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  وكیل التفلیسة (ع.ع) مصفي ش.ذ.م.م "یونیون بنك"ضد  ض.ذ.م.م "ساحل وأبنائه"قضیة 

  

   إفالس: الموضـوع

 امتیاز. -ودیعة -وكیل تفلیسة - دعوى شخصیة -شهر إفالس -شركة: الكلمـات األساسیـة

    من القانون التجاري. 245المادة  :المرجـع القانونـي

 

: یترتب على الحكم المشهر لإلفالس، عدم جواز رفع دعاوى شخصیة من طرف دائنین المبـدأ

  إفالس.التفلیسة ضد المدین في حالة 
  

  

  

  

ال تقبل الدعوى المرفوعة من الدائن، الرامیة إلى إلزام وكیل التفلیسة بتسلمه األموال  

المودعة لدیه قید التفلیسة، كونها مجرد ودیعة وال تشكل امتیازا خاصا أو رهنا حیازیا أو 

  عقاریا. 

  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  349بناء على المواد 

 .واإلداریة

المودعة بتاریخ  دعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقضبعد االطالع على مجموع أوراق ملف ال

 .ضده وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون 04/02/2019

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

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

طعنت بالنقض  ،04/02/2019بموجب عریضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

مسیرها في القرار الصادر عن  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة "ساحل وأبنائه" الممثلة من طرف

 03449/17فهرس رقم  14/06/2017بتاریخ  مجلس قضاء الجزائر غرفته التجاریة والبحریة



 

وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف الصادر  االستئنافقبول : قاضي حضوریا نهائیا في الشكلال

 .والقاضي بعدم قبول الدعوى 18/03/2017أمحمد بتاریخ  عن محكمة سیدي

سعیداني حاج محمد  وتثیر المدعیة في الطعن بواسطة دفاعها المعتمد لدى المحكمة العلیا األستاذ

 .األساسي القانوني انعداممأخوذا من  وجها وحیدا

مالك  ورد المدعى علیه في الطعن بواسطة دفاعه المعتمد لدى المحكمة العلیا األستاذ علیان

اإلجراءات المدنیة  من قانون 15وطلب أصال من حیث الشكل رفض الطلب شكال لمخالفة المادة 

 .المثار لوجهفي الموضوع رفض الطعن لعدم سداد ا واحتیاطیاواإلداریة، 

 

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

 .المحددة قانونا فهو مقبول شكال واآلجالحیث أن إجراء الطعن تم وفق الشروط 

قانون  من 358/8األساس القانوني طبقا للمادة  انعدامالمأخوذ من  :عن الوجه الوحید

األموال التي تطالب بها  عن خطأ أن اعتبرواذلك أن قضاة المجلس  ،اإلجراءات المدنیة واإلداریة

علیه في الطعن فبنوا قرارهم المنتقد  المدعیة في الطعن هي عبارة عن دین عالق في ذمة المدعى

فیما أن الطاعنة لم تطالب باألموال والسندات  من القانون التجاري 245جاء بالمادة  على ما

ن بالمادة المذكورة وٕانما طلبت بهذه األموال على الدائن المبی في مركز باعتبارهاالمملوكة لها 

لدى المدعى علیه في الطعن، وتعتبر منه ودیعة طبقا لمقتضیات المادة  أنها كانت مودعة اعتبار

 القانون المدني، الودیعة التي تعتبر عقدا یسلم بمقتضاه المودع شیئا إلى المودع لدیه من 590

المودع، وعلیه  منه ذلك ولیس له أن یستعمله دون إذن منعلى أن یحافظ علیه ویرده متى طلب 

الطرفین یربطهما عقد ودیعة  فالعالقة التي تربط طرفي الدعوى لیست عالقة مدیونیة، وأن نفس

التجاري، ولما أسسوا قضاة المجلس ما  من القانون 245وبالتالي ال تنطبق علیه أحكام المادة 

 .المذكورة فإنهم عرضوا قرارهم للنقض واإلبطال مادةتوصلوا إلیه من نتیجة على أحكام ال

األسس الواقعیة  لكن حیث وبخالف ما جاء بالوجه فإن قضاة المجلس أعطوا لقرارهم المنتقد كل

إلزام وكیل التفلیسة بالمطعون  والقانونیة لما قضوا برفض دعوى الطاعنة التي كانت ترمي إلى

والتي كانت مودعة لدى المطعون ضده قید  المملوكة لهاضده بأن یسلم لها األموال والمستندات 

  . التفلیسة

مقتضیات  إلى ما جاء من اعتماداحیث أن قضاة المجلس لما أسسوا ما تصلوا إلیه من قرار 

خاص أو  بامتیازیضمن  من القانون التجاري وبكون أن الدین المطالب به ال 245ضمن المادة 



 

 ىیتأكد عدم جواز رفع الدعاو  المطالب بها وفیما أنهرهن حیازي أو عقاري على األموال 

الطعن، وهو األمر الذي یترتب بدیهیا على  الشخصیة من قبل الدائننین ضد المدعى علیه في

 .الحكم المشهر لإلفالس

األموال  على امتیازالقضاة، بكون أن الطاعنة لیس لدیها أي  اعتمدهاحیث أن األسباب التي 

عقاریا، تبقى منسجمة  خالصا أو رهن حیازیا أو امتیازاالودیعة ال یشكل  المطالب بها وأن عقد

خالصتها مبینة في كون أن  من القانون التجاري، التي 245ومتماشیة ومقتضیات المادة 

 .دعوى ضدها المطعون ضده في حالة تفلیسة وال یجوز للطاعنة إقامة

ومتماشي  قضاة المجلس، عكس ما أكدته الطاعنة، صائب اعتمدهحیث أن مثل التأسیس الذي 

الوحید ورفض الطعن  الوجه استبعادوما خلص إلیه قضاة الموضوع من قرار، وعلیه وجب 

 .بالنقض

اإلجراءات المدنیة  من قانون 378حیث یتحمل خاسر الدعوى المصاریف القضائیة طبقا للمادة 

 .واإلداریة

 

 األســـــبـاب فلهــــــذه

  :تقضي المحكمة العلیا

 .المصاریف القضائیة بقبول الطعن بالنقض شكال وبرفضه موضوعا، وتحمیل المدعیة في الطعن

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

والمتركبة  -الغرفة التجاریة والبحریة-من قبل المحكمة العلیـــــــــا وعشــرونشهــر أكـتوبـر سنــة ألفیــن 

  :من الســــــــادة

  رئیس الغرفة رئیسا                                                        بعطوش حكیمة

  مقــــررا مستشـارا                                                        كدروسي لحسن

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                              نوي حسان

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                              زبور نصیرة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                               بایو سهیلة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                             دویب ملیكة

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :بحــــــضـــور السیــــد

 .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: بمســـاعـــدة الســـیدو 


