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 مقدمة 

وجود قوانني موضوعية  حتدد وتنظم العالقات بني األفراد واألشخاص  ال يكفيابلنسبة لتنظيم اجملتمع 
ومحاية حقوق   ،إمنا جيب توفري ضماانت لسيادة القانون واحرتامه يف الواقع  داخل اجملتمع؛  

 .  األشخاص من كل اعتداء أو انتهاك حىت تكون مستقرة

وقانون اإلجراءات املدنية هو الذي يتوىل تنظيم هذه الضماانت ممثلة يف احلماية القضائية ابعتبارها   
   .أهم الوظائف القانونية للدولة

إال أن التطورات   1966/ 06/ 08املؤرخ يف  66/154 مراإلجراءات املدنية مبوجب األصدر قانون 
االقتصادية واالجتماعية احلاصلة  أدت ابملشرع  إىل إعادة النظر يف النصوص القانونية اإلجرائية بصفة  

وأصدر املشرع قانوان إجرائيا جديدا مبوجب القانون   ،كلية يف هذا اإلطار مت إلغاء األمر املذكور أعاله
إذ تتضمن اجملموعة   ؛والذي فصل املشرع مبوجبه بني جمموعتني من القواعد اإلجرائية09_ 08رقم:  

وحتتوي  الثانية على تلك  ، األوىل تلك املطبقة على اخلصومة العادية  يف املواد املدنية بصفة عامة
، من أجل ذلك أطلقت تسمية قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ريةاملطبقة على اخلصومة اإلدا

 .   هذا القانون اجلديد

يتضمن هذا القانون جمموعة األوضاع واإلجراءات اليت يتعني على املتقاضي مراعاهتا للحصول على 
 حقه، كما جيب على اجلهات القضائية إتباعها إلقامة العدل بني الناس .  

جمموعة من القواعد القانونية املنظمة للقضاء املدين هو ) ق. إ .م. إ ( كننا القول أبن وعليه مي
و افتتاح اخلصومة إىل  ، واإلداري ، واألصول اخلاصة بتنظيم إجراءات احلصول على احلماية القضائية

 .   إصدار احلكم وتنفيذه 

رائي ، وحماولة تكوين فكر قانوين هندف من خالل هذا املقياس إىل التعريف أبساسيات القانون اإلج
 للطالب حىت يتسىن له التحكم يف اإلجراءات املتبعة أمام اجلهات القضائية والعادية .  

 : حماور أساسية تتضمن ما يلي وحسب ما هو مقرر أربعة مادة هذا املقياس حتوي 
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للتقاضي نتعرض من خالله إىل نظرية الدعوى ، ونظرية   ويتضمن املبادئ األساسية  احملور األول
نتناول من  احملور الثالثيتضمن نظرية االختصاص بفرعيه النوعي واحمللي،   احملور الثايناخلصومة ، 

 .فيتضمن القضاء املستعجل احملور الرابع خالله طرق الطعن العادية وغري العادية أما 
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 املبادئ األساسية للتقاضياحملور األول : 

ال يكفي إقرار القانون للحق بل ال بد أن تكون للشخص طريقة متكنه من محاية حقه. كما جيب  
وجود احلق ال يكتمل إال إذا كان لصاحبه سلطة  ف، ب احلق إثبات حقه حىت يقضي له بهعلى صاح

يتناول هذا القسم وعليه   ؛ قضائيةااللتجاء إىل احملاكم للدفاع عنه ، وهذا عن طريق رفع دعوى 
جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم الدعوى، بوصفها الوسيلة اليت منحها املشرع لكل صاحب حق  

بول الدعوى، للمطالبة ابحلماية القانونية عن طريق القضاء، حيث البعض منها يتعلق بشروط ق
 . عوى وأنواعها، وبعضها يتعلق بقواعد استعمال الداخلاصة منها والعامة

 نظرية الدعوى القضائية أوال 

 _مفهوم الدعوى القضائية 1

تعد من أهم املواضيع اليت خاض فيها   ،الدعوى القضائية أن هذه األخرية عند دراسة  در اإلشارةجت
وهذا انتج أساسا   ؛العديد من رجال القانون والفقه ومل يتمكن أحد من وضع تعريف دقيق وشامل هلا

  ،هبا  ولعدم وضع التشريعات لتعريف خاص  ، ا من عدة مفاهيم قانونية متشاهبة من اقرتاب مفهومه
أو بتعبري آخر نظرا لتأرجحها بني   ،مرفق القضاء وكذا الرتباطها ابلوسائل واإلجراءات املتبعة أمام

وابلتايل فإنه يتعني دراستها يف   ،املفهوم اجملرد للحق يف الدعوى وبني حق ممارستها أمام القضاء
 بعناصرها . عنصرين: األول يتعلق بتعريفها والثاين يتعلق 

 تعريف الدعوى  أ_

ن قوله يقبل  أدق يعين أول ادعى فالن أي انه زعم ومبعىن الدعوى من االدعاء ونقيف اللغة أتيت 
الدعوى قانوان هي :إجراء قانوين يقدمه فإن ، و حسب قاموس املعاين ب الصدق كما يقبل الكذ

   .  شخص إىل احملكمة يطلب فيه االنتصاف من شخص آخر ، أو اسرتداد حق له   
 

تعد الدعوى الوسيلة اليت مبوجبها يلجأ املواطن إىل السلطة القضائية للحصول أما يف االصطالح ف
فإنه مل يورد تعريفا للدعوى متأثرا يف  على احلماية القضائية حلقه املعتدى عليه. أما املشرع اجلزائري
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ذلك برأي املشرع الفرنسي الذي يرى أن نظرية الدعوى ال حتتمل التنظيم التشريعي وإمنا حملها يف  
  . الفقه وليس يف التشريع

ىل إالقانون لصاحب احلق يف االلتجاء ن الدعوى وسيلة خيوهلا أىل إي الغالب يف الفقه أمييل الر 
القانون لصاحب احلق يف االلتجاء ن الدعوى هي سلطة خوهلا أويرى التقليديون  القضاء حلماية حقه 

 .  ىل القضاء حلماية حقهإ
ن الدعوى هي نفس احلق الذي حتميه يبقى يف حالة هدوء طاملا مل يعتد عليه  أومبوجب ذلك يقررون 

 .   فالدعوى هي احلق يف حالة حركة ، عليه حترك يف صورة دعوىعتدي ما اا ذإف

ختتلف عن احلق من حيث سبب كل منهما, فاحلق سببه واقعة قانونية عقدا كان  ويبقى أن الدعوى 
يف حني الدعوى سببها النزاع بني املدعي   ،شروع وغري ذلك من مصادر االلتزامأو عمال غري م

فالدعوى هلا كيان مستقل عن احلق الذي  ،السلطة القضائية حلسمهقتضي تدخل واملدعى عليه مما ي
كما أن الدعوى ختتلف عن احلق يف   ،نية حلماية احلق وليست احلق نفسهحتميه فهي وسيلة قانو 

اللجوء إىل القضاء لكون هذا األخري من احلقوق العامة اليت كفلها الدستور لكل شخص طبقا للمادة  
. كما تتميز الدعوى عن املطالبة القضائية واخلصومة 1996ئري لسنة من الدستور اجلزا 140/02

ليت تنشأ عن استعمال حق  اوالقضية يف كون هذه األخرية عبارة عن اإلجراءات واحلالة القانونية 
  .ويرتتب عليها حقوق وواجبات للخصوم ،الدعوى

عين ابلنسبة للمدعى عليه الدعوى ابلنسبة للمدعى تعين حق عرض ادعاء قانوين على القضاء ، وتو 
حق مناقشة مدى أتسيس ادعاءات املدعى ، وترتب على احملكمة التزاما إبصدار حكم يف موضوع  

 دعاء بقبوله أو رفضه اال

دعاء هو أتكيد شخص حلقه أو مركزه القانوين يف مواجهة شخص آخر بناء على واقعة قانونية  واال
 .      القضائية عن املراكز القانونية املختلفةوبذلك ختتلف الدعوى  معينة،

 خالصة  
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 الدعوى القضائية هي وسيلة قانونية تستعمل من أجل احلصول على محاية حق الشخص وتقريره،
وهي سلطة منحها النظام القانوين للفرد لكي يطلب من القاضي أن حيكم له فيما يدعيه، وقد  

إىل القضاء ، وممارسة هذا احلق  حل حمل االنتقام  أنشئت الدعوى القضائية بناء على االلتجاء
 .الفردي

   عناصر الدعوى ب_

  أي يف اختلفت ،فإن واحدة  دعوى  مبثابة كانت  احتدت  إذا حبيث عناصر ثالثة على الدعوى قومت
 :  مهمة  نتائج هذه على ويرتتب دعوتني بصدد كنا  عناصرها من

 الدعوى لنفس ابلنسبة   متعاصراتن خصومتان تقوم  أن جيوز ال   -1
  الدعوى يف طرفا   ليس من على يقضي أن له فليس أمامه رفعت اليت الدعوى بعناصر  القاضي يتقيد   -2

 وسببها  الدعوى مبوضوع  التقيد القاضي على جيب وكذلك 
  ارصدإ من متنع األول احلكم  يكتسبها يتال ،فاحلجية حكمان الدعوى نفس يف يصدر  أن جيوز ال   -3

 .  الثاين
 يتشخاص واحملل و السبب، نفصلها كاآلاأل: يف اآليت  عناصر الدعوى القضائيةوتتمثل 

و  أعلى ماهلم من صفة ابلنسبة للحق  ـ أشخاص الدعوى: وهم من يوجه االدعاء ابمسهم بناء_1 
القضائية، و "املدعى ساسا "املدعي" و هو رافع الدعوى او البادئ يف املطالبة أوهم املركز القانوين، 

عليه" و هو املشكو منه أو املراد احلكم عليه، و كالمها قد يكون شخصا طبيعيا او اعتباراي، وقد  
 .يكون واحدا او متعددا

و العربة يف حتديد أشخاص الدعوى هي" بصفتهم" يف الدعوى ال مبباشرة إجراءاهتا، فقد يكون   
يظل املدعي ت بواسطة شخص آخر كالويل او احملامي، لكن جراءادعي او املدعى عليه ممثال يف اإلامل

 .صيل الذي ينسب له احلقاو املدعى عليه هو األ
و موضوع الدعوى ابختالف الغرض  أبه املدعي يف دعواه، وخيتلف حمل حمل الدعوى: وهو ما يطل _2

 ىل ثالث عناصر إيتحلل  منها، و عنصر احملل
وى تقرير صحة عقد  و تغيري، فدعألزام إمن القضاء، تقرير أو  بها املدعيأوال: نوع احلماية اليت يطل 

 زام اخلصم بتنفيذ التزامه يف العقدإلختتلف عن دعوى 
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مصعد يف لزام املؤجر برتكيب إو مثال ذلك لتقريب الفهم "دعوى  اثنيا: نوع احلق املطلوب محايته، 
 ".جرة بسبب عدم تركيب املصعدعمارة غري دعوى ختفيض األ

ختتلف عن دعوى اثلثا: ذاتية الشيء حمل احلق املطلوب محايته، فدعوى تقرير ملكية عقار معني 
 . و منقول آخرأتقرير ملكية عقار 

ذا ما  إم ال، هو النظر أدة ذا كانت الدعوى واحإخذ به ملعرفة ما مالحظة: املعيار الذي جيب األ 
و من  ال اختالف الدعوى،  إيف احملل يؤدي  اختالف عنصر واحدكان احملل يف احد عناصره خمتلفا، ف

 .. و اختالف احملل جبميع عناصرهأذا اختلف عنصران إوىل أابب 
احلق،  و ألقانوين الذي تولد عنه االلتزام و التصرف اأوى: السبب هو الواقعة القانونية سبب الدع_3

رادة منفردة إم أىل عقد إالطلب سواء كان هذا السبب يستند ساس القانوين الذي يبىن عليه فهو األ
 . م نص يف القانونأثراء بال سبب إم أم فعل غري مشروع أ

بصرف النظر عن   جمموعة الوقائع النظامية املنتجة اليت يتمسك هبا املدعى كسبب لدعواه وهو 
 التكييف النظامي هلذه الوقائع.

 فيما أييت   تبدو أمهية حتديد عناصر الدعوى  
يتقيد القاضي يف حكمه بعناصر الدعوى . فال جيوز أن يقضى لشخص أو على شخص مل يكن      

 طرف ا يف الدعوى ، كما أنه ال جيوز أن يقضى أبكثر مما طلب املدعى أو بغري ما طلب.
وسيلة   يدعوى ذاهتا. وعناصر الدعوى هة لل ال جيوز أن تقوم خصومتان متعاصراتن ابلنسب         

 التحقق من وحدة الدعوى يف اخلصومتني.
ال جيوز رفع الدعوى ذاهتا من جديد إبجراءات جديدة أمام ذات احملكمة انظرة الدعوى أو أمام       

حمكمة أخرى. فإذا رفعت الدعوى ذاهتا أمام ذات احملكمة انظرة الدعوى فإن املدعى عليه يستطيع 
يدفع ابإلحالة   فع بضمها . أما إذا رفعت أمام حمكمة أخرى فإن املدعى عليه يستطيع أن  يد  أن

 أمام هذه احملكمة ، إلحالتها إىل احملكمة اليت رفعت إليها الدعوى ابتداء . 
تتحدد حجية احلكم الذي يصدر يف الدعوى بعناصر الدعوى . فحجية األحكام حجية نسبية       

 وى ، وتتحدد مبوضوع الدعوى ) حمال  وسبب ا ( الذي فصل فيها القاضي. تقتصر على أطراف الدع
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 اثنيا:  شروط قبول الدعوى 
   

املتضمن اإلجراءات املدنية و اإلدارية ضمن   09/   08من قانون رقم  13تنص املادة 
الكتاب األول الباب األول بعنوان يف الدعوى ضمن الفصل األول بعنوان يف شروط قبول 

ال جيوز ألي شخص، التقاضي ما مل تكن له صفة ، وله مصلحة  :  "الدعوى على ما يلي
قائمة أو حمتملة يقرها القانون " ويف الفقرة الثانية : " يثري القاضي تلقائيا انعدام الصفة 

يف املدعي أو يف املدعى عليه . " و يف الفقرة الثالثة : " كما يثري تلقائيا انعدام اإلذن إذا  
على شرط أخر و املتمثل يف  65، كما نص املشرع يف نص املادة   " اشرتطه القانون ما

 .األهلية
 :إذن نستخلص من هذا النص أن شروط رفع الدعوى هي

 .أن يتمتع رافع الدعوى و املدعى عليه ابلصفة _1
 .أن تكون له مصلحة قائمة أو حمتملة_2
 .مطلوب أن يكون استويف شرط اإلذن إذا كان _3
  .شرط األهلية_4

 وتفصيل هذه الشروط كالتايل :

 
: هي العالقة اليت تربط أطراف الدعوى مبوضوعها ، فال تقبل الدعوى إال إذا كان   الصفة -1

رض منها محاية مصاحل الغري غاملدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ، أما الدعوى اليت يكون ال
 .فإنه مصريها عدم القبول حىت ولو كان للمدعى يف ذلك مصلحة

على صاحب احلق وحده ، فقد يكون    أن الصفة هيوقد تتوفر املصلحة يف عدة أشخاص إال
للوالدين مصلحة يف تطليق ابنتهم من زوجها السكري لكن ال تقبل دعوى التطليق من غري الزوجة 

ألهنا وحدها من ميلك صفة الزوجة الشرعية دون غريها ، كما ال تقبل كذلك الدعوى املقامة على 
ملطالبة ابلتعويض عن الضرر الذي سببه ابنه البالغ ،  غري ذي صفة كالدعوى اليت ترفع على األب ا
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فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة وعلى ذي صفة وهي شرط جوهري ومن النظام العام وحىت 
 13من نص املادة  2وإذا مل يقره اخلصوم أاثره القاضي من تلقاء نفسه وفقا لنص الفقرة 

اشرة فتكون أمام الصفة العادية أو غري مباشرة  وعالقة أطراف الدعوى مبوضوعها قد تكون عالقة مب
فتكون صفتهم غري عادية يف الدعوى وتتوفر هذه الصفة حني مييز القانون لشخص أو هيئة أن حيل 

