
 

  13/02/2020بتاریخ قرار  1358472ملف رقم 

المراكز " ذ. ا ضد شركة "لفیت كلوب للرشاقة البدنیة وقاعة الریاضة"و م  .م .قضیة شركة ذ

   "التجاریة الجزائریة

 

  إیجار الموضوع:

بدل  –تحفظ  -محضر -بیان وصفي -حالة جیدة -عین مؤجرة  -: استالمالكلمات األساسیة

  اإلیجار.

  من القانون المدني.  477و  476 المادتان  المرجع القانوني:

  

  : یعتبر المستأجر قد استلم العین المؤجرة في حالة جیدة تصلح لالستعمال المعد لها:المبـدأ
  

  

  .إذا استلم األمكنة بدون إجراء أي محضر أو بیان وصفي لها- 
  

  

  إذا لم یبد أي تحفظ بشأن األمكنة ولم ینازع في قیمة اإلیجار المطالب به.- 
  

  

  

  

  

  

ال یمكن إعفاء المستأجر من تسدید مستحقات اإلیجار، مادام بقي محتفظا بالعین         

  المؤجرة.

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 

، األبیار، بن عكنون، الجزائر بعد 1960دیسمبر  11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها شارع 

  المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه:

من قانون اإلجراءات المدنیة  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  واإلداریة.



بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 

  وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها. 12/09/2018

بعطوش حكیمة الرئیسة المقررة في تالوة تقریرها المكتوب وٕالى السید بعد االستماع إلى السیدة 

  جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن.

, أقامت 12/09/2018بموجب عریضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ظبط المحكمة العلیا بتاریخ 

كلوب للرشاقة البدنیة وقاعة الریاضة بواسطة محامیها  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ولفیت

األستاذ قنان عبد المطلب, المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر, طعنا في القرار الصادر 

 03957/18فهرس  01914/18تحت رقم  10/06/2018عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

أنف الصادر عن محكمة الدار البیضاء القسم ستئناف وتأیید الحكم المستالذي قضى بقبول اال

في جمیع ما قضى به,  00042/2018تحت رقم الفهرس  03/01/2018التجاري بتاریخ 

  .03ثالثة أوجه للطعن وأثارت 

وردت المطعون ضدها شركة المراكز التجاریة بواسطة محامیها األستاذ مولوجي بدر الدین المقبول 

لجزائر بمذكرة تم التبلیغ بها لمحامي الطاعنة كما یجب قانونا بنص لدى المحكمة العلیا والمقیم با

  لتمست من خاللها رفض الطعن.اقانون إجراءات مدنیة وٕاداریة  568المادة 

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث ان الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني مستوفیا لجمیع اوضاعه الشكلیة والقانونیة, مما 

  یتعین قبوله شكال.

   ،: مأخوذ من القصور في التسبیبالوجه األول

كتفوا اعتبار أن القضاة اتنعي الطاعنة على القرار المطعون فیه القصور في التسبیب على 

باإلشارة إلى أن مبلغ اإلیجار المطالب به ثابت في حقها دون مناقشة السبب القانوني للمطالبة 

نعدام شهادة المطابقة اجرة لقوة قاهرة بسبب ؤ ستغالل العین المابدفعه سیما أنها لم تتمكن من 

لطرد, والتي أخفت المطعون ضدها عدم وجودها بسوء نیة منها لطلب الفسخ الكلي للعقد وا

  معتبرین بأن العقد سلیم وشرعي وأنها ملزمة بدفع بدل اإلیجار.

حول مدى شرعیة عقد  : ماخوذ من السهو عن الفصل في إحدى الطلبات األصلیةالوجه الثاني

اإلیجار في غیاب شهادة المطابقة للمحلین بصفتها وثیقة أساسیة لممارسة النشاط التجاري وبه 

  ،لقاعدة الریاضةنعدام السجل التجاري ا



بدعوى أن القضاة لم یحققوا في شهادة المطابقة بصفتها وثیقة أساسیة بسببها ظهر نزاع اإلیجار  

نعدامها وعرقلة ممارسة النشاط بل راحوا یناقشون مسائل تعلقت اوعدم إمكانیة تسدیده بسبب 

نیة كانت تطالب  بمراسالت حول مدى شرعیة إقرارها بدفع اإلیجار الذي لم تتهرب منه وبحسن

نعدام شهادة المطابقة اعبر المراسالت إفادتها بمدة قانونیة وبالمقابل إعادة النظر فیه بموازاة 

  للمحل الثاني والسجل التجاري له.

