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 **منظمة المحامٌن ناحٌة باتنة**
  محاضرة بعنوان

 فٌها تبلٌغ األحكام فً المواد المدنٌة وطرق الطعن
 ٌوسف دالنـدة/ من إلقاء األستـــاذ

  2016- 2015على المحامٌن المتدربٌن دفعة 

 التبلٌــــغ/ 

 .ٌتم التبلٌغ بناء على طلب الشخص المعنً أو ممثله القانونً أو اإلتفاقً 

 :وقت التبلٌـغ
 ال ٌجوز القٌام بؤي تبلٌغ رسمً قبل الساعة الثامنة صباحا وال بعد الثامنة 416المادة 

 .مساءا وال أٌام العطل ، إال فً حالة الضرورة وبعد إذن من القاضً 

 :مكان التبلٌغ

 :بالنسبة للشخص الطبٌعً

 من 410ٌجب أن ٌكون الشخص الذي تلقى بالتبلٌغ متمتعا باألهلٌة المادة   :أوال
 .قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 408التبلٌغ الرسمً ٌكون شخصٌا المادة   :ثانٌا
 . واإلدارٌة

 .ٌكون أٌضا التبلٌغ رسمً إذا كان ألحد الخصم وكٌبل -
أٌضا ٌكون التبلٌغ الرسمً صحٌح إذا اختار الشخص الذي ٌقٌم فً الخارج موطن له  -

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة406فً الجزائر، الفقرة األخٌرة من المادة 

 .أٌضا ٌكون التبلٌغ رسمً إذا بلغ الشخص المحبوس بمكان حبسه -

أٌضا ٌجوز تبلٌغ الشخص فً موطنه األصلً إلى أحد أفراد عائلته المقٌمٌن معه أو  -
 .فً موطنه المختار

 :فً حالة رفض الشخص المطلوب استبلم محضر التبلٌغ -

إذا رفض الشخص المطلوب تبلٌغه رسمٌا إستبلم محضر التبلٌغ الرسمً أو رفض 
التوقٌع علٌه أو رفض وضع بصمته ٌدون ذلك فً المحضر الذي ٌحرره المحضر 

 .القضائً، وترسل له نسخة من التبلٌغ الرسمً برسالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلم

وٌعتبر التبلٌغ الرسمً فً هذه الحالة بمثابة التبلٌغ الشخصً، وٌحسب األجل من 
 .  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة411تارٌخ ختم البرٌد المادة 

ترسل له نسخة من محضر التبلٌغ الرسمً برسالة موصى علٌها مع إشعار باالستبلم 
 .وٌحسب األجل من تارٌخ ختم البرٌد

فإن لم ٌتصل بالمحضر أو أنه ال ٌملك موطن معروف ٌتم التبلٌغ عن طرٌق التعلٌق 
وذلك بتعلٌق نسخة من المحضر الرسمً بلوحة اإلعبلنات بمقر المحكمة ومقر البلدٌة 

 .التً كان له فٌها آخر موطن
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 دج وٌنشر عقد التبلٌغ 500.000تجدر المبلحظة أنه فً حالة تجاوز قٌمه االلتزام 
 .الرسمً فً جرٌدة ٌومٌة وطنٌة

كما تجدر المبلحظة أن الشخص المقٌم فً الخارج ٌتم تبلٌغه وفق اإلجراءات 
 .المنصوص علٌها فً االتفاقٌات القضائٌة

 .وفً حالة عدم وجود اتفاقٌات ٌتم التبلٌغ بالطرق الدبلوماسٌة

 :بالنسبة لؤلشخاص المعنوٌة

 :ٌصح التبلٌغ الرسمً للشخص  المعنوي إذا تم 
 إلى ممثله القانونً 
 إلى ممثله اإلتفاقى

 .إلى الشخص الذي تم تعٌٌنه لهذا الغرض
 .وٌصح أٌضا التبلٌغ للشخص المعنوي الذي هو فً حالة التصفٌة إلى المصفى

أما اإلدارات والجماعات اإلقلٌمٌة والمإسسات العمومٌة ذات الصبغة اإلدارٌة فإن 
 .التبلٌغ الرسمً ٌصح إذا تم للممثل القانونً المعٌن وبمقرها

أخٌرا تجدر المبلحظة أن المقصود بالتبلٌغ الرسمً هو ذلك المحضر الذي بعده 
 من قانون اإلجراءات 407المحضر القضائً والمستوفً لكافة البٌانات المحددة فً المادة 

 فإنه ٌجوز 407المدنٌة واإلدارٌة ، إذ فً حالة إغفال أحد البٌانات المذكورة فً المادة 
 .الدفع ببطبلن المحضر والذي ٌجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع

 .أما بالنسبة لآلجال وامتدادها فسٌتم التعرض إلٌها حٌن التعرض للطرق الطعن

 طـرق الطعـــن/ 

 **تمهٌــد**

طرق الطعن تعتبر ضمانة من الضمانات األساسٌة للتظلم فً حكم أو أمر أو قرار 
صادر ضد أحد المتقاضٌن الذي ٌرى أنه أجحف فً حقه أو أنه لم ٌتم إنصافه للمطالبة 

 .بمراجعتها بالتعدٌل أو اإللغاء
قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة نص فً المادة الثالثة ٌحوز لكل شخص ٌدعً حقا 

 .رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حماٌته
قانون اإلجراءات الجزائٌة نص فً الفقرة الثانٌة من المادة األولى ٌحوز للطرف 

 .المضرور أن ٌحرك هذه الدعوى العمومٌة طبقا للشروط المحددة فً هذا القانون
فً كل الحاالت فالدعوى تنتهً بإصدار حكم سواء أمام القضاء العادي أو أمام القضاء 