 : حمل صاحب الصفة العادية يف الدعوى وحيصل ذلك يف احلاالت التالية

إذا جيوز للدائن أن يستعمل ابسم مدينه حقوق هذا   الدعوى غري املباشرة أو الدعوى البولصية:_أ
املدين مبا يف ذلك الدعاوى للمطالبة حبقوقه وذلك على أساس النيابة القانونية املفروضة ملصلحة 

 . الدائن الذي يستعمل حقوق املدين للمحافظة على الضمان العام

ا ابعتبارها شخصا معنواي اليت يكون موضوعها املطالبة حبق هل دعاوى النقاابت واجلمعيات: _ب 
أو اجلمعية قصد محايتها مثل الدعاوى اليت   ،يقوم ابلدفاع عن مصاحل املشرتكة اليت أنشئت النقابة

 .يرفعها احتاد احملامني أو نقابة األطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب أو حمامي

:للمصلحة معنيان ، املعىن األول أهنا الفائدة العملية اليت تعود على رافع الدعوى من  املصلحة _2
احلكم بطلبه والثانية هي احلاجة إىل احلماية القضائية فإذا اعتدي على حق شخصي ما أو كان حقه  

،    13مهددا ابالعتداء عليه هتديدا جداي حتققت املصلحة املشروطة لقبول الدعوى وفقا لنص املادة 
 .وال يكفي جمرد قيام املصلحة لصحة الدعوى وإمنا يشرتط يف املصلحة شروط

أن تكون املصلحة قانونية وشرعية ، مبعىن أنه جيب أن يدعي حبق يعرتف به القانون وحيميه ،   –أ 
وإذا انعدم هذا العنصر يكون الطلب القضائي غري مقبول شكال، إذا القاضي ملزم قبل تطرقه إىل 

لدعوى مراقبة مدى شرعية وقانونية املصلحة ولذلك فإن الدعوى الرامية إىل املطالبة بدين  موضوع ا
من   612انتج عن قمار أو رهان مثال تكون غري مقبولة شكال لعدم قانونية املصلحة ذلك أن املادة  

 . القانون املدين حظرت القمار

ب أن تكون املصلحة احملتج هبا  جيب أن تكون املصلحة إجيابية وملموسة حىت تقبل الدعوى جي -ب 
  24ذات أمهية خاصة إذا تعلق األمر مبصلحة معنوية وقد أقر املشرع هذا املبدأ صراحة يف املادة  
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مكرر من القانون املدين إذ اعترب استعمال احلق تعسفيا إذا كان يرمي إىل احلصول على فائدة قليلة 
فس املوقف يف جمال مباشرة الدعوى القضائية أو  ابلنسبة إىل الضرر الناشئ للغري واختذ القضاء ن

 . ممارسة اإلجراءات الطعن أو غريها

: جيوز مباشرة الدعوى القضائية من املدعى الذي يطلب محاية حق قد اعتدي   أنواع املصلحةج_
عليه ابلفعل ، فتكون يف هذه احلالة مصلحة حالة وقائمة ، كما أجاز املشرع قبول الدعوى يف حالة  

وهي احلاالت اليت يسمح فيها املشرع  13من املادة  1حة احملتملة اليت يقرها القانون فقرة املصل 
 .ستعجايلللشخص ابلتقاضي وقائيا قبل االعتداء على حقه مثل دعاوى احليازة والقضاء اال

جند أن املشرع أعطى للقاضي سلطة إاثرة شرط الصفة فقط  13نص املادة   ءومن خالل استقرا_
ما معناه أن هذا الشرط من النظام العام يرتتب على ختلفه البطالن   ،لحة من تلقاء نفسهدون املص

كما أن هناك دعاوى قضائية ال جيوز مباشرهتا دون احلصول على إذن مسبق كالدعاوى املرفوعة ضد  
القضاء أو ضد احملامني والذي يشرتط القانون األساسي هلذه املهن احلصول على إذن مسبق من 

  ؛على إذن بذلك  يات التابعني هلا قبل مباشرة أي دعوى قضائية ضدهم ، فإذا مل يتحصل املدعاجله
 .جاز للقاضي ومن تلقاء نفسه إاثرة انعدام هذا الشرط

 أهلية التقاضي_ 3
أما ابلنسبة ألهلية التقاضي فإهنا تعين مدى صالحية الشخص من الناحية القانونية ملباشرة إجراءات  

التقاضي وهي ذاهتا األهلية املشرتطة يف إبرام التصرفات القانونية, فكل شخص بلغ سن الرشد  
من القانون املدين ميلك األهلية يف مباشرة إجراءات  40سنة مبوجب املادة   19القانوين احملدد ب 

وأما الشخص  ،التقاضي بنفسه, وأما القاصر فإن وليه أو ممثله القانوين هو الذي ميلك أهلية التقاضي
 هلية.املعنوي فإن ممثله القانوين هو الذي ميلك هذه األ

 
يثري القاضي تلقائيا   :  "من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على ما يلي 65تنص املادة  كما 

،   " انعدام األهلية ، كما جيوز له أن يثري تلقائيا انعدام التفويض للممثل الشخص الطبيعي أو املعنوي 
  .وهي املادة اليت فصلت يف طبيعة هذا الشرط و اآلاثر املرتتبة عن عدم توفره

حتت الفصل " شروط قبول الدعوى " ،   13فنالحظ أن املشرع اجلزائري مل يشري لألهلية ضمن املادة 



11 
 

بل يف القسم الرابع ضمن العنوان " يف الدفع ابلبطالن" ، فهذا الشرط ال خيص شروط الدعوى 
قط بل هو شرط عام يتعني أن يتوفر يف الشخص الذي يباشر أية عمل قانوين ، لذا مل  القضائية ف

يضعه املشرع يف نفس املادة ، ففقه املرافعات املدنية ال يعترب شرط األهلية شرطا لقبول الدعوى وإمنا 
هو شرط لصحة املطالبة القضائية ، فإذا رفع شخص دعوى بدون أن يكون لديه أهلية التقاضي  

رتتب بطالن العمل اإلجرائي ألن رفع الدعوى يعترب عمال قانونيا و يتطلب القانون يف الشخص في
القائم به أهلية معينة وهي أهلية التقاضي وهو الرأي الذي ذهب إليه املشرع اجلزائري ، وفصل هذا 

  65 - 64الشرط و حذفه من مادة اخلاص بشرط الدعوى ووضعه يف املكان املناسب أي املادة  
وأشار أن حاالت البطالن العقود غري القضائية تكون على سبيل احلصر يف حالة انعدام األهلية 

 .(للخصوم )مدعي و مدعى عليه
 

    وسائل الدعوى الطلبات والدفوع اثلثا: 

إىل القضاء لطرح منازعته عليه وهذا احلق كفله الدستور ابلنص  لكل شخص احلق يف اللجوء 
  ،الشخص اللجوء إىل القضاء يستطيع،فللقانون العادي مهمة تنظيمه  وترك،  الصريح

فما هي   الدفوع هي الطلبات و :اإلجرائي ويستخدم يف هذا اللجوء إجراءات حددها املشرع
 الدفوع وما هي أنواعها واآلاثر اليت ترتتب عنها؟  ماهية هذه الطلبات و

 مفهوم الطلبات _1

 تعريف الطلب القضائي أ_
الطلب القضائي أبنه التصرف القانوين الذي يطلب مبوجبه الشخص من احملكمة محاية  يعرف 

له به ، وأما العمل الذي ينشئ اخلصومة يعرتف أو  يقره القانون   نحق من حقوقه ويشرتط أ
: ) ترفع الدعوى أمام من قانون اإلجراءات املدنية 14فيسمى العريضة املكتوبة طبقا للمادة   

ة مكتوبة ، موقعة و مؤرخة ، تودع أبمانة الضبط من قبل املدعي أو وكيله أو  احملكمة بعريض
 .  حماميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد األطراف (

 أنواع الطلبات ب_
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 الطلبات األصلية  1ب _
هو ذلك احملور الذي يقدم إىل احملكمة و الذي تبدأ منه و به تبدأ اخلصومة وهو يبدى بصفة  

يكون اتبعا لطلب آخر فهو يرفع إىل احملكمة بورقة تسمى عريضة افتتاح مبتداة أي دون أن 
الدعوى ، وهو الذي حدد نطاق اخلصومة من جهة موضوعها وسببها و أطرافها . وتقدر  
قيمة الدعوى بقيمة الطلب األصلي ويعرف نوعها من نوع الطلب األصلي ألنه أول طلب 

لقسم املختص ابلنظر يف النزاع ، كما يفيد يف  يقدم إىل القضاء و كل ذلك يفيد يف حتديد ا
 . حتديد قابلية احلكم للطعن فيه

يقدم الطلب األصلي من املدعي األصلي الذي خيتار وقت رفعه و العناصر اليت تضمنها   
طلبه ، ويرفع هذا الطلب على املدعي عليه األصلي الذي ال يستطيع أن حيول بني املدعي 

و للمدعي أن يقيم دعوى واحدة لعدة طلبات على املدعي عليه  واستخدامه حلقه يف الدعوى 
واحد فتكون الدعوى مشتملة يف الواقع على عدة دعاوى متعددة وليس هناك نص قانوين 

 .مينع ذلك 
ومن املبادئ األساسية يف ق .إ . م . أن القاضي اليباشر واليته إال بناء على طلب وعلى 

من ق .إ .م و إ . فهذا الطلب هو العمل   266دة  وقائع مل تكن حمل مناقشة طبقا للما
 . القضائية  الشرطي لكي تباشر الدولة واليتها

  الطلبات العارضة_2ب_
يعرض الطلب العارض يف القانون احلايل على أنه تقدمي طلبات جديدة ويعرف هذا النوع من 

 يقدمهاالطلبات مبصطلح الطلبات العارضة .ويتميز بني عدة أصناف حسب الشخص الذي 
أثناء النظر يف خصومة  ألب العارض هو ذلك الطلب الذي يبدوابلنسبة للقانون اجلديد فالط 

قائمة ويتناول ابلتغري أو ابلنقص أو ابلزايدة يف ذات اخلصومة القائمة من جهة موضوعها أو  
سببها أو طرفها . فهو طلب يتفرع عن اخلصومة األصلية وميكن أن يطلق عليه تسمية  

قانون  الدعوى الفرعية ابملقابل للدعوى األصلية اليت تنشأ عن الطلب األصلي وقد نص ال
 02الفقرة  25على طلبات املعارضة يف املادة 

 :  للطلبات العارضة عدة أوجه ذكرها املشرع على سبيل املثال يف عدة مواد نذكر منها
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: هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع هبدف تعديل طلباته األصلية  الطلب اإلضايف _
 04الفقرة  25طبقا للمادة  

عليه للحصول على منفعة فضال عن  عىدالذي يقدمه امل : هو الطلب قابلالطلب امل_
 إم .  قانونمن  25/5املادة طلبه رفض مزاعم خصمه وهذا طبقا 

( ونعين به أن الغري الذي يرى أن من مصلحته دخال الغريإالتدخل )ومن الطلبات العارضة  
الطلبات العارضة  . فالتدخل نوع من لدعوى فإنه يستطيع أن يتدخل فيهاأن يتدخل يف ا

يتسع به نطاق اخلصومة من حيث أشخاصها بدخول شخص اثلث فيها من تلقاء نفسه أو 
 .  ا يسمى ابختصام الغريبتكليف شخص اثلث من الغري للدخول فيها وهو م

وينطبق على التدخل أي كان نوعه ابعتباره طلب عارضا ما سبق بيانه من قواعد تتعلق 
ابلطلبات العارضة ومن شروط قبول الطلبات  _طلب األصليحمكمة ال_ ابختصاص احملكمة 

العارضة وإجراءات تقدميها توفر شرط املصلحة يف طلب التدخل وكذلك وتوفر الصفة مبعىن 
 أن يكون طالب التدخل هو صاحب احلق أو املركز القانوين حمل النزاع أو انئبه 

 :هناك التدخل واإلدخال أنواع التدخل_
 صلي أو فرعيالتدخل يكون إما أ

ختصامي .اهلجومي ( : املتدخل ال يدافع عن وجهة نظر أحد املتخاصمني  األصلي ) اال/1
 .وإمنا يطالب حبق شخصي له هو مثل دعوى االستحقاق

نضمامي . التبعي .التحفظي ( : املتدخل هنا ال يطالب حبق له هو وإمنا  الفرعي ) اال/2
ه فهنا يتدخل للمحافظة على حقوقه عن طريق يتدخل لتأييد طلبات املدعي أو املدعي علي

 . مساندة مدينه مثل دعوى الضمان
 اثر التدخلآ من _
إذا توفرت الشروط العامة ) الصفة واملصلحة ( والشروط اخلاصة ) االرتباط وإبداء الطلب  

قبل قفل ابب املرافعات ( فاحملكمة تقضي بقبول الطلب . وإذا وجدت احملكمة أن الشروط 
 .متوفرة فتقتضي بعدم قبولغري 
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وابلتايل فال يعترب الطالب الذي رفض طلبه منضما يف الدعوى األصلية ولكنه ميكنه استئناف  
 .احلكم يف عدم قبول الطلب

و إذا تنازل املدعي األصلي عن دعواه فهذا ال يؤثر على طلب املتدخل ، وإذا حكم ببطالن   
إىل زوال كامل اخلصومة مبا يف ذلك التدخل .  عريضة الدعوى املرفوعة هبا فإن ذلك يؤدي 

أما إذا كان فرعيا فيزول الطلب ألي سبب كان موضوعيا أو  ا هذا إذا كان املتدخل أصلي
 .  شكليا

 : ويسمى يف القانون ابإلدخال يف اخلصومة اإلدخال_
 :اهلدف من هذا اإلدخال حتقيق األغراض التالية

 ._ املرفوعة هبا الدعوى األصلية أو بطلب يوجه إليه خاصةاحلكم على الغري بذات الطلبات 
جعل احلكم الصادر يف الدعوى األصلية حجة على الغري وملزمة له حىت ال تتنكر حجته  _

 إم .ق  199ابعتبار أنه مل يكن طرفا فيها طبقا للمادة  
 :شروط إدخال الغري يف اخلصومة

 ق إ م 201  ا للمادة جيب أن يكون الغري مقيدا حلسن سري العدالة طبق
 ق إ م 200جيب أن يكون دخول الغري قبل قفل ابب املرافعة طبقا للمادة  

ال جيوز للغري املدخل يف اخلصام أن يثري الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية   
  202املكلف ابحلضور أمامها. حىت لو استند على شرط حمدد لالختصاص طبقا لنص املادة  

 ق إ م
 األثر املرتتب عن الطلباتج_

يتطلب عن تقدمي الطلب للقضاء آاثر متعددة تتعلق بعضها ابحملكمة والبعض اآلخر ابلعالقة  
 بني اخلصوم

ابلنسبة للمحكمة :يرتتب عن تقدمي الطلب إىل حمكمة خمتصة نزع اختصاص احلكم من /1
كانت غري خمتصة جاز  سائر احملاكم األخرى ، فإذا رفع الطلب ذاته إىل حمكمة أخرى ولو  

لقانون   من 54اليت رفعت إليها الدعوى أوال طبقا للمادة   الرفع إبحالة الدعوى إىل احملكمة
 إالّ اعترب منكرا للعدالةو يلتزم القاضي ابلتحقيق والفصل يف الطلبات املقدمة . اجلديد
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 / ابلنسبة للقاضي : يلتزم القاضي ابلتحقيق 2

يلتزم القاضي حبدود طلبات اخلصوم من حيث املوضوع فليس له احلكم أبكثر مما طلب _ 
، وإذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن يف احلكم الطلبات  منه وال أن يعقل الفصل يف بعض
 .من القانون احلايل 194ابلتماس إعادة النظر طبقا للمادة 

لنسبة للخصوم : يرتتب عن املطالبة القضائية فيما بني اخلصوم عّدة آاثر أساسها فكرة  اب/3
أن حقوق اخلصم جيب أن ال تتأثر بسبب أتخر الفصل يف املوضوع نتيجة ما يثريه اخلصم من 

