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قواعد وإجراءات النشر يف اجمللة
ختتص "جملة املحامي" التي تصدر بشكل دوري وتقدم بحوث علمية تكتب بأقالم املحامني
و القضاة و املوثقني و املحرضين القضائيني و الصحافيني و كل من له عالقة بأرسة القانون
وأساتذة و باحثي اجلامعات و تقدم األعامل باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية.
قواعد تقديم البحث:
أوال :تكتب الورقة بأسلوب علمي أكاديمي باإلضافة اىل (التهميش – واملرجع )...يتبع
البحث باسم و لقب األستاذ الشخصية و مهنته( ،عنوان املؤسسة  ،الربيد االلكرتوين ،
ورقم اهلاتف).
ثانيا :تـودع املسامهات لدى أمانـة منظمة سطيف أو عرب الربيد عىل العنوان  :منظمة
املحامني قرص العدالة سطيف مع قرص مضغوط أو  Flash Diskأو ترسل عرب الربيد
االلكرتوين.ORDRE.SETIF@GMAIL.COM :

ثالثا :ال تقبل املسامهات التي سبق نرشها.
رابعا :ختضع املسامهات للتحكيم العلمي بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة هلا
أن تقبل البحث أو ترفضه بحسب أمهيته و قيمته العلمية ،و هلا كذلك أن تطالب صاحب
البحث بإجراء تعديالت الالزمة.

هيئة التحكيم تتشكل من األساتذة اآلتي أمسائهم:
 - 1األستاذ  /عـزيـز مصطفى .

 - 2األستاذ  /خلفي عبد الرمحان .
 - 3األستاذ  /زيـاد عبد احلكيم.
 -4األستاذ /مهميل ميلود
خامسا :ما ينرش يف املجلة يعرب عن رأي كاتبه و ال يمثل رأي املجلة.
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كلمة رئيس التحرير
بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل
آله وصحبه أمجعني،
يصدر هذا العدد رقم  33من جملة املحامي والتي تتضمن دراسات متنوعة
ألساتذة جامعيون و حمامون و رؤساء غرف باملحكمة العليا و بحوث لدكاترة يف القانون ،اذ
انصبت عىل مواضيع ختص العمل اليومي جلهاز القضاء اين أثار السيد خمتار سيدهم رئيس
الغرفة اجلنائية باملحكمة العليا االخطاء الاجرائية و املوضوعية يف االحكام اجلنائية ،و
الدكتور بلاممي عمر من كلية احلقوق سطيف الذي قام بدراسة ناقش فيها قانون 50/11
املتعلق بالتجارة االلكرتونية ،و كذا يف نفس املوضوع االستاذ محادي زوبري الذي اختص يف
االحكام املتعلقة بأسامء النطاق يف ضوء نفس القانون .50/11
أما االستاذ رجال مالح املستشار القانوين و العضو بمجلس رشكة نفطال – حايس
مسعود ،فقد ناقش مسألة مدى خضوع املؤسسات العمومية االقتصادية و ذات الطابع
الصناعي و التجاري لقانون الصفقات العمومية ،اضافة اىل بحوث تقدم هبا زمالئنا من كلية
احلقوق بجامعة بجاية مت علقة بحقوق االنسان يف مواجهة الوسائل احلديثة ملراقبة احلدود
لالستاذ صايش عبد املالك ،و كذا بحث حول استحداث العمل للنفع العام كعقوبة بديلة
للحبس لالستاذة توايت نصرية من نفس اجلامعة.
و ان جملة املحامي بطاقمها خاصة جلنة التحكيم تعمل عىل اختيار املواضيع التي
خت دم هيئة الدفاع ،كام نأمل تفاعل السادة املحامني و الباحثني مع هذ البحوث و تبعا لذلك
تنرش املجلة ما يردها من تعليقات و اثراءات.
األستاذة قرمادي المية
مندوب النقيب مكلفة باملجلة
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زمالء فقدناهم

زمالء فقدانهم ،ينبغي

تذكرهم " "2011-2018

غرزولي مليكة
تاريخ و مكان اإلزدياد 1177/05/01 :املسيلة
العنوان :محا اضللعة  -املسيلة
تاريخ التسجيل2010/11/15 :
تاريخ أداء اليمني2010/12/00 :
تاريخ الوفاة2018/12/10 :

بوطيبة عبد القادر
تاريخ و مكان اإلزدياد 1156/10/18 :سيدي عيسى
العنوان :بوسعادة  -املسيلة
تاريخ التسجيل1181/10/26 :
تاريخ أداء اليمني1181/11/05 :
تاريخ الوفاة2011/01/17 :
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زمالء فقدناهم

قرين بن عبيد اعتدال
تاريخ و مكان اإلزدياد 1157/01/01 :جيجل
العنوان :سطيف
تاريخ التسجيل1118/01/30 :
تاريخ أداء اليمني1118/10/05 :
تاريخ الوفاة2011/06/30 :

سقال عيسى
تاريخ و مكان اإلزدياد 1106/01/01 :جبايلية
العنوان :سطيف
تاريخ التسجيل1178/10/05 :
تاريخ أداء اليمني1178/10/18 :
تاريخ الوفاة2011/08/15 :
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زمالء فقدناهم

تباني بوعالم
تاريخ و مكان اإلزدياد 1150/00/05 :جعافرة
العنوان :برج بوعريريج
تاريخ التسجيل1181/07/02 :
تاريخ أداء اليمني1181/07/12 :
تاريخ الوفاة2011/01/11 :

حاج عزام أمحد
تاريخ و مكان اإلزدياد 1106/02/01 :بئر حلرش
العنوان :اضعلمة  -سطيف
تاريخ التسجيل1185/10/17 :
تاريخ أداء اليمني1185/10/20 :
تاريخ الوفاة2011/10/20 :

رمحهم اهلل برمحته الواسعة
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8

االخطاء اإلجرائية و املوضوعية يف األحكام اجلنائية

األخطاء اإلجرائية و املوضوعية يف األحكام اجلنائية
السيد خمتار سيدهم
رئيس الغرفة اجلنائية باملحكمة العليا

مقدمة
كثرية هي األخطاء التي تقع يف األحكام اجلنائية  ،غري أن بعضها يظهر
ثم خيتفي مع مرور الزمن لكن بعضها األخر يتكرر دوما و كأن هناك مقاومة من
حماكم املوضوع ألجل إبقاء هذه األخطاء شائعة رغم نقض أحكام عديدة
بسببها خاصة ما يتعلق منها بمحرض املرافعات و كيفية طرح األسئلة.
حيز يف نفوسنا أن ينقض حكم جنائي جندت مصالح عديدة من أجل
إصداره و دامت جلسة املحاكمة أياما و ربام أسابيع ثم يرتكب خطأ يبدو بسيطا
لكنه يف حقيقته قنبلة تفجر احلكم برمته كام هو الشأن يف عدم توقيع كاتب
اجللسة أو رئيس املحكمة عىل حمرض املرافعات أو الرئيس أو املحلف األول عىل
مقرر املحكمة املسجل بذيل ورقة األسئلة ( )1و كان باإلمكان جتنب النقض
بسهولة لو تم احرتام اإلجراءات القانونية لكن الواقع خالف ذلك.
جملة احملامي عدد 1029/33
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لقد استعملنا يف عدة قرارات للمحكمة العليا أسلوبا إداريا عن قصد
بدل األسلوب القضائي لتنبيه اجلهة املعنية إىل خطورة خطئها و الذي كان
باإلمكان جتنبه لعل ذلك يلفت اإلنتباه و جينب النقض مرة ثانية ( )2لكن شيئا مل
يتغري مع األسف بل و أن نفس اخلطأ الذي وقع يف احلكم املنقوض يرتكب ثانية
يف احلكم الصادربعد النقض و يف نفس القضية و هو ما يدل عىل عدم اإلطالع
عىل قرار املحكمة العليا الذي أحال القضية للفصل فيها جمددا.
يصعب جدا حرص أوجه النقض يف حمارضة واحدة ،بل و من
املستحيالت ذلك لكن ما ال يدرك كله ال يرتك كله و سنحاول التطرق إىل أهم
األخطاء اإلجرائية شيوعا عىل أن نخصص جزءا أخر لألخطاء املوضوعية.
القسم األول :األخطاء اإلجرائية
بالنسبة لتشكيل املحكمة
 -1استبدال حملف أصيل غائب بمحلف إضايف دون حترير حكم بذلك
كام تنص عليه املادة  282من قانون اإلجراءات اجلزائية ( )3أو عدم احرتام
ترتيب املحلف اإلحتياطي يف عملية االستبدال (.)4
 -2عدم توقيع حمرض تشكيل املحكمة من الرئيس أو الكاتب و أحيانا
من كليهام و هو مكمل ملحرض املرافعات ()5
بالنسبة ملحرض املرافعات
جملة احملامي عدد 1029/33
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إن انعدام حمرض املرافعات جيعل املحاكمة اجلنائية باطلة عىل أساس أنه
املرآة التي تعكس جمريات اجللسة و به تراقب املحكمة العليا صحة اإلجراءات
( )6أما يف حالة حتريره فإن معظم حاالت النقض تكون بسبب رداءة التحرير
هلذا املحرض و عدم إعطائه األمهية الالزمة عند إنجازه و ترك الكتاب يفعلون به
ما يشاؤون و النتيجة معروفة بعد هذا ،فكثريا ما يستعملون مطبوعات مهيأة
مسبقا هبا بيانات ال تتطابق مع الواقع ( )7أحيانا يتم الشطب عليها ليتحول
املحرض بذلك إىل مسودة ال تصلح إطالقا أن تكون ورقة رسمية و أحيانا
يشطب عىل الفراغ املوجود بني خمتلف البيانات و اإلبقاء عىل هذه كام هي و كأن
ما جاء هبا صحيح و هو يف الواقع تزوير و إال كيف تفرس اإلشارة إىل حضور
شهود تم إدخاهلم إىل القاعة املخصصة هلم و تم االستامع إليهم الواحد تلو
األخر ليظهر يف النهاية أنه ال وجود ألي شاهد باجللسة أو يشار إىل أن اجللسة
كانت رسية و يف بيان أخر علنية ( )8و تارة يتناقض املحرض مع احلكم األول
يشري إىل أهنا كانت رسية و الثاين يذكر يف ديباجته أهنا كانت علنية .أما ما يتعلق
بسامع الشهود فهو اجلانب املشكل ألكثر حاالت النقض بسبب عدم أداء اليمني
هلم يف احلاالت التي يفرض القانون أداءها و هي من النظام العام و أن سكوت
حمرض املرافعات عن سبب عدم أدائها يؤدي إىل النقض ( )9فال يعفى منها إال
الشاهد الذي سبقت إدانته يف نفس القضية و هو اجتهاد قضائي أما املتهم الذي
جملة احملامي عدد 1029/33
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متت تربئته يف نفس القضية فملزم بأداء اليمني إن كانت الرباءة هنائية (99
مكرر) كام أن الشهود يتم استدعاؤهم قبل اجللسة يف مادة اجلنايات فإذا ختلف
أحدهم جاز إحضاره ولو بالقوة العمومية وفقا للامدة  299من قانون
اإلجراءات اجلزائية و هو ملزم بأداء اليمني حتى و لو أحرض بالقوة ( )19عىل
خالف ما هو منصوص عليه باملادة  286من نفس القانون و التي جتيز لرئيس
حمكمة اجلنايات إذا تبني له من خالل املناقشة أن هناك شاهدا يمكنه إفادة
املحكمة بشهادته مل يتم سامعه من قبل أثناء التحقيق و مل يطلب استدعاؤه من
أطراف الدعوى لسامعه وفقا للامدتني  273و  274من نفس القانون فإن لرئيس
املحكمة سلطة تقديرية كي يأمر بحضوره ليسمع لكن دون أداء اليمني
فإن امتنع عن احلضور جاز إحضاره بالقوة العمومية كام أن هناك حاالت أخرى
منصوص عليها يف القانون منها األشخاص املشار إليهم باملادة  228و الذين
جيوز سامعهم عىل سبيل االستدالل دون أداء اليمني مع إبراز سبب اإلعفاء منها
( )11لكن أداءها من طرفهم ال يعد سببا للبطالن وفقا للامدة  229من نفس
القانون و من جهة أخرى فإن الضحية يف نفس القضية جيوز سامعها كشاهد مع
أداء اليمني إن مل يعرتض عىل ذلك باقي األطراف فإن هي تنصبت كطرف مدين
ال جيوز سامعها إال عىل سبيل االستدالل وفقا للامدة  243لتناقض املركز
القانوين ( )12لكن ما يالحظ يف حمارض املرافعات أهنا تنقصها الدقة يف ذكر
جملة احملامي عدد 1029/33
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البيانات حول هذا املوضوع و هي الوثائق التي تعتمد عليها املحكمة العليا يف
مراقبة إجراءات املحاكمة اجلنائية مما يؤدي إىل النقض لسبب نقص البيانات أو
لتناقضها فمن البيانات املغفلة عدم اإلشارة إىل طرح األسئلة االحتياطية
باجللسة رغم وجودها ضمن األسئلة األصلية بورقة األسئلة و دون تعريفها
بأهنا احتياطية كام ال يعرف مكان طرحها داخل قاعة اجللسات أم بقاعة املداولة
رغم أمهية هذا البيان لكون احلالة الثانية من األسباب املؤدية إىل النقض ()13
كام أن عدم اإلشارة إىل تالوة األسئلة و األجوبة عنها بعد املداولة و رجوع هيئة
املحكمة إىل قاعة اجللسات من األسباب التي أدت إىل نقض العديد من
األحكام و يف قضايا ذات أمهية كربى (.)14
من الظواهر اجلديدة يف هذا املجال ذكر أسامء حملفني أو قضاة يف حمرض
املرافعات ختتلف عن تلك املذكورة يف احلكم اجلنائي رغم ان املتهم هو نفسه و
القضية املتابع هبا ال ختتلف ( )15أو عدم توقيع الكاتب عىل املحرض أو رئيس
املحكمة ( )16لتطرح عدة تساؤالت حول هذا الترصف الذي إن دل عىل شيئ
فإنام يدل عىل عدم الشعور باملسؤولية و اإلبقاء عىل الرداءة يف العمل القضائي و
للتقليل من هذه احلاالت بات من الرضوري حماسبة كل شخص عن كيفية
القيام بعمله و استفساره عن هذه األخطاء التي ال يمكن جتاوزها .فإذا كان
باإلمكان جتاوز بعضها موضوعيا فإن عدم التوقيع عىل املحرض ال حيتاج إىل علم
جملة احملامي عدد 1029/33
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غزير ملعرفة أن ذلك هيدم كل ما تم بناؤه يف جلسات مطولة و هو ما نأسف له
بمرارة .إن رئيس املحكمة اجلنائية مسؤول عن هذه األخطاء بالدرجة األوىل و
توقيعه إىل جانب الكاتب يعني أنه اطلع عىل ما كتب باملحرض ووافق عليه و إن
كان يف الواقع قد وقعه دون اطالع و هو أدهى و أمر .
لقد سبق لنا يف دراستنا السابقة أن أجزنا استعامل مطبوعة مهيأة مسبقا
ملحرض املرافعات رشط ملئها بعناية و حذف كل بيان غري مناسب ال الشطب
عليه و كذلك املتناقض مع البيانات األخرى إما يف نفس املحرض أو مع احلكم
اجلنائي بحيث ال يعرف بعد التوقيع عليه هل كان مطبوعة قبل ملئها أم تم
حتريره بصورة كاملة و نظرا هلذه النقائص فإننا نطالب اليوم بإلغاء هذه
املط بوعات كليا بعد أن بينت التجربة امليدانية عجز الكتاب عن استعامهلا عىل
وجهها الصحيح رغم بساطتها .
إن حمرض املرافعات هو تقرير عام جيري بجلسة املحاكمة تدون فيه
اإلجراءات بصدق و أمانة دون زيادة أو نقصان و دون تناقض يف البيانات غري
أنه قلام نجد مثل هذا املحرض لذا فلقد بات من الرضوري اختيار أمناء ضبط
ذوي مستوى عال و جتربة ميدانية متكنهم من القيام بعملهم عىل أحسن وجه يف
املحاكامت اجلنائية و جتنب األخطاء التي تقع حاليا و تزيد من حاالت النقض
مع إلزامهم بتحرير حمرض املرافعات كليا دون االستعانة باملطبوعات املذكورة
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تشكيل ملفات الطعن بالنقض
بعد أن رفضت املحكمة العليا األوجه املثارة من النيابة العامة يف طعوهنا
بالنقض حول األخطاء التي كانت هي من تسببت فيها كعدم إدراج الوثائق
املطلوبة قانونا بامللف عىل أساس أهنا هي املرشفة عىل تشكيل ملفات الطعن
بالنقض و من ذلك وضع نسخة طبق األصل من حمرض املرافعات بدل أصله
( )17أو نسخة من احلكم اجلنائي غري موقعة و غري مصادق عليها من الكاتب
عىل أهنا طبق األصل ظهرت حاالت أخرى منها تصوير الوثائق و إرسال هذه
الصور إىل املحكمة العليا بدل أصوهلا و منها ورقة األسئلة و حمرض املرافعات
( )18و هو إجراء ال نعرف من ابتدعه و من أين استمده لنكتشف يف بعض
حاالته أنه حتى عملية التصوير مل تكن أمينة فلقد متت معاينة حالة صورت فيها
ورقة األسئلة دون ذكر األجوبة باخلانة املخصصة هلا بينام هي مذكورة باحلكم
اجلنائي مما يعني أن هناك من غطى تلك األجوبة قبل تصوير ورقة األسئلة و
حلاجة يف نفس يعقوب و أحيانا تسحب ورقة األسئلة من امللف برمتها و ترتك
مطبوعة منها فارغة ال تفيد املحكمة العليا يف شيئ (.)19
أما بالنسبة ملقرر املحكمة املوقع عليه من الرئيس و املحلف األول و
املسجل بذيل ورقة األسئلة فقد كان دوما من مسببات النقض و بامتياز .فعادة
ما يكتب عىل ورقة مستقلة يتم التالعب هبا الحقا من طرف من له مصلحة يف
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ذلك فإما أن تسحب كليا من امللف بفعل فاعل لضامن النقض بعد إثارة وجه
حول عدم وجود هذا املقرر و هو جريمة ال تغتفر و إما أن ختفى ضمن أوراق
ملف املوضوع حتى ال جيدها املقرر باملحكمة العليا و كثريا ما وجدناها مع
حمارض التحقيق أو مع األوراق اخلاصة باحلبس املؤقت .و ملحاربة هذه الظاهرة
فقد تراجعت املحكمة العليا عن اجتهادها السابق و امتنعت عن مناقشة أي
وجه يثار حول هذه النقطة بعد أن تبني هلا أن ورقة األسئلة تم فصل أوراقها و
اختفى منها مقرر املحكمة ( )29و هو ما جعل هذه احلالة ترتاجع شيئا فشيئا
بعد أن أصبحت غري جمدية و ال فائدة منها ملن يريد تكرارها.
إن امللفات القضائية أمانة بيد من حيوزوهنا أو يطلعون عليها و كل
تالعب هبا جيب أن ال يمر بسالم عىل مرتكبه و املادة  158من قانون العقوبات
ال حتتاج إىل توضيح حول هذا املوضوع.
كان ال بد علينا أن نسمي األشياء بمسمياهتا و نضع خطوطا محراء
حفاظا عىل مصداقية العدالة و شعورا منا بمسؤوليتنا يف تغيري هذا الوضع.
انقضاء الدعوى العمومية بعد صدور حكم جنائي غيايب و ضم ملف
املحكوم عليه غيابيا مع ملف احلارضين من املتهمني:
من بني األخطاء اإلجرائية التي عاينتها املحكمة العليا يف كثري من
األحكام اجلنائية القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بعد مرور أكثر من عرش 19
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سنوات عىل تاريخ صدور احلكم اجلنائي الغيايب تطبيقا للامدة  97من قانون
اإلجراءات اجلزائية .
لقد استثنى املرشع تطبيق هذه املادة من القاعدة العامة بموجب املادة
 326من نفس القانون و التي تنص عىل انه إذا تقدم املحكوم عليه املتخلف
غيابيا و سلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة املقىض عليه هبا
بالتقادم فإن احلكم و اإلجراءات املتخذة منذ األمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة
القانون و تتخذ بشأنه اإلجراءات االعتيادية و ما دامت املدة القانونية النقضاء
العقوبة اجلنائية هي  29عرشين سنة وفقا للامدة  613من قانون اإلجراءات
اجلزائية فإن األحكام التي قضت بانقضاء الدعوى العمومية بعد مرور عرش 19
سنوات عىل صدور احلكم الغيايب كلها تعرضت للنقض بسبب اخلطأ يف تطبيق
القانون (.)21
هذا وما دمنا بصدد احلديث عن إعادة حماكمة املحكوم عليه غيابيا يف
مادة اجلنايات ارتأينا من الرضوري مناقشة ضم قضيته مع متهم أخر سبقت
حماكمته حضوريا يف نفس القضية لكن املحكمة العليا بعد الطعن بالنقض
نقضت احلكم احلضوري هذا و أحالت القضية لنفس اجلهة القضائية من أجل
الفصل فيها جمددا فهل جيوز ضم امللف املحكوم عليه غيابيا مع ملف الذي
نقضت املحكمة العليا احلكم احلضوري نحوه ؟ من املعلوم أن أوامر ضم و
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فصل القضايا هي أوامر إلدارة العدالة ال تقبل أي طعن ألهنا ال متس بحقوق
أي طرف ثم أن الضم و الفصل لكل منهام سبب يتعني إبرازه يف كل حالة فإذا
زال هذا السبب انعدم معه الفصل أو الضم .و ما دام الفصل يتعلق عادة بفرار
أحد املتهمني ال يمكن انتظار إلقاء القبض عليه ملحاكمة بقية املتهمني وفقا للامدة
 324ق إ ج فإن الضم يكون عند زوال هذا السبب من جهة و عدم وجود
حماكمة حضورية لباقي املتهمني صارت هنائية إما بعدم الطعن يف احلكم
احلضوري و إما برفض الطعن فيه من املحكمة العليا و إما أن هذه األخرية ال
زالت مل تفصل فيه من جهة اخرى .أما و قد فصلت يف الطعن و نقضت احلكم
و أحالت القضية للفصل فيها من جديد فإن مجيع املتهمني صاروا يف وضعية
واحدة و هي ما بعد صدور قرار اإلحالة و قبل صدور أي حكم أخر فاحلكم
الغيايب بعد القبض عىل املعني به أو تسليم نفسه يلغى بقوة القانون و ال توجد
فيه معارضة كام يعتقد البعض و تتخذ اإلجراءات اإلعتيادية بشأنه من جديد و
احلكم احلضوري نقضته املحكمة العليا فأصبح كأن مل يكن و عاد الوضع
بالنسبة جلميع املتهمني إىل نقطة الصفر أي قبل أية حماكمة فليس هناك أي
تناقض أو تعارض يف اإلجراءات مما يفرض ضم امللفني لوحدة املوضوع و
حلسن سري العدالة لكن البعض الذين ال يغوصون يف مقاصد الترشيع و
استنباط أحكامه للتمييز بني ما جيوز و ما ال جيوز يفتون بآرائهم بناءا عىل ما
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اكتسبوه من العادة و هي أن املحكوم عليه غيابيا إذا ألقي عليه القبض ال حياكم
إال بمفرده دون بيان سبب ذلك فال بد من ذكر السبب القانوين أو العلة يف ذلك
ملنع الضم و يف غياب هذا السبب جيب ضم امللفني ما دام املتهمون مجيعهم يف
وضعية واحدة .
القسم الثاين :األخطاء املوضوعية
من غري املمكن حرص األخطاء املوضوعية يف األحكام اجلنائية ألن ذلك
يتطلب مؤلفات و حمارضات ال يسعها املقام لكننا سنتطرق إىل أهم ما عاينته
املحكمة العليا من خالل الطعون بالنقض و باختصار يف النقاط التالية:
 -1تفسري املادة  28من قانون الوقاية من املخدرات
-2مصطلح "املتاجرة " باملخدرات
-3تطبيقات املادة  47من قانون العقوبات
-4العقوبة املقررة جزائيا للحدث ورد اعتباره
املادة  82من قانون الوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية
لقد سبق لنا أن رشحنا يف دراستنا السابقة حول قانون الوقاية من
املخدرات املادة  28منه و قلنا أهنا ال تتعلق بالظروف املخففة كام تطبقها بعض
اجلهات القضائية خطأ بل تتعلق بالفرتة األمنية وفقا للامدة  69مكرر من قانون
العقوبات و التي جاءت الحقة لصدور قانون الوقاية من املخدرات و هي تعني
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أن املحكوم عليه بالسجن املؤبد يقيض فرتة أمنية منه غري قابلة للتخفيض وهي
 29سنة ال يستطيع خالهلا االستفادة من اإلفراج املرشوط أو احلرية النصفية أو
العمل بالورشات اخلارجية فإذا كانت العقوبة حبسا مؤقتا يكون ثلثاها غري قابل
للتخفيض كأن يقىض ب  15سنة حبسا  19سنوات منها فرتة أمنية ...الخ غري
أن ما يالحظ يف كثري من األحكام اجلنائية اهنا تطرح سؤال الظروف املخففة
بناءا عىل هذه املادة مما يشكل خطأ يف تطبيق القانون ( )22و جتدر اإلشارة إىل انه
يتعني القضاء هبا يف نفس احلكم القايض باإلدانة و العقوبة و ال يمكن تطبيقها
بصورة تلقائية رغم عدم القضاء هبا.
مصطلح "املتاجرة" باملخدرات
كانت املادة  243من قانون الصحة لعام  1985تنص عىل عقاب من
يقوم باملتاجرة يف املخدرات لكن مصطلح" املتاجرة " أثار عدة إشكاالت عىل
أساس أن الشخص الذي يعترب تاجرا هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبارش
عمال جتا ريا و يتخذه مهنة معتادة له ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك كام هو
معرف باملادة األوىل من القانون التجاري و بمفهوم املخالفة أن الذي يقوم بعمل
عريض مرة واحدة ال يعترب تاجرا إال إذا نص القانون عىل ذلك رصاحة .و
تطبيقا هلذا املبدأ يفلت من العقاب الذي يشرتي املخدرات ثم يبيعها مرة واحدة
لكونه ال يعد تاجرا بمنظور املادة األوىل من القانون التجاري األمر الذي جتنبه
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املرشع يف قانون الوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية سنة  2995خاصة يف
مادته  17التي جاءت بعدة وقائع منها الرشاء – البيع – العرض للبيع ...الخ
دون ذكر مصطلح " املتاجرة " كام كانت عليه يف السابق حتى يسد مجيع املنافذ
التي يمكن للمتهم أن يفلت هبا من العقاب فأصبح كل فعل من األفعال املشار
إليها بنفس املادة و لو كان بصورة عرضية يعرض صاحبه للعقاب كالرشاء
وحده أو البيع وحده لكن التطبيق امليداين كشف عن استعامل مصطلح
"املتاجرة" وهو ال وجود له بنفس املادة.
وحتى لو سلمنا جدال بأن الفعل الوحيد يعترب متاجرة فإنه يقتيض
الرشاء ثم البيع وقد تكون احليازة بينهام و هذه كلها وقائع جمرمة جتعل السؤال
معقدا كام يمكن أن يكون الرشاء وحده دون البيع و هذا ال يمكن وصفه
باملتاجرة رغم أنه جمرم و يشكل واقعة بذاهتا لذا فإن مجيع األحكام التي تضمنت
مصطلح " املتاجرة "يف األسئلة املطروحة تعرضت إىل النقض ()23
تطبيقات املادة  74من قانون العقوبات
من بني األحكام اجلنائية التي ارتكبت فيها اخطاء فادحة تلك التي
طبقت املادة  47من قانون العقوبات فتارة تتم إدانة املتهم بالفعل املنسوب إليه
من خالل اإلجابة عىل السؤال الرئييس باإلجياب و عىل سؤال حول العذر
القانوين باإلجياب أيضا ثم القضاء باإلدانة مع اإلعفاء من العقاب ( )24و
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أحيانا يطرح السؤال حول الفعل املتابع به املتهم و جياب عليه باإلجياب ثم
يطرح سؤال اخر حول حالة اجلنون وقت ارتكاب الوقائع و جياب عليه
باإلجياب أيضا ثم يقىض باإلدانة مع اإلعفاء من العقاب (.)25
إن هذه األحكام كلها اخطأت يف تطبيق القانون و يتعني رشح املادة
املذكورة باختصار جتنبا لتكرار ما وقع .
إن القانون يعاقب عىل األفعال التي جرمها بنص و كل من يرتكبها
يعرض نفسه للمتابعة القضائية لكن هناك حاالت أخرجها املرشع من دائرة
التجريم و جعلها أفعاال مربرة أو مباحة كام هو الشأن بالنسبة للدفاع الرشعي و
ما يأمر به القانون و حالة الرضورة و هناك افعال أبقى عىل جتريمها لكن من
يرتكبها غري مسؤول عنها لعلة ارتأها املرشع و هي حالة اجلنون أو اإلكراه أو
صغر السن و هي موانع للمسؤولية اجلزائية ( )26فاملجنون رغم ارتكابه لفعل
جمرم إال انه غري مسؤول عنه واملسؤولية تعني املساءلة أي املتابعة القضائية أو
املحاكمة وكيف يسأل شخص فاقد لإلدراك و التمييز بني ما هو ممنوع و غري
ممنوع  .فهو ال يتحمل تبعات فعله.
إن املسؤولية ليست ركنا يف اجلريمة بل هي نتيجتها و قد حذف املرشع
هذه النتيجة حني نص ال عقوبة عىل من كان يف حالة جنون وقت ارتكاب
اجلريمة و القصد بقوله "ال عقوبة " يفيد "ال مسؤولية جزائية " أي ال حياكم
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املصاب هبذا املرض بل يمكن وضعه يف مصحة نفسية وعقلية كتدبري امن حتى
ال يكرر فعله مع ضحايا أخرى فإذا تبني لقايض التحقيق أن املتهم كان مصابا
هبذا املرض وقت ارتكابه جلريمته بناءا عىل تقرير طبي و بصورة تامة أصدر امرا
بانتفاء وجه الدعوى وإذا مل يكتشف ذلك إال أمام املحكمة قضت برباءته لكن
إصابته بمرض خفيف حسب التقرير الطبي جيعله قابال للمساءلة و تصدر
عقوبة ضده تكون متناسبة مع درجة املرض (.)27
إن الدليل القانوين عىل ما كان يقصده املرشع بكلمة "ال عقوبة " باملادة
 47من قانون العقوبات هو ما نصت عليه املادة  368من قانون اإلجراءات
اجلزائية التي جاء هبا عىل انه إذا قيض برباءة املتهم بسبب حالة اجلنون جاز احلكم
عليه باملصاريف فالرباءة هنا ليست متعلقة بانعدام الدليل عىل ارتكاب الفعل بل
النعدام املسؤولية اجلزائية فلم ينص عىل اإلدانة مع اإلعفاء من العقاب بل نص
عىل الرباءة مما جيعل صياغة املادة  47ق ع غري سليمة و القصد هو انعدام
املسؤولية اجلزائية ال انعدام العقوبة .
من األحكام الصادرة يف هذا املجال حكم قىض عىل املتهم بالسجن
املؤبد مع اإلعفاء من العقاب بعد طرح سؤال حول الظروف املخففة اعتامدا عىل
املادة  47املشار إليها و إدانته بالقتل العمدي(.)28
إن األخطاء التي جاءت يف هذا احلكم عديدة يمكن حرصها يف ما ييل :
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أن السؤال الرئييس حول القتل العمدي متت اإلجابة عليه باإلجياب و
هو متضمن عبارة اإلدانة "مذنب" و التي تعني أن الفعل ثابت و أن املتهم هو
مرتكبه بإرادة حرة و نية إجرامية و مل يكن له مربر رشعي يف ذلك و مل يكن يف
حالة جنون و ما دامت املحكمة قد أقرت يف سؤاهلا الرئييس أن املتهم مل يكن يف
حالة جنون فإن إجابتها باإلجياب عىل السؤال الثاين فيام إذا كان يف حالة جنون
وقت ارتكاب الفعل يشكل تناقضا بني اإلجابتني ثم أن املادة  47املذكورة ال
عالقة هلا بالظروف املخففة و قد اعتمدهتا املحكمة كذلك و هو خطأ أخر لكن
اكرب األخطاء الواردة يف هذا احلكم هو القضاء بالسجن املؤبد مع اإلعفاء من
العقاب – القضاء بالعقوبة و اإلعفاء منها يف نفس الوقت مما يشكل تناقضا
األمر الذي أدى إىل نقض احلكم و هناك حكم أخر قىض بالرباءة بدون حضور
حملفني مع وضع املتهم يف مصحة نفسية (.)29
إن احلكم بالرباءة يتعلق باملوضوع ال جيوز القضاء به إال بالتشكيلة
الكاملة للمحكمة فإذا تبني هلا أن املتهم غري قابل للمحاكمة بناءا عىل تقرير طبي
بسبب حالته العقلية أو النفسية وجب وقف هذه املحاكمة ووضعه يف مصحة
استشفائية حتى يشفى ثم حياكم سواء كان مصابا هبذا املرض عند ارتكابه
اجلريمة أو مرض به بعد ذلك و الفرق بني احلالتني أن احلالة األوىل يقىض فيها
بالرباءة النعدام املسؤولية اجلزائية بعد شفاء املتهم من املرض و قابليته
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للمحاكمة أما الثانية فيحاسب فيها عن فعله ألن مرضه كان الحقا عن ارتكاب
اجلريمة وبصورة عامة ال جتوز حماكمته و هو مصاب هبذا املرض عند مثوله أمام
املحكمة إال إذا كان مرضه خفيفا بتقرير من الطبيب فاملحاكمة تكون ملن له حد
ادنى من اإلدراك و التمييز ال للمجنون الذي ال يعرف هل هو أمام حمكمة أو يف
مكان اخر .و يف اخلتام فإننا نلفت االنتباه إىل رضورة تعديل املادة  47ق ع
ووضع ضوابط لتوضيحها مع إبعاد كلمة "ال عقوبة" و استبداهلا بكلمة "ال
مسؤولية جزائية" أو "ال يعترب مسؤوال جزائيا" كام هو معمول به يف خمتلف
الترشيعات ( )39بل و أن بعضها كانت تنص عىل انه ال جناية وال جنحة عىل
من كان وقت ارتكابه اجلريمة يف حالة جنون ( )31لكن املرشع تراجع عن هذا
حتى ال خيلط بني األفعال املباحة و حالة اجلنون.
العقوبة املقررة للحدث و رد اعتباره:
بام أن الغرفة اجلنائية خمتصة بنظر الطعون بالنقض يف قرارات غرفة
األحداث باملجلس الفاصلة يف املادة اجلنائية فقد متت معاينة بعض األخطاء يف
حتديد العقوبة املقررة وفقا للامدة  59من قانون العقوبات.
األصل أن ال تتخذ ضد احلدث غري تدابري احلامية و التهذيب كام تنص
عليها املادة  444من قانون اإلجراءات اجلزائية إال أن املرشع أجاز أن تستكمل
أو تستبدل هذه التدابري استثنائيا بعقوبة الغرامة أو احلبس بموجب املادة 445
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من نفس القانون و املادة  59من قانون العقوبات إذا ما ارتأت املحكمة أو
املجلس أن ذلك رضوري نظرا لظروف أو شخصية املجرم احلدث عىل أن
يكون احلكم أو القرار معلال يف هذه النقطة ( )32وتنص املادة  59السالفة
الذكر عىل العقوبة املقررة بالنسبة للحدث البالغ من العمر بني  13و  18سنة
فجعلتها بني  19و  29سنة حبسا حني تكون اإلعدام أو املؤبد بالنسبة للبالغ و
نصف املدة يف حالة السجن أو احلبس املؤقت فإذا كانت احلالة األوىل واضحة و
ال حتتاج إىل اجتهاد فإن الثانية أثارت صعوبات يف التطبيق حني ذكرت نصف
املدة التي كان يتعني احلكم عليه هبا إذا كان بالغا .ذلك أنه يصعب تصور
العقوبة التي يمكن القضاء هبا عىل البالغ حتى يمكن تطبيق نصفها عىل القارص
ثم أن العقوبة املقىض هبا ختضع لعوامل شخصية تتعلق باملتهم نفسه ال يمكن
جعلها كمقياس ( )33و هو ماجعل املحكمة العليا حتددها بمعيار موضوعي
هو قسمة احلد األقىص و األدنى للعقوبة املقررة للبالغ عىل إثنني للحصول عىل
العقوبة املقررة للحدث  .فإذا كانت من  19إىل  29سنة بالنسبة للبالغ أصبحت
من  5إىل  19سنوات بالنسبة للقارص و إذا كانت من سنة إىل  5سنوات حبسا
بالنسبة للبالغ صارت من  6أشهر إىل  39شهرا بالنسبة للقارص ...الخ و نفس
القاعدة فيام خيص الغرامة إضافة إىل إمكانية تطبيق القاعدة العامة حول
الظروف املخففة ( )34علام أن العقوبة املقىض هبا عىل احلدث تكون دوما حبسا
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و ليست سجنا ( )35كام ال جيوز النطق هبا ضد احلدث الذي يقل عمره عن 13
سنة يف مجيع األحوال ( )36لكن ما يالحظ يف قرارات غرفة األحداث أهنا
تقيض بعقوبات ال ختضع ألي مقياس و هو ما عرضها للنقض.
بقيت إشكالية أخرى تتعلق برد اعتبار األحداث لقد سبق لنا يف دراستنا
حول اختصاص غرفة االهتام خارج التحقيق أن قلنا عند تطرقنا إىل رد االعتبار
أن املادة  618فقرة  3من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص عىل أن تشكل قسائم
رقم  1لصحائف السوابق القضائية تثبت فيها األحكام الصادرة تطبيقا
للنصوص اخلاصة باألحداث املجرمني و تنص املادة  499من نفس القانون عىل
أنه إذا صلح حال احلدث بعد مرور  95سنوات من يوم انتهاء مدة تدبري احلامية
و التهذيب جاز للمحكمة التي طرحت أمامها املتابعة أصال أو حمكمة املوطن
احلايل لصاحب الشأن أو حمل ميالده أن تقرر بناءا عىل عريضة مقدمة من
صاحب الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة املنوه عن
التدبري فيها و ال خيضع حكمها ألي طريق من طرق الطعن و بعد قضائها هذا
تسحب القسيمة و تتلف وفقا للامدة  628فقرة  5من قانون اإلجراءات اجلزائية
بسعي من النيابة العامة أو وكيل اجلمهورية لدى قسم األحداث الذي أصدر
هذا احلكم علام بأن املادة  499املذكورة تتطابق متاما مع املادة  779من قانون
اإلجراءات اجلزائية الفرنيس  .هذا ما يتعلق بتدابري احلامية و التهذيب املنصوص
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عليها باملادة  444ق إ ج لكن املرشع التزم الصمت حول العقوبات اجلزائية
املقيض هبا وفقا للامدة  59من قانون العقوبات و نظرا لنفس العلة يف رد اعتبار
املقيض عليهم بتدابري احلامية و التهذيب فإننا نقول بأن قسم األحداث يبقى أيضا
خمتصا برد اعتبارهم يف األحكام اجلزائية التي أدانتهم علام بأن القضاء بأحد
تدابري احلامية و التهذيب هو إدانة برصيح نص املادة  462فقرة  2ق إ ج و ما
تسجيل هذا التدبري بصحيفة السوابق القضائية إال دليل أكثر عىل ذلك وان
سحب هذه الصحيفة و إتالفها يف حالة ثبوت صالح احلدث بعد مرور 95
سنوات ابتداءا من انتهاء التدبري وفقا للامدة  499ق إ ج يعترب ردا لالعتبار بعد
اإلدانة و أن العقوبة اجلزائية املسلطة عىل احلدث ال ختتلف عنه إال من حيث
نوعية اجلزاء عن الفعل فكل منهام يشكل إدانة بل أن املادة  445من نفس
القانون تنص عىل استكامل تدابري احلامية بالعقوبة اجلزائية مما يعني أهنام وحدة ال
تتجزأ عند رد االعتبار و للداللة أكثر عىل قولنا وجود قسيمة واحدة لصحيفة
السوابق القضائية لكل شخص تدون فيها مجيع اجلرائم املرتكبة من طرفه فإذا
ألغت املحكمة هذه القسيمة بالنسبة للحدث كام هو مقرر باملادة  499ق إ ج
معناه أن العقوبات اجلزائية املسجلة هبا تم إلغاؤها ألنه ال جيوز إنشاء قسيمة
جديدة بعد هذا اإللغاء لتدوين ما تم إلغاؤه و القول بغري هذا يعوزه السند
القانوين .
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كان بودنا أن نتطرق إىل نقاط أخرى تقع فيها أخطاء بكثرة من طرف
قضاء املوضوع خاصة ضم و دمج العقوبات لكن الوقت ال يسمح لنا لذلك و
نكتفي بام تطرقنا إليه و اهلل ويل التوفيق.
اهلوامش:
 -2قرار المحكمة العليا  911113بتاريخ 1021/03/29
 -1قرار المحكمة العليا  101913بتاريخ 1021/01/29
 -3قرار المحكمة العليا  131012بتاريخ 2911/21/10
 -1قرار المحكمة العليا  112133بتاريخ  1000/01/01و القرار  919901بتاريخ
1021/09/21
 -1قرار المحكمة العليا  112191بتاريخ 1001/01/12
 -1قرار المحكمة العليا  121311بتاريخ2999/01/11
 -1قرار المحكمة العليا  101913بتاريخ1021/01/29
 -1قرار المحكمة العليا  211291بتاريخ  2991/02/10و  110099بتاريخ 1009/9/9
و 910112بتاريخ 1021/03/29
 -9قرار المحكمة العليا  111119بتاريخ  1009/01/21و 191001بتاريخ 1009/21/21
و 111111بتاريخ 1021/03/29
 09مكرر قرار المحكمة العليا  0912930بتاريخ 1021/01/11
 -20قرار المحكمة العليا  111111بتاريخ  1022/01/21و 111119بتاريخ1009/01/21
و  991111بتاريخ 1021/21/21
 -22قرار المحكمة العليا  111001بتاريخ  1009/21/21و 2031199
بتاريخ1021/03/29
 -21قرار المحكمة العليا  111001بتاريخ  1009/21/21و  2031199بتاريخ
1021/03/29
 -23قرار المحكمة العليا  113110بتاريخ 1009/20/11
 -21قرار المحكمة العليا  113211بتاريخ  1021/01/11و  191119بتاريخ
1021/02/29
 -21قرار المحكمة العليا  111119بتاريخ  1021/01/29و 101121بتاريخ
1021/03/29
 -21قرار المحكمة العليا  110011بتاريخ  1002/01/11و  111112بتاريخ
1021/21/21
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 -21قرار المحكمة العليا  121113بتاريخ 2999/09/11
 -21قرار المحكمة العليا  123111بتاريخ  1021/03/29و 2022101بتاريخ
1021/03/29
 -29قرار المحكمة العليا  2022101بتاريخ  1021/03/29و  2022101بتاريخ
1021/03/29
 -10قرار المحكمة العليا  2019111بتاريخ  1021/01/13و  111111بتاريخ
 1021/21/21و  2021190بتاريخ  1021/03/29و  111223بتاريخ 1021/22/10
 -12قرار المحكمة العليا  111201بتاريخ  1009/09/19و  10010بتاريخ
2911/22/11
 - 11مجلة المحكمة العليا العدد  01عام 1020ص 11
قرار المحكمة العليا  111111بتاريخ  1009/20/11و 101120بتاريخ1020/01/21
 -13قرارات المحكمة العليا  2032231بتاريخ 1021/03/29و101131
بتاريخ 1021/03/29و  101111بتاريخ  1021/03/29و  101101بتاريخ1021/01/13
 -11قرار المحكمة العليا  192131بتاريخ 1021/01/10
 -11قرار المحكمة العليا  191111بتاريخ 1021/09/10و  932111بتاريخ1021/01/11
-11قرار المحكمة العليا
 -11قرار المحكمة العليا  121239بتاريخ 1023/02/21
 191111بتاريخ 1021/09/10
 -11قرار المحكمة العليا  193113بتاريخ 1023/03/12
 -19قرار المحكمة العليا  121121بتاريخ  1022/21/21و  193113بتاريخ
1022/21/21
 -30المادة  2-211من قانون العقوبات الفرنسي الجديد
 -32المادة  11من قانون العقوبات الفرنسي القديم
 -31قرار المحكمة العليا  111109بتاريخ 1001/01/23
 -33قرار المحكمة العليا  11111بتاريخ2919/03/21
 -31قرار المحكمة العليا  101111بتاريخ 1021/01/29
 -31قرار المحكمة العليا  13111بتاريخ 2919/01/21
 -31قرار المحكمة العليا  311111بتاريخ 1001/01/11
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اختصاصات غرفة االتهام
يف ضوء القواعد اإلجرائية املستحدثة
األستاذ :اليامني بعداش
أستاذ مساعد أ
كلية احلقوق والعلوم السياسية – قسم احلقوق

