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قدم لكم ھذا العمل المتواضع المتمثل في حل جمیع عرائض الموجودة في منھاج شھادة الكفـــاءة المھنیة للمحـــامـــاة

ق أسرة 54

مكرر ق اجراءات  337لیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا للمادة 

الفعل منصوص و )  عدم كفایة الرصید

الصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي

بعد تحیة أخویة من زمیلكم عبد الحكیم بوراوي

قدم لكم ھذا العمل المتواضع المتمثل في حل جمیع عرائض الموجودة في منھاج شھادة الكفـــاءة المھنیة للمحـــامـــاة

:و أھم المواضع التي تطرقنــــا إلیھــــا تتمثــــل في 

القسم اإلستعجاليعریضة افتتاح الدعوى أمام 

من أجل معاینة و استجواب

لوقف األشغال 

)اخالء القطعة األرضیة(عریضة افتتاحیة بطرد 

عریضة اعادة السیر في الدعوى بعد انجاز الخبرة

54عریضة افتتاحیة لفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع م 

لیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا للمادة 

عدم كفایة الرصید(جزائیة من أجل جنحة اصدار شیك بدون رصید  

ق عقوبات 374معاقب علیھ  حسب المادة 

إ.م.إ.ق 287_  286عریضة تصحیح الخطأ المـــادي م 

الصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي) ـــارإمھ(عریضة المصادقة و اضفـــاء 

عریضة استعجالیھ الطرد من السكن الوظیفي

عریضة التدخل في الخصومة

عریضة االدخال في الخصومة

عریضة إشكال في التنفیذ

 بعد تحیة أخویة من زمیلكم عبد الحكیم بوراوي

قدم لكم ھذا العمل المتواضع المتمثل في حل جمیع عرائض الموجودة في منھاج شھادة الكفـــاءة المھنیة للمحـــامـــاةأ     

 و أھم المواضع التي تطرقنــــا إلیھــــا تتمثــــل في 

 أمر على عریضة

 عریضة افتتاح الدعوى أمام 

من أجل معاینة و استجواب أمر على عریضة  

  استعجالیھعریضة 

 عریضة افتتاحیة بطرد 

 مذكرة جوابیة

 عریضة اعادة السیر في الدعوى بعد انجاز الخبرة

 عریضة افتتاحیة لفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع م 

لیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا للمادة عریضة التك

جزائیة من أجل جنحة اصدار شیك بدون رصید  

 معاقب علیھ  حسب المادة 

 عریضة تصحیح الخطأ المـــادي م 

 عریضة المصادقة و اضفـــاء 

 عریضة استعجالیھ الطرد من السكن الوظیفي

 عریضة التدخل في الخصومة

 عریضة االدخال في الخصومة

 عریضة إشكال في التنفیذ
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تقدم أحمد الساكن ب بن عكنون شارع مصطفى خالف 

الى مكتبك و أخبرك أنھ یملك قطعة أرض بن عكنون 

م مربع یحدھا من الجھة الشرقیة 

م مربع و أنھ  150

ھناك نزاع معروض أمام القسم العقاري بئر مراد رایس 

أن علي الساكن ب باب 

الواد أخد معدات بناء و ھو یقوم حالیا بعملیة الحفر لبناء 

جدار فوق المساحة المتنازع علیھا و ھذا حسب 

طلب علي استشارتك و ما ھي الوثائق المطلوبة أمام 

تقدم أحمد الساكن ب بن عكنون شارع مصطفى خالف 

الى مكتبك و أخبرك أنھ یملك قطعة أرض بن عكنون 

م مربع یحدھا من الجھة الشرقیة  200ذات مساحة 

150قطعة أرض لجاره علي ذات مساحة 

ھناك نزاع معروض أمام القسم العقاري بئر مراد رایس 

أن علي الساكن ب باب  بشأن مساحة مشتركة بینھما إال

الواد أخد معدات بناء و ھو یقوم حالیا بعملیة الحفر لبناء 

جدار فوق المساحة المتنازع علیھا و ھذا حسب 

تصریحات المقاول 

طلب علي استشارتك و ما ھي الوثائق المطلوبة أمام 
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طلب علي استشارتك و ما ھي الوثائق المطلوبة أمام 
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:یم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

1م تقع في بن عكنون و ھو الثابت من خالل عقد الملكیة وثیقة مرفقة 

م 150

رض تفاجأ بقیام مقاول و مباشرة عملیة الحفر لبناء جدار فوق القطعة األرضیة المشتركة بینھ و بین جاره علي ة التي 

الذي أمره العارض ضده بالقیام باألشغال أخبره أن علي ھو من 

:التالیةلھذه األسباب و من أجلھا یلتمس العارض من سیادتكم األمر بتعیین محضر قضائي تسند لھ المھام 

م المملوكة للسید أحمد و معاینة األشغال المنجزة ھناك و تحدید القائم بھذه 

 تحت سائر التحفظات

 

 

 

 

على عریضة أمر  

أحمد الساكن ب شارع مصطفى خالف ........................... العارض

علي الساكن ب باب الواد........................................العارض ضده

__________ 

یم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحك

م تقع في بن عكنون و ھو الثابت من خالل عقد الملكیة وثیقة مرفقة  200ذات مساحة حیث ان العارض یملك قطعة أرضیة 

150حیث أن ھذه القطعة یحدھا من الجھة الشرقیة القطعة األرضیة اللعارض ضده ذات 

رض تفاجأ بقیام مقاول و مباشرة عملیة الحفر لبناء جدار فوق القطعة األرضیة المشتركة بینھ و بین جاره علي ة التي 

2مرفقة  وثیقة

الذي أمره العارض ضده بالقیام باألشغال أخبره أن علي ھو من  الشخصحیث أن العارض و لذى استفساره من المقاول و  ھو 

لھذه األسباب و من أجلھا یلتمس العارض من سیادتكم األمر بتعیین محضر قضائي تسند لھ المھام 

م المملوكة للسید أحمد و معاینة األشغال المنجزة ھناك و تحدید القائم بھذه  200االنتقال الى القطعة الكائنة ب بن عكنون ذات مساحة 

مع تحدید الجھة التي كلفتھ بذلك

 

 

 

 حل القضیة  :

 محكمة بئر مراد رایس

 مكتب رئیس المحكمة

 لفائدة : أحمد الساكن ب شارع مصطفى خالف 

 ضد : علي الساكن ب باب الواد

 لیطیب للسید الرئیس 

 یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحك

حیث ان العارض یملك قطعة أرضیة      

حیث أن ھذه القطعة یحدھا من الجھة الشرقیة القطعة األرضیة اللعارض ضده ذات      

رض تفاجأ بقیام مقاول و مباشرة عملیة الحفر لبناء جدار فوق القطعة األرضیة المشتركة بینھ و بین جاره علي ة التي حیث أن العا   

وثیقةھي محل نزاع قضائي   

حیث أن العارض و لذى استفساره من المقاول و  ھو    

بالقیام بھذه األشغال كلفھ  

لھذه األسباب و من أجلھا یلتمس العارض من سیادتكم األمر بتعیین محضر قضائي تسند لھ المھام        

االنتقال الى القطعة الكائنة ب بن عكنون ذات مساحة 

مع تحدید الجھة التي كلفتھ بذلكاألشغال   
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ئیس محكمة بئر مراد 

بعد االطالع على العریضة و الوثائق المرفقة لھا و 

قانون اجراءات 

نأمر بتعیین األستاذ رحماني فـــــراس محضر 

لــــ............. 

م  200االنتقال الى القطعة األرضیة ذات المساحة 

المملوكة للسید أحمد الساكن ب بن عكنون و معاینة 

و ذلك بتحدید الجھة التي كلفتھ 

ستجواب و معاینة لھذه 

 أمــــــــــــــــــــر

ئیس محكمة بئر مراد رنحن األستاذة بن سعید ملیكة 

بعد االطالع على العریضة و الوثائق المرفقة لھا و 

قانون اجراءات  310بعد االطالع على نص المادة 

مدنیة و اداریة

نأمر بتعیین األستاذ رحماني فـــــراس محضر 

............. قضائي الكائن مقر مكتبھ ب 

االنتقال الى القطعة األرضیة ذات المساحة 

المملوكة للسید أحمد الساكن ب بن عكنون و معاینة 

و ذلك بتحدید الجھة التي كلفتھ  األشغال المنجزة 

ستجواب و معاینة لھذه بمباشرتھا و تحریر محضر ا

و یرجع إلینا عند أي إشكال

نحن األستاذة بن سعید ملیكة 

 رایس

بعد االطالع على العریضة و الوثائق المرفقة لھا و    

بعد االطالع على نص المادة 

 مدنیة و اداریة

نأمر بتعیین األستاذ رحماني فـــــراس محضر      

 قضائي الكائن مقر مكتبھ ب 

االنتقال الى القطعة األرضیة ذات المساحة 

المملوكة للسید أحمد الساكن ب بن عكنون و معاینة 

األشغال المنجزة 

بمباشرتھا و تحریر محضر ا

 الوثائق 

 و یرجع إلینا عند أي إشكال
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:یتشرف المدعي بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ عارضـــا لوقائع ملتمسا لطلبات وفق مایلي 

.  16.  15.  14.  13حیث ان العریضة جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة المنصوص علیھا في المواد 

إثر النزاع القائم بین الطرفین حول مساحة مشتركة بینھما حیث أقام المدعي دعوى قضائیة أمام القسم العقاري من أجل 

تمكین خبیر عقاري من ترسیم الحدود بینھما و تعیین الملكیة المشتركة بین الطرفین وثیقة مرفقة

لرغم أن المحكمة لم تفصل بعد في النزاع إال أن المدعي علیھ أحضر معدات البناء و باشر بعملیة الحفر لبناء جدار 

فوق القطعة المتنازع علیھا و ھو الثابت من خالل محضر اثبات و معاینة من طرف األستاذ رحماني فــــــراس المحضر القضائي 

تي یقوم بھا المدعي علیھ حالیا من شأنھا أن تلحق أضرار ال یمكن تداركھا الحقا

حیث أن المدعي یرجو من المحكمة الموقرة إلزام المدعى علیھ بوقف األشغال الى غایة الفصل في الدعوى 

لھذه االسباب و من أجلھا یلتمس المدعي من عدالتكم الموقرة طبقا للقواعد المقررة قانونا 

 عریضة افتتاح الدعوى أمام القسم اإلستعجالي

أحمد الساكن ب شارع مصطفى خالف ........................... مدعي

علي الساكن ب باب الواد........................................مدعي  علیھ

__________ 

یتشرف المدعي بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ عارضـــا لوقائع ملتمسا لطلبات وفق مایلي 

حیث ان العریضة جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة المنصوص علیھا في المواد 

إ لذى نلتمس قبولھا شكال

حیث أن المدعي یملك قطعة أرضیة ببلدیة بن عكنون

ن الجھة الشرقیة للمدعي علیھ علي حیث أن القطعة األرضیة یحدھا م

إثر النزاع القائم بین الطرفین حول مساحة مشتركة بینھما حیث أقام المدعي دعوى قضائیة أمام القسم العقاري من أجل 

تمكین خبیر عقاري من ترسیم الحدود بینھما و تعیین الملكیة المشتركة بین الطرفین وثیقة مرفقة

لرغم أن المحكمة لم تفصل بعد في النزاع إال أن المدعي علیھ أحضر معدات البناء و باشر بعملیة الحفر لبناء جدار 