  .النزاع ، وما يقتضيه حتقيق الدعوى والفصل فيها من وقت

 مفهوم الدفوع  _2
  ىاليت جيوز للخصم املدعي أو املدعيقصد ابلدفوع بصفة عامة السبل أو الوسائل الدفاعية  

عليه أو اخلصم املدخل اللجوء إليها للرد على ادعاءات خصمه ليتفادى احلكم عليه وفق 
 طلب خصمه

يقصد ابلدفع اإلمكاانت اليت ميكن أن يلجأ إليها طرف الدعوى  جمال اإلجراءات املدنية ويف  
، وهي نوعان موضوعية ،  اعنا مبقتضاها يف سالمة إجراء اخلصومة دون املساس أبصل احلقط

 . وشكلية 
 
 الدفوع املوضوعية _  أ

توجه إىل ذات احلق املدعى به بغرض احلكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا ، و يرمي هبذا إىل  
 .أو انقضاؤه رفض طلبات املدعي كلها أو بعضها كأن ينكر وجود احلق أو يزعم سقوطه

ج بنصه : " الدفوع املوضوعية هي  إمن القانون  48و لقد عرفها املشرع اجلزائري يف املادة 
وسيلة هتدف إىل دحض ادعاءات اخلصم و ميكن تقدميها يف أي مرحلة كانت عليها  

 ".الدعوى
 الدفوع الشكلية ب_ 

: فالدفوع الشكلية هي كل وسيلة هتدف إىل التصريح بعدم ق إ م 49طبقا لنص املادة  
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 . صحة اإلجراءات أو انقضاءها أو وقفها
و هذا النوع من الدفوع ال ميس أبصل احلق و إمنا الغرض منه أتجيل الفصل يف املوضوع لغاية  

 . استيفاء الشكل الصحيح
لدفوع الشكلية قبل  من نفس القانون على ضرورة إبداء ا 50وقد نص املشرع يف املادة  

 . التطرق إىل إبداء وفاء يف املوضوع
و إذا مل يتطرق الدافع للدفوع الشكلية و أبدا دفاعه مباشرة يف املوضوع فيعد ذلك تنازل   

ضمين عن إبداء الدفع يف الشكل . ويعد تسليما بصحة الشكل ، إالّ أن هناك استثناءات  
ام العام و من بني الدفوع الشكلية املتعلقة عن هذه القاعدة إذا كان الشكل يتعلق ابلنظ

 :ابلنظام العام
 اء الصفة و املصلحةفالدفوع املتعلقة ابنت_
 الدفوع املتعلقة بعدم االختصاص النوعي _
طالع على بعد تناول املوضوع ، مثل طلب اال الدفوع اليت ينشأ احلق يف اإلدالء هبا_

 املستندات 
 الدفوع املتعلقة برد القضاة_
 فوع املتعلقة ببطالن اإلجراءات ، فيجوز التمسك هبا حىت ومل مّت النظر يف املوضوع الد_

 الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي _1ب_
يقصد ابلدفع بعدم االختصاص بصفة عامة إخراج النزاع من والية احملكمة املعروض عليها  

 الدعوى ،
و اجلدير ابلذكر أن مسألة إبداء الدفع الشكلي قبل الدفوع املوضوعية أو الدفع بعدم القبول  

ال يسري على الدفوع الشكلية املتعلقة ابلنظام العام ، فهذه جيوز إاثرهتا يف أية حالة كانت  
عليها الدعوى ، ومن مث فمسألة الدفع الشكل مقدما إمنا ينطبق على الدفع بعدم االختصاص  

"جيب إاثرة الدفع بعدم   إ ممن ق  47إلقليمي لعدم تعلقه ابلنظام العام وقد نصت املادة ا
  " .االختصاص اإلقليمي قبل أي دفاع يف املوضوع أو دفع بعدم القبول

و ال بد أن يسبب الدافع طلبه القاضي بعدم االختصاص اإلقليمي و حيدد اجلهة اليت 
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 ق إ م 51دة  يستوجب رفع الدعوى أمامها طبقا للما
 : الدفع بوحدة املوضوع واالرتباط _2ب_

يتني خمتلفتني وفقا لنص ويقع الدفع بوحدة املوضوع عند رفع نفس النزاع أمام جهتني قضائ
. ويف هذه احلالة جيب على اجلهة القضائية األخرية اليت رفع فيها النزاع التنازل  53املادة  

 . من نفس القانون 54لصاحل اجلهة اليت سبقتها طبقا لنص املادة 
 و ال بد من توفر شروط لتحقيق هذا الدفع

 . وحدة الدعوى
 . رفع الدعوى أمام جهتني قضائيتني خمتلفتني من نفس الدرجة

وابلنسبة للدفع بوحدة االرتباط :هو صلة وثيقة بني دعويني جتعل من املناسب ومن حسن  
يهما معا منعا من صدور أحكام ال  سري العدالة مجعهما أمام حمكمة واحدة لتحققها وحتكم ف

 . توافق بينهما 
 : و ليتحقق هذا الدفع

جيب أن تكون الدعويني مرتبطتني بنفس احملل مثال، و جيب أن تكون احملكمة املطلوب  
اإلحالة إليها خمتصة ابلدعوى القائمة أمامها و خمتصة كذلك ابلدعوى املطلوب إحالتها إليها  

 . ص نوعيا و وظيفياو جيب أن يكون هذا االختصا
و ال جيوز أن يكون الدفع ابإلحالة من قسم إىل قسم يف نفس احملكمة و إمنا هنا يتم ضّم   

الدعويني إىل بعضهما و الضّم هو من آاثر اإلحالة بوحدة االرتباط و هو إبراء تقوم به 
  .احملكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد اخلصوم

 الدفع ابإلرجاء الفصل _3ب_
و هو طلب يقدمه أحد اخلصوم لتأجيل الفصل يف الدعوى و على القاضي إرجاء الفصل يف  

 . 59اخلصومة إذا نص القانون على منح أجل ملن طلب اإلرجاء و هو ما نصت عليه املادة  
 الدفع ابلبطالن _4ب_

انون اجلديد من العيوب ومن بني الدفوع ابلبطالن الدفع بعدم األهلية فقد صار يف الق 
املوضوعية وختلفه يؤدي إىل بطالن اإلجراءات وقد استثناه املشرع من شروط قبول الدعوى 
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، وهذا خمالفة للقانون احلايل الذي يعترب األهلية أحد الشروط  13املنصوص عليها يف املادة 
 . قانون اإلجراءات املدنية  459الشكلية لقبول الدعوى ، وهذا طبقا للمادة  

واعترب املشرع اجلزائري األهلية من النظام العام يثريها القاضي من تلقاء نفسه يف أي مرحلة  
 . 65من مراحل الدعوى و هذا ما جاء يف نص املادة 

أنه ال يقضى ببطالن اإلجراء إذا كان قابال للتصحيح إذا زال   66وقد نص املشرع يف املادة  
 .اخلصوم كتابة التاريخ يف عريضة افتتاح الدعوىسبب البطالن . ومثال ذلك كأن ينسى أحد 

 الدفع بعدم القبول_5ب_
اليت تعرف الدفع بعدم القبول أنه الدفع الذي يرمي إىل  67نص املشرع اجلزائري يف املادة 

التصريح بعدم قبول طلب اخلصم النعدام احلق يف التقاضي ، كانعدام الصفة وانعدام املصلحة 
جل املسقط و حجية الشيء املقضي فيه ، وذلك دون النظر يف و التقادم وانقضاء األ

 .موضوع النزاع
وميكن للخصوم تقدمي الدفع بعدم القبول يف أي مرحلة حىت ولو بعد تقدمي الدفوع من 

 . 68املوضوع طبقا للمادة 
و هناك دفوع بعدم القبول متعلقة ابلنظام العام إذ جيب على القاضي إاثرهتا يف أي مرحلة ،  

 .ثاهلا غياب طرق الطعن أو عدم احرتام آجال الطعنوم
من أمثلة األسباب اليت تؤدي للدفع بعدم قبول الدعوى الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية  

 :اجلديد
 .أن ال تقدم الواثئق و املستندات ابللغة العربية أو مصحوبة برتمجة رمسية إىل هذه اللغة_
 .العقود القضائية من عرائض ومذكرات ابللغة العربيةأن ال تتم اإلجراءات و _

أن ال ترفق العريضة الرامية إىل وقف تنفيذ القرار أو بعض آاثره بنسخة من عريضة دعوى _ 
 . املوضوع

أن ال تقدم العرائض و الطعون و مذكرات اخلصوم من طرف حمام معتمد لدى جملس _ 
 .  الدولة

 17ي نظرا لعدم إشهارها طبقا للمادة عدم قبول العريضة يف القسم العقار _
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 نظرية اخلصومة

 تعريف اخلصومة القضائية _1

ن اخلصومة القضائية هي ذلك األثر املباشر الناتج عن استعمال الدعوى واليت ترتكز على املطالبة  إ
القضائية، وهذه  القضائية إذ تنتج هذه املطالبة أثناء تقدميها للقاضي ما يصطلح عليه ابخلصومة 

األخرية تقوم على جمموعة من اإلجراءات تتجسد يف أشكال حمددة ينبغي احرتامها قانوان من طرف  
القاضي الذي هو ملزم ابإلشراف عليها إىل غاية آخر مرحلة فيها وكذلك اخلصوم الذين هم ملزمون 

ا هو أن تتابع إجراءات الدعوى ابحرتام مبدأ املواجهة بينهم ولذلك فإن القاعدة العامة املتعارف عليه
إىل حني انقضاءها بصدور حكم منهي هلا من قبل القاضي وهو الطريق املألوف إلهناء مجيع  

 املنازعات بني األفراد

فاخلصومة القضائية تبدأ بتقدمي عريضة الدعوى وتنتهي بصدور حكم حيسم النزاع على احلق وعليه 
ل اخلصومة إىل أن تنتهي بصدور احلكم ،  وقد يعرتضها عارض  املتنازع عليه.  فاإلجراءات تتواىل داخ

يؤدي إىل وقفها أو انقطاعها مدة معينة مث يستأنف السري فيها أو تنتهي اخلصومة دون أن تصل إىل 
 هنايتها الطبيعية بصدور حكم يف موضوعها.  

املدنية اليت يهيمن  هذه اخلصومة القضائية هي ما يطلق عليه يف الفقه القانوين إجراءات التقاضي 
عليها جمموعة من املبادئ األساسية كعلنية اجللسات وشفوية املرافعات ،  واملساواة بني اخلصوم ومبدأ 

 املواجهة بينهم وضرورة تسبيب األحكام القضائية. 

 عناصر اخلصومة  _ 2

 : عنصر الشكل يف اإلجراء القضائيأ_
 القضائي وهو مقرر لصحته تتمثل مظاهر هذا الشكل فيما يلييعترب الشكل من أهم عناصر اإلجراء 

: القاعدة العامة تتم اإلجراءات يف احملكمة فإيداع عريضة الدعوى يتم لدى   مكان اإلجراء _1–أ 
كتابة الضبط وتقدمي أي دفع أو طلب أثناء سري اخلصومة يقدم مباشرة أمام احملكمة وتتم بعض 

 . ابحلضور يف موطن املدعى عليه واملعاينة  اإلجراءات خارجها مثل التكليف
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إ م * األصل   9: يشرتط املشرع الكتابة يف معظم اإلجراءات وذلك وفقا لنص املادة   _ الكتابة2أ_
 * يف إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة

د : حيدد املشرع ظرفا زمنيا جيب مراعاته عند القيام ابإلجراء ، ويتخذ هذا التحدي زمن اإلجراء3أ_
صورا خمتلفة فقد حيدد املشرع وقتا الختاذ اإلجراء دون أن يكون له عالقة أبي واقعة سابقة أو الحقة  

ومثال ذلك عدم جواز إجراء أي تبليغ قبل الثامنة صباحا وال بعد الثامنة مساءا وال يف أايم العطل 
 . إ م 416الرمسية إال يف حالة الضرورة و إبذن من القاضي مادة  

املشرع وقت اإلجراء إبجراء آخر فيوجب اختاذ اإلجراء وفق ترتيب معني بني إجراءات  وقد حيدد
اخلصومة ومثال ذلك وجوب إيداع الدفع الشكلي قبل أي دفع أو دفاع يف املوضوعني وقد حيدد 

املشرع ميعادا يتخذ اإلجراء قبله أو خالله أو بعده كدعوى احليازة اليت ال ترفع إال بعد مضي سنة من 
ممارستها بصفة هادئة علنية ومستمرة واالستئناف الذي جيب القيام به خالل شهر من اتريخ التبليغ  

وكذلك دعوى وقف األعمال اجلديدة اليت ترفع قبل مضي سنة من بدأ األشغال وخيتلف الغرض من 
وم فرتة تقرير امليعاد ابلنظر إىل كل ميعاد على حدا فتقرير ميعاد التكليف ابحلضور هو منح اخلص

زمنية كافية تسمح له ابختاذ اإلجراء القضائي املالئم  وحتديد ميعاد الطعن هو حث اخلصوم على 
 . تقدمي طعوهنم يف مواعيد قصرية لضمان استقرار املراكز القانونية اليت حتددها األحكام القضائية

كاملة وال حيتسب يوم التبليغ ومجيع املواعيد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية حتتسب   -
ويوم انقضاء األجل ) أول و آخر يوم ( وإذا صادف اليوم األخري يوم عطلة ميدد األجل إىل اليوم 

 . إ م ويعتد آبجال العطل اليت تقع داخل امليعاد 405الذي يليه مادة 
 :عنصر املوضوع يف اإلجراء القضائيب_

 : فر جمموعة من العناصر املوضوعية واليت تتمثل يفلوجود اإلجراء القضائي وصحته ال بد من تو 
لصحة اإلجراء جيب أن تتوفر لدى من قام به   صالحية الشخص للقيام ابإلجراء :  _1ب_

صالحية الالزمة ويكون القائم ابإلجراء إما مدعيا أو مدعى عليه أو قاضيا أو مساعد القضاء ويكون 
يف صاحب الصفة يف الدعوى ويكون بتوفر الصفة يف   ذلك بتوفر أهلية االختصام أو أهلية التقاضي

التقاضي لدى املمثل القانوين للشخص الطبيعي أو املعنوي ، كما جيب أن يصدر اإلجراء من 
القاضي الذي خيوله القانون سلطة القيام به وهذا ما يستلزم وجود القاضي وصحته كما يشرتط ذلك 
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 . ضر القضائي والشاهدأيضا يف احملامي وكاتب الضبط واخلبري واحمل
اإلجراء القضائي عمل يتم إبرادة من يتخذه ، واإلرادة قرينة بسيطة ميكن إثبات  اإلرادة : _2ب_

 . عكسها عن طريق التمسك ابنعدام األهلية أو ....حتال صدور اإلجراء من قاصر أو جمنون
مر املقضي فيه ، وحمل  حمل املطالبة القضائية هو اإلدعاء ، وحمل احلكم هو األ احملل : _3ب_

الشهادة هو الواقعة موضوع الشهادة وكل إجراء قضائي ال بد من حمل ويشرتط يف هذا احملل أن ال 
 يكون خمالفا للنظام العام واآلداب العامة

: وهو الباعث الدافع للقيام ابإلجراء القضائي ويشرتط فيه كذلك أن ال يكون   السبب _4ب_
 . داب العامةخمالفا للنظام العام واآل

: وهي األعمال والوقائع اليت يتطلب املشرع وجودها قبل اختاذ  املفرتضات واملقدمات_5ب_
أغلب إجراءات اخلصومة ومنها وجوب إصدار احلكم للقيام ابالستئناف ، ووجوب تقدمي العارضة  

على وتسجيلها قبل إجراء التكليف ابحلضور واختاذ إجراءات اخلصومة ، ووجوب عرض النزاع 
 . مفتشيه العمل قبل اللجوء إىل القسم االجتماعي

 : جزاء خمالفة اإلجراءات القضائية أو ختلف عناصرهاج_
صل عام فإن القاعدة القانونية ، ملزمة مقرتنة جبزاء ويرتتب على خمالفة القواعد اإلجرائية أو ختلف  كأ

 . والسقوطأحد عناصر اإلجراء جزاءات إجرائية تتمثل يف البطالن االنعدام 
: البطالن وصف قانوين يلحق العمل املخالف لنموذجه القانوين خمالفة تؤدي إىل   البطالن _1ج _

