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 مقدمة:

وفق ما سبق دراسته في السنة األولى في  القانون الخاصنطاق التي تدخل في القانونية القواعد إن    

قواعد بال تسمىف االلتزاماتيتصل بالحقوق وهو موضوعي منها ما  مادة المدخل للعلوم القانونية،
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القواعد الشكلية، ب تسمىو النوع األول من القواعد يهدف إلى احترامهو شكلي و منها ما  موضوعية،ال

األشكال التي تحدد الشروط وتبين و ئية التياإلجراالقواعد ب تسمى قواعدعنها نبثق ي هذه األخيرةو 

، تهاحمايو المقررة قانونا اقتضاء حقوقهمتمكن األشخاص من اللجوء إلى السلطة القضائية من أجل 

 ،الذي يهتم خاصة بالنشاط القضائيو لقانون القضائيهي تتعلق أساسا بالنظام القضائي الذي يحكمه او

تقرر اإلجراءات التي يجب سلطاتها والسلطة القضائية وتبين هياكلها وعت قواعد تنظم وضفقد و لذا 

التي يجب كذلك على أعضاء السلطة القضائية و ،بها عند اللجوء إلى القضاء االلتزامعلى األفراد 

 هامهم وفق القانون.عند مباشرتهم لم مراعاتها

 ففي مفهومه الواسع ،له معان قانونية مختلفة من حيث المضمونفي الحقيقة مصطلح اإلجراءات و  

 أما في مفهومه الضيق فهو يعني، لبلوغ هدف معين إتباعهاتلك األشكال التي يجب  يقصد به مثال

عليه و ،ضي من الفصل في مشكل قانوني معينحتى يتمكن القا إتباعهامجموع األشكال التي يجب 

 هذه فالهدف منالتالي بو ،حالة قانونية ةصحة أيمدى مراقبة بفإن اإلجراءات تسمح للهيئة القضائية 

 .حقوق المتقاضينضمان  هواإلجراءات 

 :تاليةيمكن القول بأن قانون اإلجراءات المدنية يشتمل على القواعد ال ما سبقمن خالل و    

بين تو، دولةمختلف أجهزة القضاء في ال القواعد التي تنظمهي مجموعة و :قواعد التنظيم القضائي /1

 .في هذا التنظيم قضاءمن قضاة و أعوان  مركز رجال القضاء

 تلجهاتوزيع المنازعات على مختلف ا أسسالتي تحدد  القواعد هي :القضائي االختصاصقواعد  /2

 .في الدولةالقضائية 

تشمل و، لقضاءلعند اللجوء  إتباعهاتبين اإلجراءات الواجب هي القواعد التي  :ئيةاإلجرا قواعدال /3

ليه وع ،نهاعو طرق الطعن في األحكام الصادرة ، سيرها و البث فيها بيان طرق رفع الدعوى و

ثم ،  ابشريهيكليا و ه المادة المحاور اآلتية: التنظيم القضائي الجزائريسنتناول بالدراسة في هذ

ن ك البد م، لكن قبل ذلها و انقضائهاسيرو هاافتتاحمن حيث نظرية الدعوى  االختصاص القضائي، ثم

 بيان ماهية قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

 مبحث تمهيدي: ماهية قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

الحماية  كفالةإلى جانب قواعد التنظيم القضائي  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتتتولى قواعد قانون    

 إليهاالتي يحتكم وذلك من خالل تحديد الجهات القضائية المختلفة  ،القضائية للحق الموضوعي
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عن طريق الدعاوى  إجراءات االلتجاء لهاوكذلك ، بيان شكلها وتوزيع االختصاص فيهاو، المتقاضي

 .تنفيذها وإجراءاتأنواع األحكام الصادرة منها وطرق الطعن فيها ، والمختلفة 

والذي ألغى  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالمتضمن قانون  08/091وفي الجزائر يعد القانون رقم   

هو المرجع في األصول التي تحكم حق اللجوء  ،2 08/06/1966المؤرخ في  66/155القانون رقم 

الكفيلة الوسائل القانونية و ،الحقتتضمن كيفية استعمال هذا  إجرائيةقواعد  كونه يحتويالقضاء إلى 

 لحمايته.

 تعريف قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية األول: المطلب

 اإلجراءاتلم يعرف قانون كغيره من مشرعي العالم الجدير بالذكر في البداية أن المشرع الجزائري   

عديد أعطوه نجد أنه هؤالء فقهاء القانون  إلىبالرجوع  لكن ،08/09في القانون رقم  واإلداريةالمدنية 

 :"أنه  على سبيل المثال تعريف الدكتور عبد الباسط جميعي الذي عرفه على نذكر منها ،التعريفات

القضائية وغير القضائية المتبعة في رفع الدعوى وعند نظرها وعند  اإلجراءاتالقانون الذي ينظم 

 .3"صدور الحكم فيها وتنفيذه

التقاضي أمام المحاكم  إجراءاتمجموعة من القواعد القانونية التي تنظم كما عرفه البعض بأنه:"    

 .4"وصدور األحكام وتنفيذها

هو مجموعة القواعد  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن خالل هذين التعريفين يمكننا القول أن قانون    

 .5التقاضي إلجراءاتعة العامة وهو الشري ،واإلداريةالقانونية التي تنظم التقاضي أمام المحكمة المدنية 

 :واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالثاني: خصائص قانون  المطلب

 بعديد الخصائص نذكر منها: واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتيتميز قانون    

 اإلجراءاتلعل هذه أهم ميزة يتميز بها قانون  :قانون شكلي واإلداريةالمدنية  اإلجراءات أوال: قانون

التي يتعين على أطراف الدعوى احترامها  األشكال، ومرجع ذلك أن قواعده تتولى بيان واإلداريةالمدنية 

                                                             
في الجريدة  ارية ، منشور، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلد 2009فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم   / 1

  .22/04/2008الصادر في  21، العدد الرسمية

 47مية العدد ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية ، الجريدة الرس08/06/1966المؤرخ في  66/154الذي صدر بموجب األمر /  2

 . -ملغى– 09/06/1966، الصادر في 

 .03، ص 1974عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات ، دون دار نشر،  / 3

، 2008ليلة، الجزائر ، دار الهدى عين م 08/09نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، قانون رقم  / 4

  .07ص

ي محند معة أكلربيعة زهية، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، محاضرات لطلبة السنة الثانية حقوق جذع مشترك، جا / 5

 .6، ص 2017/2018أولحاج، البويرة، موسم 
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استبعدت هذه رفضت هذه الطلبات و وإال ،هم في مواجهتهادفاع وإبداء ،عند تقديم طلباتهم القضائية

 . 6الدفوع

 اإلجراءاتتتميز قواعد قانون  :واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتثانيا:الطبيعة الجزائية لقواعد قانون 

 ، وقد تكون هذه الجزاءات ماليةبأنها ترتب جزاءات قانونية مهمة على مخالفتها واإلداريةالمدنية 

بطالن العمل أن ومثال ذلك  ،من آثاره اإلجراءالكفالة، وقد تكون بتجريد أو المصادرة ، أو كالغرامة، 

 . 7ي أثر قانونيأل اإلجراءعدم ترتيب هذا ينتج عنه  اإلجرائي

 طالع علىباال :تتنوع بين قواعد آمرة وأخرى مكملةانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ثالثا: قواعد ق

ية ررت لحماقلعام نجد بأنه يتشكل من قواعد آمرة متعلقة بالنظام ا نون اإلجراءات المدنية واإلداريةاق

د أخرى قواعو، مثال فال يجوز االتفاق على مخالفتها كتلك المتعلقة بشروط قبول الدعوى ،مصلحة عامة

، لعامنظام افهي ال تعتبر من ال ،اإلقليميتفاق على مخالفتها مثل قواعد االختصاص مكملة يجوز اال

 .صلحتهمن طرف الخصم الذي قررت لم إالال يجوز التمسك بها  وبالتالي يمكن مخالفتها،غير أنه

دف يه ،جرائيإقانون  يتميز قانون ا م و ا بأنه :إجرائيقانون  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاترابعا: قانون 

حق التي تنظم وسائل حماية ال اإلجراءات، فهو يشمل قواعد ةن الموضوعيانيوإلى تطبيق الق

  .الموضوعي

 الفصل األول: التنظيم القضائي في الجزائر

ن نتحدث بأس أ كل ما هو متعلق بالتنظيم القضائي الجزائري ، ولكن قبل ذلك السنتناول في هذا الفصل 

 عن تطور هذا النظام من خالل المبحث األول.

 الجزائرفي التنظيم القضائي األول:تطور  المبحث

ستوري لتطور في النظام الد، عكست مدى اتاريخية عدة مراحلبالتنظيم القضائي في الجزائر  مر  

 حاسمةمحطات فشهد هذا التنظيم  من جهة أخرى، اإلداريالنظام السياسي وجهة و الجزائري من

أن النظام والجدير بالذكر  ثم نظام االزدواجية القضائية ، نظام الوحدة القضائية،بموجبها تم تبني 

 الفرنسي للجزائر خالل فترة االستعمارخاصة لنظام القضائي الفرنسي باكثيرا القضائي في الجزائر تأثر 

                                                             
 مرق إلداريةواالمدنية  اإلجراءاتعلى ضوء قانون  ، واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتبشير محمد ، محاضرات شرح قانون  / 6

  .16، ص  2010/2011، كلية الحقوق بن عكنون،  1، مطبوعة جامعية، جامعة الجزائر08/09

  .10نبيل صقر، المرجع السابق ، ص  / 7
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كان لها األثر الكبير في تحديد  ، حيثبخصائص ميزته عن النظام الفرنسيبعد االستقالل لينفرد ، 

 . 8لنظام الحاليلما هو سائد في اقواعده وفقا 

 المراحل التي مر بها التنظيم القضائي الجزائري :األول طلبالم

ظام النمعالم وبيعة كان لها أثر بارز في تحديد ط االستعمار الفرنسي للجزائر فترةسبق وأشرنا إلى أن    

من  يليها ، ثم بعد ذلك مافي الجزائر، لذا يتوجب علينا دراسة هذه الفترة كمرحلة أولىالقضائي 

 المراحل.

 للجزائر االستعمارية الفرنسية الجزائري إبان الفترةاألول: النظام القضائي  الفرع

إرساء عمل على تواجده في الجزائر بداية الفرنسي ومنذ المستعمر  الجدير بالذكر في هذه المرحلة أن   

 دولةعهد ال الجزائر في رعي الذي كان سائدا فينظام قضائي يكون بديال عن النظام العرفي الش

الجزائريين  بين المواطنين على التمييز قائما اقضائي االمستعمر نظام حيث استحدث ،العثمانية

 ينفرنسيخاص بالقضائي نظامين قضائيين، نظام حيث عرفت هذه المرحلة  ،الفرنسيينوالمواطنين 

 خاص إسالميقضائي نظام ، ويتكون من محاكم ابتدائية تسمى بمحاكم الصلح ذات االختصاص الموسع 

على بعض هذه المحاكم ي الفرنسقد حافظ المستعمر ومنذ عهد الدولة العثمانية، كان سائدا الجزائريين ب

توسع من التواجد الفرنسي في الجزائر في مرحلة متقدمة بعدها و ،  لقبائلخاصة في منطقة االشرعية 

محكمة  84محكمة صلح و  118محكمة جنائية و  17 إلىالنظام القضائي الفرنسي ليصل عدد المحاكم 

 04و ، األحوال الشخصية للجزائريين ، هذه األخيرة التي كانت مختصة بالفصل في قضاياشرعية 

 .9محكمة النقض بفرنسا إلىأما النقض فكان يرفع و محكمة االستئناف بالعاصمة،  ،محاكم تجارية

 صالحإوعندما حدث ، مجالس واليات في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة 03وقد أسس في الجزائر 

ذلك كتحولت  إداريةوتحولت مجالس الواليات في فرنسا إلى محاكم  1953الهيئات في فرنسا سنة 

تكون و ،اديةبتشكيلة واختصاص مختلف عن المحاكم الع إداريةمجالس الواليات في الجزائر إلى محاكم 

 أحكام هذه المحاكم قابلة لالستئناف أمام مجلس الدولة في باريس. 

 النظام القضائي الجزائري بعد االستقالل :الثاني فرعال

                                                             
ائي ظيم القضمحاضرات في التنظيم القضائي الجزائري، لطلبة السنة األولى ل م د ، مقياس التنغزيز محمد الطاهر،   / 8

   .02، دون ذكر السنة، ص ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةورقلةجامعة قاصدي مرباح واإلداري، 

 / غزيز محمد الطاهر، المرجع السابق، ص 03. 9 
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 62/157قم رقررت بموجب القانون  ،وسدا منها للفراغ القانوني 1962الجزائر سنة  ستقاللا غداة   

 .الوطنية االستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة 31/12/1962المؤرخ في 

المؤقت لإلطارات الجزائرية في مناصب القضاء، مما ساعد ن يعلى التعي 49-62كما نص األمر   

على تحكم الجزائريين في القضاء في الشهور األولى بعد االستقالل، وقصد إحالة قضايا الجزائريين من 

ل مع فرنسا م إبرام بروتوكوت ،محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين إلى الجهات القضائية الجزائرية

-63بموجب القانون رقم  -المحكمة العليا - على إثره أنشأ المجلس األعلى ،28/08/1962بتاريخ 

، وبذلك خطا المشرع الجزائري أول خطوة نحو االستقالل عن  18/06/1963المؤرخ في  218

 65/278صدر األمر  1965وفي سنة  ،القضاء المزدوج الذي كان سائدا في الجزائر قبيل االستقالل

أسس أول نظام قضائي جزائري والذي بموجبه  ،لمتضمن التنظيم القضائيا 16/11/1965المؤرخ في 

نظام  الذي كرس 10 1996استمر العمل به إلى غاية صدور دستور  قدو ،نظام وحدة القضاء فيه تجسد

االزدواجية القضائية ، ثم ظهرت على مستوى التنظيم القضائي الجزائري مجموعة من التوجهات كللت 

  .11الجزائري المتضمن التنظيم القضائي 05/11ون العضوي رقم أخيرا بصدور القان

 65/278األمر في ظل  الجزائري النظام القضائيأوال: 

تم إلغاء المحاكم طرأ كثير من التغيير على مستوى التنظيم القضائي الجزائري ، حيث قالل بعد االست   

أصبح التنظيم القضائي الجزائري و ،المرافعاتنح اختصاصهما لمحاكم مالشرعية والمحاكم التجارية و

محاكم ومحاكم المرافعات  بالفصل فيها كل منختص يالمواد المدنية  ، فيما يخصعلى الشكل التالي

 ،تختص بها محاكم المخالفات فالجزائية  موادلل االجتماعية، أما بالنسبةالمجالس والمرافعات الكبرى 

ثالثة محاكم استئناف توجد في الدرجة الثانية و، حاكم الجنائية الشعبيةالم ، وكذاالمحاكم الشعبية للجنح 

الث بالمحاكم اإلدارية الث االحتفاظ، كما تم وهرانوقسنطينة والجزائر العاصمة في كل من مقرها 

ظيم القضائي على هذه الصورة قسنطينة و وهران ، األمر الذي جعل التنالموجودة بالجزائر العاصمة و

من  القضاء اإلداريو من جهة القضاء العادي، الجهات القضائية الدنيا ازدواجيةحيد قمته وبتو تميزي

- 65ضع مشروعا إصالحيا تضمنه األمر رقم أن وغير أنه ما لبث المشرع الجزائري ، جهة أخرى

                                                             
ستفتاء يتعلق باصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في ا 07/12/1996 مؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم  /10

  معدل ومتمم. 08/12/1996، الصادر بتاريخ  76الجريدة الرسمية ع  28/11/1996

در في ، الصا51المتعلق بالتنظيم القضائي الجريدة الرسمية ع  17/07/2005المؤرخ في  05/11قانون عضوي رقم  /11

في  ، الصادر20، ج ر ع  27/03/2017المؤرخ في  17/06المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم ، 20/07/2005

29/03/2017.  
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 ستمر إلىالذي االقضاء  ةنظام السابق وأرسى نظام وحدالذي ألغى الالمتضمن التنظيم القضائي،  278

 .1996غاية 

يقصد بنظام وحده القضاء أن تختص المحاكم المنتمية إلى جهة قضائية واحدة بالفصل في كل و   

السياسة التشريعية في هذه المرحلة إلى إعادة  اتجهت، و قد إداريةسواء كانت عادية أو المنازعات 

 تجسدنظام وحدة القضاء، وقد المعمول به و لو جزئيا إلى  االزدواجيةهيكلية النظام القضائي من نظام 

المتضمن التنظيم القضائي، الذي  16/11/1965المؤرخ في  278-65األمر رقم  من خالل اإلصالح

 ،ألغى النظام القضائي السابق بكامله بما فيه من المحاكم اإلدارية و المجالس العمالية و المحاكم التجارية

ثم تلته عدة  اإلدارية إلى ثالث غرف جهوية ، المحاكم اختصاصمجلسا قضائيا، و نقل  15و أنشا 

عدة أسباب أملتها  ومرد ذلك،  12على مستوى المجالس القضائية تعديالت أضافت غرف جديدة

  آنذاك نذكر منها:الجزائر السياسية التي كانت تسود و االجتماعيةالظروف 

العكس من ذلك ما نجده على و، بالتعقيد و التشعب  تميزي االستعمارأن التنظيم القضائي الموروث عن  /أ

 .في نظام وحدة القضاء

ذا السبب هو ولعل هآنذاك ، متوفرة بالبالد  لم تكنيتطلب إمكانات بشرية و مادية  القضاء المزدوج /ب

قسنطينة ث غرف جهوية بالجزائر العاصمة وثال إلىاإلدارية  فعدد الغر لصالذي جعل المشرع يق

 بعيد عنجعل التنظيم القضائي في هذه المرحلة على صعيد المنازعات اإلدارية األمر الذي  ،ووهران

لتدارك عدة نصوص تنظيمية  إصدارما دفع المشرع الجزائري إلى  مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين

 ةالمتضمن 65/279تحت رقم:17/11/1965مجموعة المراسيم الصادرة بتاريخ:األمر من أهمها 

 65/281رقم والمرسوم رقم المحدد لمقر المحاكم 65/208 رقم، ومنها المرسوم تنظيم المحاكم ةإعاد

صوص الصادرة بتاريخ مجموعة الن إلى باإلضافة، المتضمن درجات المجالس القضائية و المحاكم

الذي أكد من  المدنية اإلجراءاتالمتضمن قانون  66/154التي من أهمها األمر رقم:و 08/06/1966

المنظم لسير المحاكم  66/161قم:المرسوم ر كذاو ،لتقاضي على وحدة القضاءا إجراءاتحيث 

 .13المجالس القضائيةو

عرف عدة تعديالت في  65/278التنظيم القضائي الصادر بموجب األمر  والجدير بالذكر هنا أن  

 و توسيع هياكل القضاء.  تمحاولة الستكمال االصطالحا
                                                             

 .03، المرجع السابق، ص غزيز محمد الطاهر / 12
 .04، المرجع نفسه، ص غزيز محمد الطاهر / 13
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 1989لمنظومة القضائية بعد دستور ا إصالح ثانيا:

بعد التحوالت التي شهدتها الدولة في نظامها الجزائري إن أهم تحول شهده النظام القضائي    

سلطة مستقلة  إلىهو تحول القضاء من مجرد وظيفة تابعة للدولة عن طريق الجهاز التنفيذي  ،الدستوري

ضمن  129في المادة  1989دستور و هذا ما نص عليه ، خاصة السلطة التنفيذيةالسلطات وعن باقي 

بغية تكييف المنظومة من بابه الثاني المتعلق بالسلطات، والفصل الثالث المخصص للسلطة القضائية 

القضائية مع هذا التحول العميق في طبيعة النظام القضائي أصدر المشرع عدة نصوص تنظيمية 

و القانون ، المتضمن القانون األساسي للقضاء  12/12/1989المؤرخ في: 89/21كالقانون رقم:

و كان ، الذي يحدد تشكيل المجلس األعلى للقضاء  06/09/2004المؤرخ في: 04/12العضوي رقم 

، ية المتمم لقانون اإلجراءات المدنالمعدل و 18/08/1990المؤرخ في  23- 90القانون رقم  من أهمها

للفصل في  االختصاصمن قانون اإلجراءات المدنية التي أعطت  7م تعديل المادة تبموجبه و الذي 

الطعون الخاصة بتفسيرها و بفحص مشروعيتها القرارات الصادرة عن الواليات و الطعون بالبطالن في

 ،وهران العاصمة، الجزائرقضاء الموجودة على مستوى مجالس الخمسة  للغرف اإلدارية الجهوية

المؤرخ في  407-90قم ، وبموجب هذا التعديل صدر المرسوم رورقلة ،اربش ،قسنطينة

و المالحظ أن هذه التعديالت التي مست  اإلقليمي لهذه الغرف ، االختصاصحدد الذي  22/12/1990

عن طبيعة الغرفة اإلدارية  يتساءلونقانون اإلجراءات المدنية جعلت بعض الدارسين  من 7نص المادة 

أم نظام فيما إذا كان النظام القضائي يسوده وحدة الهيئات القضائية القضائي الجزائري، وضمن التنظيم 

ازدواجية بوحدة الهيئات القضائية ولكن اتفق معظمهم على تميز النظام القضائي الجزائري ، ازدواجية

لمرحلة لم غير أن هذا الخالف حول طبيعة النظام القضائي الجزائري الذي ساد هذه ا، في المنازعات 

 .199614القضائية بموجب دستور  االزدواجيةيعد له محل بعد أن كرس نظام 

 1996دستور  الجزائري في ظلالتنظيم القضائي  :الثاني المطلب

التي  ،1996من دستور  152بموجب المادة  في الجزائر الصريحة القضائية االزدواجيةتم تبني نظام   

ه المرحلة ذاألمر الذي جعل صورة التنظيم القضائي في ه في الجزائر، أسست لنظام قضائي جديد

 ،1996إلى غاية  منذ االستقاللوحدة القضاء الذي ساد تختلف من حيث الهياكل و اإلجراءات عن نظام 

التي أخذت بها كل الدول التي تبنتها مثل يم و العناصر المميزة للنظامين والمفاه اختالفو مرد ذلك إلى 

                                                             
 .06، المرجع السابق، ص غزيز محمد الطاهر / 14
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، تونس ، فرنسا ، غير أن اإلطار القانوني للتنظيم القضائي اإلداري في الجزائر ينفرد من حيث مصر 

 األمر الذي جعل بعض الدارسين يعتبرون أن التغير الذي مس التنظيم القضائي مبادئه األساسية ،

ة وليست هيكلي ازدواجية، وأن التنظيم القضائي الجزائري هو بمثابة يمجرد تغيير هيكل الجزائري

 . قضائية ازدواجية

 االزدواجيةمبررات نظام  األول: فرعال  

تزايد حجم   منهانذكر هناك عدة أسباب أدت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام االزدواجية القضائية 

و يفصل بين قد اتجهت إرادة المشرع الجزائري وهف فكرة التخصص ، وأيضاالمنازعات اإلدارية

التخصص عن طريق تفرغ قضاة إداريين لهم جانب  والقضاء العادي إلى تكريس فكرةالقضاء اإلداري 

، خاصة وأن القاضي اإلداري تقع على عاتقه مهمة ة والخبرة بطبيعة النزاع اإلداريكبير من الدراي

األساسي لتبني نظام وحدة  لسببكان ا ، فقدتوفر الجانب البشري ، هذا إضافة إلىالقضائي  االجتهاد

عدم وجود العدد الكافي من القضاة و، هو هجرة القضاة الفرنسيين  االستقاللبعد في الجزائر القضاء 

دد معتبر من القضاة الجزائريين لشغل هياكل القضاء اإلداري، فإن هذا العائق لم يعد موجودا لتوفر ع

 .15على القيام بهذا اإلصالح القضائيثر أكجعل الجانب البشري المتوفر يساعد األكفاء مما 

 القضائية في التنظيم القضائي الجزائري االزدواجيةنظام الثاني: تفعيل  فرعال

تؤكد على هذا صدرت عدة قوانين  ،1996دستور موجب القضائية ب نظام االزدواجيةبعد تكريس   

تنظيمه و مجلس الدولة و باختصاصاتالمتعلق  01-98القانون العضوي رقم  ، نذكر منهاالتوجه

المتعلق  03-98وي القانون العضو ،17ةالمتعلق بالمحاكم اإلداري 02-98، و القانون رقم 16عمله

 القضاء الفعلي ازدواجيةلتدعم التوجه نحو نظام  هذه القوانينجاءت  حيث ،18بمحكمة التنازع

المؤرخ  11-05 تم تأكيد هذا التوجه بصدور القانون العضوي رقم كما والصريح،

  .المتعلق بالتنظيم القضائي17/07/2005في:

                                                             
 .07المرجع السابق، ص ، غزيز محمد الطاهر / 15

مؤرخ  ، 37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج ر ع  30/05/1998مؤرخ في  89/01قانون عضوي  / 16

الصادر في  15ج ر ع  04/03/2018المؤرخ في  18/02، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  01/06/1998في 

7/03/2018. 

 .01/06/1998مؤرخ في  37متضمن تنظيم المحاكم االدارية، ج ر ع  30/05/1998في مؤرخ  98/02قانون رقم  / 17

، 39يتضمن اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ، ج ر ع  03/06/1998مؤرخ في  98/03قانون عضوي رقم  / 18

 .07/06/1998صادر في 
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ظام ن إلى في الجزائر غير أنه رغم كثرة هذه النصوص التي تؤكد على تحول النظام القضائي   

اب لعدة أسب نظراا إال مؤخرالهيئات التي تجسد هذا التوجه إال أنه عمليا لم تنصب الهياكل و ،االزدواجية

 بالتالي ختمو المدنية لكل هذه التطورات، اإلجراءاتعدم مالئمة قانون  تقنية و فنية كان من أبرزها

ة ت المدنيجراءامسار هذه اإلصالحات بالتطبيق الفعلي لنظام االزدواجية القضائية بعد صدور قانون اإل

لقانون منه على أن هذا ا 1حيث نصت المادة ،  25/02/2008المؤرخ في:  08/09رقم:  اإلداريةو 

خصص  كماة، أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية اإلداري الدعاوى المرفوعةيطبق على 

 المتبعة أمام الجهات اإلدارية. اإلجراءاتلتنظيم  من هذا القانونالكتاب الرابع 

 19الجزائري مبادئ النظام القضائي: لمبحث الثانيا

وكذا من ، من خالل األحكام التمهيدية لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري المشرع أقر   

لقواعد وفقا للمتقاضي محاكمة عادلة كفل ، ت مجموعة من القواعد والمبادئخالل النصوص الدستورية، 

منها ما هو متعلق بالقضاء نفسه ومنها ما هو متعلق  ،لدستور و مبادئ العدالة والمواثيق الدوليةا

 .المبادئوفيما يلي بيان ألهم هذه  متقاضي سواء كان مدعي أو مدعى عليه،بال

 : المبادئ المتعلقة بالقضاء نفسهالمطلب األول 

 ازدواجية القضاءالفرع األول: 

مرفوعة أمام تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى ال من ق ا م و ا على ما يلي:" 1المادة  نصت   

 3دتين ى الماعل تأسيسامن خالل هذا النص و ،"و الجهات القضائية اإلدارية الجهات القضائية العادية

في   سبق دراسته السابق اإلشارة إليهما ووفق ما المتعلق بالتنظيم القضائي 11-05من القانون رقم  4و 

ا مالفصل  م وهوحديثنا عن التنظيم القضائي في الجزائر ، نقول أن هذا األخير يقوم على مبدأ ها إطار

 القضاء ، وجهةو المحكمة العليا المجالس القضائية المحاكم وبين جهة القضاء العادي التي تضم 

 .المحاكم اإلدارية و مجلس الدولة التي تضم  اإلداري

 152لمادة بموجب ا 1996ونشير هنا إلى أن هذا المبدأ تضمنه دستور الجمهورية الجزائرية لسنة   

 .منه

   :التشكيلة مسألة تنظيماعتبار الفرع الثاني: 

                                                             
  وما يليها. 17ص  2009منشورات بغدادي، طبعة ثانية، ، واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتبربارة عبد الرحمن، شرح قانون  /19
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 ماعية وفقاتفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة ج :"من ق ا م و ا على أنه 5المادةنصت   

كرسة في جدها من ة في المجلسأو الجماعي التشكيلة الفردية أمام المحكمة و، "لقواعد التنظيم القضائي

 وهي مسألة تنظيمية. المتعلق بالتنظيم القضائي 11-05القانون العضوي 

 مبدأ التقاضي على درجتينالفرع الثالث: 

 نص القانونالمبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ي من ق ا م و ا على أنه:" 6المادةنصت   

 أالمبد مقتضىو ،الجوهرية في اإلجراءات مبدأ التقاضي على درجتين المبادئ منف"، على خالف ذلك

ية جأ مرة ثانيل أن مرة يخفق في دعواه أمام المحكمة التي نظرت في قضيته ألولللخصم الذي  يجوز أنه

تعرضت  افإذ، الحكم المطعون فيه أصدرت التي إلى جهة أعلى درجة إلعادة النظر في قضاء المحكمة

نقضي الموضوع فإن سلطتها ت أصدرت فيه حكما حاسما للنزاع حول هذاالمحكمة لموضوع الدعوى و

جرد وم إذ بماق الخصإعادة بحثه أو تعديل قضائها و لو باتف النزاع، و ال يعد لها أية والية فيبشأن ذلك 

ستنفذ ا ي حكمهمتى أصدر القاض:"الدعوى من والية المحكمة عمال بالقاعدة العامة  النطق بالحكم تخرج

 ".قضاءه

 ،اءاتالستثنيورد بعض ا بهاكما أن أغل معظم التشريعات المقارنة تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتينو 

عاوى ثل الدم ،األولى نهائيا غير قابل لالستئناف الدرجة ن يجعل المشرع الحكم الصادر عن محكمةأك

 لفرديةا لمنازعاتللظروف إنسانية مثلما هو عليه الحال بالنسبة منه مراعاة  أو ضئيلة التي تكون قيمتها

 .على درجة واحدة العمل ففي مثل هذه الحاالت يقتصر التقاضي في

  ة الجلساتنيعالمبدأ الفرع الرابع: 

الجلسات علنية ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو اآلداب العامة  من ق ا م و ا على أن" 7المادةنصت  

الكافة  وقوفعلني إلضفاء الثقة و الطمأنينة والجلسات أن تتم في شكل  في األصلف ."أو حرمة األسرة

ة هي إحدى الضمانات لعدم فالعالني التقاضي التي يتساوى بالنسبة لها جميع المتقاضين ،على إجراءات 

المواطنين من حضور الجلسة و متابعة مجرياتها و يعود للقاضي في  و المراد بالعلنية تمكين ،التحيز 

 .ضبط سير الجلسة كل األحوال

لتتحقق انعقادها في مكتب  لذلك إنما يكفي نية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصةو ال تتطلب العال

مراقبة ما يدور بالداخل فان أغلقت األبواب أصبحت  الغير بإمكان على أن يظل الباب مفتوحا مادام

الذي تصدره  البطالن كافة اإلجراءات التي اتخذت بها و ما بني عليها بما فيها الحكم الجلسة سرية ولحق
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 .اإلجراءات إثباته الن األصل مراعاة بءيدعي ذلك ع المحكمة و يقع على من

سرية بغرفة المشورة  وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم عقد الجلسة في صورة

فمتى توفرت إحدى ، األسرة في أية دعوى تنظرها آلداب أو حرمةلفظة على النظام العام أو مراعاة محا

، حكمها صحيحا غير مشوب بالبطالن  جلسة سرية كانالدعوى في  هذه األسباب و نظرت المحكمة

المحكمة بتقدير  بحيث تستقل، أعاله  7قد تم مراعاة للمادة  انعقاد الجلسة على هذا النحو على اعتبار أن

القانون  خالفا للدعاوى التي يوجب المبررة لالستثناء دون معقب عليها في ذلك مدى توفر العناصر

حيث رتب المشرع البطالن ،  المتعلقة بشؤون األسرة سبة لبعض الدعاوىنظرها في جلسة سرية بالن

 .20على نظرها في جلسة علنية

  العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاءالفرع الخامس: 

غة كرات بالليجب أن تتم اإلجراءات والعقود القضائية من عرائض و مذ:" من ق ا م و ا 8المادةنصت  

بترجمة  مصحوبة يجب أن تقدم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو، القبولالعربية تحت طائلة عدم 

لقضائية حكام اتصدر األ، تتم المناقشات باللغة العربية، رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول

 .باللغة العربية تحت طائلة البطالن المثار تلقائيا من القاضي

  ."القانون األوامر و األحكام و القرارات القضائيةيقصد باألحكام القضائية في هذا 

المتضمن  05-91 رقم من القانون 7س عمليا مبادئ الدستور و أحكام المادة كريلهذا النص  جاءوقد   

ر عن العرائض واالستشارات و كل عمل يصد تعميم استعمال اللغة العربية التي تجعل من تحرير

ستثناء ءات دون او شمل اإللزام كافة اإلجرا، العربية باللغة يتم تالجهات القضائية من أحكام و قرارا