فوق القطعة المتنازع علیھا و ھو الثابت من خالل محضر اثبات و معاینة من طرف األستاذ رحماني فــــــراس المحضر القضائي 

تي یقوم بھا المدعي علیھ حالیا من شأنھا أن تلحق أضرار ال یمكن تداركھا الحقا

حیث أن المدعي یرجو من المحكمة الموقرة إلزام المدعى علیھ بوقف األشغال الى غایة الفصل في الدعوى 

حیث أن ھذا الطلب مؤسس قانونا و ال یمس بأصل الحق طبقا للقواعد المقررة قانونا 

لھذه االسباب و من أجلھا یلتمس المدعي من عدالتكم الموقرة طبقا للقواعد المقررة قانونا 

قبول الدعوى شكال

 

 محكمة بئر مراد رایس

  أالستعجاليالقسم 

 لفائدة : أحمد الساكن ب شارع مصطفى خالف 

 ضد : علي الساكن ب باب الواد

وقف األشغال: الموضوع   

 

 لیطیب المحكمة الموقرة

 یتشرف المدعي بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ عارضـــا لوقائع ملتمسا لطلبات وفق مایلي 

حیث ان العریضة جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة المنصوص علیھا في المواد : في الشكل      

إ لذى نلتمس قبولھا شكال.م.إ.ق 522.  300.  299  

:في الموضوع        

حیث أن المدعي یملك قطعة أرضیة ببلدیة بن عكنون     

حیث أن القطعة األرضیة یحدھا م     

إثر النزاع القائم بین الطرفین حول مساحة مشتركة بینھما حیث أقام المدعي دعوى قضائیة أمام القسم العقاري من أجل حیث أنھ    

 تمكین خبیر عقاري من ترسیم الحدود بینھما و تعیین الملكیة المشتركة بین الطرفین وثیقة مرفقة

لرغم أن المحكمة لم تفصل بعد في النزاع إال أن المدعي علیھ أحضر معدات البناء و باشر بعملیة الحفر لبناء جدار حیث أنھ من ا   

فوق القطعة المتنازع علیھا و ھو الثابت من خالل محضر اثبات و معاینة من طرف األستاذ رحماني فــــــراس المحضر القضائي 

 وثیقة مرفقة

تي یقوم بھا المدعي علیھ حالیا من شأنھا أن تلحق أضرار ال یمكن تداركھا الحقاحیث أن عملیة الحفر ال     

حیث أن المدعي یرجو من المحكمة الموقرة إلزام المدعى علیھ بوقف األشغال الى غایة الفصل في الدعوى      

حیث أن ھذا الطلب مؤسس قانونا و ال یمس بأصل الحق طبقا للقواعد المقررة قانونا      

لھذه االسباب و من أجلھا یلتمس المدعي من عدالتكم الموقرة طبقا للقواعد المقررة قانونا        

قبول الدعوى شكال: في الشكل   
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م و  200إلزام المدعى علیھ بوقف األشغال و كل من یحل محلھ أو بإذنھ المنجزة فوق المساحة المشتركة بینھما ذات 

...... و تحت غرامة تھدیدیة قدرھا ...... 

 تحت سائر التحفظات

إلزام المدعى علیھ بوقف األشغال و كل من یحل محلھ أو بإذنھ المنجزة فوق المساحة المشتركة بینھما ذات 

...... دعوى الموضوع المعروضة أمام القسم العقاري تحت رقم  

........

......نسخة من عریضة افتتاح الدعوى امام القسم العقاري مسجلة بتاریخ 

إلزام المدعى علیھ بوقف األشغال و كل من یحل محلھ أو بإذنھ المنجزة فوق المساحة المشتركة بینھما ذات : في الموضوع 

 م الى غایة الفصل في 150

ج عن كل یوم تأخیر.د  

 

 

 الوثائق المرفقة

........عقد ملكیة مؤرخ في  1   

نسخة من عریضة افتتاح الدعوى امام القسم العقاري مسجلة بتاریخ  2   

محضر اثبات حالة 3   
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السید عباس مالك لقطعة ترابیة تقع بشارع أول نوفمبر 

اكتشف مؤخرا أنھ تم احتاللھا من طرف شخص 

مجھول الذي باشر إنجاز أشغال البناء علیھا 

و ما ھي , عباس طالبا منك المشورة 

السید عباس مالك لقطعة ترابیة تقع بشارع أول نوفمبر 

بوزریعة بمقتضى عقد رسمي مشھر

اكتشف مؤخرا أنھ تم احتاللھا من طرف شخص 

مجھول الذي باشر إنجاز أشغال البناء علیھا 

عباس طالبا منك المشورة  اتصل بك  السید

الوثائق التي تسمح لـــھ بذلك ؟

 

 

 

 

 

 

 قضیة 

السید عباس مالك لقطعة ترابیة تقع بشارع أول نوفمبر 

 بوزریعة بمقتضى عقد رسمي مشھر

اكتشف مؤخرا أنھ تم احتاللھا من طرف شخص 

 مجھول الذي باشر إنجاز أشغال البناء علیھا 

اتصل بك  السید

 الوثائق التي تسمح لـــھ بذلك ؟
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من أجل معاینة و استجواب

عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقة األستاذ بوراوي  

یتشرف العارض و القائم في حقھ األستاذ بوراوي كمایلي

..... حیث أن العارض یملك قطعة ترابیة بموجب عقد رسمي رقم 

و الكائنة ب شارع أول نوفمبر بوزریعة

مجھول الھویة قد احتل القطعة 

حیث أن العارض و حتى یتمكن من الدفاع عن حقوقھ یلتمس من 

سیادتكم منح اإلذن بتعیین محضر قضائي ینتقل الى القطعة الترابیة 

 المملوكة لھ و استجواب الشاغل عن ھویتھ و سند شغلھ مع معاینة واقعة

 

محكمة بئر مراد رایس

مكتب رئیس المحكمة

أمر على عریضة من أجل معاینة و استجواب

عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقة األستاذ بوراوي 

العارض........................... 

إلى السید رئیــــــــــــس محكمة بئر مراد رایس

:

یتشرف العارض و القائم في حقھ األستاذ بوراوي كمایلي

حیث أن العارض یملك قطعة ترابیة بموجب عقد رسمي رقم 

و الكائنة ب شارع أول نوفمبر بوزریعة

مجھول الھویة قد احتل القطعة  حیث أن العارض اكتشف أن شخص

الترابیة و شرع في انجاز أشغال البناء علیھا 

حیث أن العارض و حتى یتمكن من الدفاع عن حقوقھ یلتمس من 

سیادتكم منح اإلذن بتعیین محضر قضائي ینتقل الى القطعة الترابیة 

المملوكة لھ و استجواب الشاغل عن ھویتھ و سند شغلھ مع معاینة واقعة

شروعھ في انجاز أشغال بناء علیھا 

 حل القضیة 

 محكمة بئر مراد رایس

 مكتب رئیس المحكمة

 أمر على عریضة

لفائدة عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقة األستاذ بوراوي 

 ........................... 

 

 إلى السید رئیــــــــــــس محكمة بئر مراد رایس

:سیــــــــــــدي   

 یتشرف العارض و القائم في حقھ األستاذ بوراوي كمایلي

حیث أن العارض یملك قطعة ترابیة بموجب عقد رسمي رقم    

و الكائنة ب شارع أول نوفمبر بوزریعة..... مساحتھا   

حیث أن العارض اكتشف أن شخص   

 الترابیة و شرع في انجاز أشغال البناء علیھا 

حیث أن العارض و حتى یتمكن من الدفاع عن حقوقھ یلتمس من    

سیادتكم منح اإلذن بتعیین محضر قضائي ینتقل الى القطعة الترابیة 

المملوكة لھ و استجواب الشاغل عن ھویتھ و سند شغلھ مع معاینة واقعة

 شروعھ في انجاز أشغال بناء علیھا 
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نحن األستاذة بن سعید ملیكة ئیس محكمة بئر مراد 

بعد االطالع على العریضة  و ما ورد فیھا من أسباب 

و الوثائق المرفقة لھا و بعد االطالع على نص المادة 

نأمر بتعیین األستاذ رحماني فـــــراس محضر 

لــــ............. 

االنتقال الى القطعة األرضیة المملوكة للسید عباس  

نوفمبر بوزریعة الستجواب شاغلھا عن 

ھویتھ و سند شغلھ لھا و معاینة األشغال المنجزة  و ذلك 

كلفتھ بمباشرتھا و تحریر محضر 

 

 

 أمــــــــــــــــــــر

نحن األستاذة بن سعید ملیكة ئیس محكمة بئر مراد 

بعد االطالع على العریضة  و ما ورد فیھا من أسباب 

و الوثائق المرفقة لھا و بعد االطالع على نص المادة 

قانون اجراءات مدنیة و اداریة

نأمر بتعیین األستاذ رحماني فـــــراس محضر 

............. قضائي الكائن مقر مكتبھ ب 

االنتقال الى القطعة األرضیة المملوكة للسید عباس  

نوفمبر بوزریعة الستجواب شاغلھا عن  1

ھویتھ و سند شغلھ لھا و معاینة األشغال المنجزة  و ذلك 

كلفتھ بمباشرتھا و تحریر محضر  بتحدید الجھة التي

استجواب و معاینة لھذه الوثائق 

و یرجع إلینا عند أي إشكال

 

 

نحن األستاذة بن سعید ملیكة ئیس محكمة بئر مراد 

 رایس

بعد االطالع على العریضة  و ما ورد فیھا من أسباب    

و الوثائق المرفقة لھا و بعد االطالع على نص المادة 

قانون اجراءات مدنیة و اداریة 172  

نأمر بتعیین األستاذ رحماني فـــــراس محضر      

 قضائي الكائن مقر مكتبھ ب 

االنتقال الى القطعة األرضیة المملوكة للسید عباس  

1الساكن ب 

ھویتھ و سند شغلھ لھا و معاینة األشغال المنجزة  و ذلك 

بتحدید الجھة التي

 استجواب و معاینة لھذه الوثائق 

 و یرجع إلینا عند أي إشكال
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تقدم الى مكتبك السید عباس و سلمك محضر معاینة و 

من طرف االستاذ المحضر 

محمد : القضائي و الذي حدد ھویة  الشخص المجھول 

الجزائر الوسطى 

تابع للقضیة 

تقدم الى مكتبك السید عباس و سلمك محضر معاینة و 

من طرف االستاذ المحضر  2013. 04.  18

القضائي و الذي حدد ھویة  الشخص المجھول 

الجزائر الوسطى  1962جویلیة  5ارع أحمد الساكن بش

كما عاین أشغال البناء

طلب عباس مشورتك

 

 تابع للقضیة 

تقدم الى مكتبك السید عباس و سلمك محضر معاینة و 

18استجواب 

القضائي و الذي حدد ھویة  الشخص المجھول 

أحمد الساكن بش

 كما عاین أشغال البناء

 طلب عباس مشورتك
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مدعي

مدعى علیھ

:یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

ألشغال البناء المقامة فوق القطعة األرضیة الواقعة باقلیم بلدیة بوزریعة الى غایة الفصل في دعوى 

ألف دینار یومیا تسرى من تاریخ تبلیغھ بنسخة من األمر المقرر عارضا على  الموض

 17 16 15 14 13استوفت جمیع الشروط الشكلیة و األوضاع المقررة في المواد 

نوفمبر بموجب عقد رسمي شھر في المحافظة 

حیث أن العارض تفـــاجــأ بوجود أشخاص غرباء فوق أرضھ المذكورة أعاله حیث باشروا أشغال البناء  