عدم إنتاج األثر القانوين الذي يرتتب عليه لو كان صحيحا ويلتزم القاضي ابلتصريح ببطالن اإلجراء  
 : يف حالتني

له املشرع جزءا إجرائيا بنص  : يقضي القاضي ببطالن اإلجراء إذا ما جعحالة النص الصريح _
إم * حاالت بطالن العقود غري القضائية واإلجراءات   64صريح ومثال ذلك ما جاء يف نص املادة  

 . من حيث موضوعها حمددة على سبيل احلصر فيما أييت انعدام األهلية للخصوم
 إ مق  152انعدام األهلية أو التفويض ملمثل الشخص الطبيعي أو املعنوي وكذلك نص املادة   -

إم  ق 152.املادة "يؤدي الشاهد اليمني أبن يقول احلقيقة وإال كانت شهادته قابلة لإلبطال"



22 
 

فالبطالن منصوص عليه صراحة يف هذه النصوص القانونية يقضي به القاضي من تلقاء نفسه و يف  
   .حلة كانت عليها الدعوىأي مر 

: وهو النص الذي حيمل صيغة االلتزام دون أن حيدد جزاء البطالن   حالة النص الغري الصريح _
والنص يف هذه احلالة حيمل أتويلني التأويل األول أنه ال يعترب الشكل املقرر جوهراي فال بطالن يف  

تب البطالن يف حالة خمالفته فيقضي به  حالة خمالفته والتأويل الثاين أن الشكل املقرر جوهراي يرت 
 القاضي. ولكن مىت يقرر القاضي بطالن اإلجراء القاضي يف حالة النص غري صريح ؟ 

يعترب الشكل جوهراي مىت كان الزما لصحة اإلجراء ومقررا للمصلحة العامة ال يراعي املشرع يف  -
فة اخلصوم ويف هذه احلالة يعترب  وضعه مصلحة املدعى أو املدعى عليه فقط وإمنا يضعه ضمانة لكا

الشكل من النظام العام وإذا كان كذلك يف حالة ختلف يؤدي إىل بطالن اإلجراء ويشري القاضي  
 . حالة البطالن من تلقاء نفسه ويف أية مرحلة كانت عليها الدعوى

  20هلة أما إذا كان الشكل مقررا ملصلحة أحد اخلصوم كاألجل املمنوح يف التكليف ابحلضور م -
يوما ما بني اتريخ تسلم التكليف واتريخ اجللسة ويف هذه احلالة اإلجراء مقرر ملصلحة املدعى عليه 
حىت يتمكن من حتضري دفاعه ، فإذا أاثر اخلصم املقرر اإلجراء ملصلحته حالة البطالن استجاب له  

ا أغفل اخلصم مناقشته القاضي وهذا هو البطالن النسيب ولكن ال يثريه القاضي من تلقاء نفسه وإذ
 . يسكت عنه القاضي و يعترب كأنه صحيح ألن اإلجازة الالحقة كاإلذن السابق

 : آاثر احلكم ابلبطالن_
 : ران هامان مها يرتتب على احلكم ابلبطالن أث

ولكن هذا يؤثر على احلق حمل النزاع إذا ميكن للمدعى بعد بطالن  : اعتبار اإلجراء كأن مل يكن _
 .العريضة تقدمي مطالبة قضائية أخرى ، بشرط أن ال يكون حقه قد سقط ابلتقادم 

: قد يؤدي بطالن اإلجراء املعيب إىل تدرج  بطالن اإلجراء املعيب واإلجراءات الالحقة له_
البطالن لإلجراءات التالية الالحقة له فما بين على ابطل فهو ابطل ومثال ذلك بطالن احلكم 

 : ن العريضة املفتتحة للخصومة ويتوقف ترتيب هذا األثر على شرطان مها الصادر إثر بطال
 .أن يكون اإلجراء الحقا فال تتأثر اإلجراءات السابقة ببطالن إجراء اتيل هلا –
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أن يكون اإلجراء مبنيا على اإلجراء الباطل ، فال ترتتب عن بطالن شهادة شاهد ، بطالن شهادة   -
 .إجراءين منفصلني عن بعضهما البعض ولو تعلقا بنفس الواقعةالحقة لشاهد آخر ألن كل من 

 
: إذا حتقق عيب يف شكل اإلجراء أدى إىل بطالنه ومت تصحيحه إبذن من    تصحيح البطالن_

غري معيبا ويكون تصحيح البطالن وفقا  يصبح إ م فإن ذلك اإلجراء  62القاضي وفقا لنص املادة 
 : للقواعد اآلتية

التصحيح ضمن السلطة التقديرية للقاضي فيمنح للخصوم أجال لتصحيح اإلجراء املشوب يدخل  -أ
ابلبطالن بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح ، وإذا مل يقوم اخلصوم هبذا التصحيح يف  

 . امليعاد احملدد تقضي احملكمة ببطالنه 
 . مأن يكون التصحيح جائزا ، ال يتعلق البطالن ابلنظام العا -ب 
 . يكون للتصحيح أثر رجعي يبدأ من اتريخ اختاذ اإلجراء -ج 
إم حددت حاالت بطالن العقود غري القضائية واإلجراءات  64أما من حيث املوضوع فإن املادة  -

 : على سبيل احلصر يف حالتني
 انعدام أهلية اخلصوم – 1
ي وختلف شرط األهلية يؤدي إىل انعدام األهلية أو التفويض ملمثل الشخص الطبيعي أو املعنو  – 2

بطالن اإلجراء من حيث املوضوع ويشري القاضي هذا البطالن من تلقاء نفسه حىت ولو مل يتمسك به  
 . إ م 65اخلصوم املادة 

إذا شابه عيب جسيم مينع من اعتبارمهوجودا مند اختاده ،  منعدما : يعترب اإلجراء االنعدام _ 2ج_
اصره الالزمة مثل انعدام احملل أو الشخص فتعترب املطالبة القضائية املقدمة  كما لو مل تتوفر فيه أحد عن 

احلكم الذي يصدر من شخص ليس له   نعدما ابسم شخص تويف قبل رفع الدعوى ، كما يعترب م
 .والية القضاء

 : ويتمثل جزاء االنعدام فيما يلي
إىل ما يعدمه ، وال يصبح سليما   ال حيتاج اإلجراء املنعدم إىل صدور حكم قضائي ، فهو ليس حباجة

 . مبضي املدة ، وسبيل التمسك ابنعدامه يبقى مفتوحا والطعن فيه قائما وهو عكس اإلجراء الباطل
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اإلجراء املنعدم أي أثر قانوين فعريضة الدعوى املنعدمة مثال ال تنشئ التزاما على  على  ال يرتتب -
 . عترب منكرا للعدالةيال  كم ببطالهنا ، و إذا أمهلها القاضي ولو ابحل

: السقوط جزاء إجرائي يتمثل يف انقضاء حق القيام إبجراء معني بسبب جتاوز السقوط _3ج_
احلدود اليت وضعها املشرع ملباشرته ويتحقق ذلك يف حاالت متعددة موجودة يف نصوص متفرقة أتخذ  

 : منها أمثلة التالية 
ع املوضوعي أوال يؤدي إىل فتقدمي الدف ،إلجراءات لحرتام الرتتيب الذي يضعه املشرع عدم ا _1

فقدان احلق يف تقدمي الدفوع اإلجرائية ، وكذلك رفع دعوى امللكية يؤدي إىل سقوط احلق  وسقوط أ
 .يف رفع دعوى احليازة

التنازل عن اختاذ اإلجراء : كالتنازل عن حق الطعن يف احلكم الصادر فبمرور ميعاد شهر بعد  _2
 . البتدائي يسقط احلق يف االستئناف فيهتبليغ احلكم ا

عدم اختاذ اإلجراء يف الوقت احملدد قانوان مثل دعوى منع التعرض الذي يضع هلا املشرع ميعاد _3
 . سنة مند أول فعل لالعتداء أو التعرض فإذا انقضى هذا امليعاد سقط احلق يف مباشرة هذه الدعوى
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 احملور الثاين  

 االختصاصنظرية  

يعد االختصاص من املسائل اجلوهرية يف سري الدعوى القضائية ، فاملشرع مل يدرج تعريفا له يف  
التقنينات ، وإمنا ترك ذلك للفقه ، ومبا أنه يعد من النظام العام فال جيوز خمالفته ملا ينتج عنه من 

 جزاءات .  

   االختصاص النوعي أوال :
ة معينة للفصل حتديده فيمكن القول أبنه سلطة جهة قضائيإن معىن االختصاص النوعي إذا حاولنا 

معينة ، أي يتم حتديد االختصاص النوعي ابلنظر إىل موضوع الدعوى وطبيعة   ىدون سواها يف دعاو 
تفاق على  ة ابلنظام العام ، أي ال جيوز االالنزاع ، واملبدأ العام أن قواعد االختصاص النوعي متعلق

 .ضي من تلقاء نفسه ويف أي مرحلة من مراحل الدعوىخمالفتها ، ويثريها القا

 االختصاص النوعي للمحاكم_1

إن القاعدة العامة الختصاص احملاكم العادية نص عليها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف املادة  
 " احملكمة هي اجلهة القضائية ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام" 1الفقرة  32

صاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل يف املنازعات حبسب نوعها أو طبيعتها ،  ويقصد ابالخت
 .  فضابط إسناد االختصاص حملكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع 

خمتلف األقسام املشكلة للمحكمة تعترب جمرد تقسيم إداري و ليس توزيع الختصاصات نوعية  
 .ملختلف هذه األقسام

ق إ م إ اليت تنص على "تفصل احملكمة يف مجيع   32من املادة 3و هذا ما يتأكد أيضا يف الفقرة 
جتماعية و العقارية و قضااي شؤون األسرة و اليت املدنية التجارية و البحرية و االالقضااي ال سيما 
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 " ختتص هبا إقليميا 
اكم اليت مل تنشأ فيها األقسام يبقى من ق إ م إ غري انه يف احمل 32من املادة  5وكذلك يف الفقرة 

من  6جتماعية ، وتضيف الفقرة هو الذي ينظر يف مجيع النزاعات ابستثناء القضااي االالقسم املدين 
نفس املادة أنه يف حالة جدولة قضية أمام قسم غري القسم املعين ابلنظر فيها ، حيال امللف إىل القسم 

بار رئيس احملكمة املسبقة،و نالحظ يف هذه الفقرة أن املشرع مل املعين عن طريق أمانة الضبط ،بعد إخ
  يرتب البطالن )عدم قبول الدعوى( يف حالة عدم تسجيلها يف القسم املتخصص للنظر فيها و هذا ما

ختصاص نوعي بل هو جمرد تقسيم يؤكد لنا أن القاعدة العامة يف اختصاص أقسام احملكمة ليس ا
 . أنه يوجد استثناءات على هذه القاعدة إداري كما سبق توضيحه إال

 : ختصاص القسم االجتماعياألول : ا االستثناءأ_
و هو يعترب اختصاص من النظام العام يثريه القاضي من تلقاء نفسه و ال جيوز للخصوم اإلتفاق على 

م  خالفة ، و خيتص القسم االجتماعي اختصاص مانعا ، سواه ، مبعىن انه اختصاص نوعي من النظا
 العام يثريه القاصي من تلقاء نفسه أو األطراف و يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى

 :الثاين: األقطاب املتخصصة االستثناءب_

يوجد على مستوى بعض احملاكم أقطاب ختتص ابلنظر دون سواها يف املنازعات املتعلقة ابلتجارة  
قة ابلبنوك ومنازعات امللكية الفكرية ،  الدولية واإلفالس والتسوية القضائية ، واملنازعات املتعل 

واملنازعات البحرية واجلوية ، ومنازعات التأمينات ، إال أن قانون اإلجراءات املدنية مل حيدد مقرات 
:   9الفقرة  32األقطاب واجلهات القضائية التابعة هلا و إمنا ترك ذلك للتنظيم وأشار فقط يف املادة  

 . مجاعية من ثالث قضاة يف اختصاصات نوعية حمددة على سبيل احلصرعلى أهنا تفصل بتشكيلة 

 توزيع القضااي على خمتلف أقسام احملكمة _ج
من   10وتعترب احملكمة اجلهة القضائية ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام كما تصف املدة  

 للتقاضي ، وقد حدد  املتعلق ابلتنظيم القضائي أن احملكمة درجة أوىل 05-11القانون العضوي رقم 
جلنح ،  تشكل احملكمة وهي كاآليت : القسم املدين ، قسم ا هذا القانون خمتلف األقسام اليت ميكن أن

جتماعي_ القسم اال األسرة _قسم األحداث _ قسم شؤون ستعجايل قسم املخالفات ، القسم اال
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 . القسم التجاري القسم العقاري  _القسم البحري_ 
وعادة  عمل إداري تنظيمي ، يعد فيه على خمتلف األقسام  عاوىالذي يتم توزيع الدواألساس 

، التجارية ،  مة تفصل يف مجيع القضااي املدنيةفاحملك ،ختصاص القسمفموضوع الدعوى هو من حيدد ا
ة  البحرية ، االجتماعية ، العقارية ، قضااي شؤون األسرة اليت ختتص هبا إقليميا ،ويف حالة جدولة قضي
أمام قسم عري القسم املعين ابلنظر فيها ، حبال امللف إىل القسم املعين عن طريق أمانة الضبط بعد  

 . إخبار رئيس احملكمة مسبقا

 االختصاص النوعي للمجالس القضائية_2

ائي " ختتص اجملالس القضائية  املتعلق ابلتنظيم القض 05-11من القانون العضوي  5تنص املادة 
ألحكام الصادرة من احملاكم يف مجيع املواد يف الدرجة األوىل ولو وجد خطأ يف  نظر استئناف اب

وصفها. " فاجمللس القضائي يعترب درجة قضائية اثنية، وأييت قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ليؤكد  
  يف مادته هذه على أن ، خيتص اجمللس لقضائي ابلنظر يف استئناف األحكام الصادرة عن احملاكم يف

 . الدرجة األوىل ويف مجيع املواد حىت ولو كان وصفها خاطئا
جملس قضائي ، حتدد دوائر   48داث املتضمن التقسيم القضائي مت إح 97-11 لألمرووفقا 

 . ختصاص كل واحد من هذه اجملالس مبوجب نص تنظيميا
 :ويتشكل اجمللس القضائي من

انئب عام ونواب عامني  –مستشارين انئب رئيس أو أكثر من رؤساء غرف   –رئيس جملس 
 .أمانة الضبط–مساعدين 

ويفصل اجمللس القضائي بتشكيلة مجاعية مكونة من ثالث قضاة ما مل ينص القانون على خالف  
 . ذلك 

الغرفة   رفة االهتام _غ الغرف التالية : الغرفة املدنية _ الغرفة اجلزائية _ويتشكل اجمللس القضائي من 
الغرفة  _ شؤون األسرة _ غرفة األحداث _ الغرة االجتماعية _ الغرفة العقارية  فةغر  ستعجالية _اال

 . الغرفة التجارية البحرية _
وميكن تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إىل أقسام حسب أمهية وحجم النشاط القضائي من طرف  
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قضااي املعروضة  ل كل غرفة يف الأي النائب العام ، وتفصرئيس اجمللس القضائي ، بعد استطالع ر 
 . ينص القانون على خالف ذلك  ما مل عليها 

من قانون اإلجراءات املدنية القدمية على أن " ختتص اجملالس القضائية ابلفصل يف  6تنص املادة 
لقا جبهتني الدرجة األخرية ابلطلبات املتعلقة بتنازع االختصاص بني القضاة إذا كان النزاع متع

فوعة ضد احملاكم التابعة  ص اجمللس القضائي نفسه وكذلك بطلبات الرد املر ختصا قضائيتني يف دائرة ا
 .  " ختصاصهالدائرة ا

   احملكمة العليا_3

والغرفة   _الغرفة التجارية و البحرية  _وغرفة شؤون األسرة  _كمة العليا من الغرفة املدنية وتتشكل احمل
  .غرفة اجلنح واملخالفات  _االجتماعية