بحيث  ،مدفوعه التي يرى األطراف ضرورة تقديمها تعزيزا الدعاءاتهم أو بما فيها الوثائق والمستندات

م إذا قا الترجمة رسمية إال و ال تعتبر ،تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية يجب أن

 .مترجم معتمد من وزارة العدلبتحريرها 

 كام وو يقصد من مصطلح "أحكام" على أنها عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر عن القضاء من أح

 .قرارات بما فيها األوامر االستعجالية

 الكتابة مبدأ الفرع السادس: 
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 على، "مكتوبةاألصل في إجراءات التقاضي أن تكون :"من ق ا م و ا على ما يلي 9نصت المادة   

القضايا على نحو ال يتسع به  غرار ما تعرفه الكثير من التشريعات المقارنة ألجل مواجهة ازدياد عدد

بأن األصل في  9أقر المشرع من خالل نص المادة  وقت القاضي لسماع مناقشات الخصوم و مرافعاتهم

معناه أن القاعدة العامة في  لمادة بكلمة "األصل"اوابتدأ المشرع ، إجراءات التقاضي هي الكتابة

الشكل ، لكن هذا  بحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا و يرد الخصوم بنفس ،التقاضي هي الكتابة إجراءات

الطريق الشفوي بناءا على طلب من األطراف  ال يمنع وقت التوسع في شرح الطلبات أو الرد اللجوء إلى

 .21أو من القاضي

 األحكام القضائيةتسبسب الفرع السابع: وجوب 

 يعتبرو "،يجب أن تكون األوامر و األحكام و القرارات مسببة :"من ق ا م و ا على أنه11المادةنصت   

فهو الداللة  ، القانون الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة ونظمها همتسبيب األحكام من أ

الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات والدفوع، و المقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه 

 .22القانون التي أدت إلى إصدار المنطوق و تبرير صدورهبالوقائع و مجموع األسباب المتصلة

األسباب التي حملت  لىرقابة عالفهو يسمح ألطراف الخصومة ممارسة ، التسبيب له ثالثة فوائدف   

الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يحمل  اإللمام القاضي على اتخاذ قراره و أنه ألم بوقائع الدعوى

ثم يوفر لجهات الطعن العادي  ،جوانبها كي ال يقع في التناقض الدعوى من كل القاضي على تفحص

 أن وجوب من ق ا م و ا 11لى المادة المالحظ ع، وسبيال لبسط رقابتها على الحكم وغير العادي

إلى األوامر سواء منها  التسبيب غير قاصر على األحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع، إنما يمتد

 عامة تشمل كل مل يصدر عن الجهات أو ذات الطابع الوالئي، فصياغة النص جاءت القضائية

 . 23القضائية

 للعدالةمراعاة الوقار الواجب الفرع الثامن: 

يلتزم األطراف بالهدوء أثناء الجلسة و أن يراعوا الوقار الواجب "من ق ا م و ا :  12المادةنصت  

القديم من ق إ م  31الجديد بعض ما جاء في المادة  ا م و ا قانونمن  12المادة نص  تضمني "، للعدالة

وهو ما  ،للعدالة ام الواجبعلى الخصوم شرح دعواهم في هدوء و أن يحافظوا على االحتر يقع حيث، 
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اإلخالل بالواجب المرتكب من  بحالة دون التوسع في اإلجراءات المتعلقة 12يعادل صياغة المادة 

الهدوء جاءت مقترنة بفترة انعقاد الجلسة و  صفة، والدفاع طرف الخصوم أنفسهم أو من طرف هيئة

أطراف الخصومة يكون مطالبا بالهدوء يحضر قاعة الجلسات خاصة  من فكل ،ليس أثناء شرح الدعوى

سماع الرجل  يتطلبه الواجب للعدالة التي يمثلها القاضي، كأن ال يرفع الصوت أكثر مما الوقار و مراعاة

بما يضر بالسير المنتظم للجلسة أو  يتحرك و أن ال يتلفظ بكلمات غير الئقة تخدش الحياء أو، العادي 

 .24كذايأخذ الكلمة دون إذن من القاضي وه

  الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولةالفرع التاسع: 

القضائية في  تفصل الجهات":من ق ا م و ا في فقرتها األخيرة بقولها 3 المادةنصت على هذا المبدأ   

أحكام واجب يقع على القاضي احترامه عمال ب هوو .،الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة

: ) نهالتي نصت على أ المتضمن القانون األساسي للقضاء 11-04 العضويمن القانون  10المادة 

و ما جاء ضمن ،  القضايا المعروضة عليه في أحسن اآلجال( يجب على القاضي أن يفصل في

 لقضاءالوارد ذكرها في مداولة المجلس األعلى للقضاء حول أخالقيات مهنة ا التزامات القاضي

 .المعقولة القضائية بكل نجاعة و إتقان و في اآلجالفالقاضي ملزم بأداء واجباته 

 .ومع أن اآلجال المعقولة هو تعبير يتسم بالطابع الفضفاض يصعب إدراكه

 اني: المبادئ المتعلقة بالمتقاضيالمطلب الث

 التقاضيفي حق ال الفرع األول:

أمام القضاء للحصول يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى  ":من ق ا م و ا على أنه 3 المادةنصت  

 ،منه 140يكفله الدستور بموجب المادة  جوء إلى القضاء هو حقلال حقف ، "على ذلك الحق أو حمايته

يستند إلى وثائق أو بدونها التوجه  ،ذلك الحق شخصيا أو عينيا بحيث يجيز لكل مدع بحق سواء كان

 .اجل شرح دعواه أو عرض األسباب ألجل استعادة ذلك الحق أو حمايته من المختص للقضاء

رط أن ش ،النقض ويمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى أمام محكمة أول درجة و جهة االستئناف وجهة  

التعويض استنادا إلى سبب تافه أو غير  دعوى لإلضرار بالغير كأن ترفع ى وسيلةال يتحول هذا الحق إل
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 .25طويلة عن اكتساب السند قوة الشيء المقضي فيه مدة في حكم بعد مرور أو يطعن ،جدي

 المساواة أمام القضاء الفرع الثاني:

وم أثناء سير يستفيد الخص":من ق ا م و ا في فقرتها الثانية بقولها 3 المادةنصت على هذا المبدأ   

لقضاء بمبدأ المساواة أمام ا يقصدو ،الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم"

اض اءات تققدم المساواة أمام محاكم واحدة وفق إجر على ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي

ة متساوي خضوع الكل لمعاملةو ،عن وحدة القانون المطبق على الجميع فضال موحدة بالنسبة للجميع

واسية سالكل  نالتي تنص على أ حكام الدستورتفرقة و بدون تمييز بينهم ألي سبب كان عمال بأ أية دون

 .القضاء أمام

فس منحوا نكـأن ي ،تأخذ المساواة أمام القضاء معنى المعاملة المتساوية لكل أطراف الخصومة كما 

ي منحه القاض إليهم كي يشعر كل طرف بأن فرص الرد و تقديم الدفوع و السندات و الوثائق و االستماع

 .خصمه استفاد منهاذات فرص الدفاع التي 

 عحق الدفا الفرع الثالث:

ن أطالما  متدخلين مدعيين أو مدعى عليهم أو ألطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع سواء كانوا 

ي فمن هو  للمدعى عليه وأوجه الدفاع و فللمدعي أن يبدي ما يشاء من لهم صفة الخصم في الدعوى ،

ينئذ لدفاع حا ، حقاع لتفادي االستجابة لطلبات خصمهأوجه الدف الخصوم أن يبدي ما شاء من مركزه من

 .مدعيا كان أو مدعى عليه   الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل طريق مشروع هو األهلية

 الوجاهيةمبدأ  الفرع الرابع:

بمبدأ يلزم الخصوم والقاضي ":من ق ا م و ا في فقرتها الثالثة بقولها 3 المادةنصت على هذا المبدأ  

العلم بها  اإلجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من يراد بالوجاهية اتخاذ كافة، الوجاهية"

 أو عن طريق ،إجرائها في حضورهم كإبداء الطلبات و الدفوع وإجراء التحقيقات سواء عن طريق

ضمان تطبيق حق الدفاع  و الهدف من هذا المبدأ ،هم بها أو تمكينهم من االطالع عليها ومناقشتهامإعال

 .عليها بكل اإلجراءات و تمكينهم من الرد للخصوم عبر اإلحاطة

يباشرون دعواهم  الخصومة فأطراف، القاضي على حد سواء يقع على الخصوم و زامتالالوجاهية و   
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القاضي تمكين األطراف بما يدعيه كل واحد  على كما يقع ، فل عدم الجهالة لدى الطرف اآلخربما يك

 . منهم

 الصلحإجراء  جواز الفرع الخامس:

ثناء سير يمكن للقاضي إجراء الصلح بين األطراف أ": من ق ا م و ا على أنه 4المادةفقد نصت    

على لمشرع االتمهيدية هو تأكيد من  اإلشارة إلى الصلح ضمن األحكامو "الخصومة في أية مادة كانت

 .القانون المدني  أحكاماالنسجام مع  ضرورة

 التمثيل بمحام وجوب الفرع السادس:

ف حام وجوبي أمام جهات االستئناتمثيل الخصوم بممن ق ا م و ا على أن :" 10المادةنصت  

لطعن "، وذلك تحت طائلة عدم قبول االستئناف ، واالنقض، ما لم ينص القانون على خالف ذلكو

قضائي من الخصوم أمام المجلس ال تمثيلمن ق ا م و ا على ما يلي:" 538بالنقض، فقد نصت المادة 

كون يطرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول االستئناف ما لم ينص القانون على خالف ذلك، ال 

ة فى الدولل، تعتمثيل األطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون األسرة والمادة االجتماعية بالنسبة للعما

 ام".اإلدارية من التمثيل الوجوبي بمح والوالية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

 : أجهزة التنظيم القضائي الجزائريثالثالمبحث ال

تنظيم المتعلق بال 2005-07-17المؤرخ في  11 /05القانون العضوي نصت المادة الثانية من    

ئي القضا يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظاميلي:" الجزائري على ما القضائي

وفي  ،عاديوبناء عليه نتناول في المطلب األول أجهزة نظام القضاء ال "،اإلداري ومحكمة التنازع

 وذلك على النحو اآلتي: ، المطلب الثاني أجهزة نظام القضاء اإلداري 

 األول: النظام القضائي العاديالمطلب 

النظام يشمل  :"بأنه الجزائري المتعلق بالتنظيم القضائي 11 /05من القانون العضوي  3نصت المادة   

 .، وفيما يلي بيان لهذه األجهزة "القضائي العادي المحكمة العليا، المجالس القضائية والمحاكم

 األول: المحاكم فرعال

العادية من خالل الفصل الثالث من القانون العضوي االبتدائية على المحاكم  نص المشرع الجزائري   

نص في  فقد، 17إلى غاية المادة  10من المادة  ، وذلكسابقا إليهالمشار المتضمن ق ت ق ج  05/11

العادي  تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي، حيث  "المحكمة درجة أولى للتقاضي:"أنعلى  10المادة 
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ائرة اختصاص وهي موجودة في دالعادية، المنازعات  أول جهة قضائية تعرض عليها في الجزائر، فهي

وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل  ،تشكل بالنسبة له الجهة القضائية االبتدائية ،قضائيكل مجلس 

 .رج عن واليتها إال ما استثني بنصضمن اختصاصها و ال يخ

 :اختصاص المحكمة :أوال

ختصاص ايحدد " على أنه:المتعلق بالتنظيم القضائي  05/11من القانون العضوي 11نصت المادة    

،  "بها لمعمولفي قانون اإلجراءات المدنية وقانون اإلجراءات الجزائية والقوانين الخاصة االمحكمة 

 يالنوع صاصتاالخهما و ،بالنسبة للمحكمة االبتدائية نوعين من االختصاص  ا م و قانون إ تضمنوقد 

م وتتشكل العاالمحكمة هي الجهة القضائية ذات االختصاص "بقولها: و ا ق.إ.م 32م  نصت عليه الذي

 سيما ، تفصل المحكمة في جميع القضايا ال، ويمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة من أقسام

ليميا، ها اقبالمدنية والتجارية والبحرية واالجتماعية والعقارية وقضايا شؤون األسرة والتي تختص 

بقى يا أقسام أ فيهم التي لم تنشتتم جدولة القضايا أمام األقسام حسب طبيعة النزاع، غير أنه في المحاك

 ."القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا االجتماعية

ة العامة في القاعد جعلتحيث  ،وما يليها و ا ق.إ.م 37 المادة الذي نصت عليهواالختصاص المحلي    

ى رع علحددها المشالمدعي عليه، إال أن هناك استثناءات  موطن لمحكمة المحلي انعقاد االختصاص

ضائية ات القللجه واإلقليمي، أما فيما يخص االختصاص النوعي سنتناولها بالدراسة الحقاسبيل الحصر 

 الجزائية. اإلجراءاتالجزائية فقد نضمها المشرع الجزائري من خالل قانون 

  :أقسام المحكمة: ثانيا

م المدني، األقسام اآلتية: القسالمحكمة إلى تقسم على ما يلي :"  ق ت ق جمن  13المادة  نصت   

جتماعي م االقسم الجنح، قسم المخالفات ، القسم االستعجالي، قسم شؤون األسرة، قسم األحداث، القس

 ع رأيتطالاسلرئيس المحكمة بعد  يمكن غير أنه،  ، القسم العقاري، القسم البحري، القسم التجاري

، ائيحجم النشاط القضأو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و األقسام وكيل الجمهورية تقليص عدد

ل تفصي وفيما يلي، "يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خالف ذلك

 :ذلك

، والتي بين أحكامها المدنيةذات الطبيعة في القضايا  ختص هذا القسم بالنظري :  القسم المدني /1

 .مثل منازعات عقد البيع واإليجار والوكالة القانون المدني
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بمختلف أنواعها، كدعاوى الحيازة  ضايا العقاريةالنظر في القهذا القسم يختص ب : القسم العقاري  /2

كثرت النصوص و كذا  ،حجم المنازعات العقارية المتزايدلنظرا تم فصله عن القسم المدني  وقد مثال،

من ق ا م و ا  511التي تقتضي التخصص، وقد نصت المادة  التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية

على  512، كما نصت المادة ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة باألمالك العقارية"على أنه:"

حق الملكية والحقوق العينية في  -ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا اآلتية:أنه:" 

األخرى والتأمينات العينية، في الحيازة والتقادم وحق االنتفاع وحق االستعمال وحق االستغالل وحق 

، السكن، وفي نشاط الترقية العقارية، في الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والملكية على الشيوع 

هبات والوصايا المتعلقة بالعقارات، في التنازل عن في اثبات الملكية العقارية، في الشفعة، في ال

الملكية وحق االنتفاع، في القسمة وتحديد المعالم، في ايجار السكنات والمحالت المهنية، في 

ينظر القسم العقاري في  على أن:"من ق ا م و ا  513، كما نصت المادة االيجارات الفالحية"

حيين أو مع الغير بخصوص األراضي الفالحية التابعة المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفال

ينظر القسم العقاري في على أنه:" 514"، كما نصت المادة لألمالك الوطنية وشغلها واستغاللها

إضافة "، أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها بإبطالالدعاوى المتعلقة 

ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم و ا على:"من ق ا م  516نصت المادة  إلى ذلك

، كما يختص القسم " المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين األشخاص الخاضعين للقانون الخاص

بمقايضة عقارات تابعة في المنازعات المتعلقة  :"بالنظرمن نفس القانون  517المادة  العقاري وفق

 .مع عقارات تابعة لملكية الخواص" لألمالك الخاصة للدولة

ات التجارية منازعفي ال ختص بالنظروي، من األقسام القديمة  يعتبر هذا القسم : القسم التجاري  /3

ن ق ا م و ا م 531، فقد نصت المادة ، واألعمال التجارية، كقضايا الشركات التجاريةبمختلف أنواعها

فقا لما وبحرية المنازعات التجارية وعند االقتضاء في المنازعات الينظر القسم التجاري في "على أنه:

م هو منصوص عليه في القانون التجاري، والقانون البحري والنصوص الخاصة مع مراعاة أحكا

 ".من هذا القانون 32المادة 

التي تنشأ عن عقد العمل  لعملمنازعات اينظر في  قسم العمالياليسمى أيضا ب  :القسم االجتماعي  /4

والتعويض عن التسريح  مثل دعاوى إعادة إدماج العامل إلى منصب عمله، بين العامل والمستخدم ، 

من ق ا م و ا  500، وقد نصت المادة  منازعات الضمان االجتماعيإلى  هذا إضافةاألجور، التعسفي ، 
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عقود العمل والتكوين  إثباتنعا في المواد اآلتية: يختص القسم االجتماعي اختصاصا ماعلى ما يلي:" 

والتمهين، منازعات انتخاب مندوبي العمال ، المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي، المنازعات 

، منازعات الضمان االجتماعي والتقاعد، المنازعات المتعلقة اإلضرابحق المتعلقة بممارسة 

 ."لعملباالتفاقات واالتفاقيات الجماعية ل

ال األقسام البحرية نشير هنا إلى أن ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و : القسم البحري /5

 .نظرا لنوعية القضايا التي تختص بها في المحاكم الواقعة على الساحلتوجد إال 

و ا  من ق ا م 423نصت م وقد قسم األحوال الشخصية، ب أيضا يسمى ماك  :قسم شؤون األسرة /6

 الخطبةالدعاوى المتعلقة ب -ينظر قسم شؤون األسرة على الخصوص في الدعاوى اآلتية::"أنهعلى 

 لشروطالزوجية وتوابعها حسب الحاالت وا لى بيت الزوجية وانحالل الرابطةوالزواج والرجوع إ

سب، والن ، دعاوى إثبات الزواجاوى النفقة والحضانة وحق الزيارةالمذكورة في قانون األسرة، دع

  ".والتقديمفقدان،وسقوطها والحجر والغياب والالدعاوى المتعلقة بالكفالة، الدعاوى المتعلقة بالوالية 

ر افر فيها عنصينظر في القضايا االستعجالية التي ال تمس بأصل الحق والتي يتو : ياالستعجالقسم  /7

القسم  05/11وقد تناول المشرع الجزائري في القانون العضوي ، بحيث ال تحتمل المماطلة، االستعجال

 جالية فيالستعافهو يتولى النظر في النزاعات  ،االستعجالي كقسم مستقل بذاته إلى جانب باقي األقسام

ن ق م 638ة ومثاله ما نصت عليه الماد ،وتلك التي أسندت بنص خاص لرئيس المحكمة ،المواد المدنية

القانون  من نفس 632"، وكذلك المادة التنفيذ إشكاالتيفصل رئيس المحكمة في "ا م و ا بقولها :

 المتعلقة بطلب التخصيص. 684المتعلقة بطلب وقف التنفيذ والمادة 

كما أن المشرع أسند بموجب ق ا م و ا لرؤساء األقسام صالحية النظر في النزاعات عن طريق 

أو بالقسم ،  26الالزمة سواء تعلق األمر بقسم شؤون األسرةية عجال واتخاذ جميع التدابير التحفظاالست

 .  28أو القسم العقاري،  27االجتماعي

النيابة العامة  طرف التي تحال له من قضايا الجنحيفصل في يعد من األقسام الجزائية ،   :قسم الجنح /8

 اإلجراءات الجزائية. ي التحقيق أو عن طريق التكليف المباشر، وفق ما تم النص عليه في قانونأو قاض

                                                             
  من ق ا م و ا. 499المادة أنظر  / 26

  من ق ا م و ا . 506المادة أنظر  / 27

  من ق ا م و ا . 523المادة أنظر  / 28
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ألحداث بمقر األحداث، و ينظر قسم االجنح والمخالفات التي يرتكبها ينظر في قضايا  : قسم األحداث /9

 حسب نصوص قانون اإلجراءات الجزائية. جنايات األحداثفي  إضافة إلى ذلك المجلس القضائي

 غين.المرتكبة من طرف األشخاص البال قضايا المخالفاتيختص بالفصل في  قسم المخالفات: /10

 : المحكمة الحكم على مستوى ةتشكيل :ثالثا 

لى تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون ع"على انه:  ق ت ق جمن  15المادة نصت    

 ة أمامهاالمحكمة االبتدائية تفصل في القضايا المعروضأقسام فاألصل العام إذن أن ، "خالف ذلك

 باستثناء قسمين اثنين هما : ، أي بقاض فرد واحد ، فرديةبتشكيلة 

، العمل أربابتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال ومساعدين من يحيث   القسم االجتماعي:  /1

 .من المستخدمينواحد من العمال ومساعد واحد بحضور مساعد  ويجوز انعقاده

 . محلفيناثنين من المساعدين إضافة واحد األحداث من قاض  قسمتكون ي : األحداث سمق  /2

  : االبتدائية للمحكمة الهيكل البشري :رابعا

  :ن المتضمن ق ت ق ج م من القانون العضوي 12حسب نص المادة  االبتدائية ل المحكمةكشتت  

إدارة  يتولىيعين بموجب مرسوم رئاسي ، وظيفة قضائية نوعية،  شغلوهو قاض ي :رئيس المحكمة /1

على ما  جمن ق ت ق  16فقد نصت المادة  على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها،المحكمة واإلشراف 

 كم فييحدد رئيس المحكمة بموجب أمر وبعد استطالع رأي وكيل الجمهورية توزيع قضاة الح:"يلي

 ،.يرأس أي قسم"بداية كل سنة قضائية على األقسام أو الفروع عند االقتضاء، ويجوز له أن 

ى وامر علدار األمتمثلة في إصرئيس المحكمة اإلدارية، له أيضا مهام قضائية بحتة  باإلضافة إلى مهامف

قسم مثل اليمكنه ترأس أي قسم من أقسام المحكمة، كما  العرائض الفصل في إشكاالت التنفيذ،

 ح.وقسم الجنأاالستعجالي 

نوط دور الموم باليقنائب من القضاة،  المحكمة في حال غيابهوب عن رئيس يننائب رئيس المحكمة:  /2

حكمة في ينوب رئيس الم:"من ق ت ق ج على ما يلي 17قد نصت المادة ف، برئيس المحكمة نيابة عنه

ئيس من ر حال حدوث مانع له نائب رئيس المحكمة، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم قاض يعين بموجب أمر

 .المجلس القضائي"

:" يرأس أقسام المحكمة الجزائري على أنه من قانون التنظيم القضائي 14لمادةنصت ا : اةالقض  /3

فمهمة القضاة تتمثل في الفصل في القضايا كل بحسب اختصاصه والقسم ،  قضاة حسب تخصصاتهم"
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 .الذي يرأسه

يوجد على مستوى كل محكمة قاضي تحقيق واحد أو أكثر يعين بموجب مرسوم  : قاضي التحقيق /4

 إلجراءرئاسي، مهمته التحقيق في القضايا التي تحال له من طرف النيابة العامة بموجب طلب افتتاحي 

الذي  ،كما يمكن للطرف المدني تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيقتحقيق، 

، األطراف على الجهة القضائية المختصة ، وفي حال ثبوتها يحيلقيق في الوقائع المزعومةيتولى التح

 أما في حال عدم ثبوتها يصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى.

سنوات  3ة زير العدل لمدبقرار من ويعينون إما وهم قضاة يختارون لكفاءتهم  : قضاة األحداث  /5

لب من طعلى  بناءبموجب أمر من رئيس المجلس  أومحكمة مقر المجلس، لقاضي األحداث بالبالنسبة 

ح الجنفي  الفصلوفي التحقيق  ، ودورهم يتمثلبالنسبة لباقي المحاكم التابعة لنفس المجلسالنائب العام 

وأيضا  امهم ،بها األحداث في نطاق اختصاص المحكمة التي يمارسون فيها مهالتي يرتكوكذا المخالفات 

 ات بالنسبة لقاضي األحداث على مستوى المحكمة مقر المجلس.الجناي

 ستوى المحكمةيمثل وكيل الجمهورية ومساعديه النيابة العامة على م : وكيل الجمهورية ومساعديه  /6

 المنصوص عليها في قانون هو تحريك الدعوى ضد مرتكبي الجرائم م، وأهم اختصاص منوط به

فة ة ، وإضالمختصأو المشتبه فيهم ، ألجل تقديمهم للمحاكمة أمام الجهات ا العقوبات والقوانين الخاصة

حكمة ن بالمعلى عمل الموظفين الموجودي له وظيفة إدارية هي اإلشرافإلى هذا فان وكيل الجمهورية 

 من غير القضاة كأمناء الضبط، ويشرف على عمل الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه.

ه حضر معيوجد على مستوى كل قسم من أقسام المحكمة أمين ضبط يساعد القاضي وي :أمانة الضبط /7

وثائق م التسل ،ويتولى عديد المهام على مستوى القسم منها المحافظة على ملفات القضايا ،الجلسات

 .تسليم األحكام تدوين ما يدور داخل الجلسة ..الخ ،المودعة من قبل الخصوم

 المتخصصة على مستوى بعض المحاكمالفرع الثاني: األقطاب 

انون قو داريةواإل قانون اإلجراءات المدنيةكل من ل ته المتواليةتعديال يقام المشرع الجزائري ف    

س مجالوالجزائية بتوسيع االختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى اختصاص محاكم اإلجراءات 

يزة متم صة ،، لما لها من طبيعة خامعين من الدعاوى أو الجرائم  في نوعللفصل وذلك  ،قضائية أخرى

حدها اتجاه إرادة المشرع إلى استحداث محاكم متخصصة تكون و هتبين منوهو ما  ومعقدة أيضا،

 .ما يسمى باألقطاب المتخصصةالدعاوى والجرائم لتكّون تلك نظر نوعيا ب خولةالم
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ن ع معيلنظر نو وعلى درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة تضم قضاة محترفين تخصيص جهات قضائيةف  

 هو األمرو ،ئرياتوجهات الحديثة البارزة للتنظيم القضائي الجزالعتبر من أهم ي ،من القضايا المتميزة

 . المتعلق بالتنظيـم القضائي 11/05المشرع الجزائري في القانون العضوي  نهالذي عبر ع

 اكتفىو، المتخصصة األقطاب يعرفلم  الجدير بالذكر أن المشرع أوال: مفهوم األقطاب المتخصصة:

تخصصة ميمكن إنشاء أقطاب قضائية  ":من ق ت ق ج بالقول 24المادة في األقطاب هذه على بالنص 

ي فالة ، حّدد االختصاص النوعي لهذه األقطاب حسب الحي، ذات اختصاص إقليمي موّسع لدى المحاكم

على  ق من ق ت 25المادة "، كما نص في أو قانون اإلجراءات الجزائيةقانون اإلجراءات المدنية 

ء ، عند االقتضا ن قضاة متخصصين ،يمكن االستعانةتتشكل األقطاب القضائية المتخصصة م ":أن

س القانون من نف 26المــادة ، كما نصت "تحّدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم، بمساعدين

  ."رهـامـة لسيزالاألقطـاب القضائيـة المتخصصـة بالـوسائل البشريـة و المادية التــزود ": على أن 

مضى في تكريس هذه األقطاب المتخصصة، فعدل قانون الجزائري المشرع  والجدير بالذكر أن   

ونص على األقطاب الجزائية ، وأصدر قانون  29 348/06اإلجراءات الجزائية بموجب المرسوم رقم 

 ونص على األقطاب المدنية. 2008المدنية واإلدارية لسنة اإلجراءات 

الختصاص ا:"المحكمة هي الجهة القضائية ذات  من ق ا م و ا على أن 02الفقرة  32المادة  فنصت  

 تخصصةالعام وتتشكل من أقسام ، يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة.....تختص األقطاب الم

فالس واإل دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر

بحرية ات الوالتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية والمنازع

ة لها لتابعوالنقل الجوي ومنازعات التأمينات، تحدد مقرات األقطاب المتخصصة والجهات القضائية ا

 ."تفصل األقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثالثة قضاةعن طريق التنظيم، 

متواجدة على نستخلص أن األقطاب المتخصصة "هي عبارة عن هيئـات قضائيـة  ذا النصمن ه   

، تتولى الفصل والنظر في بعض  التي حددها المشرع على سبيل الحصرالمحاكم  مستوى بعض

المادة  مستمد مما ذكر في نصوهذا التعريف  وقانون ا ج،، طبقا ل ق ا م دون سواها والجرائم الدعاوى 

 .30من قانون إجراءات الجزائية 37المادة نص من قانون إجراءات المدنية واإلدارية و 32

                                                             
المتضمن تعديل االختصاص اإلقليمي لبعض المحاكم ووكالء  05/10/2006المؤرخ في  348/06المرسوم التنفيذي رقم  / 29

 الجمهورية وقضاة التحقيق.

