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الفصل الثاني :نظرية الدعوى القضائية و قواعد االختصاص
المطمب األول :تعريف الدعوى القضائية
الفرع األول :تعريف الدعوى و خصائصيا
ىناك خمط بين المصطمحات القانونية ومصطمح الدعوى  ،فتارة يستخدم لفظ الدعوى بمعنى
المطالبة القضائية فيقال رفع شخص الدعوى أي قدم طمب إلى القضاء و تارة يستخدم بمعنى األداء
فيقال البينة عمى من ادعى وتارة يستخدم بمعنى الخصومة .فالدعوى ىي حق شخص في مواجية
شخص آخر مضمونو الحصول عمى تطبيق القانون في حالة محددة ومنح المدعى حماية قضائية
معينة.
أوال:تعريف الدعوى القضائية :تعرف الدعوى بأنيا ":مجرد ادعاء قانوني معروض عمى القضاء ،و
اإلدعاء القانوني عبارة عن تأكيد شخص لحقو أو مركزه القانوني قبل شخص آخر بناء عمى واقعة
معينة وقد يترك الفرد ادعاءه ،أو يتصالح عميو ،أو يوافق عمى تحكيم شخص ثالث بشأنو  ،و قد
يرفعو إلى القضاء،وفي ىذه الحالة األخيرة يسمى دعوى"،نجد أيضا كل من الفقو الفرنسي والمصري
يعرفان الدعوى بأنيا ":الوسيمة التي خوليا القانون صاحب الحق في االلتجاء إلى القضاء لتقرير
حقو أو لحمايتو" ،و بالتالي الدعوى ىي وسيمة من الوسائل القانونية تقررت لحماية الحق ،سواء
كان حقا عاما أو حقا ذاتيا يخص شخصا بعينو.
في تقديرنا التعاريف السابقة ال تختمف كثي ار فيما بينيا وانما تعبر عن فكرة الدعوى التي تعني
الحصول عمى حماية القضاء عند االعتداء عمى الحقوق أو المراكز القانونية ،فمكل شخص حق
المجوء إلى القضاء.

شروط قبول الدعوى
ىناك شروط يجب أن تتوفر حتى ترفع الدعوى وان لم تتوافر يحكم القاضي برفض

أوعدم قبول الدعوى دون دراسة موضوعيا ،ولكي تقبل الدعوى يجب توفر شروط شكمية
وموضوعية .

أوال :الشروط الموضوعية
تنص المادة  1/13من ق إ م إ ( قانون  ": )09/ 08ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن لو
صفة و لو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانون"  ،فالدعوى تشترط المصمحة
والصفة فحسب وان لم يتوف ار يترتب عنو عدم قبول الدعوى لذا سنتعرض لشرح ىذه الشروط تبعا.
أوال  :المصمحة :تعرف المصمحة بأنيا ":الحاجة إلى حماية القضاء وىي في نفس الوقت الباعث
عمى المجوء إلى القضاء و الغاية المرجوة منو ،أما فقيا فتعرف بأنيا ":المنفعة التي تعود عمى رافع
الدعوى من الحكم لو بطمباتو كميا أو بعضيا" ،و من ىنا شاع القول " ال دعوى بدون مصمحة"
 ، PAS D'INTERRET,PAS D'ACTIONفبل يعقل أن يمجأ شخص إلى القضاء
و يتكبد في سبيل ذلك الجيد و النفقات دون أن تكون ىناك فائدة أو منفعة تعود عميو من ذلك
وعميو فالمصمحة ىي المنفعة التي يجنييا المدعي من التجائو إلى القضاء.
لكي ترفع الدعوى يجب توافر المصمحة في كل من المدعي و المدعى عميو و المتدخل في الخصام
 ،و المصمحة التي يعتد بيا ىي المصمحة القانونية و يشترط أن تكون شخصية
و مباشرة وأن تكون قائمة و حالة ( أو محتممة).
 - 1شروط المصمحة:لكي تتحق المصمحة يجب توفر الشروط التالية:
أ -مصمحة شخصية و مباشرة :يجب أن يتوفر في المصمحة الطابع الشخصي و المباشر إذ ال
يمكن التقاضي عندما تكون مصمحة الغير ىي من تضررت ما عدا في حالة التمثيل بمعنى أن
يكون رافع الدعوى ىو صاحب الحق المراد حمايتو أو من يقوم مقامو.

ب -مصمحة قائمة وحالة ( أو محتممة) :بمعنى أن يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عميو بالفعل
أو حصمت لو منازعة فيو فيتحقق الضرر الذي يبرر االلتجاء إلى القضاء ،وحسب المادة

 13من

ق إ م إ ":اليجوز ألي شخص التقاضي ما لم يكن لو صفة و لو مصمحة قائمة
أو محتممة يقرىا القانون" ،فنجد عدة استثناءات تجيز رفع دعاوى محتممة أو دعاوى وقائية
لممطالبة بإجراء تحقيق فيي مقبولة قانونا قصد االنتفاع بيا في دعوى مستقبمية.
ثانيا :الصفة :ال يكفي أن تتوفر المصمحة القائمة أو المحتممة في من يرفع دعواه أمام القضاء بل
يجب أيضا أن يتمتع بصفة التقاضي ،و الصفة معناىا تحديد الشخص الذي لو الحق في رفع
الدعوى و ال يجوز لغيره أن يرفعيا بدال منو( أي يكون رافعيا صاحب الحق نفسو أو أن تكون لو
والية التحدث نيابة عن صاحب الحق).المشرع لم يعرف الصفة و اكتفى في المادة  13من ق إ م إ
بجعميا شرطا من شروط قبول الدعوى وىي من النظام العام حسب الفقرة  2من المادة  13من ق إ
م إ التي تنص  ":يثير القاضي تمقائيا إنعام الصفة في المدعى أو في المدعى عميو" ،و يبلحظ في
نص المادة  2/13من ق إ م إ المذكور أعبله أنيا قدمت شيء جديد يتمثل في اشتراط الصفة أيضا
في المدعى عميو بعدما كان القانون القديم (  )154/66يشترط الصفة في رافع الدعوى فقط .
ثالثا :االذن :اإلذن ىو طمب الترخيص من القاضي لمقيام بعمل ما مثل :طمب اإلذن باالتجار المادة
 5من القانون التجاري ،اإلذن بإبرام التصرفات ،اإلذن بالبيع و التصرف في أموال القاصر المادة
 88من قانون األسرة .فالمتقاضي الذي يرفع دعواه بشأن منازعة من المنازعات دون أن يكون قد
تحصل عمى اإلذن المنصوص عميو قانونا ،يحكم القاضي بعدم قبول دعواه و يثير انعدام اإلذن من
تمقاء نفسو ،وقد أكدت ذلك المادة  3/13من ق إ م إ بنصيا  ":كما يشير تمقائيا انعدام اإلذن إذا ما
اشترطو القانون".
رابعا :الشروط األخرى الواجب توفرىا لقبول الدعوى :نص المشرع في المادة  13من ق إ م إ عمى
ثبلث شروط ىي المصمحة،الصفة،اإلذن لقبول الدعوى ،إال أنو لم يشر إلى كافة الشروط رغم
النص عمييا في المادة  67من ق.ا.م.ا ونذكرىا بإيجاز كالتالي:

 - 1أن ال يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى:

تطبيقا لمبدأ حجية الشيء المقضي

فيو ،ال يجوز لممحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن صدر حكم في موضوعو و ذلك طبقا لنص
المادة  338من ق م  ":األحكام التي حازت قوة الشيء المقضي بو يكون حجة بما فصمت بو من
حقوق وال يجوز قبول أي دليل ينقض ىذه القرينة ولكن ال تكون لتمك األحكام ىذه الحجية إال في
نزاع قام بين الخصوم أنفسيم ،دون أن تتغير صفاتيم وتتعمق بحقوق ليا نفس المحل
و السبب ،وال يجوز لممحكمة أن تأخذ بيذه القرينة تمقائيا".
 -2يتعين رفع الدعوى في الميعاد الذي حدده المشرع لذلك :يقصد بيذا الشرط وجوب رفع الدعوى
وفقا لآلجال التي حددىا المشرع فبل تقبل الدعوى إذا رفعت قبل الميعاد أو بعده و لو كانت باقي
الشروط متوفرة  ،كمثال ال تقبل دعوى استرداد الحيازة التي يجب رفعيا قبل انتياء مدة سنة من
تاريخ االعتداء عمى الحيازة وليس بعدىا ،كما ال يجوز رفع استئناف أو طعن بالنقض خارج
اآلجال المحددة قانونا بالنسبة لكل منيما.
-3أن ال يكون قد اتفق عمى التحكيم بصددىا :نظم قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية التحكيم
كطريقة بديمة كل النزاعات ما بين المتقاضين فيحق لكل شخص المجوء إلى التحكيم في الحقوق
التي لو مطمق التصرف فييا باستثناء المسائل المتعمقة بالنظام العام أو حالة األشخاص
وأىميتيم التي ال يجوز فييا التحكيم كما ال يجوز لؤلشخاص المعنوية العامة أن تطمب التحكيم إال
في عبلقتيا االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية

(راجع في ىذا الصدد المواد

المنظمة لمتحكيم من1006إلى 1061من ق إ م إ ).لذا فاالتفاق عمى التحكيم ال ينزع االختصاص من
المحكمة  ،و إنما يمنعيا من سماع الدعوى ما دام شرط التحكيم قائما ،و مادام أن طرفي الخصومة
اتفقا عمى اختيار التحكيم كطريقة لحل النزاع فيحق لممتقاضي التمسك بشرط التحكيم وعدم قبول
الدعوى و ينكر بو سمطة خصمو في .المجوء إلى القضاء لمدفاع عن حقو.
 -4أن ال يكون قد تم صمح أو وساطة بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة:

إذا اختار الخصوم إجراء الصمح كطريقة بديمة لحل النزاع بينيما فإنو ال يحق ليما المجوء إلى
القضاء مرة ثانية و لمفصل في موضوع النزاع الذي تم حمو عن طريق الصمح  ،فبمقتضى الصمح
ال يعتد بما كان لمخصوم من حقوق و بالتالي ال تكون ليم دعوى لحمايتيا ،ويجوز لمخصوم
التصالح تمقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة ما لم يوجد نص قانوني يخالف
ذلك (المواد المنظمة لمصمح من المادة  990إلى  993من ق إ م إ.).
نفس األمر بالنسبة لموساطة فقد نظميا المشرع كطريقة بديمة لحل النزاعات إلى جانب كل من
التحكيم و الصمح  ،فالوساطة ىو إجراء يقوم القاضي باقتراحو عمى الخصوم في جميع المواد
باستثناء قضايا شؤون األسرة و القضايا العمالية وكل ما من شأنو المساس بالنظام العام طبقا لممادة
 994من ق إ م إ.إذا وافق الخصوم عمى إجراء الوساطة قام القاضي بتعيين وسيط لتمقي وجية نظر
كل واحد منيم ومحاولة التوفيق بينيم لتمكينيم من إيجاد حل لمنزاع (

المادة  997من ق إ م إ  ":تسند

الوساط ة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية عندما يكون الوسيط المعين جمعية  ،يقوم الرئيس بتعيين أحد أعضائيا لتنفيذ اإلجراء
بإسميا و يخطر القاضي بذلك"

) ،إذا لم ينجح الوسيط في حل النزاع وديا يقوم بإخبار القاضي كتابيا

وحينيا يرجع النزاع إلى القاضي لمفصل فيو ،أما إذا حل النزاع من قبل الوسيط يخبر القاضي كتابيا
و يحرر محض ار يتضمن محتوى االتفاق و يوقعو مع الخصوم وترجع القضية لمقاضي و يصادق
عمى محضر االتفاق بموجب أمر غير قابل ألي طعن ويصبح محضر االتفاق سندا تنفيذيا ( نص
المادة  1003و  1004من ق إ م إ ) و بمجرد أن يصادق القاضي عمى محضر االتفاق المقدم إليو
من الوسيط ال يحق لمخصوم المجوء إلى القضاء بشأن ىذا النزاع كونو فصل فيو عن طريق
الوساطة وتم التوقيع عميو من طرفيما.
 -5شير الدعاوى القضائية:لقد خص المشرع الدعاوى العقارية في قانون اإلجراءات المدنية
و اإلدارية بإجراء خاص أو استثنائي و يتمثل في أي دعوى ترفع تخص عقار أو حق عيني عقاري
يجب شيرىا لدى المحافظة العقارية سواء تعمقت بقسمة عقار أو فسخو أو تعديمو ،وىذا ما أكدتو
المادة  3/17من ق إ م إ بنصيا " يجب إشيار عريضة الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعمقت

بعقار أو حق عيني عقاري مشير طبقا لمقانون ،وتقديميا في أول جمسة ينادى فييا عمى القضية
تحت طائمة عدم قبوليا شكبل ،مل لم يثبت إيداعيا لئلشيار"،و بالتالي إذا لم يرفق الشير العقاري
لمدعاوى العقارية و يقدم لمقاضي المختص ترفض الدعوى.

ثانيا:الشروط الشكمية لمدعوى القضائية
-1انطالق الخصومة :ترفع الدعوى بموجب عريضة تحمل تسمية  ":عريضة افتتاح الدعوى" وىي
عبارة عن عريضة تكون مكتوبة وجوبا حسب المادة  14من ق إ م إ وموقعة من طرف المدعى أو
وكيمو أو محاميو وتحمل تاريخ إيداعيا ،وعريضة افتتاح الدعوى ىي التي تنشأ الخصومة بمجرد
قيدىا في السجل الخاص تبعا لترتيب ورودىا مع بيان أسماء و ألقاب الخصوم ورقم القضية و
تاريخ أول جمسة ينادى فييا عمى القضية.
-2البيانات التي تتضمنيا العريضة :لقد اشترط المشرع بيانات إلزامية يجب أن تتضمنيا العريضة
االفتتاحية واال ترفض و ال يقبميا القاضي المرفوعة لديو ومن بين البيانات الواجب ذكرىا ماجاء في
المادة 15من ق.ا.م.ا-:ذكر الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى ،يجب تحديد الجية القضائية
التي تنظر في النزاع سواءا كانت محكمة أو مجمس أو محكمة عميا (،مثبل محكمة بوفاريك ،
مجمس قضاء تيبازة)-.إسم ولقب المدعى وموطنو  ،ذكر كل المعمومات الخاصة بالمدعى ( رافع
الدعوى ) إسمو  ،لقبو ،عنوانو ،مينتو..إلخ-.إسم ولقب وموطن المدعى عميو فإن لم يكن لو موطن
معموم فآخر موطن لو ،وعميو يجب ذكر كل المعمومات الخاصة بالمدعى عميو ألنو ال تقبل الدعوى
المرفوعة ضد مجيول و إنما يكون شخص معموم-.اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي،
ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو االتفاقي،نفس الشيء كالشخص الطبيعي يجب ذكر كل
المعمومات الخاصة بالشخص المعنوي-.عرضا موج از لموقائع و الطمبات و الوسائل التي تؤسس
عمييا الدعوى-.اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة لمدعوى في ما يخص ىذه
الوثائق يجب أن تكون ليا صمة بموضوع النزاع و تقدم بالمغة العربية أو تتم ترجمتيا عند مترجم
رسمي لمغة العربية إذا كانت محررة بمغة أجنبية.

