك

عات القضائية الناتجة استحالة سداد ديونه، وذلك في إطار مساطر املستهلك من املتاب لحماية

 فين قبل الولوج إلى ساحة التقاض ي.الصلح والتوفيق بين الطر 

أفرد نصوصا  ،وتجدر اإلشارة إلى أن املشرع الفرنس ي في إطار مدونة االستهالك

 .93بهذه املهمة صريحة ملعالجة االستدانة املفرطة وحدد شروطها وتكوين اللجان التي تضطلع

فإذا كانت املهلة القضائية تمنح من طرف القضاء، لصالح املدين الذي ال  ،وبذلك

تسعفه ظروفه املالية في الوفاء بدينه في موعد استحقاقه، فإن معالجة االستدانة املفرطة 

يعتبر إجراء تحكيميا تقوم به لجنة مختصة وهو بذلك إجراء تصالحي توفيقي يتم في إطاره 

 دة جدولة الديون في ميعاد معين بين الطرفين بسعي من اللجنة املذكورة، وهو بذلك الإعا

                                                           
يات تم حذفها، لكن ال مانع من نهوض جمعيات حماية املستهلك بهذا الدور، ما دام أن املشرع خول لها غير أن هذه املقتض - 92

 الدفاع عن حقوق ومصالح املستهلك.

الذي تم ادماجه في  1989-12-31من القانون رقم  L.331-2 عرف املشرع الفرنس ي االستدانة املفرطة بمقتض ى املادة  - 93

"؛ أي اهرة ملواجهة املدين لديونه غير املهنية املستحقة أو التي ستستحق، بكونها:" االستحالة الظ1993مدونة االستهالك لسنة 

يعي أن يتبين من الوضع الظاهر للحالة املالية للمدين استحالة مواجهة ديونه غير املهنية، مما يالحظ من هذا التحديد التشر 

ملشرع اأنه يتمتل في عجز املدين عن دفع الديون الواجبة عليه، إال أن  ، إذهو أنه يقترب من مفهوم االعسار في القانون املدني

د الفرنس ي قصره عن الديون غير املهنية فقط، بمعنى أن املدين العاجز عن أداء ديونه املهنية ال يمكنه االستفادة من قواع

ذا القانون يجب أن يأخد بعين االعتبار ه هذا القانون، من جهة، ومن جهة أخرى فإن تحديد وضعية االستدانة املفرطة في

 ها، والالديون غير املهنية فقط أما الديون التي لها عالقة باملهنة فال يمكن ادخالها لتحديد وضعية االستدانة املفرطة من عدم

ية العملية، أن هذه التفرقة، وإن كانت تبدو في املتناول من الناحية النظرية، إال أن هذا التحديد قد يصعب من الناح شك

 كما ال يخفى أن هذا املفهوم يقترب من مفهوم التوقف عن الدفع في صعوبات املقاولة.

ن للمزيد يراجع: عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك القرض االستهالكي نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانو   

، ص 2007-2006جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية  الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،

485. 
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اللجوء إلى الصلح أو التحكيم أساسا مرده إنهاء  لكون  يتضمن خرقا للقوة امللزمة للعقد،

 دون اللجوء إلى القضاء كما أشير سابقا. ،الخالف وديا أو وضع حلول مجدية له

في  تحققها شروط خاصة يلزم اال بتوافر جة االستدانة املفرطةوال يلجأ إلى تقنية معال

املدين، وهي ضرورة كونه شخصا ذاتيا، وأن يكون في وضعية استدانة مفرطة بالنسبة للديون 

ع لتجار والصناعلى ا حيث إن املشرع استثنى في هذا املضمار تطبيق هذه املسطرة  ،غير املهنية

بالنسبة  يخضعون فعال ملساطر معالجة صعوبات املقاولة التقليديين والفالحين ألن هؤالء

، ثم يلزم أن يكون املدين حسن نية، وهو شرط منطقي ألن الضوابط للقانون الفرنس ي

حسن نية املدين شرطا مفترضا، وعلى من يدعي الحمائية ال يلزم منحها إال ملستحقيها، ويعد 

 .خالفه إثبات ذلك

 ملهلة القضائية و معالجة االستدانة املفرطةثانيا: الفوارق األساسية بين ا

وإذا كان كل من معالجة االستدانة املفرطة واإلمهال القضائي، يتفقان في أن كال منهما 

يمنح للمدين بسبب ظروف صعبة أو أزمة معينة مهال للوفاء، فهما من قبيل األجل املقرر 

، غير أنهما يختلفان 94اد املحدد فيهماملصلحة املدين، وبالتالي يجوز له الوفاء قبل حلول امليع

 في النواحي اآلتية:

 وفيقيتمعالجة االستدانة املفرطة إجراء   -1

ال تملك في حلها للمشكل  كما جاء بذلك املشرع الفرنس ي أن لجنة االستهالك بحيث

تأخد بعين  ،سوى مساطر الصلح والتوفيق والتحكيم، دون تحديد آلليات واقعية فعالة

                                                           
94 -Mazeaud Chabas. Leçon de droit civil. Tome 2. Obligations. 1985 N° 66. 
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الوضعية الحقيقية للمدين، فقانون حماية املستهلك خول لهذه اللجنة فقط حق االعتبار 

 االقتراح دون أدنى إمكانية لفرض حلول قضائية.

إجراء قضائي فردي يتعلق بمدين معين وتراعى  املهلة القضائية فهيأما بخصوص 

لتأكيد لزما لألطراف إذا تحققت باحكما م افيه االعتبارات الشخصية، ويصدر في إطاره

 شروط منحها.

 لجنة االستهالك جهة غير قضائية -2

حيث  تماشيا مع ما قرره املشرع املفرنس ي، ، جهة غير قضائيةلجنة االستهالك تعتبر

ية، يمكن أن تلزم األطراف على قبول حل معين، وإنما تعتبر في عالقتها مع املدين ودائنأنها ال 

 ،برام صلح بين املدين ودائنيه الرئيسين، وعليهوسيطا للتوفيق بين مصالحهم، والعمل على إ

ال بتوقيعه من قبل األطراف والذي كما قلنا سابقا إالصادر أمامها ال يصير ملزما فاالتفاق 

 يتضمن إعادة جدولة للديون بشروط أقل قساوة.
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 املبحث الثاني

   التنظيم القانوني للمهلة القضائية في القانون املدني

ذلك األجل املمنوح من عن القضائية في التشريعات املدنية الحديثة، تعبر املهلة 

 .95القضاء للمدين الذي استحق دينه، وأصبح خاضعا ملالحقة دائنه

ويشكل إعمال القاض ي لسلطته التقديرية عند منحه أجال للمدين بدين مستحق 

ذلك أن من العقود ما األداء، تعديال ألحد عناصر أو أركان العقد، وهو أجل تنفيذ االلتزام، 

يتراخى تنفيذها بسبب طبيعتها، باعتبار املدة ركنا فيها كعقود التوريد والكراء، ومنها ما يتوقف 

 .96تنفيذها على حلول األجل املتفق عليه بين املتعاقدين كعقود القرض والبيع بثمن مؤجل

ض يرى أنها    وملا كانت املهلة القضائية استثناء من القواعد العامة، رغم أن البع

أكثر مما يقيده، طاملا أنها تهدف إلى الحفاظ على  ادةر س في آخر املطاف مبدأ سلطان اإل تكر 

، فإن ذلك يستوجب تنظيمها بنصوص صريحة، األمر 97االستقرار الحقيقي للرابطة العقدية

عام، الذي يجعل التساؤل مشروعا حول األساس القانوني للمهلة القضائية وعالقته بالنظام ال

)املطلب األول(، إضافة إلى ضرورة تحديد الجهة القضائية ذات االختصاص  في هذا املجال ) 

 املطلب الثاني(.

                                                           
 . 703سامي بديع منصور، عنصر الثبات وعامل التغيير في العقد املدني، دار الفكر اللبناني، ) ت.ع.ط.م( ص  - 95
 .440ص ، .سم ،فؤاد محمدى معوض - 96
مبدأ سلطان االدارة في ضوء قانون االلتزامات والعقود أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم  ،محمد شليح - 97

 أكدالمحمد الخامس  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة  ،الدراسات العليا في القانون الخاص

 .272، ص 1983الجامعية سنة ال ،الرباط،
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 املطلب األول: األساس القانوني للمهلة القضائية وعالقتها بالنظام العام

سنعمل من خالل هذا املطلب، التطرق إلى مختلف النصوص القانونية املنظمة 

 في القانون املدني املغربي، وكذا مقارنتها ببعض التشريعات املقارنة كلما املهلة القضائية

سمحت الفرصة بذلك ) الفقرة األولى(، ثم الحديث فيما بعد عن مدى ارتباط املوضوع 

 ) الفقرة الثانية(.   بالنظام اـلـــــــــــعام

 الفقرة األولى: األساس القانوني للمهلة القضائية

غربي املهلة القضائية بمقتض ى نصوص عامة و أخرى خاصة، أما نظم املشرع امل 

، قانون االلتزامات والعقود، ومدونة األسرةمن  القواعد العامة فنقصد بها في هذا اإلطار كل 

وأما فيما يتعلق بالقواعد الخاصة، فنقصد بها كل من  ، إضافة إلى قواعد املسطرة املدنية

اري، إضافة إلى ما جاءت به مدونة الحقوق العينية فيما قوانين الكراء سواء املدني والتج

خير من ا جاء به هذا األ ـستهلك ومــــــنـــــــــــــــــــون  حـــــــماية املــء الطويل األمد، وـكـــــــذا قايتعلق بالكرا

مستجدات، فيما يتعلق باملهلة القضائية كوسيلة حمائية في مجال القروض العقارية 

 هالكية.واالست

 أوال: املهلة القضائية في ضوء القواعد العامة

تجد املهلة القضائية أساسها في الفقه اإلسالمي، وفق ما يصطلح عليه بنظرة 

 ".98امليسرة، انطالقا من قوله تعالى:" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

                                                           
 .279سورة البقرة، اآلية  - 98
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من القانون  1244وقد تعرض لها املشرع الفرنس ي بالتنظيم ألول مرة، بمقتض ى املادة 

 25، والتي خضعت ملجموعة من التعديالت، كان أولها بتاريخ 180499املدني الفرنس ي لسنة 

املشرع االختصاص للقضاء اإلستعجالي في منح املهلة القضائية،  ه، الذي أسند في1936مارس 

ون إضافة إلى تنصصيه على أنه في حالة إيقاف إجراءات املتابعة، فإن اآلجال املحددة في قان

، كما تم تعديل هذا النص 100املسطرة املدنية تتوقف إلى حين انقضاء األجل املمنوح قضائيا

، التي 101، حيث حدد من خاللها املشرع مدة اإلمهال القصوى في سنة1936غشت  20بتاريخ 

، 1985أكتوبر  11خل على هذه املادة بتاريخ دبدورها تم الرفع منها بمقتض ى التعديل الذي أ

 دة القصوى للمهلة القضائية القضائية محددة في سنتين،لتصبح امل

املشرع الفرنس ي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف تعديل آخر أن إلى ذلك،  أضف

، بمقتضاه أقص ى املشرع أصحاب الديون املعيشة من االستفادة من 1991يوليوز  09بتاريخ 

                                                           
99 - article 1244 de C.C.F de L annee 1804":  Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le 

paiement d’une dette, même divisible. 

Les juges peuvent  néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une 

grande réserve,  accorder des délais  modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes 

choses demeurant  en état.. 

100 C.C.F  versoin de 25 mars 1936:" En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause au juge 

des refers. 

S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la validité des 

procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge 
101 -C.C.F. version de 20 Aout 1936:"…. débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le 

payement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et 

surseoir à l’exécution des poursuites 
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ادة من النظام العام، ونص على كما جعل بمقتض ى نفس التعديل، أحكام هذه امل هذه املهلة،

 . 102يعتبر  أن كل اتفاق مخالف ال

إال  املدنيمختلف فروع القانون  ة أساسها قي التشريع املغربي، فيوتجد املهلة القضائي 

أن املالحظ أنها جاءت على شكل استثناء، فبعد أن منع املشرع على القاض ي أن يمنح أجال أو 

ون طبقا ملقتضيات الفصل ذا الحق بمقتض ى االتفاق أو القانأن ينظر إلى ميسرة ما لم يمنح ه

 243، وكذا بعد أن أقر مبدأ عدم جواز تجزيء تنفيذ االلتزام في الفصل 103ع من ق ل 128

األصلية، نجده قد أقر هذه املكنة، بعد أن أضاف إلى هذا الفصل الفقرة الثانية  تهوفق صياغ

 ملدين أجال معتدلة للوفاء.،  والتي خولت القضاة إمكانية منح ا104منه

من القانون  1244وتجدر اإلشارة أن هذه الفقرة مأخوذة من نظيرتها من املادة   

املدني الفرنس ي في صيغتها القديمة بشكل مطابق، وقبل أن تخضع لسلسلة من التعديالت كان 

ل املشرع كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، في حين لم يتدخ 1991يوليوز  11رها بمقتض ى قانون آخ

ع، ولم يواكب التطور التشريعي الذي لحق املادة السالفة الذكر، ق ل  243املغربي في الفصل 

                                                           
102 - version de 14 juillet 1991:" … toute stipulation contraire aux disposition des article 1244-1 1244-2 et 

répute non écrit. 
وغ للقاض ي أن يمنح أجال أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق سل ع على أنه:" ال ي من ق 128ينص الفصل   - 103

 بمقتض ى اإلتفاق أو القانون.

 . "كان األجل محدد بمقتض ى االتفاق أو القانون، لم يسغ للقاض ي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك إذا
للقضاة جاء فيها " ومع ذلك يسوغ و ق.ل.ع ،  243املعدل للفصل  1917مارس  18أضيفت هذه الفقرة بمقتض ى ظهير  - 104

ضيق أن يمنحوه آجاال معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات ، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق مراعاة منهم ملركز املدين

 املطالبة مع إبقاء األشياء على حالها".
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كما أنه لم يعمل على تحديد شروط منح هذة املهلة بدقة على غرار بعض التشريعات العربية، 

 .105كما هو الشأن بالنسبة للقانون املدني املصري 

الفقرة الثالثة من  رع للقاض ي، من خاللصية، خول املشوفي مجال األحوال الشخ

إمهال الزوج املعسر بالنفقة، بمنحه أجال ال يتعدى  من مدونة األسرة، إمكانية 102دة املا

، إال إذا كان عدم اإلنفاق راجع لظرف قاهر أو الزوجة ثالثين يوما، وإال طلقت عليه

ملالكية يرون أن يمهل ، وهو ما ينسجم مع أحكام املذهب املالكي، ذلك أن ا106استثنائي

" :أيام أو شهر أو شهرين حسب الظروف، وفي ذلك يقول الحطاب ج مدة ثالثةالقاض ي الزو 

ضر بها الجوع، وملالك في اختلف في مقدار التلوم، فلمالك في املبسوط أنه اليوم ونحوه مما ال ي

 نة قال فيها،عدمه وهو مذهب املدو الثالثة أيام، والصحيح أنه يختلف بالرجوع و  الواضحة

 .107ويختلف التلوم في من يرجى وفي من ال يرجى له"

طبيعة هذا األجل، هل هو ذو طبيعة قانونية أم بويثير هذا النص إشكاال فيما يتعلق 

قضائية؟ وفي هذا الصدد يمكن القول أن القاض ي يستعيد سلطته التقديرية من خالل 

                                                           
يجوز للقاض ي في حاالت استثنائية إذا لم يمنعه نص في  :" على أنه 1948 من القانون املدني املصري لسنة 346تنص املادة   - 105

نفذ فيها التزاماته إذا استدعت ظروفه ذلك ولم يلحق الدائن من هذا القانون أن   ينظر املدين إلى أجل معقول أو آجال ي

 ."التأجيل ضرر جسيم
:" للزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، بما يلي من مدونة األسرة 102جاء في املادة  - 106

 وفق الحاالت و األحكام اآلتية:

 حكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه، وال تستجيب لطلب التطليق.لنفقة منه، قررت املإذا كان للزوج مال يمكن أخذ ا -1

ت العجز، تحدد املحكمة حسب الظروف أجال للزوج ال يتعدى ثالثين يوما لينفق خالله و إال طلقت عليه، إال في في حالة ثبو  -2

 حالة ظرف قاهر أو استثنائي.

 ."ج عن اإلنفاق ولم يثبت العجزنع الزو تطلق املحكمة الزوجة حالة إذا امت -3
 .195القاهرة ) ت.ط.غ.م( ص ،، مطبعة السعادة 4الجزء ،مواهب الجليل ،الحطاب  - 107
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من  102ين يوما املنصوص عليها في املادة تقديره ملدة اإلمهال، شرط أال يتجاوز مدة الثالث

 .108املدونة

ف املدين، طبقا إمهال الطر وإذا كان املشرع املغربي قد خول قضاة املوضوع إمكانية  

من  163في الفصل انية، نجده قد منح نفس الصالحية في فقرته الث ل ع من ق 243للفصل 

عن املرفوع ضد األوامر باألداء، أن عند البت في الط يس املحكمةقانون املسطرة املدنية لرئ

ينص في اإلذن أو القرار بمنح أجل لصالح املدين للوفاء بالدين املحكوم به عليه، باإلضافة إلى 

من نفس القانون، والذي يلزم عون التنــــــــــــــــــــــفيذ بضرورة استشارة رئيس  440ما جاء به الفصل 

 .109يذ التزاماتهاملحكمة متى طلب املدين أجال لتنف

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن هذه املكنة قد تسحب من رئيس املحكمة، إذا 

، حيث عمد املشرع 2015لسنة  قانون املسطرة املدينة مسودة مشروعما تمت املصادقة على 

، 3110-451         إلى منح هذه الصالحية إلى القاض ي املكلف بالتنفيذ، وذلك من خالل املادة

                                                           
، أن املشرع لم يمنح القاض ي سلطة تقديرية ملنح اإلمهال أو رفضه كما من مدونة األسرة 102ن الظاهر من املادة إحيث  - 108

 ع، حيث استعمل فعل "يسوغ" الذي يفيد االختيار.ق.ل. 243هو الشأن بالنسبة للفصل 
ية لرئيس املحكمة، حيث تكون القرارات الصادرة عن رؤساء املحاكم إما ئيدخل هذا العمل في نطاق السلطة الوال   - 109

لتي ي، هي ابمقتض ى سلطتهم القضائية أو الوالئية ، ويتجل الفرق بين السلطتين في كون األوامر الوالئية وفق املعيار املوضوع

يصدر القاض ي ويكون الغرض منها مجرد تدبير  ال يستهدف حسم الدعوى أو تقرير حق وإنما يقصد به صيانة مصلحة ألحد 

 هم،أمااألفراد، أو تثبيت حالة وما شبه ذلك، على سبيل املثال نذكر: كاألوامر بإجراء الحجوز و أوامر تعيين الخبراء واستبدال

رة لقضائية فهي على نقيض ما سلف ذكره فيما يتعلق باألوامر الوالئية، إذ يكون الغرض من هذه األخيالقرارات ذات الطبيعة ا

 فهي التي يكون الغرض منها حسم نزاع ما أو تقرير حق ألحد األطراف على حساب شخص آخر. 
قاض ي التنفيذ، دون غيره، على أنه:" يختص  2015لسنة  مشروع قانون املسطرة املدنيةمسودة من  3-451تنص املادة  - 110

 بإصدار األوامر املتعلقة بالتنفيذ، كما يتولى اإلشراف ومراقبة سائر إجراءات التنفيذ.

 في صعوبات التنفيذ الوقتية الناشئة عن إجراءات التنفيذ، وفي منح األجل اإلسترحامي الذي ال يعطى إال تيختص كذلك بالب

 ين.استثناء ولظروف خاصة على  أال يتعدى شهر 
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التي من خاللها نجد املشرع املغربي، قد وافق اإلتجاه الذي يعتبر املهلة منه،  11111-451املادة و 

القضائية، استعطافا ورحمة باملدين، ولم يجعلها حقا له، يستحقها بمجرد ثبوت عسره، 

واعتبارها استثناء من وجوب التنفيذ في األجل املحدد، إضافة إلى  عدم تنصيصه على شروط 

دقة، كما أنه عمل على حصر الجهة املختصة في منحها و املتمثلة في قاض ي التنفيذ، منحها ب

 إضافة إلى حصره ملدة هذه املهلة في شهرين.

 ثانيا: املهلة القضائية في ضوء القاعد الخاصة

تجد املهلة القضائية سندها في ضوء القواعد الخاصة، من خالل تعرض املشرع لها 

و  املتعلق بكراء املحالت املعدة للسكنى 67.12، والقانون 1954ماي  24من ظهير  26في إطار  

مد، من مدونة الحقوق العينية، املتعلقة بالكراء الطويل األ  124االستعمال املنهي، وكذا املادة 

 املتعلق بحماية املستهلك. 31.08من قانون  149واملادة 

ــــعمال ـــاملخصــــصة لالست بكراء املحالت املتعلق 1954ماي  24يعلق بظهير  ففيما

، نجد أن 112منه 26التجاري أو الصناعي، أو الحرفي، و انطالقا من الفقرة  الثانية من الفصل 

                                                           
من نفس املشروع على أنه:" إذا طلب املنفذ عليه أجال أخبر املكلف بالتنفيذ قاض ي التنفيذ الذي له 11-451تنص املادة  -111

 أعاله. 530وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا عمال باملادة 
القانون إذا لم يؤد  ج في العقد وينص على فسخها بقوةر :" كل بند يد على أنه 1954ماي  24من ظهير  26ينص الفصل  - 112

اء ثمن الكراء عند حلول التواريخ املتفق عليها ال يكون ساري املفعول إال بعد خمسة عشر يوما تمض ي على تاريخ إنذار باألد

كما يجب أن يرسل إما  ،يوجه للمكتري ويبقلى بدون جدوى ويجب أن يشار في اإلنذار إلى األجل املذكور تحت طائلة البطالن

 من قانون املسطرة املدنية 39 38 37الم يكون مطابقا للصورة املنصوص عليها في الفصول  صيغة إع لىع

ط العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ املتفق رو في وسع القاض ي أن يوقف العمل بش غير أنه

كن الفسخ قد صار ثابتا أو صدر بشأنه قرار قضائي عليه أن يعطي للمكتري آجاال لألداء ملدة أقصاها سنة، وذلك إذا لم ي

اكتسب قوة الش يء املقض ي به، وال يكون للشرط الفاسخ مفعول إذا أدى املكتري ما عليه وفق الشروط املحددة من طرف 

 القاض ي". 
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املشرع قد أشار إلى إمكانية منح املكتري آجاال لألداء ملدة أقصاها سنة في حالة عدم أداء 

الفسخ أوصدور قرار قضائي  واجب الكراء وقت حلول التاريخ املتفق عليه، شريطة عدم ثبوت

 بشأنه اكتسب قوة الش يء املقض ي به.

املتعلق بتنظيم العالقة التعاقدية بين املكري واملكتري  67.12وفي إطار القانون 

، نجد أن املشرع قد 113منه 25للمحالت املعدة للسكنى أو االستعمال املنهي، ومن خالل ااملادة  

خل بالتزامه بأداء الوجيبة الكرائية، ملدة ال تقل عن خول للقاض ي إمكانية إمهال املكتري امل

 -114من نفس القانون  23خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

115. 

                                                           
ن تاريخ تبليغ على أنه:" يحدد اإلنذار أجال ال يقل عن خمسة عشرة يوما تبتدئ م 67.12من القانون  25تنص املادة  - 113

ضعها اإلنذار لتسديد املكتري ما عليه من املبالغ غير املؤداة  إما مباشرة بين يدي املكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو و 

 بحسابه البنكي ، أو ايداعها بصندوق املحكمة أو بأي وسيلة تثبت األداء وتاريخه".
ي حالة عدم أداء الوجيبة و التكاليف التابعة لها املستحقة، أن يطلب من نفس القانون:" يمكن للمكري ف 23تنص املادة   - 114

 من رئيس املحكمة اإلبتدائية اإلذن بتوجيه إنذار باألداء إلى املكتري...".
غير أنه، فيما يخص عقد الكراء، سواء من أجل السكن واالستعمال املنهي، أو االستغالل التجاري والصناعي والحرفي  -115

في مسألة إمهال املكتري املدين بالوجيبة  الكرائية بين موقف رافض وآخر مؤيد، فأنصار االتجاه الرافض، اختلف الفقه 

يؤسسون موقفهم على أن القوانين املنظمة للكراء بشقيه املدني والتجاري، تضمنت عدة ضوابط وشروط متميزة عن القواعد 

تحق امتناع عن أداء الوجيبة الكرائية تماطال منه، وبالتالي ال يس العامة بهدف توفير الضمانات للمكتري، مما يكون معه أي

 حماية أكثر من التي منحه إياها املشرع.

اء، الحماية القانونية ملكتري املحالت السكنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض ،أنظر في هذا الصدد: بلحساني الحسين

 .214، ص 1993

ق.ل.ع ذات بعد عام، يجب تطبيقها في جميع  243ؤيد أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل في حين يرى أنصار االتجاه امل

 االحوال باعتبارها تنسجم مع مبادئ العدل واالنصاف.

انية طبعة الثالنجاح الجديدة، الدار البيضاء، الكراء املدني والكراء التجاري، مطبعة ال ،في هذا الجانب أنظر: محمد الكشبور 

 .197، ص 2001
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وفيما يتعلق بمدونة الحقوق العينية، نجد أن املشرع املغربي قد تعرض للمهلة 

حول دعوى فسخ عقد الكراء الطويل ، التي تتمحور 124116القضائية من خالل منطوق املادة 

عن أداء الوجيبة الكرائية  ه، املتمثلة أساسا في تخلف117األمد بسبب إخالل املكتري بالتزاماته

، إال أن املشرع محل التعاقد ملدة سنتين متتاليتين، أو بسبب إلحاقه أضرارا جسيمة بامللك

 243ت الفقرة الثانية من الفصل أردف املادة أعاله بفقرة ثانية أحال بمقتضاها على مقتضيا

ع، ليمنح للقاض ي سلطة في نطاق هذا العقد، تخوله منح  املكتري مهلة إضافية  من ق ل

 للوفاء بالتزاماته.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 الكشبور:" فمثال لو أن املكتري قد أدخل السجن ولم يستطع نتيجة لذلك الوفاء بالتزاماته التعاقدية محمدويضيف األستاذ 

ح أنه الناتجة عن عقد الكراء، وبعد تبرئته أبدى استعداده الكامل لتأدية ما تخلد بذمته من ديون، أو أنه أدى قسطا منها واتض

ذا هي تأديته فإن مثل هذا املكتري يستحق في نظرنا أن ينظر إلى ميسرة، خاصة متى تبين أن ل، وبالتاجاد في البحث عن الباقي

 االخير قد يصاب نتيجة إفراغه من املحل املكترى بأضرار اجتماعية بليغة.
ين جاز للمكري بعد من مدونة الحقوق العينية على أنه:" إذا تخلف املكتري عن أداء مدة سنتين متتابعت 412تنص املادة  - 116

توجيه إنذار بدون جدوى أن يحصل قضائيا على فسخ الكراء الطويل األمد كما يمكنه أن يطالب بالفسخ في حالة عدم تنفيذ 

 شروط العقد أو إلحاق املكتري أضرار جسيمة بامللك.