مقدمـة:
تناولت اختصاصات غرفة االهتام املواد من  671إىل  166من قانون
اإلجراءات اجلزائية ،غري أن املتتبع لقانون اإلجراءات اجلزائية جيد ما يقارب من
نصوص قانونية تناولت هذه االختصاصات ،وهذا جيرع بالدرجة األوىل إىل
عالقة عرفة االهتام بغريها من هيئات التحقق واحلكم يف الدعوى اجلزائية السيام
قايض التحقيق عىل مستوى حمكمة الدرجة األوىل ،وقايض األحداث ،وقايض
التحقيق املكلف باألحداث والنائب العام ،وحمكمة اجلنايات عىل مستوى
املجلس القضائي ،هذه األخرية التي تم تعديلها من حيث التشكيلة ،أو
إجراءات الفصل وطرق الطعن يف األحكام الصادرة عنها بموجب القانون رقم
 77/67املؤرخ يف  1767/70/17املتضمن تعديل األمر رقم 611/11
املؤرخ يف  6611/71/70املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم
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بام أدى بالرضورة إىل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية عىل مستوى
اختصاصات غرفة االهتام ،كون هذه األخرية تعد جهة اإلحالة يف مادة اجلنايات
وقد تم تعديل هذه األخرية من خالل استحداث ملحكمة اجلنايات االبتدائية ،و
حمكمة اجلنايات اإلستئنافية.
كام تم تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية بموجب األمر رقم 71/61
املؤرخ يف  1761/77/10املتضمن تعديل األمر رقم  611/11املؤرخ يف
 6611/71/70املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم و كذا
القانون رقم  61/61املؤرخ يف  1761/77/61املتضمن قانون محاية الطفل و
الذي ألغى من خالله املرشع أحكام الكتاب الثالث من قانون اإلجراءات
اجلزائية املتعلقة باإلجراءات اخلاصة بمحاكمة املجرمني األحداث ،بل ومس
التعديل أيضا قواعد اختصاصات حمكمة اجلنايات خاصة فيام تعلق بمحاكمة
القرص ستة عرش سنة ( )61فأكثر عندما يتعلق األمر باجلرائم املوصوفة بأفعال
إرهابية أو ختريبية ،ومن ثم مست التعديل أيضا اختصاصات غرفة االهتام
بالتقييد يف ما تعلق بقرار اإلحالة.
كام تناول املرشع تعديل اختصاصات غرفة االهتام فيام تعلق بمراقبة
أعامل الضبط القضائي باعتبارها اجلهة القضائية املخولة ملامرسة حق التأديب فيام
تعلق باإلخالل املالزمة لصفة الضبطية القضائية ومن ثم فإن اختصاصات غرفة
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االهتام قد عرفت بثالث حمددات رئيسية ،وهي :التحقيق يف القضايا اجلنائية،
وتوجيه االهتام ،النظر يف اإلستئنافات املرفوعة ضد أوامر قايض التحقيق،
ومراقبة أعامل الضبط القضائي وتوقيع عقوبات تأديبية مالزمة لصفة الضبطية
القضائية من جهة ثالثة.
هذه االختصاصات الثالث والتي قام املرشع بتعديلها من خالل
القواعد املستحدثة سواء بموجب األمر رقم  71/61أو القانون رقم 77/67
هل غريت من طبيعة هذه الغرفة ،أم مست التعديالت بعض اجلوانب فقط؟
ومن ثم سنحاول اإلجابة عىل هذه اإلشكالية من خالل :عرض
االختصاصات الثالث لغرفة االهتام ،وفقا للقواعد اإلجرائية املستحدثة بعد
مقارنتها بام كان منصوصا عليه من خالل اخلطة التالية:
اعتبارها جهة حتقيق ثانية يف مواد اجلنايات:
اعتبارها جهة استئناف ألوامر قايض التحقيق:
مراقبة أعامل الضبط القضائي:
أوال :اعتبارها جهة حتقيق ثانية يف مواد اجلنايات :يعترب التحقيق إجراءا
وجوبيا يف مواد اجلنايات طبقا للامدة  11من قانون اإلجراءات اجلزائية بل
ويعترب هذا االجراء جوهريا إمام قايض التحقيق و كذا أمام غرفة االهتام أي أن
التحقيق يف مواد اجلنايات يتم عىل مرحلتني فبعد أن ينتهي قايض التحقيق من
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أعامل التحقيق يصدر أمرا بإرسال مستندات القضية للسيد النائب العام عىل
مستوى املجلس القضائي لتوىل هذا األخري جدولة القضية أمام غرفة االهتام.
غري أن هذا اإلجراء يعد وجوبيا فقط بالنسبة للجنايات أما اجلنح
واملخالفات فالتحقيق يتم فيها عىل مستوى الدرجة األوىل فقط إن كان ثمة حمل
للتحقيق طبقا للامدة  11من قانون اإلجراءات اجلزائية،
كام خيص هذا األجراء أيضا األفعال املوصوفة بأهنا جناية ومرتكبة من
طرف البالغني ن أما اجلنايات املرتكبة من طرف األطفال اجلانحني فيتم التحقيق
فيها عىل مستوى درجة واحدة ،وهي قايض التحقيق املكلف باألحداث.
غري أن األمر مل يكن كذلك قبل إصدار القانون رقم  61/61املتعلق
بحامية الطفل أين كان يتم التحقيق من طرف قايض التحقيق فقي اجلنايات
املرتكبة من طرف األحداث بل و كان يتم التحقيق عىل درجتني عندما يتعلق
األمر بجناية موصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية و ارتكبت من طرف قارص
جتاوز  61سنة ،ألن االختصاص كان ينعقد عىل مستوى املحاكمة ملحكمة
اجلنايات العادية املقررة ملحاكمة البالغني ومن ثم كانت اإلحالة عىل هذه
املحكمة تتم بموجب قرار من غرفة االهتام ،وبذلك كانت ختتص هذه األخرية
باإلحالة ضد اإلحداث ،غري أنه بعد إصدار قانون محاية الطفل وبعد تعديل
املرشع لقواعد االختصاص اخلاصة بمحاكمة األحداث اجلانحني أصلح
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اإلختصاص بنظر اجلنايات املرتكبة من طرف األطفال اجلانحني يتم عىل
مستوى حمكمة مقرب املجلس مهام كان نوع اجلناية.
أمام بالنسبة للبالغني فإن قرار اإلحالة أصبحت تتم عىل حمكمة
اجلنايات االبتدائية بعد أن كفل القانون للمتهم حق التقايض عىل درجتني يف
مواد اجلنايات.
ثانيا :اعتبارها جهة استئناف ألوامر قايض التحقيق :أضاف املرشع
بموجب األمر رقم  71/61املتضمن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية
اختصاصا جديدا لغرفة االهتام مقتضاه أن تعقد هذه األخرية دورات شهرية
للنظر يف احلبس املؤقت حيث نصت املادة  610يف فقرهتا اخلامسة عىل أنه:
"تعقد غرفة االهتام جلسة مرة يف الشهر عىل األقل ختتص للنظر يف مدى
استمرار حبس املتهمني يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة السابقة وذلك
بقطع النظر عن إحكام املادة  617من هذا القانون".
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء يعد إجيابيا ومن شأنه تعزيز احلريات
الفردية أكثر كون غرفة االهتام تعد جهة استئنافية ألوامر الوضع رهن احلبس
املؤقت الصادر عن قايض التحقيق لدى الدرجة األوىل.
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كام جتدر اإلشارة إىل أن املرشع قد سلب االختصاص لغرفة االهتام فيام
تعلق بإصدار أمر القبض اجلسدي يف مواد اجلناية ضد املتهم غري املحبوس
ومنح هذا االختصاص لرئيس حمكمة اجلنايات.
ثالثا :مراقبة أعامل الضبط القضائي :تعد غرفة االهتام اجلهة القضائية
املخول هلا صالحية مراقبة أعامل الضبط القضائي وهو االختصاص املنوه عليه
يف املادة  61من قانون اإلجراءات اجلزائية ،حيث نصت عىل أنه" :يقوم بمهمة
الرشطة القضائية القضاة ،والضباط واألعوان و املوظفون املبينون يف هذا
الفصل – توضع الرشطة القضائية بدائرة اختصاص كل جملس قضائي حتت
إرشاف النائب العام و يتوىل وكيل اجلمهورية إدارهتا عىل مستوى كل حمكمة
وذلك حتت رقابة غرفة االهتام يناط بالرشطة القضائية مهمة البحث والتحري
عن اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات ومجع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها
ما مل يبدأ فيها حتقيق قضائي .حيدد النائب العام التوجيهات العامة الالزمة
للرشطة القضائية لتنفيذ السياسة اجلزائية بدائرة اختصاص املجلس القضائي"1
يتضح من خالل هذا النص أن املرشع اجلزائري و أن أعاد صياغة املادة
 61من قانون اإلجراءات اجلزائية بنفس الصياغة املذكورة قبل تعديل قانون
اإلجراءات اجلزائية بموجب القانون رقم  77/67إال أن اليشء املالحظ أن
املرشع قد غري يف ترتيب أو اجلهات القضائية التي تكون يف عالقة مبارشة مع
جملة احملامي عدد 1029/33

33

اختصاصات غرفة االتهام

الرشطة القضائية ،فبعد أن كانت املادة  61تعطي كل الدور لوكيل اجلمهورية
عىل مستوى حمكمة أول درجة ،أعاد املرشع تقديم إرشاف النائب العام ،عىل
إدارة وكيل اجلمهورية للضبطية القضائية.
كام أن املرشع قد أضاف فقرة أخرى تأكيدا عىل دور النائب العام
وعالقة بالضبطية إذ أضاف املرشع فقرة لنص املادة  61أين نص املرشع عىل أن
النائب العام هو الذي حيدد التوجيهات الالزمة للرشطة القضائية يف إطار تنفيذ
السياسة اجلزائية للدولة عرب كل املجلس القضائي"
هذا الدور الذي منحه املرشع للنائب العام عىل مستوى املجلس
القضائي ،وأن مل يكون حيتاج إىل نص يقرره طاملا أن النائب العام هو من أن
الرشطة القضائية تعمل حتت إرشافه قبل ،وبعد تعديل املادة  61من قانون
اإلجراءات اجلزائية ،من شأنه تفعيل دور النائب العام يف عالقته بالضبطية
القضائية.
ومن جهة أخرى فإن املرشع مل يرتك هذا الدور جمردا بل دعمه أيضا من
خالل منح النائب العام اختصاصني مبارشين أثرا عىل اختصاص غرفة االهتام
فيام تعلق باملراقبة أعامل الضبطية القضائية.
 -1حق النائب العام يف تأهيل الضبطية القضائية :استحدث املرشع
اجلزائري بموجب القانون رقم  77/67رخصة بمامرسة أعامل الضبط القضائي
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عن طريق مقرر وهي الرخصة التي تقيد صالحيات الضبطية القضائية وحتد من
ممارستهم ملهامه ،بل وحتد من صالحيات غرفة اإلهتام يف ممارسة الرقابة عىل
أعامل الضبط القضائي إن مل نقل تلغيها ،حيث نصت املادة  61مكرر من قانون
اإلجراءات اجلزائية عىل أنه" :باستثناء رؤساء املجالس الشعبية البلدية ال يمكن
لضباط الرشطة القضائية املامرسة الفعلية للصالحيات التي ختوهلا هلم هذه
الصفة إال بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى املجلس القضائي
الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم املهني بناء عىل اقرتاح السلطة اإلدارية
التي يتبعوهنا ،ويتم تأهيل ضباط الرشطة القضائية التابعني للمصالح العسكرية
لألمن من طرف النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر وفقا للكيفيات املحددة
يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
يتضح من هذا النص أن املرشع قد حد من سلطات غرفة االهتام وفقا
للتعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية بعد أن قيد صفة الضبطية القضائية
بمقرر التأهيل الذي يمنحه النائب العام وبذلك تعد أوىل درجات الرقابة عىل
صفة الضبطية القضائية من النائب العام بدال من غرفة االهتام.
 -2تعليق أو سحب مقرر التأهيل :مل يكتف املرشع بعد تعديله لقانون
اإلجراءات اجلزائية يف بسط رقابة النائب العام باملوازاة مع غرفة االهتام عىل
صفة الضبطية القضائية ،بل قيد هذه األخرية يف مراقبتها ألعامل الضبطية
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القضائية ،من خالل تقرير حق النائب العام يف سحب أو تعليق مقرر التأهيل،
بام يؤكد رصاحة منح االختصاص بمراقبة أعامل الضبطية القضائية للنائب العام
بدال من غرفة االهتام ،حيث نصت املادة  61مكرر  71عىل أنه" :يمكن للنائب
العام بناء عىل التقييم السنوي لضابط الرشطة القضائية املعني ،أو متطلبات
حسن سري الرشطة القضائية أن يقرر السحب املؤقت أو النهائي للتأهيل."...
يتضح من خالل هذا النص أن املرشع قد منح رصاحة للنائب العام حق
الرقابة األوىل عىل أعامل الضبطية القضائية من خالل مقرر التأهيل أين يتم
سحبه ،أو تعليقه ملدة معينة من طرف النائب العام ،وأن كانت العبارة األوىل قد
بررت هذا التدخل أي عندما يتعلق األمر بالتنقيط السنوي 2فإن عبارة
متطلبات حسن سري الرشطة القضائية مل حتدد ضوابط ممارسة النائب العام
لتعليق التأهيل أو سحبه.
ومل يرتك املرشع النص عىل مرصاعيه بل منح لضابط الرشطة القضائية
حق التظلم أوال من قرار النائب العام القايض بسحب مقرر التأهيل أمام النائب
العام مصدر القرار خالل أجل شهر من تاريخ تبليغه ن غري أن املرشع مل ينص
عىل الظلم ضد فرار التعليق املؤقت لقرار التأهيل.
وقد منح لضابط الرشطة القضائية كذلك حق الطعن يف حالة رفض
التظلم أو عدم الرد عليه من طرف النائب العام يف أجل شهر من الرد السلبي أو
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بعد انتهاء آجال الرد املحددة بثالثني يوما ،ذلك أمام جلنة مشكلة من ثالث
قضاة لدى املحكمة العليا يعينهم الرئيس األول هلذه األخرية.
من خالل هذا الطرح يتضح أن االختصاص بمراقبة أعامل الضبط
القضائي و أن كان نظريا ممنوح لغرفة االهتام بموجب املواد  171إىل  166من
قانون اإلجراءات اجلزائية 3حيث نصت املادة  177من ذات القانون عىل أنه:
"يرفع األمر لغرفة االهتام إما من النائب العام أو من رئيسها عن اإلخالالت
املنسوبة لضباط الرشطة القضائية يف مبارشة وظائفهم وهلا أن تنظر يف ذلك من
تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها.
غري أن غرفة االهتام باجلزائر العاصمة تعترب صاحبة االختصاص فيام
يتعلق باملصالح العسكرية لألمن وحتال عليها القضية من طرف النائب العام
لدى نفس املجلس القضائي".
من خالل هذا النص يتضح أن املرشع قد سلب االختصاص من غرفة
االهتام إلعطائه للنائب العام كون هذا األخري لديه سلطة سحب مقرر التأهيل
أو تعليقه دون إخطار غرفة االهتام ومن ثم إن أبقى املرشع نظريا عىل اختصاص
غرفة االهتام يف مراقبة أعامل ضباط الرشطة القضائية من الناحية النظرية إال أن
النائب العام و باستعامله للسلطات اجلديدة قد يسلب االختصاص من غرفة
االهتام الضبط القضائي.
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خامتــة
من خالل هذا البحث يتضح أن املرشع قد بدأ يرتاجع عن
االختصاصات التقليدية لغرفة االهتام ،وبدأ يمنحها سلطة التحقيق بعد أن قام
بسلبها االختصاص بمراقبة أعامل الضبط القضائي وإصدار أمر القبض
اجلسدي ضد املتهم املتخلف عن احلضور غري املحبوس مؤقتا.
اهلوامش
 -2في حين نصت المادة  21قبل التعديل على أنه  " :يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و
الضباط واألعوان المبينون في هذا الفصل ،ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف
النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة
االتهام "...
 -1وقد تناولت الفقرة األخيرة من المادة  23مكرر  01على أنه تحدد شروط وكيفيات تأهيل ضباط
الشرطة القضائية وسحبه وكذا كيفيات عمل اللجنة الخاصة عن طريق التنظيم "
 -3حيث نصت المادة  103على أنه  " :تراقب غرفة التهام أعمال ضباط الشرطة القضائية
والموظفون واألعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي "...
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استحداث العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس :
أية فعالية؟
الدكتورة توايت نصرية
أستاذة حمارضة قسم أ ،جامعة عبد الرمحان مرية بجاية
خمرب البحث حول فعلية القاعدة القانونية

مقدمة
أمام فشل عقوبة احلبس قصري املدة وعدم جدواها لردع اإلجرام
فاختلفت الترشيعات بخصوصها ،فهناك من الترشيعات من ألغت هذه العقوبة
إذا كانت مدهتا يف حدود شهر فأقل مثل الترشيع األملاين والربتغايل ،كام قرر
املرشع السويرسي إلغاء العقوبات السالبة للحرية أقل من ستة أشهر واستبداهلا
بعقوبات أخرى ،يف حني نجد أن أغلب الترشيعات مل تلغ عقوبة احلبس قصري
املدة وباملقابل يكون القايض مدعوا يف كثري من األحيان إىل عدم احلكم هبا ،بل
عىل العكس يكون مدعوا إىل تقرير بعض األنظمة البديلة هلا ،ومن بينها املرشع
اجلزائري الذي قرر بدائل عدة للعقوبة السالبة للحرية من بينها الغرامة ،وقف
تنفيذ العقوبة ،اإلفراج املرشو ،،العمل للنفع العام.
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نحاول من خالل دراستنا تقييم عقوبة العمل للنفع العام ،والبحث عن
مدى نجاعة وفعالية هذه العقوبة يف حتقيق العدالة والردع وخاصة إصالح
وتأهيل املحكوم عليه.
املبحث األول :خصوصية اإلطار القانوين لعقوبة العمل للنفع العام
إن استحداث هذه العقوبة البديلة للحبس قصري املدة أمر جيد مربراته يف
عدة عنارص ،والتي تكيف عىل أساس أهنا انتقادات للحبس قصري املدة ،1إال أن
هذه العقوبة هلا خصوصية تنفرد هبا مقارنة بعقوبة احلبس أو بدائلها األخرى.
ال يستفيد املحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام إالّ بعد ثبوت
مسؤوليته اجلزائية سواء كان فاعال أصليا أو رشيكا بعد صدور حكم هنائي
باإلدانة مع احلكم بعقوبة احلبس نافذة بحقه وفق ما ورد يف املادة  5مكرر 1من
قانون العقوبات.2
إذن حتى يتمكّن القايض من النطق بعقوبة العمل للنفع العام البد منه
التأكد من مدى استجابة املحكوم عليه لبعض الرشو ،والضوابط القانونية
والتي ترتاوح طبيعتها بني الشخصية واملوضوعية.
املطلب األول :الرشوط الشخصية
تتمثل هذه الرشو ،فيام ييل:
الفرع األول :عدم السبق القضائي للمحكوم عليه
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قبل صدور احلكم بعقوبة العمل للنفع العام عىل القايض التأكد من
حسن سرية املحكوم عليه وهو ما قصد به املرشع من رش ،عدم السبق القضائي
للمحكوم عليه والوارد يف املادة  5مكرر 1من قانون العقوبات.
إن اشرتا ،أن يكون املحكوم عليه غري مسبوق قضائيا 3يعني أن املرشع
ال يريد أن يفيد بعقوبة العمل للنفع العام إال املجرمني البسطاء املبتدئني الذين ال
يشكلون خطرا عىل املجتمع ،خاصة وأنه مل حيدد مدة معينة لعدم سبق احلكم
عىل اجلاين كام هو مكرس يف القانون العقوبات الفرنيس.4
الفرع الثاين :إستعداد أداء العقوبة
يرتجم هذا الرش ،تلك األحكام القانونية التي وضعها املرشع حتى
خيضع املحكوم عليه لعقوبة العمل للنفع العام واملتمثلة يف كل من رش ،السن
القانونية ،وكذا املوافقة الرصحية للمحكوم عليه.
أوال -السن
اشرت ،املرشع اجلزائري عىل املحكوم عليه قصد اخلضوع لعقوبة العمل
للنفع العام رضورة بلوغه سن  11سنة عىل األقل ،5بمعنى اشرتا ،هذا السن
يلعب دورا يف توفر اإلستعداد النفيس واجلسدي للمحكوم عليه ،وكذا إمكانية
هذا األخري يف من اختياره والتعبري عن إرادته بقبول فكرة العمل للنفع العام ،كام
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أن هذا الرش ،مقرتنا بام أخذت به ترشيعات العمل عندما منعت استخدام
القرص أقل من  11سنة.
ثانيا -املوافقة الرصحية للمحكوم عليه
إضافة إىل ضابط السن ،اشرت ،املرشع اجلزائري رش ،آخر يتمثل يف
املوافقة الرصحية للمحكوم عليه يف ،حيث ال يمكن إرغام أي شخص ملامرسة
عمل شاق ال يرغب فيه ،وهذا ما أقرته املادة الرابعة من املعاهدة األوروبية
حلقوق اإلنسان.
املطلب الثاين :الرشوط املوضوعية
نقصد هبذا العنرص معيار الزمن لتحديد نطاق تطبيق عقوبة العمل
للنفع العام ،وهذا املعيار له وجهان األول يتعلق بمدة العقوبة السالبة للحرية،
والثاين يرتبط بمدة العمل للنفع العام.
الفرع األول  :مدة العقوبة األصلية السالبة للحرية
بام أن عقوبة العمل للنفع العام جاءت كحل بديل لعقوبة احلبس قصري
املدة التي ال تتجاوز مدهتا  3سنوات حبس ،مما جيعل نطا تطبيقها ينحرص فقط
عىل املخالفات وبعض اجلنح البسيطة بحجة أن معظم حاالهتا ال تتجاوز حدها
األقىص ثالث سنوات.
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كام أضاف املرشع اجلزائري قيدا آخر دائام بخصوص مدة العقوبة ،لكن
هذه املرة حدد العقوبة التي نطق هبا القايض عىل أال تتجاوز عام حبس نافذ.
الفرع الثاين  :مدة عقوبة العمل للنفع العام
حددت األحكام القانونية التي تضمنها قانون العقوبات 6احلد األدنى
واحلد األقىص لعقوبة العمل للنفع العام مع األخذ بعني اإلعتبار سن املحكوم
عليه،إذ خيتلف احلجم الساعي باختالف األعامر القانونية.
بالنسبة للبالغني حدد املرشح احلجم الساعي بني  04ساعة إىل 144
ساعة كحد أقىص ،أما بالنسبة للقرص بني  11و  11سنة فاحلجم الساعي يرتواح
بني  04ساعة إىل  344ساعة.7
جتدر بنا اإلشارة يف هذا املوضوع إىل أن احلكم الصادر بعقوبة احلبس
مع وقف التنفيذ الكيل ال يمكن أن خيضع ألحكام عقوبة العمل للنفع العام ،أما
إذا كان وقف التنفيذ جزئي ففي هذه احلالة جيوز استبدال اجلزء النافذ من
العقوبة بالعمل للنفع العام ،وذلك حسب ما تضمنه املنشور الوزاري املتضمن
لكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
املبحث الثاين :خصوصية العمل للنفع العام أثناء مرحلة التنفيذ
إن الطابع اخلصويص لعقوبة العمل للنفع العام فرضت عىل املرشع
حتضري بيئة أو مناخ خاص يبني فيه كيفية تنفيذ هذه العقوبة عن طريق إصدار
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أحكام خاصة بذلك سواء يف قانون العقوبات أو املنشور الوزاري 8الذي
يتضمن أحكام تفصيلية لكيفية تنفيذ العقوبة وحتديد اختصاصات كل جهة
خولت هلا مهمة تنفيذ العقوبة .
يف جمال تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام نشري إىل تدخل مؤسسات
خاضعة للقانون العام ،وشبه غياب للجهات القضائية إالّ ما تعلق منها بالنيابة
العامة وقايض تطبيق العقوبات ،عىل خالف العقوبات السالبة للحرية التي
تعرف تدخل العديد من اجلهات القضائية غري قايض احلكم والنيابة العامة
كجهة التحقيق مثال .
يتم تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام خالل مدة  11شهر عىل األكثر
والتي يبدأ حساهبا من تاريخ اعتبار احلكم هنائيا.9
يمر تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام خالل ثالث مراحل أساسية وهي:
املطلب األول :مرحلة تكوين ملف خاص باملحكوم عليه
تعترب النيابة العامة يف القانون اجلزائري صاحبة اإلختصاص يف متابعة
تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام وذلك عن طريق النائب العام املساعد 11الذي
يتوىل إرسال نسخة من احلكم أو القرار بعد صريورته هنائيا إىل قايض تطبيق
العقوبة املختص بحجة أن هذا اخلري هو صاحب املهمة الواسعة يف تنفيذ هذه
العقوبة.11
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الفرع األول :إستدعاء املحكوم عليه
بعد إعالنه باحلكم أو القرار وامللف الشخيص للمحكوم عليه ،يقوم
القايض بإصدار استدعاء للمحكوم عليه ،يتوىل القايض إستدعاء املحكوم عليه،
يتضمن بعض البيانات كعنوان املحكوم عليه ،تاريخ وساعة حضوره ،موضوع
اإلستدعاء ،12كام جيب أن يتضمن تنبيها وهو يف حالة عدم حضور املحكوم
عليه يف التاريخ املحدد ،ستطبق عليه عقوبة احلبس ،وقد أجاز املنشور الوزاري
إذا استدعى األمر أن يتنقل قايض تطبيق العقوبة إىل مقر املحكمة التي يسكن يف
دائرة اختصاصها املحكوم عليه وذلك إلمتام إجراءات التنفيذ.
الفرع الثاين :حترير بطاقة معلومات
بمجرد امتثال املحكوم عليه لإلستدعاء
يقوم قايض تنفيذ العقوبة،
ّ
بتحرير بطاقة معلومات قصد معرفة الظروف الشخصية والقدرات واملؤهالت
التي يتمتع هبا املحكوم عليه ،وذلك بعد إستقبال املعني باألمر والتأكد من هويته
بام يتطابق مع ما ورد يف حكم اإلدانة.
الفرع الثالث :اختيار العمل املناسب للمحكوم عليه
ألزم املنشور الوزاري قايض تنفيذ العقوبة قبل اختيار العمل املناسب
للمحكوم عليه رضورة التعرف والتأكد من الوضعية املهنية والعائلية والصحية
هلذا األخري وذلك من خالل عرض املحكوم عليه عىل طبيب املؤسسة العقابية
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بمقر املجلس القضائي لفحصه والتأكد من استعداده البدين ألداء العمل الذي
سيختاره ،كام يتم التأكد من أنه ليس مصاب بأي مرض من األمراض اخلطرية
واملعدية.
كام جيب التأكد من عدم تأثري العمل املختار عىل السري العادي حلياة
املحكوم عليه واستجابته حلاجيات املجتمع واملسامهة يف تأهيل املحكوم
عليه.13
املطلب الثاين :مرحلة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام
بعد اختيار العمل املناسب للمحكوم عليه ،يتوىل قايض تطبيق العقوبة
بإصدار مقرر بالوضع غري قابل للطعن فيه ،يتضمن هوية املحكوم عليه ونوع
العمل املسند إليه والتزاماته وكيفية توزيع الساعات اإلمجالية.
يتضمن املقرر كذلك جمموعة من اإللتزامات تقع عىل عاتق املحكوم
عليه ،ويف حالة اإلخالل هبا خيضع املحكوم عليه لعقوبة احلبس .
الفرع األول :إلتزامات املحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام
يلتزم املحكوم عليه بعد تبليغه بمقرر الوضع تنفيذ العمل الذي اختري له
واحرتام التوقيت واأليام واألجال املسندة له يف املقرر ،من بني هذه اإللتزامات
نذكر :
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 اإلستجابة لكل اإلستدعاءات التي تصدر إليه من طرف مصالحاملؤسسة العقابية أو قايض تطبيق العقوبة واملتعلقة بتنظيم العمل أو بالفصل يف
املشاكل التي قد حتدث أثناء العمل .
 عدم جواز تغيري أعامله اليومية أو مقر إقامته أو القيام بتنقل إذا كانذلك قد يمس بالسري العادي للعمل للنفع العام.14
الفرع الثاين :رقابة أداء العمل للنفع العام
تقوم املؤسسة املستقبلة للمحكوم عليه سواء كانت مؤسسة عامة أو
مرفق عام برقابة أداء العمل للنفع العام عن طريق احلرص عىل احرتام مواقيت
العمل وفقا لعدد الساعات املحددة.
أكثر من ذلك فقد يصل الدور الرقايب هلذه املؤسسة إىل إخطار قايض
تطبيق العقوبة أو مصلحة السجون باحرتام تنفيذ العقوبة وغيابات املحكوم
عليه.15
املطلب الثالث :مرحلة هناية عقوبة العمل للنفع العام
تنتهي عقوبة العمل للنفع العام بأسلوبني خمتلفني:
الفرع األول  :الطريق العادي
يف حالة ما إذا ن ّفذ املحكوم عليه العمل املختار له وفقا ملا ذكر يف املقرر
وكذا نفذ إلتزاماته ،تقوم املؤسسة العقابية بإشعار قايض تطبيق العقوبة بنهاية
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تنفيذ اإللتزامات التي حددا مقرر الوضع الذي يتوىل حترير حمرض هناية تنفيذ
العقوبة الذي يرسله إىل النائب العام ليقوم بدوره بإرسال نسخة منه إىل مصلحة
السوابق القضائية للتأشري عليه يف البطاقة رقم واحد.
الفرع الثاين  :الطريق غري العادي
يف حالة ما إذا ّ
أخل املحكوم عليه تنفيذ اإللتزامات الواقعة عىل عاتقه
واملحددة ضمن املقرر ،دون عذر جدي ،خيطر قايض تطبيق العقوبات النيابة
العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عقوبة احلبس املحكوم هبا عليه.16
خامتــــة
نتوصل يف األخري إىل أن املرشع اجلزائري مثله مثل الترشيعات املقارنة،
إستحدث العقوبات البديلة لعقوبة احلبس قصري املدة مثل عقوبة الغرامة ووقف
التنفيذ البسيط ،واإلفراج املرشو ،وكذا العمل للنفع العام قصد مواكبة التطور
العلمي والتكنولوجي وكذا مراعاة جمال حقوق اإلنسان .
وتقييام لعقوبة العمل للنفع العام حمل الدراسة ،نجد أن تطبيقها مسألة
تساهم يف تفعيل غرض العقوبة خاصة ما تعلق منها باإلصالح وإعادة تأهيل
املحكوم عليه ،أكثر من ذلك فهي حل وسط جيمع بني هديف العقوبة اجلزائية
ومها الردع بحجة أن املحكوم عليه يعمل جمانا خدمة للمجتمع واإلصالح يربز
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خاصة عند معاقبة املحكوم عليه خارج املؤسسات العقابية وبالتايل ال سبيل له
الكتساب امليول اإلجرامي من جراء اإلحتكاك بالسجناء اخلطريين.
اهلوامش
 -1من بين هذه اإلنتقادات الموجهة للحبس قصير المدة نذكر ظاهرة اكتظاظ السجون ،ارتفاع تكاليف
الدولة من إيواء السجناء وإطعامهم وعالجهم ،وتكاليف الكهرباء والغز والمياه ،فشل تحقيق الهدف
المرجو من العقوبة أال هو الردع واإلصالح ،اكتساب الشخصية اإلجرامية من طرف المحكوم عليهم
البسطاء نتيجة اإلحتكاك بالسجناء الخطيرين في المؤسسات العقابية...إلخ ،أنظر طباش عز الدين "
العقوبة البديلة في جرائم القتل والجرح غير العمدي" ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،مجلد  ،04عدد  ،1024 ،01ص 149.
 -2تنص المادة  4مكرر 2من قانون العقوبات" يمكن للجهة القضائية أن تستبدل العقوبة المنطوق بها "...
 -3يكون المحكوم عليه مسبوق قضائيا عندما يدان بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو
مع وقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العام ،أنظر المادة  43مكرر  4من قانون العقوبات.
كما أنه ال يعتبر مسبوقا قضائيا المحكوم عليه بغرامة فقط وكذا الشخص الذي ردّ له اإلعتبار وفق أحكام
قانون اإلجراءات الجزائية.
 -4خلفي عبد الرحمان ،القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة) ،دار بلقيس ،الجزائر ،1024 ،ص 321.
 -5في مواد المخالفات ال يمكن تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ضد الحدث الذي بلغ سن  24سنة ولم يكمل
 24سنة ،أنظر المادة  40من قانون العقوبات الجزائري.
 -6المادة  4مكرر  2من قانون العقوبات ،مرجع سابق
 -7قدّر المشرع في حالة الحكم بعقوبة العمل للنفع العام إلتزام المحكوم عليه بأداء ساعتين من العمل
كمقابل ليوم واحد من عقوبة الحبس وفقا لما تضمنه المنشور الوزاري المتضمن كيفية تطبيق عقوبة العمل
للنفغ العام.
 -8أنظر المواد من  4مكرر  2إلى  4مكرر  4من قانون العقوبات الجزائري .
 -9المادة  4مكرر 4من قانون العقوبات.
 -11المادة  20من قانون السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين والمادة  34من قانون
اإلجراءات الجزائية
 -11تنص المادة  4مكرر  3من قانون العقوبات " يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل
للنفع العام والفصل في اإلشكاالت الناتجة عن ذلك ويمكنه وقف عقوبة العمل للنفع العام ألسباب صحية أو
عائلية واجتماعية".
 -12يتمثل موضوع اإلستدعاء في تنفيذ الحكم المتعلق بعقوبة العمل للنفع العام.
 -13خلفي عبد الرحمان ،القانون الجنائي العام ،ص 340.
 -14المادة  4مكرر  3من قانون العقوبات الجزائري
 -15خلفي عبد الرحمان ،مرجع سابق.
 -16المادة  4مكرر  2من قانون العقوبات ،مرجع سابق.
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مالحظات حول قانون رقم  50-81الصادر يف
 8581/50/85املتعلق بالتجارة االلكرتونية
األستاذ الدكتور بلاممي عمر
حمامي بمنظمة سطيف

مقدمة
بفضل وسائل االتصاالت احلديثة ،وعىل رأسها الشبكة العنكبوتية
(االنرتنت) أضحى بإمكان االنسان أن حيصل عىل ما يريد من معلومات ويربم
ما يشاء من العقود االلكرتونية ويتجول يف االسواق االفرتاضية ،وهو ال يبارح
مكانه ،كام أنه يستطيع العبور اىل اية دولة يريد ،دون جواز سفر وال تشيةر وال
يدفع ثمن هذا السفر.
اليس هذا يعد لغزا يف نظر البعض؟ .نعم قد يعد كذلك .ولكنها
احلقيقة نشاهدها بشم العني املجرد .
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وأضحى املكان واالقليم اجلغرايف ال يشكل اية أمهية يف التعاقد ،مما زاد
األمر تعقيدا ،بالنسبة لتعيني القانون الواجب التطبيق ،بسبب صعوبة حتديد
مكان ابرام العقد بدقة يف العامل االفرتايض.
وأنا احرر يف هذا املوضوع تذكرت اآلية الكريمة التي وردت يف سور
النمل عندما سشل النبي سليامن عليه السالم قومه :باسم اهلل الرمحن الرحيم
"أيكم يشتيني بعريها" ويقصد بذلك (عرش امللكة بلقيس) التي كانت مملكتها
يف اليمن ،والنبي سليامن يف فلسطني.
"قال عفريت من اجلن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.قال الذي
عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك" (سور النمل.
اآليتني)83 ،81 :
نعم يف النهاية العلم هو الذي انترص.
ونحن اليوم بفضل العلم نسةر بعض االيياء برسعة الضوء.
ويف ميدان التعامل التجاري ،فقد عرف هو اآلخر تطورا وقفز نوعية
يف الوسائل التقنية املستخدمة يف التعاقد ،وعىل وجه اخلصوص ما اصبح يعرف
اآلن بالعقود االلكرتونية أو التعاقد عن بعد.
وقد عرفت املاد الثانية من التوجيه األوريب الصادر يف  85مايو
 ،8331واملتعلق بحامية املستهلك يف العقود املربمة عن بعد ،املقصود بالتعاقد
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عن بعد بشنه "أي عقد متعلق بالسلع واخلدمات يتم بني مورد ومستهلك من
خالل اإلطار التنظيمي اخلاص بالبيع عن بعد أو تقديم اخلدمات التي ينظمها
املورد ،والذي يتم باستخدام واحد أو أكثر من وسائل االتصال اإللكرتونية
حتى إمتام التعاقد".
ويتبني من هذا التعريف ،أن ابرام العقد االلكرتوين ال يتم بني
حارضين ،كام هو عليه احلال يف العقود التقليدية ،وإنام يتم عن بعد ،بواسطة
استخدام واحد أو أكثر من وسائل االتصال االلكرتونية املتاحة .وبمعنى
أوضح فان العقد االلكرتوين جله يتم وينفذ يف الفضاء االفرتايض.
ويف هذا املعنى وضع الكاتب االمريكي "داريل منث Daryl
 "Smithيف سنة  8311دراسة خلص فيها اىل القول "أنه يوجد يف القانون
الدويل منطقة تسمى املساحة الدولية ،وحاليا يوجد ثالثة منها ،هي
"انتاركتيكا" ،وهي القار القطبية اجلنوبية ،والفضاء اخلارجي ،وأعايل البحار.
وبالنسبة لتحديد االختصاص والقانون الواجب التطبيق ،جيب اعتبار
الفضاء السيبةري كمساحة رابعة اضافة اىل املساحات املذكور .
وعىل هذا األساس اعترب الفقه أن العقد االلكرتوين بالكامل يربم وينفذ
يف الفضاء االفرتايض ،مما جيعل من الصعب حتديد مكان ابرامه أو تنفيذه أو
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املكان الذي يتوفر فيه الرابطة األكثر وثوقا باملعاملة حمل النزاع ،لصعوبة تركيز
هذا املحل يف مكان حمدد.1
وقد ترتب عىل استخدام هذه التقنية (يبكة االنرتنت) وجود جمتمع
عاملي له ايخاصه وأدواته.
متييز العقد االلكرتوين عام يشبهه من مصطلحات أخرى.
كثةرا ما خيتلط العقد االلكرتوين بمصطلحات اخرى تشبهه.
ومن أهم هذه املصطلحات :مصطلح "العقد االلكرتوين" ،و"التجار
االلكرتونية" ،و"العقد الرقمي".
يوجد هناك خلط بني هذه املصطلحات املتشاهبة ،وهذا راجع لشد
الرتابط بني هذه املصطلحات يف الوظيفة التي تؤدهيا .لذا حاول البعض من
الفقه التمييز بني هذه املصطلحات.
أوال :التمييز بني مصطلح التعاقد عرب االترتت

ومصطلح العقد

االلكرتوين.
هناك رأيني يف الفقه:
الرأي األول ،يرى أن املقصود بالعقد االلكرتوين ،هو ذلك الذي يتم
ابرامه عرب يبكة االنرتنت .ويتزعم هذا الرأي 2L.BOCHURBERG
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ومفاده "أن املقصود بالعقد االلكرتوين ،هو ذلك الذي يتم ابرامه عرب يبكة
االنرتنت".
ويبدو أن هذا الرأي قد حرص ابرام العقد االلكرتوين عن طريق "يبكة
األنرتنت "3فقط.
وبمفهوم املخالفة حسب هذا الرأي ،فان العقد االلكرتوين الذي ال يتم
عرب يبكة االنرتنت ال يوصف بشنه عقد االلكرتوين.
الرأي الثاين ،وهو الرأي الذي يوصف بشنه الرأي الراجح يف الفقه ،يرى
أن العقد االلكرتوين ،هو ذلك العقد الذي يتم عن طريق وسائل االتصال
احلديثة ،وهذه الوسائل متعدد  ،وليست حمصور يف يبكة االنرتنت.
إذن نحن أمام رأيني ،رأين مضيق ورأي موسع.
ويبدو أن معظم الترشيعات التي تستخدم الوسائل االلكرتونية يف
التعاقد تشخذ بالرأي املوسع ،ومنها الترشيع اجلزائري حمل البحث والدراسة ،كام
سنرى ذلك يف حينه.
ثاتيا :التمييز بني مصطلح لتعاقد عرب االترتت

ومصطلح التجارة

االلكرتوتية.
التجار االلكرتونية  ،commerce électroniqueهي عبار عن
نشاط جتاري يتمثل يف بيع أو رشاء أو تبادل املنتجات واخلدمات واملعلومات
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باستخدام يبكة االنرتنت سواء تم ذلك عىل املستوى الداخيل أو اخلارجي.
وقد اختلف الفقه حول تعريف مصطلح التجار اإللكرتونية.
وقد استند بعض الرشاح يف تعريف التجار االلكرتونية اىل صفة
اطراف العالقة القانونية يف تعريفه لعقود التجار االلكرتونية ،وعرفها بشهنا
"تنفيذ بعض أو كل املعامالت التجارية يف السلع واخلدمات التي تتم بني
مرشوع جتاري وآخر أو بني تاجر ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ".
ويرى الدكتور "صالح املنزالوي" معلقا عىل التعريفني السابقني ،أهنا
تبدو من وجهة نظره مبتور  ،ويربر ذلك ،أنه من ناحية ،أن بعض التعريفات
تركز عىل مرحلة تكوين العقد ،دون االلتفات اىل مرحلة تنفيذه ،رغم ان تلك
املرحلة يف نظره تعترب هي التي متيز عقود التجار االلكرتونية التي تتم عرب
احلواسب.
بينام ركز البعض اآلخر عىل الرتكيز املكاين يف تنظيم تلك اآللية اجلديد ،
حيث عرف العقد االلكرتوين ذا الطابع الدويل ،بانه "العقد الذي تتالقى فيه
عروض السلع واخلدمات التي يعرب عنها بالوسائط االلكرتونية املتعدد
 MultiMediaخصوصا يبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) من جانب
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أيخاص متواجدين يف دولة او دول خمتلفة بقبول  Acceptationيمكن
التعبةر عنه من خالل ذات الوسائط بإمتام العقد."4
ويمكن حرص اراء الفقه حول التجار االلكرتونية من وجهة نظر
الدكتور "سامح عبد الواحد التهامي" يف ثالثة اجتاهات:
االجتاه األول :حيرص التجار يف مفهوم ضيق ،وهو جمال العمليات
التعاقدية التي تتم عرب يبكة االنرتنت ،وهذا االجتاه ال يميز بني التجار
االلكرتونية والعقد االلكرتوين الذي يتم عرب االنرتنت.
االجتاه الثاين :يرى أن املقصود بمصطلح التجار االلكرتونية هو
"العقود التي تتم عن طريق وسائل االتصال احلديثة.وهذا االجتاه خيلط بني
مصطلح التجار االلكرتونية ومصطلح العقد االلكرتوين.
االجتاه الثالث :يعطي للتجار االلكرتونية مفهوما واسعا ،فهي تضم
عددا غةر حمدود من العقود التي تربم عن طريق وسائل االتصال احلديثة ،كام
يدخل ضمنها العقود احلديثة التي ظهرت بعد االنرتنت ،والتي افرزهتا
"تكنولوجيا املعلومات".5
وعرفت الدكتوراه  Meryem Edderouassiيف رسالتها العقد
االلكرتوين بانه "توجه امتيازي للعبور اىل يبكة االنرتنت."6
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ثالثا :التمييز بني "مصطلح التعاقد عرب االترتت

ومصطلح العقد

الرقمي.
العقد الرقمي ،le contrat numérique 7هو ذلك العقد الذي يتم
باستخدام االسلوب الرقمي ،فهو تلك العالقة التعاقدية الرقمية التي تقوم بني
طرفني أو أ كثر".
ويتناول هذا العقد بيع أو اجيار ،أو خدمات تتم عرب االعالم اآليل أو
انظمة معلوماتية.
وكل تعاقد عرب يبكة االنرتنت يعترب عقدا رقميا.
غةر أن العقد الرقمي ال يقترص عىل التعاقد عرب االنرتنت ،وانام يعترب
كذلك العقد رقميا إذا تم عن طريق اهلاتف املحمول ،ألن اهلاتف املحمول
يعتمد يف تشغيله عىل التكنولوجيا الرقمية ،وبالتايل فااليرتاك يف اي من
خدمات االتصاالت اخللوية هو عقد رقمي.
كذلك األمر بالنسبة للتعاقد من خالل التليفزيون الرقمي والذي
يسمح للمشرتك يف يبكة اعالمية معينة ،بطلب عرض أي برنامج خيتاره
املشرتك يف الوقت الذي يريده.
ونظرا هلذا التحول الذي طرأ عىل انامط التعامل التجاري ،سواء كان
بني األفراد ،أم بني املؤسسات والرشكات ،والذي أصبح يعتمد بالكامل عىل
جملة احملامي عدد 1029/33