و المشرع لم يشترط شكبل معينا لكتابة العريضة وانما استوجب توفر البيانات المنصوص عمييا في
المادة  15من ق إ م إ إال أنو جرى العرف ما بين المحامين عمى بعض النماذج الشكمية عند
تحرير العرائض .عند تحرير العريضة االفتتاحية يقوم بذلك المدعي بنفسو أو بواسطة وكيمو وىو
المحامي عادة ويقصد بيا ورقة تتضمن الطمب القضائي و األصل أن تكون مكتوبة فيي تحرر
دون تدخل أحد موظفي المحكمة المختصة بنظر الدعوى و ىي ال تعد ورقة رسمية ،لكن بعد أن
تقدم إلى قمم كتابة الضبط وتسجل بياناتيا وتحدد ليا جمسة تصبح ورقة رسمية.
ووفقا لقانون اإلجراءات المدنية فإن الدعوى تسجل في سجل مخصص ليذا الغرض لو طابع رسمي
ويحدد تاريخ التسجيل لمرجوع إليو عند الحاجة ،ويقوم المدعى قبل ذلك بدفع الرسوم ما
لم يستفيد من المساعدة القضائية أو ما لم يكن معفى منيا ويحدد لو أمين الضبط تاريخ الجمسة
ليتسنى لو تبميغ المدعى عميو(.مبلحظة :تتطمب الدعاوى المتعمقة بالعقارات أو الحقوق العينية
إستفاء إجراء إشيار العريضة المتعمقة بإفتتاحيا لدى مصمحة الشير العقاري ،ويقدم ما يثبت
اإلشيار في اول جمسة ينادي فييا عمى القضية تحت طائمة عدم قبول الدعوى شكبل).
-3تبميغ العريضة :تبمغ العريضة االفتتاحية في صورة نسخة مؤش ار عمييا من أمين الضبط برفقة
التكميف بالحضور حسب المادة  5/19من قانون اإلجراءات المدنية.
-4التكميف بالحضور :بعد تسجيل العريضة يتوجو المدعي إلى المحضر القضائي ليقوم بالتبميغ
الرسمي لممدعى عميو و تكميفو بالحضور إلى المحكمة في الجمسة المحددة مرفقا نسخة من
العريضة  ،يحرر المحضر القضائي محض ار بيذا اإلجراء يسمى ":التكميف بالحضور" يتضمن
البيانات اإللزامية الواردة في المادة  18من ق إ م إ  ،و عمى المحضر القضائي تسميم التكميف
بالحضور و تحرير محضر بذلك يتضمن البيانات التي نظمتيا المادة  19من ق إ م إ .
لكن بعرضنا ليذه البيانات المنصوص عمييا في المادة  18و  19من ق إ م إ ىي بيانات إلزامية
لكن ىل ىي من النظام العام واذا تخمفت يترتب عمييا البطبلن أم ال ؟.

لقد نظم قانون  09/08المتعمق باإلجراءات المدنية و اإلدارية اإلجابة عمى ىذا التساؤل و ذلك في
المادة  8/407من ق إ م إ بنصيا ":إذا لم يتضمن محضر التبميغ الرسمي البيانات المشار إلييا
أعبله  ،يجوز لممطموب تبميغو الدفع ببطبلنو قبل إثرائو ألي دفع أو دفاع" أي أنو يتعين عمى المبمغ
لو إثارة البطبلن قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع ،و يتعين عمى القاضي تفحص الضرر الذي
يكون قد لحق من يثير البطبلن لعدم ذكر تمك البيانات ،وىذا ما أكدتو المادة  60من ق إ م إ.
-5التبميغ الرسمي :وىو التبميغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي وحسب المادة
 406من ق.ا.م.ا  ،يجب أن يتم التبميغ الرسمي شخصيا ( أي لمشخص المرفوعة ضده الدعوى) و
يعتبر التبميغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا إذا سمم محضر التبميغ إلى ممثمو القانوني أو
اإلتفاقي أو ألي شخص تم تعيينو ليذا الغرض ( طبقا لممادة  2/ 408من ق إ م إ).
بالنسبة لئلدارات و الجماعات اإلقميمية و المؤسسات العمومية ذات الصيغة اإلدارية فيتم التبميغ
الرسمي إلى الممثل المعين ليذا الغرض و بمقرىا ( المادة

 3/408من ق إ م إ ) أما الشخص

المعنوي في حالة تصفية فيتم التبميغ إلى المصفى ( المادة  4/408من ق إ م إ).
أما إذا عين أحد الخصوم وكيبل في الخصومة فإن التبميغ الرسمي لموكيل يعد صحيحا( المادة 409
من ق إ م إ ).وحسب المادة  410من ق إ م إ فإنو في حالة إستحالة التبميغ الرسمي لممطموب
تبميغو ،فإن التبميغ يعد صحيحا إذا تم في موطنو األصمي إلى احد أفراد عائمتو المقيمين معو أو في
موطنو المختار ،بشرط أن يكون الشخص الذي إستمم التبميغ متمتعا باألىمية واال كان التبميغ قاببل
لمبطبلن ،اما في حالة ما إذا كان الشخص المطموب تبميغو رسميا ال يممك موطنا معروفا ،يحرر
المحضر القضائي محض ار يضمنو باإلجراءات التي قام بيا ويتم التبميغ الرسمي بتعميق نسخة منو
بموحة اإلعبلنات بمقر المحكمة و مقر البمدية التي كان لو بيا آخر موطن .
يواجو المحضر القضائي مشكبل عندما يرفض الشخص المطموب رده إستبلم المحضر( محضر
التبميغ الرسمي) أوالتوقيع عميو أو رفض وضع بصمتو ولحسن سير اإلجراءات فقد وضع المشرع
حبل لذلك في نص المادة

 411من ق إ م إ بأن يقوم المحضر القضائي بتدوين واقعة رفض

اإلستبلم أو رفض التوقيع عمى المحضر الذي يحرره ،ويقوم بعد ذلك بإرسال نسخة من التبميغ
الرسمي برسالة مضمنتو مع اإلشعار باإلستبلم ،ويعتبر التبميغ ىنا تبميغا رسميا وبمثابة تبميغ
شخصي و يحسب األجل من تاريخ ختم البريد.
أما في حالة ما رفض األشخاص الذين ليم صفة تمقي التبميغ الرسمي إستبلم محضر التبميغ ،ىنا
يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر يكتب فيو اإلجراءات التي قام بيا ويتم التبميغ الرسمي
بتعميق نسخة منو بموحة اإلعبلنات بمقر المحكمة ومقر البمدية التي لو بيا آخر موطن ،كما يقوم
بإرسال التبميغ الرسمي برسالة مضمنة تحمل اإلشعار باالستبلم إلى آخر موطن لو  ،كما يثبت
اإلرسال المضمون و التعميق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجمس الشعبي البمدي أو موظف
مؤىل لذلك أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط .حسب الحالة ( طبقا لممادة

 3/412من ق إ م إ ).أما

إذا كانت قيمة االلتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار ( 500.000دج ) يجب أن ينشر مضمون عقد
التبميغ الرسمي في جريدة يومية وطنية ،بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فييا مكان التبميغ وعمى
نفقة طالبو ،وفي جميع األحوال يسرى أجل التبميغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق ىذه
الطرق ،وفي كل األحوال يعتبر ىذا التبميغ بمثابة تبميغ شخصي المادة 5/412و.6
كما عالج المشرع حالة أخرى ميمة وىي حالة ما إذا كان الشخص المطموب تبميغو تبميغا رسميا
محبوسا ،يكون ىذا التبميغ صحيحا إذا تم بمكان حبسو المادة  413ق.ا.م.ا .
أما إذا كان المطموب تبميغو رسميا لو موطن بالخارج ،فيتم التبميغ وفقا لئلجراءات المنصوص عمييا
في االتفاقيات القضائية ،وفي حالة عدم وجود اتفاقية قضائية ،يتم إرسال التبميغ بالطرق الدبموماسية
المادتين  414و  415من ق.ا.م.ا.أما إذا كان الشخص المقيم بالخارج قد اختار موطنا بالجزائر،
فإن التبميغ الرسمي يعد صحيحا إذا تم في الموطن المختار في الجزائر المادة

 6/406من

ق.ا.م.ا.في األخير أدرج المشرع مواعيد ميمة تتمثل في عدم جواز القيام بأي تبميغ رسمي قبل
الساعة الثامنة صباحا وال بعد الثامنة مساءا وال أيام العطل إال في حالة الضرورة و بعد إذن من
القاضي المادة  416من ق.ا.م.ا

المبحث الثاني  :وسائل الدعوى ( الطمبات و الدفوع )
الدعوى باعتبارىا وسيمة لحماية الحق تستعمل بأحد الطريقين الطمب والدفع،الطمب ىو اإلجراء الذي
يتقدم بو الشخص إلى القضاء عارضا عميو ما يدعيو طالبا الحكم لو بو (ال طمب بدون ادعاء)،
ويعرف بأنو العمل القانوني الذي بموجبو يطرح المدعي ادعاء عمى القاضي،أما الدفع فيو الوسيمة
التي يجيب بيا المدعى عميو عمى طمب المدعي بقصد تفادي الحكم لو بو،ويعرف بأنو الوسائل
التي تسمح لممدعى عميو برد فعل اتجاه االدعاء الذي يوجو ضده.

المطمب االول  :الطمبات
أوال  :الطمبات األصمية
الطمبات األصمية أو الطمبات المفتتحة لمخصومة ىي التي تنشأ بيا خصومة جديدة وترفع بعريضة
افتتاح الدعوى ،وتعرف الطمبات األصمية بأنيا ":مجموع الطمبات التي يتقدم بيا الخصوم في
عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد ،والتي يمكن تعديميا بناء عمى تقديم طمبات عارضة"
والمشرع لم يعرف الطمبات األصمية في المادة

 1/25من ق.ا.م.ا  ،كما اعتبر المشرع الطمب

األصمي بأنو ماال يعتبر طمب عارض يعتبر طمب أصمي و ذلك في المادة

 4/25من ق.ا.م.ا

بنصيا ":الطمب اإلضافي ىو الطمب الذي يقدمو أحد أطراف النزاع بيدف تعديل طمباتو األصمية".

ثانيا :الطمبات العارضة
الطمبات العارضة ىي الطمبات التي تقدم أثناء سير الخصومة و التي يكون من شأنيا تغيير نطاق
ىذه الخصومة سواء بتعديمو أو باإلضافة إليو ،فاألصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطمب األصمي
إال أن المشرع أجاز لطرفي النزاع أن يتقدما أثناء نظر الخصومة بطمبات عارضة تتناول بالتغيير
أو بالزيادة أو بالنقص أو باإلضافة لذات الخصومة القائمة من حيث موضوعيا أو سببيا أو
أطرافيا( المادة  2/25من ق.ا.م.ا"غير أنو يمكن تعديمو بناءا عمى تقديم طمبات عارضة  ،إذا

كانت ىذه الطمبات مرتبطة باالدعاءات االصمية") ونظ ار ألىمية الطمبات العارضة فقد أجاز المشرع
تقديميا سواء من المدعي أو المدعى عميو و ىي متنوعة نذكرىا كما يمي :
 -1الطمبات اإلضافية :ىي الطمبات التي يتقدم بيا المدعي لتغيير طمبو األصمي أو لئلضافة إليو
( المادة  4/25من ق.ا.م.ا).
 -2الطمب المقابل :ىو الطمب الذي يتقدم بو المدعى عميو لمحصول عمى منفعة ضد الطمب
األصمي لممدعي فضبل عن طمبو برفض الطمب األصمي لمخصم (المادة  5/25من ق.ا.م.ا).
 -3الطمب التمقائي :يوجيو شخص خارج عن الخصومة  ،الغير ،عن طريق التدخل في الخصام
فتنص المادة  196من ق.ا.م.ا " يكون التدخل االختياري أصميا أو فرعيا".
 -4تكميف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فييا  ،إما بناءا عمى طمب أحد طرفييا او بناءا
عمى أمر المحكمة و يسمى اإلدخال او اختصام الغير( طبقا لممادة 199و  201من ق.ا.م.ا ).
 -5يمكن ذكر الطمبات االحتياطية وان كانت ال وجود ليا في قانون اإلجراءات المدنية كممارسة
جرى بيا العرف من طرف المحامين تقدم لؤلخذ بيا من طرف القاضي إذا رأى رفض الطمب
األصمي .
و يشترط لتقديم الطمبات العارضة أن تقدم أمام المحكمة التي تنظر الطمب األصمي،إال إذا كانت
متصمة بو ،وترفع بعد رفع الدعوى األصمية و قبل صدور الحكم فييا وال ترفع مستقمة عنو
( إلزامية ارتباطيا بالطمب األصمي ) ،كما تتميز الطمبات العارضة بكونيا ال ترفع بدعوى جديدة وال
إلى استدعاء األطراف ،بل تقدم أثناء سير الخصومة في شكل مذكرة.
أما التدخل اإلرادي و اإلدخال في الخصام فيرفعان بموجب دعوى و يحتاجان الى استدعاء كل
أطراف الخصومة و ىذا ما سنحممو تبعا .

أوال :الطمبات العارضة من شخص خارج الخصومة :و تقسم إلى التدخل االختياري و اإلدخال في
الخصومة .
- 1التدخل االختياري :التدخل االختياري نوعا من الطمبات العارضة ،يدخل بو شخص في خصومة
لم يكن طرفا فييا ،منضما ألحد أطرافيا او مطالبا بحق ذاتي لو ،والتدخل يجب أن تتوفر فيو
الصفة و المصمحة في المتدخل في الخصومة ويتم وفقا لئلجراءات المقررة لرفع الدعوى ،ويجب أن
يكون مرتبطا ارتباطا كافيا بإدعاءات الخصوم ،يقبل التدخل في أول درجة
او في مرحمة االستئناف وال يقبل أمام جية اإلحالة بعد النقض ما لم يتضمن قرار اإلحالة خبلف
ذلك  ،تنص المادة  196من ق.ا.م.ا" يكون التدخل االختياري أصميا أو فرعيا " .وعميو فالتدخل
نوعان :
 -1-1التدخل األصمي  :يتضمن إدعاءات لصالح المتدخل المادة

 197من ق.ا.م.ا  ":يكون

التدخل أصميا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل" ،فيقوم بالمطالبة بحق ذاتي لو في مواجية
أطراف الخصومة  ،فالمتدخل ال يدافع عن وجية نظر أحد الخصوم ،و إنما يتخذ لنفسو موقف
مستقبل في الخصومة ،و يطالب بحق خاص لو .
 -2-1التدخل الفرعي :يقصد بو المتدخل الحفاظ عمى مصالحو باالنضمام ألحد الخصوم فيدعم
ادعاءات أحد طرفي الدعوى حتى ال يخسر الخصومة (المادة  198من ق.ا.م.ا)  ،كتدخل الدائن
لمساعدة مدينو في الدعوى المرفوعة عميو من دائن آخر حتى ال يحكم عميو فينقضي الضمان العام
المقرر لمدائن عمى أموال مدينو  ،و تدخل البائع في دعوى االستحقاق المرفوعة عمى المشتري حتى
ال يخسر المشتري الدعوى فيعود عمى البائع بالضمان .
 -2اإلدخال في الخصومة :اإلدخال في الخصومة معناه تكميف شخص خارج الخصومة بالدخول
فييا إما بناءا عمى طمب أحد الخصوم أو بأمر من القاضي وعند االقتضاء تحت غرامة تيديدية
حسب المادتين  199و  201من ق.ا.م.ا ،فاإلدخال من طرف الخصوم ييدف إلى أن يكون الغير
الذي يمكن أن يدعى ضده كطرف أصمي ممزم بالحكم الذي يصدر في الدعوى(المادة  2/199من

ق.ا.م.ا)،أما اإلدخال الذي يأمر بو القاضي فاليدف منو حسن سير العدالة أي تفادي تعدد
الخصومات و استعمال طرق الطعن غير العادية أو إظيار الحقيقة
( المادة  201من ق.ا.م) ،يشترط في اإلدخال أن يتم قبل إقفال باب المرافعات ،وال يحق لممدخل
في الخصام إثارة عدم االختصاص اإلقميمي لممحكمة و لو تأسيسا عمى شرط اختصاص تعاقدي(
راجع المادة 200و  201من ق.ا.م).
ثانيا :آثار الطمبات  -:تكميف القاضي بالفصل في الدعوى تحت طائمة ارتكابو لفعل إنكار العدالة
 -،تحديد نطاق النزاع  -،تنشأ عبلقة الخصومة بين أطراف الدعوى  -،انقطاع التقادم و آجال
رفع الدعوى حتى لو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة ،و يسري التقادم من جديد من يوم
صدور الحكم البات بعدم االختصاص  -،انتقال الدعوى لمورثة بعد إقامتيا من مورثيم  -،جعل
الحق منازعا فيو - ،تقدير بعض التعويضات انطبلقا من رفع الدعوى مثل  :سريان الفوائد
التأخيرية التي تحتسب من يوم تقديم الطمب .

