
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات المدنية

 ختال الدينالــطــالـــب : نور
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 4102.12.01  
 المبادئ األساسية التي يقوم عليها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية :

 

 المبادئ العامة : -7

فلي أداء  به فصل السلطة القضائية عن السللطة التنفيييلة والسللطة التعلريعيةر و ريلة القاضلي : يقصدمبدأ استقاللية القضاء  -أ

 من الدستور(ر و مايته من كل الضغوط التي تمنعه من القيام بمهامه بنزاهة وعدل. 731عمله وخضوعه للقانون فقط )المادة 

 لكن ال يمكن التحدث عن االستقالل التام للسلطة القضائية والفصل بينها وبين السلطات األخرى.

على أي مقابل من المتقاضين فيما يتعلق باألعمال التي يقوم بهلار فالمقابلل ال يجوز للقاضي أن يتحصل مبدأ مجانية القضاء :  -ب

 الو يد هو أجره من الدولةر مقابل أدائه لمهامه كما ال يحق له أن يتلقى عمولة من المتقاضيين.

ة يلدفعها المتقاضلي لكن دفع المتقاضي لرسوم عند لجوءه للقضاء ال يعتبر منافيا لمبدأ مجانية القضاءر وإنما هلي مسلاهمة رمزيل

 لمرفق العدالة لتخفيف أعباء الدولة وتفادي رفع دعوى كيدية وغير جدية.

يعتبر مبدأ دستوري منصلوص عليله فلي كلل الدسلاتيرر يعتبلر القضلاء قائملا عللى مبلدأ العلرعية أمام القضاء :  ةمبدأ المساوا -ج

 دالة وتطبيق القانون.والمساواة وأن الجميع سواسية أمامه ساعيا دائما إلى تحقيق الع

 ".ئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهمالخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكاف يستفيدمن ق إ م إ : " 3تعير المادة 

 

 : الخاصةالمبادئ  -4

أي مر لة  " ويجب ا ترام هيا المبدأ فيالوجاهية بمبدأالخصوم والقاضي  يلتزم": ق إ م إ  3 المادةمبدأ الوجاهية والعلنية :  -أ

 وهوة  ق ذو طابع إجرائي تحقق من خالله محاكمة عادلة.كانت عليها الدعوى وأمام أي جهة قضائية عادية كانت أم إداريةر 

الجلسات علنيةر ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو اآلداب العامة أو ":  ق إ م إ 1 المادةأما فيما يخص علنية الجلسات نصت 

 المسكن". رمة 

المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خالف ": ق إ م إ  6 المادة مبدأ التقاضي على درجتين : -ب

"ر ويقصد به  ق المتقاضي عند اللجوء أمام القضاء أن يتوجه إلى المحكمة "درجة أولى للتقاضي" والتي تصدر أ كام ذلك

 ثانية للتقاضي". أمام المجلس القضائي "درجة لالستئنافقابلة 

  االت جاءت على سبيل الحصر : 3إال أن هيا المبدأ غير مطلق وهناك استثناءات وهي 

 قانون أسرةر ما عدا الجوانب المالية. 71النزاعات المتعلقة بفك الرابطة الزوجيةر • 

 ألف دج. 411والتي ال تتجاوز قيمتها  ق إ م إ 33المادة النزاعات المنصوص عليها في • 

 ر المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية.12-01بعض منازعات العمل المنصوص عليها في القانون  •
4102.12.01 

من الدستور : "يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من  771 المادةنصت  :  ياد القاضيمبدأ  -ج

ي طرفر ويمنح لهم نفس الفرص والحقوق كما يجب على القاضي القاضي" وعليه يجب أن يكون القاضي محايداًر ال يميل إلى أ

 أن يمتنع عن الفصل في أي نزاع له مصلحة أو عالقة فيه مع أطراف القضية ويجوب طلب رد القاضي.

 

 :هيئات النظام القضائي العادية 

نظام القضائي العادي ال 71/11/4117المؤرخ في  17-77 من القانون العضوي 14يعمل القضاء الجزائري  سب المادة 

من نفس القانون يعمل المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة  13 سب المادة ر ووالنظام القضائي اإلداري ومحكمة التنازع

 العليا.

 

 المحكمة :  -7

 77: "درجة أولى للتقاضي" تفصل في النزاعات بقاضي فردر  سب المادة  17-77من القانون العضوي  17عرفتها المادة 

ق إ م إر ما لم ينص القانون على خالف ذلك ويقصد في هيه الحاالت القسم االجتماعير والتجاري  477والمادة  17-77ق.ع 

 واأل داث واألقطاب المتخصصة.

قاضي التحقيق أو • قضاة الحكم • وكيل الجمهورية ووكالء جمهورية مساعدون • نائب الرئيس • رئيس المحكمة •  تعكيلتها :

 أمانة الضبط.• قاضي األ داث أو أكثر  •أكثر 

 أعمال رئيس المحكمة : 

 عمل إداري عمل والئي قاضي

 تاريخ الجلسة أوامر األداء واألوامر على العرائض االستعجاليرأس 

 

 رأي وكيل استطالعيتمثل دور رئيس المحكمة في تسيير نعاط المحكمة  يث يوزع بموجب أمر في بداية كل سنة قضائية بعد 

 قضاة الحكم على األقسام كما يمكنه ترأس أ د هيه األقسام. رالجمهورية

(ر استخالف رئيس المحكمة بنائب له إذا  دث له مانع أو بأقدم قاضي يعين بموجب أمر من 17-77ق.ع  71كما أجازت )م 

 رئيس المجلس القضائي.

 في بعض الطلبات االستعجالوأوامر األداءر والفصل في  يتمتع رئيس المحكمة بعدة صال يات منها إصدار األوامر على العرائض
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 تقسم المحكمة إلى األقسام اآلتية : 17-77ق.ع  73 سب المادة  أقسام المحكمة :

 القسم المدنير -

 قسم الجنحر -

 قسم المخالفاتر -

 يراالستعجالالقسم  -

 قسم شؤون األسرةر -

 قسم األ داثر -

 القسم االجتماعير -

 اريرالقسم العق -

 القسم البحرير -

 القسم التجاري. -

رئيس المحكمة بعد استطالع رأي وكيل الجمهوريةر تقليص عدد األقسام أو تقسيمها إلى فروع  سب أهمية و جم النعاط ليمكن 

 القضائي.

 

 ر العدالة ؟هو توزيع لالختصاص  سب طبيعة النزاع أم مجرد تقسيم داخلي لحسن سيس/ هل التقسيم الموجود داخل المحكمة 

أنه في المحاكم التي لم تنعأ فيها األقسامر يبقى القسم المدني هو اليي ينظر في جميع  غير"ق إ م إ :  34/7تنص المادة ج/ 

كرس فكرة إ الة الملفات إلى القسم المعني إداريا في  34وبهيا نجد أن نص المادة  ."عات باستثناء القضايا االجتماعيةالنزا

القضية أمام القسم غير المعني وأكثر من ذلك ألن عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا اعتبرت التقسيم داخل   الة عدم جدولة

 المحاكم مجرد توزيع داخلي ال يرقى إلى فكرة االختصاص النوعي.

 

تحري في الواقع يعرف على هيئة التحقيق بالمحكمة قاضي أو عدة قضاة تحقيق دورهم : إجراءات البحث وال قاضي التحقيق :

 بناءا على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني.

 

 يباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاصه ويتمتع بصال يات منها : وكيل الجمهورية :

 ق إ ج(. 36تلقى المحاضر والعكاوى والبالغاتر واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها. ) -

 ق إ ج(. 36في سبيل البحث والتحري عن الجرائم. ) اتخاذ جميع اإلجراءات -

 ق إ ج(. 36إبداء ما يراه مناسب من طلبات أمام جهات التحقيق والمحكمة. ) -

يتولى وكيل الجمهورية أيضا اإلشراف على بعض المصالح في المحكمة منها : مصلحة الجدولة ومصلحة تنفيي العقوباتر 

 الحالة المدنية.ومصلحة المساعدة القضائيةر ومصلحة 
4102.14.12 

المتضللمن للقللانون األساسللي لمسللتخدمين  42/74/4111المللؤرخ فللي  11/210نظللم المرسللوم التنفيلليي  أمانللة ضللبط المحكمللة :

 أمانات الضبط للجهات القضائية هيه الوظيفةر وتتعكل أمانة الضبط بالمحكمة من الموظفين للقيام ببعض الوظائف.

: علون أمانلة الضلبطر ومعلاون أملين الضلبطر وأملين ضلبطر وأملين ضلبط  2الضلبط علدة رتلب هلي  نجد على مستوى سلك أمانلة

 (.11/210من المرسوم التنفييي  26رئيسي )المادة 

 : 7نجد مناصب عليا لمستخدمي أمانات الضبط وهي 

 رئيس أمانة ضبط الجهة الرئيسية. -

 رئيس أمانة ضبط القسم. -

 رئيس أمانة ضبط الغرفة. -

 يس أمانة ضبط محكمة الجنايات.رئ -

 رئيس المصالح اإلدارية للجهة القضائية. -

 

دورهللم : يقومللوا موظفللو أمانللة الضللبط بمجموعللة مهللامر ورد الللبعض منهللا فللي قللانون اإلجللراءات المدنيللةر والللبعض األخللر فللي 

 المرسوم الميكور أعالهر وتتلخص هيه المهام فيما يلي :

 القضائية وضمان متابعتها.السهر على  سن مسك الملفات  -

  ضور الجلسات والتحقيقات. -

 مسك سجل الجلسات. -

 تسيير األرشيف القضائي. -

 متابعة الملفات القضائية. -

 رقم األ كام والقرارات. -

 تسجيل الدعاوى. -

 جمع اإل صائيات. -

 تنفيي تعليمات رؤساء الجهة القضائية. -
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 المجلس القضائي : -4

 

: جهللة اسللتئناف لم كللام الصللادرة عللن المحللاكمر  17/77مللن القللانون العضللوي رقللم  7القضللائي :  سللب المللادة يعتبللر المجلللس 

ملن ق إ ج إ م "يخللتص المجللس القضلائي بللالنظر فلي اسلتئناف األ كللام الصلادرة علن المحللاكم فلي الدرجلة األولللى"  32والملادة 

 فات ضد األ كام الصادرة عن المحكمة.وعليه يعتبر المجلس درجة ثانية للتقاضير ينظر في االستئنا

 

ق إ م إر  477ملن المرسلوم والملادة  1ما يتميلز المجللس القضلائي هلو التعلكيلة الجماعيلة للغلرفر الملادة  تعكيلة المجلس : -أ 

من رئليس المجللسر نائلب رئليس المجللس أو نوابلهر  17/77من القانون العضوي  1يتعكل المجلس القضائي  سب نص المادة 

 اء الغرفر مستعارينر النائب العامر النواب العامون المساعدونر أمناء الضبطر األمين العام.رؤس

 تتمثل في رئيس المجلس القضائي ونائبه وقضاة الغرف من رؤساء ومستعارين. هيئة الحكم بمجلس القضاء : -ب

قلوم بتوزيلع القضلاة عللى غلرف المجللس : يتولي رئاسة المجلس رئيس اليي يعرف على النعاط القضائي للمجللسر كملا ي 7ب.

