
 

  

  

  10/12/2020 قرار بتاریخ  1472947رقم ملف 

  (ب.ع) بحضور النائب العام) ضد س.جقضیة (

  

   ماديتصحیح خطأ  :الموضـوع

  خطأ مرفقي. -محضر قضائي -تبلیغ عن طریق التعلیق :الكلمـات األساسیـة

  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 412و 286المادتان  :المرجـع القانونـي

  

: ال یعد خطأ مرفقیا یقبل التصحیح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي بسبب عدم المبـدأ

  اتباعه إجراءات التبلیغ عن طریق التعلیق.

  المحكمة العلیاإن 

 .عكنون، الجزائر ، األبیار، بن1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه

قانون اإلجراءات المدنیة  من 581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .واإلداریة

بالنقض المودعة بتاریخ  وع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعنبعد االطالع على مجم

25/02/2020. 

المكتوب وٕالى السید جلول  بعد االستماع إلى السید نوي حسان المستشار المقرر في تالوة تقریره

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

وبوضیاف بطلب أمام  بواسطة شركة محاماة بوضیاف (س.ج)تقدم  25/02/2020بتاریخ 

عن المحكمة العلیا تحت رقم:  صدر قرار 11/04/2019المحكمة العلیا مفاده أنه بتاریخ 

أن التبلیغ للمطعون ضده لم یكن طبقا  قضى بعدم قبول الطعن شكال على أساس 1312568

یث لم یقم الطاعن بإجراءات التعلیق على واإلداریة بح من قانون اإلجراءات المدنیة 412للمادة 

والبلدیة, وأن هذا الخطأ مرفقي ولیس شخصي إذ أن المحضر القضائي  لوحة اإلعالنات بالمحكمة

القرار  لم یقم بهذه اإلجراءات, وطلب قبول طلب التصحیح شكال وفي الموضوع سحب هو الذي



 

جدید قبول الطعن  منوه عنه أعاله ومنالصادر عن المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة ال

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

وٕاعادة القضیة واألطراف إلى  02183/17فهرس  01585/17تحت رقم  19/12/2017بتاریخ 

 .للفصل فیها من جدید الجهة القضائیة المختصة

 .بلغ ولم یقدم جوابا (ب.ع)حیث إن المطلوب 

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

 11/04/2019 بتاریخ یطلب سحب القرار الصادر عن المحكمة العلیا (س.ج)حیث إن الطالب 

تبلیغ المطلوب كانت نتیجة خطأ  وذلك لكون الخطأ المتمثل في عدم 1312568تحت رقم 

 .ینسب للطالب المحضر القضائي وأن ذلك یعتبر خطأ مرفقي وال

اإلجراءات  لكن حیث إن الخطأ الذي أدى إلى عدم قبول الطعن شكال یعود إلى عدم إتباع

المتعلقة بالتعلیق على لوحة  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 412المنصوص علیها بالمادة 

 إجراءاتالمحضر القضائي القائم على  المحكمة والبلدیة والذي ال یعود إلى مرفق العدالة ألن

تجاه الطالب وأن العالقة التي تربطه بالطالب ال دخل  التبلیغ یقوم بعمل حر وأن مسؤولیته تكون

الخطأ المطالب بتصحیحه المتمثل في عدم إتباع اإلجراءات المتعلقة  لها بالمرفق العام, وعلیه

نه یتعین عندئذ رفض طلب التصحیح المقدم من عالقة له بالمرفق العام حیث إ بالتعلیق طالما ال

 .(س.ج)الطالب  قبل

قانون اإلجراءات  من 378حیث إن المصاریف القضائیة تقع على عاتق الطالب طبقا للمادة 

 .المدنیة واإلداریة

 فلهــــــذه األســـــبـاب

 :تقضي المحكمة العلیا

 .الطالب على عاتقبقبول الطلب شكال ورفضه موضوعا, والمصاریف القضائیة 

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

  مقــــررا مستشـارا                                                                  نوي حسان

  ـــــــــــارامستشـــــــــ                                                               كدروسي لحسن



 

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                   زبور نصیرة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                  دویب ملیكة

  ةمستشــــــــــــــــــــار                                                                   بایو سهیلة

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :بحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: وبمســـاعـــدة الســـید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 