لفصل اوفقا ألحكام الفقرة الثانية من غير أنه يجوز للمحكمة مراعاة منها لظروف املكتري أن تمنح آجاال معتدلة للوفاء، وذلك 

 من قانون االلتزامات والعقود. 243
يعتبر الكراء الطويل األمد حقا من الحقوق العينية األصلية، وهو نوع من الكراء يخول صاحبه حقا عينيا قابال للرهن  - 117

ية األول املتعلق بالحقوق العينية األصل حكام الباب السابع من القسم األول من الكتابرسمي،  وقد نظمه املشرع بمقتض ى أال

 من املدونة. 129الى املادة  121املواد من 

 للتوسع أكثر حول الكراء الطويل األمد أنظر:

دريس الفاخوري،  الحقوق العينية، سلسلة املعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، دار النشر املعرفة، ا -

 ها وما يلي 166، ص 2013طبعة 

ة كليسماء القوارطي، الكراء الطويل األمد وتطبيقاته العملية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون املدني، أ -

 .2001 /2000الرباط، السنة الجامعية  ،جامعة محمد الخامس، أكدالالعلوم القانونية واالقتصادية والجتماعية،

تبعية(، الجزء الثالث، مكتبة عين أصول القانون املدني، الحقوق العينية ) األصلية والمحي الدين إسماعيل علم الدين،  -

 .1977شمس، الطبعة األولى 

 .1990لعينية في الفقه اإلسالمي والتقنين املغربي، الطبعة األولى محمد بن معجوز، الحقوق ا -
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املتعلق بتدابير حماية املستهلك نجد أن املشرع املغربي قد  31.08وفي ضوء القانون 

ن الفرع الرابع من الباب الثالث م 149تطرق للمهلة القضائية من خالل مقتضيات املادة 

املتعلق باألحكام املشتركة بين الباب املتعلق بالقرض االستهالكي، والباب املخصص للقرض 

، والذي يعتبر نسخة طبق األصل للمادة 118العقاري، من القسم السادس املتعلق باالستدانة

 .119من مدونة االستهالك الفرنسية 313-12

كية والعقارية من القروض البنكية الطويلة األجل، التي وملا كانت القروض االستهال

يقدر استنادا إليه تنفيذ املقترض اللتزاماته، والتي نجد على  فيها يعد الزمن عنصرا جوهريا

رأسها أداؤه لرأسمال القرض مع الفوائد املستحقة على شكل أقساط شهرية، إال أن تنفيذ 

           ير الظروف االقتصاديةتحقق بسبب احتمال تغحدد قد ال يهذا االلتزام في امليعاد امل

ط القرض، وفي مثل هذه الظروف االجتماعية للمقرض، مما يؤدي إلى عجزه عن تسديد أقساو 

                                                           
 9من الظهير الشريف الصادر في  243أحكام الفصل  من قانون حماية املستهلك على أنه:"  بالرغم من 149ينص الفصل  - 118

بمثابة قانون االلتزامات والعقود، يمكن و ال سيما في حالة الفصل عن العمل أو  1913أغسطس  12املوافق ل  1331رمضان 

 حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزامات املدين بأمر من رئيس املحكمة املختصة.

 ي األمر على أن املبالغ املستحقة ال تترتب عليها فائدة طيلة مدة املهلة القضائية.ويمكن أن يقرر ف

فية في كي تيجوز للقاض ي، عالوة على ذلك، أن يحدد في األمر الصادر عنه كيفية أداء املبلغ املستحقة عند انتهاء أجل وقف الب

 التسديد املذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
 من مدونة االستهالك الفرنسية:"  331-12ملادة جاء في ا - 119

"L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par 

ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1.1244-3. Du code civil. 

L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. 

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront 

exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le 

terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir a statuer sur ces 

modalités jusqu’ au terme du délai de suspension".    
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املؤسسات البنكية إلى كافة الوسائل السترجاع مبلغ القرض مع الفوائد املستحقة مع  أتلج

يل ديونها والتنفيذ على الضمانات التي واللجوء إلى القضاء لتحص ،احتساب فوائد التأخير

 .120تمسكها، دون االلتفات إلى األسباب الجوهرية التي أدت إلى تأخر املقترض في األداء

قانون املحدد الوأمام هذا الوضع، بادر املشرع املغربي من خالل املادة أعاله من  

أساسا بمنح املقترض الحسن للتدابير املتعلقة بحماية املستهلك، إلى تبني صيغة حمائية تتعلق 

، مهلة قضائية للتوسعة 121ظرف غير متوقع بالنية، الذي توقف عن تنفيذ التزاماته بسب

تجنب املهلة القضائية حيث طابع الوقائي لقانون االستهالك، ، وهذا ما يتناسب و ال122عليه

ى الضمانات البنك نحو مساطر التنفيذ عل درأ عنه توجهتو ، إعسارهالتسرع بإعالن  املقترض

واالعتبارات اإلنسانية واألخالقية والدينية، التي دفعت إلى تكريس  ذلك من جهة، كما يتناسب

بسبب ظروف اقتصادية عامة  ،وضعية صعبة يواجهون ضائية رأفة باملدينين الذين املهلة الق

 .123من جهة أخرى  ،أو ظروف شخصية

، يتضح أنها جاءت أكثر هلكحماية املستمن قانون  149ومن خالل قراءتنا للمادة  

ن االستفادة من املهلة تفصيال وتحديدا لنطاق تدخل القضاة، عند تمكين املقترض م

، كما أنها قد حددت الجهة املختصة بمنح اإلمهال في من ق ل ع 243، من الفصل القضائية

                                                           
نظيمية للمنتجات التمويلية باملغرب، الطبعة األولى، مطبعة املتقي جواد مريد، البنوك اإلسالمية في ضوء املستجدات الت - 120

 .202، ص 2012طبعة سنة برنتر، املحمدية، 
ة ومثل لها في حالة الفصل عن العمل، أو حال ،نص املشرع املغربي على بعض أمثلة الظروف املوجبة للمهلة القضائية - 121

 لذي ترك األمر لتقدير القاض ي في استعماله لسلطته في نطاق ضيق.امن ق ل ع  243جتماعية غير متوقعة، عكس الفصل ا
122 - J.Basti، la défaillance de paiement et sa protection l’assurance – crédit, l.g.d.j, paris 1993, p 9. 

قانون واقتصاد التنمية، ادريس الفاخوري، ترجيح االتجاهات األخالقية في مجال العقود وااللتزامات، املجلة املغربية ل - 123

 113، ص 2002سنة  ،46القانون واألخالق، عدد ، ملف خاص
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يظهر من  مجال القروض االستهالكية والعقارية، واملتمثلة في قاض ي األمور املستعجلة وهو ما

 :" ...بأمر من رئيس املحكمة املختصة". من قانون االستهالك 149 صريح املادة

يرى أن املشرع املغربي قد  124بعض الفقه أن  إال،  أعالهاملادة به ءت ورغم كل ما جا

فوت الفرصة لتعميم حق االستفادة من اإلمهال القضائي على كل املدينين )املستهلكين( 

 الظروف التي يتواجد فيها املقترض.  املتواجدين في نفس 

وكمستجد جاء به املشرع املغربي في إطار مشروع قانون يقض ي بتعدييل وتتمييم 

 نقادبإ أي ؛نقادخطة تسمى بخطة اال بوضع أقر  نجد أنهالباب الخامس من مدونة التجارة، 

وقف عن الدفع، ت، ودون أن تصل إلى درجة الاتوجد في حالة صعبة إزاء ديونه التي قاولةامل

حيث تنص املادة األولى من مسطرة االنقاد على ما يلي:" تهدف مسطرة اإلنقاذ إلى تجاوز 

 الصعوبات لضمان استمرارية نشاط املقاولة.

يمكن فتح مسطرة اإلنقاذ بطلب من كل تاجر ال يكون في حالة توقف عن الدفع و  

جل قريب إلى أا ومن شانها أن تؤدي به في غير أنه  يعاني من صعوبات ال يكون قادرا على تجاوزه

 .125التوقف عن الدفع"

                                                           
، ص 2013عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزام، الكتاب األول، نظرية العقد، مطبعة دار األمان، الطبعة الثالثة، سنة  - 124

 وما يليها. 206
 تنص باقي مواد مسطرة اإلنقاذ على مايلي: - 125

يودع رئيس املقاولة طلبه لدى كتابة ضبط املحكمة املختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل  :"2املادة 

 باستمرارية نشاط املقاولة.

 يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :

 شر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد؛القوائم التركيبية آلخر سنة مالية مؤ  -

 السجل التجاري؛نسخة حديثة من  -
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 فقرة الثانية: عالقة املهلة القضائية بالنظام العامال

أن له بيسلم  لم يحدد املشرع أي تعريف ملصطلح النظام العام، غير أن الفقه

سس معنيان: معنى ضيق يكمن في ما تنظمه القواعد اآلمرة، ومعنى واسع يتضمن مجموعة األ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ين مع اإلشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوق املقاولة وديونها والضمانات املمنوحة لها ؛قائمة باملدين -

 إلشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم والضمانات املمنوحة لهم .قائمة بالدائنين مع ا -

 ف رئيس املقاولة.يجب أن تكون الوثائق املقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طر 

ي ات التإضافة إلى الوثائق املذكورة أعاله، يمكن لرئيس املقاولة اإلدالء بكل وثيقة معززة لطلبه،  تبين بشكل واضح نوع الصعوب

 تعتري نشاط املقاولة.

تي حالت دون في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو اإلدالء بها بشكل غير كامل، يجب على املدين أن يبين األسباب ال

 ذلك".

 :" يجب على املدين تقديم مشروع مخطط اإلنقاذ مرفق بطلبه تحت طائلة عدم القبول.3املادة 

، يحدد مشروع مخطط اإلنقاذ جميع االلتزامات الضرورية إلنقاذ املقاولة مع بيان طريقة الحفاظ على نشاط املقاولة وتمويله

 د تنفيذ مشروع املخطط.وطريقة تصفية الخصوم والضمانات املمنوحة قص

 :" تبت املحكمة بشان فتح مسطرة اإلنقاذ بعد استماعها لرئيس املقاولة بغرفة املشورة. 4املادة 

تعانة يمكن للمحكمة، قبل البت،  تجميع املعلومات الخاصة بالحالة املالية واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة ويمكن لها االس

 بخبير. 

 ي مقتض ى يتعلق بالسر املنهي.ال تواجه املحكمة بأ

سطرة ، أن املدين كان في حالة توقف عن الدفع  في تاريخ النطق بالحكم القاض ي بفتح م:"  إذا تبين، بعد فتح املسطرة5 املادة

 .   680اإلنقاذ، تعاين املحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات  املادة  

 لى تسوية قضائية او تصفية قضائية ، حسب الحاالت.تقض ي املحكمة بتحويل مسطرة اإلنقاذ إ

ويمكن للمحكمة تمديد املدة املتبقية من فترة املالحظة كلما اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من 

 .579املادة 

 إلنقاذ ،و املتعلقة بحاجات:" يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة ا(579) املادة  6املادة 

سير املسطرة وتلك املتعلقة بالنشاط التجاري للمقاولة وذلك خالل فترة إعداد الحل، باألسبقية على كل ديون أخرى سواء 

 أكانت مقرونة أم ال بامتيازات او بضمانات.

الثاني من الظهير الشريف املعتبر تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد املقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب 

من هذا القانون وباقي  365بمثابة قانون االلتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية واملادة 

 املقتضيات الخاصة األخرى."



 

ت موسىللباحث عز الدين اي ملدني املغربيا هلة القضائية يف القانونملاة معمقة بعنوان من سلسلة أحباث قانونية جامعي 34عدد ال  
 

  

مقة  عحباث املتعنى بنشر األوقانونية ة يسلسلة علم  

مد القامسياملسؤول ذ حماملدير                  
66 

 

واملبادئ األخالقية والدينية التي يسير وفقها املجتمع، دون إمكانية مخالفتها بما يبرمه األفراد 

 .126من االتفاقات، لذلك فالقضاء هو الذي يبلور هذا الشعور ويحميه

من القانون املدني الفرنس ي، نجد أن  1244الفقرة الثالثة من الفصل  وبالرجوع إلى

 .127اعتبار مقتضيات املهلة القضائية من النظام العاماملشرع قد نص صراحة على 

أما فيما يتعلق بالتشريع املغربي، فال يوجد أي نص في ضوء القواعد العامة، يقرر 

 151ما تقرره املادة نجد هناك قواعد الخاصة، للبالنسبة غير أنه لة بالنظام العام، ارتباط امله

كية والعقارية ضيات املتعلقة بالقروض االستهالالتي جعلت املقتو من قانون حماية املستهلك، 

وهو ما يمكن قوله أيضا بخصوص القواعد املتعلقة بمساطر معالجة  ،من النظام العام

 .128صعوبات املقاولة

                                                           
 ،الدار البيضاء ،لجديدةدنية، مطبعة النجاح ارقابة املجلس األعلى على محاكم املوضوع في املواد امل محمد الكشبور، - 126

 .215و  214، ص 2001ولى الطبعة األ 
 كأن لم يكن". يعتبر   1244من الفصل  2و  1كل اتفاق مخالف ملقتضيات الفقر   جاء في هذه الفقرة:" -127

-… toute stipulation contraire aux disposition des article 1244-1 1244-2 et répute non écrit. 
حكام نظام صعوبات املقاولة من مشتمالت النظام العام الحمائي وهو متعلق باألساس بالجانب االقتصادي تعتبر أ - 128

ا ممن خالل القراءة األولية ملواد الكتاب الخامس من مدونة التجارة املتعلق بصعوبات املقاولة يمكن مالحظة فواالجتماعي، 

 يلي :

ملقاولة في ان تستمر ، تهدف باألساس إلى املحافظة على أصوص عليها في هذا الكتابأن الغاية من التدابير و اإلجراءات املن -  

و  ،   ن في ذلك ضمان أداء ديون املقاولة من جهة، لتبقى قائمة أل نشاطها و معالجة الصعوبات التي تعترض طريق سيرها

 ة أخرى.املحافظة على مناصب الشغل و استقرار املعامالت و املساهمة في التنمية من جه

ى قد يؤدي إل ،ن استمرارها على ما هي عليه من خلل واضطرابيتعين تصفيتها أل  و أنه في حالة ما إذا تعذر اإلبقاء عليها، فإنه - 

 ن كانوا تجارا.، و حماية لهم من أن يصبحوا هم أيضا في وضعيتها إإلحاق الضرر بدائنيها

ن يخل بات بتصحيح ما من شأنه أمن الصعو  عن طريق الوقاية الداخلية ن تقوم بنفسهاوأن املشرع أوجب على املقاولة أ - 

ن شأنه أ بهذه الوقاية باستمرار وفعالية فإن ذلك منذا كانت املقاولة تقوم من ق.م.ت ( و إ 545لها. ) املادة باستمرارية استغال

 لتي قدية الخارجية املباشرة من طرف القضاء و ايبقي على نشاطها وثقة زبنائها بها و خاصة دائنيها و يعفيها بالتالي من الوقا

 تصل بها إلى إعدامها و تصفيتها نهائيا.
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حماية نوعية  توفير ،وينتج عن اعتبار املهلة القضائية من متعلقات النظام العام

يع مراحل الدعوى، كما يمكن للمحكمة أن للمدين من خالل تمكينه من املطالبة بها في جم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ن الوقاية الخارجية تشمل :و أ  

عوبة صالتسوية الودية التي يباشرها رئيس املحكمة التجارية باتخاذه جميع اإلجراءات التي يراها مفيدة للتعرف بدقة على  - 

من  559لى إ 548يلها عن طريق اتفاق ودي يوقع في نهاية املطاف بين رئيس املقاولة و دائنيه )املواد و مدى إمكانية تذل ،املقاولة

 ق.م.ت(.

 و        ن وضعية املقاولة ليست مختلة بشكل الرجعة فيه، ا املحكمة بعد أن يثبت لديها بأالتسوية القضائية و التي تأمر به -

دب املعينين من طرف املحكمة، ومعالجة املقاولة عن طريق التسوية القضائية يباشرها السنديك تحت إشراف قاض ي املنت

 يكون باعتماد مخطط االستمرارية أو مخطط التفويت.

 التصفية القضائية و يقض ى بها إذا تبين أن وضعية املقاولة مختلة بشكل الرجعة فيه. -

 ول املشرع في املطالبة بفتحها إلى :فخ ،القضائية ن هذه املساطر بدأ من التسوية القضائية و انتهاء بالتصفيةو أ 

 رئيس املقاولة.-

 الدائن كيف ما كانت طبيعة دينه.- 

 النيابة العامة.- 

ثيق كما يمكن للمحكمة ان تضع يدها على املسطرة تلقائيا مما يؤكد طبيعة النظام العام على هذه املساطر و ارتباطها الو  -

 تمعه التجاري.بالنظام العام االقتصادي و مج

   اءو اذا كان النظام العام االجتماعي يقتض ي املحافظة على سالمة أفراد املجتمع و تأمين حياتهم وأعراضهم من كل اعتد - 

 امللك لدى ن وكيلالالزمة لذلك ومنها املحاكم، و أ صيانة أموالهم من كل نهب أو غصب بإصدار القوانين و إنشاء املؤسساتو 

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف يعمل كل واحد منهما في حدود اختصاصه باملحافظة على ئية و املحكمة االبتدا

سات هذه السالمة و ذلك بتقديم املخالفين للقانون الجنائي إلى املحكمة ملعاقبتهم طبق ما يقتضيه القانون. وكذا تقديم ملتم

 لك بصفتهما طرفا رئيسيا أو منضما.و استنتاجات في القضايا املدنية كلما تطلب األمر ذ

 ن النظام العام االقتصادي يقتض ي هو اآلخر املحافظة عليهالنسبة للنظام العام االجتماعي فإإذا كان ذلك ب ،قول وأخير ن 

ر األساس ي له و ن يؤثر سلبا على النمو االقتصادي وقبله العنصته من كل خلل أو اضطراب من شأنه أبحماية أفراده و مكونا

 أعني به املقاولة. 

ابع طلى إبالنظر وكذا ....  ونعزز ما أوردناه بقرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس جاء في إحدى حيثياته ما يلي:" 

واملدين ي جعل املشرع يخول للدائن الذ صعوبات املقاولة ومساطر التصفية القضائية  النظام العام الذي يالزم نظام

جهة  طلب من النيابة العامة من أو بناء علىة ضد املدين اما من تلقاء نفسها رية املختصة الحق في فتح املسطر واملحكمة التجا

 ، غير  منشور.2000-10-26بتاريخ  843/2000في ملف عدد  917..ّ"، قرار  عدد خرى أ

  



 

ت موسىللباحث عز الدين اي ملدني املغربيا هلة القضائية يف القانونملاة معمقة بعنوان من سلسلة أحباث قانونية جامعي 34عدد ال  
 

  

مقة  عحباث املتعنى بنشر األوقانونية ة يسلسلة علم  

مد القامسياملسؤول ذ حماملدير                  
68 

 

لى بطالن كل بند من شأنه حرمان املدين من إمكانية إا تلقائيا ولو بغير طلبه، إضافة تمنحه

 .129املطالبة بها

 اأن مقتضياته للمهلة القضائيةمن خالل تنظيم التشريعات الحديثة جليا ويظهر 

ليس هناك ما يمنع من االتفاق على  ا،لحة خاصة، وهي مصلحة املدين، لذجاءت لحماية مص

ع من مخالفتها، ويعضد هذا الطرح الحيز الضيق الذي تعامل فيه املشرع املغربي مع هذا النو 

ساس القانوني، أو فيما يخص السلطة التقديرية للمحكمة في االمهال، سواء على مستوى األ 

 منح مهلة للمدين.

فعت إلى تكريس املهلة دينية التي دإال أن االعتبارات اإلنسانية واألخالقية وال

يهدد  خالفه، والقول ب130فرض اعتبار النصوص املنظمة لها من النظام العامالقضائية، ت

وهي ، حقه في طلب آجال لتنفيذ التزامه املدين بإدراج شروط في العقد تحول بينه وبين

قررة ملصلحة املدين التي دفعت املشرع ملنع أي تنازل مسبق عن القواعد امل نفسها االعتبارات

، أو الشرط 131في عقود اإلذعان، أو الظروف الطارئة في التشريعات التي خصتها بالتنظيم

" والقاعدة التي تقض ي :134أحد الفقهاء، وفي ذلك يقول 133، أو التعويض اإلتفاقي132الجزائي

                                                           
 .480عمرو قريوح، م س، ص  - 129

 م، ، عبد الرزاق أحمد السنهوري176 ص ،س ام التعاقد ، منظ ،، محمد الكشبور 307س. ص  م ،منصور سامي بديع  - 130

 .784ص، س
 من القانون املدني. 148من القانون املدني والسوري في املادة  147كالتشريع املصري في املادة  -131

ت بها في حاال في حين لم ينظم املشرع املغربي على غرار نظيره الفرنس ي نظرية الظروف الطارئة وإن كان القضاء االداري يأخذ 

 معينة.
 :يراجع  للتوسع أكثر - 132
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يتفقا  بجواز منح املدين نظرة امليسرة تعتبر قاعدة من النظام العام، فال يجوز للطرفين أن

على أال  يكون للقاض ي هذا الحق، فإذا اتفقا على ذلك كان االتفاق باطال، وجاز للقاض ي 

 بالرغم من هذا االتفاق أن يمنح نظرة امليسرة ".

 :ما يليويترتب على كون املهلة القضائية من النظام العام  

 ئيا دون طلب منه.حكمة إمهال املدين تلقاللميجوز للقاض ي أو  -1

 .دعوى ال من مراحلتلقائيا في أية مرحلة  املهلةز للمدين أن يتقدم بطلب يجو  -2

 منع على األطراف االتفاق على حرمان املدين من الحصول على املهلة القضائية.ي -3

 ل تنازل مسبق عن املطالبة باملهلة القضائية من طرف املدين يعتبر كأن لم يكن.ك  -4

هلة للوفاء بااللتزام تلقائيا دون طلب منه ال  أن حكم املحكمة بمنح املدين م ونذكر

، بل يندرج ضمن سلطة محكمة املوضوع التقديرية، فإذا طرافيشكل حكما بما لم يطلبه األ 

جل الحكم ؤ اء، فإنها تثبت لديها أن حق الدائن ثابت وظروف املدين تستدعي منحه مهلة للوف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

القانون واالقتصاد، ، مجلة 1995يوليوز  13بتاريخ  27-95فؤاد معالل، مستقبل الشرط الجزائي بعد صدور القانون رقم 

 .1997، 14عدد 

ة ة العلوم القانون القانونيلجزائي في التشريع املغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كليفؤاد معالل، الشرط ا -

 .1993-1992واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبدهللا، فاس، السنة الجامعية 

مايلي:"... يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن  11/08/1995ق.ل.ع املعدل بظهير  264حيث جاء في الفصل  -133

 الوفاء بااللتزام االصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.االضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم 

 يمكن للمحكمة تخفيض التعويض املتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي.

 يقع باطال كل شرط يخالف ذلك".

 للتوسع أكثر حول املوضوع أنظر: 

ة ، تعديل التعويض االتفاقي، دراسة مقارنة، سلسلة الدراسات القانونية املعاصر سلطة القاض ي في  أستاذنا عبد الرزاق أيوب، 

  ،، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء2003الطبعة األولى  ،5عدد 
 .784ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، م س -134
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التي وهي املكنة املخولة لرئيس املحكمة في الدعوى إلى غاية انصرام املدة املحددة للمدين، 

في حالة استئناف األمر الصادر  136أو لرئيس محكمة االستئناف 135تنظر في التعرض

ق   164و  631استنادا إلى مقتضيات الفصل ف، 137فيما يخص مسطرة األمر باألداء بالتعرض

مي إلى وقف في قبول طلب املدين الرا محكمة سلطة تقديريةللخول املشرع أن  نجد م، م 

  ، تنفيذ الحكم الصادر ضده وهو ما يمكن أن تكييفه كمهلة للوفاء

أي مدى شمولها  ؛وفي أخير هذه الفقرة وجب تبيان نطاق تطبيق املهلة القضائية

سواء بعمل أو باإلمتناع عنه أو بتقديم ش يء، أم أنها مقصورة في الديون  ؛لكافة االلتزامات

 املالية فحسب.

من القانون املدني  1244هذا اإلطار إلى أن نص املادة  في يلفرنس ويذهب الفقه ا

يشمل جميع أنواع الديون وليس محصورا فحسب في االلتزام بقدر مالي،  واسع،جاءت بمعنى 

وبالقيام بعمل أو باإلمتناع عنه، دون  بل يمكن أن تمنح كيفما كان نوع االلتزام سواء بإعطاء

                                                           

ا الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف من ق م م بأنه:" يمكن للمحكمة املعروض عليه 163تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 135

 147 تنفيذ األمر باألداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب املدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل

 ."من قانون املسطرة املدنية

على طلب املدين، أن توقف  من ق م م على أنه:" يمكن ملحكمة االستئناف، بناء 164تؤكد الفرة الثانية من الفصل  - 136

 من قانون املسطرة املدنية". 147التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 

بنسخ وتعويض الباب الثالث املتعلق  1.13القانون رقم نشير إلى أنه وقع تعديل بخصوص مسطرة األمر باألداء استنادا إلى  -137

كم القاض ي بإحداث محا 53.95من القانون رقم  22األمر باألداء من القسم الرابع من قانون املسطرة املدنية واملادة  بمسطرة

(؛ الجريدة الرسمية عدد 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4بتاريخ  1.14.14تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .3229(، ص 2014مارس  20) 1435جمادى األولى  18بتاريخ  6240
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 نص املادةهذا، ولو أن  ،138لها املشرع منح املهلة القضائيةنسيان الحاالت التي منع من خال

، وورد في ذات املادة مايلي:" ... وفي حدود سنتين، وضع في صلب الباب املتعلق بالوفاءاملذكورة 

تأجيل أو تعليق الوفاء باملبلغ املستحق..."، وإن أخذنا بكون الوفاء يراد به تنفيذ االلتزام بقدر 

قضائية للمدينين بالتزامات مالية فحسب هلة مي سلطة القاض ي في منح ذلك يعن مالي، فإن

 دون غيرها.

فذهب إلى أن صياغة الفقرة الثانية من  ،139أما بخصوص بعض الفقه املغربي

الذي تمنحه املحكمة أثناء مناقشة القضية إنما  من ق ل ع تفيد أن هذا األجل 243الفصل 

عها استحقاق و ي موضغ من املال، أما الدعاوى التأداء مبل يتعلق بالدعوى التي موضوعها

عقار أو إفراغه من محتل بدون سند أو إفراغ املكتري بعد توجيه اإلنذار فال محل لتطبيق 

 الفصل املذكور بصددها.

من ق ل ع جاء بصيغة عامة ولم يقيد منح املهلة  243غير أنه وكما يتضح فالفصل 

وفي هذا الصدد جاء قرار  ها كثبوت العسر املؤقت،القضائية إال بضرورة توافر شروط منح

ملحكمة اإلستئناف بالرباط متضمنا ملا يلي:" ليس ممنوعا على األطراف باتفاق صريح بينهم 

كتري يجعله محتال ربط عدم التنفيذ أو التأخير فيه بشرط الفسخ... وبما أن الحكم بإخالء امل

من ق ل  243وفقا للفصل  أجالر يمكنهم منحه في هذا االطافإن القضاة  بب،بغير حق و ال س

  .140ع وذلك من أجل تنفيذ التزامه باإلخالء.."

                                                           
138  - Henri et léon mazeaud, francoix chabase, lecons de droit civil, t III Montchrestien, 1990, 1014. 

 .691، ص 2001ابراهيم بحماني، تنفيذ األحكام العقارية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط األولى،  - 139
 .60، ص18عدد  ،منشور بمجلة املحاكم املغربية 01-95-23بتاريخ  927باط رقم االستئناف بالر  قرار ملحكمة - 140
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 26الفصل أكدت محكمة النقض املغربية في قرار لها ما يلي:" لكن حيث لئن نص كما 

على منح أجل امليسرة للطاعنة بصفتها مكترية فإنه لم يقرنه بأسباب  1955ماي  24من ظ 

نية استعمال منح هذا األجل للقاض ي من عدمه وإقرار املطعون فيه الذي وشروط بل ترك إمكا

أعرض عن االستجابة إلى طلب الطاعنة الرامي إلى منحها أجل امليسرة فإنه لم يحرمها من حق 

 . 141.."26مكانية خولها له الفصل إتمدته بمقتض ى القانون بل استعمل اس

طة واسعة بتحديد حاالت منح مهلة إذن، كخالصة ملا ذكر تبين جليا أن للقضاء سل

من ق ل ع الذي جاء  243قضائية للوفاء من عدمها، وذلك إعماال ملقتضيات الفصل 

 أصال لرفع املشقة عن األطراف.  مقرر  األجل القضائيام، وكذلك لكون كمقتض ى ع

 املطلب الثاني: االختصاص القضائي في منح املهلة القضائية 

ص القضائي في منح املهلة القضائية، استنادا إلى ثار موضوع تحديد االختصاأ

نظرا لعدم تحديد املشرع جدال واسعا في الفقه القانوني،  من ق ل ع، 243مقتضيات الفصل 

 خالف ،ة ذات االختصاص في هذا املجالمن خالل مقتضيات الفصل املذكور، للجهة القضائي

، حيث بمقتضاه تم منح 1936مارس  25ما ذهب إليه املشرع الفرنس ي قبل صدور قانون 

 صالحية إمهال املدين لقاض ي املستعجالت كلما توافر عنصر االستعجال.