اإلداري، وقد ٌكون الحكم غٌابً وقد ٌكون حضوري وقد ٌصدر بصٌغة حضوري غٌر 
وجاهً فً المواد الجزائٌة هذا من جهة ومن جهة أخرى وأخذا بمبدأ التقاضً على 

الدرجتٌن والمكرس دستورٌا وقانونٌا وكما ذكر فإن للطرف الذي ٌهمه األمر سلك طرق 
 :الطعن المقررة قانونا وهً

 
 :طرق الطعــن

 .المعارضة ـ االستئناف:  العادٌة 
 .االعتراض ـ االلتماس ـ الطعن بالنقض:   غٌر العادٌة

وقبل التطرق لطرق الطعن فً المواد المدنٌة بشًء من التفصٌل لما لها من أهمٌة وما 
قد ٌترتب علٌها من مسإولٌة فً حالة التقصٌر واإلهمال أود اإلشارة إلى أهم األحكام 
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والمبادئ التً جاء بها قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة المتعلقة باآلجال منها على 
 :األخص

 من 69ـ إن آجال الطعون كل الطعون من النظام العام وفً هذا المعنى تنص المادة 
قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ٌجب على القاضً أن ٌثٌر تلقائٌا الدفع بعدم القبول إذا 

 أو عند غٌاب طرق الطعن عند عدم احترام آجال طرق الطعنكان من النظام العام، السٌما 
. 

 من قانون اإلجراءات 405ـ إن اآلجال تحسب كاملة وفً هذا المعنى تنص المادة 
المدنٌة واإلدارٌة، تحسب كل اآلجال المنصوص علٌها فً هذا القانون كاملة وال ٌحسب 

 .ٌوم التبلٌغ أو التبلٌغ الرسمً وٌوم انقضاء األجل
 .ٌعتد بؤٌام العطل الداخلة ضمن هذا اآلجال عند حسابها

تعتبر أٌام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أٌام األعٌاد الرسمٌة وأٌام الراحة األسبوعٌة 
 .طبقا للنصوص الجاري بها العمل

إذا كان الٌوم األخٌر من األجل لٌس ٌوم عمل كلٌا أو جزئٌا ٌمدد األجل إلى أول ٌوم 
 .عمل موالً

ـ إن عدم مراعاة آجال طرق الطعن ٌإدي ذلك إلى سقوط الحق أو سقوط ممارسة حق 
 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة كل 322الطعن وفً هذا المعنى تنص المادة 

اآلجال المقررة فً هذا القانون من أجل ممارسة حق أو من أجل حق الطعن، ٌترتب على 
عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن باستثناء القوة القاهرة أو وقوع 

 .أحداث من شؤنها التؤثٌر فً السٌر العادي لمرفق العدالة
ـ إن آجال طرق الطعن تسري أو تبدأ من تارٌخ التبلٌغ وفً المهل المحددة كما سٌؤتً 

 : نصت314بٌان ذلك أدناه غٌر أن المادة 
ال ٌكون الحكم الحضوري الفاصل فً موضوع النزاع والحكم الفاصل فً أحد الدفوع " 

الشكلٌة أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع األخرى التً تنهً الخصومة، قاببل 
 .من تارٌخ النطق به ولو لم ٌتم تبلٌغه (2)ألي طعن بعد انقضاء سنتٌن 

 /الطعن فً األحكام والقرارات

 بقولها طرق الطعن 313طرق الطعن عادٌة وغٌر عادٌة وهذا ما نصت علٌه المادة 
 .العادٌة هً االستئناف والمعارضة

وطرق الطعن غٌر العادٌة هً اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة 
 . النظر والطعن بالنقض

 

 

 طرق الطعن العادٌة: 

 المعارضة: أوال

المعارضة طرٌق من طرق الطعن العادٌة وحق المعارضة مقرر فقط للطرف المدعى 
علٌه أو المستؤنف علٌه المتخلف أو المتغٌب عن الخصومة التً كان قد باشرها ضده 

 .الطرف المدعً أو المستؤنف فً الخصومة
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ومعناها عدم رضى الطرف المدعى علٌه أو المستؤنف علٌه بما قضت به المحكمة أو 
المجلس فً مواجهته وبالنتٌجة له الحق فً معارضة الحكم أو القرار الصادر غٌابٌا 

 .اتجاهه وللمعارضة شروط وآجال وأثار

 الحالة التً ٌصدر فٌها الحكم غٌابٌا

 أنه إذا لم ٌحضر المدعى علٌه أو وكٌله أو محامٌه رغم صحة 292نصت المادة 
 .التكلٌف بالحضور ٌفصل القاضً غٌابٌا

 406ولصحة التكلٌف أوجب قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة احترام أحكام المادة 
وما ٌلٌها على األخص وجوب التبلٌغ الرسمً شخصٌا على ٌد المحضر القضائً، 

 من ذات 407والمحضر ٌجب أن ٌتضمن البٌانات المحددة على سبٌل الحصر فً المادة 
القانون، وفً حالة المخالفة ٌجوز المطالبة ببطبلنه، كما بٌن القانون كٌفٌة تبلٌغ الشخص 

االعتباري والشخص المعنوي والساعات واألٌام التً ال ٌجوز فٌها القٌام بؤي تبلٌغ 
 .رسمً

أنه ال ٌجوز القٌام بؤي تبلٌغ رسمً قبل الساعة الثامنة  "416بحٌث نصت المادة 
صباحا وال بعد الثامنة مساءا وال فً أٌام العطل إال فً حالة الضرورة وبعد إذن من 

 ".القاضً
قابلة للمعارضة بل  وقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة لم ٌحدد نوع األحكام الغٌر

 ٌكون الحكم الغٌابً قاببل للمعارضة ، عدا 294وعلى العكس من ذلك نص فً المادة 
حالة واحدة وهً عدم جواز تسجٌل معارضة على معارضة بمعنى آخر أن الحكم الصادر 

