
 

  ص 190  مجيع  احلقوق حمفوظة ملركز  النشر  و التوثيق  القضائي©  ‐  74  العدد  ‐  2012  اإلصدار  الرقمي  ‐ النقض حمكمةجملة  قضاء 

  
  629القرار عدد 

  2011  أبريل 28الصادر بتاريخ 
  973/3/2/2010 عدديف امللف التجاري 

 

  

  تقادم 
 أثره يف مواجهة بـاقي   ‐ أداء وريث املدين قسطا من الدين        ‐ انقطاع   ‐
  .الورثة

  التقادم متصلة بشخص طريف االلتزام وبذلك فإن األثر يقتصر         انقطاعأسباب  
 مـن   قـسط احملكمة ملا اعتـربت أن أداء       ، و على من قام بشخصه بسبب القطع     

الدين الناتج عن املعاملة موضوع النزاع من طرف بعض ورثة اهلالك بعد وفاتـه              
 من قانون االلتزامات والعقود تكـون قـد         382جيعل التقادم ينقطع عمال بالفصل      

أن املدين ال   " رض مع مبدأ     على تعليل يتعا   هأحكام التقادم وبنت  يف قرارها   خرقت  
  ".ميثل باقي املدينني فيما يضر

  نقض وإحالة
  

  باسم جاللة امللك
 ومن القرار املطعون فيه الـصادر عـن         ،حيث يستفاد من مستندات امللف    

أنه سـبق   ) س(دعاء املطلوب يف النقض حممد      احمكمة االستئناف التجارية بفاس     
ـ         اء علـى طلـب وبلـغ جممـوع         أن زود مورث الطاعنني بتجهيـزات وأدوات بن

 وأنه بعد مطالبة ورثته باألداء      ادرهم 532.100,73  له التجهيزات واخلدمات املقدمة  
أدى البعض حصته من الدين يف حني بقي املدعى عليهم مـدينني لـه بنـصيبهم                

 76.927,06ن إنـصاف ويـامسني ب   ا والقاصـرت ا درهم 65.937,49األرملة جناة ب
 واالبن ادرهم  76.927,06 واالبن حممد ب ادرهم  76.927,06 واالبن صهيب بادرهم

 درهم طالبا احلكم عليهم بأداء املبلغ اإلمجايل للدين وقدره  76.927,06حسن ب 
  حسب حصة كل وارث وبأدائهم متـضامنني تعويـضا قـدره           ادرهم 373.645,73
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  وبعد إجراء حبث يف النازلة وإجراء خربة عهدت للخـبري احلـسن            ادرهم 40.000
 أصدرت احملكمـة  ادرهم  145.075,50فهمي الذي خلص إىل حتديد مبلغ الدين يف
 حـسب  ادرهم  145.075,50  مبلغبأداءالتجارية بوجدة حكما على املدعى عليهم 

مناب كل واحد منهم من الرتكة وبرفض باقي الطلب اسـتأنفه احملكـوم علـيهم               
  .وأيدته حمكمة االستئناف بقرارها املطلوب نقضه

 خـرق   الوسـيلة الثانيـة     يف من مجلة ما يعيبه الطاعنان على القرار      حيث  
 ذلك أن حمكمة    ، من قانون االلتزامات والعقود    411 و 388 و 382مقتضيات الفصول   

أن أداء جزء من الدين     "االستئناف التجارية استبعدت الدفع بالتقادم بعلة مفادها        
 بعد وفاته جيعل التقادم     الناتج عن املعاملة موضوع النزاع من طرف بعض الورثة        

 وهي علة ال تـستقيم      ،"من قانون االلتزامات والعقود    382منقطعا بصريح الفصل    
ألن الفصل املذكور يطبق يف حالة وجود أمر يعرتف مبقتضاه املدين وليس ورثته             
ومقتضياته تتحدث عن األداء الذي يباشره املدين نفسه وهذا املنحى جيد سنده            

 من نفس القانون واليت تنص على أن إقرار الوارث ليس           411يف مقتضيات الفصل    
حجة على باقي الورثة وال يلزم صاحبه إال بالنسبة إىل نصيبه ويف حدود حـصته               

 واحملكمة بنهجها ذلك تكون قد خرقت أحكام التقادم املتمسك بها من            ة،من الرتك 
  .طرف الطاعنني مما يعرض القرار للنقض

 وبـذلك فـإن     ، متصلة بشخص طريف االلتزام     أسباب قطع التقادم   حيث إن 
 كما أنه بالرجوع إىل مقتـضيات       ،األثر يقتصر على من قام بشخصه بسبب القطع       

ن املشرع اعترب أن اإلقرار حجـة       أ من قانون االلتزامات والعقود يتبني       411الفصل  
 ،قاصرة على املقر وبالتايل فإن أثره ال يتعدى املدين املقر إىل غريه من الـدائنني              

وأن احملكمة ملا اعتربت أن أداء جزء من الدين الناتج عن املعاملة موضوع النزاع              
 382من طرف بعض ورثة اهلالك بعد وفاته جيعل التقادم ينقطع عمال بالفـصل              

من قانون االلتزامات والعقود تكون قد خرقت أحكام التقادم احملتج بها بالوسيلة            
بدأ القاضي بأن املـدين ال ميثـل بـاقي          وبنت قرارها على تعليل يتعارض مع امل      