في بداية كل سنة قضائيةر بعد أن يستعير النائلب العلامر كملا يمكلن أن يتلرأس أي غرفلة أو أكثلر ملن غلرف المجللسر وفلي  اللة 

 دوث مانع لرئيس المجلس يستخلف نائبه أو أقدم رئيس غرفة إذا تعلير ذللكر كملا لله اختصاصلات أخلرىر ملن بينهلا االسلتئناف 

أوامللر العللرائض المرفوضللة مللن رئلليس المحكمللةر والفصللل فللي طلللب رد القضللاة التللابعيين للمحللاكم المتواجللدة فللي دائللرة علللى 

 اختصاصه.

ملن ععلرة غلرفر )مدنيلةر عقاريلةر تجاريلةر  17/77من القانون العضوي  6: يتكون كل مجلس قضائي  سب نص المادة  4ب.

ر الجزائيللة "جللنح ومخالفللات"ر األ للداثر غرفللة االتهللام( يتللولي الفصللل فللي يةاالسللتعجالبحريللةر شللؤون األسللرةر االجتماعيللةر 

القضايا المطرو ة على المجلس القاضي ثالثة قضاة وهم رئيس غرفةر ومستعارين اثنينر وتنظر كل غرفة في االستئنافات ضلد 

توى المحكملةر ومهمتهلا النظلر فلي األ كام الصادرة من نفس القسم في المحكمةر ما عدى غرفلة االتهلام التلي ال نجلدها عللى مسل

 االستئنافات الصادرة عن أوامر قاضي التحقيق.

يمثلهللا النائللب العللامر يسللاعده نائللب عللام مسللاعد أول ونللواب عللامون مسللاعدونر يقللوم بللنفس المهللام  هيئللة النيابللة العامللة : -ج 

 المخولة لوكيل الجمهوريةر على مستوى المحكمة.

دة بلالمجلس : مصللحة جدوللة القضلايا الجزائيلةر مصللحة رد االعتبلارر مصللحة المسللاعدة كملا يعلرف عللى علدة مصلالح متواجل

 القضائيةر مصلحة الحالة المدنية .. الخ.

أكتلوبر  46الملؤرخ فلي  331/4111بموجلب المرسلوم التنفيليي  4111اسلتحدث هليا الجهلاز سلنة  األمانة العاملة بلالمجلس : -د

لملالي للمجلالس القضلائيةر وعليله يتلولى تسليير المجللس القضلائي أملين علام يقلوم بالمهلام والمتعلق بالتسيير اإلداري وا 4111

 التالية :

 تسيير الموارد البعرية والمادية والمالية للمجلس والمحكمةر وسهر على  سن استعمالها. -

 اقتراح التدابير الضرورية لتسير المحاكم والمجالس. -

 ون القضائي.تسيير األرشيف اإلداري والمالي د -

 تولي مسؤولية تسير األموال المنقولة والعقارية الموضوعة تحت المجلس القضائي. -

 يعمل األمين العام للمجلس القضائير تحت سلطة النائب العام.

 تلعب نفس الدور التي تلعبه أمانة ضبط المحكمة. أمانة ضبط المجلس القضائي : -هـ 

 

 المحكمة العليا : -3

 

ة العليار جهة قضائية متواجدة بقمة الهرم القضائير ولكنها ليست درجة ثالثة للتقاضير وإنما جهلة قلانون فقلطر أي تعتبر المحكم

ال تفصل في النزاعات وإنما يقتص دورها كقاعدة عامة في مراقبة قضاة الموضوع )محكمة ومجلس( فلي ملدى تطبليقهم للقلانون 

ر عللى أن دور المحكملة العليللا يتمثلل فلي تو يللد االجتهلاد القضلائي وا تللرام ملن الدسللتو 774تطبيقلا صلحيحار وقلد نصللت الملادة 

 القانون في البالد.

يترأس المحكمة الرئيس األول لهار بحيث يعرف على المحكمة العليا واتخاذ كل التدابير الضرورية لضلمان  سلن سليرهار وسلير 

 مة العليا.هياكلها القضائيةر وعلى قضاتها وكتاب الضبط بها وموظفي المحك

والمتعللق بصلال يات المحكملة العليلا  06/47المعدل والملتمم بلاألمر  10/44من قانون  11تنص المادة  غرف المحكمة العليا : -أ

تنص على إمكانية انعقاد هيه الغرف فلي شلكل غلرف  06/47من األمر  41غرفر أما المادة  0على أن المحكمة العليا تتعكل من 

 المادتين نستنتج أن المحكمة العليا تتكون من نوعين من الغرفر غرف عادية وأخرى موسعة.موسعةر إذا من هاتين 

غرفر تضم كل وا دة منها قسمين على األقلر وهم الغرفة )المدنيةر العقاريةر  0: الغرف العادية للمحكمة العليا : تتكون من  7أ.

ةر الجنائيلةر الجلنح والمخالفلاتر اإلداريلةر العلرائض( أنهيلت مهلم األ وال العخصية والمواريثر التجاريلة والبحريلةر االجتماعيل

الغرفللة اإلداريللة عنللد إنعللاء مجلللس الدولللةر وبقللي عمللل غرفللة العللرائض مجمللداً والتللي تلعللب دور فحللص العللرائض مللن النا يللة 

 العكلية.

ة فلي شلكل غلرف مختلطلة أو غرفلة : الغرف الموسعة للمحكمة العليا : يمكن للمحكمة العليا أن تنعقلد فلي شلكل غلرف موسلع 4أ.

 مجتمعةر 
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الغرف المختلطة : تتعلكل ملن غلرفتين أو ثلالث للمحكملة العليلار يعينهلا اللرئيس األول للمحكملة العليلار تنعقلد الغرفلة المختلطلة  -

عللى األقلل. أعضاء  0المعكلة من غرفتين للنظر في اإلشكاالت القانونية التي تؤدي تناقض في االجتهاد القضائير ويجب  ضور 

 عضو على األقل. 77غرف للفصل في الموضوع على إثر طعن ثاني ويجب  ضور  3تنعقد الغرف المختلطة المكونة من 

الغرفة المجتمعة : يجوز للغرفة المختلطة إذا رأيت أن اإلشكال القلانونير سليؤدي إللى تغيلر فلي االجتهلاد القاضلي أن تقلرر إ اللة 

في هيئة غرفة مجتمعةر إذا تنظر الغرف المجتمعة في القضلايار التلي يحتملل أن تلؤدي إللى تغيلر فلي القضية أمام المحكمة العليار 

االجتهللاد القضللائي وتصللدر فللي هلليه الحالللة قللرارات مبدئيللةر وتتكللون المحكمللة العليللا فللي هلليه الحالللةر مللن الللرئيس األول ونائبلله 

عضلواً عللى  47فصل من طرف الغرفة المجتمعلة إال إذا  ضلر ورؤساء الغرف واألقسام وعميد مستعاري كل غرفةر وال يمكن ال

 األقل وتتخي قراراتها باألغلبية العاديةر ويرجح صوت الرئيس في  الة تعدلها.

تتمثل مهامه في توزيع القضاة على الغرفر واألقسام وتحديد البرنامج السنوير لعمل المحكمة العليلار  مكتب المحكمة العليا : -ب

السنوي لقضاة المحكمة العليا على الصعيد النلوعي والكملير تو يلد المصلطلحات القانونيلةر المسلتعملة ملن طلرف  وتقييم النعاط

 القضاة.

يتعكل مكتب المحكمة العليا من نائب الرئيس األول للمحكمة العليا ورؤساء الغرفر وعميد رؤساء األقسامر وعميد المستعارينر 

 وعميد المدعين العامين. باإلضافة إلى النائب العام المساعدر

يتمثلل دورهلا فلي دراسلةر المسلائل التلي تلؤدي إللى تو يلد تفسلير القلانون وكلل المسلائل المتعلقلة الجمعية العامة للمحكمة :  -ج 

 .بوضعية قضاة المحكمة العليار وتقديم اقترا ات في هيا اإلطارر تتكون من جميع قضاة الحكمر والنيابة العاملين بالمحكمة العليا

يترأسها كاتب ضبط رئيسي له رتبت قاضير يختار من أ د قضاة المحاكمر كما يقوم أيضلا بمهملة رئليس كتابلة  أمانة الضبط : -د 

النيابة العامةر قاضي من قضاة المحاكم بناءاً على اقتراح من النائب العام للمحكملة العليلار باإلضلافة إللى وجلود علدة أمنلاء ضلبط 

 عاديون.

 إلدارية للمحكمة العليا :الهياكل ا -هـ 

 األمانة العامة للمحكمة العليا  -

القسم اإلداري اليي يتكون من أربعة مصالح : )الموظفين والتكوينر الميزانية والمحاسبةر الوسائل العامةر الدراسات والتنظليم  -

 واإلعالم اآللي(.

 مجلة المحكمة العليار األرشيف والوثائقر الترجمة.قسم الوثائق : وله أربعة مصالح : )االجتهاد القضائي والتعريعر  -

 
4102.14.01 

 

 االختصاص النوعي للهيئات القضائية العادية.

 

يعرف االختصلاص عللى أنله سللطة جهلة قضلائية معينلة للفصلل فلي دعلاوى طبقلاو للقلانونر ويقصلد بقواعلد االختصلاص مجملوع 

 القواعد اإلجرائية التي تحدد والية كل جهة قضائية؟

مللا االختصللاص النللوعي وهللو موضللوع دراسللتنار فهللو السلللطة المخولللة لجهللة قضللائية معينللة للفصللل فللي نزاعللات دون سللواها أ

 باالعتماد على طبيعة النزاع أو نوعهر أي ال يجوز ألي جهة قضائية أخرى الفصل فيه مهما كان.

