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كلمـة العـدد15 ......................................................................................

�أوال  :درا�ســــات
■ عيب املنتـوج ك�سبب من�شـئ للم�س�ؤوليـة املدنية للمنتج (املــادة
 140مكـ��رر مـن القانـون املدنـي)...ال�سي ـ���د خمتـار رحمانـي حممــد،
امل�ست�شـار بالغرفـة اجلنائيـة للمحكمـة العليـا17 .....................................
■ تنفي��ذ �أح��كام التحكيم التج��اري الدويل وط��رق الطعن فيها
يف القانـ��ون اجلزائـري...الدكت���ور بكلـ���ي نور الديـن ،مــوث���ق� ،أ�ستـاذ
بجامـعة بومـردا�س �سابقا48 .................................................................
■ الرج��وع يف عق��د الهب��ة يف القان��ون اجلزائري...ال�سي���دة �شيخ
ن�سيمة� ،أ�ستاذة م�ساعدة ،كلية احلقوق باملركز اجلامعي-عني متو�شنت90 ...

ثانيا  :تعاليـق علـى بع�ض قرارات املحكمة العليا
■ �ض��م ودم��ج العقوبات...تعليق عل��ى القرار رق��م  805254ال�صـادر
بتاري��خ  2012/10/18عن الغرفة اجلنائي��ة باملحكمة العليا...ال�سيد
خمتار �سيدهم ،امل�ست�شـار بالغرفة اجلنائيـة باملحكمـة العليـا115 ............

■ يف االع�تراف املج��رد للأح��كام الأجنبي��ة م��ن دون مهره��ا
بال�صيغ��ة التنفيذيـة...تعليق عـلى القـرار رقـم  0655755ال�صـادر

بتـاريخ  2011/07/14عـن غـرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملــواريث باملحكمــة
العليـا...ال�سيـد عبـد النور �أحمد� ،أ�ستاذ القانون الدويل اخلـا�ص ،املركــز
اجلامعـي-البي����ض 120 .....................................................................
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ثالثـا  :مـن االجتهـاد الق�ضائـي للمحكمـة العليــا
 .1الغرفــة املدنيـــة

■ ملف رقـم  752352قرار بتاريخ �...2012/03/22سند تنفيذي-عقد توثيقـي-
�صيغـ���ة تنفيذية .قانون الإجراءات املدنية والإدارية  :املـادة 132 ............600 :
■ ملـ���ف رقـم  771895قـرار بتاري���خ ...2012/05/24التـزام-تنفيـذ االلتـزام-
ديـن-تق�سيط-رغبـة م�شرتكـة .قانـون مدنـي  :املـادة 137 ....................236 :
■ ملف رقـم  800327قرار بتـاريخ �...2012/07/19أمر �أداء-اعتـرا�ض-طعـن-
ا�ستئن���اف .قانون الإجراءات املدنية والإدارية  :املادتان  306 :و141 ........307
■ ملف رقم  828422قرار بتاريخ �...2012/07/19ضرر معنوي-تعوي�ض .قانون
مدنـي  :املادتـان  124 :و145 ..........................................................182
■ ملف رقـم  0879889قـ���رار بتاريخ ...2013/05/16حـادث مرور ج�سمانـي-
تعـوي�ض-نظريـة املخاطـر� .أمـر رقـم  : 15-74 :املادة 149 ......................8 :
■ ملف رقم  0881413قرار بتاريخ ...2013/06/20تبليغ-تبليغ ر�سمي-حم�ضر
ق�ضائـي-تعليق بلوحة الإعالنات-موطن �أ�صلي-موطن خمتار .قانون الإجـراءات
املدنيـ���ة والإداريـة  :املـواد  411 ،410 :و152 ......................................412
■ مل ـ���ف رقــم  0888800قــرار بتــاري���خ ...2013/06/20غــرامـ ــة تهديـديــة-
قا�ضـ ــي اال�ستعجــال-قا�ضــي املو�ضــوع .قان ـ���ون الإجــراءات املدنيــة والإداريــة :
املــادة 155 ................................................................................305 :
■ ملـ���ف رقـم  0894157قـ���رار بتاريخ ...2013/09/19عقـ���د مقاولة�-إثبـات-
قواعـد عامـة للإثبـات .قانـون مدنـي  :املـادة 159 ...............................549 :
■ ملف رقـم  0897212قـرار بتـاريخ ...2013/09/19حـادث مـرور ج�سمانـي-
دعـ���وى التعوي�ض-تقادم .قانون مدين  :املادتـان  133 :و163 ..................624
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■ مل���ف رقـم  0900410قـرار بتاريخ ...2013/10/24حـادث مـرور ج�سمانــي-
�ضمــان�-سياقــة يف حالــة �سكر�.أمــر رقــم  : 15-74 :املــادة  .7 :مـر�ســوم رقــم :
 : 34-80املــادة 167 ........................................................................5 :
■ ملـف رقـ���م  0906308قـرار بتاري���خ �...2013/10/24إثبات-ميني حا�سمـة.
قانـون مدنـي  :املادتـان  333 :و170 ..................................................343

 .2الغرفـة التجاريـة و البحريــة
■ ملف رقـم  0852066قرار بتاريخ ...2013/07/04تقـادم-معاملة جتاريـة-
تاجـر .قانـون مدنـي  :املـادة 175 ....................................................308 :
■ مل���ف رقـم  0864902قـرار بتاريخ ...2013/10/03حكــم -ت�شكيلـة احلكـم-
ـر-م�ض���ر ق�ضائي .قانون الإجراءات املدنية والإداريـة  :املـادة .5/276 :
ت�سخي حُ
قانـ���ون رقـم  : 03-06 :املـادة 178 ....................................................13 :
■ ملف رقـم  0871530قرار بتاري���خ ...2013/12/05عالمـة-ت�سجيل�-إبطـال
عالمـ���ة� .أمـر رقـم  : 06-03 :املادتـان  5 :و189 ......................................7
■ ملـ���ف رقـم  0877692قـ���رار بتـاري���خ ...2013/07/04اخت�صـا�ص ق�ضائـي-
حمكمة اجلنايات-دعوى مدنية -ق�ضاء مدين .قانون الإجراءات املدنية والإدارية:
املادتـ���ان  3 :و .32قانـون الإجـراءات اجلزائيـة  :املـادة 192 .................316 :
■ ملـف رقـم  0882201قـ���رار بتاريخ �...2013/07/04إيجار جتاري-مراجعـة
الإيجـار .قانـون جتـاري  :املادتـان  169 :و196 ....................................190
■ مل ـ���ف رق ـ���م  0885212ق ـ ـ���رار بتــاري���خ ...2013/12/05حج ـ���ز حتفظــي-
تثبي���ت احلجز التحفظــي .قانــون الإجراءات املدني���ة و الإدارية  :املـ ــواد ،646 :
 647و201 ..................................................................................648
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■ ملف رقـ ــم  0887735قـ ــرار بتاري���خ ...2013/11/07اخت�صــا�ص-قا�ضـ ــي
ا�ستعجالــي-حج ـ���ز تنفيذي�-سند تنفيذي .قانون الإجراءات املدنية والإداريــة :
املــادة 207 ................................................................................684 :
■ ملف رقـم  0896358قـرار بتاريخ ...2013/11/07حق الطعن-قوة قاهـرة-
�سقوط احلق يف الطعن -طلب رفع ال�سقوط � -أمر على عري�ضة .قانون الإجـراءات
املدنيـة والإداريـة  :امل ــادة 212 .......................................................322 :
■ مل���ف رقـ���م  0914221ق���رار بتاري���خ ...2013/11/07حتكيـ���م -جمل����س
م�ساهمـ���ات الدولـة-جمعية عامة ل�شركة امل�ساهمة .قانون جتـاري  :املـادة .600 :
قان���ون الإجراءات املدنية والإداريــة  :امل ـ���ادة � .1006 :أمر رقم  : 04-01 :املواد
مــن � 8 :إلـى 216 .............................................................................12
■ ملف رقـم  0917842قرار بتاريخ �...2013/10/03أمـر علـى عري�ضـة-طعــن
باال�ستئنــاف-طعـ ــن بالنق�ض .قانــون الإجــراءات املدنيــة والإداريــة  :املـادتــان :
 310و221 ...................................................................................312
■ مل���ف رقـ���م  0917842ق���رار بتاري���خ ...2013/10/03حمكم���ة عليا-طل���ب
ت�صحيـح خط����إ مـ ــادي�-سح���ب قــرار .قان ـ���ون الإجــراءات املدني ـ���ة والإداريــة :
املــادة 221 ................................................................................286 :
■ ملـف رقـم  0945851قـرار بتـاريخ �...2013/12/05سقـوط اخل�صومـة�-آثـار
الطعـ���ن بالنق�ض .قانون الإجراءات املدنية والإدارية  :املـادة226 .......3/367 :

 .3الغرفـة االجتماعيـة
■ مل���ف رقــم  0725363قـرار بتـاري���خ ...2013/03/07تبليـغ-حم�ضـر تبليـغ-
تعوي�ض املنطقـة-اتفاقيـة جماعيــة .قـانـون الإجــراءات املـدنيــة والإداريـة  :املــواد:
 407 ،406 ،354و .563قانون رقــم  : 11-90 :املادتـان  42 :و 231 .......120
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■ ملف رقـ���م  0728901قـرار بتاريخ �...2013/01/10إ�ضـراب-ت�سـريح-حكـم
نهائـي .قانون رقم  :11-90 :املـادة .73 :قانون رقم : 02-90 :املـادة237 .....32 :
■ ملف رقم  737820قرار بتاريخ ...2012/10/04تقاعد-تقاعد ن�سبي .قانـون
رقـم  : 12-83 :املادتـان  6 :و  6مكـرر241 ...............................................
■ ملــف رقــم  0761529قــرار بتـاريخ ...2013/07/04ت�سبيب-ق�صـور يف
الت�سبيب -نق�ض .قانون الإجراءات املدنية والإدارية  :املادة  358 :الفقرة 244 ...10
■ ملف رقـم  0708453قـرار بتاريخ ...2012/11/08عقـد عمل-عقد مقاولـة.
قانـون مدين  :املـادة  .549 :قانـون رقـم  :11-90 :املـادة 247 ..................8 :
■ملفرقم0727214قراربتاريخ...2013/02/07ت�سريح تع�سفي-رف�ض�إعـادة
الإدمـاج-تعـوي�ض .قانـون رقـم  : 11-90 :املـادة 251 ........................4-73 :
■ ملف رقم  0733801قرار بتاريخ ...2013/03/07حكـم-دعوى تتجاوز قيمتها
 200.000دج-ا�ستئنـاف-طعـ���ن بالنق�ض .قانـ���ون الإجـراءات املدنية والإداريـة :
املـ���واد  333 ،33 :و255 .................................................................349
■ ملف رقـم  0760270قـرار بتـاريخ ...2013/05/02ق�سـم اجتماعي-دعـوى-
�أجل-حم�ضر عدم امل�صاحلـة .قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة  :املادتـان 2 :
و 258 ........................................................................................504
■ ملـ���ف رق ــم  0824177ق ـ���رار بتــاري���خ �...2013/07/04أعمـال عنف-خط ـ�أ
ج�سيم-ت�سريح ت�أديبي-م�س�ؤولية جزائية-م�س�ؤولية ت�أديبية .قانون رقم:11-90 :
املــادة 263 ..................................................................................73 :

 .4غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملــواريث
■ مل���ف رقـم  690718قرار بتاريخ ...2012/03/15ن�سب�-إثبـات الن�سب-نفـي
الن�سب-طـ���رق علميـة .قانـون الأ�سـرة  :املـادة 268 ............................2/40 :
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013
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■ ملـف رقـ���م  0727560قـرار بتـاري���خ ...2013/03/14حجـر-مقـدم-نفقـة-
ح�ضانـ���ة .قانـون الأ�سـرة  :املـواد  100 ،99 ،78 ،75 ،64 :و272 .............104
■ ملف رقـم  0729230قـرار بتاريخ ...2013/03/14ح�ضانة-نفقة�-سكن-بـدل
�إيجـار .قانـون الأ�سـرة  :املادتـان  72 :و 276 .........................................78
■ ملــف رقــم  0740083قــرار بتاريخ ...2013/04/11طالق-وفــاة-انق�ضــاء
اخل�صومــة .قانــون الأ�ســرة  :املادة  .48 :قانــون الإجــراءات املدنيــة والإداريــة :
املــادة 280 ............................................................................2/220 :
■ ملف رقم  0761943قرار بتاريخ ...2012/11/14ن�سب�-إقرار بالبنوة -تبني-
خبـ���رة علميـة .قانـون الأ�سـرة  :املادتـان  40 :و284 .................................46
■ ملـ���ف رقـم  0847958قـرار بتـاريخ ...2013/02/14تبليـغ-حمبـو�س .قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة  :املـادة 288 ........................................413 :
■ ملف رقم  0850047قرار بتاريخ ...2013/05/09خلع-تطليق .قانون الأ�سرة:
املادتــان  53 :و292 ........................................................................54
■ ملـف رقـم  0857934قرار بتاري���خ ...2013/09/12طالق-دعوى جزائيـة-
�إرجاء الف�صل .قانون الأ�سرة :املادة  .48 :قانون الإجراءات اجلزائية  :املادة .4 :
قانون الإجراءات املدنية والإدارية  :املادة 297 ....................................59 :
■ ملـف رقـم  0881136ق���رار بتاريخ ...2013/07/11دعـوى تف�سرييـة-طـرق
الطعـ���ن .قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة  :املـادة 302 ....................285 :

 .5الغرفــة العقاريـــة
■ ملـف رقـم  0771640قرار بتاريخ ...2013/05/09بيع-عقد �صـوري-غنب.
قانـ���ون مدنـي  :املــواد  198،351 :و307 ............................................358
■ ملف رقم  0799759قرار بتاريخ ...2013/11/13هبة-عدم نفاذ الت�صـرف.
قانـون مدنـي  :املادتـان  188 :و311 ..................................................191
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■ ملف رقــم  739034قرار بتاريخ ...2012/11/14عقد توثيقي�-إبطال عقــد
توثيقـي-طعـن بالتزويـر .قانـون مدنـي  :املـادة  324 :مكرر 315 .................5
■ مل���ف رقــم  782720قـ ــرار بتاريخ ...2013/01/10ملكية �شائعة-ق�س���مـ ــة-
خب ـ���رة .قانــون مدنــي  :املــواد  727، 724 :و320 ................................728
■ مل���ف رقم  0803432قــرار بتاريخ  ...2013/11/13هبة-حق الرقبـ ــة-حق
االنتفــاع .قانــون مدين  :املــادة  .844 :قانون الأ�سرة  :املادة 326 ............206 :
■ ملف رقـ ــم  739527قرار بتاريخ ...2012/12/13حكم �ض���م-حكم ف�ص���ـ ــل-
عم���ل والئي .قانون الإجراءات املدنية و الإدارية  :املــادة 330 ................209 :
■ مل���ف رقم  0798374ق���رار بتاريخ ...2013/12/12تق���ادم مك�سب-حقــوق
مرياثية-مدة زمنية (� 33سنة)-حيازة .قانون مدين  :املادة 333 .........829 :
■ ملف رقم  0809194قرار بتاريخ ...2013/12/12وعد بالبيع�-شهر العري�ضة.
قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة  :املـ���ادة 337 ..............................519 :
■ ملف رقـم  0785784قــرار بتاريخ  ...2013/07/11عقد توثيقي-بيع عقـار
مـرتني�-شهـر عقـاري .قانـون مدنـي  :املـادة 341 ...............................793 :

.6الغرفــة اجلنائيـــة
■ ملـف رقـم  715757قـرار بتاريخ ...2011/05/19هتك عر�ض-هتـك عـر�ض
قا�صر مل تكمل � 16سنة-زواج-غرفة االتهام-حمكمة اجلنايات .قانون العقوبات:
امل ــادة 346 ...........................................................................2/336 :
■ ملـ���ف رقـم  695761قـ���رار بتاري���خ ...2012/02/16ا�س���تئنـاف�-أمـر قا�ضـي
التحقيق-اجتهـاد ق�ضائـي .قانون الإجراءات اجلزائية  :املـادة 349 ...........173 :
■ مل���ف رقـ���م  786372قـ���رار بتاري���خ �...2013/03/21ش���خ�ص معن���وي-
م�س�ؤوليـ���ة جزائية-م�ؤ�س�س���ة ذات ال�شخ����ص الوحيد وذات امل�س�ؤولي���ة املحدودة.
قان���ون العقوب���ات  :املـ���ادة  51 :مكرر .قانون الإجراءات اجلزائي���ة  :املــادة 65 :
مك���رر351...................................................................................
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■ ملـ ـ���ف رقـ���م  840864قـ ـ���رار بت ــاري���خ ...2012/11/22اختطـ ـ���اف بعن���ف-
حماولـة اختطـاف بعنف-عـذر التوبة .قانـون العقوبات  :املـواد  293 ،30 :مكــرر
و355 .....................................................................................2/294
■ ملـف رقـم  882755قـرار بتاريخ ...2012/11/22حمكمـة اجلنـايـات -غـرفــة
االته ــام  -اختـ�ص���ــا�ص حمل ـ ـ���ي  -نظــام ع ــام .ق ــانـون الإج ــراءات اجلــزائيــة :
املــادة 359 ................................................................................197 :
■ ملـ ـ���ف رقـ���م  684697قـ ـ���رار بتــاري���خ  ... 2012/11/22غــ����ش �ض���ــريبــي-
منــاورة تدلي�سيـة-غرامة جبائيـة .قانـون ال�ضـرائب املبا�شـرة والر�سوم املماثلـة :
املــادة 365 ................................................................................303 :
■ ملـف رقـ���م  770017قـرار بتــاريخ  ... 2013/01/17ادع ــاء مـدنـي  -دع ــوى
عمـوميـة  -ق ــا�ضـي التحقيق  -غ ــرفــة االتهــام .قانــون الإج ــراءات اجلـزائي ــة :
املادتـان  73 :و368 .......................................................................187
■ ملف رقــم  812317قرار بتاريخ ...2012/10/18تزوير-حمررات عمومية-
حمررات جتارية-موظف عمومي .قانون العقوبات  :املادتان  215 :و372 .....219
■ ملف رقـم  0901819قرار بتاريخ ...2013/07/18م�س�ؤولية جزائية-جنون.
قانـون عقوبات  :املادة  .47 :قانون الإجراءات اجلزائية  :املـادة 376 ......368 :
■ ملف رقم  0756792قرار بتاريخ  ...2013/07/18خمدرات�-إدارة اجلمارك-
دعوى جبائية-طرف مدين .قانون رقم  :18-04املــادة 380 ..................19 :
■ ملف رقم  0756792قرار بتاريخ ...2013/07/18خمدرات-ظروف خمففة-
فرتة �أمنية .قانون العقوبات  :املــادة  .53 :قانون رقـم  : 18-04 :املـادة 380 ...28 :

 .7غرفــة اجلنح واملخالفـــات
■ ملف رقـم  603319قرار بتاريخ �...2012/02/23شيك بدون ر�صيد-عـار�ض
الدفع .قانون عقوبات  :املادة  .374 :قانون جتاري :املادة  526 :مكرر 386 ......2
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■ مل���ف رقـم  0653808قرار بتاري���خ ...2013/04/25حادث مرور ج�سمانـي-
�ضحية قا�صر-عجز كلي م�ؤقت� .أمر رقم  :15-74 :املــادة 389 ................. 8 :
■ ملف رقـم  452020قـرار بتاريخ ...2010/10/28ن�ص���ب-عيوب خفية-عقـد
بيـع-م�س�ؤوليـ���ة مدنية-م�س�ؤولية جزائيـة .قانـون العقوبـات  :املادة  .372 :قانـون
مدنـ���ي  :املـواد مـن � 379إلـى 394 .....................................................383
■ ملــف رقــم  561880ق ــرار بتاري���خ ...2012/11/06خيانــة الأمانــة-خيانــة
الأمانة بني زوجني-دعوى عمومية�-إعفاء من مبا�شرة الدعوى العمومية .قانـون
العقوبـ���ات  :املـواد  376 ،369 ،368 :و398 ........................................377
■ ملف رقـم  0619880قـرار بتاريخ ...2013/12/26م�س���بــوق ق�ضائيا-عقوبـة
�سالبـة للحريـة-غرامـة .قانـون العقوبـات  :املـادة  53 :مكرر 403 ...................5
■ ملـف رقـ ـ���م  749417قـرار بتــاريخ �...2012/06/28ص���يــد بحــري�-سفين ــة
�صيـ ـ���د �أجنبيـة � -سفينة �صيـد جزائرية .قانـون رقــم  .11-01 :مر�سـوم تنفيـذي
رقـ���م  : 481-03 :املادة  .12 :مر�سوم تنفيذي رقـم 407 ...............367-06 :
■ ملـف رق ــم  749417قـرار بتــاريخ ...2012/06/28تهريب-دعوى جمركية-
دعوى عمومية-دعوى جبائية .قان���ون اجلمارك  :املـادة 408 ............... 259 :
■ ملـ���ف رقـم  0552432قـرار بتاريخ �...2013/07/25شخ�ص معنـوي-متابعـة
جزائيـة لل�شخ�ص املعنوي .قانـون الإجراءات اجلزائية  :املادتـان  65 :مكـرر و65
مكــرر 426 ......................................................................................2
■ملف رقم  0570296قرار بتاريخ ...2013/07/25معار�ضة-معار�ض حمبو�س.
قانـون الإجـراءات اجلزائيـة  :املـادة 431 .........................................413 :
■ مل ـ���ف رقـم  629839قـرار بتـاريخ �...2011/10/27إ�سـاءة ا�ستعمـال ال�سلطـة
�ضد ال�شيء العمومـي-عرقلة موظف تنفيذ حكم ق�ضائي .قانون العقوبات  :املادة:
 138مكـرر434 ...................................................................................
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■ ملف رقم  0783728قرار بتاريخ ...2013/06/27حمكمة عليا-نق�ض و�إحالة-
�إعـادة تكييف الأفعال .قانـون الإجراءات اجلزائية  :املـادة 440 ............524 :
■ ملف رقم  0807078ق���رار بتاريخ ...2013/07/25جرميــة خمالفة الت�شريع
والتنظي ـ���م اخلا�ص�ي�ن بال�ص ـ���رف وحركــة ر�ؤو����س الأمــوال م���ن و�إىل اخلــارج-
عملــة �ص���عبــة-دينــار جزائ ـ���ري� .أمــر رقــم 447 ............................ 22-96 :
■ ملف رقــم  0778177قرار بتاريخ ...2013/10/31معار�ض���ة-حكــم جزائــي
غيابــي�-أم ـ���ر بالقب�ض�-أج ـ���ل املعـ ــار�ض ـ���ة .قــانــون الإج ـ���راءات اجلــزائيـ ــة :
املــادة 451 ................................................................................411:

رابعـا  :مـن االجتهـاد الق�ضائـي ملحكمـة التنـازع

■ ملف رق���م  000132قرار بتاريخ ...2012/06/12حمكم���ة التنازع-تنازع يف
االخت�صا�ص�-صفقة عمومية-متويل مب�ساهمة نهائية من ميزانية الدولة-ق�ضاء
عاد .قانون ع�ضوي رقم :03-98 :املادتان  3 :و  .16مر�سوم تنفيذي
�إداري-ق�ضاء ٍ
رق���م  :101-05 :املـادة  .2 :مر�س���وم رئا�سي رقم : 250-02 :املـادة 456.....2 :
■ ملف رق���م  000133قرار بتاريخ ...2012/10/15حمكم���ة التنازع-تنازع يف
االخت�صا�ص-ترقيم نهائي-دفرت عقاري-اخت�صا�ص نوعي-ق�ضاء �إداري-ق�ضاء
عاد.قان���ون ع�ضوي رق���م  : 03-98 :املادتان  3 :و .17قان���ون الإجراءات املدنية
ٍ
والإدارية  :املــادة 463 .................................................................800 :
■ مل���ف رق���م  000134ق���رار بتــاري���خ ...2012/10/15حمكم ـ���ة التن ـ���ازع-
نف����س النــزاع-انتف���اء التنازع يف االخت�ص���ــا�ص .قانــون ع�ض ـ���وي رقم : 03-98 :
املــادة 468 ..................................................................................16 :
■ ملف رقم  000138قرار بتاريخ ...2012/10/15حمكمة التنازع-نظام
االنتخابات-قائمة انتخابية-جلنة �إدارية انتخابية .قانون ع�ضوي رقم :03-98 :
املـادة  .1/16 :قانـون ع�ضـوي رقـم  : 01-12 :املــادة 475 .....................22 :
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■ ملف رق���م  000140قرار بتاريخ ...2012/12/24حمكم���ة التنازع-تنازع يف
االخت�صا�ص-عق���د �إيجار بني بلدية و �ش���خ�ص خا�ض���ع للقانون اخلـا�ص .قانون
الإج���راءات املدني���ة  :امل���ادة  7 :مكرر .قانون جت���اري  :امل���ادة  .3-170 :قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـ���ة  :املـادة 479........................................800 :

خام�سا  :من االجته��اد الق�ضائي للجنة التعوي�ض
عن احلب�س امل�ؤقت غري املربر واخلط�إ الق�ضائي
■ مل���ف رقم  006301قرار بتاريخ ...2012/11/21جلنة التعوي�ض عن احلب�س
امل�ؤقت غ�ي�ر املربر واخلط����إ الق�ضائي-بط�ل�ان الإجراءات .قانـ���ون الإجـراءات
اجلزائيـة  :املــادة  137 :مكــرر486..........................................................
■ مل���ف رقم  006382قرار بتاريخ ...2012/11/21جلنة التعوي�ض عن احلب�س
امل�ؤقت غري املربر واخلط�إ الق�ضائي-تعوي�ض مادي-عامل بفرن�سا-مرتب �شهري-
مرت���ب بعملة �أجنبية-مـرتب بالدينار اجلزائ���ري .قانون الإجراءات اجلزائية :
املـ���ادة 137 :مكـ ـ���رر490 ...................................................................
■ مل���ف رقم  006872قرار بتاريخ ...2013/12/11جلنة التعوي�ض عن احلب�س
امل�ؤق���ت غري املربر واخلط����إ الق�ضائي �-أجل �إخط���ار اللجن���ة .قانون الإجراءات
اجلزائي���ة  :املادت���ان  137 :مك���رر و 137مك���رر 494 ............................4

�ســاد�سـا  :ن�صـو�ص قانونيـة
■ �أه���م الن�صو�ص القانونية املن�شورة يف اجلري���دة الر�سمية من �شهر جويلية �إىل
�شهـر دي�سمبـر ( 2013الأعـداد مـن � 35إلـى 499 .................................)68

�سابعـا  :مـن ن�شـاط املحكمـة العليـا

525 .......................
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كلمـــة العــدد
يت�ضم���ن هذا العدد من جملة املحكمة العليا يف باب الدرا�سات
مو�ضوع���ا يف امل�س�ؤولي���ة املدنية للمنتج ،م���ن �إعداد م�ست�ش���ار باملحكمة
العليا ومو�ضوعا يتعلق بالتحكيم التجاري الدويل يف القانون اجلزائري،
 ..م���ن �إعداد موثق ومو�ضوعا ثالثا يتعلق بالرج���وع يف الهبة يف القانون
اجلزائ���ري ،م���ن �إع���داد �أ�ست���اذة جامعية وه���ي موا�ضي���ع تعك�س ،على
تنوعه���ا ،مدى العالقات العلمي���ة املثمرة ،القائمة ب�ي�ن الق�ضاء و�أعوان
الق�ض���اء واجلامعة ،العالقات التي ت�سعى جملة املحكمة العليا دوما �إىل
جت�سيدهــا وا�ستمرارهــا.
كم���ا يت�ضم���ن هذا العدد ،يف جمل���ة ما يت�ضمنه ،تعليق���ا على قرار
�ص���ادر عن الغرفة اجلنائي���ة ،لل�سيد رئي�س الغرف���ة اجلنائية ،ذي �صلة
مبو�ض���وع �ضم ودم���ج العقوبات ،من خالل ذهاب���ه ،باخل�صو�ص �إىل �أن
" ..الت�شري���ع اجلزائ���ري خمتلف كليا ع���ن الت�شريع الفرن�سي يف هذه
النقطة وال جمال للمقارنة بينهما ،فاجلزائري يجعل دمج العقوبات هو
القاعدة وال�ضم هو اال�ستثناء ،بينما العك�س يف الت�شريع الفرن�ســي".
وتعليقا عل���ى قرار �صادر عن غرفة �ش�ؤون الأ�سرة واملواريث ،يتعلق
مبدى ( االعرتاف املج���رد بالأحكام الأجنبية من دون مهرها بال�صيغة
مع���د التعليق ،على (� ..أن هذا القرار  ..قد �أ�ضاف
التنفيذي���ة) �أكد فيه ّ
اجتهادا جدي���دا يف م�سائل القانون الدويل اخلا�ص اجلزائري )..وعلى
(�أن االع�ت�راف بحجي���ة احلكم الأجنبي ال ميك���ن �أن يكون �إال من خالل
مهــره بال�صيغــة التنفيذيــة).
تنتظـر جملة املحكمة العليا ،مع ال�شكر اجلزيل ،املزيد من التعاليق،
تفاعال مع ما هو من�شور من قرارات ودرا�ســات وتعاليق.
جملــــة املحكمــــة العليــــا

�أوال  :درا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

درا�ســــــــات

عيب املنتوج ك�سبب من�شئ للم�س�ؤولية املدنية للمنتج
(املــادة  140مكــرر مــن القانــون املدنــي)
ال�سيـد  :خمتــار رحمانــي حممــد
م�ست�ش ــار بالغرف ـ ــة اجلنائي ــة
املحكمـ ـ ـ ـ ـ ــة العليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

تقديــــــم :
قبــل مناق�شة املو�ضوع ،يبدو من الأن�سب والأفيد ت�سليط ال�ضوء على التطـور
التاريخ���ي للم�س�ؤولية املدنية للمنتج الذي �أف�ضى �إىل و�ضع وتكري�س نظام قانونـي
موحد لهذه امل�س�ؤولية يف القانون املقارن وكذا يف القانون اجلزائري مبوجب تعديل
املــادة  140مكـرر يف �سنــة .2005
غني عن البيان� ،أنّ التطور ال�صناعي والتكنولوجي �أف�ضى �إىل بروز منتجات
ّ
و�سل ـ���ع وخدمـات حديثـة ومتنوعــة� ،سـاهمت ال ري���ب يف تي�سيــر احليـاة اليوميــة،
و�أ�ضــاف���ت مزيـدا مـن الرفاهي ـ���ة� ،إ ّال �أن هـذه املنتجـات اجلـ ّد متطــورة ،يف بع�ض
الأحيان �أ�صبحت تت�سم بالتعقيد التقني الذي �ساهم يف زيادة اختالل التوازن بني
امل�ستهلكني واملنتجني والعلم مبكنوناتها ،وحدود وطرائق ا�ستعمالها ،وما ميكن �أن
ي�ؤدي �إليه ا�ستخدامها من خماطر و�أ�ضــرار.
�إنّ تن ـ���وع املنتجات اال�ستهالكية وك�ث�رة الدعاية الإعالمي���ة ،جعل الإقبــال
يتزاي���د عليها ،وهو م���ا �أ ّدى �إىل ارتفاع حم�سو�س يف الأ�ضرار التي تلحق بالأفراد،
حتـى �أ�صبحت تو�صف ب�أنها م�شكل جمتمع 1.Problème de société
(1) Jean Sébastien Borghetti, La responsabilité du fait des produits défectueux, Etude de
droit comparé, LGDJ 2004, page 6.
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فه���ذا التطور التقني �أ ّدى بدوره �إىل تط���ور قانوين ،حيث �أنّ ظهور خماطــر
جدي���دة �شجع على تطور الت�أمني ،واعتاد رجال القانون على ت�ص ّور �أ�سباب �أخرى
لل�ض���رر ،غري خط�إ الإن�سان ،كاحلادث �أو العيب �أو اخلطر االجتماعي ،واعتبارها
كمفاهيم قانونية جديدة ا�ستدعت �إحداث �آليات تعوي�ض خا�صة (حوادث العمل-
حــوادث املرور-احلوادث الطبية-احلوادث النوويـ ــة.)...
وهي ك ّلها مفاهيم م�ستقلة عن القواعد العامة للم�س�ؤولية املدنية على �أ�سا�س
اخلط�إ�،أي�أنّ فكرةاحلادثبد�أتت�ستقلتدريجياعنفكرةاخلط�إ،وظهــرتكم�صدر
خا����ص للأ�ضرار الت ـ���ي ي�ستدعي التعوي�ض عنها ،وهو ما اعت�ب�ره الفقه كمك�سب.
وبف�ضــل ات�ساع رقعة التبادل التجاري الدويل يف ظ ّل احلرية التجارية التــي
دعمتهــا االتفاقي ـ���ات التجاريـة الدوليــة ،فقــد �سعت الدول منفردة ،والتجمعــات
ّ
الإقليمي���ة �إىل حتقيق التنا�سق بني الت�شريع���ات املنظمة مل�س�ؤولية املنتج عن عيوب
املنتج���ات ،وم���ا يرتتب عنها م���ن �أ�ضرار ،حي���ث �أ ّدى ذل���ك �إىل تكري�س منظومة
قانونية تتجــه نحـو ت�أكيـد حمايــة امل�ستهلك.
ه���ذا ويو�ضح موقف امل�ش���رع الأوروبي تنبهه �إىل �ض���رورة تبني نظام موحد
ب�ش����أن م�س�ؤولية املنت���ج عن عيوب املنتجات ،وتوجهه نح���و تر�سيخ وتدعيم حماية
امل�ستهل���ك باملفه���وم الوا�سع ،يف ظ���ل برنامج متكام���ل تبنته املجموع���ة الأوروبية
يف ه���ذا ال�صدد .ولع ّل ب���وادر االهتمام بهذه امل�س�ؤولية يرج���ع �إىل ما بعد احلرب
العاملي���ة الثانية ،حيث تدخ ـّ���ل الفقه ولفت االنتب���اه �إلــى الأ�ض ـ���رار التي �أ�ضحت
تخلفها املنتجــات املعيبة ،وطرح حينئذ الت�سا�ؤل حول م�س�ؤولية ال�ص ّناع واملنتجني
م���ن خالل درا�س ـ���ة �أع ّده���ا الأ�ست���اذ  H.Mazeaudهرني م���ازو ،حتت عنوان
"امل�س�ؤولي���ة املدني���ة للبائــع وال�صانع" ،فهذه الدرا�س���ة طرحت ،بحق� ،إ�شكالية
وخ�صو�صية هذه امل�س�ؤوليــة.1
( )1الدكتور حممد �شكري �سرور ،م�س�ؤولية املنتج عن الأ�ضرار التي ت�سببها منتجاته اخلطرة ،دار الفكر العربي � ،1983ص .3
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�إنّ كرثة احلوادث املرتتبة على هذه املنتجات طرحت بح ّدة م�س�ألة التعوي�ض
عن الأ�ضرار التي ت�سببها هذه املنتجات ،حيث �أ�صبح اللجوء �إىل مقا�ضاة املنتجني
ال يف�ض���ي �إىل �أ ّي���ة نتيجة بالنظ���ر �إىل الأدوات القانونية املتوف���رة ب�سبب الن�سبية
العقدية تارة ،وب�سبب �صعوبة �إثبات خط�إ املنتجني تارة �أخــرى.
وبديه���ي �أنّ ن�صو�ص القانون املدين التي و�ضعت منذ �أزيد من قرن ون�صف
م���ن الزمن مل يكن م���ن �ش�أنها تقرير حماي���ة ف ّعالة للم�ضروري���ن ،من م�ستهلكني
وم�ستعمل���ي املنتجات ال�صناعي���ة اخلطرة التي فر�ضها منط���ق الع�صر احلديث،
لذل���ك ف�إن هذه احلماية قد ت ّوالها الق�ضاء الفرن�سي ب�إعجاب حتى �ش ّيد ما ميكن
�أن ن�صفه اليوم بنظرية م�ستقلة يف م�س�ؤولية املنتج.
�إنّ التق�سيم التقليدي للم�س�ؤولية املدنية� ،إىل نظامني ،نظام خا�ص بامل�س�ؤولية
العقديــة ،ونظام خا�ص بامل�س�ؤولية التق�صرييــة� ،أ�صبح ال يتالءم مع هــذا الو�ضــع
اجلديــد واملعقــد.1
غي ـ���ر �أنّ تكري�س النظام القانوين له���ذه امل�س�ؤولية يف الت�شريعات املعا�صــرة
يرجع الف�ضل فيه �إىل القانون الأمريكي ،الذي كان �أ ّول من �أر�سى �أحكام ودعائــم
ه���ذه امل�س�ؤوليــة ،بع���د تط ّور هائل �أ�سهم فيه الفقه والق�ضاء ب�شكل كبري من خالل
حتوير وتكيي���ف الن�صو�ص الت�شريعية املتوفرة ،والت���ي مل تت�صد بالأ�صل ملعاجلــة
مو�ض ـ���وع م�س�ؤولية املنتج ،وذلك مــن خالل التو�س���ع يف جمال امل�س�ؤولية العقدية
باقتح���ام قاعدة ن�سبية �أث���ر العقد يف العديد من الق�ضاي���ا �أهمها القرار ال�صادر
ع ـ���ن املحكمة العلي���ا لوالية "نيو جيــرزي" عام  1960الذي ج���اء فيه ب�أنه "بنــاء
على ظروف الت�سويق احلديث وت�شجيع اجلمهور على ال�شراء ،ف�إنه يقع على عاتق
املنتج �ضمان �ضمني ب�صالحية ال�سيارة لال�ستعمال العادي ،وي�سري هذا ال�ضمان
يف حق امل�شرتي الأخري"� ،أمــا يف جمال امل�س�ؤولية التق�صريية ،ف�إن املحكمة العليا
لوالي ـ���ة "نيــو جيــرزي" ك ّر�ست ،مبوجب قرار �صادر يف  ،1916الدعوى املبا�شــرة
املرفوعة من الغري �ض ّد املنتج على �أ�سا�س الإهمـ ــال.2
( )1د.عبــد البــا�سط جميعــي ،املرجع ال�ســابق الذكــر� ،ص .5
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وا�ستم���ر هذا التطور الفقهي والق�ضائي �إىل غاية �صدور املو�سوعة القانونية
الأمريكية يف  1967حول م�س�ؤولية املنتج يف املادة � 402أ منه واملعدلة يف .1999
�ألقى هذا التط���ور القانوين الأمريكي بظالله على القوانني الأوروبية ،حيث
�أ�ص���درت ال�سوق الأوروبية امل�شرتك���ة يف  ،1977/06/27اتفاقية " �سرتا�سبورغ"،
املتعلق���ة بامل�س�ؤولية عن املنتجات املعيبة يف حالة الأ�ض���رار اجل�سمانية �أو الوفاة،
غري �أنّ عدم التزام الدول الأع�ضاء ب�أحكامها مل حتقق �أهدافها ،غري �أ ّنها ع ّبدت
الطريق للتوجيه الأوربي ال�صادر يف  1985/07/25امل�شار �إليه �أعاله.
تقـ ـ���وم فل�سفة التوجي���ه الأوربي على مبد�إ مف���اده �أنّ امل�ستهلك ال ينبغــي �أن
يتحم���ل نتائج التطور وحــده ،بل يج���ب �إيجاد حلول للم�شاكل التي تواجه ع�صرنــا
احلايل املتميز بالتطور التقني املتزايد ،وذلك ب�إ�سناد عادل للمخاطــر.
لقد �أر�سى هذا التوجيه الأوربي نظام م�س�ؤولية ينمحي فيه التق�سيم التقليدي
لأنظم���ة امل�س�ؤولية التق�صريية وامل�س�ؤولية العقدية ،مكر�سا نظام م�س�ؤولية ي�ستفيد
منه ك ّل ال�ضحايا ،و ّمت ا�ستبدال النظرية التقليدية للم�س�ؤولية القائمة على اخلط�إ
مب�س�ؤوليــة �أخـرى قائمـة علــى العيب.
لق���د تبنى امل�شرع الفرن�س���ي �أحكام التوجيه الأوروب���ي مبوجب القانون رقم
 389/98امل����ؤرخ يف  1998/05/19املتعل���ق بامل�س�ؤولي���ة بفعل املنتج���ات املعيبة،
وال ـ���ذي �أدرج يف القان���ون املدين �ضمن الكتاب الثالث ب�إ�ضافة باب رابع مك ـ ّرر يف
امل ــادة � 1/1386إىل .18/1386
ومواكبــة له���ذا التطور القان���وين العاملي� ،أ�صدر بدوره امل�ش���رع اجلزائــري
تعديال للقانون املدنــي يف  20يونيو  ،2005ب�إ�ضافة املادة  140مكرر يف القانــون
امل���دين� ،ضم���ن الق�سم الثال���ث ،حتت عن���وان "امل�س�ؤولية النا�شئة ع���ن الأ�شياء"،
مك ّر�ســا بذلك امل�س�ؤولية اخلا�صة باملنتج مع اختالف كبري عن القانون الفرن�ســي،
حي���ث نظم �أحكــام هذه امل�س�ؤولي���ة يف مادتني فقط 140 ،مكــرر و  140مكــرر ،1
يف ح�ي�ن �أنّ القانــون الفرن�ســي يحــوي  18مــادة ،وهو ما �سيطرح �صعوبات عملية
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وبطــرح الت�سا�ؤل حول مدى كفاية هذه الأحكام يف معاجلة خمتلف هذه الفر�ضيات
الت ـ���ي تطرحه���ا م�س�ألة التعوي�ض ع���ن الأ�ضرار الت���ي تخلفها املنتج���ات املعيبــة.
ويجــدر التذك�ي�ر ب�أنّ قانون حماية امل�ستهلك وقم���ع الغ�ش اجلديــد 03-09
امل ـ����ؤرخ يف  25فرباير  2009ت�ضمــن بدوره �أحكاما خا�صة تت�صل ببع�ض جــوانب
م�س�ؤولي���ة املنتج ،وهو م���ا يجعل هذه امل�س�ؤولية م�شتتة ب�ي�ن القانون املدين وقانون
حمايــة امل�ستهلك والن�صو�ص التطبيقيــة.

عيب املنتــــوج: Le Défaut du produit 1
عيب املنتوج هو حجر الزاوية يف دعوى هذه امل�س�ؤولية اخلا�صة التي �أن�ش�أها
امل�شرع مبوجب املادة  140مكرر من القانون املدين اجلزائــري.
لق���د ا�ستقر الفقه والق�ضاء يف النظم القانونية التي تبنت التوجيه الأوروبي
يف ت�شريعاته���ا عل���ى �أنه يتحتم على امل�ض���رور ،لكي يك�سب دع���واه امل�ؤ�س�سة على
�أحكام امل�س�ؤولية املدنية بفعل املنتجات املعيبة� ،أن يثبت �أن املنتوج كان معيبا.
ولق ـ���د كان الق�ض���اء الأمريكي ،منــذ والدة ما ي�سم ـ���ى بامل�س�ؤولية القانونيــة
للمنت���ج يف ق�ضية  Greenman power productsوالتي طرحت على حمكمة
"كاليفورنيا" برئا�سة القا�ضي تراينور  Traynorحيث بد�أت املحاكم الأمريكية
تفر�ض هذا النوع من امل�س�ؤولية على ال�صناع واملنتجني ،ب�صرف النظر عن اخلط�إ
�أو الإهمال ،متى كان املنتوج املعيب هو الذي ت�سبب يف ح�صول ال�ضرر للم�ستهلك.
ولقد خل�ص الفقيه الأمريكي الأ�ستاذ  Kiettonكيتون هذا التطور القانوين
لنظ���ام م�س�ؤولية املنتج بقوله "�إن التغري الذي ح�صل يف جمال القانون املو�ضوعي
الذي يحكم م�س�ؤولية املنتج�ي�ن ،و�صناع املنتجات ،والبائعني والو�سطاء الآخرين،
�ضمن �سل�سلة التوزيع هو التحول من اخلط�إ �إىل العيب ،فاملدعي ال يكون مطلوبا منه
�أن يطعن يف �سلوك املنتج �أو ال�صانع ،و�إمنا يكون مطلوبا منه ب�أن يطعن يف املنتوج".2
( )1والعيب لغة  :يعيب عيبا عائب معيب ،ال�شيء �صار ذا عيب "عاب البناء" ع ّيب يع ّيب تعييبا ،جعله ذا عيب �أو ن�سبه �إىل العيب.
معيب ا�سم مفعول من عاب ذو عيب (املعجم العربي الأ�سا�س الرو�س� ،ص ).880
()2الأ�ستاذ �سامل حممد رديعان العزاوي ،م�س�ؤولية املنتج يف القوانني املدنية واالتفاقيات الدولية ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع � ،2008ص .111
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�إنّ م�س�أل���ة حتديد مفه���وم العيب كانت م���ن �أهم امل�ش���كالت القانونية التي
يثريه���ا نظام م�س�ؤولية املنتج ،حيث ا�ستح���وذت على اهتمام الفقه والق�ضاء ،ب ــل
وحتـ ـ���ى عل ــى الت�شريع من �أج���ل حتديد متى يكون املنتوج معيب���ا وال زالت حم ــل
درا�س ــات وتعليقـ ــات.
وه ــو مـا نتناولـ ـ ــه يف املط ــالب التاليـ ــة :

املطلــــب الأول :
مفهـــوم العيب ومعاييـــر تقديــــــره
�إن حتدي ـ���د مفهــوم العيب ،باعتباره حج���ر الزاوي ــة يف امل�س�ؤولية اخلا�صــة
للمنت���ج ،تظهر �أهمية يف كونه ال�سبب املن�شئ للم�س�ؤولية من جهة ،والرتباطه مــن
جهة �أخرى بال�سالمة ،عك�س العيب اخلفي �أو عيب عدم املطابقة �أو عدم �صالحية
املبيع لال�ستعمال والتي ترتبط بامل�س�ؤولية العقديـة (الفــرع الأول).
لكن لتحديد مفهوم العيب� ،أورد القانون جملة من العنا�صر �أو املعايري التي
ت�ؤخذ يف احل�سبان ،عند حتديد مفهومه (الفرع الثانــي).
الفــــرع الأول  :مفهــــوم العيب
مل ي�شر امل�شرع اجلزائري يف املادة  140مكرر من القانون املدين �إىل حتديد
مفه���وم العي���ب وال �إىل معايري تقدي���ره ،مكتفيا فقط بطرح املب���د�إ العام مل�س�ؤولية
املنتج عن الأ�ضرار التي تت�سب���ب فيها املنتجات املعيبة ،خالفا للقانون الفرن�سي،
وخالفا كذلك للقان���ون امل�صري الذي حدد معايري تعييب املنتوج ،فاملادة  67من
قان ــون التجارة اجلديد ،ال�صادر يف عام  1999التي ن�صت على �أن "املنتوج يكون
معيبـ ـ���ا ،وعلى وج���ه اخل�صو�ص� ،إذا مل ي���راع يف ت�صميمه� ،أو �صنع���ه� ،أو تركيبه
�أو �إع���داده لال�ستهالك �أو حفظه �أو تعبئته �أو طريق���ة عر�ضه �أو طريقة ا�ستعماله
احليطة الكافية ملنع وقوع عر�ضه �أو للتنبيه �إىل احتمال وقوع ــه".
�إن ما ذك���ره امل�شرع امل�صري ال ميثل ح�صرا مفهوم العيب الذي قد يعت ــري
املنت���وج وي����ؤدي به �إىل �إح���داث ال�ضرر ،فعب���ارة "وعلى وج���ه اخل�صو�ص" ،تفيد
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املعنـ ـ���ى املتقدم ،وهــو ما ي����ؤدي يف الواقع �إىل ترك �سلط���ة تقدير العيب ملحكمة
املو�ض ـ���وع ت�ستخل�صه م���ن وقائع الدعــوى املعرو�ضة عليه���ا� ،إال �أنه تطبيقا للن�ص
املتق���دم ذك���ره ،يكون للم�ضرور �إقام���ة الدليل على توافر �أي ح���االت عيب املنتوج
الوارد بالن�ص.1
فعدم تعريف العيب يف املادة  140مكرر يدفع �إىل الت�سا�ؤل عن �أ�سباب هذا
املوق���ف ،فق���د يكون املق�صود بالعيب ه���و ذلك الذي ي�ضمنه البائ���ع يف ال�شريع ــة
العامة ،ومن ثمة ال حاجة للتكرار؟
وقـ ـ���د يكون امل�ش���رع �أراد ف�سح املجال للفقه والق�ض���اء ،للبحث عن تع ــريف
يتالءم مع تطور احلياة االجتماعية؟ �أم هناك اعتبارات �أخ ــرى.2
غيـ ـ���ر �أن���ه بالرجوع �إىل امل���ادة الثالثة من قانون  03-09املتعل���ق بحمايـ ـ ــة
امل�ستهلك وقمع الغ�ش ،فاملنتوج ال�سليم والقابل للت�سويق هو الذي يكون خاليا من
�أي نق�ص �أو عيب خفي ي�ضمن عدم الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك.
وه���و ما يعني �أن امل�شرع اجلزائري مل يغفل البتة الإ�شارة �إىل عن�صر العيب
ب���ل �أن القان���ون  03-09ت�ضمن �أحكاما تفي���د االعتداد بهذا العن�ص���ر ،وال�سيما
امل���ادة  13من ــه الت���ي تفر�ض ب�أن تكون املنتوجات تتوفر عل���ى الأمن ،بالنظر �إىل
اال�ستعمال امل�ش ــروع املنتظ ــر منه ــا.
للإحاط ــة ب�شكل �أدق باملعاي�ي�ر املحددة للعيب ،يتعني الرجوع �إىل القان ــون
الفرن�سي الذي هو م�ستوحى بدوره من التوجيه الأوروبي .حيث �أن حتديد املق�ص ــود
بالعي���ب ن�صت عليه املادة  1386من القانون امل���دين الفرن�س ــي ،الفقرة الرابعة
بـ ـ����أن "يعتبــر املنتوج معيبا ،عندما ال يوف ــر ال�سالمة التي يحق لأي �شخ�ص ،ويف
حــدود امل�شروعي ــة �أن يتوقعه ــا".
()1الدكتور هاين دويدار ،القانون التجاري ،التنظيم القانوين للتجارة ،فقرة .320
()2علي فياليل ،الفعل امل�ستحق للتعوي�ض� ،ص .266
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فالعي���ب ينظ���ر �إليه مبعنى العي���ب يف ال�سالمة وه���ذه ال�صياغة التي جاءت
به���ا امل���ادة لي�ست غريبة ب���ل �سبق ا�ستعماله���ا يف قان���ون  ،1983/07/21املتعلق
باال�سته�ل�اك (امل���ادة  )01/221فهذه امل���ادة تتعلق باجلان���ب الوقائي ملنع طرح
منتوج���ات ال ت�ستجيب لل�سالمة� ،أما الأحكام اجلديدة التي �أتى بها قانون ،1998
فه���ي ته���دف �إىل تعوي�ض الأ�ضرار و لها كذلك دور وقائ���ي من خالل ما ت�ضمنته
من �أحكام زجرية ،وهو ما يحفز املنتجني على توخي احلــذر.1
فرك���ن العيب يعد �شرطا �أ�سا�س���ا لقيام م�س�ؤولية املنت���ج ،ولت�أكيد هذا جاء
يف عر�ض �أ�سباب التوجي���ه الأوروبي "ب�أن امل�س�ؤولية املو�ضوعية والتي ال تقوم على
اخلط�إ ،هي وحدها التي ت�سمح مبواجهة �صحيحة وعادلة للم�شكالت الناجمة عن
تطور التقني���ة امل�ستخدمة يف الإنتاج ،كما ت�سمح بتوزي���ع عادل للمخاطر الناجمة
عن الإنتاج املعتمد على التكنولوجيا يف ع�صرنا احلايل".
يالحظ �أن الن����ص ال يهتم �إال ب�ضمان ال�سالمة والأمن التي يوفرها املنتوج
وال يع�ي�ر اهتماما �إىل م���دى املنفعة التي تتحقق منه ،على عك����س القواعد العامة
املنظم���ة للم�س�ؤولي���ة عن �ضمان العيوب اخلفية والتي تعت�ب�ر عدم قدرة ال�سلعة �أو
املنتوج على الوفاء بالغر�ض امل�ستهدف منه من قبيل العيوب.2
فالعيب �إذن الذي يكون حمال ل�ضمان البائع� ،أي العيب اخلفي ،وكذلك عيب
عدم املطابقة ،وحتى �صالحية ا�ستعمال املبيع ،فهي تتعلق بالتزامات البائع ،وتعد
�ضمانا للم�شتـ���ري دون غريه ،ويرتتب عليها امل�س�ؤولية العقدية ،بينما ي�ستند عيب
املنتوج �إىل حق الفرد يف �أمنه و�سالمته اجل�سدية،وكذا �أمن و �سالمة ممتلكاته ،ومن
ثم يتحمل املنتج �ضمان �سالمة منتوجه من �أي خطر على �صحته �أو ممتلكات الغري.
غ�ي�ر �أن الع�ب�رة لي�ست بعيب املنتوج و�إمنا بالنتيج���ة� ،إذ يعترب املنتوج معيبا
ملجرد حدوث ال�ضرر وح�صول احلادث قرينة على عيب املنتوج.3
(1) Laurent leveneur, le défaut, les petites Affiches n°115 du 28/12/1998, p 28.
( )2الدكتــور عبد البا�سط جميعي ،املرجع ال�سابق� ،ص .184
()3علــي فياللـ ــي ،ال�ســابق الذكـ ــر� ،ص .268
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ف�ل�ا يكفي �إذن �أن يت�سبب املنت���وج يف �إحداث ال�ضرر ،بل يجب �أن يكون هذا
ال�ض���رر راجعا �إىل عي���ب يف �سالمة املنتوج فعيب انعدام ال�سالمة �أو الأمان يظهر
كعن�صر �أ�سا�سي يف القانون اجلديد ،كونه ي�شكل ال�سبب الفعال �أو املن�شئ للم�س�ؤولية.
فعي���ب انعدام ال�سالمة الذي هو مناط تطبي���ق القانون هو بال�ضرورة فكرة
مو�ضوعي���ة ال ت�ستدعي عدم ر�ضا امل�ستعمل املتعاقد ولكنها تت�صل بالتوقع امل�شروع
الذي ينتظره الأ�شخا�ص املوجه لهم املنتـ ــوج. 1
وم ـ���ن جهة �أخ���رى املادة  09/1386تن�ص عل���ى "�إن املدعي يجب عليــه �أن
يثبت ال�ضــرر والعيب والعالق���ة ال�سببية بني العيب وال�ضرر" ،ومل ين�ص القانــون
اجلزائري على مثل هذا احلكم ،مما يعني تطبيق القواعد العامــة.
وتظه ــر �أهميــة هــذه املــادة يف جــوانب ثالثــة هـ ــي :
ا -فيم ـ���ا يتعلق بطبيع���ة النظام القانونــي ،حيث نكت�ش���ف نوعا جديدا مــن
امل�س�ؤوليــة املدنيــة.
ب -حتديــد عنا�صر و�أركان امل�س�ؤولية من �ضرر وعيب وعالقة �سببيــة.
ج�-إ�سن���اد عبء الإثبات �إىل املدعي "�أي امل�ض���رور" يف �إثبات العيب ،ويرى
الأ�ستاذ  Ph. le Tourneauب�أن العيب الذي ي�ؤدي �إىل �إقامة م�س�ؤولية املنتج هو
الذي يهدد �سالمة م�ستعمل املنتوج �أي ال�سالمة اجل�سدية واحتمال كذلك تهديد
�سالمت���ه العقلية (كالألع���اب الإلكرتونية املوجهة للأطفال) ،وم���ن جهة �أخــرى،
فغي���اب ال�سالمة ال تنتج فقط عن الطابع اخلطر لل�شيء ،ولكن فقط عن �سالمــة
ه���ذا ال�ش���يء� ،أي �أن جمرد حدوث �ض���رر للغري بفعل �شيء خط���ر بطبيعته ولكنه
لي�س معيبا ال ي�ؤدي �إىل �إقامة م�س�ؤولية املنتج (غري �أنه ميكن �إقامتها على �أ�سا�س
قانوين �آخر ،كدعوى �ضمان العيوب اخلفية �إذا توفرت �شروطها ،وهو ما يت�ضح من
عبارة "ال�سالمة املتوقعة" La sécurité à laquelle on peut s’attendre :
ولكــن ما هي املعايري التي ميكن االهتداء �إليها لتحديد تعييب املنتجــات؟.
(1) G.viney.L’indemnisation des accidents médicaux –Actes du colloque du 24/04/1994.
Université –Paris I, LGDJ, Page 874.
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الفـــرع الثانـــي :
معاييــر تعييب املنتـــوج Critères de défectuosité
�إذا ك ـ���ان خطر املنتوج هو الذي يج�سد انع���دام ال�سالمة ،ف�إن هذا اخلطــر
ال ينبغ���ي �أن يكون مت�صال بطبيعته فق���ط� ،أي �أن منتوجا خطرا ال يعد بال�ضرورة
منتوج���ا معيبا (كقارورة غ���از� ،سكني )...فحتى نكون �أم���ام تعيب يجب �أن يكون
اخلط���ر ناجما ع���ن خل���ل � Anomalieأو � défaillanceأو ا�ضطراب يف ال�شيء
�أو املنت���وج جتعل���ه �أكرث خط���ورة �أي مبعنى �آخر انعدام ال�سالم���ة يتمثل يف الطابع
اخلط���ر وغري العادي للمنتوج ،فما يهم �إذن هو اخلط���ر املبالغ فيه � Excessifأو
غري العادي الذي ميكن �أن ي�سببه املنتوج من �ضرر �إىل الأ�شخا�ص �أو الأموال (قرار
الغرفة املدنية  1حمكمة النق�ض الفرن�سية ال�صادر يف .1)2006/01/24
فانع���دام ال�سالمة ي�شكل �إذن قيدا على امل�س�ؤولية ،ما دام فعل املنتوج وحده
ال يكف���ي لإقام���ة امل�س�ؤولية ،فاملنت���ج ال ي�ضمن ال�سالمة ولكن فق���ط غياب انعدام
ال�سالم���ة وهذا التحليل مطابق ملا قررته حمكم���ة النق�ض الفرن�سية التي �سبق �أن
قررت ب����أن التزام البائع بال�سالمة ال يت�ضمن �ضمانا بق���وة القانون لكل الأ�ضرار
التي ميكن �أن تنتج عن ا�ستعمال املنتــوج (نق�ض .2)1991/01/22
وهو ما �أ�شارت �إليه كذلك املادة  11من قانون حماية امل�ستهلك يف اجلزائر
 03-09ب ـ ـ�أن���ه يج���ب �أن تكون املنتج���ات املعرو�ضة لال�سته�ل�اك ت�ستجيب للتوقع
امل�شــروع بال�سالمــة.
ويف الغالب ،ف�إن خطورة املنتوج اخلا�صة ،هي التي جتعله غري �صالح لال�ستعمال
العادي ،وقد يلج�أ القا�ضي �إىل ا�ستنباط هذا العيب ،من خالل مقارنته مبنتجات
مماثلة ،فالطابع املعيب للمنتوج ي�ستنتج من خلوه من العنا�صر املوجودة يف منتجات
مماثلة� ،أي �إن الطابع غري العادي للمنتوج هو الذي ي�سمح با�ستخال�ص تعييبه.
(1) Phillippe le tourneau, responsabilité des vendeurs et fabricants, dalloz 3e édition, 2009/2010,
page 113.
(2) G.Viney, précité, page 875.
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وب�ش����أن العيب ،يف �إطار الإخالل بااللتزام بال�سالمة ،فوجود هذا العيب مل
يكن منازعا فيه ،ح�سب االجته���اد الق�ضائي ملحكمة النق�ض ،والق�ضاء الفرن�سي
يعرف الإخالل بااللتزام بال�سالمة ،كما �سبق الإ�شارة �إليه ،ب�أنه االلتزام بت�سليم
منت���وج خال من �أي عيب من �ش�أنه �أن ي�سب���ب �ضررا للأ�شخا�ص� ،أو الأموال ،ومل
تعرف حمكمة النق�ض الإخالل بال�سالمة طوال مدة ع�شر �سنوات كاملة� ،إىل غاية
�ص���دور الق���رار ال�شهري يف  ،11998/03/03الذي ا�ستن���د �إىل التوجيه الأوروبي
ج���اء فيه " املنتوج اخلايل من �أي عيب م���ن �ش�أنه �أن يلحق ال�ضرر للأ�شخا�ص �أو
الأم���وال هو منتوج ال يوفر ال�سالمـة املتوقعة ب�صفة م�شروعة" ،فانعدام ال�سالمة
يع���رف �إذن ب�أنه خلو املنتوج م���ن ال�سالمة التي يتوقعهـا امل�ستعمـل ب�شكل م�شروع،
�إال �أن ه���ذا التعريـ���ف تعر�ض النتقادات ،بالنظر �إىل ع���دم دقته ،وبالرجوع �إىل
االجته���اد الق�ضائي ن�ستنتج �أن منتوجا ما يحتوي عيبا يف ال�سالمة ،عندما يكون
خط���را �أو غري ع���اد� ،أي �أن العيب وال�سالمة يت�ص�ل�ان باخلطر �أي Le danger
 ou le risqueوامل�صطلحان لهما نف�س املعنـ ــى .2
�أم���ا اخلط���ورة  La dangerositéفيمكن تعريفها ب�أنه���ا القابلية لإحلاق
ال�ضرر ،وانعدام ال�سالمة هو العيب الذي من �ش�أنه �إحلاق الأذى �أو ال�ضرر ،فكل
خط���ر يلحق املنت���وج ال يكفي لإثبات تعيب���ه لأنه توجد منتوج���ات عديدة خطرة
بطبيعته���ا دون �أن تكون معيبة ،فالق�ض���اء �إذن يجعل من اخلطورة العادية لي�ست
م�صدرا للم�س�ؤولية ،وبعبارة �أخرى ،فاخلطورة غري العادية هي التي تكون م�صدرا
للم�س�ؤولي���ة ،و�أول قرار �صدر عن حمكمة النق�ض �أقر ب�أن �إخالل البائع بااللتزام
بال�سالمة هو ذلك الذي �صدر يف  1989/03/20املتعلق بانفجار جهاز تلفاز �أدى
�إىل ان���دالع حريق حيث �إن اخللل الذي �شاب املنت���وج dysfonctionnement
كان ظاهرا ،فالعيب غري منازع فيه ،وتلي كذلك قرارات �أخرى منهـ ــا :
(

( )1وه���و الق���رار ال���ذي �أكد الأحكام ال�سابقة ال�ص���ادرة ب�شكل خا�ص منذ  ،1991املتعلق���ة بتحميل البائع املهني التزام���ا بال�سالمة م�ستقال عن
االلت���زام بال�ضمان �ضد العي���وب اخلفية وامل�ؤكد ذلك يف القرار ال�صادر يف  ،1995/01/17والق���رار  1998/03/03جاء لتكري�س ،ب�شكل
�صريح ،ما قررته حمكمة النق�ض �سابقا من مقت�ضيات مفادها �أن ال�صانع �أو (البائع املهني) ملزم بت�سليم منتوج خال من �أي عيب ،من طبيعته �أن
ي�ؤدي �إىل خلق �أو �إحداث خطر للأ�شخا�ص و الأموال ،م�ستلهما ما ورد يف التوجيه الأوربي� ،أي منتوج ال ي�ستجيب للتوقع امل�شروع بال�سالمة.
)(G.viney, les conditions, précité, p 866
(2) J.S.Borghetti, précité, page 287.
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قـ ـ���رار �آخر يف  .1991/06/11املتعلق بالأ�ض���رار التي خلفها الدم املوب ــوء
والقرار ال�صادر يف  1993/11/09حول وجود عيب يف �صنع قارورة غاز ،وجممل
القول �إنه بداية من  ،1990فاالجتهاد الق�ضائي �أ�صبح ي�ؤكد على وجود العيب ،رغم
ع���دم ظهوره ،مبا يف ذلك القرارات احلديثة ا�ستبدلت م�صطلح العيب Défaut
بعب ــارة "العيب يف الت�صنيع ."Vice ou défaut de fabrication
فاملنت���ج� ،أو البــائ���ع ملزم بت�سلي���م منتوجات خالية من �أي عي���ب من �ش�أنــه
امل�ســا����س �أو �إحلاق ال�ضرر بالأ�شخا�ص �أو الأموال ،وذل���ك ت�أثرا ب�أحكام التوجيــه
الأوروب ـ���ي ،ولقد جت�سد هذا التغيري يف القرار ال�ص���ادر يف  ،1995/10/15عــن
الغرفة املدنية الأوىل ملحكمة النق�ض الذي تتلخ�ص وقائعه يف �إ�صابة �سائق دراجة
نارية ب�أ�ضرار يف عينه ،على �إثر انك�سار نظارته بفعل ع�صفور ارتطم به� ،أثناء �سريه
على منت دراجته ،فرفع دعواه �ضد بائع النظارة والبائع بدوره رجع على �صانع هذه
النظارة الذي �سبق له �أن التزم ب�أنها غري قابلة لالنك�ســار ،فق�ضت حمكمة ا�ستئناف
باري�س مب�س�ؤولية البائع وال�صانـع بالت�ضامن و�إلزامهما بتعوي�ض ال�ضحيــة ،وعلى
�إثر الطعـن بالنق�ض امل ـ�ؤ�س�س على �أن ق�ضاة اال�ستئناف عللوا ق�ضاءهم على �أ�سا�س
�آخر ،غري �أ�سا�س دع���وى �ضمان العيوب اخلفية ،فكان جواب حمكمة النق�ض كما
يل���ي "لكن حيث �أن ال�صانع ،وكما ه���و ال�ش�أن بالن�سبة للبائع املهني ،ملزم بت�سليم
منتوجات خالية من �أي عيب من �ش�أنه خلق خطر بالن�سبة للأ�شخا�ص �أو الأموال".1
فبموج���ب هذا القرار ،ف�إن حمكمة النق�ض مت�سك���ت ب�أن العيب يف النظارة
ك ـ���ان وا�ضحا دون �أن تربز طبيعته ،فق���رار املحكمة عاين �أن احلادث يثبت عــدم
�سالم���ة املنتوج� ،أي وجود خط���ورة غري عادية كافية مل�ساءل���ة املنتج والبائع ،مما
ي����ؤدي �إىل القول ب�أن���ه من خالل ا�شرتاط العيب ،ف�إن اخلط���ورة غري العادية هي
التــي يق�صدهــا الق�ضــاء.2
(1) J.S.Borghetti, précité, page 288 :
"L’acheteur était en droit d’attendre que la solidité de lunettes soit conforme à leur destination de
lunettes de motocycliste".
(2) J.S.Borghetti, précité, page 335.
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وقـ ـ���د �ص���درت قرارات �أخرى يف ه���ذا ال�ش�أن �أذهلت الفقـ ـ���ه لكونها جعلت
م�س�ؤولي���ة املورد قائمة ،دون حتديد عيب انعدام ال�سالمة ،مما يوحي بـ ـ�أن العيب
لي����س �شرط���ا لإقامة م�س�ؤولية املنت���ج �أو املورد ،ومن جهة �أخ���رى فهي تبقي عل ــى
�شرط اخلطورة غري العادية ك�شرط م�ستقـل لقيام امل�س�ؤوليـة ومن هذه القرارات،
القرار ال�صادر يف  1994/11/22عن الغرفة املدنية الأوىل الذي تتلخ�ص وقائعه
يف �إ�صاب���ة طفل بفقدان ب�صره عندما نزع جه���از �أ�سنان Appareil dentaire
م���ن فمه ،فرف���ع دعوى �ضد جراح الأ�سنان فق�ضت حمكم���ة ا�ستئناف Poitiers
ب�إلزام ه���ذا الأخري بالتعوي�ض ،وعلى �إثر الطعن بالنق����ض الذي �أ�س�سه الطاع ــن
(الطبي���ب) عل���ى وجه مفاده �إن حمكمة اال�ستئن���اف ودون �أن تت�أكد من �أن وجود
عي���ب يف جه���از الأ�سنان ي�شكل خط���را ،قررت حمكمـ ـ���ة النق�ض " ب����أن الطبيب
ملـ ـ���زم بالتزام بنتيجة فيما يتعلق بال�سالمة �سواء فيما يخ�ص ت�صميم اجلهاز �أو
بالن�سبة ل�شروط ا�ستعماله" ،فالغرفة املدنية الأوىل مبوجب هذا القرار يبدوا �أنها
مل تتم�س���ك بركن العيب يف �إط���ار �إقامة امل�س�ؤولية ،على �أ�سا�س االلتزام بال�سالمة
للبائ���ع املهني ،كما �أنها تعترب وجود العيب يف املنت���وج ك�شرط ثانوي ودون �أهمية،
فاخلطر وحده كاف لقيام م�س�ؤولية املـ ــورد.
وجت���در الإ�شارة يف هذا الإط���ار �إىل �صدور قرارات عدة يف جمال امل�س�ؤولية
الطبي���ة يظه���ر �أنها ه���ي الأخرى ال ت�ش�ت�رط العي���ب� ،أو اخلطورة غ�ي�ر العادية،
فبموجب قرار �صادر يف  ،1999/11/09ع ــن الغرفة املدنية الأوىل ،جاء فيه ب�أن
"العق ــد املربم بني الطبيب واملري�ض يرتب على عاتق الطبيب التزاما بال�سالمة
بنتيج ــة فيما يتعلق بالأجهزة التي ي�ستعملها يف عمله الطب ــي."...
وبعـ ـ���د م�ضي �سنة� ،صدر قرار �آخ ــر عن نف�س الغرف ــة يف ،2000/11/07
ج���اء فيه بـ ـ�أن "العقد اال�ست�شفائي الذي يربط املري����ض بامل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائي ــة
اخلا�صـ ـ���ة يرتب على عاتق هذه الأخي ــرة التزام���ا بال�سالمة بنتيج ــة فيما يتعلق
باملنتوج ــات ،كالأدوي ــة الت ــي يق ــوم بت�سليمه ــا."...
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ينبني على هذا� ،أننا ال ن�ستنتج من هذين القرارين الإ�شارة �إىل العيب �سواء
بالن�سبة لل�شيء �أو املنتوج م�صدرا ال�ضرر ،غري �أنه ب�صدور قانون ،2002/03/04
املتعلق بحقوق املر�ضى يف فرن�سا ،ف�إن الأمر قد ات�ضح �صراحة ب�ش�أن قيام م�س�ؤولية
املهني يف حالة ال�ضرر الناجت عن منت ــوج معيب .1
جمم���ل القول �أنه ال ينبغ���ي �أن يفهم من هذه الق���رارات �أن حمكمة النق�ض
ق���د ابتعدت ع���ن ركن العيب كلي���ة �أو اخلطر غري العادي و�إمن���ا يفهم منها بروز
ح���د �أدنى م���ن ال�سالمة املتوقعة من اجلمهور �أو املجتمع ،وهو ما يدفعنا �إىل طرح
الت�ســا�ؤل حول كيفية تقدير مظاهر هذا اخلطر غري الع ــادي؟.
الإجابة تكمن يف القانون الذي �أ�ضاف �إىل انعدام ال�سالمة مفهوما �آخر هو
التوق ــع امل�شروع بال�سالمة من ا�ستعمال املنت ــوج.

املطلـب الثانـي :تقدير العيب والتوقع امل�شروع بال�سالمــة
L’Attente légitime

التوق ـ���ع امل�شروع بال�سالمة ،كمعيار لتحديد عيب املنت���وج واملكر�س قانونــا،
و�إن كان حم���ل تباي���ن يف الر�ؤى ل�صعوب���ة تقديره� ،إ ّال �أنه ي�سم���ح ب�إقامة م�س�ؤولية
املنت���ج ،يف حالة ع���دم ا�ستجابة املنت���وج �إىل التوق���ع امل�شروع بال�سالم���ة ،وهو ما
يفر�ض الوقوف عل ــى مفهومــه (الف ــرع الأول).
�إن القانون قد �أوجد من العنا�صر �أو املعايري ما ي�ساعد على االعتداد بها يف
حتديد التوقع امل�شروع بال�سالمة (الفرع الثاين).
الفــرع الأول  :مفهــوم التوقــع امل�شــروع بال�سالمـــة
�إنّ مفه���وم التوقع امل�شروع بال�سالم���ة يف حتديد العيب �سبق الإ�شارة �إليه يف
اتفاقي���ة "�سرتا�سب ــورغ" حيث جاء يف املادة الثانية منها ب�أن "املنتوج يكون معيبا
عندما ال ي�ستجيب للتوقع امل�شروع بال�سالمـ ــة."...
(1) J.S.Borghetti, précité, page 341.
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ومنه ،ف�إنّ التوقع امل�شروع بال�سالمة يجد م�صدره كذلك يف القانون الأمريكي
من خ�ل�ال التطور الذي عرفه خ�ل�ال �سنوات  ،1970/1960وكم���ا هو بارز مــن
كتاب���ات الأ�ستاذ الأملاين  Lorentالذي �ساه���م يف �إعداد اتفاقية "�سرتا�سبــورغ"
وال ـ���ذي كان على دراية وا�سع���ة و�إملام �شامل بالقانون الأمريكي ،غيــر �أن اخلرباء
الأوروبي�ي�ن قام ــوا ب�إثراء �أحك ــام القان���ون الأمريك ــي ،حيث ا�ستبدل ــوا م�صطلح
� Attente raisonnableأي التوق���ع املعقول �أو العق�ل�اين مب�صطلح "امل�شروع"
�أي التوق���ع امل�شروع ،تفادي���ا للب�س �أو اخللط مع بع�ض الأنظم���ة القانونية الأخرى
املت�صلة بامل�س�ؤولي ــة القائم ــة عل ــى اخلطـ ـ�إ.
وعليه ،ف�إنّ االعتماد على مفهوم التوقع امل�شروع بال�سالمة كمعيار للعيب من
ط���رف خرباء االحتاد الأوروبي يف الوقت الذي هجرت���ه �أغلب اجلهات الق�ضائية
الأمريكي���ة ،يرجع �إىل الهوة التي تف�صل القانون الأوروبي عن القانون الأمريك ــي
و�إىل اعتقاد الأوروبيني �أن التطور القانوين الأمريكي مل يكن �إيجابيا والأح�سن هو
حتدي���د مفهوم العيب بالنظر �إىل توقع امل�ستهلك�ي�ن ،بدال من االعتماد على معيار
ح�صيلة الربح واخلطر  Bilan bénéfice/risqueوقد وجهت انتقادات �إىل معيار
التوقع امل�شروع بال�سالمة �أهمها �أنه مفهوم غام�ض ،وعام ،و عدم حتديد عنا�صر
ه���ذا التوقع  ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن مفهوم التوقع امل�شروع ال يوفر للقا�ضي الأدوات
القانونية ال�ضرورية لتق�صي العيب ،حيث يلج�أ الق�ضاة �إىل �إعمال تقنية املقارنة بني
املخاطر الكبرية التي يحويها املنتوج واملزايا التي جتنيها املجموعة .collectivité
ومن���ه ،ف�إنّ غمو�ض هذا املفهوم قد يجعل حك���م املحكمة ي�ؤ�س�س على الر�أي
ال�شخ�صي للقا�ضي ،ف�إذا جل�أ القا�ضي �إىل �إعمال معيار الربح/اخلطر ،فاملحكمة
ت�ضط���ر �إىل تقدير حج���م اخلطر امل�ستحدث بفع���ل املنتوج ثم الق���ول ما �إذا كان
اخلطر �أهم من املزايا التي يوفرها املنتوج� ،إ ّال �أنه يبدو من ال�صعب علميا حتديد
حج���م اخلط���ر بدقة �إذ ينبغ���ي على القا�ض���ي حتديد درجة اخلطر ال���ذي يتقبله
املجتمع وهــو تقدي ــر �أخالق ــي.!1
(1) J.S.Borghetti, précité, page 434.
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�إن م�ش���اكل جم���ة مطروح���ة يف �أمريكا ب�ش����أن ،مثال ال�سالم���ة املتوقعة من
اجله���از الواقي من احلوادث  Airbagاملركب يف ال�سيارات نتيجة كرثة احلوادث
دون �أن يتدخ���ل ه���ذا الواقي يف �إنقاذ حياة ال���ركاب ،ويجري النقا�ش حول درجة
اخلطر الذي ميكن �أن يتقبله املجتمع ،مقارنة بدرجة ال�سالمة التي يوفرها هذا
املنتوج.
فغي���اب مرجعي���ة خا�صة حول تقنيات تقدي���ر التوقع امل�ش���روع بال�سالمة يف
التوجيه الأوروبي �أو يف قانون  ،1998/05/19ي�سمح للق�ضاء بتجاهل االعتبارات
الأخرى� ،إذا ما تبني له من ظروف احلال وجوب تعوي�ض ال�ض���حايا وهو ما يفيد
ب�أن الفعل املن�ش���ئ للم�س����ؤولية هو وقوع ال�ضرر ولي�س العيب ،كما ثبت من قرار
حمكمة النق����ض ال�ص���ادر يف  ،1994/11/22امل�شار �إليه �أعاله ،ح���ول م�س�ؤولية
ج ّراح الأ�سنان ،ب�ش�أن ت�سليم جهاز خال من �أي عيب قد ي�شكل خط ــرا.
ومن الوا�ضح �أن املنتج ال ي�سوغ له اال�ستهتار �أو �إهمال قواعد ال�سالمة علــى
ح�ساب الكلفة االقت�صادية� ،إال �إذا تو�صل �إىل �ضمان حد �أدنى من ال�سالمة �إ�ضافة
�إىل ذلك ،فاحلجة املتعلقة بالكلفة االقت�صادية ،التخاذ احليطة ال ميكــن �إعمالها
بالن�سب���ة لكل املنتوجات ،فبالن�سبة ل�صناعة ال�سيـارات مثــال ،ميك ــن تقبل موقف
املنتج بعدم �إدخال بع�ض التح�سينات يف جمال ال�سالمــة نظرا لكلفة املنتوج ،ف�إنه
من امل�ستحيل تقبل نف�س احلجة بالن�سبة ل�صناعة العــاب الأطفــال مثـ ــال.1
وح�سب الأ�ستاذ  ،2Laurent leveneurاملنتج مطلوب منه فقط �أن يتخذ
�إجراءات ال�سالمة �أو الأمان املت�صلة بالتوقع امل�شروع للجمهور الكبري ،وقت طرح
املنت���وج للتداول والتي من �ش�أنها �أن ت�سم���ح بتفادي وقوع ال�ضرر ،ويجب �إثبات �أن
املنت���ج مل يتخذه���ا ،فمن هذه الناحية ف�إن االلت���زام بال�سالمة هو االلتزام بب ــذل
عناي ــة ولي�س نتيجـ ــة.
(1) Simon Taylor, L’harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des
produits défectueux, LGDJ, page 59.
(2) Laurent Leveneur, les petites affiches, précité, page 29.
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لك ـ���ل ذلك ،وب�سبب الغمو�ض الذي يكتنف كيفي���ة تقدير هذا التوقع والــذي
تباين���ت ب�ش�أن���ه الآراء ،و�ض���ع امل�ش���رع اجلزائ���ري يف القان���ون � ،03-09ضوابط
ومعاييــر يهتدى بها يف تقدير هذا التوقع ،على غرار القانون الفرن�ســي.

الفــــرع الثانــي  :معاييــر تقديــر التوقــع امل�شــروع بال�سالمــــة
�إنّ املنت ـ ـ���وج ال يكــون خطـرا �إال �إذا لــم يوف ـ���ر التوقــع امل�شــروع بال�سالمــة.

Lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut
légitimement s’attendre.

ح�سب املادة  11م���ن القانون رقم  03-09من قانون حماية امل�ستهلك وقمع
الغ�ش ،التي تن�ص على �أنه ":يجب �أن يلبي كل منتوج معرو�ض لال�ستهالك الرغبــات
امل�شروعة للم�ستهلك" ،ولتقديــر معايري هذا التوقع ،ف�إن درجة ال�سالمة �أو م�ستوى
الأم���ان الذي يتطلبه املنتوج يج���ب تقديره ب�شكل مو�ضوع ـ���ي� ،أي ح�سب توقعــات
امل�ستهلك املتو�سط� ،أو اجلمهور ب�شكل عام ،ولي�س بالنظر �إىل توقعات امل�ستعمل �أو
ال�ضحية وهو ما نتلم�سه يف االعتبار ال�ساد�س للتوجيه الأوروبي ،مقارنة باتفاقية
"�سرتا�سبــورغ" التي كانت تعتمد على املعيار ال�شخ�صي وهو �أمر مهم وال�سيمــا
عندم���ا يت���م ت�سليط ال�ض���وء الحق���ا على الأ�ض���رار التي حت���دث بفع���ل الأدويــة.
عل ـ���ى �أن اال�ستناد �إىل مفهوم التوقعات امللمو�س���ة للجمهور ،ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل خلق فوارق يف تقدير التعيب ب�سبب الفوارق االجتماعية واالقت�صادية املوجودة
يف بع�ض بلــدان االحتــاد الأوروبــي.
�إن م�صطلح التوقع امل�ش ـ���روع  Légitimeح�سب الأ�ستــاذ J.S Borghetti
�أو�س���ع م ـ���ن م�صطلح �شرعي  Légalمم���ا ي�ستدعي الت�سا�ؤل ح���ول حتديد معيــار
هذا التوق���ع امل�شروع الذي ميكن االهتداء �إليه �إزاء �سالمة املنتوجات التي مل تتم
الإجاب ـ���ة عليها ،لذل���ك فالق�ضاة ي�ضطرون �إىل البحث ع���ن معيار للتعيب خــارج
التوجي ـ���ه �أي �أن املعيار املعتمد يف التوجيه هو معيار �صحيح ولكنه غري كاف حلــل
كــل امل�شاكــل :
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�إن الفقــه جممع على �صعوبة و�ضع معيار حمدد للعيب لأنه لي�س نف�س املعيــار
املعتمــد القابل لتقدير تعييب منتوج مــا.
�إن موافق ـ���ة الدول الأع�ضــاء يف االحتاد الأوروبــي على مفهوم العيب ،علــى
الرغم من غمو�ضه ،فر�ض هذا التوافق وعدم اعتــرا�ض �أي بلد على معيار التوقع
امل�شــروع بال�سالمــة لذلك قيــل :

C’est ce qu’explique que cette notion puisse être mise à
toutes les sauces1.

وب�سبب هــذا الغمو����ض الذي �شاب مفهوم التوقع امل�شروع بال�سالمة والــذي
تباين���ت ب�ش�أن ـ���ه الآراء ،و�ضع امل�شرع �ضوابط مو�ضوعي���ة ميكن اال�ستناد �إليها يف
تقدير هذه امل�شروعية ،فقد حددت املادتان  3و  11من القانون  ،03-09العنا�صــر
�أو الظ���روف التي ينبغي مراعاتها يف تقدي���ر ال�سالمة ،واملقابلة للمــادة 4/1386
مــن القانــون املدنــي الفرن�ســي.
يتم تقدير م�شروعية التوقع ،على �أ�سا�س مو�ضوعي ،كما �سبقت الإ�شارة اليه
فهو معيار ال�شخ�ص املعتاد ،لكون �أن ال�شخ�ص املعتاد يبنى توقعاته ب�ش�أن ال�سالمة
املتوقعـة م���ن املنتوج يف �ضوء الظروف املحيطة بــه ،مما ي�ستوجب تو�ضيح املــراد
بهذه الظروف وما �أثرها على مو�ضوعية التوقعات وبالتايل على حتديد املق�صــود
بالعيـ ــب.
لق ــد �أوردت امل���ادة  11من القانون  03-09العنا�صر التي يجب و�ضعهــا يف
االعتب���ار ،ويفهم من ذل���ك �أن للقا�ضي �سلطة تقديرية يف حتديدها فيما يعد مــن
قبيل التوقع امل�شروع وما ال يعد كذلك.
ومنه �أي�ضا �أو�ضحت املادة ال�سابقة �أن ا�ستخدام املنتوجات والتوقع امل�شروع
ل�سالمتهـ ـ���ا يعتمد ب�صف���ة �أ�سا�سية على و�ض���ع الظاهر لها ،وال���ذي يبني عليـ ــه
امل�ستخ���دم ثقته ،بالإ�ضافة �إىل التعليمات اخلا�صة باال�ستخدام التي يقدمها �إليه
املنتج ،لذلك فالقا�ضي يقدر بناء على املظهر اخلارجي لل�سلع والبيانات املكتوبة
(1) J.S.Borghetti, précité, page 437.
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عليها ومدى م�شروعية توقعات امل�ستخدمني ،ومن ذلك ،على �سبيل املثال ،بالن�سبــة
ملنتوج " مبيد احل�شرات" فيحوي درجة من اخلطورة تعد م�ألوفة ومتوقعــة ،لذلك
ف�إنه يخل بالتوقع امل�شروع للأمان ما ال يعد م�ألوفا من الأخطار املتعلقة با�ستخدام
مثل هذه املنتجات ،ويعني ذلك �أنه يف مثل هذه املنتجات يقت�ضي �أن يكون اخلطــر
ال���ذي يهدد ال�سالمة �أعلى درجة م���ن املخاطر املعتادة �أو امل�ألوفة التي ميكن توقع
مثله ــا يف مثــل هــذه املنتجــات.
فتقدي���ر م�شروعية التوقع بدرجة الأمان ،الت���ي يجب �أن توفرها املنتوجات،
يرتب���ط مبدى تطور ال�صناعة وتقدمها ،وال يعني ذلك �أن املنتوج يعد معيبا ملجرد
�صنع منتوج �أكرث تطورا منــه ،و�إمنا ميكن �أن يعد املنتوج معيبا� ،إذا �أفرز التطــور
العلم���ي منتوجات حتقق درجة عالية من الأمان مل تكن معروفة من قبل ،وهو مــا
جاء يف املادة  .13/1386مــن القانــون املدنــي الفرن�ســي.
�إنّ �إبراز العنا�صر الواجب �أخذها يف االعتبار هو حل منطقي ،لأنه ال ميكــن
م�ساءل���ة املنتج �إذا قام بت�أمني �سالمة منتجاته و�أتقن �صنعها ،فهذه القواعد جــد
مهمة وال�سيما فيما يتعل���ق بالأدويــة ،حيث جاء يف قرار ملحكمــة العدل الأوروبيــة
�صادر يف  ،2000/05/10ردا على ت�سا�ؤل طرح عليها من طرف حمكمــة النق�ض
الفرن�سي���ة ب�أن "الإع�ل�ام املتعلق بخطر الدواء� ،أو املنت ـ���وج� ،أو اجلهــاز ،ال يعفــي
املنتج �أو الطبيب من التزامه بال�سالمة بنتيجة" ،وهــو ما يعني �أن التوقع امل�شــروع
للم�ستهل���ك حول �سالمة منتوج معني لي�ست واح���دة بالن�سبة لكل املنتوجات ،فهي
كبرية بالن�سبة للأدوية و�أكرث بالن�سبة لل�سالح �أو قارورة غاز� ،أي �أن التوقع امل�شروع
هــو ن�سبي ح�سب اخلطورة الطبيعية للمنتــوج.2
وق ـ���د ترجع العنا�صر التي �أوردها امل�شرع يف املادة  11من القانون ،03-09
الت ـ���ي ت�ؤثر عل ـ���ى التوقعات اخلا�صة بال�سالم���ة �إلــى املنتج (ك�إخالل���ه بالتزامــه
بالإعالم �أو �إىل عيب يف الت�صنيع) ،كما �أنها قد ترجع �إىل امل�ضــرور.
( )1الأ�ست ــاذ عبــد البــا�سط جميعــي ،املرجع ال�ســابق� ،ص  187و .188

(2) Ph/Le Tourneau, précité, page 115.
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املطلب الثــالث  :عنا�صــر تقديــر ال�سالمــة امل�شروعــة

�إن هـ ـ���ذه العنا�ص���ر التي �أوردها امل�شرع يف املادة  11م���ن القان ــون 03-09
واملقابلـ ـ���ة للمادة  4/1386من القانون امل���دين الفرن�س ــي ق ــد ترجع �إىل �إخ ــالل

املنت���ج بالتزاماته كااللتزام بالإعالم (الفرع الأول) ،كما �أنها قد ترجع �إىل خط�إ
امل�ضرور ،يف حالة ا�ستعمال خاطئ �أو �سيء للمنتوج (الف ــرع الثان ــي).
وق ــد تتحقق م�س�ؤولية املنتج يف حالة حتقق �ضرر بفعل خطر ال ميكن تفاديه
لعيب مت�صل با�ستعمال املنتوج (الف ــرع الث ــالث).
الفــرع الأول  :العنا�صـر التـي ترجع �إلـى التـزام املنتج بتوفيـر
معلومــات كافيــة عـن املنتـوج (االلتـزام بالإعـالم)
تتعل���ق العنا�صر املحددة للتوقعات امل�شروعة للم�ستخدمني ،والتي ترجع �إىل
املنتج بالكيفية التي يتم من خاللها طرح املنتوج للت ــداول.
�إن املعلومات التي يوفرها املنتج تلعب دورا هاما يف حتديد التوقعات امل�شروعة
بال�سالمـ ـ���ة ،ل ــذلك ف�إن املعلومات اخلا�صة بطريق���ة اال�ستخ ــدام والتحذي ــرات
اخلا�ص���ة ب�أخطار اال�ستخ���دام اخلاطئ� ،أو غري ال�سليمُ ،تع ّد م���ن العنا�صر الت ــي
يجب �أن ي�أخذهــا القا�ضي بعني االعتبار عند تقدير التوقعات امل�شروع ــة ،ل ــذلك
فقـ ـ���د ثار الت�س���ا�ؤل عن �أثر ذلك على مو�ضوعية تقدير العي���ب ودعوى امل�س�ؤولي ــة
املق ــررة يف القان ــون اجلدي ــد.
ولكن هذا التوقع امل�شروع بال�سالمة يكون �أكرث م�شروعية ،يف حالة ا�ستعمال
املنتـ ـ���وج ،ح�س���ب الغر����ض املخ�ص�ص ل���ه وح�س���ب الكيفية املح���ددة ،وهنا تظهر
�أهمي ــة تقدمي املنتوج وحتديد طرق ا�ستعمالـه.1
ويف ه ــذا الإطار� ،أ�صدرت حمكمة النق�ض (الغرفة املدنية الأوىل) ق ــرارا يف
 2006/11/07تبنت فيه ،لأول مرة ،هذا احلل م�ؤ�س�سة قرارها على �أحكام امل�س�ؤوليـة
بفعــل املنتجات املعيبة ب�شـ ـ����أن منتج مل يعط املعلومات الوافية حول االحتياطــات
 .1عبــد البا�سط جميعــي ،ال�ســابق الذكــر� ،ص .190
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الواج���ب اتخاذها من ط���رف م�ستعمل اخلر�سان���ة  ،Bétonفاملنتوج الذي يحوي
عيبا �أو خلال ماديا داخليا  Intrinsèqueميكن �أن يكون معيبا ،ح�سب القانــون،
عندما يكون الإعالم حول �شروط اال�ستعمال غري كافيـ ــة.1
كم ــا ق�ض���ت كذلك حمكم ــة ا�ستئنـ ـ���اف  Poitiersبواتيي���ه الفرن�سي ــة يف
 2003/02/19مب�س�ؤوليــة منتج طالء ال�شعــر  teinture capillaireالذي �أدى
�إىل �سق���وط �شعر ال�ضحي ـ���ة على �إثر ا�ستعمــال هذا املنتوج ،عل���ى �أ�ســا�س �أنه لــم
ي�ستج���ب للتوقع امل�شروع بال�سالمة ،وب�أن املنتج �أخل بالتزامه بال�سالمة عندما مل
يلفت انتباه امل�ستعملني �إىل التحذيرات الواجب مراعاتها عند اال�ستعم ــال.2
علمـ ـ���ا �أن امل���ادة  18من القان���ون  ،03-09ح���ددت العنا�ص���ر �أو الظروف
الت���ي ينبغي مراعاتها يف تقدي���ر ال�سالمة املتوقعة ،ومن بني هذه الظروف التي ال
ميكن ح�صرها ح�سب �صياغة املادة ،نذكر وجوب �إعالم امل�ستهلك بكل املعلومات
املتعلق���ة باملنتوج وحترير بيانات الو�سم وطريقة اال�ستخدام ،فعدم و�ضوح طريقة
ا�ستعم���ال املنت ـ���وج ،والتــي قد تن�ش�أ عن خماطــر ،تعت�ب�ر عيبا يف املنتوج ،وهو مــا
ي ـ�ؤدي �إلــى مراع���اة الطابع اخلارجي والظاهر واخلا�ص باملنتوج (كعملية الو�سم
والتعبئ ـ���ة وغريه ـ���ا ،وكــذا املعلومات املذك���ورة على �صدر املنتوج ح���ول كيفــيات
اال�ستعمــال).
فالتحذيرات حول طرق اال�ستعمال ميكن �أن ت�ؤثر على معرفة اخلطر ومن ثم
التوقع امل�شروع للجمهور ،ففيما يتعلق بالأدوية مثال ف�إن انعدام ال�سالمة ينح�صر
عادة يف عدم كفاية الو�سم � Etiquetageأو البيانات  Noticeوال�سيما البيانات
املت�صلــة بالآثار غري املرغوب فيها للدواء ،حتى ولو روعيت االلتزامات القانونيــة
(قرار الغرفة املدنية الأوىل) ،حمكمة النق�ض الفرن�سيــة .32006/06/24
(1) Ph/Le Tourneau, précité, page 115.
(2) J.S.Borghetti, précité, page 553.
(3) G.Viney, précité, page 876 et 877.
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فالقا�ض ـ���ي ملزم ب�أن ي�أخذ يف االعتب���ار رغبة املنتج يف توفري ال�سالمة ،من
خ�ل�ال نوعية تعبئة املنت ـ���وج � ،Conditionnementأي �أن التعبئة ت�شكل عائقا
فعــاال بني اخلطــر وامل�ستعمــل.1
�إنّ ال�شكــل اخلارجي والعالم���ات املو�ضوعة على املنتوج والتحذيرات كلهــا
ميك ـ���ن �أن ت�ساعد علــى معرفة اخلطر وبالتايل التوق���ع امل�شروع بال�سالمة ،وكــذا
الطبيع���ة املادي���ة للمنتوج ووظيفته لأن ـ���ه �إذا تعلق الأمر مثال ب�آل���ة حادة و�أجهزة
ت�شتغ ـ���ل بالكهربــاء والغــاز ،ف ـ����إن درجة مــن اخلطر تكون متوفرة مع مــا يتوقعــه
اجلمهور ،فالطابع املعيب ال ميكن تعزيزه� ،إال �إذا كان اخلطر يفوق �أو �أعلى ممــا
كــان يتوقع ب�شكل عادي من منتوج من نف�س ال�صنف.2
ويف ه ـ���ذا ال�صدد ي�ؤكد الفقــه ب�أن اخلطر قد ين�ش�أ عن و�سم ناق�ص �أو عــن
طريقة ا�ستعمال غري وا�ضحــة.
فدليــل ا�ستعمال طريق���ة جهــاز تدفئة مثال ،حمــرر بطريقة غري وا�ضحــة،
ق ـ���د ي�ؤدي �إىل انفج���ار اجلهاز عند ت�شغيلــه ،مما ي�ؤدي �إل ـ���ى امل�سا�س بال�سالمــة
اجل�سدي���ة وحتى الأ�ضرار املادي ـ���ة ،وبالتايل فعر�ض املنت���وج� ،إذا كان غري �سليم
ق���د ينتج عن ـ���ه خطر ،لذا ميكن اعتب���اره معيبا ،وهذا ما �أدى بالفق���ه �إىل القــول
ب����أن االلتزام بالإع�ل�ام يندمج يف االلت���زام بال�سالمة ،وي�صب���ح كو�سيلة ل�ضمان
ال�سالمــة اجل�سديــة للم�ستهلك وممتلكاتــه.3
علم���ا �أن امل�ض���رور يلت���زم ،ح�س���ب الأ�ص���ل ،بتق���دمي الدلي���ل عل���ى ع���دم
تنفي���ذ املنت���ج لاللت���زام الواق���ع علي���ه بالإع�ل�ام والتحذي���ر ،فق���د ذه���ب بع�ض
الفق���ه �إىل انتق���اد م���ا ورد يف امل���ادة  4/1386م���ن القان���ون امل���دين الفرن�س���ي،
م���ن �ض���رورة الأخ���ذ مب���دى وف���اء املنت���ج بااللت���زام بالإع�ل�ام يف االعتبـ���ار،
(1) Y.Markovits, la directive de la CEE du 25/07/1985 sur la responsabilité du fait des
produits défectueux, LGDJ , page 205.
(2) G.viney, «L’introduction en droit français de la directive européenne du 25/07/1985,
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux» recueil Dalloz, page 291.

( )3د.حامق ذهبية ،االلتزام بالإعالم يف العقود ،ر�سالة دكتوراه ،كلية احلقوق بنب عكنون� ،2010 ،ص .173
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عنــد تقدير التوقـع امل�شروع بال�سالمة على �أ�سا�س �أن تبني معيار العيب الظاهر�أو
اخلارجي (والذي ينتج عن عدم االلتزام بالإعالم) ،من حتول العيب يف امل�س�ؤولية
املو�ضوعي���ة �إىل عي���ب ن�سبي ،يرتبط حتديد وجوده بالت���زام ببذل عناية ،ويحتاج
�إثباته �إىل �أن يقيم الدليل على خط�إ املنتج ،فقد �أكد �أ�صحاب هذا الر�أي �أن �إثبات
خط�إ املنتج يعد �أمرا حتميا ،طاملا تعلق الأمر بااللتزام بالإعالم� ،أو بالتحذيــر.
والواقع� ،إن تكييف االلتزام باال�ستعالم على �أنه التزام ببذل عناية ،ال ميكن
الأخ���ذ به بالن�سبة لاللتزام ال���ذي يقع على املهنيني لأن هذا ي�ؤدي �إىل و�ضع عبء
�إثبات ارت���كاب املهني خط�أ �إىل البحث عن املعلومات التي يجب اال�ستعالم عنها،
عل���ى عاتق امل�ستهلك .كما �إن���ه ال ميكن تكييفه ب�أنه الت���زام بتحقيق نتيجة والذي
يعن���ي �أن يتعهد املدين مبقت�ضاه بتحقي���ق نتيجة ،ويف حالة عدم حتقيقها يفرت�ض
�أن���ه ارتك���ب خط�أ فتقوم م�س�ؤوليت���ه ،لكنه ميكن نفي هذه امل�س�ؤولي���ة� ،إذا �أثبت �أن
ال�ضرر يرجع �إىل �سبب �أجنبي وهذا ال يتما�شى مع الهدف الذي وجد من �أجله هذا
االلتزام والذي يتمثل يف �ضمان �إعالم امل�ستهلك كلما اقتنى منتوجا �أو ا�ستفاد من
خدمـة وهذا ي�ؤدي �إىل القـول ب�أن االلتزام باال�ستعالم التزام بال�ضمان �أي �ضمان
�إعالم مو�ضوعي للم�ستهلك و�ضمان �سالمته اجل�سدية و�سالمة �أموالــه.1
�إن االلتـ ـ���زام بالإع�ل�ام والتحذي���ر ين���درج يف الإط���ار القان���وين املتكامــل
للم�س�ؤولية املو�ضوعية للمنتج ،والتي ال حمل فيها لتق�سيم امل�س�ؤولية يف �ضوء خربة
وقدرة �أطراف املنازعة ،ومما ال �شك فيه ب�أن امل�س�ؤولية يف هذا املنظور ت�ؤكد رغبة
امل�ش���رع يف �إن�شاء م�س�ؤولية خا�صة ال حمل فيه���ا للتمييز بني امل�س�ؤولية التق�صريية
والعقدي���ة ،وق���د �أدت �إىل اخلروج بااللتزام بالإعالم م���ن احلدود التي ر�سمها له
الق�ضاء يف املراحل ال�سابقة و�إدخاله يف الإطار القانوين مل�س�ؤولية املنتج.
( )1د .حــامق ذهبيــة ،ال�ســابق الذكــر� ،ص .180
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وب�ص���دور قانون  1998/03/19يف فرن�سا وامل���ادة  140مكرر يف اجلزائر،
ال���ذي تخط���ى التمييز ب�ي�ن امل�س�ؤولية العقدي���ة والتق�صريية ،فقد دخ���ل االلتزام
بالإع�ل�ام يف الإطار القان���وين للم�س�ؤولية املو�ضوعية ،فب�إلغ���اء التمييز بني نوعي
امل�س�ؤولي���ة املدني���ة� ،أ�صبح �أ�سلوب ط���رح املنتجات يف التداول م���ن عنا�صر نق�ص
ال�سالمة التي تتجدد بها ماهية العيب ولي�س �أ�سا�سا لتحديد خط�إ املنتج.1
ويف ه���ذا الإطار ،ميك���ن اعتبار االلتزام بالإعالم يف �ضوء ما �سبق� ،أنــه من
االلتزامات الآمرة التي تقع على كاهل املهني ،وي�ؤدي الإخالل بها �إىل قيام م�س�ؤولية
املتدخ���ل يف الو�ضع لال�ستهالك ،وعلى ذلك فهذه امل�س�ؤولية التي يتحملها املتدخل
وفقا للقانون  03-09هي م�س�ؤولية مهنية� ،أي �أنه م�س�ؤوال عن فعل املنتوج �أو اخلدمة
بغ�ض النظر عن طبيعتها العقدية �أو التق�صريية ،وي�ستفيد منها كل م�ستهلك مهما
كانت عالقته بهذا املهني� ،أي �أنه مبجرد حدوث �ضرر يفرت�ض �أن املنتوج ال تتوفر
في���ه ال�سالمة املتوقعة مما ي�ستنتج معه �أن املهني ي�س�أل عن فعل منتوج ولي�س عن
خطئ���ه ،فيكون التزامه بت�سليم منتوج خال من كل خطر التزاما بتحقيق نتيجة.2
�إنّ املنتج يفرت�ض فيه �أن يكيف املعلومات املوجهة للم�ستعملني ملنتوجه ،ولكنه
كي���ف يتمكن من معرفة ه�ؤالء؟ اجل���واب هو �أن يتوقع ب�شكل عقالين و�أن ي�أخذ يف
االعتب���ار كف���اءات امل�ستعملني ،وذلك بجعل هذه املعلوم���ات يف متناول امل�ستعملني
الأق���ل كفاءة وم�س�ألة تقدير الإخالل بااللتزام تخ�ضع لل�سلطة التقديرية للق�ضاة،
والق�ض���اء يعت�ب�ر �أن ثم���ة قرائن ملعرف���ة خ�صائ�ص وخماطر املنت���وج من طـ ــرف
امل�ستعمل� ،إذا كان هذا الأخري مهنيا ،فالقاعدة �أن املورد يلتزم ب�إخبار امل�ستعملني
غري الأكفاء بكل الأخطار ،وهو ما �أكده قرار الغرفة املدنية الأوىل مبحكمة النق�ض
الفرن�سي���ة ال�ص���ادر يف  2010/10/28حتت رقم  951ال���ذي اعترب �أن امل�شت ــري
ملزم بدوره ب�أن يخرب البائع عن دواعي ا�ستعمال ال�سلعة� ،3إذن فااللتزام بالإعالم
( )1الأ�ستــاذ عب ــد البــا�سط جميعــي ،ال�ســابق الذك ــر� ،ص .193
( )2د .ح ــامق ذهبي ــة ،ال�س ــابق الذك ــر� ،ص .307
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ين�ص���ب عل���ى كل الأخطار التي ميك���ن امل�ستعمل �أن يجهلها ،وهو م���ا �أ�شارت �إليه
كذل���ك املادة  4/10م���ن قانون  03-09م���ن قانون حماية امل�ستهل���ك وقمع الغ�ش
اجلديد ،1واملادة  1/221من قانون اال�ستهالك الفرن�سي.
وق���د ت�ؤثر خ�صائ����ص املنتوج على واج���ب الإعالم ،من حيث �أن���ه كلما كان
املنت���وج جديدا وخطرا ،كلما ات�سع���ت دائرة االلتزام بالإعالم فيجب الإ�شارة �إىل
الأخط���ار املرتتب���ة يف حالة ا�ستعم���ال املنتوج يف ظ���روف عادية ،م���ا دام �أن هذه
الظ���روف متوقع���ة ،فمنتج مواد خا�ص���ة بالبطاط����س Produits de Fanant :
 ،de pomme de terreيج���ب علي���ه �إخبار امل�ستعملني ع���ن الأخطار املرتبطة
با�ستعم���ال هذا املنتوج يف فرتة اجلفاف ،وباملقاب���ل ف�إنه يف حالة اال�ستعمال غري
املتوقع ،ف�إن املنتج غري ملزم بالإعالم عن الأخطار املرتبكة مبثل هذا اال�ستعمال،
ولكنه ملزم ب�أن ي�سهر على تبديد كل انطباع خاطئ بال�سالمة الذي يحدثه املنتوج،
�أي �أن املنت���ج يكون ملزما بالإعالم� ،إال عن الأخطار التي كانت معروفة وقتها كما
هو ثابت من االجتهاد الق�ضائي اخلا�ص بالأدوية.2
كم���ا يجب �أن تكون البيانات وا�ضح���ة و�أن ال تثري ظروف الو�سم �أي غمو�ض
لدى امل�ستعمل الذي يندفع �إىل الإقبال على منتوج غري املنتوج املق�صود كما يجب
�أن تت�ضم���ن التحذيرات الالزمة عن الأخط���ار التي ترتتب على عدم مراعاة هذه
التحذيــرات ،حيث ن�صت املادة  17من القانون " 03-09على التزام كل متدخــل
ب����أن يعلم امل�ستهلك ب���كل املعلومات املتعلقة باملنتوج ،بوا�سط���ة الو�سم �أو بوا�سطة
و�سيل���ة �أخرى منا�سب���ة" ،فالتزام املهني بالإعالم ال يكون جدي���ا� ،إال �إذا روعيت
فيه �أو�صافا دقيقة وكاملة و�صادقة ،خا�صة كتابتها بلغة ب�سيطة و�سهلة ،و�أن يكــون
الإع�ل�ام كامال وكافيا ب�أن يت�ضم���ن كل البيانات املتعلقة بعر����ض املنتوج وو�سمــه
والتعليمـ ـ���ات املحتمل ــة اخلا�صة با�ستعماله و�إتالفه ومراعاة فئات امل�ستخدميـ ــن
()1املادة " 4/10يتعني على كل متدخل احرتام �إلزامية �أمن املنتوج الذي ي�ضعه لال�ستهالك فيما يخ�ص فئات امل�ستهلكني املعر�ضني
خلطر ج�سيم نتيجة ا�ستعمال املنتوج خا�صة الأطفال".

(2)J.S.Borghetti, précité, page 497.
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املعر�ض�ي�ن خلطر ج�سيم نتيجة ا�ستعمال املنتوج وخا�صة الأطفال ،كمــا هو م�ؤكــد
يف املر�ســوم التنفيذي رق���م  494-97امل�ؤرخ يف  ،1997/12/21املتعلق بالوقايــة
م���ن الأخطار الناجمة عن ا�ستعم���ال اللعب  ،jouetsويرى بع����ض الفقه �إنه على
املنت���ج �أن مييز البيانات اخلا�صة بالتحذير من خماطر املنتوج عن باقي البيانات
املتعلق���ة مثال مبكوناته وبكميات���ه وخ�صائ�صه ،على �أن ت�ستعم���ل يف طباعة هــذه
التحذيرات لون خمتلف عن اللون الذي ي�ستعمل يف طباعة البيانات الأخــرى.1
غيــر �أن ثمة �س�ؤال يطرح ب�ش�أن ماهية الإجراءات التي ينبغي على املــورد �أن
يتخذها ل�ضمان نقل املعلومة �إىل كل الأطراف التي مل يتعاقد معهــا؟
اجلواب هو �أنه بالرغم من �أن االجتهاد الق�ضائي غري متوفر بكرثة يف هذه
امل�س�أل���ة� ،إ ّال �أن���ه ميكن القول ب�أن امل���ورد ينبغي عليه �أن يتخذ �إج���راءات معقول ــة
ل�ضم ـ ـ���ان و�صول املعلوم���ة �إىل امل�ستعملني غري املتعاقدين معه ،ف����إذا ق ــام املنتج
ب�إخط���ار البائع مبوا�صفات وخ�صائ�ص املنتوج ويكلفه بنقل وبتبليغ هذه املعلومات
�إىل امل�شرتين ،فال يعد م�س�ؤوال �إذا ق�صر البائع يف هذه املهمــة.2
�إنّ املنت���ج ،ب�إعالمــه امل�ستعملني عن الأخط���ار املت�صلــة با�ستعمــال املنتوج،
ف����إن م�س�ؤوليته ت�ضيق ،لذا ف�إن التحذير ال ي�ش���كل �شرطا حمددا للم�س�ؤولية و�إمنا
يلعب دورا يف الت�أثري على الفعل املن�شئ للم�س�ؤوليــة ،فهــو يحد من جمال االلتــزام
بال�سالمــة املفرو�ض على املورد لأنه بتعميم املعلومات ،ف�إن التحذير يحد يف نف�س
الــوقت مــن هــذا االلتزام.
�أما �إذا كانت املخاطر ميكن التخفيف منها عن طريق ت�صور بديل� ،أو ميكن
تفاديها ببذل عناية �أكرب ،ف�إن التحذير قد ال ي�ؤدي �إىل تخل�ص املنتج من امل�س�ؤولية
يف حالة حتقق ال�ضرر لأن العيب وا�ضح وثابت يف هذه احلالــة.
وخال�ص���ة القول �أن التحذيرات ال حتول دون قي���ام م�س�ؤولية املنتج يف حالة
عيب يف املنتــوج �أو خط�إ يف الت�صميــم.3
( )1د .حـ ــامق ذهبيـ ــة ،ال�س ــابق الذكـ ــر� ،ص .265 ،253

(2) J.S.Borghetti, précité, page 498.
(3) J.S.Borghetti, précité, page 301.
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وب�شـ ـ����أن م���دى ت�أثري علم امل�ستعمل بالعيب يف �إعف���اء املنتج من امل�س�ؤولي ــة،
�أ�صـ ـ���درت حمكمة النق�ض قرارا يف  ،1991/10/09ج ـ���اء فيه ب�أنه "م ــا دام �أن
اجلهاز معيب فال ي�سوغ اعتبار خط�أ ال�ضحية �سببا لإعف ــاء املنتج."...
فبموجب هذا القرار ،ف�إن حمكمة النق�ض تعترب �أن العلم بالعيب ال ميكن �أن
ي�شك ــل �إعف ــاء كلي ــا م ــن امل�س�ؤولي ــة.
وقـ ـ���د تكر�س هذا االجتهاد ب�صدور قرار �آخر يف  1997/02/11يف ق�ضي ــة
تتلخ����ص وقائعه���ا يف اندالع حريق يف �سيارة بفعل خلل يف جه���از الإن ــارة ،حي ــث
ق�ضت حمكمة اال�ستئناف فر�ساي  Versaillesبرف�ض دعوى التعوي�ض امل�ؤ�س�س ــة
عل���ى وجود عيب خفي ح�س���ب مفهوم املادة  1641من القان���ون املدين الفرن�سي،
وب����أن احلريق كان نتيج���ة ا�ستعمال �سيء من امل�ستعمل ال���ذي مل يراع الإر�شادات
الواردة يف الئح ــة اال�ستعم ــال....
وعلـ ـ���ى �إثر الطعن بالنق�ض ،ق ــررت حمكمة النق����ض ب�أن تزويد امل�ستعم ــل
بالئح���ة طرق اال�ستعمال والتحذيرات ال ميكن �أن حتجب ،ب�أي حال من الأح ــوال
كلي ــة ،وجود عيب مادي على الأقل عندما يكون ظاه ــرا.
فالتحذيـ ـ���ر والطابع الظاهر للعيب ال ميكن �أن يحرما امل�ستعمل من حقه يف
رفع دع ــوى التع ــوي�ض(.)1
الفــرع الثانـي � :أثر معقولية اال�ستخدام على تقديــر
عيــوب املنتج �أو خطــ�إ ال�ضحيــة �أو امل�ستعمــل
ن�صت املادة  9من قانون  03-09ب�أن املنتوجات املو�ضوعة لال�ستهالك يجب
�أن تتوفر على الأمن بالنظر �إىل اال�ستعمال امل�شروع املنتظر منها ،ووفقا لل�شروط
العادية لال�ستعمال �أو ال�شروط الأخرى املمكن توقعها من قبل املتدخلني.
وق ــد جاء يف عر�ض �أ�سباب التوجيه الأوروبي ،ب�أن "تقدير �سالمة املنتجــات
يت���م يف �ضوء ا�ستبعاد كل ا�ستخدام تع�سفي� ،أو غ�ي�ر معقول للمنتجــات ،"...و�إذا
(1) J.S. Borghetti, précité, page 303.
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كان يفه���م م���ن الفق���رة ال�سابق���ة ،ب����أن اال�ستخ���دام التع�سف���ي� ،أو غ�ي�ر املعقول
للمنتج���ات ميثل خط�أ يف جانب امل�ستخ���دم �إال �أنه يفهم كذلك منه �أي�ضا ومبفهوم
املخالف���ة �أن ال�ضرر الناجم ع���ن اال�ستخدام املعقول للمنتج���ات (وفقا للتوقعات
امل�شروع ـ���ة للم�ستخدم�ي�ن) يعد دليال على وجود العيب ،ال���ذي تقوم على �أ�سا�سه
م�س�ؤوليــة املنتج ،لذلك ف�إن القا�ضي يقدر التوقع امل�شروع بال�سالمة ،التي يجب �أن
حتققها املنتوجات يف حدود اال�ستخدام املعقول يف �ضوء املعيار املو�ضوعي "معيار
ال�شخ����ص املعتاد" ،ويعن���ي هذا �أنه على املنتج �أن يق���در املخاطر املحتملة يف ظل
اال�ستخ���دام املعقول ،ولي�س فقط اال�ستخدام املعتاد �أو امل�ألوف ويحدد على �أ�سا�س
ذلك موا�صفات املنتوج الذي يتم �إنتاجه ثم يقرر �إطالقه يف الت ــداول.
ويت�ض���ح من هذا املفهوم الوا�سع ،لتحديد �أث���ر ا�ستخدام ال�شيء على معيار
ال�سالمة املتوقعة (وبالت���ايل على حتديد عيب املنتوج)� ،أن م�س�ؤولية املنتج تغطي
نطاقا �أو�سع من النطاق الذي تغطيه امل�س�ؤولية العقدية وامل�س�ؤولية التق�صريية.
وعل���ى الرغم من عدم �إخالل املنتج ب�أية قاعدة قانونية� ،أو التزام �سابق �إال
�أن تقدير ال�سالمة التي يجب �أن يحققها املنتوج ،يتم يف �ضوء التوقعات امل�شروعة
املرتبطة باال�ستخدام املعقول والتي تقيم الدليل على وجــود العيب.1

الفــرع الثــــالث :
م�س�ؤوليـــة املنتج يف حالـة حتقق ال�ضـرر بفعـل خطر
ال ميكن تفاديه لعيب مت�صل با�ستعمال املنتوج
�إنّ الفر�ضية التي ميكن ت�صورها ،يف حالة وقوع ال�ضرر ،بفعل حتقق خطر،
مت�صل با�ستعمال املنتوج كالتبغ مثال ،فخطورة هذا املنتوج ال يطرح �أي �شك ولكنه
يت�ص���ف مبيزات وموا�صفات ال تتعلق بالعي���ب ،وال با�ستعمال غري منا�سب ،فالتبغ
ل���ه خوا�ص منتوج ع���اد ،ميكن و�صفه باخلطر ،الذي ال ميك���ن تفاديه لأن املنتــوج
اخلط���ر لي�س بال�ضرورة م�ضر ،كخطر الإ�صابة بال�سرطان ،با�ستهالك ال�سجائ ــر
( )1عب ــد البــا�سط جميع ــي ،ال�ســابق الذكـ ــر� ،ص .196
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ولك���ن لي����س كل املدخنني يتعر�ض���ون للإ�صابة بهذا املر�ض وال�س����ؤال الذي ينبغي
طرحه  :هل تقام م�س�ؤولية املنتج يف حالة حتقق اخلطر وعلى �أي �أ�ســا�س؟.
مم���ا ال �شك في���ه� ،أن املنتجات النادرة واخلطرة يف نف����س الوقت ،قد تكون
م�صــدرا لع ـ���دة م�شاكــل �صحيــة و�أهمهــا التبغ وال ـ���دواء والأميــونت Amiante
واخلم ـ���ر ،..فم�س�ؤولي ـ���ة منتجــي هذه املنتجات طرحت منذ م���دة دون �أن نتلقــى
الإجابة عنها ،فحجم الأ�ضرار التي تت�سبب فيها ورغبة ال�ضحايا يف التعوي�ض دفع
�إىل البحث عن �أ�سا�س مل�سو�ؤلية ه�ؤالء املنتجني ،ومن جهة �أخرى ،فغياب عيب يف
هذه املنتوجات يحول دون �إيجاد �أ�سا�س قانوين لهذه امل�س�ؤولية ،ف�إذا حتقق ال�ضرر
فم�س�ؤولي���ة املنتج ال ميكن �أن تقام على �أ�سا�س العيب وال على �أ�سا�س دعوى �ضمان
العيــوب اخلفية وال على �أ�سا�س الإخالل بااللتزام بال�سالمــة.
لق ـ���د متكن القانون الفرن�سي من �إيجاد �أ�سا����س لدعوى التعوي�ض عن هــذه
امل�س�ؤولية على �أ�سا�س حرا�سة ال�شيء (حرا�سة الهيكل) �إ ّال �أن الق�ضاء رف�ض هــذه
الدع ـ���وى يف قرار �صادر يف  2003/11/30عن حمكم���ة النق�ض ،الغرفة املدنيــة
الأوىل ،ق�ض���ى في���ه برف�ض اعتبار �شركة  SEITAكحار�س ـ���ة للهيكــل� ،1أي للتبغ
بع ـ���د �أن �أطلقته يف التداول ،لأن تطبيق نظرية حرا�س���ة الهيكل تقت�ضي �أن يكــون
لل�شــيء حركية خا�صة وخطرة ،وهو ما ال ينطبق على املنتوجات اخلطــرة ،كالتبغ
والأميــونت  L’amianteوالأدويـ ــة.
ف ـ����إذا كانت م�س�ؤولية املنتج ملنتوجات خط���رة ال ميكن �أن تقام على �أ�ســا�س
وجود عيب يف املنتوج ،ف�إن الإخالل بااللتزام بالإعالم يعد هو الأ�سا�س القانونــي
الوحيد الذي ميكن لل�ضحية �أن ت�ؤ�س�س عليه رفع دعواهــا.
فااللتــزام بالإعالم ،و�إن كان ال يهدف �إىل تفادي حدوث ال�ضرر ،لأنه واقــع
ال حمال ـ���ة بفع���ل خطورة املنتوج ،ف�إنه يهدف �إىل تنوي���ر امل�ستعمل و�إحاطته علمــا
مبخاطره ،و�إخالل املنتج بهذا االلتزام ي�شكل م�صدرا مل�س�ؤوليتــه.
(1) J.S.Borghetti, précité, page 310.

جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

45

درا�ســــــــات

وللتكف���ل بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الت���ي �أ�ضحت تخلفها مثل هذه املنتوجات،
الت���ي �أ�صبحت تطرح م�شاكل �صحية وقانونية يف الوقت احلايل �أو �إىل حد الي ــوم،
ق���دم امل�شرع الفرن�سي وقته���ا حلوال فيما يتعلق بالتعوي�ض ع���ن �ضحايا الأميونت،
م ــن خالل قان���ون � ،2003/12/23أن�ش�أ مبوجبه �صندوقا خا�صا بالتعوي�ض ع ــن
ه���ذه الأ�ضرار وكذلك الأم���ر بالن�سبة للأ�ضرار الناجمة ع���ن الأدوية ،من خالل
ا�ستح���داث هيئة خا�صة تتكف���ل بتعوي�ض �ضحايا الأدوي���ة مبوجب قانون ،2002
تدع ــى ديوان التعوي�ض عن احلوادث الطبي ــة .1Oniam
وق���د توجد حاالت �صعبة ال ميك���ن فيها �إ�سناد ال�ضرر �إىل عيب يف املنتوج �أو
�إلـ ـ���ى ا�ستعمال �سيء ل���ه �أو لتحقق خطر ال ميكن تفاديه ،فاخلل���ل امل ــادي للعيب
معـ ـ���روف و�أن ثمة �صعوبة يف التكييف القانوين لهذا العيب ،وانعكا�س ذلك عل ــى
�أ�س ــا�س م�س�ؤولي ــة املنتج .

خامتـــة واقرتاحــــات :
تكري����س نظام قان���وين للم�س�ؤولية املدني���ة عن املنتجات املعيب���ة يف القانون
امل���دين اجلزائري ،لإيج���اد احللول القانونية املالئمة لإ�شكالي���ة تعوي�ض �ضحاي ــا
الأ�ض���رار التي تت�سب���ب فيها هذه املنتج���ات ،يف ظل ق�ص���ور وحمدودي ــة الأدوات
القانوني���ة املتوف���رة يف �إطار امل�س�ؤولي���ة املدنية التقليدية (دع���وى �ضمان العي ــوب
اخلفية-دعـ ـ���وى املطابق ــة-م�س�ؤولي���ة ح ــار����س ال�شـ ـ���يء) ،غيـ ـ���ر �أن الو�ض���ع
القانونـ ـ���ي مل�س�ؤولية املنتج الذي جاء به تعديل القانون املدين (املادة  140مكرر)
(بفقرت�ي�ن اثنتني فقط) ،واالكتفاء بطرح املبد�إ الع���ام لهذه امل�س�ؤولية اخلا�صة،
دون حتدي���د وتف�صي���ل ملختلف �أحكامها ،عل���ى غرار القان���ون الفرن�سي والقانون
امل�ص���ري ،بالإ�ضافة �إىل التن�صي�ص على بع�ض الأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولية املنتج
يف قانون حماية امل�ستهلك وقمع الغ�ش ،قد ال يحقق الأهداف املتوخاة من التعديل،
ومما يخل كذلك باالن�سجام الت�شريعي وهو ما يفر�ض االقرتاحات التاليـ ــة :
(1) J.S.Borghetti, précité, page 311.
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ا -وج ــوب حتديد عن�صر عيب املنتوج ومعايريه متى يكون املنتوج معيبــا.
ب-توحيد الأحكام املتعلقة مب�س�ؤولية املنتج يف القانون املدين ب�شكل يجنب
الرجوع �إىل القواعد العامة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك وهو �أمر ال ي�ستقيم مع
التوجه الدويل يف جمال حماية امل�ستهلك.
ج -ل�ضمـ ـ���ان حق امل�ض���رور يف التعوي�ض ينبغي حتدي���د الأ�شخا�ص الذي ــن
يعت�ب�رون كمنتجني �أ�صليني والأ�شخ ــا�ص الذي ــن ي�أخذون حكم املنتج وال�سيم ــا يف
النزاعات التي تثري حالة تعدد املنتجني وكذا املنتوجات املركب ــة.
د-حتدي���د وتو�ضيح م�س�ؤولية امل�ست���ورد واعتباره ي�أخذ حكم املنتج يف حال ــة
عدم �إمكان معرفة املنتج الأ�صلي ،خا�صة �إذا عرفنا �أن �أغلب املنتوجات املطروح ــة
يف ال�س ــوق م�ست ــوردة.
هـ -حتدي ــد اجلهة الق�ضائية املخت�صة التي ترفع �أمامها الدعوى يف حال ــة
ع ــدم وجود فرع �أو مكتب للمنتج الأجنبي يف اجلزائ ــر.
و -حتدي ــد النط���اق الزمني ل�سقوط م�س�ؤولي ــة املنت���ج و�أجل تقادم دع ــوى
التع ــوي�ض.
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تنفيـذ �أحكـام التحكيـم التجـاري الدولـي
وطـرق الطعـن فيهـا يف القانـون اجلزائـري*
الدكتـور  :بكلـي نــورالديـن
م ـ ــوث ــق
�أ�ستـاذ بجامعة بومردا�س �سابقــا

املقدمــــة :

يعترب التحكيم من بني �أهم الو�سائل البديلة حلل النزاعات التجارية الدولية،
�إذ غالبا م���ا يلج�أ �إليه املتعاملون التجاريون كطريق حلل نزاعاتهم التي ميكن �أن
تن�ش����أ بالن����ص على �شرط التحكي���م يف عقودهم التجارية� ،أو الت���ي ن�ش�أت ب�إبرام
م�شارطة حتكيم يف حال عدم وجود هذا ال�شرط يف عقودهم ،ملا لهذا النظام من
مزايا ،مثل ال�سرعة يف الإجراءات وعدم تعقيدها وتخ�ص�ص املحكمني ومرونة يف
ت�شكيل الهيئة التحكيمية� ،إذ �أنها خا�ضعة ملبد�إ �سلطان الإرادة ،فيختار الأطراف
الهيئ���ة التحكيمي���ة �أو املحكم املتخ�ص����ص يف نوعية النزاع ،كم���ا يختارون قانون
الإج���راءات الذي يرون���ه �صاحلا ،وكذلك القان���ون واجب التطبي���ق على مو�ضوع
النزاع ،اىل غريها من امل�سائل التي يراعون فيها طبيعة النزاع وم�صلحتهما .
�إن تنفيذ احلكم التحكيمي يعترب من �أهم �ضمانات نظام التحكيم ،والأ�صل
�أن �أطراف النزاع يتقبلون احلكم التحكيمي بعد �صدوره ويقومون بتنفيذه طواعية،
فف���ي هذه احلال���ة ال يثور الإ�ش���كال ،لكن الإ�ش���كال يثور عند ع���دم تنفيذ احلكم
التحكيم���ي ب�صف���ة اختيارية ،فهنا يتدخل الق�ضاء يف ح�س���م هذا النزاع ملا له من
�سلط���ة الإجبار ،وقد عاجلت اتفاقية نيويورك ب�ش����أن االعرتاف ب�أحكام التحكيم
الأجنبي���ة و تنفيذه���ا ل�سنة  1958ه���ذه امل�س�ألة والتي تعترب م���ن �أهم االتفاقيات
* مداخل���ة �ألقي���ت يف امللتقى الدويل املنعقد بالرباط ،اململكة املغربية ،حول تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية  ،حتت �إ�شراف املركز
الدويل للو�ساطة والتحكيم للرباط ،املغرب ،م ــاي .2010
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الدولية يف جمال التحكيم ،وامل�صادقة عليها يعترب من �أهم ال�ضمانات التي حتمي
الأط���راف الذين اختاروا اللجوء �إىل هذا النظام ،وهو الأمر الذي يف�سر ان�ضمام
�أغلبية الدول لهذه االتفاقية ،ملنح هذا النظام امل�صداقية وللحكم التحكيمي الفعالية.
تظه���ر فعالي���ة احلك���م التحكيمي ،من خ�ل�ال الع���دد الكبري م���ن الأحكام
التحكيمي���ة حم���ل التنفيذ ،حي���ث �أن قا�ضي التنفي���ذ ال يعار�ض االع�ت�راف بهذا
احلك���م �أو تنفي���ذه �إال ب�صفة ا�ستثنائية جدا ،فمن خ�ل�ال درا�سة �إح�صائية ،تبني
�أن���ه خالل ع�شر �سنوات م���ن طلبات التنفيذ �أمام اجله���ات الق�ضائية الباري�سية،
باعتباره���ا مقر غرفة التج���ارة الدولية ،ف�إن من ب�ي�ن  2000حكم حتكيمي طلب
التنفي���ذ ب�ش�أنه���ا� ،أربعة منها فقط مل يت���م اعتمادها و تنفيذه���ا ويظهر ب�أن هذا
العدد يتناق�ص وهو ما يثبت الفعالية املطلقة لهذا احلكم.
منحت �أغل���ب الت�شريعات العربي���ة والدولية ،اىل جان���ب اتفاقية نيويورك،
ال�صالحية للقا�ضي الوطني باالعرتاف وبتنفيذ هذه الأحكام التحكيمية ال�صادرة
يف اخل���ارج وحددت له قانونه الوطني ،لتطبيق���ه يف هذا املجال ،املتمثل يف قانون
املرافع���ات وه���ذا لتوحيد احلل���ول ،اىل جانب احرتام ال�ش���روط املوجودة يف بنود
ه���ذه االتفاقي���ة جتنبا لتع�سفه يف ا�ستعم���ال �سلطته يف املراقب���ة ،خا�صة �أن �أغلب
ال���دول ت�أخذ مببد�إ �سمو االتفاقيات الدولية على القوانني الداخلية ،منها القانون
اجلزائري .
�إن درا�س���ة مو�ضوع تنفيذ االحكام التحكيمية الدولية يف القانون اجلزائري
تثري عدة ت�سا�ؤالت ،بداية مبعرفة ما هو املعيار املعتمد يف تقرير دولية التحكيم ،؟
و ه���ل القا�ضي الوطني له �سلطة املراقبة �أم �إمكانية املراجعة ؟ وهل ميكن الطعن
بالبطالن يف �أحكام التحكيم �أم نكتفي با�ستئناف �أوامر التنفيذ �أو عدم التنفيذ؟،
ه���ذه امل�سائل وغريها �ستك���ون مو�ضوع مداخلتنا يف حموري���ن رئي�سيني نخ�ص�ص
املح���ور الأول لدرا�سة االع�ت�راف باحلكم التحكيمي وتنفي���ذه� ،أما املحور الثاين
فندر�س من خالله طرق الطعن يف احلكم التحكيمـي.
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�أوال  :االعرتاف و تنفيذ �أحكام التحكيم التجاري الدولــي :
 -1املق�صود بدولية وجتارية احلكم التحكيمي :
تع���رف املادة  1039م���ن قان���ون الإجراءات املدني���ة والإداري���ة اجلزائري
التحكي���م ال���دويل بن�صها عل���ى �أن "يعد التحكي���م دوليا ،مبفهوم ه���ذا القانون،
التحكي���م ال���ذي يخ�ص النزاع���ات املتعلقة بامل�صال���ح االقت�صادي���ة لدولتني على
الأقل" .يثري هذا التعريف �إ�شكالني :
الإ�ش��كال الأول  :يتعلق مبجال التحكيم ،حيث �إن الأخذ بحرفية الن�ص
تق�ص���ره على امل�صالح االقت�صادي���ة للدول �أو لدولتني على الأق���ل ،بحيث ي�ستثنى
م���ن جمال التحكي���م الدويل امل�صال���ح االقت�صادي���ة لأ�شخا�ص القان���ون اخلا�ص
كال�ش���ركات ذات اجلن�سيات املختلفة �أو الأف���راد التابعني لدول خمتلفة ،بل وحتى
�أ�شخا����ص القانون العام ،غري ال���دول� ،إال اننا نعتقد ب�أن امل�شرع اجلزائري مل يرد
منح هذا املفهوم للتحكيم التجاري الدويل بالنظر اىل الروح الليربالية لن�صو�ص
التحكي���م يف القان���ون اجلزائري ،ولهذا ال ميكن التقي���د بحرفية الن�ص القائم ،
واالعتماد على التف�سري الوا�سع لهذا الن�ص لي�شمل كل العالقات اخلا�صة مب�صالح
�أ�شخا����ص القانون اخلا�ص كالأفراد وال�ش���ركات ،متى كانت هذه العالقات عابرة
حل���دود الدولة ،وهو م���ا كان يق�صد امل�شرع اجلزائري من دولتني على االقل ،وهو
نف����س املوقف ال���ذي قرره القانون الق���دمي يف املادة  458مك���رر التي حتدد جيدا
النزاع���ات املتعلقة بامل�صالح التجارية الدولية ،وهي التي يكون فيه مقر �أو موطن
�أح���د الطرفني على الأق���ل يف اخلارج ،ونرى ب�أن امل�ش���رع اجلزائري مل يرد تغيري
موقفه وامنا تو�سيع فكرة التجارية مبفهوم امل�صالح االقت�صاديــة.
الإ�ش��كال الثانـي � :إن القانون اجلزائري اجلديد مل ي�ضع تعريفا حمددا
للتحكيم التجاري ،رغم انه خ�ص�ص الف�صل ال�ساد�س من باب التحكيم للأحكام
اخلا�صة بالتحكيم التجاري الدويل -بل اكتفى يف ن�ص املادة  1039منه بالإ�شارة
�إىل "امل�صال���ح االقت�صادية" ،ومن ثم يثور الت�س���ا�ؤل عما �إذا كانت كافة امل�صالح
االقت�صادي���ة تدخل حتت تعريف التحكيم التجاري ول���و مل تكن تلك امل�صالح من
طبيعة جتارية باملعنى الوارد يف قانون التجارة ،وقد منيل �إىل هذا التف�سري الوا�سع
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الذي يتجاوز مفهوم التجارة الدولية " "commerce internationalالوارد يف
امل���ادة  458مكرر ويف امل���ادة  1492من القان���ون الفرن�سي ،رغ���م �أن ن�ص املادة
 1039يعرف التحكيم الدويل و يقف عند هذا احلد.
يرى بع����ض الفقه ا�ستبعاد الإ�شارة �إىل التحكي���م التجاري كلية واالقت�صار
يف الن�ص على تنظيم التحكيم الدويل ،لأن ا�شرتاط جتارية التحكيم دون تعريف
ه���ذه امل�صطلح���ات عل���ى وجه الدقة هو تعقي���د ال مربر له ،وال ج���دوى منه ويفتح
الب���اب �أمام خالفات دون طائل علما ب�أن التحكيم ال���دويل يقت�صر بطبيعته على
العالقات االقت�صادية.1
يف ح�ي�ن اعت�ب�ر القانون اجلزائ���ري الق���دمي التحكيم دوليا ح�ي�ن "يخت�ص
بالنزاع���ات املتعلق���ة بامل�صال���ح التجاري���ة الدولي���ة" ،وي�ضي���ف القان���ون ال�سابق
�شرط���ا �آخر لدولية التحكيم هو �أن يكون مق���ر �أو موطن �أحد الطرفني على الأقل
يف اخل���ارج" ،2ويكون القانون ال�ساب���ق قد اعتمد معيارين ،ولي����س معيارا واحدا
لتحدي���د دولية التحكيم ،3لكن قانون الإج���راءات املدنية والإدارية اجلديد ح�سم
الأم���ر باعتماد معيار واحد يجمع ب�ي�ن املعيارين (املعيار القانوين و التجاري) هو
املعي���ار االقت�صادي ،بهذا و�سع امل�شرع اجلزائري من فك���رة التجارية �إىل مفهوم
�أو�سع وهو امل�صالح االقت�صادية ،لي�شمل على ما يبدو جماالت تخرج عن الن�شاط
التجاري مبفهومها التقلي���دي مثل الن�شاط املهني ،كما فعل امل�شرع الفرن�سي عند
تعديل���ه للقانون املدين ،واعترب �ش���رط التحكيم �صحيحا يف العقود املربمة بهدف
القي���ام بن�شاط مهني ،باعتبارها مت�س م�صال���ح اقت�صادية مثل ال�شركات املدنية
واملحامني واملوثقني واملهند�سني والن�شاطات الفالحيـة.4
� .1أم�ي�ن اخل���ويل (�أكث���م) ،تنفيذ �أحكام التحكي���م الدولية طبقا للقانون اجلزائ���ري اجلديد ،جملة التحكيم،العدد اخلام����س ،بريوت ،لبنان،
� ،2010ص .99 - 97
 .2وذل���ك يف ن����ص امل���ادة  458مك���رر ق �إ م ال�سابق " :يعترب دوليا مبفهوم هذا الف�صل ،التحكيم ال���ذي يخ�ص النزاعات املتعلقة بامل�صالح
التجاري���ة الدولي���ة و الذي يكون فيه مقر �أو موط���ن �أحد الطرفني على الأقل يف اخلارج" .فقد اعتمدت هذه املادة عل���ى املعيار االقت�صادي بالإ�ضافة
�إىل املعي���ار القان���وين ،حيث مزج هذا الن�ص بني املادة  1492من قانون الإجراءات املدنية الفرن�سي���ة واملادة  176من القانون ال�سوي�سري املتعلق
بالقانون الدويل اخلا�ص.
- 3الأح���دب (عب���د احلميد) ،قانون التحكيم اجلزائري اجلدي���د ،الطرق البديلة حلل النزاعات :الو�ساطة وال�صلح و التحكيم ،جملة املحكمة
العليا ،عدد خا�ص ،ق�سم الوثائق ،اجلزائر� ،2009 ،ص .23
4. Ph. FOCHARD. La Laborieuse réforme de La clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001,
Rev Arb 2001-3, p 04.
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كم���ا يرى بع����ض الفقه �أن الف�ص���ل ال�ساد�س من قانون الإج���راءات املدنية
والإداري���ة حت���ت عن���وان "يف الأح���كام اخلا�صة بالتحكي���م التج���اري الدويل" ال
تن�سج���م مع امل���ادة  1039من���ه ،فاملادة تع���رف لن���ا "التحكيم ال���دويل" و"لي�س
التحكيم التجاري الدويل" ،مما يدفع �إىل االعتقاد ب�أن التحكيم املق�صود به هنا
ه���و التحكي���م الذي يتم ب�ي�ن الدول فيما بينه���ا �أو بينها و بني املنظم���ات الدولية،
وكله���ا تعترب من �أ�شخا�ص القانون العام واخلا�ضعة عادة لأحكام و قواعد القانون
ال���دويل العام ،وهو ما ي�سمى ع���ادة بالتحكيم الدويل الع���ام ،بينما املق�صود من
هذا الف�ص���ل ون�صو�صه و�أحكامه هو التحكيم الذي يتف���ق عليه �أ�شخا�ص القانون
اخلا�ص �سواء كانوا �أ�شخا�صا طبيعيني �أو اعتباريني.5
ن���رى ب�أن امل�شرع اجلزائري مل يق�صد با�ستعمال م�صطلح التحكيم الدويل،
اعط���اء املفهوم ال�سالف الذك���ر ،و�إمنا االقت�صار على حتدي���د املعيار املعتمد ملنح
�صف���ة الدولية للتحكي���م� ،أي متى يكون التحكي���م دوليا؟ ،على اعتب���ار �أن امل�شرع
ق���د و�ضع عنوانا عاما للف�صل الذي خ�صه بالتنظي���م و�شمل به التحكيم التجاري
الدويل ،مما ال يدع جماال لإثارة هذا الت�سا�ؤل.
�إن هذا املو�ضوع يجرنا للحديث عن قابلية النزاعات للتحكيم ،فوفقا للمادة
 1006ق �إ م �إ التي تن�ص بانه ميكن لكل �شخ�ص اللجوء اىل التحكيم  ...وال يجوز
لال�شخا����ص املعنوي���ة العامة ان تطلب التحكيم ،ماع���دا يف عالقاتها االقت�صادية
الدولي���ة �أو يف �إط���ار ال�صفقات العمومي���ة .وهو ال يق�صد �أب���دا منازعات النظام
التج���اري ،لكن بكل ب�ساطة النظام االقت�ص���ادي ،يف الواقع ،يف املادة  458مكرر
من القانون القدمي حتدد ب�صفة �أكرث دقة النزاعات التي ميكن ان نلج�أ �إىل حلها
ع���ن طريق التحكيم وهي تلك املتعلقة بامل�صال���ح التجارية الدولية ،وتكون كذلك
عندما يكون مقر �أو موطن �أحد الطرفني على الأقل يف اخلارج.
 .5بوقادوم (�أحمد) ،حرية الأطراف يف اختيار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري الدويل (يف القانون اجلزائري)،
جملة املحكمة العليا ،الطرق البديلة حلل النزاعات  :الو�ساطة وال�صلح والتحكيم ،عدد خا�ص ،اجلزء الأول ،ق�سم الوثائق ،اجلزائـر،
� ،2009ص .254
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فاملعي���ار الث���اين القانوين تخلى عن���ه القانون اجلديد ،وال���ذي اعتمد فقط
على امل�صالح االقت�صادية لدولتني على الأقل ،هذا املعيار االقت�صادي مقتب�س من
القانون الفرن�سي واالتفاقية الأوروبية لعام .6 1961
�إذا كان املق�صود بامل�صالح االقت�صادية لأ�شخا�ص من دولتني على الأقل،كل
الن�شاط���ات التي مت�س القطاع االقت�صادي والت���ي تتجاوز حدود الدولة  ،ف�إن هذا
الن����ص اجلديد يكون قد و�س���ع �إىل �أق�صى حد من جمال الن�شاطات االقت�صادية،
التي ميكن االتفاق على �إخ�ضاع النزاعات القائمة �أو التي �ستقوم ب�ش�أنها للتحكيم
الدويل ،بحي���ث ي�شمل ،بالإ�ضاف���ة �إىل الأن�شطة ال�صناعي���ة والتجارية ،الأن�شطة
الزراعي���ة و احلرفي���ة ،مما ق���د يخلق م�صاع���ب للمتعامل�ي�ن اجلزائريني ،نتيجة
تعامله���م م���ع �أجانب حمرتفني �سيفر�ض���ون عليهم عقودا حمكم���ة ال�صياغة و يف
غاية من التعقيد ،مع���دة من طرف خرباء متمر�سني ،تت�ضمن� ،إ�ضافة �إىل �شرط
التحكيم ،بن���ودا �سيلتزمون بها تكون يف غري �صاحلهم وذلك لنق�ص جتربتهم يف
ذل���ك ،ال ندري ،يف غياب ن�شر الأعم���ال التح�ضريية� ،سبب تغيري مفهوم التحكيم
التج���اري ال���دويل ،الوارد يف الن�صو����ص ال�سابقة ،ال �سيما امل���ادة  458مكرر من
قان���ون الإجراءات املدنية القدمي ،علما ب�أن الن�ص املذكور مل يجد جماال للتطبيق
يف الواق���ع ،حتى ميك���ن احلكم عليه و عل���ى مدى �صالحيته م���ن عدمها وبالتايل
تعديله �أو تغيريه ،7وميكن تف�سري هذا التطور يف مفهوم التحكيم التجاري الدويل
اىل �أن امل�ش���رع اجلزائري �أراد �أن يو�سع من جمال التحكيم� ،أ�سوة بتجارب بع�ض
ال���دول ،كما فعلت فرن�سا ،عندم���ا و�سعت من جمال التحكي���م لي�شمل الن�شاطات
املهني���ة �أو رمب���ا الأن�شطة الزراعية كما بينا �سابقا ،ح���اول امل�شرع من خالل ذلك
من���ح ال�ضمانات ال�ضروري���ة للم�ستثمرين من �أجل جلب ر�ؤو����س الأموال الأجنبية
لال�ستثمار يف اجلزائر يف مناخ �أكرث مالءمة للبيئة الدوليــة.
6. ISSAD Mohamed, La nouvelle loi Algérienne relative à L’arbitrage internationale, Rev. Arb.2008,
p 421.
«Ce deuxième critère, dit juridique, du siége ou domicile situé à l’étranger, est abandonné par la
nouvelle rédaction, qui s’en tient aux seuls « intérêts économiques d’au moins deux Etats », critère dit
économique et emprunté au droit français et à la convention européenne de 1961.
 .7بوقــادوم (�أحمــد) ،املرجــع ال�ســابق� ،ص .256 - 254
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 -2مفهوم تنفيذ احلكم التحكيمي و متييزه عن االعرتاف به :
ورد االعرتاف ب�أحكام التحكيم الدويل وتنفيذها اجلربي يف الق�سم الثالث
م���ن الف�صل ال�ساد����س من قان���ون الإجراءات املدني���ة والإدارية حت���ت عنوان يف
الأحكام اخلا�صة بالتحكيم التجاري الدويل.
يعترب تنفيذ احلكم هو الهدف النهائي من نظام التحكيم ككل ،فكل ما مير
به نظام التحكيم من مراحل ،تن�صب يف هذه املرحلة الأخرية ،التي ترتجم احلل
النهائي للنزاع فيما بني الأطـراف.8
بع���د �ص���دور حكم التحكيم ،قد يق���وم املحكوم عليه بتنفي���ذه اختيارا ،وقد
ميتن���ع عن ذلك في�ضط���ر املحكوم له �إىل تنفيذه ج�ب�را و�إذا كان من املقرر �أنه ال
يج���ري تنفيذ جربي بغري �سند تنفيذي ،ف����إن حكم التحكيم وحده ال ي�صلح �سندا
لإجراء التنفيذ اجلربي و حتى و �إن كان يحوز حجية الأمر املق�ضي مبجرد �صدوره،
لأن���ه لي�س م���ن الأعمال القانونية الت���ي �أعطاها القانون الق���وة التنفيذية،فالقوة
التنفيذي���ة ال تلح���ق حكم املحكمني �إال ب�ص���دور �أمر خا�ص بها م���ن ق�ضاء الدولة
ي�سمى ب�أمر التنفيـذ.9
ويختل���ف تنفي���ذ احلكم التحكيمي ع���ن االعرتاف به ،فاالع�ت�راف يعني �أن
احلك���م قد �صدر ب�شكل �صحيح و ملزم للأطراف ،مبعن���ى �إقرار الق�ضاء الوطني
املخت����ص ب�صحة ما �صدر يف املو�ضوع من قب���ل هيئة التحكيم يف النزاع املعرو�ض
عل���ى املحكمة الوطنية ،ويدخل حينئذ يف النظام القانوين لدولة القا�ضي مطابقا
لقواعده���ا� ،أما طلب التنفيذ فهو يهدف �إىل �إجبار املدين على الوفاء بالتزاماته،
فاالعرتاف باحلكم ال يعني الأمر بتنفيذه ،عك�س ذلك ،لو �صدر �أمر بتنفيذه فمن
ال�ض���روري �أن يك���ون قد مت االع�ت�راف به من اجلهة الق�ضائية الت���ي �أعطته القوة
التنفيذيـة.
� .8أحمد �إبراهيم (�إبراهيم) ،التحكيم الدويل اخلا�ص ،الطبعة الثانية ،دار النه�ضة العربية ،م�صر� ،1997 ،ص .345
 .9والـ ـ���ي (فتح���ي) ،قانون التحكي���م يف النظرية و التطبيق ،الطبع���ة الأولــى ،من�ش�أة املع���ارف ،الإ�سكندريـ ــة ،م�صر،2007 ،
�ص .480
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غ�ي�ر �أن ما يالحظ هو غمو����ض التفرقة بني االع�ت�راف و التنفيذ يف قانون
الإج���راءات املدنية والإدارية ،حيث ورد يف الق�سم الثالث منه "االعرتاف ب�أحكام
التحكيم و تنفيذها" ،فهنا يدل على تباين املفهومني ،لكن املواد الأخرى ال تعك�س
ه���ذا االختالف ،فال تخ�ص االعرتاف ب�أي حك���م قانوين م�ستقل ،بل ت�ضعه دائما
كمكمل للتنفيـذ.
 -3الطبيعـة القانونيـة للأمـر بتنفيـذ احلكـم التحكيمـي :
�أث���ارت طبيع���ة الأمر بالتنفيذ ج���دال فقهيا تباينت في���ه الآراء ،فجانب منه
يعتربه عمال ق�ضائيا ،واجلانب الآخر يعتربه ت�صرفا والئيا حم�ضا.
فاجلانب الذي يرى فيه �أنه عمل ق�ضائي لأنه يتعلق بنزاع وجد �أ�صال ،ويقدر
فيه القا�ضي حق���وق اخل�صوم و التزاماتهم و ي�أمر بالتنفيذ على �أ�سا�سها ،بيد �أن
الت�ص���رف الوالئي هو اتخ���اذ �إجراءات م�ستقبلية هي يف الواق���ع �إجراءات �إدارية
حم�ضــة.
فالأمر بالتنفيذ �إجراء يرتتب عليه رفع حكم التحكيم� ،سواء وطنيا �أو �أجنبيا
وكذلك كافة الأحكام الق�ضائية الأجنبية �إىل م�صاف الأحكام الق�ضائية الوطنية
فهو نقطة االلتقاء بني ق�ضاء التحكيم وق�ضاء الدولة ،10ف�إذا قدم حكم التحكيم
للتنفيذ بدون هذا الأمر كان على املح�ضر �أن ميتنع عن �إجرائه ،ذلك �أنه ال يجوز
التنفي���ذ اجلربي �إال ب�سند تنفيذي (امل���ادة  600ق �إ م �إ) وحكم التحكيم ال يعترب
بذات���ه �سن���دا تنفيذيا� ،إذ هو �سند تنفيذي مركب "احلك���م والأمر معا" ،" ،ف�أمر
التنفيذ هو الذي يعطي حلكم املحكم-ولأي حكم ق�ضائي �أجنبي -قوته التنفيذية.
وم���ادام امل�ش���رع اجلزائري قد �سك���ت عن ال�شكل الذي �سي�ص���در فيه الأمر
بالتنفي���ذ ،مم���ا يعني ذل���ك انه ي�صدر وف���ق �أح���كام القواعد العام���ة يف الأوامر
الوالئيـة.11
 .10هن���دي (�أحم���د) ،تنفيذ �أحكام املحكمني ،الأمر بتنفيذ �أحكام املحكم�ي�ن الوطنية والأجنبية ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر،
الإ�سكندرية ،م�صر� ،2001 ،ص .102-101
 .11املادة  2/ 311ق �إ م �إ"يجب �أن يكون الأمر على عري�ضة م�سببا ،ويكون قابال للتنفيذ بناء على الن�سخة الأ�صليـة".
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وتخ�ض���ع الأوامر الوالئية �إىل نظام قانوين يختلف عن ذلك الذي تخ�ضع له
الأحكام الق�ضائية ،ومن ذلك فالأوامر الوالئية ال حتوز ،ك�أ�صل عام على احلجية،
ويتظل���م فيه���ا بوا�سطة دع���وى البطالن �أمام نف����س القا�ضي ال���ذي �أ�صدر الأمر،
ولذلك يج���ب التمييز بني �أحكام التحكيم ،التي ه���ي �أحكام ق�ضائية حتوز حجية
ال�ش���يء املق�ضي فيه ،وي�ستنفذ القا�ضي �سلطت���ه ب�صدورها ،وبني الأمر بالتنفيذ،
فه���و يعد م���ن قبيل الأوامر الوالئي���ة ،فال يحوز حجية ال�ش���يء املق�ضي به ،ويجوز
للقا�ض���ي العدول عنه ،و�إ�صدار �أمر خمالف للأول وذلك ما تق�ضي به املادة 312
من قانون الإجراءات املدنية والإدارية.
ويج���ب �أن ينفذ �أم���ر التنفيذ خالل �أجل � 3أ�شه���ر ،و�إذا مل ينفذ خالل هذا
الأج���ل ابتداء من تاريخ �صدوره ،تعر�ض لل�سقوط ،وذلك ما تق�ضي به املادة 311
من نف�س القانون.
ويقوم القا�ضي ،بعد فح�ص الطلب ،والتحقق مما �إذا كانت الورقة املعرو�ضة
علي���ه ت�ستح���ق �أن متنح له���ا جن�سية الأح���كام الق�ضائية ،ف�إذا تواف���رت فيها تلك
ال�شروط ،ينتهي �إىل االعرتاف بحكم التحكيم وي�صدر �أمره بالتنفيـذ.12
-4اجله��ة الق�ضائي��ة املخت�صة باالع�تراف وب�إ�ص��دار الأمر بتنفيذ
حكـم التحكيـم :
يتحدد االخت�صا�ص من عدة نواحي ،فمن حيث طبيعة املنازعة التي تعر�ض
عل���ى الق�ضاء ،وتلك التي تخرج عن واليته فهو االخت�صا�ص الوالئي� ،أما من حيث
نوع الق�ضايا التي تنظرها كل درجة من درجات التقا�ضي فهو االخت�صا�ص النوعي،
�أم���ا بالنظر �إىل م���ا تخت�ص به الوحدة الق�ضائية ،من خ�ل�ال مكان تواجدها فهو
االخت�صا�ص املحلي يف دعوى الأمر بالتنفيـذ.
ا -االخت�صــا�ص النوعــي :
ن�ص���ت امل���ادة  1051ق �إ م �إ فقرة  2على �أن���ه ":وتعترب قابل���ة للتنفيذ يف
اجلزائ���ر وبنف����س ال�شروط ب�أم���ر �صادر عن رئي����س املحكم���ة ،"....نف�س ال�شيء
 .12زودة (عمر)� ،إجراءات تنفيذ �أحكام التحكيم الأجنبية ،الطرق البديلة حلل النزاعات ،جملة املحكمة العليا ،عدد خا�ص،
اجلزء الأول ،ق�سم الوثائق ،اجلزائر� ،2009 ،ص .228 - 225
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بالن�سبة للقانون القدمي ،فيعق���د االخت�صا�ص لرئي�س املحكمة املخت�صة وهذا ما
�أكدت���ه املادة  458مكرر  17منه ،فيكون االخت�صا�ص لرئي�س املحكمة وحده ،ملنح
ال�صيغ���ة التنفيذية للحكم التحكيمي ،وي�ستوي يف ذلك �أن يكون احلكم التحكيمي
التجاري الدويل داخليا� ،أي �صادرا داخل الرتاب الوطني �أو �أن يكون حكما �أجنبيا
�أي �صادرا خارج الرتاب الوطني.
و�إذا رفع���ت دع���وى الأم���ر بالتنفيذ �أمام جه���ة �أخرى غ�ي�ر خمت�صة ،فعلى
هذه الأخ�ي�رة �أن تق�ضي تلقائيا بعدم االخت�صا����ص ،لأن االخت�صا�ص النوعي من
النظ���ام العام ،يت���م �إثارته ،حتى ولو مل يتم�سك به اخل�ص���وم ،ويف �أي حالة كانت
عليها الدعوى ،ف�إذا قدم طلب التنفيذ �إىل قا�ض �آخر ،غري رئي�س املحكمة ،فلهذا
القا�ضي �أن يدفع بعدم اخت�صا�صه ،و�إال كان الأمر ال�صادر عنه باطـال.
ولع���ل �إ�سناد مهم���ة �إ�صدار �أم���ر التنفيذ لرئي����س املحكمة ،طبق���ا للت�شريع
اجلزائ���ري ،يجد �سببه-ح�سب ر�أينا -يف الغاية من ابتداع التحكيم كنظام جديد
يعمل على �سرعة الف�صل يف املنازعات ،خا�صة املتعلقة مب�صالح التجارة الدولية،
فامل�ش���رع اجلزائري ربط فكرة �سرعة الف�صل برئي�س املحكمة ،باعتباره القا�ضي
املخت�ص يف الأمور اال�ستعجالية ،والفا�صل يف امل�سائل واملنازعات الوقتية ،وبالتايل
ف�إن رئي�س املحكمة لن ي�أخذ وقتا طويال يف �إ�صداره �أمر التنفيذ.
كما ميكن �إ�ضافة �سبب �آخر وهو �أن الأمر بالتنفيذ يذيل على العري�ضة التي
عادة ما يكون �إ�صدارها من اخت�صا�ص رئي�س املحكمـة.
ب -االخت�صــا�ص املحلــي :
يج���ب التفرقة بني م���ا �إذا كان احلكم التحكيمي التج���اري الدويل� ،صادرا
باجلزائ���ر �أو ببل���د �أجنبي ،وذلك ح�س���ب تواجد مقر الهيئ���ة التحكيمية م�صدرة
الق���رار التحكيم���ي ،وهذا ما ن�صت عليه امل���ادة  2/ 1051ق �إ م �إ  ":و تعترب قابلة
للتنفيذ يف اجلزائر و بنف�س ال�شروط ،ب�أمر �صادر عن رئي�س املحكمة التي �صدرت
�أحكام التحكيم يف دائرة اخت�صا�صها �أو حمكمة حمل التنفيذ �إذا كان مقر حمكمة
التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطنــي".
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 /1الأحكــام التحكيميـة ال�صـادرة يف اجلزائــر :