 األمر الذي جيعل ما نعته الوسيلة واردا على القـرار موجبـا             ،املدينني فيما يضر  
  . لنقضه
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  ابـبـذه األسـهـل
  .قضى اجمللس األعلى بنقض القرار املطعون فيه

 ‐لطيفـة رضـا      الـسيدة    :املقـرر  – عبد الرمحان مـزور    السيد   :الرئيس 
  .احممد بلقسيوية السيد :ماحملامي العا
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   تعليق

  انقطاع التقادم بسبب أداء قسط من الدين من طرف أحد الورثة
 

  

  عبد الرمحان مزور. ذ
  رئيس غرفة مبحكمة النقض

  

يعترب التقادم من أسباب انقضاء االلتزام، ذلك أن املشرع رعيا منه السـتقرار       
حلقوق حتـت طائلـة     املعامالت وضع ضوابط معينة وحدد آجاال للمطالبـة بـا         

سقوط احلق يف املطالبة بها إذا مل يقدم طلب بشأنها داخل اآلجال احملددة هلا،              
إال أنه أدخل استثناء على هذه القاعدة مؤداه أن القيام ببعض اإلجراءات من شأنه              
قطع التقادم كتقدمي دعوى، بصرف النظر عن مصريها وما إذا استجابت للطلب            

لل شكلي بها، فهذا اإلجراء من شأنه قطع أمد التقـادم           أو انتهت بعدم القبول خل    
ليبدأ أجل جديد يلي تاريخ صدور احلكم املذكور، بل ولو قدمت هـذه الـدعوى               
أمام جهة قضائية غري خمتصة وانتهت بصدور حكم بعدم االختصاص من شـأنها             

ئيـة  بدورها قطع التقادم، وإذا كانت هذه القواعد ال تثري إشكاال بشأن عالقـة ثنا             
منحصرة بني دائن ومدين فإن األمر ليس كذلك عندما تتسع دائرة هذه العالقـة              
لتشمل أشخاصا متعددين، ذلك أن انقطاع التقادم وبدأ سريان أجل تقادم جديـد             
ال يتعدى أثره الدائن الذي باشر اإلجراء الذي قطع التقادم، كما لـو كـان الـدين                 

صيبه من تركة اهلالك وجتـزأ علـيهم        كل حسب ن  ) ورثة(عائدا لعدد من الدائنني     
واستصدر أحدهم إجراء ما ضد املدين قطع مبقتضاه التقادم فال ميكـن لبـاقي              
الدائنني لنفس املدين االستفادة من إجراء القطع هذا، بل مفعـول ذلـك يبقـى               
منحصرا يف الدائن الذي باشره، كما أن اإلجراء الذي يقوم به الدائن ضـد كفيـل                

فليس من شأنه قطعـه     ) الكفيل(من شأنه قطع التقادم ضد األول       املدين إذا كان    
ضد املدين والعكس صحيح، كما أن مطالبة أحد املدينني بأداء نصيبه من الـدين              
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مقابل حصته يف تركة اهلالك ال جيعل التقادم ينقطع بالنسبة للبـاقي باملطالبـة              
  .املذكورة، إذ األثر ينحصر يف من قام بنفسه بفعل القطع

قرار موضوع التعليق عاجل هذه احلالة األخرية، ذلـك أن املـدين تقـدم              وال
بدعوى مفادها أنه زود موروث املدعى عليهم بتجهيزات وأدوات بناء على طلب            

 درهما، وبعـد مطالبـة      532.100وبلغ جمموع التجهيزات واخلدمات املقدم مبلغ       
 لـه بنـصيبهم     ورثته باألداء أدى البعض حصته من الدين وبقي البـاقي مـدينني           

ملتمسا احلكم على كل واحد منهم باألداء يف حدود حـصة كـل واحـد يف اإلرث                 
فاستجابت احملكمة التجارية للطلب وأيدته حمكمة االستئناف التجارية بقرار كان          
موضوع طعن بالنقض أسس على أن احملكمة مصدرته استبعدت الدفع بالتقـادم            

ناتج عن املعاملة موضوع النزاع من طـرف        أن أداء جزء من الدين ال     "بعلة مفادها   
 مـن   382بعض الورثة بعد وفاة موروثهم جيعل التقادم منقطعا بصريح الفـصل            

" وهو ما تصدى له القرار موضوع التعليق بالنقض بعلة        "قانون االلتزامات والعقود    
أن أسباب قطع التقادم متصلة بشخص طريف االلتزام وبذلك فاألثر يقتصر علـى             

 مـن قـانون االلتزامـات       411شخصه بسبب القطع ومقتضيات الفصل      من قام ب  
والعقود صرحية يف أن اإلقرار حجة قاصرة على املقر وبالتايل فإن أثره ال يتعـدى               
املدين املقر إىل غريه، وملا اعتربت احملكمة أن أداء جزء من الدين النـاتج عـن                

تـه جيعـل التقـادم      املعاملة موضوع النزاع من طرف بعض ورثة اهلالك بعد وفا         
 من قانون االلتزامات والعقود خرقت أحكـام التقـادم          382ينقطع عمال بالفصل    

أن املـدين ال    " احملتج بها يف الوسيلة وبنت قضاءها على تعليل يتعارض مع مبدأ            
  ". ميثل باقي املدينني فيما يضر