الحال بموجب عریضة مودعة بتاریخ 

حیث أن األستاذ المحضر القضائي فراس رحماني و بناءا على أمر سید رئیس المحكمة كان قد انتقل الى القطعة و عاین وجود 

مدعي علیھ ھو من باشر أشغال البناء فوق ھده القطعة

حیث أن العارض و حفاظا على حقوقھ كان قد نازع بموجب دعوى موازیة ضد المدعي علیھ  أمام القسم العقاري بمحكمة الحال 

حیث أن العارض یطلب من القضاء وقف أشغال البناء إلى حین الفصل في دعوى الموضوع

 عریضة استعجالیة لوقف األشغال

عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ بوراوي...........................مدعي

محمد أحمد الساكن بشارع 5 جویلیة 1962 الجزائر الوسطى ..................... مدعى علیھ

__________ 

یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

ألشغال البناء المقامة فوق القطعة األرضیة الواقعة باقلیم بلدیة بوزریعة الى غایة الفصل في دعوى أمر المدعى علیھ بوقف ا

ألف دینار یومیا تسرى من تاریخ تبلیغھ بنسخة من األمر المقرر عارضا على  30وع و ھذا تحت الغرامة التھدیدیة قدرھا 

استوفت جمیع الشروط الشكلیة و األوضاع المقررة في المواد  حیث أن الدعوى الحالیة

إ.م.إ.ق 416

حیث أنھ یتعین تصریج بقبول الدعوى شكال

سرد الوقائع و االجراءات

نوفمبر بموجب عقد رسمي شھر في المحافظة حیث أن العارض مالك لقطعة ترابیة ب بوزریعة المكان المسمى شارع أول 

......تحت رقم ...... 

حیث أن العارض تفـــاجــأ بوجود أشخاص غرباء فوق أرضھ المذكورة أعاله حیث باشروا أشغال البناء  

الحال بموجب عریضة مودعة بتاریخ  حیث أن العارض و سعیا منھ للحفاظ على حقوقھ كان قد تقدم أمام سید رئیس المحكمة

إلتمس من خاللھا أمر بتعیین محضر قضائي لالنتقال الى القطعة 

حیث أن األستاذ المحضر القضائي فراس رحماني و بناءا على أمر سید رئیس المحكمة كان قد انتقل الى القطعة و عاین وجود 

مدعي علیھ ھو من باشر أشغال البناء فوق ھده القطعةأشغال بناء حدیثة و تبّین من خالل استجواب ال

حیث أن العارض و حفاظا على حقوقھ كان قد نازع بموجب دعوى موازیة ضد المدعي علیھ  أمام القسم العقاري بمحكمة الحال 

یلتمس من خاللھا بطرد المدعى علیھ و كل شاغل بإذنھ من القطعة

ا م ا ق 299حیث انھ استنادا لنص المادة 

حیث أن العارض یطلب من القضاء وقف أشغال البناء إلى حین الفصل في دعوى الموضوع

 محكمة بئر مراد رایس

 القسم االستعجالي

 لفائدة :عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ بوراوي

 ضد : محمد أحمد الساكن بشارع 

 

 لیطیب للسید الرئیس 

 یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

أمر المدعى علیھ بوقف ا   

وع و ھذا تحت الغرامة التھدیدیة قدرھا 

:مقامكم   

حیث أن الدعوى الحالیة: من حیث الشكل    

416الى  406من .  239  40  

حیث أنھ یتعین تصریج بقبول الدعوى شكال     

من حیت الموضوع     

سرد الوقائع و االجراءات 1  

حیث أن العارض مالك لقطعة ترابیة ب بوزریعة المكان المسمى شارع أول    

...... العقاریة بن عكنون بتاریخ   

 حیث أن العارض تفـــاجــأ بوجود أشخاص غرباء فوق أرضھ المذكورة أعاله حیث باشروا أشغال البناء  

حیث أن العارض و سعیا منھ للحفاظ على حقوقھ كان قد تقدم أمام سید رئیس المحكمة   

إلتمس من خاللھا أمر بتعیین محضر قضائي لالنتقال الى القطعة .......   

حیث أن األستاذ المحضر القضائي فراس رحماني و بناءا على أمر سید رئیس المحكمة كان قد انتقل الى القطعة و عاین وجود    

 أشغال بناء حدیثة و تبّین من خالل استجواب ال

حیث أن العارض و حفاظا على حقوقھ كان قد نازع بموجب دعوى موازیة ضد المدعي علیھ  أمام القسم العقاري بمحكمة الحال    

 یلتمس من خاللھا بطرد المدعى علیھ و كل شاغل بإذنھ من القطعة

حیث انھ استنادا لنص المادة      

حیث أن العارض یطلب من القضاء وقف أشغال البناء إلى حین الفصل في دعوى الموضوع     



 

Abdelhakim Bouraoui 

القضیة أمر المدعى علیھ بوقف األشغال القائمة فوق اقلیم بلدیة بوزریعة و كل شاغل بإذنھ الى غایة الفصل في 

 تحت سائر التحفظات

لھذه األسباب و من أجلھا 

في الشكل قبول الدعوى شكال

أمر المدعى علیھ بوقف األشغال القائمة فوق اقلیم بلدیة بوزریعة و كل شاغل بإذنھ الى غایة الفصل في 

.........و المسجلة بتاریخ ..... المعروضة أمام القسم العقاري تحت رقم 

عریضة افتتاح الدعوى امام القسم العقاري

 

لھذه األسباب و من أجلھا        

 في الشكل قبول الدعوى شكال

أمر المدعى علیھ بوقف األشغال القائمة فوق اقلیم بلدیة بوزریعة و كل شاغل بإذنھ الى غایة الفصل في : في الموضوع  

 المعروضة أمام القسم العقاري تحت رقم 

 

 

 

 المرفقات

 عقد ملكیة

 محضر معاینة و استجواب

 عریضة افتتاح الدعوى امام القسم العقاري
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مدعي

مدعى علیھ

:یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

ق ا م ا لذى نلتمس  16 15 14 13في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

حیث أن المدعي یملك قطعة أرضیة ببلدیة بوزریعة الكائنة بشارع أول نوفمبر و الثابت في عقد الملكیة وثیقة مرفقة

حیث ان المدعي تفــاجأ باحتالل قطعتھ األرضیة من طرف المدعى علیھ و قیامھ بأشغال البنــــاء علیھا و ھو ما وقف علیھ 

و حرر بشأنھ محضر معاینة و استجواب بناء على أمر رئیس محكمة الحـــال 

القطعة األرضیة و كل شاغل بإذنھ أو یحل محلھ بإذنھ المملوكة للمدعى 

 

 تحت سائر التحفظات

 عریضة افتتاحیة بطرد (اخالء القطعة األرضیة)

عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ بوراوي...........................مدعي

محمد أحمد الساكن بشارع 5 جویلیة 1962 الجزائر الوسطى ..................... مدعى علیھ

إخالء القطعة األرضیة

__________ 

یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

حیث أن المدعي یملك قطعة أرضیة ببلدیة بوزریعة الكائنة بشارع أول نوفمبر و الثابت في عقد الملكیة وثیقة مرفقة

حیث ان المدعي تفــاجأ باحتالل قطعتھ األرضیة من طرف المدعى علیھ و قیامھ بأشغال البنــــاء علیھا و ھو ما وقف علیھ 

و حرر بشأنھ محضر معاینة و استجواب بناء على أمر رئیس محكمة الحـــال  2013افریل  18القضائي في 

بسند دون أن یستظھره حیث أن المدعى علیھ یزعم أنھ شاغل للقطعة محل النزاع 

ـــــاحیث أن وقائع الحــــال تشكل اعتداء على الملكیة كرس الدستور الجزائري حمایتھ

:یلتمس المدعي من عدالتكم الموقرة 

قبول الدعوى شكال

القطعة األرضیة و كل شاغل بإذنھ أو یحل محلھ بإذنھ المملوكة للمدعى  بإخالءإلــــزام المدعى علیھ أحمد محمد 

نوفمبر بوزریعة الجزائر العاصمة 1عباس علي للقطعة الكائنة یشارع 

ت غرامة تھدیدیة مع األمر بالنفـــاد المعجل

تحمیل المدعي علیھ المصاریف القضائیة

 محكمة بئر مراد رایس

 القسم العقاري

 لفائدة :عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ بوراوي

 ضد : محمد أحمد الساكن بشارع 

إخالء القطعة األرضیة: الموضوع   

 

 لیطیب للسید الرئیس 

 یتشرف العارض بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

 قبولھا شكال

: ي الموضوع ف  

حیث أن المدعي یملك قطعة أرضیة ببلدیة بوزریعة الكائنة بشارع أول نوفمبر و الثابت في عقد الملكیة وثیقة مرفقة     

حیث ان المدعي تفــاجأ باحتالل قطعتھ األرضیة من طرف المدعى علیھ و قیامھ بأشغال البنــــاء علیھا و ھو ما وقف علیھ    

القضائي في األستــــاذ المحضر 

 وثیقة مرفقة

حیث أن المدعى علیھ یزعم أنھ شاغل للقطعة محل النزاع      

حیث أن وقائع الحــــال تشكل اعتداء على الملكیة كرس الدستور الجزائري حمایتھ     

یلتمس المدعي من عدالتكم الموقرة        

قبول الدعوى شكال: في الشكل   

إلــــزام المدعى علیھ أحمد محمد : في الموضوع 

 عباس علي للقطعة الكائنة یشارع 

ت غرامة تھدیدیة مع األمر بالنفـــاد المعجلتح  

 تحمیل المدعي علیھ المصاریف القضائیة
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نفترض أن محمد أحمد تقدم الى مكتبك و سلمك عریضة 

كما  2013 مایو 2

سلمك سند یثبت حیازتھ للقطعة االرضیة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفترض أن محمد أحمد تقدم الى مكتبك و سلمك عریضة 

2افتتاح عریضة افتتاح الدعوى لجلسة 

سلمك سند یثبت حیازتھ للقطعة االرضیة

 تابع للقضیة

نفترض أن محمد أحمد تقدم الى مكتبك و سلمك عریضة 

افتتاح عریضة افتتاح الدعوى لجلسة 

 سلمك سند یثبت حیازتھ للقطعة االرضیة



 

Abdelhakim Bouraoui 

 

..................... مدعى علیھ

....................................... مدعي 

 

:عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

ملكیة الطرفین  

األرضیة الكائنة بشارع أول نوفمبر بوزریعة و تحدید 

 

 تحت سائر التحفظات

 

 

 مذكرة جوابیة

محمد أحمد الساكن بشارع 5 جویلیة 1962 الجزائر الوسطى ..................... 

عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ ....................................... 