إثر المعارضة ٌكون حضورٌا فً مواجهة جمٌع الخصوم وهو غٌر قابل للمعارضة من 
 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة331جدٌد المادة 

 آجال المعارضة

 من ق ا م ا ال تقبل المعارضة إال إذا رفعت فً خبلل أجل 329تنص المادة 
مع مراعاة ما . شهر ابتداء من تارٌخ التبلٌغ الرسمً للحكم أو القرار الغٌابً

 .314نصت علٌه المادة 
وآجال الطعون كل الطعون من النظام العام إذ بفواتها ٌسقط الحق فً المعارضة 

 .وبمعنى آخر ٌتم النطق بعدم قبول المعارضة شكبل

 

 

 تسجٌل المعارضة

ترفع المعارضة طبقا لؤلشكال المقررة للعرٌضة االفتتاحٌة للدعوى أمام الجهة مصدرة 
 .إ.م .إ.  من ق328الحكم محل المعارضة ما لم ٌنص القانون على خبلف ذلك المادة 

 إرفاق عرٌضة المعارضة تحت طائلة عدم القبول 330وأوجب القانون فً المادة 
 .نسخة من الحكم المطعون فٌه

 .مع وجوب التبلٌغ الرسمً لعرٌضة المعارضة إلى كل أطراف الخصومة
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ومنه فعرٌضة المعارضة أوجب القانون أن تكون مكتوبة وموقعة من الخصم المعارض 
أو وكٌله أو محامٌه وبعدد من النسخ ٌساوي عدد أطراف الدعوى أو الحكم المعارض 

 .فٌه
 :عبلوة على ذلك أوجب القانون أن تتضمن العرٌضة البٌانات التالٌة

 .ـ الجهة القضائٌة التً ترفع أمامها الدعوى
 .  ـ اسم ولقب المدعً وموطنه

ـ اسم ولقب وموطن المدعى علٌه أو المعارض ضده فإن لم ٌكن له موطن معلوم آخر 
 . موطن كان له

وإذا كانت المعارضة مرفوعة ضد شخص معنوي أوجب القانون ذكر اسمه  
 .ومقره واسم ولقب وصفة ممثله القانونً أو االتفاقً

 . ـ عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التً تإسس علٌها الدعوى 
 . ـ اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات والوثائق المإٌدة للدعوى

 آثار المعارضـة

ٌوقف تنفٌذ الحكم خبلل أجل الطعن العادي، كما ٌوقف " من ق ا م ا 323نصت المادة 
 ".بسبب ممارسته باستثناء األحكام الواجبة التنفٌذ بقوة القانون

 :إذن الحكم الغٌابً ال ٌتم تنفٌذه خبلل
 آجال الطعن المقرر قانونا وآجال الطعن بالنسبة لؤلحكام الغٌابٌة هو شهر للطعن 

بالمعارضة وشهر لبلستئناف وٌمدد األجل بشهرٌن لؤلشخاص المقٌمٌن خارج 
اإلقلٌم الوطنً فً حالة فوات أجل المعارضة واالستئناف المنصوص علٌهما فً 

 من ق ا م ا  فإن الحكم الغٌابً ٌكون قابل للتنفٌذ، والحكم 336 و 329المادتٌــن 
الصادر إثر المعارضة ٌكون حضورٌا فً مواجهة جمٌع الخصوم، وهو غٌر قابل 

 .للمعارضة من جدٌد

 إثر المعارضة الحكم الصادر
 من ق ا م ا تهدف إلى مراجعة الحكم 327المعارضة كما نصت على ذلك المادة 

 .الغٌابً
وٌفصل فً القضٌة من جدٌد من حٌث الوقائع والقانون، وٌصبح الحكم أو 

القرار المعارض فٌه كؤن لم ٌكن، ما لم ٌكن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل، 
وهذا معناه أن الحكم الغٌابً بمجرد الطعن فٌه عن طرٌق المعارضة ٌصبح وكؤنه 

 .لم ٌكن

 االستعجالٌة فً األوامر

 من ق ا م ا فإن األوامر االستعجالٌة التً صدرت فً أول 303وفق أحكام المادة 
 .درجة غٌر قابلة للطعن فٌها عن طرٌق المعارضة

 المجلس االستعجالٌة فً قرارات

المجالس ) من ق ا م ا أن القرارات الغٌابٌة الصادرة فً آخر درجة 304تنص المادة 
 .قابلة للمعارضة (القضائٌة



يىسف دالندة/تبليغ األحكام وطرق الطعن فيها                               األستاذ   
 

~ 6 ~ 
 

األحكام ومنه فإن الطعن بالمعارضة فً القرارات الغٌابٌة جائزة وتخضع لنفس 
 ٌوما من 15واإلجراءات المقررة لرفع الدعاوى وفً مهلة خمسة عشر 

 .التبلٌغ الرسمً
 المادة   تجدر المبلحظة أن قرارات المحكمة العلٌا بصفة عامة غٌر قابلة للمعارضة

 .إ. م .إ .من ق 379

 االستئنـاف: ثانٌا

االستئناف هو اآلخر طرٌق من طرق الطعن العادٌة ٌهدف إلى مراجعة أو إلغاء 
ٌتم مباشرته أمام الدرجة الثانٌة  من ق ا م ا332المادة . الحكم الصادر من المحكمة

من درجات التقاضً أي أمام المجلس القضائً الواقعة فً دائرة اختصاصه المحكمة 
 .مصدرة الحكم المراد استئنافه

والغاٌة من االستئناف تظلم أحد أطراف الدعوى ضد الحكم الصادر من المحكمة 
. والمطالبة بمراجعته كلٌا أو جزئٌا والفصل فً الدعوى من جدٌد من حٌث الوقائع والقانون  