  .5، ص  2004لسنة  71، ج ر رقم  10/11/2004المؤرخ في  14-04من ق ا ج عدلت بالقانون  37المادة  / 30
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عية لة جماالمتخصصة من تشكي المدنية تتشكل األقطاب القضائية ثانيا: تشكيلة األقطاب المتخصصة:

 من ق ا م و ا. 8فقرة  32ء وفقا للمادة ضامن ثالثة قضاة ومساعدين عند االقتأي 

 ،المحكمة هم يعينون بنفس طريقة تعيين قضاة أقسامفث تعيين قضاة األقطاب المتخصصة أما من حي  

حظ في قضاة األقطاب كما يال ،محكمة بعد استشارة وكيل الجمهوريأي عن طريق رئيس ال

 .التخصص الخبرة و عليهم صفة غلبالمتخصصة ت

 اختصاصات األقطاب المتخصصة :ثالثا

 :اختصاص القطب المختص المدني أ/

ي بعض ف" تختص األقطاب المتخصصة المنعقدة  أنه: علىمن ق ا م و ا  06فقرة  32تنص المادة   

قضائية ية الالمحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية واإلفالس والتسو

منازعات جوي والبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ومنازعات البحرية والنقل الوالمنازعات المتعلقة ب

 ."التأمينات

 ،نةعات معيمن نص هذه المادة أن لألقطاب المتخصصة اختصاص نوعي محصور في منازما يفهم    

 ،انعختصاص مأن لألقطاب المتخصصة ا الوارد في نص المادة يفهم منه".. دون سواها .."  لفظ أن كما

لمتواجد ا محكمةال يمكن لألقسام األخرى للوبمفهوم المخالفة  ،فهي تفصل دون سواها في هذه المنازعات

 .قططاب ففهي محصورة ومقتصرة على األق ،الفصل في هذه المنازعات بها القطب وغيرها من المحاكم

يعة طب اتنازعات ذألقطاب المتخصصة نجد أن أغلبيتها هي ماوعند تحليل المنازعات التي تختص بها 

ات منازعوكذلك ال ،موضوع حساس يمس اقتصاد البلد كله هيفمثال التجارة الدولية  ،تجارية حساسة

اص اختص لذلك نجد أن ،ملكية الفكرية منازعات التأميناتاألخرى فهي تمس بحقوق األفراد مثل ال

 .هضي من تلقاء نفسالقا من النظام العام يثيرهيعتبر هذه المنازعات  األقطاب بالفصل في

"  6فقرة 32ويظهر ذلك ضمنيا في المادة  ،اختصاص إقليمي موسع ألقطاب المتخصصةكما أن ل  

مي إلى إذ يمكن أن يتعدى اختصاصها اإلقليكم، المتخصصة المنعقدة في بعض المحاتختص األقطاب 

 ،ري آخلمجلس قضائ كما يمكن عند االقتضاء أن تتعدى إلى محكمة ،محكمتين أو أكثر لنفس المجلس

 قضاء بإقليم تابع لمجلس مثال قطب مختص بالجزائر العاصمة يمكنه أن يفصل في منازعات محددة

 .بومرداس

 :اختصاص القطب المختص الجزائيب/
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 05/10/2006المؤرخ في  348/06رقم قانون إجراءات الجزائية في تعديل الجزائري قام المشرع    

صاص بتوسيع االختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى اختاألقطاب الجزائية المتخصصة  بإنشاء

طبيعة د والوذلك في نوع معيّن من الجرائم المتميزة بالخطورة والتعقي ،محاكم مجالس قضائية أخرى

 ،ةطنيود الولحدل ةبراعالوهي الجرائم المتعلقة بالمتاجرة في المخدرات والجريمة المنظمة  ،الخاصة

رائم الج و ،اإلرهابجرائم تبييض األموال وو ،لمعطياتوالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية ل

 .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

   

كم ووكالء المتضمن تمديد االختصاص المحلي لبعض المحا 06/348المرسوم التنفيذي رقم  وقد حدّد  

ع في الجمهورية وقضاة التحقيق حدود االختصاص المحلي الجديد للمحاكم المعنية بهذا التوسّ 

 :يووهران كما يل ،وورقلة ،وقسنطينة بالعاصمة محمدوالمتمثلة في محاكم سيدي  ،ختصاصاال

 لى محاكممحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إاالختصاص المحلي لمحكمة سيدي يد تمد /-01

مسيلة، مدية، الة، الالمجالس القضائية لـ: الجزائر، الشلف، األغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلف

 .بومرداس، تيبازة، عين الدفلى

 محاكم مهورية وقاضي التحقيق بها إلىتمديد االختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الج /-02

، ةبسكيكدة، عنا المجالس القضائية لـ:قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف،

 .قالمة، برج بو عريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة

حاكم التحقيق بها إلى متمديد االختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي  / 03

 .المجالس القضائية لـ:ورقلة، أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، غرداية

حاكم تمديد االختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى م / 04

لبيض، اسكر، المجالس القضائية لـ:وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، مع

 .تيسمسيلت، النعامة، عين تيموشنت، غليزان

رقم:  آخر هو المرسوم تنفيذيعدل بموجب مرسوم  2006التنفيذي لسنة  المرسوموهنا نشير إلى أن   

وذلك بأن نص على حيث تم تعديل هذا االختصاص الموسع، 2016أكتوبر  17المؤرخ في  16/267

االختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها في المواد المذكورة  تمديد

بعة في هذا ليشمل المحاكم التابعة للمجلسين القضائيين ببسكرة و الوادي )بعدما كانت هذه المحاكم تا
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كيل االختصاص المحلي لمحكمة وهران وو تمديدعلى  التعديل كما نصة، الخصوص لمحكمة قسنطين

بعدما كانت تابعة في المواد ، الجمهورية وقاضي التحقيق ليشمل المحاكم التابعة لمجلس قضاء تندوف 

 .المذكورة لمحكمة ورقلة

 : المجالس القضائيةلثالثا فرعال

يعد المجلس " :المتضمن ت ق ج على ما يلي 05/11من القانون العضوي رقم  05نصت المادة    

القضائي جهة استئناف لألحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحاالت األخرى المنصوص 

 :تشكيلهاوواختصاصها  القضائية سنتطرق إلى تنظيم المجالس فيما يليو،  "قانوناعليها 

 :تنظيم المجالس القضائية :أوال

الغرف اآلتية  يشمل المجلس القضائي ":على انهالجزائري من قانون التنظيم القضائي  6نصت المادة   

غرفة ، غرفة شؤون األسرة ، الغرفة االستعجالية ، غرفة االتهام ، الغرفة الجزائية ، الغرفة المدنية  :

يمكن  غير أنهالغرفة التجارية، ، الغرفة البحرية ، الغرفة العقارية ، الغرفة االجتماعية ، األحداث 

رأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام  استطالعس المجلس القضائي بعد يلرئ

تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها ما لم ينص حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، 

أنشأ على مستوى المجلس  الجزائري نالحظ من خال هذا النص أن المشرع ،"القانون على خالف ذلك

ئناف ي غرفا مناظرة لألقسام الموجودة على مستوى المحكمة ، يتمحور دورها في الفصل في استالقضائ

توجد على إلى ما ذكر في هذه المادة  إضافةو األحكام الصادرة من المحاكم التابعة لنفس المجلس، 

 تانقضائيتان جه ما، وهابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات

، فقد في األفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها انتنظر تانمتخصص تانجزائي

مة جنايات ابتدائية ومحكمة يوجد بمقر كل مجلس قضائي محك:"بأنهمن ق ا ج ج  248نصت المادة 

المخالفات المرتبطة جنايات استئنافية تختصان بالفصل في األفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح و

 . "بها

ختص المجلس ي" و ا على أنه: من ق ا م 34نصت المادة  ثانيا: اختصاصات المجالس القضائية:

ولو في جميع المواد حتى ون المحاكم في الدرجة األولى عحكام الصادرة القضائي بنظر استئناف األ

من درجات التقاضي في النظام  الثانية، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية الدرجة كان وصفها خاطئا"

المنصوص عليه دستوريا، كما نصت المادة  ، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتينالقضائي العادي
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الفصل في الطلبات المتعلقة  من ق ا م و ا على اختصاصات أخرى للمجلس القضائي وهي:" 35

تين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، بتنازع االختصاص بين القضاة إذا كان النزاع متعلقا بجه

 .وكذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه"

تتميز هيئة الحكم على مستوى المجلس  المجالس القضائية: على مستوىحكم ال هيئة ةتشكيل :الثثا

يفصل المجلس القضائي بتشكيلة :"من ق ت ق ج على أنه 08القضائي بأنها جماعية، فقد نصت المادة 

ائما من حكم المجالس القضائية د هيئةتتشكل حيث ،  جماعية ما لم ينص القانون على خالف ذلك "

 .ثالثة قضاة برتبة مستشار

ائي على س القضمن قاض برتبة مستشار بالمجل تتشكل محكمة الجنايات االبتدائيةفأما محكمة الجنايات  

ض برتبة شكل قافتتاالستئنافية األقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين، أما محكمة الجنايات 

   .أربعة محلفين رئيس غرفة بالمجلس القضائي على األقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين و

مجلس يتشكل المن ق ت ق ج على أنه :"  7نصت المادة  :لس القضائيالبشري للمج هيكلال :رابعا

ام و نائب ع مستشارين،رؤساء غرف، أو أكثر، رئيسنائب   ،س المجلس القضائييرئالقضائي من : 

 دين، أمانة الضبط".مساع ننواب عامي

وزيع يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر تأنه:"ب من ق ت ق ج ع 09وقد نصت المادة هذا   

لنائب اع رأي في بداية كل سنة قضائية ، بعد استطال لغرف وعند االقتضاء على األقسام القضاة على ا

حال  ، وفيالعام، ويجوز له أن يرأس أية غرفة ، يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم

 ".غرفة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس

 : المحكمة العليارابعال فرعال 

نظمها المشرع من خالل المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة،    

الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها  31 2011يوليو  26المؤرخ في  11/12القانون العضوي رقم 

 واختصاصاتها .

تنظيم المتعلق ب 11/12رقم  من القانون العضوي 03نصت المادة  : صالحيات المحكمة العليا :أوال

المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحاالت :"المحكمة العليا على أن

ئية من المحددة في القانون ، تمارس المحكمة العليا الرقابة على األوامر واألحكام والقرارات القضا
                                                             

، الصادر 24يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها ، ج ر ع  26/07/2011المؤرخ في  11/12القانون العضوي  / 31

 .21/07/2011في 
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من نفس  05. كما نصت المادة " اإلجراءاتحيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها ألشكال وقواعد 

تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا التعليقات واألبحاث القانونية القانون على أنه:" 

 والقضائية ". 

 .32"في تكوين القضاةمن نفس القانون  06طبقا للمادة  كما تساهم المحكمة العليا  

رقابة هي و، من حيث مدى مطابقتها للقانونتمارس رقابتها على األحكام القضائية فالمحكمة العليا   

 .معيارية تأخذ بعين االعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية

سهر على احترام ال توحيد االجتهاد القضائي في جميع أنحاء البالد و على المحكمة العليا تعمل كما    

 .القانون

وحيد ة لتدعيم تالبحوث القانونية والعلمينشر قراراتها وجميع التعليقات و تعمل على إضافة إلى ذلك  

 .االجتهاد القضائي

ي برامج تشترك ف وأيضا ،وتبلغها سنويا إلى وزير العدل التي ترفع إليها يانوعية القضا تقديرب وتقوم  

 .تكوين القضاة

 :لقضائيةاالهياكل غير كذا م المحكمة العليا الغرف وييشمل تنظ : تنظيم المحكمة العليا :ثانيا 

 مختلطة:رف غة العليا على نوعين، غرف عادية وغرف المحكم: الغرف /1

الغرفة تية: تشمل المحكمة العليا الغرف اآل :"بأنهمن ق ع م ع  13نصت المادة  : الغرف العاديةأ/ 

 الغرفة ،الغرفة التجارية والبحرية والمواريث، شؤون األسرة، غرفة  العقاريةالمدنية، الغرفة 

 .االجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح والمخالفات

سب حقسام أيمكن للرئيس األول للمحكمة العليا بعد استطالع رأي النائب العام تقسيم الغرف إلى  

 أهمية وحجم النشاط القضائي".

رفتين غتتشكل الغرفة المختلطة من  من ق ع م ع على أنه:" 17نصت المادة  طة:ب/ الغرف المختل

لمختلطة اعلى الغرفة  اإلحالةتكون من نفس القانون على أنه:" 16كما نصت المادة ، " على األقل

، "أكثر ين أوعندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلوال متناقضة أمام غرفت

ة ف المعنيا الغربأمر من الرئيس األول للمحكمة العليا يحدد فيه ال سيم اإلحالةوفي هذه الحالة تكون 

 .ورئيس الغرفة المختلطة

                                                             
  المتعلق بالمحكمة العليا. 11/12من القانون العضوي  06أنظر المادة  /32 
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فها مجتمعة تفصل المحكمة العليا بغرمن ق ع م ع على ما يلي:" 18نصت المادة  ج/ الغرف المجتمعة:

 ها تغيير اجتهاد قضائي .غرف إحدىعندما يكون من شأن القرار الذي يصدر عن 

بمبادرة منه أو بناء على اقتراح  إماتنعقد الغرف مجتمعة بأمر من الرئيس األول للمحكمة العليا وذلك 

 ."الغرف إحدىمن رئيس 

زيادة على الهياكل "من ق ع م ع على أنه:  26نصت المادة :  قضائية للمحكمة العلياالغير الهياكل  /2

الثالث من هذا القانون العضوي، تشمل المحكمة العليا مكتبا وجمعية  المنصوص عليها في الفصل

 عامة".

رئيسا ، وعضوية كل من النائب العام يتكون من الرئيس األول للمحكمة العليا  : مكتب المحكمة العلياأ/ 

وعميد رؤساء األقسام وعميد المستشارين وعميد المحامين والنائب العام المساعد ، ورؤساء الغرف 

 33.العامين

 .34من كافة قضاة المحكمة العلياالجمعية العامة تتألف  : الجمعية العامة للقضاةب/ 

 اويضم مستشار ،النائب العام لدى المحكمة العليا هذا المكتب يرأس : مكتب المساعدة القضائيةج/ 

 .ومحام ممثال عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثال عن وزارة المالية

 :المحكمة العلياتشكيل  -ثالثا

 :للمحكمة العليا البشري الهيكل /1

قضاة الحكم : الرئيس  -1تتشكل المحكمة العليا من :  من ق ع م ع على ما يلي:" 08نصت المادة   

  .األول ، نائب الرئيس ، رؤساء الغرف ، رؤساء األقسام، والمستشارون

ة هام أمانمتولى يقضاة النيابة العامة: النائب العام، النائب العام المساعد، والمحامون العامون،  -2

 الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط" . 

 :تشكيالت جهات حكم المحكمة العليا /2

 3بحضور ال يمكن ألي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إال  : الغرف العادية حكم تشكيلةأ/ 

تفصل غرف وأقسام المحكمة العليا من ق ع م ع على أنه:" 14، فقد نصت المادة أعضاء على األقل

 قضاة على األقل". 03بتشكيلة جماعية من 

                                                             
  من ق ع م ع. 27أنظر: المادة  /33

  من ق ع م ع . 29أنظر المادة  /34
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تتداول الغرفة المختلطة  :"من ق ع م ع على ما يلي 17نصت المادة  :المختلطةتشكيلة الغرف ب/ 

  ".قاضيا على األقل 15بحضور 

ة التي تتشكل الغرفة المجتمع من ق ع م ع على أنه:" 19نصت المادة  الغرف مجتمعة: ج/ تشكيلة

 ن بكليرئسها الرئيس األول من نائب الرئيس ، رؤساء الغرف، رؤساء األقسام، عميد المستشاري

تها قرارا بحضور نصف أعضائها على األقل ، وتتخذ إالغرفة، المستشار المقرر، وال يمكنها الفصل 

 بأغلبية األصوات ، ويكون صوت الرئيس مرجحا".

 الثاني: أجهزة النظام القضائي اإلداري طلبالم

يشمل " : أنهعلى  الجزائري المتعلق بالتنظيم القضائي 05/11من القانون العضوي  4المادة  تنص   

 ."الدولة والمحاكم اإلداريةالنظام القضائي اإلداري مجلس 

 األول: المحاكم اإلدارية فرعال

في الجزائر تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء وتكريسا الستقاللية القضاء أنشأت المحاكم اإلدارية   

لتحل ،  199835-05-30المؤرخ في  98/02قانون رقم البمقتضى اإلداري عن القضاء العادي، وذلك 

صدر المرسوم  1998-11-14كانت تابعة للمجالس القضائية، وبتاريخ  محل الغرف اإلدارية التي

إدارية تنصب  كماالذي أنشأ محو 98/02يفيات تطبيق القانون رقم المتضمن ك 98/356التنفيذي رقم 

تنشأ على ما يلي:" 98/02، حيث نصت المادة األولى من ق رقم عند توفر الظروف الضرورية لسيرها

من نفس القانون  02"، كما نصت المادة في المادة اإلدارية للقانون العام ضائيةق كجهات إداريةمحاكم 

 تخضع اإلجراءات المطبقة أمام المحاكم اإلدارية ألحكام قانون اإلجراءات المدنية".:"على أنه

 :اختصاصات المحاكم اإلدارية -أوال

هي جهات الوالية العامة في  اإلداريةالمحاكم من ق ا م و ا على ما يلي :"  800نصت المادة    

، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون  اإلداريةالمنازعات 

 801"، كما نصت المادة  طرفا فيها اإلداريةالمؤسسات ذات الصبغة  إحدىالدولة الوالية البلدية أو 

 اإلداريةالقرارات  إلغاءكذلك بالفصل في: دعاوى  اإلداريةتختص المحاكم من نفس القانون على أنه:"

الصادرة عن الوالية والمصالح غير  للقراراتوالدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية 

                                                             
 .01/06/8199، الصادر في 37يتضمن تنظيم المحاكم اإلدارية ، ج ر ع  30/05/1998في  مؤرخ 98/02القانون  / 35
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، البلدية والمصالح اإلدارية للبلدية ، المؤسسات العمومية الممركزة للدولة على مستوى الوالية

  ء الكامل، القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة". ، دعاوى القضااإلداريةالمحلية ذات الصبغة 

 :تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من :للمحاكم اإلدارية البشري هيكلال :ثانيا 

  .الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي  :رئيس المحكمة  - 

هو  رئاسيوعية و يعين بموجب مرسوم يتولى وظيفة قضائية ن الذي :محافظ الدولة ومساعديه  - 

 .يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدينو اآلخر،

و يخضعون للقانون األساسي ، د ويشغلون رتبة مستشار عددهم غير محد  :القضاة المستشارون -

 .36اإلدارية، مهمتهم األساسية الفصل في القضايا المعروضة على المحكمة للقضاء

يرها عن طريق سضبط تحدد كيفيات تنظيمها و للمحاكم اإلدارية كتابة  أمانة الضبط: كما أنه-  

 .37التنظيم

تنظم المحاكم اإلدارية في على أنه:" 98/02من ق رقم  04نصت المادة  ثالثا: تنظيم المحاكم اإلدارية:

 شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام، يحدد عدد الغرف واألقسام عن طريق التنظيم".

 :تشكيل جهات حكم المحاكم اإلدارية -رابعا

من القانون  3نصت المادة  يسود المحاكم اإلدارية نظام التشكيلة الجماعية عند الفصل في القضايا، فقد  

أن تتشكل المحكمة اإلدارية من ثالث قضاة على األقل من لصحة أحكامها يجب : "أنه على 98/02رقم 

 .38ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، " برتبة مستشار اثنان بينهم رئيس ومساعدان

  الثاني: مجلس الدولة فرعال

،  1996بموجب دستور حدثتسأ مقره في الجزائر العاصمة،قضائية دستورية  هيئة هو مجلس الدولة  

بموجب القانون وهو يمثل الهيأة القضائية اإلدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري، ونصبه المشرع 

، 39المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998-05-30المؤرخ في  98/01العضوي رقم 

مجلس الدولة هيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية وهو وقد نصت المادة الثانية منه على أن:"

                                                             
 .اإلداريةالمتعلق بالمحاكم  98/02من ق  03أنظر المادة  /36

  .98/02من ق  06أنظر المادة  /37

  ين".ولة مساعد:" يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دعلى أنه 98/02من ق 05/ نصت المادة  38
صادر  73، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج ر ع 30/05/1998مؤرخ في  98/01القانون العضوي  / 39

ر الصاد 15، ج ر ع 04/03/2018المؤرخ في  18/02، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 01/06/1998في 

 07/03/2018بتاريخ 
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 .ية باالستقاللية "تابع للسلطة القضائية ... يتمتع مجلس الدولة حين ممارسة اختصاصاته القضائ

 :اختصاصات مجلس الدولة -أوال

 دور مجلس الدولة االستشاري: /1

إخطاره بها، ويقترح  تم التي وانينرأي في مشاريع القاللمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه   

فقد  ،التعديالت التي يراها ضرورية ويقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين، على ما يلي:" 98/02من ق ع رقم  04نصت المادة 

 "حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

  :قضائيالطابع الذات  مجلس الدولة اختصاصات /2

ابتدائيا من قبل المحاكم اإلدارية في جميع ناف القرارات الصادرة ئفي است مجلس الدولة يفصل  أ/

 .40الحاالت ما لم ينص القانون على خالف ذلك

الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات ب/ يختص أيضا ب

 .، والمنظمات المهنية الوطنيةطنية، والهيئات العمومية الواإلدارية المركزية

عية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص وشرمالطعون الخاصة بالتفسير ومدى  يفصل فيج/ 

 41.مجلس الدولة

يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون  د/ 

 42.بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

ية خاصة مثل االستئناف المقدم ضد األمر المنازعات التي تقررها نصوص قانونب ه/ يختص أيضا

 الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة اإلدارية، وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات

 .مثل القرار اإلداري المطعون فيه بالبطالن ،اإلدارية

 :لمجلس الدولة األخرى االختصاصاتبعض  /3

 القضائي اإلداري في البالد.على توحيد االجتهاد مجلس الدولة يعمل  -

 . 43اإلداريةالخاضعين للجهات القضائية  يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة -

 .44ويسهر على نشر كل التعاليق والدراسات القانونية ينشر مجلس الدولة قراراته  -
                                                             

  .98/01من ق ع رقم  10أنظر المادة  /40

  .98/01من ق ع رقم  09أنظر المادة  /41

  .98/01من ق ع رقم  11أنظر المادة  / 42
 . 98/02من ق ع رقم  -07المادة  أنظر / 43
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قرارات الجهات يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية  -

  .45القضائية اإلدارية التي رفعت إليه وكذا حصيلة نشاطاته الخاصة

 :يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من : التشكيلة البشرية لمجلس الدولة :ثانيا

النظام الداخلي  حكامأيعين بموجب مرسوم رئاسي، حيث يسهر على تطبيق   :رئيس مجلس الدولة /1

 .للمجلس ويوزع المهام على رؤساء الغرف و األقسام ومستشاري الدولة

يعين بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء، وتتمثل مهامه أساسا في استخالف رئيس   :نائب الرئيس /2

 .مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه

 .الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخليالذين يرأسون  القضاة وهم :رؤساء الغرف /3

ويرأسون الجلسات ويعدون  ،يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه األقسام :رؤساء األقسام  /4

 .التقارير ويسيرون المناقشات والمداوالت

 .ويضم مستشاري دولة في مهمة عادية ومستشاري دولة في مهمة غير عادية :الدولة امستشارو /5

ويقوم بدور  ،يشغل وظيفة قضائية نوعية ويعين بموجب مرسوم رئاسي :محافظ الدولة ومساعديه /6

 .46النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين

 .أخرىت ئاهيوستشارية ات ئاهيت قضائية وئاهيمجلس الدولة  يتضمن :تنظيم مجلس الدولة :ثالثا

 وفيما يلي تنظيم هذه الهيئات.

:" ينظم مجلس على ما يلي 98/01من ق ع رقم  14نصت المادة  : ت القضائيةئاتنظيم الهي  /1

ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى  ،الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي في شكل غرف

على عدد الغرف واألقسام لم ينص  98/01القانون العضوي رقم  أن الجدير بالذكر أن غير ،"أقسام

 :منه عدد الغرف بخمسة وهي 44حدد بمقتضى المادة  ، الذيلقانون الداخلي لمجلس الدولةل ذلكتاركا 

 .الغرفة األولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية والمحالت والسكنات •

ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات  ة،العمومي الوظيفةالغرفة الثانية: تنظر في قضايا  •

 .الضريبية

 .غرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية اإلدارة وقضايا التعمير واإليجاراتال •

                                                                                                                                                                                                          
 .98/02من ق ع رقم  -08المادة  أنظر/ 44

 .98/02من ق ع رقم  – 6المادة  – / 45

  .98/02من ق ع رقم  20أنظر المادة  /46
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 .الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية •

نشير الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و االستعجال والمنازعات المتعلقة باألحزاب، و •

ألن  تصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولةيمكن عند االقتضاء إعادة النظر في اخهنا إلى أنه 

 المسألة تنظيمية فحسب.

ى من قسمين على األقل، ويمارس كل قسم نشاطه عل من غرف مجلس الدولة وتتكون كل غرفة   

الث إال بحضور ث على أنه ال يمكن ألي غرفة أو قسم الفصل في قضية 34انفراد، وتنص المادة 

 .أعضاء على األقل

خاصة  ،أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة :47المجتمعة الغرف -

 .يها إلى التراجع عن اجتهاد قضائيف فصلايا التي من شأنها أن يؤدي الفي القض

عمداء رؤساء  ،رؤساء الغرف  ،نائب الرئيس  ،الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس وتتشكل   

 ، وال يصح الفصل إال بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على األقل. 48األقسام

يتداول مجلس " على ما يلي: 98/01من ق ع رقم  35تنص المادة  : ت االستشاريةئاتنظيم الهي /2

 ".الدولة في المجال االستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة

تضم نائب الرئيس  الدولة الجمعية العامة للمجلس التيلس يترأس رئيس مج : الجمعية العامة  /أ

ويمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو ، من مستشاري الدولة 5لدولة ورؤساء الغرف وومحافظ مجلس ا

بحضور  إاليعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، وال يصح الفصل 

نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على األقل ويتخذ رأي أغلبية األصوات وفي حالة التعادل يرجح 

 49.صوت الرئيس

تبدي على ما يلي:" 98/01من ق ع رقم  36نصت المادة أما عن اختصاص الجمعية العامة فقد    

 ."الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين

على أنه تكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع  98/01من ق ع  38نصت المادة  :الدائمةاللجنة  ب/

من  اللجنة الدائمة تتشكل و ،القوانين في الحاالت االستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها

، ويحضر محافظ الدولة الجلسات رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على األقل

                                                             
  .08/01من ق ع  31المادة  /47

  .98/01من ق ع  32المادة  /48

  .98/01من ق ع رقم  37المادة  /49
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 مداوالت ويقدم مذكراته.وال

فيما عدا الهيئات القضائية واالستشارية على مستوى مجلس الدولة، توجد ت األخرى: ئاتنظيم الهي /3

 : هيهيئات أخرى 

مكتب  لمجلس الدولة"بقولها :  98/01من ق ع رقم  24نصت عليه المادة  :مكتب مجلس الدولة أ/

 ئب رئيس مجلسنا المكتب ، لرئيسمحافظ الدولة نائب  ،رئيس مجلس الدولة رئيسا يتكون من

 . "عميد المستشارين ،عميد رؤساء األقسام ،رؤساء الغرف، الدولة

وقسم الوثائق، باإلضافة إلى أمانة ، تضم قسم اإلدارة و :50المصالح اإلدارية والتقنية لمجلس الدولةب/ 

 .الضبط

 الثالث: الجهات القضائية المتخصصة طلبالم

في فصله الرابع على جهتين  الجزائري المتعلق بالتنظيم القضائي 05/11 رقم القانون العضوي نص  

 إضافة إلى محكمة التنازع ،قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية

 الثالثة :وفيما يلي بيان لهذه الجهات  ،98/03التي كرسها المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي 

 األول: محكمة التنازع فرعال

تكريس  رإطاوذلك في ،  1996بموجب دستور  كما سبق وأسلفنا أنشأت محكمة التنازع في الجزائر   

لمؤرخ في ا 98/03القانون العضوي رقم بعد ذلك المشرع الجزائري لمبدأ ازدواجية القضاء ، فأصدر 

 . التنازع وتنظيمها وعملهاالمتعلق باختصاص محكمة  1998يونيو  03

 في الجزائر العاصمة، وفيما يلي بيان لتشكيلتها واختصاصاتها:يتواجد مقر محكمة التنازع   

منه  05ال سيما المادة  98/03بالرجوع إلى القانون العضوي  : محكمة التنازعل الهيكل البشري -أوال

 سبعة قضاة من بينهم رئيس: تتشكل مننجد أن محكمة التنازع 

وبعد  ،سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل 3يعين لمدة  رئيس محكمة التنازع: -أ

 ،األخذ بالرأي المطابق للمجلس األعلى للقضاء ، بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة

 51.ر أقدميهوفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي األكث

يعين نصف قضاة محكمة "على أنه: 98/03من ق ع رقم  08نصت المادة  قضاة محكمة التنازع: - ب

التنازع من بين قضاة المحكمة العليا ، والنصف اآلخر من بين قضاة مجلس الدولة، من قبل رئيس 
                                                             

  .98/01من ق ع  17والمادة  16المادة /50

  .98/03من ق ع رقم  7المادة  /51
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يخضع ، و للقضاء"الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد األخذ بالرأي المطابق للمجلس األعلى 

 قضاة محكمة التنازع للقانون األساسي للقضاء.

سنوات من طرف  3من بين القضاة لمدة  بنفس الطريقة محافظ الدولة يعين محافظ الدولة ومساعده: -ج

وص حاالت التنازع المعروضة رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم المالحظات الشفوية والطلبات بخص

 .التنازع محكمةعلى 

انيا: ث .لعدلاكاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير  التنازع محكمةيتولى أمانة ضبط  أمانة الضبط: -د 

اختصاصات  03-98من القانون العضوي رقم  03المادة  تضمنت : اختصاصات محكمة التنازع

ئية القضا الفصل في منازعات االختصاص بين الجهاتب تختص محكمة التنازع: "محكمة التنازع بقولها

شروط سب الالخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي اإلداري ح

 .المحددة في هذا القانون

ة لنفس بين الجهات القضائية الخاضع االختصاصال يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات و -

 .النظام"

تنازع إال ال ترفع أمام محكمة ال" القانون نصت على أنه:من نفس  15 المادة  هذا إضافة إلى أن 

 .االختصاص"المواضيع المتعلقة بتنازع 

 ،اماع اختصاصا وليس اختصاص محددهو صاص محكمة التنازع اخت من خالل النصين يتبين لنا أن  

 :فقط هي ثالثة حاالتيشمل حيث 

 .تناقض األحكامحالة  /3التنازع السلبي  /2حالة التنازع اإليجابي  /1 

 التنازع االيجابي أنه يتحققعلى   98/03ق ع رقم  من 16المادة  نصت : حالة التنازع اإليجابي /أ

عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي واألخرى خاضعة للنظام 

األطراف النزاع، ويقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى القضائي اإلداري باختصاصهما للفصل في نفس 

بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى عادية ويكون الطلب مبني على نفس السبب ونفس الموضوع 

 المطروح أمام القاضي.

فيها  التي تعلن في الحالةالمشار إليها،  16 الفقرة الثانية من المادةحسب  يتحققو : التنازع السلبي /ب

 .النزاع بالفصلا هجهة القضاء العادي وجهة القضاء اإلداري عدم اختصاصكل من 

د ووج معناهاو ،  98/03من ق ع رقم  17/2 ادةمال ى هذه الحالةنصت عل : حالة تناقض األحكام /ج
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اف رفع دعواهم أمام محكمة ، عندها يمكن لألطرمتناقضان من حيث الموضوع حكمان قضائيان نهائيان

 . التنازع

يجب لصحة على ما يلي:" 98/03من ق ع رقم  12نصت المادة  ثالثا: تشكيلة حكم محكمة التنازع:

المداولة أن تكون محكمة التنازع مشكلة من خمس أعضاء على األقل من بينهم عضوان من المحكمة 

 وتصدر محكمة التنازع قراراتها باألغلبية ، وفي حال تساويالعليا وعضوان من مجلس الدولة " 

 .52األصوات يرجح صوت الرئيس

 .مليةتنشر قراراتها لما لها من فائدة ع محكمة التنازع ونشير هنا إلى مسألة مهمة وهي أن 

 : الجهات القضائية الجزائية المتخصصةنيالثا فرعال

 حسب ما ك، وذلريةالمحكمة العسككذا و االبتدائية واالستئنافية تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات  

 .في فصله الرابع 11-05نص عليه القانون العضوي رقم 

 17/06 المعدل بموجب القانون العضوي رقممن ق ت ق ج  18نصت المادة  : محكمة الجنايات -أوال

ة ، ابتدائي مجلس قضائي محكمة جنايات بمقر كلتوجد ": ما يلي على 2017مارس  27المؤرخ في 

  .ومحكمة جنايات استئنافية "

ثانية عام جمادى ال 28المؤرخ في  17/07القانون رقم  هذا النص وكذا الجزائري ومن خاللفالمشرع 

ة ئية جديدالمتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية، أنشأ هيئة قضا 27/03/2017الموافق ل  1438

م دة تتساحيات وهي محكمة الجنايات االستئنافية، بعدما كان األمر قبل التعديل مقتصرا على محكمة جنا

 أحكامها بأنها ابتدائية ونهائية في نفس الوقت. 

يوجد على أنه:" 53الجزائية اإلجراءاتمن قانون  248نصت المادة  : محكمة الجنايات اختصاصات- أ

تختصان بالفصل في األفعال بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية 

الجنح والمخالفات المرتبطة بها ... تكون أحكام محكمة الجنايات االبتدائية  الموصوفة جنايات وكذا 

 ".قابلة لالستئناف أمام محكمة الجنايات االستئنافية

والتي  ،بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها تختص االبتدائية محكمة الجناياتف   

تعقد هي و في نطاق اختصاصها االقليمي، غرفة االتهام يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من

                                                             
  .98/03ق ع رقم  28المادة  /52

، الصادر  48لجريدة الرسمية رقم ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ، ا08/06/1966مؤرخ في  66/155األمر رقم  / 53

 معدل ومتمم. 10/06/1966بتاريخ 
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أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد  3دوراتها مرة كل 

دورة إضافية أو أكثر، وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة االختصاص 

 .بقرار من وزير العدل

مة م محكا أن محكمة الجنايات االستئنافية تختص بالنظر في االستئنافات المرفوعة ضد أحكاكم  

 الجنايات االبتدائية، وهي تعد درجة ثانية من درجات التقاضي في المواد الجنائية.

بتدائية من قاض تتكون محكمة الجنايات اال  ة حكم محكمة الجنايات االبتدائية واالستئنافية:تشكيل- ب

كمة ما محأبرتبة مستشار بالمجلس القضائي على األقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين، 

اضيين قومن  الجنايات االستئنافية فتتشكل قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على األقل رئيسا

 . مساعدين و أربعة محلفين

يات مة الجناالتهريب والمخدرات فتتشكل محكو باإلرهابأما في حال الفصل في الجنايات المتعلقة    

 االستئنافية من القضاة فقط.كذا االبتدائية و

لة ال تشكيويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر الستكم   

، لعامة ابة اويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام الني ،ة في حالة وجود مانع لدى األعضاءالمحكم

 .ويمسك أمانتها أمين ضبط

قم رمن ق ت ق ج المعدل بموجب الق ع   19نصت المادة  : العسكرية جهات القضائيةال -ثانيا

تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات على ما يلي: "  27/03/2017 المؤرخ في 17/06

 ."وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري القضائية العسكرية

، ضرورة إيجاد جهاز  ااقتضى التنظيم الخاص بالقوات المسلحة الجزائرية في حجمها وتطوره فقد  

حتى  ،األولى بين أفراد هذه القوات بالدرجة زائيةيتولى أمر تحقيق العدالة الجقضائي متخصص 

 ، االملقاة على عاتقها لتحقيق رسالتها الموكلة لها دستوريلى مصاف المسؤولية تستطيع أن ترقى إ

 18/14بعده القانون و 1971أفريل 22المؤرخ في  28  /  71  ولمتطلبات الضرورة صدر األمر رقم

إلعطاء صورة دقيقة  ،54الجديد والذي تضمن قانون القضاء العسكري 2018يوليو  29المؤرخ في 

ثنائي كما هو شائع ، وتتجلى هذه الخصوصية في نوعية و طبيعة لهذا القضاء الخاص ، وليس باالست

الجرائم المعروضة عليه من ناحية، ولخصوصية النظام العام العسكري الذي يستوجب الفعالية والسرعة 

                                                             
قانون  المتضمن 21/04/1971المؤرخ في  71/28المعدل والمتمم لألمر  2018يوليو  29المؤرخ في  18/14 رقم القانون / 54

 .2018، المؤرخة في أول غشت سنة 2018لسنة  47، ج ر رقم القضاء العسكري
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في معالجة اإلجراءات باعتبارها الوسيلة الضرورية لفرض الحزم والضبط و الربط بين قوات لها أهمية 

سامة المهام المسندة لها ، مع ضمان الحقوق و الحريات المكفولة لألشخاص بموجب بالغة نابعة من ج

 .الدستور من جهة ثانية

و القضاء العسكري يخضع في أغلب مراحله لقانون اإلجراءات الجزائية وقانون العقوبات عدا ما     

 التي مفادها أن لعامةا  ا بالقاعدةذ، وهذا أخ بشكل خاص قانون القضاء العسكري هو منصوص عليه في

، 55وغني عن البيان أن أحكامه تصدر باسم الشعب وتخضع لرقابة المحكمة العلياالخاص يقيد العام، 

 .في البالد الجزائي قانونوهذا ما يجسد وحدة ال

تميز وت  ريةتنظر في الجرائم العسك  هي جهة قضائية جزائية: العسكرية لجهة القضائيةماهية ا /1  

ومجلس  عسكرية كمةتنشأ مح :"ق ع من قانون  4حيث نصت المادة ، و إجراءاتها الخاصةبتشكيلتها 

 استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية".