املدرج ضمن الباب املتعلق بتنفيذ االلتزامات،  ق ل ع 243غير أن مقتضيات الفصل 

ال تدع مجاال للشك في أنها تخص قضاء املوضوع أثناء مناقشة الدعوى وقبل صدور 

                                                           
 ،، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى763/92في امللف عدد  04/11/1992صادر بتاريخ  2647قرار محكمة النقض عدد  - 141

 .153ص  ،52عدد 
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طرف املحكوم عليه ، يمنح صالحية إمهال الق م مرد نص صريح في ، في حين لم ي142الحكم

م، وهو ق م  164الفصل  الفقرة الثانية من باستثناء ما ورد في الستعجالي،ابالدين للقضاء 

 .143نص خاص يتعلق بمسطرة األمر باألداء

ما سبق، سنحاول من خالل هذا املطلب، تسليط الضوء على كيفية استنادا إلى 

شرع املغربي مع هذا اإلشكال املتعلق بتحديد الجهة القضائية ذات االختصاص في تعامل امل

منح املهلة القضائية، هل هي قضاء املوضوع )فقرة أولى(، أم هي  قضاء األمور املستعجلة ) 

 فقرة ثانية(؟

 املوضوع اختصاص قضاء ولى: األ فقرة ال

قضائية ملحكمة املوضوع، منح املشرع املغربي صالحية النظر في طلبات املهلة ال

 ع، كما أن املشرع  الفرنس ي حين تدخل بقانون ق ل  243ى الفقرة الثانية من الفصل استنادا إل

من القانون املدني ليمنح سلطة إمهال املدين لقاض ي  1244املعدل للمادة  1936مارس  25

قضاة املستعجالت كلما توافر عنصر االستعجال، فإنه لم يسحب هذه الصالحية من 

 املوضوع.

                                                           
 .169ص  2001، الدار البيضاء، الطبعة االولى، ابراهيم بحماني، تنفيذ األحكام العقارية، مطبعة النجاح الجديدة  -142

جاء في الفقرة الثانية من الفصل املذكور مايلي:" يمكن ملحكمة االستئناف، بناء على طلب املدين، أن توقف التنفيذ كليا أو  -143

 ."من قانون املسطرة املدنية 147جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 
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، حيث ال يمكن أن تمنح 144الفرنس يق م م من  510وهو ما تم تأكيده في الفصل 

املهلة القضائية إال بواسطة القرار الذي يراد تأجيل تنفيذه، ما لم ينص القانون على خالف 

 ذلك.

داء فورا، ال ويتجه بعض الفقه املصري، إلى أن صدور الحكم من قاض ي املوضوع باأل 

، 145إمهال املدين، أو تقسيط الدين، احتراما للقوة التنفيذية لألحكامه محكمة بعد تملك أية

التي منحت  ليس من الضروري أن تكون املحكمة ، ويتجه إلى أنهبخالفهالبعض  يأخذ في حين

، فاالستئناف مثال ينشر الدعوى بكاملها 146اإلمهال للمدين هي نفسها التي أصدرت الحكم

لي يمكنها االستجابة لطلب املدين بمنحه مهلة لتنفيذ الحكم االبتدائي أمام املحكمة، وبالتا

 املؤيد استئنافا.

وقد يحدث على املستوى العملي أن يطرح أمام قاض ي املوضوع وهو بصدد النظر في 

ر التساؤل حول إمكانية ا، وطلب النفاذ املعجل، ويثاملهلة القضائيةجوهر النزاع طلبين: طلب 

 ، أم أنهما وسيلتان متعارضتان.النظر فيهما معا

                                                           
 من القانون املدني الفرنس ي متضمنا ملا يلي:  510جاء الفصل   -  144

« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné 

à différer l'exécution. 

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. 

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a 

compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de 

saisie des rémunérations. 

L'octroi du délai doit être motivé ». 
 .351، ص 2000منشأة املعرف، اإلسكندرية، طبعة  ،أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ -145
 309س، ص  سامي بديع منصور، م -146

-  Francois Terré philypesumle،  Yves Lequette.  Op.Cit. p 892. 
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وفي هذا الصدد جاء في قرار استعجالي صادر عن الرئيس األول ملحكمة االستئناف 

صراحة بما جاء في  تعارضع، في فقرته الثانية ت ل ق 243بأكادير، أن مقتضيات الفصل 

ه عالوة ن" وحيث إومما جاء في إحدى حيثيات القرار: 147م م ق 147الفقرة األخيرة من الفصل 

أن مقتضياته ال تنطبق إال في  243على ما ذكر، فإن الذي يستنتج من مقتضيات الفصل 

من أبرزها أال يكون هناك مانع قانوني  ،نطاق ضيق، وضمن شروط دقيقة وعسيرة التوافر

 .148يمنع مبدئيا النظر في إمكانية وقف التنفيذ املعجل أو تأجيله"

 ق 147تصريحه بكون الفقرة األخيرة من الفصل هذا القرار فريدا على مستوى  ويعد

ع، ومن جهة أخرى من خالل تأكيده عدم اختصاص  ل ق 243م تقيد مقتضيات الفصل  م

ة الرئيس األول ملحكمة االستئناف للبت في طلبات تأجيل األحكام املشمولة بالنفاذ املعجل بقو 

 القانون، وذلك بصفته قاض ي املستعجالت.

لتأجيل تنفيذ  ةالقضائي ةللي إلى االستجابة لطلبات املهتعجاويتجه القضاء االس

أن  150، وهو اتجاه يرى البعض149األحكام، ولو كانت مشمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون 

ع ال تبرره، غير أنه في هذا الصدد يجب التمييز  ل ق 243ت الفقرة الثانية من الفصل مقتضيا

                                                           
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل ال تطبق مقتضيات الفقرات  ":تنص هذه الفقرة على أنه -147

 إذا كان التنفيذ املعجل بقوة القانون".
 في امللف االستعجالي عدد: 1978نوفمبر  15قرار استعجالي صادر عن الرئيس األول ملحكمة االستئناف بأكادير بتاريخ  -148

 .1979يوز يول 18 ،129عدد  ،منشور بمجلة القضاء والقانون  ،75/78
بتاريخ  ،الصادر عن السيد رئيس األول ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء 927أنظر: األمر االستعجالي رقم  -149

 .60ص  ،1978السنة  ،18عدد  ،مجلة املحاكم املغربية، منشور 699/14في امللف االستعجالي رقم  ،23/10/1978
 .58ص  ،12مجلة املحاكم املغربية، عدد تعليق على قرار استعجالي، منشور ب ،أحمد باكو -150

 .227، ص 1979يوليوز  18، 129 جلة القضاء والقانون عددجعفر العراقي، تعليق على قرار منشور بم -    
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الحكم، فمتى كان بقوة القانون فقد تم اإلجماع على  بين حاالت النفاذ املعجل املشمول بها

التنفيذ في  جيل، بل ليس لقاض ي املستعجالت تأةالقضائي ةلعدم االستجابة إطالقا لطلب امله

هذه الحالة، وذلك لسببين، األول: أن إيقاف النفاذ املعجل عن طريق منح مهلة قضائية 

م، والثاني: أن قاض ي  م ق 147فصل للمدين يصطدم مع مقتضيات الفقرة األخيرة من ال

 املستعجالت غير مختص للبت في طلبات إيقاف النفاذ املعجل بقوة القانون.

، حيث للمحكمة كامل 151في حين متى كان النفاذ املعجل قضائيا في قسمه الجوازي  

الصالحية في منحه أو رفضه، في هذه الحالة يمكنها التوفيق بين الطلبين فتمنح للمحكوم له 

 .152النفاذ املعجل، على أن سريانه رهين بمرور املهلة املمنوحة عليه

 اختصاص القضاء االستعجالي الفقرة الثانية:

 لم يحدد املشرع املغربي في قانون املسطرة املدنية مدى اختصاص قاض ي

 .ةالقضائي ةلاملستعجالت للبت في طلبات امله

غربي في هذا املجال إلى البحث في دفع هذا الفراغ التشريعي بالقضاء االستعجالي املو 

األمر االستعجالي الصادر عن  ،قانون املسطرة املدنية الفرنس ي، ومما جاء في هذا الصدد

ن الطلب يتعلق إ" وحيث :الرئيس األول ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء في إحدى حيثياته

ع، وأن  ل ق 243 الفصل باألداء وهو التزام يدخل في نطاق االلتزامات املنصوص عليها في

                                                           
ينقسم التنفيذ املعجل إلى قسمين: األول يكون بقوة القانون والثاني يكون قضائيا، وينقسم هذا األخير إلى تنفيذ معجل  151

 وازي.وجوبي وآخر ج
كتوراه الدولة في القانون محمد السماحي، نظام التنفيذ املعجل لألحكام املدنية في القانون املغربي، أطروحة لنيل الد 152

، 1983 -1982  السنة الجامعية جامعة محمد الخامس، الرباط، العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،كلية ، الخاص

 .399ص 
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التشريع الفرنس ي املماثل لقوانين التشريع املغربي يعطي قاض ي املستعجالت السلطة التقديرية 

األمر يتعلق بمسألة تأسيس اختصاص  إن وحيث، ملنح آجال "استعطافية" للوفاء بااللتزام

ي، الذي يمنحه القضاء االستعجالي في منح مهلة للمدين بناء على مقتضيات التشريع الفرنس 

" في حالة االستعجال، :، التي جاء فيها1244153هذه الصالحية بنص الفقرة الثالثة من املادة 

 .154" فإن االختصاص يكون  كيفما كان السبب لقاض ي املستعجالت

فموقف القضاء املغربي من خالل األمر االستعجالي أعاله، قد جانب الصواب، فمن 

نون املسطرة املدنية الفرنس ي املتعلق باإلمهال داخل جهة، ال يمكن تطبيق مقتضيات قا

املحاكم املغربية، مادام املشرع املغربي لم يخضعها بالتنظيم في شكل نصوص صريحة، لذلك 

يكتسب أساسه في يجب أن أن النص املنقول عن القانون الفرنس ي  155يرى بعض الفقه

 .التطبيق باملغرب من إرادة املشرع املغربي

ا تقدم نستخلص أن صالحية قاض ي املستعجالت في إمهال املدين، ال ومن خالل م 

أساس لها في قانون املسطرة املدنية املغربي، وال مجال للقياس على التشريع الفرنس ي في هذا 

 .156الصدد

                                                           
 لغة الفرنسية على ما يلي:وتنص هذه الفقرة بال -153

« En cas d’urgence la meme faculté apprtient en tout état de cause au juge de référés » 
في امللف  1978 /20/9صادر عن الرئيس األول ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ  759أمر استعجالي رقم  -154

 .57 -56، ص 1978ونيو ي -، ماي18اكم املغربية عدد . منشور بمجلة املح3241/5االستعجالي رقم 
 .395ص  ،س م، محمد السماحي -155
 .407، ص 1997، مطبعة بابل، الرباط، طبعة وجهة نظر قانونية ،ةرشيد مشقاق 156
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ومن جهة أخرى، فمقتضيات املسطرة املدنية تعتبر من النظام العام الداخلي، مما 

ملدنية الفرنس ي، وعدم تطبيقه في املغرب، ما دامت هناك يفرض استبعاد قانون املسطرة ا

 .157مسطرة متميزة خاصة به

ويمكن أن نضيف أن املشرع املغربي لو كانت لديه نية منح االختصاص لقاض ي 

صراحة حين أتيحت له فرصة تعديل قانون  ه، لعبر عنةلملستعجالت، للنظر في طلبات املها

 .158املسطرة املدنية

ع لتأصيل اختصاص القضاء االستعجالي في مادة  ل ق 243الفصل كما أن اعتماد  

إال إذا غلبنا الجانب األخذ به ، وال يمكن 159اإلمهال، هو اتجاه غير سليم من الناحية القانونية

اإلجرائي في هذا الفصل على جانبه املوضوعي، باعتبار أن قانون املوضوع يتضمن قواعد 

ق.ل.ع ال يخول قضاء املوضوع إمكانية إمهال  243 إجرائية، هذا مع التذكير أن الفصل

حرى اعتماده أل اما يفرض عدم التوسع في تفسيره فبالطرف املدين إال في نطاق ضيق، م

ومما  من طرف قاض ي املستعجالت، لتأجيل األحكام املشمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون 

على حسن تطبيق القانون، الساهر  اباعتبارهمحكمة النقض يزيد من حدة اإلشكال أن 

 .160املوضوع يدلي بعد بتوجهه فيوتوحيد االجتهادات القضائية، لم 

                                                           
 .395س. ص  م ،محمد السماحي 157
دنية قد منح اإلختصاص القضائي في مشروع قانون املسطرة امل مسودة من خالل تجدر اإلشارة أن املشرع املغربيغير أنه  - 158

 منح املهلة القضائية لقاض ي التنفيذ كما سبقت اإلشارة الى ذلك. 
ع الذي تعتبر  ل ق 243وضوع، وهو ما يفيده الفصل ذلك أن إجراءات املطالبة بالدين ال تكون إال أمام  قاض ي امل -159

 ملستعجالت.مقتضياته أضيق من أن تتسع ملنح صالحية إمهال املدين لقاض ي ا
 .59عمر أضرضار، م س، ص  - 160
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تض ى ضمنيا مق 161أحد الباحثين استقى، التشريعي في هذا الصددلفراغ ونظرا ل

حيث بموجبه يمكن تأصيل اختصاص رئيس املحكمة بصفته ، 162م م ق 440أساسه الفصل 

سندة له طبقا للتنفيذ، وذلك في إطار السلطة الوالئية امل قاضيا للمستعجالت ملنح املدين أجال

 .163للفصل املذكور 

م يتحدث عن منح مهلة للوفاء، وليست  م ق 440ر أن هناك من يرى أن الفصل غي

كل األحكام تتعلق بالوفاء بدين تحت طائلة الحجز أو اإلكراه، بل هناك أحكام موضوعها 

عل العمل الوالئي لرئيس املحكمة، غير كاف لتأصيل القيام بعمل أو االمتناع عنه، مما يج

 .164هلةصالحية القضاء االستعجالي في منح امل

مكان رئيس املحكمة كقاض ي لألمور املستعجلة منح أنه كان بإسالفا  وما يعزز ما ذكر 

سلكها الدائن املدين أجال للوفاء بدينه املحكوم به عليه، بمقتض ى مسطرة استعجالية، ي

م  م ق 165، وذلك استنادا إلى الفصل 165كم باألداء لدين حل أجل الوفاء بهح الستصدار

غير أنه لم يبقى أمام الجهة املذكورة إال  ،166قبل التعديل الذي شمل مسطرة األمر باألداء

                                                           
 .405ص  ،س م ،محمد السماحي -161
"... إذا طلب املدين آجاال أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال املدين تحفظيا إذا :ينص هذا الفصل على أنه 162

 بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق املستفيد من الحكم".
 .95عمر أضرضار، م س، ص  - 163

 .408ص ،س م ،رشيد مشقاقة -164
 .193، ص 2003القانون املدني، دار القلم، الرباط، الطبعة األولى، يناير  ،محمد الشرقاني 165
نشير إلى أن املشرع املغربي قد استغنى عن مقتضيات الفصل املذكور وفق آخر تعديل لقانون املسطرة املدنية، غير أن  - 166

من ق م م ايقاف تنفيذ األمر  163ن بالتعرض ضد األمر الصادر باألداء طبقا للفصل خول للمحكمة التي تنظر في الطع

 املذكور بناء على طلب للمدين وهو ما يمكن اعتبارة فرصة إضافية للمدين لتدبر حاله قبل مباشرة إجراءات الحجز القاسية.
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ة األمر باألداء أن مسطر باعتبار  وهو رأي وجيه إمكانية وقف التنفيذ بناء على طلب للمدين.

 .مسطرة استعجالية

م أن هذا الفصل يخص مسطرة األمر باألداء، وهي مسطرة خاصة لها مقوماتها فرغ

ع، من جهة، يمنح  ل ق 243م و  م ق 440، فإنه باملقارنة مع الفصل وخصوصياتها

بدين  مهال املحكوم عليهإفي  167االختصاص لرئيس املحكمة االبتدائية وملحكمة االستئناف

 م. م ق 440ــــــــــــــــصل عـــــــكس ما ورد في الفـــــبشكل صريح  يتعلق بأداء مبلغ من املال

وفيما يتعلق بالقواعد الخاصة، خاصة قانون حماية املستهلك، نجد أن املشرع 

املغربي قد منح اإلختصاص القضائي في منح املهلة القضائية لرئيس املحكمة بصفته قاضيا 

من رئيس املحكمة املختصة"، وتطبيقا لألمور املستعجلة، وهو ما يستشف من عبارة" بأمر 

املتمثل في أدائه  إيقاف التزام املدعي، ،مقتض ى أمرلذلك، قضت املحكمة االبتدائية بمكناس ب

لباقي األقساط املستحقة عن عقد القرض العقاري، الذي أبرمه مع املدعى عليها، مع ما يترتب 

ه عن العمل، أو تنفيذه للحكم الناتج عن من آثار قانونية وذلك إلى حين انتهاء حالة عطالت هاعن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ما نلمسه من خالل مسودة مشروع قانون  كما نسجل أن املشرع قد سار نحو تكريس املهلة القضائية بشكل صريح، وهو  

  املسطرة املدنية بخصوص الفرع املتعلق بقاض ي التنفيذ.

عبد الكريم الطالب أن التأرجح بين مسطرة  أمام رئيسها األول، ويرى حيث يقدم استئناف أوامر محكمة االستئناف ال  167

قد مسطرة األمرباألداء كل الخصوصيات واألسس التي من خاصة في املرحلة االبتدائية ومسطرة عادية في مرحلة االستئناف يف

 أحدثت من أجلها.

 ملزيد من التفصيل  حول هذه النقطة انظر: عبد الكريم الطالب، الشرع العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة والوراقة

 ، وما يليها.81، ص 2001الوطنية، مراكش،الطبعة األولى 
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دعوى أداء التعويضات عن الفصل عن العمل، املقدمة في مواجهة مشغله مع النفاذ 

 . 168املعجل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 12/20/2013بتاريخ  ،966/08/2012، ملف عدد 150/13املحكمة اإلبتدائية بمكناس، عدد أمر صادر عن نائب رئيس  - 168

 وما يليها. 169، ص 2014قضاء املدني، العدد الرابع، أورده ابراهيم وجعدان، معالجة صعوبات املستهلك املقترض، مجلة ال
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، قد أملته في املغرب الظروف اإلقتصادية، إنظار املدين وإمهاله في الوفاء باإللتزام إن

من ق ل ع بعد قيام الحرب العاملية األولى وما ترتب عنها من  243إذ جاء تعديل الفصل 

بحصار حاد على الغواصات خالل سنتي  تصادية، خاصة عندما قامت أملانيااضطرابات اق

ز مؤقتا عن أداء جاتم منح هذه املكنة للقاض ي في سبيل مساعدة املدين الع، ف1918-1917169

ل عن حقيقة هذا الترخيص املمنوح للقاض ي نجد أنه يستلزم ضرورة توافر اؤ دينه، لكن بالتس

 مجموعة من الشروط والضوابط هذا بخصوص القانون الوضعي.

ين اقتداء بقوله هللا عز ثبوت إعسار املدأما بخصوص الفقه االسالمي فال يشترط إال 

وجل:" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"، فمناط منح املدين مهلة لدى فقهاء الفقه 

لديهم ذات بعد ن نظرة امليسرة إإلعسار دون غيره من الشروط، حيث تحقق ااالسالمي هو 

 أخالقي وهو ما قد يحقق هدفها النبيل.

آثار مهمة سواء في القانون املدني، أو في وينتج عن تحقق شروط منح املهلة القضائية 

ية، عن تلك الناتجة عن املهلة القانونية واإلتفاقكثيرا ، هذه اآلثار ال تختلف الفقه االسالمي

 أو بسبب من األسباب سيأتي بيانها.كما تستمر إلى حين سقوط أجلها 

 

 

 

                                                           
، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل محمد شيلح، سلطان اإلرادة في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي -169

س ماعية، جامعة محمد الخامتلوم القانونية واالقتصادية واالج، كلية الععمقة في القانون الخاصدبلوم الدراسات العليا امل

  .270ص  1983السنة الجامعية  أكدال الرباط،
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 املبحث األول 

 ئيةاـــــــــــــــــــلة القضــــــــــــــــــــــــامله  ضوابط منح 

من قانون االلتزامات والعقود املغربي أن شروط منح  243يتضح من خالل الفصل   

 املدين أجال قضائيا للقيام بتنفيذ التزامه، تتحدد في أربعة شروط مهمة وهي:

 أن تستدعي ظروف املدين منحه مهلة للوفاء. -

 أال يلحق الدائن ضرر جسيم بسبب اإلمهال. -

 وجود نص صريح يحظر منح املهلة القضائية.عدم  -

 أن يكون األجل املمنوح للمدين معتدال. -

دون أن نغفل ضرورة كون املدين متصفا بحسن النية بأن يبدي رغبته املطلقة في 

تنقسم الشروط التي نحن  ،الوفاء بدينه في حدود األجل الذي قد يخوله له القاض ي، وبذلك

شروط شخصية بعضها مرتبط باملدين والبعض اآلخر بالدائن،  بصدد التطرق لها إلى صنفين

 وشروط موضوعية ذات عالقة بموضوع املهلة القضائية.

 املطلب األول: الشروط الشخصية ملنح املهلة القضائية

من ق ل ع للتحدث عن املهلة  243أوجب املشرع املغربي طبقا ملا أكد عليه الفصل 

مع  يزول بفوات مدة معينة، يكون إعسار املدين مؤقتا القضائية توافر شروط من قبيل أن

يروم من وراء استفادته من األجل القضائي التملص ضرورة اتصافه بمبدأ حسن النية بأن ال 

 وجب إعمال السلطة التقديرية للقاض ي. وعليهمن تنفيذ التزامه، 
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اء حتى ولو دين ميعادا للوفسالمي الذي يقر بمنح املوهو عكس ما جاء به الفقه اال 

عساره سيدوم ملدة طويلة، حيث يرتفع عن الخطاب إلى حين يسره، ذلك أنه ال يشترط إكان 

 إال توافر شرط يتمثل في ضائقته املادية.

وتجدر اإلشارة إلى جانب ما ذكر، أن ظروف الدائن قد ال تسمح أحيانا بتأجيل الوفاء 

جلة مع الغير تتوقف على تنفيذ املدين إلى ميعاد آخر معلوم، بحيث قد يرتبط بعقود أخرى مؤ 

رر ضلب املدين في التأجيل الحتمال تفرض عدم االستجابة لطياللتزامه، األمر الذي قد 

الدائن، وبذلك يستلزم ملنح املهلة القضائية عدم تضرر الدائن، مع إلزامية كون هذا الضرر 

 ملدين.ال مانع من االستجابة لطلب افمن الفروض   هجسيما أما في غير 

 الفقرة األولى: الشروط املتعلقة باملدين

تستند املحكمة في منحها مهلة للمدين لظروفه الصعبة التي تقتض ي ذلك نظرا لضيق 

وضعه املادي في وقت محدد، وتأكد حسن نيته في تنفيذ التزامه طبقا ملا هو مطلوب، ونظرا 

األمور املذكورة، وكما هو معلوم لكونه من يطلب منحه برهة للوفاء وجب عليه القيام بإثبات 

 فإن مبدأ حسن النية مفهوم غامض مما يقتص ي حصره وتحديد مضمونه. 

 أوال:  ضرورة منح املهلة القضائية في نطاق ضيق وبمراعاة مركز املدين

اء في الحال، وهو دمدين  يجحف به األ  ة امليسرة في الفقه اإلسالمي لكلتمنح نظر 

روض يحتاج إلى مهلة لبيعها قصد أداء ما بذمته من دين، وتمنح صول والعالذي له بعض األ 

، لهمقاب، في ماا كان عجزه عرضيا أم دائذن عديم املال، بغض النظر عن ما إكذلك للمدي
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تشترط التشريعات املدنية أن يكون العجز عن التنفيذ راجعا إلى مجرد ظروف صعبة ومؤقتة 

 .170ينتظر زوالها

 243صراحة على هذا الشرط، من خالل مقتضيات الفصل وقد نص املشرع املغربي 

الطابع اإلستثنائي للمهلة القضائية، مما يعني أن املحكمة ال ع، الش يء الذي يتجاوب و ق ل  من

يمكنها أن تمنح مهلة للمدين إال إذا كانت ظروفه أو مركزه اإلقتصادي يستدعي ذلك، وهو ما 

 . 171يصفه الفقه بتعثر حظ املدين

األخير أن يثبت طبقا للقواعد العامة، أن مركزه االقتصادي يستدعي مهلة  وعلى هذا

، مع إثباته قدرته عليه مستقبال، بمعنى أن عارض دعاءاإل وأن ال يقتصر على مجرد  لألداء،

سالمي، في هذا مر في الفقه اإل ، عكس ما عليه األ 172تنفيذ اإللتزام لديه مجرد عارض مؤقت

الفرنس ي على أنه ال يمكن إمهال املدين الذي تم حجز  م م قمن  512ادة الصدد نصت امل

عسار أو إلنسبة للمدين الذي يوجد في حالة أمواله من لدن دائنين أخرين، ونفس الحكم با

اإلمكانيات املالية ما يكفي للوفاء بدينه، وليس في من تصفية قضائية، بل يجب أن يكون له 

بالوفاء  كأن تكون قيمة العقار في السوق منخفضة  مقدوره مؤقتا أن يبيع هذا املال ليقوم

 .173جدا، حيث لن يسعف البيع في هذه الظروف أيا من الطرفين

                                                           
 .472، ص ، م سفؤاد محمود معوض - 170
 .781ري، م س، ص عبد الرزاق أحمد السنهو  - 171
، 25/26، منشور بمجلة املعيار عدد 41/2000، ملف إداري عدد 02/05/2000، بتاريخ 77/0200أمر استعجالي عدد  - 172

 .360 ص
173 AUBRY et RAU. op. cit. tome 4 ; p 268. 
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وتجدر اإلشارة إلى أن املحكمة حين تبحث في ظروف املدين التي تبرر منحه مهلة 

، بالدلتنفيذ التزامه، ليس هناك ما يمنعه من األخذ في االعتبار الظروف االقتصادية العامة لل

غير أن هذا الطرح يصدق بالنسبة للقضاء الفرنس ي، حيث يستمد في ذلك على مقتضيات 

نه قبل أذا املجال، ذلك من القانون املدني الفرنس ي، التي عرفت تطورا في ه 1244/1املادة 

 ،1936غشت  20قانون لى وضعية املدين، لكن بعد صدور لم تكن املحاكم تستند إال ع 1956

ئرة صالحيات القضاء في ما يرجع للظروف الواجب أخذها بعين االعتبار، إذا تم توسيع دا

ا على أصبحت الحالة االقتصادية العامة بدورها من املبررات التي يجب النظر في مدى تأثيره

 االجتماعية.أحوال املدين االقتصادية و 

ض ى حيث خاليا من هذا املقتع  ل ق 243الفقرة الثانية من الفصل في حين نجد نص 

 20ديمة قبل تعديل من القانون املدني الفرنس ي في صيغتها الق 1244جاء مطابقا للمادة 

يمكن القول بأن عنصر السلطة التقديرية يغني عن ذلك، حيث ال يمكن  . وال1936غشت 

هذه السلطة في  للمحكمة أن تعتمد الحالة االقتصادية العامة إلمهال املدين، إذ أن نطاق

 . 174يحمل النص ما ال يحتمل هع ضيق، وكل خروج عن ل ن قم 243الفصل 

ن أفي حالة عادية ال يعني بالضرورة إال أن تحسن األوضاع االقتصادية للبالد أو بقائها 

ال يستند إلى الحالة االقتصادية  ،حالة املدين قد تتأزم، لذلك فإمهال املدين في هذه الحالة

الشخصية لهذا األخير عند ثبوت حسن نيته، فتصبح العامة، بل عن طريق إعمال االعتبارات 

                                                           
 .473 صعمرو قريوح، م س،  - 174
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النظرة في هذه الحالة نظرة شخصية بحتة، يبحث فيها القضاء مركز املدين بمعزل عن الوضع 

 .العاماالقتصادي 

وقد جعل املشرع الفرنس ي مقتضيات املهلة القضائية بعد إضافته عنصر الوضع 

رئة والتي من ضمن الشروط التي تستوجب االقتصادي العام، أقرب إلى نظرية الظروف الطا

 .175إعمال مقتضياتها أن يكون الحادث الذي جعل االلتزام مرهقا على املدين عاما واستثنائيا

حين يبحثون في القانون املدني عن نص يسمح بتبني  176دارسينال بعض كما أن 

من القانون  1244من نظرية الظروف الطارئة، اقترح بعضهم االستناد إلى مقتضيات املادة 

، وذلك قصد إسعاف املدين وفق مبادئ العدل واإلنصاف عن طريق تجزئة املدني الفرنس ي

 .الدين أو باإلمهال حتي يتيسر الوفاء في ظروف طبيعية

وتجدر اإلشارة إلى أن تقدير حالة املدين ومركزه االقتصادي فيما إذا كانت تستدعي 

 من سلطة تقديرية في هذا اا لهملمحكمة املوضوع  اهكلها أمور ذات طابع واقعي، تقدر  ،إمهاله

الفقرة وهو ما يستفاد من مقتضيات  محكمة النقض، املجال، دون رقابة عليها من طرف 

 ع.  ل ق 243الثانية من الفصل 

املتعلق بأكرية األماكن  1955ماي  24من ظهير  26ويتضح من خالل الفصل 

أنه لم يشر إلى الظروف  ،الحرفي في فقرته الثانيةاملخصصة لالستعمال التجاري والصناعي و 

لوجيبة الكرائية مدة واملبررات التي بموجبها يمكن للقاض ي أو املحكمة إمهال املكتري املدين با

                                                           

   .313ص  م س، ،سامي بديع منصور  -   175
 .37محمد بونبات، م س، ص  - 176
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مما يعني أن القواعد العامة في قانون االلتزامات والعقود تقض ي بذلك وال ؛ أقصاها سنة

من   هنعتمظروف طارئة  تصادف املكتري قد  ،نهأبحيث  ؛أعاله 26مجال لتكرارها في الفصل 

 أداء واجب الكراء في الوقت املحدد له.