 األحكام واألوامر القابلة لئلستئناف

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة تكون األوامر 304عمبل بؤحكام المادة 
 . ٌوم من تارٌخ التبلٌغ15اإلستعجالٌة قابلة لبلستئناف فً أجل 

تكون األحكام الصادرة فً جمٌع المواد قابلة " من ق ا م ا، 333نصت المادة 
لبلستئناف عندما تفصل فً أصل الدعوى أو فً دفع إجرائً أو فً دفع بعدم القابلٌة أو 

وكذا ما نصت علٌه " أي دفع آخر ٌنهً الخصومة ما لم ٌنص القانون على خبلف  ذلك
 .215المادة 

 األحكـام الفاصلة فً موضـوع النـزاع -1

لك بالفصل ذاألحكام الفاصلة فً موضوع النزاع هً تلك األحكام التً تنهً الخصومة و
فً الموضوع أو الحق الذي من أجله رفعت الدعوى وفً جمٌع المواد مدنٌة عقارٌة 
،تجارٌـة اجتماعٌة، شإون األسرة وغٌرها ماعدا تلك التً نص علٌها القانون بنص 

 .خاص بعدم  جواز استئنافها

 األحكـام الفـاصلة فً دفـع إجرائـً- 2

األحكام الفاصلة فً دفع إجرائً هً األخرى تنهً الخصومة كالدفع ببطبلن األعمال 
 .اإلجرائٌة شكبل

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة أن الدفوع الشكلٌة تهدف إلى 49ونصت المادة 
 .التصرٌح بعدم صحة اإلجراءات أو انقضائها أو وقفها 

 من ذات القانون على حاالت بطبلن العقود غٌر القضائٌة 64كما نصت المادة 
 :واإلجراءات من حٌث موضوعها هً

 .ـ انعدام األهلٌة أو التفوٌض لممثل الشخص االعتباري أو المعنوي
ـإن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة لم ٌبٌن بدقة نوعٌة األحكـام الصادرة فً دفع 
إجرائً إذ وكما هو مستقر علٌه فقها وقضاء فإن مثل هذه األحكام ال تكتسً الحجٌة، إذ 

 .ٌجوز تصحٌح األجراء وإعادة رفع الدعوى من جدٌد إذا كان ذلك جائزا
 و الدفوع اإلجرائٌة تثار دائما من طرف المدعى علٌه أو  المدعى علٌهم فً الدعوى 
ومنه حال إصبلح أو استدراك الدفع ٌتم قبول الدعوى وفً حالة عدم القبول وصدر بشؤن 
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الدعوى حكم جاز إعادة رفع الدعوى من جدٌد بعد إصبلح أو استدراك اإلجراء الذي تم 
 .خرقه حتى وإن كان ذلك ٌتعلق بشروط رفع الدعوى كالصفة والمصلحة

إذ بإمكان الطرف المدعً فً الخصومة بعد إثبات صفته ومصلحته بالطرق المقررة 
 .قانونا إعادة رفع دعواه من جدٌد

 أن المشرع أجاز استئناف األحكام الفاصلة فً 333لكن ٌفهم من أحكام المادة 
دفع إجرائً إلثبات أن الحكم المستؤنف أخطؤ تطبٌق القانون أو أخطؤ فً الوصف 

 .القانونً

 األحكام الفاصلة فً الدفع بعدم القابلٌة- 3
 الدفع بعدم القابلٌة بقولها هو الدفع الذي ٌرمً إلى التصرٌح بعدم 67عرفت المادة 

وانعدام المصلحة قبول طلب الخصم النعدام الحق فً التقاضً، كانعدام الصفة 
والتقادم وانقضاء األجل المسقط وحجٌة الشًء المقضً فٌه وذلك دون النظر 

 .فً موضوع الدعوى
 ٌجوز إثارته فً أٌة مرحلة كانت علٌها 68والدفع بعدم القابلٌة وفقا ألحكام المادة 

 .الدعوى
 من نفس القانون ٌجوز إثارة الدفع بعدم القابلٌة تلقائٌا 69كما أنه وفقا ألحكام المادة 

إذا كان من النظام العام كعدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غٌاب طرق الطعن أو إذا 
تعلق األمر بانعدام المصلحة، وعلى كل حال فكل حكم ٌفصل فً دفع إجرائً ٌنهً 

 .الخصومة وٌجوز أن ٌكون محل طعن باالستئناف

 األوامر واألحكام غٌر قابلة لبلستئناف

 األوامــــر: أوال
 . األوامر التً تؤمر بإجراء من إجراءات التحقٌق81المادة  -1
وهً .  تعد أحكام الضم أو الفصل من األعمال الوالئٌة209المادة  -2

 .غٌر قابلة ألي طعن

 ٌعد األمر بشطب القضٌة من الجدول من األعمال 219المادة  -3
 .الوالئٌة وهو غٌر قابل ألي طعن

 . األوامر الفاصلة فً طلبات الرد242المادة  -4

 . األمر باإلحالة بسبب الشبهة المشروعة250المادة  -5

 .أمر األداء  أمر رفض طلب إستصدار307المادة  -6

 ال ٌكون األمر الفاصل فً اإلشكال فً التنفٌذ أو طلب 633المادة  -7
 .وقف التنفٌذ قاببل ألي طعن

 األحكــــام : ثانٌا

  األحكام التً تفصل فً جزء من موضوع النزاع-1
األحكام الفاصلة فً جزء من موضوع النزاع هً تلك التً تقضً المحكمة 

بموجبها بالفصل فً إحدى الطلبات دون األخرى أو فً مسؤلة المسإولٌة و فً آن 
واحد بتعٌٌن خبٌر لتقدٌر الضرر أو الحكم بإجراء تحقٌق بإحدى الطرق المقررة 