50

مالحظات حول قانون  50-81املتعلق بالتجارة االلكرتونية

استخدام وسائل االتصال الفوري احلديثة من خالل هذه الشبكة ،وأن هذا
ال تطور اهلائل يف وسائل االتصال وضع األنظمة الترشيعية يف مفرتق الطرق،
فإما االنجرار وراء هذه الوسائل ،دون قواعد قانونية خاصة تنظمها ،وهجر
االنظمة الكالسيكية التي كانت ختضع هلا التجار التقليدية والتسليم بوجود
قصور غةر مسبوق يف املنظومة القانونية ،أو اللجوء اىل تنظيم هذه التعامالت
احلديثة بقواعد قانونية تضبطها8.
ويتساءل بعض الفقه يف هذا الصدد ،فيام يتعلق بمسالة حتديد
االختصاص القضائي ،هل نحن امام هدم للنظرية العامة املتعلقة هبذا املوضوع،
أم أن األمر ال يعدو أن يكون جمرد تعديالت عىل املنظومة الترشيعية فقط.
ويضيف قائال ،اذا كان األمر يتعلق بالتعديل ،ما هو حدود هذا التعديل ،وماهي
النتائج املرتتبة عن ذلك ؟9
وعىل أية حال أن التعامل بتقنية "االنرتنت" وغةرها من الوسائل التقنية
األخرى ،قد قلبت مجيع املوازين يف التعامالت االلكرتونية .كام ترتب عىل هذه
الظاهر ظهور عقود جديد مل تكن موجود قبل االنرتنت ،كعقد الدخول اىل
الشبكة ،وعقد انشاء موقع افرتايض وعقد خدمة الربيد االلكرتوين ،وعقد
استضافة موقع عىل يبكة االنرتنت ،وعقد صيانة موقع عىل يبكة االنرتنت،
وعقد انضامم اىل موقع اىل متجر افرتايض وعقد الدعاية عرب االنرتنت والعقد
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الذي يتم ابرامه مع اجلهة التي متنح وسيلة الوفاء االلكرتوين ،باإلضافة اىل تنفيذ
العقود عرب يبكة االنرتنت الخ11..
فضال عن ان االنرتنت قد أوجدت اختالفا يف طريقة دفع الثمن
واستالم املبيع ،مما أوجد حتديات حقيقية.
وهذه التحديات فرضتها طبيعة البيئة الرقمية لشبكة االنرتنت والتي
تنهض عقب حصول النزاع وحتتاج اىل اجابات قانونية تتعلق اساسا
باالختصاص القضائي ،وحتديد القانون الواجب التطبيق.
ويمكن تلخيص هذه التحديات يف حتدين أساسني ،مها ،التحدي األول
يتمثل يف القانون الواجب التطبيق ،والتحدي الثاين يتمثل يف حتديد اهليئة
القضائية املختصة للفصل يف النزاعDeux des défis les plus .
importants à relever pour quiconque s’apprête à établir
le cadre juridique applicable aux contrats électroniques
sont d’une part la désignation de la loi applicable et,
d’autre part, celle d’une juridiction compétente
relativement
aux
contrats
électroniques
11internationaux
ويضاف اىل حتدي القانون الواجب التطبيق ،واالختصاص القضائي ،
حتدي ثالث يتعلق بتنفيذ األحكام األجنبية ،وما يثةره من ايكاليات قانونية،
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تدور حول مسالة االعرتاف باألحكام األجنبية ومدى حجيتها عند التنفيذ،
وتفاوت رشوط تنفيذها بني االنظمة املختلفة.
ذلك أن غياب املحددات اجلغرافية واملعطيات املادية يف العامل الرقمي أو
االفرتايض او االلكرتوين جيعل منها غةر منتمية اىل اية دولة ،وهو كام يعرب عنه
الفقه احلديث (انعدام يف االنتامء) يثةر مشكلة االختصاص الترشيعي بنظر
املنازعات النايئة عن التجار االلكرتونية ،والتي تعني بشكل خاص حتديد
القانون الواجب التطبيق عىل النزاع .12وقبل هذا تعيني اجلهة القضائية التي
ينعقد هلا االختصاص ،ومن غةر حتديد ذلك ،فان أي حل ألية مشكلة قانونية،
مهام كان عادال ،لن يكون ذا جدوى ،ما مل جيد سبيله اىل التنفيذ والتطبيق الفعيل.
ان املتعاقد يف العامل الرقمي جيد نفسه كام وصفه البعض "بني نارين :من
جهة يسهل له العامل الرقمي التعامل اقتصاديا ،ومن جهة أخرى جيد نفسه
(املتعاقد) معتمدا عىل هشاية األمن القانوين والعدالة العقدية"il pris « .
entre deux feux.celui du monde numérique ;libérale et
privilégiant l’efficacité économique (et) celui du contrat
qui repose sur un fragile équilibre entre sécurité
»31juridique et justice contractuelle
ويف ظل هذه التحديات سن املرشع اجلزائري القانون السالف الذكر
املتعلق بالتجار االلكرتونية.
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وعندما فحصنا هذا القانون ومدى استجابته هلذه التحديات واحللول
املمكنة هلا ،ال حظنا ما ييل:
اضافة اىل تشخر هذا القانون يف الصدور باملقارنة بالترشيعات العربية
املتعلقة بالتجار اإللكرتونية ،عىل سبيل املثال القانون التونيس ،واالماراي
اللذان صدرا يف سنة  ،8555فان املرشع اجلزائري ،وبدال من أن يعطي دفع
قوي للتجار االلكرتونية يف ظل املستجدات الدولية لتدعيم االستثامر نجده
وبالصياغة التي اتى هبا هذا القانون ،خاصة ما تعلق هبا بالقانون الواجب
التطبيق عىل عقود التجار االلكرتونية ،قد خطى خطو اىل الوراء.
وكشن اهلدف الذي سعى اليه املرشع اجلزائري من سن هذا القانون ،هو
اصدار قانون اسمه "التجار االلكرتونية" ،دون التفكةر يف وضع حلول فعالة
ملواجهة النزاعات التي تنشش عن ممارسة التجار االلكرتونية يف اجلزائر،إذ مل ينتبه
اىل القصور الذي اعرتى هذ القانون ،كام سوف نرى.
فعىل سبيل املثال ال احلرص عندما نقرأ املاد  8من القانون رقم 50-81
والتي تنص "يطبق القانون اجلزائري يف جمال معامالت التجار االلكرتونية يف
حالة ما إذا كان أحد اطراف العقد االلكرتوين جزائريا:
 متمتعا باجلنسية اجلزائرية ،أو مقيام اقامة رشعية يف اجلزائر،جملة احملامي عدد 1029/33
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 يخصا معنويا خضعا للقانون اجلزائري ،أو كان العقد حمل ابرام أو تنفيذ يف اجلزائر".املتمعن يف هذه املاد جيد غياب كىل إلراد املتعاقدين يف اختيار القانون
الواجب التطبيق ،بل جيد أن "عقود التجار االلكرتونية هبذا الوصف ،هي
عقود اذعان ،ألن اراد املتعاقدين قد تم مصادرهتا بفرض القانون اجلزائري
وجعله هو القانون الواجب التطبيق عىل النزاعات املتعلقة بالتجار االلكرتونية،
دون استشار املتعاقدين يف هذا القانون.
وهذا ال يستقيم مع التبادل احلر للتجار االلكرتونية التي تتم عرب يبكة
األنرتنت ،ويتعارض مع مبدأ سلطان االراد L’AUTONOMIE DE
 .LA VOLONTEفاإلراد هي أساس أي ترصف قانوين ،فهي التي تنشئه
وهي التي حتدد اثاره.14
كام أنه خيالف االتفاقيات الدولية املربمة يف هذا الششن والتي حترص
كلها عىل اعطاء دور إلراد املتعاقدين يف اختيار القانون الواجب التطبيق.ومن
هذه االتفاقيات عىل سبيل املثال ال احلرص التي تعطي لألطراف حرية اختيار
القانون الواجب التطبيق ،اتفاقية ال هاي املتعلقة بالقانون الواجب التطبيق عىل
البيع الدويل للمنقوالت املؤرخة يف سنة  .8300حيث قررت املاد الثانية منها
بان "البيع يكون حمكوما بقانون الدولة الذي تم اختياره من قبل املتعاقدين"
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وأيضا اتفاقية الهاي لسنة  8311املتعلقة بالقانون القانون الواجب التطبيق عىل
"عقود الوساطة والتمثيل التجاري .واتفاقية الهاي لسنة  8311املتعلقة
بالقانون الواجب التطبيق عىل البيوع الدولية.
وجاء يف املاد  8/8من اتفاقية روما لسنة  8315اخلاصة بالقانون
الواجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية عىل أنه حيق "للمتعاقدين اختيار
القانون الواجب التطبيق عىل كل العقد أو عىل جانب منه فقط" وتنظيم روما
لسنة  8551الذي نص يف الفقر األوىل من املاد الثالثة من االتفاقية" عىل أن
العقد خيضع للقانون الذي خيتاره املتعاقدون.
بخصوص القانون الواجب التطبيق عىل العقود الدولية ،حيث نصت
يف املاد السابعة منه عىل أنه "حيكم العقد القانون املختار من األطراف".
كام أن "مبادئ ال هاي" املتعلقة باختيار القانون الواجب التطبيق عىل
العقود التجارية الدولية "15قد نصت يف املاد  8منها عىل حرية األطراف يف
اختيار القانون الواجب التطبيق عىل العقود التجارية الدولية التي يربموهنا .وأن
هذا العقد حيكمه القانون الذي تم اختياره .كام أنه بإمكان األطراف املتعاقد أن
يطبقوا القانون املختار عىل العقد كله أو يقترص عىل جزء منه فقط.16
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كام أن التعاقد عرب يبكة األنرتنت ال ينسجم مع ضابط املوطن أو حمل
االقامة املعتاد يف تنفيذ العقد ،لسبب بسيط ،وهو أن هذا العقد يربم بالوسائل
االلكرتونية التي عاد ال تتضمن عنوان املشرتي احلقيقي.
وقد نص القانون النموذجي للتجار االلكرتونية الصادر عن األمم
املتحد سنة  8331املعدل واملتمم عىل كيفية حتديد مكان األطراف يف عقد
التجار االلكرتونية ،وعد ذلك املكان بانه "مقر عمل طرف املعني ،وإذا تعدد
مقر العمل ،فيعتد بمقر العمل الذي له أو ثق عالقة باملعاملة املعنية ،أو مقر
العمل الرئييس إذا مل يوجد مكان هذه املعاملة ".
وفيام يتعلق باالعتداد بمحل تنفيذ العقد لتربير تطبيق القانون اجلزائري
إذا كان التنفيذ قد تم باجلزائر ،فان التساؤل يطرح بصدد مالءمة ضابط حمل
التنفيذ لتحديد القانون الواجب التطبيق عىل العقد االلكرتوين .فمن املعروف
أن جمتمع االنرتنت ،هو جمتمع افرتايض مصطنع يقسم اىل مناطق يبكية
لالتصاالت ،وليس اىل أقاليم جغرافية أرضية ،كام هو الششن يف العامل احلقيقي،
عامل بال حدود ،حتده "الشايات"  SCREENSوكلمة "الرس
" ،"PASSWORDومن ثم فان ضوابط االسناد املتعارف عليها يف القانون
الدويل اخلاص والتي تقوم عىل ركائز مكانية ،ليس هلا أي دور يف يشن التنظيم
القانوين الدويل لعمليات "االنرتنت" .فاألمر يتعلق بعامل رقمي ال يعرف غةر
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االرقام والبيانات ،وال هيم بعد ذلك ملن يتواجد وراء هذه االرقام
واماكنهم.17
وهو ما جيعل مسشلة تطبيق القوانني التي تشةر اىل مكان حمدد أمرا
صعبا.فهناك مكان االستخدام ،ومكان ابرام العقد ،ومكان تنفيذ العقد ،وحمل
االقامة ،ومكان املعامالت فاملفاهيم املحدد يف الوضع املذكور تكون صعبة
التفسةر يف عامل االنرتنت ".
وعليه فان ضابط التنفيذ الذي اعتمد عليه املرشع اجلزائري ال يصلح
لتحديد القانون الواجب التطبيق عىل العقود االلكرتونية لألسباب التي ارشت
إليها ،إضافة اىل أن ابرام مثل هذه العقود والتي تتم عرب "االنرتنت" تتصل بكل
الدول املرتبطة هبذه الشبكة.
مما جيعل من الصعب كام ذكرت حتديد مكان تنفيذ العقد بدقة يف هذه
العقود.
كام أن تنفيذ العقد يف بعض صور التجار االلكرتونية يتم بطريق
التسليم املعنوي ،مثل املوسيقى واالفالم ،حيث يتم تسليمها عن طريق انزاهلا
من عىل الشبكة .ومن ثم فال جمال للحديث عن مكان مادي يكون موطنا للعقد
االلكرتوين.
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وإذا كان والبد أن االعتداد بمكان التنفيذ يف تطبيق القانون ،يرى
الدكتور "القايض بالل عدنان" ،انه  ،جيب أن نفرق بني فرضيتني األوىل :ابرام
العقد وتنفيذه يف املجتمع االفرتايض (املعلوماي) بعيدا عن املجتمع املادي ،مثل
عقود الربجميات ،وهنا نكون أمام أيخاص املجتمع االفرتايض بشدواته
وخصائصه.
الثانية ،وفيها يتم ابرام العقد من خالل ادوات املجتمع االفرتايض ،ألن
تنفيذه يتم يف املجتمع املادي ،مثل عقد رشاء قمح .ففي هذا الفرض ولد العقد
الكرتونيا من خالل بيانات الكرتونية ،ونفذ ماديا من خالل الوسائل التقليدية.
ويف مثل هذا الفرض يكون من السهل حتديد مكان هذه النوعية من العقود،
ويصلح ضابط حمل تنفيذ العقد للتطبيق يف مثل هذه احلاالت كضابط اسناد
احتياطي عند سكوت االطراف يف اختيار قانون العقد.18
وبالرجوع اىل تعريف التجار االلكرتونية الذي ورد يف املاد السادسة
من نفس القانون رقم  50-81السالف الذكر نجده قد جاء مقتضبا ،اذ اقترص
عىل أن التجار االلكرتونية هي "النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكرتوين
باقرتاح او ضامن توفةر سلع وخدمات عن بعد ملستهلك االلكرتوين ،عن طريق
االتصاالت االلكرتونية.19
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كام ايارت املاد السادسة من نفس القانون اىل عد تعاريف بقصد
ضبطها ،كتعريف العقد االلكرتوين واملستهلك االلكرتوين ،واملورد االلكرتوين
وااليهار االلكرتوين ،وما اىل ذلك ،رغم ان هذه املصطلحات مل يستقر الفقه
بعد عىل تعريفها وضبطها بدقة ،بدليل أن التوجيه األورويب الصادر يف ماي سنة
 8331واملتعلق بحامية املستهلك يف العقود املربمة عن بعد ،نص يف املاد الثانية
منه ،أن املقصود بالتعاقد عن بعد ،هو "أي عقد متعلق بالسلع واخلدمات يتم
بني مورد ومستهلك من خالل اإلطار التنظيمي اخلاص بالبيع عن بعد أو تقديم
اخلدمات التي ينظمها املورد ،والذي يتم باستخدام واحد أو أكثر من وسائل
االتصال اإللكرتونية حتى إمتام التعاقد.
يالحظ ،أن هذا التوجيه األورويب مل يشرتط أن يكون التعاقد مع
املستهلك االلكرتوين.
واكتفى بذكر املستهلك فقط.
وعىل أية حال ،هناك نقائص كثةر يف هذا القانون ال يتسع املقام لذكرها
كلها.
وخالصة القول ،أن التعامل مع العقود االلكرتونية خيتلف جذريا مع
ابرام العقود التجارية التقليدية الورقيةLes différences entre un .
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international «papier» et un contrat
international conclu par Internet sont nombreuses

contrat

لذا جيب عىل املرشع اجلزائري األخذ بعني االعتبار التقنيات احلديثة
املستخدمة يف العقود اإللكرتونية ،ويعطي إلراد املتعاقدين احلرية يف اختيار
القانون الواجب التطبيق واالبتعاد عن فرض القانون اجلزائري عىل االطراف،
ألن هذ ال يكون عامل حتفيزي للمستثمر األجنبي.
كام جيب عىل املرشع اجلزائري عدم اخلوض يف تعريف املصطلحات
التي مل يستقر الفقه عىل تعريفها.
وقد نحتاج اىل سن قانون آخر من اجل وضع الثقة يف االقتصاد
الرقمي .مثل ما فعل املرشع الفرنيس الذي سن قانون يف هذا اخلصوص بتاريخ
 88جوان سنة  8552اطلق عليه تسمية la loi française du 21 juin :
2004 pour la confiance dans l’économie numérique
وهذا من اجل وضع الثقة يف االقتصاد الرقمي ،وطمشنة املتعامل
االقتصادي اجلزائري باخلصوص الستغالل الفضاء الرقمي بدون وجل وال
خوف.
بعض املراجع املستعان هبا يف هذا البحث.
اوال :المراجع باللغة العربية
 -2د .القاضي بالل عدنان .القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية دراسة مقارنة
الطبعة االولى .مكتبة بدران الحقوقية.1025 .
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.دار الكتب القانونية.1005.ط. دراسة مقارنة. التعاقد عبر االنترنت. سامح عبد الواحد التهامي-1
25 .ص.مصر المحلة الكبرى
دار الجامعة.1005 .ط. صالح المنزالوي القانون الواجب التطبيق على العقود االلكترونية. د-3
.الجديدة
تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية االلكترونية. عبد الباسط جاسم دمحم. د-5
.منشورات الحلبي.1021 .(دراسة مقارنة) ط
 المراجع بالغة الفرنسية:ثانيا
- La détermination du cadre juridictionnel et législatif applicable aux
contrats de cyberconsommation Rosario DUASO CALÉS* Novembre
20020 https://www.lex-electronica.org
- Commerce électronique: loi applicable et juridiction compétente
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique021210.shtml
par
Thibault Verbiest Avocat aux Barreaux de Bruxelles et Paris,
- La loi applicable aux contrats conclus via Internet: entre les eaux troubles
de la convention de Rome et les eaux agitées de la directive sur le
commerce électronique1 Par Alexandre CRUQUENAIRE, Chercheur au
Centre de Recherches Informatique et Droit (FUNDP) .Internet et
commerce électronique
- Gestion juridique. Site web. Commerce électronique. Multimédia Lionel
Bochurberg. https://www.eyrolles.com
- Meryem Edderouassi. Le contrat électronique International. Droit.
Université Grenoble Alpes, 2017. Français. P.36. https://tel.archivesouvertes.fr
- Principes sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux
internationaux(approuvés le 19 mars 2015.

اهلوامش
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية (دراسة. القاضي بالل عدنان بدر. د-2
25.  ص.1025 .مقارنة) ط
2- Internet et commerce électronique Gestion juridique. Site web. Commerce
électronique. Multimédia Lionel Bochurberg. https://www.eyrolles.com
دار الكتب.1005.ط. دراسة مقارنة. التعاقد عبر االنترنت. سامح عبد الواحد التهامي. د-3
25 .ص.مصر المحلة الكبرى.القانونية
 القانون الواجب التطبيق على. انظر التعريفين المنشورين في مؤلف الدكتور صالح المنزالوي-5
. دار الجامعة الجديدة.21 .ص.1005.عقود التجارة االلكترونية ط
10.ص.المرجع السابق. انظر عرض هذه االتجاهات في مؤلف الدكتور سمح عبد الواحد التهامي-3
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6- Meryem Edderouassi. Le contrat électronique International. Droit.
Université Grenoble Alpes, 2017. Français. P.36. https://tel.archivesouvertes.fr
7- L'expression « contrat informatique », qui ne fait pas l'objet d'une
définition légale ou réglementaire ni d'un régime juridique particulier,
désigne tout contrat ayant pour objet une vente, une location et/ou une
prestation de services, relative à un système informatique, ou à un élément
intégré ou susceptible d'être intégré dans un tel système.( Dictionnaire du
droit privé) par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de
Versailles
تنازع االختصاص القضائي الدولي في التعامالت التجارية االلكترونية. عبد الباسط جاسم دمحم. د-5
25.ص.1021 .(دراسة مقارنة) ط
11. ص. نفس المرجع-9
12.ص.1005.(دراسة مقارنة) ط.التعاقد عبر االنترنت. سامح عبد الواحد التهامي. د-20
11- Commerce électronique: loi applicable et juridiction compétente (une
synthèse) http://www.journaldunet.com/juridique/juridique021210.shtml par
Thibault Verbiest Avocat aux Barreaux de Bruxelles et Paris
12.ص.المرجع السابق.عبد الباسط جاسم دمحم. د-21
13- Meryem Edderouassi. Le contrat électronique International. Droit.
Université Grenoble Alpes, 2017. Français. P.36. https://tel.archivesouvertes.fr
135.صالح المنزالوي المرجع السابق. د-25
15- Principes sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux
internationaux (approuvés le 19 mars 2015)
16- Article 2 Liberté de choix
1- Un contrat est régi par la loi choisie par les parties.
2- Les parties peuvent choisir:
a) la loi applicable à la totalité ou à une partie du contrat;
b) différentes lois pour différentes parties du contrat.
3- Le choix peut être fait ou modifié à tout moment. Les choix ou
modifications opérés après la conclusion du contrat ne portent pas atteinte à
sa validité formelle ni aux droits des tiers.
4- Aucun lien n’est requis entre la loi choisie et les parties ou leur
transaction.
255. المرجع السابق. القاضي بالل عدنان بدر. د-25
259. نفس المرجع-25
. نفس المرجع-29
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قراءة يف األحكام املتعلقة بأمساء النطاق
يف ضوء القانون رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة
اإللكرتونية
إعداد :الدكتور محادي زوبري  -أستاذ حمارض
جامعة عبد الرمحان مرية ،بجاية
حمامي معتمد لدى املحكمة العليا وجملس الدولة

ملخص اللغة العربية:
بغرض االنسياب املنسجم يف النظام االقتصادي اجلديد الذي يقوم عىل
اقتصاد الرقمنة ،وكذلك متاشي ًا مع مقتضيات العوملة السيام االنضامم إىل املنظمة
العاملية للتجارة ،صدر يف اجلزائر القانون رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة
اإللكرتونية والذي هيدف إىل حتديد القواعد العامة املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية
للسلع واخلدمات .وقد أصبح هذا القانون يشكل قاعدة قانونية لنشاط التجارة
اإللكرتونية ويشكل اإلطار القانوين ملامرسة هذا النوع من التجارة.
وقد خصص هذا القانون بعض األحكام ملا يعرف بأسامء النطاق ،التي
تسمح بالتعرف عىل املواقع اإللكرتونية والولوج إليها.
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ّ ،وعىل ضوء املعطيات املنوه عنها أعاله
فإن دراسة أحكام اسم النطاق
الواردة يف القانون التجارة اإللكرتونية أصبح ذات أمهية قصوى من الناحيتني
 فإننا نطمع من خالل هذه الدراسة، وعىل هذا األساس.العلمية والعملية
.التعرض إىل فحوى هذه األحكام وحتليلها والقول إن كانت كافية أم ال
:ملخص باللغة الفرنسية
Afin de s’insérer harmonieusement dans le nouvel
ordre économique qui se base sur une économie numérique,
et de répondre ainsi, aux exigences de la mondialisation,
notamment l’adhésion à l’OMC, l’Algérie adopte la loi n°
18-05 du 10 mai 2018, relative au commerce électronique.
Cette loi a pour objet de fixer les règles générales
relatives au commerce électronique des biens et des
services. Elle constitue, désormais, une assise légale à
l’activité du e-commerce, et un cadre juridique pour
l’exercice de ce genre de commerce.
Seulement, il faut signaler que cette loi a réservée
quelques dispositions aux ce qu’on appelle les noms de
domaine. Ces derniers qui permettent d’identifier les sites
électroniques et d’y accéder.
À la lumière de ce qui précède, l’étude de ces
dépostions s’avère d’une grande importance scientifique
mais aussi pratique. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle
on estime judicieux de déterminer le contenu de ces
dispositions et de les faire analyser et de dire est ce qu’elles
sont suffisantes ou pas.
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مقدمة:
أدى االرتقاء اخلارق يف عامل االتصاالت إىل إحداث تغيريات هائلة يف
كافة مناحي احلياة ،وامتد التأثري ليشمل حقل التجارة الدولية ،فظهر إىل الوجود
ما يعرف بالتجارة اإللكرتونية ( ،)1ورغم تعدد التعاريف املقدمة بشأن التجارة
اإللكرتونية إالّ أهنا تتفق حول اعتامد العمليات التجارية عىل الوسائل أو
الوسائط اإللكرتونية ( .)3وهذا ما أكده املرشع اجلزائري يف املادة  6من القانون
رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة اإللكرتونية ( ،)3إذ اعترب التجارة اإللكرتونية
هي النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكرتوين باقرتاح أو ضامن توفري سلع
وخدمات عن بعد ملستهلك إلكرتوين ،عن طريق االتصاالت اإللكرتونية(.)4
وتتعدد الوسائل االلكرتونية املستخدمة يف التجارة االلكرتونية (،)5
غري ّ
أن شبكة االنرتنت هي األداة األكثر شيوع ًا وانتشار ًا بعد توافر أجهزة
الكمبيوتر لدى العديد من األفراد واملؤسسات ،وذلك ملا تتميز به الشبكة
باعتبارها عاملية ال تعرف احلدود اجلغرافية بني الدول ،وهي مفتوحة للكافة ،كام
تعد شبكة شاملة لكافة املعلومات واملوضوعات(.)6
وقد أتاحت شبكة االنرتنت للرشكات ورجال األعامل فرصة النفاذ إىل
أسواق كثرية حول العامل بإنشاء مواقع عىل الشبكة تعرض فيها عىل الزائرين هلذه
املواقع منتجاهتا من السلع واخلدمات من أجل تسويقها والتعامل عليها بيع ًا
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ورشا ًء بالطرق االلكرتونية ،وحتى يتمكن مستخدمي شبكة االنرتنت من
االنتفاع هبا جيب أن يعرفوا املواقع املراد الدخول عليها ملشاهدة السلع أو
اخلدمات املعروضة .وهذه املواقع عىل الشبكة الدولية تسمى أسامء النطاق ،وقد
اكتسبت هذه األسامء أمهية كبرية لدى مستخدمي االنرتنت ولدى رجال األعامل
والرشكات الراغبني يف إجياد مواقع هلم حتمل أسامء جذابة بقصد جذب أكرب
عدد من الزائرين.
ونظر ًا ألمهية اسم النطاق يف التجارة اإللكرتونية خصص له املرشع
اجلزائري ضمن القانون رقم  50-81املتعلق بالتجارة اإللكرتونية بعض
األحكام ،يمكن أن نجملها فيام ييل :تعريف اسم النطاق (أوالً) ،إيداع اسم
النطاق لدى املركز الوطني للسجل التجاري كرشط ملامرسة التجارة اإللكرتونية
(ثاني ًا) ،وتعليق اسم النطاق (ثالث ًا) .وعليه سنحاول من خالل هذه املداخلة
حتليل وقراءة هذه األحكام والقول إن كانت كافية أم ال؟
أولا-تعريف اسم النطاق:
عادة ما تكون التعاريف من املسائل التي هيتم هبا الفقه وقلام يتدخل
املرشع يف مثل هكذا مسائل إالّ إذا كانت هناك رضورة تستدعي ذلك ،كام هو
احلال بالنسبة ألسامء النطاق ،إذ فضل املرشع اجلزائري إدراج تعريف خاص
بأسامء النطاق ضمن أحكام القانون رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة
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اإللكرتونية ،وذلك لوضع حد ألي نزاع قد يثار بني املودع واملسجل وكذا
القايض بشأن ما يعد وما ال يعد من قبيل أسامء النطاق .وقد جاء تعريف اسم
النطاق يف املادة  6من القانون رقم  ،50-81السالف الذكر ،إذ أكدت ّ
بأن:
"اسم النطاق :عبارة عن سلسلة أحرف و /أو أرقام مق ّيسة ومسجلة لدى
السجل الوطني ألسامء النطاق ،وتسمح بالتعرف والولوج إىل املوقع
اإللكرتوين".
بأن املرشع اجلزائري قد تبنى مصطلح " اسم النطاق " بدالً
ويالحظ ّ
من غريه من املصطلحات األخرى (أ) ،كام أنه مزج بني املعيارين الفني
والوظيفي للوصول إىل تعريف اسم النطاق (ب).
أ-تبني املرشع مصطلح "اسم النطاق":
إذا كان هناك مصطلح واحد متداول باللغة الالتينية يطلق عىل "اسم
النطاق" وهو " "Domain Nameباللغة اإلنجليزية و " Nom de
 "Domaineباللغة الفرنسيةّ .
فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للغة العربية ،إذ
ثمة اصطالحات متعددة يف هذا الشأن بفعل الرتمجة وغزارة اللغة الغربية،
فهناك من احتفظ بالتسمية الالتينية فيسميها بالعربية بـ "اسم الدومني" ،وهناك
من ترجم كلمة الدومني إىل اللغة العربية بكلمة "حقل" وبالتايل يطلق عىل اسم
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النطاق "اسم احلقل"( ،)7وهناك من فضل استعامل تسمية "اسم املوقع " أو "
عنوان املوقع "(.)8
وقد ذهب البعض إىل ّ
أن هذه التسميات تعوزها الدقة ،وأنه جيب عدم
االلتزام بالرتمجة احلرفية ،لذا يرون بأنه من املناسب أن يسمى "اسم املجال أو
اسم النفوذ أو اسم النطاق" وذلك للتعبري عن حق شخيص ما يف هذا
االسم(.)9
وأ ّما املرشع اجلزائري فقد اعتمد مصطلح "اسم النطاق" ،وهو موفق
يف ذلكّ ،
ألن هذا املصطلح هو األقرب يف املعنى من االصطالح " Domain
 "Nameباللغة اإلنجليزية و"  "Nom de Domaineباللغة الفرنسية.
ومهام يكنّ ،
فإن تعدد التسميات باللغة العربية مرده الرتمجة من اللغة
األجنبية ،فاملهم يف األمر ّ
أن اسم النطاق عبارة عن عالمة أو إشارة للسلعة أو
اخلدمة عىل شبكة األنرتنت ( ،)11إذ ليس للتسمية أية قيمة علمية أو عملية،
لكن من املستحسن لو تعمل الترشيعات العربية وكذا الفقه العريب عىل توحيد
التسمية إلضفاء نوع من التناغم واالنسجام ليس إالّ (.)11
ب-تبني املعيارين الفني والوظيفي يف تعريف اسم النطاق:
يعترب اسم النطاق من املواضيع احلديثة والتي أسالت الكثري من احلرب
بني فقهاء القانون ،فمنهم من حاول تقديم تعريف له مستند ًا إىل معيار فني،
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فاعترب اسم النطاق جمرد حتويل أو نقل جمموعة من األرقام يف صورة حروف
تشكل مصطلحا يتالءم واسم املرشوع أو املنظمة .فمن الناحية التقنية اسم
النطاق هو سلسلة من األرقام تستخدم للتعريف عىل خاصية اتصال الكمبيوتر
باألنرتنت (.)11
ومنهم من ركز يف تعريفه عىل اجلانب الوظيفي ،فرأى ّ
بأن اسم النطاق
ال يعدو أن يكون سوى وسيلة متكّن مستخدمي األنرتنت من الوصول إىل
املواقع عرب الشبكة ،فهو جمرد عنوان للهيئات واملنظامت واملرشوعات
واألشخاص يمكن الوصول هلا عن طريقه ( .)13لذا يعدّ اسم النطاق عنوان
منفرد عىل شبكة األنرتنت يسمح بتحديد املوقع ومتييزه عن غريه .وهلذا يرى
البعض ّ
بأن اسم النطاق يعد بدي ً
ال لعنوان الشخص يف الواقع يف البيئة
االفرتاضية.
وهناك جانب أخر يستند يف تعريفه إىل معيار شكيل ،بحيث يعتمد عىل
مكونات اسم النطاق .فهذا األخري عندهم ،يتكون من ثالث أجزاء :جزء ّأول
ّ
وهو اجلزء الثابت دائ ًام ويتمثل يف املقطع ( ،)http://wwwوهو يشري إىل
الربوتوكول املستخدم وحيدد ّ
أن املوقع يتواجد عىل شبكة األنرتنت ،وهو يثبت
لكافة املرشوعات والرشكات ألشخاص الذين يمتلكون مواقع عىل الشبكة.
وجزء ثان :يقع عىل يسار اسم النطاق األعىل أو هو اجلزء املتوسط بني ثالثة
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أجزاء ،فهو عبارة عن اسم أو رمز أو اختصار للمؤسسة أو الشخص أو اجلهة
صاحبة املوقع مثل "  " Googleو"  "Omantelوغريها ،وهذا املقطع هو
الذي يعرب عن اسم النطاق الفعيل أو احلقيقي ،ألنه يدّ ل عىل مالك االسم أو
العالمة ويعرف به .وجزء ثالث :وهو اجلزء األخري واملعروف من قبل
مستخدمي الشبكة ،يطلق عليه اسم النطاق أو املوقع اإللكرتوين ،وهو اجلزء
األخري من العنوان .وينقسم إىل نوعني :نوع يسمى اسم النطاق ذات املستوى
األعىل العام ( ،)TLDيدّ ل عىل هوية أو نشاط أو شكل صاحب املوقع مثل
( )com.بالنسبة للرشكات التجارية )org.( ،بالنسبة للمنظامت و()net.
دول
بالنسبة للشبكات وغريها ،وتوجه بالدرجة األوىل للمستهلكني يف كل ّ
العامل .ونوع ٍ
الدول (،)SLD
ثان يعرب عن نطاق املستويات العليا لرموز
ّ
ويستخدم للداللة عىل اسم القطاع أو املنطقة اجلغرافية مثل ( )dz.للجزائر،
( )fr.فرنسا )eg.( ،ملرص(.)14
وبإسقاط املعايري الثالثة عىل التعريف الذي قدمه املرشوع اجلزائري
واملشار إليه أعاله ،يتضح ّ
بأن هذا األخري قد مزج بني املعيارين األولني (الفني
والوظيفي) ،فاعترب اسم النطاق سلسلة من أحرف و /أو أرقام مق ّيسة ومسجلة
لدى السجل الوطني ألسامء النطاق وهو الشق الذي تبنى املعيار الفني أو
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ثم أضاف بأنه البدّ أن تسمح هذه السلسلة بالتعرف عىل املوقع
التقنيّ ،
اإللكرتوين والولوج إليه ،وهو الشق الذي تبنى املعيار الوظيفي.
وجتدر مالحظة ّ
أن املشكلة يف العامل العريب أن االسم ( Domain
 )Nameيكتب بالالتينية ،وينطق بالعربية ،ومن هنا قد يأيت التالعب يف
حروف االسم بالالتينية ،إما بزيادة حرف أو إنقاص حرف أو استعاضة حرف
بأخر خصوص ًا احلروف املتحركة ويبقى النطق بالعربية واحد .ومثال ذلك موقع
(مستقل) .إذ ّ
إن اسم املوقع بالعربية هو(مستقل) ولكن الدومني بالالتينية
ويمكن

بأكثر

كتابته

من

طريقة

(،MOSTQEL،MOSTAQL،MOSTAQEL،MSTQL
.)15( )MOSTQL ،MSTQEL
ثانياا-اسم النطاق كرشط ملامرسة التجارة اإللكرتونية:
يتضح من خالل استقراء األحكام املتعلقة برشوط ممارسة التجارة
يتعني عىل
اإللكرتونية التي تضمنها القانون رقم  ،50-81السالف الذكر ،بأنّه ّ
كل من يريد مزاولة التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر أن يقوم نرش موقع إلكرتوين
أو صفحة إلكرتونية عىل األنرتنت ،مستضاف يف اجلزائر بامتداد
"(."com.dzأ) ،وأن يقوم بإيداع اسم النطاق لدى مصالح املركز الوطني
للسجل التجاري (ب).
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أ-نرش املوقع اإللكرتوين عىل األنرتنت ،مستضاف يف اجلزائر بامتداد
"."com.dz
اشرتطت املادة  1من القانون رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة
اإللكرتونية السالف الذكر عالوة عىل إخضاع نشاط التجارة اإللكرتونية
للتسجيل يف السجل التجاري أو يف سجل الصناعات التقليدية واحلرفية ،حسب
احلالة( ،)16نرش موقع إلكرتوين أو صفحة إلكرتونية عىل األنرتنت ،مستضاف
يف اجلزائر بامتداد "  ."com.dzكام أوجبت أن يتوفر املوقع اإللكرتوين للمورد
اإللكرتوين عىل وسائل تسمح بالتأكد من صحته(.)17
وهكذا يتضح ّ
بأن املرشع اجلزائري ألزم كل من يريد ممارسة نشاط
التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر أن ينرش موقعه اإللكرتوين مستضاف بامتداد
األول
" ."com.dzفمخترصة " "com.كام أسلفنا تعرب عن رمز املستوى ّ
ويشري اىل قطاع التجارة .وأ ّما خمترصة " ،"dz.فهي تدّ ل عىل اسم الدولة
اجلزائرية التي يرتبط هبا املورد التاجر اإللكرتوين.
ويمكن احلصول عىل اسم نطاق حتت االمتداد .اجلزائر جلميع اجلهات
املتواجدة يف اجلزائر أو التي هلا متثيل مقبول يف اجلزائر أو حيملون وثيقة تبني
حقوق ملكية االسم.
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ويتم التسجيل الفعيل من خالل كيانات للتسجيل معتمدة من قبل مركز
أسامء نطاق اجلزائر ( ،)18( )NIC-DZوتدعى املسجلون (.)Registrars
بحيث يكون إيداع ملف التسجيل لدى املسجل ( )le registrarاملعتمد الذي
يتوىل إيداع امللف عرب االنرتنيت من خالل موقع مسجل .مركز أسامء نطاقات.
اجلزائر واملتمثل يف ( ،).registrar.nic.dzمرفق ًا بطلب التسجيل موقع من
طرف مالك اسم النطاق ،ونسخة من سجل التجاري ،ونسخة من إيداع االسم
كعالمة لدى املعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية إذا كان اإليداع وطني ًا،
ونسخة من إيداع االسم كعالمة لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية إذا كان
عني الطالب وكي ً
ال عنه للقيام بإجراءات
اإليداع دولي ًا ،إىل جانب وكالة إذا ّ
التسجيل.
ويتوىل مركز أسامء نطاق اجلزائر الرد عىل الطلب إ ّما باإلجياب ويسلم
للمودع تبع ًا لذلك استامرة اإليداع ،وإ ّما برفض الطلب ،فعندئذ ُيرد امللف إىل
صاحبه مرفق ًا بأسباب الرفض .ويمكن للمودع يف هذه احلالة أن يعيد الطلب.
ويف حالة املوافقة النهائية عىل التسجيل يقوم املركز بمنح املودع شهادة تسجيل
اسم النطاق ،وتدوين املعلومات اخلاصة باملالك يف قاعدة بيانات املركز .وتعترب
عملية الفحص التي يقوم هبا املركز عملية دورية فإذا تبني ختلف رشط من
الرشوط الرضورية للتسجيل يعمد مبارشة إىل إلغاء التسجيل.
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والواقع ّ
أن تسجيل أسامء النطاق حتت  dz.رشع فيه مركز البحث يف
اإلعالم العلمي والتقني ( )19( )CERISTبالتزامن مع توفري اإلنرتنت يف
اجلزائر عام  .8991وقد دخل التسجيل لدى اهليئة العاملية لألسامء واألرقام
لألنرتنيت ( )ICANNقيد التنفيذ يف مايو .)11(8990
بأن تسجيل اسم النطاق عبارة عن عقد إذعان ّ
ويرى البعض ّ
ألن مقدم
الطلب ال يستطيع مناقشة رشوط العقد ،كام أنه عقد شكيل ألنه يتعني عىل مودع
الطلب أن يتبع خطوات معينة وحيتاج إىل الكتابة ،وهو عقد إلكرتوين ألنه يتم
أن هذا الطرح غري سديد ّ
عرب اإلنرتنت ( .)11غري ّ
ألن اجلهة املكلفة بالتسجيل
ال متلك اسم النطاق لتتنازل عنه لفائدة الطالب ،وإنّام هذا األخري هو الذي خيتار
اسم النطاق اخلاص به ،ثم يقوم بدفع رسوم التسجيل ،وال تقوم اجلهة املختصة
ببيع هذا االسم مقابل دفع ثمنه(.)11
ب-إيداع اسم النطاق لدى مصالح املركز الوطني للسجل التجاري:
ُيلزم املرشع اجلزائري التاجر اإللكرتوين بإيداع اسم النطاق اخلاص به
لدى مصالح املركز الوطني للسجل التجاري( .)13فاملادة  9من القانون رقم
 ،50-81املتعلق بالتجارة اإللكرتونية املشار إليه أعاله ،ال جتيز ممارسة نشاط
التجارة اإللكرتونية إالّ بعد إيداع املورد اإللكرتوين السم النطاق اخلاص
بتجارته لدى مصالح املركز الوطني للسجل التجاري.
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ويالحظ من خالل هذا االلتزام ّ
أن املرشع اجلزائري قد عامل أسامء
النطاق نفس معاملة األسامء والعناوين التجارية .فهل ذلك ُيعدّ اعرتاف ًا ضمني ًا
منه عىل أنه أضفى وصف األسامء والعناوين التجارية عىل أسامء النطاق؟ أو ّ
أن
هذا االلتزام عبارة عن جمرد إجراء فرضه املرشع بغرض رقابة النشاط التجاري؟
يف حقيقة األمر ّ
أن اعتبار املرشع اسم النطاق وسيلة تسمح بالتعرف عىل
املوقع اإللكرتوين للمورد اإللكرتوين حينام قدم تعريف ًا بشأنه دليل عىل اعتبار
هذا األخري إشارة مميزة ،يتخذها التاجر لتمييز مؤسسته يف البيئة االفرتاضية متام ًا
كام هو األمر بالنسبة لالسم والعنوان التجاري يف البيئة املادية .وما اسرتاطه
إليداع اسم النطاق يف مصلحة املركز الوطني للسجل التجاري إالّ تأكيد ًا
وإقرار ًا منه بالتشابه املوجود بني االسم والعنون التجاري.
لكن هذا قياس مع فارق( ،)14فخالف ًا لألسامء والعناوين التجارية
التي تكتسب باالستعامل ّ
فإن امتالك اسم النطاق مرهون بإجراء التسجيل لدى
اهليئة املختصةّ ،
وأن هذا التسجيل ال خيضع لقيد مكاين ،بل ُيرتب أثره يف مجيع
أنحاء العامل نتيجة عاملية شبكة االنرتنت .كام ّ
أن اسم النطاق ال خيضع ملبدأ
التخصيص ،فمجرد تسجيل هذا األخري يؤدي إىل منع الغري تسجيله ثانية،
وذلك بفعل األسبقية ولو ُوجد هناك اختالف يف السلع واخلدمات املعروضة.
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وجدير بالذكر ّ
أن طبيعة اسم النطاق ليست حمل إمجاع بني فقهاء
ثم اعتربه
القانون ،فهناك من اعتربه من عداد حقوق امللكية الصناعية ،ومن ّ
جانب منهم عالمة جتارية لكن ذو طبيعة خاصة ،وذلك استناد ًا إىل اجتامع كل
خصائص العالمة فيه ( ،)15إالّ ّ
أن هذا القول مردود بحجة مبدأي اإلقليمية
والتخصيص اللذين ختضع هلام العالمة التجارية دون اسم النطاق .ومنهم من
اعترب اسم النطاق عنرص ًا جديد ًا من عنارص امللكية الصناعية ( ،)16يف حني
أخرجه البعض األخر من دائرة حقوق امللكية الفكرية وامللكية الصناعية،
فاعتربه جانب ًا منهم حق ًا قائ ًام ومستق ً
ال بذاته ،ال يشبه أي فكرة قانونية
سابقة( ،)17بينام اعتربه البعض األخر بمثابة موطن افرتايض متام ًا كام هو احلال
بالنسبة ملوطن الشخص يف البيئة احلقيقية ،فالشخص-عندهم-عندما يقوم
بتسجيل اسم نطاق باسمه عىل شبكة األنرتنت يكون قد اختار موطن ًا قانوني ًا
ترتبط به مصاحله ويبارش من خالله نشاط ًا يتمثل يف نرش بياناته اخلاصة وأرساره
الشخصية وهواياته وغريها من األعامل (.)18
ونحن يف رأينا املتواضع نرتاح إىل اعتبار اسم النطاق بمثابة اسم جتاري
أو عنوان جتاري للمورد اإللكرتوين عىل شبكة األنرتنت ،وما بعض
اخلصوصيات التي يتميز هبا اسم النطاق إالّ نتيجة لطبيعة البيئة االفرتاضية التي
يؤدي وظيفته فيها.
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وإىل جانب ما سبقّ ،
فإن عملية اإليداع لدى املركز الوطني للسجل
التجاري تسمح برقابة التاجر اإللكرتوين ومدى احرتامه للقوانني واألنظمة
املتعلقة بنشاط التجارة ،فاملرشع اشرتط أن تنشأ لدى املركز الوطني للسجل
التجاري بطاقة وطنية للموردين اإللكرتونيني ،تضم املوردين املسجلني يف
السجل التجاري ،أو يف سجل الصناعات التقليدية واحلرفية ( ،)19ويتم نرش
هذه البطاقة عن طريق االتصاالت اإللكرتونية إلعالم اجلمهور ،ووضعها يف
متناول املستهلك اإللكرتوين (.)31
ثالث اا-تعليق اسم النطاق:
جاء الباب الثالث من القانون رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة
اإللكرتونية ،حتت عنوان "اجلرائم والعقوبات" ،وقسم هذا الباب إىل فصلني،
األول بعنوان "مراقبة املوردين اإللكرتونيني ومعاينة املخالفات"،
فجاء الفصل ّ
الثاين موسوما بعنوان "اجلرائم والعقوبات" ،وقد تضمن هذا
وجاء الفصل ّ
الفصل أحكام تعليق اسم النطاق ،وذلك يف حالة عدم التسجيل املسبق يف
السجل التجاري (أ) ،ويف حالة تقرير عقوبة غلق املحل الذي يزاول املورد
اإللكرتوين نشاطه فيه (ب).
وجتدر مالحظة ّ
أن املرشع اجلزائري غري موفق يف منهجية املعاجلة
القانونية من حيث الشكل ،إذ يتعني عىل املرشع أن يضع عنوانا لباب بشكل
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يستوعب عناوين الفصول املدرجة فيه ،وأ ّما ختصيص عنوان باب مطابق لعنوان
فصل املتفرع عنه يعترب خطأ منهجي يتعني تصويبه.
أ-تعليق اسم النطاق بسبب عدم التسجيل املسبق يف السجل التجاري:
أقر املرشع اجلزائري إجراء تعليق تسجيل اسم النطاق كجزاء ملخالفة
املورد اإللكرتوين الذي يزاول جتارة إلكرتونية يف اجلزائر والذي يقرتح ويعرض
سلع وخدمات عن طريق االتصاالت اإللكرتونية من دون اختاذ بإجراءات
تسجيل اسم النطاق يف السجل التجاري.
ويتوىل إجراء تعليق تسجيل اسم النطاق مركز أسامء نطاق اجلزائر،
باعتباره اهليئة املؤهلة ملنح أسامء النطاق يف اجلزائر ،وختذ هذا اإلجراء بشكل
شك ّ
فوري بمجرد تلقي مقرر من وزارة التجارة .وال ّ
أن وزارة التجارة لن تعد
هذا املقرر إالّ بناء عىل املصالح التابعة هلا واملصالح املؤهلة قانون ًا يف مراقبة
النشاط واملامرسات التجارية (.)31
ويعترب التعليق هنا جزاء رتبه املرشع عىل خمالفة أحكام املادة  9من
القانون رقم  50-81املتعلق بالتجارة اإللكرتونية السالف الذكر .غري أنّه جيب
التنبيه إىل أن إجراء التعليق هنا هو إجراء وقتي ُيرفع بمجرد تسجيل املورد
اإللكرتوين السم النطاق يف السجل التجاري ،وهذا ما يفهم من خالل املادة
 4/14من القانون رقم  50-81املتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،حيث أكدت أنه:
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"يبقى تعليق هذا املوقع اإللكرتوين ساري املفعول إىل غاية تسوية وضعيته".
وال شك ّ
أن قرار رفع التعليق خيضع لقاعدة توازي األشكال ،بمعنى يرفع من
طرف مركز أسامء نطاق اجلزائر بناء عىل مقرر من وزارة التجارة بحسب ما كان
احلال بالنسبة إلجراء التعليق.
ب-التعليق كعقوبة تكميلية لعقوبة غلق املحل التجاري:
مل يشأ املرشع اجلزائري الفصل بني نشاط التاجر الذي يبارش يف البيئة
الواقعية أو احلقيقية عن نشاطه التجاري عرب األنرتنت .إذ ّ
أن املنطق يقتيض أن
ختضع األنشطة التجارية التي يامرسها التاجر يف البيئة العادية ألحكام ترشيع
املتعلق بمامرسة األنشطة التجارية ،وعىل رأسها القانون رقم  ،54-51املحدد
للقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية ،املعدّ ل واملتمم ( ،)31والقانون رقم
 51-51املتعلق برشوط ممارسة األنشطة التجارية ،املعدّ ل واملتمم ( ،)33بينام
ختضع التجارة اإللكرتونية بفعل خصوصيتها إىل القانون املالئم هلا ،وهو قانون
التجارة اإللكرتونية .لكن اختالف بيئة النشاطني ال يعني عدم وجود عالقة
تأثري وتأثر بينهام.
وبناء عىل االعتبارات املنوه عنها أعاله ،أكد املرشع اجلزائري يف املادة
 14من القانون رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة اإللكرتونية عىل تأثري خمالفة
القوانني التي حتكم التجارة يف البيئة التقليدية عىل التجارة اإللكرتونية ،وذلك
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من خالل ترتيب التعليق التحفظي السم نطاق مورد إلكرتوين إذا ارتكب هذا
األخري خمالفات تكون عقوبتها غلق املحل وفق ًا للقوانني التي حتكم النشاط
التجاري يف البيئة التقليدية ،إذ أكدت املادة  14السالفة الذكر يف فقرهتا األوىل
أنه" :دون املساس باألحكام الترشيعية املعمول هبا ،عندما يرتكب املورد
اإللكرتوين أثناء ممارسة نشاطه ،خمالفات تكون حتت طائلة عقوبة غلق املحل
بمفهوم الترشيع املتعلق بمامرسة األنشطة التجارية ،يتم تعليق تسجيل أسامء
نطاق املورد اإللكرتوين بشكل حتفظي."....
ويتخذ إجراء التعليق التحفظي من طرف اهليئة املكلفة بمنح أسامء
النطاق يف اجلزائر بناء عىل مقرر من وزارة التجارة .وال يمكن أن تتجاوز مدة
التعليق التحفظي السم النطاق ثالثني ( )45يوم ًا (.)34
وجتدر مالحظة ّ
أن عقوبة غلق املحل قد تتخذ من طرف األعوان
املكلفون برقابة ومعاينة اجلرائم املتعلقة بالتجارة وهم ضباط وأعوان الرشطة
املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية وكذا املوظفون التابعون
لألسالك اخلاصة باملراقبة التابعة إلدارة التجارة والرضائب كام هو احلال بالنسبة
ملا تضمنته املادة  48من القانون رقم  51-51السالف الذكر ،فهذه املادة قررت
الغلق املؤقت لغاية تسوية التاجر لوضعيته .ويمكن أن تتخذ عقوبة الغلق من
طرف القايض كام هو احلال فيام قضت به املادة  15من ذات القانون .فالفقرة
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الثالثة منها تقيض بأنه يف حالة عدم تسوية املحكوم عليه لوضعيته خالل ثالثة
أشهر من تاريخ معاينة املخالفة يقوم القايض تلقائي ًا بشطب السجل التجاري.
وعليه ،يالحظ عدم وجود تناسق بني أحكام قانون ممارسة األنشطة
التجارية وقانون التجارة يف هذا الشأن ،فكان عىل املرشع اجلزائري أن يقرتن مدة
تعليق اسم النطاق باملدد التي أقرها قانون األنشطة التجارية ،هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى ،اختاذ قرار التعليق من طرف اهليئة املختصة بناء عىل مقرر من وزير
التجارة أمر مفهوم حينام يتعلق األمر باحلاالت التي تتخذ فيه عقوبة غلق املحل
من طرف أعوان املراقبة واملعاينة التابعني إلدارة التجارة والرضائب .لكن األمر
غري واضح حينام تكون عقوبة غلق املحل من تقرير القايض.
خامتــة:
شك ّ
ال ّ
أن لكل بحث غاية ،وغاية بحثنا تكمن يف إلقاء الضوء عىل
األحكام املتعلقة بأسامء النطاق الواردة يف قانون التجارة اإللكرتونية اجلزائري
شك ّ
رقم  ،50-81والقول إن كانت كافية أم ال .وال ّ
أن ّأول ما يثري االنتباه هي
املعاجلة الشحيحة ألسامء النطاق ،إذ اقترص املرشع عىل تعريف هذه األخرية،
واشرتاط استعامهلا وتسجيلها لدى املركز الوطني للسجل التجاري كرشط
ملامرسة التجارة اإللكرتونية ،ويف األخري تناول التعليق كعقوبة تلحق اسم
النطاق يف حالة عدم احرتام اجراء التسجيل يف السجل التجاري ،وكذا يف حالة
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ارتكاب املورد اإللكرتوين ملخالفة ترتب عنها عقوبة غلق املحل التجاري وفق ًا
للقوانني التي حتكم النشاط التجاري يف البيئة الواقعية.
ومل يتطرق املرشع إىل إجراءات تسجيل اسم النطاق ،وال إىل الرشوط
املوضوعية الواجب توافرها فيه ،كام ّ
أن املرشع مل يملك اجلرأة الكافية للجزم يف
طبيعة أسامء النطاق ،ولو أننا نرى أنه يمكن أن نفهم ضمني ًا ّ
أن إرادة املرشع
تتجه نحو اعتباره بمثابة اسم أو عنوان جتاري جماله البيئة االفرتاضية .إذ ّ
أن
اجلزم يف طبيعته القانونية حيدد لنا القواعد القانونية التي حتكم هذه األسامء
وأنظمة وآليات احلامية التي يستفيد منها.
وهلذا نقول يف األخري ّ
بأن األحكام املتعلقة باسم النطاق غري كافية
لتغطية مثل هذا العنرص الذي أصبح يلعب دور ًا كبري ًا يف التجارة اإللكرتونية.
وأنه كثري ًا ما يصطدم بعنارص امللكية الفكرية األخرى ،وذلك بفعل اخلصائص
واملميزات التي خيتص هبا ،السيام ،خروجه عن مبدأي اإلقليمية والتخصيص
اللذين تقوم عليهام اإلشارات املميزة.
وترتيب ًا ملا سبق ،وحسب جمهودنا املتواضع نقدم بعض التوصيات
كوصفة عالجية لقصور أحكام أسامء النطاق الواردة يف قانون التجارة
اإللكرتونية وذلك عىل النحو اآليت:
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 رضورة وضع قانون خاص بأسامء النطاق ،حيدد طبيعته ورشوطه،وآليات محايته.
 العمل عىل مزيد من االنسجام والتنسيق بني قانون التجارةاإللكرتونية والقوانني األخرى التي هلا عالقة بالنشاط التجاري.
 رضورة تفصيل األحكام املتعلقة بتعليق اسم النطاق ،نظر ًا ملا قدينجر عن هذا التعليق من آثار عىل التاجر اإللكرتوين من تفويت الفرص وحتقيق
الربح إذا اختذ اإلجراء دون وجه حق.
 بيان مدى قابلية قرار اهليئة املكلفة منح أسامء نطاق اجلزائر لإللغاءالقضائي.