المطمب الثاني  :الدفوع
ىي الوسائل التي تسمح لممدعى عميو بالرد عمى االدعاء الموجو ضده و الدفع كالدعوى يتعين
لقبولو توافر شرط المصمحة ،وتقسم الدفوع إلى ثبلثة أنواع:دفوع موضوعية  ،دفوع شكمية  ،دفوع
بعدم القبول .

الفرع األول  :الدفوع الموضوعية
الدفوع الموضوعية ىي دفاع يوجو ضد مزاعم المدعي لمقول أنيا غير مؤسسة ،و تتمثل في نفي
حق المدعي ،فإذا تعمق النزاع بدين متمثل في مبمغ مالي يرد المدعى عميو بأنو لم يقترض ىذا
المبمغ من خصمو أو انو وفى بو حسب االتفاق،وعميو فالدفوع الموضوعية ىي دفع يرد في
الموضوع ،يوجو إلى ذات الحق كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطو أو انقضاؤه،فيي وسيمة موجية
من المدعى عميو ضد ادعاء المدعي،وقدعرفتيا المادة

 48من ق.ا.م.ا بأنيا" الدفوع الموضوعية

ىي وسيمة تيدف الى دحض ادعاءات الخصم،و يمكن تقديميا في أية مرحمة كانت عمييا
الدعوى"،حسب ىذا النص فإنو يجوز التمسك بالدفع الموضوعي في كل مرحمة من مراحل الدعوى
سواء عمى مستوى المحكمة اوالمجمس القضائي اوالمحكمة العميا ما لم تشكل طمبا جديدا.

الفرع الثاني  :الدفوع الشكمية
يقصد بالدفوع الشكمية أو اإلجرائية تمك الدفوع التي تتعمق بصحة إجراءات الخصومة أوشكميا
او كيفية توجيييا و التي تيدف إلى استصدار حكم ينيي الخصومة دون الفصل في موضوعيا او
يؤدي الى تأخير الفصل فيو.و عميو فمن يقدم الدفوع الشكمية ال يناقش موضوع الدعوى الذي طرحو
المدعي و إنما يناقش صحة الخصومة شكبل و مدى صحة اإلجراءات التي اتخذىا المدعي
كاختصاص المحكمة ،سقوط الخصومة،عدم صحة التكميف بالحضور وغيرىا و ذلك لمنع القاضي
من الفصل في الموضوع  ،وىذا ما أكدتو المادة

 49من ق.ا.م.ا بنصيا "الدفوع الشكمية ىي كل

وسيمة تيدف إلى التصريح بعدم صحة اإلجراءات او انقضائيا أو وقفيا" .
بما أن الدفع الشكمي ىو عائق يضعو المدعى عميو في مواجية المدعي لمنعو من مناقشة موضوع
الدعوى ،فقد اشترط المشرع آجاال لتقديميا فيجب إبداء سائر الدفوع الشكمية في آن واحد قبل إبداء
أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول و ذلك تحت طائمة عدم قبوليا (المادة

 50من

ق.ا.م)،وتستثنى من ىذه القاعدة الدفوع المتصمة بالنظام العام و التي يجوز إبداؤىا في أية حالة
تكون عمييا اإلجراءات و تنقسم الدفوع الشكمية او اإلجرائية إلى أربعة دفوع نذكرىا كما يمي:
أوال:الدفع بعدم االختصاص اإلقميم :يمكن لمخصوم التمسك بعدم اختصاص الجية القضائية إقميميا
و ىو الدفع الذي يطمب بو المدعى عميو من المحكمة االمتناع عن الفصل في الدعوى المعروضة
أماميا لخروجيا عن حدودىا اإلقميمية  ،و إذا تمسك المدعى عميو بعدم اختصاص المحكمة إقميميا
عميو أن يثير ىذا الدفع حسب ما اشترطتو المادة  47من ق.ا.م.ا قبل إبداء أي دفع أو دفاع في
الموضوع أي قبل الرد عمى مزاعم المدعي و ذلك بمذكرة يخصصيا أساسا إلثارة الدفع و ينفي فييا

اختصاص المحكمة اإلقميمي،كما يتعين عميو أن يبين المحكمة المختصة بنظر النزاع (حسب المادة
 1/51من ق.ا.م.ا)،وعمى القاضي أن يفصل في أقرب اآلجال في ىذا الدفع كما يمكن لو أن
يفصل في ىذا الدفع بنفس الحكم مع موضوع النزاع و يطمب شفاىة من الخصوم تقديم طمباتيم في
الموضوع  ،لئلشارة ال يمكن لممدعي إثارة ىذا الدفع
ثانيا:الدفع بوحدة الموضوع و االرتباط :يقصد بوحدة الموضوع عندما ترفع دعويان تتعمقان بنفس
النزاع أمام جيتين قضائيتين مختصتين و من نفس الدرجة كحالة طمب التعويض عن التسريح
التعسفي من طرف العامل،وطمب التعويض عن ترك منصب العمل من طرف صاحب العمل ذلك
أن الطمبات المتعمقة بنفس عقد العمل يجب أن تعرض معا أمام نفس المحكمة( المادة

 53من

ق.ا.م).
أما وحدة االرتباط يقصد بيا وجود عبلقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيبلت مختمفة لنفس الجية
القضائية او جيات قضائية مختمفة من نفس الدرجة و لحسن سير العدالة يستمزم أن ينظر فييا
معا مثل طمب البائع تنفيذ العقد والمشتري يطمب فسخو ففي ىذه الحالة يتعين لحسن سير العدالة
النظر و الفصل في الطمبين معا( المادة  55من ق.ا.م).
كنتيجة عن ذلك يؤمر بالتخمي لحالة االرتباط او لوحدة الموضوع من طرف التشكيمة األخيرة
اوالجية القضائية األخيرة التي طرح عمييا النزاع بطمب من الخصوم أو تمقائيا من طرف القاضي
بحكم مسبب غير قابل ألي طعن( المادة  57من ق.ا.م) و يكون ىذا الحكم ممزم لجية اإلحالة
التي تأمر حتما بضم القضايا موضوع االرتباط او وحدة الموضوع .
ثالثا:الدفع بارجاء الفصل :استوجب المشرع من القاضي أن يقضي بإرجاء الفصل في الخصومة إذا
نص القانون عمى منح أجل لمخصم الذي يدفع بو كمثال دفع المدعى عميو بإرجاء الفصل في
الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية المعروضة عمى القاضي الجزائي.و ىذا ما
أكده المشرع في المادة  59من ق.ا.م.ا ":يجب عمى القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص

القانون عمى منح أجل لمخصم الذي يطمبو"،مما يفيم أن إرجاء الفصل ال يعطى تمقائيا من طرف
القاضي بل يجب تقديمو و تأسيسو عمى نص قانوني .
رابعا:الدفع بالبطالن ( بطالن األعمال اإلجرائية) :تتعمق ىذه الدفوع باألعمال اإلجرائية التي يقوم
بيا الخصوم منذ بدء الخصومة إلى غاية أن يصبح الحكم الصادر في الخصومة نيائيا وأىم ىذه
األعمال أوراق التكميف بالحضور،تبميغ الحكم وعرائض الدعوى وعرائض االستئناف و الطعن
بالنقض و غيرىا ،و ميز المشرع بين نوعين من البطبلن و ىما  :البطبلن من حيث الشكل و
البطبلن من حيث الموضوع.
 - 1البطالن من حيث الشكل :نصت المادة  60من ق.ا.م.ا"ال يقرر بطبلن األعمال اإلجرائية
شكبل إال إذا نص القانون صراحة عمى ذلك وعمى من يتمسك بو أن يثبت الضرر الذي لحقو"
و عميو يجب توفر شرطان و ىما  -:وجود نص يتضمن البطبلن  -،إثبات الضرر من طرف من
يتمسك بالبطبلن .كمثال عمى ذلك فالبطبلن المتعمق بشكل عريضة الدعوى يجب إثارتو في بداية
الخصومة مع الدفوع الشكمية األخرى و قبل الدفاع في الموضوع ،واذا ظير الدفع بالبطبلن من
حيث الشكل أثناء الدعوى يتعين إثارتو قبل إبداء أي دفاع في الموضوع ،أما إذا دفع المدعى عميو
بدفوع موضوعية فإنو ال يجوز لو التقدم ببطبلن األعمال اإلجرائية ( المادة  61من ق.ا.م)
 - 2البطالن من حيث الموضوع :البطبلن من حيث الموضوع يتعمق ببطبلن العقود غير
القضائية و اإلجراءات من حيث موضوعيا أي بما يتعمق بفحوى العقد ذاتو.ال يشترط في من يثير
البطبلن أن يثبت الضرر وال أن يكون البطبلن منصوص عميو قانونا،و قد خطى المشرع نفس
خطوات المشرع الفرنسي و حصر البطبلن في حالتين أوردتيما المادة

 64من ق.ا.م.ا وىما:أ-

انعدام أىمية الخصوم :كتبميغ االستدعاء إلى شخص متوفى أو رفع دعوى من قبل قاصر ضد
قاصر.ب-انعدام األىمية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي مثل :تبميغ موظف غير
مؤىل او التبميغ لممثل قاصر غير مؤىل قانونا .

كنتيجة إذا تعمق األمر ببطبلن اإلجراء شكبل يمكن لمقاضي منح أجل لتصحيحو إذا كان ىذا
التصحيح ال يترك أي ضرر  ،أما بطبلن اإلجراءات من حيث الموضوع فاألىمية تتعمق بالنظام
العام فيجوز لمقاضي إثارة انعدام األىمية تمقائيا،كما يحق لو إثارة تمقائيا انعدام التفويض لمشخص
الطبيعي او المعنوي،لكن من جانب آخر نص القانون أنو ال يعتد ببطبلن إجراء من اإلجراءات
(من حيث الموضوع) إذا كانت قابمة لمتصحيح و زال سبب ذلك البطبلن أثناء سير الخصومة بفعل
إجراء الحق( المادة  66من ق.ا.م).

الفرع الثالث  :الدفع بعدم القبول
الدفع بعدم القبول ىو الوسيمة القانونية التي ينكر بيا الخصم حق خصمو في رفع الدعوى،
وييدف إلى منع المحكمة من التعرض لموضوع النزاع و ينقل المناقشة إلى شروط سماع الدعوى
كمسألة أولية سابقة عمى الفصل في موضوعيا،و عميو فالدفع بعدم القبول يقترب من الدفع الشكمي
الذي يقدمو الخصم لمنع المحكمة من نظر الموضوع و لكنو يختمف عنو في أنو ال ييدف فقط الى
تعطيل الفصل في الموضوع و إنما قد يؤدي إلى إنياء النزاع و ىنا يقترب من الدفع الموضوعي
الذي يرتب نفس األثر ،الدفع بعدم القبول نص عميو قانون االجراءت المدنية في المادة  ،67و ىو
يمكن الخصم من إثارتو في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع(
أنظر المادة  68من ق.ا.م).
بما أن الدفع بعدم القبول وسيمة قانونية فييدف إلى عدم قبول طمب المدعي في التقاضي لسبب
قانوني ورد عمى سبيل المثال في المادة

 67من ق.ا.م.ا السابقة الذكر الستحالة حصر كل

الحاالت مثل انعدام الصفة والمصمحة،التقادم،انقضاء األجل المسقط  ،حجية الشيء المقضي فيو
إلى جانب حاالت خاصة لم تذكر في المادة

 67من ق.ا.م.ا مثل إجراء الصمح  ،شير الدعوى

العقارية ...الخ  ،نشير الى أنو يجب عمى القاضي أن يثير من تمقاء نفسو الدفع بعدم القبول إذا
كان من النظام العام،ال سيما عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب ىذه الطرق (أنظر المادة
 69من ق.ا.م.ا) مثل سقوط الحق في الدعوى بسبب فوات مواعيد الطعن أو انعدام أىمية
التقاضي.

المبحث الثالث  :قواعد االختصاص
يعرف االختصاص عمى أنو السمطة التي خوليا المشرع لييئة من الييئات القضائية لمفصل في
الخصومة القضائية ،و قواعد االختصاص ىي تمك التي تحدد والية المحاكم المختمفة و نصيب كل
منيا من المنازعات التي تطرح عمى القضاء و ىي نوعان:

االختصاص النوعي  :يعني توزيع

االختصاص بالنظر في أنواع القضايا المختمفة بين الييئات القضائية حسب طبيعة النزاع و
درجتو.االختصاص اإلقميمي :توزيع اختصاص النظر في القضايا المختمفة بين الجيات القضائية
استنادا إلى ضوابط إقميمية.

المطمب األول :االختصاص النوعي لمجيات القضائية
يعتمد االختصاص النوعي لمجيات القضائية من جية عمى نوع و أطراف الدعوى فنجد المشرع
يوزع االختصاص بين القضاء العادي و القضاء اإلداري ،و من جية يستند عمى موضوع النزاع
نفسو مثل الدعاوى االجتماعية و الدعاوى التي تفصل فييا األقطاب المتخصصة و من جية أخرى
يستند عمى مرتبة الييئة القضائية عمى مستوى اليرم القضائي.