  رتباطهما:عن الوجهین معا ال 

قانون مدني " یلتزم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة  476لكن حیث من المقرر قانونا بنص المادة 

  تفاق الطرفین.ستعمال المعد لها تبعا الللمستأجر في حالة تصلح لال

  تتم معاینة األماكن وجاهیا بموجب محضر أو بیان وصفي یلحق بعقد اإلیجار.

غیر أنه إذا تم تسلیم العین المؤجرة دون محضر أو بیان وصفي یفترض في المستاجر أنه تسلمها 

  في حالة حسنة ما لم یتبین العكس.

من نفس القانون إذا سلمت العین المؤجرة في حالة ال  477ه من المقرر قانونا بنص المادة كما أن

ستعمال نقص معتبر, جاز ستعمال الذي أجرت من جله أو طرأ على هذا االتكون فیها صالحة لال

ستعمال مع للمستأجر أن یطلب فسخ اإلیجار أو إنقاص بدل اإلیجار بقدر ما نقص من اال

  قتضى األمر ذلك.الضرر في الحالتین إذا التعویض عن ا

ستلمت األمكنة بدون إجراء أي بیان احیث من الثابت بالملف أن القضاة عاینوا بأن الطاعنة 

ستلمت األمكنة في حالة جیدة طبقا للنص المذكور أعاله فضال اوصفي أو محضر وبذلك تعتبر 

یمة اإلیجار المطالب به بل أنها وقعت أنها لم تبدي أي تحفظ بشأن األمكنة ولم تنازع في ق على

بروتوكول ودي مع المطعون ضدها لتسدید بدالت اإلیجار واألعباء المشتركة على شكل أقساط 

لتزمت به كما أنها لم تقدم ما یفید أنها أبلغت امحددة وفي تواریخ مظبوطة غیر أنها لم توف بما 

تخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة استجابة المطعون ضدها بالعراقیل المزعومة وفي حالة عدم اال

ستنتجوا بأنه ال یمكن إعفاءها من تسدید مستحقات اإلیجار طالما انها اوطالما األمر كذلك فإنهم 

بقیت محتفظة بالعین المؤجرة وبذلك یكونون قد سببوا قرارهم هذا تسبیا قانونیا سلیما وأنه ال یوجد 

ن على الرد على الدفوع التي یرونها غیر مجدیة في النزاع أي سهو بخاصة أن القضاة غیر مجبری

نعدام السجل التجاري أمر ال یعني المؤجرة اعلى أساس أن مناقشة وثیقة ممارسة النشاط التجاري و 

التي أثبتت تسلیم العین المؤجرة حسب المتفق علیه كما أثبتت عدم دفع بدل اإلیجار وعلیه وطبقا 

  ن الوجهین المثارین غیر سدیدین ویتعین رفضهما.أبلما سبق ذكره تعین القول 



  حیث متى كان ذلك تعین رفض الطعن.

قانون إجراءات مدنیة  378حیث ان المصاریف القضائیة تتحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 

  وٕاداریة.

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  تقضي المحكمة العلیا:

  قبول الطعن شكال ورفضه موضوعا.

  صاریف القضائیة على الطاعنة.وٕابقاء الم

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الثالث عشر من شهــر 

والمتركبة من  -الغرفة التجاریة والبحریة - فیــــفري سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

   الســــــــادة:

  بعطوش حكیمة            رئیس الغرفة رئیسا مقررا

  مستشــــــــــــــــــــارا  كدروسي لحسن          

  مستشــــــــــــــــــــارا    نوي حسان             

  ةار مستشــــــــــــــــــــ زبور نصیرة               

  ةمستشــــــــــــــــــــار   بایو سهیلة               

  ةمستشــــــــــــــــــــار  دویب ملیكة               

  ةمستشــــــــــــــــــــار    عیساني نورة            

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -: جلول لحسن أحمدبحــــــضـــور السیــــد

 یـــن الــــضــــــبــط.أمـــــ -: سباك رمضانة الســـیدوبمســـاعـــد

 

 

 

 

 