 .قانونا 
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ففً هذه الحالة فالحكم فصل فً جزء من موضوع النزاع وأرجؤ الفصل فً الجزء 
الثانً لحٌن استكمال التحقٌق المطلوب وهو نوع من األحكام غٌر قابلة لبلستئناف وفق 

 من ق ا م ا 334أحكام المادة 

 أحكام صادرة قبل الفصل فً الموضوع -2

ال تقبل المعارضة فً األوامر واألحكام والقرارات " من ذات القانون 81 ونصت المادة 
ٌقبل استئنافها أو الطعن فٌها بالنقض إال مع  التً تؤمر بإجراء من إجراءات التحقٌق وال

 ".الحكم الذي فصل فً موضوع الدعوى
 :واألحكام القاضٌة بإجراء من إجراءات التحقٌق عدٌدة ومتعددة ومنها على األخص

الحكم القاضً بتعٌٌن خبٌر أو عدة خبراء فً الدعوى وفً هذا الصدد  نصت /  أ
ال ٌجوز استئناف الحكم اآلمر "  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة أنه 145المادة 

 ".بالخبرة أو الطعن فٌه بالنقض إال مع الحكم الفاصل فً موضوع النزاع
 بنصها 151الحكم القاضً بسماع الشهود وهو ما نصت علٌه المادة /  ب 

ٌحدد القاضً فً الحكم اآلمر بسماع الشهود، الوقائع التً ٌسمعون حولها، "
 ".وٌوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضٌة

 ٌحدد الخصم الذي 190الحكم القاضً بؤداء الٌمٌن وهو ما نصت علٌه المادة / جـ 
 .ٌوجه الٌمٌن لخصم آخر، الوقائع التً ٌنصب علٌها الٌمٌن

وغٌرها من األحكام القاضٌة بإجراء من إجراءات التحقٌق المنصوص علٌها 
 .قانونا

   أحكـام نهائٌـة -3

 :وتنقسم بدورها إلى نوعٌـن

 :أـ األحكـام بسبب قٌمتهــا  
تفصل المحكمة بحكم فً أول وآخر درجة فً الدعوى  "33نص ق ا م ا فً المادة 

 " . دج200 000التً ال تتجاوز قٌمتها مائتً ألف دٌنار 
تفصل المحكمة بحكم فً أول وآخر درجة فً الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائٌة 

مهما كانت قٌمتها إذا كانت قٌمة الطلبات المقدمة من المدعً ال تتجاوز مائتً ألف دٌنار 
 . دج 200 000

 .وتفصل فً جمٌع الدعوى األخرى بؤحكام  قابلة لبلستئناف

 : ب ـ  ما تم النص علٌه بنص خـــاص
تكون األحكام الصادرة فً دعاوى الطبلق " من قانون األسرة 57إذ نصت المادة 

 ".والتطلٌق والخلع غٌر قابلة لبلستئناف فٌما عدا جوانبها المادٌة
 من ق ا م ا من أن أحكام الطبلق بالتراضً غٌر قابلة 433وكذا ما نصت علٌه المادة 

 .لبلستئناف
 المتعلق بعبلقات العمل المتمم 11-90 من القانون رقم 4-73وما نصت علٌه المادة 

 بقولها إذا وقع تسرٌح العامل مخالفة لئلجراءات 21 – 96والمعدل بالقانون رقم 
القانونٌة أو االتفاقٌة الملزمة تلغً المحكمة المختصة ابتدائٌا ونهائٌا قرار التسرٌح بسبب 

 أعبله، ٌعتبر 73عدم احترام اإلجراءات، وإذا حدث تسرٌح العامل خرقا ألحكام المادة 
 .تعسفٌا
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تفصل المحكمة المختصة ابتدائٌا ونهائٌا إما بإعادة إدماج العامل فً المإسسة مع 
االحتفاظ بامتٌازاته المكتسبة أو فً حالة رفض أحد الطرفٌن ٌمنح العامل تعوٌضا مالٌا ال 

أشهر من العمل دون اإلخبلل بالتعوٌضات  (6)ٌقل عن األجر الذي ٌتقاضاه عن مدة ستة 
 .المحتملة

 من القانون التجاري وغٌرها من األحكام الوارد 232وما نصت علٌه أحكام المادة 
 .النص علٌها بنص خاص

 .واألحكام النهائٌة قابلة فقط للطعن بالنقض 
 765حكم رسو المزاد غٌر قابل ألى طعن المادة 

 حـق االستئنـاف
إن حق االستئناف مقرر لجمٌع األشخاص الذٌن كانوا خصوما على مستوى 

الدرجة األولى أو لذوي حقوقهم واألشخاص الذٌن تم تمثٌلهم على مستوى الدرجة 
 األولى بسبب نقص األهلٌة المتدخل األصلى أوالمدخل فً الخصام

 :التداعـً أمـام المجلس القضائـً
 من ق ا م ا تتم اإلجراءات أمام المجلس القضائً بالكتابة أساسا 537نصت المادة 

 .غٌر أنه ٌمكن تقدٌم مبلحظات شفوٌة
أن تمثٌل الخصوم أمام المجلس القضائً من طرف محام وجوبً تحت طائلة عدم 

قبول االستئناف عدا فً قضاٌا شإون األسرة والمادة االجتماعٌة بالنسبة للعمال وما تم  
النص علٌه فً القانون بنص خاص كما هو الحال بالنسبة لئلدارة والمإسسات العمومٌة 

 إ.م . إ.  من ق 538التً تتمتع بالصٌغة اإلدارٌة المادة 

 فً عرٌضة االستئناف

أن االستئناف ٌرفع بعرٌضة تودع بؤمانة ضبط " من ق ا م ا 539نصت المادة 
 ".المجلس القضائً الذي صدر الحكم المستؤنف فً دائرة اختصاصه

 35 و 34واختصاصات المجلس القضائً بالنظر فً استئناف األحكام حددته المادتٌن 
 .ا. م. ا. من ق