 

 طبيعة قواعد االختصاص النوعي :

 ق إ م إ : أي أنها قواعد أمرةر يجب ا ترامها وعليه : 36لمادة هي من النظام العامر وهيا ما نص عليه ا

 ال يجوز االتفاق على مخالفة قواعده. -

 يثيره القاضي من تلقاء نفسه. -

يثار الدفع بعدم االختصلاص النلوعي ملن طلرف المتقاضلين أو القاضلي فلي أي مر للة كانلت عليهلا اللدعوةر وللو أول ملرة أملام  -

 المحكمة العليا.

د االختصاص النوعي لتحديد طبيعة القضية والجهة المختصة بالنظر فيها إما على أطراف النزاع كما هو معمول بلهر كقاعلدة يعتم

عامة في النزاعات اإلداريةر أو على موضوع النزاع نفسه مثلما هو معملول بله فلي القضلايا االجتماعيلةر وبعلض النزاعلات التلي 

ي أسلند المعلرع االختصلاص للفصلل فيهلا لجهلات قضلائية معينلة بالليات هلي األقطلاب جاءت عللى سلبيل الحصلر )األقطلاب( والتل

المختصةر كما قد يحلدد االختصلاص النلوعي  سلب وضلعية الجهلة القضلائية عللى مسلتوى الهلرم القضلائي فخلول للمحكملة  لق 

األ كلام الصلادرة علن المحكملة  الفصل في النزاعات كدرجة أولى للتقاضي وللمجلس القضائي السلطة للنظر في اإلسلتئنافات ضلد

وللمحكمة العليا السلطة للفصل في الطعون بالنقض ضلد القلرارات الصلادرة علن المجللس واأل كلام الصلادرة علن المحكملة كلأول 

 وأخر درجةر وعليه سندرس االختصاص نوعي لكل جهة قضائية على  دا.

 

 االختصاص النوعي للمحكمة : -7

 

 كمة هي الجهة القضائية ذات االختصاص العام وتتعكل من أقسام.ق إ م إ : المح 34تنص المادة

 يمكن أيضا أن تتعكل من أقطاب متخصصة.
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تفصللل المحكمللة فللي جميللع القضللايار السلليما المدنيللة والتجاريللة والبحريللة واالجتماعيللة والعقاريللة وقضللايا شللؤون األسللرة والتللي 

 تختص بها إقليميا.

 ب طبيعة النزاع.تتم جدولة القضايا أمام األقسام  س

غيللر أنلله فللي المحللاكم التللي لللم تنعللأ فيهللا األقسللامر يبقللى القسللم المللدني هللو اللليي ينظللر فللي جميللع النزاعللات باسللتثناء القضللايا 

 االجتماعية.

في  الة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيهار يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبطر بعد إخبلار 

 رئيس المحكمة مسبقاً.

تختص األقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بلالنظر دون سلواها فلي المنازعلات المتعلقلة بالتجلارة الدوليلةر واإلفلالس 

والتسوية القضائيةر والمنازعات المتعلقة بالبنوكر ومنازعات الملكيلة الفكريلةر والمنازعلات البحريلة والنقلل الجلوير ومنازعلات 

 ات.التأمين

 تحدد مقرات األقطاب المتخصصةر والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.

 تفصل األقطاب المتخصصة بتعكيلة جماعية من ثالث قضاة.

 تحدد كيفيات تطبيق هيه المادةر عند االقتضاءر عن طريق التنظيم.

 

عللامر بقولهللا "المحكمللة هللي الجهللة القضللائية ذات ق إ م إ جهللة قضللائية ذات االختصللاص ال 34/7تعتبللر المحكمللة  سللب المللادة 

االختصاص العام وتتعكل من أقسام" أي تنظر المحكمة في جميع القضايا مهملا كانلت طبيعتهلار ملا علدى ملا اسلتثني منهلا بلنص 

 خاص.

اصلة خلول لهلا الجهلة األصللية أو األوللى للتقاضلي إال أن المعلرع وبنصلوص خ اوتصدر كقاعدة عاملة أ كاملاً ابتدائيلة باعتبارهل

 الحق في  االت استثنائية إصدار أ كام أول وأخر درجة في نفس الوقت.

 

 اختصاص المحكمة في إصدار أ كام أول درجة )القاعدة العامة( : -7.7

طبقللا لمبللدأ التقاضللي علللى درجتللين تعتبللر المحكمللة درجللة أولللى للتقاضللي وبالتللالي تصللدر كقاعللدة عامللة أ كللام أول درجللة قابلللة 

 افر أمام الدرجة الثانية باعتبارها الجهة القضائية ذات االختصاص العام.لالستئن

إذا األصل أو القاعدة العامة أن المحكمة تفصل في جميع القضايار مدنية وتجاريلة وبحريلةر واجتماعيلة وعقاريلة وقضلايا شلؤون 

 ق إ م إ. 33/3األسرة التي تختص بها إقليمار بأ كام قابلة لالستئناف م 

 ختصاص المحكمة في إصدار أ كام أول وأخر درجة )االستثناء( :ا -7.4

استثناءا على القاعدة العام تصدر المحاكم أ كام أول وأخر درجلة بوجلود نصلوص قانونيلة تقضلي بليلك؟ر وتطلرق المعلرع لهليه 

 االستثناءات في قانون اإلجراءات المدنية أو قوانين أخرى.

 ي )اختصاص خاص( :االختصاص المقرر للقسم االجتماع -7.3

يدخل اختصاص القسم االجتماعي في إطار االختصاص الخاص للمحكمةر  يلث خلول المعلرع للقسلم االجتملاعي اختصلاص ملانع 

( ومعنى ذلك أنه إذا طرح نزاع ذو طابع اجتماعي أمام قسم غير القسم المخلتصر فيجلب عللى القاضلي إصلدار  كلم بعلدم 711)م 

ر اختصاص القسم االجتماعي من النظام العام ويعود ذللك إللى التعلكيلة الخاصلة لهليا القسلم ملن االختصاص النوعير وعليه يعتب

 من ق إ م إ : يختص القسم االجتماعي دون سواه في الدعوى التالية : 711وطبقا للمادة  4قاضي رئيس ومساعدين 

 إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين. -

 والتكوين والتمهين. تنفيي وتعليق وإنهاء عقود العمل -

 منازعات انتخاب مندوبي العمال. -

 المنازعات المتعلقة بالحق النقاب. -

 النازعات المتعلقة بحق اإلضراب. -

 منازعات الضمان االجتماعي والتقاعد. -

 المنازعات المتعلقة باالتفاقات واالتفاقيات الجماعية للعمل. -

 اختصاص األقطاب المختصة )إضافي( : -7.2

ولم يتم إنعائها بعد وسيتم عملها على مستوى بعض المحاكمر وتفصلل فلي نزاعلات منصلوص عليهلا عللى  34صت عليه المادة ن

 سبيل الحصر بتعكيلة جماعية من ثالثة قضاةر إذا تخص هيه األقطاب في الفصل دون سواها في المنازعات التالية :

 المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. -

 ات المتعلقة باإلفالس والتسوية القضائيةالمنازع -

 المنازعات المتعلقة بالبنوك -

 المنازعات المتعلقة الملكية الفكرية. -

 المنازعات المتعلقة البحرية والنقل الجو -

 المنازعات المتعلقة التأمين. -

المنازعات المتعلقة بالملكيلة الفكريلة ق إ م إ( نجد أن محكمة مقر المجلس تفصل في صفة مؤقتة في  7163بالرجوع إلى المادة )

 إلى غاية تنصيب األقطاب المتخصصة.
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ق إ م علللى اختصللاص محكمللة مقللر المجلللس بللالنظر فللي الطلبللات المتعلقللة بمللنح الصلليغة التنفيييللة  611كمللا نصللت أيضللا المللادة 

 لموامر واأل كام والقرارات والعقود والسندات التنفييية األجنبية.

 م المدني في  الة عدم إنعاء أقسام :اختصاص القس -7.7

ق إ م إ : غير أنه في المحاكم التي لم تنعأ فيها األقسامر يبقى القسم الملدني هلو الليي ينظلر فلي جميلع  34/7بالرجوعّ إلى المادة 

 النزاعات باستثناء القضايا االجتماعية.

ص يعود للقسم المدنير وإذا رفع النزاع أمام قسم غير مخلتص إذا لغاية أو ألخرى إذا لم تنعأ جميع األقسام الععرةر فإن االختصا

إال إ اللة المللف أو النلزاع إللى القسلم  34/6فال يجوز للقاضي إصدار  كم بعدم االختصاص النوعير وما عليه  سب نص الملادة 

لمحكملة هلو مجلرد تقسلم المختص عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمةر وهيا ملا يؤكلد أن التقسليم الموجلود داخلل ا

 إداري بحتر وهيا ما اعتمدته المحكمة العليا في عدة قرارات لها.

 االختصاص بنظر طلب اإل الة بسبب العبهة المعروعة : -7.6

ق إ م إ : يهدف طلب اإل الة بسبب العبهة المعروعة إلى التعكيك في  ياد الجهة القضائية المعروضة أمامها  420تنص المادة 

 القضية.