قائمة املراجع املعتمدة:
أولا-باللغة العربية:
أ-الكتب:
 مازوين كوثر ،الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية ،دار هومة.4551 ، د.عامر حممود الكسواين ،التجارة عرب احلاسوب ،دار الثقافة ،عامن.4559 ، د .عبد الفتاح يبومي حجازي ،النظام القانوين حلامية التجارة اإللكرتونية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.4554 ، د .صابر عبد العزيز سالمة ،العقد االلكرتوين ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،سنة .4552 د .رشيف حممد غنام " ،محاية العالمات التجارية عرب األنرتنت يف عالقاهتا بالعنوان اإللكرتوين " ،دار اجلامعةاجلديدة.4552 ،
ب -الرسائل واملذكرات اجلامعية:
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 حواس فتيحة ،محاية املصنفات الرقمية وأسامء النطاق عىل شبكة األنرتنت .أطروحة دكتوراه علوم يف القانوناخلاص ،فرع امللكية الفكرية ،كلية احلقوق ،سعيد محدين ،جامعة اجلزائر.4586 ،
ديمش سمية ،التجارة اإللكرتونية حتميتها وواقعها يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،ختصص حتليل واسترشاف اقتصادي،جلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري-قسنطينة.4588-4585 ،
 هال شحادة ،حل املنازعات املتعلقة بأسامء املواقع اإللكرتونية التجارية ،مذكرة ماجستري يف القانون التجاري ،جامعةحلب ،كلية احلقوق والدراسات العليا ،قسم القانون التجاري ،جامعة حلب.4584 ،
 وسام عامر شاكر سوداح ،التنظيم القانوين ألسامء النطاق ،مذكرة ماجستري ،قانون خاص ،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،4586 ،ص 02.وما يليها.
نايت أعمر عيل ،امللكية الفكرية يف إطار التجارة اإللكرتونية ،ماجستري يف القانون ،ختصص القانون الدويل لألعامل،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.4581 ،
جـ-املقالت:
 بوزيدة عادل " ،احلامية اجلزائية ألسامء نطاق املواقع اإللكرتونية-عىل ضوء قانون حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة -" ،جملة العلوم القانونية والسياسية ،عدد  ،4581 ،82ص.109-111.
د .هادي مسلم يونس« ،أسامء النطاق عىل االنرتنيت وطبيعتها القانونية" ،جملة الرافدين للحقوق ،جملد  ،4السنةالعارشة ،عدد ( ،4550 ، )40ص.894-849.
 « ........................إجراءات وقواعد تسجيل ومحاية أسامء النطاق ملواقع االنرتنيت دراسة يف القواعد الوطنيةوالدولية" ،جملة الرافدين للحقوق  ،جملد /4السنة العارشة ،عدد( )46سنة  ،4550ص.818-842 .
حممد أمحد حممد " ،كيف يمكن محاية حقوق امللكية الفكرية السم املوقع اإللكرتوين ()Domain Name؟".منشور عىل املوقع اآليت/https://academy.hsoub.com/questions :
حممد خري حممود العدوان " ،تسوية املنازعات املتعلقة بأسامء النطاق :دراسة مقارنة بني الترشيعني األردين واجلزائري" ،جملة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،املجلد  80عدد  ،58يونيو  ،4581ص.842-854 ،
د .مصطفى راتب حسن " ،املسؤولي ة املدنية عن االعتداء اإللكرتوين عىل العالمات التجارية " ،جملة جيل األبحاثالقانونية املعمقة ،عدد  84أبريل  ،4582ص.850-69.
د .فايز النصري ود .بشار املومني " ،نظرات قانونية يف عقد تسجيل أسامء النطاق " ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعةاإلمارات ،عدد  ،09سنة .4581 ،41
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د-النصوص القانونية:
 قانون رقم  ،54-51مؤرخ يف  44جوان  ،4551حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية ،ج ر عدد  18لتاريخومتمم بقانون رقم  ،-5-85مؤرخ يف  80أوت  ،4585ج ر عدد  16لتاريخ  81أوت
 42جوان  ،4551معدّ ل
ّ
ومتمم بقانون رقم  ،88-82مؤرخ يف  42ديسمرب  ،4582يتضمن قانون املالية لسنة  ،4581ج ر عدد
 ،4585معدّ ل
ّ
ومتمم بقانون رقم  ،84-81مؤرخ يف  88جويلية  ،4581يتضمن قانون املالية
 26لتاريخ  41ديسمرب  ،4582معدّ ل
ّ
التكمييل لسنة  ،4581ج ر عدد  14لتاريخ  80جويلية .4581
 قانون رقم  ،51-51مؤرخ يف  81أوت  ،4551يتعلق برشوط ممارسة األنشطة التجارية ،ج ر عدد  04لتاريخ 81ومتمم بقانون رقم  ،51-81مؤرخ يف  85يونيو  ،4581ج ر عدد  40لتاريخ  84يونيو .4581
أوت  ،4551معدّ ل ّ
 قانون رقم  ،50-81مؤرخ يف  85مايو  ،4581يتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،ج ر عدد  41لتـاريخ  86مايو .4581 مرسوم رقم  06-10املؤرخ يف  86مارس  ، 8910املتعلق بإنشاء مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني ،ج ر عدد 84لـتاريخ  82مارس .8910
مرسوم رقم  ،24-16مؤرخ يف  51أبريل  ،8916املتعلق بإحلاق مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني باملحافظةالعليا للبحث ج ر عدد  80لـتاريخ  59أبريل .8916
مرسوم تنفيذي رقم  95-92مؤرخ يف  82مارس سنة  ،8992يضع املركز الوطني للسجل التجاري حتت إرشافوزير التجارة ،ج.ر رقم  82لسنة .8992
مرسوم رقم  ،101-54املؤرخ  8ديسمرب  ، 4554املتعلق بوضع مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني حتتوصاية وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،ج ر عدد  20لتاريخ  52ديسمرب .4554
مرسوم تنفيذي رقم  884-81مؤرخ يف  50أبريل سنة  ،4581حيدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادربواسطة إجراء إلكرتوين ،ج ر عدد  48لتاريخ  88أبريل .4581
مرسوم تنفيذي رقم  19-89املؤرخ يف  0مارس  ، 4589حيدد كيفيات حفظ سجالت املعامالت التجاريةااللكرتونية وارساهلا اىل املركز الوطني للسجل التجاري ،ج ر عدد  82لتاريخ  82مارس .4589
قرار مؤرخ يف  54سبتمرب  ، 4556املتعلق بتحديد وتعديل النظام الداخيل مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني ،جر عدد  54لتاريخ  52جانفي .4552
ثاني اا-باللغة الفرنسية:
A-Thèses Universitaires:
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-GOLA Romain, La régulation de l’internet : noms de domaine et droit des marques,
Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, l'Université de Montréal et
la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille III, 2002.
-GUERID Hachem, Systèmes coopératifs décentralisés de détection et de contremesures des incidents et attaques sur les réseaux IP, T h è s e pour obtenir le grade
de docteur, Spécialité « Informatique et réseaux », Institut des sciences et
technologies, ParisTech, Paris, 2014.
B-Articles:
-GALLO Stefania, “Le commerce électronique à l’OMC”, disponible sur:
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/dtl_uemoa2018p02_sgallo_fr.pdf
-RALLET Alain, « Commerce électronique ou électronisation du commerce ? »,
Réseaux, vol n°2, n° 106, 2001, p.17-72.
C-Sites internet:
-http://www.nic.dz/
-http://www.oecd.org/
-https://www.wipo.int/amc/ar/domains/newgtld/index.html

اهلوامــش
 لكن هذا الرأي تعوزه الدقة. هناك من ينتقد تسمية التجارة االلكرتونية ويفضل اصطالح " التجارة عرب احلاسوب-8
،عامر حممود الكسواين. د: ُانظر يف ذلك.العتبار احلاسوب ليس الوسيلة الوحيدة التي تستعمل يف التجارة اإللكرتونية
45.-89. ص.4559 ، عامن، دار الثقافة،التجارة عرب احلاسوب
 " جمموعة متكاملة من: فعرفتها املنظمة العاملية للتجارة بأهنا، تعددت التعاريف املقرتحة بشأن التجارة اإللكرتونية-4
ً  نق." عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق املنتجات بوسائل أو وسائط الكرتونية
:ال عن
GALLO Stefania, Le commerce électronique à l’OMC, p.3.
In
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/dtl_uemoa2018p02_sgallo_fr.pdf
ّ يف حني ذهبت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إىل
أن التجارة اإللكرتونية تشمل مجيع أشكال
 وتقوم عىل أساس معاجلة ونقل البيانـات الرقميـة،املعامالت والصـفقات التجاريـة التي تتم من قبل األفراد واهليئات
: ُانظر يف ذلك.علـى اخـتالف أشكاهلا سواء كانت مكتوبة أم مرئية أو مسموعة
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=O
CDE/GD(97)185&docLanguage=Fr
 املصادق عليها من طرف املجلس األورويبCE/48/4555 بينام ذهب االحتاد األورويب يف التعليمة رقم
ّ ،4555  جوان1 بتاريخ
 كل األنشطة التي تتم بوسائل إلكرتونية سواء متت بني املرشوعات:بأن التجارة اإللكرتونية هي
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التجارية واملستهلكني أو بني كل منهام عىل حداه وبني اإلدارات احلكومية .وهذه التعليمة تبناها املرشع الفرنيس بموجب
القانون رقم  ،020-4551املؤرخ يف  48جوان  ،4551املتعلق بقانون الثقة يف االقتصاد الرقمي.
 -4قانون رقم  ،50-81مؤرخ يف  85مايو  ،4581يتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،ج ر عدد  41لتـاريخ  86مايو 4581.
 -1هناك من يرى ّ
أن مصطلح التجارة اإللكرتونية غري دقيق ويفضل استعامل "ألكرتنة التجارة" راجع يف ذلك:
RALLET Alain, « Commerce électronique ou électronisation du commerce
? », Réseaux, Vol n°2, n° 106, 2001, p.17-72.
 -0تشمل هذه الوسائل :التليفون الثابت والنقال ،والتلكس ،والفاكس ،والتليفزيون ،والكمبيوتر الذي يتم من خالله
النفاذ إىل شبكة االنرتنت .راجع يف رشح هذه الوسائل :ديمش سمية ،التجارة اإللكرتونية حتميتها وواقعها يف اجلزائر،
مذكرة ماجستري ،ختصص حتليل واسترشاف اقتصادي ،جلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري-
قسنطينة ،4588-4585 ،ص86.-1.
 -6د .صابر عبد العزيز سالمة ،العقد االلكرتوين ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،سنة  ،4552ص88..
 -2يعترب اصطالح " أسامء احلقول " التسمية التي تبنتها املنظمة العاملية مللكية الفكرية للتعبري عن أسامء النطاق .راجع
يف ذلكhttps://www.wipo.int/amc/ar/domains/newgtld/index.html :
ُ -1انظر :هال شحادة ،حل املنازعات امل تعلقة بأسامء املواقع اإللكرتونية التجارية ،مذكرة ماجستري يف القانون التجاري،
جامعة حلب ،كلية احلقوق والدراسات العليا ،قسم القانون التجاري ،جامعة حلب .4584 ،وراجع أيض ًا :نايت أعمر
عيل ،امللكية الفكرية يف إطار التجارة اإللكرتونية ،ماجستري يف القانون ،ختصص القانون الدويل لألعامل ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،4581 ،ص 48.وما يليها .و ُانظر كذلك :د .رشيف حممد غنام،
محاية العالمات التجارية عرب األنرتنت يف عالقاهتا بالعنوان اإللكرتوين " ،دار اجلامعة اجلديدة .4552 ،وراجع أيض ًا:
مازوين كوثر ،الشبكة الرقمية وعالقتها بامللكية الفكرية ،دار هومة ،4551 ،صُ .812 .انظر يف ذلك أيض ًا :د .مصطفى
راتب حسن " ،املسؤولية املدنية عن االعتداء اإللكرتوين عىل العالمات التجارية " ،جملة جيل األبحاث القانونية
املعمقة ،عدد  84أبريل  ،4582ص25..
 -9د .عبد الفتاح ي بومي حجازي ،النظام القانوين حلامية التجارة اإللكرتونية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية،4554 ،
ص144..
 -85راجع :مازوين كوثر ،مرجع سابق ،ص811. .
 -88د .هادي مسلم يونس« ،أسامء النطاق عىل االنرتنيت وطبيعتها القانونية" ،جملة الرافدين للحقوق ،جملد /4السنة
العارشة ،عدد  ،4550 ،40ص814..
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 -84للمزيد من التفاصيل حول االجتاه الفقهي الذي أخذ بالتعريف الفني راجع :حممد خري حممود العدوان " ،تسوية
املنازعات املتعلقة بأسامء النطاق :دراسة مقارنة بني الترشيعني األردين واجلزائري " ،جملة جامعة الشارقة للعلوم
القانونية ،املجلد  80عدد  ،58يونيو  ،4581ص852.-856 .
عرفت املنظمة العاملية للملكية الفكرية " اسم النطاق" عىل أنه عنوان مستخدم االنرتنيت عادة إذ تسهل معرفته أو
ّ -84
تذكره .نق ً
ال:
د .هادي مسلم يونس « إجراءات وقواعد تسجيل ومحاية أسامء النطاق ملواقع االنرتنيت دراسة يف القواعد
الوطنية والدولية" ،جملة الرافدين للحقوق ،جملد /4السنة العارشة ،عدد  ،4550 ،46ص814..
 -81للمزيد من التفاصيل راجع :حواس فتيحة ،محاية املصنفات الرقمية وأسامء النطاق عىل شبكة األنرتنت .أطروحة
دكتوراه علوم يف القانون اخلاص ،فرع امللكية الفكرية ،كلية احلقوق ،سعيد محدين ،جامعة اجلزائر .4586 ،ص-824.
821.
 -80حممد أمحد حممد " ،كيف يمكن محاية حقوق امللكية الفكرية السم املوقع اإللكرتوين ()Domain Name؟".
منشور عىل املوقع اآليت./https://academy.hsoub.com/questions :
 -86متاشي ًا مع مقتضيات التجارة اإللكرتونية سن املرشع اجلزائري مرسوم تنفيذي رقم  884-81مؤرخ يف  50أبريل
سنة  ، 4581حيدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكرتوين ،ج ر عدد  48لتاريخ  88أبريل
 .4581واملرسوم التنفيذي رقم  19-89املؤرخ يف  0مارس  ،4589حيدد كيفيات حفظ سجالت املعامالت التجارية
االلكرتونية وارساهلا اىل املركز الوطني للسجل التجاري ،ج ر عدد  82لتاريخ  82مارس 4589.
 -82نشري هنا ّ
أن هناك أطروحة دكتوراه حول تطوير طرق التأكد من صحة املوقعُ .انظر:
GUERID Hachem, Systèmes coopératifs décentralisés de détection et de
contre-mesures des incidents et attaques sur les réseaux IP, T h è s e pour obtenir le
grade de docteur, Spécialité « Informatique et réseaux », Institut des sciences et
technologies, ParisTech, Paris, 2014.
 -81مركز أسامء النطاقات .اجلزائر هو عضو مرخص من اهليئة العاملية لألسامء واألرقام لألنرتنيت ( )ICANNمن
أجل إدارة أسامء النطاقات املخصصة للجزائر نق ً
ال عن/http://www.nic.dz :
 -89تم إنشاء مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني ،يف عام  8910بموجب املرسوم رقم  06-10املؤرخ يف 86
مارس  ،8910ج ر عدد  84لـتاريخ  82مارس  .8910وكان حتت وصاية رئيس جملس الوزراء وكانت مهمته
الرئيسية متابعة أي بحث له صلة بإنشاء ،وضع وتطوير النظام الوطني لإلعالم العلمي والتقني .يف وقت الحق ،تم
إحلاقه باملحافظة العليا للبحث يف املرسوم رقم  ،24-16مؤرخ يف  51أبريل  ،8916ج ر عدد  80لـتاريخ  59أبريل
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 .8916ويف األخري تم إعالن ا ملركز باعتباره مؤسسة عامة ذات طابع علمي وتكنولوجي ،حتت وصاية وزير التعليم
العايل والبحث العلمي يف املرسوم رقم  ،101-54املؤرخ  8ديسمرب  ،4554ج ر عدد  20لتاريخ  52ديسمرب ،4554
تم حتديد وتعديل النظام الداخيل للمركز يف القرار املؤرخ يف  54سبتمرب  4556ج ر عدد  54لتاريخ  52جانفي
 .4552وبالفعل ،تم تنظيم املركز عىل شكل أقسام إدارية وتقنية وأقسام بحث .إىل جانب املكتب املركزي ومقره يف
اجلزائر العاصمة ،ويضم املركز مكاتب جهوية ومكاتب االتصال موزعة جغرافيا عىل مستوى ثالثة أقطاب رئيسية
للوطن.
/http://www.nic.dz -10
 -48د .فايز النصري ود .بشار املومني " ،نظرات قانونية يف عقد تسجيل أسامء النطاق " ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعة
اإلمارات ،عدد  ،09سنة  ،4581 ،41ص1..
ُ -44انظر :د .رشيف حممد غنام ،مرجع سابق ،ص41. .
 -44يعدّ املركز الوطني للسجل التجاري ،مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب املرسوم  411- 64املؤرخ يف 85
يوليو  ، 8964حتت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية ليطلق عليه فيام بعد املركز الوطني للسجل التجاري عند
صدور املرسوم  811-24املؤرخ يف  48نوفمرب  ،8924بصالحيات انحرصت يف جتميع نسخ السجل التجاري املس ّلم
آنذاك من قبل مكاتب ضبط املحاكم .املركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة حتت إرشاف وزير
التجارة بموجب املرسوم التنفيذي رقم  95-92مؤرخ يف  82مارس سنة  ،8992يضع املركز الوطني للسجل
التجاري حتت إرشاف وزير التجارة ،ج.ر رقم  82لسنة 8992.
 -41راجع يف مقارنة اسم النطاق باالسم والعوان التجاري :وسام عامر شاكر سوداح ،التنظيم القانوين ألسامء النطاق،
مذكرة ماجستري ،قانون خاص ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،4586 ،ص 02.وما يليها.
 -40د .فايز النصري ود .بشار املومني ،نظرات قانونية يف عقد تسجيل أسامء النطاق ،جملة الرشيعة والقانون-جامعة
اإلمارات ،عدد  ،09سنة  ،4581 ،41ص1..
ُ -46انظر :حواس فتيحة ،مرجع سابق ،ص .442.و ُانظر أيض ًا :د .هادي مسلم يونس« ،أسامء النطاق عىل االنرتنيت
وطبيعتها القانونية" ،مرجع سابق ،ص 811.وما يليها .وراجع أيض ًا:
GOLA Romain, La régulation de l’internet : noms de domaine et droit des
marques, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, l'Université de
Montréal et la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille III, 2002,
p.149 et suite.
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ُ -42انظر :هال شحادة ،حل املناز عات املتعلقة بأسامء املواقع اإللكرتونية التجارية ،مذكرة ماجستري يف القانون
التجاري ،جامعة حلب ،كلية احلقوق والدراسات العليا ،قسم القانون التجاري ،جامعة حلب ،4584 ،ص.44 .
و ُانظر أيض ًا :وسام عامر شاكر سوداح ،مرجع سابق ،ص44..
 -41نق ً
ال عن :بوزيدة عادل " ،احلامية اجلزائية ألسامء نطاق املواقع اإللكرتونية-عىل ضوء قانون حقوق املؤلف
واحلقوق املجاورة  ،"-جملة العلوم القانونية والسياسية ،عدد  ،4581 ،82ص104..
ُ -49انظر املادة  8/9من القانون رقم  ،50-81املتعلق بالتجارة اإللكرتونية ،مرجع سابق.
ُ -45انظر املادة  4/9من القانون نفسه.
ُ -48انظر املادة  8/14من القانون نفسه.
 -44قانون رقم  ،54-51مؤرخ يف  44جوان  ،4551حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية ،ج ر عدد 18
ومتمم بقانون رقم  ،-5-85مؤرخ يف  80أوت  ،4585ج ر عدد  16لتاريخ 81
لتاريخ  42جوان  ،4551معدّ ل
ّ
ومتمم بقانون رقم  ،88-82مؤرخ يف  42ديسمرب  ،4582يتضمن قانون املالية لسنة  ،4581ج ر
أوت  ،4585معدّ ل ّ
ومتمم بقانون رقم  ،84-81مؤرخ يف  88جويلية  ،4581يتضمن قانون
عدد  26لتاريخ  41ديسمرب  ،4582معدّ ل
ّ
املالية التكمييل لسنة  ،4581ج ر عدد  14لتاريخ  80جويلية 4581.
 -44قانون رقم  ،51-51مؤرخ يف  81أوت  ،4551يتعلق برشوط ممارسة األنشطة التجارية ،ج ر عدد  04لتاريخ
ومتمم بقانون رقم  ،51-81مؤرخ يف  85يونيو  ،4581ج ر عدد  40لتاريخ  84يونيو
 81أوت  ،4551معدّ ل
ّ
4581.
ُ -41انظر املادة  14من القانون نفسه.
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مدى خضوع املؤسسات العمومية االقتصادية و ذات الطابع
الصناعي والتجاري لقانون الصفقات العمومية
يف ظل أحكام املرسوم الرئاسي رقم  742/51املؤرخ يف 7951/90/51
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام( .مقال حتليلي)

األستاذ  /رجال مالح مراد
مستشار قانوين وعضو جملس املديرية  -رشكة
نفطال ( فرع سونطراك) -حايس مسعود

تعترب الصفقات العمومية حمورا هاما للتنمية املحلية وتطوير االقتصاد
الوطني ,وهي العقود التي تلجأ إليها الدولة لتجسيد أو تكريس أليات التنمية,
وألمهيتها أوىل املرشع اجلزائري حرصا بالغا بأحكامها من خالل التحيني
املستمر للمواد املؤطرة هلا وتعديلها بام يتالءم مع مقتضيات التطور االقتصادي.
وقد ظهر ذلك من خالل إنتقال قانون الصفقات العمومية يف اجلزائر
من جمرد إمتداد للنصوص الفرنسية املوروثة بعد اإلستقالل ليصل حاليا ومن
خالل املرسوم الرئايس رقم  742/51املؤر يف  7951/90/51املتضمن
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تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام بغية حتقيق الشفافية يف تسيري
األموال العمومية.
مع األخذ بعني اإلعتبار أن قانون الصفقات العمومية مل يعرف إستقرارا
واضحا ,من خالل خمتلف التعديالت التي شهدها منذ اإلستقالل ,إذ تم تعديله
يف  91مناسبات لسنوات  7959 ,7997 ,5005 ,5097 ,5012و .7951
ويتناول موضوع الصفقات العمومية املصلحة املتعاقدة بمفهوم قانون
الصفقات العمومية اجلديد بإعتبارها اجلهة التي تقوم بإبرام عقود الصفقات
العمومية من أجل تلبية حاجاهتا يف املجاالت املتعلقة بموضوع الصفقة.
ويشمل تطبيق الصفقات العمومية كل صفقة عمومية تكون حمل نفقات
من طرف الدولة ,اجلامعات اإلقليمية ,املؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري و املؤسسات العمومية اخلاضعة للترشيع الذي حيكم النشاط التجاري
عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمسامهة مؤقتة أو هنائية من
الدولة أو من اجلامعات اإلقليمية حسب نص املادة  91من املرسوم الرئايس رقم
.742/51
وعني عن البيان بالنسبة للمؤسسات العمومية اخلاضعة للترشيع الذي
حيكم النشاط التجاري أنه جيب عليها أن تكيف إجراءاهتا الداخلية اخلاصة مع
تنظيم الصفقات العمومية والعمل عىل إعتامدها من هيئاهتا املؤهلة ,وأن تضع
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سلطة الوصاية هلذه املؤسسات العمومية جهازا ملراقبة صفقاهتا وتوافق عليه
وهذا طبقا ألحكام املادة  99من املرسوم الرئايس رقم .742/51
لكن اإلشكال املطروح هو مدى خضوع املؤسسات العمومية
االقتصادية وكذا اخلاضعة للترشيع الذي حيكم النشاط التجاري (ذات الطابع
التجاري والصناعي) لتنظيم الصفقات العمومية احلايل ؟.
عند القراءة التحليلية ألحكام املادة  91من املرسوم الرئايس املتضمن
تنظيم الصفقات العمومية ,نجد أن املرشع اجلزائري تبنى التوجه املكرس منذ
سنة  )5( 7997إىل غاية صدور املرسوم الرئايس رقم  731/59املؤر يف
 7959/59/92والتعديالت التي طرأت عليه بموجب املرسوم الرئايس رقم
 73/57املؤر يف  7957/95/59واملرسوم الرئايس رقم  93/53املؤر يف
 ,7953/95/53وهو حماولة مد تنظيم الصفقات العمومية لعدد كبري من
املؤسسات العمومية برشط التمويل اجلزئي أو الكيل للصفقة من خزينة الدولة,
بحيث أخذ املرشع اجلزائري بمعيار مصدر التمويل ومعيار تدخل املال العام
خلضوع املؤسسات العمومية االقتصادية بصفة عامة لتنظيم الصفقات
العمومية.
مع أنه كأصل عام ال ختضع املؤسسات العمومية االقتصادية ألحكام
تنظيم الصفقات العمومية املنصوص عليها بموجب املرسوم الرئايس رقم
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 742/51عند إبرامها لصفقات عمومية ,إال أنه مع ذلك فقد ألزمها املرسوم
عند قيامها بإعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياهتا بإحرتام مبادئ
الصفقات العمومية والتي هي :حرية اإلستفادة من الطلب ,املساواة مع
املرتشحني وشفافية اإلجراءات والعمل عىل إعتامدها من طرف هيئاهتا
االجتامعية وفق نص املادة  90من املرسوم.
ونظرا ملا تتمتع به الصفقات العمومية من أمهية ونظام قانوين متميز,
فإنه تثور هناك بعض اإلشكاالت القانونية و العملية التي تطرح يف جمال
خضوع املؤسسات العمومية االقتصادية وذات الطابع الصناعي والتجاري
لتنظيم الصفقات العمومية واملتمثلة يف :
أوال :من حيث اإلختصاص:
فاملؤسسة العمومية االقتصادية أو ذات الطابع الصناعي والتجاري
عندما تكون طرفا يف الصفقة بإستثامر ممول من قبل ميزانية الدولة مثال ,فطبقا
ألحكام املرسوم الرئايس رقم  742/51وال سيام املادة  91منه ,فإن هذا العقد
خيضع لتنظيم الصفقات العمومية سواء من حيث طرق اإلبرام أو اإلجراءات
والتنفيذ أو ممارسة سلطات املصلحة املتعاقدة ,فإذا حدث نزاع بخصوص هاته
الصفقة فام هو اإلختصاص القضائي الذي يؤول إليه النزاع ,هل يعود النزاع إىل
إختصاص القايض العادي أو إختصاص القايض اإلداري؟.
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بالنظر ملوقف القضاء فيام يتعلق هباته النقطة ,يمكننا أن نذكر بعض
القرارات السابقة الصادرة عن جملس الدولة وحمكمة التنازع قبل صدور
التعديل األخري املتعلق بالصفقات العمومية أي املرسوم الرئايس رقم
.742/51
ففي قرار صادر عن جملس الدولة بتاريخ  7997/55/91حتت رقم
 ,993990ذهبت أعىل هيئة يف القضاء اإلداري اجلزائري إىل التقيد حرفيا
بنصوص القانون أي مبدأ عدم خضوع املؤسسات ذات الطابع الصناعي
والتجاري لقانون الصفقات العمومية ,وبالتبعية أقر أيضا عدم إختصاص
القايض اإلداري للبت يف النزاع القائم بخصوص إبرام مؤسسة عمومية ذات
طابع صناعي وجتاري لصفقة عمومية (.)7
ويف قرار أخر صدر عن جملس الدولة بتاريخ  7992/91/90حتت
رقم  34291يف قضية املؤسسة ذات املسؤولية املحدودة أشغال الغرب ضد
ديوان الرتقية والتسيري العقاري ببشار ,كرس فيه املعيار املادي لتحديد
إختصاص القايض اإلداري يف الفصل يف نزاع الصفقة العمومية حيث جاء يف
حيثياته "بناءا عىل نص املادة  97من املرسوم الرئايس رقم  719/97املؤر يف
 ,7997/92/74فإن الصفقات العمومية التي تربمها املؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري ,عندما تكلف هاته األخرية بإنجاز مشاريع
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إستثامرية عمومية بمسامهة هنائية بميزانية الدولة فإن اإلختصاص يؤول إىل
للقضاء اإلداري ,وحيث يستخلص من الوثائق بامللف فإن ديوان الرتقية
والتسيري العقاري ملا أبرم الصفقة العمومية بمسامهة هنائية مليزانية الدولة ,فإن
اإلختصاص للبت يف النزاع يؤول للقضاء اإلداري" ( .)3
وتبنى القضاء اإلداري معيار مصدر التمويل يف الصفقة العمومية
بموجب قرار عن جملس الدولة بتاريخ  7954/95/90حتت رقم  992745و
 992912بحيث نص عىل أن القايض اإلداري خمتص للبت يف النزاعات
الناشئة عن الصفقات العمومية ,املربمة من طرف املؤسسات العمومية ذات
الطابع التجاري والصناعي واملمولة جزئيا أو كيل من ميزانية الدولة ,ويكون
لقايض اإلداري خمتصا حتى يف غياب أشخاص القانون العام بالنظر إىل مصدر
متويل املرشوع )4( .
بالنسبة ملحكمة التنازع ويف قرارها الصادر بتاريخ 7957/91/57
حتت رقم  999537فقد أقرت إختصاص القضاء اإلداري يف املنازعات املتعلقة
بصفقة عمومية ممولة بمسامهة هنائية من ميزانية الدولة حيث جاء فيه أن
"القايض اإلداري هو املختص بالفصل يف املنازعات املتعلقة بإستثامر عمومي
ممول بمسامهة هنائية من ميزانية الدولة النامجة عن صفقة عمومية" مربمة بني
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الوكالة الوطنية للسدود ,املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
وبني مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي.)1( .
ويف قرار صادر عن حمكمة التنازع بتاريخ  7954/91/57حتت رقم
 999515أقرت اإلختصاص للقضاء العادي يف نزاع قائم حول صفقة
عمومية ,حيث جاء فيه أن "القضاء العادي ,هو املختص للفصل يف نزاع قائم
بني رشكة خاصة ورشكة سونطراك ,منصب عىل صفقة إنشاء مساحة خرضاء
غري ممولة من ميزانية الدولة.)1( .
ويف قرار صادر عن حمكمة التنازع أيضا بتاريخ  7954/90/70حتت
رقم  999513أقرت اإلختصاص للقضاء العادي يف نزاع حول صفقة عمومية
يف قضية التعاضدية الصناعية للبرتول ورشكة ذات املسؤولية املحدودة للبناء
بوهران ,حيث جاء فيه أن "القضاء العادي هو املختص بالفصل يف نزاع قائم
بني رشكة خاضعة للقانون اخلاص وتعاضدية إجتامعية ,منصب عىل صفقة
إنجاز مرشوع ممول بأموال التعاضدية واملنتسبني إليها")2( .
فإذا أخذنا بعني اإلعتبار أن اإلختصاص ينعقد للقايض العادي بحكم
أن النزاع ال يوجد أحد أطرافه شخص من األشخاص املحددين حرصا
بموجب نص املادة  999من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ( ,)9بل أن
أحد أطرافها مؤسسة عمومية إقتصادية ,والصفقات العمومية أحكامها مقننة
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وثابتة يف تنظيم خاص وهي يف جمموعها قواعد تنطوي عىل الطابع اإلداري
املحض ,مما جيعلها ختتلف إختالفا كبريا عن العقود املدنية والتجارية التب
تربمها املؤسسات العمومية االقتصادية أو ذات الطابع الصناعي والتجاري يف
إطار الصفقة ,كام أن القايض العادي يتأثر لروح القانون اخلاص وهو حيكم يف
النزاع املعروض عليه رغم ما للصفقة العمومية من صلة وثيقة بالقانون العام.
كام أن اإلشكال يثار أيضا إذا ما أسندنا اإلختصاص للقايض اإلداري
إعتبارا من أن النزاع يدور حول صفقة عمومية كعقد إداري ,فاملعيار العضوي
غري قابل للتطبيق ونكون أمام إختصاص القايض اإلداري رغم أن أحد أطراف
النزاع مؤسسة عمومية إقتصادية أو ذات طابع صناعي وجتاري .كام تثار أيضا يف
هذا النزاع إشكالية توزيع قواعد اإلختصاص بني جهات القضاء العادي
وجهات القضاء اإلداري والتي هي من النظام العام.
وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ,نجد أن املرشع
اجلزائري أقر للمحكمة اإلدارية مهمة الفصل يف املنازعات املتعلقة بالصفقات
العمومية من خالل املادة  7/994منه والتي تنص عىل إختصاص املحكمة
اإلدارية بالنظر يف الدعاوى املتعلقة بعقد األشغال العامة بمكان التنفيذ.

جملة احملامي عدد 1029/33

209

مدى خضوع املؤسسات العمومية لقانون الصفقات العمومية

كام ان الفقرة  93من املادة  994أقرت اإلختصاص للمحكمة اإلدارية
يف جمال العقود اإلدارية مهام كانت طبيعتها وهذا بالنظر ملكان إبرام العقد أو
تنفيذه.
مع أن املرشع ال زال يستعمل التصنيف القديم للمؤسسات يف ظل
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ,بحيث إكتفى يف املادة  999منه بذكر
املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية ومل يدرج معها هيئات أخرى ذات
طابع عمومي كالتي جاءت هبا أحكام املرسوم الرئايس رقم  ,742/51مما يثري
إشكاالت يف تطبيق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف هذا املوضوع.
ثانيا :من حيث تطبيق قواعد الصفقات العمومية:
بالنظر إىل أن املؤسسات العمومية االقتصادية بام فيها الرشكات
التجارية تسعى إىل حتقيق الربح من خالل نشاطها ومتتاز بمعيار الرسعة التي
تتصف هبا معامالهتا ,فإبرام صفقة عمومية يف ظل تنظيم الصفقات العمومية
الذي يفرض قواعد بطيئة من حيث األصل ,تثار إشكالية تطبيق أحكام
الصفقات العمومية عىل املؤسسات العمومية االقتصادية أو ذات الطابع
الصناعي والتجاري يف العقود املربمة من طرفها والتي متتاز بالرسعة وسهولة
املعاملة.
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فإجراءات إبرام الصفقة وفق قانون الصفقات العمومية متر بعدة
مراحل نصت عليها املواد من  10إىل  24منه ( ,)0وتتطلب هاته اإلجراءات
وقتا كبريا يف إعداد دفاتر الرشوط لطلب العروض وإجراء اإلشهار وعمل
اللجان الداخلية اخلاصة بفتح األظرفة وتقييم العروض  .........الخ ,ويندرج
هذا األمر يف العمل اإلداري املحض الذي هو من صميم إختصاص أشخاص
القانون العام املنوطة هبا العمل عىل صريورة املرفق العام وحتقيق املصلحة
العامة.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية االقتصادية أو ذات الطابع الصناعي
والتجاري وبحكم طبيعتها القانونية (رشكات جتارية ( ,)SPAمؤسسات
عمومية إقتصادية ( )EPEو مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري
( ) )EPICوطبيعة نشاطاهتا والتي حتكمها قواعد القانون التجاري بالدرجة
األوىل وايل تتميز بالرسعة وسهولة اإلجراءات وقواعد القانون املدين كمبدأ
عام ,من شأن التطبيق احلريف باملفهوم الضيق لقواعد الصفقات العمومية أن
يؤدي إىل تكبدها خسائر مادية وهدرا للوقت وصعوبة متويل إستثامراهتا وعدم
حتقيق هدف اخلدمة العمومية (عىل سبيل املثال :رشكات نفطال ,سونلغاز.
إتصاالت اجلزائر ,مؤسسة اجلزائرية للمياه ,اخلطوط اجلوية اجلزائرية  .....الخ)
بإعتبارها هتدف يف األخري إىل حتقيق الربح وفق املنطق التجاري.
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باإلضافة إىل أن املؤسسات العمومية االقتصادية أو ذات الطابع
الصناعي والتجاري ال ختضع يف متويل نفقاهتا يف إطار الصفقة إىل نفس القواعد
املالية املتعلقة باملحاسبة العمومية التي ختضع هلا أشخاص القانون العام املحددة
وفق نص املادة  1من املرسوم الرئايس رقم .742/51
ويثار اإلشكال أيضا فيام يتعلق بطريقة عمل اللجان الداخلية اخلاصة
بالصفقات العمومية ,فالنسبة املؤسسات العمومية االقتصادية أو ذات الطابع
الصناعي والتجاري ,وعند اإلطالع عىل القوانني الداخلية اخلاصة بالصفقات
العمومية يف املواد التي تتكلم عن جلان الصفقات العمومية ,يمكننا مالحظة أن
أغلب الصفقات التي تقوم هبا املصلحة املتعاقدة سواء تعلقت بالتوريد أو
األشغال أو اخلدمات أو الدراسات متر عرب عدة جلان للرقابة والتي هي  :جلنة
فتح األظرفة ( ,)Commission d’ouverture des plisجلنة تقييم
العروض التقنية (
)techniques

Commission d’évaluation des offres
وجلنة الصفقات املختصة ( Commission des

 ,) marchés compétenteولكل جلنة من اللجان مهامها املحددة بموجب
النظام الداخيل اخلاص هبا ,وعمليا ختتلف طريقة عملها مع اللجان املوجودة
يف املؤسسات واملرافق العمومية ذات الطابع اإلداري ,وتكون فيها العروض
عىل مرحلتني ,أي فتح العروض التقنية من طرف جلنة فتح االظرفة ثم تقييمها
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من طرف جلنة تقييم العروض التقنية ,ويف املرحلة الثانية يتم فتح العروض
املالية وتقييمها من طرف جلنة فتح األظرفة.)59(.
ثالثا :من حيث العقود املربمة مع املتعامل االقتصادي:
تنص املادة  97من املرسوم الرئايس رقم  742/51املتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام عىل أن " الصفقات العمومية عقود
مكتوبة يف مفهوم الترشيع املعمول به ,تربم بمقابل مع متعاملني إقتصاديني وفق
الرشوط املنصوص عليها يف هذا املرسوم ,لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف
جمال األشغال واللوازم واخلدمات والدراسات".
فإذا كانت األشخاص العامة اإلدارية ال تثري أي إشكال يف إضفاء
الطابع اإلداري عىل عقودها متى تعلق األمر بنشاط مرفق عام ,وتضمن بنودها
رشوطا إستثنائية ,فإن عقود املؤسسات العمومية االقتصادية وذات الطابع
الصناعي والتجاري تثري جدال فقهيا وقضائيا ,خاصة يف ظل إزدواجية التنظيم
القضائي يف اجلزائر.
فهناك من فقهاء القانون يف اجلزائر من أخذ باملعيار املوضوعي يف
العقود التي تربمها املؤسسات العمومية االقتصادية و ذات الطابع الصناعي
والتجاري يف إطار الصفقات العمومية عىل أساس أن العقد املربم من طرف
الشخص املعنوي العام يكون وفق ألساليب القانون العام قصد تسيري مرفق عام
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يتضمن رشوطا إستثنائية غري مألوفة يف القانون اخلاص ,مستندين يف ذلك إىل
أحكام املادتني  11و  11من القانون رقم  95/99املؤر يف 5099/95/57
املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية.
باملقابل هناك رأي ذهب إىل األخذ باملعيار العضوي يف العقود ,فالعقود
التي تربمها اإلدارة يف إطار الصفقات العمومية هي عقود إدارية حمددة يف
الترشيع من حيث موضوعها وهو ما نصت عليه أحكام املرسوم الرئايس رقم
 ,742/51وختضع لقواعد القانون اإلداري وتتميز هاته العقود ببعض
الرشوط اإلستثنائية والتي هي بمثابة إمتيازات منحها املرشع لإلدارة متاشيا مع
هدف سري املرفق العام وحتقيق املصلحة العامة من حيث أن اإلدارة تستعمل
وسائل القانون العام يف حال إبرامها لعقود مع متعاملني يف إطار صفقة عمومية.
بينام بالنسبة للمؤسسات العمومية االقتصادية اخلاضعة للترشيع الذي
حيكم النشاط التجاري ,ونظرا لطبيعة نشاطها والذي يعتمد عىل مبادى القانون
التجاري أي الرسعة واإلئتامن وسهولة املعامالت ,فإن أغلب العقود املربمة يف
إطار الصفقات العمومية هي عقود جتارية ختضع ألحكام الترشيع التجاري
وعىل سبيل املثال نذكر هنا عقود الصفقات املتعلقة بالتوريد ,األشغال,
اخلدمات ,الدراسات واإلستشارة املربمة من طرف بالرشكات البرتولية الوطنية
واملتعاملني االقتصاديني سواءا عموميني أو خواص (
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programme, contrat a commande, contrat d’application,
.) contrat gré à gré intra-groupe
واملنازعات التي تنشأ بني املصلحة املتعاقدة (املؤسسة العمومية
االقتصادية) واملتعامل االقتصادي بمناسبة تنفيد العقد املتعلق بالصفقة تكون
من إختصاص القضاء العادي (القسم التجاري غالبا) ,كام أن أغلب بنود
العقود املربمة ختضع ألحكام القانون املدين كقاعدة عامة وألحكام القانون
التجاري بإعتبار طبيعة النشاط وموضوع العقد حمل الصفقة.
وحتى بالنسبة للعقود املربمة مع املتعاملني األجانب يف إطار الصفقات
التي تربمها املؤسسات االقتصادية أو الرشكات التجارية ,فاملنازعات التي تنشأ
بمناسبة تنفيذ هاته العقود ,يكون القضاء العادي هي املختص يف الفصل فيها
عىل إعتبار أهنا عقود جتارية أبرمت بني أشخاص القانون اخلاص وهو ما تبناه
اإلجتهاد القضائي الصادر عن املحكمة العليا يف املنازعات التجارية املتعلقة
بتنفيذ عقود الصفقات العمومية يف موضوع كفالة حسن التنفيذ واألشغال
اإلضافية عىل سبيل املثال (.)55
اخلامتة :
تناول هذا املوضوع مدى خضوع املؤسسات العمومية االقتصادية
وذات الطابع الصناعي والتجاري ألحكام قانون الصفقات العمومية رقم
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 742/51املؤر يف  7951/90/51واإلشكاليات املطروحة يف اجلانب
العميل خاصة يف حالة نشوء منازعات أو رفع دعاوى قضائية عىل مستوى
اجلهات القضائية العادية أو اإلدارية.
وبالرغم من أن قانون الصفقات العمومية هو اإلطار العام الذي ينظم
كافة العقود املتعلقة بإنجاز األشغال ,التوريدات ,إقتناء اللوازم ,اخلدمات
وإنجاز الدراسات وغريها ,بإعتبار الصفقات العمومية هي أهم قناة تتحرك
وترصف فيها األموال العامة والتي تنجز من خالهلا برامج التنمية ,إال أنه
بالنسبة للمؤسسات العمومية االقتصادية وذات الطابع الصناعي والتجاري,
نرى أنه يتوجب العمل عىل رضورة إعادة النظر وحتيني بعض األحكام
املنصوص عليها يف املرسوم الرئايس رقم  742/51من خالل إفراد باب
خاص بالصفقات التي تربمها املؤسسات والرشكات العمومية االقتصادية
وذات الطابع الصناعي والتجاري بحكم طبيعة نشاطها وقوانينها األساسية
وخضوع عقودها ملبادئ القانون اخلاص وكذا حلجم اإلستثامرات التي تقوم هبا
خاصة يف جمال قطاع الطاقة وقطاع اخلدمات.
اهلوام

:

 -2المرسوم الرئاسي رقم  110/01المؤرخ في  1001/01/11المتضمن تنظيم الصفقات
العمومية المعدل والمتمم.
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مجلس الدولة  :قضية (ز.ش) ضد المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للشرق
-1
قسنطينة -قرار صادر بتاريخ  1001/22/01تحت رقم  -003119مجلة مجلس الدولة عدد
 03لسنة .1003
مجلس الدولة  :قضية المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة أشغال الغرب ضد ديوان
-3
الترقية والتسيير العقاري ببشار – قرار صادر بتاريخ  1001/01/09تحت رقم -31111
مجلة مجلس الدولة عدد لسنة 1001
مجلس الدولة  :قضية الدولة ممثلة من طرف وزير النقل ضد الشركة ذ.م.م
-1
سوتريب ومن معها – قرار صادر بتاريخ  1021/02/09تحت رقم  011112و -011011
مجلة مجلس الدولة عدد  23لسنة .1021
محكمة التنازع  :قضية المؤسسة العمومية االقتصادية إلنجاز الجسور (سابطا)
-1
ضد الوكالة الوطنية للسدود – قرار صادر بتاريخ  1021/01/21تحت رقم -000231
مجلى المحكمة العليا عدد  01لسنة .1023
محكمة التنازع  :قضية المؤسسة ذ.م.م إيكولوجيا ضد مؤسسة سونطراك – الديرية
-1
الجهوية للنقل باألنابيب
محكمة التنازع  :قضية الشركة ذ.م.م للبناء بوهران ضد التعاضدية الصناعية
-1
البترولية للشراقة – قرار صادر بتاريخ  1021/09/19تحت رقم  -000213مجلة المحكمة
العليا ,عدد  01لسنة .1021
القانون رقم  09/01المؤرخ في  1001/01/11المتضمن قانون اإلجراءات المدنية
-1
واإلدارية.
المرسوم الرئاسي رقم  111/21المؤرخ في  1021/09/21المتضمن تنظيم
-9
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
القانون الداخلي الخاص بإجراءات تنظيم صفقات التوريد ,األشغال ,الخدمات
-20
والدراسات واإلستشارات على مستوى الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية –
نفطال. )Directive de passation des marchés L89R6 du 07/06/2016 ( -
المحكمة العليا – الغرفة التجارية والبحرية  :القرار الصادر بتاريخ 1003/02/21
-22
تحت رقم  199311والقرار الصادر بتاريخ  1023/09/01تحت رقم 0112092

 /2املراجع املعتمدة :
أوال  :باللغة العربية :
أ -الكتب :
األستاذ حمودي عبد الرزاق ,المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا في
-2
الدعاوى التجارية ,الجزء األول ,الطبعة األولى ,دار روافد العلم للنشر والتوزيع ,سنة
1021
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الدكتور عبود ميلود و الدكتور تيقاوي العربي ,الصفقات العمومية في ظل
-1
المرسوم الرئاسي رقم  –111/21مجلة إقتصاديات المال واألعمال ,العدد  01لشهر جوان
سنة .1021
ب .المذكرات :
إسكندر لحماري و هشام قندور ,منازعات الصفقات العمومية ,مذكرة تخرج لنيل
-2
إجازة المدرسة العليا للقضاء ,المدرسة العليا للقضاء.1001-1001 ,
ج .المقاالت :
الدكتور بدرة لعور ,اإلطار المفاهيمي للصفقات العمومبة في التشريع الجزائري,
-1
أشغال اليوم الدراسي حول الصفقات العمومية ,جامعة دمحم خيضر ببسكرة بالتنسيق مع والية
بسكرة ,يوم .1021/21/21
د .النصوص القانونية :
القانون رقم  02/11المؤرخ في  2911/02/21المتضمن القانون التوجيهي
-2
للمؤسسات العمومية االقتصادية المعدل.
المرسوم الرئاسي رقم  131/20المؤرخ في  1020/20/01المتضمن تنظيم
-1
الصفقات العمومية المعدل والمتمم.
القانون رقم  09/01المؤرخ في  1001/01/11المتضمن قانون اإلجراءات المدنية
-3
واإلدارية
المرسوم الرئاسي رقم  111/21المؤرخ في  1021/09/21المتضمن تنظيم
-1
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
األمر رقم  91/11المؤرخ في  11/09/2991المتعلق بتسيير رؤوس األموال
-1
التجارية التابعة للدولة
ثانيا  :باللغة الفرنسية :
1- Directives:
Directive de passation des marchés de Fourniture,
Travaux, Services et Etudes et Services de Conseils désignée L89R6
du 07/06/2016 au sein de Naftal SPA.
Décision n°431/PDG du 02/05/2016 portant
réglementation des marchés applicables aux Sociétés du Groupe
Sonalgaz.
Décision A-408 ( R18) portant directive de passation
des marchés de Fourniture, Travaux, fourniture et montage
d’installations, Services physiquement Quantifiables, Etudes et
Services de Conseils au sein de Sonatrach.
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حقوق اإلنسان يف مواجهة الوسائل احلديثة ملراقبة
احلدود
صايش عبد املالك  -أستاذ حمارض.أ
كلية احلقوق والعلوم السياسية  -جامعة بجاية
مدير فرقة بحث خمرب فعلية القاعدة القانية

ملخص
تسعى كل الدول إىل حتقيق األمن لشعوهبا وبذلك هتتم كثريا بتحصني
حدودها من كل املخاطر التي قد تنجم عن دخول أشخاص بطريقة رسية إىل
اقليمها ،واستجابة هلذا اهلدف تسخر جل الدول أحدث اإلمكانية التي متتلكها
لتأمني حدودها ،غري أن هذه التقنيات قد تؤثر تأثريا مبارشا أو غري مبارش عىل
حقوق االنسان ،باعتبار أن كل تشديد عىل احلدود يؤدي برضورة إىل زيادة
خماطر عبورها بشكل غري قانوين ،مما جيعل حياة املهاجرين وأمواهلم وأحيانا
كرامتهم عرضة لالنتهاك.
الكلامت املفتاحية
حقوق اإلنسان ،احلدود ،املهاجرين الرسيني ،تقنيات مراقبة احلدود.
Résumé
Tous les États cherchent à assurer la sécurité de leurs
citoyens, et prennent donc le soin de protéger leurs
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frontières de tous les risques pouvant résulter de l'entrée
clandestine de personnes sur leur territoire, et utilisent ainsi
des moyens très développés pour faire face aux tentatives de
rentrées éligibles. D’autre part, chaque resserrement des
frontières peut nuire aux droits de l’homme, car il peut
entraîner un risque dans tout franchissement illégal,
exposent la vie, l'argent et parfois la dignité des migrants à
des abus.
Les mots clés
Droits de l'homme, frontières, immigrants clandestin,
techniques de contrôle des frontières.

