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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 الفر نسية 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 الرمح ان .
 - 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،
كسابقيه ،فقد لقي مضمون العدد  33من جملة املحامي كسابق
األعداد ترحابا كبريا من طرف رجال القانون و حمامون و قضاة و
قراء.
و نأمل أن يكون ملضمون هذا العدد  31لسنة  2312نفس
الرتحاب و التفاعل.
و نتمنى استقبال املزيد من الدراسات و املقاالت التي حرصنا
عىل نرش احلديث منها و عىل تنوع مواضيعها جتسيدا للبحث و اخلربة
املهنية و نتمنى ان تلقى جملة املحامي تفاعال من قبل السادة املحامون و
االساتذة يف كليات احلقوق و العلوم القانونية مع هذه املواضيع
املختارة و ان املجلة تعد بنرش ما يردها من مواضيع و حمارضات و
تعليقات كإثراء للمجلة دوما.
األستاذة قرمادي المية
مندوب النقيب مكلفة باملجلة
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مداوالت جملس االحتاد املتعلقة باالشكاالت اخلاصة بالدمغة

مداوالت جملس االحتاد املتعلقة باالشكاالت
اخلاصة بالدمغــة
 ان جملس االحتاد املنعقد يوم  8602/06/60بمقره باملحكمة العليابرئاسة رئيس االحتاد و بحضور مجيع املنظامت أو من يمثلهم و بعد املناقشة
و املداولة أصدر القرارات التالية:
أوال :املصادقة عىل املداوالت التالية املتعلقة بالدمغة:
 - 1ان القضايا القديمة املتأسس فيها املحامي قبل
 8602/ 60/00ال ختضع للدمغة أما التأسيس اجلديد الذي حصل بعد
 8602/ 60/00خيضع للدمغة و لو كانت القضية قديمة.
 - 2رشكات املحاماة ختضع لدمغة واحدة أما املكاتب املتجمعة فان
كل حمامي خيضع للدمغة بصفة مستقلة و منفردة عن زميله و كذلك الشأن
بالنسبة للعرائض املشرتكة املقدمة من عدة حمامني تكون مدمغة من طرف
كل حمامي.
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 - 3املحامني املتأسسني يف حق الدولة و الوالية و البلدية و
املؤسسات العمومية ملزمني بواجب الدمغة باستثناء املساعدة القضائية .
 - 4التأسيس يف التقديامت و أمام النيابة خيضع للدمغة عىل ان
رسالة التأسيس هذه املقدمة أمام النيابة أو أمني الضبط تعفي املحامي من
الدمغة مهام كان مآل القضية (حتقيق – مثول فوري – استدعاء مبارش –
حفظ – وساطة).
 - 5يف قضايا التحقيق فانه اذا صدر أمر من أوامر الترصف و متت
اال حالة أمام املحكمة أو تم استئناف أمر الترصف فان املحامي ملزم
بالدمغة من جديد أمام املحكمة أو غرفة االهتام .
 - 6باقي الطلبات املقدمة أمام قايض التحقيق (طلب االفراج –
طلب خبري – طلب سامع شهود  ....الخ) ال ختضع للدمغة و ان استئناف
هذه األوامر (باستثناء أوامر الرصف) ال ختضع للدمغة أمام غرفة االهتام .
 - 7ان الشكاوي و باقي الطلبات و املساعي أمام النيابة بام يف ذلك
طلب استخراج حكم او قرار أمام أمانة الضبط ال خيضع لواجب الدمغة .
 - 8أمام جهات احلكم املدنية فان املحامي اذا تأسس و طلب
التأجيل فانه ملزم بالدمغة يف رسالة ال تأسيس و يف هذه احلالة فانه ال خيضع
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للدمغة يف مذكرات التعقيب أمام اذا قدم املذكرة مبارشة فان الدمغة يتم
وضعها يف مذكرة التعقيب األوىل.
 - 9امام جهات احلكم اجلزائية فان املحامي ملزم بالدمغة يف رسالة
التأسيس حتى و لو طلب تأجيل القضية.
 - 11ان االدعاء املدين أمام قايض التحقيق و التكليف املبارش
باحلضور يف القضايا اجلزائية و اعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة يف املادة
املدنية خيضع لواجب الدمغة .
 - 11يف حالة تأسيس املحامي يف حق طرف أو أكثر يف األول ثم
فيام بعد تأسس يف حق أطراف آخرين برسالة تأسيس جديدة فانه خيضع
للدمغة يف رسالة التأسيس اجلديدة ،و العربة تكون برسالة تأسيس سواءا
يف املادة املدنية أو اجلزائية .
 - 12ان مكان وضع الدمغة يكون يف اعىل العريضة و جيب التأشري
عليها.
 - 13ان التأسيس امام حمكمة اجلنايات خيضع للدمغة و لو كان
املحامي متأسس أمام قايض التحقيق او غرفة االهتام .
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 - 14كل متلص أو حماولة للتملص من الدمغة يعترب خطأ مهني
جسيم.
ثانيا :تبلغ هذه املداوالت للمنظامت للتنفيذ.
ثالثا :تبلغ هذه املداوالت لوزارة العدل من طرف رئيس االحتاد و
باقي املجالس القضائية من طرف السادة النقباء.
رابعا :قرر جملس االحت اد الرشوع يف اعداد النظام الداخيل املوحد
لسري صناديق الدمغة املحلية و يف هذا الصددفان جملس االحتاد كلف كل
منظمة باعداد مرشوع للنظام الداخيل و تقديمه ملجلس االحتاد يف اجتامعه
املقبل للخروج بنظام داخيل موحد حول سري اللجان االجتامعية .
خامسا :باستثناء احلاالت االستعجالية ،فان االستفادة من صناديق
الدمغة ال يتم إال بعد املصادقة عىل النظام الداخيل املوحد و إقراره .

عن جملس االحتاد
رئيس االحتاد الوطني ملنظامت املحامني
األستاذ ساعي أمحد
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اجراءات نشكيل ملفات الطعن بالنقض يف املادة اجلزائية

إجراءات تشكيل ملفات الطعن بالنقض يف املادة اجلزائية
على ضوء تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية عام 5102
حمارضة ملقاة عن بعد من املحكمة العليا يوم  55مارس 5102
للسيد خمتار سيدهم رئيس الغرفة اجلنائية

مقدمــة
تطبيقا ملبدأ تقريب العدالة من املواطن جاء املرش ع بحككام جديدة ي
تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر بتاريخ  5102 - 12 - 52و الذي بدأ
تنفيذه بتاريخ  5102- 10- 52و ذلك بتشكيل ملفات الطعن بالنقض عىل
مستوى املجالس القضائية بدل انتقال املتقاضني إىل املحكمة العليا من أجل هذا
الغرض .غري أنه بعد الفصل ي الطعون األوىل تطبيقا للنصوص اجلديدة تبني و
أن هناك أخطاء ي التطبيق ترتب عنها عدم قبول الطعن شكال ي كثري من
امللفات بسبب عدم اكرتام اإلجراءات ،و سنتناول ي دراستنا هذه مجيع املراكل
التي يتعني إتباعها مع إبراز النقائص الواردة ي امللفات التي سبق إرساهلا إىل
املحكمة العليا.
أجل الترصيح بالطعن
يتعني الترصيح بالطعن خالل  8أيام ي األككام و القرارات احلضورية
بالنسبة للطرف الذي كرض النطق هبا أو كرض من ينوب عنه (املادة  )2- 298و
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إبتداءا من يوم التبليغ ي املعتربة كضورية و من يوم إنتهاء أجل املعارضة ي
الغيابية كتى بال نسبة للنيابة عند القضاء باإلدانة و هذا وفقا لنفس املادة .كام
جيوز للمحكوم عليهم املقيمني باخلارج أن يطعنوا بالنقض بواسطة رسالة أو
برقية خالل مهلة الطعن العادية يضاف إليها شهر عىل أن يصادق عىل الطعن
خالل نفس املهلة حمام يامرس عمله باجلزائر و له موطن خمتار (م  298و 212
ق.إ.ج) و جيوز للمحبوسني رفع الطعن أمام أمني ضبط املؤسسة العقابية.
رشوط صحة حمرض الترصيح بالطعن
يتعني تدوين الترصيح بالطعن ي حمرض رسمي يوقع عليه من أمني
الضبط و الطاعن بنفسه أو بواسطة حماميه أو وكيل خاص مفوض و ي احلالة
األخرية يرفق التوكيل باملحرض .
كل حمرض غري موقع عليه من الطاعن يعترب الغيا و ينجر عنه عدم
القبول.
يقوم أمني الضبط بإدراج نسخة من هذا املحرض بملف الطعن كام يسلم
وصال إىل الطاعن كي يستعمله ي تبليغ طعنه بواسطة حمرض قضائي إن كان
ذلك ي الدعوى املدنية ألن املحرض القضائي ال يمكنه تبليغ إجراء قضائي دون
وجود ما يثبت كتابة هذا اإلجراء من جهة و لكي يكون دليل إثبات عىل الطعن
عند احلاجة إىل ذلك من جهة أخرى و كان من األفضل النص عىل تسليم
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الطاعن نسخة من حمرض الطعن نفسه بدل الوصل مثلام هو معمول به ي
االجراءات املدنية لكن ي مجيع األكوال فإن كال منهام يعترب وثيقة رسمية هلا
قوهتا الثبوتية.
من النقائص التي متت معاينتها ي حمرض الطعن أن ممثل النيابة العامة ال
يوقع عليه ويتم توقيعه من الكاتب وكده او يقوم هذا االخري بتحرير اشهاد
عىل أن املعني كرض أمامه و رصح بحنه يطعن ي القرار أو احلكم ي كني تفرض
املادة  212ق.إ .ج توقيع الطاعن عىل هذا املحرض بصيغة اإللزام "و جيب "
األمر الذي أدى إىل عدم قبول كثري من طعون النيابة العامة بسبب خمالفة هذه
القاعدة.
تبليغ الطعـن
تبليغ الطعن منصوص عليه باملادة  212من قانون اإلجراءات اجلزائية
و التي كانت صياغتها األوىل سنة  0922تلزم فقط الطرف املدين و املسؤول
املدين بتبليغ طعنيهام إىل باقي األطراف خالل مخسة أيام و ذلك بسعي من أمني
الضبط و برسالة مضمنة ثم عدلت عام  0982فحضيف إليها وجوب تبليغ
طعن املحكوم عليه خالل  02يوما إىل مجيع اخلصوم عن طريق أمني الضبط
أيضا ثم عدلت للمرة الثانية سنة  5102فجاءت بحككام جديدة منها تقسيم
مهام التبليغ بني أمني الضبط كني يتعلق الطعن ي الدعوى العمومية من جهة و
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الطاعن ي الدعوى املدنية من جهة ثانية .ففي الدعوى العمومية سواء كانت
النيابة العامة طاعنة أو مطعونا ضدها يقوم أمني الضبط بتبليغ طعنها إىل املتهم
أو املحكوم عليه كام يقوم ي اإلجتاه املعاكس بتبليغ طعن املحكوم عليه إليها و
تفرض نفس املادة ي فقرهتا األوىل أن يقوم نفس املوظف بتبليغها بطعن الطرف
املدين و املسؤول املدين و باملقابل ليست ملزمة هي بتبليغ طعنها إليهام.
كانت املادة  201ي صياغتها األوىل سنة  0922تفرض عىل النيابة
تبليغ طعنها عن طريق أمني الضبط إىل املحكوم عليه خالل ثامنية أيام ثم عدلت
عام  0982بتمديد أجل التبليغ إىل مخسة عرش يوما ليحذف كليا هذا األجل عام
 5102بعد نقل اإلجراء إىل املادة  .212ونفس الشيئ بالنسبة للطرف املدين
واملسؤول املدين فلم يبق غري اجل تبليغ طعن املحكوم عليه  02يوما وجتاوز هذا
االجل ال يؤدي اىل عدم القبول وهو موقف غري مفهوم من املرش ع بتحديد اجل
تبليغ طعن املحكوم عليه دون باقي االطراف.
أما تبليغ الطعن ي الدعوى املدنية إىل باقي أطرافها – الطرف املدين -
املسؤول املدين – و املحكوم عليه فيتم بواسطة حمرض قضائي و قد أعفى النص
اجلديد للامدة  212أمني الضبط من هذه املهمة.
لقد خلقت هذه املادة جدال كادا ي تفسريها منذ وجودها فالصياغة
األوىل هلا كانت تلزم كاتب الضبط بتبليغ طعن كل من الطرف املدين و املسؤول
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املدين إىل باقي األطراف و منهم النيابة ،و قد صدر قرار عن املجلس األعىل
سابقا حيمل رقم  52522بتاريخ  0985- 12- 02قىض بعدم قبول طعن
الطرف املدين شكال لعدم تبليغه احلكم املطعون فيه إىل باقي األطراف و هو
منشور بنرشة القضاة العدد  5لعام  0982كان حمل تعليق الذ ع من األستاذ أمحد
جمحودة ي نفس العدد موضحا بحن التبليغ هو عمل من اعامل كاتب الضبط عىل
سبيل احلرص لكن القرار جاء بتفسري ال يوكي به النص متسائال عن الكيفية التي
يتبعها الطرف املدين ي تبليغ طعنه و هل يبعث برسالة مضمنة إىل الكاتب يطلب
فيها تبليغ الطعن.
بعد هذا وقع تذبذب ي تفعيل النص لعدم إثارة ذلك من اخلصوم عند
إيدا ع مذكرة الرد وفقا للامدة  202ق إ ج إضافة إىل أن طلبات النيابة مل تكن
قابلة للتبليغ بينام هي تطلع عىل مجيع معطيات امللف بام فيها حمرض طعن املحكوم
عليه و مذكرته .لكن اإلشكال عاد ليطرح بحدة بعد تعديل النص عام 5102
إثر كذف الرسالة كوسيلة للتبليغ ي نفس املادة و ترك مسؤولية التبليغ ي
اجلانب املدين عىل عاتق من هيمه أمر ذلك بعد أن كان مكلفا به أمني الضبط ما
عدا التبليغ إىل النيابة العامة.
الزال النص يلزم أمني الضبط بتبليغ طعن املحكوم عليه أو املتهم إىل
النيابة العامة ي الدعوى العمومية و ي كالة إغفال ذلك يكون الطعن مقبوال
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شكال ما دام الطاعن غري مسؤول عن تقاعس أمني الضبط ي القيام بعمله و ال
يتحمل عواقب اخلطح املرفقي و قد صدرت قرارات عديدة من املحكمة العليا
ي هذا اإلجتاه 1لكن ما وقع ي تبليغ طعن النيابة العامة إىل املحكوم عليه كانت
نتائجه وخيمة 2و ذلك بسبب إتبا ع الوسيلة القديمة ي التبليغ و هي الرسالة
املضمنة واكيانا جمرد اخطارعادي غري مطلوب اثبات وصوله رغم إلغاء كل
ذلك من النص و كتى عند إستعامل هذه الرسالة أكثر من  91باملئة ال وجود
فيها لوصل اإلستالم و بعضها إرجا ع إىل املرسل لكون العنوان غري صحيح أو
أن الرسالة غري مطالب هبا من املرسل إليه و هو ما جعل املحكمة العليا تبعد
هذه الرسالة كوسيلة للتبليغ إضافة إىل أهنا غري قانونية أي ال ينص القانون عىل
إستعامهلا ي هذه احلالة و كذفها املرش ع من النص ذلك أن تبليغ الطعن إجراء
قضائي إما أن يقوم به موظف عمومي و يسمى بالفرنسية ""Notification
مع اكرتام إجراءات التبليغ الرسمي وفقا للمواد  212إىل  202من قانون
اإلجراءات املدنية و اإلدارية ما مل يوجد نص رصيح ي قانون االجراءات
اجلزائية يبني كيفية اخرى للتبليغ .ألن النيابة و هي سلطة عمومية تبلغ األعامل
القض ائية بنفسها دون اللجوء إىل حمرض قضائي ي ذلك و إما أن يقوم به هذا
األخري و يسمى بالفرنسية " "Significationمع إتبا ع نفس اإلجراءات وفقا
للمواد املذكورة و التي ال تنص عىل التبليغ برسالة مضمنة إال إذا رفض املبلغ له
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توقيع حمرض التبليغ و هو ما مل يوجد ي أي ملف بل أن هذه الرسالة صارت من
املايض ي املادة  212ق.إ .ج و إستعامهلا يؤدي إىل عدم القبول.
حيدد قانون اإلجراءات اجلزائية وسيلة التبليغ ي نفس النص الذي يشري
إىل ذلك منها عىل سبيل املثال املواد  229- 208- 201- 292- 282- 511أي
أن كل وثيقة أو إجراء ينص املرش ع عىل كيفي ة تبليغه ي نفس املادة و ال جيوز
القياس عىل ذلك ي إجراءات أخرى غري منصوص عليها بل يتعني الرجو ع إىل
قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ي تبليغها وفقا للامدة  229ق.إ .ج كام أن
الغرفة اجلنائية بكامل تشكيلتها ي اجتام ع هلا من أجل دراسة اإلجراءات اجلديدة
ي جم ال الطعن بالنقض أبعدت هذه الرسالة كوسيلة للتبليغ 3فلم يبق غري
التبليغ الشخيص بمحرض يوقع عليه من املبلغ و املبلغ له و عند إستحالة ذلك
يبلغ وفقا لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية كام يمكن التبليغ إستثناءا عن
طريق الضبطية القضائية خاصة ي الطعون ضد أككام املحاكم العسكرية و
جيوز أيضا التبليغ عن طريق أمني ضبط املؤسسة العقابية.
هذا بالنسبة لتبليغ طعن النيابة العامة إىل املحكوم عليه أو املتهم أما
بالنسبة للطاعن ي الدعوى املدنية سواء كان حمكوما عليه أو طرفا مدنيا أو
مسؤوال مدنيا فإن أمني الضبط غري مكلف قانونا بتبليغ هذا الطعن ما عدا إىل
النيابة العامة بل يتعني عىل الطاعن القيام بذلك عن طريق حمرض قضائي حتت
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طائلة عدم القبول فإذا طعن املحكوم عليه ي الدعويني فإن تبليغ طعنه اىل النيابة
يتواله أمني الضبط لكن تبليغه إىل الطرف املدين يكون بواسطة حمرض قضائي و
هو ما قد يرت تب عنه قبول طعنه ي الدعوى العمومية و عدم قبوله ي الدعوى
املدنية إن مل يتم تبليغه.
أما قرار غرفة اإلهتام فله خصوصيات خمتلفة لكون الدعوى العمومية و
املدنية وكدة ال تقبل التجزئة إذ يمكن للنائب العام أن يطعن ضده و يرتتب عنه
النقض الكيل فيعاد الفصل من جديد ي الدعويني كام يمكن للطرف ملدين أن
يطعن وكده ي احلاالت التي جييز له القانون ذلك و يرتتب عنه نقض القرار
بكامله ألن الدعوى العمومية غري منفصلة عن الدعوى املدنية ي هذه املركلة
من سريمها و نفس اليشء ي ما خيص طعن املتهم ،لذا فإن الطرف املدين الذي مل
يبلغ طعن ه إىل املتهم و بلغه فقط إىل النيابة العامة يقىض بعدم قبول طعنه شكال
ألن النيابة التي بلغ إليها ليست خصام ضده و هذه ليست ملزمة قانونا بتبليغ
طعنها إليه بل هي جمربة بتبليغ طعنها إىل املتهم وكده و إذا مل تفعل ذلك يقىض
بعدم قبول طعنها أما املتهم فمجرب بتبليغ ط عنه إىل اجلهتني النيابة و الطرف املدين
غري أن عدم قبول طعنه جتاه أكدمها ال حيول دون نقض القرار ي الدعويني إن
كان هناك ما يربر ذلك نظرا لعدم قابلية هذا القرار للتجزئة.
هل التبليغ إجراء جوهري ؟
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أو بمعنى آخر هل عدم القيام به يمس بحقوق أطراف الدعوى ي ظل
النصوص اجلديدة ؟ نقول نعم – فإذا كان الترشيع الفرنيس ال يعتربه جوهريا
لقبول الطعن فإن ذلك سببه وجود نص خاص هو املادة  229من قانون
اإلجراءات اجلزائية لنفس البلد والتي تنص عىل أنه جيوز للمطعون ضده الذي
مل يبلغ أن يرفع معارضة ي قرار حمكمة النقض الذي قىض ي غيبته خالل مخسة
أيام من تبليغه هبذا القرار و هو ضامنة من املرش ع لتمكينه من إبداء دفوعه كول
األوجه املثارة من الطاعن و هو ما ال يوجد ي ترشيعنا الوطني األمر الذي يبعد
القياس عىل الترشيع األول ي تطبيق النصوص الوطنية و كتى املادة  228من
نفس القانون و التي تلزم ال طاعن بتبليغ طعنه إىل النيابة و باقي األطراف خالل
ثالثة أيام بواسطة رسالة مضمنة مع وصل اإلستالم ختتلف صياغتها عن صياغة
املادة  212من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ألهنا تنص عىل وسيلة التبليغ
و هو ما ال يوجد باملادة  212ثم أن الطاعن يكلف وكده للقيام هبذا اإلجراء
بينام النص اجلزائري يكلف أمني الضبط هبذه املهمة ي الدعوى العمومية ي
اإلجتاهني بني املحكوم عليه والنيابة أو العكس ونلفت االنتباه اىل رضورة
االبتعاد عن الترشيع الفرنيس نصا وتفسريا من اجل تفسري النصوص الوطنية ي
هذا املجال حتت طائلة الوقو ع ي اخلطا الختالف الترشيعني كول تشكيل
ملفات الطعن بالنقض وقد فعلنا ذلك البراز اوجه االختالف بينهام فقط.
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لقد ألغى املرش ع وسيلة التبليغ و هي الرسالة املضمنة باملادة 212
املذكورة عن قصد عىل أساس أن تبليغ الطعن و املذكرة من األعامل القضائية
التي ال يتم تبليغها إال بالتبليغ الرسمي و بالرجو ع للمواد  212إىل  202من
قانون اإلجراءات املدنية يتبني و أنه ال وجود للرسالة املضمنة كوسيلة لذلك إال
ي كالة رفض املبلغ له التوقيع عىل حمرض التبليغ ثم أن اللجنة املكلفة بإعداد
هذه النصوص كانت قد إقرتكت إلغاء املادة  212برمتها لكون تبليغ املذكرة
يفيد تبليغ الطعن ي نفس الوقت غري أن املرش ع أرص عىل إبقائها مع تعديلها و
كذف الرسالة املضمنة فال يكون التبليغ صحيحا إال بمحرض حمرر من طرف
أمني اضبط أو حمرض قضائي موقع عليه من املبلغ و املبلغ له كتى يتمكن هذا
األخري من الدفا ع عن كقوقه أمام املحكمة ا لعليا قبل النطق بقرارها و ال توجد
وسيلة أخرى تسمح له بمراجعة هذا القرار ما دامت املادة  258من قانون
اإلجراءات اجلزائية تنص عىل أن قرارات املحكمة العليا كضورية ي مجيع
األكوال و هو ما يغلق الباب عىل املطعون ضده الذي قيض ي غيابه دون تبليغه
بالطعن أو املذكرة و القول بغري هذا حتريف إلرادة املرش ع.
يبقى التساؤل مطروكا كول مغزى تبليغ الطعن بينام املذكرة تكشف
عنه من خالل تبليغها.
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من األهداف األساسية لقانون اإلجراءات اجلزائية أن تكون هذه
اإلجراءات وجاهية و ال يقع إجراء جيهل اخلصم وقوعه من جهة ثم أن الطعن
من رشوطه ذ كر احلكم أو القرار املطعون فيه و صفة من قام به و تاريخ ذلك و
هي بيانات يمكن مناقشتها ي الرد عىل املذكرة التي ال تفي هبذا من جهة أخرى،
و رغم ذلك إذا بلغ املطعون ضده من غري النيابة بمذكرة الطاعن بموجب حمرض
صحيح موقع عليه من طرفه و مل يرد عليها 4أو إذا رد عليها و مل يعرتض عىل
عدم تبليغه بالطعن و ناقش حمتوى املذكرة يكون قد تنازل ضمنيا عن ذلك ما مل
يناقش عدم تبليغه بالطعن فقط .أما إذا بلغ بالطعن و مل يبلغ باملذكرة فالطعن
غري مقبول شكال ألن ذلك يمس بحقوقه و التي مل يتنازل عنها ال ضمنا و ال
رصاكة و يغلق الباب عليه هنائيا إلبداء رأيه ي دعوى الطعن بالنقض .وال
يمكن منطقا وقانونا ان يقىض نحوه بقرار كضوري وهو مل يبلغ باملذكرة وقبل
ذل ك بالطعن رغم انه هو املدعى عليه ي هذه الدعوى .كام ال جيوز قانونا ي ظل
النصوص احلالية ان تقيض املحكمة العليا غيابيا نحوه االمر الذي جيعل تبليغه
تبليغا صحيحا رضورة ال مفر منها حتت طائلة عدم القبول .
هناك من يقول أن النص مل يرتب البطالن عىل خمالفته و هذا قول مردود
عليه أيضا ،ذلك أن البطالن النيص كاالته نادرة و كانت له سلبيات عديدة مما
جعل املرش ع الفرنيس ينص عىل قاعدة بديلة هي القاعدة اجلوهرية ي
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اإلجراءات و قد نقلت إىل الترشيع اجلزائري عام  0922و ذلك بفسح املجال
للقايض كي يقيض بالبطالن كتى ي كالة عدم النص عليه كني يتعلق األمر
بحقوق أطراف الدعوى أو النظام العام و هل هناك مساس أكثر بحقوق
املطعون ضده من القضاء كضوريا نحوه و هو ال علم له بالطعن ،لذا فإن عدم
النص عىل البطالن ي التبليغ ال يمنع القضاء من تقريره خاصة و أنه يمس
بحقوق أطراف الدعوى و منهم املطعون ضده و هناك قواعد كثرية مل ينص
املرش ع عىل بطالن خمالفتها لكن القضاء يقيض بذلك إما ألهنا متس بالنظام العام
او كقوق اطراف الدعوى وكمثال عىل ذلك عدم توقيع مقرر املحكمة بورقة
األسئلة أو عدم أداء يمني الشهود ي احلاالت التي ال يعفيهم القانون منها....
إلخ و قانون اإلجراءات اجلزائية ميلء بمثل هذه القواعد دون النص رصاكة
عىل البطالن فيها .كام ذهب البعض إىل وجوب تطبيق املادة  21من قانون
اإلجراءات املدنية و اإلدارية التي تنص عىل أنه ال يقرر بطالن األعامل اإلجرائية
شكال إال إذا نص القانون رصاكة عىل ذلك و عىل من يتمسك به أن يثبت
الرضر الذي حلقه.
هذه القاعدة ال جمال لتطبيقها ي املجال اجلزائي و هي تتعلق بالقضاء
املدين وكده أما املادة التي تقابلها ي القضاء اجلزائي فهي املادة  210ق.إ.ج و
التي تنص عىل أنه ال جيوز أن تثار من اخلصوم أوجه البطالن ي الشكل أو
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اإلجراءات ألول مرة أمام املحكمة العليا غري أنه يستثنى من ذلك أوجه البطالن
املتعلقة بالقرار املطعون فيه و التي مل تكن لتعرف قبل النطق به و ما دامت
إجراءات الطعن بالنقض كلها الكقة له فإن الدفع ببطالهنا جائز و تثريه
املحكمة العليا من تلقاء نفسها كني يتعلق بالنظام العام.
إن املرش ع أكال باملادة  229ق.إ .ج عىل قانون اإلجراءات املدنية و
اإلدارية ي جمال التكليف باحلضور و التبليغات ي ما خيص وسائل ذلك فقط و
إقحام املادة  21من القانون الثاين ي هذا املجال غري صحيح و بعيد كليا عن
املوضو ع .
تبليغ احلكم أو القرار املطعون فيه
إن األككام و القرار ات احلضورية ال حتتاج إىل تبليغ ألن املرش ع كدد
مهلة الطعن فيها بثامنية أيام و املحكمة العليا ليست ي كاجة إىل تبليغها لكن
املادة  2- 212و معها املادة  202من قانون اإلجراءات اجلزائية نصت كل منهام
عىل أن ترفق نسخة من حمرض الطعن بالنقض بام يثبت تبليغ احلكم أو القرار
املطعون فيه.
إن عدم تبليغ احلكم أو القرار ال يمس بحقوق املطعون ضده و قد كان
كارضا عند النطق به بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه علام بحن هذا اإلجراء ي
الترشيع الفرنيس حمدد باملادة  228من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس و التي
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كرصت رضورة تبليغ احلكم أو القرار حمل الطعن ي كاالت معينة ال يدخل
ضمنها القرار احلضوري كام أن املحكمة العليا ال ترى جدوى من هذا التبليغ
إال إذا كان القرار حمل الطعن معتربا كضوريا أو غيابيا فإن ذلك رضوري ملعرفة
وقو ع الطعن داخل األجل و الذي يبتدئ من يوم تبليغ القرار املعترب كضوري و
من يوم ا نتهاء أجل املعارضة ي القرارات الغيابية أما قرارات غرفة االهتام فيبدأ
أجل الطعن فيها من يوم تبليغها بالنسبة للمتهمني و األطراف املدنية كام تنص
عليه املادة  511ق.إ .ج و يكون الطعن فيها مقبوال إن وقع قبل ذلك بينام أجل
طعن النيابة يبدأ من يوم النطق هبا .
إيداع مذكرة الطعن و تبليغها
يتعني عىل الطاعن أن يود ع مذكرة طعنه مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد ي
الدعوى من أطراف بواسطة حمام مقبول لدى املحكمة العليا خالل  21يوما
إبتداءا من تاريخ الطعن دون إنذاره بإيداعها حتت طائلة عدم القبول 5و ال جيوز
إيداعها الكقا أمام املحكمة العليا بعد إرسال امللف إىل هذه األخرية6.
يؤرش أمني الضبط عىل تاريخ إيداعها و يسلم نسخة منها إىل الطاعن.
ان عدم التاشري عىل تاريخ ايداعها جيعلها جمهولة التاريخ فال تقبل إال اذا
اودعت مذكرة الرد قبل انتهاء اجل ايدا ع مذكرة الطاعن 7وهو قرينة عىل
ايداعها داخل االجل القانوين.
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جيب تبليغها إىل باقي األطراف خالل  21يوما ابتداءا من تاريخ ايداعها
و يشار ي حمرض التبليغ عىل أن للمطعون ضده  21يوما إليدا ع مذكرة الرد و ي
كالة عدم الرد يكون قرار املحكمة العليا كضوريا وهو ما كانت تنص عليه
املادة  202املعدلة.
لقد جتاوزت املحكمة العليا إشارة كالة عدم الرد يكون قرار املحكمة
العليا كضوريا ألن قرارات هذه األخرية كضورية بقوة القانون وفقا للامدة
 258ق.إ.ج .كام ان ايدا ع مذكرة الرد بعد مرور اكثر من ثالثني يوما ابتداءا من
يوم تبليغ مذكرة الطاعن يبعدها من النقاش 8تبلغ مذكرة املحكوم عليه إىل
النيابة بسعي من أمني الضبط و عدم القيام بذلك ال جيعل الطعن غري مقبول ما
دام هذا املوظف يعمل حتت إرشافها .أما مذكرهتا فيتعني أن تبلغ بسعي من
نفس املوظف إىل املحكوم عليه أو املتهم بمحرض و يوقع عليه من الطرفني و
عند استحالة ذلك تبلغ بواسطة حمرض قضائي أو بواسطة أمني ضبط املؤسسة
العقابية و استثناءا بواسطة ضابط للرشطة القضائية خاصة ي جمال الطعن ضد
أككام املحاكم العسكرية و ي الترشيع الفرنيس فان املادة  289من قانون
اإلجراءات اجلزائية لنفس البلد تنص عىل جواز املعارضة ضد قرار حمكمة
النقض لكل من مل يبلغ بنسخة من املذكرة خالل  2أيام من تبليغه هذا القرار و
هو ما يفيد أن تبليغ الطعن وكده ال يكفي دون تبليغ املذكرة.
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لقد كاول البعض إجياد خمرج لعدم تبليغ املذكرة بالقول أن املطعون
ضده جيوز له ا ستدراك قرار املحكمة العليا و الذي مل يكن يعلم بإجراءاهتا بدل
املعارضة فيه.
إن اإلستدراك ي املادة اجلزائية غري منصوص عليه قانونا و قد أوجده
القضاء قياسا عىل ما كانت تنص عليه املادة  592من قانون اإلجراءات املدنية
القديم بقوهلا إذا أصدرت املحكمة العليا قرارا كضوريا مشوبا بخطح مادي من
شحنه التحثري عىل القرار الصادر ي الدعوى جاز للخصم املعني أن يرفع طعنا
أمامها لتصحيح هذا اخلطح.
من خالل هذا النص يتضح و ان اإلستدراك ال يتعلق باملوضو ع بل
باألخطاء املادية البحتة مما ال يسمح للمطعون ضده أن خيوض ي النزا ع جمددا ،
لكن القضاء توسع ي نقطة واكدة بالنسبة للطاعن الذي كان قد أود ع مذكرة
طعنه ي األجل القانوين و مل تتم مناقشتها نتيجة عدم إدراجها بامللف أو مل يبلغ
بإيدا ع مذكرته و فصل ي غيبته بعدم القبول و هي أخطاء مرفقية ال يتحمل
عواقبها أما ي ظل النصوص احلالية فإن عدم تبليغ املذكرة يرتتب عنه عدم قبول
الطعن و ليس هناك رضر للمطعون ضده جيعله يطلب اإلستدراك.
رضورة إيداع مذكرة النيابة بدل الطلبات
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كانت املادة  201من قانون اإلجراءات اجلزائية قبل تعدليها عام 5102
تنص عىل إعفاء النيابة العامة من تقديم املذكرة بحوجه الطعن و أن الطلبات التي
يبدهيا النائب العام تغني عن ذلك.
من املبادئ الرئيسية لقانون اإلجراءات اجلزائية أن تفصل بني سلطات
اإلهتام و التحقيق و احلكم من جهة و أن تضع أطراف الدعوى عىل مسافة
واكدة ي اإلجراءات و اجلزاء عىل خمالفتها من أي طرف لكن املرش ع كان يلزم
املحكوم عليه أو الطرف املدين عىل رضورة إبداء أوجه النقض ي مذكرته و إال
كانت غري مقبولة وفقا للامدة  200ق.إ .ج بينام تساهل ي ذلك مع النيابة و
أعفاها من إبداء هذه األوجه و هو ما إستدركه ي تعديل عام  5102فنص ي
املادة  201املعدلة عىل أنه يتعني عىل النيابة تدعيم طعنها بالنقض بمذكرة موقعة
من النائب العام أو مساعده األول تود ع خالل االجل القانوين حتت طائلة عدم
القبول 9و تبلغ إىل املطعون ضدهم من طرف أمني ضبط اجلهة القضائية التي
أصدرت احلكم أو القرار املطعون ضده و النص القديم كان ينص رصاكة عىل
عدم تبليغها بل حتاط هبا األطراف علام و هو ما تراجع عنه املرش ع ي النص
اجلديد كتى يضع مجيع أطراف الدعوى عىل قدم املساواة أمام القضاء.
مالحظات حول طعون النيابة العامة
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من خالل الفصل ي الطعون بالنقض املرفوعة من النيابة العامة عىل
مستوى املجالس القضائية تبني و أن هناك عددا كبريا منها تم عدم قبوله شكال
و يمكن تلخيص أسباب ذلك فيام ييل :
أوال :أن تبليغ الطعن أو امل ذكرة كان يتم بواسطة إخطار موجه إىل
املطعون ضده دون إثبات توصله به والتوقيع عليه كتى يستوي رشوط التبليغ و
كان يتعني حترير حمرض من طرف أمني ضبط اجلهة القضائية املصدرة للحكم أو
القرار يوقع عليه من املبلغ و املبلغ له و عند استحالة ذلك يتم التبليغ عن طريق
حمرض قضائي .
ثانيا :يفرض القانون توقيع حمرض الترصيح بالطعن من الطاعن و أمني
الضبط لكن ما متت معاينته أن أمني الضبط حيرر إشهادا عىل أن النائب العام
كرض أمامه و رصح بحنه يطعن ي احلكم أو القرار و هو إجراء خمالف
للقانون.11
ثالثا :عدم اإلشارة ي حمرض تبليغ املذكرة أن للمطعون ضده أجل 21
يوم للرد عليها.
رابعا :تفرض املادة  5- 201من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل أن توقع
املذكرة من النائب العام أو مساعده األول غري أن كثريا من مذكرات النيابة تم
التوقيع عليها من النائب العام املساعد دون اإلشارة إىل أنه مساعد أول 11و
11
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أكيانا يوقع عليها بصورة جمهولة عن النائب العام 12و ال يعرف من هو املوقع
بل و قد وقعت أكيانا من مساعد وكيل اجلمهورية13 .
الوثائق املطلوبة يف ملف الطعن إضافة إىل وثائق املوضوع
 - 0حمرض الترصيح بالطعن موقع عليه من الطاعن و أمني الضبط.
 - 5حمرض تبليغ الطعن إىل كل طرف.
 - 2مذكرة الطعن املبلغة و املؤرش عىل تاريخ إيداعها.
 - 2حمرض تبليغ املذكرة لكل طرف.
 - 2حمرض تبليغ احلكم أو القرار املطعون فيه كني يكون معتربا كضوريا
أو غيابيا أو صادرا عن غرفة اإلهتام و ال يشرتط ذلك ي احلاالت األخرى.
بعد إنتهاء آجال إيدا ع املذكرات يرسل أمني الضبط املكلف باملصلحة
امللف إىل النائب العام خالل  51يوما مرفقا بجرد الوثائق و يقوم هذا األخري
بإرساله إىل النيابة العامة لدى املحكمة العليا وفقا للامدة  202ق.إ.ج.
خالصة قبول وعدم قبول الطعن
يكون الطعن غري مقبول شكال يف احلاالت التالية :
 - 0الطعن خارج اآلجل القانوين.
 - 5عدم توقيع حمرض الطعن من الطاعن بنفسه أو بواسطة حماميه أو
مفوض عنه بوكالة خاصة.
12
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 - 2عدم تبليغ الطعن و املذكرة معا.
 - 2تبليغ الطعن و عدم تبليغ املذكرة.
 - 2عدم تبليغ الطعن و تبليغ املذكرة و اعرتاض املطعون ضده عىل عدم
تبليغه بالطعن دون مناقشة حمتوى مذكرة الطاعن.
 - 2عدم إيدا ع املذكرة.
 - 2إيدا ع املذكرة خارج أجل  21يوما ابتداءا من يوم الطعن.
 - 8تبليغ املذكرة خارج اجل  21يوما بعد إيداعها.
يكون الطعن مقبوال :
 - 0إذا بلغ املطعون ضده باملذكرة و مل يبلغ بالطعن و مل يرد عىل ذلك
 - 5إذا مل يبلغ بالطعن و بلغ باملذكرة و رد عليها دون اعرتاضه عىل عدم
تبليغه بالطعن أو اعرتض عىل ذلك لكنه ناقش حمتوى مذكرة الطاعن.
 - 2إذا بلغ بالطعن و املذكرة و مل يرد عىل ذلك
اخلامتـــة
ان النظام الذي جاء به املرش ع ي جمال تشكيل ملفات الطعن بالنقض ي
املادة اجلزائية من خصوصيات الترشيع اجلزائري وكده وذلك بجعل كل
االجراءات تتم عىل مستوى املجالس القضائية بينام هناك من الترشيعات من
جتزئها بني اجلهات املصدرة للقرارات املطعون فيها وحمكمة النقض ثم ان
12
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التبليغات وتبادل املذكرات ي ترشيعنا عىل مستوى هذه املجالس يعطي لدعوى
النقض طابع الوجا هية ي االجراءات ويسهلها عىل املتقاضني كام يسهل عىل
املحكمة العليا الفصل ي الطعون بعد ان تصل اليها امللفات جاهزة لذلك وقد
كانت هذه االجراءات من املشاكل الكربى التي عانت منها ي املايض اما
االخطاء التي برزت ي التطبيق فهي مركلية وسوف تزول مع نرش قرارات
املحكمة العليا ي هذا املجال.
اهلوامش
 - 3قرارات المحكمة العليا
 3399111بتاريخ 1032 - 31- 13
 3391111بتاريخ 1032 - 30- 39
 3391111نفس التاريخ
 3390211نفس التاريخ
 3391113بتاريخ 1032 - 33- 32
 3391110بتاريخ 1032 - 33- 32
 3391129بتاريخ 1032 - 33- 32
 3391182بتاريخ 1032 - 33- 32
 - 1قرارات المحكمة العليا
 3398111بتاريخ 1031 - 33- 32
 3311191بتاريخ 1032 - 30- 39
 3391111بتاريخ 1032 - 30- 39
 - 1محضر إجتماع جميع قضاة الغرفة الجنائية بتاريخ 1032- 01- 11
 - 1قرار المحكمة العليا  3111110بتاريخ 103- 1- 11
 - 1قرارات المحكمة العليا
 3391112بتاريخ 1032 - 33- 32
 3398191بتاريخ 1032 - 33- 32
 3398111بتاريخ 1032 - 33- 32
 3311321بتاريخ 1032- 30- 39
 - 2قراران للمحكمة العليا
 3328101بتاريخ 1032 - 30- 39
 3328820بتاريخ 1032 - 30- 39
 - 1قرار المحكمة العليا  3101130بتاريخ 1032- 31- 13
 - 8قرار المحكمة العليا  3101130بتاريخ 1032 - 31- 13
 - 9قرار المحكمة العليا  3323018بتاريخ 1031 - 03- 38
 - 30قراران للمحكمة العليا  3311181بتاريخ  1031/03/ 38و  3322029نفس التاريخ
 - 33قراران للمحكمة العليا  3312113بتاريخ  1031/03/ 38و  3398911نفس التاريخ
 - 31قرار للمحكمة العليا  3311239بتاريخ 1031/03/38
 31قرار للمحكمة العليا  3329121بتاريخ 1031/03/38
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الدفع باملسائل األولية والفرعية
أمام القضاء اجلزائي
تقديـم األستاذ :عبد الرمحـان خلفـي
حمامي معتمد لدى املحكمة العليا و جملس الدولة

تقديم:
قد يعرتض القايض أثناء نظره يف الدعوى اجلزائية بعض املسائل التي
يتوجب معرفة حكم القانون فيها حتى يستقيم قضاءه بشأهنا( ،)1أي أن الفصل
فيها رضوريا للبت يف الدعوى األصلية( ، )2بل يمثل ركنا يف اجلريمة أو عنرصا
يف أحد أركاهنا ،والفصل فيها عىل نحو معني هو تأكيد ألركان اجلريمة املعروضة
أو ن فيها ،ويتوقف عليها الفصل بالرباءة أو باإلدانة( ،)3ويف هذه احلالة هل يأمر
القايض بوقف الدعوى إىل أن يتم الفصل يف املسألة العارضة أم يتصدى هلا
و ُيطبق حكم القانون فيها؟
واألصل أن املحاكم اجلزائية خمتصة بالفصل يف املسائل التي تعرتضها
خالل النظر يف الدعوى اجلزائية تطبيقا لقاعدة "قايض الدعوى هو قايض
الدفع"  ،وتبعا لذلك ستجد املحكمة نفسها تفصل يف مسائل مدنية أو إدارية أو
جزائية  ...وهي بحسب األصل من اختصاص غريها ،بحيث لو ُعرضت عليها
33
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استقالال لقضت بعدم اختصاصها ،لكن رغم ذلك جيوز هلا ذلك منعا لعرقلة
السري يف الدعوى(.)4
ويف بعض األحيان تُعرض عىل املحاكم اجلزائية مسائل عارضة ذات
درجة من األمهية ،ومن الصعب عليها الفصل فيها ،بل يتعني وقت الفصل يف
الدعوى األصلية إىل حني الفصل يف املسألة العارضة(.)5
لذلك نجد أن املسائل العارضة التي تثور أثناء النظر يف الدعوى
اجلزائية ،وخيتص القايض اجلزائي بالفصل فيها دون احلاجة لوقف الدعوى هي
املسامة عند الفقه والقانون بـ املسائل األولية (،)Questions Préalables
واملسائل العارضة التي تثور أثناء نظر الدعوى ،ولكن ال خيتص القايض اجلزائي
بالفصل فيها ،ويتعني وقف الدعوى إىل حني أن تفصل فيها املحكمة املختصة
هي