__________ 

عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي .......األستاذأمام سیادتكم بواسطة دفاعھ  

المحكمة الموقرةترك النظر لھیئة 

:حیث أن المدعي علیھ یفند مزاعم المدعي و یؤكـــد لھیئة المحكــــمة الموقرة 

أن حیازتھ للقطعة األرضیة محل نزاع كانت بموجب سند قانوني وثیقة مرفقة

 حیث أنھ و ان رأت المحكمة بأن النزاع فني فإنھ یتعین تعیین خبیر مختص مھمتھ تحدید

:لھذه األسباب و من أجلھـــا 

ترك النظر لھیئة المحكمة الموقرة

رفض الدعوى لعدم التأسیس 

:تعیین خبیر تسند لــــھ المھام التالیة 

األرضیة الكائنة بشارع أول نوفمبر بوزریعة و تحدید  استدعاء طرفي النزاع و االطالع على وثائقھمـــا و االنتقال الى القطعة

ملكیة الطرفین و القول ادا ما كان فیھ اعتداء على ھذه القطعة و تحریر تقریر لھده المھام

 محكمة بئر مراد رایس

 القسم العقاري

.......ملف رقم   

2013 مایو 2جلسة   

 لفائدة  : محمد أحمد الساكن بشارع 

 ضد : عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ 

 لیطیب للسید الرئیس 

  علیھ بتقدیممدعي یتشرف ال

ترك النظر لھیئة : في الشكل   

:في الموضوع   

حیث أن المدعي علیھ یفند مزاعم المدعي و یؤكـــد لھیئة المحكــــمة الموقرة      

 أن حیازتھ للقطعة األرضیة محل نزاع كانت بموجب سند قانوني وثیقة مرفقة

حیث أنھ و ان رأت المحكمة بأن النزاع فني فإنھ یتعین تعیین خبیر مختص مھمتھ تحدید     

لھذه األسباب و من أجلھـــا        

ترك النظر لھیئة المحكمة الموقرة الشكلفي   

رفض الدعوى لعدم التأسیس : أصال  :الموضوعفي   

تعیین خبیر تسند لــــھ المھام التالیة  :احتیاطــا  

استدعاء طرفي النزاع و االطالع على وثائقھمـــا و االنتقال الى القطعة   

 ملكیة الطرفین و القول ادا ما كان فیھ اعتداء على ھذه القطعة و تحریر تقریر لھده المھام
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نفترض بأنھ تم تعیین خبیر و قام ھذا الخبیر بانجاز 

ھناك اعتداء على 

:تابع للقضیة 

نفترض بأنھ تم تعیین خبیر و قام ھذا الخبیر بانجاز 

ھناك اعتداء على  :المھام المسندة الیھ و خلص الى 

القطعة األرضیة

حرر دعوى الرجوع بعد الخبرة

 

 تابع للقضیة 

نفترض بأنھ تم تعیین خبیر و قام ھذا الخبیر بانجاز 

المھام المسندة الیھ و خلص الى 

 القطعة األرضیة

 حرر دعوى الرجوع بعد الخبرة
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عریضة اعادة السیر في الدعوى بعد انجاز الخبرة

مرجع

مرجع ضده

و المودعة لدى أمانة الضبط المحكمة      

:یتشرف المرجع بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

ق ا م ا لذى نلتمس  16 15 14 13في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

قضى بتعیین خبیر عقاري  2013.05.02

كم المذكور أعاله و خلص في تقریر خبرتھ الى إثبات وجود حـــالة 

حیث و بالنتیجة فـــان األشغال المقامة على القطعة األرضیة المتنازع علیھا غیر شرعیة وثیقة مرفقة

القطعة المملوكة للسید عباس علي الكائنة ب 

بوزریعة و ارجاع األوضاع الى ما كانت علیھ و الزام المرجع ضده بدفع مبلغ الخبرة و جمیع المصاریف القضائیة 

 تحت سائر التحفظ

 عریضة اعادة السیر في الدعوى بعد انجاز الخبرة

عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ بوراوي...........................مرجع

لساكن بشارع 5 جویلیة 1962 الجزائر الوسطى ..................... مرجع ضده

و المودعة لدى أمانة الضبط المحكمة      ........... طلب المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیـــر

__________ 

یتشرف المرجع بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

2013.05.02أمام محكمة الحـــال صدر بتاریخ أنھ و على اثر دعوى قضائیة أقامھـــا المرجع 

و ھو الثابت من خالل الوثیقة المرفقة) ذكر المھام المسندة لـــھ 

كم المذكور أعاله و خلص في تقریر خبرتھ الى إثبات وجود حـــالة حیث أن الخبیر قـــام بانجاز المھام المسندة الیھ بموجب الح

حیث و بالنتیجة فـــان األشغال المقامة على القطعة األرضیة المتنازع علیھا غیر شرعیة وثیقة مرفقة

:اجلھـــا

:یلتمس المرجع من ھیئتكم الموقرة 

قبول الدعوى شكال 

.......... افراغ الحكم التمھیدي الصادر عن محكمة الحـــال بتاریخ 

.......و المودعة بتاریخ ....... المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر 

القطعة المملوكة للسید عباس علي الكائنة ب  بإخالءشاغل بإذنھ  الزام المرجع ضده السید أحمد محمد و كل من یحل محلھ أو

بوزریعة و ارجاع األوضاع الى ما كانت علیھ و الزام المرجع ضده بدفع مبلغ الخبرة و جمیع المصاریف القضائیة 

 محكمة بئر مراد رایس

 القسم العقاري

 لفائدة :عباس الساكن ب بوزریعة القائم في حقھ األستاذ بوراوي

 ضد : محمد أحمد الساكن بشارع 

طلب المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیـــر:     الموضوع 

........  بتاریخ   

 

 لیطیب للسید الرئیس 

 یتشرف المرجع بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد الحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسا لطلبات وفقا مایلي 

في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

 قبولھا شكال

: في الموضوع   

أنھ و على اثر دعوى قضائیة أقامھـــا المرجع حیث    

ذكر المھام المسندة لـــھ ( أسندت لھ المھام التالیة   

حیث أن الخبیر قـــام بانجاز المھام المسندة الیھ بموجب الح   

 تعدي على ملكیة المرجع 

حیث و بالنتیجة فـــان األشغال المقامة على القطعة األرضیة المتنازع علیھا غیر شرعیة وثیقة مرفقة     

اجلھـــالھذه األسباب و من        

 یلتمس المرجع من ھیئتكم الموقرة 

قبول الدعوى شكال : في الشكل   

افراغ الحكم التمھیدي الصادر عن محكمة الحـــال بتاریخ : في الموضوع   

 المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر 

:و بالنتیجـــة   

الزام المرجع ضده السید أحمد محمد و كل من یحل محلھ أو

 بوزریعة و ارجاع األوضاع الى ما كانت علیھ و الزام المرجع ضده بدفع مبلغ الخبرة و جمیع المصاریف القضائیة 
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و أخبرتك بأنھا تربطھا ب 

شرعیة بموجب عقد رسمي 

و ان لدیھا طفلین اسالم و 

اجراءات قانونیة لفك الرابطة 

ساكنة بشارع أول نوفمبر باب الواد و زوجھا 

علي محمود ساكن ب حي المنظر الجمیل بوزریعة مقر 

الجزائر الوسطى

و أخبرتك بأنھا تربطھا ب ) ع.ن(اتصلت بك السیدة 

شرعیة بموجب عقد رسمي  علي محمود عالقة زواج

و ان لدیھا طفلین اسالم و  2010.02.10

اجراءات قانونیة لفك الرابطة  اتخاذطالبة منك 

الزوجیة بینھمـــا 

ساكنة بشارع أول نوفمبر باب الواد و زوجھا 

علي محمود ساكن ب حي المنظر الجمیل بوزریعة مقر 

الجزائر الوسطى الزوجیة و عقد الزواج ببلدیة

 

 

 قضیة 

 

اتصلت بك السیدة 

علي محمود عالقة زواج

2010.02.10مؤرخ في 

طالبة منك . محمد 

 الزوجیة بینھمـــا 

ساكنة بشارع أول نوفمبر باب الواد و زوجھا ) ع.ن(

علي محمود ساكن ب حي المنظر الجمیل بوزریعة مقر 

 الزوجیة و عقد الزواج ببلدیة
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54 ق أسرة

                                                         

ةمدعی...........................

ریعة                                           

مدعى علیھ .....................

:لطلبات وفقا مایلي  لحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسة

ق ا م ا لذى   423  16 15 14 13في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

وثیقة مرفقة 2010.02.10حیث أن المدعیة تربطھا بالمدعي عالقة زواج شرعیة و ھو الثابت بعقد الزواج الرسمي مؤرخ في 

طفلین اسالم و محمد و ھو الثابت من خالل الشھادة العائلیة وثیقة مرفقة

ان المدعى علیھ غیر سلوكھ اتجاه المدعیة ألسباب ستعرضھا أمام 

حیث أن المدعى علیھ بسلوكھ السلبي على كل ما من شأنھ ان یعزز الرابطة الزوجیة بین الطرفین معرض بذلك مصلحة األسرة 

ق أسرة و  53من أجل طلب فك الرابطة الزوجیة بین الطرفین طبقـــا لنص المادة 

 عریضة افتتاحیة لفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع م 54

.... المولودة...... الساكنة بشارع أول نوفمبر باب الواد                                                           

...........................األستاذ بوراوي االقائم في حقھ                                                       

..... و ..... المولود بتاریخ .... و الساكن بحي المنظر الجمیل بوزریعة                                           

..........................................القائم في حقھ                                                     

ق أسرة 54طلب المدعیة فك الرابطة الزوجیة م 

__________ 

لحكیم بوراوي عارضا لوقائع ملتمسةبتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد ا

في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

حیث أن المدعیة تربطھا بالمدعي عالقة زواج شرعیة و ھو الثابت بعقد الزواج الرسمي مؤرخ في 

طفلین اسالم و محمد و ھو الثابت من خالل الشھادة العائلیة وثیقة مرفقة بإنجابحیث أن ھذا الزواج أثمر 

ان المدعى علیھ غیر سلوكھ اتجاه المدعیة ألسباب ستعرضھا أمام  إالحیث أن الحیاة الزوجیة بین الطرفین كانت مستقرة و ھادئة 

حیث أن المدعى علیھ بسلوكھ السلبي على كل ما من شأنھ ان یعزز الرابطة الزوجیة بین الطرفین معرض بذلك مصلحة األسرة 

كل لخطر یستحیل تداركھ الحقـــــــــــــا

من أجل طلب فك الرابطة الزوجیة بین الطرفین طبقـــا لنص المادة  محكمتكم الموقرة حیث أن المدعیة تلجـــأ الى 

تمكینھا من اآلثار القانونیة لھذا الطالق

لھذه األسباب و من اجلھا 

حكمة الموقرة 

 محكمة بئر مراد رایس

 القسم شؤون األسرة

لفائدة ن.ع بنت ..... و .... 