الفرع األول :االختصاص النوعي لممحاكم
المحكمة ىي صاحبة االختصاص العام لمنظر في كل القضايا المرفوعة لدييا إال ما استثني منيا
بنص خاص  ،فالمحاكم ىي جية التقاضي األصمية و األساسية التي يمجأ إلييا المتقاضي كأول
مرحمة أي ىي أول درجة لمتقاضي،وىذا ما نصت عميو المادة  1/32من ق.ا.م.ا:
" المحكمة ىي الجية القضائية ذات االختصاص العام و تتشكل من أقسام" بما أن المحاكم ىي
صاحبة االختصاص العام لمفصل في كل القضايا ما عدا ما استثني بنص خاص و تصدر في كل
القضايا أحكاما ابتدائية قابمة لبلستئناف وفقا لممادة

" 3/33و تفصل في جميع الدعاوى األخرى

بأحكام قابمة لبلستئناف"إال أن قانون اإلجراءات المدنية وضع استثناءات عمى ىذه القاعدة إلى
جانب قوانين أخرى و من بين ىذه االستثناءات ما يمي :
- 1االختصاص االبتدائي و النيائي لممحاكم :نقصد بيذا االختصاص أن المحاكم تصدر أحكاما
ابتدائية نيائية غير قابمة لبلستئناف و إنما يطعن فييا بالنقض فقط في القضايا التالية:

أ-األحكام الصادرة بالطالق :حسب نص المادة  57من قانون األسرة األحكام الصادرة بالطبلق
غير قابمة لئلستئناف ما عدا في جانبيا المادي و يشمل الطبلق كل حاالت فك الرابطة الزوجية ،
الطبلق بالتراضي ،الطبلق،التطميق و الخمع.
ب-بعض األحكام الصادرة في نزاعات العمل  :أكدت ذلك المادة  20من قانون  04/90المتعمق
بتسوية النزاعات الفردية في العمل أن المحكمة تصدر أحكاما ابتدائية و نيائية في بعض القضايا
مثل إلغاء العقوبة التأديبية المتخذة دون تطبيق اإلجراءات التأديبية،أيضا المادة

 73المعدلة من

األمر  21/96حيث يصدر الحكم ابتدائيا و نيائيا بإلغاء قرار تسريح العامل المخالف لئلجراءات
القانونية مع إلزام رب العمل القيام باإلجراء المعمول بو و منحو لمعامل تعويضا ماليا .
ج -النزاعات التي ال تتجاوز قيمتيا 200.000دج  :حددت ذلك المادة  33من ق.ا.م.ا" تفصل
المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتيا

200.000دج .وتفصل

المحكمة بحكم في أول وآخر درجة إذا كانت قيمة الطمب المقدم من المدعي ال تتجاوز
 200.000دج حتى و لو كانت قيمة الطمبات المقابمة او المقاصة القضائية تتجاوز ىذه القيمة"
اال أنو ي سنة  2021صدر قرار من المجمس الدستوري الذي نص عمى عدم دستورية المادة 1/33
و 2من ق.ا.م.ا ( ج رعدد .)16
-2اختصاص األقطاب المتخصصة لممحاكم  :استحدثت األقطاب المتخصصة عمى مستوى بعض
المحاكم بموجب المادة  32من ق.ا.م.ا تختمف ىذه األقطاب عن المحاكم من حيث تشكيمة القضاة
و أنواع القضايا التي تنظرىا دون سواىا فتفصل فييا بتشكيمة جماعية من ثبلث قضاة و موضوعيا
يتحدد حسب المادة  32من ق.ا.م.ا في - :البث في المنازعات المتعمقة بالتجارة الدولية- ،
منازعات اإلفبلس و التسوية القضائية  -،المنازعات المتعمقة بالبنوك  -،منازعات الممكية الفكرية
 -،المنازعات البحرية و النقل الجوي  -،منازعات التأمينات.ىذه النزاعات تتمتع بطابع خاص
وبالتالي اختصاص القطب المتخصص لمفصل فييا ىو اختصاص نوعي من النظام العام .

-3اختصاص القسم االجتماعي بالمحكمة :حسب ما ورد في المادة  500من ق.ا.م.ا يختص
القسم االجتماعي اختصاصا مانعا في النزاعات المتعمقة بإثبات عقود العمل  ،بالتكوين
والتميين،في النزاعات المتعمقة بتنفيذ وتعميق و انتياء ىذه العقود ،بالنزاعات المتعمقة بانتخاب
مندوبي العمال ،بالنزاعات المتعمقة بممارسة الحق النقابي ،بممارسة حق اإلضراب ،بمنازعات
الضمان االجتماعي والتقاعد ،بالمنازعات المتعمقة باالتفاقيات واالتفاقات الجماعية لمعمل .ىذا يدل
عمى أن القسم االجتماعي مختص اختصاصا نوعيا بالنظر في ىذه القضايا دون غيره من القضاة
و ىو من النظام العام و ال يجوز االتفاق عمى مخالفتو و يثيره القاضي من نفسو و في أية مرحمة
كانت عمييا الدعوى،نشير إلى أن القسم االجتماعي يتشكل من قاض فرد
و مساعدين طبقا لما ينص عميو تشريع العمل و ما ورد في المادة  502من ق.ا.م.ا .
-4القضاء المستعجل :يقصد بو الفصل في المنازعات التي يخشى عمييا من فوات األوان فصبل
مؤقتا ال يمس بأصل الحق و إنما يقتصر عمى الحكم باتخاذ إجراء وقتي ممزم لمطرفين بقصد
المحافظة عمى األوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاىرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
و نظم المشرع القضاء المستعجل في المواد

 299إلى  305من ق.ا.م.ا وحددت حاالت

االستعجال في المادة  299كما يمي  -1 :البت في تدابير الحراسة القضائية -2 .البت في تدبير
تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة -3 .الفصل في حاالت االستعجال مثل :وقف األشغال
المنجزة عمى عقار متنازع عميو ،طمب وقف األعمال الجديدة في دعاوى الحيازة ،طمب تقرير
نفقة مؤقتة ،طمب إرجاع الحالة إلى ما كانت عميو (إعادة توصيل الماء ،الكيرباء والغاز).و يجب
عمى القاضي االستعجال الفصل في الدعوى االستعجالية في أقرب اآلجال( أنظر المادة
،)2/299كما نبلحظ أن المشرع لم يحدد القاضي المختص بالنظر في القضايا االستعجالية إذ
ينص في جميع المواد مستعمبل لفظ" قاضي االستعجال"عكس ما كان عميو الحال في المادة 183
من ق.ا.م القديم الذي يسند القسم االستعجالي إلى رئيس المحكمة .
و لكي يعتبر القاضي االستعجالي مختصا يجب توافر شرطين أساسيين و ىما :

- 1توفر ركن االستعجال :يجب أن تكون المنازعة مما يخشى عمييا من فوات الوقت
و قد عرف االستعجال بأنو الخطر المحدق بالحقوق و المصالح التي يراد المحافظة عمييا و ىو
يتوفر كمما وجدت حالة يترتب عمى فوات الوقت حصول ضرر منيا يتعذر تداركو أو إصبلحو.
و فكرة االستعجال تخضع لمسمطة التقديرية لقاضي االستعجال و ىو الذي يقدر مدى توفر عنصر
االستعجال  ،في ما يخص الحاالت االستعجالية متعددة و ال يمكن حصرىا قانونا و ىذا ما جاءت
بو المادة  299من ق.ا.م.ا " في جميع أحوال االستعجال أو إذا اقتضى األمر الفصل في إجراء
يتعمق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غي منظم بنصوص خاصة "...إذ ذكرت حالة
الحراسة القضائية و التدابير التحفظية أما حاالت االستعجال فمم تحدد إذ يبقى المجال مفتوح
لممتقاضي ىو من يطرح النزاع المستعجل ميما كانت طبيعتو عمى القاضي االستعجالي .
 - 2عدم المساس بأصل الحق  :يجب أن يكون الطمب المقدم إلى قاضي االستعجال يقضي
باتخاذ إجراء وقتي في النزاع المطروح و أن ال ييدف إلى المس بالموضوع  ،فإذا تضمن ىذا
الطمب طمبا موضوعيا مثبل تحديد المسؤولية أو ممكية العقار يخرج النزاع من مجال اختصاص
قاضي االستعجال و ىذا وفقا لممادة  303من ق.ا.م.ا " ال يمس األمر االستعجالي أصل الحق" ،
و القاضي االستعجالي يحكم بحسب الظاىر دون التعمق فيو وال يعطي تفسي ار في تسبيب
األمر.لكن استثناءا عمى ىذا المبدأ أجاز المشرع لقاضي االستعجال الفصل في موضوع النزاع
خارج اإلطار المحدد في المادة  303من ق.ا.م.ا وذلك في المادة  300من ق.ا.م.ا التي أسندت
لقاضي االستعجال الفصل في المواد التي ينص القانون صراحة عمى أنيا من اختصاصو وفي حالة
الفصل في الموضوع يحوز األمر الصادر حجية الشيء المقضي فيو( المادة  300من ق.ا.م).نظ ار
لمشروط التي تخص القضاء المستعجل و الطابع االستعجالي لمخصومة المعروضة عمى القاضي
االستعجالي نجد أن المشرع خص اإلجراءات المتبعة أمام القضاء المستعجل بميزة خاصة عن باقي
إجراءات الخصومة العادية و نذكرىا كما يمي :
- 1تقدم الدعوى االستعجالية بموجب عريضة افتتاحية مع احترام البيانات الواجبة قانونا إال أنو
يجوز تخفيض آجال التكميف بالحضور إلى  24ساعة ،أما في حاالت االستعجال القصوى فيجوز

تقديميا خارج ساعات و أيام العمل و حتى قبل قيدىا في سجل كتابة الضبط  ،كما يحق لمقاضي
تمكين المدعي من تكميف خصمو بالحضور عند الضرورة من ساعة إلى ساعة لمجمسة دون احترام
المواعيد المحددة قانونا بشرط أن يتم التبميغ الرسمي لمخصم شخصيا ا والى ممثمو القانوني أو
االتفاقي حسب ما حددتو المادة  301من ق.ا.م.ا  ،كما أجاز المشرع لمقاضي االستعجالي الفصل
في الدعوى خارج ساعات العمل و حتى خبلل أيام العطل.
- 2تعتبر األوامر الصادرة في المواد المستعجمة معجمة النفاذ رغم كل طرق الطعن و يمكن تنفيذىا في
 303من

حالة االستعجال القصوى بموجب النسخة األصمية لؤلمر حتى قبل تسجيمو طبقا لممادة

ق.ا.م.ا.بما أن األوامر االستعجالية تنفذ معجمة بمجرد صدورىا إال أن ىذا ال يمنع المتقاضي بعد
تنفيذىا الطعن فييا بالطرق العادية وغير العادية فيجوز تقديم المعارضة ضد األوامر االستعجالية
الصادرة غيابيا في آخر درجة (المجمس القضائي) أما عند صدورىا من المحكمة أي قاضي الدرجة
األولى فيذه األوامر غير قابمة لممعارضة (المادة  304من ق.ا.م.ا)  ،أما الطعن باالستئناف جائز
في األوامر االستعجالية و يتم ذلك أمام الغرفة االستعجالية بالمجمس القضائي إال انو ليس لو أثر
موقف عند تنفيذ األمر االستعجالي ألنو مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون( المادة

 303و 304

من ق.ا.م.ا)أما الطعن بالنقض في األوامر االستعجالية الصادرة عن المجالس القضائية يكون جائز
وذلك لمراقبة مدى تطبيق القانون من قبل القضاة و توفر عناصر القضاء المستعجل.أيضا أجاز
المشرع لكل شخص لو مصمحة و لم يكن طرفا في النزاع تقديم اعتراض الغير الخارج عن
الخصومة ضد األوامر االستعجالية الفاصمة في الموضوع ( المادة 380و  386من ق.ا.م.ا) ،أما
التماس إعادة النظر فبل يجوز تقديمو ضد األوامر االستعجالية استثناءا يمكن تقديمو في األوامر
االستعجالية الفاصمة في الموضوع بشرط أن يقدم من قبل أطراف النزاع او األشخاص الذين تم
استدعاؤىم قانونا ( المادة  390و  391من ق.ا.م.ا).

الفرع الثاني  :االختصاص النوعي لممجالس القضائية
يعتبر المجمس القضائي درجة قضائية ثانية ينظر في استئناف األحكام االبتدائية الصادرة عن
المحاكم،وىو االختصاص العام لممجالس اذ تعتبر جية استئنافية وأكدتو المادة

 34من

ق.ا.م.ا"يختص المجمس القضائي بالنظر في استئناف األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األولى و
في جميع المواد حتى و لو كان وصفيا خاطئا" ،و منو يختص المجمس بالنظر في كل استئناف
مرفوع أمامو حتى و لو وجد خطأ في وصف األحكام الصادرة عن المحاكم،إلى جانب االختصاص
العام لممجالس كجية استئنافية نجد المشرع منح لو اختصاصات أخرى نذكرىا كما يمي:
أوال :اختصاص النظر في قضايا تنازع االختصاص:

يختص المجمس القضائي بالنظر في تنازع

االختصاص بين القضاة عندما تقضي ىيئتين قضائيتين أو أكثر في نفس النزاع باالختصاص او
بعدم االختصاص(أي التنازع السمبي او االيجابي) وىذا وفقا لممادة

 35من ق.ا.م.ا ":يختص

المجمس القضائي بالفصل في الطمبات المتعمقة بتنازع االختصاص بين القضاة  ،إذا كان النزاع
متعمقا بجيتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصو ، "...و المقصود بجيتين قضائيتين ىي
المحاكم التابعة إقميميا لممجمس القضائي حسب المادة  399من ق.ا.م.ا ،و عمى المجمس القضائي
الفصل في الطمب بتعيينو لمجية القضائية المختصة لمفصل في النزاع.
ثانيا :اختصاص النظر في طمبات رد القضاة :لممجمس القضائي اختصاص ثاني و ىو الفصل في
طمبات رد قضاة المحاكم لدائرة اختصاصو و ىذا ما أكدتو المادة  35من ق.ا.م.ا"يختص المجمس
القضائي،...وكذلك في طمبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصو"،ويقصد
بطمب رد القاضي المطالبة بتنحيتو عن الفصل في النزاع في حاالت معينة قد تؤثر عمى حياده
أوردىا المشرع في المادة  241من ق.ا.م.اوىي -:إذا كان لو أو لزوجو مصمحة شخصية في النزاع
 إذا وجدت قرابة بينو او بين زوجو و بين أحد الخصوم أو احد المحامين أو وكبلء الخصوم حتىالدرجة الرابعة -،إذا كان لو أو لزوجو أو أصوليما أو فروعيما خصومة سابقة او قائمة مع أحد
الخصوم -،إذا كان ىو شخصيا أو زوجو أو أحد أصولو أو أحد فروعو دائنا أو مدينا ألحد
الخصوم -،إذا سبق أن أدلى بشيادة في النزاع -،إذا كان ممثبل قانونيا ألحد الخصوم في النزاع أو
سبق لو ذلك  - ،إذا كان احد الخصوم في خدمتو -،إذا كان بينو و بين أحد الخصوم عبلقة

صداقة حميمة أو عداوة بينة،و عميو يجب عمى كل قاض يعمم بقيام سبب من أسباب الرد السابقة
الذكر أن يعرض أمر تنحيو عمى المجمس القضائي لينظر في ذلك .
 اإلجراءات الواجب إتباعيا لرد القضاة -:يقدم طمب الرد المتعمق بقضاة المحاكم بعريضة الىرئيس المحكمة الذي يبمغيا بدوره إلى القاضي المطموب رده الذي يصرح كتابة خبلل ثبلثة أيام
الموافقة عمى الرد أو رفضو ،و عميو في الحالة األخيرة اإلجابة عمى أوجو الرد .
في حالة رفض القاضي التنحي عن نظر القضية أو عدم تقديم الجواب في األجل المحدد لو،يحيل رئيس المحكمة طمب الرد إلى رئيس المجمس القضائي خبلل ثمانية أيام الموالية لمرفض
أو عدم اإلجابة-.يتم الفصل في طمب الرد في غرفة المشورة برئاسة رئيس المجمس القضائي،
بمساعدة رئيسي غرفة عمى األقل و في أقرب اآلجال-.إذا كان القاضي المطموب رده رئيس محكمة
يقدم طمب الرد مباشرة إلى رئيس المجمس القضائي-.إذا كان المطموب رده مساعدا  ،يقدم الطمب
إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيو بأمر.
تعتبر قضايا الرد إلى جانب قضايا تنازع االختصاص من القضايا التي يجب اطبلع النيابة العامة
عمييا طبقا ألحكام المادة  260من ق.ا.م.ا ،و يجب عمى القاضي المطموب رده أن يمتنع عن
الفصل في القضية إلى حين الفصل في طمب الرد  ،أما إذا تمت االستجابة لطمب الرد يستبدل
القاضي بقاض آخر لنظر الخصومة التي رفع بسببيا الطمب  ،و في حالة رفضو يحكم عمى
الطالب بغرامة مدنية ال تقل عن  10.000دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات .

الفرع الثالث  :االختصاص النوعي لممحكمة العميا
تعتبر المحكمة العميا جية نقض وعميو فاختصاصيا النوعي ىو النظر في الطعون بالنقض ضد
األحكام النيائية الصادرة عن المحاكم و ق اررات المجالس القضائية  ،و ىي محكمة قانون حيث
تراقب مدى تطبيق القانون من قبل القضاة بموجب الطعن بالنقض المرفوع أماميا الن الطعن
بالنقض ال يؤدي إلى إعادة طرح النزاع لمفصل فيو من جديد من حيث الموضوع و القانون مثل
الحال في االستئناف وانما تفصل في الطعن بالنقض من الناحية القانونية عمى ضوء األوجو
المحددة في المادة  358من ق.ا.م.ا و التي سنتطرق ليا الحقا .

في حالة ما إذا كان الطعن بالنقض مقبوال و مؤسسا ينقض الحكم او القرار المطعون فيو
وتحال القضية من جديد إلى الجية التي أصدرتو مشكمة تشكيبل آخر وعمى ىذه األخيرة تطبيق قرار
اإلحالة فيما يتعمق بالمسائل القانونية التي فصمت فييا المحكمة العميا و قد تنقض المحكمة العميا
الحكم دون إحالتو إذا كان حكميا فيما فصل فيو من نقاط قانونية ال يترك من النزاع ما يتطمب
الحكم فيو بعد اإلحالة.إلى جانب اختصاصيا العام كجية نقض إال أن المشرع منح ليا
اختصاصات أخرى تتمثل في :
أوال :اختصاص المحكمة العميا لمفصل في تنازع االختصاص :منح المشرع لممحكمة العميا صبلحية
الفصل في طمبات تنازع االختصاص بين جيات قضائية ال تعموىا جية قضائية مشتركة غير
المحكمة العميا طبقا لنص المادتين

 399و  400من ق.ا.م.ا ويتمثل ذلك في حالة تنازع

االختصاص بين محاكم تابعة لمجالس قضائية مختمفة وعند تنازع االختصاص بين مجمسان
قضائيان أو مجمس قضائي و محكمة .
اإلجراءات المتبعة لمنظر في تنازع االختصاص -:ترفع عريضة الفصل في التنازع أمام الغرفةالمدنية لممحكمة العميا خبلل شيرين من تاريخ التبميغ الرسمي ألخر حكم إلى الخصم المحكوم عميو
وفق القواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض و تبمغ لممثل النيابة العامة لتقديم طمباتو .
يمكن لممحكمة العميا أن تأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجيات القضائية المتنازعةويعد باطبل كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور بو ما عدا اإلجراءات التحفظية  ،كما تعين
المحكمة العميا الجية المختصة و ال يجوز ليذه األخيرة التصريح بعدم االختصاص .
ثانيا :اختصاص الفصل في طمبات رد القضاة :منحت لممحكمة العميا صبلحية الفصل في طمبات
الرد الخاصة بقضاة المجالس القضائية و بقضاة المحكمة العميا و نظمت ذلك المادة

 242من

ق.ا.م.ا كما يمي :
 -1إذا كان الرد متعمقا بقاض في المجمس القضائي :إذا توفرت حالة من حاالت الرد المذكورةفي المادة  241من ق.ا.م.ا في قاض بالمجمس القضائي تحرر عريضة الرد وتقدم الى رئيس

المجمس القضائي الذي يبمغيا بدوره إلى القاضي المطموب رده،و يجب عمى ىذا األخير أن يصرح
كتابة خبلل ثبلثة أيام بقبول الرد أو رفض التنحي،و في الحالة األخيرة عميو أن يجيب عمى أوجو
الرد و يحال الطمب إلى الرئيس األول لمحكمة العميا مرفق بالمستندات المفيدة .
يتم الفصل في طمب الرد في غرفة المشورة برئاسة الرئيس األول لمحكمة العميا و بمساعدة رئيسي
غرفة عمى األقل و ذلك في اقرب اآلجال .
-2إذا كان الرد متعمقا بأحد قضاة المحكمة العميا :يقدم طمب رد قاضي بالمحكمة العميا في شكل
عريضة موجية إلى الرئيس األول لممحكمة العميا يودع لدى أمانة الضبط التابعة ليا  ،تبمغ
العريضة فو ار بمعرفة الرئيس األول لممحكمة العميا إلى القاضي المعني الذي يجب عميو تقديم جوابو
خبلل  8أيام.إذا رفض القاضي المطموب رده التنحي عن نظر القضية أولم يقدم جوابو في األجل
المحدد يفصل في الطمب خبلل شيرين في غرفة المشورة برئاسة الرئيس األول لممحكمة العميا و
مساعدة رؤساء غرف ىذه الجية القضائية،يجب عمى القاضي المطموب رده أن يمتنع عن الفصل
في القضية إلى حين الفصل في طمب الرد،و يحكم عمى طالب الرد الذي رفض طمبو بغرامة مدنية
ال تقل عن 10.000دج دون اإلخبلل بحق المطالبة بالتعويض .
ثالثا  :اختصاص المحكمة العميا بنظر طمب اإلحالة بسبب األمن العام:

تختص المحكمة العميا

بالنظر في طمبات اإلحالة بسبب األمن العام و يقصد بيا وجود حالة أو ظروف تمس بسبلمة
القاضي أو بالنظام العام بالمدينة التي تنعقد بيا جمسات الجية القضائية  ،وىذا ما ورد في المادة
 248من ق.ا.م.احيث يمكن لمنائب العام لدى المحكمة العميا إذا أخطر بطمب إحالة قضية لسبب
يتعمق باألمن العام أن يقدم التماسات لممحكمة العميا تيدف إلى تمبية ىذا الطمب و تفصل فيو ىذه
األخيرة خبلل ثمانية أيام في غرفة المشورة بييئة مكونة من الرئيس األول و رؤساء الغرف .
رابعا:اختصاص المحكمة العميا بنظر طمب اإلحالة بسبب الشبية المشروعة :تطرقنا سابقا لحالة رد
القاضي و التي ترفع ضده في حالة توفر حالة من الحاالت المذكورة في المادة

 241من ق.ا.م.ا

والتي تؤثر عمى نزاىة القاضي مما يؤدي إلى الشك فييا،إال أنو ىناك حالة أخرى وىي تقديم طمب

اإلحالة بسبب الشبية المشروعة يرفع لنفس السبب لكن ضد جية قضائية كاممة بسبب التشكيك في
حيادىا و ليس ضد قاض فرد لوحده،ىذه الحالة نظميا المشرع في المادة  249من ق.ا.م.ا ،وتنظر
المحكمة العميا في طمب اإلحالة بسبب الشبية المشروعة عندما يقدم ليا الطمب في شكل عريضة
افتتاح الدعوى و يفصل فيو رئيسيا خبلل ثمانية أيام  ،إذا رأى الرئيس أن الطمب مؤسس يقوم
بتعيين تشكيمة جديدة  ،ىذا األمر غير قابل ألي طعن ،أما إذا رفع طمب اإلحالة بسبب الشبية
المشروعة أمام المحكمة أو المجمس القضائي تتم نفس اإلجراءات أي تقديمو في شكل عريضة
افتتاح الدعوى لرئيس الجية القضائية المعنية ويفصل فيو خبلل ثمانية أيام و إذا رأى رئيس الجية
القضائية أن الطمب مؤسس يقوم إما بتعيين تشكيمة جديدة أو يرفع الطمب إلى رئيس الجية
القضائية األعمى درجة مباشرة لتعيين جية اإلحالة
( المادة  250من ق.ا.م.ا).
إذ اعترض الرئيس عمى الطمب يحيل القضية مع بيان أسباب االعتراض إلى رئيس الجية القضائية
األعمى مباشرة  ،تفصل ىذه الجية في قرار الرفض  ،في غرفة المشورة خبلل شير ،دون حاجة
إلى استدعاء الخصوم ،تتولى الجية القضائية المقدم إلييا الطمب إرسال نسخة من قرارىا إلى الجية
القضائية المطموب تخمييا عن النظر في القضية،يتولى الطرف الذي ييمو التعجيل القيام بالتبميغ
الرسمي ليذا القرار لبقية الخصوم ( المادة  251من ق.ا.م.ا) .
ال يكون طمب تنحية جية قضائية موقفا لسير الخصومة ما لم يقرر رئيس الجية القضائية
المختصة خبلف ذلك ،يؤدي رفض الطمب الحكم عمى الطالب بغرامة مالية ال تقل عن

10.000

دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويض .

المطمب الثاني  :االختصاص اإلقميمي لمجيات القضائية
يقصد باالختصاص اإلقميمي او المحمي ذلك االختصاص الذي يسند إلى الجيات القضائية صاحبة
نفس االختصاص النوعي باالعتماد عمى موقعيا اإلقميمي أو الجغرافي و عناصر أخرى مرتبطة
بموضوع النزاع،وىناك من يعرفو " قواعد االختصاص المحمي إذا ىي تمك القواعد التي تحدد
اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة عمى أساس جغرافي او مكاني،او نصيب كل

محكمة من المحاكم من المنازعات محددا عمى أساس إقميمي و يسمى ذلك بدائرة اختصاص
المحكمة".

الفرع األول  :نطاق تطبيق االختصاص اإلقميمي
اوال  :القاعدة العامة لالختصاص اإلقميمي
نظمت المادة  37من ق.ا.م.ا القاعدة العامة لبلختصاص اإلقميمي مقتضاىا أن المنازعات يجب
أن ترفع إلى المحكمة التي يقع في دائرتيا موطن المدعى عميو ما لم ينص القانون عمى غير ذلك
أيا كان نوع الدعوى وأيا كانت جية القضاء المرفوعة إلييا،بمعنى تختص الجية القضائية التي يقع
في دائرتيا موطن المدعى عميو بالنظر في الدعوى المرفوعة من قبل المدعي ( أي عمى المدعي
رفع دعواه في موطن المدعى عميو)،و إن لم يكن لممدعى عميو موطن معروف فيعود االختصاص
لمجية القضائية التي يقع في دائرتيا آخر موطن معروف لو،و في حالة اختيار الموطن يؤول
االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع فييا الموطن المختار ،ما لم ينص القانون عمى
خبلف ذلك.يمكن تحديد معنى الموطن حسب ما ورد في المادة  36من القانون المدني التي عرفتو
بأنو المحل الذي يوجد فيو السكن الرئيسي و عند عدم وجود ىذا السكن فمحل اإلقامة العادي،أما
المادة  37من القانون المدني اعتبرت المكان الذي يمارس فيو الشخص تجارة أو حرفة موطنا
خاصا بالنسبة إلى المعامبلت المتعمقة بيذه التجارة او الحرفة،واعتبرت المادة

 38من القانون

المدني موطن من ينوب عن القاصر،المحجور عميو،المفقود والغائب موطنا ليؤالء.أما في حالة
تعدد المدعى عمييم و كان موطن كل منيم يقع في أماكن مختمفة ،فإنو يحق لممدعي أن يرفع
دعواه عمييم جميعا أمام المحكمة التي يقع في دائرتيا موطن أحدىم والغرض ىنا ان موضوع
الدعوى واحد بالنسبة لجميع المدعى عمييم وعدم إمكانية رفع دعاوى متفرقة ومتعددة طبقا لممادة
 38من ق.ا.م.ا.
ثانيا  :االستثناءات الواردة عمى القاعدة العامة لالختصاص اإلقميمي
خرج المشرع عمى القاعدة العامة في االختصاص اإلقميمي فأورد إلى جانبيا بعض االستثناءات أو
بعض القواعد الخاصة راعى فييا حسن سير القضاء من جية ومصمحة المدعي من جية أخرى

وىذا ما ورد في المادتين 39و 40من ق.ا.م.ا التي تضمنت مجموعة من االستثناءات عمى القاعدة
العامة المذكورة سالفا في المادة

 37من ق.ا.م.ا أين أسندت االختصاص اإلقميمي لمفصل في

بعض القضايا لجيات قضائية غير تمك التي بيا موطن المدعى عميو .
 - 1االستثناءات الواردة في المادة  39من ق.ا.م.ا  - :الدعاوى المختمطة و ىي التي تجمع
بين الحق الشخصي والحق العيني العقاري فترفع أمام الجية القضائية التي يقع في دائرة
اختصاصيا مقر األموال-.دعاوى تعويض الضرر الناشئ عن جناية،جنحة ،مخالفة او فعل
تقصيري و دعاوى األضرار الحاصمة بفعل اإلدارة تختص بنظرىا المحكمة التي وقع في دائرة
اختصاصيا الفعل الضار-.المنازعات المتعمقة بالتوريدات واألشغال وتأجير الخدمات الفنية
أوالصناعية ،تختص بنظرىا المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصيا مكان إبرام االتفاق أو تنفيذه ،حتى
و لو كان أحد األطراف غير مقيم في ذلك المكان-.في المواد التجارية،غير اإلفبلس و التسوية
القضائية ،ترفع الدعاوى أمام الجية القضائية التي وقع في دائرة اختصاصيا الوعد او تسميم
البضاعة أوأمام الجية القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصيا،وفي الدعاوى
المرفوعة ضد الشركة أمام الجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا أحد فروعيا-.في
المنازعات الخاصة بالمراسبلت واألشياء الموصى عمييا واإلرساليات ذات القيمة المصرح بيا و
طرود البريد تختص بنظرىا المحكمة التي يقع بدائرتيا موطن المرسل او موطن المرسل إليو.
 - 2االستثناءات الواردة في المادة  40من ق.ا.م.ا :حددت ىذه المادة االختصاص اإلقميمي
لمجيات القضائية التي تفصل في بعض الدعاوى دون سواىا كما يمي:
في المواد العقارية أو األشغال المتعمقة بالعقار أو دعاوى اإليجارات بما فييا التجارية المتعمقةبالعقارات و الدعاوى المتعمقة باألشغال العمومية ترفع أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرة
اختصاصيا أو المحكمة التي يقع في دائرتيا مكان تنفيذ األشغال ،و الغرض من ىذا االستثناء
يفرضو موضوع النزاع المتعمق بعقار وضرورة إسناد االختصاص بنظره لممحكمة الكائن بدائرة
اختصاصيا ،إذ تتطمب إجراءات الفصل فيو،كاحتمال انتقال القاضي إلى موقعو لمعاينتو ،وجوده
بدائرة اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع المتعمق بو ونفس الكبلم يصدق عمى مكان تنفيذ

األشغال-.في مواد الميراث،دعاوى الطبلق أو الرجوع،الحضانة،النفقة الغذائية والسكن،عمى التوالي
أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا موطن المتوفى،مسكن الزوجية،مكان ممارسة
الحضانة ،موطن الدائن بالنفقة،مكان وجود السكن-.في مواد اإلفبلس والتسوية القضائية لمشركات
وكذا الدعاوى المتعمقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكان افتتاح
اإلفبلس أو التسوية القضائية أو مكان المقر االجتماعي لمشركة-.في مواد الممكية الفكرية،أمام
المحكمة المنعقدة في مقر المجمس القضائي الموجود في دائرة اختصاصو موطن المدعى عميو-.في
الدعاوى المتعمقة بالخدمات الطبية أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصيا تقديم العبلج-.في
مواد مصاريف الدعاوى وأتعاب المساعدين القضائيين أمام المحكمة التي فصمت في الدعوى
األصمية وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إلييا الطمب األصمي-.في مواد الحجز،سواء
بالنسبة لئلذن بالحجز أو لئلجراءات التالية لو،أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصيا
الحجز-.في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل واألجير تختص بنظرىا المحكمة التي تم
بدائرة اختصاصيا إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بيا موطن المدعى عميو،غير أنو في
حالة إنياء أو تعميق عقد العمل بسبب حادث عمل،او مرض ميني يؤول االختصاص لممحكمة
التي يوجد بيا موطن المدعي.
-القضايا المستعجمة،تختص بنظرىا المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصيا مكان وقوع اإلشكالالتنفيذي او التدبير المطموب.
ثالثا :الدعاوى المرفوعة من او ضد القضاة :ىناك حاالت يكون فييا القاضي مدع أو مدعى عميو
في النزاع الذي يعرض عمى الجية القضائية التي يمارس فييا ميامو  ،مما جعل المشرع ينظم ىذه
الدعاوى التي يكون القاضي طرفا فييا و ذلك في المادتين  43و  44من ق.ا.م.ا.
عندما يكون القاضي مدع في دعوى تختص بنظرىا جية قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجمس
القضائي الذي يمارس فيو وظائفو يجب عميو رفعيا أمام الجية القضائية التابعة ألقرب مجمس
قضائي محاذ لممجمس الذي يمارس فيو ميامو  ،فبل يمكن لو أن يرفع دعواه أمام الجية القضائية
التي يعمل بيا ( المادة  43من ق.ا.م.ا).أما إذا كان القاضي مدعى عميو في النزاع يجوز لخصمو

رفع الدعوى أمام جية قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجمس قضائي محاذ لتمك التي يمارس
في دائرة اختصاصيا القاضي وظائفو( المادة  44من ق.ا.م.ا) ،و اليدف من وراء ذلك ىو ضمان
حياد الجية القضائية التي تنظر في الدعوى القضائية .