ومن   ،احملكمة العليا أوال يف الطعون ابلنقض يف األحكام النهائية الصادرة من اجملالس القضائيةوختتص 
احملاكم جبميع أنواعها وختتص كذلك ابحلكم يف نتنازع االختصاص بني جهات قضائية ال تعلوها جهة  

دعاوى املتضمنة  ، ويف املخاصمة املقدمة حبق قضاء اجمللس ويف الضائية مشرتكة غري احملكمة العلياق
، ويف تنحي احملكمة عن نظر الدعوى لداعي األمن ي احملكمة عن احلكم شبهات مشروعةطلب تنح

 . العمومي

  : طبيعة قواعد االختصاص النوعي_4
للحديث عن طبيعة قواعد االختصاص النوعي ال بد من حصرها يف ثالث مسائل هي : نوع اجلهة  

 . القضائية ودرجتها وطبيعتها 
  :ع اجلهات القضائيةنو  أ_

إذا أخطأ املدعى أبن رفع الطلب أمام اجلهة اإلدارية بدال من احملكمة ، فإن عدم االختصاص يكون  
 . مطلقا ألن كل منهما جهاز خاص له طبيعة نزاعاته واإلجراءات اليت ينظر هبا هذا النزاع

: أمام القانون يف بعض الدعاوى درجة واحدة للتقاضي يف دعاوى  درجة اجلهات القضائية_1أ_
إذا أراد املتقاضي   –أخرى درجتني وتعترب هذه القواعد إلزامية وهكذا ينشأ عدم اختصاص مطلق 
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إضافة درجة اثنية كأن يقدم للمجلس استئنافا ضد حكم ابتدائيا وهنائيا ، أو أن يقوم املدعي مبباشرة  
 .م اجمللسدعواه ألول مرة أما

: تتمتع احملكمة بصالحيات واسعة فيجوز ألي قسم من أقسامها طبيعة اجلهات القضائية_2أ_
الفصل يف أي مسألة وذلك ألن ختصيص أقسام معينة داخل احملاكم هو مبثابة تنظيم إداري داخلي 

املعين  إ م يف حالة جدولة قضية أمام قسم غري القسم 32وقد أعطى املشرع حال لذلك يف املادة 
 .ابلنظر فيها ، حيال امللف إىل القسم املعين عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس احملكمة مسبقا

وابلنسبة للمحاكم اليت مل تنشأ فيها أقسام يبقى القسم املدين هو الذي ينظر يف مجيع النزاعات  
 . ابستئناف القضااي االجتماعية ألن هلا تشكيلية خاصة

 اإلقليمي االختصاص اثنيا: 

بعد أن عرفنا كيفية توزيع القضااي بني كل اجلهات القضائية يبقى لنا حتديد ما هي اجلهة القضائية  
 .املختصة حمليا من بني كل اجلهات القضائية من نفس النوع والدرجة 

احملكمة العليا  والقواعد اليت نص عليها املشرع يف هذا اجملال تطبق على كل اجلهات القضائية ما عدا 
اليت ال ختضع لقواعد االختصاص احمللي كوهنا متارس صالحياهتا على القرارات الصادرة من احملاكم 

 .واجملالس القضائية
 .سنخصص القسم األول للقواعد العامة لالختصاص احمللي والقسم الثاين للقواعد اخلاصة

 القواعد العامة لالختصاص احمللي  _1

نون اإلجراءات املدنية )امللغى( النص األساسي الذي يرتكز عليه االختصاص  من قا 8تشكل املادة 
احمللي للمحاكم وإذا كانت هذه املادة قد وضعت قاعدة مبدئية فإهنا تتضمن من جهة أخرى جمموعة  

 .من االستثناءات 
سنتطرق أوال ملبدأ اختصاص حمكمة موطن املدعى عليه مث سنعرض تطبيقات هذا املبدأ وأخريا  

 .سنتناول قواعد اختصاص اجملالس القضائية

 حمكمة موطن املدعى علي   اختصاصمبدأ  أ_



30 
 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فهي حتدد موقع أو مكان رفع الدعوى وهو   37حسب املادة 
يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية   " ما يلي : مكان سكن املدعى عليه وهي تنص على

يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليه، وإن مل يكن له موطن معروف فيعود االختصاص  اليت يقع 
للجهة القضائية اليت يقع يف فيها آخر موطن له ويف حالة اختيار موطن يؤول االختصاص اإلقليمي  

  ".للجهة القضائية اليت يقع فيها املوطن املختار ما مل ينص القانون على خالف ذلك 

األساس الذي ترتكز عليه القاعدة فبدوهنا سيتمكن املدعي ذي النية السيئة أن يرفع الدعوى  هذا 
 أمام حمكمة انئية إلرهاق املدعى عليه

   هذا املبدأ تطبيقاتب_

قد يكون املدعى عليه شخص طبيعي أو شخص اعتباري كالشركة أو اجلمعية ومفهوم ))املوطن((  
ابلنسبة للشخص  36ي قد حدده القانون املدين يف مادته الذي يرتكز عليه االختصاص اإلقليم

من القانون املدين فإن موطن   36ابلنسبة للشخص االعتباري. فحسب املادة   50الطبيعي واملادة 
كل جزائري هو احملل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكىن حيل حملها مكان  

عليه موطن معروف ترفع الدعوى أمام احملكمة اليت خيتارها  اإلقامة العادي ولكن إذا مل يكن للمدعى 
من   50املدعي. وأما موطن الشخص االعتباري فهو املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته حسب املادة 

 .القانون املدين اجلزائري

: خيتص اجمللس القضائي ابلنظر يف كل االستئنافات  االختصاص احمللي للمجلس القضائيج_
د األحكام واألوامر الصادرة من احملاكم الواقعة يف دائرة اختصاصه. يف بعض احلاالت املرفوعة ض

أسند املشرع لِِلجان خاصة النظر يف استئنافات بعض القرارات ونذكر على سبيل املثال العقوابت 
 .املسلطة على احملامني من قبل جملس التأديب اليت جيب استئنافها أمام جلنة الطعن الوطنية

 :لالختصاص اإلقليمي قواعد اخلاصةال_2

مة املختصة إقليميا هي مبدئيا احملكمة اليت يقع يف دائرهتا موطن املدعى عليه ولكن لقد رأينا أن احملك 
أدخل القانون على هذا املبدأ استثناءات كثرية فبعد أن أخضع بعض املواد حملكمة غري اليت يقع هبا  
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موطن املدعى عليه أجاز خيار االختصاص يف بعض احلاالت ونظرا للتداخل بني االختصاص  
ي والنوعي الذي يتميز به تشريعنا فيجب يف بعض احلاالت التنسيق بني هذين االختصاصني  اإلقليم

 لتحديد احملكمة املختصة حمليا

 أ_تعيني حمكمة حمدد

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية احملكمة املختصة إقليميا للنظر يف بعض  37حددت املادة  
عليه وهذه الدعاوى قد تكون مدنية أو جتارية أو اجتماعية  الدعاوى بغض النظر عن موطن املدعى 

 .أو متعلقة ابألحوال الشخصية أو ابالستعجال
فيما خيص الدعاوى العقارية تكون احملكمة اليت يقع العقار يف دائرة   :القضااي املدنية _1-أ

 .اختصاصها هي املختصة كلما تعلق األمر بدعوى عقارية
الدعاوى املتعلقة ابلشركات ابلنسبة ملنازعات الشركاء يرفع الطلب برفع  يف: املواد التجارية_2أ_

الطلب إىل احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها املركز الرئيسي للشركة ومادام املشرع مل حيدد نوع  
الشركة فتطبق القاعدة سواء تعلق األمر بشركة جتارية أو مدنية. النزاعات اليت قد تنشأ بني الشركاء  

ديدة ومتنوعة فبالنسبة للشركات التجارية قد ينشأ النزاع حول تقدير احلصص العينية أو حول توزيع  ع
األرابح أو حول إحالة حصص الشركة أو إثبات املسؤولية املدنية على القائمني ابإلدارة وابلنسبة  

 .كاء اللتزاماتهللشركات املدنية كمستثمرة فالحية مجاعية قد ينشأ نزاع حول عدم احرتام أحد الشر 
النزاعات الفردية يف العمل واملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي ال   :املواد االجتماعية -_3أ_

تطبق أمام احملكمة الفاصلة يف املسائل االجتماعية قاعدة اختصاص موطن املدعى عليه قد يكون  
 . موطن صاحب العمل أو صاحب األجرة بعيدا عن مكان العمل

يف دعاوى الطالق ترفع الدعوى أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة   :قضااي األحوال الشخصية _4أ_
اختصاصها مسكن الزوجية. ويف دعاوى احلضانة ختتص احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان  

دائرة   ممارسة احلضانة وأما الدعاوى املتعلقة ابلنفقة فيجب أن يرفع الطلب أمام احملكمة اليت يقع يف
اختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة. ويف مواد املرياث يرفع الطلب أمام احملكمة اليت يقع  

ختفيف قواعد االختصاص  القضااي املستعجلة الرتكة_5أ_ الرتكة  يف دائرة اختصاصها مكان اقرتاح
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ترفع القضية لرئيس احملكمة  احمللي يف مواد االستعجال للحصول على أمر استعجايل من املفروض أن 
اليت يكون خمتصما حمليا للفصل يف موضوع اإلشكال ولكن ابعتبار ضرورة تدخل القاضي بصفة  

أوجب رفع الدعوى أمام احملكمة الواقعة يف دائرة  لة فإن املشرع أقر قواعد خاصة إذ مستعج
 (.  اختصاصها )مكان الشكل التنفيذي( أو )التدبري املطلوب 

 ختصاصخيار االب_

وهذا اخليار قد   ،أجاز املشرع للمدعي يف بعض املواد أن خيتار بني حمكمتني أو أكثر عند تقدمي طلبه
يكون على حمكمتني مبعىن أنه ميكن للمدعي أن يرفع طلبه أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها  

أي يكون   ؛االختيار متعدداأمام حمكمة أخرى كما قد يكون هذا أو  ،موطن املدعى عليه
االختصاص احمللي موزعا على أكثر من حمكمتني ويف بعض احلاالت االستثنائية قد يكون  

 .االختصاص وطين جييز رفع الدعوى أمام أي حمكمة من حماكم اجلزائر
 اليت ختتص فيها حمكمتني خمتلفتني  احلاالتج _
الدعاوى أن يرفع الطلب إما إىل احملكمة  جيوز يف مثل هذا النوع من : الدعاوى املختلطة _1ج_

اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليه أو مسكنه وإما أمام اجلهة القضائية اليت يقع يف  
 .دائرة اختصاصها مقر األموال

إذا كانت متعلقة بتعويض الضرر الناشئ من  :دعاوى تعويض الضرر الناشئ من جرمية_2ج_
ة أو شبه جنحة، جيوز أن يرفع الطلب إما إىل حمكمة موطن املدعى عليه جناية أو جنحة أو خمالف

وإما أمام اجلهة القضائية اليت وقع يف دائرة اختصاصها الفعل الضار. يف حالة اختيار املوطن فإن  
احملكمة املختصة إقليميا إىل جانب احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعى عليه هي 

 .ية للموطن املختاراجلهة القضائ
ختتص عدة حماكم يف حالة تعدد املدعى عليهم، املنازعات   :احلاالت اليت ختتص فيها عدة حماكم د_

املتعلقة ابلتوريدات واألشغال وأجور العمال أو الصناع، الدعاوى التجارية، الدعوى املرفوعة ضد  
 . شركة
إذا مل يكن للمدعى عليه موطن أو مسكن يف  القضااي اليت ختتص فيها أي حمكمة من احملاكم:  ه_
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اجلزائر جيوز رفع الدعوى أمام احملكمة اليت خيتارها املدعي وتطبق هذه القاعدة خاصة يف املنازعات  
ناشئة عن تنفيذ  املتعلقة بتنفيذ العقود اليت أبرمها أجنيب يف بلد أجنيب مع جزائري أو املنازعات ال

 .التزامات تعاقد عليها جزائري يف بلد أجنيب
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 احملور الثالث : طرق الطعن يف األحكام 

الطعن هي وسيلة يسمح املشرع من خالهلا مبراجعة األحكام القضائية وإعادة النظر فيها من   - 
 : حيث الوقائع أو املوضوع وينقسم الطعن إىل نوعني

: مسيت بذلك ألن هذا النوع من الطعن يوقف تنفيذ احلكم خالل أجله    طرق الطعن العاديةأوال :
 . النوع من الطعن غري مشروط بشرط خاصهذا أو أثناء ممارسته كما أن 

 . وتتمثل هذه الطرق يف املعارضة واالستئناف
لغيابية ومبجرد املعارضة طريق طعن عادي أجازه املشرع ضد األحكام والقرارات ا املعارضة _1

تسجيل املعارضة يفصل يف القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح احلكم والقرار 
إ م ، وذلك أن  ق  327 ذا احلكم مشموال ابلنفاذ املعجل  ماملعارض فيه كأن مل يكن ما مل يكن ه

  عليه  دفوع أو طلبات و  نه مل يقدم أياخلصم املعارض كان غائبا عند صدور احلكم الغيايب وابلتايل فإ
فإنه عند قيامه إبجراءات املعارضة جيوز له طرح ما شاء من مناقشات وال يتقيد القاضي ابحلكم  

  327الغيايب الذي أصدره وميكن له أن يصدر حكما مناقضا للحكم السابق وذلك ألن نص املادة 
 . " يكن ينص على أنه " مبجرد القيام ابملعارضة يعترب احلكم الغيايب كأن مل

: تكون املعارضة مبوجب عريضة موقعة ومؤرخة حتدد فيها اجلهة القضائية   إجراءات املعارضةأ_
وهوية اخلصوم وعناوينهم وموجز لطلبات اخلصم املعارض ومصحوبة بنسخة من احلكم الغيايب 

طعون فيه ما  املعارض فيه وكذا حمضر التبليغ إن وجد تقدم إىل نفس اجلهة القضائية املصدرة للحكم امل
م التبليغ الرمسي للعريضة إىل كل أطراف تتسجيل العريضة وجدولتها جيب أن يوبعد   إ مق  330

اخلصومة ويكون احلكم الصادر يف املعارضة حضوراي يف مواجهة مجيع اخلصوم وهو غري قابل 
 . إ م ق  331للمعارضة من جديد ما  

إ م بشهر واحد ابتداء من اتريخ التبليغ   ق329ادة وجيب أتتم املعارضة يف ميعادها احملدد بنص امل
يوما وال حيتسب اليوم األول منه )    30الرمسي للحكم أو القرار الغيايب وحيسب امليعاد كامال ابألايم 

يوم التبليغ ( وال اليوم األخري ) يوم انقضاء امليعاد ( وإذا كان اليوم األخري من امليعاد قد صادف يوم  



35 
 

إ م ويعتد أبايم العطل الواقعة داخل  ق405ئيا ميدد إىل أول يوم عمل موايل له ماعطلة كليا أو جز 
 .امليعاد

 
 : االستئناف_2

يهدف االستئناف إىل مراجعة أو إلغاء احلكم الصادر عن احملكمة، ويعترب االستئناف املظهر العملي  
 .ملبدأ التقاضي على درجتني

   شروط االستئناف_أ

: يشرتط يف احلكم املستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من قاضي   املستأنف فيهاحلكم  _ 1أ_
اصال يف جزء من املوضوع أو  الدرجة األوىل وأن يكون هذا احلكم فاصال يف موضوع النزاع فإن كان ف

 إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبري مؤقت فإنه ال يقبل االستئناف إال مع احلكم الفاصل ذختاأمر اب
 . إ م 334يف املوضوع ما مل ينص القانون على خالف ذلك ما  

 
: حق االستئناف مقرر جلميع األشخاص الذين كانوا خصوما   الشخص القائم ابالستئناف 2أ_

على مستوى الدرجة األوىل أو لذوي حقوقهم كما جيب لألشخاص اللذين مث متثيلهم على مستوى 
ة االستئناف إذا زال السبب ، وجيوز رفع االستئناف من الدرجة األوىل بسبب نقص األهلية ممارس