املسامة

عند

الفقه

والقانون

بـ

املسائل

الفرعية

(.)QuestionsPréjudicielles
ولكن جيب التمييز بني املسائل العارضة سواء كانت مسائل أولية أو
فرعية وبني الدفوع الشكلية أو اإلجرائية ،مثل الدفع بانقضاء الدعوى العمومية
بسبب الوفاة أو التقادم أو سبق الفصل أو الدفع بصفح الضحية أو الدفع بعدم
االختصاص  ...ألن هذه األخرية دفوعا تتعلق بالنظام العام ،ويمكن إثارهتا يف
أي مرحلة كانت عليها الدعوى ،كام يمكن للقايض إثارهتا من تلقاء نفسه،
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وأخريا ال تشكل ركنا أو عنرصا من عنارص اجلريمة .وهذا عىل عكس املسائل
العارضة التي يمكن إثارهتا أمام املحكمة أو املجلس القضائي وال يمكن إثارهتا
ألول مرة أمام املحكمة العليا ،هذا من جهة ،و من جهة أخرى ال جيوز للقايض
إثارهتا من تلقاء نفسه ،كام أهنا مرتبطة بالدعوى األصلية وهلا األثر املبارش يف
حتديد مصريها ألهنا متثل ركنا من أركان اجلريمة أو عنرصا فيها ،وبالتايل ثبوت
املسألة الفرعية معناه القضاء بالرباءة.
نحاول من خالل هذا املوضوع أن نعطي فكرة عن هذه املسائل
والتفرقة بينها وحتديد رشوطها وبيان أثارها عىل الدعوى األصلية.
أوال :املسائل األولية :
املبدأ العام أن املحاكم اجلزائية ختتص بالفصل يف مجيع املسائل التي
تُعرض عليها ،ويتوقف عليها احلكم يف الدعوى العمومية ،وجاءت املسائل
األولية ضمن إطار هذا املبدأ ،وقد عرفها الفقه بأهنا "املسائل العارضة التي
يتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجلزائية والتي يملك القايض اجلزائي
اختصاص النظر فيها بصفة تبعية للدعوى األصلية"(.)7()6
من أمثلة املسائل العارضة األولية دفع املتهم أمام القايض اجلزائي بشأن
جريمة خيانة األمانة املنصوص واملعاقب عليها باملادة  376من قانون العقوبات
بأن العقد الذي يربطه مع الضحية ليس عقد وديعة بل عقد قرض ،وأن عقد
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القرض ليس من العقود املشار إليها باملادة املذكورة أعاله عىل سبيل احلرص،
فهذه املسألة تفرض عىل القايض رضورة الفصل يف تكييف العقد املربم بني
الطرفني ،وتعد طبيعة العقد ركن من أركان جريمة خيانة األمانة يتوقف الفصل
يف الدعوى األصلية البت أوال يف املسألة األولية التي أثريت من طرف املتهم.
ويمكن كذلك للمتهم بالرسقة طبقا ألحكام املادة  353من قانون
العقوبات أن يدفع بموجب مسألة أولية بأن املال موضوع الرسقة هو ماله وليس
مال الضحية كام يدعي ،ويقدم أسانيد عىل ذلك ،وملكية املال للغري تعد ركنا من
أركان اجلريمة ،مما يتعني عىل املحكمة أن تفصل أوال يف ملكية املال املنقول ثم
التطرق للموضوع ،فلو ثبت لدهيا أن املال ملك للمتهم فال تقوم جريمة
الرسقة.
 /1األساس القانوين للمسائل األولية :
ترتكز املسائل األولية إىل قاعدة فقهية معروفة تفيد أن قايض األصل هو
قايض الفرع ،فالقايض اجلزائي خيتص بالفصل يف كل ما ُيعرض عليه أثناء نظر
الدعوى األصلية باعتبارها جزء منها ،وال يمكن الوصول إىل حكم فيها إال عرب
النظر يف هذا اجلزء ،وهذا ما أقر به املرشع اجلزائري يف املادة  1/333من قانون
اإلجراءات اجلزائية التي جاء فيها " ختتص املحكمة املطروحة أمامها الدعوى
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العمومية بالفصل يف مجيع الدفوع التي ُيبدهيا املتهم دفاعا عن نفسه ما مل ينص
القانون عىل غري ذلك".
فاملسائل األولية تُطرح يف شكل دفوع من طرف املتهم قبل التطرق إىل
املوضوع ،ويكون القايض ملزم بالرد عليها( ، )8وهذا ما أقرته املادة 3/352
من قانون اإلجراءات اجلزائية حني مكنت املحكمة بضم الدفوع املبداة
للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت أوال يف الدفع ثم بعد ذلك يف
املوضوع .
وقد يثري املتهم مسألة عارضة أمام حمكمة اجلنايات ،وتعترب هذه
اإلجراءات مسألة أولية باخلصوص ،فيتعني عىل املحكمة الفصل فيها دون
إرشاك املحلفني بعد سامع أقوال النيابة وأطراف الدعوى أو حماميهم ،وهذا ما
أقرته املادة  221من قانون اإلجراءات اجلزائية.
 /2العلة من تطبيق قاعدة قايض األصل هو قايض الفرع :
تكمن العلة من تطبيق مبدأ قايض األصل هو قايض الفرع( )9يف كونه
يمثل أصال يف القانون اإلجرائي ،فالقايض اجلزائي الذي ينظر يف الدعوى
ويثبت اختصاص ه بالنظر فيها يستتبع ذلك أن يكون خمتصا يف مجيع الدفوع التي
تثار أثناء النظر فيها حتى وإن كانت بحسب األصل ال تدخل يف اختصاصه
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سواء النوعي أو املحيل ،وسواء كانت هذه املسائل ذات طبيعة مدنية أو جتارية أو
إدارية أو شخصية أو حتى جزائية.
ومن شأن القول بغري ذلك أن يتعطل جهاز العدالة عن أداء رسالته،
بحيث يلجأ املتهم إىل إثارة الكثري من املسائل إذا كانت له مصلحة يف تأخري
الفصل يف الدعوى ،وعندما يكون القايض ملزم بإيقاف الفصل فيها فستتوقف
ُجل القضايا(.)11
ثم إن القايض اجلزائي خيتص بالفصل يف املسائل األولية من باب
رضور ة البحث يف مدى توافر أركن اجلريمة ،ويكون هو املؤهل بذلك دون
سواه ،لذا ال جيوز له أن يتخىل عن هذا االختصاص الذي قرره له القانون(.)11
 /3قواعد اإلثبات املقررة يف املسائل األولية :
يطرح اإلشكال حول قواعد اإلثبات املطبقة بشأن املسائل العارضة
األولية ،فالغالب أهن ا مسائل ذات طبيعة غري جزائية ،وختتلف القواعد املطبقة
لإلثبات بشأهنا عن قواعد اإلثبات اجلزائية ،بحيث تكون األوىل قانونية والثانية
إقناعية(.)12
يف القوانني املقارنة توجد نصوص قانونية تفصل يف هذا اإلشكال ،فعىل
سبيل املثال قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي يف نص املادة  225منه قرر أن
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" تتبع املحاكم اجلنائية يف املسائل غري اجلنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى
اجلنائية طرق اإلثبات املقررة بتلك املسائل".
لكن القانون اجلزائري مل يرش إىل هذا اإلشكال ،وإن كان الفقه وكذا
التطبيق القضائي يسري يف اجتاه تطبيق قواعد اإلثبات اخلاصة بتلك املسائل،
وذلك الرتباط قواعد اإلثبات بطبيعة املوضوع الذي ترد عليه وليس بنوع
القضاء الذي يطبقها( ، )13وتبعا لذلك إذا طرحت املسألة األولية بشأن أي
عقد من العقود املشار إليها يف جريمة خيانة األمانة باملادة  376من قانون
العقوبات فيتبع القايض قواعد ا إلثبات املقررة يف القانون املدين.
ثانيا :املسائل الفرعية:
إذا كان املبدأ أن املحاكم اجلزائية ختتص بالفصل يف املسائل العارضة
التي يتوقف عليها احلكم يف الدعوى العمومية فإن القانون يستثني املسائل
الفرعية ،ذلك ألن هذه األخرية تبلغ درجة كبرية من األمهية والتعقيد جتعل من
العسري عىل املحكمة اجلزائية الفصل فيها ،باإلضافة إىل كوهنا عقبة أمام الفصل
يف الدعوى األصلية سواء باإلدانة أو بالرباءة ،وهو ما حيتم عىل القايض اجلزائي
وقف الفصل يف الدعوى املنظورة أمامه إىل غاية الفصل النهائي يف املسألة
الفرعية .ويعرف الفقه املسائل الفرعية بأهنا؛
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" تلك املسائل العارضة التي جيب الفصل فيها من طرف جهة قضائية
أخرى غري التي تنظر يف موضوع الدعوى األصلية ،سواء قبل حتريك الدعوى
العامة إذا كانت مسائل مقيدة للدعوى أو قبل إصدار احلكم إذا كانت مسائل
مقيدة للحكم"(.)11
 /1األساس القانوين للمسائل الفرعية:
امليـزة األساسية للمسائل الفرعية هي وجوب الفصل فيها من طرف
جهة قضائية أخرى غري اجلهة الفاصلة يف الدعوى األصلية ،وقد تكون هذه
اجلهة مدنية أو شخصية أو إدارية أو جزائية ...وملا كانت كذلك فقد شكلت
االستثناء لقاعدة قايض األصل هو قايض الفرع ،وهو ما جاء ضمن أحكام املادة
 333من قانون اإلجراءات اجلزائية عند النص رصاحة " ...ما مل ينص القانون
عىل غري ذلك" أي أن املحكمة اجلزائية تنظر وجوبا يف املسائل العارضة إال ما تم
استثناءه بقانون ،ويقصد هبا طبعا املسائل الفرعية.
جتدر اإلشارة أن مصطلح قانون ال يفهم بمعناه الضيق وهو
الترشيع( ، )11بل يمكن لالجتهاد القضائي أن يكون له دور يف إنشاء بعض
املسائل الفرعية ،وهو ما حصل بالفعل عند القضاء الفرنيس واجلزائري .
كام جيب توضيح اللبس الوارد بني نص املادة  331من قانون
اإلجراءات اجلزائية املحررة باللغة العربية ،ونظريهتا املحررة باللغة الفرنسية،
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عىل أساس أن املرشع يستعمل عبارة الدفوع األولية ،والنص الفرنيس ُيعطيها
اسم ( )Exceptions préjudiciellesأي املسائل الفرعية ،وهو املصطلح
السليم ،عىل أساس أن املسائل األولية هي مسائل عارضة يفصل فيها القايض
اجلزائي الناظر يف الدعوى األصلية وجوبا ،أما املسائل الفرعية فهي من
اختص اص جهة قضائية أخرى ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى حتى هذا النص يشري إىل نوع واحد من املسائل
الفرعية ،وهي تلك التي تُقيد القايض اجلزائي يف احلكم يف الدعوى ،وتقتيض
اإلحالة إىل جهة قضائية أخرى ،يف حني أن النوع الثاين من املسائل ا لفرعية مل يتم
اإلشارة إليها وهي املسائل املقيدة للدعوى ،والتي يتعني الفصل فيها قبل
حتريكها ،فإن مل حيدث ذلك ال بد عىل القايض الترصيح بعدم قبول
الدعوى(.)11
تبقى اإلشارة وأن املسائل الفرعية هي مسائل تبحث أساسا يف أركان
اجلريمة ،فإذا ختلفت بالتبعية تسقط اجلريمة ،فهي التي ترسم احلكم يف الدعوى
إما باإلدانة أو بالرباءة إذا كانت مقيدة للحكم وليس مقيدة إىل الدعوى ،ناهيك
عىل أنه من الرضوري الفصل فيها هنائيا يف اجتاه معني إلمكانية استمرار السري يف
الدعوى األصلية إن مل يكن رضوريا لقبوهلا ابتداء(.)11
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كمثال عىل تعليق السري يف الدعوى هو رضورة الفصل يف كذب البالغ
هنائيا حتى يمكن مواصلة السري يف الدعوى يف جريمة البالغ الكاذب عىل
أساس أن البالغ الكاذب ركن من أركان اجلريمة (املادة  333قانون عقوبات).
كمثال عىل تعليق الدعوى ابتداء يف جريمة إبعاد أو خطف قارص
والتزوج هبا ،فمن الرضوري قبل تقديم شكوى من األب أن يتم إبطال الزواج
أمام قضاء شؤون األرسة ،وأن يكون احلكم هنائيا قبل حتريك الدعوى أصال
ضد املتهم أو احلكم عليه( .املادة 1/326و 2قانون عقوبات).
واحلكم الذي يصدر بشأن املسألة الفرعية من املحكمة املختصة له
حجية يف مواجهة القايض اجلزائي املختص يف الدعوى األصلية ،وجيب أن يتقيد
به ،وترجع احلكمة يف ذلك إىل رضورة مراعاة قواعد توزيع االختصاص فيها
بني املحاكم اجلزائية وغريها من املحاكم( ، )18وبالتبعية لذلك إذا كان احلكم
يف املسألة الفرعية مثال باإلدانة إذا كانت معروضة عىل القضاء اجلزائي ،معنى
ذلك أن الواقعة ثابتة ،وجيب عىل القايض أن يصدر حكمه بناء عىل ذلك(.)19
 /2إجراءات الدفع باملسائل الفرعية:
الدفع باملسائل الفرعية قد يتعلق بمسألة فرعية مقيدة للدعوى ،وقد
يتعلق بمسألة فرعية مقيدة للحكم ،أما عن األوىل فاستعامهلا ضيق جدا من
الناحية العملي ة ،ومل يبق من حالة تقريبا إال تلك املنصوص عليها باملادة 326
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قانون عقوبات املتعلقة بجريمة خطف وإبعاد قارص ،أي ال يمكن متابعة
اخلاطف أو املبعد املتزوج بالقارص إال إذا تم إبطال الزواج من طرف من له
مصلحة يف ذلك ،وبالتايل إجرائيا جيب أوال الفصل يف مسألة إبطال عقد
الزواج ،ويكون احلكم هنائيا ،ثم النظر يف جريمة اخلطف أو اإلبعاد بغري عنف،
ويف هذه احلالة تكون املسألة الفرعية املقيدة للدعوى عائقا أمام ممارسة الدعوى
العامة ،والدفع هبا ُيلزم القايض وجوبا بالفصل فيها ،ويف حالة تأكده منها يفصل
بعدم قبول الدعوى .
أما عن إجر اءات الدفع باملسائل الفرعية املقيدة للحكم؛ فهي تلك
املأمور هبا ضمن أحكام املادة  331من قانون اإلجراءات اجلزائية ،مع اإلشارة
إىل اخلطأ الوارد يف مصطلح مسائل أولية ،وهي يف األصل مسائل فرعية ،وقد
جاء يف نص املادة ما ييل :
"جيب إبداء الدفوع األولية قبل أي دفاع يف املوضوع ،وال تكون مقبولة
إال إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعترب أساس املتابعة وصف
اجلريمة.
وال تكون جائزة إال إذا إستندت إىل وقائع أو أسانيد تصلح أساسا ملا
يدعيه املتهم.
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وإذا كان الدفع جائزا منحت املحكمة مهلة يتعني عىل املتهم فيها رفع
الدعوى إىل اجلهة القضائية املختصة.
فإذا مل يقم املتهم برفع الدعوى يف تلك املهلة ومل يثبت أنه رفعها رصف
النظر عن الدفع ،أما إذا كان غري جائز استمرت املرافعات".
من خالل هذا النص يمكن معرفة إجراءات الدفع باملسائل الفرعية
أمام القضاء اجلنائي؛
أ /جيب إثارة املسألة الف رعية من طرف املتهم :
وجاء ذلك واضحا يف نص املادة  2/331من قانون اإلجراءات
اجلزائية ،بحيث تشري إىل متتع املتهم لوحدة هبذا احلق ،ومعنى ذلك أنه ال يمكن
للنيابة العامة أو للطرف املدين إثارة هذا الدفع ،كام ال يمكن للمحكمة أن تثري
مسألة فرعية من تلقاء نفسها ،ألهن ا مسألة ال تتعلق بالنظام العام ،مما يفيد عدم
جواز إثارهتا ألول مرة أما املحكمة العليا( ،)21وال يشرتط بالرضورة أن يطلب
املتهم رصاحة من املحكمة الناظرة يف الدعوى األصلية تأجيل أو إرجاء الفصل
يف الدعوى ،بل يكفي فقط التنبيه إىل وجود مسألة فرعية.
ب /جيب إثارة ا ملسألة الفرعية قبل املرافعة يف املوضوع:
تشري إىل ذلك رصاحة املادة  1/331من قانون اإلجراءات اجلزائية
" جيب إبداء الدفوع األولية قبل أي دفاع يف املوضوع "...ومكانه بالضبط
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مبارشة بعد حتقق القايض من هوية املتهم وقبل مرحلة التحقيق التي يقوم هبا
رئيس اجللسة( ،)21و قبل املرافعة يف املوضوع ،معنى ذلك أن الدفع املثار بعد
مرافعة الطرف املدين وطلبات النيابة العامة غري مقبول(.)22
ج /جيب أن تنفي املسألة الفرعية وصف اجلريمة :
وهذا ما جاءت به املادة  1/331من قانون اإلجراءات اجلزائية "...
وال تكون مقبولة إال إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعترب أساس
املتابعة وصف اجلريمة"  ،وال تكون كذلك إال إذا كان للدفع أثر يف نفي أحد
أركان اجلريمة( ، )23فإذا مل يثبت ذلك فإن العلة من طلب وقف الفصل
تنتفي(.)21
وكأمثلة عىل ذلك إذا متسك املتهم بحقه يف ملكية العقار املتنازع عليه،
وكانت املحكمة تنظر يف جريمة االعتداء عىل امللكية العقارية ،ففي هذه احلالة ال
يمكن للمحكمة الفصل يف الدعوى مادامت مسألة امللكية العقارية  -وهي
أساس جريمة االعتداء  -مل تصل إىل احلل املطلوب.
د /جيب أن يكون الدفع باملسألة الفرعية جديا :
وهو ما أشارت إليه املادة  2/331من قانون اإلجراءات اجلزائية "وال
تكون جائزة إال إذا إستندت إىل وقائع أو أسانيد تصلح أساسا ملا يدعيه املتهم"،
بمعنى آخر يكون الظاهر أمام املحكمة اجلزائية أن ثمة احتامال يؤيد حصول
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ا لواقعة الذي يدعيها املتهم ،وجيعل منها منطلق وأساس ترتكز عليه املسألة
الفرعية ،أما إذا ظهر للمحكمة أن الغرض من هذا الدفع هو تأخري الفصل يف
الدعوى فيمكن هلا أن ترفضه وتواصل النظر يف الدعوى األصلية(.)21
وأشارت املادة  2/331من قانون اإلجراءات اجلزائية إىل مصطلح
وقائع وأسانيد ،أما ما تقصده من األسانيد؛ فهي كل ما يمكن تقديمه من وثائق
تثبيت اإلدعاء باملسألة الفرعية ،كأن يقدم املتهم سند امللكية يف الوقت الذي
توبع به باالعتداء عىل امللكية العقارية من طرف الضحية الذي قدم كذلك سند
ملكية ،وبالتايل يتعني توجيه املتهم إىل رفع دعوى عقارية تفصل يف إشكالية
املالك احلقيقي.
أما الوقائع ،فيقصد هبا أن القانون يسمح للمتهم الذي يدعي بمسألة
فرعية أن يستند إىل احلالة الظاهرة وهي احليازة بدل السند الرسمي وهو عقد
امللكية(.)21
هـ /القرار املتخذ من طرف املحكمة:
إذا تبني للمحكمة اجلزائي ة الناظرة يف املوضوع أن الدفع بشأن املسألة
الفرعية غري جدي وليس له من أثر يف نفي اجلريمة ،فلها أن تفصل بالرفض،
وذلك بأن تفصل يف الدفع استقالال عن املوضوع أو أن تقيض بالرفض مع
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احلكم الفاصل يف املوضوع وبموجب حكم قضائي واحد وفقا ألحكام املادة
 3/352من قانون اإلجراءات اجلزائية.
أما إذا قبلت املحكمة الدفع املثار من طرف املتهم ،بعد أن حتققت من
توافر الرشوط املطلوبة إلثارة املسألة الفرعية فإهنا تؤجل القضية وتطالب املتهم
الذي أثار املسألة بالتوجه إىل اجلهة القضائية املختصة للفصل فيها وذلك خالل
مهلة حتددها املحكمة وجوبا(.)21
لكن يف بعض األحيان حيدد القانون مدة معينة ،وبالتايل ال جيوز للقايض
اجلزائي إعامل سلطته التقديرية يف إعطاء مدة من عنده ،بل يتعني احرتام املدة
املحددة بالنص ،كام هو ثابت من خالل نص املادة  37من قانون اجلنسية الذي
حيدد أجل شهر واحد من تاريخ التأجيل ،وبالتايل جيب عىل املتهم الذي أثار
الدفع يف مسألة فرعية حول مسألة تتعلق باجلنسية أن يرفع دعواه أمام القسم
املدين خالل أحل شهر واحد فقط ،وخالل هذه املدة ال جيوز للقايض اجلزائي
أن يواصل السري يف الدعوى تطبيقا لقاعدة املدين يعقل اجلزائي ،بل عليه أن
ينتظر حت ى يفصل القضاء املختص يف املسألة الفرعية هنائيا.
وعند انقضاء األجل وكان املتهم قد رفع الدعوى املطلوبة أمام القضاء
املختص فإن املحكمة ملزمة بوقف الفصل يف الدعوى حتى تفصل املحكمة
املختصة بالدفع ،أما إذا تقاعس املتهم ومل يرفع دعواه خالل األجل املحدد فإنه
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يمكن للمحكمة اجلزائية أن تفصل يف الدعوى األصلية ما مل تعطيه أجال إضافيا
إذا أثبت أن عدم رفع الدعوى راجع ألسباب خارجة عن إرادته.
/3تطبيقات عن املسائل الفرعية:
هناك أنواع من املسائل الفرعية ،فمنها ما هو مرتبط بمسألة جزائية
وأخرى مدنية أو إدارية ،أو تتعلق بشؤون األرسة وغريها ...نحاول أن نذكر
بعضها عىل النحو املبني أدناه،
أ /مسائل فرعية ذات طبيعة جزائية:
توجد بعض املسائل اجلزائية يمكن الدفع هبا أمام القايض اجلزائي
املنظورة أمامه الدعوى ،ومنها ما ورد بشأنه نص رصيح ومنها ما كان من
اجتهاد القضاء ،وعىل سبيل املثال؛
يمكن للمتهم بجريمة الوشاية الكاذبة طبقا ألحكام املادة  333من
قانون العقوبات إثارة مسألة فرعية تتعلق بعدم فصل املحكمة بموجب حكم
هنائي يف الشكوى األوىل املتعلقة بموضوع البالغ ،وهذا ما نصت عليه املادة
 3/333من قانون العقوبات "وجيب عىل جهة القضاء املختصة بموجب هذه
املادة أن توقف الفصل يف الدعوى إذا كانت املتابعة اجلزائية بالواقعة موضوع
البالغ مازالت منظورة".
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فالقايض اجلزائي ملزم بالتوقف عن الفصل يف الدعوى املنظورة أمامه
إذا تم الدفع بمسألة فرعية تتعلق بعدم الفصل هنائيا يف دعوى موضوع البالغ،
وطبعا هذه احلالة ورد فيها نص رصيح بوجوب التوقف عن الفصل(.)28
يمكن للمتهم املتابع اجلريمة إصدار شيك دون رصيد طبقا ألحكام
املادة  374من قانون العقوبات أن يدفع بمسألة فرعية تتعلق بشكوى جزائية
سيطرحها أو تم طرحها تتعلق برسقة الشيك أو خيانة األمانة .ومل ترد هذه احلالة
بناء عىل قان ون بل عىل ما توصل إليه االجتهاد القضائي ،فاملعمول به قضاء أنه
يمكن طلب إرجاء الفصل لكون الشيك موضوع املتابعة كان حمل رسقة أو
خيانة األمانة ،وقد جاء يف قرار للمحكمة العليا أنه" :حيث أن األمر يتعلق
بمسألة أولية (فرعية) حسب املادة  331من قانون اإلجراءات اجلزائية ،وأنه
كان يتعني عىل املحكمة منح مهلة للمتهم لتقديم دعواه أمام اجلهة القضائية
املختصة وأال يرصف النظر عن الدفع.)29( "...
ب /مسائل فرعية مرتبطة بحالة األشخاص:
يمكن للمتهم بجريمة خطف أو إبعاد القارص املتبوع بالزواج دون
هتديد أو استعامل العنف أن يثري مسأل ة فرعية أمام القايض اجلزائي مفادها عدم
وجود دعوى سابقة تتعلق بإبطال عقد الزواج ،أو أن الدعوى الزالت منظورة
ومل يفصل فيها بحكم هنائي ،وهذا ما تنص عليه املادة  2/326من قانون
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عقوبات " وإذا تزوجت القارص املخطوفة أو املبعدة من خاطفها فال تتخذ
إجراءات املتابعة اجلزائية ضد األخري إال بناء عىل شكوى األشخاص الذين هلم
صفة يف طلب إبطال الزواج ،وال جيوز احلكم عليه إال بعد القضاء بإبطاله".
جتدر اإلشارة وأن هذه احلالة من املسائل الفرعية املقيدة للدعوى خاصة
وأهنا تثري مسألتني أو مرتبطة برشطني ،األول :الشكوى املسبقة من طرف
األشخاص الذين حيق هلم طلب إلغاء الزواج ،وثانيا :إلغاء الزواج من طرف
اجلهة القضائية املختصة.
يمكن للمتهم بجريمة الزنا طبقا ألحكام املادة  332من قانون عقوبات
أن يدفع بانعدام حالة الزواج أو أن الزواج منحل أو باطل ،ويف هذا احلالة
يمكن للقايض اجلزائي املنظورة أمامه جريمة الزنا الفصل يف الدعوى ورصف
املتهم إىل رفع دعوى أمام قسم شؤون األرسة للفصل يف انحالل عقد الزواج أو
بطالنه قبل ارتكاب جريمة الزنا ،وهذه احلالة من صنع القضاء الفرنيس ،بل
و ُيعد الدفع ببطالن الزواج مثاال بارزا للمسائل الفرعية التي ابتكرها القضاء يف
غياب النص(.)31
ج /مسألة فرعية مرتبطة بالقرار اإلداري:
إستنادا إىل املعيار العضوي املطبق يف القانون اجلزائري فإن املسائل
اإلدارية من اختصاص القضاء اإلداري تطبيقا ألحكام املادة  131من قانون
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اإلجراءات املدنية واإلدارية ،وهو ما جيعل املتهم بإمكانه أن يثري مسألة فرعية
من اختصاص القضاء اإلداري أمام القضاء اجلزائي املنظور أمامه الدعوى،
ولكن األمر ليس هبذه البساطة؛ فالقضاء الفرنيس كانت له معارك طويلة يف
هذه املسألة؛
أما بشأن تفسري القرارات اإلدارية؛ فقد استقر القضاء الفرنيس من
خالل حكم ملحكمة التنازع عىل "أن ال قرار اإلداري بمثابة عمل ترشيعي ملا له
من أحكام عامة وتنظيمية ،وهبذه الصفة يمكن للمحاكم العادية الساهرة عىل
تطبيقه أن تفرس أحكامه الغامضة يف النزاع املطروح أمامها"( ،)31وبمفهوم
املخالفة تعترب القرارات اإلدارية الفردية مسألة فرعية ،وبالتايل يمكن للمحاكم
اجلز ائية وقف الفصل يف الدعوى العمومية املنظورة إىل غاية الفصل يف مسألة
تفسري القرار اإلداري الفردي.
كذلك قد تطرح مسألة فرعية تتعلق بفحص مدى مرشوعية القرارات
التنظيمية وذلك أمام القضاء اجلزائي الناظر يف دعوى جزائية وفقا ألحكام املادة
 452من قانون العقوبات التي جاء فيها "يعاقب  ...كل من خالف املراسيم أو
القرارات املتخذة قانونا من السلطة اإلدارية  "...ولكن القضاء الفرنيس سابقا
كان يمنع القضاء اجلزائي فحص مرشوعية القرارات التنظيمية ،وبالتايل املسألة
املثارة بشأهنا تعد مسألة فرعية ،لكن فيام بعد تدخلت حمكمة التنازع وفصلت يف
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األمر حيث قررت "يتضح من املهمة امللقاة عىل عاتق القايض اجلزائي أن هلذا
األخري االختصاص الشامل للفصل يف كل املسائل التي يتوقف عليها تطبيق
العقوبة أو عدم تطبيقها ،ويمكنه هبذه الصفة ال أن يفرس اللوائح فحسب ،بل
وأن يفحص مرشوعيتها أكانت أساسا للمتابعة أو أثريت كوجه من أوجه
الدفاع"(.)32
د /مسائل فرعية مرتبطة بقضايا مدنية:
املسائل الفرعية الغالبة يف القضايا املدنية هلا عالقة بامللكية العقارية ،وقد
تكون إجيابية ،كالدفع بملكية العقار ،وقد تكون سلبية كالدفع بعدم ملكية
العقار ،ومن صور الدفع بملكية العقار ،عن دما حيال متهم باالعتداء عىل امللكية
العقارية فيقدم املتهم دفعا بمسألة فرعية تتعلق بملكيته للعقار ،أما الدفع بعدم
ملكيته العقار فصورته أن حيال املتهم بتهمة عدم القيام بأشغال الصيانة فيدفع
بأنه ليس مالكا للعقار.
وقد جرى االجتهاد القضائي عىل اعتبار الدفع بملكية أو عدم ملكية
العقار مسألة فرعية يمكن إثارهتا أما القضاء اجلزائي(.)33
هـ /مسائل فرعية مرتبطة بتفسري معاهدة دولية :
قد ُيعرض أمام القضاء اجلزائي مسألة فرعية تتعلق بتفسري معاهدة
دولية مثل قواعد تسليم املجرمني أو محاية الالجئني أو حتى قضايا متعلقة
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باجلنسية ،ففي احلالة األخرية تنص املادة  5/37من قانون اجلنسية أنه عندما
يتعلق األمر بتفسري اتفاقية دولية تتعلق باجلنسية فتطلب النيابة العامة تفسريها
من وزارة الشؤون اخلارجية ،وجيب أن تلتزم املحكمة هبذا التفسري.
كام ورد يف أحكام املادة  11من املرسوم الرئايس  352- 23املتعلق
بصالحيات وزير اخلارجية( ، )31أن تفسري املعاهدات و االتفاقيات خيتص هبا
وزير الشؤون اخلارجية.
وتبعا لذلك إذا أثار متهام مسألة فرعية تتعلق بتفسري معاهدة دولية
يتعني عىل القايض اجلزائي وقف الفصل يف الدعوى األصلية إىل حني تفسري
املعاهدة الدولية(.)31
خامتــة:
جاء يف املوضوع بالتفصيل احلديث عن املسائل العارضة سواء كانت
مسائل أولية يعود االختصاص للنظر فيها إىل القايض اجلزائي الذي ينظر يف
الدعوى تطبيقا لقاعدة قايض األصل هو قايض الفرع ،أو كانت مسائل فرعية
يعود االختصاص للنظر فيها أمام جهة أخرى غري اجلهة التي تنظ ر الدعوى.
ومن حيث اآلثار فاألوىل ال توقف الفصل يف الدعوى ،بل ينظر فيها
القايض مع الدعوى األصلية ويفصل فيها إما استقالال أو مع املوضوع يف حكم
واحد ،بينام املسائل الفرعية إذا ما توافرت رشوطها فإهنا تُلزم القايض اجلزائي
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بوقف الفصل يف الدعوى إىل حني الفصل يف املسألة الفرعية أمام اجلهة املختصة
سواء كانت جهة جزائية أم إدارية أم مدنية.
لكن الحظنا أن املرشع اجلزائري يف نص املادة 333 :و  331من قانون
اإلجراءات اجلزائية أنه خيلط بني املسائل األولية واملسائل الفرعية ،وقد أثر ذلك
عىل التطبيقات القضائية أمام املحاكم وا ملجالس القضائية وحتى املحكمة العليا،
ويتعني عىل املرشع تصحيح هذه األخطاء ورفع اللبس املوجود بني النصوص
العربية والنصوص الفرنسية حول ذات املسألة ،كام يتعني عليه التدخل يف تنظيم
املسائل الفرعية بشكل أكثر وضوحا وتوسعا نظرا لتعقد احلياة االجتامعية
وزيادة التخصصات داخل القوانني.
اهلوامش
(  )3حسن صادق المرصفا وي ،أصول اإلجراءات الجزائية ،دون طبعة ،دار منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
 ،1000ص . 878
(  )1عبد الحميد زروال ،المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية ،دون طبعة ديوان المطبوعات الجامعية
الجزائر ، 3991 ،ص . 31
(  )1محم ود نجيب حسني ( رحمه هللا ) شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،طبعة ثالثة ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،3998 ،ص . 780
(  )1فاروق الكيالني ،محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردن ي والمقارن ،ج ، 1طبعة ثالثة،
دار المر وج ،بير وت ،3998 ،ص . 811
(  )8عبد الحميد الشواربي ،الدفوع الجنائية ،دون طبعة ،دار منشأ ة المعارف ،اإلسكندرية ،3998 ،ص . 301
(  )6عبد الحميد زروال ،مرجع سابق ،ص . 31
(  )7وقد عرفها البعض بأنها " تلك اإلشكاليات المطروحة أمام المحكمة التي تعترض الفصل في الدعوى مما
يتعين البث فيها بصفة أولية قبل التطرق للموضوع " ( علي جروه ،الموسوعة في اإلجراءات الجزائية ،المجلد
الثالث في المحاكمة ،دون طبعة ،ودون دار ومكان النشر ،ص .) 179
(  )8دمحم عم ورة ،الدفوع األولية والمسائل ا لفرعية ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،جامعة عمار ثليج ي
باألغواط ،عدد  ،8مج لد ،3،جانفي  ، 1037ص . 110
( .Le juge du fond est le juge d’exception )9
( ) 30فاروق الكيالني ،مرجع سابق ص . 811
( ) 33محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص . 781
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الدفع باملسائل األولية و الفرعية أمام القضاء اجلزائي
( ) 31محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ص . 781
( ) 31المرجع والصفحة نفسها .
( ) 31عبد الحميد ،زروال ،مرجع سابق ،ص . 36
( ) 38المرجع نفسه ،ص . 10
(  )36وه و ما دعا بعض الفقه إل ى عدم اعتبار المسائ ل المقيدة للدع وى من المسائل الفرعية ،ب ل يعتبرونها من
أسباب عدم قبول الدعوى ( ،راجع الرأي والرأي المخالف عند عبد الحميد زروال ،مرجع سابق ،ص ).13،11
(  )37محم ود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص . 787
(  )38المرجع نفسه ،ص . 788
(  )39عبد الحميد الشواربي ،مرجع سابق ،ص . 308
(  )10قرار جزائ ي :غ .ج .م في  1 :جويلية  ،3981ملف  ،16118 :المجلة القضائية ، 3/3989 :ص . 161
( ) 13دمحم عم ورة ،مرجع سابق ،ص . 111
( ) 11قرار جزائي :غ  .ج .م ف ي ، 3998/30/30 :ملف 91109 :المجلة القضائية  ،3996 :ص . 109
( ) 11قرار جزائي :غ  .ج .م ف ي ،1000 /08/38 :ملف 113161 :المجلة القضائية ،1001 :ص  ، 183وجاء
فيه " حيث يتعين التذكير وأن التصريح بإيقاف الفصل في الدعوى العمومية يتطلب أن يكون الدفع الذي يعتمد
عليه جائزا وفق الشروط المنص وص عليها في المادة  113من ق .إ .ج ،ومعناه أن ينفي بطبيعته عن الواقعة
التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة ،وذلك تحت طائلة عدم القبول " مشار إليه عند :دمحم عمورة ،مرجع
سابق ،ص .170
( ) 11محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص . 788
( ) 18محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص . 789
( ) 16عبد الحميد زروال ،مرجع السابق ،ص . 86
( ) 17المرجع نفسه ،ص . 90
( ) 18محمود عمورة ،مرجع سابق ،ص . 116
( ) 19قرار :غ .ج .م ف ي 1008.01.06 :ملف 136011 :المجلة القضائية :عدد  ، 1000/ 3ص  ، 111مشار
إليه عند دمحم عمورة ،مرجع سابق ،ص . 117
( ) 10عبد الحميد زروال ،مرجع سابق ،ص . 16
( ) 13قرار مشار إليه :عند عبد الحميد زروال ،مرجع سابق ،ص . 86
)Trib.confl 27/10/1931 (Rec. LEBON.P.1173
( ) 11قرار مشار إليه :عند عبد الحميد زروال ،مرجع سابق ،ص . 89
) Trib. confl. 5/ 7/1951 (S52.3.1 note AUBY .D. 52.271. note BLA EVOET
( ) 11عبد الحميد زروال ،مرجع سابق ،ص . 17.16
( ) 11مرسوم رئاس ي رقم  ،189- 90مؤرخ ف ي  30نوفمبر  ،3990يتضمن صالحيات وزير الخارجية (ج  .ر .
ج .ج عدد  ، )80صادرة بتاريخ  13 :نوفمبر . 3990
( ) 18دمحم عم ورة ،مرجع سابق ،ص . 118
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دور القضاء اجلزائي يف تسوية منازعات التهيئة والتعمري
إعداد  :القايض ساميت الطيب
رئيس حمكمة فرع عني أزال  -سطيف

مقدمة
إن ترشيعات البناء تعترب من املوضوعات اهلامة التي تشغل كل من الفقه
و القضاء و املتقاضني ،و التي تناوهلا املرشع بالتعديالت ،و ذلك باعتبار أن
مقياس تطور و رقي أي جمتمع ينعكس عىل طريقة بناء املنشآت و البنايات ،و
عىل الطابع اجلاميل و املعامري لكيفية تأسيس مدينة عىل قواعد هتيئة معامرية بالغة
الدقة و اإلتقان ،و لقد اهتمت البرشية عىل مر احلضارات بداية من احلضارة
الفرعونية و البابلية و الرومانية إىل العرب الذين أبدعوا يف هندسة املباين و
القصور هبذا اجلانب الذي كان علام مستقال بحد ذاته.
و لكن بالرجوع إىل سياسة التهيئة و التعمري املتبعة يف اجلزائر فقد مرت
بعدة مراحل حاولت من خالهلا احلكومات املتعاقبة منذ االستقالل ضبط قواعد
البناء بالنظر إىل التوسع العمراين اهلائل عىل حساب بعض املناطق التي تكتيس
أمهية خاصة كاألرايض الفالحية و الغابية و الساحلية ،مما فرض رضورة إعداد
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خمططات تنمية عمرانية إستعجالية ملعاجلة املشاكل التي متخضت عن تطبيق
السياسات املتعاقبة و من بينها:
ضغط عمراين يف الرشيط الساحيل و مساحا ت شاسعة ال تنم عىل
وجود حياة فيها إىل بعض السكنات املتفرقة يف اهلضاب العليا ،و وجود
جتمعات صناعية داخل املدن أدت إىل تلوث كبري للمحيط و تبعثر التجمعات
العمرانية التي ال جيمع بينها فن عمراين منسق.
و للحد من هذه الفوىض فقد بادر املرشع إىل إصدار جمموعة من
النصوص و الترشيعات القانونية ،جتسدت يف قانون  90- 09املؤرخ يف 81
نوفمرب  8009املتعلق بالتوجيه العقاري الذي تضمن أحكاما عامة هتدف إىل
التحكم يف العقار احلرضي ،ثم تاله قانون  90- 09املتعلق بالتهيئة و التعمري ،و
الذي نص عىل طرق رقابة قبلية تتمثل أساسا يف الرخص و الشهادات و لعل
أمهها رخصة البناء ،و آليات رقابة بعدية تتمثل يف إنشاء اللجان و مصالح
الرقابة.
وبالنظر إىل إن املخالفات لرخصة البناء كثرية ومتعددة لذلك فإن
املرشع رصد هلا أصنافا متعددة من األعوان والذين خول هلم الصالحية يف
معاينة املخالفات لرخصة البناء وإثبات ذلك يف حمارض حتال بعد ذلك إىل
اجلهات املختصة لتقرر بشأهنا ما تراه مناسبا ،وقد حددت هاته األصناف يف
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العديد من النصوص القانونية كقانون اإلجراءات اجلزائية وقانون التهيئة
والتعمري والقوانني األخرى ذات الصلة هبذا األخري.
وعليه فإن انتهاك قواعد التهيئة و التعمري – يف جمال البناء – يولد
املسؤولية اجلزائية للمخالفني باعتبارها جرائم يعاقب عليها بنص خاص و هذا
العتبارها قواعد قانونية من النظام العام وجوهرية مقرتنة بجزاء و ال جيوز
االتفاق عىل خمالفتها و ألهنا هتدف إىل حتقيق مصلحة عامة سياسية و اجتامعية و
اقتصادية و ثقافية تعلوا عىل املصالح الفردية.
و عليه فإن القايض اجلزائي يلعب دورا مهام و حاسام يف مهمة الردع و
قمع جرائم رخصة البناء و هذا من اجل احرتام أكرب لقواعد التهيئة و التعمري.
و عليه فإن يثور التساؤل حول طبيعة هذه املخالفات واجلرائم و
تكييفها القانوين و اجلزاءات العقابية املقرر هلا و املسؤولني عنها و كذا املتابعات
اجلزائية أمام جهات القضاء اجلزائي ؟.
ثانيا  :اخلطة املقرتحة للمقال.
املبحث األول :معاينة و إثبات جرائم رخصة البناء
املطلب األول :معاينة اجلرائم و إثباهتا
الفرع األول :األعوان املكلفون بمعاينة وا ثبات جرائم لرخصة البناء
أوال :األعوان املحددين يف قانون اإلجراءات اجلزائية
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ثانيا :األعوان املحددين يف قانون التهيئة والتعمري والقوانني ذات الصلة
 : - 8األعوان املحددين يف قانون التهيئة والتعمري.
أ  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة ضمن مناطق التوسع السياحي .
ب  -بالنسبة املخالفات املرتكبة عند بناء املشاريع الفندقية.
ج  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة عند البناء يف املناطق الساحلية.
د  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة عند البناء ضمن املناطق األثرية.
هـ  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة عند البناء يف املناطق ذات امليزات
الطبيعية والبيئية
 - 9األعوان املحددين يف القوانني ذات الصلة.
املطلب الثاين :كيفية إثبات اجلرائم.
الفرع األول  :شكل املحارض املحررة من طرف األعوان املختصني .
الفرع الثاين  :احلجية القانونية للمحارض.
املبحث الثاين  :املنازعات التي ختتص هبا جهات القضاء اجلزائي بالنسبة
لرخص البناء.
املطلب األول :املنازعات التي ختتص هبا جهات القضاء اجلزائي
بالنسبة لرخص البناء بصفة عامة
الفرع األول  :طبيعة اجلرائم.
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أوال  :اجلرائم املتعلقة برخصة البناء جرائم مادية
ثانيا :اجلرائم املتعلقة لرخصة البناء جرائم مستمرة
ثالثا  :اجلرائم املتعلقة برخصة البناء جرائم عمدية
الفرع الثاين  :التكييف القانوين و اجلزاءات املقررة
أوال  :اجلنح العادية.
ثانيا :اجلنح املشددة.
الفرع الثالث  :املسئولون جزائيا عن اجلرائم
الفرع الرابع  :املتابعة القضائية.
أوال  :حتريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة
ثانيا  :حتريك الدعوى العمومية عن طريق التدخل املبارش أمام
القايض اجلزائي.
املطلب الثاين  :املنازعات التي ختتص هب ا جهات القضاء اجلزائي بالنسبة
لرخص البناء يف املناطق اخلاصة
الفرع األول :املنازعات املتعلقة بمخالفة األحكام العامة لرخصة
البناء يف املناطق اخلاصة
الفرع الثاين  :املنازعات املتعلقة بمخالفة األحكام اخلاصة لرخصة
البناء يف املناطق اخلاصة
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أوال  :اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق
الساحلية و السياحية والثقافية و ذات امليزات الطبيعية.
 - 8اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الساحلية
 - 9اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق السياحية
 - 3اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الثقافية
ثانيا  :اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الفالحية
والغابية وذات امليزات الطبيعية
 :- 8اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الفالحية
 :- 9اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الغابية
 : - 3اجلزاءات املرتتبة عىل خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق ذات
امليزات الطبيعية
أ – بالنسبة للمؤسسات املصنفة
ب – بالنسبة للمؤسسات غري املصنفة
ج – بالنسبة للمناطق املعرضة للكوارث الطبيعية.
اخلامتة
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املبحث األول
معاينة و إثبات جرائم رخصة البناء
إن املخالفات لرخصة البناء كثرية ومتعددة لذلك فإن املرشع رصد هلا
أصنافا متعددة من األعوان والذين خول هلم الصالحية يف معاينة املخالفات
لرخصة البناء وإثبات ذلك يف حمارض حتال بعد ذلك إىل اجلهات املختصة لتقرر
بشأهنا ما تراه مناسبا وقد حددت هاته األصناف يف العديد من النصوص
القانونية كقانون اإلجراءات اجلزائية وقانون التهيئة والتعمري والقوانني األخرى
ذات الصلة هبذا األخري ،إال أنه ونظرا الختالف طبيعة املخالفات املتعلقة
برخصة البناء فإن اجله ات القضائية التي ستكون خمتصة بالنظر فيها ستكون
بدورها خمتلفة ومن ذلك فإن هذا االختصاص سيكون موزعا بني كل من
القضاء اجلزائي والقضاء اإلداري والقضاء اإلستعجايل العادي منه واإلداري،
ومن ثمة فإننا سنتطرق لدراسة هذا الفصل وذلك من خالل النقاط اآلتية:
 معاينة املخالفات وإثباهتا. تسوية املنازعات املتعلقة برخصة البناء.املطلب األول :معاينة اجلرائم و إثباهتا
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إن مبارشة أشغال البناء خالفا ملا تقتضيه قواعد العمران املنصوص
عليها يف قانون التهيئة والتعمري أو القوانني التي حتكم البناء يف املناطق اخلاصة،
يعترب خمالفة لترشيع البناء،تتخذ أشكاال متعددة ،ويتم إثباهتا عن طريق أعوان
مؤهلني قانونا لذلك،وذلك يف شكل حمارض رسمية وهذا ما سيتم التطرق إليه
تباعا يف مطلبني عىل النحو اآليت:
 األعوان املكلفون بمعاينة واثبات املخالفات لرخصة البناء كيفية إثبات املخالفاتالفرع األول :األعوان املكلفون بمعاينة واثبات جرائم لرخصة البناء
وسنتطرق فيه إىل حتديد األعوان املؤهلني بمعاينة املخالفات لرخصة
البناء و إثباهتا ،والذين نصت عليهم قوانني خمتلفة سيام قانون اإلجراءات
اجلزائية وقانون التهيئة والتعمري والقوانني ذات الصلة به.
أوال :األعوان املحددين يف قانون اإلجراءات اجلزائية
وقد نصت عليهم املادة  81من قانون اإلجراءات اجلزائية وحرصهتم
يف أعضاء الضبط ذوي االختصاص العام وهم كاآليت :رؤساء املجالس الشعبية
البلدية  -ضباط الدرك الوطني  -حمافظو الرشطة  -ضباط الرشطة ذوو الرتب يف
الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك ثالثة سنوات عىل األقل
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والذين ثم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشرتك بني كل من وزير العدل ووزير
الدفاع ،بعد موافقة جلنة خاصة.
 مفتشو األمن الوطني الذي أمضوا ثالث سنوات يف اخلدمة ،والذينعينوا بموجب قرار مشرتك بني وزير العدل والداخلية.
 ضباط و ضباط الصف التابعني لألمن العسكري الذين عينوابموجب قرار وزاري مشرتك بني وزير الدفاع والعدل.
كام أن هناك أعوان الضبط الغايب ذوو االختصاص اخلاص واملؤهلون
بمعاينة املخالفات الواقعة عىل األرايض الغابية وهذا ما نصت عليه املادة  98من
قانون اإلجراءات اجلزائية عىل أنه" :يقوم رؤساء األقسام واملهندسون واألعوان
الفنيون والتقنيون املختصون يف الغابات ومحاية االرايض واستصالحها بالبحث
والتحري ومعاينة جنح وخمالفات قانون الغابات والصيد ونظام السري ومجيع
األنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباهتا يف حمارض ضمن الرشوط املحددة
يف النصوص اخلاصة".1
وحييل هذا النص التفصيل إىل النص اخلاص وهو ما تضمنه قانون
الغابات 2املعدل واملتمم باملادة  29و 29مكرر. 8
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إذ أنه وطبقا للامدة  29فإنه يتمتع كذلك بصفة ضابط رشطة قضائية
الضباط املرسمون التابعون للسلك النوعي إلدارة الغابات واملعينون بموجب
قرار وزاري مشرتك صادر عن وزير العدل والوزير املكلف بالغابات.3
أما طبقا لنص املادة  29مكرر 8فإنه يعد من أعوان الضبط القضائي
الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي إلدارة الغابات الذين مل
تشملهم أحكام املادة  29مكرر املذكورة أعاله.
ثانيا :األعوان املح ددين يف قانون التهيئة والتعمري والقوانني ذات الصلة
 : - 1األعوان املحددين يف قانون التهيئة والتعمري
لقد نصت املادة  62مكرر من قانون التهيئة والتعمري عىل أنه" :عالوة
عىل ضباط وأعوان الرشطة القضائية الذين خوهلم املرسوم الترشيعي 96 /09
صفة الضبطية القضائية للبحث ومعاينة خمالفات التعمري"
فقد أضاف التعديل كل من مفتيش التعمري وأعوان البلدية املكلفون
بالتعمري موظفي إدارة التعمري واهلندسة املعامرية.
كام انه وحسب املادة  18من املرسوم  96/09فإنه تؤهل زيادة عىل
ضباط الرشطة القضائية املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية مفتشوا
التعمري واملهندسون املعامريون واملهندسون واملترصفون اإلداريون والتقنيون
السامون والتقنيون الذين هم يف حالة خدمة لدى اإلدارة املركزية بالوزارة
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املكلفة باهلندسة املعامرية والتعمري أو مصالح اهلندسة املعامرية والتعمري عىل
مستوى الوالية كام أن املادة  62مكرر 8خولت لألعوان املنصوص عليهم يف
املادة  62مكرر اإلستعانة بالقوة العمومية يف حالة عرقلة ممارسة مهامهم.
 :- 2األعوان املحددين يف القوانني ذات الصلة:
لقد نصت عدة قوانني خاصة عىل أعوان مؤهلني ملعاينة املخالفات
ضمن هذه املناطق اخلاصة عىل أعوان مؤهلني ملعاينة املخالفات ضمن هذه
املناطق اخلاصة وذلك عىل النحو اآليت :
أ  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة ضمن مناطق التوسع السياحي:
طبقا للامدة  33من قانون  93 /93والتي خولت لكل من ضباط
وأعوان الرشطة القضائية وكذا مفتشية السياحة والتعمري والبيئة معاينة
املخالفات لرخصة البناء يف مناطق التوسع السياحي واثباهتا يف حمارض ترسل
حسب احلالة إما إىل الوايل املختص أو إىل اجلهة القضائية املختصة وذلك يف
خالل مهلة ال تتعدى  81يوما ترسي ابتداءا من يوم إجراء املعاينة.
ب  -بالنسبة املخالفات املرتكبة عند بناء املشاريع الفندقية
طبقا للامدة  20من القانون رقم  98/00والتي نصت عىل أعوان
آخرين يكون هلم اإلختصاص بمعاينة وإثبات املخالفات املرتكبة عند بناء
مرشوع فندقي وحددهتم يف مفتيش السياحة وأعوان املراقبة اإلقتصادية وضباط
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وأعوان الرشطة القضائية وتثبت هذه املخالفات يف حمارض حتال حسب احلاالت
إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا أو إىل السلطة املكلفة بالسياحة يف أجل ال
يتعدى ثامنية أيام .
ج  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة عند البناء يف املناطق الساحلية :
لقد نصت املادة  36من قانون  99/99عىل الضباط املؤهلني بمعاينة
وإثبات املخالفات لرخصة البناء يف املناطق الساحلية وحددهتم يف ضباط
الرشطة القضائية وأعواهنم وكذا أسالك املراقبة اخلاضعني لقانون اإلجراءات
اجلزائية ومفتشو البيئة ويتم إثبات هذه املخالفات يف حمارض ترسل حتت طائلة
البطالن يف أجل  91أيام من تاريخ حتريرها إىل وكيل اجلمهورية املختص
إقليميا ،عىل أن يبلغ نسخ ة منها إىل السلطة اإلدارية املختصة.
د  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة عند البناء ضمن املناطق األثرية:
طبقا لنص املادة  09من قانون  " ،99- 01فإنه يؤهل للبحث عن
املخالفات املرتكبة بداخل املناطق األثرية املصنفة،فضال عن ضباط الرشطة
القضائية كل من:
 رجال الفن املؤ هلون بصورة خاصة حسب الرشوط املحددة يفالتنظيم.
 املفتشون املكلفون بحامية الرتاث الثقايف.55
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 أعوان احلفظ والتثمني واملراقبة" .كام نصت املادة  03من نفس القانون عىل انه يعاقب وفقا ألحكام قانون
العقوبات كل من يعرقل األعوان املكلفني بحامية الرتاث الثقايف ،بحيث يتعذر
عليهم القيام بمهامهم.
هـ  -بالنسبة للمخالفات املرتكبة عند البناء يف املناطق ذات امليزات
الطبيعية والبيئية
طبقا لنص املادة  898من قانون  89/93التي نصت عىل انه" :تثبت
املخالفات بمحارض حيررها ضباط الرشطة القضائية ،ومفتشو البيئة يف نسختني،
ترسل إحدامها إىل الوايل واألخرى إىل وكيل اجلمهورية".
ويف كل احلاالت وقبل أن يبارش األعوان السابق ذكرها أعامهلم ،جيب
أن يؤدوا اليمني القانونية أمام رئيس املحكمة املختصة طبقا لنص املادة 62
مكرر من قانون التهيئة والتعمري وهذا نصها "أقسم باهلل العظيم أن أقوم بأعامل
وظيفتي ب أمانة وصدق وأن أراعي يف كل األحوال الواجبات التي تفرضها عيل "
املطلب الثاين :كيفية إثبات اجلرائم
يتم إثبات املخالفات أيا كانت طبيعتها يف شكل حمارض يتم حتديدها من
قبل األعوان املذكورين أعاله كل حسب اختصاصه .إال أن املرشع مل حيدد لنا
شكال معينا جيب أن يفرغ في ه ومع ذلك فقد حدد جمموعة من البيانات التي جيب
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أن تتوفر فيه،كام حدد لنا احلجية القانونية هلذه املحارض وهذا ما سنتطرق إليه من
خالل الفرعني اآلتيني:
 شكل املحارض. احلجية القانونية للمحارض.الفرع األول  :شكل املحارض
إن األعوان املذكورين أعاله وعند معاينتهم للمخالفات التي تدخل يف
نطاق اختصاصهم يقومون بتحرير حمارض يثبتون فيها هذه املخالفات ،وهي
املحارض التي جيب أن تتضمن بالتدقيق وقائع املخالفة املرتكبة وكذا الترصحيات
التي يديل هبا املخالف وكذا توقيع كل من العون املؤهل واملخالف عىل املحرض،
ويف حالة رفض التوقيع من قبل املخالف يسجل ذلك يف املحرض.
الفرع الثاين  :احلجية القانونية للمحارض
لقد نصت املادة  62مكرر  9من قانون  91/99املعدل واملتمم لقانون
التهيئة والتعمري عىل أنه يف كل احلاالت يبقى املحرض صحيحا إىل حني إثبات
العكس ،كام انه وطبقا للامدة  31من قانون  99/99فإنه تثبت املخالفات
ألحكام القانون املتعلق بحامية الساحل والنصوص املتخذة لتطبيقه يف حمارض
تبقى حجيتها قائمة إىل أن يتم إثبات خالف ذلك ،ومن ثمة فإن املحارض التي
حيررها األعوان املذكورين أعاله تبقى صحيحة إىل أن يطعن فيها بالتزوير كوهنا
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تكون مثبتة لوقائع مادية ،ماعدا بالنسبة للمحارض التي حيررها ضباط الرشطة
القضائية ذوي االختصاص العام املحددين يف قانون اإلجراءات اجلزائية فإهنا
حتوز حجية نسبية ويأخذ هبا عىل سبيل االستدالل .
املبحث الثاين :
املنازعات التي ختتص هبا جهات القضاء اجلزائي بالنسبة لرخص البناء .