يطلب طلب اإل الة بسبب العبهة المعلروعةر إللى التعلكيك فلي  يلاد الجهلة القضلائية المعروضلة أمامهلا القضليةر ويوجله علادة 

طلب الرد ضد قاضي معين ألسباب متصلة بهر بينما يهدف طلب اإل الة بسبب العبهة المعروعة إلى التعكيك جهة قضلائية دون 

 1فإن رفع طلب اإل الة بسبب العلبهة إللى رئليس المحكملة ليفصلل فيله خلالل  471مادة التسمية ألي قاضي بياتهر ووفقا لنص ال

 .474ر  477ر  471أيام  سب نص المادة 

يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة اليي ينظلر فيله دون الرجلوع إللى أعضلاء التعلكيلة المرغلوب اسلتبدالهار أملا فلي  اللة اعتلراض 

مع بيان سبب االعتراض إللى رئليس المجللس الليي يفصلل فلي قلرار اللرفض فلي غرفلة رئيس المحكمة على الطلب يحيل القضية 

 معورة خالل شهر.
4102.14.01 

 االختصاص النوعي للمجالس القضائية : -4

 

 االختصاص األصلي للمجالس القضائية : -4.7

كام الصلادرة علن المحلاكمر بقولهلا من ق إ م إ في النظر في االستئنافات ضد األ  32تختص المجالس القضائية  سب نص المادة 

: "يجوز االسلتئناف فلي جميلع األ كلام الصلادرة علن المحلاكم الدرجلة األوللى وفلي جميلع الملواد  تلى وللو كلان وصلفها خلاط ر 

: "تفصل في جميع اللدعاوى  33تقول : "تكون األ كام الصادرة في جميع الموادر قابلة لالستئناف" وتنص المادة  333والمادة 

ق إ م إ : تكون األوامر الصلادرة علن أول درجلة قابللة لالسلتئنافر وعليله  712ى بأ كام قابلة لالستئناف"ر كما نجد المادة األخر

 ق إ م إ فتتكلم عن األوامر على العرائض. 374ية واألوامر على العرائض قابلة لالستئناف. أما المادة االستعجالفتعتبر األوامر 

ملن ق إ م إ بقولهلا : "يكلون أملر  7177يضلا فلي االسلتئنافات ضلد أ كلام التحكليمر نصلت الملادة كما يخلتص المجللس القضلائي أ

 القاضي برفض االعتراف أو برفض التنفيي قابالً لالستئناف"

 ة :اإلضافي للمجالس القضائي االختصاص 4.4

المقصلود بالتنلازع االختصلاص هلو أن  ق إ م إر 301نصلت عليله الملادة :  الطلبات الرامية إللى تنلازع االختصلاص بلين القضلاة -

تقضي جهتان قضائيتين بعم اختصاصهمار وهو ما يسمى بالتنازع السلبير أو أن تتمسك جهتان قضائيتين باختصاصهما وهليا ملا 

 ق إ م إ(. 213ر 217ر 300يسمى بالتنازع اإليجابي )

ائي .... وكليلك بالفصلل فلي الطلبلات اللرد المرفوعلة ق إ م إ : يخلتص المجللس القضل 37نصت عليه الملادة  : طلبات رد القضاة -

ق إ م إر رد القاضي هلو طللب يقدمله الخصلوم  427ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه"ر وقد أوردها المعرع في المادة 

يقدمله القاضلي أو وكالئهم لرئيس المجلس القضائي لطلب عدم فصل قاضي معين في نزاعهمر أما طلب التنحية فهلو الطللب الليي 

ق إ م إر  427بنفسه لرئيس المجلس القضائي لكي ال يفصل في نلزاع مطلروح عليله أل لد األسلباب المنصلوص عليهلا فلي الملادة 

يقدم طلب الرد المتعلق بقضاة المحاكم بعريضة لرئيس المحكمة اليي بدوره يبلغله للقاضلي المعنلي الليي يصلرح خلالل ثالثلة أيلام 

ق إ م إر وفي  الة رفلض القاضلي التنحلي علن النظلر  424رفضهر وعليه الرد على األوجه المقدمة المادة  بالموافقة على الرد أو

أيلام  1في القضية أو عدم تقديم جلواب فلي األجلل المحلددة يحيلل رئليس المحكملة طللب اللرد إللى رئليس المجللس القضلائي خلالل 

رة برئاسة رئيس المجلس القضائي ومساعدة رئيسي غرفتين ويلتم الموالية للرفض أو عدم اإلجابةر ويتم الفصل في غرفة المعو

الفصل في أقرب اآلجالر وإذا كان الرد متعلقاً بقاضي في المجلس تقدم العريضة لرئيس المجلس اليي يبلغه للقاضي المعني الليي 

 ة القضية للمحكمة العليا.أيام إما لقبول رفضه أو رفض تنحيتهر وإذا رفض تنحيته يتم إ ال 3يجب أن يصرح برأيه خالل 

ق إ م إ : "عنللد الفصللل فللي اسللتئناف  كللم فاصللل فللي أ للد  326يخللتص المجلللس القضللائي  سللب نللص المللادة :   الللة التصللدي -

الدفوع العكلية قضى بإنهاء الخصومةر يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيهار إذا تبين للهر ولحسلن سلير 

 نهائي للنزاعر وذلك بعد األمر تحقيق عند االقتضاء".العدالةر إعطاء  ل 

معنللاه أن قاضللي الدرجللة الثانيللة يتصللدى للموضللوع ويفصللل فيلله ألول مللرة فللي  الللة رفضلله ألي سللبب مللن األسللباب سللواء لعللدم 

كالر االختصاص أو رفض الدعوى شكالًر أين يكون قاضي الدرجة األولى لم يفصل في الموضوع وإنملا اكتفلى بفلرض اللدعوى شل

إذا يجوز لقاضي الدرجة الثانية وهو أمر غير إلزامي بالنسبة لهر ولحسن سير العدالة وهي  االت لم يحصلرها المعلرعر وترجلع 

السلطة التقديرية للقاضي للفصل في النزاع المطروح عليهر وسيكون في هيه الحالة هيا الحكم قد فصللت فيله درجلة وا لدة فقلطر 

 بدال من القاعدة العامة.
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ق إ  420هو إجراء يقوم على فكرة التعكيك في  ياد جهة قضائية معروض أمامها القضلية  اإل الة بسبب العبهة المعروعة : -

م إر فهي ال تخص قاضي بمفرده بل جهة قضائية بكاملهار ينظر رئيس المجلس القضائي بهيه الطلبات إذا كان الطلب قد رفع إليله 

 لة واعتراض هيا األخير عليه.من رئيس المحكمة لتعين جهة اإل ا

 

 االختصاص النوعي للمحكمة العليا : -3

 

 المحكمة العليا جهة قانون : -أ

إن االختصاص األساسي للمحكمة العليا هو النظر في الطعون بالنقض ضد األ كام والقرارات فلي موضلوع النلزاعر بحيلث توافلق 

قللرارات الصللادرة فللي أخللر درجللة عللن المحللاكم والمجللالس القضللائية وال األ كللامعلللى صللحة وتطبيللق القللانون واإلجللراءاتر علللى 

 وقرارات محكمة الجنايات وأ كام المحكمة العسكرية.

ال يقضي الظعن بالنظر إلى إعادة النظر في القضية أمام المحكمة العليار وإنما يقضلي إللى النظلر فيملا إذا كانلت الجهلات القضلائية 

 القانونية بصفة سليمة سواء تعلق األمر بموضوع النزاع أو باإلجراءات.المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ 

 ال يبنى الطعن بالنقض إال على وجه وا د أو أكثر من األوجه اآلتية: ق إ م إ : " 371تنص المادة 

 مخالفة قاعدة جوهرية في اإلجراءات ر -7

 إغفال األشكال الجوهرية لإلجراءات ر -4

 عدم االختصاص ر -3

 اوز السلطة رتج -2

 مخالفة القانون الداخلي ر -7

 مخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة ر -6

  مخالفة االتفاقيات الدولية ر -1

"... 
4102.01.00 

 ي :االستعجالالقضاء 

 

طرق بسيطة ومستعجلة ية وفي إشكاالت التنفيير وهو يكمن باالستعجالإجراء استثنائي يؤخي به في الحاالت  االستعجالاألصل أن 

 من الحصول على أمر مؤقت بقضي بحل النزعات الطارئة التي ال تحتمل االنتظارر دون مساس بأصل الحق.

ير  جيلة االستعجالصال ية الفصل في الموضوعر وفي هيه الحالة يجوز األمر  االستعجالغير أن المعرع قد يمنع أ يانا لقاضي 

 العيء المقضي به.

 

 : تقليدياالختصاص ال -7

 

ر أو إذا اقتضلى األملر الفصلل فلي إجلراء يتعللق االستعجالفي جميع أ وال  االستعجاليمكن رفع دعوى ق إ م إر  400لمادة طبقا ل

 بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة.

ؤقتلة وسلريعة لمنلع تفلاقم الضلرر أو تفلادي وتاريخيا نعلأ القضلاء المسلتعجل ملن أجلل مواجهلة الحلاالت المسلتعجلة بلإجراءات م

 اضطرابات أو خطر وشيك أو عمل غير معروع.

 

 من ق إ م إ : 400 سب المادة التقليدي :  االستعجال االت  -7.7

 .االستعجالفي جميع األ وال التي توفر فيها عنصر  -أ

 عندما يقتضي األمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية. -ب

 اذ أي تدبير تحفظي مثل الحفاظ على الوضع القائم أو إعادة األماكن إلى وضعها األصلي.اتخ -جـ

يحلرر المحضلر القضلائي محضلرا علن  ...في  اللة وجلود إشلكال فلي تنفيلي أ لد السلندات التنفيييلة ق إ م إ : " 637 سب المادة 

 ."االستعجالدائرة اختصاصها التنفيي عن طريق اإلشكالر ويدعو الخصوم لعرض اإلشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في 

 

  سب التطبيقات القضائية : -4.7

 للاالت اتخللاذ إجللراء ا تيللاطي : يكللون عللادة قبللل ظهللور الخطللرر ويتعلللق بالمعللاكل الخاصللة التللي يطر هللا البنللاء فللي المنللاطق  -أ

 هو تعيين خبير. االستعجاليكون الهدف من العمرانيةر وخاصة ما ينتج عنها من أخطار على العمارات والسكنات المجاورةر و

 .الخمن أجل إعادة النظر في أمر صادر على عريضةر خاصة إذا كان األمر قد سمح بحجز قضائي أو تحفظي ....  االستعجال -ب

 حجز القضائي اليي تم بموجب سند قانوني.من أجل رفع اليد في  الة ال االستعجال -جـ

 ديةر كما في  الة  وادث العملر واألمراض المهنيةر و الة اإلهمال العائلي.من أجل تغطية نق االستعجال -د

 سلطة الفصل في بعض النزعات. االستعجالاإلتفاقي : هو اليي يكون تطبيقا لبنود اتفاقية تخول لقاضي  االستعجال -هـ

 قضائيةر وتصفية األموال.االعتراض على دفع قيمة العيكاتر خاصة في  الة فقدان العيكاتر و الة التسوية ال -و

 من أجل رفع اليد على االعتراضات السالف ذكرها. االستعجال -ز
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االعتراض على دفع ثمن البيع الوارد على المحل التجارير إذ يمكلن للدائني البلائع أن يعترضلوا عللى تسلليم اللثمن للبلائع إللى  -ح

  ين استيفائهم لديونهم.