 إ م  335طرف املتدخل األصلي أو املدخل يف اخلصام يف الدرجة األوىل ما 
 
: حيدد أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من اتريخ التبليغ الرمسي للحكم إىل الشخص  امليعاد_ 3أ_

وطنه احلقيقي أو املختار ومل يتسلمه بصفة  ذاته وميدد هذا األجل إىل شهرين إذا مت التبليغ يف م
 . إ م 2-1فقرة  336شخصية ما 

وإذا كان احلكم االبتدائي غيايب فإنه جيوز استئنافه أيضا وال يسري أجل االستئناف إال بعد انقضاء  
 . إ م 3/  336أجل املعارضة ما 

 : أنواع االستئنافب_



36 
 

 : وهو االستئناف الذي يقدمه الطاعن األول االستئناف األصلي _1ب_
االستئناف املقابل : وهو االستئناف الذي يقدمه املطعون ضده بعد تقدمي االستئناف األصلي   -

وقبل فوات امليعاد املقرر لالستئناف ويكون مستقال عن االستئناف األصلي وينظر القاضي يف كل 
توسيع اخلصومة وال يستفيد أي من الطاعنني من  واحد منهما على حدا ويؤدي هذا االستئناف إىل

 . قاعدة ال يضار الطاعن بطعنه
: وهو الطعن الذي يقدمه املطعون ضده بعد فوات ميعاد االستئناف ،   االستئناف الفرعي _2-ب

وجيوز تقدميه يف أي مرحلة من مراحل اخلصومة ولو كان قد بلغ رمسيا ابحلكم دون حتفظ وحىت يف 
إ م .ويرتبط االستئناف األصلي ابلفرعي يف  337ه يف رفع االستئناف األصلي ما حالة سقوط حق

إ ، م على أنه " ال يقبل االستئناف الفرعي إذا كان االستئناف األصلي   337القبول إذا تنص املادة  
غري مقبول ، ويرتتب على التنازل يف االستئناف األصلي عدم قبول االستئناف الفرعي إذا وقع بعد 

 . "تنازلال
 :   يرتتب عن االستئناف اآلاثر التالية  آاثر االستئناف :ج_
: يكون احلكم املستأنف فيه غري قابل للتنفيذ  استمرار وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه  _1ج_

إ م " يوقف   323خالل فرتة الطعن ابالستئناف وأثناء مرحلة نظر اخلصومة من طرف اجمللس ما 
تنفيذ احلكم خالل أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته " وهذا ابستثناء احلاالت اليت 

 . يكون احلكم فيها مشموال ابلنفاذ
ينقل االستئناف اخلصومة إىل حمكمة الدرجة الثانية )  : نزاع إىل قاضي الدرجة الثانيةلنقل ا_2ج_

اجمللس القضائي ( ليفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون وتبعا لذلك فإن اخلصوم ال بد 
  إ ، 341أن يتمسكوا بنفس الطلبات اليت سبق طرحها أمام قاضي الدرجة األوىل ، وفقا لنص املادة 

م فإنه ال يقبل الطلبات اجلديدة يف االستئناف ما عدا الدفع ... وطلبات استبعاد االدعاءات املقابلة 
أو الفصل يف املسائل الناجتة عن تدخل الغري أو ..... واقعة كما جيوز للخصم أيضا وفقا لنص املادة  

حقات األخرى املستحقة بعد إ م طلب الفوائد القانونية وما أتخر من الديون وبدل اإلجيار واملل  342
صدور احلكم املستأنف ، وكذا التعويضات الناجتة عن األضرار الالحقة به مند صدور احلكم وال تعترب  

طلبات جديدة الطلبات املرتبطة مباشرة ابلطلب األصلي واليت ترمي إىل نفس الغرض حىت ولو كان  
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ئل قانونية جديدة وتقدمي مستندات وأدلة أساسها القانوين مغايرا ، كما جيوز للخصوم التمسك بوسا
  – 343جديدة أتييدا لطلباهتم ، كما جيوز تقدمي الطلبات املقابلة خالل النظر يف االستئناف املواد  

 . إ م 345  – 344
 : إجراءات االستئنافد_

ة  تتم اإلجراءات أمام اجمللس القضائي ابلكتابة أساسا غري أنه ميكن للخصوم تقدمي مالحظات شفهي
إضافية ويكون متثيل اخلصوم أمام اجمللس القضائي وجويب من طرف حمامي و ذلك حتت طائلة عدم 
قبول االستئناف ، ما مل ينص القانون على خالف ذلك ، وال يكون متثيل األطراف بواسطة حمامي  

البلدية  وجويب يف مادة شؤون األسرة واملادة االجتماعية ابلنسبة للعمال وتعفى الدولة والوالية و 
 . واملؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية من التمثيل الوجويب مبحام

يرفع االستئناف بعريضة تودع أبمانة اجمللس القضائي الذي صدر احلكم املستأنف فيه يف أحد   -
احملاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما جيوز أن يسجل أبمانة ضبط احملكمة اليت أصدرت احلكم يف 

 . إ مق  2- 1/  539ا  سجل خاص م
عليه من طرف رئيس اجمللس تقيد عريضة االستئناف حاال يف سجل خاص ، مرقم ومؤشر  -

، ورقم القضية واتريخ أول جلسة مث  صوم، تبعا لرتتيب ورودها مع بيان أمساء وألقاب اخلالقضائي
وتبلغ رمسيا من طرف  ، اجللسة على نسخ عريضة االستئناف يسجل أمني الضبط رقم القضية واتريخ

يوما على األقل بني اتريخ وتسلم التكليف ابحلضور   20املستأنف إىل املستأنف عليه مع مراعاة أجل 
 . واتريخ أول جلسة

جيب أن تكون عريضة االستئناف مصحوبة بنسخة من احلكم املستأنف فيه وحمضر التبليغ إن  -
 : لة عدم قبوهلا شكال وجد وجيب أن تتضمن البياانت اآلتية وذلك حتت طائ 

 . اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم املستأنف فيه  -
 . اسم ولقب وموطن املستأنف – 
 . اسم ولقب وموطن املستأنف عليه وإن مل يكن له موطن آخر حمل إقامته – 
 . عرض موجز للوقائع والطلبات واألوجه اليت أسس عليها االستئناف  – 
 . ة الشخص املعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوين أو اإلتفاقياإلشارة إىل طبيعة وتسمي – 
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 . ختم وتوقيع احملامي وعنوانه املهين ، ما مل ينص القانون على خالف ذلك  – 
 

 : عادية غري الطعن طرق ال :اثنيا 
ذلك ما   على خالفون فيه ما مل ينص القانون هي وسائل للطعن ال توقف تنفيذ احلكم املطع -

 : ما يلي إ م كما أهنا مشروطة بشروط خاصة وتتمثل هذه الطرق فيق  348  – 347

  التماس إعادة النظر –1
يهدف التماس أعادة النظر إىل مراجعة األمر االستعجايل أو احلكم أو القرار الفاصل يف املوضوع  

 . وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانونواحلائز لقوة الشيء املقضي به ، 
 
 : شروط التماس إعادة النظرأ_

 . ال يقدم التماس إعادة النظر إال ضد األحكام النهائية احلائزة لقوة الشيء املقضي فيه – 
 . نوانال يقدم التماس إعادة النظر إال ممن كان طرفا يف احلكم أو القرار أو األمر أو مت استدعاؤه قا  – 
إ م  ق   392ال يقدم التماس إعادة النظر إال إذا توفر أحد الوجهني املنصوص عليها يف املادة  – 
 . ومها

إذا بين احلكم أو القرار أو األمر على شهادة شهود أو على واثئق اعرتاف بتزويرها أو ثبت قضائيا  _
 . يء املقضي بهتزويرها بعد صدور ذلك احلكم أو القرار أو األمر وحيازته لقوة الش 

إذا أكتشف بعد صدور احلكم أو القرار أو األمر احلائز لقوة الشيء املقضي به ، أوراق حامسة يف  _
 . الدعوى كانت حمتجزة عمدا لدى أحد اخلصوم

: يرفع التماس إعادة النظر يف أجل شهرين ، يبدأ سرايهنا من اتريخ ثبوت تزوير شهادة   امليعاد ب_
 . الشهود أو ثبوت التزوير أو اتريخ اكتشاف الوثيقة احملتجزة

 : إجراءات التماس إعادة النظر ج_
  يكون التماس إعادة النظر مبوجب عريضة مكتوبة تقدم إىل اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم أو

حوبة بنسخة من احلكم حمل القرار أو األمر امللتمس فيه وفقا لألشكال املقررة لرفع الدعوى ومص
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وصل يثبت إيداع كفالة أبمانة الضبط اجلهة القضائية ال تقل عن احلـد األقصى للغرامة بو  ،الطعن
الة  دج )أي ال تقل الكف 20.000دج إىل  10.000وهـي من  397نصـوص عليها يف املــادة  امل

 . دج (  20.000عن 
 

 : آاثر التماس إعادة النظرد_
تقتصر املراجعة يف التماس إعادة النظر على مقتضيات احلكم أو القرار أو األمر اليت تربر مراجعتها ،  

 . ما مل توجد مقتضيات أخرى مرتبطة هبا 
إىل  دج  10.000جيوز للقاضي احلكم على امللتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من  -

دج دون اإلخالل ابلتعويضات اليت قد يطالب هبا اخلصم اآلخر ويف هذه احلالة يقضي  20.000
 . بعدم اسرتداد مبلغ الكفالة

 . ال جيوز تقدمي التماس إعادة نظر من جديد يف احلكم أو القرار أو األمر الفاصل يف االلتماس -
  الطعن ابلنقض_2

النظر يف القضية اليت سبق الفصل فيها أمام احملكمة العليا ، وإمنا  ال يهدف الطعن ابلنقض إىل إعادة 
يرمي إىل النظر فيها إذا كانت اجلهات القضائية املختلفة قد طبقت النصوص القانونية واملبادئ بصفة  

سليمة يف األحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت املخالفة ابملوضوع أو ابإلجراءات مع تسليمها  
  أثبتها احلكم املطعون فيهابلوقائع كما 

  شروط الطعن ابلنقضأ_
أن يكون احلكم املطعون فيه فاصال يف املوضوع وأن يكون حكما هنائيا سواءا كان صادرا من  _

 احملكمة أو من اجمللس
أن يقدم الطعن ابلنقض من أحد اخلصوم أو من ذوي حقوقهم ، غري أنه إذا علم النائب العام  – 

ا بصدور حكم أو قرار يف آخر درجة من حمكمة أو جملس قضائي وكان احلكم أو  لدى احملكمة العلي
القرار خمالفا للقانون ، ومل يطعن فيه أحد اخلصوم ابلنقض يف األجل ، فله أن يعرض األمر بعريضة 
بسيطة على احملكمة العليا ، ويف حالة نقض هذا احلكم أو القرار ال جيوز للخصم التمسك ابلقرار  

 . من احملكمة العليا للتخلص مما قضى به احلكم أو القرار املنقوضالصادر 
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أن يقدم الطعن ابلنقض يف اآلجال املقررة له وهي شهرين ابتداء من اتريخ التبليغ الرمسي للحكم  – 
املطعون فيه إذا مت شخصيا وميدد هذا األجل إىل ثالث أشهر إذا مت التبليغ الرمسي للحكم يف موطنه 

إ م ال يسري أجل الطعن ابلنقض يف األحكام والقرارات الغيابية إال  ق354املختار ما   احلقيقي أو
 . بعد انقضاء األجل املقرر للمعارضة

إ م وهي حاالت  358أن يبىن الطعن ابلنقض على أحد األوجه املنصوص عليها يف املادة   – 
 :جاءت على سبيل احلصر وتتمثل يف

 . راءات خمالفة قاعدة جوهرية يف اإلج _1
 . إغفال األشكال اجلوهرية لإلجراءات _2
 . عدم االختصاص_3
 . جتاوز السلطة_4
 . خمالفة القانون الداخلي _5
 . خمالفة القانون األجنيب املتعلق بقانون األسرة_6
 . خمالفة االتفاقيات الدولية_7
 . انعدام األساس القانوين للحكم_8
 . انعدام التسبيب_9

 قصور التسبيب _10
 . تناقض التسبيب مع املنطوق_11
 . حتريف املضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم أو القرار_12
تناقض أحكام أو قرارات صادرة يف آخر درجة ، عندما تكون حجية الشيء املقضي فيه قد  _13

خ ،  أثريت بدون جدوى ويف هذه احلالة يوجه الطعن ابلنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاري 
 . وإذا أتكد هذا التناقض بفصل بتأكيد احلكم أو القرار األول

تناقض أحكام غري قابلة للطعن العادي ، يف هذه احلالة يكون الطعن ابلنقض مقبوال ، ولو كان  _14
أحد األحكام موضوع الطعن ابلنقض سابق قد انتهى ابلرفض ، ويف هذه احلالة يرفع الطعن ابلنقض 

وجيب توجيهه ضد احلكمني ، وإذا أتكد التناقض   354املنصوص عليه املادة  حىت بعد فوات األجل
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 . ، تقضي احملكمة العليا إبلغاء أحد احلكمني أو احلكمني معا
 . وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق احلكم أو القرار_15
 . احلكم مبا مل يطلب أو أبكثر مما طلب_16
 . الطلبات األصليةالسهو عن الفصل يف أحد -17
 . إذا مل يدافع عن انقصي األهلية_18
وجيوز للمحكمة العليا أن تثري من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض املنصوص عليها يف   -

 إ م  358املادة  
  إجراءات الطعن ابلنقضب_

لدى احملكمة   تكون اإلجراءات أمام احملكمة العليا كتابية مع وجوب التمثيل بواسطة حمامي معتمد -
 . إ م ق  559 -558  -557العليا وذلك حتت طائلة عدم القبول ما 

يرفع الطعن ابلنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط احملكمة العليا وجيوز أيضا أن يرفع الطعن  -
ابلنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط اجملالس القضائية اليت صدر يف دائرة اختصاصها احلكم 

 . ع الطعنموضو 
وميسك أبمانة ضبط احملكمة العليا وأبمانة ضبط اجملالس القضائية سجال يسمى سجل قيد الطعون 
ابلنقض تسجل فيه تصرحيات وعرائض الطعون ابلنقض حسب اتريخ وصوهلا ويكون هذا السجل 

لعليا موضوعا حتت مسؤولية أمني الضبط الرئيسي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس األول للمحكمة ا
 . أو رئيس اجمللس القضائي

يتم التصريح ابلطعن ابلنقض من طرف الطاعن أو حماميه يف حمضر يعده أمني الضبط الرئيسي  -
لدى احملكمة العليا أو اجمللس القضائي أو أمني الضبط الذي يفوضه هلذا الغرض ويتضمن هذا احملضر 

 : البياانت التالية
تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره   اسم ولقب وموطن الطاعن ، وإذا – 

 . االجتماعي وصفة ممثله القانوين اإلتفاقي
اسم ولقب وموطن املطعون ضده وإذا تعلق األمر بشخص معنوي بيان تسميته ومقره  – 

 .االجتماعي



42 
 

أمني إ م ، مث يوقع احملضر حسب احلالة من طرف  562اتريخ وطبيعة القرار املطعون فيه ما   –
الضبط الرئيسي أو أمني الضبط املفوض هلذا الغرض لدى احملكمة العليا أو اجمللس القضائي والقائم 

 . ابلتصريح
 . إ م 562تسلم نسخة منه إىل القائم ابلتصريح بغرض تبليغه الرمسي للمطعون ضده ما  -
ريخ التصريح  وعلى الطاعن أن يقوم بتبليغ املطعون ضده رمسيا خالل أجل شهر واحد من ات -

ابلطعن ابلنقض بنسخة من حمضر التصريح وتنبيهه أبنه جيب عليه أتسيس حمام إذا رغب يف الدفاع 
 . عن نفسه

من اتريخ التصريح ابلطعن ابلنقض إليداع العريضة أبمانة ضبط   وللطاعن اجل شهرين ابتداء -
ليت يؤسس عليها طعنه وذلك حتت احملكمة العليا أو اجمللس القضائي يتعرض فيها لألوجه القانونية ا

 . إ مق  563طائلة عدم قبول الطعن ابلنقض شكال ما 
وجيب على الطاعن أن يبلغ رمسيا املطعون ضده خالل أجل شهر واحد من اتريخ إيداع عريضة   -