املطلب األول :املنازعات التي ختتص هبا جهات القضاء اجلزائي بالنسبة
لرخص البناء بصفة عامة
إن انتهاك قواعد التهيئة و التعمري – يف جمال البناء – يولد املسؤولية
اجلزائية للمخالفني باعتبارها جرائم يعاقب عليها بنص خاص و هذا العتبارها
قواعد قانونية من النظام العام وجوهرية مق رتنة بجزاء و ال جيوز االتفاق عىل
خمالفتها و ألهنا هتدف إىل حتقيق مصلحة عامة سياسية و اجتامعية و اقتصادية و
ثقافية تعلوا عىل املصالح الفردية .4
و عليه فإن القايض اجلزائي يلعب دورا مهام و حاسام يف مهمة الردع و
قمع جرائم رخصة البناء و هذا من اجل احرتام أكرب القواعد و التهيئة و
التعمري.
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و عليه فإن يثور التساؤل حول طبيعة هذه املخالفات و تكييفها القانوين
و اجلزاءات العقابية املقرر هلا و املسؤولني عنها و كذا املتابعات اجلزائية أمام
جهات القضاء اجلزائي.
الفرع األول  :طبيعة اجلرائم :
نصت املادة  66من قانون « :90- 09ي عاقب بغرامة ترتاوح ما بني
 3999دج و  399.999دج عن تنفيذ أشغال أو استعامل أرض يتجاهل
االلتزامات التي يفرضها هذا القانون و التنظيامت املتخذة لتطبيقه أو الرخص
التي تسلم وفقا ألحكامها ،و يمكن احلكم باحلبس ملدة شهر إىل ستة أشهر يف
حالة العود».
إن املادة  66أعال ه تعد الركن الرشعي جلرائم التهيئة و التعمري منها
اجلرائم املتعلقة برخصة البناء خاصة ،إال أن هذا النص اجلزائي قد جاء عاما و
غري واضح و مل حيدد بدقة ما هي هذه األفعال املجرمة ولتفادي هذا العيب
تدخل املرشع اجلزائري بموجب املرسوم الترشيعي  96- 09املادة  19منه و
التي حدد ت أنواع هذه املخالفات كام ييل:
 - 8تشييد بناية بدون رخصة بناء [عىل أرض تابعة أمالك وطنية عامة
أو خاصة  -عىل أرض خاصة تابعة للغري – عىل أرض خاصة].
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 - 9تشييد بناية ال تطابق رخصة البناء [بتجاوز معامل تشغل
األرضية].
 - 3عدم القيام بإجراءات الترصيح و اإلشهار.
إال انه أول ما يمكن مالحظته عىل هذا النص ما يأيت :
 - 8أنه اقترص يف جتريمة للبناء بدون رخصة عىل أعامل التشييد فحسب
و مل يمتد ليشمل باقي األشغال كالتدعيم و التمديد و التنسيج بدون رخصة و
كذا عدم جتديد الرخصة بعد ميض املدة املحددة هلا ،و التي تبقى حسب رأينا
ختضع للنص العام أي املادة  66من قانون .90- 09
 - 9أنه مل يفرق بني مشاريع البناء الكربى و مشاريع السكن اخلاصة و
هذا بالنسبة لقيمة أعامل البناء ،كمشاريع الرتقية العقارية و بناء سكنات ذاتية
لتحديد العقوبة.
 - 3إن املساحات و األقاليم و املناطق املحمية مل حتظى باحلامية الالزمة
بتشديد العقوبات األصلية و كذا اجراءات متابعة خاصة.
 - 9تقريره للعقوبة الغرامات اإلدارية املوقعة من قبل اإلدارة طبقا
للنص املادة  19منه خرقا للمبدأ براءة املتهم حتى إدانته من قبل جهة قضائية
نظامية و كذا هي غرامات ضئيلة وتافهة بدرجة كبرية مما تشجع األفراد عىل
االستمرار يف ارتكاب املخالفات.
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إن كل هذه العيوب كان من الواجب عىل املرشع تداركها و تقنني
نصوص جديدة تكفل احلامية اجلزائية و القضائية هلذه القواعد و االجراءات ،5
و لعل صدور القوانني املتعلقة باملناطق املحمية مؤخرا سوف خيفف من ذلك.
و عليه  -و ما دام املرشع اجلزائري مل يعرف جريمة البناء بدون ترخيص
فإنه يمكن تعريفها كام ييل:
« هي اجلريمة التي يقوم فيها اجلاين بانشاء املباين اجلديدة أو إقامة أعامل
التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو التعديل او اجراء أي تشطيبات خارجية قبل
احلصول عىل ترخيص إداري من اجلهة اإلدارية املختصة يف جمال يستلزم
احلصول عليها و فقا ملا يبينه قانون التهيئة والتعمري و املراسيم امللحقة به».
و لبيان طبيعة اجلرائم املتعلقة برخصة البناء باعتبارها جمرمة بموجب
ترشيع خاص فإنه ال بد التطرق عن طبيعتها من حيث ركنها املادي و كذا
املعنوي.
أوال :اجلرائم املتعلقة برخصة البناء جرائم مادية :
إن جريمة البناء بدون ترخيص تقع بقيام الشخص ألعامل أو منشآت
بغري ترخيص أو خمالفة الحكام الرخصة ،و تتشكل هذه اجلريمة من ثالث
عنارص أساسية:
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* العنرص املادي :البناء و هو العنرص اإلجيايب و يتخذ أحد الصور التي
تفرضها املادة  19من قانون .90- 09
* عدم وجود رخصة البناء :كحالة عدم طلب الرخصة من اجلهات
اإلدارية أو رفض اإلدارة تسليم الرخصة إما رصاحة بموجب قرار الرفض ،أو
ضمنيا بسكوهتا بعد فوات األجل القانوين للرد.
* أن يتم البناء يف جمال تطبيق رخصة البناء :فإنه ال يمكن قيام اجلريمة
يف مواجهة األعامل التي حتتمي برسية الدفاع الوطني م  13قانون  ،90- 09أو
األعامل اخلاصة باهلياكل القاعدية اخلاصة التي تكتيس طابع اسرتاتيجيا من
الدرجة األوىل ،التابعة لبعض الدوائر الوزارية أو اهليئات أو املؤسسات

م8

 مرسوم تنفيذي  .862- 08و مع ذل ك فال بد أن يسهر صاحب املرشوع عىلتوافقها مع األحكام القانونية يف جمال التعمري والبناء.
ثانيا :اجلرائم املتعلقة لرخصة البناء جرائم مستمرة :
إن فعل اجلريمة متعلقة برخصة البناء يشكل جريمة مستمرة ذلك أن
أعامل البناء قد تستغرق وقت طويال يف وقوعها بسبب امتدادها يف الزمن و عليه
يبدأ احتساب مدة تقادم الدعوى العمومية حلظة متام املخالفة.
ثالثا :اجلرائم املتعلقة برخصة البناء جرائم عمدية :
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إنه سواء أكان نشاط املتهم عمديا أم ال فإنه عندما يبدأ هذا االخري يف
األشغال بدون رخصة أو خمالفة ملقتضياهتا فإن اجلريمة تتحقق و ليس له
االحتجاج بحسن نيته من اجل عدم مسألته جزائيا و ليس للقايض أن يأخذ هبذا
الدفع.
الفرع الثاين :التكييف القانوين و اجلزاءات املقررة:
تقسم اجلرائم بصفة عامة بالنظر إىل جسامتها إىل جنيات و جنح و
خمالفات و فيام خيص اجلرائم املتعلقة برخصة البناء ،فمن خالل النصوص
اجلزائية اخلاصة بالتهيئة و التعمري سواء يف أحكام القانون  90- 09و املرسوم
الترشيعي  96- 09أو بعد صدور النصوص العمرانية اجلديدة و املتعلقة
باملناطق املحمية ،فإننا نميز بني حالتني:
أوهلام :األصل أن خمالفة قواعد التهيئة و التعمري كالبناء و بدون
ترخيص أو املخال ف ألحكامها فإهنا تكيفها عىل أهنا جنح و ترتاوح عقوبتها
مابني  39.999دج و  399.999دج كام يمكن احلبس ملدة شهر إىل  2أشهر يف
حالة العود .6
و هذا طبقا لنص املادة  66من القانون  90- 09و املرسوم الترشيعي
 96- 09و هذا يف حالة ارتكاب املخالفات يف املواقع املتعلقة باأل رايض العامرة
أو القابلة للتعمري املعرفة بمفهوم املادتان  98- 99من القانون  91- 09املتعلق
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بالتوجيه العقاري و كذا املواد  80و ما يليها واملواد  30و ما يليها من

قانون

 90- 09و الذي حيدد قوامها طبق ألدوات التهيئة و التعمري ومن األرايض التي
يقتضيها الترشيع حسب طبيعتها القانونية.
ثانيهام :جنح مشددة و هذا يف حالة ارتكاب املخالفات يف املواقع
اخلاصة و املتعلقة باملناطق املحمية و املعرفة طبقا للنص املادة  99من القانون
 91- 09و املواد  90- 93من قانون  90- 09و التي صدرت من أجل محايتها و
هتيئتها و ترقيتها و تسيريها القوانني اخلاصة هبا حيث تنص املادة  99من القانون
 93- 93عىل أنه" :يعاقب باحلبس من  3أشهر إىل سنة واحدة ،وبغرامة ترتاوح
ما بني  899.999دج إىل 399.999دج أو الحدى هاتني العقوبتني كل من
خيالف أحكام املادة  92من هذا القانون"
و املتعلقة بالقيام بأعامل التهيئة أو استعامل مناطق التوسع و املواقع
السياحية خالف ألحكام املخطط هتيئتها .
كام تنص املادة  96منه أنه" :يعاقب باحلبس من سنة إىل سنتني و بغرامة
ترتاوح ما بني  199.999دج إىل مليون دينار ،أو باحدى هاتني العقوبتني كل
من يقوم بتنفيذ األشغال أو استغالل مناطق التوسع السياحي و املواقع السياحية
خالفا ألحكام هذا القانون"
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و تنص املادة  93من القانون رقم  99- 99عىل أنه" :يعاقب باحلبس
من  2إىل سنة و بغرامة من  899.999إىل  199.999دج أو باحدى هاتني
العقوبتني كل من خيالف أحكام املادة  9/39من هذا القانون" ،و اخلاصة بمنع
البناءات و املنشآت يف املناطق الشاطئية.
كام تنص املادة  60من القانون رقم " :98- 00يعاقب كل من يبني أو
يغري أو هيدم مؤسسة فندقية بدون املوافقة املسبقة لإلدارة املكلفة بالسياحة ،كام
هو منصوص عليه يف املادة  92من هذا القانون بغرامة مالية ما يبن 19.999دج
و  899.999دج باحلبس من شهر إىل ست ة أشهر أو باحدى هاتني العقوبتني "
هذا و جتدر املالحظة و فيام خيص التدابري العينية التي يمكن احلكم هبا
إىل جانب العقوبات اجلزائية فإن القايض اجلزائي و عندما ترتكب املخالفات يف
هذه املناطق األخرية فإنه ما زال حمتفظا بسلطته يف احلكم باختاذ التدابري الالزمة
و الرضورية من أجل فرض إحرتام قواعد التهيئة و التعمري فيها بموجب هذه
القوانني كاحلكم باعادة األماكن إىل حاهلا األصيل أو تنفيذ األشغال االزمة
للتهيئة و عىل نفقة املحكوم عليه و كذا مصادرة اآلالت و األجهزة و املعدات
التي استعملت يف ارتكاب هذه املخالفات .7
و هذا بعد إلغاء املادتان  61- 62من قانون  90- 09بموجب املرسوم
الترشيعي  96- 09والتي كانتا متنحا للقايض اجلزائي هذه الصالحيات 8و
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بذلك تقلص دور القايض اجلزائري لينحرص يف احلكم بالعقوبة اجلزائية دون
التدابري و التي أرجعت إىل صالحيات اإلدارة بموجب هذا املرسوم .
الفرع الثالث :املسؤولون جزائيا عن املخالفات:
إنه يثور التساؤل حول املسؤول جزائيا عن جريمة البناء بدون ترخيص
أو املخالف ألحكامها؟ فهل هو مالك األرض الذي له احلق يف طلب رخصة
البناء أم امل هندس املعامري والذي جيب أن توضع و تؤرش مشاريع البناء و
تصاميمها من قبل ه أم مقاول البناء الذي يعهد اله عمل التشييد يف إطار عقد
املقاولة طبقا للقانون املدين.
ملبدأ :إن واجب احلصول عىل الرخصة يقع عىل مالك األرض –
صاحب املرشوع – أو من يف حكمه وليس عىل املقاول أو املهندس املعامري.
و عليه فإن الفاعل األصيل يف هذه اجلريمة ال يمكن أن يكون إال مالك
األرض وأما املهندس أو املقاول فإهنام يقومان بدور مادي يف عمل البناء و
التشييد يف اطار عقد معني إال أنه و مع ذلك نالحظ أن املادة  66من ق 90- 09
تنص عىل أنه:
«ويمكن احلكم بالعقوبة املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني ضد
مستعميل األرايض أو املستفيدين من األشغال أو املهندسني املعامريني أو
املقاولني أو األشخاص اآلخرين املسؤولني عن تنفيذ األشغال»
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و هكذا فإن املرشع قد وسع يف دائرة األشخاص الذين يشملهم
التجريم و من ناحية ثانية دون الربط بني ملكية األرض و املسؤولية اجلزائية كام
يف احلق يف البناء  . 9يض اف إىل ذلك فإن كال من املقاول واملهندس ليسوا فاعلني
أصلني هلذه اجلرائم إال أهنام يساعدان الفاعل األصيل ويعاونه عىل حتقيق الركن
املادي للجريمة أي التشييد بدون رخصة أو خمالفة ألحكامها .وبدوهنام قد ال
يمكن للمعني القيام هبا و هذا لكوهنام رشكاء طبقا للنص املادة  98من قانون
العقوبات.11
و قد أغفل ق  90- 09و املراسيم املطبق له التعرض للمسؤولية
اجلزائية للشخص املعنوي خالفا لقوانني محاية البيئة .
و عليه فإن قد يسأل املدير العام أو املرشف عىل تسري الشخص املعنوي
عن جريمة البناء بدون رخصة باعتباره املسؤول عن تنفيذ األشغال و املستفيد
منها بصفته الشخصية و تطبيقا ذلك فإنه قيض بمسؤولية مدير احدى الرشكات
الذي أمر بالبناء بدون ترخيص لصالح الرشكة .11
و هذا جتدر املالحظة إىل أنه و بعد تعديل قانون العقوبات بموجب
األمر رقم املؤرخ يف  9998و يف إطار اجلرائم املرتبطة برخصة البناء فإنه يمكن
متابعة املوظف العام جزائيا يف حالة إمتناعه شخصيا و بصفة عمدية عن تنفيذ
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احلكم القضائي الذي يقيض بتسليم رخصة البناء للمحكوم هلم وهذا بموجب
نص امل 832مكرر من قانون العقوبات .12
الفرع الرابع :املتابعة القضائية .
يتم حتريك الدعوى العمومية يف مادة رخصة البناء أي البناء بدون
رخصة أو املخالف ألحكامها طبقا للامدة  98من قانون اإلجراءات اجلزائية إما
من طرف النيابة العامة أو باإلدعاء املدين.
أوال  /حتريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة :
للنيابة أن حترك الدعوى العمومية الناجتة عن جريمة البناء بدون
ترخيص أو املخالف ألحكامها بمجرد علمها بأية وسيلة و تعترب حمارض املعاينة
املحررة من قبل األعوان املؤهلني أهم وسيلة لتحريك الدعوى العمومية من
قبل النيابة.
و جتدر اإلشارة إىل أن القانون الفرنيس يلزم اإلدارة عند معاينتها
للمخالفة بأن ترسل نسخة من املحرض للنيابة العامة يف حني أن املرشع اجلزائري
مل يلزمها بذلك عندما نصت املادة 93من الرسوم التنفيذي  381/01واملعدل و
املتمم عىل أنه :يرسل هذا املحرض اىل رئيس املجلس الشعبي البلدي والوايل
ومدير الوالية املكلف بالتعمري املختص إقليميا .كام أن نامذج املحارض ال
تتضمن ذلك خالفا ملا كان معمول به يف األمر .26- 61
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ثانيا /حتريك الدعوى العمومية عن طريق التدخل املبارش أمام القايض
اجلزائي:
يالحظ أن املرشع اجلزائري قد اعرتف بالتأسيس كطرف مدين أمام
القايض اجلزائري سواء بالنسبة للمترضر من اجلريمة يف حالة إرتكاب املعني
للمخالفة البناء بدون رخصة أو البناء املخالف ألحكامها أو بالنسبة للغري
للجمعيات و ذلك إستنادا إىل نص املادة  69من قانون .90- 09
هذا فإنه يرجع التدخل العقايب للقايض يف ميدان رخصة البناء إىل
مسايرة االجتاه العام للقوانني العمران املعارصة يف التمسك بالعقوبة اجلزائية من
أجل ضامن أكرب إلحرتام قواعدها وجهة أخرى حتقيق الردع العام بفرض
عقوبات جزائية صارمة كفيلة بضامن ذلك.
املطلب الثاين :املنازعات التي ختتص هبا جهات القضاء اجلزائي بالنسبة
لرخص البناء يف املناطق اخلاصة
إن االختصاص بالبث يف املنازعات املتعلقة برخصة البناء ينعقد
للجهات القضائية املختلفة وذلك بحسب اختالف طبيعة املخالفات فيام إذا
كانت متعلقة باألحكام العامة لرخصة البناء أو باألحكام اخلاصة التي حتكمها
وعىل هذا األساس فإننا ستناول هذه املسألة يف نقطتني وذلك عىل النحو اآليت :
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 املنازعات املتعلقة بمخالفة األحكام العامة لرخصة البناء يف املناطقاخلاصة
 املنازعات املتعلقة بمخالفة األحكام اخلاصة لرخصة البناء يف املناطقاخلاصة
الفرع األول :املنازعات املتعلقة بمخالفة األحكام العامة لرخصة البناء
يف املناطق اخلاصة
ونميز فيها بني املنازعات التي خيتص هبا القايض اجلزائي واملنازعات
التي خيتص هبا القايض املدين،فبالنسبة لألوىل نجد فيها املتابعات اجلزائية النامجة
عن خمالفة ترشيعات البناء فيام يتعلق بمنح رخصة البناء،أما الثانية فنجد فيها
دعاوى التعويض عن األرضار التي تلحق باألرض حمل البناء ،عىل أن املترضر
أن خيتار هنا إما بني رفع الدعوى أمام القايض املدين وإما املطالبة بالتعويض أمام
القايض اجلزائي بموجب الدعوى املدنية التبعية طبقا للقواعد العامة.
أوال :املنازعات التي خيتص هبا القايض اجلزائي
إن اختصاص القايض اجلزائي يف جمال خمالفة قواعد التهيئة والتعمري
يرتكز عىل شقني أساسني مها:
 القيام بإجراء املطابقة طبقا للقانون رقم  91/99املتمم لقانون التهيئةوالتعمري
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 فرض اجلزاءات املرتتبة عن ارتكاب املخالفات لقانون التهيئةوالتعمري والقوانني اخلاصة املتعلقة باحلصول عىل الرتخيص املسبق.
إال أنه وقبل التطرق لتفصيل ذلك،البد من حرص املخالفات املتعلقة
برخصة البناء.
لقد نصت املادة  62من قانون التهيئة والتعمري عىل ما ييل" :يمنع
الرشوع يف أشغال البناء بدون رخصة أو إنجاز ما دون احرتام املخططات البيانية
التي سمحت باحلصول عىل رخصة البناء" وبالتايل فاملخالفات نوعني مها:
 الرشوع يف أشغال البناء بدون رخصة ويقصد باألشغال كل منأعامل التشييد ،الرتميم ،التسييج والتدعيم .
 عدم احرتام خمططات البناء وعدم تطابق البناية مع رخصة البناء. /1القيام بإجراء املطابقة:
التعديل األخري ميز بني اإلجراءات املتبعة يف حالة البناء بدون رخصة
وحالة عدم مطابقة البناء املنجز لرخصة البناء ،ففي حالة البناء بدون رخصة
يرسل العون املؤهل قانونا حمرض املخالفة إىل رئيس املجلس الشعبي البلدي
والوايل املختصني يف أجل ال يتعدى  69ساعة  ،13ويصدر القرار باهلدم يف
أجل 91أيام من تاريخ استالم املحرض ،ويف حالة تقاعسه يقوم الوايل بإجراء
اهلدم يف أجل ال يتعدى  39يوما مع عدم إغفال املتابعات اجلزائية  14عىل أن
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هذه األحكام تطبق يف حالة مبارشة أشغال البناء ضمن املناطق التي تستوجب
ترخيصا مسبقا.
أما إذا ما تعلق االمر بمطابقة البناء للرخصة فإن حتريك الدعوى
العمومية يكون من قبل النيابة العامة طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية التي تتوىل
إخطار املحكمة ،كام يمكن إحضارها عن طريق اإلدعاء املدين من طرف أي
جهة خمولة قانونا كاجلمعيات ،حيث نصت املادة  62مكرر 1عىل أن القايض
اجلزائي يصدر حكام ملطابقة البناء للرخصة أو هدمه كليا أو جزئيا ،إذا رأى أن
عدم املطابقة من اجلسامة بام ال يمكن معها األمر بمطابقتها وذلك يف أجل يتم
حتديده،ويف حالة عدم التنفيذ ضمن اآلجال يقوم رئيس املجلس الشعبي البلدي
أو الوايل تلقائيا بتنفيذ األشغال املقررة عىل نفقة املخالف.
 /2اجلزاءات املرتتبة عن ارتكاب املخالفات
لقد نصت املادة  66من قانون التهيئة والتعمري عىل أن كل من يقوم
بتنفيذ أشغال أو استعامل أرض يتجاهل االلتزامات التي يفرضها هذا القانون
والتنظيامت املتخذة لتطبيقه أو الرخص يعاقب بالغرامة من  3999دج إىل
 399.999دج ويف حالة العود يمكن احلكم باحلبس إىل غاية ستة أشهر .
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كام يمكن تأسيس الشكوى عىل أحكام املادة  312من قانون العقوبات
يف حالة التعدي عىل امللكية العقارية ،كام هو الشأن بالنسبة لالعتداء عىل
األرايض الغابية.
كام أن قانون التهيئة والتعمري والقوانني اخلاصة التي حتكم املناطق
املحمية قد أجاز ت للجمعيات التي اعتمدت ضمن أهدافها محاية البيئة
والتعمري والرتاث التارخيي والسياحي والثقايف أن تتأسس كأطراف مدنية
بالنسبة للمخالفات التي نص عليها.
ويف هذا اإلطار فقد نصت املادة  69من قانون التهيئة والتعمري عىل أنه
يمكن لكل مجعية مشكلة بصفة قانونية تنوي بموجب قانوهنا األسايس أن تعمل
من أجل هتيئة إطار احلياة ومحاية املحيط أن تطالب باحلقوق املعرتف هبا للطرف
املدين فيام يتعلق باملخالفات ألحكام الترشيع الساري املفعول يف جمال التهيئة
والتعمري،كام هلا أن تقوم بتحريك الدعوى العمومية طبقا للقواعد املنصوص
عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية.
كام نصت املادة  36من قانون  89 /93عىل حق اجلمعيات املتعلقة
بحامية البيئة يف التأسس كطرف مدين للمطالبة بالتعويضات النامجة عن
املخالفات املتعلقة باملساس بالبيئة والتي أحلقت أرضارا مبارشة أو غري مبارشة
باملصالح اجلامعية.
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كام نصت املادة  98من قانون  93/93عىل أن اجلمعيات املؤسسة يف
إطار القانون املتعلق بالتوسع السياحي أن تتأسس كطرف مدين للمطالبة
بالتعويضات النامجة عن الرضر احلاصل بسبب البناء بدون رخصة .
الفرع الثاين :املنازعات املتعلقة بمخالفة األحكام اخلاصة لرخصة البناء
يف املناطق اخلاصة
و يقصد هبا املنازعات املتعلقة بمخالفة الرتخيص املسبق والذي يستلزم
احلصول عليه قبل طلب رخصة البناء وذلك سواء تعلق األمر بالبناء يف املناطق
الساحلية ،أو السياحية ،أو الثقافية ،أو الفالحية أو الغابية ،أو املناطق ذات
امليزات الطبيعية ،وهذا ما سنتوىل دراسته عىل النحو اآليت:
أوال :اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الساحلية
و السياحية والثقافية و ذات امليزات الطبيعية.
وسنتطرق إىل دراستها يف النقاط اآلتية:
 : - 1اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الساحلية
لقد وضع املرشع عدة عقوبات ختص خمالفة احلصول عىل الرتخيص
بالبناء من قبل اإلدارة املكلفة بالسياحة ،إذ أنه وبعد معاينة األعوان املختصني
للمخالفات وإثباهتا يف حمارض،يتم إحالتها فيام بعد إىل وكيل اجلمهورية املختص
ليتم فيام بعد حتريك الدعوى العمومية.
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حيث أنه وطبقا للامدة  30من القانون  99- 99فإن اجلزاء املرتتب عن
البناء بدون ترخيص يف املناطق الساحلية يعاقب عليه باحلبس من ثالثة أشهر إىل
سنة واحدة وبغرامة من  899.999دج إىل  399.999دج أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
ويف حالة العود تضاعف العقوبة والتي تصبح احلبس لسنتني والغرامة
 299.999دج ،كام جيوز للقايض اجلزائي أن يصدر احلكم بمصادرة اآلالت
واألجهزة والعتاد املستعمل يف إرتكاب اجلريمة ،هذا فيام يتعلق بمخالفة أحكام
املادة  81من القانون املذكور أعاله واملتعلقة بإقامة نشاط صناعي عىل الساحل ،
أما فيام يتعلق باألماكن املهددة فإن إقامة أي بناء عليها دون احلصول عىل
ترخيص يعاقب عليه باحلبس من ستة أشهر إىل سنة وبغرامة من  899.999دج
إىل  199.999دج أو بإحدى هاتني العقوبتني.
كام خولت املادة  99من نفس القانون للقايض اجلزائي إختاذ أي إجراء
رضوري ملنع أو تدارك أي خطر أو رضر ناتج عن املخالفات التي نص عليها،
ولكن برشط أن تطلب منه اهليئة اإلدارية املختصة ذلك ،يف حني نصت املادة 91
منه عىل أنه يمكن للمحكمة اجلزائية املختصة أن تلزم املحكوم عليه بإعادة
األماكن إىل حالتها األصلية أو تنفيذ أشغال التهيئة طبقا لألحكام التي نص عليه
القانون.
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 : - 2اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق السياحية:
 إن عدم احلصول عىل الرتخيص املسبق من قبل اإلدارات املكلفةباإلستشارة املسبقة يف جمال السياحة يعد بمثابة بناء بدون رخصة ،ويف هذه
احلالة تطبق القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون التهيئة والتعمري واملتعلقة
باملطابقة.
 كام أنه وبالرجوع إىل أحكام املادتني 30و  99من القانون رقم - 93 93واملتعلق باملناطق التوسع السياحي فإنه إذا ما تبني عدم مطابقة األشغال
ضمن هذه املناطق مع أدوات التهيئة والتعمري وخمططات التهيئة السياحية،ودفرت
الرشوط فإنه خيول إلدارة السياحة اللجوء إىل القضاء املستعجل بقصد توقيف
األشغال وذلك وفقا للطرق املنصوص عليها بموجب األمر رقم 819- 22
واملتعلق بقانون اإلجراءات املدنية،ويف هذا الصدد فإنه جيوز للقايض
اإلستعجايل حتى أن يأمر بمطابقة األشغال املنجزة بالرخصة واألمر بإعادة
األماكن إىل حالتها األصلية.
وما يالحظ يف هذا الشأن أن املادة  99من القانون رقم  93- 93املذكور
أعاله قد أتت باستثناء اختصاص القايض اإلستعجايل الذي ال يمكن له يف مجيع
احلاالت أن يأمر باهلدم باعتبار أن ذلك من مسائل املوضوع التي خترج عن
اختصاصه ،وتدخل ضمن اختصاص قايض املوضوع .
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و إضافة إىل املتابعات اجلز ائية املتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون فإن
املادة  99منه نصت عىل انه يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة واحدة
وبغرامة ترتاوح ما بني  899.999دج إىل  399.999دج أو باحدى هاتني
العقوبتني كل من خيالف أحكام املادة  92من هذا القانون .15
كام نصت املادة  96منه عىل أنه يعاقب باحلبس من سنة واحدة إىل سنتني
وبغرامة ترتاوح ما بني  199.999دج إىل مليوين دج أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من يقوم بتنقيذ األشغال أو إستغالل مناطق التوسع السياحي أو املواقع
السياحية خالفا ألحكام هذا القانون.
 كام أن نفس القانون رتب جزاءا عىل كل من يقوم بحرمان الوكالةالوطنية لتنمية السياحة من مبارشة حق الشفعة عىل األرايض املتواجدة ضمن
مناطق التوسع السياحي . 16
 أما بالنسبة لرخصة البناء املتعلقة باملشاريع الفندقية فإن نص املادة 19من قانون  98- 00نصت عىل انه يف حالة التحقق من عدم مطابقة البنايات مع
املخططات املصادق عليها من قبل وزارة السياحة ،أو عدم إحرتام قواعد
العمران والبناء أن يطلب أعوان إدارة السياحة من صاحب املرشوع التوقف عن
مواصلة األشغال واإلمتثال للمخططات والقواعد املنصوص عليها يف أجل ال
يتعدى ثالثة أشهر .ويف حالة عدم إمتثاله يمكن رفع دعوى أمام اجلهة القضائية
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املختصة طبقا للقواعد العامة إللزام املخالف بالقيام بالتعديالت الالزمة وذلك
عىل نحو ما سبق التطرق إليه آنفا.
 كام خولت املادة  18من نفس القانون لوزير السياحة يف احلاالتاإلستعجالية ولتفادي فرض األمر الواقع أن يصدر قرارا بالتوقيف الفوري
ل ألشغال مع إشعار قايض اإلستعجال بذلك يف ظرف  91ساعة،وهذا إجراء
إحرتازي منح لإلدارة إىل حني تأكيد هذا اإلجراء أو إلغائه من قبل قايض
اإلستعجال وذلك بدون إغفال املتابعات اجلزائية املمكن حتريكها ومبارشهتا من
قبل وكيل اجلمهورية.
 حيث أنه وطبقا للامدة  60من القانون املذكور أعاله فإنه يعاقبباحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من  19.999دج إىل  899.999دج أو
بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من يبني أو يغري أو هيدم مؤسسة فندقية بدون
املوافقة املسبقة لإلدارة املكلفة بالسياحة كام هو منصوص عليه باملادة  92من
نفس القانون ،كام يعاقب طبقا للامدة  19وفقا ألحكام قانون العقوبات كل من
أدىل بمعلومات خاطئة بسوء نية وذلك بقصد احلصول عىل املصادقة املنصوص
عليها يف املادة  92من القانون رقم .98- 00
 : - 3اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الثقافية
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بعد معاينة املخالفات من قبل األعوان املؤهلني قانونا ،واملتعلقة
بمخالفة قواعد البناء وخمطط محاية و إستصالح املواقع األثرية املنصوص عليها
يف املادة  39من القانون رقم  99- 01وذلك يف شكل حمارض ترسل هذه
األخرية إما إىل وكيل اجلمهورية لتحريك الدعوى العمومية وإما عن طريق
اإلدعاء املدين أمام السيد قايض التحقيق ،من قبل نفس األعوان املؤهلني قانونا
أو من قبل اجلمعيات التي هتدف إىل محاية املمتلكات الثقافية وذلك بموجب
قانوهنا األسايس .17
إذ أنه وطبقا للامدة  00من نفس القانون ،فإنه يعاقب بغرامة مالية من
 9999دج إىل  89.999دج كل من يبارش القيام بأعام ل اإلصالح ملمتلكات
ثقافية عقارية مقرتحة للتصنيف أو مصنفة وللعقارات املشمولة يف املنطقة
املحمية أو إعادة تأهيلها أو ترميمها أو اإلضافة إليها أو استصالحها أو إعادة
تشكيلها أو هدمها وذلك خمالفة لألحكام املنصوص عليها يف نفس القانون،
وذلك دون املساس بالتعويضات املحتملة عن األرضار.
كام أنه وطبقا للامدة  899منه فإن كل خمالفة تتعلق بأشغال منشآت
قاعدية أو إقامة مصانع أو أشغال عمومية كربى أو خاصة يعاقب عليها بالغرامة
من  9999دج إىل  89.999دج .
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عىل أنه وطبقا للامدة  892فقرة  93من نفس القانون فإن املمتلكات
الثقافية وامل واقع الطبيعية املصنفة وفقا للقانون املتعلق بحامية البيئة تكون مستثناة
من اجلرد العام للممتلكات الثقافية ومن ثمة من اخلضوع ألحكام القانون رقم
 99/01املتعلق بحامية الرتاث الثقايف.
ثانيا :اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الفالحية
والغابية وذات امليزات الطبيعية
وسنتطرق إىل دراستها وفقا للنقاط اآلتية:
 :- 1اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الفالحية
طبقا للامدتني  90- 91من قانون التهيئة والتعمري واللتني سبق التطرق
إليهام آنفا فإن حقوق البناء يف األرايض الفالحية ذات املردود العايل تكون
منحرصة يف البناءات الرضورية لإلستغالالت الفالحية وكذا البناءات ذات
املنفعة العمومية وذلك بعد احلصول عىل رخصة البناء إذا ما كانت األرض
مدرجة ضمن خمطط شغل األرايض ،أما إذا مل يكن هذا األخري موجودا فإنه
وزيادة عىل رخصة البناء جيب كرشط مسبق احلصول عىل ترخيص هبذا البناء
من قبل الوزارة املكلفة بالفالحة ،وهو نفس القيد املشار إليه يف املادتني 39- 33
من قانون التوجيه العقاري ،إذ وطبقا هلام فإن أي نشاط أو إنجاز أو تقنية عىل
أرض فالحية جيب أن يساهم يف ارتفاع طاقتها اإلنتاجية ،كام جيب أن حيصل
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القائم بذلك وقبل الرشوع يف األشغال عىل رخصة رصحية من اهليئات املخول
هلا قانونا تسليمها ويرتتب عل خمالفة هذه األحكام توقيع العقوبات املنصوص
عليها يف املادة  66من قانون التهيئة والتعمري ،وذلك عىل النحو الذي سبق
التطرق إليه آنفا ،كام أنه ويف ما خيص كيفية تسوية املنازعات املتعلقة بمخالفة
هذه األحكام واملتمثلة يف البناء بدون رخصة أو بدون ترخيص،وكذا عدم
مطابقة البناء للرخصة فإنه يرجع فيها اىل األحكام العامة التي سبق تفصيلها.
كام أنه وكجزاء مدين فإنه وطبقا للامدة  11من قانون التوجيه
العقاري ،فإنه كل معاملة من صب عىل أرض فالحية والتي من شأهنا أن تلحق
أرضارا بقابليتها لإلستثامر أو تؤدي إىل تغيري وجهتها الفالحية دون إحرتام
رشوط ذلك أو تسبب يف تكوين قطع أراض ال تتالئم مع املقاييس املحددة
بموجب املرسوم التنفيذي رقم  909/06املؤرخ يف  8006 /89/99و املحدد
لرشوط جتزئة األرايض ،أو ال تكون مفرغة يف الشكل الرسمي يكون مصريها
البطالن و ذلك طبقا للامدة  12من نفس القانون املذكور أعاله.
كام أنه و بالنسبة لألرايض الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و املوزعة
يف إطار القانون املتعلق باملستثمرات الفالحية ،فإن املستفيدون ملزمون باحلفاظ
عىل الوجهة الفالحية لألرض و عدم تغيريها و إال ترتب عىل خمالفة ذلك
إسقاط حقوق اإلنتفاع بعد إتباع إجراءات معينة وذلك طبقا للامدة الرابعة من
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املرسوم التنفيذي رقم  18/09املؤرخ يف  8009/99/92واملحدد لكيفيات
تطبيق املادة  91من قانون رقم  80/16و املتعلق باملستثمرات الفالحية .18
 :- 2اجلزاءات املرتتبة عن خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق الغابية
و تنقسم هذه اجلزاءات ما بني قانون العقوبات و الذي مل يرد فيه نص
يعاقب رصاحة عىل البناء بدون احلصول عىل ترخيص مسبق من اإلدارة املكلفة
بالغابات التابعة لوزارة الفالحة ،و إنام إكتفى فقط بالعقوبات املتعلقة
باملخالفات األخرى ،كإحداث احلرائق بالغابات أو القطع العشوائي لألشجار
أو الرعي الغري منتظم ،إال أن هذه املخالفة يمكن إدراجها ضمن املادة  312ق
ع و املتعلقة بالتعدي عىل امللكية العقارية.
كام نجد جزاءات أخرى نص عليها القانون رقم  89/19املتعلق
بالنظ ام العام للغابات و ا لذي نصت املادة  66منه عىل أنه "و دون اإلخالل
باإللتزام بإعادة األماكن إىل حالتها األصلية فإنه يعاقب عىل املخالفات للمواد
 39 ،90 ،91 ،96و التي سبق التطرق هلا ،بغرامة من  8999دج إىل
19999دج و يف حالة العود يمكن احلكم عىل املخالف باحلبس من شهر واحد
إىل ستة أشهر" .
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و مما يالحظ أن العقوبات املفروضة بشأن هذه املخالفات دون
املستوى ،و ذلك إذا ما قارنا اإلعتداءات املرتكبة و ما ينجر عنها من أرضار
بليغة بالغابة مع اجلزاءات البسيطة املوقعة.
كام أنه جيوز طبقا للقانون املكور أعاله للجمعيات املهتمة بالبيئة و محاية
الغابات أن تتأسس كأطراف مدنية للمطالبة بالتعويض عن األرضار التي تلحق
بالغابة و ذلك طبقا للامدتني  31 ،36من القانون املتعلق بحامية البيئة يف إطار
التنمية املستديمة.
 : - 3اجلزاءات املرتتبة عىل خمالفة الرتخيص بالبناء يف املناطق ذات
امليزات الطبيعية
أ – بالنسبة للمؤسسات املصنفة:
طبقا للامدة  899من القانون املتعلق بحامية البيئة يف إطار التنمية
املستديمة ،فإنه يعاقب باحلبس ملدة سنة واحدة و بغرامة قدرها  199999دج
كل من استغل منشأة دون احلصول عىل الرتخيص املنصوص عليه يف املادة 80
املذكورة آنفا.
و إضا فة إىل ذلك فإنه جيوز للمحكمة أن تقيض بمنع استعامل املنشأة إىل
حني احلصول عىل الرتخيص ضمن الرشوط املنصوص عليها يف املادتني  80و
 99من نفس القانون ،و يمكنها أيضا األمر بالنفاذ املؤقت للحرض.
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كام جيوز للمحكمة األمر بإرجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل
حتدد ه ،عىل أنه و يف حالة خمالفة هذا احلرض فإن املخالف يتعرض لعقوبة احلبس
ملدة سنتني و غرامة قدرها  8999999دج و ذلك طبقا للامدة  893من القانون
املتعلق بحامية البيئة.
ب – بالنسبة للمؤسسات غري املصنفة :
طبقا لنص املادة  19من نفس القانون املذكور أعاله فإنه" :يعاقب
بغرامة من  1999دج إىل  81999دج كل من خيالف أحكام املادة  96من نفس
القانون و تسبب يف تلوث جوي و يف حالة العود يعاقب باحلبس من شهرين إىل
ستة أشهر و بغرامة من  19999دج إىل  819999دج أو بإحدامها".
ج – بالنسبة ل لمناطق املعرضة للكوارث الطبيعية :
و نقصد هبا املناط ق املعرضة للزالزل و اخلطر اجليولوجي و
الفيضانات ،حيث أنه و طبقا للامدة  69من القانون  99/99املؤرخ يف
 9999/89/91و املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى و تسيري الكوارث يف
إطار التنمية املستدامة  19فإن "أي إخالل باألحكام الترشيعية املعمول هبا يف
جمال البناء و التهيئة و التعمري و ذلك طبقا للامدة  80املذكورة أعاله يعاقب
عليها باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات و بغرامة من  399999دج إىل
 299999دج أو بإحدى هاتني العقوبتني ،و يف حالة العود تضاعف العقوبة "
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وذلك دون اإلخالل باألحكام املنصوص عليها بموجب قانون التهيئة و
التعمري.
كام أنه و طبقا للامدة  68من قانون  99 /99فإنه "يعاقب عىل إعادة بناء
أي مبنى أو منشأة أساسية أو بناية هتدمت كلية أو جزئيا بسبب خطر زلزايل أو
جيولوجي ،دون إجراء خاص للمراقبة بالعقوبات املنصوص عليها باملادة 66
من قانون التهيئة و التعمري".
اخلامتة
إن املرشع اجلزائري وحرصا منه عىل توفري أكرب محاية قانونية لبعض
املناطق اخلاصة التي متتاز باحتوائها عىل بعض املعامل التارخيية أو الثقافية والتي
تكتيس امهية من الناحية السياحية  ،أو بعض املناطق التي متثل ثروة اقتصادية
وإيكولوجية واملتمثلة أساسا يف األرايض الفالحية وا لغابية واملحميات الطبيعية
واحلظائر الوطنية ،فقد أصدر العديد من النصوص القانونية التي تضبط قواعد
البناء ضمنها ،والتي علقت حق منح الرخصة بوجوب احلصول عىل ترخيص
مسبق من قبل اإلدارة املعنية ،وهذا يعد بمثابة رقابة قبلية عىل حق البناء.
ولكن ورغم كل هذه النصوص ال قانونية فإنه يمكن تسجيل بعض
النقائص التي يمكن تلخيصها يف ما ييل :
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* بداية باألرايض الفالحية فإن ما نالحظه أن حاالت التعدي عىل
األرايض الفالحية قد تكون بفعل مؤسسات عمومية أو هيئات إدارية حيكمها
القانون العام والتي تكون هي املسؤولة األوىل عىل تنفيذ هذه القوانني،وخاصة
من قبل بعض البلديات التي قامت باالستيالء عىل جزء من أرايض املستثمرات
الفالحية وجتزئتها ثم بيعها للخواص للبناء عليها أو إنجاز بناءات من طرف
البلدية نفسها عليها بدون وجه حق و خارج تطبيق أدوات التهيئة والتعمري
ودون مراعاة األحكام التي تضبط حتويل أرض فالحية إىل أرض قابلة للتعمري
أو تطبيق قواعد نزع امللكية للمنفعة العامة.
* كام انه ونظرا لعدم فعالية أجهزة الرقابة اإلدارية ،فقد إنترشت العديد
من التجمعات السكانية الفوضوية التي فرضت األمر الواقع،مما أدى باإلدارة
إىل اللجوء إىل تسوية وضعيتهم القانونية ،ويف بعض األحيان جلأت هذه األخرية
إىل ربط هذه التجمعات بشبكة الكهرباء واملاء ،مما يعترب إعرتافا ضمنيا بتكريس
حقهم يف السكن ضمن هذه األرايض.
* كام أن غياب أدوات تصنيف األرايض الفالحية اخلصبة واخلصبة
جدا التي نص عليها قانون التوجيه العقاري إذ مل حيدد أي تنظيم مقاييس
واضحة ،كام انه مل يتم ضبط اإلحتياجات الذاتية مما جيعل من احلامية شكلية،
ويطرح كذلك صعوبة من حيث تقييم مقدار التعويض املستحق للدولة عند
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القيام بتحويل األرض الفالحية إىل أرض قابلة للتعمري بموجب أدوات التهيئة
والتعمري ،رغم جلوء اإلدارة يف بعض املناطق إىل تصنيف األرايض الفالحية من
حيث جودهتا إىل قدرهتا عىل إنتاج حمصول معني كاحلبوب .
* كام ان غياب أعوان مكلفون بمعاينة املخالفات واالعتداءات
املتكررة عىل األرايض الفالحية مقارنة ببقية األصناف االخرى التي أفرد هلا
املرشع أعوان مؤهلون بمعاينة املخالفات.
* عدم احرت ام ومراعاة املساحة املرجعية التي نص عليها املرشع عند
القيام بأي ترصف أو معاملة تقع عىل عقار فالحي ،وذلك لتفادي حتويلها عن
وجهتها الفالحية أو خلق قطع صغرية تتناىف مع وظيفتها االقتصادية وذلك
يتواطؤ بعض اجلهات بام فيها اإلدارة.
* بالنسبة للمناطق السياحية فإننا يمكن ذكر اهم الصعوبات العملية
التي تواجه كل من املستثمر واإلدارة يف تطبيق القوانني التي تضبط هذه املناطق:
* عدم إنجاز املخططات املتعلقة بتهيئة املناطق السياحية والتي حتدد
حقوق قواعد البناء ضمنها بحيث أن معظم األرايض املوجودة ضمن مناطق
التوسع السياحي غري مدروسة وغري مهيئة ،مما يدفع بالعديد من املستثمرين
اللجوء إىل القيام بالدراسات بأنفسهم وعىل نفقتهم اخلاصة،مما يشكل عائق يف
دفع عجلة اإلستثامر والتنمية.
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* وجود بعض البناءات التي ال تتالئم مع خصوصية مناطق التوسع
السياحي،التي يفرتض فيها ان تكون منطقة رصفة إلق امة املنشآت الفندقية
والسياحية.
* عدم إنسجام ما بني خمططات التهيئة السياحية وخمططات شغل
األرايض ،هذه األخرية جيب أن تراعي عند إنجازها هذه املخططات حتى ال
يؤدي ذلك إىل وجود تناقض بينها ،كأن حيصل املستثمر عىل املوافقة املبدئية من
الوزارة ،ويلقى طلبه هذا رفضا من قبل املصالح التقنية بالوالية.
* عدم توفري اإلمكانيات املادية بالنسبة للهيئات املكلفة باقتناء ورشاء
األرايض التي تقع ضمن مناطق التوسع السياحي ،واملتمثلة أساسا يف الوكالة
الوطنية لتنمية السياحة والتي مل تبارش مهامها حلد الساعة.
* وجود توسع سكاين للمدن ضمن هذه املناطق السياحية وعىل طول
الرشيط الساحيل وملسافة تقل عن ثالث كيلو مرتات ،والتي يمنع ضمنها البناء
احلضاري منعا باتا إال يف نطاق ضيق .
* عدم مبارشة اللجان املكلفة باإلستشارة املسبقة واملتمثلة يف إدارة
السياحة والثقافة لعملها،باستثناء اللجنة املكلفة بدراسة املشاريع الفندقية.
* بالنسبة للمناطق ذات امليزات الطبيعية والبيئية فإن ما نالحظه ورغم
أن املرشع نص عىل رضورة إخراج املصانع واملنشآت الصناعية من املدن إىل
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مناطق بعيدة فإن الواقع يؤكد متركز هذه النشاطات اجلديدة داخل املدن مما يزيد
يف اختناقها ،كام ان هذه املنشآت ال حترتم املقاييس املفروضة ملنح رخصة البناء يف
إنجازها خاصة ما تعلق بدراسة مدى التأثري يف البيئة والتي تشرتط تصميم
البناءات بام يتالئم مع طبيعة النشاط ،وبإقرتاح التعديالت التي من شأهنا
التخفيف من حدة التلوث.
* كام ان معظم التنظيامت املطبقة هلذه القوانني مل تصدر حلد الساعة.
* عدم إحرتام اإلرتفاقات املعدة حلامية الرتاث الطبيعي كاألرايض
املحيطة بالغابات ،الساحل ،احلظائر الوطنية وكذا منابع املياه ،وكذا محاية
الرتاث الثقايف املتضمن املعامل التارخيية واألثرية.
* ضعف أجهزة الرقابة والبطء يف التدخل لتسوية الوضعية قبل
استفحاهلا وفرض األمر الواقع ،وكذا تفيش سياسة التسامح مع املخالفني مما
أدى إىل فتح الباب لإلعتداء عىل املناطق املحمية لغياب الردع الالزم.
* وجود تداخل ما بني القوانني والترشيعات ،وكثرة التعليامت
واملناشري الوزارية مما مل حيقق إستقرار يف الترشيع بالنسبة لتطبيق هذه القوانني.
ولضامن تطبيق فعال ملجموع هذه القوانني والنصوص ،وحتى ال تكون
احلامية من أجل احلامية ،فكثرة احلامية تقتل احلامية ( Beaucoup de
 )protection tuent la protectionفإنه يمكن إقرتاح ما ييل:
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 اإلرساع يف إصدار النصوص التنظيمية للقوانني املتعلقة باملناطقاملحمية.
 تعزيز هيئات الرقابة اإلدارية واملكلفة بتنفيذ السياسة العقاريةومنحها الصالحيات واإلمكانيات املادية والبرشية للقيام بنشاطها.
 إصدار نص خيول للمديريات املحلية وال سيام مديرية الفالحة حقالتقايض بسم الدولة والتأسس كطرف مدين أمام اجلهات القضائية يف حالة
التعدي عىل االرايض الفالحية وإعطاء صفة الضبطية القضائية لبعض أصناف
املوظفني املكلفني بمراقبة املخالفات واإلعتداءات التي ترتكب عىل األرايض
الفالحية.
 تفعيل دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والتي من شأهنا النهوضبقطاع السياحة واإلستثامر من خالل توفري االموال الالزمة التي ختوهلا من إقتناء
األوعية العقارية وتسليمها للمستثمرين ،و ممارسة حق الشفعة واإلرساع يف
حتويل مجيع األرايض الواقعة ضمن مناطق التوسع السياحي،كاألرايض
الفالحية لتصبح منطقة ذات نشاط سياحي حمض .
 جيب مراعات خمططات التنمي ة السياحية والثقافية والبيئية املنجزة منقبل اإلدارات املعنية من قبل املصالح املكلفة،عند القيام بمخططات شغل
األرايض ،وذلك تفاديا للوقوع يف تناقض ما بني املخططات.
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 وضع ظوابط لتوقيع املسؤولية الشخصية عىل املوظفني املكلفنيبتطبيق قواعد محاية املناطق اخلاصة يف حالة التهاون أو عدم املباالة.
 الرصامة يف تطبيق القانون فيام يتعلق بالبناء الالمرشوع فوق هذهاملناطق ،إال يف إطار ما تضمنته القواعد التي حتكم البناء ضمنها واملدرجة ضمن
أدوات التهيئة والتعمري وهتديم البناءات الفوضوية ضمن األجال .
 احلرص عىل إلزام أصحاب املنشآت الصناعية وقبل مبارشة األشغالتقديم اإلقرتاحات والتدابري الالزمة للتقليل من خطر التلوث عىل املحيط
والصحة واهلواء واملواقع السياحية واألثرية والطبيعية،والعمل عىل إخراجها
من املناطق احلظرية إىل مناطق خمصصة للنشاط الصناعي.
 وجوب القيام بالدراسات املتع لقة بأشغال البناء من قبل مكاتبدراسات معتمدة يرشف عليها مهندسون ذو كفاءة معينة عند تقديم ملف طلب
رخصة البناء.
 إلزام اجلامعات املحلية واإلقليمية – الوايل – رئيس املجلس الشعبيالبلدي  -بزيارة ومعاينة البنايات يف طور اإلنجاز والقيام باملعاينات التي يروهنا
رضورية واإلطالع عىل الوثائق التقنية يف أي وقت .
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 تسهيل إجراءات احلصول عىل الرتخيص املسبق من اإلداراتاملكلفة ،من خالل التخفيف من العراقيل البريوقراطية،والتي من شأهنا أن تدفع
بطالبي الرخصة إىل اللجوء إىل طرق غري قانونية للبناء.
يتبني من كل ما سبق ذكره ،أن مف هوم املناطق اخلاصة واملشمول باحلامية
مل يأخذ اإلهتامم الالزم من قبل اهليئات املختصة ،حيث أهنا ال يظهر الفرق ما
بني منطقة حممية وغريها من املناطق األخرى ،وعليه فإنه جيب عىل الدولة أن
تويل إهتامما بالغا هبذه املناطق املحمية ألن التفريط فيها يعترب هتديدا مبارش ا
للثروة االقتصادية ،و االجتامعية والبيئية ،وحتى احلضارية للشعوب.
اهلوامش
 - 3يقتصر دور موظفي وأعوان الغابات الذين لهم صفة الضبطية على البحث والتحري ومعاينة الجنح والمخالفات لقانون الغابات.
 - 1والذي صدر بموجب القانون رقم  10 /13المعدل والمعمم لقانون الغابات.
 - 1صدر هذا القرار الوزاري المشترك بتاريخ  3111/01 /01وتم بموجبه تعيين  318ضابط شرطة غابية
 - 4رفعت دمحم عكاشة المرجع السابق ص 13
 - 1و هذا مسايرة لتطور التشريعي كما الذي عرفه القانون المصري للعمران و الذي وضع لجريمة البناء بدون ترخيص نظاما قائما بذاته
سواء من حيث التجريم أو االجراءات أو العقاب و يشمل عدة جرائم أخرى مر تبطة برخصة البناء بحد ذاتها مثل :جريمة عدم توقيع
المهندس على الرسومات /جريمة صرف رخصة البناء أو البدء في تنفيذها قبل تقديم وثيقة التأمين  /جريمة عدم التجديد الترخيص بعد
مضي السنة  /جريمة عدم وضع الفتة البيانات عند الشروع في البناء  /جريمة الغش في استخدام أموال البناء  /جريمة قيام المقاول بتنفيذ
مباني بدون ترخيص  /جريمة كعدم إسناد اإلشراف على التنفيذ إلى مهندس .أنظر المنجي دمحم جرائم المباني  /اإلسكندرية .3181
 - 1القانون المصري للعمران المادة  11ت نص على أنه " :يعاقب على البناء بدون ترخيص أو المخالف ألحكامه لعقوبة الحبس من ثالثة
أشهر إلى سنة و غرامة تعادل قيمة األعمال أو مواد البناء المتعامل بها بحسب األحوال و يعاقب بالحبس من ثالث سنوات إلى خمس
سنوات كل من يستأنف أعماال سبق وقفها بالطريق االداري رغم إعالنه بها".
 - 1أنظر المادة  41القانون رقم  01- 01المتعلق بحماية الساحل و تثمينه.
 - 8أنظر المادة  11من المرسوم 01/14
 - 1دمحم السبتي – المرجع السابق .ص13
 - 30في القانون المصري للعمران :فإن المقاول الذي يقوم بتنفيذ األشغال بدون ترخيص يعاقب ب  01أشهر إلى سنة حبس نافذة و غرامة
تعادل قيمة األعمال أو مواد البناء المتعامل فيها و يشطب من سجل المقاولين و يسحب منه السجل التجاري في حالة العود.
.Rouyoude Boubée :OP.CITp 209 - 33
نقال عن دمحم سبتي المرجع السابق ص .11
 - 31أنظر الملحق – حكم جزائي ضد رئيس البلدية بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار تسليم رخصة البناء
 - 31أنظر المادة  11مكرر  4من قانون 01/04
 - 34ما قبل التعديل ال يمكن إتخاذ أي إجراء من قبل الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي إال بعد تثبيت هذه المحاضر أمام القضاء
 - 31والتي تنص على أنه « :يمنع كل أشغال تهيئة أو إستغالل مناطق التوسع ومواقع السياحية المخالفة لمخطط التهيئة السياحية أو القواعد
المنصوص عليها في هذا القانون.
 - 31أنظر المادة  41من نفس القانون.
 - 31المادة  13من قانون 04/18
 - 38المؤرخ في  3181 /31 /08عدد رقم 10
 - 31الجريدة الرسمية عدد رقم  84لسنة .1004
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املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية
عن جرمية تبييض االموال
الدكتور عامد الدين رحايمية
أستاذ بمعهد احلقوق والعلوم السياسية  -تيبازة