:" هأن من ق ق ع على 5 ادةمالنصت  :المحكمة العسكرية ومجلس االستئناف العسكري تشكيلة /2

 كمتتكون جهة الح ،تحقيق وكتابة ضبط غرفو عسكرية تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة

ومساعدين  األقلبرتبة مستشار بمجلس قضائي على  بصفة رئيس من قاضي للمحكمة العسكرية 

  .عسكريين اثنين

ين ساعدوم اثنين في مواد الجنايات تضم هذه الجهة القضائية زيادة على الرئيس قاضيين عسكريين

 ."عسكريين

عامة  ةونياب جهة حكم مكرر من ق ق ع  5طبقا لنص المادة  مجلس االستئناف العسكري فيضم أما  

صفته ب من قاضيالعسكري الستئناف لمجلس اوتتكون جهة الحكم ، وغرفة اتهام وكتابة ضبط عسكرية

 الجنايات األقل ومساعدين عسكريين، وفي موادعلى بالمجلس القضائي رتبة  رئيس غرفة لديه  ،رئيس

 تضم هذه الجهة زيادة على الرئيس قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين.

يبت "من قانون القضاء العسكري على ما يلي:  24نصت المادة   :القضاء العسكري جهة اختصاص /3

، وهذا معناه استبعاد الدعاوى المدنية من مجال اختصاص " القضاء العسكري في الدعوى العمومية

تنظر الجهات القضائية العسكرية  :"على أنه  من نفس القانون 25 كما نصت المادة العسكري،القضاء 

                                                             
قابة ر"يمارس القضاء العسكري من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت ق ق ع ج على ما يلي:من  01نصت المادة /55

  المحكمة العليا".
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كل فاعل أصلي وكل فاعل مشترك آخر وكل  إليهافي المخالفات الخاصة بالنظام العسكري ...ويحال 

 .شريك في  الجريمة سواء كان عسكريا أم ال 

دفاع رة الالمستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزا يحاكم أيضا أمام الجهات العسكريةو  

كبة ت مرتالفاعلون األصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كان ،الوطني

 أثناء الخدمة أو لدى المضيف.

اقات ...الفاعلين األصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النط

النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون ب تختص العسكرية الجهات القضائيةف "،العسكرية

والجرائم العسكرية قد ترتكب من  ،دون الدعوى المدنية المرتبطة بهابصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء 

  .، كالتخلي عن االلتزامات العسكريةعلى حد سواء العسكريين أو المدنيين

المتهم  توقيفالمحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان  االختصاصوينعقد   

 .56أو الوحدة العسكرية التي يتبعها

 القضائي االختصاصنظرية المبحث الرابع: 

من أهم المواضيع المتعلقة بالدعوى القضائية ، ويقصد  القضائي يعد موضوع االختصاص  

، 57ه وفقا لمعيار النوع والموقع اإلقليميباالختصاص والية القضاء بالفصل في القضايا المطروحة أمام

بموجب القواعد العامة أو  إماالتي خولها القانون النظر في الدعوى ويقع على القاضي أن يدرك الجهة 

 بموجب نص خاص .

ا أن هناك من عرف االختصاص على أنه:" ما لجهة قضائية أو محكمة من سلطة أو صالحية كم  

 . 58الفصل في المنازعات"

تباشر في حدوده  اإلقليمي الذيتحديد النطاق  أحد أمرين: إما هإذا نقصد ب فاالختصاص بصفة عامة  

النظر والفصل  يحق لهذه الجهةا التي أنه يتعلق بتحديد نوع القضاي وإماالجهة القضائية اختصاصها، 

ينقسم االختصاص إلى نوعين ، بالتالي و،  59فيها، سواء تعلق األمر بطبيعة النزاع، أو أطرافه

 آخر إقليمي أو محلينوعي واختصاص 

 المطلب األول: االختصاص النوعي:

                                                             
  .سكري الجزائريعال ضاءقال انونمن ق 30المادة  /56

  .74بربارة  عبد الرحمن، المرجع السابق، ص /57

 . 91، ص 2004نبيل اسماعيل عمرو أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، لبنان،  /58

  .40ربيع زهية، المرجع السابق ، ص  /59
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، أي صالحية  60والية جهة قضائية بالنظر في نوع معين من الدعاوى يقصد باالختصاص النوعي  

جهة قضائية للفصل في الدعاوى القضائية بحسب نوعها، فاالختصاص النوعي يقصد به توزيع القضايا 

، وفيما يلي عرض لالختصاص النوعي للجهات ئية المختلفة على أساس نوع القضيةبين الجهات القضا

 القضائية والطبيعة القانونية لهذا االختصاص.

 عي للجهات القضائية العاديةالفرع األول: االختصاص النو

 أوال: االختصاص النوعي للمحاكم االبتدائية:

 االختصاص النوعي لألقسام /1

رية والتجا مثلما سبق وقلنا بالنظر والفصل في جميع القضايا المدنية االبتدائية تختص المحكمة  

 و ا إ.مق. 32ة نصت المادفقد ، إقليمياوالبحرية واالجتماعية والعقارية وشؤون األسرة التي تختص بها 

 ضا أنالمحكمة هي الجهة القضائية ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام ، ويمكن أي":على أن

ية البحرتتشكل من أقطاب متخصصة، تفصل المحكمة في جميع القضايا ال سيما المدنية والتجارية و

ام ايا أم، تتم جدولة القضإقليمياواالجتماعية والعقارية وقضايا شؤون األسرة والتي تختص بها 

ذي ني هو الالمد األقسام حسب طبيعة النزاع، غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها أقسام يبقى القسم

 ". ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا االجتماعية

في  ص بالنظرالمخت ي هووهنا نشير إلى أنه بالنسبة للمحاكم التي لم ينشأ فيها أقسام يبقى القسم المدن  

القسم  يبقىو ،ايا االجتماعية التي ال يمكن للقسم المدني النظر فيهاضجميع النزاعات باستثناء الق

ا ه هنواختصاص االجتماعي دون سواه  هو المختص نوعيا بالنظر والفصل في القضايا االجتماعية،

 .اختصاص مانع

 االختصاص النوعي للقضاء االستعجالي: /2

الدعوى قضاء آخر  موضوعنظم المشرع الجزائري إلى جانب قضاء الموضوع الذي يفصل في   

الذي يقتضي اتخاذ اجراءات  ،القضاء االستعجاليهو  يختص باتخاذ تدابير استعجالية أو احترازية

، و  ،حتى ال تضار مصالح األفراد تفاديا لبطء وتعقيد اجراءات قضاء الموضوعال تقبل التأخير سريعة 

أي عدم إمكانية التأخير أو  فر عنصر االستعجالاتو أوال شروط اختصاص القضاء االستعجالي هي

                                                             
  .09، ص 01،2001سائح سنقوقة ، قانون اإلجراءات المدنية، نصا وتعليقا وشرحا وتطبيقا، دار عين مليلة، الجزائر، ط  /60



41 

 

االختصاص، وفيما يلي قضى القاضي االستعجالي بعدم  وإال ،عدم المساس بأصل الحقالتأجيل، وكذا 

 تفصيل هذين الشرطين.

يعرف االستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بأصل الحق  عنصر االستعجال:توفر الشرط األول : 

ال يكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت ، والمراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة 

 .61مواعيده

وقد نصت  بمعيار موضوعي فالعبرة بطبيعة المنازعة ، وإنماواالستعجال ال يتحدد بمعيار شخصي   

اء فصل في إجرفي جميع أحوال االستعجال أو إذا اقتضى األمر ال:"أنه م و ا على  من ق ا 299المادة 

ة يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة يتم عرض القضي

ينادى و، ب بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها اإلشكال أو التدبير المطلو

 ". قرب جلسة ، يجب الفصل في الدعاوى االستعجالية في أقرب اآلجالعليها في أ

من خالل هذا النص لم يحدد حاالت االستعجال تاركا السلطة التقديرية لقاضي الجزائري والمشرع   

يقوم حين نكون بصدد خطر عاجل مع  الذياالستعجال الذي يجب عليه التأكد من توافر حالة االستعجال 

 .62احتمال وقوع ضرر نهائي

قف ودعوى  ، وأيضاومن أمثلة الدعاوى االستعجالية دعوى وقف األشغال على عقار متنازع حوله

 تقرير نفقة مؤقتة. ، دعوىوهي من دعاوى الحيازة طلب ،األشغال الجديدة

ي لقاض كل ما يتعلق بجوهره، فال يمكن يقصد بأصل الحق الشرط الثاني: عدم المساس بأصل الحق:

 عليه ترك ذلك لقاضيبل  ،االستعجال الفصل في موضوع منازعة جدية حول حق يدعيه الخصوم

لحق وهو اال يمس األمر االستعجالي أصل من ق ا م و ا على أنه:" 303فقد نصت المادة   ،الموضوع

 ."معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن 

   االختصاص النوعي لألقطاب المتخصصة: /3

وهنا أيضا نشير إلى اختصاص األقطاب المتخصصة هي األخرى ذات اختصاص مانع تضمنته المادة 

تختص األقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها .....بقولها :" 07الفقرة  32

والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك  في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية واإلفالس

" وقد نصت المادة ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات

                                                             
  .281نبيل صقر، المرجع السابق، ص  / 61
  .282نبيل صقر ، المرجع نفسه، ص  / 62
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تبقى قواعد االختصاص النوعي واالقليمي المنصوص عليها في هذا القانون سارية على أنه:" 1063

تنصيب األقطاب  حين"، وهنا نشير إلى أنه إلى لمتخصصة المفعول إلى حين تنصيب األقطاب ا

قسام المتواجدة على مستوى المحاكم هي المختصة بالفصل في المنازعات المتخصصة ، تبقى األ

 .من ق ا م و ا 32المذكورة في نص المادة 

 :داخل المحكمة بين األقسام اإلحالةنظام  /4

ألقسام ااختصاص توزيع حديثنا عن االختصاص النوعي للمحكمة البد من التأكيد على أن  إطارفي   

 بها معنية قضية أمام قسم غير القسم الفحسب، وفي حال جدول إداريتنظيم مجرد داخل المحكمة هو 

ص ، الختصا، وال يقضي القاضي عندها بعدم اال يترتب عليه البطالن  وفق التنظيم الذي سبق بيانه

ر عني بالنظفي حال جدولة قضية أمام قسم غير القسم الم"أنه:فمن ق ا م و ا  32/6نص م حسب وانما 

ما مقا"، رئيس المحكمة مسب إخبارفيها يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد 

فسها، نحكمة الميستنتج منه عدم وجود اختصاص نوعي مانع بين األقسام المدنية المتواجدة على مستوى 

 باستثناء القسم االجتماعي.

 اختصاص المحكمة بالفصل بموجب أحكام ابتدائية قابلة لالستئناف: /4

أمام اف لالستئن كقاعدة عامة بموجب أحكام ابتدائية قابلةالمحكمة في القضايا المعروضة عليها  تفصل  

 ع علىالمشر عض االستثناءات، فقد نصأن هذه القاعدة ترد عليها ب إال الذي تتبعه، المجلس القضائي

 يلي: تفصل فيها المحكمة ابتدائيا نهائيا أي في أول وآخر درجة  نذكرها في ما تالحاال بعض

تفصل أنه:" من ق ا م و ا على 33فقد نصت المادة  دج: 200.000النزاعات التي ال تتجاوز قيمتها /أ

انت ك إذادج ،  200.000المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتها 

رجة ، دتفصل المحكمة بحكم في أول وآخر ، دج  200.000الطلبات المقدمة من المدعي ال تتجاوز 

ضائية الق ةتفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاص

 .تتجاوز هذه القيمة، وتفصل في جميع الدعاوى األخرى بأحكام قابلة لالستئناف"

 57/1: فقد نصت المادة األحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجية سواء بالطالق أو التطليق أو الخلع /ب

ق والخلع تكون األحكام الصادرة في دعاوى الطالق والتطلي:"أنهعلى  63من قانون األسرة الجزائري

                                                             
، الصادر بتاريخ 24، يتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية العدد 09/06/1984مؤرخ في  84/11قانون رقم  / 63

 معدل ومتمم. 12/06/1984
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أن هذا النوع من األحكام يكون قابال  "، ونشير هناغير قابلة لالستئناف فيها، عدا جوانبها المادية

 .أمام المحكمة العليا للطعن بالنقض

المتعلق بتسوية  90/04من القانون رقم  21نصت المادة : بعض األحكام الصادرة في نزاعات العمل /ج

على ما يلي:" تبث المحاكم عند النظر في المسائل االجتماعية ابتدائيا ونهائيا  64النزاعات الفردية للعمل

 عندما تتعلق الدعوى أساسا ب:

ة و/أو تأديبيال اإلجراءاتالعقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق  إلغاء /1

 .اإلجباريةاالتفاقية 

خرى ق األن شهادات العمل وكشوفات الراتب وكل الوثائتسليم الوثائق المبينة لنشاط المعني م /2

 المنصوص عليها قانونا .

كم الصادر المتعلق بعالقات العمل أن الح 90/11من القانون  73/4كما أنه يفهم من نص المادة  /3

 .يح التعسفي يصدر ابتدائيا نهائياالعامل إلى منصب عمله في حالة التسر إدماج بإعادة

 النوعي للمجالس القضائية: ثانيا: االختصاص

لصادرة احكام ختص المجلس القضائي بنظر استئناف األي" و ا على أنه: من ق ا م 34نصت المادة   

 ولو كان وصفها خاطئا"في جميع المواد حتى ون المحاكم في الدرجة األولى ع

هي ، ولعاديائي اام القضمن درجات التقاضي في النظ وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية الدرجة الثانية  

و ا على  من ق ا م 35المنصوص عليه دستوريا، كما نصت المادة  تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين

ن الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع االختصاص بي اختصاصات أخرى للمجلس القضائي وهي:"

الرد  طلبات اختصاصه، وكذلك فيالقضاة إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة 

 المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه".

ي لطعن فبسبب الشبهة المشروعة المراد منه ا اإلحالة تص المجلس القضائي بالنظر في طلبكما يخ

اد المو وقد نظم المشرع هذا الطلب بموجب نصوص المعروضة أمامها القضية، حياد الجهة القضائية

 .من ق ا م و ا  251،  250

المتعلق  11/12رقم  من القانون العضوي 03نصت المادة  ثالثا: االختصاص النوعي للمحكمة العليا:

المحكمة العليا محكمة قانون ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحاالت :"بالمحكمة العليا على أن
                                                             

، الصادر 06النزاعات الفردية للعمل، الجريدة الرسمية العدد ، يتعلق بتسوية 06/02/1990مؤرخ في  90/04قانون رقم  / 64

 .25/12/1991، الصادر في  68، ج ر ع  21/12/1991المؤرخ في  91/28، معدل ومتمم بالقانون 07/02/1990في 



44 

 

القانون ، تمارس المحكمة العليا الرقابة على األوامر واألحكام والقرارات القضائية من  المحددة في

 . " حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها ألشكال وقواعد اإلجراءات

تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا من نفس القانون على أنه:"  05كما نصت المادة   

في تكوين  06. كما تساهم المحكمة العليا طبقا للمادة القانونية والقضائية "التعليقات واألبحاث 

 .65القضاة"

رقابة هي ومن حيث مدى مطابقتها للقانون ، تمارس رقابتها على األحكام القضائية فالمحكمة العليا   

 .معيارية تأخذ بعين االعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية

للمواد  اطبقا التابعة لهحكمة العليا بالفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية كما تختص الم 

حكمة من ق ا م و ا ، كما تختص بالفصل في طلبات رد قضاة المجالس القضائية والم 400و  399

 ق ا م و ا . 242 ادةمطبقا للالعليا 

ا م و ا ، كما  قمن  248بسبب األمن العام وفق أحكام م  اإلحالةكما تنظر المحكمة العليا في طلبات   

 ق ا م و ا . 249بسبب الشبهة المشروعة طبقا للمادة  اإلحالةتنظر في طلبات 

 :اإلداريةالفرع الثاني : االختصاص النوعي للجهات القضائية 

 :لمحاكم اإلداريةل أوال : االختصاص النوعي

لعامة في هي جهات الوالية ا اإلداريةالمحاكم ما يلي :"  من ق ا م و ا على 800نصت المادة    

تكون  ا التي، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضاي اإلداريةالمنازعات 

 ". طرفا فيها اإلداريةالمؤسسات ذات الصبغة  إحدىالدولة الوالية البلدية أو 

ي: دعاوى فكذلك بالفصل  اإلداريةتختص المحاكم من نفس القانون على أنه:" 801كما نصت المادة   

عن  الصادرة للقراراتوالدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية  اإلداريةإلغاء القرارات 

بلدية ، ية للالوالية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية، البلدية والمصالح اإلدار

ها خولة ل، دعاوى القضاء الكامل، القضايا الماإلداريةالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة 

  .  بموجب نصوص خاصة"

 ثانيا: االختصاص النوعي لمجلس الدولة:

                                                             
  المتعلق بالمحكمة العليا. 11/12من القانون العضوي  06/ أنظر المادة   65
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ناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم اإلدارية في جميع ئفي است فصليختص مجلس الدولة بال 

 .66ما لم ينص القانون على خالف ذلكالحاالت 

الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية ب وأيضا

 .، والهيئات العمومية الوطنية ، والمنظمات المهنية الوطنيةالمركزية

اتها من اختصاص مجلس عية القرارات التي تكون نزاعوشرمالطعون الخاصة بالتفسير ومدى ب وكذا

 67.الدولة

في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا وكذا  مجلس الدولة يفصل  

 68.الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل االستئناف المقدم ضد األمر الصادر  ينظر أيضا في

يا من قبل رئيس المحكمة اإلدارية، وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار ابتدائ

 .اإلداري المطعون فيه بالبطالن

 –ة يكون من اختصاص المحاكم العادي:"من ق ا م و ا على أنه 802نصت المادة  مالحظة هامة:

ة سؤوليمخالفات الطرق، المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالم -استثناء من القاعدة العامة

ديات أو البل الواليات أو إلحدىالرامية إلى طلب تعويض األضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو 

كون وى قد يالدعأحد طرفي  ه في هذه الحالةوذلك رغم أن"، اإلداريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

ذه بنظر ه أن االختصاص إال، اإلداريةات العمومية ذات الصبغة المؤسس إحدىالدولة أو البلدية أو 

 الدعوى يكون القضاء العادي والمحكمة االبتدائية بالتحديد.

 

 الفرع الثالث: طبيعة االختصاص النوعي

ه الجهة بالنظام العام ، تقضي  عدم االختصاص النوعي منمن ق ا م و ا على أن :" 36نصت المادة 

 ".القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

االختصاص النوعي وفق ما سبق بيانه ألنها من النظام وقواعد ومعنى هذا أنه ال يجوز مخالفة أحكام   

من  إثارته ، والدفع بعدم االختصاص النوعي يمكنعلى خالفهاالعام وكلها قواعد آمرة ال يجوز االتفاق 

                                                             
  .98/01من ق ع رقم  10أنظر المادة  /66

  .98/01من ق ع رقم  09أنظر المادة  /67

  .98/01من ق ع رقم  11أنظر المادة  /68
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وال يعقل أن يثار من  ،طرف القاضي أو المدعى عليه، أو المدخل في الخصام أو المتدخل في الخصام

 .طرف المدعي ألنه هو من قام برفع الدعوى أم هذه الجهة القضائية

 ء أمامالدفع بعدم االختصاص النوعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أي سوا إثارةكما يمكن 

  لدولة.جلس اتى ألول مرة أمام المحكمة العليا، أو المحكمة اإلدارية أو مو المجلس أو حالمحكمة أ

 المطلب الثاني: االختصاص اإلقليمي للجهات القضائية 

يفية حول كية ة العملمن الناحيفانه يثور إشكال جميع إقليم الدولة،  لتعدد المحاكم و انتشارها عبر نظرا  

ألولى درجة االمختصة إقليميا بنظر دعوى ما ، وان كان هذا اإلشكال يخص بالتحديد الجهة القضائية 

ألن  ،ائية ال توجد صعوبة في تحديد االختصاص اإلقليمي للمجالس القض االبتدائية ، فانه لمحاكما

ة تتبع بتدائيفكل محكمة ا ينعقد بالنظر للمحكمة التي أصدرت الحكم االبتدائي، اختصاص هذه األخيرة

ها وغير ا قضائيا يختص بالنظر في الطعون باالستئناف ضد األحكام الصادرة عن هذه المحكمةمجلس

 البالتالي ، ولةيشمل كل إقليم الدو المحكمة العليا اختصاص أن ماك من المحاكم التابعة لنفس المجلس،

 تطرح مسألة اختصاصها اإلقليمي. 

 ضائية.الفرع األول: مفهوم االختصاص اإلقليمي للجهات الق

 :وبيان القاعدة العامة المتعلقة به ختصاص اإلقليمي للجهات القضائيةأوال:  تعريف اال

قضائية بالنظر في والية جهة  اإلقليمي بأنه االختصاصيعرف  تعريف االختصاص اإلقليمي: /1  

و يشمل موضوع  يخضع للتقسيم القضائي، معيار جغرافي إلىالدعاوى المعروضة أمامها استنادا 

 مجموعة استثناءاتو  ،لالختصاصالمدعى عليه معيارا  اإلقليمي قاعدة عامة تعتمد موطن االختصاص

 .69بحسب كل حالة

 و مبرراتها: في االختصاص اإلقليمي القاعدة العامة  /2

مـن قـانون  803و 38و 37المـواد  وصوفقـا لـنص القاعدة العامة في مجال االختصاص اإلقليمي  

ع مـوطن الـتي يقـ -عاديـة كانـت أو إداريـة -اإلجـراءات المدنيـة واإلداريـة، أن الجهـة القضـائية 

المـدعى عليـه بـدائرة اختصاصــها هــي المختصــة إقليميــا بنظــر الــدعوى، وذلــك بصــرف النظــر 

من أي  هو براءة الذمةفي الشخص في أن األصل  يكمن برر ذلكم ، ولعلعــن محــل هــذه الدعوى

 في مجال االلتزامات مفادها أنمشهورة هناك قاعدة  كما أن أما االستثناء فهو وجود االلتزام، ،التزام

                                                             
 .83، ص  المرجع السابق عبد الرحمان بربارة ، /   69
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لتالي فان من يطالب خصمه بشيء، فعليه أن يسعى ألقرب محكمة لهذا باوالدين مطلوب وليس محمول، 

بغير ذلك يعني إجبار البريء، على التنقل إلى مكان بعيد عن موطنه للدفاع عن األخير، وأن القول 

اية المطاف عدم صحتها، وهو أمر ال يتماشى ومقتضيات العدالة، التي نهنفسه، في دعوى قد يتضح في 

 .70ترفض أن تمنح ألي طرف من أطراف الدعوى أي امتياز على حساب الطرف اآلخر

 كــن للمــدعى عليــه مــوطن معــروف، فــان االختصــاص اإلقليمــي ينعقــدومــع ذلــك فــان لم ي  

للمحكمـة الـتي يقـع في دائـرة اختصاصـها آخـر مـوطن لـه، وفي حالـة اختيـاره لمـوطن، فاالختصـاص 

 . 71ينعقـد للجهــة القضــائية الــتي يقــع بــدائرة اختصاصــها هــذا المــوطن المختــار

فالمحكمة المختصة بنظر القضية هي تلك التي يوجد في دائرة أما في حالة تعدد المدعى عليهم    

تشجيع المدعي على جمع طلباته ضد  الحكم هوالحكمة من هذا لعل و ، اختصاصها موطن أحدهم

 تفادي تعارض ذلك لتقليص النفقات ، إضافة إلىمحاكمة واحدة أمام محكمة واحدة والمدعى عليهم في 

 .72األحكام

وطن كمة ممح أن المحكمة المختصة إقليميا هيبقاعدة  ر اإلشارة أن المشرع الجزائري قد أخذو تجد

 :دعى عليه نظرا لالعتبارات اآلتيةالم

 يفترض براءة الذمة ، كما أن الدين مطلوب و ليس محمول.:  بالنسبة للحقوق الشخصية أ/

رض أنه يفت من يحوز مااليجب حماية الوضع الظاهر إلى غاية إثبات العكس، ف :في الحقوق العينية ب/

 .مالكا له إلى أن يثبت العكس

لى صمه إالمنطق أن يستدعي المدعي خ الفليس من العدل و :كز الخصومامراعاة التوازن بين مر ج/

 .ةكيديللدفاع عن مصالحه في دعوى قد تكون إليه  االنتقالموطنه أو إجباره على 

 .73غالبا ما توجد أدلة اإلثبات في المكان الذي يتواجد فيه موطن المدعى عليه د/

 ثانيا: مفهوم الموطن وأنواعه

 كبرى هميةأله  و ،للشخص مقرا القانون يعتبره الذي المكان هو الموطن: وأهميته الموطنتعريف  /1

 : نذكر منها عديد الجوانب من

                                                             
 168،169ص  ،2002طبوعات الجامعية، الجزائر،، الطبعة األولى،ديوان الماءات المدنية، الوجيز في اإلجرمحمد إبراهيمي /70

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 37المادة أنظر  / 71

 .85سابق، ص المرجع العبد الرحمان بربارة ، / 72
ص  ، 0092منشورات أمين ، الجزائر، فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد،الطبعة األولى،  / 73

122-123 



48 

 

 عرائض ئية،القضا األحكام مثلالقانوني، موطنه في للشخص وتسلم تعلن القضائية األوراق كافة أ/ أن

 .الدعاوى

 .المدين بموطن يحدد االلتزامات بعض في الوفاء مكان ب/

محكمة أمام ال ىالدعو الموضوع حيث ترفع اإلقليمي لمحكمةيفيد في تحديد االختصاص  ج/ الموطن

  عليه ىالتي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدع

 أنواع الموطن: /2

 ي نزاعفكمعيار ينعقد به االختصاص لمحكمة معينة للفصل  موطن المدعى عليه الحديث عن يجرنا  

 عامو أصلي أموطن  والتي تتنوع بين أنواع الموطن في القانون الجزائري الحديث عن إلى ،معين

 .مختارموطن موطن حقيقي وموطن األعمال، و خاص،مـوطن و

 القاتهع في به يعتد للشخص مقرا القانون يعتبره الذي المكان وهوتعريف الموطن األصلي:  أ/  

ـاد، ــى وجـه االعتيـاإلنسـان عل اليه وييأهــو المكـان الــذي وعامة،  بصفة القضائية وشؤونه القانونية

 : نوعين على وهو بغـرض االســتقرار الـدائم،

 بالتحديد التحديد هذا على ويطلق باختياره موطنه تحديد الشخص يترك أي : االختياري العام الموطن •

 المحل هو جزائري كل موطن " بقولها: ج مدنيمن ق  36 المادة عليه نصت قد و،  للموطن الواقعي

مقام الموطن، وال  العادي يقوم محل اإلقامة سكنى وجود عدم وعند ،الرئيسي سكناه فيه يوجد الذي

 . 74يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد، في نفس الوقت"

 إقامة انمك هو المحل هذا أن باعتبار الرئيسي اهسكن بمحل أساسا يتحدد للشخص العام فالموطن   

 كانم يعتبر الحالة هذه ففي رئيسي بمسكن مستقال يكون ال الذي الشخص حالة أما ،عادة الشخص

 .زواجه بعد األصلية أسرته مسكن في مقيما يكون كأن،  عاما موطنا العادي اإلقامة

 38 المادة صن في جاء كما،  القانون يفرضه الذي المكان أو الموطن هو و : اإللزامي العام الموطن •

 ينوب من موطن هو والغائب والمفقود عليه والمحجور القاصر موطن بأن:" 1 الفقرة ج مدنيمن ق ال

 ." قانونا هؤالء عن

لوقــت الــذي رفعــت فيــه الــدعوى، باهــذا وتكــون العــبرة في تحديــد المــوطن األصــلي،   

لتــالي فاختصاص المحكمـة ال يتـأثر بتغيـير المـوطن بعـد ذلـك، وتكمـن الغايـة مـن وراء ذلـك، في باو
                                                             

، الصادر بتاريخ 78يتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية العدد  1975سبتمبر  25المؤرخ في  75/58األمر رقم  / 74

 ، معدل ومتمم.30/09/1975
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في حرمانــه المــدعي مــن اختصــامه أمــام  وضـع حـد لسـوء نيــة المــدعى عليــه، المتمثلــة

قامة الدعوى، بإقدامه على تغيير موطنه، بمجرد علمه بإوذلك  ت أراد،المحكمــة المختصــة في أي وق

 .األمـر الـذي قـد يحـول دون تبليغـه بـه تبليغـا صحيحا، فيكون مصيرها الرفض

 ب/ تعريف الموطن الخاص: 

 على نشاطاته و أعماله من معين لنوع بالنسبة به يعتد للشخص مقرا القانون يعتبره الذي المكان هو  

 : رئيسيتين صورتين الخاص الموطن ويتخذ،  صوالتخصي التحديد وجه

نفسه لتنفيذ ب موطن الذي يتخذه الشخص و يختارهيقصد به ذلك ال : المختار الموطن : األولى الصورة •

محامي تب الال يعتد بهذا الموطن في غير هذه التصرفات ، فقد يكون مكالقانونية، و بعض  التصرفات

 خاص طنمو اختيار يجوز" :جزائري بأنه مدنيمن ق  39 المادة في جاء حيث ،لهموطنا مختارا لموك

 "كتابة الموطن اختيار إثبات يجب ، معين قانوني تصرف لتنفيذ

 لقانونا يحدده خاص موطن وهو: الحرفي أو المهني الموطن أو األعمال موطن : الثانية الصورة •

 يعتبر " نه:ج على أ مدنيمن ق  37 المادة نصت وقد الحرفة، أو بالتجارة المتعلقة لألعمال بالنسبة

 بهذه علقةالمت المعامالت إلى بالنسبة خاصا موطنا حرفة أو تجارة الشخص فيه يمارس الذي المكان

 ." المهنة أو التجارة

لواردة على الرغم من أن قواعد االختصاص اإلقليمي، ا الموطن الحكمي أو القانوني:تعريف  /ج 

لواقعي التطور بامن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، قد أخذت  44إلى  37 من المواد وصبنص

 نفي مكا لموطناللموطن كقاعدة عامة، فان المشرع واسـتثناء مـن هذه القاعدة العامة، قد يتصور وجود 

لنسبة اب، ألمران يقيم فيه، مثلما هو عليه ن ينسـب مـوطن معـين لشـخص، حتى ولو لم يككأمعين، وذلك 

بسـبب أي  ،بسـبب صـغر السـن، وكـذلك الحـال لنسـبة للمحجـور علـيهم  ناقصيهالعديمي األهلية و

وطن ؤالء هو مـعـارض مـن عـوارض األهليـة، إلى جانـب المفقـود والغائب، حيث يكون موطن ه

لـى سـبيل يقـيم ع لقـيمالنائـب عـنهم، كـالولي أو الوصـي أو القـيم علـيهم، وبـذلك فـان كـان الوصـي أو ا

حكمة م، هي المثـال بسـطيف، فالمحكمـة المختصـة بنظـر الـدعوى الـتي يمكـن إقامتها في مواجهته

 ى.ـاص محكمـة أخـرسطيف حتى ولو كـان المعـني مـثال يقـيم بـدائرة اختص

 :اإلقليمياالستثناء في مسائل االختصاص  ثالثا:
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علقة بالمواد ترفع الدعاوى المتعلى ما يلي:"  من ق ا م و ا 39 نصت المادة االستثناء الجوازي: /1

 أدناه أمام الجهات القضائية اآلتية :

 .ألموالاختصاصها مقر افي مواد الدعاوى المختلطة أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة  -

ة لحاصلفي مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو فعل تقصيري ودعاوى األضرار ا -

 أمام الجهة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار. اإلدارةبفعل 

ول عية يؤفي مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات واألشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصنا -

لو كان حتى و االتفاق أو تنفيذه إبراماالختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

 أحد األطراف غير مقيم في ذلك المكان.

ئـرة ـع في دالـتي يقوية القضـائية، إلى الجهـة القضـائية المواد التجاريـة غـير اإلفـالس والتسـافي  -

ة ي دائــرفــاء اختصاصـها مكـان الوعـد، أو مكـان تسـليم البضـاعة، أو الــتي يجــب أن يــتم الوف

حد الجهة التي يقع في دائرة اختصاصها أ أماموفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة  اختصاصــها

 فروعها.