نجد أن  ،املتعلق بمسطرة األمر باألداء ق م ممن  164الفصل  الفقرة الثانية من وفي  

أن  وإذا تبين للمحكمة ،يطلب ايقاف تنفيذ الحكماملدين بعد الحكم عليه بالوفاء يمكن أن 

اء تحتم ، أمكن ذلك، رغم أن مسطرة األمر باألدتفرض امهالهليه باألداء ظروف املحكوم ع

 .عدم تأخير الوفاء بالدين

 ثانيا: حسن نية املدين

لم يحدد املشرع املغربي املقصود بحسن نية املدين، وتعرض ملبدأ حسن النية 

سب ، وح177من  ل ع 231كقاعدة عامة في تنفيذ العقد، من خالل مقتضيات الفصل الفصل 

من قانون املسطرة املدنية، فحسن النية يعتبر مفترضا إلى أن يثبت العكس،  477الفصل 

 باعتباره األصل الذي ال استثناء له، ويبقى على من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه. 

وطريق  ،، وهو وليد العدالة178مبدأ فلسفي يتجه بعض الفقه إلى أن حسن النيةو 

 .واإلنصاف أمثل لتطبيق مبادئ الصدق

                                                           
من ق ل ع على أنه:" كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو ال يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل  231ينص الفصل  - 177

 أيضا بكل ملحقات االلتزام التي يقررها القانون، أو العرف أو اإلنصاف وفقا ملا تقتضيه طبيعته".
: يقول بتعدد معاني هذا املبدأ، فقد اتجاهين، االتجاه األول  النية إلى حسنانقسم الفقه الفرنس ي  بصدد تحديد مفهوم  - 178

يقصد به نقيض التدليس والغش ويتعلق  باألمانة واإلخالص املفروض على  أطراف العقد، وفي بعض التقديرات على الغير، 

عقاره مرتين،  أن يبيع شخص هعيوب التي تشوب التصرف، ومثالومن جهة ثانية قد يقصد بحسن النية جهل املتعاقد بال
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" ويجزي القانون حسن النية في ما يتعلق بتنفيذ :في هذ الصدد 179أحد الفقهاءويقول 

إهماال   ،ل في ذلكاالعقد، ويمنح املدين نظرة امليسرة إذا لم يكن في عدم تنفيذه تقصير أو أهم

ان ، فإن للقاض ي أن يحكم بفسخ عقد، أما إذا ك ى م إعذار الدائن له قبل رفع الدعو واضحا رغ

اإلخالل قليل األهمية بالنسبة إلى االلتزام في جملته، فتأخر وهو حسن النية في تنفيذ التزامه، 

 فإن ملحكمة املوضوع أن ترفض طلب الدائن لفسخ العقد ومنح املدين أجال لتنفيذ التزامه".

ببذل  املصممة على تنفيذ االلتزام،وبهذا املعنى، فحسن نية املدين يتطلب اإلرادة 

الفقه  ههد، واتخاذ االحتياط الالزم للقيام بالوفاء في وقت استحقاق الدين، وهو ما يقر الج

أيضا، مؤكدا على أن املدين الجدير باإلمهال هو الذي لم يثبت تقصيره مطلقا في عدم الوفاء 

استعمال الغش،  رض على املدين عدمف، وهو ما ي180بالتزامه أو جحده له بأي وجه من الوجوه

 . 181رتكاب خطأ جسيميس، أو اأو التدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

الى تسجيله في السجل  ريع لشخص آخر، لم يبادحيث يسجل املشتري الثاني حقه دون أن يعلم أن العقار  كان موضوع عقد ب

 .ي في هذه الحالة يعتبر حسن النيةالعقاري، فاملشتري الثان

شور بمجلة قضاء ، من3419/87ني ملف مد 1989يوليوز  26بتاريخ  1699: قرار املجلس األعلى، عدد نظر في هذا الصددأ -

 .11، ص 1990نونبر  15السنة   44العدد  املجلس األعلى،

الة، وب في فكرة العدأما االتجاه الثاني من الفقه الفرنس ي فيرى أنه ال يوجد إال مبدأ واحد لحسن النية، وأن هذا املبدأ يذ

 .ويؤسس عليها

 ها في حقل الحقوق العينية، رسالة لنيل دبلومؤ ليزدي، حسن النية وسو بد الجليل ا: عيراجعللتوسع أكثر حول املوضوع  - 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،جامعة القاض ي عياض،قانون الخاص، الدراسات العليا املعمقة في ال

 .24 – 23، ص 2000 – 1999 ، السنة الجامعيةمراكش
 .706ص  ،1، ج ، م سالرزاق أحمد السنهوري عبد - 179
 .173 صنظام التعاقد، م س،  ،محمد الكشبور  - 180
 .38ص، 1988عبد الحميد الشواربي، املشكالت العملية في تنفيذ العقد، دار املطبوعات الجامعية،  - 181
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وينظر إلى حسن النية وقت تنفيذ العقد، وتستخلصه املحكمة استنادا إلى سلطتها 

 .محكمة النقضالتقديرية، باعتباره من مسائل الواقع التي ال رقابة عليها من طرف 

ثبات حسن النية باعتباره يدخل ضمن النوايا واالفكار، التي ال يكمن إونظرا لصعوبة 

قوف على حقيقتها إال بقدر ال تظهره في العالم الخارجي، فإن املشرع منح تسهيال في هذا الو 

ع  ل من ق 477طالقا من مقتضيات الفصل ثبات على املدين، حيث انإلاملجال، وخفف عبئ ا

 فليثبته.يفترض حسن النية دائما، وإذا كان الدائن يدعي أن مدينه سيئ النية 

حسن نية املدين ال يستند فقط إلى لقضاء الالص أن استخ 182ويرى بعض الفقه

تتعلق بالحالة االقتصادية العامة، وعسر املدين،  ،مركزه الخاص، بل هناك اعتبارات أعم

ومركزه وحالته املالية، فاملحكمة حين تقدر حسن النية عليها أن تأخذ في االعتبار ضيق 

 وضعية املدين، والحالة االقتصادية العامة.

ن النية يعتبر عنصرا خاصا ومستقال عن وضعية املدين الصعبة التي ال غير أن حس

من أجل تقدير ما إذا كان جديرا باملهلة  لبحث في مركز املدينتسعفه في الوفاء ، لذلك فا

القضائية أم ال يستوجب البحث في ثالث أمور كما حددها الفقه وهي: حسن النية، الظروف 

والضيقة، ثم أن تكون الوضعية هاته مؤقتة وال يمكن  االقتصادية الشخصية واملتدهورة

 خر.آنصر االعتماد على عنصر منها من أجل استخالص ع

 الفقرة ثانية: الشروط املتعلقة بالدائن

                                                           
 .312ص  ،س م، سامي بديع منصور   182
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ة يفترض في القاض ي وهو بصدد منح املدين مهلة للوفاء االستقصاء حول وضعي

وجب  وعليهأكيد منح املهلة، ر جسيمة من حال تحقه أضراالدائن أي حول ما إذا كانت ستل

االستناد عليه األخد بعين االعتبار لوضعية الدائن، إلى جانب أمور أخرى وجب على القاض ي 

 إليها.

 أوال: عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن

عدم تضرر الدائن من جراء اإلمهال املمنوح للمدين،  183تشترط بعض التشريعات

لبت في طلب املدين  الرامي إلى الحصول على مهلة األمر الذي يفرض على القضاء وهو بصدد ا

كلما إنه معينة، أن يأخذ  في االعتبار ظروف الدائن والبحث في ما إذا كانت تسمح بذلك حيث 

 كان هذا األخير مهددا بضرر جسيم ال يمكن االستجابة لطلب املدين.

 243ية من الفصل انطالقا من مقتضيات الفقرة الثانو أما في التشريع املدني املغربي، 

من ق.ل.ع  نجد أن  املشرع منح  السلطة التقديرية للقضاة إلمهال املدين، معتمدا في ذلك 

نفس الفصل يتضح أن واستنادا على على مركزه، وحالته االقتصادية واالجتماعية، غير أنه 

ر إلى إمكانية ولم يش ،املشرع لم يتطرق إلى ظروف الدائن، وما إذا كانت تجيز إمهال مدينه أم ال

                                                           
" يجوز للقاض ي في حالة استثنائية إذا :نهالثانية على أ امن القانون املدني املصري، حيث جاء في فقرته 346 وهو شأن املادة  183

ئن لم يمنعه نص من القانون أن ينظر املدين إلى أجل معقول أو آجل ينفذ فيها التزامه إذا استدعت ظروفه ذلك ولم يلحق الدا

 من هذا التأجيل ضرر جسيم".

 في فقرتها الثانية من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي. 395واملادة 
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إقامة موازنة بين وضعيتهما وترجيح الوضعية األكثر سوء، لذلك ونظرا لصريح العبارة الواردة 

 في النص فإن مهمة املحكمة تقتصر على مراعاة مركز املدين فقط.

من القانون املدني في صيغتها القديمة لم تشر  1244كما أن املشرع الفرنس ي في املادة 

ة ظروف الدائن ومقارنتها بأحوال املدين، غير أنه بعد التعديل األخير أصبح إلى إمكانية مراعا

في فقرته األولى يشير إلى ضرورة مراعاة حاجة الدائن إلى الدين الذي  1244/1نص املادة 

من قانون  115سيستوفيه من مدينه، وهو نفس املنحى الذي سار فيه املشرع اللبناني في املادة 

، في حين أن املشرع املصري أشار بشكل صريح إلى ضرورة مراعاة ظروف 184املوجبات والعقود

الدائن للنظر فيما إذا كان سيصاب بضرر جسيم في حالة إنظار املدين مدة معينة، وهو ما 

 املدني. هقانون من 346يتضح من خالل نص املادة 

أهم الشروط الواجب  يسلم أن 186واملصري  185أن بعض الفقه املغربي ونسجل 

عدم لحوق ضرر جسيم ين للحصول على املهلة القضائية، فرها عند البت في طلب املدتوا

 .بالدائن بسبب املهلة املمنوحة

أن  ىبمعن ؛دائن في حالة إمهال املدين جسيماويشترط أن يكون الضرر املحدق بال

ن ن هذا النوع األخير محيث إ ؛منح اإلمهال القضائيون إمكانية الضرر اليسير ال يحول د

الضرر حاصل ومفترض ال محالة، باعتبار أن عدم تنفيذ املدين اللتزامه في موعد استحقاقه، 

                                                           
" للقاض ي في أن ينظر بعين االعتبار في حالة املديون إذا كان حسن النية فيمنحه مع االحتياط بأنه:تنص هذه املادة حيث   184

 الشديد مهال معتدلة إيفاء املوجب، ويأمر بتوقيف املداعات مع ابقاء كل شيئ على حاله ما لم يكن ثمة نص قانون مخالف".
 .174ص  ،س م ،نظام التعاقد، محمد الكشبور  -  185
 .782ص ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  186
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واضطرار الدائن إلى طرق باب القضاء إجباره على األداء، مع ما يتطلب رفع الدعوى من وقت 

فال تخلو  ،غير أن ذلك يعتبر من األمور املسلم بها، 187يسبب ضررا أكيدا  هوتكاليف فال شك أن

ة دعوى من مصاريف وتكاليف، وال يمكن أن يوصف ذلك بالضرر الجسيم الذي يحول دون أي

 منح املدين مهلة ألداء ما بذمته من دين.

ويتمثل الضرر الجسيم الذي يمكن أن يلحق بالدائن بسبب تأجيل تنفيذ االلتزام، 

وضعه األدبي أو  بالحالة التي يعول فيها على استيفاء دينه لتالفي ما هو معرض له من إساءة

سمعته املالية، أو لتالفي شهر إفالسه أو إعساره، فال يجوز بل يجب عدم منح املدين مهلة 

ولم  ،حقصاحب  باعتبارهفي هذه الحالة أولى بالرعاية،  قضائية، إذ تكون مصلحة الدائن 

 .188تأخر املدين في الوفاء بدينه في  بتسبي يصدر منه أي خطأ

 املحكمة اإلدارية بفاس جاء فيه:" رئيس عن مر استعجاليأوفي هذا الصدد، صدر 

نه باإلضافة إلى ذلك فإن االستجابة لطلب التأجيل ليس من شأنه أن يحدث ضررا إوحيث 

جسيما بالدائن مقارنة مع ما قد يحدث للجهة الطالبة من ضرر نتيجة بيع آالت الخياطة وكذا 

نها من شأنه والعمل على أداء ديو تدبير شؤونها  أن تمكينها من أجلحافالت نقل العمال، علما ب

االقتصادي لهذه املؤسسة، وكذا على العاملين بها، وما يترتب عن ذلك املحافظة على الوضع 

                                                           
قانون القضاء املدني واللقوة امللزمة لعقد ، رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في  ،علي هناناللتوسع أكثر يراجع:   -  187

-1999 عية، السنة الجام، وجدةالعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول االعمال نوقشت بكلية 

2000. 
 .114عمر أضرضار، م س، ص  - 188
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من آثار اجتماعية واقتصادية وهو ما تمليه ضرورة الشفقة بالطالبة وبالعاملين بها مما 

 .189ر بما لنا من سلطة تقديرية في ذلك"استعطافيا نحدده في منطوق األم يستتبع منحها أجال

أما في الحالة التي يتساوى فيها الضرر الذي سيلحق بالدائن في حالة إمهال املدين،  

مع ذلك الذي سيصاب به هذا األخير في حالة رفض طلبه، يتجه البعض في هذه الحالة إلى أن 

 .190تطلب الوفاء الفوريمصلحة الدائن أولى بالحماية إذ ال يعقل التضحية بحقوقه التي ت

 ثانيا:  املحددات األخرى املتعلقة بالدائن في منح املهلة القضائية

تعتبر الشروط املحددة قانونا والتي بموجبها يمكن للمحكمة إمهال الطرف املدين، 

 توافرها ال يلزم املحكمة بإنظاره، ومن جهة ثانية إمكانية بحيث أن وجيهات وإرشادات،مجرد ت

لى عناصر وعوامل أخرى، تؤخذ في االعتبار عند البت في طلب املدين الرامي إلى اعتمادها ع

 الحصول على مهلة للوفاء بدينه.

إلى ، االستناد في حدود معينةفي هذاالجانب وللمحكمة  السلطة التقديرية وتخول 

 التي قد تجمع بين الدائنالقرابة رابطة  من بينها على سبيل املثال؛ نجد أخرى، عناصر 

إعمال مقتضيات العدل واإلنصاف والتخفيف  كقاعدةن هذه الرابطة تفرض إواملدين، حيث 

 والتيسير في املعامالت بين األقارب.

                                                           
 .360، ص 26-25، منشور بمجلة املعيار، عدد 2000ماي  2بتاريخ  41/200في امللف عدد  77/2000أمر استعجالي عدد   - 189
ن تصدر عن نظرة امليسرة في قانون املعامالت املدنية اإلماراتي، مقال منشور بمجلة األمن والقانو  ،محمد إبراهيم بنذاري   190

 .310ص   ،2001هـ موافق يوليوز  1422ربيع اآلخر  2كلية شرطة دبي، السنة التاسعة ، العدد 
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كما يمكن للمحكمة أن تستند على ما إذا كان الدائن قد سبق أن منح املدين بعض 

ترى املحكمة في التسهيالت، كما إذا ارتض ى تجزئة الدين وقبول الوفاء على شكل أقساط، فقد 

ذلك  هذه الحالة أن املدين قد أخذ ما يكفي من املهل والتسهيالت ألداء دينه، وعدم الوفاء بعد

طويل على ميعاد االستحقاق، ولم يوف  أجل فات إذامثال ف يبرر رفض طلبه وعدم إمهاله،

 .191افيةهلة إضم هلرفض منحمبررا قسط من الدين، فإن ذلك يشكل املدين بأي 

منح أو رفض إنظار املدين،  إمكانيةمدى  كن اعتماد طبيعة الدين للنظر في كما يم

في تسديد ثمنها في  ثم تأخر  ،سيارة فاخرة كوسيلة من وسائل الترف والرفاهيةاملدين ل فشراء

امليعاد املتفق عليه، في وقت تظهر حاجة الدائن لهذا الثمن، فإنه في هذه الحالة يرجح عدم 

  .192إلمهالاالستجابة لطلب ا

 

 

 املطلب الثاني: الشروط املوضوعية ملنح املهلة القضائية

إلى أوال اإللتفات  وهو في إطار منح املهلة القضائية للمدين املعسر، على القاض ييجب 

من منح   هموضوعية يلزم توافرها، وهي من قبيل عدم وجود نص صريح يقض ي بمنعضوابط 

لمحكمة ل أنه قد خول دام  ن املشرع ماحيث إني صرف، وهو بذلك مانع قانو  املهلة القضائية،

 لسحب هذه السلطة بنص صريح. أيضاسلطة تقديرية ملنح املهلة، فله نفس الصالحية

                                                           
 وما بعدها. 117عمر أضرضار، م س، ص  - 191
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كما يلزم أن يكون منح املهلة القضائية في حدود معقولة، دون إحداث ضرر ألي من 

 الطرفين أو للغير على حد سواء.

 هلة القضائيةالفقرة األولى:  إنتفاء موانع امل

يتدخل املشرع في بعض الفروض من أجل منع القاض ي من البت في أمور معينة، أو  

، ومن بين هذه املسائل سحبه رخصة املهلة أجل تقليص سلطته التقديريةقد يتدخل من 

، املدين أجال آخر لتنفيذ التزامه القضائية من القضاء، ألن ظروفا معينة تستوجب عدم منح

رع يود دائما تحقيق األمن القانون والسلم االجتماعي، وعدم تغليب مصلحة أحد ن املشحيث إ

 الطرفين على مصلحة الطرف اآلخر.

إضافة إلى املنع القانوني قد يحدث وأن يتفق الطرفان على بند يشترطان بخصوصه 

اته، انقضاء العقد بمجرد اإلخالل بالوفاء في األجل املحدد، وهو أمر جائز يخوله القانون ذ

 كما أنه مانع من اللجوء لطلب املهلة القضائية.

 أوال: انتفاء املوانع القانونية

 128املهلة القضائية استثناء من القاعدة العامة املنصوص عليها في الفصل  جسدت

ح وغ للقاض ي أن يمنح أجال أو ينظر الى ميسرة ما لم يمنسع، التي تقض ي بأنه:" ال يق ل  مـــن

عمال مقتضيات املهلة القضائية رهين إوبالتالي فى اإلتفاق او القانون"، هذا الحق بمقتض 

 بعدم وجود نص قانوني يحول دون ذلك.
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ومن بين الحاالت التي يمنع فيها على القضاة إمهال املدين فــــــــــــــي املــــــــــــــــــادة املدنية، نـــجد 

ستنتج منها بشكل صريح أو ضمني عـــــــــــــــدم نصوص متفرقة في قانون االلتزامات والعقود ي

 :193ما يلي نسوق ثالث حاالتفيإمكانية إمهال املدين، و 

: إذا تعلق االلتزام على شرط حصول أمر  في وقت محدد حيث إذا اتضح من األولى

العقد أن هذا الشرط يعتبر متخلفا إذا انقضت املهلة االتفاقية دون أن يقع األمر، فالعقد 

كما  االلتزام ـــذيـــين الطرفين بقوة القانون وال يجوز للمحكمة أن تمدد اآلجـــــــــال لتنفــــــــحل بين

 ع بشكل صريح.من ق ل  117ى ذلك الفصل ـــلــنص ع

: في حالة البيع مع شرط االسترداد أو ما يسمى ببيع الثنيا، وهو الذي يلــــــــــــــتزم الثانية

       مقتضاه بعد تمام انعقاده، بأن يرجع املبيع للبائع في مقابل رد الثمن، ) الفصل املـــــشتري ب

ع(، وقد حدد املشرع املدة القصوى ملمارسة حق استرداد في ثالث سنوات استنادا ق ل  585

 ع، ويعتبر هذا اآلجال مهلة قانونية ال يجوز للمحكمةمن ق ل  586ل إلى مقتضيات الفصـــــــ

 .194ى بإضافة مهلة أخر  تمديدها

 ــــــــــددع، لكون األجــــل املحـــــــ ل ق 578هذا املنع حين نص في الفصل كرس املشرع قد و  

لالسترداد قاطع حيث ال يجوز للمحكمة تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مبــــــــاشرة 

 إلى سبب خارج عن إرادته. سترداد راجعإل ارخـــــــــــصة 

                                                           
كخاصية من خصائصها  وقد سبقت اإلشارة الى هذه الحاالت عند الحديث عن عدم شمول املهلة لقضائية لكافة الديون، - 193

 في املادة املدنية.
 .  82، ص 2006سنة ، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة األولى ،14عدد  د بن أحمد بو نبات، العقود على العقارات، سلسلة آفاق القانونمحم - 194
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وغ للبائع واملشتري نقض البيع خالل سحيث ي ،195ببيع الخياراألمر  لق : ويتعثةالثال

 601د حسب ما يتضح من نص الفصل أجل محدد وذلك بشرط صريح يدرجانه في صلب العق

إذ ال يسوغ للمحكمة تمديده  ،ع، واألجل املحدد بمقتض ى اتفاق املتعاقدين يعتبر قاطعا ل ق

ب ملتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبأو منح أي أجل أخر ولو كان ا

 ع(. ل ق 605خارج عن إرادته )الفصل 

ستقرار على ويتضح من خالل هذه الحاالت أن املشرع يهدف إلى إضفاء نوع من اال 

سترداد أو الخيار  مسلطا على هذه العالقة مدة ال يبقى سيف اإل  ىالعالقة التعاقدية حت

 طويلة.

، ة الذمة املالية للتجارءثقة واالئتمان ومالاملتميزة بالسرعة والادة التجارية،أما في امل

جاءت نصوص هذا القانون متميزة أو مخالفة لجملة من األسس  فتجسيدا لهذه الخصائص

ءت مقتضيات حيث جا ة،القضائي ةل، خاصة فيما يتعلق امله196التي يقوم عليها القانون املدني

 بابفي ال جليا تمنع  مبدئيا إمكانية منح مهلة للمدين، وهو ما يتضحبضوابط ، مدونة التجارة

 .ق التجاريةباألورا املتعلق

و منح أي إمهال قانوني أ ال يسوغ  أنهب  قرر ت 231لق بالكمبيالة نجد املادة فيما يتعف

قضائي، غير أن املادة أتت باستثناءات في هذا املجال، حيث يمكن منح أجل للمدين استنادا 

 من مدونة التجارة. 207و  196لى املواد إ

                                                           
 .27محمد بن أحمد بو نبات، نفس المرجع، ص  -195

ص                ،2001دة، الطبعة الثانية، نونبر ي الجديد، مطبعة النجاح الجديشرح القانون التجاري املغرب ل،الفؤاد مع - 196
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في فقرتها األخيرة، على أنه في حالة رجوع الحامل للكمبيالة على  196وتفيد املادة 

الضامنين ألداء قيمتها وذلك في حالة ما كان املسحوب عليه في حالة تسوية أو تصفية 

ة يمكن للضامنين خالل قضائية، أو توقف أداء ديونه بحكم القضاء أو بدونه، ففي هذه الحال

ة جد بدائرتها موطنهم، عريضثالثة أيام من تاريخ الرجوع أن يقدموا إلى رئيس املحكمة التي يو 

، حيث إذا تبين له أن الطلب مرتكز على أساس، أي أنه مبني على أسباب للوفاء لجألطلب 

ي يتعين فيه على جدية، وال يهدف إلى املماطلة والتسويف، أصدر أمرا يحدد فيه امليعاد الذ

كون يالضامنين الوفاء بمبالغ الكمبياالت املعنية باألمر، وقد اشترط املشرع في هذه الحالة، أن 

اإلمهال املمنوح في حدود امليعاد املعين الستحقاق الكمبيالة، واألمر الذي يصدره رئيس 

 املحكمة في هذا الصدد ال يقبل التعرض واالستئناف.