الفرع الثاني  :طبيعة قواعد االختصاص اإلقميمي
نظم المشرع قواعد االختصاص اإلقميمي و أولى ليا أىمية بحيث أجاز ألطراف الخصومة اختيار
الجية القضائية التي تنظر في الدعوى حتى و لو لم تكن مختصة إقميميا أي منح ليم حرية المجوء
الى أية محكمة لرفع دعواىم ،لكن بشرط أن يوقع الخصوم عمى تصريح بطمب التقاضي و إذا تعذر
عمى أحدىم التوقيع يشار إلى ذلك،و يصبح القاضي المختار بعدىا مختصا بنظر الخصومة طيمة
مدة التقاضي،ويمتد ىذا االختصاص بعد ذلك إلى المجمس القضائي التابع لو عند استئناف الحكم
الصادر عنو وذلك حسب أحكام المادة  46من ق.ا.م.ا.
المشرع سمح ألطراف النزاع مخالفة قواعد االختصاص اإلقميمي و ليم الحرية في اختيار جية
قضائية غير مختصة إقميميا لتنظر في الدعوى لكن في المقابل فرضت المادة

 47من ق.ا.م.ا

عمى المدعى عميو إثارة الدفع بعدم االختصاص اإلقميمي قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم
القبول(أي قبل الدخول في الموضوع و مناقشتو) واال اعتبر المدعى عميو الذي تخمف عن التمسك
بيذا الدفع متنازال عنو،مما يفيم أن طبيعة قواعد االختصاص اإلقميمي ال تتعمق كقاعدة عامة
بالنظام العام عكس ما ىو عميو االختصاص النوعي.
نظم المشرع حالة تعتبر كاستثناء في المادة  45من ق.ا.م.ا حيث اعتبر الغيا و عديم األثر كل
شرط يمنح االختصاص اإلقميمي لجية قضائية غير مختصة إقميميا إال إذا تم بين التجار،أي أنو
ال يجوز االتفاق مسبقا أو مقدما عمى عرض أي نزاع محتمل بين طرفين عمى جية قضائية غير
مختصة إقميميا إال إذا تعمق األمر او العمل بين التجار.
كما نجد الحالة الثانية أين ألزم المشرع في المادة

 40من ق.ا.م.ا السابق شرحيا بعض الجيات

القضائية دون سواىا اختصاص النظر إقميميا في بعض الخصومات،وىي نفسيا الصياغة
المستعممة عمى سبيل المثال بالنسبة لبلختصاص النوعي عمى مستوى المحاكم،مما يدل أن المادة

 45و  40من ق.ا.م.ا أضفتا عمى بعض القواعد المتعمقة باالختصاص اإلقميمي خصائص القواعد
المتعمقة بالنظام العام.

الفصل الثالث  :نظرية الخصومة
المبحث األول :عوارض الخصومة
إذا رفعت الدعوى و بمغت إلى المدعى عميو عن طريق المحضر القضائي فإن الخصومة تنشأ
و تصبح قابمة لمباشرة إجراءاتيا،فيبدأ سريانيا ويحضر الخصوم أو محامييم لمجمسات التي تنعقد
بشأنيا،وتنتيي الخصومة بصدور حكم في موضوعيا،لكن أحيانا تط أر أسباب أثناء سير الخصومة
تؤدي إلى عدم السير أو عدم االستمرار فييا او الى إنيائيا وعدم صدور حكم فاصل في موضوع
النزاع ،ىذه األسباب تسمى عوارض الخصومة.

المطمب األول :العوارض المانعة لمخصومة
قبل التطرق لمعوارض المانعة لمخصومة نتناول الحالة الجديدة التي نظميا المشرع في قانون
اإلجراءات المدنية الجديد و ىي حالة ضم و فصل الخصومة .

الفرع األول  :حالة ضم و فصل الخصومة
إذا قامت حالتا االرتباط ووحدة الموضوع بين خصومتين أوأكثر معروضة أمام نفس القاضي جاز
تمقائيا األمر بضم القضيتين،و لؤلطراف طمب ىذا الضم لحسن سير العدالة و يفصل فييما بحكم
واحد،وكما يقضي حسن سير العدالة ضم الخصومات لكي ال تكون ىناك أحكام متناقضة فإن
حسن سير ىذه الخصومة يقتضي أحيانا فصل ىذه الخصومات  ،إذا تبين لمقاضي أنو ال يمكن
الفصل في طمبات مختمفة مقدمة ضمن نفس الدعوى (الفصل مثبل بين دعوى المسؤولية
ودعوى الضمان معا) ،يكون الحكم بالضم و الفصل من األعمال الوالئية (أمر والئي) غير قابل
ألي طعن.

الفرع الثاني :العارضان المانعان لمخصومة
يجب التفرقة بين انقطاع الخصومة ووقف الخصومة،فانقطاع الخصومة يتمثل في واقعة تمس
بالوضعية الشخصية لمخصوم او ممثمييم يترتب عنيا انقطاع عبلقة الخصومة،بينما وقف
الخصومة يترتب عن حوادث خارجية ليست ليا صمة بالخصوم ففي كمتا الحالتين يتعين بعد زوال
السبب االستمرار في الخصومة و ليس استئنافيا.
أوال :انقطاع الخصومة :انقطاع الخصومة ىو وقف السير فييا بقوة القانون لسبب يمس المركز
القانوني ألحد أطرافيا،و الحكمة من تقريره ىي احترام مبدأ المواجية الذي يقضي بوجود الخصوم
وصبلحياتيم لمباشرة إجراءات الخصومة طوال فترة سريانيا،إذن في االنقطاع ىناك تغيير حاصل
في وضعية الخصوم أو ممثمييم فتتوقف الخصومة و يعاد السير فييا في ما بعد ،و حددت المادة
 210من ق.ا.م.ا ثبلثة أسباب النقطاع الخصومة وىي-:تغير في أىمية التقاضي ألحد
الخصوم-،وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابمة لبلنتقال :و القاعدة أن الخصومات قابمة
لبلنتقال إال إذا كان موضوعيا يتعمق بالتزام شخصي ال يمكن القيام بو إال من طرف ىذا الخصم
المتوفى ،و تستمر الخصومة بعد االنقطاع من قبل ورثة المتوفى -،وفاة
أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي  ،إال إذا كان التمثيل جوازيا .
 -1الوقت الذي تنقطع فيو الخصومة و إعادة السير فييا:

لم يحدد المشرع بدقة الوقت الذي

تنقطع فيو الخصومة و أكد في المادة  1/210من ق.ا.م.ا إن الخصومة تنقطع في القضايا التي
تكون غير مييأة لمفصل فييا،و لم يبين متى تكون القضية مييأة لمفصل فييا ومتى ال تكون كذلك ،
بمجرد عمم القاضي بسبب انقطاع الخصومة يدعو شفاىة كل من لو صفة ليقوم باستئناف السير
فييا أو أن يختار محام جديد ،و يمكنو أيضا دعوة الخصم الذي يعينو باستئناف الخصومة عن
طريق التكميف بالحضور،إذا امتنع الخصم المكمف بالحضور من القيام باإلجراء المطموب
(إعادة السير في الخصومة) يفصل القاضي في النزاع غيابيا اتجاىو.

ثانيا :وقف الخصومة :يقصد بوقف الخصومة عدم السير فييا لسبب أجنبي عن المركز القانوني
ألطرافيا وذلك حتى يزول ىذا السبب أو تنتيي مدتو،وأسباب الوقف متعددة فقد تكون بقوة القانون
أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم.
 -1حاالت الوقف:حسب المادة  213من ق.ا.م.ا نظم المشرع حالتين تتوقف بيما الخصومة
وىما إرجاء الفصل فييا أو شطبيا من الجدول .
 -إرجاء الفصل في الخصومة :يوقف األمر بإرجاء الفصل السير في الخصومة و قد يكون1 1
بطمب من الخصوم و ذلك لتمكينيم من تقديم وسائل إثبات أو دفاع حاسمة في الدعوى قد تنتج عن
دعاوى سارية ،و قد يكون اإلرجاء بقوة القانون كحالة دعوى التزوير الجزائية التي توقف الدعوى
المدنية ،األمر بإرجاء الفصل الذي يصدره القاضي يكون قاببل لمطعن فيو باالستئناف في أجل 20
يوما تحسب من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبميغو لمخصم و يتم ذلك وفقا إلجراءات
االستعجال.
 -شطب القضية من الجدول :شطب القضية من قبل القاضي يكون كجزاء بسبب عدم قيام2 1
الخصوم باإلجراءات المأمور بيا قانونا أو التي أمر بيا القاضي،كأن يمتنع المتقاضي عن إدخال
الغير الذي أمر القاضي بإدخالو في الخصومة.و يحق أيضا لمخصوم أن يتفقوا عمى شطب القضية
بناءا عمى طمب مشترك بينيم فيودعون طمبا لمقاضي بشطب القضية من الجدول.األمر بشطب
القضية من الجدول يعد من األعمال الوالئية التي ال تقبل أي طعن.
 - 2إعادة السير في الخصومة بعد التوقف  :يعاد السير في الخصومة بعد اإلرجاء عن طريق
عريضة افتتاح الدعوى ،نفس الشيء في حالة شطب القضية من الجدول يعاد السير في الخصومة
بموجب عريضة افتتاحية تثبت القيام باإلجراءات الشكمية التي تسبب االمتناع عنيا في األمر
بالشطب ،و يكفي في حالة الشطب االتفاقي أن يتقدم أحد الخصوم بالعريضة االفتتاحية لتستأنف
الخصومة،وتطبق القواعد المتعمقة بسقوط الخصومة عمى األمر القاضي بالشطب ،أي أنو يعاد
السير في الخصومة في أجل سنتين و إال سقطت الخصومة.

المطمب الثاني :العوارض المنيية لمخصومة
في ىذه الحالة تنتيي الخصومة وتزول آثارىا جميعيا دون أن تصل إلى غاياتيا المتمثمة في
صدور حكم فاصل في الموضوع،وذلك بقبول أحد الخصوم بالحكم الصادر جزئيا أوكميا،و حدد
المشرع اربعة حاالت نتناوليا تبعا.

الفرع األول  :انقضاء الخصومة
عادة ما تنقضي الخصومة بصدور حكم بشأنيا إال أنو قد تنقضي بالتبعية النقضاء الدعوى بالصمح
أو بقبول الحكم أو التنازل عن الدعوى او وفاة أحد الخصوم في الدعاوى غير القابمة لبلنتقال
كدعاوى الطبلق،وبناءا عمى ىذه الحاالت ال يمكن االستمرار في الدعوى.كما تنقضي الخصومة
أصبل بالسقوط أو التنازل عنيا وفي ىاتين الحالتين يمكن إقامة خصومة جديدة إذا لم تكن الدعوى
ذاتيا قد انقضت ألسباب أخرى.

الفرع الثاني :سقوط الخصومة
سقوط الخصومة ىو زواليا و اعتبارىا كأن لم تكن لعدم السير فييا مدة معينة من جانب المدعي ،
فالسقوط إذن جزاء إجرائي يوقعو القانون عمى المدعي إلىمالو في متابعة إجراءات الخصومة و
ذلك لحممو عمى متابعتيا حتى ال تتراكم الدعاوى أمام المحاكم.المشرع أدرج السقوط كجزاء إجرائي
يرد عمى الخصومة نتيجة تخمف الخصم عن القيام بالمساعي البلزمة ،كاستدعاء الشيود  ،المجوء
إلى الخبير الذي عينو القاضي إلجراء الخبرة المطموبة في النزاع.تسقط الخصومة بمرور سنتين
عمى تاريخ صدور الحكم أو األمر الذي صدر عن القاضي لتكميف أحد الخصوم القيام بالمساعي
البلزمة،والمقصود بالمساعي ىي كل اإلجراءات التي تتخذ بيدف مواصمة القضية و تقدميا ،يسري
أجل السقوط عمى كل شخص طبيعي و لو كان ناقص األىمية،كما يسري عمى الدولة و الجماعات
اإلقميمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و عمى أي شخص معنوي آخر،كما يسري ىذا
األجل في حالة اإلحالة بعد النقض ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العميا.

أوال  :اإلجراءات التي يتم بيا سقوط الخصومة :إن المدعى عميو ىو من يطمب إسقاط الخصومة
إما عن طريق دعوى منفصمة أو عن طريق دفع شكمي يثيره قبل أية مناقشة في الموضوع  ،الن
سقوط الخصومة ليس من النظام العام و بالتالي ال يجوز لمقاضي الحكم بو من تمقاء نفسو.
ثانيا :اآلثار المترتبة عمى سقوط الخصومة  -:ال يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى
( بل تنقضي اإلجراءات فقط) و يجوز لمخصوم الرجوع لمقضاء و التنازع من جديد حول الحق
المعتدى عميو و تطبق قواعد السقوط عمى أحكام المحاكم و ق اررات المجالس القضائية ،غير أنيا ال
تطبق عمى الق اررات التحكيمية ،و ال يتمسك بيا أمام المحكمة العميا(غير أنو يمكن ذلك أمام جية
اإلحالة بعد النقض كما ذكرنا سابقا) ،و ال يجوز االحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة
المنقضية او التمسك بو.
يطبق سقوط الخصومة عمى األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ألنيا ال تتضمن تدابيرنيائية شأنيا شأن إجراءات التحقيق -.إن سقوط الخصومة في مرحمة االستئناف والمعارضة يصبح
عندىا الحكم المطعون فيو بيذين الطريقين حائ از لقوة الشيء المقضي فيو أي قاببل لمتنفيذ حتى
و لو لم يبمغ رسميا ومثال ذلك إذا استأنف المدعى عميو الحكم المكرس لمحق المطالب بو من
طرف المدعي و صدر قرار قبل الفصل في الموضوع يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق(الخبرة) ولم
يسعى المستأنف(المدعى عميو) لمتنفيذ،في ىذه الحالة يصبح الحكم المستأنف حائ از لقوة الشيء
المقضي بو دون حاجة لتبميغو -.أن الخصومة إذا تقرر سقوطيا بعد النقض و اإلحالة حاز الحكم
األول الصادر عن المحكمة قوة الشيء المقضي بو .في جميع الحاالت إذا تم النطق بسقوط
الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرىا.