                                                        

ضد: علي محمود ابن ..... و 

                                                      

 بحضور: وكیل الجمھوریة

طلب المدعیة فك الرابطة الزوجیة م :الموضوع  

 

للسید الرئیس  لیطیب  

بتقدیم أمام سیادتكم بواسطة دفاعھ األستاذ عبد ا تتشرف المدعیة   

في الشكل حیث أن عریضة الحال جاءت وفق الشروط الشكلیة و االجرائیة حسب مواد القانون 

 نلتمس قبولھا شكال

: في الموضوع   

حیث أن المدعیة تربطھا بالمدعي عالقة زواج شرعیة و ھو الثابت بعقد الزواج الرسمي مؤرخ في      

حیث أن ھذا الزواج أثمر      

حیث أن الحیاة الزوجیة بین الطرفین كانت مستقرة و ھادئة    

 المحكمة في جلسة الصلح

حیث أن المدعى علیھ بسلوكھ السلبي على كل ما من شأنھ ان یعزز الرابطة الزوجیة بین الطرفین معرض بذلك مصلحة األسرة    

كل لخطر یستحیل تداركھ الحقـــــــــــــاك  

حیث أن المدعیة تلجـــأ الى    

 تمكینھا من اآلثار القانونیة لھذا الطالق

لھذه األسباب و من اجلھا        

حكمة الموقرة تلتمس المدعیة من ھیئة الم  

 شكال قبول الدعوى شكال

 في الموضوع 



 

Abdelhakim Bouraoui 

عن طریق التطلیق ..... و ..... .و المدعي علیھ علي محمد ابن 

مع أمر ضبط الحـــالة المدنیة ببلدیة عقد القران بتسجیل منطوق الحكم و التأشیر على الھامش عقد المیالد كل منھما 

بكل واحد منھمـــا 

ـا مع تمكین المدعیة من حق مسكن مالئم لممارسة 

االزام المدعى علیھ بتمكینھا من قائمة األمتعة المؤشر علیھا من طرف المحكمة أو ما یقابلھا نقد

 تحت سائر التحفظات

و المدعي علیھ علي محمد ابن ...... و ..... ع بنت .القضاء بفك الرابطة الزوجیة بین المدعیة ن

مع أمر ضبط الحـــالة المدنیة ببلدیة عقد القران بتسجیل منطوق الحكم و التأشیر على الھامش عقد المیالد كل منھما 

:الزام المدعى علیھ بأن یدفع للمدعیة المبالغ التالیة 

ألف دینار تعویض االضرار الالحقة بھا

ار لسنة تسري قبل رفع دعوى الحــــال

ألف دینار نفقة عّدة تسري من تاریخ الحكم

بكل واحد منھمـــا آالف دینار  10اسناد حضانة االبنین اسالم و محمد ألمھمـــا على نفقة أبیھمـــا بمبلغ 

ـا مع تمكین المدعیة من حق مسكن مالئم لممارسة نفقة شھریة تسري من تاریخ الحكم الى غایة سقوطھا شرعـــا و قانونــ

ألف دینار كبذل ایجار شھري 20الحضانة للولدین و ادا تعذر علیھ دفع مبلغ 

منح المدعیة حق الوالیة على أبنائھا اسالم و محمد

الزام المدعى علیھ بتمكینھا من قائمة األمتعة المؤشر علیھا من طرف المحكمة أو ما یقابلھا نقد

تحمیل المصاریف القضائیة على المدعي 

القضاء بفك الرابطة الزوجیة بین المدعیة ن   

 مع أمر ضبط الحـــالة المدنیة ببلدیة عقد القران بتسجیل منطوق الحكم و التأشیر على الھامش عقد المیالد كل منھما 

الزام المدعى علیھ بأن یدفع للمدعیة المبالغ التالیة      

ألف دینار تعویض االضرار الالحقة بھا 200مبلغ   

ار لسنة تسري قبل رفع دعوى الحــــالآالف دین 10مبلغ   

ألف دینار نفقة عّدة تسري من تاریخ الحكم 100مبلغ   

اسناد حضانة االبنین اسالم و محمد ألمھمـــا على نفقة أبیھمـــا بمبلغ      

نفقة شھریة تسري من تاریخ الحكم الى غایة سقوطھا شرعـــا و قانونــ   

 الحضانة للولدین و ادا تعذر علیھ دفع مبلغ 

منح المدعیة حق الوالیة على أبنائھا اسالم و محمد    

الزام المدعى علیھ بتمكینھا من قائمة األمتعة المؤشر علیھا من طرف المحكمة أو ما یقابلھا نقد    

تحمیل المصاریف القضائیة على المدعي     
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بالجملة الكائن  غذائیة

 450ب سلع بقیمة 

ب شیك بقیمة 

البضاعة مسحوب من بنك الوطني الجزائري وكالة 

و تم تقدیم شیك للمخالصة

عن الوفاء لعدم كفایة 

أنت محامي .... 

 

غذائیةع تاجر مواد .اتصل بك السید ن

ب سلع بقیمة .محلـــھ بالقبة و صرح أنھ باع ل ج

ب شیك بقیمة .لھ ج ملیون سنتیم مقابل ذلك حرر

البضاعة مسحوب من بنك الوطني الجزائري وكالة 

و تم تقدیم شیك للمخالصة 2013 ابریل 12

عن الوفاء لعدم كفایة ) البنك(امتنع المسحوب علیھ 

.... .الوفاءالرصید و سلم لھ شھادة عدم 

 

 

 

 

 

 

قضیة      

اتصل بك السید ن

محلـــھ بالقبة و صرح أنھ باع ل ج

ملیون سنتیم مقابل ذلك حرر

البضاعة مسحوب من بنك الوطني الجزائري وكالة 

12حیدرة في   

امتنع المسحوب علیھ  

الرصید و سلم لھ شھادة عدم 

ع.ن  
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مكرر ق اجراءات جزائیة من أجل جنحة 

علیھ  حسب المادة 374 ق عقوبات

ملیون  450ب و اشترى كمیة من البضائع متمثلة في مواد غذائیة عامة بالجملة مقابل 

ملیون س 450بقیمة  12.04.2013سنتیم و قد دفع مقابلھا شیك قابل للسحب لدى بنك الوطني الجزائري وكالة حیدرة مؤرخ في 

البنك للدفع تبین أن المشتكى منھ ال یملك الرصید الكافي و تحصل الشاكي على وثیقة شھادة عدم الوفاء 

 374حیث أن ھذا التصرف من جانب المشتكى منھ یكون جنحة اصدار شیك بدون رصید المنصوص و المعاقب علیھ في المادة 

تحریك الدعوى العمومیة ضد المشتكى منھ من اجل جنحة اصدار شیك بدون رصید او برصید غیر كافي 

 ملیون دینار عن الضرر الذي لحق بھ  

 تحت سائر التحفظات

التكلیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا للمادة 337 مكرر ق اجراءات جزائیة من أجل جنحة 

اصدار شیك بدون رصید  (عدم كفایة الرصید)  الفعل منصوص و معاقب علیھ 

بواسطة محامیھ االستاد بوراوي ........ شاكي

.... ............................................. مشتكى منھ

__________ 

لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

ب و اشترى كمیة من البضائع متمثلة في مواد غذائیة عامة بالجملة مقابل .تقدم المشتكى منھ السید ج

سنتیم و قد دفع مقابلھا شیك قابل للسحب لدى بنك الوطني الجزائري وكالة حیدرة مؤرخ في 

البنك للدفع تبین أن المشتكى منھ ال یملك الرصید الكافي و تحصل الشاكي على وثیقة شھادة عدم الوفاء 

حیث أن ھذا التصرف من جانب المشتكى منھ یكون جنحة اصدار شیك بدون رصید المنصوص و المعاقب علیھ في المادة 

الشاكي الى ضرر حیث أن ھذا التصرف قد أذى الى تعرض

ج .إ.مكرر ق 337التي تحددونھا حسب نص المادة حیث أن الشاكي مستعد لدفع الكفالة 

:لھذه األسباب و من أجلھـــا یلتمس الشاكي 

تحریك الدعوى العمومیة ضد المشتكى منھ من اجل جنحة اصدار شیك بدون رصید او برصید غیر كافي 

 20الزام المشتكي منھ بدفع للشاكي قیمة الشیك و دفع تعویض قدرة 

 

 محكمة حسین داي

 قسم الجنح

الموضوع : عریضة التكلیف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا للمادة 

 اصدار شیك بدون رصید  

 

 لفائدة: ن.ع الساكن ب ... بواسطة محامیھ االستاد بوراوي 

 ضد ج.ب الساكن ب .... ............................................. 

 

 لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

تقدم المشتكى منھ السید ج... أنھ بتاریخ    

 سنتیم و قد دفع مقابلھا شیك قابل للسحب لدى بنك الوطني الجزائري وكالة حیدرة مؤرخ في 

البنك للدفع تبین أن المشتكى منھ ال یملك الرصید الكافي و تحصل الشاكي على وثیقة شھادة عدم الوفاء و عند تقدیم الشیك الى    

 وثیقة مرفقة

حیث أن ھذا التصرف من جانب المشتكى منھ یكون جنحة اصدار شیك بدون رصید المنصوص و المعاقب علیھ في المادة    

ع .ق  

حیث أن ھذا التصرف قد أذى الى تعرض     

حیث أن الشاكي مستعد لدفع الكفالة      

لھذه األسباب و من أجلھـــا یلتمس الشاكي        

تحریك الدعوى العمومیة ضد المشتكى منھ من اجل جنحة اصدار شیك بدون رصید او برصید غیر كافي : في الدعوى العمومیة     

الزام المشتكي منھ بدفع للشاكي قیمة الشیك و دفع تعویض قدرة : في الدعوى المدنیة     

 

 

 

 



 

Abdelhakim Bouraoui 

أصدرت محكمة حسین داي حكم تضمن اسم المدعیان 

كما أن عریضة االستئناف 

مقدمة من طرفھما ذكر فیھا اسمھما أیضـــا لكن قرار 

الصادر عن الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء العاصمة 

ورد فیھ اسم المستأنف األول فقط 

 التخاذاتصل بك السید عمار بصفتھ المستأنف علیھ 

مستأنف االجراءات حتى یصبح القرار حجیة على ال

أصدرت محكمة حسین داي حكم تضمن اسم المدعیان 

كما أن عریضة االستئناف  )م تركي(و 

مقدمة من طرفھما ذكر فیھا اسمھما أیضـــا لكن قرار 

الصادر عن الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء العاصمة 

ورد فیھ اسم المستأنف األول فقط  2012.08.14

اتصل بك السید عمار بصفتھ المستأنف علیھ 

االجراءات حتى یصبح القرار حجیة على ال

 

 

 

 

 

 

 قضیة 

أصدرت محكمة حسین داي حكم تضمن اسم المدعیان 

و ) م عباس(

مقدمة من طرفھما ذكر فیھا اسمھما أیضـــا لكن قرار 

الصادر عن الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء العاصمة 

2012.08.14بتاریخ   

اتصل بك السید عمار بصفتھ المستأنف علیھ   

االجراءات حتى یصبح القرار حجیة على ال

 الثاني 

 

 
 



 

Abdelhakim Bouraoui 

إ.م.إ

مستأنف علیھ في الدعوى األصلیة..... مستأنف في الرجوع 

مستأنفــــا في الدعوى األصلیة..........................

:إ یتشرف العارض بواسطة محامیھ أن یعرض على المجلس 

أنھ وقع خطـــأ مـــادي یتمثل في عدم ذكر اسم المستأنف الثاني في الدعوى األصلیة 

( و اسم المدعي الثاني ) عباس.م(و حیث أنھ بناء على الحكم الصادر عن محكمة حسین داي الذي تضمن اسم المدعي األول 

مدعیان في الدعوى األصلیة استأنفـــا الحكم الصادر عن المحكمة في مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة وثیقة 

عباس و أغفل سھوا و لم .و حیث أن القرار الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر قد ذكر اسم المستأنف األول م

و ال یسري على المستأنف الثــــاني

ثاني اسم المستأنف ال

إ من أجل تدارك الخطـــأ یلتمس من المجلس الموقر الغرفة التجاریة 

إلضافة اسم المستأنف ... تحت رقم  2012.08.14

و التأشیر لھــذا التصحیح على أصل القرار المصحح و على النسخ المستخرجة و األمر بتبلیغھ للمعنیین

 تحت سائر التحفظات

 

 

 عریضة تصحیح الخطأ المـــادي م 286 _ 287 ق.