دونة التجارة، أنه في حالة القوة القاهرة التي حالت دون من م 207وتنص املادة 

تقديم الكمبيالة للوفاء، أو إقامة االحتجاج في اآلجال املنصوص عليها مددت تلك اآلجال، غير 

أن املشرع في هذه املادة لم يبين الجهة التي لها صالحية تمديد هذه اآلجال، على أنه إذا كان 

، عن طريق تحديد املدة األمرالفصل في  سلطةهو الذي له  أن القضاءشك  هناك نزاع، فال

املضافة، لكن يتضح أن املشرع فرض على الحامل بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، تقديم 

ل تقديم الكمبيالة تنتهي يفيد أن مدة تمديد أجمما الكمبيالة للقبول أو الوفاء بدون تأخير، 

الة عدم وجود نزاع فإن اإلمهال يبقى قانونيا وليس ، وفي ح197بانتهاء حالة القوة القاهرة

من مدونة التجارة وإن كانت  304قضائيا، وهو نفس الحكم بالنسبة للشيك، حيث أن املادة 

                                                           
 .123عمر أضرضار، م س، ص  - 197
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، تقض ي على أنه يمكن تمديد 291أنه يمنع منح إمهال قضائي، فإن مقتضيات املادة بتنص 

 ما إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك. اآلجال الواجب تقديم الشيك خاللها، للوفاء في حالة

ما دام أن املشرع  ،نلمس تدخل املشرع من أجل التلطيف من حدة هذا املقتض ىو 

كما تبعا،  وهو ما سيعقبه أمن قضائي ،في املجتمع 198قانونيالمن األ يصبوا عموما إلى تحقيق 

وأن املشقة  درء املفسدة أولى من جلب املصلحة، فقهية من قبيل أن  اعدو أمر تحتمه ق أنه

بما ورد في مدونة  لذلك،، ونمثل سواء تعلق األمر بأشخاص ذاتيين أم اعتباريين تجلب التيسير

ضمن بابها الخامس املخصص إلجراءات الوقاية واملعالجة من صعوبات املقاولة، التجارة 

رها حيث منح في إطارها للمقاولة مساعدات من أجل تخطي العقبات املالية التي قد تعرقل سي

ن فلسفة إ حيث، 199ل لها في سبيل تنفيذ التزاماتهامنح مهوبالتالي  ،قبل توقفها عن الدفع كليا

                                                           
ف إلى تأمين تنفيذ االلتزامات، وتالفي أو على األقل مانة وكل نظام قانوني للحماية يهديراد باألمن القانوني بشكل عام كل ض - 198

 بيق القانون.الحد من عدم الوثوق من تط

ء كان م التشريعات املقارنة لم تعرف مفهوم األمن القانوني، سواظمعو عالقة وطيدة باألمن القانوني، إن األمن القضائي له     

تشريعا أساسيا ) الدستور(، أو تشريعا عاديا ) القانون(. و لذلك فإن تحديد املفهوم ينطوي على عدة مخاطر نظرية قد 

قيق، و هو ذات األمر ينطبق على األمن القضائي، لهذا فإن تعريفه ذات مصدر فقهي، اعتمد على يصعب تعريفه بشكل د

مجموعة من املبادئ و الحقوق، يجب أن تسود أو تضمن في القوانين بشكل ال تتعارض فيه مع الدستور، و مع االتفاقيات 

 الطابع قاعدة القانون، عدم تناقض النصوص القانونية،الدولية ذات الصلة، و أهم هذه املبادئ هي: مبدأ املساواة، وضوح ال

 .عةالتوقعي للقانون، احترام الحقوق املكتسبة، احترام املراكز القانونية، عدم رجعية القوانين، احترام مبدأ الثقة املشرو 

املنظمة من طرف الودادية  بد املمجيد غميجة، مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي، عرض مقدم في إطار  الندوةع  -   

، منشور 2008مارس  28الحسنية للقضاة بمناسبة املؤتمر الثالث عشر  للمجموعة االفريقية لالتحاد  العاملي للقضاة، 

 -http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre9.pdfباملوقع االلكتروني:                                            
 

، الطبعة 1العدد  ، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات املقاولة، سلسلة دراسات قانونية معمقة،محمد الفروجيأ  - 199

 وما يليها.    23، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 2005األولى، 

 يراجع أيضا في نفس املوضوع: 
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املشرع تتمحور حول محاولة إصالح املقاولة ومعالجتها، لتستمر في تأدية وظيفتها االقتصادية 

لة، واالجتماعية، وهو تدبير أولي يسبق كل تصفية لها، لذلك غلب املشرع استمرارية املقاو 

، 200األمر الذي يفرض عدة تدابير أهمها الوقف املؤقت لإلجراءات، وإبرام اتفاق مع الدائنين

كما يمكن لرئيس املحكمة التجارية املختصة إصدار أمر تتوقف بموجبه إجراءات املطالبة 

قضائية يقيمها الدائن، يكون موضوعها الحكم على املدين بسداد  ى عو بالديون، ويمنع كل د

 لي.مبلغ ما

من مدونة التجارة يمكن لرئيس املحكمة التجارية أن يمنح  556ومن خالل املادة 

املدين آجال لألداء في ما يخص الديون التي لم تكن موضوع اتفاق بين الدائنين، وتشير هذه 

هية املادة إلى أن الرئيس يمنح هذه اآلجال استنادا إلى النصوص الجاري بها العمل، ولم تبين ما

 نصوص ويرجح أنها تحيل على القواعد العامة.هذه ال

س الخامنجد املقتض ى املستجد الذي جاء به مشروع تعديل الباب  ،ذلكوإضافة الى 

نقاد املقاولة من الصعوبات التي قد تعترضها دون أن إمن ذات القانون حيث أقر مسطرة 

تعلق بمسطرة االنقاد في تصل إلى درجة التوقف عن الدفع، وأوردت املادة الثالثة من الشق امل

مادته الثالثة ما يلي:" يجب على املدين تقديم مشروع مخطط اإلنقاذ مرفق بطلبه تحت طائلة 

عدم القبول. يحدد مشروع مخطط اإلنقاذ جميع االلتزامات الضرورية إلنقاذ املقاولة مع بيان 

مانات املمنوحة طريقة الحفاظ على نشاط املقاولة وتمويله، وطريقة تصفية الخصوم والض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

لبيضاء، الطبعة األولى، ار الة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الد، صعوبات املقاولة واملساطر الكفيمحمد الفروجيأ -      

2000. 
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قصد تنفيذ مشروع املخطط" وبذلك يتضح أن املشرع سار نحو توسيع نطاق املهلة القضائية 

 لتشمل الديون التجارية كذلك.

وعموما، تعتبر مسألة وجود نص قانوني يمنع قاض ي املوضوع من استعمال السلطة 

مسألة قانونية صرفة،  ع ل ق 243الفقرة الثانية من الفصل التقديرية املخولة له في إطار 

 .201محكمة النقضتخضع لرقابة 

 ثانيا: انتفاء املانع  اإلتفاقي  ملنح املهلة القضائية    

ه كأن لعقد من أي شرط فاسخ، يجعليقصد باملانع اإلتفاقي في هذا الصدد، أن يخلو ا

بالشرط  لم يكن، في حالة إخالل املدين بما التزم به في الوقت املحدد، وهو ما يصطلح عليه

 .203ع ل من ق 260، املنظم بمقتض ى الفصل 202الفاسخ اإلتفاقي

فقد أكد الفصل املذكور بأنه:" إذا اتفق املتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم 

هذا ف ،وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء"، واستناذا لذلك

، ألنه كما قيل صريح الفاسخ الذي يرتب آثاره في الحالالنظرية العامة للشرط ال يعالج النص

                                                           
 .175ص  م س، نظام التعاقد، ،محمد الكشبور   - 201
يقصد بالشرط اصطالحا الوصف الذي يلحق بالتصرف القانوني ويتوقف على تحققه االلتزام، وال يكون داخال في العقد  - 202

ى عنصرا من عناصره، فإذا لم يتحقق الشرط انتفى االلتزام تبعا له ويسمى في هذه الحالة يالشرط الواقف، وقد يتوقف عل وال

 تحققه زوال االلتزام ويسمى في هذه الحالة بالشرط الفاسخ.

الشرط خصيصا لهذا وكان الشرط الصريح الفاسخ هو األساس القانوني الذي يقوم عليه الفسخ، فاملتعاقدان يضعان هذا    

الغرض، ولقد ظهر الشرط الفاسخ الصريح باعتباره أساسا للفسخ ألول مرة في القانون الروماني، دون الشرط الفاسخ 

 الضمني.

 .15، ص2003حمد حسين منصور، الشرط الصريح الفاسخ، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، م -  
وقع  :" إذا اتفق املتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته،ليما يمن ق ل ع  260جاء في الفصل   - 203

 الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء".
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فالعقد شريعة املتعاقدين يأخد حكم القانون بين موقعيه، وفي حال الركون إلى شرط صريح 

، مما يسقط عن املدين حق طلب قض ي بين الطرفين لعدم تحقق الشرطفاسخ فإن العقد ين

ألداء دينه في حالة وجود الشرط وعدم جواز منح املدين مهلة ، 204مهلة قضائية للتنفيذ

أن املدين بمقتض ى هذا االتفاق يتنازل عن حقه االحتمالي في  في كون الفاسخ يجد مبرره 

، ويجب أن يكون في حالة الفسخ القضائي املحكمةالحصول على مهلة استنادا إلى سلطة 

ف بوضوح تام إلى حيث يجب أن تتجه إرادة األطرا ،االتفاق على الفسخ التلقائي قاطع الداللة

 .205وجوب الفسخ التلقائي للعقد عند اإلخالل بااللتزام

ويشكل هذا النوع من الفسخ أحد أهم تطبيقات مبدأ سلطان اإلرادة، ذلك أنه 

بمقتض ى الشرط الفاسخ يكون العقد قابال للفسخ بقوة القانون، بمجرد اإلخالل بالتنفيذ وال 

مخالفة في الحالة هذه،  يشكللمدين، ألن قضائها لة منح مهلة لتملك املحكمة في هذه الحا

 .206صريحة للقانون، مما يتعين معه نقض حكمها

أن  من بينهاوكما هو معلوم يجب أن تتحقق في الشرط الفاسخ الصريح مقومات 

ون غير مناف ملا يتطلبه النظام ك، كما يلزم أن ي207قق الوقوعحغير مو  أمرا مستقبال يكون 

 .208ةواآلداب العام  العام

                                                           
أمينة نعيمي، أحكام الشرط في القانون املدني املغربي على ضوء الفقه واإلجتهاد القضائي املغربي، مطبعة األمنية، الرباط  - 204

 .277، ص2009 ، طبعة األولى، فبراير
205 - civ . 25 nov. 1986. R.T.D. CIV. 1987. P 313. 

 .306م س، ص  ،محمد إبراهيم بنداري   - 206
من ق ل ع بأنه:" الشرط تعبير عن اإلرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما  107وألجل ذلك ينص الفصل  - 207

 .وجود االلتزام أو زواله
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 الشرط الصريح الفاسخ: ومن صور 

االتفاق على أن يكون العقد مفسوخ: كثيرا ما يتفق املتعاقدان في العقد على أنه إذا  -

لم يقم أحدهما بتنفيذ التزام معين بالذات يكون العقد مفسوخا، ويتوقف حكم هذا الشرط 

اخالل املتعاقد  بمجرد ،ه وقوع الفسخ من تلقاء نفسهلى املتعاقدين فقد يتوخيان منع

غير أنه من الصعب استخالص نية كهذه بالتزامه، ويكون الفسخ قد ارتضاه األطراف مسبقا، 

من مجرد ورود الشرط بهذه الصيغة، والغالب أن الطرفين ال يتوقيان من ذلك إال تقرير 

لك الفسخ وبذبحكم للهو ما ال يغني من اللجوء للقضاء املتعلقة بالفسخ، و  العامة القاعدة

، وهكذا جاء في قرار ملحكمة النقض بتاريخ 209يكون الحكم كاشفا للفسخ ال منشئا له

أنه:" إذا اتفق املتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع  7/3/2007

الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء مما يفيد أنه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ بعدم وفاء 

اقدين بالتزامه املنصوص عليه بالعقد، فإنه ودونما حاجة إلى إشعار، يقتصر دور أحد املتع

املحكمة على التأكد في هذه الحالة من عدم الوفاء بااللتزام للقول بتحقق الشرط الفاسخ من 

 .210عدمه"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .ض ي أو الواقع حاال ال يصلح أن يكون شرطا، وإن كان مجهوال من الطرفين"واألمر الذي وقع في املا
من ق ل ع بأنه:" كل شرط يقوم على ش يء مستحيل أو مخالف لألخالق الحميدة أو للقانون يكون  108يقض ي الفصل  - 208

 .ممكنا فيما بعد" باطال ويؤدي إلى بطالن االلتزام الذي يعلق عليه. وال يصير االلتزام صحيحا إذا أصبح الشرط
حسينة، انحالل العقد عن طريق الفسخ، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  وحم -  209

 .112-111، ص  2011-2010سنة الجامعية الجزائر، ال -زو أتيزي  –السياسية، جامعة  مولود معمري 
 .187، ص 68، مجلة قضاء المجلس األعلى عدد 1040/3/1/4200ملف تجاري عدد  285قرار عدد  - 210



 

ت موسىللباحث عز الدين اي ملدني املغربيا هلة القضائية يف القانونملاة معمقة بعنوان من سلسلة أحباث قانونية جامعي 34عدد ال  
 

  

مقة  عحباث املتعنى بنشر األوقانونية ة يسلسلة علم  

مد القامسياملسؤول ذ حماملدير                  
106 

 

حكم قضائي: كون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة لاالتفاق على أن ي -

جة يقع الفسخ تلقائيا ودون الحا ،مفاده أنه إذا تحقق أمر معينما  ي العقد قد يورد الطرفين ف

ى ما يعفي الدائن من اللجوء إلى القضاء لرفع دعو  إلى اللجوء إلى القضاء من أجل تقريره، وهو

 .ر بالتنفيذذانكما يعفيه هذا االلتزام من اإل  املطالبة بالفسخ،

شرط الفاسخ الصريح يحجب عن املدين الحق وعموما، ما يفيدنا في هذا اإلطار أن ال

 اارتض ى مسبقا الحكم بالفسخ إذ أجل طلب املهلة القضائية، لكونه في اللجوء إلى القضاء من

 عن هذا األمر. لم ينفذ التزامه مع ما يمكن أن يترتب

وية للدائن فال شك أن ولذلك، فإذا كان الشرط الصريح الفاسخ يوفر حماية ق

دالته يتطلب حصر مشروعيته فقط في العقود التي تربط بين املهنيين أما وع تهضمان فعالي

تعسفية،  ااالتفاقات التي يكون أحد أطرافها من املستهلكين، فتعتبر مثل هذه الشروط شروط

انب املدين بمجرد فوات أجل أو أي عرض للدين من جاملهلة من  املدين ألنها تحرم املستهلك

 ء على إنذاره إو إمهاله.ستحقاق دون توقف األدااإل 

 الفقرة الثانية: اعتدال مدة املهلة القضائية

إذا كانت الشريعة اإلسالمية لم تحدد مدة قصوى لنظرة امليسرة، فإن أغلب 

الشرط، وذلك وعيا منها بخطورة إطالق دنية، دأبت على التنصيص على هذا التشريعات امل

، كالتشريع ةالقضائي ةلمدة قصوى للمه ال، بل منها من حددتسلطة القاض ي في هذا املج

، والذي بموجبه تم 1985أكتوبر  11الفرنس ي، الذي جعل هذه املدة في سنتين بمقتض ى قانون 

من القانون املدني، وهو نفس الش يء بالنسبة للتشريع املدني املغربي فيما  1244تعديل املادة 
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لبا ما تنص على ضرورة أن يكون يتعلق ببعض القواعد الخاصة، في حين القواعد العامة غا

 األجل املمنوح معقوال دون تحديد ملدة معينة.

و ضيق السلطة التقديرية أوضوع إشكالية متعلقة بمدى اتساع ويثير هذا امل 

ر اإلشكال حول مدى جواز منح املدين امدة اإلمهال،  ومن جهة أخرى، يث للمحكمة في تحديد

 عدة مهل متتالية.

 ر مدة املهلة القضائيةحكمة في حصة املأوال:  سلط      

شرع املغربي ع، لم يقيد املق ل  243ت الفقرة الثانية من الفصل انطالقا من مقتضيا

هم في طلب املدين الرامي إلى الحصول على مهلة ألداء دينه، بأي قيد تقضاة املوضوع عند ب

األخرى، في حين استعمل  سوى أن يكون األجل املمنوح " معتدال "، مع مراعاة باقي الشروط

من القانون املدني عبارة أجل "معقول"، وكال اللفظين واسع  346املشرع املصري في املادة 

 الح املدين عن طريق منحه تسهيالتمرن، فاملحكمة في تحديدها ملدة اإلمهال توفق بين مصو 

، ومصالح الدائن لألداء، وإزالة الضرر الذي يهدده لو قام بالوفاء في موعد استحقاق الدين

 .211أو مصالح هامة من جراء التأجيل تيفائه حقه دون أن تفوت عليه فرصباس

ويتضح أن موقف املشرعين املغربي واملصري حري بالتأييد، ذلك أن ترك أمر تحديد 

، إذ تختلف ىكل حالة على حد ةمدة اإلمهال بيد القضاء من شـأنه أن يساعده على معالج

بأكثر منها أو  حق ستة أشهر كمهلة وبين أخر جديرر، بين من يستخظروف كل مدين عن اآل 

                                                           
في فقرته الثانية هو أن األجل املعتدل يراعي فيه مركز املدين فقط، ولم يشر إلى  243فصل لغير أن ما يستفاد من ا - 211

 .ةلاملحكمة في طلبات امله تب غير أنه ليس هناك ما يمنع من التوفيق بين مصلحة الطرفين عند ظروف الدائن،
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أقل، وال خوف من تهديد عنصر استقرار املعامالت، بل فقط يجب أن يستحضر القضاة 

، أنهم يتعاملون مع استثناء من القواعد العامة، وكذا النطاق ةلقتضيات املهملبصدد إعمالهم 

 الضيق الذي يمارسون فيه سلطتهم.

نها لكو تجاوز في الغالب سنة واحدة تإلى أن اإلمهال يجب أال  212بعض الفقهويتجه 

يمنح أجال أطول، إال إذا اقتضت  ضاء املصري قدرا ال يظن معه أن القأجل يبلغ من الطول 

 ذلك ظروف استثنائية.

من أولى بالنسبة  ةلقضائيا ةلدة املهويتضح أن ضرورة عدم إسراف املحكمة في م

، لذلك فمنح مهلة طويلة املدة من شأنه أن يهدد القوة التنفيذية لألحكام، ق.ل.ع 243فصل لل

 األسس واالعتبارات التي قامت عليها، وينضاف ذلك إلى مشاكل التنفيذ املتعددة. هاويفقد

من مدونة األسرة يحدد مدة  102على أنه تجدر اإلشارة إلى أن املشرع املغربي في املادة  

تعدى ثالثين يوما، إذ أنه بعد تاض ي للزوج العاجز عن اإلنفاق ال قال اي يمنحهتال ةلمهلل

بناء على  يرةانصرام هذه املدة دون إنفاق الزوج على زوجته، يمكن للقاض ي تطليق هذه األخ

 .213 إذا امتنع الزوج عن االنفاق ولم يثبت العجز طلبها، 

                                                           
 .783، ص ، م سد الرزاق أحمد السنهوريعب  212
 من مدونة األسرة ما يلي:"  102تؤكد املادة  - 213

 : للزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحاالت واألحكام اآلتية     

 1- ............. 

يه، إال زوج ال يتعدى ثالثين يوما لينفق خالله وإال طلقت علفي حالة ثبوت العجز، تحدد املحكمة حسب الظروف، أجال لل  -2

 في حالة ظرف قاهر أو استثنائي؛

 .تطلق املحكمة الزوجة حاال، إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق ولم يثبت العجز"  -3
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ئيس يمكن لر ه يؤكد بأن ،منه 149الفصل  أن وبخصوص قانون حماية املستهلك نجد

رتب أن املبالغ املستحقة ال تتو  وقف تنفيذ التزامات املدين أن يقرر  بأمر منه املحكمة املختصة

 فائدة طيلة مدة املهلة القضائية، وذلك في حالة الفسخ عن العمل أو في حالة اجتماعية عليها

ن أوقف التنفيذ ودون غير متوقعة، وأن يبين كيفية أداء املبالغ املستحقة في حالة انتهاء أجل 

 تتجاوز الدفعة األخيرة األجل األصلي املقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.

، الصناعة وأبشأن أكرية املحالت املخصصة للتجارة  1955ماي  24وفي إطار ظهير 

ي حدود سنة ال يمكن تجاوزها وهي ف ةلقرته الثانية حدد مدة قصوى للمهفي ف 26نجد الفصل 

شروط معينة، حيث وردت كما يلي:" غير أنه في وسع الحاكم أن يوقف عمل بنود واحدة وفق 

العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ املتفـق عليـه وأن يعطـى 

للمكتري أجال الداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة وذلك إذا لم يثبت الفسخ 

شانه حكم قضائي أصـبح باتا وال يكون للبند الفسخي مفعول إذا أدى  املذكور أو لم يصدر في

 .املكتري ما عليه وفق الشروط املحددة من طرف الحاكم"

وجدير بالذكر أن املشرع طبقا ملقتضيات مسودة مشروع ق م م في الفرع املخصص 

، حيث نصت قد حدد مدة املهلة اإلسترحامية في أقل من شهرين للمسطرة أمام قاض ي التنفيذ

 إاليعطى  ال الذي حاميستر اال  األجل منحعلى ما يلي:" ...  3-451الفقرة الثانية من الفصل 

 ."شهرين يتعدى ال أن على خاصة لظروف

من القانون  1244وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن املشرع الفرنس ي بعد تعديل املادة            

املدني في سنتين، ويالحظ أنه عند صدور التقنين  ةالقضائي ةلتم تحديد مدة املهاملدني، 
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هلة، وإنما أشار إلى ضرورة التحفظ ملاملدة  الفرنس ي كان نص هذه املادة خاليا من أي تحديد

، تم تحديد 1936غشت  20 قانون  غير أنه بمقتض ى ،الشديد ملنحها وأن تكون مدتها مخفضة

لة امليسرة لتصبح في حدود سنتين كحد تم توسيع نطاق مدة مه اهذه املدة في سنة، وأخير 

 .1985أكتوبر  11أقص ى بمقتض ى قانون 

على املحكمة أن تحدد  القضاءتحديد مدة قصوى ملهلة امليسرة من طرف يفرض و 

تاريخ بدء سريانها، وذلك ملعرفة ما إذا كان الحد األقص ى قد تم احترامه أم ال، فبالنسبة 

يلة التي عثرنا عليها في هذا املجال، وهي عبارة عن أوامر للقضاء املغربي نجد أن األحكام القل

، 214استعجالية تقض ي أن مدة اإلمهال املمنوح للمدين يبتدئ سريانه من تاريخ صدور األمر

ابق اإلشارة إليه، على أن األمر االستعجالي الصادر عن رئيس املحكمة اإلدارية بفاس والس

ة املدينة، يبتدئ من التاريخ املحدد لبيع املحجوز للشرك ةاملمنوح ةالقضائي ةلجعل مدة امله

 باملزاد العلني.

من مسائل الواقع، أي مما يندرج ضمن السلطة  املهلة القضائيةتقدير مدة  ويعد 

، غير أنه في حالة 215محكمة النقضالتقديرية لقاض ي املوضوع والتي ال رقابة عليها من طرف 

دد قانونا، فإن ذلك يعتبر خرقا للقانون، وبالتالي تجاوز املحكمة للحد األقص ى للمهلة املح

 يتعين نقض حكمها.

                                                           

ي امللف ف 23/10/1978، الصادر عن الرئيس األول ملحكمة االستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 927أمر استعجالي، عدد  -190

 .  61، ص 1978ماي،  18ماي، عدد  18منشور بمجلة املحاكم املغربية، عدد  699/14االستعجالي رقم 

 .175نظام التعاقد، ص  ،محمد الكشبور  -191 

قض نن غير أنه في حالة تجاوز املحكمة للحد االقص ى للمهلة املحدد قانونا، فإن ذلك يعتبر خرقا للقانون، وبالتالي يتعي     

 حكمها.
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 ثانيا: إمكانية منح مهل متتالية      

 في سبيل الوفاء بمنح آجال للمدين للقاض يسمح أشير آنفا إلى أن املشرع املغربي 

لم يحدد حدا أقص ى للمهلة  وإن كان حقا ع،ق ل  243الفصل  بهاستنادا إلى ما جاء 

للمحكمة أن  ه يحقاألمر الذي يفيد أنائية، أي أنه يجب أن يكون في مدة معتدلة فقط، القض

ا تمليه ظروفه املادية تمنح للمدين مهلة واحدة ينفذ خاللها التزامه، أو عدة مهل حسب م

وحسن نيته، شريطة عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن، ألن تحقيق األمن والقانوني والقضائي 

 ض ي ذلك.على حد سواء يقت

جال، شريطة عدم تجاوز آاملدني الفرنس ي منح املدين عدة  وتبعا لذلك يخول القانون 

أشار إلى أنه يجوز للقاض ي أن  1244/2، ذلك أن نص املادة 216الحد األقص ى املحدد في سنتين

 .217وهو ما استقر عليه القضاء الفرنس ي ،بصيغة الجمع ،يمنح املدين آجاال

ي، حيث من القانون املدن 346يه املشرع املصري في املادة وهو االتجاه الذي سار عل

عقول أو آجال ينفذ فيها التزامه"، أنه:" يجوز للقاض ي أن ينظر املدين إلى أجل مجاء فيها ب

 يوفق فيللمدين مهلة واحدة ثم تنتهي دون أن  ن تمنحأإما  أن املحكمة ويقصد باآلجال كون 

ستجيب له مرة ثانية، أو أن تحكم له املحكمة بأداء دينه الوفاء بدينه فيطلب مهلة أخرى، ثم ت

 القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك، 08-31من  149كما هو وارد في املادة  على أقساط،

إذ يجوز  218حيث يمنح في هذه الحالة عدة آجال ينفذ عند حلول كل واحد منها جزئا من الدين

                                                           
216-  François Terré. Op.cit. p 892. 
217-  Cass. Civ 19 décembre 1984. R.T.D. CIV 1986. P 107. 

 .314، ص م سمحمد إبراهيم بنذاري،   218
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في الفقرة األولى من اء من املبدأ املنصوص عليه للمحكمة تقسيط الدين على املدين، استثن

 ع.ق ل  243الفصل 

مهلة معينة  همنحبأن قاض ي الدرجة األولى ب القول  إلى Terréالفقيه الفرنس ي  ويذهب

ت عليها الدعوى أن تمهله مدة أخرى، ضمحكمة االستئناف التي عر  على للمدين، ال يمنع

، الفرنس ي من القانون املدني 1244/2219ليها في املادة ليصل املجموع إلى حدود السنتين املشار إ

أن تفوق مدة املهل وهو نفس األمر الذي يأخد به قانون حماية املستهلك بتأكيده بعدم جواز 

 املتتالية أجل القرض األصلي بأكثر من سنتين.

جواز منح عدة آجال يخص الدعوى التي يرفعها الدائن على  أن ،والجدير باإلشارة

مطالبا إياه بتنفيذ التزامه، بينما نجد أن دعوى الفسخ تتميز بخصوصيات في هذا مدينه 

 املجال، إذ ال يجوز للمحكمة أن تمنح املدين إال أجال واحدا، وإذا انقض ى هذا األجل دون أن

 1184يتم التنفيذ فإن العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسه، وهو ما يستفاد من نص املادة 

، عبرت عن ذلك القضائيةهلة املنها حين نصت على إني الفرنس ي، حيث من القانون املد

من القانون املدني املصري، حيث تنص على  157بصيغة املفرد، وهو نفس ما جاء في املادة 

أنه:" ويجوز للقاض ي أن يمنح أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ..."، وتشكل املهلة املمنوحة 

 خ ومحاولة للحفاظ على الرابطة العقدية.للمدين في هذه الحالة، توقيا للفس

                                                           
219-  François Terré. Op.cit. p 892. 
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بأنه:" ال يقع  تقض يع التي  ل ق 259من الفصل  قتضيات الفقرة األخيرةوركونا مل

فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به املحكمة "، فإن الفسخ ال يتم بمجرد مرور 

عليه  درجتجاه الذي جب أن يصدر به حكم قضائي، وهو اإلاملهلة املمنوحة للمدين، بل ي

 .220بعض الفقه املغربي

وقد اختلف الفقه املصري في حالة عدم تنفيذ املدين اللتزامه خالل املدة املمنوحة له 

إلى أن العقد يكون مفسوخا تلقائيا بمجرد مرور املهلة  221في دعوى الفسخ، فاتجه البعض

على نص في القانون، وأورد  إلى أن هذا االتجاه ال يستند 222البعضودون تنفيذ، في حين يتجه 

، اتجهت من خالله إلى أنه إذا لم 10/1972/ 26قرارا ملحكمة النقض املصرية صدر بتاريخ 

يشترط الفسخ بنص العقد، فإنه يكون خاضعا لتقدير قاض ي املوضوع وإذا كان الوفاء خالل 

جل انقضاء األ  واز الحكم بالفسخ، فإناإلمهال القضائي املمنوح في دعوى الفسخ مانعا من ج

دون وفاء كامل ال يوجب الحكم به حثما إال بنص القانون، والقول بغير ذلك يعتبر خرقا لنص 

 .187املادة 

ويتجه املشرع الفرنس ي إلى ضرورة الفسخ بعد انقضاء مهلة امليسرة املمنوحة للمدين 

التي  الفرنس ي من القانون املدني 1655في دعوى الفسخ، وذلك استنادا إلى مقتضيات املادة 

تنــــــص عـلى أنه:" في حالة بيع العقارات إذا أصبح البائع في خطر من فقد الش يء والثمن يفسخ 

                                                           
 .260ص ، س م، عبد القادر العرعاري  - 220
 .475 ص، ، م سأحمد السنهوري عبد الرزاق - 221

 .387، )ع.ط.غ.م(، ص 1992أحكام االلتزام، دار النهضة العربية، ،جميل الشرقاوي  -    
 .459، )ع.ط.غ.م(، ص1993عبد الحكم فودة: إنهاء القوة امللزمة للعقد، دار املطبوعات الجامعية،   222
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ري مهلة تطول أو تقصر حسب العقد في الحال، وإذا لم يكن هناك خطر يمكن إمهال املشت

 ، فإذا انقضت هذه املدة دون أن يدفع املشتري فإن الفسخ يكون واقعا".  الظروف
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 املبحث الثاني

 ضاؤهاــــــــــــــــــــوانق ائيةـــــــــــــهلة القضــــــــــــــــــآثار امل

قياسا على نسبية آثار العقد الرابط بين الطرفين، فإن املهلة القضائية كذلك 

بحيث  نسبية آثارها،باعتبارها تابعا لعدم تنفيذ االلتزام األصلي في األجل املحدد، تتميز كذلك ب

تقتصر على عالقة الدائنية، وال تتقرر إال للمدين الذي يستفيد منها دون غيره، وال تتركز 

 حجيتها إال في مواجهة الدائن الذي صدر الحكم باملهلة في مواجهته.

