
 

  

  

    10/12/2020 قرار بتاریخ  1423379ملف  رقم 

   (س.ل) بحضور (ب.س) ) ضدم.ح(ورثة قضیة 

                                                                           

    استئناف :الموضـوع

 استئناف ثاٍن. -حكم: الكلمـات األساسیـة

   :المرجـع القانونـي

  

  : ال یقبل االستئناف المرفوع من جدید ضد نفس الحكم.المبـدأ
  

  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  على عریضة الطعن بالنقضبعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى و 

وعلى مذكرة الرد التي تقدم  20/06/2019والمذكرة التصحیحیة المودعة بتاریخ  18/06/2019

 .21/08/2019بها محامي المطعون ضدها بتاریخ 

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

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

طعنا بالنقض  (م.م) -(م.ن) -(م.ع) -(م.ع.م) –(م.ع.ح)وهم:  و(م.ح) (م.ح.س)ة ثأقام ور 

محامیهم  بواسطة 18/06/2019عریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ  بموجب

 1960دیسمبر   11شارع 105مو حاج أحمد المعتمد لدى المحكمة العلیا والمقیم  سیداألستاذ 

البحریة لمجلس قضاء تلمسان و  الطابق الثاني البلیدة ضد القرار الصادر عن الغرفة التجاریة

بقبول االستئناف  الذي قضى: 728/2019رقم الفهرس 2652/18رقم  03/04/2019بتاریخ 



 

المستأنف مبدئیا فیما قضى بقبول اعتراض الغیر الخارج عن  د الحكمشكال وفي الموضوع تأیی

 28/11/2016الخصومة شكال وٕالغاؤه فیما قضى بإلغاء الحكم المعترض ضده الصادر بتاریخ 

فهرس  28/11/2016وتصدیا من جدید القضاء بتأیید الحكم المؤرخ في  724/16فهرس 

 وجهین للطعندج وأثاروا  4000نفة والمقدرة بوالمصاریف القضائیة على عاتق المستأ 724/16

الطاعنون بواسطة محامیهم  تقدم 20/06/2019) وبمذكرة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا 2(

بدیباجة عریضة الطعن في اسم المطعون ضدها إلى اسمها  بطلب تصحیح الخطأ المادي الوارد

طعن والمذكرة التصحیحیة للمطعون . تم تبلیغ عریضة ال(س.خ.ل)من  بدال (س.ح.ل)الصحیح 

من  564المادة  طبقا لنص (ب.س)وتبلیغ عریضة الطعن للمدخل في الخصام  (س.ح.ل) ضدها

بواسطة محامیها األستاذ بلغازي  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وردت المطعون ضدها بمذكرة

شارع العربي بن مهیدي وهران التمست من خاللها  103محمد المعتمد لدى المحكمة العلیا والمقیم 

من ذات القانون ولم یقدم  568لمحامي الطاعنین طبقا لنص المادة  رفض الطعن وتم تبلیغها

 .الخصام أي رد المدخل في

 

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

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

 .یتعین قبوله شكال

المطعون  حیث أن طلب تصحیح الخطأ المادي استوفى أشكاله القانونیة مما یتعین تصحیح اسم

 .بعریضة الطعن . كما ورد خطأ(س.خ.ل)من  بدال (س.ح.ل)ضدها إلى اسمها الصحیح 

في  المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهریة :عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العلیا

 ،من قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 358/1اإلجراءات طبقا للمادة 

صدر بعد  03/04/2019حیث الثابت من الملف أن القرار المطعون فیه بالنقض المؤرخ في 

 رقم الفهرس استئناف ثاني أقامته المطعون ضدها في الحكم الصادر عن محكمة ندرومة

 /14/05ذلك أن هذه األخیرة طعنت باالستئناف بتاریخ  13/03/2018بتاریخ  20/00838:

المؤرخ في  البحریة لمجلس قضاء تلمسان في الحكم المذكور أعالهو  أمام الغرفة التجاریة  2018

 2190/18رقم الفهرس  1381/18رقم  10/10/2018نتج عنه قرار مؤرخ في  13/03/2018

المطعون ضدها طعنت باالستئناف من جدید  بعدم قبول االستئناف وأن الذي قضى: في الشكل

 .نتج عنه القرار محل الطعن بالنقض الحالي في نفس الحكم 13/11/2018بتاریخ 



 

الحكم إال في  حیث من المقرر قانونا وقضاء أنه ال یجوز رفع استئناف على استئناف في نفس

المتبقیة وذلك استنادا  خالل آجال االستئناف حالة شطب القضیة من الجدول وٕاعادة تسجیلها

الحالة الغیر متوفرة في دعوى الحال  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وهي 542/3للمادة 

المطعون ضدها الذي نتج عنه القرار محل الطعن  مما یجعل االستئناف الثاني المرفوع من قبل

ضائهم كما فعلوا بقبول االستئناف وتصدیهم قضاة الموضوع بق الحالي غیر مقبول شكال وأن

ومنه عرضوا قرارهم للنقض  اإلجراءاتیكونون قد خالفوا قاعدة جوهریة في  لموضوع النزاع

 .واإلبطال

الحكم فیه  حیث أن ما فصلت فیه المحكمة العلیا من نقاط قانونیة لم یترك من النزاع ما یتطلب

 .اإلجراءات المدنیة واإلداریة من قانون 365/1المادة مما یكون النقض دون إحالة طبقا لنص 

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

 .المدنیة واإلداریة

 فلهــــــذه األســـــبـاب

 :تقضي المحكمة العلیا

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

 .المصاریف القضائیة دون إحالة. وتحمیل المطعون ضدها 03/04/2019تلمسان بتاریخ 

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

والمتركبة من  -الغرفة التجاریة والبحریة-من قبل المحكمة العلیـــــــــا ـسمبـر سنــة ألفیــن وعشــروندی

  :الســــــــادة

  رئیس الغرفة رئیسا                                                           بعطوش حكیمة

  ةمقــــرر ة مستشـار                                                                دویب ملیكة

 مستشــــــــــــــــــــارا                                                             كدروسي لحسن

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                                  نوي حسان

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                  زبور نصیرة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                   بایو سهیلة

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :السیــــدبحــــــضـــور 

 .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: وبمســـاعـــدة الســـید

 