مستأنف في الرجوع ..... القائم في حقھ األستاذ بوراوي ... السید عمــار الساكن  ب 

..........................مستأنفا علیھما في دعوى الرجوع ... ب الساكنان 

__________ 

:لیطیب ھیئة المحكمة الموقرة 

إ یتشرف العارض بواسطة محامیھ أن یعرض على المجلس .م,إ,ق 17الى  13و حسب نصوص القانون من 

أنھ وقع خطـــأ مـــادي یتمثل في عدم ذكر اسم المستأنف الثاني في الدعوى األصلیة 

و حیث أنھ بناء على الحكم الصادر عن محكمة حسین داي الذي تضمن اسم المدعي األول 

1وثیقة مرفقة... تحت رقم ... 

مدعیان في الدعوى األصلیة استأنفـــا الحكم الصادر عن المحكمة في مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة وثیقة 

و حیث أن القرار الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر قد ذكر اسم المستأنف األول م

3مرفقة  وثیقة تركي.یذكر اسم المستأنف الثاني م

و ال یسري على المستأنف الثــــانيحیث أن القـــــرار و في حـــالتھ التي ھـــو فیـــھا ال یطبق 

حیث ان القـــــرار مشوب بخطـــأ مــادي وجب تصحیحھ 

اسم المستأنف ال بإضافةحیث أن العارض یتقدم الى ھیئة المجلس المحترمة من أجل تصحیح القرار 

إ من أجل تدارك الخطـــأ یلتمس من المجلس الموقر الغرفة التجاریة .م.إ.ق 287و  286حیث أن العارض و طبقــا لنص المادة 

) م تركي(بتصحیح الخطــــأ و ادراج اسم المستأنف الثاني 

:لھده األسباب و من أجلــــھـــا 

2012.08.14لتجاریة مجلس قضاء الجزائر ب القضاء بتصحیح القرار الصادر عن الغرفة ا

و التأشیر لھــذا التصحیح على أصل القرار المصحح و على النسخ المستخرجة و األمر بتبلیغھ للمعنیین

الحكم بالمصاریف القضائیة على المدعى علیھــــــا

 

 

 مجلس قضاء الجزائر

 الغرفة التجاریة

السید عمــار الساكن  ب : لفائدة   

الساكنان ) تركي.عباس و م.م( ضد  

 لیطیب ھیئة المحكمة الموقرة 

و حسب نصوص القانون من     

أنھ وقع خطـــأ مـــادي یتمثل في عدم ذكر اسم المستأنف الثاني في الدعوى األصلیة  حیث     

و حیث أنھ بناء على الحكم الصادر عن محكمة حسین داي الذي تضمن اسم المدعي األول    

... الصادر بتاریخ ) تركي.م  

مدعیان في الدعوى األصلیة استأنفـــا الحكم الصادر عن المحكمة في مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة وثیقة و حیث أن ال   

2مرفقة   

و حیث أن القرار الصادر عن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر قد ذكر اسم المستأنف األول م   

 یذكر اسم المستأنف الثاني م

حیث أن القـــــرار و في حـــالتھ التي ھـــو فیـــھا ال یطبق      

حیث ان القـــــرار مشوب بخطـــأ مــادي وجب تصحیحھ      

حیث أن العارض یتقدم الى ھیئة المجلس المحترمة من أجل تصحیح القرار      

حیث أن العارض و طبقــا لنص المادة    

 بتصحیح الخطــــأ و ادراج اسم المستأنف الثاني 

لھده األسباب و من أجلــــھـــا        

القضاء بتصحیح القرار الصادر عن الغرفة ا 1

و التأشیر لھــذا التصحیح على أصل القرار المصحح و على النسخ المستخرجة و األمر بتبلیغھ للمعنیین) تركي.م(الثاني   

الحكم بالمصاریف القضائیة على المدعى علیھــــــا 2  



 

Abdelhakim Bouraoui 

 

 

 

بتاریخ 

عن قسم شؤون االسرة بین عباس 

حوریة و تركي فـــؤاد قضى بالطالق بین الطرفین و 

اتصل بك السید تركي فؤاد المقیم بشارع العقید لطفي 

االجراءات القانونیة 

لتنفیذ الحكم في الجزائر مع االشارة أن السیدة عباس 

دولة _ مرسیلیاحوریة مقیمة بشارع ســــان بـــاستیـــان 

و علمـــا أن عقد الزواج سجـــل ببلدیة األبیار 

بتاریخ  مرسیلیاصدر حكم نھائي عن محكمة 

عن قسم شؤون االسرة بین عباس  2011.09.02

حوریة و تركي فـــؤاد قضى بالطالق بین الطرفین و 

استوفى جمیع طرق الطعن

اتصل بك السید تركي فؤاد المقیم بشارع العقید لطفي 

االجراءات القانونیة  اتخاذبوفـــاریك و التمس منك 

لتنفیذ الحكم في الجزائر مع االشارة أن السیدة عباس 

حوریة مقیمة بشارع ســــان بـــاستیـــان 

و علمـــا أن عقد الزواج سجـــل ببلدیة األبیار 

حرر عریضة

 قضیة

 

صدر حكم نھائي عن محكمة 

2011.09.02

حوریة و تركي فـــؤاد قضى بالطالق بین الطرفین و 

 استوفى جمیع طرق الطعن

اتصل بك السید تركي فؤاد المقیم بشارع العقید لطفي    

بوفـــاریك و التمس منك 

لتنفیذ الحكم في الجزائر مع االشارة أن السیدة عباس 

حوریة مقیمة بشارع ســــان بـــاستیـــان 

و علمـــا أن عقد الزواج سجـــل ببلدیة األبیار _ فرنســـا

حرر عریضة_    
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الصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي

جزائري الجنسیة قائم في حقـــھ األستاذ بوراوي ....... مدعي 

.........................مدعیة علیھا

یشرفنـــا أن نتقدم الى سیادتكم الموقرة طالبا اضفاء الصیغة التنفیذیة على الحكم األجنبي القاضي بالطالق بالتراضي بین الطرفین 

إ و كذا اجراءات التكلیف بالحضور بالنسبة 

وثیقة ... رقم  تم عقد قران بین الطرفین و ھذا بموجب عقد مسجل في الحـــالة المدنیة لبلدیة األبیار تحت

وثیقة ... تحت رقم  2011.09.12في  مرسیلیا

4وثیقة مرفقة ... تحت رقم 

إ .م.إ.ق 605كم المطلوب استوفي جمیع شروطھ المطلوبة قانونـــا عمال بنص المادة 

دولة – مرسیلیاعن محكمة  2011.09.12

 تحت سائر التحفظات

مجلس قضاء الجزائر العاصمة

الموضوع : المصادقة و اضفـــاء (إمھـــار) الصیغة التنفیذیة على حكم أجنبي

تركي فؤاد الساكن بشارع العقید لطفي بوفاریك _ جزائري الجنسیة قائم في حقـــھ األستاذ بوراوي 

عباس حوریة الساكنة بشارع بشارع ســــان بـــاستیـــان مرسیلیا _دولة فرنســـا_  .........................

وكیل الجمھوریة 

__________ 

یشرفنـــا أن نتقدم الى سیادتكم الموقرة طالبا اضفاء الصیغة التنفیذیة على الحكم األجنبي القاضي بالطالق بالتراضي بین الطرفین 

إ و كذا اجراءات التكلیف بالحضور بالنسبة .م.إ.ق 08رجمة رسمیة حسب نص المادة علما أن المدعي قـــام بترجمة الحكم االجنبي ت

1إ وثیقة مرفقة .م.إ.ق 416.  415.  414للمدعي علیھا المقیمة بالخارج حسب نص م 

تم عقد قران بین الطرفین و ھذا بموجب عقد مسجل في الحـــالة المدنیة لبلدیة األبیار تحت

مرسیلیاحیث أنھ لعدم التوافق تم الطالق بین الطرفین بالتراضي و ھذا ما قضت بھ محكمة 

تحت رقم ... حیث أن الحكم أصبح نھائي تم استصدار شھادة عدم الطعن في فرنســـا بتاریخ 

كم المطلوب استوفي جمیع شروطھ المطلوبة قانونـــا عمال بنص المادة 

إ .م.إ.ق 607و علما أن محكمة المكان مختصة اقلیمیـــا حسب نص المادة 

    :أجلھــــــــــــــــــــــــــا

ـا على الشروط المقررة قـــانونـــاقبول الدعوى شكال لتوافرھــ

2011.09.12الحكم إلمھــــــــــــــار الصیغة التنفیذیة على الحكم األجنبي الصـــادر في 

و تحمیل المدعي علیھــــا المصاریف القضائیة

 

 مجلس قضاء الجزائر العاصمة

 محكمة سیدي امحمد

ةقسم شؤون االسر  

 الموضوع 

 لفــائدة : تركي فؤاد الساكن بشارع العقید لطفي بوفاریك 

 ضد : عباس حوریة الساكنة بشارع بشارع ســــان بـــاستیـــان 

 بحضور : وكیل الجمھوریة 

یشرفنـــا أن نتقدم الى سیادتكم الموقرة طالبا اضفاء الصیغة التنفیذیة على الحكم األجنبي القاضي بالطالق بالتراضي بین الطرفین 

علما أن المدعي قـــام بترجمة الحكم االجنبي ت

 للمدعي علیھا المقیمة بالخارج حسب نص م 

تم عقد قران بین الطرفین و ھذا بموجب عقد مسجل في الحـــالة المدنیة لبلدیة األبیار تحت... حیث أنھ بتاریخ    

2مرفقة   

حیث أنھ لعدم التوافق تم الطالق بین الطرفین بالتراضي و ھذا ما قضت بھ محكمة    

3مرفقة   

حیث أن الحكم أصبح نھائي تم استصدار شھادة عدم الطعن في فرنســـا بتاریخ      

كم المطلوب استوفي جمیع شروطھ المطلوبة قانونـــا عمال بنص المادة باعتبار أن الحو      

و علما أن محكمة المكان مختصة اقلیمیـــا حسب نص المادة      

أجلھــــــــــــــــــــــــــالھذه األسباب و من      

قبول الدعوى شكال لتوافرھــ: في الشكل   

الحكم إلمھــــــــــــــار الصیغة التنفیذیة على الحكم األجنبي الصـــادر في : في الموضوع 

  -فرنســـا

 و تحمیل المدعي علیھــــا المصاریف القضائیة
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تقدم الى مكتبك مدیر التربیة لوالیة الجزائر و أخبرك 

أن المدعو محمد علي استفـــاد من سكن وظیفي بصفتھ 

بن عكنون و أنھ بتاریخ 

أحیل على التقاعد بموجب قرار 

كما أخبرك أنھ تعین مدیر جدید للثانویة و 

خالء السكن الوظیفي 

تقدم الى مكتبك مدیر التربیة لوالیة الجزائر و أخبرك 

أن المدعو محمد علي استفـــاد من سكن وظیفي بصفتھ 

بن عكنون و أنھ بتاریخ  2مدیر ثانویة المقراني 

أحیل على التقاعد بموجب قرار  2012.01.13

كما أخبرك أنھ تعین مدیر جدید للثانویة و  2012

خالء السكن الوظیفي أن المدعو محمد علي رفض ا

طلب مدیر التربیة مشورتك  

 

 

 

 قضیة

تقدم الى مكتبك مدیر التربیة لوالیة الجزائر و أخبرك 

أن المدعو محمد علي استفـــاد من سكن وظیفي بصفتھ 

مدیر ثانویة المقراني 

2012.01.13

321/2012

 أن المدعو محمد علي رفض ا

 طلب مدیر التربیة مشورتك 
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الطرد من السكن الوظیفي

.................................. مدعي

..................................... مدعى علیھ

إ .م.إ.ق 801و  800القول أن المدعي احترم االجراءات الشكلیة و االجرائیة حسب نص المادة 

حیث یتشرف العارض في أن یعرض النزاع القائم على ھیئة المحكمة الموقرة و نظرا لحــــالة االستعجـــال المتوفرة في قضیة 

) السكن الوظیفي(إ ملتمســـا من ھیئة المحكمة االداریة األمر بطرد المدعي علیھ من المحل 

تعذر المدیر الجدید القیـــام بوظیفتـــــھ بسبب عدم اخالء المدیر القدیم للسكن الوظیفي 

المحكمة االداریة بئر مراد رایس

 الموضوع : عریضة استعجالیھ الطرد من السكن الوظیفي

السید مدیر التربیة لوالیة الجزائر ممثل في األستاذ بوراوي .................................. 