�إذا كان احلك���م التحكيمي التج���اري الدويل �صادرا عل���ى الرتاب الوطني،
ف����إن االخت�صا����ص يعود لرئي����س املحكمة التي �ص���در الق���رار التحكيمي يف دائرة
اخت�صا�صه���ا� ،أي �أن االخت�صا�ص ي�ؤول �إىل املحكم���ة الكائنة بدائرة اخت�صا�صها
الهيئ���ة التحكيمية ،م�ص���درة احلكم التحكيم���ي التجاري ال���دويل ،فتن�ص املادة
 ..." : 2/1051وتعت�ب�ر قابل���ة للتنفيذ يف اجلزائر وبنف����س ال�شروط ،ب�أمر �صادر
عن رئي�س املحكمة التي �صدرت �أحكام التحكيم يف دائرة اخت�صا�صها"...
 /2الأحكــام التحكيميــة ال�صــادرة خــارج اجلزائــر :
�إذا �ص���در احلكم التحكيم���ي التجاري الدويل باخلارج  ،ف����إن االخت�صا�ص
ي����ؤول �إىل املحكم���ة التي يق���ع يف دائرة اخت�صا�صه���ا حمل تنفيذ احلك���م� ،أي �أن
املحكم���ة املخت�ص���ة ب�إ�ص���دار الأمر بالتنفيذ ه���ي حمكمة حمل �أو والي���ة التنفيذ،
وه���و ما�أقرته امل���ادة � ...": 2/1051أو حمكمة حمل التنفيذ �إذا كان مقر حمكمة
التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني."...
� -5إجــراءات التنفيـــذ :
تن����ص امل���ادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على �أن���ه  ":تعرتف كل من الدول
املتعاق���دة بحجية حكم التحكيم و ت�أمر بتنفيذه طبقا لقواعد املرافعات املتبعة يف
الإقليم املطلوب �إلي���ه التنفيذ وطبقا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف املواد التالية"،
فه���ذه االتفاقي���ة مل حتدد الإج���راءات الواجبة االتباع لالع�ت�راف وتنفيذ احلكم
التحكيم���ي تاركة هذه امل�س�ألة لقواعد االج���راءات للدولة التي يجري على �إقليمها
االعرتاف والتنفيذ ومبعرفة ال�سلطة املخت�صة لهذا الإقليم.
ا � -إثبــات حكــم التحكيــم :
لالع�ت�راف و تنفي���ذ �أح���كام التحكي���م التجاري ال���دويل ،ا�ش�ت�رط امل�شرع
اجلزائ���ري يف امل���ادة  1051ق �إ م �إ �أن يثب���ت من يتم�سك به���ا وجودها و�أال يكون
االعرتاف والتنفيذ خمالفا النظام العام الدويل ،و�أو�ضح يف املادة  1052كيف يتم
الإثبات بن�صها " :يثبت حكم التحكيم بتقدمي الأ�صل مرفقا باتفاقية التحكيم �أو
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بن�سخ عنهما ،ت�ستويف �شروط �صحتها" ،13و ذلك ب�إيداعها لدى اجلهة الق�ضائية
املخت�صة.14
وبذلك يجب �إيــداع الوثــائق التاليـ ــة :
� -1أ�صــل احلكم التحكيمي �أو ن�سخة ر�سمية منه "موقعــة".
� -2أ�ص ـ���ل اتفاق التحكيم �أو ن�سخة ر�سمي���ة منه يف �شكل �شرط حتكيمــي �أو
م�شارطـ ــة".
لقد �س���وى القانون بني الأ�صل والن�سخة ،فيمكن ل�صاحب امل�صلحة �أن يقوم
ب�إي���داع �أ�ص���ل حكم التحكي���م واتفاقية التحكي���م� ،أو االكتفاء ب�إي���داع ن�سخ منهما
ت�ستوفيان �شروط �صحتهما.15
�ص���در يف ه���ذا ال�ش����أن ق���رار بتاري���خ  2007/04/18ع���ن املحكم���ة العليا
يحم���ل رق���م  461776يف ن���زاع ب�ي�ن ال�شركة اجلزائري���ة لل�صناع���ات الغذائية"
�سالين���ا" �ض���د ترادينغ �أند �سارفي����س ،ين�ص منطوقه  :يجب عل���ى القا�ضي ،قبل
مهر القرار التحكيمي الأجنب���ي بال�صيغة التنفيذية� ،إلزام طالب التنفيذ بتقدمي
الوثائ���ق املن�صو�ص عليها يف املادة  458مكرر  18م���ن قانون الإجراءات املدنية،
وامل���ادة  2/4من اتفاقية نيويورك اخلا�صة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية
وتنفيذهـ ــا.16
ب -الإيـــداع :
يت���م �إي���داع �أ�صل حكم التحكيم النهائي �أو اجلزئ���ي �أو التح�ضريي يف �أمانة
�ضب���ط املحكمة م���ن الطرف الذي يهم���ه التعجيل ،ولن يكون ه���ذا الطرف �سوى
م���ن �صدر احلكم مل�صلحته ،ولكنه ال يوجد ما مينع �أن يتم هذا الإيداع من طرف
املحكوم عليه ،17فامل�شرع اجلزائري مل يحدد �صراحة املكلف ب�إيداع حكم التحكيم
 .13وهذا ما ا�شرتطه كذلك امل�شرع اجلزائري يف قانون الإجراءات املدنية ال�سابق يف املواد  458مكرر 17واملادة  458مكرر .18
 .14انظــر امل ــادة  1053ق �إ م �إ.
 .15عمــر زودة ، ،املرجع ال�سابق� ،ص .221
 .16ق���رار بتاري���خ  2007/04/18ملف رقم  461776بني ال�شركة اجلزائرية لل�صناعات الغذائية "�سالينا" �ضد ترادينغ
�أند �سارفي�س  ،جملة املحكمة العليا ،العدد الثاين .2007
 .17زودة (عمر) ،املرجع ال�سابق� ،ص .221
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ب���ل ذكر فقط �أن الطرف الذي يهمه التعجيل هو م���ن يقوم ب�إيداع الوثائق ب�أمانة
�ضبط املحكمـة.18
ف�أهمي���ة الإي���داع تكمن يف �أنه ال يت�ص���ور �صدور �أمر بالتنفي���ذ قبل الإيداع،
وعل���ى ذلك فاملفهوم واملنطقي �أن القا�ضي املخت����ص قانونا ب�إ�صدار الأمر بتنفيذ
حك���م املحكمني ميار�س �سلطة االع�ت�راف والأمر بالتنفيذ ،بعد تلقي هذا الإيداع،
وقب���ل �إ�صداره هذا الأمر ،بناء على طل���ب املحكوم له ،لأنه �سيمار�س رقابة الحقة
بعد �أن يكون حكم املحكمني قد ا�ستكمل �صـدوره.19
ج -تقديــم طلـب التنفيــذ :
يج���ب� ،إىل جانب �إي���داع الوثائق املذكورة �أعاله� ،أن يتب���ع �إجراء �آخر ،وهو
تق���دمي طلب التنفيذ على اعتب���ار �أن الإيداع لي�س �إال عمال ماديا ،يتمثل يف ت�سليم
�أ�ص���ل حكم التحكيم م�صحوب���ا باتفاقية التحكيم كي تطل���ع املحكمة عليه وتت�أكد
م���ن ا�ستيفائه ال�شروط الأ�سا�سي���ة للتنفيذ ،انتظارا لطلب التنفيذ الذي هو عبارة
عن عمل قانوين يحرك املحكمة كي ت�صدر �أمر التنفيذ �أو يلزمه �أن يقوم ب�إ�صدار
الأم���ر بالتنفي���ذ ،فبدون الطلب ال ميك���ن �إ�صدار ه���ذا الأمر� ،إعم���اال ملبد�إ حياد
القا�ضي وملبد�إ املطالبة الق�ضائيـة.20
بالرجوع �إىل القواعد اخلا�صة املقررة يف قانون الإجراءات املدنية اخلا�صة
بالتحكي���م ،مل يذكر طلب التنفيذ �صراح���ة ال يف قانون الإجراءات املدنية القدمي
يف اجل���زء اخلا����ص بالتحكيم� ،أي يف املر�س���وم  09-93وال يف قان���ون الإجراءات
املدني���ة و الإداري���ة اجلديد ،بل ذكر �أن حك���م التحكيم يكون قاب�ل�ا للتنفيذ ب�أمر
فق���ط  ،لك���ن ذك���ر الطل���ب يف امل���ادة  1/04من اتفاقي���ة نيوي���ورك " :يجب على
الط���رف الذي يطل���ب االعتم���اد والتنفي���ذ املذكورين يف امل���ادة ال�سابق���ة ،ق�صد
احل�ص���ول عليهم���ا �أن يرفق طلبه مبا ي�أت���ي ،"...و مبا �أن اجلزائ���ر من�ضمة �إىل
اتفاقي���ة نيوي���ورك ال ب���د من الط���رف املعن���ي بالتنفي���ذ �أن يقدم طل���ب التنفيذ.
 .18تن�ص املادة 1053ق �إ م �إ  ":تودع الوثائق املذكورة يف املادة � 1052أعاله....من الطرف املعني بالتعجيــل".
� .19أحمد الفزايري (�أمال) ،دور ق�ضاء الدولة يف حتقيق فاعلية التحكيم ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية� ،1993 ،ص.134-133
 .20زودة (عمر) ،املرجع ال�سابق � ،ص .222
 -احمد (الهندي) ،تنفيذ �أحكام املحكمني ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .85
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د -ميع��اد �إيداع حكم التحكيم ب�أمانة �ضبط املحكمة املخت�صة و طلب
التنفيذ :
مل يح���دد ق �إ م �إ اجلدي���د وال ال�سابق مدة زمنية معينة يجب �أن يتم خاللها
�إيداع حكم التحكيم ب�أمانة �ضبط املحكمة املخت�صة ،وكذلك مل يقرر فرتة زمنية
ال يقب���ل بع���د فواتها طلب التنفيذ ،بل ذك���ر يف املادة � 1053أن ت���ودع الوثائق من
الط���رف املعن���ي بالتعجيل فقط ،ولعل���ه ،بعدم و�ضعه مدة زمني���ة للإيداع ولطلب
التنفي���ذ ،ت���رك حرية للأط���راف ،لأن الأ�صل يف تنفيذ الأح���كام التحكيمية يكون
اختياري���ا لكن امتن���اع املحكوم عليه عن تنفيذ احلكم يجع���ل للمحكوم له احلرية
يف اللج���وء �إىل طريقة التنفي���ذ اجلربي ،عن طريق الق�ض���اء ،ويقدم طلبه �سواء
كان م�ستعج�ل�ا �أو ال ويف اغلب الأحيان يقوم به���ذا الإجراء على وجه ال�سرعة لأن
م�صلحته تقت�ضي ذلك مبجرد �صدور احلكم ،حفا�ضا على حقوقــه.
ثانيــا  :طرق الطعن يف احلكم التحكيمي التجاري الدولــي :
توجـ ــد طريقتان للطعن يف حكم التحكيم التجاري الدولــي :
الطع��ن غ�ير املبا�شر :وهو الطع���ن باال�ستئناف �ضد الأم���ر ال�صادر عن
القا�ض���ي برف����ض االعرتاف ورف����ض التنفي���ذ (امل���ادة  1055ق�.إ.م�.إ) ،والطعن
باال�ستئناف �ضد الأمر ال�صادر عن القا�ضي باالعرتاف و تنفيذ احلكم التحكيمي
(املادة  1056ق�.إ.م�.إ).
الطعن املبا�شر  :وهو الطعن ببطالن احلكم التحكيمي ال�صادر باجلزائر
مبا�شــرة (املــادة  1058ق�.إ.م�.إ).
�س���وف نتناول بالدرا�س���ة طرق الطعن املمكنة� ،سواء كان���ت مبا�شرة �أو غري
مبا�ش���رة ونق�ص���د بها الطع���ن باال�ستئن���اف والطع���ن بالبطالن و�أخ�ي�را الطعن
بالنق�ض ،ثم نقوم بدرا�سة �أ�سباب الطعن باال�ستئناف وهي نف�سها �أ�سباب الطعن
بالبطالن.
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�أوال  :طــرق الطعــن املبا�شــرة وغيــر املبا�شــرة :
 -1الطعــن باال�ستئنــاف:
مييز امل�شرع اجلزائري بني اال�ستئناف �ضد الأمر برف�ض االعرتاف ورف�ض
التنفي���ذ و ب�ي�ن اال�ستئن���اف �ض���د الأم���ر باالع�ت�راف و بتنفيذ احلك���م التحكيمي
التج���اري الدويل .فلم يح���دد �أ�سبابا معينة حني يتم رف����ض االعرتاف و التنفيذ،
بينم���ا حدد �أ�سباب���ا �سي�أتي �شرحها الحق���ا ،اذا تعلق الأمر بالأوام���ر التي تق�ضي
باالعرتاف وتنفيذ احلكم التحكيمي ،وهي نف�س �أ�سباب بطالن احلكم التحكيمي
كم���ا �سيتب�ي�ن الحقا ،فامل�ش���رع �أراد ،من خالل هذه التفرقة ،دع���م فعالية احلكم
التحكيم���ي ونفاذه بحيث جعل من ع���دم تنفيذه ا�ستثناء وله���ذا و�ضع �أ�سبابها يف
ح���االت حم���ددة قانونا ،فج���اءت على �سبيل احل�ص���ر ،بينما فت���ح املجال للطعن
باال�ستئناف فيما يخ�ص حالة عدم االعرتاف والتنفيـذ.
�إجــراءات ا�ستئناف الأمر القا�ضي باالعرتاف �أو التنفيــذ :
ي�سج���ل ا�ستئناف الأم���ر الراف�ض لالع�ت�راف �أو التنفي���ذ �أو الأمر القا�ضي
باالع�ت�راف �أو التنفي���ذ يف حدود احلاالت املن�صو�ص عليه���ا يف املادة � 1056أمام
كتاب���ة �ضبط املحكم���ة ،وذلك مبوجب عري�ضة معللة ،لإظه���ار �أ�سباب اال�ستئناف
وهي احلاالت املذكورة يف املادة  1056من ق.ا.م.ا.
تك���ون العري�ضة مكتوبة وم�سببة مع �إرفاق طلب الأمر حمل اال�ستئناف الذي
يكون على �شكل عري�ضة وكذلك حكم التحكيم واتفاقية التحكيـم.
�أقرت املادة  1057من قانون الإجراءات املدنية والإدارية على ان اال�ستئناف
يرف���ع �أمام املجل����س الق�ضائي دون حتديد اجلهة املخت�ص���ة للنظر يف اال�ستئناف
بالتحدي���د ،ونظ���را لكون الأم���ر امل�ست�أنف هو �أم���ر على ذيل عري�ض���ة ،وبالرجوع
�إىل القواع���د العامة التي حتك���م هذه الأوامر وذلك يف امل���واد من � 310إىل 312
م���ن ق.ا.م.ا .يك���ون اال�ستئناف �أمام رئي����س املجل�س الق�ضائ���ي (املادة  312من
ق.ا.م.ا.).
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 -2الطعــن ببطالن احلكــم التحكيمـــي:
�إن نظام التحكيم التجاري الدويل يقوم على مبد�إ اال�ستغناء عن اللجوء �إىل
الق�ض���اء لف�ض املنازعات التجارية الدولية ،وعلي���ه ف�إنه ال يجيز مراجعة مو�ضوع
احلك���م ذاته �أو التحقق من قيام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ،و ذلك لأن نظام
املراجعة ال يتما�شى م���ع مقت�ضيات التجارة الدولية التي حتاول دائما التحرر من
تطبيق القوانني الوطنية اجلامدة ،التي غالبا ما ال ت�ستوعب م�ستلزماتها ،وت�أ�سي�سا
عل���ى هذا املب���د�إ ،ال ميكن الطعن يف حك���م التحكيم ال�ص���ادر يف اجلزائر بطرق
الطع���ن العادي���ة� ،إال �أن امل�شرع �أج���از الطعن فيها بالبط�ل�ان ،وذلك حر�صا على
م�صالح الأطراف التي قد مي�سها �ضرر �إذا مت تنفيذ احلكم ،وهذا ما ن�صت عليه
امل���ادة  1058ق�.إ.م�.إ و عمال بالقاعدة العامة يف القانون اجلزائري" البطالن ال
يكون �إال بن�ص " ،يرفع البطالن بالإجراءات املعتادة لرفع الدعاوى وعلى الطاعن
�أن يثبت وجود خمالفة مما ن�ص عليه القانون اجلديد يف املادة  1056ق �إ م التي
�سندر�سهـا الحقـا.
ا-الطبيعــة القانونيــة للطعــن بالبطــالن :
رغم �أن حكم التحكيم يعترب عمال ق�ضائيا ،مما ي�ستتبع عدم جواز امل�سا�س
ب���ه �إال بوا�سط���ة طريق م���ن طرق الطع���ن التي ين�ص عليه���ا القانون ،ف����إن ت�أثري
الطبيعة التعاقدية لالتفاق ،م�صدر �سلطة املحكمني ،قد �أدى �إىل فتح �سبيل دعوى
البط�ل�ان �ضد حكم التحكيم ،ولهذا االعتبار جتي���ز الت�شريعات املختلفة الدعوى
ببط�ل�ان حك���م التحكيم ،وهو ما ين����ص عليه قانون الإج���راءات املدنية والإدارية
اجلزائري اال �أنه قيده يف حكم التحكيم الدويل ال�صادر باجلزائـر.
من املقرر �أن قا�ضي الدعوى هو �صاحب ال�سلطة يف تكييفها التكييف القانوين
ال�صحي���ح ،دون التقيد مبا ي�صفه بها املدع���ي ،فالعربة هي بحقيقة املق�صود من
الدع���وى ولي����س بالألفاظ التي �صيغت به���ا �صحيفة الدعوى ،وله���ذا ف�إن الدعوى
املرفوع���ة �إىل املحكم���ة بطلب �إبطال حك���م التحكيم تعت�ب�ر يف تكييفها ال�صحيح
دع���وى بطالن ولو كان���ت قد و�صفت ب�أنه���ا ا�ستئناف و طلب فيه���ا املدعي احلكم
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جم���ددا يف املو�ضوع الذي ف�صل فيه حكم التحكي���م.و يالحظ �أن دعوى البطالن
لي�ست طريقا من طرق الطعن يف الأحكام التي ين�ص عليها قانون املرافعات.21
ب� -إجــراءات الطعــن بالبطــالن :
يرف���ع الطع���ن بالبط�ل�ان يف احلك���م التحكيم���ي ،مبوجب عري�ض���ة مكتوبة
م�ستوف���اة جميع الإجراءات ال�شكلية املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات املدنية
والإداريـة.
ت�شبه �إجراءاتها الإجراءات املعمول بها يف �إطار الطعن باال�ستئناف ،و ذلك
باعتبار �أن اجل���زء اخلا�ص بالتحكيم مل ي�أت بقواعد خمالفة ،فتطبق الإجراءات
املعمول بها عادة لدى املحكمة املتعهدة.و تطرح هذه الإجراءات نف�س الإ�شكاليات
امل�ألوفة يف الطعن باال�ستئنـاف.
 .1ميعــاد رفــع دعــوى البطــالن :
تق���ر امل���ادة  1059من قانون الإج���راءات املدني���ة والإدارية عل���ى �أنه يرفع
الطع���ن بالبط�ل�ان يف حك���م التحكيم ويقب���ل ابتدا ًء م���ن تاريخ التبلي���غ الر�سمي
القا�ضي بالتنفيذ.
تن����ص امل���ادة  1059على �أنه " :يرف���ع الطعن بالبط�ل�ان يف حكم التحكيم
املن�صو����ص عليه يف املادة � 1058أعاله ،ام���ام املجل�س الق�ضائي الذي �صدر حكم
التحكيم يف دائرة اخت�صا�صه ،ويقبل الطعن ابتدا ًء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.
ال يقب���ل هذا الطع���ن بعد �أجل �شهر واحد من تاري���خ التبليغ الر�سمي للأمر
القا�ض���ي بالتنفيذ" ن�شري هنا اىل �أن �أح���كام القانون اجلزائري غري متطابقة �أو
ميك���ن القول ب�أنها تتعار�ض ول���و ظاهريا ،يف م�س�ألة ح�ساب م���دة اال�ستئناف بني
م���ا تق�ض���ي به �صراح���ة امل���ادة  1059ق �إ م �إ ،وما تن�ص عليه امل���ادة  1054التي
حتي���ل اىل املادة  1035والتي تعتم���د �أجل خم�سة ع�شر يوما ،ويظهر �أن املدة التي
يج���ب اعتماده���ا هي �شهر لأن امل�ش���رع ق�صد من الإحالة الأح���كام التي مل ت�شمل
بالتنظيـم.
 .21والــي (فتحــي) ،املرجــع ال�س ــابق� ،ص.543-541
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فحت���ى يقب���ل الطعن بالبطالن يف احلك���م التحكيمي التج���اري الدويل ف�إن
امل�ش���رع قيده ب�آجال قانونية حمددة وعدم مراعاة واحرتام هذه الآجال ي�ؤدي �إىل
رف����ض الطعن بالبطالن ح�سب املادة �أعاله ،ولهذا و�ضع امل�شرع يف املادة املذكورة
جماال حمددا لرفع الطعن بالبطالن وذلك على النحو التالــي :
 تب���د�أ �آجال الطعن بالبطالن من���ذ النطق باحلكم التحكيمي ،دون انتظارتبلي���غ احلك���م التحكيمي ال���ذي يفرت�ض �أن ي�ص���در ح�ضوريا وهذا م���ا يربر عدم
قابليته للطعن باملعار�ضة.
 تنته���ي �آجال الطعن بالبطالن بعد مدة �شه���ر واحد من التبليغ الر�سميللأمر القا�ضي بالتنفيذ ،وبالتايل ف�إن �أجل الطعن بالبطالن يف القرار التحكيمي
مرتب���ط بتاري���خ التبليغ الر�سم���ي بالأمر القا�ض���ي بالتنفيذ ،وتبقى ه���ذه الآجال
مفتوحة قبل ا�ست�صدار الأمر املذكور.
� .2آثــار الطعــن بالبطــالن :
تن����ص امل���ادة  1060ق �إج���راءات مدني���ة و�إدارية " :يوقف تق���دمي الطعون
و�أجل ممار�ستها ،املن�صو�ص عليها يف املواد  1055و 1056و ،1058تنفيذ �أحكام
التحكيم".
وعليه ،ف�إن الطعن باال�ستئناف يف الأمر القا�ضي برف�ض االعرتاف والتنفيذ
�أو الأمر القا�ضي باالعرتاف والتنفيذ �أو الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم الدويل
ال�صادر باجلزائر كلها توقف تنفيذ احلكم التحكيمـي.
 -3الطعـــن بالنق�ض :
تن����ص امل���ادة  1061ق�.إ.م�.إ ":تك���ون الق���رارات ال�صادرة تطبيق���ا للمواد
 1055و 1056و� 1058أعاله ،قابلة للطعن بالنق�ض".
لق���د منح امل�شرع اجلزائري يف قانون الإج���راءات املدنية والإدارية �إمكانية
الطع���ن بالنق�ض �أم���ام املحكمة العليا �ضد الق���رارات الفا�صلة يف الطعن ببطالن
الأح���كام التحكيمي���ة الدولي���ة ال�ص���ادرة يف اجلزائ���ر ،وتلك املتعلق���ة با�ستئناف
الأوامر الراف�ضة لالعرتاف و التنفيذ �أو امل�ؤيدة لهذا االعرتاف و التنفيذ واملتعلقة
بالأحكام التحكيمية ال�صادرة يف اخلارج.
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مل يح���دد امل�شرع اجلزائري الأوجه التي ي�ؤ�س����س عليها الطعن ،فهل ت�سري
علي���ه نف����س الأحكام املن�صو����ص عليها يف امل���ادة 1056؟ مب���ا �أن امل�شرع مل يحل
�إىل ه���ذه احلاالت ،فقد ترك �أمر تنظيمه���ا �إىل الأحكام العامة ح�سب مقت�ضيات
املادة  358ق�.إ.م�.إ (تقابلها املادة  233من القانون القدمي)� ،إىل جانب الأحكام
اخلا�صة ،وتن�ص القواعد العامة على جمموعة من اال�سباب �أو الأوجه وهي :عدم
االخت�صا�ص �أو جتاوز ال�سلطة �أو خمالفة �أو �إغفال قاعدة جوهرية يف الإجراءات
�أو انع���دام الأ�سا����س القانوين يف احلك���م �أو انعدام �أو ق�ص���ور �أو تناق�ض الأ�سباب
وخمالف���ة �أو خط����أ يف تطبيق القانون الداخل���ي �أو قانون �أجنب���ي متعلق بالأحوال
ال�شخ�صي���ة �أو تناق�ض الأحكام النهائية ال�صادرة م���ن حماكم خمتلفة ،وب�إجراء
مقارنة بني احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة  1056ق�.إ.م�.إ و تلك املن�صو�ص
عليه���ا يف املادة  358ق�.إ.م�.إ ت�سمح بك�ش���ف وجود تطابق �إىل حد ما مع اختالف
الت�سمي���ات ،فمث�ل�ا حالة مت�س���ك املحكمة التحكيمي���ة خط����أ باخت�صا�صها يدخل
�ضم���ن احلال���ة الثالث���ة والرابعة وه���ي حالة ع���دم االخت�صا�ص و جت���اوز ال�سلطة
وكذلك ال�ش�أن عندما تف�صل املحكمة التحكيمية بدون اتفاقية للتحكيم �أو مبوجب
اتفاقية باطل���ة ،فهذه احلالة تدخل يف حاالت عدم االخت�صا�ص و جتاوز ال�سلطة
�أو انع���دام الأ�سا�س القانوين ،كم���ا تعترب حالة ت�شكيل املحكمة التحكيمية �أو تعيني
املحك���م الوحيد ب�شكل خمالف للقان���ون �ضمن احلاالت التي ن�صت عليها الأحكام
العامة وهو خمالفة �أو �إغفال قاعدة جوهرية يف الإجـراءات.
�إن �سك���وت امل�شرع عن حتديد �أوجه الطعن بالنق�ض هو مبثابة �إعطاء حرية
للقا�ض���ي يف تطبيق� ،س���واء الأحكام اخلا�صة املتعلق���ة باال�ستئناف و الطعن وفتح
املجال �أمام تطبيق الأحكام العامة الواردة يف املادة  358ق�.إ.م�.إ.22
 -4احلجيـة الدولية للحكم ب�إبطال حكم التحكيم الدولــي :
�إذا �صدر حكم من ق�ض���اء دولة مكان التحكيم ببطالن حكم التحكيم ،كان
لهذا البطالن حجية دولية عامة فال يجوز تنفيذه يف دولة �أخرى موقعة على اتفاقية
 .22بكل���ي (ن���ور الدين) ،نظام التحكي���م التجاري الدويل يف اجلزائر ح�سب مقت�ضيات القان���ون اجلديد ،مداخلة �ألقيت بندوة
خا�صة بدرا�سة قانون الإجراءات املدنية و الإدارية بتاريخ  ،2008/12/25ب�سكرة ،اجلزائر.
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نيوي���ورك ،ويف ذلك �أ�صدر الق�ضاء الأجنبي حكما يف  1988/12/06من حمكمة
بروك�س���ل ق�ض���ى باالع�ت�راف و تنفي���ذ حك���م حتكيمي �ص���در يف اجلزائ���ر بتاريخ
 1985/12/29رغم �أنه مت �إبطاله من جمل�س ق�ضاء اجلزائر يف ،1986/12/20
و�أي���دت حمكمة بروك�سل �أمر التنفيذ بتاريخ  ،23 1990/01/09خالفا ملا جاء يف
امل���ادة  5من اتفاقي���ة نيويورك  ،1958ويك���ون قد �ساير الق�ض���اء الفرن�سي الذي
خال���ف ما ج���اء يف اتفاقية نيويورك� ،إذ يجيز تنفيذ �أح���كام التحكيم التي يق�ضي
ببطالنه���ا يف دولة �صدوره���ا ،وذلك كما يقال تطبيقا للقواع���د القانونية العامة.
وقد ق�ضت بذلك حمكمة النق�ض الفرن�سية يف العديد من �أحكامها.
�صدرت بتاريخ ( 1984/10/09ق�ضية  )Norslorوبتاريخ 1984/03/23
(ق�ضي���ة  )Hilmartonوبتاري���خ ( 1993/03/10ق�ضي���ة Polish Oceon
 .)Lineوتقوم هذه الأحكام على �أ�سا�س �أن معاهدة نيويورك ت�ضع حدا �أدنى من
احلماي���ة الدولية لأحكام التحكيم الدويل .وق���د �سببت حمكمة النق�ض الفرن�سية
ق�ضاءه���ا ب�أن حكم التحكيم الذي يق�ضى ببطالنه يف دولة �صدوره هو حكم دويل
ال يندم���ج يف النظ���ام القانوين لتلك الدول���ة وال ي�صبح جزء من���ه ،ومن ثم يبقى
ذل���ك احلكم الدويل قائما وقابال للتنفيذ يف فرن�سا رغم احلكم ببطالنه طاملا ال
يخالف النظام العام الدويل يف فرن�سا.24

ثانيــ��ا � :أ�سب��اب ا�ستئن��اف الأم��ر باالعتــراف وتنفي��ذ احلكــم
التحكيمــي والطعــن ببطالنــه :

لقد �أورد امل�شرع اجلزائري يف املادة  1056ق�.إ.م�.إ �أ�سبابا حمددة للطعن يف
�أمر االعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدويل و هي نف�سها �أ�سباب موجبة
للطع���ن بالبطالن �ضد حكم التحكي���م .نالحظ �أن امل�ش���رع اجلزائري مل يجعلها
�أ�سباب���ا لطلب رف�ض االعرتاف والتنفيذ ،فقب���ل �صدور الأمر بالتنفيذ واالعرتاف
كم���ا ج���اء يف اتفاقية نيوي���ورك يف املادة اخلام�س���ة منها ،الفق���رة الأوىل ،وذلك
 .23بو�صنوبرة (خليل) ،التدخل الق�ضائي يف جمال التحكيم الدويل يف الت�شريع اجلزائري ،جملة املحكمة العليا ،العدد الثاين،
� ،2006ص .145
� .24أمني اخلولــي (�أكثــم) ،املرجــع ال�سابــق� ،ص .105
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لأنه ي�أخذ بنظام الأوامر على العرائ�ض التي ال يتوفر فيها الوجاهية و �إمنا ينتظر
بع���د �ص���دور الأمر و يطع���ن فيه باال�ستئن���اف .كما �أن امل�ش���رع اجلزائري مل يقيد
احل���االت التي ميكن فيها ا�ستئن���اف االمر القا�ضي برف�ض االع�ت�راف او برف�ض
التنفي���ذ ،وجعلها مفتوحة وتخ�ضع للقواعد العام���ة التي تتميز باملرونة ،ذلك ملنح
الفعالية املرجوة للحكم التحكيمي  ،وحتى ال يكون عر�ضة لعدم االعرتاف والتنفيذ.
ال�سبب الأول  :عدم وجود اتفاق حتكيم �أو بطالن اتفاق التحكيم �أو
انق�ضاء مدة التحكيم :
تن����ص امل���ادة  1056ق �إ م �إ � -1 ...":1/إذا ف�صلت حمكمة التحكيم بدون
اتفاقية حتكيم �أو بناء على اتفاقية باطلة �أو انق�ضاء مدة االتفاقية25".
ملا كانت �سلطات املحكمني ت�ستمد من اتفاق التحكيم بني الطرفني ،ف�إن عدم
وج���ود ه���ذا االتفاق �أو بطالنه �أو انق�ضاء املدة املق���ررة يف االتفاق �أو �صدور حكم
التحكيم قبل انتهائها يهدم حكم التحكيم ،ويوجب على القا�ضي رف�ض االعرتاف به
�أو الأمر بتنفيذه� ،أو �إبطاله �إذا كان احلكم التحكيمي �صادرا داخل الرتاب الوطني.
وفيما يخ�ص انق�ضاء املدة املحددة للتحكيم ،فقد حدد القانون اجلديد تلك
املدة ب�أربعة �أ�شهر من تاريخ تعيني املحكمني �أو من تاريخ �إخطار حمكمة التحكيم،
ويج���وز مد امل���دة باتفاق الطرفني �أو بق���رار من رئي�س املحكم���ة املخت�صة (املادة
 1018و ،)1024ويف ر�أين���ا �أن ه���ذه الأح���كام ال ت�س���ري على التحكي���م التجاري
الدويل لعدم الإ�شارة �إليها يف باب التحكيم الدويل ،كما �أنه مل يتم الإحالة �إليها،
ولكن يف جمال التحكيم الدويل تكون للمحكمة �سلطة متديد هذه املدة ،بطلب من
الهيئـة التحكيميـة.
ومن �أو�ضح الأمثلة لهذا ال�سبب الأول ما ق�ضت به املحاكم الفرن�سية من بطالن
حك���م التحكي���م ال�صادر ،طبقا لنظام غرفة التج���ارة الدولية ،يف النزاع اخلا�ص
مب�ش���روع ه�ضبة الأهرام بني �شرك���ة القطاع العام امل�صري���ة وامل�ستثمر الأجنبي،
 .25تقابله���ا امل���ادة  458مك���رر  23فق���رة (ب) من املر�سوم الت�شريعي رق���م  ": 09-93ب) �إذا ف�صلت حمكمة التحكيم
بدون اتفاقية حتكيم �أو بناء على اتفاقية باطلة �أو انق�ضت مدتها".
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فقد �صدر هذا احلكم �ضد احلكومة امل�صرية ،باعتبارها طرفا يف اتفاق التحكيم
بينم���ا جنح���ت احلكوم���ة امل�صري���ة يف �إثبات �أنها م���ا وقعت على ذل���ك العقد مع
امل�ستثمر الأجنب���ي �إال باعتبارها جمرد �سلطة رقابة �أو و�صاية على �شركة القطاع
الع���ام امل�صرية ،ولي�س باعتبارها طرفا يف اتف���اق التحكيم ،وبالتايل �سقط حكم
التحكيم ال�صادر �ضد احلكومة ،النعدام �أ�سا�سه وق�ضى ببطالنـه.
ويثور الت�سا�ؤل هنا عن القانون الذي يجب �أن يرجع �إليه القا�ضي اجلزائري
للف�ص���ل يف �صحة �أو بط�ل�ان �شرط التحكيم ،وجتيب على ه���ذا ال�س�ؤال الأ�سا�سي
امل���ادة  1040من القانون اجلديد ال���واردة يف باب التحكيم التجاري الدويل وهي
تن����ص على ما يلي ..." :يجب من حي���ث ال�شكل ،وحتت طائلة البطالن� ،أن تربم
اتفاقية التحكيم كتابة �أو ب�أية و�سيلة ات�صال �أخرى جتيز الإثبات بالكتابـة.
تكون اتفاقية التحكي���م �صحيحة من حيث املو�ضوع� ،إذا ا�ستجابت لل�شروط
الت���ي ي�ضعه���ا �إما القان���ون الذي اتفق الأط���راف على اختي���اره �أو القانون املنظم
ملو�ضوع النزاع �أو القانون الذي يراه املحكم مالئما.
ال ميك���ن االحتجاج بعدم �صح���ة اتفاقية التحكيم ب�سب���ب عدم �صحة العقد
الأ�صلي".
فمن حيث ال�شكل ،يت�ضح من هذا الن�ص املكمل لن�ص املادة � 1/1056أن
كتابة �شرط التحكيم �أو التو�صل �إليه بو�سيلة ات�صال �أخرى جتيز الإثبات بالكتابة
تعترب �شرطا ل�صحته من ناحية ال�شكل ،ومن ثم يتعني على القا�ضي اجلزائري �أن
يرف�ض االعرتاف بحك���م التحكيم �أو الأمر بتنفيذه �إذا مل ي�ستوف اتفاق التحكيم
ه���ذا ال�ش���رط ال�شكلي اجلوه���ري ،وعليه ال ميك���ن �أن يتم االتفاق عل���ى التحكيم
�شفاه���ة ،بل يج���ب �أن يكون كتابة حتت طائلة البط�ل�ان ،اال ان امل�شرع اجلزائري
و�سع هذه املرة من مفهوم الكتابة ومل ي�شرتط ر�سمية معينة بل الكتابة ب�أي و�سيلة
م���ن و�سائل االت�صال وبهذا �ساير القانون اجلزائري االجتاهات احلديثة يف طرق
التعاقد واالت�صال مثل الفاك�س ،االنرتنيت ..الخ وطرق االثبات.
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�صح��ة �ش��رط التحكي��م م��ن حي��ث املو�ضوع ،يرج���ع قا�ض���ي التنفيذ
اجلزائ���ري يف �ش�أن���ه �إىل القان���ون واج���ب التطبيق عل���ى مو�ض���وع النزاع�-سواء
اتف���ق الطرفان �صراح���ة �أو �ضمنا على اختي���ار ذلك القانون �أو ح���دده املحكمون
يف حكمه���م�-أو القان���ون الذي ينتهي املحكم���ون �إىل اعتباره قانون���ا مالئما ،وهو
م���ا يقرره املحكم���ون يف حالة عدم اتفاق الطرفني �صراح���ة �أو �ضمنا على تطبيق
قان���ون معني على مو�ضوع النزاع ،وهو ما تقرره املادة  1496من قانون املرافعات
الفرن�س���ي وامل���ادة  17/1من نظام حتكي���م غرفة التجارة الدولي���ة واملادة 1/39
م���ن قانون التحكيم امل�صري ،ويت�ضح من ه���ذا الن�ص �أن القانون اجلديد يخ�ضع
�صح���ة اتف���اق التحكيم �سواء للقانون الذي اتفق الأط���راف عليه �أو للقانون واجب
التطبي���ق على مو�ضوع النزاع ،ويف غيابهم���ا ،للقانون الذي ترى الهيئة التحكيمية
ب�أنه منا�سب ،وال يعتربه اتفاقا �إجرائيا رغم �أن طبيعة مو�ضوع االتفاق �إجرائـي.
ويث���ور الت�سا�ؤل عن مغزى ع���دم �إ�شارة الن�ص �إىل القان���ون اجلزائري وهو
قانون مكان تنفيذ احلكم ،كما فعل امل�شرع يف القانون القدمي ،فهل يجوز للقا�ضي
اجلزائري رف�ض االعرتاف باحلكم �أو الأمر بتنفيذه �إذا كان �شرط التحكيم-رغم
�صحته طبقا لأحد القوانني امل�شار �إليها يف املادة  – 2/1056باطال طبقا للقانون
اجلزائ���ري �أو كان ين�ص���ب على نزاع ال يجوز التحكيم ب�ش�أن���ه طبقا لهذا القانون
.Litige inarbitrable؟ واجل���واب هو وجوب تطبي���ق القانون اجلزائري-وهو
قانون القا�ضي وقانون م���كان التنفيذ�-إذا كان االمر يتعلق بالنظام العام الدويل
على ما �سي�أتي بيانه عند بحث احلالة ال�ساد�سة املن�صو�ص عليها يف املادة .1056
كما تن�ص اتفاقية نيويورك لتنفيذ �أحكام التحكيم الأجنبية (املادة )a/1/5
عل���ى �أن���ه يف حال���ة عدم اتف���اق الأط���راف على قانون مع�ي�ن يحكم �صح���ة اتفاق
التحكيم ،يطبق قان���ون الدولة التي �صدر فيها حكم التحكيم املراد تنفيذه ،وهذا
احلكم �أي�ضا ملزم باعتباره جز ًءا من القانون اجلزائري الداخلي نظرا الن�ضمام
اجلزائ���ر لهذه االتفاقي���ة ،بل �أكرث من ذلك فهو ي�سمو عل���ى القانون الداخلي لأن
الد�ستور اجلزائري يتبنى مبد�أ �سمو االتفاقيات الدولية على القوانني الداخلية.
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وم���ن �أهم حاالت بط�ل�ان اتفاق التحكيم ،بطالنه لع���دم �أهلية �أحد طرفيه
طبق���ا لقان���ون جن�سيت���ه ،وتظه���ر هذه احلال���ة بوجه خا����ص فيما حترم���ه بع�ض
الت�شريع���ات على �أ�شخا�ص القانون العام من اللجوء �إىل التحكيم،كما كان ال�ش�أن
يف املادة  442من قانون االجراءات املدنية القدمي ،قبل تعديله باملر�سوم التنفيذي
ال���ذي كان مينع على اال�شخا����ص االعتبارية العمومية من اللج���وء اىل التحكيم ،
وكذل���ك يف �أحكام التحكيم الداخلي يف القان���ون اجلزائري اجلديد الذي يق�ضي
يف امل���ادة  1006من���ه ب�أنه ال يجوز للأ�شخا�ص املعنوي���ة العامة �أن تطلب التحكيم
ماع���دا يف عالقاتها االقت�صادية الدولية �أو يف �إطار ال�صفقات العمومية ،ومن ثم
يك���ون التحكيم م���ن قبل تلك الأ�شخا�ص املعنوية �صحيح���ا �إذا كان حتكيما دوليا،
وقد تقرر هذا املبد�أ يف فرن�سا مبنا�سبة اتفاقيات مدينة ديزين ب�ضواحي باري�س،
وي�أخذ قانون التحكيم امل�صري بذات املبد�إ (مـادة .26)2/1
ال�سب��ب الثانــ��ي :خمالف��ة ت�شكي��ل هيئ��ة التحكيم �أو تعي�ين املحكــم
الوحيد خمالفا للقانــون :
تن����ص امل���ادة � -2..." : 1056إذا كان ت�شكي���ل حمكمة التحكي���م �أو تعيني
املحكم الوحيد خمالفا للقانون".27
ملا كان ما بني على باطل فهو باطل ،ف�إن حكم التحكيم الدويل الذي ي�صدر
م���ن هيئة حتكيم �أو من حمك���م فرد مل يتم تعيينهم على نحو �صحيح ،يكون معيبا
لف�ساد �أ�سا�سه ،ومن ثم يتعني رف�ض االعرتاف به �أو تنفيذه ،و يكون �سببا لبطالنه.
ويك���ون ت�شكيل هيئة التحكيم �أو تعي�ي�ن املحكم الوحيد خمالفا للقانون � :إذا
جاء خمالفا ملا ين�ص علي���ه اتفاق التحكيم ،لأن العقد �شريعة املتعاقدين ،28لأنه
بالرجوع �إىل �أحكام القانون يف هاته امل�س�ألة ،جند ب�أن امل�شرع منح الأطراف ال�سلطة
� .26أمني اخلويل (�أكثم) ،املرجع ال�سابق� ،ص.109- 107
 .27تقابلها املادة  458مكرر  23فقرة (ج) من املر�سوم الت�شريعي رقم ..." : 09 -93ج) �إذا كان ت�شكيل حمكمة التحكيم
�أو تعيني املحكم الوحيد خمالفني للقانون "،نالحظ عدم تغيري م�ضمونها.
 .28ل���ذا ف����إن امل�ش���رع اجلزائ���ري اكتفى با�شرتاطه �أن يك���ون هذا التعيني �أو الت�شكي���ل خمالفا القانون ،لأن العق���د قانون �أي�ضا
للمتعاقدين ،وبذلك ف�إنه يكون موافقا التفاقية نيويورك  ،1958انظر املادة اخلام�سة منه فقــرة (د).
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املطلق���ة يف تعي�ي�ن املحكمني �أو حتديد طرق تعيينهم املادة  1041ق �إ م �إ� ،أو جاء
خمالفا لقواعد التحكيم املتفق عليها بني الطرفني كقواعد غرفة التجارة الدولية
مثال ،و�أن يكون ت�شكيل املحكمة خمالفا للقانون �أي�ضا �إذا مت تعيني �أحد املحكمني
�أو املحك���م الفرد خمالف���ا لأحكام املادة  1041من القان���ون اجلديد ،توجب هذه
امل���ادة رفع الأمر �إىل رئي�س املحكمة التي يق���ع يف دائرة اخت�صا�صها التحكيم �إذا
كان التحكي���م الدويل يجري يف اجلزائ���ر� ،أو �إىل رئي�س حمكمة اجلزائر �إذا كان
التحكيم يجري خارج اجلزائر واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات املعمول
به���ا يف اجلزائ���ر ،و�إذا مل حتدد اجلهة الق�ضائية املخت�ص���ة يف اتفاقية التحكيم،
ي�ؤول االخت�صا�ص �إىل املحكمة التي يقع يف دائرة اخت�صا�صها مكان �إبرام العقد،
�أو مكان تنفيذه املادة 1042ق�.إ.م�.إ.
ه���ذا ومل يت�ضم���ن القان���ون اجلدي���د ن�صو�صا خا�ص���ة حتدد كيفي���ة تعيني
املحكم�ي�ن يف حال���ة التحكيم متع���دد الأط���راف ،يف حني ق�ضت حمكم���ة النق�ض
الفرن�سية ببطالن ت�شكيل �أية هيئة حتكيمية� ،إذا مل يكفل لكل طرف املوافقة على
تعي�ي�ن حمك���م خمتار من قبله ،كما ن�ص���ت قواعد حتكيم غرف���ة التجارة الدولية
على �أن تتوىل حمكمة التحكيم بالغرفة تعيني جميع املحكمني يف هذه احلالة ،وهو
�أكرث الأح���كام ابتعادا عن تطبيق مبد�إ حرية كل طرف يف اختيار املحكم اخلا�ص
به ،و�إذا ثارت مثل هذه اال�شكالية يف ظل القانون اجلزائري اجلديد ،فاننا نن�ضم
اىل ال���ر�أي ال���ذي يقول ب�أن يتم تعيني املحكمني جميعه���م من قبل رئي�س املحكمة
املخت�صة وفقا لأحكام املادتني  1041و 1042ق �إ م �إ لأنها هي اجلهة الأ�صيلة يف
الف�صل يف مثل هذه امل�سائل ،وميكن اعتبار هذه احلالة من حاالت "�صعوبة تعيني
املحكمني" املن�صو�ص عليها يف املادة  1041من القانون اجلديـد.29
بذل���ك يك���ون ر�أي امل�ش���رع اجلزائري ق���د جاء موافق���ا ما ق�ضت ب���ه املادة
اخلام�سة فقرة(د) من اتفاقية نيويـورك.30
� .29أمني اخلويل (�أكثم) ،املرجع ال�سابق� ،ص .110-109
 .30تن�ص املادة اخلام�سة فقرة (د) من اتفاقية نيويورك " :ال يجوز رف�ض االعرتاف وتنفيذ احلكم بناء على طلب اخل�صم الذي يحتج عليه
باحلكم اال �إذا قدم هذا اخل�صم لل�سلطة املخت�صة يف البلد املطلوب �إليه االعرتاف والتنفيذ الدليل علــى :
(د) �أن ت�شكيل هيئة التحكيم �أو �إجراءات التحكيم خمالف ما اتفق عليه الأطراف �أو قانون البلد الذي مت فيه التحكيم يف حالة عدم االتفاق".
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ال�سب��ب الثال��ث  :حال��ة ف�ص��ل هيئ��ة التحكيم مب��ا يخال��ف املهمة
امل�سندة �إليهــــا :
تن����ص املادة � ...-3": 1056إذا ف�صلت حمكمة التحكيم مبا يخالف املهمة
امل�سندة �إليها" ،31و هو مان�صت عليه اتفاقية نيويورك يف مادتها اخلام�سة فقرة
(ج).32
مل���ا كانت والية املحكمني ومهمتهم م�ستم���دة من اتفاق التحكيم وحده ،ف�إن
عل���ى املحكمني �أن يلتزموا ح���دود هذه الوالية بدقة ،ف�إذا جتاوزوها �صدر حكمهم
معيب���ا بانع���دام والية م�صدريه وتعني رف�ض االعرتاف ب���ه وتنفيذه� ،أيا كان مكان
�صدوره و�أ ًيا كان القانون املطبق على مو�ضوع النزاع.
و�إذا دف���ع �أم���ام هيئ���ة التحكيم بع���دم اخت�صا�صه���ا بنظر الن���زاع �أو بع�ض
مكونات���ه ،فيج���ب �إثارة هذا الدفع بع���دم االخت�صا�ص قبل �أي دف���اع يف املو�ضوع،
�إال �إذا كان ع���دم االخت�صا����ص متعلق���ا بالنظام العام ،وتف�ص���ل حمكمة التحكيم
يف االخت�صا����ص اخلا����ص به���ا (امل���ادة  1044ق�.إ.م� .إ) وهو ما يع���رف بقاعدة
االخت�صا����ص باالخت�صا����ص  Compétence de la compétenceوتف�ص���ل
هيئ���ة التحكي���م يف اخت�صا�صها بحكم �أويل �إال �إذا كان الدف���ع بعدم االخت�صا�ص
مرتبطا مبو�ضوع النزاع (املادة  1045ق�.إ.م� .إ).
�إن مب���د�أ اخت�صا�ص االخت�صا�ص ال يعرف ح���دودا حقيقية �إال يف الفر�ضية
التي يكون فيها بطالن اتفاق التحكيم �أكيدا .مما يجعل ت�أ�سي�س املحكمة التحكيمية
 .31تقابلها املادة  458مكرر  23فقرة (د) من املر�سوم الت�شريعي رقم  09-93بن�صها � ...":إذا ف�صلت حمكمة التحكيم
دون االمتث���ال للمهم���ة امل�سندة له���ا "،ونالحظ �أن الفقرة ( ه) حذفت مبوج���ب القانون اجلديد لأنها �أدجم���ت يف الفقرة (د) لأن لها
نف�س املعنى حيث تن�ص ":ه� -إذا ف�صلت حمكمة التحكيم زيادة عن املطلوب �أو مل تف�صل يف وجه من وجوه الطلب"
 .32تن�ص املادة اخلام�سة فقرة (ج) من اتفاقية نيويورك " :ال يجوز رف�ض االعرتاف و تنفيذ احلكم ،بناء على طلب اخل�صم
الذي يحتج عليه باحلكم �إال �إذا قدم هذا اخل�صم لل�سلطة املخت�صة يف البلد املطلوب �إليه االعرتاف و التنفيذ الدليل على:
(ج) �أن احلك���م ف�ص���ل يف نزاع غري وارد يف م�شارطة التحكيم �أو يف عق���د التحكيم �أو جتاوز حدودهما فيما ق�ضى به .و مع ذلك يجوز
االع�ت�راف و تنفيذ جزء م���ن احلكم اخلا�ضع �أ�صال للت�سوية بطريق التحكيم� ،إذا �أمكن ف�صله عن باقي �أجزاء احلكم غري املتفق على
حلها بهذا الطريق".
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م�ستحي�ل�ا ،ومن ثم���ة يجرب الأطراف �إىل اللجوء �إىل الق�ض���اء العادي ليف�صل يف
النــزاع.33
وم���ن �آثار مبد�أ اخت�صا����ص االخت�صا�ص �أن �أي نزاع يخ����ص مو�ضوع وجود
و�صح���ة اتفاق التحكيم ال مينع املحاك���م التحكيمية من متابعة مهمتها للف�صل يف
م�س�أل���ة اخت�صا�صها ،ويف حالة ت�أكيد اخت�صا�صها ت�ستمر يف الف�صل يف املو�ضوع،
دون انتظ���ار دعوى �إلغاء حمتملة �أم���ام القا�ضي العادي ،الذي تنح�صر مهمته يف
مراقبة هذا االخت�صا�ص يف حالة نزاع يخ�ص تنفيذ و�إلغاء احلكم التحكيمي.34
ويعت�ب�ر املحكمون قد خالف���وا مهمتهم وجتاوزوا اخت�صا�صه���م� ،إذا ف�صلوا
يف منازع���ات ال ي�شملها اتف���اق التحكيم ،كما لو ف�صلوا مثال يف �أمور تتعلق بتنفيذ
العق���د ،رغم اقت�صار مهمتهم عل���ى الف�صل يف �صحة العق���د �أو بطالنه �أو جمرد
تف�س�ي�ر بع�ض ن�صو�صه ،وله���ذا يف�ضل �أن تكون �صياغة اتفاقي���ات التحكيم عامة
و�شاملة لأي نزاع يت�صل بالعقد مو�ضوع التعامل.
وكذلك يتج���اوز املحكمون حدود واليتهم� ،إذا طبقوا �أحكام قانون �آخر غري
ذلك ال���ذي اتفق الأطراف عل���ى تطبيقه ،وقد ق�ضت حمكم���ة ا�ستئناف القاهرة
ببط�ل�ان حكم حتكي���م دويل �صدر يف القاهرة وطبق على العق���د الإداري مو�ضوع
الن���زاع� ،أح���كام القانون املدين بينم���ا كان يتعني تطبيق �أح���كام العقود الإدارية،
باعتبارها النظام القانوين املتفق على تطبيقه على العقود الإدارية.
وملا كان املحكمون ملزمني بتطبيق �أحكام القانون واجب التطبيق على النزاع
(امل���واد  1023و 1050من القانون اجلديد) ف�إنهم يخرجون عن مهمتهم ويجوز
�إهدار حكمهم� ،إذا بنوه على مقت�ضيات العدالة والإن�صاف ،دون �أن يكونوا مفو�ضني
بذل���ك من �أط���راف النزاع ،وملا كان القانون اجلدي���د ال ي�شري يف �أي من ن�صو�صه
�إىل جواز االتفاق على تفوي�ض املحكمني بالف�صل طبقا لقواعد العدالة والإن�صاف
 .33بكلي (نور الدين) ،دور و�أهمية اتفاق التحكيم يف العقود التجارية الدولية يف القانون اجلزائري و القوانني العربية ،الطرق
البديلة حلل النزاعات ،جملة املحكمة العليا ،عدد خا�ص ،اجلزء الأول ،ق�سم الوثائق ،اجلزائر� ،ص .284
 .34بكل���ي ( ن���ور الدي���ن) ،اتفاق التحكي���م التجاري الدويل يف القان���ون اجلزائري ،ماج�ستري ،جامع���ة اجلزائر� ،1997 ،ص
.136
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( ،)ex aequo et bono, amiable compositeurفق���د يق���ال ب�أن القانون
اجلديد ال يجيز هذا النوع من التحكيم ،وهو ما ال نراه نظرا حلرية �أطراف النزاع
يف حتدي���د نط���اق والية املحكمني ولأن مثل هذا االتفاق ال يخالف النظام العام يف
�شيء ،ونف�ضل �أن ت�ضاف يف القانون اجلديد ن�صو�ص تنظم هذا النوع من التحكيم.
ويختلف الق�ضاء يف حالة قيام ال�شك يف �ش�أن �ضوابط الف�صل ،فيما �إذا كان
املحكم���ون قد جتاوزوا حدود مهمتهم �أو مل يتجاوزوه���ا ،وت�أخذ �أغلب املحاكم يف
الدول العربية ب�أنه ملا كان التحكيم ا�ستثناء من الوالية العامة ملحاكم الدولة ،ف�إن
�شروط التحكيم يجب �أن تف�سر تف�سريا �ضيقا مثل كافة اال�ستثناءات� ،أما الق�ضاء
الأمريك���ي ف�إنه يذه���ب �إىل العك�س� ،إىل �أنه ملا كان الطرف���ان قد اتفقا على عدم
ط���رح نزاعهما على حماكم الدولة ،ف�إن �ش���روط التحكيم يجب �أن تف�سر تف�سريا
وا�سعا يغلب جانب التحكيم ( )Pro-arbitrationعلى جانب اخت�صا�ص ق�ضاء
الدولة ،وال �شك �أن مرجع الف�صل يف هذه ال�صعوبات هو ا�ستظهار القا�ضي �إرادة
الطرفني دون تعنت �أو �إ�سـراف.
ال يت�سن���ى لقا�ضي تنفيذ حك���م التحكيم الدويل ،الذي يطعن �أمامه بتجاوز
املحكم�ي�ن مهمته���م ،الف�صل يف هذا الطعن �إال �إذا كان عل���ى بينة تامة من حدود
تل���ك املهمة ،ولذلك يوجب قانون التحكيم امل�ص���ري (املادة � )43أن ي�شتمل حكم
التحكي���م ذاته عل���ى �صورة من اتف���اق التحكيم (قارن امل���ادة  1028من القانون
اجلزائـ���ري اجلدي���د وهي ال توجب ذل���ك) �إال �أن القانون اجلزائ���ري ،كغريه من
الت�شريع���ات ،يل���زم اي���داع ن�سخة م���ن اتفاق التحكي���م عند طل���ب التنفيذ ،حتى
يت�سن���ى لقا�ضي البطالن �أو التنفيذ ،الف�ص���ل عن بينة يف الدفع بتجاوز املحكمني
الخت�صا�صه���م ،وقد بالغت حمكم���ة النق�ض امل�صرية يف ه���ذا ال�صدد� ،إذ ق�ضت
ب�إبط���ال �أحكام حتكيم دولي���ة ،ملجرد �أن اتفاق التحكي���م مل يدمج يف �صلب حكم
التحكي���م ول���و �أودع ذلك االتف���اق منف�صال يف �أمانة املحكم���ة ،جنبا �إىل جنب مع
حك���م التحكي���م ،الذي يخلو يف �صلب���ه من �إيراد ن�ص اتف���اق التحكيم ،وقد بررت
حمكم���ة النق�ض امل�صرية ه���ذا الق�ضاء املت�ش���دد واملغرق يف ال�شكلي���ة ،بحجة �أن
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�أح���كام التحكيم يجب �أن تتوفر لها كفاية ذاتي���ة تغني قا�ضي البطالن �أو التنفيذ
عن الرجوع �إىل �أية �أوراق �أخرى ،غري احلكم لتبني حدود مهمة املحكمني.35
يف هذا ال�ش�أن ق�ضت حمكمة ا�ستئناف باري�س ببطالن حكم حتكيمي ف�صل
يف احلق���وق العقارية لأحد الأط���راف ،بينما مل يكن خمت�ص���ا �إال بتحديد م�صري
النظام القانوين لل�شركـة.36
ال�سبب الرابــع  :عــدم مراعــاة مبــد�إ الوجاهيــة :
تن�ص املــادة � -4 ..." : 1056إذا لـم يراع مبد�أ الوجاهيـة."37
يعت�ب�ر مبد�أ الوجاهية �أو املواجهة الكاملة بني اخل�صوم يف التحكيم �ضمانة
�أ�سا�سي���ة ل�سالم���ة �أي تقا�ض و�أي حكم ي�ص���در يف النزاع ،فيج���ب �أن يتم �إخطار
الطرف�ي�ن ب���كل خط���وة من خطوات الإج���راءات وب���كل مذكرة �أو تقري���ر خربة �أو
�شه���ادة تقري���ر يقدم يف الدعوى ،مع كفالة حق كل م���ن الطرفني يف الرد والدفاع
وعر����ض ق�ضيته على وجه امل�ساواة بني اخل�صوم ،ويعرف جمموع هذه القواعد يف
القان���ون االجنليزي مببد�إ الإجراء ال�سليم �أو �سالمة الإجراءات Due Process
وي�شم���ل امل�ساواة ب�ي�ن الطرفني يف املعامل���ة و�إتاحة الفر�صة الكافي���ة لكل منهما،
لعر����ض دفاعه وق�ضيته و�إال �ص���در حكم التحكيم معيبا وجديرا برف�ض االعرتاف
به وتنفيذه.
وتق�ضي املادة  1043من القانون اجلديد ب�أنه "ميكن �أن ت�ضبط يف اتفاقية
التحكيم ،الإجراءات الواجب اتباعها يف اخل�صومة مبا�شرة �أو ا�ستنادا على نظام
التحكي���م (مثل قواع���د حتكيم غرفة التج���ارة الدولية) كما ميك���ن �إخ�ضاع هذه
الإجراءات �إىل قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف يف اتفاقية التحكيم.
�إذا مل تن����ص االتفاقية على ذلك تت���وىل حمكمة التحكيم �ضبط الإجراءات
عند احلاجة مبا�شرة �أو ا�ستنادا �إىل قانون �أو نظام حتكيـم".
� .35أمني اخلويل( �أكثم) ،املرجع ال�سابق� ،ص .111-110
 .36ال�سي���دة احل���داد (حفيظ���ة) ،الطع���ن بالبط�ل�ان يف �أحكام التحكي���م ال�صادرة يف املنازع���ات اخلا�صة الدولي���ة ،دار الفكر
اجلامعي ،الإ�سكندرية ،م�صر� ،ص .191
 .37تقابلها املادة  458مكرر  23فقــرة (و) من املر�سوم الت�شريعي رقم � ": 09-93إذا مل يراع مبد�أ ح�ضور الأطراف".
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ويخرج حكم التحكيم معيبا مبخالفة مبد�إ الوجاهية� ،إذا مل تتبع يف خ�صومة
التحكيم القواعد الإجرائية التي يتفق الطرفان على اتباعها �أو تلك التي حتددها
هيئة التحكيم ،يف حالة عدم اتفاق الطرفني ،كما ورد يف الن�ص املتقـدم.
ويعترب خمالفة ملبد�إ الوجاهية �أو الإجراء ال�سليم ،عدم �إعالم �أحد الطرفني
بطل���ب التحكيم �أو ب�أية مذكرة الحق���ة �أو قرار الحق من هيئة التحكيم �أو حرمانه
م���ن االطالع على تقارير اخل�ب�راء وعدم متكينه من الرد عليه���ا �أو قبول مالحق
له���ذه التقاري���ر مل يتم اطالعه عليه���ا ،كما تبطل اخلربة بع���دم ح�ضور الطرفني
جمي���ع جل�ساتها �أو رف�ض بع�ض امل�ستن���دات املقدمة من �أحد الطرفني ،ويعترب من
قبي���ل الإخالل مببد�إ الإجراء ال�سليم ،حتديد املحكمني مواعيد ح�ضور غري كافية
ولو كانت م�ساوية ملواعيد قانون االجراءات يف مكان التحكيم �أو حتى �أطول منها،
كم���ا يعترب م�سا�س���ا بامل�ساواة بني الطرفني يف املواعي���د �أو يف حقوق الرد والتعليق
ول���و من الناحية العملية وحده���ا ،وعلى العك�س من ذل���ك ،ال يجوز للطرف الذي
مل ي�ستعم���ل حق���ه يف الرد على مذك���رة الطرف الآخر �أو عل���ى تقرير خبري مقدم
يف الدع���وى ،خالل املدة امل�ساوية الت���ي خولتها �إياه هيئة التحكيم� ،أن يدعى وقوع
�إخالل مببد�إ الإجراء ال�سليم.
وق���د ثار الت�سا�ؤل يف جمال التحكيم الدويل ع���ن القانون الذي يرجع �إليه-
خ���ارج نطاق الإجراءات املتفق على اتباعه���ا-يف تقدير وقوع �أو عدم وقوع �إخالل
مبب���د�إ الإجراء ال�سليم ،ويتجه الر�أي �إىل �أن ه���ذا القانون هو قانون قا�ضي مكان
التنفيذ �أي القانون اجلزائري يف �شان الأمر بالتنفيذ يف اجلزائر لأحكام التحكيم
الدولي���ة ال�ص���ادرة يف اخلارج ،ولك���ن ذلك ال يعن���ي تطبيق الأح���كام التف�صيلية
ال���واردة يف ه���ذا القان���ون ب�أ�سرها  :وعلى �سبي���ل املثال� ،إذا كان املب���د�أ يف قانون
قا�ضي مكان التنفيذ هو �أن املدعى عليه هو �آخر من يتكلم ،ميكن له رف�ض تنفيذ
حتكي���م دويل �صدر احلكم في���ه بعد �أن قدم الطرفان مذك���رات ختامية متزامنة
خ�ل�ال فرتة واحدة حدده���ا املحكمون للطرفني ،متى كان مب���د�أ التعاقب الزمني
ملذكرات دفاع الطرفني قد اتبع ب�ش�أن املذكرات الأ�سا�سية املقدمة يف التحكيـم.
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ن�ص قانون الإجراءات املدنية الفرن�سي على هذا ال�سبب يف املادة ،4/1502
وق���د عمدت حمكمة النق�ض الفرن�سية بتاري���خ � 1967/10/04 :إىل �إ�صدار قرار
عرف با�سم "قرار ب�شري"� ،أعلنت فيه انه لي�س للمحاكم الفرن�سية �سلطة املراقبة
عل���ى تقيي���د القرار التحكيمي ال���دويل بالإجراءات املتبع���ة يف التحكيم ،و�أن هذه
املراقب���ة يقت�ض���ي �أن تك���ون حم���دودة مبو�ضوع معرفة م���ا �إذا كان مب���د�أ وجاهية
املحاكم���ة قد مت احرتام���ه ،لأن هذا املبد�أ يعترب �أحد العنا�ص���ر الأ�سا�سية للنظام
العام الدويل ،والذي يعترب تكري�سا ملبد�إ �أ�سا�سي �آخروهو حق الدفاع.38
وق���د الحظ جانب من الفقه الفرن�س���ي �أنه ال �ضرورة لتطبيق جميع القواعد
الواردة يف قانون املرافعات و املتعلقة باحرتام املواجهة يف �إطار التحكيم الدويل،
وي�س�ي�ر الق�ض���اء يف نف�س االجتاه ،م�ستعين���ا بفكرة حقوق الدف���اع ،و يت�صل مبد�أ
املواجهة �أي�ضا بفكرة النظام العام الإجرائي ،فذهبت حمكمة ا�ستئناف باري�س يف
حكمها ال�صادر يف  28نوفمرب � 1987إىل الإ�شارة �إىل احرتام املبادئ الأ�سا�سية يف
املواجه���ة ،يف ظل املفهوم الفرن�سي للنظام العام الدويل ،وتذهب حمكمة النق�ض
الفرن�سي���ة �إىل و�صف هذا املبد�إ ب�أنه مبد�أ �أ�سا�سي ال غنى عنه ل�سري الدعوى على
نحو عادل ،39و قد جاء يف �أحد قرارات حمكمة ا�ستئناف باري�س على �أنه  :ي�ضمن
مب���د�أ الوجاهية �أمان���ة املناق�شات و توفري العدالة يف الدع���وى ،خا�صة عن طريق
ع���دم �إ�صدار �أي قرار ،دون متكني املتنازعني من الإدالء مبزاعمهم يف الواقع ويف
القان���ون ،ومعرفة كل فريق �إدالءات خ�صمه و مناق�شتها� ،أو عدم تقدمي م�ستند �أو
خمط���وط للمحكمة التحكيمية من دون �إر�ساله �إىل الطرف الآخر ،و�أن ال يتم بت
�أية م�س�ألة واقعية �أو قانونية من دون دعوة الأطراف �إىل التعليق عليه ــا.40
 .38الأحدب (عبد احلميد) ،قانون التحكيم اجلزائري اجلديد ،الطرق البديلة حلل النزاعات :الو�ساطة و ال�صلح و التحكيم،
جملة املحكمة العليا ،عدد خا�ص ،ق�سم الوثائق ،اجلزائر� ،2009 ،ص .203-202
 .39ال�سيدة احلداد (حفيظة)،املرجع ال�سابق� ،ص .194،195
 .40حمكمة ا�ستئناف باري�س( ،الغرفة املدنية الأوىل) 14 ،حزيران .Société -2007
(  ،Ciech c/Société Comexport Companhia de Cmercio Exteriorجمل���ة التحكي���م ،2009
العدد الثاين ،بريوت ،لبنان� ،2009 ،ص .814
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ال�سب��ب اخلام���س  :عدم ت�سبيب حكم التحكي��م �أو وقوع تناق�ض يف
�أ�سبابــه :
تن����ص امل���ادة � -5...": 1056إذا مل ت�سبب حمكمة التحكيم حكمها� ،أو �إذا
وج���د تناق�ض يف الأ�سب���اب" 41فتن�ص على جواز ا�ستئناف الأمر القا�ضي بتنفيذ
حك���م التحكيم ال���دويل �أو الطعن يف احلكم التحكيمي بالبط�ل�ان "�إذا مل ت�سبب
حمكمة التحكيم حكمها �أو �إذا وجد تناق�ض يف الأ�سباب" ،ذلك �أن القانون اجلديد
يوج���ب ،كقاعدة عامة� ،أن تكون �أحكام التحكيم م�سببة (املادة  )2/1027ف�ضال
ع���ن �أن وقوع تناق�ض يف �أ�سباب احلكم ي����ؤدي �إىل متاحيها وتهاترها ومن ثم �إىل
انعدامها جميعا ،ذلك �أن �أ�سباب احلكم هي التي حتدد الأ�سا�س الذي يبنى عليه
احلكم ومنطق القرار  ratio decidendiالذي يت�ضمنه احلكم كما يتالفى بيان
�أ�سباب احلكم وقوع تناق�ض فيه وي�سمح لقا�ضي البطالن والتنفيذ مبمار�سة رقابة
جدية على احلكم.
لكن ال حمل للتعقيب على اتفاق الطرفني �صراحة -وهما �صاحبا امل�صلحة-
على �إعفاء املحكمني من واجب الت�سبيب ،كما �أن الأخذ بحكم القانون املنطبق على
�إج���راءات التحكيم والذي ال ي�ستوجب ت�سبي���ب احلكم هو �أي�ضا حكم �سائغ مادام
الطرف���ان قد ارت�ضيا �أن يجري التحكيم يف ظل قانون ال يوجب ت�سبيب احلكم �إن
مل يقع هذا الرتا�ضي من الطرفني �صريحا هنا ،كما يف احلالة الأوىل.
ويث���ور الت�س���ا�ؤل عن �أث���ر الت�سبي���ب الناق����ص �أو الق�ص���ور يف ت�سبيب حكم
التحكي���م وهل ي�صلح �سبب���ا لإبطال حكم التحكيم الدويل �أو رف�ض تنفيذه كما هو
�سب���ب لنق����ض �أحكام املحاكم داخ���ل الدولة ،وقد يق���ال �أن ت�سبيب حكم التحكيم
ال���ذي �أوجب���ه القان���ون اجلديد يف امل���ادة  1027منه يجب �أن يك���ون كافيا وجديا
ومن�سقا و�أنه ملا كان التحكيم يف جوهره عمال ق�ضائيا ،ف�إن حكم التحكيم يجب �أن
يخ�ضع ملا ت�ضع له �أحكام املحاكم ومن ثم يجب �أال يلحقه ق�صور يف الت�سبيب ،غري
 .41تقابله���ا امل���ادة  458مك���رر  23فق���رة (ز) من املر�سوم الت�شريعي رقم  " : 09-93ز) �إذا مل ت�سبب حمكمة التحكيم �أو
مل ت�سبب مبا فيه الكفاية �أو �إذا وجد ت�ضارب يف الأ�سباب"
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�أن���ه ي�ؤخذ على هذا النظ���ر انه يتجاهل حقيقة �أن كثريا م���ن املحكمني لي�سوا من
رجال القانون �أ�صال ومن ثم فال جتوز حما�سبتهم على �أحكامهم بطريقة وم�ستوى
حما�سبة ق�ضاة حماكم الدولة املتخ�ص�صني وذوي اخلربة بالعمل الق�ضائـي.
وم���ن ر�أينا �أن���ه ال حمل لإخ�ض���اع �أحكام التحكي���م ملعايري كفاي���ة الت�سبيب
املطبق���ة على �أحكام حماكم الدولة بل يج���ب تطبيق معيار �أهون و�أكرث ي�سرا على
�أح���كام التحكيم ،مبعنى �أنه يكفي ل�سالمة حكم التحكيم� ،أن يكون ت�سبيبه �سائغا
يف عمومه و�أال يهبط �إىل م�ستوى انعدام الت�سبيب �أو تناق�ض الأ�سباب ولو �أخ�ضعنا
�أح���كام التحكي���م الدولي���ة ل�ضوابط الت�سبي���ب التي تخ�ض���ع لها �أح���كام املحاكم
الق�ضائي���ة لأدى ذلك �إىل �إهدار عدد كبري من �أح���كام التحكيم الدولية وال �سيما
تلك التـي ت�صدر من غري القانونيني وهي كثيـرة.42
بحيث �أن ا�شرتاط الت�سبيب يعترب من النظام العام ،وعليه ف�إن غياب ت�سبيب
احلكم يعترب من بني �أ�سباب �إبطال احلكم التحكيمي ،43ويثور الت�سا�ؤل حول مـدى
اعتب���ار التناق�ض يف اال�سباب يبطل احلكم التحكيمي �ش�أنه �ش�أن غياب الت�سبيب،
ي���رى بع�ض الفقه ب�أن مراقب���ة تناق�ض الأ�سباب تلزم القا�ضي ب�أن يحاول الو�صول
�إىل طريقة تفكري املحكم وهو ما ي�ؤدي �إىل مراقبة مو�ضوع احلكم التحكيمي وهو
م���ا يتناق�ض م���ع روح وطبيعة التحكيم 44لأن الأ�صل �أن احلكم التحكيمي ال ميكن
مراجعته ،ولهذا عادة ما يتم ا�ستبعاد تناق�ض الأ�سباب من �أوجه بطالن احلكم .وهو
ما �أكده االجتهاد الق�ضائي يف عدة �أحكام بداية من الغرفة املدنية الأوىل ملحكمة
النق����ض الفرن�سي���ة بحكم �صادر يف  11ماي  45 1999وبع���د ذلك �أكدته الغرفة
املدني���ة الثاني���ة يف حكم �صادر يف  6دي�سمرب � 46 2001أقرته بحكم �صادر يف 31
جانفي  200247وجاءت �صياغة هذه الأحكام مت�شابهة يف �أن التناق�ض يف الأ�سباب
� .42أمني اخلويل (�أكثم) ،املرجع ال�سابق� ،ص.114-113

43. Thomas. Clay, L'efficacite de l’arbitrage, Petites affiches, 2003, n 197, P11.
44. E. Gaillard, pour une suppression du contrôle de la contradiction de motifs des
sentences arbitrales note. Sous Paris 5 Mars 1998. Rev. Arb, P 86.
45. Cass. Civ 1er, 11 Mai 1999 Rev. Arb 1999. P811, note E Gaillard.
46. Cass. Civ 2eme, 6 Décembre 2001 Bull. Civ II, n° 183.
47. Cass. Civ 2eme, 31 Janvier 2002 Bull. Civ II, n° 9.
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ال يعت�ب�ر �سبب بطالن احلكم التحكيم���ي 48.وهو ما يكر�س فعالية هذا احلكم يف
ا�ستبعاد هذا ال�سبب من �أ�سباب البطالن.
ونظرا لأهمية ت�سبيب �أحكام املحكمني فقد رف�ضت حمكمة ا�ستئناف كيبك
الإع�ت�راف وتنفيذ حك���م حتكيمي غري معل���ل يف  ،2008/03/11وذلك يف دعوى
"�سمارت �سي�ستمز تكنولودجيز� ،أ�صدرت هيئة حتكيمية مقرها نيو مك�سيكو م�ؤلفة
م���ن ثالثة حمكمني قرارا يف ه���ذه الدعوى ل�صالح "�سم���ارت �سي�ستمز" من دون
تعليل قرارها ،وقد ن�ص �شرط التحكيم على �أن يخ�ضع التحكيم للقانون النموذجي
للتحكيم ،ومع �أن �سيكانت مل تطعن يف االعرتاف بالقرار التحكيمي �أمام حماكم نيو
مك�سيكو� ،إال �أنها تقدمت بطلب �إبطاله �أمام حمكمة كبيك العليا ،رف�ضت املحكمة
�إبط���ال احلكم التحكيمي الأجنبي املعرتف به يف مقر التحكيم ،و�أ�شارت اىل �أنه،
حت���ى �إذا كان غياب التعليل ال يتعار�ض بال�ض���رورة مع النظام العام (املادة 949
من قانون املرافعات املدنية) ،ف�إن قانون الأون�سرتال النموذجي ن�ص يف املادة 31
فقرة  2منه على "وجوب �أن يحدد القرار التحكيمي الأ�سباب التي بني عليه" ،لذا
يجب حتديد �أ�سباب القرار حتى �إذا مل يخرت الأطراف القانون الواجب التطبيق.
كم���ا ق�ضت املحكمة ب�أن قرار "�سيكانت" بع���دم الطعن باالعرتاف باحلكم
التحكيمي يف مقر �صدوره ال ي�شكل تنازال عن حقها يف االحتجاج بانتهاك القواعد
الإجرائيــة.49
ال�سبب ال�ساد�س  :خمالفة حكم التحكيم الدويل للنظام العام
الدويل :تن�ص املادة  2/5من اتفاقية نيويورك وكذا قانون التحكيم النموذجي
املوح���د يف امل���ادة  1/36بجواز رف����ض االعرتاف بحكم التحكي���م الدويل ورف�ض
تنفي���ذه� ،إذا كان خمالف���ا للنظام العام يف الدولة التي ي���راد تنفيذه فيها ،وهكذا
تكتفي املعاهدة الدولية مبخالفة حكم التحكيم للنظام العام يف الدولة التي يطلب
تنفي���ذه فيها ،وهو حك���م طبيعي ومنطقي لأن من حق كل دول���ة �أن حتمي نظامها
48. Th. Clay, OP, Cit P 11.

 .49اجتهادات كندية ،االجتهاد الدويل  :اجتهادات ق�ضائية دولية حول التحكيم ،جملة التحكيم،2009العدد الثاين ،بريوت،
لبن ــان� ،2009 ،ص .865
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العام و�أن متنع تنفيذ ما يخالفه من �أحكام التحكيم على �إقليمها ،وتطبيقا لذلك
رف�ض���ت حمكمة النق�ض النم�ساوية عام  1983اعتماد فكرة النظام العام الدويل
كم���ا رف�ضته���ا حمكمة باري�س ع���ام  1966قبل �صدور قان���ون املرافعات الفرن�سي
اجلديد.
وعل���ى العك����س من ذلك� ،أق���ام قانون املرافع���ات الفرن�س���ي اجلديد تفرقة
�أ�سا�سي���ة بني �أح���كام التحكيم املحلي من جه���ة ويكفي لرف����ض تنفيذها �أن تكون
خمالفة للنظام العام �أي النظام العام الفرن�سي (مادة  )1484و�أحكام التحكيم
الدولية من جهة �أخرى ،والتي ال يجوز رف�ض تنفيذها �إال �إذا كانت خمالفة للنظام
العام الدويل ( Ordre public internationalمادة  .)1502وهو ما �أخذ به
�أي�ضا القانون اجلزائري اجلديد.
�أما القانون امل�صري ،ف�إنه يجيز رف�ض تنفيذ �أي حكم حتكيم ولو كان دوليا
�إذا ت�ضم���ن ما يخالف النظام العام يف جمهورية م�صر العربية (مادة )b/2/58
وه���و ما يتفق مع حكم معاه���دة نيويورك ،ورغم هذا الن�ص ال�صريح ،فقد �أخذت
حمكم���ة النق�ض امل�صرية ،يف عدة �أح���كام �أ�صدرتها ،بفكرة النظام العام الدويل
وبالت���ايل مل تقبل رف�ض تنفي���ذ حكم التحكيم ال���دويل �إال �إذا كان يخالف مفهوم
النظام العام الدويل يف م�صر ،وقد تبنى القانون اجلزائري اجلديد فكرة النظام
العام الدويل �صراحة مما يثري بع�ض النقا�شات.
�إن فك���رة النظ���ام الع���ام ال���دويل تث�ي�ر الكثري م���ن اجلدل ،فه���ل قواعدها
م�صدره���ا دويل ام ه���ي قواعد نظ���ام عام م�صدره���ا داخلي لكنه���ا ت�سري على
العالق���ات الدولية؟ .ان قواعد النظام العام ال���دويل لي�ست قواعد دولية ،بل هي
قواع���د نظ���ام عام حملي خا����ص بدولة قا�ض���ي التنفيذ ،ولكنها قواع���د �آمرة من
درجة �سامية تعلو على م�ستوى جمموع القواعد الآمرة يف قانون ذلك القا�ضي� ،أو
ه���ي تعبري عن املفهوم القومي اخلا�ص بهذه الدول���ة للقيم العليا يف قانون قا�ضي
التنفيذ ب�ش�أن التعامل الدويل وما يعترب يف هذا املفهوم القومي عادال ومقبوال وما
ال يعت�ب�ر كذلك ،وبالتايل يرتكب النظ���ام العام للدولة من م�ستويني  :م�ستوى عام
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�أدنى ينظم جميع القواعد الآمرة وم�ستوى رفيع حتتله قواعد النظام العام الدويل
وحدهــا.
وم���ن ناحية الوقت والزم���ن ،ينظر يف حتديد مفهوم النظ���ام العام الدويل
لقا�ض���ي التنفي���ذ ال يف تاري���خ �صدور حك���م التحكيم ال���دويل ب���ل يف تاريخ بحث
القا�ض���ي الوطن���ي جل���واز االع�ت�راف ب���ه وتنفي���ذه ،وهو ما يع���رف مبب���د�أ الآنية
واملعا�ص���رة  Actualité de l’ordre public internationalكم���ا �أن اختبار
النظ���ام العام ال���دويل ال يطبق �إال على ما انتهى �إليه احلك���م املطلوب تنفيذه من
نتائج ولي�س على حيثيات ذلك احلكم.
تطبيق��ات النظ��ام العام ال��دويل  :نظرا ل�ضيق مفه���وم النظام العام
الدويل ،فقد �أثبتت درا�سة �أجريت يف فرن�سا �أنه خالل ال�سنوات الع�شر من 1981
�إىل  1990فقد دفع �أمام حمكمة ا�ستئناف باري�س مبخالفة �أحكام التحكيم الدولية
للنظ���ام الع���ام ال���دويل  46مرة ومع ذل���ك مل ت�ستجب تلك املحكم���ة لذلك الدفع
�إال للحك���م ببط�ل�ان حكمني حتكيمي�ي�ن دوليني ورف�ض تنفيذ حك���م واحد (م�ؤلف
الأ�ستاذة فو�شار وجايار وجولدمان عن التحكيم �ص  975و ،)976فتدقيق قا�ضي
الإبط���ال باحلكم التحكيمي مرتبط بارتكاب خمالفة للنظام العام لها طابع فعال
حقيقي واقعي و ملمو�س ،من �أجل تطبيق قاعدة اجلزائي يعقل املدين �أو احلقوق
يج���ب �أن يكون للفعل الإجرامي املدىل به ت�أث�ي�ر مبا�شر على �سبب �إبطال احلكم
التحكيم���ي و�أن يكون من �ش�أن احلكم اجلنائي الت�أثري على القرار املدين ،هذا ما
ق�ض���ت ب���ه حمكمة النق�ض ،باري����س ،الغرفة املدنية الأوىل ق���د ق�ضت بذلك يف 4
يولي���و  2008يف ق�ضية بني �شرك���ة � SNFضد �شركة ،Cytec industries BV
كم���ا جاء يف قراره���ا " :مبا �أنه فيما يتعل���ق مبخالفة النظام الع���ام الدويل ،ف�إن
الإع�ت�راف باحلكم التحكيمي �أو تنفيذه يفح�صه قا�ضي الإبطال يف �ضوء مالءمة
احل���ل الذي تو�صل �إليه النظام العام� .إن الرقابة تقف عند حدود الطابع الظاهر
والفا�ضح والفعلي للمخالفة املدىل بهـا".50
 .50االجته���اد ال���دويل ،اجته���ادات ق�ضائية دولية ح���ول التحكيم ،جملة التحكيم  ،209العدد الث���اين ،بريوت لبنان،2009 ،
�ص .772-771
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وتنطبق �أح���كام النظام العام الدويل على �إج���راءات التحكيم وكذلك على
مو�ضوعه.
ومن تطبيقات النظام العام الدويل الإجرائي :اعتبار الإخالل مببد�إ الإجراء
ال�سلي���م �أو بامل�ساواة ب�ي�ن طريف التحكيم خمالفا للنظام الع���ام الدويل الإجرائي
كم���ا يدخ���ل يف هذا املفه���وم �أي�ضا مبد�أ ع���دم انحياز املحكم لأي م���ن الطرفني.
�أم���ا النظ���ام العام الدويل املو�ض���وعي  :فمن تطبيقات���ه يف فرن�سا تخفي�ض
الفوائ���د الربوية املرتفعة التي يق�ضي بها حكم التحكيم ورف�ض احلكم با�ستحقاق
مبال���غ الر�ش���وة لت�سيري الأعمال و�إب���رام العق���ود ( ،)Pots de vinكما �أن الفقه
يعترب خمالفا للنظام الع���ام الدويل الت�أميم الذي ال يقرتن بتعوي�ض كاف وعاجل
وكذل���ك اعتم���اد ال�شرط التعاقدي ال���ذي ي�سمح للبائع ،يف حال���ة عدم دفع الثمن
بالقي���ام ببي���ع ال�ش���يء املبيع بالثمن الذي ي���راه ،وعلى العك�س م���ن ذلك ،ال ترقى
�إىل مرتب���ة النظام العام الدويل القواعد القانونية الآمرة املنظمة حلرفة وحقوق
املمثل�ي�ن التجاري�ي�ن-يف ر�أي البع�ض-وال الأح���كام الداخلية الآم���رة التي حتظر
التحكي���م عل���ى �أ�شخا�ص القانون العام يف الدول���ة ،لأن الأمر هنا يتعلق بحالة من
ح���االت عدم الأهلية املن�صو�ص عليها يف معاهدة نيويورك والتي يجوز فيها رف�ض
تنفي���ذ حكم التحكيم الدويل ال�صادر يف اخلارج ،ويف �أغلب الدول العربية ،تعترب
الن�صو����ص املقي���دة للفوائد بحد �أق�ص���ى معني وحترمي الفوائ���د املركبة �أو جتاوز
الفوائ���د لر�أ�س املال ،ن�صو�ص���ا متعلقة بالنظام العام ال���دويل لتلك الدول نظرا،
لكراهي���ة الفوائ���د ووجوب تقييده���ا يف ال�شريع���ة الإ�سالمية ،وهو م���ا حكمت به
حمكمة النق�ض امل�صريـة.51
حاالت �أخرى لرف�ض االعرتاف�أو التنفيذ وردت يف معاهدة نيويورك :و�إذا كانت
احلاالت ال�ستة املن�صو�ص عليها يف املادة  1056من القانون اجلديد تتفق بوجه عام
مع ما تق�ضي به معاهدة نيويورك ،ف�إن هناك �أ�سبابا �أخرى لعدم االعرتاف بحكم
التحكي���م الدويل ولرف�ض تنفيذه ،وردت يف املعاهدة وحدها ،وهذه احلاالت هي :
� .51أمني اخلويل (�أكثم) ،املرجع ال�سابق� ،ص .116-114
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 -1حالة نق�ص �أهلية �أحد �أطراف التحكيم : incapacité
�إذ جتيز املعاهدة رف�ض تنفيذ حكم التحكيم الدويل �إذا كان �أحد �أطراف
التحكيم ناق�ص الأهلية لتوقيع اتفاقية التحكيم ،طبقا لقانونه �أي قانون جن�سيته،
وجن���د مثاال لذل���ك يف القانون اجلزائري اجلدي���د ب�ش�أن عدم �أهلي���ة الأ�شخا�ص
املعنوية العامة لتوقيع اتفاق حتكيم (مادة .)1006
-2حالة �أحكام التحكيم غري امللزمة �أو املوقوفة �أو املحكوم ببطالنها:
جتي���ز املعاه���دة رف�ض تنفيذ �أح���كام التحكي���م التي مل ت�صب���ح بعد ملزمة
للطرف�ي�ن �أو تلك التي يتقرر وقف تنفيذها من قبل �سلطة خمت�صة يف الدولة التي
�صدر فيها حكم التحكيم �أو التي �صدر ذلك احلكم طبقا لقانونها.
ويف اجلزائر للبطالن حجية دولية عامة يف كافة الدول املوقعة على املعاهدة
و�إن كانت بع�ض الدول ال تقف عند هذا املفهوم.
�أم���ا �أحكام التحكيم التي مل ت�صبح بعد ملزمة ،فلي�س املق�صود بها الأحكام
التي مل حت�صل على �أمر بالتنفيذ يف دولة �صدورها ،حيث �ألغت معاهدة نيويورك
ازدواجي���ة الأمر بالتنفي���ذ � Double exequaturأي تطل���ب �أمر بتنفيذ احلكم
يف دول���ة �صدوره ثم �أم���ر تنفيذ �آخر يف الدولة التي ي���راد تنفيذ احلكم فيها ومن
ثم تكتفي ب�صدور �أم���ر واحد بالتنفيذ يف هذه الدولة الأخرية ،واملق�صود ب�أحكام
التحكي���م غري امللزمة هو �أح���كام التحكيم التي يوجب قان���ون الدولة التي ت�صدر
فيه���ا ت�صديق ق�ضاء تلك الدولة عليها ،ومن �أمثلة ذلك ما كان يق�ضي به القانون
الأردين وقانون دولة الإم���ارات العربية املتحدة من وجود "ت�صديق �أو م�صادقة"
حماك���م الدولة عل���ى حكم التحكيم ،وقد طعن �أمام املحاك���م البلجيكية يف تنفيذ
حك���م حتكيم دويل �ص���ادر يف الأردن عل���ى �أ�سا�س عدم مت���ام الت�صديق املطلوب
م���ن املحكمة ولكن هذا الدفع رف�ض ،ويف ر�أينا �أن���ه �أيا كانت العبارات الواردة يف
ن�صو����ص بع�ض الت�شريعات ،ف�إن العربة هي بحقيقة دور حمكمة الدولة بحيث �إذا
كان املق�ص���ود بالت�صدي���ق �أو امل�صادقة هو �إ�صدار �أم���ر بتنفيذ احلكم ،ف�إن حكم
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التحكي���م يكون ملزما للطرفني وال ينطبق عليه ن����ص املعاهدة اخلا�صة بالأحكام
غري امللزمــة.
-3حالة عدم قابلية مو�ضوع النزاع للتحكيم : Inarbitrabilité
جتيز كذل���ك معاهدة نيويورك رف�ض تنفيذ حك���م التحكيم الدويل �إذا كان
مو�ض���وع الن���زاع غري قابل للتحكيم ،طبقا لقانون الدول���ة املراد تنفيذه فيها ،وقد
طبق���ت املحاك���م الأمريكية ه���ذا الن�ص �إذ رف�ض���ت الأمر بتنفيذ حك���م التحكيم
ال�ص���ادر يف ق�ضي���ة � Liamcoضد احلكومة الليبية التي قام���ت بت�أميم ا�ستغالل
البرتول يف �إقليمها ،وقد رف�ضت املحاكم الأمريكية الأمر بتنفيذ ذلك احلكم على
�أ�سا�س �أن الت�أميم من �سلطات الدولة التي ال يجوز التحكيم ب�ش�أنه ،وكذلك رف�ضت
حمكم���ة النق�ض البلجيكي���ة الأمر بتنفيذ �أحكام التحكي���م ال�صادرة يف منازعات
نا�شئ���ة عن عقود توزيع الب�ضائع مع االقت�ص���ار  exclusivitéنظرا لوجود قانون
بلجيكي يق�صر على املحاكم البلجيكية حق الف�صل يف تلك املنازعات.
ورغ���م عدم ن�ص القان���ون اجلزائري اجلديد على هذه احلال���ة ،ف�إن بو�سع
املحاك���م اجلزائرية �أن ترف�ض تنفيذ �أحكام التحكيم الدولية يف اجلزائر �إذا كان
مو�ض���وع الن���زاع غري قابل للتحكيم ،طبق���ا للقانون اجلزائ���ري ،باعتبار �أن حكم
التحكي���م يخالف النظام الع���ام الدويل يف اجلزائ���ر �إذا كان مو�ضوعه غري قابل
للتحكيم طبقا لقانون اجلزائر.52

اخلامتـــة :
و�ضع امل�شرع اجلزائري �أحكاما خا�صة باالعرتاف والتنفيذ تدعم من فعالية
ه���ذا الطريق من ط���رق حل النزاع� ،سواء من خالل منح ه���ذا احلكم قوة ال�شيئ
املق�ض���ي فيه واالعرتاف به �أم���ام الق�ضاء اجلزائري ،مبج���رد ا�ست�شهاد الطرف
املعني بالتنفيذ بن�سخة من اتفاق التحكيم اىل جانب ن�سخة من احلكم .بل �أكرث من
ذلك ،حتى مراقبة القا�ضي الوطني احلكم مقيدة يف م�س�ألة النظام العام بالنظام
� .52أمني اخلويل (�أكثم) ،املرجع ال�سابق� ،ص .118-114
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الع���ام الدويل ولي�س الداخلي ،وه���ذا للحد من تخوف املتعاملني االقت�صاديني من
مواجه���ة االحكام التحكيمية ورف�ض تنفيذها على �أ�سا�س خمالفتها النظام العام
الوطن���ي ،ومنح االطراف احلرية الكاملة يف اختي���ار القوانني واجبة التطبيق من
دون تخ���وف من معار�ضته���ا النظام الع���ام الداخلي ،مما يبع���ث الطم�أنينة لدى
ه�ؤالء املتعامليــن.
كم���ا خل�صنا اىل �أن الأحكام املطبقة يف تنفي���ذ الأحكام وطرق الطعن فيها
يف قان���ون الإجراءات املدنية و الإدارية اجلزائري تختلف عن الأحكام الق�ضائية
العادي���ة ،نظرا للطبيعة اخلا�صة للتحكيم و للمحافظة على املميزات اخلا�صة به،
وبالت���ايل عدم احلد م���ن فعاليته ،لذلك ف�إن امل�شرع و�ضع قواعد ت�ضيق من تدخل
القا�ض���ي الوطن���ي ،بحيث �أنه ح�صر طرق الطعن و�أ�سب���اب اللجوء �إليها ،بل مكن
الأطراف من ت�سيري نزاعاتهم ،بحيث �أن �أغلبية �أ�سباب عدم االعرتاف �أو الطعن
باال�ستئن���اف �أو الطعن بالنق����ض مرتبطة باتفاق التحكيم و �إرادة الأطراف  ،مما
يعزز مبد�أ �سلطان االرادة ومينح التحكيم الفعالية املرجـوة.
ميك���ن ا�ستخال�ص �سلط���ان �إرادة الأطراف ،من خ�ل�ال دور اتفاق التحكيم
يف تنفي���ذ احلك���م التحكيمي ،باعتباره ي�شرع �إرادة الأط���راف ،فيمكن �أن ن�ستنتج
�أن �أغل���ب �أ�سباب �أوج���ه الطعن بالبطالن يف احلكم التحكيمي ،وهي نف�س �أ�سباب
الطع���ن باال�ستئناف يف �أوامر االعرتاف والتنفي���ذ �أو �أوامر عدم االعرتاف وعدم
التنفي���ذ ،مرتبط���ة ارتباطا وثيقا باتفاق التحكيم ،لأنه يعت�ب�ر ال�شريعة الأ�سا�سية
يف ه���ذا النظام حلل النزاع���ات ،ومن هذه الأ�سباب ما تن����ص عليه املادة 1056
ق �إ م �إ ،حال���ة ف�ص���ل حمكمة التحكيم بدون اتفاقي���ة حتكيم �صحيحة �أو باتفاقية
حتكيم انق�ضت مدتها  ،وال�سبب الثاين املتعلق بت�شكيل املحكمة التحكيمية والذي
ال يج���ب �أن يكون خمالفا القانون وبالرجوع اىل املادة  1041ق �إ م �إ ،نالحظ ب�أن
امل�ش���رع منح ال�سلطة املطلقة للأطراف ،مما يج���ب احرتام اختيارهم ،ويف حالة
ف�صل املحكمة التحكيمية مبا يخالف املهمة امل�سندة اليها ،وحتديد املهمة هي من
اخت�صا�ص �أطراف العقد ،كما �أن احرتام مبد�إ الوجاهية هو تكري�س ملبد�إ �سلطان
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الإرادة وحق الدفاع ،كل هذا ي�ؤكد ب�أن الطبيعة االتفاقية لهذا النظام هي م�صدر
فعاليته و�ضمانا لتنفيذ احلكم التحكيمـي.
يظه���ر من خ�ل�ال درا�سة القان���ون اجلزائ���ري لتنفيذ الأح���كام التحكيمية
�أن امل�ش���رع كر����س مب���د�أ حرية االط���راف يف نظ���ام التحكيم ،وجع���ل هذا احلكم
التحكيم���ي يف من����أى عما ميكن �أن ي�شوبه من �أ�سب���اب البطالن ،ومنح ال�ضمانات
الكافي���ة لتنفيذ ه���ذا احلكم الدويل ،مما جعل���ه ي�ستبعد النظ���ام العام الداخلي
ل�صالح النظام العام الدويل ،حتى يدعم �صحة و فعالية احلكم التحكيمـي.
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الرجوع يف عقد الهبة فـي القانون اجلزائري
ال�سيـدة � :شـيـــــخ ن�سيمـــــــة
�أ�ستـ ــاذة م�ساعـ ــدة بكلي ــة احلقـ ــوق
باملرك ـ ــز اجلامعـ ــي عيـ ــن متو�شنـت

مقدمـــة :
الهبــة ت�صــرف تربعــي �صــادر مــن جانبيــن �أباحتــه ال�شريعــة الإ�سالميــة
والقوانيـ���ن الو�ضعيـة ونظمــت �أحكامـ���ه علـى نحـو يحـقق �أهدافــه التـي �أبـرم مـن
�أجلهـ ـ ـ ــا.
ولقــد و�ضـع القانـون اجلزائـ���ري عقـد الهبــة �ضمـن �أحكـام قانـون الأ�سـرة
حلر�صـه ال�شديـد علـى �أن ت�ستم ـ ّد الهبـة �أحكامهـا مـن ال�شريعـة الإ�سالميـة.
والهبـة ت�صـرف خطـر يتجـرد فيـه الواهـب مـن مالـه دون مقابـل علـى نحـو
ي�ؤثـ���ر فـ���ي ذمتـه املالي ـ���ة و ُيحـدث �أثـرا بالغـا فـ���ي نفـو�س �أهلـ���ه و �أقاربـه ،و�أمـام
خطـ���ورة هـذا الت�صـرف �أجـاز القان ـ���ون اجلزائـري-على غـرار �أحكـام ال�شريعـة
الإ�سالميـة-الرجـوع فـي الهبــة ب�شـروط خم�صو�صـة ،فمـا مـدى لـزوم عقـد الهبـة؟
و هـل يجـوز للواهـب الرجـوع فيـه؟ و�إذا تقـرر له ذلك فمـا هـي الكيفية التـي يت ّـم
بهـ���ا؟ و هـل يعتبـر الرجـوع حقـ���ا مطلقـا ميـار�سـه الواهـ���ب ب�صفـة حتكميـة دون
قيـود �أو �ضوابـط؟ ومـا هي الآثـار التـي ترتتـب علـى رجـوع الواهب يف هبتـه؟
ه���ذا مـا �س�أحـ���اول الإجابـة عنـه فـي هـذا البحـث ،مـ���ن خـالل بيـان كيفيـة
الرجـوع فـي عقـد الهبـة �أوال ،ث ّـم �أحكـام الرجـوع فيـه ثانيـا.
�أوال  :كيفيــة الرجــــوع فـــي عقـــد الهبـــــة :
حتـ���ى يت�س ّنـى لنـا بيـ���ان الطـرق التـي ميكـن للواهـ���ب �أن ي�سلكهــا مـن �أجـل
الرجـوع فـي الهبــة يتع ّيـن بدايـة تعـريـف عقــد الهبــة.
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لقـ���د ع ـ��� ّرف امل�شــرع اجلزائـري عـقـد الـهـبـة ف ـ���ي الـمـادة  202مـن قانـون
بن�صـه عـلـى مــا يـلي " :الـهـبـة تـمـلـيـك بـال عــو�ض.
الأ�سـرة ّ
ويـجـ���وز للـواهـب �أن ي�شـتـرط عـلـ���ى املـوهـوب لـه القـيـ���ام بـالتـزام يـتـوقـف
تـمـامـهـا عـلـى �إنـجـاز الـ�شـرط".
ـ�ص فـي املـادة  206مـن نفــ�س القانـون علـى �أ ّنـه " :تـنعقــد الهبــة بالإيجـاب
ون ّ
���م باحلـيـ���ازة ،ومراعـ���اة �أحكـام قانـ���ون الـتـوثـيـق فـ���ي العـقـارات
والقبـ���ول و تـتـ ّ
والإجـراءات اخلـا�صـة فـي املنقـ���والت .و�إذا اخـتـل �أحـد الـقـيـود الـ�سـابقـة بـطـلـت
الهـبـة".
ـ�ص هـاتـيـن الـمـادتـيـن �أنّ الهـبـة عـقــد ي ـقــع بـيـن الأحـيــاء
يـ�سـتـفـ���اد مـن نـ ّ
يـتحقــق وجـوده ب�إيجـاب و ق ـبـول مـتـطـابقـيـن 1ومبوجبــه تـنـتـقــل مـلـكـيـة الـ�شـيء
املـوهوب مـن الـواهــب �إلـى املوهـوب لـه بـال عـو�ض و عـلى �سبيـل التبـرع ،فيتـرتــب
علـ���ى ذلـك افتقـار مـن جانـب الواهــب الذي تنازل عـ���ن مالـه كلـه �أو بع�ضـه علـى
�سبيــل الـتـقـرب �إلـى اهلل عـ ّز و ج ّل و �إثــراء مــن جـانـب الـمـوهـوب لـه ،و �أ ّنــه ي ـجــوز
للـواه ـ���ب �أن يـ�شـت ـ���رط عـلــى املـوهوب لـ���ه الق ـيـام بـ� ّأي التـ���زام يـتـوقـف انـعـقـاد
وتـم ـ���ام الهب ـ���ة عـلى اجنــازه �سـ���واء كــان هـ ـ���ذا االلـتــزام لـمـ�صـلـحـ���ة الـواهــب
نـفـ�ســه �أو لـمـ�صـلـحة الـمـوهـوب لــه �أو لـمـ�صـلـحــة �أجـنـبــي �أو للـمـنفـعــة الـعامــة.
والهبـ���ة ،باعتبارهـ���ا عـقـ���دا �ش�أنهـ���ا �شـ�أن � ّأي عقـ���د مـن العقـ���ود الأخـرى،
لينعقـ���د �صحيحـ���ا ،ال بـ��� ّد مـن �أن تتوافـر فيـ���ه �أركانـه مـن تـرا����ض وحمـل و�سبـب
و�شكـل وحيـازة ،و �شـروط �صحتـه املتمثلـة فـي الر�ضـا ال�صحيـح و اخلالــي مـن � ّأي
عيـب يف�سـده ،ي�ستـوي فـي ذلك �أن يكـون غلطـا �أو تدلي�سـا �أو �إكـراهـا �أو ا�ستغ ــالال،
علـى �أنّ قيـام الهبـة �صحيحـة مكتملـة الأركـان و ال�شـروط املتطلبـة قانـونـا ال مينـع
الواهـب مـن الرجـوع فيهـا.
( )1فالهبـة لي�سـت التـزامـا بـالإرادة املنفـردة كـونهـا ت�ستـلزم قبـول املـوهـوب لـه.
 يراج���ع ق���رار املحكمة العليا ،ملف رقم  ،40651 :ال�صادر بتاريخ  ،1986/02/24 :غري من�شور� ،أ�شار �إليه حمدي با�شا عمريف م�ؤلفه  :الق�ضاء العقاري يف �ضوء �أحدث القرارات ال�صادرة عن جمل�س الدولة واملحكمة العليا ،دار هومة للطباعة والن�شر والتوزيع،
اجلزائر ،طبع يف � ،2005ص  195والذي جاء فيه ":من املقرر قانونا و �شرعا �أنّ الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول ."...
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والرجـوع فـي الهبـة هـو عود الواهـب فـي هبتـه بـالقـول �أي باللفـظ ال�صريـح
الذي ي ّ
ـدل عليـه كقـول الواهـب ُ :عـدت فـي الهبـة �أو �أبطلتهـا �أو رجعـت فيمـا وهبـت،
�أو بالفعـل ب�صـدور ت�صـرف مـن الواهـب ي ّ
ـدل عليـه كبيعـه ال�شـيء املوهـوب �أو هبتـه
�أو وقفـ���ه بغيـة ا�ستـرداده مـن املوهـوب لـه ر�ضـاء �أو ق�ضـاء وفـق �شـروط معينـة� ،إذ
�أنّ الـراجع عـن عقـده يعـود برجوعـه هـذا �إلـى مـا كانـت عليـه احلـال قبـل العقـد.
هـ���ذا و يعتبـر الرجـوع فـ���ي الهبـة حـقـا �شخ�صيـا مقـررا للواهـب ،1ومـن ث ّـم
يثـور التـ�سـا�ؤل عـن كيـفيــة ممار�سـة هــذا احلــق مـن طــرف الواهــب؟
يـ���رى الفقهـاء ومعظـ���م الت�شريعات العربية �أنّ الرج���وع يف عقـد الهبـة يت ّـم
بـ�إح���دى الطريقتيـ���ن � :إ ّمـا بالرتا�ض���ـي ،بحيـث يتفـق الطرفـ���ان علـى �إنهـاء عقـد
الهبـ���ة املبـ���رم بيـنهمـ���ا و �إعـادة احلالـة �إلـ���ى مـا كانـت علـيه قبـ���ل التعاقـد و دون
اللجـوء �إلـى الق�ضـاء �أو بالتقا�ضـي ،و �أعـر�ض لهـذه امل�سائـل تباعـ ـ ــا.
 -1الرجـــــوع فــــي عقــــد الهبـــة بالرتا�ضــــي :
الهبـ���ة عقـ���د ك�سائــر العق ـ���ود ،يـجـوز لطرفيـ���ه االتفـاق علـ���ى الرجـوع فيــه
وبالتالـي �إعــادة احلالـة �إلـى مـا كـانـت عليــه قبــل التعاقــد ،فـ�إن تـرا�ضــى الـواهـب
مـع املوهـوب لـه عـلـى الـرجــوع اعتبــر ذلك االتفـاق �إقالـة مـن الهبــة ،تت ّـم ب�إيـجاب
و قب ـ���ول جديديـن ،فقـد يـنـدم الواهـب علـى هبتـ���ه ل ّأي �سبـب مـن الأ�سبـاب ،وقـد
يكـون خمطئـا فــي هبتـه و يريـد الرجوع فيهـا و مـن �أجـل ذلك يـرجع �إلـى املوهـوب
لـه ليرتا�ضى معـه علـى الرجـوع ،فـ�إن قبـل هـذا الأخيـر طلـب الرجـوع فك�أمنـا �أقالـه
مــن خطئـه.2
( )1ق���رار املحكمة العليا غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملواري���ث ،ملف رقم  ،367996 :ال�صادر بتاريخ  ،2006/06/14من�شور
مبجل���ة املحكم���ة العليا،العدد الأول� ،سنة ���� ،2007ص  479و الذي �أكد ب�أنّ حق الرجوع يف الهبة حق �شخ�صي مقرر للأبوين فقط،
فال ينتقل لورثتهما باملرياث ،و من ّثم ال يجوز للورثة ،بعد وفاة الواهب ،ممار�سة هذا احلق.
( )2د.جم���ال الدي���ن ط���ه العاقل( ،الرج���وع يف الهبة بني الفق���ه الإ�سالمي وبني القانون امل���دين امل�صري و قان���ون املعامالت املدنية
الإمارات���ي) ،جمل���ة الأم���ن و القانون ،كلي���ة �شرطة دبي ،الع���دد الأول ،ال�سن���ة ال�ساد�سة ،الإم���ارات العربية املتح���دة ،يناير،1998
�ص .30
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ويـ�شـتـرط ،لـ�صـحـة الـرجـوع فـي الهـبـة بالرتا�ضـي� ،أن يت ّـم ب�إيجــاب وقـبـول
مـتـطـابـقـيـن �صادريــن عــن متعاقــديـ���ن يـتمتعــان بـ�أهـلـيـة الـتـ�صـرف و�أن تـكـون
�إرادتهمـ���ا �سليـم���ة خاليــة مــن عيـوب الر�ضـا ،كالغل ـ���ط �أو التـدليـ�س �أو الإكـراه �أو
اال�ستغـالل ،طبقـا للقواعـد العامـة فـي القانـون املدنــي.
غيـ���ر �أنّ م�شكلـة هـامـة تـثـور فـي هـذا ال�صـ���دد ،تتمثـل فيـما �إذا كان يجـب
�أن ت�شتـ���رط الر�سميـة فـ���ي الرجـوع عـن الهبـة بالرتا�ضـي كمـ���ا ت�شتـرط فـي عقـد
الهبـة ذاتـه؟
للإجابـة علـى هـذا الت�سـا�ؤل ،انق�سـم الفقـه �إلـى ر�أييـن ،فـذهـب الـر�أي الأول
�إلـ���ى عـدم ا�شتـراط الر�سمـي���ة فـي الرجـوع عـن الهبـة كـونـ���ه عقـدا ر�ضائـيا ،فـي
حيـ���ن ذهـب الـ���ر�أي الثـانـي �إلـى القـول بـ�أنّ الـرجـوع فـ���ي الهبـة بالرتا�ضـي يـجـب
���م بنفـ�س ال�شكـل الـذي انعـقدت بـ���ه الهبـة �أي �أ ّنـه يجـب �إفراغـه فـي ال�شكـل
�أن يتـ ّ
الر�سمـي.1
و�أرى متـا�شيـ���ا مـع مـا �أخـ���ذ بــه �أن�صـار االجتـاه الثانـ���ي ،ومـا ا�ست ـقـر عليـه
���م الرجـوع فـ���ي عقـد الهبـة
االجتهـ���اد الق�ضـائـ���ي اجلـزائـ���ري� ،أ ّنـ���ه يجـب �أن يتـ ّ
فـ���ي ال�شكـ���ل الـر�سمـي 2ذلـك �أنّ ا�شتـ���راط الر�سميـة فـيـه يـمكـّ���ن �أ�سـرة الواهـب
واملوهـوب لـه و الغيـر من العلـم بالـرجوع و بـ�أنّ ال�شـيء املوهوب قـد عـاد �إلـى ملـك
الـواهـب مـرة �أخــرى ،وبالتالـي الت�صـرف علـى هـذا الأ�سـا�س.
فـ����إذا كـ���ان املـوهـوب عقـارا مثـ�ل�ا تَع ّيـن عل���ى الواهـب واملوهـ���وب لـه-فـي
حالـ���ة الرتا�ضـي بينهمـا علـى الرجـ���وع فـي الهبـة املربمـ���ة بينهمـا-االنتقـال �إلـى
مكتـ���ب التوثيـ���ق للت�صريـح عـن رغبتهمـا فـي �إعـادة الأحـ���وال �إلـى مـا كانـت عليـه
قبـل التعاقـد وذلك حتى تنتقـل ملكيـة العقـار مـن جديـد �إلـى الواهـب مـع ت�سجيـل
و�شهـر �إرادتهمـا فـي املحافظـة العقـاريــة.
( )1د.م�صطفى �أحمد عبد اجلواد حجازي� ،أحكام الرجوع الق�ضائي يف الهبة ،درا�سة يف القانون املدين امل�صري يف �ضوء �آراء الفقه
و�أح���كام الق�ض���اء مع الإ�شارة �إىل موقف الفقه الإ�سالمي و بع�ض الت�شريعات العربي���ة ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة العربية  ،القاهرة،
� ،2001-2000ص .25 ،24
( )2يراجع قرار م ع ،غ �أ �ش و م و ،ملف رقم  ،249828 :ال�صادر بتاريخ  ،2000/10/17 :غري من�شور.
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وبنـاء عليـه� ،إذا اكتفـى الواهـب واملـوهــوب لــه بـالرجـوع بالتـرا�ضـي بينهمــا
�شفاهــة �أو فــي ورقــة عـرفـيـة دون �إفـراغ ذلك الرجوع فـي عقـد ر�سمـي مثبت لـه ال
يكـون للرجـوع عندئــذ � ّأي �أثــر قـانـونـي ،و بالنتيجـة يبقـى املوهـوب له مالكـا للعقـار
حمـ���ل عقـد الهبـة قانونـا فيجـ���وز لدائنيه�-إن وجـدوا -توقيـ���ع احلجـز عليـه فـي
حالـ���ة تقاعـ�س املوهـوب له عـ���ن �سـداد ديونـه و ذلك مـن �أجـل ا�ستيفـاء حقوقـهم،
كمـا يدخـل هـذا العقـار فـي تركـة املوهـوب له و ينتقـل �إلـى ورثتـه ،مبجـرد وفـاتـه.1
ويـرتتب عـلـى الـرجـوع فـي الهـبـة بـالـتـرا�ضـي انـحـالل الـعـقـد و اعـتـبـاره كـ�أن
لـم يـكـن في�سرتجـع الواهـب الـ�شـ���يء الـمـوهـوب و يـ�سـتـر ّد الـمـوهـوب لـه الـعـو�ض
الـذي دفـعـه �إىل الـواهب �إذا كانـت الهبــة التـي ت ّـم الرجوع فيـها بعــو�ض.
وجتـدر الإ�شــارة �إلـى �أنّ الرجـوع فـي الهبـة بالرتا�ضـي بيـن الواهـب واملوهـوب
���م فـي جميـع احلاالت �سـواء كـان للواهـب عـ���ذر مقبـول للرجـوع �أو لـم يكـن
لـ���ه يتـ ّ
و�سـواء وجـد مانـع مـن الرجـوع فـي الهبـة �أو لـم يوجـد.
هذا و�إنّ امل�شرع اجلزائري لـم ينـ�ص علـى حالـة الرجوع فـي الهبة بالرتا�ضـي
ب�ي�ن املتعاقديـ���ن ،غيـر �أنّ هــذا الإغفـال ال مينـع مـ���ن �إعمـال القواعـد العامـة فـي
العقـ���ود بوجـه عـام ،والتـي جتيـز لطرفـ���ي العقــد نق�ضـه و�إنهـاءه باالتفـاق ،طبقــا
للم���ادة  106مدنـي جزائـ���ري والتـي جــاء فيهـ���ا ":العقـ ــد �شريـعـ���ة املتعاقديـ ــن
فـ ــ�ل�ا يجـوز نق�ضـ ــه و ال تعديـلـه �إال باتفـاق الطرفيـن �أو للأ�سبـاب التـي يقـررهـ ــا
القان ـ ــون".
( )1واملالحظ هنا �أنه ال يجـوز لورثة الواهب طلب الرجوع يف الهبة التي �أبرمها مورثهم بدعوى �أنّ هذا الأخري قـد ترا�ضى مع املوهوب
ل���ه يف الرج���وع قب���ل وفاته لكنه مل يثبت هذا الرجوع يف �شكل ر�سمي ،ف�إذا رفعوا الدعوى ف�إ ّن���ه ال ميكن للق�ضاء اال�ستجابة لطلبهم لأنّ
الرجوع حق �شخ�صي مت�صل ب�شخ�ص الواهب و ال ينتقل �إىل ورثته باملرياث ،اللهم �إال �إذا تعلق الأمر باختالل �شرط من �شروط �صحة
الهبة �أو ركن من �أركانها ،ويف هذه احلالة ،نكون �أمام �إبطال الهبة و لي�س الرجوع فيها وبني احلكمني �آثار قانونية خمتلفة.
 يراجع جميد خلفوين� ،شهر الت�صرفات العقارية يف القانون اجلزائري مدعم بقرارات ق�ضائية ،الطبعة الأوىل ،دار هومة للطباعةوالن�شر و التوزيع ،اجلزائر� ،سنة � ،2008ص .131
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فـ����إذا قبـ���ل املوهوب له �إرجـ���اع ملكيـة ال�شـيء املوهـ���وب �إىل الواهـب ،تع ّيـن
عليـ���ه �إعـادة املـال املنقـول �إىل هـذا الأخيـر لي�ضـع حينئـذ حـ ّدا لعقـد الهبـة املربم
بينهمـا لأنّ الهبـة تنعقـد بالإيجــاب و القبـول و تت ّـم باحليـازة� ،أ ّمـا �إذا تعلـق الأمـر
بعقـار تع ّيـن علـ���ى الأبويـن مراعاة الإجراءات املن�صو����ص عليها قانونـا واملتعلقـة
بال�شهـر العقـاري حتـى يت ّـم �إعـادة نقـل امللكيـة العقاريـة املوهوبـة من املوهـوب لـه
�إليهمـا .فـ����إذا لـم يتّبعـا هـذه الإجراءات بقـي ولدهمـ���ا متمتعـا مبركـزه القانونـي
كموهـ���وب لـه فيبقــى مالكـا للعقـار املوهـ���وب و مـن ث ّـم يجـوز لـه �أن يت�صـرف فيـه
كيفمـا ي�شـاء عـن طـريـق بيعــه �أو هبتـه �أو رهنـه و نحوهــا.
ممـا �سبـ���ق� ،أنّ الرجـوع فـ���ي الهبـة بالرتا�ضـ���ي ال يكفـي لقيامـه
ونخلــ����ص ّ
جمـ��� ّرد االدعـاء ال�شفـ���وي بوجـوده �أو جمـ���رد تقديـم ورقـة مكتوبـ���ة عرفيـة تفيـد
ذل���ك ،و�إمنـا يقت�ضـي الأمـر �إفـراغ �إرادة كـ ّل مـن الواهـب و املوهـوب لـه فـي قـالـب
ر�سمـ���ي ووجـوب �إخ�ضاعهـا لل�شهـ���ر العقـاري ،حتـى يعـاد الأطـ���راف �إىل احلالــة
التـي كانـا عليهـا قبـل التعاقــد ،ا�ستنــادا �إلـى القـواعــد القـانـونيـة العـامـة املقــررة
ف ــي ه ــذا املجــال.
 -2الرجـــــوع فـي عقــــد الهبــــة بالتقا�ضـــــي :
�إنّ م ـ���ا ا�ستقـرت عليـه غالبيـة الفقـه والت�شريعـات العربيــة هــو جـواز جلـوء
الـواهـب �إل ــى الق�ضـاء للمطالبة بالرجوع يف عقـد الهبة ،املبـرم بينه وبيـن املوهوب
لـ���ه ،مـن �أجـل ا�ست�صـ���دار حكـم ق�ضائي يـخـ ّولـه ا�سرتجـ���اع ال�شـيء املوهـوب مـن
املوهـوب له ،متـى رفـ�ض هـذا الأخيـر الرجـوع عـن الهبـة بالرتا�ضـي ،غيـر �أنّ حـقّ
الواهـب فـي الرجـوع فـي الهبـة بالتقـا�ضـي يـرد عليـه بعـ�ض القيــود :
 ال يـجـ���وز للواهـب الرجـوع فـي هبتـه بغيـ���ر الرتا�ضـي مـع املوهـوب لـه �إذاكانـت الهبـة الزمـة 1بـ�أن قـام فـيهـا مانـع مـن موانـع الرجـوع فـي الهبـة.
( )1العق���د ال�ل�ازم ،هبة �أو غريه ،هو العقد الذي ال يج���وز الرجوع فيه بالإرادة املنفردة لأحد عاقديه دون توقف على �إرادة الطـ ــرف
الثانـ ـ ــي.
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 ال يجـوز للواهـب الرجـوع فـي هبتـه ب�إرادتـه املنفـردة وبغيـر الرتا�ضـي مـعاملوهـ���وب له ،مـا لـم يكـن لـه عـذر مـبـرر مـقـبـول قـ�ضـاء يـجـيـز لـه الـرجـوع حـتـى
و �إن كـانـ���ت الهبـة التـي يـريـد الرجـوع فيهـا غيـر الزمـة 1وال يـقـوم فيـهـا � ّأي مانـع
مـن موانـع الرجـوع .
 ال ُيتـ���رك للواهـ���ب وحـ���ده تقديـر العـ���ذر املقبـول للرجـوع فـ���ي الهبـة ،بـليجـب �أن يـراقبـه فيـه الق�ضاء ،فـ�إذا ر�أى القا�ضـي �أنّ العـذر الـذي قـدمـه الواهـب
للرجـوع فـي هبتـه مقبـوال� ،أقـره علـيـه وق�ضـى ب�إنهـاء الهبـة و�إال امتنـع مـن �إجابـة
طلبـه و�أبقـى الهبـة قائمـة.2
ه���ذا ولـقـد نـ�صـت مـعـظـ���م الت�شريع ـ���ات العربيـة علـى حالـ���ة الرجـوع فـي
الهبـة بالتقا�ضـ���ي فـي قوانينهـا 3وخ ّولـت الواهـب ممار�سـة هـذا احلـق �إذا رفـ�ض
املـوهـ���وب لـه الرجــوع بالرتا�ضـي �شريطـ���ة �أن يـ�ستنـد فـي ذلـك �إلـى عـذر مقبــول
و�أال يـوجـد مانــع مـن موانــع الرجــوع ،علـى �أنّ ال�سبب فـي �إدراج هذيــن ال�شرطيـن
ه���و مـنـع الواهــب مـن التع�سف فـي ا�ستعمال حقـه فـ���ي الرجوع مــن �أجــل �إحلـاق
ال�ضــرر بـاملـوهـوب لـه.
( )1العقد غري الالزم هو ذلك العقد الذي يجوز الرجوع فيه بالإرادة املنفردة لأحد عاقديه ،مبعنى �أنّ له �أن ي�ستبد ب�إنهائه ب�إرادته
املنفردة.
( )2ب�سب���ب ه���ذا القيد ذهب البع����ض �إىل اعتبار الرجوع يف الهب���ة بالتقا�ضي ف�سخا ق�ضائيا لها ي�سوغه ع���ذر مقبول مرتوك لتقدير
القا�ضي ،و لقد �أ ّيدهم يف ذلك فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية بالإجماع بينهم.
يراج���ع د.عب���د الرزاق احمد ال�سنه���وري ،الو�سيط يف �شرح القان���ون املدين  :العقود التي تق���ع على امللكية  :الهب���ة وال�شركة والقر�ض
والدخل الدائم و ال�صلح ،اجلزء  ،5املجلد الثاين ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان� ،ص .185
ويراج���ع كذل���ك  :د.بدران �أبو العينني ب���دران ،املواريث و الو�صية والهب���ة يف ال�شريعة الإ�سالمية و القان���ون ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة،
الإ�سكندرية� ،سنة � ،1970ص .247
( )3ين����ص امل�ش���رع امل�صري يف املادة  2/500مدين عل���ى حالة الرجوع يف الهبة بالتقا�ضي بقوله " :ف����إذا مل يقبل املوهوب له ،جاز
ل���ه �أن يطل���ب م���ن الق�ضاء الرتخي�ص ل���ه يف الرجوع متى كان ي�ستند �إىل ع���ذر مقبول و مل يوجد مانع من الرج���وع" وتقابل هذه املادة
يف الت�شريع���ات العربية املواد 2/468 :مدين �س���وري 489 ،مدين ليبي 2/576 ،مدين �أردين 422،مدين �سوداين 2/620 ،مدين
عراقي 2/537 ،مدين كويتي/646 ،ب معامالت مدنية �إماراتي.
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وجدي���ر باملالحظـة يف هذا ال�صدد� ،أنّ امل�ش ـ���رع اجلزائري لـم ينــ�ص على
حالــة الرجـوع فــي الهبة بالتقا�ضي �صراحة يف قانون الأ�سرة� ،إال �أنّ ذلك ي�ستفاد
ـ�ص امل ـ���ادة  211مـنـه التـ���ي تخ ـ ّول للأبـويـ���ن ممـار�سة هذا احلـق
�ضمني���ا من ن ّ
ا�ستثناء ب�ش ــروط خم�صو�صة مـثـلما �س�أتولـى �شرح ذلك تف�صيـال يف هذا البحث.
ممـن يـمثلــه قانونــا �ضـد املوهــوب
وتــرفـع دعــوى الرجوع م ـ���ن الواهــب �أو ّ
لــه عـن طريــق اتبـاع الإجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــاوى �أمـام الق�ضــاء ،1و �إذا
ا�ست�صـدر الواهــب حكمــا ق�ضائيــا يق�ضـي بالرجــوع فـي هبتــه فـ�إنّ هــذا احلكــم
يجــب �إخ�ضاعـه للإ�شهـار العقـاري والتـ�أ�شـي ــر بـه عـلـى هـامـ�ش البطـاقـة العقـاريـة
املع ـ��� ّدة للعقـار املوهـ���وب ،حتـى يكــون لـه �أثــر فيمـا بيـن املتعاقديـن ويكــون حجـة
علـى الغيــر.2
غـي ـ���ر �أ ّنه ،بالرج ــوع �إلـ���ى �أحك ــام الق�ضــاء اجلزائـ ـ���ري ،يتب ّي ــن لن ــا �أ ّن ــه
لـ���م ي�ستقـر علـى اجتـ ـ���اه معي ــن-حـ ـ���ول الطريقــة التي يج ــب علـ ـ���ى الواهب �أن
ي�سلكـ ـهـ���ا ملمار�س ــة حقــه ف ــي الرجـوع �إذا مـا �أراد ذلك�-إلـى حيـن �صــدور قــرار
الغـرف املجتمعــة بتاريــخ  23فربايـر  ،2009فـف ــي الق ــرار ال�ص ــادر مثــال ع ــن
املحكم ــة العلي ـ���ا بتاري ــخ � 17أكتوبـر  32000قـ�ضـ���ى الق�ض ــاة ب�صح ــة الرجــوع
ال ـ���ذي ت ـ ّـم ع ــن طريــق عقــد توثيق ــي م�شريي ــن ف ـ���ي ذلـك �إلــى �أنّ امل ــادة 211
مـ���ن قان ــون الأ�س���رة ال ت�شت ـ ـ���رط عل ــى الأبويـ ـ���ن �أ ّي ــة طريقـ ـ���ة يتع ّي ــن عليهمــا
انتهاجهـ ـ���ا عن ــد الرج ــوع ف ــي الهب ــة لأوالدهمـ ـ���ا فالتـراج ــع ف ــي الهب ــة بعق ــد
توثيقــي ك ــاف لإزال ــة �آث ــار عق ــد الهبــة الأ�ص ـلـي.
( )1يراج���ع ن����ص املادة  14و م���ا يليها من قانون الإجراءات املدني���ة و الإدارية ال�صادر مبوجب القانون رق���م  09-08 :امل�ؤرخ يف :
 ،2008/02/25و الذي مت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية ،العدد  ، 21ال�صادرة بتاريخ .2008/04/23 :
ن�ص���ا املادت�ي�ن  15و  16من الأم���ر رقم  74-75 :امل����ؤرخ يف  1975/11/12 :املت�ضمن �إعداد م�س���ح الأرا�ضي العام
( )2يراج���ع ّ
وت�أ�سي�س ال�سجل العقاري ،و يراجع �أي�ضا ن�ص املادة  38من املر�سوم التنفيذي رقم  63-76 :امل�ؤرخ يف  1976/03/25 :املت�ضمن
ت�أ�سي�س ال�سجل العقاري.
( )3قرار املحكمة العليا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملواريث ،ملف رقم  ،249828 :ال�صادر بتاريخ  ،2000/10/17 :غري من�شور.
 ونف����س املعن���ى ت�ضمن���ه ق���رار املحكم���ة العليا غرف���ة الأح���وال ال�شخ�صي���ة و املواريث ،مل���ف رق���م  ،169391:ال�ص���ادر بتاريخ : ،1997/09/30من�ش���ور باالجته���اد الق�ضائي لغرفة الأحوال ال�شخ�صية ،عدد خا�ص� ،سن���ة � ،2001ص  ،274والذي جاء فيه �أنّ
الرتاجع يف الهبة يجوز �أمام املوثق و لي�س �أمام الق�ضاة فقط.
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وتـرتيب ــا علـى ذلــك ،يـمـكــن الـقــول بـ�أنّ القـ�ضـاء اجلزائـري  -فـي الق�ضيــة
املـذكـورة�-أجــاز للوالــد الواه ــب ممار�س ــة حق ــه فــي الرجوع فيمــا وه ــب لول ــده
ب�أي ّــة طريق ــة يــراهــا دومنــا تقيي ــده بكيفي ــة معينـ ــة للرج ــوع .
غـيـر�أ ّننـانالحــظ�أنّ الق�ض ــاءاجلزائ ــري�سـلكمنحـىخمالفاف ــيقرارالحق
لــه �صــدر عنـه بتاريــخ � 13أفريـل  12005ق�ضـى فيـه مبا يلـي " :الرتاجـع عن عقــد
الهبـة الر�سمـي �أمام املوث ــق و لي�س �أمام الق�ضـاء خـرق لأحكـام العقــود الر�سميــة
املوثقــة املن�صو�ص عليها فــي القانـون املدنـي والقانـون التجـاري وقانـون التوثيـق".
�إذن يبــدو لنــا جل ّيـا ب�أنّ ق�ضــاة املحكمــة العليـا ،بق�ضــائهــم هــذا ،تـراجعــوا
عـن ق�ضائـهم ال�سابـق ،حيـن قـ ّرروا ب�أنّ الرجــوع فـي الهـبة ال يكـون �إال �أمـام اجله ــة
الق�ضائيـ���ة املخت�صـ���ة و�أنّ العق ــد التوثيقــي املثبـت للرجـوع فـ���ي الهبـة ال �أثـر لـه.
و�أم���ام هذا التبـايـن بيـن الأحكـام الق�ضـائيـة ال�صـادرة عـن املحكمـة العليـا
حـ���ول كيفيــة رجـوع الوالـد الواهــب فـي هبتـ���ه لـولـده� ،صــدر قـرار عــن املحكـمــة
العليـا بغـرفــها املجتمعــة ،بتـاريـخ  23فربايـر  ،22009كـ ّر�س ما جــاء بـه القــرار
الأول ال�ص ـ���ادر عــن غرفـة الأحـوال ال�شخ�صيـة ،بحيــث �أطلــق حــقّ الواه ــب فــي
الرجـوع و تــرك لـه �أن يختــار الطريقـة التـي يراها هو فــي الرج ــوع فــي هبت ــه �س ــواء
ت ّـم الـرجــوع ع ــن طري ــق اللجوء �إلـى املوث ــق الــذي يح ــرر عق ــدا توثيقي ــا يفي ــد
الرجوع �أو ع ــن طريـ ـ���ق اللجوء �إلــى الق�ضاء من �أجــل ا�ست�صدار حك ــم ق�ضائــي
بالرجـ ـ���وع ،على �أ�ســا�س �أنّ املـ ـ���ادة  211من قـانون الأ�سـ ـ���رة ت�ض ّمنـت �أحكامـ ــا
عامـ ـ���ة دومنــا حتدي ــد الإج���راء الواجــب اتباع ــه مــن جان ـ���ب الواه ــب لإثب ــات
رغبت ــه ف ــي الرج ــوع ف ــي هبت ــه لول ــده و يـكـفــي ل�صحـة ه ــذا الرج ــوع-باعتبــاره
مــن الأعمــال الإرادي ــة-مراع ـ���اة ال�شك ــل الــذي متليـه طبيع ــة امل ــال املوه ــوب.
( )1قرار املحكمة العليا ،الغرفة التجارية و البحرية ،ملف رقم  ،342915 :ال�صادر بتاريخ  ،2005/04/13 :من�شور بـمجلة
املحكمة العليا ،العدد الأول� ،سنة � ،2005ص .179
( )2ق���رار املحكم���ة العليا ،الغرف املجتمعة  ،ملف رقم  ،444499 :ال�ص���ادر بتاريخ  ،2009/02/23 :من�شور بـمجلة املحكمة
العليا ،العدد الأول� ،سنة � ،2009ص .107
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وخال�صـة مــا تقـ ـ ّدم� ،أنّ الق�ض ــاء اجلزائري ك ـ ّر�س للواه ــب حــق الرجوع يف
الهبة� ،إما عـن طـريق الق�ضــاء �أو عـن طري ــق عقــد توثيق ــي ،ويبق ــى للموهــوب له
يف هـ ـ���ذه احلالــة الأخرية اللجـوء �إل ــى الق�ضــاء للمطالبــة ب�إبط ــال عقد الرجـوع
يف الهبـ ـ���ة ،ح���ال قيـام �أحد املوانـ ـ���ع املذك ــورة عل ــى �سبيـل احل�ص���ر ف ــي امل ــادة
 211امل�ش ــار �إليهــا �أع ــاله.
حكــم الرجــوع فــي عقـــد الهبـة فـي القانــون اجلزائـري :
يتعـ ّيـن ،قبـل التعـر�ض حلكـم الرجـوع فـي الهبـة ،فـي الت�شـريـع اجلـزائـري،
�أن �أنـ ّوه �إلـى �أنّ �أحكـام ال�شريـعـة الإ�سالميـة 1هـي التـي كانـت ت�سـري علـى امل�سائـل
املتعلقـ���ة بالأحـوال ال�شخ�صيـة قبـ���ل �صـدور قـانـون الأ�سـ���رة اجلزائـري و مبـا �أنّ
عقـ���د الهبـة يـن���درج �ضمـن �أحكـام هـ���ذا القانـون ،ف�إ ّنـه تـط ّبـ���ق �أحكـام ال�شريـعة
الإ�سالمـية علـى الهبـة املربمـة قبـل �ص ـ ــدوره.2
هذا ولقد نظـم امل�شـرع اجلزائري عـقـد الهبة فـي الف�صل الثاين من الكتـاب
الرابــع اخلــا�ص بـالتبـرعـات فـي الـمواد مــن � 202إلــى  212من قـانــون الأ�ســرة3
وه ـ���و بذلك اتخــذ منهجـا خمالفـ���ا مل�سلك �أغلـب الت�شريعـ���ات الو�ضعيـة العربيـة
ن�صـت علـى �أحكـام عقـ���د الهبـة فـي قوانيـنهـا
والأجنبيـة-علـ���ى حـ ّد �سـواء-التـي ّ
املدنيـة ،باعتبـاره عقـدا ناقـال للملكيـة.
و�إذا ك ـ���ان مركــز الهبــة الطبي ـعـي فـي النظـام القــانــونـي هــو بيـن الـعـقــود
املـ�سـمـ���اة وفــي القانـ���ون املدنـي-لأنّ الهبــة عقــد مـال ـ���ي كـ�سـائــر العقــود�-إال �أنّ
ال�سـبـب الـذي جـعــل املـ�شــرع اجلزائـري يـ�ضعهــا �ضمــن �أحكــام قــانـون الأ�ســرة
( )1يق�صد بال�شريعة الإ�سالمية كافة م�صادرها دون تخ�صي�ص� ،أي ال�شريعة الإ�سالمية يف جمموعها ،دون التقيد مبذهب معني �إال
�إذا وجد ن�ص يق ّيد القا�ضي بذلك يف نطاق الأحوال ال�شخ�صية.
( )2املالح���ظ �أنّ �أحكام ال�شريع���ة الإ�سالمية تط ّبق على الهبة ،عند عدم وجود ن�ص خا�ص يف قانون الأ�سرة يحل امل�س�ألة ،وهذا وفقا
ملقت�ضيات املادة  222من قانون الأ�سرة واملادة  2/1من القانون املدين.
( )3القان���ون رق���م  11-84 :امل�ؤرخ يف  9 :رم�ضان ع���ام  1404املوافق  9يونيو �سنة  ، 1984املت�ضمن قانون الأ�سرة املعدل واملتمم
بالأمر رقم  02-05 :امل�ؤرخ يف  ،2005/02/27 :من�شور باجلريدة الر�سمية ،العدد  ،24ال�صادرة بتاريخ .1984/06/12
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هــو حــر�صــه ال�شـديــد عـلــى �أن ت�ستم ـ ّد الهبــة �أحـكامهــا مـن ال�شريـعة الإ�سالميـة
تبعــا لكــل مو�ضوعــات قـانــون الأ�ســرة مــن زواج و طـالق و ميــراث وو�صيــة ووقــف
و نحوهـا.1
رغـ���م �أنّ امل�شـرع اجلزائـري لـم يـن�ص �صـراحـة علـ���ى عــدم جـواز الرجـوع
ـ�ص املـادة  211مـ���ن قانـون الأ�سـرة
فـ���ي الهب ـ���ة� ،إال �أنّ ذلـك يفهـ���م �ضمنـا مـن ن ّ
التـي جـرى ن�صـها كالآتـي " :للأبويـن حـق الرجوع يف الهبـة لـولدهمـا مهمـا كانت
�سـنـه� ،إال فـي احلـاالت التالي ـ ــة :
� -1إذا ك ــانت الهبـ ــة مـ ــن �أجـ ــل زواج املوه ــوب لـ ــه.
� -2إذا ك ــانت الهبـ ــة ل�ضمـ ــان قـ ــر�ض �أو ق�ض ــاء ديـ ــن.
� -3إذا ت�صرف املوهوب لـه فـي ال�شـيء املوهوب ببيـع �أو تبـرع �أو �ضـاع منـه
�أو �أدخـل عليـه ما غ ّيـر طبيـعتـه".
وال �ش ّـك �أنّ ن ّيــة امل�شــرع قــد ان�صـرفـت �إلـى منـع الرجـوع فـي الهبـة للأجنبـي
مطلق ــا.2
ـ�ص املـادة  211مـن قانـون الأ�سـرة املنـ ّوه عنهـا �أعـاله
هــذا وي�ستفـاد مـ���ن ن ّ
�أنّ امل�شـ���رع �أجـاز ا�ستثنـاء للأبويــن حـقّ الرجـوع فـي الهبـة لولـدهمــا مهمـا كـانـت
�سنـه و ل ّأي �سـبـب كــان مـا لـم يـوجـد مـانــع مـنـه.
( )1يالحظ ،مبراجعة �أحكام الق�ضاء اجلزائري التي تف�صل يف ق�ضايا الرجوع يف عقد الهبة� ،أ ّنها تف�صل فيها �أحيانا من قبل غرفة
الأحوال ال�شخ�صية و �أحيانا �أخرى من طرف الغرفة املدنية و من ذلك مثال يراجع:
 ق���رار املحكمة العليا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملواريث ،ملف رقم  ،330258ال�صادر بتاريخ ،2005/05/18 :من�شور بـمجلةاملحكمة العليا ،العدد الثاين ،ال�سنة � ،2005ص.377
 وق���رار املحكمة العلي���ا ،الغرفة املدنية ،ملف رقم  ،177428ال�صادر بتاري���خ  ،1999/03/17 :من�شور باملجلة الق�ضائية ،العددالثاين� ،سنة � ،2000ص .81
( )2ق���رار املحكم���ة العليا ،الغرفة املدنية ،ملف رقم  ،328682 :ال�ص���ادر بتاريخ ،2006/02/15 :من�شور مبجلة املحكمة العليا،
العدد الأول� ،سنة � ،2006ص ،237والذي جاء فيه ما يلي " :للأبوين دون غريهما حق الرجوع يف الهبة لولدهما.
وملا كان ثابتا – يف ق�ضية احلال� -أن عالقة الطاعن باملطعون �ضده لي�ست عالقة بنوة بل عالقة �أخوة ال يجوز معها الرجوع يف الهبة،
وعلي���ه ،ف����إن ق�ضاة املو�ض���وع بق�ضائهم كما فعلوا يكونون قد �شوه���وا قرارهم مبخالفة القانون يف املادة  211م���ن قانون الأ�سرة مما
يعر�ض قرارهم للنق�ض".
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ولعـ��� ّل ال�سبب يف �إدراج امل�شرع اجلزائري لهـ���ذا اال�ستثناء الرامي �إلـى حــق
الأبـويـ���ن فـي الرجــوع فيمـا وهبـاه لولدهمـا هـو حمايتهمـا و توفيـر �ضمانات لهمـا
مـ���ن الأ�ضرار التي قـد تلحـق بهمـا بفعـل تبذيـر �أوالدهمـا املوهـوب لهم لأموالهمـا
وكـ���ذا لتغ ّيـ���ر الظروف والأو�ضـ���اع التـي تـ ّـم فيهـ���ا �إبـرام الهب ـ���ة ،1فقــد تنعكــ�س
�أح ـ���وال الأب بع ـ���د ذلـك م ـ���ن الي�سـر �إلـى الع�سـ���ر ،في�صبـح عاجـ���زا عـن توفيـر
�أ�سبـ���اب العيـ����ش لـه و لأبنائــه ،مبـا فـ���ي ذلك االبـن املوهــوب لـ���ه ،و ق ــد ي�ضطــر
الواهــب �إلـى الرجـوع فـي هبتــه بـداعــي العــدل وامل�ســاواة بيـن �أوالده.
ويالح ـ���ظ يف هذا ال�صــدد �أنّ الق�ضـاء اجلزائـ���ري لـم ي�ستق ــر على موقف
واح���د حـول م�س�ألة رج ـ���وع الأ�صول فـي هبتــهم لأحفـاده���م ،فـاعـتـبـر فــي بعــ�ض
�أحكامه �أنّ اجل ـ ّد واجل ـ ّدة يـ�أخـذان حكــم الأبويــن ،ومن ث ّـم يـجــوز لهما الرجـوع
ـ�ص املـادة  211من قـانـون
فـي هبتهم ـ���ا لأحفـادهما ،م� ّؤ�س�سيـن ق�ضـاءهـم علـى ن ّ
الأ�س ـ���رة الـمذك ـ���ورة �آنـفــا ،2وانتهــج ف ـ���ي البــع�ض الآخــر مـ���ن �أحكـامـه منحـى
خمـالفا ،حيــث اعترب �أنّ الرجــوع فـي الهبــة مقـرر للأبويــن فقـط دون �سواهمـا.3
و�أمام هذا االختــالف �أرى ،متا�شـيـا مع ما ا�ستقـر عليـه الق�ضاء �أخيـرا� ،أنّ
ـ�ص املـادة  211املنـوه عنها �أعاله
الرجـوع فـي الهبـة مقــرر للأبـويـن فقــط ،ذلك �أنّ ن ّ
�صريح ووا�ضح ال يحتـاج �إىل تف�سيـر �أو اجتهـاد� ،إذ �أنه ال اجتهاد مع الن�ص و�أنّ لـف ــظ
الأبويـ���ن الـوارد بـه ي�شمـل الأب والأم فقـط دون �سائـر الأ�صـول فــال ميكـن اعتبـار
اجل ّديـن مبثابـة الأبويـن ،ومن ث ّـم ال يجـوز لهما الرجـوع فيمـا وهبـاه لأحفـادهما.
( )1يراجع �أ.لعروم م�صطفى( ،عقد الهبة) ،جملة املوثق ،العدد � ،8سنة � ،1999ص.21
( )2يراجع قرار املحكمة العليا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية ،ملف رقم ،252350 :ال�صادر بتاريخ ،2001/02/21 :من�شور باملجلة
الق�ضائي���ة ،الع���دد الأول� ،سنة ���� ،2002ص ،308و الذي ق�ضى فيه مبا يلي  ":ان الرجوع يف الهبة ي�شمل االبن و ابن االبن التابع لأبيه
ما مل يح�صل �أي مانع من بني املوانع املن�صو�ص عليها يف املادة  211من قانون الأ�سرة".
( )3ق���رار املحكمة العليا ،الغرف���ة املدنية ،ملف رقم  ،357544 :ال�صادر بتاري���خ  ،2007/03/21من�شور مبجلة املحكمة العليا،
العدد الأول� ،سنة � ،2007ص  255والذي ق�ضى مبا يلي  ":لي�س للجدة حق الرجوع يف الهبة ،فهو حق مقرر للأبوين فقط".
 ويف نف����س املعن���ى يراجع قرار املحكمة العليا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية ،ملف رقم  ،564007 :ال�صادر بتاريخ ،2010 /05/13غ�ي�ر من�ش���ور ،وال���ذي يق�ضي مبا يلي " :الرجوع يف الهبة يكون للأوالد فقط و ذلك طبقا للم���ادة  211من قانون الأ�سرة ،و ملا كان من
الثابت يف ق�ضية احلال �أنّ ق�ضاة املجل�س رف�ضوا دعوى الطاعن الرامية �إىل �إبطال عقد الهبة الذي ابرمه لفائدة حفيده املطعون �ضده
معلال ذلك برجوعه عن الهبة ،بق�ضائهم كما فعلوا طبقوا القانون ،وعليه يتعني رف�ض الطعن".
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ولق ـ���د ك ـ ّر�س امل�شــرع اجلزائـري قاعـدة لـزوم الهـبـة و عـدم جـواز الرجـوع
فـيهــا �إذا كانـت بـق�صـد املـنفعــة فـي املـادة  212مــن قـانـون الأ�ســرة و التـي جــاء
ن�صهــا كـالآتـي " :الهب ــة بق�ص ــد املـنـفـعــة العـامــة ال رجــوع فـيـها".1
ـ�ص هـذه املـ���ادة يـمنع الواهـب مـن الرجوع فـ���ي هبته �إذا كانـت
و�إن كـ���ان ن ّ
بق�صـد املنفعـة العامـة� ،إال �أنه ال يحول دون طلب ف�سخها باللجوء �إىل الق�ضاء �إذا
ا�ش�ت�رط الواهب على املوهوب له القيـام بعمـل يـه���دف �إىل حتقيق املنفعة العامة
ولـم ينفـذ هذا الأخري ال�شرط  ،فنكـون �أمام هبـة بعــو�ض قابلـة للف�سـخ ب�سبـب عـدم
تـنـفـيذ املـوهـوب لـه العـو�ض امل�شتـرط فـي الهبـة ،2و مثـال ذلك �أن يهـب �شخــ�ص
مبلغـا مـن املــال جلمعيــة خريي ــة مــن �أجــل بنــاء مـلجـ�أ �إال �أنّ هـذه الأخرية متتنـع
عـ���ن ت�شييـد امللجـ�أ فيـج���وز للواهب عندئـذ طلب ف�سخ عقـ���د الهبة طبقا للقواعد
العام���ة ،على �أن يـخ�ض���ع تقديـر الف�سـخ مـ���ن عدمـه لل�سلط���ة التقديرية لقا�ضـي
املو�ض���وع دون رقاب���ة املحكمة العليـا على حكم���ه �إذا كان م�سببـ���ا ت�سبيبـا كـافـيـا.
ـ�ص املادتيــن  211و  212مــن قـانـون الأ�ســرة اجلزائــري
وانطالق ـ���ا مـن ن ّ
املت�ضمنتيــن �أحكـام الرجـوع فـي الهبــة ،ميكـنـنــا ا�ستخـال�ص النتـائـج التـالـيـة:
 �إنّ امل�شـ���رع اجلزائ���ري �سـار علـ���ى مذهـب جمهـور الفقهـ���اء� ،إذ لـم يجـزللواه���ب الرجـ���وع فـي هبتـه� ،إال فـ���ي حالـة هبـة الوالـد لولـ���ده ،و هــو بـذلك جعــل
الرجـوع فـي عـقــد الهبـة �أمرا ا�ستثنائـيـا ال يجـوز التو�ســع فيــه �أو القيـا�س عليـه.3
ـف�صـل �أحكـ���ام الرجـوع فـي عقـد الهبـ���ة تف�صيال دقيقـا
 �إنّ امل�شـ���رع لـ���م ي ّفجاءت الن�صـو�ص املنظمـة لـه قليلـة و مقت�ضبـة.
( )1ولقد �أكد الق�ضاء اجلزائري على هذا املوقف ،و من �أجل ذلك يراجع قرار املحكمة العليا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية ،ملف رقم:
 ،116191ال�ص���ادر بتاري���خ  ،1997/01/19 :من�ش���ور بن�شرة الق�ضاة ،العدد � ،56ص  ،74والذي ج���اء فيه " :لي�س من حق ورثة
الواهب ا�سرتجاع قطعة ار�ض وهبها مورثهم للبلدية لبناء مدر�سة حتى و �إن مل ت�شغل ملا وهبت من �أجله ،لأنّ الهبة �أ�صبحت بعد �إبرام
عقد الهبة ملكا للبلدية" .
( )2حل�سني بن ال�شيخ �آث ملويا ،املنتقى يف ق�ضاء الأحوال ال�شخ�صية ،اجلزء الأول ،دار هومة للطباعة والن�شر و التوزيع ،اجلزائر،
طبع يف � ،2005ص .743
( )3يراج���ع ق���رار املحكمة العليا ،ملف رق���م  ،328682 :ال�صادر بتاري���خ  ،2006/02/15 :من�شور مبجل���ة املحكمة العليا� ،سنة
 ،2006العدد الأول� ،ص .237
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 �إ ّنـه لـم يقـيـد رجـوع الأبـويـن لولدهمــا بوجــود عـذر م�ســوغ مبـرر ق�ضاء. �إ ّنـه خ ّول للوالديـن دون �سواهمــا ممار�سـة حـقّ الرجـوع فـي الهبـة لولدهمـا�صغيـ���را كـان �أو كبيــرا� ،سفيـها �أو ر�شيـدا ،بالغـا �أو قا�صـراّ ،متـت حيـازتـه ال�شـيء
املوهـوب �أو مل تتــم.1
 �أ ّنـ���ه ل ـ���م مي ّيــز ،فـي الرجـ���وع ،بيـن مـ���ا �إذا كـان حمـل الهب ـ���ة عقــارا �أومنقــوال ،ف ـ�أجــاز للأبويـن الرجـوع فـي كليهمــا.
 �أ ّنـ���ه لـم يتطـرق �إلـ���ى م�سـ�ألـة الرجـوع يف الهبـ���ة بالرتا�ضـي �أو بالتقـا�ضيمثلمـا فعلـت ذلك بـاقـي الت�شريعـات الو�ضعـية.
 �أ ّنـ���ه لـم ي�شتـرط علـى الأبويـن �أيـة طريقـ���ة يتع ّيـن عليهمـا انتهاجهـا عنـدالرجـ���وع فـي الهبـ���ة لأوالدهمـا ،ومـن ث ّـم يجـ���وز لهمـا الرجـوع فـ���ي الهبـة باتبـاع
طـريـق العـقـد التوثيقـي �أو عـن طـريـق ا�ست�صـدار حكـم ق�ضـائي بالرجـوع.2
ـ�ص املـادة  212م ــن قانون الأ�س���رة ،والتـي جاء فيـهـ ــا �أنّ
 �أنّ �إدراجـ���ه لن ّالهبـ���ة بق�صـد املنفـعـة العامة ال رجـوع فيهـا ،فـي غيـر حملـه لأنـه قـد ي�ستفـاد مـن
ـ�ص-مبفـهـوم املخالفـة�-أ ّنه يجـ���وز الرجوع يف الهـبة ما لـم تـكن بـقـ�صـد
هـ���ذا الن ّ
املنفع ـ���ة العـامة ،وهذا مـا ال يـتـمـا�ش ـ���ى واملـبد�أ العام املعـتـمـد فـي قـانـون الأ�سـرة
اجلزائـري والقـا�ضــي بعــدم جـواز الـرجـوع فـي الهبـة مطلقـا.
ثانيــــا � :أحكــــام الرجــــوع فـــي عقــــد الهبـــــة :
البحـ���ث فـي �أحكـ���ام الرجـوع فـي عقـ���د الهبـة يقت�ضـ���ي التعـر�ض ملو�ضوعـه
���م مـوانعـ���ه ،والآثــار التــي
ب�شـ���يء مـ���ن البيـ���ان وذلك بتنـاول �أع���ذار الرجـوع  ،ثـ ّ
ترتتــب عليـ ـ ـ ــه.
( )1ي�ؤخ���ذ عل���ى امل�شرع اجلزائ���ري �أنه �أجاز للوالد الرجوع يف هبته البنه مطلقا ما مل توجد حال���ة من حاالت املنع املذكورة يف املادة
 211من قانون الأ�سرة ،دون الأخذ بعني االعتبار حالة الولد املوهوب له الذي يرجع عليه  ،خالفا ملا ذهبت �إليه  -وعن �صواب  -بع�ض
مذاهب ال�شريعة الإ�سالمية ،مبا فيها املذهب املالكي الذي راعى حالة االبن املوهوب له يف تقرير الرجوع من عدمه ،فمنع رجوع الأم
على ابنها املوهوب له �إذا مل يكن له �أب� ،أو كان �صغريا و�إن كان له �أب.
( )2قرار املحكمة العليا يف غرفه املجتمعة ،ملف رقم  444499 :امل�ؤرخ يف  ،2009/02/23 :من�شور مبجلة املحكمة العليا ،العدد
الأول� ،سنة � ،2009ص  107والذي ق�ضى فيه ب�أنه " :يكفي ل�صحة الرجوع باعتباره من الأعمال الإرادية مراعاة ال�شكل الذي متليه
طبيعة املال املوهوب".
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� -1أعــذار الرجـــوع فـــي عقـــد الهبـــة :
بالرجـ���وع �إىل �أحكـام قانـون الأ�سـرة اجلزائـري ،يتب ّيـ���ن لنـا �أنّ امل�شـرع لـم
يق ّيـ���د حـقّ الرجـوع فـي الهـبـة املقـ���رر للأبويـن دون �سـواهمـا بوجـوب تـوافـر عـذر
مقبـ���ول ،فـ�أجـ���از لهمـا ممار�سـة حـقّ الرجـوع فـي هبتهمـ���ا لولدهمـا ،مهمـا كانت
�س ّنـ���ه �صغي ـ���را �أو كب�ي�را ل ّأي �سبـب كـ���ان� ،إال �إذا وجـد مانـع م ـ���ن املوانـع الثالثـة
املـذكـورة عـلـى �سبيــل احل�صـر فـي املـادة  211مـن قـانــون الأ�ســرة.
ولعـ��� ّل ال�سبـب فـي عــدم ا�شتــراط امل�ش���رع اجلزائـري توافــر �أعـذار لرجـوع
الوال���د الواهـب فـي هبتـه لول���ده يــعود �إىل �أنّ الأب ال يتّـه���م يف رجوعــه ل�شفـقتــه
عل���ى ابنـه ،فه���و ال يرجـع �إال ل�ضـرورة ملحـة �أو من �أجـل حتقيـق م�صلحة يق ّدرهـا
هو ،ومـن ث ّـم ال يعـقـل �أن يطلب منـه تربير رجوعـه عن هبتـه بتقديـم عــذر مقبول.
وترتيب���ا على ذلـ���ك ،ف�إ ّنـه متى عر�ض علـى القا�ض���ي اجلزائري نــزاع حـول
�أحقي���ة الوالد يف الرجـ���وع يف هبته لولـده ،وجـب عليه �أوال �أن ينظر يف مدى تـوافر
�إحدى حـاالت املنـع املذكورة علــى �سبيـل احل�صر فــي املادة  211املن ّوه عنها �أعاله،
ف����إذا وج���د املانع حكـم للموهوب لـ���ه وق�ضـى بعدم الرجـوع� ،أم���ا �إذا انتفـى املانع
وجب عليــه اال�ستجابــة لطلب الواهـب دون ا�شتـراط ال�سبــب املقبـول من عدمـه،1
ومن ث ّـم الق�ضاء بالرجـوع و�إعـادة احلالة �إلـى ما كانـت عليه قبـل التعاق ــد.
 -2مـوانـع الـرجــــوع فـي عـقـــد الهبـــة:
ـ�ص على موانـع الرجـوع فـي
بالرجـوع �إىل قانـون الأ�سـرة اجلزائـري ،جنـده ن ّ
ـن�ص فـي املـادة  211على مـا يلي ":للأبويـن
الهبـة فـي املادتني  211و 212منـه ،ف ّ
الرجـوع فـي هبتهمـا لولدهمـا مهما كانت �سنـه �إال فـي احلاالت التالي ـ ــة :
 �إذا ك ــانـت الهبـة مـن �أجــل زواج املـوهـوب لـه. �إذا كــانـت الهبـة ل�ضمـان قــر�ض �أو ق�ضـاء ديـن.( )1يراجع قرار املحكمة العليا الغرفة املدنية ،ملف رقم  ،177428 :ال�صادر بتاريخ  ،1999/03/17 :من�شور باملجلة الق�ضائية،
العدد الثاين� ،سنة � ،2000ص .81
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 �إذا ت�صرف املوهوب له فـي ال�شيء املوهـوب ببيـع �أو تبـرع �أو �ضـاع منـه �أوـ�ص فـي املـادة  212مـن نفـ�س القانـون املذكـور
�أدخـل علـيـه مـا غ ّيـر طبيـعتـه" ،ونـ ّ
على مـا يلـي " :الهبــة بق�صـد املنفعـة العامـة ال رجـوع فيـها".
ـ�ص هـاتيـن املادتيـن �أنّ امل�شــرع اجلزائــري قـيـّد فــي الـمـادة
ي�ستفــاد مـن ن ّ
الأولــى ا�ستعمــال الوالديــن لـحـق الرجـوع فــي الهبـة و حـ�صـره فـي ثـالثـة مـوانــع
و مـنـ���ع الـواهـب مـن حـقّ الرجـوع فـ���ي هبتـه �إذا كانـت بق�صـد املنفعـة العامـة فـي
املادة الثانيـة ،وهـذه املوانـع تتمثـل فيمـا يلـي :
ا -الهبــــة مـن �أجـــــل زواج املوهـوب لــــــه :
لقــد ا�ستمـد امل�شرع اجلزائـري هــذا املانـع مـن املذهـب املالكـي الـذي �أجـاز
للوالـ���د الواهـب الرجـوع فيـما وهبـه لولـده �إذا تعلـق بالهبـة رغبـة لغـيـر الولـد بـ�أن
ز ّوجـ���وه ب�سبب ي�سـ���ره بالهبـة ،فـ�إذا وهـب الأب ابنـه م ـ���اال بـغـيـة مـ�سـاعـدتـه علـى
الـزواج فـ�إنّ حـقّ الـواهـب فـي الـرجـوع فـي هـبـتـه و ا�ستـرجـاع املـال املوهــوب مـن
ابنـه املوهـوب لـه يـ�سـقـط حـتـى و لـو لـم يـتـزوج الولــد فـي الوقـت املطـلـوب.
وتعتبــر الهبـة مـن �أجـل زواج املوهـوب لـه مانعـا مـن الرجـوع فـي الهبـة منـذ
�صدورهـا ذلك �أنّ غـر�ض الأب منهـا قــد حتقـق مبجـرد �إبـرام عقـد الـزواج ،و مـن
ث ّـم ال جمـال لرجوعـه فيمـا وهـب لـولـده بعـد �أن حتقــق غر�ضـه مـن الهـبــة.
وعليـه ،متـى �أبرمـت الهبـة مـن �أجـل زواج الولد املوهوب له وقعت الزمة منذ
�صدورهـ���ا ،ومن ث ّـم ميتنع علـى الواهـب الرجـ���وع فيهـا ال ّلـهم �إال �إذا وقـع الرجـوع
بالرتا�ضـي بينـه و بيـن ابنـه املوهــوب لـه.
هـذا و يقـع عـبء �إثبـات هـذا املـانع علـى االبـن املوهـوب لـه.
ب -الهبـــــة ل�ضمـــــان قــــر�ض �أو ق�ضـــــاء ديـــــن :
�إذا وهـ���ب الأب البنـه ماال مـن �أجـ���ل �ضمـان قـر�ض اقرت�ضه هـذا الأخيـر �أو
م���ن �أجل ق�ضـاء ديـن ،بـ�أن كان الولـد مدين���ا ،امتنع علـى الأب الواهـب ا�سرتجاع
ربر هـذا املنع مـن الرجــوع
املـال املوهوب عـن طريق الرجــوع فـي هبتـه لـولـده ،وي ّ
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بـ�أنّ املـال املوهـوب �أ�صبـح �ضامنـا للقـر�ض املرتتـب فـي ذمـة املوهـوب لـه �أو للوفـاء
بديـ���ن عليه وبـ�أنّ الواهـب �أ�صبـح مبثابـة الكفيـل ال�ضامـن لهـذا القـر�ض �أو الديـن
الـذي �أبرمـت الهبـة مـن �أجـلـه.
هـ���ذا و تكـون الهبـة ل�ضمان قر�ض �أو ق�ضاء دين الزمة منذ �صدورها و ذلك
لتحقـ���ق غـر�ض الواهـ���ب منها و هـو ت�سديـد الديـن �أو �ضمان القر�ض ،و مـن ث ّـم ال
يجـوز له الرجوع فيها ما مل يـتـرا�ض مـع املوهـوب لـه.
ويقـ���ع عـبء �إثبـات هذا املـانع عل���ى املـوهوب لـه ،فـ�إذا مـا رجـع الـواهب فـي
هبتـه البنـه مبوجب عقـد توثيقـي جـاز للموهوب لـه �أن يرفــع دعوى ق�ضائيـة �أمـام
اجلهـة الق�ضائيـة املخت�صـة يطالـب فيهـا ب�إلغـاء عقـد الرجــوع فـي الهبــة ب�شــرط
�أن يق ـ��� ّدم الدليــل علــى وجود الدي ـ���ن �أو القر�ض الذي ي ّدعيــه وقـت حترير عقــد
الهب ـ���ة و�أنّ ه���ذا الديــن هـو الـذي من �أجلــه �أبرمـت الهب ـ���ة ،فـ�إذا مـا مت ّكــن مــن
�إثبــات ذلك وجــب على الق�ضـاة اال�ستجابــة لطلبــه و الق�ضــاء ب�إلغــاء عقد الرجــوع
يف الهب ـ���ة لـقـي���ام الـمـانع مــن الرج ـ���وع طـبـقـا للمـادة  211الفقـ���رة الثانيـة مــن
قانــون الأ�س ـ���رة� ،أما �إذا لـم يتمكــن املـوهوب لـه من �إثبــات املانــع ،فـ�إنّ الق�ضــاء
يك ـ���ون ل�صالــح الواهــب وبالنتيجــة ير ّد املوهوب لــه ال�شيء املوهـوب �إىل الواهــب
�إذا ل ـ���م يكــن قــد �سلمــه بعــد فـ�إن كــان قــد ر ّده للـواهـب ال يجــوز لــه ا�ستــرداده.
جـ -ت�صـرف املوهـوب له يف املال املوهـوب ببيع �أو تربع �أو �ضاع
منـــه� 1أو غيــّر مــن طبيعتـــه :
يـ�سـتـفـ���اد مـ���ن الـفـقـ���رة الـثالثـة مـن الـمـ���ادة  211مـن قـانـ���ون الأ�سـرة �أنّ
ـ�ص علـى ع ـ ّدة حاالت ال تخـ ّول الواهـب حـقّ الرجـوع فيـمـا
الـمـ�شـرع الـجـزائـري ن ّ
وهـب البنـه.
( )1يق�ص���د بال�ضي���اع هالك ال�شيء املوهوب يف يد الواهب مثلما ه���و من�صو�ص عليه يف الرتجمة الفرن�سية لن�ص املادة  211الفقرة
الثالثة من قانون الأ�سرة.