مقدمة:
إ ّن اجلريمة ظاهرة اجتامعية قديمة قدم البرشية ذاهتا ،وقد سعت
املجتمعات عن طريق الترشيع ات إىل مكافحتها من أجل نرش األمن والطمأنينة
يف نفوس مواطنيها ،وإذا كانت اجلريمة ترتكب يف العصور البدائية بوسائل
تقليدية فان تطور املجتمع يف شتى جماالت العلم والتكنولوجيا قد شهد ظهور
نوع جديد من اإلجرام أطلق عليه جريمة تبييض االموال التي تعترب من أخطر
جرائم الفساد.
واهلدف من هذا املقال العلمي هو توضيح املسؤولية اجلزائية ومدى
قيامها يف جانب املؤسسات املالية كشخص معنويا كان او طبيعيا ،وكذا الوقوف
عىل املستجدات الترشيعية بخصوص هذه املسؤولية عن هذا النوع من اإلجرام
املنظم يف منظومتنا القانونية.
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وملعاجلة ومكافح ة جريمة تبييض االموال فان املرشع اجلزائري قد أفرد
ترشيعا خاصا ووضع فيه احكام شكلية وموضوعية من شاهنا التضييق واحلد
من ظاهرة تبييض االموال بموجب القانون رقم  50/50املتعلق بالوقاية من
تبييض االموال ومتويل االرهاب ومكافحتهام واملعدل باألمر رقم 51/01
املؤرخ يف  1501/51/01والقانون رقم  50/00املؤرخ .1500/51/00
وتتمحور اشكالية املوضوع حول مدى قيام املسؤولية اجلزائية
للمؤسسات املالية عن جريمة تبييض األموال.
ولإلجابة عىل هذه اإلشكالية قسمت موضوع املداخلة إىل مبحثني،
حيث تناولت يف املحور االول اساس املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية ،ويف
املحور الثاين تطرقت إىل املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية عن جريمة تبييض
االموال.
املحور االول :اساس املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية
لقد قسمنا هذا املحور اىل ثالث نقاط نتناوهلا عىل الشكل التايل:
أوال :ماهية املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية
قبل التطرق اىل املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية وجب التعريج عىل
التعريف الذي جاء به التعديل املؤرخ يف  1501 /51/01اخلاص بقانون
الوقاية من تبييض االموال ومتويل االرهاب ومكافحتهام يف املادة الرابعة منه إذا
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جاء فيها" يقصد باملؤسسة املالية كل شخ ص طبيعي او معنوي يامرس ألغراض
جتارية نشاطا او أكثر من االنشطة او العلميات االتية باسم او حلساب الزبون:
 - 0تلقي االموال والودائع االخرى القابلة لالسرتجاع،
 - 1القروض او السلفيات،
 - 1القرض االجياري،
 - 4حتويل االموال او القيم،
 - 0اصدار كل وسائل الدفع و تسيريها،
 - 0منح الضامنات و اكتتاب االلتزامات،
 - 7التداول و التعامل يف :
أ  -وسائل السوق النقدية
ب  -سوق الرصف

ت  -وسائل عموالت الرصف و نسبة الفائدة و املؤرشات

ث  -القيم املنقولة

ج  -االجتار بالسلع اآلجلة التسليم

 - 8املشاركة يف اصدار قيم منقولة وتقديم خدمات مالية ،
 - 9التسيري الفردي و اجلامعي للممتلكات ،
 - 05حفظ القيم املنقولة نقدا او سيولة او ادارهتا حلساب الغري ،
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 - 00عمليات اخرى لالستثامر وادارة االموال او النقود و تسيريها
حلساب الغري،
 - 01اكتتاب و توظيف تأمينات عىل حلياة ومواد استثامرية اخرى ذات
صلة بالتأمني،
 - 01رصف النقود و العموالت االجنبية".
يفهم من النص القانوين املذكور انفا ان املؤسسة املالية تشمل كل من
البنوك العمومية و اخلاصة و املصالح املالية للربيد و الرضائب و اجلامرك و
اخلزينة العمومية و الدواوين الرتقية و التسيري العقاري و وكاالت عدل و غريها
من املؤسس ات املالية الناشطة يف ذات املجال.
أما عن قيام املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية فال يمكن التحدث عنها
اال بقيام و توافر الرشطيني التاليني :
الرشط االول :اخلطأ اجلزائي
و هو اتيان فعل جمرم قانونا و معاقب عليه سواء عن قصد او عن غري
قصد( ، )0وهذا كله احرتاما ملب دئي رشعية اجلريمة و العقوبة املنصوص عليهام
يف قانون العقوبات(.)1
الرشط الثاين :توافر االهلية
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و املقصود باألهلية قدرة الشخص الذي ارتكب اجلريمة عىل ادراك ما
قام به  ،وبالتايل فال تقوم املسؤولية اجلزائية عىل املجنون او عىل الشخص الدي
ال يمكنه ان يدفع باجلريمة املرتكبة نتيجة اكراه سواء كان ماديا او معنويا ،
خارجيا او داخليا عىل اساس ان االرادة غري متوفرة يف هاته احلالة.
ثانيا :مدى قيام املسؤولية اجلزائية عىل املؤسسات املالية
لقد أقر التعديل اخلاص بالقانون املتعلق بالوقاية من تبييض االموال و
متويل االرهاب و مكافحتهام الصادر سنة  1501املسؤولية اجلزائية للمؤسسة
املالية عىل اساس اهنا خاضعة لواجب االخطار بالشبهة ( Déclaration de
 )soupçonsو عدة التزامات قانونية حتت طائلة العقوبات و بالتايل قد قطع
اجلدال الفقهي املتعلق بمدى قيام املسؤولية جلزائية للمؤسسة املالية اذا كانت
شخصا معنويا و ذلك بمناسبة قيامها بأعامهلا.
ثالثا :أساس املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية
يف هذا االطار وجب التفريق اذا ما كانت املؤسسة املالية شخص معنويا
( )1او شخصا طبيعيا:
أ /املؤسسة املالية شخصا معنويا:
طبقا للامدة  00مكرر من قانون العقوبات اجلزائر ي فانه ال مسؤولية
جزائية عىل الشخص املعنوي اال اذا ارتكبت اجلريمة من طرف اجهزته او ممثله
501

جملة احملامي عدد 1038 / 13

املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية عن جرمية تبييض األموال

الرشعي عىل ان تكون فائدة اجلريمة حلسابه اخلاص( ،)4لكن املالحظ عند
استقراء أحكام القانون املتعلق بالوقاية من تبييض االموال و متويل االرهاب و
مكافحتهام ان املرشع اجلزائر ي مل يربط قيام املسؤولية اجلزائية للمؤسسة املالية
اذا كانت يف شكل شخص معنوي بأن ترتكب اجلريمة حلساهبا فيكفي توافر
الركن املادي هلا مع نية احداثها دون البحث عن ابعادها.
ب /املسؤولية املالية شخصا طبيعيا :
يف هاته احلالة نطبق القواعد العامة املنصوص عليها يف قانون
االجراءات اجلزائية وبالتايل تقوم املسؤولية اجلزائية بمجرد اتيان الفعل املجرم
قانونا عىل ان ال يتوافر احدى اسباب االباحة املنصوص عليهام يف املادتني 19
و 45من قانون العقوبات.
املحور الثاين :املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية عن جريمة تبييض االموال
بغية الوقاية من ظاهرة تبييض االموال افرد املرشع اجلزائري نصوصا
صارمة ضد املتدخلني يف عملية تبييض االموال و هذا رغبة منه اعطاء الفعالية
الالزمة لقمع كل سلوك قد يؤدي و يشجع مبييض االموال عن تغطية مصدر
تلك االموال و اعطاءها الطابع الرشعي و القانوين  ،و ملعاجلة املوضوع ارتأينا
تقسيمه اىل ثالث نقاط و ذلك عىل النحو التايل:
أوال :االشرتاك يف جريمة تبييض االموال و الرشوع يف ارتكاهبا
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ان اساس و عامد جريمة تبييض االموال هو قطع الرابطة و الصلة بني
االموال ( )0املتحصل عليها من االنشطة االجرامية و مصدرها غري املرشوع،
هلذا فا ن معظم الترشيعات الدولية قد قامت بسن ترسانة من القوانني و االنظمة
للوقاية من الظاهرة و قمعها يف حالة وقوعها  ،و ملعاجلة موضوع االشرتاك يف
جريمة تبييض االموال ارتأينا التطرق اىل الواجبات امللقاة عىل عاتق اخلاضعون
و ذلك عىل النحو التايل :
أ /واجب االخطار بالشبهة ( :)6لقد نصت املادة  15من القانون رقم
 51/01املؤرخ يف  1501/51/01املعدل و املتمم للقانون رقم 50/50
املتعلق بالوقاية من تبييض االموال و متويل االرهاب و مكافحتهام عىل ما ييل :
"دون االخالل بأحكام املادة  11من قانون االجراءات اجلزائية  ،يتعني عىل
اخلاضعني ،ابالغ اهليئة املتخصصة( )7بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه اهنا
متحصل عليها من جريمة او يبدو اهنا موجهة لتبييض االموال و/او متويل
االرهاب،"....
ولقد نصت املادة  11من نفس القانون عىل العقوبة املقررة للخاضعني
يف حالة عدم قيامهم باإلخطار بالشبهة و لك عىل النحو التايل  ":يعاقب كل
خاضع يمتنع عمدا و بسابق معرفة عن حترير و /او ارسال االخطار بالشبهة
املنصوص عليه يف هذا القانون ،بغرامة 0.555.555.55دج اىل
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 05.555.555.55دج دون االخالل بعقوبة اشد( )8او باي عقوبة تأديبية
اخرى ".يف حني كان مبلغ الغرامة قبل تعديل قانون الوقاية من تبييض االموال
و متويل االرهاب و مكافحتهام لسنة  1501يدور ما بني  055.555.55دج و
 0.555.555.55دج.
ب /واجب عدم االبالغ العمدي لصاحب االموال او العمليات
موضوع االخطار:
لقد نصت ملادة  11من القانون رقم  51/01املذكور انفا عىل ما ييل:
"يعاقب مسريو و اعوان املؤسسات املالية و اخلاضعون الذين ابلغوا عمدا
اصحاب االموال او العمليات موضوع االخطار بالشبهة ،بوجود هذا االخطار
او اطلعوه عىل العمليات حول النتائج التي ختصه ،بغرامة من
 1.555.555.55اىل  15.555.555.55دج دون االخالل بعقوبات اشد او
بأية عقوبة تأديبية اخرى ، ".يف حني كان مبلغ الغرامة قبل تعديل قانون الوقاية
من تبييض االموال و متويل االرهاب و مكافحتهام لسنة  1501يدور ما بني
 155.555.55دج و  1.555.555.55دج.
يتبني من النص اجلديد ان املرشع اجلزائري كان صارما يف حتديد
العقوبات املقررة للخاضعني مقارنة بجريمة االمتن اع عن االخطار بالشبهة و
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حسن ما فعل عىل اساس ان ابالغ اخلاضعني ملبييض االموال حول االخطار
بالشبهة قد جيعل االثنان يف مرتبة واحدة من اجلرم املقرتف.
ت /املخالفات العمدية و املتكررة لتدابري الوقاية من تبييض االموال و
متويل االرهاب:
وهي تلك الواجبات املفروضة باملواد  7و  8و  9و  05و  05مكرر
و 05مكرر 0و 05مكرر 1و 04من القانون املتعلق بالوقاية من تبييض االموال
و متويل االرهاب و مكافحتهام و قد نصت املادة  14من ذات القانون عىل
عقوبة الغرامة اذا تم خرق الواجبات املذكورة انفا و التي تكون ما بني
 055.555.55دج اىل  05.555.555.55دج اذا كان مرتكب اجلريمة
شخصا طبيعيا ،اما اذا كان مرتكب اجلريمة شخصا معنويا فيكون مقدار الغرامة
ما بني  05.555.555.55دج اىل  05.555.555.55دج ،و لتطبيق ذات
املادة وجب توافر رشطيني:
الرشط االول :خمالفة التزام او اكثر من االلتزامات املفروضة يف املواد 7
و  8و  9و  05و 05مكرر و 05مكرر 0و 05مكرر 1و  04من القانون املتعلق
بالوقاية من تبييض االموال و متويل االرهاب و مكافحتهام كواجب االحتفاظ
بالوثائق و جعلها يف متناول السلطات املختصة.
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الرشط الثاين :وجوب توافر ركني العمد و التكرار ويقع عبء اثبات
ذلك عىل النيابة العامة بصفتها ممثلة املجتمع و صاحبة سلطة االهتام و ال يمكن
بأي حال قلب عبء االثبات و جعله عىل اخلاضعني بمفهوم قانون الوقاية من
تبييض االموال و متويل االرهاب و مكافحتهام.
هذا و نشري اىل ان املرشع اجلزائري مل ينص عىل معاقبة املؤسسات املالية
عىل الرشوع او املحاولة يف اجلرائم السالفة الذكر ،و بالتايل و ما دام كل اجلرائم
عبارة عن جنح و ليس جنايات فال متابعة جزائية و ال عقوبة اذا مل ترتكب
اجلريمة بصفة كاملة و تامة عمال بأحكام املادتني  15و 10من قانون العقوبات.
ثانيا :القواعد االجرائية ملتابعة املؤسسة املالية
القاعدة العامة انه ال توجد خصائص و مميزات تتعلق بمتابعة الدعوى
العمومية حول اجلرائم املرتكبة ،اال ان املرشع اجلزائري قد استحدث اجراءات
خاصة ملتابعة مجيع اجلرائم اخلاصة بتبييض االموال سواء كان الفاعل مؤسسات
املالية او غريها وهو ما سوف نتطرق له عىل النحو التايل:
أساليب التحري اخلاصة:
لقد استحدث املرشع اجلزائري يف تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية
لسنة  1550اختصاصني جديدي ن ملصالح الرشطة القضائية رغم أهنام يمسان
احلقوق واحلريات الفردية لألشخاص وهذا له ما يربره عىل أساس خصوصية
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بعض اجلرائم التي تتسم بالتكنولوجيا والرسعة يف التنفيذ ويتعلق األمر
باإلجرائيني التاليني:
 – 0اعرتاض املراسالت وتسجيل املكاملات والتقاط الصور،
 - 1الترسب.
وهذا ما سوف نقوم بتحليله من خالل تبيان املفهوم والرشوط الواجبة
لكل إجراء:
 /1اعرتاض املراسالت وتسجيل املكاملات والتقاط الصور :
لقد ا ختذ املرشع من اعرتاض املراسالت و تسجيل املكاملات و التقاط
الصور وسيلة للكشف عن اجلرائم و هي إجراءات تبارش بشكل خفي (.)9
جمال التطبي
يطبق هذا اإلجراء يف مجيع اجلرائم اخلاصة باإلرهاب و اجلرائم املاسة
بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات و جرائم تبييض األموال و اجلرائم املتعلقة
بالترشيع اخلاص بالرصف و جرائم الفساد.
إجراءات التطبي
 – 0ال يمكن مبارشة اإلجراء إال بعد إذن مكتوب من و كيل اجلمهورية
أو قايض التحقيق حسب احلالة ملدة أقصاها  4أشهر قابلة للتجديد.
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 – 1أن يتضمن اإلذن كل العنارص التي تسمح بتطبيقه و كذا اهلدف من
تنفيذه.
 – 1أن تربز اجلريمة املربرة هلذه اإلجراءات ()05
 - 4أن حيرر حمرض يف األخري يودع يف امللف يتضمن مجيع اإلجراءات
ا ملتبعة مع إيداع كل ما يؤدي إىل إظهار احلقيقة القضائية .
 /2أسلوب الترسب أو االخرتاق:
الترسب هو قيام ضابط الرشطة القضائية أو أحد أعوانه حتت مسؤولية
الضابط بإهيام الفاعلني األصليني أو الرشكاء انه رشيك معهم يف العملية
اإلجرامية عىل أن يستعمل يف ذلك هوية مستعا رة دون أن يكون مسئوال جزائيا
و قد نظم املرشع هذا األسلوب يف املواد من  00مكرر 00إىل  00مكرر  08من
قانون اإلجراءات اجلزائية.
رشوط أسلوب الترسب
 – 0أن يكون هناك إذن مكتوب من طرف السيد وكيل اجلمهورية أو
قايض التحقيق حسب احلالة عىل أن يكون مسببا تسبيبا كافيا و يتضمن مجيع
املعلومات الرضوري ة اخلاصة باملهام و هوية املترسب .
 - 1أن ال خيرج الترسب عن اجلرائم املسموح القيام بشأهنا.
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 - 1أن ال تتجاوز مدة اإلجراء  4اشهر قابلة للتجديد مرة ثانية طبقا
للامدة  00مكرر  07من قانون اإلجراءات اجلزائية .
الضامنات القانونية املمنوحة للمترسب (:)11
قصد ضامن محاية و سالمة الشخص املترسب سواء كان ضابط رشطة
قضائية أو أحد أعوان أحاطه املرشع بجملة من الضامنات من أمهها:
 - 0احلامية اجلزائية هلوية املترسب :أي أن املرشع اجلزائري جيرم و
يعاقب كل فعل يؤدي إىل كشف اهلوية احلقيقية للمترسب بعقوبة من  1إىل 0
سنوات حبس و غرامة مالية من  05.555دج إىل  155.555دج .
 - 1اإلعفاء من املتابعة اجلزائية أي أنه ال يمكن متابعة املترسب جزائيا
متى كان اإلجراء قد تم وفق الرشوط السالفة الذكر.
 - 1عدم سامع املترسب كشاهد و هو أمر طبيعي للحفاظ عىل سالمة
املترسب و عدم الكشف عن هويته احلقيقية .
ويف االخري وبعد اختاذ كل االجراءات القانونية التي قد تفيد يف
الوصول اىل احلقيقة  ،يتم ارسال كل امللف اىل النيابة العامة الختاذ ما تراه
مناسبا  ،و هنا نكون امام احدى احلاالت التالية:
أ األمر بحفظ امللف :و هذا يف حالة ما اذا كانت الوقائع غري ثابتة يف حق
املشتبه فيه او ان الوقائع قد مسها التقادم املسقط (.)01
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ب /االمر بفتح حتقي

قضائي  :عمال بنص املادة  07من قانون

االجراءات اجلزائية فان لوكيل اجلمهورية أو احد مساعديه احلق يف طلب فتح
حتقيق قضائي من طرف قايض التحقيق الذي خيتاره ،وغالبا ما نكون امام هذه
احلالة يف حالة ما اذا كان التحقيق الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية
سواء تعلق االمر بالدرك الوطني او الرشطة او املصالح العسكرية لألمن غري
كاف و تنقصه بعض النقاط التي يقوم باستكامهلا التحقيق القضائي حتت رقابة
غرفة االهتام املختصة اقليميا.
ت /ال قيام باستدعاء املتهم مبارشة امام قايض احلكم :عمال بأحكام
املادتني  111و  114من قانون االجراءات اجلزائية فانه جيوز لسيد وكيل
اجلمهورية او احد مساعديه القيام باستدعاء املتهم مبارشة امام قايض احلكم
ليتم البث يف القضية املطروحة ضده ولكي يتحدد مصريه اما باإلدانة او الرباءة.
ثالثا :اعفاء املؤسسات املالية من املسؤولية و العقاب
تنص املادة  14من القانون رقم  50/50املتعلق بالوقاية من تبييض
االموال ومتويل االرهاب ومكافحتهام عىل ما ييل" :يعفى االشخاص الطبيعيون
واملعنويون اخلاضعون لإلخطار بالشبهة و الذي ترصفوا بحسن نية ،من اية
مسؤولية ادارية او مدنية او جزائية.
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و يبقى هذا االعفاء من املسؤولية قائام حتى لو مل تؤد التحقيقات اىل اية
نتيجة  ،او انتهت املتابعات بقرارات االوجه للمتابعة او الترسيح او الرباءة".
يفهم من هذا النص القانوين ان االعفاء ال يمس اجلرائم املنصوص
عليها يف املادتني  11و  14من القانون السالف الذكر و املتعلقتان باإلبالغ
العمدي ملرتكب جنحة تبييض االموال و املخالفات العمدية و املتكررة لتدابري
الوقاية من تبييض االموال و متويل االرهاب  ،كام يفهم ايضا ان االعفاء ال يتعلق
فقط باملسؤولية اجلزائية فحسب بل يمتد حتى للمسؤولية املدنية و االدارية
(التأديبية).
اخلامتـة
تقوم املسؤولية اجلزائية للمؤسسات املالية متى ثبت تورطها يف قبول أو
حتويل األموال املشبوهة املودعة لدهيا أو التي تدور حوهلا شبهة تبييض األموال
دون االبالغ عنها و كذا يف احلالتني املتعلقتني باإلبالغ العمدي ألصحاب
االموال او العمليات موضوع االخطار بالشبهة بوجود هذا االخطار او
اطالعهم عىل العمليات حول النتائج التي ختصه و قيامه ا باملخالفات العمدية و
املتكررة لتدابري الوقاية من تبييض االموال و متويل االرهاب ،إال ّ أن املرشع
اجلزائري أعفى املؤسسات املالية من أية مسؤولية جزائية يف حالة اإلبالغ عن
جريمة تبييض األموال إذا ما ثارت هناك شبهة حول العمليات املالية ،او يف
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حالة االمتناع عن االخطار بالشبهة بحسن نية و حسن ما فعل املرشع اجلزائري
عىل أساس االعتداد بالركن املعنوي (القصد اجلنائي) للفعل املجرم.
و يف اطار ممارسة املؤسسات املالية لعملها اليومي و املعتاد وجب عليها
عندما تثور لدهيا شبهة تبييض االموال أن متتنع عن إجراء العملية لصالح املشتبه
في ه إال بعد إبالغ السلطات املختصة ،كام جيب أن تتبنى سياسات داخلية واضحة
ملقاومة اجلريمة كاالستعانة بنظام مركزي للمعلومات داخل كل مؤسسة
وتدريب العاملني فيها عىل التعامل مع العمالء املشتبه هبم بطريقة ذكية لعدم
لفت انتباههم و بالتايل امكانية فرارهم من قبضة السلطات االمنية والقضائية.
أما من اجلانب الترشيعي البحت فمن االفضل جعل الدعوى العمومية
ملتابعة املؤسسات املالية عن االشرتاك يف جريمة تبييض األموال غري قابلة
للتقادم مثلها مثل اجلرائم االرهابية و التخريبية و تلك العابرة للحدود الوطنية
و الرشوة  ،خصوصا أن جريمة تبييض االموال صعبة االكتشاف يف حينها و ال
حبذا لو تم توضيح مصطلح املمتلكات حمل جريمة تبييض األموال عىل اساس
أنه غري واضح بام فيه الكفاية مع العمل عىل تنظيم صحيفة السوابق القضائية
للمؤسسات املالية اذا كانت يف شكل شخص معنوي لغرض استعامهلا من طرف
القضاة عند تقرير إفادة املؤسسة املالية بظروف التخفيف أو وقف تنفيذ العقوبة.
اهلوامش:
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()3الدكتوراحسنبوسقيعة،الوجيزفيالقانونالجزائيالعام،دارةهومة،الطبعةالعاشرة،
سنة،1033الجزائر،صفحة . 101
( )1تنصالمادةاالولىمنقانونالعقوباتالجزائريعلىمبدأيشرعيةالجريمةوالعقوبة
وذلكعلىالنحوالتالي ":الجريمةوالعقوبةوالتدبيرامنبغيرقانون  ".
()1يقصدبالشخصالمعنوي ( )Une personne moraleالشخصاالعتباريالمنصوص
عليهفيالمادتين94و  00منالقانونالمدنيالجزائريوالذييتمتعبالذمةالماليةواهلية
التقاضيوالموطنوالشخصالذييمثلهقانونا .
( )9ان الشخصالمعنوي الذييمكنتطبيق العقوباتالجزائية عليههوالشخص الخاضع
للقانونالخاصسواء تعلقاالمربالشركات التجاريةالخاصةاوالمؤسساتالعموميةذات
الطابعالصناعي اوالتجاري  )Les epicكدواوينالترقيةوالتسييرالعقارياوالمؤسسات
العمومياالقتصادية ( )Les epeكالبنوكوشركاتالتأمينالعمومية  .
(  )0يقصد باألموال في مفهوم قانون الوقاية من تبييض ا الموال و تمويل االرهاب و
مكافحتهمااينوعمنالممتلكاتاواالموالالماديةاوغيرالماديةالسيماالمنقولةوغير
المنقولةالتييحصلعليهابأيةوسيلةكانتمباشرةاوغيرمباشرةوالوثائقوالسنداتاي
كانشكلهابمافيهاذلكالشكلااللكترونياوالرقميوالتيتدلعلىملكيةتلكاالموالاو
مصلحةفيهابمافيذلكعلىالخصوصاالئتماناتالمصرفيةوالشيكاتوشيكاتالسفرو
حواالتواالسهمواألوراقالماليةوالسنداتوالكمبياالتوخطاباتاالعتماد  .
( )6لقدتمتحديدنموذجاالخطاربالشبهةبموجبالمرسومالتنفيذيرقم  00/06المؤرخفي
 1006/03/04المتضمنشكلاالخطاربالشبهةونموذجهومحتواهووصلاستالمه .
( )7يقصدبالهيئةالمتخصصةخليةمعالجةالمعلوماتالمالية cellule de traitement de
 renseignement financierالتابعةاداريالمصالحوزيرالماليةالمنشئةبموجبالمرسوم
رقم 317/01المؤرخفي  . 1001/09/07
(  )8وهو ما يتطابق ويتماشى مع احكام المادة (   )11من قانون العقوبات الجزائري التي
تنصعلىوجوبوصفالجريمةالواحدةالتيتحتملعدةاوصافبالجريمةاالشد .
(  )4األستاذة بوزبرن سهيلة ،الكشف عن الجرائم باستعمال أساليب التحري الخاصة ،
مداخلةبمناسبة الملتقىالوطنياألولحولالتعديالتالمستحدثةفيمجالالقانونالجنائي،
يومي07و08ديسمبر1004بجامعةسكيكدة .
( )30الدكتورعبدهللاأوهايبية،شرحقانوناإلجراءاتالجزائية،دارهومة،سنة، 1008
الجزائر،صفحة . 180
()33مصطفاي عبدالقادرالنائبالعاملدىمجلس قضاءبشار،أساليبالبحثوالتحري
الخاصة و اجراءاتها ،مقال منشور في مجلة المحكمة العليا ،العدد الثاني ،سنة ،1004
صفحة .67
( )31مادامكافةالعقوباتالمقررةضدالمؤسسةالماليةهي عقوباتجنحيهفانمدةتقادم
الدعوىالعموميةفيهاالتتجاوزثالثسنواتابتداءمنتاريخارتكابالوقائعالمجرمةاو
اخراجراءقضائيبشأنهاعمالبأحكامالمادةالثامنةمنقانوناالجراءاتالجزائية  .
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حمكمة التنازع
فقه قضاء حمكمة التنازع بخصوص االرتفاقات املتعلقة باملنفعة العمومية
ملف رقم  921قرار بتاريخ 2692/60/92
قضية املستثمرة الفالحية اجلامعية  19ضد الرشكة العمومية ذات الطابع
الصناعي و التجاري سونلغاز اجلزائر ،وايل والية اجلزائر و وايل تيبازة.
املبدأ :ال خيضع الختصاص القضاء االداري ،النزاع القائم بني رشكة سونلغاز
(رشكة جتارية) و بني مستثمرة فالحية مجاعية (رشكة مدنية) ،بخصوص أعمدة
كهربائية أقامتها رشكة سونلغاز عىل أرايض املستثمرة بدون احلصول عىل
ترخيص ،بقرار من الوايل املختص.
يف املوضوع
حيث انه يستخلص من املستندات و الوثائق املقدمة يف امللف أن املدعية جلأت
اىل اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي العادي ،املختصة اقليميا و
اجلهات القضائية االدارية للحكم عىل رشكة سونلغاز بأنه تدفع هلا تعويضا عن
الرضر الالحق هبا من جراء اقام ة أعمدة كهربائية فوق القطعة االرضية التي
استفادت منها بموجب العقد االداري الصادر بتاريخ  ،4001/90/41و ان
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اجلهات القضائية اخلاضعة للنظامني رصحت بعدم اختصاصها نوعيا للفصل يف
النزاع.
حيث ان الغرفة املدنية للمحكمة العليا وباالعتامد عىل مقتضيات املادة  09فقرة
 1من القانون  90- 58املؤرخ يف  4058/95/90املتعلق بانتاج الطاقة
الكهربائية و نقلها و توزيعها و بالتوزيع العمومي للغاز اعتربت يف قرارها
الصادر بتاريخ ( 1995/44/40رقم  )114011ان طلبات التعويض الذي
يطالب به مالكو األرض و أصحاب احلقوق العينية و املخصصة هلم و ذوو
احلقوق االخرون لنزع امللكية أو حيازة أراضيهم تشكل نزاعا للملكية و ان
القايض املختص يف مادة نزع امللكية هو القايض االداري.
حيث انه و يف قراره الصادر يف ( 1944 /90/10حتت رقم  ،)04080فان
جملس الدولة اعترب ان رشكة سونلغاز حازت االمكنة و أقامت االعمدة
الكهربائية فوق القطعة االرضية الفالحية املمنوحة للمدعية دون حصوهلا،
مسبقا عىل ترخيص من الوايل ،و بالتايل فان األمر يتعلق بنزاع قائم بني رشكة
جتارية ،سونلغاز و بني رشكة مدنية ،املستثمرة الفالحية اجلامعية رقم  04الذي
ال خيضع الختصاص اجلهة القضائية االدارية.
حيث انه و بالفعل فان سونلغاز أقامت اعمدهتا الكهربائية فوق القطعة األرضية
املتنازع عليها دون احلصول عىل ترخيصص بقرار من الوايل مثلام هو منصوص
عليه يف املادة  488و ما يليها من القانون  94- 91املؤرخ يف 1991 /91/98
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هذا ما كان سيسمح للمدعية إما بتقديم مالحظات و إما بتقديم طعن لدى
املحكمة االدارية املختصة اقليميا يف أجل شهرين .
و انه لعدم احرتامها املقتضيات القانونية املذكورة أعاله فإن سونلغاز التي هي
رشكة ذات طابع جتاري و ختضع أسهمها للقانون التجاري (املادة  1و ما يليها
من املرسوم الرئايس رقم  408- 91املؤرخ يف  1991/90/94املتضمن
القانون االسايس لسونلغاز) ارتكبت تعديا عىل املستثمرة اجلامعية رقم  04التي
هي رشكة مدنية (املادة  40من القانون رقم  49- 50املؤرخ يف 50/41/95
الذي حيدد كيفية استغالل االرايض الفالحية التابعة لألمالك العمومية الوطنية
.).....
و ان اجلهة القضائية املختصة يف مثل هذا النزاع هي اجلهة القضائية اخلاضعة
للنظام القضائي العادي.
و انه يتعني بالتايل القول بأن القرارات الصادرة عن اجلهات القضائية اخلاضعة
للنظام القضائي العادي باطلة وال أثر هلا و إحالة القضية و األطراف اىل هذه
اجلهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون.
هلذه االسباب
تقرر حمكمة التنازع
املادة  :69قبول الدعوى شكال.
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املادة  :62القول بوجود تنازع سلبي يف االختصاص بني قرار الغرفة املدنية
للمحكمة العليا بتاريخ ( 1995/44/40حتت رقم  )114011و القرار
الصادر عن جملس الدولة بتاريخ ( 1990/49/98حتت رقم .)04080
املادة  :61ال قول بأن القرار الصادر عن الغرفة املدنية للمحكمة العليا باطل وال
أثر له.
املادة  :60احالة القضية و األطراف أمام املحكمة العليا للفصل فيها طبقا
للقانون.
املادة  :60املصاريف عىل املدعى عليها سونلغاز.
اخلالصة املنتقاة من هذا القرار ،أن حمكمة التنازع اختارت األخذ بمعيار توزيع
االختصاص عىل أساس القرار االداري أي معيار القانون اإلداري و قد
استبعدت تطبيق املعيار العضوي ،رغم أن أحد أطراف النزاع وايل والية اجلزائر
و وايل والية تيبازة و قبلت إدراجها يف اخلصام ،طاملا مل تأمر بإخراجها من
منطوق القرار.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)04

ملف رقم  901قرار بتاريخ 2690/69/20
قضية (ب.ع) ضد رشكة سونلغاز – نقل الغاز للرشق – الرشكة الوطنية
للكهرباء و الغاز
املبدأ :تكون اجلهات القضائية ،اخلاضعة للنظام القضائي الغداري ،خمتصة
للفصل يف املنازعات النامجة عن طلب التعويضات ،بسبب نزع حوق عينية
211

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

عقارية ،بموجب قرار والئي لفائدة الرشكة الوطنية للكهرباء و الغاز ،حتى و لو
مل تكن اإلدارة ،بام يف ذلك مصدرة القرار االداري ،طرفا يف النزاع.
يف املوضوع :
حيث انه يستخلص من املستندات و الوثائق املودعة يف امللف أن رشكة سونلغاز
امتلكت القطعتني األ رضيتني املتنازع عليهام و املعنيتني أعاله و مها ملك
للعارض من أجل مترير أنابيب الغاز الطبيعي و انجاز مركز ضخ الغاز للمنطقة
الصناعية لباتنة و مدينتي عني التوتة و القنطرة .
و انه تم القيام هبذا االمتالك بعد صدور قرار وايل والية باتنة رقم 084/00
املؤرخ يف  4000/90/41يتضمن حتقيق أويل عىل املنفعة العمومية هلذا
املرشوع و القرار الصادر عن نفس وايل والية باتنة رقم  01/59املؤرخ يف
 4059/91/90بالترصيح باملنفعة العمومية ألشغال مترير الغاز الطبيعي
باملنطقة الصناعية لباتنة و مدينتي عني التوتة و القنطرة.
و انه تم صدور هذين القرارين بناء عىل طلب رشكة سونلغاز و طبقا للقوانني و
االجراءات املقررة.
و انه تم امتالك القطعتني األرضيتني املتنازع عليهام طبقا ملقتضيات القانون - 58
 90املؤرخ يف .4058/95/90
و انه طبقا للامدة  09من هذا القانون فإهنا ختضع للقضاء املختص يف ميدان نزع
امللكية.
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و االعرتاضات املتعلقة بالتعويضات عن حيازة األرايض أو االرتفاقات من
أجل املنفعة العامة أي للقايض االداري.
و إن الغرفة االدارية ملجلس قضاء باتنة أخطأت بالتايل بترصحيها بموجب
قرارها الصادر بتاريخ  1990/44/14رقم  1990/4081بعدم اختصاصها
للفصل يف النزاع.
و أنه يتعني بالتايل القول أن القضاء اإلداري هو املختص للفصل يف النزاع احلايل
و القول بأن القرار الصادر بتاريخ  1990/44/14رقم  1990/4081باطل
وال أثر له و إحالة القضية و األطراف إىل املحكمة اإلدارية لباتنة للفصل يف
النزاع.
هلذه األسباب
تقرر حمكمة التنازع :
املادة  :69قبول الدعوى شكال.
املادة  :62القول بوجود تنازع يف االختصاص بني القرار الصادر عن الغرفة
االدارية ملجلس قضاء باتنة بتاريخ  1990/44/14حتت رقم 1990/4081
و القرار الصادر عن الغرفة املدنية ملجلس قضاء باتنة بتاريخ 1940 /49/04
حتت رقم .1940/1051
املادة  :61القول بأن القضاء االداري هو املختص للفصل يف النزاع.
املادة  :60القول بأن القرار الصادر عن الغرفة االدارية املذكور اعاله باطل وال
أثر له.
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املادة  :60احالة الدعوى و األطراف عىل املحكمة االدارية بباتنة.
املادة  :60املصاريف عىل املدعى عليها رشكة توزيع و نقل الكهرباء و الغاز
بالرشق.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)00

ملف رقم  972قرار بتاريخ 2690/69/20
قضية املستثمرة الفالحية اجلامعية رقم  26بسكيكدة (س.ع) ضد املؤسسة
الوطنية سوناطراك لتمرير البرتول عرب األنانبيب
املبدأ :ينعقد االختصاص للقضاء االداري ،للفصل يف طلبات التعويض عن نزع
ملكية عقارية ،بموجب قرار والئي ،لفائدة املؤسسة الوطنية سوناطراك لتمرير
البرتول عرب االنابيب ،يف النزاع القائم بني مالكي األرايض املنتزعة و بني املؤسسة
الوطنية سوناطراك ،املستفيدة من تلك األمالك و يف غياب الوالية ،مصدرة قرار
نزع امللكية.
يف املوضوع
حيث انه يستخلص من املستندات و الوثائق املدفوعة يف امللف ان املستثمرة
الفالحجية اجلامعية رقم  ..بسكيكدة رفعت دعوى عىل الرشكة الوطنية
سوناطراك أمام اجلهة القضائية اخلاضعة للنظام القضائي االداري ،ثم أمام
اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي ال عادي لطلب تعويض عن األرضار
التي حلقت هبا من جراء انجاز أشغال وضع أنابيب البرتول التي تربط حوض
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احلمراء باملركب البرتوكيميائي بسكيكدة غري ان اجلهات القضائية اخلاضعة
للنظامكني القضائيني رصحت بعدم اختصاصها للفصل يف النزاع .
حيث انه قبل الرشوع يف أشغال وضع األنابيب كانت الرشكة املدعى عليها قد
حصلت عىل االستفادة من حق االرتفاق من أجل املنفعة بقرار وايل والية
سكيكدة رقم  110مؤرخ يف .1990/90/91
حيث انه حتى اهنا يف مادهتا الرابعة متت االشارة اىل أن دفع التعويضات عن
األرضار الالحقة من جراء انجاز االشغال يقع عىل عاتق ا لرشكة املعنية فان
اجلهة القضائية املختصة للفصل يف مبلغ التعويضات هي اجلهة القضائية
املختصة يف جمال التعويض عن نزع امللكية بسبب املنفعة العامة أي اجلهة
القضائية االدارية.
و انه يتعني بالتايل القول بأن القرار الصادر عن الغرفة االدارية ملجلس قضاء
سكيكدة يف  1949/90/90رقم  49/840باطل وال أثر له و كذا بالنسبة
لقرار جملس الدولة الصادر بتاريخ  1941 /98/11رقم  50814و احالة
القضية و االطراف اىل املحكمة االدارية بسكيكدة للفصل فيها.
هلذه االسباب
تقرر حمكمة التنازع
املادة  :69قبول الدعوى شكال.
املادة  :62القول بأن القضاء االداري هو املختص للفصل يف النزاع.