مقدمة
تربز اهلجرة غري الرشعية كواحدة من أهم الظواهر التي متيز عاملنا
املعارص خاصة يف ظل تزايدها املستمر ،والذي تغذيه جمموعة من الظروف
واألوضاع املزرية التي يعيش فيها غالبية سكان هذه املعمورة ،من النواحي
االقتصادية والسياسية واالجتامعية باإلضافة إىل العوامل الطبيعية القاسية التي
تديل بدلوها هي أيضا يف هتجري الناس ،وهذا كله يف مقابل ثلة من البرشية التي
تتمتع برغد احلياة وتعيش كل أنواع الراحة والرخاء والرفاهية ،والتي تعترب
عوامل جاذبة للهجرة تساعدها الدعايات واالعالنات – للمستوى املعييش هذا
 التي توفرها االمكانات التكنولوجية احلديثة لإلعالم.جملة احملامي عدد 1029/33
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وال شك أن هذا الرشخ يف املستوى املعييش بني سكان اجلنوب وسكان
الشامل من شأنه أن حيفز عىل اهلجرة إىل األماكن األكثر رغدا ،وهذا ما ذهب إليه
األنثروبولوجي ألفريد سايف ( 1)Alfred Sauvyبقوله "إما أن ترحل
الثروات إىل حيث يوجد البرش وإما أن يرحل البرش إىل حيث توجد
الثروات" ،2غري أن تفاقم ظاهرة اهلجرة جعلت الدول املستقبلة تضع إجراءات
ورشوط عديدة متنع هبا وصول مهاجرين جدد إىل إقليمها.
ولكنها يف الوقت الذي كانت تنتظر تناقص حدة احلركات السكانية
سامهت يف تبلور ظاهرة اهلجرة غري الرشعية التي أصبحت هاجسا جديدا هلا،
وأصبحت من أبرز التحديات التي تواجهها خصوصا بعد أن ارتبطت باجلريمة
عرب الوطنية املنظمة ،مما جعلها ختصص أحدث التجهيزات واالمكانات
التكنولوجية ملكافحتها.
ولكن إذا كانت هذه اإلمكانات تعكس حرص الدول عىل رعاية
مصاحلها ومصالح شعوهبا يف آن واحد ،والذي يعكس حق الدول بعدم
استقبال من ال ترغب فيهم من األشخاص ،وحتى وإن كان ال أحد ينكر ما
حققته هذه التجهيزات من نجاحات يف صد املوجات املتزايدة من اهلجرة غري
املرغوب فيها ،فإن االنعكاسات السلبية هلا كثرية بل وإهنا أيضا تتعارض مع
بعض املبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدويل حلقوق االنسان ،وإذا
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كان التساؤل األسايس الذي يتبادر إىل أذهاننا يتمحور حول أهم التجهيزات
املستعملة يف صد اهلجرة غري الرشعية فإن اإلشكال األكثر أمهية يتمحور حول
اإلثار التي ترتتب عن استعامل هذه التجهيزات عىل حقوق االنسان
املبحث األول :التقنيات احلديثة ملنع اهلجرة غري الرشعية
يمكن أن نميز بني نوعني من التقنيات املوجهة لرصد املهاجرين غري
الرشعيني ومكافحة اهلجرة ،األوىل نجدها مطبقة عىل مستوى مراكز عبور
احلدود وخمتلف االجراءات املتطلبة لذلك ونقصد منها جوازات السفر ونظام
التأشريات ،والثانية مطبقة عىل األشخاص الذين يتسللون من مناطق معزولة أو
عن طريق البحر للدخول إىل الدولة املرغوب فيها.
املطلب األول :التقنيات املطبقة عىل مستوى مراكز احلدود
كام سبق وأن أرشنا إىل ذلك فإن التقنيات املوجهة لردع اهلجرة غري
الرشعية عىل مستوى مراكز عبور احلدود تتمثل يف التقنيات املتعلقة بجوازات
السفر والتي يتم تدعيمها بنظام التأشرية بام أن هذه األخرية تبقى هي الرشط
األسايس لقبول ولوج أقاليم الدول األجنبية.
الفرع األول :حتصني جوازات السفر
يتم حتصني جوازات السفر باالعتامد عىل تركيبة الورق املستعمل يف
صناعتها ثم أيضا بنوعية الكتابة التي تدون هبا املعلومات التي حتتوهيا.
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أوال  :تقنيات محاية أوراق جوازات السفر
نتيجة االرتفاع الكبري يف نسب اهلجرة غري الرشعية أصبحت جوازات
السفر من أكثر املحررات الرسمية عرضة للتزوير والتالعب ببياناهتا ،لذا
ولغرض ابقاء الدولة لسيطرهتا عىل حدودها وتعزيزها أكثر ،من خالل رفع
مستويات مصاحلها يف التعرف عىل األشخاص ،فإهنا حترص عىل صناعة
جوازات سفر ذات مواصفات أمنية يصعب عىل األشخاص العاديني وحتى
عىل املحرتفني احلصول عليها وحتوير معلوماهتا ،3لتصبح بذلك التقنيات
الرقمية والبيومرتية 4التي تتيحها التكنولوجيا احلديثة هي من بني أهم الوسائل
األكثر فعالية يف جمال محاية وثائق السفر ،5والتي استحدثت بموجبه جمموعة من
التقنيات الدقيقة واآلمنة.
إن أول تقنيات األمن التي هتدف إىل محاية وثائق السفر تظهر من خالل
الورق املستعمل ،والذي يصنع من عجينة مكونة من األلياف السلولوزية6
املحصل عليها من مواد خمتلفة كالكتان واخلشب والقطن ،يتم ملء الفراغات
التي تكون بني األلياف بواسطة مواد غري عضوية مثل أمالح األملنيوم
والكالسيوم ،ثم يتم يف األخري صقل هذا الورق بمواد مالئمة لوسائل الكتابة
املختلفة وأكثر ما يستعمل يف ذلك النشاء واجلالتني 7والشمع واملطاط.
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ومتنع هذه املواد من أن يتم مسح أو إزالة بيانات معينة يف الوثيقة من
دون ترك آثار ،ودعمت أكثر يف السنوات األخرية بمواد كياموية مقاومة ملزيالت
احلرب وجلميع حماوالت الكشط واملحو اآليل ،بحيث أصبحت بفضلها وسائل
احلامية أكثر فعالية خصوصا وأهنا دعمت كذلك بتقنيات أخرى كالعالمات
املائية و سلك الضامن والشعريات احلرارية.8
ثانيا :تقنيات الطباعة احلديثة حلامية جوازات السفر
تعد الطباعة واحدة من بني التقنيات االضافية املستعملة يف تأمني وثائق
السفر ،وعليه فقد أصبحت تستعمل أحدث الوسائل لطباعتها بطريقة ال تسمح
بالتالعب يف املعلومات األصلية التي حتملها ،وذلك باالعتامد عىل أنواع عديدة
من الطباعة وهي الطباعة السطحية ،9الطباعة البارزة والطباعة الغائرة وأخريا
الكتابة الدقيقة ،والتي يتم من خالهلا تدوين بعض البيانات كاالسم واللقب
وتاريخ امليالد ،ببند صغري احلجم ال يمكن رؤيته بالعني املجردة إال يف شكل
سطور أو خطوط.
الفرع الثاين :نظام التأشريات
حتى ولو كانت جوازات السفر هي الوثيقة األكثر تعرضا للتزوير بغية
تسهيل عبور احلدود ،إال أنه يف غالب األحيان ال يشكل احلصول عىل هذه
الوثيقة مشكلة بالنسبة للراغبني يف اهلجرة ،11إذ يكفي فقط استيفاء بعض
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الرشوط البسيطة وإيداع طلب لدى املصالح املعنية يف الدولة للحصول عليه،
غري أن هذه الوثيقة ال تعدو أن تكون بطاقة إلثبات اهلوية يف الدولة األجنبية،
وال تكون كافية للسامح للمهاجر باملرور 11إال إذا كان حيمل ختام يؤرش
بموجبه حلامله بعبور احلدود ،ويعرب فيه بقبول دخوله ملدة حمددة وهو ما يعرف
بالتأشرية ،والتي هلا أمهية بالغة يف مكافحة هتريب املهاجرين اليشء الذي جعل
الدول تعتمد عىل أحدث التكنولوجيات حلاميتها.
أوال :أمهية نظام التأشريات
تبدأ حدود الدولة يف إطار التحوالت احلديثة التي طرأت عليها من
قنصلياهتا التي تكلف بإعطاء رخص (التأشرية) الدخول إىل اقليمها ،ويالحظ
أن بعض الدول تتساهل يف منح التأشرية ،وأخرى عىل العكس من ذلك يصعب
عىل العامة أن حيصلوا منها عىل ترخيص للدخول إىل تراهبا ،وهذه األخرية غالبا
ما تكون وجهة مفضلة للمهاجرين ،وعليه فإنه من السبل املستخدمة يف هتريب
املهاجرين أن يقوم املهرب كخطوة أوىل بتدبري تأشرية إىل الدولة التي يسهل
دخوهلا ،ثم بعد ذلك يتم االستعانة بطرق أخرى للوصول إىل دولة املقصد التي
ال تكون بعيدة ،وهذه طريقة تستعمل كثريا للهجرة نحو أوروبا بحيث يتم
طلب التأشرية من بعض الدول الرشقية التي تفتح املجال للدخول إىل أي اقليم
أورويب من خالل تأشرية تشنغن.
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ثانيا :التقنيات احلديثة حلامية التأشريات
لقد سمحت التكنولوجيا احلديثة بتغيري نمط مراقبة احلدود ،بحيث
بدأت الدول تتخىل عن إجراءات الرقابة الدقيقة يف املراكز املخصصة ملغادرة
االقليم ،يف مقابل تبنيها ملجموعة من التقنيات التي تصعب الدخول عىل األفراد
الذين ال ترغب فيهم وتعتربهم خطريين ،من خالل تكوين ملفات شخصية
دقيقة لكل شخص تعترب أنه يشكل خطرا عىل أمنها عىل غرار نظام تشنغن
للمعلومات ،12ومن خالل آليات متنع التقليد والتزوير يف مجيع أنواع الوثائق
الشخصية.
وإذ نتمعن يف التأشرية بوجهها القديم نجد أهنا عبارة عن ختم حيمل
مواصفات معينة حتددها الدولة ال يصعب عىل ذووا اخلربة تقليده ،أما يف شكلها
احلديث فقد أصبحت حتمل من التقنيات 13ما يصعب عىل جل املهربني
تقليدها ،إذ أهنا باتت معبئة بصورة لصاحبها ومعلوماته الشخصية وتاريخ بداية
صالحيتها وهنايته ،باإلضافة إىل ختم الدولة ،وهذا كله يكون مطبوعا وفقا
ألحدث التقنيات التي ال تسمح بتحوير املعلومات التي حتتوهيا وخصوصا
باستعامل املاسح الضوئي (.)Scanner
وأكثر من هذا فإن كل هذه املعلومات تبقى خمزنة ومدعمة بآليات
للتعرف

عىل

صاحب

التأشرية،

عىل
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الوجه( ،)Reconnaissance Facialeقزحة العني (،)Rétinienne
مورفولوجيا اليد وبصامت األصابع ( Morphologie De La Main,
 ،)Empreintes Digitalesالتعرف عن طريق الصوت ()Vocale
والبصمة الوراثية (.14)Empreintes d’ADN
وزيادة عىل ذلك فإن التقنيات احلديثة أصبحت قادرة عىل أن تتبني هوية
الشخص احلقيقية بغض النظر عن الوثائق التي يقدمها ،من خالل قواعد بيانات
بيومرتية تكون قابلة للتداول بني خمتلف مصالح الدول املختصة يف مراقبة
احلدود بأنظمة اليكرتونية أو بواسطة رشحية حيملها الشخص املعني بنفسه ،مما
يتيح ألجهزة املراقبة أن تتعرف عليه من دون أن يعلم ومن دون أن يتوقف
للمراقبة ،واملعلومات املحصل عليها تشمل أيضا األشخاص الذين تم رفض
منحهم التأشرية ،مما جيعل سلطات الدولة تستطيع التعرف عليه يف حال ما
دخلها خلسة.
املطلب الثاين :التقنيات املستعملة لصد التسلل عرب احلدود
يف كل ما يتعلق باهلجرة غري الرشعية تبقى الواليات املتحدة هي املرجع
بام يف ذلك تسخريها للتكنولوجيا لفرض مزيد من الرقابة عىل احلدود ،وكان
ذلك بني عامي  4991و  4991نتيجة زيادة أعدد املهاجرين بفعل األزمة
االقتصادية التي عصفت باملكسيك ،فقامت عىل اثرها كاليفورنيا بتبني عملية
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سمتها "حارس البوابة" وتكساس بعملية ثانية سمتها "البقاء عىل اخلط"،15
مكنت هاتني العمليتني من السيطرة عىل احلدود وحتقيق نتائج مل يسبق أن تم
حتقيقها ،ثم جاء قانون السياج اآلمن لينص عىل تبني سياسة احلدود الذكية
باالعتامد عىل أحدث الوسائل ،التي نذكر منها:
الفرع األول :نظام املراقبة احلرارية
يعترب نظام الرقابة احلرارية أحد الوسائل املتاحة أمام مصالح مكافحة
اهلجرة غري الرشعية لرصدها وصد العمليات املتعلقة هبا ،والتي من شأهنا أن
تأيت بثامرها عىل الرغم من أن عصابات التهريب تتمتع بدورها بمؤهالت عالية
وتتحكم يف التكنولوجيا احلديثة بكيفية جديدة وحتسن استخدامها يف عملياهتا.
ويعتمد نظام املراقبة احلرارية عىل كامريات جمهزة بخاليا استشعارية
قادرة عىل استشعار حرارة اجلسم والعربات ،عىل مسافة ترتاوح ما بني  1كلم و
 7كلم بالنسبة للكامريات قصرية املدى ،بينام تستطيع الكامريات بعيدة املدى أن
تستشعر جسم االنسان من عىل بعد  41كلم والعربات عىل بعد ال يقل عن 41
كلم ،وبالتايل فهذه األجهزة بمقدورها أن تساهم يف مراقبة املناطق احلدودية
ومعرفة أي اخرتاق تم من دون أن يشعر املخرتق.16
وتكون أكثر فعالية يف حالة ما إذ اتم تثبيتها يف سيارات رباعية الدفع
قادرة عىل الوصول إىل أبعد املناطق احلدودية ،مما يمكنها أيضا من مطاردة
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األشخاص والعربات األكثر تطورا ،كام أن بعض الدول تربطها بالرادارات عىل
غرار تلك التي تم زرعها عىل احلدود بني استونيا وروسيا.17
وإذا كان مثل هذا األسلوب يعتمد عليه كثريا يف الدول املعروفة
باهلجرة ،عىل غرار إسبانيا التي تبنت هذه الطريقة من خالل برنامج الرقابة
االلكرتونية 18البحرية ( Sistema Integrado de Vigilancia
 )Exteriorالذي تم تبنيه منذ بداية سنة  ،0111واستطاع أن حيقق نتائج مبهرة
إىل درجة أن املهاجرين اضطروا إىل تغيري املعابر التي يستعملوهنا ،19فإنه مع
ذلك توجد دول أخرى تعتمد طريقة الرقابة عن طريق الكامريات ملكافحة كافة
أنواع التهريب كالسعودية.21
الفرع الثاين :جهاز حتديد املواقع
إن جهاز حتديد املواقع ( )GPSيستعمل أكثر من طرف املهربني ولكنه
يعتمد عليه أيضا حرس احلدود ،إذ يعترب جزء من نظام التحكم يف الكامريات
احلرارية ويساعد عىل حتديد مواقع العربات واإلحداثيات عىل اخلريطة ،التي يتم
ختزينها يف قاعدة بيانات حتتوي أيضا عىل خرائط دقيقة للمنطقة املراد
حراستها.21
الفرع الثالث :إنشاء بنك معلومات للمهاجرين املهربني
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لطاملا كانت العقبة األكرب التي تواجه السلطات املكلفة بمكافحة اهلجرة
غري الرشعية هي احلصول عىل اهلوية احلقيقية للمهاجرين ،بام يسمح بإعادته إىل
موطنه األصيل ،ذلك أن املهربني إما أهنم يقومون بمصادرة مجيع الوثائق التي
ثبت هوية املهاجرين ،أو عىل األقل يطلبون منهم اخفائها أو التخلص منا لكي
ال تتمكن سلطات الدولة التي تضبطهم من معرفة جنسياهتم فتقوم بإعادهتم إىل
بلداهنم ،وملواجهة هذه العقبة تم استحداث نظام إعالم أيل بيوميرتي لكشف
املهاجرين غري الرشعيني يدعى ( ،22)IDENTيسمح بتخزين صور وبصامت
كل مهاجر غري رشعي يتم رصده وكذا معلوماته البيومرتية ومكان دخوله يف
قاعدة للبيانات ،بحيث يتم التعرف عليه بسهولة إذا تم ضبطه مرة أخرى سواء
أثناء دخوله أو بعد ذلك.23
وتعترب هذه التقنية ذات فعالية كبرية بدليل أن تطبيقها عىل مستوى
احلدود االسبانية املغربية ،قد ساهم يف ختفيض نسب تسلل املهاجرين من
املغرب إىل اسبانيا سواء من طرف املغاربة أو األجانب ،وشكّل دعام كبريا
للدوريات املشرتكة التي تقوم هبا إسبانيا واملغرب يف إطار نظام اليقظة
اإللكرتونية (.24)SIVE
وباإلضافة إىل ما سبق هناك تدابري أخرى تستعمل من طرف بعض
الدول ،عىل غرار اعتامد الواليات املتحدة عىل زرع أجهزة استشعار احلركة يف
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األرض بالقرب من احلدود ،لتتفطن لكل حالة تسلل من دون أن يشعر املهرب
وال املهاجر بوجودها ،مما يمكن مصالح مراقبة احلدود من التدخل ومباغتة
املتسللني ،وأكثر من ذلك أن هذا البلد انخرط املجتمع املدين فيها يف عملية
مكافحة اهلجرة غري الرشعية ،من خالل الدور التقليدي الذي يلعبه املواطن يف
مكافحة اجلريمة وهو التبليغ ،وأيضا من خالل دوريات يقوم هبا جمموعة من
املتطوعني

الذين

حيرسون

احلدود،

ويعترب

املرشوع

مينومتنت

( 25)Minutemenأول تنظيم ظهر وكان ذلك يف عام 26 0111
بكاليفورنيا ،وهو اليوم يتواجد يف أكثر من  11والية أمريكية.
املبحث الثاين :تأثري التقنيات احلديثة يف جمال اهلجرة عىل حقوق االنسان
ال شك أن للتقنيات احلديثة أثر عىل حقوق االنسان قد توصف يف
بعض األحيان باألثار الوخيمية ،خاصة وأهنا متس بعض احلقوق األساسية
بطريقة مبارشة كاحلق يف احلياة كام أهنا قد متس بعض احلقوق غري املبارشة عىل
غرار احلرمة الشخصية.
املطلب األول :التأثريات اجلسيمة للتقنيات احلديثة عىل حقوق اإلنسان
هناك مجلة من التأثريات املبارشة للتقنيات املستحدثة من أجل مكافحة
اهلجرة غري الرشعية ،وهي ترتاوح بني اجلسامة الكبرية عىل غرار تاثريها عىل
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احلياة البرشية (فرع أول) وقد تكون أقل من ذلك كتاثريها عىل احلرمة
الشخصية (فرع ثاين).
الفرع االول :أثر التقنيات احلديثة عىل احلق يف احلياة
ربام جيدر بنا أن نبدأ بسؤال وجيه؛ ملاذا االستعانة بأحدث الوسائل
ملكافحة اهلجرة غري الرشعية معنى ذلك أن الوسائل التي كانت مستعملة مل
جتدي نفعا

فام بال الوسائل احلديثة هذه هل حقا نجحت لو يف نسب

املهاجرين
اجلواب عىل هذه األسئلة يمكن أن نستشفه من خالل ما قالته جانت
نبوليتانو ( )Janet Napolitanoحاكمة أريزونا (" :)0119-0111أريني
جدارا بعلو  11قدما أريك سلام بارتفاع  14قدما" ( Show me a 50-foot
 27)wall and I’ll show you a 51-foot ladderوهي تقصد من
ذلك أن كل االمكانيات التي يمكن أن توفر لوقف زحف املهاجرين سوف لن
تكون فعالة ،يف ظل وجود شبكات متخصصة توفر هي بدورها اإلمكانات
الالزمة لضامن عبور احلدود.
ثم إنه يف ظل ازدياد املحفزات عىل اهلجرة نتيجة العوملة وجمموعة
األسباب األخرى االقتصادية واالجتامعية والسياسية وغريها ،فإن احتامل زيادة
نسب املهاجرين هو األقرب وهذا دائام استجابة ملقولة سايف "إما أن تنتقل الثروة
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إىل حيث يوجد البرش أو أن ينتقل البرش إىل حيث الثوة" ،ومعنى هذا أن ما
ستحدثه التقنيات اجلديدة املستعملة لرصد وصد املهاجرين هو فقط تغيري نمط
وأساليب وأملكن اهلجرة ،التي تصبح تستعمل املنافذ األكثر بعدا عن الرقابة
لكن هذه املنافذ تعترب أيضا أكثر خطورة عىل حياة املهاجرين.
النتيجة التي جيب أن نصل إليها هي أن التقنيات احلديثة املستعملة لصد
اهلجرة جعلت املهاجرين يستعملون الطرق األكثر خطورة ،مما جيعلها بشكل أو
بأخر تقيض عىل حياة كثري من املهاجرين ،ومعلوم أن حياة اإلنسان هي يشء
مقدس وعىل ذلك جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىلِ " :م ْن َأ ْج ِل ََٰذل ِ َك َك َت ْبنَا َع َ َٰىل
س َأو َفس ٍ
بنِي إِ ِ
اد ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس"،
ض َفك ََأن ََّام َقت ََل الن َ
َ
رسائ َيل َأ َّن ُه َمن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِري َن ْف ٍ ْ َ
َْ
ويف ذلك داللة عىل حرمة حياة اإلنسان لدرجة أن من قتل إنسان فكأنام قتل
الناس مجيعا ،وهنا يستوي أن يكون القتل بطريقة مبارشة أو غري مبارشة مادام
أن هناك علم مسبق بالنتيجة التي سيؤدي إليها استعامل هذه الوسائل.
ثم جاءت املواثيق الدولية تؤكد عىل أمهية احلق يف احلياة فنصت املادة 1
من االعالن العاملي حلقوق االنسان عىل أنه "لكل فرد حق يف احلياة واحلرية وىف
األمان عىل شخصه" 28بينام نص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية يف املادة  6التي جاءت كام ييل "احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان.
وعىل القانون أن حيمى هذا احلق .وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا"29،
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ومن املعلوم أن الدول الغربية تسعى من وراء اإلجراءات املتخذة محاية أمنها
وأمن مواطنيها من خطر اإلرهاب ،وهو هاجس باتت تعيش حتت وطأته
خصوصا منذ أحداث احلادي عرش من سبتمرب  ،0114وهذا أمر طبيعي
ومستساغ.
ولكن ليس من الطبيعي أن يكون محاية حق مواطنيها يف العيش واألمان
عىل عاتق أشخاص آخرين ال يبحثون سوى عىل لقمة العيش هلم وألرسهم،
فيتم دفعهم إىل املغامرة بحياهتم بسلوك أخطر املنافذ وباستعامل أضعف
الوسائل ،وال أدل عىل هذا الكالم من احلوادث التي وقعت يف شهر أكتوبر
 ،0141وكانت بدايتها بغرق قارب حيمل جمموعة من املهاجرين اإلرترييني
والصوماليني خلف  111غريق ،وحلقه قارب أخر حيمل مهاجرين سوريني
خلف ما ال يقل عن  11قتيل ،وهذا قبالة السواحل االيطالية وكان نفس املكان
قد شهد أيضا غرق  01شخصا و أكثر من  011مفقود بغرق سفينة أخرى عام
 ،0119وليس املقصود من هذا الكالم حتميل املسؤولية للدول الغربية عىل
أساس أن جهات عدة تتحملها ،ولكن جيب أن يوضع يف احلسبان أن الردع
ومضاعفة جهود ووسائل منع اهلجرة لن جتدي نفعا يف ظل وجود بواعث
متزايدة لتغيري مناطق العيش.
الفرع الثاين :أثر تقنيات منع اهلجرة عىل احلق يف اللجوء
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إن احلديث عن الضحايا التي خلفتها مؤخرا حوادث اهلجرة غري
الرشعية قبالة السواحل االيطالية واملالطية يقودنا إىل مسألة أخرى تتعلق هبذه
الظاهرة ،ونقصد بذلك احلق يف اللجوء عىل أساس املركز القانوين للمهاجرين
السوريني (الذي يقرتب إىل املهاجر غري الرشعي) ،الذي تركوا أماكن عيشهم
بسبب احلالة األمنية التي تعيشها سوريا وبلدان أخرى عديدة.
ويف البداية جيدر بنا أن نشري إىل أن اتفاقية جنيف لالجئني لعام 4914
تعرف الالجئ عىل أنه ":كل شخص يوجد ،و بسبب خوف له ما يربره ،من
التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة
اجتامعية معينة أو أرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته و ال يستطيع أو ال يريد
بسبب ذلك اخلوف أن يستظل بحامية ذلك البلد ،أو كل شخص ال يملك
جنسية و يوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابقة نتيجة مثل تلك األحداث أو ال
يريد بسبب ذلك اخلوف أن يعود إىل ذلك البلد"31
وإذا كان أصال من الصعوبة بمكان التمييز بني املهاجر غري الرشعي
والالجئ فإن توسـع بعض االتفاقيات يف تعريفـاهتـا لالجئ يضفي صعوبة
أكرب ،و أوهلا التعـريف املـقدم من االتفاقية األفريقية لالجئني لعام  4969التي
أضافت إىل املفهوم األول يف مادهتا األوىل أنه يشمل اجلامعات املتدفقة التي
هترب من احلروب أو بسبب عدوان أو احتالل خارجي أو سيطرة أجنبية أو
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أحادث ختل بشدة يف النظام العام يف جزء أو يف جمموعة من أجزاء الدولة .ثم
جاءت االتفاقية العربية لتوسع أكثر املفهوم السابق بإضافتها لعنرص " الكوارث
الطبيعية" ،و لكن حتى و إن كان هذا التفسري يزيد كثريا يف غموض وتشابك
املصطلحني فإن هناك تعريف ثالث و أوسع قدم يف إعالن قرطاجنة ،31الذي
تبنته دول أمريكا الالتينية و يعرف الالجئ عىل أنه" ...يشمل األشخاص
الفارين من بالدهم عىل اثر هتديد حلياهتم أو أمنهم أو حرياهتم بسبب عنف
يمس بالدهم أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام حلقوق
اإلنسان أو أية ظروف أخرى ختل بشدة بالنظام العام يف بالده".32
لكن بشكل عام يمكن حرص أهم األسباب التي تؤدي إىل اللجوء فيام
ييل:
 العوز واملجاعة أو بسبب موقف اقتصادي معني (مثل دول الساحلاالفريقي)؛
 اضطهاد بعض األنظمة احلاكمة خاصة لألقليات الدينية والعرقية(بروما والفلبني) أو للمعارضني السياسيني؛
 الرصاعات املسلحة واحلروب األهلية أو ما بني الدول (كسورياوفلسطني).
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ولكن نالحظ أن الواقع يبني قبول طلبات اللجوء تكاد تكون منعدمة
مما جيعل كثري من الذين تتوافر فيهم رشوط اللجوء يفضلون اهلجرة غري الرشعية
إىل البلد املراد ،ثم القيام بإجراءات طلب حق اللجوء ،ولكن هنا أيضا ال تكون
فرص احلصول عىل هذا احلق كبرية ،لكن ما هيمنا أكثر يف هذا الصدد هو أن
التقنيات احلديثة تعترب مانعا أخر حيول دون وصول األفراد الذين يعطيهم
القانون الدويل احلق يف احلصول عىل وضعية الالجئ إىل الدول التي يقصدوهنا
لطلب هذا احلق ،33عىل أساس أن تعامل األجهزة املكلفة بمراقبة احلدود ال
متيز ما بني األشخاص الذين ترصدهم ،مما جيعل مآهلم إما الرتحيل أو احلجز يف
مراكز االنتظار.
املطلب الثاين :التأثريات األقل جسامة عىل حقوق االنسان
بالنسبة للتأثريات غري اجلسيمة عىل حقوق األنسان يمكن اإلشارة إىل
العديد منها ،غري أننا سنكتفي بالرتكيز عىل حقني نرامها األكثر أمهية مها احلق يف
اهلجرة ( فرع أول ) واحلرمة الشخصية (فرع ثاين).
الفرع األول :احلق يف اهلجرة
تتفق مجيع الدراسات االجتامعية عىل القول بأن اإلنسان ليس مستقرا
بطبعه بل عىل العكس فاإلنسان البدائي كان كثري الرتحال بحثا عن الغداء
واملاء ،بل وال تزال بعض املجتمعات متصفة هبذه امليزة إىل اآلن ،اليشء الوحيد
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الذي تغري هو أن بروز الدولة هبذا الشكل املعارص أدى إىل ربط سيادهتا بحدود
معينه ،وبحسب فولتري فإن "الدولة القديمة كانت تشجع دخول األجانب إىل
إقليمها ومتنع خروج رعاياها منه".34
ثم ومن جانب أخر نالحظ أن املجتمع الغريب الرأساميل قائم عىل
أساس مبادئ القانون الطبيعي ،ومع ألن اهلجرة هي حق طبيعي لألفراد فإهنا
متنعه إال برشوط صارمة تضعها ،لكن املفارقة العجيبة تكمن يف أهنا تربط
إمكانية الدخول إىل إقليمها باحلصول عىل تأشرية من قنصلياهتا وتبحث عن
كيفية ضامن حرية عبور احلدود لرعاهيا ولألموال ،حتت ذريعة مقتضيات
العوملة ،وهذا عىل الرغم من أن املواثيق الدولية تكفل احلق يف اهلجرة وهذا ما
نستخلصه من املادة  41من االعالن العاملي حلقوق االنسان التي تنص عىل أنه :
"  -4لكل فرد حق يف حرية التنقل وىف اختيار حمل إقامته داخل حدود
الدولة.
 -0لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد ،بام يف ذلك بلده ،وىف العودة إىل
بلده"
كام نذكر يف األخري أن احلق يف اهلجرة مكرس أيضا يف القرآن الكريم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم كُنت ُْم َقا ُلوا ُكنَّا
بقوله تعاىل " إِ َّن ا َّلذي َن ت ََو َّف ُ
اه ُم املَْ َالئ َك ُة َظاملي َأن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ِ
ض َقا ُلوا َأ َمل َت ُكن َأر ُض اَّللَِّ و ِ
اس َع ًة َفت َُه ِ
ني ِيف ْاألَ ْر ِ
يها َف ُأو ََٰل ِئ َك
ُم ْست َْض َع ِف َ
اج ُروا ف َ
َ
ْ ْ ْ
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َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َسا َء ْت َم ِص ًريا " ،ومع ذلك ففي دول كالوالايات املتحدة
األمريكية يتدخل حتى املواطنون لصد املهاجرين وهذا التدخل له خلفية
عنرصية ال ختفى عىل أحد ،وهي نابعة من كره بعض الفئات األمريكية
لألجانب.
وبالتايل فهي ال تسعى إىل السهر عىل تطبيق القانون عىل غرر مصالح
األمن ،مما جيعل تعاملهم مع املهاجرين يطبعها القسوة واإلهانة ،كام أن تدخلهم
ينحرص فقط عىل املجال الربي بينام يبقى املجال البحري هو األكثر صعوبة مع ما
له من دور يف استقطاب املهاجرين ،وهو ما جعل األمم املتحدة من خالل
برتوكوهلا تكز عليه وحتث الدول عىل اختاذ جمموعة من التدابري املتعلقة به.
الفرع الثاين :تأثري التقنيات احلديثة عىل احلرمة الشخصية للمهاجرين
حتى ولو كانت التكنولوجيا احلديثة قادرة عىل أن ترفع من مستويات
"تصفية" املهاجرين أثناء أو قبل عبور احلدود ،اليشء الذي من شأنه أن حيد من
اهلجرة غري الرشعية ،فإنه من ناحية أخرى هناك عقبتني تواجههام؛ األوىل تتمثل
يف رفض الرأي العام ملثل هذه اإلجراءات التي تعد بالفعل تدخال سافرا للحرمة
الشخصية لإلنسان ،35والتي تتالءم أكثر مع حمرتيف اإلجرام املنظم وليس مع
طالبي لقمة العيش من املهاجرين.
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ذلك أن املعلومات التي تؤخذ عن كل مهاجر تسمح بالتعرف عليه أينام
كان ولكنها قد تستعمل ألغراض أخرى ،بل قد تكون مستهدفة من قبل
املجرمني لالستغالل املعلومات التي حيصلون عليها لتحقيق أهداف معينة،
وباخلصوص يف جمال تزوير الوثائق ،أو عىل األقل أن جتميع بنك معلومات عن
املهاجرين يف انتهاك حلرمة الشخص ورغبته يف عدم الكشف عن هويته وجعلها
متداولة بني اهليئات احلكومية.36
ففكرة مراقبة اهلوية التي أصبحت أمرا متقبال مل تكن كذلك إلال بعد أن
استطاعت الدولة فرض إجبارية محل الوثائق الشخصية ،بل إن االنصياع ألوامر
رجال األمن الذين يطلبون استخراج الوثائق الثبوتية بات عمال حضاريا ،وهذه
فكرة مبالغ فيها.
ففي غري وجود حاالت قصوى تستدعي ذلك فليس هناك داعي
إلزعاج املارة بالرقابة الروتينية ،وإذا كان ذلك يعترب أمرا عاديا يف فرنسا فهو
ليس كذلك البتة يف بريطانيا التي ال تعرف حتى بطاقات التعريف ،وزيادة عىل
ذلك فمسألة املراقبة ختضع يف احلقيقة ملعايري عنرصية ،بام أهنا ال ترسي إال عىل
فئة مستهدفة العتبارات عنرصية كحالة املسلمني العرب يف الواليات املتحدة
واملهاجرين املغاربة يف فرنسا.
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أما العقبة الثانية فتتمثل يف كون أن نفس هذه التكنولوجيا التي تعطي
دعام قويا للدولة لفرض الرقابة عىل حدودها وجماهبة اهلجرة غري الرشعية ،تقدم
للمهربني وسائل يستعينون هبا لتحقيق أهدافهم ،ثم إن املعلومات التي يتم
مجعها يمكن أن تكون حمال لالستغالل من طرف بعض املنظامت االجرامية ،يف
حال ما إذا متكنت من قرصنتها ،وهذا السبب هو الذي جعل االحتاد األورويب
يرفض االسرتاتيجية األمريكية التي تتبنى هذا النهج ،خمافة أن يتم استغالل
املعلومات الشخصية للمهاجرين من قبل جهات ما ألغراض ربحية.37
خامتــة
مهام حاولت احلكومات يف تطوير ترسانتها القانونية ووسائل
تكنولوجية بأعىل املواصفات لقمع التحركات السكانية غري املرخص هلا ،فإن
اهلجرة غري الرشعية ستبقى واقعا ال يمكن السيطرة عليه – عىل األقل من خالل
هذا األسلوب -إال من خالل تبني سياسات جادة تعالج األسباب احلقيقية
املحفزة عىل تغري مواطن العيش ،وعىل ذلك فتبقى احللول االقتصادية
واالجتامعية هي أفضل طريقة لتخفيض نسب املهاجرين من خالل تعزيز فرص
التنمية يف بلدان االنطالق.
ويف نفس اإلطار ال ندري ملاذا ترصف هذه املاليري يف البحث عن أجهزة
متنع تدفق املهاجرين ،وتبقى عاجزة عن ذلك ،فهي عوض أن متنع اهلجرة تؤدي
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إىل زيادة خماطرها ،ملاذا ال ترصف هذه األموال يف تثبيت األفراد يف املناطق التي
ينطلقون منها ،عىل الرغم من أن بعض التجارب تثبت مدى فعالية هذه
االسرتاتيجية عىل غرار برنامج برسريو يف الواليات املتحدة األمريكية وبرنامج
االحتاد األورويب للمعاونة والتعاون ،والذي تراجع مستويات العمل به يف
السنوات األخرية.
وعليه جيب التنويه بأن احلق يف التمية  -وهي العامل األسايس الباعث
عىل اهلجرة  -يعترب من أهم احلقوق املهضومة بالنسبة للعامل الثالث ،الذي ال
يستفيد يشء من حضارة غربية تم بنائها عىل ظهور أجداد شعوهبا وباستنزاف
ثرواهتا ،بل وأكثر من ذلك أهنا ال تزال حتاول أن جتني مزيدا من املصالح
خصوصا باستدراج مثقفيه وعلامئه يف ما يعرف بسياسة اهلجرة االنتقائية التي
تولد عنها هجرة األدمغة عىل أعىل نطاق كطريقة أخرى الستنزاف خريات
اجلنوب.
أما مسألة حقوق اإلنسان فإذا كنا قد أرشنا إىل تأثر بعض أنامطها
بالتقنيات املعتمدة ملراقبة احلدود ،فتبقى بعضها هلا أمهيتها أيضا ،لكن بكل
أسف يبدو أن مفهوم حقوق اإلنسان ينحرص فقط يف املفهوم الغريب فيدرج
ضمن األولويات للحامية ما يراه الغرب أولوية ويرتك يف سلة املهمالت ما ال
يراه الغرب حقوقا مقدسة ،وهلذا فال هتم حياة املهاجر أما هاجس اخلوف الذي
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يعاين منه األمريكي ،وال حق التنمية عىل حساب تواصل هيمنته االقتصادية
والسياسية ،كام ال هتم احلرمة الشخصية وال احلق يف اللجوء أو اهلجرة ،ألن هذه
احلقوق معرتف هبا فقط للمواطن احلقيقي أي لرعيا الدول الغربية ،مما جيعلنا
نقول يف اخلتام أن حقوق اإلنسان ال تعدو أن تكون جمرد آلية يف يد القوى
العظمى تضفي هبا سيطرهتا عىل الدول املتخلفة شأهنا يف ذلك شأن القانون
الدويل الذي ال يطبق سوى عىل الضعيف.
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l’identité non écrite », in Xavier Crettiez , Du papier à la biométrie : identifier les
.individus Presses de Sciences Po « Académique », 2006 p. 189-210
36- Leterre Thierry, « Chapitre 13 - Le repérage par la trace électronique », in
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من اجتهادات احملكمة العليا
الغرفة املدنية
ملف رقم  4481511قرار بتاريخ 3440/40/32
قضية ورثة (ن.ا) ضد رشكة التسيري لشبكة توزيع الغاز للرشق
املوضوع :اختصاص نوعي
الكلامت االساسية :انجاز قنوات غاز-رخصة الوايل-رضر-قضاء عادي-
تعويض.
املرجع القانوين :املواد 3/32 ،33 ،48 :من القانون  40-58املتعلق بانتاج
الطاقة الكهربائية و نقلها و توزيعها و بالتوزيع العمومي للغاز (ملغى بالقانون
.)44-43
املبدأ :خيتص القضاء العادي بالفصل يف النزاع الرامي ،للمطالبة بتعويض عن
رضر الحق بأرض ملك ألشخاص طبيعيني ،ناتج عن مرشوع انجاز قنوات
غاز ،مرخص بقرار من الوايل إىل رشكة سونلغاز.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه االول :املأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف االجراءات طبقا للامدة 285
الفقرة  44من ق ا م ا،
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بدعوى أن القرار املطعون فيه ال يتضمن اإلشارة اىل ايداع تقرير املستشار املقرر
بأمانة ضبط الغرفة ثامنية ( )80أيام عىل األقل قبل انعقاد جلسة املرافعات
ليتسنى للخصوم اإلطالع عليه و إبداء مالحظتهم حول التقرير أثناء جلسة
املرافعات كام تنص عليه املادتني  645و  645من ق ا م ا مما يشكل خرقا لقواعد
جوهرية يف االجراءات.
الوجه الثاين :املأخوذ من خمالفة القانون الداخيل طبقا للامدة  285الفقرة  48من
ق ا م ا،
مفاده أن قضاة املجلس خالفوا القانون ملا قضوا بتأييد احلكم املستأنف الذي
رصح بعد االختصاص النوعي تأسيسا عىل أن قنوات الغاز تم متريرها عىل
ارض الطاعنني ألجل املنفعة العامة بموجب قرار وايل والية باتنة املؤرخ يف
 2001/80/86و الوايل هو صاحب املرشوع ذلك انه طبقا ألحكام القانون
رقم  82-81املؤرخ يف  1881/81/86املتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز
بواسطة القنوات املطعون ضدها هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي و أن ما قامت
به من منشآت فوق أرض الطاعنني هو عمل جتاري و بالتايل الفصل يف الدعوى
من اختصاص القضاء العادي و هذا ما ذهبت اليه حمكمة التنازع يف قرارها
الصادر بتاريخ  1821/82/80حتت رقم .888221
الوجه الثالث :املأخوذ من انعدام األساس القانوين طبقا للامدة  285الفقرة 45
من ق ا م ا،
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بدعوى ان القرار املطعون فيه ال يتضمن اإلشارة إىل النص القانوين املؤسس
عليه قضائه بتأييد احلكم املستأنف الذي رصح بعد االختصاص النوعي.
الوجه الرابع :املأخوذ من قصور التسبيب طبقا للامدة  285الفقرة  44من
ق.ا.م.ا،
مفاده أن قضاة املجلس قرصوا يف تسبيب قرارهم ملا اكتفوا بالقول "أنه ثبت و
أن مد هذه القنوات أنجزت ألجل املنفعة العامة بموجب قرار وايل والية باتنة
الصادر بتاريخ  2001/80/86و بالتايل فإنه صاحب املرشوع" ذلك أن هذا
القرار ال يتعلق بنزع ملكية الطاعنني للمنفعة العامة يف اطار القانون الذي ينظم
ذلك و إنام صدر لتنظيم العالقة بني الوالية و املطعون ضدها فيام يتعلق بانجاز
هذه األخرية ألشغاهلا و احلال كان عىل قضاة املوضوع أن يفرقوا بني هذا القرار
و القرار الذي يتخذ لنزع امللكية من أجل املنفعة العامة.
حول الوجه الثاين :املأخوذ من خمالفة القانون،
حيث تبني من القرار املطعون فيه أن قضاة املجلس قضوا بتأييد احلكم املستأنف
الذي رصح بعدم اختصاص القضاء العادي للفصل يف دعوى الطاعنني الرامية
إىل الزام املطعون ضدها بتعويضهم عن الرضر الناجم من جراء مترير قنوات
الغاز عرب أرضهم تأسيسا عىل أن مترير هذه القنوات تم للمنفعة العامة بموجب
قرار وايل والية باتنة املؤرخ يف  2001/80/86و بالتايل فإن صاحب املرشوع
هو وايل والية باتنة.
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و حيث باالطالع عىل القرار الصادر عن وايل والية باتنة بتاريخ
 2001/80/86يتضح انه تضمن منح رخصة بناء النجاز مركز التمديد للغاز
الطبيعي باملنطقة الصناعية بربيكة لفائدة الرشكة الوطنية للكهرباء و الغاز
مديرية نقل الغاز بناءا عىل طلبها.
و حيث انه طبقا للامدتني 26و 11من القانون رقم  85-06املؤرخ يف
 2006/80/85املتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية و نقلها و توزيعها و بالتوزيع
العمومي للغاز الساري املفعول وقت اختاذ القرار الوالئي السالف ذكره
يرخص االستفادة من احليازة املنصوص عليها يف املادة  24أعاله ،بقرار من
الوايل يتخذه بعد اجراء حتقيق يتم خالله إعالم املالكني و أصحاب احلقوق
اآلخرين أو املصالح املعنية و حيدد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعني عىل
امل ؤسسة صاحبة االحتكار ايداعه قبل استالمها حيازة األرا ي و يترتب عىل
هذه االستفادة تقديم تعويضات تغطي الرضر املتسبب فيه و إذا ما ترتب عىل
ممارسة هذه االرتفاقات دفع تعويض وفق الرشوط املحددة يف الفقرة  81من
املادة  12أدناه أمكن الوايل أن حيدد تعويضا احتياطيا و تقريبيا تتحمله املؤسسة
وجوبا قبل الرشوع يف ممارسة االرتفاقات وحيث يستخلص من أحكام هاتني
املادتني أن خالف ما ذهب اليه قضاة املوضوع قرار وايل والية باتنة املؤرخ يف
 2001/80/86املتضمن الترخيص للمطعون ضدها لبناء مركز متديد الغاز
الطبيعي أي املرشوع املنصبة إثر انجازه ،قنوات الغاز عىل أرض الطاعنني ليس
قرارا بنزع ملكيتهم للمنفعة العامة و يترتب عنه اختصاص القضاء االداري
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للفصل يف الدعوى ،و إنام تكون املطعون ضدها طالبة منحة للترخيص هلا
بانجاز املرشوع هي اجلهة التي تتحمل التعويضات يف حالة ما إذا سبب هذا
املرشوع رضرا بأرا ي الطاعنني حمل النزاع وبام أن النزاع قائم بني أشخاص
طبيعية خاضعة للقانون اخلاص و مؤسسة عمومية اقتصادية فإن الفصل فيه من
اختصاص القضاء العادي و قضاة املوضوع بقضائهم كام فعلوا مل يلتزموا
صحيح القانون و مل يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا و عليه دون ملناقشة
األوجه الثالثة األخرى يتعني نقض و إبطال القرار املطعون فيه.
حيث انه طبقا للامدة  250من ق ا م ا خارس الطعن يتحمل املصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا:
قبول الطعن شكال و موضوعا و نقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن
جملس قضاء باتنة الغرفة املدنية بتاريخ  1824/82/22و احالة القضية و
األطراف أمام نفس املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا
للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)11

ملف رقم  4480502قرار بتاريخ 3440/40/32
قضية (ب.ف) ضد القرض الشعبي اجلزائري – وكالة املسيلة
املوضوع :تبليغ
الكلامت األساسية :تبليغ شخيص-رسالة مضمنة.
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املرجع القانوين :املادة  143ق ا م ا
املبدأ :ال يعد التبليغ عن طريق رسالة مضمنة تبليغا شخصيا.
و عليه فان املحكمة العليا
حول الوجهني معا الرتباطهام:
حيث انه من املقرر قانونا جيب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا و عند استحالة
التبليغ الرسمي شخصيا للمطعون تبليغه فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم يف
موطنه األصيل إىل أحد أفراد عائلته املقيمني معه أو يف موطنه املختار عمال باملادة
480و 428ق ا م ا.
حيث املقرر قانونا يتحقق التبليغ الشخيص بتسليم الوثيقة موضوع التبليغ إىل
املبلغ له مقابل توقيعه مع االشارة اىل الوثيقة التي تثبت هويته رقمها تاريخ
إصدارها و يف حالة تعذر التوقيع وضع بصمته.
حيث أنه بالرجوع اىل قضية احلال حيث يعاين أنه استحال خماطبة املبلغ له
شخصيا كام مل يتم تبليغه يف موطنه اىل أحد أفراد عائلته املقيمني معه فوجهت له
رسالة مضمونة "اذ اعترب قضاة املجلس أن التبليغ عن طريق الربيد املضمون
يعترب تبليغا شخصيا وفقا للامدة  421ق ا م ا".
لكن خالفا ملا استنتجه هؤالء القضاة اكتفى املطعون ضده بتوجيه رسالة
مضمونة الوصل دون اكتامل االجراءات املنصوص عليها يف املادة  421ق ا م ا
وبالتايل ال يعترب التبليغ عن طريق الرسالة املضمونة بمثابة التبليغ الشخيص كام
توصل اليه القضاة مما جيعل القرار خمالف للقانون و يعرضه للنقض.
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حيث ان من خيرس الطعن يتحمل املصاريف القضائية طبقا للامدة  250ق ا م ا.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
قبول الطعن شكال و يف املوضوع :نقض و ابطال القرار الصادر عن جملس قضاء
املسيلة بتاريخ  1824/28/80فهرس رقم  24/2040و إحالة القضية و
االطراف عىل نفس املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا
للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)24