 اإلرسال ، ومختلفلمراسـالت، واألشـياء الموصـى عليهـابالمنازعات المتعلقة بامتعلقـة الفي المواد  -

 نإمــا مــوط الـتي يقـع في دائــرة اختصاصــها، أمام الجهةا، وطرود البريد بهالقيمة المصرح  يذ

 ".المرســل ، وإمــا مــوطن المرســل إليــه

رع على سبيل من ق ا م و ا لم يذكرها المش 39والجدير بالذكر أن الحاالت المذكورة في نص المادة  

ن مإلقليمي صاص ااإللزام، وبالتالي يمكن االتفاق على مخالفتها، وال يجوز للمحكمة أن تثير عدم االخت

إن  دعى عليهالم وك لمصلحةتلقاء نفسها إذا تعلق األمر بحالة من الحاالت المذكورة آنفا، بل األمر متر

 منا.إما صراحة أو ضشاء تنازل عنه  وان اإلقليمي،شاء تمسك بحقه في الدفع بعدم االختصاص 

  االستثناء الوجوبي: /2

من ق ا م  40نص عليه المشرع من خالل نص المادة  أ/ االستثناء الوجوبي في مجال القضاء العادي:

الجهات  من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام 46و 38و 37فضال عما ورد في المواد  و ا بقوله:"

 :القضائية المبينة أدناه دون سواها
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تعلقة ارية المالتج في المواد العقارية، أو األشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى اإليجارات بما فيها -1

تصاصها ة اخفي دائر بالعـقارات، والدعـاوى المتعـلقة باألشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع

 العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ األشغال.

والي، لى التفي مواد الميراث، دعاوى الطالق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن، ع - 2

 أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة

 الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.

، أمام لشركاءافي مواد اإلفالس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات  - 3

لمقر كان االمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح اإلفالس أو التسوية القضائية أو م

 االجتماعي للشركة.

ائرة د في داد الملكية الفكرية، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجوفي مو - 4

 اختصاصه موطن المدعى عليه.

 لعالج.قديم اتفي المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها  - 5

ى الدعو ام المحكمة التي فصلت فيفي مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أم - 6

 األصلية، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب األصلي.

مة التي المحك في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة لإلذن بالحجز، أو لإلجراءات التالية له، أمام - 7

 وقع في دائرة اختصاصها الحجز.

ي تم مة التالعمل واألجير، يؤول االختصاص اإلقليمي للمحك في المنازعات التي تقوم بين صاحب - 8

 في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.

ص غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول االختصا

 للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.

لتنفيذ، ل في االمواد المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع اإلشكا في - 9

 ".أو التدابير المطلوبة

بالتالي ال مجال من ق ا م و ا جاء على سبيل اإللزام، و 40والجدير بالذكر أن ما ذكر في نص المادة   

 على ذلك الوجوب.لمخالفته، فالمشرع استعمل مصطلح دون سواها للداللة 
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من ق ا  804نص المشرع الجزائري في المادة  :اإلداريةب/ االستثناء الوجوبي في مجال المنازعات  

، وذلك خالفا لما  75م و ا على مجموعة من االستثناءات األخرى ال سيما في مجال المنازعات اإلدارية

قليمي للمحاكم اإلدارية يتحدد طبقا من ق ا م و ا التي نصت على أن االختصاص اال 803ورد في المادة 

م ماأجوبا وى ولدعااترفع ، هأعال 803دة لمام اخالفا ألحكا"بقوله:من ق ا و و ا  38، و 37للمادتين 

لتي يقع في المحكمة م امام ألرسوأو ائب الضردة افي ما /1ناه:أدلمبينة اد المواية في دارإلا كمالمحا

لتي المحكمة م اما، ألعموميةل األشغادة افي ما /2، لرسماأو ة لضريبض افرن ختصاصها مكاة ائردا

م ما، أطبيعتها كانتمهما ، يةدارإلد العقودة افي ما /3 ل،ألشغااتنفيذ ن ختصاصها مكاة ائردايقع في 

لمتعلقة ت اعازلمنادة افي ما 4- ،تنفيذهأو لعقد ام ابرن إختصاصها مكاة ائردالتي يقع في المحكمة ا

م ما، أيةدارإلالعمومية ت المؤسساالعاملين في ص األشخاام من هغيرأو لة ولدا انعوأو أبالموظفين 

لتي المحكمة م اما، ألطبيةت الخدمادة افي ما /5،لتعيينن اختصاصها مكاة ائردالتي يقع في المحكمة ا

ت تأجير خدمال أو ألشغاات أو اديرلتودة اافي م 6- ت،لخدمااتقديم ن ختصاصها مكاة ائردايقع في 

 إذاتنفيذه ن مكاق أو التفاام ابرن إختصاصها مكاة ائردالتي يقع في المحكمة م اما، أصناعيةأو  فنية

ي، فعل تقصيرأو جنحة أو لناجم عن جناية ر الضراتعويض دة في ما /7 ،مقيما بهاف ألطراحد أ كان

تنفيذ  تشكاالدة إفي ما /8 ر،لضاالفعل ع اقون وختصاصها مكاة ائردالتي يقع في المحكمة م اماأ

ع لحكم موضواعنها ر لتي صدالمحكمة م اما، أيةدارإلالقضائية ت الجهااعن درة لصام األحكاا

  ."لإلشكاا

 ج/ االستثناءات المتعلقة ببعض الحاالت الخاصة:

مــن قــانون اإلجــراءات  42و 41المــادتين  يبمقتضــى نــصاألجنبي:  الطرف ذات الدعاوى -

ينعقــد االختصــاص اإلقليمـي للفصـل في الـدعاوى ذات الطـرف األجنـبي، فانه  المدنيــة واإلدارية،

مـع جزائـري في الجزائـر أو في بلـد هذا الطرف والراميـة إلى تنفيـذ االلتزامـات الـتي تعاقـد عليهـا 

                                                             

 83و 37تين دية طبقا للمادارإلا كمإلقليمي للمحاص االختصاد ايتحد :" من ق ا م و ا على ما يلي 803نصت المادة  /75
وحدة بين مجعلها  ما يستفاد منه أنه فيما يخص قواعد االختصاص االقليمي فان المشرع الجزائري قد ."نلقانوا اذهمن 

 القضاء العادي واالداري مع بعض االستثناءات التي أوردها في ق ا م و ا.
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فـاق ، أو مكـان أجنـبي ، إمـا إلى الجهـة القضـائية الـتي يقـع في دائـرة اختصاصـها مكـان إبـرام االت

جزائـر، وإمـا إلى الجهـة القضـائية في الا، مـتى أبـرم أو نفـذ االتفـاق تنفيـذ االلتزامـات المتعاقـد عليهـ

الـتي ينعقـد االختصـاص اإلقليمـي لهـا ، وفقـا لقواعـد االختصـاص المشـار إليهـا فيمـا تقـدم، تبعـا 

 . لطبيعة الطلب القضائي

ينعقد االختصاص للفصل في الدعاوى المرفوعة من القضاة  القضاة: ضد أو من المرفوعة الدعاوى -

أو ضدهم ، والتي يـؤول االختصـاص فيها لجهة من الجهات القضـائية، التابعـة لـدائرة اختصـاص 

رب ، إلى جهـة مـن الجهـات القضـائية التابعـة ألقـمفيـه وظائفـه ونـس القضـائي الـذي يمـارسمجلال

 44و 43، وذلـك طبقـا لـنص المـادتين مفيـه مهامـه ونمجلـس قضـائي محـاذ للمجلـس الـذي يمـارس

لم يتعـرض قـانون اإلجراءات المدنية  مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة واإلداريـة، وهـو اختصـاص

 .76يهالقديم إلى النص عل

ائية لجهة قضص الختصاافيها ول يؤى عودفي ع لقاضي مدن اعندما يكو " 43 :دة لمافقد نصت ا  

جهة م ماى ألدعوافع رجب عليه ، وظائفهوفيه رس يماي لذالقضائي المجلس ص اختصاة ائراتابعة لد

 44 :دة كما نصت الما"، مهفيه مهارس يماي لذاللمجلس ذ حامجلس قضائي مب قضائية تابعة ألقر

ة ئراجهة قضائية تابعة لدم ماأه اعوديرفع أن للخصم ز جا، لقاضي مدعى عليهن اعندما يكو"

ذا وه، "ظائفهولقاضي اختصاصها ة ائردافي رس لتي يماالتلك ذ مجلس قضائي محاب قرص أختصاا

لى حرصا من المشرع على الحيلولة دون استغالل القاضي لوظيفته في مواجهة خصمه، وحفاظا ع

 حقوق هذا األخير.

المشرع في دعاوى إذا كان  : لمتعلقة بشؤون األسرةوبعض النزاعات ا دعاوى الطالق بالتراضي -

، لم يـترك للـزوجين حريـة اختيـار الجهة القضائية التي ترفع ةمسكن الزوجـيإلى  رجوعالطالق أو ال

عقد االختصاص للفصل فيهـا إلى الجهـة القضـائية الـتي يقــع بــدائرة  هإليها الدعوى، بل أن

اختصاصــها هــذا المســكن، فانــه وخالفــا لــذلك قــد عقــد االختصــاص في حالــة الطــالق 

لتراضـي، إلى المحكمـة الـتي يقـع بـدائرة اختصاصـها مكـان إقامـة أحـد الـزوجين حسـب اختيارهمـا، با

هذا إضافة إلى نصه على بعض حاالت االختصاص اإلقليمي الخاصة فيما يتعلق ببعض قضايا شؤون 
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لمحكمة ن اتكو :"التي جاء فيها ريةمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدا 426نص المادة األسرة ، في 

 قليميا :إمختصة 

 .لمدعى عليهاموطن د جون ولخطبة بمكااعن ول لعدع افي موضو 1-

 .لمدعى عليهاموطن د جون وبمكاواج لزت اثباع إفي موضو 2 -

قامة إن ضي بمكاابالترق لطالافي ، وجيولزالمسكن د اجون وبمكاع لرجوق أو الطالع افي موضو 3-

 هما.رختيااجين حسب ولزاحد أ

سة راممن بمكان حضولمالمسلمة للقاصر اية دارإلالرخص رة والزيااحق ولحضانة ع افي موضو 4 -

 .لحضانةا

 .ئن بهاالدائية بموطن الغذالنفقة ع افي موضو 5-

 .جيولزالمسكن د اجون وجية بمكاولزابيت ع متاع في موضو 6-

 .لترخيصاطالب ن بمكاواج رخيص بالزلتع افي موضو 7-

 .لمدعى عليهاموطن ن بمكااق لصدل اعة حوزلمناع افي موضو 8-

 ."لواليةاسة رممان لوالية بمكاع افي موضو 9-

 الثاني:  طبيعة االختصاص اإلقليمي للجهات القضائيةالفرع 

 جاء بها اإلقليمي للجهات القضائية في ظل التعديالت التي االختصاصيثور التساؤل حول طبيعة   

اص الختصامما يجعلنا نطرح السؤال اآلتي هل يعد  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ،

 من النظام العام أم ال؟ اإلقليمي

من ق  47 و 46،  45المواد :  اإلقليمي في االختصاصلطبيعة  المشرع الجزائريفي الواقع تعرض   

م لجزائري المشرع ال نظرا ألنالعادي؛ و ءجهات القضاحسب رئينا تخص أحكام هذه المواد و، ا م و ا

يستشكل  األمرمما يجعل جعل الغموض يحيط بالمسألة، فقد اإلقليمي،  االختصاصيبين بوضوح طبيعة 

  .جراءات المدنية واإلداريةعلى متصفح قانون اإل

قضائية اإلقليمي للجهات ال االختصاصهذا المسلك بالنسبة لطبيعة لم يسلك المشرع الجزائري و 

من ق ا م ولى أفقرة  804، حيث جاء في المادة  من هذه المسألة أكثر وضوحا، فقد كان موقفه اإلدارية

 "النوعي واالختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية من النظام العام االختصاص :"و ا أن
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هات لجمي على خالف االختصاص النوعي ، ال يعتبر االختصاص اإلقلينقول أنه و نتيجة لكل ما سبقو

ا م و ا كما  ق 40منصوص عليها في م النائية ثستاالحاالت المن النظام العام إال في اء العادي ضالق

يارهم أمام يجوز للخصـوم الحضور باخت من ق ا م و ا على أنه:" 46فقد نصت المادة ، رئينا سابقا 

 القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا.

ـتصا ضي مخيكون القـــا ،يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك

تفاد ا يس. مم"لمجلس القضائي التابع لهطيلة الخصومة، ويمتد االختصاص في حالة االستئناف إلى ا

ن نفس م 47 ادةمال، كما نصت منه أن االختصاص اإلقليمي لجهات القضاء العادي ليس من النظام العام

فع بعدم ع أو ديجب إثارة الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي، قبل أي دفاع في الموضو :"على أنه القانون

 .ام العاماعتبار المشرع الجزائري االختصاص اإلقليمي من النظوهو دليل آخر على عدم ،  "القبول

حاالت لاال في يجوز لألطراف االتفاق على خالفه إ - يلي: عن ذلك آثار نوجزها في ما و بالتالي ينتج

 نيـة واإلداريـةمـن قـانون اإلجـراءات المد 40وردت على سبيل الحصر في نص المادة التي  ةستثنائياال

كد ي ويؤ، والتي نعتبرها من النظام العام كون أن المشرع استعمل لفظ تختص دون سواها مما يوح

 تعلقها بالنظام العام.

ا لنص وم وفق، كما يتعين على الخصاإلقليمي تلقائياال يجوز للقاضي إثارة الدفع بعدم االختصاص  -

 دفع بعدم القبول . ، إ إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أوو ا .مإق. 47المادة 

أن  قليمياإلمن ق ا م و ا على المدعى عليه الذي يدفع بعدم االختصاص  51كما استوجبت المادة   

هذا  ارةإثعي كما ال يجوز للمد ،ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها ،يسبب طلبه

 الدفع .

 الدعوى القضائيةالفصل الثاني : 

جميع ف ،ألشخاصا لحقوقانونية التي كفلها المشرع حماية القضائية  من أهم الوسائل القتعتبر الدعوى   

 قسم عنذا الهسنتحدث في و ،التي يخشون ضياعها اللجوء إليها حفاظا على حقوقهماألفراد لهم الحق في 

 .ن بدايتها إلى حين صدور حكم فيهاالدعوى القضائية م مراحل

 الدعوى القضائية ماهية   :األول  المبحث

 المطلب األول: مفهوم الدعوى القضائية

 وتمييزها عن الخصومة القضائية يةالفرع األول: تعريف الدعوى القضائ
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لى عإن الدعوى بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني  تعريف الدعوى القضائية: :أوال

لى تب ع، وتر يادعاءات المدع وصحة القضاء ، وتعني بالنسبة للمدعى عليه حق مناقشة مدى تأسيس

 . المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع اإلدعاء بقبوله أو رفضه

ة قانوني واإلدعاء هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة  

 .خرىية عن المراكز القانونية األمعينة ،وبذلك تختلف الدعوى القضائ

وسيلة مشروعة للتعبير عن الرغبة في الدفاع عن الحق سواء بالمطالبة  بأنها بعض الدعوىعرف ال وقد

ثم  على مستوى أمانة ضبط المحكمة وقيدها، عريضة افتتاح الدعوى بإيداعتبدأ  ،77أو حمايته باستعادته

 .تكليف الخصم بالحضور في الزمان والمكان المحددين

ستنتج ائية نالسابقة للدعوى القض اتريفمن خالل التع :تمييز الدعوى عن الخصومة القضائية :ثانيا 

لتي اجراءات من مجموعة اإل في حقيقتها التي تتشكل ، هذه األخيرةالقضائيةتختلف عن الخصومة  أنها

كما  ،يهاف تبدأ بافتتاح الخصومة القضائية بموجب عريضة افتتاح الدعوى وتستمر إلى حين صدور حكم

ق ثل الشتم إذا ، فالخصومة القضائيةأنها قد تعترضها بعض العوارض كاالنقطاع والوقف واالنقضاء

 العملي أو التنفيذي لممارسة الحق.

 أن ترك الدعوى معناه التنازل عن الحق كأن يتنازل إذ وترك الخصومة ال يعني التنازل عن الدعوى  

بينما ترك الخصومة معناه عن المسؤولية التقصيرية للمدعى عليه،  الناشئالمدعي عن طلبه بالتعويض 

مرة ثانية لمطالبة خصمه  أن يعود عند التنازل عن الدعوى للمدعي فليستنازل عن اإلجراءات المتخذة، 

بموجب تكليف من جديد رفعها  إعادة، بينما يحتفظ المدعي في ترك الخصومة بحق  بالحق مرة أخرى

كعدم قيام المدعي بشهر  ،شكلي مغفل إجراءن أمثلة ذلك ترك الخصومة لتصحيح وم ،آخر بالحضور

فالحق المطالب به يبقى قائما بينما من ق ا م و ا،  17/2العريضة االفتتاحية للدعوى عمال بنص المادة 

  . 78تصحح التدابير المتعلقة بالخصومة

 الدعوى القضائية قبولروط الفرع الثاني: ش

ي الدعوى القضائية وه قبولشروط  واإلدارية علىمن قانون اإلجراءات المدنية   13المادة  نصت  

ئمة أو ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قا :"بقولهاالصفة والمصلحة 

ير ثي المدعى أو المدعى عليه ، كما يير القاضي تلقائيا انعدام الصفة فثو ي ،محتملة يقرها القانون
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لدعوى القضائية شرطان ل نقول أننص هذا المن خالل ،  "القانون تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشترطه

، وفيما يلي بيان لهذين  وهما الصفة والمصلحة من الناحية الشكلية،أمام القضاء قبولها لضمان 

 الشرطين.

تقبل الدعوى إال إذا كان هي العالقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ، فال   :الصفة  أوال:

 رض منها حماية مصالح الغير فإنغسه ، أما الدعوى التي يكون الالمدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنف

  .79مصيرها عدم القبول حتى ولو كان للمدعى في ذلك مصلحة

على صاحب الحق وحده ، فقد يكون  تقتصروقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إال أن الصفة   

ألنها  ،للوالدين مصلحة في تطليق ابنتهم من زوجها السكير لكن ال تقبل دعوى التطليق من غير الزوجة

 .ك صفة الزوجة الشرعية دون غيرهاوحدها من يمل

  الدعوى أيضا ال تقبلف ، 80والصفة شرط يجب أن يتوفر في المدعي والمدعى عليه على حد سواء  

لمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لالتي ترفع على األب  كالدعوى ، على غير ذي صفة رفوعةالم

 متعلق ،سببه ابنه البالغ ، فالدعوى القضائية تقام من ذي صفة وعلى ذي صفة وهي شرط جوهري

:"...يثير من ق ا م و ا التي جاء فيها 13طبقا لنص المادة القاضي من تلقاء نفسه  يثيره ،النظام العامب

ويترتب على انعدام الصفة في أحد طرفي  المدعي أو في المدعى عليه".القاضي انعدام الصفة في 

 .81الدعوى عدم قبول هذه الدعوى وليس رفضها شكال

، وقد كون أمام الصفة العاديةوعندها ن ،وعالقة أطراف الدعوى بموضوعها قد تكون عالقة مباشرة  

يز القانون جوتتوفر هذه الصفة حين ي ،تكون صفتهم غير عادية في الدعوىوعندها غير مباشرة  تكون

  :ويحصل ذلك في الحاالت التالية ،لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى

  83أو )دعوى عدم نفاذ التصرفات( و الدعوى البولصية 82الدعوى غير المباشرةالصفة في   /1
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لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن :" من ق م ج بقوله 189المادة نص المشرع الجزائري على الدعوى غير المباشرة في  / 82
دائن ستعمال الايكون  يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين اال ما كان منها خاصا بشخصه أو غير قابل للحجز، وال

ره أو أن ن يسبب عسأنه أش لحقوق مدينه مقبوال اال اذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق وأن هذا االمساك من
 ".، وال يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه البد أن يدخله في الخصاميزيد فيه

 ".:" يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدينمن ق م ج على أنه 190كما نصت المادة 

لكل دائن حل دينه وصدر من ق م ج بقوله:"  191ات من خالل المادة نص المشرع الجزائري على دعوى عدم نفاذ التصرف / 83
د في دين أو زاوق الممن مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان هذا التصرف قد أنقص من حق

 التزاماته، وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره".
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 ،بما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه ،للدائن أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين قانونا يجوز

وذلك على أساس النيابة القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على 

 .الضمان العام

 يكون موضوعها المطالبة بحق لها باعتبارها شخصا وهذه الدعاوى  :دعاوى النقابات والجمعيات /2

 هالامث، والنقابة أو الجمعية قصد حمايتها مشتركة التي أنشئتالمصالح المعنويا يقوم بالدفاع عن 

 .الدعاوى التي يرفعها اتحاد المحامين أو نقابة األطباء ضد الشخص الذي انتحل صفة طبيب أو محامي

د على رافع الدعوى من معنيان ، المعنى األول أنها الفائدة العملية التي تعوللمصلحة  :المصلحة ثانيا:

والثانية  ،84رفع دعواه، أو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والمتمثل في الحكم له بطلباته كلها أو جزء منها

ليه أو كان حقه مهددا باالعتداء ع ،ما فإذا اعتدي على حق شخص ،هي الحاجة إلى الحماية القضائية

، وال يكفي  من ق ا م و ا 13 وفقا لنص المادة  ،لقبول الدعوى ترطةديدا جديا تحققت المصلحة المشته

 : ط نذكرها فيما يليدعوى وإنما يشترط في المصلحة شرومجرد قيام المصلحة لصحة ال

بحق  ىأن يدعيشترط لقبول الدعوى أمام القضاء بمعنى أنه  مشروعة:وأن تكون المصلحة قانونية  /1

القاضي ف ،طلب القضائي غير مقبول شكاليعترف به القانون ويحميه ، وإذا انعدام هذا العنصر يكون ال

ولذلك فإن الدعوى  ،وقانونية المصلحة مشروعيةلى موضوع الدعوى مراقبة مدى ملزم قبل تطرقه إ

لعدم قانونية نظرا ال تكون غير مقبولة شكال لبة بدين ناتج عن قمار أو رهان الرامية إلى المطا

  .85من القانون المدني حظرت القمار 612 ذلك أن المادة  ،المصلحة

يجب أن تكون من طرف القضاء حتى تقبل الدعوى  :يجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة /2

 وقد أقر المشرع، معنوية مادية أو تعلق األمر بمصلحة  سواء ،المصلحة المحتج بها ذات أهمية

إذ اعتبر استعمال الحق تعسفيا إذا  ،مكرر من القانون المدني 24هذا المبدأ صراحة في المادة  الجزائري

واتخذ القضاء نفس الموقف  ،كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير

 . إجراءات الطعن أو غيرهاأو ممارسة  ،في مجال مباشرة الدعوى القضائية

مباشرة الدعوى القضائية من المدعى الذي ل بيج  :قائمة وقت رفع الدعوىالمصلحة  نأن تكو /3

، كما أجاز المشرع وقت رفع الدعوىحالة وقائمة  تهمصلحتكون أن ماية حق قد اعتدي عليه ، يطلب ح
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غير أن األحكام الواردة في الفقرة السابقة ال تنطبق على ، يحظر القمار والرهان من ق م ج على أنه:" 612نصت المادة  / 85
 الرهان الخاص بالمسابقة ، والرهان الرياضي الجزائري".
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 وهي الحاالت ،قبول الدعوى في حالة المصلحة المحتملة التي يقرها القانونق ا م و ا  13في المادة 

التي يسمح فيها المشرع للشخص بالتقاضي وقائيا قبل االعتداء على حقه مثل دعاوى الحيازة والقضاء 

 . اإلستعجالي

 انعدامإثارة بلقاضي ا لزمنجد أن المشرع أمن ق ا م و ا  13 نص المادة  ءمن خالل استقرا مالحظة: -

ولكن رغم ذلك نقول أن شرط  ،المصلحة ، ولم يلزمه بإثارة انعدامفي المدعي أو المدعى عليه الصفة 

المصلحة هو شرط مهم من شروط قبول الدعوى القضائية ، بحيث يترتب عن تخلفه عدم قبول دعوى 

ى حين يتوفر المدعي شكال، ولكن هذا الحكم ال يحوز قوة الشيئ المقضي ب هاذ يمكن اعادة رفع الدعو

 .  86شرط اآلجال ان وجدت هذا الشرط، مع مراعاة

هناك ف من ق ا م و ا على هذا الشرط ، 13نص المشرع الجزائري في المادة   :اإلذنشرط ثالثا: 

ى إذن ، فإذا لم يتحصل المدعى علمسبق مباشرتها دون الحصول على إذن  دعاوى قضائية ال يجوز

 .دعوى شكالالول ، وبالتالي القضاء بعدم قب.طلقاء نفسه إثارة انعدام هذا الشربذلك جاز للقاضي ومن ت

  تقسيمات الدعاوى القضائيةالمطلب الثاني: 

د نباط عدينا استواإلدارية يمكنوقانون اإلجراءات المدنية  الجزائري نصوص القانون المدني من خالل   

ان ألهم لي بييالتقسيمات للدعاوى القضائية، وذلك بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى الدعوى، وفيما 

 هذه التقسيمات:

 :تقسيم الدعاوى القضائية من حيث الحق محل الدعوىالفرع األول: 

أخرى عينية وودعاوى شخصية محل الدعوى إلى دعاوى الحق تقسم الدعاوى القضائية من حيث    

حقا  كون الدعوى عينية حين يكون محلهافت ،أساس هذا التقسيم هو طبيعة الحق محل الدعوىو ،مختلطة

 ، وتكون مختلطة إذا اجتمع فيها الحقان.وتكون الدعوى شخصية حين يكون محلها حقا شخصيا ،عينيا

 القانون يقررهاهو سلطة مباشرة  كما سبق دراسته في نظرية الحق الحق العيني  :الدعاوى العينيةأوال 

أو إنكار عها تأكيد تعد دعوى عينية كل دعوى يكون موضوبالتالي لشخص على شيء معين بالذات ، ول

  .االنتفاع ، أو حق عيني تبعي كالرهن وأكالملكية  حق عيني أصلي

الحق الشخصي هو عالقة بين طرفين أحدهما يسمى الدائن والثاني يسمى   : الدعاوى الشخصيةثانيا: 

، والدعوى تعد شيءبالقيام بعمل أو امتناع عن عمل أو منح  إماالمدين تتيح لألول سلطة إلزام الثاني 
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ألن الحقوق  الدعاوى يصعب حصرهشخصية اذا كان موضوعها حق شخصي ، وهذا النوع من 

في  تبعا إلرادة األشخاصالحقوق الشخصية تنشأ ف، م ترد في القانون على سبيل الحصرالشخصية ل

ان مصدر حقا شخصيا أيا كدعوى شخصية حين يكون محلها التعد وااللتزام ، وإنهاء أوتعديل أإنشاء 

كان  االلتزام سواء وأيا كان محل ،ثراء بال سبباإلمشروع أو الغير  عملالأو  عقدالكان سواء ، حقال

 هذه األخيرة حتى ولو تعلقتتكون الدعوى شخصة ، ومنح شيئأو التزاما بعمل أو االمتناع عن عمل 

ترمي إلى حماية حق شخصي مثل التعويض عن الضرر الالحقة بعقار أو منقول  مادامت ،بشيء معين

ألن محل النزاع في هذه األحوال ليس وجود حق عيني وإنما تنفيذ االلتزام المقابل لحق المديونية ، وتعد 

دعوى شخصية كذلك الدعوى التي يكون محلها حقا إراديا كدعوى الفسخ والبطالن ، ويرد هذا التقسيم 

يضا على الحقوق غير المالية كالدعاوى التي تحمي الحقوق المعنوية كحق الملكية األدبية وكذلك أ

 . الحقوق التي تتعلق بحالة األشخاص ويتم إدخالها ضمن الدعاوى الشخصية ألسباب المالئمة اإلجرائية

نفس الوقت ، حق  تستند إلى حقين في هي الدعوى التي الدعوى المختلطة : الدعاوى المختلطة  ثالثا:

و يميز الفقه بين ، ناشئين عن رابطة قانونية واحدة  ، شخصي من ناحية وحق عيني من ناحية أخرى

  هما: نوعين من الدعاوى المختلطة

ومثال ذلك  ، نقل أو أنشأ حق عينيا عقاريا مع إنشاء حق الدائنين دعوى تنفيذ تصرف قانوني  /1

تستند  فهذه الدعوى ،بالتسليم هذا األخير بعقد مسجل على البائع إللزامقار الدعوى التي يرفعها مشتري ع

االلتزام الشخصي للبائع بتنفيذ العقد  ثانياو ، إلى حقين األول ملكية المدعى للعقار وهو حق عيني

 . العين المبيعة وهو حق شخصيتسليم والمتمثل في 

يني عقاري واسترداد الشيء محل دعوى إبطال أو فسخ تصرف قانوني ناقل أو منشأ لحق ع /2

تستند إلى  فهذه الدعوى ،ومثال ذلك دعوى استرداد العقار من المشتري لعدم تسديد الثمن، التصرف 

والثاني  ،اآلخر وهو حق شخصي قرره العقد ألحد المتعاقدين في مواجهة، حق الفسخ هو حقين األول 

 وهو حق عيني ،ترداد العقار من المشتريهو حق الملكية الذي يسند إليه البائع للمطالبة باس

  :وى إلى منقولة وعقاريةاتقسيم الدعالفرع الثاني: 

دعاوى  دالتي تهدف إلى الحصول على منقول تع ، فالدعاوى على محل الدعوىهذا التقسيم يرتكز   

وهذا النوع من التقسيم له ، ى الحصول على عقار فتعتبر عقاريةوأما الدعاوى التي ترمي إل ،منقولة

للدعاوى العينية والدعاوى  أيضا تقسيماالتقسيم يعتبر هذا بحيث  عالقة بالتقسيم السابق للدعوى،
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الدعاوى  و ،إلى قسمين دعاوى عينية عقارية ، ودعاوى عينية منقولةتقسم الدعاوى العينية ف ،الشخصية

 . دعاوى شخصية عقاريةإلى قسمين دعاوى شخصية منقولة وتقسم الشخصية كذلك 

وإذا كانت المنقوالت كثيرة ومتنوعة فالعقار واحد في وصفه ولذلك فإنه إذا كان األصل أن ترفع    

 الدعوى لحماية الحق الموضوعي فإن الدعاوى العينية العقارية تنقسم من حيث موضوعها إلى قسمين

 دعاوى حق ودعاوى حيازة:

التي يتمسك فيها المدعى بأنه مالك لعقار أو صاحب حق عيني  : وهي تلك الدعاوىدعاوى الحق أوال:

ودعوى ، دعوى تثبيت الملكية  ومثاله، ويطلب تقرير حقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه  ، عليه

 .تقرير حق االرتفاق أو نفيه

الفعلية ته هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطر: دعاوى الحيازة ثانيا:

 :عن دعاوى الحق  تتميزعلى عقار، وهي تفرد بقواعد خاصة 

  :تعريف الحيازة وشروطها   /1

وللحيازة  ، الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني   

  :عنصران

بها عادة من له حق على الشيء ويتمثل في سلطة مباشرة األعمال المادية التي يقوم   :عنصر ماديأ/ 

مثل مرور الجار  ،كالسكن في العقار مثال بشرط أن ال تكون هذه األعمال مما ال يسمح للغير بممارستها

 .بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر

ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء   :معنويعنصر ب/  

ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل ، صاحب حق عيني عليه موضوع الحيازة أو 

لكي تكون  ، وهنا نشير إلى أنهوفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، الحيازة 

 من ق ا م و ا  524الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع في المادة 

يجوز رفع دعاوى الحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ممن كان حائزا بنفسه او بواسطة ه:"بقول

غيره لعقار أو لحق عيني عقاري وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة ال يشوبها انقطاع وغير 

ها مؤقتة دون لبس واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على األقل ، وال تقبل دعاوى الحيازة ومن بين

 وفيما يلي تفصيل هذه الشروط: ". دعوى استردادها اذا لم ترفع خالل سنة من التعرض

ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت   :الهدوء -
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 . مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فال تكون جديرة بالحماية إال بعد أن تصبح هادئة

ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه   :الظهور -

أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها ال تكون محال للحماية  ، كل من يحتج في وجهه بالحيازة

 .القانونية

تشير أو تدل األعمال المادية للحيازة  يعني أن لبس،تكون الحيازة خالية من أي  يشترط أن  :الوضوح -

وز المال حنت من الممكن أن يفهم منها أنه يعلى نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كا

ال ويبقى الخادم يشغل تلك إذا توفي شخص وترك أموا، ومثاله لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة

 . ل فال يمكن أن يعتبر حائزا لهااألمو

يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، ال   :االستمرار لمدة سنة -

 .يجوز االعتداء عليها، وال تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار

 : شروط قبول دعاوى الحيازة -

لقبول غيرها من الدعاوى كاصفة والمصلحة، واضافة إلى  يشترط لقبول دعاوى الحيازة ما يشترط   

من قانون اإلجراءات المدنية  524-525شروط خاصة جاء بها المشرع في المواد ذلك هناك 

  واإلدارية.

