
 

  

  

   15/10/2020 قرار بتاریخ 1395355رقم ملف 

  ش.ذ.م.م "مركز مرحبا بیش" في حالة تصفیة) ضد ب.يقضیة (

  

   اختصاص نوعي: الموضـوع

 تصفیة شركة. -تعیین مراقب -قاضي استعجال -قاضي موضوع: الكلمـات األساسیـة

  من القانون التجاري. 781المادة  :المرجـع القانونـي

  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 300المادة   

  

: یختص قاضي الموضوع، باعتباره صاحب الوالیة الشاملة، بتعیین مراقب لمراقبة المبـدأ

ال أطوار تصفیة الشركة، وال یمكنه أن یقرر عدم اختصاصه، حتى ولو كان قاضي االستعج

  مختصا كذلك بالفصل في هذه المسألة.

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

18/02/2019 . 

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

 .الرامیة إلى نقض الطعن المكتوبةجلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته 

أقام  /182019/02 بموجب عریضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ

المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر, طعنا  بواسطة محامیه األستاذ بوعقیل حسین المقبول لدى (ب.ي)

فهرس  01158/18حت رقم ت 29/05/2018بتاریخ  في القرار الصادر عن مجلس قضاء تیبازة

شكال وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف الصادر  االستئنافبقبول  الذي قضى 01579/18



 

 والذي قضى بدوره 01775/18تحت رقم الفهرس  2018/02/26الشراقة بتاریخ  عن محكمة

 .النوعي االختصاصبعدم 

المسؤولیة  بصفته شریك في الشركة ذات (ب.ي)وتتخلص وقائع القضیة في: الطاعن حالیا 

مصفیا لها وهذا بموجب حكم (ب.ح) المحدودة "مركز مرحبا بیش" التي تم جلها وتعین المدعو 

مجلس قضاء البلیدة وأن هذا األخیر ومنذ  عن 28/06/2011مصادق علیه بقرار صادر في 

را باهضا كما قام بتوظیف كما یحلو له ویمنح لنفسه أج تعیینه أصبح یتصرف في أموال الشركة

منها مقرا للدعارة ولهذا السبب أقام دعوى ضد الشركة ممثلة بمصفیها  إبنه في الشركة بل أنه جعل

بتعیین مراقب لیقوم  ستعجالي للمطالبةأمام القسم التجاري اال و(ع.ر) (ب.م)الشریكین  وبحضور

النزاع بصدور أمر مؤرخ  انتهىاري تج قانون 781بمراقبة أطوار تصفیة الشركة طبقا لنص المادة 

العادي  االستعجالبحجة أن النزاع یجب أن یطرح أمام  االختصاصبعدم  2017/01/02في 

بأمر  انتهتستعجالي العادي حینئذ أقام نفس دعوى أمام القضاء اال، ستعجال التجاريولیس اال

المجلس  األمر المذكور أصدر استئنافالنوعي وبعد  االختصاصبعدم   2017/03/01مؤرخ في

 فانتهتالطلبات  قرار یقضي بتأیید األمر المستأنف, فلجأ إلى القضاء العادي للمطالبة بنفس

العادي على أساس أن  النوعي للقضاء االختصاصالدعوى بصدور حكم مؤید بقرار عدم 

ستعجال االتصفیة شركة یكون لقاضي  الفصل في طلبات تعیین مراقب لمراقبة أطوار اختصاص

ستعجال في هذه الحالة مختصا للفصل في موضوع اال ستعجالیة ویكون قاضيابموجب دعوى 

قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة مما یجعل قاضي الموضوع غیر  من 300النزاع طبقا للمادة 

 781شطر الدعوى كون الفصل فیها منحه المشرع بموجب نص خاص هو المادة  مختص في

 .ستعجالالتجاري للقاضي اال من القانون

 .03ثالثة أوجه للطعن حیث أن الطاعن أثار

 (ب.ح)بمصفیها  حیث أن المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة "مرحبا بیش" ممثلة

تبلیغهم بعریضة الطعن بصفة رسمیة غیر أنهم لم  تم و(ب.م) (ع.ر)وكذا المدخلین في الخصام 

 .یردوا

  المحكمــة العلـــیاوعلـــیه فــإن 

والقانونیة مما  حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني مستوفیا لجمیع أوضاعه الشكلیة

 .یتعین قبوله شكال



 

القانوني طبقا  األساس انعداموالمأخوذ من  :عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العلیا

 ،وٕاداریةقانون إجراءات مدنیة  08فقرة  358لنص المادة 

 اختصاصبعدم  القضاة برروا قضائهم بتأیید الحكم المستأنف القاضي أنبالملف  تحیث من الثاب

قانون تجاري منحت  781قاضي الموضوع نوعیا للفصل في النزاع على أساس أن المادة 

ستعجال وفي تصفیة الشركة لقاضي اال للفصل في مسألة تعیین مراقب لمراقبة أطوار االختصاص

قانون إجراءات  300دة افي موضوع النزاع طبقا للم الحالة یكون هذا األخیر مختصا للفصلهذه 

اإلجراءات محددة قانونا من قبل المشرع فال یجوز التوسع في  مدنیة وٕاداریة ومنه وما دامت

 . تفسیرها

تقر المس أنه من المبادئ القانونیة اعتبارحیث أن هذا التأسیس ال أساس له من القانون على 

وهو صاحب الوالیة  علیها قضاء أنه" من یملك الكل یملك الجزء" بمعنى أن قاضي الموضوع

القاضي  اختصاصالنزاع من  للفصل بدعوى أن اختصاصهعدم  الشاملة لیس له أن یقرر

مانعا فال یكون مختصا إال في المواد  اختصاصه فإن االستعجالستعجالي, على خالف قاضي اال

وما بعدها من  300طبقا لما جاء بالمادة  اختصاصهمن  ن صراحة على أنهاالتي ینص القانو 

   تخاذ التدابیر التحفظیةاستعجال القصوى في واإلداریة, أو في حالة اال قانون اإلجراءات المدنیة

 قضاة القرار المنتقد اعتمدهاقانون تجاري التي  781فإنه بالرجوع إلى المادة  ة) ومنهت(المؤق

تعیین مراقب  للفصل في مسألة االختصاصكأساس لقضائهم یتبین أنها لئن كانت فعال قد أعطت 

حصري لهذا األخیر  اختصاص إال أنها لم تنص على االستعجاللمراقبة أطوار التصفیة لقاضي 

قرارهم هذا من أي تأسیس قانوني وعرضوه  وعلیه فإن القضاة بما ذهبوا إلیه یكونون قد أفرغوا

 .للنقض واإلبطالبذلك 

قانون إجراءات  378حیث أن المصاریف القضائیة تكون على المطعون ضدها طبقا لنص المادة 

 . مدنیة وٕاداریة

 

 فلهــــــذه األســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

 قبول الطعن في الشكل:



 

     2018/05/29 : نقض وٕابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تیبازة بتاریخوفي الموضوع

أخرى للفصل فیها من جدید وفقا  وبإحالة القضیة واألطراف على نفس المجلس مشكال من هیئة

 .للقانون

 .وٕابقاء المصاریف القضائیة على المطعون ضدها

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

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

  :من الســــــــادة

  رئیس الغرفة رئیسا مقررا                                                     بعطوش حكیمة

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                           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: وبمســـاعـــدة الســـید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