Article 211/3 :"Si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de libéralité,ou
si le bien a péri entre ses mains, ou s’il lui a fait subir des transformations qui ont modifié
sa nature".
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ف����إذا خ���رج ال�شـ���يء املوهـوب مـن مل���ك املوهـوب لـ���ه ،بـ�أن باعـ���ه �أو وهبـه
ل�شخ�ص �آخر ،امتنـع على الواهـب الرجوع يف هبتـه ،1مـا لـم يـزل هذا املانع بعـودة
ال�شـيء املوهــوب �إلـى مـلك املوهوب له ،كمـا لـو ف�سـخ عقـد البيـع الـذي �أبرمـه هـذا
الأخيـ���ر لفائـدة الغيـر �أو رجـع فـي هبتـه ،فـ���زوال �سبب املنـع يعيـد للواهب الوالـد
حـق الرجـ ــوع فـ ــي هبت ـ ــه.
كمـ���ا ميتنـع على الواه���ب الرجوع يف هبتـه� ،إذا خ���رج ال�شـيء املوهـوب مـن
مـل���ك املـوهـوب لـه ب�سبــب �ضيـاعـه� ،سـواء كـان ال�ضيـاع بفـعـلـه �أو ب�سـبـب �أجـنبـي
عـنـه و ذلـك لأنّ املـوهـوب لـه ال ي�ضمن ال�ضياع كونـه مالكـا لل�شـيء املوهـوب و لأنّ
رجـوع الواهـب �أ�صبـح م�ستحيـال النـعـدام املحـل مو�ضـوع الهبـة الـذي �ضـاع.
ويـمنـ���ع �أي�ضـ���ا علـى الواهـب الرج ـ���وع فـيـما وهـب البنـ���ه� ،إذا مـا غيـّر هـذا
الأخيـ���ر مـن طبيـعـة ال�شـيء املوه ـ���وب بـ�أن �أحــدث فيـه تعديـالت ،ومثـال ذلك �أن
يـكـ���ون ال�شـيء املوهـوب �أر�ضـا عاريـة ف�ش ّيـد عليهـا املوهـوب لـه بناءات ،ففي هذه
احلالة يـعـ ّد التغييـر مانعا من الرجوع يف الهبـة.2
وجتدر الإ�شـارة فـي هـذا ال�صـدد �إىل �أنّ جمــرد االدعـاء مـن جانــب املوهـوب
لـ���ه بخـروج ال�شـيء املوه���وب عـن ملكــه لتوافــر حالة من ح���االت املـادة  211من
قان���ون الأ�سرة املذكـورة �آنفـا غيــر كاف ملن���ع الوالد الواهب من ممار�سة حقه يف
الرجوع بحيـث �أنـه يجب على االبـن املوهوب له �أن يثبــت ذلـك فعـال ،فـ�إذا ت�صـ ّرف
( )1ق���رار املحكم���ة العليا ،غرفة الأح���وال ال�شخ�صية ،ملف رق���م  ،330258 :ال�صادر بتاري���خ  ،2005/05/18 :من�شور بـمجلة
املحكم���ة العلي���ا ،العدد الثاين� ،سن���ة � ،2005ص 377والذي يق�ضي مبا يل���ي " :ال يجوز للأبوين الرجوع يف الهب���ة �إذا ت�صرف الولد
املوه���وب ل���ه يف ال�ش���يء املوهوب .وملا كان الثاب���ت-يف ق�ضية احلال� -أنّ الول���د املوهوب له ت�صرف يف ال�شقة الت���ي وهبها له والده ب�أن
وهبها بدوره لزوجته قبل رفع دعوى الرجوع من قبل الواهب ،ومن ّثم ال ي�سوغ للأب الرجوع عن هبته طبقا للمادة  3/211من قانون
الأ�سرة".
( )2ق���رار املحكمة العليا ،ملف رق���م  ،153622ال�صادر بتاريخ  ،1998/03/11 :من�شور باملجل���ة الق�ضائية ،العدد الثاين� ،سنة
� ،1997ص  69والذي جاء فيه ":حيث �إن امل�ست�أنف عليهما �أدخال على املال املوهوب (الأر�ض) �أعماال غيـرت فـي طبيعتها و هي بناء
م�ساكن ،و حيـث �إن املادة  211من قانون الأ�سرة ت�ستثني يف مثل هذه احلالة الأبوين من احلق يف الرجوع يف الهبة �إذا �أدخل تغيري على
املال املوهوب من طبيعته مما ي�سقط حق الواهب يف الرجوع عن الهبة وبالتايل ،ف�إن حمكمة الدرجة الأوىل وفقت يف حكمها القا�ضي
ب�صحة عقدي الهبة و �إبطال عقد الرجوع فيها  ،مما يتعني على املجل�س ت�أييده على تراتيبه ."...
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املـوهـ���وب له فـي ال�ش���يء املوهــوب ببيـع �أو هب���ة ونحوها ،وجــب علي ـ���ه �أن يق ـ ّدم
عقـ���دا �صحيحـا يفي ـ���د �أنه بـاع ال�شـيء املوهـوب �أو وهبـ���ه للغيــر و �أن يكـون تاريـخ
الت�صـ���رف �سابقـا لتاريـخ رفـ���ع دعـوى الرجـوع �أو تاريـخ العق ـ���د التوثيقـي املثبــت
للرجـ���وع فــي الهبـ���ة ،حتـى ال يعترب �سـيء النيـة و�أنّ ت�صرفـ���ه يف ال�شـيء املوهـوب
كان بغـر����ض �إف�شـ���ال دعـوى الرجـ���وع وتهريـب هـذا ال�شـ���يء املوهــوب فقــط عــن
الواهب� ،أما �إذا �ضـاع ال�شـيء املـوهـوب من املوهـوب لـه �أو هلك فعلـى هـذا الأخيـر
�أن يثبـت ذلك �أي�ضـا عـن طـريـق �إثـبـات الواقـعـة املـاديـة التـي �أ ّدت �إلـى ال�ضيــاع �أو
الهـالك بجميــع و�سائـل الإثبــات.
و�إذا خــرج ال�شــيء املوهـوب عـن املـوهـوب لـه ب�سبـب �أ ّنـه غ ّيــر مـن طبيعتـه
وجـ���ب عليـه �أن يثبـ���ت وقـوع ذلك التغييــر فعــال ،ولق ـ���د �أكــد الق�ضـاء اجلزائـري
علـ���ى ه ـ���ذا املوقـف ،بحيــث ق�ضـ���ت املحكمـة العليـ���ا فــي القـ���رار ال�صـادر عنهـا
بتاريـ���خ � 21سبتمبـر 12005مبـا يلـ���ي �" :إنّ تناقـ�ض ق�ضـ���اة املو�ضوع فـي قولهـم
ت���ارة �أنّ العقـار املوهوب وقعـت فيـه �إ�ضاف���ات و تو�سعات و تارة �أخرى �أنّ املطعون
�ضدهم���ا مل يق ّدمـا ما يفيـد �أنهم���ا �أجنـزا بنـاء طابقيـن بالعقـ���ار مو�ضوع النزاع
بينهما ،كـان �أولـى بهـم الت�أكـد من وقوع تغيري من عدمـه ،يعـ ّد ق�صورا يف الت�سبيـب
ي�ستحـق النقــ�ض".
د -الهبـــة بق�صـــد املنفعـــة العامـــة :
ـ�ص املـادة  212مـن قانـون الأ�سـرة املذكـورة �أعـاله �أنّ الهبـة
ي�ستف ـ���اد مـن ن ّ
املبـرمـ���ة مـن �أجـ���ل حتقيـق منفعة عام���ة للمجتمع تعتبـر هبـة الزمـ���ة ميتنـع علـى
الواهــب الرجــوع فيهــا ،فـ�إذا وهـب �شخـ�ص قطعة �أر�ضيـة للبلديـة من �أجل اجناز
مدر�س���ة �أو م�ست�شفى �أو م�سجد �أو نحو ذلك م���ن �أعمال البـ ّر ،امتنع علـى الواهب
الرجـوع يف هبتـه وا�سرتجاع الأر�ض لأنّ الغر�ض من الهبـة قـد حتقـق �سواء �أجنـزت
البلديـة هـذه امل�شاريـع �أم لـم تنجـزهــا.
( )1ق���رار املحكمة العلي���ا ،الغرفة املدنية ،ملف رق���م  ،311085 :ال�صادر بتاري���خ  ،2005/09/21 :من�شور بن�شرة الق�ضاة،
العدد � ،59ص .180
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ولقـد �أكـ ّد الق�ضاء اجلزائري على هـذا املانع بحيث ق�ضت املحكمة العليا يف
الق���رار ال�صادرعنها بتاريخ  19جانفـي 11997مب���ا يـلي " :مـن املقـرر قانونـا �أنّ
الهبـ���ة بق�صد املنـفعة العامـة ال رجـوع فيـهـا .و ملا كان ثابتـا-يف ق�ضيـة احلـال�-أنّ
قطعـ���ة الأر�ض املتنازع عليها منحت للبلدي���ة من طرف مـورث امل�ست�أنفيـن ب�صفـة
دائمـة ق�صـد بنـاء مدر�سـة ،و�أنّ غلـق املدر�سـة مـن طـرف البلديـة م�ؤخـرا لنقـ�ص
عـ���دد التالميــذ ال يعطـي احلـق للورثـة با�سرتجاعهـا لأنّ املـورث ذكـر فـي �شهـادة
الهبـ���ة بـ����أنّ قطعـة الأر�ض �ستكـون ملكـا للبلديـة و لـ���م يذكـر ب�أنهـا منحـت ب�صفـة
م�ؤقتـة حتـى يجـوز ا�سرتجاعهـا".
وممـ���ا يجـدر التنويـه �إليـه بهـذا ال�صـدد �أنّ منـع امل�شـرع اجلزائري الواهـب
ّ
مـ���ن الرجـوع فـي هبتـه بق�صـ���د املنفعـة العامـة ،طبقـا للمـ���ادة  212مـن القانون
ال�سالـ���ف الذكـر ،ال يـحــول دون ممار�سـة الـواهـ���ب دعـوى ف�سـخ عـقـد الهبـة علـى
�أ�سـا�س �إخـالل املـوهوب له بـااللـتـزامـات املرتتبـة فـي ذمتــه مبـوجـب عـقد الهـبـة،
ف ـ�إذا وهـب الواهـب مـثـال مـبلـغا مـن املـال �إلــى جمعيـة خيـريـة مـن �أجـل تـ�شـيـيـد
مـدر�سـ���ة فـلـم تـقـم هـ���ذه الأخيـرة بتنف ـيــذ هــذا امل�شـ ـ���روع ،جــاز للـواهب ط ـلـب
ف�س ـ���خ الهـبـ���ة لعـدم تـنـفيـ���ذ املوهـوب لـهـ���ا التـزامـاتـهـا ،عـلى اعـتـب���ار �أنـها هبة
بـعـو����ض تقـبـل الف�ســخ لعـدم �أداء العـو�ض امل�ش�ت�رط ،2و لـقا�ضي املو�ضـوع �سلطـة
تقديريـ���ة وا�سعـ���ة فـي �إقـرار الف�س ـ���خ مـن عـدمـه دون رقابـة مـ���ن املحكمـة العليـا
علـى حكمـه طبقـا للقـواعـد العـامة املقـررة فـي الفـ�ســخ.3
( )1ق���رار املحكم���ة العليا ،ملف رقم  ،116191 :ال�ص���ادر بتاريخ  ،1997/01/19 :من�شور باملجل���ة الق�ضائية ،العدد الثاين،
�سنة � ،1997ص .144
( )2د.حمم���د ب���ن احمد تقية ،درا�سة عن الهبة يف قانون الأ�س���رة اجلزائري مقارنة ب�أحكام ال�شريع���ة الإ�سالمية و القانون املقارن،
الطبعة الأوىل ،الديوان الوطني للأ�شغال الرتبوية ،اجلزائر� ،سنـ ــة � ،2003ص.259
( )3يراجع ن�ص املواد  119وما يليها من القانون املدين.
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ثالثـــــا � :آثــار الــرجــوع فــي عقــد الهبــــــة :
���م بـالـرتا�ضـي مع املوهـ���وب ل ــه �أو
�إنّ الرج ـ ـ���وع فـي عـق���د الـهـبة �سـواء ت ـ ـ ّ
بـالـتـقـا�ضـي عـن طـريـق اللجوء �إىل القـ�ضاء يـتـرتــب عـلـيـه بـع�ض الآثـار الـقانـونـية
الـت ـ���ي تـخـتـلــف فـيـمـا بـيـن الـمـتـعـاقـديـن عنهـا بالن�سبة �إلـى الغيـر الـذي اكت�سـب
حقـا علـى ال�شـيء املـوهــوب.
وبالرجـ���وع �إلـى قانون الأ�سرة اجلزائري ،جند امل�شـرع لـم ينـ�ص على الآثار
التـ���ي ترتتـ���ب عـن الرجوع يف عقـد الهبـة ال فيمـا ب�ي�ن املتعاقـدين وال بالن�سبة �إىل
الغيـر املتعامل معهمـا رغم �أهمية هذه امل�س�ألة ومالها من ت�أثري على حقـوق الواهـب
واملوهـ���وب له والغيـر بخالف �أغـلـب الت�شريعـ���ات املقارنـة الأخـرى التــي عـاجلـت
�آثــار الرجـوع فــي عـقـد الـهبـة بن�صو�ص قانونيــة خا�صــة.1
ولع ّل ال�سبـب فــي �سكـوت امل�شرع اجلزائري عـن تنظيـم �آثـار الرجوع فــي عقد
الهبة هو �أنه اعـتـرب الـرجـوع حالـة ا�سـتـثـنـائـية خمـولة لـلأبـوين فـقـط بـ�إرادتـهما
املنفردة ودون التوقــف علـى ر�ضا املوهـوب لـه وحتـى من دون اللجـوء �إىل الق�ضـاء.
ويف غياب ن�صـو�ص خا�صة تنظم �آثـار الرجوع فـي عقـد الهبـة ،جتــدر الإ�شــارة
�إىل �أ ّنه �إذا طرح على القا�ضي اجلزائري نـزاع حـول م�س�ألة الرجوع يف عـقد الهبة
والآثار التـي ترتتـب عنــه ،وجب عليه �أن يـف�صل يف النزاع وفقـا لأحكــام ال�شـريعـة
الإ�سالمية ،وذلك تطبيـقا ملقت�ضيات املادة  222من قانون الأ�سرة� 2أو عن طريق
الرجـوع �إىل القواعد العامة يف القانون املدين باعتباره ال�شريـعة العامـة بخ�صو�ص
الآثـ���ار املرتتبة على ف�سـ���خ العـقـود �أو �إبطالها وفقـا ملقت�ضيـ���ات املادة  103مـنـه.
( )1تن����ص املادت���ان  503و  504مدين م�صري على الآثار التي ترتتب على الرجوع يف عقد الهبة ،و تقابل هذه املادة يف الت�شريعات
العربية املواد  471 :و  472مدين �سوري 492 ،و  493مدين ليبي.
( )2تن����ص امل���ادة  222من قانون الأ�سرة اجلزائري على ما يل���ي  " :ك ّل ما مل يرد الن�ص عليه يف هذا القانون يرجع فيه �إىل �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية".
 ولق���د ا�ستق���ر الق�ضاء اجلزائري على اعتماد هذا املوقف يف كل م���ا مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف قانون الأ�سرة اجلزائري و من قبيل ذلك:قرار املحكمة العليا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملواريث ،ملف رقم ،123051 :ال�صادر بتاريخ ،1995/07/25 :
من�ش���ور باملجل���ة الق�ضائية ،العدد الأول� ،سنة � ،1996ص  113والذي جاء فيه ما يل���ي " :من املقرر قانونا �أن يرجع القا�ضي لأحكام
ال�شريعة الإ�سالمية يف كل ما مل يرد فيه ن�ص يف قانون الأ�سرة."...
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وعلـى �أ ّيـة حـال ،يرتتـب علـى الرجـوع فـي عقـد الهبــة اعتبــار الهبـة كـ�أن لـم
تكـ���ن ،فـيكـون للرجـوع عندئـذ �أثـر رجعـي يعـ���ود مبوجبــه املتعـاقــدان �إىل احلـالة
التــي كـانـا عليهــا قبـل �إبرام عقد الهبة ،ومن ثـ ّـم يجـب علـى املوهـوب لـه �أن يــرجع
ال�شـ���يء املوهـوب ،عقـارا كـ���ان �أو منقـوال� ،إلـى الواهـب جبـ���را عليـه و حتـى بغيـر
ر�ضـاه و مـن غيـر اللجـوء �إلـى الق�ضـاء ،لأنـه مثلمـا �سبـق بيـانـه فيــما تقــدم يـجـوز
للوالـد الواهـب �أن ميـار�س حقـه فـي الرجـوع مبجـرد الت�صريـح بهـذا الرجـوع فـي
الهبـة �أمـام املوثـ���ق ب�إرادتـه املنفردة ،ذلك �أ ّنـه يتع ّيــن �إلغـاء احلـق بنفـ�س ال�شكـل
الـذي ن�شـ�أ بـه ،1وباملقابـل ف�إ ّنـه ال يبقـى �أمام الولــد املوهوب لـه الـذي فـقد ال�شـيء
املوهـوب �سـ���وى اللجـوء �إىل الق�ضاء للمطالبة بحقوقـه ،عـ���ن طريـق �إثبـات قــيام
مانـع مـن املوانـع املن�صو�ص عليـها فـي املـادة  211مـن قانــون الأ�سـرة اجلزائـري
كمـ���ا لـو ّمتـت الهبــة مـن �أجل زواجـه �أو ل�ضم���ان قـر�ض �أو ق�ضـاء ديـن مرتتـب يف
ذمتــه �أو �إذا قـد ت�ص ّرف فــي ال�شــيء املوهوب ببيـع �أو تبــرع �أو �ضاع منـه �أو هلــك
�أو �أدخــل عليـه مـا غ ّيــر من طبيعتــه.
�أمـا �إذا تعـ ّنـت املـوهـوب لـه عـن ر ّد ال�شـيء املوهـوب �إلـى الـواهـب جاز لهـذا
الأخيــر اللجـوء �إلـى الق�ضـاء للمطالبـة ب�إعــادة ال�شـيء املوهــوب و التعـويــ�ض� ،إذا
اقتـ�ضــى احلـال ذلـك ،وفقـا للإجراءات العامـة فـي رفــع الدعــوى.
غــ�ي�ر �أنّ ال�سـ�ؤال الذي يثـور فـي هـذا ال�صـدد ،هـو �أنـه مـا احلــكم لــو هــلك
ال�شــيء املوهــوب فــي يــد املــوهـوب لــه بعـد ت ـمـام الـرجوع فــي الهبــة مـن جـانب
الـواهـب مبــوجب عقــد توثيقــي �أو حكــم ق�ضـائـي ؟
للإجــابـة عـلى هـذا الت�ســا�ؤل يـجب التفريــق بيــن حالتــني:
احلــال��ة الأولـى � :إذا وقـع هـ�ل�اك ال�شـيء املوهــوب فـي يـد املوهــوب لـه
بفعلـ���ه ،بعــد متـام الرجـوع فـي الهبــة وجــب علــى هــذا الأخيــر تعـويــ�ض الواهــب
لأنـه �ضـامن لهــذا الهــالك.
( )1يجوز للواهب �أن يرجع يف هبته لولده� ،إما عن طريق حترير عقد رجوع يف الهبة توثيقي �أمام املوثق ب�إرادته املنفردة �أو عن طريق
اللجوء �إىل الق�ضاء ،من �أجل ا�ست�صدار حكم ق�ضائي يقر له بالرجوع.
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احلالة الثانــيـة � :إذا هلـك ال�شـيء املـوهوب ب�سبـب �أجنبــي وقــع الهالك
على الواهـب ما لـم يكــن قـد �أعذر املـوهوب له بالت�سليم ،فـ�إن �أعــذره وقــع الهــالك
فــي هــذه احلــالـة علــى املوهــوب لــه ،طب ـقـا للقـواعـد العــامــة.
وال يفوتنـ���ي �أن �أ�ش�ي�ر فـ���ي هـ���ذا ال�ص���دد �إىل �أنّ الـرجوع فـي عق ـ���د الهبــة
مـ���ن جـانـ���ب الواهب يجـب �أال مي ـ� ّ���س بـحقـوق الغيــر ح�ســن الني ـ���ة الـذي تعـامــل
م���ع املوهوب لــه حـ���ول ال�شــيء املوهوب ،وعليـ���ه �إذا اكت�ســب ه���ذا الـغـري الـ�شيء
املـوهـ���وب بـمـوج ـ���ب ت�صرف نهـائــي ببيـ���ع �أو هبة �أو وقف �أو �إب���راء ونحـوها مـن
الت�صرف���ات الناقل ـ���ة �أو امل�سقط ـ���ة للملكيــة ،بـقـ���ي حقــه حمفوظ ـ���ا ولـم ي�سقــط
عن ـ���ه ،وباملقابــل لــم يجــز للواهــب ا�ستــرداد ال�شــيء املوهوب وذلك لأنّ الرجــوع
فــي هذه احلالــة ممتن ــع �أ�صال طبقـا للمـادة  211مـن قانون الأ�سرة لقيـام املانـع
منـه� ،أما �إذا ترتــب حـق الغيـر عـلى ال�شـيء املوهـوب مبوجـب ت�صـرف غيـر نهائـي
كحـق االنتفـاع �أو االرتفـاق �أو الرهن وغريهــا فت�سري عليــه القواعــد العامــة فــي
القانــون املدين بوجــه عــام.

اخلامتــــــــة :
فـ���ي ختــام هــذه الدرا�سـ���ة التـي ا�ستعر�ضـت خالله ـ���ا �أحكــام الرجــوع فـي
عقـد الهبـ���ة فـي القانـون اجلزائـري ،خل�صـت �إلـى ع ـ��� ّدة نتائــج ميكننـي بلورتهـا
ف ـ ــي الآت ـ ــي :
�أوال  :الهبـ���ة عقـ���د يتحقـق وجـوده ب�إيجـاب و قبـ���ول متطابقيـن ،ومبوجبـه
تنتقـل ملكيـة ال�شـيء املوهوب مـن الواهـب �إىل املوهوب له بال عو�ض و بنية التربع،
كمـا يجـوز �أن تت ّـم الهبـة بعـو�ض ك�أن ي�شتـرط الواهـب على املوهوب له القيـام ب� ّأي
التـزام يتوقـف انعقـاد و متـام الهبـة علـى اجنـازه.
ثاني��ا  :الهبـ���ة عقـ���د �شكلـي ال بـ ّد مـ���ن �إفراغـه فـي عقـد ر�سمـ���ي �إذا كـان
حملـه عقـارا ،ومـن مراعـاة الإجـراءات اخلا�صـة �إذا كـان حملـه منقـوال ذا طبيعـة
خا�صـ ـ ــة.
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ثالثــــا  :الهبـة عقـد عينـي ال يت ّـم �إال باحليـازة التي تعتبـر ركنـا النعقـاده،
ي�ستـوي فـي ذلك �أن يكـون حمـ ّل الهبـة عقـارا �أو منقـوال.
رابعــ��ا  :الأ�ص���ل �أنّ الهبة عقـ���د الزم ال يجـوز الرجـوع فيـ���ه مطلق ــا ،غيـر
�أن ـ ـّه يجـوز ا�ستثنـاء للأبوين الرجـوع فـي هبتهمـا لولدهما ،ما مل يوجـد مانـع مـن
املوانـع الثالثـة ،املن�صـو�ص عليهـا علـى �سبيـل احل�صـر فـي املـادة  211مـن قانـون
الأ�سـ ـ ــرة.
خام�س��ا :الرجـ���وع فـي الهبـة يت ّـم �إ ّمـا بالرتا�ضـي بيـ���ن الواهـب و املوهـوب
لـ ــه� ،أو بالتقا�ضـ ـ ــي.
�ساد�ســا :يرتتـب علـى الرجـوع فـي الهبـة اعتبارهـا كـ�أن مل تكـن ،وبالنتيجـة
�إعـ���ادة احلالـة �إلـى مـا كـ ــانـت عليـه قبـل التعاقـد ،علـ ــى �أنـه يجـب �أال مي ّـ�س هـذا
الرجـوع بحقـوق الغيـر ح�سـن النيـة الـذي انتقلـت �إليـه ملكيـة ال�شـيء املوهـوب مـن
املوه ـ ــوب ل ـ ــه.
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ثــانيـ ــا :
تـعـالـيــق علــى بع�ض قــرارات
املحكمــة العليـ ــا

تعاليـق علـى بع�ض قـرارات املحكمـة العليــا

�ضــم ودمــج العقوبـــات

تعليق علـى القـرار رقــم  805254ال�صـادر بتاريخ
 2012/10/18عــن الغرفــة اجلنائيـة باملحكمـة العليــا
ال�سيــد  :خمتــار �سيدهــم
امل�ست�شـار بالغرفــة اجلنائيــة
املحكم ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا
�ص ـ ـ���در ق���رار عن الغرف���ة اجلنائية للمحكم���ة العليا حتت رق���م 805254

بتاري���خ  2012-10-18ف�ص���ل يف الطعن املرفوع من النائب الع���ام ل ــدى جمل�س
ق�ض ـ���اء �سكيك ـ ـ���دة �ضـ ـ���د حك ــم حمكمـ ـ���ة اجلنايـ ــات لنف�س اجلهـ ـ���ة ال�صـ ــادر
بت ــاري���خ  2011-05 -30القا�ض���ي بدمج العقوبتني املق�ض���ى بهما على (ل�.ص)
مبوجب ق���رار الغرفة اجلزائي���ة � 05سنوات حب�سا نافذا بتاري���خ 2006-04-02
وحك���م حمكمة اجلنايات القا�ضي عليه بخم�س �سنوات �سجنا يوم 2009-06-24
والق���ول ب����أن عقوبة ال�سج���ن هي التي تنفذ ،غ�ي�ر �أن املحكمة العلي���ا بعد املداولة
نق�ض���ت احلكم املطعون فيه لق�ص���ور الأ�سباب و�أحالت الق�ضي���ة �إىل نف�س اجلهة
الق�ضائية م�شكلة ت�شكيال �آخر للف�صل فيها جمددا.

التعليـــــق:

عل���ى خالف بع�ض الت�شريع���ات الأجنبية التي تعاقب عن كل جرمية مرتكبة
بعقوب���ة م�ستقلة و تنفذ مبفردها ال تدمج �ضم���ن العقوبات املق�ضى بها يف جرائم
�أخرى و لو مل يف�صل بني تاريخ ارتكاب هذه �أي حكم حولها ،ف�إن امل�شرع اجلزائري
جاء بنظام خمالف يف املواد  34-33و 35من قانون العقوبات فن�ص يف املادة 34
املذك���ورة على �أنه يف حالة تعدد جنايات �أو جنح حمال���ة معا �إىل حمكمة واح ــدة
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ف�إنه يق�ضى بعقوبة واحدة �سالبة للحرية و ال يجوز �أن جتاوز مدتها احلد الأق�صى
للعقوبة املقررة قانونا للجرمية الأ�شد؛ فمهما كان عدد اجلرائم و خطورتها ال ميكن
للقا�ض���ي �إال �إ�صدار عقوبة واحدة ال جتاوز احل���د الأق�صى للجرمية ذات العقوبة
الأ�ش���د ،حتت طائلة النق�ض ،و�أن هذه القاعدة ال تطرح �أي �إ�شكال يف امليدان غري
�أن هناك �صعوبات يف التطبيق عند ف�صل هذه اجلرائم عن بع�ضها و�إ�صدار �أحكام
متعددة بعقوبات خمتلفة قد تكون جنحية �أو جنائية �أو جنحية وجنائية معا ،الأمر
ال���ذي جع���ل امل�شرع ين�ص يف املادة  35من نف�س القان���ون على قاعدة تعيد تطبيق
م���ا ورد باملادة  34ب�صورة غري مبا�شرة و ذل���ك بدمج العقوبات املق�ضى بها وفقا
للفقرة الأوىل من نف�س املادة و �أن تطبق العقوبة الأ�شد املق�ضى بها وحدها ،فالدمج
ه���و امت�صا����ص العقوبة الأ�شد املنطوق بها للعقوبة الأخ���ف لتنفذ الأوىل وحدها.
ه���ذا ويتعني التذكري ب�أن مفهوم العقوبة الأ�ش���د يف الفقرة الأوىل من املادة
 35م���ن قان���ون العقوبات يختلف عما جاء يف الفقرة الثاني���ة من نف�س املادة ففي
الأوىل يعني العقوبة الأ�شد املنطوق بها وعادة ما تكون �أطول مدة بغ�ض النظر عن
طبيع���ة العقوبات املراد دجمها �أما الفقرة الثانية ،فتتعلق بالعقوبة الأ�شد املقررة
قانون���ا ف�إن كانت مت�ساوية املدة يف حده���ا الأق�صى تكون التي حدها الأدنى �أعلى
هـ ــي الأ�شـ ــد.
غري �أن حتدي���د العقوبة الأ�شد قد يثري �صعوبات ،حني تكون هناك عقوبتان
مت�ساويتان من حيث امل���دة� ،إحداهما جنائية و�أخرى جنحية ،ك�أن يق�ضى بخم�س
�سن���وات �سجن���ا يف اجلناية وخم�س �سن���وات حب�سا يف اجلنحة ،فف���ي هذه احلالة
تطب���ق العقوب���ة اجلنائية باعتبارها �أ�ش���د من حيث الآثار� ،أم���ا �إذا كانت العقوبة
اجلنحي���ة �أطول ،مدة ع�شر �سنوات حب�سا و�سبع �سنوات �سجنا مثال ف�إن اجلنحية
هي التي تطبق بغ�ض النظر عن طبيعة العقوبات.
ف����إن كانت العقوب���ات كلها من طبيعة واحدة و مت�ساوي���ة املدة تنفذ �إحداها
فق���ط ،مع العلم �أن الغرامات ال يتم دجمها ب���ل ت�ضم �إىل بع�ضها وفقا للمادة 36
من نف�س القانون ،ما مل يقرر القا�ضي خالف ذلك.
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�ضـــــم العقوبـــــــات :

رغ���م �أن امل�ش���رع اجلزائ���ري �أخ���ذ بنظام العقوب���ة الواح���دة يف حالة تعدد
اجلرائ���م ،كقاع���دة عامة� ،إال �أنه �أجاز رفعها ا�ستثن���اء يف الفقرة  2من املادة 35
و ه���ي حال���ة جوازية للقا�ضي له �أن يطبقه���ا �أو يتجاوزها و يكتفي بدمج العقوبات
املق�ضى بها �سابقا ،يطلق على هذا الرفع يف العقوبة م�صطلح ال�ضم الذي هو عك�س
الدمج ،في�أخذ القا�ضي جزءا من بع�ض العقوبات املق�ضى بها �أو كلها وي�ضيفه �إىل
عقوبة اجلرمية الأ�شد ،دون جتاوز احلد الأق�صى املقرر قانونا لها و هو �شرط �أول،
ال�شرط الثاين �أن تكون العقوبات املق�ضى بها من طبيعة واحدة يعني كلها جنائية
�أو كلها جنحية ،ف�إن كانت خمتلفة الطبيعة كان �ضمها غري جائز بل تدمج الأخف
يف الأ�ش���د و �ضمه���ا يعر�ض احلكم �إىل النق�ض ب�سبب اخلط����أ يف تطبيق القانــون.
كم ـ���ا �سبق القول �أن امل�شرع اجلزائري �أبقى على العقوبة الواحدة ،حتــى يف
حال���ة ال�ضم ،بعدم جتاوز احلد الأق�صى لعقوب���ة اجلرمية الأ�شد و�أعطــى جمــاال
للقا�ضي يف اختيار املدة التي ي�ضيفها يف هذه العقوبة فلي�س �شرطا �أن يرفعها �إلــى
احلــد الأق�صــى و�إن كان ذلك جائزا لكن القانون مينعه من رفع العقوبة يف حالة
الدم���ج بل يق�ضي بتنفيذ الأ�شد من العقوب���ات املق�ضــى بها فقط وهو االختــالف
اجلوهري بني الدمج وال�ضــم .
ال�شرط الثالث يف م�س�ألة ال�ضم هو تعليل احلكم القا�ضي بذلك و يكون هذا
التعليل حول �شخ�صية املحكوم عليه و خطورته �أو خطورة الوقائع.

مقارن��ة الت�شريع اجلزائ��ري بالت�شريع الفرن�س��ي يف جمال �ضم
ودمج العقوبـات :
حت ـ���ى ال يلتب����س الأمر عل���ى الباحثني يف ه���ذا املجال ،ن�ش�ي�ر �إىل �أن املادة
 5م ـ���ن قانون العقوب���ات الفرن�سي الق���دمي تن�ص على انه يف حال���ة ارتكاب جنح
�أو جناي���ات متعددة تنف���ذ العقوبة الأ�شد وحدها ،ح�س���ب �صياغة عام  ،1958ثم
ج���اءت امل ـ ـ���ادة  4-132من قانون العقوب���ات اجلديد ،فن�صت عل���ى �أنه يف حالة
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تع���دد املتابعات �ضــد �شخ�ص متت �إدانته بعدة جرائم ،ف�إن العقوبات املنطوق بها
تنف���ذ م���ع �ضمها �إىل بع�ضها يف حدود احلد الأق�صى املق���رر قانونا للجرمية ذات
العقوبة الأ�شد ،ومع ذلك يجوز دجمها كليا �أو جزئيا� ،إذا كانت من طبيعة واحدة
�س���واء من طرف �آخر جهة ق�ضائية �أ�صدرت �إحداها �أو من طرف اجلهة املحددة
يف قانون الإجراءات اجلزائية ،وهو الأمر الذي يجعل الت�شريع اجلزائري خمتلفا
كليا عن الت�شريع الفرن�سي يف هذه النقطة وال جمال للمقارنة بينهما فاجلزائري
يجع���ل دمج العقوبات هو القاعدة وال�ضم ه���و اال�ستثناء بينما العك�س يف الت�شريع
الفرن�س���ي ثم �أن هذا الأخ�ي�ر ،اعترب جميع العقوبات ال�سالب���ة للحرية من طبيعة
واحدة يف حالة احلكم بال�سجن امل�ؤبد وفقا للمادة  5-132و�إذا مل ينطق بال�سجن
امل�ؤبد تكون العقوبة بعد ال�ضم � 30سنة كحد �أق�صى لذلك.

ال�شــروط امل�شرتكــة لل�ضـم والدمـج :

�أوال  :التعــدد املـــادي للجرائــــم :
يتع�ي�ن �أن يكون هناك تعدد مادي يف ارتكاب اجلرائم مبفهوم املادة  33من
قان���ون العقوبات الت���ي تن�ص على �أن يعترب تعددا يف اجلرائ���م �أن ترتكب يف وقت
واح���د �أو يف �أوق���ات متعددة ع���دة جرائم ال يف�صل بينها حك���م نهائي يفرت�ض �أن
حتال هذه اجلرائم دفعة واحدة �إىل املحكمة كي تف�صل فيها بحكم واحد وعقوبة
واح���دة ،لك���ن يحدث �أن يتم ف�ص���ل امللفات حوله���ا� ،إما ب�سب���ب اكت�شاف جرمية
الحق���ا ،كانت قد وقعت قب���ل الف�صل يف اجلرائم الأخرى� ،أو ب�سبب �صدور �أحكام
عن جهات ق�ضائية خمتلفة حول هذه اجلرائم �أو لأي �سبب �آخر.
يتعني التذكيـر �أن وقوع جرمية ،بعد �صدور حكم فا�صل يف جرمية �أخرى لـم
ي�ستنفد طرق الطعن ،يخلق حالة التعدد يف ارتكاب اجلرائم ،ويجوز دمج �أو �ضـم
العقوبتني ال�صادرتني عن ذلك ،وهـذا مبفهوم املخالفة لن�ص املادة  33ق.ع التـي
تعـرف حالة التعدد يف ارتكاب اجلرائم ومن �شروطها �أال يكون قد �صدر حكـم نهائـي
يف�ص���ل بني ه���ذه اجلرائم؛ فمادام هذا احلكم غري نهائ���ي� ،أي مل ي�ستنفد طـرق
الطعن ،ف�إن اجلرائم التي تقع بعد �صدوره تدخل �ضمن التعدد مع املف�صول فيها.
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ثانيــ��ا  :البيانـات اجلوهريـة التـي يتعينّ ذكرهـا يف احلكـم �أو القــرار
القا�ضـي بالدمج �أو ال�ضـم :
حتـ ـ���ى تتمكن املحكمة العليا من ب�سط رقابته���ا على تطبيق القانون تطبيقا
�ضم العقوبات البيانات
�سليما ،يجب �أن يت�ض ّمن احلكم �أو القرار القا�ضي بدمج �أو ّ
التاليـ ـ ــة :
 -1تاريخ ارتكاب اجلرائم ،ملراقبة وجود حالة التعدد و هو �شرط �أ�سا�سي.
 -2تاريخ �ص���دور الأحكام والقرارات القا�ضي���ة بالعقوبات املطلوب دجمها
�أو �ضمه���ا و ا�ستنفادها طرق الطعن فيه���ا ،ف�إن كان بع�ضها ال يزال قابال للطعن،
�س���واء باال�ستئناف �أو النق�ض ،كان ذلك �سببا لنق�ض احلكم �أو القرار الفا�صل يف
الدمج �أو ال�ضـ ــم.
 -3ذك���ر طبيع���ة العقوبة املق�ضى بها يف كل حكم �أو قرار هل هي جنائيــة �أم
جنحية ،علما ب�أنها ت�صبح جنحية عند نزولها �إىل �أقل من � 5سنوات حب�سا نتيجـة
الظروف املخففة ،حتى لو كانت اجلرمية بو�صف جناية ،فالفقرة  2من املادة 35
تن����ص عل ــى طبيعة العقوبة ال عل���ى طبيعة اجلرمية بدليــل �أنه يجوز وقف تنفي ــذ
املق�ض ــى به ــا �أق ــل م ــن � 5سن ــوات.
وبالرجـ���وع �إىل احلكم املنقو�ض بالقرار حمل التعليق يتبني و�أنه �أغفل ذكــر
ه���ذه البيانات الأمر الذي �أدى �إىل نق�ضه ،ك���ون ذلك يحجب عن املحكمة العلي ــا
مراقبتها تطبيق القانون تطبيقا �سليم ــا.
 -4تعلي ــل احلكم او الق���رار القا�ضي بال�ضم وذك ــر الأ�سب ــاب الت ــي جعلت
املحكم ــة �أو املجل�س يق�ضي بذلك.
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يف االعرتاف املجرد للأحكام الأجنبية
من دون مهرها بال�صيغــة التنفيذيــــة
تعليق علـــى قـــرار املحكمــة العليــا رقــم 0655755

بتاريخ  2011-07-14ال�صادر عن غرفة
�ش�ؤون الأ�سرة واملواريث

ال�سيـد عبـــد النــــور �أحمــــد
�أ�ستاذ القانون الدويل اخلا�ص
امل ــركـ ــز اجل ــامعـ ــي ،البيـ ــ�ض

 .1التعليـــــق :
تثيـ���ر م�س�ألـة االعتـراف باحلكـم الأجنبـي جمـ���ردا مـن ال�صيغـة التنفيذيــة
�إ�شكالي���ة هام���ة ،فقد اختلفت القوان�ي�ن ،ومن قبلها الفقه يف ه���ذه امل�س�ألة ،حيث
تثار هذه امل�س�ألة حني يحتج �صاحب امل�صلحة بحكم �أجنبي غري م�شمول بال�صيغة
التنفيذي���ة� ،سواء �أثناء قيام نزاع �أم���ام الق�ضاء� ،أو لدى تقدمي هذه الوثيقة لــدى
هيئة �إدارية لإجراء ت�صرف م ــا.
لقـ���د عر�ضت ه���ذه امل�س�ألـة مبا تثيـره م���ن �إ�شكاليـات علـ���ى املحكمة العليـا
مبنا�سبـ���ة الطعن بالنق�ض الذي رفعته الطاعنة (ب�.س) بتــاريخ 2009-08-01
يف القــرار ال�صادر عن غرفة �ش�ؤون الأ�سرة ملجل�س ق�ضاء �سيدي بلعبــا�س بتاـريخ
 2009-05-20وال���ذي ق�ضى بت�أيد احلك���م امل�ست�أنف فيه ،القا�ضي باعتبـار طلب
التطليق بدون �أ�سا�س قانوين ،ا�ستنادا �إىل حكم نهائي �صادر عن حمكمة لـي روان
الفرن�سي���ة بتاريخ  ،2008-07-28وغري ممه���ور بال�صيغة التنفيذية يف اجلزائـر
والـذي يق�ضي بفك الرابطة الزوجيــة.
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�أوال  :عـــر�ض وجيــز للوقائــع والإجــراءات :
تتلخ����ص وقائع الق�ضية يف �أن الطاعنة (ب�.س) �أقامت دعوى �أمام حمكمة
�سي���دي بلعبا�س تطلب فيها التطليق ومتكينها من م�ؤخر �صداقها وتوابع الع�صمة،
معلل���ة ذل���ك بالت�صرف ــات الغريبـ ـ���ة لزوجها جتاهها واعتدائ���ه عليها بال�ض ــرب
و�إهمال ــه لهـ ــا.
بتـاري���خ � ،2007-07-13أ�صدرت حمكمة �سيدي بلعبا�س حكما يف الدعــوى
يق�ضي برف�ضها لعدم الإثبات القانونــي.
�إثـر ا�ستئناف احلكم املذكور من طرف امل�ست�أنفة (ب�.س) ،ودفع امل�ستـ�أنف
عليـ���ه (د.ك) بحكم �صادر عن حمكم���ة يل روان الفرن�سية يق�ضي بفك الرابطـة
الزوجيـ���ة بتاريخ  2008-07-28رقـم � ،201أ�صـدر جمل�س ق�ضاء �سيدي بلعبـا�س
بتـاري���خ  2009-05-20قـرارا يق�ضـي بت�أييـد احلك ـ���م امل�ست ـ�أنف ،وباعتبـار طلب
التطليق بدون �أ�سا�س اعتمادا على احلكم الأجنبي (حكم حمكمة يل روان ) ،وهـو
القرار الذي رفعت فيه الطاعنة (ب�.س) طعنا بالنق�ض بتاريخ .2009-08-01
�أث���ارت الطاعن���ة يف مذكرتها ثالثة �أوجه للطع���ن بالنق�ض ،اكتفت املحكمة
العلي���ا مبناق�ش���ة الوج���ه الثالث منه���ا ،امل�أخوذ من خ���رق الإج���راءات اجلوهرية
القانونيــة ،ومما جاء يف هذا الوجـ ــه :
�أن الأح���كام الأجنبية ال تتمتع باحلجية يف اجلزائر �إال بعد مهرها بال�صيغة
التنفيذيـ���ة مـن �إحـدى اجله���ات الق�ضائيـة اجلزائريـة ،متـ���ى ا�ستـوفت ال�شـروط
القانونيـة املقـررة لذلك و�أن االعرتاف باحلكـم الأجنبـي ،من دون منحه ال�صيغـة
التنفيذي���ة من خالل القبول برتتي���ب �أثره القانونـي ،وقبـول الدفع به يعد اعرتافـا
مبظهـ���ر من مظاهر ال�سلطة الآم���رة لدولة �أخرى ،وهو بذلك ي�ش���كل خرقا ملبـد�إ
ال�سيـادة الوطنيـة.
وبتاري���خ  ،2011-07-14ف�صلت غرفة الأحوال ال�شخ�صية للمحكمة العليـا
يف هذا الطعن ،ف�أ�صدرت القرار حمل هذا التعليق ،القا�ضي بقبول الطعن �شكـال
ومو�ضوعـ���ا والق���ول �أنه م�ؤ�س����س ،وبنق�ض الق���رار املطعون فيه ،و�إحال���ة الق�ضيـة
وطرفيهـ���ا �أمام نف�س املجل�س م�شكال من هيئة �أخ���رى للف�صل فيه طبقا للقانون.
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ثانيــا  :حتليــل م�ضمــون قــرار املحكمــة العليــا :
�أث���ار ق���رار املحكم���ة العلي���ا ،ال�ص���ادر بتاري���خ  ،2011-07-14عن غرفة
الأح���وال ال�شخ�صية �إ�شكالية هامة تتعلق بـ :ه���ل ميكن �أن تنتج الأحكام الأجنبية
�آثاره���ا ب�صفة منعزلة ع���ن ال�صيغة التنفيذية؟ ،و مبعنى �آخر ما هي قيمة احلكم
الأجنبي ،قبل ح�صوله على ال�صيغ���ة التنفيذية؟ ،هذه هي الإ�شكالية التي �أجــاب
عليها قرار املحكمة العليا ،حمل التعليق.
�أثارت الطاعنة يف الوجه الثالث م�س�ألة على جانب كبري من الأهمية ،تتمثل
يف �أن الق���رار مو�ضوع الطع���ن بالنق�ض ،خرق مبد�أ ال�سي���ادة الوطنية ،من خالل
منح �سلطة التقا�ضي للق�ضاء الفرن�سي على ح�ساب ال�سيادة الوطنية ,على الرغم
م���ن �أن الزوجني جزائريان ويخ�ضعان للقانون اجلزائ���ري ،وهو القانون الواجب
التطبي���ق ،وه���ي بذلك �أثارت م�س�ألت�ي�ن تتعلقان باالخت�صا����ص الق�ضائي الدويل،
والقانون الواجب التطبيق.
���د �أن املحكمة العلي ــا ،حني مناق�شتها هذا الوجــه ،ت�صدت فقط مل�س�ألــة
َب ْي ـ َ
االع�ت�راف باحلكم الأجنبــي ،دون �أن تبحث يف اخت�صا����ص القا�ضــي الفرن�ســي،
والقانون الواجب التطبيق لأنهما م�س�ألتان تدر�سان ،حني يتعلق الأمر بتنفيذ حكم
�أجنبي ويخ�ضعان لأحكام االتفاقية اجلزائرية الفرن�سيــة.
وبذل���ك تك ـ���ون املحكمة العليا ق���د تفطنت لنقطة هامة ،وه���ي �أن الأمــر يف
ه ـ���ذه الق�ضية ال يتعلق ببحث م�س�أل���ة تنفيذ حكم �أجنبــي ،و�إمن���ا يتعلق با�ستنــاد
جه���ة ق�ضائية جزائرية اىل حكم �أجنبي غ�ي�ر ممهور بال�صيغة التنفيذية للف�صل
يف ق�ضي���ة �أخرى معرو�ض���ة على الق�ضاء الوطني ،مبعنى �آخ���ر هل يجوز للق�ضــاء
اجلزائري االعرتاف بحجية حكم �أجنبي على الرغم من كونه جمردا من ال�صيغة
التنفيذي���ة؟ ذلك �أن تنفيذ حكم �أجنبي �شيء ،واالع�ت�راف بحجيته دون �أن يكون
ممهورا بال�صيغة التنفيذية �شيء �آخ ــر.
ال�شــيء الذي يظهر جليا ،مدى �صواب املوقف الذي اتخذته املحكمة العليــا
يف هــذه امل�س�أل ــة.
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�إن املبد�أ القانوين ،يف �إطار العالقات الداخلية ،ين�ص �صراحة على االعرتاف
للحك���م الوطن���ي بحجية الأمر املق�ض���ي به منعا لتج���دد املنازعة واح�ت�رام هيبة
الق�ض���اء .حيث من املقرر قانون���ا �أن �أحكام املحاكم الوطنية تتمتع بحجية ال�شيء
املق�ضي به ،و�إىل هذا �أ�شار ن�ص املادة  338من القانون املدين بقوله �أن (الأحكام
الت���ي حازت قوة ال�شيء املق�ضي به تكون حجة مبا ف�صلت فيه من احلقوق .)....
بنـا ًء على ما تقدم ،ي�صح القول �أنه ال يجوز لنف�س اخل�صوم رفع دعوى مرة
�أخ ـ���رى ب�ش�أن ذات النزاع ال���ذي مت الف�صل فيـه� ،إذا كان مبنيا علـى نف�س ال�سبب
ويتعلق بنف�س املو�ضـوع.
ترى هل الأمر كذلك بالن�سبة للحكم الأجنبي؟ وهل ميكن تطبيق هذا املبد�إ
على الأحكام ذات العن�صر الأجنبـي؟.
للإجاب���ة عن هذا الت�سا�ؤل ،وجب مالحظة �أن القرار املطعون فيه بالنق�ض،
وال�صـ���ادر عن جمل�س ق�ضـاء �سيدي بلعبا�س ،ق�ض���ى باعتبار طلب التطليق بـدون
�أ�سا�س قانوين ،معتمـدا يف ذلك على حكـم حمكمة يل روان الفرن�سية ،التي ق�ضت
بف���ك الرابطة الزوجيـة ،مبوجب احلكم امل����ؤرخ يف  ،2008-07-28وبالتايل فـ�إن
هذا القرار �أعطى حجية حلكم حمكمة يل روان الفرن�سية على الرغم من انه لـم
ميهـر بال�صيغـة التنفيذيـة.
ولعمـ���ري �إن هذا املـوقف لي�س له ما ي�ب�رره تربيرا كافيا �شافيا من الناحيـة
القانوني���ة ،ث���م �إن املجل�س الق�ضائ���ي ب�سيدي بلعبا�س قد جانب���ه ال�صواب عندمـا
اتخذ مثل هذا املوقف الذي ال يتوافق مع ما هو مقرر قانونـا.
حي���ث �إن احلجية ،يف ظل القانون اجلزائري ،ال ُتعطى للحكم الأجنبي� ،إال
بع���د �أن ي�صبح ممهورا بال�صيغ���ة التنفيذية ،بناء على موافقة من �إحدى املحاكم
احتج به اخل�صم
اجلزائريـ���ة .وعليه ف�إنه ال يجوز االعتداد باحلكم الأجنبي ،ولو َّ
�أمـام الق�ضاء الوطني� ،إال �إذا كان ممهورا بال�صيغة التنفيذية ،والعلـة يف ذلك �أن
هذا الإجراء يعد �ص ّمام �أمان ي�ضمن مبقت�ضاه امل�شرع اجلزائري للقا�ضي الوطنـي
قـ���درا من الرقابة على احلكم الأجنبي ،بو�ضعه �شروطا يجب �أن تتوفر فيه والتـي
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متث���ل احلد الأدنى ال���ذي ال ميكن التنازل عنه ،لريتب احلك���م الأجنبي �آث ــاره يف
الإقليم اجلزائري ويكون قابال للتنفيــذ.
�إن امل���ادة  605من قانون الإجراءات املدني���ة والإدارية اجلزائري واملتعلقة
بتنفيـ���ذ الأوامـ���ر واالحكام والق���رارات االجنبية تن�ص على �أن ـ���ه "ال يجوز تنفيـذ
الأوام���ر والأحكام والق���رارات ال�صادرة من جه���ات ق�ضائية �أجنبي���ة يف الإقليـم
اجلزائ ـ���ري� ،إال بع���د منحها ال�صيغ���ة التنفيذية م���ن �إحدى الهيئ���ات الق�ضائية
اجلزائرية متى ا�ستوفت ال�شروط الآتيــة ".... :
يو�ض���ح هذا الن�ص ،بجالء� ،أن الأحكام الأجنبي���ة ال ميكن �أن تنفذ تلقائيا
خ���ارج رقابة الق�ضاء و�إال اعترب ذلك جتاوزا لل�سيادة الوطنية ،هذا التجاوز جند
ل���ه مظهرا يتج�س���د ظاهرا للعي���ان ،حني ي�ستدع���ي حالة تنفيذ احلك���م الأجنبي
ا�ستعم���ال القوة العمومية ،والتي ال تتحرك �إال ب�أمر �ص���ادر عن ال�سلطة الوطنية،
حي���ث ال ميكن لهذه الق���وة �أن ت�أمتر لأمر �صادر عن �سلط���ة �أجنبية ،وال �أن تنتهي
لنواهي���ه .وهذا ما كر�سته املحكمة العليا يف اجتهادها ،اعتمادا على �أحكام املادة
 605من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،هذا االجتهاد الذي جننح �إىل الأخذ
به وامليل �إليه نظرا للدعائم واالعتبارات التالية :
 �إن الدول���ة ،عندم���ا توج���ب وتفر����ض �شمول احلك���م الأجنب���ي بال�صيغةالتنفيذية حتى يكت�سب حجيته ،ف�إنها تفعل ذلك ُبغية حتقيق االن�سجام يف الت�شريع،
وه���ي بذلك ال ت�سع���ى لتحقيق اعتب���ارات ال�سيادة الوطنية وح�س���ب ،و�إمنا تهدف
�إىل اجتن���اب الآثار غري الطبيعي���ة ،املخالفة ملبادئ القان���ون �أو احلقوق املكت�سبة
لأ�صح���اب العالقة ،خا�صة يف م�سائل الأح���وال ال�شخ�صية التي تن�شئ �أو تغري من
حال���ة اجتماعية ،مثل متزوج �أو مطلق �أو �أرم���ل ،وبالتايل ف�إن امل�شرع عندما ن�ص
عل���ى �ضرورة احل�صول على الأم���ر بالتنفيذ من طرف القا�ضي الوطني ،فهو �إمنا
ي�سع���ى و يه���دف �إىل املحافظة ورعاية حقوق النا�س من ط���رف الق�ضاء الوطني،
وحماية م�صاحلهم امل�شروعة ،حتى يطمئن املواطن على حياته و يعي�ش يف ا�ستقرار
و�سكين���ة  ،بعي���دا عن كل ما قد ينغ�ص عنه حياته �أو ينق�ص من حرياته و حقوقه.
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 �إن م�صال���ح الأفـ ـ���راد ق���د تتعار�ض مع م���ا يق�ضي به القان���ون ،فيلج�ؤونب�إرادته���م �إىل التحايل على ن�صو�ص���ه ،وذلك ب�إيجاد مراك���ز قانونية م�صطنعة،
ه ـ���ذه املراكز تتماثل وما ي�ستوجب���ه القانون ،غري �أنها يف الواقع تخالف ما يهدف
�إليه ،وهذا ما يعرف بنظرية الغ�ش نحو القانون يف تنازع القوانني ،التي تعترب من
�أه���م مبادئ القانون الدويل اخلا�ص ،حيث يكف���ي �أن يغري ال�شخ�ص من جن�سيته
�أو موطن���ه ليغري بذل���ك القانون ال�شخ�صي الواجب التطبي���ق عليه ،ويكون احلكم
الأجنب���ي غري اخلا�ضع للأم���ر بالتنفيذ ،يت�ضمن غ�شا ال ميك���ن تبينه �إال بفح�ص
ه���ذا احلكم من ط���رف الق�ضاء ،وهذا م���ا ي�ؤيد �ضرورة �إ�صب���اغ احلكم الأجنبي
بال�صيغة التنفيذية ،لإ�ضفاء احلجية عليـ ــه.
علم���ا ب����أن املحكمة العليا �سب���ق لها �أن �أ�صدرت قرارا حت���ت رقم 254709
�ص���ادرا بتاري���خ  28مار�س � ،2001أك���دت يف حيثياته عل���ى �أن االعرتاف بحجية
احلكم الأجنبي ال ميكن �أن يكون �إال من خالل مهره بال�صيغة التنفيذية.
�أ�ض���ف �إىل ذل���ك �أن موق���ف املحكمة العليا ه���ذا تدعمه عدي���د االتفاقيات
الثنائي ـ���ة التي ابرمته���ا اجلزائر مع العديد من الدول ،الت���ي ترف�ض من خاللهــا
االعت ـ���راف ب�أي حجي���ة للحكم الأجنبي ،خ���ارج �إطار ال�صيغ���ة التنفيذية ،وقبــل
ح�صوله عليها .وهكذا ن�صت املادة  21من االتفاقية اجلزائرية املغربية علــى ان
"القرارات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ال ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تنفيذ جربي من
قب���ل �سلطات البلد الآخر� ،أو �أن تكون مو�ضوعا لأي �إجراء عام ،كالقيد ،والتعديل
عل���ى ال�سج�ل�ات العام���ة� ،إال بعد �إع�ل�ان قابليته���ا للتنفيذ �ضم���ن �أرا�ضي الدولة
املطلوب منها هذا التنفيذ" ،ونف�س الأمر �أكدته املادة  20من االتفاقية اجلزائرية
التون�سية ،و �إىل هذا �أ�شارت املادة  2من االتفاقية اجلزائرية الفرن�سية �أي�ضا.
نافل���ة الق���ول� ،أن ه���ذا القرار ال���ذي كان مو�ض���وع هذا التعليق ق���د �أ�ضاف
اجتهادا جديدا يف م�سائل القانون الدويل اخلا�ص اجلزائري ،املبد�أ فيه ( :انه ال
ميكن ب�أي حال التم�سك بحجية احلكم الأجنبي غري املمهور بال�صيغة التنفيذيــة،
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لأن ذلك ميثل خرقا لل�سيادة الوطنية ) ،ومبوجبه ف�إن هذا القرار �أزال اللب�س عن
م�س�أل���ة االعرتاف املجرد بالأحكام الأجنبية ،وهي�أ لبلورة هذه امل�س�ألة يف الت�شريع
اجلزائري ،بعد �أن ج�سد فكرتها العامة بو�ضوح وجـ ــالء.

 .2ن�ص القـــــرار :
ملف رقـــم  0655755قــرار بتــاريخ 2011-07-14

ق�ضي ــة (ب�.س) �ضـ ــد (د.ك) بح�ض ــور النياب ــة العام ــة

�إن املحكمـــــة العليـــــا
يف جل�ستها العالنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكن ــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أــ�صدرت القــرار الآتــي ن�ص ـ ــه :
بن ـ���اء على املواد � 349إىل  360و � 377إلــى  378و� 557إىل 581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى  ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة ب�أمانة �ضبط املحكمة العليا بتــاريخ .2009/08/01
بعد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد تواتي ال�صديق امل�ست�شار املقــرر يف تالوة تقريــره
املكت ـ���وب و�إىل ال�سي���دة خريات مليكة املحامية العامة يف تق���دمي طلباتها املكتوبة
الراميــة �إىل نق�ض القرار املطعون فيــه.
وعليــــه فــــ�إن املحكمــــة العليــــا
وحي���ث �أن الطاعنــة (ب�.س) طعنت بطريق النق�ض بتاريخ 2009/08/01
مبوجب العري�ضة املقدمة بوا�سطة الأ�ستاذ حمتوقي بومدين املحامي املعتمد لــدى
املحكم���ة العليا �ضد القرار ال�صادر عن غرفة �ش�ؤون الأ�سرة ملجل�س ق�ضاء �سيــدي
بلعبا�س بتاريخ  2009/05/20فهر�س رقم  09/01421القا�ضـ ــي :
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يف ال�شكـــل  :قبــول اال�ستئنـ ــاف �شكـ ــال.
يف املو�ضوع  :ت�أيد احلكم امل�ست�أنف فيه ،وامل�صاريف على عاتق امل�ست�أنف.
حي���ث ي�ستخل�ص من ملف الق�ضية �أن الطاعن���ة �أقامت دعوى �أمام حمكمة
�سي���دي بلعبا�س طالبة التطليق ومتكينها من م�ؤخر �صداقها وتوابع الع�صمة معللة
ذل���ك بت�صرفات ال���زوج الغريبة جتاهها واعتدائه عليها بال�ض���رب و�إهماله لهــا،
فيما �أجاب املدعى عليه طالبا رف�ض الدعوى نافيا ادعاءات الزوجة وهي الدعوى
الت���ي �ص���در ب�ش�أنها احلك���م امل����ؤرخ يف  2007/07/13القا�ض���ي برف�ض الدعوى
لعدم الإثبات القانوين ،و�إثر ا�ستئناف املدعية ومطالبتها ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف
والق�ض ـ���اء بالتطليق وباحلقوق املطلوبة ومطالب���ة امل�ست�أنف عليه برف�ض الدعـوى
�ش���كال ل�صدور حك���م نهائي عن حمكم���ة يل روان يف  2008/07/28يق�ضي بفك
الرابط���ة الزوجية واحتياطيا ت�أييد احلك���م امل�ست�أنف �أ�صدر املجل�س القرار امل�ؤرخ
يف  2009/05/20ا�ستن���ادا �إىل احلك���م ال�صادر عن حمكم���ة يل روان الفرن�سية
بتاري���خ  2008/07/28واعتب���ار طلب التطليق بدون �أ�سا����س وهو القرار املطعون
فيـ ــه بالنق�ض.
حيث �أن الطاعنــة تثيــر ثالثـة �أوجــه للطعــن لت ـ�أ�سي�س طعنهــا.
حيث �أن املطعــون �ضــده لــم يــرد علــى عري�ضــة الطعـ ــن.
وعليــــــــه :
مــــن حيــث ال�شكـــــل :
حيث �أن الطعن بالنق�ض ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية املقررة قانونا خا�صة ما
تعلق منه باحرتام الآجال فهو حينئذ مقبول �شك ــال.
مــــن حيــث املو�ضــوع :
عــ��ن الوجـه الثالث بالأولويـة  :امل�أخـوذ مـن خـرق الإجــراءات
اجلوهريــة القانونيــة،
بدعـوى خرق مبد�أ ال�سيادة الوطنية من خالل منح �سلطة التقا�ضي للق�ضاء
الفرن�سـ���ي علــى ح�سـاب ال�سيـادة الوطنيـ���ة وتركهـم الف�صل يف الدعـوى للقا�ضــي
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الفرن�س ـ���ي م���ع �أن الزوجني جزائري�ي�ن ويخ�ضعان للقانون اجلزائـ ـ���ري الــواجب
التطبيق.
حيث �أنه بالرجوع �إىل القرار املطعون فيه بالنق�ض يتبني و�أن ق�ضاة املجل�س
انتهوا �إىل ت�أييد احلكم امل�ست�أنف اعتمادا على �أن حمكمة يل روان الفرن�سية ق�ضت
بف���ك الرابطة الزوجية مبوجب احلكم امل����ؤرخ يف  2008/07/28رقم  201وب�أن
طل���ب التطليق �أ�صبح ب���دون �أ�سا�س ،وبذلك يكون ق�ض���اة املجل�س قد رتبوا للحكم
الأجنبي �أثره القانوين بالرغم من عدم �إ�ضفاء ال�صيغة التنفيذية عليـه.
حيث �أن الأ�صل �أن �أحكام الق�ضاء حجة يف ح�سم النزاع وعنوانا للحقيقة ال
تقبل �إثبات العك�س وهو الأمر الذي يحول دون �إمكان �إثارة النزاع مرة �أخرى ،بيد
�أنه ا�ستثناء من هذا املبد�أ �أن الأحكام الأجنبية ال تتمتع بهذه احلجية يف اجلزائر
�إال بع���د �إ�ضفاء ال�صيغة التنفيذية عليها من �إحدى اجلهات الق�ضائية اجلزائرية
متى ا�ستوفت ال�شروط املق���ررة قانونا لأن االعرتاف باحلكم الأجنبي جمردا من
منحه ال�صيغة التنفيذية وقبول الدفع به يعد اعرتافا مبظهر من مظاهر ال�سلطة
الآم���رة يف دول���ة �أخرى وي�ش���كل بذلك خرق���ا لل�سيادة الوطنية مم���ا يجعل الوجه
�سديـد.
حي���ث �أنه ي�صبح الوجه الثالث م�ؤ�س�س ويتعني معه نق�ض القرار دون حاجــة
للرد على الوجهني الأول والثانـي.
حيث �أن خا�سر الدعوى يتحمل امل�صاريف الق�ضائية وفقا لن�ص املادة 378
من قانون الإجراءات املدنية والإداريـة.
فلهـــــذه الأ�سبــــــاب
قــررت املحكمــة العليــا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صيــة واملــواريث :
قبول الطعن بالنق�ض �ش���كال ومو�ضوعا ونق�ض القرار املطعون فيه ال�صادر
عن جمل�س ق�ضاء �سيدي بلعبا�س بتاريخ  ،2009/05/20و�إحالة الق�ضية وطرفيها
�أمام نف�س املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها طبقا للقانــون.
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وامل�صاريف الق�ضائيـة على املطعون �ضـده.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
ع�ش���ر م���ن �شهر جويلية �سنة �ألف�ي�ن و�إحدى ع�شر من قبل املحكم���ة العليا-غرفــة
الأحوال ال�شخ�صيــة-واملرتكبــة مــن ال�سـ ــادة :

رئيــ�س الغـ ــرفــة رئي�سـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضـ ــاوي عبــد القــادر
تـ ــواتـ ــي ال�صــدي ـ ـ ـ ـ ــق
مـ ـ ـ ــالك الهــا�شمـ ـ ـ ــي
بـ ــوزيـ ـ ــد خل�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ف�ضي ـ ـ ــل عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
�سك ـ ـ ـ ــة قـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

بح�ضــور ال�سيــدة  :خيــرات مليكــة-املحامــي العـ ــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :طــريف �سميــر�-أمني ال�ضبط.

جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

129

ثـالث ــا :
م ــن االجته ــاد الق�ضائ ــي
للمحكمـ ــة العليـ ــا

 .1الغـ ــرفــة الـمـدني ــة

ملف رقم 752352

الغرفـة املدنيــة
ملف رقـم  752352قـرار بتاريخ 2012/03/22
ق�ضيــة بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة �ضــد (هـ.ر)

املو�ضـوع � :سنـد تنفيـذي  -عقـد توثيقـي � -صيغـة تنفيذيـة.
قـانـون رقـم �( 09-08 :إجـراءات مدنية و�إداريـة) ،املـادة  ،600 :جــريـدة ر�سميـة
عــدد .21 :

املبـد�أ  :يعفى �صاحب العقد التوثيقي (ال�سند التنفيذي) ،املت�ضمـن
القـر�ض البنكي ،من اللجوء �إىل الق�ضاء لإثبات حقوقـه.
ي�سمـح العقــد التوثيقـي ،املمهـور بال�صيغــة التنفيـذيــة،
بالقيـام بالتنفيـذ اجلبـري علـى املديـن.
�إن املحكمـة العـليـــــا
يف جل�ستهـا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمبــر  ،1960الأبيــار ،بـن
عكنون ،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـاء علـى املـواد � 349إىل  360و � 377إلـى  378و � 557إلـى  581مـن قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعـة بتـاريخ .2010 /12 /26
بع ـ���د اال�ستمـاع �إىل ال�سيـدة كراطار خمتاريـ���ة امل�ست�شارة املقررة يف تـالوة
تقريرها املكتوب و �إىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
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حيث طعــن بنك الفالح���ة والتنمية الريفية وكالة �سدراتة بوا�سطة الأ�ستاذ
بــورا����س بودبزة احيدة املحامية املعتمدة ل���دى املحكمة العليا بالنق�ض يف القــرار
ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء قاملة بتاريخ  2010/10/05فهر�س  10/01313الـذي
ق�ضـى ما يلـي ح�ضوريــا نهائيــا.
مـن حيث ال�شكـل  :قبـول اال�ستئنـاف.
مـن حيث املو�ضـوع  :ت�أييــد احلكـم امل�ستـ�أنف.
حتميل امل�ست�أنف امل�صاريف الق�ضائية.
تتلخ����ص الوقائع كـون رفع بنك الفالحة والتنميـ���ة الريفيـة وكالــة �سدراتـة
دع ـ���وى يف  08فرباي���ر � 2010ضــد املدعو (هـ.ر) يلتم����س �إلزامــه بت�سديـد مبلـغ
القر�ض املقدر ب  557.826,36دج ا�ستفاد منه مبوجب عقد توثيقي م�ؤرخ يف 17
ج���وان  2006امل�ضاف له الفوائد  23.706.67دج غرامات الت�أخري54802.66 :
دج قيمة ال�ضريبة  9316.46دج �أي جمموع  600.929.16دج وتعوي�ض 20.000
دج مع �شمول احلكم النفاذ املعجل.
طلب املدعـى عليـه عدم قبول الدعوى �شكال لعدم ا�ستيفاء الر�سم الق�ضائــي
املقرر للق�ضايا التجارية ولعدم �إدخال الوكالة الوطنية لدعم ت�شغيل ال�شبـاب.
واحتياطيا منح له مهلة للوفاء بالدين واحتياطيا جدا تعيني خبري حمـا�سب
لتحديـد مبلغ الديـن.
انته���ت الدعــوى ب�صـدور حك���م يف  2010 /04 /18ق�ضـى برف�ض الدعـوى
لعـدم التـ�أ�سي�س.
ا�ستـ�أن���ف البنك طلب �إلغـ���اء احلكم و�إفادتـه بطلباتـ���ه الأ�صليـة بينمـا طلب
امل�ستـ�أنف عليـه ت�أييــد احلكــم.
�أ�صـدر املجل�س القـرار مو�ضـوع الطعـن.
دع���م الطعن عري�ضته بوجـه وحيـد :م�أخـوذ مـ��ن انعـدام الأ�ســا�س
القانونـي :
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بدعوى �أنه ال يوجد �أي ن�ص يف �سائر القوانني ال�سارية املفعول متنع من حاز
عق ـ���د ر�سمي من اللج���وء �إىل الق�ضاء للمطالبة باحلق املت�ضم���ن بالعقد علما �أن
الن�صو�ص القانونية التي اعتمدها املجل�س لتربير رف�ضه ال ميكن �أن تكون �أ�سا�سا
قانونيـا لق�ضائـه.
�إذ تتعلق املواد  600و  601ق �إ م �إ بالتنفيذ اجلربي وتبني ال�سندات التنفيذيـة
الت���ي تبيحه ومل تتطرق هذه الن�صو�ص �إطالق���ا للقول �أنه من كان له عقد ر�سمـي
ممهور بال�صيغة التنفيذية ال يحق له اللجوء �إىل الق�ضاء تهدف دعوى احلال �إلـى
احل�ص���ول على �أ�صل الدي���ن وح�ساب فوائده وح�ساب غرام���ات ت�أخريية وح�سـاب
ر�سومه وعمولته وهذا طلب تف�صل فيه املحكمة دون �سواهـا.
ث���م �أن الطلب الق�ضائ���ي ت�ضمن �أ�صل الدين وتوابع���ه وطلب ثاين يتمثــل يف
طلب التعوي�ض وهذا الطلب تخت�ص به املحكمة ح�صرا.
و�أن تربي ـ���ر املجل�س رف����ض طلب التعوي�ض غري �صـائ���ب �إذ �أن دعوى احلال
ال ته���دف املطالبة بغرام���ات الت�أخري عن ال�سداد و�إمن���ا املطالبة بالتعوي�ض لعدم
ال�سداد �أ�صال والإخالل بالتزامات التعاقدية التي �أدت �إىل و�ضع حد لهذا القـر�ض
نهائيا وبالتايل تكبيد الطاعن خ�سائر ناجتة عن حرمانه من الفوائد املرتتبة على
العقد لو ظل قائما ب�صفتها م�صدر ربحه الوحيـد.
ثم �أن احلق يف التعوي�ض عند عدم التنفيذ حق قانوين يقدره الق�ضاء طبقا
ملقت�ضيـات املـواد  119ـ  131ـ  83ق م .
املطعـون �ضـده غيـر ممثــل.
التم�س املحامـي العـام رف�ض الطعــن .
وعليــه فــ�إن املحكمــة العليـــا
مـن حيث ال�شكــل :
حيث ا�ستوفـى الطعن بالنق�ض �أو�ضاعه ال�شكلية فهو مقبـول.
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حـول الوجـه الوحـيد :
خالفـ���ا ملا يدعيه الطاعن حي���ث نعاين من درا�سة الق���رار املطعون فيه انـه
طل���ب �إفادته من �أ�صل القر�ض والفوائد وغرام���ات الت�أخري والر�سوم على القيمـة
امل�ضافة وتعوي�ض مدين باال�ستناد على عقد توثيقـي.
حي���ث تنب ق�ضاة املجل�س احلكم امل�ست�أنف الذي رف�ض الطلب لعدم ت�أ�سي�سه
ذل���ك �أنهم اعت�ب�روا �أن الدعوى �أ�صبحت بدون مو�ض���وع طاملا يحوز الطاعن علـى
عقد توثيقي خا�ص بقر�ض ممهور بال�صيغة التنفيذيـة.
وفعال حيث ا�ستحدثت املادة  600ق �إ م �إ قاعدة جديدة بحيث �أعطت �صفة
ال�سند التنفيذي للعقد التوثيقي املتعلق بالقر�ض البنكي.
وهكـ���ذا يعف ـ���ى �صاحب ال�سند التنفي���ذي املمهور بال�صيغـ���ة التنفيذيـة مـن
مبا�ش���رة دعوى ق�ضائية لإثب���ات حقوقه �إذ ي�سم���ح هذا ال�سند التنفي���ذي القيـام
بالتنفـيـ���ذ اجلربي على املدين ال�ستيفاء الدي���ن وبالتايل ف�إن اللجوء �إىل الق�ضـاء
يكون �إال يف حالة الإ�شكاالت وهو ما مل يحدث بعد يف الق�ضية احلاليـة.
وف�ضال عن ذلك حيث نعاين �أن ق�ضاة املجل�س تناولوا مناق�شة الطلب املتعلق
بالتعوي�ض املدين وعللوا �أنه ال ي�ستحق يف جمال القرو�ض.
واحلا�ص���ل طاملا اتفق املتعاقدان يف اتفاقي���ة القر�ض على ا�ستحقاق غرامة
ت�أخريي���ة تدف���ع يف حالة عدم �س���داد الأق�ساط يف الأجل املحدد زي���ادة على قيمة
الفائـ���دة القانونية وحدد  4ن�سبيهـا ف�إنهما قرر �أنها جزاء على الإخالل بااللتـزام
التعاقدي وال�ضرر الناجت عنـه.
وحينئذ ت�ستحق فورا حني ثبوت الواقعة جلرب ال�ضرر املت�سبب ،وبالتايل فهي
تعوي����ض مبفهوم القانون وهذا ما ا�ستقر عليه اجته���اد املحكمة العليا وبالتالـي ال
ت�ستحق التعوي�ض �أكرث من مرة على نف�س الواقعـة.
ل���ذا ن�ستخل�ص �أن بالق�ضاء كما فعلوا يكون ه�ؤالء الق�ضاة قد عللوا قرارهم
مبا فيه الكفاية ومنحوا له �أ�سا�سا قانونيا مما يجعل الوجه غري �سديـد.
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متـى كـان ذلك �أ�ستـوجب رف�ض الطعــن.
حي���ث �أن من يخ�سر الطعن يتحمل امل�صاري���ف الق�ضائية طبقا للمادة 378
ق �إ م �إ.
فلهـــــذه الأ�سـبــــــاب
قـررت املحكمـة العليـــا :
يف ال�شكـل  :قبـول الطعن.
يف املو�ضـوع  :رف�ض الطعـن.
وحتميل الطاعن امل�صاريف الق�ضائية.
بـ���ذا �صدر القـرار ووق���ع الت�صريح به فـي اجلل�سـة العلني���ة املنعقدة بتـاريخ
الثاين والع�شرون من �شهر مار�س �سنـة �ألفيـن واثني ع�شر من قبل املحكمة العليا-
الغرفـة املدنيـة-الق�سـم الأول-واملرتكبـة مـن ال�ســادة :
رئيــ�س الغرفــة رئي�سـ ــا
م�ست�ش ـ ــارة مقـ ـ ـ ـ ــررة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بوزيان ــي نذي ـ ـ ــر
كراطار خمتارية
�سعدعزام حممد
حفيـ ــان حممـ ـ ــد
زرهونـي زوليخ ــة

بح�ضــور ال�سيــد  :بــوراوي عمــر -املحـامـي الـعـام،
ومب�ساعـدة ال�سيــد  :حف�صــة كمال�-أمـيـن الـ�ضبـط.
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ملف رقـم  771895قـرار بتاريخ 2012/05/24
ق�ضيـة (�ش.ف) �ضـد (ك .ط) و (ل.ح) ،حم�ضر ق�ضائـي

املو�ضـوع  :التزام-تنفيذ االلتزام-دين  -تق�سيط-رغبة م�شرتكــة.
�أمـر رقـم ( 58-75 :قانـون مدنـي) ،املـادة  ،236 :جريـدة ر�سميـة عـدد .78 :

املبد�أ  :ال ميكن القا�ضي احلكم بتق�سيط مبلغ الدين� ،إال بناء على
الرغبة امل�شرتكــة للطرفني.
�إن املحكمـــة العـلـيــــا
يف جل�ستهـا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيـار ،بــن
عكنـون ،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بناء على املواد � 349إلـى  360و � 377إىل  378و � 557إلـى  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ .2011/03/23
بعـد اال�ستماع �إىل ال�سيد زودة عمر الرئي�س املقرر يف تالوة تقريره املكتـوب
و�إلـى ال�سيد حمدي با�شا الهادي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العلـيــــا
حي���ث �أن الطاعن طل���ب نق�ض القرار ال�صادر بتاري���خ  2011/02/14رقم
الفهر�س  193عن جمل�س ق�ضاء جيجل القا�ضي بت�أييد الأمر املعاد.
يف ال�شكــ��ل  :حيث �أن الطع���ن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية فهــو
�صحيح.
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ويف املو�ضوع  :حيث �أنه وكما ي�ستخل�ص من ملف الق�ضية� ،أن الطاعن رفع
الدع���وى على املطعون عليه وقدم عري�ضة جاء فيها� ،أنه ومبوجب القرار ال�صادر
بتاري���خ  ،2010/05/26وتنفيذا ل���ه ،قد قام املح�ضر الق�ضائ���ي بتكليفه بالوفاء
باملبل���غ املحكوم به عليه ،و�أمام ال�ضائقة املالية التي مير بها ،ف�إنه يقرتح �أن يدفع
الق�س���ط الأول مببل���غ  600.000دج والباقي من الدين يق���وم بدفعه على �أق�ساط
�شهري���ة مببلغ  368.571,60دج �شهريا اعتب���ارا من  31جانفي � 2011إىل غايــة
 31مــاي مــن نف�س ال�سنــة.
انتهت الدعوى �إىل الأمر امل�ؤرخ يف  2010/12/20القا�ضي برف�ض الدعوى.
ويف اال�ستئناف �أ�صدر املجل�س القرار حمل الطعــن بالنق�ض.
وحيث �أن الطعن بالنق�ض ي�ستن ــد �إىل �أربعــة �أوجـــه :
عـن الوجه�ين الأول  :امل�أخـوذ من خمالفـة قاعـدة جوهريــة يف
الإجراءات،
والثانـي  :امل�أخـوذ من �إغفال الأ�شكال اجلوهريـة للإجـراءات.
حيث �أن الطاعن يعيب على القرار املطعون فيه بدعوى �أن امل�ست�شار املقرر مل
يتل���و تقريره الكتابي �أثناء املرافعة ،ومل يت�ضمن الإ�شارة �إىل �إيداع التقرير ب�أمانة
الغرفة قبل ثمانية �أيام من تاريخ انعقاد جل�سة املرافعات ،و مل يتم ذكر العناوين
املهنية ملحامي اخل�صوم مما يرتتب على ذلك نق�ض القرار املطعون فيه.
وحي���ث �أن ما يعيبه الطاعن على القرار املطعون فيه ،يف غري حمله ذلك �أن
ن�ص القانون على �صراحة
القانون ال يرتب البطالن يف حالة وقوع املخالفة �إال �إذا ّ
و�أثبت املتم�سك به �أنه حلق به �ضرر جراء هذه املخالفة ،طبقا ملا تن�ص عليه املادة
 60من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
وحيث �أن الطاعن مل يثبت �أنه حلقه �ضرر جراء هذه املخالفات ،مما يتعني
معه الت�صريح برف�ض هذيــن الوجهني.
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عن الوجهني الثالث :امل�أخوذ من ق�صور الأ�سباب والرابع :امل�أخوذ
مـن جتـاوز ال�سلطـة،
حي���ث �أن الطاعــن يعيب على القرار املطعون فيه ،بدعوى �أنه مل ي�أخـذ بعني
االعتب���ار الوثائق املقدمة بامللف من طرف الطاعن ،ومل يتم التقدير ال�صحيح ملا
ج���اء ب���ه احلكم امل�ست�أنف ،و�أن طلب تق�سيط مبلغ الدي���ن ال ي�ؤخذ به �إال بناء علـى
بتاري���خ الرغبة امل�شرتك���ة للطرفني و�أن املطعون عليه عبـر ع���ن ر�أيه برف�ض طلب
التق�سي���ط ،و�أن قا�ضي الدرج���ة الأوىل ن�صب نف�سه طرف���ا يف النزاع ،فيعـد ذلك
جتاوزا يف ال�سلطة وق�صورا يف الأ�سباب يعر�ض القرار املطعون فيـه للنق�ض.
وحي���ث �أن مـا يعيبه الطاعن على القرار املطعون فيه يف غري حملـه ذلك �أن
تنفي���ذ االلت���زام املحكوم به علـى املديـن ،مل يثبت منه �أن���ه قابل للتجزئـة ذلك �أن
الأ�صـل فيه �أنه غري قابل للتجزئـة.
وحيث �أن ق�ضاة املو�ض���وع عندما انتهوا �إىل رف�ض طلب التجزئة ،وا�ستندوا
يف ذل���ك� ،أنــه ال ميكـن قبول ذلك� ،إال بنــاء عل���ى الرغبة امل�شرتكة للطرفني ،قــد
التزم���وا �صحيح القان���ون وما تق�ضي به املادة  236من القانون املدين ،مما يتعني
معه الت�صريح برف�ض هذيـن الوجهني.
فلهــــذه الأ�سـبــــــاب
ق�ضـت املحكمــة العليــا :
ب�صحـة الطعـن �شكـال ورف�ضـه مو�ضوع ــا.
وب�إبقـاء امل�صـاريف الق�ضائيـة علـى الطاعـن.
بذا �صدر القـرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
و الع�شرون من �شهـر ماي �سنـة �ألفيـن واثني ع�شر من قبل املحكمة العليـا -الغرفـة
املدنيـة-الق�سـم الثالث-واملرتكبـة مـن ال�ســادة :
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الغرفـة املدنيــة
زودة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بن عمرية عبد ال�صمد
زرهــون ــي �صليحـ ـ ـ ـ ـ ــة
بو جعطيط عبــد احلق

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـد  :حمـدي با�شـا الهـادي-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـدة :هديبـل نديـرة�-أميـن ال�ضـبـط.
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الغرفـة املدنيــة
ملف رقــم  800327قــرار بتاريخ 2012/07/19
ق�ضيـ ـ ــة (ب.م) �ضـ ـ ــد (ج.م)

املو�ضــوع � :أمــــر �أداء  -اعتــــرا�ض  -طعــــن  -ا�ستئنــــاف.
قانـون رقـم �( 09-08 :إجـراءات مدنيـة و�إدارية) ،املادتـان  306 :و ،307جريـدة
ر�سميـة عــدد .21 :

املبـد�أ  :ال ينبغـي اخللط ،مـن حيث القابليـة للطعـن ،بني الأمـر
الـراف�ض �إ�صـدار �أمـر الأداء والأمر الفا�صـل يف اعرتا�ض املديـن
علـى �أمـر الأداء.
الأمـر ال�صادر عن رئي�س املحكمة ،الفا�صل يف اعتـرا�ض
املديـن على �أمر الأداء ،قابل للطعن فيه باال�ستئنـاف.
الأمـر ال�صـادر عن رئي�س املحكمـة ،الـراف�ض �إ�صدار �أمــر
الأداء ،غيـر قابـل لأي طعـن.
�إن املحكمــة العـلـيـــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمبـر  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون ،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـاء علـى املـواد � 349إلـى  360و� 377إلـى  378و� 557إلـى  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
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الغرفـة املدنيــة
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ .2011/07/24
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد زودة عمر الرئي�س املقرر يف تالوة تقريره املكتوب
و�إىل ال�سيد حمدي با�شا الهادي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العليــــا
حي���ث �أن الطاعـن طلب نق�ض القـرار ال�ص���ادر بتاريخ  2011/03/15رقـم
الفهر�س  525عن جمل�س ق�ضاء �سيدي بلعبا�س القا�ضي بعدم قبول اال�ستئناف.
يف ال�شكـــل :
حيث �أن الطعـن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية فهـو �صحيح.
ويف املو�ضــوع :
حيـ���ث �أنــه وكمــا ي�ستخل����ص مـن ملـف الق�ضيــة �أنـه �صـ���در �أمـر الأداء يـوم
 2011/10/08وبلغ للمدين يوم  2010/11/21وقام هذا الأخري برفع تظلم يـوم
 ،2010/11/24طالبا �إلغاء �أمـر الأداء.
انته ـ ـ���ت الدع ـ���وى �إلــى الأم���ر امل ـ����ؤرخ يف  2010/12/20القا�ضــي بعــدم
االخت�صـ ــا�ص.
ث���م رفع الطاعن تظلما جديدا فانتهى �إىل الأم���ر امل�ؤرخ يف 2011/01/08
القا�ضي ب�إلغاء �أمر الأداء ال�صادر بتاريخ  2010/11/08و�صرف الطاعن التخاذ
مــا يراه منا�سبــا.
ويف اال�ستئناف �أ�صــدر املجل�س القــرار حمل الطعــن.
وحي���ث �أن الطعــن بالنق����ض ي�ستنــد � :إلـى وجـه وحيـ��د  :م�أخـوذ مـن
خمالفـة القانـون،
حي���ث �أن الطاعـ���ن يعيب على الق���رار املطعون في���ه بدعـ���وى �أن �أمر الأداء
ال�صادر بتاريخ  2010/11/08قد مت الت�صريح بقبوله من طـرف رئي�س املحكمة
ومل يت���م رف�ض���ه ،و�أن �إلغاء �أمر الأداء والرتاجع عنه م���ن طرف القا�ضي م�صــدر
الأمـر يعد رف�ضا لطلب ا�ست�صدار �أمر الأداء ،وبالتايل يكون الأمر القا�ضي ب�إلغـاء
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الغرفـة املدنيــة
�أم���ر الأداء و�صرف الطاعن التخاذ ما يراه منا�سبا قابال للطعن فيه باال�ستئناف
وفقا لأحكام امل���ادة  2/307من قانون الإجراءات املدنية والإدارية� ،أن الت�صريح
بع���دم قبول اال�ستئناف يف الأمر القا�ضي ب�إلغاء �أمر الأداء هو خرق لأحكام املادة
امل�شار �إليها �أعاله ،يعر�ض القرار املطعون فيه للنق�ض.
وحيث �أن ما يعيبه الطاعن على القرار املطعون فيه يف حمله ،ذلك �أن ق�ضاة
املو�ض���وع مل ميي���زوا بني الأم���ر ال�ص���ادر باال�ستجابة لطلب الدائ���ن وفقا لأحكام
املادة  307من قانون الإجراءات املدنية والإدارية� ،إذ يقدم الطالب عري�ضة وفقا
لأح���كام املادة  306من نف����س القانون ،فيتم الف�صل فيها �إم���ا باال�ستجابة لطلب
الدائن وبذلك �سي�صدر �أمر ب�إلزام املدين بالوفاء بالدين� ،أو ينتهي �إىل الرف�ض،
ف�إن الأمر ال�صادر بالرف�ض هو الذي ال يقبل �أي طعــن.
وب�ي�ن الأمر ال�صادر يف التظلم ال���ذي يرفعه املدين ،فقد ينتهي هذا التظلم
�إىل �إحدى النتيجتني� ،إما �أن ي�صدر �أمر برف�ض التظلم وت�أييد الأمر ال�صادر ،و�إما
�أن ي�ص���در الأمر ب�إلغاء الأمر ال�صادر ورف�ض الطلب الأ�صلي الذي قدمه الدائن،
و�س���واء �ص���در الأمر بت�أييد الأمر ال�صادر�،أو ب�إلغ���اء الأمر ورف�ض طلب الدائن يف
كال احلالتني يقبل الأمر الطعن فيه بطرق الطعن املقررة للأحكام الق�ضائيـة.
وحيث �أن ق�ضاة املو�ضوع عندما انتهوا �إىل الت�صريح بعدم قبول اال�ستئناف
يف الأمر ال�صادر يف التظلم ،باعتباره من الأعمال الق�ضائية تخ�ضع لطرق الطعن
الت���ي يخ�ضع لها باقي الأحكام الق�ضائية الأخرى قد خالفوا القانون ،مما يعر�ض
القرار املطعون فيه للنق�ض.
فلهــــــذه الأ�سـبـــــاب
ق�ضـت املحكمــة العليــــا :
ب�صحـة الطعـن �شكــال،
ويف املو�ض��وع  :بنق�ض و �إبط���ال القرار ال�صادر عـن جمل�س ق�ضاء �سيـدي
بلعبـا����س بتـاريخ  2011/03/15وب�إحالـ���ة الق�ضيـة والأطـراف علـى نف�س املجل�س
م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانون.
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الغرفـة املدنيــة
وب�إبقـاء امل�صـاريف الق�ضائيــة علـى املطعـون �ضـده.
بـ���ذا �صدر القرار ووقـع الت�صريح به فـي اجلـل�سـ���ة العـلنيـة املنعقدة بتاريـخ
التا�س���ع ع�شر من �شهر جويلية �سنة �ألفيـن واثني ع�ش���ر من قبل املحكمـة العليــا-
الغرفـة املدنية-الق�سم الثالث-واملرتكبة من ال�س ــادة:

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

زودة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بن عمرية عبد ال�صمد
		
زرهونـ ـ ــي �صليحـ ـ ـ ـ ـ ــة
		
بو جعطيط عبــد احلق
		
يعقـ ـ ـ ــوب مـ ــو�سـ ـ ـ ـ ـ ــى

بحـ�ضـور ال�سيــد  :حمـدي با�شـا الهـادي  -املحـامــي الـعــام،
ومب�سـاعـدة ال�سـيـدة � :صـاري فيفـي� -أمـيـن الـ�ضـبـط.
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الغرفـة املدنيــة
ملف رقـم  828422قـرار بتاريخ 2012/07/19
ق�ضية (ح.ف) و(د.ي) �ضد (د.م) بح�ضور املحامي العام لدى املحكمة العليا

املو�ضـوع � :ضـرر معنــوي  -تعــوي�ض.
�أمر رقم ( 58-75 :قانون مدين) ،املادتان  124 :و ،182جريدة ر�سمية عدد.78 :
قانون رقـم ( 10-05 :قانـون مدين ،تعديل ومتيم) ،املـادة  ،35 :جريـدة ر�سميـة
ع ــدد .44 :

املبـد�أ  :يخ�ضـع تقديـر التعـوي�ض عـن ال�ضـرر املعنـوي لل�سلطـة
التقديرية لق�ضـاة املو�ضـوع.
�إن املحكمـــة العـلـيـــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيــار ،بـن
عكنـون ،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صـه :
بنـاء عل ــى املواد � 349إلـى  360و� 377إلـى  378و� 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2011/12/22وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضــده.
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد زودة عمر الرئي�س املقرر يف تالوة تقريـره املكتوب
و�إىل ال�سيد حمدي با�شا الهادي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــة.
وعلـيـــه فــ�إن املحكمـة العلـيـــــا
حي���ث �أن الطاعنني طلبـا نق�ض القرار ال�صادر بتاريخ  2011/06/28رقـم
الفهـر�س  2069عن جمل�س ق�ضاء تيزي وزو القا�ضي بت�أييد احلكم املعــاد.
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الغرفـة املدنيــة
يف ال�شكــل :
حيث �أن الطعـن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية فهــو �صحيح.
ويف املو�ضــوع :
حيث �أنه وكما ي�ستخل�ص من ملف الق�ضية� ،أن الطاعنني رفعا الدعوى علـى
املطع���ون عليه وقدم���ا عري�ضة جاء فيها �أن املرحوم (د.ب) زوج الطاعنة ،و والـد
املطعون عليه الثاين وافته املنية يوم  2011/10/15ومت دفنه يف القطعة الأر�ضية
امل�سماة (ت) ،اململوكة له فقام املطعون عليه ب�إخراجه من قربه بعد تخريب القرب
دون موافقة باقي الورثة وهذا ما مت �إدانته جزائيا و�أنه مت دفنه يف هذا املكان بناء
عل���ى و�صية املرحوم ،وانتهيا �إىل طلب �إلزام املطع���ون عليه الثاين ب�إرجاع اجلثـة
�إىل مكانها الأ�صلـي ،مع احلكم عليه بتعوي�ض قدره مليون دينار لكل واحد منهمـا
عن ال�ضرر الذي حلق بهمـا.
يف ح�ي�ن �أجـاب املطعون عليه مو�ضحا �أن والده املرحوم (د.ب) قـام بتـاريخ
 1987/02/17بتعدي���ل عق���د احلب�س امل����ؤرخ يف  1982/01/12و�أدخل كـال مـن
املطعـ���ون عليـه و(د.ز) ،وخ�ص�ص للطاعن القطع���ة الأر�ضية امل�سمـاة (ت) و�أنـه
بـ���دال مـن دفنه مبقربة القري���ة بالقرب مـن قرب والده و والدتـه ،مت دفنه بالقطعة
الأر�ضية العائدة �إليه مبوجب عقد احلب�س وهذا من �أجل حرمانه من ا�ستغاللها،
وانتهى �إىل طلب رف�ض دعـوى الطاعنني.
انتهت الدعوى �إىل احلكم امل�ؤرخ يف  2011/02/01القا�ضي ب�إلزام املطعون
عليه بدفعه للطاعنني مبلغ ع�شرين �ألف دينار ورف�ض ما زاد على ذلك.
ويف اال�ستئنـاف �أ�صـدر املجل�س القـرار حمـل الطعــن.
وحيث �أن الطعـن بالنق�ض ي�ستنـد �إلـى ثالثـة �أوجـه :
الوجـه الأول  :امل�أخـوذ مـن خمالفـة القانــون،
حيث �أن الطاعنني يعيبان على القرار املطعون فيه بدعوى �أن املطعون عليـه
ق���ام ب�إخراج رفاة والدهم املرحوم دون احرتام الإجراءات اخلا�صة بنقل الرفــاة
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التي تفر�ضها ال�شريعة الإ�سالمية ،ورف�ض دعوى الطاعنني يعد خرقا للمادة 358
من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،يعر�ض القرار املطعون فيه للنق�ض.
وحيث �أن مـا يعيب���ه الطاعنان على القرار املطعون فيه يف غري حملـه ،ذلك
�أن �إعادة دفن رفاة (د.ب) باملقربة املخ�ص�صة لدفن امل�سلمني ،ال يخالف �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،مما يتعني معه الت�صريح برف�ض هذا الوجـه.
الوجـه الثانـي  :امل�أخـوذ مـن اخلطـ�أ يف تطبيق القانـــون،
والثالث  :امل�أخـوذ مـن انعـدام الأ�سـا�س القانونـي،
حيث �أن الطاعنني يعيبان على القرار املطعون فيه ،بدعوى �أن ق�ضاة املو�ضوع
مل يقدروا حجم الأ�ضرار املعنوية التي حلقت بهما ،مما يعد ذلك خمالفة لأحكام
املواد  124 ،124مكرر و 182من القانون املدين ،يعر�ض ق�ضاءهم �إىل النق�ض.
وحي���ث �أن ما يعيبه الطاعنان على الق���رار املطعون فيه يف غري حمله ،ذلك
�أن م�س�ألـة تقدير التعوي�ض عن ال�ضرر املعنوي ،هو �أمر يخ�ضع لل�سلطة التقديريــة
لق�ضـ���اة املو�ضـ���وع ،فال معقب عليهم م���ن طرف املحكمة العلي���ا ،مما يتعني معـه
الت�صريح برف�ض هذين الوجهني.
فلهــذه الأ�ســبـــــاب
ق�ضـت املحكمـة العليـــــا :
ب�صح���ة الطعن �شكال ورف�ضه مو�ضوعا ،و ب�إبقاء امل�صاريف الق�ضائيــة على
الطاعنان.
بـ���ذا �صـدر القـرار ووقـع الت�صريح به فـ���ي اجلل�سة العـلنيـة املنعقدة بتــاريخ
التا�س���ع ع�شر من �شهر جويـليـة �سنة �ألفيـ���ن واثنـي ع�شر من قبـل املحكمة العليا-
الغرفة املدنية-الق�سم الثالث-واملرتكبة من ال�سـادة :
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زودة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بن عمرية عبد ال�صمد
		
زرهونـ ـ ــي �صليحـ ـ ـ ـ ـ ــة
		
بو جعطيط عبــد احلق
		
يعقـ ـ ـ ــوب مـ ــو�سـ ـ ـ ـ ـ ــى

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـد  :حمـدي با�شـا الهـادي-املحامـي الـعـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـدة � :صــاري فيفــي�-أميـن ال�ضبط.
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ملف رقـم  0879889قـرار بتاريخ 2013/05/16
ق�ضية ال�صندوق اجلهوي للتعاون الفالحي �ضد ذوي حقوق (ر.هـ)

املو�ضـوع  :حـادث مـرور ج�سمانـي  -تعــوي�ض  -نظريـة املخاطــر.
�أمر رقم �( 15-74 :إلزامية الت�أمني على ال�سيارات ونظام التعوي�ض عن الأ�ضرار)،
املـادة  ،8 :جريـدة ر�سميـة عــدد .15 :

املبــد�أ  :ي�ستحق والد ال�ضحية ،املت�سبب يف حادث املرور اجل�سمانـي،
املـ�ؤدي �إىل وفـاة ابنتـه ،التعوي�ض علـى �أ�سا�س نظرية املخاطـر،
�إعمـاال للمـادة  8مـن الأمـر رقم .15-74
�إن املحكمــة العـلــيـــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صـه :
بنـ���اء علـى املـواد � 349إلـى  360و� 377إىل  378و� 557إلـى  581من قانون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعـد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعـة بتـاريخ .2012/08/01
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد زواوي عبد الرحمان امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و �إىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.
حي���ث �أن الطاع���ن ال�صندوق اجلهوي للتعاون الفالح���ي وكالة ب�سكرة رمـز
 234ممثـل مبديـ���ره وبوا�سطـة دفاعـه الأ�ستـاذ مزه ـ���ودي ر�ضا املحامي املعتمـد
لدى املحكمة العليا يلتم����س نق�ض القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء باتنة بتــاريخ
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 2012/05/31القا�ضـ���ي بت�أييـد احلكـم امل�ست�أنف وه���و احلكـم ال�صـادر بتــاريخ
 2012/12/18القا�ضي ب�إلزام ال�صندوق �أن يدفع للمدعي (ر.ر) مبلغ 270.000
دج تعوي�ضا ماديا و مبلغ  45.000دج تعوي�ضا معنويـا.
حي���ث �أن املطعـون �ضده (ر.ب) مل يقدم مذك���رة جواب رغم تبليغه ر�سميـا
مبوج���ب حم�ضر م�ؤرخ يف  2012/08/30ع���ن طريق املح�ضر الق�ضائي الأ�ست ــاذ
حـرز اهلل عبـد الغنـي.
وحيث �أن النيابـة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتم�سة رف�ض الطعــن.
وحيث �إن الطعـن �أ�س�س علـى وجهني،
الوجـه الأول :م�أخـوذ مـن انعـدام الأ�سـا�س القانونـي،
بحيث ثبت �أن املت�سبب يف احلادث هو املطعون �ضده و هو والد املتوفاة و بذلك
لي����س له احل���ق يف التعوي�ض و ت�أخذ الأم ن�صف مبل���غ التعوي�ض و هذا ما ا�ستقرت
عليه املحكمة العليا يف قرارها امل�ؤرخ يف  2006/12/20رقم .351026
الوجـه الثانـي  :م�أخـوذ مـن الق�صـور يف الت�سبيب،
بحي���ث �أن القــرار جاء يف ت�سبيبه ب ـ�أن املطع���ون �ضده هو من ذوي احلقـوق
وال يوج���د �أي ن����ص قانوين يحرمه من التعوي�ض و ل���و كان هو املت�سبب يف احلادث
والتعوي�ض ال يندرج �ضمن الرتكة بل لذوي احلقوق واملجل�س مل يناق�ش هذا الدفع.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العلـيــــا
عـن الوجهني معـا الرتباطهمــا :
حيث ي�ستخل�ص م���ن امللف �أن املطعون �ضده �أخت�صم الطاعنة ب�صفته ذوي
حق اجتاه ابنته املتوفاة يف حادث املرور وحيث لأن كان هو املت�سبب يف احلادث �إال
�أن نظ���ام تعوي�ض���ه بهذه ال�صفة يخ�ضع لأحكام امل���ادة  8من الأمر  15/74ومفاد
�أح���كام هذه امل���ادة �أن نظام التعوي�ض يف مثل هذه احلاالت قوامه نظرية املخاطر
ولي����س اخلطـ����أ وبذلك يق ـ���رر للمطعون �ضـده احل���ق يف التعوي�ض املح���دد قانونا
مبوج���ب الأمــر  15/74املعدل و املتمم بالقانون  88/31املتعلق ب�إلزاميـة الت�أمني
عل���ى ال�سيارات و نظام التعوي�ض عن حوادث امل���رور وهذا ما �أ�ستقر عليه اجتهاد
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املحكم���ة العليا والقرار �أعطى الأ�سا�س القانوين ال�سليم ملّا ق�ضى به وجــاء م�سببا
قانونا مما ي�ستوجب رف�ض ما جاء يف الوجهني.
وحيث �أن امل�صاريف تبقى على عاتق الطاعن عمال باملادة  378ق �إ م �إ.
فلهــــذه الأ�ســبـــاب
قـررت املحكمـة العليــا :
يف ال�شكــل  :قبــول الطعـن.
ويف املو�ضـوع  :رف�ض الطعـن وامل�صاريف علـى الطاعن.
بـ���ذا �صـدر القـرار ووقع الت�صــري���ح بــه يف اجلل�سـة العلنيـة املنعقدة بتــاريخ
ال�ساد����س ع�شر من �شهر ماي �سنة �ألفني وثالثة ع�ش ـ���ر مــن قبل املحكمة العليـا-
الغرفـة املدنيـة-الق�سـم الأول ،واملرتكـبة مـن ال�سـادة :
رئيـ�س الغرفـة رئي�س ــا
م�ست�ش ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بــوزي ــانـ ــي ن ــذي ـ ـ ـ ــر
زواوي عبـد الرحمـان
كـراطـ ــار خمتــاري ـ ــة
حفيـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زرهون ـ ــي زوليخـ ـ ـ ـ ــة

بح�ضـور ال�سيـد  :بــوراوي عمــر-املحامـي العــام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :حف�صـة كمــال�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0881413قـرار بتاريخ 2013/06/20
ق�ضـي ــة (ح.ح) �ضــد (ب�.ص)

املـو�ضـ��وع :تبليـغ  -تبليـغ ر�سمـي  -حم�ضـ��ر ق�ضـائـي  -تعليق بلـوحـة
الإعالنـات  -موطـن �أ�صلـي  -موطـن خمتـار.
قان ـ���ون رقـم �( 09-08 :إج ــراءات مدني ــة و�إداريـة) ،املـواد  411 ،410 :و،412
جريـدة ر�سميـة عـدد .21 :

�ضر حُم�ضر ق�ضائي يت�ضمـن
املبـد�أ  :ال يعد
َ
حم�ضر تبليغ ر�سمي حَم ُ
(تبليـغ) عري�ضـة طعـن بالنق�ض� ،ضمـن ظـرف بـريـدي خمتـوم
ومو�صـى عليــه.
يعد التبليغ �صحيحا �إذا كان عند ا�ستحالة تبليغ املطلوب
تبليغـه ر�سميـا و�شخ�صيـا :
 يف موطنه الأ�صلي (لأحد املقيمني معه) �أو موطنه املختار. عـن طريـق تعليق ن�سخة مــن حم�ضر املح�ضر الق�ضائـيبلوحة الإعالنات مبقر املحكمة ومقـر البلدية ،حيث كـان لـه بهـا
�آخـر موطـن.
�إن املحكمــــة العـلـيـــــا
بناء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و� 557إىل  581ق �إ م و �إ.
بع ـ���د االطــالع عل ـ���ى جمموع �أوراق ملف الدعــوى ،وعل ـ���ى عري�ضة الطعــن
بالنق�ض املودعة بتاريخ .2012/08/09
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

152

ملف رقم 0881413

الغرفـة املدنيــة
وبع ـ ـ���د اال�ستماع �إىل ال�سيد بوزياين نذي���ر الرئي�س املقــرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــة.
حيث طلبت املدعــوة (ح.ح) بوا�سطة حماميها الأ�ستاذ عميمر عبد القــادر
نق�ض حكـ ــم �ص���ادر عن الق�سم املدنــي ملحكمة بوفاري���ك بتاريخ 2011/10/23
ق�ضــى برف�ض الدعوى لعدم الت ـ�أ�سي�س.
وحيث �أن املطعون �ضده مل يقدم جوابا لعدم تبليغه بعري�ضة الطعــن.
وحيث �أن النيابة العامة قدمت طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعن.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العليـــا
عــن قبــول الطعــن �شكــــال :
حيث �أنه من املعلوم بال�ضرورة وطبقا للمادة  564ق �إ م �إ يجب على الطاعن
�أن يبل���غ ر�سميا املطعون �ضده بن�سخة من عري�ضة الطعن وتتم التبليغات الر�سمية
وفقا لأحكام املواد من � 404إىل  416من نف�س القانون.
وحيث يتبني م ـ���ن واقع امللف �أن الطاعنة قد �أرفقت بعري�ضة طعنها ن�سخــة
من حم�ضر تبليغ عري�ضة الطعن بالنق�ض حرره الأ�ستاذ قبقوب بوجمعة املح�ضر
الق�ضائ���ي التابع الخت�صا�ص حمكمة بوفاريك بتاريخ  2012/09/09د ّون فيه �أنه
"نظرا لتنقالتنا العديدة وا�ستحالة لقائنا باملطلوب لذا كان علينا �أن نر�سل له
ن�سخ���ة من العري�ض���ة مرفوقة بن�سخة من حم�ضر تبلي���غ عري�ضة الطعن بالنق�ض
�ضمن ظرف بريدي خمتوم ومو�صى عليه عمال باملادتني  411و  412ق �إ م �إ ".
لك ـ���ن حيث طبق���ا للمــادة  410ق �إ م �إ �أنه عن���د ا�ستحالــة التبليغ الر�سمــي
�شخ�صي���ا للمطلوب تبليغه ف�إن التبليغ يع���د �صحيحا �إذا مت يف موطنه الأ�صلي �إىل
�أح���د عائلت���ه املقيمني معه �أو يف موطن���ه املختار� ،أم���ا �إذا كان ال�شخ�ص املطلوب
تبليغ���ه ر�سميا ال ميل���ك موطنا معروفا ف�إن املادة  412م���ن نف�س القانون تقت�ضي
�أن يحرر املح�ضر الق�ضائي حم�ضرا ي�ضمنه الإجراءات التي قام بها ويتم التبليغ
الر�سمي بتعليق ن�سخة منه بلوحة الإعالنات مبقر املحكمة ومقر البلديــة التي كان
له بها �آخر موطــن.
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وحيث �أنه متى كان كذلك ويف غياب هذه الإجراءات التي ن�صت عليها املادة
� 412سالف���ة الذك���ر ف�إن املح�ضر الذي تقدمت ب���ه الطاعنة ال يعد مبثابة حم�ضر
تبلي���غ ر�سمي للمطع���ون �ضده مما يجعل الطعن بالنق�ض غ�ي�ر مقبول �شكال لعدم
تبليغ املطعون �ضده تبليغا �صحيحا.
فلهــــذه الأ�سـبـــــاب
قــررت املحكمــة العليــا :
عـدم قبـول الطعـن �شكــال،
وحتميـل الطاعنـة امل�صـاريف الق�ضائيــة.
بـ���ذا �ص���در القرار ووقـع الت�صري���ح بـه يف اجلل�سة العلني���ة املنعقـدة بتـاريخ
الع�شرون من �شهر جوان �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفـة
املدنيـة  -الق�سـم الأول-واملرتكبـة من ال�سـادة :
رئي�س الغرفة رئي�سا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بــوزيان ـ ــي نــذيـ ـ ـ ـ ــر
زواوي عبد الرحمان
كراطـ ـ ــار خمتاريـ ــة
حفيـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زرهونـ ـ ــي زوليخـ ـ ـ ــة

بح�ضـور ال�سيـد  :بـوراوي عمـر  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :حف�صـة كمـال � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0888800قـرار بتاريخ 2013/06/20
ق�ضية الوكالة الوالئية للت�سيري والتنظيم العقاري �ضد التعاونية العقارية (ا)

املو�ضـوع  :غرامـة تهديديـة-قا�ضـي اال�ستعجـال-قا�ضـي املو�ضـوع.
قانـون رقـم �( 09-08 :إجـراءات مدنيـة و �إداريـة) ،املـادة  ،305 :جريـدة ر�سميـة
عدد.21 :

املبــد�أ  :ميكــن قا�ضـي اال�ستعجـال احلكــم بالغرامـة التهديديـة
وت�صفيتهــا.
ال يعــد رفع دعـوى ت�صفية الغرامــة التهديدية� ،أمــام
قا�ضي املو�ضـوع خرقـا لقاعـدة �إجرائيـة.
�إن املحكمـــة العـليــــــا
يف جل�ستهـا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمبـر  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون ،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـ���اء علـى املواد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إلـى  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
امل�سجل���ة بكتابة �ضبط جمل�س ق�ضاء املدية بتاري���خ  2012/09/24وعلى املذكرة
اجلوابية املودعة بتاريخ .2012/11/13
وبعــد اال�ستم ـ���اع �إىل ال�سيد زواوي عبد الرحمان امل�ست�شار املقرر يف تــالوة
تقريره املكتوب و�إىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
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حيث انّ الطاعنة الوكالة الوالئية للت�سيري والتنظيم العقاري احل�ضري لوالية
املدية ممثلة مبديرها وبوا�سطة دفاعها الأ�ستاذ مهري حممد �أمني املحامي املعتمد
ل���دى املحكمة العليا تلتم�س نق����ض القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء املدية بتاريخ
 2012/07/04القا�ض���ي بت�أييد احلكم امل�ست�أنف ال�صادر بتاريخ 2012/03/15
القا�ض���ي ب�إلزام املدعى عليه���ا بدفعها للمدعية مبلغ ت�صفي���ة الغرامة التهديدية
مببلغ  200.000,00دج.
حي���ث �أنّ املطعون �ضدها التعاوني���ة العقارية (ا) ممثلة مبديرها و بوا�سطة
دفاعها الأ�ستاذ خليفاتي ر�شيد املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا يلتم�س رف�ض
الطعــن.
وحيث �أنّ النيابـة العامة ق ّدمت طلبات مكتوبة ملتم�سة نق�ض القــرار.
وحيث �إن الطعـن ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شكــال.
وحيث �أنّ الطعـن �أُ ّ�س�س علــى وجهني.
الوجه الأول  :م�أخوذ من خمالفة القانون ويتفرع �إىل ثالثة فـروع،
الفـرع الأول :خمالفــة املـادة  462مـن القانـون املدنـي،
بحي���ث �أنّ القرار املطعون فيه جتاوز امل�صاحلة التي متت بني الطرفني و مل
يتق ّيــد بهـ ــا.
الفـرع الثانــي  :خمالفــة املــادة  327مــن ق.املدنــي،
بحي���ث �أنّ التنــازل الذي وقع���ه رئي�س التعاونية م�صادق علي���ه من البلديــة
يعتبــر �صادرا ممــن وقعه ومل ينكره �صراحة بل ف ّنده على �أ�سا�س عدم و�ضع ختــم
التعاونيــة.
الفـرع الثـالث  :خمالفـة املـادة  175مـن ق.املدنــي،
بحي���ث �أنّ ت�صفية الغرامة التهديدية يج���ب �أن ال تتجاوز التعوي�ضات قيمــة
الأر����ض حمــل العق���د لأنّ مبلغ الأر�ض ه���و  122.850,00دج ،بينما القرار منــح
تعــوي�ض يفــوق هــذا املبلــغ.
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الوجــه الثانـي  :م�أخـوذ من خرق قاعدة جوهرية يف الإجــراءات،
بحي���ث �أنّ الغرامة التهديدية لت�سليطها يج���ب �أن يح ّرر حم�ضر امتناع عــن
التنفيـ���ذ وفقـ���ا لأحكـام املـادة  305مـ���ن ق�.إ.م�.إ و�أنّ االخت�صا����ص يعود للق�ضـاء
اال�ستعجايل ،وهذا ما جتاوزه القرار حمل الطعـن.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيـــا
عـن الوجـه الأول بفروعـه الثالثـــة :
حيث �أنّ الق���رار املطعون فيه تناول الدعوى على �أ�سا�س �أ ّنها دعوى ت�صفية
الغرامـ���ة التهديدية وذلك بعد �أن ُ�سلط���ت مبوجب حكم مـ�ؤرخ يف 2003/12/22
وبذل���ك ق�ضـ���اة املجل�س بعـد ثب���وت �أنّ املطعون �ضده���ا �أ�صبحت مالك���ة للقطعـة
الأر�ضيـ���ة ،و�أنّ ال�صل���ح �أو التنـازل الذي تدعيه الطاعنة �أ ّن���ه لي�س ر�سمي وتفنـده
املطع���ون �ضده���ا على �أ�سا�س عدم ختم���ه بخامت التعاونية ،وبذل���ك خالف �أحكام
املـ���ادة  327مـ���ن القانون امل���دين وا�ستبعد ق�ض���اة املو�ضوع ه���ذه الوثيقـة و�أ�صبح
�أمامه���م �س���وى ت�صفية الغرام���ة التهديدية وه���ذا ما فعل ق�ض���اة املجل�س وتقدير
التعوي����ض امل�ستح���ق لل�ضـرر الناجت ع���ن عدم التنفيـذ يدخل �ضم���ن �سلطة ق�ضـاة
مما
املو�ضوع و ال رقابة عليهم و ذلك ما داموا �أعطوا الت�سبيب الكايف ملا ق�ضوا به ّ
ي�ستـوجب رف�ض مـا جـاء بـه الوجـه.
عـن الوجـه الثانــي :
حي���ث �أنّ ما تثريه الطاعنة بخ�صو�ص خ���رق قاعدة جوهرية يف الإجـراءات
لـ���م تو�ضح ذلك لأنّ دعوى احل���ال هي ت�صفية الغرام���ة التهديديـة ولي�س ت�سليط
الغرام���ة التهديدية لأنّ الت�أكد من االمتناع عن التنفيذ فهذا خالل دعوى ت�سليط
الغرامـة التهديديـة.
�أم ـّ���ا دعوى احلال فهو ت�صفيتها وذلك من خالل البحث و الت�أكد من ثبوت
ال�ضرر تقديرها يدخل �ضمن �سلطة ق�ضاة املو�ضوع ا�ستنادا لل�ضرر الواقع و بذلك
ف�إن���ه رفع دع���وى الت�صفية �أمام ق�ضاة املو�ضوع ال يعد خ���رق لقاعدة �إجرائية لأنّ
�أح���كام املادة  305من ق�.إ.م�.إ تن�ص على �أ ّن���ه ميكن لقا�ضي اال�ستعجال احلكــم
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بالغرام���ات التهديدية وت�صفيتها و�أنّ رفع دعوى الت�صفية �أمام قا�ضي املو�ضوع ال
مما ي�ستوجب رف�ض ما جاء به الوجـه.
يعد خرقا للقواعد الإجرائية ّ
وحي���ث �أنّ امل�صـاري���ف تبقـى علـى عـات���ق الطاعـن عمـال باملـ���ادة  378مـن
ق�.إ.م�.إ.
فلهــــــذه الأ�سـبــــاب
قـررت املحكمـة العليـا مـا يلــي :
يف ال�شكــل  :قبــول الطعــن.
يف املو�ضـوع  :رف�ض الطعـن وامل�صـاريف علـى الطاعـن.
ب���ذا �صدر الق���رار ووق���ع الت�صريح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتـاريخ
الع�شـرون من �شهر جوان �سنة �ألفيـن وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفـة
املدنيـة-الق�سـم الأول-واملرتكبـة مـن ال�سـادة :
رئي ـ ــ�س الغرفـ ــة رئي�سـ ـ ـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بــوزيان ـ ــي نــذيـ ـ ـ ـ ــر
زواوي عبد الرحمان
كراطـ ـ ــار خمتاريـ ــة
حفيـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زرهونـ ـ ــي زوليخـ ـ ـ ــة

بح�ضــور ال�سيــد  :بــوراوي عمــر  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :حف�صــة كمــال � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0894157قــرار بتاريخ 2013/09/19
ق�ضيـ ــة (و.ب) �ضـ ــد (م.م)

املو�ضـوع  :عقــد مقاولــة � -إثبــــات  -قواعــد عامــة للإثبــــات.
�أمــر رقــم ( 58-75 :قانون مدنــي) ،املادة  ،549 :جريــدة ر�سميــة عــدد .78 :

املبـد�أ  :ال ي�شرتط القانون �إفراغ عقد املقاولة يف �شكل ر�سمي معني.
يخ�ضع عقـد املقاولـة للقواعـد العامـة للإثبــات.
�إن املحكمــة العـلــيـــــا
يف جل�ستهـ���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شـارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بـن
عكنـون ،اجلزائــر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـ���اء على املـواد � 349إىل  360و� 377إلـى  378و� 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2012/10/18وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضـده بتـاريخ .2013/01/09
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد زواوي عبد الرحمان امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و �إىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.
حي���ث �أن الطاع ـ���ن (و.ب) بوا�سطة دفاعه الأ�ستاذ طاه�ي�ر فاحت املحامــي
املعتمـد لـدى املحكمـ���ة العليـا يلتم�س نق�ض القـرار ال�صــادر جمل�س ق�ضاء بجايــة
بتاريخ  2010/10/20القا�ضي بت�أييد احلكم امل�ست�أنف ال�صادر عن حمكمة �أقبو
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بتاريخ  2009/07/14القا�ضي برف�ض الدعوى لعدم الت�أ�سي�س وهي الدعوى التي
رفعه���ا الطاع���ن ملتم�سا تعيني خبري ملعاينة البناء ال���ذي �أجنزه املطعون �ضده �إن
هو �صاحلا �أم ال.
حي���ث �أن املطعون �ضده (م.م) �أج���اب بوا�سطة دفاعه الأ�ستاذ �آيت من�صور
الها�شمي املحامي املعتمد لدى املحكة العليا ملتم�سا رف�ض الطعـن.
وحيث �أن الطاع ـ���ن �أودع مذكرة �إ�ضافية بتاري���خ  2013/03/20بوا�سطــة
دفاع الأ�ستاذ �شربال حممد املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا ت�ضمنت ثالثـة
�أوجــه.
وحيث �أن النيابـة قدمت طلبات مكتوبة ملتم�سة رف�ض الطعـن.
وحيث �أن الطعـن ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شكـال.
وحي���ث �أن الطعـن �أ�س�س علـى وجهني بالن�سبـة ملذكـ���رة الطعـن املقدمة مـن
طـ���رف الأ�ستاذ طاهري ف���احت وا�ستبعاد املذك���رة الإ�ضافية التي قدمه���ا الأ�ستـاذ
�شرب���ال لفائدة الطاعن لك���ون �أن الطعن بالنق�ض يرفع بت�صريح �أو بعري�ضة �أمام
�أمان���ة �ضبط املحكمة العليا �أو �أمانة �ضب���ط املجل�س الق�ضائي وفقا لأحكام املـادة
 560من ق �إ م �إ و مل ين�ص امل�شرع اجلزائري على املذكرة الإ�ضافيـة.
الوجه الأول  :م�أخوذ مـن خمالفـة قاعـدة جوهريـة يف الإجراءات،
بحي���ث �أن الق ـ���رار مل ي�شر �إىل �إي���داع التقريـر ب�أمانــة �ضب���ط الغرفة وفقــا
لأحكام  05/554ق �إ م �إ.
الوجـه الثانـي  :م�أخـوذ مـن الق�صــور يف الت�سبيب،
بحي���ث �أن ق�ض ـ���اة املو�ضوع ملا رف�ضوا دعواه كان لع���دم تقدمي الدليل الــذي
يفيد �أن املطعون �ضده هو الذي �شيد البناء دون �أن يتطرقوا لطلبه لإجـراء حتقيق
للت�أكـ���د م���ن وجود عقد املقاولة و�سماع ال�شه���ود لأن �أ�صل الدعوى هي طلب تعيني
خب�ي�ر ولي����س ا�سرتجاع مبلغ م���ايل و�أن عقد املقاولة ال يتطل���ب وجـود عقد كتابـي
ب���ل يجوز �إثبات���ه بكافة الطرق القانونية ال�سيما التحقي���ق واملطعون �ضده مل ينكر
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كلي���ا عدم قيامه بالأ�شغال بل يعرتف �أنه قام بجزء منها وهذا ما يثبت تهربه من
امل�س�ؤوليـة وبذلك ق�ضاة املو�ضوع مل يعطوا الت�سبيب الكايف لقرارهـم.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العلـيــا
عـن الوجـه الثانـي بالأ�سبقيـة لأهميتــه :
حيث �أنه بالرجوع �إىل القرار املطعون فيه جند �أن ق�ضاة املجل�س ذهبوا �إىل
مناق�ش���ة مبلغ الدين يف حني �أن �أ�صل الدعوى ه���و البحث والت�أكد من مدى وجود
عقد املقاول���ة املدعي �إبرامه �شفاهة بني طريف اخل�صومة وهذا وفقا للمادة 549
من القانون املدين التي ال ت�شرتط �إثباته يف �شكل ر�سمي معني.
وبالتعليل الذي جاء به املجل�س على �أ�سا�س عدم �إثبات هذا االتفاق بالكتابة
الر�سمي���ة كان يتعني �إبراز الأ�سانيد القانونية املعتمدة يف هذا التعليل الذي م�ؤداه
�أن دعوى الطاعن غري م�ؤ�س�سة لعدم تقدميه عقد مقاولة مكتوب رغم �أن املطعون
�ض���ده �أقر بقيام���ه ب�أ�شغال على امل�سك���ن حمل االتفاق ,لأن امل���ادة ال�سالفة الذكر
تع���رف عق���د املقاولة ب�أنه عقد يتعه���د مبقت�ضاه �أحد املتعاقدي���ن �أن ي�ضع �شيئا �أو
�أن ي����ؤدي عم�ل�ا مقابل �أجر يتعهد به املتعاقد الأخ���ر ,وي�ستخل�ص من �أحكام هذه
امل���ادة �أنه ال ي�شرتط �شكل خا�ص لقيام هذا العقد ,و�إثباته يخ�ضع للقواعد العامة
املقررة يف الإثبات فيجوز �إثباته بجميع الطرق منها البينة و القرائن ,وبذلك كان
على املجل�س مناق�شة الدفوع التي تقدم بها الطاعن و املتمثلة يف حما�ضر املعاينة
وك���ذا �إقرار املطعون �ضده �أن���ه قام بجزء من الأ�شغال على املنزل لفائدة الطاعن
و قبل مبالغ مالية مقابل ذلك و التحري يف مدى �صحة هذه الإدعاءات عن طريق
�إج���راء من �إج���راءات التحقيق اجلائزة قانونا و عليه ف����إن الوجه م�ؤ�س�س و يتعني
نق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه دون التطرق �إىل الوجه الآخـر.
وحيث �أن مـن خ�سر الطعن يتحمل امل�صاريف عمال باملـادة  378ق �إ م �إ.
فلهــــــذه الأ�سـبــــاب
قــررت املحكمـة العليــا :
يف ال�شكـل  :قبــول الطعــن.
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ويف املو�ضـ��وع  :نق����ض و�إبطال الق���رار املطعون فيه ال�ص���ادر من جمل�س
ق�ض���اء بجاية بتاريخ  2010/10/20و�إحال���ة امللف على نف�س املجل�س م�شكال مـن
هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانـون.
وب�إبقـاء امل�صـاريف علـى املطعـون �ضــده.
ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صري���ح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتاريخ
التا�س���ع ع�شـر من �شهر �سبتمرب �سنة �ألفني وثالث���ة ع�شر من قبل املحكمة العليا-
الغرفة املدنيـة-الق�سـم الأول-واملرتكبـة مـن ال�سـادة :

رئي ـ ــ�س الغرفـ ــة رئي�سـ ـ ـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بــوزيان ـ ــي نــذيـ ـ ـ ـ ــر
زواوي عبد الرحمان
كراطـ ـ ــار خمتاريـ ــة
حفيـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زرهونـ ـ ــي زوليخـ ـ ـ ــة

بح�ضـور ال�سيـد  :بـوراوي عمـر  -املحامـي العــام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد :حف�صـة كمــال � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0897212قــرار بتاريخ 2013/09/19
ق�ضيــة ذوي حقوق (ب.م) �ضد ال�شركة اجلزائرية لت�أمينات النقــل CAAT

املو�ضـوع  :حــادث مــرور ج�سمانـي  -دعـوى التعــوي�ض  -تقــادم.
�أمـ���ر رقـ���م ( 58-75 :قـانـون مـدنـي) ،املــادت ـ���ان  133 :و ،624جـريــدة ر�سميـة
عــدد .78 :
قانـون رقـم ( 10-05 :قانون مدين ،تعديل وتتميم) ،املــادة  ،38 :جريدة ر�سميـة
عــدد .44 :

املبــد�أ  :ال ت�سقط دعوى التعوي�ض عن حادث مرور� ،أدى �إىل وفاة،
مبرور ثالث �سنوات ،بالن�سبة لذوي حقوق املتوفى.
�إن املحكمـــة العـلــيـــا
يف جل�ستهـا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمبـر  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـاء على املواد � 349إلـى  360و� 377إلـى  378و� 557إلـى  581مـن قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة .
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ .2012/11/07
بعـ���د اال�ستمـاع �إىل ال�سيـد حفيـان حممـد امل�ست�شـار املقـرر يف تالوة تقريـره
املكتـوب و�إىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.
حيث طلب ذوي حقوق املتوفى(ب.م) وهم والده (ب.ع) ووالدته (ب.م.م),
بوا�سطـة حماميهــم الأ�ستاذ بن ال�صحراوي يو�سف ,املعتمد لـدى املحكمة العليـا,
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نق����ض قـرار �ص���ادر بتاري���خ  2010/11/07مـن جمل�س ق�ضـ���اء الأغـواط يق�ضـي
ح�ضوريـا نهائيا يف ال�شكل قبول اال�ستئنـاف.
ويف املو�ضـ���وع � :إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ض���اء من جديد برف�ض الدعوى
الأ�صليـة ل�سقوطهمـا بالتقـادم.
واجلدي ـ���ر بالإ�شــارة �أن حمكمـ���ة نف�س املدنيـة قـد �أ�صـ���درت حكمـا بتـاريخ
 2009/05/05يق�ضي ب�إلزام املدعي عليه (م.م) حتت م�س�ؤولية امل�س�ؤول املدنـي
ات�ص���االت اجلزائر وح���دة الأغواط حتت �ضم���ان ال�شركة اجلزائري���ة للت�أمينات
النقل كات �أن ت�ؤدي للمدعيان مبلغ  590.000دج تعوي�ض عن جممل الأ�ضـرار.
وحيث �أن املطع���ون �ضدها ال�شركة اجلزائري���ة للت�أمينات النقل الكات غري
ممثلة رغم تبليغها بعري�ضة الطعن بالنق�ض وفقا لأحكام املادة  564ق �إ م �إ.
وحيث �أن النيابة العامة قدمت طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعن.
وحيث ي�ستند الطاعن يف طلبه �إلــى وجهني للنق�ض.
الوجـه الأول  :خمالفـة القانـون،
الفــرع الأول  :مفـاده �أن املادة  10من قانون الإجراءات اجلزائيــة تن�ص
على �أن���ه "تتقادم الدعوى املدنية وفق �أحكام القانون املدين" وتن�ص املــادة 133
من القانون املدين "ت�سقط دعوى التعوي�ض بانق�ضاء � 15سنة من يوم وقوع الفعــل
ال�ضـار".
الف��رع الثاين  :مف���اده �أنه �صدر بتاري���خ  2008/06/01حكما عن ق�سم
اجلن���ح ق�ضى بعدم جواز معار�ضة الطاعنني ,مما جعلهم �أن يتوجهوا �إىل الق�سم
املدين لرفع دعوى يف .2009/01/20
و من املقرر قانونا يف املادة  317ق م �أنه "ينقطع التقادم باملطالبة الق�ضائية
ول ـ���و رفعت الدعـوى �إىل املحكمة غري خمت�صة وم���ن املقرر قانونا يف املــادة 319
ق م �أنه "�إذا انقطع التقادم بد�أ تقادم جديد ي�سري من وقت انتهاء الأثر املرتتب
علـى �سبب االنقطــاع".
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الوجـه الثانـي  :ق�صـــور الت�سبيب،
بدع���وى �أن عري�ض���ة اال�ستئناف خالي���ة من ا�سم ولقب و�صف���ة املدعي عليه
الأ�صلـ���ي (م.م) و�أن �إغف���ال امل�ست�أنف���ة ال�شركة اجلزائرية لت�أمين���ات كات لهـذه
البيان���ات ذل���ك �أن احلك���م امل�ست�أنف فيه �ص���در بني طريف الطع���ن بالنق�ض زائد
(م.م) ,يعيق القا�ضي يف التحري يف الوقائع والقاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
وعلـيــه فـــ�إن املحكمـــة العليــــا
يف ال�شكـــل :
حيث �أن الطعـن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شكال.
يف املو�ضـوع :
عـن الفرع الأول من الوجـه الأول  :امل�أخـوذ من خمالفة القانـون
للأهميــة،
حيث مـن املقرر قانون���ا طبقا لأحكام املادة  133من القانون املدين ت�سقط
دعوى التعوي�ض بانق�ضاء خم�سة ع�شر �سنة من يوم وقوع الفعل ال�ضار.
وحيث وكما هو ثابت من وقائع الق�ضية� ,أن الطاعنان رفعا دعوى �ضد �سائق
مركبة م�ؤمنة ل���دى املطعون �ضدها ال�شركة اجلزائرية للت�أمينات النقل من �أجــل
�إلزامهما بدفع لهما التعوي�ض عن ما �أ�صابهما من �ضرر �إثر حادث مرور �أدى �إىل
وفـاة ابنهمـا القا�صـر (ب.م).
وحي���ث �أن ق�ضـ���اة املجل�س انته���وا �إىل رف�ض الدع���وى ل�سقوطه���ا بالتقـادم
ا�ستن���ادا �إىل �أحكام املادة  624من القانون املدين كون �أن املهلة الواقعة بني وقوع
احل���ادث يف  2003/08/05وت�سجيل الدعوى بتاريخ  2009/01/20قد جتـاوزت
ثالثـة �سنـوات.
وحيث مـ���ا انتهى �إليه ق�ضاة اال�ستئناف خمالف مل���ا تن�ص عليه املـادة 133
من القانون املدين ال�سالفة الذكر ذلك �أنه ال ت�سقط دعوى التعوي�ض مبرور ثـالث
�سن ـ���وات بالن�سبة لـ���ذوي حقوق املتوفـى لأن م�س�ألة التق���ادم امل�سقط امل�شار �إليــها
مبوج���ب �أحكــام املـادة  624من القانون املدين تتعل���ق ب�أطراف عقـد التـ�أمني �أي
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امل�ؤمن(�شركة الت�أمني) وامل�ؤمن ل���ه (امل�س�ؤول) اعتبـار �أن عالقتهما ينظمها هذا
العقد الذي يرتتب عنه التزامات يف ذمة كال منهما و الطاعنان لي�سا �أطرافا فيـه
ومن ثمة غري معنيني بتلك االلتزامـات.
و مت���ى كان كذلك يتعني الت�صريح بنق����ض و�إبطال القرار املطعون فيـه دون
احلاجة ملناق�شة الفرع الثاين من الوجه الأول و الوجه الثاين.
فلهـــذه الأ�ســبــــــاب
قـررت املحكمـة العليـــا :
قبـول الطعـن بالنق�ض �شكــال.
ويف املو�ضـ��وع  :نق����ض و�إبط ـ���ال القـرار املطعـ���ون فيـه ال�صـ���ادر بتــاريخ
 2010/11/07من جمل�س ق�ضاء الأغ���واط و�إحالة الق�ضية و الأطراف �إىل نف�س
املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها جمددا وفقا للقانـون.
حتميـل املطعـون �ضدهـا امل�صـاريف الق�ضائيـة.
ب���ذا �صدر القرار ووق���ع الت�صريح به فـ���ي اجلل�سة العلني���ة املنعقدة بتاريخ
التا�س���ع ع�ش���ر من �شهر �سبتمرب �سنة �ألفني وثالثة ع�شر م���ن قبل املحكمة العليا-
الغرفة املدنية -الق�سم الأول-واملرتكبة من ال�سـادة :
رئيــ�س الغرفــة رئي�سـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بــوزيـ ـ ـ ــانـ ــي نـ ــذيـ ــر
حفيـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زواوي عبـد الرحمــان
كراطـ ـ ــار خمتاري ـ ـ ــة
زرهونـ ـ ــي زوليخـ ـ ـ ـ ــة
بح�ضـور ال�سيـد  :بـوراوي عمـر -املحامـي العــام،
ومب�ساعدة ال�سيد :حف�صة كمال� -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0900410قــرار بتاريخ 2013/10/24
ق�ضيـة ال�شركـة الوطنيـة للت�أمني �ضــد (ب.هـ)
بح�ضـور (ب.ز) و(ب.ب) مدخلني يف اخل�صــام