الفرع الثالث  :التنازل عن الخصومة
يقصد بالتنازل عن الخصومة إعبلن المدعي إرادتو في ترك الخصومة بغير حكم في موضوعيا،
و بما أن التنازل ىو عدول عن الخصومة أو تركيا فيحق لممدعي اتخاذ ىذا اإلجراء في أية مرحمة
كانت عمييا الدعوى أمام المحكمة،المجمس القضائي أو المحكمة العميا،والتنازل ينيي الخصومة و

ال يرتب التخمي عن الحق في الدعوى  ،و إنما يحق لممتقاضي االختصام من جديد و يجب أن
يكون كتابيا أو بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط و لكي يقبل التنازل عن
الخصومة فقد و ضع لو المشرع شرطا يتمثل في قبول المدعى عميو لطمب التنازل  ،خاصة إذا قدم
عند التنازل طمبا مقاببل أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع حسب المادة
 232من ق.ا.م.ا  ،لكن إذا رفض المدعى عميو طمب التنازل يجب أن يؤسس ىذا الرفض عمى
أسباب مشروعة.
أوال  :اآلثار المترتبة عن التنازل عن الخصومة-:

إذا تم التنازل عن الخصومة عمى مستوى

المحكمة فينا يعد تنازل عن الخصومة وليس عن الدعوى وبالتالي يحق لممدعي العودة ليا من
جديد و رفع دعوى قضائية جديدة -.يترتب عن التنازل عن المعارضة و االستئناف قبول الحكم
المستأنف أو المعارض فيو فيصبح حائ از لقوة الشيء المقضي فيو،لكن ىذا التنازل عن المعارضة
او االستئناف يصبح عديم األثر إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم الحقا.
عند التنازل عن الخصومة يتحمل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة ،وعند االقتضاء،التعويضات المطموبة من المدعى عميو ما لم يوجد اتفاق مخالف -.التنازل عن خصومة الطعن
بالنقض يؤدي الى رفض الطعن المقدم و ينتج عنو مباشرة اكتساب القرار المطعون فيو بالنقض قوة
الشيء المقضي بو .

الفرع الرابع :القبول بالطمبات و بالحكم
يقصد بالقبول بالطمبات و بالحكم ىو تخمي أحد الخصوم عن حقو في االحتجاج عمى طمب
خصمو،أو عمى حكم سبق صدوره ،و يكون إما جزئيا أو كميا،و حسب المادة

 238من ق.ا.م.ا

فالقبول بالطمبات يترتب عميو اعتراف المدعى عميو بصحة ادعاءات الخصم و تخميا لصالحو ما لم
يطعن في ما بعد بالحكم.أما القبول بالحكم وفقا لممادة  239من ق.ا.م.ا ىو تنازل الخصوم عمى
حقيم في الطعن ما لم يقم خصم آخر بممارسة حقو في الطعن الحقا،والقبول في ىذه الحالة ال يعد
تنازال عن الخصومة و إنما تنازل عن الحق في الدعوى حسب المادة  237من نفس القانون السالفة

الذكر ،و القبول يكون إما جزئيا أو كميا و يكون صريحا و بدون لبس إما أمام القاضي إذا تعمق
األمر بالطمبات و إما أمام المحضر القضائي عند تنفيذ الحكم القضائي.

المبحث الثاني  :األحكام و طرق الطعن فييا
المطمب األول  :األحكام القضائية
الفرع االول  :تعريف الحكم
يشمل مصطمح الحكم بالمعنى الواسع كل حكم صادر عن ىيئة قضائية عند لجوء المتقاضي
إلييا،وبالتالي خروج عدة أوامر يصدرىا القاضي من دائرة األحكام مثل أوامر توزيع الميام عمى
القضاة،توزيع القضايا عمى الغرف و غيرىا،تبنى المشرع المصطمح الواسع " لمحكم " و يقصد بو
األحكام الصادرة عن المحاكم و الق اررات الصادرة عن المجالس القضائية و ق اررات المحكمة العميا و
األوامر االستعجالية (راجع المادة  5/8من ق.ا.م.ا)،أما المعنى الضيق لمصطمح"حكم" فيقصد بو
الحكم الصادر عن المحكمة كدرجة أولى،ألن كل من المجمس القضائي والمحكمة العميا
يصدران"قرار"،أما قاضي االستعجال فيصدر" أمر".يتم التصريح بالحكم في جمسة عمنية،وتسمم
نسخة منو لؤلطراف بناء عمى طمبيم،أما األصل فيحفظ في أرشيف الييئة القضائية ويكون موقعا
من القاضي وأمين الضبط والقاضي المقرر عند االقتضاء،وعندما يصبح الحكم نيائيا وغير قابل
لممعارضة واالستئناف ،تسمم لؤلطراف نسخة تنفيذية لمحكم .

الفرع الثاني  :أنواع األحكام القضائية
أوال  :الحكم الحضوري و الحكم الغيابي والحكم االعتباري الحضوري:

يصدر القاضي حكما

حضوريا إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثمين بوكبلئيم أو محامييم أثناء الخصومة و قاموا
بتقديم مذكرات في ما بينيم،إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع،جاز لممدعى عميو أن يطمب
من القاضي الفصل في الدعوى و يكون الحكم حضوريا(المادة

 290من ق.ا.م) ،يتم الطعن في

ىذا الحكم باالستئناف.أما الحكم الغيابي ىو الذي يصدره القاضي في خصومة تغيب عنيا المدعى

عميو أو وكيمو أو محاميو رغم صحة التكميف بالحضور(أنظر المادة  292من ق.ا.م.ا)،ىنا يطعن
في الحكم الغيابي بالمعارضة.الحكم االعتباري الحضوري ىو الحكم الذي يصدره القاضي إذا تخمف
المدعى عميو المكمف بالحضور شخصيا أو وكيمو أو محاميو عن الحضور(أنظر المادة

293من

ق.ا.م.ا)،ىذا الحكم ال يتم الطعن فيو بالمعارضة(طبقا لممادة  295من ق.ا.م) وانما يستأنف لدى
المجمس القضائي فقط .
ثانيا  :الحكم الفاصل في الموضوع و الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع :الحكم الفاصل في
الموضوع ىو الحكم الذي يفصل كميا أو جزئيا في موضوع النزاع أوفي دفع شكمي أوفي دفع بعدم
القبول أوفي أي طمب عارض،بحيث يكون ليذا الحكم،بمجرد النطق بو،حجية الشيء المقضي فيو
في النزاع المفصول فيو،ما دام أن القاضي سيفصل في موضوع الدعوى طبقا لممادة

 296من

ق.ا.م.ا إال أننا نبلحظ أن المشرع في ىذا النص أدرج الدفوع الشكمية أو الدفوع بعدم القبول ليفصل
فييا القاضي و ىي مسائل ال تخص الموضوع،وبالتالي ىناك تناقض في أحكام ىذه المادة.أما
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع فيو الحكم اآلمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت  ،كما أنو
ال يحوز حجية الشيء المقضي فيو  ،و ال يترتب عميو تخمي القاضي عن النزاع ( راجع المادة
 298من ق.ا.م.ا) ،بل يرجع إليو بعد إكمال التحقيق أو تنفيذ التدبير المؤقت ليفصل في موضوع
النزاع .

المطمب الثاني  :طرق الطعن العادية
الفرع األول  :المعارضة
تمارس المعارضة ضد الحكم الغيابي الصادر في أول أو آخر درجة و اليدف منيا مراجعة الحكم
أو القرار الغيابي،حيث يتقدم من صدر في غيبتو حكم أو قرار غيابي إلى ذات الجية القضائية
التي أصدرتو طالبا منيا سحبو واعادة النظر في الدعوى من جديد بشرط أن يكون المشرع قد أجاز
المعارضة ،وبالتالي يصبح الحكم المعارض فيو كأنو لم يكن ما لم يكن مشموال بالنفاذ المعجل.

ترفع المعارضة في شكل عريضة افتتاح الدعوى و تبمغ رسميا الى كل الخصوم و تكون مصحوبة
تحت طائمة عدم قبوليا شكبل بنسخة من الحكم المطعون فيو،وتكون أمام نفس الجية القضائية التي
أصدرت الحكم أو القرار الغيابي(المادة

 328من ق.ا.م)،ترفع المعارضة خبلل أجل شير بعد

التبميغ الرسمي لمحكم او القرار الغيابي (المادة  329من ق.ام).
أوال:آثار المعارضة -:توقف المعارضة تنفيذ الحكم الغيابي باستثناء األحكام الواجبة التنفيذ بقوة
القانون -.يكون الحكم الصادر بعد رفع المعارضة حضوريا في مواجية جميع الخصوم وال تقبل
المعارضة فيو من جديد .

الفرع الثاني  :االستئناف
يعرف االستئناف بأنو الوسيمة التي يطرح بيا الخصم الذي صدر الحكم كميا أوجزئيا لغير صالحو
القضية كميا أو بعضيا أمام محكمة أعمى من تمك التي أصدرت الحكم وال ييدف االستئناف إلى
مراقبة صحة الحكم المستأنف فيؤيده أو يمغيو و إنما إلى إعادة النظر في القضية من جديد من
حيث الوقائع والقانون ،فتكون لمقاضي الذي ينظر االستئناف نفس سمطات قاضي الدرجة األولى.
و عميو فاالستئناف ييدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة سواء كان حضوري
أو حضوري اعتباري و يعرض عمى المجمس القضائي المختص ،و ىو مقرر لجميع األشخاص
الذين كانوا خصوما عمى مستوى الدرجة األولى أو لذوي حقوقيم ،فيقبل من المتدخل األصمي
او المدخل في الخصام في الدرجة األولى.
اوال  :شروطو :القاعدة أن كل األحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد قابمة لبلستئناف
عندما تفصل في موضوع النزاع او في دفع شكمي او في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر
ينيي الخصومة حتى و لو كان ىناك خطأ في وصفيا طبقا لممادة  34من ق.ا.م.
استثناءا ىناك أحكام قضائية تصدر عن المحكمة لكنيا غير قابمة لبلستئناف منيا :
األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير قابمة لبلستئناف و لكن يجوز استئنافيا معاألحكام الفاصمة في الموضوع ،و يرفع االستئناف لكمييما بواسطة عريضة استئناف واحدة،

و يترتب عمى عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى،عدم قبول استئناف الحكم
الصادر قبل الفصل في الموضوع .
النزاعات التي ،تصدر فييا المحكمة أحكاما ابتدائية نيائية و تكون غير قابمة لبلستئناف،كقضايا الطبلق والقضايا العمالية تصدر فييا المحكمة أحكاما ابتدائية نيائية غير قابمة لبلستئناف
بموجب نصوص قانونية خاصة تنظميا و الخاص يقيد العام .
يرفع االستئناف من قبل المستأنف األصمي و ىو الطرف القائم باالستئناف أوال بينما المستأنفعميو بدوره يجوز لو االستئناف فرعيا  ،و يكون االستئناف الفرعي في أية حالة كانت عمييا الدعوى
و بدون تقييد بميعاد طبقا لممادة  337من ق.ا.م.ا و التي تنص":يجوز لممستأنف عميو استئناف
الحكم فرعيا في أية حالة كانت عمييا الخصومة و لو بمغ رسميا بالحكم دون تحفظ و حتى في حالة
سقوط حقو في رفع االستئناف األصمي ،ال يقبل االستئناف الفرعي اذا كان األصمي غير مقبول .
يترتب عمى التنازل في االستئناف األصمي عدم قبول االستئناف الفرعي اذا وقع بعد التنازل "
ثانيا  :آجال رفع االستئناف و اآلثار المترتبة عميو :يرفع االستئناف في أجل شير إذا وقع التبميغ
شخصيا و في أجل شيرين إذا تم التبميغ في الموطن الحقيقي أو الموطن المختار ،و إذا كان الحكم
المستأنف قد صدر غيابيا ،فإن أجل االستئناف ال يسري إال بعد انقضاء أجل المعارضة(المادة
 336من ق.ا.م.ا).
ثالثا:آثار االستئناف -:يوقف االستئناف تنفيذ الحكم القضائي ما عدا في حالة النفاذ المعجل أين
يكون التنفيذ بقوة القانون رغم المعارضة و االستئناف عند طمبو في جميع الحاالت التي يحكم فييا
بناء عمى عقد رسمي أو وعد معترف بو أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي بو أو في مادة
النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت لو الحضانة.
 لبلستئناف أثر ناقل لمنزاع برمتو من وقائع و مسائل قانونية ،فقضاة المجمس القضائي يفصمونمن جديد من حيث الوقائع و القانون و كأن الحكم لم يكن (،فاالستئناف يسقط حجية الشيء
المقضي فيو لمحكم و يسمح بإعادة النظر في الدعوى من حيث الوقائع و القانون).
-يمكن رفع االستئناف و تحديده في بعض مقتضيات الحكم دون األخرى.

 االستئناف ال تقبل فيو الطمبات الجديدة،ما عدا الدفع بالمقاصة و طمبات استبعاد االدعاءاتالمقابمة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة.
االستئناف يجيز لمخصوم تقديم طمب الفوائد القانونية و ما تأخر من الديون و بدل اإليجاروالممحقات األخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف،وكذا التعويضات الناتجة عن األضرار
البلحقة منذ صدور الحكم -.يجيز االستئناف لمخصوم تقديم الطمبات المقابمة .
الحق في التصدي ،حيث إذا كان االستئناف يخص حكما فصل في احد الدفوع الشكميةوقضى بإنياء الخصومة،فإن ىذا االستئناف يجيز لممجمس القضائي إن رأى ضرورة إلغاء الحكم
المستأنف أن يتصدى لممسائل غير المفصول فييا إذا تبين لو إعطاء حل نيائي لمنزاع و ذلك بعد
األمر بإجراء تحقيق إن اقتضى األمر ذلك المادة  346من ق.ا.م.
أخي ار يجوز لقضاة المجمس إذا تبين ليم أن االستئناف تعسفي أو أن الغرض منو ىو اإلضراربالمستأنف عميو ،الحكم عمى المستأنف المتعسف بغرامة مدنية من 10.000دج إلى  20.000دج
دون اإلخبلل بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بيا لممستأنف عميو.

المطمب الثالث  :طرق الطعن غير العادية
الفرع األول  :الطعن بالنقض
أنشأ المشرع محكمة النقض وىي المحكمة العميا التي تستوي عمى قمة اليرم القضائي دون أن
يعتبرىا درجة ثالثة من درجات التقاضي و إنما تقتصر ميمتيا في المحافظة عمى وحدة تطبيق
وتفسير القواعد القانونية التي تطبقيا كل من المحاكم و المجالس القضائية،وأجاز لمخصوم أن
يرفعوا الطعون أمام المحكمة العميا بطريق خاص وىو الطعن بالنقض ألسباب محددة في القانون
عمى سبيل الحصر.فالطعن بالنقض إذا طريق غير عادي لمطعن في األحكام الصادرة بصفة نيائية
إذا شاب ىذه األحكام أحد العيوب الواردة في القانون عمى سبيل الحصر.و كنتيجة فالطعن بالنقض
ال ييدف إلى مراجعة الحكم و ال إلى تعديمو أو تصحيحو أو النظر فيو و إنما قضاة المحكمة العميا
يراقبون حل النزاع من قبل قاضي الموضوع و مطابقتو لمقانون .