السید محمد علي مدبر سابق (متقاعد) الساكن ب بن عكنون ..................................... 

__________ 

:لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

القول أن المدعي احترم االجراءات الشكلیة و االجرائیة حسب نص المادة 

حیث یتشرف العارض في أن یعرض النزاع القائم على ھیئة المحكمة الموقرة و نظرا لحــــالة االستعجـــال المتوفرة في قضیة 

إ ملتمســـا من ھیئة المحكمة االداریة األمر بطرد المدعي علیھ من المحل .م.إ.ق 941،  

:تبعیة لمدیریة بوالیة الجزائر مخولة قانونـــا برفع ھذه االجراءات 

...قرار االستفـــادة من السكن الوظیفي رقم 

...قرار إحـــالة على التقـــاعد رقم 

الذي یحدد الھیاكل الوظیفیة 2001/122ذكر المنشور الوزاري 

...ین المدیر الجدید رقم 

تعذر المدیر الجدید القیـــام بوظیفتـــــھ بسبب عدم اخالء المدیر القدیم للسكن الوظیفي 

:أجلھـــــالھــــده األسباب و من 

القول بأن الدعوى مقبولة شكال لورودھــــا حسب النصوص القانونیة 

ات تعسف المدعي علیھ رغم احالتھ على التقاعد

اثبات عدم أحقیتھ في السكن الوظیفي

الوظیفي محــــل النزاع اثبات أحقیة المدیر الجدید بالسكن 

 

 

 

 مجلس الدولة 

 المحكمة االداریة بئر مراد رایس

 لفائدة : السید مدیر التربیة لوالیة الجزائر ممثل في األستاذ بوراوي 

 ضد: السید محمد علي مدبر سابق 

 

 لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

القول أن المدعي احترم االجراءات الشكلیة و االجرائیة حسب نص المادة : من حیث الشكل   

حیث یتشرف العارض في أن یعرض النزاع القائم على ھیئة المحكمة الموقرة و نظرا لحــــالة االستعجـــال المتوفرة في قضیة    

 917الحــــال حسب المادة 

لمدیریة بوالیة الجزائر مخولة قانونـــا برفع ھذه االجراءات حیث أنھ باعتبار ا  

...قرار التعیین رقم _      

قرار االستفـــادة من السكن الوظیفي رقم _      

قرار إحـــالة على التقـــاعد رقم _      

ذكر المنشور الوزاري _      

ین المدیر الجدید رقم قرار تعی_      

تعذر المدیر الجدید القیـــام بوظیفتـــــھ بسبب عدم اخالء المدیر القدیم للسكن الوظیفي _      

لھــــده األسباب و من             

القول بأن الدعوى مقبولة شكال لورودھــــا حسب النصوص القانونیة : من حیث الشكل   

:في الموضوع   

ات تعسف المدعي علیھ رغم احالتھ على التقاعداثب 1  

اثبات عدم أحقیتھ في السكن الوظیفي 2  

اثبات أحقیة المدیر الجدید بالسكن  3  
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شاغل للمكان و تحمیلـــــھ المصاریف القضائیة

 

 تحت سائر التحفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ و توفر حـــالة االستعجــــال .م.إ.ق  941

شاغل للمكان و تحمیلـــــھ المصاریف القضائیةاألمر بطرد المدعي علیھ من السكن الوظیفي و كل 

941و  917اثبات المواد  4  

األمر بطرد المدعي علیھ من السكن الوظیفي و كل : و علیھ   
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) القبة(شارع الحریة 

عبد الرحمن الساكن ب 

حمیدو المالكین على 

متر مربع تقع 

رغبة منھ في الخروج من 

كمــــال برفع دعوى 

عبد الرحمن أمــــام محكمة المختصة طـــالبا 

ین  مشروع قسمة بین الطرف

عبد.غیر أنھ اتضح خالل سریان الدعوى ان المسمى ن

الرحمن قد تصرف بالبیع في نصف الملكیة للمسمى 

شارع یوغرطة الجزائر

المحافظة  بإجراءات

عبد .ما ھو االجراء الذي تقوم بھ لو اتصل بك ن

شارع الحریة  5الساكن ب  ج كمال

عبد الرحمن الساكن ب .مالك على الشیوع مع المسمى ن

حمیدو المالكین على  نھج حمید قبالج الرایس

متر مربع تقع  1000الشیوع قطعة مساحتھــــا 

رغبة منھ في الخروج من ) حوش البرتقـــال

كمــــال برفع دعوى .حــــالة الشیوع قـــام المسمى ج

عبد الرحمن أمــــام محكمة المختصة طـــالبا 

مشروع قسمة بین الطرف إلجراءالحكم بتعیین خبیر 

غیر أنھ اتضح خالل سریان الدعوى ان المسمى ن

الرحمن قد تصرف بالبیع في نصف الملكیة للمسمى 

شارع یوغرطة الجزائر 26م الساكن ب 

بإجراءاتم طالبا منك القیام .اتصل بك ط

على حقوقھ ؟

ما ھو االجراء الذي تقوم بھ لو اتصل بك ن

 قضیة :

ج كمالالسید    

مالك على الشیوع مع المسمى ن

نھج حمید قبالج الرایس 14

الشیوع قطعة مساحتھــــا 

حوش البرتقـــال(بالدواودة 

حــــالة الشیوع قـــام المسمى ج

عبد الرحمن أمــــام محكمة المختصة طـــالبا .ضد ن

الحكم بتعیین خبیر 

 غیر أنھ اتضح خالل سریان الدعوى ان المسمى ن

الرحمن قد تصرف بالبیع في نصف الملكیة للمسمى 

م الساكن ب .ط  

اتصل بك ط/ 01

 على حقوقھ ؟

ما ھو االجراء الذي تقوم بھ لو اتصل بك ن/ 02

 الرحمن ؟
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المتدخـــل في الخصـــــــــــــام

مدعي 

مدعى علیھ

مدعى علیھ  عبد الرحمنبین السید كمال مدعي و 

حیث أن المتدخل في الخصـــام لھ الصفة و المصلحة للتدخل في الخصومة كون انھ مـــالك لنصف القطعة التي آلت إلیھ عن 

حیث أن التدخل من االجراءات التي تمكن القاضي من الفصل في النزاع وفقا للقانون و لما یطلبھ الخصوم

ینھ من العریضة االفتتاحیة للدعوى و إن المتدخل في الخصــــام یلتمس من سیادتكم حفظ حقوقھ الى حین المطالبة بھـــا بعد تمك

فإن المدعي یلتمس من سیادتكم قبول العریضة و الموافقة على طلبھ و حفظ حقوقھ الى حین المطالبة بھا

 

 تحت سائر التحفظات

التدخل في الخصــــام

 عریضة التدخل في الخصومة

 شارع یوغرطة الجزائر القائم في حقھ األستاذ بوراوي ..... المتدخـــل في الخصـــــــــــــام

السید ج  كمال الساكن ب 5 شارع الحریة (القبة)  ............................... مدعي 

عبد الرحمن الساكن ب 14 نھج حمید قبالج الرایس حمیدو  ................... مدعى علیھ

__________ 

:لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

إ.م.إ.ق 194حیث أنھ عمال بنص المادة 

بین السید كمال مدعي و ... حیث أنھ توجد دعوى مسجـــلة أمام القسم العقاري تحت رقم 

حیث أن المتدخل في الخصـــام لھ الصفة و المصلحة للتدخل في الخصومة كون انھ مـــالك لنصف القطعة التي آلت إلیھ عن 

 عبدا لرحمن.بیھ و بین ن... طریق البیع بمقتضى عقد بیع مؤرخ في 

حیث أنھ یرید التدخل في الخصومة لحمایة حقوقھ 

حیث أن التدخل من االجراءات التي تمكن القاضي من الفصل في النزاع وفقا للقانون و لما یطلبھ الخصوم

إن المتدخل في الخصــــام یلتمس من سیادتكم حفظ حقوقھ الى حین المطالبة بھـــا بعد تمك

فإن المدعي یلتمس من سیادتكم قبول العریضة و الموافقة على طلبھ و حفظ حقوقھ الى حین المطالبة بھا

 

 جواب السؤال األول : التدخل في الخصــــام

 مجلس قضاء البلیدة

 محكمة القلیعة 

 القسم العقاري 

...قضیة رقم   

...جلسة   

 لفائدة : ط.م الساكن ب 26 

 ضد :   السید ج  كمال الساكن ب 

 ضد : ن.عبد الرحمن الساكن ب 

 لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

حیث أنھ عمال بنص المادة      

حیث أنھ توجد دعوى مسجـــلة أمام القسم العقاري تحت رقم      

حیث أن المتدخل في الخصـــام لھ الصفة و المصلحة للتدخل في الخصومة كون انھ مـــالك لنصف القطعة التي آلت إلیھ عن    

 طریق البیع بمقتضى عقد بیع مؤرخ في 

حیث أنھ یرید التدخل في الخصومة لحمایة حقوقھ      

حیث أن التدخل من االجراءات التي تمكن القاضي من الفصل في النزاع وفقا للقانون و لما یطلبھ الخصوم     

إن المتدخل في الخصــــام یلتمس من سیادتكم حفظ حقوقھ الى حین المطالبة بھـــا بعد تمك   

 كذا لملف الموضوع

فإن المدعي یلتمس من سیادتكم قبول العریضة و الموافقة على طلبھ و حفظ حقوقھ الى حین المطالبة بھا: و علیھ   

 

 



 

Abdelhakim Bouraoui 

القائم في حقھ األستاذ بوراوي    ................... مدعى

............................... ........................مدعى  علیھ

.............................................. المدخـــل في الخصـــــــــــــام

بین السید كمال مدعي علیھ و عبدالرحمن مدعى 

یلتمس من خاللھا الخروج من حــــالة الشیوع 

حیث ان االدخـــال في الخصومة من االجراءات التي تمكن القاضي من الفصل في النزاع وفقا للقانون مع مراعاة حقوق األطراف 

قبول الدعوى شكال الستفـــاءھا على الشروط الشكلیة و االجرائیة المنصوص علیھا قانونا

م في الخصومة و القضاء بضم الدعوى .المدعي یلتمس من سیادتكم قبول العریضة و الموافقة على ادخـــال ط

 

 تحت سائر التحفظات

: االدخـــال في الخصـــــام

 عریضة االدخال في الخصومة

عبد الرحمن الساكن ب 14 نھج حمید قبالج الرایس حمیدو القائم في حقھ األستاذ بوراوي    

السید ج  كمال الساكن ب 5 شارع الحریة (القبة)  ............................... ........................