املو�ضـوع  :حـادث مـرور ج�سمانـي � -ضمــان � -سياقـة يف حالـة �سكــر.
�أمر رقم �( 15-74 :إلزامية الت�أمني على ال�سيارات ونظام التعوي�ض عن الأ�ضرار)،
املـادة  ،7 :جريـدة ر�سميـة عـدد .15 :
مر�سـ���وم رقـم �( 34-80 :إلزامية الت�أمني علــى ال�سي���ارات ونظــام التعوي�ض عـن
الأ�ضـرار� ،شروط تطبيق املـادة  ،)7املـادة  ،5 :جريـدة ر�سميـة عـدد .8 :

املبــد�أ  :ي�سقط ال�ضمــان عن ال�سائق ،الــذي كان يف حالة �سكــر،
وقت احلـادث وال ي�سقط عـن الغيـر؛
ً
�ضامنة تعوي�ض الغري عـن ال�ضـرر
تبقـى ال�شركـة امل�ؤ ِّمنـة
الالحق بـه.
�إن املحكمـــة العـلــيـــــا
بنـاء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و� 557إىل  581ق �إ م �إ.
وبعـ���د االطالع علـ���ى جممـوع �أوراق مل���ف الدعوى ،وعلـ���ى عري�ضة الطعـن
بالنق�ض املودعة بتاريخ  2012/11/27و على مذكرة الرد التي تقدم بها حمامـي
املطعـون �ضـده.
وبعـد اال�ستمـاع �إلـى ال�سي���د بوزيانـي نذيـر الرئي�س املقـرر يف تالوة تقريــره
املكتـوب و�إىل ال�سيد بوراوي عمر املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.
حي���ث طلبت ال�شركة الوطنية للت�أم�ي�ن " وكالة غري�س رمز  " 2314ممثل ــه
مبديره���ا ،بوا�سطة حماميها الأ�ستاذ بعرية حممد ،نق�ض حكم �صادر عن الق�سم
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امل���دين ملحكمة غري����س بتاري���خ  2012/10/21القا�ضي بقبول �إع���ادة ال�سري يف
الدعوى �شكال و يف املو�ضوع �إفراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع بتاريخ
 2012/04/15وامل�صادقة على اخلربة املنجزة من طرف اخلبري عي�شوبة حممد
الأمني و بالنتيجة احلكم ب�إلزام املرجع �ضده (ب.ز) حتت م�س�ؤولية املرجع �ضده
(ب.ب) حت���ت �ضم���ان املدخلة يف اخل�ص���ام ال�شركة الوطني���ة للت�أمينات "وكالة
غري�س"بـ����أن يدفع للمرجع (ب.ه���ـ) مبلغ  136.468دج تعوي�ض���ا عــن اخل�سائر
املاديـة الالحقة بال�شاحنة و مبلغ  6.000دج م�صاريف اخلربة.
وحي���ث �أن املطع���ون �ضده (ب.هـ) ق���دم مذكرة جوابي���ة بوا�سطة حماميــه
الأ�ستاذ بيدي بن �سعيد وطلب رف�ض الطعن.
وحيث �أن النيابة العامة قدمت طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعن.
وحيث �أن الطعن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شكال.
وحيث ت�ستند الطاعنة يف طلبها �إلـى وجـه وحيـد للنق�ض.
الوجـه الوحيـد  :امل�أخـوذ مـن خمالفـة القانـون،
بدعـ���وى �أن القا�ضي عند �إ�صداره للحكــم حم���ل الطعن قد خالف القانــون
يف امل���ادة  05الفقرة الأوىل من املر�سـوم رقـ���م  34/80امل�ؤرخ يف 1980/02/16
املت�ضم���ن حتدي���د �شروط تطبيق امل���ادة  07من الأم���ر  15/74املتعل���ق ب�إلزامية
الت�أم�ي�ن على ال�سيارات وبنظ���ام التعوي�ض عن الأ�ضرار ،ذل���ك �أن ال�سكر ي�سقط
ال�ضم���ان عن ال�سائق وبالتايل ف����إن الطاعنة ال تتح ّمل التعوي�ضات املادية الناجتة
ع���ن حادث املرور الذي ت�سبب فيه املدخل يف اخل�ص���ام الأول وهو يف حالة �سكر،
ذل���ك �أن اال�ستثناء الذي ورد يف امل���ادة املذكورة يتناول فقط الأ�ضرار اجل�سمانية
التي ت�صيب الأ�شخا�ص دون الأ�ضرار املادية التي تنتج عن احلادث ،ال�شيء الذي
يجعل ال�شركة امل�ؤمنة معفية من دفع التعوي�ضات الناجتة عن ذلك.
وعلـيــه فــ�إن املحكمـــة العلــيـــا
عــن الوجـه الوحيـــد :
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حي���ث يـرد على هذا الوج���ه �أن احلكم املطعون فيه قد طبق القانون تطبيقـا
�صحيح���ا ا�ستن���ادا �إىل امل���ادة  619من القان���ون املدين واملادت�ي�ن  02و  569من
الأم���ر رقم  07/95امل�ؤرخ يف  1995/01/25املتعلق بالت�أمينات ذلك �أن الأ�ضرار
املادي���ة التي ت�سببت فيها �سيارة امل�ؤمن ل���ه (ب.ب) �أ�صابت �سيارة الغري املطعون
�ضـ���ده (ب.هـ) ،و �أن املادة  05من املر�سوم رقم  34/80املت�ضمن �شروط تطبيق
امل���ادة  07من الأم���ر رقم  15/74ت�سقط ال�ضمان على ال�سائق الذي كان يف حالة
�سكـر وقت احلادث ولي�س على الغري ومن ثم تبقى ال�شركة امل�ؤمنة �ضامنة يف دفع
التعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صاب هذا الغـري.
وعليـه فالوجـه املثار غري مربر ويتعني رف�ضه و معه رف�ض الطعــن.
فلهـــذه الأ�ســبـــــاب
قـررت املحكـمـة العليـــا :
قبـول الطعـن �شكــال ورف�ضـه مو�ضوعــا،
وحتميـل الطاعنـة امل�صـاريف الق�ضائيــة.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
والع�شرون من �شهر �أكتوبر �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا -الغرفة
املدنيـة-الق�سـم الأول-واملرتكبـة مـن ال�سـادة :
رئي�س الغرفة رئي�سا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بــوزيان ـ ــي نــذيـ ـ ـ ـ ــر
زواوي عبد الرحمان
كراطـ ـ ــار خمتاريـ ــة
حفيـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زرهونـ ـ ــي زوليخـ ـ ـ ــة

بح�ضـور ال�سيـد  :بهيانـي �إبراهيـم-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :حف�صـة كمـال�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0906308قــرار بتاريخ 2013/10/24
ق�ضيـ ــة (ق.ز) �ضــد (ع.ع) ومــن معـ ــه

املو�ضوع � :إثبــات  -ميني حا�سمــــة.
�أمــر رقــم ( 58-75 :قانــون مدنــي) ،املــادتــان  333 :و  ،343جــريــدة ر�سميـ ــة
عـ ــدد .78 :
قانــون رقم ( 10-05 :قانون مدين ،تعديل وتتميم) ،املادة  ،48 :جريدة ر�سميــة
عـ ــدد .44 :

املبـد�أ  :ال يحق للقا�ضـي منع خ�صم مـن توجيـه اليمني احلا�سمـة،
�إال �إذا كـانت تع�سفيـة؛
يجـب علـى القا�ضـي ت�سبيـب حكمـه ،بخـ�صو�ص الطابـع
التع�سفـي لهـذه اليمني.
�إن املحكمــة العـلـيــــا
بنــاء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إلـى  581ق �إ م �إ.
وبعـ���د االط�ل�اع على جمم���وع �أوراق ملف الدع���وى ،وعلـى عري�ض���ة الطعـن
بالنق����ض املودعـة بتـاري���خ  2012/12/27وعلـ���ى مذكرة الرد الت���ي تقدمت بهـا
حماميـة املطعـون �ضدهـم.
وبعـ���د اال�ستماع �إىل ال�سيد بوزياين نذيـر الـرئي����س املقـرر يف تالوة تقريـره
املكتوب و�إىل ال�سيد بوراوي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.
حيث طلبت املدعـ���وة (ق.ز) ،بوا�سطة حماميها الأ�ستاذ حو�سينات حممــد
ن���ور الديــن ،نق�ض قرار �صادر ع���ن الغرفة املدنية ملجل�س ق�ض���اء ال�شلف بتــاريخ
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 2012/10/08القا�ض���ي ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف في���ه ال�صادر عن حمكمة نف�س
املدين���ة بتاريخ  2012/04/02الذي ق�ضى ب�إلزام املدعى عليهما برد مبلغ الدين
املقدر بـ  1.450.000دج منا�صفة للمدعية ورف�ض طلب توجيه اليمني لوالدتهما،
وبوجـه الت�صدي ق�ضى املجل�س من جديد برف�ض الدعوى الأ�صلية لعـدم الت�أ�سي�س
القانونــي.
وحي���ث �أن املطعـون �ضدهمـ���ا قدمــا مذكـرة جوابيـ���ة بوا�سطــة حماميتهمـا
الأ�ستاذة عطاطفة فاطمة الزهراء وطلبا رف�ض الطعـن.
وحيث �أن النيابة العامة قدمت طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعن.
وحيث �أن الطعن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شكال.
وحيث ت�ستند الطاعنة يف طلبها �إلــى وجهني للنق�ض.
الوجـه الأول  :امل�أخـوذ مـن انعـدام الت�سبيب،
مف���اده �أن املدع���ى عليهما رف�ض���ا �أداء اليمني دون �أن يطلب���ا توجيههما �إىل
املدعيـ���ة غ�ي�ر �أن القرار املطعون في���ه مل ي�أخذ بامل���ادة  192ق �إ م �إ التــي �أ�س�ست
املحكمـة حكمها عليها متجاهال �إياها دون �أن يذكر �أي �سبب و اكتفى بذكــر املـادة
 323من القانون املدين.
الوجـه الثانـي  :امل�أخـوذ مـن ق�صــور الت�سبيب،
بدعـ���وى �أن املدعيـ���ة كــانت قد طلبت �سماع ال�شه���ود الذين هـم علـى درايـة
بالدين املوجود بينها و بني املدعى عليهما ،كما طلبت �سماع موظفي البنك الذين
كانوا على دراية بت�سليم املبالغ متتاليـة.
وعلـيــه فــ�إن املحكمـة العلـيــا
حــول الوجــه الأول :
حي���ث �أن م���ا تثريه الطاعنة يف ه���ذا الوجه �صحيح ،ذلك �أن���ه بالرجوع �إىل
الق���رار املطعون فيه يتبني �أن ق�ضاة اال�ستئن���اف قد ذهبوا يف ق�ضائهم �إىل رف�ض
دع���وى املدعية ت�أ�سي�سا على املادة  333من القانون املدين املتعلقة بالإثبـات ،دون
�أن يعطـ���وا �أهمية لليمني التي وجهته���ا املدعية للمدعى عليهما وهي ميني حا�سمـة
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جتد �أ�سا�سها القانوين يف املادة  343من نف�س القانون ،و خا�صيتها الأ�سا�سية هي
�إنه���اء الن���زاع والتنازل عما عداها من �أدلة �إثب���ات� ،إذ تعفي تلك اليمني اخل�صم
من �إقامة الدليل لإثبات مزاعم���ه ،في�ستبدل عبء الإثبات باالحتكام �إىل �ضميــر
اخل�صم.
وحي���ث �أن القا�ضـ���ي ال يحق ل���ه �أن يتدخل ملنع اخل�صم م���ن توجيـه اليمني
احلا�سم���ة �إال �إذا ر�آه���ا تع�سفية من جانب من وجهه���ا ،لكـن ذلك ب�شرط �أن يقوم
بت�سبيب حكمه على �أن تلك اليمني تع�سفية حقيقـة.
وحي���ث �أنـه يف دعوى احلال ف�إن ق�ضاة املجل�س مل ي�سببوا قرارهم برف�ضهـم
الأخذ باليمني للف�صل يف النزاع و مل يبينوا �إن كان هناك تع�سف يف توجيهها مـن
جـان���ب املدعيـة ،ممــا يجعل قرارهم م�شوبا بانعدام الت�سبيب امل�ؤدي �إلـى النق�ض
دون حاجة �إىل مناق�شة الوجـه الثانـي املثــار.
فلهـــذه الأ�ســبـــــاب
قـررت املحكمـة العليــا :
قب ــول الطعــن �شكــــال.
ويف املو�ضـ��وع  :نق����ض و�إبطال الق���رار املطعون فيه ال�ص���ادر عـن جمل�س
ق�ضاء ال�شلف بتاريخ  2012/10/08و�إحالة الق�ضية والأطراف على نف�س املجل�س
م�شكــ�ل�ا من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانــون ،وحتميل املطعــون
�ضدهما امل�صاريف الق�ضائيـة.
ب ـ���ذا �صدر القرار ووق���ع الت�صريح به فـي اجلل�سـة العلني���ة املنعقدة بتــاريخ
الرابــع والع�شرون من �شهر �أكتوبر �سنة �ألفني وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليــا
الغرفـة املدنيـة-الق�سـم الأول-واملرتكبـة مـن ال�سـادة :
رئي�س الغرفة رئي�سا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بــوزيان ـ ــي نــذيـ ـ ـ ـ ــر
زواوي عبد الرحمان
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الغرفـة املدنيــة
كراطـ ـ ــار خمتاريـ ــة
حفيـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زرهونـ ـ ــي زوليخـ ـ ـ ــة

م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بح�ضـور ال�سيـد  :بهيانـي �إبراهيـم-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :حف�صـة كمـال�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقم 0852066

الغرفة التجاريـة والبحريـة
ملف رقـم  0852066قـرار بتاريخ 2013/07/04
ق�ضيــة م�صنـع احلليب وم�شتقاتــه �ضــد (خ.ع)

املو�ضـوع  :تقــادم  -معاملـة جتارية  -تاجــر.
�أمــر رقم  ( 58-75 :قانون مدين) ،املــادة  ،308 :جريــدة ر�سمية عــدد .78 :

املبــد�أ  :تتقـادم املعامـالت بني تاجرين ،مبـرور � 15سنــة.
�إن املحكمـــــة العـليــــا
يف جل�ستهــا العلنية املنعقــدة مبقرهــا �شــارع  11دي�سمبــر  ،1960الأبيـ ــار،
بــن عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بنــاء على املــواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و� 557إلــى  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2012/04/01وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضـ ــده.
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد نوي ح�سان امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره املكتوب،
و�إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة ،املحامية العامة يف تقدمي طلباتها املكتوبة
الرامية �إىل نق�ض القرار.
حي���ث طعــن م�صنع احللي���ب وم�شتقات���ه ب�أميزور بت ــاري���خ 2012/04/01
يف الق���رار ال�صادر ع���ن جمل�س ق�ض���اء بجاية بتاري���خ  2012/02/21حتت رقم
 11/02430فهر����س  12/00604والقا�ض���ي يف ال�ش��كل  :قبول اال�ستئناف ويف
املو�ضوع � :إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء من جديد بعدم قبول الدعوى ل�سقوط
احلق املطالب به بالتقادم وحتميل امل�ست�أنف كافة امل�صاريف الق�ضائيــة.
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حيث �أث ــار الطاعــن وجهني للطعــــن.
حيث ر ّد املطعــون �ضده مبذكرة ترمي �إىل رف�ض الطعــن.
وعليــــه فــ�إن املحكمــة العليــــــا
حي���ث �أن الطعــن بالنق�ض ا�ستوفى الأ�شكال والآج���ال القانونية لذلك ف�إنــه
مقبــول �شكــال.
عـ��ن الوجه الأول والثاين مع��ا لرتابطهما  :واملتعلقني مبخالفــة
القان��ون طبقا للمادة  5/358من قانون الإجراءات املدنية والإداريـة
واملتمثل يف خرق املادتني  308و 312من القانون املدين،
بدع���وى �أنه طبقا للمادة  308م���ن القانون املدين ال يتقادم االلتزام �إال بعد
مرور � 15سنة ماعدا احلاالت التي ورد فيها ن�ص خا�ص و �أن الدين احلايل يخ�ضع
للتق���ادم العام طبقا لهذه املادة وذلك لأنه نتج عن عالقة جتارية بني التجار غري
�أن الق���رار املطعون فيه اعتمد عل���ى املادة  312من القانون املدين التي تتكلم عن
التق���ادم عن الديون النا�شئة عن �أ�شي���اء وردها التجار لأ�شخا�ص ال يتاجرون فيها
غ�ي�ر �أن���ه يف ق�ضية احلال ف�إن املعامل���ة هي بني تاجرين هم���ا الطاعن و املطعون
�ض���ده و الذي كان ي�سوق مادة احلليب بعد اقتناءها من الطاعن لذلك فال جمال
لتطبيق املادة  312من القانون املدين.
وحي���ث �أنه فعال ف�إن املعاملة بني طريف الدعوى يف احلال كانت بني تاجرين
م�صنع احلليب الطاعن و املطعون �ضده (خ.ع) الذي ي�شرتي هذه املادة و ي�سوقها
ب�صفته تاجر ,و عليه ف�إن القرار املطعون فيه عندما اعتمد على �أحكام املادة 312
م���ن القانون املدين لرف�ض الدعوى الطاعن للتقادم مبرور �أكرث من �سنة بكون قد
خال���ف القانون ذلك �أن هذه املادة ت�ش�ي�ر �إىل املعامالت بني التجار وغري التجار،
ولذل���ك كان عل���ى القرار املطعون فيه تطبيق املادة  308م���ن القانون املدين التي
جتع���ل مدة التقادم � 15سنة وه���و التقادم العام و �أن الق�ض���اة بق�ضائهم اعتمادا
عل���ى املادة  308من القانون املدين يكونون قد خالف���وا القانون و عر�ضوا قراهم
للنق�ض و الإبطال و عليه ف�إن الوجهني املثارين �سديديــن.
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حي���ث �أن امل�صاري���ف الق�ضائية تق���ع على عاتق املطعون �ض���ده طبقا للمادة
 378مــن قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
فلهــــــذه الأ�سـبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــا :
يف ال�شكــل  :قبــول الطعــن.
يف املو�ضـ��وع  :نق����ض و�إبطال الق���رار ال�صــادر عن جمل����س ق�ضاء بجايــة
بتــاري���خ  2012/02/21حتت رقــم  11/02430فهــر����س  12/00604وب�إحالــة
الق�ضي���ة والأط���راف على نف�س املجل�س م�شكال من هيئة �أخ���رى للف�صل فيها مــن
جديــد وفقــا للقانــون.
وب�إبقــاء امل�صــاريف علــى املطعــون �ضــده.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
من �شهر جويلية �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفة التجارية
والبحريــة-واملرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�ش ـ ــارا مق ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ذيب عبـد ال�ســالم
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
جمبـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ــد
بعط ــو�ش حكيمـ ـ ــة
كدرو�س ــي حل�سـ ــن

بح�ضــور ال�سيـدة � :صحـراوي الطاهـر مليكـة  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد� :سبـاك رم�ضـان � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0864902قـرار بتاريخ 2013/10/03
ق�ضيـة ال�شركة ذات �أ�سهم "الريان للت�أمني" �ضد ال�شركة ذات �أ�سهـم
"ال�شركـة اجلزائريـة للبنــك" ومن معهــا

احلكم-ت�سخري-م�ضر ق�ضائي.
املو�ضـوع  :حكم -ت�شكيلة
حُ
قانون رقم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادة  ،5/276 :جريدة ر�سميــة
عـ ــدد .21:
قانــون رقــم ( 03-06 :تنظيــم مهنة املح�ضــر الق�ضائــي) ،املــادة  ،13 :جريــدة
ر�سميــة عــدد .14 :

املبــد�أ  :ميكـن ت�سخري حُم�ضر ق�ضائي للقيام بخدمة ،لدى اجلهــة
الق�ضائية واحللول حمل �أمني ال�ضبط يف ت�شكيلة احلكم.
�إن املحكمـــة العليـــــا
يف جل�ستهـ���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر،
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صـه :
بن���اء عل���ى املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعـة بتـاريخ .2012/05/24
بعـد مذكـرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون �ضــده.
بعد اال�ستماع �إىل ال�سي���د كدرو�سي حل�سن امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكت���وب و �إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها
املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعـن.
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وعليــــه فــ�إن املحكمــة العلـيــا
حيث طعن���ت بالنق�ض ال�شرك���ة ذات الأ�سهم امل�سماة "الري���ان للت�أمني" يف
حال���ة ت�صفية املمثلة من طرف م�صفيها مبوجب عري�ضة �سجلت لذا كتابة �ضبط
املحكم ـ���ة العليا بتاري���خ  19جويلية  2012يف القرار ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ضــاء
اجلزائر غرفته التجارية و البحرية بتاريخ  2011/02/20رقم فهر�س 11/00895
القا�ضي ح�ضوريا نهائيا يف مواجهة امل�ست�أنف عليها وغيابيا يف مواجهة املدخل يف
اخل�ص���ام يف ال�شكل قبول اال�ستئناف ويف املو�ضوع �إلغاء احلكم امل�ست�أنف ال�صادر
ع ـ���ن حمكمة بئر مراد راي����س الق�سم التجاري والبح���ري بتاريخ 2010/05/18
حتت رقم  2010/2215والق�ضاء من جديد ب�إلزام امل�ست�أنف عليها ال�شركة ذات
الأ�سهم امل�سماة "الريان للت�أم�ي�ن" املوجودة يف حالة ت�صفية بان تدفع للم�ست�أنفة
ال�شرك���ة اجلزائرية للبن���ك يف حالة ت�صفية مبل���غ  3718009,00دج الذي ميثل
مبل���غ الدين والفوائ���د املرتتبة عنه �إىل غاي���ة  2009/06/30والق�ضاء با�ستمرار
الفوائ���د القانوني���ة املرتتبة عن القر����ض �إىل غاية الت�سديد الكل���ي والفعلي للدين
ورف�ض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم الت�أ�سي�س.
حي���ث تث�ي�ر الطاعن���ة �ست��ة �أوج��ه للطع��ن بالنق���ض ,خ���رق الأ�ش���كال
اجلوهرية يف الإجراءات بثالثة فروع ,خرق القانون,عدم االخت�ص���ا�ص ,انعدام
الأ�س���ا�س القان���وين ,انع���دام الأ�س���باب بفرع�ي�ن وحتري���ف العب���ارات الوا�ض���حة
والدقيقة الواردة يف احلكــم.
حي���ث ر ّدت املدعى عليها يف الطعن بتاريخ  2012/09/20وطلبت من حيث
ال�شكل التقرير بعدم قبول الطعن احلايل �شكال لعدم مراعاة الطاعنة ملقت�ضيات
املادة  3/13من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و احتياطيا يف املو�ضوع رف�ض
الطع���ن بالنق�ض لعدم ت�أ�سي�س الأوجه املثارة و�إل���زام املدعية يف الطعن ب�أن تدفع
�إىل املدع���ى عليها يف الطعن بالنق�ض مبل���غ  200000,00دج تعوي�ضا عن الطعن
التع�سفــي.
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حيث عقبت الطاعنة وطلبت رف�ض دفوع املدعى عليها يف الطعن لعدم جدواها
وعدم ت�أ�سي�سها ورف�ض طلب التعوي�ض و�إفادتها ب�أحر ما جاء يف كتاباتها ال�سابقة.
بعد االطالع على مذك���رة ال�سيد املحامي العام املكتوبة والذي التم�س فيهــا
رف�ض الطعن بالنق�ض لعدم ت�أ�سي�س الأوجــه املثــارة.
بعــد املداولــة القانونيـ ــة.
حيث �أن �إجــراء الطعن بالنق�ض مت وفق الآجال والأ�شكال املحددة قانونــا.
حي���ث �أن الدفع بعدم احرتام مقت�ضيات املادة  3/13من قانون الإجــراءات
املدني���ة والإداري���ة من طرف الطاعنة يبقى يف غري حمله فيما �أن الطاعنة تعد يف
حال���ة ت�صفية و�أن امل�صفي هو م���ن ميثلها �أمام اجلهات الق�ضائي���ة تبعا ملا حــدد
للم�صف���ي من مه���ام قانونا و�ضمن القانون التجاري ,وعلي���ه ف�إن الطعن بالنق�ض
يبقــى مقبــول �شكــال.
حيث تثيــر الطاعنــة �ستــة �أوجــه للطعــن بالنق�ض.
ع��ن الوج��ه الأول  :امل�أخـ��وذ من خ��رق الأ�ش��كال اجلوهرية يف
الإجراءات تبعا ملا ج��اء باملادة  2/358من قانون الإجراءات املدنيـة
والإدارية متفرع �إىل ثالثة فـروع :
عــ��ن الفــ��رع الأول  :امل�أخــ��وذ م��ن خرق امل��ادة  276م��ن قانــون
الإج��راءات املدنية والإداري��ة ،باعتبار �أنه يت�ضح م���ن القرار املطعون فيه
ب�أن���ه �صدر بح�ضور حم�ضر ق�ضائي ,يف حني �أن���ه مبقت�ضى املادة  276من قانــون
الإج���راءات املدنية والإدارية ف����إن احلكم ي�صدر بح�ضور حم�ضر �ضبط و�أن هــذا
اخلرق يرتتب عنه حتما نق�ض القرار املطعون فيــه.
لكن حيث ولئ���ن كانت املادة  5/276من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
تن����ص �صراحة �أنه يجب �أن يت�ضم���ن احلكم ا�سم ولقب �أمني ال�ضبط الذي ح�ضر
م���ع ت�شكيلة احلكم ف����إن نف�س املادة ال ترتب اجلزاء املنجر عن مثل هذا الإغفال,
فيما �أن املادة  60من قانون الإجراءات املدنية والإدارية تبني �صراحة �أنه ال يقرر
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البط�ل�ان للأعمال الإجرائية �شكال �إ ّال �إذا ن�ص القانون �صراحة على ذلك وعلــى
من يتم�سك به �أن يثبت ال�ضرر الذي حلقه من جهــة.
حي���ث من جهة �أخرى ف�إن ق�ضاة املجل�س �أ�شاروا �ضمن �صلب القرار املنتقد
�إىل م�س�ألة الت�سخرية اخلا�صة باملح�ضر الق�ضائي الذي اخلف �أمني �ضبط اجلل�سة
لأ�سب���اب طارئ���ة تبعا ملا جاء باملادة  13من قان���ون  06/03املت�ضمن تنظيم مهنة
املح�ض���ر الق�ضائي والتي تن�ص �صراحة انه ميك���ن �أن ي�ستدعي �أو ي�سخر املح�ضر
الق�ضائي للقيام باخلدمة لدى اجله���ات الق�ضائية ,وعليه وبا�ستعانتهم بخدمات
حم�ضر ق�ضائي باجلل�سة ق�ضاة املجل�س مل يخرقوا �أي �شكل من الأ�شكال اجلوهرية
املن�صو�ص عليها قانونا ,وعليه وجب ا�ستبعاد الفرع.
ع��ن الفرع الث��اين :امل�أخوذ من خرق امل��واد  70 , 23 , 22 ,21و71
من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،باعتبار �أن البنك تدعيما لدعواه
�أ�ش���ار لقر�ض ممنوح من طرف���ه �إىل املدعو (�ص.خ) ومع ذلك مل تقدم للمناق�شة
عق���د القر�ض الذي ت�ؤ�س�س علي���ه دعواها وذلك رغم مطالب���ة العار�ضة له خالل
�سري���ان الدع���وى و�أن البن���ك ملزم وفق ما ج���اء بامل���واد  22 ,21و  70من قانون
الإج���راءات املدنية و الإدارية بتربير �إدعاءاته عن طري���ق تقدمي الوثائق املتعلقة
بالنزاع املطروح �أمام العدالة ومبا �أن الأمر يتعلق بوثيقة �أ�س�س عليها البنك دعواه
�أ�سا�س���ا ف�إن اجلهة الق�ضائية كان عليها تبعا ملا جاء باملادتني  23و  71من قانون
الإج���راءات املدنية و الإدارية مطالبة البنك تق���دمي عقد القر�ض املطالب به من
ط���رف العار�ضة وبتنكره لطلب العار�ضة وقبوله طل���ب البنك ف�إن املجل�س يعر�ض
قراره املطعون فيه للنق�ض.
لكن حيث وبخالف ما تفيده الطاعنة �ضمن الفرع ف�إن املجل�س �أ�س�س قراره
املنتق���د عل���ى جملة من امل�ستن���دات املطروح���ة للناق�ش ,من �أهمه���ا وثيقة �ضمان
الت�سديد عند الطلب الأول التي حتمل رقم  0003/006امل�ؤرخة يف 2002/10/09
بت�سدي���د القر�ض الذي ا�ستفاد منه املدخ���ل يف اخل�صام املقدر بـ 2096500,00
دج والذي ميثل  70باملائة من قيمة �شراء املركبة وكل ما يرتتب عليها من فوائــد
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وم�صاريف عن الطلب الأول وذلك مبجرد امتناع امل�ستفيد من القر�ض عن ت�سديد
ق�سط واحد من �أق�ساط القر�ض.
حي���ث �أن الوثيقــة املبين���ة �أعاله ين�صب حمتواها يف �صل���ب مو�ضوع النــزاع
احلال ـ���ي ,وان الأخ���ذ بها مــن طرف ق�ض���اة املو�ضوع يغنيهم ع���ن املطالبة بعقــد
القر�ض امل�شار �إليه يف الفــرع.
حي���ث �أن ق�ضــاة املجل�س هكذا مل يخرقوا ما جاء باملــواد 70 ,23 ,22 ,21
و 71من قانون الإجراءات املدنية والإدارية.وكل ما يف الأمر �أنهم �أ�س�سوا قرارهم
املنتق���د على جملة من امل�ستندات لها �صلة وطيدة بالنزاع املطروح عليهم ومن مت
ت�أكيد خالف ذلك يبقى �أمر ًا غري ج ـ ّدي.
ع��ن الفرع الثالث  :امل�أخ��وذ من التطبيق اخلاط��ئ للمادة  30من
القان��ون التج��اري ،باعتبار �أنه �أثناء �سري الدعوى ف����إن الطاعنة طلبت تقدمي
عق���د القر�ض امل�ب�رم بني البنك وامل�ستفيد من القر�ض (����ص.خ) للت�أكد من قيمة
الدي���ن املطالب ب���ه ومن �شروط القر�ض املمنوح للمدي���ن املكفول وان الطاعنة مل
تنكر �أبد ًا وجود العالقة التعاقدية بينها و البنك و�أن املجل�س يف قراره قام بتف�سري
خاط���ىء ملطالب���ة العار�ضة لعق���د القر�ض و�أن���ه ر ّد ر ّد ًا على طل���ب الطاعنة وراح
ي�ستظهر عجبا ب�أحكام املادة  30من القانون التجاري وهي املادة التي ال حمل لها
يف ق�ضية احلال �إذ تتعلق بطرق الإثبات يف املادة التجارية الغري املناق�ش� ,إطالقا
من طرف العار�ضة و�أن املجل�س بق�ضائه كذلك يعر�ض قراره للنق�ض.
لكن حيث ما تثريه الطاعنة �ضمن الفرع جاء خمالفا ملا ت�ضمنه القرار �ضمــن
�أ�سباب���ه بخ�صو�ص امل���ادة  30من القانون التج���اري� ,إذ �أن ق�ضــاة املجل�س �ضمن
ال�صفح���ة الرابعة من القرار املنتقد ا�ستبعدوا بو�ضوح تام �أ�سباب ت�أ�سي�س احلكم
امل�ست�أنف بخ�صو�ص تطبيق املادة  02/650من القانون املدين معللني ذلك يكون �أن
احلكم جتاهل بقية الوثائق التي لها القوة الثبوتية والتي تكمل وثيقة النظام العام
للعملي���ات البنكية وهي ال�شيك امل����ؤرخ يف  2002/10/13الذي يثبت حتويل املبلغ
املايل يف ح�ساب املدخ���ل يف اخل�صام والوثيقة املحددة ملبلغ القر�ض اال�ستهالكي
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التي حتمل رقم ح�ساب املدخل يف اخل�صام ونف�س مبلغ القر�ض بالإ�ضافة �إىل وثيقة
ال�ضمان عند �أول طلب التي تلزم امل�ست�أنف عليها (الطاعنة حاليا) بالت�سديد عند
�أول طل���ب ملبلغ الدين والفوائ���د مبجرد امتناع املدخل يف اخل�ص���ام عن الت�سديد
خا�ص���ة و�أن الإثب���ات يف املادة التجاري���ة مقبول بجميع الو�سائ���ل طبقا للمادة 30
من القانون التجاري ,و�أن هذه ال�صياغة الأخرية جاءت فقط للت�أكيد �أن املطعون
�ضده���ا قدمت م���ا ي�ستلزم لف�ض الن���زاع من م�ستن���دات لها �صلة ب���ذات النزاع.
حيث �أن ق�ضاة املجل�س بق�ضائهم كما فعلوا مل يخرقوا �أي �شكل من الأ�شكال
اجلوهري���ة املبينة بامل���ادة  30من القانون التجاري ومن مت وج���ب ا�ستبعاد الفرع
وعليه يرف�ض الوجه الأول بفروعه الثالثة لعدم الت�أ�سي�س.
عــ��ن الوجــ��ه الثانــ��ي  :امل�أخـوذ من خ��رق القانون تبع��ا ملا جـاء
باملـادة  05/358مـ��ن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة ،باعتبار �أن
الطاعن���ة واملطعون �ضدهما كالهم���ا يف حالة �إفال�س ودخال قي���د الت�صفية ,و�أن
املادة  2/244من القانون التجاري والفقرة الأخرية من نف�س املادة تفيد "ميار�س
وكيل التفلي�سة" جميع حقوق ودعاوى امللف�س املتعلقة بذمة طيلة م ّدة التفلي�سة و�أن
البن���ك بت�صرفه عل���ى �أ�سا�س �أنه �شركة عو�ض مكان وكي���ل التفلي�سة وحده امل�ؤهل
للقي���ام بذلك ف�إنه بذل���ك مل يحرتم املادة  244املبينة �أع�ل�اه و�أن املجل�س بقبوله
دعوى البنك ف�إنه قد يكون قد تنكر لأحكام املادة  13من قانون الإجراءات املدنية
والإدارية و�أن انعدام ال�صفة هو من النظام العام ميكن �إثارته على �أية مرحلة من
مراحل الدعوى ,وعليه ف�إن القرار املطعون فيه معر�ض للنق�ض والإبطال.
لك���ن حيث وبخالف ما تفي���ده الطاعنة �ضمن الوجه ف����إن املدعى عليها يف
الطع ـ���ن موجودة يف حال���ة ت�صفية ولي�س يف حالة �إفال����س �إذ مل ي�صدر �أي حكــم
ق�ضائــي ي�شهر �إفال�سها ,فيما �أن املطعون �ضدها مت �سحب االعتماد منها تبعا ملــا
ج���اء به الأمر اخلا�ص بالنقد والقــر�ض ,فيم���ا ق ّيدت ت�صفيتها مبقت�ضى القـ ــرار
ال�صادر عن اللجنة امل�صرفية التابعة لبنك اجلزائ ــر.
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حي���ث �أنه من الثابت قانونا �أن امل�صفي املع�ي�ن هو من له �صفة متثيل البنك
�أمام اجلهات الق�ضائية ,ومن مت االحتجاج باملادة  244من القانون التجاري يبقى
م���ن غري حمله و�أن املطعون �ضدها ب�إقامتها الدعوى احلالية عن طريق م�صفيها
مل تخرق مقت�ضيات املادة  13من القانون الإجراءات املدنية و الإدارية,
وعلي ــه وجب ا�ستبعــاد الوجــه لعــدم الت ـ�أ�سي�س.
ع��ن الوج��ه الثالث  :امل�أخوذ م��ن عدم االخت�صا���ص تبعا ملا جاء
بامل��ادة  3/358م��ن قان��ون الإجراءات املدني��ة و الإداري��ة ،باعتبار �أنه
مبقت�ض���ى املادة  651م���ن القانون املدين �إن الكفالة للدي���ن التجاري تعترب عمال
مدنيا ول���و كان الكفيل تاجر ًا وبالتايل ف�إن االخت�صا�ص للف�صل يف النزاع احلايل
يعود للقا�ضي املدين و�أن الغرفة التجارية لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر هي خمت�صة
الف�ص���ل يف النزاع احلايل و�أن االخت�صا�ص النوع���ي هو من النظام العام وفق ما
جاء باملادة  36من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية ميكن �إثارته يف �أي مرحلة
من مراحل الدعوى وعليه فالقرار معر�ض للنق�ض والإبطال.
لكــن حي���ث �أن حتديــد االخت�صا�ص النوعي ملختل���ف الأق�سام على م�ستــوى
املحكم���ة وكذا اخت�صا�ص الغرف على م�ست���وى املجل�س حتدد مبوجب ن�ص قانون
الإجراءات املدنية والإدارية ولي�س بن�ص القانون املدين كما جاء بالوجه ,فيما انه
م���ن املقرر قانون���ا �أن اخت�صا�ص املجل�س الق�ضائي بالنظ���ر يف ا�ستئناف الأحكام
ال�ص���ادرة عن املحاكم يف الدرج���ة الأوىل ويف جميع املواد ولو كان رف�ضها خاطئا
ذلك ما ن�صت عليه املادة  34من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
حيث �أخري ًا ف�إن قيام الغرفة التجارية والبحرية بالف�صل يف النزاع احلايل
مدني���ا كان �أو قي���ام الغرف���ة املدني���ة بالف�صل يف ن���زاع جتاري ال يعت�ب�ر من قبيل
االخت�صا����ص النوعي وبالتايل فلي�س هناك جمال التحجج مبا جاء باملادة  36من
قانون الإجراءات املدنية والإدارية.
وعليـ ــه وجب ا�ستبعـ ــاد الوجـ ــه.
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ع��ن الوجه الرابع :امل�أخوذ من انع��دام الأ�سا�س القانوين تبعا ملا
ج��اء بامل��ادة  08/358من قانون الإج��راءات املدني��ة والإدارية ،بكون
يت�ض���ح من القرار املطع���ون فيه �أن الق�ض���اة �ألزموا العار�ضة ب����أن تدفع مبلغ من
�إجمايل  3718009,00دج الذي ميثل مبلغ الدين والفواتري املرتتبة عنه �إىل غاية
 2009/06/30وق�ض���ى با�ستمرارية الفواتري القانوني���ة املرتتبة عن القر�ض �إىل
غاي���ة الت�سديد الفعلي والكلي للدين و�أن املجل�س مل يبني يف قراره الن�ص القانوين
الذي �أ�س�س عليه قراره وبق�ضائه كذلك ف�إنه يعر�ض القرار للنق�ض والإبطال.
لكن حيث �أن ق�ضاة املجل�س وبخالف ما تفيده الطاعنة قد �أعطوا لقرارهم
املنتقد كل الأ�س�س القانونية الالزمة ,ويكفي �أنهم عاينوا جملة من الوثائق املثبتة
للدين العالق يف ذم���ة الطاعنة لفائدة املطعون �ضدها ,مع ّددين الوثائق يف وثيقة
النظ���ام العام للعمليات وال�شيك البنك���ي امل�ؤرخ يف  2002/10/13املثبت لتحويل
املبل���غ املايل املطالب به م���ن احل�ساب البنكي للمطعون �ضدها �إىل ح�ساب املدخل
يف اخل�ص���ام والوثيقة املح���ددة للمبلغ اخلا�ص بالقر����ض اال�ستهالكي التي حتمل
رقم ح�ساب املدخل يف اخل�صام و�أخري ًا وثيقة �ضمان الت�سديد عند الطلب الأول,
م�ؤ�س�س�ي�ن ذلك على ما جاء باملادة  30من القان���ون التجاري بكونها تن�ص وتفيد
ب�صراحة دقيقة �أن الإثبات يف املادة التجارية مقبول بجميع الو�سائل.
حي���ث بت�أكيده���م �أن مو�ضوع الن���زاع يتمثل يف حت�صيل مقاب���ل قر�ض بنكي
مرت���ب لفوائد بنكية تبقى م�ستمرة يف ال�سري���ان �إىل غاية الت�سديد الفعلي والكلي
تعب���ا لوثيق���ة ال�ضمان للت�سديد عن���د الطلب الأول ,ف����إن ق�ضاة املو�ض���وع التزموا
تطبي���ق القاعدة املبين���ة باملادة  106و ما يليها من القان���ون املدين ,و�أعطوا بحق
لقرارهم كل الأ�س�س القانونية و�أن النعي على خالف ذلك يبقى يف غري حمله ومن
مت وجب ا�ستبعاد الوجه.
ع��ن الوج��ه اخلام�س  :امل�أخوذ م��ن انعدام الأ�سب��اب وفقا للمادة
 09/358من قانون الإجراءات املدنية والإدارية متفرع �إىل فرعني :
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ع��ن الف��رع الأول  :امل�أخوذ من كون �أن املطع���ون �ضدها رافعت يف نف�س
الوقت م���ن �أجل ا�ستيفاء دينها املدين (�ص.خ) والعار�ض���ة ال�ضامنة و�أن املجل�س
�أل���زم العار�ضة بالت�سديد على �أ�سا����س �أنها كفيلة و�أنه مل يتطرق للمدين (�ص.خ)
امللزم الأول بت�سديد مبلغ القر�ض املمنوح له طبقا للمادة  644من القانون املدين.
وعلي���ه ف�إن املجل�س مل ي�سبب قراره معر�ضا �إي���اه بذلك للنق�ض (هكذا جاء
الفـ ــرع).
ع��ن الفرع الث��اين  :بكون �أن���ه مبقت�ضى املادة  660م���ن القانون املدين
ف�إن الدائن ال يجوز له الرجوع على الكفيل وحده (العار�ضة) �إ ّال بعد رجوعه على
املدين و�أن الرجوع يكون عن طريق دعوى ق�ضائية ترفع �أوال �ضد املدين (�ص.خ)
و�أن املجل�س بت�أ�سي�سه قراره على رف�ض املدين الوفاء املعبرّ عنه عن طريق حم�ضر
ق�ضائ���ي ف�إنه يكون بذلك تنكر للأحكام املادتني  660و  664من القانون املدين.
عن الفرعني الأول والثاين لتكاملهما وترابطهما :
لك ـ���ن حيث �أن الطاعنة مل ي�سبق له���ا و�أن ناق�شت حمتــوى املــادة  660مــن
القانــون املدنــي.
حي���ث مل يثب���ت من �صل���ب القرار املنتق���د �أن الطاعنة احتج���ت مبا جاء يف
م�ضمون املادة  660من القانون املدين.
حيث �أن الإثارة جاءت مت�أخرة ومن ثم وجب عدم االلتفات �إليها وبالنتيجة
تطبي���ق املادة  660الفقرة الأخرية التي تن�ص �صراحة "ال يجوز للدائن �أن ينفــذ
عل���ى �أم���وال الكفيل �إال بعد �أن يجرد املدين من �أمواله ويجب على الكفيل يف هــذه
احلالة �أن يتم�سك بهذا احلق" وعليه وجب ا�ستبعاد الوجه اخلام�س.
ع��ن الوج��ه ال�ساد�س  :امل�أخ��وذ من حتريف العب��ارات الوا�ضحة
والدقيق��ة ال��واردة يف احلكم تبعا مل��ا جاء بامل��ادة  12/358من قانون
الإجراءات املدنية والإدارية� ،إذ يت�ضح من القرار املطعون فيه ب�أن املجل�س
قد ح ّرف التفكري الذي اعتمدته املحكمة التي �أثارت عن �صواب ب�أن وثائق البنك
املدعى عليه هي غري كافية من غياب عقد القر�ض ,و�أن وثيقة ال�ضمان التي �أ�س�س
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عليها البنك دعواه هي �ضمان لدين م�ستقبلي مل ين�ش�أ بعد وب�أن ال�ضمان قد مت بتاريخ
 2002/10/09والقر����ض من���ح يف  2002/10/13وبالتايل ف����إن ال�ضمان �سابق
للدين و�أن ال�ضمان يف دين م�ستقبلي ميكن الرتاجع عنه ما دام �أن الدين امل�ضمون
مل ين�ش�أ بعد طبقا للمادة  2/650من القانون املدين و�أن املجل�س يف قراره املطعون
فيه قدر عدم �ضرورة تقدمي البنك لعقد القر�ض وح�سب نف�س املجل�س ف�إن الوثائق
املقدمة من طرف البنك ال�سيما وثيقة ال�ضمان وال�شيك امل�ؤرخ يف 2002/10/13
ه���ي كافية لإثب���ات الدين يف ح�ي�ن �أن الوثائق املقدمة من ط���رف البنك هي غري
كافية يف غياب عقد القر�ض الفعلي يحدد ال�شروط التي مت بها منح العقد للمدين
كم���ا �أثارته املحكمة على �صواب يف حكمها امل�ست�أن���ف و�أن املجل�س بق�ضائه كذلك
يعر����ض قراره املطعون فيه للنق�ض للأ�سباب املذكورة �أعاله (هكذا جاء الوجه).
لك���ن حي���ث �أن الطاعنة مل تبني �ضمن الوجه ما هي الوثيقة التي مت حتريف
م�ضمونها الوا�ضح والدقيق واملعتمدة يف �إ�صدار القرار حمل الطعن احلايل ,فيما
�أنه ال يكفي الإ�شارة �إىل م�ستندات اعتمدها ق�ضاة املجل�س وهي م�ستندات خمتلفة
باختالف تواريخ �إ�صدارها و باختالف حمتواها.
حيث ان���ه ال يكفي ت�أكيد �أن ق�ضاة املجل�س ح ّرف���وا امل�ضمون الوا�ضح لوثيقة
معتم���دة يف اتخاذ القرار بل وجب حتديد ه���ذه الوثيقة من حيث تاريخ �إ�صدارها
وحمتواه���ا و فيما يكمن التحري���ف حتى تتمكن املحكمة العليا م���ن ب�سط رقابتها
عليها �ضمن اخت�صا�صاتها.
حي���ث �أن الوجه كما جاء يبقى غري م�ؤ�س�س ومن مت وجب ا�ستبعاده وبالتايل
رف�ض الطعن بالنق�ض.
حيث �أن امل�صاريف الق�ضائية تبقى على عاتق خا�سر الدعــوى.
فلهــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــــا :
بقبــول الطعــن بالنق�ض �شكــال وبرف�ضــه مو�ضوعــا.
وب�إبقــاء امل�صــاريف الق�ضائيــة علــى عــاتق الطاعنــة.
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بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثالث
من �شهر �أكتوبر �سنة �ألفيـن و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليـا-الغرفة التجارية
والبحريــة-واملرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئيــ�س الغرفــة رئيــ�سا
م�ست�ش ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ذيب عبــد ال�ســالم
كدرو�ســي حل�سـ ـ ــن
جمبـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ــد
بعطـ ــو�ش حكيمـ ـ ــة
نـ ـ ـ ـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ــان

بح�ضــور ال�سيــدة � :صحــراوي الطاهــر مليكــة-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سـيــد � :سبــاك رم�ضــان�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0871530قــرار بتاريخ 2013/12/05
ق�ضيــة جان�سن فارما�سوتيكــا ن .ف �ضــد �شركـ ــة ذ.م.م
"عــالج فارما�سوتيــك" ومــن معهـ ــا

املو�ضـوع  :عالمــة  -ت�سجيــل � -إبطــال عالمــــة.
�أمــر رقــم ( 06-03 :عالمات) ،املادتــان  5 :و ،7جريدة ر�سميــة عــدد .44 :

املبــد�أ  :عندما تن�صب الدعوى ،الرامية �إىل �إبطال عالمة ،ل�سبق
ت�سجيــل عالمة مماثلة لها ،على الت�سمية فقط ،ال حاجة �إلــى
املقارنة بني املنتوجني ال�صادرين حتت كل عالمـة.
�إن املحكمــــــة العليــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولة القانونية �أ�صدرت القرار الآتي ن�صه.
بن���اء على امل���واد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانون
الإجــراءات املدنيــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ .2012/06/24
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد ذي���ب عبد ال�سالم الرئي�س املقرر يف تالوة تقريره
املكت���وب و �إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها
املكتوبة الرامية �إىل نق�ض القرار املطعون فيه.
حيث طعنت بالنق�ض �شركة "جان�سن فارما�سوتيك" يف القرار ال�صادر عن
املجل����س الق�ضائي للجزائر يف  14دي�سمرب  2012الذي �ألغى حكم حمكمة �سيدي
احممد امل�ؤرخ يف  11نوفمرب  2011ومن جديد رف�ض دعواها.
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وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العلـيــــا
عــن قابليــة الطعــن �شكــال :
حي���ث تثيــر املطعون �ضدها ع���دم قبول الطعن �ش���كال لأن عري�ضة الطعــن
جاءت خمالفة للمادة  3/565من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ال ت�شري �إىل
املجل����س الذي �أ�صدر الق���رار ومل تذكر الغرفة التي نظ���رت يف الدعوى وال طبيعة
ونوع القرار وال رقم الق�ضية وال حتى املنطوق كامــال.
و لك���ن حي���ث �أنه جاء يف عري�ض���ة الطعن بالنق�ض "مذك���رة من اجل نق�ض
و�إبط���ال القرار ال�صادر ع���ن الغرفة التجارية ملجل�س ق�ض���اء اجلزائر بتاريخ 14
دي�سم�ب�ر  ،2010ث���م جاء فيها �أن الق���رار املطعون فيه امل����ؤرخ يف التاريخ ال�سابق
الذك���ر �ألغى احلكم امل�ست�أنف وق�ضى من جدي���د برف�ض الدعوى ،وهذه املعلومات
كافية لتحديد طبيعة القرار املطعون فيه،و عليه فالطعن م�ستويف الأ�شكال والآجال
القانونية.
وحيث �أن الطاعنــة تثيــر وجهــا وحيــدا للطعــن.
عـن الوجـه الوحيـد  :امل�أخــوذ مــن خمالفــة القانـون الداخلــي :
حيث تعيب الطاعنة على القرار املطعون فيه ما جاء فيه من �أن وجود رموز
مطابق���ة يف العالمتني غ�ي�ر كاف لإبطال �إحدى العالمتني وهو ما يخالف املادة 7
م���ن الأمر  03/06امل����ؤرخ يف  19جويلية  2003التي ت�ستثني من الت�سجيل الرموز
املطابقة �أو امل�شابهة لعالمة �سابقة ،واحلال �أن الأمر يتعلق فقط بالت�سميــة.
حي���ث �أن الدعــوى احلالية ترمي �إىل �إبطال عالم���ة ل�سبق ت�سجيل عالمـ ــة
مماثلة لها.
وحي���ث �أنه واحلالة هذه ،كان يتعني عل���ى ق�ضاة املو�ضوع التوقف عند توافر
ال�ش ـ���روط املن�صو�ص عليها يف املــادة  7م ـ���ن الأمر  03/06امل�ؤرخ يف  19جويليــة
 2003لإبط���ال العالمة احلديثة ،دون �إخ�ضاع الطلب �إىل مقارنة املنتوج ال�صادر
حتت كل عالمة ،ذلك �أن الأمر يتعلق بالت�سمية يف حد ذاتها.
وعليـ ــه ،فالوجــه املثــار م ـ ـ�ؤ�س�س.
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فلهــذه الأ�سـبـــــــاب
تق�ضـي املحكمــة العليــــا :
بقب���ول الطع���ن �شكال وبنق����ض و �إبطال الق���رار املطعون في���ه ال�صادر عن
جمل����س ق�ضاء اجلزائر بتاري���خ  2010/12/14و ب�إحالة الق�ضية والأطراف على
نف�س املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانــون.
وب�إبقــاء امل�صــاريف علــى املطعــون �ضده.
ب ـ���ذا �ص���در القرار ووق���ع الت�صريح ب���ه يف اجلل�سة العلني���ة املنعقدة بتاريخ
اخلام�س من �شهر دي�سمرب �سنة �ألفني وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا -الغرفة
التجارية والبحرية-واملرتكبة من ال�ســادة :

رئي�س الغرفة رئي�سا مقــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ذيـب عبـد ال�س ــالم
جمبـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ــد
بعط ـ ــو�ش حكيمـ ـ ــة
كدرو�سـ ــي حل�س ـ ــن
نـ ـ ـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بح�ضــور ال�سي ــدة � :صحــراوي الطاهــر مليكــة-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سـيــد� :سبــاك رم�ضــان�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0877692قــرار بتاريخ 2013/07/04
ق�ضيــة املديريــة اجلهوية لبنك الفالحة والتنمية الريفيــة
�ضـ ـ ــد (ا.ن) و(م.ك)

املو�ضـ��وع  :اخت�صـا�ص ق�ضائـي  -حمكمة اجلنايـات  -دعـوى مدنيـة -
ق�ضــاء مدنـي.
قان ـ���ون رقــم �( 09-08 :إجـراءات مدنيـ���ة و�إداريــة) ،املادتـان  3 :و ،32جــريـدة
ر�سميـة عـدد .21 :
�أمر رقم �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املادة  ،316 :جريدة ر�سمية عدد.48 :

املبــد�أ :الق�ضاء املدين خمت�ص للف�صل يف دعوى املطالبة باحلقوق
املدنية ،بعد حفظها من طرف حمكمة اجلنايات.
�إن املحكمـــــة العـلـيــــــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �ش���ارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بن
عكنون،اجلزائر.
بعد املداولة القانونية �أ�صدرت القرار الآتي ن�صه:
بن���اء على امل���واد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانون
الإجراءات املدنية.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ  2012/07/24و على مذكرة الرد التي تقدما بها حماميا املطعون
�ضده.
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد نوي ح�سان امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره املكتوب
و�إىل ال�سي���دة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها املكتوبة
الرامية �إىل نق�ض القرار املطعون فيـه.
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حي���ث طعنت املديرية اجلهوية لبنك الفالح���ة والتنمية الريفية لتيزي وزو،
بتاري���خ  2012/07/24يف الق���رار ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ضاء تي���زي وزو بتاريخ
 2012/03/25حتت رقم  11/03205فهر�س  12/00937والقا�ضي يف ال�شكل :
قبول رجوع الق�ضية بعد وقف الف�صل ،ويف املو�ضوع  :الق�ضاء من جديد بالت�صريح
بع���دم االخت�صا����ص النوع���ي ,وامل�صاري���ف الق�ضائية عل���ى املدعي���ة يف الرجوع.
حيث �أثـارت الطاعنـة �أربعـة �أوجـه للطعــن.
حي���ث قـدم املطعون �ضده (م.ك) مذك���رة ر ّد ترمي �إىل رف�ض الطعن ,كمـا
قدم املطعون �ضده (ا.ن) مذكرة ر ّد ترمي �إىل رف�ض الطعـن.
وعلـــيه فــ�إن املحكمــة العلـــيا
حيث �أن الطعـ���ن بالنق�ض ا�ستوفـى الأ�شكـال والأجـ���ال القانونية لذلك فهـو
مقبـول �شكـال.
ع��ن الوج��ه الأول  :امل�أخوذ من خمالفة القان��ون طبقا للمادة 5/358
مـن قانون الإجراءات املدنية و الإدارية،
بدعوى �أن كل من (ا.ن) و (م.ك) �أدينا من قبل حمكمة اجلنايات ويف الدعوى
املدني���ة حفظت حقوق الأطراف املدنية و �صرفه���م ملا يرونه منا�سبا و�أن الطاعنة
مل تطع���ن يف احلك���م الفا�صل يف الدعوى املدنية ال�ص���ادر بتاريخ 2007/04/10
لذل���ك ف�إنه من حقها الرج���وع �أمام املحكمة التجاري���ة للمطالبة بحقها ومن ثمة
رفعت دعوى �أمام حمكمة عزازقة و�صدر حكم بعدم قبول الدعوى �شكال ثم قرار
�ألغ���ى احلكم امل�ست�أنف وق�ضى بوقف الف�صل يف الدعوى حلني الف�صل يف الدعوى
اجلزائية وقد مت الف�صل يف الدعوى �أمام املحكمة اجلنائية باملحكمة العليا فتنازل
(ا.ن) ع���ن طعنه وقبل طعن م�ؤ�س�س���ة توزيع الأجهزة الإلكرتونية وبنق�ض و�إبطال
احلك���م املدين املطعون في���ه و�إحالة الق�ضية والأطراف �أم���ام نف�س اجلهة م�شكلة
م���ن ت�شكيلة �أخرى للف�صل فيه���ا و�أنه بعد الإرجاع �أم���ام حمكمة اجلنايات �صدر
حك���م عن حمكم���ة اجلنايات يف الدع���وى املدني���ة يف  2010/03/03ق�ضى بعدم
قب���ول ت�أ�سي����س البنك �أي الطاعن���ة لأنها مل تطعن يف احلكم امل���دين ال�صادر عن
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حمكم���ة اجلنايات وقبول ت�أ�سي�س م�ؤ�س�س توزيع امل���واد الإلكرتومنزلية بتيزي وزو
يف املو�ض���وع :عدم قبول طلبات ل�سب���ق الف�صل فيها ,و�أنه بعد �إعادة الق�ضية �أمام
املجل�س �أ�صدر املجل�س القرار املطعون فيه والذي ق�ضى بعدم االخت�صا�ص النوعي
حميال االخت�صا�ص على حمكمة اجلنايات والتي �سبق لها �أن حفظت حق الطاعنة
يف ال�ش���ق املدين ,و�أنه يجب الرجوع �أمام حمكمة اجلنايات لكن هذه الأخرية هي
حمكمة ا�ستثنائية ويجوز للطاعنة الرجوع �أمام الق�ضاء العادي للمطالبة بحقوقها
و�أن االخت�صا�ص يعود للمجل�س وال يجب �أن يق�ض بعدم االخت�صا�ص النوعي.
حي���ث �أن���ه فعال ف����إن الطاعنة بعد �إدان���ة كل م���ن (ا.ن) و (م.ك) من قبل
حمكم���ة اجلنايات ت�أ�س�ست �أمام هذه املحكمة فقدمت طلبات مدنية لكن حمكمة
اجلنايات عو�ض �أن تف�صل يف هذه الطلبات ف�ضلت الق�ضاء بحفظ حقوق الطاعنة
و�أن هذه الأخرية مل تطعن يف احلكم املدين ال�صادر عن حمكمة اجلنايات بتاريخ
 2007/04/10القا�ض���ي  :بحف���ظ حقوقها بينما طعنت م�ؤ�س�س���ة توزيع الأجهزة
الإلكرتومنزلية بتيزي وزو يف ذات احلكم ونق�ض احلكم املدين.
وحيث �أن القرار املطعون فيه خالف القانون عندما ق�ضى بعدم االخت�صا�ص
النوع���ي على �أ�سا�س �أنه �صدر حك���م املحكمة العليا الذي نق�ض القرار ال�صادر يف
 2009/12/13لأن ذل���ك القرار مل تكن الطاعن���ة طرفا فيه ومل يق�ضى للطاعنة
املديري���ة اجلهوية للبنك باحلقوق وبالتايل فهو لي�س حجة على الطاعنة وال ميكن
االعتم���اد على قرار �ص���ادر لغريها �أي مل�ؤ�س�سة توزيع الأجه���زة الإلكرتونية بتيزي
وزو للق���ول ب����أن الطاعنة لي�ست حمق���ة يف املرافعة �أمام الق�ض���اء العادي ذلك �أن
الطاعن���ة مل تطعن يف حك���م حمكمة اجلنايات املدين بعد حف���ظ حقوقها املدنية
ومن حقها الرج���وع �إىل الق�ضاء العادي للمطالبة بحقوقها املدنية على �أ�سا�س �أن
حمكمة اجلنايات هي جهة ا�ستثنائية للمطالبة باحلقوق املدنية و عندما ترى هذه
املحكمة ب�أن الدعوى املدنية غري مهي�أة للف�صل فيها ف�إن ت�صرف الأطراف املدنية
للمقا�ضاة �أمام الق�ضاء املدين وعليه ف�إن املجل�س عندما ق�ضى بعــدم االخت�صــا�ص
يف الف�ص ـ���ل يف دع���وى الطاعن���ة معتمدا على ق ـ���رار املحكمة العلي ـ���ا ال�صادر يف
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 2001/07/07الذي كان بني املدعو (م.ك) وم�ؤ�س�سة توزيع الأجهزة الإلكرتونية
بتي ـ���زي وزو قد خال���ف القانون وتنازل ع ـ���ن اخت�صا�صه وعر�ض ق ـ���راره للنق�ض
والإبطال ومن ثمة ف�إن الوجه املثار �سديد ودون حاجة �إىل مناق�شة باقي امل�آخــذ.
حي���ث �أن امل�صاريف الق�ضائية تقع على عاتق املطعون �ضدهما طبقا للمادة
 378مــن قانــون الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
فلهــــذه الأ�ســبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــا :
يف ال�شكــل  :قبــول الطعــن.
ويف املو�ضوع  :نق�ض و �إبطال القرار املطعون فيه ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء
تيــزي وزو بتــاري���خ  2012/03/25حتت رقــم  11/03205فهــر�س 12/00937
و�إحالة الق�ضية و الأطراف على نف�س املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها
مــن جديــد وفقــا للقانــون.
وب�إبقــاء امل�صــاريف الق�ضائيــة عــلى املطعــون �ضدهمــا.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
من �شهر جويلية �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفة التجارية
والبحريــة ،واملرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�ش ـ ــارا مق ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ذيب عبـد ال�ســالم
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
جمبـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ــد
بعط ــو�ش حكيمـ ـ ــة
كدرو�س ــي حل�سـ ــن

بح�ضـور ال�سيـدة � :صحـراوي الطاهـر مليكـة-املحامـي العـام،
ومب�ساعدة ال�سيد � :سباك رم�ضان � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0882201قـرار بتاريخ 2013/07/04
ق�ضيــة م�ؤ�س�سة ت�سيري م�صالح مطارات اجلزائر �ضــد (ق.ع)

املو�ضـوع � :إيجــار جتــاري  -مراجــعة الإيجــار.
�أم ـ���ر رقـ���م ( 59-75 :قانـون جتـاري) ،املادتـ���ان  169 :و ،190جـريـدة ر�سميــة
عــدد .101 :
قانـ���ون رقـم ( 02-05 :قانون جتاري ،تعديل و تتميم) ،املادة ،2 :جريدة ر�سميـة
عـدد .11 :

املبــد�أ :الرخ�صـة املمنوحـة مـن طـرف م�ؤ�س�سـة ت�سييـر مطــارات
اجلزائر ،باعتبارها م�ؤ�س�سة عمومية ذات طابع �صناعي وجتاري،
لأحـد الأفراد ،ق�صد ا�ستغالل جزء من الأمالك الوطنية مبطـا ٍر،
تكت�سـي طـابع �إيجـار جتـاري؛
تخ�ضع مراجعة هذا الإيجار ملقت�ضيات القانون التجاري.
�إن املحكمـة العـليــــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �ش���ارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بن
عكنون،اجلزائر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صـه:
بنـاء علـى املـواد � 349إلـى  360و� 377إىل  378و� 557إلـى  581من قانــون
الإجـراءات املدنيـة.
بعـد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
وعلى مذك ّرة ال ّر ّد ا ّلتي تق ّدم بها حمامي املطعون �ضـ ّده.
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بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد جمرب حمم���د ،امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة ،املحامية العامة يف تقدمي طلباتها
املكتوب���ة الرامية �إىل عدم قبول ّ
الطعن بالنق�ض �ش���كال لت�سجيله بعد فوات املهلة
املح ّددة قانونا بالنظر ملح�ضر تبليغ القرار املطعون فيه.
حي���ث وبعري�ضــة مودع���ة ب�أمانــة �ضبط املحكمة العلي ـ���ا يف � 13أوت 2012
طعن���ت امل� ّؤ�س�س���ة العمومي���ة ذات الطاب���ع ال�صناع���ي والتج���اري ،م� ّؤ�س�سة ت�سيري
م�صال���ح مط���ارات اجلزائر بطريق النق����ض بوا�سطة وكيلته���ا الأ�ستاذة لهتيهات
نعيم���ة ،املحامية املقيم���ة ببئرمراد راي�س اجلزائر واملعتمدة ل���دى املحكمة العليا
�ض���د القرار ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء بجاية يف  8فيف���ري  2011فهر�س رقم
ال�سري يف ال ّدعوى بع���د اخلربة �شكال ،ويف
 11/00362القا�ض���ي :بقب���ول �إعادة ّ
املو�ضوع � :إلغاء احلكم امل�ست�أنف ال�صادرعن حمكمة بجاية يف  2نوفمرب 2008
فهر����س  ، 08/2889والق�ض���اء من جديد ب�إعتماد اخل�ب�رة حم ّل الرتجيع للخبري
العمريب���ان جياليل املودعة ب�أمانة �ضبط املجل�س يف  29جويلية  2010حتت رقم
 ،10/256بجع���ل بدل الإيجار ال�شهري للمحل التجاري امل�ؤجر للمرجع من طرف
املرجع �ض ّدها يكون على �أ�سا�س  66924,00دج (�ستة و�ستني �ألفا وت�سعمائة و�أربعة
وع�شري���ن دين���ارا) يبد�أ �سريانه من تاريخ رفع ال ّدع���وى املوافق لـ  31ماي 2008
وب�إل���زام من جهة �أخ���رى املرجع �ض ّده���ا الطاعنة بتحرير للمرج���ع (امل�ست�أجر)
و�صوالت الإيجار وبعدم تعر�ضها له يف �إ�ستغالل املحل التجاري.
حيث �أثارت وكيلتها بهـا وجهـا وحـيدا ّ
للطـعن.
حيث مت تبليغها للمطعون �ض ّده �شخ�صيا يف � 20سبتمرب  2012ف�أجاب وكيله
الأ�ست���اذ �أوزناجي نورالدين ،املحامي املقيم بباب ال���وادي واملعتمد لدى املحكمة
العليا دافعا يف ال�شكل ،بتبليغ القرار املطعون فيه ّ
للطاعنة يف  2011/09/28ومل
تطع���ن في���ه بالنق�ض �إ ّال يف � 13أوت  2012وبعد �أن ح��� ّرر القائم بالتنفيذ حم�ضر
الإمتن���اع عن التنفي ــذ يف � 13أكتوب���ر ،2011و�إلتم�س رف�ضه ويف املو�ضوع� ،إعتبــر
الوجه غري م� ّؤ�س�س و�إلتم�س رف�ض الطعن بالنق�ض لذلك.
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حيث مل يقم بتبليغ ذات املذكرة لوكيل ّ
الطاعنة طبقا للقانون.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العليــا
عــن قبــول مذكرة ال ّر ّد لوكيل املطعون �ض ـدّه :
حي���ث يتع�ي�ن علــى ك ّل مطعون �ض��� ّده عمال ب�أحكام امل���ا ّدة  568مــن قانــون
الإج ـ���راءات املدنية والإدارية� ،أن يبلغ مذكرته لل��� ّر ّد لوكيل ّ
الطاعــن وذلك حتت
طائلة عدم قبولها �شكال تلقائيــا.
حيث ال يوجد بامللف ما يثبت قيام املطعون �ض ّده �أو وكيله مبثل هذا الإجراء
مما يتعني معه احلكم بعدم قبولها وعدم التطرق ملا �أثري بها.
اجلوهريّ ،
حيث ا�ستوفى الطعن بالنق�ض �أو�ضاعه و�أ�شكاله القانونية ،فهو مقبول ،ذلك
لأنّ حم�ض���ر تبليغ القرار املطع���ون فيه غري م�ستوفى لل�ش���روط ال�شكلية القانونية
بخ�صو�ص هوية املبلغ له وتوقيعه (املا ّدة  407من ذات القانون).
الداخلــي،
الوجـه الوحيـد  :م�أخـوذ مــن خمالفـة القانــون ّ
بدعوى �أنّ العالقة القانونية التي تربط ّ
الطاعنة بامل ّدعى عليه هي ترخي�ص
ال�شغ���ل امل�ؤقت ال�ستعمال جزء من �أمالك وطنية مطارية ،والذي يرمي ال�ستعمال
جتاري ل ّها وال يكت�سي طبيعة �إيجار جتاري.
حيث تعطي املا ّدة  14من دفرت البنود وال�شروط العامة للم ّدعية حقّ مراجعة
مبل���غ الإتاوة ال�شهرية خا�صة و�أنها قام���ت برتميمات وع�صرنة املحالت التجارية
و�إت�ساع م�ساحتها لكن امل ّدعى عليه رف�ض ك ّل �إقرتاحاتها.
حي���ث وبت�صريح���ه �أن ه���ذا الأخري ح�صل عل���ى عقد �إيجار جت���اري ،يكون
الق���رار املطعون فيه قد ح ّرف الطبيعة القانونية للوثيقة التي ت�سمح للم ّدعى عليه
املذكوربالإ�ستغالل.
حيث �إن طبيعة الأمالك الوطنية مثلما هو احلال للمطارات ،لي�س على �شكل
الإيجار التجاري مبفهوم املواد  170 ،169و  171من القانون التجاري.
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حيث يكون القرار املطعون فيه قد خالف القانون الداخلي ملا �أعطى طبيعــة
الإيج���ار التجاري للرخ�صة املمنوحة للمطعون �ضده ال�ستغالل جزء مــن الأمالك
الوطنيــة مبطــار بجايــة.
لك���ن حيث ولئن كانت رخ�ص���ة �أو عقد الإمتياز املمن���وح للمطعون �ض ّده من
ط���رف الطاعنة ال�ستغالل جزء من �أمالك وطني���ة مطارية ،تبقى م� ّؤ�س�سة ت�سيري
م�صالح املطارات ،امل� ّؤ�س�سة العمومية ذات ّ
الطابع ال�صناعي والتجاري ،تاجرة يف
تعاملها مع الغري وتخ�ضع بذلك للقانون التجاري.
وعليه ،وملراجعة الإيجار مللك وطني ،تبقى ملزمة ب�إتباع الإجراءات املق ّررة
باملواد  169ومايليها و 190وما يليها من القانون التجاري.
حي���ث وب�إعتبــار الإيجــار كعق ـ���د �إمتيــاز املربم بني الطرف�ي�ن جتاريــا ،لــم
ممــا يجعل الوجه غري �سديد
يغ ّي ـ���ر الق�ضــاة طبيعتــه و�إلتزم���وا �صحيح القانــونّ ،
ويــرف�ض.
حيث ومتــى كــان ذلك ،يتعني رف�ض ّ
الطعــن بالنق�ض لعــدم ت�أ�سي�س الــوجــه
املثــار.
فلهــــذه الأ�سـبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــــا :
بعدم قبول مذكرة ال ّر ّد ،وبقبول الطعن �شكال ،وبرف�ضه مو�ضوعــا.
وب�إبقــاء امل�صــاريف الق�ضائيــة علــى الطاعنـ ــة.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
م���ن �شهر جويلية �سنة �ألفني وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا-الغرفة التجارية
والبحرية-واملرتكبة من ال�ســادة :
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ذيب عبـد ال�ســالم
جمب ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ــد
بعط ــو�ش حكيمـ ـ ــة
كدرو�س ــي حل�سـ ــن
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�ش ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ــارا مق ـ ـ ــررا

بح�ضـور ال�سيــدة � :صحــراوي الطاهــر مليكــة  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد � :سبــاك رم�ضــان�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0885212قــرار بتاريخ 2013/12/05
ق�ضيــة (غ�.س) ومــن معه �ضــد (خ.م) وال�شركة الربازيلية املحــدودة
"�أي �ســي �ســي مينريفــا" ومن معهمــا

املو�ضـوع  :حجـز حتفظـي  -تثبيت احلجـز التحفظـي.
قانــون رقــم �( 09-08 :إجــراءات مدنيــة و �إداريــة) ،املــواد  647 ،646 :و،648
جريــدة ر�سميــة عــدد .21 :

املبـد�أ  :يجب علـى الق�ضـاة ،يف دعـوى تثبيت احلجــز التحفظـي،
البحث يف و�سـائـل �إثبـات الـديـن املطــالب بـه وعدم االكتفـاء
مب�ستنـدات طلب احلجــز.
�إن املحكمـــة العـليــــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر،
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بن���اء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعــة بتاريخ ،2012/09/02
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سي���دة بعطو����ش حكيم���ة امل�ست�شارة املق���ررة يف تالوة
تقريرها املكتوب و�إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي
طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعــن،
حي���ث �إن (غ����.س) و(غ.م)طعنا بطري���ق النق�ض مبوجب عري�ض���ة مودعــة
بتــاري���خ  2012/09/02بوا�سط���ة حماميهم ـ���ا الأ�ستــاذ فــوزي بـ ـ���وذراع مقب ــول
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ل���دى املحكم���ة العليا �ضد الق���رار ال�صادر ع���ن جمل�س ق�ضاء �سي���دي بلعبا�س يف
 2012/06/26القا�ضي يف منطوقه  :يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى
بعد النق�ض و االحالــة.
يف املو�ض��وع � :إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيه امل�ؤرخ يف  2006/03/26فهر�س
 255/2006ال�ص���ادر ع���ن حمكم���ة وهران وت�صدي���ا من جديد الق�ض���اء بتثبيت
احلجز التحفظي امل�ؤرخ يف  2004/12/28مع حتديد املبلغ التقريبي للدين املقدر
مبلياري���ن دينار  2000.000.000دج امل�صاريف الق�ضائية املقدرة بـ  3000 :دج
على عاتق املدعى عليهم يف االعــادة.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيـــــا
حي���ث �إن الطاع���ن تدعيما لطعن���ه �أودع عري�ض���ة �أثار فيه���ا �سبعة �أوجه
للطعن،
حيث �إن املطعون �ضده (خ.م) وال�شركة االرجنتينية براد�س باكار و ال�شركة
الربازيلي���ة �أي �سي �سي مينريفا و موكو�سول رغم تبليغهم غري �أنهم مل يقدموا �أي
جــواب.
حيث �إن املحاميــة العامة يف طلباتها املكتوبة �إلتم�ست رف�ض الطعــن.
�إن الطع ـ���ن احلالــي جــاء داخــل �أجله القان���وين وم�ستويف جلميع �أو�ضاعــه
ال�شكلية والقانونية مما يتعني قبوله �شكال.
ع��ن الوجه الث��اين بالأ�سبقية بجميع فروع��ه وامل�ؤدي للنق�ض :
وامل�أخوذ من انعدام الأ�سا�س القانوين :
حيث �إن الطاعنان يعيبان على القرار املطعون فيه �إنعدام اال�سا�س القانوين
عل���ى �إعتبار �أن املطعون �ضده مل يثبت الدين املطالب به و مل يحدد مقدراه بدليل
�أن منط���وق القرار املطع���ون فيه �إكتفى باملبلغ املطالب ب���ه والذي حدده بالتقريب
ب���ـ  2000.0000.0000 :دج وم���ن جه���ة �أخ���رى �أخ���رى �أن الق���رار املطعون فيه
�إذ �ص���رح ب����أن �أم���ر احلج���ز ال�ص���ادر يف  2004/12/28حدد مبل���غ املطالب به
 2000.000.000دج و�ص���رح �أن ذل���ك املبل���غ هو الذي يطالب ب���ه املطعون �ضده
(خ.م) ف����إن ه���ذا الت�سبي���ب ال يثبت الدي���ن و ال يثبت مقدار الدي���ن الذي هو من
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�إخت�صا����ص الهيئ���ة الق�ضائية الفا�صلة يف تثبيت احلج���ز التحفظي املطلوب منــه
تقديرعنا�صر الدعوى على �ضوء و�سائل االثبات املقدمة و فيما يعد احلكم ب�إثبات
الدي���ن ومن ث���م تثبيت احلجز التحفظي مع اال�ش���ارة �أن �أمر احلجز املطعون فيه
م�شوب ب�إنعدام اال�سا�س القانوين وهو بالتايل قابل للنق�ض،
الفـــرع الثانـــي :
حيث �إن الطاعنان يعيبان على القرار املطعون فيه انعدام الأ�سا�س القانوين
ذلك �أنه جاء م�ؤ�س�سا على �أ�سباب خاطئة بحيث �أن ذكر �سندات االمر املودعة يف
مل���ف الدعوى امل�ؤرخة يف  2003/12/31و قيمته���ا  667.030,70دوالر �أمريكي
واملوقع���ة من املدع���ى يف االع���ادة (خ.م) لفائدة �شركة نالك���و اجلزائر لدى بنك
�سو�سيت���ي ج�ن�رال �أن اال�شارة لتلك ال�سندات ال تثبت �أنه���ا متثل دين يف ذمة �أحد
املدع�ي�ن يف الطعن مادام �أنها مم�ضية من ط���رف املدعى عليه يف الطعن لفائدة
�شرك���ة نالكو اجلزائر �أين متلك فيه���ا  ٪98من ر�أ�س مال و�أما احلكم ال�صادر يف
 2007/02/20امل�ؤي���د بالق���رار والذي ق�ض���ى على (غ.م) ب���ـ � 03 :سنوات حب�سا
ناف���ذا ويف الدع���وى املدني���ة �إلزام���ه بدف���ع مبل���غ  1.117.792.088,30دج وقد
مت نق�ض���ه م���ن طرف املحكم���ة العليا و بعد �إع���ادة ال�سري �صدر ق���رار �أيد احلكم
و�أن ه���ذا القرار هو حم���ل طعن و مل يتم الف�صل فيه بعد كم���ا �أن القرار ي�ستبدل
باحلك���م ال�صادرعن جمل�س ق�ضاء وه���ران يف  2006/10/28ق�ضى قبل الف�صل
يف املو�ضوع بتعيني خبري من �أجل �إجراء خربة ح�سابية و القول ما �إذا كان املتهم
ق���د �إختل�س �أموال ال�شركة و حتديد ذلك و بعد �إجناز اخلربة �أ�صدر املجل�س قرار
يف  2008/04/27ق�ض���ى غيابي���ا عل���ى الطاع���ن (غ.م)بت�أييد احلك���م امل�ست�أنف
� 03سن���وات حب�س���ا نافذاو تعديال ل���ه حذف املبلغ املحكوم ب���ه بالدوالر االمريكي
و �إل���زام (غ.م) ب�أدائه لـ (خ.م)مبل���غ  391.985.860دج �أي ما يقابله  40مليار
كما �إ�ستدل القرار ب�أمر �إ�ستعجايل �صادر يف  2006/02/13ببيع اللحوم املجمدة
والت���ي كانت مبيناء وهران خوفا من ف�سادها وثم بيعها مببلغ  129.629.944دج
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ومبل���غ  20.390.600دج وك�أن تل���ك املبال���غ كانت دين يف ذم���ة (غ.م) بينما هي
تابعة لل�شركات الربازيلية،
بالفع���ل حيث يتبني من الق���رار املطعون فيه �أن الق�ض���اة لت�أ�سي�س ق�ضائهم
بتثبي���ت احلجز التحفظ���ي �إعتمدوا على �أنه وقع ج���رد اال�شياء املحجوزة مبوجب
حم�ضر �إثبات حالة م�ؤرخ يف  2005/03/19حتت رقم  820/2005املحرر مبعرفة
اال�ستاذة خال���دي فطيمة املح�ضرة الق�ضائية لدى حمكم���ة وهران املتعلق بحجز
 27حاوي���ة وحم�ض���ر احلجز التحفظ���ي امل����ؤرخ يف  2005/05/16وطلب احلجز
التحفظ���ي امل�ؤرخ يف  2004/12/19الذي حدد مبلغ الدين ح�سب  05مليار دينار
و�سندات االمر املدرجة بامللف و القرار اجلزائي امل�ؤرخ يف  2007/05/08و احلكم
اجلزائ���ي ال�ص���ادر يف  2007/02/20و كذا احلكم ال�ص���ادر يف 2006/05/02
واالم���ر اال�ستعجايل امل�ؤرخ يف  2006/02/13واخل�ب�رة الق�ضائية امل�أمور بها من
طرف قا�ضي التحقيق املحررة يف ،2005/06/05
حي���ث �إن مثل ه���ذا الت�أ�سي�س خاطئ ب���ل �أنه جاء منع���دم اال�سا�س القانوين
ذل���ك �أن���ه �إذا كان القانون �أج���از للدائن احلج���ز حتفظيا على منق���والت مدينه
�إذا كان حام�ل�ا ل�سن���د �أو كان لدي���ه م�صوغات ظاهرة و يك���ون ذلك مبوجب �أمر
ي�صدره قا�ضي حمكمة موطن املدين �أو مقر االموال املطلوب حجزها و يذكر فيه
�سن���د الدين �إن وجد ف�إن مل يوجد فاملق���دار التقريبي للدين الذي من �أجله �صرح
باحلجز و ي�ضل املحجوز عليه م�ؤقتا حائزا لأمواله حلني تثبيت احلجز مامل ي�ؤمر
بغ�ي�ر ذل���ك ف�إنه �أوج���ب عليه تقدمي ما يثبت ه���ذا الدين عند نظ���ر دعوى تثبيت
احلجزالتحفظي،
حيث �أنه و ملا �أن الق�ضاة �إعتمدوا لتثبيت احلجز على طلب احلجز التحفظي
معتربي���ن �أنه حدد مبلغ الدي���ن ح�سب مليارين دين���ار و حما�ضر اجلرد و�سندات
االمر املدرجة بامللف املوقعة من طرف الطاعن لفائدة �شركة نالكو اجلزائر لدى
�سو�سيت���ي ج�ن�رال والقرار اجلزائ���ي امل����ؤرخ يف  2007/11/04و2007/02/20
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والأمراال�ستعج���ايل واخلب ـ���رة الق�ضائي ـ���ة امل�أم���ور بها من ط���رف ال�سيد قا�ضــي
التحقي���ق يف  2005/06/05لإعتبار م�صدر الدين ثابت ف�إن كل هذه الوثائق لئن
كانت ت�صلح كم�صوغات ل�ضرب احلجز التحفظي غري �أنها ال ت�صلح لتثبيته �سيما
�أن االحكام اجلزائية املحتج بها جاءت كلها الحقة على طلب تثبيت احلجز ف�ضال
عل���ى �أنها غ�ي�ر نهائية و كذلك الأم���ر بالن�سبة ل�سندات لأم���ر واالمر اال�ستعجايل
واخلربات الق�ضائية امل�أمور بها من طرف قا�ضي التحقيق.
حي���ث كان على الق�ضاة البحث يف و�سائل االثب���ات للدين املطالب به و لي�س
التقيد مباجاء يف طلب احلجــز.
حي���ث بق�ضائهم كم���ا فعلوا يكونون ق���د �أفرغوا قرارهم هذا م���ن الأ�ســا�س
القانوين وعر�ضوه بذلك للنق�ض و االبطال.
حيث �إن امل�صــاريف علــى املطعــون �ضدهــم.
حيث �إنه و حل�سن �سري العدالة تعني �إحالة الق�ضية على جمل�س �أخر.
فلهــــــذه الأ�سـبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــــا :
بقبــول الطعــن �شكـ ــال.
وبنق����ض و�إبط���ال القرار املطع���ون فيه ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء �سيدي
بلعبا����س بتاريخ  2012/06/26و ب�إحالة الق�ضي���ة و الأطراف على جمل�س ق�ضاء
مع�سكر للف�صل فيها من جديد وفقا للقانون،
وب�إبقــاء امل�صــاريف علــى املطعــون �ضدهــا.
ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صري���ح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتاريخ
اخلام�س من �شهر دي�سمرب �سنة �ألفني وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا -الغرفة
التجارية والبحرية-واملرتكبة من ال�ســادة :
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ذيب عبـد ال�ســالم
بعط ـ ــو�ش حكيم ـ ــة
جمبـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ــد
كدرو�س ــي حل�سـ ــن
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�ش ـ ــارة مق ـ ــررة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضــور ال�سيــدة � :صحــراوي الطاهــر مليكــة-املحامي العام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد � :سبــاك رم�ضــان�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0887735قــرار بتاريخ 2013/11/07
ق�ضيـة �شركـة "كونك�سيون كومر�سيال انتارنا�سيونال" مقاطعة الكيبـاك
�ضـد ال�شركـة ذ.م.م الدهن للغرب اجلزائري والقر�ض ال�شعبي الوطني
وكالـة وهـران و البنـك الوطنـي وكالـة الرم�شـي

املو�ضـوع :اخت�صا�ص-قا�ضي ا�ستعجايل-حجز تنفيذي�-سند تنفيذي.
قانـون رقـم �( 09-08 :إجـراءات مدنـية و �إداريـة) ،املـادة  ،684 :جريـدة ر�سميـة
عــدد.21 :

املبـد�أ  :الأمــر بتخ�صي�ص املبلــغ املحجــوز حجزا تنفيذيــا ،مــن
اخت�صــا�ص القا�ضي اال�ستعجايل (رئي�س املحكمــة).
ال تعد مناق�شة الإجراءات اخلا�صة باحلجز التنفيذي،
م�سا�ســا ب�أ�صـل احلق ،القت�صارهـا علـى مراقبـة �صحـة �إجـراءات
تنفيـذ �سنـد تنفيـذي.
�إن املحكمـــة العـلـيـــا
يف جل�ستهــا العلنية املنعقدة مبقرها �شــارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صه :
بنــاء على املواد � 349إىل  360و � 377إلــى  378و� 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعــة بتــاريخ .2012/09/17
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بع ـ���د اال�ستم���اع �إىل ال�سي���دة بعطــو�ش حكيمة امل�ست�ش���ارة املقررة يف تــالوة
تقريرها املكتوب و�إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقديــم
طلباتها املكتوبة الرامية �إىل نق�ض القرار املطعون فيــه.
حي���ث �أن �شركــة كونيك�سي���ون كومر�سيال انرتنا�سيون���ال املمثلــة يف �شخ�ص
رئي�سه���ا (ط�.ش) واملختارة كمحل �إقامة له���ا باجلزائر مكتب حماميها الأ�ستــاذ
بودن ح�سن طعنت بطريق النق�ض مبوجب عري�ضة مودعة بتاريخ 2012/09/17
بوا�سط���ة حماميها الأ�ستاذ ب���ودن ح�سن املقبول لدى املحكم���ة العليا �ضد القــرار
ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تلم�سان يف  2012/08/08القا�ضي يف منطوقــه :
يف ال�شكــل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض والإحالة و الت�صريح
بعدم اخت�صا�ص الغرفة اال�ستعجالية و�صرف املدعية يف الإعادة ملا تراه منا�سبا.
حتمي ـ���ل ال�شــركــة املدعيــة يف الإعــادة بامل�صــاريف الق�ضائيــة املقــدرة بـ :
 2000دج،
وعليــــه فــ�إن املحكمــة العليــــــا
حي���ث �أن الطاعن ـ���ة تدعيما لطعنه���ا �أودعت عري�ضــة �أث���ارت فيها ثالثـة
�أوجـه للطعـن.
حي���ث �أن املطعــون �ضدهــم البن ـ���ك الوطنــي وكالــة الرم�شــي ال�شركــة ذات
امل�س�ؤولي ـ���ة املحدودة الدهن للغرب اجلزائ ـ���ري (�س) و�شركائه القر�ض ال�شعبــي
اجلزائري وكالة حي ال�سالم  402وه ــران رغم تبليغهم بعري�ضة الطعن �إال �أنهم
مل يقدموا �أي جــواب.
حي���ث �أن املحاميــة العامة يف طلباتها املكتوب���ة التم�ست نق�ض القرار حمــل
الطعن طبقا للمادة  684من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
عــن قبــول الطعــن �شكــال :
حيث �أن الطعن احلايل جاء داخل �أجله القانوين و م�ستويف جلميع �أو�ضاعه
ال�شكلية و القانونية مما يتعني قبوله �شكال.
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الوجه الثاين بالأ�سبقية امل�ؤدي للنق�ض :وامل�أخوذ من انعدام الأ�سا�س
القانوين املادة  8/358من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية،
حي���ث �أن الطاعنة تعيب على القرار املطعون في���ه انعدام الأ�سا�س القانوين
مل���ا ق�ضى بعدم االخت�صا�ص م�ؤ�س�سا ق�ضائه على عدم وجود ركن اال�ستعجال و �أن
الف�صل يف الدعوى مي�س ب�أ�صل احلق يف حني �أن الأمر اال�ستعجايل هو �أمر م�ؤقت
ولي�س نهائي حل�سن �سري الق�ضاء يقت�ضي �إلزام االناة يف حتقيق �إدعاءات اخل�صوم
و يف �إ�صدار الأحكام كما �أنه البد �أن ت�أخذ �إجراءات التقا�ضي �أو�ضاعها القانونية
العتبارات �أهمها حماية اخل�صوم و تهيئة ف�سحة زمنية تت�سع ال�ستعمال الر�ؤية يف
�إع���داد و�سائل الدفاع �سيم���ا �أنهم تناق�ضوا مع ن�ص قان���وين �صريح ال�سيما املادة
 684من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية التي تن�ص على �أن الأمر بتخ�صي�ص
املبلغ املحجوز ي�صدره رئي����س املحكمة و �أن مناق�شة الإجراءات اخلا�صة باحلجز
ال يع���د م�سا�سا ب�أ�صل احلق لأن الأمر يقت�صر عل���ى مراقبة �صحة الإجراءات من
عدمها و هو من اخت�صا�ص القا�ضي اال�ستعجايل،
بالفعل حيث يتبني من القرار املطعون فيه �أن الق�ضاة لتربير ق�ضائهم بعدم
االخت�صا����ص ت�أ�س�سوا على �أن���ه يف جمال احلجوز ف�إن امل�ش���رع ح�صر اخت�صا�ص
الق�ض���اء اال�ستعج���ايل يف ن�ص واحد هو ن����ص املادة  643من قان���ون الإجراءات
املدني���ة و الإداري���ة و التي تخت����ص يف الف�صل يف دعوى �إبطال �إج���راءات التنفيذ
و احلج���ز وقيده���ا ب�أجل �شهر واحد من تاريخ الإج���راء و �إال �سقط احلق يف طلب
الإبطال و اعتربه �صحيحا و �أن الأمر غري كذلك يف دعوى احلال هذا ناهيك على
�أن من���ع قا�ضي الأمور امل�ستعجلة من التعر�ض ملو�ض���وع النزاع يقت�ضي منعه �أي�ضا
عن بحث وفح�ص م�ستندات اخل�صوم املتعلقة باحلق و يق�ضي منعه �أي�ضا من بناء
حكمه على نتيجة بحثه لأ�صل احلقوق املتنازع عليها،
حيث �أن مثل هذه الت�أ�سي�س خاطئ بل فيه خمالفة للقانون �سيما ن�ص املادة
 684م���ن قانون الإج���راءات املدنية و الإدارية التي تن����ص �أن" الأمر بتخ�صي�ص
املبلغ املحجوز ي�صدره رئي�س املحكمة "كما جاء فيها" عندما يبا�شر احلجز علــى
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�أموال املدين لدى الغري ب�سند تنفيذي على مبلغ مايل �أو دين يكلف الدائن احلاجز
واملدين املحجوز عليه والغري املحجوز لديه باحل�ضور �أمام رئي�س املحكمة يف �أجل
�أق�صاه � 10أيام من تاريخ التبليغ الر�سمي لأجل الف�صل يف املبلغ املايل املحجوز".
و�أن���ه يف حالة تع���دد الدائنني امل�شرع منح االخت�صا����ص لنف�س القا�ضي لكي
ي�أمر بتخ�صي�ص املبلغ املحجوز وطريقة توزيعه وبذلك ف�إن امل�شرع وعك�س ما ذهب
�إلي���ه الق�ضاة قد ف�ص���ل يف م�س�ألة االخت�صا�ص ومنحه لقا�ض���ي الأمور امل�ستعجلة
ذل���ك �أن الأمر يتعلق مبراقبة �إجراءات التنفيذ ل�سند تنفيذي كما هو عليه احلال
يف الق�ضي���ة املطروح���ة دون مناق�شة مو�ضوع���ه الذي مت الف�صل في���ه نهائيا �أمام
قا�ضي املو�ضوع.
حي���ث �أن الق�ضاة مل���ا اعتربوا �أن فح�ص ال�سند املحت���ج به من طرف البنك
واملتمثل يف ال�شيك والقول هل اتبع البنك امل�ستفيد من ال�شيك الإجراءات الواجب
قانون���ا من و�ضع ال�شيك لل�سحب و رجوعه ب���دون ر�صيد مي�س �أ�صل احلق يكونون
م���ن جهة �أوىل قد خالفوا القانون لأن ذل���ك ال مي�س �أ�صل احلق و �أن االخت�صا�ص
في���ه يرجع �إىل قا�ضي الأمور امل�ستعجلة بن�ص القانون ومن جهة �أخرى يكونون قد
جتاهلوا قرار املحكمة العليا مو�ضوع الإحالة ومل يلتزموا بتطبيق ما جاء به وبذلك
قد عر�ضوا قرارهم للنق�ض والإبطال دون حاجة ملناق�شة باقي الأوجـه.
حي���ث و حل�سن �سري العدالة والف�صل ب�صف���ة مو�ضوعية ف�إن املحكمة العليا
قررت �إحالة الق�ضية على جمل�س ق�ضاء �سيدي بلعبا�س وفقا لن�ص املادة  364من
قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
فلهــذه الأ�سـبــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــا :
بقبول الطعن �شكال وبنق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه ال�صادر عن جمل�س
ق�ض���اء تلم�سان بتاري���خ  2012/08/08و ب�إحالة الق�ضي���ة والأطراف على جمل�س
ق�ضاء �سيدي بلعبا�س للف�صل فيها طبقا للقانون،
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وب�إبقــاء امل�صــاريف علــى املطعــون �ضــده.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ ال�سابع
من �شهر نوفمرب �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا-الغرفة التجارية
والبحريــة-و املرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�ش ـ ــارة مقـ ـ ــررة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ذيب عبـد ال�ســالم
بعطـ ــو�ش حكيمـ ــة
جمبـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ــد
كدرو�س ــي حل�سـ ــن
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بح�ضـور ال�سيـدة � :صحـراوي الطاهـر مليكـة  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد � :سبـاك رم�ضـان � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0896358قــرار بتاريخ 2013/11/07
ق�ضيــة (�س.و) ومــن معهــا �ضـ ــد (ا.ج)

املو�ضـ��وع  :حق الطعن-قوة قاهرة�-سقوط احلق يف الطعن-طلب رفع
ال�سقـوط�-أمـر علـى عري�ضـة.
قان ـ���ون رقـم �( 09-08 :إجراءات مدنية و�إداريـة) ،املـادة  ،322 :جريدة ر�سميـة
عـدد .21:

املبــد�أ  :يتعني ،يف حالة القوة القاهرة� ،أو وقوع �أحداث ،من �ش�أنها
الت�أثري يف ال�سري العادي ملرفق العدالة وجتنبا ل�سقوط احلق �أو
�سقوط ممار�سة حق الطعن ،تقدمي طلب رفع ال�سقوط �إىل رئي�س
اجلهة الق�ضائية ،املعرو�ض �أمامها النـزاع ،للف�صل فيه ب�أمر علــى
عري�ضـة ،غيـر قابـل لأي طعـن.
�إن املحكمــــة العـليــــا
يف جل�ستهـ���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون ،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـاء علـى املواد � 349إلـى  360و� 377إلـى  378و� 557إلـى  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2012/11/04وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعـون
�ضدهــا.
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بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سي���دة بعطو����ش حكيم���ة امل�ست�شارة املق���ررة يف تالوة
تقريرها املكتوب و �إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي
طلباتهااملكتوبة الرامية �إىل نق�ض القرار املطعون فيه،
حيث �إن (�س.و) و(ف) طعنتا بطريق النق�ض مبوجب عري�ضة مودعة بتاريخ
 2012/11/04بوا�سطة حماميتهما اال�ستاذة حدو�ش ن�صرية املقبولة لدى املحكمة
العليا �ضد القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيزي وزو يف  2012/05/20القا�ضي
يف منطوق���ه  :يف ال�شكل  :ع���دم قبول املعار�ضة لوقوعها خ���ارج الأجل القانون ــي.
وعلــيـه فــ�إن املحكمــة العلـيـــا
حيث �إن الطاعنتان �أودعتا عري�ضة �أثارتا فيها وجـه وحيـد للطعـن.
حي���ث �إن املطعـ���ون �ضدها (ا.ج) �أودعت مذكرة ج���واب بوا�سطة حماميهـا
اال�ست���اذ قابا حمي���د املقبول لدى املحكمة العليـا �إلتم�س���ت من خاللها عدم قبـول
الطعـ���ن �شكـال لـ ـ���ورود تبليغ عري�ضـة الطعـ���ن بالنق�ض خــارج الأجـ���ل القانونـي،
و�إحتياطيا عدم قبوله مو�ضوعا لعدم التـ�أ�سي�س،
حيث �إن املحامية العام���ة يف طلباتها املكتوبة �إلتم�ست نق�ض القرار ملخالفة
القانون وجود قوة قاهـرة.
عـن قبــول الطعــن :
حيث �إن الطعن احلايل جاء داخل �أجله القانوين و م�ستويف جلميع �أو�ضاعه
ال�شكلية و القانونية مما يتعني قبوله �شكال.
الوجـه الوحيـد للطعـن  :م�أخـوذ مـن خمالفـة القانـون،
حي���ث �إن الطاعنتـ���ان تعيبان على املجل����س خمالفة القانون مل���ا �أن الق�ضـاة
�إ�ستبع���دوا دفعهما اخلا�ص بالقوة القاهرة و احل���ادث الطارئ طبقا للمـادة 322
مـ���ن قانون االجراءات املدنية واالداري���ة على �إعتبار �أن املنطقة عرفت موجة مـن
الثلـ���وج ق ــد جم���دت احلركـة ومـن اال�ستحالـة متكني الطاعنت���ان �أو وكيلتهما مـن
االنتقال من مكان االقامة �إىل مرفق العدالة و ت�سجيل املعار�ضة يف ميعادهـا.
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لكن حيث �إنه لئن كان من املقرر قانونا بن�ص املادة  322من قانون االجراءات
املدني���ة واالدارية �أن كل االجال املقررة يف هذا القان���ون من �أجل ممار�سة حق �أو
م���ن �أجل حق الطعن يرتتب على ع���دم مراعاتها �سقوط احلق �أو �سقوط ممار�سة
ح���ق الطع���ن ب�إ�ستثناء حالة الق���وة القاهرة �أو وقوع �أحداث م���ن �ش�أنها الت�أثري يف
ال�سري العادي ملرفق العدالة ف�إنه كان على من يثري ال�سقوط �أوال �إثبات ما يزعمه
م���ن وقوع هذه الأحداث �أوالقوة القاه���رة ثم ما يثبت �إتباع الإجراءات املن�صو�ص
عليه���ا باملادة  322من قانون االجراءات املدنية و االدارية يف فقرتها الأخرية من
تقدمي طلب رفع ال�سقوط �إىل رئي�س اجلهة الق�ضائية املعرو�ض عليها النزاع الذي
يف�صل فيه مبوجب �أمر على عري�ضة غري قابل لأي طعن و ذلك بح�ضور اخل�صوم
�أو بعد �صحة تكليفهم باحل�ضور.
وحيث و ملا �أن الطاعنتان مل تقدما �أمام اجلهة الق�ضائية ما يفيد �إنتهاجهما
لهذه االجراءات ف�إن الق�ضاة مبا ذهبوا �إليه يكونون قد �إلتزموا بالتطبيق ال�صحيح
للقانون.
وعليـه ف�إن الوجه املثار يكون غري �سديد ويرف�ض والطعن بالنق�ض معـا.
حيث �إن امل�صـاريف علـى الطاعنتني.
فلهــــــذه الأ�سـبـــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا :
بقبـول الطعـن �شكـال وبرف�ضـه مو�ضوعــا.
وب�إبقـاء امل�صـاريف علـى الطاعنتــان.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ ال�سابع
من �شهر نوفمرب �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا -الغرفة التجارية
والبحريـة-واملرتكبـة مـن ال�ســادة :
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ذيب عبـد ال�ســالم
بعطـ ــو�ش حكيمـ ــة
جمبـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ــد
كدرو�س ــي حل�سـ ــن
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�ش ـ ــارة مقـ ـ ــررة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـدة � :صحـراوي الطاهـر مليكـة-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد � :سبـاك رم�ضـان � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0914221قــرار بتاريخ 2013/11/07
ق�ضيـة ال�شركة ذ م م "ديلفر ا�سترياد" �ضد امل�ؤ�س�سة العمومية االقت�صاديـة-
�شركة امل�ساهمة "التجمع ال�صناعي والتجاري ،م�ؤ�س�سة املواد احلمراء لل�شرق"

املو�ضـ��وع  :حتكيـم-جمل�س م�ساهمـات الدولـة-جمعية عامة ل�شركـة
امل�ساهمـة.
�أمـر رقـم ( 59-75 :قانون جتـاري) ،املـادة  ،600 :جريدة ر�سمية عــدد .101 :
مر�سـ���وم ت�شريعـ���ي رقـ���م  ( 08-93 :قانون جتاري ،تعديل وتتميـ���م) ،املـادة ،7 :
جريـدة ر�سميـة عـدد .27 :
قانون رقم � ( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادة ،1006 :جريدة ر�سميـة
عــدد .21 :
�أم ـ���ر رق ـ���م ( 04-01 :تنظي ـ���م امل�ؤ�س�سـ���ات العمـوميـة االقت�صاديـ���ة وت�سييـرهـا
وخو�ص�صتهـا) ،املـواد  :من � 8إلـى  ،12جريـدة ر�سميـة عــدد .47 :

املبــد�أ  :اجلمعية العامة ل�شركة امل�ساهمة م�ستقلة ،يف معامالتها
التجارية ،عـن جمل�س م�ساهمـات الدولـة.
التحكيم على �صحة
ال ي�ؤثر طلب جمل�س م�ساهمات الدولة
َ
التحكيم ،احلا�صل بني �شركتني خا�ضعتني للقانون التجــاري.
�إن املحكمـة العـليــــا
يف جل�ستهـا العلنية املنعقدة مبقرهـا �شـارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون ،اجلزائـر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
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بن ـ���اء على امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعـة بتاريخ  2013/02/06وعلى مذ ّكرة ال ّر ّد التّي تق ّدم بها حمامي املطعـون
�ض ّدهــا.
بعـ���د اال�ستمـاع �إىل ال�سيـد جمرب حممـد ،امل�ست�شـار املقـرر يف تالوة تقريـره
املكتوب و�إىل ال�سيدة �صحراوي ّ
الطاهر مليكة ,املحام ّية العامة يف تقدمي طلباتها
املكتوبـ���ة الرامية �إىل نق�ض الق���رار املطعون فيه للمخالفة يف تطبيق املـا ّدة 1006
مــن ق �إ م �إ.
حي���ث وبعري�ضــة مودعة ب�أمانة �ضبط املحكم���ة العليا يف  6فيفــري ,2013
طعنت ّ
ال�شركة ذات امل�سئول ّية املحدودة "ديلفر ا�سترياد" بطريق ال ّنق�ض بوا�سطة
وكيلهـ���ا الأ�ستاذ بورماين توفيق ر ّيا�ض ,املحام ـ���ي املقيــم ب�سطيف واملعتمد لــدى
املحكم ـ���ة العليا �ضد الق���رار ال�صــادر عن جمل�س ق�ض���اء �سطيف يف  21نوفمبــر
 2012فهر�س رقم  12/02892القا�ضي بقبول اال�ستئناف �شكال ويف املو�ضوع:
القرار ببطالن حكـم التّحكيم ملخالفته �أحكام املا ّدة  1006مـن ق �إ م �إ.
حيث �أثـار وكيلهـا بهـا وجهني اثنني ّ
للطعــن.
ال�صناعي و التّجاري مل� ّؤ�س�سة املــوا ّد
حي���ث ّمت تبليغها للمطعون �ض ّده املجمع ّ
احلم���راء ّ
لل�شرق يف  13فيف���ري  2013ن ّيابة عن امل�ص ّفي ,ف�أجاب وكيله الأ�ستــاذ
عيف���ة نذير,املحام���ي املقي���م بباتن���ة واملعتمد لدى املحكم���ة العليا وال��� ّذي اعترب
الوجهني غري م� ّؤ�س�سني والتم�س رف�ض ّ
الطعـن بالنق�ض لذلك.
حيث لـم يقـم بتبليغهـا لوكيـل ّ
الطاعـن وفقـا للقانـون.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العلـيــا
عـن قبـول مذ ّكـرة الـ ّر ّد لوكيـل املطعـون �ضدهــا :
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حي���ث يتعينّ عل ـ���ى ك ّل مطعون �ض ّده عم�ل�ا ب�أحكام امل���ا ّدة  568من قانــون
الإجـ���راءات املدن ّية والإدارية� ،أن يب ّلغ مذ ّكرت���ه لل ّر ّد لوكيل ّ
الطاعن ،وذلــك حتت
طائلة عدم قبولها �ش ّكال تلقائ ّيـا.
حي���ث ال يوج ـ���د بامللف ما يثبت ق ّي���ام املطعون �ض ّده���ا �أو وكيلها مبثل هــذا
مما يتعينّ معه احلكم بعدم قبولهـا.
الإجراء اجلوهريّ ،
حيث ا�ستوفـى ّ
الطعن بال ّنق�ض �أو�ضاعه و�أ�شكاله القانون ّية ,فهو مقـبول.
الوجـه الأ ّول  :م�أخـوذ مـن خمالفـة القانــون،
بدعـوى �أنّ ق�ضاة املجل�س � ّأ�س�سوا قرارهم على �أنّ �أحد طريف حكم التّحكيم
ه���ي �شركة م�ساهمة ال ّدول���ة ك�شخ�ص معنوي عام مبفهوم امل���ا ّدة  1006مــن ق �إ
م ,ف�ل�ا ّيجوز له���ا �أنّ تطلب التّحكيم مع �أنّ هذه ال�شركة لي�ست طرفا فيه بل هما:
ال�صناعــي والتّجاري) م� ّؤ�س�سـة املــواد
امل� ّؤ�س�سـة العموم ّية االقت�صادية (التّجم���ع ّ
احلمراء ّ
لل�شرق وه���ي �شركة ذات م�ساهمة تخ�ضع لأحكام القانون التّجاري وفقا
للما ّدة  592وما يليها من القانون التّجاري.
حيث �أنّ عقد التّنازل مربم  2004/09/08مابني ّ
الطاعنة واملطعون �ض ّدها،
امل� ّؤ�س�س���ة ذات ّ
ال�صناعي و ال ّتج���اري ح�سب قانونها الأ�سا�سي املح ّرر �أمام
الطابع ّ
املو ّث���ق م�شومة عب���د ال ّرحمان بباتنة يف  07مار����س  1990وتخ�ضع يف معامالتها
خا�صة ك�شركة م�ساهمة ,واملا ّدة 3/1006
لأح���كام القانون
اخلا�ص و هو التّجاري ّ
ّ
م���ن ق �إ م �إ تط ّبق على امل� ّؤ�س�سات العموم ّية ذات ّ
الطابع الإداري وفقا للما ّدة 800
منه و ال تطبق على املطعون �ض ّدها.
حيث ح ّددت املــا ّدة  600من القانون التّجاري �صالح ّيات اجلمع ّية العا ّمــة
ل�ش���ركات امل�ساهمة يف تعيني القائمني بالإدارة الأول�ي�ن و �أع�ضاء جمل�س املراقبة
ومندوب���ي احل�سابات و�إثبات قبولهم لوظائفهم ،يف �أنّ جمل�س املراقبة املذكور لــه
وح���ده �صالح ّي���ات الترّ خي�ص يف حاالت �أعم���ال الت ّّ�صرف كال ّتن���ازل بالبيع للغري
ال�ش���روط املن�صو�ص عليها يف القانون الأ�سا�سي ّ
ح�سب ّ
لل�شركة طبقا للما ّدة 654
مــن ذات القانــون.
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حيث و لذلك ،يقت�صر دور جمل�س م�ساهمات ال ّدولة يف �إ�صدار لوائح تعر�ض
كتو�ص ّي���ات من خالل اجلمع ّي���ة العا ّمة ل�شركة امل�ساهمة التّ���ي تبقى م�ستقلة متام
اال�ستقالل يف معامالتها التّجار ّية عن جمل�س م�ساهمة ال ّدولة املذكور وال ّذي لي�س
ل���ه �أ ّي���ة �صالح ّية لت�سيريها خالفا ملا ا�ستنتجه ق�ض���اة املجل�س و الذين يكونون قد
خا�صة و �أن امل���ا ّدة املعتمد عليها ال جمال ل ّها للتطبيق
�أخطئ���وا يف تطبيق القانون ّ
بدعوى احلال وع ّر�ضوا قرارهم لل ّنق�ض والإبطال.
حي���ث يتبينّ فعال من القرار املطع���ون فيه �أ ّنه اعترب جمل�س م�ساهمة ال ّدولة
ب�صفته مرفقا عاما ك�شخ�ص معنوي ،ال يجوز له طلب التّحكيم فيما عدا عالقاته
ال�صفقات العموم ّية والقاعدة �آمرة يثريها املجل�س
االقت�صادية ال ّدول ّية �أو يف �إطار ّ
مـ ـ���ن تلق���اء نف�سه ،و�أبطل لذلك حكم التّحكيم ملخالفت���ه للما ّدة  1006من قانون
الإجراءات املدن ّية و الإدار ّية.
حي���ث �أنّ ه���ذا التّ�سبيب خمالف للفقرة الثالث���ة و الأخرية من املا ّدة �سالفة
تن�ص على �أ ّنه ال يجوز للأ�شخا����ص املعنو ّية �أنّ تطلب
ال ّذك���ر املعتمد عليه���ا والتّي ّ
التّحكيم ،ماعدا يف عالقاتها االقت�صادية ال ّدول ّية.
حي���ث و من ال ّثابت من امللف �أنّ م���ن ح�ضرا جمل�س العقد هما طريف دعوى
احل���ال و ب�صفتهما ك�شركة ذات امل�سئول ّية املح���دودة و �شركة امل�ساهمة يخ�ضعان
للقانون التّجاري ملا لهما من طابع اقت�صادي و جتاري.
حي���ث يبقى جمل�س م�ساهم���ة ال ّدولة خارجا عن العق���د و بذلك ،فال جمال
لتطبيق املا ّدة  1006املعتمد عليها على وقائع دعوى احلال.
و عليه و كما فعلوا ،مل يلتزم الق�ضاة �صحيح القانون و ع ّر�ضوا بذلك قراهم
لل ّنق�ض و الإبطال و دون حاجة ملناق�شة الوجه ال ّثاين.
فلهــــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــــا :
بعـ ـ���دم قبول مذ ّكرة ال ّر ّد وبقبول ّ
الطعن �شكــ�لا ،ويف املو�ضــوع  :بنق�ض
ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء �سطيف بتاريخ  2012/11/21وب�إحالة
و�إبطال القرار ّ
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الق�ضي���ة والأطراف على نف����س املجل�س م�شكال من هيئة �أخ���رى للف�صل فيها من
جديد وفقا للقانون ،و ب�إبقاء امل�صاريف على املطعون �ضده.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ ال�سابع
من �شهر نوفمرب �سنة �ألفني وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا-الغرفة التجارية
والبحريــة-واملرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ذيب عبـد ال�ســالم
جمب ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ــد
بعطـ ـ ــو�ش حكيم ــة
كدرو�س ــي حل�سـ ــن
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بح�ضــور ال�سيــدة � :صحــراوي الطاهــر مليكــة-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد � :سبــاك رم�ضــان�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0917842قــرار بتاريخ 2013/10/03
ق�ضية البنك العربي �ضد قرار الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليــا
رقـ ــم 848514

 .1املو�ضوع � :أمـر على عري�ضة-طعن باال�ستئناف-طعــن بالنق�ض.
قانون رقــم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادتان  310 :و  ،312جريــدة
ر�سميــة عــدد .21 :

أمر ال�صادر عـن رئي�س املجل�س
املبــد�أ  :ال يقبل الطعنَ بالنق�ض ال ُ
الق�ضائـي ،الفا�صـل يف ا�ستئنـاف الأمــر الراف�ض طلب الأمر علــى
عري�ضة.
 .2املو�ضـوع :حمكمة عليا-طلب ت�صحيح خط�إ مادي�-سحب قـرار.
قانــون رقــم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املــادة  ،286 :جريدة ر�سميــة
عــدد .21 :

املبــد�أ  :ميكن املحكمة العليا ،بناء على طلب ت�صحيح خط�إ مـادي،
�سحب قـرار �صـادر عنهــا.
�إن املحكمــــة العليــــــا
يف جل�سته���ا العلن ّية املنعقدة مبق ّرها �ش���ارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانوني ـّة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�ص ـّه :
بن���اء عل���ى امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانون
الإجــراءات املدن ّيــة والإدار ّيــة.
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ملف ال ّدعوى ،وعلى عري�ضة ّ
بعد ّ
االطالع على جمموع �أوراق ّ
الطعن بال ّنق�ض.
ال�س ّيد جم�ب�ر حم ّمد ،امل�ست�شار املق��� ّرر يف تالوة تقريره
بع���د اال�ستماع �إىل ّ
ال�س ّيدة �صحراوي ّ
الطاهر مليكة ،املحام ّية العا ّمة يف تقدمي طلباتها
املكتوب و�إىل ّ
الطعن بالنق�ض �إذ ال يجوز ّ
املكتوب���ة ال ّرامية �إىل عدم قبول ّ
للطاعن �أن يطعن من
جديد يف نف�س القرار يف حالة عدم قبول ّ
الطعن (م  375من ق �إ م �إ ).
حي���ث وبعري�ضة مودعة ب�أمانة �ضبط املحكم���ة العليا يف  24فيفري ،2013
طعن البنك العربي بطريق ت�صحيح خط�أ ما ّدي بوا�سطة وكيله الأ�ستاذ ح�سني بن
�إ�سع���د ،املحامي املقيم بالق ّبة ،اجلزائر واملعتمد ل���دى املحكمة العليا �ض ّد القرار
ال�ص���ادر عن املحكمة العلي���ا الغرفة التّجار ّي���ة والبحر ّي���ة يف  06دي�سمرب 2012
ّ
رق���م  848514فهر�س رقم  ،12/01398القا�ض���ي بعدم قبول ّ
الطعن �شكال �ض ّد
ال�صادر ع���ن نائب رئـ�س جمل�س
ق���رار 22جانفي  2011فهر����س رقم ّ 2012/14
ال�صادر عن حمكمة بئر مراد راي�س يف
اجلزائ���ر والقا�ضي بت�أييد الأمر امل�ست�أنف ّ
 05جانف���ي  2012حتت رقم  12/00003والقا�ضي برف�ض ا�ست�صدار �أمر للبنك
ّ
لل�سنة املال ّية  2009لفائدة ّ
ال�شركة الأم ،لوروده خارج
الطاعن ب�أن يو ّزع �أرباح���ه ّ
الأجل القانوين.
وقد �ض ّمنها �أنّ عدم القبول كان لعدم تبليغ عري�ضة ّ
الطعن للمطعون �ض ّده
طبقا للفقرة اخلام�سة من املا ّدة  566من قانون الإجراءات املدن ّية والإدار ّية ،مع
�أنّ الأم���ر امل�ست�أنف امل�صادق عليه بالقرار املطع���ون فيه ال يت�ضمن اخل�صم طبقا
تن�ص على �أنّ الأمر على عري�ضة م�ؤ ّقت ي�صدر
للما ّدة  310من ذات القانون ،ا ّلتي ّ
دون ح�ضور اخل�صم.
حي���ث �أنّ الق���رار حم ّل التّ�صحيح يحمل خط�أ ماد ّي���ا يتم ّثل يف ذكره �أ ّنه بعد
ّ
االط�ل�اع على مذ ّكرة ال ّر ّد ا ّلت���ي تق ّدم بها حمامي املطعون �ض��� ّده بال ّرغم من �أنّ
مذ ّكرة ّ
الطعن مل تت�ض ّمن���ه ،ويتعينّ ت�صحيحه طبقا للمواد  286 ،963و 287من
�سجل طلب التّ�صحيح خالل �شهرين من ت�سليم القرار ّ
للطاعن
نف�س القانون ،وقد ّ
وفقا للما ّدة  964من القانون املذكور ،فهو مقبول �شكال.
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حي���ث وبعد ت�صحيحه ،تط ّل���ع املحكمة العليا على مذ ّكرت���ه بناء على املا ّدة
تن�ص على �أ ّنه يق�صد باخلط�أ املا ّدي عر�ض غري �صحيح لواقع ــة
 287منه وا ّلت���ي ّ
ما ّد ّية �أو جتاهل وجودها.
حيث ذ ّكر بالوقائع والإجراءات وبالوجهني املثارين على �إثر ّ
الطعن بالنق�ض
�ض��� ّد قرار  22جانفي  2011والتم�س الأم���ر بت�صحيح اخلط�أ املا ّدي ونق�ض الأمر
على ذيل عري�ضة يف  22جانفي  2012ملجل�س اجلزائر والإحالة على نف�س املجل�س
للف�صل يف الق�ض ّية بت�شكيلة جديدة.
وعلـيــه فــــ�إن املحكمــة العلـيــــا
حي���ث ا�ستوفى طل���ب التّ�صحيح �أو�ضاع���ه و�أ�شكاله القانون ّي���ة ،فهو مقبول
�شكال عمال ب�أحكام املا ّدتني  286و 287من قانون الإجراءات املدن ّية والإدار ّية.
مــن حيـث املو�ضــــوع :
ال�صادر يف 06
حيث ت�ض ّمن قرار املحكمة العليا الغرفة التّجار ّية والبحر ّية ّ
دي�سمرب 2012حتت رقم  ،848514خط�أ ما ّد ّيا مت ّثل يف ذكر عبارة "بعد ّ
االطالع
عل ـ���ى مذ ّكــرة ال ّر ّد ا ّلتي تق ّدم بها حمام���ي املطعون �ض ـ ّده "بديباجته مع �أنّ هــذا
الأخيــر غ�ي�ر مذكور بعري�ضة ّ
وال�صادر
الطعن بالنق�ض وال بالق���رار املطعون فيه ّ
عن رئي�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر يف  22جانفي .2011
وال�صادر
وعلي���ه ،يتعينّ الأمر بت�صحيحه مع �سح���ب القرار حم ّل التّ�صحيح ّ
عن املحكمة العليا ،الغرفة التّجار ّية والبحر ّية.
حي���ث يتعينّ لذل���ك التّط ّرق ملو�ض���وع ّ
الطعن �ض ّد قرار املجل����س املذكور من
جدي���د مع مراعاة مقت�ضيات الفق���رة ال ّثان ّية من املا ّدة  287املذكورة �أعاله وا ّلتي
تن����ص على"�أنّ ت�صحيح امل���ا ّدي �أو الإغفال ال ي�ؤ ّدي �إىل تعديل ما ق�ضى به احلكم
ّ
من حقوق والتزامات للأطراف".
حي���ث يتعينّ ال ّرج���وع للحالة ا ّلتي كانت عليها ال ّدع���وى على م�ستوى ّ
الطعن
بال ّنق�ض ،ونتيجة لذلك ،التّذكري ب�صفة موجزة للوقائع.
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بتاري���خ  02جانفـ ـ���ي  ،2012تق ّدم وكي���ل طالب التّ�صحي���ح ّ
الطاعن بطلب
لرئي����س حمكمة بئر مراد راي�س لتوزيع �أرباحه كبنك ل�سنة  2009لفائدة ّ
ال�شركة
الأم طبق���ا للما ّدت�ي�ن  722و 724م���ن القان���ون ال ّتج���اري وا ّلذي رف�ض���ه ب�أمر05
جانف���ي 2012على �أ ّنه جاء خارج الأجل القان���وين� ،إذ �أنّ طلب متديد �أجل توزيع
الأرب���اح املتعلقة ّ
ال�سابقة ،يجب �أن يق ّدم لرئي�س املحكمة
لل�سن���ة املال ّية ّ
بال�شركات ّ
ال�سنة املال ّية.
ّ
املخت�ص قبل نهاية �شهر �سبتمرب من ّ
على �إثر ا�ستئنافه من طرفه يف  18جانفي� ،2012صادق عليه نائب رئي�س
املجل����س بقرار 22جانفي  2012وا ّلذي كان حم��� ّل طعن بال ّنق�ض من طرف وكيل
ّ
الطاع���ن يف  19مار�س  2012لي�صدر القرار حم ّل التّ�صحيح القا�ضي بعدم قبول
ّ
الطعن بالنق�ض �شكال لعدم تبليغ املطعون �ض ّده.
حي���ث تطرقت امل���ا ّدة  310من قانون الإجراءات املدن ّي���ة والإدار ّية للأوامر
ين�ص القانون
عل���ى العرائ�ض وجعلتها م�ؤ ّقتة وت�صدر دون ح�ض���ور اخل�صم ما مل ّ
على خالف ذلك.
حي���ث ويف حالة ع���دم اال�ستجاب���ة �إىل ّ
الطلب كدعوى احل���ال ،يكون الأمر
بال ّرف�ض قابال لال�ستئناف �أمام رئي�س املجل�س الق�ضائي عمال مبقت�ضيات الفقرة
ال ّثان ّية من املا ّدة  312من نف�س القانون.
حيث مل ي�ضع هذا الق�سم � ّأي �إجراء ّ
ال�صادر
للطعن يف ذات القرار �أو الأمر ّ
عن رئي�س املجل�س ،بال ّنق�ض �أمام املحكمة العليا وا ّلتي كان عليها وقتها �أن تق�ضي
بعدم قبوله لعدم جوازه .
وعليه ،يتعينّ ا�ستدراك هذا اخلط�أ باحلكم بعدم قبول ّ
الطعن ودون التّط ّرق
للوجهني املثاريــن.
فلهـــذه الأ�سـبـــــــاب
تق�ضــي املحكــمة العليــــا :
بقب���ول طلب التّ�صحيح �شكال ويف املو�ضوع� ،سحب القرار حم ّل التّ�صحيح
ال�ص ـ���ادر عن الغرف���ة التّجار ّية والبحر ّية يف  06دي�سم�ب�ر  2012رقــم 848514
ّ
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واحلك���م بعدم قبول ّ
ال�صادر عن نائب رئي�س
الطعن �ض��� ّد قرار  22جانفي ّ 2012
جمل�س اجلزائر وحتميل ّ
الطالب امل�صاريف الق�ضائ ّيــة.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثالث
من �شهر �أكتوبر �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا-الغرفة التجارية
والبحريــة-واملرتكبــة مــن ال�س ــادة :
رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ذيب عبـد ال�ســالم
جمب ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ــد
بعطـ ـ ــو�ش حكيم ــة
كدرو�س ــي حل�سـ ــن
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بح�ضــور ال�سي ــدة � :صحــراوي الطاهــر مليكــة-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سـيــد � :سبــاك رم�ضــان�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0945851قـرار بتاريخ 2013/12/05
ق�ضية م�ؤ�س�سة الآباال ل�صناعة وجتارة الآالت ال�صناعية �ضد بنك الفالحة
والتنمية الريفية وم�ؤ�س�سة ال�صناعات الغذائية للحبوب وم�شتقاتها "الريا�ض"

املو�ضـوع � :سقـــوط اخل�صومـة–�آثـار الطعـن بالنق�ض.
قانون رقـم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادة  ،3/367 :جريدة ر�سمية
ع ــدد 21 :

املبــد�أ  :ال وجـود لنــ�ص قانونـي مينع القا�ضي ،الناطق ب�سقـوط
اخل�صومـة ،من حتديد النتيجة املرتتبة على ال�سقوط يف منطـوق
القـرار.
�إن املحكمــة العـلــيــــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بنــاء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيـة،
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2013/06/10وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضدهـ ــا.
بع ـ���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيدة بعطو�ش حكيم���ة امل�ست�شارة املق���ررة يف تــالوة
تقريرها املكتوب و �إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي
طلباتها املكتوبة الرامية �إىل نق�ض القرار املطعون فيه.
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حي���ث �إن م�ؤ�س�س���ة االب���اال ل�صناعة و جت���ارة االالت ال�صناعي���ة املمثلــة يف
�شخ�ص املدير العام الكائن مقرها برتكيا طعنت بطريق النق�ض مبوجب عري�ضة
مودعة بتاريخ  2013/06/10بوا�سطة حماميها اال�ستاذ خمتاري احلبيب املقبول
ل���دى املحكمة العليا �ضد القرار عن جمل����س ق�ضاء وهران بتاريخ 2013/03/24
القا�ضي يف منطوقه  :يف ال�شكل  :قبول الطلب ،يف املو�ضوع  :رف�ضه مو�ضوعــا
لعــدم الــت�أ�سي�س.
وعليــــه فــ�إن املحكمــة العليــــــا
حيث �إن الطاعنة تدعيما لطعنها �أودعت عري�ضة �أثارت فيها وجه وحيد
للطعــن.
حي���ث �إن املطع ـ���ون �ضده ـ���ا م�ؤ�س�سة ال�صناع ـ���ات الغذائية م���ن احلبــوب
وم�شتقاتها ملجمع ال�صناعي الريا�ض �سيدي بلعبا�س �أودعت مذكرة جواب بوا�سطة
حماميهااال�ست���اذ بوع�سريية زين الدين املقبول ل���دى املحكمة العليا �إلتم�ست من
خاللها رف�ض الطعــن.
حي���ث �إن املطعون �ضده الثاين بنك الفالح���ة و التنمية الريفية �أودع مذكرة
ج���واب بوا�سطة حماميه اال�ستاذ لكارن حممد ر�ضوان املقبول لدى املحكمة العليا
�إلتم�س من خاللها رف�ض الطعن.
حيث �إن املحامية العامة يف طلباتها املكتوبة �إلتم�ست نق�ض القــرار.
حيث �إن الطعن احلايل جاء داخل �أجله القانوين و م�ستوفيا جلميع �أو�ضاعه
ال�شكلية و القانونية مما يتعني قبوله �شكال.
عــن الوجــه الوحيــد للطعــن  :وامل�أخــوذ مــن خمالفــة القانــون.
حيث �إن الطاعن يعيب على القرار املطعون فيه خمالفة ن�ص املادة  367من
قان���ون الإجراءات املدنية و االدارية التي تن����ص " :يرتتب على عدم �إعادة ال�سري
يف الدع���وى �أمام جه���ة االحالة يف االجال �أو عدم قابلية �إعادة ال�سري فيها �إ�ضفاء
ق���وة ال�شيء املق�ضي به للحكم ال�صادر يف �أول درجة عندما يكون القرار املنقو�ض
قد ق�ضى ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف ملا �أن الق�ضاة رف�ضوا طلبها الرامي �إىل �ضرورة
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التحديد يف منط���وق القرار القا�ضي ب�سقوط اخل�صومة على �أن احلكم االبتدائي
ال�صادر يف  2003/01/13هو الواجب التنفيذ.
بالفع���ل حي���ث يتب�ي�ن من الق���رار املطع���ون في���ه �أن الق�ضاة علل���وا رف�ضهم
لطل���ب الطاعنة الرامي �إىل �ضرورة التحدي���د يف منطوق القرار القا�ضي ب�سقوط
اخل�صومة �أن احلك���م االبتدائي ال�ص���ادر يف  2013/01/13هو الواجب التنفيذ
يكون املجل�س غري ملزم بذكر ذلك يف منطوق القرار املطلوب ت�صحيحه.
حيث لئن كان الق�ضاة غري ملزمني فعال بذكر النتيجة املرتتبة على ال�سقوط
طبق���ا للم���ادة  367و  03من قانون االجراءات املدني���ة و االدارية ف�إنه و من جهة
�أخرى ال يوجد �أي ن�ص مينعهم من ذكر ذلك �سيما �إذا كانت مو�ضوع طلب و ذلك
ت�سهيــال للإجــراءات.
حي���ث �إن الق�ضاة بق�ضائهم كما فعلوا يكون���ون قد خالفوا القانون و عر�ضوا
بذلك قرارهم للنق�ض و الإبطــال.
حيث �إن امل�صــاريف علــى املطعــون �ضــده.
فلهــــــذه الأ�سبـــــــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــــا :
بقب ـ���ول الطعن ،وبنق�ض و �إبطال الق���رار املطعون فيــه ال�صادر عــن جمل�س
ق�ض ـ���اء وهران بتاري���خ  2013/03/24وب�إحال���ة الق�ضية والأط���راف علــى نف�س
املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانــون.
وب�إبقــاء امل�صــاريف علــى املطعــون �ضدهــا.
ب ـ���ذا �صــدر الق���رار ووقــع الت�صريح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعقدة بتــاريخ
اخلام�س من �شهر دي�سمرب �سنة �ألفني وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا -الغرفة
التجاريــة والبحريــة-واملرتكبــة مــن ال�ســادة :
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ذيب عبــد ال�ســالم
بعطـ ـ ــو�ش حكيمـ ــة
جمب ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ــد
كدرو�س ــي حل�سـ ــن
نـ ــوي ح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رئـي�س الغرفـة رئي�سـا
م�ست�شـ ـ ــارة مق ـ ــررة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضــور ال�سيــدة � :صحــراوي الطاهــر مليكــة-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد � :سبــاك رم�ضــان�-أمني ال�ضبط.
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 .3الغـ ــرفــة االجتماعي ــة

ملف رقم 0725363

الغرفة االجتماعيـة
ملف رقم  0725363قرار بتاريخ 2013/03/07
ق�ضي ــة م�ؤ�س�س ــة نفط ــال �ض ــد (ع .م)

 .1املو�ض��وع :تبلي��غ  -حم�ضــ��ر تبليــغ-تعوي���ض املنطقـة-اتفاقيـ��ة
جماعيــة.
قانـون رقم�( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املـواد 407 ،406 ،354 :و،563
جريـدة ر�سميـة عــدد 21 :
قانون رقم( 11-90 :عالقات العمل) ،املادتان 42 :و  ،120جريدة ر�سمية عدد.17 :

املبد�أ الأول  :حم�ضــر التبليــغ ،املت�ضمن ،يف نف�س الوقت ،تكليفا
بتنفيــذ قرار و�إلزام بالدفــع ،حم�ضر �صحيح ،يعتد به لتحديــد
بداية �سريـان �أجــل الطعـن بالنق�ض.
ال يعــد تبليغا �صحيحا ،التبليغ احلا�صل مبح�ضـر
تبليغ ،خال من الن�ص على ت�سليم ن�سخة من القرار املطلوب تبليغه
�إلـى املب ّلغ لــه.
املبــد�أ الثانـي :التعوي�ضــات املرتبطة بظروف العمـل ،مبا فيهــا
تعـوي�ض املنطقـة ،تعاجلهـا االتفاقيات اجلماعيــة ،التي حتــدد
�أي�ضا كيفيات منح العطلة الإ�ضافية للعمال يف واليات اجلنوب.
�إن املحكمـة العـلــيـــــا
بن���اء على امل���واد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانون
الإجــراءات املدنيــة.
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بع���د االط�ل�اع على جمم���وع �أوراق مل���ف الدع���وى ،و على عري�ض���ة الطعن
بالنق����ض املودعة بتاريخ  2010/07/29وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي
املطعون �ضــده.
بعـ���د اال�ستماع �إىل ال�سي���د لعموري حممد الرئيـ�س املق���رر يف تالوة تقريره
املكتوب ،و�إىل ال�سيد علي بن �سعد الدراجي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
حي���ث طعنت ال�شركة الوطني���ة لت�سويق وتوزيع امل���واد البرتولية فرع اجللفة
بالنق�ض يف القرار ال�صادر عن جمل�س الق�ضاء لنف�س الوالية بتاريخ 2007/11/03
وامل�ؤيد للحكم امل�ست�أنف ال�ص���ادر عن حمكمة مقر الوالية بتاريخ 2007/05/27
والقا�ض���ي ب�إلزام الطاعنة ب�إفادة املطعون �ضده (ع.م) بعطلة �إ�ضافية قدرها 10
�أيام �سنويا تكملة للعطلة الأ�صلية املقدرة بـ 30يوما و التعوي�ض عن املنحة اخلا�صة
املق���درة ب  %17وت�س���ري ه���ذه احلقوق ب�أثر رجع���ي من تاري���خ 1990/07/01
وت�ستمر �إىل  1999/12/31ورف�ض باقي الطلبات لعدم الت�أ�سي�س.
و�أودع���ت الطاعنة يف ه���ذا ال�ش�أن بتاري���خ  2010/07/29عري�ضة �ضمنتها
وجهـا وحيـدا للنق�ض،
رد عليه ـ���ا املطع���ون �ض���ده ملتم�سا يف مذك���رة جوابه رف�ض الطع���ن لعـ ــدم
التـ�أ�سي�س.
وعلـــيه فــ�إن املحكمــة العلـــيا
من حيث ال�شكل :
عن الدفع ال�شكلي :
حيث يلتم����س املطعون �ضده عدم قبول الطعن �ش���كال لوقوعه خارج الآجال
القانوني���ة ذلك �أن القرار حم���ل الطعن �صدر بتاري���خ  2007/11/03يف حني �أن
الطعن �سجل يف .2010/07/29
لك���ن حي���ث �أن حم�ضر التبلي���غ امل�ست�شهد به يخ�ص احلك���م امل�ست�أنف الذي
لي����س ه���و مو�ضوع الطعن احل���ايل ،و�أن �سريان الآجال تبد�أ من ي���وم تبليغ القرار
حم���ل الطعن بالنق�ض .ف�ضال عن �أن �إذا كانت املحكمة العليا ت�أخذ بعني االعتبار
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حم�ضر التبليغ املت�ضمن يف نف�س الوقت تكليف بتنفيذ قرار و�إلزام بالدفع لتحديد
بداي���ة �سريان �آجال الطعن كما مت�سك ب���ه املطعون �ضده يف الدفع ،ف�إنها ت�شرتط
�أن يت�ضمن حم�ض���ر التبليغ والتكليف ت�سليم ن�سخة من القرار املطلوب تبليغه �إىل
املبل���غ ل���ه ،و�إال كان التبليغ غري �صحيح  .ومبا �أن حم�ضر التبليغ املحتج به ينق�صه
ال�شرط���ان ال�سالف���ا الذكر ،ف�إنه ال يع���د �صحيحا وال يحدد بداي���ة �سريان الآجال
القانونيـة لرفع الطعن التي تبقى مفتوحة.
حيث ا�ستوفى الطعن �إذا �أو�ضاعه ال�شكلية و القانونية فهو مقبول.
مـن حيـث املو�ضـوع:
عـن الوجـه املثـار  :وامل�أخـوذ مـن خمالفـة القانــون،
بدعوى �أن القرار املطعون فيه �أيد احلكم امل�ست�أنف الذي ت�أ�س�س ق�ضا�ؤه ب�إفادة
املطع���ون �ضده باملنحة اخلا�ص���ة املتمثلة يف  %17على املر�س���وم  596-60امل�ؤرخ
يف  1960/06/22ال���ذي مت تفعيله باملر�س���وم  125-63امل�ؤرخ يف 1963/04/18
وكذل���ك املر�سوم التنفيذي رقم  193-90امل�ؤرخ يف  1990/06/23املتعلق بكيفية
املنح والعالوات .يف حني �أن الن�صو�ص ال�سالفة الذكر ال تخول له هذه احلقوق كون
املر�سوم  596/60مت �إلغا�ؤه مثل باقي القوانني والن�صو�ص املوروثة عن اال�ستعمار
مبوجب القانون  73/29ال�ص���ادر يف �. 1973/07/05أما املر�سوم  125-63فهو
يتعل���ق يف ما ن����ص عليه من تعوي�ض���ات باملوظفني و�أعوان الدول���ة .ويف الأخري �إن
املر�س���وم رقم  193/90ال يتعلق باملنحة اخلا�صة وال بالعطل الإ�ضافية و�إمنا برفع
الأجور الرئي�سية للعمال التابعني لقطاع امل�ؤ�س�سات واالدارات العمومية .وال يخ�ص
عمال امل�ؤ�س�سات العمومية االقت�صادية مثل الطاعنة.
كم���ا ت�أ�س�س احلك���م امل�ست�أنف امل�ؤيد بالقرار املطعون في���ه و القا�ضي ب�إفادة
املطعون �ضده بالعطلة الإ�ضافية على �أنها حق خمول لكل العمال الأجراء مبفهوم
القانون  11-90ويخ�ص فئة العمال الذين يعملون مبناطق اجلنوب .هذا القانون
ال���ذي ن�ص يف مادت���ه � 42صراحة على ه���ذا احلق ولئن ترك كيفي���ة تنظيم منح
هذه العطلة لالتفاقية اجلماعية ف�إن املبد�أ موجود و�شرعي .وخالل ت�أييده للحكم
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امل�ست�أنف �أ�ضاف القرار املطعون فيه ت�سبيبا �آخر ا�ستند فيه على املر�سوم التنفيذي
رقم  95-330الذي يحدد املناطق التي ت�ستفيد من عطلة �إ�ضافية والتي توجد من
بينها والية اجللفة .يف حني �أن الطاعنة دفعت �سواء �أمام املحكمة �أو املجل�س ب�أن
كل الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية التي مت�سك بها املطعون �ضده ال تخول له هذا
احل���ق .ذلك �أن املادة  42من القان���ون  11-90حتيل �إىل االتفاقيات �أو االتفاقات
اجلماعية املربمة بني العمال و�أرباب العمل .و�أن املر�سوم التنفيذي رقم 95-330
غ�ي�ر قابل للتطبيق على دعوى احلال كون���ه يتعلق باالمتيازات اخلا�صة التي متنح
للم�ستخدمني يف الدولة والعاملني يف م�ؤ�س�سات م�صنفة تقع يف بع�ض البلديات وال
يتعل���ق بالعمال مبفهوم القانون  .11-90وبالتايل ف�إنه يتبني مما �سبق ب�أن القرار
املنتقـد خـالف القانــون.
حي���ث يبني فعال م���ن القرار املطعون فيه امل�ؤيد للحك���م امل�ست�أنف والقا�ضـي
ب�إف���ادة املطعون �ضده باملنح���ة اخلا�صة املقدرة بـ  % 17وبالعطلة الإ�ضافية علــى
الن�صو����ص القانونية والتنظيمية املذكورة يف الإثارة والت���ي �سواء مت �إلغا�ؤهـا �أو ال
جت���د جماال للتطبيق على دعوى احلال لأنها تتعلق مبوظفي الدولة التابعني ل�سلك
الوظيف العمومي وال تخ�ص امل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي يحكمها ت�شريع العمل.
فالبن�سب���ة للمنحة اخلا�صة �إن املر�سوم  596-60امل�ؤرخ يف  22جوان 1960
مل يعد �ساري املفعول منذ �إلغائه مبوجب الأمر  29/73امل�ؤرخ يف 1973/07 /05
كم���ا �أن املر�س���وم  125-63امل�ؤرخ يف  ،1963/04/18عل���ى افرتا�ض �أنـه ال يـزال
�س���اري املفع���ول ،يخ�ص املن���ح امل�ستحق���ة للموظفني و�أع���وان الدول���ة ال غيـر و�أن
املر�س���وم التنفي���ذي  193-90امل����ؤرخ يف  1990/06/23ال يجد جم���اال للتطبيق
عل���ى دعوى احل���ال لأنه ال يتعل���ق باملنحة اخلا�ص���ة وال بالعطل���ة الإ�ضافية ،و�إمنا
برفع الأجور الرئي�سية للعمال التابعني لقطاع الإدارات وامل�ؤ�س�سات العمومية ذات
الطابع الإداري�.أم���ا بالن�سبة للعطلة الإ�ضافية ف����إن املر�سوم التنفيذي 95/330
ال���ذي ت�أ�س�س عليه القرار املطعون في���ه ال يتعلق بامل�ؤ�س�سات العمومية ذات الطابع
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التجاري �أو ال�صناعي التي يحكمها ت�شريع العمل  ،و�إمنا مبوظفي الدولة التابعني
للوظيف العمومي وامل�ؤ�س�سات العمومية ذات الطابع الإداري ومن مت ف�إنه ال يطبق
علـى دعـوى احلـال.
حي���ث مهمـا يكن من �أمر ف�إن املطالب���ة باملنحة اخلا�صة وبالعطلة الإ�ضافية
جـ���اءت بعد �صـ���دور القانون  .11/90وبالتايل ال ميكن ب����أي حال من الأحـوال �أن
تعترب كح���ق مكت�سب تطبق عليه الن�صو�ص القدمية عل���ى افرتا�ض �أنها �صحيحـة
التطبي���ق .فاملادة  120من القان���ون  11/90الفقرة الرابع���ة التي حتيل معاجلـة
م�س�ألـ���ة التعوي�ضـات املتعلقــة ب�شروط العمل واملنطق���ة �إىل االتفاقيات اجلماعيــة
وا�ضحـة وال لب�س فيهـا.
كما �أن املادة  42من نف�س القانون التي �أخ�ضعت العطلـة الإ�ضافية و�شروط
منحه���ا �إىل االتفاق���ات �أو االتفاقي���ات اجلماعية هي الواجب���ة التطبيق وال ميكن
جتاهله���ا .وبق�ضائه كما فعل ف�إن القرار املطع���ون فيه لي�س فقط جاء مق�صرا يف
الت�سبي���ب و�إمنا خالف القانون و�أفقد ق�ض���اءه الأ�سا�س القانوين املطلوب وتعر�ض
بذلك �إىل النق�ض والإبطال .مما يجعل الإثارة م�ؤ�س�سـة.
حيث �أن مـن يخ�سـر الدعـوى يلـزم بامل�ص ــاريف.
فلهــــــذه الأ�سبــــــاب
قـررت املحكمـة العليــا:
قبول الطعن �شكال و نق�ض و �إبطال القرار املطعون فيه ال�صادر عن جمل�س
الق�ض���اء باجللف���ة بتاري���خ  2007/11/03و�إحالة الق�ضية والأط���راف علـى نف�س
املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى ليف�صل فيها من جديد طبقا للقانـون.
حتميـل املطعـون �ضـده امل�صـاريف الق�ضائيــة.
بـذا �ص���در القرار ووقع الت�صري���ح به فـي اجلل�سـة العلني���ة املنعقدة بتـاريخ
ال�سابع من �شهر مار�س �سنة �ألفيـن و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفـة
االجتماعيـة  -الق�سـم الأول -و املرتكبـة مـن ال�ســادة :
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لعموري حممـ ــد
بوعالم بوعالم
كيحـل عبـد الكريـم
لعـ ــرج مني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
�سعـ ــادة بوبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

رئي�س الغرفة رئي�سا مق ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـد  :علـي بـن �سعـد الدراجـي-املحامـي العــام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :عطاطبـة معمـر� -أمي ــن ال�ضبط.
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ملف رقم  0728901قرار بتاريخ 2013/01/10
ق�ضيــة ال�شركــة ذ .م .م ا و �أبنائـ ــه "ا" �ضـ ــد (ث.ي)

املو�ضـوع � :إ�ضـراب  -ت�سـريح  -حكـم نهائــي.
قانـون رقم ( 11-90 :عالقات العمل) ،املـادة  ،73 :جريدة ر�سمية عـدد .17 :
قانون رقم ( 02-90 :وقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل و ت�سويتها وممار�سـة
حق الإ�ضـراب) ،املـادة  ،32 :جريـدة ر�سميـة عـدد .6 :