211

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

املادة  :61القول بأن القرار الصادر عن الغرفة االدارية ملجلس قضاء سكيكدة
املؤرخ يف  1949/90/90حتت رقم  49/840باطل وال أثر له.
املادة  :60احالة القضية و األطراف عىل املحكمة االدارية بسكيكدة للفصل يف
النزاع طبقا للقانون.
املادة  :60املصاريف عىل املدعني عليها رشكة سوناطراك.
قراءتنا هلذين القرارين:
نخلص من قراءتنا للقرارين اآلنف ذكرمها ،ان حمكمة التنازع ختلت هنا عن
املعيار العضوي بترصحيها باختصاص القضاء االداري ،يف غياب االدارة ،طرفا
يف النزاع بمفهوم املادة  599و ما بعدها من ق.ا.م.ا خاصة ان مسألة توزيع
االختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي العادي و النظام
القضائي االداري من النظام العام.
و اننا نتفهم ما ذهبت اليه حمكمة التنازع يف قضائها ،لكن مثل هذه املواقف قد
تؤثر عىل استطالة املنازعات القضائية ،سواء اما القضاء العادي أو أمام اجلهات
القضائية االدارية.
و غالبا ما ي عجز أصحاب الدعاوى عن االستمرار يف مواصلة اجراءات
التقايض عىل اثر صدور أحكام أو قرارات قضائية بعدم االختصاص السلبي او
االجيايب من اجلهتني القضائيتني العادية و االدارية.
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تعكس هذه الظاهرة مظاهر انكار العدال ة و املساس بثقة املواطن يف وجود
مؤسسات قضائية تكرس و حتمي حقوقه و حرياته ،ألن العدالة البطيئة نوع من
الظلم.
مالحظة :يف قضية حالة ،بدأ النزاع عام  4059و مل يتم الفصل فيه حلد اآلن ...
و ليس العيب يف حمكمة التنزاع ،بل العيب كله يف رأينا يف العدول عن النظام
ال قضائي املوحد الذي شكل ثقافة التقايض يف اجلزائر من االستقالل لغاية
.4005
خاصة انه مل يتم اإلعداد السليم ملرحلة االزدواجية القضائية ،سواء من حيث
املوارد البرشية املشكلة للنظام القضائي االداري ،وال القانونية التي حتكم
القضاء االداري.
ان هذه االمرحلة حتتاج اىل تقييم موضوعي البراز االجيابيات و السلبيات و
االنتهاء باختاذ قرارات سيادية بكل شجاعة ،إما الغاء نظام االزدواجية القضائية
و العودة اىل النظام القضائي املوحد ،كام هو الشأن بالنسبة ألغلب األنظمة
القضائية يف الدول املتقدمة ،ماعدا فرنسا التي هلا مبرباهتا اخلاصة لالبقاء عىل
القضاء املزدوج.
و اما االبقاء عىل االزدواجية ،لكن بمراجعة النصوص القانونية التي حتكم
املنازعات اما اجلهات القضائية االدارية و االرساع بمراجعة التنظيم القضائي
االداري ،بغرض اضافة احللقة املفقودة يف هذا النظام و هي حماكم أو جمالس
االستئناف االدا رية و اعادة توزيع االختصاص بني اجلهات القضائية االدارية ،و
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نفس الشأن ،رضورة تعديل القانون  90- 05املؤرخ يف ،4005/90/90
املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع و تنظيمها و عملها.
حمكمة التنازع و املنازعات املتعلقة باملستثمرات الفالحية
الحظنا ،و نحن نتصفح قرارات حمكم ة التنازع ،وجود منازعات ختص
املستثمرات الفالحية املكونة يف ظل القانون رقم  90- 49املؤرخ يف
 1949/95/48املتضمن حتديد رشوط استغالل األرايض الفالحية التابعة
لألمالك اخلاصة للدولة ،عن طريق حق االمتياز.
من صور هذه املنازعات:
الصورة االوىل :ترفع دعاوى استحقاق من طرف املدعني ضد أعضاء
املستثمرات الفالحية اجلامعية أو الفردية ،الغرض منها استصدار حكم قضائي
بطردهم من الوعاء العقاري موضوع قرارات و عقود االنتفاع أو االمتياز.
استقر قضاء حمكمة التنازع عىل ان اجلهة القضائية العادية تكون خمتصة يف مثل
هذه املنازعات ،وفقا لالجر اءات املتبعة أمام القضاء العادي ،بحيث ختضع هذه
االحكام لطرق الطعن العادية :املعالرضة و االستئناف و طرق الطعن .غري
العادية :الطعن بالنقض ،التامس إعادة النظر ،اعرتاض الغري اخلارج عن
اخلصومة.
و قد كرست حمكمة التنازع هذا االتنجاه يف العديد من قراراهتا ،بام يف ذلك التي
قضت بطرد أعضاء املستثمرة من الوعاء العقاري ،موضوع االنتفاع أو االمتياز،
دون األخذ بعني االعتبار عدم ادراج مالك الرقبة ،املتمثل يف الدولة ،باعتبارها
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تنازلت لفائدة أعضاء املستثمرات الفالحية عن حقوق االنتفاع بآليات قانونية،
سواء بقرار إداري أو بعقد إداري.
الصورة الثانية :رفع دعاوى من طرف املعنيني تستهدف إلغاء القرارات و
العقود االدارية ،التي بموجبها استفاد أعضاء املستثمرات الفلتاحية من تلك
األرايض ،بحجة أهنا انصبت عىل ملكية العارضني و التي مل يصدر بشأهنا أي
قرار ،سواء بتأميم يف إطار الثورة الزراعية ،كام أهنا مل توضع يف محاية الدولة ،مثل
هذه املنازعات ذهبت حمكمة التنازع عىل أهنا تدخل ضمن اختصاص اجلهات
القضائية اخلاضعة للنظام القضائي االداري.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)05

القرار رقم  901الصادر بتاريخ 2691/67/61
قضية (ب.ع) ضد املستثمرة الفالحية اجلامعية (ب.م )
املبدأ :القضاء العادي هو املختص بالفصل يف دعوى طرد مستثمرة فالحية من
قطعة أرضية ،مرفوعة عليها من طرف شخص طبيعي .
يف املوضوع :
حيث انه يستخلص من عنارص الدعوى املحاملة اىل حمكمة التنازع من طرف
حمكمة سعيدة أن السيد (ب.ع) رفع دعوى عىل املستثمرة الفالحية اجلامعية
(ب.م) أمام اجلهات القضائية اخلاضعة للقضاء العادي ثم أمام اجلهات
القضائية اخلاضعة للقضاء االداري من أجل طلب طرد هذه األخرية من القطعة
األرضية حمل النزاع.
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و ان اجلهات القضائية للنظامني القضائيني رصحت بعدم اختصاصها نوعيا
للفصل يف طلب السيد (ب.ع)  ،معتربة أنه كان يتعني عرض النزاع عىل اجلهة
القضائية للقضاء اآلخر.
حيث ان القطعة األرضية حمل النزاع كانت موضوع إجراء التأميم يف اطار األمر
رقم  00- 04املؤرخ يف  4004/44/95يتضمن الثورة الزراعية.
و انه بعد اصدار القانون رقم  18- 09املؤرخ يف  4009/44/45املعدل و
املتمم املتضمن التوجيه العقاري ،فان السيد (ب.ع) استفاد من قرار لوالية
سعيدة يتضمن اسرتجاع القطعة املتنازع عليها لصاحله.
و ان قرار االسرتجاع هذا تم اختاذه بعد قرار اللجنة الوالئية التي درست ملف
السيد (ب.ع)  ،و هذا طبقا ملقتضيات املادة  51من القانون رقم  18- 09املؤرخ
يف .4009/44/45
و ان قرار اللجنة الوالئية املذكورة مل يكن حمل طعن كام تسمح به املادة  51فقرة
 1من القانون رقم .18- 09
و ان السيد (ب.ع) اسرتجع حقه يف ملكية القطعة املتنازع عليها طبقا ملقتضيات
املادة  00من األمر رقم  10- 08املؤرخ يف  18سبتمرب . 4008
و انه و هبذه الصفة ،كان مؤهال لرفع دعوى عىل املستثمرة الفالحية اجلامعية
(ب.م) و هي شكرة مدنية تتمتع باألهلية القانونية (املادة  41من القانون - 50
 40املؤرخ يف  4050/41/95يتضمن ضبط كيفية استغالل األرايض الفالحية
التابعة لألمالك الوطنية و حتديد حقوق املنتجني و واجباهتم) أمام اجلهة
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القضائية العادية من أجل طلب طرده من القطعة األرضية املتنازع عليها و
املشغولة من طرف املستثمرة الفالحية اجلامعية املذكورة أعاله.
و ان األمر يتعلق بدعوى مرفوعة من طرف شخص طبيعي خاضع للقانون
اخلاص عىل مستثمرة فالحية مجاعية و هي رشكة مدنية (املادة  40من القانون
رقم  40- 50املؤرخ يف  95ديسمرب  )4050الرامية اىل احلصول عىل الطرد من
القطعة االرضية و ليس دعوى موجهة ضد هيئة عمومية أو إبطال عقد اداري.
و انه بترصحيها بعدم اختصاصها نوعيا للفصل يف النزاع ،فان الغرفة املدنية
ملجلس قضاء سعيدة أخطأت يف تطبيق القانون.
و انه يتعني بالتايل القول بأن اجلهة القضائية للقضاء العادي خمتصة نوعيا للفصل
يف النزاع و القول بأن القرار الصادر عن الغرفة املدنية ملجلس قضاء سعيدة
بتاريخ  91فيفري ( 4000رقم  )01/081باطل وال أثر له و القول بأن امللف
سريسل يف أقرب اآلجال م ع نسخة من القرار احلايل و كذا جممل عنارص ملف
الدعوى عىل كتابة ضيط حمكمة سعيدة طبقا ملقتضيات املادة  04فقرة  1من
القانون  90- 05املؤرخ يف  4005/90/90املذكور أعاله.
هلذه االسباب
املادة  :69القول بأن االحالة صحيحة.
املادة  :62القول بأن القضاء العادي هو املختص للفصل يف النزاع.
املادة  :61القول بأن القرار بأن القرار الصادر عن الغرفة املدنية ملجلس قضاء
سعيدة بتاريخ  91فيفري ( 4000حتت رقم  )01/081باطل وال اثر له.
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املادة  :60املصاريف عىل اخلزينة العمومية.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)491

القرار رقم  911الصادر بتاريخ 2691/60/91
قضية فريق (ش.أ) و من معه ضد وزير املالية ،ممثال من طرف مديرية أمالك
بالدولة لوالية املدية و (ع.م)
املبدأ  :9خيتص القضاء العادي بالفصل يف املنازعات ،املتعلقة بطرد أعضاء
املستثمرات الفالحية من الوعاء العقاري ،املنتفع به .
املبدأ  :2يكوزن القضاء االداري خمتصا للفصل يف دعاوى الغاء القرارات و
العقود االدارية ،املتضمنة انشاء املستثمرات الفالحية اجلامعية أو الفردية ،سواء
يف ظل القانون رقم  91- 17أو يف اطار القانون رقم  ،61- 96السالف بينهام .
يف املوضوع
حيث انه يستخلص من املستندات و الوثائق املدفوعة يف امللف أن املدعني رفعوا
دعوى ضد املدعى عليه أمام اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي العادي
أساسا لطرده من القطعة االرضية الفالحية التي يزعمون ملكيتها غري ان
دعواهم انتهت بقرار عدم اختصاص الغرفة املدنية (القسم العقاري) ملجلس
قضاء املدية بتاريخ .1990/98/09
و أن املدعني جلأوا اىل اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي االداري
أساسا البطال العقود االدارية املذكورة اعاله.
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حيث انه و فيام خيص النزاع الذي تم عرضه عىل اجلهات القضائية اخلاضعة
للنظام القضائي العادي فانه قائم بني اشخاص طبيعية خاضعة للقانون اخلاص
و كان يرمي اىل طرد شخص طبيعي آخر خاضع للقانون اخلاص من القطعة
االرضية الفالحية.
و ان اجلهات القضائية اخلاضعة لنظام القضاء العادي كانت خمتصة للفصل يف
النزاع املعروض عليها.
حيث انه و فيام خيص طلب املدعني الرامي اىل ابطال قرار وايل املدية رقم 008
الصادر يف  4008 /90/40و العقد االداري رقم  410الصادر يف
 4000/91/09فانه خيضع الختصاص اجلهات القضائية االدارية طبقا
ملقتضيات املادة  599و ما يليها من قانون االجراءات املدنية و االدارية.
و انه يتعني بالتايل القول بأن القرار الصادر عن الغرفة املدنية ملجلس قضاء املدية
بتاريخ ( 1990/98/09رقم  )90/4411باطل وال أثر له و القول بأن هذه
اجلهة القضائية رصحت عن خطأ بعدم اختصاصها للفصل يف طلب املدعني و
القول كذلك بأن حكم املحكمة اإلدارية للمدية الصادر يف 1944/44/91
(رقم  )44/000الذي رفض طلب املدعني الرامي اىل ابطال قرار وايل املدية
الصادر يف ( 4008/90/40رقم  )008و العقد االداري الصادر يف
( 4000/91/09رقم  )410باطالن وال أثر هلام و إحالة األطراف للتقايض
حسب ما يرونه مناسبا.
هلذه األسباب
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تقرر حمكمة التنازع
املادة  :69قبول الدعوى شكال.
املادة  :62القول بأن القضاء العادي هو املختص للفصل يف النزاع املتعلق
بدعوى الطرد من القطعة األرضية موضوع النزاع و ان القضاء اإلداري هو
املختص للفصل يف دعوى الغاء القرار االداري الصادر عن وايل والية املدية
بتاريخ ( 4008 /90/40حتت رقم  )008و العقد االداري املؤرخ يف
( 4000/91/09حتت رقم .)410
املادة  :61القو ل بأن القرار الصادر عن الغرفة املدنية ملجلس قضاء املدية بتاريخ
( 1990/98/09حتت رقم  )1990/4411و احلكم الصادر عن املحكمة
االدارية للمدية بتاريخ ( 1944/49/91حتت رقم  )44/000باطالن وال
أثر هلام.
املادة  :60املصاريف عىل املدعى عليهم.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)491

القرار رقم  927الصادر بتاريخ 2692/60/61
قضية وايل والية تيبازة ضد املستثمرة الفالحية اجلامعية رقم  29و من معها
املبدأ :القضاء االداري هو املختص للفصل يف الدعاوى املرفوعة من السلطات
االدارية املختصة (الوايل  ..وزير املالية) و التي هتدف اىل استصدار قرار قضائي
باسقاط حقوق االنتفاع ألعضاء املستثمرة الفالحية اجلامعية ،وفقا لنص املادة
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 21من القانون  91- 17و املادة  1من املرسوم التنفيذي رقم  09- 16املؤرخ يف
.9116/62/60
يف املوضوع :
حيث ان قرار االحالة الذي اختذته الغرفة االدارية ملجلس قضاء البليدة يستند
اىل مقتضيات املادة  5من املرسوم التنفيذي رقم  84- 09املؤرخ يف
.4009/91/90
و ان هذه املادة تنص عىل انه ( :اذا مل تكن األسباب املذكورة وجيهة أو مل يصل
رد من املنتجني الفالحيني املعنيني ،يرفع الوايل القضية اىل القايض املختص
املكلف بالنظر يف سقوط احلقوق الع قارية و يف تعويض األرضار املتسبب فيها).
و ان الغرفة االدارية ملجلس قضاء البليدة اعتربت ان القايض العقاري باملحكمة
هو املختص للفصل يف سقوط احلقوق العقارية و ليس القايض االداري.
و ان هذا التفسري للامدة  5من املرسوم التنفيذي رقم  84- 09املؤرخ يف
 4009/91/90كان خاطئا و مل يأخذ بعني االعتبار مقتضيات املادة  599من
قانون االجراءات املدنية و االدارية التي تنص عىل ان (املحاكم االدارية هي
جهات الوالية العامة يف املنازعات االدارية و ختتص بالفصل يف مجيع القضايا
التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو احدى املؤسسات العمومية ذات
الصبغة االدارية طرفا فيها).
و انه و كام هو الشأن يف قضية احلال ،فان وايل والية تيبازة ،الطرف الرئييس يف
النزاع ،طلب اسقاط حقوق أعضاء املستثمرة الفالحية اجلامعية رقم  14و
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طردهم من األمكنة و طرد كل شاغل باذنه و اسرتجاع العتاد الفالحي الذي
تساوي قيمته  801914.01دج و الذي وضع حتت ترصفهم الستغالل
املستثمرة الفالحية اجلامعية املذكورة.
و ان االختصاص للفصل يف هذا النزاع يعود للجهة القضائية االدارية.
و انه يتعني بالتايل احالة كافة الوثائق املتعلقة باالجراءات مصحوبة بنسخة من
هذا القرار اىل الغرفة االدارية ملجلس قضاء البليدة للفصل يف النزاع طبقا
للقانون.
هلذه االسباب
املادة  :69القول بأن االحالة غري صحيحة و ان القضاء االداري هو املختص
للفصل يف النزاع.
املادة  :62القول بان القرار الصادر عن الغرفة االدارية بمجلس قضاء البليدة
بتاريخ ( 1990/44/10حتت رقم  )90/4559باطل وال أثر له.
املادة  :61احالة الدعوى و األطراف أمام املحكمة اإلدارية للبليدة للفصل فيها
طبقا للقانون.
املادة  :60املصاريف عىل اخلزينة العمومية.
حمكمة التنازع و احلجوز التنفيذية
رغم صدور قانون االجراءات املدنية و االدارية ،بموجب القانون رقم 90- 95
املؤرخ يف  ، 1995/91/18ال تزال بعض اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام
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القضائي العادي و اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي االداري تطبق
أحكام قانون االجراءات املدنية السابق فيام يتعلق:
باجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن اجلهات القضائية االدارية ،بام يف ذلك
اشكاالت تنفيذ هذه القرارات و احلجوز التنفيذية و التحفظية النامجة عن تنفيذ
تلك القرارات من طرف السلطات االدارية يف مواجهة األشخاص املحكوم
عليهم.
و قد ذهبت بعض اجلهات القضائية اىل اعطاء القضاء العادي سلطة الفصل يف
هذه املنازعات لكن حمكمة التنازع أصدرت جمموعة من القرارات ،مفادها ان
اجلهات القضائية االدارية هي املختصة للفصل يف اشكاالت تنفيذ القرارات
القضائية االدارية و كذلك اصدار مجيع التدابري املتعلقة بتنفيذ تلك القرارات ،بام
فيها أوامر األداء و احلجوز التحفظية و التنفيذية .
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)490

ملف رقم  961بتاريخ 2699/60/90
قضية ورثة (ط.د) و من معهم ضد ورثة (ط.س) و من معهم
املبدأ :ينعقد االختصاص للجهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي االداري،
للفصل يف الدعاوى الرامية اىل إبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض احلقوق املرتتبة
عىل عقود تم شهرها ،بمفهوم املادة  166من قانون االجراءات املدنية و االدارية
و نفس الشأن بالنسبة للطعون الرامية اىل الغاء الرتقيم النهائي أو الدفرت
العقاري.
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يف املوضوع :
حيث انه يستخلص من ملف الدعوى ان الغرفة االدارية ملجلس قضاء قسنطينة
رصحت ،بموجب القرار الصادر يف ( 1990 /49/90حتت رقم )90/4989
بعدم اختصاصها نوعيا ،معتربة أن دعوى ورثة (ط.د)( ،ط.ر) و (ط.ر.ح)
ترمي يف الواقع اىل ابطال الدفاتر العقارية املذكورة أعاله و باعتبار أنه تم شهر
هذه الدفاتر العقارية ،فانه الدعاوى التي ترمي اىل ابطال ،فسخ ،تعديل أو نقض
احلقوق املرتتبة عىل عقود تم شهرها ختضع الختصاص القايض العقاري طبقا
ملقتضيات املادة  848من قانون االجراءات املدنية و االدارية.
حيث ان هذه املقتضيات ال متنح االختصاص احلرصي للقسم العقاري
للمحكمة ،فقط يف هذه النزاعات مهام كانت األطراف.
حيث ان املادة  840من قانون االجراءات املدنية و االدارية تنص عىل انه ..
( ينظر القسم العقاري يف املنازعات املتعلقة بالرتقيم املؤقت يف السجل العقاري،
القائمة بني االشخاص اخلاضعني للقانون اخلاص) و هذا ما يعني أنه عندما
كون النزاع منصبا عىل ترقيم هنائي أو دفرت عقاري مثلام هو احلال يف النزاع
احلايل ،فان القسم العقاري ملحكمة القضاء العادي غري خمتص و ان املحكمة
االدارية هي املختصة طبقا ملقتضيات املادة  599و ما يليها من قانون االجراءات
املدنية و االدارية.
و انه و بترصحيها بعدم اختصاصها للفصل يف النزاع احلايل ،فان الغرفة االدارية
ملجلس قضاء قسنطينة مل تقدر املقتضيات القانونية املذكورة اعاله تقديرا سليام.
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و انه يتعني بالتايل القول بأن القرار الصادر عن الغرفة االدارية ملجلس قضاء
قسنطينة بتاريخ ( 1990 /49/90حتت رقم  )90/4989باطل وال أثر له ،و
أمر كاتب ضبط حمكمة التنازع بارسال نسخة من القرار احلايل مع الوثائق
املصاحبة لقرار االح الة يف أقرب اآلجال اىل حمكمة اخلروب طبقا ملقتضيات
املادة  04من القانون العضوي رقم  90- 05املؤرخ يف 4005/90/90
املذكور أعاله.
هلذه االسباب
تقرر حمكمة التنازع :
املادة  :69القول بأن اإلحالة صحيحة.
املادة  :62القول بأن القضاء االداري هو املختص للفصل يف النزاع.
املادة  :61القول بأن القرار الصادر عن الغرفة االدارية ملجلس قضاء قسنطينة
بتاريخ ( 1990/49/90حتت رقم  )90/4989باطل و ال أثر له.
املادة  :60إحالة الدعوى و األطراف عىل املحكمة اإلدارية بقسنطينة للفصل
فيها طبقا للقانون.
املادة  :60املصاريف حمفوظة.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)444

الغرفة املدنية
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ملف رقم  6121660قرار بتاريخ 2690 /60/90
قضية ألبينا للتأمني و من معها ضد الرشكة ذ.م.م (األمانة )
املوضوع :تنفيذ .
تفصيل املوضوع :حكم أجنبي -صيغة تنفيذية -نظام عام .
املرجع القانوين :قانون رقم( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املادة،098 :
جريدة رسمية عدد. 14 :
املبدأ :يرفض تسليم الصيغة التنفيذية للحكم األجنبي ،إذا كان خمالفا للنظام
العام و عدم املخالفة تستوجب التسليم .
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجهني الثاين و الثالث باألسبقية ألمهيتهام :
حيث يستخلص من وقائع القضية و القرار املطعون فيه أن دعوى احلال ترمي
اىل طلب الطاعنات منح الصيغة التنفيذية للحكم األجنبي الصادر عن حمكمة
أنتورين ببلجيكا بتاريخ  1990 /90/41احلائز لقوة اليشء املقيض به الذي
ألزم املطعون ضدها بدفع هلن مبلغ  11.404.498دينار جزائري بحجة توافر
رشوط منحه الصيغة التنفيذية املقررة بنص املادة  098من قانون االجراءات
االدارية.
حيث طلبت املطعون ضدها رفض الدعوى ملخالفة احلكم األجنبي النظام العام
اجلزائري ،كون عقد التأمني موضوع الدعوى الصادر حوهلا هذا احلكم أبرم مع
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الطاعنات خرقا للامدة  401فقرة  94من األمر  90- 08الصادر بتاريخ
 4008/94/18املتعلق بالتأمينات.
و حيث الظاهر من القرار املطعون فيه أن قضاة املجلس عللوا قضائهم ب
برفض الدعوى لعدم التأسيس بكون عقد التأمني موضوع احلكم األجنبي املربم
خارج الرتاب الوطني مع رشكات تأمني أجنبية معتمدة يف بلجيكا خمالف للامدة
 401من األمر  90- 08املتعلق بالتأمينات التي تنص عىل (أنه يتعني عىل كل
مستورد يرغب يف تأمني البضائع أو موارد التجهيز املنقولة بحرا اكتتاب عقد
تأمني لدى رشكة تأمني معتمدة يف اجلزائر  )...و بذلك احلكم االجنبي يتعارض
مع القوانني اجلزائرية .
حيث ان هذا التعليل غري كايف حلم ل القرار املطعون فيه ،ذلك ان املادة 098
الفقرة  91من قانون االجراءات املدنية و االدارية أوجبت ملنح حكم أجنبي
الصيغة التنفيذية عدم تضمنه ما خيالف النظام العام و اآلداب العامة يف اجلزائر،
و املقصود بمخالفة النظام العام هو تضمن احلكم األجنبي اتفاق طريف الدعوى
الصادر بشأهنا عىل خمالفة قاعدة قانونية ملزمة وال يستطيع املتعاقدان أن يعدال
منها باتفاقهام ،و يرتتب عن خمالفتهام بطالن الترصف.
و حيث بقراءة املادة  401من األمر  90- 08املؤرخ يف  4008/94/18املتعلق
بالتأمينات نجد أن فقرهتا الثانية تنص عىل انه تستثنى من إلزامية التأمني لدى
رشكة تأمني معتمدة يف اجلزائر ،البضائع و موارد التجهيز املستوردة التي تستفيد
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من متويل خاص ،كام جاء يف فقرهتا األخرية أنه حتدد رشوط و كيفيات تطبيق
هذه املادة عن طريق التنظيم.
حيث انه بالرجوع إىل املادة  91من املرسوم التنفيذي رقم  841- 08املؤرخ يف
 4008/41/90املحدد للبضائع و مواد التجهيز التي تستورد عن طريق البحر
و اجلو ،و تعفى من إلزامية التأمني لدى رشكة تأمني معتمدة يف اجلزائر أي
املرسوم التنفيذي املحدد لرشوط تطبيق املادة  401من األمر  90- 08املتعلق
بالتأمينات ،يتضح أن قاعدة إلزامية تأمني البضائ ع املستوردة لدى رشكة تأمني
معتمدة يف اجلزائر ليست قاعدة مطلقة و خمالفتها ال يرتتب عنها بطالن عقد
التأمني ،ثم ان املجلس مل يبني الوسيلة التي تفيد بأن الطاعنات تعمدتا خمالفة
املادة  401من األمر  90- 08املتعلق بالتأمينات وال الوسيلة املستخلص منها
ان البضائع امل ستوردة حمل عقد التأمني املستند اليه يف احلكم االجنبي ،ال تعفى
من إلزامية التأمني لدى رشكة تأمني معتمدة يف اجلزائر و عليه يتعني دون حاجة
ملناقشة الوجه األول ،نقض و إبطال القرار املطعون فيه.
حيث انه طبقا للامدة  005من قانون االجراءات املدنية و االدارية ،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 اجلزائر الغرفة املدنية بتاريخ  ، 1941/90/94و احالة القضية و
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األطراف أمام نفس املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا
للقانون.
و حتميل املطعون ضدها املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/91/40من قبل املحكمة العليا -الغرفة املدنية -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)404

ملف رقم  6117111قرار بتاريخ 2690 /61/91
قضية الرشكة الوطنية للتأمني ضد (ت.م )
املوضوع :تأمني .
تفصيل املوضوع :كتامن -تفاقم اخلطر.
املرجع القانوين :أمر رقم( 90- 08 :تأمينات) ،املادتان45 :و ،14جريدة
رسمية عدد.40 :
املبدأ :تعرض رشكة التأمني ،يف حالة عدم ترصيح املؤمن له باستغالل السيارة
املؤمن عليها يف نشاط تأجري السيارات ،معدال جديدا للقسط ،خالل  16يوما
من تاريخ اطالعها عىل حالة احتامل تفاقم اخلطر املؤمن عليه.
تضمن رشكة التأمني تفاقم األخطار ،بدون زيادة يف القسط ،يف حالة عدم اقرتاح
معدل جديد للقسط ،يف األجل املحدد قانونا ( 16يوما).
و عليه فان املحكمة العليا
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عن الوجه االول بفروعه الثالثة و دون حاجة اىل مناقشة الوجه الثاين الذي هو
تكرار للفرع الثالث من الوجه األول :
حيث إنه بالرجوع اىل القرار املطعون فيه يتبني أن قضاة املوضوع اذا كان
قضاءهم موافقا للقانون و ملا استقر عليه اجتهاد املحكمة ا لعليا من ان املطعون
ضده املؤمن له يستحق ضامن التأمني عىل السيارتني ما دام عقدي التأمني اللذان
يربطان هذا األخري بالطاعنة املؤمنة مها عقدان شامالن يغطيان مجيع املخاطر و
اخلطر املؤمن منه قد حتقق بسلب السيارتني من صاحبهام مهام كانت الوسيلة
سواء بالرسقة أو غري ها ،ذلك أنه وفق املادة  98فقرة  91من الرشوط العامة
لعقد تأمني السيارات ،فانه يف حالة السيارة املؤمنة بعقد تأمني شامل تضمن
رشكة التأمني االرضار النتاجة عن فقداهنا ،اذ الرسقة يف مفهومها القانوين هي
سلب اليشء من مالكه أو حائزه خلسة ،و فقدان املطعون ضده للسيارتني
املؤمن عليهام ضد مجيع األخطار ،احلاصل باستعامل النصب و االحتيال بمثابة
رسقة ،ألن النصب و االحتيال يعد الوسيلة املستعملة الختالس السيارتني من
املؤمن له املطعون ضده ،و لذلك تكون الطاعنة ملزمة بالتعويض عن الرضر
الناجم عن خطر الرسقة املؤمن منه ،غري ان قضاة املوضوع مل حيسنوا تسبيب
قضاءهم من حيث انه عندما دفعت الطاعنة أمامهم بعدم الترصيح باحلادث
خالل املدة املحددة بـ  90أيام مما يسقط حق املؤمن له يف التعويض ،أجاهبا
هؤالء اقضاة برد هذا الدفع بحجة أن عقدي التأمني مل يتضمنا حتديد أجل
الترصيح بالرغم أن املادة  48من األمر رقم  90- 08املتعلق بالتأمينات نصت
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عىل اآلجال التي يتعني الترصيح فيها باحلادث املؤدي اىل اخلطر املؤمن منه و من
مجلتها الرسقة ،حتى و لو مل يرتب عليها املرشع سقوط احلق يف الضامن باعتبارها
مواعيد تنظيمية ،و انام اذا مل يسارع املؤمن بالترصيح بوقوع احلادث و نشأ عن
هذا االخالل نتائج سامهت يف تفاقم األرضار و اتساعها و كان بامكان املؤمن لو
أخطر باحلادث خالل هذا امليعاد اختاذ من الوسائل الرضورية للحد من تفاقم
تلك األرضار و اتساعها ،يتحمل املؤمن له هذا الرضر بتخفيض قيمة التعويض
املستحق له طبقا للعقد ،و هذا ما تقيض به املادة  11من األمر  90 /08و بالتايل
فان حق الضامن ال يسقط يف حالة إخالل املؤمن له بعدم ترصحيه يف امليعاد
املنصوص عليه باملادة  48املشار اليها أعاله ،وال يستطيع املؤمن أن يتخلص من
مسؤوليته يف الضامن و كل ما يستطيع أن يقوم به هو أن يثبت أن املؤمن له بعدم
قيامه بالترصيح خالل هذا امليعاد قد أحلق به رضرا فيعوض عنه من قيمة
التعويض االمجايل املمنوح للمؤمن له.
و حيث انه من جهة أخرى اذ كان املطعون ضده مل يرصح للطاعنة عند اكتتاب
عقد التأمني بأن السيارتني املؤمن عليهام مستغلتني يف نشاط تأجري السيارات
لكي تطبق ع ليه تعريفة مرتفعة نظرا الحتامل اخلطر الكبري عىل السيارتني يف هذا
النشاط ،فان املرشع أعطى احلق للطاعنة يف إبطال عقد التأمني طبقا ملا تنص
عليه املادة  14من األمر رقم  90/08و مع ذلك مل تقم برفع دعوى هلذا الغرض
و مل تقرتح عىل املطعون ضده معدال جديدا للقسط بسبب احتامل تفاقم اخلطر و
ذلك خالل  09يوما حتتسب ابتداء من تاريخ اطالعها عىل ذلك التفاقم و اذا مل
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تقم بذلك خالل املدة املذكورة تضمن تفاقم األخطار احلاصلة دون زيادة يف
القسط طبقا ملا تنص عليه املادة  45من األمر .90/08
و حيث انه ملا كانت الرشكة املؤمنة مل تقم بام هو مطلوب منها قانونا عندما
اكتشفت تفاقم اخلطر تكون طلباهتا غري مؤسسة قانونا.
و حيث انه و احلالة هذه و ما دامت النتيجة التي توصل اليها قضاة املوضوع يف
قرارهم حمل الطعن صحيحة و لو ببعض األسباب اخلاطئة ،فإن املحكمة العليا
تستبدل تلك األسباب باألسباب القانونية املذكورة أعاله طبقا ملا تنص عليه
املادة  000ق ا م ا و من ثم رفض الطعن اعتامدا عىل ذلك.
فلهذه األسباب
قررت املحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكال و رفضه موضوعا،
و حتميل الطاعنة املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/90/45من قبل املحكمة العليا -الغرفة املدنية -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)400

ملف رقم  6111112قرار بتاريخ 2690 /60/22
قضية (ز.م) ضد الوكالة الوالئية للتسيري و التنظيم العقاريني احلرضيني
املوضوع :تنفيذ .
تفصيل املوضوع :حكم قضائي -غرامة هتديدية.
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املرجع القانوين :قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املادتان:
091و ،018جريدة رسمية عدد.14 :
املبدأ :مل حيدد قانون االجراءات املدنية و االدارية أجال للمطالبة بالغرامة
التهديدية .
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الثاين لألمهية :
حيث يعيب الطاعن عىل القرار املطعون فيه خمالفته أحكام املادة  018من ق ا م
و االدارية التي مل تتضمن أجال معينا ملبارشة دعوى الغرامة التهديدية.
و حيث فعال و بمراجعة القرار املنتقد يتبني أن قضاة االستئناف رفضوا طلب
الطاعن احلايل بحجة (أنه تقاعس عن املطالبة با لتهديد املايل منذ تاريخ االمتناع
املوافق ليوم .)1944/91/90
و متى يستخلص من أوراق امللف والسيام القرار املطعون فيه أن رشوط اللجوء
اىل املطالبة بالتهديد املايل متوفرة و أن املادة  018من ق ا م ا مل حتدد مدة معينة
ملبارشة دعوى للمطالبة بالغرامات التهديدية ،يكون قضاة االستئناف قد أساؤوا
تطبيق القانون مما يتعني الترصيح بنقض و ابطال القرار املطعون فيه دون احلاجة
ملناقشة الوجه األول.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
قبول الطعن شكال
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يف املوضوع :نقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء أم
البواقي بتاريخ  1940/91/41و احالة القضية و الطرفني اىل نفس املجلس
مشكال من هيئة أخرى للفصل فيه من جديد وفقا للقانون.
و بابقاء املصاريف القضائية عىل املطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/98/11من قبل املحكمة العليا -الغرفة املدنية  -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)410

مرف رقم  6100191قرار بتاريخ 2690/61/91
قضية الرشكة ذ.م.م (تشني يل) ضد الرشكة اجلزائرية للتأمني و اعادة
التأمني ( )CAAR
املوضوع :تأمني .
تفصيل املوضوع :حقوق املؤمن و املؤمن له -التزام بالضامن .
املرجع القانوين :أمر رقم( 90- 08 :تأمينات) ،املادة ،41 :جريدة رسمية عدد:
.40
املبدأ :ال يمكن رشكة التأمني ادراج رشوط تعسفية يف العقد ،قصد متلصهامن
االلتزام بالضامن .
يلتزم املؤمن بتعويض اخلسائر و االرضار النتاجة عن خطأ غري متعمد من املؤمن
له ،أي اخلسائر و االرضار التي مل حيدثها عمدا أو غشا.
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جيب عىل رشكة التأمني ،قصد التخلص من االلتزام بالضامن ،اثبات تسبب
املؤمن له ،عمدا ،يف الرضر.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه الوحيد :املأخوذ من قصور التسبيب،
مفاده ان قضاة املجلس مل يردوا عىل دفع الطاعنة بكون عقد التأمني املربم بينها و
رشكة التأمني املطعون ضدها هو عقد تأمني عن كل األخطار مقابل دفعها مبلغ
تأمني يفوق أربعة ماليني دينار جزائري ،وال حيق للمطعون ضدها التملص من
التزاماهتا التعاقدية بحجة ان العقد ورد بعنوان (عقد تأمني عن كل االخطار
باستثناء بعض اخلسائر) ألن االستثناءات الو اردة يف عقد التأمني عن مجيع
األخطار تعد رشوط تعسفية وفق أحكام املواد  10- 98و  05من القانون رقم
 91- 91املؤرخ يف  1991 /90/10كام أمهل املجلس الرد عىل دفع الطاعنة
بكون تقرير اخلربة يف الصفحة الثالثة منه اخلاصة بأسباب الكارثة ،يفيد بأن فرق
الصيانة التابعة هلا ق امت بالتحريات الالزمة و توصلت اىل ان احلادث يوجد عىل
مستوى حمول احلرارة و قامت باستبدال  04لوحة إال أن املجلس اكتفى باألخذ
بدفع املطعون ضدها بكون خطر تلف املنتوج املؤمن منه نتج عن نقص يف
الصيانة ،و جتاهل دفع الطاعنة بأن كرس ألة حمول احلرارة و نقص احلرارة تسبب
يف رضر فساد املنتوج.
عن الوجه الوحيد :
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حيث تبني من القرار املطعون فيه ان الطاعنة املستأنف عليها بررت دفعها بعدم
تأسيس استئناف املطعون ضدها الرامي اىل طلب الترصيح بعدم تأسيس دعواه،
بكون عقد التأمني املربم بينهام شمل مجيع األخطار بام فيها خطري تلف املنتوج و
خسارة االستغالل بعد كرس اآلالت ،و بأن حتقق خطر خسارة االستغالل ناتج
عن عطب حصل يف جهاز حمول احلرارة و فرقة الصيانة التابعة هلا قامت
بالتدابري الالزمة لتصليحه ،و بأنه ال يمكن للمطعون ضدها التملص من
االلتزام بتعويضها عن رضر ناجم عن خطر مؤمن منه بحجة ،أنه ورد يف عقد
التأمني رشط استثناء من الضامن اخلطر الناجم عن هتاون املؤمن له بعدم اختاذه
التدابري الرضورية للحفاظ عىل آالت يف حالة عمل جيدة.
حيث الظاهر من القرار املطعون فيه أن قضاة املجلس عللوا قرارهم بالقول بأنه
تبني يف عقد التأمني املربم بني الطرفني أن هتاون املؤمن هل ا الطاعنة ،التي مل تتخذ
التدابري و احليطة الالزمة للحفاظ عىل اآلالت يف حالة عمل جيدة مستثنى من
الضامن ،و بأنه ثبت من تقرير اخلربة أن خسائر االستغالل يعود اساسا سببها اىل
سوء صيانة العتاد و هذه احلالة مستثناة من الضامن بنص رصيح بسبب التهاون.
حيث فعال قضاة املجلس باكتفائهم هبذا التسبيب أشابوا قرارهم بعيب قصور
التسبيب ذلك أنه كان يتعني عليهم مناقشة و الرد دفوع الطاعنة التي مؤداها أن
التأمني شمل مجيع االخطار و حتديدا خطر خسارة االستغالل بعد كرس اآلالت،
و بأت تقرير اخلربة يفيد أن فرقتها التي تتوىل صيانة اآلالت تدخلت لتصليح
العطب احلاصل يف جهاز حمول احلرارة الذي كان السبب يف تلف املنتوج أي أهنا
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اختذت التدابري الالزمة ،لتفادي الرضر الناجم عن خطر مؤمن منه ،وال يمكن
للمؤمنة املطعون ضدها إدراجها يف العقد رشوط تعسفية قصد متلصها من
االلتزام بالضمكان.
و حيث فض ال عن ذلك قضاة املجلس مل يبينوا األسانيد القانونية املعتمدة يف
اعتبارهم التهاون يف الصيانة ،خطأ يفقد الطاعنة احلق يف التعويض عن رضر
ناجم عن خطر مؤمن منه ألنه طبقا للامدة  41فقرة ب من األمر  90- 08املؤرخ
يف  4008/94/18املتعلق بالتأمينات (يلزم املؤمن بتعويض اخلسائر و
األرضار النتاجة عن خطأ غري متعمد من املؤمن له) أي اخلسائر و األرضار التي
مل حيدثها املؤمن له عمدا أو غشا ،و يلخص من هذا النص انه ليتخلص املؤمن
من االلتزام بالضامن عليه إثبات أن املؤمن له تسبب عمدا يف الرضر و احلال كان
عىل املجلس بيان ما هو اخلطأ العمدي الذي صدر بإرادة املؤمن هلا الطاعنة و
نتج عنه كرس اآلالت املؤمنة و الرضر حمل طلب التعويض الناجم عن ذلك دون
االكتفاء بالقول أن هتاوهنا يشكل حالة مستثناة من الضامن ،و عليه الوجه
مؤسس و يتعني نقض و إبطال القرار املطعون فيه.
حيث انه طبقا للامدة  005من ق ا م ا خارس الطعن يتحمل املصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
قبول الطعن شكال و موضعا ،و نقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن
جملس قضاء بجاية الغرفة املدنية وبتاريخ  1940/94/48و احالة القضية و
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طرفيها أمام نفس املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا
للقانون.
حتميل املطعون ضدها املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/90/40من قبل املحكمة العليا -الغرفة املدنية -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)404