 

 التقليدي : االستعجال خصائص -3.7

 الطابع المؤقت : -أ

 .ال يناقش الموضوع االستعجالر ألن قاضي التقليدي االستعجالفي غياب قاعدة  جية العيء المقضي فيه : األوامر  -ب

 ية ال تفصل في أصل الحق.االستعجالي التقليدي أن األوامر االستعجالعدم المساس بأصل الحق : القاعدة في القضاء  -جـ

 .االستعجاليكون في جميع أ وال  االستعجالق إ م إر على أن اللجوء إلى قاضي  400 سب المادة  : االستعجالتوفر عنصر  -د

 

 :القانوني االختصاص  -4

 

صال ية الفصل في قضايا معينة يريلد المعلرع معالجتهلا بعليء  االستعجالفي هيه الحالة ينص القانون صرا ة على منح قاضي 

 اللة صال ية الفصل في الموضوع قصد إنهاء النلزاع بعلكل دائلمر وفلي  االستعجالقاضي من السرعة والمرونةر وأ يانا يخول ل

 ق إ م إ(. 311ي  جية العيء المقضي فيه )االستعجاليحوز األمر الفصل في الموضوع 

 

 القانوني : االستعجال االت  -7.4

الملؤرخ  16/721شلروط عقلد اإليجلار )المرسلوم لطرد مستأجر لدى ديوان الترقية والتسيير العقلاري الليي يخلالف  االستعجال -أ

 .(43/71/7016في 

ق ت( وتعيلين خبيلر يكلون علادة بعلد  702/4االستعجال من أجل طلب تعيين خبير لتعويض االستحقاق إلنهلاء إيجلار تجلاري ) -ب

 المصادقة على التنبيه باإلخالءر وهو قضاء في الموضوع.

التجاريلة المتعلقلة بتحديلد بلدل اإليجلار أو مدتله أو شلروطهر إذا وافلق الملؤجر عللى االستعجال من أجل الفصل في المنازعات  -ج

 ق ت(. 707تجديد اإليجار )

 ق إ م إ(. 311االستعجال للفصل في المعارضة المرفوعة ضد أوامر األداء ) -د

 ق إ م إ(. 273االستعجال من أجل إنهاء الوالية على القصر ) -هـ 

 ق إ م إ(. 217ة الغرامة التهديدية )االستعجال من أجل تصفي -و

 

 القانوني : االستعجالخصائص  -4.4

 مكانية اكتساب الطابع النهائي.إ -أ

 : في  ال الفصل في الموضوع.  جية العيء المقضي فيه ياالستعجالاألمر إمكانية اكتساب  -ب

 جواز الفصل في الموضوع. -جـ

 مختص بالفصل استنادا إلى نص قانونير ولو لم تكن هناك  الة استعجال.: يكون القاضي  االستعجالعدم اشتراط عنصر  -د

 

 القانوني : االستعجالالخصائص المعتركة لالستعجال التقليدي و -3.4

 طابع الوجاهي. -أ

 النفاذ المعجل. -ب

وال لالعتراض  عارضةغير قابل للم ق إ م إ " 313تنص المادة عدم جواز المعارضة أو االعتراض على النفاذ المعجل :  - جـ

 ."على النفاذ المعجل

 

 إجراءات الدعوى اإلستعجالية : 2

 يجب أن تتوفر فيهم الصفة واألهلية والمصلحة.أطراف الدعوى :  -7.2

لللم يعللد هنللاك قللاض وا للد مخللتص بالفصللل فللي النزاعللات اإلسللتعجاليةر  القاضللي المخللتص بإصللدار األوامللر اإلسللتعجالية : -4.2

اضي المعرف على القسم اإلستعجالي اليي ينظر في القضايا المتعلقلة بلاأل وال اإلسلتعجالية العاديلةر وإجلراءات فاإلضافة إلى الق

والتدابير التحفظيلة غيلر المنظملة بلإجراءات خاصلةر وإشلكاالت التنفيلير هنلاك قاضلي شلؤون األسلرة وقاضلي  الحراسة القضائية

ارير اللليين يمارسللون بعللض صللال يات قاضللي االسللتعجال فللي الحللاالت القسللم االجتمللاعي وقاضللي العقللاري وقاضللي القسللم التجلل

 (736ر 747ر 717ر 273ر 247الخاصة بهم )

الخاصلة بلالتكليف بالحضلور يمكلن تقليصلها إللى  اآلجاليكون وفقا للقواعد المقررة لرفع الدعوىر لكن التكليف بالحضور :  -3.2

التكليللف بالحضلور مللن سلاعة إللى سللاعةر كملا يجللوز تقلديم الطلللب  سلاعةر وفلي  للاالت االسلتعجال القصللوى يجلوز أن يكلون 42

 اإلستعجالي والفصل فيه  تى خارج ساعات وأيام العمل.

ويمكن لقاضي االستعجال أن ينظر في الدعوى  تى قبل تسجيل العريضة فلي أمانلة الضلبطر إذ يحلدد فلورا تلاريخ الجلسلة ولله أن 

 يعجلها من ساعة إلى ساعة.

من  ق المدعى عليه أن يطلع على وثائق المدعي ويرد عليهار لكن يمكن أن تكون المناقعلة شلفويةر والقاضلي  :المناقعة  -2.2

 غير ملزم بتأجيل القضيةر ولو أن نزاهة النقاش تقتضي منح أجل للمدعي عليه لدراسة طلبات المدعي ووثاقته والرد عليها.
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وبلة إذا رأى أن ملواقفهم معقلد ويمكلن أن ينلتج عنهلا اخلتالف فلي التأويللر مكتوأ يانا يطلب القاضي من األطراف تقديم مليكرات 

 وأن مواقفهم خطيرة وترتب مسؤولياتهمر ويمكن للمدعي عليه أن يقدم طلبات مقابلة.

 تسري قواعد اإلدخال والتدخل في الخصومة في القضايا اإلستعجالية على غرار القضاء العادي. -

 ظر في الدعوى اإلستعجالية غير ضروري خاصة في  االت االستعجال القصوى. ضور كاتب الضبط أثناء الن -

مللن  يلث العللكل هللي عبلارة أ كللام قضللائية بلالمعنى الكامللل للكلمللةر وتتضللمن  األواملر الصللادرة فللي القضلايا اإلسللتعجالية : -7.2

صدر األمر تلاريخ األملرر اسلم أملين الضلبطر أالبيانات الواجب ذكرها في األ كام القضائية مثل : اسم المحكمةر اسم القاضي اليي 

 أسماء األطراف وعناوينهم ودفاعهم أو من يمثلهم.

ويجب أن يكون األمر اإلستعجالي في نفس الجلسلةر وللقاضلي أن يحكلم  تلى فلي أيلام العطللر وملع ذللك يمكلن تحديلد تلاريخ أخلر 

 للنطق باألمر.

 لمطراف نسخ منه.ويحفظ أصل األمر اإلستعجالي في أمانة الضبط وتسلم 

 الطعن في األوامر اإلستعجالية : -6.2

األوامر اإلستعجالية الصادرة غيابيلا ملن المحكملة ال تقبلل المعارضلةر أملا القلرارات اإلسلتعجالية الصلادرة غيابيلا ملن المجللس  -أ

 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي. 77القضائية فتقبل المعارضة في أجل 

خ التبليلغ الرسلمي وتكلون اإلجلراءات أملام المجللس مسلتعجلة يلوم ملن تلاري 77اإلستعجالية فلي أجلل  األوامر استئنافيجوز  -ب

 أيضا.

يمكن الطعن بالنقض في القرارات االستعجالية الصادرة عن المجلالس القضلائية ويجلب أن يرفلع الطعلن فلي أجلل شلهرين ملن  -ج

 تاريخ التبليغ الرسمي.

ظر جائز ضد األوامر والقرارات اإلستعجالية التي فصلت في الموضوع و ازت قلوة العليء الطعن عن طريق التماس إعادة الن -د

ر إذا تبين أنها مبنية على وثيقة مزورةر أو أن الخصم كان قد ا تجز عمدا وثيقة  اسمة فلي اللدعوى وللم المقضي به دون غيرها

 تطلع عليها الجهة القضائية.

 وت التزوير أو من تاريخ اكتعاف الوثيقة الحاسمة.ويرفع التماس في أجل شهرين من تاريخ ثب

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة جائز أيضا ضد األوامر والقرارات اإلستعجالية التي فصلت في أصل النزاع. -و

 ويرفع االعتراض من أي شخص له مصلحة ولم يكن طرفا أو ممثال في األوامر أو القرار المطعون فيه.

سلنة تسلري ملن تلاريخ  77ن من تاريخ تبليغ الرسمير وفي  الة عدم التبليغ الرسمي يبقى األجل قائم ملدة أجل االعتراض شهري

 صدور األمر أو القرار.

 

 األوامر على العرائض :

 

 تعريف : -7

هي أوامر يصدرها القضاء بناء على طلب أ لد األشلخاص ملن غيلر مرافعلةر ودون تكليلف للخصلم األخلر بالحضلور وفلي غيبتلهر 

 وتعتبر سندات تنفييية.

ق إ م إ( باإلضللافة إلللى نصللوص أخللرىر والقاعللدة أن األوامللر علللى العللرائض يخللتص  374 - 371نظمهللا المعللرع فللي المللواد )

 بإصدارها رئيس الهيئة القضائية غير أن القانون يجيز في بعض الحاالت للقضاة آخرين أن يصدروها مثل :

 ألسرة منح التراخيص المسبقة للتصرف في أموال القصر بموجب أمر على عريضة.ق إ م إ : تخول لقاضي شؤون ا 210م  -

 ق إ م إ : تخول للقاضي العقاري إصدار أوامر على العرائض التخاذ أي تدبير مستعجل ال يتطلب مناقعة أو وجاهية. 743م  -

فصل في جميع التدابير المؤقتة السليما ملا مكرر قانون أسرة : تخول لقاضي شؤون األسرة إصدار أوامر على العرائض لل 71م  -

 تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.

 ( ق إ م إ.211ر 201/2ر 203ر 213ر 217ر 261هناك  االت أخرى نصت عليها المواد ) -

 اء الطرف األخر.بمرافعة وبدون استدع ويصدر القضاة األوامر السالف ذكرها على نفس العريضة التي يتقدم بها صا ب الطلب

 

 الطبيعة القانونية لموامر على العرائض : -4

 اختلفت اآلراء  ول الطبيعة القانونية لهيه األوامرر وظهرت في هيا المجال ثالث اتجاهات :

 أوامر والئية : تدخل في إطار تسيير العؤون اإلدارية لمرفق القضاء بدليل تقديمها مباشرة الستصدار األمر دون خصومة. -

 أعمال قضائية : ما دامت هيه األوامر قابلة لالستئناف فهي أعمال قضاة ألن األعمال الوالئية ال تقبل االستئناف. -

أعمال وسط بين الوالئية والقضائية : فهي تقبل االستئناف تارة وال تقبله تارة أخرىر بحيث عند قبول األملر ال يسلتطيع الخصلم  -

 اضي لطلب التراجع عن األمر أو تعديلهر فيفصل القاضي في األمر بأمر استعجالي قابل لالستئنافاالستئنافر بل الرجوع أمام الق

 وفي  الة عدم االستجابة للطلب يكون األمر قابال لالستئناف.