 كما أن هذه املهلة القضائية قد تنقض ي إما بفوات األجل املحدد لها، أو بموت املدين 

ملصلحته حيث تنصرف االلتزامات التي تقررت على قيد حياته إلى تركته، ثم إن  الذي تقررت

مصلحة الدائن تقتض ي عدم إضعاف الضمانات التي أوكلها له املدين في سبيل حصوله على 

جب حتما إنهاء األجل بتحقق خطر جسيم يحدق بالدائن يستو مهلة للوفاء، حيث إنه 

 فسدة أولى بجلب املصلحة.القضائي استنادا إلى قاعدة درء امل

إجراءات خوله إياها  وينتج عن انقضاء املهلة املحددة للوفاء حق الدائن في مباشرة

املشرع من قبيل مباشرة مسطرة الحجز على أموال املدين استنادا إلى سند تنفيذي، ويحق له 

على تنفيذ إلرغام املدين  ما يمكن حجزه مباشرة مسطرة اإلكراه البدني وجود في حالة عدم

 .التزامه

 املطلب األول: آثار املهلة القضائية

يترتب على منح املدين مهلة قضائية للوفاء بالتزامه عدة آثار تختلف عن تلك الناتجة  

عن األجل االتفاقي و القانوني، ذلك أن األجل بوجه عام هو وصف يلحق االلتزام فيعدل من 
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منجزا، وبالتالي فهو واجب األداء، غير أن منح ذي حل موعده يصير بسيطا و لآثاره، والدين ا

املدين مهلة للوفاء بسبب ظروف معينة، يجعل هذا االلتزام موصوفا ومربوطا بأجل، واملهلة 

الذي ينتج عنه تأجيل أداء الدين، كما أن االلتزام  القضائية تجعل الدين مقرونا بأجل واقف،

 حين يعلق أو يقترن بأجل فاسخ، فإنه وإن كانيبقى موجودا ولو قبل حلول األجل، في حين أنه 

 موجودا فهو مهدد بالزوال.

ام وبذلك، سنفرد هذا املطلب ملعالجة آثار املهلة القضائية في مواجهة طرفي االلتز  

 املسطرة املتبعة. مستوى  ثارها علىآل التطرق وهما الدائن واملدين، ثم 

 ي الفقه االسالمية امليسرة فأنه بخصوص آثار نظر  ،تجدر اإلشارةلكن وقبل ذلك 

، ذلك أن انتظار الوقت الذي يصير فيه املدين قادرا على أداء دينه، تهئمشهد خالفا بين أ فقد

من خالل تحسن ظروفه، وعدم ربط األمر بأجل محدد قد يؤدي إلى اإلضرار بحقوق الدائن، 

، غير 223ي فترة اإلعسارونؤكد أن الفقهاء أجمعوا على مسألة إيقاف مطالبة الدائن للمدين ف

أنهم اختلفوا في الوسيلة التي يمكن بموجبها الضغط عليه  ليستغل النظرة املخولة له في سبيل 

الكد والسعي، فقال بعضهم بضرورة مالزمة الدائن للمدين، في حين رفض البعض اآلخر 

يلة إلنصاف ذلك، كما اختلفوا كذلك في مسألة إجبار املدين على العمل والكسب باعتباره وس

 الدائنين.

فذهب اإلمام أبو حنيفة بخصوص مالزمة الدائن ملدينه املعسر، أن للدائنين أن 

يالزموا املدين فيذهبوا معه حيثما ذهب، وإذا رجع إلى بيته يمكنهم الدخول معه إن إذن لهم 

                                                           
 .218ابن قدامة، م س، ص  - 223
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بذلك، وإال انتظروه على الباب ليالزموه بعد الخروج، دون منعه من التصرف والكسب 

واملالزمة تقتض ي مصاحبة املدين أينما حل، وبصدد ذلك يقول الكاساني:"  ،224لسفروا

، واستند 225الغرماء ال يمنعون من مالزمته فيالزمونه، لكن ال يمنوعه من التصرف والسفر"

 ،226الحنفية في قولهم إلى قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لصاحب الحق اليد واللسان"

 ة وباللسان التقاض ي.فيقصد باليد املالزم

غير أنه ونظرا العتبار املالزمة قيد لحرية الشخص وهو ما ال يجوز فقد ذهب املالكية 

والشافعية والحنابلة إلى خالق ذلك ومنعوا املالزمة، ونستدل في ذلك بقول بعض فقهاء 

ا كم ،227املذهب الشافعي:" وإذا ثبت إعساره مليجز حبسه وال مالزمته بل يمهل حتى يوسر"

يقول ابن قدامة في هذا املنوال:" ولنا أن من ليس لصاحب الحق مطالبته لم يكن له مالزمته 

، ويقول 228كما لو كان الدين مؤجال.. ومن وجب إنظاره حرمت مالزمته كمن دينه مؤجل"

ما إذا كان أاملالكية أن للدائن منع املدين من السفر إذا حل أجل الدين، أو كان يحل في غيبته، 

                                                           
 .462وهبة الزحيلي، الفقه االسالمي وأدلته، م س، ص  - 224

، دار الكتب 1986الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء العاشر، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية  - 225

 .98العلمية بيروت، ص 

 .845رواه البخاري، م س، كتاب االستقرار باب لصاحب الحق مقال، ص  - 226
بيروت،  نهاج، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي،محمد الشربيني الخطيب، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ امل - 227

 .156ص 

 .212ابن قدامة، م س، ص  - 228
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ن مؤجال اتفاقيا أو قضائيا، أو لم يحل موعد استحقاقه أثناء غيبة املدين فليس للدائن الدي

 .229منعه من السفر

 230أما بالنسبة لإلجبار على العمل والكسب فقد ذهب املالكية إلى عدم جوازه

، وكذلك ما روي " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" :ندوا في ذلك إلى ظاهر قوله تعالىواست

أن رجال أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول  -كما سبق ذكره -بو سعيد الخدري عن أ

صلى هللا عليه  اء دينه فقالهللا صلى هللا عليه وسلم تصدقوا عليه " ففعلوا فلم يبلغ لك وف

" ومن كان عليه دين :" خذوا ما وجدتم وليس لكم إال ذلك"، كما يقول ابن رشد :للغرماء  وسلم

في نظرة هللا تعالى إلى أن يوسر، وال يحبس، وال يؤاجر،  كن له مال يؤديه منه فهوولم ي

واليستخدم، وال يستعمل ألن الدين إنما تعلق بذمته، فال يصح أن يؤاجر فيه... وهذا قول 

 .231مالك وجمهور أهل العلم.."

ء دينه، لكن الحنابلة اتجهوا إلى جواز إجبار املدين الذي له حرفة إيجار نفسه لقضا

وسندهم في ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم " باع سرقا في دينه وكان سرق رجال دخل 

املدينة وأشاع مالءته، وأن وراءه ماال فتعامل معه الناس وداينوه، في حين لم يكن لديه في 

، 232الواقع ما يوفي به ديونه، فسماه صلى هللا عليه وسلم سرقا وروي أنه بيع بخمسة أبعرة"

                                                           
صالح عبد السميع اآلبي األزهري، جواهر اإلكليل في شرح مختصر العالمة الشيخ خليل، الجزء الثاني، مطابع عبد  - 229

 .87الحميد أحمد حنفي، مصر، ص 

 .471 فؤاد محموج عوض، م س، ص - 230

 .305ابن رشد، م س، ص  - 231

 .209ابن قدامة، م س، ص  - 232
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وبذلك فهم قالوا بيع منافع املدين املعسر، حيث اعتبروا أنه مادامت االجارة ممكنة فاملدين 

 قادر على أداء دينه، وليس من الضروري أن يوفيه عينا أو نقدا.

 فقرة األولى: آثار املهلة القضائية على طرفي اإللتزامال

القضائية، حيث  ة عامة وحدهم بما يتقرر بصدد منح املهلةاألطراف كقاعديواجه 

دون  ، فال يستفيد منها إال املدين الذي حكم له بها)أوال(،إن هذه األخيرة تتميز بنسبية آثارها

غيره، كما أنها تسري على الدائن حيث اليجوز له مطابة الطرف اآلخر بتنفيذ التزامه إال في 

ثال للضمانات التي كإضعاف املدين م ،ظروف الحال هامليعاد املحدد )ثانيا(، إال إذا اقتضت

 يكون قد قدمها من أجل الوفاء.

 أوال: بالنسبة للمدين

يجب أن يكون حسن  رة ملنح املدين مهلة قضائية، حيثانطالقا من الشروط املبر 

النية، وأن تكون ظروفه املالية الصعبة ال تسمح له بالوفاء بدينه فور استحقاقه، فاستنادا 

إال املدين  اطابع شخص ي، إذ ال يستفيد منه اله ةالقضائي ةلإلى هذه املقتضيات يبدو أن امله

ويعتبر ذلك  .233ملدينين، ولو كانوا متضامنين معهدون غيره من ا ا، وحصل عليهاالذي طلبه

، 234استثناء من القاعدة العامة التي تقض ي بأن ما يفيد أحد املدينين املتضامنين يفيد الباقين 

ي بموجبها تم إمهال املدين، ال يتعدى  أثرها إلى غيره ويفسر ذلك بأن الظروف الشخصية الت

                                                           
 .176محمد الكشبور، نظام التعاقد، ص  - 233

 من قانون االلتزامات والعقود.  174 – 172 – 171 – 170 – 169انظر الفصول  234
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رضية التي نص عليه الظروف، وعندئذ تتحقق الفنفس ليست لهم  نمم ،235من املدينين

ع حيث يسوغ أن يكون االلتزام تضامنيا ولو التزام أحد املدينين بطريقة  ل ق 167الفصل 

التزامه مقترنا بأجل، وجاء التزام مدين تخالف الطريقة التي التزم بها اآلخرون، كما إذا كان 

 آخر باتا منجزا.

جل املمنوح له، دفعا باأل  للمدين الذي تم إمهاله أن يتمسك وفي هذه الحالة يحق

 ، في حين أن باقي املدينين معه ال يسوغ لهم التمسك بتلك املهلة.236شخصيا خاصا به

ملدين متضامن  ةاملمنوح ةالقضائي ةتفد من املهلوإذا كان املدين املتضامن ال يس

معه، فإن الكفيل يستفيد من ذلك، ألن التزامه ال يجوز أن يكون أشد وأقوى من االلتزام 

من شأنه أن يسمح للدائن بالرجوع على الكفيل ليتقاض ى منه  ه،األصلي للمدين، والقول بغير 

املهلة القضائية الدين، ثم يرجع بعد ذلك الكفيل على املدين، فال تكون هناك فائدة من منح 

إذا امتد أجل االلتزام بإرادة الطرفين، أو بحكم القضاء  تقض ي بأنه لهذا األخير، فالقاعدة

 يستفيد من ذلك الكفيل نتيجة لتبعية التزامه اللتزام املدين.

، فإن سقوط ةالقضائي ةلها املدينون املستفيدون من املهوفي الفرضية التي يتعدد في

بسبب من األسباب املنصوص عليها قانونا ال ينتج أثره إال في مواجهته، هذا األجل على أحدهم 

ق ل  177فصل وال يبقى اإلمهال ساريا لفائدة املدينين اآلخرين، وذلك استنادا إلى مقتضيات ال

سقوط األجل إضرار بأحد املدينين املتضامنين في الحاالت املنصوص " ... :ع الذي جاء فيه

 ل.ع ال ينتج أثره إال في حقه".ق. 139عليها في الفصل 
                                                           

 146مامون الكزبري، م س، ص  - 235

 يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به..."" لكل مدين متضامن أن على أنه: ع ل ق 168وفي هذا الصدد ينص الفصل  236
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وإذا كانت القواعد العامة تسمح بانتقال الحقوق أو الديون، التي لم يحل أجل الوفاء 

، فإن الدائن الذي يحيل دينه لشخص آخر، يجعل املدين املحال 237بها عن طريق الحوالة

ل له، ذلك أن حامستفيدا من تلك املهلة في مواجهة امل ،عليه إذا كان قد منح مهلة قضائية

ق.ل.ع يسمح للمدين بالتمسك بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في  207الفصل 

أساسها ) الحوالة( قائما عند حصولها أو عند يكون أن   مواجهة املحيل )الدائن( بشرط

 تبليغها.

ع، تبطل حوالة الحق املتنازع فيه ما لم تتم  ل ق 192ير أنه انطالقا من الفصل غ

 فقة املدين املحال عليه.بموا

وقد حدد هذا الفصل مضمون الحق املتنازع فيه، وهو الذي يكون نزاع في جوهره أو 

ظروف من شأنها أن تجعل من املتوقع  ثمةلبيع مثال أو الحوالة، وكانت في الدين نفسه عند ا

 إثارة نزاعات قضائية، جدية حول جوهر الحق نفسه.

الل الدعوى التي دين الذي يطلب مهلة قضائية خونشير في هذا الصدد إلى أن امل

ا متنازعا فيه وفق لتنفيذ التزامه الذي حل أجله، ال يمكن اعتبار دينه هذ نيرفعها عليه دائ

الدائن،  كنهأو في  ،نازع في الدينملدين ال يأن ا حيثأعاله،  192ها الفصل ددالشروط التي ح

يطالب بمهلة قضائية، كما لو كان االلتزام  ،الحالبل حين ال تسعفه ظروفه املالية لألداء في 

فالحوالة التي يكون موضوعها دين مؤجل قضائيا تبقى  ،لذلك ،مؤجال اتفاقا أو قانونا

                                                           
" يجوز أن يرد االنتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها وال يجوز :ق.ل.ع على أنه 190حيث ينص الفصل 237

 أن يرد على الحقوق املحتملة".
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ق.ل.ع، حيث يجوز حوالة  190ستنادا إلى مقتضيات الفصل إ ،صحيحا منتجة لكافة آثارها

مة، ي هذا الفصل جاء بصيغة عاالحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها، واألجل ف

 ة.القضائي ةلاألمر الذي يجعله يشمل امله

 ثانيا:  بالنسبة للدائن

بالنسبة للدائن، أال يحتج بها في مواجهته، وذلك  ةالقضائي ةلتقتض ي نسبية آثار امله

طبقا لحجية الش يء املقض ي به، ونسبية آثار األحكام، ذلك أن تعدد الدائنين ملدين واحد ولو 

تنصرف إليهم، ألن الحكم ضد أحد الدائنين  ةالقضائي ةلال يعني أن آثار امله ،نوا متضامنينكا

املتضامنين يجب أال يضر بالباقين منهم، لذلك يجب على املدين تفاديا ملطالبة بقية الدائنين 

أن يدخلهم جميعا في الدعوى، حتى إذا ما حصل على مهلة قضائية تكون لها حجية في 

 .238مواجهتهم

التي يمنحها أحد الدائنين  وتلك املهلة القضائيةختالف بين اإل أن  ،وغني عن البيان

، حيث في هذه الحالة األخيرة ال يحتج بهذه املهلة على باقي واضح املتضامنين للمدين

، في حين أنه إذا كان املدين قد أدخل جميع الدائنين املتضامنين في الدعوى، التي 239الدائنين

 في مواجهتهم دون استثناء. حتما سري ا ت، فإن آثارهاملهلة القضائيةب بموجبها يطل

                                                           
 .786عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط، م.س. ص 238
، ق.ل.ع الذي جاء فيه:" اآلجل املمنوح للمدين من أحد الدائنين املتضامنين ال 161ل وذلك استنادا إلى مقتضيات الفص 239

 يحتج به على الباقين ما لم ينتج العكس من طبيعة املعاملة أو من اتفاقات املتعاقدين".



 

ت موسىللباحث عز الدين اي ملدني املغربيا هلة القضائية يف القانونملاة معمقة بعنوان من سلسلة أحباث قانونية جامعي 34عدد ال  
 

  

مقة  عحباث املتعنى بنشر األوقانونية ة يسلسلة علم  

مد القامسياملسؤول ذ حماملدير                  
123 

 

وقد يحدث أن يتعدد الدائنون دون تضامن بينهم، ويشتركون في الدين الذي في ذمة 

 املدين، كما لو توفي دائن معين، وانتقل حقه إلى ورثة متعددين، إذ ينقسم الحق عندئذ بينهم

الحكم الذي يصدر بمنح املدين مهلة ففي هذه الحالة، بقدر نصيب كل منهم في امليراث، و

ء أن معينة في مواجهة أحد الدائنين ال تكون له أية حجية بالنسبة لآلخرين، وبالتالي يجوز لهؤال

يستمروا في إجراءات التنفيذ في حدود حصصهم في الدين، ويكون من حق املدين أن يطلب 

أن يطلب مهلة إلدخال املدينين  أيضانين، ويمكنه آجاال للوفاء في مواجهة كل واحد من الدائ

، وذلك استنادا بمفرده ى الدعو  ضدهفي حالة ما إذا رفعت  ،اآلخرين غير املتضامنين معه

إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو  ":ع الذي جاء فيه ل ق 184ملقتضيات الفصل 

 خال املدينين اآلخرين فيها، لكي يحول على أحد املدينين املشتركين صاغ له أن يطلب مهلة إلد

 دون الحكم عليه وحده بكل الدين".

وقد يكون على ذمة املدين عدة ديون لدائن واحد، ويتم إمهاله بالنسبة ألحدها فقط، 

ألمر هال، اففي هذه الحالة يظل ملتزما بالوفاء بالديون األخرى، التي لم يمنح بالنسبة لها أي إم

نسبية ليس فقط بالنسبة للطرفين، أي الدائن واملدين، بل  ةالقضائي ةلالذي يجعل آثار امله

 كذلك فيما يخص الديون فال تشمل إال الدين الذي تم تأجيله قضائيا.

 الفقرة الثانية: آثار املهلة القضائية على اإلجراءات املسطرية

اف الى تنضيترتب على منح املدين مهلة قضائية آثار قانونية خاصة بالجانب اإلجرائي، 

 .اآلثار املتعلقة باألطراف
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 وتتلخص اآلثار اإلجرائية املترتبة عن منح املهلة، في وقف كافة إجراءات التنفيذ في 

مواجهة املدين، إال أن ذلك، ليس من شأنه أن يحرم الدائن من حقه في اتخاذ إجراءات 

 تحفظية حماية لحقوقه من الضياع.

 في مواجهة املدينأوال: وقف كافة إجراءات التنفيذ 

ق.ل.ع، أن املشرع املغربي  243يتضح من خالل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

املمنوح للمدين، فمن جهة يجب إيقاف إجراءات  ةالقضائي ةهالة عن املحدد أهم اآلثار الناتج

 تإجراءااملطالبة التي سلكها الدائن، ومن جهة ثانية يجب إبقاء األشياء على حالها، بمعنى أن 

 تظل صحيحة محتفظة بكل آثارها. ةالقضائي ةلالتنفيذ التي تمت قبل منح امله

وبناء عليه، فإن اإلنذار السابق توجيهه إلى املدين قبل منحه مهلة ألداء دينه يبقى 

صحيحا محتفظا بآثاره، سواء من حيث سريان الفوائد التأخيرية بالنسبة للديون املتعلقة 

في الوقت  تنفيذإلى املدين، الذي لم يقم بالا يخص نقل تبعة الهالك بمبلغ نقدي، أو فيم

 املحدد في العقد.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة ما إذا منح القاض ي للمدين آجاال متعاقبة لسداد  

الدين، فإنه إذا حل قسط ولم يقم املدين بالوفاء به، حلت سائر األقساط، واستطاع الدائن 

 .240اأن ينفذ بها جميع

في  ير إلى أنه إذا كان الدين واجب التنفيذوبلفقيهان الفرنسيان بالنيول ور ويشير ا

ومعنى ذلك أنه يصبح واجب  ،241يصبح الدين محموال ةالقضائي ةلموطن املدين، فإنه بعد امله
                                                           

240- Planiol. Ripert. Op.cite. N° 1021 .p 364 
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، باعتبار أن األجل ةالقضائي ةلهملائن، وذلك في أي وقت خالل مدة االتنفيذ في موطن الد

 .  242مدين ليس إال حدا أقص ى ملوعد التنفيذاملمنوح لل

املمنوح للمدين، فإن ذلك  ةالقضائي ةلإجراءات التنفيذ خالل مدة امله وحين تتوقف

، ذلك ةالقضائي ةلوهذا ما يميز األجل الواقف عن املهال يعني أن الدين غير مستحق األداء، 

ن ، وغير مستحق األداء، في حين أأن األول سواء كان اتفاقيا أو قانونيا يجعل االلتزام مؤجال

ء االلتزام املؤجل قضائيا يظل مستحق األداء، إال أنه يمتنع على الدائن أن يقتضيه جبرا أثنا

 سريان اإلمهال املمنوح للمدين.

وفي إطار القواعد الخاصة، خاصة فيما يتعلق بقانون حماية املسهلك، فإنه يترتب 

نفيذ إلتزاماته حتى نهاية املدة املقررة لها، وبناء عليه، ال على منح املقترض مهلة قضائية وقف ت

يسوغ للمؤسسة املقرضة مطالبته خالل تلك املدة باملبالغ املستحقة، كما ال يجوز لها املطالبة 

ض ي أن ، كما يجوز للقا243بفسخ عقد القرض اإلستهالكي أو السكني، وال أن تطالب بالتعويض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

استنادا إلى راء يؤدى في املحل الذي توجد به العين املكتراة وفي هذا الخصوص نشير إلى أن دين األجرة في عقد الك -241

قاعدة مفادها أن الكراء يطلب محكمة النقض، ع. لذلك استخلص القضاء املغربي وفي مقدمته  ل ق 666مقتضيات الفصل 

 وال يحمل، بمعنى أنه يجب على املكري أن يسعى  إلى املكتري لكي يطلب منه أجرة الكراء.

حيث لم يستقر على مضمون القاعدة أعاله، وأورد  ،في هذا الصدد محكمة النقضمحمد الكشبور موقف  ذاألستا ويسوق 

، ص 4) منشور بمجلة اإلشعاع عدد  1990أبريل  11مجموعة من القرارات التي تثبت ذلك من بينها القرار الصادر بتاريخ 

 ب غير محمول  واعتبرها عديمة األساس القانوني، في الوقت( . والذي بموجبه خرق املجلس األعلى قاعدة أن الكراء مطلو 109

 ع . ل ق 666انطالقا من مقتضيات الفصل  الذي استنبطها هو

 وما يليها. 148ص  س. اء املدني والكراء التجاري، مللمزيد من التفصيل أنظر:  محمد الكشبور: الكر 
 .474رقم  785عبد الرزاق أحمد السنهوري: م. س. ص  242
، 2005 د بودالي، حماية املسهلك في القانون املقارن، دراسة مقارنة مع القانون الغربي، دار الكتب الحديثة، القاهرة،محم - 243

 .584ص 
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، مما يعني أن املشرع 244سريان  الفوائد طيلة مدة املهلة  وقف يقرر في األمر الصادر عنه،

حين انقضاء مدة املغربي قد جعل من القروض العقارية و االستهالكية قروضا مجانية إلى 

ع،  ل مـــــــــن ق 243الفصل الفصل  ، عكس ما هو مقرر بمقتض ى القواعد العامة خاصةةلامله

 من الفوائد. الذي نص على تأجيل الوفاء دون اإلعفاء 

 املهلة دون الوفاء، فإن للدائن متابعة إجراءات تما انقض وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا

ما مهال، وال يطالب بإعادتها من جديد، وإنيكون قد باشرها قبل صدور قرار اإل التنفيذ التي قد 

قف تبقى جميع اإلجراءات السابقة محتفظة بآثارها، فاملهلة القضائية بهذا املعنى تو 

 اإلجراءات وال تلغيها.

 ثانيا: إمكانية إتخاذ اإلجراءات التحفظية 

جراءات التنفيذ، فإن الدائن يستطيع اتخاذ إف وق ةالقضائي ةلإذا كان من آثار امله

بوجه عام  جل الواقفاأل كافة التدابير التحفظية، بما يكفل له املحافظة على حقه، ذلك أن 

حيث  ع ل ق 138ما يتبين من مقتضيات الفصل  ال يمنع من اتخاذ مثل هذه اإلجراءات، وهو

" يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ ولو قبل حلول اآلجل كل اإلجراءات بأنه: ينص

التحفظية لحفظ حقوقه، ويجوز له أيضا أن يطلب كفيال أو أية ضمانة أخرى، أو أن يلجأ إلى 

 ز التحفظي إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخش ى إعسار املدين أو فراره".الحج

                                                           
 ون حماية املستهلك.نمن قا 149الفقرة الثانية من املادة  - 244
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 ةلهامل خالل مدة سريان نأهم إجراء يمكن أن يتخذه الدائ 245ويبقى الحجز التحفظي

املمنوح للمدين، باعتبار أن هذا الحجز غايته التحفظ على أموال هذا األخير، إذ  ةالقضائي

" ال يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على :ق.م.م على أنه 453ينص الفصل 

املنقوالت والعقارات التي انصب عليها، ومنع املدين من التصرف فيها، تصرفا يضر بدائنه، 

 .ثر"وض مع وجود الحجز باطال وعديم األبعويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو 

يجوز اتخاذه دون سند  ونظرا لهذه الخصوصية التي ينفرد بها الحجز التحفظي

وذلك بمقتض ى أمر يصدره رئيس املحكمة االبتدائية، كما أن املشرع لم يتشدد في  246تنفيذي،

خر في اآل  هو، وهو ما نص عليه املشرع  املصري 247بإيقاعه الشروط املتطلبة الستصدار األمر

 املدني. هقانونمن  274نص املادة 

                                                           
ايته التحفظ على مال، أو ، وهو إجراء وقتي غ458إلى  452خصص املشرع املغربي مسطرة الحجز التحفظي في الفصول  -245

تصرفات بلتي قد تكون مهددة بقيام املدين حق للمدين، وذلك بوضعه تحت يد القضاء، حماية ملصلحة الدائن الحاجز ا

ها تنقص من الضمان العام املخول للدائنين، كما أنه إجراء يروم إلى ضع يد القضاء على املنقوالت والعقارات التي انصب علي

 التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه. ومنع املدين من

له أن هناك خوف  افالحجز التحفظي وسيلة عاجلة للحماية القضائية موضوعة رهن إشارة الدائن الذي لجأ إليها كلما بد

 ...لفقدان ضمان دينه احقيقي

 ؛ق في التنفيذ الجبري م يكن له الحأي ولو ل ؛دائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذيويجب التذكير أنه يثبت الحجز التحفظي لل

لكن العدالة تحتم على املشرع أن يحيط هذه املؤسسة بشروط تضمن عدم اللجوء إلى الحجوز التعسفية انسجاما مع 

 .القاعدة الفقهية "ال ضرر وال ضرار" وحتى ال تكون أمام تعسف في استعمال الحق

 .من ق.م.م 452ينص عليه الفصل  ويشترط أن يكون الدين محدد املقدار ولو على وجه التقريب وهو ما

يونس الزهري، الحجز لدى الغير بين التشريع والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون 

، 2002-2001، مراكش السنة الجامعية  ، جامعة القاض ي عياض الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية

 .29ص 
 ق.م.م على أنه:" يصدر األمر املبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس املحكمة االبتدائية، 452ذ ينص الفصل إ -246

 ويحدد هذا األمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا األمر وينفذ دون تأخير".
 .9يونس الزهري، م.س. ص -247
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  ا يلي:وعموما تتم مسطرة الحجز التحفظي وفقا مل

مجموعة من اإلجراءات بدء باحترام قواعد  باتباعتقديم طلب إليقاع حجز تحفظي 

، م م ها في قاالختصاص وصوال إلى تقديم طلب مستوف لكافة الشروط املنصوص علي

أن ب ،يمكن القول بخصوص الحجز التحفظي  لواردة في ق م ماالعامة استنادا إلى املقتضيات و 

الشخص ي  سمإل اك يجب أن يستجمع كافة الشروط  ،اء حجز تحفظيرامي إلى إجر املقال ال

إلى غيرها من  بكل من املدعي واملدعى عليه وصفته وموطنه وبيان موضوع الطلل والعائلي

 .الشكليات املطلوبة

رئيس املحكمة استصدار أمر من روم إلى يفهو  أما بخصوص مضمون الطلب 

الية مخافة ضياع حق الدائن بسبب تصرف تنفيذه بصورة استعجو  ،املختصة االبتدائية

، ويتضمن ويضعف من الذمة املالية للمدين ،املدين في أمواله تصرفا يضر بحقوق الدائنين

 .248جز التحفظي بدوره مجموعة من الشكلياتاألمر بالح

قام عون  ،فإذا وقع الحجز التحفظي على منقوالت توجد في حوزة املنفذ عليه ،وعليه

وترقيمها في محضر، أما إذا تعلق األمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن املحضر التنفيذ بحصرها 

                                                           
 ردة في ق م م بخصوص الحجز التحفظي أوردت ما يلي:ذلك أن بعض الفصول الوا - 248

من ق م م بأنه:" يصدر األمر املبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس املحكمة االبتدائية،  452أكد الفصل الفصل     

 ر".ويحدد هذا األمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا األمر وينفذ دون تأخي

من ق م م متضمنا ملا يلي:" ال يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على املنقوالت والعقارات  453وجاء الفصل    

التي انصب عليها ومنع املدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود 

 الحجز باطال وعديم األثر".
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بقدر اإلمكان وصفها وتقدير قيمتها، وإذا تعلق األمر بأصل تجاري تضمن املحضر وصف 

 وتتخذ نفس اإلجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره. ،العناصر املادية وتقدير قيمتها

 ،سابقة بسعي من عون التنفيذ  في السجل التجاري يقيد املحضر ضمن الحاالت الو 

حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير املادية لألصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، 

التي  ،ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق املقتضيات التشريعية

 التجاري. تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل

فإن األمر  ،غير أنه إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ

بالرسم العقاري بسعي من املستفيد منه، أما  تقييدهيوضع باملحافظة العقارية لت الصادر به

إذا تعلق بحجز تحفظي على عقار غير العقارات املحفظة أو في طور التحفيظ، حدده املحضر 

وترسل  ،مع اإلشارة إلى كل املعلومات املفيدة ،وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن ببيان مكان

نسخة من األمر بالحجز واملحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس املحكمة االبتدائية قصد 

ويقع اإلشهار عالوة على ذلك ملدة خمسة  ،تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم

من ق م  455الفصل قتضيات مل طبقاباملحكمة على نفقة الحاجز، بتعليق اإلعالن  ،عشر يوما

 م.