فترفع من الحائز بنفسه أو  ،يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة : الصفة -

  .بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة

أو احتمال  ،وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة فيالمصلحة  تمثلت : المصلحة -

 . االعتداء عليها

ال و بدأ األعميجب أن ترفع دعوى الحيازة خالل مدة سنة من وقت االعتداء على الحيازة أ : الميعاد -

 .التي تشير إلى احتمال االعتداء عليها

ال تقبل  :"من ق ا م و ا على أنه 529 لمادة نصت ا : الجمع بين الحيازة والملكية  جواز عدم  -

م القاضي واألطراف في نفس الوقت زوهذه القاعدة تل "دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية 

فعلى القاضي أن ال يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة ألنه ، 

 من ق ا م و ا  527وفقا للمادة 

 المادة كما نصت  "، ال يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية فانه:"
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كر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا إذا أنكرت الحيازة أو أنعلى أنه:" ق ا م و ا   526

كما ال يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن  "، الخصوص ال يجوز أن يمس أصل الحق

وإذا خسرها فال يجوز أن يطالب ، يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إال بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة 

 ق ا م و ا .  530مادة طبقا لنص الاألحكام الصادرة ضده بالملكية إال بعد استكمال تنفيذ 

  : دعاوى الحيازة هيمن ثالث أنواع  على المشرع نص  :أنواع دعاوى الحيازة -

هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها  : دعوى منع التعرض  -

وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها باإلضافة إلى الشروط المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض 

  : العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما

والتعرض المادي  ،يعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازةالتعرض و : وقوع التعرض  -

ال ذلك ومث ،مادية تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل االنتفاع بها كليا أو جزئيا ةيتمثل في واقع

إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار  فيحدث قانونيالالتعرض  أما ،زراعة أرض تحت يد الحائز

حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث 

 .استغالله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه

يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خالل سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من أول  : احترام الميعاد -

 من ق ا م و ا. 524وهو ما أكدت عليه المادة فعل للتعدي 

القاضي حكم أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ، فإذا كان التصرف ماديا يصدر   -

يؤكد حيازة المدعى فالتعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا  ه، اما اذا كان إزالة آثارب المدعى عليهإلزام ب

 . في اتخاذ اإلجراء الذي قام به مدعى عليهحق البالتالي وينفي 

عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه لحائز الهي الدعوى التي يرفعها   :دعوى استرداد الحيازة  -

من  525المادة  ، وقد نص عليها المشرع في استرداد حيازته له  ، يطالب من خاللهابالتعدي أو اإلكراه 

يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه  :"ق ا م و ا بقوله

ول التعدي أو اإلكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الحيازة بالتعدي أو اإلكراه وكان له وقت الحص

 ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط  "الهادئ العلني

، اليد الهادئ العلني والمستمر لمدة سنة  ضعأن تكون الحيازة مادية بمعنى ويشترط   : صفة الحائز- 

من قانون المدني التي   2/  817قبول هذه الدعوى استنادا إلى نص المادة لوتكفي الحيازة العرضية 
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الوصي  هلامث " وسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيرهييجوز أن و  :"على أنه نصت

 .. والحارس القضائي والمودع لديه

بمعنى  ،يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل االعتداء إلى غاية فقدانها : فقدان الحيازة - 

وذلك بإخراج الحائز من العقار أو االستيالء عليه سواء تم بالقوة أو  ،الحرمان الكامل من االنتفاع بالعين

 .دونها

يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة عامة من تاريخ  احترام الميعاد- 

 .يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلكخفية ، أما اذا كان فقدان الحيازة فقدان الحيازة 

لدعوى االسترداد ة إذا توفرت الشروط الموضوعية و اإلجرائي :بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى - 

 .ويكون هذا الحكم قابال للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا،  ييحكم القاضي برد الحيازة للمدع

هي دعوى يتمسك فيها المدعى من ق م ج  821مادة لطبقا لنص ا : دعوى وقف األعمال الجديدة  -

بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ، 

ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار ، طالبا الحكم بوقف هذه األعمال 

 .بناء ألنه لو أتم األشغال ألصبح مانعا من استعمال حق االرتفاقالمجاور لمطالبته بإيقاف ال

تعتبر دعوى وقف األعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع ضرر ممكن   :شروط قبول الدعوى - 

  :ولذلك يشترط فضال عن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ما يلي، الوقوع مستقبال 

الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، أما إذا أن تكون األعمال 1 –

، بل ينبغي على الحائز في هذه الحالة أن و لم تكن األعمال قد تمتانتهت السنة فال تقبل الدعوى ول

 .ينتظر حتى تتم األعمال كي ترفع منع التعرض إذا توفرت شروطها

، ألنه لو كانت األعمال تجري على عقاره لكان  يقار غير عقار المدعاألعمال على عأن تجري هذه 2 -

 .له الحق في رفع دعوى منع التعرض

أن ال تكون األعمال قد تمت ، ألنه إذا تمت األعمال نكون أمام فرضين ، أوال أنه لم يتحقق التعرض 3 -

الحالة رفع دعوى منع  وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه ،فال توجد حاجة لرفع أي دعوى

 .التعرض

أن يخشى ألسباب معقولة أن تؤدي هذه األعمال إلى اإلضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة 4 -

 .العتداء محتمل
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 : الحكم الصادر في الدعوى – ب 

فليس له الحكم بإزالة ما قام به  ، يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة وقف األعمال الجديدة

المدعى عليه من أعمال ، ألن األعمال التي أنجزت ال تمثل في ذاتها اعتداءا على الحيازة ، ويمكن أن 

قف األعمال كي تكون الكفالة يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم بو

إلصالح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم نهائيا أن االعتراض على استمرار األعمال  ضمانا

ومن المدعى عليه في حالة الحكم باستمرار األعمال كي تكون ضمانا إلزالة هذه ، كان على غير أساس 

في  األعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا

ويترتب على ذلك أن نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات ، مصلحته 

  . صحة ادعائه في دعوى وقف األعمال الجديدة

  القضائيةالخصومة  وسير  افتتاحالمبحث الثاني : 

عوان أو الخصوماإلجراءات التي يمارسها القاضي و من تتشكل الخصومة القضائية من مجموعة    

ض على تبدأ بمطالبة قضائية من المدعي و تنتهي بصدور حكم في موضوع النزاع المعرو، القضاء 

  . القاضي

  القضائية خصومةافتتاح ال إجراءاتالمطلب األول : 

 الفرع األول: العريضة االفتتاحية:

الدعوى أمام المحكمة  ترفع واإلدارية على أنه :" من قانون اإلجراءات المدنية14المادة  نصت 

بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من  تودع مكتوبة مؤرخة وموقعة  عريضةب

 . "النسخ يساوي عدد األطراف

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم من ق ا م و ا على أنه:"  15 كما نصت

  "قبولها شكال البيانات اآلتية

 .قضائية التي ترفع أمامها الدعوى الجهة ال -

  . اسم ولقب المدعى وموطنه -

 .اسم ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له -

  .اإلشارة التي تسميه وطبيعة الشخص المعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوني أو اإلتفاقي -

 .والوسائل التي تؤسس عليها الدعوىعرض موجز للوقائع والطلبات  -



66 

 

 ."اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى -

محررة من المدعى والتي تحتوي على البيانات مكتوبة ووالتي تكون للخصومة  فتتاحيةهذه العريضة اال

 ،تبعا لترتيب وردودهاإ م تقيد حاال في سجل خاص لدى أمانة ضبط المحكمة  15المذكورة في المادة 

 م يسجل أمين الضبط رقم القضيةث ،مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة

، وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية يحتفظ بنسخة في ملف الدعوى على مستوى المحكمة 

إجراءات التكليف بالحضور بواسطة  بموجب، لمدعى بغرض تبليغها رسميا للخصومويسلم باقي النسخ ل

يوما على األقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ،  نويجب احترام أجل عشري، المحضر القضائي

مع اآلخذ بعين االعتبار أن هذا الميعاد يمكن مخالفته في الدعاوى ، والتاريخ المحدد ألول جلسة 

مدد هذا األجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثالث وي ،اإلستعجالية التي ال تحتمل االنتظار بطبيعتها

  87.المكلف بالحضور مقيما بالخارجأشهر إذا كان الشخص 

إال بعد دفع الرسوم القضائية المحددة قانونا أمام  االفتتاحية للدعوى ال تقيد العريضة وهنا نشير إلى أنه   

و إذا تعلق ،   من ق ا م و ا 17 ص المادة، طبقا لنلم ينص القانون على خالف ذلك كل جهة قضائية ما

فإنه ال بد من شهر العريضة االفتتاحية  طبقا للقانون اري مشهر بنزاع حول عقار أو حق عيني عق األمر

وتقدم بعد ذلك في أول جلسة ينادي فيها ، بعد تسجيلها وتحديد جلستها لدى المحافظة العقارية للدعوى 

  .88ها شكال على القضية تحت طائلة عدم قبول

 التكليف بالحضور  الفرع الثاني:

أن يستفيد الخصوم أثناء سير واإلدارية من قانون اإلجراءات المدنية  3اشترط المشرع في المادة   

الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ، كما يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ 

حضور المدعى عليه لكي يناقش ما تقدم به المدعى من طلبات الوجاهية ، ولتحقيق هذا المبدأ ال بد من 

ولتحقيق ذلك وضع المشرع إجراءات التكليف بالحضور التي ترمي إلى إعالم المدعى  ، أمام القاضي

عليه بتاريخ الجلسة وموضوعها ، وقد اشترط المشرع أن يتم التكليف بالحضور بموجب سند رسمي 

يجب أن يتضمن من ق ا م و ا على أنه:" 18قد نصت المادة و ، ييحرره ويبلغه له المحضر القضائ

  : التكليف بالحضور البيانات اآلتية

 . اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته -

                                                             
  / راجع نص المادة 16 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.87 

 / راجع المادة 17 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .88 
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 . اسم ولقب المدعى وموطنه -

 . اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه -

 . وطبيعة الشخص المعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوني أو االتفاقيتسمية  -

 . وساعة انعقادها" تاريخ أول جلسة

بعد الثامنة صباحا و قبل الثامنة ق ا م و ا  416مع مراعاة أن التكليف بالحضور يكون وفقا للمادة    

حال تبليغ المعني باألمر و إذا إست القاضي،وباذن من  العطل إال في حالة الضرورةمساء و ال يتم في أيام 

إن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه األصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في شخصيا ف

إال كان التبليغ قابال لإلبطال متمتعا باألهلية وعلى أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ ، موطنه المختار 

.89.  

القضائي الشخص المراد تبليغه ولكنه رفض استالم المحضر أو رفض التوقيع أما إذا وجد المحضر  

نسخة من التبليغ برسالة  لمعنيو ترسل ل ، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، عليه 

و يعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثاية التبليغ الشخصي و يحسب األجل  ، باالستالممضمنة مع اإلشعار 

 .90اريخ ختم البريد من ت

إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا ال يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي محضرا أما   

يضمنه اإلجراءات التي قام بها و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة اإلعالنات بمقر المحكمة 

 ختم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو تأشيرةبعليق تو يثبت ال ، ومقر البلدية التي كان بها آخر موطن له

 91.أمناء الضبط  رئيس

و ، 92محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم في مكان حبسه ما  تبليغهإذا كان الشخص المطلوب  اما 

في حالة و، القضائية  االتفاقياتإذا كان مقيما بالخارج يتم ذلك وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في 

  93.جودها يرسل التبليغ بالطرق الدبلوماسية عدم و

بعد ذلك يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو و  

                                                             
 / أنظر المادة 410 من قا م و ا .89 

 / أنظر المادة 411 من ق ا م و ا.90 

 / أنظر المادة 412 من ق ا م و ا.91 

 / أنظر المادة 413 من ق ا م و ا .92 

 / أنظر المواد 414 ، 415 من ق ا م و ا.93 
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 تنعقد الخصومة القضائية.وكالئهم و

 المطلب الثاني: سير الخصومة القضائية

 الطلبات والدفوع القضائية الفرع األول: 

 الطلب القضائي: : أوال

يتحدد  :"نه أعلى واإلدارية من قانون اإلجراءات المدنية 25 تنص المادة تعريف الطلب القضائي : /1 

غير أنه  ،موضوع النزاع باالدعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد 

 "،ليةاألص بات مرتبطة باالدعاءاتيمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطل

يمكن و ،قضاءأمام الي حقه و الوسيلة التي يمارس بها المدعيتبين أن الطلب القضائي ه هذا النصومن 

به  كم لهتعريف الطلب القضائي بأنه اإلجراء الذي يعرض به الشخص ادعاءه على القضاء طالبا الح

ا م و ا  قمن  25، فقد نصت المادة قيمة النزاع تتحدد به، وللطلب القضائي أهمية بحيث على خصمه

و مقابلة أات التتحدد قيمة النزاع بالطلبات األصلية واإلضافية وبالطلبفي فقرتها الثالثة على أنه:"

  المقاصة القضائية".

ه تتحدد قيمة أن من ق ا م و ا مثلما سبق ورئينا على  25تنص المادة   :أنواع الطلبات القضائية  /2

 لبات إلىسيم الطومن ذلك يمكن تق، النزاع بالطلبات األصلية واإلضافية والمقابلة والمقاصة القضائية 

  أنواع نذكرها فيما يلي:عدة 

تفتتح بها بات وهي طل  :طلبات أصلية  -:إلىمن حيث وقت تقديمها تنقسم  : من حيث وقت التقديم– أ - 

 .وهي المحل األساسي للخصومة ابتداء ا المدعى، يقدمه الخصومة القضائية

بعد تقديم الطلب  أي يقدمها الخصوم أثناء نظر الدعوىوهي طلبات  :عارضة  أخرى طلبات -  

تكون مرتبطة بالطلب األصلي ،  ، وهذه الطلباتاالفتتاحي يكون الغرض منها تعديل الطلب االفتتاحي

أما الطلب العارض فإنه يتبع  ،األصلي قواعد االختصاصيجب أن يراعي في الطلب هنا نشير إلى انه و

اإلجراءات الشكلية في رفع الطلب األصلي ، أما الطلبات  ىتراع والطلب األصلي في االختصاص ، 

، كما يجوز تقديمها في بعض الحاالت أن تقدم في شكل الطلبات األصلية العارضة فإن القاعدة العامة

 .الرتباط بالطلب األصلي وذلك بشرط ا ،شفويا في الجلسة

الطلبات اإلضافية هي   : طلبات ملحقة أو تابعة أو إضافية *إلى أنواع:الطلبات العارضة وتنقسم 

ويلتمس  ،به لي باإلضافة إليه طلبا آخر مرتبطالطلبات التي يتقدم بها المدعى بهدف تعديل الطلب األص
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 عليه ع الطرد من العقار المتنازومثال ذلك أن يقدم المدعى طلبا أصليا يتمثل في ، الحكم له فيهما معا 

 .يقدم الحقا طلبا إضافيا يتمثل في التعويض عن الشغل غير المشروع للعقارو

ألن  ،هي طلب الحق للطلب األصلي يهدف المدعى إلى الحكم في أحدهما فقط :طلبات احتياطية  *

فإذا قبلت الطلب األصلي يحظر عليها النظر إلى الطلب  ،في أحدهماالمحكمة تلتزم فقط بالفصل 

أن يتقدم  ومثاله ،ها الفصل في الطلب االحتياطي إال إذا رفضت الطلب األصليلوال يمكن  ،االحتياطي

المدعى بطلب تعويض عن ضرر لحقه وبصفة احتياطية يقدم طلب احتياطي يتمثل تعيين خبير ليفحصه 

الالحق به ، ففي هذه الحالة إذا قضت المحكمة بالتعويض لعدم تمكنها من تقديره ويحدد نسبة الضرر 

 .جاز لها االستعانة بخبير أي قبول الطلب االحتياطي 

ي يقدمه المدعى الطلب الذمن ق ا م و ا على أنه  25 عرفته المادة الطلب المقابل   :طلبات مقابلة *- 

ة فالطلبات المقابلة هي وسيل ه، رفض مزاعم خصمعة ، فضال عن طلبه عليه للحصول على منف

فض جرد رهجومية في يد المدعى عليه تؤدي إلى تغيير محل الخصومة حيث ال يكتفي المدعى عليه بم

 ذلك ةمثلمن أو ،من خالله الحكم له في مواجهة المدعى لتمسالطلب األصلي للمدعى بل يثير طلبا آخر ي

  .بالطالق قابالإلى بيت الزوجية فيقدم الزوج المدعى عليه طلبا م أن تقيم الزوجة المدعية دعوى رجوع

 النوع األول لقتعيترتب على تقديم الطلب القضائي نوعين من اآلثار ، ي : آثار الطلبات القضائية  / 3

 . بالعالقة بين الخصوم نوع الثانيالمحكمة ويتعلق الب

ب القضائي إلى يترتب على تقديم الطل : في الدعوىآثار الطلبات القضائية على المحكمة الناظرة – أ- 

لبات ي الطفالمحكمة نزع االختصاص عن سائر المحاكم األخرى ، كما يلتزم القاضي بالتحقيق والفصل 

ولكن  ،تها المقدمة إليه ، وليس معنى ذلك التزامه بالفصل في موضوعها إذ قد يحكم ببطالن إجراءا

ي اطية التالحتيم بشأنها ويشمل ذلك جميع الطلبات ، ماعدا الطلبات الها و إصدار حك صديالمهم هو الت

 ي.األصلإال في حالة رفض الطلب  مثلما سبق وقلنا ال ينظر فيها القاضي

 بما لم يطلب منه أو من حيث الموضوع فليس له أن يقضي الطلبات المقدمة اليهالقاضي يلتزم بحدود  و  

ال يجوز للقاضي أن يأسس "  من ق ا م و ا بقولها:  26وهذا ما نصت عليه المادة  ،بأكثر مما طلب منه

على أن المحكمة إذا التزمت بالطلبات المقدمة ،  "المناقشات والمرافعات حكمه على وقائع لم تكن محل

، إليه ، ال تلتزم بتكييف الخصوم لهذه الطلبات ، واألساس القانوني الذي استندت  إليها سببا وموضوعا

يجوز للقاضي أن يأخذ بعين االعتبار من بين  من ق ا م و ا بقولها:" 26وهو ما أشارة اليه المادة 
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 ".عناصر المناقشات والمرافعات الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم

 تتمثل هذه اآلثار فيما يلي:  : آثار الطلبات بالنسبة للخصومب/ 

 .مدة التقادم السارية لمصلحة المدعى عليه حتى ولو رفعت الدعوى أمام المحكمة غير مختصةقطع  -

 . يصبح الحق محل الدعوى متنازعا فيه -

 . اعتذار المدعى عليه وما ينتج عنه من التزام بالتعويض عن التأخير في تنفيذ االلتزام -

 . لدعوىالتزام من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع ا -

ولذلك ال يقبل الدفع ، يتحدد االختصاص المحلي والدولي بالنظر إلى حالة األطراف يوم رفع الدعوى   -

 .بعدم االختصاص المحلي الذي يقدمه المدعى عليه إذا غير موطنه بعد رفع الدعوى القضائية

  الدفوع القضائيةثانيا: 

تمكينه ألجل  ي وطلباته، يه للرد على دعوى المدعللمدعى علوسيلة إجرائية منحها المشرع هو الدفع   

فقد أتاح يم طلبات أصلية أو عارضة ، تقد يكما يحق للمدع، فمن االعتراض عليها أو على إجراءاتها 

وقد قسم قانون ، مناقشة موضوع هذه الطلبات أو إجراءاتها حق المقابل للمدعى عليه ب المشرع

 . أنواعاإلجراءات المدنية الدفوع إلى عدة 

من قانون اإلجراءات  48 المادة  نص من خاللالجزائري عرفها المشرع : الدفوع الموضوعية  1

ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها  دحضوسيلة تهدف إلى  :"بأنهاالمدنية 

تأسيس موضوع ليه مدى وعليه فإن الدفع الموضوعي إجراء يناقش من خالله المدعى ع ،  "الدعوى

ويمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها  ،وهو موجه إلى موضوع الدعوى القضائية ي،طلبات المدع

 . الدعوى

ر سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى ، أي يعتب ذالصادر في الدفع الموضوعي يستنف كما أن الحكم 

مرة  من تجديد النزاع أمام القضاء عنحكما فاصال في الموضوع يرتب حجية الشيء المقضي فيه التي تم

 .أخرى

كل وسيلة  :"بأنها  و ا  إ ممن ق  49 عرفها المشرع في المادة   :( الدفوع اإلجرائية ) الشكلية- 2 

يوجه إلى إجراءات  فالدفع الشكلي "، تهدف إلى التصريح بعدم صحة اإلجراءات أو انقضائها أو وقفها

 نقسموت، الفصل في موضوع الطلب بصفة مؤقتة دون أن ينفي تأسيسهويكون عائقا يمنع ، الخصومة 

  : نذكرها فيما يليعدة أنواع  الىالدفوع اإلجرائية 
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إلى من خالله  يقدمه المدعى عليه يرومكما سبق ورئينا هو دفع   : الدفع بعد االختصاص اإلقليمي أ/ 

واعد ققرره عدم تعرض المحكمة لنظر الدعوى المعروضة عليها ألنها ليست من اختصاصاتها وفقا لما ت

التي  لقضائيةاوعلى المدعى عليه الذي يقدم هذا الدفع أن يسبب طلبه وبين الجهة ، االختصاص المحلي 

 ق للمدعىح دفع هوألن هذا ال ، ير هذا الدفعثوال يجوز للمدعى أن ي، يستوجب رفع الدعوى أمامها 

و دفاع في أقبل أي دفع هذا الدفع  اثارةوال بد من و ا ، من ق إ م  51عليه فقط وفقا لنص المادة 

 الموضوع.

ة فقط ألنه حكم ييفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي ولهذا الحكم حجية نسبو  

الخصومة فإنه  إلى انهاءو إذا أدى ، ل الحق للنزاع حو يغير منه، وهو جرائي فقط متعلق بالجانب اإل

ال يمنع من جديد للمطالبة بذات الحق أمام محكمة أخرى تكون هي المختصة بالفصل في النزاع وفقا 

 .لقواعد االختصاص المحلي

تقوم وحدة الموضوع من ق ا م و ا فانه  53طبقا لنص المادة   : الدفع بوحدة الموضوع واالرتباطب/ 

عندما يرفع نفس النزاع إلى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة ، فيدفع أحد الخصوم بوحدة 

جهة األخرى وفقا لطلب تتخلى الجهة القضائية األخيرة التي رفع إليها النزاع لصالح الحتى الموضوع 

 94 .تبين له وحدة الموضوع كما يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا، أحد الخصوم

أما االرتباط فهو حالة إجرائية تقوم عندما تكون هناك عالقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيالت مختلفة    

لنفس الجهات القضائية ، أو أمام جهات قضائية مختلفة ، والتي تستلزم لحين سير العدالة أن ينظر 

ة قضائية بالتخلي عن النزاع لصالح جهة قضائية تأمر آخر جه ، وفي هذه الحالة 95ويفصل فيها معا

 . 96أخرى بموجب حكم مسبب بناءا على دفع يقدمه أحد الخصوم أو تلقائيا

تكون األحكام الصادرة في التخلي بسبب وحدة الموضوع واالرتباط ملزمة للجهة وهنا نشير إلى أنه 

 .97، وهي غير قابلة ألي طعنل إليها القضائية التي تم التخلي لفائدتها أو التشكيلة المحا

تقضي جهة اإلحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام تشكيالت مختلفة  و

 . لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي

هو دفع يتقدم به أحد الخصوم يلتمس من خالله تأخير الفصل في النزاع  : الدفع بإرجاء الفصل ج/  

                                                             
 / أنظر المادة 54 من ق ا م وا.94 

 / أنظر المادة 55 من ق ا م و ا.95 

 / أنظر المادة 56 من ق ا م و ا.96 

 / أنظر المادة 57 من ق ا م و ا.97 
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المطروح أمام القاضي ليمكنه من القيام بإجراء معين كإدخال خصم أو استدعائه أو إتمام إجراءات 

جل للخصم الذي األويجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح ، الخبرة 

 .98يطلبه ما

إثارة هذا الدفع خالل  ويمكن، يقصد به الدفع ببطالن اإلجراءات من ناحية الشكل  : الدفع بالبطالن د/  

 من ق ا م و ا 61واال سقط حق التمسك به وهو ما أكدته المادة  القيام باإلجراء و قبل مناقشة الموضوع

. 

القانون صراحته على ذلك وعلى ال يقرر بطالن األعمال اإلجرائية شكال إال إذا نص هنا نؤكد على أنه و

 .99ما يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه 

فع ي حالة الد، وفن لصالحه قرر البطالاألعمال اإلجرائية شكال إال لمن تمسك ببطالن الوال يمكن    

ن لبطالبالبطالن من أحد الخصوم يجوز للقاضي أن يمنح أجال للخصوم لتصحيح اإلجراء المشوب با

ب ويسري أثر هذا التصحيح من تاريخ اإلجراء المشو ، بقاء أي ضرر بعد التصحيحبشرط عدم 

 . بالبطالن

المحكمة بالنسبة  لطةسال يستنفد الحكم في الدفع اإلجرائي  : تقديم الدفوع اإلجرائية الناشئة عن ثاراآل -

البة ن المطأصدرت المحكمة حكما في الدفع اإلجرائي بعدم اختصاصها أو ببطالفاذا للموضوع ، 

ال ى إلى زوا أدوإذ ،ية نسبية فقط ألنه حكم إجرائي غير منه للنزاعلقضائية شكال فإن الحكم يكتسب حجا

يدة ات جدولكن بإجراء الخصومة فإنه ال يمنع من إعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق

 .ما قضى به الحكم السابق مراعاةبشرط 

  :الدفع بعدم القبول   /3

قبول طلب الخصم اآلخر النعدام تمسك فيها الخصم بالتصريح بعدم وسيلة قانونية يهو الدفع بعدم القبول  

الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة وحالة التقادم وانقضاء أجل القيام باإلجراء وحجية 

 . لمعروض على القاضيوذلك دون النظر إلى موضوع النزاع ا، الشيء المقضي فيه ) سبق الفصل ( 

ها الدعوى ولو بعد ال يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين ، وإذا يجوز تقديمه في أية مرحلة كانت علي 

  .100في الموضوع  تقديم دفوع

                                                             
 / أنظر المادة 59 من ق ا م و ا.98 

 / أنظر المادة 60 من ق ا م و ا.99 

 / أنظر المادة 68 من ق ا م و ا.100 
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احترام  إذا كانت هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام مثل عدم من ق ا م و ا على أنه  69وقد اكدت المادة 

لملكية الجمع بين الحيازة وا مثال حالة أو ،الحكم للطعن ألنه ابتدائيا ونهائيا ابليةعدم ق آجال الطعن ، أو

 .يره من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ثفإنه يجب على القاضي أن ي

لى حجية نسبية فقط ، إذا ال يمنع من اللجوء إهو اآلخر يكتسب الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول  و 

عدم القبول ، اذا زال سبب القضاء مجددا قصد المطالبة بنفس الحق محل الدعوى التي قضى بعد قبولها 

ولهذا فإنه يجوز بعد الحكم بعدم القبول الدعوى النتفاء شرط المصلحة مثال أن تقبل هذه الدعوى متى 

التي سبق الحكم بعدم  توفر هذا الشرط ، ويجوز أيضا للمدعي في دعوى الحيازة أن يجدد دعوى الحق

 .101قبولها فور الفصل نهائيا في دعوى الحيازة واستكمال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده ما 

 الفرع الثاني: التدخل واالدخال في الخصومة القضائية

لم يكونوا أطرافا فيها ابتداء، وذلك اما دخل فيها أشخاصا تيمكن أن ي خصومة القضائيةأثناء سير ال   

أو أن يجبروا على المشاركة فيها  في الخصومة القضائية، التدخل وهذا ما يسمى ب رغبتهم بناء على

 وهو ما يسمى اإلدخال في الخصومة القضائية.

هو أن يطلب شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة و  في الخصومة القضائية: التدخل أوال:

أو  وهذا ما يسمى بالتدخل االختصامي،  بالدعوىللحكم له بطلب مرتبط اما وذلك أمام القضاء، قائمة 

 وهذا ما يسمى بالتدخل االنضمامي.لكي ينظم ألحد أطرافها 

أي بواسطة  تبعا لإلجراءات المقررة لرفع الدعوىأما عن اإلجراءات فالتدخل في الخصومة  يتم   

من الناحية  التدخل يقبل يولكعريضة مكتوبة مؤرخة وموقعة من طرف المتدخل أو محاميه أو وكيله، 

الصفة والمصلحة و أن يكون مرتبطا ارتباطا كافيا بإدعاءات  ن هماشرطي توافر من ال بد الشكلية

 . 102الخصوم

التدخل االختياري نوعان ،  وبالرجوع إلى نصوص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإننا نقول أن 

 .103تدخل أصلي وتدخل فرعي

يكون التدخل أصليا عندما يتضمن من ق ا م و ا على أنه :"  197نصت المادة  التدخل األصلي:  /1

                                                             
 / أنظر المادة 530 من ق ا م و ا.101 

يكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في مرحلة االستئناف اختياريا أو وجوبيا، ال يقبل التدخل اال من ق ا م و ا على أنه:"  194نصت المادة  /
مكا لم يتضمن قرار  دعوى، ال يقبلف التدخل أمام جهة االحالة بعد النقضممن توفرت فيه الصفة والمصلحة ، يتم التدخل تبعا لالجراءات المقررة لرفع ال

 االحالة خالف ذلك". كما نصت المادة 195 من ق ا م و ا على أنه:"ال يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم".102 

 / أنظر المادة 196 من ق ا م و ا.103 
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بحق أو  الدعوى مواجهة أطرافيتمسك في  أي أن المتدخل "،متدخلالتدخل إدعاءات لصالح الهذا 

فالمتدخل هنا يكون مدعيا في الدعوى الجديدة التي تضاف بموضوع  مستقل عنهما، مركز قانوني

وكذلك متابعة تنفيذ الحكم الصادر ، طلبات مقابلة أو دفوع  لذلك يجوز له تقديم أي ،الخصومة األصلي

 . في الدعوى والطعن فيه

يكون التدخل فرعيا عندما يدعم من ق ا م و ا على أنه:" 198نصت المادة   التدخل الفرعي: /2

كانت له مصلحة من موال يقبل التدخل الفرعي إال  "،المتدخل إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى

فيقوم المتدخل في هذه الحالة بتأييد طلبات أحد األطراف  أحد الخصوم،ظة على حقوقه في مساندة للمحاف

ولذلك فإنه ال يمكنه أن يقدم طلبات أو دفوع لم يتمسك بها ، األصليين دون أن يقدم طلبا جديدا لنفسه 

إذا كان الطلب القضائي األصلي باطال ويزول التدخل الفرعي ، الخصم األصلي الذي انضم لمصلحته 

 .أو غير مقبول ، أو إذا تنازل المدعى األصلي عن دعواه أو ترك الخصومة

يجوز ألي خصم إدخال من ق ا م و ا على أنه:"  199نصت المادة  : اإلدخال في الخصومة  : ثانيا

ألي  طبقا لنفس النص كما يجوز" ،  الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده

يعني إجبار شخص هذا وفي الدعوى، خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر 

ويجوز ، وأن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ، من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة 

 . 104اتفعالمرا ابكانت عليها الدعوى قبل إقفال ب هذا اإلدخال في أي مرحلة

فيجوز له تقديم دفوع  ،هذه الحالة يصبح طرفا في الخصومة الخصام في المدخل فيهنا نقول أن و

إال أنه ال يمكن له التمسك بالدفع بعدم اإلختصاص المحلي للجهة المكلف بالحضور ، وطلبات جديدة 

 من ق ا م و ا. 202 وهو ما نصت عليه المادة  أمامها حتى ولو استند على شرط محدد لالختصاص

يمكن للقاضي من ق اى م و ا على أنه:"  202نصت المادة  : إدخال الغير بناءا على طلب المحكمة- 

أن يرى ولو من تلقاء نفسه أن يأمر أحد الخصوم عند االقتضاء تحت طائلة غرامة تهديديه بإدخال من 

القيام من أجل أمر أحد الخصوم يأن قاضي للف،  "يد لحسن سير العدالة أو إلظهار الحقيقة فإدخاله م

  بإجراءات اإلدخال وال يقوم باإلدخال بنفسه ألن القاضي حكم وليس خصم

اإلدخال في الضمان هو اإلدخال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في  : اإلدخال في الضمان - 

من القاضي  الخصم إذ يلتمس من ق ا مخ و ا، 203وقد نصت عليه المادة  الخصومة ضد الضامن

                                                             
 / أنظر المادة 200 من ق ا م و ا.104 
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تبعات الدعوى المرفوعة  هذا األخير يتحملحتى ويقدم طلبا بإدخال الضامن ليصبح طرفا في الخصومة 

يمكن للقاضي أن يمنح ، وهنا  كما هو الحال في ضمان عدم التعرض بالنسبة للبائع ضد الخصم األصلي

وبعد حضور ،  األجلويستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا ، أجال للخصوم إلدخال الضامن 