 

 مجال تطبيق األوامر على العرائض : -3

 يمكن االلتجاء إلى استصدار األوامر على العرائض في مجاالت عديدة :

 ق إ م إ(. 371/4حالةر توجيه اإلنيارر إجراء استجواب في موضوع ال يمس بحقوق األطراف )إثبات ال -

 ق إ م إ(. 213شؤون القصر )الحصول على التراخيص الالزمة لتسيير  -
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 ق أسرة(. 71اتخاذ التدابير المؤقتة في مجاالت النفقة والعدة والحضانة والزيارةر والسكن ) -

ق إ م إ(ر غير أنها قد تمس أصل الحق في بعض الحاالتر كملا  371/4عرائض أنها ال تمس أصل الحق )األصل في األوامر على ال

 ق إ م إ(. أو يقضى بمنح الحضانة أو النفقة أو  ق الزيارة أو السكن ولو مؤقتا. 210كأمر اإلذن بالتصرف في أموال القاصر )

 

 : اإلجراءات المتبعة في األوامر على العرائض -2

يوجه الطلب إلى رئيس المحكمة أو رئيس القسم بحسب األ وال فلي شلكل عريضلة تتضلمن )الجهلة القضلائيةر  ام المحكمة :أم -أ

 واسم ولقب وعنوان صا ب الطلب والغرض من الطلبر وعرض وجيز عن األسبابر وترفق بالوثائق المحتج بها(.

 أيام من تاريخ إيداع الطلب ويجب أن يوسبب. 3في خالل  يصدر القاضي أمره على نفس العريضة أو في شكل ملحق لهار وذلك

 في  الة االستجابة للطلبر يمكن للطرف اليي سينفي ضده األمر أن يعود أمام نفس القاضي ليطلب التراجع عن األمر أو تعديله.

 ولم يحدد ق إ م إ أجال لتقديم طلب التراجع عن األمر وال طريقة تقديمه.

يللوم مللن تللاريخ  77طلللب استصللدار أمللر علللى عريضللةر فللإن الللرفض يكللون قللابال لالسللتئناف فللي أجللل فللي  الللة رفللض القاضللي  -

 صدورهر ويستأنف أمام رئيس المجلس القضائي اليي يتعين عليه الفصل في أقرب اآلجالر والتمثيل بمحامي ليس ضروري.

 بير إذا كان المجلس هو اليي عين الخبير.توجه العريضة أمام رئيس المجلس كما في  الة استبدال الخأمام المجلس :  -ب

 

 األوامر على العرائض :  يتنفي -7

 ينفي األمر على العريضة بواسطة محضر قضائي أو بواسطة خبيرر ويتم تحرير محضر يتضلمن أقلوال ومال ظلات الطلرف المنفلي

 ء على طلب العخص اليي صدر لصالحه.ناكل ذي شأن بلاألمر  تبليغيمكن ر عليهر أو وصف الوقائع واألماكن المطلوب معاينتها

 كما يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب تسليمه نسخة من المحضر.

 أشهر من تاريخ صدوره يسقط وال يرتب أي أثر )أي يفقد صال يته(. 3وكل أمر على عريضة لم ينفي خالل 

 

 أوامر األداء :

 

 ق إ م إ(. 310 - 316نظمها المعرع في المواد )

 لبة بدين يتم عن طريق دعوى أمام القضاءر غير أنه يمكن أن يتم عن طريق أمر أداء على النحو التالي :األصل أن المطا

إذا كانت المطالبة تتعلق بدين ملن النقلود مسلتحق و لال األداءر معلين المقلدار ثابلت بالكتابلة السليما الكتابلة العرفيلة المتضلمنة  -

 بالدين أو التعهد بالوفاء. االعتراف

 الطلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدينر وتتضمن :يقدم  -

 اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقير أو المختار في الجزائر.

 اسم ولقب المدين.

 ي.اسم العخص المعنوي وطبيعته ومقره االجتماعي وممثله القانوني إذا كان األمر يتعلق بعخص معنو

 عرض موجز عن سبب الدين ومقداره.

الصادرة عن المدين والمؤكدة العترافه باللدين أو تعهلده  للدين ومقدارهر وكيا جميع الكتابات المثبتةوترفق العريضة بالمستندات 

 بالوفاء.

 أيام من تاريخ إيداعه بأمانة الضبط. 7يفصل رئيس المحكمة في الطلب خالل  -

مر القاضي المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف إذا تبين له صحة اللدينر ويسللم أملين الضلبط نسلخة في  الة قبول الطلب بأ -

 رسمية من أمر األداء إلى الدائن ليبلغها إلى المدين والسير في إجراءات التنفيي.

 ق إ م إ(. 311يقبل الطعن ) لرئيس المحكمة رفض الطلب إذا كان الدين غير ثابت أو غير  ال األداء أو غير محددر والرفض ال

 وفي هيه الحالة يبقى لصا ب الطلب  ق إتباع إجراءات الدعوى القضائية العادية للمطالبة بحقه.

 

 تنفيي أوامر األداء :

 يوم ويجب أن يعار في التكليف بالوفلاء إللى أن 77يتم تبليغ أمر األداء إلى المدين مع تكليفه بالوفاء بالدين والمصاريف في أجل 

 .االعتراضللمدين  ق 
4102.01.01 

 : االختصاص اإلقليمي

 

يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليهر وإن لم يكن ق إ م إ :  31 المادة

وطنر يؤول االختصاص له موطن معروفر فيعود االختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن لهر وفي  الة اختيار م

 ما لم ينص القانون على خالف ذلك . تاررلمخا ناإلقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموط

في  الة تعدد المدعى عليهمر يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها  ق إ م إ : 31 المادة

 موطن أ دهم .

 الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية اآلتية: ترفع ق إ م إ :  30 المادة

 أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر األموال ر تلطةرلمخفي مواد الدعاوى ا -7
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إلدارةر أمام في مواد تعويض الضرر عن جنايةر أو جنحةر أو مخالفةر أو فعل تقصيرير ودعاوى األضرار الحاصلة بفعل ا -4

 الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار ر

الخدمات الفنية أو الصناعيةر يؤول االختصاص للجهة القضائية  في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات واألشغال وتأجير -3

 األطراف غير مقيم في ذلك المكان رالتي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام االتفاق أو تنفييهر  تى ولو كان أ د 

تسليم  في المواد التجاريةر غير اإلفالس والتسوية القضائيةر أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعدر أو -2

ام الجهة البضاعةر أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصهار وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركةر أم

 اختصاصها أ د فروعها ر ةالقضائية التي يقع في دائر

في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسالت واألشياء الموصى عليهار واإلرسال ذي القيمة المصرح بهار وطرود  -7

 . البريدر أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسلر أو موطن المرسل إليه

من هيا القانونر ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة  26و  31و  31فضال عما ورد في المواد ق إ م إ :  21 المادة

 أدناه دون سواها :

في المواد العقاريةر أو األشغال المتعلقة بالعقارر أو دعاوى اإليجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقاراتر والدعاوى  -7

تعلقة باألشغال العموميةر أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقارر أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الم

 تنفيي األشغال .

في مواد الميراثر دعاوى الطالق أو الرجوعر الحضانةر النفقة الغيائية والسكنر على التوالير أمام المحكمة التي يقع في  -4

 الدائن بالنفقةر مكان وجود السكنصاصها موطن المتوفىر مسكن الزوجيةر مكان ممارسة الحضانةر موطن دائرة اخت

في مواد اإلفالس أو التسوية القضائية للعركات وكيا الدعاوى المتعلقة بمنازعات العركاءر أمام المحكمة التي يقع في دائرة  -3

 ية أو مكان المقر االجتماعي للعركة .اختصاصها مكان افتتاح اإلفالس أو التسوية القضائ

 .دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه القضائي الموجود في لسلمجفي مواد الملكية الفكريةر أمام المحكمة المنعقدة في مقر ا -2

 في المواد المتعلقة بالخدمات الطبيةر أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العالج . -7

صاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى األصليةر وفي دعاوى في مواد م -6

 الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب األصلي .

في مواد الحجزر سواء كان بالنسبة لإلذن بالحجزر أو لإلجراءات التالية لهر أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها  -1

 الحجز .

في المنازعات التي تقوم بين صا ب العمل واألجيرر يؤول االختصاص اإلقليمي للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام  -1

عقد العمل أو تنفييه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه .غير أنه في  الة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب  ادث عمل أو 

 للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي . مرض مهني يؤول االختصاص

 ي التنفيير أو التدابير المطلوبةفي المواد المستعجلةر أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع اإلشكال ف -0

 

 طبيعة االختصاص اإلقليمي :

 ليس من النظام العام  -

 يجوز من األطراف االتفاق على خالف ذلك -

 رإثارته من تلقاء نفسهال يجوز للقاضي  -

 يجب إثارته قبل مناقعة الموضوعر قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول. -

 ق إ م إ(. 07وضعت هيه المادة لحماية الطرف الضعيف في عقود اإلذعان )المادة 
4102.00.11 

 شروط قبول الدعوى وصحة إجراءاتها :

 

ال يجوز ألي شخصر التقاضي ما لم تكن له صفةر وله مصلحة قائمة أو ": م إ  ق إ 73 المادةتنص  شروط قبول الدعوى : -أ

 من قانون األسرة. 11". اإلذن ال يعترطه المعرع في كل األ والر مثال المادة محتملة يقرها القانون

دهار مع بيان تقيد العريضة  اال في سجل خاص تبعا لترتيب ورو": ق إ م إ  76 المادةتنص  شروط صحة اإلجراءات : -ب

 أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة .

أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة االفتتا يةر ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا  يسجل

 للخصوم .

ريخ المحدد ألول جلسةر ما لم ينص ( يوما على األقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضورر والتا41ا ترام أجل ععرين ) يجب

 القانون على خالف ذلك .