 من ق ا م ا أن تتضمن عرٌضة االستئناف تحت طائلة عدم 540وأوجبت المادة 
 :قبولها البٌانات التالٌــة

 .الجهة القضائٌة التً أصدرت الحكم المستؤنف -1
 .اسم ولقب وموطن المستؤنف -2
. علٌه وإن لم ٌكن له موطنا معروفا آخر موطن لهالمستؤنفاسم ولقب وموطن -3  
.عرض موجز للوقائع والطلبات واألوجه التً أسس علٌها االستئناف-4  
اإلشارة إلى طبٌعة وتسمٌة ومقر الشخص المعنوي واسم ولقب وصفة ممثله - 5

 .القانونً أو االتفاقً
.ختم وتوقٌع المحامً وعنوانه المهنً ما لم ٌنص القانون على خبلف ذلك- 6  

 إرفاق عرٌضة االستئناف تحت طائلة عدم قبولها 541كما أوجب القانون فً المادة 
 . شكبل بنسخة مطابقة األصل للحكم المستؤنف

 الضبط بالمجلس القضائً ما لم ٌنص القانون وصل دفع الرسوم القضائٌة لدى أمانة
 .على خبلف ذلك

 فً آجال االستئناف
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حدد أجل االستئناف بشهر واحد ٌسري من تارٌخ التبلٌغ الرسمً للحكم إلى 
الشخص ذاته وٌمدد أجل االستئناف إلى شهرٌن إذا تم التبلٌغ الرسمً فً موطن 

 .المعنً المختار
وال ٌسري أجل االستئناف فً األحكام الغٌابٌة إال بعد انقضاء أجل 

 1.المعارضة
 شهر ابتداء من تارٌخ التبلٌغ الرسمً 329وأجل المعارضة كما نصت على ذلك المادة 

 2.للحكم
 .3تمدد آجال االستئناف لمدة شهرٌن لؤلشخاص المقٌمٌن خارج اإلقلٌـم الوطنً

 فً تبلٌغ عرٌضة االستئناف

بعد أن ٌكون المستؤنف قد سجل استئنافه أوجب القانون تبلٌغ الطرف المستؤنف علٌه 
بنسخة من عرٌضة االستئناف وتبلٌغ عرٌضة االستئناف كما نصت على ذلك الفقرة 

 من ق ا م ا ٌجب أن ٌتم قبل عشرٌن ٌوما على األقل بٌن تارٌخ 539األخٌرة من المادة 
 .تسلٌم التكلٌف بالحضور والتارٌخ المحدد ألول جلسة

بمعنى على المستؤنف أن ٌبلغ المستؤنف علٌه بعرٌضة االستئناف بعشرٌن ٌوم على 
 .األقل قبل تارٌخ انعقاد الجلسة المقررة

وتبلٌغ عرٌضة االستئناف ٌجب أن ٌكون رسمٌا كما نصت على ذلك المواد من 
 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة416 إلى 404

وٌقصد بالتبلٌغ الرسمً ذلك الذي ٌتم بموجب محضر ٌعده المحضر القضائً 
والذي ٌستوجب القانون أن ٌتضمن جملة البٌانات المنصوص علٌها فً المادة 

 : من ق ا م ا تحت طائلة الدفع بالبطبلن ه407ً
 . من ذات القانون على وجوب أن ٌتم التبلٌغ الرسمً شخصٌا408ونصت المادة 

وٌعتبر التبلٌغ الرسمً إلى الشخص المعنوي شخصٌا، إذا سلم محضر التبلٌغ إلى 
 .ممثله القانونً أو االتفاقً، أو ألي شخص تم تعٌٌنه لهذا الغرض

ٌتم التبلٌغ الرسمً، الموجه إلى اإلدارات والجماعات اإلقلٌمٌة والمإسسات 
 .العمومٌة ذات الصبغة اإلدارٌة، إلى الممثل المعٌن لهذا الغرض وبمقرها

 .ٌتم التبلٌغ الرسمً، الموجه إلى شخص معنوي فً حالة تصفٌة، إلى المصفً
 إذا عٌن أحد الخصوم وكٌبل، فإن التبلٌغات الرسمٌة للوكٌل 409كما نصت أٌضا المادة 

 .تعد صحٌحة
صحٌحا إذا تم عند استحالة التبلٌغ الرسمً شخصٌا للمطلوب تبلٌغه، فإن التبلٌغ ٌعد 

 .فً موطنه األصلً إلى أحد أفراد عائلته المقٌمٌن معه أو فً موطنه المختار
 .ٌجب أن ٌكون الشخص الذي تلقى التبلٌغ متمتعا باألهلٌة وإال كان التبلٌغ قاببل لئلبطال

                                                           
 الذي 2005-04-26 المؤرخ فً 06-05 المعدل والمتمم بالقانون رقـــم 1963 ٌولٌو 26 المؤرخ فً 278-63األعٌاد الرسمٌة ـ قانون رقم 1

 .ٌحدد قائمة األعٌاد الرسمٌة
 
 . ابتداء من تارٌخ التبلٌغ الرسمً للحكم إلى الشخص ذاته(1)ٌحدد أجل الطعن باالستئناف بشهر واحد 336المادة2

 . إذا تم التبلٌغ الرسمً فً موطنه الحقٌقً أو المختار(2)وٌمدد أجل االستئناف إلى شهرٌن 
 .ال ٌسري أجل االستئناف فً األحكام الغٌابٌة إال بعد انقضاء أجل المعارضة

 . ابتداء من تارٌخ التبلٌغ الرسمً للحكم أو القرار الغٌابً(1)ال تقبل المعارضة إال إذا رفعت فً أجل شهر واحد  329المادة
 
 آجال المعارضة واالستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص علٌها فً هذا (2)تمدد لمدة شهرٌن  404المادة3