املبــد�أ :ت�سريح عامـل م�شارك يف �إ�ضراب ،قبل �صدور حكـم نهائـي
م�صـرح بعـدم �شرعيـة الإ�ضـراب ،ت�سـريح تع�سفـي.
ِّ
�إن املحكمـة العـلــيا
بنـ���اء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2010/08/17وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضده.
بعـد اال�ستماع �إىل ال�سي���د بوعالم بوعالم امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريـره
املكتوب و �إىل ال�سيد بهياين �إبراهيم املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
حي���ث طعن���ت بالنق�ض ال�شركـة ذات امل�س�ؤولية املح���دودة "ا و�أبنــا�ؤه"  -ا -
ممثل���ة يف �شخ�ص م�سريها يف احلكم ال�صادر بتاريخ  2010/06/16عن حمكمة
�أقب���و القا�ضي ب�إلزام املدعى عليها بدفع مبلغ  300.000.00دج للمدعي تعوي�ضا
عن الت�سريح التع�سفي ورف�ض باقي الطلبات لعدم الت�أ�سي�س.
حيث �أن املطعون �ضده يلتم�س رف�ض الطعن والتعوي�ض مببلغ 500.000.00
دج عـن املقا�ضـاة التع�سفيـة.
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حيث �أن النيابـة العامـة تلتم�س نق�ض احلكـم املطعـون فيــه.
وحيث �أن امل�صـاريف الق�ضائيـة قـد دفعــت.
وعليــه فـ�إن املحكمـة العليـــــا
يف ال�شكـــل:
حيث �أن الطعن احلايل جاء م�ستوفيا �أركانه ال�شكلية لوقوعه �ضمن الآجال
ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل �صحيحا.
يف املو�ضــوع :
حيث تدعيما لطعنها �أودعت الطاعنة عري�ضة �ضمنتها خم�سة �أوجه لـه :
الوجه الأول  :م�أخـوذ مـن انعـدام الأ�سـا�س القانونـي.
الوجه الثاين  :م�أخـوذ مـن انعـدام الأ�سبـاب.
الوجه الثالث  :م�أخـوذ مـن تنـاق�ض الأحكـام.
الوجه الرابع  :م�أخـوذ مـن خمالفـة القانـون الداخلـي.
الوجه اخلام�س  :م�أخـوذ مـن الق�صـور يف الأ�سبـاب.
عـن الوجــه الأول:
بدع���وى �أن املحكم���ة �أ�س�ست احلكم حمل الطعن على �أن���ه ال يجوز للطاعنة
اتخ���اذ قرار الت�سري���ح قبل �صدور احلكم الذي ف�ص���ل يف �شرعية �أو عدم �شرعية
الإ�ض���راب وذلك دون اال�ستناد �إىل �أي ن����ص قانوين واكتفت بالإ�شارة �إىل �أنه من
امل�ستقر عليه ق�ضاء �أن �شرعية الإ�ضراب من عدمها يبقى من �صالحيات اجلهات
الق�ضائي���ة املخت�صة قبل اللج���وء �إىل الإجراءات الت�أديبي���ة خالفا ملا ن�صت عليه
امل���ادة  73م���ن القانون رق���م  11/90املعدل واملتم���م التي �أدرج���ت حالة التوقف
اجلماع���ي والت�شاوري عن العمل خرقا للأح���كام الت�شريعية اجلاري بها العمل يف
هذا املجال من بني الأخطاء اجل�سيمة التي ينجر عنها الت�سريح دون مهلة �إخطار
وال تعوي�ض وال ت�شرتط لإثباتها �أي حكم ق�ضائي.
حي���ث يبني فعال من احلكم املطعون فيه �أن���ه ت�أ�س�س على �أن الطاعنة قامت
بت�سريح املطعون �ضده نهائيا قبل �صدور حكم ق�ضائي يق�ضي يف املو�ضوع ب�شرعية
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�أو ع���دم �شرعي���ة الإ�ضراب وا�ستنتج قا�ض���ي املو�ضوع �أن ق���رار امل�ؤ�س�سة يعد غري
قان���وين باعتبار �أنها لي�س���ت املخولة قانونا للق���ول �إن كان الإ�ضراب الذي قام به
العم���ال قان���وين �أو غري قانوين و�ضمن اح�ت�رام الإج���راءات القانونية املن�صو�ص
عليها مبوجب القانون رقم  02/90وتبقى عالقة العمل متوقفة خالل مدة التوقف
اجلماع���ي طبقا للمادة  32م���ن القانون املذكور و�إنهائها بفعل الطاعنة قبل ثبوت
ع���دم �شرعية الإ�ضراب يعت�ب�ر �إنهاء تع�سفيا لها طبقا للم���ادة  3/73من القانون
رق���م  11/90املتم���م واملع���دل يف ح�ي�ن ف�ضال ع���ن �أن املحكمة مل تب�ي�ن الأ�سا�س
القانوين املعتمد عليه ملا اعتربت �أن ت�سريح املطعون �ضده كان تع�سفيا قبل �إثبات
ع���دم �شرعي���ة الإ�ضراب مبوجب حكم ق�ضائي ف�إن قا�ض���ي املو�ضوع مل يبني �سبب
ا�ستبع���اده احلك���م ال�ص���ادر بتاري���خ  2009/12/09الذي ق�ضى بع���دم �شرعية
الإ�ض���راب ولو �أنه �صدر بعد توقيف العامل وا�ستنفاذ الإجراءات الت�أديبية خا�صة
و�أن احلكم الفا�صل يف املو�ضوع اعتمد فيه القا�ضي على حم�ضر املعاينة امل�ؤرخ يف
 2009/08/01ال���ذي �أثبت املح�ضر الق�ضائي مبوجبه وجود جمموعة من العمال
يف �إ�ض���راب من بينهم املطعون �ضده بالإ�ضاف���ة �إىل معاينته لوجود حاجز ب�شري
يتك���ون من العمال امل�ضربني مينعون خروج ال�شاحنات من ال�شركة وتوقف امل�صنع
ع���ن العم���ل والإنتاج ،فكان على قا�ضي املو�ضوع مناق�ش���ة احلكم الفا�صل يف عدم
�شرعي���ة الإ�ض���راب و�إبراز �سبب ا�ستبع���اده وعدم الأخذ به ومل���ا كان الأمر خالفا
لذل���ك ،ف�إن ماق�ضى به احلك���م املطعون فيه يعر�ض للنق����ض والإبطال ومن دون
احلاجة للتطرق للأوجه الأربعة الباقية.
حيث �أن امل�صاريف الق�ضائية تبقى على عاتق من خ�سر دعواه.
فلهـــذه الأ�سـبـــــاب
قــررت املحكمــة العليــا:
قب���ول الطعن �شكال وت�أ�سي�سه مو�ضوعا ونق����ض و�إبطال احلكم املطعون فيه
ال�ص���ادر بتاريخ  2010/06/16عن حمكمة �أقبو و�إحالة الق�ضية والأطراف �أمام
نف�س اجلهة التي �أ�صدرته م�شكلة من هيئة �أخرى للف�صل فيها طبقا للقانون.
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وحتمي ــل املطعــون �ضــده بامل�صــاريف الق�ضائيــة.
ب ـ���ذا �صدر القرار ووقع الت�صري���ح به فـي اجلل�سـة العلني���ة املنعقدة بتاريخ
العا�شر من �شهر جانفي �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا -الغرفــة
االجتماعيــة-الق�ســم الأول-واملرتكبــة مــن ال�سـادة :
رئيــ�س الغرفــة رئي�سـ ــا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

لعمـ ــوري حممـ ــد
بوعــالم بوعــالم
رحابـ ـ ــي �أحمـ ـ ــد
لعـ ـ ــرج منيـ ـ ـ ــرة
بكـ ـ ــارة العربـ ــي

بح�ضــور ال�سيــد  :بهيانــي �إبراهيــم-املحامــي العــام،
و مب�ساعــدة ال�سيــد  :عطاطبــة معمــر�-أميـ ــن الـ�ضبط.
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الغرفة االجتماعيـة
ملف رقم  737820قرار بتاريخ 2012/10/04
ق�ضيـ ــة م�ؤ�س�ســة (ع.ط) �ضـ ــد (ت.ج)

املو�ضــوع :تقاعـد  -تقاعــد ن�سبــي.
قانون رقم ( 12–83 :تقاعد) ،املادتان 6 :و  6مكرر ،جريدة ر�سمية عدد .28 :

املبــد�أ :ال تعــد �إحالة عامــل ،بالغ �سن � 60سنــة علــى التقاعــد،
ت�سريحا تع�سفيا ،حتى ولو مل ّ
يوقع باملوافقــة؛
موافقـة العامـل م�شروطـة يف التقاعـد الن�سبــي.
�إن املحكمــة العـلـيــــا
يف جل�سته���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بنــاء على املواد � 349إلــى  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريـ ــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعــة بتــاريخ .2010/10/03
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد بو�شليط رابح رئي�س الق�سم املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد علي بن �سعد الدراجي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة
الراميــة �إلــى الــرف�ض.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العليــــــــا
حيث �أن مديــر م�ؤ�س�سة (ع) بوا�سطة حماميه الأ�ستاذ عوايل عبد ال�صمـ ــد
طعن بالنق����ض يف احلكم ال�صادر عن حمكمة وهـ ــران الق�سم االجتماعي بتاريخ
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الغرفة االجتماعيـة
 2010/08/11القا�ض���ي بتعوي�ض املدعى علي���ه يف الطعن ثمانون �ألف دينار عن
الت�سري���ح التع�سف���ي ورف�ض ما زاد عن ذلك من طلبات لع���دم االرتباط ،بعري�ضة
�أودع���ت كتابة �ضبط جمل�س ق�ض���اء وهران يف � 2010/10/03أث���ار فيها وجـــه
وحيــد للنق�ض.
وحيث �أن املدعى عليه يف الطعن بلغ بعري�ضة الطعن ومل يودع مذكرة جوابية.
مــــن حيــث ال�شكــــل :
حيــث �أن الطعــن ا�ستوفــى �أو�ضاعــه القانونيـ ــة.
مــــن حيــث املو�ضــوع :
عــن الوجــه الوحيــد  :امل�أخــوذ مــن الق�صــور يف الت�سبيب،
بدعوى �أن احلكم املطعون فيه �ألزم الطاعن بتعوي�ض املطعون �ضده � 80ألف
دين���ار عن الت�سريح التع�سفي م�ستندا �إىل عدم وج���ود توقيع املطعون �ضده بطلب
الإحالة على التقاعد يف حني قب�ض املطعون �ضده منحة التقاعد ،ويعترب �أنه �سرح
تع�سفيا ،مما يجعل احلكم معــر�ض للنق�ض.
فع�ل�ا حي���ث يتبني من احلكم املطع���ون فيه تعوي�ض املدع���ى عليه يف الطعن
ع���ن الت�سريح التع�سفي م�ؤ�س�سا ق�ضائه عل���ى انعدام توقيعه يف وثائق الإحالة على
التقاعد ،يف حني �أن ال�سن القانونية للتقاعد ،هي � 60سنة ح�سب القانون .12 -83
وحيث �أن املدعى عليه �أثناء �إحالته على التقاعد باعتباره من مواليد 1947
كان قد جاوز ال�ستني �سنة وميكن �إحالته للتقاعد ولو بدون �إرادته والتقاعد الواجب
املوافقة عليه من العامل هو التقاعد الن�سبي قبل بلوغ ال�سن القانوين.
وحي���ث �أن قا�ض���ي املو�ضوع مبا اعتم���د عليه من �أ�سباب ملن���ح التعوي�ض عن
الت�سريح التع�سفي عر�ض ق�ضائه للنق�ض.
فلهــــــذه الأ�سبـــــاب
قــــررت املحكمــــة العليــــا:
يف ال�شكــــل  :قبــول الطعــن �شكـ ــال.
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الغرفة االجتماعيـة
يف املو�ضــ��وع  :نق����ض و�إبطــال احلكم املطعون في���ه ال�صادر عن حمكمــة
وه ـ���ران بتاريخ  2010/08/11و�إحالة الق�ضية والأط���راف علــى نف�س املحكمـ ــة
م�شكلــة من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانــون.
و�إبقــاء امل�صــاريف علــى املطعــون �ضـ ــده.
ب ـ ـ���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلني���ة املنعقدة بتـ ــاريخ
الراب���ع من �شهر �أكتوبر �سن���ة �ألفني واثني ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفـ ــة
االجتماعية  -الق�سم الثاين -واملرتكبة من ال�سـ ــادة :

رئي�س الق�ســم رئي�سا مقــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بـ ـ ــو �شليط رابـ ــح
طـ ـ ــالب �آ�سيـ ـ ـ ـ ـ ــا
بوخلــوف بلقا�ســم
�سنقـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ــي
كيحل عبد الكرمي

بح�ضــور ال�سيــد  :بهيانــي �إبراهيــم  -املحامــي العـ ــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :مكاتــي عبــد احلميــد � -أميــن ال�ضبط.
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ملف رقم 0761529

الغرفة االجتماعيـة
ملف رقــم  0761529قــرار بتاريخ 2013/07/04
ق�ضيــة الوكالة الوالئية للت�سيري و التنظيم العقاريني واحل�ضريني �ضــد (ب .ل)

املو�ضـوع  :ت�سبيب-ق�صــور يف الت�سبيب-نق�ض.
قانون رقم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادة  358 :الفقرة  ،10جريدة
ر�سميــة عــدد .21:

املبـد�أ  :تعـد عبارة "...قا�ضي الدرجة الأولــى قد �أحاط مبو�ضـوع
النــزاع عمقـا وكفـاءة وقانونــا و�شموليــة "...ق�صــورا يف التعليــل
والت�سبيب ،يــ�ؤدي �إىل نق�ض و �إبطال القرار املطعون فيــه.
�إن املحكمـــة العـلــيـــــا
يف جل�ستهــا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بن ـ���اء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2011/02/02وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضـ ــده.
بعــد اال�ستمــاع �إىل ال�سيد بكــارة العربي امل�ست�شار املقـ ــرر يف تالوة تقريــره
املكتوب و�إىل ال�سيد بهياين �إبراهيم املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبــة.
حي���ث طعنت الوكالـ ــة الوالئيـ ــة للت�س�ي�ر والتنظيـ ــم العقاريني واحل�ضريني
بالنق�ض يف القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء �سطيف يف  2010/01/20والقا�ضي
بت�أييد احلكم امل�ست�أنف ،و تدعيما لطعنها �أثارت الطاعنة �أربعة �أوجه للنق�ض،
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الغرفة االجتماعيـة
�أما املدعى عليه يف الطعن فطالب برف�ض الطعن لعدم ت�أ�سي�سه و بالتعوي�ض عــن
الطعــن التع�سفـ ــي.
وعلـيــــه فـــــ�إن املحكمـــة العلــيــــــا
مــن حيــث ال�شكـــــل :
حيث �أن الطعن ا�ستوفى �آجاله و�أو�ضاعه القانونية.
مــن حيــث املو�ضــــوع :
عــن الوجــه الثانــي  :امل�أخــوذ مــن انعــدام الت�سبيب،
بدعوى �أن���ه بالرجوع للقرار حمل الطعن جنده خال من جميع �أوجه الدفاع
التي قدمتها الطاعنة املتعلقة بدح�ض مزاعم املطعون �ضده الذي ادعى �أنه مل ت�سدد
ل���ه الطاعنة اال�ست���دراك الناجت عن �إعادة الت�صنيف للف�ت�رة من 2005/03/01
لغاية  2006/01/31باملذكرات اجلوابية� ،إذ مل يتطرق �إليها باملناق�شة من طرف
ق�ضاة املجل�س ،ومل يرد على جممل الدفوع �سواء بالرف�ض �أو القبول ,وهو ما ي�شكل
انعداما للت�سبيب وخمالفا للمبد�أ القائل ب�ضرورة مناق�شة الأدلة املقدمة ،وخمتلف
الطلب���ات و�أوجه الدفاع بقبوله���ا �أو رف�ضها خ�صو�ص���ا و�أن الطاعنة قدمت وثائق
تثبت �أن املطعون �ضده �أخذ مبلغ اال�ستدراك ,وكل املنح والتعوي�ضات املرفقة بهذا
املن�صب وقد �أخذها املطعون �ضده يوم رفع هذه الدعوى مثلما هو ثابت من الأمر
بالدف���ع الذي به املبلغ الإجمايل ملجموعة من العمال من بينهم املطعون �ضده� ,إذ
�سدد املبلغ يف  2009/04/29مثلما هو ثابت بالأمر بالدفع ،والدعوى رفعت بهذا
التاري���خ �أي يف  ,2009/04/29وه���و ما مل يقدره ق�ضاة املجل����س التقدير ال�سليم
( وثيق���ة مرفق���ة لن�سخة لو�صل تقدمي الوثائق �أمام املحكم���ة زائد ن�سخة اجلدول
قائمة العمال الذين ا�ستفادوا من فارق اال�ستدراك ون�سخة لأمر الرفع).
حي���ث يبني فعال م���ن القرار حمل الطع���ن �أن الطاعنة قدم���ت عدة طلبات
ودفوع و�أدلة �إثبات تتعلق بت�سديد مبلغ مايل يف  2009/04/29و�أن ق�ضاة املجل�س
مل يتطرق���وا له���ذه الطلبات والدف���وع وو�سائل الدف���اع رغم �إثارته���ا وتقدميها يف
مذكراتها اجلوابية واكتفوا يف تعليل قرارهم بعبارات عامة وجمردة غري حمددة
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الغرفة االجتماعيـة
ملو�ض���وع النزاع وذلك بقولهم �أنه تبني لهم من امللف وما ت�ضمنته من �أدلة مرفقة
وطلبات ودفوع وما تو�صل �إليه املجل�س و�أن قا�ضي الدرجة الأوىل قد �أحاط مبو�ضوع
الن���زاع عمقا وكفاءة وقانون و�شمولي���ة� ،إذ �أن هذه العبارات هي عامة وجمردة ال
تبني ما هي الأدلة املرفقة وم�ضمونها وما هي الطلبات والدفوع وما هي الأمور التي
تو�صل �إليها املجل�س وكيف تو�صل �إليها و�أحاط بها عمقا وكفاءة وقانونا وهي تكون
ق�ص���ورا يف التعليل والت�سبيب مما يعر�ض الق���رار حمل الطعن للنق�ض والإبطال.
وحيث �أن مــن خ�سر دعواه يتحمل امل�صاريف الق�ضائيـ ــة.
فلهــــذه الأ�سبـــــــاب
قــــررت املحكمـــــة العليـــــا :
يف ال�شكـــــل  :قبـول الطعـ ــن.
ويف املو�ضــــ��وع  :نق����ض و�إبطال القرار حمل الطع���ن ال�صادر عــن جمل�س
ق�ضاء �سطيف بتاريخ  2010/01/20و�إحالة الق�ضية والأطراف على نف�س اجلهة
م�شكلــة من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانــون.
وامل�صــاريف الق�ضائيــة علــى املطعــون �ضــده.
بــذا �صـ ــدر القرار ووق���ع الت�صريح به فـي اجلل�سـة العلنية املنعقدة بتــاريخ
الرابع من �شهر جويليـة �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليـا-الغرفـ ــة
االجتماعيــة-الق�ســم الثالث-واملرتكبــة مــن ال�س ــادة :
رئيــ�س الق�ســم رئي�ســا
م�ست�ش ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

رحـ ـ ــابـ ـ ــي �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد
بكـ ـ ـ ــارة العربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تواتـ ـ ــي ال�صدي ـ ـ ـ ـ ـ ــق
�سلطاين حممد �صالح
زردوم احمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بح�ضــور ال�سيــد  :علــي بــن �سعــد الدراجــي  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــدة  :رويبط ليلــى � -أميـ ــن ال�ضبط.
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الغرفة االجتماعيـة
ملف رقــم  0708453قــرار بتاريخ 2012/11/08
ق�ضيـ ــة (ع.د) �ضـ ـ ــد (ب.خ)

املو�ضــوع  :عقــد عمــل-عقــد مقاولــــة.
�أمــر رقم  ( 58-75 :قانون مدين) ،املــادة  ،549 :جريدة ر�سمية ،عــدد .78 :
قانــون رقم ( 11-90 :عالقات العمل) ،املــادة  ،8:جريدة ر�سمية عــدد .17 :

املبــد�أ  :يعد ُ
يف مع مقاول ،مقابل مبلغ �إجمايل ،عالقــة
عمل حر ٍ
مقاولة و لي�س عالقة عمل.
�إن املحكمـــة العـلـيــــــا
يف جل�سته ـ���ا العلنية املنعق���دة مبقرها �شارع  11دي�سم�ب�ر  ،1960الأبيار،
بـ ــن عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بنــاء على املواد � 349إىل  360و� 377إلــى  378و� 557إىل  581من قانـ ــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعــة بتــاريخ .2010/05/11
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيدة طالب �آ�سيا امل�ست�شارة املقررة يف تالوة تقريرهــا
املكتوب و�إىل ال�سيد علي بن �سعد الدراجي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة
الراميــة �إلــى النق�ض جزئــي.
وعلـيــــه فــــ�إن املحكمــــة العليــــــا
حيث �أن ال�سي ـ���د (ع.د) املدعـ ــو (ك) طعـ ــن بالنق�ض بوا�سطــة حماميـ ــه
الأ�ستاذي ـ���ن بومدين الطيب وزهري يف احلكم ال�صادر ع���ن حمكمة قاملة الق�ســم
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االجتماع���ي بتاري���خ  2010/02/24القا�ضي ب�إلزامه ب����أن يدفع للمطعون �ضــده
مبلغ قدره مائة وثالثون �ألف دينار جزائري(  130000دج) مقابل الأجر املتبقى
يف ذمت���ه ومتكينه من �شه���ادة العمل وك�شوفات الرات���ب وبالت�صريح به لدى هيئة
ال�ضمان االجتماعي للفرتة امل�شغولة من � 2008/07/01إىل غاية .2008/09/03
حي���ث �أن املطعــون �ضــده بل���غ بعري�ضــة الطعن كما تقت�ضيه املادة  564مــن
ق �إ م �إ ومل يـ ــرد.
حيث �أن ممثــل النيابــة العامــة التم�س النق�ض اجلزئـ ــي.
مــن حيــث ال�شكــــل :
حي���ث �أن عري�ضة الطعن بالنق�ض امل�سجل بتاري���خ  2010/05/11ت�ستويف
الأو�ض ـ���اع القانونية مــن حيث الآجال والأ�شكال املن�صو�ص عليها يف املــواد -354
 567-566-565مــن ق �إ م �إ وبالتايل يعد الطعن �صحيح ومقبول �شكـ ــال.
مــن حيــث املو�ضــــوع :
حي���ث �أن الطاعــن �أودع بتاري���خ  2010/05/11عري�ضــة ت�ضمنت وجهني
للنق�ض.
الوجــه الأول  :م�أخــوذ مــن خمالفــة القانــــون.
الوجــه الثانــي  :م�أخــوذ مــن انعــدام الأ�سبــاب وق�صورهــا.
عــن الوجــــه الأول :
بدعــوى �أنه جاء يف وقائع الق�ضية وعري�ضة املطعون �ضده ما يلـ ــي :
حي���ث �أن ـ���ه حــريف يف الرت�صي����ص (املطعون �ضده) اتفق م���ع املدعى عليــه
(الطاعن) باعتبار هذا الأخري مقاول بناء على العمل معه يف تر�صي�ص عمارتني
للفرتة املمتدة ما بني � 2008/07/01إىل غاية  2008/09/30مقابل مبلغ �إجمايل
ق���دره  160000دج والأط���راف باعتبارهما مقاولني الأول ح���ريف والثاين مقاول
اتفق���ا على مقابل اجر معني وهذا خا�ض���ع لأحكام املادة  549من ق م التي تن�ص
عل���ى �أن املقاولة عقد يتعهد مبقت�ضاه �أح���د املتعاقدين �أن ي�صنع �شيء �أو �أن ي�ؤدي
عمال مقابل �أجر يتعهد به املتعاقد واملطعون �ضده �صرح �أنه حريف يف الرت�صي�ص
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�أي مقاول اتفق مع الطاعن على �أ�سا�س انه مقاول القيام بعمل الرت�صي�ص مقابل
اج���ر يقدمه الطاعن واملقدر بـ  160000دج وبالتايل هو عقد مقاولة ولي�س عقــد
عم���ل وبالت���ايل ف�إن العالقة العقدي���ة يحكمها القانون املدين ولي����س قانون العمل
وقا�ض���ي املو�ضوع مل���ا اعترب العالقــة التي تربط الطرفني عالق���ة عمل �أخط ـ ـ�أ يف
تطبيق القانون مما ي�ستوجب معه نق�ض و�إبطال احلكم وبدون �إحالـ ــة.
بالفع���ل حيث وطبقا للمادة  25فقرة �أوىل من ق �إ م �إ يتحدد مو�ضوع النزاع
بالإدعاءات التي يقدمها اخل�صوم يف عري�ضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد.
وحيث يتبني من احلكم املطعون فيه �أن املطعون �ضده عند رفعه الدعوى �أمام
املحكمة �صرح �أنه ح���ريف تر�صي�ص واتفق مع الطاعن باعتبار هذا الأخري مقاول
بناء على العمل معه يف تر�صي�ص عمارتني للفرتة املمتدة من � 2008/07/01إىل
غاي���ة  2008/09/30مقاب���ل مبلغ �إجمايل ق���دره  160000دج غري �أنه مل ميكنه
�سوى من مبلغ  30000دج كما مل ميكنه من حقوق �أخرى الناجتة عن عقد العمل
واملطال���ب بها والطاعن �أنك���ر عالقة العمل ذلك انه اتفق م���ع املطعون �ضده على
�أ�سا�س عقد مقاولة ولي�س على �أ�سا�س عقد عمل.
وحي���ث �أن قا�ضي املو�ضوع عالج النزاع على �أ�سا�س عالقة عمل يف حني كان
علي���ه الت�صدي �إليه يف حدود ما مت عر�ض���ه من طرف املطعون �ضده الذي اقر يف
عري�ض���ة افتتاح الدعوى �أنه حريف يف الرت�صي����ص واتفق مع الطاعن باعتبار هذا
الأخ�ي�ر مق���اول على العمل مع���ه يف الرت�صي�ص لفرتة معينة مقاب���ل مبلغ �إجمايل
ق���دره  16000دج وهذه العالق���ة تعترب عالقة مقاولة مبفهوم املادة  549من ق م
ولي����س عالقة عمل وبف�صله خالف ذلك يكون خال���ف القانون ال�سيما املادة 500
م���ن ق �إ م �إ التي حددت اخت�صا�ص الق�س���م االجتماعي اخت�صا�صا مانعا يف مواد
حمددة يف هذه املادة ال يدخل فيها النزاع القائم بني طريف اخل�صومة املرتبطني
بعقد مقاولة ولي�س بعقد عمل ومن ثم ف�إن الوجه م�ؤ�س�س.
حي���ث �أن هذا الوجــه يف حمله ويكفي لنق�ض احلكم املطعون فيه دون حاجة
للتطــرق للوجه املتبقى.
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

249

ملف رقم 0708453

الغرفة االجتماعيـة
حيث �أن امل�صاريف الق�ضائية يتحملها املطعون �ضده طبقا للمادة  378مــن
ق �إ م �إ.
فلهــذه الأ�ســبـــــــاب
قــــررت املحكمــــة العليــــا :
مــن حيــث ال�شكــل :
قبــول الطعــن �شكـ ــال.
مــن حيــث املو�ضــــوع :
نق����ض و�إبط ـ���ال احلكم املطعون في���ه ال�صـ ــادر عن حمكم���ة قاملـ ــة بتــاريخ
 2010/02/24و�إحال���ة الق�ضية و الأطراف على نف����س املحكمة م�شكلة من هيئة
�أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانــون.
وحتميــل املطعــون �ضــده امل�صــاريف الق�ضائيـ ــة.
ب ـ���ذا �صدر القرار ووقــع الت�صريح به فـ ـ���ي اجلل�سة العلنية املنعقدة بــتاريخ
الثام���ن من �شهـر نوفمرب �سنة �ألف�ي�ن و اثني ع�شر من قبل املحكمة العليـا-الغرفة
االجتماعيــة-الق�ســم الثانــي-واملرتكبــة مــن ال�س ـ ــادة :
رئيــ�س الق�س ــم رئي�سـ ــا
م�ست�ش ـ ــارة مقـ ـ ـ ـ ــررة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بـ ــو �شليط رابـ ـ ـ ـ ــح
طـ ـ ــالب �آ�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بوخلـ ــوف بلقا�س ــم
�سنقـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
كيحـل عبـد الكريـم

بح�ضـور ال�سيـد  :علـي بـن �سعـد الدراجـي-املحامـي الـعـام
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :مكاتـي عبـد احلميـد�-أميـن ال�ضبط.
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ملف رقــم  0727214قــرار بتاريخ 2013/02/07
ق�ضيــة ال�صنــدوق الوطنــي للتقاعــد �ضـ ــد (ع.م)

املو�ضــوع  :ت�سريح تع�سفـي-رف�ض �إعــادة الإدمــاج-تعــوي�ض.
قانون رقم ( 11-90 :عالقات العمل) ،املادة  ،4-73 :جريدة ر�سمية عدد.17 :

املب��د�أ  :يتم تعوي�ض العام��ل ،امل�س َّرح تع�سفيا ،وغ�ير امل�ستفيد مـن
�إعادة الإدماج ،عمال باملادة  ،4-73بناء على طلب يت�ضمن عنا�صر
واقعي��ة ،من بينها ،على �سبيل املث��ال ال احل�صر ،الراتب ال�شهــري،
الأقدميــ��ة يف العمــ��ل ،الكفــ��اءات وامل�ؤهــالت العلمي��ة واملهنيــة،
املن�صب ...الخ؛
ويحـدد القا�ضـي ،وجوبـا ،عدد الأ�شهر املمنوحة ،كما يتـم
التعوي�ض عن الأ�ضرار املحتملة� ،إذا كانت حمددة ومبـررة.
�إن املحكمــــة العـلــيــــــا
بنـاء على املـواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانــون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ  2010/08/09ومذكرة جواب املطعون �ضـده.
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد بوعالم بوع�ل�ام امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد بهياين �إبراهيم املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
حيث طعن بالنق�ض ال�صن���دوق الوطني للتقاعد الوكالة املحلية لوالية �سوق
�أهرا�س ممثال يف �شخ�ص مديره العام يف احلكم ال�صادر بتاريخ 2010/05/31
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عن حمكمة �س���وق �أهرا�س القا�ضي ب�إلزام املدعي يف الإرجاع بعد النق�ض بتمكني
املدعى عليه (ع.م) من مبلغ  1.000.000.00دج تعوي�ضا عن رف�ض �إعادة الإدماج يف
من�صبعمله�أو�أيمن�صبمماثلومبلغ500.000.00دجتعوي�ضاعنباقيالأ�ضرار.
حي���ث �أن املطعون �ضده يلتم����س عدم قبول الطعن �ش���كال ورف�ضه مو�ضوعا
و�إل���زام الطاع���ن بدفع مبلغ  200.000.00دج عن الطع���ن التع�سفي طبقا للمادة
 377مـن ق�.إ.م والإداريـة.
حيث �أن النيابـة العامـة تلتم�س رف�ض الطعــن.
وحيث �أن امل�صـاريف الق�ضائيـة قـد دفعــت.
وعلـيـه فـ�إن املحكمـة العلــيـــــا
حــول الدفـع ال�شكلــي :
حي���ث �إن املطعون �ضده يثري دفعا �شكلي���ا مفاده �أن عري�ضة الطعن بالنق�ض
مل تت�ضم���ن الإ�ش���ارة �إىل �أية وثيقة مرفقة دعما ملا يدعيه طبقا للمادتني  21و 70
م���ن ق�.إ.م و الإداري���ة بالإ�ضافة �إىل �أنه مل يبني �إن كان الر�سم الق�ضائي قد دفعه
باعتبار �أن ال�صناديق تخ�ضع يف عالقاتها مع الغري للت�شريع التجاري طبقا للمادة
الثانيـ���ة من املر�سوم التنفيذي رقم  07/92امل����ؤرخ يف  1992/01 /04وبالتالـي
ف�إن عري�ضة الطعن جاءت خمالفة للمادة  566من ق�.إ.م والإداريـة.
لكن حيث ف�ضال عن �أن الر�سم الق�ضائي دفعه الطاعن و�أثبت ذلك مبوجب
�إي�صال احلوالة رقم  032بتاريخ  2010/08/09لدى قبا�ضة الربيد على م�ستـوى
املحكمـ���ة العليـ���ا ،ف�إن عري�ضة الطعن جاءت طبقا لل�ش���روط املن�صو�ص عليهـا يف
املــادت�ي�ن  565و 3/566مـ���ن ق�.إ.م والإداري���ة �أم���ا املادتني املحت���ج بهما ف�إنهما
تطبقان على م�ستوى املحكمة واملجل�س والنعي بخالف ذلك غري مـ�ؤ�س�س.
يف ال�شكــــل :
حي���ث �أن الطعن احلايل جاء م�ستوفيا �أركانه ال�شكلية لوقوعه �ضمن الآجال
ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل �صحيحــا.
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يف املو�ضــوع :
حيث تدعيما لطعنه �أودع الطاعن عري�ضة �ضمنها وجها وحيدا للنق�ض:
م�أخوذا من الق�صور يف الأ�سبــاب،
بدع���وى �أن احلكم املطعون فيه �أفاد املطعون �ض���ده مببلغ مايل قدره مليون
دج طبق���ا للمادة  04/73املعدلة واملتممة بامل���ادة  09من الأمر رقم  21/96التي
حددت احلد الأدنى ملبلغ التعوي�ض على �أن ال يقل عن راتب �ستة �أ�شهر عمل �إال �أن
قا�ض���ي املو�ض���وع مل يبني العنا�صر املعتمد عليها يف حتدي���د املبلغ كما �أفاده �أي�ضا
مببل���غ  500.000.00دج تعوي�ض���ا ع���ن ال�ض���رر وبالتايل يكون املطع���ون �ضده قد
ا�ستفاد بتعوي�ضني.
حي���ث يبني فعال من احلك���م املطعون فيه �أن���ه ق�ضى للمطع���ون �ضده مببلغ
 1.000.000.00دج تعوي�ض���ا طبق���ا للفق���رة الأخرية من امل���ادة  09دون �أن يبني
العنا�ص���ر التي اعتم���د عليها يف حتديد املبلغ يف حني �أن امل���ادة  4/73وا�ضحة �إذ
ن�ص���ت عل���ى �أن التعوي�ض يكون عل���ى �أ�سا�س الراتب ال�شهري ال���ذي كان يتقا�ضاه
العام���ل وحت���دد احل���د الأدنى لع���دد الأ�شهر ب�ستة عل���ى الأقل وبالت���ايل كان على
القا�ضي �أن يحدد عدد الأ�شهر التي �أفاد بها املطعون �ضده مبينا يف ت�سبيب حكمه
العنا�صر التي اعتمد عليها يف حتديد الأ�شهر التي تكون م�ضروبة يف املبلغ ال�شهري
ال���ذي كان يتقا�ضاه كراتب �شهري� ،أما بالن�سب���ة للتعوي�ضات املحتملة ف�إن قا�ضي
املو�ض���وع مل يبني الأ�سا�س الذي مبوجبه ا�ستثنى الأ�ضرار املعنوية على اخل�صو�ص
والتعوي�ض���ات الأخ���رى الت���ي طلبها املطعون �ض���ده واكتفى باعتب���ار كتعوي�ض عن
الأ�ض���رار ،التعوي�ض عن ال�ضرر املحتمل املتمثل يف تفويت الفر�صة عليه يف �إيجاد
عم���ل وما حلق���ه من خ�سارة وما فاته من ك�سب ،ذل���ك �أن املادة  04/73مل حتدد
م���ا هي التعوي�ضات ومل حت�صرها ،بل بالعك�س ف�إن كل �ضرر ت�سبب فيه امل�ستخدم
يعو����ض طبقا للمادة  4/73الفقرة الأخ�ي�رة �شريطة �إثبات ال�ضرر ولي�س كما جاء
يف دع���وى احل���ال بالن�سبة لتفويت الفر�ص���ة وكما يظهر من احلك���م املطعون فيه
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ملف رقم 0727214

الغرفة االجتماعيـة
ال���ذي مل يق���دم املطعون �ضده م���ا يثبت ذلك وحكم له القا�ض���ي مببلغ مايل قدره
 500.000.00دج دون �أن يق���دم ل���ه �أدن���ى دلي���ل على �أنه مل ي�شتغ���ل �أثناء الفرتة
الت���ي كان م�سرحا فيها ،الأمر الذي يتعني مع���ه الت�صريح بت�أ�سي�س الإثارة ونق�ض
و�إبطـال احلكـم املطعـون فيــه.
حيـث �أن امل�صـاريف الق�ضائيـة يتحملهـا مـن خ�سـر دعــواه.
فلهـــذه الأ�سـبـــــاب
تقــرر املحكمــة العليـــا :
قبـ���ول الطعــن �ش���كال وت�أ�سي�س���ه مو�ضوعا ونق�ض و�إبط���ال احلكم املطعــون
في���ه ال�صادر بتاري���خ  2010/05/31عن حمكمة �سوق �أهرا����س و�إحالة الق�ضيــة
والأط ـ���راف �أمام نف�س اجلهة التي �أ�صدرته م�شكل���ة من هيئة �أخرى للف�صل فيها
طبقـا للقانـون.
وحتميـل املطعـون �ضـده بامل�صاريف الق�ضائيــة.
بـذا �صـ ــدر القـرار ووق���ع الت�صريح به ف ــي اجلل�سة العلنية املنعقدة بتـاريخ
ال�ساب���ع من �شهر فيفري �سنة �ألف�ي�ن و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا-الغرفـة
االجتماعيـة -الق�سـم الأول-واملرتكبـة مـن ال�ســادة :
رئيـ�س الغرفـة رئي�س ــا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

لعم ـ ــوري حممـ ـ ـ ــد
بوعـ ــالم بوع ـ ـ ــالم
لعـ ـ ــرج منيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
كيحـل عبـد الكريـم
�سع ـ ــادة بوبكـ ـ ـ ـ ـ ــر

بحـ�ضـور ال�سيـد  :بهيانـي �إبراهيـم-املحامـي الـعـام
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :عطاطبـة معمــر�-أميـن الـ�ضبـط.
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ملف رقم 0733801

الغرفة االجتماعيـة
ملف رقــم  0733801قــرار بتاريخ 2013/03/07
ق�ضيــة مطاحــن ال�صومــام �ضـ ــد (ع.ا)

املو�ضـ��وع  :حكم-دعوى تتجاوز قيمتها  200.000دج-ا�ستئناف-طعن
بالنق�ض.
قانون رقم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املواد  333 ،33 :و ،349جريدة
ر�سميــة عـ ــدد .21 :

املبــد�أ  :احلكــم الفا�صل يف دعوى ،تتجاوز قيمتهــا  200.000دج،
قابــل لال�ستئنــاف ولي�س للطعــن بالنق�ض.
�إن املحكمـــة العـليــــــــا
بنــاء على املــواد � 349إىل  360و� 377إلــى  378و� 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيـ ــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن النق�ض
املودعــة بتـ ــاريخ .2010/09/13
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد لعموري حمم���د الرئي�س املق���رر يف تالوة تقريره
املكتوب ،و�إىل ال�سيد علي بن �سعد الدراجي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
حي���ث طعنت �شرك���ة م�ساهم���ة "مطاحن ال�صوم���ام" بالنق����ض يف احلكم
ال�ص���ادر ع���ن حمكمة �سي���دي عي�ش بتاري���خ  2010 /06 /14القا�ض���ي بالزامها
بتمك�ي�ن املطع���ون �ضده (ع.ا) م���ن املبلغ املقتط���ع من منحة التقاع���د و املقدر ب
 66.304,37دج ورف�ض باقي الطلبات لعدم الت�أ�سي�س.
و�أودع���ت الطاعنة يف ه���ذا ال�ش�أن بتاري���خ  2010/09/13عري�ضة �ضمنتها
وجهني للنق�ض ،يف حني مل يرد املطعون �ضـ ــده.
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الغرفة االجتماعيـة

وعلـيــــه فـــ�إن املحكمـــة العلــيــــــا
عــن قابليـة الطعـــن :
حيث تلتم�س الطاعنة قبول الطعن بالنق�ض مبا�شرة يف احلكم ال�صادر عن
حمكم���ة �سيدي عي�ش بتاري���خ  2010/06/14لكونه نهائي طبقا للمادة  1/33من
ق.ا.م .و�.إ  ،ما دامت الدعوى ال تتجاوز قيمتها مائتي �ألف دج.
لك���ن حيث �أن احلكم املطعون فيه ت�ضمن ثالث���ة طلبات متمثلة على التوايل
يف طلب رد املبلغ املقتطع ،و طلب التعوي�ض عن ال�ضرر مببلغ  200.000دج وطلب
الغرام���ة التهديدي���ة  5000دج ع���ن كل يوم ت�أخ�ي�ر .وبالتايل ف����إن قيمة الدعوى
جت���اوزت مبل���غ  200.000دج املن�صو����ص عليه يف املادة  33الفق���رة الأوىل .مما
يجع���ل احلكم ابتدائيا قاب�ل�ا لال�ستئناف طبقا لنف�س امل���ادة الفقرة الأخرية .وال
يطعن فيه بالنق�ض مبا�ش���رة .لذا يتعني الت�صريح بعدم قبول الطعن لعدم جوازه
عمال باملادة  349من نف�س القانــون.
حيث �أن خا�ســر الدعــوى يلــزم بامل�صـ ــاريف.
فلهـــذه الأ�سـبـــــــاب
قـــررت املحكمــة العليـــــا :
عـ ــدم قبـ ــول الطعــن.
حتميــل الطاعنــة امل�صــاريف الق�ضائي ـ ــة.
ب ـ���ذا �صدر القـ ــرار ووقع الت�صريح به فـي اجلل�سة العلنيـة املنعقدة بتـ ــاريخ
ال�سابـ ــع من �شهر مار�س �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليـا-الغرفة
االجتماعيــة-الق�ســم الأول-واملرتكبــة مــن ال�سـادة :
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ملف رقم 0733801

الغرفة االجتماعيـة
لعمـ ــوري حممـد
بوعـالم بوعــالم
كيحل عبد الكرمي
لعـ ــرج منيـ ـ ـ ـ ـ ــرة
�سعـ ــادة بوبكـ ـ ـ ـ ــر

رئي�س الغرفة رئي�سا مقـررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضــور ال�سيــد  :علــي بــن �سعــد الدراجــي-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :عطاطبــة معمــر�-أميـ ــن ال�ضبط.
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ملف رقم 0760270

الغرفة االجتماعيـة
ملف رقــم  0760270قــرار بتاريخ 2013/05/02
ق�ضيــة ال�شركــة ذ.م.م "بــون غــود" �ضـ ــد (ع.م)

املو�ضوع  :ق�ســم اجتماعــي-دعــوى�-أجــل-حم�ضــر عــدم امل�صاحلة.
قان ـ���ون رق���م �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادتــان  2 :و  ،504جريــدة
ر�سمــية عــدد .21 :

املبــد�أ  :يطبق �شرط وجوب رفع الدعوى� ،أمام الق�سم االجتماعي،
يف �أجــل � 06أ�شهر ،من تاريخ ت�سليم حم�ضر عدم ال�صلح ،حتى ولو مت
ت�سليــم هـذا املح�ضر ،يف ظل قانون الإجراءات املدنية القديــم.
�إن املحكمــة العـلــيــــــا
يف جل�ستهــا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بـ ــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعد املداولة القانونية �أ�صدرت القرار الآتي ن�صه:
بنــاء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعــة بتاريخ .2011/01/27
بعد اال�ستماع �إىل ال�سي���دة طالب �آ�سيا امل�ست�شارة املقررة يف تالوة تقريرها
املكتوب و�إىل ال�سيد علي بن �سعد الدراجي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة
الرامية �إىل عدم قبول الطعن �شكـ ــال.
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الغرفة االجتماعيـة

وعليــه فــ�إن املحكمـة العليــــــــــا
حي���ث �أن ال�شركــة ذات امل�س�ؤولية املح ـ���دودة "بون غود" ممثلــة يف �شخ�ص
م�سريه���ا طعن���ت بالنق�ض بوا�سط���ة حماميها الأ�ستاذ بوطمني عب���د الرحمان يف
احلك���م ال�صادر عن حمكم���ة احلجار الق�سم االجتماع���ي بتاريخ 2010/12/22
القا�ض���ي ب�إلزام الطاعنة ممثلة مب�سريها ب�إعادة �إدم���اج املطعون �ضده مبن�صب
عمل���ه الأ�صلي �أو من�صب مماث���ل يف الأجر بعالقة دائمة و متكين���ه من امتيازاته
املكت�سب ـ���ة مببلغ قدره ع�شرون �ألف دينار جزائ ـ���ري ( 20000دج) ورف�ض باقــي
الطلبــات لعــدم الت ـ�أ�سي�س.
حي���ث �أن املطعــون �ضــده بلغ بعري�ضــة الطعــن كما تقت�ضيه املادة  564مــن
ق �إ م �إ و مل يـ ــرد.
حيث �أن ممثــل النيابــة العامــة التم�س عــدم قبــول الطعــن �شكال.
مــن حيــث ال�شكــــل :
حي���ث �أن عري�ضة الطع���ن بالنق�ض امل�سجل بتاري���خ  2011/01/27ت�ستويف
الأو�ض���اع القانونية من حيث الآج���ال و الأ�شكال املن�صو�ص عليها يف املواد - 354
 567 - 566- 565من ق �إ م �إ وبالتايل يعد الطعن �صحيح و مقبول �شكال .
مــن حيــث املو�ضــــوع :
حي���ث �أن الطاعنة �أودعت بتاري���خ  2011/01/27عري�ضة ت�ضمنت ثالث
�أوجــــه للنق�ض.
الوجــه الأول  :م�أخــوذ مــن خمالفــة قاعــدة جوهريــة.
الوجــه الثانــي  :م�أخــوذ مــن خمالفــة القانــون الداخلــي.
الوجــه الثــالث  :م�أخــوذ مــن ق�صــور الت�سبيب.
عــــن الوجــــه الأول :
بدعوى �أن الطاعنة �أثارت دفوع �شكلية من �ضمنها دفع يرمي �إىل عدم قبول
العري�ض���ة لكون املق���ر االجتماعي الوارد بها لي�س املق���ر االجتماعي للطاعنة التي
�أثبتت ذلك مبوجب ن�سخة من قانونا الأ�سا�سي واحلكم املطعون فيه جاء خال من
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

259

ملف رقم 0760270

الغرفة االجتماعيـة
كل رد على هذا الدفع خمالفا بذلك �أحكام املادة  277من ق ا م ا التي تلزم بالرد
على كل الدفوع املثارة و بهذا يكون احلكم م�شوبا بعيب خمالفة قاعدة جوهرية يف
الإجراءات مما يعر�ضه للنق�ض و الإبطال.
لك���ن حي���ث و طبق���ا للمادة  565م���ن ق ا م ا فقرة �أخرية يج���ب �أال يت�ضمن
الوج���ه املتم�سك به �إال حالة واحدة من حاالت الطعن بالنق�ض بعد حتديدها غري
�أن الطاعن���ة حددت الوجه عل���ى �أ�سا�س خمالفة قاعدة جوهري���ة يف الإجــراءات
ويف مناق�شته���ا للوجه تطرقت �إىل عدم الرد عل���ى الدفوع وهذا يعترب ق�صــورا يف
الت�سبيب و من ثم ف�إن الوجه غري مقبول.
عــن الوجــه الثانــــي :
بدعوى �أن الطاعنة �أثارت دفعا قانونيا يتمثل يف �سقوط احلق يف رفع الدعوى
وفقا لأحكام املادة  504من ق ا م ا ذلك �أن الدعوى رفعت بتاريخ 2010/11/04
عل���ى �أ�سا����س حم�ض���ر ع���دم امل�صاحل���ة حم���رر يف � 2007/12/04إال �أن احلكم
املطعون فيه بعدما ذكر مبد�أ الأثر الفوري للقاعدة الإجرائية املن�صو�ص عليها يف
قان���ون الإجراءات املدنية اجلديد طبق مبد�أ عدم رجعية القوانني ليطبق القانون
الق���دمي بحجة �أن حم�ضر عدم امل�صاحلة حرر يف ظل القانون القدمي و العربة يف
تطبي���ق القاعدة اجلوهرية فيما يتعل���ق بالدعوى و اعتبار تاريخ املح�ضر عند رفع
الدع���وى و مبا �أن املح�ضر حم���رر �سنة  2007و الدعوى مرفوعة �سنة  2010فان
القاع���دة املن�صو����ص عليها يف املادة  504من ق �إ م �إ هي التي تطبق اذ �أنها تطبق
عل���ى �إج���راءات رفع الدعوى يف تاري���خ رفعها ـ لذا ف�إن احلك���م املطعون فيه يكون
خالف القانون الداخلي مما يعر�ضه للنق�ض و الإبطال.
بالفع���ل حيث و طبقا لن�ص امل���ادة  2من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
ف����إن �أحكام هذا القانون تطبق ف���ور �سريانه با�ستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي
بد�أ �سريانها يف ظل القانون القدمي.
حي���ث و طبق���ا لن�ص املادة  504من ق ا م ا املذكور ف�إن الدعوى االجتماعية
يجب رفعها يف �أجل ال يتجاوز (� )06ستة �أ�شهر من تاريخ حم�ضر عدم امل�صاحلة
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الغرفة االجتماعيـة
حت���ت طائلة �سق���وط احلق يف رفع الدع���وى وباعتبار �أن حم�ض���ر عدم امل�صاحلة
امل�ؤ�س����س عليه املطعون �ضده دع���واه م�ؤرخ يف  2007/12/04و �أن الدعوى �سجلت
بتاري���خ � 2010/11/04أي خ���ارج الأجل املحدد بامل���ادة  504من ق ا م ا ف�إن حق
املطع���ون �ض���ده يف رفع الدعوى يك���ون قد �سقط ذلك �أن الع�ب�رة بتطبيق القاعدة
اجلوهرية فيما يتعلق بالدعوى و�أخذ بعني االعتبار تاريخ املح�ضر عند رفع الدعوى.
حي���ث �أن قا�ض���ي املو�ضوع ملا اعت�ب�ر �أجل �ست���ة �أ�شهر امل�ستح���دث بالقانون
اجلدي���د ال يطب���ق يف دع���وى احلال لأن حم�ض���ر عدم امل�صاحلة ث���م حتريره قبل
�سري���ان القان���ون اجلديد وي�س���ري عليه القان���ون القدمي الذي ال يرب���ط الدعوى
االجتماعي���ة ب����أي مواعد يكون خالف القانون ال�سيما املادتني  2و  504من ق ا م ا
و عر�ض حكمه للنق�ض و الإبطال.
حي���ث ولــم يبقى من الن���زاع ما يتطلب احلكم فيه وبالت���ايل وطبقا للمــادة
 365مــن ق ا م ا ف�إن النق�ض يكون بدون �إحالــة.
حيث �أن امل�صــاري���ف الق�ضائيــة يتحملها املطعــون �ضده طبقا للمــادة 378
مــن ق ا م ا.
فلهــذه الأ�ســبـــــــــاب
قــررت املحكمــة العليــــا :
يف ال�شكــــل  :قبــول الطــعن �شكــال.
يف املو�ضـ��وع  :نق�ض و�إبط ـ���ال احلكم املطعون فيه ال�ص���ادر عن حمكمــة
احلجار بتاريخ  2010/12/22و بدون �إحالــة.
حتميــل املطعــون �ضــده امل�صــاريف الق�ضائيـ ــة.
ب ـ���ذا �صدر القــرار ووق���ع الت�صريح به يف اجلل�سة العلني���ة املنعقدة بتــاريخ
الثان ـ���ي من �شهر ماي �سن ـ���ة �ألفني وثالثة ع�شــر من قب���ل املحكمة العليا-الغرفة
االجتماعــية-الق�ســم الثانــي-واملرتكبــة مــن ال�سـادة :
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الغرفة االجتماعيـة
بو�شليــط رابـ ـ ـ ــح
طـ ــالب �آ�سيـ ـ ـ ـ ـ ــا
بوخلــوف بلقا�سم
�سنقـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ــي
عبــدي بن يــون�س
ر�شــا�ش ن�صيـ ــرة

رئيــ�س الق�س ــم رئي�س ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ــارة مق ـ ـ ـ ــررة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بح�ضــور ال�سيــد  :علــي بــن �سعــد الدراجــي-املحـامـي الـعـام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :مكاتــي عبــد احلميــد�-أمـيـن الـ�ضبـط.
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ملف رقم 0824177

الغرفة االجتماعيـة
ملف رقــم  0824177قــــرار بتاريخ 2013/07/04
ق�ضيــة ال�شركــة العربيــة للإيجــار املالــي �ضـ ــد (ب.م)

املو�ضــ��وع � :أعمــ��ال عنف-خطـ�أ ج�سيـم-ت�سري��ح ت�أديبـي-م�س�ؤوليـة
جزائيــة-م�س�ؤوليـة ت�أديبيـة.
قانــون رقم ( 11-90 :عالقات العمل) ،املــادة  ،73 :جريدة ر�سمية عــدد .17 :

املبــد�أ  :امل�شاجرة وال�ضرب� ،أثناء العمل ،ي�شكّالن اخلط�أ اجل�سيم،
املتمثل يف القيام ب�أعمال عنف ،امل�ؤدي �إىل الت�سريح الت�أديبـي؛
ميكن جلنة الت�أديب م�ساءلة العامل ،مرتكب هذا اخلط�إ،
ت�أديبيــا ،وهــي غري ملزمة بانتظــار �صــدور حكــم جزائي نهائــي،
ال�ستقالل امل�س�ؤوليتني :اجلزائيــة والت�أديبيــة.
�إن املحكمـــة العـلـيــــــا
يف جل�ستهــا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائـ ــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بنــاء على املــواد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ .2011/11/27
بعــد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد تواتي ال�صديق امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريــره
املكت���وب و�إىل ال�سيدة �صحراوي الطاهر مليكة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها
املكتوبـ ــة.
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الغرفة االجتماعيـة
حيث �أن الطاعنة ال�شركة العربية للإيجار املايل ممثلة مبديرها العام طعنت
بطري���ق النق�ض بتاري���خ  2011/11/27مبوجب العري�ضة املودع���ة ب�أمانة �ضبط
املحكم���ة العليا بوا�سط���ة الأ�ستاذ حممود ح�سني �ضد احلك���م ال�صادر عن الق�سم
االجتماعي ملحكمة بئرمراد راي�س بتاريخ  2011/06/26فهر�س رقم 11/04487
القا�ض���ي يف ال�شكل  :قبول الدعوى ،يف املو�ضوع � :إلزام املدعى عليها ال�شركة
العربي���ة للإيج���ار املايل ب�إع���ادة �إدراج املدعي (ب.م) يف من�ص���ب عمله الأ�صلي
وب����أن تدفع له مبل���غ  300.000دج كتعوي����ض مع حتميلها امل�صاري���ف الق�ضائية.
حيث �أن املطعون �ضده املبلغ عن طريق التعليق مل يرد على عري�ضة الطعن.
حيث �أن النيابــة العامــة تلتم�س نق�ض احلكـ ــم.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العلـيــــا
مــن حيــث ال�شكــــل :
حيث �أن الطعــن بالنق�ض ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية املقررة قانونا خا�صة ما
تعلق منه باحرتام الإجراءات و الآجال فهو حينئذ مقبــول �شكال.
مــن حــث املو�ضــــوع :
حيث �أن الطاعنــة تثيــر ثالثــة �أوجــه لت ـ�أ�سي�س طعنهــا.
الأول  :امل�أخــوذ مــن جتــاوز ال�سلطــة.
الثانــي  :امل�أخوذ من خمالفة القانون املق�سم �إىل فرعني.
الثــالث  :امل�أخــوذ مــن انعــدام الأ�ســا�س القانونـ ــي.
عــن الفــرع الثانــي مــن الوجــه الثانــي والوجــه الثالث :
وال ـ���ذي تنعى فيهما الطاعنة خمالفة احلكم لأح���كام املادة  73من قانــون
 11/90التي حددت الأخطاء اجل�سيمة ومنها �أعمال العنف و�أن املحكمة باعتبارها
�أن قرار الت�سريح ا�ستند �إىل خط�أ ذو طابع جزائي ومنه ال يعتد به ك�سبب للت�سريح
يجعل حكمها خمالفا للقانون و منعدم الأ�سا�س القانونــي.
حي���ث �أنه بالرجوع �إىل احلكم املطعون فيه يتبني �أن املحكمة انتهت �إلــى �أن
اخلط����أ املن�سوب للمطعون �ض���ده املدعي ذو طابع جزائي ومن���ه ال يعتد به ك�سبب
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الغرفة االجتماعيـة
للت�سري���ح �إال بع���د �إثباته من قبل الق�ض���اء اجلزائي وانته���ت �إىل اعتبار الت�سريح
تع�سفي وقررت �إعادة �إدماج املدعي يف من�صب عمله الأ�صلــي.
حيث �أن الأ�صل ا�ستقالل امل�س�ؤوليتني اجلنائية والت�أديبية و�أن اجلهة الت�أديبية
ال تتقي���د كمبد�أ عام يف تكييفها للفعل الت�أديبي بقواعد و �ضوابط قانون العقوبات
و�أنها تخ�ضع بو�صفها جهة ت�أديبية يف تكييفها للخط�أ الت�أديبي �إىل النظام القانوين
اخلا����ص الذي يحك���م عالقتها بالعام���ل �سواء قان���ون العمل �أو النظ���ام الداخلي
�أو االتفاقي���ات اجلماعي���ة وا�ستثناء فق���ط حينما يكون اخلط����أ املهني ال يحمل �إال
الو�صف اجلزائي وفقا لقانون العقوبات فال ميكن حينها اعتماده ك�سبب للت�سريح
م���ا مل يثب���ت وقوعه بحك���م جزائي حائزا لق���وة ال�شيء املق�ضي ب���ه وبالتايل ف�إنه
بالرج���وع �إىل �أحكام املادة  73من قانون  11/90املعدل واملتمم يتبني �أنها �أوردت
الأخطاء اجل�سيمة التي يرتتب عنه���ا الت�سريح الت�أديبي ومنها �أعمال العنف ومن
ثم فطاملا �أن فعل امل�شاجرة وال�ضرب املن�سوب للمطعون �ضده يدخل �ضمن �أعمال
العنف ف�إن جهة الت�أديب غري ملزمة ب�صدور حكم جزائي مل�ساءلة العامل املطعون
�ض���ده ت�أديبيا طاملا �أن الت�صرف ي�شكل خط�أ ت�أديبيا و لو �أنه يف الوقت ذاته ي�شكل
جرمية مبفهوم قان���ون العقوبات مما يجعل املحكمة مبا انتهت �إليه من ق�ضاء قد
�أفقدت حكمها الأ�سا�س القانوين ف�ضال عن خمالفة القانون مما يعر�ضه للنق�ض.
حي���ث �أن���ه بذل���ك ي�صبح الف���رع الثاين م���ن الوجه الث���اين والوج���ه الثالث
م�ؤ�س�سني ويتعني معه نق�ض احلكم دون حاجة للرد على الوجه الأول والفرع الأول
من الوجه الثاين.
حيث �أن خا�سر الدعوى يتحمل امل�صاريف الق�ضائية وفقا لن�ص املادة 378
مــن قانــون الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
فلهــــــذه الأ�سـبـــــاب
قــــررت املحكمــة العليــــا :
قب���ول الطعن �ش���كال و ت�أ�سي�سه مو�ضوعا ،ونق�ض و�إبط���ال احلكم املطعــون
في���ه ال�صادر عن حمكمة بئر م���راد راي�س بتاريخ  2011/06/26و �إحالة الق�ضية
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الغرفة االجتماعيـة
والطرف�ي�ن على نف�س اجلهة الق�ضائية م�شكلة م ـ���ن هيئة �أخرى للف�صل فيها مــن
جديــد طبقــا للقانــون .
وامل�صــاريف علــى املطعــون �ضــده.
ب ـ���ذا �صــدر الق���رار ووقع الت�صريح به يف اجلل�س���ة العلنيــة املنعقدة بتــاريخ
الراب���ع من �شهر جويلي���ة �سنة �ألفني وثالثة ع�شر من قب���ل املحكمة العليا-الغرفة
االجتماعيــة-الق�ســم الثــالث-واملرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئيــ�س الق�ســم رئي�سـ ــا
م�ست�شـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

رحـ ــابـ ـ ــي �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
تـ ـ ــواتـ ـ ــي ال�صـ ــديــق
بكـ ـ ـ ـ ــارة العـ ــربـ ـ ـ ــي
�سلطاين حممد �صالح
زردوم احمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بح�ضــور ال�سيــد  :علــي بــن �سعــد الدراجــي  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــدة  :رويبط ليلــى � -أميـ ــن ال�ضبط.
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.4غرفة �ش�ؤون الأ�سرة و املواريث

ملف رقم 690718

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ملف رقـم  690718قـرار بتاريخ 2012/03/15
ق�ضيــة (ع.ر) �ضــد (ق.ن) بح�ضــور النيابــة العامــة

املو�ضـوع  :ن�سب � -إثبــات الن�سب  -نفـي الن�سب -طــرق علميــــة.
قانــون رقم ( 11-84 :قانون الأ�سرة) ،املادة  ،2/40 :جريدة ر�سمية عــدد .24 :
�أمــر رقــم ( 02-05 :قانون الأ�سرة ،تعديل و تتميم) ،املادة  ،10 :جريدة ر�سميــة
عــدد .15 :

املبـد�أ  :الفقـرة الثانيـة مـن املـادة  40مـن قانـون الأ�سـرة" :يجــوز
للقا�ضـي اللجـوء �إلـى الطـرق العلميـة لإثبـات الن�سب" مقــررة
لإثباتـه ولي�س لنفيــه.
�إن املحكمـــة العـلــيـــــا
يف جل�ستها العالنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بنــاء علــى املــواد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إلــى  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة ب�أمانة �ضبط املحكمة العليا بتاريخ .2010/02/24
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد تواتي ال�صدي���ق امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريــره
املكت ـ���وب و�إىل ال�سيدة يو�سفي غ���زايل نادية املحامية العام���ة يف تقدمي طلباتهــا
املكتوبــة الرامية �إىل رف�ض الطعــن.
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
وعلـيــه فـ�إن املحكمــة العلـيــــا
وحي���ث �أن الطاع���ن (ع.ر) طع���ن بطري���ق النق�ض بتاري���خ 2010/02/24
مبوجب العري�ض ـ���ة املقدمة بوا�سطة الأ�ستاذ �أحمد �ساع���ي املحامي املعتمد لــدى
املحكمة العليا �ضد القرار ال�صادر عن غرفة �ش�ؤون الأ�سرة ملجل�س ق�ضاء �سطيف
بتاريخ  2010/01/03فهر�س رقم  10 /00013ق�ضية رقم  09/00716القا�ضي
يف ال�ش��كل  :قب���ول اال�ستئنافني الأ�صلي والفرعي ،يف املو�ض��وع  :ت�أييد احلكم
امل�ست�أنف وحتميل امل�ست�أنف امل�صاريف الق�ضائيــة.
حي���ث ي�ستخل�ص من ملف الق�ضية �أنه بتاري���خ � 2009/03/08أقام املدعي
الطاعن دعوى �أمام حمكمة عني وملان طالبا �إجراء حتليل احلم�ض النووي للأبناء
الثالث���ة (م)�( -س)( -ا) وفقا لأحكام املادة  40م���ن قانون الأ�سرة معلال ذلك
ب�أن���ه يربطه باملدعى عليها عقد زواج م�ؤرخ يف  2001/08/06و�أن الأبناء الثالثة
ول���دوا خالل ف�ت�رة الزواج و�أنه اكت�ش���ف ت�صرفات ال �أخالقية م���ن جانب املدعى
عليه���ا و�صلت حد اخليانة مما جعل���ه يت�أكد يقينا من عدم انت�س���اب الأبناء �إليه،
فيم ـ���ا �أجــابت املدعى عليها طالبة رف�ض الدعــوى والتعوي�ض عن ال�ضرر املعنــوي
وهي الدعوى التي �صدر ب�ش�أنها احلكم امل�ؤرخ يف  2009/07/04القا�ضي برف�ض
الدعوى لعدم الت�أ�سي�س وهو احلكم امل�ؤيد بالقرار املطعون فيــه بالنق�ض.
حيث �أن الطاعن يثري وجهني للطعن لت�أ�سي�س طعنه.
حيث �أن املطعــون �ضدها املبلغة مل ترد على عري�ضة الطعــن.
وعـليــــــه
مــن حيـث ال�شكـل:
حيث �أن الطعن بالنق�ض ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية املقررة قانونا خا�صة ما
تعلق منه باحرتام الآجال فهو حينئذ مقبول �شكال.
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مـن حيث املو�ضــوع :
ع��ن الوج��ه الأول  :امل�أخ��وذ م��ن خمالف��ة قاع��دة جوهري��ة يف
الإجراءات،
بدع���وى �أن املادة  546م���ن قانون الإجراءات املدني���ة والإدارية تن�ص على
�إي���داع التقرير املكت���وب ب�أمانة �ضبط الغرف���ة ثمانية �أيام على الأق���ل قبل انعقاد
جل�سة املرافعات ليت�سنى للخ�صوم االطالع عليه و�أنه بالرجوع �إىل القرار املطعون
فيه لي�س فيه ما ي�شري �إىل احرتام هذا الإجراء الذي هو من النظام العام.
لك ـ���ن حيث �أنه خالف���ا ملا ورد يف الوجه ف�إنه بالرج���وع �إىل القرار املطعــون
في���ه يتبني و�أن التقرير املكتوب �أودع بكتابة ال�ضبط قبل جل�سة املرافعة مما ي�ؤكد
احت ـ���رام الإجراء املن�صو�ص علي���ه يف املادة  546من قانون الإج���راءات املدنيــة
والإدارية ويكون بذلك الوجه غري �سديد م�ستوجب الرف�ض.
عـن الوجـه الثانـي  :امل�أخـوذ مـن خمالفـة القانـون،
بدع���وى �أن املادة  2/40من قانون الأ�س���رة فتحت املجال لقطع دابر ال�شك
حول الن�سب بالركون �إىل الطرق العلمية لإثباته �أو نفيه و�أنه �أمام مت�سك الطاعن
ب�إجراء التحليل الطبي بوا�سطة احلم�ض النووي وتقدميه �شهادة طبية تفيد عجزه
اجلن�س���ي عن الإجناب ف����إن ق�ضاة املو�ض���وع خالفوا ن�ص امل���ادة  2/40املذكورة
وعر�ضوا قرارهم للنق�ض.
لك���ن حيث �أنه بالرجوع �إىل احلك���م امل�ست�أنف والقرار املطعون فيه يتبني �أن
ق�ض���اة املو�ضوع اثبت���وا �أن طريف النزاع بعالق���ة �شرعية وفق عقد ال���زواج امل�ؤرخ
يف  2001/08/06و �أثم���رت ه���ذه العالقة عن الأبناء الثالث���ة حال قيام العالقة
الزوجب���ة و�أن الطاع���ن �أقر بن�سبهم �إلي���ه وفق الثابت من احلكم�ي�ن امل�ؤرخني يف
 2007/11/24و  2008/10/11ومل ي�صدر منه نفي بالطرق امل�شروعة وبالتايل
ف����إن ن�س���ب الأبناء الثالثة ثابت م���ن والدهم الطاعن بال���زواج ال�صحيح مبفهوم
املادة  40من قانون الأ�سرة وهو بعد الإثبات غري قابل للنفي ال بالب�صمة الوراثية
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وال باللع���ان وال ب�أي طريق و�أن ق�ضاة املو�ض���وع با�ستبعادهم طلب �إجراء التحاليل
امل�ؤ�س�س على املادة  2/40من القانون املذكور ورف�ضهم الدعوى قد طبقوا �صحيح
القان���ون لأن ه���ذا الن�ص مق���رر للإثبات ولي����س للنفي واحل���ال و�أن الن�سب ثابت
بالزواج ال�صحيح مما يجعل الوجه غري �سديد م�ستوجب الرف�ض.
حيث �أنه بذلك ي�صبح الوجهان غري م�ؤ�س�سني ويتعني معه رف�ض الطعن.
حي���ث �أن خا�ســر الدعوى يتحمل امل�صاريف الق�ضائي���ة وفقا لأحكام املــادة
 378من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
فلهــــذه الأ�سـبـــــاب
قررت املحكمة العليـا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملواريـث :
قبــول الطعن بالنق�ض �شكال ورف�ضه مو�ضوعــا.
وامل�صــاريف الق�ضائــية علــى الطاعــن.
ب ـ���ذا �صدر القــرار ووقع الت�صــري���ح به يف اجلل�سـة العلنيــة املنعقدة بتــاريخ
اخلام�س ع�شر من �شهـر مـار�س �سنـة �ألفيـن واثني ع�شر من قبل املحكمة العليــا-
غرفــة الأحــوال ال�شخ�صيــة-واملرتكبة من ال�سـادة :
رئيـ�س الغرف ــة رئي�ســا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضـاوي عبـد القـادر
ت ـ ــوات ـ ــي ال�صــديـ ــق
مـ ــالك الها�شمـ ـ ـ ـ ــي
ب ــوزي ـ ــد خل�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ف�ضي ـ ــل عي�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
�سكـ ـ ـ ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

بح�ضـور ال�سيـدة  :يو�سفـي غزالـي ناديـة-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :طـريف �سميـر�-أمني ال�ضبط.
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ملف رقــم  0727560قـرار بتاريخ 2013/03/14
ق�ضيـة (ي.ع) �ضـد (�س.ع) و(ي.ر) بح�ضـور النيابـة العامـة

املو�ضـوع  :حجـر  -مقــدم  -نفقـة  -ح�ضانــة.
قـانـون رقـم ( 11-84 :قانـون الأ�سـرة) ،املـواد  100 ،99 ،78 ،75 ،64 :و،104
جـري ــدة ر�سميـة عــدد .24 :
�أمـر رقـم ( 02-05 :قانـون الأ�سرة ،تعديل وتتميـم) ،املـادة  ،16 :جريدة ر�سميـة
عـدد .15 :

املبـد�أ  :يتم دفع النفقة للمح�ضون ،عن طريق املقدم ،من مال الأب
املحجـور عليـه.
�إن املحكمـــة العـليـــــا
يف جل�ستها العالنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيـار ،بـن
عكنـون ،اجلزائــر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صـه :
بنـاء علـى املـواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة لدى �أمانة ال�ضبط مبجل�س ق�ضاء تلم�سان بتاريخ  2010/08/10من قبل
حمام���ي الطاعن ،وعلى مذكرة اجلواب املقدمة من طرف حمامي املطعون �ضده
(ي.ر).
بعـ���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد ف�ضيل عي�سى امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقري ــره
املكتـ���وب و�إىل ال�سي���دة يو�سفي غ���زايل نادية املحامية العام���ة يف تقديـم طلباتها
املكتوبـة الراميـة �إلـى رف�ض الطعـن.
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وعليــه فــ�إن املحكمــة العليـــا
حيث �إن املدعو (ي.ع) قد طعــن بالنق�ض ،مبوجب عري�ضة �أودعها لدى �أمانة
ال�ضبط مبجل�س ق�ضاء تلم�س���ان بتاريخ  2010/08/10بوا�سطة حماميه الأ�ستاذ
ها�شمي ميلود املعتمد لدى املحكمة العليـا� ،ضـد القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء
تلم�سان بتاريخ  2010/06/06القا�ضي ح�ضوريا نهائيـا :
يف ال�شكــ��ل :بقبـول اال�ستئنافني الأ�صلي والفرع���ي وبقبول تدخل (ي.ع)
�شكـال.
ويف املو�ض��وع :بت�أييـ���د احلكـم امل�ستـ�أنف ال�صـادر عـ���ن حمكمــة الرم�شـي
بتاري���خ  2009/11/26مبدئيا وتعديال له الق���ول �أن املتدخل (ي.ع) ملزم بدفع
نفقة الطفلة (ا) بدال من امل�ست�أنف (ي.ر) املحجور عليه وتتلخ�ص وقائع الق�ضية
املف�صول فيها بالقرار املذكور ،يف �أن املطعون �ضدها قد �أقامت دعوى �ضد طليقها
املدع���و (ي.ر) ،طلب���ت مبوجبها احلك���م مبراجعة النفقة املحك���وم بها مبقت�ضى
احلكـ���م ال�صـادر بتاري���خ  ،2006/06/24وذلك برفعه���ا �إىل  5000دج �شهريـا،
و�إلزام املدعى عليه بتمكينها من مبلغ  4000دج �شهريا مقابل بدل الإيجـار.
�أج ـ���اب املدعى عليه ،طالبا احلكم برف����ض الدعوى لعدم الت�أ�سي�س ،بتاريخ
� 2009/11/26أ�ص���درت حمكم���ة الرم�شي حكم���ا ح�ضوريا ابتدائي���ا ق�ضت فيــه
مبراجع ـ���ة النفقة املحك ـ���وم بها ورفعها �إىل  2500دج �شهري���ا ورف�ض طلب بــدل
الإيجـار ل�سبق �أوانــه.
وبتاري���خ  ،2010/06/06وعلى �إثر اال�ستئناف املرفوع �ضد احلكم املذكور،
�أ�صدر جمل�س ق�ضاء تلم�سان القرار املطعون فيـه.
وحيث �أن الطاعن قد ا�ستند يف طعنه �إلـى وجهني؛
وحيث �أن املطع���ون �ضده (ي.ر) قد �أودع مذكرة للجواب ،بوا�سطة حماميه
الأ�ستاذ �سماعون بولنوار ،طلب مبوجبها الق�ضاء بنق�ض القرار املطعون فيه؛
وحيث �أن املطعون �ضدها (�س.ع) مل تودع �أية مذكرة للجواب؛
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مــن حيث ال�شكــل:
حي���ث �أن الطع���ن بالنق�ض قد وق���ع يف �أجله القان���وين ،وا�ستوف���ى �أو�ضاعه
ال�شكلية ،طبقا لأحكام املواد ،565 ،564 ،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354 :
 566و 567من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،ويتعني الق�ضاء بقبوله �شكال؛
مـن حيـث املو�ضــوع :
عـن الوجهني الأول والثاين معا لوجود ت�شابه بينهمــا:
حيث �أن الطاعن يعيب عل���ى ق�ضاة املجل�س ق�ضاءهم ب�إلزامه بدفع النفقــة
الغذائي���ة البنة �أخي���ه (ي.ا) ،بالرغم من �أنه غري مل���زم بالإنفاق عليهــا ،وبذلك
يكونون قد ق�ضوا مبا مل يطلب منهم وجتاوزوا �سلطتهم؛
لك���ن حيث ثبت من �أ�سباب القرار املطع���ون فيه بالنق�ض� ،أن ق�ضاة املجل�س
ق���د �ألزم���وا الطاعن بدفع تلك النفق���ة لها من مال �أخي���ه (ي.ر) املحجور عليــه،
وذل���ك باحلل���ول حمله ،ا�ستن���ادا �إىل كونه قد ع�ي�ن مقدما علي���ه ،ولي�س من ماله
اخلا����ص ،مثلما يعتقد خط�أ ،ومن ثم ف�إن ذلك ال يعد ق�ضاء مبا مل يطلب منهم �أو
جت���اوزا ل�سلطتهم ،و�إمنا يدخل يف �صميم �سلطته���م املخولة لهم قانونا ،بناء على
�أحكام التقدمي ،الأمر الذي يجعل الوجهني املذكورين غري م�ؤ�س�سني ،ويتعني عدم
االعتداد بهما ،والق�ضاء نتيجة لذلك برف�ض الطعــن؛
وحيث �أنه يتع�ي�ن الق�ضاء ب�إبقاء امل�صاري���ف الق�ضائية على عاتق الطاعن،
وذلك طبقا لأحكام املادة  378من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة؛
فلهـــذه الأ�سبــــاب
ق�ضـت املحكمة العليـا  -غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث:
بقبول الطعن بالنق�ض �شكال وبرف�ضه مو�ضوعا.
وب�إبقـاء امل�صـاريف الق�ضائيـة علـى عـاتق الطاعــن.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
ع�ش���ر م���ن �شهر مار�س �سن���ة �ألفني و ثالثة ع�ش���ر من قبل املحكم���ة العليا-غرفة
الأحوال ال�شخ�صية-واملرتكبة من ال�سـادة :
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ملف رقم 0727560

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ال�ضـاوي عبـد القـادر
ف�ضيـ ـ ـ ــل عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مـ ــالك الها�شمـ ـ ـ ـ ــي
�سكـ ـ ـ ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
مع ـ ــزوزي ال�صـ ــديق

رئيـ�س الغرف ــة رئي�ســا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـدة  :يو�سفـي غزالـي ناديـة-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :طـريف �سميـر�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقم 0729230

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ملف رقـم  0729230قــرار بتاريخ 2013/03/14
ق�ضيـة (ب.ف) �ضـد (ك.ن) بح�ضـور النيابـة العامــة

املو�ضـوع  :ح�ضانـة  -نفقــة �-سكن  -بـدل �إيجــــار.
قـانـ���ون رقـ���م ( 11-84 :قانـون الأ�سـرة) ،املادت ـ���ان  72 :و  ،78جـري ــدة ر�سميـة
عــدد.24 :
�أمـر رقـم ( 02-05 :قانـون الأ�سرة ،تعديل وتتميـم) ،املـادة  ،16 :جريدة ر�سميـة
عـدد .15 :

املبـد �أ  :للحا�ضنـة احلق يف بدل �إيجـار� ،إذا كان ال�سكن املو َّفر مـن
غيـر مالئـم ملمار�سـة احل�ضانـة.
طـرف الأب َ
�إن املحكمـــة العـليــــا
يف جل�ستهـا العالنية املنعقدة مبقرها �شـارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بـن
عكنـون ،اجلزائــر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـ���اء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة لدى �أمانة ال�ضبط مبجل�س ق�ضاء �أم البواقي بتاريخ  2010/08/18وعلـى
مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون �ضدهـا.
بعـد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد مالك الها�شمي امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريـره
املكتـ���وب و�إلـ���ى ال�سيدة يو�سفي غ���زايل نادية املحامية العام���ة يف تقدمي طلباتها
املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعـن.
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ملف رقم 0729230

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
وعليـه فـ�إن املحكمـة العليـــا
حيـ���ث �أن املدعي يف الطعن طعن بالنق�ض بوا�سط���ة حماميه الأ�ستاذ عداد
م�صطفى املعتمد ل���دى املحكمة العليا يف القرار ال�صادر عن غرفة �ش�ؤون الأ�سرة
ملجل�س ق�ضاء �أم البواقي بتاريخ  2010/01/25القا�ضي :بت�أييد احلكم امل�ست�أنف،
ه���ذا الأخ�ي�ر ق�ضى ب�إلزام املدع���ى عليه بتمك�ي�ن املدعية من ب���دل �إيجار �شهري
مل�سك���ن ملمار�سة احل�ضانة ي�سري بقيم���ة  3000دج طبقا حلكم الطالق امل�ؤرخ يف
 2006/11/18وي�سري بداية من تاريخ  2006/11/18وي�ستمر �إىل تاريخ �سقوط
موجبه قانونا �أو حكمـا.
حيث �إن الطاعن ا�ستند يف طعنه علــى وجهني.
حيث �أن املطعون �ضدها ردت على عري�ضة الطعن والتم�ست رف�ض الطعن.
مـن حيـث ال�شكــل:
حيث �أن الطعن بالنق�ض ا�ستوفى �إجراءاته ال�شكلية فهو مقبول.
مـن حيث املو�ضـوع:
الوجـه الأول  :م�أخـوذ مـن الق�صـور يف الأ�سبـــاب،
بدعوى �أن ق�ضاة املجل�س يف قرارهم املنتقد مل يتطرقوا لدفوع الطاعن ومل
يناق�شوا الوثائق املقدم���ة ،والطاعن بعد �صدور احلكم امل�ؤرخ يف 2009/10/08
القا�ضي بتمكني املطعون �ضدها من مبلغ  3000دج كبدل �إيجار �سكن بحجة و�أن
ال�سك���ن الذي وف���ره الطاعن هو غري الئق وهو ما جعل الطاعن ي�صطحب حم�ضر
ق�ضائ���ي الذي �أثب���ت مبقت�ضى حم�ضر حمرر بتاري���خ  2009/12/02و�أن ال�سكن
�صال���ح لل�سكن ويتوفر على جمي���ع ال�ضروريات لل�سكن الالئق �إال �أن ق�ضاة املجل�س
مل يطلعوا على هذه الوثائق.
الوجـه الثانـي  :م�أخـوذ مـن جتـاوز ال�سلطــة،
ومفاده �أن املحكمة �أ�صدرت بتاري���خ  2006/11/18حكما يق�ضي للمطعون
�ضدها ببدل الإيجار ومبقت�ضى الق���رار ال�صادر بتاريخ  2007/03/12مت تعديل
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ملف رقم 0729230

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
احلكم بتمكني املطعون �ضدها من بدل �إيجار ويف حالة تعذره توفري �سكن ملمار�سة
احل�ضانة ،والطاعن وفر امل�سكن وقدم ما يثبت ذلك وتبقى م�س�ألة عدم �صالحية
ال�سكن ملمار�سة احل�ضانة م�س�ألة ن�سبية وكان على ق�ضاة املجل�س ندب خبري ملعاينة
�صالحي���ة امل�سكن لل�سكن من عدمه وب�إعادة ق�ضاة املجل�س الف�صل يف م�س�ألة بدل
الإيج���ار رغم �صدور قرار نهائي يكونون قد جتاوزوا �سلطتهم ،مما يعر�ض القرار
املطعون فيه للنق�ض.
عـن الوجهني معـا لتـرابطهـا وتكاملهمــا:
لكـ���ن حيث خالفا ملا ينع���اه الطاعن ،ومبراجعة الق���رار املطعون فيــه يتبني
من���ه �أن ق�ضاة املجل�س �أ�س�سوا ق�ضاءه���م و�أن املطعون �ضدها �سعت لتنفيذ القرار
ال�ص���ادر بتاريخ  2007/03/12القا�ضي بجعل ب���دل الإيجار املحكوم به مبوجب
احلك���م ال�ص���ادر يف  2006/11/18يك���ون يف حال���ة تع���ذر توفري �سك���ن ملمار�سة
احل�ضان���ة ،و�أن املطع���ون �ضدها ا�ست�ص���درت حم�ضرا حمررا م���ن قبل املح�ضر
الق�ضائ���ي بتاري���خ  2007/11/17يثبت �أن ال�سكن ال���ذي خ�ص�صه الطاعن غري
�صال���ح لل�سكن وال يتوفر على �ضروري���ات احلياة واعتربوا يف خال�صة ق�ضائهم �أن
املطع���ون �ضدها ال ميكن لها �أن ت�سك���ن يف هذا ال�سكن ،وهو ما جعلهم ي�ستجيبون
لطلبها الرامي �إىل متكينها من بدل الإيجــار ،مما يتعني رف�ض الوجهني معا لعدم
الت ـ�أ�سي�س.
فلهـــذه الأ�سـبـــــاب
قررت املحكمة العليـا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملـواريث:
قبول الطعن بالنق�ض �شكال ورف�ضه مو�ضوعا.
وحتميل الطاعن امل�صاريف الق�ضائية.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
ع�ش���ر م���ن �شهر مار�س �سن���ة �ألفني و ثالثة ع�ش���ر من قبل املحكم���ة العليا-غرفة
الأحوال ال�شخ�صية-واملرتكبة من ال�سـادة :
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ملف رقم 0729230

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ال�ضـاوي عبـد القـادر
م ـ ــالك الها�شم ـ ـ ـ ــي
ف�ضيـ ـ ـ ـ ـ ــل عي�سـ ـ ـ ــى
�سكـ ـ ـ ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
معــزوزي ال�صــدي ـ ــق

رئيـ�س الغرف ــة رئي�ســا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـدة  :يو�سفـي غزالـي ناديـة -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :طـريف �سميـر�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقم 0740083

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ملف رقم  0740083قرار بتاريخ 2013/04/11
ق�ضيـة ورثـة (�س.م) �ضـد (و.خ) بح�ضـور النيابـة العامــة

املو�ضـوع  :طالق  -وفـاة  -انق�ضاء اخل�صومــة.
قانـون رقـم ( 11-84 :قانون الأ�سرة) ،املـادة  ،48 :جريدة ر�سمية عـدد .24 :
�أمـر رقـم ( 02-05 :قانـون الأ�سـرة ،تعديـل وتتميـم) ،املـادة  ،12 :جريـدة ر�سميـة
عــدد.15 :
قانـون رقـم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادة ،2/220 :جريدة ر�سميـة
عـدد .21 :
املبــد�أ :يعــد الطـالق مـن احلقـوق ال�شخ�صيـة الل�صيقـة ب�شخــ�ص
الـــزوج.
تنق�ضـي خ�صومـة الطالق ،بوفـاة �أحـد الزوجني.
�إن املحكمـــة العـلـيــــــا
يف جل�ستها العالنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعد املداولة القانونية �أ�صدرت القرار الآتي ن�صه :
بن���اء على امل���واد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانون
الإجراءات املدنية والإدارية.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة لدى رئا�سة �أمانة ال�ضبط باملحكمة العليا بتاريخ  2010/10/17من قبل
حمام���ي الطاعن�ي�ن ،وعلى مذكرة اجل���واب املقدمة من ط���رف حمامية املطعون
�ضده ــا.
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

280

ملف رقم 0740083

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
بع ـ���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد ف�ضيل عي�سى امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقريــره
املكت ـ���وب و�إىل ال�سيدة يو�سفي غ���زايل نادية املحامية العام���ة يف تقدمي طلباتهــا
املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعــن.
وعليـه فــ�إن املحكمة العليــا
حي���ث �أن ورثة (�س.م) وهم����( :س.ح)( ،ح)( ،ك)( ،ع)( ،ف) و(ط) قد
طعن���وا بالنق�ض مبوج���ب عري�ضة �أودعوها ل���دى رئا�سة �أمان���ة ال�ضبط باملحكمة
العلي���ا بتاريخ  2010/10/17بوا�سطة حماميه���م الأ�ستاذ حنجار ال�سعيد املعتمد
ل���دى املحكمة املذكورة� ،ض���د القرار ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء البليدة بتاريخ
 2010/05/17القا�ض���ي ح�ضوري���ا نهائي���ا بت�أييد احلكم امل�ست�أن���ف ال�صادر عن
حمكمة الأربعاء بتــاريخ .2009/12/31
وتتلخ����ص وقائــع الق�ضيــة املف�صول فيها بالق���رار املذكــور ،يف �أن املرحــوم
(�س.م) قد �أق���ام دعوى �ضد املطعون �ضدها طلب مبوجبها احلكم بفك الرابطة
الزوجية بينهما ،وق���د تويف بتاريخ  2009/09/16وقد تدخل ورثته يف اخل�صام،
و�أكدوا �أن طالق مورثهم للمطعون �ضدها ،كان بائنا بينونة كربى.
و�أجاب���ت املطع���ون �ضده���ا �أنها تعد �أرمل���ة تويف عنها زوجه���ا وهي يف فرتة
العدة ،و�أن الطالق ال يقع يف هذه احلالة ،والتم�ست احلكم برف�ض الدعوى،
بتاري���خ � 2009/12/31أ�ص���درت حمكمة الأربعاء حكم���ا ح�ضوريا ابتدائيا
ق�ضت في���ه بانق�ضاء اخل�صومة ،بتاري���خ  2010/05/17و�إثر اال�ستئناف املرفوع
�ضد احلكم املذكور� ،أ�صدر جمل�س ق�ضاء البليدة القرار املطعون فيه.
وقــد ا�ستنــد الطاعنــون يف طعنهــم �إلــى وجهني.
وحي���ث �أن املطع���ون �ضدها قد �أودعت مذكرة للج���واب ،بوا�سطة حماميتها
الأ�ستاذة �ضيف اهلل �سامية ،طلبت مبوجبها الق�ضاء برف�ض الطعن.
مـن حيـث ال�شكــل :
حي���ث �أن الطع���ن بالنق�ض قد وق���ع يف �أجله القان���وين ،وا�ستوف���ى �أو�ضاعه
ال�شكلي ـ���ة ،طبقــا لأحكــام املـ ـ���واد ،564 ،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354 :
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

281

ملف رقم 0740083

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
 566 ،565و 567من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،ويتعني الق�ضاء بقبولــه
�شكـ ــال.
مـن حيـث املو�ضـوع:
عــن الوجــه الأول والثانــي معا لوجود االرتباط بينهما :
حي���ث �أن الطاعنني يعيبــون على ق�ضاة املجل����س ق�ضاءهم بامل�صادقة علــى
احلك���م امل�ست�أنف القا�ضي بانق�ضاء اخل�صومة الرامية �إىل طالق املطعون �ضدها
بوف���اة مورثهم ،بالرغم من �صدور طالقها عنه قبل وفاته ،ويعيبون عليهم كذلك
اعتبارهم منعدمي ال�صفة ،بالرغم من �أنهم ورثة لــه.
لكن حيث �أن املادة  49من القانون رقم  11 -84امل�ؤرخ يف  09يونيو �سنة 1984
املت�ضم���ن قانون الأ�سرة املعدل واملتمم بالأم���ر رقم  02/05امل�ؤرخ يف  27فرباير
 2005تن�ص �صراحة على �أنه " :ال يثبت الطالق �إال بحكم بعد عدة حماوالت �صلــح
يجريها القا�ضي دون �أن تتجاوز مدته ثالثة �أ�شهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى".
وحيث �أنه قد ثبت من احلكم امل�ست�أنف ال�صادر عن حمكمة الأربعاء بتاريخ
 2009/12/31امل�ؤي���د بالق���رار املطعون فيه� ،أن املدعو (����س.م) قد تويف بتاريخ
 ،2009/09/16وذل���ك قب���ل �إج���راء �أية حماول���ة لل�صلح ،ومن ثم ف����إن الطالق
املطلوب من قبله مل يثبت ،ويتعني عدم االعتداد به.
وحيث �أن الطالق يعد م���ن حقوق ال�شخ�صية الل�صيقة ب�شخ�ص الــزوج ،وال
تقب���ل االنتقال �إىل ورثت ـ���ه ،ومن ثم ف�إن اخل�صومة املت�ضمنة له تكون قــد انق�ضت
بوفات���ه ،طبقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة  220من قانون الإجراءات املدنية
والإداريــة ،وال تقبل االنتق���ال �إىل ورثتــه ،وبالتالــي ف�إن ق�ضاة املجل�س بق�ضائهــم
بامل�صادقة عل���ى احلكم القا�ضي بانق�ضاء اخل�صومة ،على هذا الأ�سا�س ،يكونون
ق ـ���د طبقوا القانون تطبيقا �سليمــا ،و�سبب ـ���وا قرارهم ت�سبيبا مقنعا ،الأمر الــذي
يجع ـ���ل الوجهني املذكورين غري م�ؤ�س�س�ي�ن ،ويتعني عدم االعتداد بهما ،والق�ضــاء
نتيجــة لذلك برف�ض الطعن.
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

282

ملف رقم 0740083

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
وحي���ث �أنه يتعني الق�ضاء ب�إبقاء امل�صاريف الق�ضائية على عاتق الطاعنني،
وذلك طبقا لأحكام املادة  378من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
فلهــــذه الأ�سبـــــاب
ق�ضت املحكمـة العليـا  -غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملواريث:
بقبــول الطعــن بالنق�ض �شكال وبرف�ضه مو�ضوعــا.
وب�إبقــاء امل�صــاريف الق�ضائيــة على عــاتق الطاعنني.
ب ـ���ذا �صــدر الق���رار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلني���ة املنعقــدة بــتاريخ
احل ـ���ادي ع�شر من �شهر �أفريل �سنة �ألف�ي�ن وثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليــا-
غرفــة �ش�ؤون الأ�سرة واملواريث-واملرتكبة من ال�ســادة :

رئيـ�س الغرف ــة رئي�ســا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضـاوي عبـد القـادر
ف�ضيـ ـ ـ ــل عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مـ ــالك الها�شمـ ـ ـ ـ ــي
�سكـ ـ ـ ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
مع ـ ــزوزي ال�صـ ــديق

بح�ضــور ال�سيــدة  :يو�سفــي غزالــي ناديــة-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :طــريف �سميــر� -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0761943قــرار بتاريخ 2012/11/14
ق�ضيــة ورثــة (ز.ف) �ضــد (ب�.س) بح�ضــور النيابــة العامــة

املو�ضـوع  :ن�سب � -إقـرار بالبنـوة  -تبنـي  -خربة علمية.
قان���ون رقـ���م ( 11-84 :قان���ون الأ�س���رة) ،املادت���ان  40 :و ،46جري���دة ر�سمي���ة
عـ ــدد .24 :
�أمـر رقـم ( 02-05 :قانـون الأ�سـرة ،تعديـل وتتميـم) ،املـادة  ،10 :جريـدة ر�سميـة
عــدد.15 :

املبد�أ  :يثبت الن�سب بالإقرار بالبنوة ،ويكون حجة على املقر،
حال حياته وبعد وفاته ،حتى ولو ثبت خالف ذلك بطريق �آخـر.
ال يحتمل الإقرار النفي ،ال ب�شهادة ال�شهود وال باخلربة
العلمية ،وحتت �أي ادعاء بالتبني �أو بغريه.
�إن املحكمــة العـليــــا
يف جل�سته���ا العالنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بن
عكنون ،اجلزائر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بن���اء على امل���واد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانون
الإجراءات املدنية والإدارية.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة ب�أمانة �ضبط جمل�س ق�ضاء اجللف���ة بتاريخ  2011/02/02وعلى مذكرة
جواب حمامي املطعون �ضدها (ب�.س) املودعة بتاريخ .2011/03/16
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بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد تواتي ال�صدي���ق امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريــره
املكت���وب و�إىل ال�سي���دة يو�سف���ي غزايل نادي���ة املحامية العامة يف تق���دمي طلباتها
املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعـن.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العلـيـــــا
وحي���ث �أن الطاعنني ورثة املرحوم���ة (ز.ف) وهــم (ز.ع) و (ز.خ) و (ز.ا)
طعنوا بطريق النق�ض بتاري���خ  2011/02/02مبوجب العري�ضة املقدمة بوا�سطة
الأ�ست���اذة ب���ن عي�سى جميل���ة املحامية املعتمدة ل���دى املحكمة العلي���ا �ضد القرار
ال�ص���ادر ع���ن غرفة �ش�ؤون الأ�س���رة ملجل�س ق�ضاء اجللفة بتاري���خ 2010/12/01
فهر�س رقم  10/00952القا�ضي يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد
اخل�ب�رة ،يف املو�ضوع � :إفراغ القرار التمهي���دي ال�صادر بتاريخ 2008/11/22
فهر����س رق���م  08/0155ومن���ه امل�صادقة على اخلربة املنج���زة من طرف خمرب
ال�شرط���ة العلمية باجلزائر العا�صم���ة والق�ضاء بت�أييد احلك���م امل�ست�أنف وحتميل
املدعني يف �إعادة ال�سري يف الدعوى بامل�صاريف الق�ضائية بعد ت�صفيتها.
حيث ي�ستخل�ص من مل���ف الق�ضية �أنه بتاريخ � 2007/10/29أقام املدعون
الطاعن���ون دع���وى �أمام حمكمة اجللفة طالب�ي�ن �إ�سقاط ن�س���ب املدعى عليها من
املرح���وم (ب.م) و (ز.ف) و�إحلاق ن�سبه���ا بوالدها (ز�.س) و�أمها (د�.س) ،فيما
�أجابت املدعى عليها طالبة رف�ض الدعوى م�ؤكدة �أن الدافع للدعوى هو اال�ستيالء
على الرتكة ،وهي الدعوى التي انتهت باحلكم امل�ؤرخ يف  2008/02/27القا�ضي
بقبول الدعوى �شكال ويف املو�ضوع رف�ض الدعوى لعدم الت�أ�سي�س.
و�إث ـ���ر ا�ستئناف املدعني �أ�صــدر املجل�س الق ـ���رار امل ـ�ؤرخ يف 2008/11/22
القا�ض���ي بتعيني املخرب الوطني لل�شرطة العلمية لإج���راء فح�ص احلم�ض النووي
للم�ست�أنف عليها (ب�.س) ومقاربته باحلم�ض النووي لأقارب والدتها (ز.ف).
وبعد �إجراء اخلربة و�إعادة الق�ضية للجدول �أ�صدر املجل�س القرار امل�ؤرخ يف
 2010/12/01املطعون فيه بالنق�ض.
حيث �أن الطاعنني يثريون وجه وحيد لت�أ�سي�س طعنهــم.
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حي���ث �أن املطعون �ضدها تطل���ب عدم قبول الطعن �ش���كال والتعوي�ض مببلغ
 3000.000دج ملخالف���ة الوج���ه القائم علــى �أ�سا�سه الطعن لن�ص املادة  358من
قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
وعلـيـــــه
مــن حيــث ال�شكــــل :
حيث �أن الطعن بالنق�ض ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية املقررة قانونا خا�صة ما
تعلق منه باحرتام الآجال فهو حينئذ مقبول �شكال.
مــن حيــث املو�ضــوع :
عـ��ن الوجـه الوحيـد  :امل�أخـوذ من خمالفة القانون �أو اخلطــ�أ يف
تطبيقــه،
بدع���وى �أن القرار املطعون فيه خالف القان���ون ب�إفراغه القرار وم�صادقته
على اخلربة كون الطاعنني ناق�شوا طلبات املطعون �ضدها و�أ�شاروا �إىل �أن والدتها
احلقيقي���ة ه���ي املدعوة (د����.س) الت���ي رف�ضت االمتث���ال �إىل اخل�ب�رة ومل تنتقل
لإجرائه���ا و�أن حما�ضر التحقيق املت�ضمنة ل�سماع ال�شه���ود �أثبتت �أن املرحومة مل
تنج���ب �أبن���اء و�أن املطعون �ضدها هي ابنة �أخيها (ز����.س) و�أن القرار مب�صادقته
عل���ى اخلربة غري الكاملة ب�سبب غياب والدة املطع���ون �ضدها احلقيقية يكون قد
خالف القانون وي�ستوجب النق�ض.
لك���ن حيث �أن املقر �شرعا وقانونا �أن الإق���رار بالبنوة املجرد الذي لي�س فيه
حتمي���ل الن�س���ب على الغري يثبت ب���ه الن�سب ويكون ذلك حجة عل���ى املقر ولو ثبت
بطري���ق �آخر خالف ذلك وهو بعد الإقرار ال يحتم���ل النفي ال ب�شهادة ال�شهود وال
باخل�ب�رة العلمية وحتت �أي ادعاء بالتبني �أو بغ�ي�ره �سواء من املقر نف�سه �أو ورثته
بعد وفاته ملا ترتب عن ذلك من حق الولد يف الن�سب وبالتايل فطاملا �أن املرحومة
(ز.ف) قد �أقدمت رفق���ة زوجها على ت�سجيل املطعون �ضدها يف �سجالت احلالة
املدني���ة على �أنها ابنتهما ح�سبما ت�شري �إىل ذل���ك �شهادة امليالد املدرجة يف امللف
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والت���ي وردت خالي���ة من الإ�شارة �إىل التبني الذي ادع���اه الطاعنون ف�إن ذلك يعد
منها �إقرارا بالبنوة ال بالتبني ويعد حجة عليهما حال حياتهما وبعد وفاتهما ،مما
يجعل الوجه غري �سديد م�ستوجب الرف�ض.
حيث �أنه بذلك ي�صبح الوجه الوحيد غري م�ؤ�س�س ويتعني معه رف�ض الطعن.
حي���ث �أن طل���ب التعوي�ض غري م�ؤ�س�س لعدم انط���واء الطعن عــلى �أي تع�سف
ويتعني رف�ضــه.
حيث �أن خا�سر الدعوى يتحمل امل�صاريف الق�ضائية وفقا لن�ص املادة 378
من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
فلهـــذه الأ�سبـــــاب
قررت املحكمة العليا  -غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملواريث:
قبــول الطعن بالنق�ض �شكال ورف�ضه مو�ضوعا ورف�ض طلب التعــوي�ض.
وامل�صــاريف الق�ضائيــة علــى الطاعنني.
ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صري���ح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتاريخ
الراب���ع ع�شر من �شه���ر نوفمرب �سنة �ألف�ي�ن و�إثنى ع�شر من قب���ل املحكمة العليا-
غرفة الأحـوال ال�شخ�صيـة-واملرتكبة من ال�ســادة :
رئــي�س الغــرفــة رئي�س ــا
م�ست�ش ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضــاوي عبد القـادر
توات ـ ـ ــي ال�ص ـ ـ ـ ــديق
مـ ـ ــالك الها�شمـ ـ ـ ــي
بوزيـ ـ ــد خل�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ف�ضيـ ـ ـ ـ ــل عي�سـ ـ ـ ـ ــى
�سكـ ـ ـ ـ ــة قـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ــدر

بح�ضــور ال�سيــدة  :يو�سفــي غزالــي ناديــة -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :طــريف �سميــر�-أمني ال�ضبط.
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ملف رقــم  0847958قـرار بتاريخ 2013/02/14
ق�ضيـة (ق.ح) �ضـد (ب�.س) بح�ضـور النيابـة العامـة

املو�ضـوع  :تبليـغ  -حمبــو�س.
قانـ���ون رقـم �( 09-08 :إجراءات مدنية و�إدارية) ،املـادة  ،413 :جريدة ر�سميــة
عــدد .21 :

املبـد�أ  :يكـون التبليغ �صحيحـــا� ،إذا تـم مبكان َحب�س ال�شخ�ص،
املطلـوب تبليغـه.
�إن املحكمــة العـليـــــا
يف جل�ستها العالنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنــون،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بنــاء على املواد � 349إلــى  360و� 377إلــى  378و � 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بع ـ���د االطــالع عل���ى جممــوع �أوراق ملف الدعــوى ،وعل ـ���ى عري�ضة الطعــن
بالنق����ض املودعة ب�أمانة �ضب���ط املحكمة العليا ي���وم  2012/03/14وعلى مذكــرة
جواب حمامي املطعون �ضدها (ب�.س) ،املودعة يــوم .2012/05/14
وبع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد عبد الق���ادر ال�ضاوي ،الرئي����س املقرر يف تالوة
تقري���ره املكت���وب و�إىل ال�سيدة يو�سفي غ���زايل نادية ،املحامي���ة العامة يف تقدمي
طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعــن.
وعلـيـه فـ�إن املحكمـة العليــــا
وحي���ث �أن الطاعــن (ق.ح) ،طعن بطريق النق����ض بتاريخ ،2012/03/14
بعري�ض ـ���ة قدمتها حماميت���ه الأ�ستاذة بن عنرت مليكـ ـ���ة ،املعتم ــدة لدى املحكمــة
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
العلي���ا� ،ضد احلكم ال�صادر عن ق�س���م �ش�ؤون الأ�سرة ملحكمة �سيدي احممد ،يــوم
 2012/02/14حت���ت رقم  12/1241القا�ضي بفك الرابطة الزوجية عن طريق
التطلي���ق بني الطاعن احلايل وبني املطعون �ضدها م���ع الأمر بت�سجيل الطالق يف
بلدي���ة املدني���ة والت�أ�شري به على هام�ش �شه���ادة ميالد الطرف�ي�ن و�إلزام الطاعن
بدفع للمطعون �ضدها مبلغ مائة �ألف دينار تعوي�ضا عن ال�ضرر الالحق بها ومبلغ
ثالث�ي�ن �أل���ف دينار كنفقة ع���دة ومبلغ خم�س���ة �آالف دينار نفقة �إهم���ال من �شهر
نوفم�ب�ر � 2011إىل �صدور احلكم مع �إ�سناد ح�ضان���ة الأبناء للأم ومنحها الوالية
عليه���م والنفقة الغذائية على الأب مببلغ �أربع���ة �آالف دينار لكل واحد من الأبناء
الأربع���ة من نف�س التاريخ �إىل �سقوطها �شرعا م���ع تخ�صي�ص للأم ال�سكن الكائن
يف حي  .....تق�صراين باجلزائر ملمار�سة -كما جاء يف منطوق احلكم-من تاريخ
�صدور احلكم �إىل غاية �سقوط احل�ضانة �شرعــا.
وحيث �إن الطاعــن �أثــار وجهني للطعــن لت ـ�أ�سي�س طعنــه.
وحيث �إن املطعون �ضدها طلبت رف�ض الطعن لعدم الت�أ�سي�س القانونــي.
وعـليـــــه
مـن حيـث ال�شكــل:
حيـث �إن الطعــن بالنق�ض قد جاء يف الأجل وا�ستوفى الأ�شكال القانونيــة.
ومـن حيـث املو�ضـوع :
ع��ن الوج��ه الأول  :امل�أخوذ من عدم االخت�صا���ص ،والذي جاء فيه
�أن���ه بالرجوع �إىل عري�ض���ة افتتاح الدعوى جند �أن املطعون �ضدها ذكرت عنوانها
بح���ي ...تق�صراين -اجلزائر ،وطلبت متكينها من���ه ال�ستعماله كم�سكن ملمار�سة
احل�ضانة ،كما �أنه هو بيت الزوجية الذي كان يعي�ش فيه الطرفان ،ومع ذلك ف�إن
حمكمة �سيدي احممد عقدت االخت�صا�ص الإقليمي لنف�سها وف�صلت يف امللف ،دون
الرج���وع �إىل ن�ص املادة  2/40من قان���ون الإجراءات املدنية والإدارية التي حتدد
االخت�صا����ص الإقليم���ي للمحاكم وجعل���ت املحكمة التي يقع بدائ���رة اخت�صا�صها
بي���ت الزوجية هي املخت�صة للنظر يف دعوى الطالق ،و�أ�ضاف الطاعن �أن م�سكن
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الزوجي���ة يقع بدائ���رة اخت�صا�ص حمكمة ال�شراقة التابع���ة ملجل�س ق�ضاء البليدة،
وبالتايل حمكمة �سيدي احممد غري م�ؤهلة قانونا للف�صل والنظر يف امللف.
لك���ن حي���ث �إن م�س�أل���ة االخت�صا����ص الإقليمي امل�ش���ار �إليه���ا يف الوجه ،من
امل�سائل التي تثار �أمام قا�ضي املو�ضوع والف�صل فيها ،قابل لال�ستئناف ،وال يجوز
للطاع���ن �إثارة وجه متعلق بهــا ،عند الطع ـ���ن بالنق�ض �ضد احلكم القا�ضي بفك
الرابط ـ���ة الزوجية بينه وبني املطعون �ضده���ا ،مما يتعني رف�ض الوجه ،بال�صيغة
التي ورد بها.
ع��ن الوج��ه الث��اين :امل�أخ��وذ م��ن �إغف��ال الأ�ش��كال اجلوهري��ة
للإج��راءات ،والذي جاء فيه� ،أن الطاعن موقوف بامل�ؤ�س�سة العقابية ومت تبليغه
بامل�ؤ�س�س���ة املذكورة و�أ�شار احلك���م �إىل وجوده بامل�ؤ�س�سة العقابي���ة بر�أ�س الوادي،
لك���ن احلكم املطع���ون فيه �صدر ح�ضوري���ا يف حقه ،وبذلك مت���ت امل�سا�س بحقوق
دفاع���ه املكر�س���ة د�ستورا واملعمول بها ق�ضاء ،فمن غ�ي�ر املعقول �أن يكون الطاعن
موقوف���ا ويق�ض���ي عقوب���ة �سالبة للحرية وممن���وع عليه الت�صرف يف �أم���وره املالية
�أو حت���ى التوا�ص���ل االجتماع���ي� ،أن يتم �إلزام���ه بتقدمي طلبات ودف���وع دون تعيني
ل���ه حمام تلقائيا للدفاع عن���ه �أو حتى اتخاذ �إجراءات اال�ستخ���راج و�إح�ضاره من
امل�ؤ�س�سة العقابية.
لكن حيث �إنه يتبني بالرجوع �إىل احلكم املطعون فيه �أن املحكمة �أ�شارت �أن
الطاع���ن ّمت تكليفه باحل�ضور قانونا بامل�ؤ�س�سة العقابية بر�أ�س الوادي ا�ستنادا �إىل
املح�ض���ر املحرر ي���وم  ،2012/01/17وبذلك طبقت ن�ص امل���ادة  413من قانون
الإجراءات املدنية والإدارية ،التي تن�ص على �أنه �إذا كان ال�شخ�ص املطلوب تبليغه
ر�سميا حمبو�سا ،يكون التبليغ �صحيحا �إذا ّمت مبكان حب�ســه.
وحي���ث �إن الطاع���ن مل يق���دم م���ا يثبت �أنه طال���ب متكينه م���ن الدفاع على
حقوقه� ،أمام اجلهات املخت�صة ،ومل مي ّكن من ذلك� ،أما تعيني حمام للدفاع عنه،
ف�إن طبيعة النزاع ال تلزم املحكمة باتخاذ مثل ذلك الإجــراء.
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وعليــه ف�إن هذا الوجه غري م�ؤ�س�س ويتعني رف�ضه ويرف�ض الطعــن.
وحي���ث �إن امل�صاريف الق�ضائية على من يخ�سر دعواه ،كما تن�ص على ذلك
املادة  378من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة.
فلهـــذه الأ�سـبـــــــاب
قــررت املحكمة العليــا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صيـة واملــواريـث :
قبــول الطعن بالنق�ض �شكال ورف�ضه مو�ضوع ــا.
وامل�صــاريف الق�ضائيــة علــى الطاع ــن.
ب���ذا �صدر الق���رار ووق���ع الت�صريح به يف اجلل�س���ة العلنيـة املنعق���دة بتاريخ
الراب���ع ع�شر م���ن �شهر فيفري �سنة �ألفيـن وثالثة ع�شر م���ن قبل املحكمة العليــا-
غرفة الأحـوال ال�شخ�صيـة-واملرتكبة من ال�س ــاد ة :
رئي�س الغرفـة رئي�سـا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضـاوي عبـد القـادر
م ـ ــالك الها�شم ـ ـ ـ ــي
ف�ضي ـ ـ ــل عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ــى
�سك ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
معـ ــزوزي ال�ص ـ ــديق

بح�ضــور ال�سيــدة  :يو�سفــي غزالــي ناديــة -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :طــريف �سميــر�-أمني ال�ضبط.
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ملف رقــم  0850047قــرار بتاريخ 2013/05/09
ق�ضيــة (ع.ط) �ضــد (ي�.س) بح�ضــور النيابــة العامــة

املو�ضـوع  :خلــــع  -تطليق.
قانـ���ون رق ـ���م ( 11-84 :قانــون الأ�ســرة) ،املادتــان  53 :و  ،54جريــدة ر�سميـ ــة
عــدد .24 :
�أمر رقــم  ( 02-05 :قانون الأ�سرة ،تعديل وتتميم) ،املادتــان  12 :و  ،14جريــدة
ر�سميــة عــدد .15 :

املبـد�أ  :يتعني علــى املحكمــة التقيــد بالدعــوى ،التـي انعقـدت
اخل�صومـة ب�ش�أنهـا.
ال يجوز تغيري مو�ضوع الدعوى من دعوى اخللع ،بعد
انعقاد اخل�صومة� ،إىل دعوى التطليق.
�إن املحكمــة العـلـيـــــــا
يف جل�ستها العالنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمبــر  ،1960الأبيار ،بن
عكنــون ،اجلزائــر.
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بنــاء على املواد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة مب�صلح���ة الطعون املدنية ملجل�س ق�ضاء ب�سكرة يوم  2012/03/25وعلى
مذكرة جواب حمامي املطعون �ضدها (ي�.س) ،املودعة يوم .2012/06/04
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وبع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد عبد الق���ادر ال�ضاوي ،الرئي����س املقرر يف تالوة
تقري���ره املكت���وب و�إىل ال�سيدة يو�سفي غ���زايل نادية ،املحامي���ة العامة يف تقدمي
طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعن.
وعليـه فـ�إن املحكمـة العلـيـــا
وحي���ث �أن الطاعن (ع.ط) ،طعن بطريق النق����ض بتاريخ ،2012/03/25
بت�صري���ح وعري�ضة مودع���ة مب�صلحة الطع���ون املدنية ملجل�س ق�ض���اء ب�سكرة من
قب���ل حماميه الأ�ست���اذ الها�شمي ب���در الدين ،املعتم���د لدى املحكم���ة العليا� ،ضد
احلكم ال�ص���ادر عن ق�سم �ش����ؤون الأ�سرة ملحكمة طولقة بتاري���خ 2011/11/27
حت���ت رق���م  11/1439القا�ضي بف���ك الرابط���ة الزوجية بالتطليق ب�ي�ن املطعون
�ضده���ا وب�ي�ن الطاعن احلايل مع الأمر بت�سجيل الط�ل�اق يف �سجل احلالة املدنية
للبلدية املخت�صة والت�أ�ش�ي�ر به على هام�ش عقدي ميالد الطرفني وعقد زواجهما
و�إل���زام الطاعن ب����أن ميكن املطعون �ضده���ا من تعوي�ض عن ال�ض���رر مببلغ قدره
ثمانون �ألف دينار ومن نفقة عدتها مببلغ ثالثني �ألف دينار ورف�ض الطلب املتعلق
بنفق���ة الإهمال لعدم الت�أ�سي�س و�إ�سناد ح�ضانة الأبناء (ع) و(م.ا) و(�س) و (م)
للمطع���ون �ضدها وك���ذا الوالية عليهم على نفقة الطاعن مببل���غ �ألفني وخم�سمائة
دين���ار �شهريا لكل واحد منهم �إ�ضافة للمنح العائلية واملدر�سية �إن وجدت ت�سريان
مع��� ًا من تاري���خ  2010/06/02وت�ستمران معا �إىل غاية �سق���وط النفقة قانونا �أو
�شرع���ا �أو تعديله���ا ق�ضاء م���ع متكني الأب من ح���ق الزيارة ...و�إلزام���ه ب�أن يوفر
للمطع���ون �ضدها احلا�ضنة �سكن���ا مالئما ملمار�سة احل�ضانة في���ه و�إن تعذر عليه
ذل���ك فعليه �أن يدفع لها بدل �إيجار �سك���ن مالئم لنف�س الغر�ض مببلغ �أربعة �آالف
دين���ار �شهريا ت�س���ري ابتداء من تاريخ تنفي���ذ الطاعن للحك���م وي�ستمر �إىل غاية
�سقوط احل�ضانة قانونــا.
وحيث �إن الطاعــن �أثــار وجهني للطعــن لت ـ�أ�سي�س طعنــه.
وحيث �إن املطعــون �ضدها طلبت رف�ض الطعن لعدم الت ـ�أ�سي�س.
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من حيث ال�شكـل:
حيث �إن الطعن بالنق�ض قد جاء يف الأجل وا�ستوفى الأ�شكال ،مادام �أن احلكم
املطع���ون فيه بلغ للطاعن ي���وم  2012/01/23و�سجل طعنه يوم ،2012/03/25
وهو يوم �أحد ،وهو �أول يوم عمل بعد يومي اجلمعة وال�سبت ،وهما يوما عطلة.
ومن حيـث املو�ضــوع :
عن الوجه الأول  :امل�أخوذ من اخلط�أ يف تطبيق القانون ،والذي جاء
فيه �أن املطع���ون �ضدها قد با�شرت دعواها ملتم�سة طالقها من الطاعن بوا�سطة
اخللع وعر�ضت مبلغ فدية ،غري �أن حمكمة الدرجة الأوىل ق�ضت بالتطليق م�ؤ�س�سة
ذلك على �أنه قد تف ّوه بطالقها ولأنه مل يقم ب�أي �إجراء ما جعلها معلقة وقد حدث
له���ا �ضرر مما ي�ستوجب تطليقها ،وحمكم���ة الدرجة الأوىل قد �أخط�أت يف تطبيق
القان���ون حني ق�ضت بالتطلي���ق ،حتى و�إن عدلت املطع���ون �ضدها عن طلب اخللع
�إىل التطلي���ق ،ما كان لها الق�ضاء بالتطليق� ،إذ كان عليها مبا�شرة دعوى م�ستقلة
تلتم����س فيه���ا التطليق ،كون �أن طل���ب التطليق املقدم قبل الف�ص���ل يف الدعوى قد
غ�ّي�رّ مو�ضوعها ،ومن ّثم الطلب امل�ضاف قد م�س �أ�صل الدعوى ،و�أ�ضاف الطاعن
ب����أن املحكمة قد �أ�س�ست حكمها على �أنه ق���د ط ّلق املطعون �ضدها وقد تف ّوه بكالم
بتاري���خ  2010/03/03بعد ن�شوب خالف بينهما ،وللجزم بوقوع الطالق ،يناق�ش
ذلك من قبل �أ�صحاب الفتوى يف الدين ،خا�صة و�إن حدث يف مثل احلالة التي وقع
عليه���ا يف دعوى احل���ال ،و�أ�ضاف الطاعن �أنه كان يف حالة غ�ضب متقدمة وفاقدا
لإرادته وحالة التوتر قد طغت على ت�صرفاته ،ومل يكن على الإطالق ينوي الفرقة
م���ع املطعون �ضدها ،ولذلك ما كان على املحكمة جعلت �صرف الطاعن وقتها �أنه
�صادر عن �إرادته و�أنه ط ّلق املطعون �ضدها وهو يعي ذلك.
حي���ث �إنه يتبني فعال بالرجوع �إىل احلكم املطع���ون فيه� ،أن املطعون �ضدها
رفعت دعواه���ا �ضد زوجها الطاعن وطلبت فك الرابط���ة الزوجية بينهما باخللع
وعر�ض���ت مبل���غ ع�شرين �ألف دينار مقابال لذلك ،كم���ا طالبت بحقوقها وح�ضانة
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الأبن���اء ،بينم���ا طالب الطاعن �أن متكنه من مبلغ مائت���ي �ألف دينار مقابال للخلع
وبعد حماولة ال�صلح حول دعوى اخللع ومت�سك كل طرف مبطالبه ،قدمت املطعون
�ضده���ا مذك���رة يف جل�س���ة � ،2011/10/23أ�ش���ارت �إىل نط���ق الطاعن بالطالق
بالث�ل�اث يوم  2010/03/08بح�ضور الأبن���اء ،ورد الطاعن على ذلك ب�أن تفوهه
بعب���ارة الطالق بالث�ل�اث يخ�ضع لفتوى �أهل الدين يف �صحت���ه ،ثم قامت املطعون
�ضده���ا بتغيري طلباتها من اخللع �إىل التطليق ا�ستنادا �إىل تفوه الطاعن بالطالق
بالثالث يوم  ،2010/03/08وهو التاريخ ال�سابق على تاريخ دعوى اخللع.
وحيث �إنه كان عل���ى املحكمة التقيد بدعوى اخللع والتي انعقدت مبنا�سبتها
اخل�صوم���ة ووافق عليها الطاع���ن وطالب مببلغ مائتي �ألف دين���ار مقابال لذلك،
ولي�س التطرق �إىل التطليق واال�ستناد �إىل ما دار يوم  ،2010/03/08الذي يتعني
�أن يتم ب�ش�أنه حتقيق ،لأن هناك فرق ًا بني دعوى التطليق وبني دعوى �إثبات طالق
تف ّوه به الطاعن يف مواجهة املطعون �ضدها وبح�ضور الأبناء والذي ينكر الطاعن
توجه نيته يف �إيقاعه.
وعلي���ه ف�إن هذا الوج���ه م�ؤ�س�س وينجر عنه نق�ض احلك���م املطعون فيه دون
حاجة ملناق�شة الوجــه الثانــي.
وحي���ث �إنه م���ادام �أن املطعون �ضدها قد غريت مو�ض���وع دعواها من اخللع
�إىل التطليق ،وبالتايل مل يبق من النزاع ما يتطلب الف�صل فيه ،مما يتعني معه �أن
يكون نق�ض احلكم بدون �إحالــة.
وحي���ث �إن امل�صاريف الق�ضائية على من يخ�سر دعواه ،كما تن�ص على ذلك
املادة  378من قانون الإجراءات املدنية والإدارية.
فلهــذه الأ�ســبــــاب
قـررت املحكمة العليا،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملـواريث :
قبول الطعن بالنق�ض �ش���كال ومو�ضوعا و نق�ض و�إبطال احلكم املطعون فيه
ال�ص���ادر عن ق�سم �ش�ؤون الأ�سرة ملحكمة طولقة بتاريخ  2011/11/27حتت رقم
 11/1439وبــدون �إحالــة.
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وامل�صــاريف الق�ضائيــة علــى املطعــون �ضدهــا.
ب ـ���ذا �صــدر القرار ووق���ع الت�صريح به يف اجلل�سة العلني���ة املنعقدة بتــاريخ
التا�س���ع م���ن �شهر ماي �سن���ة �ألفيـن و ثالث���ة ع�شر من قبل املحكم���ة العليا-غرفة
الأحـوال ال�شخ�صيـة-واملرتكــبة من ال�سـادة :

رئي�س الغرفـة رئي�سـا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضـاوي عبـد القـادر
م ـ ــالك الها�شم ـ ـ ـ ــي
ف�ضي ـ ـ ــل عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ــى
�سك ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
معـ ــزوزي ال�ص ـ ــديق

بح�ضــور ال�سيدة  :يو�سفــي غزالــي ناديــة-املحامي العاــم،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :طــريف �سميــر�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0857934قرار بتاريخ 2013/09/12
ق�ضيــة (م.ف) �ضــد (م�.س) بح�ضــور النيابــة العامــة

املو�ضـوع  :طــالق  -دعـوى جزائيـة � -إرجـاء الف�صـل.
قانــون رقــم ( 11-84 :قانــون الأ�سرة) ،املادة ،48 :جريــدة ر�سمية عــدد.24 :
�أم���ر رقم  ( 02-05 :قانون الأ�سرة ،تعديل و تتميم) ،املادة ،12 :جريدة ر�سميــة
عــدد .15 :
�أمر رقم �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املــادة  ،4 :جريدة ر�سمية عــدد .48 :
قانــون رقــم �( 09-08 :إجــراءات مدنيــة و �إداريــة) ،املــادة  ،59 :جريدة ر�سمية
عــدد .21 :

املبـد�أ  :ال وجـود لن�ص قانوين يلزم القا�ضي ب�إرجاء الف�صـل يف
دعوى الطالق �إىل حني الف�صل النهائي يف الدعوى اجلزائيـة.
عائلي".

دعوى الطالق غري مرتبطة بالدعوى اجلزائية "�إهمال

ال جمال لتطبيق املبد�إ القانوين :اجلزائي يوقف املدين
على ما هو عليه.
�إن املحكمـــة العـلــيــــــــا
يف جل�ستهــا العالنية املنعق���دة مبقرها �شارع  11دي�سمبــر  ،1960الأبيــار،
بــن عكنــون ،اجلزائــر،
بعــد املداولــة القانونيــة �أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صه :
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بن���اء على املواد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إلــى  581من قانــون
الإجــراءات املدنيــة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة ب�أمانة �ضب���ط املحكمة العليا يوم  2012/04/23وعلى املذكرة الإ�ضافية
املودعة يوم  2012/07/04وعلى حم�ضر تبليغ عري�ضة الطعن �إىل املطعون �ضده
باخلارج ،كما يظهر من املحا�ضر املرفقة بامللف.
وبعــد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد عبد القادر ال�ضــاوي ،الــرئي�س املقرر يف تــالوة
تقريــره املكتوب و�إل ـ���ى ال�سي ــدة يو�سفي غزايل نادية ،املحامية العامة يف تقديــم
طلباتها املكتوبة الرامية �إىل نق�ض القرار.
وعلـيــه فــ�إن املحكمـة العلـيــــــا
وحيث �أن الطاعنة (م.ف) ،طعنت بطريق النق�ض بتاريخ ،2012/04/23
بعري�ض���ة مودعة ب�أمانة �ضبط املحكمة العلي���ا ،من قبل حماميها الأ�ستاذ كردايل
ر�شي���د ،املعتمد لدى املحكمة العليا� ،ضد احلك���م ال�صادرعن ق�سم �ش�ؤون الأ�سرة
ملحكم ـ���ة خراطــة بتـ ــاريخ  2011/12/21حتت رق���م  11/1090القا�ض ــي بفك
الرابط ـ���ة الزوجية بالط�ل�اق بالإرادة املنفردة للزوج وبتع�س���ف منــه بني املطعون
�ض���ده وبني الطاعن���ة احلالية مع �أمر �ضاب���ط احلالة املدنية لبلدي���ة ذراع القايد
بت�سجيل الطالق والت�أ�شري به على هام�ش عقدي ميالد الطرفني ب�سعي من النيابة
العام���ة و�إلزام املطعون �ض���ده ب�أن يدفع للطاعنة مبلغ ت�سع�ي�ن �ألف دينار تعوي�ضا
ع���ن الطالق التع�سفي ومبلغ ع�شرين �ألف دينار نفقة عدة ومبلغ �ألفني وخم�سمائة
دين���ار نفقة �إهمال �شهرية ت�س���ري منذ �سنة قبل تاريخ رف���ع الدعوى وت�ستمر �إىل
غاية �صدور احلكم وحفظ حق الطاعنة للمطالبة ب�أثاثها.
وحيث �إن الطاعنة �أثارت ثالثــة �أوجــه للطعــن لت�أ�سي�س طعنهــا.
وحي���ث �إن املطعون �ض���ده مل يرد على عري�ضة الطعن رغم تبليغه عن طريق
النيابة وبر�سالة م�ضمونة مع الإ�شعار باال�ستــالم.
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مــن حيــث ال�شكــل :
حيث �إن الطعن بالنق�ض قد جاء يف الأجل وا�ستوفى الأ�شكال القانونية.
ومــن حيــث املو�ضـوع :
عـ��ن الوجـ��ه الأول  :امل�أخـ��وذ م��ن خمالفة قاع��دة جوهرية يف
الإجـ��راءات ،وال���ذي جاء فيه �أن���ه رغم �إ�ص���رار الطاعنة على احلف���اظ علــى
الرابط���ة الزوجية� ،إال �أن املحكمة مل تقم بعدة حم���اوالت ال�صلح الوجوبية طبقا
لأح���كام املادة  439وما يليها من قانون الإج���راءات املدنية والإدارية ،ومل تبلغها
�شخ�صيا بالتاريخ املحدد لل�صلح.
لكن حي���ث �إنه يتبني بالرج���وع �إىل احلكم املطعون في���ه� ،أن املحكمة قامت
ب�إجراء حماولة ال�صلح وح�ضر املطعون �ضده لذلك ومت�سك بالطالق ،والعربة يف
اح�ت�رام ن����ص املادة  439وما يليها من قانون الإج���راءات املدنية والإدارية ،وهي
بح�ض���ور طالب الط�ل�اق �-أي املطعون �ض���ده -جلل�سة حماولة ال�صل���ح ،وهذا ما
قامت به املحكمة وت�أكدت من مت�سكه بالطالق ،وبالتايل فهي غري ملزمة ب�إجراء
عدة حماوالت �صلح ،مادامت قد حددت جل�ستني لذلك وتغيبت الطاعنة .وعليه
ف�إن هذا الوجه غري م�ؤ�س�س ويتعني رف�ضه.
عـ��ن الوجـه الثانـي  :امل�أخوذ م��ن الق�صور يف الت�سبيب ،والذي جاء
في���ه �أن املحكمة مل ترد يف �أ�سباب احلكم املطعون فيه ،على الدفع الذي �أثارته يف
مذكرته���ا اجلوابية الرامي �إىل عدم قبول دعوى الط�ل�اق املرفوعة �ضدها ل�سبق
الف�صل فيها مبوجب احلك���م الأجنبي ال�صادر عن جمل�س اال�ستئناف بباري�س يف
 2008/04/29الذي �ألغى احلكم الأجنبي امل�ؤرخ يف  2003/12/09ال�صادر عن
حمكم���ة املرافعات الكربى القا�ضي بالطالق بينها وبني املطعون �ضده ،الذي كان
علي���ه ا�ستكمال �إج���راءات التقا�ضي بفرن�س���ا وذلك بت�شكيل الطع���ن بالنق�ض �أما
املحكم���ة العليا بفرن�سا بدال م���ن �إقامة دعوى الطالق احلالية ،و�أ�ضافت الطاعنة
�أنه���ا �شرح���ت يف مذكرتها اجلوابية للمحكمة الظ���روف القا�سية التي عا�شتها مع
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املطع���ون �ضده الذي �أعاده���ا بعد �أن ق�ضى معها �شهر ًا واحد ًا من الزواج بفرن�سا،
�إىل بي���ت �أهلها وتركها ب�ل�ا نفقة يف حالة �إهمال مطلق وطلبت لذلك �أمام �إ�صرار
املطع���ون �ضده عل���ى الطالق ،حقوقها م���ن تعوي�ض ونفقة عدة ونفق���ة �إهمال� ،إال
�أن املحكم���ة وبدون ت�سبيب يذكر ،قررت تخفي�ض املبالغ التي طالبت بها و�أ�ساءت
تقدير املعاناة القا�سية التي عا�شتها الطاعنة نتيجة �إهمالها التام من قبل املطعون
�ضده وهي يف ع�صمته ملدة �إحدى ع�شرة �سنــة.
لكــن حيث �إنه فيما يخ����ص �سبق الف�صل ،ف�إن الدفع الذي �أثارته الطاعنــة
لي����س دفع���ا جوهريا ،ما دام �أن احلكم �صادر عن جه���ة ق�ضائية �أجنبية ومل متنح
ل���ه ال�صيغة التنفيذية ،ف�ضال على �أن املطعون �ضده من حقه الرجوع �أمام اجلهة
الق�ضائي���ة املخت�صة للمطالبة بالطالق مادامت العالقة الزوجية قائمة بينه وبني
الطاعنة� ،أم���ا بالن�سبة للم�سائل املادية وما طالبت به الطاعنة ،ف�إن الف�صل فيها
من امل�سائل القابلة لال�ستئناف وال يجوز �إثارة وجه متعلق بها عند الطعن بالنق�ض
يف حكم الطالق القابل وحده للطعن بالنق�ض.
وعليــه ف�إن هذا الوجــه غري م�ؤ�س�س ويتعني رف�ضــه.
عـن الوجه الثالث  :امل�أخوذ من ال�سهو عن الف�صل يف �أحد الطلبات
الأ�صلية ،والذي جاء فيه �أن الطاعنة التم�ست �أ�سا�سا يف املو�ضوع �إرجاء الف�صل
يف دعوى الط�ل�اق �إىل غاية الف�صل يف الدعوى اجلزائي���ة املرفوعة �ضد املطعون
�ض���ده بالإهمال العائلي وقدمت ن�سخ���ة من ال�شكوى امل�سجلة بنيابة خراطة وذلك
عم�ل�ا باملبد�أ القانوين املعروف واملعم���ول به ق�ضاء �أن اجلزائي يوقف املدين على
حال���ه� ،إال �أن املحكم���ة مل تف�صل يف ذلك الطلب الأ�صلي ول���و بالرف�ض مع تربيره
ب���ل جتاهلته متام ًا �إم���ا �سهوا �أو عمد ًا ،و�أ�ضافت الطاعنة �أنها قدمت عدة �شكاوى
�ضد املطعون �ضده.
لكن حيث �إن طل���ب الطاعنة �أمام املحكمة �إرجاء الف�صل يف دعوى الطالق
�إىل ح�ي�ن الف�صل النهائي يف ال�شكوى اجلزائي���ة ،لي�س طلبا �أ�صليا مبفهوم املــادة
 17-358م���ن قانون الإجراءات املدنية والإدارية ،و�إمن���ا هو دفع ب�إرجاء الف�صل
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
حتكمه املادة  59من نف�س القانون ،وال يوجد ن�ص يلزم القا�ضي ب�إرجاء الف�صل،
ف�ضال عن �أن دعوى الطالق غري مرتبطة بال�شكوى اجلزائية بالإهمال العائلي.
وعليــه ف�إن هذا الوجه غري م�ؤ�س�س ويتعني رف�ضه ويرف�ض الطعــن.
وحي���ث �إن امل�صاريف الق�ضائية على من يخ�سر دعواه ،كما تن�ص على ذلك
املادة  378من نف�س القانون امل�شار �إليه �أعاله.
فلهــــذه الأ�سـبـــــاب
قــررت املحكمة العليــا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملــواريث :
قبــول الطعــن بالنق�ض �شك ًال ورف�ضه مو�ضوع ـ ًا.
وامل�صــاريف الق�ضائيــة علــى الطاعنــة.
ب ـ���ذا �صدر القرار ووق���ع الت�صــريح به يف اجلل�سـة العلني���ة املنعقدة بتــاريخ
الث���اين ع�ش���ر من �شهر �سبتمرب �سنة �ألفني وثالثة ع�شر م���ن قبل املحكمة العليــا-
غرفة الأحـوال ال�شخ�صيـة-واملرتكبة من ال�سـادة :

رئي�س الغرفـة رئي�سـا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضـاوي عبـد القـادر
م ـ ــالك الها�شم ـ ـ ـ ــي
ف�ضي ـ ـ ــل عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ــى
�سك ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
معـ ــزوزي ال�ص ـ ــديق

بح�ضــور ال�سيــدة  :يو�سفــي غزالــي ناديــة -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :طــريف �سميــر� -أمني ال�ضبط.
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ملف رقم 0881136

غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
ملف رقـم  0881136قــرار بتاريخ 2013/07/11
ق�ضيـة (م.ا) �ضـد (ح.ر) بح�ضـور النيابـة العامـة

املو�ضـوع  :دعـوى تف�سرييــة -طـرق الطعــن.
قانـ���ون رقـم �( 09-08 :إجراءات مدنية و�إدارية) ،املــادة  ،285 :جريدة ر�سميـة
عـدد .21 :

املف�سر ،امتداد للحكم الفا�صل يف املو�ضوع و يخ�ضع
املبــد�أ  :احلكم ِّ
جلميع طرق الطعن املقررة للطعن يف احلكم املطلوب تف�سريه.
�إن املحكمــة العـليــــا
جل�سته ـ���ا العالنيــة املنعقـدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون ،اجلزائــر.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتــي ن�صه :
بنـاء على املواد � 349إلـى  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة ب�أمانة �ضبط جمل�س ق�ضاء بجاية يوم  2012/08/08وعلى مذكرة جواب
حمامي املطعون �ضدها (ح.ر) ،املودعة يوم .2013/03/06
وبع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد عبد الق���ادر ال�ضاوي ،الرئي����س املقرر يف تالوة
تقري���ره املكت���وب و�إىل ال�سيدة يو�سفي غ���زايل نادية ،املحامي���ة العامة يف تقدمي
طلباتها املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعـن.
وعلـيـه فــ�إن املحكمـة العلـيــــا
وحي���ث �أن الطاع ـ���ن (م.ا) ،طعن بطريق النق����ض بتاريخ ،2012/08/08
بت�صري���ح وعري�ضة مودعة ب�أمانة �ضبط جمل�س ق�ض���اء بجاية ،من قبل حماميــه
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
الأ�ست���اذ بن عل���ي مالك ،املعتمد ل���دى املحكمة العليا-واملع�ي�ن يف �إطار امل�ساعدة
الق�ضائي���ة� -ضد الق���رار ال�صادر ع���ن غرفة �ش����ؤون الأ�سرة لنف����س املجل�س يوم
 2012/02/12حت���ت رق���م  12/470القا�ضي يف ال�شكل بع���دم قبول اال�ستئناف
�شكال لع���دم جوازه ،وذلك على �إثر اال�ستئناف ال���ذي �سجله �ضد احلكم ال�صادر
ع���ن ق�سم �ش����ؤون الأ�سرة ملحكمة �أقبو ي���وم  2011/05/22حت���ت رقم 11/531
وال���ذي ق�ضى بتف�سري احلك���م ال�صادر عن نف�س املحكم���ة بتاريخ 2009/01/18
حتت رقم  09/102وذلك ب�إ�ضافة لكل واحد من الأبناء الثالثة فيما يخ�ص نفقة
معا�ش الأبناء املح�ضونني وذلك يف الفقرة الثالثة لتكن �إ�سناد املطعون �ضدها الأم
ح�ضانة الأبناء (ا) و(ل) و(م) مع تقرير حق الزيارة للطاعن كل يوم جمعة من
ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إىل اخلام�سة م�ساء ليمتد هذا احلق وي�شمل الأعياد الدينية
والوطني���ة والعطل املدر�سية مع �إل���زام الطاعن بالإنفاق عل���ى الأبناء املح�ضونني
مببل���غ ثالثة �آالف دينار ل���كل واحد منهم ت�سري �شهريا م���ن تاريخ �صدور احلكم
ت�سليم الأوالد للحا�ضنة وي�ستمر �إىل غاية �سقوط احل�ضانة �شرعا �أم ق�ضاء والباقي
ب���دون تغيري ،وكان احلك���م املف�سر قد ق�ضى بفك الرابط���ة الزوجية بني الطاعن
احل���ايل وبني املطعون �ضدها بالطالق ب�إرادة الزوج املنفردة وحتت م�سو�ؤليتـه...
وحيث �إن الطاعن �أثار وجها وحيدا للطعن لت�أ�سي�س طعنـه.
وحي���ث �إن املطع���ون �ضده���ا طلبت رف�ض الطع���ن لعدم الت�أ�سي����س القانوين
و�إلزام الطاعن مائة �ألف دينار عن الطعن التع�سفي.
وعـليـــــه
مـن حيـث ال�شكـل:
حيث �إن الطعـن بالنق�ض قد جاء يف الأجل وا�ستوفى الأ�شكال القانونيـة.
ومـن حيـث املو�ضـوع:
عن الوجه الوحيد  :امل�أخوذ من خمالفة القانون الداخلي ،والذي
ج���اء فيه �أن القرار املطع���ون فيه قد خالف ن�ص املادة  333من قانون الإجراءات
املدني���ة والإدارية التي �أج���ازت ا�ستئناف -وكقاع���دة عامة-الأحكام التي تف�صل
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
يف مو�ض���وع النـ���زاع ،وامل���ادة  334من نف�س القان���ون ،هـي وحدها الت���ي ا�ستثنت
الأح���كام غري اجلائز ا�ستئنافها �إال مع احلك���م القطعي وهي التي تف�صل يف جزء
م���ن مو�ض���وع النزاع �أو تلك التي ت�أم���ر بالقيام ب�إجراء من �إج���راءات التحقيق �أو
تدبري م�ؤق���ت ،واحلكم امل�ؤرخ يف  2011/05/22يبقى جائ���زا ا�ستئنافه باعتباره
ف�صل يف مو�ض���وع النزاع ،لي�س بتف�سري فح�سب احلكم امل�ؤرخ يف ،2009/01/18
ب ـ���ل بتعديل���ه حينمــا �أ�ضاف عبارة لكل واحد م ـ ـ���ن الأوالد ،مما يخالف مو�ضــوع
الدع���وى التف�سريية املن�صو�ص عليه���ا يف املادة  285من قانون الإجراءات املدنية
والإداري���ة ،و�أ�ضاف الطاعن �أن امل�شرع و�ضع �آلية لتدارك �أي خط�أ مادي يكون قد
�ش���اب �أي حكم وذلك عن طري���ق الدعوى الت�صحيحة ولي����س الدعوى التف�سريية
التي تبقى حمددة �إال به���دف تو�ضيح مدلول احلكم ولي�س بتعديله ب�إ�ضافة حقوق
والتزام���ات ،كما هو عليه احلك���م امل�ست�أنف امل�ؤرخ يف  2011/05/22والذي يبقى
جائ���زا ا�ستئنافه ،واحلكم امل�ؤرخ يف  2009/01/18جاء �سليما يف جزئية تقديره
لنفقة معا�ش الأبناء ح�سب ظروف الطاعـن.
حي���ث �إنه يتبني فع�ل�ا بالرجوع �إىل الق���رار املطعون في���ه �أن ق�ضاة املجل�س
�أ�س�س���وا قرارهم املذكور على املادة  333من قانون الإجراءات املدنية والإداريــة،
وعل���ى �أن احلك���م امل�ست�أنف مل يف�صل يف مو�ضوع النزاع ومل ينه �أية خ�صومة ،ب ــل
هو حكم من �أجل التف�سري فقط.
وحيث �إنه �إذا كانت املادة  285من قانون الإجراءات املدنية والإدارية تن�ص
عل���ى �أن تف�سري احلكم بغر�ض تو�ضيح مدلوله �أو حتديد م�ضمونه ،من اخت�صا�ص
املف�سر مل يف�صل يف
اجله���ة الق�ضائي���ة التي �أ�صدرته ،ف�ل�ا يعني ذلك �أن احلك���م ّ
مو�ض���وع الن���زاع لأنه امتداد للحكم الذي ف�صل يف ذل���ك ،وبالتايل يخ�ضع جلميع
طرق الطعن التي يخ�ضع لها احلكم املطلوب تف�سريه.
وعليـه ف�إن هذا الوجه م�ؤ�س�س وينجر عنه نق�ض القرار املطعون فيـه.
وحيث �إن امل�صـاريف الق�ضائية على من يخ�سر دعواه ،كما تن�ص علـى ذلك
املادة  378من نف�س القانون امل�شار �إليه �أعاله.
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غرفـة �شـ�ؤون الأ�سـرة واملـواريث
فلهـذه الأ�سـبــــاب
قررت املحكمة العليا ،غرفة الأحوال ال�شخ�صية واملواريث:
قب���ول الطعن بالنق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق����ض و�إبطال القرار املطعون فيه
ال�صادر عن غرفة �ش�ؤون الأ�سرة ملجل�س ق�ضاء بجاية بتاريخ  2012/02/12حتت
رقم  12/470و�إحال���ة الق�ضية والطرفني �أمام نف�س املجل�س م�شكال ت�شكيال �آخر
للف�صل فيها طبقا للقانون.
وامل�صـاريف الق�ضائيـة علـى املطعـون �ضدهــا.
بـذا �ص���در القــرار ووقع الت�صريح بــه يف اجلل�س���ة العلنية املنعقـدة بت ــاريخ
احل���ادي ع�شر من �شهر جويلية �سنة �ألف�ي�ن و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا-
غرفة الأحـوال ال�شخ�صيـة-واملرتكبة من ال�ســادة :

رئي�س الغرفـة رئي�سـا مقـررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ال�ضـاوي عبـد القـادر
م ـ ــالك الها�شم ـ ـ ـ ــي
ف�ضي ـ ـ ــل عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ــى
�سك ـ ــة ق ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
معـ ــزوزي ال�ص ـ ــديق

بح�ضــور ال�سيــدة  :يو�سفــي غزالــي ناديــة-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :طــريف �سميــر�-أمني ال�ضبط.
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.5الغرفـ ــة العقاريـ ــة

ملف رقم 0771640

الغرفـة العقارية
ملف رقم  0771640قرار بتاريخ 2013/05/09
ق�ضيــة (ر.ن) �ضـد (ر.م) وورثـة (خ.ز)

املو�ضـوع  :بيع-عقــد �صــوري-غنب.
�أمـ���ر رقـم  ( 58-75 :قانـون مدنـي) ،املـواد  351 ،198 :و ،358جريـدة ر�سميـة
عــدد .78 :

املبــد�أ  :ال يعد عقد البيع ،املحرر �أمام املوثق ،عقدا �صوريا ،ملجرد
ح�صول بيع بغنب.
�إن املحكمـة العـليــــا
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صـه :
بنـ���اء على املواد � 349إلـ���ى  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2011/03/21وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضدهم.
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سي���د بو�شليق عالوة امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقريره
املكت���وب و�إىل ال�سي���د بن �س���امل حممد املحامي الع���ام يف تقدمي طلبات���ه املكتوبة
الرامية �إىل رف�ض الطعن.
حي���ث �أن الطاع���ن (ر.ن) وارث (خ.ز) طع���ن بطري���ق النق����ض بتاري���خ
 2011/03/21بوا�سط���ة عري�ض���ة قدمها حماميه الأ�ست���اذ بوبندير عبد الرزاق
املعتم���د ل���دى املحكمة العليا �ض���د القرار ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء ق�سنطينة
بتاريخ  2010/12/12القا�ضــي :
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يف ال�شكــل  :ت�أييــد احلكـم امل�ستـ�أنف.
يف املو�ضـوع  :ت�أييــد احلكـم امل�ست ـ�أنف.
حي���ث �أن املطع���ون �ضدهم (ر.م) وارث (خ.ز) وورث���ة (خ.ز) وهم (ر.ح)
و(ر.خ) ق���د بلغ���وا بعري�ضة الطع���ن و�أودعوا مذك���رة جواب بوا�سط���ة حماميهم
الأ�ستاذ علي جروة املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا مفادها رف�ض الطعن.
حي���ث �أن الطعــن بالنق�ض قد ا�ستويف �شروط���ه القانونية لذلك فهو مقبــول
�شكــال.
حي���ث �أن الأ�ست ـ���اذ بوبنديـ ـ���ر عبــد ال���رزاق �أثار يف ح���ق الطاعــن وجهني
للطعــن:
الوجه الأول  :امل�أخوذ من ق�صور الت�سبيب م ،10/358
حي���ث �أن الثابت من القرار املطعون فيه �أن املدع���ى �أثار �أمام هيئة املجل�س
دفعا قانونيا قوامه �أن عقد البيع امللتم�س �إبطاله هو عقد �صوري على �أ�سا�س الثمن
و�أن البائع���ة لي����س يف نيتها البيع غري �أن ق�ضاة املجل�س مل ي���ردوا ما يجعل القرار
م�شوب بعيب الق�صور يف الت�سبيب وعليه نق�ض القرار املطعون فيه.
الوج��ه الث��اين  :امل�أخوذ من اغفال الأ�ش��كال اجلوهرية للإجــراءات
م  2/358من ق�.إ.م�.إ.
حي���ث بالرجوع �إىل القرار املطعون فيه يت�ضح �أنه مل ي�شر �إىل �إيداع التقرير
ب�أمانة �ضبط املجل�س � 8أيام قبل انعقاد جل�سة املرافعات مما يجعل القرار املطعون
فيه ينطوي على عيب �شكلي وعليه نق�ض القرار املطعون فيه.
وعليــه فــ�إن املحكمـة العليـــا
عن الوجه الأول  :امل�أخوذ من ق�صور الت�سبيب،
لك���ن حيث بالرجوع �إىل القرار املطعون فيه وعقد البيع املربم بني مورثه الطاعن
واملطع���ون �ضده���م يت�ضح �أنه حدد مبلغ بي���ع ال�شقة ب���ـ  1200.000دج ومت �إيداع
خم����س هذا املبل���غ يف ح�ساب املوثق وفق املادة  256من قان���ون الت�سجيل و�أن هذا
البي���ع مت �أم���ام املوثق وبح�ضور �شاهدي���ن ومنه يت�ضح �أن العق���د �صحيح وان كان
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املبل���غ املذك���ور به غنب فال جمال للقول �أن���ه عقد �صوري ومنه ف����إن ما ذهب �إليه
ق�ض���اة املجل����س �أن املبلغ ال يعترب زهيد و�إن كان زهيدا لي����س �صوريا �أي �أن القرار
م�سبب ت�سبيبا كافيا مما يجعل الوجه غري �سديد ويرف�ض.
عن الوجه الثاين  :امل�أخوذ من اغفال الأ�شكال اجلوهرية للإجراءات،
لك���ن حيث من املتفق علي���ه �أن عدم �إيداع التقرير ب�أمان���ة �ضبط املجل�س ال
جت���ازي عل���ى ذلك الإج���راء املادة  546م���ن ق�.إ.م�.إ ،بالبط�ل�ان خا�صة �أن ن�ص
املادة  547جتي���ز للخ�صوم �إيداع مالحظاتهم ال�شفوية حول التقرير �أثناء جل�سة
املرافعات بعد تالوة التقرير وهذا ما ن�صت عليه املادة  66من نف�س القانون التي
جتيز ت�صحيح الإجراء ب�إجراء ال حق وتالوة التقرير ي�صحح �إجراء �إيداع التقرير
ب�أمانة �ضبط املجل�س خا�صة و�أن الطاعن مل يثبت ال�ضرر من عدم �إيداع التقرير
ب�أمانة �ضبط املجل�س مما يجعل الوجه غري �سديد ويرف�ض.
وحي���ث �أن من خ�سر الدعوى يل���زم بامل�صاريف الق�ضائية عمال بن�ص املادة
 378مــن ق�.إ.م�.إ.
فلهـــذه الأ�سـبـــــاب
تق�ضــي املحكمـة العليــا:
بقبـول الطعـن �شكـال ورف�ضـه مو�ضوعـا.
و�إلـزام الطاعـن بامل�صـاريف الق�ضائيــة.
ب ـ���ذا �صدر القرار ووق���ع الت�صريح به فـي اجلل�سة العلني���ة املنعقدة بتــاريخ
التا�س���ع من �شه���ر ماي �سنة �ألفني وثالث���ة ع�شر من قبل املحكم���ة العليا-الغرفــة
العقاريـة-الق�سـم الثانـي-واملرتكبـة مـن ال�سـادة :
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ايت قريـ ــن �شـ ـ ـ ــريف
بـ ـ ــو�شليـ ــق عـ ـ ـ ـ ــالوة
بلمكـ ـ ـ ــر الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
الطيب حممد احلبيب
عميـ ـ ـ ــور ال�سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد

رئيــ�س الق�سـم رئي�سـ ــا
م�ست�شـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيــد  :بـن �سالـم حممـد-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـدة  :هي�شـور فاطمـة الزهـراء�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقم  0799759قرار بتاريخ 2013/11/13
ق�ضيـة (ب.ن) �ضــد (ن.م) و (ب.ر)

املو�ضـوع  :هبــة-عـدم نفـاذ الت�صـرف.
�أم ـ���ر رقـم ( 58-75 :قــانـون مدنـ���ي) ،املــادتــان  188 :و ،191جـريــدة ر�سميــة
عــدد .78 :