 ."( أشهرر إذا كان العخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج3هيا األجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثالثة ) يمدد

 

 العروط المتعلقة بعدم سقوط اإلجراءات :

 مخالفة القواعد المنظمة للدعوى. -7

 

 وى الحيازة :العروط المتعلقة بدع
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: يجوز رفع دعاوى الحيازةر فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ممن كان  742 المادةالعروط الخاصة بدعوى الحيازة : تنص 

 ائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقارير وكانت  يازته هادئة وعلنية ومستمرة ال يعوبها انقطاع وغير 

 يه الحيازة لمدة سنة على األقل .مؤقتةر دون لبسر واستمرت ه

 األشغال. انتهاءفي دعوى وقف األشغال الجديدة يجب رفعها قبل 

 عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكيةر

 

 : أنواعهاالعروط الخاصة بكل نوع من 

 

 الحيازة: السترداددعوى  -أ

 وجود  يازة مادية أو وضع اليد. -

 التعدي أو اإلكراه. -

 الحائز  يازة العقارر أو الحق العيني العقاري مدة سنة. استمرار تراطاشعدم  -

 يكفي أن يكون المدعي  ائز للعقار ولو يوم وا د -

 يجب أن تكون الحيازة قانونية. -

 يجب أن يكون  ائز لمدة سنة على األقل. -

 أن يكون هناك تعرض مادي أو قانوني. -

 سنة. دةمأن تكون الحيازة قانونية مستمرة ل -

 أن تكون األعمال الجديدة مستمرة. -
4102.00.44 

 الطلبات والدفوع.

 

 الطلبات.الدفوع أو بأخرر وتستعمل الدعوى بطريقتين ب تعتبر الدعوى وسيلة لحماية الحق اليي اعتدي عليه بطريق أو

عيهر وطالبا الحكم له بهر فهو وسيلة هجومية المقصود منها إجراء يتقدم به شخص إلى القضاء عارضا عليه ما يد هوالطلب 

عمل قانوني بموجبه يطرح المدعي إدعاء أمام القضاءر أما الدفع فهي وسيلة دفاعية يجيب بها الخصم على طلب خصمه بقصد 

 تفادي الحكم لخصمه بما يدعيهر 

 

 الطلبات : -7

 

 هيه الطلبات تنقسم إلى طلبات أصلية )طلبات مفتتحة للخصومة( وطلبات عارضة.

يتحدد موضوع النزاع باالدعاءات التي يقدمها ق إ م إ : " 47)طلبات مفتتحة للخصومة( تنص المادة الطلبات األصلية :  - 7.7

" انطالقا من هيه المادة نستنج أن الطلبات تلك اإلدعاءات التي تنع  بها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى وميكرات الرد

 تتاح الدعوى ولهيا سمية بالطلبات المفتتحة للخصومة الخصومة من قبلر وترفع في عريضة اف

هي تلك الطلبات التي تبدى أثناء نظر خصومة قائمةر وتتناول التغيير أو النقص أو اإلضافة إلى نفس الطلبات العارضة :  - 7.4

ل الطلب األصلي الخصومة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافهار الطلب العارض إذا هو طلب موضوعي يترتب عليه تعدي

 بالزيادة أو النقصان دون أن يمحوه. ويرفع هيا الطلب بعد إقامة الدعوى األصلية وقبل صدور الحكم فيها.

المعرع الجزائري لم يحدد أنواع الطلبات العارضةر وإنما اكتفى فقط بالنص على أنها طلبات تأتي لتعديل الطلبات األصليةر 

 طلبات إضافية والطلبات المقابلة.على أن الطلبات العارضة هي ق إ م إر  47ويفهم من نص المادة 

 ق إ م إ( 47/2)المادة " نزاع بهدف تعديل طلباته األصليةهو الطلب اليي يقدمه أ د أطراف ال" الطلب اإلضافي :

 47/7)المادة  "ةر فضال عن طلبه رفض مزاعم خصمههو الطلب اليي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفع" الطلب المقابل :

 ق إ م إ(

 ..."الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل على : " ق إ م إ 166تنص المادة 

 

 التدخل :

يقبل  الر االستئناف اختياريا أو وجوبيا يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مر لةق إ م إ : " 702نصت المادة 

 ..." لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى التدخل تبعا يتمر لمصلحة ممن توفرت فيه الصفة واالتدخل إال

هنا نجد أن المعرع الجزائري قد أتى بعيء جديدر  يث سمح للمتدخل أن يتدخل ألول مرة أمام المجلسر ويجب أن يتمتع 

إلى  72لمواد من المتدخل بالصفة والمصلحةر والتدخل يكون بواسطة عريضة افتتا ية تخضع للقواعد المنصوص عليها في ا

 ق إ م إ. 71

الجديد أيضا في التدخل أن المعرع الجزائري منع التدخل في مر لة اإل الة بعد النقضر ذلك أن المعرع يرى أن اليي يرغب في 

التدخل كانت له الفرصة في ذلكر قبل فصل المحكمة العليا بالنقضر إلى جانب ذلك فإن تدخله قد يطيل الخصومة علما أن 
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ة العليا ينحصر دورها في مراجعات النقاط القانونية فقطر ينبغي على قضاة المجلس تصحيحهار ولكن هناك  الة أخرى المحكم

 يمكن التدخل أن يكون بعد النقض إذا كان التدخل قد موريس على مستوى المجلس ورفض رفض غير مؤسس.

 

 أنواع التدخل :

لغيرر هو تدخل الغير تلقائيا في خصومة قائمةر ويكون إما أصليا أو فرعيار وهيا إذا كان نابعا من ا التدخل االختيار : 17النوع 

 ق إ م إ. 706ما أكدته المادة 

 التدخل األصلي : يسمى هجومي اختصامي وهو ذلك التدخل اليي يثيره المتدخل بإدعاء خاص بهر يطالب  ق ذاتي له.

 طراف ويدعم مركزه.التدخل الفرعي : يسمى انضمامير فيأتي لينضم أل د األ

أجاز المعرع الجزائري لكل ذي مصلحة أن يتدخل في خصومة قائمة طالبا لنفسه بحكم يكون ذلك الطلب مرتبط بالطلب األصلير 

 وقد يكون منضم أل د الخصوم ويعزز إدعاءاته.ال

المحكمة إذا رأت أن إدخاله يفيد التدخل اإلجباري ) اإلدخال ( : يكون بطلب من أ د الخصوم أو بناءا على أمر من  14النوع 

 لحسن سير العدالةر أو إلظهار الحقيقة.

 

 شروط اإلدخال :

 يجب أن يكون دخول الغير مفيد لحسن سير العدالة. -

 يجب أن يكون دخول الغير قبل إقفال باب المرافعة. -

 القضائية المكلف بالحضور أمامها. أن المدخل في الخصومة ال يجوز له أن يثير الدفع بعد االختصاص اإلقليمي للجهة -

 

 الهدف أو الغرض من إدخال الغير في خصومة قائمة :

 أن الغير يحكم عليه بيات الطلبات المرفوعة بها الدعوى األصلية. -

فا أن الحكم اليي يصدر في الدعوى جعله المعرع  جة عليهر  تى ال يمكنه إنكار  جية هيا الحكم على اعتباره أنه لم يكن طر -

 فيه.

 أن الغير ملزم بتقديم أي وثيقة تكون تحت يدهر وتكون لها أهمية في الدعوى األصلية. -

 

 اآلثار المترتبة عن التدخل :

المتدخل األصلي : الحكم الصادر هو  جة عليه أو لهر وهو يتمتع بحقوق المدعي األصلي وعليه يجوز له أن يعدل في طلبه أو  -

 أن يتنازل عنها.

ل الفرعي : ليس له أن يقدم للمحكمة طلب جديد خاص بهر وليس له أن يبدي طلبات مغايرةر وفي  الة ما إذا تنازل المتدخ -

 المدعي األصلي عن دعواه فإن هيا ال يؤثر على طلبات المتدخل األصلي.

 

 الدفوع : -4

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

لى د ض ادعاءات الخصم. ويمكن تقد يمها في أية مر لة الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إ" دفوع موضوعية : -4.7

ق إ م إ(ر وهي عبارة عن دفوع تقدم وتوجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض  21" )كانت عليها الدعوى

 الدعوى أو طلبات الخصم كليا أو جزئيار كالدفع ببطالن العقد أساس الدعوى.

 

بها الخصم إدعاءات خصمه بقصد تفادي الحكم عليه مؤقتار كرفع دعوى في محكمة  وسيلة دفاعية يدفع دفوع شكلية : -4.4

غير مختصةر أو أن التنبيه باإلخالء غير صحيحر فهي دفوع توجه إلى إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحقر فهو دفع 

 موجه إلى اإلجراءات يمنع مؤقتا الفصل في الموضوع.

 

 :شروطها 

 الدفوع

 (ق إ م إ 20) الدفوع العكلية (ق إ م إ 21) الدفوع الموضوعية

 
 (74/  77)الدفع بعد االختصاص اإلقليمي  -7

 (71-77)الدفع بو دة الموضوع واالرتباط  -4

 (ق إ م إ 70)الدفع بإرجاء الفصل  -3

 (ق إ م إ 66-61)الدفع بالبطالن :  -2

 ق إ م إ( 60-61)الدفع بعدم القبول  
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 ات.توجه إلى اإلجراء -

 ال تمس بأصل الحق. -

 تقدم قبل إثارة أي دفع في الموضوع. -

" بولر وذلك تحت طائلة عدم القبوليجب إثارة الدفوع العكلية في آن وا د قبل إبداء أي دفاع في الموضوعر أو دفع بعدم الق" -

 ق إ م إ(. 71)المادة 

 

 :ها أنواع

وهو دفع يجب أن يثار قبل أي إثارة في الموضوع أو دفع بعدم ق إ م إ(  74 - 77الدفع بعد االختصاص اإلقليمي : ) النوع األول :

القبولر وأيضا أن يسبب طلبهر وأيضا يعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامهار على عكلس االختصلاص النلوعي 

 .ق إ م إ 414اليي هو من النظام العامر واليي يثار في أي مر لة كانت عليها الدعوى 

وهللي  الللة عنللدما يرفللع نفللس النللزاع أمللام جهتللين ق إ م إ( :  71إلللى  73الللدفع بو للدة الموضللوع واالرتبللاط : ) النللوع الثللاني :

قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجةر فيجب هنا على الجهة القضائية األخيلرة التلي رفلع إليهلا النلزاع أن تتخللى لصلالح الجهلة 

 ومر ويجوز للقاضي أن يتنازل عن القضية تلقائيا إذا تبين له و دة الموضوع.األولىر ويكون ذلك بطلب أ د الخص

 أما الدفع باالرتباط تقوم هيه الحالة عند وجود عالقة قوية بين قضيتين مرفوعة أمام تعكيالت مختلفة لنفس الجهة القضائية.