 .القانون، لألشخاص المقٌمٌن خارج اإلقلٌم الوطنً
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إذا رفض الشخص المطلوب تبلٌغه رسمٌا، استبلم محضر التبلٌغ الرسمً أو رفض 
التوقٌع علٌه أو رفض وضع بصمته، ٌدون ذلك فً المحضر الذي ٌحرره المحضر 
 .القضائً وترسل له نسخة من التبلٌغ الرسمً برسالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلم

وٌعتبر التبلٌغ الرسمً فً هذه الحالة بمثابة التبلٌغ الشخصً، وٌحسب األجل من 
 1.تارٌخ ختم البرٌد

والجدٌد الذي جاء به قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة النص صراحة على أن 
من تمت مخاطبته ورفض التوقٌع أو رفض وضع بصمته ٌبلغ عن طرٌق البرٌد 

وٌعتبر ذلك بمثابة تبلٌغ شخصً كما تم النص صراحة على صحة تبلٌغ الشخص 
 .كما أنه ٌجوز نشر مضمون التبلٌغ فً جرٌدة ٌومٌة2.المحبوس، بمكان حبسه

والتبلٌغ قانونا ال ٌجوز القٌام به قبل الساعة الثامنة صباحا وال بعد الثامنة مساء وال 
 .فً أٌام العطل، إال فً حالة الضرورة وبعد إذن من القاضً

وتبلٌغ الشخص المقٌم بالخارج ٌتم وفق اإلجراءات المنصوص علٌها االتفاقٌة 
 . القضائٌة

 االستئناف الفرعً
ٌجوز للمستؤنف علٌه " من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، 337نصت المادة 

استئناف الحكم فرعٌا فً أٌة مرحلة كانت علٌها الخصومة، ولو بلغ رسمٌا بالحكم دون 
 ".أي تحفظ وحتى فً حالة سقوط حقه فً رفع االستئناف األصلً

 .ال ٌقبل االستئناف الفرعً إذا كان االستئناف األصلً غٌر مقبول
ـ ٌترتب التنازل عن االستئناف األصلً عدم قبول االستئناف الفرعً إذا وقع بعد 

 .التنازل
ما ٌمكن مبلحظته من خبلل ما ذكر أن االستئناف طرٌق من طرق الطعن العادٌة 

من حٌث الوقائع وبالنتٌجة فالدعوى تنقل برمتها أمام جهة المجلس ألجل الفصل فٌها 
والقانون أي ما اصطلح على تسمٌته بنقل االستئناف إلى المجلس مقتضٌات الحكم 

 .التً ٌشٌر إلٌها هذا االستئناف
غٌر أنه ٌمكن أن ٌقتصر االستئناف على بعض مقتضٌات الحكم وفً هذه الحالة 

ال ٌفصل المجلس إال فً الطلب الذي من أجله تم االستئناف كما لو كان حكم ألحد 
الخصوم بطلب من أحد الطلبات التً قدمها أمام المحكمة دون األخرى فإن 

 .االستئناف ٌنصب على تلك الطلبات التً تم رفضها دون سواها
 000 دج إلــى 10 000كما أن من آثار االستئناف إمكانٌة الحكم بغرامـة مــــن 

 دج دون اإلخبلل بالتعوٌضات التً ٌمكن أن ٌحكم بها على المستؤنف إذا كان متعسفا 20
فً استئنافه دون اإلخبلل بالتعوٌضات التً ٌمكن أن ٌحكم بها للمستؤنف علٌه المادة 

 . من ق ا م ا347

 التنازل عن االستئناف

                                                           
 إذا رفض الشخص المطلوب تبلٌغه رسمٌا، استالم محضر التبلٌغ الرسمً أو رفض التوقٌع علٌه أو رفض وضع 411المادة 1

بصمته، ٌدون ذلك فً المحضر الذي ٌحرره المحضر القضائً، وترسل له نسخة من التبلٌغ الرسمً برسالة مضمنة مع 
 .اإلشعار باالستالم

 . وٌعتبر التبلٌغ الرسمً فً هذه الحالة بمثابة التبلٌغ الشخصً، وٌحسب األجل من تارٌخ ختم البرٌد
 . إذا كان الشخص المطلوب تبلٌغه رسمٌا محبوسا ٌكون هذا التبلٌغ صحٌحا إذا تم بمكان حبسه413المادة 2
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ٌترتب عن التنازل فً االستئناف " من ق ا م ا 337نصت الفقرة األخٌرة من المادة 
 ".األصلً عدم قبول االستئناف الفرعً إذا وقع بعد التنازل

وهذا معناه أنه ٌجوز للمستؤنف التنازل عن استئنافه وفً هذه الحالة فإن الحكم 
 .المستؤنف ٌصبح نهائً باعتبار أن المجلس لم ٌتصدى لبلستئناف

رفع استئناف والتنازل ٌكون بالتصرٌح الصرٌح والمكتوب غٌر أنه فً حالة ما إذا تم 
 .فرعً قبل إعبلن المستؤنف التنازل عن استئنافه فإن طلب التنازل ال ٌقبل

 شطب االستئناف
النعقاد الخصومة أمام المجلس أوجب القانون على المستؤنف القٌام بالتبلٌغ الرسمً 

لعرٌضة االستئناف إلى المستؤنف علٌه وإحضار وتقدٌم نسخ من محاضر التبلٌغ األصلٌة 
فً أول جلسة وفً حالة عدم القٌام بذلك ٌمنح للمستؤنف أجل للقٌام بإجراءات التبلٌغ 

الرسمً لعرٌضة االستئناف، ففً حالة عدم تقدٌم المحضر أو محاضر التبلٌغ بعد فوات 
األجل دون مبرر مقبول تشطب القضٌة بؤمـر وٌترتب على الشطب إزالة األثر الموقف 

