
  

  

  06/02/2020قرار بتاریخ  1370823ملف رقم 

  للعمال األجراء جتماعیة(ش.ع) ضد الصندوق الوطني للتأمینات اال قضیة

  

    ضمان اجتماعي :الموضوع

  فسخ. -اعتراض –صیدلیة –جتماعيهیئة الضمان اال –: اتفاقیةالكلمات األساسیة

  .396- 09 المرسوم التنفیذي رقممن  44و 43, 42المواد : المرجع القانوني

  من القانون المدني. 119المادة                  

  

جتماعي والصیدلیات, من أحد المبرمة بین هیئات الضمان اال ،یمكن فسخ االتفاقیة  :المبـدأ

  ؛فسخهالشریطة احترام اإلجراءات القبلیة  ،في حالة عدم احترام بنودها ،األطراف

عند االعتراض أو النزاع الناجم عن تطبیق االتفاقیة, دعوة األطراف المتعاقدة  ،یتعین          

  ؛حل وديإلى  قصد الوصول ،أو ممثلیهم

 ،حل ودي, یقوم مدیر وكالة هیئة الضمان االجتماعيإلى في حالة عدم التوصل           

یوما, والذي  15الذي أبدى اعتراضاته، بإعذار الصیدلیة المعنیة لالمتثال لإلعذار في أجل 

  اتخاذ قرار منه بوقف االتفاقیة أو فسخها. ،یترتب عن عدم امتثالها له

    

 العـلـــــــــیاإن المحكمـــــة 

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

  المدنیة واإلداریة.

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

  ن ضده.وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعو  13/11/2018



بعــــــــد االستماع إلى السیدة لعرج منیرة رئیسة القسم المقررة في تالوة تقریرها المكتوب وٕالى السیدة 

  بن خالد عرار فاطمة المحامیة العامة في تقدیم طلباتها المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن.

بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاریخ  (ش.ع)حیـــث طعن المدعو 

 19/03/2018الملغي للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدینة بتاریخ  18/06/2018

  وتصدیا قضى برفض دعوى الطاعن لعدم التأسیس.

، في حین وجهین للنقضعریضة ضمنها  13/11/2019وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاریخ 

ا المطعون ضده متمسكا بمذكرة جوابیة بدفع شكلي ورفض الطعن موضوعا وهي أجاب عنه

 المذكرة الجوابیة المبلغة إلى محام الطاعن.

 

  

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

  من حیـــــــــــث الشكل:

حیـــث یدفع المطعون ضده أن الطعن رفع ضده بینما لیست له الصفة وأهلیة التقاضي إال 

المؤرخ في  92/07من المرسوم التنفیذي  43بتفویض من المدیر العام وهذا طبقا للمادة 

04/01/1992.  

ة جتماعیة للعمال األجراء بهذه الصفلكـن حیث أن الطعن رفع ضد الصندوق الوطني للتأمینات اال

  ومنه یتعین استبعاد هذا الدفع.

  حیــث بالتالي لقد استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلیة والقانونیة فهو مقبول.

  من حیـــــث الموضوع:

  ،المأخوذین من انعدام التسبیب ومخالفة القانون :رتباطهماعن الوجهـــین المثارین معا ال 

بدعـــوى أن المطعون ضده أسس قضاءه على أن الطاعن أخل بالتزاماته التعاقدیة تجاه المطعون 

ضده دون أن یحدد طبیعة هذا اإلخالل وٕان كان القصد من ذلك هو تهمة التزویر التي كان 

الطاعن متابعا بها، فإن القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة قضى بالبراءة ثم أن الطاعن قدم عدة 

دفوع تستند نصوصا قانونیة لم یتم الرد عنها منها عدم أحقیة الطاعن في إصدار قرار فسخ طالما 

 119و 106أنه لم یتقید باإلجراءات القبلیة الجوهریة التي یوجبها القانون المدني في المادتین 

ستدعي التي ال ت 08/08من القانون  42والمادة  09/396من المرسوم التنفیذي  42وكذا المادة 



أصال النظر في مشروعیة دواعي إصدار قرار الفسخ من قبل المطعون ضده وهذا ما یعرض 

  القرار محل الطعن للنقض واإلبطال.