ملف رقم  6176910قرار بتاريخ 2690/61/91
قضية العيادة الطبية (ا) ضد ذوي حقوق (ب.ن) بحضور النائب العام
لدى املحكمة العليا
املوضوع :طعن بالنقض.
تفصيل املوضوع :مصلحة.
املرجع القانوين :قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املادتان40 :
و  ،010جريدة رسمية عدد.14 :
املبدأ :ال مصلحة ملن كسب طعنا أول بالنقض يف طعن ثان بالنقض .
و عليه فان املحكمة العليا
عن قبول الطعن
حيث يتبني من وقائع امللف ان الطاعنة سبق هلا ان طعنت بالنقض يف نفس
القرار بموجب عريضة مودعة بتاريخ  1940 /90/10بأمانة ضبط املحكمة
العليا حتت رقم  9080410و قد فصلت املحكم ة العليا يف هذا الطعن بموجب
211

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

قرار صادر بتاريخ  1941/41/45بقبول الطعن شكلتا و يف املوضوع :نقض
و ابطال القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ  1940/90/94و احالة القضية و
األطراف عىل نفس املجلس.
لكن حيث أنه ال بد أن تكون للطاعن مصلحة قانونية و مبارشة يف الطعن ،إذ
املصلحة ليست رشطا لقبول الدعوى فحسب ،و انام هي رشط لقبول أي طلب
أو دفع أو طعن يف احلكم او اختاذ أي اجراء من اجراءات اخلصومة ،و يف هذا
املعنى يتعني القول انه ال يكفي يف من خيتصم يف الطعن بالنقض ان سكون طرفا
يف اخلصومة بل جيب ان تكون له مصلحة أيضا .
و حيث ان من كسب طعنه يف الطعن األول ال تكون له مصلحة يف الطعن الثاين
و هو ما ينطبق عىل الطاعنة يف الطعن احلايل ،و عليه يتعني الترصيح بعدم قبول
هذا الطعن النعدام املصلحة.
و حجيث انه ،مما ذكر أعاله ،يتبني فعال ان هذا الطعن قد انطوى عىل تعسف مما
يتعني احلكم معه عىل العي ادة الطاعنة ممثلة بمديرها بغرامة مدنية قدرها عرشين
ألف دينار ( 19.999دج) و احلكم لكل واحد من املطعون ضدهم (ب.ا) و
(ح.ن) و (ب.ا) بمبلغ ثالثني الف دينار ( 09.999دج) كتعويض عن الطعن
التعسفي طبقا للامدة  000ق ا م ا .
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
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عدم قبول ا لطعن ،و احلكم عىل الطاعنة بغرامة مدنية قدرها  19.999دج ،و
احلكم لكل واحد من املطعون ضدهم بمبلغ  09.999دج تعويضا عن الطعن
التعسفي.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/90/40من قبل املحكمة العليا -الغرفة املدنية -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)401

الغرفة العقارية
ملف رقم  6109010قرار بتاريخ 2690 /60/92
قضية (ن.م) ضد (م،ر )
املوضوع :شهر عقاري.
تفصيل املوضوع :بيع -نقل امللكية -بطالن -صحة العقد غري املشهر.
املرجع القانوين :أمر رقم( 85- 08 :قانون مدين) ،املادة ،000 :جريدة رسمية
عدد.05 :
أمر رقم( 01- 08 :إعداد مسح األرايض العام و تأسيس السجل العقاري)،
املادة ،40 :جريدة رسمية عدد.01 :
املبدأ :شهر العقد باملحافظة العقارية رشط لنقل امللكية .
ال يرتتب عىل عدم شهر العقد بطالنه .
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مل حيدد القانون ميعادا للشهر.
يبقى البائع ملتزما بعدم تعرضه للمشرتي يف شهر العقد.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه الوحيد :املأخوذ من انعدام األساس القانوين،
حيث ان الطاعن يعيب عىل القرار املطعون فيه بدعوى انه متسك ببطالن العقد
املذكور أعاله ،لعدم شهره باملحافظة العقارية ،غري أن قضاة املوضوع انتهوا ا ىل
رفض دعوى البطالن ،مما يعد ذلك خمالفة ألحكام املادة  000من القانون املدين
و املادة  40من األمر رقم  ، 01/08مما يعرض القرار املطعون فيه للنقض.
و حيث ان ما يعيبه الطاعن عىل القرار املطعون فيه يف غري حمله ،ذلك ان العقد
لكي يصبح باطال أو قابال لإلبطال ،جيب ان يتخلف فيه أحد أركانه ،أو أن
يكون معيبا بأحد عيوب االرادة.
و تبعا لذلك ،إذا جاء العقد مستكمال ألركانه و خاليا من أحد عيوب اإلرادة،
أصبح عقدا صحيحا مرتبا جلميع أثاره القانونية و منه شهره يف املحافظة
العقارية.
و حيث ان اجراء شهر العقد باملحافظة العقارية هو رش ط لنقل امللكية ،و عدم
شهره ال يرتتب عليه أي بطالن ،بل يبقى البائع ملتزما بعدم تعرضه للمشرتي
لشهر العقد.
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و حيث ان اجراء الشهر هو اجراء ييل بعد انعقاد العقد ،فاذا انعقد العقد فيجب
شهره و مل حيدد القانون ميعادا للشهر ،بل يبقى الباب مفتوحا للمشرتي أن
يطلب الب ائع عدم اعرتاضه لشهر العقد بعد انعقاده.
و حيث ان قضاة املوضوع عندما انتهوا اىل رفض طلب الطاعن البطال العقد
لعدم شهره مل خيالفوا أحكام القانون ،بل طبقوه تطبيقا سليام ،مما يتعني معه
الترصيح برفض هذا الوجه.
فلهذه االسباب
قضت املحكمة العليا:
بصحة الطعن شكال و رفضه موضوعا .
و ابقاء املصاريف القضائة عىل الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/90/41من قبل املحكمة العليا -الغرفة العقارية -القسم اخلامس.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)190

ملف رقم  6110290قرار بتاريخ 2690/62/92
قضية (ض.ا) ضد (ت.ا )
املوضوع :عقد شهرة .
تفصيل املوضوع :ابطال عقد الشهرة -أجل ابطال عقد الشهرة.
الرجع القانوين :أمر رقم( 85- 08 :قانون مدين) ،املادتان491 :و ،510جريدة
رسمية عدد.05 :
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مرسوم رقم ( 081- 50 :اجراء الثبات التقادم املكتسب و إعداد عقد الشهرة
املتضمن االعرتاف بامللكية) ،جريدة رسمية عدد.14 :
املبدأ :يرسي أجل سقوط دعوى بطالن عقد الشهرة ( 90سنة) ،من يوم شهر
العقد و ليس من يوم ابرامه أمام املوثق ،بالنسبة ملن مل يكون طرفا فيه.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الثاين و الثالث لتشاهبهام و تكاملهام:
حيث ف عال بالرجوع اىل القرار املطعون فيه يتضح أن قضاة املجلس أسسوا
قرارهم وفق نص املادة  491من القانون املدين عىل أن دعوى البطالن تسقط
بميض  48سنة من وقت ابرام العقد.
و حيث ان عقد االشهرة من العقود الترصحيية وفق مرسوم  081- 50أي انه
يربم بترصيح من جانب واحد الذي يرغب يف كسب امللكية عن طريق التقادم
املكسب سواء وفق املادتني  510 ،510من القانون املدين ،و منه فإن بداية
رسيان سقوط دعوى البطالن تبدأ من يوم إشهار العقد و ليس من يوم ابرامه
أمام املوثق و منه فان احتساب املدة ابتداء من يوم ابرام العقد وفق نص املادة
 491من ا لقانون املدين ال ترسي عىل العقد حمل النزاع كون الطاعن ليس طرفا
فيه و منه فالقرار املطعون فيه جانب الصواب مما يتعني القول أن الوجهني معا
مؤسسني و منه نقض القرار دون حاجة اىل التطرق اىل الوجه االخر.
و حيث ان من خرس الدعوى ملزم باملصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
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تقيض املحكمة العليا
بقبول الطعن شكال و موضوعا ،و بنقض و ابطال القرار الصادر عن جملس
قضاء األغواط بتاريخ  1941/98/95و باحالة القضية و االطراف عىل نفس
املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بابقاء
املصاريف عىل املطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/91/41من قبل املحكمة العليا -الغرفة العقارية -القسم الثاين.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)

ملف رقم  6196011قرار بتاريخ 2690/60/90
قضية ورثة (م.ع) ضد (ب.ع)
املوضوع :وعد بالبيع .
تفصيل املوضوع :مدة الوعد -أجل معقول -تقادم االلتزام.
املرجع القانوين :أمر رقم( 85- 08 :قانون مدين ) ،املادتان04 :و، 095
جريدة رسمية عدد. 05 :
املبدأ :ال يكون لالتفاق ،الذي يعد به كال املتعاقدين أو احدمها ،بإبرام عقد
معني يف املستقبل ،أثر ،إال إذا عينت مجيع املسائل اجلوهرية للعقد املراد
إبرامه و املدة التي جيب إبرامه فيها.
جيب حتديد املدة ،يف عقد الوعد بالبيع ،بأجل معقول ،ال يتجاوز مدة التقادم
الطويل ( )90سنة.
211

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الثالث :املأخوذ من انعدام األساس القانوين،
و الذي يعيب فيه املدعني يف الطعن عىل قضاة املجلس خمالفة املادة  04من
القانون املدين و التي تنص عىل أن االتفاق ال يكون له أثر إال إذا روعيت
مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد املراد إبرامه و املدة املحددة و العقد الذي مل
يتضمن هذه املسائل يعد باطال.
حيث بمراجعة ملف الطعن و القرار املطعون فيه يتضح أن الدعوى
املرفوعة اىل القضاء من املدعى عليه يف الطعن بتاريخ 1941/94/11
ترمي اىل الزام املدعني يف الطعن اىل امتام إجراءات البيع أمام املوثق حول
القطعة االرضية حمل الوعد بالبيع الذي أبرمه مورثتهم بتاريخ
 4000/90/49حتت رقم  09/4900و مع القول بحلول احلكم حمل
العقد يف حالة االمتناع.
و حيث بمراجعة القرار املطعون فيه فان قضاة املجلس و لتأسيس قضاءهم
ذكروا أن العقد صحيح و يتبني منه أن الواعد يلتزم بإكامل الرشط املوقف
و هو استخراج أصل امللكية مسجل و مشهر و إيداعه لدى املوثق إلمتام
البيع النهائي.
لكن حيث بمراجعة املادة  4/04من القانون املدين فإهنا تنص عىل ان
االتفاق الذي يعدله كال املتعاقدين أو أحدمها بإبرام عقد معني يف املستقبل
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ال يكون له أثر إال إذا عينت مجيع املسائل اجلوهرية للعقد املراد إبرامه و
املدة التي جيب إبرامه فيها.
و حيث بمراجعة القرار املطعون فيه ال يظهر أنه ناقش املدة التي أبرم فيها
عقد الوعد بالبيع و التي جيب أن تكون حمددة بآجال معقولة ال تتجاوز مدة
التقادم القانوين  48سنة طبقا للامدة  095من القانون املدين و ملا مل يفعلوا
أشابوا قرارهم املطعون فيه بانعدام األساس القانوين و بدون مناقشة و
اإلجابة عىل األوجه األخرى نقض و إبطال القرار املطعون فيه.
و حيث انه طبقا للامدة  001من ق ا م ا إحالة القضية عىل اجلهة القضائية
التي أصدرت القرار بتشكيلة جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.
و حيث انه طبقا للامدة  005من قانون االجراءات املدنية و االدارية من
خرس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية.
فلهذه األسباب
قررت املحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكال و يف املوضوع نقض و إبطال القرار املطعون فيه
الصادر عن جملس قضاء أم البواقي بتاريخ  1941/41/15و إحالة
القضية و األطراف عىل نفس املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها
من جديد وفقا للقانون ،مع ابقاء املصاريف القضائية عىل عاتق املدعى
عليه يف الطعن.
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بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/ 91/40من قبل املحكمة العليا -الغرفة العقارية -القسم الثالث.
( جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص) 111

غرفة شؤون األسرة و املواريث
ملف رقم  6109167قرار بتاريخ 2690/62/92
قضية (ش.ن) ضد (م .ف) بحضور النيابة العامة
املوضوع :حتقيق .
تفصيل املوضوع :شهود -شهادة التسامع.
املرجع القانوين :قانون رقم( 44- 51 :قانون األرسة) ،املادة 0 :مكرر ،جريدة
رسمية عدد.11 :
أمر رقم( 91- 98 :قانون االرسة ،تعديل و تتميم) ،املادة ،0 :جريدة رسمية
عدد.48 :
املبدأ :األصل ،يف شهادة الشهود ،اإلحاطة و التيقن .
ال يكون االعتامد عىل شهادة التسامع ،بخصوص اثبات الزواج العريف ،إال إذا
كان ما يشهد به الشاهد ،تسامعا ،أمرا متواترا ،سمعه عن مجاعة ثقات.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الثاين باألولوية :املأخوذ من خمالفة القانون،
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بدعوى أن احلكم املستانف صدر حضوريا بتاريخ  1990 /49/04و ان
املطعون ضدها مل تطعن فيه باالستئناف اال بتاريخ  1949 /94/11و أنه كان
عىل قضاة االستئناف الترصيح بعدم قبول االستئناف وفقا لنص املادة  041من
ق ا م ا.
لكن حيث أنه إذا كانت قاعدة السقوط املقررة يف املادة  041من ق ا م ا من
النظام العام لتعلقها بمواعيد الطعن و كان عىل املجلس إثارهتا ،فانه العتامدها
كوجه كان عىل الطاعن الطعن بالنقض يف القرار الصادر عن املجلس بتاريخ
 1949/91/90القايض بقبول االستئناف شكال كون الطعن احلايل تعلق فقط
بالقرار املؤرخ يف  1941/94/18الصادر بعد رجوع القضية للجدول بعد
البحث املأمور به بموجب القرار املشار اليه املؤرخ يف  1949/91/90غري
املطعون فيه و الذي أصبح حائزا لقوة اليشء املقيض به بخصوص الشق الشكيل
املتعلق بقبول االستئناف شكال و مل يعد هناك حمل العادة مناقشة هذا اجلانب
رعاية حلسن سري العدالة و استقرار األوضاع مما جيعل الوجه غري سديد
مستوجب الرفض.
عن الوجه االول :املأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى ان قضاة املوضوع قضوا باثبات الزواج العريف استنادا لشهادة ناقصة
باعتبار الشاهد (م.ج) رصح أنه توكل عىل أخته كويل و حرض الفتحة و ان
الشاهد الثاين (ز) رصح أنه يعلم كعامة الناس أن الطرفني متزوجان و ان هذه
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الشهادة غري كافية الثبات الزواج و انه كان عىل قضاة املجلس البحث يف مدى
توافر أركان الزواج من عدمها وفق ما هي حمددة يف القانون.
حيث انه بالرجوع ال ةى القرار املطعون فيه يتبني أنه انتهى اىل اثبات واقعة
الزواج استنادا اىل احليثية التالية (حيث ان املجلس قام بسامع الشهود بحيث ان
الشاهد األول هو أخ املستأنفة األصلية و الذي يزعم حضوره جملس العقد و
الشاهد الثاين يؤكد أنه سمع أن الطرفني متزوجني) و هو تسبيب غري كاف
لالنتهاء اىل النتيجة التي انتهى اليها اذ كان عىل قضاة املجلس التأكد من
الشاهدين فيام إذا حرضا جملس العقد و ما سمعاه و عايناه من تبادل الرضا و
حضور الويل و حتديد للصداق و أن االعتامد عىل شهادة التسامع ال يكون إال إذا
كان ما يشهد به الشاهد تسامعا ،أمر ا متواترا ،سمعه عن مجاعة ال يتصور
تواطؤهم عىل الكذب ألن األصل يف الشهادة اإلحاطة و التيقن مما جيعل القرار
مشوبا بقصور التسبيب مستوجب النقض.
حيث انه بذلك يصبح الوجه األول مؤسسا و الثاين غري مؤسس و يتعني مع
نقض القرار.
حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة  005من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا ،غرفة شؤون االرسة و املواريث:
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قبول الدعوى شكال و موضوعا و نقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن
غرفة شؤون االرسة ملجلس قضاء الشلف بتاريخ  1941/94/18فهرس رقم
 41/99180و احالة القضية و الطرفني أمام نفس املجلس مشكال من هيئة
أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
و املصاريف عىل املطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/91/41من قبل املحكمة العليا -غرفة شؤون االرسة و املواريث.
(جملة حمكمة العليا -العدد االول - 1948ص)108

ملف رقم  6106206قرار بتاريخ 2690/61/92
قضية ورثة (ن.ع) ضد (ن.ب) بحضور النيابة العامة
املوضوع :نسب .
تفصيل املوضوع :اثبات النسب -اقرار باألبوة.
املرجع القانوين :قانون رقم( 44- 51 :قانون االرسة) ،املادتان4/19 :و،11
جريدة رسمية عدد. 11 :
املبدأ :ال يشرت ط ثبوت الزوجية يف ثبوت النسب باإلقرار.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :املأخوذ من انعدام االساس القانوين،
بدعوى ان القضاة اكتفوا يف تسبيب كل من احلكم و القرار بشهادة ميالد
سجلها املطعون ضده لنفسه و غضوا الطرف عن عدم وجود عقد زواج و عدم

211

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

قيام أي عالقة زواج رشعية صحيحة بني والدة املطعون ضده و اهلالك موث
الطاعنني ،اضافة اىل أن قضاة املجلس قد أقحموا واقعة االقرار بالبنوة ملورث
الطاعنني من فراغ ذلك أنه مل يثبت واقعة إقراره يف أي سند قضائي ،كام أنه ال
يوجد ما يثبت إقراره بأبوته .مما جيعل أن القرار حمل الطعن عديم األساس فيام
ذهب اليه و يستدعي نقضه و ابطاله ملخالفته النظام العام و القانون و الرشع و
نصوص يف املواد  410- 14- 19و ما بعدها من قانون االرسة.
لكن حيث انه و بالرجوع اىل القرار املطعون فيه املؤيد للحكم املستأنف فان
قضاة املوضوع وقفوا عىل أن املطعون ض ده سجل باسم مورث الطاعنني
بموجب شهادة امليالد الصادرة عن احلالة املدنية لبلدية خنشلة حتت رقم  95و
سجل ميالده بموجب حكم صادر سنة  4001عىل ان (ن.ب) بن (ع) و (ن.ر)
املولود خالل سنة  4081بخنشلة و انه خالفا ملا جاء يف الوجه فان ذلك يعد
اقرارا بأبوته و ان ثبوت ا لنسب باإلقرار ال يشرتط فيه ثبوت العالقة الزوجية
بني مورث الطاعنني و والدة املطعون ضده.
حيث انه بذلك يصبح الوجه الوحيد غري مؤسس و يتعني معه رفض الطعن.
حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة  005من
ق ا م ا.
فلهذه األسباب
قررت املحكمة العليا ،غرفة شؤون االرسة و املواريث:
قبول الطعن بالنقض شكال و رفضه موضوعا .
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و املصاريف القضائية عىل الطاعنني.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/90/41من قبل املحكمة العليا -غرفة شؤون االرسة و املواريث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)100

ملف رقم  6162220قرار بتاريخ 2690/62/92
قضية (ع .ف) ضد (ج.م) بحضور النيابة العامة
املوضوع :معارضة.
تفصيل املوضوع :طالق غيايب -حقوق الزوجة املطلقة.
املرجع القانوين :قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املادة،101 :
جريدة رسمية عدد. 14 :
املبدأ :حيق للمطلقة ،غيابيا ،الطعن باملعارضة يف احلكم الغيايب و املطالبة
بحقوقها الناجتة عن فك الرابطة الزوجية،
املطلقة غري ملزمة برفع دعوى مستقلة ،للمطالبة بحقوقها.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوزجه االول و الرابع الرتباطهام :و املأخوذين من خمالفة القانون الداخيل و
السهو عن الفصل يف أحد الطلبات األصلية،
و الذي جاء فيهام ان املادة  010من ق ا م ا تنص عىل ان املعارضة هتدف اىل
مراجعة احلكم أو القرار الغيايب و يفصل فيها من جديد من حيث الوقائع و
القانون بسبب ،كام جاء يف الوجه ،ان احلكم املعارض فيه كأن مل يكن ،و أضافت
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الطاعنة أن دعوى املعارضة التي سجلتها ضد حكم  1944 /49/90الغيايب،
كان هدفها الفصل يف توابع الطالق و هي اجلوزانب املادية و هو ما يتعلق بنفقة
الطاعنة و نفقة أبنائها و التعويض عن الطالق التعسفي ،إال أن قايض الدرجة
االوىل برفضه للمعارضة شكال ،مل يتطرق اىل موضوع النزاع وال اىل طلبات
الطاعنة.
حيث انه يتبني فعال بالرجوع اىل احلكم حمل الطعن بالنقض أن الطاعنة طالبت
بقبول معارضتها شكال و يف املوضوع طالبت بإفادهتا بحقوقها و حقوق ابنائها،
بينام رد املطعون ضده عىل ذلك طالبا رفض طلب احلصانة و نفقة االبناء ورد
مب لغ التعويض عن الطالق التعسفي و نفقة اإلمهال اىل احلد املعقول.
و حيث إن املادة  101من ق ا م ا تنص عىل انه (يكون احلكم الغيايب قابال
للمعارضة) و بالتايل فمن حق الطاعنة معارضة احلكم الغيايب و املطالبة
بحقوقها الناجتة عن فك الرابطة الزوجية ،و هي غري ملزمة باملطالبة بذلك
بموجب دعوى مستقلة أو دعوى عادية ،كام جاء يف تسبيب احلكم حمل الطعن
بالنقض.
و عليه فان هذين الوجهني مؤسسان و ينجر عنهام نقض احلكم حمل الطعن
بالنقض دون حاجة ملناقشة بقية الوجهني .
و حيث ان املصاريف القضائية عىل من خيرس دعواه ،كام تنص عىل ذلك املادة
 005من ق ا م ا.
فلهذه االسباب
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قررت املحكمة العليا ،غرفة شؤون األرسة و املواريث:
قبول الطعن شكال و موضوعا و نقض و ابطال احلكم املطعون فيه الصادر عن
قسم شؤون االرسة ملحكمة الرشاقة يوم  1941/90/11حتت رقم
 ، 41/4090و احالة القضية و الطرفني أمام نفس املحكمة مشكال تشكيال آخر
للفصل فيها طبقا للقانون.
و املصاريف القضائية عىل املطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/91/41من قبل املحكمة العليا -غرفة شؤون االرسة و املواريث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)110

ملف رقم  6160201قرار بتاريخ 2690/62/92
قضية (ح.ج) ضد (ا.ا) بحضور النيابة العامة
املوضوع :طالق.
تفصيل املوضوع :طالق بالرتايض  -تنازل عن احلضانة -مصلحة املحضون -دور
القايض.
املرجع القانوين :قانون رقم( 44- 51 :قانون االرسة) ،املادة ،00 :جريدة
رسمية عدد.11 :
قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املادتان110 :و ،104جريدة
رسمية عدد.14 :
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املبدأ :ال يقترص دور املحكمة ،يف حالة الطالق بالرتايض و تنازل األم عن
احلضانة ،عىل االشهاد عىل الطالق و التنازل،
للقايض ان يلغي أو يعدل يف رشوط االتفاق ،اذا كانت تتعارض و مصلحة
االوالد أو ختالف النظام العام .
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :املأخوذ من خمالفة القانون.
و الذي جاء فيه ان املرشع اجلزائري يف نص املادة  00من قانون االرسة راعى
مصلحة املحضون حتى يف حالة التنازل ،و أضافت الطاعنة ان املحضون عمره
سبعة عرش شهرا فأمه أوىل به ،و املادة  104من ق ا م ا ،منحت القايض ان يلغي
او يعدل يف رشوط االتفاق اذا كانت تتعارض من مصلحة األوالد ،و املحضون
يف قضية احلال مل يتجاوز حتى مرحلة الرضاعة و مصلحته مع أمه.
حيث ان املادة  110وما يليها من ق ا م ا ،نظمت اجراءات الطالق بالرتايض ،و
املادة  104بينت بوضوح كيفية أداء القايض لدوره عند حضور الطرفني أمامه و
حماولة الصلح بينهام و ينظر معهام أو كالئهام يف االتفاق ،و له ان يلغي أو يعدل
يف رشوط ذلك االتفاق اذا كانت تتعارض مع مصلحة االوالد او خالفت
النظام العام.
و حيث ان اسناد احلضانة جيب ان يراعى فيه مصلح ة املحضون كام تنص عىل
ذلك املادة  01من قانون االرسة.

211

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

و حيث انه يتبني بالرجوع اىل احلكم حمل الطعن بالنقض ،ان املحكمة مل تراع كل
ذلك ،و اعتربت دورها قارصا عىل االشهاد عىل الطالق بالرتايض و عىل تنازل
الطاعنة عن حضانة االبن (ب.ت)  ،و كأن دور القايض هو دور توثيقي البرام
عقد بني الطاعنة و بني املطعون ضده ،فضال عن انه لو كان دوره كذلك ،فانه
ملزم بان يبني للطرفني أبعاد االتفاق مع مراعاة احرتام ذلك االتفاق للقانون.
و عليه فإن هذا الوجه مؤسس و ينجر عنه نقض جزئيا احلكم حمل الطعن
بالنقض فيام خيص التنازل عن احلضانة .
و حي ث ان املصاريف القضائية عىل من خيرس دعواه ،كام تنص عىل ذلك املادة
 005من قانون االجراءات املدنية و االدارية.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا ،غرفة شؤون االرسة و املواريث:
قبول الطعن بالنقض شكال و موضعا و نقض و ابطال جزئيا احلكم املطعون فيه
الصادر عن قسم شؤون األرسة ملحكمة ابسكرة يوم  1941/49/10حتت
رقم  41/1504فيام خيص التنازل عن احلضانة و احالة القضية و الطرفني عىل
نفس املحكمة مشكلة تشكيال اخر للفصل فيها طبقا للقانون.
و بابقاء املصاريف القضائية عىل املطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة الع لنية املنعقدة بتاريخ
 1948/91/41من قبل املحكمة العليا -غرفة شؤون االرسة و املواريث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)110
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ملف رقم رقم  6116606قرار بتاريخ 2690/69/90
قضية (ض .ف) ضد (ن .ف) و من معها بحضور النيابة العامة
املوضوع :حضانة.
تفصيل املوضوع :والية -وفاة االم -احلضانة لألب.
املرجع القانوين :قانون رقم( 44- 51 :قانون االرسة) ،املواد 01 ،01 :و ، 50
جريدة رسمية عدد. 11 :
أمر رقم ( 91- 98 :قانون االرسة ،تعديل و تتميم) ،املادتان 40 :و  ،40جريدة
رسمية عدد.48 :
املبدأ :يكون األب (الزوج) ،بوفاة األم (الزوجة) ،األحق بحضانة ولده .
الوالية مقرونة باحلضانة .
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الثاين باألولوية :املأخوذ من خمالفة القانون،
بدعوى أن القرار املطعون فيه عالج احلضانة املنصوص عليهتا يف املادة  01من
قانون االرسة عىل اهنا أثر من آثار الطالق و ليست من آثار الوفاة و ان اسناد
احلضانة لغري االب بعد وفاة الزوجة الأم يعد خمالفة رصحية للقانون كون
مصلحة البنتن تقتيض بقاءها يف بيت والدها.
حيث انه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني أن قضاة املجلس بالرغم من
وقوفهم عىل وفاة األم التي كانت زوجة للطاعن ،فاهنم اسندوا حضانة البنت
(ت) للجدة ألم بعد الغائهم احلكم املستأنف الذي اسندها للجدة ألب اعتامدا

211

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

عىل مصلحة املحضون خمالفني بذلك نص املادتني  01و  01من قانون االرسة
ألن حق الرعاية و الرتبية يتكفل به الزوجان حال قيام العالقة الزوجية و بعد
وفاة أحدمها ينتقل تلقائيا إىل الطرف اآلخر و دون حاجة اىل احلكم هبا و بالتايل
فبوفاة األم يكون األب الأحق باحلضانة و واجب الرعاية وال خيرج عنه هذا
احلق إال ثبت انه غري أهل للقيام هبذا الواجب ،ألنه ال يمكن أن جيمع الصغري
بني يتمني ،يتم الوفاة و يتم احلياة فضال عن ان الوالية وفقا للامدة  0/50من
قانون االرسة أصبحت مقرونة باحلضانة وال يمكن أن يفقد األب احلقني معا
لسبب ال يد له فيه و بانتهاء قضاة املوضوع اىل ما انتهوا إليه من قضاء يكونون
قد أخطئوا يف تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
حيث انه بذلك يصبح الوجه الثاين مؤسسا و يتعني معه نقض القرار دون حاجة
ا لرد عىل بقية األوجه األول و الثالث و الرابع.
حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة  005من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا ،غرفة شؤون االرسة و املواريث:
قبول الطعن بالنقض شكال و موضعا و نقض و ابطال القرار املطعون فيه
الصادر عن غرفة شؤون االرسة ملجلس قضاء مستغانم بتاريخ
 1940/49/11فهرس رقم  ، 40/94409واحالة القضية و االطراف أمام
نفس املجلس مشكال من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
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و املصاريف عىل املطعون ضدمها.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/94/48من قبل املحكمة العليا -غرفة شؤون االرسة و املواريث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)180

الغرفة التجارية و البحرية
ملف رقم  6119917قرار بتاريخ 2690/69/90
قضية املديرية االقليمية التصاالت اجلزائر ضد مكتب الدراسات التقنية
)(ARCADE
 - 9املوضوع :حتقيق
تفصيل املوضوع :خربة قضائية
املرجع القانوين :قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املادتان:
08و ،418جريدة رسمية عدد.14 :
املبدأ :يمكن للقايض احلكم بتعويض أقل من التعويض املحدد من طرف اخلبري،
رأي اخلبري جمرد رأي استشاري.
 - 2املوضوع :حجية
تفصيل املوضوع :حجية اليشء املقىض فيه -قرار قبل الفصل يف املوضوع .
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املرجع القانوين :أمر رقم( 85- 08 :قانون مدين) ،املادة ،005 :جريدة رسمية
رسمية عدد.05 :
املبدأ :حيوز القرار ،الص در قبل الفصل يف املوضوع ،حجية اليشء املقيض فيه،
عند الطعن بالنقض يف القرار القطعي.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه االول :مأخوذ من انعدام األساس القانوين.
حيث إن الطاعنة تنعى عىل القرار املطعون فيه انعدام األساس القانوين ملا أن
القضاة جتاهلوا عدم وجود عقد يربط الطرفني خصوصا أن األمر يتعلق بصفقة
عمومية تربم وفقا لرشوط حددها القانون عىل سبيل احلرص و انه طبقا للامدة
 410قانون مدين البد من وجود التزام يستحق الوفاء يف العقود امللزمة للجانبني
و هو ما ال يتوافر يف قضية احلال و بالتايل ال وجود ألي رضر أصاب املكتب بل
ان هذا األخري تسارع و قبل امضاء العقد و حترير أمر باخلدمة ليقوم باجراءات
قبل أواهنا و أن الفاتورة املحتج هبا تبقى غري ملزمة للطاعنة.
لكن حيث خالفا ملزاعم الطاعنة ،فان القرار املطعون فيه جاء مؤسسا تأسيسا
قانونيا سليام ،ذلك ان القضاة ،اعتامدا عىل دفرت الرشوط الذي حيدد بدقة املراحل
التي تشتمل عليها الصفقة ،التي كانت سرتبط الطرفني و عن طريق اخلربة
املأمور هبا بموجب القرار التمهيدي الصادر يف  91مارس  1941توصلوا اىل
أن املطعون ضده قام باألشغال املتعلقة باملراحل الثالثة األوىل ،من الصفقة و
املتمثلة يف الدراسة االولية ،و دراسة بوابة املرشوع و الدراسة اخلاصة باالنجاز،
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و ان كل مرحلة أنجزت كليا و ملفه ا جاء مطابقا ملضمون دفرت األعباء ،و من
الناحية التقنية يسمح للمدعى عليها يف الطعن بانجاز املرشوع بدليل دراسة
خمططات ،املرحلة الثالثة اخلاصة باالنجاز من طرف هيئة املراقبة التقنية التي هي
هيئة رسمية تراقب كل مرشوع عمومي و ان تقديم طلب رخصة البناء للمدعية
دلي ل عىل انجاز املرحلة االوىل و الثانية ،و عليه فان املطعون ضده يكون قد انجز
األشغال وفقا ملا جاء بدفرت الرشوط وال يمكن اعتباره انه تسارع يف القيام هبا،
عىل اعتبار ان الطاعنة كانت عىل علم لكل ما قام هبو مل تبدي أية مالحظة بشأن
ذلك حسب املراسالت بينها و بني اهليئة التقنية للمراقبة.
حيث ان قضاة املجلس بام ذهبوا اليه قد طبقوا القانون أحسن تطبيق و ان ما
تثريه الطاعنة بالوجه يكون غري سديد و يرفض.
حيث انه فيام تعلق بالقضاء للمطعون ضده بمبلغ أقل مما حددته اخلربة ان العربة
بطلبات املدعي و ليس بام حدده اخلبري الذي يبقى رأيه استشاري يف كل
األحوال يمكن للقايض أن يأخذ بام جاء هبا و يمكن له استبعادها هذا من جهة
و من جهة اخرى فإنه ال مصلحة للطاعنة يف تقديم هذا الدفع و عليه الوجه
املثار يكون غري سديد و يرفض .
الوجه الثاين :مأخوذ من انعدام التسبيب القانوين .
حيث ان الطاعنة تعيب عىل القرار املطعون فيه انعدام التسبيب و حتى القرار
الذي أمرت بموجبه بتعيني خبري بدون ان تناقش األساس القانوين للطلب و
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اكتفت باملصادقة عىل تقرير اخلبري و جتاهلت وجود دفع أصيل أويل متعلق
بانعدام العقد يف اتفاقية من هذا النوع حيكمها قانون الصفقات العمومية.
لكن من جهة أوىل فإن الطعن خص القرار القطعي دون القرار القايض قبل
ال فصح يف املوضع و عليه ال يمكن مناقشة ما جاء هبذا األخري الذي أصبح
حائزا حلجية اليشء املقيض فيها بام فصل فيه والذي كرس حق املطعون فيه يف
التعويض ،و من جهة ثانية فيام خيص القرار القطعي فإنه كام جاء رشحه ضمن
االجابة عن الوجه األول ،فان القضاة أعطوا تسبيبا كافي ا لقرارهم هذا سيام أهنم
أوضحوا ضمن قرارهم املنتقد ،أن املطعون ضده قام باألشغال حتت مراقبة
صاحب املرشوع بدليل املراسالت بينها و بني اهليئة التقنية ملراقبة البناء و تعاملها
مع املدعي دون عقد رسمي ،و ان اخلبري املعني أكد ضمن خربته أن األشغال
املنجزة جاءت مطاب قة ملضمون دفرت األعباء.
و عليه فان الوجه املثار يكون غري سديد كسابقه.
حيث متى كان كذلك تعني رفض الطعن.
حيث إن املصاريف عىل الطاعنة.
فلهذه األسباب
تقيض املحكمة العليا
عدم قبول مذكرة الرد شكال و بقبول الطعن شكال و برفضه موضوعا،
و بابقاء املصاريف القضائية عىل عاتق الطاعنة.
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بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/94/48من قبل املحكمة العليا -الغرفة التجارية و البحرية.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)108

ملف رقم  6111167قرار بتاريخ 2690 /99/60
قضية رشكة كوسيدار للبناء -وحدة الصيانة ضد (ش.ز)
املوضوع :تنفيذ جربي
تفصيل املوضوع :غرامة هتديدية
املرجع القانوين :قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املادة:
 ،4/018جريدة رسمية عدد. 14 :
املبدأ :ال جيوز احلكم بالغرامة التهديدية ،للتنفيذ اجلربي ،أكثر من مرة.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه الثاين :مأخوذ من خمالفة القانون
الفرع األول :ان الطاعنة دفعت بسوء توجيه الدعوى األصلية ضدها اذ كان
لزاما عىل املدعي مقاضاة الوالية التي استصدرت (أصدرت) البطاقة الرمادية
الثانية ،و املدعى مل حيدد كذلك من هي رشكة كوسيدار املعنية بطلباته و أخلط
بني الص فة االجرائية و الصفة املوضوعية سواء ما تعلق بالطاعنة أو باملؤسسة
التي يسريها.
لكن حيث ال يتبني من القرار املطعون فيه انه سبق للطاعنة و ان تقدمت بمثل
هذه الدفوع ،فلئن كانت قد أثارهتا أمام املحكمة ،فهي ليست من النظام العام و
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عليها تكرارها أمام املجلس و التمس ك هبا ،مما جيعل الفرع يف غري حمله ،يتعني
رفضه.
الفرع الثاين :ان الطاعنة باعت شاحنة ببطاقة رمادية سوت وضعيتها بعد
اجلمركة ،كيف ظهرت الثانية لنفس الشاحنة بمصالح والية اجلزائر ،و هو
موضوع ارساليتها ملصالح دائرة سيدي احممد بواسطة حمرض قضائي يف 10
جويلية  1990و التي رفضت االستالم ،فيكون املدعي قد خالف املواد  40و
 48و ما يليها من قانون االجراءات املدنية و االدارية و ذلك لسوء توجيه
الدعوى.
لكن حيث و كام جاء يف الرد عن الفرع األول ،فقد أثارته الطاعنة ألول مرة أمام
املحكمة العليا ،فريفض كذلك كسابقه.
عن الفرع الثالث  :املتمثل يف اهنا دفعت بسبق الفصل يف الغرامة التهديدية و
تصفيتها ليكرر املدعي نفس الطلبات استجابت هلا املحكمة و املجلس رغم
ثبوت سابقة الفصل ،و يتعني الغاء القرار املطعون فيه لذلك.
حيث يتبني فعال من امللف انه صدر حكم  91افريل  1990مصادق عليه بقرار
 90نوفمرب  ، 1990ألزم الطاعنة بالتسوية للوضعية اإلدارية للشاحنة حمل البيع
باملزاد العلني و متكطينه من البطاة الرمادية اجلديدة و  09.99دج كتعويض عن
األرضار الالحقة به ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم التأسيس.
حيث بلغ و نفذ بإلزام بالوزفاء يف  40ديسمرب  ،1990كام حرر املحرض
القضائي حمرض امتناع عن التنفيذ يف  45جانفي  ،1995لذلك استصدر املدعي
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أمرا استعجاليا يف  90ماي  1990ألزمها بتنفيذه حتت غرامة هتديدية قدرها
ألف دينار عن كل يوم تأخري يف التنفيذ من تاريخ النطق باألمر لغاية التنفيذ
الفعيل و الذي صادق عليه املجلس بقرار  10جويلية . 1949
حيث أقام دعوى استعجالية لتصفيتها ليصدر أمر  49جويلية  1944ألزمها بأن
تدفع له  09.999دج كتصفية للغرامة التهديدية املحكوم هبا بموجب حكم 0
ماي .1949
حيث أقام دعوى احلال ليصدر احلكم املعاد املصادق عليه بالقرار املطعون فيه
عىل أساس ان الدفع املتم سك به من طرف املستأنفة الطاعنة غري سديد ،كونه
خيص حكام آخر وال يعني امللف احلايل ،و حتى يف احلالة العكسية ،فقد متت
تصفيتها و ملن له مصلحة رفع دعوى أخرى يف كل مرة يمتنع فيها املدين عن
التنفيذ و املطالبة بتوقيع الغرامة التهديدية وفقا للامدتني 401و 408من القانون
املدين ،و احلكم طبق صحيح القانون.
حيث ان مثل هذا التسبيب خمالف حلكام املادة  018من ق ا م ا ،التي تنص عىل
انه و دون اإلخالل بأحكام التنفيذ اجلربي ،إذا رفض املنفذ عليه تنفيذ التزام
بعمل ،أو خالف التزاما باالمتناع عن عمل ،حيرر املحرض القضائي حمرض امتناع
ع ن التنفيذ ،و حييل صاحب املصلحة اىل املحكمة للمطالبة بالتعويضات ،أو
املطالبة بالغرامات التهديدية ما مل يكن قد قىض هبا من قبل.
حيث تفيد القراءة اجليدة و املتأنية لذات املادة ،أنه ال يسمح باللجوء هلذه
الوسيلة للتنفيذ اجلربي أكثر من مرة ،و ملا كان ثابتا أن املطعون ضده قد ألزم
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الطاعنة بالغرامة التهديدية و التي متت تصفيتها دون منازع ،فبقبول دعواه بنفس
الوسيلة املستعملة ،يكون القضاة قد أخطأوا فيام ذهبوا اليه و عرضوا قرارهم
املنتقد للنقض و االبطال.
حيث مل يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه و يتعني لذلك وعمال بأحكام
ا لفقرة االوىل من املادة  008من ذات القانون القول بأن النقض يكون بدون
احالة.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا
بقبول الطعن شكال و يف املوضوع ،بنقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر
عن جملس قضاء املسيلة بتاريخ  1940/94/90بدون احالة.
و بابقاء املصاريف عىل املطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/44/90من قبل املحكمة العليا -الغرفة التجارية و البحرية.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)158

ملف رقم  6100610قرار بتاريخ 2690/69/90
قضية الرشكة ذ م م (ايناس كوسميتيكس) ضد املعهد الوطني اجلزائري
للملكية الصناعية
املوضوع :ملكية صناعية
تفصيل املوضوع :عالمة -تقليد.
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املرجع القانوين :أمر رقم( 90- 90 :عالمات) ،املادة ،0/0 :جريدة رسمية
عدد.11 :
املبدأ :يعد تقليدا لعالمة عاملية حممية يف اجلزائر ،التشابه بني عالمتني ،املحدث
لبسا أو خلطا لدى املستهلك .
خيضع التشابه للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع .
وعليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الوحيد للطعن :و املأخوذ من خرق القانون
حيث ان الطاعنة تعيب عىل القرار املطعون فيه خرق القانون املادة  0فقرة  0من
االمر  90- 90املؤرخ يف  40جويلية  1990املتعلق با لعالمات التجارية التي
تنص ( :تستثنى من التسجيل الرموز املطابقة أو املشاركة لعالمة كانت حمل طلب
تسجيل أو تسجيل يشمل سلعا أو خدمات مطابقة أو متشاهبة لتلك التي
سجلت من أجلها عالمة الصنع أو العالمة التجارية إذا كان هذا االستعامل
حيدث لبسا)  ،ان موضوع النزاع يرمي اىل حتديد ما اذا كان استعامل العالمة روم
نمرب ( 894حيدث لبسا مع العالمة املشهورة  894التابعة بـ :ليفي سرتوس)
التي تغطي منتجات من الصنف  18و هي مشهورة يف اجلزائر بخصوص
الرساويل ( )Jeansو ان العالمة موضوع النزاع ال تغطي نفس الصنف اذن ال
يوجد تطابق وال تشابه بني منتجات هذه العالمة مع املالحظة ان املعهد قبل
تسجيل العالمة الدولية رقن  894التي اودعها املدعو (ص).
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لكن حيث خالفا ملا تزعمه الطاعنة فإن القضاة التزموا بالتطبيق الصحيح
للقانون موضحني ضمن قرارهم املنتقد أن العالمة التابعة للمستأنفة (الطاعنة)
متشاهبة للعالمة ( )894التابعة للرشكة االمريكية (ليفس سرتويس) و التي هي
حممية باجلزائر بموجب تسجيلها لدى املطعون ضده منذ  90سبتمرب 4050
حتت رقم  914014و تم جتديدها بتاريخ  95سبتمرب  4000ثم بتاريخ 95
سبتمرب  1990و متتدها بينها اىل غاية  95سبتمرب  ،1940عالوة عىل اهنا حتد ث
لبس يف ذهبن اجلمهور املستهلك باعتبار ان هذه العالمة األخرية تتمتع بشهرة
عاملية و تتميز بقدرة مميزة خاصة مستقلة عن املنتوجات هلذا فان استعامل منتوج
مشابه هلا من شأنه احداث خلط و ليس تطبيقها للامدة  90من األمر املتعلق
بالعالمات هذا من جهة و من جهة اخرى فان تقديرها إذا كان هناك تشابه من
شأنه إحداث لبس يف ذهن اجلمهور خيضع للسلطة التقديرية لقضاة املوضوع
وال رقابة عليهم يف ذلك من طرف املحكمة العليا ،و عليه فان الوجه املثار يكون
غري سديد و يرفض.
حيث ان املصاريف عىل الطاعنة.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا
يف الشكل :قبول الطعن.
يف املوضوع :رفضه موضوعا ،و رفض طلب التعويض.
و بابقاء املصاريف عىل عاتق الطاعنة.
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بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/94/48من قبل املحكمة العليا -الغرفة التجارية و البحرية.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)101