املحرر من الزوج الواهب لزوجته ،بعد حلول
املبــد�أ  :عقد الهبةّ ،
�أجل الدين ،املن�صب على عقار داخل يف �أ�صول املدين ال�ضامنــة
للوفاء بالدين ،يعد ت�صرفا �ضارا بالدائن ،يحق له املطالبة بعدم
نفاذه.
�إن املحكمـة العـليـــا
بنـ���اء على امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إـلى  581من قاـنون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ  2011/07/21وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضــده.
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد فرمي�ش ا�سماعيل امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكت ـ���وب و�إىل ال�سي���د بن �سامل حمم���د املحامي العام يف تق���دمي طلباته املكتوبــة
الرامية �إىل رف�ض الطعــن.
حيث �أن الطاعن (ب.ن) طعن بطريق النق�ض بتاريخ  2011/07/21بوا�سطة
عري�ضة قدمه���ا حماميه الأ�ستاذ بوخم�س خالد �ضد الق���رار ال�صادر عن جمل�س
ق�ضاء ال�شلف بتاريخ  2011/06/08القا�ضي يف ال�شكل  :قبول اال�ستئناف �شكال.
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يف املو�ض��وع � :إلغ���اء احلكم امل�ست�أنف و الق�ضاء من جديد برف�ض الدعوى
الأ�صلية لعدم الت�أ�سي�س و امل�صاريف الق�ضائية يتحملها امل�ست�أنف عليهمـا.
حي���ث �أن املطعون �ضدهما (ن.م) و (ب.ر) قد بلغا بعري�ضة الطعن و�أودعا
مذك���رة جواب بوا�سطة حماميهما الأ�ستاذين معطو العربي و نورة نادية يلتم�سان
فيها رف�ض الطعــن.
حي���ث �أن الطعن بالنق�ض ق���د ا�ستوفى �شروطه القانوني���ة لذلك فهو مقبول
�شكال.
حي���ث �أن الطاع���ن و تدعيما لطعن���ه و بوا�سطة حماميه الأ�ست���اذ بوخمي�س
خالد �أودع مذكرة طعن �ضمنها �إثارة وجهني للطعــن.
الوجه الأول  :م�أخوذ من خمالفة املادتني  342-341من القانون املدين،
ذل���ك �أن القرار حمل الطع���ن �أكد عدم وجود ما يثب���ت �أن عقد الهبة الذي
�أبرم���ه املطعون �ضده ل�صالح املطعون �ضدها ك�إج���راء للتهرب من دفع دينه مما
يجع���ل دفع الطاعن مردود علي���ه ،واحلال �أن املطعون �ضده �ص���رح ب�أنه فعال قام
ب�إب���رام عقد الهب���ة بعد حلول �أجل الدين تهربا من احلج���ز م�ستقيال عن �أمالكه
ل�صال���ح زوجته بعد �أن وعدت���ه بدفع مبلغ الدين بدال عن���ه للطاعن لكنها نق�ضت
وعده���ا و ه���ذا االعرتاف كان �أمام الق�ضاء ورد �أثناء �س�ي�ر الدعوى املتعلقة ب�أنها
الواقعة وهو �إقرار قانوين و حجة قاطعة على املقر ح�سب املادتني  342 - 341من
القانون املدين مما يبني �سوء نية املطعون �ضده لتهريب �أمواله للتمل�ص من الوفاء
بدينه مما يعر�ض القرار املطعون فـيه للنق�ض.
الوجه الثاين  :م�أخوذ من خمالفة املادتني  191-188من القانون املدين،
لك���ون ق�ضاة املجل�س اعت�ب�روا و �أن �شروط املادة ( )191من القانون املدين
غ�ي�ر متوفرة يف دعوى احلال ،و �أن ت�صرف املطعون يف العقار لي�س ت�صرفا �ضارا
بالدائن و مل يزده من �إع�ساره لأن قيمة العقار املوهوب املقدرة من طرف اخلبري
(1.423500.00دج) تق���ارب قيمة الدين البال���غ ( 1500.000.00دج) واحلال
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�أن مبل���غ الدين ي�ضمنه العقار املوهوب باعتبار و �أن �أموال املدين جميعها �ضامنة
لوفاء ديونه ح�سب املادة ( 188من القانون املدين) و هو ما اعتربه قا�ضي الدرجة
الأوىل عن �صواب ت�صرفا زاد يف �إع�سار املدين و ق�ضى ب�إبطال عقد الهبة و ق�ضاة
املجل����س خالفوا املادتني ( )188و( )191من القانون املدين مما يجعل قرارهــم
معـر�ض للنق�ض.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيــــا
عن الوجه الثاين بالأولوية  :امل�أخوذ من خمالفة املادتني 191 - 188
مـن القانـون املدنـي،
وحيث بالرج���وع �إىل القرار املطعون فيه ي�ستفاد و �أن دعوى الطاعن تهدف
�إىل �إبط���ال عقد الهب���ة املحرر من ط���رف املطعون �ضده لفائ���دة زوجته املطعون
�ضده���ا بتاري���خ  2005/09/14و هذا التهرب من الدين املرتتب يف ذمته ل�صالح
الطاعن الذي حل �أجله بتاريخ .2004/12/12
وحي���ث املالح���ظ �أن الت�صرف بالهبة جاء تاليا حلل���ول �أجل الدين ،و املبد�أ
القان���وين املن�صو�ص علي���ه باملادة ( )188م���ن القانون امل���دين �أن �أ�صول املدين
جميعه���ا �ضامنة لوفاء الدين و بالرجوع �إىل اخل�ب�رة ين�صح و �أن العقار املوهوب
قوم مببلغ ( 1.423.500.00دج) و قيمة الدين مقدرة بـ ( 1500.000.00دج).
و�أن املبد�أ القانوين الآخر املن�صو�ص عليه باملادة ( )191من القانون املدين
�أن لكل دائن حل دينه و �صدر من مدينه ت�صرف �ضار به �أن يطلب عدم نفاذ هذا
الت�ص���رف يف حقه �إذا كان الت�صرف قد انق�ص حقوق املدين �أو زاد يف التزاماته
وترتب ع�سر املدين �أو الزيادة يف ع�سره.
وحي���ث بالتايل كان عل���ى ق�ضاة املجل����س معاجلة النزاع املط���روح يف �إطار
املادت�ي�ن املذكورت�ي�ن ( )191-188م���ن القانون املدين غري �أنه���م مل يفعلوا مما
يجع���ل الوجه املثار م�ب�ررا وينجر عنه نق�ض و �إبطال الق���رار املطعون وهذا بدون
حاجة ملناق�شة الوجه الأول.
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وحي���ث �أن امل�صاري���ف الق�ضائية يتحمله���ا املطعون �ضدهما عم�ل�ا باملـادة
( )378من قانون الإجراءات املدنية و الإداريـة.
فلهــــــذه الأ�سبــــاب
قررت املحكمـة العليـا ،الغرفـة العقاريـة:
بقبـول الطعـن �شكـــال.
ويف املو�ضــوع:
نق�ض و�إبطال القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء ال�شلف بتاريخ 2011/06/08
و ب�إحال���ة الق�ضي���ة و الأطراف على نف�س املجل�س م�شكال م���ن هيئة �أخرى للف�صل
فيها من جديد وفقا للقانـون.
وب�إبقـاء امل�صـاريف علـى املطعـون �ضدهمــا.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثالث
ع�ش���ر من �شهر نوفمرب �سن���ة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكم���ة العليا-الغرفة
العقارية-الق�سم الأول-واملرتكبة من ال�ســادة :
رئي�س الق�ســم رئي�ســا
م�ست�ش ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بـ ــودي �سليمـ ـ ــان
فرمي�ش ا�سماعيل
الواحـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ــي
لغواطي عبد القادر
بوجمـ ــان عل ـ ـ ـ ــي
مواج ــي حم ــالوي

بح�ضـور ال�سيـد  :بـن �سالـم حممـد  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :قنـدوز عمـر � -أمني ال�ضبط.
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الغرفـة العقارية
ملف رقم  739034قرار بتاريخ 2012/11/14
ق�ضيـة (ت.ح) �ضـد (ح.ع) بح�ضـور املـوثق (ز.ح) ومـن معهــم

املو�ضـوع  :عقد توثيقي � -إبطال عقد توثيقي  -طعن بالتزوير.
�أمر رقم  ( 58-75 :قانون مدين) ،املادة  324 :مكرر  ،5جريدة ر�سمية عدد .78 :
قانون رقم  ( 14-88 :قانون مدين ،تعديل و تتميم) ،املادة الأوىل ،جريدة ر�سمية
عــدد .18 :

املبــد�أ :يتمتع العقد التوثيقي امل�شهر باحلجية املطلقة ،وال ميكن
�إثبات عك�س م�ضمونه �إال عن طريق الطعن فيه بالتزويـر.
ال ميكن للقا�ضي ،بعد رف�ض دعوى التزوير� ،إبطال العقد
التوثيقي ،ا�ستنادا �إىل �أقوال �شاهدي العقد.
�إن املحكمـة العـلــيــــا
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بن���اء على امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قاــنون
الإجراءات املدنية.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2010/10/10وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضدهــا.
بعـ���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد عميور ال�سعيد امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقريره
املكت ـ���وب و�إىل ال�سي���د بن �سامل حمم���د املحامي العام يف تق���دمي طلباته املكتوبــة
الرامية �إىل نق�ض القرار املطعون فيـه.
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الغرفـة العقارية
حي���ث �أن الطاع���ن (ت.ح) طع���ن بطري���ق النق�ض بتاري���خ 2010/10/10
بوا�سطة عري�ضة قدمها حمامي���ه الأ�ستاذ مهرهرة ال�سعدي املعتمد لدى املحكمة
العليا �ضد القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء البليدة بتاريخ  2010/05/30القا�ضي
ب���ـ � :إف���راغ القرار ال�ص���ادر عن جمل�س احل���ال الغرفة العقاري���ة 2010/01/10
امل�صادق���ة على حم�ضر التحقيق املجري بتاري���خ  2010/02/24وبالنتيجة �إلغاء
احلك���م امل�ست�أنف ال�صادر ع���ن حمكمة القليعة بتاري���خ  2009/06/28والق�ضاء
م���ن جديد ب�إبطال عقد البيع املربم بني الطرف�ي�ن بتاريخ  2002/07/17امل�شهر
بتاري���خ  2002/08/17رق���م  66حج���م  423املع���د من طرف املوث���ق (ز.ح) مع
�إرجاع الطرفني �إىل احلالة الأوىل ما قبل التعاقد � ،إلزام املدعي عليه يف الرجوع
ب����أن يدفع للمدعية املرجعة مبل���غ مائة �ألف دينار جزائري  100.000دج تعوي�ضا
لها عن ال�ضرر الالحق بها.
حي���ث �أجابت املطعون �ضدها مبذكرة تلتم�س رف����ض الطعن لعدم الت�أ�سي�س
مع تعوي�ضها مبلغ  100.000دج.
حي���ث �أن الطعن بالنق�ض ق���د ا�ستوفى �شروطه القانوني���ة لذلك فهو مقبول
�شكال.
حي���ث �أن الأ�ستـ���اذ مهرهرة ال�سع���دي �أثار يف حق الطاع���ن (� )04أوجــه
للنق�ض.
الوجـه الأول  :امل�أخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجراءات،
وذلك �أن الطاعن دفع ب����أن املطعون �ضدها �أقحمت كل من املوثق و�شاهدي
عق���د البيع ك�أطراف �أ�صليني يف النزاع رغ���م عدم توافر �صفتهم طبقا للمادة 13
من قانون الإجراءات املدنية والإدارية �إال �أن الق�ضاة مل يتعر�ضوا لهذا الدفع مما
يعر�ض قرارهم للنق�ض.
الوجـه الثانـي  :امل�أخـوذ مـن عـدم االخت�صــا�ص،
والذي يعي���ب فيه الطاعن على ق�ضاة املو�ضوع "ق�ض���اة العقاري" مت�سكهـم
باخت�صا�صهم للف�صل يف م�س�ألة �إبطال عقد البيع رغم �أنه من اخت�صا�ص الق�ضاء
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الغرفـة العقارية
امل���دين ال �سيم���ا �أن القا�ضي العقاري حددت اخت�صا�صات���ه باملواد � 511إىل 517
من قان���ون الإجراءات املدنية والإدارية ومن ثم كان عل���ى الق�ضاة �إحالة الق�ضية
�إىل القا�ضي املدين املخت�ص.
الوجه الثالث  :امل�أخوذ من خمالفة القانون ،املتفرع �إىل ثالثة فروع:
الفرع الأول  :خمالفة املادة  324من ق.م،
وذل���ك �أن الأعمال التي قام به���ا املوثق باعتباره �ضابط عمومي لها حجيتها
املطلق���ة وال ميكن �إثبات عك�سها �إال عن طريق الطعن بالتزوير ولكن رغم هذا �أن
ق�ض���اة اال�ستئن���اف قرروا خالف ذلك بناء على ت�صريح���ات �شاهدي العقد حمل
النزاع وت�صريحات �شاهد �آخر وهو (ق.خ) الذي مل يكن حا�ضر يف جمل�س العقد
وبالتايل فان الق�ضاة يكونون قد خالفوا �أحكام املواد  334وما بها من القانون املدين.
الفـرع الثانـي :خمالفــة املــادة  339من ق.م،
وذلك �أن القا�ضي امل���دين مقيد بالوقائع التي ف�صل فيها القا�ضي اجلزائي
باعتب���ار �أن املطعون �ضدها �سبق لها و�أن قدمت ادعاء مدين �ضد الطاعن واملوثق
بتهم���ة التزوير وا�ستعمال امل���زور والن�صب واالحتيال وانته���ى النزاع �أمام قا�ضي
التحقيق ب�أمر الأوجه للمتابعة وهو الأمر امل�ؤيد بقرار غرفة االتهام وقرار املحكمة
العلي���ا وال���ذي �أكد فيه �أن العق���د حمل النزاع يتعل���ق بالبيع ولي����س بالقر�ض لكن
رغ���م هذا �أن ق�ضاة املجل����س �أمروا بالتحقيق يف نف����س الوقائع خمالفني الأحكام
والقرارات الق�ضائية النهائية.
الفـرع الثالث  :خمالفـة املـواد  81و  86 ، 82مــن ق.م،
وذل���ك �أن ق�ض���اة املجل�س رغم �أن املوثق �أكد �أن���ه احرتم كافة ال�شروط التي
يتطلبها القانون لتحرير العقد �إال �أن الق�ضاة انتهوا �إىل القول بوجود غلط وتدلي�س
دون تبيان �أ�سبابها ومن هنا فالقرار يكون عر�ضة للنق�ض.
الوجـه الرابع  :امل�أخوذ من انعدام الت�سبيب وجتاوز ال�سلطـة،
وذل���ك �أن املطع���ون �ضدها �أك���دت يف ت�صريحاتها �أنها مل تك���ن تعلم بالبيع
�إال بع���د �أن �أخطرت من قبل �إدارة ال�ضرائ���ب وهو ما �أثاره الطاعن بكون املطعون
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الغرفـة العقارية
�ضدهم���ا تقدم���ت بتظل���م �أمام م�صال���ح ال�ضرائب لأج���ل خف�ض مبل���غ ال�ضريبة
وبالفع���ل ف�إنها تلقت �إ�شع���ار بالتخفي�ض �إال �أن الق�ض���اة مل يتعر�ضوا ملناق�شة هذا
الدفع مما يجعل قرارهم عر�ضة للنق�ض.
وعلـــيه فــ�إن املحكمــة العلـــيا
عن الوجه الثالث يف فرعه الأول :امل�أخوذ من خمالفة القانون،
حي���ث بالفع���ل فانه بق���راءة �أ�سب���اب القرار املطع���ون فيه يت�ض���ح �أن ق�ضاة
املجل����س ب�إلغائه���م عقد البيع املربم ب�ي�ن طريف الن���زاع (ت.م) و(ح.ع) بتاريخ :
 2002/07/17امل�شه���ر بتاري���خ  2002/08/17حج���م  493رق���م  66و�إرج���اع
الطرف�ي�ن �إىل احلال���ة التي كان���وا عليها قب���ل التعاقد برروا ق�ضائه���م على نتائج
التحقيق الق�ضائي الذي تو�صل من خالل ت�صريحات ال�شهود �أن العقد املربم بني
الطرفني عقد قر�ض ولي�س بيع وهو ما �أوقع املطعون �ضدها يف غلط والتدلي�س.
حي���ث ي�ستفاد من املل���ف ومرفقات الطعن �أن املطع���ون �ضدها (ح.ع) �سبق
له���ا و�أن قدمت �شك���وى �أمام قا�ضي التحقيق �ضد الطاع���ن واملوثق بتهمة التزوير
وا�ستعم���ال املزور والن�صب واالحتيال وانتهى التحقيق �إىل الأمر بالأوجه للمتابعة
امل����ؤرخ يف  2006/09/23وه���و الأمر امل�ؤي���د بالقرار ال�صادر ع���ن غرفة االتهام
بتاريخ  2006/10/16والقرار ال�صادر عن املحكمة العليا بتاريخ 2008/02/02
القا�ضي برف�ض الطعن.
وحي���ث �أن العقد امل�ب�رم بني طريف النزاع توثيقي وم�شه���ر يعترب ما ورد فيه
حجة حتى يثبت تزويره ويعترب نافذا يف كامل الرتاب الوطني طبقا لأحكام املادة
 324مكرر  5من القانون املدين ولكن طاملا �أن املطعون �ضدها طعنت فيه بالتزوير
وانته���ت دعواها بالرف�ض ب�أحكام وق���رارات نهائية ومن هنا �أن ق�ضاة اال�ستئناف
مل���ا ف�صلوا بال�صورة املذكورة �أعاله يكون قد �أ�سا�ؤوا تطبيق القانون ال �سيما املادة
 324مك���رر  5من نف����س القانون ويعر����ض قرارهم للنق�ض والإبط���ال وذلك دون
حاجة ملناق�شة الأوجه الأخرى.
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حي���ث �أن امل�صاري���ف الق�ضائية تتحملها املطعون �ضده���ا طبقا لن�ص املادة
 378من ق.ا.م�.إ.
فلهــــــذه الأ�سـبــــاب
قـررت املحكمـة العليـــا:
بقب���ول الطعن �شكال ومو�ضوعا نق�ض و �إبط���ال القرار املطعون فيه ال�صادر
عن جمل�س ق�ضاء البليدة بتاريخ  2010/05/30و �إحالة الق�ضية و الأطراف على
نف����س املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانون و�إبقاء
امل�صاريف على املطعون �ضده.
ب���ذا �ص���در القرار و وق���ع الت�صريح ب���ه يف اجلل�سة العلنية املنعق���دة بتاريخ
الراب���ع ع�شر من �شه���ر نوفمرب �سنة �ألف�ي�ن و�إثنى ع�شر من قب���ل املحكمة العليا-
الغرفة العقارية-الق�سم الثاين-واملرتكبة من ال�سـادة :
رئيــ�س الق�سـم رئي�سـ ــا
م�ست�شـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ايت قريـ ــن �شـ ـ ـ ــريف
عمي ـ ـ ـ ــور ال�سعيـ ـ ـ ـ ـ ــد
بـ ـ ــو�شليـ ــق عـ ـ ـ ـ ــالوة
بلمكـ ـ ـ ــر الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
الطيب حممد احلبيب
حـ ـ ــاج هن ـ ــي حممـ ــد

بح�ضور ال�سيد  :بن �سامل حممد  -املحامي العام،
ومب�ساعدة ال�سيدة  :هي�شور فاطمة الزهراء � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  782720قــرار بتاريخ 2013/01/10
ق�ضيـة ورثـة (ب�.س) �ضـد (ب.ع) ومـن معـه

املو�ضـوع  :ملكيـة �شائعـة-ق�سمـة-خبـرة.
�أمـر رقـم ( 58-75 :قانون مدنــي) ،املــواد  727 ،724 :و  ،728جريـدة ر�سميـة
ع ــدد .78 :

املبــد�أ  :يعد خرقا للقانون ،م�صادقة ق�ضاة املو�ضوع على م�شروع
أعده خبري وحدد فيه ،بنف�سه ،ح�صة كل
ق�سمة ملكية �شائعةّ � ،
وارث ،بدون موافقة ال�شركــاء.
�إن املحكمـــة العـلــيــا
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بنـ���اء على امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانون
الإجـراءات املدنيــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ .2011/05/09
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد �آي���ت قرين �شريف رئي�س الق�س���م املقرر يف تالوة
تقري���ره املكت���وب و �إىل ال�سي���د بن �سامل حمم���د املحامي العام يف تق���دمي طلباته
املكتوبة الرامية �إىل رف�ض الطعن.
حيث �أن الطاعنني ورثة (ب�.س) و هم( :ج.ح) �أرملته ( -ب.ع)(-م�.ص)-
(ع) ( -ن) ( -ا) ( -ن.د) ( -ن.و) طعنوا بطريق النق�ض بتاريخ 2011/05/09
بوا�سطة عري�ضة قدمتها حماميتهم الأ�ستاذة لب�صري �أمال املعتمدة لدى املحكمة
العلي���ا �ضد القرار ال�صادر ع���ن جمل�س ق�ضاء ق�سنطين���ة بتاريخ 2010/10/24
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القا�ض���ي ب�إفراغ القرار التمهيدي ال�صادر بتاريخ  2008/01/13اعتماد اخلربة
حم���ل الرتجيع املنجزة من اخلب�ي�رة بر�شا�ش ا�سمهان املودعة ل���دى �أمانة �ضبط
املجل����س يف  2010/04/22حت���ت رق���م  2010 /186ومن���ه الق���ول ب�إنهاء حالة
ال�شياع يف العقار حمل النزاع الكائن بـ ( )......على النحو التايل ي�ؤول للأطراف
احل�ص�ص التالية:
 -1للأرمل���ة (م.ح) امل�سك���ن رق���م  12مب�ساح���ة  145 ,89م 2وتدف���ع مبلغ
 372 ,750 ,00دج.
( -2ب.ن) امل�سك ـ���ن رق ـ���م  02 -01مب�ساح ـ���ة  120 ,23م 2ويدف ــع مبلــغ
 392 ,250 ,00دج.
( -3ب.ف) امل�سك ـ���ن رق���م  04 -03مب�ساح ـ���ة  77,79م 2ويعو�ض مبلــغ
 244 ,350 ,00دج.
( -4ب.ع) امل�سكـ ـ���ن رق���م  06مب�ساح���ة  89 ,39م 2ويعو����ض مبل���غ
 70 ,350 ,00دج.
( -5ب.ع.ح) امل�سك ـ���ن رقـ ـ���م  07مب�ساح ـ���ة  80 ,61م 2ويعــو����ض مبل ـ���غ
 202 ,050 ,00دج.
( -6ب.م) امل�سك ـ���ن رق ـ���م  09مب�ساحـ ـ���ة  85 ,87م 2ويعــو����ض مبل ـ ـ���غ
 123 ,150 ,00دج.
( -7ب.ف) امل�سك ـ���ن رقـ ـ���م  10مب�ساح ـ���ة  83 ,58م 2ويعــو����ض مبل ـ���غ
150 ,000 ,00دج.
( -8ب.ج) امل�سك ـ���ن رق ـ ـ���م  11مب�ساح ـ ـ ـ���ة  87 ,08م 2ويـ ـعــو����ض
مبلـ ــغ 105 ,000 ,00دج.
 -9ورثة (ب�.س) ال�سكن رقم  13مب�ساحة  81 ,02م 2بعد ا�ستبعاد الطابق
الثاين املقدم م�ساحته ب  68 ,19م 2ويعو�ض مبلغ 195 ,900 ,00دج.
( -10ب.ن) ال�سك���ن رق���م  05مب�ساح���ة  57 ,52م 2ويعو����ض مبل���غ
157 ,200 ,00دج.
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( -11ب.ف.ز) امل�سك���ن رق���م  08مب�ساح���ة  59 ,49م 2ويعو����ض مبل���غ
186 ,750 ,00دج.
حي���ث �أن املطعون �ضده���م (ب.ع)(-ج)(-ف.ز) ( -ن)( -ع) ( -ف)-
(م)( -ن)(-ف)( -م.ح) قد بلغوا بعري�ضة الطعن و مل يودعوا مذكرة جواب.
حي���ث �أن الطع���ن بالنق�ض قد ا�ست���ويف �شروطه القانوني���ة لذلك فهو مقبول
�شكــال.
حي���ث �أن الأ�ست���اذة لب�صري �أمال �أث���ارت يف حق الطاعن خم�س��ة �أوجــه
للنق�ض.
حيث �أنه وكما ي�ستخل�ص من ملف الق�ضية رفع مورث الطاعنني دعوى على
املطعون �ضدهم وقدم عري�ضة م�سجلة ب�أمانة �ضبط املحكمة يوم 1994/10/05
ج���اء فيها ب�أنهم ميلكون على ال�شيوع العقار املوجود بـ ( )......بق�سنطينة� ،أجنر
�إليهم عن طريق مورثهم املرحوم (ب.ا) ،و�أنه يرغب يف اخلروج من حالة ال�شيوع،
وانتهى �إىل طلب تعيني خبري ليقوم بق�سمة العقار وحتديد مناب كل وارث فيه.
يف ح�ي�ن �أن املطعون �ضده���م �أجابوا باملوافقة على طل���ب اخلروج من حالة
ال�شيــوع.
انته���ت الدعوى �إىل احلكم امل����ؤرخ يف  1994/12/28القا�ضي بتعيني خبري
يقوم ب�إعداد م�شروع ق�سمة العقار �إىل ح�ص�ص �إذا كان يقبل الق�سمة عينا اعتمادا
على الفري�ضة املحددة للأن�صبة ويف حالة تعذر ح�صول �أحد الورثة كامل ن�صيبه
عينا يعو�ض نقدا مبعدل ما نق�ص من ن�صيبه.
وبع���د �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة انتهت الدعوى �إىل احلكم امل�ؤرخ
يف  1996/03/07القا�ضي يف منطوقه بامل�صادقة على تقرير اخلربة املنجز من
طرف اخلبري نعيمي حممد.
ويف اال�ستئن���اف �أ�صدر املجل�س الق���رار امل����ؤرخ يف  1997/05/05القا�ضي
با�ستبعاد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري نعيمي حممد وتعيني خبري �أخر يقوم
بنف�س املهام املحددة يف احلكم الأول.
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وبع���د �إع���ادة ال�س�ي�ر يف الدعوى بع���د اخلربة انته���ت �إىل الق���رار امل�ؤرخ يف
 2000/02/14القا�ضي با�ستبعاد تقرير اخلربة املحرر من طرف اخلبري بوزيان،
وتعيني خبري �شاو�ش طيارة ت�ستند له نف�س املهام املحددة يف احلكم الأول.
وبع���د �إع���ادة ال�سري يف الدع���وى بعد اخل�ب�رة ،انتهت �إىل الق���رار امل�ؤرخ يف
 2004/02/14القا�ض���ي باعتماد اخلربة ،وم���ن ثم يبقى كل وارث يف ح�صته مع
دفع التعوي�ضات املرتتبة على عاتق كل واحد منهم ح�سبما ورد يف اخلربة .
وعلى اثر الطعن بالنق����ض� ،أ�صدرت املحكمة العليا قرارا م�ؤرخا ق�ضت فيه
بنق�ض القرار املطعون فيه مع الإحالة.
وبعد �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض ،انتهت الدعوى �إىل القرار امل�ؤرخ
يف  2007/04/29ق�ض���ى بتوجي���ه اليم�ي�ن لـ (ب����.س) ب�أنه هو من ق���ام بت�شييد
الطابق الثاين من ماله اخلا�ص.
وبع���د �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد �أداء اليم�ي�ن انتهت �إىل القرار امل�ؤرخ يف
 2008/01/19القا�ضي بتعيني اخلبري �شاو�ش طيارة للقيام بنف�س املهام املحددة
بالقرار امل�ؤرخ يف  2000/02/14مع ا�ستبعاد الطابق الثاين من الق�سمة ،وح�سابه
�ضمن ن�صيب (ب�.س).
وبعد �إعادة ال�سري يف الدع���وى ،انتهت �إىل القرار امل�ؤرخ يف 2009/03/22
ق�ضى وقبل الف�صل يف املو�ضوع بتعيني اخلبري ر�شا�ش ا�سمهان للقيام بنف�س املهام
املحددة يف القرار امل�ؤرخ يف .2008/01/13
وبعد �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة انتهت �إىل القرار حمل الطعن.
وعلـــيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيــــا
عـن الوجه املثار تلقائيا  :وامل�أخـوذ من اخلط�أ يف تطبيق القانــون،
حيث �أنه وكما هو ثابت من ملف الق�ضية� ،أن الفرقاء ميلكون العقار املذكور
�سلفا على ال�شيوع فرغبوا اخلروج من حالة ال�شيوع.
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وحي���ث �أنه وا�ستن���ادا �إىل �أحكام املادة  724من القان���ون املدين التي تن�ص
على مايلي� " :إن اختلف ال�شركاء يف اقت�سام املال ال�شائع ،فعلى من يريد اخلروج
من ال�شيوع �أن يرفع الدعوى على باقي ال�شركاء �أمام املحكمة .
وتع�ي�ن املحكم���ة �إذا ر�أت وجه���ا لذل���ك خب�ي�را �أو �أكرث لتقومي امل���ال ال�شائع
وق�سمت���ه ح�ص����ص �إن كان املال يقبل الق�سمة عين���ا دون �أن يلحقه نق�ص كبري يف
ق�سمته".
وتبع���ا لذلك كان يتعني على ق�ضاة املو�ض���وع �أن يعينوا خبريا وتكليفه مبهمة
البح���ث م���ا �إذا كان يقبل ه���ذا العقار ق�سمته عين���ا ،ف�إذا كان يقب���ل ذلك ،فعلى
اخلب�ي�ر �أن يقوم بتكوين احل�ص�ص عل���ى �أ�سا�س �أ�صغر ن�صيب ،ثم جتري الق�سمة
بطريق االقرتاع طبقا ملا تق�ضي به املادة  727من نف�س القانون.
�أم���ا �إذا تو�ص���ل اخلبري �أن هذا العق���ار ال يقبل الق�سمة عين���ا� ،أو من �ش�أنها
�إح���داث نق�ص كبري يف قيمة امل���ال املراد ق�سمته ،ق�ضت املحكمة ببيع املال باملزاد
العلني ،وذلك ما تق�ضي به املادة  728من نف�س القانون.
وحي���ث �أن ق�ضاة املو�ضوع عندما انته���وا �إىل حتديد ن�صيب كل وارث ح�سب
الق�سم���ة التي ق���ام بها اخلبري بنف�سه وحدد لكل واح���د منهم ح�صته ،وعلى �ضوء
ذلك قام الق�ضاة باعتماد هذه الق�سمة دون موافقة ال�شركاء قد �أخط�أوا يف تطبيق
مواد القانون امل�شار �إليها �أعاله ،مما يعر�ض ق�ضاءهم للنق�ض.
وحيث �أنه وغري حاجة �إىل مناق�شة الأوجه املثارة.
فلهــــــذه الأ�ســـــبــــاب
ق�ضـت املحكمـة العليـــا :
بقب���ول الطعن �شكال ومو�ضوعاو بنق�ض و�إبطال القرار ال�صادر عــن جمل�س
ق�ض���اء ق�سنطينة بتاريخ  2010/10/24و ب�إحال���ة الق�ضية والأطراف علــى نف�س
املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانـون.
وب�إبقـاء امل�صـاريف علـى املطعـون �ضــده.
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ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صري���ح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتاريخ
العا�ش���ر من �شهر جانفي �سنة �ألفني وثالثة ع�شر م���ن قبل املحكمة العليا-الغرفة
العقاريـة-الق�سم الثاين-واملرتكبة من ال�ســادة :

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

�آيت قـريـ ــن �شـ ـ ـ ــريف
بـ ــو�شليـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ــالوة
بلمكـ ـ ـ ــر اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
الطيب حممد احلبيب
عميـ ـ ــور ال�سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حـ ـ ـ ــاج هنـ ــي حممـ ــد

بح�ضور ال�سيد  :بن �سامل حممد  -املحامي العام،
ومب�ساعدة ال�سيدة  :هي�شور فاطمة الزهراء � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0803432قـرار بتاريخ 2013/11/13
ق�ضيــة (ع.ب) �ض ــد (م.ف)
.
املو�ضـوع  :هبـة  -حق الرقبـة  -حق االنتفــاع.
�أمـر رقـم ( 58-75 :قانـون مدنـي) ،املـادة  ،844 :جريـدة ر�سميـة عــدد .78 :
قانون رقـم ( 11-84 :قانون الأ�سرة) ،املـادة  ،206 :جريدة ر�سمية عـدد.24 :
املبــد�أ  :يجوز للواهب االحتفاظ بحق الرقبة وهبة حق االنتفاع
فقط ،جلواز اكت�ساب حق االنتفاع بالتعاقد.

�إن املحكمــة العـلــيــــا
يف جل�ستهـ���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون ،اجلزائــر.
بـعد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صــه :
بن���اء علـى امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانــون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2011/08/08وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضدهــا.
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد زودة عمر الرئي�س املقرر يف تالوة تقريره املكتوب
و �إىل ال�سيدة زوبريي ف�ضيلة املحامي العام يف تقدمي طلباتها املكتوبة.
وعلـــيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيـــا
حي���ث �أن الطاع���ن طل���ب نق�ض القرار ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء البليدة
بتاريخ  2011/06/12رقم الفهر�س  2603القا�ضي بت�أييد احلكم امل�ست�أنف.
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يف ال�شكــــل :
حيث �أن الطعن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية فهو �صحيح.
ويف املو�ضـــوع :
حي���ث �أنه وكم���ا ي�ستخل�ص من ملف الق�ضي���ة �أن الطاعن رفع الدعوى على
املطع���ون عليها وق���دم عري�ضة جاء فيها ب�أنه ومبوجب عق���د هبة قد وهبه م�سكنا
للمطعون عليها و�أبنائها وذلك مبوجب عقد توثيقي م�ؤرخ يف  ،1998/11/28و�أن
الهبة تتعلق بحق االنتفاع واحتفظ الواهب مبلكيتة الرقبة ،و�أن الهبة التي ترد على
ح���ق االنتفاع باطل���ة لأنها عقد متليك ،وانتهى �إىل طل���ب �إبطال عقد الهبة امل�شار
�إليه والواقع على حق االنتفاع دون الرقبة.
انتهت الدعوى �إىل احلكم امل�ؤرخ يف  2011/01/09القا�ضي غيابيا برف�ض
الدعوى.
ويف اال�ستئنـاف �أ�صدر املجل�س القرار حمل الطعــن بالنق�ض.
وحيث �أن الطعـن ي�ستنـد �إلـى ثالثــة �أوجــه.
عن الوجهني الأول  :امل�أخوذ من ق�صور الأ�سباب ،والثاين :عن حتريف
م�ضمـون الوثيقــة،
حي���ث �أن الطاعن يعيب على القرار املطع���ون فيه بدعوى �أن ق�ضاة املو�ضوع
اكتف���وا بالق���ول �أن عقد الهبة جاء �صحيحا لتوافر في���ه جميع �أركانه ومل ي�شبه �أي
عيب.
كم���ا �أ�شاروا �أن���ه مل يثبت من العقد �أن الواهب احتف���ظ لنف�سه بحق الرقبة
ووه���ب حق االنتفاع ،يف ح�ي�ن �أن عقد الهبة ت�ضمن و�أن الواهب قد احتفظ لنف�سه
بح���ق الرقب���ة و وهب فقط حق االنتف���اع ،مما يعد كل ذلك ق�ص���ورا يف الأ�سباب،
وحتريفا مل�ضمون الوثيقة يعر�ض القرار املطعون فيه للنق�ض.
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار املطعون فيه يف غري حمله ،ذلك �أن الهبة
هو ت�صرف يف حق من احلقوق بغري عو�ض ،وحق االنتفاع هو من احلقوق العينية،
وق���د ن�صت امل���ادة  844من القان���ون املدين على م���ا يلي " :يك�سب ح���ق االنتفاع
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بالتعاقد "....ومبا �أن عقد الهبة هو من العقود فهو ينعقد بالإيجاب والقبول طبقا
ملا تن�ص عليه املادة  206من قانون الأ�سرة وبالتايل يكون عقد الهبة �صحيحا �إذا
كان مو�ضوعه حق انتفاع.
وحي���ث �إن ق�ض���اة املو�ض���وع مل���ا انته���وا �إىل رف�ض دع���وى الطاع���ن الرامية
�إىل �إبط���ال عق���د الهبة حلق انتفاع ق���د طبقوا القانون تطبيق���ا �سليما،يتعني معه
الت�صريح برف�ض هذيــن الوجهني.
الوجه الثالث  :امل�أخـوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجراءات،
حي���ث �أن الطاع���ن يعيب على الق���رار املطعون فيه بدع���وى �أنه مت�سك بدفع
يتعل���ق ببط�ل�ان عقد الهبة النعدام رك���ن احليازة لأن املطع���ون عليها مطلقة منذ
تاري���خ  2008/09/27وه���ي تقيم بفرن�سا ،غري �أن ق�ض���اة املو�ضوع مل يردوا على
هذا الدفع مما يعر�ض القرار املطعون فيه للنق�ض.
وحي���ث �أن ما يعيبه الطاعن عل���ى القرار املطعون فيه يف غري حمله ذلك �أن
ق�ض���اة املو�ضوع قد ردوا على ه���ذا الدفع بالقول �أن عقد الهب���ة قد حرر بالتاريخ
امل�ش���ار �إليه وكانت زوجة املطعون عليها �أنذاك الطاع���ن ومل تطلق منه �إال بتاريخ
 2008/09/27وبالتايل تكون �إجراءات التوثيق والإ�شهار تغني عن احليازة ،ومن
ثمة يكون هذا النعي يف غري حمله ،يتعني معه الت�صريح برف�ض هذا الوجه.
فلهــــــذه الأ�ســـــبـــاب
ق�ضـت املحكمـة العليــا :
ب�صحـة الطعـن �شكـال ورف�ضــه مو�ضوعــا.
وب�إبقـاء امل�صـاريف الق�ضائيـة علـى الطاعــن.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثالث
ع�ش���ر من �شهر نوفمرب �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر م���ن قبل املحكمة العليا  -الغرفة
العقاريـة  -الق�سـم اخلام�س-واملرتكبة من ال�سـادة :
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ملف رقم 0803432

الغرفـة العقارية
زودة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بن عمرية عبد ال�صمد
زرهونـ ـ ـ ــي �صليحـ ـ ـ ـ ــة
حبـ ـ ـ ــار حليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يعقـ ـ ـ ـ ــوب مو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـدة  :زوبيـري ف�ضيلـة  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :اقرقيقـي عبـد النـور � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقم 739527

الغرفـة العقارية
ملف رقـم  739527قـرار بتاريخ 2012/12/13
ق�ضيـة (د.ي) �ضـد (ف.ع) بح�ضــور (ر.ع) و (م.ع)

املو�ضـوع  :حكـم �ضـم-حكـم ف�صـل-عمـل والئــي.
قانـون رقـ���م �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املادة  ،209 :جريدة ر�سميـة
عــدد .21 :

املبد�أ  :تعد �أحكام ال�ضم (� )Jonctionsأو الف�صل ()Disjonctions
�أعمـاال والئيـة ،غيـر قابلـة لأي طعــن.
�إن املحكمــة العـلــيـــــا
يف جل�سته���ا العلني���ة املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سم�ب�ر  1960الأبيار بــن
عكنـون اجلزائـر.
بـعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتـي ن�صـه :
بنـ���اء على امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانــون
الإجـراءات املدنيـة والإداريــة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى و على عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2010/10/13وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضده.
بع ـ���د اال�ستماع �إىل ال�سيدة بوت���ارن فايزة رئي�سة الق�س���م املقررة يف تــالوة
تقريره���ا املكتوب و �إىل ال�سيدة زوبريي ف�ضيلة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها
املكتوبــة.
حي���ث �أنــه بتاريخ � 2010/10/13أقام (د.ي) طعن���ا بالنق�ض �ضد القــرار
ال�ص ـ���ادر عن جمل�س ق�ضاء باتنة بتاريخ  2010/07/06القا�ضي ب�ضــم الق�ضيــة
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ملف رقم 739527

الغرفـة العقارية
رق���م � 10/245إىل الق�ضية احلالية رقم  10/282ويلتم�س بوا�سطة الأ�ستاذ علي
عبد اللي املحام���ي املعتمد لدى املحكمة العليا ،قبول الطعن �شكال ويف املو�ضوع
نق�ض و �إبطال القرار حمل الطعــن.
حي���ث �أجـ ـ���اب املطعون �ض���ده (ف.ع) بوا�سطة الأ�ستاذ ب���ن مربي �أحممــد
املحام���ي املعتمد لدى املحكمة العليا مبذكرة مفاده���ا عدم قبول الطعن بالنق�ض
�شكـال لعدم جــوازه .
حي���ث �إن النياب���ة العامة قدم���ت طلباتها الرامي���ة �إىل عدم قب���ول الطعــن
بالنق�ض .
حيث �إن الطاعن ي�ستند يف طلبه �إىل ثالثة �أوجه للو�صول �إىل النق�ض .
وعلـــيه فــ�إن املحكمــة العلـــيـــا
فــي ال�شكـــل :
حي���ث �أنه �سجل الطعن بالنق�ض بتاريخ � 2010/10/13ضد القرار ال�صادر
عن جمل�س ق�ضاء باتنة بتاريخ . 2010/07/06
حي���ث �إن امل���ادة  209من قانون الإجراءات املدني���ة و الإدارية تن�ص �أن تعد
�أحكام ال�ضم �أو الف�صل من الأعمال الوالئية و هي غري قابلة لأي طعن .
حي���ث �أنه بالرج���وع �إىل القرار املطعون فيه  ،جاء يف منطوقه الق�ضاء ب�ضم
الق�ضي���ة احلالي���ة رقم � 10/282إىل الق�ضية رق���م  10/245ولذا يتعني القول �أن
الطع���ن غ�ي�ر جائز يف القرار املذك���ور �أعاله مما يجب الت�صري���ح بعدم قبوله مع
حتميل الطاعن امل�صاريف الق�ضائيـة.
فلهــــــذه الأ�ســـــبـــاب
قــررت املحكمــة العليــا :
عدم قبول الطعن بالنق�ض مع حتميل الطاعن امل�صاريف الق�ضائية.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثالث
ع�ش���ر من �شهر دي�سمرب �سنة �ألفني و �إثن���ى ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفة
العقارية  -الق�سم الثالث-واملرتكبة من ال�سادة :
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ملف رقم 739527

الغرفـة العقارية
بو ت ـ ـ ـ ــارن فاي ــزة
رواينيـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــار
مواجـ ــي حمــالوي
مـ ـ ــرابط �ساميـ ــة
العابد عبد القادر

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ض ــور ال�سيـدة  :زوبيـري ف�ضيلـة  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـدة  :زيالبدي مليكــة � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقم 0798374

الغرفـة العقارية
ملف رقـم  0798374قـرار بتاريخ 2013/12/12
ق�ضيــة (م.ع) �ضــد (م.ف)

املو�ضـ��وع  :تقــادم مك�سب-حقوق مرياثية-م��دة زمنيـة (� 33سنــة)-
حيــازة.
�أمـر رقـم ( 58-75 :قانـون مدنـي) ،املـادة  ،829 :جريـدة ر�سميـة عـدد .78 :
املبــد�أ  :ي�سـري التقادم املك�سب يف مواجهــة جميع احلقوق ومنهــا
احلقـوق املرياثيـة،
يتعني على ق�ضاة املو�ضوع الت�أكد من توفر �شروط احليازة
وخا�صة املدة الزمنية (� 33سنــة).
�إن املحكمـــة العـلــيـــا
بن���اء عل���ى امل���واد � 349إىل  360و� 377إىل  378و� 557إىل  581من قانون
الإجراءات املدنية و الإدارية.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ  2011/07/14وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضدهــا.
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد ب���ودي �سليمان امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقريره
املكت���وب ،و�إىل ال�سي���د بن �سامل حمم���د املحامي العام يف تق���دمي طلباته املكتوبة
الرامية �إىل رف�ض الطعن.
حي���ث �أن الطاع���ن (م.ع) طع���ن بطري���ق النق����ض بتاري���خ 2011/07/14
بوا�سط���ة عري�ضة قدمها حماميه الأ�ستاذ بوقفة عبد املجيد املحامي املعتمد لدى
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ملف رقم 0798374

الغرفـة العقارية
املحكمة العليا �ضد القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء ال�شلف بتاريخ 2011/05/04
القا�ضي بـ  :يف ال�شكل  :قبول اال�ستئناف �شكال.
يف املو�ضوع  :ت�أييــد احلكــم امل�ست ـ�أنف.
حي���ث �أن املطعون �ضده (م.ف) ،قد بلغت بعري�ضة الطعن و �أودعت مذكرة
ج���واب بوا�سطة حماميها الأ�ست���اذ عربية بوجلطية عبد الق���ادر املحامي املعتمد
لدى املحكمة العليا تلتم�س من خاللها رف�ض الطعــن.
حي���ث �أن الطعــن بالنق�ض قد ا�ستويف �شروط���ه القانونية لذلك فهو مقبــول
�شك ــال.
حي���ث �أن الأ�ست���اذ بوقفة عبد املجي���د �أثار يف حق الطاع���ن ثالثة �أوجه
للنق�ض.
وعلـــيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيـــا
ع��ن الوجه الأول  :امل�أخوذ من خمالفة القان��ون دون حاجة ملناق�شة
باقي الأوجه،
م���ن حيث �أن���ه بالرج���وع �إىل القرار املطعون في���ه يتبني �أن ق�ض���اة املو�ضوع
�أقام���وا ق�ضاءهم ب�إبطال عقد ال�شه���رة املحرر يف  1995/09/12وامل�شهر بتاريخ
 1995/11/20على �أ�سا�س �أن الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املر�سوم 83/352
غري قابلة للتطبيق لوجود �سند ر�سمي م�شهر للعقار مو�ضوع النزاع مع �أن التقادم
املك�سب املن�صو�ص عليه يف املادة  827من القانون املدين امل�شار �إليها يف املر�سوم
املذكور ال مينع من قيامه وجود ال�سند الر�سمي و�إمنا يتطلب من �ضمن ما يتطلبه
توفر �شروط احليازة و�أن ال يكون العقار مو�ضوع الإ�شهار قد �شمله امل�سح.
حي���ث بالفعل ف�إنه وبالرجوع �إىل الق���رار املطعون فيه يتبني �أنه �أقام ق�ضاءه
ب�إبط���ال عق���د ال�شهرة �أ�صال على �أ�سا����س �أنه من امل�ستقر علي���ه قانونا وق�ضاء �أن
عق���د ال�شهرة ما هو �إال عقد تقريري و�أن الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املر�سوم
 83/352ي�ستبع���د تطبيقها �أمام وجود �سند ر�سم���ي م�شهر للعقار مو�ضوع النزاع
حمل عقد ال�شهرة.
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

334

ملف رقم 0798374

الغرفـة العقارية
لكن وخالفا مل���ا ذكره ق�ضاة املو�ضوع وف�ضال على �أن اجتهاد املحكمة العليا
م�ستق���ر على �أن التقادم املك�سب ي�سري يف مواجهة جميع �أ�صحاب العقارات مهما
كان���ت طبيعة �سنداتهم ،ف�إن القانون مل يرد فيه �أي ن�ص مينع التقادم خا�صة و�أن
تقري���ر �سريان التقادم املك�سب (لي�س الدف���ع به �أو التم�سك به) من عدمه هو من
النظام العام.
وحيث يف الأخري يبقى القول �أنه �إذا كان التقادم املك�سب ي�سري يف مواجهة
جميع احلقوق ومنها احلقوق املرياثية وهو ما ن�صت عليه املادة  829من القانون
املدين ف�إنه كان على ق�ضاة املو�ضوع الت�أكد من توفر �شروط احليازة وخا�صة املدة
الزمني���ة ،لأن امل���ادة املذكورة �أ�ش���ارت �إىل "�أنه يف جمع الأح���وال تتقادم احلقوق
املرياثية مبرور ثالثة وثالثني �سنة".
وحي���ث يخل�ص مما �سبق �أن ق�ضاة املو�ضوع بق�ضاءهم كما فعلوا يكونون قد
خالف���وا املقت�ضيات القانونية املذكورة وعر�ضوا قراره���م للنق�ض والإبطال وذلك
دون حاجة ملناق�شة �سائر الأوجه.
فلهــــــذه الأ�ســـــبـــاب
تق�ضـي املحكمـة العليـا ،الغرفـة العقاريــة :
قب���ول الطعن �شكال و يف املو�ضوع نق����ض و�إبطال القرار ال�صادر عن جمل�س
ق�ض���اء ال�شل���ف بتاري���خ  2011/05/04و ب�إحال���ة الق�ضية و الأط���راف على نف�س
املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها من جديد وفقا للقانون.
وب�إبقـاء امل�صـاريف علـى املطعـون �ضدهــا.
بذا �صدر القرار و وقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثاين
ع�ش���ر م���ن �شهر دي�سمرب �سنة �ألفني و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليا  -الغرفة
العقارية  -الق�سم الأول  -واملرتكبة من ال�ســادة :
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ب ـ ــودي �سليم ـ ـ ـ ـ ــان
الواح ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ــي
لغواطي عبد القادر
فـ ـ ــرمي�ش ا�سماعيل
بوجم ـ ـ ـ ــان عل ـ ـ ـ ــي
مواجـ ـ ــي حم ــالوي

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـد  :علـي بـن �سعـد الدراجـي  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد :قنـدوز عمــر � -أمني ال�ضبط.
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الغرفـة العقارية
ملف رقـم  0809194قــرار بتاريخ 2013/12/12
ق�ضيــة (ج.ع) �ضــد (ب.ل)

املو�ضـوع  :وعــد بالبيع�-شهــر العري�ضــة.
قانـون رقـم �( 09-08 :إجـراءات مدنيـة و�إداريـة) ،املــادة  ،519 :جريـدة ر�سميـة
عــدد .21 :

املبــد�أ  :ال يتطلب القانــون �شهر عري�ضة افتتاح دعــوى �إمتــام
�إجراءات عقد الوعد بالبيع.
�إن املحكمـــة العـلــيـــا
بن���اء على امل���واد � 349إىل  360و � 377إىل  378و � 557إىل  581من قانون
الإجراءات املدنية والإدارية .
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودعة بتاريخ  2011/09/04وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها حمامية املطعون
�ضــده.
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد بو جمان عل���ي امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقريره
املكت���وب و�إىل ال�سي���د بن �س���امل حممد املحامي الع���ام يف تقدمي طلبات���ه املكتوبة
الرامية �إىل رف�ض الطعــن.
حي���ث �أن الطاع���ن (ج.ع) طع���ن بطري���ق النق����ض بتاري���خ 2011/09/04
بوا�سط���ة عري�ضة قدمها حماميه الأ�ستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان �ضد القرار
ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء �سطيف بتاريخ  2011/04/21القا�ضي بـ :يف ال�شكل:
قبول اال�ستئنافني الأ�صلي والفرعي ،ويف املو�ضوع � :إلغاء احلكم امل�ست�أنف.
حي���ث �أن املطعون �ضده (ب.ل) قد بلغ بعري�ضة الطعن و�أودع مذكرة جواب
بوا�سطة حماميته الأ�ستاذة موهوب �صوراية مفادها رف�ض الطعن .
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حي���ث �أن الطعن بالنق�ض ق���د ا�ستوفى �شروطه القانوني���ة لذلك فهو مقبول
�شك ــال.
حي���ث �أن الأ�ستاذ علي بوعوينة عبد الرحم���ان �أثار يف حق الطاعن ثالثـة
�أوجه للطعـن.
الوجـه الأول  :م�أخـوذ مـن �إغفـال قاعـدة جوهريـة يف الإجــراءات،
بدعوى خمالفة املادة  2/358من قانون الإجراءات املدنية والإدارية،
بدع���وى �أن القرار املطعون في���ه مل يت�ضمن العنوان املهني لكل من املحامني
الذي توليا الدفاع عن الطرفني مما يتعني نق�ض القرار املطعون فيه .
الوجـ��ه الثانـي  :م�أخوذ من خمالفة تطبي��ق القانون يف املادة 5/358
من قانون الإجراءات املدنية والإدارية،
بدع���وى خمالف���ة املادتني  519،17من قان���ون الإج���راءات املدنية واملدنية
اللت�ي�ن توجبا �إ�شه���ار العري�ضة االفتتاحية لأن الدعوى تتعل���ق بعقار �أو بحق عيني
عق���اري توجبان �إ�شهار العري�ض���ة االفتتاحية لأن الدعوى تتعلق بعقار وبحق عيني
عقاري ت�ستوجب �شهر العري�ضة وملا مل ي�أخذوا بهذا الدفع يكونون خالفوا الن�صني
القانونيني وبالتايل نق�ض القرار املطعون فيه .
الوجـه الثالث  :م�أخـوذ مـن الق�صــور يف الت�سبيب،
بدعوى �أن �إمتام �إجراءات البيع ت�ستدعي �أن تكون ملكية ال�شقة ملك لديوان
الرتقية والت�سيري العقاري وبذا فالق�ضاة �ألزموه ب�إمتام �إجراءات البيع مل ي�سببوا
قرارهم ويتعني رف�ضه .
وعلـــيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيــــا
عـن الوجه الأول  :امل�أخوذ من �إغفال قاعدة جوهرية يف الإجراءات،
لكن حيث �أنه بالرجوع �إىل املادة  553من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
ف�إن امل�شرع مل يرتب جزاء البطالن عن عدم الإ�شارة �إىل موطن املحامني ومن ثم
فما يثريه الطاعن يف الوجه يعد غري م�ؤ�س�س ويتعني رف�ضـه .
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وع��ن الوج��ه الثاين  :امل�أخوذ م��ن خمالفة امل��ادة  17و  519من قانون
الإجراءات املدنية والإدارية،
لكن حيث �أنه بالرجوع �إىل املادة  519من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
تن�ص :ترفع الدعوى �أم���ام الق�سم العقاري وينظر فيها ح�سب الإجراءات يف هذا
القان���ون مع الأحكام اخلا�صة ب�شهر دعاوي الف�سخ �أو الإبطال �أو التعديل �أو نق�ض
حقوق قائمة على عقود مت �شهرها .
لكن حيث �أن دعوى احلال تتمثل �إمتام �إجراءات عقد الوعد بالبيع وبالتايل
ال يت�ضمن نقل حقوق عقارية ومنه ال ينطبق ب�ش�أنه ن�ص املادة املذكورة وبالتايل ال
موج���ب ل�شهر عري�ضة افتتاح الدعوى ومن ثم فما يثريه الطاعن خمالفة القانون
ال �أ�سا�س له.
وعـن الوجـه الثـالث  :امل�أخـوذ مـن الق�صــور يف الت�سبيب،
لكن حيث تبني من القرار املطعون فيه �أن الق�ضاة طبقوا ن�صو�ص املواد 71
و 72من القانون املدين تطبيقا �سليما ومن هنا يكونون قد �سببوا قرارهم ت�سبيبا
كافيا الأمر الذي يجعل الوجه غري م�ؤ�س�س ويتعني رف�ضه ومنه رف�ض الطعن .
حي���ث �أن امل�صاريف الق�ضائي���ة على الطاعن طبقا للم���ادة  378من قانون
الإجراءات املدنية والإدارية .
فلهــــــذه الأ�ســـــبـــاب
تق�ضـي املحكمـة العليـا ،الغرفـة العقاريــة :
بقبول الطعن �شكال ورف�ضه مو�ضوعا.
و ب�إبقاء امل�صاريف الق�ضائية على الطاعن.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثاين
ع�ش���ر من �شهر دي�سم�ب�ر �سنة �ألفني و ثالثة ع�شرمن قب���ل املحكمة العليا-الغرفة
العقارية-الق�سم الأول-واملرتكبة من ال�سـادة :
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بـ ـ ـ ــودي �سليمـ ـ ـ ــان
بوجمـ ـ ـ ــان علـ ـ ـ ـ ــي
الـ ــواحـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ــي
لغواطي عبد القــادر
فــرمي�ش �إ�سماعيـ ــل
مــواجـ ــي حمـ ــالوي

رئيـ ــ�س الق�سـم رئي�ســا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضور ال�سيد :علي بن �سعد الدراجي  -املحامي العام،
ومب�ساعدة ال�سيد :قندوز عمر � -أمني ال�ضبط.

جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

340

ملف رقم 0785784

الغرفـة العقارية
ملف رقـم  0785784قـرار بتاريخ 2013/07/11
ق�ضيـة ورثــة (�س.ر) �ضـد ورثــة (م.ع)

املو�ضـوع  :عقـد توثيقـي  -بيع عقـار مرتني � -شهـر عقــاري.
�أمـر رقـم ( 58-75 :قانـون مدنـي) ،املـادة  ،793 :جريـدة ر�سميـة عـدد .78 :

املبــد�أ  :تنتقـل امللكيـة ،يف حالة ت�صـرف بائع يف عقـار مــرتني
بعقدين توثيقيني� ،إلـى امل�شرتي ،حائز العقد التوثيقـي ،الأ�سبق
يف ال�شهـر.
�إن املحكمـــة العـلـيـــا
يف جل�ستهـ���ا العلنية املنعقدة مبقرها �شارع  11دي�سمرب  ،1960الأبيار ،بــن
عكنـون ،اجلزائـر.
بعد املداولة القانونية �أ�صدرت القرار الآتي ن�ص ــه :
بنـاء على املواد � 349إلــى  360و � 377إىل  378و� 557إىل  581من قانـون
الإجـراءات املدنيـة والإداريـة.
بعد االطالع على جمموع �أوراق ملف الدعوى ،وعلى عري�ضة الطعن بالنق�ض
املودع���ة بتاريخ  2011/05/22وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها حمامي املطعون
�ضدهم.
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سي���دة زرهوين �صليح���ة امل�ست�شارة املق���ررة يف تالوة
تقريرها املكت���وب و�إىل ال�سيدة زوبريي ف�ضيلة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها
املكتوبة.
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وعلـــيــه فــ�إن املحكمــة العلـــيــــا
حي���ث طلب الطاعن���ون والقائ���م يف حقه���م الأ�ستاذ ن���زار �أحم���د املحامي
املعتم���د لدى املحكمة العليا نق�ض الق���رار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء باتنة بتاريخ
 2011/03/08والقا�ضي ب�ضم الق�ضية رقم � 10/2449إىل الق�ضية احلالية رقم
 10/2417وقبول �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد �إجراء اخلبـرة.
ويف املو�ض��وع  :اعتم���اد اخل�ب�رة حم���ل الرتجي���ع وبح�سبه ت�أيي���د احلكم
امل�ست�أن���ف ال�صادر عن حمكمة مروانة بتاريخ  2007/05/19والذي ق�ضى ب�إلغاء
البيع املربم بني مورث املرجع �ضدهم واملرجع �ضدها الثانيـة.
حي���ث �أجاب املطع���ون �ضدهم بوا�سط���ة حماميهم الأ�ست���اذ م�سعود بلعقون
املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا يلتم�سون رف�ض الطعن لعدم الت�أ�سي�س .
حيث �أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها �إىل رف�ض الطعن.
يف ال�شكـــل :
حيث �أن الطعن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه ال�شكلية فهو �صحيح ومقبول.
حيث �أن الطعـن بالنق�ض ي�ستنـد �إلـى وجهني للطعــن :
الوجــ��ه الأول  :امل�أخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف الإجــراءات
املــادة  1/358مــن ق.ا.م�.إ :
حي���ث �أن امل�ست�شار املق���رر مل يودع تقريره لدى �أمان���ة �ضبط خالل الآجــال
املن�صو�ص عليها باملادة  546من ق.ا.م قبل جل�سة املرافعــات.
يتعني نق�ض الق ــرار.
الوجـ��ه الثانـي  :امل�أخــوذ من الق�ص��ور يف الت�سبيب املادة  10/358مــن
ق.ا.م�.إ.
حيث ما تو�صل �إليه اخلبري املعني غري مو�ضوعي متاما لأن القطعتني مو�ضوع
ال�سندي���ن املحتج بهما من قب���ل الطرفني تختلفان عن بع�ضهم���ا البع�ض اختالفا
كب�ي�ر من حيث امل�ساحة �أو من حيث احل���دود �إذ �أنه بالرجوع �إىل احلكم ال�صادر
بتاري���خ  1985 /02/19املحت���ج به م���ن قبل املطعون �ضدهم يت�ض���ح ب�أن م�ساحة
الأر�ض امل�شرتاة من قبل مورثهم املرحوم (م.ع) تقدر ب  400م  2فقط.
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يف حني �أن القطعة الأر�ضية مو�ضوع العقد التوثيقي رقم  04/1353املحرر
بتاري���خ  2004/02/28املحتج به من قب���ل الطاعنة الثانية (ب.م) ذات م�ساحــة
 600م.2
حي���ث ما ت�ؤكد ب�أن الأر�ض حمل النزاع لي�ست الأر�ض مو�ضوع احلكم بتاريخ
 1985 /02/19ه���و �أن ه���ذه الأر�ض ذات م�ساح���ة  600م  2ولي�س  400م  2وقد
�شيد عليها م�سكن م�ساحته  472,5م � 2أي �أن م�ساحة امل�سكن امل�شيد تفوق م�ساحة
الأر�ض  72,5م  2مو�ضوع احلكم املحتج به من قبل املطعون �ضدهــم.
وبالتايل ف�إن الأر�ض حمل النزاع ينطبق عليها العقد التوثيقي املحرر بتاريخ
. 2004/02/28
حي���ث �أن ق�ضاة املجل�س مل يطلعوا على تقارير اخلرباء ومل يردوا على دفوع
الطاعنني امل�ؤ�س�سة عليها.
عـن الوجه املثار تلقائيا  :وامل�أخوذ من اخلط�أ يف تطبيق القانــون،
حيث يتب�ي�ن من وقائع الق�ضية والقرار املطعون في���ه �أن ق�ضية احلال تتعلق
مبطالب���ة املدعي�ي�ن املطعون �ضده���م �إبطال عقد البي���ع الر�سمي املح���رر بتاريخ
 2008/08/28ل�صالح املدعى عليها (ب.م).
حي���ث �أن ق�ضاة املو�ضوع ملا انته���وا �إىل �إبطال العقد التوثيقي املحرر بتاريخ
 2008/08/28لفائ���دة املدعى عليها (ب.م) بحج���ة �أن عقد البيع العقار املربم
ب�ي�ن م���ورث (م.ع) ومورث (�س.ر) ه���و الأ�سبق يف التاريخ عن عق���د البيع املربم
ب�ي�ن مورث (�س.ر) و املدع���ى عليها (ب.م) ف�إنهم قد �أخط�أوا يف تطبيق القانون
ذل���ك �أنه يف حال���ة ت�صرف البائع يف العقار مرتني ف����إن امللكية تنتقل ملن �سبق �أن
�أ�شه���ر �سنده �أمام م�صلحة ال�شه���ر و�إن امل�شرتي الآخر فال يبقى له �سوى املطالبة
بالتعوي����ض طبق���ا للقاعدة الت���ى تق�ضي مبا حلقه من خ�سارة وم���ا فاته من ك�سب
طبقا للمادة  176من القانون املدين.
حي���ث �أن ق�ضاة املو�ض���وع ملا ق�ضوا خالف ذلك ف�إنهم ق���د عر�ضوا قرارهم
للنق�ض والإبطال و�أن هذا الوجه يكفي ودون مناق�شة الأوجه املثـارة.
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ملف رقم 0785784

الغرفـة العقارية
حيث من يخ�سر الطعن يتحمل امل�صاريف الق�ضائية طبقا للمادة  378مــن
ق�.إ.م�.إ.
فلهــــــذه الأ�سـبــــاب
ق�ضت املحكمــة العليــــا :
بقبـول الطعـن �شكــال.
ويف املو�ض��وع  :بنق����ض و�إبطال الق���رار املطعون في���ه ال�صادرعن جمل�س
ق�ض���اء باتنة بتاريخ  2011/03/08و�إع���ادة الق�ضية والأطراف �إىل نف�س املجل�س
م�شكال بت�شكيلة �أخرى للف�صل فيها جمددا وطبقا للقانون.
وامل�صاريف الق�ضائية على املطعون �ضدهم .
بذا �صـدر القرار ووقـع الت�صريح بـه فـي اجلـل�سـة العـلني ــة املنعق ــدة بتــاريــخ
احلادي ع�شر من �شهــر جويـليـة �سنــة �ألفيـن و ثالثة ع�شر من قبل املحكمة العليـا-
الغرفة العقارية-الق�سم اخلام�س-و املرتكبة من ال�سـ ـ ـ ــادة :
رئيـ�س الق�ســم رئي�سـا
م�ست�شـ ــارة مقـ ـ ــررة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

زودة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
زرهونـ ــي �صليح ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بن عمرية عبد ال�صمد
يعق ـ ــوب مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
حب ـ ـ ـ ـ ـ ــار حليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رابحـ ـ ـ ـ ـ ــي �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد

بحـ�ض ــور ال�سيـدة  :زوبيـري ف�ضيلـة-املحامـي ال ـعــام،
ومب�ساع ــدة ال�سيــد :اقرقيقـي عبـد النـور� -أمـي ــن ال ــ�ض ـبــط.
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.6الغرفـ ــة اجلنائيــة

ملف رقم 715757

الغرفة اجلنائية
ملف رقــــم  715757قـــــرار بتاريخ 2011/05/19
ق�ضيـ ــة (ب.ع ) �ضـ ــد (ز.ا ) و النيابـ ــة العامـ ــة

املو�ض��وع  :هتك عر�ض  -هتك عر�ض قا�صر مل تكمل � 16سنة -زواج-
غرفـــة االتهـــام  -حمكمــة اجلنايــــات.
�أمر رقم  ( 156-66 :قانون عقوبات) ،املادة  ،2/336 :جريدة ر�سمية عدد .49 :
�أمر رقم ( 47-75 :قانون عقوبات ،تعديل) ،املادة ،46 :جريدة ر�سمية عدد.53 :
املبـــد�أ  :ال يحول زواج املتهم ،يف جناية هتك عر�ض قا�صر ،مل تبلغ
�ســـن  ،16دون �إحالتــــه �إلـــى حمكمـــة اجلنايــــات.
�إن املحكمـــــة العـلــيـــــــــــا
ب ـع���د الإ�ستم���اع �إىل ال�سيد قرمو�ش عبد اللطيف امل�ست�ش���ار املقرر يف تالوة
تقري���ره املكتوب و�إىل ال�سي���دة درو�ش فــاطمة املحامية العام���ة يف تقدمي طلباتها
املكتـوبة والـرامية �إىل رف�ض الطعـ ــن .
ف ً
ـ�ص�ل�ا يف الطع���ن بالنق����ض املرف���وع م���ن طـ���رف املته���م (ب.ع) يف
� 2010/04/12ض���د الق���رار ال�صادر عن غرف���ة االتهام مبجل�س ق�ض���اء البليدة
بتاري���خ  2010/04/07والقا�ض���ي ب�إحال���ة املته���م �أم���ام حمكم���ة اجلناي���ات
بجناي���ة هت���ك عر����ض قا�ص���رة طب ًق���ا للم���ادة  2/336م���ن قان���ون العقوب���ات .
بعد االطالع على مذكرة الطعن املقدمة من طرف الأ�ستاذ بن يو�سف زوبري
فاطمة الزهراء يف حق الطاعن  ،والتي �أثارت فيها وج ًها وحيدً ا للنق�ض .
وعلـيــــه فـــــ�إن املحكمــة العلـــيـــــا
مــــن حـيـث الــ�شكـل :
حـ ـيــث �أن الطعن بالنق�ض ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شك ًال .
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ملف رقم 715757

الغرفة اجلنائية
مــــن حـيـث املو�ضـوع :

عــن الــوجه الــوحيد  :امل�أخـوذ من �ســـوء تطبيق القانــون،
بدعــوى �أن الطاعن قد تزوج بال�ضحية يف  ،2008/11/06و�أن حتريك ال�شكوى
م���ن طرف والدة ال�ضحية ج���اء بتاري���خ  ،2009/11/03و�أن العالقة الزوجية ال
زالت قائم���ة حتى الآن .وعليه ف�إن ال�شكوى ت�صبح مفتق���دة لعن�صر ال�ضرر الذي
ه���و الركن الثاين يف كل جرمية .وبالتايل كان يتعني �إ�صدار �أمر ب�أال وجه للمتابعة
النعدام عن�صر ال�ضرر .
ح ـيـ���ث �أن حا�ص���ل ما ينعاه املته���م الطاعن غري �سديد لع���دم تفريقه بني ال�ضرر
و�إ�ص�ل�اح ه���ذا ال�ض���رر ،ذلك �أن ال�ض���رر يف ق�ضي���ة احلال قد وق���ع فع ًال مبجرد
ارت���كاب

املتهم الفعل املخل باحلي���اء على ال�ضحية ،التي كان عمرها يقل عن 16

�سن���ة � ،أ ّم���ا الزواج بها بعد ذلك فهو نوع من �إ�ص�ل�اح ال�ضرر فقط  .وبالتايل ف�إن
مما يجعل الوجه املث���ار غـري م�ؤ�س�س ،
عن�ص���ر ال�ض���رر يف الق�ضي���ة ال زال قائ ًماّ ،
ونتيجة لذلك يتعني رف�ض الطعن .
فلهــــــــــذه الأ�سـبــــــاب
تق�ضـــي املحكمـــة العليـــا  -الغرفـــة اجلنائيــــة :
مو�ضوعـ ـ ــا .
بقبول الطعن �شك ًال ورف�ضه
ً
وامل�صاريف الق�ضائية يتحملها الطاعــن .
ب ـ���ذا �صـدر الق ـ���رار بالتــاريــخ املـذكــور �أعـاله من قب ـ���ل املـحـكـمـة العليـا -
الغرفة اجلنائية-الق�سم الأول-املرتكبة من ال�س ــادة :
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ملف رقم 715757

الغرفة اجلنائية
حم ـ ــدادي مب ـ ـ ـ ـ ــروك
ق ـ ــرمو�ش عبد اللطيف
عبـ ــد الن ــور بوفلج ـ ـ ــة
لويف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الب�شي ـ ـ ــر
بو�شي ـ ــرب خل�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــر

رئيــ�س الق�سـ ــم رئي�سـ ـ ـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بحــ�ضــور ال�سيــد :مالك عب ـ ــد اهلل-املحــامــي ال ـعــام،
و مب�سـاعــدة ال�س ــيدة  :بلواه ــري ابت�سـ ــام�-أم ـيــن الـ�ضـبــط.

جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

348

ملف رقـم 695761

الغرفـة اجلنائيـة

ملف رقــم  695761قـــرار بتاريخ 2012/02/16

ق�ضي ــة �إدارة اجلمــارك �ضــد النيابــة العامـ ــة

املو�ضــوع :ا�ستئنــاف�-أمــر قا�ضــي التحقيق-اجتهــاد ق�ضائــي.
�أمر رقم �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املادة  ،173 :جريدة ر�سميـة عـدد .48 :
قانــون رقم �( 03-82 :إجراءات جزائية ،تعديل وتتميم) ،املادة الأولــى ،جريــدة
ر�سميــة عـ ــدد .7 :

املبــد�أ :ا�ستقــر االجتهــاد الق�ضائي على عدم ا�شرتاط العري�ضــة
املكتوبة ،لرفع اال�ستئناف من طرف املتهم �أو الطرف املدين ،طعنــا
يف �أوامــر قا�ضــي التحقيق.
�إن املحكمــــة العـليـــــا
بعـ ـ���د اال�ستماع �إىل ال�سيد قرمو�ش عب���د اللطيف امل�ست�شار املق ــرر يف تالوة
تقري���ره املكت���وب و�إىل ال�سيدة درو����ش فاطمة املحامية العام���ة يف تقدمي طلباتها
املكتوبة والرامية �إىل رف�ض الطع ــن.
ف�ص ًال يف الطعن بالنق�ض املرفوع من طرف الطرف املدين �إدارة اجلمارك
يف � 2009/12/29ض���د القرار ال�صادر ع���ن غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء �سعيدة
بتاريخ  2009/12/20والقا�ضي بعدم قبول ا�ستئناف �إدارة اجلمارك �شك ًال.
بعد االط�ل�اع على مذكرة الطعن املقدمة من ط���رف الأ�ستاذ ق�شايري عبد
اجلليل يف حق الطرف املدين ،والذي �أثار فيها وجهـــًا وحيـــدً ا للنق�ض.
وعلــيه فــ�إن املحكمــة العلـــيا
مـــن حيث ال�شكــــــل :
حيث �أن الطعن بالنق�ض ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شك ًال.
مـــــن حيث املو�ضــــــوع :
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ملف رقـم 695761

الغرفـة اجلنائيـة

عـن الوجـــه الوحيـد  :امل�أخـوذ مـــن اخلطــ�أ يف تطبيق القانــون،
بدعوى �أن االجتهاد الق�ضائي ا�ستقر على �أن الق�ضاء بعدم قبول اال�ستئناف
�شكال لعدم �إفراغه يف عري�ضة مكتوبة هو ق�ضاء غري �صائب لأن املادة  173مـ ـ ــن
مم ــا يعر�ض الق ــرار
قان���ون الإجراءات اجلزائية مل تفر�ض ذلك حتت البطالنّ ،
املطعون فيه للنق�ض والإبط ــال.
حي���ث �أن حا�ص ــل م���ا ينعاه دفاع الطرف املدين الطاعن���ة �سدي ــد ،ذلك �أن
االجتهاد الق�ضائي ا�ستقر على عدم ا�شرتاط العري�ضة املكتوبة النعقاد اال�ستئناف
مما يتعني معه
املرفوع من طرف املتهم �أو الطرف املدين لأوامر قا�ضي التحقيقّ ،
نق�ض و�إبطال القرار املطعون في ــه.
فلهـــــــــذه الأ�سـبـــــــاب
تق�ضـــي املحكمـــة العليـــا-الغرفـــة اجلنائيـــة :
ومو�ضوعا ،وبنق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه وب�إحالة
بقبول الطعن �شك ًال
ً
الق�ضية على نف�س غرفة االتهام م�شكلة ت�شكي ًال �آخ ًرا للف�صل فيها من جديد وف ًقا
للقان ــون.
وامل�ص ــاريف الق�ضائي ــة تتحمله ــا اخلزين ــة العمومي ــة.
ب ــذا �صدر الق���رار بالتاريخ املذك ــور �أعاله من قبل املحكمة العليا-الغرف ــة
اجلنائي ــة -الق�س ــم الأول -املرتكب ــة م ــن ال�س ــادة :
رئي ــ�س الق�سـ ــم رئي�سـ ـ ــا
حمـ ـ ــدادي مب ـ ـ ـ ــروك
م�ست�ش ـ ـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
ق ــرمو�ش عبد اللطيف
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
عب ــد الن ــور بوفلجـ ـ ــة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
ل ــويفـ ـ ــي الب�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
ب ــو�شيـ ـ ــرب خل�ضـ ـ ـ ــر
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
خمتار رحماين حممد
بح�ضـور ال�سيـدة  :درو�ش فاطمـة-املحامــي العــام،
ومب�ساعـدة ال�سيـدة  :بلواهــري ابت�ســام�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم 786372

الغرفـة اجلنائيـة

ملف رقــم  786372قـــرار بتاريخ 2013/03/21

ق�ضيــة النيابــة العامــة �ضــد (ب.ر) و (ب.ع)

املو�ضـ��وع� :شخ�ص معنوي-م�س�ؤولي��ة جزائية-م�ؤ�س�سة ذات ال�شخ�ص
الوحيد وذات امل�س�ؤولية املحدودة.
�أم ـ ـ���ر رقــم ( 156-66 :قانــون عقوبــات) ،املـ ــادة  51 :مكــرر ،جريـ ــدة ر�سمية
عــدد .49 :
قانون رقم ( 15-04 :قانون عقوبات ،تعديل و تتميم) ،املــادة  ،5 :جريدة ر�سميــة
عـ ــدد .71 :
�أم ـ���ر رقــم �( 155-66 :إجــراءات جزائية) ،املــادة  65 :مكــرر ،جريــدة ر�سمية
عـ ــدد .48 :
قان ـ���ون رقــم �( 14-04 :إجــراءات جزائية ،تعديل وتتميم) ،املـ ــادة  ،6 :جريــدة
ر�سميــة عــدد .71 :

املبــد�أ  :يعـد تغيريا للمركــز القانوين لل�شركـة ،مـن متهمـة �إلـى
�شاهدة� ،سماع حمكمة اجلنايــات ،ك�شاهد ،املمثل القانوين لل�شركة
ذات ال�شخ�ص الواحد ،املحالــة �إىل حمكمة اجلنايات ،على �أ�سـا�س
امل�س�ؤولية اجلزائية لل�شخ�ص املعنـوي.
�إن املحكمـــــة العـلــيــــــــا
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد زنا�سني ميلود امل�ست�شار املق���رر يف تالوة تقريــره
املكت���وب و�إىل ال�سيدة درو�ش فاطمة املحامية العام���ة يف طلباتها املكتوبة الرامية
�إىل نق�ض احلكم املطعون فيـ ــه.
ف�صال يف الطعن بالنق�ض املرفوع من طرف النائب العام لدى جمل�س ق�ضاء
اجلزائ���ر بتاريخ � ،2011/03/29ضد حكــم حمكم ـ���ة اجلنايـ ــات بنف�س املجل�س
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ال�ص���ادر بتاريخ  ،2011/03/24والقا�ضي برباءة املتهمني (ب.ر) و(ب.ع) ،من
جناية ا�سترياد املخدرات وجنحة تبيي�ض �أموال يف �إطار جماعة �إجراميــة.
بعد االطالع على املذكرات اجلوابية التي �أودعها املطعون �ضدهما بوا�سطة
وكيليهم���ا الأ�ستاذين كمال بومهدي وبا�ش���ي حممد ،والتي انتهيا فيها �إلـ ــى رف�ض
الطعــن لعــدم الت�أ�سي�س.
وعليــــه فــ�إن املحكمــة العلـيــــــــا
يف ال�شكــــــل :
حيث �أنّ الطعــن ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية ،فهو مقبول �شكـ ــال.
يف املو�ضــــــوع :
حيث �أنّ النائب العام ا�ستند يف مذ ّكرته �إىل ثالثــة �أوجــه للنق�ض.
ع��ن اجلزء الأ ّول من الوج��ه الأ ّول  :امل�أخوذ من خمالفة قواعد
جوهرية يف الإجراءات،
بدعوى �أن الأ�سئلة املو�ضوعة مر ّكبة.
حيث وب�صرف النظ���ر عن ر�أي النائب العام لعدم �سداده ،تالحظ املحكمة
العلي���ا �أنّ غرف���ة االته���ام �أحالت املتهمني عل���ى حمكمة اجلناي���ات بتهمتي جناية
ا�ست�ي�راد خمدرات وجنحة تبيي�ض �أموال يف �إط���ار جماعة �إجرامية ،و�أن الرئي�س
وبع���د طرحه ب�ش�أنهما �س�ؤاال �صحيحا عن جناي���ة ا�سترياد املخدرات بطريقة غري
م�شروعة طبقا للمادة  19من القانون املتعلق باملخدرات ،اقت�صر على و�ضع �س�ؤال
وحيد ،ب�شكل �صحيح كذلك ،عن واقعة تبيي�ض الأموال طبقا للمادتني  389مكرر
و 389مك���رر 1ق.ع و�أغفل �أن يطرح �س����ؤاال عن الظرف امل�ش ّدد املتمثل يف ارتكاب
جرمي���ة تبيي�ض الأموال يف �إطار جماعة �إجرامي���ة املن�صو�ص عليه يف املادة 389
مك���رر  2ق.ع واملتم�سك به م���ن قبل غرفة االتهام ،وبذل���ك مل يفرغ منطوق قرار
يوجه يف
الإحالة وفقا ملا توجبه عليه املادة  305ق �إ ج ،يف حني كان يتعينّ عليه �أن ّ
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اجلل�سة �أي�ضا �س�ؤاال عن هذا الظرف امل�ش ّدد ،ثم �إ ّما يعر�ضه على �أع�ضاء حمكمة
اجلناي���ات للت�صويت عليه يف حالة ر ّده���م بالإيجاب على ال�س�ؤال الرئي�سي املتعلق
بالواقعة الأ�صلية� ،أو يعتربه بدون مو�ضوع وال يحيله عليهم �إذا كانت الإجابة على
ال�س ـ�ؤال الأ ّول بالنفـ ــي.
واجلدي���ر بالتذكري يف هذا املو�ضوع �ضرورة التميي���ز بني لزوم تالوة جميع
الأ�سئل���ة الت���ي جتيب عنها املحكمة يف اجلل�سة ما ع���دا ال�س�ؤال اخلا�ص بالظروف
املخ ّففة ومدى مالئمة عر�ض بع�ضها من عدمه على الق�ضاة واملحلفني للت�صويت
عليها ،وذلك لأنّ عدم توجيه الأ�سئلة التي يحتمل �أن ت�صبح بدون جدوى يف حالة
الإجاب���ة بالنفي على الأ�سئلة اخلا�ص���ة بالواقعة الأ�صلية يع��� ّد مبثابة حكم م�سبق
بع ــدم �إدانة املتهم باجلرمية املن�سوبة �إليه وهو ما ال يجيزه القانــون.
عــ��ن اجل��زء الثانــي من الوجــ��ه الأ ّول  :الـ ـ ــذي يالحظ فيه النائب
الع ــام �أنّ املحكمة مل تطرح � ّأي �س�ؤال ب�ش�أن ال�شركة ذات ال�شخ�ص الواحد املمثل ــة
يف �شخ����ص (ب.ع) ممثله���ا القانون ــي ،بالرغم من �إحالته���ا عليها بنف�س الته ــم
املوجهة للمتهمني الآخرين.
والوجــه الثانــي  :امل�أخــوذ مــن اخلطــ�أ يف تطبيق القانــون،
بدع���وى �أنّ حمكم���ة اجلنايات ا�ستمعت �إىل املدع���و (ب.ع) ك�شاهد مغيرّ ة
بذلك مركزه القانوين ،معا لوحدة مو�ضوعهما وتكاملهما.
حي���ث يتبينّ م���ن قرار غرف���ة االته���ام �أنّ ال�شرك���ة ذات ال�شخ����ص الواحد
" "EDIEBممثلة يف �شخ�ص ممثلها القانوين (ب.ع) �أحيلت هي �أي�ضا �أم ــام
حمكم ـ���ة اجلنايات بنف�س التهمت�ي�ن ال�سالفتي الذكر ،غ�ي�ر �أنّ الرئي�س لــم ي�ضع
بخ�صو�صه���ا � ّأي �س����ؤال ،بل ا�ستمع���ت املحكمة �إىل ممثلها ب�صفت���ه �شاهدا ح�سب
م���ا �أ�شار �إليه حم�ض���ر املرافعات ،وبذل���ك تكون قد غيرّ ت فع�ل�ا املركز القانوين
لل�شرك���ة من متهمة �إىل �شاهدة ،خمالفة �أحكام املادة  51مكرر ق.ع التي � ّأ�س�ست
مبقت�ضى القانون رقم  15-04امل�ؤرخ يف  2004/11/10مبد�أ امل�س�ؤولية اجلزائية
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لل�شخ����ص املعن���وي ،وكذا مقت�ضيات امل���ادة  65مكرر ق �إ ج وم���ا يليها امل�ستحدثة
مبــوج���ب القانون رق ـ���م  04-14ال�صادر يف  ،2004/11/10واملح��� ّددة لقواعــد
متابعتــه وحماكمتــه ولكيفيــة متثيلــه.
حي���ث ومت���ى كان كذلك ،ف�إن���ه يتعينّ نق�ض احلكم املطع���ون فيه دون حاجة
ملناق�شة الوجه الثالث امل�ستند �إليه من قبل النائب العام لعدم جدواه .
فلهــــــــذه الأ�سـبـــــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــا  -الغرفــة اجلنائيــة  -الق�ســم الثــــالث :
بقبول الطعن �شكال و مو�ضوعا ،وبنق�ض و�إبطال احلكم املطعون فيه ،و�إحالة
الق�ضية والأط���راف على حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�ضاء املدية للف�صل فيها من
جديــد وفقــا للقانــون.
جعــل امل�صــاريف علــى عــاتق اخلزينــة العامـ ــة.
ب ـ���ذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قب���ل املحكمة العليــا-الغرفــة
اجلنائيــة-الق�سم الثــالث-واملرتكبة من ال�سـ ــادة :
رئي ـ ــ�س الق�س ـ ــم رئي�س ـ ــا
م�ست�ش ـ ـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ب ـ ــو�سنـ ــة حمم ــد
زنا�سن ـ ــي ميلـ ـ ــود
بوروين ـ ــة حمم ـ ــد
فنتي ـ ــز بلخيـ ـ ـ ـ ــر
�أزرو حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ميـ ـ ـ ـ ــم عي�سـ ـ ـ ــى
زبيـ ـ ـ ـ ــري خالـ ـ ــد

بح�ضــور ال�سيــد  :حم ـ ــدي با�ش ـ ــا اله ـ ــادي  -املحامـي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيـ ــد  :حاجــي عبــد اهلل � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  840864قـــرار بتاريخ 2012/11/22

ق�ضيــة النيابــة العامــة �ضـ ــد (هـ.م)

املو�ضــوع :اختطـاف بعنف  -حماولة اختطاف بعنف  -عذر التوبة.
�أم���ر رقم( 156-66 :قانون عقوبات) ،املواد 293 ،30 :مكرر و ،2/294جريــدة
ر�سميــة عــدد .49 :
قانـ���ون رقم ( 23-06 :قان���ون عقوبـات ،تعديل وتتميــم) ،امل ـ���ادة  ،29 :جريــدة
ر�سميــة عــدد .84 :
�أمر رقم  ( 47-75 :قانون عقوبات ،تعديل) ،املادة  ،42 :جريدة ر�سمية عدد.53 :

املبد�أ:ي�ستفيد اجلاين ،مبوجب عذر التوبة ،من تخفي�ض العقوبة،
ح�سب موعد الإفراج ،وال ي�شكل البتة �أ�سا�سا وال �سببا لتغيري طبيعة
اجلرمية ،من جناية �إىل جنحة حماولة االختطاف بالعنف.
�إن املحكمـــة العـلــيـــــــا
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد عبد النور بوفلجة امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتـ���وب و�إىل ال�سي���د حمدي با�شا الهادي املحامي العام ل���دى املحكمة العليــا يف
تقدمي طلباته املكتوبة والرامية �إىل نق�ض القرار املطعون فيـه.
ف�صــ�ل�ا يف الطع���ن بالنق�ض املرف���وع من طرف النائب الع���ام لــدى جمل�س
ق�ض���اء قاملة �ض���د القرار ال�صادر عن غرف���ة االتهام مبجل�س ق�ض���اء قاملة بتاريخ
 2011/12/19والقا�ض���ي بت�أيي���د الأمر امل�ست�أنف ال�صادر ع���ن قا�ضــي التحقيق
ل���دى حمكمة واد الزناتي بتاريخ  2011/10/19املت�ضم���ن �إعادة تكييف الوقائـع
اجلرمية من جناية حماولة االختطاف بالعنف املن�صو�ص عليها باملواد 293 - 30
مكرر �إىل اجلنحة املن�صو�ص عليها باملادة  2/294من قانون العقوبات.
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بع���د االطالع على الطلبات املكتوبة للنائب العام املت�ضمنة وجها وحيدا:
م�أخوذ من خمالفة القانون واخلط�أ يف تطبيق ــه.
وعليــــه فــ�إن املحكمــة العلـيـــــا
مـــن حيث ال�شكــــل:
حي���ث �أنّ الطعن ا�ستوف���ى �أو�ضاعه و�شروط���ه املقررة قانون���ا فيتعينّ قبوله
�شكـ ــال.
مــن حيث املو�ضــــوع :
حيث �أنّ النــائب العام �أثار يف طلباته املكتوبة وجهــا وحيــدا للنق�ض.
عن الوجه الوحيد  :امل�أخوذ من خمالفة القانون واخلط�أ يف تطبيقه،
بدع���وى �أنّ ق�ضاة غرفة االتهام قد جانب���وا ال�صواب يف تقدير الوقائع حني
�أيدوا �أمر قا�ضي التحقيق الرامي �إىل �إعادة تكييف الوقائع �إىل اجلنحة املن�صو�ص
واملعاق���ب عليها باملادة  2/294من قانون العقوبات بالرغم من ثبوت التهمة �ضد
املتهم على �أ�سا�س املادتني  30و 293من قانون العقوبــات.
حي���ث �أنّ الــذي يبني م���ن القرار املطعون فيه �أنّ املدع���و (هـ.م) (متهـ ــم)
متاب���ع لأجل جناية حماولة االختطاف بالعنف وجنحة ال�ضرب واجلرح العمديني
بال�سالح الأبي�ض طبقا للمواد  293-266-30مكرر من قانون العقوبــات.
حي���ث �أنّ ق�ضاة غرفة االتهام �أ ّيدوا �أمر القا�ضي املحقق الرامي �إىل �إعــادة
تكييف الواقعة املذكورة �إىل اجلنحة املن�صو�ص واملعاقب عليها باملادة  2/294من
قان���ون العقوبات على �أ�سا�س (�أنّ املتهم و�إن َع َم َد �إىل اختطاف ال�ضحية و�إركابها
بالقوة داخل مركبته �....إ ّال �أنّ اخلطف كان لب�ضع دقائق ال غري ومتكنت ال�ضحية
من النزول من املركبة )...وا�ستخل�صوا �أنّ الواقعة ينطبق عليها النموذج القانوين
للمادة  2/294من قانون العقوبات ولي�س املادة  293مكرر منه.
وحيث �أنّ ق�ضاة غرفة االتهام قد �أَغ َفلوا �أن �أحكام املادة  2/294من قانون
العقوب���ات �إنمّ ا تت�ضمن �أعذارا خمففة ح�سب مفه���وم املادة  52من نف�س القانون
ب�ش���روط تتع ّلق مب���دة احلب�س �أو احلجز بع���د االختطاف وبالإف���راج الطوعي عن
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ال�ضحية بح�سب هذه املدة وهو العذر املعروف يف الفقه اجلنائي اخلا�ص بـ( :عذر
التوبة) ال���ذي ي�ستفيد مبوجبه املتهم من تخفي�ض العقوبة بح�سب موعد الإفــراج
وال ي�ش���كل البتة �أ�سا�سا وال �سببا للتغيري من طبيعة اجلرم الذي يبقى قائما بغ�ض
النظر عن مدة احلب�س �أو احلجــز.
وحيث �أنّ الذي ا�ستقر عليه الفقه اجلنائي العام واخلا�ص ب�ش�أن عذر التوبة
املنوه عنه ب�أحكام املادة  294من قانون العقوبات �أنه عذر قانوين ي�ستفيد مبوجبه
مرتكب اجلناية من تخفي�ض العقوبة وال يغري البتة من طبيعة اجلرم.
وحي���ث �أ ّنه و قد َل ُب� َ���س على ق�ضاة غرفة االتهام ذل���ك واعتمدوا عذر التوبة
املن�صو����ص علي���ه يف �أحكام امل���ادة  294من قان���ون العقوبات جرم���ا قائما بذاته
ف�أع ـ ـ���ادوا تكييف الوقائع على �أ�سا�سه فقد �شابوا قراره���م بعدم القانونية مم ـ ـّا
يتعينّ معه الت�صريح معه بقبول الوجه املثار والقول �أ ّنه م�ؤ�س�س ومنه قبول الطعن
مو�ضوعا ونق�ض و�إبطال القرار املطعون فيـ ــه.
وامل�صــاريف الق�ضائيــة علــى عــاتق اخلزينــة العموميـ ــة.
فلهــــــذه الأ�سـبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــا  -الغرفــة اجلنائيــة :
بقبول طعن النائ���ب العام لدى جمل�س ق�ضاء قاملة �شكال ومو�ضوعا ،ونق�ض
و�إبط���ال القرار املطعون فيه و�إحالة الق�ضية و�أطرافها على نف�س اجلهة الق�ضائية
م�شكلة ت�شكيال �آخر للف�صل فيها من جديد.
امل�صــاريف الق�ضائيــة علــى عــاتق اخلزينــة العموميــة.
ب ـ���ذا �صدر الق���رار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكم���ة العليا-الغرفــة
اجلنائيــة-الق�ســم الأول-املرتكبــة مــن ال�سـ ــادة :
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رئيــ�س الق�س ــم رئي�سـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

حمـ ـ ـ ــدادي مبـ ــروك
عبــد النـ ـ ــور بوفلجــة
قرمو�ش عبد اللطيف
لـ ــويفـ ــي الب�شيـ ـ ـ ـ ـ ــر
بـ ــو�شيـ ــرب خل�ضـ ـ ــر
خمتار رحماين حممد

بح�ضــور ال�سيــد  :بــوراوي عمــر-املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــدة  :بلواهــري ابت�ســام�-أمني ال�ضبط.

جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

358

ملف رقـم 882755

الغرفـة اجلنائيـة

ملف رقـــم  882755قـــرار بتاريخ 2012/11/22

ق�ضية النائب العام لدى املحكمـة العليا �ضــد (ل.ن)( ،ب.ع)( ،ع.ح) و(ق.ل)
املو�ضـوع  :حمكمة اجلنايات-غرفة االتهام-اخت�صا�ص حملي-نظـــام
عــــام.
�أمر رقم �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املادة  ، 197 :جريدة ر�سمية عدد .48 :

املبــد�أ  :ال يجوز لغرفة االتهام تعيني حمكمة جنايات ،خــارج
دائــرة اخت�صــا�ص املجل�س الق�ضائــي التابعــة لــه.
�إن املحكمـــــــة العـلــيــــــــا
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد عبد النور بوفلجة امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد حمدي با�شا الهادي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
ف�ص ــ�ل�ا يف الطعن ل�صال���ح القانون املرفوع من طرف النائ���ب العام ل ــدى
املحكم���ة العليا �ضد القرار ال�ص���ادر عن غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء قاملة بتاريخ
 2010/07/12والقا�ضـ ــي باتهـ ــام :
( )1ل.ن) املولود بتاريخ  1957/07/01بتب�سة لأبيه (ع) ولأمه (ب�.ص),
جزائري اجلن�سية ال�ساكن بحي  ...تب�ســة.
( )2ع.ح) املولـ ــود بتاريخ  1976/07/03بتب�سة لأبيه (ز) ولأمــه (ز.ج),
جزائري اجلن�سية ال�ساكن بحي  ...تب�سة.
( )3ب.ع) املول���ود يف  1972/07/01بتب�س���ة لأبي���ه (ط) ولأم���ه (�ش.ر),
جزائري اجلن�سية ال�ساكن بحي  ...تب�ســة.
( )4ق.ل) املول���ود يف  1961/05/07ب ...لأبي���ه (����ص) ولأم���ه (ق.هـ),
جزائــري اجلن�سية ال�ساكن بحي  ...تب�سـ ــة.
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الرتكابهم خالل �سنة � 2007أي منذ زمن مل يدركه التقادم امل�سقط للمتابعة
باملكان امل�سمى تب�سة بالن�سب���ة للمتهم الأول (ل.ن) جناية املتاجرة بدون رخ�صة
م���ن ال�سلط���ة امل�ؤهلة قانونا يف �س�ل�اح ناري من ال�صنف اخلام����س وجنحة حيازة
ذخرية من ال�صنف اخلام�س ,بالن�سبة للمتهم الثاين (ع.ح) جناية املتاجرة بدون
رخ�ص���ة من ال�سلطة امل�ؤهلة قانونا يف �سالح ناري من ال�صنف اخلام�س ,بالن�سبة
للمته���م الثال���ث (ب.ع) جناي���ة امل�شارك���ة يف املتاجرة بدون رخ�ص���ة من ال�سلطة
امل�ؤهل���ة قانون���ا يف �س�ل�اح ناري م���ن ال�صنف اخلام����س وبالن�سبة للمته���م الرابع
(ق.ل) جنحة اقتناء وحي���ازة �سالح وذخرية من ال�صنف اخلام�س بدون رخ�صة
م���ن ال�سلطة امل�ؤهلة قانونا وه���ي الأفعال املن�صو�ص واملعاقب عليها باملواد  42من
قانون العقوبات واملادة  4من املر�سوم التنفيذي  96/98امل�ؤرخ يف 1998/03/18
وباملادت�ي�ن  28و 33م���ن الأم���ر  06/97امل����ؤرخ يف  1997/01/21املتعلق بالعتاد
احلرب���ي والأ�سلح���ة والذخ�ي�رة والأمر ب�إحال���ة املتهمني �أمام حمكم���ة اجلنايات
بتب�س���ة ليحاكم���وا طبقا للقانون م���ع الأمر بالقب�ض اجل�سدي �ض���د املتهمني الأول
والث���اين والثال���ث و�إداعه���م مب�ؤ�س�سة �إع���ادة الرتبية بتب�سة طبق���ا للمادتني 197
و 198مــن قانــون الإجــراءات اجلزائيــة.
بعد االطالع على الطلبات املكتوبة للنائب العام لدى املحكمة العليا الرامية
�إىل قب���ول الطعن ل�صالح القان���ون ونق�ض و�إبطال القرار املطع���ون فيه ال�ص ــادر
بتـ ـ ــاريخ  2010/07/12فيما يخ�ص �إحالة املتهمني (ل.ن)( -ع.ح)( -ب.ع)-
(ق.ل) عل���ى حمكمة اجلنايات ملجل�س ق�ضاء تب�سة والق���ول �أن الإحالة تكون على
حمكمة اجلنايات ملجل�س ق�ضاء قاملـ ــة.
وعلـيــــه فــــــ�إن املحكمــــة العلـيــــــا
مــــن حيث ال�شكــــل :
حي���ث �أن الطعن ل�صالح القانون وارد م���ن لدن النائب العام لدى املحكمـ ــة
العلي ـ ـ���ا �ضد ق���رار نهائي �صادر عن غرف���ة االتهام مبجل�س ق�ض���اء قاملة بتـ ــاريخ
 2010/07/12ق�ضت فيه باتهام املتهمني �أعاله و�إحالتهم على حمكمة اجلنايات
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مبجل�س ق�ضاء تب�سة و�إذن فقد ا�ستوفى الأو�ضاع وال�شروط املقررة يف �أحكام املادة
 1/530فيتعينّ قبوله �شكـ ـ ــال.
مـــن حيث املو�ضــــوع :
حيث �أن النائب العام لدى املحكمة العليا يعر�ض يف طلباته ما يلي:
�أن���ه وبعد االطالع على �إر�سال النائ���ب العام لدى جمل�س ق�ضاء قاملة بتاريخ
 2012/05/07مفاده �أن غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء قاملة �أ�صدرت قرار ًا بتاريخ
ال�سري يف الدعوى بعد النق����ض وق�ضت بتوجيه
 2010/07/12قبل���ت فيه �إع���ادة ّ
االته���ام للمتهم�ي�ن ( )1 :ل.ن)( )2-ع.ح)( )3-ب.ع)( )4-ق.ل) و�أحالتهم
عل���ى حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�ضاء تب�سة ,هذا القرار الذي طعن فيه املتهمون
فق�ض���ت املحكمة العليا الغرف���ة اجلنائية بتاري���خ  2011/09/22بقبول الطعون
�شكال ورف�ضها مو�ضوعا لعدم الت�أ�سي�س.
ويـ ـ� ّؤ�س�س الن ــائب الع ــام ل ــدى املحكم ــة العلي ــا طعن ــه علـ ـ ــى :
 �أنّ اجله���ات الق�ضائية لها اخت�صا����ص �إقليمي حم ّدد يف القانون وال يجوزجتاوز هذا الإقليم �إ ّال بن�ص قانوين خا�ص.
 �أنّ املادتني  524-523حت ّدد �صيغة الإحالة على جهة ق�ضائية �أخرى �سواءتعل���ق الأم ــر بتنفيذ �إجراءات جوهرية (التحقيق -امتياز التقا�ضي) �أو حماكم ــة
لدواع ــي �أمني ــة �أو ال�شُ ُبه ــة.
 �أن اجله���ة الق�ضائية املحالة عليها الدع���وى ملزمة بتنفيذ قرار املحكم ــةيخ����ص النقطة القانونية والف�صل فيها م���ع االحتفاظ باالخت�ص ــا�ص
العليا فيما ّ
الإقليم ــي له ــا.
 �أن ت�صحيح الإج ــراءات من �أولوية مراقبة املحكمة العلي ــا. �أن ال�سي ــر احل�س ــن للعدال ــة يقت�ض ــي : �إبطال قرار غرفة االتهام ملجل�س ق�ضاء قاملة بتاريخ  2010/07/12فيمايخ����ص �إحالة املتهم�ي�ن (ل.ن)(-ع.ح)(-ب.ع)(-ق.ل) على حمكمة اجلنايات
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ملجل�س ق�ض���اء تب�سة والقول �أن الإحالة تكون على حمكمة اجلنايات ملجل�س ق�ضاء
قاملة والتم�سك باالخت�صا�ص.
وحيث �أنـ ـ ــه يتعينّ التذكي ــر ب ــدء ًا مب ــا يلـ ـ ــي :
� )1أن �أحكام املادة  197من قانون الإجراءات اجلزائية تن�ص على ما يلي:
(�إذا ر�أت غرف���ة االته���ام �أن وقائع الدعوى املن�سوبة �إىل املته���م تكون جرمية لها
و�ص���ف اجلناي���ة قانونا ف�إنها تق�ضي ب�إحالة املته���م �إىل حمكمة اجلنايات ولها �أن
ترفع �إىل تلك املحكمة ق�ضايا اجلرائم املرتبطة بتلك اجلناي ــة).
� )2أن حمكم���ة اجلنايات املع ّين���ة واملحالة عليها الدعوى �أ�صال هي املحكمة
املخت�ص���ة حيث �أُ ْجري التحقي���ق الق�ضائي وهي �أي�ضا املحكمة حيث غرفة االتهام
املُحالة عليها الدعوى بعد النق�ض.
� )3أنـ ـ���ه ال يج���وز البتة لغرفة االتهام تعيني حمكمة جناي���ات خارج دائ ــرة
اخت�صا�صه���ا وذل���ك حتى يف حال���ة �إحالة الق�ضي���ة عليها بعد النق����ض لأن غرفة
االتهام-الت���ي مت نق����ض و�إبطال قراره���ا ومتت �إحالة الدع���وى �إىل جمل�س �آخر-
تتخلى نهائيا عن الق�ضية وال ميكنها الإحالة على حمكمة اجلناي ــات.
وحي���ث �أنه ويف ق�ضية احلال ف�إن املحكم���ة العليا الغرفة اجلنائية قد ق�ضت
مبوجب قرار لها �صادر بتاريخ  2009/10/22بنق�ض و�إبطال قرار غرفة االتهام
مبجل����س ق�ضاء تب�س���ة ال�ص���ادر بتاري���خ ( 2009/02/03القا�ض���ي بانتفاء وجه
الدعوى لكافة املتهمني من جرم �صُ نع وا�سترياد وت�صدير واملتاجرة بدون رخ�صة
و�إحالته���م على ق�سم اجلنح مبحكم���ة تب�سة بتهم االقتن���اء واحليازة دون رخ�صة
ل�س�ل�اح ناري وذخرية من ال�صنف اخلام����س طبقا للمادة  03من الأمر )06/97
و�إحالة الق�ضية والأطراف على جمل�س ق�ضاء قاملة للف�صل من جديد طبقا للقانون.
�أنه وبتاريخ  2010/07/12وبعد قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض
ق�ض���ت غرفة االته���ام ب�إحال���ة املتهم�ي�ن(ل.ن)( -ع.ح)( -ب.ع)( -ق.ل) على
حمكم ــة اجلناي ــات بتب�س ــة لأج ــل :
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 جناية املتاجرة بدون رخ�صة من ال�سلطة امل�ؤهلة قانونا يف �سالح ناري منال�صنف اخلام�س وجنحة حيازة ذخرية من ال�صنف اخلام�س بالن�سبة لـ(ل.ن).
 جناية املتاجرة بدون رخ�صة من ال�سلطة امل�ؤهلة قانونا يف �سالح ناري منال�صنف اخلام�س بالن�سبة لـ(ع.ح).
 جناي���ة امل�شارك���ة يف املتاجرة بدون رخ�صة من ال�سلط���ة امل�ؤهلة قانونا يف�سالح ناري من ال�صنف اخلام�س بالن�سبة لـ(ب.ع).
 جنح���ة اقتناء وحيازة �س�ل�اح ناري وذخرية من ال�صن���ف اخلام�س بدونرخ�صة من ال�سلطة امل�ؤهلة قانونا بالن�سبة لـ(ق.ل).
طبق���ا للم���واد  42من قان���ون العقوب���ات واملادة  4م���ن املر�س���وم التنفيذي
 96/98امل����ؤ ّرخ يف  1998/03/18واملادتني  33-28م���ن الأمر  06/97امل�ؤ ّرخ يف
 1997/01/21املتع ّلق بالعتاد احلربي والأ�سلحة والذخرية.
وحي���ث �أن هذا القرار ق���د مت ّ
الطعن فيه من لدن املتهمني (ل.ن) و (ب.ع)
و(ع.ح) ف�ص���در ق���رار املحكم���ة العليا الغرف���ة اجلنائية بتاري���خ 2011/09/22
قا�ضيـ ـ��� ًا بقبول الطعون �شكال ورف�ضها مو�ضوع���ا وبالتايل حاز هذا القرار قـ ـ ــوة
ال�ش ــيء املق�ض ــي ب ــه.
وحي���ث �أنه يبني فعال �أن قرار غرفة االته���ام مبجل�س ق�ضاء قاملة قد ت�ضمن
يف �أ�سبابه ويف منطوقه خمالفة للقانون متثلت يف تعيني حمكمة اجلنايات مبجل�س
ق�ضـ ـ���اء تب�سة اخلارجة عن اخت�صا�ص جمل����س ق�ضاء قاملة عو�ض تعيني حمكم ــة
اجلناي ــات له ــذا املجل�س.
وحيث �أن غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء قاملة و ِب ِفعلها ذلك قد خالفت �أحكام
املادة  197من قانون الإجراءات اجلزائية وقواعد االخت�صا�ص املحلي التي ه ــي
من النظام املحلي وجتاوزت �سلطته ــا.
وحي���ث �أن ه���ذا القرار وقد حاز ق���وة ال�شيء املق�ضي به عل���ى نحو ما �سلف
ذكره فلم يبق من �سبيل لإ�صالح هذا اخللل �إال ّ
الطعن ل�صالح القانون الذي رفعه
النائب العام وهو م�ؤ�س�س مو�ضوعا يرتب نق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه جزئيا
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يف �أ�سبابه ومنطوقه املتعلقة ح�صر ًا وق�صر ًا بتعيني (�أن حمكمة اجلنايات ملجل�س
ق�ضـ ـ���اء تب�سة هي املحالة عليها الدعوى) والقول (�أن حمكمة اجلناي ــات مبجل�س
ق�ضاء قاملة هي املخت�صة وهي املحالة عليها الدعوى) .ودون الإحال ــة.
وامل�ص ــاريف الق�ضائي ــة عل ــى ع ــاتق اخلزين ــة العام ــة.
فلهــــــــــذه الأ�سـبــــــــــاب
تق�ضـــي املحكمـــة العليـــا-الغرفـــة اجلنائيـــة :
بقبول طعن النائب العام لدى املحكمة العليا ل�صالح القانون �شكال ومو�ضوعا.
ونق����ض و�إبط���ال ول�صالح القانون فح�سب القرار املطع���ون فيه ال�صادر عن
غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء قاملة بتاريخ  2010/07/12جزئيا يف �أ�سبابه وتراتيب
منطوق���ه املتعلقة ح�ص���را (بتعيني حمكمة اجلنايات مبجل����س ق�ضاء تب�سة اجلهة
املحالة عليها الدعوى) والقول �أن حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�ضاء قاملة هي املخت�صة
وه ــي املحالة عليها الدعوى م���ع الإبقاء على باقي تراتيب القرار ودون الإحال ــة.
امل�ص ــاريف الق�ضائي ــة عل ــى ع ــاتق اخلزين ــة العام ــة.
ب ــذا �ص ــدر الق���رار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-الغرف ــة
اجلنائي ــة -الق�س ــم الأول-املرتكب ــة م ــن ال�س ــادة :
رئي ــ�س الق�سـ ــم رئي�سـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

حم ـ ـ ــدادي مبـ ــروك
عب ــد الن ــور بوفلج ــة
قرمو�ش عبد اللطيف
ل ــويف ــي الب�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ب ـ ــو�شي ــرب خل�ضـ ـ ــر
خمتار رحماين حممد

بح�ض ــور ال�سي ــد  :بـ ـ ــوراوي عم ــر -املحام ــي الع ــام،
ومب�ساع ــدة ال�سي ــدة  :بلواه ــري ابت�س ــام� -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  684697قـــرار بتاريخ 2012/11/22

ق�ضي ــة النيابة العامة و(�س.ح يف حق مديرية ال�ضــرائب) و (�ش.ع)
�ضــد القــرار ال�صـ ــادر يف 2009/11/05
املو�ضــوع :غ�ش �ضريبــي-منـاورة تدلي�سيـة-غرامـة جبائيــة.
قانــون ال�ضــرائب املبا�شــرة والر�ســوم املماثلــة  :املــادة.303 :

املبــد�أ :املنـاورة التدلي�سيـة ،يف جرميـة الغ�ش ال�ضريبـي ،ركـن،
ال حتتــاج �إلـى �ســ�ؤال م�ستقــل؛
ميكـن �إدراجهـا يف ال�سـ�ؤال الرئي�سـي،
ال حاجـــة لطــرح �ســ�ؤال عــن �إحلــاق ال�ضــرر باخلزينــة
العموميــة.
الغرامــة اجلبائيــة حمددة ،قانونــا ،بثــالث مــرات املبلغ
املتمل�ص مــن دفعــه بطريق املناورة التدلي�سيــة؛
ال �سلطــة تقديريــة للقا�ضــي يف حتديــد املبلغ.
�إن املحكمـــــة العـلــيـــــــا
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد �سيدهم خمتار امل�ست�ش���ار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد عيبودي رابح املحامي العام يف طلباته الكتابية.
وبعد االطالع على الطعون بالنق�ض املرفوعة من طرف كل من:
 -1النائ���ب العام لدى جمل����س ق�ضاء البليدة �ضد حك���م حمكمة اجلنايات
لنف�س اجلهة ال�صادر بتاريخ 2009/11/05 :القا�ضي على (و.ع) بثالث �سنوات
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حب�سا نافذا و مليون دينار غرامة نافذة بعد �إدانته بالتهريب ال�ضريبي عن طريق
مناورة تدلي�سية وفقا للمادة  303من قانون ال�ضرائب املبا�شرة.
 -2مديري���ة ال�ضرائ���ب بالبلي���دة و(و.ع) �ضد احلكم ال�ص���ادر يف الدعوى
اجلبائي���ة عن نف�س اجلهة الق�ضائية ونف�س التاري���خ والذي ق�ضى على (و.ع) ب�أن
يدف���ع لإدارة ال�ضرائب  25.284.489دج قيم���ة امل�ستحقات ال�ضريبية والعقوبات
اجلبائية.
وعليــــه فــ�إن املحكمــة العلـيــــــا
حي���ث �إن (و.ع) بلغ ر�سميا بتاريخ  2011/06/12لأجل �إيداع مذكرة طعنه
خالل �شهر ابتداء من هذا التاريخ ومل يفعل مما يجعل طعنه غري مقبول �شكال.
حيث �إن بقية الطعون ا�ستوفت �أو�ضاعها القانونية فهي مقبولــة �شكال.
حيث �إن املحامي العام لدى املحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية �إىل
قبول طعني النائب العام ومديرية ال�ضرائب ورف�ض طعــن (و.ع).
حيث �إن النائب العام �أودع تقريرا �ضمنه وجها وحيدا للنق�ض  :م�أخوذا
من خمالفة قواعد جوهرية يف الإجراءات،
بالق ـ���ول �أن الأ�سئلة مل يتم طرحها وفقا للمادة  305من قانون الإجــراءات
اجلزائي ـ���ة بخ�صو�ص الوقائع الواردة يف منطوق ق���رار الإحالة بعدم طرح �س ـ�ؤال
م�ستق ـ���ل عن الطرق التدلي�سية يف واقعة التهريب من دفع ال�ضريبة كما مل يطرح
�س�ؤال عن �إحلاق ال�ضرر باخلزينــة.
حيث �إن املناورة التدلي�سية يف جرمية التهريب ال�ضريبي ركن ويجوز ذكرها
�ضمن ال�س�ؤال الرئي�سي وال حتتاج �إىل �س�ؤال م�ستقل� ،أما �إحلاق ال�ضرر باخلزينــة
العمومية فهو من حت�صيل احلا�صل عند ثبوت الإدانة وال يطرح عنه �أي �س�ؤال مما
يجعل الطعن غري م�ؤ�س�س.
حي���ث �إن مديريــة ال�ضرائب بالبلي���دة �أودعت مذك���رة بوا�سطــة حماميهــا
الأ�ستــاذ عــوام اجلياللــي �أثارت فيها وجهــا وحيـدا للنق�ض  :م�أخــوذا مـن
ق�صــور الأ�سبــاب،
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بالق���ول �أن ق�ضاة املو�ضوع ا�ستبعدوا اخلربتني الأوىل والثانية وق�ضوا مببلغ
قدروه ب�أنف�سهم دون حتديد العنا�صر التي اعتمدوا عليها يف هذا التقدير.
حي���ث يتبني بالرج���وع �إىل احلكم الفا�ص���ل يف الدعوى اجلبائي���ة �أنه ق�ضى
ب�إل���زام املحكوم عليه �أن يدفع  25.284.489دج �إىل �إدارة ال�ضرائب دون تو�ضيح
للخربة التي ارتكز عليها يف حتديد هذا املبلغ.
حي���ث �إن الغرامة اجلبائية حمددة مبوجب املادة  303من قانون ال�ضرائب
املبا�ش���رة وه���ي ثالث مرات املبلغ املتمل����ص من دفعه بطريق املن���اورة التدلي�سية
ولي�ست للقا�ضي �سلطة تقديرية يف ذلك لكن احلكم حمل الطعن مل ي�شر �إىل هذا
كلية مما يجعله ناق�ص الأ�سباب ويعر�ضه �إلــى النق�ض.
فلهــــــذه الأ�ســـــبـــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــا  -الغرفــة اجلنائيــة :
بعــدم قبــول طعــن (و.ع) �شكـ ــال.
بقبــول طعــن النائب العــام �شكال ورف�ضــه مو�ضوعــا.
بقب ـ���ول طعن مديري���ة ال�ضرائب �شكال ومو�ضوعا ،ونق����ض و�إبطال احلكــم
الفا�ص���ل يف الدعوى اجلبائية ،و�إحالة الق�ضية يف هذا اجلانب �أمام نف�س اجلهــة
الق�ضائية م�شكلة ت�شكيال �آخر للف�صل فيها جمــددا.
امل�صــاريف علــى اخلزينــة العموميـ ــة.
ب ـ���ذا �صدر الق���رار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكم���ة العليا-الغرفــة
اجلنائيــة-الق�ســم الأول-املرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئيــ�س الغرفــة رئي�سـ ـ ـ ــا
بـ ــاليت �إ�سماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
م�ست�ش ـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
�سيدهـ ـ ـ ــم خمتـ ـ ـ ـ ـ ــار
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
بــراهمـ ــي الها�شمـ ـ ــي
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
بن عبد اهلل م�صطفــى
بح�ضــور ال�سيــد  :عيبــودي رابح-املحامــي الــعام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :بــن �سعــدي الوحــدي�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  770017قــرار بتاريخ 2013/01/17

ق�ضيــة (ل�.س) �ضــد (ب.ر) و (ب.ا) والنيابــة العامــة

املو�ضــوع :ادعــاء مدنــي-دعــوى عموميــة-قا�ضــي التحقيق-غرفــــة
االتهــــام.
�أم ـ���ر رقم �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املادتــان  73 :و ،187جريدة ر�سميــة
عـ ــدد .48 :
قانــون رقم �( 03-82 :إجراءات جزائية ،تعديل و تتميم) ،املادة الأولــى ،جريــدة
ر�سميــة عـ ــدد .7 :

املبــد�أ :ال تتــوقف املتابعــة والتحقيق ،يف ال�شكــوى امل�صحوبــة
بادعاء مدين ،على موافقة وكيل اجلمهورية على حتريك الدعوى
العموميـــة.
يت�صــرف قا�ضــي التحقيق يف امللف ،ح�سب اقتناعــه ،يف
�إطـار الإجـراءات القانونيـة.
تتمتع غرفة االتهام بجميع �صالحيات ال�سري بامللف �إلـى
نهايتـه ،ب�إجـراء ما تـراه منا�سبـا ،مــن حيث التحقيق �أو توجيـه
االتهـام.
�إن املحكمــــــة العـلـيــــا
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد بو�ش�ي�رب خل�ضر امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكت���وب و �إىل ال�سيد حمدي با�شا الهادي املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة
والرامي ــة �إل ــى رف�ض الطع ــن.
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ف�صال يف الطعن بالنق�ض املرفوع من طرف الطرف املدين (ل�.س) بتاريخ
� 2011/01/05ض���د القرار ال�صادر عن غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء �أم البواقي
بتاري���خ  2010/12/21والقا�ض���ي بت�أيي���د الأم���ر امل�ست�أنف ال�ص���ادر عن قا�ضي
التحقي���ق لدى حمكمة ع�ي�ن البي�ضاء بتاري���خ  2010/10/21الرام���ي �إىل رف�ض
�إجراء حتقي���ق يف ال�شكوى امل�صحوبة باالدعاء املدين املقدمة من طرف املدعيني
مدني ــا بتهم ــة التزوي ــر والن�صب.
وعلـيـــه فــــ�إن املحكمـة العلـيــــــــــــا
حيث �أن الطعن قد ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شك ــال.
حيث �أن الطاعن ممثال بالأ�ستاذ حمتايل بوجمعة قد و�ضع عري�ضة تدعيما
لطعن ــه �ضمنه ــا وجهني للطعن بالنق�ض.
عـــــن �أوجـــه الطعـــــن :
الوجه الأول  :امل�أخوذ من خمالفة القانـون واخلط�أ يف تطبيقه،
بدع���وى �أن ق�ض���اة اال�ستئناف �سببوا قرارهم على �أ�سا����س �أنه لكل مت�ضرر
م���ن جناية �أو جنحة �أن يحرك الدعوى العمومية �إال �أنها مل متنحه حق مبا�شرتها
و�أن امل���ادة  73م���ن ق �إ ج حددت اجله���ة الوحيدة التي لها ح���ق مبا�شرة الدعوى
العمومي���ة وهي نيابة اجلمهورية و لكنه بالرجوع �إىل املادة  187من نف�س القانون
ف�إن���ه يج���وز لغرفة االته���ام �أن ت�أمر من تلق���اء نف�سها ب�إجراء حتقي���ق �أو �أن ت�أمر
باتخ���اذ جمي���ع �إجراءات التحقي���ق التكميلية التي تراها الزم���ة دون النظر جلهة
نيابة اجلمهورية ملبا�شرة الدعوى العمومية و الق�ضاء مبا يخالف ذلك يرتتب عنه
النق�ض و الإبطال.
حي���ث �أنه يثبت فعال من مراقبة القرار املطعون فيه �أن ق�ضاة غرفة االتهام
ق�ض���وا بت�أييد الأمر امل�ست�أنف الرامي �إىل رف�ض �إج���راء التحقيق و لي�س لأ�سب ــاب
مو�ضوعي���ة كما ذهب �إليه قا�ضي التحقيق و لكن لأ�سباب قانونية �إجرائية حم�ضة
مفادهـ ـ���ا �أن قا�ضي التحقيق بلغ وكي���ل اجلمهورية بال�شكوى امل�صحوبة باالدع ــاء
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املدين من �أجل تقدمي التما�ساته ،و �أن وكيل اجلمهورية اعترب الوقائع املدعى بها
حتم���ل و�صف���ا مدنيا و هي من اخت�صا�ص الق�ضاء امل���دين و لي�س لها طابع جزائي
و �أن امل���ادة  73م���ن ق �إ ج ح���ددت اجلهة الوحيدة التي لها ح���ق مبا�شرة الدعوى
العمومي���ة و ه���ي نيابة اجلمهوري���ة ،و �أنه �أمام �إحجام ه���ذه الأخرية عن مبا�شرة
الدع���وى العمومية ف�إن غرفة االته���ام تق�ضى بت�أييد الأم���ر امل�ست�أنف مع ا�ستبعاد
الأ�سا�س املعتمد عليه من طرف قا�ضي التحقيق.
حي���ث �أن ق�ض���اة غرفة االتهام اعت�ب�روا عن خط�أ �أن املتابع���ة و التحقيق يف
ال�شكوى امل�صحوبة باالدع���اء املدين تتوقف على موافقة وكيل اجلمهورية حتريك
الدعوى العمومية و يف حالة رف�ضه لذلك كما هو احلال يف الق�ضية املعرو�ضة ف�إن
قا�ضي التحقيق ملزم ب�إ�صدار �أمر برف�ض �إجراء حتقيق.
حي���ث �أن ما ذهب �إليه ق�ضاة غرفة االتهام يعترب تف�سريا خاطئا للمادة 73
من ق �إ ج التي ت�ضمنت ا�ستثناء على القاعدة العامة فيما يخ�ص حتريك الدعوى
العمومي���ة و�أجازت لكل �شخ����ص مت�ضرر من جناية �أو جنحة �أن يدعي مدنيا �أمام
قا�ضي التحقيق الذي يقوم بتبليغ وكيل اجلمهورية و يعر�ض ال�شكوى عليه من �أجل
�إبداء الر�أي فقط لأنه يجوز لقا�ضي التحقيق �أن ي�صرف النظر عن هذه الطلبات
و يت�صرف يف امللف ح�سب اقتناعه و يف �إطار الإجراءات القانونية.
حي���ث �أنـ ـ���ه وحتى على فر����ض �أن طلبات وكيل اجلمهورية مقي���دة لقا�ض ــي
التحقيق ف�إنها لي�ست كذلك بالن�سبة لغرفة االتهام التي تتمتع بجميع ال�صالحيات
بال�سري بامللف �إىل نهايته ب�إجراء ما تراه منا�سبا من حتقيق �أو بتوجيه االته ــام.
حي���ث �أن القرار املطعون فيه يعترب فعال خمالفا للقانون و يجب نق�ضه بناء
على الوجه املثار و دون حاجة ملناق�شة الوج ــه الثانـ ـ ــي.
فلهــــــــذه الأ�سبــــــــــاب
تق�ضـــي املحكمـــة العليــــا  -الغرفـــة اجلنائيـــة :
بقبول الطعن �شكال و مو�ضوعا و بنق�ض القرار املطعون فيه و �إحالة الق�ضية
على نف�س الهيئة م�شكلة ت�شكيال �آخر للف�صل فيها من جديد طبقا للقانون.
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حتمي ــل اخلزين ــة العام ــة امل�ص ــاريف الق�ضائيـ ـ ــة.
بـ ـ���ذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله م���ن قبل املحكمة العليـا-الغرف ــة
اجلنائي ــة-الق�س ــم الثان ــي-املرتكب ــة م ــن ال�س ــادة :

رئي ــ�س الق�سـ ــم رئي�سـ ـ ـ ــا
م�ست�ش ـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

حمـ ـ ــدادي مب ـ ـ ــروك
بو�شيـ ـ ــرب خل�ض ـ ـ ـ ــر
قرمــو�ش عبد اللطيف
عب ــد الن ــور بوفلجـ ـ ــة
ل ــويفـ ـ ــي الب�شيـ ـ ـ ـ ـ ــر
خمتار رحماين حممد

بح�ض ــور ال�سي ــد  :حم ــدي با�ش ــا اله ــادي-املحام ــي الع ــام،
ومب�ساع ــدة ال�سي ــدة  :بلواه ــري ابت�س ــام�-أمني الـ�ضبط.
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ملف رقـم  812317قـــرار بتاريخ 2012/10/18

ق�ضي ــة النياب ــة العام ــة �ض ــد (ب.ر) و (م�.ش)

املو�ضوع:تزوير-حمرراتعمومية-حمرراتجتارية-موظفعمومي.
�أم ــر رق ــم ( 156-66 :قانون عقوبات) ،املادت ــان  215 :و ،219جريدة ر�سمي ــة
عـ ـ ــدد .49 :

املبــد�أ :دواويــن الرتقيــة والت�سيري العقاري م�ؤ�س�سات ذات طـــابع
�صناعــي و جتــــاري؛
لي�س مل�ستخدَ مـي هـذه الدواويـن �صفـة املـوظف العمومــي؛
املحـررات ال�صـادرة عـن هـذه الدواويـن حمـررات جتاريـة
ولي�ست مبحـررات عموميـة.
�إن املحكمـة العـليـــــــا
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد �سيده���م خمتار امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقري ــره
املكتوب و�إىل ال�سيد عيبودي رابح املحامي العام يف طلباته الكتابي ــة.
وبعـ ـ���د االطالع على الطعن بالنق�ض املرفوع م���ن طرف النائب العام ل ــدى
جمل�س ق�ضاء وهران �ضد حكم حمكمة اجلنايات لنف�س اجلهة الق�ضائية ال�صادر
بتاري���خ  2011/06/21القا�ضي برباءة كل من (ب.ر) و(م�.ش) من التزوي ــر يف
حم ــرر ر�سمي وفقا للمادة  215من قانون العقوب ــات.
وعليــــــه فــ�إن املحكمــة العليـــــــــا
حيث �إن الطع ــن ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شك ــال.
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حيث �إن املحامي العام لدى املحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية �إىل
نق�ض احلك ــم املطع ــون في ــه.
حيث �إن الطاع ــن �أودع تقري ــرا �ضمن ــه وجهني للنق�ض.
كمـ ـ���ا �أودع (م�.ش) مذكرة جوابية بوا�سطة حمامي���ه الأ�ستاذ بوعلي عم ــر
يطلب فيها رف�ض الطع ــن.
ع ــن الوجهني املث ــارين من الطاعـ ـ ــن :
الأول  :م�أخـــوذ مـــن خمالفـــة القانـــون واخلطـــ�أ يف تطبيقـــه،
بالق���ول �أن ال�س�ؤالني املطروحني ح���ول واقعة التزوير يف حمرر ر�سمي وفق ــا
للم���ادة  215جاء كل منهما ناق�صا من العنا�صر القانونية املكونة لهذه اجلرمي ــة
خا�ص ــة الركن املادي الذي يتمثل يف تزييف جوهر العقد �أو ظروفه بط ــريق الغ�ش
ومت االكتف���اء بالتزوير بطريق الغ�ش يف حمرر ر�سمي يف الأول والتزوير يف حم ــرر
ر�سم ــي يف الثان ــي.
الثانـــي  :م�أخـــوذ مـــن خمالفـــة القانـــون �أي�ضـــا،
بالقـ ـ���ول �أن ال�س����ؤال الأول مل يبني عمل املتهم ب�صف���ة دقيقة مكتفيا بعبارة
"موظف ــا " وهذا لتمكني حمكمة اجلنايات من معرفة ما �إذا كان يدخل يف خان ــة
املوظفني فع ــال.
حي���ث يتبني بالرجوع �إىل ورقة الأ�سئلة �أن ال�س�ؤال الأول �صحيح فيما يخ�ص
(ب.ر) و�أن تقري���ر وقائع كاذبة يف �صورة وقائ���ع �صحيحة يف العقد ي�شكل تزويرا
معنوي���ا وتزييف���ا جلوهر هذا العقد علما ب����أن املادة  215من قان���ون العقوبات ال
تت�ضم���ن التزوير املادي والذي هو من�صو����ص عليه باملادة  214وقول الطاعن ب�أن
ال�س����ؤال ال يحت���وي على الركن املادي يف التزوير غ�ي�ر وجيه مما يجعل طعنه غري
مـ ـ�ؤ�س�س جت ــاه (ب.ر).
حيث �إن ال�س�ؤال الثاين ناق�ص من ركن الغ�ش وهو الركن املعنوي يف اجلرمية
الأمر الذي يجعله باطال ومعه بطالن احلكم جت ــاه (م�.ش).
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حيث �إن املحكم ــة العلي ــا تثري وجها تلقائيـا  :م�أخــوذا من اخلطــ�أ يف
تطبيق القانون،
ذلك �أن امل ــادة  2من القانون الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية تن�ص عل ــى
�أن ه���ذا القانون يطب���ق على امل�ؤ�س�س���ات العمومي���ة والإدارات املركزية يف الدولة
وامل�صال���ح غري املركزية التابع���ة لها واجلماعات الإقليمي���ة وامل�ؤ�س�سات العمومية
ذات الطاب���ع الإداري وامل�ؤ�س�سات العمومية ذات الطاب���ع العلمي والثقايف واملهني
وامل�ؤ�س�سات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل م�ؤ�س�سة عمومية ميكن
�أن يخ�ضع م�ستخدموها لأحكام هذا القان ــون.
حيث �إن ديوان الرتقية والت�سيري العقاري م�ؤ�س�سة عمومية ذات طابع �صناعي
وجت���اري تخ�ضع للقواعد املطبق���ة على الإدارة يف عالقتها م���ع الدولة وتاجرة يف
عالقته���ا مع الغري وتخ�ضع لقواعد القانون التج���اري وهذا مبفهوم املادة  45من
القان���ون رق���م  01 - 88امل����ؤرخ يف  1988/01/12املت�ضم���ن القان���ون التوجيهي
للم�ؤ�س�س���ات العمومي���ة االقت�صادية الذي �ألغي منه الباب���ان الأول والثاين مبوجب
امل���ادة  1-28من الأم���ر  25 - 95امل�ؤرخ يف  1995/09/25املتعلق بت�سيري ر�ؤو�س
الأم���وال التجاري���ة للدولة لكن البابني الثال���ث والرابع ال زال���ت �أحكامهما �سارية
املفع���ول ومنها ما يتعلق بامل�ؤ�س�س���ات العمومية ذات الطاب���ع ال�صناعي والتجاري
و�أجهزة ال�ضمان االجتماعي ومراكز البحث و التنمية.
حي���ث �إن امل ـ���ادة الأولــى م���ن املر�ســوم التنفي���ذي رق ـ���م  147-91بتــاريخ
 1991/05/12املت�ضم���ن الطبيعة القانونية للقوان�ي�ن الأ�سا�سية لدواوين الرتقية
والت�سيري العقاري وحتديد كيفيات تنظيمها و عملها تن�ص على �أن دواوين الرتقية
و الت�سيري العقاري م�ؤ�س�سات عمومية ذات طابع �صناعي وجتاري كما تن�ص املادة
 2م���ن نف����س املر�سوم ب�أن هذه الدواوي���ن تتمتع بال�شخ�صي���ة املعنوية واال�ستقالل
املايل وتعد تاجرة يف عالقاتها مع الغري وتخ�ضع لقواعد القانون التجــاري.
حي���ث �إن املحررات الت���ي ت�صدر عن هذه الدواوين لي�س���ت عمومية مــا دام
امل�ستخدم ـ���ون به���ا لي�ست لهــم �صف ـ���ة املوظف العمومي مبفه���وم قانون الــوظيف
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العموم���ي الأمر الذي يجعلها جتارية تبعا للطبيعة القانونية التي جاء بها القانون
و�أن تزويرها تطبق عليه املادة  219ال املادة  215من قانون العقوبات كما وقع خط�أ
يف احلكم حمل الطعن الأمر الذي يعر�ضه �إىل النق�ض فيما يخ�ص (م�.ش).
فلهــــــذه الأ�ســـبـــــــــاب
تق�ضــي املحكمــة العليــا  -الغرفــة اجلنائيــــة :
بقبول الطعن �شكال ومو�ضوعا جتاه (م�.ش) ،و�إحالته مع الق�ضية �أمام نف�س
اجلهة الق�ضائية م�شكلة ت�شكيال �آخر للف�صل فيها جمددا نحــوه.
رف�ض الطعـ ــن جتـ ــاه (ب.ر).
امل�صــاريف علــى اخلزينــة العموميـ ــة.
بــذا �صدر القرار بالتاريخ املذكــور �أعاله من قبل املحكمة العليــا  -الغرفــة
اجلنائيــة  -الق�ســم الأول -املرتكبــة مــن ال�سادة :

رئيــ�س الغرفــة رئي�سـ ــا
م�ست�ش ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بـ ــاليت �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــل
�سيدهـ ـ ـ ــم خمتـ ـ ـ ـ ــار
ابراهيمـ ـ ــي ليلـ ـ ـ ـ ـ ــى
بن عبد اهلل م�صطفى
براهم ـ ــي الها�شمـ ـ ــي

بح�ضــور ال�سيــد  :عيبــودي رابح  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد :بــن �سعــدي الوحــدي � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0901819قــرار بتاريخ 2013/07/18

ق�ضي ــة النيابــة العامــة �ضـ ــد (ع.ل)

املو�ضـــوع :م�س�ؤوليــة جزائيـــة  -جنــون.
�أمــر رقم  ( 156-66 :قانون عقوبات) ،املادة  ،47 :جريدة ر�سمية عــدد.49 :
�أم ـ���ر رقــم �( 155-66 :إجــراءات جـ ــزائيــة) ،املـ ــادة  ،368 :جـ ــريــدة ر�سميــة
عـ ــدد .48 :

املبــد�أ :املجنــون جنونــا مطلقــا غيـر م�سـ�ؤول عـن �أفعالــه.
املحكمة العليا ف�سرت عبارة "ال عقوبة" ،الواردة يف املادة
 47من قانون العقوبات ،مبفهوم انعدام امل�س�ؤولية اجلزائية� ،أي ال
جرميــــة.
يتـم النطق ببـراءة املتهم ب�سبب حالـة اجلنـون ،وليــ�س
بالإعفـاء مـن العقوبــة.
�إن املحكمــة العـلــيــــــــا
بعـ ـ���د اال�ستماع �إىل ال�سيد �سيده���م خمتار امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد عيبودي رابح املحامي العام يف طلباته الكتابي ــة.
وبعـ ـ���د االطالع على الطعن بالنق�ض املرفوع م���ن طرف النائب العام ل ــدى
جمل����س ق�ضاء اجلزائر �ضد حكم حمكمة اجلنايات لنف�س اجلهة ال�صادر بتاريخ
 2012/10/30القا�ضي برباءة (ع.ل) من جناية القتل العمدي مع �سبق الإ�صرار
والرت�صد طبقا للمواد  257-256-255-254و 261من قانون العقوبات والأم ــر
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بحجزه يف م�ؤ�س�سة ا�ست�شفائية للأمرا�ض العقلية بالبليدة طبقا للمادتني  47و21
ف  1و  2م ــن قان ــون العقوب ــات.

