
 

  

  15/10/2020 قرار بتاریخ 1445613رقم ملف 

  (ن.م) مصفي ش.ذ.م "الیمان للبناء واألشغال"ضد  CGCالشركة الجیو هندسیة الصینیة قضیة 

  

   دفوع: الموضـوع

 نظام عام. -موضوعیة دفوع -صفة - أهلیة -بطالن إجراءات: الكلمـات األساسیـة

  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 65و 64المادتان : المرجـع القانونـي

  

: الدفع ببطالن اإلجراءات، النعدام الصفة واألهلیة، من الدفوع الموضوعیة المتعلقة المبـدأ

  مرحلة من مراحل الدعوى. ةبالنظام العام، تثار تلقائیا من القاضي في أی

  المحكمة العلیاإن 

 .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  موع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقضبعد االطالع على مج

 .ضده وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامیة المطعون 20/10/2019

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

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

أقامت   2019/10/20بموجب عریضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ

 األستاذ سفیان شعالل المقبول لدى  بواسطة محامیها (cgc) هندسیة الصینیة الشركة الجیو

الصادر عن مجلس قضاء تمنراست بتاریخ  المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر, طعنا في القرار

ستئنافین األصلي القاضي بقبول اال 00150/19فهرس  00093/19تحت رقم  2019/09/30

 مصفي (ن.م)المستأنف بالقول أنه  اسمالمستأنف مبدئیا والقول بتصحیح  والفرعي وبتأیید الحكم

الوحید ویحسبه  وذات الشخص لیمان للبناء واألشغال العمومیة شركة ذات مسؤولیة محدودةاشركة 

الكائن مقرها العام بالطریق  ممثلة في شخص مدیرها cgc هندسیة الصینیة إلزام الشركة الجیو



 

تمنراست بتمكین المستأنف من مبلغ الدین  حي بن عاشور الشراقة الجزائر فرع 74 االجتماعي

دج  60.000000وخفض مبلغ التعویض المحكوم به إلى ) دج 48.198.791.02المقدر ب (

ورد المطعون ضده  .06ستة أوجه للطعن وأثارت  بالمصاریف القضائیة.ه تحمیل المستأنف علی

یاحي مكي رفیقة  مصفي شركة ألیمان للبناء واألشغال العمومیة بواسطة محامیتها األستاذة (ن.م)

الطاعنة كما یجب  لمحامي المقبولة لدى المحكمة العلیا والمقیمة بالجزائر بمذكرة تم التبلیغ بها

 .من خاللها رفض الطعن التمس، مدنیة وٕاداریة إجراءاتقانون  568قانونا بنص المادة 

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

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

 .یتعین قبوله شكال

قانون  01 فقرة 358 مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهریة في اإلجراءات طبقا للمادة الوجه األول:

 ،إجراءات مدنیة وٕاداریة

 ،من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 50مخالفة المادة  الفرع األول:

قانون  من 50للقانون نص المادة  مخالفاتنعي الطاعنة على القرار المطعون فیه أنه جاء 

ببطالن إجراءات  دفعیها المتعلقان استبعدوااإلجراءات المدنیة واإلداریة على أساس أن القضاة 

الطعن شركة ألیمان للبناء  األهلیة والتفویض في شخص المدعى علیها في النعدامالتقاضي 

 دامالنعالشخص الوحید وعدم قبول الدعوى  واألشغال العمومیة شركة ذات مسؤولیة محدودة وذات

إثارتها أمام المحكمة العلیا, وقبل أي دفع أو دفاع في  الصفة معتبرین أن مثل هذه الدفوع یجب

من قانون اإلجراءات المدنیة  50القبول معتمدا على نص المادة  الموضوع تحت طائلة عدم

ة أن دفع بالبطالن دفع شكلي لوروده في نص الماد اعتبراألمر غیر ذلك بل  غیر أن واإلداریة,

وبالتالي  من نفس القانون 67قانون إجراءات مدنیة وٕاداریة وأما الدفع بعدم القبول طبقا للمادة  64

فإنها أثارت الدفع  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة فضال 50ال تسري علیه أحكام المادة 

جراءات وبعده ببطالن اإل اإلقلیمي قبل الخوض في الموضوع أمام المحكمة االختصاصبعدم 

الصفة, وأن كالهما من النظام العام  النعدام عدم قبول الدعوى التمستلكون الشركة مشطوبة كما 

 .والفصل فیهما ولیس صرف النظر عنهما ومنه یتوجب على القضاة مناقشتهما

 ،من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 64مأخوذ من مخالفة المادة  الفرع الثاني:



 

في شخص  كان على المجلس إثارة بطالن اإلجراءات بسبب عدم أهلیة التقاضيعلى أساس أنه 

شخصیته القانونیة إال بقیده  أن الشخص المعنوي ال تقوم اعتبارالمدعى علیها في الطعن على 

 .أهلیته في التقاضي بالسجل التجاري وبمجرد شطبه تنقضي شخصیته ومعه

أصبحت  معنویة مؤسسة من طرف شریك وحیدومنه فإن الشركة المطعون ضدها هي شركة 

 19/03/2018بتاریخ  شخصیتها بموجب عقد الحل المحرر لدى مكتب التوثیق وانقضتمنعدمة 

الشطب وقبوله من طرف مصالح  كما أنه وبموجب تسجیل طلب 693/18تحت رقم الفهرس 

مما یجعل من شخصیتها حلها وتصفیتها نهائیا  السجل التجاري فإنه یفید بأن الشركة المزعومة تم

