
 

  

  

   10/12/2020 قرار بتاریخ 1422097رقم ملف 

  ورثة (ب.س) عدل" ضد«قضیة الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره 

  

   تنفیذ  :الموضـوع

مؤسسة  -غرامة تهدیدیة -تدخل المدین -امتناع عن التنفیذ -التزام: الكلمـات األساسیـة

 مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري. -عمومیة ذات طابع تجاري

  المدني.من القانون  174المادة  :المرجـع القانونـي

  

ینفذ االلتزام عن طریق تسلیط الغرامة التهدیدیة، إذا كان تنفیذه غیر ممكن، إال إذا : المبـدأ

  قام به المدین نفسه.

  

  تسلط الغرامة التهدیدیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري دون اإلداري.   

  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  الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقضبعد االطالع على مجموع أوراق ملف 

 .ضدهم وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامیة المطعون 12/06/2019

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

 .رفض الطعن یة إلىجلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة الرام

 أقامت  2019/06/12بموجب عریضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ظبط المحكمة العلیا بتاریخ

محامیها األستاذ باشا أعمر المعتمد لدى  بواسطة وتطویره"عدل" السكن لتحسین الوطنیة الوكالة

القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ  المحكمة العلیا والمقیم بتیزي وزو, طعنا في



 

وفي  االستئنافالذي قضى بقبول  05258/18فهرس   18/03871 تحت رقم 10/10/2018

 تحت 11/04/2018الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رایس بتاریخ  الموضوع تأیید

المصاریف  في جمیع ما قضى به, تحمیل المستأنف 03366/18فهرس  10243/17رقم 

 .القضائیة

محامیتهم األستاذة ولد  بواسطة (ب.س), ورد المطعون ضدهم ورثة 02وأثار وجهین للطعن 

بمذكرة تم التبلیغ بها لمحامي ، رویس نشیدة المعتمدة لدى المحكمة العلیا والمقیمة بالجزائر

من خاللها رفض  التمسواإجراءات مدنیة وٕاداریة  قانون 568الطاعنة كما یجب قانونا بنص المادة 

 .الطعن لعدم التأسیس

تجاریة من  وتتلخص وقائع القضیة في: أنه بناء على إعالن عن البیع بالمزاد العلني لمحالت

 44.75بمساحة  c11-c08-160 طرف الطاعنة حالیا تقدم المطعون ضدهم لشراء المحل رقم

 امتنعتكامال غیر أن الطاعنة  عتم دفع ثمن المبی دج. 4.117.000,00متر مربع بمبلغ قدره 

بصدور حكم في  انتهتإللزامها بذلك  عن تسلیمه قرار الشراء عندئذ أقام دعوى ضدها

بإلزامها بأن تسلم له قرار  15/10/2017المجلس بتاریخ  مؤید بقرار صادر عن 22/03/2017

ن ضده حالیا المذكور آنفا مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. المطعو  شراء المحل التجاري

 لتنفیذ هذا الحكم قام بتبلیغ السند التنفیذي للطاعنة مع التكلیف بالوفاء بتاریخ سعیا منه

المحل لرمي  التنفیذ بسبب تخصیصها لنصف استحالةغیر أنها رفضت زاعمة  2017/11/22

یة عن تحت غرامة تهدید النفایات وعلیه فإن أقام دعوى ضدها مطالبا بتنفیذ الحكم المذكور آنفا

تم تأییده بموجب قرار صادر في  لطلبه هذا باالستجابةكل یوم تأخر المحكمة أصدرت حكما 

 .القرار محل الطعن الحالي وهو 2018/10/10

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

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

 .قبوله شكالیتعین 

إجراءات  قانون 10فقرة  358: مأخوذ من قصور التسبیب طبقا لنص المادة الوجه األول

 ،مدنیة وٕاداریة

بتأسیس  اكتفواتنعي الطاعنة على القرار المطعون فیه القصور في التسبیب بدعوى أن القضاة 

بعمل طبقا للمادة  التزام الواقع على المستأنفة هو االلتزام وباعتبارقرارهم على أنه بالنظر لما سبق 

في تقدیرها مما یتعین اإلبقاء علیها,  من القانون المدني فإن قاضي أول درجة یكون قد وفق 174



 

