
 

  

  

  10/12/2020 قرار بتاریخ 1421427رقم  ملف

  الوكالة الوطنیة للتسییر المدمج للموارد المائیة ) ضد ب.مقضیة (

   تقادم: الموضـوع

 رسوم مستحقة للدولة. -حق دوري - ملك عمومي -استغالل میاه -دین: الكلمـات األساسیـة

  من القانون المدني.   311و 309المادتان  :المرجـع القانونـي

 

: ال یعد الدین المستحق مقابل استغالل میاه الملك العمومي في النشاط الصناعي حقا المبـدأ

) سنوات، وٕانما یعد من الرسوم المستحقة للدولة التي تخضع 5دوریا، یتقادم بمرور خمس (

  من القانون المدني. 311في تقادمها للمادة 
  

  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 378و 377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .واإلداریة

المودعة بتاریخ  وعلى عریضة الطعن بالنقضبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى 

 .24/07/2019ضده بتاریخ  وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون 2019 /09/06

وٕالى السید  ،بعد االستماع إلى السیدة دویب ملیكة المستشارة المقررة في تالوة تقریرها المكتوب

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

العلیا بتاریخ  طعنا بالنقض بموجب عریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة (ب.م)أقام 

 18المحكمة العلیا والمقیمة  بواسطة محامیه األستاذة زیاني رشیدة المعتمدة لدى 09/06/2019

البحریة لمجلس قضاء معسكر و التجاریة  الصادر عن الغرفة شارع األوراس وهران ضد القرار

بقبول االستئناف  الذي قضى: 441/19رقم الفهرس  2221/18رقم  12/03/2019بتاریخ 

الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سیق القسم التجاري المؤرخ في  شكال وفي الموضوع تأیید



 

 ). وتم تبلیغ عریضة الطعن01للطعن( وجها وحیداوأثار  1717/18رقم الفهرس 31/10/2018

فرعها اإلقلیمي  للمطعون ضدها الشركة الوطنیة للتسییر المدمج للموارد المائیة الممثلة من طرف

من  564طبقا للمادة   27/06/2019وكالة حوض الهیدروغرافي الوهراني الشط الشرقي بتاریخ 

بمذكرة بواسطة محامیها األستاذ عتیتلي یوسف المعتمد  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وردت

تجزئة ج سیق والیة معسكر التمست من خاللها رفض الطعن   109لدى المحكمة العلیا والمقیم

 . من ذات القانون 568طبقا للمادة  20/08/2019لمحامي الطاعن بتاریخ  وتم تبلیغها

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

مستوفیا لكافة أوضاعه الشكلیة والقانونیة مما  بالنقض ورد ضمن أجله القانوني, حیث أن الطعن

 .یتعین قبوله شكال

مخالفة  المؤدي إلى النقض والمأخوذ من :عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العلیا

 ،من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 358/5القانون الداخلي طبقا للمادة 

مقابل استغالل  الثابت من الملف أن موضوع الطلب القضائي یتعلق بمبلغ الدین المتمثل في حیث

 .الطاعن لمیاه الملك العمومي في نشاطه الصناعي

الذي قضى  حیث یتبین من القرار المطعون فیه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف

العمومي في نشاطه الصناعي  ن لمیاه الملكبتقادم حقوق المطعون ضدها إلتاوات استغالل الطاع

النقضاء االلتزام بالتقادم  2013الثاني لسنة  إلى غایة الثالثي 2006عن الفترة الممتدة بین سنة 

عن الفترة المذكورة أعاله هو حق دوري متجدد وقد سقط  وذلك باعتبارهم أن الدین المطالب به

 311حیث أن المادة  من القانون المدني 309لمادة سنوات طبقا ألحكام ا 05بالتقادم لمرور مدة 

بأربع سنوات وأنه طبقا لنص  من نفس القانون نصت على أنه تتقادم الرسوم المستحقة للدولة

, إذا 311و 309المذكورة في المادتین  من نفس القانون أنه في الحقوق 02فقرة  313المادة 

 .إال بانقضاء خمسة عشر سنةالحق  حرر سند بحق من هذه الحقوق فال یتقادم

الملك  حیث من الثابت أن الدین المطالب به والمتمثل في مبالغ اإلتاوات مقابل استغالل میاه

من القانون   311 العمومي في النشاط الصناعي تعتبر رسوم مستحقة للدولة وتخضع ألحكام

مت الفواتیر التي تحدد أنها قد المدني وأن المطعون ضدها كلفت بتحصیلها وأنه ثابت من الملف

فإن القضاة باعتبارهم أن الدین المطالب به  مبالغ هذه اإلتاوات عن الفترة التي تطالب بها وعلیه

من القانون المدني وكذا باستبعادهم للفواتیر  309للمادة  طبقا 05حق دوري یتقادم بمرور مدة 



 

قضائهم قد خالفوا القانون ومنه المطعون ضدها دون مناقشتها یكونون ب المقدمة أمامهم من قبل

 .اإلبطالقرارهم للنقض و  اعرضو 

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

 .المدنیة و اإلداریة

 فلهــــــذه األســـــبـاب

  :تقضي المحكمة العلیا

مجلس قضاء  الطعن شكال وفي الموضوع نقض وٕابطال القرار المطعون فیه الصادر عن بقبول

المجلس مشكال من هیئة  وٕاحالة القضیة واألطراف أمام نفس 12/03/2019معسكر بتاریخ 

 .ضدها المصاریف القضائیة أخرى للفصل فیها من جدید طبقا للقانون وتحمیل المطعون

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

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

  :الســــــــادة

  رئیس الغرفة رئیسا                                                            بعطوش حكیمة

  ةمقــــرر ة مستشـار                                                                    دویب ملیكة

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                                كدروسي لحسن

  امستشــــــــــــــــــــار                                                                      نوي حسان

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                    زبور نصیرة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                  بایو سهیلة

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :بحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: وبمســـاعـــدة الســـید

  

  

  

  

 

 

 