للمطعون ضدها بأنه مصفي الشركة فإنه بعد القیام بنشر  كما أن الممثل المزعوم المعنویة منعدمة

 197-06التصفیة فإنه لم یحترم مقتضیات وأحكام المرسوم التنفیذي في  إعالن بالتصفیة وٕایداع

 التجاري المعلومات الذي یحدد شروط إرسال المركز الوطني للسجل  2006/05/31المؤرخ في

والهیئات  المتعلقة بعملیات قید السجالت التجاریة وتعدیلها وشطبها إلى اإلدارات والمؤسسات

شطبها ما یفید زوال  المعنیة وكیفیات ذلك, وأن ممثل المطعون ضدها قام بعد حل الشركة بطلب

حة من النظام العام فإن كشرط ص أن األهلیة وباعتبارأهلیتها  انعداموجودها القانوني وبالتالي 

 .خرقها یجعل من إجراءات التقاضي باطلة

بعدم  القضاة رفضوا دفع الطاعنة المتعلق أنفعال حیث من الثابت من القرار المطعون فیه 

اإلجراءات المدنیة  من قانون 51اإلقلیمي للمحكمة لنظرا الدعوى على أساس المادة  االختصاص

 االختصاصطلبه المتعلق بعدم  جب على المدعى علیه تسبیبواإلداریة التي تنص على: أنه ی

النزاع أمامها وأنه بالرجوع إلى مجمل الوثائق  اإلقلیمي وتعیین الجهة القضائیة التي تستوجب رفع

إقلیمي محدد كما  اختصاصعلى مكان  اتفاقهمایوجد ما یفید  والسیما العقد الرابط بین الطرفین ال

 .وال فروعها غیر محدد للشركة أن المقر الرئیسي

 اختصاصعلى  االتفاقحیث أن هذا التسبیب مخالف للقانون ذلك أن الطاعنة لم تتمسك بأنه تم 

بهذین النصین وٕانما بالرجوع  حتى یمكن تطبیق ما جاء 46و 45محكمة معینة طبقا لنص المادة 

بالجزائر العاصمة وأن فرع كائنا  االجتماعي ملف اإلجراء فإنها تمسكت منذ البدایة بأن مقرها ىإل

اإلقلیمي  االختصاصكان على القضاة تطبیق قواعد  تمنراست هو عنوان المشروع ومن ثم

یلیها من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة هذا من جهة ومن  وما 37المنصوص علیها بالمادة 

 المثارة من طرف بالرجوع إلى القرار المطعون فیه فإن القضاة رفضوا الدفوع جهة أخرى أنه

أن هاذین  الصفة على أساس النعداماألهلیة وكذا  النعدامالطاعنة والمتعلقة ببطالن اإلجراءات 



 

تحت طائلة عدم القبول  الدفعین یجب إثارتهما في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع وذلك

 .ین رفضهماالموضوع یتع وما دام أنهما أثیرا ألول مرة أمام المجلس بعد الخوض في

تتعلق بالنظام  الصفة هي دفوع موضوعیة انعداماألهلیة وكذا  بانعدامحیث یجب التذكیر أن الدفع 

تكون علیها الدعوى كل ذلك  العام تثار تلقائیا من طرف القضاة كما یجوز إثارتهما في أیة مرحلة

على سبیل الحصر واإلداریة األولى تحدد  من قانون اإلجراءات المدنیة 65و 64طبقا لنص 

األهلیة أو التفویض للشخص  وانعداماألهلیة للخصوم  انعدامفي  اإلجراءات من حیث موضوعها

األهلیة ویجوز له أن  انعداموالثانیة تنص على أن القاضي یثیر تلقائیا مسألة  الطبیعي أو المعنوي

الدفع  األولى تنص أنمن نفس القانون ف 68و 67التفویض. وكذا المادتین  انعدامتلقائیا  یثیر

الحق في التقاضي  النعدامبعدم القبول هو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم 

بعدم القبول في أیة مرحلة كانت  الصفة وذلك دون النظر في الموضوع والثانیة تجیز الدفع كانعدام

ب إلیه القضاة فیه مخالفة وعلیه فإن ما ذه، علیها الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في الموضوع

لنقض وٕابطال القرار المطعون فیه دون مناقشة باقي  للقانون ومنه فإن هذا وجه وحده كاف

 .األوجه

قانون إجراءات  378ص المادة نحیث أن المصاریف القضائیة تتحملها المطعون ضدها طبقا ل

 . مدنیة وٕاداریة

 فلهــــــذه األســـــبـاب

 :تقضي المحكمة العلیا

  .شكالقبول الطعن 

  2019/09/30نقض وٕابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تامنراست بتاریخ وفي 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

  امستشــــــــــــــــــــار                                                              كدروسي لحسن



 

  امستشــــــــــــــــــــار                                                                   نوي حسان

  ةـــــــــــــــــار مستشـــ                                                                 زبور نصیرة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                   بایو سهیلة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                 دویب ملیكة
  

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :بحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: وبمســـاعـــدة الســـید

 