ملف رقم  4485404قرار بتاريخ 3440/40/32
قضية (ز،ب) ضد (م.ح)
املوضوع :تبليغ
الكلامت األساسية :حمرض تبليغ-رسالة مضمنة-ختم الربيد-آجال.
املرجع القانوين :املادة  144ق ا م ا.
املبدأ :العربة يف احتساب اآلجال بتاريخ ختم الربيد ،حتى و لو رفض املبلغ له
استالم الرسالة املضمنة مع االشعار باالستالم.
و عليه فان املحكمة العليا
حول الوجه الثاين و دون حاجة اىل مناقشة الوجه األول بجميع فروعه:

جملة احملامي عدد 1029/33

254

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة

حيث انه بالرجوع اىل القرار املطعون فيه يتبني أن قضاة االستئناف قد استندوا يف
قضائهم اىل ما نصت عليه املادة  422ق ا م ا حتى و لو أن هذا الرقم سقط سهوا
عند حترير القرار حمل الطعن.
لكن حيث أن الفقرة األخرية من نص هذه املادة تقتيض أن حيسب األجل من
تاريخ ختم الربيد حتى يكون التبليغ الرسمي بمثابة التبليغ الشخيص إذا رفض
املطلوب تبليغه استالم حمرض التبليغ أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع
بصمته كام هو احلال مع الطاعن.
و حيث طاملا أن قضاة املجلس مل يبينوا يف قرارهم املنتقد تاريخ ختم الربيد
عندما رفض املبلغ له استالم الرسالة املضمنة حتى يمكن احتساب األجل
القانوين لالستئناف ،إذ ال عربة بتاريخ  1824/82/22الذي أسس عليه
املجلس قضاءه و هو التاريخ الذي رفض فيه الطاعن استالم حمرض التبليغ من
املحرض القضائي ،إذ العربة بتاريخ ختم الربيد الحتساب اآلجال حتى و لو
رفض استالم الرسالة املضمنة مع االشعار باالستالم ،و من ثم فإن قضاة
االستئناف بقضائهم كام فعلوا مل يعطوا أساسا صحيحا لقضائهم ومل يطبقوا
القانون تطبيقا سليام مما يعرض قرارهم للنقض و االبطال.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا:
قبول الطعن شكال و يف املوضوع نقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن
جملس قضاء بسكرة بتاريخ  1824/80/11و احالة القضية و األطراف عىل
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نفس املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون ،و
حتميل املطعون ضدها املصاريف القضائية.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)20

الغرفة العقارية
ملف رقم  4002000قرار بتاريخ 3440/48/43
قضية (ف.ا) ضد (ف.م)
املوضوع :بيع
الكلامت األساسية :رهن حجية.
املرجع القانوين :املادتان  231مكرر  0و  235من القانون املدين.
املبدأ :جيوز االحتجاج بعقد البيع يف مواجهة الغري حتى و لو كان مثقال برهن.
و عليه فان املحكمة العليا
يف املوضوع:
حيث انه وكام يستخلص من ملف القضية ،أن الطاعن رفع الدعوى عىل
املطعون عليه و قدم عريضة جاء فيها انه يملك قطعة ارض انجرت اليه عن
طريق املرياث التي متلكها مورثه بموجب عقد بيع مؤرخ يف 2025/82/80
اشتراها من البائع (ب.ج) و حدد الثمن بمبلغ  0121فرنك قديم دفع جزءا
منه ،و يلتزم البائع بدفع الثمن الباقي مع الفوائد و يبقى العقار املبيع مرهونا
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لفائدة البائع لغاية تسديد ثمن البيع الباقي مع الفوائد ،و تبلغ مساحة القطعة
 82هكتارات و  56آر.
و ذكر الطاعن أن املطعون عليه قام باالعتداء عىل هذه القطعة ،و انتهى اىل طلب
الزام املطعون عليه باخالء القطعة االرضية املسامة ( )....الكائنة ( )....مع
احلكم عليه بتعويض مبلغ  1888888دج.
يف حني أجاب الطاعن و متسك فيه بعدم قبول الدعوى النتفاء الصفة.
انتهت الدعوى اىل احلكم املؤرخ يف  1822/84/26القا ي بعدم قبول
الدعوى النتفاء الصفة.
و يف االستئناف أصدر املجلس القرار حمل الطعن بالنقض.
و حيث ان الطعن بالنقض يستند اىل وجه وحيد :مأخوذ من خمالفة القانون،
حيث ان الطاعن يعيب عىل القرار املطعون فيه بدعوى ان قضاة املوضوع انتهوا
اىل الترصيح بعدم قبول الدعوى استنادا اىل أن عقد البيع املؤرخ يف
 2025/82/80مثقل برهن ال يمكن االحتجاج به ،دون الرد عىل الطلب
املتمسك به و الرامي اىل اهناء اإلعتداء الواقع عىل هذه القطعة ،مما يعد ذلك
خمالفة للقانون يعرض القرار املطعون فيه للنقض.
و حيث ان ما يعيبه الطاعن عىل القرار املطعون فيه يف حمله ،ذلك أن عقد البيع
املحتج به من قبل الطاعن له حجية يف مواجهة الغري ،و أن الرهن املثقل به مقرر
لصالح البائع.
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و حيث ان قضاة املوضوع عندما انتهوا اىل رفض دعوى الطاعن عىل أساس أن
عقد البيع املحتج به مثقل برهن ليس له حجية يف مواجهة الغري قد أخطأوا يف
تطبيق القانون املدين ،مما يعرض القرار املطعون فيه للنقض.
فلهذه االسباب
قضت املحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض شكال و موضوعا.
و بنقض و ابطال القرار الصادر عن جملس قضاء مستغانم بتاريخ
 1822/80/28و باحالة القضية و األطراف عىل نفس اجلهة القضائية مشكال
من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)54

ملف رقم  4000404قرار بتاريخ 3440/41/41
قضية (خ.س) ضد (ب.ب) و (ب.ز)
املوضوع :تبليغ
الكلامت األساسية :رسالة مضمونة-تبليغ رسمي.
املرجع القانوين :املادة  220الفقرة  3من ق ا م ا.
املبدأ :االعرتاف كتابة بالتبليغ احلاصل عن طريق الرسالة املضمونة يعترب تبليغا
رسميا يف املوطن احلقيقي أو املختار للمبلغ له ،ترسي عليه الفقرة  3من املادة
 220من ق ا م ا التي متدد أجل االستئناف إىل شهرين كاملني.
و عليه فان املحكمة العليا
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عن الوجهني معا للتكامل:
بالفعل حيث يتضح من خالل مراجعة القرار حمل الطعن أن قضاة املجلس
للترصيح بعدم قبول االستئناف شكال اعتمدوا عىل أن الطاعنة اعترفت كتابة
بتبليغها القرار احلضوري عن طريق رسالة مضمنة الوصول يف
 1822/81/22و بالتايل تنطبق عليها أحكام املادة  82-225من ق ا م ا.
لكن حيث ان املادة القانونية املنوه عنها تشترط ان يتم التبليغ للشخص ذاته طبقا
للامدتني  485-480من نفس القانون الذي تنص عىل انه جيب ان يتم التبليغ
الرسمي شخصيا ،و يقصد بالتبليغ الرسمي ،التبليغ الذي يتم بموجبه حمرض
يعده املحرض القضائي ،و ان هذه احلالة هي التي تنطبق عليها الفقرة االوىل من
املادة  225من ق ا م ا.
و حيث ان االعتراف كتابة بالتبليغ احلاصل عن طريق الرسالة املضمونة يعترب
تبليغا رسميا يف املوطن احلقيقي أو املختار للمبلغ له و ترسي عليه الفقرة الثانية
من املادة  225من ق ا م ا التي متدد أجل االستئناف اىل شهرين كاملني.
و حيث ان قضاة املجلس قد اخطأوا يف تطبيق القانون ملا طبقوا الفقرة األوىل من
املادة  225من ق ا م ا عىل التبليغ الرسمي احلاصل يف املوطن احلقيقي للمبلغ له
و بذلك عرضوا قرارهم للنقض و االبطال.
حيث انه متى كان ذلك يتعني احالة الدعوى و أطرافها عىل نفس املجلس
مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
حيث انه من خرس الطعن يلزم باملصاريف القضائية.
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فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا:
قبول الطعن شكال و موضعا،
نقض و ابطال القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر بتاريخ 1822/85/12
و باحالة القضية و األطراف عىل نفس املجلس مشكال من هيئة اخرى للفصل
فيها من جديد وفقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)55

ملف رقم  4058500قرار بتاريخ 3440/48/43
قضية (ل.م) ضد (ل.م.و) بحضور النيابة العامة
املوضوع :هبة
الكلامت األساسية :تراجع عن اهلبة-تغري يف طبيعة عقار-بناء-هدم.
املرجع القانوين :املادة  2/344من قانون االرسة.
املبدأ :ال يشكل هدم البناية تغريا يف طبيعة العقار.
و عليه فان املحكمة العليا
يف املوضوع :حيث انه و كام يستخلص من ملف القضية ان الطاعن رفع دعوى
ضد املطعون ضده عىل أساس انه ابنه من زوجته األوىل وقام بإبرام عقد هبة له
بتاريخ  1821/85/85لقطعة االرضية التي تعود ملكيتها له و التي عليها
بناية وتقع باملكان املسمى  ...جنوب تيزي وزو قسم  22جمموعة ملكية  250و
استنادا للامدة  122من قانون االرسة التمس الغاء العقد املذكور أعاله.
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انتهت الدعوى بصدور حكم  1822/86/11الذي قىض برفض الدعوى
لعدم التأسيس.
و يف االستئناف صدر القرار حمل الطعن بالنقض وفيه يستند الطاعن عىل ثالثة
اوجه للطعن.
عن الوجه املأخوذ من خمالفة القانون املادة  8/285من ق ا م ا:
اذ أن الطاعن يعيب عىل القرار املطعون فيه أن املطعون ضده قام هبدم البناية مما
اعتربه قضاة املوضوع أنه قام بتغيري العقار طبقا للامدة  122من قانون االرسة،
يف حني أن األمر يتعلق بكوخ يقع عىل مساحة 65م 1من مساحة االرض
اإلمجالية املقدرة بـ 265م 1و طبقا للامدة  556من القانون املدين ال يعد مساسا
بالعقار.
حيث ان ما يعيبه الطاعن عىل القرار املطعون فيه يف حمله اذ أن هدم كوخ أو بناية
طبقا للمواد املذكورة أعاله ال يشكل تغيريا لطبيعة األرض عكس البناء الذي
يعد اضافة و تغيريا لطبيعة العقار و ان قضاة املوضوع ملا قضوا خالف ذلك
فإهنم عرضوا قضاءهم للنقض.
فلهذه االسباب
قضت املحكمة العليا
بصحة الطعن شكال.
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و يف املوضوع :بنقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء تييز
وزو يف  1822/21/80و احالة القضية و األطراف عىل نفس اجلهة القضائية
للفصل فيها جمددا مشكال من هيئة اخرى و طبقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)285

ملف رقم  4054003قرار بتاريخ 3440/48/43
قضية (ح.م) ضد (ع.ك)
املوضوع :وعد بالبيع
الكلامت االساسية :ثمن-عقد هنائي.
املرجع القانوين :املادتان 04و 03من القانون املدين.
املبدأ :الوعد بالبيع عبارة عن اتفاق عىل ابرام عقد يف املستقبل.
ال جيوز استالم الثمن املطالب به إال بعد إبرام العقد النهائي.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :املأخوذ من خمالفة القانون،
عن الفرع األول:
حيث أن الوعد بالبيع املربم بني الطاعن و املطعون ضده قد جاء وفق نص املادة
 52من القانون املدين اين اتفق الطاعن مع املطعون ضده عىل ابرام عقد يف
املستقبل وقد عينت مجيع املسائل اجلوهرية للعقد املراد ابرامه و املدة التي جيب
ابرامه فيها غري ان الطاعن مل يلتزم هبذا العقد مما أدى باملطعون ضده اىل مقاضاة
الطاعن وفق نص املادة  51من نفس القانون املدين فان احلكم أو القرار يقوم
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مقام العقد ،و ان هذا العقد الذي هو عبارة عن وعد بالبيع فال يشترط فيه
االشهار ألن امللكية ال تنتقل بالوعد بالبيع ،ومنه فالفرع غري سديد و يتعني
رفضه.
عن الفرع الثاين و الثالث لتشاهبهام و تكاملهام:
حيث ان من رشوط عقد البيع ان يلتزم البائع بنقل اليشء املبيع و املشتري ملزم
بدفع الثمن و طاملا ان الوعد بالبيع هو عبارة عن اتفاق عىل ابرام عقد يف
املستقبل فان الثمن املطالب به من طرف الطاعن ال جيوز استالمه إال بعد ابرام
العقد النهائي و ما دام ان العقد النهائي مل يتم فإن دفع الثمن مل حين وقته وهذا ما
دفع املوعود له برفع دعوى قضائية إلبرام العقد أو حلول احلكم حمل العقد
النهائي و منه فالدفع بعدم دفع الثمن سابق ألوانه و منه فالفرعني غري سديدين
و يتعني رفضهام و رفض الطعن بالنقض.
و حيث ان من خرس الدعوى يلزم باملصاريف القضائية عمال بنص املادة 250
من ق ا م ا.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا:
بقبول الطعن شكال و رفضه موضوعا.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)222
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غرفة شؤون األسرة و املواريث
ملف رقم  4404150قرار بتاريخ 3440/42/40
قضية (خ.ا) ضد (ع.ح) بحضور النيابة العامة
املوضوع :تبليغ
الكلامت االساسية :تبليغ شخيص-استحالة-أجل الطعن باالستئناف.
املرجع القانوين :املادة  144من ق ا م ا.
املبدأ :يتعني عىل املحرض القضائي أن يبني يف حمرض التبليغ االستحالة التي جعلته
ال يقوم بالتبليغ شخصيا للمطلوب تبليغه و من ثم القيام بالتبليغ يف املوطن
األصيل له إىل أحد أفراد عائلته املقيمني معه.
و عليه فان املحكمة العليا
و حيث ان الطاعن (خ.ا) ،طعن بطريق النقض ،يوم ،1826/86/25
بترصيح و عريضة مودعة بمصلحة الطعون املدنية ألمانة ضبط جملس قضاء
سطيف ،من قبل حماميه االستاذ غريب اخلري ،املعتمد لدى املحكمة العليا ،ضد
القرار الصادر عن غرفة شؤون األرسة لنفس املجلس يوم 1826/82/10
حتت رقم  26/82805القا ي يف الشكل بعدم قبول استئناف الطاعن احلايل
لوروده خارج األجل القانوين وذلك عىل اثر استئنافه للحكم الصادر عن قسم
شؤون األرسة ملحكمة عني الكبرية يوم  1824/28/20حتت رقم 040/24
و الذي قىض  ...باحلجر عىل الطاعن و تعيني املطعون ضدها مقدما عليه...
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و حيث ان الطاعن أثار وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.
و حيث ان املطعون ضدها مل ترد عىل عريضة الطعن رغم تبليغها بتلك العريضة
بواسطة ابنها (س) ،كام يظهر من املحرض املرفق بامللف.
وعليه
من حيث املوضوع:
عن الوجه الوحيد :املأخوذ من خمالفة القانون،
و الذي جاء فيه أن املحرض القضائي مل يتنقل إىل مقر مسكن الطاعن أصال ليقوم
بتبليغه شخصيا و مل يرسل له هذا التبليغ برسالة مضمنة الوصول أبدا ،و إنام
اكتفى بتبليغه بواسطة ابنه (خ.خ) ،و هو عدو و خصم للطاعن وال عالقة له به
وال يقيم معه أصال ،و قد أدين جزائيا بحكم هنائي صادر بتاريخ
 1822/28/22عن هتمة التهديد بالقتل عىل شخص الطاعن ،و بالتايل تعمد
استالم التبليغ ومن ثم قام باخفائه عن الطاعن بتواطؤ مع أمه املطعون ضدها،
وبقي رسيا وال علم للطاعن به و إىل غاية تقديمه أمام املجلس مع مذكرة جواب
املطعون ضدها املستأنف عليها بجلسة  ،1826/82/80و لذلك فمن حق
الطاعن أن يطالب بإبطال حمرض التبليغ ،ما دام أن التبليغ جاء خمالفا لنص
املادتني  480و  422من ق ا م ا.
حيث انه يتبني فعال بالرجوع اىل القرار حمل الطعن بالنقض ،أن قضاة املجلس
أسسوا قرارهم عىل أنه عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه،
فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم يف موطنه االصيل إىل أحد أفراد عائلته املقيمني
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معه أو يف موطنه املختار ،و طبقوا بذلك نص املادة  428من قانون االجراءات
املدنية و االدارية ،و اعتربوا أن احلكم املستأنف بلغ للطاعن بمحل اقامته عن
طريق ابنه (خ).
و حيث ان املادة  428من ق ا م ا و ان اعتربت التبليغ صحيحا إذا تم يف املوطن
األصيل للمطلوب تبليغه ،إىل أحد أفراد عائلته املقيمني معه أو يف موطنه املختار،
إال أهنا اشترطت استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه ،بمعنى أن
يبني املحرض القضائي يف حمرض التبليغ اإلستحالة التي جعلته ال يقوم بالتبليغ
الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه ،و من ثم قام بالتبليغ يف املوطن االصيل
للمطلوب تبليغه ،إىل أحد أفراد عائلته املقيمني معه.
و حيث انه يتبني بالرجوع إىل املحرض الذي أسس عليه قضاة املجلس قرارهم
للترصيح بعدم قبول االستئناف شكال ،أن املحرض القضائي مل يبني اإلستحالة
املنصوص عليها يف املادة  428املذكورة ،واكتفى باإلشارة أنه خاطب (خ.ن)
ابن الطاعن و بلغه و سلمه نسخة من احلكم الصادر عن قسم شؤون األرسة
ملحكمة عني الكبرية يوم  ،1824/28/20حتت رقم  24/040و هو احلكم
املستأنف و بالتايل فهو حمرض ال يعد بمثابة التبليغ الرسمي شخصيا للطاعن،
وال يعتد به حلساب أجل الطعن باالستئناف املنصوص عليه يف املادة  225من
ق ا م ا ،و جيعل دفع الطاعن بعدم علمه باحلكم املستأنف مؤسسا و ينجر عن
ذلك نقض القرار.
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و حيث ان املصاريف القضائية عىل من خيرس دعواه ،كام تنص عىل ذلك املادة
 250من القانون املشار اليه اعاله.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا – غرفة شؤون االرسة و املواريث:
قبول الطعن بالنقض شكال و موضوعا و نقض و ابطال القرار املطعون فيه
الصادر عن غرفة شؤون االرسة ملجلس قضاء سطيف يوم 1826/82/10
رقم الفهرس  26/82805و احالة القضية و األطراف عىل نفس املجلس
مشكال من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)220

ملف رقم  4405804قرار بتاريخ 3440/42/40
قضية (ا.و) ضد (ب.ن) بحضور النيابة العامة
املوضوع :تنازع القوانني
الكلامت األساسية :تنازع القوانني من حيث املكان-خلع-اختالف اجلنسيتني.
املرجع القانوين :املواد  44املعدلة و  43املعدلة و  42من القانون املدين.
املبدأ :يرسي القانون اجلزائري وحده عىل انحالل الزواج وعىل اآلثار املرتتبة
عنه ،إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج.
و عليه فان املحكمة العليا
من حيث املوضوع:
عن الوجه الوحيد :املأخوذ من خمالفة القانون األجنبي املقسم إىل فرعني،
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و ينعى الطاعن يف الفرع األول عىل احلكم عدم متكينه من إبداء دفوعه ومنها أنه
فلسطيني اجلنسية و خيضع لقانون االحوال الشخصية الفلسطيني الذي يعتمد
املذهب الشافعي.
و انه وفقا لنص املادة  21القانون املدين اجلزائري فإن قانون الزوج هو الواجب
التطبيق مما جيعل املحكمة بتطبيقها قانون االرسة اجلزائري قد أخطأت يف تطبيق
القانون.
لكن حيث إنه إذا كانت املادة  21من القانون املدين تنص عىل رسيان قانون
الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج عىل اآلثار الشخصية و املالية
التي يرتبها عقد الزواج ،و يرسي عىل انحالل الزواج و االنفصال اجلسامين
القانون الوطني الذي ينتمي اليه الزوج وقت رفع الدعوى وفق ما ورد يف الوجه
فانه استثناء من ذلك فإن القانون اجلزائري هو وحده الذي يرسي يف األحوال
املنصوص عليها يف املادتني  22و  21من نفس القانون إذا كان أحد الزوجني
جزائريا وقت انعقاد الزواج وهذا وفقا للامدة  22من القانون املدين نفسه ،وملا
كانت الزوجة املطعون ضدها رافعة الدعوى جزائرية وقت انعقاد الزواج فان
القانون اجلزائري وحده الذي يرسي عىل انحالل الزواج و عىل اآلثار املترتبة
عنه ،وان املحكمة بتطبيقها قانون االرسة اجلزائري و استجابتها لطلب الزوجة
يف حل الرابطة الزوجية باخللع قد طبقت صحيح القانون مما جيعل الوجه غري
سديد.
عن الفرع الثاين من الوجه:
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وينعى فيه الطاعن عىل احلكم اسناده حضانة البنت لوالدهتا بالرغم من أهنا
مصابة بعدة أمراض منها النفيس و اجلسامين.
لكن حيث ان األحكام الصادرة عن الدرجة االوىل و القابلة للطعن بالنقض
وفقا لنص املادتني  65من قانون االرسة  240من ق ا م ا هي تلك األحكام التي
ختص الشق اخلاص بحل الرابطة الزوجية بالطالق أو التطليق أو اخللع و هي
غري قابلة لالستئناف يف هذا الشق أما ما تعلق منها باجلوانب املادية و باحلضانة
فاهنا تصدر ابتدائية قابلة لالستئناف وفقا لنص املادة  65من قانون االرسة
بفقرتيها االوىل و الثانية مما جيعل الوجه غري سديد.
حيث انه بذلك يصبح الوجه الوحيد بفرعيه غري مؤسس و يتعني معه رفض
الطعن.
حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة  250من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا – غرفة شؤون االرسة و املواريث
قبول الطعن بالنقض شكال و رفضه موضوعا.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)211

ملف رقم  4403180قرار بتاريخ 3440/40/45
قضية (ب.ع) و من معه ضد (ب.ح) و من معه بحضور النيابة العامة
املوضوع :حالة مدنية
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الكلامت األساسية :أمر تغيري اللقب-اعتداء-حتقيق.
املرجع القانون :املادة  35من القانون املدين
املادة  80من قانون احلالة املدنية.
املبدأ :من احلقوق املقررة للشخص ،حقه يف ان يكون له اسم و لقب مثلام توجب
املادة  35من القانون املدين و القانون يرتب له احلامية و يكون لصاحب اللقب
رفع أي اعتداء عىل لقبه بالطرق املقررة قانونا.
و عليه فان املحكمة العليا
من حيث املوضوع
عن الوجه الوحيد :املأخوذ من انعدام االسباب،
وينعى فيه الطاعن عىل القرار عدم تقديره موضوع الدعوى تقديرا صحيحا
كون موضوع الطلب ليس تغيري اللقب األصيل وفقا للمرسوم  265-52و انام
اإلبقاء عىل اللقب األصيل و هو (ب.ي) الذي تم تغيريه بصفة مفاجئة إىل
(ب.د) دون علمه من طرف أحد املطعون ضدهم بموجب أمر والئي صادر
عن رئيس املحكمة بتاريخ  ،1828/28/22و أن الدافع الذي أدى باملستفيد
من األمر اىل استصداره هو وجود خطأ مادي يف عقد امللكية خيصه و انه بدل ان
يصحح العقد اعتدى عىل اللقب.
حيث انه من احلقوق املقررة للشخص حقه يف ان يكون له اسم و لقب مثلام
توجب ذلك املادة  10من القانون املدين ،و انه اذا كان ذلك حقا وواجبا يف نفس
الوقت فان القانون يترتب له احلامية ويكون لصاحب اللقب دفع أي اعتداء عىل
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لقبه بالطرق املقررة قانونا و من ذلك رد االعتداء عىل اللقب الواقع من أي
طرف يشترك مع الطرف االخر يف نفس اللقب عن طريق التصحيح دون علم
أو موافقة الطرف االخر احلامل له ألنه ملك للمجموعة احلاملة له وال يمكن
للواحد منها االنفراد بتعديله بام يناسب و مصلحته الفردية بام يلحق الرضر
بالباقي.
حيث انه بالرجوع اىل احلكم املستأنف و القرار املطعون فيه يتبني ان الدعوى
التي اقامها الطاعن استهدفت التظلم من االمر الصادر عن رئيس حمكمة
معسكر بتاريخ  1828/86/22حتت رقم  425الذي ادعى ان لقب والده تم
تغيريه من (ب.ي) اىل (ب.د) طرف احد املطعون ضدهم وبالتايل فانه كان عىل
قضاة املوضوع البحث يف صحة االدعاء بكافة الطرق و ادخال من له الصفة و
املصلحة يف محاية اللقب يف اخلصومة ومتى تبني ان هناك تغيري يف اللقب فعال
بموجب االمر املذكور صادرا دون علمه و علم بقية أفراد االرسة احلاملني
لنفس اللقب و أحلق به أو هبم الرضر فإن ذلك يعد اعتداء فعال عىل اللقبو جيعل
الصفة يف الطاعن لدفع الرضر الالحق به من جراء االعتداء عىل اللقب و اعادة
احلال اىل ما كان عليه قبل صدور األمر املذكور قائمة عكس ما ذهبت اىل ذلك
املحكمة ،كام ان موضوع الدفع و باحلالة املذكورة ال عالقة له بتغيري اللقب وفقا
لنص املادة  65من قانون احلالة املدنية حسبام ذهب اىل ذلك قضاة املجلس و انام
غايتها اعادة احلال اىل ما كان عليه قبل صدور أمر التعديل املتظلم منه مما جيعل
الوجه سديدا.
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حيث انه بذلك يصبح الوجه الوحيد مؤسسا و يتعني معه نقض القرار.
حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة  250من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا – غرفة شؤون االرسة و املواريث:
قبول الطعن بالنقض شكال و موضوعا و نقض و ابطال القرار املطعون فيه
الصادر عن غرفة شؤون االرسة ملجلس قضاء معسكر بتاريخ 1824/22/21
حتت رقم  24/82684و احالة القضية و األطراف أمام نفس املجلس مشكال
من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)215

ملف رقم  4002431قرار بتاريخ 3440/48/41
قضية (ش.ص) ضد (ك.ل) بحضور النيابة العامة
املوضوع :نفقة
الكلامت األساسية :مسكن ممارسة احلضانة-بدل االجيار-حق البقاء.
املرجع القانوين :املادة  03من قانون االرسة.
املبدأ :حيكم للحاضنة ببدل االجيار ألن طلب ختصيص مسكن الزوجية ملامرسة
احلضانة يتوقف عىل موافقة الزوج.
ال تشرتط املادة  03من قانون االرسة توفري املسكن الزوجي ملامرسة احلضانة وال
تنص عىل حق احلاضنة يف البقاء فيه.
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وعليه فان املحكمة العليا
من حيث املوضوع:
عن الوجهني معا الرتباطهام و تكاملهام :و املأخوذين من انعدام األساس القانوين
و خمالفة القانون الداخيل،
بدعوى أن قضاة املجلس مل يبينوا األساس القانوين الذي اعتمدوا عليه يف مسألة
طلب البقاء يف السكن العائيل لتخصيصه ملامرسة احلضانة ال سيام و ان السكن
مستأجر و هو تابع لديوان الترقية و التسيري العقاري هذا من جهة و من جهة
اخرى فإن هذا االمر مستحيل عمليا خلروجه من حيازته بسبب ختليه عنه و قام
ببيعه ألشخاص آخرين و قام ديوان الترقية و التسيري العقاري برفع دعوى ضد
املطعون ضده و انتهت برفض الدعوى لعدم اعذار املدعى عليه ،و عن كون
الفصل يف حق البقاء يف هذا املسكن مسألة خترج عن اختصاص قا ي شؤون
االرسة فهذا خمالف ألحكام قانون االرسة و لقانون ا م ا و كذا خمالفته لنص
املادة  21من املرسوم رقم  245-55التي تنص بأنه يف حالة الطالق يؤول حق
االجيار و حق البقاء بالعني املؤجرة للزوج املعني من قبل القا ي و ان هذا
الطلب تقدمت به أمام املحكمة و أمام املجلس و مل يتم االستجابة له و تم
رفضه.
لكن حيث ان املادة  51من قانون االرسة تنص أنه يف حالة الطالق جيب عىل
االب ان يوفر ملامرسة احلضانة سكنا مالئام للحضانة و إن تعذر عليه ذلك فعليه
بدفع بدل االجيار.
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و حيث انه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني من الوقائع و احليثيات و أن
الطاعنة و من خالل استئنافها الفرعي طالبت بتخصيص هلا مسكن الزوجية
للامرسة احلضانة و ان قضاة املجلس ناقشوا طلبها و ردوا عليه بانه خيلو من
التأسيس القانوين ما دام ان املطعون ضده مل يعلن موافقته عىل ذلك و مل يعرض
عليها هذا السكن لتامرس فيه احلضانة و قضوا هلا ببدل االجيار مضيفني بأن
الفصل يف حق البقاء يف هذا املسكن خترج عن اختصاص قا ي شؤون االرسة و
بقضائهم بذلك مل خيالفوا نص املادة  51من قانون االرسة التي ال تشترط توفري
املسكن الزوجي ملامرسة احلضانة وال تنص عىل بقاء احلاضنة باملسكن الزوجي
ملامرسة احلضانة و ان قضاة املجلس قد أعطوا لقرارهم االساس القانوين مما
جيعل الوجهني غري سديدين مستوجبان الرفض.
حيث بذلك يصبح الوجهان غري مؤسسني و يتعني معه رفض الطعن.
حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة  250من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا – غرفة شؤون االرسة و املواريث:
قبول الطعن بالنقض شكال و رفضه موضوعا.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)266
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الغرفة التجارية و البحرية
ملف رقم  4420348قرار بتاريخ 3440/48/43
قضية مؤسسة نقل املسافرين ضد املؤسسة العمومية ألشغال الطرق
للوسط
املوضوع :إثبات
الكلامت األساسية :رفض الدعوى-عدم اإلثبات-جتاوز السلطة
املبدأ :يعد رفض الدعوى لعدم االثبات جتاوزا للسلطة و القضاء بام مل ينص عليه
القانون.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه التلقائي املثار من قبل املحكمة العليا :و املتعلق بتجاوز السلطة طبقا
للامدة  1/285من ق ا م ا،
حيث إن قضاة املجلس الغوا احلكم املستأنف و حكموا يف الدعوى برفضها
لعدم االثبات ،و أهنم مل يفصلوا يف النزاع ألنه ال يوجد ال يف القانون أو االجتهاد
القضائي ما يسمى بعدم االثبات ،ذلك ان الطاعنة قدمت وثائقا تدعيام لدعواها
وكان عىل القضاة متحيص هذه الوثائق و الفصل يف النزاع إما بالرفض أو
القبول ،و ان ما انتهى اليه القضاة ال يشكل فصال يف الدعوى ال لصالح الطاعنة
أو ضدها ،و أهنم بقضائهم عىل النحو املذكور يكونون قد جتاوزا سلطتهم و
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قضوا بام مل ينص عليه القانون ،و عرضوا بذلك قرارهم للنقض و االبطال و
دون حاجة ملناقشة أوجه الطاعنة.
حيث ان املصاريف القضائية تقع عىل عاتق املطعون ضدها طبقا للامدة  250من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا:
يف الشكل :قبول الطعن.
يف املوضوع :نقض و ابطال القرار الصادر عن جملس قضاء البليدة بتاريخ
 ،1824/28/24حتت رقم  24/82580فهرس  24/81086و احالة
القضية و االطراف عىل نفس املجلس مشكال من تشكيلة أخرى للفصل فيها
طبقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)252

ملف رقم  4440130قرار بتاريخ 3440/40/40
قضية (م.ا) ضد (ب.ع) و (ق.ف)
املوضوع :اجيار
الكلامت االساسية :حمل جتاري-ملكية شائعة-قسمة.
املرجع القانوين :املادة  100مكرر  2من القانون املدين.
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املبدأ :يبقى عقد اجيار املحل التجاري قبل قسمة امللكية الشائعة نافذا يف مواجهة
من انتقلت ملكية املحل إليه وال ينتهي أثره إال باتباع اإلجراءات املقررة قانونا يف
املادة  402من القانون التجاري.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه املثار تلقائيا :و املأخوذ من خمالفة القانون الداخيل ،وفقا للامدة 285
فقرة  8من ق ا م ا،
حيث ومن املقرر قانونا ،عمال بأحكام املادة  450مكرر  2من القانون املدين ،أنه
إذا انتقلت ملكية العني املؤجرة إراديا أو جربا ،يكون اإلجيار نافذا يف حق من
انتقلت إليه امللكية.
حيث و بالرجوع إىل القرار املطعون فيه ،يتبني أن قضاة املجلس سببوا قضاءهم
عىل ان االجيار األول تم ابرامه عندما كانت امللكية مشاعة بني املطعون ضدمها،
و انه ال جمال لتطبيق املادة  450مكرر  2من القانون املدين ما دام أن االجيار يف
امللكية الشائعة من أعامل االدارة ،وباالضافة اىل عدم نفاذ عقد االجيار يف
مواجهة املتقاسم املالك عىل الشيوع ،فان انتقال امللكية مفرزة للمحل جاء
الحقا عىل ابرام عقد االجيار ،بموجب الشهر املؤرخ يف  1822/21/80جتعله
مستحقا للمحل ،و منه فان قضاء الدرجة األوىل باالخالء صائب ...
حيث ان مثل هذا التسبيب خمالف ألحكام املادة  450مكرر  2من القانون
املدين ،ذلك انه و بالرجوع اىل حمتوى امللف ،يتبني ان الطاعن كان قد استأجر
املحل موضوع النزاع من مورث املطعون ضدمها (ب.م) سنة  ،2005بموجب
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عقد توثيقي ،و بعد وفاة هذا األخري لل الطاعن يربم عقد اجيار ذات املحل مع
أحد ورثته و هي أرملته (ق.ف) باعتبارها مالكة يف الشياع مع ابنه املطعون
ضده (ب.ع) ،و اخر عقد اجيار كان بتاريخ  1885/28/82مدته سبع سنوات
ابتداءا من تاريخ  1822/82/82متديدا لعقد االجيار األول املنتهية مدته يف
 ،1821/21/22و هو العقد الذي صدر يف شأنه قرار هنائي بتاريخ
 1824/82/84قىض بصحته ،و بعد اجراء قسمة بني املالكني يف الشياع
مشهرة سنة  ،1822تبني أن املحل التجاري موضوع االجيار أصبح من نصيب
املطعون ضده (ب.ع) ،و بالتايل فإن ملكية املحل موضوع النزاع انتقلت
للمطعون ضده امل ذكور و هي مثقلة بعقد االجيار املحرر لفائدة الطاعن ،و هو ما
أكده تسبيب القرار املطعون فيه عندما ذكر قضاة املوضوع" ،ان انتقال امللكية
مفرزة للمحل ،جاء الحقا عىل ابرام عقد االجيار" و عليه فان املحل التجاري
موضوع النزاع ،و لئن كان مستحقا للمطعون ضده (ب.ع) ،بحكم انتقال
امللكية له ،فان عقد االجيار الذي أبرمته املطعون ضدها لفائدة الطاعن بتاريخ
 1885/28/12يبقى نافذا يف مواجهته وال ينتهي أثره إال باتباع االجراءات
املقررة قانونا يف املادة  252من القانون التجاري ،و عليه فإن ما انتهى اليه قضاة
املوضوع ،يعد خمالفة للقانون ،مما يعرض قرارهم للنقض و االبطال دون حاجة
ملناقشة أوجه الطعن املثارة.
حيث ان خارس الدعوى يلزم باملصاريف القضائية طبقا للامدة  250من ق ا م ا.
فلهذه االسباب
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تقيض املحكمة العليا
شكال :بقبول الطعن
و يف املوضوع :بنقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء أم
البواقي بتاريخ  1826/85/10فهرس  26/2585و باحالة القضية و
األطراف عىل نفس املجلس مشكال من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا
للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)254

ملف رقم  4450002قرار بتاريخ 3440/43/44
قضية الرشكة اجلزائرية للبنك-يف حالة تصفية-ضد الرشكة ذ.ا "الريان
للتأمني"-يف حالة تصفية-بحضور بنك  BNP PARIS BASوكالة
االبيار
املوضوع :رشكة
الكلامت االساسية :تضفية-حساب الرشكة-حجز تنفيذي.
املرجع القانوين :املادتان 318و 008من القانون التجاري.
املبدأ :ال جمال لتطبيق أحكام اإلفالس املنصوص عليها يف املادة  318من القانون
التجاري عىل رشكة يف حالة تصفية ويكون مقبوال الطلب الرامي إىل تعيني حمرض
قضائي لرضب حجز تنفيذي عىل املبلغ املوجود بحساب الرشكة متى وجدت يف
حالة تصفية.
وعليه فان املحكمة العليا
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عن الوجه األول :املأخوذ من انعدام األساس القانوين طبقا للامدة  5/285من
ق.ا.م.ا،
بدعوى أن األمر املطعون فيه استند يف رفض الطلب إىل كون املادة  146من
القانون التجاري تنص عىل وقف كل طرق التنفيذ بعد احلكم بإشهار اإلفالس
أو التسوية القضائية ،غري أن ذلك األمر مل يبني األساس القانوين الذي استند إىل
القول بأن املدعى عليها يف الطعن توجد يف حالة إفالس أو تسوية قضائية
خصوصا و ان االحكام و القرارات قدمت أمام القا ي والتي تبني أن املطعون
ضدها توجد يف حالة تصفية ،وعليه جيب تطبيق أحكام املادة  556وما يليها من
القانون التجاري وهي تتمتع بالشخصية املعنوية وعليها دفع الديون للدائنني،
وأن القضاء بخالف ذلك جيعل األمر املطعون فيه منعدم األساس القانوين
ويعرضه للنقض و االبطال.
حيث انه فعال ،فإن القرار املطعون فيه استند يف قضائه عىل تأييد أمر الرفض عىل
أحكام املادة  146من القانون التجاري و اعترب طلب الطاعنة غري مؤسس ألنه
خالف أحكام املادة املذكورة التي تنص عىل انه جيب عىل الدائنني اتباع
االجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة وعىل وقف كل طرق التنفيذ بعد
احلكم بشهر االفالس أو التسوية القضائية.
حيث ان مثل هذا التسبيب ال أساس له ،ذلك أن املطعون ضدها ليست يف حالة
افالس وال تسوية قضائية وال تطبق عليها أحكام املادة  146من القانون
التجاري وأهنا يف حالة تصفية التي ختتلف عن حالتي اإلفالس و التسوية
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القضائية ،وعليه فإن األمر الصادر عن رئيس جملس قضاء اجلزائر القا ي بتأييد
أمر رئيس املحكمة القا ي برفض الطلب املقدم من الطاعنة و الرامي اىل تعيني
حمرض قضائي لرضب حجز تنفيذي عىل املبلغ املوجود بحساب املطعون ضدها
غري مؤسس قانونا ،و بقضائه عىل النحو التايل يكون قد عرض قضاءه للنقض و
االبطال النعدام األساس القانوين.
حيث ان املصاريف القضائية تقع عىل عاتق املطعون ضدها طبقا للامدة  250من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا
يف الشكل :قبول الطعن.
يف املوضوع :نقض و ابطال األمر الصادر عن رئيس جملس قضاء اجلزائر بتاريخ
 ،1826/84/26حتت رقم  1826/225فهرس  1826/61و احالة القضية
و األطراف عىل نفس املجلس للفصل فيه بتشكيلة اخرى طبقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)202

الغرفة االجتماعية
ملف رقم  4058400قرار بتاريخ 3440/41/40
قضية الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية-وكالة معسكر ضد (ب.ط)
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املوضوع :ضامن اجتامعي
الكلامت األساسية :عجز-مصاريف قضائية-وثائق ثبوتية-املوافقة املسبقة
الرصحية للصندوق-دفع اخلدمات العينية.
املرجع القانوين :املادتان 0و 0من املرسوم رقم  ،30-51املحدد كيفيات تطبيق
العنوان الثاين من القانون رقم  44-52املتعلق بالتأمينات االجتامعية.
املبدأ :يتم التعويض عن املصاريف الطبية وفق الوثائق الثبوتية و املحددة يف
املرسوم التنفيذي .30-51
ال ترصف للمؤمن له التعويضات اليومية ،بعد االمتثال للشفاء أو جرب اجلرح.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الثاين :املأخوذ من خمالقة القانون (ورد بالعريضة أنه الوجه الثالث)،
ويف فرعه االول املأخوذ من خمالفة أحكام املرسوم التنفيذي رقم 15/04
املؤرخ يف  2004/81/22ذلك ان املادة  5من هذا األخري تنص عىل انه ترد
املصاريف الطبية بناء عىل الوثائق االثباتية املطلوبة ومنها ورقة مرض يؤرش
عليها الطبيب املعالج وجوبا بينام مل يقدم املطعون ضده أي وثائق ثبوتية
للمصاريف الطبية التي قىض هبا احلكم ،فضال أنه ال تدفع اخلدمات العينية
اخلاصة بالتأمينات عن املرض املنصوص عليه يف الفقرات 2 ،4و 6من املادة 60
من نفس املرسوم إال بعد املوافقة املسبقة الرصحية من هيئة الضامن االجتامعي و
بقضائه كام فعل فإن القرار املنتقد املؤيد للحكم املستأنف خالف املادة  5من هذا
املرسوم ويعرض قضاء هذا القرار للنقض و االبطال.
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حيث يبني فعال من القرار املنتقد املؤيد للحكم املستانف أنه رصف للمطعون
ضده مبالغ عن العملية اجلراحية و الكشوف الطبية دون مناقشة مضمون
املرسوم  15-04املؤرخ يف  2004/81/22و الرشوط املتضمنة به ومل يناقش
القضاة دفوع الطاعن يف هذا الشأن سيام أن الدعوى أمامهم تتعلق بحالة العجز
وان مقابل العملية اجلراحية و الكشوف الطبية هلا اجراءات خاصة وتكون قائمة
عىل وثائق ثبوتية منها ورقة مرض يؤرش عليها الطبيب املعالج وفق املادة  5من
هذا املرسوم و ان املادة  5من نفس املرسوم من جهتها تشترط املوافقة املسبقة
الرصحية للصندوق يف دفع اخلدمات العينية و منه تكون االثارة سديدة.
عن الفرع الثاين من الوجه الثاين :عىل ان املادة  25من ق  20-02تنص "تدفع
للمصاب تعويضات يومية اعتبارا من اليوم األول الذي ييل التوقف عن العمل
إثر احلادث وذلك خالل كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء التام
أو جرب اجلرح إال أن املحكمة ومن بعدها املجلس حددا تعويض املطعون ضده
شهريا عن العطل املرضية ابتداءا من  1821/81/20اىل غاية
 1822/80/85أي خالل املدة التي ختتلف مع نص القانون سيام أن طبيب
املؤمن له حدد تاريخ اجلرب يف  1821/22/28وبالتايل ليس له احلق يف
التعويضية اليومية وبالتايل وما دام تم حتديد نسبة العجز وفق نص املادة  25من
ق  22/02فلم حيق للمطعون ضده يف االستفادة من هذه التعويضات اليومية و
هذا ما يعرض القرار حمل الطعن للنقض و االبطال.
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حيث يبني فعال من القرار املطعون فيه املؤيد للحكم املستأنف أنه أفاد زيادة عن
العجز اجلزئي الدائم ،تعويضات يومية من  1821/81/20اىل
 1822/80/85دون أساس قانوين لذلك و مناقشة ما متسك به الطاعن يف هذا
الشأن ذلك أن املادة  25من ق  22/02تنص تقدم "تعويضية يومية للضحية
ابتداء من اليوم املوايل للتوقف عن العمل نتيجة احلادث خالل كل فترة العجز
عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جرب اجلرح أو الوفاة وملا تم حتديد العجز
الدائم وفق نص املادة  25من نفس القانون فهذا يعني أن اجلرح قد انجرب ومل
يعد له احلق يف االستفادة من التعويضات وملا قىض القرار املطعون فيه خالف
ذلك فإنه معرض للنقض و اإلبطال من هذا اجلانب كذلك دون احلاجة ملناقشة
الوجه املتبقي.
حيث ان خارس الدعوى يلزم باملصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
قبول الطعن بالنقض شكال.
يف املوضوع :نقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء معسكر
بتاريخ  1822/28/80و احالة القضية و األطراف عىل نفس املجلس مشكال
من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)115

ملف رقم  4000028قرار بتاريخ 3440/41/40
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قضية الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية للعامل األجراء ضد (ص،م)
املوضوع :ضامن اجتامعي
الكلامت األساسية :منح عائلية-منازعة عامة-طعن مسبق.
املرجع القانوين :املدتان 1و 8من القانون رقم  ،45-45املتعلق باملنازعات يف
جمال الضامن االجتامعي.
املبدأ :تعد املطالبة باملنح العائلية من املنازعات العامة وختضع اجباريا للطعن
املسبق قبل أي طعن أمام اجلهات القضائية.
وعليه فان املحكمة العليا
من حيث املوضوع:
عن الوجه األول :املأخوذ من خمالفة القانون و يف فرعه األول املأخوذ بدوره من
خمالفة أحكام  1من ق ،45/45
بدعوى أن القرار املنتقد مل يربر رفض الطاعن املتعلق هبذه املادة التي تنص عىل
وجوب القيام بالطعون املسبقة يف النزاعات العامة قبل اقامة دعوى قضائية و أن
القرار حمل الطعن اكتفى بتسبيب غري قانوين كون الطاعن يامرس التضليل و
البريوقراطية  ...و كام مل يقم القرار املطعون فيه بمراقبة مدى قانونية االجراءات
و مدى االلتزام التام بتطبيق اإلجراءات املنصوص عليها فهو معرض للنقض و
اإلبطال.
حيث يبني فعال من القرار حمل الطعن أن الطاعن متسك بعدم قيام املطعون ضده
بالطعون املسبقة املتعلقة بالنزاعات العامة طاملا أن طلب املطعون ضده يتعلق
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باالستفادة من املنح العائلية و أنه يف هذا الشأن و طاملا أن النزاع يكيف بعام فإن
الطعون املسبقة املنصوص عليها وجوبية قبل اللجوء إىل العدالة ذلك ان املادة 4
من ق  80/80املتعلق باملنازعات يف الضامن االجتامعي تنص "ترفع اخلالفات
املتعلقة باملنازعات العامة إجباريا أمام جلان الطعن املسبق قبل أي طعن أمام
اجلهات القضائية و منها اللجان املنصوص عليهام باملادة  6من نفس القانون
وكان عىل قضاة املجلس مراقبة قيام املطعون ضده باالجراءات السالف الذكر و
أن يردوا عىل دفع الطاعن يف شأن هذه املسألة بصفة قانونية وليس بتسبيب ال
عالقة له بالقانون و أصبح الفرع مؤسسا و يتعني نقض القرار حمل الطعن دون
احلاجة ملناقشة ما تبقى من األوجه و الفرع.
حيث ان خارس الدعوى يلزم باملصاريف القضائية.
فلهذه األسباب
قررت املحكمة العليا
قبول الطعن بالنقض شكال ،و يف املوضوع نقض و ابطال القرار املطعون فيه
الصادر عن جملس قضاء سطيف بتاريخ  1822/28/28و احالة الدعوى و
األطراف أمام نفس اجلهة القضائية للفصل فيها من جديد هبيئة خمتلفة و طبقا
للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)122