ال محل في املحافظة على امل كما قلنا آنفا وتتحدد غاية املشرع من الحجز التحفظي

 ،رتب مجموعة من اآلثار الهامةوهذه الغاية هي التي جعلته ي ،249الحجز من الضياع والتبديد

                                                           
اذا كان الحجز التحفظي يعد إجراء  قد جاء بهذا الخصوص قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس متضمنا ملا يلي:"و  - 249

وقتيا الهدف منه منع املدين من التصرف في أمواله املحجوزة لضمان أداء ديونه، فإن طلب رفع هذا الحجز ال يكون مبررا متى 

 استنادا ملقتضيات الدعوى املرتبطة به".تبت لقاض ي املستعجالت شرعية هذا اإلجراء 
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فقد أوجد املشرع أيضا وسائل تمكن من الحد منه إال أنه وعلى اعتبار أهمية هذه اآلثار 

 ، وعليه فمن بين آثاره ما يلي:خاصة إذا تبث وجود تعسف من طرف طالبه

ن األمر أ ، ذلكد سلطة املحجوز عليه في استعمال واستغالل املال املحجوز تقيي -

م يقض ما ل ،بإجراء الحجز التحفظي ال يحول دون انتفاع املحجوز عليه باملال املحجوز 

 م ق          نــــــم 454ستنادا ملقتضيات الفصل إوما لم يعين حارسا قضائيا وذلك  ،بخالف ذلك

كما يمكنه نتيجة االنتفاع به تملك الثمار  ،الحالة األخيرة حارسا قضائيافي ، حيث يعتبر 250م

يجب أن ومع ذلك فإن حق استعماله ال  ،دون أن يكون له الحق في كرائها إال بإذن القضاء

وااللتزام هنا هو التزام ببذل  ،من إضرار بمصلحة الدائن قد يترتب عمه ملا ،يؤدي إلى تلفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

. منشور في 05-794  في امللف عدد ،2005-09-28  صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس، بتاريخ 1145قرار رقم   

 -http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_de_commerce/fes/206 االلكتروني: ملوقعا

كما ورد في قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس ما يلي:"  ملا كان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من 

هذا االخير من التصرف في أمواله بطريقة تضر بمصالحه، فإن طلب الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار املدين ومنع 

الدائن باجراء حجز تحفظي على األجزاء املشاعة من عقار املدين غير املرهون لضمان أداء ديونه ال يتسم بالتعسف، نظرا 

القاض ي برفض طلب رفع  لحجم املديونية من جهة، وألن أموال املدين ضمان عام لدائنيه من جهة أخرى، ومن ثم فإن األمر

-09-14  صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس بتاريخ 1066قرار رقم    الحجز التحفظي في محله ويتعين تأييده." 

   ، منشور في املوقع  االلكتروني:05-818في امللف عدد  2005

http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_de_commerce/fes/200 6-  

من ق م م على ما يلي:" يبقى املحجوز عليه حائزا لألموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر  454ينص الفصل  - 250

 .لم يعين حارس قضائي ما لم يؤمر بغير ذلك وما

يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إال 

بإذن من القضاء. وال يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا 

 .أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد املشار إليه" تحفظيا على ذلك األصل

http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_de_commerce/fes/206-
http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_de_commerce/fes/206-
http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_de_commerce/fes/2006-
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بمعنى يكون ملزما ببذل جهده في العناية فقط وال يسأل  ؛بتحقيق نتيجة اعناية وليس التزام

 .عن غير ذلك

ملال أجاز إمكانية تفويت انجده  251ع ل ق 822ضيات الفصل غير أنه وبالرجوع ملقت

القاض ي ه وذلك شريطة استصدار إذن من املحجوز إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ علي

 .حيث تقع الحراسة في هذه الحالة على الثمن ،بتفويته

بكل  :"من ق ل ع بأنه ينقطع التقادم 381الثالثة من الفصل  تقض ي الفقرة التقادم: -

طلب يقدم للحصول على إذن من  إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال املدين أو بكل

التي  اإلجراءات في إطار يندرجوبالتالي يتضح أن الحجز التحفظي  ".مباشرة هذه اإلجراءات

 .ينقطع بها التقادم حيث يقض ي على املدة السابقة ويجعلها كأن لم تكن

إلى  يؤدي فقط الحجز التحفظيحيث إن  :عدم نفاذ التصرف في املال املحجوز  -

من  منع املدعيو  ،وال التي وقع الحجز عليها من خالل وضع القضاء يده عليهتجميد األم

ل مالكا ظعليه يم، ورغم ذلك فإن املحجوز  م ق 353ل صالتصرف فيها استنادا ملقتضيات الف

أن  حيث يمكنه تبعا لذلك ،ن الحجز ال يؤدي إلى فقد ملكية املال املحجوز ملاله املحجوز، أل 

وأن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة  ،املال طبيعة حسب ه،غير  يستعمله إما للسكن أو

وهو ما يستنتج من  ،استثناءات غير أن هذه القاعدة ترد عليها ؛كرفع دعاوى الحيازة ؛عليه

يمكن نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع  الذي أكد أنه:" م م قمن  454خالل مقتضيات الفصل 

                                                           
وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إال ما هو ضروري ملصلحة األشياء  من ق ل ع ما يلي:" 822أكد الفصل  - 251

 املعهود إليه بحراستها."
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متلك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إال بإذن نفسه وأن ي  الشخص الحريص على شؤون

لكن  ،وبالتالي يمكن للمدين أن يتصرف في املال موضوع الحجز بالكراء مثال "،من القضاء...

يدل على محاولة املشرع التعامل بنوع من املرونة من وهو ما به، بعد استصدار إذن قضائي

ن هذا النوع من الحجوز خصوصا وأ ،قةخالل خلق بعض التوازن في التعامل بين طرفي العال

 .سداد الدين أو الفصل في النزاعوقتيا إلى غاية  يظل إجراء

ومن بين اإلجراءات التي يمكن للدائن اتخاذها في هذا املجال، قطع التقادم الساري  

في هذا الصدد  إلى أن مدة اإلمهال القضائي يتوقف   253، حيث يتجه الفقه252ملصلحة املدين

 سريان  التقادم املسقط، وال يسري من جديد إال بانقضاء هذه املدة أو سقوطها.خاللها 

سلوك مسطرة الحجز لدى  ،عند حلول األجل حقهلدائن ضمانا الستيفاء ل ويسوغ

جعلت الفقه يختلف حول جواز حجز  255، غير أن طبيعة هذا النوع من الحجز254الغير

                                                           
 .474، بند 785عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، ص  252

253-JaquesFlour. Jean Luc Aubert. Op. p177. N 275. 
الحجز لدى الغير هو املسطرة التي بموجبها يمنع الدائن ) الحاجز( املحجوز لديه ) الغير( والذي هو مدين ملدينه من أن  -254

غ أو باليدفع لهذا األخير بعض املبالغ أو بعض األشياء التي هو  مدين له بها، ثم يطلب من املحكمة بأن يسدد دينه من تلك امل

 من ثمن تلك األشياء.

 طبعة سنة مسطرة الحجز لدى الغير، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط، ،محمد العربي املجبود

 .4، ص 1988
اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للحجز لدى الغير نظرا للفراغ التشريعي في هذا ال املجال فانقسم إلى ثالث  -255

 جاهات:ات

لي األول: يعتبر الحجز لدى الغير إجراء تحفظيا ما دام أن الهدف منه هو حفاظ الدائن على ضمانه العام، وبالتا االتجاه   

 الحيلولة دون تهريب املدين ألمواله.

اعه بإيق ر األمريرى أنصار هذا االتجاه أن الحجز لدى الغير هو إجراء تنفيذي وسندهم في ذلك أن استصدا  االتجاه الثاني:   

 له أثر يتمثل في منع املحجوز عليه ) املدين( من استيفاء ماله بذمة املحجوز لديه )الغير(
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ا الحجز يبدو في بدايته أنه أقرب إلى الحجز الدائن ما ملدينه املعسر لدى الغير، إذ أن هذ

وانطالقا من مقتضيات التحفظي، لكنه في النهاية يأخذ مقومات الحجز التنفيذي ، لذلك 

م. يتضح أن حجز مال املدين لدى الغير يجمع بين الطابع التحفظي  م ق 491الفصل 

 والتنفيذي معا.

ن الغاية التي يسعى إليها الدائن، فالصيغة التحفظية لهذا النوع من الحجز تظهر في أ

 هي الحفاظ على حقوقه ضمانا ألدائها خشية تهريب املدين )املحجوز عليه( ألمواله،و )الحاجز( 

 أو إخفائها أو فراره، أو ضياع تأمينات الدين، لدى يسارع إلى الحجز بغية التحفظ ليس إال.

ملمنوحة للمدين أن يسلك يستطيع الدائن خالل املهلة القضائية ا ،وفي هذه الحدود

تجاه الذي وهو اإل ،ع ل قمن  138 استنادا إلى مقتضيات الفصل مسطرة الحجز لدى الغير 

 .256تبناه الفقيهين الفرنسيين ريبير وبالنيول 

ل هذا اإلجراء، إال أن الطابع التنفيذي للحجز لدى الغير يفرض عدم اتخاذ الدائن مث

جراءات التنفيذ بما فيها الحجز لدى الغير، مادام أن وقف إت ةالقضائي ةلباعتبار أن امله

إعالنه للمحجوز لديه )الغير( يلزمه في هذه الحالة بعدم الوفاء للمحجوز عليه، لذلك فهو ذو 

 257طابع تنفيذي حين منع هذا األخير من استيفاء ما له بذمة املحجوز لديه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

االتجاه الثالث: يتجه الرأي الغالب والراجح في الفقه إلى أن الحجز لدى الغير إجراء ذو طابع مختلط يجمع خصوصيات    

يبدأ دائما في شكل إجراء تحفظي وينتهي عند تصحيحه إلى حجز  الحجز التحفظي ومقومات الحجز التنفيذي، ذلك أنه

 تنفيذي.

 وما يليها. 24س. ص  يونس الزهري، م  للتوسع أكثر في املوضوع انظر:
256 Planiol.Ripert-obligation-tome.7.2 eme édition. Paris 1954. N 1021. P 364. 

 .36، ص 127ر بمجلة القضاء والقانون، العدد  الحجز لدى الغير، مقال  منشو ، عبد هللا الشرقاوي  -257
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بيعة اإلنذار الديون املضمونة برهون رسمية، حول ط ويثار تساؤل بخصوص

يعتبره إجراء أساسيا من  258العقاري املوجه وفق الشكل القانوني، من الدائن للمدين فالبعض

التنفيذ، وبالتالي يخرج عن دائرة األعمال التحفظية املسموح بها للدائن، أثناء مدة  إجراءات

ا األخير، هي اإلمهال القضائي املمنوح للمدين، إذ أن الغاية من تبليغ اإلنذار العقاري لهذ

تمكين الدائن املرتهن من استيفاء دينه، وتمكين بقية الدائنين من االنضمام إلى املسطرة 

 رسمتقييد جديد بال  تج عن تبليغه للمدين، هو منع أيللحفاظ على حقوقهم، وأهم أثر ين

 87لفصل العقاري طيلة فترة نزع امللكية، وبيع العقار باملزاد العلني، استنادا إلى مقتضيات ا

 .260املتعلق بالتحفيظ العقاري  07259-14من قانون 

وقد انقسم الفقه املصري بصدد التنبيه إلى نزع امللكية، بين من يعتبره إجراء من  

إجراءات التنفيذ، حيث يرتب آثارا قانونية، ومن يضفي عليه مجرد مقدمة من مقدمات 

 منوح للمدين.، وبالتالي يمكن اتخاذه خالل األجل القضائي امل261التنفيذ

 املطلب الثاني: أسباب و آثار انقضاء املهلة القضائية

                                                           
، 7199امللكية ونظام التحفيظ العقاري باملغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، ، محمد خيري  -258

 .431ص 
 14.07رقم بتنفيذ القانون  2011نوفمبر  22الوافق ل  1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.117ظهير شريف رقم  - 259

  ( املتعلق بالتحفيظ العقاري.1913أغسطس  12) 1331رمضان  9املغير و املتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 
بحجز عقاري يجب أن يبلغ ملحافظ األمالك العقارية الذي يسجله بالرسم  " كل أمر :حيث ينص هذا الفصل على أن 260

جديد خالل مدة جريان مسطرة نزع  قييدكن أن يباشر بشأن العقار أي تال يم العقاري وابتداء من تاريخ التبليغ املذكور 

 امللكية".
انظر هذه اآلراء بتفصيل: محمد سالم، تحقيق الرهن الرسمي في القانون املغربي، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة األولى   261

 .31-30، ص 2002
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ن يلزم املدين بتنفيذ التزامه في إطار املهلة القضائية التي منحت له، واألصل العام أ

 هذه املهلة تنتهي بانتهاء مدتها، غير أنه وجب حفظ استثناءات معينة تنقض ي فيها هذه املهلة

م جدوى املهلة املمنوحة له، مما ال مناص معه بسلوك داملدين وعا في حالة إشهار إفالس كم

أو بواسطة سند  يخول ذلك أمرطرق أخرى كاتباع إجراءات الحجز التنفيذي بعد استصدار 

إلى حجز تنفيذي، غير  أو من خالل تحويل الحجز التحفظي الذي تحدثنا عنه آنفا ،تنفيدي

 لوك مسطرة اإلكراه البدني إذا توافرت شروطهاعدم نجاعة هذا اإلجراء يتم س ةفي حالأنه 

 .قصد إجبار املدين على الوفاء

 الفقرة االولى: أسباب انقضاء املهلة القضائية

وهي التي يسقط بها األجل  سقوط اإلمهال القضائي إلى أسباب عامةتنقسم أسباب 

 .قياالتفا جلدون األ  ةالقضائي ةلناك أسباب خاصة يسقط بموجبها املهعموما وه

ع حيث يفقد املدين  ل ق من 139فبالنسبة لألولى: هي التي حددها املشرع في الفصل  

 مزية األجل في الحاالت التالية:

 أشهر إفالس املدين.إذا  -

 إذا أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتض ى العقد. -

 إذا لم يقدم الضمانات التي وعد بها. -

 ابقة التي تضعف الضمانات املقدمةغش التكاليف واالمتيازات الس أخفى عن إذا -

 منه.
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غير الذي صدر  –سقط إذا شرع دائن آخر ت ةالقضائي ةلوبالنسبة للثانية: فامله

في إجراءات التنفيذ على املدين حيث يترتب على ذلك إضعاف الضمان  –اإلمهال في مواجهته 

وقد  ،ت في االعتبار عند منح املحكمة مهلة للمدينالعام، وبالتالي تتغير الظروف التي وضع

الذي صدر  يتعرض الدائن ملخاطر استئثار دائنين آخرين بأموال املدين وال يبقى ش يء للدائن

 .املهلة في مواجهته

إلى أن من أسباب  سقوط اإلمهال القضائي  توافر شروط املقاصة  262ويشير البعض

ين والدين الذي يستحق في ذمة الدائن للمدين، غير أنه بين الدين الذي تم بموجبه إنذار املد

في هذه الحالة اإلمهال القضائي ال يسقط وإنما ينقض ي بانقضاء االلتزام عن طريق 

 .263املقاصة

ار ظخالل بالشروط التي بموجبها تم إنإذا تم إ ،كذلك ةالقضائي ةلسقط املهتو 

 الطرف املدين.

                                                           
 .120، م س، ص محمد إبراهيم بنداري  - 262

إذا توفرت شروطها لفائدة املدين، إذا حل دين هذا األخير خالل  ل القضائي ال يمنع إمكانية وقوع املقاصةأن اإلمها - 263

ا حل ال، فإذ، ويمكن تبرير ذلك بأن إمهال املدين لم يتم إال ألنه غير قادر على أداء ما بذمته في الح اإلمهال القضائي املمنوح له

صة، قبل أو بعد إمهال املدين، كان بإمكان هذا األخير أن يوفي بالدين عن طريق املقا دين بعد ذلك في ذمة الدائن، سواء نشأ

 يكون   ومن جهة ثانية يستطيع املدين أن يقوم بالوفاء قبل انقضاء اإلمهال املمنوح له، ذلك أن هذا النوع من اإلمهال هو دائما

طيع ال يست لة التي استفاد منها اعتقادا منه أنه األجل قد حل، فإنهامله ملصلحة املدين، وإذا قام هذا األخير بالوفاء قبل انقضاء

 أن يرفع دعوى رد غير املستحق، إذ أن الدين في هذه الحالة يعتبر مستحق األداء.

 



 

ت موسىللباحث عز الدين اي ملدني املغربيا هلة القضائية يف القانونملاة معمقة بعنوان من سلسلة أحباث قانونية جامعي 34عدد ال  
 

  

مقة  عحباث املتعنى بنشر األوقانونية ة يسلسلة علم  

مد القامسياملسؤول ذ حماملدير                  
137 

 

تحسن أوضاع املدين أي بيساره خالل املدة وأخيرا ينقض ي هذا النوع من اإلمهال ب

املمنوحة له، حيث متى ثبتت قدرته على الوفاء وجاز للدائن أن يطالبه باألداء حتى قبل 

 انقضاء األجل الذي منحه القاض ي إياه.

العامة  ةالقضائي ةلد أسباب سقوط املهحلصدد أن توافر أفي هذا ا ،وتجدر اإلشارة

، ويترتب ئيحكم قضا شأنهبل يجب أن يصدر ب ،بقوة القانون  فإن ذلك ال يتم ،أو الخاصة

تاريخ الحكم وقت مطالبة املدين للحصول على املهلة، بل من  إلى ترجع العلى ذلك آثار 

ن إجراءات التنفيذ التي يمارسها الدائن قبل هذا التاريخ تكون باطلة بسقوطها، مما يفيد أ

 وغير صحيحة.

 ء املهلة القضائيةالفقرة الثانية: آثار انقضا

املــدين ملــزم بالوفــاء خــالل مــدة اإلمهــال القضــائي املمنــوح لــه، وفــي حالــة انقضــاء هــذه املهلــة  إن

هـو  دون أداء دينه فإن آخر إجراء يمكن اتخاذه ضده بعد تحرير محضر بعدم وجـود مـا يحجـز

المتنـاع املـدين  ونشـير إلـى أن اإلكـراه البـدني لـيس جـزاء حقـه،تطبيق مسـطرة اإلكـراه البـدني فـي 

عــن تنفيــذ التزاماتــه بــل هــو وســيلة للضــغط عليــه وإجبــاره علــى التنفيــذ ومــن ثمــة فــإن املحكــوم 

ضـــاء مـــدة اإلكـــراه للتحلـــل مـــن االلتـــزام ويمكـــن انقكراه البـــدني ال يمكـــن أن يتمســـك بعليـــه بـــاإل

 .264للدائن أن يطالب بالتنفيذ على أموال املدين متى ظهرت

يتم  هأو عقارات لدى املدين املتملص عن تنفيذ تعهد وفي حالة وجود منقوالت 

 حجزها وبيعها قضائيا الستيفاء الدين.
                                                           

 .31، ص 62، مجلة املحاكم املغربية، عدد طرق التنفيذ الجبري لألحكام والسندات التنفيذيةمصطفى عافري،  - 264
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 الحجز التنفيذي :أوال

إذا كان القانون ضرورة اجتماعية أملتها التطورات التي عرفتها الحياة اإلنسانية، فإن 

ذ مقتضياته مجرد وجوده ال يكفي الستقرار هذه الحياة، بل البد من ضمان احترامه وتنفي

ذلك أن تملص املدين عن تنفيذ التزامه في األجل الذي خوله إياه ، 265إلقامة العدل في املجتمع

 القاض ي من خالل نظرة امليسرة يستوجب اتباع اجراءات التنفيذ الجبري القتضاء حق الدائن.

 والحماية التنفيذية باعتبارها صورة من صور الحماية القضائية، هي بحق الصورة

في هذا املعنى إن التنفيذ حلقة االتصال بين القاعدة  266القانونية، وقد قيلملية للحماية الع

يعتبر  ،وعليه ،قع على النحو التي تطلبه القاعدةوالواقع، والوسيلة التي يمكن بها تغيير الوا

الذي امتنع عن تنفيذ  التنفيذ الجبري على أموال املدينالحجز التنفيذي صورة من صور 

 -أشرنا سابقا-ه بعد انتهاء املهلة القضائية املمنوحة له والتي تعد استثناء عن األصل كما التزام

وفيه تتجلى الصورة الحقيقية والعملية إلخراج القاعدة القانونية وبلورتها على املستوى 

 الواقعي.

ويقصد بالتنفيذ عموما املرحلة التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه سواء كان 

ا أو إجباريا، وإذا كان األول ينهي النزاع ويمنح الحق لصاحبه بدون صعوبات، فإن اختياري

التنفيذ الجبري يطرح أكثر من إشكال لكون اقتضاء الدائن لحقه يستلزم إجبار املدين على 

                                                           
 .136 ، ص2001سنة  ،12العدد  ،دن، مسطرة التنفيذ املدني، مجلة كتابة الضبطبويفا عزيز  - 265
التنفيذ في املواد املدنية والتجارية، املبادئ العامة في تنفيذ طرق الحجز املختلفة،  ،آمال الفيزايري ، ميعيجعبد الباسط ال - 266

 .9 منشأة التوزيع املعارف باإلسكندرية، ص
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الذي يؤدي إلى وضع املال املحجوز عليه بين ، 267تنفيذ ما التزم به عن طريق الحجز التنفيذي

ال يتصرف فيه املدين تصرفا من شأنه اإلضرار بالدائن، وذلك تمهيدا لبيعه  يدي القضاء حتى

 باملزاد العلني واستيفاء الدائن حقه من ثمنه.

 والحجز التنفيذي بذلك هو أو إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال املدين، يقوم به

ا يحمل حق أو كتابة الضبط، بناء على طلب من بيده سند تنفيذي، 268املفوض القضائي

 فيه، محقق الوجود ومعين املقدار.الدائن الثابت 

 صور ــــال من  يتخذ جملة  الذي  التنفيذي  الحجز املشرع املغربي بتنظيم اعتنىوقد 

                                                              منقول  املال املحجوز عليه، فقد يقع علىلطبيعة  وفقا

، وهذا ما له أصل تجاري ن أو على النقود املوجود في حوزة املدي مبلغ من  ىعل أو ،269مادي

                                                           
 من ق.م.م 487إلى  459في الفصل  ااملنصوص عليهتنفيذ الذي يعتبر من طرق ال - 267
 81-03بتنفيذ القانون رقم  2006فبراير  1425/14من محرم  51صادر في  06-1-23من الظهير الشريف رقم  15املادة  - 268

 561، ص 2006مارس  2 /1427فاتح صفر  5400بتنظيم مهنة املفوضين القضائيين منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 تتم مسطرة الحجز على املنقوالت وفقا ملا يلي: - 269

من ق م م إذا امتنع املدين بعد  456و  455يجري العون املكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال املدين وفقا ملقتضيات الفصلين  -   

ته سواء كان هناك حجز من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه املتعلق بتأدية ما بذم 440التبليغ املقرر طبقا ملقتضيات الفصل 

تحفظي أم ال، و يمكن باستثناء النقود املسلمة للعون املكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات واألشياء املحجوزة تحت حراسة 

املنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهظة، ويمكن أيضا أن 

 بعد إحصائها عند االقتضاء.تسلم إلى حارس 

يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات واألشياء املحجوزة أو  -

استغاللها ملصلحته ما لم يأذن له األطراف بذلك، و تباع األمتعة املحجوزة بعد حصرها ووصفها باملزاد العلني حسب مصلحة 

 املدين.

جل ان تغيير األ البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن واملدين على تحديد أجل آخر، أو إذا ك يقع  -

 ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن األمتعة املحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الش يء املحجوز.

ي أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ يقع املزاد في أقرب سوق عمومي، أو ف -

 ومكان املزاد بكل وسائل اإلشهار املناسبة ألهمية الحجز.
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وقد يقع على عقار مملوك للمدين سواء في ذلك أن يكون هذا . 270بالحجز املنقول   يسمى

 .271وهذا ما يسمى بالحجز على العقار ،العقار في حوزة هذا األخير أو في حوزة غيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 يرسو الش يء املباع على من قدم أعلى عرض وال يسلم له إال بعد تأديته لثمنه حاال. -

ى نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل املشتري املتخلف الفرق بين فورا عل إذا لم يؤد املشتري الثمن أعيد بيع األشياء املحجوزة -

فادة الثمن الذي رسا به املزاد عليه والثمن الذي وقفت به املزايدة الجديدة إذا كان أقل من األول دون أن يكون له حق االست

 من الزيادة إن كانت.

يء املبيع داخل األجل املحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن لش يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم املشتري الذي أدى الثمن ا -

 املزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح املشتري األول.

 يمكن حجز املحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن األصول. -

، ها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريبيتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به املحاصيل والثمار املحجوزة وحالت

وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس، ويقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر املدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر 

 فائدة له.

ال التدخل على وجه ال يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقوالت املحجوز عليه إ -

التعرض بين يدي العون املكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع األموال ويحق لهم مراقبة اإلجراءات وطلب متابعتها إن لم 

 يقم بذلك الحاجز األول.

، وعلى كل فإن إذا كان الحجز الثاني أوفر من األول ضما معا عدا إذا كان بيع األشياء املحجوزة سابقا قد وقع اإلعالن عنه -

 الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على األموال املتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.

إذا ادعى األغيار ملكية املنقوالت املحجوزة فإن العون املكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب اإلخراج مرفقا  -

 بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.

إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب اإلخراج أن يقدم طلب االستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام  -

 ابتداء من يوم صدور األمر وإال فتواصل اإلجراءات.
القواعد  م، وملباشرة مسطرة الحجز على العقارات ال بد من احترام م من ق 468إلى  460املنصوص عليه في الفصول من  - 270

 واإلجراءات التالية:

تنفيذ املدين بمبلغ الدين الواجب أداؤه وذلك بهذف قيامه بالوفاء بطريقة اختيارية قبل البدء في إجراءات ينذر عون ال -1

التنفيذ الجبري، وعلى العون أن يبلغ املدين بالحكم الصادر ضده وبنوع السند التنفيدي الجبري ثانيا، وذلك ذاخل أجل 

 أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.عشرة 

العون إلى أنه انتقل إلى عين املكان الذي يتواجد به العقار محل التنفيذ، وعليه فور وصوله أن يطلع املنفذ  يجب أن يشير -2

 تفاديمته لعليه على صفته والغاية التي من أجلها انتقل إلى موقع العقار، وأن يؤكد له مرة أخرى على الوفاء بالدين العالق بذ

 إجراءات الحجز العقاري.

على العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة، وعليه أن يشير إلى طبيعة العقار موضوع الحجز هل هو عقار  -3

محفظ أم غير محفظ فإذا كان محفظا يقيد املحضر بسعي من العون املكلف بالتنفيذ من طرف املحافظ في الرسم العقاري، 
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ول بالبساطة إذا ما قورنت بإجراءات حجز العقار، وتتميز إجراءات الحجز على املنق

من نزع ملكية العقار لضآلة قيمة  اويرجع ذلك إلى أن نزع ملكية املنقول من املدين أقل خطر 

املنقول بالنسبة لهذا األخير، على الرغم من أن هذه النظرة قد أصبحت تخالف الواقع على إثر 

 .272ذات أهمية كبيرة ما نتج عن التقدم العلمي من ظهور منقوالت

 ثانيا: اإلكراه البدني

 جادر جل التشريعات املدنية إلى إ ،التزامات أطراف التنفيذوازنة بين حقوق و دفعت امل

 ،تهديد املحكوم عليه في جسمه أن يطلبمن الدائن( قواعد من خاللها يتمكن املحكوم له )

، 273يصطلح عليه باإلكراه البدنينتيجة لعدم الوفاء في املهلة التي منحت إياه، عن طريق ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

من  455كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص باملحكمة االبتدائية، ويقع اإلشهار ضمن الشروط الواردة في الفصل أما إذا 

 من القانون املذكور. 469و  39ق م م، وإذا وقع الحجز في غيبة املنفذ عليه فإنه يخضع ملقتضيات الفصلين 

لكية ممن كانت في حوزته، وذلك بقصد أن يطلع عليها على العون قبل مباشرة إجراءات الحجز أن يطلب رسوم املو  -4

 املتزايدون الذين يودون اقتناء العقار محل الحج.

ملكلف بالتنفيذ بتعيين حارس على العقار املحجوز، وإذا لم يكن العقار مكترى وقت الحجز فإن املنفذ عليه ايقوم العون  -5

ي فلك إلى حين ميعاذ البيع. وأهم أثر يترتب عما قلناه هو بيع العقار هو الذي يباشر حراسة عقاره بصفته حارسا قضائيا، وذ

 إطار املزاد العلني الستيفاء دين الدائن والرسوم القضائية الواجبة.

 .393-394، ص م سلمزيد ينظر: عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، ل -   
 م. م من ق 478إلى  469املنصوص عليه في الفصول  - 271
 .1ص ط. س غ  م، إجراءات الحجوز التنفيذية والتحفظية، دار النهضة العربية، القاهرة،، عزمي عبد الفتاح - 272
  ، منشور فيبشأن استعمال اإلكراه البدني في القضايا املدنية 1961يبراير  20املؤرخ في  1.60.305ظهير شريف رقم   - 273

 .1961مارس  3خ بتاري 2523الجريدة الرسمية عدد 

 ي:" إنوقد تضمن الظهير الشريف بشأن استعمال اإلكراه البدني في املواد املدنية، ثالثة فصول، جاء الفصل األول كما يل       

في  تنفيذ جميع األحكام والقرارات االستئنافية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق اإلكراه البدني." كما جاء

ى غاية وما يليه إل 675ثاني:" يستعمل اإلكراه البدني في القضايا املدنية تبعا للقواعد والكيفيات املحددة في الفصل القصل ال

املحتوى على قانون املسطرة  1959يبراير  10املوافق ل  1378من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان  687الفصل 

  الجنائية."
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يلجأ فيها إلى تهديد املحكوم عليه  ،لتنفيذآخر طريق لدفع املدين لاألخير يمكن تعريفه بأنه  هذا

بموجب أمر أو حكم أو  ،على الوفاء بما هو ملزم به قضاء إلرغامهفي جسمه بتحقيق حبسه 

 ا في ذمته من التزام.قرار، أو هو  وسيلة ضغط إلجبار املحكوم عليه على الوفاء بم

أنه  غيركقاعدة عامة،  في حالة عدم وجود ما يمكن حجزه  274ويلجأ إلى اإلكراه البدني

يمكن الرجوع إليه حتى قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ األخرى، باعتباره إجراء اختياريا يحق 

ن يتم في للمحكوم له املطالبة بتطبيقه في سائر أطوار مسطرة التنفيذ، وليس من الضروري أ

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن  .275نهايتها عقب تحرير محضر لعدم وجود ما يحجز

سلوك مسطرة اإلكراه البدني يتجاذبه مقتضيين قانونيين أساسيين؛ أولهما: ظهير 
                                                           

فيها الشريعة اإلسالمية اللجوء إلى اإلكراه البدني بحبس املدين إرغاما له على الوفاء بالدين،  أجازت الشرائع السماوية بما - 274

 الحبس بسبب الدين في الفقه اإلسالمي ثالثة أضرب وهي:

بس تلوم واختبار في حق املدين املجهول الحال، إذ للقاض ي أن يحبس املدين الذي ال تعرف عسرته من يسرته بقدر ما ح -

 أمره ويكشف عن حالته املادية. يستبرأ

 في حق املدين القادر على األداء والذي يدعي العدم ثم يثبت أنه كاذب في ادعائه. حبس تضييق وتنكيل -

 أديب في حق املدين املماطل املتهم بإخفاء ماله، إذ يحبس حتى يقوم بالوفاء أو يثبت فقره.حبس تعزير وت -

فاء في الو  تقر بأن اإلكراه البدني جائز إذا ما ثبت للقاض ي دين الدائن و يسار املدين مع تأخرهو تتفق في ذلك املذاهب األربعة و 

لغني امستشهدين بقوله  صلى هللا عليه و سلم:" مطل الغني ظلم". واملطل من املماطلة ومعناه االمتناع عن الوفاء، وفي امتناع 

 ورة من صور القهر.عن الوفاء ظلم والظلم ال يواجه إال بالقهر والحبس ص

فكر دار ال 1994( أحمد مليجي، التنفيذ وفقا لنصوص قانون املرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحام النقض، ط. األولى، 1) 

 .26العربي ص

رىء . "...ال يحبس الحر وال العبد في الدين، ولكن يستب105( جاء في املدونة الكبرى لإلمام مالك، الجزء الرابع، الصفحة 2)

في  أمره، فإن اتهم أنه قد أخفى ماال وغّيبه حبسه، وإن لم يجد له شيًئا لم يحبسه وخلى سبيله فإن هللا تبارك وتعالى يقول 

جوز يكتابه ))وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة((، إال أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختباره ومعرفة ما له وما عليه... ال 

فكرة الحبس شرعت للتوصل إلى أداء الدين ال لعينه، فهو ليس غاية في ذاته بل وسيلة إكراه ضد  حبس املدين الفقير ألن

لغرماء  -ه و سلمصلى هللا علي-املدين املماطل على دفع الدين استنادا لقوله تعالى"و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" و قوله

 ذلك". املدين الذي كثر دينه " خذوا ما وجدتم و ليس لكم إال
املتعلق بتطبيق اإلكراه البدني في الديون املدنية  20/2/1961املستاري، ظهير  ملزيد من التفصيل ينظر: عبد اإلله - 275

 .66، ص 2002، أبريل 2والحاالت التي ترد عليه، مقال منشور بنشرة محكمة االستئناف، مراكش، العدد 
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من  11، وثانيهما: الفصل 276املتعلق بتطبيق اإلكراه البدني في الديون املدنية 20/2/1961

املتعلقة بالحقوق املدنية والسياسية التي صادق  16/12/1966ية املؤرخة في االتفاقية الدول

والذي جاء فيه:" ال يجوز سجن اإلنسان على أساس عدم  18/11/1979عليها املغرب بتاريخ 

 قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط".

ء، يتضح أن شروط تطبيقه هي: عدم قدرة املدين على األدا ،ومن خالل هذا النص

جاءت بصيغة  20/2/61وأن يتعلق الدين بالتزام تعاقدي، في حين نجد أن مقتضيات ظهير 

 عامة وتطبق على املدين  املعسر أو املوسر الذي لم يؤد التزامه في وقت استحقاقه.

ن استعمال بشأ 1.160.305 املادة الثانية من الظهير الشريف رقم وبالرجوع إلى

يا نه:" يستعمل اإلكراه البدني في القضااملدنية نجدها تؤكد على أدني في القضايا اإلكراه الب

من  687وما يليه الى غاية الفصل 675 املدنية تبعا للقواعد والكيفيات املحددة في الفصل

املحتوى على قانون  1959فبراير 10 املوافق 1378الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 

 املسطرة الجنائية".

صبح اإلكراه البدني يطبق في القضايا املدنية وتطبق هذا الظهير أ بذلك فبمقتض ىو 

بخصوص اإلكراه البدني  277فيه جميع اإلجراءات املنصوص عليها في قانون املسطرة الجنائية

تورد ما يلي:" يمكن تطبيق  635، ونجد املادة 647إلى  633املواد والتي ضمنها املشرغ املغربي في 

                                                           
  ، منشور فيبشأن استعمال اإلكراه البدني في القضايا املدنية 1961 يبراير 20املؤرخ في  1.60.305ظهير شريف رقم   - 276

 .1961مارس  3بتاريخ  2523الجريدة الرسمية عدد 

املتعلق  22-01 رقم القانون  بتنفيذ 0022 اكتوبر لثالث املوافق 1423 رجب من 25 في صادر 1-02-255 رقم شريف ظهير - 277

 . 31. ص ،2003 يناير 30 بتاريخ 5078 عدد ةالرسمي الجنائية منشور الجريدة باملسطرة
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ي حالة عدم تنفيذ األحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده مسطرة اإلكراه البدني ف

والتعويضات واملصاريف، عن طريق اإلكراه البدني، إذا تبين أن اإلجراءات الرامية إلى 

الحصول على األموال املنصوص عليها في املادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير 

 كافية.

ام ملدين في السجن. وفي جميع األحوال فإنه ال يسقط االلتز يتم اإلكراه البدني بإيداع ا

       الذي يمكن أن يكون محال إلجراءات الحقة بطرق التنفيـــذ العادية.

غير أنه ال يمكن تنفيذ اإلكراه البدني على املحكوم عليه الذي يدلي إلثبات عسره 

شهادة عدم الخضوع للضريبة بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و ب

 تسلمها مصلحة الضرائب بموطن املحكوم عليه".

ا معلى أنه:" تحدد مدة اإلكراه البدني من بين املدد املبينة بعده  638نص املادة تكما 

 لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك:

 )6ـ من ستة أيام )
ً
( إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من 20(إلي عشرين يوما

 (؛8000العقوبات املالية يقل عن ثمانية آالف درهم )

- ( 
ً
 )15من خمسة عشر يوما

ً
( إذا كان املبلغ يعادل أو 21( إلى واحد وعشرين يوما

     (؛ 20000( ويقل عن عشرين ألف درهم )8000يفوق ثمانية آالف درهم )

( 20000م )( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف دره2من شهر إلى شهرين ) -

 (؛ 50000ويقل عن خمسين ألف درهم )
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 ( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف5( إلى خمسة أشهر )3من ثالثة أشهر ) - 

 (؛200000( ويقل عن مائتي ألف درهم )50000درهم )

هم ( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف در 9( إلى تسعة أشهر )6من ستة أشهر ) -

 (؛ 1000000ليون درهم )ويقل عن م

 )10من عشرة أشهر ) -
ً
( إذا كان املبلغ يعادل أو يفوق 15( إلى خمسة عشر شهرا

 (.1000000مليون درهم )

إذا كان اإلكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون فتحسب مدته حسب مجموع 

 املبالغ املحكوم بها".

 البدني لوكيل امللك لدى املحكمةبما يلي:" يقدم طلب تطبيق اإلكراه  639وتقر املادة 

ا في االبتدائية املختصة، ويرفق بنسخة من املقرر القابل للتنفيذ باإلضافة للوثائق املشار إليه

 بعده". 640املادة 

 يحدد قاض ي تطبيق العقوبات مدة اإلكراه البدني املتعلقةبأنه:"  644املادة كما تؤكد 

 في حالة الحكم بتضامن املدينين، ويراعى في ذلك حصةباملدين املطلوب تطبيق اإلكراه في حقه 

 املدين املعني باألمر من الدين.

يمكن للمحكوم عليهم باإلكراه البدني أن يتجنبوا ما مفاده أن:"  645املادة وتضمنت 

مفعوله أو أن يوقفوا سريانه إما بأداء مبلغ من املال كاف النقضاء الدين من أصل وفوائد 

ى الدائن الذي سعى في اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع االلتزام بأداء وصوائر وإما برض 

 الباقي في تاريخ محدد.
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يفرج وكيل امللك عن املدين املعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من 

 ."الدائن

تجه في بعضها إلى األخذ ت قرارات 278محكمة النقضعن  وأمام هذه االزدواجية صدر

تفاقية الدولية أعاله باعتبارها تسمو على القانون الداخلي، ما دام قد تمت بمقتضيات اال

من االتفاقية   11وقد اعتمد هذا القرار مدلول املخالفة ألحكام الفصل  ،املصادقة عليها

 الدولية أعاله، واعتبر أن القدرة على الوفاء واالمتناع عنه يبرر تحديده مدة اإلكراه البدني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ص      ، السنة العشرون،52منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد  9/4/97املؤرخ في  2163ومن ضمنها القرار عدد  - 278

 ، وما يليه.170
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 مةخات

بعد دراسة املهلة القضائية تبين أن املوضوع مهما كتب فيه من أبحاث فإنه سيظل 

بحاجة إلى دراسات أخرى، حيث إن تناول هذه الدراسة بجميع موضوعاتها من شأنه أن يوقع 

الباحث في تقصير في إحدى جوانبها، ملا تثيره من تساؤالت، وملا يواجهه الباحث من عقبات 

 أثناءها.

من خالل هذه الدراسة للمبررات التي تقض ي بضرورة منح املدين مهلة يسيرة  وتطرقنا

من أجل قضاء ما بذمته من دين، وأشرنا إلى مدى تطابق مقتضيات نظرة امليسرة التي جاء بها 

الفقه االسالمي مع ضوابط املهلة القضائية في التشريع املدنى املغربي، وعرضنا لألساس 

 ية وعالقتها بالنظام العام، هذا بخصوص الفصل األول.القانوني للمهلة القضائ

أما بخصوص الفصل الثاني وبعد التأصيل للمهلة القضائية، حاولنا استجالء أركانها 

ي وما ومحدداتها، وعرجنا حول آثار األخد بها وأسباب انتهائها، وذلك وفقا للقانون املدني املغرب

شريعات املقارنة، مستندين في ذلك إلى ما قرره جاء به الفقه اإلسالمي دون إغفال بعض الت

 الفقه والقضاء.

 النتائج:

 من خالل ما سبق توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن املهلة القضائية في القانون املدني املغربي تشكل استثناء من القواعد العامة في  -

يه الحال في الفقه االسالمي عكس ما هو عل ،وال تمنح إال في نطاق ضيقتنفيذ االلتزامات، 
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حيث ترد نظرة امليسرة بخصوص جميع الديون، بحيث إن مناط اإلنظار هو إعسار املدين 

 كيفما كان صنف دينه.

من ق ل ع وهو النص العام بخصوص املهلة القضائية يقيد  243ن الفصل إ -

ى ين املعسر، حيث يراعالقاض ي بإلزامية مراعاة األجل املعتدل، وعدم الغلو في منح املهل للمد

في منحها أن تكون مدة الوضعية الصعبة مؤقتة، أما إذا كانت غير ذلك فال يجب حتما 

 تخويلها إياه.

من ق ل ع يملك سلطة تقديرية في منح  243ن القاض ي وهو بصدد تطبيقه للفصل إ -

حتما في  املهلة للمدين من عدمها، خالف ماهو عليه الحال في الفقه اإلسالمي الذي يجبر

 منحها إذ هللا عز وجل قال:" وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة".

ن املهلة القضائية في التشريع املدني املغربي تتباين مع بعض األنظمة التي قد إ -

تشكل نظاما حيث إنها ئة، ومعالجة اإلستدانة املفرطة، تختلط معها كنظرية الظروف الطار 

 متميزا ومستقال.

توافر شروطها بمنح املدين مهلة قضائية في التشريع املدني املغربي رهين  إن إمكانية -

مع انساحب السلطة التقديرية للقاض ي للقبول، ألن األصل يقض ي باحترام القوة املقررة 

يوسر في الفقه  لعقد، بينما يضل اإلعسار هو املوجب الوحيد في وجوب إنظار املدين إلى أن

  االسالمي.

 

 



 

ت موسىللباحث عز الدين اي ملدني املغربيا هلة القضائية يف القانونملاة معمقة بعنوان من سلسلة أحباث قانونية جامعي 34عدد ال  
 

  

مقة  عحباث املتعنى بنشر األوقانونية ة يسلسلة علم  

مد القامسياملسؤول ذ حماملدير                  
149 

 

 التوصيات:   

نرجوا تدخل املشرع املغربي إلعادة تنظيم مقتضيات املهلة القضائية، واالتجاه نحو 

ما أقره الشرع االسالمي في هذا الصدد، مع أخذ الحيطة حتى ال يعدو األمر ذريعة لتماطل 

 املدين في تنفيذ تعهده.

ندعوا مشرعنا سيرا على نهج قرينه الفرنس ي إلى توحيد نطاق السلطة التقديرية 

 لمحكمة في  إمهال املدين، وتحديد مدة قصوى لذلك لتأطير سلطةالقاض ي في هذا الشأن.ل

إلى تخويل القضاء االستعجالي صالحية النظر في طلب املهلة القضائية في  هندعو كما 

 ، وكذا تنظيم شروط منح املهلةبالنسبة لكافة املدينين باستثناء سيئي النية حالة االستعجال

 بدقة.

جو من هللا التوفيق والسداد، فإن كنت قد وفقت فهذا فضل من هللا وختاما أر 

نحمده عليه، وإن كنت قد جانبت الصواب فهو غاية ما استطعت أن أصل إليه، وهلل الحمد 

 .من قبل ومن بعد

 

 ات.فضله تتم الصالحالحمد هلل الذي ب                                                                    
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 الئحة املراجع

 أوال: املراجع باللغة العربية:

 مراجع الفقه االسالمي: -1

 كتب الفقه -أ

صالح عبد السميع اآلبي األزهري، جواهر اإلكليل في شرح مختصر العالمة الشيخ خليل،  

 الجزء الثاني، مطابع عبد الحميد أحمد حنفي، مصر.

، الجزء السادس، دار الحديث،القاهرة، عبد هللا بن احمد بن قدامة، املغني والشرح الكبير 

 .1997طبعة األولى، 

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء العاشر، دار الكتب العلمية، الطبعة  

 .98، دار الكتب العلمية بيروت، ص 1986الثانية 

 لقاهرة ) ت.ط.غ.م(.ا –، مطبعة السعادة 4لجزء ا –واهب الجليل م –الحطاب  

الشربيني الخطيب، مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، الجزء الثاني، دار محمد  

 إحياء التراث العربي، بيروت.
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ه/ 1420محمد بن أحمد ابن جزي، القوانين الفقيهة، دار املعرفة، الدار البيضاء،ع ط غ م ،  

2000 . 

دار الفكر، بيروت، طبعة ، 3محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، مجلد الثاني، ج  

 .1978الطبعة الثانية، سنة 

محمد رياض، الشريعة اإلسالمية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى  

2000 . 

وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، الشامل لألدلة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم  

ية وتخريجها، الجزء السادس، دار الفكر املعاصر النظريات الفقهية وتحقيق األحاديث النبو 

 .1997دمشق، طبعة الرابعة 

 كتب التفسير: -ب

 . 1981، الدوحة، طبعة األولى، سنة 2ابن عطية، املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج  

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للتوزيع والنشر، ا م 

 م.1999ه/1420، 2غ م، طبعة 
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أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، الجامع ألحكام القران، تحقيق  

ه، 1423م/2003هشام سمير البخاري، عالم الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط 

 املجلد الثالث.

 .1938البهية املصرية، طبعة األولى، سنة ، املطبعة 7اإلمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج  

محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، الجزء الثالث، دار الفكر،  

 ه.1420م/1988بيروت، ع ط غ م، 

 كتب الحديث: -ج

محمد ابن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير للنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة  

 م.1993ه/1414الخامسة، 

 محمد بن علي الشوكاني، نيل األوطار، الجزء الرابع، دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة، 

 .2001طبعة األولى 

 املراجع القانونية: -2

 الكتب -أ
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، صعوبات املقاولة واملساطر الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح محمد الفروجيأ  

 .2000الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 

، التوقف عن الدفع في قانون صعوبات املقاولة، سلسلة دراسات قانونية محمد الفروجيأ 

 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،2005، الطبعة األولى، 1معمقة، العدد 

 .200أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ منشأة املعرف، اإلسكندرية، طبعة  

 ام النقض،كملرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحأحمد مليجي، التنفيذ وفقا لنصوص قانون ا 

  1994األولى،  بعةط ،دار الفكر العربي

أمينة نعيمي، أحكام الشرط في القانون املدني املغربي على ضوء الفقه واإلجتهاد القضائي  

 .2009املغربي، مطبعة األمنية، الرباط ، طبعة األولى، فبراير 

العقارية، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة إبراهيم بحماني، تنفيذ األحكام  

 .2001االولى، 

دريس الفاخوري، الحقوق العينية، سلسلة املعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة إ 

 .2013الحقوق، دار النشر املعرفة، طبعة 
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ح الجديدة، بلحساني الحسين، الحماية القانونية ملكتري املحالت السكنية، مطبعة النجا 

 .1993الدار البيضاء، 

 .1985توفيق حسن فرج، القانون الروماني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  

 ، )ع.ط.غ.م(.1992جميل الشرقاوي، أحكام االلتزام، دار النهضة العربية،  

رب، جواد مريد، البنوك اإلسالمية في ضوء املستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية باملغ 

 .2012الطبعة األولى، مطبعة املتقي برنتر، املحمدية، 

حسن رشوان أحمد رشوان، أثر الظروف االقتصادية على القوة امللزمة للعقد، الطبعة األولى،  

  دار الهاني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

 .1997بابل، الرباط، طبعة  ، مطبعةمشقاقة، وجهة نظر قانونيةرشيد  

منصور، عنصر الثبات وعامل التغيير في العقد املدني، دار الفكر اللبناني،  سامي بديع 

 .1987بيروت،

سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة  

 .1991الخامسة، سنة 
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ة في العام عبد الباسط الجميعي، آمال الفيزايري، التنفيذ في املواد املدنية والتجارية، املبادئ 

 تنفيذ طرق الحجز املختلفة، منشأة التوزيع املعارف باإلسكندرية.

 ، )ع.ط.غ.م(.1993عبد الحكم فودة، إنهاء القوة امللزمة للعقد، دار املطبوعات الجامعية،  

 .1988عبد الحميد الشواربي، املشكالت العملية في تنفيذ العقد، دار املطبوعات الجامعية،  

، الجزء الثالث، منشورات ي، الوسيط في شرح القانون املدنيالسنهور عبد الرزاق أحمد  

 .1998الحلبي، بيروت، طبعة 

 .705عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء األول، م س، ص  

ث عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، الجزء الرابع، دار إحياء الترا 

 . 1954العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

سلطة القاض ي في تعديل التعويض االتفاقي، دراسة مقارنة، سلسلة  عبد الرزاق أيوب، 

، مطبعة النجاح الجديدة الدار 2003الطبعة األولى  5الدراسات القانونية املعاصرة ، عدد 

 .البيضاء

قود في القانون املدني املغربي، الجزء عبد القادر العرعاري، النظرية العامة لاللتزامات والع 

 . 1995األول، مطبعة فضالة، املحمدية، طبعة 
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عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزام، الكتاب األول، نظرية العقد، مطبعة دار األمان،  

 .2013الطبعة الثالثة، سنة 

اقة الوطنية، عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، املطبعة والور  

 .2001مراكش، الطبعة األولى،

عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون االلتزامات والعقود املغربي، الكتاب األول،  

 االلتزامات بوجه عام، الجزء الثاني،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،

 .1999سنة 

 ة والتحفظية، دار النهضة العربية، القاهرة.عزمي عبد الفتاح، إجراءات الحجوز التنفيذي 

علي العلوي الحسيني، األجل القضائي " االستعطافي"  " اإلسترحامي"  بين الفقه والقانون  

 .1992، 66وخطأ التطبيق، مقال منشور بمجلة املحاكم املغربية، عدد 

 .1999األولى  فؤاد محمد عوض، دور القاض ي في تعديل العقد، مطابع الحلبي، دمنهور، طبعة 

 فؤاد معالل، شرح القانون التجاري املغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 

 .   2001نونبر 
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، مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي، الجزء الثاني 

 أوصاف االلتزام وانتقاله و انقضاؤه، ط .ع س م غ م.

 .2003الشرقاني، القانون املدني، دار القلم، الرباط، الطبعة األولى، يناير محمد  

محمد العربي املجبود، مسطرة الحجز لدى الغير، منشورات جمعية تنمية البحوث  

 .1988والدراسات القضائية، الرباط، 

ء، محمد الكشبور، الكراء املدني والكراء التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضا 

 .2001املطبعة الثانية 

محمد الكشبور، رقابة املجلس األعلى على محاكم املوضوع في املواد املدنية، مطبعة النجاح  

 .2001الجديدة .الدار البيضاء الطبعة األولى 

نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مطبعة النجاح  محمد الكشبور، 

 .1993طبعة االولى،الجديدة، الدار البيضاء،ال

 .1990محمد بن معجوز، الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين املغربي، الطبعة األولى  

محمد بودالي، حماية املسهلك في القانون املقارن، دراسة مقارنة مع القانون الغربي، دار  

 .2005الكتب الحديثة، القاهرة، 
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ألخد والرد في املغرب، سلسلة آفاق القانون، محمد بونبات، نظرية الظروف الطارئة بين ا 

 .2000املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 

محمد حسين منصور، الشرط الصريح الفاسخ، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية،  

2003. 

محمد خيري، امللكية ونظام التحفيظ العقاري باملغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  

 .1997ة الثانية، البيضاء، الطبع

محمد سالم، تحقيق الرهن الرسمي في القانون املغربي، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة األولى  

2002. 

 محي الدين إسماعيل علم الدين، أصول القانون املدني، الحقوق العينية ) األصلية والتبعية(، 

 .1977الجزء الثالث، مكتبة عين شمس، الطبعة األولى 

، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة اإلسالمية، الجزء الثاني، مصبحي محمصاني 

 .1983دار العلم للماليين، بيروت، 

 مقاالت: -ب
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ابراهيم وجعدان، معالجة صعوبات املستهلك املقترض، مجلة القضاء املدني، العدد  

 . 2014الرابع، 

 .12كم املغربية، عدد أحمد باكو، تعليق على قرار استعجالي، منشور بمجلة املحا 

ادريس الفاخوري، ترجيح االتجاهات األخالقية في مجال العقود وااللتزامات، املجلة  

اقتصاد التنمية، ملف خاص: القانون واألخالق، عدد   .2002سنة  ،46املغربية لقانون و

 18، السنة 129جعفر العراقي، تعليق على قرار منشور بمجلة القضاء والقانون عدد،  

 .1979وز يولي

نة، حمد إبراهيم بنذاري، نظرة امليسرة في قانون املعامالت املدنية اإلمارتي، دراسة مقار  

 .2001، يوليو 2مقال منشور بمجلة األمن والقانون، عدد 

ية املتعلق بتطبيق اإلكراه البدني في الديون املدن 20/2/1961املستاري، ظهير  عبد اإلله 

، أبريل 2منشور بنشرة محكمة االستئناف، مراكش، العدد  والحاالت التي ترد عليه، مقال

2002. 

عبد هللا الشرقاوي، الحجز لدى الغير، مقال  منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد   
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مصطفى عافري، طرق التنفيذ الجبري لألحكام والسندات التنفيذية، مجلة املحاكم  
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