وعليــــــه فــــــ�إن املحكمــــــة العلـيـــــــــا
حيث �أن الطع ــن ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شك ــال.
حيث �أن املحامي العام لدى املحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية �إىل
نق�ض احلك ــم املطع ــون في ــه.
حيث �أن الطاع ــن �أودع تقري ــرا �ضمن ــه وجهيــــــن للنق�ض.
الأول  :م�أخــوذ مـن خمالفـة قاعــدة جوهريــة يف الإجــراءات،
بالق���ول �أن احلكم حمل الطعن ال يت�ضمن رتبة رئي�س املحكمة وفقا ملا تن�ص
عليه املادة  258من قانون الإجراءات اجلزائية مما يعر�ضه للنق�ض.
الوجـه الثانـي  :م�أخوذ مـــن خمالفـة القانــون واخلطـــ�أ يف تطبيقـه،
الف��رع الأول  :بدعوى �أن ال�س�ؤالني املطروحني حول الظرفني امل�شددي ــن
�سب���ق الإ�ص ــرار و الرت�صد متت �صياغتهما ب�صورة خمالف ــة للمادتني  256و257
م ــن قان ــون العقوب ــات.
الف��رع الث��اين � :أن م�س�ألة اجلنون م�س�أل���ة مو�ضوعية تنح�صر حول مدى
قي���ام امل�س�ؤولية اجلزائية جتاه املتهم و تبقى حمكم���ة اجلنايات خمت�صة وحدها
بتقديرها و ما يعاب على احلكم املطعون فيه �أن الق�ضاة قاموا با�ستجواب املتهم
و الت�أكد من هويته و قد اعرتف �صراحة مبا ال يدع جماال لل�شك و هي الت�صريحات
الت���ي �أدىل بها عرب كامل مراحل التحقيق بل قد برر قيامه باجلرمية انتقاما من
زوجت���ه الت���ي تزوجت عرفيا ب�شخ����ص �آخر و نتيجة للخالفات الت���ي كانت بينهما
لك���ن املحكم���ة رغم هذه االعرتافات ق�ض���ت برباءته و �أمرت بو�ضع���ه يف م�ؤ�س�سة
ا�ست�شفائية �إ�ضافة �إىل هذا يتعني �إثبات اخللل العقلي يف احلكم ال�صادر باحلجر
الق�ضائي بعد الفح�ص الطبي و �أن املادة  47من قانون العقوبات تن�ص على �أنه ال
عقوبة و لي�س ال جرمية كما هو من�صو�ص عليه باملادة  39من نف�س القانون و كــان
على املحكمة �أن تق�ضي ب�إعفاء املتهم من العقاب بعد الإدانة ال برباءت ــه.
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حي���ث يتب�ي�ن بالرجوع �إىل احلكم حمل الطعن �أنه �أ�ش���ار يف ديباجته �إىل �أن
املحكمة انعقدت حتت رئا�سة ال�سيدة جباري مرمي برتبة رئي�سة غرفة و بوخر�ص ــة
يو�سف وعبد اللو�ش م�سعود م�ست�شارين الأمر الذي يجعل احلكم �صحيحا يف ه ــذه
النقط ــة.
حيث يتبني بالرجوع �إىل ال�س�ؤالني املطروحني حول �سبق الإ�صرار و الرت�صد
�أنهما �سليمان و متت �صياغتهما وفقا للنموذج الت�شريعي ف�ضال عن كون مناق�شتهما
ال فائدة منها بعد �أن متت الإجابة بالنفي عن ال�س�ؤال الرئي�س ــي.
حيث �أن قول الطاعن ب�أن م�س�ألة اجلنون م�س�ألة مو�ضوعية يخت�ص بها ق�ضاة
املو�ض���وع وحده���م تعليق �سليم لكن نعي���ه على احلكم بكونه ق�ض���ى بالرباءة رغم
اع�ت�راف املتهم بفعلته غري وجيه وخمال���ف ملا بد�أ به حديثه فاملحكمة لها وحدها
�سلط���ة التقدير فيما �إذا كان املتهم م�صابا بجنون �أم ال و ال تعقيب عليها يف ذلك
من املحكم���ة العليا �أما �إثبات اخللل العقلي قبل و�ض���ع املتهم م�ؤ�س�سة ا�ست�شفائية
ف�إن الق�ضاء برباءته من الفعل رغم ثبوته دليل على هذا اخللل.
حي���ث �أن املادة  47م���ن قانون العقوبات تن�ص فعال عل���ى اال عقوبة بــدل ال
جرمي���ة و�أن املحكم���ة العليا �سبق لها و �أن ف�سرتها بانع���دام امل�س�ؤولية اجلزائية ال
انع���دام العقوبة فاملجنون جنونا مطلقا غري م�س�ؤول عن �أفعاله و �إدانته حول ذلك
يتنافى و املنطق القانوين الذي ي�شرتط العمد يف ارتكاب الفعل �أو ما ي�سمى بالركن
املعن���وي يف حني �أن املجنون فاقد ل�ل��إدراك و التمييز �إ�ضافة �إىل هذا ف�إن امل�شرع
و�ض���ح يف املادة  368من قانون الإج���راءات اجلزائية م�س�ؤولية املجنون حني ذكر
ب�أن���ه �إذا ق�ض���ى برباءة املتهم ب�سبب حالة اجلنون ج���از احلكم عليه بامل�صــاريف
الق�ضائي���ة مما ي���دل قطعا على انعدام م�س�ؤولية اجلزائي���ة ال انعدام العقوبة كما
ورد خط�أ باملادة  47من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل الطعن غري م ـ�ؤ�س�س.
فلهـــــــذه الأ�سـبــــــــــاب
تق�ضـــي املحكمـــة العليـــا-الغرفـــة اجلنائيـــة :
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بقبــول الطعــن �شكــال ورف�ضــه مو�ضوعــا.
امل�صــاريف علــى اخلزينــة العموميـ ــة.
ب ــذا �صـدر القــرار بالتاريـخ املذكور �أعاله من قبل املحكمـة العليـا-الغرفــة
اجلنائية-الق�ســم الأول -املرتكبــة مــن ال�ســادة :
رئيــ�س الغرفــة رئي�س ـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

بـ ــاليــت ا�سماعي ـ ـ ـ ـ ــل
�سيـ ــدهـ ــم خمتـ ـ ـ ـ ــار
ابراهيمـ ـ ـ ــي ليل ـ ـ ـ ـ ــى
براهمـ ــي الها�شم ـ ـ ــي
بن عبد اهلل م�صطفى
بوقنــداقجــي ي ـ ــو�سف
بـ ــن يـ ــو�ســف �آنيـ ـ ـ ـ ــا

بحـ�ضـور ال�سي ــد  :عيبــودي رابح-املحامـي الـعـام،
ومب�سـاعــدة ال�سـيــد  :بــن �سعــدي الوحــدي�-أمـيـن الـ�ضـبـط.
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ملف رقـــم  0756792قـــرار بتاريخ 2013/07/18

ق�ضي ــة النيابــة العامــة( ،ح.ع)(،ا.م) وممثــل اجلمـ ــارك
�ضــد احلكــم ال�صــادر بتــاريخ 2010/12/01

 -1املو�ضوع :خمدرات�-إدارة اجلمارك-دعوى جبائية-طرف مدين.
قانـون رقـم ( 18-04وقاية مــن املخ ـ���درات وامل�ؤثــرات العقليــة وقمع اال�ستعمـال
واالتــار غيــر امل�شروعني بهــا) ،املــادة  ،19 :جريــدة ر�سميــة عــدد .83 :

املبــد�أ :ال ميكـن رف�ض طلب �إدارة اجلمـارك ،كطــرف مدنـي ،يف
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون الوقاية من املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية وقمع اال�ستعمال واالتجّ ار غري امل�شروعني بها ،خل�ضوع هذه
اجلرائم كذلك لقانون اجلمارك وقانون مكافحــة التهــريب.
 -2املو�ضوع:خمـــدرات-ظــروف خمففــة-فتــرة �أمنيـــة.
�أمر رقم  ( 156-66 :قانون عقوبات) ،املادة ،53 :جري ــدة ر�سمية ع ــدد .49 :
قانون رقم( 23-06:قانون عقوبات ،تعديل و تتميم) ،املادة  ،14 :جريدة ر�سمي ــة
ع ــدد .84 :
قانـ ـ���ون رقم ( 18-04وقاي ــة من املخدرات وامل�ؤث���رات العقلية وقمع اال�ستعم ــال
واالتجّ ار غري امل�شروعني بها) ،امل ــادة  ،28 :جري ــدة ر�سمي ــة ع ــدد .83 :

املبــد�أ :ال تتعلق املـــادة  28مـن القانـون رقـم  18-04بالظـروف
املخففـة ،و�إمنا بالفرتة الأمنية� ،أي العقوبة الواجبة النفاذ مـن
العقوبـة املحكـوم بهـا.
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�إن املحكمـــــــة العـلــيــــــا
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد بو�سنة حممد رئي�س الق�سم املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سي���دة درو�ش فاطمة املحامية العامة يف تقدمي طلباتها املكتوبـ ـ ــة
الرامي ــة �إل ــى نق�ض احلك ــم.
بع���د االطالع على الطعون بالنق�ض امل�ص ّرح بها يومي  05و 2010/12/08
مـ ـ ــن طرف النائب العام لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائـ ـ ــر واملتهمني (ح.ع) و(ا.م)
والط���رف املدين �إدارة اجلم���ارك �ضد احلكمني ال�صادري���ن يوم 2010/12/01
ع ــن حمكمة اجلنايات القا�ضيني :
 -1ب�إدان���ة املتهم�ي�ن (ح.ع) و(ا.م) بجنايــة حماول ـ���ة ت�صديــر املخــدرات
ومعاقبتهما بع�شرين �سنة �سجنا وبراءتهما من جناية حيازة املخدرات من طــرف
جماع ــة �إجرامي ــة منظم ــة.
 -2برف�ض طلب �إدارة اجلم ــارك كط ــرف مدنـ ـ ــي.
دعما للطعن �أثار النائب العام وجه واحد و�أثار (ح.ع) بوا�سطة الأ�ستاذين
لعموري بن وا�ضح وخيار الطاهـ ـ ــر وجهني للنق�ض.
و�أثار (ا.م) بوا�سطة الأ�ستاذ رحو ن�صر الدين وجـــه واحـــد للنق�ض.
و�أثـارت �إدارة اجلمارك بوا�سطة الأ�ستاذ بومعزة ر�شيد وجه واحد للنق�ض.
وعليـــه فـــــ�إن املحكمـــــة العلـــيـــــــا
يف ال�شكـــــل :
حيث ا�ست ــوفت جميع الطع ــون �أو�ضاع القانون و�شروطه فهي مقبول ــة.
يف املو�ضــــــوع :
�أوال  :طعــــــن النـــائب العــــــام :
الوجه املثار  :املبني على خمالفة القواعد اجلوهرية يف الإجراءات،
بدعوى عدم ا�شتمال احلكم عل���ى الوقائع مو�ضوع االتهام كما تن�ص املــادة
 6 /314ق ا ج ،و�أن���ه طبق���ا للمادة  28من القانون  18/04ال ي�ستفيد امل�سبوق من
ظروف التخفيف بينما منحت املحكمة املتهمني ظروف التخفيف.
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لك ــن حيث ال تن�ص املادة  53ق ع وال املادة  26من القانون  18/04وال املواد
التي تليها على عدم منح امل�سبوق ق�ضائيا ظروف التخفيف و�أن املادة  28ال تتعلق
بالظروف املخففة و�إمن���ا بالفرتة الأمنية �أي العقوبة الواجبة النفاذ من العقوب ــة
املحك ــوم به ــا.
حيث تع���د الأ�سئلة املطروحة بيان كاف للوقائ���ع مو�ضوع االتهام مما ينجم
عنه رف�ض الوجـ ـ ــه.
ثانيــــــا  :طعــــــن (ح.ع) :
الوجـ��ه املثار بفروعه  :املبنــي علــى خمالفة القواعد اجلوهريــة يف
الإجــراءات،
بدعوى عدم ا�شتمال احلكم على الوقائع مو�ضوع االتهام وعلى ا�سم املدافع
ع ـ���ن املتهم وهو الأ�ستاذ خي���ار الطاهر و�أن احلكم ال يحمل توقيع الــرئي�س و�أمني
ال�ضبط كما تن�ص الفقرة الأخرية من املــادة  314ق ا ج.
و�أن حم�ض���ر املرافعات �أ�ش���ار �إىل ح�ضور �شاهد هو (ه���ـ) دون بيان ت�أديته
اليم�ي�ن �أو عــدم ت�أديتها ،كما �أ�شار �إىل �سماع �شاه���دة هي (�س.ي) والدة املتهــم
بع ـ���د �أدائها اليم�ي�ن القانونية و�أن حم�ضر املرافعات مل ي���د ّون فيه طلبات الدفاع
ومنطــوق احلكــم.
لكن حيث ال ي�شكل اخلط�أ يف ذكر هوية املدافع عن املتهم �أي م�سا�س ب�سالمة
و�صحة احلكم طاملا �أنه كان مرفوقا مبحام يدافع عنه باجلل�س ــة.
حيث ورد ا�سم ال�شاهد يف املوقع املخ�ص�ص ملن �أدى اليمني كما هو من�صو�ص
علي���ه مبا�شرة بعد ا�سمه ،وورد ا�سم ال�شاه���دة يف املكان املخ�ص�ص للمعفيني من
اليمني ،كما �أ�شار كل من احلكم وحم�ضر املرافعات �إىل مرافعة دفاع املتهم.
حي���ث تعد الأ�سئلة املطروحة بيان كاف للوقائ���ع مو�ضوع االتهام مثلما �سبق
ذك���ره وت�ضمنت احلكــم بالإدانة والعقوبة كما �أ�ش���ارت ن�سخة احلكم املرفقة �إىل
�إم�ضاء �أ�صل احلكم من طرف الرئي�س و�أمني ال�ضبط كما تن�ص املادة  314ق ا ج
مم ــا ينج ــر عن ــه رف�ض الطع ــن.
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ثالثـــــــا  :طعــــــن (ا.م) :
عــ��ن الأوج��ه املثارة مع��ا لوحدته��ا :املبنيــة على خمالف��ة القواعــد
اجلوهريــة يف الإجــراءات،
بدع���وى �أن احلكم ال يحمل �أي توقيع وهو عبارة عن ن�سخة يتعذر معرفة �إن
كانت �أ�صلية �أو م�صورة مما يعد خمالفا للمادة  314ق ا ج التي تفر�ض توقيع �أ�صل
احلكم من الرئي�س و�أمني ال�ضبط يف �أجل �أق�صاه  15يوم من تاريخ �صدوره.
كما �أن نف�س احلكم ال يثبت ذكر ا�سم املدافع عن املتهم وذكر بدله الأ�ستاذ
خيار الطاهر الذي مل يكن م�ؤ�س�سا للدفاع عنه.
وجاء ال�س����ؤال الرابع مركبا لعدم �إب���رازه �أركان املحاولة واجلمع بني واقعة
الت�صدير واملحاولة وعدم حيازة الرتخي�ص.
حي���ث �سب���ق الإجابة عن �صحة احلك���م و�أن اخلطـ�أ يف ذك���ر ا�سم املدافع ال
مي�س ب�سالمة احلكم.
حي���ث ت�ضمــن ال�س�ؤال الرابع واقع���ة واحدة هــي حماولة ت�صدير املخــدرات
بطريق���ة غري م�شروعة بجميع عنا�صرها من �شروع يف التنفيذ وخيبة �أثر املحاولة
لأ�سباب خارجة عن �إرادته مما ينجر عنه رف�ض الأوج ـ ـ ـ ــه.
رابعــــــا  :طعــــــن �إدارة اجلمـــارك :
الوجـــه الوحيـــد  :املبنـــي علـــى خمالفـــة القانــــــون،
بدع���وى �أن ق�ض���اة املو�ضوع ربط���وا الدع���وى اجلبائية بالدع���وى العمومية
خمالفني بذلك امل���واد  5و 21و 259و 272من قانون اجلمارك واجتهاد املحكمة
العليا الذي يعطي احلق يف التعوي�ض لإدارة اجلم ــارك.
فعال حي���ث تعد الدعوى اجلمركي���ة م�ستقلة عن الدع���وى العمومية وقائمة
بذاته���ا وثابت من �أوراق الدع���وى �أن املتهمني �ضبطا مبين���اء اجلزائر من طرف
�أع���وان اجلمارك وهما يحاوالن �إخراج كمية م���ن املخدرات على منت �سيارة وهــو
م���ا ي�شكل الواقع���ة مو�ضوع االتهام وهي الواقعة ذات الو�ص���ف الأ�شد كما حتتم ــل
الواقع���ة و�ص���ف حيازة وحماولة تهريب ب�ضاعة حمظ���ورة حظرا مطلقا تقع حتت
طائلة قانون اجلمارك مثلما تن�ص عليها املواد املذكورة �أع ــاله.
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حي���ث تقب���ل �إدارة اجلمارك دائم���ا كطرف مدين يف اجلرائ���م التي ي�سري
عليه���ا قان���ون اجلمارك ول���و �أخذت و�صفا �آخ���ر طبقا لقان���وين مكافحة التهريب
رق���م  17/05امل����ؤرخ يف  2005/12/31وقانون مكافحة املخ���درات رقم 18/04
اللذين �صدرا خ�صي�صا ملكافحة ومعاقبة هذين النوعني من اجلرائم باعتبارهما
الن�صني الأكرث �شدة طبقا للمادة  32ق ع وهو ما يجعل احلكم املدين املطعون فيه
معيب مبخالفة القانون وانعدام الأ�سا�س القانوين ما يعر�ضه للنق�ض.
فلهـــذه الأ�ســـــبــــــــاب
تق�ضـــي املحكمـــة العليا  -الغرفة اجلنائية  -الق�ســـم الثـــالث :
بقب ــول طعون النائب العام واملتهمني �شكال ورف�ضها مو�ضوع ــا.
وقبول طعن �إدارة اجلمارك �شكال ومو�ضوعا ،و نق�ض احلكم املدين و�إحالة
الق�ضيـ ـ���ة �أمام نف�س اجلهة الق�ضائية م�شكلة م���ن هيئة �أخرى للف�صل فيها طبقا
للقان ــون.
ت ــرك امل�ص ــاريف الق�ضائي ــة علـ ـ ــى املتهمني.
بـ ـ���ذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قب���ل املحكمة العليا-الغرف ــة
اجلنائي ــة-الق�سم الثالث-املرتكبة من ال�س ــادة :
رئي ــ�س الق�سم رئي�سا مق ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بو�سنـ ـ ــة حممـ ـ ــد
بوروين ــة حممـ ـ ــد
فنتيـ ـ ــز بلخي ـ ـ ـ ــر
زنا�سنـ ـ ــي ميلـ ــود
�أزرو حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
زبي ـ ـ ـ ــري خال ـ ــد

بح�ضـ ــور ال�سيـ ــدة  :درو�ش فاطمـ ــة  -املحامـ ــي العـ ــام،
ومب�ساعـ ــدة ال�سيـ ــد :حاجـ ــي عبد اهلل � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  603319قـرار بتاريخ 2012/02/23
ق�ضيـة (م�.ش) �ضـد (ح.م) والنيابـة العامــة

املو�ضـوع � :شيـك بـدون ر�صيـد  -عـار�ض الدفــع.
�أمر رقـم ( 156-66 :قانون عقوبات) ،املـادة  ،374 :جريدة ر�سمية عـدد.49 :
�أمـ���ر رقـم ( 59-75 :قانـ���ون جتـاري) ،املـادة  526 :مكـ���رر  ،2جــريـدة ر�سميــة
عـدد .101 :
قانـون رقـم ( 02-05 :قانون جتاري ،تعديل و تتميم) ،املـادة  ،7 :جريدة ر�سميـة
عــدد .11 :

املبــد�أ  :ال يجوز ،يف جرمية �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد� ،إثارة الدفع
بعــدم مراعاة �إجراءات عار�ض الدفع ،لأول مرة �أمام املحكمــة
العليــــا.
�إن املحكمــة العـلــيــــا
بعــد اال�ستماع �إىل ال�سيد ماموين الطاهر امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريـره
املكتوب و�إىل ال�سيد حمفوظي حممد املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبـة.
ف�صال يف الطعن بالنق�ض املرفوع يف  25نوفمرب  2008من طرف املدعي يف
الطع���ن وهو املتهم (م�.ش) �ضد القرار ال�صادر يف  19نوفمرب  2008عن الغرفة
اجلزائي���ة مبجل�س ق�ضاء وهران القا�ضي ح�ضوريا يف ال�شكـل  :قبول املعار�ضة،
ويف املو�ضوع  :ت�أييد احلكم امل�ست�أنف فيه مبدئيا وتعديال له جعل عقوبة احلب�س
موقوفة النفاذ و�إبقـاء الغرامـة.
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مدنيا  :ت�أييد احلكم امل�ست�أنف فيه فيما يخ�ص التعوي�ض عن ال�ضرر و�إلغائه
فيم���ا يخ�ص �إلزام املحكوم عليه ب�أدائه مبل���غ ال�شيك من �أجل جرم �إ�صدار �شيك
بدون ر�صيد الفعل املن�صو�ص واملعاقب عليه باملادة  374من قانون العقوبات.
حيث �أن الر�سم الق�ضائي قد مت دفعه ح�سب املادة  506من قانون الإجراءات
اجلزائيـة.
احلوالــة  2000 :دج.
حي���ث �أنه تدعيما لطعنه �أودع املتهم (م�.ش) بوا�سطة الأ�ستاذ نوار بومدين
املحام���ي املعتم���د لدى املحكمة العلي���ا مذكرة م�ؤرخة يف  22م���اي � 2011ضمنها
وجها وحيدا للنق�ض  :م�أخوذ من خرق قاعدة جوهرية يف الإجراءات،
حيث �أن الطعـن ا�ستوفى الأو�ضاع ال�شكلية املقررة يف القانـون.
حي���ث �أن النـائ���ب العـام لدى املحكمة العليا ق���دم تقريرا التم�س من خاللـه
رف�ض الطعـن.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العلـيـــا
من حيث ال�شكــل :
حيث �أن الطعـ���ن بالنق�ض ورد �ضمن الأ�شكال والأو�ضاع املقررة يف القانـون
يتعني الت�صريح بقبوله �شكـال.
ومـن حيـث املو�ضـوع :
ع��ن الوج��ه الوحي��د  :امل�أخ��وذ م��ن خ��رق قاع��دة جوهري��ة يف
الإجراءات وخرق القانون املادة  500فقرة  03و 07من قانون الإجراءات
اجلزائية واملادتني  526مكرر  02و 526مكرر  06من القانون التجاري،
من حيث �أن ق�ضاة املجل�س �أدانوا املتهم الطاعن دون مراعاة �أحكام املادتني
 526مكرر  02و 526مكرر  04من القانون التجاري وما ت�شرتطانه من �إجراءات
قبل مبا�ش���رة املتابعة اجلزائية يف جرمية �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد ومنه يكونون
ق���د خرقوا قاعدة جوهرية يف الإجراءات و�أ�ساءوا تطبيق القانون وهذا ما يعر�ض
القرار املطعون فيه للنق�ض والإبطال.
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لك���ن الثابت من مراجعة مقت�ضيات القرار املطع���ون فيه ب�أن ق�ضاة املجل�س
�أيدوا احلكم امل�ست�أنف الذي �أدان املتهم الطاعن بجنحة �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد
عم�ل�ا ب�أحكام املادة  374من قانون العقوب���ات ،و�أنه مل يرد �ضمن بيانات احلكم
املعاد �أو القرار املنتقد ما يفيد ب�أن املتهم الطاعن �أثار دفوعا تتعلق بخرق املادتني
 526مكرر  02و 526مكرر  06من القانون التجاري بخ�صو�ص عار�ض الدفع و�أنه
مل يقدم �أية وثيقة تثبت ذلك لتدعيم طعنه ومنه ا�ستوجب القول بعدم �أحقيته يف
التم�سك مبا يثريه لأول مرة �أمام هيئة النق�ض عمال ب�أحكام املادة  501من قانون
الإجراءات اجلزائية و عليه ،ف�إن الوجه املثار يبقى بدون �أ�سا�س قانوين يتعني معه
الت�صريح برف�ض الطعن.
فلهــــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليـا :
يف ال�شكــل  :بقبول الطعن بالنق�ض �شكال.
ويف املو�ضوع  :القول بعدم ت�أ�سي�سه مو�ضوعا والق�ضاء برف�ضه.
بتحميل الطاعن امل�صاريف الق�ضائية.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفات-الق�سم الثالث-املرتكبة من ال�سـادة :
رئيـ�س الق�سـم رئي�سـ ــا
م�ست�ش ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بــن فغ ــول خديجـ ـ ـ ـ ــة
مامون ـ ــي الطاهـ ـ ـ ـ ـ ــر
بخ ـ ــو�ش علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بـونـا�ضـ ــور بــوزي ـ ـ ـ ــان
من�صوري نا�صر الدين
حيف ــري حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

بح�ضــور ال�سيـد  :حمفوظـي حممـد  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :بايـو فــاروق � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقم  0653808قرار بتاريخ 2013/04/25
ق�ضيـة (ع.ع) �ضـد (ع.ح)( ،ل.ج) ،ال�شركـة اجلزائريـة للت�أمني SAA
والنيابــة العامـ ــة

املو�ضـوع  :حـادث مرور ج�سماين � -ضحية قا�صر  -عجز كلي مـ�ؤقت.
�أمر رقم �( 15-74 :إلزامية الت�أمني على ال�سيارات ونظام التعوي�ض عن الأ�ضرار)،
املـادة  ،8 :جريـدة ر�سميـة عـدد.15 :
قــانـون رقـ���م �( 31-88 :إلزاميـة الت�أمني علـى ال�سيـ���ارات ونظــام التعوي�ض عــن
الأ�ضـرار ،تعديـل وتتميـم) املـادة  17 :مكـرر  ،2جريـدة ر�سميـة عـدد.29 :

املعدل بالقانون رقم  31-88ي�شمل كل
املبــد�أ :الأمر رقم ّ 15-74
�ضحايا حوادث املرور اجل�سمانية ،بالغني �أو ق�صرا ،و ي�ضمن حق
تعوي�ضهم عن �أي �ضرر.
يحق لل�ضحية القا�صر احل�صول على تعوي�ض ،مبا يف ذلك
التعوي�ض عن العجز الكلي امل�ؤقت.
�إن املحكمــة العـليــــا
بعـ���د اال�ستمـاع �إىل ال�سيـد بليدي حمم���د امل�ست�شـار املقـرر يف تالوة تقريـره
املكتـ���وب و�إلــى ال�سي ــد رحمني براهيــم املحامي العام يف تقديـم طلباتـه املكتوبــة
الرامية �إلـى رف�ض الطعـن.
ف�ص�ل�ا يف الطعن بالنق�ض املرفوع م���ن طرف الطرف املدين (ع.ع) بتاريخ
� 2009/06/22ضد القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء وهران بتاريخ 2009/06/15
القا�ضي يف الدعوى املدنية ب�إلزام املتهم حتت �ضمان ال�شركة اجلزائرية للت�أمني
 SAAرم���ز  2110بوه���ران بدفعه للطاعن نياب���ة عن ابنه القا�ص���ر (ع.ا) مبلغ
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( 248.400دج) تعوي�ض���ا عن العجز اجلزئي الدائ���م ومبلغ ( 30.000دج) عن
�ض���رر الت����أمل ومبلغ ( 6000دج) عن م�صاريف اخلربة م���ع رف�ض باقي الطلبات
م���ن �أجل خمالفة اجلروح اخلط�أ الفع���ل املن�صو�ص واملعاقب عليه باملادة 2/442
مـن قانـون العقوبــات.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العليـــا
حيث �أن الر�سـم الق�ضائـي قـد مت دفعــه ( 2000دينــار).
حيث �أن الطعن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شكال.
حي���ث �أودع الأ�ست���اذ رحماين عمار املحام���ي املقبول لدى املحكم���ة العليا مذكرة
بتاريخ  2010/04/08يف حق الطاعن �أثار فيها ثالثة �أوجــه للنق�ض.
عن الوجه الثاين املربر وحده للنق�ض :وامل�أخوذ من ق�صور الأ�سباب،
بدع���وى �أن املجل�س رف�ض طلب التعوي�ض ع���ن العجز امل�ؤقت املقدم من قبل
العار�ض واملقدر بـ � 12شهر دون ت�سبيبه ل�سبب الرف�ض و�إمنا اكتفى بالإ�شارة �إىل
�أن���ه طبقا الجتهاد املحكمة العليا ف�إن���ه ال ي�ستحق تعوي�ضا عن العجز امل�ؤقت طاملا
�أن���ه كان قا�صرا وق���ت احلادث دون حتى الإ�ش���ارة �إىل رقم الق���رار وكذا تاريخه
حت���ى يت�سن���ى للمحكمة العلي���ا تطبيق رقابتها عل���ى �صحة القرار م���ن عدمه و�أن
ه���ذا التعليل غري كاف والطريق���ة املتبعة من قبل املجل�س تفتح املجال للتناق�ضات
من هيئ���ة ق�ضائية لأخرى بالأخذ باجتهادات املحكم���ة العليا من عدمها وهذا ما
يع��� ّد ق�ص���ورا يف الت�سبيب وخمالفة لن����ص املادة  16من القان���ون  31/88املتع ّلق
ب�إلزامي���ة الت�أم�ي�ن على ال�سي���ارات وبنظ���ام التعوي�ض عن حوادث امل���رور وهو ما
يع ّر����ض القرار للنق�ض هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن القرار املطعون فيه مل
يج���ب عن طلبات العار�ض ك ّلها ال�سيما املتعلق���ة بامل�صاريف الطبية وال�صيدالنية
رغ���م �أن���ه �أثب���ت ا�ستحقاقه لها مبوج���ب وثائق طبي���ة عمال بن�ص امل���ادة  17من
القانون  31/88ويعد هذا الن�سيان وحده كانعدام لذا يتعني ملا �سبق نق�ض و�إبطال
الق���رار املطعون فيه وزيادة عن ذلك ف����إن بالرجوع �إىل القرار املطعون فيه جنده
اكتف���ى يف منطوق���ه بعبارة رف�ض باقي الطلبات مبا فيها التي مل يتم مناق�شتها يف
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حيثياته دون حتديد �سبب الرف�ض �إن كان مثال لعدم الإثبات �أو لعدم الت�أ�سي�س �أو
حت���ى لعدم التحديد �إىل غري ذلك من �صور الرف�ض املن�صو�ص عليها قانونا حتى
يت�سن���ى للمحكمة العليا ب�سط رقابتها على القرار املطعون فيه ال�سيما فيما يخ�ص
ت�أ�سي�س طل���ب الرف�ض من عدمه وهو ما يجعله م�شوبا بعيب الق�صور يف الت�سبيب
الذي يع ّد وجها من �أوجه الطعن بالنق�ض.
حي���ث يت�ضح فعــال من قـراءة الق���رار املطعـون فيه وفح����ص �أوراق ق�ضـيــة
احل���ال ب����أن الطاعن تق ّدم مبذكرة بقل���م وكيلته الأ�ستاذة �أفغ���ول هجرية بجل�سـة
 2009/05/04التم�س فيها احلكم له يف حقّ ابنه القا�صر مببلغ (120.000دج)
تعوي�ضا عن العجز الك ّلي امل�ؤقت ومبلغ ( 248.400دج) تعوي�ضا عن العجز اجلزئي
الدائم ومبلغ ( 300.000دج) تعوي�ض عن �ضرر الت�أمل الهام ومبلغ  200.000دج
تعوي�ض عن م�صاريف العالج ومبلغ  6000دج تعوي�ض عن م�صاريف اخلربة مـن
جهــة.
حيث من جهة �أخرى لقد اكتفى ق�ضاة املجل�س بتعوي�ض الطاعن عن العجز
اجلزائي الدائم و�ضرر الت�أمل وم�صاريف اخلربة.
حي���ث �أن ق�ض���اة املجل�س �ص ّرح���وا يف ت�سبيب قرارهم ب����أن طلبات الطاعن
م�ؤ�س�سة وق ّرروا اال�ستجابة لها طبقا للقانون  31 /88ورف�ضوا طلب التعوي�ض عن
العج���ز الك ّلي امل�ؤقت لأن ال�ضحية كان قا�صرا �أثناء وقوع احلادث وال يتقا�ضى �أي
�أجر وطبقا الجتهاد املحكمة العليا ال ي�ستحق �أي تعوي�ض عن العجز الك ّلي امل�ؤقت.
لك���ن حيث يجب التذكري ب�أنه �سبق للمحكم���ة العليا يف العديد من قراراتها
و�أن �أبطل���ت ق���رارات �صادرة ع���ن عدة جمال����س ق�ضائية ق�ضت برف����ض تعوي�ض
�ضحية قا�صرة عن العجز الك ّلي امل�ؤقت.
حيث يجب التذكري �أي�ضا ب�أن املرجع القانوين لتقدير تعوي�ض �ضحية حادث
مرور �أو ذوي حقوقها عن �أي �ضرر مهما كان نوعه هو الأمر  15/74املع ّدل واملتمم
بالقانون  31 /88وملحقه وهو من النظام العام وملزم التطبيق.
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حيث �أن القانون املذكور �أعاله وملحقه ي�شمل كل ال�ضحايا بالغة �أم قا�صرة
وي�ضمن حق تعوي�ضها عن �أي �ضـرر.
حي���ث حينئذ وطامل���ا �أن اخلربة الطبية امل�صادق عليه���ا من طــرف املجل�س
�أثبت���ت عج���زا كليا �أ�صاب ال�ضحي���ة القا�صرة يتعينّ تعوي�ضها عن���ه طبقا للقانـون
ال�سالف الذكر و�أن حرمان ال�ضحية من التعوي�ض عن العجز الكلي امل�ؤقت ي�شكــل
�إجحافا بحقوقها من جهـة.
حي���ث من جهة �أخرى �إن ق�ضاة املجل����س مل يتط ّرقوا جلميع طلبات الطاعن
وطبق���ا للمادة  352من قانون الإج���راءات اجلزائية �إن الق�ضاة ملزمني مبناق�شة
الطلبات والدفوع املثارة والر ّد عليها بالرف�ض �أو القبول يف ت�سبيب قرارهـم.
حي���ث بق�ضائهـ���م كمـا فعلـوا ق�ض ـ���اة املجل�س قـد عر�ضـ���وا قرارهـم للنق�ض
والإبطــال.
وعليه ف�إن الوجه م�ؤ�س�س وم�ؤدي لنق�ض و�إبطال القرار املطعون ودون حاجة
ملناق�شة الوجهني الأول والثالث.
فلهــــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا:
بقبـول الطعـن �شكـال وبت�أ�سي�سـه مو�ضوعـا.
بنق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء وهران(الغرفة
اجلزائيـ���ة) بتاريخ  2009/06/15فهر�س رق���م  ،09 /05518وب�إحالة الق�ضيــة
والأطراف �أمام نف����س املجل�س م�شكال ت�شكيال �آخرا للف�صل فيها من جديد طبقا
للقانون.
بتـرك امل�صاريف الق�ضائية على عاتق املطعون �ضدهـم.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخـالفات-الق�سم الرابع-املرتكبة من ال�ســادة :
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رام ـ ــول حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بلي ـ ــدي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عبد ال�صدوق خل�ضر
بــن م�سعــود ر�شيـ ـ ـ ــد
ب�شيــري عبـد الكريــم
مــالح عب ـ ـ ـ ـ ــد احلق

رئيـ�س الق�سـم رئي�س ــا
م�ست�ش ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـد  :رحمني �إبراهيـم  -املحامي العام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد � :سفيـان بوجمعـة � -أمني ال�ضبط.

جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

393

ملف رقم 452020

غرفـة اجلنح واملخالفـات
ملف رقـم  452020قــرار بتاريخ 2010/10/28
ق�ضيــة النيابــة العامــة و(ب.خ) �ضــد (ي.ح)

املو�ضـوع  :ن�صب-عيوب خفية-عقد بيع-م�س�ؤولية مدنية-م�س�ؤوليـة
جزائيــة.
�أمر رقـم ( 156-66 :قانون عقوبات) ،املادة  ،372 :جريدة ر�سمية عــدد .49 :
�أمــر رقــم ( 58-75 :قانــون مدنــي) ،املــواد مــن � 379إىل  ،383جريـ ــدة ر�سمية
عـ ــدد .78 :

املبــد�أ  :ترتتب علـى ظهور عيوب خفية يف املبيع م�س�ؤولية مدنيـة
ولي�س جزائيــة؛
ال يعـد ظهـور العيب اخلفـي ن�صبــا.
�إن املحكمـــة العـلــيـــــا
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد عواق احمد امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره املكتوب
و�إىل ال�سيد مو�ستريي عبد احلفيظ املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة،
ف�ص�ل�ا يف الطعنني بالنق����ض املرفوعني بتاري���خ  2006/03/27من طرف
النائ���ب الع���ام لدى جمل����س ق�ضاء غرداية وم���ن قبل الطرف امل���دين (ب.خ) يف
الق���رار ال�ص���ادر عن هذا املجل����س الغرفة اجلزائي���ة يف  2006/03/20القا�ضي
ح�ضوريا  :يف ال�شكل  :قبول اال�ستئنافني ،ويف املو�ضوع :ت�أييد احلكم امل�ست�أنف
يف الدعويني.
واجلدي���ر بالإ�ش���ارة �أن نيابة اجلمهورية لدى حمكم���ة غرداية تابعت املتهم
(ي.ح) بتهمة الن�صب واالحتيال طبقا للمادة  372من قانون العقوبــات.
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ويف  2005/12/25ق�ض���ت املحكم���ة املذك���ورة الق�سم اجلزائ���ي ح�ضوريــا
بب ـ���راءة املتهم من التهمة املن�سوبة �إليه ،مع الت�صريح بعدم االخت�صا�ص بالن�سبة
للدعــوى املدنيــة.
وبع ـ���د �أن ا�ست�أن���ف كل من الطرف املدين و النياب���ة هذا احلكم ،ف�إنه �صدر
القرار املطعون فيه بالنق�ض حاليــا.
حي���ث �أن النائ���ب العام ل���دى جمل�س ق�ض���اء غرداية قدم مذك���رة تدعيمية
للطعن بالنق�ض �أثار فيها وجه واحد،
الوجه الوحيد  :امل�أخوذ من ق�صور التعليل،
بدع���وى �أن جهة اال�ستئناف �أهملت يف قرارها املنتقد مناق�شة القرائن التي
تثقل كاه���ل املتهم واملتمثلة فيما يلي  :اكت�شاف ال�ضحية (ب.خ) لعيب يف �سيارته
الت���ي اقتناها من م�ؤ�س�سة بيج���و وعند توجهه �إىل وكالة غرداي���ة لإرجاع ال�سيارة
رف����ض املتهم ذلك �أن ال�ضحية ا�شرتى من الوكالة التي ميثلها املتهم �سيارة نفعية
عل���ى �أ�سا����س �أنها جديدة ودفع مبلغها على ه���ذا الأ�سا�س و عندما ت�أكد من وجود
عيب بها مل ميكنه املتهم من مبلغها.
حي���ث �أن املطعون �ضده (ي.ح) غري ممثل �أمام املحكمة العليا رغم �إ�شعاره
بطعن النيابة العامة.
حي���ث �أن النــائ���ب العام لدى املحكمة العليا قدم طلب���ات مكتوبة ترمي �إلــى
الت�صري���ح بع���دم قبول طع���ن (ب.خ) �شكال ،وبقب���ول طعن النائب الع���ام �شكــال
وبنق�ض القرار املطعون فيــه.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العليـــا
يف ال�شكـــل :
عــن قبول الطعن بالنق�ض املرفوع من قبل الطرف املدنــي (ب.خ) :
حيث �أن الطاعن قد �أنذر مبوجب كتاب مو�صى عليه مع علم بالو�صول وذلك
ليت�سن���ى له �إيداع مذكرة موقع عليها من ط���رف حمام معتمد لدى املحكمة العليا
يعر����ض فيها �أوجه طعن���ه يف ظرف �شهر واحد من تاريخ الإن���ذار تطبيقا لأحكام
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امل���ادة  505م���ن قانون الإج���راءات اجلزائية ،غري �أن الطاع���ن مل ميتثل للإنذار
املر�س���ل �إلي���ه ومل يقدم �أية مذك���رة ،ويف هذه احلالة يتع�ي�ن الت�صريح بعدم قبول
طعــن الطــرف املدنــي (ب.خ) �شكال.
ع��ن قب��ول الطع��ن بالنق�ض املرفوع م��ن طرف النائ��ب العام لدى
جمل�س ق�ضاء غرداية :
حي���ث �أن هذا الطعن وقع يف الأجل القان���وين وا�ستوفى الأ�شكال املن�صو�ص
عليها قانونا ،لذا فهو مقبول �شكال.
يف املو�ضــوع :
عــن طعــن النــائب العــــام :
عـن الوجـه الوحيـد املثــار :
حي���ث �أنه وعك�س م���ا يدعيه الطاعن ف����إن ق�ضاة املو�ضوع �سبب���وا ق�ضائهم
ت�سبيبا كافيا �سواء يف القرار املطعون فيه �أو يف احلكم امل�ست�أنف امل�ؤيد من طرف
املجل����س �إذ �أكدوا �أن العنا�ص���ر املكونة جلرمية الن�صب غري متوفرة يف حق املتهم
ا�ستن���ادا �إىل وقائع الدعوى وانته���ى ق�ضاة املجل�س بذكر�...." :أن القول �أن العيب
يف ال�ش���يء املبي���ع بعد �إب���رام العقد ي�شكل ن�صب���ا واحتياال طبقا للم���ادة املذكورة
( 372من قانون العقوبات) تفكري غري �سليم من الوجهة القانونية البحتة " ،كما
ج���اء يف تعليل احلكم االبتدائي امل�ست�أنف� ..." :أن ما يربط الطرفني هو عقد بيع
وظهور عيوب خفية يف املبيع ترتتب عنها م�س�ؤولية مدنية ال جزائية "،
وبالتايل ف�إن الوجه املثار غري �سديد يتعني رف�ضه ومعه رف�ض الطعن النائب
العـ ــام.
حيث �أن امل�صــاريف الق�ضائيـ ــة يتحملها كل من اخلزينة العامة والطـ ــرف
املدنــي.
فلهــــــذه الأ�سبــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا :
بعدم قبول الطعن بالنق�ض املرفوع من قبل الطرف املدين (ب.خ) �شكال،
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

396

ملف رقم 452020

غرفـة اجلنح واملخالفـات
وبقبول الطعن بالنق����ض املرفوع من طرف النائب العام لدى جمل�س ق�ضاء
غرداية �شكال وبرف�ضه مو�ضوعــا.
وبتحميل امل�صاريف الق�ضائية على اخلزينة العامة و الطرف املدين املذكور
بالت�ســاوي.
بــذا �صــدر القرار بالتاريـخ املذكــور �أعاله من قبــل املحكمــة العليـا-غرفـ ــة
اجلنح واملخالفات  -الق�سم الثاين -واملرتكبــة من ال�ســادة :

رئــي�س الغرفــة رئي�س ـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

طـ ـ ـ ــالب �أحم ـ ـ ـ ـ ــد
عـ ـ ـ ـ ــواق �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد
حمـ ـ ـ ــري ميلـ ـ ـ ـ ــود
كـ ــويـ ـ ـ ــرة رابـ ـ ـ ـ ــح
بلخام�ســة مبـ ــروك

بح�ضــور ال�سيــدة  :ترنيفــي فاطمــة الزهــراء  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد � :شامبــي حممــد � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  561880قـرار بتاريخ 2012/11/06
ق�ضيــة (ب.م) �ضـد (ب.و) والنيابـة العامــة

املو�ضـوع  :خيانة الأمانة-خيانة الأمانة بني زوجني-دعوى عمومية-
�إعفـاء مـن مبا�شـرة الدعـوى العموميـة.
�أمر رقــم ( 156-66 :قانون عقوبات) ،املــواد  376 ،369 ،368 :و ،377جريــدة
ر�سميــة عــدد .49 :

املبــد�أ  :تطبق الإعفـاءات والقيود اخلا�صة مببا�شرة الدعـوى
العموميــة ،املقررة باملادتني  368و 369من قانون العقوبات ،علـى
جنحة خيانة الأمانة املرتكبة من �أحد الزوجني� ،إ�ضرارا بالـزوج
الآخــر.
�إن املحكمــة العـليــــا
�أ�ص ـ���درت املحكمة العليا غرفة اجلنح واملخالفات الق�سم الثاين يف جل�ستها
العالني���ة املنعقدة مبقره���ا الكائن ب�ش���ارع  11دي�سمرب  1960الأبي���ار اجلزائــر
بتاريخ ال�ساد�س من �شهر نوفمرب �سنة �ألفني واثني ع�شــر.
وبعــد املداولــة القانونيــة القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد بلح�سن ال�سعيد امل�ست�ش���ار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد مو�ستريي عبد احلفيظ املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة،
ف�صال يف الطعن بالنق�ض املرف���وع بتاريخ  2008/03/30من طرف املتهم
(ب.م) �ض���د الق���رار ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء ق�سنطينة ،الغرف���ة اجلزائية،
بجل�س���ة  2008/03/26القا�ضي مبا يلي  :يف ال�ش��كل  :قبول اال�ستئناف �شكال،
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يف املو�ضــ��وع  :امل�صادقة على احلكم امل�ست ـ�أنف ،واجلديـ ــر بالإ�شارة �أن نيابـ ــة
اجلمهورية لدى حمكمة ق�سنطينة قامت مبتابعة املتهم املذكور الرتكابه منذ زمن
غري متقادم ،ب�إقليم بلدية عني �أ�سمارة ،دائرة اخت�صا�ص ذات املحكمة وجمل�سها
الق�ضائي جنح���ة خيانة الأمانة� ،إ�ضرارا بزوجت���ه (ب.و) ،وهو الفعل املن�صو�ص
واملعاق���ب عن���ه ب�أحكام امل���ادة  376من قانون العقوب���ات ،و�أن املته���م �أحيل على
حمكم���ة ق�سنطينة ،ق�سم اجلنح وفقا لإجراءات التكليف املبا�شر باحل�ضور عمال
ب�أحكام املادة  337مكرر من قانون الإجراءات اجلزائية.
و�أن���ه بجل�س���ة � ،2007/06/03أ�ص���درت ذات اجلهة الق�ضائي���ة حكما جاء
في���ه ما يل���ي" :حكمت املحكمة ،ح���ال ف�صلها يف ق�ضايا اجلنح ،علني���ا ،ابتدائيا،
ح�ضوري���ا اعتباريا للمتهم وح�ضوري���ا لل�ضحية بقبول �إج���راءات التكليف املبا�شر
باحل�ض���ور �شكال ،يف الدع���وى العمومية� :إدانة املتهم مبا ن�س���ب �إليه وعقابه بعام
( )01حب�س���ا نافذا وخم�سة �آالف دينار (  5.000دج ) غرامة نافذة ،يف الدعوى
املدنية :حفظ حقوق الطرف املدنــي.
و�أن���ه ف�صال يف اال�ستئناف املرفوع بتاريخ  2007/11/28من طرف املتهم،
�ض���د احلكم املذكور املبلغ له بنف�س اليوم� ،أ�صدر جمل�س ق�ضاء ق�سنطينة ،الغرفة
اجلزائية ،بجل�سة  2008/03/26القرار املطعون فيه بالنق�ض حاليا،
حيث �أن الطاع���ن وتدعيما لطعنه ،قدم مذكرة موقعة من حماميه الأ�ستاذ
كحول �أحمد ،املعتمد لدى املحكمة العليا وجمل�س الدولة �أثار فيها وجهني ()02
للطع���ن طبق���ا لأحكام امل���ادة  4/500و 7من قان���ون الإج���راءات اجلزائية ،على
النحــو التالـ ــي :
الوجه الأول  :م�أخـوذ مـن انعـدام �أو ق�صـور الأ�سبـاب،
مف���اده �أن ق�ض���اة املو�ضوع على م�ستوى درجت���ي التقا�ضي مل يحيطوا جيدا
بوقائع الق�ضية بالكيفية التي يربزون معها الواقعة امل�ستوجبة للعقوبة بكل ظروفها
ومالب�ساتها ومل يعللوا مبا فيه الكفاية ق�ضاءهم مبا ي�سمح للمحكمة العليا من ب�سط
رقابتها على مدى التطبيق ال�صحيح للقانون كما �أنهم مل يبينوا الأدلة املو�ضوعية
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واملنطقية الت���ي قادتهم لإثبات الأفعال �ضد الطاعن�ي�ن ،معتمدين كقرينة جمرد
ت�صريح���ات ال�ضحية التي تعد زوجة له���ذا الأخري واخلالف احلا�صل بينهما قبل
ال�شكوى ،يف حني �أن ذلك اخلالف يحتاج �إىل تدقيق ح�سبما ي�ستخل�ص من �أوراق
املل���ف واحلكم االبتدائي والقرار املطع���ون فيه حيث يفهم من �أ�سبابهما �أن ق�ضاة
املو�ضوع حاولوا �إثبات وقائع الق�ضية بنتائجها فلم ي�صلوا �إىل ذلك لعدم منطقية
الدلي���ل ،بحيث اكتفوا بالقول �أن ت�صرف املتهم يف �سي���ارة ال�ضحية دون متكينها
من قيمتها يجعل �أن �أركان جنحة خيانة الأمانة قائمة رغم �إنكاره،
الوجـه الثانـي  :م�أخـوذ من خمالفة القانون واخلط�أ يف تطبيقـه،
مفاده �أن جنحة خيانة الأمانة ال تتحقق �إال بتوافر �أركانها املادية املن�صو�ص
عليها ب�أحكام املادة  376من قانون العقوبات واملتمثلة يف ت�سليم املال �إىل اجلاين
على �سبيل عقد من العقود ال�ستة املن�صو�ص عليها بهذا الن�ص القانوين ،و�أن يقوم
هذا الأخري باختال�س ذلك املال �أو تبديده ب�سوء نية� ،إال �أن ق�ضاة املو�ضوع مل ي�سعوا
�إىل �إب���راز طبيعة العقد الذي كان يربط بني ال�ضحي���ة واملتهم وتكييفه القانوين،
واكتف���وا بالق���ول �أن التهمة ثابتة لت�صرف املتهم يف ال�سي���ارة دون متكني ال�ضحية
من قيمتها� ،ضف �إىل ذلك ،ف�إنه ثابت من �أوراق امللف �أن الطاعن احلايل تربطه
بال�ضحية عالقة زواج �شرعية وقت حدوث الوقائع ،ومن ثمة ،ف�إن القانون ال يخول
له���ذه الأخرية �إال احلق يف مطالبته بالتعوي�ض املدين طبقا للمادة  368من قانون
العقوب���ات ،وعليه ،وبالنتيجة لذلك ،يلتم�س الطاعن قبول طعنه �شكال ومو�ضوعا،
والت�صري���ح بنق�ض و�إبطال الق���رار املطعون فيه و�إحالة الق�ضي���ة والأطراف على
نف����س املجل����س الق�ضائ���ي م�شكال من هيئ���ة �أخرى للف�ص���ل فيها طبق���ا للقانون،
حي���ث �أن املطع���ون �ضده���ا ،ال�ضحي���ة (ب.و) ،قدم���ت مذك���رة موقعة من
حماميه���ا الأ�ستاذ درناين حليم ،املعتمد ل���دى املحكمة العليا وجمل�س الدولة جاء
فيها �أن القرار املطعون فيه خال من الت�سبيب و�أن ق�ضاة هيئة اال�ستئناف مل يبينوا
�أركان جرمية خيان���ة الأمانة و�شروطها ،خا�صة و�أن العالقة التي كانت تربط بني
ال�ضحي���ة والطاعن هي عالقة زواج ،و�أن ه���ذه الأخرية رفعت �شكواها احلالية يف
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حال���ة الغ�ضب ثم تنازلت عن حقوقها ،لذا فهي تلتم����س الإ�شهاد لها بتنازلها عن
املطالبة بحقوقها املدنية ،كما �أنها تفو�ض الأمر لهيئة املحكمة العليا.
حي���ث �أن النائب العام لدى املحكمة العليا قدم التما�سات كتابية تهدف �إىل
الت�صريح بقبول الطعن �شكال وبرف�ضه مو�ضوعــا.
حي���ث �أن الر�س ـ���م الق�ضائي قد مت ت�سديده طبقا لأح���كام املادة  506مـ ــن
قانون الإجــراءات اجلزائيــة.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العلـيــــا
يف ال�شكــل :
حيث �أن الطعن بالنق�ض احلايل وقع يف الآجال القانونية وا�ستوفى الأ�شكال
املن�صــو����ص عليها باملــواد � 495إىل  498و� 504إلــى  506مــن قانون الإجــراءات
اجلزائيــة ،لذا فهو مقبول �شكال،
يف املو�ضـــوع :
عـن الوجهني معـا لرتابطهمـا وتكاملهمـــا :
حي���ث بالرجوع �إىل القرار املطعون في���ه واحلكم امل�ست�أنف وامل�ؤيد ،يتبني �أن
الت�صرف  -مو�ضوع ال�شكوى احلالية  -املالحق من �أجله الطاعن احلايل ،والذي
كي���ف على �أ�سا�س �أنه ي�شكل جنحة " خيانة الأمانة " �إ�ضرارا بامل�سماة (ب.و) قد
ح���دث خالل قيام العالقة الزوجية بني طريف الق�ضي���ة ،بحيث �أن ال�شكوى رفعت
بتاري���خ  ،2006/12/26و�أن الطالق ح�صل بينهما مبوج���ب احلكم ال�صادر عن
حمكمة ق�سنطينة ،ق�سم �ش�ؤون الأ�سرة ،بجل�سة ،2010/04/26
حي���ث متى كان احل���ال كذلك ،وبالنظ���ر �إىل �أحكام امل���ادة  377من قانون
العقوب���ات ،ف�إن���ه تطبق الإعفاءات والقي���ود اخلا�صة مببا�ش���رة الدعوى العمومية
املق���ررة باملادتني  368و 369من ذات القانون عل���ى جنحة خيانة الأمانة ،بحيث
ال يعاقب عليها �إذا ارتكبت من قبل �أحد الزوجني �إ�ضرارا بالزوج الآخر (كما هو
ال�ش�أن يف ق�ضية احلال) و�إمنا تخول �إال احلق يف التعوي�ض املدين للمجني عليه.
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حي���ث واحلالة هكذا ،يتعني القول �أن ما ينعاه الطاعن م�ؤ�س�س قانونا ،علــى
اعتب���ار �أن الق���رار املطعون فيه م�ش���وب فعال بعيبي خمالفة القان���ون واخلط ـ�إ يف
تطبيقه وق�صور الأ�سباب ،مما يعر�ضه للنق�ض والإبطــال.
حيث �أن امل�صــاريف الق�ضائيــة تقع علــى عــاتق اخلزينــة العموميــة.
فلهــــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا :
بقب���ول طعن املته���م (ب.م) �شكال وبت�أ�سي�س���ه مو�ضوعا ،وبنق����ض و�إبطال
القرار املطعون فيه ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء ق�سنطينة الغرفة اجلزائية ،بجل�سة
 2008/03/26و�إحالة الق�ضية والأطراف �أمام نف�س اجلهة الق�ضائية م�شكلة من
ت�شكيلة مغايرة للف�صل فيها من جديد طبقا للقانــون.
�إبقــاء امل�صــاريف الق�ضائيــة علــى عــاتق اخلزينــة العامــة.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفات  -الق�سم الثاين  -واملرتكبة من ال�سـ ــادة :
رئـيــ�س الق�س ــم رئي�ســا
م�ست�ش ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

�سمــايـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ـ ـ ــد
بلح�سـ ـ ـ ــن ال�سعيـ ـ ـ ـ ــد
بوعمـ ـ ـ ــران وهيبـ ـ ـ ــة
بوعقـ ـ ـ ــال فاطمـ ـ ـ ـ ــة
بوزيتونــة عبـد القــادر
عبـ ــدي بـ ــن يـ ـ ـ ــون�س

بح�ضــور ال�سيــد  :مو�ستيــري عبــد احلفيظ  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد � :شامبــي حممــد � -أميـن ال�ضبط.
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ملف رقـم  0619880قـرار بتاريخ 2013/12/26
ق�ضيــة (ب.ا) �ضــد (ب�.س) والنيابــة العامــة

املو�ضـوع  :م�سبـوق ق�ضائيـا  -عقوبـة �سالبـة للحريـة  -غرامـة.
�أم ـ���ر رقــم ( 156-66 :قانــون عقوبات) ،املــادة  53 :مكــرر  ،5جريــدة ر�سميــة
عــدد .49 :
قانون رقم ( 23-06 :قانون عقوبات ،تعديل و تتميم) ،املادة ،15 :جريدة ر�سمية
عـ ــدد .84 :

املبــد�أ  :ال يعـد م�سبوقا ق�ضائيــا ،من �سبق احلكم عليه بغرامـات،
فقط.
�إن املحكمــة العـلــيــــا
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيد بن كثري بن عي�سى امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتوب و �إىل ال�سيد عوادي ح�سني املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
ف�ص�ل�ا يف الطع���ن بالنق����ض املرف���وع م���ن ط���رف املته���م (ب.ا) بتاري���خ
� 2009/02/02ضد القرار ال�صادر عن الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ضاء �سكيكدة
بتاريخ  2008/12/06القا�ضي علنيا نهائيا ح�ضوريا غري وجاهي:
يف ال�شكــل  :قبــول اال�ستئنـ ــاف،
يف املو�ضـوع  :ت�أييد احلكم امل�ست�أنف ،و�إلزام املدان بامل�صاريف الق�ضائية.
احلكم امل�ست�أنف ال�صادر يف  2008 /06 /24ح�ضوريا ب�إدانة املتهم (ب.ا)
بجنح���ة ال�س���ب وال�شتم طبقا للمادت�ي�ن  299 -297من قان���ون العقوبات و عقابا
ل���ه احلكم عليه بـ � 03أ�شه���ر حب�س نافذ و 50.000دج غرام���ة نافذة مع حتميلــه
امل�صــاريف الق�ضائيــة.
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حي���ث �إن الطاعن (ب.ا) و ع���ن طريق حماميه الأ�ستاذ كمال �شريف ،حمام
معتمد لدى املحكمة العليا� ،أودع عري�ضة �أثار مبوجبها وجهني للنق�ض.
الوجــه الأول  :م�أخــوذ مــن الق�صــور يف الأ�سبــاب،
بدعوى �أن ق�ض���اة املو�ضوع �أدانوا الطاعن دون �إب���راز عنا�صر جنحة ال�سب
وال�شتم كما هو من�صو�ص عليه باملادة  297من قانون العقوبات و مل ي�شريوا ب�شكل
وا�ض���ح �إىل العبارات التي ت�شكل يف نظرهم �سب���ا ،و �أن ق�ضاة املو�ضوع مل يذكروا
يف �أ�سب���اب القرار م�ضم���ون ت�صريحات ال�شاهدين التي اعتم���دوا عليها يف �إدانة
املتهم.
الوجـه الثانـي  :م�أخـوذ من خمالفة القانون واخلط�إ يف تطبيقــه،
�إذ �أن الطاع���ن يعيب على القرار املطع���ون فيه �أن ق�ضاة املو�ضوع ذكروا �أن
املته���م م�سبوق ق�ضائيا من خالل �صحيف���ة ال�سوابق الق�ضائية غري �أن ذلك ي�شكل
خرق���ا وا�ضحا لن����ص املادة  53مكرر  05م���ن قانون العقوب���ات و �أنه على عك�س
م���ا ذهب �إليه ق�ض���اة املو�ضوع ف�إنه ال يوج���د بال�صحيفة �أي حك���م �سالب للحرية
و�إمن���ا يتعلق الأمر بغرام���ات مالية مما يجعله مبفهوم املادة املذكورة غري م�سبوق
ق�ضائيا.
حيث �إن املطعون �ضده و رغم تبليغه بعري�ضة الطعن �إال �أنه مل يقدم عري�ضة
جوابية.
حي���ث �إن النائب العام ل���دى املحكمة العليا تقدم بطلبات مكتوبة ترمي �إلــى
رف�ض الطعـ ــن.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العلـيـــا
مـن حيـث ال�شكـل :
حي���ث �إن الطعــن بالنق�ض ا�ستوفى �شروطه ال�شكلية والقانونية فهو مقبـ ــول
�شكــال.
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مـن حيـث املو�ضــوع :
عـن الوجه الثاين املثـار  :وامل�أخوذ من خمالفــة القانون واخلطـ�إ
يف تطبيقه امل�ؤدي للنق�ض دون احلاجة ملناق�شة الوجـه الأول،
حيث وبالفعل و بالرجوع �إىل القرار املطعون فيه يتبني منه و بعر�ض الأ�سباب
�أن ق�ضاة املجل�س �صرحوا �أنه ثبت من خالل �صحيفة ال�سوابق الق�ضائية �أن املتهم
م�سبوق ق�ضائيا.
حي���ث وبالرج���وع �إىل �صحيف���ة ال�سوابق الق�ضائي���ة للمتهم يتب�ي�ن منها �أنه
حمكوم عليه بغرامات نافــذة.
حي���ث �إن املادة  53الفقرة  05من قانون العقوب���ات تعرف امل�سبوق ق�ضائيا
كل �شخ����ص طبيعي حمكوم عليه بحكم نهائي بعقوب���ة �سالبة للحرية ،م�شمولة �أو
غري م�شمولة بوقف التنفيذ من �أجل جناية �أو جنحة من القانون العام.
حي���ث �إن ق�ض���اة املجل�س اعتربوا �أن املته���م الطاعن م�سب���وق ق�ضائيا رغم
�أن العقوب���ات املدونة ب�صحيفته لل�سوابق الق�ضائي���ة عبارة عن غرامات خمالفني
بذل���ك القانون مم���ا يتعني معه اعتبار الوجه املثار �سديد ي����ؤدي �إىل نق�ض القرار
املطعون فيه.
حيث يتعني حتميل اخلزينة العامة امل�صاريف الق�ضائيـ ــة.
فلهــــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا:
بقب���ول الطعن �ش���كال ومو�ضوعا ،وبنق����ض القرار املطعون في���ه ال�صادر يف
 2009/02/02ع���ن الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ض���اء �سكيكدة مع �إحالة الق�ضية
والأط���راف على نف�س اجله���ة الق�ضائية للف�صل فيها من جدي���د وبت�شكيلة �أخرى
وفقا للقانون.
حتميــل اخلزينــة العامــة امل�صــاريف الق�ضائيــة.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفات-الق�سم الثاين-املرتكبة من ال�سـ ــادة :
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بلب�شيـ ـ ـ ــر ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
بــن كثيــر بــن عي�س ـ ــى
عـ ـ ــواق احمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بلخام�سـ ـ ــة مب ـ ـ ـ ــروك
العمراوي عبد احلميــد
حمـ ـ ـ ــادي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة

رئــي�س الق�سـم رئي�سـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضــور ال�سيــد  :عــوادي ح�سني  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــدة  :بي�شــي فاطمــة الزهــراء � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  749417قـرار بتاريخ 2012/06/28
ق�ضيــة (ا�.ش) ومــن معــه �ضــد مديريــة ال�صيــد البحــري و�إدارة اجلمــارك
والوكيــل الق�ضائــي للخزينــة العموميــة والنيابــة العامــة

-Iاملو�ضـوع�:صيدبحري�-سفينة�صيد�أجنبية�-سفينة�صيدجزائرية.
قانون رقم �( 11-01 :صيـد بحري وتربية املائيات) ،جريدة ر�سمية عــدد .36 :
مر�سـ���وم تنفيذي رقـم �( 481-03 :شروط ممار�سة ال�صيد البحري وكيفياتــه)،
املـادة  ،12 :جريـدة ر�سميـة عـدد .78 :
 مر�سوم تنفيذي رقم � ( 367-06 :شروط منح رخ�صة ال�صيد البحري التجاريللأ�سماك كثرية الرتحال يف املياه اخلا�ضعة للق�ضاء الوطني املطبقة على ال�سفـن
الأجنبيـة) ،جريـدة ر�سميـة عـدد .66 :

املبـد�أ  :جتمع الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية على التمييز ،يف
جمال ال�صيد البحري ،بني ال�سفن الأجنبية وال�سفن اجلزائرية.
ال متـار�س ال�سفن الأجنبية ال�صيد� ،إال بعد احل�صول علـى
رخ�صـة �صيـد  Permis de pêcheي�سلمها الوزير املكلف بال�صيـد
البحــري.
متـار�س ال�سفــن اجلزائريــة ال�صيــد ،مبــوجب ترخي�ص
بال�صيد  Autorisation de pêcheي�سلمه املدير الوالئي لل�صيد.
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.IIاملو�ضـوع :تهريب-دعوىجمركية-دعوىعمومية-دعوىجبائية.
قانـون رقـم ( 07-79 :جمـارك) ،املــادة  ،259 :جريـدة ر�سميـة عــدد .30 :
قانـون رقـ���م ( 10-98 :جمـارك ،تعديل وتتميم) ،املـ ـ���ادة  ،16 :جريـدة ر�سميـة
عــدد .61 :
املبـد�أ :مل تعد �إدارة اجلمارك طرفا مدنيا ،منذ تعديل املادة 259

من قانون اجلمارك و�إمنا طرفا تلقائيا يف جميع الدعاوى التـي
حتركهـا النيابـة العامـة ول�صاحلهـا.
متــار�س �إدارة اجلمــارك الـدعـوى اجلبائيــة لتطبيــق
اجلـزاءات اجلبائيـة.
متـار�س النيابــة العـامــة الـدعــوى العموميــة لتطبيق
العقوبـات.
يجوز للنيابة العامة ممار�سة الدعوى اجلبائية بالتبعيـة
للدعـوى العموميـة.

�إن املحكمــة العـلــيــــا
�أ�صدرت املحكمة العليا غرفة اجلن���ح واملخالفات الق�سم الثالث يف جل�ستها
العالنية املنعقدة مبقرها الكائن ب�شارع  11دي�سمرب  1960الأبيار اجلزائــر.
بتاريخ الثامن والع�شرون من �شهر جوان �سنة �ألفني واثني ع�شر وبعد املداولة
القانونية القرار الآتي ن�صـه :
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سي���د باروك ال�شريف الرئي�س املق���رر يف تالوة تقريره
املكتوب و�إىل ال�سيد حمفوظي حممد املحامي العام يف تقدمي طلباته الكتابية.
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ف�ص�ل�ا يف الطعون بالنق�ض املرفوعة من ل���دن املتهمني (ب.ف) و(ا�.ش)
و(����س.م) و(ح.ه���ـ) و(ع.ك) بتاري���خ  15و 18و 21جويلي���ة  2010يف الق���رار
اجلزائي ال�ص���ادر عن الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ض���اء عنابة بتاريخ  14جويلية
 2010القا�ض���ي علني���ا غيابي���ا للمتهم�ي�ن (ا.م)( ،ب.ب) و(ب.ك) و(����س.ز)
و(����س.ب) وح�ضوري���ا غ�ي�ر وجاهي���ا للمتهم�ي�ن (ب.ف)( ،ا����.ش)����( ،س.م)،
(ح.ه���ـ) و(ع.ك) بت�أيي���د احلكم امل�ست�أنف فيه بالن�سب���ة للمتهم (�س.م) وتعديله
لباق���ي املتهمني وذل���ك بخف�ض عقوبة احلب�س املحكوم به���ا على (ا�.ش)( ،ا.م)،
(ب.ب)( ،ب.ك)�( ،س.ز) و(ع.ك) و(ب.ف) �إىل عامني حب�سا نافذا و�إىل عام
حب�سا نافذا بالن�سبة للمتهم (ح.هـ) ويف الدعوى اجلبائية ت�أييد احلكم امل�ست�أنف
ويف الدع���وى املدني���ة ت�أييد احلكم امل�ست�أن���ف فيه و ذلك من �أج���ل جنحة ال�صيد
يف املي���اه اخلا�ص���ة بالق�ض���اء اجلزائري ب���دون رخ�صة وجنح���ة التهريب وجنحة
التزوي���ر وجنحة �صيد منتوجات مل تبلغ احلجم الأدنى التجاري وجنحة امل�ساهمة
يف التهري���ب وجنحة �إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة بخرق القانون بغر�ض �إعطاء منافع
للغري و�إعطاء منافع غري م�ستحقة للغري وجنحة طلب مزية غري م�ستحقة و جنحة
ا�ستغالل النفوذ.
حي���ث �أن الر�سم الق�ضائي مت دفعه وفقا للمادة  506من قانون الإجراءات
اجلزائية (احلوالة  800 :دج ×  1000 + 4دج ).
حيث �أن الطعون بالنق�ض ا�ستوفت �أو�ضاعها القانونية فهي مقبولة �شكال.
حيث �أن���ه تدعيما لطعونه���م �أودع الطاعن���ون بوا�سطة دفاعه���م الأ�ساتذة:
�أح�سن بو�سقيعة ،حنجار ال�سعيد ،ق�سنطيني م�صطفى فاروق ،لعجال حممد ،خالد
عا�شور ،مدين بوزيان وبن عدة �سيد �أحمد املحامون املعتمدون لدى املحكمة العليا
مذكرات �ضمنوها �أوجه طعونهم :وامل�أخوذة من اخلط�أ يف تطبيق القانون وق�صور
الأ�سباب وانعدام الأ�سا�س القانوين وخمالفة قواعد جوهرية يف الإجراءات.
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حي���ث �أن املطع���ون �ضدها �إدارة اجلمارك قدمت مذك���رة جوابية بوا�سطــة
الأ�ستـ���اذ عمارة عب���د الرحمان املحامي املعتمد لدى املحكم���ة العليا التم�س فيهـا
رف�ض الطعـن.
حيث �أن املطعون �ضدهما مديرية ال�صيد البحري والوكيل الق�ضائي للخزينة
العمومية مل يقدما مذكرتي جوابها رغم �إخطارهما بذلك.
حي���ث �أن النائب العام لدى املحكمة العليا قدم طلب���ات كتابية خل�ص فيهــا
�إلـى رف�ض الطعـون.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العليــــا
�أوال  :طعـون املتهمني (ب.ف) و(ع.ك) و(�س.م) :
عن الوجهني امل�أخوذين من خمالفة القانون واخلط�أ يف تطبيقه :
باعتب���ار �أن ق�ضاة املجل�س خالفوا ن�ص امل���ادة  33من القانون رقم 01-06
امل����ؤرخ يف  20فيفري  2006املتعلق بالوقاية م���ن الف�ساد ومكافحته عندما �أدانوا
املتهم�ي�ن الطاعنني (ب.ف) و(ع.ك) بجنحة �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة رغم عدم
تواف���ر �أركانها ،كما �أنهم خرقوا �أحكام القانون رقم  11-01امل�ؤرخ يف  03جويلية
 2001املتعل���ق بال�صيد وتربية املائيات والن�صو����ص التنظيمية املطبقة له ال�سيما
املر�سوم التنفيذي رقم  481-03امل�ؤرخ يف  13دي�سمرب  2003واملر�سوم التنفيذي
رق���م  367-06امل����ؤرخ يف � 19أكتوب���ر  ،2006ف�ض�ل�ا عن قانون املالي���ة التكميلي
ل�سن���ة  2009ال�ص���ادر مبوجب الأمر رق���م  01-09امل����ؤرخ يف  22جويلية ،2009
عندم���ا �أدانوا املته���م الطاعن (�س.م) بجنحة ال�صيد ب���دون رخ�صة ،ومما جاء
يف مذك���رة الأ�ستاذ �أح�سن بو�سقيعة �أن جنحة �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة املن�صو�ص
واملعاق���ب عليها باملادة  33من القانون رق���م  01-06امل�ؤرخ يف  20فيفري 2006
املتعلق بالوقاية من الف�ساد و مكافحته التي �أدين بها املتهمان الطاعنان (ب.ف)
و(ع.ك) تقت�ض���ي لقيامه���ا توافر عن�صري���ن �أ�سا�سيني يتعني عل���ى ق�ضاة املجل�س
�إبرازها يف قرارهم و�إال كان قرارهم خمالفا للقانون وم�شوبا بالق�صور ،وهمـا :
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 �أداء عمل �أو االمتناع عن �أدائه على نحو يخرق القوانني والتنظيمات، الغر�ض من ذلك وهو احل�صول على منافع غري م�ستحقة ل�صالح اجلانـي�أو لغيــره.
و�أن���ه بالرجوع �إىل القرار املطع���ون فيه جند �أن ق�ضاة املجل�س �أدانوا املتهم
الطاع���ن (ب.ف) باجلنح���ة املن�سوب���ة �إلي���ه على �أ�سا����س �أنه ثب���ت للمجل�س من
ت�صريحات املتهم (�س.م) �أن املتهم (ب.ف) رخ�ص له �شفاهة �صيد �سمك التونة
احلم���راء رغم عدم �شرعية ذلك م���ن الناحية القانونية و ا�ش�ت�رط عليه �إ�شراك
املتهم (ح.هـ) يف متح�صالت ال�صيد ،كما �أن ال�شاهدين ال�سيد (�س.ر) وال�سيدة
(ل) املول���ودة (ع�.س) �أجمعا من خالل �شهادتهم���ا على �أن املتهم (ب.ف) طلب
م���ن (�س) االتفاق مع (ح) حول كيفية اقت�س���ام متح�صالت ال�صيد ،ومنه خل�ص
املجل����س �أن م���ا قام ب���ه املتهم الطاع���ن (ب.ف) ي�ش���كل جنحة �إ�س���اءة ا�ستعمال
الوظيفة بخرق القوانني والتنظيمات بغر�ض �إعطاء منافع غري م�ستحقة للغري.
كم���ا �أدانوا املتهم (ع.ج) باجلنحة املن�سوبة �إليه على �أ�سا�س �أنه مكن املتهم
(�س.م) من التعهد يف �إطار ال�شروع يف عملية ال�صيد رغم عدم حيازة هذا الأخري
على رخ�صة ل�صيد �سمك التونة وكذا �إر�ساله املراقب (م.ل) ملراقبة عملية ال�صيد
والتحويل رغم علمه ب����أن العمليتني غري مرخ�ص بهما طبقا التفاقية الأبات .و�أن
م���ا جاء يف حك���م �أول درجة و�أي���ده املجل�س يف الق���رار املطعون في���ه م�ؤ�س�س على
ق���راءة غري �سليمة للن�صو�ص الت�شريعي���ة والتنظيمية التي تنظم ممار�سة ال�صيد
التج���اري للأ�سم���اك كثرية الرتحال ومنه���ا التونة احلمراء ،وه���ي املمار�سة التي
حتكمه���ا الن�صو�ص الآتي بيانها ،عالوة على �إجراءات فر�ضتها اتفاقيات " �إيكات
" الدولية ،كما �أن الأ�سباب التي ا�ستند �إليها املجل�س تنطوي على حتريف للوقائع
وفيها خرق للقانون كما �سي�أتي بيانــه :
 -1القان���ون رق���م  11-01امل����ؤرخ يف  03جويلي���ة  2001املتعل���ق بال�صي���د
البح���ري وتربي���ة املائيات ،حيث ن�صت املادة  17من���ه يف الباب ال�ساد�س اخلا�ص
بال�شروط العامة ملمار�سة ال�صيد على �أن ال�صيد البحري ميار�س يف منطقة ال�صيد
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ال�ساحل���ي ومنطقة ال�صيد يف عر����ض البحر ويف منطقة ال�صي���د الكبري ،ون�صت
امل���ادة  20على �أن تخ�ضع ممار�سة ال�صيد البح���ري لت�سجيل لدى ال�سلطة املكلفة
بال�صي���د البحري ،وخ����ص امل�شرع �صيد ال�سفن الأجنبية بب���اب خا�ص وهو الباب
ال�ساب���ع وعنوانه " الأحكام املطبقة على ال�سفن الأجنبية " ،ويف هذا الباب وحتت
عن���وان " الأحكام املطبقة على ال�سفن الأجنبي���ة " ن�صت املادة  24على ما ي�أتي:
ميك���ن الوزير املكلف بال�صيد البح���ري �أن يرخ�ص لل�سفن الأجنبية ممار�سة التي
يتم ا�ستغاللها م���ن طرف �أ�شخا�ص �أجانب ممار�سة ال�صي���د التجاري للأ�سماك
كثرية الرتحال يف املياه اخلا�ضعة للق�ضاء الوطني.
وحتدد �شروط منح رخ�ص ال�صيد  Permis de pêcheالتجاري للأ�سماك
كثرية الرتحال يف املياه اخلا�ضعة للق�ضاء الوطني عن طريق التنظيم.
�إذن ف����إن �صي���د ال�سفن اجلزائرية غري معني مبا ن�صت عليه املادة  24التي
ال تعني �إال ال�سفن الأجنبية.
 -2املر�سـ���وم التنفي���ذي رقم  481-03امل����ؤرخ يف  13دي�سمرب  2003الـذي
يحدد �شروط ممار�سة ال�صيد البحري وكيفياتها ال�سيما املادتني  12و 13منـه :
 املـ���ادة  12م���ن املر�سوم  481-03تتوقف ممار�س���ة ال�صيد البحري علـىاحل�صـول على ترخي�ص � Autorisation de pêcheأو رخ�صة لل�صيد البحــري
.Permis de pêche
 امل���ادة  13من نف�س املر�سوم  :يخ�ضع للح�ص���ول على الرتخي�ص بال�صيدالبحري  Autorisation de pêcheالن�شاط املتعلق مبا ي�أتي :ال�صيد التجاري
البحري والقاري  ،....و�إذا كانت املادة  15من املر�سوم املذكور قد ن�صت على �أنه:
" يخ�ضع للح�صول على رخ�صة ال�صيد البحري  Permis de pêcheالن�شاط
املتعلق مبا ي�أت���ي �صيد الأ�سماك الكثرية الرتحال وال�صيد البحري بوا�سطة �سفن
�أجنبي���ة  ".....ف�إن الن�ص يق�صد ال�صيد م���ن قبل ال�سفن الأجنبية ولي�س ال�صيد
م���ن قبل ال�سفن الوطنية ،كم���ا يتبني ذلك من النموذج الوحي���د لرخ�صة ال�صيد
 Permis de pêcheاملن�صو����ص عليه يف الت�شريع ال�ساري امللحق باملر�سوم رقم
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� 367-06أعـ���د خ�صي�ص���ا لل�سفن التي حتم���ل راية �أجنبية ومن الق���رار الـوزاري
املطب���ق للمر�سـوم رقـ���م  481-03الذي ين�ص يف مادت ـ���ه  19على �أن �أحكام هـذا
القـرار ال تطبق على ال�سمك كثري التجـوال.
 -3القـ���رار ال���وزاري امل�ؤرخ يف  12جوان  2005املتعل���ق برخ�صة Permis
وترخي����ص ال�صيـ���د البح���ري  Autorisation de pêcheالذي ج���اء تطبيقــا
للمر�سوم رقم  481-03امل�ؤرخ يف  13دي�سمرب  ،2003ال �سيما املواد  4و  10و 16
و 19منه  ،ن�صت املادة  4على �أن مينح ترخي�ص ال�صيد البحري Autorisation
 de pêcheح�سب احلاالت الآتية:
 لل�صي���اد البحار من �أجل ممار�سة ال�صيد البحري على الأقدام وال�صيـدالبحـري الرتفيهــي.
 ملجهـز ال�سفينـة بالن�سبـة لكـل �سفينـة.ون�ص���ت املادة  10عل���ى �أن ي�سلم املدي���ر الوالئي لل�صي���د البحري املخت�ص
�إقليمي���ا ترخي�ص ال�صيد البح���ري  Autorisation de pêcheوذلك بناء على
طل���ب جمهز ال�سفينة وبعد درا�سة طلبه م���ن قبل جلنة حملية ،وحددت املادة 16
م���دة �صالحية الرتخي�ص ب�سنة واحدة قابلة للتجدي���د ،ون�صت املادة  19على �أن
�أح���كام هذا القرار ال تطبق على رخ�صة ال�صيد البحري امل�سلمة بغر�ض ممار�سة
�صيد الأ�سماك كثرية الرتحال وال�صيد بوا�سطة ال�سفن الأجنبية �أو امل�ست�أجرة.
 -4املر�س���وم التنفي���ذي رقم  367-06امل����ؤرخ يف � 19أكتوب���ر  2006الذي
يح ـ���دد �ش���روط منح رخ�ص���ة ال�صي���د البح���ري  Permis de pêcheالتجــاري
للأ�سم���اك الكثرية الرتح���ال  Halieutiques grands migrateursيف املياه
اخلا�ضعة للق�ضاء الوطني املطبقة على ال�سفن الأجنبية ،جاء لرفع اللب�س بت�أكيده
عل���ى �أن رخ�ص���ة ال�صي���د البح���ري  Permis de pêcheالتج ـ���اري للأ�سماك
الكث�ي�رة الرحال يف املياه اخلا�ضعة للق�ض���اء الوطني يطبق على ال�سفن الأجنبية،
ومبفه���وم املخالفة ف�إن جمهزي ال�سفن اجلزائرية غري مطالبني برخ�صة ال�صيد
البح���ري  Permis de pêcheلل�صيــد التج���اري للأ�سماك الكثرية الرتحال يف
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املي���اه اخلا�ضعــة للق�ض���اء الوطن���ي ،و�أن ترخي�ص ال�صيد يكف���ي بالن�سبة �إليهم،
وهكذا حددت املادة الأوىل من املر�سوم املذكور جمال تطبيق منح رخ�صة ال�صيد
البحري التجاري للأ�سم���اك الكثرية الرتحال يف املياه اخلا�ضعة للق�ضاء الوطني
وح�صرت���ه يف ال�سفن الأجنبية ،ون�صت املادة  02من نف�س الن�ص على �أن رخ�صة
ال�صيد البحري  Permis de pêcheملثل هذا النوع من ال�سمك ت�سلم من طرف
الوزي���ر املكل���ف بال�صي���د البحري بع���د االطالع عل���ى ر�أي وزير الدف���اع الوطني،
وح���ددت امل���ادة  03واملواد الت���ي تليها الوثائ���ق التي يجب �أن ي�شتم���ل عليها طلب
احل�صول على الرخ�صة املذكورة وال�شروط املطلوبة للح�صول عليـه.
 -5قانون املالية التكميلي ل�سنة  2009ال�صادر مبوجب الأمر رقم 01-09
امل�ؤرخ يف  22جويلية  2009ال�سيما املادة  54منه التي عدلت املادة  55من القانون
رقم  12-07امل�ؤرخ يف  30دي�سمرب  2007املت�ضمن قانون املالية ل�سنة  2007التي
�أ�س�س���ت �إت���اوة �سنوية للح�صول عل���ى الرتخي�ص بال�صيد البح���ري Permis de
 pêcheتطبق على ال�صيد البحري التجاري وال�صيد الرتفيهي وال�صيد عن طريق
الغو�ص ،ومبوجب هذا التعديل �أ�ضاف امل�شرع �إتاوة �سنوية للح�صول على الرتخي�ص
ب�صي���د التونة وهو ما ي�ؤكد �أن �صي���د التونة من قبل ال�سفن اجلزائرية يخ�ضع �إىل
الرتخي����ص بال�صيد البح���ري  Autorisation de pêcheال���ذي ي�سلمه املدير
الوالئي املكلف بال�صيد البحري و لي�س لرخ�صة ال�صيد البحري التجاري Permis
 de pêcheالتي ي�سلمها الوزير املكلف بال�صيد البحري بالن�سبة لل�سفن الأجنبية.
و�أن���ه بناء على م���ا �سبق وطبق���ا للن�صو����ص التطبيقية والت�شريعي���ة �سالفة
الذك���ر ف�إنّ �سفينة ال�سيد (�س.م) ال حتت���اج �إذن �إىل رخ�صة �صيد Permis de
 pêcheي�سلمه���ا الوزير املكلف بال�صي���د البحري ،باعتباره���ا �سفينة جزائرية ،
و�إمن���ا يكفيها احل�صول على ترخي�ص بال�صيد  Autorisation de pêcheمن
املديرية الوالئية لل�صيد البحري ،وهي الوثيقة التي حت�صل عليها ال�سيد (�س.م)
بتاري���خ  16م���اي  2009كما يتبني ذل���ك من الوثيقة املرفقة رق���م  07و�أنه زيـادة
علـ ـ���ى ما �سبق ف����إن امل�س�ؤول الأول عن قطاع ال�صي���د البحري ،ممثال يف �شخ�ص
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

414

ملف رقم 749417

غرفـة اجلنح واملخالفـات
ال�سيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية ،امل�ؤهل الوحيد قانونا منح رخ�صة
�صي���د  Permis de pêcheالتون���ة احلم���راء ،ي�ؤكد يف ر�سالت���ه �إىل ال�سيد وزير
العدل حافظ الأختام امل�ؤرخة يف � 19أوت  2009املرفقة ( وثيقة مرفقة رقم )11
�أن املتهم�ي�ن الطاعنني (ب.ف) و(ع.ك) مل يخرقا القان���ون و�إمنا قاما "بت�سيري
عملي���ة �صيد �سمك التونة من طرف جمهزي ال�سفن الوطنيني بعنوان  2009وفق
الرتتيبات و�شروط والتزامات وطنية ودولية بكل �شفافية و�صرامة وجدية ونزاهة،
كم���ا يبينه تقرير املفت�شية العامة والوثائ���ق املرفقة به (وثيقة رقم  ،)12وهذا ما
ي�ؤك���د جمددا ب�أن ال�سيد (����س.م) ب�صفته جمهز �سفينة وطني���ة ،مل يكن مطالبا
برخ�ص���ة ال�صي���د  Permis de pêcheالت���ي ي�سلمه���ا الوزي���ر املكل���ف بال�صيد
البح���ري للم�شارك���ة يف حمل���ة �صي���د التونة احلم���راء بعن���وان  ،2009وعليه ف�إن
العن�ص���ر الأول املك���ون للركن املادي جلنحة �إ�ساءة ا�ستعم���ال الوظيفة املن�صو�ص
واملعاقب عليها يف املادة  33من القانون رقم  01-06يكون منعدما وبدونه ت�سقط
اجلرمية ،كم���ا �أن �أركان جنح���ة ال�صيد بدون رخ�صة املن�سوب���ة للمتهم (�س.م)
منعدمة يف ق�ضية احلال.
بالفع���ل حيث �أن جنحة �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلط���ة املن�صو�ص واملعاقب عليها
بامل���ادة  33من القانون رقم  01-06امل����ؤرخ يف  20فيفري  2006املتعلق بالوقاية
من الف�ساد ومكافحته التي �أدين بها املتهمان الطاعنان (ب.ف) و(ع.ك) تقت�ضي
لقيامها على عن�صر �أ�سا�سي يتعني على ق�ضاة املجل�س �إبرازه يف قرارهم و�إال كان
قراره���م خمالفا للقانون وم�شوبا بالق�صور ،وه���و �أداء عمل �أو االمتناع عن �أدائه
على نحو يخرق القوانني والتنظيمات.
حي���ث �أنه ي�ستفاد من ت�ل�اوة القرار املطع���ون فيه �أن ق�ض���اة املجل�س �أدانوا
املتهمني الطاعنني (ب.ف) و(ع.ك) على �أ�سا�س �أن الأول رخ�ص �شفاهة للمتهم
(�س.م) �صيد �سمك التونة احلمراء رغم عدم �شرعية ذلك من الناحية القانونية
وا�ش�ت�رط عليـه �إ�شـراك املتهم (ح.هـ) يف متح�صالت ال�صيــد ،و�أن الثانــي مكــن
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املته���م (����س.م) من التعهد يف �إط���ار ال�شروع يف عملية ال�صي���د رغم عدم حيازة
هذا الأخري على رخ�صة ل�صيد �سمك التونة وكذا �إر�ساله املراقب (م.ل) ملراقبــة
عملية ال�صيد والتحويل رغم علمه ب�أن العمليتني غري مرخ�ص بهما.
حيث �أن �صيد الأ�سماك الكثرية الرتحال وعلى ر�أ�سها �سمك التونة احلمراء
حتكمه جمموعة من الن�صو�ص املتمثلة على وجه اخل�صـو�ص يف :
 القانون رقم  11-01امل�ؤرخ يف  03جويلية  2001املتعلق بال�صيد البحريوتربية املائيات وال �سيما املواد  17و  20و  24منـه.
 قان���ون املالية التكميلي ل�سنة  2009ال�ص���ادر مبوجب الأمر رقم 01-09امل�ؤرخ يف  22جويلية  2009ال�سيما املادة  54منه التي عدلت املادة  55من القانون
رقم  12-07امل�ؤرخ يف  30دي�سمرب  2007املت�ضمن قانون املالية ل�سنة  2007التي
�أ�س�س���ت �إتاوة �سنوية للح�صول على الرتخي�ص بال�صيد البحري Autorisation
 de pêcheتطب���ق على ال�صيد البحري التجاري وال�صيد الرتفيهي وال�صيد عن
طريق الغو�ص.
 املر�سوم التنفيذي رقم  481-03امل�ؤرخ يف  13دي�سمرب  2003الذي يحدد�ش���روط ممار�س���ة ال�صي���د البحري و كيفياته���ا ال�سيما امل���واد  12و  13و  15منه
وكذلك النموذج الوحيد لرخ�صة ال�صيد  Permis de pêcheاملن�صو�ص عليه يف
الت�شريع ال�ساري امللحق باملر�سوم رقم  367-06املطبق للمر�سوم رقم .481-03
 املر�س���وم التنفيذي رقم  367-06امل�ؤرخ يف � 19أكتوبر  2006الذي يحدد�ش���روط منح رخ�ص���ة ال�صيد البح���ري  Permis de pêcheالتجاري للأ�سماك
الكثرية الرتحال املياه اخلا�ضعة للق�ضاء الوطني املطبقة على ال�سفن الأجنبية.
 الق���رار الوزاري امل����ؤرخ يف  12ج���وان  2005املتعل���ق برخ�صة Permisوترخي�ص ال�صيد البحري  Autorisation de pêcheالذي جاء تطبيقا للمر�سوم
رقم  481- 03امل�ؤرخ يف  13دي�سمرب  2003ال�سيما املواد  4و 10و 16و  19منه.
وحيث �أن جمم���ل الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية �سالفة الذكر جتمع على
التمييز بني حالتني :
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 احلال���ة التي ميار�س فيها ال�صيد من قبل �سفن �أجنبية ،و يف هذه احلالةتخ�ض���ع عملية ال�صيد للح�صول م�سبقا عل���ى رخ�صة �صيد Permis de pêche
ي�سلمها الوزير املكلف بال�صيد البحري ،تكون �صاحلة لفرتة حملة ال�صيد.
 احلالة التي ميار�س فيها ال�صيد من قبل �سفن جزائرية ،ويف هذه احلالةيكفي احل�صول على الرتخي�ص بال�صيد Autorisation de pêcheالذي ي�سلمه
املدير الوالئي لل�صيد البحري لل�سفن اجلزائرية ال�صطياد كافة �أنواع ال�سمك ،مبا
فيها ال�سمك كثري التجوال كالتونة ،والرتخي�ص �صالح ملدة �سنة واحدة.
وحي���ث �أن���ه يبدو جلي���ا من �أ�سب���اب القرار املطع���ون فيه �أن ق�ض���اة املجل�س
مل ميي���زوا ب�ي�ن احلالتني ب���ل اعت�ب�روا �أن �صيد التون���ة يحت���اج �إىل رخ�صة �صيد
 Permis de pêcheي�سلمه���ا الوزي���ر املكل���ف بال�صيد البحري حت���ى و�إن كانت
ال�سفين���ة جزائري���ة وجمهزها جزائريا ،كم���ا يف ق�ضية احلال ،وه���ي قراءة غري
�سليم���ة للن�صو�ص التي حتك���م ال�صيد والتي تفيد ب�أن �سفين���ة ال�صيد اجلزائرية
ال حتت���اج �إيل رخ�ص���ة �صي���د  Permis de pêcheو�إمنا يكفيه���ا احل�صول على
ترخي�ص بال�صيد من املديرية الوالئية  Autorisation de pêcheمن املديرية
الوالئية لل�صيد البحري وهذا ما �أكده قرار وزير ال�صيد امل�ؤرخ يف  15ماي 2012
املعدل واملتمم لقرار وزير ال�صيد امل�ؤرخ يف � 19أفريل  2010املتعلق ب�صيد التونة
احلم���راء التي ي�ستفاد ،من جمم���ل �أحكامه �أنه �إىل غاية �صدور القرار املذكور يف
 15م���اي  2012مل تك���ن ال�سفن اجلزائري���ة بحاجة �إيل رخ�ص���ة �صيد Permis
 de pêcheو�إمن���ا يكفيه���ا احل�صول على ترخي����ص بالت�صدير Autorisation
 de pêcheم���ن املديري���ة الوالئي���ة لل�صيد البح���ري ,وعليه ف�إن ق�ض���اة املجل�س
الذي���ن �أدانوا املتهم�ي�ن الطاعنني بجنحة �إ�س���اءة ا�ستعمال الوظيف���ة على �أ�سا�س
�أنهما خرق���ا القوانني والتنظيمات عندما رخ�صا لل�سي���د (�س.م) ،جمهز �سفينة
جزائري���ة ،بال�صيد رغ���م عدم ح�صوله عل���ى رخ�صة ال�صيد م���ن الوزير املكلف
بال�صي���د البح���ري يكونوا قد خالف���وا القانون و�أ�سا�ؤا تطبيق���ه ،باعتبار �أن الركن
امل���ادي جلنحة �إ�س���اءة ا�ستعمال الوظيفة املن�صو�ص واملعاق���ب عليها يف املادة 33
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م���ن القانون رق���م  01-06املتمث���ل يف �أداء عم���ل �أو االمتناع عن �أدائ���ه على نحو
يخ���رق القوانني والتنظيمات غري متوفر يف ق�ضية احلال ،وبدونه ت�سقط اجلرمية
املن�سوبة للمتهم�ي�ن (ب.ف) و(ع.ك) دون حاجة ملناق�شة العن�صر الثاين جلنحة
�إ�ساءة ا�ستعمال الوظيف���ة املتمثل يف الغر�ض من خرق القوانني والتنظيمات ،وهو
احل�ص���ول على منافع غري م�ستحق���ة لنف�سه �أو للغري ،مما يجعل الوجهني املثارين
م�ؤ�س�سني.
و حيث �أنه بخ�صو�ص املتهم (�س.م) ف�إن القرار املطعون �أدانه من �أجل جنحة
ال�صيد بدون رخ�صة على �أ�سا�س �أنه قام ب�صيد التونة بدون رخ�صة خمالفا بذلك
امل���ادة  15من املر�سوم التنفيذي رقم  481-03وطبقوا عليه العقوبات املن�صو�ص
عليه���ا يف امل���ادة  89م���ن القانون رق���م  11-01يف حني �أن الن�صو����ص الت�شريعية
والتنظيمي���ة الت���ي حتكم ممار�س���ة ال�صيد التي �سبق بيانها تفي���د يف جمملها ب�أن
ال�سف���ن اجلزائري���ة ال حتت���اج �إيل رخ�ص���ة �صي���د  Permis de pêcheي�سلمها
الوزير املكلف بال�صيد البحري من �أجل �صيد التونة احلمراء يف املياه اجلزائرية
و �إمن���ا يكفيها احل�صول على ترخي�ص بال�صيد  Autorisation de pêcheمن
املديرية الوالئية لل�صيد البحري ،كما �أن املادة  89من القانون رقم  11-01التي
�أدين على �أ�سا�سها املتهم الطاعن تعاقب كل من يقوم مبمار�سة ال�صيد يف املناطق
املمن���وع ال�صي���د فيها �أو خالل فرتات حظر �أو �إغ�ل�اق ال�صيد يف حني ال يوجد يف
الق���رار املطع���ون في���ه وال يف حكم �أول درج���ة ما يفيد ب����أن املتهم ق���ام مبمار�سة
ال�صي���د يف املناطق املمنوع ال�صيد فيها �أو خ�ل�ال فرتات حظر �أو �إغالق ال�صيد،
وعلي���ه ف�إن ق�ض���اة املجل�س الذين �أدانوا يف ق�ضية احل���ال املتهم الطاعن (�س.م)
بجنح���ة ال�صيد ب���دون رخ�صة يكونوا قد خالف���وا القانون كم���ا �أن قرارهم بدون
�أ�سا�س قانوين ،مما يجعل الوجه�ي�ن املثارين من طرف املتهم(�س.م) م�ؤ�س�سني.
ثاني��ا  :الطعون اخلا�ص���ة باملتهمني (�س.م) و(ح.ه���ـ) و(ا�.ش) امل�أخوذة
مع���ا م���ن خمالفة القانون وق�ص���ور الأ�سباب وانع���دام الأ�سا�س القان���وين و�إ�ساءة
تطبي���ق القانون ،ومما جاء يف مذكرة الأ�ستاذ �أح�س���ن بو�سقيعة ،يف حق املتهمني
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(����س.م) و(ا�.ش) والأ�ستاذين مداين بوزيان وبن عدة �سيد �أحمد ،يف حق املتهم
(ح.هـ)� ،أن ق�ضاة املجل�س خرقوا املادة  324من قانون اجلمارك واملواد  10و 12
و  16م���ن الأمر رقم  06-05امل����ؤرخ يف � 23أوت  2005املتعلق مبكافحة التهريب
عندما �أدانوا املتهمني الطاعنني بجنحة التهريب وطبقوا عليهم العقوبات املقررة
يف املادت�ي�ن  12و  16م���ن الأمر رقم  06-05امل����ؤرخ يف� 23أوت  2005يف حني ال
يوجد يف القرار املطعون فيه وال يف �أوراق الدعوى ما يفيد ب�أن املتهمني الطاعنني
ارتكبوا فعال من �أفعال التهريب ،كما هي معرفة يف املادة  324من قانون اجلمارك
املتمثلـة يف :
 ا�ستيـراد الب�ضائـع �أو ت�صديرهـا خـارج املكـاتب اجلمركيـة.خرق �أحكام املواد 225 ،225 ،223 ،222 ،221 ،64 ،62 ،60 ،51 ،25
مكرر و  226من قانون اجلمـارك،
 تفريـغ و�شحـن الب�ضائـع غ�شــا. الإنقـا�ص مـن الب�ضائع املو�ضوعة حتت نظام العبـور.كم���ا �أن قراره���م م�ش���وب بالق�صور لع���دم بيان �ص���ورة التهري���ب املن�سوبة
للمتهم�ي�ن الطاعنني و�أركانها و منعدم الأ�سا����س القانوين لعدم �إ�شارته �إىل املواد
القانوني���ة الت���ي حتكم التهري���ب ال�سيما امل���ادة  324من قانون اجلم���ارك منها،
و�أو�ض���ح الأ�ست���اذ �أح�سن بو�سقيعة �أن كل ما ح�ص���ل يف ق�ضية احلال كما هو ثابت
م���ن �أوراق الدع���وى و من الق���رار املطعون فيه نف�سه � ،أن���ه مت حتويل �سمك التونة
التي ا�صطادها املتهم (�س.م) من �سفينته �إيل الأقفا�ص املائية التي كانت جترها
�سف���ن املتهمني الآخرين ،وذلك بن���اء على عقد ر�سمي �أبرم���ه املتهم (�س.م) مع
املتهم�ي�ن الآخرين تعهد مبوجبه بالتنازل عن الكمي���ة التي ي�صطدها مقابل مبلغ
م���ايل يتم حتويله �إىل ح�سابه عن طريق البنك بعد القيام بالإجراءات اجلمركية
وفق���ا للإج���راءات املعمول بها يف جم���ال التجارة اخلارجية ،كم���ا يتبني ذلك من
العق���د املرف���ق (وثيق���ة مرفقة رق���م  )14و�أن عملي���ات حتويل التونة م���ن �سفينة
املته���م الطاع���ن (�س.م) �إىل �سفن املتهمني الآخرين مت���ت مبعرفة وزارة ال�صيد
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البحري التي كانت تتلقى يوميا البيانات امل�سبقة للتحويل موقعة من طرف املتهم
(����س.م) وممثل وزارة ال�صيد البحري ،ال�سي���د (م.ح) ،الذي ح�ضر كل عمليات
التحويل ،كما يتبني ذلك من البيانات املرفقة ( وثائق رقم  ،) 15كما �أن عمليات
حتويل التونة من �سفينة الطاعن (�س.م) �إىل �سفن املتهمني الآخرين كانت حمل
ت�صريح���ات حتوي���ل موقعة من ط���رف املتهم الطاع���ن (�س.م) و باق���ي املتهمني
وممثل وزارة ال�صيد ،ال�سيد (م.ح) ،تت�ضمن الكمية امل�صطادة و تاريخ �صيدها،
كما يتبني ذلك من الت�صريحات املرفقة ( وثائق رقم  )16و �أنه فور انتهاء عملية
حتوي���ل التونة �إىل �سفن املتهمني الآخرين طلب املتهم الطاعن (�س.م) من وزارة
ال�صي���د البح���ري موافاته بوثيق���ة ت�سمى (ب �س د  )BCDوه���ي عبارة عن �سند
ملنت���وج ال�صيد �ض���روري لإمتام الإج���راءات اجلمركية اخلا�ص���ة بت�صدير �سمك
التون���ة ،و �أن���ه مت �ضبط �سفن املتهمني و�سمك التونة بينما كان املتهمون يف انتظار
وثيقة (ب �س د  )BCDمن وزارة ال�صيد البحري للقيام بالإجراءات اجلمركية،
و منه خل�ص �إىل �أن �سمك التونة مل تغادر املياه الإقليمية اجلزائرية بطريقة غري
�شرعية كما �أنها مل تكن مهي�أة للتهريب ،خالفا ملا جاء يف القرار املطعون فيه.
كما جاء يف مذكرة الأ�ستاذ �أح�سن بو�سقيعة �أن ق�ضاة املجل�س �أ�سا�ؤا تطبيق
املادت�ي�ن  259و  336من قانون اجلمارك عندم���ا ق�ضوا على املتهمني الطاعنني
يف الدعوى اجلبائية بتمكني الطرف املدين �إدارة اجلمارك بعنابة ممثلة بوا�سطة
(ع.ع) من مبلغ مايل يحل حمل امل�صادرة و مبلغ الغرامة جبائية ،يف حني �أن �إدارة
اجلم���ارك مل تعد طرفا مدنيا منذ تعديل املادة  259من قانون اجلمارك مبوجب
قانون � 22أوت  1998و�إمنا �أ�صبحت طرفا تلقائيا يف تلك الدعاوى خ�صها امل�شرع
مبمار�سة الدعوى اجلبائية لتطبيق اجلزاءات اجلبائية بالتوازي مع النيابة العامة
التي خ�صها امل�شرع مبمار�سة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات ،كما �أن " �إدارة
اجلم���ارك بعناب���ة "لي�ست كيانا له وج���ود قانوين فهن���اك �إدارة اجلمارك واحدة
متمثل���ة يف املديري���ة العام���ة للجمارك ،كم���ا �أن املبلغ الذي يحل حم���ل امل�صادرة
والغرام���ة ال يدفع���ان �إىل �إدراة اجلم���ارك بعناب���ة ممثلة ب�شخ����ص طبيعى و �إمنا
يدفعان للخزينة العمومية.
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بالفع ـ���ل حيث �أن���ه ي�ستفاد من القرار املطعون في���ه �أن ق�ضاة املجل�س �أدانوا
املتهم�ي�ن الطاعنني بجنحة التهريب وطبقوا عليهم العقوبات املقررة يف املواد 10
و  12و 16م���ن الأم���ر رق���م  06- 05امل����ؤرخ يف � 23أوت  2005املتعل���ق مبكافحة
التهريب على �أ�سا�س �أن املتهمني (ا�.ش) و(ا.م) و (ب.ك) و(�س.ب) و (�س.ز)
�ضبطوا يف حالة تلب�س بجرمية التحويل ( �أي حتويل التونة من �سفينة املتهم
(����س.م) �إىل �سفنهم) بدون رخ�صة ذلك �أن الأقفا�ص كانت معب�أة ب�سمك التونة
ب�ش���كل �أنها مهي�أة للتهريب دون احرتامهم لإجراءات اجلمركة املعمول بها قانونا
 "....و�أن املته���م (�س.م) قام بتحويل "�سمك التونة احلمراء �إىل ال�سفن الرتكية
عرب الأقفا�ص املعدة لذلك لتهريبها �إيل تركيا دون مرورها بالإجراءات القانونية
املتعلقة باجلمركة " و �أن املتهم (ح.هـ) �ساهم يف التهريب عندما �أح�ضر �سفينته
�إيل ميناء عنابة مل�ساعدة املتهم (�س.م) يف عملية ال�صيد والتحويل بالإ�ضافة �إىل
تزويد �سفينة هذا الأخري بالوقود الالزم لإمتام عملية ال�صيد.
حي���ث �أن الأ�سبـ���اب التي ا�ستنـ���د �إليها ق�ضاة املجل����س يف قرارهم ال ت�صلـح
�أ�سا�س���ا لإدانة املتهمني الطاعن�ي�ن بجنحة التهريب كما عرفته���ا املادة  324مــن
قانون اجلمارك لعدم توافر �أركانهـا.
ذل���ك �أن جنحة التهريب الت���ي �أدين بها املتهمون الطاعنون معرفة يف املادة
 324من قانون اجلمارك كالآتـي :
 ا�سترياد الب�ضائع �أو ت�صديرها خارج املكاتب اجلمركيـة. خرق �أحكام املواد 225 ،225 ،223 ،222 ،221 ،64 ،62 ،60 ،51 ،25مكرر و  226من قانون اجلمارك.
 تفريغ و�شحن الب�ضائع غ�شـ ــا. الإنقا�ص من الب�ضائع املو�ضوعة حتت نظام العبور.حي���ث �أنه بالرجوع �إىل القرار املطعون فيه و �إىل �أوراق الدعوى ال جند فيها
ما يفيد ب�أن املتهمني الطاعنني قاموا بت�صدير �سمك التونة ،حمل املخالفة ،خارج
املكات���ب اجلمركية مبيناء عنابة �أو حاولوا ذل���ك ،وال جند يف القرار املطعون فيه
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�أي�ض���ا ما يفيد ب����أن املتهمني الطاعنني خرق���وا �أحكام امل���واد ،223 ،222 ،221
 225 ،225مك���رر م���ن قانون اجلمارك ،باعتبار �أن �سم���ك التونة حمل املخالفة،
لي�س من الب�ضائع اخلا�ضعة لرخ�صة التنقل املحددة يف قرار وزير املالية امل�ؤرخ يف
 17جويلية  ،2007كما ال يوجد يف القرار املطعون فيه ما يفيد ب�أن املتهمني خرقوا
حكم املادة  226من قانون اجلمارك ،ذلك �أن �سمك التونة ،حمل املخالفة ،لي�س
من الب�ضائ���ع احل�سا�سة القابلة للتهريب املحددة يف القرار الوزاري امل�ؤرخ يف 30
نوفم�ب�ر  ،1994و ال يوج���د يف الق���رار املطع���ون فيه ما يفيد ب����أن املتهمني خرقوا
�أح���كام امل���واد  25و 51و  60و  62و  64من قانون اجلم���ارك لعدم توافر �شروط
تطبيقه���ا يف ق�ضي���ة احل���ال ،و متى كان ذلك ف����إن ق�ضاة املجل�س ال���ذي ق�ضوا يف
الق���رار املطعون فيه ب�إدانة املتهمني الطاعنني بجنح���ة التهريب املن�صو�ص عليها
يف امل���ادة  324من قانون اجلمارك ،بناء عل���ى الأ�سباب املذكورة ،وطبقوا عليهم
العقوبات املقررة يف املواد  10و  12و  16من الأمر رقم  06-05امل�ؤرخ يف � 23أوت
 2005املتعلق مبكافحة التهريب بدون �إبراز �أركان اجلنحة املن�سوبة �إليهم يكونوا
قد خالفوا القانون ف�ض ًال عن ق�صور الأ�سباب مع ّر�ضني بذلك قرارهم للنق�ض.
وحيث �أنه من جهة �أخرى ،ف�إن ق�ضاة املجل�س قد �أ�ساءوا � ً
أي�ضا تطبيق املادتني
 259و 336من قانون اجلمارك عندما ق�ضوا على املتهمني الطاعنني يف الدعوى
اجلبائية بتمكني الطرف املدين �إدارة اجلمارك بعنابة ممثلة بوا�سطة (ع.ع) من
مبلغ مايل يحل حمل امل�صادرة و مبلغ الغرامة جبائية ،ذلك �أنه منذ تعديل املادة
 259من قان���ون اجلمارك مبوجب القانون رقم  10-98امل�ؤرخ يف � 22أوت 1998
مل تع���د �إدارة اجلم���ارك طرفا مدنيا يف دع���اوى قمع املخالف���ات اجلمركية التي
ترفعه���ا �أمام اجله���ات الق�ضائية التي تبت يف امل�سائل اجلزائي���ة ،و�إمنا �أ�صبحت
طرف���ا تلقائيا يف تلك الدعاوى خ�صها امل�شرع مبمار�سة الدعوى اجلبائية لتطبيق
اجل���زاءات اجلبائية بالت���وازي مع النياب���ة العامة التي خ�صه���ا امل�شرع مبمار�سة
الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات ،كما �أنه مبوجب التعديل �سالف الذكر مل تعد
الغرام���ة اجلمركية تعوي�ض���ات مدنية و �إمنا �أ�صبحت ج���زاءات جبائية ت�ؤدى �إىل
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

422

ملف رقم 749417

غرفـة اجلنح واملخالفـات
اخلزينة العامة و ال يق�ضى بها لفائدة �إدارة اجلمارك ،ومتى كان ذلك ف�إن القرار
املطع���ون فيه ال���ذي ق�ضى يف ق�ضية احلال ،يف الدع���وى اجلبائية ،على املتهمني"
بتمك�ي�ن الط���رف املدين �إدارة اجلم���ارك بعنابة ممثلة بوا�سط���ة (ع.ع) من مبلغ
 72 860 990دج ليح���ل حم���ل امل�ص���ادرة ومبل���غ  8 328 609 900دج كغرامة
جبائي���ة يكون ق���د �أ�ساء تطبيق القان���ون ال�سيما املادة  259م���ن قانون اجلمارك
واملادة  336من نف�س القانون.
عن الأوجه املتكاملة املثارة من قبل املتهم الطاعن (ا�.ش)  :امل�أخوذة
مع��ا من خمالف��ة القانون و ق�ص��ور الأ�سباب و انع��دام الأ�سا�س القانوين
بالن�سب��ة جلنحت��ي ال�صي��د ب��دون رخ�ص��ة والتزوي��ر يف �سج�لات املنت؛
باعتب���ار �أن ق�ض���اة املجل����س خالف���وا القان���ون عندم���ا �أدان���وا املتهم�ي�ن
الطاعن�ي�ن (ا����.ش) بجنحة ال�صي���د بدون رخ�صة على �أ�سا����س املادتني  90و 98
م���ن القان���ون رق���م  11-01امل�ؤرخ يف  03جويلي���ة  2001املتعل���ق بال�صيد و تربية
املائي���ات ،رغم ع���دم توافر �شروط تطبيقهم���ا ،كما �أن قرارهم منع���دم الأ�سا�س
القان���وين عندم���ا �أدانوا املته���م الطاعن بجنح���ة التزوير يف �سج�ل�ات املنت على
�أ�سا����س امل���ادة  58من قان���ون اجلمارك ،رغم ع���دم ترتيب امل�شرع ج���زاء خا�صا
ملخالف���ة امل���ادة  58من قان���ون اجلمارك املذك���ورة ،ف�ضال عن ق�ص���ور الأ�سباب.
بالفع���ل حيث �أنه بالرج���وع �إىل القرار املطعون فيه جن���د �أن ق�ضاة املجل�س
�أ�س�س���وا قراره���م القا�ض���ي ب�إدانة املتهم الطاع���ن بجنحة ال�صيد ب���دون رخ�صة
عل���ى �سبب وحيد وه���و �أنه مت �ضبط �شباك غري م�شمعة عل���ى منت ال�سفن الرتكية
مم���ا ي�شكل قرين���ة على �أنه مت ا�ستعمالها يف عملية �صيد مل�ل��أ التونة دون �أن تكون
بحوزتهم رخ�صة قانونية ت�سمح لهم بذلك.
حي���ث �أن ال�سب���ب الذي ا�ستند �إلي���ه املجل�س �ضعيف ال ي�صل���ح وحده �أ�سا�سا
مل���ا انته���ى �إليه ذلك �أن ال�شب���اك غري امل�شمعة لي�ست دليال عل���ى ممار�سة ال�صيد
ال�سيما عندما يتعلق الأمر ب�صيد التونة الذي يتطلب جتهيز �سفن �صيد خ�صي�صا
لهذا الغر�ض ،وهو ما مل يثبته القرار املطعون فيه.
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وحي���ث �أن���ه حتى و على فر�ض ثبوت ه���ذه اجلنحة ف�إن العقوب���ة املقررة لها
يف امل���ادة  98م���ن القانون رق���م  11-01ال تعدو �أن تكون جم���رد غرامة ال تتجاوز
قيمته���ا مبل���غ  50 000 000دج �أم���ا املادة  90من القانون رق���م  11-01املطبقة
�أي�ض���ا على املتهم الطاعن ،ف�إنها ال مت���ت ب�أية �صلة اجلنحة املن�سوبة �إليه باعتبار
�أن امل���ادة  90املذكورة جترم و تعاقب كل م���ن يقوم ب�صيد املنتوجات التي مل تبلغ
احلج���م الأدنى للقن�ص وحيازتها ونقلها وعر�ضه���ا للبيع ولي�س من يقوم بال�صيد
بدون رخ�صة الفعل املن�سوب للمتهم ،وعليه ف�إن ق�ضاة املجل�س الذين �أدانوا املتهم
الطاع���ن بجنح���ة ال�صيد بدون رخ�صة على �أ�سا�س املادت�ي�ن  90و 98من القانون
رق���م  11-01و طبق���وا عليه عقوبات احلب����س وم�صادرة ال�سف���ن وغرامة ت�ساوي
ع�ش���رة �أ�ضعاف قيمة الب�ضاعة وال�سفن يكونوا قد خالفوا القانون و يكون قرارهم
بدون �أ�سا�س قانوين ،ف�ضال عن ق�صور الأ�سباب.
وحي���ث �أنه بخ�صو�ص جنحة التزوي���ر يف �سجالت املنت التي �أدين بها املتهم
الطاع���ن ،ف�إن ق�ضاة املجل�س �أ�س�سوا قرارهم على املادة  58من قانون اجلمارك،
وه���و الن����ص الذي مينع تفريغ ال�سف���ن من الب�ضائع �أو م�سافته���ا �إال داخل املوانئ
حيث توجد مكاتب اجلمارك و برتخي�ص كتابي من �أعوان اجلمارك و بح�ضورهم،
غ�ي�ر �أن امل�شرع مل يرتب �أي جزاء خا����ص مبخالفة هذا الن�ص ،مما يجعل القرار
املطعون فيه بدون �أ�سا�س قانوين.
فلهـــذه الأ�سـبــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا:
بقبـول الطعون �شكـ�ل�ا وبت�أ�سي�سها مو�ضوعـا بنق�ض و�إبطال القرار املطعـون
فيـ���ه وب�إحال���ة الق�ضية والأطراف �أمام نف�س اجلهة م�شكل���ة ت�شكيال �آخر للف�صــل
فيها من جديد طبقا للقانون ،وبتحميل اخلزينة العمومية امل�صاريف الق�ضائية.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفات-الق�سم الثالث-واملرتكبة من ال�ســادة :
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بــاروك ال�ش ــريف
ب ـ ــوري يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ق�س ــوم زوليخ ـ ـ ــة
خذايري ــة حممــد
الها�شم ــي ال�شيــخ
بــو اللنب الطاه ــر

رئي�س الق�سـم رئي�سا مقـررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بحـ�ضـور ال�سيــد  :حمفوظـي حممـد  -املحـامـي الـعـام،
ومب�سـاعـدة ال�سـيـدة � :صادلـي وهيبـة � -أمـيـن الـ�ضـبـط.
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ملف رقـم  0552432قـرار بتاريخ 2013/07/25
ق�ضيــة (ت.ن) و(ع.ت) �ضـد النيابـة العامــة

املو�ضـوع � :شخ�ص معنـوي  -متابعـة جزائيـة لل�شخ�ص املعنـوي.
�أمـر رقـم �( 155-66 :إجـراءات جزائية) ،املادتـان  65 :مكـرر و  65مكـرر ،2
جريـدة ر�سميـة عــدد.48 :
قانـون رقـم �( 14-04 :إجــراءات جزائيـة ،تعـديــل وتتميـم) ،املـ ــادة  ،6 :جــريـدة
ر�سميـة عـدد .71 :

املبــد�أ  :تطبق علــى ال�شخ�ص املعنوي قواعد املتابعة والتحقيق
واملحاكمة ،املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية.
يتم متثيل ال�شخ�ص املعنوي من طرف ممثله القانوين
ذي ال�صفة ،عند املتابعة.
�إن املحكمــة العـلــيــــا
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سيد ماموين الطاه���ر امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكت���وب و�إىل ال�سيد حمفوظي حمم���د املحامي العام يف تق���دمي طلباته املكتوبة،
ف�صال يف الطعنني بالنق�ض املرفوعني يف  20جانفي  2008من طرف املدعيني يف
الطع���ن وهما املتهمني (ع.ت) و(ت.ن) �ضد القرار ال�صادر يف  3دي�سمرب 2007
ع���ن الغرف���ة اجلزائية مبجل�س ق�ض���اء �سكيكدة القا�ضي ح�ضوري���ا غري وجاهيا :
يف ال�ش��كل  :بقب���ول اال�ستئناف ،ويف املو�ض��وع  :بت�أييد احلك���م امل�ست�أنف فيه
من �أجل جرم عدم رف���ع املخالفات على ال�ساحبة الفعل املن�صو�ص واملعاقب عليه
باملواد  223 ،222و 479من القانون البحري،
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حيث �أن الر�سم الق�ضائي قد مت دفعه ح�سب املادة  506من قانون الإجراءات
اجلزائية.
احلوالـ ــة  1000 :دج × .02
حي���ث �أنه تدعيما لطعنه �أودعا املتهم���ان (ع.ت) و(ت.ن) بوا�سطة الأ�ستاذ
بلعربي ن�صر الدين املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا مذكرة م�ؤرخة يف � 4أفريل
� 2010ضمنه���ا وجه�ي�ن للنق����ض  :م�أخوذيـن م���ن خمالفـة قاع���دة جوهريـة يف
الإجـراءات والق�صـور يف الأ�سبـاب.
حيث �أن الطعنني ا�ستوفيا الأو�ضاع ال�شكلية املقررة يف القانـون.
حي���ث �أن النـائب العـام لدى املحكمة العليا ق���دم تقريرا التم�س من خاللــه
رف�ض الطعـن.
وعلـــيه فــ�إن املحكمــة العلـــيا
مـن حيث ال�شكــل :
حي���ث �أن الطعنني وردا �ضمن الأ�شكال والأو�ض���اع املقررة يف القانون يتعني
الت�صريح بقبولهما �شكال.
ومـن حيث املو�ضــوع :
حــول الطعنني معــا :
عـن الوجه الثاين  :امل�أخـوذ من الق�صور يف الت�سبيب املثار م�سبقــا
واملـ�ؤدي �إلـى النق�ض،
م���ن حي���ث �أن القرار املطعون في���ه �أ�ش���ار يف حيثيات���ه �إىل الوقائع مو�ضوع
املتابع���ة واكتف���ى ق�ضاة املو�ض���وع بالقول ب�أن اجل���رم قائم يف ح���ق املتهمان على
اعتب���ار �أن ال�سفين���ة غري جمه���زة جتهيزا كافي���ا بالو�سائل الأمني���ة دون مناق�شة
الن�صو����ص واملواد املتابع بها املتهمني وم���دى تطابقها مع الأفعال املرتكبة ال�سيما
املادت�ي�ن  222و 479من القان���ون البحري وما ورد يف حم�ض���ر ال�شرطة البحرية
ال���ذي يفي���د ب�أن امل�ؤ�س�سة املينائي���ة هي التي ارتكبت جنحة ع���دم رفع التحفظات
وعليه تعني نق�ض و�إبطال القرار.
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حي���ث �أنه ي�ستفاد م���ن مراجعة مقت�ضي���ات القرار حمل الطع���ن ب�أن ق�ضاة
املجل����س �أيدوا احلك���م امل�ست�أنف الذي �أدان املتهم�ي�ن الطاعنني (ع.ت) و(ت.ن)
بج���رم عدم رفع التحفظات عل���ى ال�ساحبة طبقا للم���واد  222و 479من القانون
البح���ري معلل�ي�ن ق�ضاءهم على �أ�سا����س املعاينات التي قام به���ا حرا�س ال�سواحل
مبوج���ب حم�ض���ر ال�ضب���ط الق�ضائي امل���درج باملل���ف وذل���ك دون مناق�شة فحوى
امل���واد املذكورة وما ورد يف مالخ�ص���ة املح�ضر املحرر من طرف حرا�س ال�سواحل
واملت�ضمن معاينة الوقائع حمل املتابعة،
حيث �أنه بالرجوع �إىل �أحكام املواد  223 ،222و 384و 557و 558من القانون
البح���ري واملادتني  65مكرر و 65مكرر  2و 216م���ن قانون الإجراءات اجلزائية
ف�إن كل �سفينة تقوم باملالحظة يجب �أن تكون على حالة �صاحلة للمالحة وجمهزة
جتهيزا منا�سبا �ضمن ال�شروط املتعلقة ب�سالمة املالحة و�سالمة الأرواح بالبحار،
و�أن املجه���ز ه���و كل �شخ����ص طبيعي �أو معن���وي ي�ستغل ال�سفين���ة وي�ستخدم رجال
البح���ر لهذا الغر�ض ويقوم بالبحث ومعاينة املخالفات �ضباط ال�شرطة الق�ضائية
املذكورين يف الت�شريع املعمول به وتكون للمحا�ضر التي يحررونها حججها �صاحلة
�إىل �أن يثب���ت العك�س وال تخ�ضع �إىل الت�أكيد ،وتطبق على ال�شخ�ص املعنوي قواعد
املتابعة والتحقيق واملحاكمة املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية ويتم
متثي���ل ال�شخ����ص املعنوي يف �إج���راءات الدعوى من طرف ممثل���ه القانوين الذي
كانت ل���ه هذه ال�صفة عند املتابعة وهو ال�شخ�ص الطبيعي الذي يخوله القانون �أو
القانون الأ�سا�سي لل�شخ�ص املعنوي تفوي�ضا لتمثيله،
حي���ث �أنه متى كان���ت الوقائع يف ق�ضية احلال ح�سب ما هو ثابت يف خال�صة
حم�ضر ال�ضبط الق�ضائ���ي املت�ضمن معاينة املخالفة تتمثل يف كون م�ؤ�س�سة ميناء
�سكيك���دة الكائن مقرها ( )...واملمثلة ب�شخ�ص مديره���ا العام املدعو (ا.م) قد
ارتكبت جنحة عدم رفع التحفظات املقررة من طرف اللجنة املحلية للأمن طبقا
للمواد  222و 223و 479من القانون البحري ف�إنه كان يتعني على ق�ضاة املو�ضوع
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االلتزام مبا حدده امل�شرع من قواعد �إجرائية هي للمتابعة والإثبات يف هذا املجال
خا�صة املادتني  65مكرر و 65مكرر 2من قانون الإجراءات اجلزائية وما ورد يف
حم�ض���ر املعاينة غ�ي�ر املطعون يف �صحته ،وعليه ف�إن م���ا تو�صلوا �إليه يف قرارهم
املنتق���د ي�ش���كل ق�صورا يف الأ�سباب املع���ادل خلرق القانون مم���ا يفيد �إىل القول
ب�سداد الوجه الث���اين املثار م�سبقا والت�صريح بنق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه
دون حاجة ملناق�شة الوجه الأول.
عن الوجه الأول  :امل�أخوذ من خمالفة قواعد جوهرية يف الإجراءات،
من حيث �أن القرار املطعون فيه مل يت�ضمن الإ�شارة �إىل ظروف التخفيف.
فلهـــذه الأ�سـبـــــاب
تق�ضــي املحكمـة العليـــا :
يف ال�شكــل :
بقبــول الطعنني بالنق�ض �شكـ ــال.
ويف املو�ضـــوع :
الق���ول بت�أ�سي�سهم���ا مو�ضوعا والق�ضاء بنق�ض و�إبط���ال القرار املطعون فيه
ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء �سكيكدة بتاريخ  3دي�سم�ب�ر  ،2007و�إحالة الق�ضية
والأطراف �أمام نف�س املجل�س م�شكال من هيئة �أخرى للف�صل فيها للقانون.
بتحميل اخلزينة العامة امل�صاريف الق�ضائية.
ب���ذا �ص���در القرار بالتاري���خ املذكور �أعاله م���ن قبل املحكم���ة العليا-غرفة
اجلنح واملخالفات-الق�سم الثالث  -واملرتكبة من ال�سـادة :
رئيـ�س الق�ســم رئي�سـ ـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ـ ــررا

بــن فغ ــول خــديجـ ـ ــة
مـامــونـ ــي الطاه ـ ـ ـ ـ ــر
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بخ ـ ـ ـ ــو�ش علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بـونـا�ض ــور بــوزيـ ـ ـ ـ ــان
من�صوري نا�صر الديـن
حيف ـ ــري حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـد  :حمفوظـي حممـد  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :بايـو فـاروق � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  0570296قـرار بتاريخ 2013/07/25
ق�ضيــة (خ.م) �ضــد (ب.ع) والنيابــة العامـ ـ ــة

املو�ضـوع  :معار�ضـة  -معـار�ض حمبـو�س.
�أم ـ���ر رقــم �( 155-66 :إجــراءات جـ ــزائيــة) ،املـ ــادة  ،413 :جـ ــريــدة ر�سميــة
عـ ــدد .48 :

املبــد�أ  :يتعر�ض القرار الناطق باعتبار معار�ضة حمبو�س ك�أن لـم
تكن للنق�ض ،يف حالة انعدام الدليل على تبليغه بتاريخ جل�سـة
املعار�ضة وعدم تو�ضيح طريقة تكليفه باحل�ضور.
�إن املحكمــة العـليــــا
بع���د اال�ستماع �إىل ال�سي���د عبد ال�صدوق خل�ضر امل�ست�ش���ار املقرر يف تالوة
تقريره املكتوب و�إىل ال�سيد رحمني براهيم املحامي العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
ف�ص�ل�ا يف الطع���ن بالنق����ض املرف���وع م���ن ط���رف املته���م (خ.م) بتاري���خ
� 2008/05/20ض���د القرار ال�صادر عن الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ضاء مع�سكر
بتاري���خ  2007/02/25القا�ض���ي باعتب���ار املعار�ضة ك�أن مل تك���ن وذلك من �أجل
جنحة ال�سرقة املعاقب عليها باملادة  350من ق ع.
وحي���ث �أنّ الطاع���ن �أودع عري�ض���ة بوا�سطة حماميته الأ�ست���اذة فرج فتيحة
املعتم���دة لدى املحكمة العليا التي �أثارت فيها وجهني للنق�ض  :وامل�أخوذين من
الق�صور يف الأ�سباب وخمالفة القانون.
من حيث ال�شكل  :حيث �أن الر�سم الق�ضائي قد مت دفعه( 1000دينار).
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حيث �أن الطعن ا�ستوفى ال�شروط والأو�ضاع القانونية مما يتعني قبوله.
وعلـيـه فــ�إن املحكمــة العليـــا
مـن حيـث املو�ضـوع:
عـن الوجه املثار تلقائيا من طرف املحكمة العليا  :وامل�أخـوذ مــن
خمالفـة القانــون،
حيث يتب�ي�ن من خالل الإطالع عل���ى القرار حمل الطع���ن والوثائق املرفقة
مبل���ف الدع���وى �أ ّنه ال يوجد م���ا يفيد �أن املتهم بلغ بتاريخ جل�س���ة املعار�ضة و حتى
القرار مل يو�ضح �صراحة طريقة ا�ستدعائه للجل�سة ف�ضال عن ذلك ف�إن املعار�ضة
رفع���ت من داخ���ل امل�ؤ�س�سة العقابي���ة و�أن ق�ضاة املجل�س مل يت�أك���دوا ال من ح�ضور
املته���م وال من تبليغ���ه بتاريخ اجلل�س���ة و ال مناق�شة عذر تخلفه ع���ن اجلل�سة مما
يع ّر�ض القرار للنق�ض دون مناق�شة وجهي الطاعــن.
وحيث �أنّ امل�صاريف الق�ضائية تقع على اخلزينة العمومية.
فلهـــذه الأ�ســبـــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا:
يف ال�شكــل  :بقبــول الطعــن بالنق�ض.
ويف املو�ضــ��وع  :بنق����ض و�إبطال القرار املطعون في���ه ال�صادر عن جمل�س
ق�ضاء مع�سكر بتاريخ  2007/02/25و�إحالة الق�ضية والأطراف على نف�س املجل�س
م�شكال بت�شكيلة مغايرة للف�صل فيها من جديد طبقا للقانون.
بتحميل اخلزينة العمومية امل�صاريف الق�ضائية.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفات-الق�سم الرابع  -املرتكبة من الــ�سادة :
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رام ـ ــول حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
عبد ال�صدوق خل�ضـر
بليـ ـ ـ ـ ــدي حممـ ـ ـ ـ ـ ــد
بــن م�سعــود ر�شيـ ـ ـ ــد
ب�شيـري عبـد الكريــم
مـ ــالح عب ـ ـ ـ ــد احلـق

رئيـ�س الق�ســم رئي�سـ ــا
م�ست�شـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضـور ال�سيـد  :رحمني براهيـم  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد � :سفيـان بوجمعـة � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقـم  629839قـرار بتاريخ 2011/10/27
ق�ضيــة (م.ع) و(ب�.ص) �ضـد النيابـة العامــة

املو�ضــ��وع � :إ�سـاءة ا�ستعمـال ال�سلطـ��ة �ضـد ال�شـيء العمومـي-عرقلـة
مـوظف تنفيـذ حكـم ق�ضائـي.
�أمـ���ر رقـ���م ( 156-66 :قانون عقوبـات) ،املــادة  138 :مكـ���رر ،جـريــدة ر�سمـيـة
ع ــدد .49 :
قانـ���ون رقـم ( 09-01 :عقوبـات ،تعديـل وتتميـ���م) ،املــادة  ،4 :جــريــدة ر�سميــة
عــدد .34 :

املبــد�أ  :يجب علـى ق�ضاة املو�ضوع� ،إبراز �أركان جرميـة عرقلـة
موظف تنفيذ حكم ق�ضائي ،وخا�صة ركن العمد ،الأ�سا�سي يف
قيام اجلرميـة.
�إن املحكمــة العـليــــا
�أ�ص���درت املحكمة العليا غرفة اجلن���ح واملخالفات الق�سم الثاين يف جل�ستها
العالنية املنعقدة مبقرها الكائن ب�شارع  11دي�سمرب  1960الأبيار اجلزائر بتاريخ
ال�سابع والع�شرون من �شهر �أكتوبر �سنة �ألفني و�إحدى ع�شر.
وبعـد املداولـة القانونيـة القـرار الآتـي ن�صـه :
بعـد اال�ستمـ���اع �إىل ال�سيد عبدي بن يون�س امل�ست�شار املقرر يف تالوة تقريره
املكتـ���وب و�إلـى ال�سيـد مو�ستيـري عبد احلفيظ ،املحامـي العـام يف تقديـم طلباتــه
املكتوبـة.
ف�صال يف الطعنني بالنق�ض املرفوعني من طرف املتهمني (م.ع) و(ب�.ص)
بتاري���خ  2009/02/24و 2009/03/01يف القرار ال�صادر عن الغرفة اجلزائية
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانـي 2013

434

ملف رقم 629839

غرفـة اجلنح واملخالفـات
مبجل�س ق�ضاء �سكيكدة بتاريخ  2009/02/22القا�ضي ح�ضوريا بقبول ا�ستئنافات
املتهم�ي�ن والنيابة �ش��كال ،ويف املو�ضوع بت�أييد احلك���م امل�ست�أنف مبدئيا وتعديال
ل���ه رفع عقوبة حب�س املته���م (م.ع) �إىل ثالث �سنوات حب�س���ا نافذا وعقوبة حب�س
املتهمة (ب����.ص) �إىل عامني حب�سا نافذا ،علما �أن احلكم امل�ست�أنف ال�صادر عن
حمكم���ة اجلنح ب�سكيكدة بتاريخ  2008/12/07ق�ضى ح�ضوريا اعتباريا على كل
واح���د من املتهمني بثماني���ة ع�شر �شهرا حب�سا ناف���ذا و 5000دينار غرامة نافذة
من �أجل جنحة �إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة عمدا لوقف وعرقلة تنفيذ حكم ق�ضائي،
الفعل املنوه واملعاقب عليه باملادة  138مكرر من قانون العقوبات.
حي���ث �أنه بتاريخ � 2010/01/18أودع دفاع الطاعن (م.ع) الأ�ستاذ مقران
�أي���ت العربي املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا مذك���رة تدعيما لطعنه بالنق�ض
�ضمنها ثالثـة �أوجـه.
الوجـه الأول  :م�أخـوذ من خمالفـة القانـون واخلطـ�إ يف تطبيقـه،
ومف ـ���اده �أن احلكم امل�ست�أنف ت�ضمــن عب ـ���ارة "وزارة العــدل" فــوق اجلهــة
الق�ضائي ـ���ة الت���ي �أ�صدرتــه وهـو م���ا يوحـي بوجود عالقــة تدريجي���ة بني املحكمــة
وال ـ���وزارة التي تخ�ضع لل�سلطة التنفيذية وهـ���و ما يخالف القانون وبالتالــي نق�ض
و�إبطال القرار املطعون فيــه.
الوجـه الثاين  :م�أخـوذ مـن انعـدام الأ�سـا�س القانونـي،
ومفاده �أن امل���ادة  138مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومي
ا�ستعم���ل �سلطة وظيفته لوق���ف تنفيذ حكم ق�ضائي �أو امتن���ع �أو اعرت�ض �أو عرقل
عم���دا تنفيذه  ،و�أنه وبالرج���وع �إىل وقائع الق�ضية ف�إن املتهم ا�ستلم �شخ�صا حمل
�أم���ر بالقب�ض وقدم���ه مل�س�ؤولة مكتب التفوي�ضات الق�ضائي���ة وخرج يف مهمة وبقي
ه���ذا ال�شخ�ص مبرك���ز ال�شرطة وا�سمه م�سجل بال�سج���ل اخلا�ص بذلك ،وبالتايل
ف�إن هذه املادة ال تنطبق على هذه الوقائع مما يتعني نق�ض و�إبطال القرار املطعون
فيـ ــه.
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الوجـه الثالـث  :م�أخـوذ مـن انعـدام وق�صـور الأ�سبـاب،
ومف���اده �أن ق�ضاة املجل����س مل ي�ب�رزوا �أركان اجلرمية املن�سوب���ة �إىل املتهم
والأدلة التي ا�ستندوا عليها يف �إدانته ،و�أنه وحتى ولو كان املتهم طلب من املدعوة
(ج .ف) �إخالء �سبيل املعني بالأمر بالقب�ض يوم ال�سبت  2008/02/09باعتباره
�أول ي���وم عم���ل يف الأ�سبوع ف�إن هذا الفعل ال يو�ص���ف ب�أنه امتناع عمدي عن تنفيذ
حك���م ق�ضائي بل هو ت�صرف �إداري يعر�ض �صاحبه ملتابعة �إدارية ،علما �أن املتهم
مل ي�أمر ب�إطالق �سبيل املعني بل مت �إخباره فيما بعد بذلك ،كما �أن ق�ضاة املجل�س
عاينوا �أن املتهم مل يخرب وكيل اجلمهورية بو�ضعية املعني ب�أمر القب�ض وا�ستنتجوا
�أن ذلك يعد ا�ستغالال للوظيفة عمدا لوقف تنفيذ �أمر ق�ضائي وهو خط�أ يف التقدير
لأن عدم �إخطار وكيل اجلمهورية ب�أي �إجراء ي�ؤدي �إىل املتابعة �أمام غرفة االتهام
طبق���ا للمادة  206وم���ا يليها من قان���ون الإجراءات اجلزائي���ة وال ميكن متابعته
جزائيا ،مما يتعني نق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه.
وبتاري���خ � 2010/12/14أودع دفاع الطاعنة (ب� .ص) الأ�ستاذ عمارة عبد
احلمي���د املحام���ي املعتمد ل���دى املحكمة العليا مذك���رة تدعيما لطعنه���ا بالنق�ض
�ضمنها وجهني،
الوجـه الأول  :م�أخـوذ مـن انعـدام وق�صـور الأ�سبـاب،
ومف���اده �أن القرار املطع���ون فيه �أ�شار �إىل جملة من �شه���ادات ال�شهود دون
�أن ي�ستخل����ص �أن الطاعن���ة له���ا عالق���ة بواقعة ا�ستغ�ل�ال الوظيفة عم���دا لوقف
وعرقلة تنفيذ حكم ق�ضائي ،كما �أن ال�شهادة التي �أدلتها املدعوة (ج .ف) املكلفة
ب�أمان���ة ال�شرطة الق�ضائية والتي تعم���ل حتت م�س�ؤولية و�سلطة املتهم (م.ع) يجب
ا�ستبعاده���ا و الت���ي كان يفرت�ض �أن ال توجه لها اليم�ي�ن القانونية وت�ؤخذ �شهادتها
عل���ى �سبيل اال�ستدالل ،علما �أن هذه ال�شاهدة من املفرت�ض �أن تتابع هي الأخرى،
ع�ل�اوة �إىل ك���ون ال�شهادة التي �أدلت به���ا يف كل مراحل التحقي���ق متناق�ضة ،كما
يتعني �إ�ضافة �إىل ذلك ا�ستبعاد �شهادة كل من ال�شهود (ع .هـ) و(ل .م) و(ج.ح)
وال ميكن اعتمادها دليال �ضد الطاعنة مادام �أنها مل تت�ضمن �أية �إ�شارة كون هذه
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الأخرية قام���ت بارتكاب الوقائع املن�سوبة �إليها ،مما يتع�ي�ن نق�ض و�إبطال القرار
املطع ــون فيـه.
الوجـه الثانـي  :م�أخـوذ مـن خمالفـة القانـون واخلطـ�إ يف تطبيقـه:
الفـرع الأول :خمالفـة القانـون،
ويتمث���ل ذل���ك يف �أن اجلنح���ة املتابع به���ا الطاعنة تقوم عل���ى ركنني مادي
ومعن���وي فالركن املادي ي�ش�ت�رط لثبوته حتقق عدة عنا�ص���ر �أهمها �صفة املوظف
ال���ذي ي�ستعمل وظيفته لأجل وقف تنفيذ حك���م ق�ضائي و�أن ي�ستعمل وظيفته لأجل
االمتن���اع �أو االعرتا����ض �أو عرقل���ة تنفيذ ه���ذا احلكم ،والركن املعن���وي يتمثل يف
الق�ص���د اجلنائ���ي "العمد" وهم���ا الركنني اللذي���ن مل يناق�شهما ق�ض���اة املو�ضوع
واكتف���وا فقط على �شهادة ال�شهود دون الت�أكد م���ن �شهادتهم وهو ما يعد خمالفة
للقانون وبالتايل نق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه.
الفـرع الثانـي  :م�أخـوذ مـن اخلطـ�إ يف تطبيق القانـون،
ومفاده �أن ق�ضاة املو�ضوع و ملا �أدانوا الطاعنة عن جنحة الإ�ساءة يف ا�ستغالل
ال�سلط���ة مل يبينوا كيف تو�صلوا �إىل ذلك واعتمدوا فقط على جمرد �شهادة متهم
على �آخر و�شهادة �شهود �آخرين �شهادتهم حتوم حولها ال�شبهات ،وهو ما يعد خط�أ
يف تطبيق القانون وبالتايل نق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه.
حي���ث �أن النائب العام لدى املحكمة العليا تق���دم بالتما�سات مكتوبة تهدف
�إىل رف�ض الطعنني.
وعليــه فــ�إن املحكمــة العليــــا
يف ال�شكــل :
حيث �أن الطعنني بالنق�ض املرفوعني من طرف الطاعنني دفعت م�صاريفهما
وا�ستوفيا �شروطهما و�أ�شكالهما القانونية ،مما يتعني قبولهما �شكال،
يف املو�ضــوع :
ع��ن الوجهني الث��اين والثال��ث املثارين من ط��رف الطاعن (م.ع)
والوجهني املثارين من طرف الطاعنة (ب� .ص) لتكاملها وترابطها:
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حي���ث �أن املادة  138مكرر من قانون العقوبات املتابع واملدان بها الطاعنان
جت���رم وتعاقب كل موظ���ف عمومي ا�ستعم���ل �سلطته ووظيفته لوق���ف تنفيذ حكم
ق�ضائي �أو امتنع �أو اعرت�ض �أو عرقل عمدا تنفيذه.
حي���ث �أن كل حكم �أو قرار بالإدانة يجب �أن يعاين كل الأركان القانونية التي
تك���ون اجلرمية املعاقب عليها ،و�أنه ويف حالة ا�ستعمال الوظيفة لوقف تنفيذ حكم
ق�ضائي ي�شكل عن�صر العمد الركن الأ�سا�سي الذي يجب معاينته.
حيث �أن املتهمني الطاعنني مت���ت متابعتهما عن الوقائع التي مفادها �أنهما
وبع���د �أن ا�ستغال وظيفتهما امتنع���ا عمدا من تنفيذ الأم���ر بالقب�ض ال�صادر �ضد
املدع���و (ع .ه���ـ) ب�إطالق �سراح���ه ،واعترب ق�ض���اة املو�ضوع هذا الفع���ل ا�ستعماال
ل�سلط���ة وظيفتهم���ا لوقف تنفي���ذ حكم ق�ضائي ،وه���و تعليل غ�ي�ر كاف ومبهم يف
غياب مناق�شة �أركان اجلنحة املبينة �أعاله خا�صة عن�صر العمد الذي هو ال�شرط
الأ�سا�س���ي لقيام هذه اجلرمية والقول �إن كان املتهم���ان قاما فعال ب�إطالق �سراح
املدع���و (ع .هـ) ب�أن اعرت�ضا وامتنعا عمدا يف تنفيذ الأمر بالقب�ض ال�صادر �ضده
�أو هو جمرد �إهمال من طرفهما ،وهو ما يعد ق�صورا يف الأ�سباب وخط�أ يف تطبيق
القانون ينجر عنهم���ا نق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه ،دون حاجة ملناق�شة بقية
الأوجه وبتحميل اخلزينة العامة امل�صاريف الق�ضائية.
فلهــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا:
بقبـ���ول الطعنني �شكــال ومو�ضوعـا ،وبنق����ض و�إبطال القرار املطعون فيــه
وب�إحال���ة الق�ضية والأط���راف على نف�س اجلهة الق�ضائي���ة م�شكلة من هيئة �أخرى
للف�صل فيها من جديد طبقا للقانـون.
وبتحميل اخلزينة العامة امل�صاريف الق�ضائية.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا غرفة اجلنح
واملخالفـات-الق�سـم الثانـي-واملرتكبـة مـن ال�سـادة :
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�سمـايـ ـ ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ــد
عب ــدي ب ــن يـ ـ ـ ــون�س
بوعمـ ــران وهيبـ ـ ـ ـ ــة
بوزيتونـة عبـد القـادر
بلح�سـ ــن ال�سعي ـ ـ ـ ـ ــد

رئيـ�س الق�ســم رئيـ�س ــا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ــارا مقـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بح�ضور ال�سيـد  :مو�ستيـري عبـد احلفيظ  -املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد � :شامبـي حممـد� -أميـن ال�ضبط.
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ملف رقم  0783728قرار بتاريخ 2013/06/27
ق�ضيــة (ع.ا) �ضــد ال�شركــة ذ.م.م nouvells info
و�إدارة اجلمــارك والنيابــة العامـ ــة

املو�ضـوع  :حمكمـة عليا  -نق�ض و�إحالة�-إعادة تكييف الأفعــال.
�أم ـ���ر رقــم �( 155-66 :إجــراءات جـ ــزائيــة) ،امل ـ���ادة  ،524 :جــريــدة ر�سميــة
عـ ــدد .48 :

املبــد�أ :يتعني على املجل�س الق�ضائي ،بعد �إعادة ال�سري يف الدعــوى،
بعـد النق�ض ،التقيد بالنقطة القانونية التي ح�سمتها املحكمـة
العليــا.
يجب على املجل�س الق�ضائي �إبراز النقطة القانونية التـي
ح�سمتها املحكمة العليا و �إخطار النيابة العامة والدفاع ،يف حالة
�إعـادة تكييف الأفعال ،لل�سماح لهما ب�إبداء الر�أي ،حـول التكييف
اجلديــد.
�إن املحكمــة العـليـــــا
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيدة بن فغول خديجة الرئي�سة املقررة يف تالوة تقريرها
املكت���وب و�إىل ال�سيد حمفوظي حمم���د املحامي العام يف تق���دمي طلباته املكتوبة.
ف�ص�ل�ا يف الطعن بالنق�ض املرف���وع يف  2011/03/07من طرف املدعي يف
الق���رار ال�ص���ادر بتاريخ  2011/03/03ع���ن جمل�س ق�ضاء اجلزائ���ر ,الذي بعد
�إع���ادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض �ألغى احلك���م املتعلق بـ (ل.م) ,وف�صال من
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جديد بر�أه و�أيد احلكم من حيث املبد�أ املتعلق بـ (ع.ا) و(�س.م) ,وتعديال له �أعاد
تكيي���ف الأفعال �إىل �إ�س���اءة ا�ستعمال ال�سلطة طبقا للم���ادة  137مكرر من قانون
العقوبات وحكم على كل واحد منهما ب�سنة حب�سا غري نافذا وغرامة  20.000دج.
حي���ث �إن الأ�ست���اذ بن هني عبد الق���ادر حمامي املدع���ي �أودع مذكرة دعما
لطعنه مثريا فيها ثالثـة �أوجـه للنق�ض.
 /1انعــدام الأ�ســا�س القانونــي وخــرق القانــون.
 /2ق�صــور الأ�سبــاب.
 /3جتــاوز ال�سلطة وفق �أ�شكال جوهرية يف الإجــراءات.
حيث �إن الأ�ستاذ بومعزة ر�شيد حمامي �إدارة اجلمارك �أودع مذكرة جوابية
ترمي �إىل رف�ض الطعــن.
حيث �إن الر�ســم الق�ضائــي تــم ت�سديده.
احلوالـ ــة 1000 :دج.
حيث �إن الطعــن قانونــي ومقبــول �شكال.
وعلـيــه فــ�إن املحكمــة العلـيـــا
يف املو�ضـــوع :
عــــن طعــــن املدعــــي :
عن الوجه امل�أخوذ من خرق القانون وانعدام الأ�سا�س القانوين وق�صور
الأ�سبـــاب :
م���ن حيث �أن املجل����س الق�ضائي �أع���اد تكييف الأفعال �إىل �إ�س���اءة ا�ستعمال
ال�سلطة طبقا للمادة  137مكرر من قانون العقوبات التي تن�ص على " :كل موظف
�أو �ضاب���ط عمومي �سخر �أمواال منقول���ة �أو عقارية خارج نطاق احلاالت وال�شروط
املح���ددة قانونا ,يعاق���ب باحلب�س من �سنة (�)01إىل خم����س �سنوات وبغرامة من
 20.000دج �إىل  200.000دج .كما يعد الفاعل م�س�ؤوال م�س�ؤولية مدنية �شخ�صية
وتتحمل الدولة كذلك م�س�ؤوليتها املدنية.
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حي���ث من خ�ل�ال ت�سبيبه ال يبني الق���رار كيف ميكن �أن نح���ول الوقائع من
عملي���ة اجلمركية الق�صد منه���ا حماية حقوق اخلزينة العام���ة �أي الدولة ,نتيجة
عملية ا�سترياد للب�ضائ���ع تطبيقا لقانون اجلمارك �إىل عملية �سخر �أموال منقولة
�أو عقاري���ة �أي اال�ستي�ل�اء امل�ؤق���ت ح�س���ب ما يعرف���ه بدقة ,مع كل م���ا تتطلبه من
�إج���راءات القان���ون املدين ح�سب م���ا يعرفه بدقة مع كل ما تتطلب���ه من �إجراءات
القان���ون امل���دين يف امل���واد � 679إىل  681وه���ذه الأخ�ي�رة ت�شري �إىل م���ا ينتج من
م�س�ؤولية من كل تع�سف يف ا�ستعمال هذا اال�ستيالء".
حي���ث �إن املجل�س الق�ضائ���ي �أ�شار يف �أ�سبابه �إىل �أن جنح���ة اختال�س �أموال
عمومي���ة املن�سوب���ة �إىل املتهمني غري ثابتة ب�سب���ب �أن الأركان تتعل���ق برتك �أموال
خا�صة لل�ضياع.
يف حني �أنه ثابت يف امللف �أن الب�ضاعة ملك ال�ضحية (�س.ط) مل يتم تركها
لل�ضي���اع والإهمال ,غري �أن املتهمني وبحكم وظيفتهم قاموا ببيعها باملزاد العلني.
و�أن���ه ي�ستخل�ص من املل���ف وال�سيما تقري���ر مفت�شية �إدارة اجلم���ارك �أن املتهمني
�أ�شرفوا على عملية البيع باملزاد العلني خرقا للن�صو�ص القانونية دون حتديد هذه
الن�صو����ص ,وال جن���د من خالل كل هذا التعبري �أين توج���د عملية ال�سخر املعاقب
عنها باملادة  137مكرر من قانون العقوبات.
ع��ن الوج��ه امل�أخوذ م��ن جت��اوز ال�سلطة وخ��رق �أ�ش��كال جوهرية يف
الإجراءات:
من حي���ث �أن املجل�س الق�ضائي وبعد املداولة �أع���اد تكييف هذه الأفعال �إىل
�إ�س���اءة ا�ستعمال ال�سلطة وه���ذا دون �أن تقدم النيابة العامة طلبات وخرق حلقوق
الدفاع.
من حيث �أن املادة  137مكرر فقرة  2من قانون العقوبات تن�ص على " :كما
يعد الفاعل م�س�ؤوال م�س�ؤولية مدنية �شخ�صية وتتحمل الدولة م�س�ؤوليتها املدنية".
من حيث �أنه ويف ق�ضية احلال ف�إن املجل�س الق�ضائي ا�ستبعد �إدارة اجلمارك
ب�صفته���ا طرف���ا مدني���ا ,يف حني �أنها هي م���ن �أعطت �أ�سماء املوظف�ي�ن ولهذا لأن
الدولة هي الوكيل الق�ضائي للخزينة وكان بتعني ا�ستدعا�ؤها.
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حي���ث �إنه ي�ستخل�ص من بيان���ات القرار حمل الطع���ن �أن املجل�س الق�ضائي
وبع���د �إعادة ال�سري يف الدع���وى بعد النق�ض �أيد احلكم من حي���ث املبد�أ ,وتعديال
ل���ه �أعاد تكييف الأفعال �إىل �إ�س���اءة ا�ستعمال ال�سلطة طبقا للمادة  137مكرر من
قان���ون العقوبات وعاقب ب�سنة حب�سا غري نافذ وغرامة  20.000دج ب�سبب �أنه يف
� 1998أودع���ت ال�شرك���ة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ممثل���ة يف (�س.ط) �شكوى �ضد
جمهول من �أجل الأفعال التي وقعت يف  1996حيث ا�ستورد �آلة طباعة من فرن�سا
الت���ي مت �إنزالها يف مين���اء اجلزائر و�أنه يف  1997مت بي���ع الآالت يف املزاد العلني
م���ن طرف املتهمني و�أنه �صدر حك���م يف  2008حكم على املتهمني من �أجل جنحة
اختال����س �أموال خا�صة والإهم���ال ,و�أنه مت الطعن باال�ستئناف يف هذا احلكم و�أن
املجل�س الق�ضائي �أيده و�أن املتهمني طعنوا بالنق�ض يف  2010/06/24و�أن املحكمة
العليا نق�ضت القرار ،و�أن املتهم (ع.ا) ح�ضر اجلل�سة و�أنكر الأفعال املن�سوبة �إليه
م�صرحا ب�أنه رئي�س مفت�شية الأق�سام مليناء اجلزائر و�أنه لي�ست له �أي �صفة وال �أي
م�صلحة يف م�صالح التح�صيل ،و�أنه تبني للمجل�س الق�ضائي وبالنظر �إىل عنا�صر
املل���ف �أن جنحة اختال����س �أموال خا�صة املن�سوب���ة �إىل املتهمني غري ثابتة �ضدهم
لعدم توفر �أركان التهمة التي تفرت�ض فيما ترك �أموال خا�صة لل�ضياع والف�ساد مع
توف���ر ركن العلم �إ�ضرارا مبالكها ,يف حني والثابت من امللف �أن الب�ضاعة اململوكة
لل�ضحي���ة (�س.ط) مل ترتك لل�ضياع والإهم���ال و�إمنا املتهمني هم امل�شرفني عليها
بحكم وظيفتهم ت�صرفوا فيها بالبيع باملزاد العلني.
حي���ث والثابت من امللف وال�سيما من خالل تقرير مفت�شية �إدارة اجلمارك,
موظف�ي�ن ب�إدارة اجلمارك �أ�شرف���وا على عملية البيع الب�ضاع���ة باملزاد العلني مع
خ���رق جميع القواعد والن�صو�ص الت�شريعي���ة والتي جاء ذكرها يف تقرير املفت�شية
منه���ا عدم احرتام �أج���ل  20يوم ,عدم و�ص���ف الب�ضاعة حمل البي���ع عدم تقييم
الب�ضاع���ة من ط���رف اللجنة وغريها من املخالفات الأخ���رى التي جاء ذكرها يف
تقرير املفت�شية مع توفر ركن العلم وذلك �إ�ضرار بال�ضحية.
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حيث �أن الوقائع تكون جنحة �سوء ا�ستغالل ال�سلطة طبقا للمادة  137مكرر
من قانون العقوبات.
حي���ث �إن املجل����س الق�ضائي �ألغى احلك���م من حيث املب���د�أ وتعديال له �أعاد
تكيي���ف الأفعال �إىل �إ�س���اءة ا�ستعمال ال�سلطة طبقا للم���ادة  137مكرر من قانون
العقوب���ات ,يف حني �أنه ثاب���ت �صراحة �أن املحكمة عاقبت املتهمني من �أجل جنحة
اختال�س �أموال خا�صة والإهمال طبقا للمادة  119من قانون العقوبات.
حيث �إنه ويف ق�ضية احلال ف�إن املجل�س الق�ضائي تناق�ض بت�أييده حكما �أ�شار
�إىل اختال����س �أم���وال خا�صة و�أعاد تكيي���ف الأفعال �إىل �إ�س���اءة ا�ستعمال ال�سلطة
م�ستعم�ل�ا يف �أ�سبابه �أركان جنحة اختال�س �أم���ول خا�صة والإهمال لأنه �أ�شار �إىل
�أن املته���م وب�صفت���ه موظفا باع يف امل���زاد العلني حافالت ال�شرك���ة مرتكبا بذلك
خروق���ات �أ�ضرت بال�ضحية ,و�أن هذه الأ�سباب تخ�ص فعال جنحة اختال�س �أموال
خا�ص���ة والإهمال ولي�س �أركان جنحة �إ�ساءة ا�ستعم���ال ال�سلطة طبقا للمادة 137
مك���رر من قان���ون العقوبات التي تن�ص على " كل موظف  .............الذي �سخر
�أمواال منقولة  ..............خارج نطاق احلاالت وال�شروط املحددة قانونا".
حيث �إنه ويف ق�ضية احلال ف�إن املتهم بالت�أكيد موظف غري �أنه مل ي�سخر �أي
عق���ار منقول خارج نطاق احلاالت وال�شروط املح���ددة قانونا هذا من جهة ,ومن
جه���ة �أخرى ف�إن املجل�س الق�ضائي �أ�ش���ار يف �أ�سبابه �إىل �أن جنحة اختال�س �أموال
خا�ص���ة والإهم���ال غري ثابتة �ضد املته���م وحكم على املتهم باالعتم���اد على �أركان
اجلنحة املذكورة �أعاله.
حي���ث �إن املجل����س الق�ضائي مل يح���دد يف �أ�سبابه ركن ت�سخ�ي�ر عقار منقول
املن�صو�ص عليه يف املادة  137مكرر من قانون العقوبات.
حيث �إنه يعاين �أن الق�ضية عادت بعد النق�ض ,و�أن املجل�س الق�ضائي مل ي�شر
�إطالق���ا يف �أ�سبابه �إىل قرار املحكمة العليا متجاه�ل�ا كليا القانون وال�سيما املادة
 524م���ن قانون الإج���راءات اجلزائية الت���ي تن�ص على �أنه "يتع�ي�ن على املجل�س
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الق�ضائ���ي بعد �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض التقيد بالنقطة القانونية التي
ح�سمتها املحكمة العليا".
حي���ث �إنه كان يتعني عل���ى املجل�س الق�ضائ���ي �إبراز النقط���ة القانونية التي
ح�سمته���ا املحكمة العليا واال�ستن���اد �إليها و�أنه و�إذا قرر املجل����س الق�ضائي �إعادة
تكييف الأفعال لكونه غري متفق مع النقطة القانونية التي ح�سمتها املحكمة العليا,
و�أن���ه كان يتع�ي�ن عليه احرتام الإج���راءات ب�إخطار النيابة والدف���اع لل�سماح لهما
ب�إج���راء ر�أيهم���ا حول التكييف اجلدي���د ولي�س الف�صل يف �أفع���ال مت تكييفها �أمام
املحكمة و�أمام املجل�س الق�ضائي باختال�س �أموال خا�صة والإهمال.
حيث �إن املجل�س الق�ضائي تناق�ض يف �أ�سبابه ب�إ�شارته من جهة �إىل �أن جنحة
اختال����س �أموال خا�صة غري ثابتة لأن���ه مل يتم ترك الأموال لل�ضياع والإهمال و�أنه
مت بيعها يف املزاد العلني ,ومن جهة �أخرى �أ�شار �إىل �أن املتهم وب�صفته موظفا قام
ببيع عتاد ال�شركة يف املزاد العلني ملحقا بذلك �ضررا بهذه الأخرية.
حي���ث �إن تناق�ض الأ�سباب يعادل انعدام الأ�سباب من جهة ومن جهة �أخرى
�أعاد املجل�س الق�ضائي تكييف الأفعال با�ستبعاده وجتاهله كليا القرار ال�صادر عن
املحكمة العليا.
حي���ث �إن املجل����س �أعاد تكييف الأفع���ال �إىل �إ�ساءة ا�ستعم���ال ال�سلطة طبقا
للم���ادة  137مك���رر من قان���ون العقوبات باالعتم���اد عل���ى �أركان جنحة اختال�س
�أم���وال خا�صة والإهمال ومل يحدد ب�ش���كل دقيق وقانوين ركن ت�سخري عقار منقول
الذي يكون املتهم وب�صفته موظفا قد ارتكبه ما عدا �أنه �صرح ب�أنه باعه يف املزاد
العلن���ي بطريقة غ�ي�ر قانونية وهذا م���ا يعترب �إطالقا ت�سخري عق���ار منقول خارج
نطاق احلاالت وال�شروط املحدودة قانونا.
حي���ث �إن املجل����س الق�ضائي بالف�صل كما فعل طب���ق القانون تطبيقا خاطئا
وخ���رق مقت�ضيات املادة  524من قانون الإج���راءات اجلزائية واملادة  137مكرر
من قانون العقوبات ,ومن ثمة ف�إن الطعن م�ؤ�س�س وي�ؤدي �إىل نق�ض القرار املطعون
فيه.
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فلهــــــذه الأ�ســـبــــاب
تق�ضـي املحكمـة العليــا :
يف ال�شكــل  :القــول ب ـ�أن الطعــن قانونــي ومقبــول.
يف املو�ضــوع  :القول بت�أ�سي�سه ,ونق�ض و�إبطال القرار املطعون فيه و�إحالة
الق�ضي ـ���ة والأطراف �إىل نف�س املجل����س الق�ضائي م�شكال من هيئة �أخرى للف�صــل
فيهــا وفقــا للقانــون.
تــرك امل�صاريف الق�ضائية على عاتق اخلزينة العموميــة.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفــات-الق�سم الثالث-املرتكبة من ال�ســادة :

رئيــ�س الق�سـم رئي�سا مقــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بـ ــن فغـ ــول خديجـ ـ ـ ــة
بخـ ـ ـ ــو�ش عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مــامــونـ ــي الطاهـ ـ ـ ـ ــر
بــونــا�ضـ ـ ــور بــوزي ـ ــان
من�صوري نا�صر الدين
حيفـ ـ ـ ـ ــري حممـ ـ ـ ـ ـ ــد

بح�ضــور ال�سيــد  :حمفوظــي حممــد  -املحامــي العــام،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :بايــو فــاروق � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0807078قــرار بتاريخ 2013/07/25
ق�ضيــة (�س.ر) �ضــد النيابــة العامــة و �إدارة اجلمــارك

املو�ضـ��وع  :جرميـ��ة خمالفة الت�شري��ع والتنظيم اخلا�ص�ين بال�صرف
وحركة ر�ؤو�س الأموال من و�إىل اخلارج-عملة �صعبة-دينار جزائري.
�أمر رقم ( 22-96 :قمع خمالف���ة الت�شريع والتنظيم اخلا�صني بال�صرف وحركة
ر�ؤو�س الأموال من و�إىل اخلارج) ،جريــدة ر�سميــة ع ــدد .43 :