ملف رقم  4048451قرار بتاريخ 3440/48/48
قضية املديرية اجلهوية للنقل باألنابيب-سوناطراك بجاية ضد (ب.ن)
جملة احملامي عدد 1029/33

211

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة

املوضوع :عقد عمل
الكلامت األساسية :أعوان األمن-صفقة عسكري.
املرجع القانوين :قانون  ،44-04املتعلق بعالقات العمل.
املبدأ :ال يتمتع أعوان األمن التابعون للمؤسسات العمومية ذات الطابع
االقتصادي بصفة العسكريني ولو كانت هلم يف اطار تأدية مهامهم عالقة مع
السلطات العسكرية و خيضع عقد العمل اخلاص هبم للقانون رقم .44-04
و عليه فان املحكمة العليا
من حيث املوضوع:
عن الوجهني االول و الثاين الرتباطهام :و املأخوذين من خمالفة قاعدة جوهرية يف
االجراءات و اغفال األشكال اجلوهرية لالجراءات،
بدعوى ان الطاعنة يف قضية احلال كمدعى عليها يف األصل ال تتوفر عىل الصفة
القضائية ألهنا مديرية فرعية تابعة للرشكة األم الكائن مقرها بحيدرة اجلزائر
العاصمة ،و الذي يمثل الرشكة هو الرئيس املدير العام طبقا للامدة  22من
القانون األسايس لرشكة سوناطراك الصادر يف  ،2000/81/22إال أن رد
قضاة املوضوع عىل هذا الدفع يف غري حمله ،ألن الصفة من النظام العام تثار يف
أي مرحلة من مراحل الدعوى و حتى تلقائيا من طرف القا ي ،فمهام يكن من
أمر فان دعوى احلال جديدة عاجلتها املحكمة و راقبها املجلس من جديد فهي
تتطلب رشوط الدعوى املنصوص عليها قانونا و اذا اختل أحدها فإهنا ترفض
بقوة القانون .هذا من جهة كام أن الطاعنة من جهة اخرى هي مديرية جهوية
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تابعة لرشكة سوناطراك األم ال تتمتع باألهلية طبقا للقانون األسايس للرشكة،
وملا أن قضاها املطعون ضده يكون قد أغفل أحد االشكال اجلوهرية يف
االجراءات املنصوص عليها رصاحة باملادة  54ق ا م ا املتعلقة ببطالن العقود
غري القضائية و اجراءاهتا من حيث موضوعها ،فأهلية اخلصوم رضورية
وخالف ذلك يترتب عليه البطالن ،و قد أثري هذا الدفع أمام درجتي التقا ي
سواء أمام املحكمة أو املجلس ومل يرد عليه قضاة املوضوع ،بل أغفلوا هذا
االجراء اجلوهري.
لكن حيث ان الدعوى ،و لو أهنا رفعت ضد املديرية اجلهوية لنشاط النقل
باألنابيب ،فان اضافة اسم الرشكة األم سوناطراك اىل هذه املديرية يعني أهنا
رفعت ضد من له صفة و اهلية التقا ي ،و بالتايل ان ما تتمسك به الطاعنة ال
خيص الصفة و أهلية التقا ي و انام تتعلق بشكليات عريضة افتتاح الدعوى
التي نصت عليها املادة  26من ق ا م ا و التي يترتب عنها جزاءات أخرى و
حتكمها ايضا اجراءات خاصة ،و يتعلق أيضا بالتمثيل الذي تنص عنه املادتني
 54و  56من نفس القانون والذي أخذه قضاة املجلس بعني االعتبار يف ردهم
عىل الدفع ،كام جاء يف العقد حيث مثلت املديرية اجلهوية خالل ابرامه ،الرشكة
األم "سوناطراك" .فضال عن هذا كله ان الوجه األول املتعلق بالصفة مل يبني ما
هو رد قضاة املوضوع و كيف جاء يف غري حمله ،و مل حيدد من هم قضاة املوضوع
(املحكمة او املجلس) املعنيون بالنعي ،مع العلم ان القرار املطعون فيه هو املعني
بالطعن بالنقض و ليس احلكم املستانف ،هذا من جهة .اما بالنسبة النعدام
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االهلية ،من جهة اخرى ،فقراءة بسيطة للقرار املطعون فيه تفيد بأنه أجاب،
عكس ما ورد يف االثارة ،عن هذا الدفع و النعي عليه بخالف ذلك غري سديد.
مما يتعني رفض الوجهني معا.
عن الوجه الثالث :املأخوذ من خمالفة القانون،
ذلك ان املجلس جلأ اىل تطبيق قانون عالقات العمل الفردية  22/08و هو
قانون عام يتعلق بجميع العامل الذي خيضعون له لكن يف لل صدور قوانني
خاصة لفئة أعوان األمن الداخيل فإن القانون العام يتقيد و حتل حمله القوانني
اخلاصة التي جعلت منهم فئة عسكرية هلا مفرزات داخل املؤسسات االقتصادية
حترس ممتلكات املؤسسة و عامهلا داخل و خارج حميطها .و خيضعون اىل أحكام
املرسوم التنفيذي رقم  185-02املؤرخ يف  2002/82/12و املرسوم
التنفيذي رقم  02/111املؤرخ يف  2002/28/81و ايضا األمر  14/06و
املرسوم التنفيذي رقم  260/05املؤرخ يف  ،2005/86/84و ان مؤسسة
سوناطراك جمرد وسيلة دفع مرتبات مقابل محاية ممتلكاهتا من طرف هؤالء وال
دخل هلا يف طبيعة عملهم ،بل خيضعون للوايل و لرئيس األمن عىل مستوى
الوالية كام هو موضح يف املرسوم التنفيذي  ،260-05و بالتايل ال يمكن ان
نطبق عىل هذا الصنف قانون عالقات العمل الفردية ،و عليه ال نستطيع القول
بأن الطاعنة خالفت القانون  22/08طاملا انه ال يطبق أصال ،لذا فان قضاة
املوضوع خالفوا مبدأ سائدا فقها و قضاء و هو اخلاص يقيد العام ،و بذلك
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يكون قرارهم مشوبا بعيب خمالفة القانون .و تلتمس الطعنة عىل هذا األساس
نقضه و ابطاله.
لكن حيث ان كل النصوص القانونية و التنظيمية املذكورة ال تعطي صفة
العسكري ألعوان األمن التابعني للمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي
حتى و لو كانت هلم عالقة مبارشة مع السلطات االدارية و العسكرية يف اطار
تأدية مهامهم ،و طاملا ان هذه النصوص ال تنظم عالقة العمل مع املستخدم و
انام ختضع هذه لعقد العمل املربم بني الطرفني املتعاقدين فان القانون 22-08
هو الذي يطبق عىل دعوى احلال كون الطاعنة أبرمت عقدا حمدد املدة تم جتديده
عدة مرات و أعاد تكييفه عن صواب ،قا ي الدرجة األوىل ملخالفته أحكام
املادة  21من القانون  22-08عمال باملادة  24من نفس القانون ،و بالتايل فان
قضاة املوضوع مل خيالفوا أي مبدأ قانوين و النعي عليهم بخالف ذلك غري
سديد.
عن الوجه الرابع :املأخوذ من تناقض األسباب،
ذلك أنه بالرجوع اىل تسبيب القرار حمل الطعن بالنقض نجد أنه قد أشار اىل
حذف و الغاء التعويض املحكوم به املتعلق بالساعات االضافية و أيام الراحة
القانونية و األعياد الدينية و الوطنية كون ان املطعون ضده يستفيد هبا وفقا
للقانون اخلاص الذي حيكم أعوان األمن ،بينام يف منطوقه نجد انه قىض بتأييد
احلكمني املستأنفني مبدئيا مع تعديلهام بخفض مبلغ التعويض املحكوم به دون
االشارة اىل حذف التعويضات السالفة الذكر .اضافة اىل أن القرار متناقض يف
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تسبيبه ملا أقر بوجوب تطبيق القانون اخلاص الذي حيكم أعوان األمن و هو
املرسوم التنفيذي  ،02/111إال أنه استبعده ومل يأخذ به و هذا عيب يترتب
عليه نقض و ابطال القرار املطعون فيه.
لكن حيث ان قراءة بسيطة للقرار املطعون فيه ال تفيد بأي تناقض يف تسبيبه،
ذلك أن املبلغ املحكوم به يف احلكم ليس هو نفسه الذي جاء يف منطوق القرار و
الذي تم فعال ختفيضه هذا من جهة ،كام ان تطبيق املرسوم  ،02/111من جهة
اخرى ،من طرف قضاة املوضوع يف ما يتعلق بالتعويضات فقط ،فإن الطاعنة
نفسها هي التي طبقته بارادهتا احلرة عىل أعوان األمن التابعني هلا و طالبت ايضا
بتطبيقه وال تنازع فيه ،رغم ان هذا املرسوم خيص أعوان األمن التابعني
للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري و اإلدارات العمومية وال يتعلق عىل
اإلطالق بأعوان األمن التابعني للمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي
أو اخلاصة ،كام أنه ال حيدد الطبيعة القانونية لعقد العمل املربم بني الطرفني التي
كام سبق ذكره ،حيددها القانون  22/08السالف الذكر و النصوص التابعة له،
مما جيعل االثارة غري سديدة تتوجب الرفض.
حيث ان خارس الدعوى يلزم باملصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
قبول الطعن شكال و رفضه موضوعا.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)148
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الغرفة اجلنائية
ملف رقم  4044000قرار بتاريخ 3440/44/34
قضية النيابة العامة و (ب.ز) ضد (ع.ع)
املوضوع :أسئلة
الكلامت األساسية :تشطري السؤال-اجابة منسجمة.
املرجع القانوين :املادة  228من قانون العقوبات.
املادة  248قانون االجراءات اجلزائية
املبدأ :جيوز ملحكمة اجلنايات تشطري السؤال الرئييس اىل عدة أسئلة ،رشيطة ان
تكون االجابة عنها منسجمة و غري متناقضة.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الثاين باالسبقية دون حاجة ملناقشة السؤال األول لعدم سداده:
حيث ان السؤال حمل املناقشة تم تشطريه اىل ثالثة أشطار متت صياغتهم بالشكل
التايل :س 2هل املتهم  ...مذنب الرتكابه بتاريخ  ...جرم الفعل املخل باحلياء
عىل شخص الضحية  ...الفعل املنصوص  ...؟ و كانت االجابة عنه باألغلبية.
س 1هل جريمة الفعل املخل باحلياء املذكورة يف السؤال  ...ارتكبت بالعنف
طبقا للامدة  226من ق ع؟ و كانت االجابة عنه بدون موضوع.
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س 2هل جريمة الفعل املخل باحلياء املذكورة يف السؤال األول ارتكبت عىل
قارصة مل تكتمل  25سنة كون الضحية  ...مولودة يف  ...؟ و كانت االجابة عنه
بدون موضوع.
حيث ان املحكمة أرزت عنارص اجلريمة يف السؤال بعدما قامت بتشطريه و هذا
جائز رشيطة ان تكون االجابة منسجمة و غري متناقضة لكن املحكمة أجابت
عن الشطر االول بالنفي و عىل الشطرين الثاين و الثالث "بدون موضوع" األمر
الذي يبقيه بدون اجابة و يعرض احلكم للنقض و من ثم فالوجه املثار من قبل
النائب العام سديد.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا-الغرفة اجلنائية-القسم االول:
بعدم قبول طعن الطرف املدين شكال.
بقبول طعن النائب العام شكال و بتأسيسه موضوعا و بنقض و إبطال احلكم
املطعون فيه و باحالة القضية عىل نفس اجلهة القضائية مشكلة من هيئة اخرى
للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص)168

ملف رقم  4483300قرار بتاريخ 3440/8/45
قضية النيابة العامة و (ب.ط) ضد القرار الصادر يف 1826/21/12
املواضيع-4 :أسئلة-3 ،خمدرات-2 ،مسامهة جنائية-1 ،ظروف خمففة.
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املرجع القانوين :املواد 32 ،40 ،0 ،3و 30من قانون  ،45-41املتعلق بالوقاية
من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعامل و االجتار غري املرشوعني هبا.
املادتان  13و  82من قانون العقوبات.
املوضوع :األول :أسئلة
الكلامت األساسية :مشاركة-تعدد األفعال-سؤال معقد.
املبدأ :تكون املشاركة يف فعل واحد .فإذا تعددت األفعال املجرمة وجب طرح
سؤال عن املشاركة يف كل فعل و إال عد السؤال مركبا.
املوضوع الثاين :خمدرات
الكلامت األساسية:مجاعة اجرامية-واقعة-طرف تشديد.
املبدأ :اجلامعة االجرامية املنظمة ليست واقعة يف منظور الترشيع اجلزائري بل هي
ظرف تشديد ألفعال أخرى.
املوضوع الثالث :مسامهة جنائية
الكلامت األساسية :فاعل أصيل-رشيك-حماكمة.
املبدأ :غياب الفاعل األصيل أو سبق حماكمته أو وفاته أو فراره ال حيول دون
حماكمة الرشيك.
املوضوع الرابع :ظروف خمففة
الكلامت األساسية :موظف عمومي-خمدرات.
املبدأ :ال يستفيد املوظف املكلف بمحاربة جرائم املخدرات الذي يرتكب
إحداها ،من الظروف املخففة.
جملة احملامي عدد 1029/33

294

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة

و عليه فان املحكمة العليا
الوجه األول :مأخوذ من خمالفة قاعدة جوهرية يف االجراءات،
بدعوى أن األسئلة جاءت مركبة و خمالفة لنص املادة  286من قانون
االجراءات اجلزائية و ان السؤال الرئييس حول مشاركة مجاعة اجرامية منظمة يف
عمل حتضريي السترياد املخدرات تضمن عدة جنايات لكل منهام أركاهنا
فاملشاركة وفقا للامدة  41من قانون العقوبات تفرض مساعدة الفاعل األصيل
عىل األعامل التحضريية أو املنفذة و أن يكون الرشيك عاملا بأن ما يقوم به
الفاعل يشكل جريمة و ان املحكمة أغفلت يف دعوى احلال الفعل اإلجيايب
للرشيك و العلم كام ان حماكمة الرشيك بمفرده تفرض ذكر العنارص القانونية
للواقعة االصلية املتابع فيها متهمون آخرون أمام حمكمة اجلنايات بقسنطينة و مل
تتم ادانتهم عن أفعاهلم فكيف تتم ادانة الرشيك قبلهم و من جهة اخرى فإن
ال سؤال ذكر مجاعة اجرامية منظمة ومل يربز األركان املادية التي تقوم عليها هذه
اجلامعة و هي عدد و هوية أفرادها و دور كل منهم يف التصميم و االتفاق
املشترك و الغرض كام ان استرياد املخدرات كان يتعني طرح سؤال خاص عنه و
حتديد األركان القانونية مما يعرض احلكم اىل النقض.
الوجه الثاين :مأخوذ من خمالفة القانون و اخلطأ يف تطبيقه،
بدعوى أن احلكم مل حيدد االركان القانونية للجامعة اإلجرامية املنظمة وفق ما
تنص عليه املادة  255من قانون العقوبات و أنه ال يوجد بامللف ما يثبت عالقة
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باقي املتهمني بالطاعن يف التحضري لعمل منظم وفق خطة تم اعدادها السترياد
املخدرات.
حيث يتبني بالرجوع اىل السؤال الرئييس أنه أشار اىل أن الطاعن اقدم عمدا عىل
مشاركة مجاعة اجرامية منظمة لقيامها بطريقة غري مرشوعة بحيازة و رشاء قصد
البيع و التسليم و الشحن و النقل ملواد خمدرة يف اطار مجاعة اجرامية منظمة و
القي ام بأعامل حتضريية و مسهلة و منفذة للجريمة املتمثلة يف استرياد املخدرات
بتوافر املعلومة املتمثلة يف خلو امللك من احلراسة و دوريات املراقبة لتمكني
الشبكة االجرامية من حتديد موعد و وقت استريادها و متريرها داخل التراب
الوطني دون أي اخطار األمر الذي مكن من هتريب  28قناطري من الكيف
املعالج و التسلم مقابل ذلك  188مليون سنتيم.
حيث ان هذا السؤال معيب من عدة جوانب:
 -2أنه معقد لذكره املشاركة يف عدة أفعال أصلية منها احليازة-الرشاء قصد
البيع-التسليم-الشحن و النقل ملواد خمدرة-االسترياد-التصدير و تلقي مزية
غري مستحقة أي الرشوة و ان املشاركة يف فعل جمرم جيب أن يطرح سؤال خاص
هبا حسب كل فعل أصيل فكلام تعددت االفعال األصلية وجب أن تتعدد معها
األسئلة عن املشاركة فيها ولو من طرف متهم واحد ألن الفعل قد يثبت ضده
يف أحداها وال يثبت يف الباقي لكن السؤال حمل املناقشة جاء بخالف هذا املبدأ.
 -1ان منطوق األمر باالحالة مل يوفق يف وصف الوقائع فذكر مشاركة مجاعة
اجرامية منظمة يف عمل حتضريي السترياد املخدرات وفقا للامدتني 20و 12من
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قانون الوقاية من املخدرات و سايرته املحكمة و أضافت وقائع أخرى مل تذكر
بمنطوق هذا االمر الذي ذكر استرياد املخدرات فقط لكن املحكمة أضافت
مجيع األفعال املنصوص عليها باملادة  25من القانون املذكور.
حيث ان اجلريمة املنظمة مل حيددها و مل يعرفها املرشع اجلزائري و هي ختتلف من
حيث االركان عن تكوين مجعية األرشار لكن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلريمة املنظمة عام  1888عرفتها بأهنا مجاعة اجرامية منظمة حمددة البنية مؤلفة
من ثالث أشخاص أو أكثر موجودة لفترة زمنية تقوم معا بفعل مدبر هبدف
ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرة أو اجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية
من أجل احلصول بشكل مبارش أو غري مبارش عىل منفعة مالية (الفقرة أ من املادة
 1هلذه االتفاقية).
حيث أن اجلامعة االجرامية كمجموعة من األشخاص ليست واقعة يف منظور
الترشيع اجلزائري بل اهنا لرف تشديد ألفعال اجرامية حمددة باملادة  25من
قانون الوقاية من املخدرات و كان يتعني ذكر الفعل املجرم أو ال ثم ارتكابه
ضمن مجاعة اجرامية منظمة كظرف مشدد ثانيا و ان املشاركة تكون يف الفعل
األصيل ال يف الظرف املشدد لكن األمر باالحالة يف دعوى احلال أسند املشاركة
اىل لرف التشديد بدل اسناده اىل الفعل او االفعال املجرمة وهو ما سايرته
املحكمة خطأ و كان يتعني تصحيح الوصف بالرد عىل السؤال املستخرج من
منطو ق األمر باإلحالة بالنفي ثم طرح أسئلة احتياطية مستخرجة من املناقشة
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لتحديد مشاركة الطاعن يف األفعال املجرمة املرتكبة من باقي املتهمني و الرد
عليها حسب ما تقتنع به املحكمة.
أما ما ذكره الطاعن حول حماكمته كرشيك يف اجلريمة قبل حماكمة باقي املتهمني
كفاعلني أصليني فإن ذلك ال يؤثر يف صحة االجراءات اذ يكفي أن تذكر يف
السؤال الرئييس عنارص اجلريمة األصلية و عنارص املشاركة فيها دفعة واحدة كام
يمكن استعامل السؤال املجرد بطرح سؤال حول الواقعة االصلية دون ذكر
متهم معني و دون عبارة االدانة "مذنب" فإذا كانت االجابة عليه باالجياب
يطرح سؤال يتعلق باملشاركة يف اجلريمة املذكورة و يتضمن عنارص املشاركة
فقط فهذه األخرية ال تتعلق باألشخاص بل باألفعال وال هيم من ارتكب الفعل
األصيل وقد يكون غري متابع قضائيا أو قد مات قبل حماكمته أو يف حالة فرار أو
غري مسؤول جزائيا كاملجنون و املكره وصغري السن و احتجاج الطاعن عىل
حماكمته قبل حماكمة باقي املتهمني غري سديد.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا-الغرفة اجلنائية:
بقبول الطعنني شكال و موضوعا و نقض و ابطال احلكم املطعون فيه و احالة
القضية عىل املحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها جمددا.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)165

ملف رقم  4418004قرار بتاريخ 3440/48/45
قضية (ب.هـ) و (ح.ب) ضد النيابة العامة
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املوضوع :خمدرات
الكلامت األساسية :حمكمة اجلنايات-أسئلة-حيازة.
املرجع القانوين :املادة  43من قانون  ،45-41املتعلق بالوقاية من املخدرات و
املؤثرات العقلية وقمع االستعامل و االجتار غري املرشوعني هبا.
املبدأ :ال تعني حيازة املخدرات املعاقب عليها قانونا وجودها ماديا بني يدي
املتهم فقط و إنام تعني أيضا ختزينها يف مكان ما و ايداعها لدى شخص آخر
الستحضارها يف أي وقت.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه األول :مأخوذ من قصور األسباب،
بدعوى أن السؤال الرئييس لكل منهام جاء مركبا حني تضمن هوية املتهم و مجيع
أركان اجلريمة و هو ما خيالف نص املادة  286من قانون االجراءات اجلزائية.
الوجه الثاين :مأخوذ من قصور األسباب،
بدعوى أن احلكم املطعون فيه ليس مسببا تسبيبا كافيا إذ مل يبني حيازة املخدرات
كواقعة مادية بني يدي املتهم شخصيا يف حني تم العثور عليها يف رسير املدعو
(م.ع) و الذي اعترف بأنه اشتراها من ساحة الشهداء و هو ما جيعل الطاعنني
بريئني.
حيث ان ذكر هوية املتهم و األركان القانونية للجريمة املتابع يف السؤال الرئييس
ال جيعل هذا السؤال معقدا كام يزعم الطاعنان بل أن ذلك مطلوب قانونيا.
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حيث ان احليازة باملفهوم اجلزائي ال تعني فقط العثور عىل املخدرات يف جيب أو
يد املتهم بل ان ختزينها يف مكان ما أو ايداعها لدى شخص آخر يبقيه حائزا هلا
مادام بإمكانه استرجاعها يف أي وقت أما اعتراف غريه بأنه اشتراها من جهة ما
فمسألة موضوع ال تناقش أمام املحكمة العليا مما جيعل الطعنني غري مؤسسني.
فلهذه األسباب
تقيض املحكمة العليا-الغرفة اجلنائية:
بقبول الطعنني شكال و رفضهام موضوعا.
(جملة املحكمة العليا-العدد االول -1825ص.)108

غرفة اجلنح و املخالفات
ملف رقم  311823قرار بتاريخ 3443/44/44
قضية (ب.ع) ضد (غ.ي) و النيابة العامة
عن الوجهني معا لتطابقهام و املأخوذين من خمالفة قاعدة جوهرية يف االجراءات
و من انعدام األساس القانوين:
باعتبار ان قضاة املجلس مل يتطرقوا متاما للدفع املكتوب املقدم من طرف املدعى
املدين و الر امي اىل ان تقديم اهلوية الكاملة للمتهم ليس من اختصاص املكلف
باحلضور وال سيام ان اخطار املحكمة تم بموجب أحكام املادة  225مكرر من
قانون االجراءات اجلزائية و هذه ال تنص رصاحة عىل الزامية الطرف املدين
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تقديم اهلوية الكاملة للمتهم وال ان يتضمن التكليف باحلضور ذلك (ذكر اسم
االب و االم و تاريخ و مكان االزدياد) و ملا أسس قضاة املجلس قرارهم عىل
عدم تقديم هوية املتهم و مل يناقشوا الدفع املبدى من طرف املدين يف هذا الشأن
فقد جاء منعدما لألساس القانوين و معرضا للنقض.
حيث انه بالرجوع اىل أوراق امللف يتبني منها و ان املدعو (غ.ي) احيل عىل
قسم اجلنح بمحكمة قسنطينة بموجب التكليف املبارش طبقا للامدة  225مكرر
من قانون االجراءات اجلزائية من اجل اصدار شيك دون رصيد ،فأصدرت
هذه اجلهة يف حقه حكام قضت فيه بعدم قبول االدعاء املدين شكال.
و انه حال نظرها يف االستئناف املرفوع من لدن الطرف املدين قررت الغرفة
اجلزائية املصادقة عىل احلكم املستانف.
حيث ان ما تنعاه الطاعنة يف الوجهني املصارين سديد ،ذلك انه يستخلص من
تالوة القرار املطعون فيه و ان قضاة املجلس انتهوا اىل عدم قبول االدعاء املدين
شكال و ذلك تأسيسا عىل كون الطرف املدين كلف تكليفا قانونيا غري انه مل حيرض
أمام املجلس و مل يدعم طعنه بتقديم هوية املتهم كام هو منصوص عنه
قانونا.حيث ان مثل هذا التعليل ال يصلح أساس للقرار املطعون فيه ،ذلك ان
تقديم هوية املتهم مل ينص عليه القانون رصاحة و يف حالة العكس فان املجلس مل
يؤسس قراره قانونا ،هذا فضال عن أن ذات القرار ينطوي عىل تناقض ملا أورد
يف ديباجته بصدد ذكره لألطراف و ان املدعى املدين حارض بواسطة االستاذ
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(ر.ا) نيابة عنه االستاذ (ب.م) ،كام تضمن يف صلبه و ان املدعى املدين حرض و
تقدم بطلبات ختص مبلغ الشيك و تعويض قدره 28888 :دج.
و حيث انه اذا كانت املادة الثانية من قانون االجراءات اجلزائية تعطي حق
االدعاء املدين لكل من أصابه شخصيا رضر مبارش ناتج عن جريمة و ان املادة
 225مكرر من نفس القانون اجازت للمدعى املدين ان يكلف املتهم مبارشة
باحلضور أمام املحكمة بشأن جنحة اصدار شيك بدون رصيد مع استيفاء
اجراءات معينة فان قضاة املوضوع يف الدرجتني قد جانبوا الصواب عندما
قضوا بعدم قبول االدعاء املدين شكال ،ذلك ان املرشع قرر صفة املدعى املدين
لكل من اصابه شخصيا رضر مبارش ناجم عن جريمة ما ،و هو ما توافر يف
قضية احلال ،حيث حرر املتهم لفائدة املدعي املدين الصك حمل اجلريمة عىل اثر
معاملة جتارية بينهام ،و ملا دفع من طرف هذا األخري لغرض املخالصة عاد اليه
بدون رصيد بيد ان ادراج هوية املتهم من عدمه خيص سند التكليف باحلضور
املنوه عنه باملادة  225مكرر من قانون االجراءات اجلزائية التي مل تورد هي
االخرى الزامية التنمويه باهلوية الكاملة للمتهم (اسم االب – اسم و لقب االم
– تاريخ و مكان االزدياد) هذا فضال عن ان بطالن تدابري التكليف املبارش
باحلضور املنصوص عنه باملادة السالفة الذكر ليس بطالنا مطلقا ،مفاد ذلك انه
يقتيض اثارته من قبل املشتكى منه أو املدعي العام و ذلك متاشيا و احكام املادة
 252من نفس القانون التي تنص رصاحة يف فقرهتا االخرية عىل تقديم اوجه
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البطالن للجهة القضائية التي تقيض يف الدعوى قبل أي دفاع يف املوضوع مما
يستبعد اثارة ذلك بصفة تلقائية.
حيث انه ال يتبني من القرار املطعون فيه و احلكم املعاد ان متسك احد األطراف
بمسألة اهلوية الكاملة للمتهم مع العلم ان املتهم املستدعى مبارشة أمام هذه
اجلهة بواسطة ورقة التكليف املبلغة اليه مل حيرض يف اليوم املحدد كام انه كان غائبا
امام املجلس و ان النيابة العامة صاحبة الدعوى اجلزائية مل تبد أي مالحظة حول
صحة اجراءات املتابعة و قبلت ان تتم املحاكمة و عليه فالوجهان املثاران يف
ملحهام و ينجر عنهام البطالن.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا
بقبول الطعن شكال و موضوعا و بنقض و ابطال القرار املطعون فيه و احالة
الدعوى عىل نفس اجلهة للفصل فيها من هيئة اخرى طبقا للقانون.
و حتميل املتهم املطعون ضده املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا-غرفة اجلنح و
املخالفات-القسم الثالث.
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من اجتهادات جملس الدولة
القرار رقم  400423املؤرخ يف 3441/44/0
قضية مقاولة اشغال البناء و الري و الكهرباء ممثلة بـ (ب.ر) ضد وزارة
الصحة و السكان و اصالح املستشفيات-مكتب الدراسات التقنية
للهندسة املعامرية و التعمري
املوضوع :صفة التقايض-متثيل-شخص معنوي عام-مؤسسة استشفائية
عمومية.
قانون االجراءات املدنية و االدارية :املواد  56 ،22و .010
املبدأ :تتوفر املؤسسة االستشفائية العمومية عىل الشخصية املعنوية و هلا ممثلها
القانوين.
ليس لوزير الصحة صفة التقايض باسم املؤسسة االستشفائية العمومية.
وعليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث ان (ب.ر) استأنف احلكم الصادر عن املحكمة االدارية بقسنطينة يف
 1822/86/22و القا ي برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤسسا طعنه عىل
ثبوت الدين و سوء تقدير القضاة للوقائع.
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حيث أن املستأنف عليه وزير الصحة و السكان متسك بالدفع بانعدام صفته
كون املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية بوادي العثامنية تتمتع
بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل.
حيث انه بعد االطالع عىل الوثائق املعروضة للنقاش يتضح باهنا صادرة عن
املؤسسة االستشفائية.
حيث ان املؤسسة االستشفائية تتمتع بالشخصية املعنوية و هلا ممثل قانوين و كان
يتعني عىل املدعي توجيه الدعوى ضد الشخص املعنوي ممثل يف شخص ممثله
القانوين أما الوزير فهو يمثل الشخص املعنوي و هو الدولة.
حيث ان املادة  010من قانون االجراءات املدنية و االدارية تنص عىل ان الدولة
متثل من طرف الوزير يف حني ان املؤسسة ذات الطابع االداري فتمثل من طرف
ممثلها القانوين.
حيث ان املدعى عليه املستأنف عليه منعدم الصفة كام ان الوزير ال يعد ممثال
قانونيا للمؤسسة االدارية.
حيث ان القضاء يثري تلقائيا مسألة الصفة عمال باملادة  22من قانون االجراءات
املدنية و االدارية كام يوز له اثارة انعدام التمثيل عمال باملادة  56من نفس
القانون.
حيث انه يف هذه الظروف يتعني الغاء احلكم املستأنف وفصال من جديد عدم
قبول الدعوى.
حيث انه يتعني حتميل املستانف املصاريف القضائية.
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هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،اعتباريا حضوريا يف حق مكتب الدراسات التقنية
حضوريا يف حق باقي األطراف و هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
يف املوضوع :الغاء احلكم املستانف و فصال من جديد عدم قبول الدعوى.
حتميل املستانف املصاريف القضائية.

القرار رقم  485108املؤرخ يف 3444/42/44
قضية الرشكة ذات الشخص الوحيد أشغال البناء العمومي
 COGEDIBضد الوكالة الوطنية لتحسني السكن و تطويره AADL
املوضوع :صفقة عمومية – اختصاص – قضاء اداري – الوكالة الوطنية
لتحسني السكن و تطويره.
قانون االجراءات املدنية و االدارية :املادة .045
مرسوم رئايس رقم  :168-81املادة .1
مرسوم انفيذي رقم  240-02املادتنا  25و .20
قانون رقم  :82-00املادة .65
املبدأ :تدخل يف اختصاص القايض االداري ،املنازعة املنصبة عىل صفقة مربمة
بني رشكة خاصة و بني الوكالة الوطنية لتحسني السكن و تطويره (عدل)،
املرشفة عىل انجاز مرشوع استثامري (بناء سكنات) ،ممول من طرف الدولة.
و عليه فان جملس الدولة
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من حيث املوضوع:
حيث أن املستأنفة تطالب و قبل الفصل يف املوضوع إحالة القضية عىل حمكمة
التنازع طبقا للامدة  20من القانون رقم  82/00و يف حالة الغاء القرار من
حيث االختصاص النوعي احلكم عىل املستأنف عليها بارجاع للرشكة املستانفة
مبلغ  25.111.502.55دج مقابل كفالة حسن التنفيذ املدفوع هلا و تعويضا
قدره  1.688.888دج و ذلك ألهنا أبرمت صفقة عمومية مع وكالة عدل وفقا
ألحكام املادة  1من املرسوم  168/81املتضمن قانون الصفقات العمومية و
الذي يسمح للمؤسسات التجارية و الصناعية ابرام صفقات عمومية و ختضع
املنازعات فيها للقضاء االداري كام ان النزاع طرح عىل الغرفة االدارية ملجلس
قضاء اجلزائر العاصمة و حكم بعدم االختصاص املحيل و ان اجلهات القضائية
االدارية تتمسك باختصاصها يف حالة وجود صفقة عمومية و اجلهات القضائية
املدنية ال تتمسك بذلك و طبقا للامدة  20من القانون  82/00يتعني وقف
الفصل يف االستئناف و احالة القضية عىل حمكمة التنازع للفصل يف مدى
االختصاص النوعي عند نشوب نزاع حول صفقة عمومية تم ابرامها من قبل
مرسسة ذات طابع صناعي و جتاري طبقا للامدة  1من املرسوم  168/81و
احتياطيا و يف املوضوع و يف حالة الغاء القرار فان حصول املستانف عليها عىل
كفالة حسن التنفيذ من الصندوق اجلهوي لضامن الصفقات العمومية يكون
دفعا غري مستحق ألهنا حتصلت عىل مبلغ  2.425.126.12دج مقابل ذلك
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لضامن العيوب وال يمكن الدفع مرتني و هذا طبقا للامدة  244من القانون
املدين.
حيث أن املدخل يف اخلصام تعرض عن طلبات املستأنفة طالبا تأييد القرار
املستأنف ألن أطراف الدعوى خيضعون للقانون التجاري وال تنطبق عليهم
أحكام املادة  088من ق ا م ا كام هو ثابت من القرار الصادر عن جملس الدولة
يف  1881/22/86كام ان طلب احالة القضية عىل حمكمة التنازع غري مؤسس
ألن املادة  05من القانون  2/00تبني رشوط ذلك و هي غري متوفرة يف قضية
احلال و كذا رشوط املادة  20من نفس القانون و يف املوضوع يطالب باخراجه
من الدعوى احلالية ألنه دفع مبلغ كفالة حسن التنفيذ طبقا ملا هو متفق عليه بني
االطراف.
حيث ان املستأنف عليها الوكالة الوطنية لترقية و تطوير السكن تعرضت هي
االخرى طالبة رفض الدفوع املقدمة من طرف املستأنفة و تأييد القرار املستأنف
ألن االجراء املنصوص عليه يف املادة  20من القانون  82/00من اختصاص
القا ي املخطر باخلصومة و يقتيض أن تكون هناك جهة قضائية قضت
باختصاصها أو بعدم اختصاصها و أن قرار القا ي املخطر سيؤدي اىل تناقض
يف أحكام قضائية و أما تنازع االختصاص فيكون عند صدور قرارات قضائية
من جهات ادارية عادية باختصاصها أو بعدم االختصاص و يف هذه احلالة فان
النزاع يطرح أمام حمكمة التنازع من قبل األطراف املكعنية و ان جملس الدولة
فصل يف مثل هذه القضايا بقراره املؤرخ يف  1881/22/86كام أن حمكمة
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التنازع أصدرت قرارا يف  1885/22/22ذكرت فيه النزاع حول صفقة
عمومية بني مؤسسة ذات طابع جتاري أو صناعي و مؤسسة خاصة ختضع
للقضاء املدين أما طلب إرجاع مبلغ الكفالة فهو غري مؤسس.
حيث أن املستأنفة ردت عن ذلك و متسكت بنفس الدفوع لكنها غريت يف
طلباهتا النهائية و جعلت من الطلب الرامي إىل احالة امللف عىل حمكمة التنازع
هو طلب احتياطي جدا.
حيث أن حمافظ الدولة التمس الغاء القرار املستأنف و متسك باالختصاص و
قبل الفصل يف املوضوع تعيني خبري.
حيث أنه أوال و عن طلب املستأنفة األصيل و الذي جعلته طلبا احتياطيا يف
ردها األخري و هو احالة امللف قبل الفصل يف املوضع عىل حمكمة التنازع طبقا
للامدة  20من القانون العضوي  82/00بأن هذا الطلب غري مؤسس قانونا عىل
االطالق ألنه و بالرجوع اىل هذه املادة نجد اهنا تنص رصاحة عىل ما ييل:
( اذا الحظ القا ي املخطر يف خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها
أو بعدم اختصاصها و ان قراره سيؤدي اىل تناقض يف أحكام قضائية لنظامني
خمتلفني يتعني عليه احالة ملف القضية اىل حمكمة التنازع.)...
حيث انه ثابت من هذه املادة أوال أن هذا االجراء يقوم به اال ي من تلقاء نفسه
و ليس بناء عىل طلب أحد األطراف ألنه هو الذي يقرر مدى اختصاصه من
عدمه و ثانيا فان االجراء هذا يتخذه القا ي عندما يكون هناك جهة قضائية
قضت باختصاصها او بعدم اختصاصها يف نفس النزاع و يالحظ القا ي ان
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قراره سيؤدي اىل تناقض يف احكام قضائية لنظامني خمتلفني و يف دعوى احلال
االمر ليس كذلك إذ ال يوجد أي قرار صادر عن القضاء العادي يكون قد قىض
باختصاصه أو عدم اختصاص يف النزاع احلايل و اذا كانت املستأنفة تأخذ يف
احلسبان القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر العاصمة يف 1880/85/25
فان هذا القرار صادر عن القضاء االداري و ليس عن جهة قضائية خمتلفة للجهة
املطروح عليها النزاع احلايل و ثانيا فانه قىض بعدم االختصاص املحيل و ليس
النوعي و انه قرار غري هنائي و من ثم يتعني القول بان هذا الطلب غري مؤسس
يتعني رفضه.
حيث انه و فيام خيص اختصتص القضاء االداري يف النزاع احلايل فان القرار حمل
االستئناف قىض بعدم االختصاص النوعي عىل اساس املادة  5من ق ا م ا
الساري املفعول أثناء الفصل يف هذا النزاع عىل أساس أن أطراف الدعوى ليسوا
من األشخاص املشار اليهم يف املادة املذكورة أعاله و هذا بعدما كانت املستأنف
عليها وكالة عدل و كذا الصندوق اجلهوي لضامن الصفقاتن العمومية قد أثارا
هذا الدفع ثم أضاف قضاة أول درجة أنه من النظام العام.
حيث ان املستانفة احلالية تطالب بالغاء القرار املستأنف و القول أن القضاء
االداري هو املختص يف حني ان املستأنف عليها و املدخل يف اخلصام يؤكدان
عىل عدم االختصاص بناء عىل األوجه املشار اليها أعاله و املذكورة يف الوقائع.
حيث انه و بالرجوع اىل القانون سواء قانون االجراءات املدنية الساري املفعول
وقت صدور القرار املستانف او قانون االجراءات املدنية و االدارية احلايل فانه
جملة احملامي عدد 1029/33

120

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة

بنى االختصاص للقضاء االداري عىل املعيار العضوي املادة  5من قانون
االجراءات املدنية و املادة  088من قانون االجراءات املدنية و االدارية و بالتايل
فان القضاء االداري يكون خمتصا فقط يف الدعاوى التي يكون أحدذ أطرافها
الدولة أو الوالية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية كام اضافت
املادة  082من قانون االجراءات املدنية و االدارية دعاوى االلغاء و القضايا
املخولة للقضاء االداري بموجب نصوص خاصة.
حيث انه و من ضمن النصوص اخلاصة املادة  65من القانون رقم 82-00
املؤرخ يف  2000/80/21املتعلق باملؤسسات العمومية االقتصادية املعدل
املتمم و التي تنص (عندما تكون املؤسسة العمومية االقتصادية مؤهلة قانونا
ملامرسة صالحيات السلطة العامة و تسلم بموجب ذلك و باسم الدولة و
حلساهبا ترخيصات و اجازات و عقود ادارية أخرى فإن كيفيات و رشوط
ممارسة هذه الصالحيات  )...ثم جاء يف الفقرة املوالية (ختضع املنازعات املتعلقة
هبذا املجال للقواعد املطبقة عىل االدارة) و بالتايل فاملرشع هنا مل يعتمد عىل املعيار
العضوي و انام اعتمد عىل املعيار املوضوعي فامدامت هذه املؤسسات رغم اهنا
ليست هلا الطابع االداري ملنها تقوم بأعامل باسم الدولة كام جاء واضحا يف
النص و بالتايل فان النزاعات التي تنشأ يف هذا املجال ختضع للقواعد املطبقة عىل
االدارة ألن هذه املؤسسات تقوم هبذه االعامل و كأهنا موكلة عن الدولة مادام أن
النص جاء فيه (و باسم الدولة).
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حيث ان املرشع ألزم هذه املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
عندما تكلف بانجاز مشاريع استثامرية عمومية بمسامهة هنائية أو جزئية من
الدولة بتطبيق أحكام املرسوم الرئايس  168/81املتعلق بالصفقات العمومية
كام هو الشأن بالنسبة لالدارات العمومية.
حيث ان حمكمة التنازع أكدت ما اشري اليه و جعلت من القضاء االداري هو
املختص يف القضايا التي تكون أحد أطرافها مؤسسة عمومية ذات صبغة
صناعية أو جتارية و شخص خاضع للقانون اخلاص و يكون النزاع فيها متعلقا
بصفقة عمومية ممولة من طرف الدولة و يكون غري خمتص اذا مل تكن الصفقة
ممولة من طرف الدولة و هذا ما جاء يف القرار الصادر عن حمكمة التنازع يف
 1885/22/22اذا جاء يف حيثيات القرار ( ....فان الرشكة اجلزائرية للتأمني
ليست شخصا من أشخاص القانون العام و انام هي مؤسسة عمومية ذات طابع
جتاري و صناعي و غري مكلفة يف النزاع احلايل بانجازظ مشاريع استثامرية
عمومية ممولة من طرف الدولة  )...و من ثم جعل االختصاص للقضاء العادي
ألن رشط انجاز مرشوع استثامري ممول من طرف الدولة غري متوفر و هذا يعني
أنه ملا يتوفر هذا الرشط فان القضاء االداري هو املختص و من ثم فان
االحتجاج هبذا القرار من طرف املستأنف عليها و املدخل يف اخلصام للقول بأن
القضاء االداري غري خمتص احتجاج يف غري حمله.
حيث أنه و زيادة عىل كل هذا فان املرشع و يف قانون االجراءات املدنية و
االدارية جاء باملادة  045و التي جتيز لكل شخص اخطار املحكمة االدارية يف
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حالة االخالل بااللتزامات االشهار أو املنافسة التي ختضع هلا عمليات ابرام
العقود االدارية و الصفقات العمومية و من ثم فان املرشع يف هذه املادة مل يشترط
ان يكون أحد أطراف النزاع من االشخاص املشار اليهم يف املادة  088و انام بنى
االختصاص عىل املعيار املوضوعي و هو االخالل بعمليات ابرام الصفقات
العمومية و هذا يعني أن املرشع أراد أن جيعل من القضاء االداري هو املختص
ملراقبة ابرام الصفقات العمومية من طرف الاشخاص املشار اليهم يف املادة 1
من املرسوم  168/81و من بينهنم املؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و
الصناعي.
حيث انه و بالرجوع اىل النزاع احلايل نجد أن أحد طرفيه هو الوكالة الوطنية
لترقية و تطوير السكن (عدل  )AADLو رجوعا اىل املرسوم التنفيذي
 240/02املؤرخ يف  2002/86/21و الذي أنشأ هذه الوكالة و تدعى
الوكالة الوطنية لتحسني السكن و تطويره و ليس كام جاء يف عريضة املستأنفة
نجد انه ينص يف مادته االوىل عىل ان هذه الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات
طابع صناعي و جتاري و تتمتع بالشخصية املعنوية كام تنص املادة  25من هذا
املرسوم أن رأسامل الوكالة تكتسبه الدولة كله و املادة  20تنص عىل انه و من
ضمن موارد الوكالة اعانات الدولة و ثم تعد من االشخاص املشار اليهم يف
املادة  1من املرسوم الرئايس  168/81و كذلك املادة  65من القانون 82/00
املشار اليه اعاله.
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حيث انه و بالرجوع اىل املرشوع حمل النزاع و الذي كلفت به وكالة عدل
املستأنف عليها فهو مرشوع سكنات و أن هذا املرشوع ممول من طرف الدولة.
حيث انه و بناء عىل ما ذكر أعاله فإن وكالة عدل املستأنف عليها و عندما تقوم
هبذا املرشوع االستثامري املمول من طرف الدولة فان النزاع بشأنه يكون من
اختصاص القضاء االداري و من ثم يكون قضاة أول درجة قد أخطأوا ملا قضوا
بعدم االختصاص النوعي للغرفة االدارية و يتعني معه الغاء القرار املكستأنف و
القول أن القضاء االداري خمتص و الدعوى كانت مقبولة شكال.
حيث ان جملس الدولة و مادام أنه ألغى القرار املستأنف الذي مل يفصل يف
املوضوع فإنه يتعني التطرق إليه مادام أن امللف جاهز للفصل فيه.
حيث أنه ثابت من امللف و فيام خيص موضوع النزاع أن الصفقة التي أبرمت بني
املستأنفة و املستأنف عليها تم فسخها بقرار من هذه األخرية يف
 1885/82/20و أنه تم حترير كشف حساب هنائي حددت فيه األشغال
املنجزة و كذا احلسابات النهائية و جاء فيه أن املستأنفة مدينة للمستأنف عليها
بمبلغ  61.425.126.12دج من طرف املستأنف عليها و ارش عىل هذا
الكشف أن هذا املبلغ يقابل التحفظات و ان املستأنفة تذكر اهنا ال تنازع يف هذا
املبلغ التي متت اضافته.
حيث ان املستأنفة اآلن تطالب باسترجاع مبلغ  25.112.502.55دج و الذي
يمثل كفالة الضامن املودع لدى الصندوق اخلاص بضامن الصفقات العمومية و
الذي قبضته وكالة عدل بعد فسخ الصفقة من هذا الصندوق ألنه دفع غري
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مستحق عىل أساس أن املستأنف عليها أضافت يف كشف احلساب العام مبلغ
 2.425.156.12دج و هو يمثل كفالة الضامن حلسن التنفيذ.
حيث انه و بالرجوع اىل وثيقة كفالة حسن التنفيذ و الضامن املؤرخة يف
 1882/82/28نجد انه جاء فيها بكل وضوح بأن الصندوق يقوم بتسديد و
يغطي خماطر عدم التنفيذ لبنود العقد من األمر ببدأ األشغال اىل التسليم املؤقت
لألشغال.
حيث ان املستأنفة و عندما تعتقد ان مبلغ  4.425.126.12دج الذي أضيف
اىل الكشف النهائي العام يعد بمثابة كفالة الضامن فان ذلك االعتقاد يف غري حمله
الن كفالة حسن التنفيذ املودعة لدى الصندوق ال عالقة هلا بالكشف النهائي
العام ألهنا و حسب ما جاء يف وثيقة املشار اليها أعاله ان الصندوق يدفع هذه
الكفالة ملجرد ما يثبت صاحب املرشوع أن الطرف اآلخر مل ينفذ بنود العقد و
هو الذي حصل فعال و ان املبلغ املشار اليه أعاله و ان كان فعال أضيف اىل
كشف احلساب النهائي و التي رضيت به املستأنفة إال أنه مل يرش فيه أنه يقابل
كفالة حسن التنفيذ املودعة لدى الصندوق و انام أشري اىل انه يقابل التحفظات و
من ثم يكون طلب املدعية املستأنفة غري مؤسس و يتعني رفضه.
حيث ان املصاريف القضائية يتحملها من خرس الدعوى.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا ،هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
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يف املوضوع :الغاء القرار املستانف و فصال من جديد رفض الدعوى لعدم
التأسيس.
حتميل املستأنفة املصاريف القضائية.

