
 

  

  12/03/2020قرار بتاریخ  1380042ملف رقم 

  "اس سي مدیتیرانیان شیبینغ ا م"قضیة (ز.ش) ضد 

  

  

  : تبلیغالموضوع

  اتفاقیة قضائیة. -موطن بالخارج -: طعن بالنقضالكلمات األساسیة

    من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 414: المادة المرجع القانوني

  

وفق  ،المتواجد موطنه بالخارج ،: إذا لم یتم تبلیغ عریضة الطعن بالنقض للمطعون ضدهالمبدأ

اإلجراءات المحددة في االتفاقیات القضائیة، تقضي المحكمة العلیا بعدم قبول الطعن بالنقض 

  شكال.

  

  إن المحكمة العلیا

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

 بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه:

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

 .واإلداریة

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

19/12/2018. 

السید وٕالى  بعد االستماع إلى السید كدروسي لحسن المستشار المقرر في تالوة تقریره المكتوب

 .عدم قبول الطعن شكال جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة الرامیة إلى

طعن بالنقض  19/12/2018بموجب عریضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

غرفته التجاریة والبحریة بتاریخ  في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر (ز.ش)المدعو 

ستئناف وفي نهائیا في الشكل بقبول اال القاضي غیابیا01304/17فهرس  08/03/2017



رقم  20/04/2016محكمة بئر مراد رایس بتاریخ  الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن

بقبول الدعوى األصلیة وفصال في موضوعها القضاء برفضها  والتصدي من جدید 07330/15

القضائیة على عاتق المستأنف, الحكم المبین أعاله حكم  لعدم التأسیس، مع بقاء المصاریف

 .حضوریا بعدم قبول الدعوى

محمد الساسي  ویثیر المدعي في الطعن عبر دفاعها المعتمد لدى المحكمة العلیا األستاذ مرزوقي

القصور في التسبیب ومخالفة  ، مخالفة قاعدة جوهریة في اإلجراءات،ثالثة أوجه للطعن بالنقض

 .القانون

بمحكمة سیدي  وتم تبلیغ عریضة الطعن إلى المدعى علیها في الطعن عن طریق نیابة الجمهوریة

كما هو مبین ضمن المحضر المعد من طرف الدیوان العمومي  07/01/2019أمحمد بتاریخ 

 .للمحضر القضائي مكتب األستاذ صید عز الدین

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

 :من حیث الشكل

المیدان المدني  تفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي فيمن اال 13تفاقا ووفقا للمادة احیث من المقرر 

العقود القضائیة وغیر القضائیة  ، أن24/02/2005والتجاري المبرمة بین الجزائر وٕاسبانیا بتاریخ 

المتعاقدین ویثبت التسلیم إما بواسطة وصل  ترسل مباشرة من السلطات المركزیة لكال الطرفین

بواسطة شهادة من السلطات المطلوبة تثبت فصل وطریقة  ستالم مؤرخ وموقع من المرسل إلیه أوا

 .وتاریخ التسلیم

أنه یتم تبلیغ  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 414حیث من المقرر قانونا طبقا للمادة 

 .تفاقیات القضائیة.في اال رج وفقا لإلجراءات المنصوص علیهاالشخص الذي له موطن في الخا

كمباني شركة  حیث الثابت من الملف أن المدعى علیها في الطعن أم أس سي میدیترنیان شبینغ

 273شارع بیورتور رقم  جتماعي كائن بإسبانیا،ذات أسهم، هي شركة ذات أسهم ومقرها اال

تفاقیة القضائیة المؤرخة في وفق اال لخاصة بالطعن یكونفالنسیا، ومنه فإن تبلیغها بالعریضة ا

المیدان المدني والتجاري بین الجزائر وٕاسبانیا،  المتعلقة بالتعاون القضائي في 24/02/2005

التبلیغ للعقود القضائیة وغیر القضائیة، وتبعا لما جاء من  التي حددت كیفیة 13خاصة المادة 

ن اإلجراءات المدنیة واإلداریة بخصوص تبلیغ الشخص من قانو   414 مقتضیات ضمن المادة

 .تفاقیات القضائیةموطن في الخارج أي وفق اإلجراءات المنصوص علیها في اال الذي له



حیث أن التبلیغ بعریضة الطعن بالنقض الذي تم على النحو الذي تضمنه محضر 

فیه مخالفة لما جاء المعد من طرف المحضر القضائي األستاذ صید عز الدین   2019/02/07

تفاقیة المبینة من اال 13من قانون اإلجراءات المدنیة والمادة  414من مقتضیات في المادة 

 أعاله، ومنه وجب عدم قبول الطعن بالنقض شكال.

  .حیث یتحّمل خاسر الدعوى المصاریف القضائیة

   فلهــــــذه األســـــبـاب  

  :تقضي المحكمة العلیا

  .بالنقض شكالبعدم قبول الطعن 

 .وتحمیل المدعي في الطعن المصاریف القضائیة

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

المتركبة من و  -الغرفة التجاریة والبحریة- مـــــارس سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  :الســــــــادة

  بعطوش حكیمة                       رئیس الغرفة رئیسا        

  مستشـارا مقــــررا  كدروسي لحسن                             

  نوي حسان                           مستشـارا        

  زبور نصیرة                          مستشـارة        

  بایو سهیلة                           مستشـارة        

  عیساني نورة                          مستشـارة       

  دویب ملیكة                          مستشـارة        

  

  المحامي العام، -بحضور السید: جلول لحسن أحمد

 أمین الضبط. -سباك رمضانوبمساعدة السید: 

 

 

 

 

 