ملف رقم  6100109قرار بتاريخ 2690/61/92
قضية مكتب الدراسات املعامرية و العمرانية (ا.ت) ضد الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب
املوضوع :اختصاص نوعي .
تفصيل املوضوع :وكالة وطنية لدعم و تشغيل الشباب -قضاء عادي -صفة
التقايض.
املرجع القانوين :مرسوم تنفيذي رقم ( 100- 00 :انشاء الوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب و حتديد قانوهنا األسايس) ،املواد :االوىل 1 ،و  ،09جريدة
رسمية عدد .81
املبدأ :متسك حماسبة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،اهليئة ذات الطابع
اخلاص ،عىل الشكل التجاري.
للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب صفة التقايض ،و ختضع للقضاء العهادي،
املنازعات النامجة عن عقد انجاز دراسة و متابعتها ،مربم بينها و بني مكتب
دراسات خاص.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه االول :املأخوذ من خمالفة القانون طبقا للامدة  0/101من ق ا م ا،
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بدعوى ان القرار املطعون فيه اعتمد عىل قرار الوايل املؤرخ يف 1990 /95/91
الذي أوكل ملدير التعمري االمضاء يف حدود صالحياته عىل الوثائق املحاسبية و
املالية اخلاصة بالفصل  011املتعلق بانجاز املحالت و اعترب قرار الوايل له
صالحيات االمضاء لكن يف احلقيقة هو عبارة عن تفويض ملدير التعمري لتسديد
الديون ا لناجتة عن الصفقات املربمة لصالح الدول وال عالقة لقرار الوايل
باألشغال و اخلدمات اهلندسية املنجزة من قبل الطاعن لفائدة املطعون ضدها
بناء عىل طلب تكليف منها والذي يطالب بتسديد أتعابه و ان املادة  94من
املرسوم  100/00الذي ينشىء الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب يذكر بأهنا هيئة
ذات طابع خاص وهلا شخصية معنوية و استقالل مايل طبقا للامدة  91من نفس
املرسوم وهي هيئة موضوعة حتت سلطة رئيس احلكومة و ليس الوايل ،وانه
يتعاقد مع املطعون ضدها دون سواها و هي التي استلمت من املخططات
املنجزة من طرفه لقاء ايصال طبقا للامدة  490من القانون املدين فان العقد
رشيعة املتعاقدين و انه جلأ اىل املحكمة االدارية و قضت بعدم اختصاصها.
حيث انه فعال فإن املطعون ضدها الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب هي
من كلفت من قبل مديرها الفرعي بالبويرة الطاعن مكتب الدراسات املعامرية و
العمرانية املسمى (ا.ت) و ذلك من أجل القيام بدراسة و متابعة مرشوع انجاز
 499حمل جتاري بإقليم البلديات الواقعة يف دوائر عني بسام و بئر غبالو و سوق
اخلميس و ان التكليف هبذا العمل كان من قبل الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل
الشباب و ليس من قبل وايل والية البويرة و الذي مل يتعاقد معه الطاعن كام ان
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املطعون ضدها هي التي استلمت املخططات املنجزة من قبل الطاعن مقابل
ايصال بذلك و انه طبقا للامدة  490من القانون املدين فان العقد رشيعة
املتعاقدين.
حيث ان االتفاق الذي تم بني الطاعن و املطعون ضدها يدخل يف اختصاص
القضاء العادي كام انه متت املرافعة بني الطرفني أمام املحكمة االدارية و التي
قضت بعدم اختصاصها النوعي .
حيث ان ما ذهب اليه القرار املطعون فيه من أن وايل والية البويرة أعطى تفويضا
باإلمضاء عىل الوثائق املحاسبية و املالية اخلاصة بالفصل  011املتعلق بانجاز
حمالت جتارية و ذلك اىل مدير التعمري لوالي ة البويرة ال جيعل املطعون ضدها ال
تتوفر عىل الصفة فذلك تربير واه ذلك ان الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل
الشباب هي من تعاقدت و كلفت الطاعن بانجاز الدراسة و املتابعة و مل تكن
والية البويرة أصال طرفا يف هذا االتفاق و ان العقد رشيعة املتعاقدين و قد تم
االتفاق بني الطاعن و املطعون ضدها و التي هي هيئة تتمتع بالسلطة املعنوية و
االستقالل املايل طبقا للمرسوم  100 /00الذي أنشأها و حدد قانوهنا
األسايس.
حيث ان القرار املطعون فيه خالف القانون عندما اعترب أن والية البويرة هي
اجلهة املتعاقدة و من ثمة قىض بعدم توافر املطعون ضدها عىل الصفة يف التقايض
و عرض قراره للنقض و االبطال و ان الوجه املثار سديد دون احلاجة ملناقشة
الوجه الثاين.
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حيث ان املصاريف القضائية تقع عىل عاتق املطعون ضدها طبقا للامدة  005من
ق ا م ا.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا
يف الشكل :قبول الطعن.
يف املوضوع :ن قض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء البويرة
بتاريخ  1941 /90/41حتت رقم  44/91100فهرس  41 /99809و احالة
القضية و األطراف أمام نفس املجلس مشكال من تشكيلة أخرى للفصل فيها
طبقا للقانون ،و املصاريف القضائية عىل املطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/90/41من قبل املحكمة العليا -الغرفة التجارية و البحرية -القسم
الثاين.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)091

ملف رقم  6171701قرار بتاريخ 2690/61/92
قضية (ع.ش) ضد بنك الفالحية و التنمية الريفية
 - 9املوضوع :قرض
تفصيل املوضوع :صندوق الكفالة املشرتكة -قروض للشباب -أخطار القروض
للشباب.
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املرجع القانوين :مرسوم تنفيذي رقم( 199- 05 :احداث صندوق الكفالة
املشرتكة لضامن أخطار القروض املمنوح إياها للشباب ذوي املشاريع و حتديد
قانونه األسايس) ،جريدة رسمية عدد.11 :
مرسوم تنفيذي رقم ( 490- 90 :احداث صندوق الكفالة املشرتكة لضامنم
أخطار القروض املمنوح اياها الشباب ذوي املشاريع و حتديد قانونه االسايس،
تعديل و تتميم) ،جريدة رسمية عدد. 40 :
مرسوم تنفيذي رقم ( 150- 90 :احداث صندوق الكفالة املشرتكة لضامن
أخطار القروض املمنوح اياها الشباب ذوي املشاريع و حتديد قانونه األسايس،
تعديل و تتميم) ،جريدة رسمية عدد. 81 :
املبدأ :ال يكون صندوق الكفالة املشرتكة ضامنا أخطار القروض املمنوحة
للشباب ،ذوي املشاريع ،إال يف حالة إعسار املدين األصيل.
 - 2املوضوع :طعن بالنقض
تفصيل املوضوع :عريضة الطعن بالنقض -تبليغ.
املرجع القانوين :قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املواد،09 :
010و ،801جريدة رسمية عدد.14 :
املبدأ :ال جزاء عىل تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده ،خارج أجل
الشهر ،املقرر قانونا.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه األول :مأخوذ من اغفال األشكال اجلوهرية،
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حيث ان الطاعن يعيب عىل القرار املطعون فيه إغفال األشكال اجلوهرية
لإلجراءات أنه أغفل الغشارة اىل طبيعة و تسمية الشخص املعنوي و مقره
االجتامعي و صفة ممثله القانوين أو االتفاقي طبقا لنص املادة  48فقرة  91من
قانون االجراءات املدنية و االدارية ،حيث بالرجوع اىل احلكم رقم 41/4108
الصادر عن حمكمة رششال القسم التجاري بني طريف الطعن بتاريخ  98فيفري
 1940و القرار حمل الطعن مل يتطرق املدعى عليه يف الطعن اىل طبيعة الطاعنة
كمؤسسة مصغرة للصيد البحري أو صفة ممثلها املدعو (ع.ش).
لكن حيث من الثابت باحلكم و القرار املؤيد له موضوع الطعن احلايل ان
االجراءات من بدايتها وجهت ضد الطاعن شخصيا و مع ذلك مل يسبق له ان
تقدم بمثل هذا الدفع ،و لذا فان اثارته ألول مرة أمام املحكمة العليا غري جائز
هذا من جهة ،ال يمكن مآخذة القضاة عن عدم الرد عىل دفوع مل تثار أمامهم
أساسا ،و عليه فان الوجه غري سديد.
الوجه الثاين :مأخوذ من السهو عن الفضل يف أحد الطلبات.
حيث ان الطاعن يعيب عىل قضاة القرار املنتقد أهنم سهوا عن الفصل يف
االستئناف الفرعي الذي أقامه ضد احلكم و املتمثل يف كونه قام بكتابة ائتامن عىل
القرض لدى صندوق الكفالة املشرتكة لضامن أخط ار القروض ثم بارش
اجراءات اقتناء الباخرة اين اتصل بالرشكة ذات املسؤولية املحدودة املسامة
الفلك لصناعة البواخر التي حتصلت عىل مبلغ القرض مبارشة من طرف املدعى
عليها يف الطعن إال أهنا مل متكنه من الباخرة ،و انه قام بمرافعتها و حتصل عىل
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حكم صادق عليه بقرار يلز مها بتمكينه من السفينة غري ان التنفيذ مل يتم ،و انه
أخرب املطعون ضدها بكل هذه االجراءات لذا التمس ادخال الصندوق يف
اخلصام غري ان املحكمة رفضت هذا الطلب و انه جدد هذا الطلب عن طريق
االستئناف الفرعي غري ان املجلس مل يتصدى هلذا الطلب ال بالقبول وال
بالرفض.
لك ن حيث خالفا ملزاعم الطاعن فان القضاة تناولوا باملناقشة لطلب الطاعن
املتعلق بادخال صندوق الكفالة املشرتكة معتربين ان اهلدف من ادخاله يف
اخلصومة هو ضامن حقوق الدائن و هذا من خالل خماصمة الصندوق و الزامه
باحلكم و لكن و عىل اعتبار ان صندوق الكفالة و باعتباره ضامنا للقروض التي
استفاد منها الشباب طبقا لنص املادة  90من املرسوم التنفيذي رقم 150- 90
املؤرخ يف  90سبتمرب  1990املتضمن احداث صندوق الكفالة املشرتكة لضامن
األخطاء اخلاصة بالقروض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع فإنه يلزم بالوفاء و
طبقا ألحكام املادة  009من القانون املدين ،إال بعد ثبوت إعسار املدين
املستأنف عليه و من ثم فإن عدم ادخال الصندوق ال يؤثر عىل صحة االجراء.
حيث بذلك فان القرار قد أجاب عن الطلب برفضه و ان رفض الطلب ال يعد
بمثابة السهو يف الفصل فيه و منه فإن الوجه املثار غري سديد كسابقه.
الوجه الثالث :ماخوذ من جتاوز السلطة،
حيث ان الطاعن يعيب لعى القرار املطعون فيه التجاوز يف السلطة عىل أساس
ان القضاة ملا برروا رفضهم لطلبه املتعلق بادخال صندوق الكفالة املشرتكة
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لضامن أخطار القروض تأسسوا عىل ان هذا األخري يكون ضامنا إال يف حالة
إعسار املدين األصيل ،فان هذا التربير ال يمكن إال للصندوق نفسه الترصيح به
و ليس للمجلس أن جييب مكان الصندوق و هو ما يعد جتاوزا للسلطة طبقا
ملقتضيات نص املادة  085فقرة قانون االجراءات.
لكن حيث انه من املقرر قانونا بنص املادة  194يمكن للقايض ،و لو تلقاء
نفسه ،ان يأمر أحد اخلصوم ،عند االقتض اء حتت غرامة هتديدية بادخال من يرى
أن ادخاله مفيد حلسن سري العدالة أو الظهار احلقيقة.
حيث بذلك فان للقايض السلطة التقديرية يف قبول االدخال أو رفضه متى تبني
له ان ذلك ال جدوى منه و عليه و ملا ان القضاة رفضوا طلب الطاعن املتعلق
بادخال صندوق الكفالة املشرتكة عىل اعتبار انه ال يكون ضامنا إال يف حالة
اعسار املدين األصيل فضال عىل ان صاحب املصلحة يف االدخال هو الطاعن و
ليس املطعون ضده ،و بالتايل ال يمكن أمر هذا بادخاله يكون قد التزموا
بالتطبيق الصحيح وال جتاوز للسلطة يذكر و منه فان الوجه غري سديد كسابقيه.
حيث متى كان كذلك تعني رفض الطعن.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا:
بقبول الطعن شكال و برفضه موضوعا.
و بابقاء املصاريف القضائية عىل عاتق الطاعن.
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بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/90/41من قبل املحكمة العليا -الغرفة التجارية و البحرية -القسم
االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)040

الغرفة اجلنائية
ملف رقم  6101616قرار بتاريخ 2690/60/21
قضية (ح.م) و من معه ضد النيابة العامة
املوضوع :حمرض اثبات اإلجراءات
تفصيل املوضوع :حمكمة اجلنايات -لغة عربية -لغة فرنسية.
املرجع القانوين :أمر رقم( 488- 00 :اجراءات جزائية) ،املادة ،041 :جريدة
رسمية عدد.15 :
املبدأ :جيب توقيع حمرض اثبات اإلجراءات من طرف رئيس املحكمة و الكاتب
احلارض اجللسة.
يشار ،يف حالة حصول مانع للكاتب ،يف مكان توقيعه ،اىل هذا املانع ،حتت طائلة
البطالن .
عبارة (يوقع عليه من الرئيس) ،الواردة يف املادة  190من قانون االجراءات
اجلزائية ،يف صياغتها باللغة العربية ،غري صحيحة.
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نص املادة ،يف صياغتها باللغة الفرنسية ،هو األسلم ،من حيث النص عىل توقيع
الكاتب مع الرئيس .
و عليه فان املحكمة العليا
عن الفرع الثاين من الوجه األول  :و املأخوذ م ن خمالفة قاعدة جوهرية يف
االجراءات.
بالقول أن حمرض املرافعات وقعه رئيس املحكمة بمفرده دون أمني الضبط
املكلف باجللسة وهو ما يشكل خمالفة لقاعدة جوهرية يرتتب عنها النقض.
حيث يتبني بالرجوع اىل املحرض املذكور أن أمني الضبط مل يوقع عليه و تم
توقيعه من رئيس املحكمة بمفرده.
حيث إن القانون ال يسمح بتوقيع املحرض من رئيس املحكمة بمفرده إال إذا
حصل مانع للكاتب الذي حرض اجللسة و يتعني أن يشار إىل هذا املانع مكان
توقيعه حتت طائلة البطالن كام تنص عىل ذلك املادة  041يف فقراهتا األخرية من
قانون االجراءات اجلزائية أما عبارة يوقع عليه من الرئيس الواردة يف نفس املادة
يف صياغتها العربية فغري صحيحة ألن النص الفرنيس يشري اىل التوقيع من طرف
أمني الضبط مع الرئيس و هو الصواب مما جيعل الطعن مؤسسا دون مناقشة
باقي النقاط املثارة و التي تبني بعد دراستها أهنا غري مؤسسة .
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا ،الغرفة اجلنائية :
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بقبول طعن (ب.ن) شكال و موضوعا و نقض و ابطال احلكم املطعون فيه نحوه
و احالته مع القضية أمام نفس اجلهة القضائية مشكلة تشكيال آخر للفصل فيها
جمددا فيام خيصه.
املصاريف عىل اخلزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املكور اعاله من قبل املحكمة العليا -الغرفة اجلنائية -
القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)050

ملف رقم  9669601قرار بتاريخ 2690/60/21
قضية (ب.ي) و من معه ضد النيابة العامة
املوضوع :خمدرات
تفصيل املوضوع :مؤثرات عقلية -اجتار غري مرشوع باملخدرات -رشاء
املخدرات -بيع املخدرات -عرض املخدرات للبيع.
املرجع القانوين :قانون رقم( 45- 91 :وقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية
وقمع االستعامل و االجتار غري املرشوعني هبا) ،املادة ،40 :جريدة رسمية عدد:
.50
املبدأ :رشاء املخدرات أو بيعها أو عرضها للبيع ،أفعال مستقلة عن بعضها
البعض.
يكفي القيام بفعل واحد ،الرتكاب اجلريمة و بالتايل التعرض للعقاب.
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جتنب املرشع استعامل مصطلح ( املتجرة يف املخدرات) يف املادة  97من قانون
الوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية ،لكونه يتطلب تكرار الفعل (الرشاء و
البيع).
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه ا ملثار تلقائيا من طرف املحكمة العليا :املأخوذ من اخلطأ يف تطبيق
القانون،
حيث انه من الثابت قانونا و من املستقر عليه قضاء و طبقا ألحكام املادة
 90/40من القانون املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية وقمع
االستعامل و االجتار غري الرشعيني هبام ان عنرص عدم املرشوعية ركن أسايس يف
اجلريمة و كل فعل من األفعال املتصلة بذلك ال تشكل جريمة إال إذا كان
بصورة غري رشعية و عليه فكل سؤال تطرحه حمكمة اجلنايات وال يتضمن هذا
الركن األسايس يف اجلريمة يعترب باطال فبالرجوع اىل ورقة األسئلة يتبني منها أن
املحكمة طرحت السؤ ال الرئييس بالنسبة جلميع املتهمني حول احليازة
للمخدرات ألجل املتاجرة و الذي بموجبه إدانتهم جاء خاليا من عنرص عدم
الرشعية اليشء الذي جيعله باطال هذا من جهة.
حيث انه من جهة اخرى يتبني بالرجوع اىل قرار االحالة ان املتهمني متت
احالتهم عىل حمكمة اجلنايات بجرم ا ملتاجرة يف املخدرات و هو املصطلح الذي
جتنب املرشع ذكره يف نص املادة  40من قانون الوقاية من املخدرات و املؤثرات
العقلية عىل أساس أن االجتار يتطلب تكرار الرشاء و البيع األمر الذي جيعل
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الفاعل يفلت من العقاب يف حالة قيامه بفعل واحد و حتى يعاقب يف مجيع
األحوال نصت املادة املذكورة عىل الرشاء أو البيع أو العرض للبيع و كل منها
يشكل واقعة قائمة بذاهتا وكان عىل حمكمة اجلنايات أن تصحح اخلطأ الوارد يف
قرار االحالة باعادة وصف املتاجرة بالرشاء أو البيع لكنها مل تفعل األمر الذي
يشكل خطأ يف تطبيق القانون و يعرض حكمها للنقض.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا ،الغرفة اجلنائية ،القسم االول:
بقبول الطعن شكال و موضوعا و بنقض و ابطال احلكم املطعون فيه و إعادة
القضية و األطراف عىل نفس اجلهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها
جمددا.
املصاريف القضائية عىل اخلزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور أعاله من قبل املحكمة العليا -الغرفة اجلنائية -
القسم األول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)000

ملف رقم  9660272قرار بتاريخ 2690/60/21
قضية النيابة العامة و (ن.و) و من معها ضد (ا.ب )
املوضوع :أسئلة
تفصيل املوضوع :حمكمة اجلنايات
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املرجع القانوين :أمر رقم( 488- 00 :اجراءات جزائية) ،املادتان098 :و،891
جريدة رسمية عدد. 15 :
قانون رقم ( 90- 51 :اجراءات جزائية ،تعديل و تتميم) ،املادة األوىل ،جريدة
رسمية عدد.0 :
املبدأ :العربة ،يف صحة األسئلة ،بمحتواها و ليس بأرقام املواد املذكورة فيها.
اخلطأ يف أ رقام املواد ،الواردة يف األسئلة و املنطوق ،ال يؤدي اىل النقض ،متى
كانت العقوبة املنطوق هبا تتوافق و النص الواجب التطبيق.
و عليه فان املحكمة العليا
الوجه األول :مأخوذ من خمالفة قواعد جوهرية يف االجراءات،
بدعوى أن أصل احلكم اجلنائي املرفق بامللف جاء ممضيا فق ط من طرف الرئيسة
دون أمني الضبط و هو ما خيالف نص املادة  041من قانون اإلجراءات اجلزائية
التي تفرض توقيعه من الطرفني.
الوجه الثاين :مأخوذ من خمالفة القانون،
بالقول أن السؤالني األول و الثالث حول القتل العمدي جاءا ناقصني لعدم ذكر
األفعال التي ارتكبها (ا.ب) ف هام مصاغان بصيغة القانون ال بصيغة الواقع مما
جعلهام ناقصني.ول اخلاص بـ (م.ن) ال جتوز مناقشته من النائب العام لعدم
الطعن ضده من طرفه أما السؤال الثالث اخلاص بـ (ا.ب) فهو صحيح و
تضمن كافة األركان القانونية فمن املعلوم أن اجلرائم املعرفة يف القانون يطرح
السؤا ل عنها بالتعريف الوارد عنها و هو ما وقع يف دعوى احلال و ان طرح
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الؤال :هل املتهم مذنب بازهاق روح الضحية  ...عمدا صحيح وال حيتاج اىل
تعريف أكثر .
حيث أصل احلكم املنصوص عليه باملادة  041من قانون االجراءات اجلزائية
يوقع من الرئيس و الكاتب و حيفظ بكتابة ضبط املحكمة أما النسخ املستخرجة
منه طبق األصل فيوقعها أمني الضبط وحده وهو ما تم احرتامه مما جيعل الطعن
غري مؤسس.
حيث ان (م.ن) أودع مذكرة بواسطة حماميه االستاذ مقران ايت العريب أثار فيها
وجها وحيدا للنقض :مأخوذا من خمالفة القانون و اخلطأ يف تطبيقه،
بالقول أن السؤال الرئييس حول القتل العمدي تضمن مادة هي  188من قانون
العقوبات التي تنص عىل سبق االرصار و الرتصد و ان منطوق قرار غرفة
االهتام يتضمن سبق االرصار وال وجود للرتصد و ان املحكمة يتعني عليها ان
جتيب عن سبق االرصار بعد االجابة عىل السؤال الرئييس لكنها أشارت يف الثا ين
إىل املادة  188مما جعله معقدا.
حيث ان العربة يف األسئلة بمحتواها ال باملواد القانونية املذكورة هبا و التي هي
غري مطلوبة فيها ألهنا تذكر يف املنطوق أو مقدماته يف حالة اإلدانة كدليل عىل
رشعية العقوبة و أن اخلطأ يف ذكرها باألسئلة ال يؤدي اىل النقض بل و حتى يف
املنطوق متى كانت العقوبة املقىض هبا تتوافق مع النص الواجب التطبيق كام
تنص عىل ذلك املادة  891من قانون االجراءات اجلزائية االمر الذي جيعل
الطعن غري مؤسس.
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فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا ،الغرفة اجلنائية :
برفض طعن األطراف املدنية لعدم جوازه قانونا.
و ب قبول طعني النائب العام و (م.ن) شكال و رفضهام موضوعا .
املصاريف عىل اخلزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا -الغرفة اجلنائية -
القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)199

ملف رقم  9690109قرار بتاريخ 2690/69/22
قضية النيابة العامة ضد (ش.ع) و من معه
املوضوع :حتقيق
تفصيل املوضوع :حتقيق إضايف -قرار االحالة -حمكمة اجلنايات.
املرجع القانوين :أمر رقم( 488- 00 :اجراءات جزائية) ،املادتان00 :و،100
جريدة رسمية عدد. 15 :
قانون رقم ( 90- 51 :اجراءات جزائية ،تعديل و تتميم) ،املادة االوىل ،جريدة
رسمية عدد.0 :
املبدأ :العيوب الواردة يف التحقيق يغطيها قرار االحالة ،الذي صار هنائيا .
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ال جيوز للمتهم الفار ،املحكوم عليه غيابيا ،أن يدفع ،بعد صدور القرار املذكور،
بأنه مل يتم سامعه أو التحقيق معه ،وفقا ملا تنص عليه املادة  00من قانون
االجراءات اجلزائية.
التحقيق اإلضايف ،املشار اليه يف املادة  270من القانون املذكور ،ليس اجباريا و
يبقى سلطة تقديرية لرئيس حمكمة اجلنايات ،يأمر به أو يتجاوزه .
و عليه فان املحكمة العليا
حيث أودع النائب العام تقريرا أثار من خالله وجها وحيدا للنقض :مأخوذا من
خمالفة القانون،
بدعوى أن املتهم (ش.ع) متت حماكمته و إدانته رغم أنه مل يتم سامعه من طرف
قايض التحقيق و مل جتر له أية خربة و كان عىل حمكمة اجلنايات أن تأمر ببحث
تكمييل قبل حماكمته و بذلك تكون قد خالفت املادة  00من ق ا ج.
حيث ان قرار غرفة االهتام القايض باإلحالة عىل حمكمة اجلنايات يغطي مجيع
العيوب يف االجراءات أمام جهة التحقيق طاملا أن هذا األخري اكتسب قوة اليشء
املقيض فيه فإذا كان املتهم يف حالة فرار و متت حماكمته غيابيا من طرف حمكمة
اجلنايات فال جيوز الدفع بالبطالن يف االجراءات بعد القاء القبض عليه أو
تسليم نفسه نظرا للمبدأ املذكور أعاله من جهة و ألنه هو املتسبب بخطئه يف
عدم سامعه أمام جهة التحقيق أو املطالبة بأي إجراء آخر ،فال جيوز له أن يستفيد
من خطئه كام أن املادة  100من قانون االجراءات اجلزائية تنص عىل انه جيوز
لرئيس حمكمة اجلنايات إذا رأى ان التحقيق غري واف أو اكتشف عنارص جديدة
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بعد صدور قرار االحالة أن يأمر باختاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق التي
يراها الزمة غري أن ذلك ليس اجباريا بيل يبقى سلطة تقديرية له فإن هو جتاوزه
فال يكون ذلك سببا للبطالن و من ثم فإن حماكمة املتهم (ش،ع) و الذي كان يف
حالة فرار دون القيام ببحث إضايف تعترب صحيحة وما أثاره النائب العام غري
سديد.
فلهذه األسباب
تقيض املحكمة العليا ،الغرفة اجلنائية ،القسم االول:
بقبول الطعن النائب العام شكال و برفضه موضوعا .
مع ابقاء املصاريف القضائية عىل عاتق اخلزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا -الغرفة اجلنائية -
القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)191

ملف رقم  9606111قرار بتاريخ 2690/60/21
قضية النيابة العامة ضد (ب.س)
املوضوع :أسئلة
تفصيل املوضوع :حمكمة اجلنايات -فعل خمل باحلياء بالعنف.
املرجع القانوين :أمر رقم( 488- 00 :اجراءات جزائية) ،املادة ،098 :جريدة
رسمية عدد.15 :
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قانون رقم ( 90- 51 :اجراءات جزائية ،تعديل و تتميم) ،املادة االوىل ،جريدة
رسمية عدد.0 :
أمر رقم( 480- 00 :عقوبات) ،املادة  ،4/008جريدة رسمية عدد.10 :
املبدأ :جيب ،عند طرح السؤال املتعلق بارتكاب جناية الفعل املخل باحلياء
بالعنف ضد انسان ،تبيان ما إذا كان اإلنسان ذكرا أو أنثى .
طرح السؤال ،بإيراد النص احلريف للفقرة األوىل من املادة  110من قانون
العقوبات ،خطأ يف تطبيق القانون و جتاوز للسلطة ،يرتتب عليه النقض .
و عليه فان املحكمة العليا
حيث ان الطاعن أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض :مأخوذ من خمالفة
املادة  160من قانون االجراءات اجلزائية،
بدعوى ان السؤال حول واقعة الفعل املخل باحلياء بعنف جاء متشعبا وال
يتضمن مجيع عنارص اجلريمة مما يؤدي اىل النقض.
حيث يتبني بالرجوع اىل ورقة االسئلة امللحقة باحلكم املطعون فيه ان السؤال
حمل املناقشة جاء معيبا كونه نقل نص املادة  4- 008من قانون العقوبات حرفيا
دون مراعاة ما ينطبق منها عىل الواقعة أو ال ينطبق فكانت صياغته هي املتهم
مذنب الرتكابه بتاريخ .... :جناية الفعل املخل باحلياء بالعنف ضد انسان ذكرا
كان أو أنثى أو رشع يف ذلك بمامرسة اجلنس عىل الضحية  ...حتت التهديد
بالسالح.
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حيث ان هذا السؤال معيب الشارته اىل ارتكاب الفعل ضد انسان ذكر أو انثى
و الضحية يف دعوى احلال ذكر ثم اضاف أو رشع يف ذلك و ان الرشوع جريمة
مستقلة عن الفعل الكامل يتعني طرح سؤال عنها و املتهم غري حمال هبا مما يشكل
خطأ يف تطبيق القانون و جتاوزا للسلطة يرتتب عنه النقض.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا ،الغرفة اجلنائية :
بقبول الطعن شكال و موضعا و نقض و ابطال احلكم املطعون فيه و احالة
القضية مع املطعون ضده أمام نفس اجلهة القضائية مشكلة تشكيال آخر للفصل
فيها جمددا.
املصاريف عىل اخلزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور أعاله من قبل املحكمة العليا -الغرفة اجلنائية -
القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)140

غرفة اجلنح و املخالفات
ملف رقم  6017290قرار بتاريخ 2690 /96/21
قضية ترست بنك اجلزائر ضد بنك اجلزائر و النيابة العامة
املوضوع :رصف و حركة رؤوس األموال
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تفصيل املوضوع  :خمالفة الترشيع و التنظيم اخلاصني بالرصف و حركة رؤوس
األموال من و اىل اخلارج -توطني مرصيف .
املرجع القانوين :أمر رقم( 11- 00 :قمع خمالف ة الترشيع و التنظيم اخلاصني
بالرصف و حركة رؤوس األموال من و اىل اخلارج) ،املادة االوىل ،جريدة
رسمية عدد.10 :
نظام (بنك اجلزائر) رقم ( 94- 90 :قواعد مطبقة عىل املعامالت اجلارية مع
اخلارج و احلسابات بالعملة الصعبة) ،املادة ،81 :جريدة رسمية عدد.04 :
املبدأ :جريمة عدم مراعاة التزامات الترصيح هي كل فعل هيدف اىل حت ويل
رؤوس األموال من و اىل اخلارج ،خارج القواعد الترشيعية و التنظيمية املسطرة
باألمر  ،22- 10املعدل و املتمم باألمر .69- 61
تصفية ملفات التوطني البنكي بنسخة املرصح ال تشكل جريمة خمالفة الترشيع و
التنظيم اخلاصني بالرصف و حركة رؤوس األموال من و اىل اخلارج.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه االول املؤدي اىل النقض دون احلاجة اىل مناقشة االوجه الباقية :و
حاصله خمالفة القانون او اخلطأ يف تطبيقه عمال بأحكام املادة  7/066من قانون
االجراءات اجلزائية،
بدعوى ان امللفني املرصح هبام قد متت تسويتهام عىل أساس الوثيقة اجلمركية
( )D10وهي نسخة الزبون و هي الوثيقة املطابقة متت التطابق للوثيقة اجلمركية
( )49نسخة البنك و وصل تسديد الرسوم اجلمركية للبضاعة املستوردة
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تصدرمها ادارة اجلامرك و ان مجيع امللفات املتعلقة بالتوطني تتم من قبل البنوك
عىل أساس الوثيقتني املذكورتني وذلك بتزكية من بنك اجلزائر نفسه و قد سبق
للعارض أن قدم أمام جهة املوضوع ارساليات موقعة من طرف بنك اجلزائر
يؤكد فيها عىل رشعية تصفية ملفات توطني الواردات عىل أساس الوثيقة
اجلمركية (  )D10نسخة الزبون او املرصح باعتبار ان نسخة البنك (  )D10بنك
ترسل من طرف ادارة اجلامرك اىل البنك عن طريق الربيد العادي و تأخذ وقتا
طويال و احيانا ال تصل اطالقا وفضال عن ذلك فان املادة  81من تنظيم بنك
اجلزائر رقم  94/90املؤرخ يف  90فيفري  1990املتعلق بالقواعد املطبقة
للعمليات اجلارية مع اخلارج و احلسابات بالعملة الصعبة قد أكدت عىل امكانية
االخذ بعني االعتبار بالوثيقة املشاهبة لتصفية ملفات الواردات و استنادا اىل
ذلك فان تصفية تلك امللفات عىل اساس الوثيقة اجلمركية ( )D10نسخة
الزبون أو املرصح ال يشكل ذلك خمالفة للتنظيم و الترشيع اخلاصني بحركة
رؤوس االموال من و اىل اخلارج ومنه يتعني نقض و ابطال القرا ر املطعون فيه.
لكن حيث بالرجوع اىل القرار املنتقد الذي اعتنق احلكم املعاد أسبابه و منطوقه
فيام انتهى اليه ان القضاة بام فعلوا خرقوا القانون و أساءوا تطبيقه حني اعتربوا
بأن تصفية ملفات التوطني بناء عىل الترصيح اجلمركي و املعرب عنه بـ ( D10
 )déclarantنسخة املرصح بدال من نسخة البنك (  )D10 Banqueتشكل
خمالفة للترشيع و التنظيم اخلاصني بالرصف و حركة رؤوس االموال من و اىل
اخلارج و احلال ان األمر ليس كذلك مادام ان الطاعن (ترست بنك) قد جلأ اىل
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تصفية ملفات التوطني اعتامدا عىل وثيقة املرصح (  )D10 déclarantو
الترصيح هبا لدى البنك املركزي تفاديا لتقديم الترصحيات خارج اآلجال
القانونية و املعرب عنها (بالترصحيات الفصلية).
حيث انه ومن جهة اخرى فان املامرسات البنكية جرت عىل انه عند تصفية
ملفات التوطني فان أي ملف ال حيتوي عىل الترصيح اجلمركي ( D10
 )déclarantيعد يف وضعية (فائض يف التسديد) عىل أساس أن البضاعة قد تم
تسديد ثمنها.
حيث ينبغي التذكري كذلك بأن جنحة عدم مراعاة التزامات الترصيح الفعل
الذي جترمه املادة ( )94من األمر رقم  11/00املعدل و املتمم يقصد به عدم
مراعاة التزامات الترصيح بخصوص حتويل العملة و رؤوس االموال من و اىل
اخل ارج و ليس جمرد عدم مراعاة التزامات الترصيح بملفات التوطني التي ال
حتتوي عىل وثيقة ما مل يرتتب عىل عدم الترصيح هبذه امللفات حتويل أموال أو
حماولة حتويلها بصفة غري رشعية اىل اخلارج و احلال ان (ترست بنك) مل يثبت أن
قام بتحويل أو حماولة حتويل ثمن البضاعة اىل اخلارج يف حني أهنا مل تدخل اىل
الوطن و مل تتم مجركتها و عرضها لالستهالك ،كام مل يثبت من جهة أخرى أن
رصح العارض بتحويل عملة أو رؤوس أموال بطريقة غري رشعية بل أن الفعل
الذي قام به يقترص عىل الترصيح بتصفية ملفات التوطني يف وضعية (فائض يف
التسديد) نظرا لعدم احتوائه عىل وثيقة الترصيح اجلمركي ( )D10 Banque
و هي املامرسات التي تعتمدها البنوك يف تعاملها مع البنك املركزي.
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حيث و فضال عن ذلك فقد أصدرت املحكمة العليا بتاريخ  15افريل 1944
قرار عن غرفة اجلنح و املخالفات اعتربت فيه ان خمالفة املادة  45من نظام بنك
اجلزائر رقم  41/04التي تلزم بنك التوطني بمراقبة ملف توطني الواردات و
تصفيتها ال تعدو إال أن تكون جمرد خطأ يرتتب عليه إجراء تأديبي تتكفل به
اللجنة املرصفية لبنك اجلزائر بصفتها هيئة ضبط و رقابة عىل البنوك و
املؤسسات املرصفية طبقا للامدتني ( )441 ، 495من األمر رقم  90 /44املتعلق
بالنقد و القرض.
حيث يتضح كذلك من أحكام نظام بنك اجلزائر الصادر بتاريخ  90فيفري
 1990حتت رقم  90 /94أنه تقرر ملقتضاه إلغاء العمل بأحكام نظام بنك
اجلزائر رقم  41/04و أقر النظام اجلديد يف املادة  81منه جواز اعتامد أي مستند
يقبل كوثيقة معادلة لوثيقة الترصيح اجلمركي (  )D10 déclarantو هذا
ينطبق عىل نسخة املرصح ( )D10 déclarantالتي تعد وثيقة معادلة للترصيح
اجلمركي (.)D10 déclarant
حيث انه و استنادا اىل ما تم ذكره يستوجب القول بسداد الوجه املثار و القضاء
بنقض و ابطال القرار املطعون فيه و حتميل املدعى عليه يف الطعن املصاريف
القضائية.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا:
يف الشكل :قبول الطعن بالنقض.
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يف املوضوع :بتأسيسه و بنقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 10
سبتمرب  1995و احالة القضية و األطراف أمام نفس اجلهة القضائية مشكلة من
هيئة أخرى للبت يف الدعوى من جديد طبقا للقانون.
و حتميل املدعى عليه يف الطعن املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا -غرفة اجلنح و
املخالفات -القسم الثالث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)109

ملف رقم  6010122قرار بتاريخ 2690 /69/16
قضية (ب.غ) و رشكة التأمني -وكالة مستغانم ضد النيابة العامة
املوضوع :حادث مرور
تفصيل املوضوع :حادث مرور جسامين -شهادة جامعية -أجر أسايس
للمنصب -تعويض.
املرجع القانوين :قانون رقم ( 04- 55 :الزامية التأمني عىل السيارات و نظام
التعويض عن األرضار ،تعديل و تتميم) ،امللحق ،أوال ،الفقرة االخرية ،جريدة
رسمية عدد.10 :
املبدأ :يتم تعويض ضحية حادث مرور جسامين ،احلامل شهادة جامعية أو
املتمتع بتجرية تأهيل مهني ،يمكنه من شغل منصب عمل مناسب ،عىل أساس
احلد األدنى لألجر األسايس هلذا املنصب ،الصايف من التكاليف و الرضائب.
و عليه فان املحكمة العليا
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عن الوجه الوحيد للنقض :املأخوذ من خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه املادة
 67/066من قانون االجراءات اجلزائية،
حيث ان الطاعنة تؤاخذ عىل قضاة االستئناف تقديرهم للتعويضات املستحقة هلا
عىل أساس احلد األدنى لألجر الوطني املضمون ،و املقدر أن احلادث بـ
 41.999دج ،و ذلك باعتبارهم ،خطأ ،أهنا من عديمي الدخل و مل يآخذوا
بكشف أجرهتا الشهرية و الذي يثبت صفتها كطبيبة عاملة بالقطاع العام و
تقاضيها ألجرة قدرها  11.999دج شهريا.
حيث انه و من الثابت طبقا للامدة  01من القانون  04- 5من امللحق (أوال)،
الفقرة األخرية ،و من اجتهاد املحكمة العليا ان الضحايا احلاملني الشهادات
اجلامعيةو أو املتمتعني بتجربة أو تأهيل مهني ،يمكنهم من شغل منصب عمل
مناسب ،يتم تعويضهم عىل أساس احلد األدنى لألجر األسايس هلذا املنصب و
الصايف من التكاليف و الرضائب ،و ذلك يف حدود و طبقا للقائمة الواردة يف
املقطع  1من اجلدول.
حيث انه كان بالتايل عىل قضاة املوضوع حساب التعويضات املستحقة للطاعنة
مبدئيا عىل أساس كوهنا طبيبة عاملة بعد التحقق من دخلها الشهري و يف حالة
عدم ثبوت مدخوهلا يكون احلساب باعتبارها ذات تكوين جامعي باعتامد احلد
االدنى لألجر األسايس ملنصب طبيب باملؤسسة االستشئفائية العمومية.
حيث ان الوجه املثار فعال سديد و طعن الطرف املدين مؤسس ،فيرتتب عام سبق
ذكره الترصيح بنقض القرار املطعون فيه مع االحالة.

121

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

و حيث ان املصاريف القضائية تقع عىل عاتق اخلزينة العمومية.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض املرفوع من طرف الطرف املدين (ب.غ) شكال.
نقض و ابطال القرار املطعون فيه ،الصادر يف  ،1990/49/14عن الغرفة
اجلزائية لدى جملس قضاء مستغانم  ،1990/49/14و احالة الدعوى عىل
نفس املجلس بتشكيلة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون،
و بتحميل املطعون ضدهم بالتضامن ،كل من املتهمة املدانة (ل.ع) و املسؤول
املدين (ل.ا) ،املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا -غرفة اجلنح و
املخالفات -القسم الرابع.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول )108- 1948

ملف رقم  6702090قرار بتاريخ 2690/60/61
قضية النيابة العامة و (غ.ع) و من معه ضد (ب.ع) و من معه
املوضوع :تكوين مجعية ارشار
تفصيل املوضوع :نصب
املرجع القانوين :أمر رقم( 480- 00 :عقوبات) ،املواد400 ،400 :و،001
جريدة رسمية عدد. 10 :
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قانون رقم( 48- 91 :عقوبات ،تعديل و تتميم) ،املادة ،0 :جريدة رسمية عدد:
.04
املبدأ :ال تقوم املتابعة ،من أجل تكوين مجعية ارشار الرتكاب جنح ،إال إذا
كانت اجلنحة ،املراد ارتكاهبا ،معاقبا عليها بخمس سنوات حبسا ،عىل األقل .
يشكل خطأ يف تطبيق قانون العقوبات ،متابعة أشخاص بتكوين مجعية أرشار،
الرتكاب جريمة النصب.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الوحيد املثار من طرف النائب العام الطاعن:
حيث ان ما ينعاه النائب العام يف الوجه الوحيد جاء مقتضبا و غري واضح ومل
حيدد فيه اين يكمن القصور يف التسبيب ،مما يتعني رفضه لعدم سداده.
عن الوجه املتعلق بعدم تسبيب جنحة تكوين أرشار املثار من طرف املتهمني
الطاعنني:
حيث ان باستقراء القرار املطعون فيه يتضح ان قضاة املوضوع أدانوا املتهمني
الطاعنني من أجل جنحة تكوين مجعية أرشار طبقا للامدة  400من قانون
العقوبات دون أدنى تسبيب يذكر و دون ابراز العنارص املحددة هلذه اجلريمة كام
نصت عليها املادة  400من قانون العقوبات و املتمثلة يف انشاء مجعية أو اتفاق
تشكل أو تؤلف بغرض اإلعداد الرتكاب جنح.
إذ أن عدم ابراز االتفاق احلاصل بني املتهمني و التصميم املشرتك عىل ارتكاب
اجلنح من طرف هؤالء املتهمني يشكل يف حد ذاته قصورا يف التسبيب .
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كام انه ال جيوز متابعة املتهمني بجنحة تكوين مجعية أرشار إال إذا كانت اجلنحة
املراد ارتكاهبا عقوبتها مخس سنوات عىل االقل أي ان يكون حدها االدنى مخس
سنوات بينام عقوبة احلبس املقرر جلنحة النصب املنسوبة للطاعنني من سنة عىل
االقل و مخس سنوات عىل االكثر ،و من ثم فاعتبار االتفاق عىل ارتكاب هذه
اجلنحة تكوين مجعية ارشار يشكل خطأ يف تطبيق القانون يف مادته  400من
قانون العقوبات التي توجب ان تكون اجلنحة التي حصل التصميم املشرتك عىل
ارتكاهبا معاقب عليها بخمس سنوات حبس عىل االقل و بذلك يكون قضاة
املوضوع قد جعلوا قرارهم مشوبا بالقصور يف التسبيب و خمال فا للقانون ،مما
ينجر عن النقض.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا
بقول طعن النائب العام شكال ورفضه موضوعا .
و بقبول طعون املتهمني الطاعنني شكال و موضوعا .و بنقض و ابطال القرار
املطعون فيه و احالة القضية و االطراف عىل نفس املجلس مشكال من هيئة
أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
و ابقاء املصاريف القضائية عىل اخلزينة .
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا -غرفة اجلنح و
املخالفات -القسم اخلامس.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)111
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ملف رقم  6710121قرار بتاريخ 2690 /92/20
قضية (خ.ا) ضد املؤسسة ذ ات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية املحدودة
(ابرازيف رفالكس) و النيابة العامة
املوضوع :تقليد
تفصيل املوضوع :تقليد باالسترياد -حقوق استئثارية
املرجع القانوين :أمر رقم( 90- 90 :عالمات) ،املواد15 ،10 :و ،10جريدة
رسمية عدد.11 :
املبدأ :يعد جمرد انتاج منتوج مقلد ،مس اسا باحلقوق االستئثارية ملالك العالمة ،و
بالتايل تقليدا.
يعد تقليدا باالسترياد ،استرياد بضاعة بعالمة حممية يف اجلزائر و منتجة يف
اخلارج ،بنفس العالمة و بدون ترخيص من مالكها.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه املأخوذ من خرق أشكال جوهرية يف االجراءات:
من حي ث أن القرار الصادر غيابيا أشار يف تشكيلة املجلس القضائي اىل عجول
موسى الرئيس املقرر و تابليت املستشار و يف القرار حمل الطعن تابليت كرئيس و
عجول كمستشار مقرر.
من حيث ان املجلس القضائي أشار يف أسبابه اىل أن القرار صدر غيابيا يف
 1949/90/10و بلغ للمدعي يف  1949/41/40جللسة 1944 /91/91
و ان القرار صدر يف  1944/91/90الذي رصح بعدم قبول معارضة املتهم
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لعدم حضوره اجللسة و مل يعتذر دون حتديده ما اذا أجلت اجللسة و وضعت يف
املداولة.
عن الوجه املأخوذ من خرق القانون:
من حيث ان التقليد جنحة منصوص عليها يف املواد  10اىل  00م ن االمر 1990
املتعلق بالعالمات.
من حيث ان املادة  10يف قضية احلال قابلة للتطبيق من أجل هذه األفعال و كذا
املادة  10من هذا األمر التي حتدد املعايري القانونية التي تبني بشكل ضمني أو
رصيح كل شكل من أشكال التفريق بالنسبة للغري و باألخص بالنسبة
للمستهلك بني املصنع من جهة أو املنتج و من جهة أخرى البائع باملفرق.
من حيث ان الركن املعنوي يتأتى من هذه املادة التي تتعلق بقصد الفاعل.
من حيث ان املادة  1من هذا األمر حتدد العالقة و العنارص املتعلقة بوضع
العالمة.
من حيث ان املجلس القضائي يف قضية احلال مل حيدد أركان اجلنحة املنسوبة اىل
املدعي.
حيث انه يستخلص من بيانات القرار حمل الطعن ان املجلس القضائي رصح
بعدم قبول املعارضة املطعون هبا يف القرار الصادر غيابيا الذي أيد احلكم الناطق
بمعاقبة املدعي من أجل جنحة التقليد بسبب أنه تم ايداع شكوى ضد مؤسسة
املدعي التي استوردت  149قط عة اقفال حاملة للعالمة بارنت من صنع صيني
و ان ادارة اجلامرك حجزهتا لكوهنا بضاعة مقلدة بسبب انه كانت هلذه البضاعة
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عالمة مسجلة يف اجلزائر من طرف الرشكة املدعى عليها و ان هذه العالمة
كانت حممية يف اجلزائر.
حيث ان املجلس القضائي أيد احلكم و بتأييده احلكم فإنه يفرتض أنه تبنى
األسباب.
حيث انه و حسب أسباب احلكم ،فان املدعي استورد البضاعة القادمة من
الصني التي حتمل نفس العالمة املسجلة للضحية قصد مغالطة املستهلك عىل ان
هذه البضاعة منتوج للرشكة الضحية يف حني اهنا األمر مقلدة.
حيث ان جنحة التقليد قائمة عندما يتم معاينتها بفعل مادي مرتكب من طرف
املدعي الذي مع علمه و عمدا طلبها و استوردها من الصني بدون أي ترخيص
من الضحية مالك عالمة البضاعة احلاملة لنفس عالمة هذه االخرية فعالمة
الضحية حممية قانونا يف اجلزائر .
حيث ان جمرد اعادة املنتوجات املقلدة يشكل بالتايل بموجب املواد ، 10
15و 10من األمر الصادر يف  1990مساس باحلقوق االستئثارية للضحية و
بالنتيجة تقليدا و بالتايل فان املدعي هو فعال مرتكب جريمة التقليد باالسترياد.
حيث ان املجلس القضائي ذكر اسم املقرر عجول سواء يف القرار الصادر غيابيا
أو يف القرار حمل الطعن.
حيث انه ثابت ان املدعي مل حيرض اجللسة يف  1944 /91/91و ان املجلس
القضائي فصل طبقا للامدة  140من قانون االجراءات اجلزائية و من ثمة فان
الطعن غري مؤسس و يتعني رفضه.
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فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا
يف الشكل :القول بأن الطعن قانوين و مقبول .
يف املوضوع :القول بعدم تأسيسه و رفضه.
ترك املصاريف عىل عاتق املدعي.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا -غرفة اجلنح و
املخالفات -القسم الثالث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)110