الطعن أبمانة ضبط احملكمة العليا أو اجمللس القضائي بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف  
أو اجمللس القضائي وفقا للقواعد العامة اليت تسري على  ،ضبط الرئيسي لدى احملكمة العلياأمني ال

 . دهايالتبليغات وآجاهلا ومواع
 
 

: جيب أن تتضمن عريضة الطعن ابلنقض حتت طائلة عدم قبوهلا شكال   عريضة الطعن ابلنقضج_
 : البياانت التالية

اسم ولقب وموطن الطاعن إذا تعلق الطعن بشخص معنوي ، بيان تسميته وطبيعته ومقره   – 1
 . االجتماعي وصفة ممثله القانوين أو اإلتفاقي

 . اسم ولقب وموطن املطعون ضده – 
 .ار املطعون فيهاتريخ وطبيعة القر  – 
 . عرض موجز عن الوقائع واإلجراءات املتبعة – 
 . إ م 365عرض عن أوجه الطعن املؤسس عليها الطعن ابلنقض ما  – 
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 . كما جيب أن حتمل العريضة التوقيع اخلطي وختم حمام معتمد لدى احملكمة العليا وعنوانه املهين
هلا شكال بنسخة مطابقة ألصل القرار أو  جيب أن تكون عريضة الطعن ابلنقض حتت طائلة قبو  -

مرفوقة كذلك ابلواثئق املشار إليها يف مرفقات عريضة الطعن ابلنقض وكذلك  احلكم املطعون فيه و
وصل يثبت دفع الرسم القضائي لدى أمني الضبط الرئيسي لدى احملكمة العليا أو اجمللس القضائي 

رمسي للتصريح أو لعريضة الطعن ابلنقض إىل املطعون وترفق العريضة كذلك بنسخة من حمضر التبليغ ال
 . إ م ق  567  – 566ضده ما  

( من أجل تقدمي  2ابتداء من اتريخ تسلم املطعون ضده لعريضة الطعن فإن له أجل شهرين )  -
مذكرة جواب موقعة من طرف حمامي معتمد لدى احملكمة العليا إىل أمني الضبط الرئيسي للمحكمة  

لس القضائي ، وتبليغها حملامي الطاعن وذلك حتت طائلة عدم القبول التلقائي وجيب أن العليا أو اجمل
 .إ مق  568تتضـمن مذكرة اجلـواب الرد على أوجـه الطـعن املشارة ما 

وعند انتهاء اآلجال القانونية احملددة لألطراف ال يداع مذكراهتم ، يرسل أمني الضبط الرئيسي   -
شكال ومرفـقا مبلف القضية إىل أمني الضبط الرئيسي للمحكمة العليا  للمجلس القضـائي امللف

 .إ م 569والذي حييله بدوره إىل رئيس الغرفة املعنية ما 
  آاثر الطعن ابلنقضد_
ال يرتتب على الطعن ابلنقض وقف تنفيذ احلكم أو القرار املطعون فيه ما عدا الدعاوى املتعلقة  -

 . دعاوى التزويرحبالة األشخاص وأهليتهم ويف 
إذا كان قرار احملكمة العليا ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية ال يرتك من النزاع ما يتطلب احلكم  -

فيه فإن النقض يكون بدون إحالة فيعود اخلصوم إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل احلكم أو القرار 
ن تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط  وض وكاقلغاء كل حكم جاء بعد القرار املنويرتتب ابلنتيجة إ

إ م وإذا رأت احملكمة العليا بعد قبوهلا للطعن ابلنقض ونقضها وإلغائها   565 -564ضروري به ما  
للحكم أو القرار املطعون فيه أن الدعوى حتتاج إىل الفصل يف مسألة الوقائع فإهنا تقوم إبحالة القضية  

كم أو القرار بتشكيلة جديدة وإما أمام جهة قضائية أخرى من  إىل اجلهة القضائية اليت تصدر احل
 . إ م 365نفس النوع والدرجة إلعادة الفصل يف الدعوى من جديد ما 

وعلى اخلصوم القيام إبجراءات إعادة السري يف الدعوى بعد اإلحالة وذلك مبوجب عريضة تتضمن   -
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ر النقض وجيب إيداع هذه العريضة يف أجل البياانت املطلوبة يف عريضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرا
 3ي ابإلحالة وميدد هذا اآلجل إىل ( من اتريخ التبليغ الرمسي بقرار احملكمة العليا القاض2شهرين )  

أشهر عندما يتم التبليغ الرمسي إىل املوطن احلقيقي أو املختار ويرتتب على عدم القيام هبذا اإلجراء يف  
ريه القاضي من تلقاء نفسه ويف هذه املرحلة ال يقبل تدخل  ثقبوهلا شكال والذي ي احملددة عدم اآلجال 

 . إ م 368  – 367الغري أمام جهة اإلحالة ما  
ومن حيث القانون ابستثناء   يد يف القضااي ، من حيث الوقائع تفصل جهة اإلحالة من جد -
رار اإلحالة فيما يتعلق ابملسائل  جهة اإلحالة أن تنطبق ق لىسائل غري املشمولة ابلنقض وجيب عامل

القانونية اليت فصلت فيها احملكمة العليا ، وإذا مل تتمثل جهة اإلحالة لقرار احملكمة العليا الفاصل يف  
مسألة قانونية ، جيوز هلذه األخرية ومبناسبة النظر يف الطعن ابلنقض الثاين البث يف موضوع النزاع ،  

ل من حيث الوقائع والقانون عند النظر يف طعن اثلث ابلنقض  وجيب على احملكمة العليا أن تفص
 . إ مق  374ويكون قرارها قابال للتنفيذ ما 

ويف حالة رفض الطعن ابلنقض أو عدم قبوله ، ال جيوز للطاعن أن يطعن ابلنقض من جديد يف  -
ري مقبولة ضد  إ م ، كما أن املعارضة غق  375نفس القرار أو يطعن فيه ابلتماس إعادة النظر ما 

 . إ مق   379أحكام احملكمة العليا ما  
وجيوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن قد بين على تعسف أو الغـرض منه اإلضرار ابملطعون   -

دج دون اإلخالل   20.000إىل   10.000ضـده أن حتكم على الطاعن بغرامة مدنية من 
 . إ م 377ابلـتعويضات اليت يطالب هبا املـطعون ضده ما 
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 احملور الرابع : القضاء املستعجل

لقد ساير املشرع اجلزائري ما جاءت به التشريعات األخرى من أحكام يف نظام القضاء املستعجل 
فخصص له الباب الثالث من الكتاب الرابع املتضمن اإلجراءات املتبعة أمام اجلهات القضائية من 

  948إىل   917قانون اإلجراءات املدنية، فالباب الثالث منه بعنوان "االستعجال" ويتضمن املواد من 
 واليت تبني نطاق وشروط القضاء املستعجل وكذلك اإلجراءات املتبعة فيه .  

 أوال : تعريف القضاء املستعجل 
ستعجايل ستعجايل وإمنا ذكر فقط أن القاضي االاملشرع اجلزائري مل يتطرق إىل تعريف القضاء االإن 

" ال  :  ون اإلجراءات املدنيةمن قان 303خيتص ابلفصل يف حاالت االستعجال و أضاف يف املادة
ميس األمر االستعجايل أصل احلق ، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدوهنا رغم كل طرق الطعن كما أنه  

 ."غري قابل للمعارضة وال لالعرتاض على النفاذ املعجل
  ونستطيع تعريف الطلب املستعجل ضمنا  لذلك أبنه طلب اختاذ إجراء وقيت يدرأ خطر داهم أو ضررا  

 . قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا جلأ اخلصوم إىل احملاكم إبجراءات الدعوى العادية
واحلقيقة أن االستعجال حالة تتغري بتغري ظروف الزمان واملكان تتالزم مع التطور االجتماعي يف  
 . األوساط املختلفة ولذلك فإنه من الصعب وضع أي تعريف منطقي ألنه ليس مبدأ اثبت مطلقا  

 خصائص القضاء املستعجل:اثنيا
يعترب القضاء املستعجل عمال  قضائيا  مبعىن الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا  

والئيا  وخاصة   يف الفقه كما اعتربه البعض قضاء ابعتباره نشاطا  إداراي  إال أن هذا الرأي مل يلق أتييدا  
عندما يكون إبجراءات مستقلة عن إجراءات اخلصومة املتعلقة ابلدعوى املوضوعية إال أن هذا االجتاه  

 غري صحيح أيضا  .  
وإذا كان القضاء املستعجل يرمي أحياان  إىل توقي نزاع يف املستقبل ويتشابه يف هذا مع بعض األعمال 

ل الوالئي ينشئ مركزا  قانونيا  جديدا  أما القضاء الوقيت أو  الوالئية فإن هناك فارقا  بينهما فالعم
 .املستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة حيتمل وجودها ويرمي على ضمان محايتها محاية وقتية

يضاف إىل ذلك ورغم أن القضاء املستعجل صورة من صور احلماية القضائية إال أنه يتميز عن  
 :يالقضاء املوضوعي بعدة خصائص ه
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أن القضاء املستعجل له وظيفة مساعدة : فهو مينح ابلنظر إىل إمكانية صدور قضاء موضوعي  _1
حمتمل يف املستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت ابلفعل أو تنتظر رفعها ذلك  

إذا فصل يف  أن القضاء املستعجل إمنا يرمي إىل ضمان حتقيق الدعوى املوضوعية هلدفها . وهلذا فإنه
 .الدعوى املوضوعية فإن الدعوى املستعجلة تصبح غري مقبولة

القضاء املستعجل مينح بصرف النظر عن وجود احلق املوضوعي . وهلذا فإن الدعوى املستعجلة  _2
دعوى جمردة . وعّلة ذلك أهنا جمرد وسيلة للتحفظ أثر االحتياط ويرتتب على هذا التجريد نتيجة  

الدعوى املستعجلة يف شروطها عن شروط الدعوى املوضوعية اليت تفرتض بثبوت   هامة هي استقالل
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أنه :   917وجود احلق املوضوعي.فكما جاء يف نص املادة 

"يفصل يف مادة االستعجال ابلتشكيلة اجلماعية املنوط هبا البت يف دعوى املوضوع". ويف الفقرة 
 " ال ينظر يف أصل احلق ويفصل يف أقرب اآلجال الثانية :"

القضاء املستعجل ذو أثر مؤقت : فهو يرتب آثره إىل حني الفصل يف الدعوى املوضوعية وهلذا  _3
 .فإن احلكم الصادر ابحلراسة القضائية ينتهي أثره بصدور احلكم ابمللكية ألحد اخلصوم

من الناحية الفعلية إىل االستغناء عن رفع  على أن القضاء املستعجل قد يؤدي يف بعض األحيان 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف الفقرة  299الدعوى املوضوعية. وكما جاء يف نص املادة  

األوىل: ""يف مجيع أحوال االستعجال، أو إذا اقتضى األمر الفصل يف إجراء يتعلق ابحلراسة القضائية  
اءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام احملكمة  أو أبي تدبري حتفظي غري منظم إبجر 

 "".الواقع يف دائرة اختصاصها اإلشكال أو التدبري املطلوب، وينادى عليها يف أقرب جلسـة
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية : " يرتب االمر  1يف الفقرة   935فكما نصت املادة 

 " الرمسي أو التوبليغ للخصم احملكوم عليهاالستعجايل آاثره من اتريخ التبليغ 
 اثلثا : شروط القضاء املستعجل 

 :يشرتط الختصاص قاضي األمور املستعجلة للنظر يف الدعوى شرطني أساسيني
 .أوهلما:ضرورة توافر عنصر االستعجال يف املنازعة املطروحة أمامه

 .أصل احلقو اثنيهما: أن يكون املطلوب هو إجراء وقيت ال يفصل يف 
ي من هذين الشرطني انعدم اختصاص قاضي األمور املستعجلة بنظرها فإذا افتقرت املنازعة إىل أ
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ويتعني عليه احلكم بعدم االختصاص، إما لعدم وجود عنصر االستعجال وإما للمساس ابملوضوع،  
   على حدى  ولذلك سنتعرض إىل دراسة كل من عنصر

  شرط االستعجال_1
من   299اجلزائري حالة االستعجال واكتفى ابإلشارة إىل ضرورة توافرها يف نص املادة  مل يعرف املشرع 

قانون اإلجراءات املدنية بقوله )جيب الفصل يف الدعاوي االستعجالية يف أقرب اآلجال(، وتبعا لذلك  
مث  فان تقدير حالة االستعجال ترجع إىل القاضي الذي يستخلصه من وقائع الدعوى املعروضة أمامه، 

 .يقوم إبعطائها التكييف القانوين، وعليه إن يربز عنصر االستعجال يف الدعوى
وإذا رجعنا إىل آراء الفقهاء فإهنم مل يتوصلوا إىل تعريف متفق عليه لفكرة االستعجال وهناك اختالف  

 ستعجايليا يف انعقاد االختصاص للقاضي االكبري حول تعريفه ، وهذا نظرا لكونه ركنا أساس
ستعجايل أن يتوافر وجه االستعجال يف الدعوى فإذا مل يتوافر هذا  ويشرتط الختصاص القاضي اال

الشرط تعني على القاضي احلكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه حىت ولو مل يدفع به اخلصوم، كما  
 .لعامجيوز إبداء هذا الدفع يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلق االختصاص ابلنظام ا

على انه درء خلطر حال ومستعجل دون 303أن القضاء اإلستعجايل يعرف طبقا لنص املادة   -
 .املساس أبصل احلق

 وان القيام إبشغال احلفر والبناء يشكل خطر حال ومستعجل واٌن وقف أشغال احلفر
تفاق الطرفني والبناء ال ميس أبصل احلق وبذلك فان عناصر االستعجال متوفرة. وغين عن البيان إن ا

على اختصاص قاضي األمور املستعجلة ابلنظر يف النزاع ال يقيد القاضي املستعجل ما مل يكن الطلب 
املطروح أمامه قد توافر فيه وجه االستعجال، وعنصر االستعجال يستخلصه القاضي من وقائع  

 ..الدعوى وظروفها، مث يقرر أن كانت الدعوى مستعجلة أم ال
 أبصل احلق شرط عدم املساس_2

افره النعقاد االختصاص  ذكران سابقا أن عدم املساس أبصل احلق هو الشرط الثاين الذي يستوجب تو 
من قانون   303ستعجايل، وجند أن املشرع اجلزائري نص عليه صراحة يف نص املادة للقاضي اال

نفاذ بكفالة أو  اإلجراءات املدنية بقوله أن: )ال ميس األمر أالستعجايل أصل احلق، وهو معجل ال
بدوهنا رغم كل طرق الطعن. كما أنه غري قابل للمعارضة وال لالعرتاض على النفاذ املعجل.( ومعىن 

ستعجايل حىت تقبل جيب أن تكون وقتية ، وتكون كذلك  الطلبات اليت تقدم إىل القضاء االذلك أن 
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 . إذا كان الفصل فيها ال يؤدي إىل املساس أبصل احلق
ستعجايل املساس به هو السبب القانوين الذي حيدد ابحلق الذي مينع على القاضي االد واملقصو 

حقوق والتزامات كل من الطرفني اجتاه اآلخر، فال جيوز له أن يتناول هذه احلقوق و االلتزامات 
ابلتفسري أو التأويل الذي من شأنه املساس مبوضوع النزاع ، كما ليس له أن يغري من مراكز اخلصوم 

تكون خارجة عن اختصاص القاضي    لقانونية، و من مث إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإهناا
ستعجايل و يقضي فيها بعدم االختصاص )كأن ترفع الدعوى بطلب تثبت ملكية عني، أو بطلب اال

 ( . تقرير حق أو اتفاق عليها، أو بطلب فسخ عقد أو صحته أو بطالنه
ها على انه جيب على  ت عن احملكمة العليا استقرت يف اجتهادويف هذا الصدد صدرت عدة قرارا

 .ق من شرط عدم املساس أبصل احلق وإال تعرض قرارهم للنقضالقضاة التحق
ومىت كان من املقرر قانوان انه يف مجيع أحوال االستعجال يرفع الطلب بعريضة إىل رئيس اجلهة  