القرار رقم  02052املؤرخ يف 3443/44/43
قضية بلدية العلمة ضد (ح.ع)
املوضوع :صفقة عمومية-فسخ صفقة عمومية-قضاء كمل-قضاء االبطال.
املبدأ :ال يعد فسخ صفقة من طرف ادالة قرار اداريا ،قابال للطعن فيه باالبطال.
تدخل املنازعات ،املتعلقة بالصفقات العمومية ،يف اختصاص القضاء الكامل.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع
حيث ان املستأنفة تطالب بالغاء القرار املستانف و فصال من جديد رفض
الدعوى لعدم التأسيس النه فسخ الصفقة تم بناءا عىل ادانة املستأنف عليه بتهمة
التزوير يف شهادة التأهيل.
حيث ان املستأنف عليه يعرض طلبا رفض االستئناف ألنه غري مؤسس.
حيث انه ثابت من امللف ان موضوع الدعوى يتعلق بالغاء قرار فسخ السفقة.
حيث انه من املستقر عليه فقها و قضاء و قانونا ان النزاعات املتعلقة بالصفقات
العمومية هي نزاعات القضاء الكامل و ان االدارة و نظرا ملا هلا من سلطة
تقديرية هلا فسخ أي صفقة عمومية بارادهتا املنفردة وال يبقى للمتعامل اال حق
املطالبة بالتعويض يف احلاالت التي يثبت فيها انه ال مسؤولية له يف فسخ الصفقة
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كام ان القرارات الصادرة بالفسخ ليست قرارات ادارية بمفهومها التقليدي التي
ختضع لدعوى االلغاء ألنه ال يمكن ارغام االدارة عىل التعامل مع متعامل رغم
ارادهتا و بالتايل ال يبقى هلذا االخري اال املطالبة بالتعويض يف احلالة التي ال يثبت
فيها أنه ال مسؤولية له يف فسخ العقد.
حيث انه و احلال كذلك و بغض النظر عن الدفوع التي اثارهتا املستأنفة فان
قضاة الدرجة االوىل ملا قضوا بالغاء قرار الفسخ و ألزموا االدارة بتنفيذ الصفقة
يكونوا قد أخطأوا يف تطبيق القانون و االجتهادات القضائية مما يتعني معه الغاء
هذا القرار و فصال من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث ان املصاريف القضائية يتحملها من خرس الدعوى.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا و هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
يف املوضوع :الغاء القرار املستأنف و فصال من جديد رفض الدعوى لعدم
التأسيس.
حتميل املستأنف عليه املصاريف القضائية.

القرار رقم  01052املؤرخ يف 3443/44/43
قضية وايل والية اجلزائر ضد االحتاد الوطني للفنون الثقافية
املوضوع :صفقة عمومية-اثبات العالقة التعاقدية.
مرسوم رئايس رقم .168-81
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املبدأ :ال يتحمل املقاول مسؤولية عدم حترير اتفاقية و حتديد األسعار للمرشوع،
يف حالة عدم حرص االدارة عىل التطبيق السليم للتنظيم املعمول به.
وجود األمر باخلدمة و اقرار الوالية بانجاز األشغال يثبتان قيام العالقة
التعاقدية.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث يستفاد من عنارص امللف ان الوالية املستأنفة تقر بان املستأنف قام بانجاز
أشغال ترميم و تزيني (هتيئة البناية) للمدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى
سنة  1885بعد اتفاق غري مكتوب بينه و بني مديرية الشباب و الرياضة ،و بعد
حتصله عىل أمر باخلدمة من هذه االخرية ،و انه أنجز االشغال و سلمها لآلمرة،
وفق حمرض استالم مؤقت بدون حتفظات ،و ان االشغال قدت حسب فاتورة
مؤرش عليها من مكتب الدراسات املتابع للمرشوع بمبلغ  2.120.118دج
دون االتفاق عىل املبلغ مسبقا و بدون علم الوالسية ،و بذلك باالتفاقية غري
مرشوعية و ان امللف خالف من الوثائق الثبوتية الصاحلة لرصف املبلغ املطالب
به.
لكن حيث ان وجود األمر باخلدمة و إقرار الوالية بانجاز األشغال يثبتان قيام
العالقة التعاقدية و اكامل االشغال و استالمها باملحرض املذكور أعاله يعطي
احلق للمقاول يف قيمة تلك االشغال و ان القول بعدم وجود كشف كمي و
تقديري وال حتديد لألسعار ،هو درب من عدم االطالع عىل وثائق امللف اذ ان
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الفاتورة املؤرش و املصادق عليها من مكتب الدراسات املبالغ لالشغال املنجزة و
مديرية الشباب تؤكده الفاتورة رقم  252التي حتتويعىل الوحدة و السعر
الوزحدوي و املبلغ ،فهي عبارة عن كشف كمي و تقديري.
حيث انه فيام يتعلق بالدفوع األخرى املتعلقة بعدم حترير اتفاقية ،و حتديد
األسعار للمرشوع ،فاملقاول غري مسؤول عىل عدم حرص االدارة عىل التطبيق
السليم للتنظيم.
حيث انه بذلك فاالستئناف غري مؤسس و يتعني تأييد القرار املستأنف فيه.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا و هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
يف املوضوع :تأييد القرار املستأنف.
اعفاء املستأنفة من املصاريف القضائية.

القرار رقم  400800املؤرخ يف 3442/44/34
قضية والية غرداية و من معها
ضد مقاولة مجيع اشغال و البناء و الري
املوضوع :صفقة عمومية-كفالة الضامن-استالم هنائي-صفة التقايض-وزارة
السكن و التعمري-والية.
املبدأ :يتم اسرتجاع كفالة الضامن ،بتقديم حمرض االستالم النهائي ،املحرر طبقا
ملا هو مقرر قانونا.
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ال يمكن مقاضاة وزارة السكن و احلكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ،يف اطار
صفقة عمومية ،بني الوايل ،ممثال يف مدير التعمري و البناء و بني مقاولة خاصة.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث ان املستأنفتني تطالبان بالغاء القرار املستانف و القضاء من جديد برفض
الدعوى لعدم االثبات و بعدم أحقية املستانف عليها فيام تطالب به بناء عىل
أوجه االستئناف املشار اليها أعاله يف الوقائع.
حيث ان املستانف عليها تعرضت طالبة رفض االستئناف ألنه غري مؤسس و
احلكم هلا بتعويض قدره  688.888دج عن االرضار التي حلقت هبا من هذا
االستئناف الغري مربر و عن االستئناف الفرعي تأييد القرار املساتنف و تعديله
بالزام املستانف عليهام فرعيا بأن يدفع هلا تعويضا قدره  688.888دج عن
املامطلة و ارجاع مبلغ الكفالة املقدر بـ  121.248.00دج.
حيث انه ثابت من امللف بأن الدعوى األصلية رفعت ضد وايل والية غرداية و
وزارة التعمري ممثلة بمصلحة من مصاحلها اخلارجية مديرية التعمري و البناء
لوالية غرداية و طالبت املدعية باحلكم عليهام بالتضامن بدفع املبالغ املطالب هبا
و أن قضاة أول درجة قبلوا هذه الدعوى شكال و يف املوضوع ألزموا املدعى
عليهام بدفع املبلغ املحكوم به.
حيث انه و بالرجوع اىل االتفاقية حمل النزاع نجد أنه تم ابرامها بني وايل والية
غرداية ممثال من طرف مديرية التعمري و البناء و بالتايل فان وزارة السكن و
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التعمري ال دخل هلا يف النزاع احلايل هذا من جهة و أن التضامن ال يكون إال بنص
قانوين أو اتفاقي كام ان الوزارة و هي ادارة ال يمكن أن متثلها إدارة أخرى و هي
مديرية التعمري و البناء كام أن العقد جاء فيه طرفان فقط و هي املصلحة املتعاقدة
و هي الوايل ممثال من طرف مديرية التعمري و البناء و املتعامل املتعاقد و هي
املستأنف عليها و بالتايل ال يمكن الزام الوزارة بدفع املبلغ املحكوم به معا ألن
لكل منهام ذمة مالية مستقلة بينام املرشوع حمل النزاع خصص له غالف مايل
موحد الوايل هو اآلمر بالرصف فيه ما دام أنه طرفا يف العقد و بالتايل يتعني
القول مبدئيا أن قضاة أول درجة أخطاوا ملا قبلوا الدعوى شكال يف مواجهة
وزارة السكن و التعمري ممثلة بواسطة مصلحتها اخلارجية مديرية التعمري و البناء
و كذا ملا ألزموها بدفع املبلغ.
حيث انه و فيام خيص موضوع النزاع فانه ثابت من امللف أن املدعية املستأنف
عليها األصلية كانت قد طالبت يف الدعوى االصلية مبلغ  004.020.58دج
مقابل باقي االشغال املنجزة حسب احلساب العام النهائي املؤرخ يف
 1880/21/85و استرداد مبلغ الكفالة و التعويض و ان الوايل أجاب بأنه مل
يبق للمدعية سوى مبلغ  215.154.56دج حسب احلساب العام املؤرخ يف
 1880/82/25و هو ال يامنع يف تسديده.
حيث انه و بعد تعيني خبري فإن هذا األخري توصل إىل أن قيمة األشغال املنجزة
و الغري مسددة هي  2.202.404.01دج لذلك طالبت املدعية األصلية به أي
أنه مبلغ أكرب من ذلك الذي كانت تطالب به يف الدذعوى األصلية أما املدعى
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عليهام فأجاب أن االدارة هي يف احلقيقة دائنة للمدعية بمبلغ 120.022.18
دج بعدما كانا يف الدعوى االصلية ذكرا أهنام ال يامنعان من دفع مبلغ
 215.154.56دج الباقي يف ذمتها لصالح املدعية.
حيث انه و بالرجوع اىل امللف نجد أنه تم حترير كشف حساب عام هنائي مؤرخ
يف  1880/21/85و هو ممىض عليه من كل االطراف أي االدارة و املتعامل
معها و مكتب الدراسات جاء فيه بكل وضوح أن مبلغ االتفاقية هو
 4.141.025.68دج و أن مبلغ األشغال املنجزة يف اطار االتفاقية هو
 2.145.620.82دج ثم أضيف اليها مبلغ االشغال االضافية املقدر بـ
 426.242.10دج و كذا مبلغ االشغال التكميلية املقدر بـ  214.450.04دج
ليصبح املبلغ اجلديد لالتفاقية هو  2.005.240.11دج و بالتايل فان جملس
الدولة يعتمد عىل ما جاء يف هذا احلساب النهائي ألنه مميض من طرف األطراف
و بالتايل تكون األشغال املنجزة فعال من طرف املدعية املستأنف عليها هو
 2.005.240.11دج مع رفض الدفع املصار من طرف االدارة الرامي إىل أنه
تم إعادة النظر يف كمية االشغال املنجزة حسب الكشف العام الذي أعدته هي و
التي تدعي أن قيمة األشغال كان أقل ألن هذا الكشف الذي تدعيه مل يتم
اإلمضاء عليه من كل األطراف.
حيث انه ثابت من امللف بأن املدعية املستأنف عليها قد تلقت مبلغ
 2.881.280.11دج و هذا باعترافها و عليه عند طرح هذا املبلغ من قيمة
االشغال املنجزة املشار اليها أعاله حسب الكشف العام تبقى املستأنف عليها
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دائنة لالدارة بمبلغ  004.020.58دج و هذا املبلغ الذي كانت تطالب به يف
الدعوى األصلية مما يتعني القول أنه هو املبلغ املستحق و يتعني احلكم به و
تعديل القرار املستانف يف هذا اجلانب بالقول بان هذا املبلغ هو الواجب الدفع.
حيث انه و فيام خيص طلب استرجاع كفالة الضامن أن املستأنف عليها مل تقدم
حمرض االستالم النهائي الذي عىل أساسه يتم استرجاع هذا املبلغ كام مل يثبت أهنا
قامت باالجراءات القانونية للحصول عىل هذا املحرض و عليه يتعني تأييد القرار
املستأنف ملا رفض هذا الطلب.
حيث أنه و فيام خيص طلب التعويض فإن قضاة أول درجة رفضوا عىل أساس
عدم إعذار املستأف عليها للمستأنفة لكن هذا السبب يف غري حمله لن ذلك ليس
رشطا للحكم بالتعويض الذي حيكم به متى ثبت أن طرفا أرض بالطرف اآلخر
نتيجة لعمل قام به و ملا ثبت أن عدم الدفع للمستحقات كان ثابتا فإن عدم
الدفع هلا يف وقتها يكون ترصفا قد أرض بصاحب احلق مما يتعني احلكم له
بالتعويض مع رد املبلغ إىل احلد املناسب.
حيث ان املستأنفة معفاة من الرسوم القضائية.
هلذه األسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا ،هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئنافني االصيل و الفرعي.
يف املوضوع :تأييد احلكم املستأنف مبدئيا و تعديال له القول بأن املبلغ الواجب
الدفع هو  004.020.58دج تسعامئة و أربعة و ثامنني ألفا و ثامنامئة و ثامنية
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دينارا و سبعني سنتيام و أن تدفع من طرف وايل والية غرداية باعتباره اآلمر
بالرصف يف ميزانية التجهيز مع الزام هذا األخري بدفع مبلغ  288.888دج مائة
ألف دينار تعويضا للمستأنف عليها.
املستأنفة معفاة من الرسوم القضائية.

القرار رقم  400030املؤرخ يف 3442/44/34
قضية مقاولة أشغال البناء (ب.م) ضد ديوان الترقية و التسيري العقاري
لوالية املدية
املوضوع :صفقة عمومية-عقوبة التأخري-فسخ صفقة عمومية-كفالة الضامن.
مرسوم رئايس رقم .168-81
املبدأ :حتسب عقوبة التأخري يف الصفقة العمومية عن املدة املمتدة من تاريخ انتهاء
مدة االنجاز اىل التاريخ الفعيل للتسليم.
يتعذر ،يف حالة فسخ الصفقة ،حتديد مدة التأخري ،و بالنتيجة ،حساب عقوبة
التأخري.
يؤدي عدم تنفيذ األشغال و تسليمها اىل عدم رفع اليد عن كفالة الضامن،
باعتبارها ،يف هذه احلالة ،تعويضا لصاحب املرشوع عن الرضر الالحق به ،من
جراء فسخ الصفقة عىل مسؤولية املقاول.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
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حيث انه يستخلص من الوثائق أن ديوان الترقية و التسيري العقاري أقام هذه
الدعوى طالبا الزام خصمه بأن يدفع له قيمة غرامة التأخري 2.021.488.56
دج املقررة يف قرار الفسخ مع تعويض قدره  688.888دج.
أن املدعى عليه يف املرحلة االبتدائية طالب بمقابل األشغال التي أنجزها و
املقدرة بـ  2.821.812.02دج مع تعويض.
حيث ان القرار املستأنف رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن (ب.م) استأنف القرار مؤسسا طعنه عىل أن بداية تنفيذ الصفقة
صادف الفترة املمطرة مما جعله يتبطأ يف وترية اإلنجاز و هذا ما تذرع به الديوان
لتقرير فسخ الصفقة و تقرير عقوبة التأخري و متسك بطلب مقابل األشغال
املنجزة املحددة يف قرار الفسخ مع طلب مبلغ  1.888.888دج كتعوزيض و
مقابل البضاعة التي تركها يف الورشة.
حيث انه ثابت من قرار الفسخ الصادر عن الديوان يف  1885/21/20أن
املقاول أنجز أشغاال بمقدار  2.821.812.02دج مل يتقاىض مقابلها.
حيث ان املقاول حمق يف املطالبة بمقابل األشغال املنجزة.
حيث ان املستأنف طلب احلكم له بتعويض يشمل جرب الرضر الناتج عن الفسخ
و كذا مقابل السلع التي تركها يف الورشة.
حيث ان طلب التعويض غري مربر ما دام أنه يقر بأنه تأخر يف االنجاز كام أن
قيمة السلع التي يدعي أنه تركها يف الورشة غري حمددة وبالتايل فيتعني رفض هذا
الطلب.
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حيث ان الديوان تقدم باستئناف فرعي يرمي اىل إلزام املستأنف األصيل بأن
يدفع له قيمة عقوبة التأخري املقررة يف قرار الفسخ.
حيث ان عقوبة التأخري حتسب حسب املرسوم املتضمن الصفقات العمومية
حسب معادلة أحد عواملها هو مدة التأخر و هي املدة التي متتد من تاريخ انتهاء
مدة االنجاز اىل التاريخ الفعيل للتسليم.
حيث ان الصفقة فسخت و بالتايل يتعذر حتديد مدة التأخر و من ثمة حساب
عقوبة التأخري.
حيث أن عدم تنفيذ األشغال و تسليمها يؤدي حتام اىل عدم رفع اليد عن الكفالة
و يعد ذلك تعويضا لصاحب املرشوع عن الرضر الناتج عن فسخ الصفقة عىل
مسؤولية املقاول.
حيث ان املستأنف عليه طلب احلكم له بتعويض قدره  2.888.888دج.
حيث ان الديوان مل يقدم العنارص التي يمكن االعتامد عليها حلساب هذا
التعويض و ذلك بتقديم صفقة انجاز نفس املرشوع أبرمت مع مقاول آخر
بكلفة أكرب مثال.
حيث ان طلب العويض غري مربر و يتعني رفضه.
حيث ان لروف الدعوى تدعو اىل تأييد القرار املستأنف فيام قىض برفض
الطلب األصيل ملدير ديوان الترقية و التسيري العقاري و الغائه فيام قىض برفض
الطلبات املقابلة وفصال من جديد يف هذا اجلانب إلزام الديوان بأن يدفع
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للمستأنف مبغ  2.821.812.02دج مقابل االشغال املنجزة مع رفض طلب
التعويض.
حيث ان لروف الدعوى تدعو اىل حتميل املستأنف عليه املصاريف القضائية.
هلذه األسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا و هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئنافني االصيل و الفرعي.
يف املوضوع :تأييد القرار املستأنف فيام قىض برفض الطلب األصيل و الغائه فيام
قىض برفض الطلبات املقابلة و فصال من جديد يف هذا اجلانب إلزام املستأنف
عليه ديوان الترقية و التسيري العقاري لوالية املدية بأن يدفع للمستأنف مبلغ
( 2.821.812.02دج) مليون و اثني عرش ألف و ثالثة و عرشون دينار و
ثالثة و تسعون سنتيم و رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
حتميل ديوان الترقية و التسيري العقاري املصاريف القضائية.

القرار رقم  400043املؤرخ يف 3442/43/48
قضية مقاولة أشغال الري و التجهيز ضد بلدية مرسط
املوضوع :صفقة عمومية-عدم قابلية األسعار للتحيني و املراجعة-أشغال
أصلية-أشغال تكميلية-استالم هنائي.
مرسوم رئايس رقم  :168-81املادة .62
املبدأ :يمكن اعادة النظر يف مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيني و
املراجعة ،بوثيقة الحقة ،موقعة من الطرفني.
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يمكن تدارك انعدام حمرض األشغال التكميلية بمحرض االستالم النهائي ،غري
املميز بني االشغال األصلية و االشغال التكميلية.
و عليه فإن جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث أن املستأنفة تطالب بالغاء القرار املستأنف و القضاء من جديد بتمكينها
من املبالغ املستحقة املقدرة بـ  5.640.102.04دج و احتياطيا تعيني خبري يف
املحاسبة لتحديد إذا ما كانت هناك أشغاال اضافية و هذا بناء عىل أوجه
االستئناف املذكورة أعاله يف الوقائع.
حيث أن املستأنف عليها تعرضت طالبة تأييد القرار املستأنف.
حيث انه ثابت من امللف أن البلدية املستأنف عليها أبرمت صفقة مع املساتأنف
عليها أبرمت صفقة مع املستأنفة النجاز أشغال جتديد شبكة املياه الصاحلة
للرشب يف  1885/85/16و جاء يف املادة  4الفقرة  4ان أسعار هذه الصفقة
غري قابلة للتحيني وال للمراجعة.
حيث انه ثابت من وثيقة (احلسم العام النهائي) و الغري مؤرخة و املقدمة من
طرف املستأنفة و املربمة بني البلدية و املستأنفة و التي ختص نفس الصفقة املشار
اهلا أعاله انه جاء يف مادته األوىل ان هذا احلسم العام و النهائي أنه يتضمن :
ادراج اشغال إضافية بسعر الوحدة غري موجود بالصفقة االصلية و ادراج
اشغال تكميلية سعر الوحدة غري موجود بالصفقة االصلية و الغاء اشغال غري
منجزة و حتيني االسعار طبقا للامدة  62من املرسوم الرئايس  168/81و حتديد
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املبلغ النهائي للصفقة و الذي حدد بمبلغ  20.050.122.80دج و غلق
الصفقة هنائيا و ان هذا املحرض الذي يعد بمثابة ملحق غلق هنائي للصفقة ثم
جاء يف املادة  4منه ان املواد االخرى من االتفاقية و التي مل يطرأ عليها أي تغيري
تبقى ثابتة.
حيث يظهر من هذا أن مبدأ عدم حتيني األسعار و مراجعتها تم اعادة النظر فيه
بموجب هذه الوثيقة املشار اليها أعاله ألنه ورد فيه بكل وضوح أنه من بني ما
هيدف اليه هو (حتيني االسعار و ادخال أشغال اضافية و تكميلية) و بالتايل
يكون الدفع املثار من طرف البلدية الرامي اىل ان األسعار غري قابلة للتحيني
طبقا للامدة  4من االتفاقية دفع غري مؤسس ألن هذه املادة تم اعادة النظر فيها و
أصبحت األسعار قابلة للتحيني بموجب العقد اجلديد بني الطرفني و يكون
قضاة أول درجة قد أخطأوا ملا اسسوا قرارهم عىل املادة  4فقرة ب من االتفاقية
ألن مبدأ عدم حتيني األسعار تم اعادة النظر فيه بموجب الوثيقة املشار إليها
أعاله.
حيث أنه ثابت كذلك من الكشف الكمي و التقديري لألشغال التكميلية خارج
الصفقة و املمىض عليه من طرف البلدية أنه تم إعادة النظر بالزيادة يف قيمة
األنابيب قطر  288بمبلغ  5.888.655.18دج و كذا يف قيمة األنابيب قطر
 268بمبلغ  284.425دج.
حيث انه و ملا ثبت أن مبدأ حتيني األسعار تم اعادة النظر فيه بموجب ملحق
الغلق املشار إليه أعاله كام أنه تم ادخال أشغال اضافية يف هذا امللحق و أن
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البلدية اكتفت بالقول بأن هذه الطلبات غري مؤسسة و مل تناقش القيمة املطالب
هبا و هي قيمة حتيني األسعار و األشغال التكميلية يتعني إلغاء احلكم و احلكم
للمستأنفة بالقيمة املطالب هبا ألهنا تتوافق مع ما ورد يف الكشف الكمي و
التقديري املمىض عليه من طرف البلدية كام يتعني رفض الدفع املثار من طرف
البلدية الرامي اىل أن األشغال التكميلية ال يوجد حمرض استالم هلا ألن حمرض
االستالم النهائي املحرر يف  1828/80/82جاء عاما و مل يذكر فيه األشغال
األصلية أو التكميلية.
حيث انه و احلال كذلك يتعني الغاء القرار املستأنف و فصال من جديد احلكم
للمستأنفة باملبلغ املطالب به.
حيث ان البلدية معفاة من الرسوم القضائية.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا و هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
يف املوضوع :الغاء القرار املستأنف و فصال من جديد الزام املستأنف عليها بلدية
مرسط بأن تدفع للمستأنفة مبلغ  5.640.102.04دج سبعة ماليني و مخسامئة
و ثامنية و أربعني ألفا و مائتني و ثالثة و تسعني دينارا و أربعة و ثامنني سنتيام.
املستأنف عليها معفاة من الرسوم القضائية.

القرار رقم  400238 + 405340املؤرخ يف 3442/44/34
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قضية املؤسسة ذات الشخص الوحيد ( EURLغ) ضد ديوان الترقية و
التسيري العقاري لوالية سيدي بلعباس
املوضوع :صفقة عمومية-ملحق الصفقة العمومية-فوائد التأخري.
مرسوم رالئايس رقم  :168-81املادتان  55و .55
املبدأ :ال يمكن االحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج اآلجال
التعاقدية ،لتربير عدم دفع مقابل األشغال املنجزة.
امللحق وثيقة تسوى هبا قيمة األشغال املنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث يستفاد من دراسة وثائق امللفني و طلبات املستأنفني أن املستأنفة ذات
الشخص الوحيد (غ) قد طلبت تأييد احلكم املستأنف مبدئيا فيام قىض به و
تعديال له الزام املستأنف عليه بأن يدفع هلا مبلغ  2.865.415.22دج كفوائد
تأخريية و مبلغ  2.888.888دج كتعويض عن كافة األرضار ،بينام يطلب
ديوان الترقية و التسيري العقاري الغاء احلكم املستانف فيام قىض بالزام
املكستانف الديوان بدفع مبلغ قيمة الوضعية رقم ( )80و مبلغ كفالة الضامن و
التصدي بالقول برفع اليد عن كفالة الضامن و تأييده يف كل ترتيباته األخرى.
 -4عن مبلغ الوضعية رقم (:)45
حيث انه بالرجوع اىل امللحق رقم ( )81املحرر بتاريخ  1880/85/82املؤرش
عليه و املمىض من مجيع االطراف ،نجده يتضمن يف ماديته األوىل و الثانية
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االشارة اىل تقييم االشغال املنجزة االضافية داخل و خارج الصفقة رقم
/802د ت ت ع 1885/202/املؤرخة يف  ،1885/85/12و هذا يعني
رصاحة ثبوت التعاقد و ثبوت االنجاز ،و بالتايل يكون دفع املستأنف ديوان
الترقي ة و التسيري العقاري ،بأن امللحق تم امضائه خارج اآلجال التعاقدية دفع
غري مؤسس ،لكون امللحق هو أمر مسوى به ألشغال تم انجازها داخل و خارج
الصفقة و من ثم يتعني تأييد احلكم الذي قىض بقيمة األشغال املتفق عليها يف
عقد الصفقة و الغاءه فيام قىض برفض قيمة االشغال االضافية خارج الصفقة و
من جديد القضاء باجابة املؤسسة ذات الشخص الوحيد لطلبها املتعلق بقيمتها
املقدرة بـ  2.804.885.05دج.
 -3فيام خيص فوائد التأخري:
حيث أن فوائد التأخري املترتبة عن عدم دفع الوضعيات لألشغال املنجزة يف
آجاهلا حيكمها نص املادتني  55و  55من املرسوم الرئايس رقم 186-81
املؤرخ يف  1881/85/14املعدل و املتمم.
و حيث أن هاتني املادتني توجبان اتباع اجراءات معينة لالستفادة من احلق
املطلوب تتمثل باخلصوص يف ايداع طلب مفصل بالوضعية املطلوبة و أنه يف
دعوى احلال ال يوجد ما يفيد إيداع طلب مفصل بالوضعية املطلوبة و أنه يف
دعوى احلال ال يوجد ما يفيد إيداع الوضعية مما يتعذر حساب فوائد التأخري كام
انه مل يثبت إتباع اإلجراء املطلوب يف املادة  55املشار إليها و عليه يتعني رفض
الطلب لعدم التأسيس و بذلك تأييد احلكم الذي قىض برفضه.
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عن طلب التعويض:
حيث ان املستأنفة املؤسسة ذات الشخص الوحيد كانت قد أنجزت األشغال
املتفق عليها و سلمتها يف أجاهلا لصاحبة املرشوع ديوان الترقية و هذا منذ
استحقاق قيمة الوضعية يف سنة  1880و أنه عند عدم دفع املستحقات يف وقتها
يكون قد أحلق مما ال شك أرضارا هبا تستحق عليها التعويض و القضاة برفضهم
طلب التعويض يكونوا قد جانبوا الصواب و عرضوا حكمهم يف هذه اجلزئية
لإللغاء و أنه يتعني فصال من جديد يف هذا الطلب القول أن طلب التعويض
مؤسس إال أن فيه مبالغة يتعني بذلك ارجاعه إىل احلد املعقول و يقدره جملس
الدولة بمبلغ  488.888دج.
حيث انه و طبقا لالسباب املوحى إليها أعاله يتعني القضاء بتأييد احلكم
املستأنف فيام قىض بقيمة الوضعية رقم ( )80و كذا مبلغ الكفالة و الغاءه فيام
عدا ذلك و فصال من جديد إلزام املستأنف عليه ديوان الترقية و التسيري
العقاري لوالية سيدي بلعباس ممثال يف مديره بأن يدفع للمستأنفة مبلغ
 2.804.885.05دج قيمة االشغال االضافية و مبلغ  488.888دج
كتعويض.
حيث يتعني حتميل خارس الدعوى مصاريفها.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا و هنائيا:

جملة احملامي عدد 1029/33

133

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة

يف الشكل :قبول االستئنافني شكال و ضم القضية رقم  50216للقضية
.50185
يف املوضوع :تأييد احلكم املستأنف فيام قىض بقيمة الوضعية رقم  80و كذا مبلغ
كفالة الضامن و الغائه فيام عدا ذلك و فصال من جديد الزام ديوان الترقية و
التسيري العقاري لوالية سيدي بلعباس ممثال يف مديره العام بأن يدفع للمستأنفة
املؤسسة ذات الشخص الوحيد مبلغ مليون و اربعة و تسعني ألف و سبعة و
تسعني سنتيام ( 2.804.885.05دج) قيمة االشغال االضافية و مبلغ أربعامئة
ألف دينار كتعويض ( 488.888دج).

القرار رقم  405154املؤرخ يف 3442/43/48
قضية (ا.ع) ضد والية اجلزائر و من معها
املوضوع :صفقة عمومية-طعن مسبق-كفالة الضامن.
مرسوم رئايس رقم .168-81
مرسوم تنفيذي رقم .424-02
املبدأ :ال يعترب الطعن املسبق ،يف قانون الصفقات العمومية احلايل (مرسوم رئايس
رقم  ،)384-43طعنا وجوبيا.
يتم رفع اليد عن كفالة الضامن ،بعد استالم املرشوع ،بموجب حمرض االستالم
النهائي.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
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حيث ان (ا.ع) استأنف احلكم الصادر عن املحكمة االدارية للجزائر يف
 1822/84/85و القا ي بعدم قبول الدعوى.
حيث ان املستأنف أسس طعنه عىل سوء تقدير قضاة الدرجة للوقائع و تطبيق
القانون ما دام أن الطعن املسبق أمر جوازي.
حيث أن قضاة الدرجة أسسوا حكمهم عىل املرسوم  424-02الذي أبرمت
الصفقة يف املجال الزلمني لتطبيقه و الذي كان يعترب الطعن املسبق أمرا
وجوبيا.
حيث أن قانون الصفقات العمومية احلايل ال يعترب الطعن املسبق وجوبيا وملا
نصت املادة  5من القانون املدتني عىل أن األحكام اجلديدة اخلاصة باالجراءات
تطبق فورا فإنه يتعني الغاء احلكم املستأنف لسوء تطبيق قضاة الدرجة االوىل
القانون.
حيث ان النزاع خيص مقابل أشغال أنجزها املستأنف لفائدة املستأنف عليها
تنفيذا لصفقة موضوعها انجاز جممع مدريس و سكنني يف الدار البيضاء.
حيث أنه ثابت من مراسلة مدير التجهيزات العمومية املوجهة اىل الوايل املنتدب
ملقاطعة الدار البيضاء أنه نظرا لعدم كفاية االعتامدات املخصصة للمرشوع تم
االلتزام بمقابل جزء من االشغال و تم تأجيل تسوية اجلزء املتبقى املقدر بـ
 5.822.055.05دج.
حيث انه ثابت من وثيقة اخلالصة املتعلقة بامللحق املؤرش عليه من طرف
صاحب املرشوع أنه تم االتفاق عىل اشغال بقيمة  5.822.055.05دج.
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حيث ان املستأنف طلب احلكم له بمقابل الوضعية املقدرة بـ 5.284.025.24
دج غري أن الوضعية غري مؤرش عليها.
حيث ان الدين الثابت باقرار املدين هو  5.822.055.05دج .ويتعني إذا الزام
صاحب املرشوع بدفعه.
حيث ان طلب رفع اليد عن الكفالة الضامن طلب مؤسس ما دام أن املرشوع
استلم بموجب حمرض االستالم النهائي.
حيث ان املستأنف عليها ثابت ما دام أهنا تستمر يف منازعة الدين رغم تأشريها
عىل الوثائق املثبتة للدين غري أنه يتعني الرجوع بالتعويض إىل احلد الذي يتناسب
مع الرضر الفعيل ذلك أنه حتى املستأنف تأخر يف رفع الدعوى.
حيث ان الوالية معفاة من املصاريف.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا و هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
يف املوضوع :الغاء احلكم املستأنف و فصال من جديد الزام وايل والية اجلزائر
بأن يدفع للمستأنف مبلغ  5.822.055.05دج ستة ماليني و أحد عرش ألف
و تسعامئة و سبعة و سبعني دينار و سبعة و ثامنون سنتيم مقابل األشغال
وتعويض قدره  288.888دج ثالثامئئة ألف دينار مع الزامه برفع اليد عن
الكفالة الضامن.
اعفاء الوالية من املصاريف.
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القرار رقم  400402املؤرخ يف 3444/44/42
قضية (ب.ع) ضد املديرية العامة للجامرك
املوضوع :ترك منصب عمل-موظف-عزل تلقائي-جملس التأديب.
أمر رقم  :82-85املادة .204
مرسوم رقم  :60-06املادة .225
املبدأ :ترك منصب العمل و عدم االلتحاق به ،بعد االعذار املبلغ قانونا ،يؤدي
اىل العزل التلقائي للموظف.
يفقد املوظف ،و يصبح تاركا منصب عمله ،حقه يف املثول أمام جملس التأديب.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث اقام املدعي احلايل دعوى احلال يطلب الغاء املقرر الصادر عن املدعى
عليها بتاريخ  1828/82/22و القضاء بإعادة إدراجه يف منصب عمله األصيل
كمساعد إداري مع احتفاله بكافة حقوقه املكتسبة و بإلزامها بأدائها له مرتباته
الشهرية ابتداء من شهر اوت  1885اىل غاية رجوعه الفعيل و مبلغ
 2888.888.88دج تعويضا له عن كافة األرضار املادية و املعنوية الالحقة به.
و حيث يعتمد املدعي يف تربير دعوى االلغاء عىل ان االجراءات التأديبية املتخذة
ضده مل تكن قانونية و مل تتخذ يف وقتها املحدد قانونا.
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لكن حيث يتعني املالحظة أن املدعي احلايل ترك منصب عمله و تم اعذاره يف
 1885/80/25حتت رقم  2005و  1885/80/11حتت رقم 1046
بتوقيف راتبه ابتداء من ( 1885/80/82تاريخ اول غياب له غري مربر).
و حيث ان ترك املنصب و عدم االلتحاق اليه رغم اإلعذار املبلغ للمولف
قانونا ال يستوجب إحالة هذا األخري عىل املجلس التأديبي بل يستوجب العزل
التلقائي ،لكن مع ذلك فإن املدعى عليها أحالت ملفه عىل اللجنة الوطنية
املتساوية األعضاء بتاريخ  1885/22/15و التي قررت عزله.
و حيث ان قرار العزل اختذ طبقا للقانون فيتعني رفض دعوى املدعي لعدم
التأسيس.
حيث يتعني حتميل املدعي املصاريف القضائية.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا ،هنائيا:
يف الشكل :قبول الدعوى.
يف املوضوع :رفض الدعوى لعدم التأسيس.
مع حتميل املدعي املصاريف القضائية.

القرار رقم  403045املؤرخ يف 3442/44/40
قضية مديرية الرضائب لوالية عنابة ضد (ص.ر)
املوضوع :نشاط خاضع للرضيبة-توقف عن النشاط-سجل جتاري-شطب
السجل التجاري.
جملة احملامي عدد 1029/33

131

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة

قانون الرضائب املبارشة :املادة .221
املبدأ :ال يتم اثبات التوقف عن النشاط اخلاضع للرضيبة اال بدليل واحد ،يتمثل
يف شطب السجل التجاري و اشعار مديرية الرضائب ،خالل عرشة ( )44أيام،
ابتداء من يوم التوقف.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع
حيث ان مديرية الرضائب لوالية عنابة رفعت استئناف ضد القرار الصادر يف
 1821/84رقم  2180القا ي برفع الدعوى التي كانت ترمي اىل الغاء قرار
جلنة الدائرة للطعن الصادر يف  1828/22/806الذي الغى الرضيبة اخلاصة
بسنتي  1885اىل .1880
حيث ان قرار جلنة الدائرة اعتمد عىل ترصحيات املستأنف عليه كونه باع الشحنة
اللغاء الرضيبة املفروضة و لكن هذا ال يكفي العفاء املستأنف من الرضيبة وال
يعني بالرضورة التوقف عن نشاط نقل البضائع و ان التوقف عن النشاط ال
يثبت إال بدليل واحد و هو شطب السجل التجاري من القيد و اشعار مديرية
الرضائب خالل  28ايام ابتداءا من يوم التوقف طبقا للامدة  221من قانون
الرضائب املبارشة.
حيث ان قرار جلنة الدائرة غري مسبب قانونا و كذلك قرار الغرفة االدارية
املصادق عىل مقرر اللجنة مما يتعني الغاء القرار املستأنف و كذلك الغاء قرار
جلنة الدائرة لطعن الصادر يف .1822/22/80
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هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،عالنيا غيابيا ،بالنسبة للمستأنف عليه:
يف الشكل :قبول االستنئاف.
يف املوضوع :الغاء القرار املستأنف و القضاء من جديد بالغاء قرار جلنة الدائرة
للطعن الصادر يف .1828/22/80
و جعل املصاريف عىل املستأنف عليه.

القرار رقم  408304املؤرخ يف 3442/43/41
قضية مديرية الرضائب لوالية تلمسان ضد (ب.ر)
املوضوع :رضائب مبارشة-جلان الطعن-تسبيب القرار.
قانون االجراءات اجلبائية :املادتان  08و .02
املبدأ :جيب ،يف جمال الرضائب املبارشة و الرسوم املامثلة و الرسم عىل القيمة
املضافة ،تسبيب قرارات اللجان ،املنشأة عىل مستوى الدائرة و الوالية و الوزارة
املكلفة باملالية.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث يستفاد من دراسة امللف ان مديرية الرضائب لوالية تلمسان رفعت دعوى
يف  1880/28/15اللغاء قرار جلنة الدائرة للطعن الصادر يف
 1828/80/82ملخالفته القانون و ذلك بمنح اسقاط رضيبي بمبلغ
 246.202.88دج بدون أي سبب أو اساس قانوين.
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حيث بالفعل بالرجوع اىل قرار جلنة الدائرة للطعن الصادر يف 1828/80/82
نجد انه غري مسبب كام تنص عليه املادة  02من قانون االجراءات اجلبائية و مل
يذكر األسباب التي أدت بمنح إسقاط رضيبي للمستأنف عليه مما يتعني إلغاء
القرار و القضاء من جديد بالغاء قرار جلنة الدائرة للطعن.
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،عالنيا ،حضوريا و هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
يف املوضوع :الغاء القرار املستأنف و القضاء من جديد بالغاء قرار جلنة الدائرة
للطعن الصادر يف .1828/80/82
مع اعفاء مديرية الرضائب من املصاريف القضائية.

القرار رقم  484005املؤرخ يف 3444/40/31
قضية (ل.ا) ضد بلدية تيزي راشد
املوضوع :مسؤولية البلدية-فيضان-مياه األمطار.
املبدأ :تقوم مسؤولية البلدية عن األرضار النامجة عن الفيضان ،بسبب عدم صيانة
جماري مياه األمطار ،قبل فصل الشتاء.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث استأنف (ل.ا) القرار الصادر عن الغرفة االدارية ملجلس قضاء تيزي وزو
بتاريخ  1885/81/22القا ي باملصادقة مبدئيا عىل تقرير اخلبري قدير حممد و
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بالنتيجة القضاء عىل املدعى عليها بلدية تيزي راشد ممثلة من طرف رئيسها بأن
تدفع للمدعي مبلغ  2888.888.88دج مقابل مجيع االرضار.
يسأل الغائه و القضاء من جديد بتعيني خبري آخر للقيام بنفس املهمة املحددة
بالقرار التحضريي املؤرخ يف .1888/80/20
حيث ان ذكر املستأنف أن االشغال التي قامت هبا البلدية املتمثلة يف انجاز
قنوات رصف املياه القذرة هبا مسببة له خسائر معتربة موت املوايش و استحالة
القيام بأشغال الزرع.
حيث عني املجلس خبريين يف موضوع النزاع بموجب قرارين متهيديني
الصادرين يف  1888/80/20و  1884/80/86فاستبعد املجلس اخلربة
األىل و اعتمد اخلربة الثانية ،ان املستأنف طلب استبعاد تقرير اخلربة الثانية ألن
اخلبري املعني من طرف املجلس غري خمتص يف الزراعة و انه مل يقم باملهمة
املسندجة اليه كام ينبغي و محل املكستانف جزء من املسؤولية عىل أساس إمكانية
حتويل هذه املياه.
حيث تدفع البلدية أهنا غري مسؤولة عن األرضار التي تسبب فيها بعض
املواطنني من بلديتي تاعوينت أوخريف قاموا بربط قنوات املياه اخلاص
بالقنوات الرئيسية التي مل تنتهي االشغال هبا رغم الغعذارات التي وجهتها هلم و
اخلبري يف تقريره مل يؤكد ترسب املياه القذرة لذا تسأل إلغاء القرار املستأنف و
القضاء من جديد برفض الدعوى األصلية لعدم التأسيس.
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حيث ثبت للمجلس من دراسة تقرير اخلربة أن موقع ملكية املستأنف و بعض
امللكيات املجاورة هلا حيث تقع يف ملتقى ملجريني طبيعيني ملياه األمطار تأيت من
موقعني املجرى األول قرية تعوينت أوخريف املجرى الثاين قرية لغريب يف
فصل الشتاء تغمرها املياه هذا نظرا ملوقع و مرفولوجية املنطقة و لتفادي من
أرضار الفيضانات يستحسن صيانة هذه املجاري ملياه األمطار قبل فصل الشتاء
و القيام بدراسة تقنية لتصميم هذه الشبكة املخصصة ملياه األمطار.
حيث ان اخلربة تؤكد عىل أن األرضار التي حلقت بأرض املستأنف ترجع لعدم
صيانة جماري مياه األمطار من جهة و موقع القطعة األرضية و األرا ي
املجاورة هلا التي تقع يف ملتقى جمريني طبيعيني .و بالتايل تكون املسؤولية مشتركة
بني الطرفني.
حيث ان عمل اخلبري جاء وايف و مقنع و موضحا ألسباب االرضار التي حلقت
باملستأنف إال أنه بعدم عثوره عىل األغراس فإنه قام بتقدير التعويض استنادا
لترصحيات املستأنف فريى املجلس أن التعويض مبالغ نوعا إال أن النزاع ال
حيتاج إىل خربة مضادة كام يزعم به املستأنف أو رفع التعويض حسب ما جاء يف
تقرير اخلربة.
حيث ان القرار املستأنف أصاب فيام قىض به فاملجلس يؤيده.
ان السيد حمافظ الدولة يرى و أن التعويض مبالغ فيه يستوجب خفضه إال انه مل
يربر طلبه هذا.
هلذه األسباب
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يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا ،هنائيا:
يف الشكل :قبول االستئناف.
يف املوضوع :تأييد القرار املستأنف.
مع حتميل املستأنف باملصاريف القضائية.

القرار رقم  404520املؤرخ يف 3444/42/24
قضية (ب.ح) ضد والية عنابة و من معها
املوضوع :مرشوع سياحي-بناء-هدم-رخصة بناء-تفويت فرصة-تعويض-
رضر حقيقي-رضر احتاميل.
املبدأ :التعويض عن الرضر الناجم عن هدم بناء ،منجز برخصة بناء و وفق
املخطط املعتمد ،يكون عىل أساس الرضر احلقيقي و ليس الرضر االحتاميل.
يتم التعويض ،كذلك ،عن تفويت فرصة إنجاز املرشوع السياحي يف الوقت
املقرر.
و عليه فان جملس الدولة
من حيث املوضوع:
حيث يتلخص موضوع النزاع يف كون املرجع رفع دعوى قضائية يطلب فيها
تعويضه عن األرضار التي تسبب فيها صدور القرار الوالئي الصادر بتاريخ
 2004/21/86رقم  105املتضمن اإلعالن عن بطالن كل الوثائق املتعلقة
باستفادة املرجع عن القطعة األرضية املخصصة إلنجاز مرشوعه السياحي و يف
ذات الوقت تم هتديم البناءات التي رشع فيها هذا القرار الذي تم الغاءه
جملة احملامي عدد 1029/33

144

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة

بموجب القرار الصادر عن الغرفة االدارية اجلهوية بقسنطينة بتاريخ
 1885/80/85هذا القرار الذي تم تأييده بموجب قرار جملس الدولة الصادر
بتاريخ  1886/86/82و بذلك أصبح القرار الوالئي يف حكم العدم ،و من
ذلك فإن الدفوع املقدمة من طرف الوالية ال تسند اىل أساس جدي مادام أن
القرار الذي أصدرته قد تم الغاءه من طرف القضاء.
و حيث التمست والية عنابة املرجع ضدها رفض الدعوى لعدم التأسيس و يف
االحتياط استبعاد اخلربة املنجزة و تعيني خبري جديد.
و حيث التمست كل من بلدية عنابة و الوكالة البلدية للتسيري و التنظيم
العقاريني إخراجهام من اخلصام.
و حيث يستفاد من دراسة امللف أن املرجع استفاد من األرض موضوع النزاع
بموجب عقود رسمية و أن هذه العقود تم الغاءها بموجب القرار الوالئي.
هذا القرار الذي تم الطعن فيه باإللغاء و تم الغاءه من طرف الغرفة اإلدارية
ملجلس قضاء قسنطينة و ايد بموجب قرار صادر عن جملس الدولة األمر الذي
يؤكد صحة استفادة املرجع.
و حيث ان البلدية عمدت إىل هتديم ما أنجز عىل هذه األرض بمجرد صدور
القرار الوالئي دون انتظار نتيجة الطعن و رفع مواد البناء.
و حيث قىض القرار املستانف بتعويض املرجع مبلغ رأى فيه أنه ال يستقيم مع
الرضر احلاصل لذلك استأنفه أمام جملس الدولة هذا األخري الذي عني خبريا.
و بعد اجراء اخلربة أعاد املرجع القضية يطلب بام توصل اليه اخلبري.
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وحيث توصل جملس الدولة بعد دراسة اخلربة ووقائع القضية اىل أن كل من
اخلبري غدير مزداد بلقاسم املعني بموجب قررا جملس قضاء عنابة املؤرخ يف
 2006/28/22و اخلبري مصنف الربيع املعني بموجب قرار جملس الدولة
املؤرخ يف  1885/80/15قد توصال إىل مبلغ متقارب حول األرضار الناجتة
عن التهدير ،و اختلفنا فيام عدا ذلك.
و حيث رأى جملس الدولة أن الرضر احلقيقي يتمثل يف هتديم ما تم بناءه لذلك
قرر منح املرجع هذا املبلغ أما باقي الطلبات التي ختص الفارق يف سعر مواد
البناء و القيمة االفتراضية املقدمة عىل أنه لو أنجز املرشوع فيكون املدخول
بالقيمة املحددة يف اخلربة فهذا ال يمكن األخذ به ألن التعويض يعرف عىل
حسب تقدير الرضر احلقيقي الواقع.
و حيث من جهة ثانية فإن تفويت الفرصة يستحق التعويض لكن بالقدر املعقول
لذلك يستحق املرجع أيضا تعويضا عىل هذا األساس لذلك رأى جملس الدولة
تقديره جزافيا.
أما عن الطلبات املقدمة إمجالية فقد رأى جملس الدولة أهنا مبالغة وال يمكن
االخذ هبا إمجالية لذلك اقترص عىل منح التعويض طبقا للعنرصين املذكورين
أعاله.
و حيث أن القرار املستأنف ملا منح املرجع تعويض جزافيا حسبام قدره يكون قد
أجحف يف حق املرجع لذلك قرر جملس الدولة تعديله فيام قىض به.
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و حيث أن اجراءات الدعوى بقيت مترابطة و مستمرة لذلك فإن الدفع بسقوط
اخلصومة يكون غري مؤسس.
و حيث ان الدولة معفاة من املصاريف القضائية طبقا للامدة  54من القانون
 21/00املتضمن قانون املالية لسنة .00
هلذه االسباب
يقرر جملس الدولة ،علنيا ،حضوريا و هنائيا:
يف الشكل :إعادة السري يف الدعوى بعد اخلربة.
يف املوضوع :افراغ قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ  1885/80/15رقم
 24268املصادقة جزئيا عىل اخلربة املنجزة من طرف اخلبري مصنف الربيع و
بحسبها تأييد القرار املستأنف مبدئيا و تعديله برفع التعويض املحكوم به اىل
مبلغ  0.202.040.25دج تسعة ماليني و مائة و واحد و تسعون ألف و
ثامنامئة و ثامنية و اربعون دينار و ستة و ثالثون سنتيام مقابل األرضار الناجتة عن
اهلدم و مبلغ  4.888.888.88دج أربعة ماليني دينار كتعويض و رفض مازاد
عن ذلك من طلبات.
اعفاء املرجع ضدها من املصاريف القضائية.
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