املبــد�أ  :يتـم ح�سـاب التحويل مـن العملـة ال�صعبـة �إلـى الدينـار
اجلزائـري ،ح�سب ال�سعـر القانوين لبنك اجلزائـر ولي�س ح�سب
�سعـر ال�سـوق املوازيـة ،يف جرميـة خمالفـة الت�شريع والتنظيــم
اخلـا�صني بال�صـرف وحركـة ر�ؤو�س الأمـوال مـن و�إلـى اخلـارج.
�إن املحكمــــة العليـــــا
بعد اال�ستماع �إىل ال�سيدة بن فغول خديجة الرئي�سة املقررة يف تالوة تقريرها
املكت���وب و�إىل ال�سيد حمفوظي حمم���د املحامي العام يف تق���دمي طلباته املكتوبة.
ف�ص�ل�ا يف الطع���ن بالنق�ض املرف���وع يف  2011/07/14م���ن طرف املدعي
يف الق���رار ال�صادر بتاريخ  2011/07/07ع���ن جمل�س ق�ضاء اجلزائر ,الذي �أيد
احلكم من حيث املبد�أ الناطق مبعاقبة املدعي ب�ستة �أ�شهر حب�سا منها ثالثة �أ�شهر
ناف���ذ وغرامة  13.200.000دج ,وهذا من �أج���ل جرمية خمالفة قانون ال�صرف
الفعل املن�صو�ص واملعاقب عليه يف الأمر .22-96
حي���ث �إن الأ�ستاذ بو�سقيعة اح�سن حمامي املدعي �أودع مذكرة دعما لطعنه
مثريا فيها وجهني للنق�ض :
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 /1خ ــرق القانــون.
 /2ق�صــور الأ�سبــاب وخــرق �أ�شكــال جوهريــة يف للإجــراءات.
حيث �إن الر�ســم الق�ضائــي تــم ت�سديــده .احلوالــة  1000 :دج.
حيث �إن الطعــن قانونــي ومقبــول �شكـ ــال.
وعليــه فــ�إن املحكمـة العلــيــا
يف املو�ضــوع :
عــن طعــن املدعــــــي :
 /1عـن الوجـه امل�أخـوذ مـن خـرق القانــون :
م���ن حيث �أن املجل�س الق�ضائي خرق مقت�ضيات املادة  01من الأمر 22/96
املتعلقــة بجرمية خمالف���ة قانون ال�صرف عندما حكم على املدعي بغرامة يقــدر
مبلغها ب  13.200.000دج بح�سابه الأورو ح�سب ال�سوق املوازية ,يف حني �أنه كان
يتعني عليه ح�ساب الأورو ح�سب ال�سعر القانوين لبنك اجلزائــر.
مــن حيث �أن املــادة  1مــن الأمــر  22-96تن�ص علــى �ضعف قيمــة مو�ضــوع
اجلنحـ ــة.
من حيث �أنه وح�سب احلكم امل�ؤيد من طرف املجل�س الق�ضائي ف�إن مو�ضوع
اجلنح���ة هو مبلغ ق���دره � 55.000أورو و�أن الغرامة هي  13.200.000دج� ,أي �أن
� 1أورو يع���ادل  12دج ح�س���ب ال�س���وق املوازية ,يف حني �أن���ه كان يتعني على ق�ضاة
املو�ضوع ح�سابها ح�سب ال�سعر القانوين لبنك اجلزائر وهذا خرقا للأمر .22-96
 /2عـ��ن الوجه امل�أخوذ م��ن ق�صور الأ�سباب وخرق �أ�شكال جوهرية يف
الإجـراءات :
م���ن حي���ث �أن الأفعال املن�سوبة �إىل املتهم ت�شكل حتوي���ل العملة ال�صعبة من
اجلزائر �إىل الإمارات العربية ق�صد �شراء �شقة بدبي يف  ,2007و�أنه متت معاينة
اجلنحة يف  2010/10/29ح�سب حم�ضر ال�شرطة.
م ـ���ن حيث �أن الأجــل بني الأفعال واملح�ضــر هــو ثالث �سنوات �أجل التقــادم
طبقا للمادة  8من قانون الإجراءات اجلزائيــة.
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م���ن حيث �أن املجل����س الق�ضائي مل يحدد ي���وم و�شهر وق���وع الأفعال مكتفيا
بالإ�ش���ارة �إىل �سن���ة  2007مم���ا ي�سم���ح للمحكم���ة العليا مبمار�س���ة رقابتها حول
التقادم وهذا ما ي�شكل ق�صورا يف الأ�سبــاب.
مــن حيث �أن التقادم هو من النظام العام وميكن �إثارته يف كــل وقت.
حيث �إنه ي�ستخل�ص من بيانات القرار حمل الطعن �أن املجل�س الق�ضائي �أيد
احلكم الذي عاقب املدعي من �أجل جرمية خمالفة قانون ال�صرف ب�سبب �أن هذا
الأخ�ي�ر اعرتف ب�أنه ح ّول مبلغ ق���دره � 550.000أورو نحو دبي بغر�ض �شراء �شقة
و�أن���ه غ�ي�ر ثابت �أن التحوي���ل مت ب�شكل قانوين و�أنه مل يق���دم �أي وثيقة ال بنكية وال
جمركية تربر التحويل قانونا.
و�أن���ه ثابت �أن املتهم (����س.ر) ح ّول مبلغ ق���دره � 55.000أورو بغر�ض �شراء
�شقة و�إن�شاء �شركة وهذا بطريقة غري قانونية وخرقا لقانون ال�صرف.
حي���ث �إن املجل�س الق�ضائــي �أيد احلك���م الذي عاقب املدعي بغرامة قدرهــا
 13.200.000دج بح�سابــه التحويل من الأورو �إىل الدينار بناء على �سعر ال�ســوق
املوازي ـ���ة املتمثل يف � 1أورو مقابل  12دينار ,يف حني �سعر الأورو ح�سب البنك هــو
 97,92دج.
حي���ث �إنه كان يتعني على املجل�س الق�ضائي وبت�أييده احلكم ح�ساب التحويل
م���ن الأورو �إىل الدينار ح�سب ال�سعر القانوين لبنك اجلزائر ولي�س بناء على �سعر
ال�س ـ���وق املوازية التي هــي �ســوق فو�ضويـ ــة ,و�أن املجل�س الق�ضائي وبالتايل خــرق
مقت�ضي ـ���ات املادة  1من الأم���ر  22-96و�أن الوجه املثار م�ؤ�س�س ودون العودة �إلــى
الأوجــه الأخــرى نق�ض القرار حمل الطعن.
فلهــذه الأ�ســبـاب
تق�ضـي املحكمـة العليــــا :
يف ال�شكــل :
القــول ب ـ�أن الطعــن قانونــي ومقبـ ــول.
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يف املو�ض��وع  :الق���ول بت�أ�سي�سه ,نق�ض و�إبطال القرار حمل الطعن و�إحالــة
الق�ضي ـ���ة والأطراف �إىل نف�س املجل����س الق�ضائي م�شكال من هيئة �أخرى للف�صــل
فيها وفقا للقانون.
تــرك امل�صــاريف الق�ضائيــة علــى عــاتق اخلزينــة العموميــة.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفات-الق�سم الثالث -املرتكبة من ال�ســادة :
رئي�س الق�سـم رئي�سا مقــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

بـ ــن فغـ ــول خديجـ ـ ـ ــة
بخـ ـ ـ ـ ــو�ش علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مــامــونـ ـ ــي الطاهـ ـ ـ ــر
بونا�ضـ ــور بوزيـ ـ ـ ـ ـ ــان
من�صوري نا�صر الدين
حيفـ ـ ـ ـ ــري حممـ ـ ـ ـ ـ ــد

بح�ضـور ال�سيـد  :حمفوظـي حممـد-املحامـي العـام،
ومب�ساعـدة ال�سيـد  :بايـو فـاروق�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  0778177قــرار بتاريخ 2013/10/31
ق�ضي ــة (ب.ع) �ضــد النيابــة العامــة

املو�ضوع  :معار�ضة-حكم جزائي غيابي�-أمر بالقب�ض�-أجل املعار�ضة.
�أمر رقم �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املادة  ،411 :جريدة ر�سمية عدد .48 :
�أمـ���ر رقـم �( 46-75 :إجـراءات جزائيـة ،تعديـ���ل وتتميـم) ،املـادة  ،17 :جريــدة
ر�سميـة عـدد .53 :

املبــد�أ :يبد�أ ح�ساب �أجل الطعن باملعار�ضة� 10( ،أيام) ،يف حكم
جزائي غيابي م�صحوب ب�أمر بالقب�ض ،من تاريخ تنفيذ حم�ضـر
الأمر بالقب�ض ،ولي�س من تاريخ حم�ضر تبليغ احلكم الغيابي.
تنفيــذ الأمــر بالقب�ض ،مــن اخت�صــا�ص النيابــة العامــــة،
وحدهــا.
�إن املحكمـــة العـليــــا
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد بليدي حمم���د امل�ست�شار املقرر يف ت�ل�اوة تقريره
املكت���وب و�إىل ال�سي���د رحمني براهي���م املحامي الع���ام يف تقدمي طلبات���ه املكتوبة
الرامية �إىل رف�ض الطعن.
ف�صــ�ل�ا يف الطعــن بالنق�ض املــرفــوع مــن ط ـ���رف املتهـ ــم (ب.ع) بتــاريخ
� 2011/01/19ض ـ���د القــرار ال�ص ـ ـ���ادر عــن جمل�س ق�ض ـ ـ���اء غردايـ ــة بتــاريخ
 2011/01/17القا�ض���ي يف املو�ضوع ب�إلغ���اء احلكم امل�ست�أنف وحال الت�صدي من
جديد الت�صريح بعدم قبول املعار�ضة من �أجل جنحة ترويج وبيع املخدرات الفعل
املن�صو�ص واملعاقب عليه باملادة  17من القانــون .18/04
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وعليـــه فـــ�إن املحكمــة العلـيـــا
حيث �أن الطاعن معف���ى من دفع الر�سم الق�ضائي طبقا للمادة  4/506من
قانون الإجراءات اجلزائية.
حيث �أن الطعن بالنق�ض قد ا�ستوفى �أو�ضاعه القانونية فهو مقبول �شكال.
حي���ث �أودع الأ�ست ـ���اذ وهي���ب يون����س املحامي املقب���ول لدى املحكم���ة العليا
وجمل����س الدولة مذكرة بتاريخ  2011/07/11يف حق الطاعن �أثار فيهــا وجهني
للنق�ض.
عـن الوجه الثاين املربر وحـده للنق�ض  :وامل�أخـوذ مـن خمالفة قواعـد
جوهريـة يف الإجـراءات،
بدع���وى �أن املته���م �أدخل املعار�ضة عن���د �إفراغه الأم���ر بالقب�ض هذا الذي
يح���دد �سريان �أج���ل � 10أيام لذلك ف�إن القرار جتنب ال�ص���واب و�أن �أي�ضا احلكم
ال�ص���ادر يف � 2010/10/28أ�صاب يف تقديره ح�ي�ن �صرح بقبول املعار�ضة وذلك
عندما تقدم املتهم لإفراغ الأمر بالقب�ض وهذا الدفع كايف لنق�ض القرار.
حي���ث �أن ق�ض���اة املجل�س �سبب���وا قرارهم املنتقد القا�ضي م���ن جديد بعدم
املعار�ضة التي �سجلها الطاعن �ضد احلكم الغيابي ال�صادر بتاريخ 2009/06/27
بقوله���م" :من حيث املو�ضوع :حيث ثبت للمجل�س بالإطالع على امللف و�أنه بتاريخ
� 2009/06/27ص���در ع���ن حمكمة بري���ان حكم فهر�س رق���م  09/00495ق�ضى
غيابي���ا يف مواجه���ة املتهم (ب.ع) ب�إدانت���ه بجنحة حيازة تروي���ج وبيع املخدرات
ومعاقبته بع�شرة �سنوات حب�س وخم�سة مليون دينار غرامة نافذة.
حي���ث ثب���ت للمجل����س �أي�ض���ا و�أن هذا احلك���م الغيابي بل���غ للمته���م بتاريخ
 2009/09/27مبعرف���ة املح�ض���ر الق�ضائ���ي (�س.ر) مبوجب حم�ض���ر تبليغ وقع
علي���ه املته���م �شخ�صيا كم���ا �أقر بذلك �إال �أن���ه مل يطعن فيه باملعار�ض���ة �إال بتاريخ
.2010/10/13
حي���ث ثبت للمجل����س باالطالع على حم�ضر التبليغ على �أن���ه نوه فيه على �أن
املعار�ضة جائزة القبول يف مهلة ع�شرة �أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ احلكم.
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حي���ث ثبت للمجل�س و�أنه ومادام و�أن تبليغ احلكم للمتهم كان �شخ�صيا و�أنه
مل يطع���ن في���ه يف �أج���ل الع�شرة �أيام كما بل���غ بذلك تكون معار�ضت���ه وردت خارج
الأجل القانوين املحدد مبوجب املادة  411من قانون الإجراءات اجلزائية.
حيث ثبت للمجل�س �أخريا و�أن قا�ضي الدرجة الأوىل قد �أ�ساء تطبيق القانون
عندم���ا قبل معار�ضة املتهم مما يتعني معه �إلغاء احلكم امل�ست�أنف وحال الت�صدي
من جدي���د الت�صريح بعدم قبول معار�ضة املتهم الت���ي �سجلها يف 2010/10/13
يف احلك���م الغياب���ي ال�ص���ادر بتاري���خ  2009/06/27وال���ذي كان بلغ ل���ه بتاريخ
.2009/09/27
لكن حيث �أن ما تو�صل �إليه ق�ضاة املجل�س يف قرارهم املنتقد بالق�ضاء بعدم
قب���ول معار�ض���ة املتهم لورودها خارج الأج���ل القانوين املحدد بع�ش���رة �أيام طبقا
للم���ادة  411من قانون الإج���راءات اجلزائية يعد خط�أ وخمالفة لقواعد جوهرية
يف الإجراءات من جهة.
حيث من جهة �أخرى يجب التذكري ب�أن احلكم الغيابي املعار�ض فيه ال�صادر
بتاريخ  2009/06/27ق�ضى ب�إدانة املتهم الطاعن مع الأمر بالقب�ض عليه.
حي���ث حينئذ �إن العربة مبح�ضر تنفيذ الأم���ر بالقب�ض ال�صادر �ضد املتهم
ومنه بتاريخ  2010/10/13ولي�س مبح�ضر التبليغ املحرر بتاريخ 2009/09/27
من طرف املح�ضرة الق�ضائية (�س.ر) كما ذهب �إليه املجل�س وبالتايل ف�إن �سريان
�أج���ل املعار�ضة الواجب اعتماده هو  2010/10/13و�أن بت�سجيله معار�ضة بتاريخ
 2010/10/13عند تنفي���ذ الأمر بالقب�ض �ضده املتهم �أقامها يف الأجل القانوين
املحدد يف املادة ال�سالفة الذكر فهي مقبولة �شكال.
حيث زيادة على ذلك يجب التذكري ب�أن الأوامر اجلزائية القا�ضية ب�إ�صدار
�أمر بالقب�ض على املحكوم عليه تنفذ ب�سعي من النيابة وذلك لإفراغ الأمر بالقب�ض
وبالتايل ف�إن تنفيذ الأمر بالقب�ض من اخت�صا�ص النيابة دون غريها.
حي���ث بق�ضائه���م كما فعل���وا ق�ضاة املجل�س ق���د خالفوا قواع���د جوهرية يف
الإجراءات ومنه عر�ضوا قرارهم للنق�ض والإبطال.
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غرفـة اجلنح واملخالفـات
وعليه ف����إن الوجه م�ؤ�س�س وم�ؤدي لنق�ض و�إبط���ال القرار املطعون فيه ودون
حاجة ملناق�شة الوجه الأول.
فلهــــــذه الأ�ســـــبـاب
تق�ضي املحكمة العليا :
بقبول الطعن �شكال وبت�أ�سي�سه مو�ضوعا.
بنق����ض و�إبط���ال القرار املطع���ون فيه ال�ص���ادر عن جمل�س ق�ض���اء غرداية
(الغرف���ة اجلزائية) بتاري���خ  2011/01/17فهر�س رق���م  ،11/00164وب�إحالة
الق�ضي���ة والأط���راف �أمام نف����س املجل�س م�ش���كال ت�شكيال �آخ���را للف�صل فيها من
جديد طبقا للقانون.
برتك امل�صاريف الق�ضائية على عاتق اخلزينة العامة.
بذا �صدر القرار بالتاريخ املذكور �أعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح
واملخالفـات-الق�سم الرابع-املرتكبة من ال�ســادة :
رئيــ�س الق�س ــم رئي�س ـ ــا
م�ست�شـ ـ ــارا مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

رامـ ـ ــول حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بلي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي حمم ـ ـ ـ ــد
عبد ال�صدوق خل�ضر
بـ ــن م�سعــود ر�شيـ ـ ــد
ب�شريي عبد الكريـ ــم
مـ ــالح عبـ ـ ـ ــد احلق

بح�ضــور ال�سيـد  :رحمني براهيـم  -املحامـي العـام.
ومب�ساعـدة ال�سيـد � :سفيـان بوجمعــة � -أمني ال�ضبط.
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ملف رقم  000132قرار بتاريخ 2012/06/12

ق�ضيـة امل�ؤ�س�سـة العموميـة االقت�صاديـة لإجنـاز اجل�سـور "�سابطــا"
�ضــد الوكالــة الوطنيــة لل�ســدود
املو�ضـ��وع  :حمكم��ة التنازع-تن��ازع يف االخت�صا�ص�-صفقة عمومية-
متوي��ل مب�ساهم��ة نهائية م��ن ميزاني��ة الدولة-ق�ض��اء �إداري-ق�ضاء
عــــاد.
ٍ
قان���ون ع�ضوي رقم ( 03-98 :اخت�صا�صات حمكمة التنازع و تنظيمها وعملها)،
املادتان  3:و ،16جريدة ر�سمية عــدد .39 :
مر�س���وم تنفيذي رق���م ( ،101-05 :قان���ون �أ�سا�س���ي للوكالـة الوطني���ة لل�سدود،
تعديـل) ،املـادة  ،2 :جريــدة ر�سميــة عـدد .21 :
مر�سـوم رئا�سي رقم ( 250-02 :تنظيم ال�صفقات العمومية) ،املـادة  ،2 :جريـدة
ر�سميـة عـدد .52 :

املبــد�أ  :القا�ضي الإداري هو املخت�ص بالف�صل يف املنازعات املتعلقة
با�ستثم��ار عمومي ،مم�� ّول مب�ساهم��ة نهائية من ميزاني��ة الدولة،
الناجم��ة ع��ن �صفق��ة عمومي��ة ،مربم��ة ب�ين الوكال��ة الوطني��ة
لل�سدود ،امل�ؤ�س�سة العمومية ذات الطابع ال�صناعي والتجاري وبني
م�ؤ�س�سـة عموميـة ذات طابـع اقت�صـادي.
�إن حمكمة التنازع
يف جل�سته���ا العلني���ة املنعقدة مبقرها ب�ش���ارع  11دي�سمبـ���ر  1960الأبيار،
اجلزائــر العا�صمــة.
وبعــد املداولــة القانوني ــة،
�أ�صـدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
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بع���د االطالع على القانون الع�ضوي رق���م  03-98امل�ؤرخ يف  03يونيو 1998

املتعلق باخت�صا�صات حمكمة التنازع ،تنظيمها وعملهـ ــا.
وبعــد درا�ســة كافــة م�ستن ــدات امللف.
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد كروغل���ي مقداد رئي�س حمكم���ة التنازع يف تالوة
تقري���ره املكت���وب و �إىل ال�سيد بو�شليط رابح حمافظ الدول���ة لدى حمكمة التنازع
يف طلباتــه املكتوبـ ــة.
حي���ث �إنه مبوجب عري�ضة م�سجلة بتاريخ  2012/01/22لدى �أمانة �ضبط
حمكم���ة التنازع طلبت امل�ؤ�س�سة العمومية االقت�صادية لإجناز اجل�سور "" Sapta
ممثل���ة من طرف ممثلها القان���وين من حمكمة التنازع الف�صل يف التنازع ال�سلبي
يف االخت�صا����ص الناج���م ع���ن احلكم ال�صادر ع���ن حمكمة ح�س�ي�ن داي (الق�سم
التج���اري) بتاري���خ ( 2008/11/23حت���ت رق���م  )08/ 5885ال���ذي �صرح���ت
مبقت�ض���اه هذه اجلهة الق�ضائية بع���دم اخت�صا�صها نوعيا ،احلكم الذي مت ت�أييده
بق���رار �صادر عن الغرفة التجارية ملجل����س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 2009/06/04
(حت���ت رق���م  ،)5109واحلكم ال�ص���ادر عن املحكم���ة الإدارية للجزائ���ر بتاريخ
( 2010/10/04حت���ت رق���م  )10/1639ال���ذي �صرحت مبقت�ض���اه هذه اجلهة
الق�ضائية �أي�ضا بعدم اخت�صا�صها نوعيا للف�صل يف النزاع.
و�أنها عر�ضت ب�أنها قامت ب�إجناز ج�سر لفائدة الوكالة املدعى عليها مبوجب
عقد بقيمة مبلغ 18,738,701,38دج .
و�أنــه تـ ــم رفع هذا املبلغ �إىل 19,231,825,72دج باتفاق الطــرفني .
و�أنــه مت �إجناز �أ�شغال �إ�ضافية مبوجب ملحق مربم بني الطــرفني .
و�أن املبل���غ الإجمايل بلغ قيم���ة 39,446,343,70دج القيمة التي يتوجب �أن
ي�ضاف �إليها مبلغ  691,591,28دج ميثل كفالة ال�ضمـان.
و�أن الوكالة املدعى عليها دفعت مبلغ 13,440,942,92دج غري انه بقى يف
ذمتها مبلغ  26,025,300,78وكذا مبلغ ال�ضمان .
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و�أنه وبتاريخ  ، 2005/12/14ف�إنه مت توجيه �إعذار للمدعى عليها لكن دون
جــدوى.
و�أن امل�ؤ�س�س���ة املدعي���ة جل����أت �إىل حمكمة ح�س�ي�ن داي ( الق�سم التجاري)
لطلب احلكم على املدعى عليها بدفع ما هو م�ستحق لها .
و �أنه ومبوجب حكم �صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع بتاريخ  2006/11/05ف�إن
هذه اجلهة الق�ضائية �أمرت ب�إجراء خربة  ،غري �أنه و بعد �إعادة ال�سري يف الدعوى
بعد اخلربة �صرحت مبوجب حكم �صادر يف  2008/11/23باخت�صا�صها.
و�أن���ه و بن���اء عل���ى ا�ستئناف املدعي���ة ف�إن الغرف���ة التجاري���ة ملجل�س ق�ضاء
اجلزائر �أيدت مبوجب قرار �صادر يف  2009/06 /14احلكم حمل اال�ستئناف.
و�أن���ه و اث���ر ذلك ف�إن املدعية رفعت دعوى �أم���ام املحكمة الإدارية للجزائر،
غ�ي�ر انه و بحكم �ص���ادر يف � 2010/10/04صرحت هذه اجله���ة الق�ضائية �أي�ضا
بعدم اخت�صا�صها.
و�أن ق���رارات عدم االخت�صا�ص �أ�صبحت نهائية باعتب���ار و انه و بعد التبليغ
ف�إنها مل تكن حمل طعن �أمام املحكمة العليا �أو جمل�س الدولة.
و�أنه و �أمام مثل هذه الو�ضعية ف�إن املدعية طلبت من حمكمة التنازع الف�صل
يف التن���ازع ال�سلبي يف االخت�صا����ص و تعيني اجلهة الق�ضائية املخت�صة للف�صل يف
النزاع .
حيث �أن الوكالة الوطني���ة لل�سدود �أودعت مذكرة جوابية للتم�سك ب�أن طلب
امل�ؤ�س�س���ة املدعية غري مقبول لتقدميه خارج الأج���ل املن�صو�ص عليه يف املادة 17
م���ن القانون الع�ضوي رق���م  98ـ 03امل����ؤرخ يف  98/06/03املتعلق باخت�صا�صات
حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
وعـليــــــــــه
يف ال�شكـــل :
عــن قبــول طلب الف�صــل يف تنــازع االخت�صـا�ص :
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حي���ث �إن���ه مت تبلي���غ الق���رارات حمل طل���ب الف�ص���ل يف التن���ازع ال�سلبي يف
االخت�صا����ص قانون���ا و مل تك���ن حم���ل طعن مثلم���ا ي�ستخل����ص من �شه���ادة عدم
الطع���ن ال�ص���ادرة بتاري���خ  2011/11/17و �شه���ادة عدم اال�ستئن���اف ال�صادرة
.2011/11/23
و�أن ه���ذه القرارات متناق�ضة باعتب���ار �أن كل واحدة من اجلهات الق�ضائية
�صرح���ت بع���دم اخت�صا�صه���ا للف�صل يف الن���زاع القائم بني الأط���راف ،وان هذه
الو�ضعية قد ت�ؤدي �إىل �إنكار العدالة .
و�أن الطل���ب املقدم من طرف املدعي���ة بالتايل مقبول طبقا ملقت�ضيات املادة
 17فق���رة  2م���ن القانون الع�ض���وي رق���م  03-98امل����ؤرخ يف  98/06/03املتعلق
باخت�صا�صات حمكمة التنازع و تنظيمها و عملها .
يف املو�ضــــوع :
حي���ث �إن���ه ي�ستخل����ص م���ن امل�ستن���دات و الوثائ���ق املقدم���ة يف املل���ف �أن
امل�ؤ�س�س���ة العمومية االقت�صادية لإجناز اجل�س���ور" � "Saptaأبرمت عقدا بتاريخ
( 2001/02/07رق���م )2001/03م���ع الوكال���ة الوطنية لل�س���دود لإجناز ج�سر
بغر�ض اجتناب �سد بوقو�س ( والية الطارف).
و�أنه و بعد �إجناز الأ�شغال ف�إن م�ؤ�س�سة"  "Saptaا�ستلمت ت�سديد جزء من
الأ�شغ���ال غ�ي�ر �أنها بقيت دائنة مببل���غ 78,300,025,26دج م���ن �أجل الأ�شغال-
ومبلغ  591,691,/2دج كفالة �ضمان ح�سن الإجناز.
و�أن���ه و بالرغم من الإع���ذارات املوجهة لها ف�إن الوكال���ة الوطنية ل�سدود مل
ت�س���دد دينه���ا جتاه م�ؤ�س�س���ة " "Saptaجمربة ه���ذه الأخرية عل���ى اللجوء �إىل
حمكمة ح�سني داي ( الق�سم التجاري ) لطلب ت�سديد املبالغ املذكورة �أعاله.
و �أن���ه و مبوجب حكم �صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع بتاريخ 2006/11/05
ف����إن هذه اجله���ة الق�ضائية �أمرت ب�إجراء خربة  ،غري �أن���ه و بعد �إعادة ال�سري يف
الدع���وى بعد اخل�ب�رة �صرحت بع���دم اخت�صا�صها نوعيا مبوج���ب حكم �صادر يف
( 2008/11/27رقم .)08/5885
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و�أن���ه مت ت�أييد ه���ذا احلكم بقرار �صادر عن الغرف���ة التجارية ملجل�س ق�ضاء
اجلزائر بتاريخ ( 2009/06/14رقم .)09/5109
و�أن هذه اجلهات الق�ضائية اعتربت �أن الأمر يتعلق بنزاع من�صب على تنفيذ
عقد �صفقة عمومية الذي يخ�ضع الخت�صا�ص اجلهات الق�ضائية الإدارية .
حيث �أن م�ؤ�س�سة " "Saptaجل�أت بالتايل �إىل املحكمة الإدارية للجزائر من
�أج���ل نف�س الغر�ض غري �أن���ه و بحكم �صادر يف ( 2010/10/04رقم )10/1639
�صرحت هذه اجلهة الق�ضائية �أي�ضا بعدم االخت�صا�ص النوعي  ،معتربة �أن النزاع
قائ���م بني م�ؤ�س�س���ة عمومي���ة اقت�صادية تخ�ضع للقان���ون التج���اري ووكالة وطنية
لل�س���دود الت���ي مت تعدي���ل قانونها الأ�سا�س���ي باملر�سوم رق���م  101-05ال�صادر يف
 2005/03/23و�أ�صبحت م�ؤ�س�سة عمومية ذات �صبغة جتارية و�صناعية.
حي���ث �إنه و مبقت�ضيات املادة  2من املر�سوم الرئا�سي رقم  250 -02امل�ؤرخ
يف  24جويلي���ة  2002املعدل واملتمم املت�ضمن تنظيم ال�صفقات العمومية والذي
كان قاب�ل�ا للتطبيق وق���ت رفع الدعوى من طرف امل�ؤ�س�س���ة العمومية االقت�صادية
لإجن���از اجل�س���ور "" "Saptaال تطبق �أحكام املر�س���وم �إال على ال�صفقات حمل
م�صاري���ف الإدارات العمومية .....و امل�ؤ�س�س���ات العمومية ذات الطابع ال�صناعي
و التج���اري  ،عندم���ا تكل���ف هذه الأخ�ي�رة ب�إجن���از م�شاريع ا�ستثم���ارات عمومية
مب�ساهمة نهائية مليزانية الدولة".
حيث �أن النزاع احلايل يتعلق ب�أ�شغال �إجناز ج�سر بغر�ض اجتناب �سد بوقو�س
( والي���ة الط���ارف)� ،أي ا�ستثمار عمومي ممول مب�ساهم���ة نهائية مليزانية الدولة.
و�أنه و بالفعل ف����إن امل�ؤ�س�سة العمومية االقت�صادية "� "Saptaأبرمت عقدا
م���ع الوكال���ة الوطني���ة لل�س���دود التي كان���ت م�ؤ�س�س���ة عمومي���ة و�أ�صبحت مبوجب
مر�س���وم تنفيذي رق���م  101-05امل����ؤرخ يف  2005/03/23م�ؤ�س�سة عمومية ذات
طاب���ع �صناعي و جتاري لإجناز م�ش���روع ا�ستثمار عمومي ،ممول مب�ساهمة نهائية
مليزانيـ ــة الدولـ ــة.
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و�أن العقد املربم بني الطرفني يخ�ضع لقانون ال�صفقات العمومية والنزاعات
الناجم���ة عنه هي من اخت�صا�ص اجلهات الق�ضائية اخلا�ضعة للنظام الق�ضائـ ــي
الإداري.
و�أن���ه يتعني بالتايل معاينة وج���ود تنازع �سلب���ي يف االخت�صا�ص بني حمكمة
ح�س�ي�ن داي ال�صادر يف ( 2008/11/23حتت رق���م  )08/5885وحكم املحكمة
الإدارية للجزائر ال�صادر يف ( 2010/10/04حتت رقم  )10/1639والقول ب�أن
حك���م املحكمة الإدارية باطل وال �أثر له والق���ول ب�أن اجلهة الق�ضائية الإدارية هي
املخت�صة و �إحالة الق�ضية والطرفني �إىل هذه اجلهة الق�ضائية "الإدارية" للف�صل
فيها وفقا للقانــون.
لـــــهــــــــذه الأ�ســــــــباب
تقــرر حمكمــة التنــازع :
املــادة  : 01قب ــول الدعـ ــوى �شكـ ــال.
امل��ادة  :02الق���ول بوجود تن���ازع �سلبي يف االخت�صا����ص بني حكم حمكمة
ح�سني داي (الفرع التجاري) بتاريخ  ( 2008/11/23حتت رقم )2008/5885
واحلك���م ال�صادر ع���ن املحكمة الإدارية باجلزائر بتاري���خ ( 2010/10/04حتت
رقـ ــم .)2010/1639
املــادة  :03القول ب�أن الق�ضاء الإداري هو املخت�ص للف�صل يف النزاع .
املـادة  :04القول ب�أن احلكم ال�صادر عن املحكمة الإدارية باجلزائر باطل
وال اثـ ــر لــه.
امل��ادة � :05إحال���ة الق�ضي���ة والأطراف �أم���ام املحكمة الإداري���ة باجلزائر
للف�صل فيها طبقا للقانون.
املــادة  :06امل�صـ ــاريف علـ ــى املدعـ ــى عليهـ ـ ــا.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الثاين
ع�ش���ر م���ن �شهر جوان �سنة �ألف�ي�ن واتنى ع�شر ميالدية من قب���ل حمكمة التنازع،
املرتكبــة مــن ال�سـ ــادة :
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ك ــروغل ــي مقـ ـ ـ ــداد
		
بــوزيــانــي ن ــذي ـ ـ ـ ــر
لعمـ ــوري حمم ـ ـ ـ ـ ــد
		
من ـ ــور نعيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ح�سـان عبـد احلميـد
م�سع ــودي ح�سيـ ـ ـ ــن
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رئي ــ�س حمكمـ ــة التن ـ ـ ـ ـ ــازع
رئيـ�س غرفـة باملحكمة العليا
رئي�س غرفـة باملحكمة العليـا
رئي�سة غرفة مبجل�س الدولــة
م�ست�ش ـ ــار مبجلــ�س الدولـ ـ ــة
رئي�س غرفـة مبجل�س الدولــة

بح�ضــور ال�سيــد  :بو�شليط رابح-حمــافظ الدولة لدى حمكمة التنــازع،
ومب�ساعــدة ال�سيــد :حمــدي عبــد احلميــد�-أمني ال�ضبط.
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ملف رقــم  000133قرار بتاريخ 2012/10/15

ق�ضيـ ــة ورثـ ــة (ل.ع) �ضـ ــد ورثـ ــة (ب�.ص) ومــن معهــم
املو�ضـوع  :حمكمة التنازع-تنازع يف االخت�صا�ص-ترقيم نهائي-دفرت
عــاد.
عقاري-اخت�صا�ص نوعي-ق�ضاء �إداري-ق�ضاء ٍ
قان���ون ع�ضوي رقم( 03-98 :اخت�صا�صات حمكمة التنازع و تنظيمها وعملهــا)،
املادتـ ــان  3 :و  ،17جريــدة ر�سميــة عــدد .39 :
قانون رقــم �( 09-08 :إجراءات مدنية و �إدارية) ،املــادة  ،800 :جريدة ر�سميــة
عـ ــدد.21 :

املبــ��د�أ  :يعت�بر طل��ب �إبطال دف�تر عق��اري ،مبثابة طل��ب �إبطال
الرتقيم النهائي ،امل�سجل يف الدفرت العقاري.
الرتقيـ��م النهائ��ي ق��رار �إداري� ،ص��ادر ع��ن املحاف��ظ
العقـــاري.
الق�ضـاء الإداري هو املخت�ص ب�إبطال الدفرت العقـاري.
�إن حمكمــــة التنــــــــازع :
يف جل�ستها العلنية املنعقدة بها بنهج  11دي�سمرب ،1960الأبيار ،اجلزائر.
بعــد املداولــة القانونيــة� ،أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بع���د االط�ل�اع على القان���ون الع�ضوي رق���م 03-98 :امل�ؤرخ فـ���ي  03 :جوان
 1998املتعلق باخت�صا�صات حمكمة التنازع ،تنظيمها وعملهـ ــا.
وبعــد درا�ســة كافــة م�ستنـ ــدات امللف.
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وبعد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد كروغلي مقداد رئي����س حمكمة التنازع املقرر يف
ت�ل�اوة تقريره املكت���وب و �إىل ال�سي���د بو�شليـط رابح حماف���ظ الدولة لدى حمكمة
التنــازع يف طلباتــه املكتوبــة.
حيث �إنه مبوجب عري�ضة م�سجل���ة بتاريخ  2012/02/29لدى كتابة �ضبط
حمكم���ة التنازع طلب ورثة املرحوم (ل.ع) و ه���م ( -1 :ل.ح)( -2 ،ل.ز) زوجة
(ت.ب)( -3 ،ل.ن) زوج���ة (ب.م)( -4 ،ل.ز.ك) زوج���ة (ع) ،م���ن حمكم���ة
التنازع الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص الناجم عــن :
الق���رار ال�ص���ادر ع���ن الغرف���ة الإداري���ة ملجل����س ق�ض���اء ق�سنطين���ة بتاريخ
( 2010/03/02حتت رقم  )10/282امل�صرح بعدم اخت�صا�ص اجلهة الق�ضائية
الإدارية نوعيا للف�صل يف النزاع.
واحلكم ال�ص���ادر عن حمكمة زيغود يو�سف بتاري���خ ( 2010/12/27حتت
رق���م  )10/800وامل�ؤي���د بقرار الغرفة العقارية ملجل�س ق�ض���اء ق�سنطينة ال�صادر
يف ( 2011/07/03حت���ت رقم  )11/2767ال���ذي و تفاديا لتناق�ض ما �سيق�ضي
ب���ه قرار الغرفة الإدارية ملجل�س ق�ضاء ق�سنطينة ال�صادر يف � ،2010/03/02أمر
ب�إحال���ة عنا�ص���ر الدعوى �إىل حمكمة التن���ازع لتعيني اجله���ة الق�ضائية املخت�صة
طبق���ا ملقت�ضيات املادة  18من القانون  03-98امل����ؤرخ يف  1998/06/03املتعلق
باخت�صا�صات حمكمة التنازع و تنظيمها وعملها.
حيث �إن املدعني عر�ضوا �أنهم رفعوا على املدعى عليهم دعوى ق�ضائية �أمام
اجلهة الق�ضائية الإدارية لطلب �إبطال الدفرت العقاري املحرر ل�صالح فريق (ب)
يف حني �أنهم غري مالكني للقطع الأر�ضية مو�ضوع الدفرت العقاري املذكور.
و�أن���ه بالرغم م���ن ذلك �صرحت الغرف���ة الإدارية ملجل�س ق�ض���اء ق�سنطينة،
مبوجب قرارها ال�ص���ادر يف ( 2010/03/02رقم  )10/282بعدم اخت�صا�صها
نوعيا للف�صل يف النزاع.
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و�إن املدع�ي�ن رفعوا حينه���ا دعوى على نف�س الأطراف �أم���ام حمكمة زيغود
يو�س���ف (الق�سم العق���اري) لطلب �إبطال نف����س الدفرت العق���اري امل�سلم للمدعى
عليهم فريق (ب).
و�إن حمكمة زيغود يو�سف ،مبوجب حكمها ال�صادر يف ( 2010/12/27رقم
 )10/800قررت �إحالة الدعوى مبا�شرة �أمام حمكمة التنازع لطلب تعيني اجلهة
الق�ضائي���ة املخت�ص���ة للف�ص���ل يف النزاع و ه���ذا تطبيقا ملقت�ضيات امل���ادة  18من
القانون  03-98امل�ؤرخ يف  1998/06/03املذكور �أعاله.
و �إن الغرف���ة العقاري���ة ملجل����س ق�ضاء ق�سنطين���ة املرفوع �أمامه���ا ا�ستئناف
املدع�ي�ن املطع���ون به يف حكم حمكمة زيغ���ود يو�سف ال�ص���ادر يف 2011/12/27
رف�ض���ت ه���ذا اال�ستئن���اف مبوج���ب قراره���ا ال�ص���ادر يف ( 2011/07/03رق���م
 )2011/2767مو�ضحة �أن �أحكام الإحالة التي ت�صدرها املحكمة تطبيقا للمادة
 18من القانون  03-98ال�صادر يف  1998/06/03غري قابلة لأي طعـ ــن.
و �إن���ه و لهذه الأ�سباب ،جل�أ املدعون �إىل حمكمة التنازع لطلب تعيني اجلهة
الق�ضائية املخت�صة للف�صل يف النــزاع.
حي���ث �إن املدعني بلغوا هذه العري�ضة لكافة الأطراف طبقا ملقت�ضيات املواد
 406و  407و  840و 904من قانون الإجراءات املدنية و الإداريـ ــة.
وعليـــــــه
يف ال�شكـــــل :
حي���ث �إن طل���ب الف�صل يف تن���ازع االخت�صا�ص ميكن اعتب���اره مقبوال طبقا
ملقت�ضيات امل���ادة  17من القانون رقم  03-98امل����ؤرخ يف  1998/06/03املذكور
�أعاله.
يف املو�ضــــوع :
حيث �إنه ي�ستخل�ص من امل�ستندات والوثائق املدفوعة يف امللف �أن ورثة املرحوم
(ل.ع) يطلبون من حمكمة التنازع الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص الناجم عن قرار
الغرف���ة الإدارية ملجل�س ق�ضاء ق�سنطينة ال�ص���ادر يف ( 2010/03/02حتت رقم
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانــي 2013

465

مــن االجتهـــاد الق�ضائــي ملحكمـة التنـازع

ملف رقم 000133

 )2010/282و حك���م حمكم���ة زيغود يو�سف ال�ص���ادر يف ( 2010/12/27حتت
رق���م  )2010/800وتعي�ي�ن اجلهة الق�ضائية املخت�صة للف�ص���ل يف النزاع القائم
بينهم و بني املدعى عليهـ ــم.
حي���ث �إن حمكم���ة التن���ازع �صرحت بقانونية حك���م الإحالة ال���ذي �أمرت به
حمكمة زيغود يو�سف تطبيقا ملقت�ضيات املادة  18من القانون رقم  03-98امل�ؤرخ
يف  1998/06/03املذكور �أع�ل�اه و �أ�صدرت قرارا بتاريخ ( 2012/04/09حتت
رقم .)117
و�إن ق���رار حمكمة التنازع اعت�ب�ر النزاع القائم بني املدعني و املدعى عليهم
م���ن االخت�صا�ص النوع���ي للجهات الق�ضائي���ة الإدارية مبا �أن طل���ب �إبطال دفرت
عقاري يعترب مبثابة طلب �إبطال الرتقيم النهائي امل�سجل يف الدفرت العقاري.
و�إن حمكم���ة التن���ازع �أو�ضحت كذل���ك �أن الرتقيم النهائي ه���و قرار يتخذه
املحاف���ظ العقاري بعد الت�أكد من الوثائق املقدمة من الأطراف و بعد �أجل حمدد
قانون���ا و �إن طل���ب �إبطال مثل ه���ذا القرار هو من اخت�صا����ص اجلهات الق�ضائية
الإداري���ة طبق���ا ملقت�ضي���ات املادة  800وم���ا يليها م���ن قانون الإج���راءات املدنية
والإدارية.
و�إنه و لهذه الأ�سباب �صرحت حمكمة التنازع ب�أن القرار ال�صادر عن الغرفة
الإدارية ملجل����س ق�ضاء ق�سنطينة بتاري���خ ( 2010/03/02حتت رقم )10/282
باط���ل و ال �أث���ر ل���ه و �إحالة الق�ضية و الأط���راف �إىل املحكمة الإداري���ة لق�سنطينة
للف�صل فيها طبقا للقانون.
و�إن���ه يتعني معاين���ة �أن طلب الف�صل يف تن���ازع االخت�صا�ص قد كان مو�ضوع
ق���رار �ص���ادر عن حمكمة التنازع بتاري���خ  2012/04/09و �أنه يتعني رف�ض دعوى
املدعني لهــذه الأ�سبـ ــاب.
لهــــــذه الأ�سبـــــــاب
تقـــــرر حمكمــــة التنــــازع :
املـادة  : 01قبـ ــول العري�ضـ ــة �شكـ ــال.
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املـادة  : 02عـ ــدم قبــول الدعــوى ل�سبق الف�صــل فيهـ ــا.
املـادة  : 03امل�صـ ـ ــاريف علـ ــى املدعني.
ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صري���ح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتاريخ
اخلام����س ع�شر من �شهر �أكتوبر �سنة �ألفني واثن���ي ع�شر من قبل حمكمة التنازع،
امل�شكلـ ــة مــن ال�سـ ــادة :
رئي�س حمكمـة التنـازع مقـررا
رئيــ�س غرفـة باملحكمـة العليـا
رئيـ�س غرفـة باملحكمـة العليــا
رئي�ســة غرفة مبجل�س الدولــة
رئيـ�س غرفــة مبجل�س الدولــة
م�ست�شـ ــار مبجل ــ�س الدولـ ـ ـ ــة
م�ست�شـ ــار باملحكمــة العليـ ـ ـ ــا

كـ ــروغل ـ ـ ـ ـ ــي مقـ ـ ـ ــداد
لعمـ ـ ــوري حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بـ ــوزيـ ــان ـ ـ ــي ن ــذيـ ـ ـ ــر
من ــور يحي ــاوي نعيم ـ ــة
م�سعـ ـ ــودي م�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ح�سـ ــن عب ــد احلمي ـ ــد
بـن عمرية عبـد ال�صمـد

بح�ضــور ال�سيــد  :بو�شليط رابح ،حمافظ الدولة لدى حمكمة التنــازع،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :حمــدي عبــد احلميــد� -أمني �ضبط رئي�ســي.
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ملف رقــــم  000134قــــــرار بتاريخ 2012/10/15

ق�ضيـ ــة بلديــة خن�شلــة �ضـ ــد (ز�.س) ومــن معـ ــه

املو�ضوع  :حمكمة التنازع-نف�س النزاع-انتفاء التنازع يف االخت�صا�ص.
قانون ع�ضوي رق���م( 03-98 :اخت�صا�صات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملهــا)،
املــادة  ،16 :جريــدة ر�سميــة عــدد.39 :

املبــ��د�أ  :ال اخت�صا���ص ملحكمة التنازع و ال تن��ازع يف االخت�صا�ص،
يف حال��ة انعدام �ش��رط نف�س النزاع ،ب�سب��ب اختالف الطرفني يف
الدعوي�ين وال�سبب وامل�س�أل��ة املطروحة عل��ى الق�ضاءين ،العادي
والإداري.
�إن حمكمــــة التنــــــازع :
يف جل�ستها العلنية املنعقدة بها بنهج  11دي�سمرب ،1960الأبيار -اجلزائر.
بعــد املداولــة القانونيــة� ،أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بعد االطالع على القانون الع�ضوي رقم  03-98امل�ؤرخ فـي  03جوان 1998
املتعلق باخت�صا�صات حمكمة التنازع ،تنظيمها وعملهــا.
وبعــد درا�ســة كافـ ــة م�ستنـ ــدات امللف.
وبعد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد كروغلي مقداد رئي����س حمكمة التنازع املقرر يف
ت�ل�اوة تقريره املكت���وب و�إىل ال�سيد بو�شليـ���ط رابح حمافظ الدول���ة لدى حمكمة
التنــازع يف طلباتــه املكتوبــة.
حيث �إن���ه بعري�ضة م�سجلة بتاريخ  2012/03/05لدى كتابة �ضبط حمكمة
التنازع طلبت بلدية خن�شلة-ممثلة يف ممثلها القانوين ،من حمكمة التنازع نق�ض
و�إبط���ال الق���رار ال�صادر عن جمل����س الدولة بتاري���خ ( 2011/10/27حتت رقم
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 )63776الذي �ألغى القرار ال�صادر عن الغرفة الإدارية ملجل�س ق�ضاء �أم البواقي
بتاري���خ ( 2010/02/18حت���ت رق���م  )10/132و ف�ص�ل�ا من جدي���د حكم على
البلدي���ة املدعية بدفع مبلغ 1.500.000دج لل�سيد (ز����.س) كتعوي�ض ،والقول ب�أن
القرار ال�صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ ( 2010/07/15حتت
رقم  )609385الذي رف�ض الطعن بالنق�ض املرفوع من طرف ال�سيد (ز�.س) يف
القرار ال�صادر عن الغرف���ة العقارية ملجل�س ق�ضاء �أم البواقي يف 2008/11/04
(رقم  )08/2172هو القابل للتنفيـ ــذ.
و�أنه���ا عر�ضت �أنه بتاري���خ  2008/03/02رفع ال�سي���د (ز�.س) دعوى �أمام
حمكم���ة خن�شلة (الق�س���م العقاري) �ضد مدي���ر الوكالة العقاري���ة لوالية خن�شلة،
و�ض���د (ب.ح) وال�سيد (�س.ع) لطلب �إبطال العقد املحرر من طرف املوثق هزيل
العيا�شي بتاريخ ( 2004/12/13رقم  )04/1548الذي مت �شهره لدى املحافظة
العقاري���ة بتاريخ ( 2004/02/27جملد  134رقم  )57وبالتايل العقد املربم بني
ال�سي���دة (ب.ح) و (�س.ع) بتاريخ ( 2005/01/09رقم  )05/43الذي مت �شهره
بتاريخ ( 2005/01/15جملد  135رقم .)18
و �أنه و مبوجب حكم �صادر يف ( 2008/04/09رقم  )08/852ف�إن حمكمة
خن�شلة رف�ضت طلبه لعدم ت�أ�سي�سه.
و�أنه و بناء على ا�ستئناف من ال�سيد (ز�.س) ،ف�إن الغرفة العقارية ملجل�س ق�ضاء
�أم البواق���ي �صرحت ،مبوجب قرار �ص���ادر يف ( 2008/11/04رقم )08/2172
بع���دم قب���ول �إدخال بلدية خن�شل���ة يف اخل�صام و �أيدت احلكم حم���ل اال�ستئناف.
و�أن���ه و بن���اء عل���ى طع���ن بالنق�ض مق���دم من ط���رف ال�سيد (ز����.س) ،ف�إن
الغرفة العقارية للمحكمة العليا مبوجب قرار �صادر بتاريخ ( 2010/07/15رقم
 )609385رف�ضت الطعن بالنق�ض.
حيث �إن���ه و لعدم ر�ضا بالقرارات ال�صادرة عن اجله���ات الق�ضائية املدنية
رف���ع ال�سيد (ز����.س) دعوى �أمام الغرف���ة الإدارية ملجل�س ق�ض���اء �أم البواقي �ضد
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بلدية خن�شلة لطلب دفع مبلغ  2000.000دج �أ�صال واحتياطيا تعيني خبري لتقييم
ال�ضرر الذي حلقه منذ �سنة .1998
و �أن���ه و مبوج���ب قرار �صادر يف ( 2010/02/18رق���م  )10/132ف�إن هذه
اجلهة الق�ضائية رف�ضت طلبه لعدم الت�أ�سي�س.
و�أن���ه و بن���اء عل���ى ا�ستئن���اف ،ف����إن جمل����س الدول���ة ،وبق���رار �ص���ادر يف
( 2011/10/27رق���م � )63776ألغ���ى الق���رار املطعون في���ه ،و ف�صال من جديد
حك���م على بلدية خن�شلة بدف���ع مبلغ  1.500.000دج لل�سيد (ز�.س) كتعوي�ض عن
ال�ضرر الذي حلقه.
حيث �إن البلدي���ة املدعية تتم�سك ب�أن النزاع يتعلق بقطعة �أر�ضية مت منحها
لل�سيد (ز�.س) بناء على مداولة رقم  03/87بتاريخ .1987/05/12
و �أن���ه مل يظه���ر �أث���ر لهذا الأخري ،و ه���ذا خالل �أزيد م���ن � 15سنة ،لت�سوية
و�ضعيته.
و�أنه و عندم���ا تنازلت الوكالة العقارية عن ه���ذه القطعة الأر�ضية ل�شخ�ص
�آخر ،ف�إن املدعى عليه ظهر من جديد.
و�أن ال�سي���د (ز����.س) مل يجب عل���ى خمتلف الإ�شعارات الت���ي مت ن�شرها من
طرف املدعية ،تطالب فيها من امل�ستفيدين التقرب من م�صاحلها لت�سليم الوثائق
ال�ضرورية بغر�ض ت�سوية و�ضعيتهم.
و�أن التن���ازل ع���ن القطعة الأر�ضية حمل النزاع ال���ذي مت من طرف الوكالة
العقارية ل�شخ�ص �آخر غري قانوين.
و�أنه و بحكمه على البليدة املدعية ،ف�إن جمل�س الدولة مل يقدر وقائع الق�ضية
تقديرا �سليم���ا ف�ضال عن �أن النزاعات التي تتعلق بالوكالة العقارية مع املواطنني
تخ�ض���ع الخت�صا�ص اجلهات الق�ضائية اخلا�ضعة للنظام الق�ضائي العادي و لي�س
للجهات الق�ضائية اخلا�ضعة للنظام الق�ضائي الإداري.
و�أنه ولهذه الأ�سباب ف�إن املدعية التم�ست نق�ض و�إبطال القرار ال�صادر عن
جمل�س الدولة يف ( 2011/10/27رقم  )63776و القول ب�أن القرار ال�صادر عن
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الغرفة العقاري���ة للمحكمة العليا بتاري���خ ( 2010/07/15حتت رقم )609385
هــو القابــل للتنفيــذ.
حي���ث �إن ال�سيد(����س.ع) �أودع مذكرة جوابية للتم�سك ب����أن عري�ضة افتتاح
الدعوى غري مقبولة �شكــال.
و�أن���ه و احتياطيا ،ف�إنه يتم�سك ب�أن املدعية طلبت من حمكمة التنازع نق�ض
و�إبطال القرار ال�صادر عن جمل�س الدولة يف ( 2011/10/27رقم .)63776
و�أن مث���ل ه���ذا الطل���ب ال يخ�ضع ل�صالحيات���ه ،و�أن دوره يتمث���ل يف الف�صل
يف م�سائ���ل االخت�صا����ص مثلما ي�ستخل�ص م���ن مقت�ضيات امل���ادة  15من القانون
الع�ض���وي رق���م  03-98امل����ؤرخ يف  1998/06/03املتعل���ق باخت�صا�صات حمكمة
التنازع و تنظيمها و عملها.
و�أن���ه و عالوة على ذلك ،ف�إن النزاعات املطروح���ة �أمام اجلهات الق�ضائية
اخلا�ضعة للنظام الق�ضائي العادي واجلهات الق�ضائية اخلا�ضعة للنظام الق�ضائي
الإداري لي�ست نف�سها وال تتعلق بنف�س الأطراف.
و�أن���ه ولهذه الأ�سباب ،ف�إن ال�سيد (����س.ع) طلب �أ�صال ،رف�ض طلب الف�صل
يف تنازع االخت�صا�ص �شكال ،واحتياطيا يف املو�ضوع رف�ضه لعدم الت�أ�سي�س.
حيث �إن املدعى عليهم الآخرين مل يودعوا مذكرة جوابية يف الأجل املن�صو�ص
علي���ه يف املادة  23من القان���ون الع�ضوي رقم  03-98امل����ؤرخ يف 1998/06/03
املذكـ ــور �أعــاله.
وعليـــــــه
يف ال�شكـــــل :
حي���ث �إنـ ــه وطبقا ملقت�ضيات املادة  17فقرة  1م���ن القانون الع�ضوي رقـ ــم
 03-98امل�ؤرخ يف  1998/06/03املتعلق باخت�صا�صات حمكمة التنازع و تنظيمها
وعمله���ا ،ف�إنه ميكن للأطراف املعنية رفع دعواه���م �أمام حمكمة التنازع يف �أجل
�شهرين ابتداء من اليوم الذي ي�صبح فيه القرار الأخري غري قابل لأي طعن �أمام
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اجله���ات الق�ضائي���ة اخلا�ضعة للنظ���ام الق�ضائي الع���ادي �أو اجله���ات الق�ضائية
اخلا�ضعة للنظام الق�ضائي الإداري.
و�أن���ه ال يوجد يف امللف �أي �أثر لتبلي���غ القرار الأخري� ،أي قرار جمل�س الدولة
ال�صادر بتاريخ .2011/10/27
و�أن���ه ميكن اعتب���ار طلب الف�صل يف تن���ازع االخت�صا�ص املق���دم من طرف
البلدية املدعية يف  2012/03/05طلبا مقدما يف الأجل القانوين.
يف املو�ضــوع :
حيث �إن بلدية خن�شلة طلبت من حمكمة التنازع معاينة وجود تنازع �إيجابي
يف االخت�صا�ص ناجم عن القرار ال�صادر عن جمل�س الدولة بتاريخ 2011/10/27
(رقم  )63776و القرار ال�صادر عن املحكمة العليا بتاريخ ( 2010/07/15رقم
 )609385و القول ب�أن قرار جمل�س الدولة باطل و القول ب�أن قرار املحكمة العليا
هو القابل للتنفيذ.
حي���ث �إنه ي�ستخل�ص من عنا�صر امللف �أن ال�سيد (ز�.س) كان �أ�صال قد رفع
دعوى �أمام حمكمة خن�شلة (الق�سم العقاري) �ضد الوكالة العقارية لوالية خن�شلة،
و�ضد ال�سيدة (ب.ح) وال�سيد (�س.ع) لطلب �إبطال العقد املحرر من طرف املوثق
العيا�شي بتاريخ  2004/12/13امل�شهر يف ( 2004/02/27جملد  134رقم )57
وبالت���ايل العق���د التوثيقي املربم بني ال�سيدة (ب.ح) و ب�ي�ن ال�سيد(�س.ع) بتاريخ
 2005/01/09امل�شهر يف ( 2005/01/15جملد  135رقم .)18
و�أن���ه و�إثر رف����ض دعواه من ط���رف اجله���ات الق�ضائية اخلا�ضع���ة للنظام
الق�ضائ���ي العادي قرر ال�سي���د (ز�.س) رفع دعوى �ضد بلدي���ة حن�شلة ،فقط �أمام
الغرفة الإدارية ملجل�س ق�ضاء �أم البواقي لطلب احلكم على هذه الأخرية ب�أن تدفع
له مبلغ قدره  2.000,000دج تعوي�ضات عن ال�ضرر الالحق به.
حي���ث �إنه و طبق���ا ملقت�ضيات املادة  16فقرة  01م���ن القانون الع�ضوي رقم
 03-98امل�ؤرخ يف  1998/06/03املذكور �أعاله " ...يكون تنازعا يف االخت�صا�ص
عندم���ا تق�ضي جهت���ان ق�ضائيت���ان �إحداهما خا�ضع���ة للنظام الق�ضائ���ي العادي
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والأخرى خا�ضعة للنظام الق�ضائي الإداري باخت�صا�صهما �أم بعدم اخت�صا�صهما
للف�صــل يف نف�س النــزاع ".
و�أن الفقرة  02من نف�س املادة  16من القانون الع�ضوي رقم  03-98امل�ؤرخ
يف  1998/06/03تن����ص عل���ى �أن���ه "...يق�ص���د بنف����س النزاع عندم���ا يتقا�ضى
الأط���راف بنف����س ال�صفة �أمام نف�س جهة �إدارية و�أخ���رى ق�ضائية ،و يكون الطلب
مبنيا على نف�س ال�سبب و نف�س املو�ضوع املطروح �أمام القا�ضــي".
و�أن���ه و يف ق�ضي���ة احلال ،ف�إن���ه ال وجود لنف����س النزاع الخت�ل�اف الطرفني
يف الدعوي�ي�ن والخت�ل�اف ال�سب���ب و امل�س�أل���ة املطروح���ة على الق�ضائي�ي�ن العادي
والإداري.
و�أن���ه و بالفعل ،ف�إن ال�سي���د (ز�.س) كان قد طلب �أم���ام اجلهات الق�ضائية
اخلا�ضع���ة للنظام الق�ضائ���ي العادي �إبطال العقود التوثيقي���ة يف حني �أنه كان قد
طل���ب �أمام اجلهات الق�ضائية اخلا�ضعة للنظ���ام الق�ضائي الإداري التعوي�ض عن
ال�ضـ ــرر الالحق به.
و�أن���ه يتع�ي�ن بالتايل الق���ول ب�أن���ه ال وجود لتن���ازع يف االخت�صا����ص مبفهوم
امل���ادة  16الفقـ���رة  1والفق���رة  2م���ن القانون الع�ض���وي رق���م  03-98امل�ؤرخ يف
.1998/06/03
لهــــــذه الأ�سبـــــــــاب
تقـــــرر حمكمــــة التنــــازع :
املـادة  : 01قبــول الدعـ ــوى �شكـ ــال.
املـادة  : 02القـ ــول ب�أال حمـ ــل للتنـ ــازع يف االخت�صـ ــا�ص.
املـادة � : 03إعفـ ــاء البلديــة مــن امل�صـ ــاريف.
ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صري���ح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتاريخ
اخلام����س ع�شر من �شهر �أكتوبر �سنة �ألف�ي�ن و اثني ع�شر من قبل حمكمة التنازع،
امل�شكلــة مـن ال�ســادة :
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كـ ــروغل ـ ـ ـ ـ ــي مقـ ـ ـ ــداد
لعمـ ـ ــوري حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بـ ــوزيـ ــان ـ ـ ــي ن ــذيـ ـ ـ ــر
من ــور يحي ــاوي نعيم ـ ــة
م�سعـ ـ ــودي م�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ح�سـ ــن عب ــد احلمي ـ ــد
بـن عمرية عبـد ال�صمـد

ملف رقم 000134

رئي�س حمكمـة التنـازع مقـررا
رئيــ�س غرفـة باملحكمـة العليـا
رئيـ�س غرفـة باملحكمـة العليــا
رئي�ســة غرفة مبجل�س الدولــة
رئيـ�س غرفــة مبجل�س الدولــة
م�ست�شـ ــار مبجل ــ�س الدولـ ـ ـ ــة
م�ست�شـ ــار باملحكمــة العليـ ـ ـ ــا

بح�ضــور ال�سيــد  :بو�شليط رابح-حمــافظ الدولــة لــدى حمكمــة التنــازع،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :حمــدي عــبد احلميــد�-أمني �ضبط رئي�ســي.
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ملف رقــم  000138قــرار بتاريخ 2012/10/15

ق�ضيــة (ل.م) �ضــد رئي�س اللجنــة االنتخابيــة لبلديــة بو�سعــادة
املو�ضـوع  :حمكمة التنازع-نظام االنتخابات-قائمة انتخابية-جلنة
�إدارية انتخابية.
قانون ع�ضوي رقــم ( 03-98 :اخت�صا�صات حمكمة التنازع و تنظيمها وعملهــا)،
املــادة  ،1/16 :جريــدة ر�سميــة عــدد .39 :
قانون ع�ضوي رق���م( 01-12 :نظام االنتخابات) ،املــادة  ،22 :جريدة ر�سميــة :
العــدد الأول.
املبــ��د�أ  :ال اخت�صا���ص ملحكم��ة التن��ازع و ال تن��ازع يف االخت�صا���ص
امل�ص��رح باخت�صا�ص��ه لنظ��ر الطع��ن يف قرار
ب�ين الق�ض��اء الع��ادي،
ّ
امل�صرح بعدم
اللجن��ة الإداري��ة االنتخابية و بني الق�ض��اء الإداري،
ّ
اخت�صا�صه نوعيا.
�إن حمكمــــة التنــــازع :
يف جل�ستها العلنية املنعقدة بها بنهج  11دي�سمرب ،1960الأبيار -اجلزائر.
بعــد املداولــة القانونــية� ،أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صـ ــه :
بعد االطالع على القانون الع�ضوي رقم  03-98امل�ؤرخ فـي  03جوان 1998
املتعلق باخت�صا�صات حمكمة التنازع ،تنظيمها و عملها.
وبعــد درا�ســة كافــة م�ستنــدات امللف.
وبعد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد كروغلي مقداد رئي����س حمكمة التنازع املقرر يف
ت�ل�اوة تقريره املكت���وب و�إىل ال�سيد بو�شليـ���ط رابح حمافظ الدول���ة لدى حمكمة
التنازع يف طلباته املكتوبـ ــة.
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حيث �إنه مبوجب عري�ضة م�سجل���ة بتاريخ  2012/04/04لدى كتابة �ضبط
حمكم���ة التنازع ،طلب ال�سي���د (ل.م) بن (ا) من هذه اجله���ة الق�ضائية معاينة
تنازع االخت�صا�ص الناجم عـ ــن :
حك���م حمكمة بو�سعادة ال�صادر يف ( 2012/03/18رقم  )12/09الفا�صل
يف الطعن املرفوع يف قرارات اللجنة الإدارية االنتخابية لبلدية بو�سعادة و القا�ضي
برف����ض طلبه الرامي �إىل �إبطال قرار اللجنة الإدارية االنتخابية و الأمر بت�سجيله
يف القائمــة االنتخابيــة.
وب�ي�ن الأم���ر اال�ستعج���ايل ال�صادر ع���ن املحكم���ة الإدارية بامل�سيل���ة بتاريخ
( 2012/03/13حت���ت رق���م  )2012/327والذي �صرح���ت مبوجبه هذه اجلهة
الق�ضائي���ة بع���دم اخت�صا�صه���ا نوعي���ا للف�ص���ل يف طل���ب املدع���ي م�ستن���دة �إىل
مقت�ضي���ات املادة  22من القانون الع�ضوي رقم  01-12امل�ؤرخ يف 2012/01/12
املتعلق بنظام االنتخابات.
و�إبط���ال هذين احلكمني و ف�ص�ل�ا من جديد� ،إبطال ق���رار اللجنة الإدارية
االنتخابي���ة لبلدية بو�سعادة والأمر بت�سجي���ل املدعي يف القائمة االنتخابية للبلدية
املذكـ ــورة.
وعليـــــــه
يف ال�شكــل :
حيث �إنه ميكن قبول طلب الف�صل يف تنازع االخت�صا�ص لتقدميه يف الآجال
املن�صو�ص عليها يف املادة  17من القانون  03-98امل�ؤرخ يف  1998/06/3املتعلق
باخت�صا�صات حمكمة التنازع ،تنظيمها و عملها.
يف املو�ضوع :
حي���ث �إن حمكم���ة التن���ازع تخت����ص يف الف�ص���ل يف منازع���ات االخت�صا�ص
ب�ي�ن اجلهات الق�ضائية اخلا�ضع���ة للنظام الق�ضائي الع���ادي واجلهات الق�ضائية
اخلا�ضع���ة للنظ���ام الق�ضائ���ي الإداري ح�سب ال�ش���روط املحددة يف ه���ذا القانون
(املادة  3من القانون  03-98امل ـ�ؤرخ يف .)1998/06/03
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و�إن���ه ال ترفع �أمام حمكمة التن���ازع �إ ّال املوا�ضيع املتعلقة بتنازع االخت�صا�ص
(امل���ادة  15م���ن القان���ون رق���م  03-98امل����ؤرخ يف  )1998/06/03و�إن���ه يكون
تنازعا يف االخت�صا�ص عندما تق�ضي جهتان ق�ضائيتان �إحداهما خا�ضعة للنظام
الق�ضائي الع���ادي والأخرى خا�ضعة للنظام الق�ضائ���ي الإداري باخت�صا�صهما �أو
بع���دم اخت�صا�صهما للف�صل يف نف�س الن���زاع (املادة  16من القانون رقم 03-98
امل ـ�ؤرخ يف .)1998/06/03
و�إن���ه يف ق�ضي���ة احلال مت�سكت حمكم���ة بو�سع���ادة باخت�صا�صها للف�صل يف
الطعن املرفوع من قبل املدعي يف القرار ال�صادر عن اللجنة االنتخابية و القا�ضي
برف����ض ت�سجيله يف القائمة االنتخابية لبلدية بو�سع���ادة ،كما �صرحت بعدم قبول
طلب���ه لتقدميه خارج الآجال املن�صو�ص عليها يف امل���ادة  22من القانون الع�ضوي
رقم  01-12امل�ؤرخ يف  2012/01/12املتعلق بنظام االنتخابات.
و �إن املحكم���ة الإداري���ة للم�سيلة و التي مت اللجوء �إليه���ا من قبل املدعي من
�أج���ل نف����س الغاية قد �صرحت مبوج���ب الأمر ال�ص���ادر يف ( 2012/03/13رقم
 )2012/327بع���دم اخت�صا�صه���ا نوعيا للف�صل يف الن���زاع معتربة �أن الطعن يف
ق���رارات �صادرة عن اللجنة االنتخابية م���ن اخت�صا�ص اجلهات الق�ضائية التابعة
لنظ���ام الق�ضاء العادي تطبيق���ا ملقت�ضيات املادة  22فقرة  3من القانون الع�ضوي
رقم  01-12امل�ؤرخ يف  2012/01/12املتعلق بنظام االنتخابات.
حي���ث �إنه ال يوجد ثمة تنازع يف االخت�صا����ص مبفهوم املادة  16من القانون
رق���م  03-98امل����ؤرخ يف  1998/06/03املذك���ور �أعاله ،مب���ا �أن اجلهة الق�ضائية
التابعة لنظام الق�ضاء العادي (حمكمة بو�سعادة) مت�سكت باخت�صا�صها و رف�ضت
طلب املدع���ي لتقدميه خارج الأجل القانوين ،يف حني �أن اجلهة الق�ضائية التابعة
لنظ���ام الق�ضاء الإداري (املحكمة الإداري���ة للم�سيلة) �صرحت بعدم اخت�صا�صها
نوعيا معت�ب�رة �أن النزاع من اخت�صا�ص اجلهة الق�ضائي���ة التابعة لنظام الق�ضاء
العادي.
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و�إنه يتعني بالتايل الق���ول ب�أنه ال وجود لتنازع يف االخت�صا�ص بني القرارين
املعرو�ضني من قبل املدعي على حمكمة التنازع.
لهــــــذه الأ�سبـــــــاب
تقـــــرر حمكمــة التنــــازع :
املـادة  : 01قبـ ــول الدعـ ــوى �شكـ ــال.
املـادة  : 02القــول ب ـ�أال حمــل للتنــازع يف االخت�صــا�ص.
املـادة  :03امل�صـ ــاريف علـ ــى املدعــي.
ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صري���ح به يف اجلل�س���ة العلنية املنعق���دة بتاريخ
اخلام����س ع�شر من �شهر �أكتوبر �سنة �ألف�ي�ن و اثني ع�شر من قبل حمكمة التنازع،
امل�شكلة من ال�سادة :
رئي�س حمكمـة التنـازع مقـررا
رئيــ�س غرفـة باملحكمـة العليـا
رئيـ�س غرفـة باملحكمـة العليــا
رئي�ســة غرفة مبجل�س الدولــة
رئيـ�س غرفــة مبجل�س الدولــة
م�ست�شـ ــار مبجل ــ�س الدولـ ـ ـ ــة
م�ست�شـ ــار باملحكمــة العليـ ـ ـ ــا

كـ ــروغل ـ ـ ـ ـ ــي مقـ ـ ـ ــداد
لعمـ ـ ــوري حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بـ ــوزيـ ــان ـ ـ ــي ن ــذيـ ـ ـ ــر
من ــور يحي ــاوي نعيم ـ ــة
م�سعـ ـ ــودي م�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ح�سـ ــن عب ــد احلمي ـ ــد
بـن عمرية عبـد ال�صمـد

بح�ضــور ال�سيــد  :بو�شليط رابح -حمافظ الدولة لدى حمكمة التنــازع،
ومب�ساعــدة ال�سيــد :حمــدي عبــد احلميــد�-أمني �ضبط رئي�ســي.
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ملف رقـــم  000140قــــرار بتاريخ 2012/12/24

ق�ضيـ ــة (ع.ق) �ضـ ــد بلديـ ــة بورقيقـ ــة

املو�ضـ��وع  :حمكم��ة التنازع-تن��ازع يف االخت�صا�ص-عق��د �إيج��ار بني
بلدية و�شخ�ص خا�ضع للقانون اخلا�ص.
�أمر رقــم  ( 154-66 :قانون �إجراءات مدنية) ،املــادة  7 :مكــرر ،جريدة ر�سميــة
عــدد .47 :
قانون رقم ( 23-90 :قانون �إجراءات مدنية ،تعديل وتتميم) ،املــادة  ،2 :جريــدة
ر�سميــة عــدد .36 :
�أمر رقم  ( 59-75 :قانون جتاري) ،املادة  ،3-170 :جريدة ر�سمية عــدد .101 :
قان���ون رقم �( 09-08 :إجراءات مدنية و�إدارية) ،امل���ادة  ،800 :جريدة ر�سميــة
عـ ــدد .21 :

املبــ��د�أ  :الق�ض��اء العادي هو املخت�ص بالف�ص��ل يف منازعة من�ص ّبة
على عقد �إيجار ،مربم بني بلدية و �شخ�ص خا�ضع للقانون اخلا�ص،
قبل دخول قانون الإجراءات املدنية والإدارية حيز التطبيق.
�إن حمكمــــة التنــــــازع :
يف جل�سته���ا العلني���ة املنعق���دة به���ا بنه���ج  11دي�سم�ب�ر ،1960الأبي���ار-
اجلزائـ ــر.
بعــد املداولــة القانونيــة� ،أ�صــدرت القــرار الآتــي ن�صــه :
بع���د االطالع على القانون الع�ضوي رق���م  03-98امل�ؤرخ يف 03جوان 1998
املتعلق باخت�صا�صات حمكمة التنازع ،تنظيمها و عملها.
وبعــد درا�ســة كافــة م�ستنــدات امللف.
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وبعد اال�ستم���اع �إىل ال�سيد كروغلي مقداد رئي����س حمكمة التنازع املقرر يف
ت�ل�اوة تقريره املكت���وب و�إىل ال�سيد بو�شليـ���ط رابح حمافظ الدول���ة لدى حمكمة
التنازع يف طلباته املكتوبة.
حيث �إنه مبوجب عري�ض���ة م�سجلة بتاريخ  2012/05/24لدى �أمانة �ضبط
حمكم���ة التنازع ،طلب ال�سيد (ع.ق) من هذه اجله���ة الق�ضائية الف�صل يف تنازع
االخت�صا�ص الناجم عن:
الق���رار ال�ص���ادر عن الغرف���ة التجاري���ة و البحري���ة ملجل�س ق�ض���اء البليدة
بتاري���خ ( 2011/03/20حتت رق���م  )2011/5563امل�صرح بقبول �إعادة ال�سري
يف الدع���وى �ش���كال ،و يف املو�ض���وع� ،أي���د حك���م حمكمة حج���وط ال�ص���ادر بتاريخ
( 2006/03/28حتت رقم .)2006/17
والق���رار ال�ص���ادر عن جمل����س الدول���ة بتاري���خ ( 2010/01/07حتت رقم
 )51793ال���ذي �ألغ���ى قرار الغرف���ة الإدارية ملجل����س ق�ضاء البلي���دة ال�صادر يف
( 2008/06/23حت���ت رق���م  )08/233و ف�ص�ل�ا م���ن جديد حك���م على املدعي
ال�سي���د (ع.ق) ب�إخ�ل�اء الأمكنة املتن���ازع عليها و دفع مبل���غ  2.449.832,29دج
ك�إجمايل بدل الإيجار غري املدفوع و مبلغ  250.000دج كتعوي�ض.
و�أنه عر�ض �أنه مبوجب عقد م�ؤرخ يف ّ � 1999/01/30أجرت البلدية املدعى
عليها احلمام الكائن ب�شارع  ....ببورقيقة.
و�أن البلدي���ة املدعى عليها و بغر�ض طرده من املح���ل املتنازع عليه ،با�شرت
ع ّدة دعاوى ابتداء من .2006/03/28
و �أن���ه مت���ت مبا�ش���رة �أول دعوى �أمام حمكم���ة حجوط (الق�س���م التجاري)
وانتهت ب�صدور حكم بتاريخ  ،2006/03/28ق�ضى ب�إلزامه ب�إخالء الأمكنة ودفع
مبل���غ  2.449.832,29دج للبلدي���ة املدعى عليها والذي ميث���ل �إجمايل مبلغ بدل
الإيجار و مبلغ  900.000دج كتعوي�ض.
و�أن���ه و �إث���ر اال�ستئن���اف �ألغت الغرف���ة املدنية ملجل�س ق�ض���اء البليدة احلكم
امل�ست�أن���ف ،مبوج���ب الق���رار ال�ص���ادر عنه���ا بتاري���خ ( 2006/12/19حتت رقم
جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانــي 2013

480

مــن االجتهـــاد الق�ضائــي ملحكمـة التنـازع

ملف رقم 000140

 )06/3156و ف�ص�ل�ا م���ن جديد� ،صرح���ت بعدم اخت�صا�صها نوعي���ا معتربة �أن
اجلهات الق�ضائية املدنية لي�ست خمت�صة للف�صل يف النزاعات التي قد تنجم عن
العقد الذي يربط بني الطرفني.
و�أن املدع���ي طعن بالنق�ض يف هذا الق���رار ،و�أن الغرفة التجارية و البحرية
للمحكم���ة العليا ومبوجب القرار ال�صادر عنها بتاريخ ( 2010/01/07حتت رقم
 )600618نق�ضت القرار حمل الطعن بالنق�ض و�أحالت الق�ضية والأطراف �أمام
نف�س اجلهة الق�ضائية م�شكلة من هيئة �أخرى.
و �أنه و بعد �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض �أيدت الغرفة التجارية والبحرية
ملجل�س ق�ضاء البليدة حكم حمكمة حجوط ال�صادر يف .2006/03/28
و �إن بلدي���ة بورقيق���ة رفعت بتاريخ  2008/03/12دع���وى على املدعي �أمام
الغرف���ة الإداري���ة ملجل�س ق�ضاء البلي���دة لنف�س الغر�ض الذي جل����أت من �أجله �إىل
اجلهات الق�ضائية التابعة لنظام الق�ضاء العادي.
و �إن ه���ذه اجله���ة الق�ضائية �صرح���ت مبوجب القرار ال�ص���ادر عنها بتاريخ
( 2008/06/23حت���ت رق���م  )08/233بع���دم اخت�صا�صها نوعي���ا م�ستندة �إىل
مقت�ضي���ات املادة  7مكرر من قان���ون الإجراءات املدنية القدمي وكذا املادة ،170
فقرة  3من القانون التجاري.
و�أن���ه و�إث���ر اال�ستئن���اف� ،ألغى جمل�س الدول���ة مبوجب الق���رار ال�صادر عنه
بتاريخ ( 2010/01/07حتت رقم  ،)51793قرار الغرفة الإدارية ملجل�س ق�ضاء
البلي���دة ال�صادر يف ( 2008/06/23رق���م  )08/233و ف�صال من جديد مت�سك
باخت�صا�ص���ه معت�ب�را �أن العق���د ال���ذي يربط بني الطرف�ي�ن هو عقد امتي���از و �أن
النزاع���ات الناجمة عنه من اخت�صا�ص اجلهات الق�ضائية التابعة لنظام الق�ضاء
الإداري ،و ف�صال من جديد ،ا�ستجاب لطلبات البلدية املدعى عليها.
و�أن املدع���ي مت�سك بوج���ود تنازع ايجابي يف االخت�صا����ص ،مبا �أن اجلهات
الق�ضائي���ة التابعة للنظامني الق�ضائيني مت�سكتا باخت�صا�صهما و حكمتا عليه ب�أن
يدفع للبلدية املدعى عليها مبلغ بدل الإيجار امل�ستحق وكذا تعوي�ضــات.
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و�أن���ه طلب من اجلهة الق�ضائية احلالية معاين���ة تنازع االخت�صا�ص الناجم
عن القرارين ال�سالفي الذكر وتعيني اجلهة الق�ضائية املخت�صة.
حي���ث �إن بلدي���ة بورقيق���ة مل تودع مذك���رة جوابية يف الآج���ال املمنوحة لها
مبح�ضر التبليغ امل�ؤرخ يف .2012/05/27
وعليـــــــه
يف ال�شكــل :
حي���ث �إن طل���ب الف�ص���ل يف تن���ازع االخت�صا����ص مقب���ول لتقدمي���ه طبق���ا
للمقت�ضيــات القانونيــة.
يف املو�ضوع :
حي���ث �إنه ي�ستخل�ص م���ن امل�ستندات و الوثائق املدفوع���ة يف امللف �أن النزاع
املط���روح �أمام حمكمة التنازع يخ�ص تنازعا �إيجابيا يف االخت�صا�ص و ناجما عن
قرار الغرفة التجارية و البحرية ملجل�س ق�ضاء البليدة ال�صادر يف 2012/03/20
(حت���ت رقم  )2012/5563الذي و بعد �إعادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض �أيد
حكم حمكمة حجوط ال�صادر يف ( 2006/03/28رقم  )2006/17الذي مت�سك
باخت�صا�صه و حكم على املدعي بدفع بدل الإيجار امل�ستحق للبلدية املدعى عليها
ومبلغ مايل على �سبيل التعوي�ض وعن قرار جمل�س الدولة ال�صادر يف 2010/01/07
(رق���م  )51793ال���ذي �ألغى قرار الغرفة الإدارية ملجل����س ق�ضاء البليدة ال�صادر
يف ( 2008/06/23رق���م  )08/233وف�ص�ل�ا م���ن جدي���د مت�س���ك باخت�صا����ص
اجله���ات الق�ضائي���ة الإداري���ة للف�ص���ل يف الن���زاع و ا�ستجاب لطلب���ات البلدية.
و �إن الغرف���ة التجاري���ة والبحرية ملجل����س ق�ضاء البليدة و تربي���را لتم�سكها
باخت�صا�صه���ا اعتم���دت عل���ى حرفي���ة �أ�سباب ق���رار الغرفة التجاري���ة و البحرية
للمحكم���ة العليا ال�صادر يف ( 2010/01/07حت���ت رقم  )600618وذهبت �إىل
�أن العق���د الذي يربط طريف النزاع هو عقد ذو طبيعة جتارية و�أن النزاعات التي
ق���د تنجم ع���ن تنفيذ هذا العقد م���ن اخت�صا�ص القا�ضي الع���ادي حال ف�صله يف
الق�ضايــا التجاريـ ــة.
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و�أن جمل�س الدولة �ألغى يف قراره ال�صادر يف ( 2010/01/07رقم )51793
ق���رار الغرفة الإداري���ة ملجل�س ق�ضاء البلي���دة ال�ص���ادر يف ( 2008/06/23رقم
 )08/233الذي �صرحت مبوجبه هذه اجلهة الق�ضائية بعدم اخت�صا�صها وف�صال
من جديد ،مت�سك باخت�صا�صه و ا�ستجاب لطلبات البلدية املدعى عليها.
و�إن جمل�س الدولة اعترب �أن العقد الذي يربط الطرفني هو عقد امتياز لأنه
مت �إبرام���ه ع���ن طريق املزاد العلني و يت�ضمن يف امل���ادة  13منه بنودا غري م�ألوفة
يف القانون العادي.
حي���ث �إن العقد املربم ب�ي�ن بلدية بورقيقة و املدع���ي بتاريخ 1999/01/30
ه���و عقد �إيجار جتاري و �أن القا�ضي املخت�ص للف�صل يف النزاعات التي قد تنجم
عنه هو القا�ضي العادي حال ف�صله يف الق�ضايا التجارية و هذا تطبيقا ملقت�ضيات
املادة  7مكرر من قانون الإجراءات املدنية القدمي التي كانت قابلة للتطبيق �أثناء
�إبرام العقد.
و�إن���ه و طبقا ملقت�ضيات املادة  7مكرر من قان���ون الإجراءات املدنية القدمي
وخالفا لأحكام املادة  7من نف�س القانون ،تكون من اخت�صا�ص املحاكم املنازعات
املتعلقة بالإيجارات الفالحية و الأماكن املعدة لل�سكن �أو ملزاولة مهنية �أو الإيجارات
التجارية و كذلك يف املواد التجارية �أو االجتماعية.
و �إن امل���ادة  ،170فقرة  3من القانون التج���اري تن�ص كذلك على �أن تطبق
�أحكام القانون التجاري على �إيجار املحالت و العمارات اململوكة للدولة �أو الواليات
�أو البلديات �أو امل�ؤ�س�سات العمومية .Etablissements Publics
حي���ث �إن جمل�س الدولة �ألغى ،عن خط�أ ،قرار الغرفة الإدارية ملجل�س ق�ضاء
البليدة ال�صادر بتاريخ ( 2008/06/23رقم .)08/233
و�إن���ه يتعني بالتايل القول ب�أن قراره ال�صادر يف ( 2010/01/07حتت رقم
 )51793باط���ل و ال �أث���ر له و القول ب�أن قرار الغرف���ة التجارية و البحرية ملجل�س
ق�ضاء البليدة ال�صادر يف ( 2012/03/20حتت رقم  )2012/5563هــو الواجب
التنفيـ ــذ.
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لهـــــذه الأ�سبـــــــاب

تقـرر حمكمــة التنــازع :
املـادة  : 01قبـ ــول الدعـ ــوى �شكـ ــال.
املـ��ادة  : 02الق���ول بوجود تنازع يف االخت�صا�ص ب�ي�ن القرار ال�صادر عن
الغرف���ة التجارية والبحرية مبجل�س ق�ضاء البلي���دة بتاريخ ( 2011/03/20حتت
رقم  )2011/5563والق���رار ال�صادر عن جمل�س الدولة بتاريخ 2010/01/07
(رقم .)51793
املـادة  : 03القول ب�أن الق�ضاء العادي هو املخت�ص للف�صل يف النــزاع.
املـادة  : 04القــول ب�أن قرار جمل�س الدولة باطل وال �أثر لـ ــه.
املـادة � : 05إعفــاء البلديــة مــن امل�صـ ــاريف.
بذا �صدر القرار ووقع الت�صريح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ الرابع
والع�شري���ن م���ن �شه���ر دي�سمرب �سنة �ألف�ي�ن و اثني ع�شر من قب���ل حمكمة التنازع
امل�شكلــة مــن ال�سـ ــادة :
رئي�س حمكمـة التنـازع مقـررا
رئيــ�س غرفـة باملحكمـة العليـا
رئيـ�س غرفـة باملحكمـة العليــا
رئي�ســة غرفة مبجل�س الدولــة
رئيـ�س غرفــة مبجل�س الدولــة
م�ست�شـ ــار مبجل ــ�س الدولـ ـ ـ ــة
م�ست�شـ ــار باملحكمــة العليـ ـ ـ ــا

كـ ــروغل ـ ـ ـ ـ ــي مقـ ـ ـ ــداد
لعمـ ـ ــوري حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
بـ ــوزيـ ــان ـ ـ ــي ن ــذيـ ـ ـ ــر
من ــور يحي ــاوي نعيم ـ ــة
م�سعـ ـ ــودي م�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ح�سـ ــن عب ــد احلمي ـ ــد
بـن عمرية عبـد ال�صمـد

بح�ضــور ال�سيــد  :بو�شليط رابح-حمــافظ الدولــة لــدى حمكمة التنــازع،
ومب�ساعــدة ال�سيــد  :حمــدي عبــد احلميــد� -أمني �ضبط رئي�ســي.
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ملف رقم 006301

م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
ملف رقـم  006301قـرار بتاريخ 2012/11/21
ق�ضيــة (ب�.س) �ضـد الوكيـل الق�ضائـي للخزينــة

املو�ضـ��وع  :جلن��ة التعوي���ض ع��ن احلب���س امل�ؤق��ت غري امل�برر واخلط�إ
الق�ضائي-بطالن الإجــراءات.
�أم���ر رق���م �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املـ���ادة  137 :مكرر ،جريدة ر�سميـة
عــدد .48 :
قان���ون رقـم �( 08-01 :إجراءات جزائية ،تعديل وتتمي���م) ،املـادة  ،11 :جريـدة
ر�سميـة عـدد .34 :

املبــ��د�أ  :ال يدخ��ل الق��رار ،القا�ض��ي ببط�لان الإج��راءات� ،ضمن
�أح��كام املادة  137مك��رر ،التي حت�صر ح��ق ال�شخ�ص يف التعوي�ض
ع��ن حب���س م�ؤقت غري مربر ،يف �صدور ق��رار نهائي ،نطق ب�أال وجه
للمتابعة �أو الرباءة.
�إن الـمحـكمـة الـعليــا
فـ���ي جل�سته���ا العلنية املنعقدة بتاري���خ الواحد والع�شرون م���ن �شهـر نوفمرب
�سنة �ألفني واثنا ع�ش���ر مبقرها الكائن ب�شارع  11دي�سمرب  1960الأبيار اجلزائر
العا�صمة.
بعـد املداولــة القانونيــة �أ�صـدرت القـرار الآتــي بيانــه :
بنـاء على املواد  137مكرر وما يليها �إىل  137مكرر  14من قانون الإجـراءات
اجلزائيـة.
بعــد االطالع على جمموع �أوراق امللف وعلى عري�ضة رفـع اال�ستدراك املودعة
بتاري���خ  2012/03/11وعل���ى املذك���رة اجلوابية الت���ي قدمها الوكي���ل الق�ضـائي
للخـزينـة.
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بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سي���د امل�ست�شار املق���رر جمال الدين ق���راوي يف تالوة
تقريره املكتوب ،واىل ال�سيـد النـائب العام يف تقديـم طلباته املكتوبـة.
حيث �أن املدعي (ب�.س) ،تقدم مبذكرة للجنة التعوي�ض عن احلب�س امل�ؤقت
حم���ررة من طرف الأ�ستاذ بود�شي�شة عبد الر�شي���د املحامي املعتمد لدى املحكمة
العلي���ا مودع���ة �أمانة �ضبط اللجن���ة بتاري���خ  2012/03/11ي�ؤكد فيه���ا �أنه متت
متابعت���ه من طرف نيابة حم���ام ال�ضلعة بجرم �إ�صدار �شيك بدون ر�صيد ،مبوجب
التكليف املبا�شر ،وبعد �إحالته على حمكمة اجلنح بحمام ال�ضلعة �صدر �ضده حكم
غياب���ي بتاريخ  2003/01/04ق�ضى عليه بع���ام حب�سا نافذا وغرامة نافذة مببلغ
 5301600دج .وبع���د معار�ضت���ه من طرف املدعي �ص���در لفائدته حكم بالرباءة
بتاري���خ  2003/04/05وبعد ا�ستئناف���ه من طرف النيابة والط���رف املدين �أمام
جمل����س ق�ضاء امل�سيلة �صدر قرار بتاري���خ  2003/12/09ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف
والق�ض���اء من جديد ب�إدانة املتهم ومعاقبته بعام حب�سا نافذا وغرامة نافذة مببلغ
 5301600دج .و�أن يدفع للطرف املدين مبلغ ال�شيك البالغ  5301600دج .ومبلغ
 50.000دج تعوي�ض .فطعن فيه املدعي بالنق�ض �أمام املحكمة العليا التي �أ�صدرت
ق���رار بتاريخ  2006/03/29بعدم قبول طعن املدعي .وبتاريخ  2007/01/30مت
�إيداع���ه احلب�س تنفيذا لقرار  2006/03/29الذي �صار �آنذاك نهائيا و�أفرج عنه
بتاري���خ  .2008/01/30وبعد ت�سجيل ا�ستدراك �ض���د هذا القرار �صدر قرار عن
املحكمة العليا بتاريخ 2009/04/22بقبول اال�ستدراك و�إلغاء قرار املحكمة العليا
امل����ؤرخ يف  2006/03/29وم���ن جديد قبول طعن املته���م املدعي يف دعوى احلال
�ش���كال ويف املو�ضوع نق����ض القرار املطعون في���ه امل����ؤرخ يف  .2003/12/09وبعد
�إع���ادة ال�سري يف الدعوى بعد النق�ض �صدر قرار عن جمل�س ق�ضاء امل�سيلة بتاريخ
 2011/10/11بقب���ول �إع���ادة ال�سري يف الدعوى بعد النق����ض �شكال ويف املو�ضوع
�إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء من جديد ببطالن �إجراءات املتابعة لعدم احرتام
املادة  337مكرر من ق� .إ .ج .والذي مل يتم الطعن فيه بالنق�ض كما ت�ؤكده �شهادة
عدم الطعن امل�ؤرخة يف  2011/10/30وبذلك �صار احلكم نهائيا.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
حي���ث �أن املدع���ي دام حب�س���ه مل���دة ع���ام م���ن  2007/01/30لغاي���ة
 .2008/01/30وحلقته �أ�ضرارا ج�سيمة مادية متثلت يف �ضياع دخله �أجرته ملدة
ع���ام .ومعنوية كادت �أن تع�صف بتما�س���ك �أ�سرته .طالبا تعوي�ض���ا �إجماليا مببلغ
 5.000.000دج.
وحيث �أجاب املدعى عليه الوكيل الق�ضائي للخزينة مبوجب عري�ضة جوابية
يطلب فيه���ا �أ�سا�سا الت�صريح �أن التعوي�ض مبالغ في���ه .واحتياطيا تعوي�ضه ح�سب
دخلـه ال�شهـري.
وحي���ث �أن النيابة العامة ق���د التم�ست قبول الطلب �ش���كال ومو�ضوعا منحه
تعوي�ضا معقوال.
حــول قبــول الطلب :
حي���ث �أنّ امل���ادة  137مك���رر من قانون الإج���راءات اجلزائي���ة تن�ص على :
ربر خالل
"ميكن �أن مينح تعوي�ض لل�شخ�ص الذي كان حمل حب�س م�ؤقت غري م ّ
متابع���ة جزائي���ة ق�ضت يف حق���ه ب�صدور قرار نهائ���ي ق�ضى ب�أ ّال وج���ه للمتابعة �أو
بالرباءة �إذا �أحلق به هذا احلب�س �ضررا ثابتا ومتميـزا ".
وحي���ث �أنّ احلك���م بال�ب�راءة �أو انتفاء وج���ه الدعوى مبني عل���ى واقعة غري
�صحيحة �أو ال ميكن ن�سبته للمتهم �أو �أنها ال تك ّون جرمية يف قانون العقوبات طبقا
للمادتني  195و 364من قانون الإجراءات اجلزائيـة.
وحي���ث �أنّ الق���رار امل�ستظهر من املدعي مل ينه الن���زاع و�إمنا ق�ضى ببطالن
الإجراءات وبالتايل ف�إنه ال يدخل �ضمن �أحكام املادة  137مك ّرر ،وعليه ي�ستوجب
عدم قبول الطلب.
وحيث �أنّ كل من يخ�سر الدعوى يلزم مب�صاريفها الق�ضائية.
فلـهــذه الأ�سبــاب
تقــرر اللجنـــة :
بعدم قبـول طلب التعوي�ض املرفوع من طرف املدعي (ب�.س).
وحتميلـه امل�صـاريف الق�ضائيــة.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
بـ���ذا �صدر القـرار ووقع الت�صري���ح بـه يف اجلل�سة العلنيـ���ة املنعقدة بتاريخ
الواح���د والع�شرين م���ن �شهـر نوفمرب �سن���ة �ألفيـن واثني ع�ش���ر ميالدية من قبـل
املحكمة العليا-جلـنـة التعـويـ�ض -املرتكبة من ال�سـادة :
رئـيــ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م�ست�ش ــارا مقـ ــررا
م�ست�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ا�سـمــاي ـ ـ ــر مـحـم ـ ـ ــد
قــراوي جمال الديــن
رحـ ـ ــاب ـ ـ ــي �أحم ـ ـ ـ ــد

بح�ضـور ال�سيــدة � :صحـراوي الطاهـر مليكـة-املحامـي العــام،
ومب�ساعــدة الآن�سـة � :شربـال عبلـة�-أمينــة ال�ضبـط.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
ملف رقم  006382قرار بتاريخ 2012/11/21
ق�ضيـة (�س.م) �ضــد الوكـيــل الق�ضائــي للخزينـ ــة

املو�ض��وع  :جلن��ة التعوي���ض ع��ن احلب���س امل�ؤق��ت غري امل�برر واخلط�إ
الق�ضائي-تعوي�ض مادي -عام��ل بفرن�سا-مرتب �شهري-مرتب بعملة
�أجنبيـة -مـرتب بالدينـار اجلزائـري.
�أم���ر رق���م �( 155-66 :إجراءات جزائية) ،املـ���ادة  137 :مكرر ،جريدة ر�سميـة
عــدد .48 :
قان���ون رقـم �( 08-01 :إجراءات جزائية ،تعديل وتتمي���م) ،املـادة  ،11 :جريـدة
ر�سميـة عـدد .34 :

املبــد�أ � :صدور �أمر ب�أ ّال وجه ملتابعة متهم ،عامل يف فرن�سا ،مبرتب
�شهري� ،صادر يف حقه �أمر بالقب�ض من حمكمة فرن�سية وحمبو�س
م�ؤقتا يف اجلزائر ،مينحه احلق يف تعوي�ضني :مادي ومعنوي.
يح�س��ب التعوي���ض امل��ادي ،عل��ى �أ�سا�س املرت��ب ال�شهري
بالعمل��ة الأجنبية ومبا يقابل��ه ب�سعر ال�ص��رف الر�سمي بالدينار
اجلزائري.
�إن الـمحكمــة العليــا
يف جل�ستها العلنية املنعقدة مبقرها الكائن ب�شارع  11دي�سمرب1960الأبيار
اجلزائر العا�صمة.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتــي بيانــه.
بنـ���اء عل���ى امل���واد  137 :مك���رراىل 137مكرر 14م���ن قان���ون الإجراءات
اجلزائيــة.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
بع���د االطالع على جمم���وع �أوراق امللف وعلى عري�ضة رف���ع الدعوى املودعة
بتاري���خ  2012/04/30وعل���ى املذك���رة اجلوابية الت���ي قدمها الوكي���ل الق�ضائي
للخزينــة.
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد رحابي �أحم���د امل�ست�شار املقرر يف ت�ل�اوة تقريـره
املكتـوب واىل ال�سيد النائب العام يف تقدمي طلباته املكتوبــة.
بتاري���خ � 2012/04/30سج���ل (�س.م) ،بوا�سط���ة املحامي جنوعة مربوك
دع���وى �أم���ام جلن���ة التعوي����ض باملحكمة العلي���ا �ضد الوكي���ل الق�ضائ���ي للخزينة
بح�ض���ور النياب���ة العامة يطلب فيه���ا احلكم على املدع���ي عليه �أن يدف���ع له مبلغ
 583899,44دج ع���ن ال�ضرر املادي ومبلغ  500.000,00دج عن ال�ضرر املعنوي
ومبلغ  600.000,00دج ع���ن �أتاوى ال�سيارة املحجوزة عن ال�ضرر الالحق به من
احلب�س امل�ؤقت غري املربر عمال باملادة  137مكرر مـن ق�.إ.ج.
وجاء يف عري�ضة املدعي �أنه بناء على �أمر بالقب�ض �صادر عن حمكمة كوملار
بفرن�س���ا يف  1998/06/18من �أجل تهريب املخدرات ،مت القب�ض عليه من طرف
م�صال���ح ال�شرطة باحل���دود اجلزائرية التون�سي���ة ،وقدم �أمام وكي���ل اجلمهورية
بالقال���ة ال���ذي وجه له تهم���ة حيازة املخ���درات واملتاجرة بها ونقله���ا وت�صديرها
والإقامة غري ال�شرعية  ،ثم �أحاله على قا�ضي التحقيق الذي �أمر ب�إيداعه احلب�س
امل�ؤق���ت يف  ،2008/08/06وبعد التحريات معه وعدم الرد على الإنابة الق�ضائية
م���ن فرن�سا �أ�صدر �أمرا ب�أال وج���ه للمتابعة بتاريخ � 2011/09/29أيده قرار غرفة
االته���ام ال�صادر يف  ،2011/10/31وال���ذي �صار نهائيا ح�س���ب الإ�شهاد املحرر
يف  ،2011/11/22ومن���ه يكون مكث يف احلب����س املـ�ؤقت من � 2008/08/06إىل
 2009/03/18ونظ���را لكون���ه كان ي�شتغ���ل بفرن�سا التي يقيم فيه���ا مببلغ �شهري
ق���دره � 738,33أورو وهو م���ا يقابله بال�صرف الر�سمي ح�سب بنك التنمية املحلية
ب���ـ  78905,33 :دج  ،وعلي���ه يطلب مبلغا اجماليا ب���ـ 583899,44 :دج عن فرتة
احلب����س امل�ؤقت مل���دة (� )07أ�شهر و( )12يوم ومبل���غ  600.000,00دج عن مدة
حج���ز ال�سيارة ملدة (� )40شهرا دفعه���ا للجمارك �أتاوى ومبلغ  500.000,00دج
تعوي�ضا عن ال�ضرر املعنوي.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
حيث �أجاب املدع���ى عليه الوكيل الق�ضائي للخزينة ردا على مذكرة املدعي
والتم�س تخفي�ض املبلغ على �أ�سا�س الدخل ال�شـهري.
حيث �أن النيابة العامة ردت على مذكرة املدعي والتم�ست تعوي�ض املدعي يف
حـدود الت�شريـع املعمـول بـه.
يف قبــول الدعــوى :
حيث �أن الدعوى ا�ستوفت ال�شروط ال�شكلية والقانونية مما يتعني الت�صريح
بقبولها.
يف املو�ضـــوع :
يف التعوي�ض عــن ال�ضــرر املــادي :
حي���ث ثابت من امللف �أن املدعي حرم من راتب���ه ال�شهري ملدة (� )07أ�شهر
و( )12يوم���ا ب�سبب احلب�س امل�ؤقت غ�ي�ر املربر  ،والذي قدره بنك التنمية املحلية
مببل���غ  78905,33دج مما يتعني احلكم بتعوي�ض هذا املبلغ لفرتة احلب�س امل�ؤقت
مببلغ �إجمايل  580.000,00دج " خم�سمائة وثمانون �ألف دينار جزائري".
حي���ث �أن طلب التعوي�ض عن �أت���اوة حجز ال�سيارة من طرف اجلمارك طلب
غري مربر طاملا �أنه لي�س له عالقة باحلب�س اخلا�ص باملدعي مما يتعني رف�ضه.
يف التعوي�ض عن ال�ضرر املعنوي :
حي���ث ثابت من امللف �أن املدعي حرم من حريت���ه ملدة (� )07أ�شهر و()12
يوما ب�سبب احلب�س امل�ؤقت غري املربر ،ف�ضال عن هذا احلب�س م�س ب�سمعته و�شرفه
و�أثر فيه نف�سيا مما يجعل اللجنة تعو�ضه عن هذا ال�ضرر مببلغ  400.000,00دج
"�أربعمائـة �ألف دينـار جزائـري".
حيث �أن مـن خ�سـر الدعـوى يتحمـل امل�صـاريف الق�ضائيــة.
لهـــــذه الأ�سبــــــاب
قــررت اللجنــة :
قبــول الدعــوى.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
منح املدع���ي تعوي�ضا مادي���ا مببل���غ  580.000,00دج "خم�سمائة وثمانون
�ألف دينــار جزائـري".
من���ح املدعي تعوي�ضا معنويا مببلغ  400.000,00دج "�أربعمائة �ألف دينار
جزائـري".
�إلـزام �أمني خزينـة اجلزائـر بدفع املبلغ املحكوم بــه.
امل�صــاريف علــى اخلزينــة.
بـ���ذا �ص���در القرار ووق���ع الت�صريح ب���ه يف اجلل�سة العلنية املنعق���دة بتاريـخ
الواح���د والع�ش���رون من �شهر نوفمرب �ألفني واثني ع�ش���ر ميالدية من قبل املحكمة
العليا-جلنة التعوي�ض-املرتكبــة من ال�ســادة :

رئـ ــي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م�ست�ش ـ ــارا مقــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ا�سمـ ــاي ــر حمم ـ ـ ـ ــد
رح ـ ـ ــابـ ــي �أحم ـ ـ ـ ــد
ق ــراوى جمال الدين

بح�ضـور ال�سيـدة � :صحـراوي الطاهـر مليكـة-النائب العــام،
ومب�ساعــدة الآن�سـة � :شربـال عبلــة-معاونـة �أمينـة ال�ضبـط.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
ملف رقم  006872قرار بتاريخ 2013/12/11
ق�ضيــة (د.م) �ضــد الوكيــل الق�ضائي للخزينـ ــة

املو�ض��وع  :جلن��ة التعوي���ض ع��ن احلب���س امل�ؤق��ت غري امل�برر واخلط�إ
الق�ضائي�-أجل �إخطار اللجنة.
�أم���ر رقم �( 155-66 :إجراءات جزائي���ة) ،املادتان  137 :مكرر و 137مكرر ،4
جريدة ر�سمية عدد .48 :
قان���ون رقم �( 08-01 :إج���راءات جزائية ،تعديل وتتميم) ،امل���ادة  ،11 :جريدة
ر�سمية عدد .34 :

املب��د�أ  :ال يعت��د بطع��ن الط��رف امل��دين بالنق���ض يف حك��م ناطق
بالرباءة ،يف غياب طعن من النيابة العامة ،يف ح�ساب �أجل �إخطار
جلنة التعوي�ض عن احلب�س امل�ؤقت غري املربر واخلط�إ الق�ضائي.
يح�س��ب �أجل �إخطار جلنة التعوي�ض ،يف حالة عدم طعن
ابتداء ،م��ن تاريخ �صريورة
النياب��ة العام��ة بالنق�ض يف ال�براءة،
ً
احلكم القا�ضي بالرباءة نهائي ًا.
�إن الـمحكمــة العليـــــا
يف جل�ستها العلنية املنعقدة مبقرها الكائن ب�شارع  11دي�سمرب-1960الأبيار
اجلزائـر العا�صمــة.
بعـد املداولـة القانونيـة �أ�صـدرت القـرار الآتــي بيانــه.
بن���اء عل���ى امل���واد  137 :مكرراىل 137مك���رر  14من قان���ون الإجــراءات
اجلزائيــة.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
بع���د االطالع على جمم���وع �أوراق امللف وعلى عري�ضة رف���ع الدعوى املودعة
بتاري���خ  2013/04/22وعل���ى املذك���رة اجلوابية الت���ي قدمها الوكي���ل الق�ضائي
للخزينة.
بع���د اال�ستم���اع �إىل ال�سيد �إ�سماي���ر حممد الرئي�س املق���رر يف تالوة تقريـره
املكتـوب واىل ال�سيد النائب العام يف تقدمي طلباته املكتوبة.
نظ���را للعري�ض���ة املودعة بتاري���خ  2013/04/22من ط���رف ال�سيد (د.م)
واملذكرة الالحقة املقدمة بتاريخ  2013/08/14بوا�سطة حماميه الأ�ستاذ ل�صلع
حممد والرامية �إىل منحه مبلغ  1.200.000,00دينار تعوي�ضا عن كافة الأ�ضرار
التي حلقته جراء احلب�س امل�ؤقت.
ويذكر �أنه متت متابعته من طرف وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان من
�أجل القتل العمدي مع �سبق الإ�صرار والرت�صد وبعد مثوله �أمام حمكمة اجلنايات
�أ�ص���درت حكم���ا يف  2008/05/31ق�ض���ى برباءت���ه هذا احلك���م كان حمل طعن
بالنق�ض م���ن النيابة العامة ف�أ�صدرت املحكمة العليا-الغرفة اجلنائية -قرارا يف
 2010/12/23يق�ضي برف�ض الطعن بالنق�ض لعدم جوازه .
و�أنه ب�سبب هذه املتابع���ة �أودع احلب�س امل�ؤقت يف الفرتة من 2001/12/25
�إلــى  2002/06/05وكان �أودع بتاريخ  2011/03/10لدى �أمانة جلنة التعوي�ض
عري�ضة كما هو ثابت من ختم تاريخ الإيداع ومل يتبعها ت�سجيل للدعـوى.
رد الوكي���ل الق�ضائي للخزينة يف مذكرة جوابي���ة خل�ص فيها �إىل الت�صريح
بعدم قبول الطلب لتقدميه خارج الأجـل.
ق���دم النائب العام باملحكم���ة العليا طلبات كتابية خل����ص فيها �إىل تعوي�ض
الطالب يف حدود الت�شريع ال�ساري مع �إرجاع املبالغ املطالب بها �إىل احلد املعقول.
حــول قبــول الطلــب :
حي���ث يخل�ص من عنا�صر امللف �أن العار����ض (د.م) متت متابعته من �أجل
القتل العمدي مع �سبق الإ�صرار والرت�صد وب�سبب هذه املتابعة و�ضع رهن احلب�س
امل�ؤقت يف الفرتة من � 2001/12/25إىل  2002/06/05وبعد مثوله �أمام حمكمة
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
اجلنايات �أ�صدرت حكما يف  2005/06/13ق�ضى برباءة املتهم ،هذا احلكم كان
حمل طعن بالنق�ض من النائب العام والطرف املدين ف�أ�صدرت املحكمة العليا قرارا
يف  2007/10/17بالنق����ض والإحالة وبعد رجوع الق�ضية �أمام حمكمة اجلنايات
بتلم�س���ان �أ�صدرت حكما يف  2008/05/31ق�ضى بالرباءة هذا احلكم كان حمل
طعن من الطرف املدين (ب.ر) وحدها ومل تطعن �ضده النيابة العامة ف�أ�صدرت
املحكم���ة العلي���ا ق���رارا يف  2010/12/23يق�ض���ي برف����ض الطعن لع���دم جوازه.
حي���ث �أن املدع���ي �أودع عري�ض���ة م�ؤرخ���ة يف  2011/03/10ث���م حلقه���ا
بعري�ضة ثاني���ة م�ؤرخة يف  2013/04/22ترمي �إىل منح���ه تعوي�ضا ت�أ�سي�سا على
�أن حك���م الرباءة �صار نهائيا بقرار املحكم���ة العليا-الغرفة اجلنائية-ال�صادر يف
.2010/12/23
لك���ن حي���ث �أن الطع���ن بالنق�ض �ضد احلك���م ال�ص���ادر يف 2008/05/31
ع���ن حمكمة اجلنايات بتلم�سان وامل����ؤدي �إىل �صدور قرار املحكمة العليا –الغرفة
اجلنائية -ال�صادر يف  2010/12/23كان من الطرف املدين وحدها و�أن الطعن
الذي يرفع���ه الطرف املدين �ضد حكم ق�ضى بالرباءة ويف غياب طعن من النيابة
العامة ينح�صر فقط فيما ق�ضى به احلكم يف حدود احلقوق املدنية للطرف املدين
ولي����س له �أي �أثر على الدعوى العمومي���ة التي ي�صبح احلكم بالرباءة فيها نهائيا،
وبالنتيج���ة ف�إن احلكم ال�ص���ادر يف � 2008/05/31أ�صبح نهائي���ا بعد فوات �أجل
الطع���ن فيه بالنق�ض من النيابة و�أن �أجل �إخطار اللجنة املن�صو�ص عليه يف املادة
 137مكرر  4الفقرة الأوىل من قانون الإجراءات اجلزائية ي�سري من هذا التاريخ
الذي �أ�صبح فيه احلك���م ال�صادر يف  2008/05/31القا�ضي بالرباءة نهائيا كما
ه���و مبني قبله-و�أنه بالنتيجة ف�إن العري�ض���ة املودعة بتاريخ  2011/03/10تكون
ق���د قدمت خارج �أجل �ستة �أ�شه���ر املحدد قانونا لإخطار اللجن���ة ومنه يتعني �إذن
الت�صريح بعدم قبول الطلب.
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م ــن االجته ــاد الق�ضائــي للجنـة التعـوي�ض
لهــــذه الأ�سبـــــاب
تق�ضــي جلنــة التعـــوي�ض:
بعـدم قبـول الطلب لتقدميـه خـارج الأجـل.
امل�صــاريف علــى املدعــي.
ب���ذا �صدر الق���رار ووقع الت�صريح ب���ه يف اجلل�سة العلني���ة املنعقدة بتاريـخ
احل���ادي ع�ش���ر من �شهر دي�سم�ب�ر �ألفني وثالثة ع�شر ميالدي���ة من قبل املحكمـة
العليــا-لـجنة التعوي�ض-املرتكبة من ال�سـادة :

رئـ ــي�س ــا ومقــررا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
م�ست�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا

ا�سمـ ــاي ــر حمم ـ ـ ـ ــد
رح ـ ـ ــاب ــي �أحمـ ـ ـ ـ ــد
قــراوي جمال الديـن

بح�ضـور ال�سيــدة � :صحـراوي الطاهـر مليكة-النـائب العــام،
ومب�ساعــدة الآن�سـة � :شربـال عبلــة�-أمينــة ال�ضـبط.
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�ساد�ســــا:
ن�صـــو�ص قــانونيــــة

ن�صــو�ص قانونيــة

�أهـــم الن�صــو�ص القانـونيـــة
املن�شورة يف اجلريـدة الـر�سميــة
مــن �شهــر جويليــة �إلــى �شهــر دي�سمبــر 2013
الأعــداد مــن � 35إلــى 68
احلــروف
الهجائيـة

ا

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  293-13م�ؤرخ
يف  26رم�ض���ان ع���ام  1434املواف���ق
 4غ�ش���ت �سن���ة  ، 2013يت�ضم���ن ن�ش���ر
اللوائ���ح ال�صحي���ة الدولي���ة (،)2005
املعتم���دة بجنيف بتاري���خ  23مايو �سنة
اتفاقيــات .2005
دوليــة مر�سوم رئا�سي رقم  316-13م�ؤرخ يف
 10ذي القع���دة عام  1434املوافق 16
�سبتمرب �سنة  ، 2013يت�ضمن الت�صديق
عل���ى االتفاقية املتعلق���ة ب�ضبط احلدود
البحري���ة ب�ي�ن اجلمهوري���ة اجلزائري���ة
الدميقراطي���ة ال�شعبي���ة واجلمهوري���ة
التون�سي���ة املوقعة باجلزائر يف  11يوليو
�سنة .2011
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

43

46

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

ا

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  415-13م�ؤرخ
يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق 15
دي�سمرب �سنة  ، 2013يت�ضمن الت�صديق
على االتفاقية املتعلقة بالتعاون الق�ضائي
يف املج���ال اجلزائ���ي ب�ي�ن اجلمهوري���ة
اجلزائري���ة الدميقراطي���ة ال�شعبي���ة
وجمهوري���ة فيتنام اال�شرتاكي���ة ،املوقعة
باجلزائ���ر يف � 14أبري���ل �سن���ة .2010
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  416-13م�ؤرخ
يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق 15
دي�سمرب �سنة  ، 2013يت�ضمن الت�صديق
على االتفاقية املتعلقة بت�سليم املجرمني
اتفاقيات
بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
دولية ال�شعبية وجمهوري���ة فيتنام اال�شرتاكية،
املوقع���ة باجلزائ���ر يف � 14أبري���ل �سن���ة
.2010
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  417-13م�ؤرخ
يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق
 15دي�سم�ب�ر �سن���ة  ،2013يت�ضم���ن
الت�صدي���ق على االتفاقية ح���ول التعاون
الق�ضائ���ي يف املج���ال امل���دين والتجاري
ب�ي�ن حكوم���ة اجلمهوري���ة اجلزائري���ة
الدميقراطي���ة ال�شعبي���ة وحكوم���ة
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية  ،املوقعة
بطه���ران يوم  22نوفم�ب�ر �سنة .2010
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

64

64

65

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

ا

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�سوم رئا�سي رق��م  418-13م�ؤرخ
يف � 12صفر ع��ام  1435امل��واف��ق 15
دي�سمرب �سنة  ،2013يت�ضمن الت�صديق
على اتفاقية التعاون التجاري بني حكومة
اجلمهورية اجل��زائ��ري��ة الدميقراطية
ال�شعبية وحكومة دولة الكويت ،املوقعة
ب��اجل��زائ��ر يف ��� 24ش��وال ع��ام 1433
امل���واف���ق � 11سبتمرب ���س��ن��ة .2012
اتفاقيـات مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  419-13م�ؤرخ
دوليــة يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق
 15دي�سم�ب�ر �سن���ة  ، 2013يت�ضم���ن
الت�صديق عل���ى اتفاقية النق���ل البحري
التجاري واملوانئ بني حكومة اجلمهورية
اجلزائري���ة الدميقراطي���ة ال�شعبي���ة
وحكوم���ة دولة قطر  ،املوقع���ة باجلزائر
يف � 24صفر عام  1434املوافق  7يناير
�سنــة .2013
مر�سوم تنفيذي رقم  435-13م�ؤرخ يف
� 20صفر عام  1435املوافق  23دي�سمرب
احتياطات �سن���ة  ،2013يح���دد كيفي���ات �إر�س���ال
املحروقات الك�ش���ف ال�سنوي الحتياطات املحروقات
من طرف املتعاق���د �إىل الوكالة الوطنية
لتثمني موارد املحروقات (النفط).
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

66

66

67

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

ا

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�سوم تنفيذي رقم  318-13م�ؤرخ يف
 10ذي القع���دة عام  1434املوافق 16
�إرهــــاب �سبتمرب �سن���ة  ،2013يتعلق ب�إجراءات
الك�شف عن الأم���وال والأمالك الأخرى
وحتدي���د موقعه���ا وجتميده���ا يف �إط���ار
مكافحة متويل الإرهاب.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  320-13م�ؤرخ
يف  20ذي القع���دة ع���ام  1434املوافق
� 26سبتم�ب�ر �سن���ة  ،2013يح���دد
ا�ستثمــارات
كيفي���ات اللجوء �إىل التموي���ل ال�ضروري
�أجنبيــة
لإجن���از ا�ستثمارات �أجنبي���ة مبا�شرة �أو
بال�شراك ــة.
مر�سوم تنفيذي رقم  378-13م�ؤرخ يف
�إعــالم  5حمرم ع���ام  1435املوافق  9نوفمرب
امل�ستهلك �سنة  ،2013يحدد ال�شروط والكيفيات
املتعلقة ب�إعالم امل�ستهلك.
ق����رار وزاري م�����ش�ترك م������ؤرخ يف 19
جمادى الثانية عام  1434املوافق 30
�أمانــات
�أبريل �سنة  ، 2013يحدد تخ�ص�صات
ال�ضبط
�شهادة اللي�سان�س و�شهادة املاج�ستري يف
للجهــات التعليم العايل للتوظيف يف بع�ض الرتب
الق�ضائيــة اخلا�صة مب�ستخدمي �أم��ان��ات ال�ضبط
للجهات الق�ضائية.
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الر�سميــة
رقـم
العــدد
46

48

58

37

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

ا

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

ق���رار وزاري م�شرتك م����ؤرخ يف � 4شوال
ع���ام  1433املواف���ق  22غ�ش���ت �سن���ة
 ،2012يحدد كيفي���ات تنظيم التكوين
التكميل���ي قب���ل الرتقي���ة �إىل بع�ض رتب
م�ستخدم���ي �أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات
الق�ضائية ومدته وحمتوى براجمــه.
�أمانــات ق���رار وزاري م�شرتك م����ؤرخ يف � 4شوال
ال�ضبط ع���ام  1433املواف���ق  22غ�ش���ت �سن���ة
للجهــات  ، 2012يح���دد كيفيات تنظيم التكوين
الق�ضائيــة التح�ضريي ل�شغل بع�ض رتب م�ستخدمي
�أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات الق�ضائي���ة
ومدته وحمتوى براجمه.
قرار وزاري م�ش�ت�رك م�ؤرخ يف  11ربيع
الث���اين عام  1434املواف���ق  21فرباير
�سنة  ، 2013يحدد عدد املنا�صب العليا
مل�ستخدم���ي �أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات
الق�ضائي ــة.
قرار م�ؤرخ يف  25ربيع الأول عام 1434
�أمــرا�ض املواف���ق  6فرباي���ر �سن���ة  ،2013يحدد
نــادرة قوائم الأمرا�ض النادرة و الأمرا�ض التي
تك���ون فيها حي���اة الإن�سان مه���ددة وكذا
املنتوجاتال�صيدالنيةاملوجهةملعاجلتها.
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

38

38

39

50

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

ا

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

ق���رار م����ؤرخ يف  29ربي���ع الث���اين ع���ام
 1434املوافق  12مار�س �سنة ،2013
�أمالك دولة
يت�ضمن تعيني مفت�شي���ات �أمالك الدولة
وحتديد دوائر اخت�صا�صها.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  436-13م�ؤرخ
يف � 20صف���ر ع���ام  1435املواف���ق 23
دي�سم�ب�ر �سن���ة  ، 2013يع���دل و يتم���م
�أمــالك املر�سوم التنفيذي رقم  127-07امل�ؤرخ
منجميـــة يف  17ربي���ع الثاين ع���ام  1428املوافق
 5ماي���و �سن���ة  ،2007واملتعل���ق بتعي�ي�ن
ح���دود الأم�ل�اك املنجمي���ة وت�صنيفه���ا
�إىل مناط���ق وحتديد م�ساحات التنقيب
والبحث واال�ستغالل.
�أن�شطــة قان���ون رق���م  05-13م����ؤرخ يف 14
بدنيــة رم�ضان ع���ام  1434املواف���ق  23يوليو
ريا�ضيــة �سن���ة  ، 2013يتعل���ق بتنظي���م الأن�شطة
البدنية و الريا�ضية وتطويرها.
قان���ون رق���م  06-13م����ؤرخ يف 14
رم�ضان ع���ام  1434املواف���ق  23يوليو
�سن���ة  ،2013يع���دل و يتم���م القان���ون
�أن�شطــة
رق���م  08-04امل����ؤرخ يف  27جم���ادى
جتاريــة الثانية ع���ام  1425املواف���ق  14غ�شت
�سن���ة  ،2004واملتعلق ب�شروط ممار�سة
الأن�شطــة التجاريــة.
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احلــروف
الهجائيـة

ب

ت
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الن�صــو�ص القانونيـة

مر�سوم تنفيذي رقم  254-13م�ؤرخ يف
� 23شعبان ع���ام  1434املوافق  2يوليو
�سن���ة  ، 2013يع���دل املر�سوم التنفيذي
بطالــون رقم  02-04امل����ؤرخ يف  10ذي القعدة
ذوو
عام  1424املوافق  3يناير �سنة ،2004
م�شاريــع ال���ذي يحدد �ش���روط الإعانات املمنوحة
للبطال�ي�ن ذوي امل�شاريع البالغني ما بني
ثالث�ي�ن (  ) 30و خم�س�ي�ن ( � ) 50سنة
وم�ستوياتها.
قرار م����ؤرخ يف  13رم�ضان عام 1434
املواف���ق  22يولي���و �سن���ة  ،2013يعدل
ويتمم القرار امل�ؤرخ يف  2جمادى الأوىل
بيــع
بالإيجــار ع���ام  1422املواف���ق  23يولي���و �سن���ة
 ،2001ال���ذي يح���دد �ش���روط معاجلة
طلب���ات �ش���راء امل�ساك���ن يف �إط���ار البيع
بالإيجار وكيفيات ذلك.
قرار م����ؤرخ يف  29رم�ضان عام 1434
تاجــر املواف���ق  7غ�ش���ت �سن���ة  ،2013يح���دد
جملــة من���وذج رخ�ص���ة ممار�سة ن�ش���اط وكيل
تاجر اجلملة للخ�ضر والفواكــه.
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اجلريــدة
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احلــروف
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املو�ضــوع

ت�سليــم
جمرمني

ت

تعــاون
جتــاري

تعــاون
ق�ضائــي

الن�صــو�ص القانونيـة
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  416-13م�ؤرخ
يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق 15
دي�سمرب �سنة  ،2013يت�ضمن الت�صديق
على االتفاقية املتعلقة بت�سليم املجرمني
بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ال�شعبية وجمهوري���ة فيتنام اال�شرتاكية،
املوقع���ة باجلزائ���ر يف � 14أبري���ل �سن���ة
.2010
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  418-13م�ؤرخ
يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق 15
دي�سمرب �سنة  ،2013يت�ضمن الت�صديق
على اتفاقية التعاون التجاري بني حكومة
اجلمهوري���ة اجلزائري���ة الدميقراطي���ة
ال�شعبية وحكومة دول���ة الكويت ،املوقعة
باجلزائ���ر يف � 24ش���وال ع���ام 1433
املوافق � 11سبتمرب �سنة .2012
مر�سوم رئا�سي رق��م  415-13م�ؤرخ
يف � 12صفر ع��ام  1435امل��واف��ق 15
دي�سمرب �سنة  ، 2013يت�ضمن الت�صديق
على االتفاقية املتعلقة بالتعاون الق�ضائي
يف امل��ج��ال اجل��زائ��ي ب�ين اجلمهورية
اجل��زائ��ري��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال�شعبية
وجمهورية فيتنام اال�شرتاكية ،املوقعة
باجلزائر يف � 14أب��ري��ل �سنة .2010
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ت

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  417-13م�ؤرخ
يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق 15
دي�سمرب �سنة  ، 2013يت�ضمن الت�صديق
على االتفاقية حول التعاون الق�ضائي يف
تعــاون
املج���ال امل���دين و التجاري ب�ي�ن حكومة
ق�ضائــي
اجلمهوري���ة اجلزائري���ة الدميقراطي���ة
ال�شعبية وحكومة اجلمهورية الإ�سالمية
الإيراني���ة ،املوقع���ة بطه���ران ي���وم 22
نوفمرب �سنة .2010
ق���رار وزاري م�شرتك م����ؤرخ يف � 4شوال
ع���ام  1433املواف���ق  22غ�ش���ت �سن���ة
تكويــن  ،2012يحدد كيفي���ات تنظيم التكوين
حت�ضيــري التح�ضريي ل�شغل بع�ض رتب م�ستخدمي
�أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات الق�ضائي���ة
ومدته وحمتوى براجمه.
ق���رار وزاري م�شرتك م����ؤرخ يف � 4شوال
ع���ام  1433املواف���ق  22غ�ش���ت �سن���ة
تكويــن  ،2012يحدد كيفي���ات تنظيم التكوين
تكميلــي قبل الرتقي���ة �إىل بع�ض رتب م�ستخدمي
�أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات الق�ضائي���ة
ومدتــه وحمتــوى براجمــه.
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ت

متويــل
الإرهــاب

جمركــة
مب�سطــة

ج
جيـــل
ثالــث

الن�صــو�ص القانونيـة
مر�سوم تنفيذي رقم  318-13م�ؤرخ يف
 10ذي القع���دة عام  1434املوافق 16
�سبتمرب �سن���ة  ،2013يتعلق ب�إجراءات
الك�شف عن الأم���وال والأمالك الأخرى
وحتدي���د موقعه���ا وجتميدهـ ـ���ا يف �إطار
مكافحــة متويل الإرهــاب.
مر�سوم تنفيذي رقم  321-13م�ؤرخ يف
 20ذي القع���دة عام  1434املوافق 26
�سبتمب ـ���ر �سنة  ،2013يتعلق ب�إجراءات
اجلمركة املب�سط���ة يف �شكل ت�صريحات
تقديريـة �أو مب�سطـة �أو �إجماليــة.
مر�سوم تنفيذي رقم  405-13م�ؤرخ يف
 28حمرم عام  1435املوافق  2دي�سمرب
�سن���ة  ،2013يت�ضم���ن املوافق���ة عل���ى
رخ�ص���ة �إقامة و ا�ستغالل �شبكة عمومية
للموا�صالت الال�سلكية من اجليل الثالث
و توفري خدمات املوا�ص�ل�ات الال�سلكية
للجمه���ور املمنوح���ة ل�شرك���ة "ات�صاالت
اجلزائر للهاتف النقال".
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ج

جيـــل
ثالــث

ح

حـــدود
بحريــــة

الن�صــو�ص القانونيـة
مر�س���وم تنفيذي رق���م  406-13م�ؤرخ
يف  28حم���رم ع���ام  1435املواف���ق 2
دي�سمرب �سن���ة  ،2013يت�ضمن املوافقة
عل���ى رخ�ص���ة �إقام���ة وا�ستغ�ل�ال �شبكة
عمومي���ة للموا�ص�ل�ات الال�سلكي���ة م���ن
اجليل الثالث و توفري خدمات املوا�صالت
الال�سلكي���ة للجمه���ور املمنوح���ة ل�شركة
"الوطنية لالت�صاالت اجلزائر".
مر�س���وم تنفيذي رق���م  407-13م�ؤرخ
يف  28حم���رم ع���ام  1435املواف���ق 2
دي�سمرب �سن���ة  ،2013يت�ضمن املوافقة
عل���ى رخ�ص���ة �إقام���ة وا�ستغ�ل�ال �شبكة
عمومي���ة للموا�ص�ل�ات الال�سلكي���ة م���ن
اجليل الثالث وتوفري خدمات املوا�صالت
الال�سلكي���ة للجمه���ور املمنوح���ة ل�شركة
"�أورا�سكوم تيليكــوم اجلزائــر".
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م 316-13
م ـ����ؤرخ يف  10ذي القع���دة عام 1434
املواف���ق � 16سبتم�ب�ر �سن ـ���ة ،2013
يت�ضم���ن الت�صدي���ق عل���ى االتفاقي���ة
املتعلق���ة ب�ضب���ط احل���دود البحرية بني
اجلمهوري���ة اجلزائري���ة الدميقراطي���ة
ال�شعبي���ة واجلمهوري���ة التون�سية املوقعة
باجلزائ���ر يف  11يولي���و �سن���ة . 2011
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املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

ق���رار م����ؤرخ يف  30ربي���ع الأول ع���ام
 1434املوافق  11فرباير �سنة ،2013
حـــق
يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني
املــــ�ؤلف
حلق���وق امل�ؤل���ف واحلق���وق املج���اورة
ومديرياتــه اجلهويــة ومندوبياتــه.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  328-13م�ؤرخ
يف  20ذي القع���دة ع���ام  1434املوافق
� 26سبتمرب �سنة  ،2013يحدد �شــروط
حمايــــة وكيفيات اعتماد املخاب���ر ق�صد حمايــة
امل�ستهلــــك امل�ستهلك وقم ــع الغ�ش.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  378-13م�ؤرخ
يف  5حم���رم ع���ام  1435املواف���ق 9
نوفم�ب�ر �سن���ة  ،2013يح���دد ال�شروط
والكيفي���ات املتعلقة ب�إع�ل�ام امل�ستهلك.
مر�سوم تنفيذي رقم  295-13م�ؤرخ يف
� 10شوال عام  1434املوافق  17غ�شت
�سن���ة  ، 2013يتمم املر�س���وم التنفيذي
حمــالت رق���م  253-91امل����ؤرخ يف  15حم���رم
ذات
ع���ام  1412املواف���ق  27يولي���و �سن���ة
منفعــــة  ،1991واملت�ضم���ن تطبي���ق املادة 121
عامــــة م���ن قان���ون املالية ل�سن���ة  1991املتعلق
مبجاني���ة التبليغ للحم�ل�ات ذات املنفعة
العامة الت���ي تنظمه���ا �إدارات الدولة يف
ال�صحافة املكتوبة والإذاعة والتلفــزة.
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رخ�صــة

الن�صــو�ص القانونيـة
قرار م�ؤرخ يف  8ربيع الثاين عام 1434
املوافق  18فرباي���ر �سنة  ،2013يحدد

كيفيات �إعداد التكوين اخلا�ص ل�سائقي
بالنقــــاط ال�سيارات من �أجل ا�سرتجاع عدد النقاط
ال�ضائعة من الرخ�صة بالنقاط.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  389-13م�ؤرخ
يف  20حم���رم ع���ام  1435املوافق 24
نوفمرب �سن���ة  ،2013يح���دد م�ستويات
�سكــــن و كيفي���ات منح تخفي�ض مع���دل الفائدة
عل���ى القرو����ض الت���ي متنحه���ا البنوك
جماعــي
وامل�ؤ�س�سات املالية القتناء �سكن جماعي
وبن���اء �سك���ن ريف���ي و كذا �سك���ن فردي
ينج���ز يف �شكل جممع يف مناطق حمددة
بواليات اجلنوب واله�ضاب العليا.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  389-13م�ؤرخ
يف  20حم���رم ع���ام  1435املوافق 24
نوفم�ب�ر �سنة  ،2013يح���دد م�ستويــات
وكيفيات من���ح تخفي�ض مع���دل الفائدة
�سكــــن عل���ى القرو����ض الت���ي متنحه���ا البنوك
فــــــردي وامل�ؤ�س�سات املالية القتناء �سكن جماعي
وبن���اء �سك���ن ريفي وك���ذا �سك���ن فــردي
ينج���ز يف �شكل جممع يف مناطق حمددة
بواليات اجلنــوب واله�ضــاب العليــا.
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الن�صــو�ص القانونيـة

مر�سوم تنفيذي رقم  253-13م�ؤرخ يف
� 23شعبان ع���ام  1434املوافق  2يوليو
�شبــــاب �سن���ة  ،2013يعدل املر�س���وم التنفيذي
ذوو
رق���م  290-03امل����ؤرخ يف  9رجب عام
م�شاريــــع  1424املواف���ق � 6سبتمرب �سنة ،2003
ال���ذي يح���دد �ش���روط الإعان���ة املقدمة
لل�شبــاب ذوي امل�شاريع و م�ستواهــا.
قرار م�ؤرخ يف  25ربيع الأول عام 1434
املواف���ق  6فرباي���ر �سن���ة  ،2013يحدد
قوائم الأمرا�ض النادرة والأمرا�ض التي
�صيدليــــة تك���ون فيها حي���اة الإن�سان مه���ددة وكذا
مركزيــة املنتوجاتال�صيدالنيةاملوجهةملعاجلتها.
للم�ست�شفيات ق���رار م����ؤرخ يف  25ربي���ع الأول ع���ام
 1434املواف���ق  6فرباي���ر �سنة ،2013
يحدد قائم���ة الربامج الوطني���ة للوقاية
واملخطط���ات الوطني���ة لل�صح���ة وك���ذا
املنتوجات ال�صيدالنية املرتبطة بها.
مر�سوم رئا�سي رقم  256-13م�ؤرخ يف
� 25شعبان ع���ام  1434املوافق  4يوليو
عفــــــو �سن���ة  ، 2013يت�ضم���ن �إج���راءات عفو
مبنا�سب���ة الذكرى الواح���دة واخلم�سني
لعيــد اال�ستقــالل وال�شب ــاب.
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ع
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فائــــدة

ق

قــــر�ض

الن�صــو�ص القانونيـة
مر�سوم رئا�سي رقم  257-13م�ؤرخ يف
� 25شعبان ع���ام  1434املوافق  4يوليو
�سن���ة  ، 2013يت�ضم���ن �إج���راءات عفو
مبنا�سب���ة الذكرى الواح���دة و اخلم�سني
لعي���د اال�ستق�ل�ال وال�شب���اب لفائ���دة
املحبو�سني الذين حت�صلوا على �شهادات
يف التعليم والتكوين.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  389-13م�ؤرخ
يف  20حم���رم ع���ام  1435املوافق 24
نوفمرب �سن���ة  ،2013يح���دد م�ستويات
و كيفي���ات منح تخفي�ض مع���دل الفائدة
عل���ى القرو����ض الت���ي متنحه���ا البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية القتناء �سكن جماعي
وبن���اء �سك���ن ريف���ي وك���ذا �سك���ن فردي
ينج���ز يف �شكل جممع يف مناطق حمددة
بواليات اجلنوب واله�ضاب العليا.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  389-13م�ؤرخ
يف  20حم���رم ع���ام  1435املوافق 24
نوفمرب �سن���ة  ،2013يح���دد م�ستويات
و كيفي���ات منح تخفي�ض مع���دل الفائدة
عل���ى القرو����ض الت���ي متنحه���ا البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية القتناء �سكن جماعي
وبن���اء �سك���ن ريف���ي و كذا �سك���ن فردي
ينج���ز يف �شكل جممع يف مناطق حمددة
بواليات اجلنوب واله�ضاب العليا.
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اجلريــدة
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العــدد

35

61

61

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

ق

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�س���وم تنفيذي رق���م  286-13م�ؤرخ
يف  23رم�ض���ان ع���ام  1434املواف���ق
�أول غ�ش���ت �سن���ة  ،2013يع���دل و يتمم
قــــر�ض املر�سوم التنفيذي رقم  15-04الــم�ؤرخ
م�صغــــر يف  29ذي القع���دة ع���ام  1424املوافق
 22يناي���ر �سن���ة  ،2004ال���ذي يح���دد
�ش���روط الإعان���ة املقدم���ة للم�ستفيدين
مــن القــر�ض امل�صغــر وم�ستواه ــا.
قان���ون رق���م  05-13م����ؤرخ يف 14
رم�ضان ع���ام  1434املواف���ق  23يوليو
�سن���ة  ، 2013يتعل���ق بتنظي���م الأن�شطة
البدنية و الريا�ضية وتطويرها.
قان���ون رق���م  06-13م����ؤرخ يف 14
قوانيــــــن رم�ضان ع���ام  1434املواف���ق  23يوليو
�سن���ة  ، 2013يع���دل و يتم���م القان���ون
رق���م  08-04امل����ؤرخ يف  27جم���ادى
الثانية ع���ام  1425املواف���ق  14غ�شت
�سن���ة  ،2004واملتعلق ب�شروط ممار�سة
الأن�شطــة التجاريــة.
قان���ون رق���م  07-13م����ؤرخ يف  24ذي
احلجةعام 1434املوافق�29أكتوبر �سنة
 ،2013يت�ضمن تنظيم مهنة املحاماة.
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

41

39

39

55

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

املو�ضــوع

قوانيــن

ق

ل
م

قوانيــن
�أ�سا�سيــة
لــوائــح
�صحيــة
دوليــة

ماليــــة

الن�صــو�ص القانونيـة
قانون رق���م  08-13م�ؤرخ يف � 27صفر
ع���ام  1435املواف���ق  30دي�سمرب �سنة
 ،2013يت�ضم���ن قان���ون املالي���ة ل�سن���ة
.2014
مر�سوم تنفيذي رقم  377-13م�ؤرخ يف
 5حمرم ع���ام  1435املوافق  9نوفمرب
�سنة  ، 2013يت�ضمن القانون الأ�سا�ســي
للم�سج ــد.
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  293-13م�ؤرخ
يف  26رم�ض���ان ع���ام  1434املواف���ق
 4غ�ش���ت �سن���ة  ، 2013يت�ضم���ن ن�ش���ر
اللوائ���ح ال�صحي���ة الدولي���ة (،)2005
املعتم���دة بجنيف بتاري���خ  23مايو �سنة
.2005
قان���ون رقم  08 -13م�ؤرخ يف � 27صفر
ع���ام  1435املواف���ق  30دي�سمرب �سنة
 ،2013يت�ضم���ن قان���ون املالي���ة ل�سن���ة

اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد
68

58

43

68

.2014

مر�سوم رئا�سي رقم  314-13م�ؤرخ يف
جملــ�س  9ذي القع���دة ع���ام  1434املوافق 15
د�ستــــوري �سبتم�ب�ر �سن���ة  ،2013يت�ضم���ن تعيني
رئي�س املجل�س الد�ستـ ــوري.
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ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

املو�ضــوع

جملــ�س
د�ستــــوري
حما�سبــة
االلتزامــات
بالنفقــات

م

حما�سبــة
عموميــة

حمافظــات
عقاريــــة

حمامــــــاة

الن�صــو�ص القانونيـة
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  315-13م�ؤرخ
يف  9ذي القع���دة ع���ام  1434املواف���ق
� 15سبتم�ب�ر �سن���ة  ،2013يتعلق بن�شر
الت�شكيلة اال�سمية للمجل�س الد�ستوري.
قرار م����ؤرخ يف  24رم�ضان عام 1433
املواف���ق  12غ�شت �سن���ة  ، 2012يحدد
�إج���راءات و كيفي���ات و حمتوى حما�سبة
االلتزامـات بالنفقــات.
قرار م����ؤرخ يف  24رم�ضان عام 1433
املواف���ق  12غ�شت �سن���ة  ،2012يحدد
�إج���راءات وكيفي���ات وحمت���وى حما�سبة
االلتزامـات بالنفقـات.
ق���رار م����ؤرخ يف  29ربي���ع الث���اين ع���ام
 1434املوافق  12مار�س �سنة ،2013
يت�ضم���ن تعي�ي�ن املحافظ���ات العقاري���ة
وحتديـد دوائـر اخت�صا�صهـا.
قان���ون رق���م  07-13م����ؤرخ يف  24ذي
احلج���ة عام  1434املواف���ق � 29أكتوبر
�سن���ة  ،2013يت�ضم���ن تنظي���م مهن���ة
املحام ــاة.
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ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

م

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�س���وم تنفيذي رق���م  354-13م�ؤرخ
يف  21ذي احلج���ة ع���ام  1434املوافق
� 26أكتوب���ر �سن���ة  ، 2013يعدل و يتمم
املر�سوم التنفيذي رقم  294-07امل�ؤرخ
يف  14رم�ض���ان ع���ام  1428املواف���ق
� 26سبتم�ب�ر �سن���ة  ،2007الذي يحدد
�إجراءات و�شروط منح رخ�صة التنقيب
حمروقــــات عــن املحروق ــات.
مر�سوم تنفيذي رقم  435-13م�ؤرخ يف
� 20صفر عام  1435املوافق  23دي�سمرب
�سنة  ،2013ي��ح��دد كيفيات �إر�سال
الك�شف ال�سنوي الحتياطات املحروقات
من طرف املتعاقد �إىل الوكالة الوطنية
لتثمني م���وارد امل��ح��روق��ات (النفط).
مر�س���وم تنفيذي رق���م  328 -13م�ؤرخ
يف  20ذي القع���دة ع���ام  1434املوافق
خمابــــر � 26سبتمرب �سنة  ،2013يحدد �شروط
و كيفي���ات اعتماد املخاب���ر ق�صد حماية
امل�ستهلك وقمع الغ�ش.
قرار م����ؤرخ يف � 20شعب���ان عام 1434
املواف���ق  29يونيو �سن���ة  ، 2013يحدد
خمــــدرات كيفيات و�صف الو�صف���ة الطبية للأدوية
املحتوي���ة على م���واد م�صنفة كمخدرات
وتقدميهـ ــا.
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

54

67

49
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ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

املو�ضــوع
مدر�ســة

م

الن�صــو�ص القانونيـة
قرار م�ؤرخ يف  10ربيع الأول عام 1434

املواف���ق  22يناير �سنة  ،2013يت�ضمن
عليـــا
تعي�ي�ن �أع�ض���اء جمل����س �إدارة املدر�سـة
للق�ضـــاء
العليـا للق�ضــاء.
قرار م����ؤرخ يف  10جم���ادى الأوىل عام
 1433املواف���ق � 2أبري���ل �سن���ة ،2012
مــــراقــــب
ي�ضب���ط كيفي���ات حتديد مه���ام املراقب
مــالــــي
املايل امل�ساع���د وكذا �ش���روط و كيفيات
ممار�سة النيابة عن املراقب املالــي.
قرار م����ؤرخ يف  10جم���ادى الأوىل عام
مراقــــب  1433املواف���ق � 2أبري���ل �سن���ة ،2012
مالــــي ي�ضب���ط كيفي���ات حتديد مه���ام املراقب
م�ساعــد امل���ايل امل�ساع���د وكذا �ش���روط وكيفيات
ممار�سة النيابة عن املراقب املالــي.
مر�سوم تنفيذي رقم  377-13م�ؤرخ يف
م�سجــــد  5حم���رم عام  1435املوافق  9نوفمبـر
�سنة  ،2013يت�ضمن القانون الأ�سا�ســي
للم�سج ــد.

جملـة املحكمـة العليـا – العـدد الثانــي 2013

518

اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد
37

42

42
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ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

املو�ضــوع

مطالعـــة
عموميــة

م

مفت�شيــات
�أمــالك
الدولــــة
منــا�صــــب
عليــــــا

منتوجــــات
�صيدالنيــــة

الن�صــو�ص القانونيـة
مر�س���وم تنفيذي رق���م  388-13م�ؤرخ
يف  15حم���رم ع���ام  1435املوافق 19
نوفم�ب�ر �سن���ة  ،2013يتم���م املر�س���وم
التنفيذي رق���م  180-13امل�ؤرخ يف 24
جم���ادى الثاني���ة ع���ام  1434املوافق 5
ماي���و �سن���ة  ،2013واملت�ضم���ن �إن�ش���اء
مكتبـات رئي�سيـة للمطالعـة العموميـة.
ق���رار م����ؤرخ يف  29ربي���ع الث���اين ع���ام
 1434املوافق  12مار�س �سنة ،2013
يت�ضم���ن تعيني مفت�شيات �أمالك الدولــة
وحتديـد دوائــر اخت�صا�صهـا.
قرار وزاري م�ش�ت�رك م�ؤرخ يف  11ربيع
الث���اين عام  1434املواف���ق  21فرباير
�سنة  ،2013يحدد عدد املنا�صب العليا
مل�ستخدم���ي �أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات
الق�ضائيـ ــة.
قرار م�ؤرخ يف  25ربيع الأول عام 1434
املواف���ق  6فرباي���ر �سن���ة  ،2013يحدد
قوائ���م الأمرا����ض الن���ادرة والأمرا����ض
الت���ي تكون فيه���ا حياة الإن�س���ان مهددة
وك���ذا املنتوج���ات ال�صيدالني���ة املوجهة
ملعاجلتهـ ــا.
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الهجائيـة
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منتوجــات
�صيدالنيــة

م
موا�صــــالت
ال�سلكيــــة

الن�صــو�ص القانونيـة
ق���رار م����ؤرخ يف  25ربي���ع الأول ع���ام
 1434املواف���ق  6فرباي���ر �سنة ،2013
يحدد قائم���ة الربامج الوطني���ة للوقاية
واملخطط���ات الوطني���ة لل�صح���ة وك���ذا
املنتوجــات ال�صيدالنيــة املرتبطــة بهــا.
مر�س���وم تنفيذي رق���م  405-13م�ؤرخ
يف  28حم���رم ع���ام  1435املواف���ق 2
دي�سمرب �سن���ة  ،2013يت�ضمن املوافقة
عل���ى رخ�ص���ة �إقام���ة و ا�ستغ�ل�ال �شبكة
عمومي���ة للموا�ص�ل�ات الال�سلكي���ة م���ن
اجليل الثالث وتوفري خدمات املوا�صالت
الال�سلكي���ة للجمه���ور املمنوح���ة ل�شركة
"ات�صاالت اجلزائــر للهــاتف النقــال".
مر�س���وم تنفيذي رق���م  406-13م�ؤرخ
يف  28حم���رم ع���ام  1435املواف���ق 2
دي�سمرب �سن���ة  ،2013يت�ضمن املوافقة
عل���ى رخ�ص���ة �إقام���ة و ا�ستغ�ل�ال �شبكة
عمومي���ة للموا�ص�ل�ات الال�سلكي���ة م���ن
اجليل الثالث و توفري خدمات املوا�صالت
الال�سلكي���ة للجمه���ور املمنوح���ة ل�شركة
"الوطنية لالت�صاالت اجلزائــر".
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50
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احلــروف
الهجائيـة

م

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

مر�سوم تنفيذي رقم  407-13م�ؤرخ يف
 28حمرم عام  1435املوافق  2دي�سمرب
�سن���ة  ،2013يت�ضم���ن املوافق���ة عل���ى
موا�صــالت رخ�صة �إقام���ة وا�ستغالل �شبكة عمومية
ال�سلكيــة للموا�صالت الال�سلكية من اجليل الثالث
و توفري خدمات املوا�ص�ل�ات الال�سلكية
للجمه���ور املمنوحة ل�شرك���ة "�أورا�سكـوم
تيليكوم اجلزائ ــر".
مر�سوم تنفيذي رقم  298-13م�ؤرخ يف
� 11شوال عام  1434املوافق  18غ�شت
�سن���ة  ،2013يتمم املر�س���وم التنفيذي
ميــــاه
معدنيــــة رق���م  196-04امل����ؤرخ يف  27جم���ادى
طبيعيــة الأوىل عام  1425املوافق  15يوليو �سنة
 2004واملتعلق با�ستغالل املياه املعدنية
الطبيعيـة وميـاه املنبع وحمايتهــا.
مر�سوم تنفيذي رقم  298-13م�ؤرخ يف
� 11شوال عام  1434املوافق  18غ�شت
�سن���ة  ،2013يتمم املر�س���وم التنفيذي
ميــــاه
رق���م  196-04امل����ؤرخ يف  27جم���ادى
منبــــع
الأوىل عام  1425املوافق  15يوليو �سنة
 2004واملتعلق با�ستغالل املياه املعدنية
الطبيعيـة وميـاه املنبع وحمايتهــا.
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60
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ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

املو�ضــوع

ن

نقــــل
بحــــري
جتــــاري

و

وزارة
العــــــدل

الن�صــو�ص القانونيـة
مر�س���وم رئا�س���ي رق���م  419-13م�ؤرخ
يف � 12صف���ر ع���ام  1435املواف���ق
 15دي�سم�ب�ر �سن���ة  ،2013يت�ضم���ن
الت�صديق عل���ى اتفاقية النق���ل البحري
التجاري واملوانئ بني حكومة اجلمهورية
اجلزائري���ة الدميقراطي���ة ال�شعبي���ة
وحكومة دولة قطر ،املوقعة باجلزائر يف
� 24صف���ر عام  1434املواف���ق  7يناير
�سن ــة .2013
ق���رار وزاري م�شرتك م����ؤرخ يف � 4شوال
ع���ام  1433املواف���ق  22غ�ش���ت �سن���ة
 ،2012يحدد كيفي���ات تنظيم التكوين
التكميل���ي قب���ل الرتقي���ة �إىل بع�ض رتب
م�ستخدم ـ���ي �أمان���ات ال�ضب���ط للجهات
الق�ضائية ومدتـه وحمتــوى براجمــه.
ق���رار وزاري م�شرتك م����ؤرخ يف � 4شوال
ع���ام  1433املواف���ق  22غ�ش���ت �سن���ة
 ،2012يحدد كيفي���ات تنظيم التكوين
التح�ضريي ل�شغل بع�ض رتب م�ستخدمـي
�أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات الق�ضائي ـ���ة
ومدتـه وحمتـوى براجمــه.
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

66

38

38

ن�صــو�ص قانونيــة
احلــروف
الهجائيـة

و

املو�ضــوع

الن�صــو�ص القانونيـة

قرار وزاري م�ش�ت�رك م�ؤرخ يف  11ربيع
الث���اين عام  1434املواف���ق  21فرباير
�سنة  ،2013يحدد عدد املنا�صب العليا
مل�ستخدم���ي �أمان���ات ال�ضب���ط للجه���ات
الق�ضائيــة.
وزارة
مر�سوم تنفيذي رقم  307-13م�ؤرخ يف
العــــدل � 29شوال عام  1434املوافق � 5سبتمرب
�سن���ة  ، 2013يع���دل املر�سوم التنفيذي
رق���م  322-05امل�ؤرخ يف � 9شعبان عام
 1426املوافق � 13سبتمرب �سنة ،2005
واملت�ضم���ن تنظي���م املفت�شي���ة العامة يف
وزارة العدل و�سريها ومهامها.
قرار م����ؤرخ يف � 20شعب���ان عام 1434
و�صفــة املواف���ق  29يوني���و �سن���ة  ،2013يحدد
كيفيات و�صف الو�صف���ة الطبية للأدوية
طبيــة
املحتوي���ة على م���واد م�صنفة كمخدرات
وتقدميها.
وكالــة مر�سوم تنفيذي رقم  435-13م�ؤرخ يف
وطنيــة � 20صفر عام  1435املوافق  23دي�سمرب
لتثميــن �سنة  ،2013يحدد كيفيات �إر�سال
مــوارد الك�شف ال�سنوي الحتياطات املحروقات
من طرف املتعاقد �إلــى الوكالة الوطنية
املحروقــات
لتثمني مـ ــوارد املحروقـ ــات (النف ــط).
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اجلريــدة
الر�سميــة
رقـم
العــدد

39

45

67

67

�سابعـــــا :
مــن ن�شــاط املحكمــة العليــا

مــن ن�شــاط املحكمــة العليـ ــا
�شاركت ،يف الفرتة من � 24إىل � 26سبتمرب  ،2013املحكمة العليا
يف امل�ؤمتر الراب���ع لر�ؤ�ساء املحاكم العليا العربي���ة مبدينة الدوحة /قطر.
وق ــد نــاق�ش امل�ؤمتــر عــدة حمـ ــاور :
�إ�سه���ام الق�ض���اء يف �إر�ساء دعائم الأم���ن االجتماعي يف جمــــالالأ�ســــرة،
 دور الق�ض���اء يف تطبيق و �إنفاذ االتفاقيات الدولية يف منازعــاتاال�ستثمــار،
 املحاكــم املتخ�ص�صــة كو�سيلــة لالرتقــاء والعدالــــة.يف الفرتة من � 07إىل غاية � 19أكتوبر  ،2013قام ال�سيد النائب
الع���ام للمحكم���ة العليا ،رفقة الوفد املرافق له ،بزي���ارة �إىل هيئة التحقيق
واالدع���اء العام باململك���ة العربية ال�سعودية ،وتباح���ث الطرفان حول �سبل
التعــاون وتبــادل اخلبــرات.
مت  ،خالل �شهر نوفمرب  ،2013تعيني ال�سيد �سليمان بودي رئي�سا
�أول للمحكمة العليا ،مبوجب مر�سومني رئا�سيني ،م�ؤرخني يف  9حمرم عام
 1435هـ املوافق  13نوفمرب �سنة ( 2013اجلريدة الر�سمية ،العددان 55
و 62ل�سنـــة .)2013
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