26 شارع یوغرطة الجزائر .............................................. 

__________ 

:لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

إ.م.إ.ق 199عمال بنص المادة 

بین السید كمال مدعي علیھ و عبدالرحمن مدعى ... حیث أنھ توجد دعوى مسجـــلة أمام القسم العقاري تحت رقم 

حیث أن المدخل في الخصـــام لھ الصفة و المصلحة كما یشترطھ القانون 

یلتمس من خاللھا الخروج من حــــالة الشیوع كمال /رفع قضیة ضد السید ج عبد الرحمن

عبد الرحمن تصرف في النصف من ملكیتھ 

حیث ان االدخـــال في الخصومة من االجراءات التي تمكن القاضي من الفصل في النزاع وفقا للقانون مع مراعاة حقوق األطراف 

و االداریةو ذلك تطبیقـــا للقانون االجراءات المدنیة 

قبول الدعوى شكال الستفـــاءھا على الشروط الشكلیة و االجرائیة المنصوص علیھا قانونا

المدعي یلتمس من سیادتكم قبول العریضة و الموافقة على ادخـــال ط

صلیة و حفظ حقوق األطراف

 

 جواب على السؤال الثاني : 

 

 مجلس قضاء البلیدة

لیعة محكمة الق  

 القسم العقاري 

...قضیة رقم   

...جلسة   

 لفائدة : ن.عبد الرحمن الساكن ب 

 ضد :   السید ج  كمال الساكن ب 

 بحضور : ط.م الساكن ب 26

 

 لیطیب لھیئة المحكمة الموقرة 

عمال بنص المادة  حیث أنھ     

حیث أنھ توجد دعوى مسجـــلة أمام القسم العقاري تحت رقم      

حیث أن المدخل في الخصـــام لھ الصفة و المصلحة كما یشترطھ القانون      

عبد الرحمن.حیث أن السید ن     

عبد الرحمن تصرف في النصف من ملكیتھ /حیث أن السید ن     

حیث ان االدخـــال في الخصومة من االجراءات التي تمكن القاضي من الفصل في النزاع وفقا للقانون مع مراعاة حقوق األطراف    

 و ذلك تطبیقـــا للقانون االجراءات المدنیة 

: و علیھ      

قبول الدعوى شكال الستفـــاءھا على الشروط الشكلیة و االجرائیة المنصوص علیھا قانونا: من حیث الشكل   

المدعي یلتمس من سیادتكم قبول العریضة و الموافقة على ادخـــال ط: من حیث الموضوع 

صلیة و حفظ حقوق األطرافالحالیة الى الدعوى األ  



 

Abdelhakim Bouraoui 

إثر نزاع قائم بین أ و ب حول قطعة أرضیة تقع بشارع 

طرابلس أصدرت محكمة حسین داي قسمــــھا العقاري 

حكم بطرد ب من القطعة الترابیة حیث أنھ و عند قیام 

السید المحضر القضائي رحماني فراس بتنفیذ الحكم 

تبین وجود بنایة فوق القطعة الترابیة محا النزاع 

حــــالة تحریر المحضر القضائي لمحضر اشكال في 

لمن تعود المصلحة في مباشرة االجراءات و فیما تتمثل 

إثر نزاع قائم بین أ و ب حول قطعة أرضیة تقع بشارع 

طرابلس أصدرت محكمة حسین داي قسمــــھا العقاري 

حكم بطرد ب من القطعة الترابیة حیث أنھ و عند قیام 

السید المحضر القضائي رحماني فراس بتنفیذ الحكم 

تبین وجود بنایة فوق القطعة الترابیة محا النزاع 

مشغولة من طرف ج 

حــــالة تحریر المحضر القضائي لمحضر اشكال في 

لمن تعود المصلحة في مباشرة االجراءات و فیما تتمثل 

ھده االجراءات ؟

 قضیة

إثر نزاع قائم بین أ و ب حول قطعة أرضیة تقع بشارع 

طرابلس أصدرت محكمة حسین داي قسمــــھا العقاري 

حكم بطرد ب من القطعة الترابیة حیث أنھ و عند قیام 

السید المحضر القضائي رحماني فراس بتنفیذ الحكم 

تبین وجود بنایة فوق القطعة الترابیة محا النزاع 

 مشغولة من طرف ج 

حــــالة تحریر المحضر القضائي لمحضر اشكال في  في

  التنفیذ

لمن تعود المصلحة في مباشرة االجراءات و فیما تتمثل 

 ھده االجراءات ؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abdelhakim Bouraoui 

 

قضى بطرد السید ب من القطعة األرضیة وثیقة مرفقة

و استئنـــاف وثیقة مرفقة

رحمـــاني فراس تبین وجود بنایة على القطعة الترابیة 

عدم امكانیة التنفیذ لوجود ) ذكر مضمون االشكال

بنایة للسید ج على القطعة األرضیة و الذي اكد أنھ لیس شاغل بإذن السید ب و أحــــال الطرفین أمام السید رئیس المحكمة للبث في 

شكال جدي ال یمكن تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة الحــــال حسین داي الذي قضى بطرد السید 

ب من القطعة ما دام أن ھنــــاك بنایة ملك للسید ج فوق نفس القطعة المذكورة سابقـــا محل التنفیذ 

 تحت سائر التحفظات

 عریضة إشكال في التنفیذ

السید ج قـــــائم في حقـــھ األستـــــاذ : بوراوي ........ مستشكــــل 

... ......................................... مستشكل ضده 

السید رحماني فراس المحضر القضائي الكائن مكتبھ ....

__________ 

لیطیب للسید رئیس المحكمة 

:یتشرف العارض أن یعرض علیكم ما یلي 

حیث یوجد نزاع بین أ و ب حول قطعة ترابیة تقع بشارع طرابلس 

قضى بطرد السید ب من القطعة األرضیة وثیقة مرفقة... حیث أنھ صدر حكم من محكمة حسین داي مؤرخ في 

و استئنـــاف وثیقة مرفقةو لم  تحصل معارضة أ... حیث أنھ أصبح حكم نھائي بعد تبلیغھ في 

رحمـــاني فراس تبین وجود بنایة على القطعة الترابیة حیث أنھ أثنـــاء محـــاولة التنفیذ التي قـــام بھا السید المحضر القضـــائي 

محل النزاع بین أ و ب ملك للسید ج

ذكر مضمون االشكال(  جاء فیھ... حیث أن المحضر القضائي حرر محضر اشكال في التنفیذ بتاریخ 

بنایة للسید ج على القطعة األرضیة و الذي اكد أنھ لیس شاغل بإذن السید ب و أحــــال الطرفین أمام السید رئیس المحكمة للبث في 

إ و ما یلیھا .م.إ.ق 631

شكال جدي ال یمكن تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة الحــــال حسین داي الذي قضى بطرد السید حیث أنھ في ھذه الحـــالة یعتبر اال

ب من القطعة ما دام أن ھنــــاك بنایة ملك للسید ج فوق نفس القطعة المذكورة سابقـــا محل التنفیذ 

حیث نطلب توقیف التنفیذ مؤقتا لغایة البث في موضوعھ من طرف الجھة المختصة 

إ و مایلیھا .م.إ.ق 631حیث أنھ و طبقـــا للمادة 

:لكل ھذه األسباب و من أجلھـــــا 

األمر بتوقیف التنفیذ لغایة البث في موضوع من طرف الجھة المختصة

الحكم بالمصاریف القضائیة على المستشكل ضده 

 

 مجلس قضاء الجزائر 

 محكمة حسین داي 

  أالستعجاليالقسم 

 لفـــائدة : السید ج قـــــائم في حقـــھ األستـــــاذ 

 ضد : السید أ الساكن ب ... ......................................... 

 بحضور : السید رحماني فراس المحضر القضائي الكائن مكتبھ 

 لیطیب للسید رئیس المحكمة 

 یتشرف العارض أن یعرض علیكم ما یلي 

حیث یوجد نزاع بین أ و ب حول قطعة ترابیة تقع بشارع طرابلس      

حیث أنھ صدر حكم من محكمة حسین داي مؤرخ في      

حیث أنھ أصبح حكم نھائي بعد تبلیغھ في      

حیث أنھ أثنـــاء محـــاولة التنفیذ التي قـــام بھا السید المحضر القضـــائي    

 محل النزاع بین أ و ب ملك للسید ج

حیث أن المحضر القضائي حرر محضر اشكال في التنفیذ بتاریخ    

بنایة للسید ج على القطعة األرضیة و الذي اكد أنھ لیس شاغل بإذن السید ب و أحــــال الطرفین أمام السید رئیس المحكمة للبث في 

631االشكـــال طبقـــا للمادة   

حیث أنھ في ھذه الحـــالة یعتبر اال   

 ب من القطعة ما دام أن ھنــــاك بنایة ملك للسید ج فوق نفس القطعة المذكورة سابقـــا محل التنفیذ 

حیث نطلب توقیف التنفیذ مؤقتا لغایة البث في موضوعھ من طرف الجھة المختصة      

حیث أنھ و طبقـــا للمادة      

 لكل ھذه األسباب و من أجلھـــــا 

 األمر بتوقیف التنفیذ لغایة البث في موضوع من طرف الجھة المختصة

 الحكم بالمصاریف القضائیة على المستشكل ضده 



 

Abdelhakim Bouraoui 

  :و االجابة عنھا 
  عبد الحكیم بوراوي:زمیلكم 

  

ال إلھ إال هللا عدد ما كان ، وعدد ما یكون وعدد الحركات والسكون

فالیوم أنا معك وغداً في الترابِ 

باألمس كنت معك وغداً أنت معـي

فیا لیت كل من قرأ خطي دعا لي
 
 

 
 

https://www.facebook.com/bouraoui.kimo  

http://hakim

 ا العمل المتواضع ذنتمنى أن نكون قد وفقنا في ھ

و االجابة عنھا  قضایالقد تم جمع ال
زمیلكم من طرف  

_____________________________
بارك هللا فیكم. ال تنسونا بالدعاء

صلوا على النبي الحبیب صلى هللا علیھ وسلم
ال إلھ إال هللا عدد ما كان ، وعدد ما یكون وعدد الحركات والسكون

فالیوم أنا معك وغداً في الترابِ .. ال تبكي على موتـــي 

باألمس كنت معك وغداً أنت معـي.. ویا ماراً على قبري ال تعجب من أمري 

فیا لیت كل من قرأ خطي دعا لي.. أموت و یبقى كــل ما كتبتھ ذكرى 

 :زوروا صفحاتنـــا علـــى الفـــایس بـــــوك 
https://www.facebook.com/bouraoui.kimo

  :و موقعنــــا االكتزونــــــي 
http://hakim-droit.forumalgerie.net/

 

 

نتمنى أن نكون قد وفقنا في ھ
  

 

 
_____________________________ 

 ال تنسونا بالدعاء
 

 صلوا على النبي الحبیب صلى هللا علیھ وسلم
 ال إلھ إال هللا عدد ما كان ، وعدد ما یكون وعدد الحركات والسكون

 
ال تبكي على موتـــي یا قارئ خطي   

 
 ویا ماراً على قبري ال تعجب من أمري 

 
 أموت و یبقى كــل ما كتبتھ ذكرى 

زوروا صفحاتنـــا علـــى الفـــایس بـــــوك 
https://www.facebook.com/bouraoui.kimo

  
  

و موقعنــــا االكتزونــــــي 
droit.forumalgerie.net/ 