تخص حالة عدم إمكانیة التنفیذ إال إذا قام به المدین  غیر أنه بالرجوع إلى النص المذكور فإنها

قضیة الحال فإنها لم ترفض ولم تمتنع بل بررت عدم التنفیذ  نفسه ورفض الغرامة إال أنه في

متر مربع ومن أجل وضع حل  20.30أن مساحة المحل أصبحت حالیا  وقد شرحت باالستحالة

 أن ترجع للمطعون ضده المبلغ المساوي للفرق بین الثمن المدفوع والمستحق اقترحت لهذا النزاع قد

تكون أمامهم  التنفیذ وهو األمر الذي لم یسعى قضاة الموضوع التحقق منه وبالتالي الستحالةوذلك 

 اآلجالحرر بعد فوات  االمتناعفضال على أن محضر  عدم إمكانیة التنفیذ ولیس رفض التنفیذ.

 .إلیها االستماعالقانونیة بدون 

 ،األساس القانوني انعدام: مأخوذ من الوجه الثاني

قضوا علیها  األساس القانوني بدعوى أن القضاة انعدامتنعي الطاعنة على القرار المطعون فیه 

المبادئ العامة التي ال تجیز  بغرامة تهدیدیة بالرغم أنها مؤسسة عمومیة ومنه یكونون قد خالفوا

 .ذلك

 :الرتباطهماعن الوجهین معا 

التنفیذ بسبب  التنفیذ ولیس رفض استحالةما تثیره الطاعنة من  أنلكن حیث من الثابت بالملف 

على مورث المطعون  اقترحت تغییر مساحة المحل التي خصص نصفها إلى رمي النفایات وأنها

یبین من مستندات القضیة أنها سبق لها أن  ضدهم أن ترجع له مقابل نصف الثمن المدفوع فإنه

مها بتمكین المطعون ضده من قرار الشراء المنتهیة بإلزا أثارت هاته الدفوع بمناسبة الدعوى األولى

یمكن مناقشة ذلك مرة ثانیة وعلیه فإن قضاة القرار المنتقد برفضهم لهذه  ورفض دفعها هذا ومنه ال

الطعن  أحسنوا التقدیر هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها ال تخص موضوع القرار محل الدفوع قد

 .عن التنفیذ امتنعتلى الطاعنة طالما أنها الذي یتضمن المطالبة بتسلیط غرامة تهدیدیة ع

عینا غیر ممكن  االلتزامقانون مدني: إذا كان تنفیذ  174حیث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 

حكم بإلزام المدین بهذا  أو غیر مالئم إال إذا قام به المدین نفسه, جاز للدائن أن یحصل على

 . عن ذلك امتنعالتنفیذ ویدفع غرامة إجباریة إن 

قام به المدین  المحكوم به غیر ممكن إال إذا االلتزامحیث وطالما أن القضاة قد عاینوا بأن تنفیذ 

اإلجراءات المتبعة (محضر  هذا األخیر عن التنفیذ ثابت بموجب امتناعنفسه وهو الطاعن وأن 

سیسا قانونیا سلیما لما یكونون قد أعطوا تأ عن التنفیذ مرفق بالملف) فإنهم بما ذهبوا إلیه امتناع

هي مؤسسة عمومیة ذات صیغة تجاریة ولیست ذات  توصلوا إلیه من نتیجة سیما أن الطاعنة

 .المثارین غیر سدیدین ویتعین رفضهما والطعن بالنقض معا طابع إداري وعلیه فإن الوجهین



 

ات مدنیة إجراء قانون 378حیث أن المصاریف القضائیة تتحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 

 .وٕاداریة

 فلهــــــذه األســـــبـاب

 :تقضي المحكمة العلیا

 .بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا

 .وٕابقاء المصاریف القضائیة على الطاعنة

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

والمتركبة من  -الغرفة التجاریة والبحریة-من قبل المحكمة العلیـــــــــا ألفیــن وعشــروندیـسمبـر سنــة 

  :الســــــــادة

           رئیس الغرفة رئیسا مقررا                                                       بعطوش حكیمة

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                             كدروسي لحسن

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                                 نوي حسان

  ة مستشــــــــــــــــــــار                                                                  دویب ملیكة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                  بایو سهیلة

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :بحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: وبمســـاعـــدة الســـید

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  