ومن جدید القضاء  حیـــث یبین فعال من القرار المطعون فیه أنه تأسس إللغاء الحكم المستأنف

على أن  20/07/2015المؤرخة في برفض دعوى الطاعن الرامیة إلى إلغاء قرار فسخ االتفاقیة 

من االتفاقیة تمنح الحق ألي طرف فسخ االتفاقیة وفقط، بینما أن الطاعن تمسك بعدم  38المادة 

احترام الصندوق المطعون ضده لإلجراءات القبلیة قبل القیام بعملیة الفسخ لالتفاقیة، لكن قضاة 

ون المدني تنص في مجال العقود الملزمة من القان 119المجلس لم یناقشوا ذلك والحال أن المادة 

للجانبین على أنه : " إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد اعذاره المبین أن 

 24/11/2009المؤرخ في  09/396یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه" ثم أن المرسوم التنفیذي 

جتماعي والصیدلیات إن نص في المادة الضمان االالمحدد لالتفاقیة النموذجیة المبرمة بین هیئات 

منه على إمكانیة فسخ االتفاقیة من أحد الطرفین المتعاقدین في حالة عدم احترام أحد بنود  40

االتفاقیة إال أن المواد الموالیة لها تضمنت اإلجراءات التي كان المطعون ضده احترامها منها 

نزاع ناجم عن تطبیق االتفاقیة المعنیة ، یوجب الطرف التنویه على أنه في حالة أي اعتراض أو 

الذي أبدى اعتراضاته للطرف اآلخر احتجاجا مصحوبا بالسندات اإلثباتیة الضروریة فیتم دراسة 

الخالف بحضور الطرفین المتعاقدین أو ممثلیهم قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل كما أن 

ه في غیاب اتفاق ودي یقوم مدیر وكالة هیئة من هذا المرسوم لقد نصت على أن 42المادة 

جتماعي الذي أبدى اعتراضاته بإعذار الصیدلة المعنیة التي ینبغي علیها االمتثال له الضمان اال

تضمنت من جهتها إجراءا أخیرا یتمثل أنه في حالة  43في أجل خمسة عشرة یوما كما أن المادة 

كالة حسب الحالة قرارا بالتوقیف أو فسخ االتفاقیة عدم احترام الصیدلیة لإلعذار یتخذ مدیر الو 

بقضائه كما فعل فإن القرار المنتقد صدر مقصرا في التسبیب وهذا ما یعرضه للنقض واإلبطال 

 وأصبحت اإلثارة سدیدة.

  

  حیث أن خاسر الدعوى یلزم بالمصاریف القضائیة.

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  قررت المحكمة العلیا:

  شكال.قبول الطعن بالنقض 



نقض وٕابطال القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاریخ  في الموضوع:

وٕاحالة القضیة واألطراف على نفس المجلس مشكال من هیئة أخرى للفصل فیها  18/06/2018

  من جدید وفقا للقانون.

  تحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة.

ر ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ السادس من شهــر بذا صـــدر القـــرا

       -القسم الثاني -الغرفة االجتماعیة -فیــــفري سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  والمتركبة من الســــــــادة: 

  رئیس القسـم رئیسا مقررا      لعرج منیرة                          

   ةمستشــــــــــــــــــــار   بن لشهب سعاد                         

   مستشــــــــــــــــــــارا   مجاوي بومدین                         

   ةمستشــــــــــــــــــــار      بن كرامة ملیكة                      

  ةتشــــــــــــــــــــار مس                     خلفاوي زولیخة      

  ةمستشــــــــــــــــــــار   عصمان صدیقة                        

  مستشــــــــــــــــــــارا    بن یوب بشیر                        

  

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام - : بن خالد عرار فاطمةةبحــــــضـــور السیــــد

  أمـــــیـــن الــــضــــــبــط.  -: بوجلواح نعیمةةة الســـیدوبمســـاعـــد

  

 

 

 

  

 

 