ان من املقرر كذلك أن األوامر لدعوى وكالقضائية للدرجة األوىل املختصة ابلنظر يف موضوع ا
ستعجالية اليت تصدر يف املواد املستعجلة ال متس أبصل احلق، فان الفصل يف الدعوى اليت يتسم اال

ي التصريح بعدم ابجلدية واالعتماد على تفحص الواثئق املتصلة اتصاال مباشرا بوقائع الدعوى يقتض
 .ستعجايلاختصاص القاضي اال

ق شرطا الزما االختصاص  يطرح يف هذا اجملال انه مادام عدم املساس أبصل احل و السؤال الذي
 ستعجايل فهل حيرم عليه ذلك فحص مستندات الدعوى أو النظر يف موضوعها مطلقا ؟القاضي اال

ستعجايل من فحص املستندات والنظر يف ساس ابملوضوع ال مينع القاضي االإن مبدأ عدم جواز امل
ا لكي يتمكن من إصدار األمر الوقيت املناسب فيها، فله إذا أن يفحص ظاهر موضوع الدعوى وهذ

األوراق واملستندات املقدمة من الطرفني وله أن يدرس وسائل الدفاع ليتحقق فيما إذا كانت غري 
 .جدية وال تثري نقاشا جداي يف املوضوع

أبصل احلق مينعه من اختاذ ستعجايل بعدم املساس فان احلظر املفروض على القاضي االوكأصل عام 
أي إجراء من إجراءات التحقيق كما هو الشأن يف دعوى املوضوع، ولكن استثناءا من هذه القاعدة 

من قانون اإلجراءات املدنية أن أيمر ابختاذ أي إجراء من   939أجاز له املشرع اجلزائري يف املادة  
ه إذا ما تعلق األمر إبثبات حالة الوقائع  إجراءات التحقيق يكون ضروراي للفصل يف نزاع حيتمل حصول

 :ومن أمثلة ذلك 
دعوى تعيني خبري إلجراء جرد حضوري بني األطراف إلحصاء اخلدمات املنجزة من اليد العاملة _
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 ومواد البناء املستهلكة وكذا العتاد املستعمل
ة االستعجال واخلطر أو دعوى تعيني خبري ملعاينة أعمال هدم عقار جماور لعقار املدعى لتقدير حال_

 الذي يتهدد حق املدعى
 :ومن األمثلة التطبيقية لقاعدة عدم املساس أبصل احلق نذكر على سبيل املثال ال احلصر

 األمر بتقرير حق املرور املؤقت لعقار على آخر إذا كان العقار منحصرا وال ميكن االنتفاع به **
عني املؤجرة إذا كان ضروراي يتطلب االستعجال الرتخيص للمستأجر إبجراء اإلصالحات الالزمة لل **

 .على وجه السرعة. خيتص بتفسري األوامر االستعجالية يف حدود اختصاصه 
 .تعيني حارس قضائي على املال الشائع بني املتقاضني**
 . وقف األعمال املستحدثة**
 .طرد املستأجر من العني املؤجرة إذا خالف الشروط املنصوص عليها يف العقد**

 اجلهة القضائية املختصة حمليا ابلقضاء االستعجايلاثلثا :
ستعجالية حىت تكون مقبولة جيب أن ترفع أمام قاضي األمور املستعجلة املختص حمليا، إن الدعوى اال

ختصاص احمللي  نية انه مل يتضمن قواعد خاصة ابالولكن ما هو مالحظ على قانون اإلجراءات املد
"تقدم على :من قانون اإلجراءات املدنية   458ستعجايل فقد نصت املادة ابلنسبة للقضاء اال

أعاله، حسب القواعد املقررة لرفع الدعوى االستعجالية وذلك  453الطلبات املشار إليها يف املادة 
 ."أمام حمكمة مقر ممارسة الوالية

انه يتعني تطبيق  ستعجايل فختصاص احمللي ابلنسبة للقضاء االو يف غياب نصوص خاصة بشأن اال
 . من قانون اإلجراءات املدنية 46 إىل 37القواعد العامة لالختصاص احمللي كما تنظمها املواد من 

 شروط وإجراءات رفع الدعوى االستعجاليةرابعا: 
 شروط رفع الدعوى االستعجالية_1

بول الدعوى  توافرها قانوان لقمن قانون اإلجراءات املدنية على الشروط الواجب  13لقد نصت املادة 
 ستعجالية بصفة خاصة وهي الصفة واملصلحة واألهليةبصفة عامة والدعوى اال

 الصفة أ_
طبقا لألصل العام فان الصفة يف الدعوى تثبت لكل صاحب حق أو مركز قانوين وقع عليه االعتداء، 
وتبعا لذلك فان احلماية القضائية ال متنح إال لصاحب الصفة يف الدعوى أي لصاحب احلق أو املركز  
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ا ملن يوجد  القانوين املعتدى عليه. وجيب أن تنسب الدعوى إجيااب إىل صاحب احلق يف الدعوى وسلب
احلق يف مواجهته، ويعرب عن هذا الشرط أبنه جيب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة،  

 . وإذا مل ينجح املدعى يف إثبات صفته يف الدعوى فان القاضي العادي حيكم بعدم قبول الدعوى
دنية كأن يكون  ومن املسلم به أن يكون لرافع الدعوى املستعجلة الصفة ابعتباره فرعا من الفروع امل

صاحب احلق املعتدي عليه واملراد محايته ابإلجراء املطلوب أو من يقوم مقامه ويف ذلك فان القاضي  
األمور املستعجلة ميلك سلطة يف النظر والفصل يف صفة املدعي كمسألة أولية يتعني الفصل فيها أوال 

قبل البت يف الطلب بعدم قبول  قبل التعرض للطلب وابلتايل فالقاضي األمور املستعجلة أن حيكم
 . الدعوى املستعجلة النعدام الصفة

  ب_املصلحة
أن املصلحة هي املنفعة اليت جينيها املدعي من التجائه إىل القضاء وجيب أن تكون هذه املصلحة 
قانونية أي أهنا تستند إىل محاية قانونية حلق أو مركز قانوين، ويشرتط يف هذه املصلحة أن تكون  

ومباشرة، ومعناه أن رافع الدعوى يكون قد تضرر من اعتداء وقع على حق شخصي له   شخصية
ستعجالية فان املصلحة قع ابلفعل. غري أنه يف الدعوى االمصلحة قائمة وحالة وهي أن االعتداء و 

يكفي أن تكون احتمالية مادام أن الضرر حمدق ومادام أن الطلب القضائي يرمي إىل اختاذ إجراء  
ستعجايل يف تقدير وقائع  مهية السلطة التقديرية للقاضي االقف هذا الضرر. وهنا تربز أمؤقت لو 

 الدعوى وتقرير ما إذا كانت مصلحة املدعى فعال مهددة خبطر ما مستقبال فيقرر قبول الدعوى
 .ستعجالية لطلب املدعى رغم كون مصلحته يف الدعوى احتماليةاال

شغال اجلديدة فهذه مصلحة احتمالية ومع ذلك حيميها  مثال: مصلحة املدعى يف دعوى وقف األ
 .القانون

  ج_ األهلية
إن توافر شرط األهلية للتقاضي هو شرط لصحة املطالبة القضائية أي لصحة رفع الدعوى وقبوهلا من 

حيث الشكل،فإذا قام برفع الدعوى من مل يكن أهال ملباشرهتا كانت اإلجراءات ابطلة فضال عن عدم 
عوى. وقاضي االستعجال عند حكمه ابإلبطال كجزاء لتخلف شرط األهلية يقضي به دون  قبول الد

ستعجايل ابنعدام أهلية يقا لذلك إذا دفع أمام القاضي االأن يتقيد بقاعدة عدم املساس ابحلق. وتطب
ستعجايل أن يبحث يف مدى صحة هذا االدعاء من لقاضي االاملدعي جلنون أو عته مثال: كان ا
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مه وإذا تبني له صحة هذا  ن اإلجراءات لتمكينه من إصدار حكخذا يف ذلك ما يراه معدمه مت
 . االدعاء قضي بعدم قبول الدعوى شكال

 :إجراءات رفع الدعوى االستعجالية_2
ستعجالية ترفع طبقا لألوضاع املقررة بصفة عامة يف  فإن الدعوى االق إ م 485حسب نص املادة  

 -وعليهق إ م  من  17-16-15-14رفع الدعوى أمام احملاكم كما جاء يف نص املواد
ترفع الدعوى املستعجلة مبوجب عريضة مكتوبة من املدعى أو وكيله ومؤرخة وموقع عليها لدى كتابة  

فقرة  16مام احملكمة مع مراعاة أحكام املادة  ضبط احملكمة، كما ميكن رفعها مبجرد حضور املدعى أ
،   15األخرية من قانون اإلجراءات ،وجيب أن تتضمن العريضة املعلومات اليت نصت عليها املادة  

 929-928وفيما يتعلق بتكليف املدعى عليه ابحلضور فتطبق عليه أحكام املواد 
قا للظروف و هي الطريقة األوىل يف رفع من قانون اإلجراءات املدنية ،مع إمكانية تقصري املواعيد وف

 .من ق إ م إ 301الدعوى اإلستعجالية كما جاء يف نص املادة  
 : حاالت االستعجال القصوى_3

قانون إجراءات   301ستعجالية يف املادةي على طريقة أخرى لرفع الدعوى االلقد نص املشرع اجلزائر 
ل يف ور أمام قاضي األمور املستعجلة للفصمدنية واليت ميكن مبوجبها تكليف املدعى عليه للحض

 .ستعجالية القصوىالنزاع و ذلك يف احلاالت اال
إن حالة االستعجال إذا كانت ال حتتمل التأخري فإن رافع الدعوى الذي يرى أن األمر يتطلب النظر .

عة  ه من ساعة إىل سايف دعواه بسرعة قصوى أن يرفع دعواه مبوجب عريضة افتتاح دعوى استعجالي
ضبط احملكمة و يضمنها األسباب اليت يراها مناسبة لإلسراع ابختاذ اإلجراء السريع و  لدى كتابة  

املؤقت الذي يطلبه، ويرجع األمر إىل رئيس احملكمة بعد قراءته لألسباب املضمنة يف الدعوى لتقرير 
طار األطراف يف  قبول حالة االستعجال من ساعة إىل ساعة أو رفضه ا، ويف حالة قبوهلا يقوم إبخ 

احلال ليفصل يف األمر املطلوب. يسلم التكليف ابحلضور من طرف احملضر القضائي املعني يف أمر 
الرئيس إىل الشخص املطلوب تبليغه أو إىل موطنه وإال اعترب التكليف ابطال.كما أضافت املادة  

صم للحضور قانون إجراءات مدنية: أبن للرئيس سلطة واسعة يف خيار وقت تكليف اخل 302
للجلسة حسب ظروف االستعجال ومدته، و إذا كانت القضية ال تقبل أي أتخري ميكن للرئيس أن 
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 .أيمر بتكليف املدعى عليه حاال وحىت يف يوم عطلة وخارج الساعات القانونية
 

 آاثر األوامر املستعجلة خامسا :
ابلنظر إىل حالة االستعجال ودون التطرق إىل األوامر املستعجلة هي مؤقتة بطبيعتها لكوهنا تتخذ 

ستعجايل مبدئيا مع لنزاع ويزول األمر االأصل احلق، وال تلزم حمكمة املوضوع عند نظرها يف أصل ا
ستعجايل قائما ملدة طويلة بل ملدة غري حمدودة  بين عليه. ومع ذلك يبقى األمر االزوال السبب الذي 

النزاع أمام قاضي املوضوع ،هذا ما يؤدي بنا إىل التساؤل حول  إذا مل يسعى األطراف إىل طرح أصل 
 . ستعجالية االاآلاثر اليت ترتتب على صدور األوامر 

 أاثر األوامر االستعجالية_1
 هذه اآلاثر قد تتصل بتنفيذ األحكام املستعجلة وكذلك مبدى مفعوهلا وقوهتا بعد صدورها 

 حجّية األوامر االستعجاليةأ_
 ستعجالية ليست فاصلة يف أصل النزاع ألهنا أحكام وقتية ال تتعرض ملوضوع احلق،األوامر االإن 

تعدلت أوجد من  وابلتايل ال جيوز العدول عنها إال إذا كانت األسباب اليت دعت إىل إصدارها قد
وة  احلد من آاثرها أو وقف تنفيذها ،فمثال يظل حكم أمر احلراسة حائزة لق  ياألمور ما يستدع

ة، فال جيوز أن يعرض هذا األمر ظروف اليت يبىن عليها األمر قائمالشيء املقضي فيه طاملا بقيت ال
على القاضي الذي أصدره مرة أخرى إال إذا تغري املركز السابق للخصوم سواء من انحية الواقع أو  

 عن هذا األمرالقانون فإذا تغريت هذه الظروف فان حجية األمر تزول ويستطيع القاضي أن يعدل 
الستعجايل ال حجة له أمام حمكمة املوضوع طبقا لقاعدة عدم املساس ابملوضوع عند  اأن األمر كما 

ل هلا أن تغري فيه و من مثة  ز أمامها قوة الشيء املقضي فيه بنظر الدعوى أو أصل احلق، فال حتو 
ستعجايل صدر مر االإلجيار على الرغم من أن األفلمحكمة املوضوع أن تقضي مثال بفسخ عقد ا

برفض دعوى اإلخالء، ويستثىن من ذلك دعاوى إثبات احلالة فإهنا تبقى دائما هي وتقارير اخلرباء 
ا، بشرط  يف أصل احلق الذي أسس عليهالذين عينوا فيها حمل اعتبار حمكمة املوضوع عند احلكم 

اخلرباء   مة ابألخذ بتقاريرصدورها يف حدود القانون ، واجلدير ابلذكر أن حمكمة املوضوع غري ملز 
الذين تعينهم أبحكام صادرة قبل الفصل يف املوضوع ،كما جيوز هلا عدم األخذ بتقارير اخلرباء الذين 

 .عينهم القضاء املستعجل إذا الحظت عليها عدم الصحة أو النقض يف أداء املأمورية
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وضوع فهي أيضا ال حجية هلا على  ستعجالية ال حجية هلا أمام حمكمة املابإلضافة إىل أن األوامر اال
الغري، ابعتبارها ال تؤثر إال يف طريف اخلصومة و خلفهما فال جيوز التمسك هبا ضد شخص مل ميثل يف  
اخلصومة الصادرة فيها األمر. ويرتتب على ذلك أنه إذا صدر حكم ابحلراسة ضد شخص مل ميثل يف 

 . اخلصومة فال ميكن االحتجاج به عليه لتنفيذه ضده
ستعجالية قضية قد سبق له الفصل فيها هنا القانون  أن يطرح أمام قاضي األمور االقد حيدث ***

 .مينحه إمكانية الدفع بسبق الفصل فيها تلقائيا
 : املطلب الثاين

 :تنفيذ األوامر االستعجاليةب_
ابالستئناف وهذا تطبيقا لنص املادة  ستعجالية واجبة النفاذ وبقوة القانون رغم الطعن فيها األوامر اال

 :من قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص يف الفقرة األوىل على أنه 303
ال ميس األمر االستعجايل أصل احلق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدوهنا رغم كل طرق الطعن.  "

 ". كما أنه غري قابل للمعارضة وال لالعرتاض على النفاذ املعجل
يذ األوامر املستعجلة قد يكون بكفالة أو بغري كفالة، وللقاضي سلطة تقديرية يف أن يلزم غري أن تنف

احملكوم له بتقدمي كفالة قبل إجرائه التنفيذ، و هذا إذا خشي أن يصيب احملكوم عليه ضرر من النفاذ  
كم بنفاذ  املعجل. واألصل أنه ال جيوز تنفيذ األحكام قبل تبليغها والتنبيه على من صدر ضده احل

ستعجايل ويف اءا من القاعدة العامة للقاضي االأجازت استثن 3فقرة  303مفعوله.إال أن نص املادة  
حاالت الضرورة القصوى وحىت قبل قيد األمر أن أيمر ابلتنفيذ مبوجب النسخة األصلية لألمر دون  

 .حاجة لوضع الصيغة التنفيذية عليها تسجيله
 

 