  105.دفاعه  و كذلك أن يأخذ أجال لتحضيرالضامن بموجب تكليف بالحضور من أحد الخصوم يجوز له ه

 المطلب الثالث: عوارض الخصومة

 فها أوانقطاعها أو وقيمكن أن يعتري السير العادي للخصومة القضائية عارض قد يؤدي اما إلى 

 هذه العوارض المنصوص عليها في ق ا م و ا.انقضائها أو سقوطها، وفيما يلي أهم 

 .الفرع األول : ضم الخصومات وفصلها

نفس م ماأة ضومعر، أكثرأو بين خصومتين ط تباارجد إذا و من ق ا م و ا على أنه 207 دةلماانصت    

صل فيهما لفم والخصوا بطلب من، أو هـنفسء قاـضمهما من تل، لةالعدالحسن سير وله ز جا، لقاضيا

فصل ر بيأم، أن لةالعدالحسن سير ، ويمكن للقاضي على أنه 208 دةلماا، كما نصت حد وام بحك

 .أكثرأو لى خصومتين إلخصومة ا

ي غير قابلة ، وهلوالئيةل األعماالفصل من ا ولضم م احكاأ وهنا نشير إلى أن المشرع الجزائري اعتبر  

 .106طعني أل

 الفرع الثاني: انقطاع الخصومة ووقفها

 انقطاع الخصومةأوال : 

للفصل ة هيأمغير ن لتي تكوالقضايا الخصومة في اتنقطع على أنه :"  من ق ا م و ا  210 دةلماانصت 

 آلتية :ب الألسبا

 م،لخصوالتقاضي ألحد ا أهليةتغير في  1-

 ل،لخصومة قابلة لالنتقاانت كام، إذا لخصواحد ة أفاو 2 -

 ."ياازلتمثيل جون اكاإذا ال ، إلمحامياتنحي أو شطب أو توقيف أو ستقالة ة أو افاو 3-

بسبب  علمهر فو، هةلقاضي شفاايدعو   210فاذا توفر أحد األسباب المنصوص عليها في المادة   

 يد.جدم محار يختاأو  في الخصومةلسير ف اباستئنام ليقو الصفةمن له  كل، لخصومةع اطانقا

  .رلتكليف بالحضوالخصومة عن طريق اسير ف يعينه الستئناي لذالخصم ة اعوديمكن للقاضي  كما

                                                             
 / أنظر المادة 205/204 من ق ا م و ا.105 

 // أنظر المادة 209 من ق ا م و ا.106 
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غيابيا اع لنزايفصل في ، مةلخصوالسير في دة اعاإفي ر لمكلف بالحضوالخصم الم يحضر إذا ف

 .107ههتجا

لفصل ء اجارلخصومة بإاتوقف  :"من ق ا م و ا على أنه 213دة لماا نصت :ثانيا: وقف الخصومة

 ."وللجداشطبها من أو فيها 

على طلب ء بنا، لخصومةالفصل في ء اجاريؤمر بإأما فيما يخص اجراءات وقف الخصومة ف

لخصومة بأمر قابل الفصل في ء اجاإريتم ، نلقانواعليها في ص لمنصوت الحاالاا ماعدم، لخصوا

 .108لنطق بهايخ رايحسب من ت، يوما )20(جل عشرين أفي ف لالستئنا

 ل.الستعجااد المطبقة في مواعد القضية للقوالفصل في واألمر ا هذاف ستئناايخضع 

في عليها  صلمنصوالشكلية اءات اباإلجرم لقيام ابسبب عد، لقضيةايأمر بشطب أن يمكن للقاضي  كما 

من ك رمشتعلى طلب ء لقضية بناابشطب  أيضا أن يأمر يمكن لهو ،مر بهاألتي اتلك ن، أو لقانوا

، لضبطابأمانة دع توى، عوح دفتتاالخصومة بموجب عريضة السير في دة اعاإيتم ، على أن ملخصوا

 ، وقد نصت سببا في شطبهان اي آلذالشكلي ء ااباإلجرم لقيات اثباإبعد 

لقاضي ا ألمرالخصومة على ط المتعلقة بسقواعد القواتطبق من ق ا م و ا على أنه:"  218 دة لماا

 .طعني و غير قابل أل، وهلوالئيةل األعماامن ول لجدالقضية من األمر بشطب ايعد و، "بالشطب

  انقضاء الخصومة وسقوطها الفرع الثالث:

ى، لدعواء لخصومة تبعا النقضااتنقضي :"من ق ا م و ا   220 دةلماانصت : أوال: انقضاء الخصومة

 .ىلدعواعن زل بالتناأو بالحكم ل وبالقبأو بالصلح 

ا نصت كم"، لقابلة لالنتقاى لدعواما لم تكن م، لخصواحد ة ألخصومة بوفااتنقضي أن يضا أيمكن 

 ."اعنهزل لتناأو ابسبب سقوطها ، صالألخصومة اتنقضي من ق ا م و ا على أنه:"  221دة لماا

ين بفمن خالل النصين يمكننا القول أن الخصومة القضائية تنقضي في حال ما اذا حصل صلح   

ي فذكر أنه ر بال، والديدث تنازل عن الدعوى ، كما أنها تنقضي بالقبول بالحكم القضائي الطرفين ، أو ح

 ىخرب أنقضت ألسبااقد ى لدعواتكن ما لم ، من جديدم الختصااال مانع من ت لحاالاذه هــ

                                                             
 / أنظر المادة 212/211من ق ا م و ا.107 

 / أنظر المادة 215 من ق ا م و ا.108 
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سواء المدعي أو المدعى  –م لخصوانتيجة تخلف القضائية لخصومة اتسقط  :ثانيا: سقوط الخصومة

ما ط، إلسقواتقديم طلب م للخصو فيجوز االجراءات، أما من حيث مةزلالابالمساعي م لقيااعن   -عليه

 .109علموضواية مناقشة في أقبل  همحدأفع يثيره دعن طريق ى أو عود عن طريق

حسب من ت،  (2)سنتين ور لخصومة بمراتسقط من ق ا م و ا على أنه:"  223دة لمااهذا وقد نصت   

 بالمساعي.م لقيام الخصواحد أ كلفي لذ، القاضيامر ور أصدأو حكم لور ايخ صدرتا

 224ادة ، كما نصت الم"تقدمهاولقضية اصلة اموف لتي تتخذ بهداءات اإلجرا كل لمساعي فياتتمثل 

 كما، ةاألهليناقص  كانلو ، وشخص طبيعيأي لخصومة على ط اجل سقوي أيسرمن ق ا م و ا على أنه 

شخص ي أعلى ، ويةدارإلا لصبغةذات العمومية ت المؤسساواإلقليمية ت ااعالجموالة ولداعلى ي يسر

لخصومة ط اسقورة ثاإقاضي للز ال يجو، وهنا ال بد من التأكيد على مسألة مهمة وهي أنه آخري معنو

 ألنها ليست متعلقة بالنظام العام . تلقائيا

ء نقضاانما يترتب عليه إى، لدعوء انقضاالى إال يؤدي لخصومة ا بسقوط الحكم مالحظة هامة:

 .110لمنقضيةالخصومة اءات اجرإمن اء رجي إبأج الحتجاا جواز معد، وفقط  لخصومةا

ف أو ستئنافيه باالن لمطعوالحكم ز احا، ضةرلمعاف أو االستئناالخصومة في مرحلة ا سقوطر تقرإذا و

 سميا.رلو لم يتم تبليغه وحتى ، لمقضي بهء الشية اقو، ضةرلمعاا

ب األسبالخصومة بأحد ط اجل سقون أينقطع سريا:"من ق ا م و ا فانه  228مادة وطبقا لنص ال

 عاله.أ 210دة لمااعليها في ص لمنصوا

 ."لقضيةالفصل في ء اجاإرفي حالة ا ما عد، لخصومةاقف ويا في حالة رألجل ساايبقى 

، لنقضاإلحالة بعد افي حالة ، عالهأ 223دة لمااعليه في ص لمنصوالخصومة ط اجل سقوي أيسرو 

 . 111لعلياالمحكمة ف النقض من طرار النطق بقرايخ رمن تااء بتدا

 الفرع الرابع: التنازل عن الخصومة والقبول بالطلبات والحكم

 أوال: التنازل عن الخصومة

                                                             
 / أنظر المادة 222 من ق الا م و ا.109 

 / أنظر المادة 226 من ق ا م و ا.110 

 / أنظر المادة 229 من ق ا م و ا.111 
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ب ال يترتو ،لخصومةء امكانية مخولة للمدعي إلنهاإ من ق ا م و ا هو 231طبقا لنص المادة زل لتناا

ه رحضر يحرما بتصريح يثبت بموإ كتابياما ، إعنهلتعبير ايتم ، وىلدعوالحق في التخلي عن اعليه 

 لضبط.ء امناأئيس ر

إذا عى عليه لمدل المدعي معلقا على قبوزل اتنان يكوعلى أنه:" من ق ا م و ا  232دة لمااوقد نصت 

فوعا في و دل ألقبوم افوعا بعدأو دستئنافا فرعيا أو اطلبا مقابال زل، لتنااعند ، رألخيا هذام قد

 ."علموضوا

ى علمن ق ا م و ا  233طبقا لنص المادة لمدعى عليه ف امن طرزل لتناافض ريؤسس أن يجب و 

 عة .ومشرب سباأ

ا ذهن م 238و 234لى إ 231من اد لمواتطبق من ق ا م و ا على أنه :"  235دة لمااهذا وقد نصت 

 ."لطعن بالنقضواضة رلمعاف والمتعلق باالستئنازل التنااعلى ن لقانوا

ستأنف رض أو اعاإذا ثره زل ألتنااال ينتج ، قبوال بالحكمف، الستئناأو اضة رمعالاعن زل لتناايعتبر و 

 .112لحكم الحقا م الخصواحد أ

، لب خصمهط علىج الحتجااعن حقه في م لخصواحد أتخلي  هول لقبوا: ثانيا: القبول بالطلبات والحكم

 .لحكمكليا يشمل كامل اأو أي يشمل جزءا من الحكم ما جزئيا ن إيكوو ،هورعلى حكم سبق صدأو 

لحكم افي  ما لم يطعن، لمدعى عليهاتخليا من ، وتهءاعاادفا بصحة اعترالخصم يعد ابطلب ل لقبواو

 .من ق ا م و ا 238وهو ما أكدت عليه المادة  الحقا

سة رر بممام آخـخصم قاإذا ال ، إلطعناسة حقهم في رعن ممام وـلخصزل او تناهـفبالحكم ل لقبواأما 

ل لقبوالتعبير عن ايجب "من ق ا م و ا على أنه:  240 :دة لماا، فقد نصت لطعن الحقااحقه في 

 ."لتنفيذاء ثناألقضائي المحضر م اماأو ألقاضي م امااء أسو، لبسون بدوحة اصر

 

  عناصر االجراءات القضائية وجزاء مخالفتهاالمطلب الرابع : 

مجموعة من االجراءات التي ترمي إلى الفصل في الدعوى كما سبق ورئينا تعتبر الخصومة القضائية  -

 ،ور أمام القاضيظترك للخصومة ينهيان النزاع المن القضائية بمقتضى صدور حكم في الموضوع أو

والخصومة القضائية تقوم على مجموعة من اإلجراءات والتي يترتب على مخالفتها أو إغفال القيام بها 

                                                             
 / انظر المادة 236 من ق ا م و ا.112 
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 . آثار معينة

 : عنصر الشكل في اإلجراء القضائي الفرع األول:  

  :يعتبر الشكل من أهم عناصر اإلجراء القضائي وهو مقرر لصحته تتمثل مظاهر هذا الشكل فيما يلي

فإيداع عريضة الدعوى يتم لدى ، تتم اإلجراءات في المحكمة أنه القاعدة العامة  اء :مكان اإلجر –أ 

تتم بعض كما  ،كتابة الضبط وتقديم أي دفع أو طلب أثناء سير الخصومة يقدم مباشرة أمام المحكمة

 . اإلجراءات خارجها مثل التكليف بالحضور في موطن المدعى عليه والمعاينة

األصل في  :"إ م  9المشرع الكتابة في معظم اإلجراءات وذلك وفقا لنص المادة  يشترط ب : الكتابة :

 ". إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة

يحدد المشرع ظرفا زمنيا يجب مراعاته عند القيام باإلجراء ، ويتخذ هذا التحديد  زمن اإلجراء : –ج  

يكون له عالقة بأي واقعة سابقة أو الحقة  فقد يحدد المشرع وقتا التخاذ اإلجراء دون أن ،صورا مختلفة

ومثال ذلك عدم جواز إجراء أي تبليغ قبل الثامنة صباحا وال بعد الثامنة مساءا وال في أيام العطل ،

 . 113الرسمية إال في حالة الضرورة و بإذن من القاضي

معين بين إجراءات وقد يحدد المشرع وقت اإلجراء بإجراء آخر فيوجب اتخاذ اإلجراء وفق ترتيب    

وقد يحدد المشرع  ،قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع ومثال ذلك وجوب إيداع الدفع الشكلي ، الخصومة

ميعادا يتخذ اإلجراء قبله أو خالله أو بعده كدعوى الحيازة التي ال ترفع إال بعد مضي سنة من ممارستها 

وكذلك ، القيام به خالل شهر من تاريخ التبليغ االستئناف الذي يجب أيضا و ،بصفة هادئة علنية ومستمرة

 .دعوى وقف األعمال الجديدة التي ترفع قبل مضي سنة من بدأ األشغال 

ويختلف الغرض من تقرير الميعاد بالنظر إلى كل ميعاد على حدا فتقرير ميعاد التكليف بالحضور هو   

ئي المالئم ، وتحديد ميعاد الطعن هو حث منح الخصوم فترة زمنية كافية تسمح له باتخاذ اإلجراء القضا

الخصوم على تقديم طعونهم في مواعيد قصيرة لضمان استقرار المراكز القانونية التي تحددها األحكام 

 . القضائية

وجميع المواعيد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية تحتسب كاملة وال يحتسب يوم التبليغ  -

وإذا صادف اليوم األخير يوم عطلة يمدد األجل ، أول و آخر يوم (  ال يحتسب) أي  ويوم انقضاء األجل

                                                             
 / أنظر المادة 416 من ق ا م و ا.113 
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 .114 يعتد بآجال العطل التي تقع داخل الميعاد ، وهنا نشير إلى أنهإلى اليوم الذي يليه

 عنصر الموضوع في اإلجراء القضائي  الفرع الثاني:

   :العناصر الموضوعية والتي تتمثل فيلوجود اإلجراء القضائي وصحته ال بد من توفر مجموعة من   

صالحية ال: لصحة اإلجراء يجب أن تتوفر لدى من قام به  صالحية الشخص للقيام باإلجراء – 1

ويكون ذلك بتوفر ،لقضاء لأو مدعى عليه أو قاضيا أو مساعد ويكون القائم باإلجراء إما مدعيا ، الالزمة 

ويكون بتوفر الصفة في التقاضي ، أهلية االختصام أو أهلية التقاضي في صاحب الصفة في الدعوى 

لدى الممثل القانوني للشخص الطبيعي أو المعنوي ، كما يجب أن يصدر اإلجراء من القاضي الذي 

يشترط ذلك أيضا في المحامي كما  ،يخوله القانون سلطة القيام به وهذا ما يستلزم وجود القاضي وصحته

 . وكاتب الضبط والخبير والمحضر القضائي والشاهد

اإلجراء القضائي عمل يتم بإرادة من يتخذه ، واإلرادة قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها  : اإلرادة – 2

 . مثالعن طريق التمسك بانعدام األهلية 

الحكم هو األمر المقضي فيه ، ومحل الشهادة  محل المطالبة القضائية هو اإلدعاء ، ومحل : المحل  – 3

من محل ويشترط في هذا المحل أن ال يكون له وكل إجراء قضائي ال بد ، هو الواقعة موضوع الشهادة 

 .مخالفا للنظام العام واآلداب العامة 

فا للنظام ويشترط فيه كذلك أن ال يكون مخال،وهو الباعث الدافع للقيام باإلجراء القضائي   :السبب  – 4

 . العام واآلداب العامة

وهي األعمال والوقائع التي يتطلب المشرع وجودها قبل اتخاذ أغلب  : المفترضات والمقدمات  – 5

ضة وتسجيلها يرام باالستئناف ، ووجوب تقديم العالحكم للقي صدورومنها وجوب  ،إجراءات الخصومة

على مفتشيه العمل قبل اللجوء إلى القسم قبل إجراء التكليف بالحضور ، ووجوب عرض النزاع 

 . االجتماعي

   :جزاء مخالفة اإلجراءات القضائية أو تخلف عناصرهاالفرع الثالث: 

ويترتب على مخالفة القواعد اإلجرائية أو ، مقترنة بجزاء وأصل عام فإن القاعدة القانونية ، ملزمة ك

 . االنعدام والسقوطولبطالن تخلف أحد عناصر اإلجراء جزاءات إجرائية تتمثل في ا

البطالن وصف قانوني يلحق العمل المخالف لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم  : البطالن  – أ

                                                             
  / أنظر المادة 405 من ق ا م و ا.114 
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ويلتزم القاضي بالتصريح ببطالن اإلجراء في ، إنتاج األثر القانوني الذي يترتب عليه لو كان صحيحا 

  : حالتين

ءا إجرائيا بنص ابطالن اإلجراء إذا ما جعله المشرع جزيقضي القاضي ب حالة النص الصريح : –أ 

حاالت بطالن العقود غير  ق ا م و ا بقولها:" 64المادة  ت عليهومثال ذلك ما جاء في نص، صريح 

 :القضائية واإلجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي 

 . انعدام األهلية للخصوم -

و ا  إ مق  152المادة  تنص ، كما  "التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنويانعدام األهلية أو  -

. فالبطالن " يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإال كانت شهادته قابلة لإلبطال ....على أنه:"

في أي مرحلة يقضي به القاضي من تلقاء نفسه و منصوص عليه صراحة في هذه النصوص القانونية

 .ها الدعوى كانت علي

، زام دون أن يحدد جزاء البطالن وهو النص الذي يحمل صيغة االل  : حالة النص الغير الصريح– ب 

التأويل األول أنه ال يعتبر الشكل المقرر جوهريا فال بطالن في  ،والنص في هذه الحالة يحمل تأويلين

والتأويل الثاني أن الشكل المقرر جوهريا يترتب البطالن في حالة مخالفته فيقضي به ، حالة مخالفته 

 ولكن متى يقرر القاضي بطالن اإلجراء القاضي في حالة النص غير صريح ؟، القاضي

يعتبر الشكل جوهريا متى كان الزما لصحة اإلجراء ومقررا للمصلحة العامة ال يراعي المشرع في  -

عى أو المدعى عليه فقط وإنما يضعه ضمانة لكافة الخصوم وفي هذه الحالة يعتبر وضعه مصلحة المد

ير القاضي حالة ثتخلف يؤدي إلى بطالن اإلجراء وي وإذا كان كذلك في حالة، الشكل من النظام العام 

 .البطالن من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى 

يوما  20د الخصوم كاألجل الممنوح في التكليف بالحضور مهلة أما إذا كان الشكل مقررا لمصلحة أح -

ما بين تاريخ تسلم التكليف وتاريخ الجلسة وفي هذه الحالة اإلجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه حتى 

يتمكن من تحضير دفاعه ، فإذا أثار الخصم المقرر اإلجراء لمصلحته حالة البطالن استجاب له القاضي 

لنسبي ولكن ال يثيره القاضي من تلقاء نفسه وإذا أغفل الخصم مناقشته يسكت عنه وهذا هو البطالن ا

  . القاضي و يعتبر كأنه صحيح ألن اإلجازة الالحقة كاإلذن السابق

السقوط جزاء إجرائي يتمثل في انقضاء حق القيام بإجراء معين بسبب تجاوز الحدود   :السقوط ب/ 

حقق ذلك في حاالت متعددة موجودة في نصوص متفرقة تأخذ منها ويت، التي وضعها المشرع لمباشرته 
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  : أمثلة التالية

تقديم الدفع الموضوعي أوال يؤدي إلى ي عدم احترام الترتيب الذي يضعه المشرع اإلجراءات ف1 – 

سقوط أي فقدان الحق في تقديم الدفوع اإلجرائية ، وكذلك رفع دعوى الملكية يؤدي إلى سقوط الحق في 

 .دعوى الحيازة رفع

التنازل عن اتخاذ اإلجراء : كالتنازل عن حق الطعن في الحكم الصادر فبمرور ميعاد شهر بعد 2 – 

 . تبليغ الحكم االبتدائي يسقط الحق في االستئناف فيه

عدم اتخاذ اإلجراء في الوقت المحدد قانونا مثل دعوى منع التعرض الذي يضع لها المشرع ميعاد 3 – 

  . ل فعل لالعتداء أو التعرض فإذا انقضى هذا الميعاد سقط الحق في مباشرة هذه الدعوى سنة مند أو

 األحكام القضائية  :المبحث الثالث

 المطلب األول : مفهوم الحكم القضائي

 : الحكم القضائي  الفرع األول: مفهوم 

فالحكم  ، بها الخصومة القضائيةالحكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي تختم :  أوال: تعريف الحكم   

هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها ، 

 . وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية

   :الحكم القضائي فيما يلي عناصرتتمثل  : الحكم القضائي عناصر  ثانيا:

، باسم الشعب الجزائري ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتصدرها الجمهورية   :ة الديباج – 1

القضاة الذين تداولوا في القضية ويذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وأسماء وألقاب وصفات 

الضبط الذي اسم ولقب أمين ، إذا كانت طرفا في الخصام اسم ولقب ممثل النيابة  ،تاريخ النطق بالحكم  ،

كر ذل منهم وفي حالة الشخص المعنوي أسماء وألقاب الخصوم وموطن ك ،حضر مع تشكيلة الحكم 

أسماء وألقاب المحامين أو أي  ،صفة ممثله القانوني أو اإلتفاقي طبيعة وتسمية ومقره االجتماعي و

 . شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم

ت ريحتوي هذا الجزء الحكم على عرض موجز للوقائع التي استم  : عملخص أو موجز الوقائ – 2

وخالصة ما استند إليه الخصوم من األدلة الواقعية والحجج القانونية وذلك وفق  صومةطيلة مراحل الخ

وتذكر ، ما جاء به الخصوم دون تعديل أو تحريف ، كما يتضمن بيانا للمسائل المعروضة للفصل فيها 

اإلجراءات المتخذة والمراحل التي مرت بها القضية وخالصة ما انتهت إليه من غير  فيه كذلك مختلف
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 . أن يثبت القضاة موقفهم منها

وتتمثل األسباب في األدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني القضاة   :المناقشة وأسباب الحكم  -3

شون فيه جزء دور القضاة الذين يناقعلى أساسها حكمهم وتسمى أيضا بالحيثيات ، ويظهر في هذا ال

وذلك تمهيدا لبيان موقفهم الفاصل في الدعوى ، لقانون الساري المفعول لطلبات ودفوع الخصوم وفق 

 . ويرد القاضي على جميع الطلبات

الفاصل في الدعوى مثل رفض الدعوى لعدم تأسيسها وإلزام  القراريذكر في هذا الجزء   :المنطوق – 4

في مواجهة المدعى عليه  يتحديد قدر ما حكم به لصالح المدع،صاريف القضائية أو العكس المدعى بالم

  . 115هذا جزء يتضمن ماقضى به القاضي في شكل منطوق، ف

يجب أن يتضمن القرار تاريخ النطق به كما يتضمن تحت طائلة  : القرار القضائي ثالثا: عناصر

كما يجب  ،باسم الشعب الجزائري ،الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية   : البطالن العبارة اآلتية

 : أن يتضمن القرار البيانات اآلتية

 –   . أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية2 – الجهة القضائية التي أصدرته  1 – 

ل النيابة العامة عند اسم ولقب ممث5 –   .تاريخ النطق بالقرار -4،  اإلشارة إلى تالوة التقرير3

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل  -7، اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة6 –  ،االقتضاء

وصفة ممثله القانوني أو  منهم وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسمية وطبيعته ومقره االجتماعي ،

اإلشارة إلى عبارة النطق بالقرار في 9 –   ،أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المعنية8 –   ي،اإلتفاق

  116جلسة علنية

 .والمستشار المقرر وكاتب الضبط  ،رئيس الغرفة  من طرف  قراريوقع على أصل ال   

  : وآثارها األحكام القضائيةقواعد إصدار  :الفرع الثاني

 :قواعد إصدار األحكام القضائية: أوال 

ملف القضية في أرشيف  معالرئيس وأمين الضبط ، ويحفظ أصل الحكم  يوقع على أصل الحكم     

ويمكن للخصوم أن يستعيدوا الوثائق المملوكة لهم بناءا على طلبهم مقابل وصل  ،الجهة القضائية

وإذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره أو أمين الضبط يعين  ،  117باالستالم

                                                             
 / أنظر المادة 276 من ق ا م و ا.115 

  / أنظر المادة 553 من ق ا م و ا.116 

  أنظر المادة 278 من ق ا م و ا.117 
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وهو ما نصت عليه ية بموجب أمر قاضيا أخر أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله رئيس الجهة القضائ

 . ويحدث ذلك عادة في حالة نقل القضاة أو عزله أو وفاتهمن ق ا م و ا  279 المادة

وتكون هذه النسخة عادية أو  مط نسخة إلى الخصوم بناء على طلبهبعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضب  

كان التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية والتي ال تسلم إال في حالة ما إذا والنسخة  ،تنفيذية

وتوقع هذه النسخة وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في ، الحكم نهائيا 

ختم  مع " للتنفيذ نسخة مطابقة لألصل مسلمة :"متابعة تنفيذه ، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية 

 . 118الجهة القضائية

  أثار األحكام القضائية : ثانيا

يترتب على صدور الحكم القضائي استنفاذ المحكمة سلطتها  : خروج النزاع من والية المحكمة  – 1

ويستثنى من هذه القاعدة أنه يجوز للمحكمة ، فال يجوز لها العدول عنه وال تعديله ، بالنسبة للموضوع 

أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم لها طعنا فيه بطريق المعارضة أو التماس إعادة النظر أو 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، كما أنه إذا وقع خطأ مادي في الحكم كالخطأ في ذكر مبلغ 

فإنه يجوز طرح دعوى تصحيح خطأ مادي أو تفسير حكم أمام التعويضات أو كتابة اسم أحد الخصوم 

وفيما عدا ذلك ال يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما إعادة طرحه عليها ، الجهة القضائية التي أصدرته 

 . من جديد ولو تبين عدم صحة ما قضت به

فيه ، والتي يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي  : حجية الشيء المقضي فيه  – 2

تعد قرينة قانونية مقتضاها أن الحكم يتضمن قضاء عادال وصحيحا وال يمكن تجديد النزاع الذي قضى 

، وحدة األطراف دون أن تتغير صفاتهم ، وحدة الموضوع و :ثالث عناصر وهي تتوفر، اذا في شأنه 

 . 119وحدة السبب

 : أنواع األحكام القضائية المطلب الثاني:

  :التقسيم التي يستند عليها في سساألحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختالف يمكن تقسيم األ

 ، حيثفي موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية : قد تصدر األحكام القضائيةمن حيث صدورها – أوال

 مثل تنقسم األحكام من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام قبل الفصل في الموضوع

وهي مجرد أحكام والئية ال تقبل أي ، األحكام المتعلقة بتعيين خبير و بتوجيه اليمين إلى أحد الخصوم 

                                                             
  أنظر المادة 231 من ق ا م و ا.118 

 / أنظر المادة 338 /1 من ق م ج.119 
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 . وجه من أجه الطعن إال مع الحكم الفاصل في الموضوع

يكون الحكم ، بحيث تنقسم إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية  :من حيث مواجهتها للخصوم – ثانيا

ولم يحضر  وإنما بواسطة الغير، دعى عليه التكليف بالحضور بصفة شخصية غيابيا إذا لم يتسلم الم

الحكم الصادر ضد المدعى عليه في غير أن صحيحا في هذه الحالة فيكون التكليف بالحضور  المحاكمة، 

 . بالمعارضةفيه حكما غيابيا يقبل الطعن يكون هذه الحالة 

وهي األحكام الصادرة من ، : تنقسم األحكام إلى أحكام ابتدائية  درجة صدور الحكمحيث من  - ثالثا

واستثناء قد يصدر من قاضي ، وأحكام نهائية وهي الصادرة من المجلس ، قاضي الدرجة األولى 

التي ال تتجاوز فيها  الدعاوىمثل دعاوى الطالق وبنص القانون ، الدرجة األولى أحكاما ابتدائية ونهائية 

دج ، والفرق بينهما أن الحكم االبتدائي يقبل االستئناف أما الحكم النهائي  200.000قيمة النزاع 

 . واالبتدائي النهائي ال يقبل االستئناف

موضوع تنقسم إلى أحكام موضوعية وهي التي تفصل في  :من حيث حدود وسلطة المحكمة - رابعا

تشكل فقط تدابير تحفيظية ال تمس بأصل مؤقتة وهي األوامر االستعجالية التي  أخرى و أحكام، النزاع 

 . الحق

   :في األحكام القضائية  طرق الطعنالمطلب الثالث: 

بمراجعة األحكام القضائية وإعادة النظر لصاحب الشأن الطعن هي وسيلة يسمح المشرع من خاللها     

 عادية.عادية وغير  : الطعن إلى نوعينطرق نقسم تيها من حيث الوقائع أو الموضوع وف

ذلك ألن هذا النوع من الطعن يوقف تنفيذ الحكم خالل أجله كسميت  طرق الطعن العادية :الفرع األول:  

وتتمثل هذه الطرق في ، النوع من الطعن غير مشروط بشرط خاص هذا كما أن ،أو أثناء ممارسته

 . المعارضة واالستئناف

 ،المشرع ضد األحكام والقرارات الغيابيةالمعارضة طريق طعن عادي أجازه   : المعارضة أوال:

يصبح بحيث  ،القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون يسمح باعادة النظر فيالمعارضة الطعن بو

 . 120ما لم يكن هذا الحكم مشموال بالنفاذ المعجل ،الحكم والقرار المعارض فيه كأن لم يكن

وبالتالي فإنه لم يقدم أي دفوع أو ، الغيابي  وذلك أن الخصم المعارض كان غائبا عند صدور الحكم 

وال يتقيد القاضي بالحكم  دفوع،عند قيامه بإجراءات المعارضة يجوز له طرح ما شاء من فطلبات 

                                                             
 / أنظر المادة 327 من ق ا م و ا.120 
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ق ا  327وذلك ألن نص المادة ، ويمكن له أن يصدر حكما مناقضا للحكم السابق ، الغيابي الذي أصدره 

 " بالمعارضة يعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكنبمجرد القيام ينص على أنه " م و ا 

تكون المعارضة بموجب عريضة موقعة ومؤرخة تحدد فيها الجهة القضائية  : إجراءات المعارضة  -

ومصحوبة بنسخة من الحكم الغيابي ، وهوية الخصوم وعناوينهم وموجز لطلبات الخصم المعارض 

إلى نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المطعون  تقدم، وكذا محضر التبليغ إن وجد  ،المعارض فيه

م التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف تتسجيل العريضة وجدولتها يجب أن يوبعد  ، 121فيه

ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم وهو غير قابل ، الخصومة 

  .ما  122للمعارضة من جديد

شهر واحد ابتداء  و ا وهو  إ مق  329معارضة في ميعادها المحدد بنص المادة تتم الن يجب أمالحظة: 

يوما وال يحتسب  30ويحسب الميعاد كامال باأليام ، من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي 

األخير من الميعاد اليوم األول منه ) يوم التبليغ ( وال اليوم األخير ) يوم انقضاء الميعاد ( وإذا كان اليوم 

 . 123قد صادف يوم عطلة كليا أو جزئيا يمدد إلى أول يوم عمل موالي له

 : االستئناف ثانيا:  

يهدف االستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، ويعتبر االستئناف المظهر العملي    

 .لمبدأ التقاضي على درجتين

 : شروط االستئناف  -أ

يشترط في الحكم المستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من   : الحكم المستأنف فيهالمتعلقة بالشروط  - 1

فإن كان فاصال في جزء من  ،وأن يكون هذا الحكم فاصال في موضوع النزاع ،قاضي الدرجة األولى

الموضوع أو أمر بإتخاد إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت فإنه ال يقبل االستئناف إال مع الحكم 

 .124الفاصل في الموضوع ما لم ينص القانون على خالف ذلك

ين كانوا حق االستئناف مقرر لجميع األشخاص الذ : الشخص القائم باالستئناف الشروط المتعلقة ب- 2 

م تمثيلهم على تكما يجب لألشخاص اللذين  ،خصوما على مستوى الدرجة األولى أو لذوي حقوقهم

                                                             
  / أنظر المادة 330 من ق ا م و ا.121 

 / أنظر المادة 331 من ق ا م و ا.122 

  / أنظر المادة 405 من ق ا م و ا.123 

 / أنظر المادة 334 من ق ا م و ا.124 
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السبب ، ويجوز رفع هذا مستوى الدرجة األولى بسبب نقص األهلية ممارسة االستئناف إذا زال 

 . 125االستئناف من طرف المتدخل األصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة األولى