يحق لمخصوم أو ذوي الحقوق الطعن بالنقض غير أنو إذا عمم النائب العام لدى المحكمة العميا
بصدور حكم أو قرار من المحكمة او المجمس القضائي وكان مخالفا لمقانون ولم يطعن فيو
الخصوم،فإنو يقوم بالنقض بعريضة بسيطة و يعرض األمرعمى المحكمة العميا،و في حالة نقض
ىذا الحكم أو القرار ال يجوز لمخصوم التمسك بالقرار الصادر عن المحكمة العميا لمتخمص مما
قضى بو الحكم أو القرار المنقوض.
أوال  :األحكام و الق اررات التي يجوز فييا الطعن بالنقض  :يرفع الطعن بالنقض ضد كل األحكام
النيائية الغير قابمة لبلستئناف والصادرة عن المحاكم،والق اررات الصادرة عن آخر درجة(المجالس
القضائية) والفاصمة كميا في موضوع النزاع(انظر المادة 349من ق.ا.م)،وكذا األحكام
والق اررات الصادرة في آخر درجة والتي تنيي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكمية أو بعدم
القبول أو أي دفع عارض آخر( المادة  350من ق.ا.م).كذلك ال يرفع الطعن بالنقض في األحكام
األخرى الصادرة في آخر درجة إال مع األحكام والق اررات الفاصمة في الموضوع كاألحكام و الق اررات
ما قبل الفصل في الموضوع التي ال تقبل الطعن فييا إال بعد صدور الحكم أو القرار القطعي.نشير
إلى أن القرار أوالحكم المراد الطعن ضده بالنقض ال يجوز أن يكون موضوع طعن بالنقض و في
نفس الوقت موضوع التماس إعادة النظر(عدم الجمع بين طريقين من طرق الطعن غير العادية في
نفس الوقت).
ثانيا  :آجال الطعن بالنقض :يرفع الطعن بالنقض خبلل شيرين من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم
المطعون فيو إذا تم شخصيا و يمدد ىذا األجل إلى ثبلثة أشير إذا تم التبميغ الرسمي في موطن
الشخص الحقيقي أو المختار(حسب أحكام المادة  354من ق.ا.م.ا)،أما األحكام و الق اررات الغيابية
ال يسري أجل الطعن بالنقض فييا إال بعد انقضاء األجل المقرر لممعارضة(طبقا لمادة

 355من

ق.ا.م.ا).بالنسبة لآلجال المقررة في حالة طمب المساعدة القضائية من طرف الطاعن أو المطعون
ضده يترتب عميو توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية
و يستأنف سريان أجل الطعن أو أجل إيداع المذكرة الجوابية لممدة المتبقية ابتداء من تاريخ تبميغ
المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلم.

ثالثا  :شروط الطعن بالنقض  -:يشترط كي يرفع الطعن بالنقض أن يقدم لكتابة الضبط أصل
الحكم او القرار النيائي،و أن يحرر عريضة الطعن بالنقض و تسجل من قبل محامي معتمد لدى
المحكمة العميا-.ال يبنى الطعن بالنقض إال عمى وجو واحد أو أكثر من األوجو التي حددىا القانون
و حصرىا في  18وجيا ضمن المادة  358من ق.ا.م.ا (راجع المادة و اطمع عمييا).
نشير إلى أنو ال تقبل أوجو جديدة لمنقض كونيا محصورة في المادة  358من ق.ا.م.ا،لكن استثناءا
تقبل األوجو القانونية المحضة أوتمك الناتجة عن الحكم أوالقرار المطعون فيو ،كما يجوز لممحكمة
العميا أن تثير من تمقاء نفسيا وجيا أو عدة أوجو لمنقض.
رابعا  :آثار الطعن بالنقض -:الطعن بالنقض ال يوقف تنفيذ الحكم أو القرار ما عدا في المواد
المتعمقة بحالة األشخاص أو أىميتيم و في دعوى التزوير-.إذا كان موضوع الدعوى غير قابل
لمتجزئة ،فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ينتج آثاره بالنسبة لمباقي حتى و لو لم يطعنوا
بالنقض،و إذا رفع الطعن بالنقض ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل لمتجزئة ال يكون ذلك
الطعن مقبوال ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم -.أجاز المشرع لمخصوم الطعن بالنقض في الحكم
أو القرار المطعون فيو كميا أو جزئيا ،و يكون النقض جزئيا إذا تعمق بجزء من الحكم او القرار قابل
لبلنفصال عن األجزاء األخرى-.إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيو  ،تحيل المحكمة العميا
القضية إما أمام الجية القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيمة جديدة  ،و إما أمام جية
قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة،و في ىذه الحالة،أي في حالة اإلحالة ،يعيد قرار النقض
الخصوم إلى الحالة التي كانوا عمييا قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعمق بالنقاط التي شمميا
النقض  ،كما يترتب عمى النقض،و بدون حاجة الستصدار حكم جديد ،اإللغاء بالنتيجة ،لكل حكم
صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض،جاء تطبيقا أو تنفيذا لو أو كان لو ارتباط ضروري بو-.إذا كان
قرار المحكمة العميا ،فيما فصل فيو من نقاط قانونية،ال يترك من النزاع ما يتطمب الحكم فيو ،فإن
النقض يكون بدون إحالة،و يجوز أيضا النقض بدون إحالة
والفصل في النزاع نيائيا،عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا و قدروا الوقائع بكيفية تسمح
لممحكمة العميا أن تطبق القاعدة القانونية المبلئمة،و يجوز لممحكمة العميا أن تمدد النقض بدون

إحالة إلى أحكام سابقة لمحكم أو القرار المطعون فيو إذا ترتب عمى نقضيما إلغاء تمك األحكام
بالتبعية،و في ىذه الحاالت تفصل المحكمة العميا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة
عمى مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع  ،و يكون قرار المحكمة العميا قاببل لمتنفيذ .
-

يقتصر أثر النقض عمى مجال الوجو الذي أسس عميو ،ما عدا في حالة عدم قابمية تجزئة

موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية-.تخطر جية اإلحالة بموجب عريضة تتضمن البيانات
المطموبة في عريضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض و يجب إيداع العريضة تحت طائمة عدم
القبول المثار تمقائيا قبل انتياء أجل شيرين من التبميغ الرسمي لقرار المحكمة العميا لمخصم
شخصيا،و يمدد ىذا األجل إلى ثبلثة أشير عندما يتم التبميغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو
المختار ،يسري أجل الشيرين حتى في مواجية من بادر بالتبميغ الرسمي ،حيث يترتب عمى عدم
إعادة السير في الدعوى أمام جية اإلحالة في اآلجال أو عدم قابمية السير فييا،إضفاء قوة الشيء
المقضي بو لمحكم الصادر في أول درجة عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم
المستأنف،و تستأنف جية اإلحالة النظر في الدعوى في مرحمة اإلجراءات التي لم يشمميا النقض.
يجوز لؤلطراف إثارة أوجو جديدة لتدعيم ادعاءاتيم  ،و ال تقبل األوجو الرامية الى عدم قبولاالستئناف إذا لم يثرىا الخصم الذي قدم طمباتو في الموضوع أمام الجية القضائية التي أصدرت
الحكم أو القرار المنقوض -.يخضع قبول الطمبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة أمام الجية
القضائية أمام الجيات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض-.يعتبر الخصوم الذين لم
يثيروا أوجيا أو ادعاءات جديدة متمسكين باألوجو و الطمبات التي سبق إثارتيا أمام الجية القضائية
التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض،وتطبق نفس القاعدة عمى الخصوم المتخمفين عن
الحضور -.األصل في المحكمة العميا أنيا محكمة قانون ال تفصل إال في المسائل القانونية إال أن
قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية قد قرر أحكاما استثنائية تسمح لجية النقض بالفصل في
موضوع النزاع في حالة تكرار النقض لممرة الثانية بغية إنياء النزاع و ذلك ما أكدتو المادة  374من
ق.ا.م.ا ،إذ تفصل جية اإلحالة من جديد في القضية من حيث الوقائع و من حيث القانون باستثناء

المسائل غير المشمولة بالنقض ،و يجب عمى جية اإلحالة أن تطبق قرار اإلحالة فيما يتعمق
بالمسائل القانونية التي فصمت فييا المحكمة العميا.
إذ لم تمتثل جية اإلحالة لقرار المحكمة العميا الفاصل في مسألة قانونية يجوز ليذه األخيرة
وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض  ،البت في موضوع النزاع.غير أنو يجب عمى المحكمة العميا
أن تحسم النزاع بمناسبة الطعن الثالث بالنقض و تفصل من حيث الوقائع و القانون ،و في ىذه
الحالة يحوز القرار قوة الشيء المقضي بو المادة  374من ق.ا.م.
خامسا  :ق اررات المحكمة العميا في الطعن بالنقض:

تفصل المحكمة العميا في الطعون بالنقض

بق اررات تصدرىا بموجب ذلك و قد نظميا المشرع في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية نذكرىا
كما يمي -:في حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبولو،ال يجوز لمطاعن رفع طعن بالنقض من
جديد في نفس القرار أو يطعن فيو بالتماس إعادة النظر-.يجوز لممحكمة العميا أن تستبدل سببا
قانونيا خاطئا تضمنو الحكم أو القرار المطعون فيو بالنقض،بسبب قانوني صحيح،و ترفض الطعن
اعتمادا عمى ذلك  ،كما يجوز ليا أيضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ
إذا كان زائدا-.يجوز لممحكمة العميا القضاء بغرامة مدنية من

10.000دج الى 20.000دج،دون

اإلخبلل بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بيا لممطعون ضده إذا رأت أن الطعن تعسفي او الغرض
منو اإلضرار بالمطعون ضده-.الخصم الذي يخسر الدعوى يحكم عميو من قبل قضاة المحكمة
العميا بالمصاريف القضائية  ،كما يمكن أن يحكم بجعل تمك المصاريف عمى عاتق الخزينة
العمومية.

الفرع الثاني :اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
يعتبر اعتراض الغير الخارج عن الخصومة طريق من طرق الطعن غير العادية و بالتالي نظمو
المشرع في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و حدده بشروط و مواعيد خاصة بو ،ييدف
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو األمر اإلستعجالي
الذي فصل في موضوع النزاع  ،و بموجب االعتراض يفصل من جديد في النزاع من حيث الوقائع
و القانون.

أوال  :شروطو -:يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من قبل األشخاص الذين لم يكونوا
أطرافا في الخصومة و ال ممثمين في الدعوى و تتوفر فييم المصمحة  ،يفيم من ذلك أن طرفي
الدعوى ال يحق ليم الطعن باالعتراض و إنما ىو ممك لمغير الذي لم يكن طرفا في النزاع بشرط أن
تتوفر فيو المصمحة-.إذا كان الحكم أو القرار أو األمر الصادر في موضوع النزاع غير قابل
لمتجزئة ،ىنا ال يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إال إذا تم استدعاء جميع أطراف
الخصومة-.يجوز لدائني أحد الخصوم أو خمفيم  ،حتى و لو كانوا ممثمين في الدعوى  ،تقديم
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة عمى الحكم أو القرار أو األمر بشرط أن يكون الحكم أو القرار
أو األمر المطعون فيو قد مس بحقوقيم بسبب الغش.
ثانيا:آجال و كيفية الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

حدد المشرع آجال لرفع

االعتراض وذلك في المادة  384من ق.ا.م.ا فيبقى قائما لمدة خمسة عشرة (  )15سنة تسري من
تاريخ صدوره ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك،غير أن ىذا األجل يقمص إلى شيرين عندما يتم
التبميغ الرسمي لمحكم أو القرار أو األمر إلى الغير و يسري ىذا األجل من تاريخ التبميغ الرسمي
الذي يجب أن يشار فيو إلى ذلك األجل و الى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن
الخصومة.يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بموجب عريضة وفقا لؤلشكال المقررة لرفع
الدعوى و يقدم أمام الجية القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو األمر المطعون فيو  ،و يجوز
الفصل فيو من طرف نفس القضاة،و يجب أن يكون مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبمغ لدى أمانة
الضبط يساوي الحد األقصى من الغرامة المنصوص عمييا في المادة  388من ق.ا.م.ا  ،أي مبمغ
 20.000دج .
ثالثا :اآلثار المترتبة عمى رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -:ال يوقف االعتراض تنفيذ
الحكم أو القرار أو األمر المطعون فيو  ،غير أنو استثناءا يجوز لقاضي االستعجال وقف تنفيذ
الحكم أو القرار أو األمر المطعون فيو ،باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب األشكال
المقررة في مادة االستعجال  ،متى طمب منو ذلك و تبين أن تنفيذه سيكون من شأنو ترتيب أضرار
ال يمكن تداركيا مستقببل المادة  386من ق.ا.م-.إذا قبل القاضي دعوى اعتراض الغير الخارج

عن الخصومة يجب أن يقتصر في قضائو عمى إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو األمر
التي اعترض عمييا الغير و الضارة بو و يحتفظ الحكم أو القرار أو األمر المعترض فيو بآثاره إزاء
الخصوم األصميين حتى فيما يتعمق بمقتضياتو المبطمة ما عدا في حالة عدم قابمية الموضوع
لمتجزئة المادة  87من ق.ا.م -.يجوز لمقاضي عند رفضو لبلعتراض الحكم عمى المعترض بغرامة
مدنية من 10.000دج إلى 20.000دج دون اإلخبلل بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بيا
الخصوم ،فضبل عن الحكم بحجز أو عدم استرداد الكفالة -.إذا تم الفصل في دعوى اعتراض
الغير الخارج عن الخصومة ،فإن الحكم الصادر فييا قابل لمطعن فيو بنفس طرق الطعن المقررة
لؤلحكام.

الفرع الثالث  :التماس إعادة النظر
ييدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة األمر االستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في
الموضوع و الحائز لقوة الشيء المقضي بو و ذلك لمفصل فيو من جديد من حيث الوقائع والقانون
راجع المادة  390من ق.ا.م.
أوال  :شروط و آجال رفع التماس إعادة النظر:يرفع االلتماس من قبل الخصم الذي كان طرفا
أو ممثبل في الدعوى أو تم استدعاؤه قانونا ال،مادة  391من ق.ا.م و ذلك لغمق الباب أمام من لم
يكن طرفا في الخصومة لمطعن بااللتماس و الذي ال يكون لو سوى استعمال الطعن باعتراض
الغير الخارج عن الخصومة.يرفع التماس إعادة النظر في أجل شيرين من تاريخ ثبوت تزوير
شيادة الشاىد او ثبوت التزوير او تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة ،و ذلك بموجب عريضة وفقا
لؤلشكال المقررة لرفع الدعوى بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.نشير إلى أنو ال يقبل التماس إعادة
النظر إال إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجية القضائية ال تقل
عن الحد األقصى لمغرامة المنصوص عمييا في المادة  397أي ال تقل عن مبمغ 20.000دج.و لقد
حصر المشرع الحاالت التي يبنى عمييا التماس إعادة النظر في السببين التاليين -1 :إذا بني الحكم
او القرار او األمر عمى شيادة شيود او عمى وثائق اعترف بتزويرىا،او ثبت قضائيا تزويرىا بعد
صدور ذلك الحكم أو القرار او األمر وحيازتو قوة الشيء المقضي بو -2 .إذا اكتشفت بعد صدور

الحكم أو القرار او األمر الحائز لقوة الشيء المقضي بو  ،أوراق حاسمة في الدعوى ،كانت
محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .
ثانيا :آثار التماس إعادة النظر -:ال يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم أو القرار المطعون
فيو- .تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر عمى مقتضيات الحكم أو القرار أو األمر التي
تبرر مراجعتيا ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بيا-.ال يجوز تقديم التماس إعادة النظر من
جديد في الحكم أو القرار أو األمر الفاصل في االلتماس.
-يجوز لمقاضي الحكم عمى الممتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية

 10.000دج إلى

20.000دج دون اإلخبلل بالتعويضات التي قد يطالب بيا  ،و في ىذه الحالة يقضي بعدم استرداد
مبمغ الكفالة المشترط دفعيا لتسجيل دعوى التماس إعادة النظر.
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