ء الفصل في خصومة إذا نص القانون على منح ق إ م إ( : يجب على القاضي إرجا 70الدفع بإرجاء الفصل : ) النوع الثالث :

يجب على "التي تنص على  ق إ م إ 714ق إ م إر والمادة  767ما نصت عليه المادة  أجل للخصم اليي يطلبهر مثال على ذلك

 ".إلى  ين صدور الحكم في التزوير القاضي إرجاء الفصل في الدعوى األصلية

ال يقلرر بطلالن األعملال اإلجرائيلة شلكالر إال إذا نلص ":  61 ملادةق إ م إ( تلنص ال 66ى إلل 61اللدفع بلالبطالن : ) النوع الرابع :

 ."القانون صرا ة على ذلكر وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر اليي لحقه

 

 الدفع بالبطالن من  يث العكل :

 ال يقبل بعد تقديم دفاع في الموضوع. -

 الدفع بالبطالن مرتبط بوجود ضرر. -

 ى ببطالن إجراء من إجراءات القابلة للتصحيح إذا بان سبب البطالن بإجراء ال قر أثناء سير الخصومة.ال يقض -

 ال يجوز التمسك ببطالن أعمال اإلجرائية شكالر إال لمن تقرر البطالن لصالحه. -

 

 الدفع البطالن من  يث الموضوع :

 -7 راءات من  يث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي: االت بطالن العقود غير القضائية واإلججاء في ق إ م إ : "

 ق إ م إ(. 62" )لممثل العخص الطبيعي أو المعنويانعدام األهلية أو التفويض  -4 رانعدام األهلية للخصوم

 قضائي.العقود غير القضائية : كل العقود الرسمية المحررة خارج مرفق العدالةر كيلك العقود التي يحررها المحضر ال •

 إلجراءات : من  يث الموضوع فيقصد بها التبليغ. مثال : التبليغ اليي يتم للقاصر هو تبليغ باطل.ا •

انعدام األهلية : يثار تلقائيا من القاضي ألنها من النظام العلامر أملا إثلارة انعلدام التفلويض لممثلل العلخص الطبيعلي أو المعنلوي  •

 فهو أمر متروك لسلطة القاضي.

 

 ق إ م إ( 60إلى  61) الدفع بعدم القبول. -4.3

دفع يرمى إلى التصريح بعدم قبول الخصم النعدام الحق في التقاضير كانعدام الصفة وانعدام المصلحة أو التقادمر أو  يازة 

انت األ كام لحجية العيء المقضي فيهر فالدفع بعدم القبول هو وسيلة لتجنب التصدي للموضوعر وهي تقدم في أي مر لة ك

 عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع.

 

 األ كام القضائية :

 

كل دعوى ترفع إلى القضاء يجب أن تنتهي بحكمر فالقاضي ملزم بالنظر والفصل في كل دعوى رفعت أمامهر وفي  الة امتناعه 

امر واأل كام ئية في هيا القانونر األوباأل كام القضا يقصدق إ م إ : " 1/2نكون أمام جريمة إنكار العدالةر طبقا للمادة 

 ."والقرارات القضائية

 

 الحكم :

 

عندما يعتبر القاضي أن القضية مهيأة للفصل فيهار هنا يأمر القاضي بإقفال باب المرافعات ويأمر بإدخال القضية للمداولة مع 

لطلبات والمال ظات العفويةر ومن هنا تتم تحديد تاريخ للنطق بالحكمر وانطالقا من ذلك الوقت يمنع على الخصومر تقديم ا

 وجوبا المداولة في القضية سريار وبين نفس القضاة اليين  ضروا المرافعة ودون  ضور الخصوم أو ممثليهم.

 ق إ م إ( 411" )المادة فاصل في النزاع بأغلبية األصواتيصدر الحكم الفي جلسة النطق بالحكم : " -7

 ق إ م إ( 414" )المادة أل كام الفاصلة في النزاع علنياطق بايتم النعلنية األ كام : " -4
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 ق إ م إ(. 413"يقتصر النطق بالحكم على تالوة منطوقه فقطر بحضور رئيس التعكيلة" )المادة  -3

 ق إ م إ(. 412 المادة" )تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به" -2

ر  يمقراطية الععبيةالجزائرية الد الجمهوريةنر العبارة اآلتية : يجب أن يعمل الحكمر تحت طائلة البطالصياغة الحكم : " -7

 ق إ م إ(. 417 المادة)" الععب الجزائري باسم

ال يترتب على إغفال أو عدم صحة أ د البيانات المقررة لصحة الحكم بطالنهر إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل " -6

 ق إ م إ(. 413 المادة) "نونيةفعال مراعاة القواعد القا الجلسات أنه تم

ق إ م إ : ما يجب أن تحتويه صياغة الحكم من  411مضمون الحكم : إضافة إلى البيانات العامة من  يث العكل  ددت المادة  -1

  يث المضمون :

 قانون.يجب أن يسبب الحكم من  يث الوقائع والقانون : أي مناقعة الوقائع والنقاط القانونية المثارة من طرف ال -

 اإلشارة إلى النصوص المطبقة. -

 يجب أن يستعرض بإيجاز وقائع القضيةر وطلبات وإدعاءات الخصومر ووسائل دفاعهم. -

 يجب أن يرد على كل الطلبات واألوجه المثارة. -

 يجب أن يتضمن ما قضي به في منطوق الحكم على نحو يسمح للخصوم بتنفييه. -

ع على أصل الحكم كل من "الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند االقتضاء" ويحفظ بأصل التوقيع على أصل الحكم : يوق -

الحكم بعد التوقيع عليهر مع ملف القضية في أرشيف الجهة القضائيةر ويجوز للخصوم بناءا على طلبهم استعادة الوثائق 

 ق إ م إ. 410 - 411وكل ذلك طبقا أل كام المادة  استالمالمملوكة لهم مقابل وصل 

 

 تصنيفات األ كام :

 

 الحكم الحضوري : -7

يكون الحكم  ضوريا إذا  ضر الخصوم شخصيار أو ممثلين بوكالئهم أو محاميهم أثناء الخصومةر أو قدموا ميكرات  تى لو لم 

يل القانونير يبدوا مال ظات شفويةر وعليه فال يعترط الحضور العخصي للخصوم كي يعتبر الحكم  ضورير وإنما يكفي التمث

 ق إ م إر واأل كام الحضورية قابلة لالستئناف خالل شهرر والعبرة دائما بتاريخ التبليغ. 401 - 410 -411وهيا ما أكدته المواد 

  األ كام الغيابية و الحضورية االعتبارية : -4

 المادة) ."رر يفصل القاضي غيابياإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميهر رغم صحة التكليف بالحضو" الغيابي : -

 ق إ م إ(. 402 المادة)". ن الحكم الغيابي قابال للمعارضةيكو" ق إ م إ(. 404

الحضورر يفصل بحكم إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن  " الحضوري االعتباري : -

 ق إ م إ(. 402 المادة)". ضوريا غير قابل للمعارضةمعتبر  الحكم الق إ م إ( " 403" )اعتباري  ضوري

 أوجه االختالف بينهما :

من  يث تسليم التكليف بالحضور : يكون الحكم غيابيا إذا صح التكليف بالحضور دون أن يتسلمه المدعي عليه شخصيار أما  -

 الحكم الحضوري االعتباري يكون قد تسلم التبليغ شخصيا.

 رضة : الحكم الغيابي قابل للمعارضةر أما الحكم االعتباري الحضوري فغير قابل للمعارضة.من  يث قابليته للمعا -

 

 األ كام الفاصلة في الموضوع :

الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في ":  ق إ م إ 406 المادةتنص 

. ويكون هيا الحكم بمجرد النطق بهر  ائزا لحجية العيء المقضي فيه في النزاع دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض

 ."المفصول فيه

ويجعل القاضي يتخلى عن النزاع ما لم يطعن فيه بـ : المعارضةر التماس إعادة النظرر اعتراض الغير الخارج عن الخصومةر 

 ق إ م إ(. 417طلب تفسير  كم غامض )

 

 صل في الموضوع :األ كام الصادرة قبل الف

هيا الحكم يحوز  الر مر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقتالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم اآل":  401 المادةتنص 

 ." جية العيء المقضي فيه

 

 اآلثار المترتبة عن األ كام القضائية :

الحكم اليي أصدرتهر إذا قدم الطعن فيه بطريق  ويجوز لمحكمة أن تعيد النظر في خروج النزاع من والية المحكمة : -7

المعارضةر التماس إعادة النظرر اعتراض الغير الخارج عن الخصومةر كما يجوز للمحكمة تفسير منطوق  كمها إذا كان غامضا 

 ق إ م إ(. 416ق إ م إ(. ويجوز للمحكمة أن تصحح األخطاء المادية الواردة في الحكم سواء أكانت كتابية أو  سابية ) 417)

تقرير وتقوية الحقوق أو إنعائها : األصل أن الحكم متعلق بالحق محل النزاعر وال يخلق  قوق جديدةر ولكن ال يكتفي الحكم  -

 اليي يصدر بتقرير الحق وإنما يقويه وذلك بإنعاء بعض المزايا للخصم اليي صدر الحكم لصالحه.

 رة أخرى.يمنع على المحكوم عليه إعادة طرح النزاع م -
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نعوء سند رسمي "نسخة الحكم القضائي" اليي يخول له الحق لتنفييه فوريا إن كان معجل النفاذر أو بعد استنفاذ طرق الطعن  -

 العادية أو فوات الميعاد.

يجوز لكل دائن بيده  كم واجب التنفيي صادر في أصل الدعوى أن يلزم المدين بعيء معينر كأن يحصل على  ق تخصيص  -

 القانون المدني(. 031/7ارات مدينه ضمانا ألجال الدين. )لعق

 الحكم ال يحوز  جية العيء المقضي فيه إال إذا توافرت العناصر الثالث : جية العيء المقضي فيه :  -4

 و دة األطراف : أن ال تتعدى أطراف الدعوىر ودون أن تغيير صفتهم وال مراكزهم القانونية. -4.7

يجب أن يكون محل الدعوى مو دار باعتباره األثر القانوني المباشر لمنطوق األ كام الفاصلة والحاسمة في و دة المحل :  -4.4

 النزاعات.

 ق إ م إ( 411و دة السبب : ويتمثل السبب في األساس الواقعي والقانوني اليي تتأسس عليه الدعوى. ) -4.3

 

 

 .أسئلة مباشرةاالمتحان : سيكون 

 .الطعن سقوط الخصومة وطرق كل الدروس ما عدا : 
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