يحدد أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص   : الميعاد شرط- 3 

ويمدد هذا األجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة ، ذاته 

  . و ا إ ممن ق  2-1فقرة  336وهو ما أكدته المادة شخصية 

أجل االستئناف إال بعد انقضاء يبدأ سريان وإذا كان الحكم االبتدائي غيابي فإنه يجوز استئنافه أيضا وال 

 . 126أجل المعارضة

 ينقسم االستئناف إلى عدة أنواع نذكر منها :  :أنواع االستئناف -ب

  رفعه المستأنف أوال.وهو االستئناف الذي ي  : االستئناف األصلي 1-

ضده بعد تقديم االستئناف األصلي وقبل  ستأنفوهو االستئناف الذي يقدمه الم : لمقابلاالستئناف ا 2-

وينظر القاضي في كل واحد ، ويكون مستقال عن االستئناف األصلي ، فوات الميعاد المقرر لالستئناف 

قاعدة ال وال يستفيد أي من الطاعنين من ، إلى توسيع الخصومة  ويؤدي هذا االستئناف، منهما على حدا 

 . يضار الطاعن بطعنه

ضده بعد فوات ميعاد االستئناف ، ويجوز  ستأنفالذي يقدمه الم ستئنافوهو اال : االستئناف الفرعي 3-

وحتى في حالة ، تقديمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو كان قد بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ 

ويرتبط االستئناف     و ا. إ مق  337المادة وهو ما أكدته  سقوط حقه في رفع االستئناف األصلي

ال يقبل االستئناف الفرعي إذا على أنه "  من ق ا م و ا 337األصلي بالفرعي في القبول إذا تنص المادة 

كان االستئناف األصلي غير مقبول ، ويترتب على التنازل في االستئناف األصلي عدم قبول االستئناف 

 . ل"الفرعي إذا وقع بعد التناز

   :يترتب عن االستئناف اآلثار التالية  :آثار االستئنافج/ 

يكون الحكم المستأنف فيه غير قابل للتنفيذ خالل فترة   : استمرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – 1

و ا  إ مق  323 فقد نصت المادةالطعن باالستئناف وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف المجلس 

باستثناء طبعا وهذا  تنفيذ الحكم خالل أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته يوقف"  على مايلي:

 . الحاالت التي يكون الحكم فيها مشموال بالنفاذ

                                                             
 / أنظر المادة 335 ق ا م و ا.125 

  / أنظر المادة 3/336 من ق ا م و ا.126 
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ليفصل   ينقل االستئناف الخصومة إلى  المجلس القضائي : نقل النزاع إلى قاضي الدرجة الثانية  – 2

وتبعا لذلك فإن الخصوم ال بد أن يتمسكوا بنفس الطلبات التي ، من جديد من حيث الوقائع والقانون  فيه

قبل الطلبات تال :"إنه ف و ا م إ من ق  341فقا لنص المادة وسبق طرحها أمام قاضي الدرجة األولى ، و

وطلبات استبعاد االدعاءات المقابلة أو الفصل في  بالمقاصة الجديدة في االستئناف ما عدا الدفع

كما يجوز للخصم أيضا وفقا لنص المادة  "واقعة حدوث أو اكتشاف المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو

طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل اإليجار والملحقات األخرى  و ا إ ممن ق  342

نف ، وكذا التعويضات الناتجة عن األضرار الالحقة به مند صدور المستحقة بعد صدور الحكم المستأ

وال تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب األصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض  ،الحكم

حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، كما يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم 

 . 127دة تأييدا لطلباتهم ، كما يجوز تقديم الطلبات المقابلة خالل النظر في االستئنافمستندات وأدلة جدي

  : إجراءات االستئنافد/ 

تتم اإلجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم مالحظات شفهية   

محامي و ذلك تحت طائلة عدم ويكون تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي وجوبي من طرف ، إضافية 

قبول االستئناف ، ما لم ينص القانون على خالف ذلك ، وال يكون تمثيل األطراف بواسطة محامي 

وجوبي في مادة شؤون األسرة والمادة االجتماعية بالنسبة للعمال وتعفى الدولة والوالية والبلدية 

 . جوبي بمحاموالمؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية من التمثيل الو

يرفع االستئناف بعريضة تودع بأمانة المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف فيه في أحد   

المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما يجوز أن يسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في 

 . 128سجل خاص

من طرف رئيس المجلس القضائي تقيد عريضة االستئناف حاال في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه    

ثم يسجل أمين  ،، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة

الضبط رقم القضية وتاريخ الجلسة على نسخ عريضة االستئناف ، وتبلغ رسميا من طرف المستأنف إلى 

ين تاريخ وتسلم التكليف بالحضور وتاريخ أول يوما على األقل ب 20المستأنف عليه مع مراعاة أجل 

 . جلسة

                                                             
 / أنظر المواد 343 ، 344، 345 من ق ا م و ا.127 

  / أنظر المادة 539 من ق ا م و ا.128 
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يجب أن تكون عريضة االستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد  

 ويجب أن تتضمن البيانات اآلتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكال 

 .الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف فيه1 - 

 لقب وموطن المستأنفاسم و2 –  

  اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن آخر محل إقامته3 –

 عرض موجز للوقائع والطلبات واألوجه التي أسس عليها االستئناف4 –  

 تفاقيي أو اإلاإلشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانون5 –   

  . وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خالف ذلكختم 6 –   

  :طرق الطعن الغير العاديةالفرع الثاني 

 علىهي وسائل للطعن ال توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون طرق الطعن غير العادية 

  : كما أنها مشروطة بشروط خاصة وتتمثل هذه الطرق في، خالل ذلك 

   :الطعن بالنقض: أوال

ال يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، وإنما   

بصفة  يرمي إلى النظر فيها إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص القانونية والمبادئ

المخالفة بالموضوع أو باإلجراءات مع تسليمها بالوقائع نها ، سواء تعلقت عسليمة في األحكام الصادرة 

 كما أثبتها الحكم المطعون فيه 

  : شروط الطعن بالنقضأوال: 

كان صادرا من  موضوع وأن يكون حكما نهائيا سواءأن يكون الحكم المطعون فيه فاصال في ال1 – 

 .المحكمة أو من المجلس

أو من ذوي حقوقهم ، غير أنه إذا علم النائب العام لدى أن يقدم الطعن بالنقض من أحد الخصوم 2 – 

المحكمة العليا بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي وكان الحكم أو القرار 

على فله أن يعرض األمر بعريضة  مخالفا للقانون ، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في األجل ،

نقض هذا الحكم أو القرار ال يجوز للخصم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا ، وفي حالة 

 . المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض

أن يقدم الطعن بالنقض في اآلجال المقررة له وهي شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم 3 – 



90 

 

إلى ثالث أشهر إذا تم التبليغ الرسمي للحكم في موطنه المطعون فيه إذا تم شخصيا ويمدد هذا األجل 

ال يسري أجل الطعن بالنقض في األحكام  و ا، و إ ممن ق  354 وهو ما أكدته المادةالحقيقي أو المختار 

 . والقرارات الغيابية إال بعد انقضاء األجل المقرر للمعارضة

وهي  و ا إ ممن ق  358ا في المادة أن يبنى الطعن بالنقض على أحد األوجه المنصوص عليه4 – 

  : وتتمثل في ، حاالت جاءت على سبيل الحصر

 مخالفة قاعدة جوهرية في اإلجراءات1 – 

 إغفال األشكال الجوهرية لإلجراءات2 –  

 عدم االختصاص 3 –

 تجاوز السلطة4 –  

 مخالفة القانون الداخلي 5 –

 سرةمخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األ 6 –

 مخالفة االتفاقيات الدولية 7 –

 انعدام األساس القانوني للحكم 8 –

 انعدام التسبيب 9 –

 قصور التسبيب 10 –

 تناقض التسبيب مع المنطوق 11 -  

 تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار 12 –

قد  تكون حجية الشيء المقضي فيهتناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما  13 –

وإذا  ريخ ،أثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التا

 تأكد هذا التناقض بفصل بتأكيد الحكم أو القرار األول

و كان  ، ولتناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبوال 14 –

قض بالن أحد األحكام موضوع الطعن بالنقض سابق قد انتهى بالرفض ، وفي هذه الحالة يرفع الطعن

أكد ويجب توجيهه ضد الحكمين ، وإذا ت،  354المادة  في حتى بعد فوات األجل المنصوص عليه

 التناقض ، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا

 مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القراروجود  15 –
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 الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب 16 –

 السهو عن الفصل في أحد الطلبات األصلية 17 –

 . إذا لم يدافع عن ناقصي األهلية 18 –

ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض المنصوص عليها في المادة   

 و ا. . إ ممن ق  358

  : إجراءات الطعن بالنقضثانيا: 

تكون اإلجراءات أمام المحكمة العليا كتابية مع وجوب التمثيل بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة  -

  . 129العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول

أن يرفع الطعن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا ويجوز أيضا   

بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجالس القضائية التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم 

 . موضوع الطعن

ويمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجال يسمى سجل قيد الطعون 

ويكون هذا السجل ، خ وصولها بالنقض تسجل فيه تصريحات وعرائض الطعون بالنقض حسب تاري

موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس األول للمحكمة العليا 

 . أو رئيس المجلس القضائي

يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى   

ويتضمن هذا المحضر  ،أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض، المحكمة العليا أو المجلس القضائي 

  : البيانات التالية

تسميته وطبيعته ومقره اسم ولقب وموطن الطاعن ، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان 1 – 

 . االجتماعي وصفة ممثله القانوني اإلتفاقي

 .اسم ولقب وموطن المطعون ضده وإذا تعلق األمر بشخص معنوي بيان تسميته ومقره االجتماعي2 – 

تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه ، ثم يوقع المحضر حسب الحالة من طرف أمين الضبط 3 – 

فوض لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم الرئيسي أو أمين الضبط الم

 . بالتصريح

                                                             
  / أنظر المواد 559/558/557 من ق ا م و ا.129 
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 .تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده  -

وعلى الطاعن أن يقوم بتبليغ المطعون ضده رسميا خالل أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن   

 .محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه ح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيسبالنقض بنسخة من محضر التصري

وللطاعن اجل شهرين ابتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض إليداع العريضة بأمانة ضبط   

المحكمة العليا أو المجلس القضائي يتعرض فيها لألوجه القانونية التي يؤسس عليها طعنه وذلك تحت 

 .130عن بالنقض شكالطائلة عدم قبول الط

ويجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خالل أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة   

الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف 

د العامة التي تسري على أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وفقا للقواع

 . التبليغات وآجالها ومواعدها

يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكال   :عريضة الطعن بالنقضثالثا: 

 : البيانات التالية

اسم ولقب وموطن الطاعن إذا تعلق الطعن بشخص معنوي ، بيان تسميته وطبيعته ومقره 1 – 

 ه القانوني أو اإلتفاقياالجتماعي وصفة ممثل

  اسم ولقب وموطن المطعون ضده2 –   

 .تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه3 –  

 عرض موجز عن الوقائع واإلجراءات المتبعة4 –  

 .131عرض عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض  – 5   

 .المحكمة العليا وعنوانه المهنيكما يجب أن تحمل العريضة التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى 

يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة قبولها شكال بنسخة مطابقة ألصل القرار أو الحكم   

المطعون فيه ومرفوقة كذلك بالوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن بالنقض وكذلك وصل 

وترفق ، المحكمة العليا أو المجلس القضائي يثبت دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى 

العريضة كذلك بنسخة من محضر التبليغ الرسمي للتصريح أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون 

                                                             
 / أنظر المادة 563 من ق ا م و ا.130 

  / أنظر المادة 565 من ق ا م و ا.131 
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  .132ضده

يم مذكرة ( من أجل تقد 2ابتداء من تاريخ تسلم المطعون ضده لعريضة الطعن فإن له أجل شهرين )    

المحكمة العليا إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو  معتمد لدى جواب موقعة من طرف محام

الطاعن وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي ويجب أن تتضـمن  المجلس القضائي ، وتبليغها لمحام

  .مذكرة الجـواب الرد على أوجـه الطـعن المشارة

يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس  وعند انتهاء اآلجال القانونية المحددة لألطراف ال يداع مذكراتهم ، 

القضـائي الملف شكال ومرفـقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا والذي يحيله بدوره 

  .إلى رئيس الغرفة المعنية

   :آثار الطعن بالنقضرابعا: 

الدعاوى المتعلقة بحالة ال يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه ما عدا  

 . األشخاص وأهليتهم وفي دعاوى التزوير

إذا كان قرار المحكمة العليا ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية ال يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه   

فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار ويترتب ، فإن النقض يكون بدون إحالة 

 ، وض وكان تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به قلغاء كل حكم جاء بعد القرار المنلنتيجة إبا

وإذا رأت المحكمة العليا بعد قبولها للطعن بالنقض ونقضها وإلغائها للحكم أو القرار المطعون فيه أن 

إلى الجهة القضائية التي تصدر  الدعوى تحتاج إلى الفصل في مسألة الوقائع فإنها تقوم بإحالة القضية

الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة إلعادة الفصل في 

 . 133الدعوى من جديد

وعلى الخصوم القيام بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد اإلحالة وذلك بموجب عريضة تتضمن  -

فتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض ويجب إيداع هذه العريضة في أجل البيانات المطلوبة في عريضة ا

 3( من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار المحكمة العليا القاضي باإلحالة ويمدد هذا اآلجل إلى 2شهرين ) 

أشهر عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار ويترتب على عدم القيام بهذا اإلجراء في 

جال المحددة عدم قبولها شكال والذي يشيره القاضي من تلقاء نفسه وفي هذه المرحلة ال يقبل تدخل اآل

 .الغير أمام جهة اإلحالة 

                                                             
  /أنظر المادة 568/567 من ق ا م و ا.132 

  / أنظر المادة 365 من ق ا م و ا.133 
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تفصل جهة اإلحالة من جديد في القضايا ، من حيث الوقائع ، ومن حيث القانون باستثناء المسائل غير  

اإلحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي  طبق قراربالنقض ويجب عن جهة اإلحالة أن تالمشمولة 

ثل جهة اإلحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية ، تمفيها المحكمة العليا ، وإذا لم تفصلت 

في موضوع النزاع ، ويجب على  تلنظر في الطعن بالنقض الثاني البيجوز لهذه األخيرة وبمناسبة ا

ن حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض ويكون قرارها المحكمة العليا أن تفصل م

 .134قابال للتنفيذ

وفي حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله ، ال يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس  

 .لعليا أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر ، كما أن المعارضة غير مقبولة ضد أحكام المحكمة ا، القرار 

ويجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن قد بني على تعسف أو الغـرض منه اإلضرار بالمطعون   

دج دون اإلخالل بالـتعويضات  20.000إلى  10.000ضـده أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من 

 .التي يطالب بها المـطعون ضده 

النظر إلى مراجعة األمر االستعجالي أو الحكم أو عادة ايهدف التماس   :التماس إعادة النظر: ثانيا

القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث 

  الوقائع والقانون

  :شروط التماس إعادة النظرأ/ 

 . قضي فيهال يقدم التماس إعادة النظر إال ضد األحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء الم1 – 

 . ال يقدم التماس إعادة النظر إال ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو األمر أو تم استدعاؤه قانونا2 – 

إ م من ق  392ا في المادة مال يقدم التماس إعادة النظر إال إذا توفر أحد الوجهين المنصوص عليه3 – 

 : يوهوا 

شهادة شهود أو على وثائق اعترف بتزويرها أو ثبت قضائيا إذا بني الحكم أو القرار أو األمر على  –

 . تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو األمر وحيازته لقوة الشيء المقضي به

إذا أكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو األمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في  –

 . صومالدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخ

الميعاد : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ، يبدأ سريانها من تاريخ ثبوت تزوير شهادة 4 - 

                                                             
  / أنظر المادة 374 من ق ا م و ا.134 
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 . الشهود أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة

   :إجراءات التماس إعادة النظرب/ 

التي أصدرت الحكم أو يكون التماس إعادة النظر بموجب عريضة مكتوبة تقدم إلى الجهة القضائية 

ومصحوبة بنسخة من الحكم محل ، القرار أو األمر الملتمس فيه وفقا لألشكال المقررة لرفع الدعوى 

وصل يثبت إيداع كفالة بأمانة الضبط الجهة القضائية ال تقل عن الحـد األقصى للغرامة بو، الطعن 

، دج  20.000دج إلى  10.000من  التي تتراوحومن ق ا م و ا  397النصـوص عليها في المــادة 

 .  دج 20.000أي ال تقل الكفالة عن 

  : آثار التماس إعادة النظرج/ 

تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو األمر التي تبرر مراجعتها ، 

 . ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها

 20.000دج إلى  10.000الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من  يجوز للقاضي الحكم على الملتمس  

وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد ، دج دون اإلخالل بالتعويضات التي قد يطالب بها الخصم اآلخر 

 . مبلغ الكفالة

 . ال يجوز تقديم التماس إعادة نظر من جديد في الحكم أو القرار أو األمر الفاصل في االلتماس  

ف ديه :"من ق ا م و ا على أنه 380 نصت المادة:  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ثالثا:

ي لذاستعجالي الاألمر ار أو القرأو الحكم ء الغاأو إجعة الى مر، إلخصومةاعن رج لخاالغي ر اض اعترا

 ."نلقانووالوقائع القضية من جديد من حيث ايفصل في ، اعلنزاصل أفصل في 

لكل شخص ز يجو"  :381دة لماا: نصت باعتراض الغير الخارج عن الخصومةمن يحق له الطعن  /1

لغير اض اعتراتقديم ، فيهن لمطعواألمر ار أو القرأو الحكم اال ممثال في ولم يكن طرفا وله مصلحة 

ال ، غير قابل للتجزئةع في موضودرا ألمر صاار أو القرأو الحكم ا كانإذا ، ف"لخصومةاعن رج لخاا

 .135لخصومةاف اطرأجميع ء ستدعااتم إذا ال ، إلخصومة مقبوالاعن رج لخاالغير اض اعترن ايكو

تقديم ى، دعولاممثل ين في  كانوال و وحتى ، مـخلفهم أو لخصواحد أئني الد 383  كما أجازت المادة

ار لقرو األحكم ن ايكوط أن بشر، ألمرار أو القرأو الحكم الخصومة على اعن رج لخاالغير اض اعترا

 ش.ـلغافيه قد مس بحقوقهم بسبب ن لمطعواألمر أو ا

                                                             
  / أنظر المادة 382 من ق ا م و ا.135 



96 

 

عن رج لخاالغير اض اعتراجل أيبقى من ق ا م و ا على أنه:"   384دة لماانصت  أجل الطعن: /2

خ يرمن تاي تسر، سنة (15)ة خمس عشرة قائما لمد، ألمرار أو القرأو الحكم اى لخصومة علا

 ."لكف ذعلى خالن لقانواما لم ينص ، هورصد

، رلغيالى إألمر ا ار أولقرأو ام ـي للحكـلرسماغ ـلتبلياعندما يتم ، (2)بشهرين د ألجل يحدا هذاأن غير 

لحق في الى وإألجل الك ذلى إفيه ر يشا أنيجب ي لذالرسمي التبليغ ايخ رألجل من تاا اذي هسريو

 .لخصومةاعن رج لخاالغير اض اعتراسة رمما

لغير اض اعترايرفع من ق ا م و ا على ما يلي :"   :385دة لماانصت   إجراءات االعتراض: /3

رت صدأتي لالقضائية الجهة م امام أيقدى، ولدعوالرفع رة لمقرل افقا لألشكاولخصومة اعن رج لخاا

اض ترعايقبل ، ة لقضاانفس ف لفصل فيه من طرز اويج، وفيهن لمطعواألمر ار أو القراأو لحكم ا

وي يسا ،لضبطامانة ى أمبلغ لداع يدإما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت ، لخصومةاعن رج لخاالغير ا

 ." 388دة لمااا في ـعليهص لمنصوامة الغراألقصى من الحد ا

ء أو الغإيقتصر في قضائه على أن يجب ، لخصومة اعن رج لخاالغير اض اعترالقاضي اقبل إذا ف 

أو لحكم اظ يحتف، وبهرة لضاوالغير اعليها ض عترالتي ، األمرار أو القرأو الحكم ت اتعديل مقتضيا

ا ماعد ،لمبطلةا حتى فيما يتعلق بمقتضياته، ألصليينم الخصوإزاء اه رفيه بآثاض لمعتراألمر ار أو القرا

برفض  قضيإذا أما  عاله.أ 382دة لمااعليها في ص لمنصواللتجزئة  علموضواقابلية م في حالة عد

( دج 10.000ر)يناف دآالة من عشر مدنيةمة ابغرض لمعترالحكم على اللقاضي ز جا،  اضرعتاال

م وـلخصا لتي قد يطالب بهاادنية لمت ابالتعويضال إلخالدج(، دون ا (20.000ر ينادلف ألى عشرين إ

 لكفالة.امبلغ داد سترا ملحالة يقضي بعداذه هـفي و،

ألمر و اأار لقرأو الحكم الطعن في ز ايجومن ق ا م و ا على أنه :"  389 :دة لمااهذا وقد نصت 

 م.لألحكارة لمقرالطعن ق الخصومة بنفس طراعن رج لخاالغير اض اعترافي در لصاا

 : ل المنازعاتحاإلجراءات البديلة لالمطلب الرابع: 

 حالصل الفرع األول:

خالف للقواعد العامة الخاصة بإجراءات السير والفصل في الخصومة فإنه يجوز ألطراف النزاع  

اللجوء إلى إجراءات بديلة عن اإلجراءات القضائية تتمثل في الوساطة والتحكيم والتي تنهي النزاع وإن 

عي من القاضي كان يمكن أن ينتهي النزاع أيضا بالصلح حيث أنه يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو س



97 

 

في جميع مراحل الخصومة تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ، ما لم 

توجد نصوص خاصة تقرر خالف ذلك ، وتتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي 

صلح بين الطرفين يثبت مناسبين ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خالف ذلك ، وإذا وقع ال

ذلك في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية ويعتبر 

 . 136سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط

 الوساطة الفرع الثاني:

الخصومة القضائية والفرق بينه وبين الصلح أنه ال يتم بين يدي القاضي  لحلإجراء بديل هي الوساطة   

الناظر في النزاع مثل الصلح وإنما ينظر فيه وسيط ، ويجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على 

قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية وكل ما يمس بالنظام العام ،  باستثناءالخصوم في جميع المواد 

هم ومحاولة التوفيق سيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منالخصوم هذا اإلجراء يعين القاضي و وإذا قبل

فيمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت على أن ال تتجاوز  ،بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع

ء بعد موافقة أشهر أخرى بطلب من الوسيط عند اإلقتضا 3ويمكن تجديدها لمدة ، أشهر  3مدة الوساطة 

 . الخصوم

فإن كان  ،الوسيط الذي تسند له مهمة نظر النزاع قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا : وسيطالتعيين  /1

إلى عقوبة مخلة بالشرف و أال  ضن حسن السلوك وأن ال يكون قد تعرشخصا طبيعيا يشترط فيه أن يكو

وأن ، للنظر في المنازعة المعروضة عليه  وأن يكون مؤهال، حقوقه المدنية مباشرة يكون ممنوعا من 

  . 137يكون محايدا ومستقال في هذه الوساطة التي يقوم بها

ويجب أن يتضمن هذا األمر اإلشارة إلى ، ويتم تعيين الوسيط بأمر من القاضي الناظر في النزاع  

 . ة إلى الجلسةموافقة الخصوم وتحديد اآلجال الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضي

بمجرد النطق باألمر القاضي يتعين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة  : تنفيذ الوسيط لمهمته  /2

ثم يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى ، منه للخصوم والوسيط 

  ا. من ق ا م و 1000 وهذا ما أكدت عليه المادة  أول لقاء للوساطة

 ،يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع  

رضه في مهامه ، كما يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء تويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تع

                                                             
  أنظر المواد 390، 391، 392 ، 393 من ق ا م و ا136 

  أنظر المادة 998 من ق ا م و ا.137 
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يتبين له الوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم ، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا عندما 

 .وفي جميع الحاالت ترجع القضية إلى الجلسة  ، استحالة السير الحسن لها

وعند إنهاء الوسيط لمهمته بصفة عادية يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو  -

ثم  ،عدمه ، وفي حالة االتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى االتفاق ويوقعه هو و الخصوم

يقوم القاضي بالمصادقة على محضر  حينهاإلى الجلسة التي حدد القاضي تاريخها مسبقا ،  ضيةترجع الق

  138عد محضر االتفاق هذا سندا تنفيذياياالتفاق بحكم غير قابل ألي طعن و

   التحكيمالفرع الثالث: 

اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يمكن لكل شخص  

، وال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم ، مطلق التصرف فيها 

اتها االقتصادية الدولية أو في وال يجوز لألشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في عالق

 من ق ا م و ا. 1006أكدته المادة وهو ما  طار الصفقات العموميةإ

شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم بموجبه األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة  : شرط التحكيم  /1

ار بشأن هذا العقد ثفيها ( لعرض النزاعات التي قد ت ) لهم مطلق التصرف 1006لهم بمفهوم المادة 

بة في االتفاقية األصلية أو الوثيقة التي تسند إليها وإال ويجب أن يثبت هذا الشرط بالكتا، على التحكيم 

ويجب أن يتضمن هذا الشرط تحت طائلة البطالن تعين المحكم أو المحكمين أو كيفية  ، 139كان باطال

تعيينه ، وإذا اعترضت صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد األطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات 

تعيين المحكم أو المحكمين ، يعين المحكم من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل 

ويتم عرض النزاع على هيئة التحكيم من قبل األطراف معا أو من الطرف ، العقد أو محل تنفيذه  إبرام

 .140الذي يهمه التعجيل

ذي يقبل األطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم لاهو االتفاق  : إتفاق التحكيم  /2

ماء المحكمين أو كيفية تعيينهم وإال ويتضمن موضوع النزاع وأس، ويجب أن يحصل هذا االتفاق كتابيا 

وإذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه يستبدل بغيره بأمر من رئيس المحكمة ، كان باطال 

وهو ما هذا االتفاق حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية  إبرامويجوز لألطراف ، المختصة 

                                                             
  / أنظر المواد 1003/ 1004 من ق ا م و ا.138  

  / أنظر المادة 1008 من ق ا م و ا.139 

  / أنظر المادة 1009 من ق ا م و ا.140 
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 . ا م و ا من ق 1012 – 1011أكدته المادتين 

  :يجوز رد المحكم في الحاالت اآلتية : رد المحكم  /3

 .عندما ال تتوفر المؤهالت المتفق عليها بين األطراف 1 – 

 .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الذي وافق عليه األطراف2 - 

، ال سيما سبب وجود مصلحة أو عالقة  تهعندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقاللي3 – 

اقتصادية أو عائلية مع أحد األطراف مباشرة أو عن طريق وسيط ، وال يجوز طلب رد المحكم من 

الطرف الذي كان عينه ، أو شارك في تعيينه ، إال لسبب علم به بعد التعيين ، وفي هذه الحالة تبلغ 

وإذا وقع نزاع بشأن ذلك بين األطراف يفصل ، رد محكمة التحكيم والطرف اآلخر دون تأخير بسبب ال

ويكون هذا األمر غير قابل ألي ، القاضي في ذلك بأمر بناءا على طلب الخصوم الذي يهمه التعجيل 

 . 141طعن

تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي ويكون اتفاق  : تشكيلة محكمة التحكيم /4

ال إلنهائه ، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة التحكيم صحيحا ولو يحدد أج

 .أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم

 قائمة المراجع

 أ/ القوانين:

واإلدارية  ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2009فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم   / 1

  .22/04/2008الصادر في  21، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

لرسمية ا، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية ، الجريدة 08/06/1966المؤرخ في  66/154األمر /  2

   . -ملغى– 09/06/1966، الصادر في  47العدد 

يتعلق باصدار نص تعديل الدستور  07/12/1996مؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  /3

 08/12/1996، الصادر بتاريخ  76الجريدة الرسمية ع  28/11/1996المصادق عليه في استفتاء 

  معدل ومتمم.

                                                             
  / أنظر المادة 1016 من ق ا م و ا.141 
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لرسمية المتعلق بالتنظيم القضائي الجريدة ا 17/07/2005المؤرخ في  05/11قانون عضوي رقم  /4

خ في المؤر 17/06، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 20/07/2005، الصادر في 51ع 

  .29/03/2017، الصادر في 20ر ع  ، ج 27/03/2017

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  30/05/1998مؤرخ في  89/01قانون عضوي  / 5

 18/02، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  01/06/1998، مؤرخ في  37وعمله ، ج ر ع 

 .7/03/2018الصادر في  15ج ر ع  04/03/2018المؤرخ في 

ؤرخ م 37متضمن تنظيم المحاكم االدارية، ج ر ع  30/05/1998مؤرخ في  98/02قانون رقم  / 6

 .01/06/1998في 

يتضمن اختصاصات محكمة التنازع  03/06/1998مؤرخ في  98/03قانون عضوي رقم  / 7

 .07/06/1998، صادر في 39وتنظيمها وعملها ، ج ر ع 

قليمي المتضمن تعديل االختصاص اإل 05/10/2006المؤرخ في  348/06المرسوم التنفيذي رقم  / 8

 لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق.

يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها  26/07/2011المؤرخ في  11/12القانون العضوي  / 9

 .21/07/2011، الصادر في 42واختصاصها ، ج ر ع 

لصادر ، ا37كم اإلدارية ، ج ر ع يتضمن تنظيم المحا 30/05/1998مؤرخ في  98/02القانون  /10

 .01/06/1998في 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 30/05/1998مؤرخ في  98/01القانون العضوي  / 11

رقم  ، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي01/06/1998صادر في  37وتنظيمه وعمله، ج ر ع 

 07/03/2018 الصادر بتاريخ 15، ج ر ع 04/03/2018المؤرخ في  18/02

يدة ، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ، الجر08/06/1966مؤرخ في  66/155األمر رقم  / 12

 معدل ومتمم. 10/06/1966، الصادر بتاريخ  48الرسمية رقم 

خ في المؤر 71/28المعدل والمتمم لألمر  2018يوليو  29المؤرخ في  18/14القانون رقم  / 13

، المؤرخة في أول 2018لسنة  47، ج ر رقم قانون القضاء العسكري المتضمن 21/04/1971

 .2018غشت سنة 
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عدد ، يتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية ال09/06/1984مؤرخ في  84/11قانون رقم  / 13

 معدل ومتمم. 12/06/1984، الصادر بتاريخ 24

لجريدة اعات الفردية للعمل، ا، يتعلق بتسوية النز06/02/1990مؤرخ في  90/04قانون رقم  / 14

المؤرخ في  91/28، معدل ومتمم بالقانون 07/02/1990، الصادر في 06الرسمية العدد 

 .25/12/1991، الصادر في  68، ج ر ع  21/12/1991

رسمية يتضمن القانون المدني ، الجريدة ال 1975سبتمبر  25المؤرخ في  75/58األمر رقم  / 15

 ، معدل ومتمم.30/09/1975يخ ، الصادر بتار78العدد 

 ب/ المؤلفات:

 .1974عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات ، دون دار نشر،  / 1

، دار الهدى  08/09نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، قانون رقم  / 2

 .2008عين مليلة، الجزائر 

 قوق جذعحواإلدارية، محاضرات لطلبة السنة الثانية ربيعة زهية، قانون اإلجراءات المدنية  / 3

 .2017/2018مشترك، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، موسم 

 جراءاتاإل، على ضوء قانون  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتبشير محمد ، محاضرات شرح قانون  / 4

ون، ة الحقوق بن عكن، كلي 1، مطبوعة جامعية، جامعة الجزائر08/09 واإلدارية رقمالمدنية 

2010/2011 . 

م د ،  لمحاضرات في التنظيم القضائي الجزائري، لطلبة السنة األولى غزيز محمد الطاهر،   / 5

دون  ،سياسية، كلية الحقوق والعلوم الورقلةجامعة قاصدي مرباح مقياس التنظيم القضائي واإلداري، 

 ذكر السنة

ة، عة ثاني، منشورات بغدادي، طبواإلداريةالمدنية  اءاتاإلجربربارة عبد الرحمن، شرح قانون  /6

2009 .  

عة ر ، الطبلجزائاالغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الديوان الوطني لألشغال التربوية ،  /7

 .2000الثانية، 

، ، لبنانيلحلبة، منشورات انبيل اسماعيل عمرو أحمد خليل، قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارن /8

2004. 
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 طلجزائر، ايلة، سائح سنقوقة ، قانون اإلجراءات المدنية، نصا وتعليقا وشرحا وتطبيقا، دار عين مل /9

01،2001. 

ية، لجامعمحمد إبراهيمي، الوجيز في اإلجراءات المدنية، الطبعة األولى،ديوان المطبوعات ا /10

 .2002الجزائر،

أمين ،  شوراتفضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد،الطبعة األولى، من /11

 . 2009الجزائر، 

 .1970، ، دون دار نشر أو بلد نشر10أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية ، ط  / 12

 