ملف رقم  6100202قرار بتاريخ 2690 /99/27
قضية (د.ب) ضد (ا.ع) و النيابة العامة
املوضوع :شيك
تفصيل املوضوع :شيك بدون رصيد -شيك عىل حساب مغلق -عارض الدفع.
املرجع القانوين :أمر رقم( 480- 00 :عقوبات) ،املادة  ،001جريدة رسمية
عدد.01 :
أمر رقم( 80- 08 :قانون جتاري) ،املادتان 810 :مكرر 1و 810مكرر،1
جريدة رسمية عدد. 494 :
قانون رقم( 91- 98 :جتاري ،تعديل و تتميم) ،املادة ،0 :جريدة رسمية عدد :
.44
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نظام بنك اجلزائر رقم  ( 94- 95ترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون
رصيد و مكافحتها) ،جريدة رسمية عدد. 00 :
تعليمة بنك اجلزائر رقم.94- 44 :
املبدأ :رجوع الشيك ،بسبب غلق احلساب ،ملنع املستفيد من رصفه ،يعد صورة
من صور إصدار شيك بدون رصيد و خيضع لإلجراءات األولية ،الواردة يف
املادتني  020مكرر  2و  020مكرر  0من القانون التجاري.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه االول للطعن :و حاصله اأو قصور يف التسبيب عمال بأحكام املادة
 0/066من قانون االجراءات اجلزائية،
بدعوى ان التسبيب الوارد ال يمكن أن يكون أساسا إلدانة العارض باعتبار أن
هذا األخري قدم عدة دفوع تفيد أنه سدد املبالغ املدونة بالشيكات عن طريق
حواالت و قد اعرتف املستفيد بذلك وفضال عن ذلك فإن املجلس قد توصل و
بعد اجراء حتقيق تكمييل اىل أن رصيد الطاعن كان كاف وقت تقديمه الشيك و
متى كان ذلك وجب نقض و إبطال القرار املنتقد.
عن الوجه الثاين للطعن :و املأخوذ من خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه عمال
بأحكام املادة  7/066من قانون االجراءات اجلزائية.
من حيث ان قضاة املجلس قد ظأشاروا اىل املادة  811من قانون االجراءات
اجلزائية عند تعرضه م لتطبيق ظروف التخفيف و هي املادة التي ال عالقة هلا
بذلك و استنادا اىل ذلك وجب نقض و ابطال القرار املطعون فيه.
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عن الوجه الثالث للطعن :و املستمد من خمالفة قواعد جوهرية يف االجراءات
عمال بأحكام املادة  1/066من قانون االجراءات اجلزائية،
بدعوى ان القرار املنتق د حني قىض يف الدعوى املدنية بتأييد احلكم الذي قىض
بإلزام العارض بدفع مبالغ الشيكات املقدرة ب  10.099.999دج قد خالف
قاعدة جوهرية يف االجراءات باعتبار ان الطاعن قد سدد املبالغ املذكورة ومنه
يتعني الترصيح بنقضه و ابطاله.
عن الوجه األول باألسبقية املؤدي اىل النقض دون مناقشة الوجهني االخرين،
حيث الثابت من بيانات القرار املنتقد الذي قىض حضوريا بقبول اعادة السري يف
الدعوى بعد التحقيق التكمييل شكال و يف املوضوع تأييد احلكم املعاد مبدئيا و
تعديال له خفض عقوبة احلبس املحكوم هبا اىل ( )94سنةنافذة و الغرامة اىل
 199.999دج و تأييده يف الدعوى املدنية ان القضاة مل خيضعوا للنقطة القانونية
التي قطعت فيها املحكمة العليا تبعا ملا تقتضيه املادة  811من قانون
االرجراءات اجلزائية بموجب قرارها الصادر يف  10اكتوبر  1944و املتمثلة يف
وجوب حتديد قيمة الشيك ان كان املبلغ يساوي قيمة الن قص يف الرصيد أو قيمة
الرصيد املنعدم كام تقتضيه أحكام املادة  001من قانون العقوبات علام بأن
الشيك حمر اجلريمة رجع بعدم الدفع لعدم التموين بالرغم من ثبوت قيام
الساحب بايداع مبلغ  0.999.999دج بحسابه البنكي و ذلك بتاريخ 41
اكتوبر . 1998
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حيث يتضح ان نتائج التحقي ق التكمييل الذي انجره املجلس قد توصلت اىل ان
رصيد املتهم الساحب كان كاف وقت تقديم الشيكات إال انه قام خالل سنة
 1990بمعارضة رصف مبالغ الشيكات من طرف املستفيد منها يف حني ان
احلكم املؤيد قد أشار يف بياناته اىل ان رصيد املتهم مل يكن مزودا وقت طرح
الشيكات للمخالصة مما يتبني وجود تضارب بني ما توصلت اليه نتائج التحقيق
التكمييل وما أشار اليه احلكم املعاد.
و فضال عن ذلك فانه يتبني من الوثائق املودعة بملف الدعوى وجود شيكات و
أوامر بالدفع صادرة لفائدة املستفيد و من بينها:
شيك بمبلغ  4.099.999دج صادر بتاريخ  19ماي  ،1998و شيك ثاين
بمبلغ  4.999.999دج صادر خالل سنة  ،1990و أمر ثاين بمبلغ 199.999
دج صادر بتاريخ  90ماي  ،1990و أمر ثالث بمبلغ  099.999دج و صادر
بتاريخ  11جويلية . 1990
حيث يتضح حينئذ ان املبلغ املحكوم به يف الدعوى املدنية ال يشكل قيمة
الشيكات احلقيقية بعد ثبو ت وجود حتويالت مالية لفائدة املستفيد من
الشيكات.
حيث البني عندئذ ان التحقيق التكمييل مل يأت بيشء جديد يمكن اعتامده بل
اكتفى بأن الرصيد كان كاف وقت اصدار الشيك ثم ينتهي يف منطوقه اىل تأييد
احلكم الذي اعترب ان الشيك حمل جريمة كان عديم الرصيد وقت طرحه
للتداول.
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حيث و من جهة اخرى فان القرار املطعون فيه قد اعترب ان الشيك املغلق بارادة
ساحبه ال يدخل ضمن الرتتيبات األولية املنصوص عليها بأحكام املادتني،
 810مكرر  1و  810مكرر  1من القانون التجاري بخصوص توجيه عارض
الدفع للساحب فانه و طبقا لتعليمة بنك اجلزائر رقم ( )94/44املحددة لكيفية
تطبيق نظام بنك اجلزائر رقم ( )94/95ان اصدار شيك عىل حساب مغلق يعد
صورة من صور اصدار شيك بدون رصيد و بذلك فهو خيضع لالجراءات
األولية املنصوص عليها بأحكام املادتني املذكورتني سلفا وفضال عن ذلك فان
املحكمة العليا قد كرست يف عدة قرارات هذا امل فهوم و اعتربت أن احلساب
املغلق بمثابة انعدام الرصيد.
حيث و استنادا اىل ما تقدم ذكره فانه يتعني القول بأن القرار املنتقد جاء مشوبا
بعيب قصور التسبيب و هو بمثابة انعدامه حيث أيد احلكم املعاد بالرغم من
ثبوت قيام الساحب بعدة حتويالت مالية لفائدة املستفيد من الشيكات و التي مل
يتطرق إليها قضاة املجلس و متى كان ذلك يتعني الترصيح بسداد الوجه املثار و
القضاء بنقض و ابطال القرار املنتقد و حتميل املطعون ضده املصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
تقيض املحكمة العليا:
يف الشكل :قبول الطعن بالنقض.
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يف املوضوع :بتأسيسه و بنقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر بتاريخ 95
جويلية  1940و احالة القضية و األطراف أمام نفس اجلهة القضائية مشكلة من
هيئة اخرى للبت يف الدعوى من جديد طبقا للقانون.
و حتميل املطعون ضده املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور اعاله من قبل املحكمة العليا -غرفة اجلنح و
املخالفات -القسم الثالث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)100

الغرفة االجتماعية
ملف رقم  6110790قرار بتاريخ 2690 /96/62
قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ر.ع)
املوضوع :نظام داخيل
تفصيل املوضوع :اجراءات تأديبية -حمرض سامع العامل.
املرجع القانوين :قانون رقم( 44- 09 :عالقات العمل) ،املادة ،00 :جريدة
رسمية عدد.40 :
املبدأ :ال حيل االستفسار و اجلواب عليه حمل حمرض سامع عامل ،بحضور عامل.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :املأخوذ من القصور يف التسبيب،
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و يعيب الطاعن عىل احلكم املطعون فيه أن الطاعن متسك أمام قايض الدرجة
االوىل باحرتامه للامدة ( )00من النظام الداخيل ملا وجه استفسارا للمطعون
ضده الذي رد عليه ،و تم سامعه بحضور ممثل العامل كام يظهر ذلك من املقرر
التأديبي املحرر يف  ، 1944/98/48إال انه اعترب ذلك غري كاف وال يدل ذلك
عىل سامع العام ل املطعون ضده بحضور ممثل للعامل و انتهى اىل أن هذا اإلجراء
خمالف للامدة ( )00و الذي مل يطعن فيه املطعون ضده ،مما جيعل احلكم جانب
الصواب و يعرض للنقض.
لكن حيث يبني من احلكم املطعون فيه ان قايض الدذرجة االوىل ناقش هذا
الدفع و تأكد من أن الطاعن حتى و لئن كان وجه استفسارا للمطعون ضده عن
األفعال املنسوبة اليه كام يشري اىل ذلك يف قرار العقوبة املؤرخ يف
 1944/98/48املرفق بملف الطعن ،اال انه مل حيرتم االجراءات املنصوص
عليه يف املادة ( )00من النظام الداخيل التي تلزم الطاعن ان يقدم حمرض سامع
للمطعون ضده يكون بحضور ع امل ،و ليس االستفسار الذي ال يتوفر عىل
هذين الرشطني ومها السامع عىل حمرض ،و بحضور عامل ،وعليه يكون الطاعن
حقيقة مل حيرتم اإلجراء طاملا انه ملزم بإثبات العكس مما جيعل الوجه الوحيد غري
مؤسس و يتعني رفضه.
حيث انه من خرس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
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قبول الطعن شكال و رفضه موضوعا.
املصاريف القضائية عىل الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/49/41من قبل املحكمة العليا -الغرفة االجتامعية -القسم الثالث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)081

ملف رقم  6109109قرار بتاريخ 2690 /99/60
قضية مقاولة األشغال لبلدية احلراش ضد (ل.ا)
 - 9املوضوع :ترسيح
تفصيل املوضوع :عنف -خطأ جسيم -نظام داخيل .
املرجع القانوين :قانون رقم( 44- 09 :عالقات العمل) ،املادتان00 :و،1- 00
جريدة رسمية عدد. 40 :
املبدأ :يعد العنف ،املرتكب من العامل ،خطأ جسيام ،ينجر الترسيح عنه .
 - 2املوضوع :عقد عمل
تفصيل املوضوع :عقد عمل حمدد املدة -عقد عمل غري حمدد املدة.
املرجع القانوين :قانون رقم( 44- 09 :عالقات العمل) ،املواد 41 ،44 :و
 ،1- 00جريدة رسمية عدد. 40 :
املبدأ :حيكم للعامل ،املتعاقد بعقد ع مل حمدد املدة ،يف حالة ثبوت الطابع
التعسفي لترسحيه ،باملدة املتبقية من فرتة العقد و التعويض عن الرضر وال تطبق
املادة  0- 71من القانون  99- 16عىل هذه احلالة.
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وعليه فان املحكمة العليا
عن الوجه االول ،يف فرعه االول ،و دون احلاجة للتطرق للفرع الثاين:
و الذي تعيب فيه الطاعنة عىل احلكم املطعون فيه أنه اعترب ان الطاعنة مل تقدم
للمحكمة النظام الداخيل الذي حيدد األخطاء اجلسيمة املؤدية اىل الترسيح ،و
منه استبعد الوثائق التي تثبت هذا العنف الذي يعد خطأ جسيامبنص املادة 00
ق  44/09املعدل بالقانون  ،10/04و يؤدي اىل الترسيح دون تعويض ،و ملا
قىض احلكم بخالف ذلك يكون أخطأ يف تطبيق القانون مما يعرضه للنقض.
حيث يبني فعال من احلكم املطعون فيه انه تأسس عىل ان الطاعنة مل تقدم نظامها
الداخيل حتى تتمكن املحكمة من التأكد ان اخلطأ املنسوب للعامل من األخطاء
اجلسيمة ،و من ثم اعترب أن عدم تقديم النظام الداخيل جيعل الترسيح تعسفيا يف
حقه ،يف حني ان املادة  00ق  44 /09يف فقرهتا الرابعة تنص عىل ان قيام العامل
بالعنف يعترب من االخطاء اجلسيمة التي ينجر عنها الترسيح بدون مهلة العطلة
أو عالوات ،وملا جتاهل القايض هذا النص يكون أخطأ يف تطبيق القانون و
عرض حكمه للنقض ،فضال عن أنه يف حالة ثبوت أن ترسيح العامل كان
تعسفيا يف العقد املحدد املدة ،فانه حيكم له باملادة املتبقية من فرتة العقد و
التعويض عن الرضر ،و ليس تعويضه عىل أساس املادة  91/00ق 44/09
التي تطبق يف الترسيح التعسفي الناتج عن العقود غري املحددة املدة ،مما جيعل
القايض كذلك أخطأ يف تطبيق هذه املادة.
الوجه الثاين :مأخوذ من انعدام و القصور يف التسبيب،
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و الذي أسسته الطاعنة حسب العنوان عىل الفقرتني  49/90من املادة  085ق ا
م ا اخلاصتني بانعدام التسبيب ،و القصور يف التسبيب مما جيعل الوجه املثار
خمالف للامدة  808ق ا م ا فقرة أخرية مما يتعني الترصيح برفض الوجه.
حيث ان من خرس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
يف الشكل :قبول الطعن.
يف املوضوع  :نقض و ابطال احلكم املطعون فيه الصادر عن حمكمة احلراش
بتاريخ  1944/44/11و احالة القضية و األطراف عىل نفس اجلهة مشكلة من
هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و حتميل املطعون ضده املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/44/40من قبل املحكمة العليا -الغرفة االجتامعية -القسم الثالث.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص )088

ملف رقم  6106100قرار بتاريخ 2690 /60/61
قضية الوكالة الوطنية للسدود و التحويالت ضد (م.ت )
املوضوع :عقد عمل
تفصيل املوضوع :اعادة تكييف عقد العمل -حكم ابتدائي -استئناف -طعن
بالنقض.
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املرجع القانوين :قانون رقم( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املواد،040 :
010 ،000و ،089جريدة رسمية عدد.14 :
قانون رقم ( 91- 09 :تسوية النزاعات الفردية يف العمل) ،املادة ،14 :جريدة
رسمية عدد.0 :
قانون رقم( 44- 09 :عالقات العمل) ،املكادة ،1- 00 :جريدة رسمية عدد:
.40
املبدأ :احلكم الفاصل يف دعوى منصبة عىل طلب العامل ،أثناء تنفيذ عقد
العمل ،إعادة تكييف عقد العمل من عقد حمدد املدة إىل عقد غري حمدد املدة،
يصدر ابتدائيا ،قابال لالستئناف.
و عليه فان املحكمة العليا
من حيث قابلية احلكم للطعن بالنقض:
حيث يبني من احلكم املطعون فيه أن موضوع الدعوى التي رفعها املدعى
(م.ت) بتاريخ ( 1944/90/40أثناء تنفيذ عقد العمل) أمام حمكمة حسني
داي يرمي اىل اعادة تكييف عقد العمل املحدد املدة الساري املفعول من
 1944/91/94اىل  1944/41/04اىل عقد عمل غري حمدد املدة طبقا للامدة
 41من قانون  ، 44/09و منحه االمتيازات التي ينص عليها قانون 90 /00
كحق األولية يف منصب عمله األصيل و األجرة و الرتقية و اضافة  % 0.8يف
الراتب و االعفاء من  0سنوات و نصف من مدة التقاعد و أداء له مبلغ
 4.999.999عن مجيع االرضار املادية و املعنوية ،بالتايل فالطلب األصيل ال

111

جملة احملامي عدد 1018 / 31

من اجتهادات احملكمة العليا

يتعلق بالترسيح املنصوص عليه يف املادة  91 /00من قانون  44 /09املتعلق
بعالقات العمل ،وال يتعلق موضوع الدعوى باحلالتني املنصوص عليهام يف
املادة  14من قانون  91/09املتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل التي
تفصل فيهام املحكمة ابتدائيا و هنائيا ،لذا فاحلكم املطعون فيه حيمل وصف
احلكم االبتدائي و هو قابل لالستئناف طبقا للامدة  000من ق ا م ا و يتعني
لذلك الترصيح بعدم قبول الطعن.
حيث ان املصاريف القضائية يتحملها اخلارس يف الدعوى.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا
عدم قبول الطعن.
و ابقاء املصاريف عىل الطاعنة.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/91/90من قبل املحكمة العليا -الغرفة االجتامعية -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)080

ملف رقم  6171261قرار بتاريخ 2690/62/60
قضية (ت.ع) و من معه ضد (ا.س)
املوضوع :طعن بالنقض
تفصيل املوضوع :طرق الطعن -أجل .
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املرجع القانوين :قانون رقم ( 90- 95 :اجراءات مدنية و ادارية) ،املواد،041 :
081 ،010و ،085جريدة رسمية عدد.14 :
املبدأ :احلكم احلضوري ،الفاصل يف موضوع النزاع ،غري قابل للطعن بالنقض،
بعد انقضاء سنتني من تاريخ النطق به .
و عليه فان املحكمة العليا
من حيث قابلية الطعن بالنقض :
حيث يتبني من أوراق ملف الطعن أن احلكم املطعون فيه صدر بتاريخ
 1991/49/49و ان الطاعنني قيدوا طعنهم لدى مصالح أمانة الضبط
باملحكمة العليا بتاريخ  ، 1941/90/09و طاملا أن الفرتة بني هذين التارخني
تفوق األجل املحدد بسنتني باملادة  041من ق ا م ا ،يتعني الترصيح بعدم قبول
الطعن.
حيث ان خارس الدعوى يلزم باملصاريف.
فلهذه األسباب
قررت املحكمة العليا:
عدم قبول الطعن.
حتميل الطاعنني املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1948/91/98من قبل املحكمة العليا -الغرفة االجتامعية -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)001
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ملف رقم  6110916قرار بتاريخ 2690 /62/60
قضية (ب .ف) ضد الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية و حوادث
العمل و األمراض املهنية
املوضوع :حادث عمل
تفصيل املوضوع :عالقات عمل -اثبات.
املرجع القانوين :قانون رقم( 40- 50 :حوادث العمل و األمراض املهنية)،
املادة ،41 :جريدة رسمية عدد.15 :
املبدأ :يعترب حادث عمل ،احلادث الذي يقع أثناء املسافة التي يقطعها املؤمن له،
للذهاب اىل عمله أو اإلياب منه ،أيا كانت وسيلة النقل ،رشيطة عدم انقطاع أو
انحراف املسار ،إال بحكم االستعجال أو الرضورة أ و ظرف عارض أو ألسباب
قاهرة.
يقع عىل املؤمن له عبء إثبات سبب االنحراف.
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجه املثار تلقائيا من طرف املحكمة العليا :املأخوذ من القصور يف التسبيب
دون حاجة للتطرق للوجه املثار،
حيث ثابت من امللف أن موضوع النزاع ينصب عىل حادث املرور الذي تعرض
له الطاعن بينام كان متوجها اىل مسكنه بعد خروجه من مقر عمله و أحلق به
أرضار جسامنية و الذي تم الترصيح به من رب العمل إال أن املطعون ضده
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رفض اعتبار هذا احلادث كحادث عمل بسبب عدم الترصيح يف األجل القانوين
من طرف رب العمل ،و بسبب تغيري االجتاه أو املسار.
حيث و طبقا للامدة  41من القانون  40/50املتعلق بحوادث العمل و
األمراض املهنية يعترب حادث عمل احلادث الذي يقع أثناء املسافة التي يقطعها
املؤمن للذهاب اىل عمله أو اإلياب من ذلك أيا كانت وسيلة النقل املستعملة
رشيطة أال يكون املسار قد انقطع أو انحرف إال إذا كان ذلك بحكم االستعجال
أو الرضورة أو ظرف عارض ألسباب قاهرة.
حيث ومادام ان املطعون ضده أنكر الطابع املهني للحادث للسبب املذكور
سابقا ،و أن الطاعن رصح بأن املسار الذي سلكه من مكان عمله هو األقرب
للعودة إىل املسار ،و أن املسار املعتاد تم غلقه مؤقتا بسبب ظر ف عارض يف
األشغال التي كانت جارية يف ذلك الوقت ،يف حني أن املطعون ضده نفى هذه
الترصحيات مؤكدا ان اجتاه الطاعن كان معاكس بالنسبة للمسافة التي تربط
مكان عمله بمسكنه ،فكان عىل قضاة املجلس تسبيب قرارهم عىل هذا األساس
و التأكد ان وقع احلادث يف املسار العادي أو املسار املعتاد ،و يف حالة تغيري املسار
ما هي أسباب هذا التغيري هل كانت بحكم االستعجال أو الرضورة أو ظرف
عارض أو ألسباب قاهرة كام تنص عليه املادة  41من القانون  40/50املكورة،
و الذي جيب عىل املؤمن له اثباهتا ،و بتجاهلهم كل هذه املعطيات التي هي
أساس الدعوى ي كونون قرصو يف تسبيب قرارهم و جعلوه عرضة للنقض و
االبطال.
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حيث ان املصاريف القضائية يتحملها املطعون ضده طبقا للامدة  005من
ق.ا.م.ا.
فلهذه االسباب
قررت املحكمة العليا:
من حيث الشكل :قبول الطعن شكال.
من حيث املوضوع :نقض و ابطال القرار املطعون فيه الصادر عن جملس قضاء
جيجل بتاريخ  1941/90/49و احالة القضية و األطراف عىل نفس املجلس
مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و حتميل املطعون ضده املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/91/90من قبل املحكمة العليا -الغرفة االجتامعية -القسم الثاين.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص)005

ملف رقم  6110191قرار بتاريخ 2690 /67/61
قضية (د.ع) ضد الصندوق الوطني للتقاعد
املوضوع :تعليق عالقة العمل
تفصيل املوضوع :تعويض
املرجع القانوين :أمر رقم( 85- 08 :قانون مدين) ،املادة ،411 :جريدة رسمية
عدد.05 :
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قانون رقم( 49- 98 :مدين ،تعديل و تتميم) ،املادة ،08 :جريدة رسمية عدد:
.11
قانون رقم( 44- 09 :عالقات العمل) ،املادة ،01 :جريدة رسمية عدد.40 :
املبدأ :استقر االجتهاد القضائي للمحكمة العليا عىل حتمل املستخدم تعويض
العامل ،طبقا للامدة  920من القانون املدين ،عن فرتة تعليق عالقة عمله ،بفعل
تسبب املستخدم يف حتريك دعوى عمومية ضده ،منتهية بحكم برباءته .
و عليه فان املحكمة العليا
عن الوجهني الثاين و الثالث معا الرتباطهام :املأخوذين من اخلطأ يف تطبيق
القانون و القصور يف التسبيب،
عىل أن املطعون ضده قدم شكوى ضد الطاعن مفادها أنه (بصفته حارس) إثر
اختالس تعرض له مركز احلجار و مل يكن حارسا بل كان مكلفا باالستقبال و
يتحمل بالتايل املستخدم التعويض عن الرضر الناتج عن قرار التوقيف و هو ما
أكدته املحكمة العليا يف قرارها الصادر يف  1990/90/90حتت رقم
 ، 011101بينام اكتفى القرار املطعون فيه بحيثية واحدة الغاء احلكم املستأنف
مفادها( :مل يصب القايض يف حكمه) و دون اعطاء تسبيب آخر و هو ما يعرضه
للنقض و االبطال.
حيث يبني فعال من القرار املنتقد أنه أسس قضاءه بإلغاء احلكم املستأنف و من
جديد رفض دعوى الطاعن عىل أن املطعون ضده (املستخدم) إثر توقيفه للعامل
مارس حقه وعمال باملادة  01من قانون  44/09و احلال أن الطاعن متسك بأن
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املطعون ضده هو الذي قدم دعوى جزائية ضده أسفرت إىل صدور حكم
قضائي برباءته مؤيد بقرار و من ثم لقد استقر اجتهاد املحكمة العليا عىل أن
املستخدم يتحمل دفع التعويض عن فرتة تعليق عالقة العمل نتيجة تسببه يف
حتريك الدعوى العمومية منتهية لصالح العامل ،فالقرار املطعون فيه الذي
استبعد مقتضيات املادة  411من القانون املدين املتمسك هبا من قبل الطاعن فإنه
أخطأ يف تطبيق القانون و عرض ما قىض به للنقض و االبطال.
حيث ان خ ارس 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 عنابة
بتاريخ  1941 /90/40و احالة الدعوى و األطراف أمام نفس اجلهة القضائية
للفصل فيها من جديد هبيئة خمتلفة و طبقا للقانون.
و حتميل املطعون ضده املصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ
 1941/90/90من قبل املحكمة العليا -الغرفة االجتامعية -القسم االول.
(جملة املحكمة العليا -العدد االول - 1948ص.)001
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la loi divine ce qui plaidera en faveur d’un rapprochement des
religieux de la communauté médicale à l’occasion des débats
qui seront soumis dans le cadre du processus de réflexion sur
une loi à l'effet d’encadrer la pratique de l’euthanasie
conformément à l’éthique musulmane et l’Algérie confrontée
elle aussi à cette double réalité douloureuse constituée d’une
part par les situations pénibles et intolérables ou le malade
souffre et son entourage également et d’autre part par les
limites de la science face à certaines pathologies se doit de
modifier sa législation et adopter une loi permettant de
soulager les douleurs par les moyens et les usages que notre
religion admet par respect à l’être humain sans pour autant
violer la loi divine car certes si la douleur est la avec son lot de
peine physique et morale et ses effets dévastateurs il y a aussi la
crainte de voir des demandes de transferts de patients
demandeurs d’euthanasie. Perspective menaçant les pays
hostiles à la pratique alors que l’Algérie s’attèle au plus vite à
ouvrir les débats et à se placer ainsi à l’avant-garde des autres
pays arabo-musulmans.
Le pari est lancé.
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se fait soigner par d’autres moyens ordinaires le médecin dans
ce cas ne peut arrêter le traitement et provoquer la mort du
patient dans la dignité car la foi musulmane exclut le désespoir
en la miséricorde de DIEU.
«Ne désespérez pas de la miséricorde de DIEU; le désespoir
est destiné à ceux qui ne croit pas en DIEU». le coran verset
87 sourate Youcef.
Dans le même contexte l’organisation de la médecine
islamique de l’Afrique du Sud a sollicité l’ avis de l’Assemblée
des Oulémas Musulmans sur la pratique de l’euthanasie selon
la charia ;son Président l’ illustre Docteur YOUCEF EL
KERDAOUI a réitéré le point de vue déjà exposé il y a
quelques années devant les savants et médecins membres de
l’organisation islamique des sciences médicales selon lequel
l’action de donner la mort en administrant une forte dose de
substance mortelle dans le but d’abréger la vie du malade par
pitié et mansuétude n’est pas admise sur le plan de la
jurisprudence car cela constitue en tout état de cause une
action positive qualifiée d’homicide volontaire condamnable
quelque soit l’objectif poursuivi alors que l’autre formule de
mort douce par l’effet d’interrompre le traitement ou de
s’abstenir de donner les médicaments au motif que le médecin
est convaincu de l’inefficacité du médicament est plutôt admise
par la charia car selon cet éminent docteur le traitement ou la
guérison de maladies chez les jurisconsultes musulmans n’est
pas une obligation mais plutôt une permission le malade peut
donc choisir de ne pas se soigner ce faisant il ne commet
aucune faute selon l’éthique musulman.
Choisir de ne pas prendre de médicament ; interrompre
le traitement; retirer les appareils qui assure une vie artificielle
toute ces actions qui assurent une mort douce tirent leur
légitimité et leur légalité dans les profondeurs et la substance
des principes et préceptes de la loi musulmane et du respect de
1018 / 31 جملة احملامـ ي عدد
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fondamental pour le malade et quelque soit la pathologie le
désespoir doit être banni de l’esprit de tout croyant et Dieu a
ordonné à ses créatures de se soigner car DIEU ne créée pas
une maladie sans remède.
En Algérie comme dans tous les pays musulmans les
instances religieuses occupent une place prépondérante dans
tous débats ou questions concernant l’homme la vie et la mort
et notamment lorsqu’ il s’agit de préparer ou d’élaborer un
texte susceptible de toucher l’individu dans ses rapports /
droit et religion à l’exemple du thème relatif à la
transplantation de tissus ou d organes sur cadavres ou dans le
cas qui nous intéresse relatif a la perspective d un projet de loi
encadrant la pratique de l’euthanasie.
- A ce titre et pour conforter mon intervention j’avais
sollicité le Ministère des affaires religieuses pour avoir son
point de vue sur la question épineuse qu’est l’euthanasie et son
interprétation sur le plan religieux.
La commission d’orientation en matière religieuse
relevant du dit Ministère a pris en considération ma demande
et a rendu sa consultation «fetwa» allant dans le sens d’une
autorisation de l’euthanasie passive considérée comme légale et
légitime par la charia mais avec une nuance selon les
hypothèses suivantes:
1/ l’hypothèse ou il n’est pas permis au médecin d’arrêter le
traitement au malade atteint d’une maladie incurable sauf si ce
malade est dans un état comateux maintenu sous respiration lui
assurant une vie artificielle et que l’arrêt ou le retrait de ces
moyens engendrera sa mort de suite dans ce cas il est permis au
médecin de retirer les appareils qui le maintiennent en vie s’il
est convaincu qu’ ils ne lui sont d’aucune utilité et le laisse
ainsi entre les mains de Dieu qui l’a créée et lui a donné la vie
et a décrété la mort lorsque le délai (Ajal) survient car DIEU
seul donne la vie et décrète la mort.
2/ l’hypothèse opposée ou le malade est atteint d’une maladie
éprouvante mais se trouve dans un état de conscience totale et
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donc condamnable et punissable au même titre que toute autre
forme d’aide à la fin de vie ; la responsabilité du médecin est
évidente et établie quelque soit l’intention qui l’anime ou le
motive il ne peut être plus miséricordieux envers le patient que
DIEU qui lui a donne la vie et qui la lui reprend dans les
conditions qu’il veut .
L’autre forme de mise fin à la vie qu’est le suicide est
interprétée par la religion musulmane comme un acte grave un
péché capital donc strictement interdite et celui qui se suicide
ne peut prétendre à la bénédiction ni à la miséricorde de
DIEU.
«Et ne commettez pas le suicide» le coran sourate 4 verset 29.
L’euthanasie allant dans le sens de provoquer la mort
étant contraire à l’éthique musulmane et aux préceptes religieux
voire strictement interdite il est inenvisageable que l’Algérie
pays musulman puisse adopter une loi permettant à la main
humaine de provoquer la mort en vue d abréger les souffrances
du malade la qualification de l’acte étant à la base de toute
législation.
B / L’Algérie pourrait- elle modifié sa législation dans le sens
de l’euthanasie passive?
Si la charia est hostile à l’action humaine dirigée dans le
sens de provoquer la mort l’islam tolère t-il l’autre forme
d’euthanasie laquelle se caractérise et a pour nature de laisser le
malade mourir tranquillement?
Nous pouvons affirmer que l’euthanasie passive est tout
à fait légale pour la religion musulmane car il est considéré qu’
il est préférable d’avoir recours à ce procédé que de maintenir
les patients dans une vie artificielle et les empêcher ainsi de
répondre à l’appel du SEIGNEUR.
Selon la charia et les principes énoncés par la religion
musulmane les soins sont considérés comme un droit
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La place de la vie et de l’âme dans le coran indique et
renseigne sur toute la mesure de l’importance du pouvoir de
DIEU sur terre car l’homme s il représente sur terre l’œuvre
divine la plus considérable la science médicale ne peut
qu’accomplir le dessein de DIEU mais en aucun cas se
substituer à lui pour faire avancer ou reculer le décret de mort
car c'est DIEU qui donne la vie, c est lui qui fixe son terme
(Ajal) par un décret.
La mort selon la religion musulmane est le terme
attendu par le croyant qui place sa soumission confiante au
décret de DIEU qui lui inspire crainte mais aussi attente et
espérance car si la mort est une rupture elle devient aussi par la
grâce de DIEU un passage voire une continuité et marque un
nouveau départ donc un recommencement.
Ainsi en droit musulman la vie est sacrée c est un don de
DIEU et nul n’est autorisé à lui porter atteinte principes et
recommandations cites à maintes reprises dans le saint livre a
travers les versets suivants selon lesquels:
«Quiconque tue une vie exempte de crime ou de délit grave
c’est comme s'il avait tué tout le genre humain» le coran
verset32.
«Ne détruisez pas la vie qu’ALLAH a rendu sacrée » le coran
verset 151.
«Ne tuez qu’en toute justice la vie que DIEU a rendu haram
sacrée» le coran verset 148.
A la lumière de ce qui précède nous pouvons conclure
que loi musulmane interdit strictement toute action allant dans
le sens d’attenter à la vie d’ autrui et de provoquer sa mort
exception faite des cas ou il s’agit de défendre la religion ; la
personne ou ses biens hormis ces cas limites l’acte de
provoquer la mort ne peut être interprété que comme homicide
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provoquer à un être humain sans violer cette loi
particulièrement dans le cas de l’euthanasie ou la main de
l’homme ne peut en aucun cas se substituer à DIEU pour
avancer ou reculer le décret de mort appelé (Ajal) quelque soit
l’évolution de la science médicale à ce titre précisément il serait
utile de rappeler que le coran stipule fondamentalement et
expressément dans le verset 32 que:
«Quiconque tue une vie exempte de crime ou de délit grave
c’est comme s'il avait tué tout le genre humain«
Analyse des différents types de l’euthanasie à la lumière de la
charia:
- IL faut en fait distinguer 3 choses:
1/ euthanasie proprement dite laquelle consiste en une action
précise allant dans le sens de provoquer la mort rapide d’un
malade qui subit de grandes souffrances par l administration
d’une médication mortelle par une tierce personne qu’elle soit
médecin ou autre (proche).
2/ l’autre situation dans laquelle le rôle de la tierce personne se
limite à remettre au malade les moyens nécessaires pour se
donner la mort et là on parlerait de suicide assisté .
3/ l’euthanasie passive laquelle consiste en l’arrêt des soins
prodigués au malade dans la mesure où l’on sait que l’arrêt des
soins provoque plus vite la mort.
Si le dernier type d’euthanasie est considéré comme légal
selon l’éthique musulmane les deux premiers par contre
constituent une violation évidente à la loi de DIEU et aux
principes du droit musulman.
A/ En effet les principes énoncés par la religion musulmane
sont hostiles à toute idée ou action tendant à provoquer la
mort délibérément et consacrent le droit à la vie par l’interdit
d’un droit diamétralement opposé à savoir le droit à mourir
par autrui «le meurtre» et par soi même « le suicide».
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En Algérie comme partout ailleurs nous avons
malheureusement des maladies éprouvantes graves et évolutives
des patients qui souffrent et qui demandent à ce qu’ il soit mis
fin à leur douleur physique et morale mais l’ euthanasie ou
possibilité d’ arrêter le processus vital d un individu d une
manière ou d'une autre (active ou passive) est un thème qui n
est pas encore soumis au débat contradictoire question qui
divisera certainement les religieux et la communauté médicale
pour longtemps et il serait dommage que ces raisons puissent
avoir un quelconque frein sur l’évolution de la réflexion et par
la même feront que l’Algérie reste loin des questions d’
actualité médicale et des solutions apportées au profit des
malades et de leur proche torturés par les souffrances
physiques et intellectuelles.
Le débat sur l’euthanasie prendra du temps et nécessitera
de grandes volontés pour convaincre et venir à bout de certains
esprits réfractaires à tout ce qui est susceptible de toucher à
l’intégrité de l’œuvre divine la plus importante et la plus
complexe sur terre à l’exemple du débat ouvert sur la
transplantation d’organes humains sur personnes décédées
question qui a longtemps confronté les religieux à la
communauté médicale et n’a abouti qu’en 1990 par l’adoption
de la loi du no 90-17 du 31.07.1990 permettant ainsi le
prélèvement de tissus et d’organes sur les personnes décédées.
Il est certain que la question qui nous intéresse n’est pas
tributaire de la volonté politique ou du développement du
système de santé mais il y a aussi d’autres paramètres dont il
faut tenir compte il s'agit bien sur des contraintes d’ordre
religieux et il est souhaitable que cela ne se traduira par un
frein lourd de conséquences sur le mécanisme de réflexion .
Si l’Algérie viendrait un jour à adopter une loi relative à
l’euthanasie celle devrait inéluctablement se conformer
strictement aux recommandations et principes puisés et
imposés dans le coran et par la charia selon lesquels la loi de
dieu est une loi de vie et la mort ne peut être appliquer ou
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Outre les peines pénales citées dans ce chapitre le droit
Algérien prévoit la condamnation à payer des dommages et
intérêts de plus si la personne qui a procédé au geste
provoquant la mort est un médecin il encourt aussi des
sanctions disciplinaires.
En conclusion il convient d’affirmer que le droit
Algérien refuse de reconnaître un quelconque droit à la mort
bien au contraire il consacre toutes ses dispositions au droit à
la vie à la sante et réprime toute action allant dans le sens de
provoquer ou d’aider à la mort d’ou l impossibilité totale de
déduire du droit Algérien un droit quelconque à mourir que ce
soit de la main d’un tiers ou avec l'assistance
D'autrui.
2eme partie quelle perspective d’une loi en Algérie:
Sommes nous en droit d’espérer que l’Algérie puisse un
jour adopter une loi permettant d’encadrer une fin de vie
digne et de soulager la douleur du malade et de ses proches?
L’état des lieux indique t-il un processus de réflexion
sur la question?
lorsque l’on sait qu’il n y a pas de frontières à la réalité
douloureuse de certaines pathologies incurables et invalidantes
et aux souffrances intolérables engendrées et que la science
médicale connaît des limites à leur thérapie certains pays ont
déjà modifié leur législation et observent des avancées
considérables au profit de leurs populations ; en France par
exemple l’éthique médicale commune suivant le serment d’
Hippocrate excluant de donner la mort a été réactualisée en
1996 par le professeur Bernard Hoerni afin de tenir compte
des évolutions de la technique notamment en ce qui concerne
l’acharnement thérapeutique pour être rédigé ainsi:
«Je ferai tout pout soulager les souffrances je ne prolongerai
pas abusivement les agonies je ne provoquerai jamais la mort
délibérément«
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au suicide la charia ensuite le code pénal lui sont carrément
hostiles car la vie selon l islam est la loi de dieu et la mort ne
peut être appliquée à un être humain sans violer cette loi
particulièrement dans le cas du suicide considéré comme un
acte grave dans le livre saint (coran) ou il est dit expressément:
«et ne commettez pas le suicide».
Le droit Algérien ne sait pas écarte de cette sentence de
ce principe de l’islam en réprimant si le suicide est réalisé de
l’emprisonnement d’un à cinq ans tout individu qui sciemment
aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son
suicide ou lui fournit les armes poison ou instrument destinés
au suicide sachant qu'ils doivent y servir article 273 du code
pénal Algérien.
5/ L’abstention volontaire de porter assistance ou d’empêcher
par une action immédiate soit un fait qualifié crime soit un
délit contre l’intégrité corporelle d une personne .
Par les dispositions de l’article 182 alinéa 1 et 2 le droit
pénal Algérien prévoit des poursuites et une peine
d’emprisonnement de trois à cinq ans et d une amende de
20.000.00da a 100.000.00da pour le délit constitué par la
simple connaissance du projet suicidaire et l’abstention de
porter secours à personne en danger dans le cas d une personne
n’étant pas gravement malade.
6/ l’homicide involontaire.
Le droit algérien dans le cadre des droits du malade en matière
de santé publique plaide en faveur d'une prise en charge
complète et sérieuse du malade en vue d’ un traitement le
mettant hors danger et réprime par les dispositions de l’ article
288 du code pénal toute action du médecin ayant entrainé la
mort involontairement du fait d’une maladresse de
l’imprudence de l’inattention ou de la négligence et
l’inobservation des règles en prévoyant une peine
d’emprisonnement de six mois à 3 ans et d’ une amende de
20.000.00 da à 100.000.00 da .
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Quant au mobile il est indifférent que l’auteur ait agi en vue de
soulager les souffrances d’une personne ou de lui nuire
l’infraction reste établie et la peine prévue est la réclusion
perpétuelle selon l’article 263 alinéa 3 du code.
2/ Lorsque l’auteur a préparé son action et prémédité son acte
le code qualifie son geste d’assassinat et prévoit une peine plus
grave relevant de la peine de mort article 261 du code pénal
Algérien avec cependant un allègement de la peine lorsque les
circonstances placent la mère comme auteur principale ou
complice.
3/ L’empoisonnement est le fait de donner un poison une
substance mortelle à un individu, il est qualifié par le code
pénal Algérien dans son article 260 d’attentat à la vie d une
personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort
plus ou moins promptement de quelque manière que ces
substances aient été employées ou administrées et prévoit la
peine de mort au même titre que l'assassinat article 261.
La tentative de provoquer la mort selon les
qualifications suscitées est elle réprimée par les dispositions du
code pénal Algérien?
L’article 30 du code pénal Algérien considère comme le
crime même et prévoit la même peine (meurtre; assassinat;
empoisonnement) toute tentative criminelle manifestée par un
commencement d’exécution ou par des actes non équivoques
tendant directement à le commettre qu’elle n'ait pas été
suspendue ou qu’elle n’ait manque son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
- La complicité dans la commission des infractions citées est
punissable de la peine réprimant ces crimes articles 42; 43; et
44 du code pénal Algérien.
4/ l’aide au suicide:
L’Algérie ne reconnaît pas et interdit la pratique de l’euthanasie
consistant à donner la mort même si c’est pour soulager la
douleur car qualifiée par le code pénal comme nous l avons vu
précédemment d’infractions réprimées et punies quant à l’aide
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A- pour soi même.
Le droit Algérien à travers tout son arsenal juridique
consacre le droit à la vie et à la sauvegarde de l’intégrité
physique excluant explicitement le droit à la mort sans faire
état des souffrances intolérables endurées par les malades
atteints de maladies graves dégradantes invalidantes et
évolutives malheureusement.
Selon les règles et principes de la loi musulmane la vie
est interprétée comme un don de dieu et à ce titre nul n’est
autorisé à lui porter atteinte et dans ce contexte même le
suicide est considéré comme un acte grave un péché capital
interdit strictement par la charia et pour référence le sens et la
teneur des versets suivants :
»C’est dieu qui donne la vie lui seul peut la retirer «
»L’homme ne peut se substituer à dieu pour faire avancer ou
reculer le décret de mort (el ajal )»
»Et ne commettez pas le suicide«
Le code pénal Algérien ne prévoit pas de poursuite au
motif que la personne a sollicité la provocation de la mort ainsi
le suicide n est pas réprime par la loi Algérienne.
B-pour autrui :
Le fait de pratiquer l’euthanasie en vue de provoquer le
décès d'un individu atteint d’une maladie incurable qui lui
inflige souffrances morales et physiques intolérables est
constitutif d infractions pénalement réprimées car interprétées
comme meurtre; assassinat; empoisonnement; non assistance à
personne en danger et aide au suicide.
1/ En effet le code pénal Algérien dans son article 254 qualifie
de meurtre l’action de provoquer la mort infraction qui
nécessite:
- un élément matériel : c’est le fait de donner la mort .
- un élément moral : c’est l’intention de tuer .
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législation en ce sens fixant les règles de la réalisation de
l’euthanasie dans un cadre médicalisé afin d’éviter la
clandestinité du geste et limiter ainsi certaines dérives quitte à
transgresser «L’éthique médicale commune laquelle exclut
suivant le serment d’Hippocrate de donner la mort a un
patient».
1ère partie l’euthanasie en Algérie :
Quel regard porte la législation Algérienne sur la mort douce
ou fin de vie?
Peut- on parler légitimement d’une euthanasie en droit
Algérien?
Serait-ce nécessaire de rappeler que l’Algérie est un pays
de confession musulmane, la constitution consacre l’islam
comme religion d’état donc toute disposition devra sa
légitimité à sa conformité aux références religieuses et aux
principes imposés par la charia.
Selon la loi musulmane il existe un interdit général du
meurtre voire du suicide qui s’applique à l’euthanasie ; il est
basé sur l’idée de l’inviolabilité de la vie humaine laquelle
s’appuie sur des dogmes religieux par référence à l’islam qui
considère la vie humaine comme un don de dieu dont l’homme
n’a pas la libre disposition.
Le droit Algérien refuse de reconnaître un quelconque
droit à la mort et interdit strictement l’euthanasie et les autres
formes d’aide à la fin de vie considérées et interprétées selon la
législation
Algérienne
comme
meurtre;
assassinat;
empoisonnement; homicide involontaire; non assistance à
personne en danger et provocation au suicide.
- Que prévoit la loi si on demande ou provoque une euthanasie
pour soi même ou autrui?
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La fin de vie et l’euthanasie en Algérie
Entre loi et Charia (droit musulman)
Intervention devant la commission du Droit Médical
Congres Annuel U I A (SEVILLE)
Maitre B EY Malika

Avocate au Barr eau d e S étif

Le droit à la sante est considéré comme un droit
fondamental et chaque pays dispose de sa propre politique
relative à la protection et à la promotion de la santé de la
population et les objectifs assignés en la matière visent la
protection de l’homme contre les maladies et les risques ainsi
que l’amélioration des conditions de vie et de travail objectifs
concrétisés par les professionnels de la sante qui doivent mettre
en œuvre tous les moyens à leur disposition aux fins d’ assurer
des soins médicaux appropriés et garantir à chacun une vie
digne jusqu’ à la mort.
Mais actuellement le monde est confronté à des
pathologies particulièrement éprouvantes parce que incurables
et évolutives malheureusement ; réalité encore plus douloureuse
lorsque l’on se heurte aux limites des thérapies et ou les
malades atteints demandent à ce que soit mis fin à leur vie du
fait que ce qu’ elles subissent est loin de leur capacité physique
et intellectuelle et c’est dans ces conditions qu’est né le
concept de la bonne mort ou de la mort douce ou plus
précisément une mort provoquée par la main humaine avec
l'intention d abréger les souffrances du malade et mettre fin au
calvaire endure par ses proches.
L’euthanasie est apparue donc comme une porte de
sortie laquelle se définit en l’usage des méthodes qui
provoquent une mort digne et sans souffrance, l’idée et la
pratique ont fait du chemin et certains pays ont modifié leur
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