 .لبلستئناف ما لم ٌعاد تسجٌل القضٌة فً الجدول خبلل آجال االستئناف المتبقٌة
فقرار شطب االستئناف ال ٌكتسً الحجٌة إال بعد ثبوت أن المستؤنف تخلى عن حقه فً 

إعادة تسجٌل القضٌة أمام نفس الجهة التً أصدرت قرار الشطب، فً األجل أو اآلجال 
المتبقٌة من أجل االستئناف بمعنى إذا بلغ الطرف المستؤنف وسجل استئنافه قبل انقضاء 

استئنافه فً الٌوم العاشر من تارٌخ التبلٌغ، فإن باقً أجل االستئناف كؤن ٌسجل 
 .األجل المقدر بعشرٌن ٌوما ٌتوقف

فإذا قضى بتشطٌب االستئناف فعلى المستؤنف أن ٌعٌد القضٌة للجدول خبلل مهلة 
 .عشرٌن ٌوما المتبقٌة

القانون لم ٌحدد متى ٌبدأ سرٌان األجل المتبقً، عملٌا وموضوعٌا فاألجل ٌسري من 
تارٌخ النطق بالقرار القاضً بالشطب هذا إذا كان المستؤنف قد بلغ تبلٌغا رسمٌا بالحكم 

 .المستؤنف
أما إذا لم ٌكن مبلغ ففً نظرنا فإن المستؤنف ٌتمتع بكامل األجل إن لم نقل أنه غٌر 

 .مقٌد باألجل
 أجاز إعادة تسجٌل القضٌة فً الجدول 542القانون من خبلل نص المادة 

واألمر هنا ال ٌتعلق باستئناف ثانً وإنما إعادة السٌر فً القضٌة، إذ أن قرار 
شطب القضٌة هو كجزاء لعدم القٌام بإجراء تبلٌغ العرٌضة وهذا ال ٌعنً أن 

المجلس تصدى لبلستئناف بالفصل فً القضٌة وإنما عطل إجراء الفصل، وإعطاء 
 .فرصة للمستؤنف الستدراك إجراء التبلٌغ ما لم ٌتخلى المستؤنف عن استئنافه

 غٌر العادٌـة طرق الطعن: 
 اعتراض الغٌر خارج عن الخصومة: أوال

اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة طرٌق من طرق الطعن غٌر العادٌة ٌهدف إلى 
مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو األمر الذي فصل فً أصل النزاع بالفصل فً القضٌة 

ولبلعتراض شروط وإجراءات وآجال وآثار وهو ما . من جدٌد من حٌث الوقائع والقانون
 .كل ذلك وفق أحكام قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة: نتناوله على النحو التالً

 شروط رفع االعتراض
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ٌجوز لكل شخص له " من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 381نصت المادة 
المطعون فٌه، تقدٌم مصلحة ولم ٌكن طرفا وال ممثبل فً الحكم أو القرار أو األمر 

، ومن نص المادة أعبله نستخلص أن شروط "اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة
 :االعتراض هً

 .المصلحة -1
 .أن ال ٌكون المعترض طرفا فً الحكم أو القرار محل االعتراض -2
 . أن ال ٌكون المعترض ممثبل فً الحكم أو القرار محل االعتراض -3

 هذا إلى جانب وجوب تقدٌم وصل إٌداع مبلغ الكفالة

 :الشرط األول
 أن ٌكون للمعترض مصلحة، المصلحة شرط الزم فمن ٌباشر أٌة دعوى قضائٌة وبؤٌة 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 13صٌغة أو طرٌقة كانت وهو ما نصت علٌه المادة 
واإلدارٌة بقولها ال ٌجوز ألحد التقاضً ما لم تكن له الصفة وله مصلحة قائمة أو محتملة 

 .ٌقرها القانون
إذ ال دعوى بدون مصلحة، وللمصلحة شروط منها أن تكون المصلحة قانونٌة 

 .بمعنى أن المطالبة القضائٌة تنصب على حق ٌقره وٌحمٌه القانون
 . وأن ٌكون الحق المحمً قانونا معتدى علٌه

ففً دعوى اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة فإن المصلحة تتحقق حٌن ٌتم 
 .المساس بحق من حقوق الغٌر بموجب الحكم أو القرار أو األمر الصادر بٌن خصمٌن
ففً هذه الحالة ٌحق لمن مس حقه أن ٌتظلم أمام القضاء بدعوى اعتراض الغٌر 

الخارج عن الخصومة للمطالبة بإلغاء الحكم أو القرار المعترض فٌه فً الجانب أو الحق 
 . الذي ٌدعى أن الحكم أو القرار أو األمر مسه مباشرة وأن السكوت على ذلك فٌه ضرر له

 :الشرط الثانً
أن ال ٌكون المعترض طرفا فً الحكم أو القرار أو األمر المطعون فٌه عن طرٌق 

 .االعتراض
بمعنى أن ال ٌكون طرفا فً الحكم المطعون فٌه بدعوى اعتراض الغٌر الخارج عن 
الخصومة وأنه لم ٌتم دعوته سواء كمدعى علٌه أو كمدخل فً الخصام و أن ال ٌكون 
 .المعترض قد تدخل من تلقاء نفسه فً الخصام بؤي شكل من أشكال اإلدخال أو التدخل

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة أوردت استثناء بحٌث 383 غٌر أن المادة 
أجازت لدائنً أحد الخصوم أو خلفهم حتى ولو كانوا ممثلٌن فً الدعوى االعتراض على 

 بحقوقهم بسبب سالحكم بشرط أن ٌكون الحكم أو القرار أو األمر المطعون فٌه قد م
 .الغش

 :الشرط الثالث
 .أن ال ٌكون المعترض ممثبل فً الحكم أو القرار أو األمر محل االعتراض

بحٌث إذا تم تمثٌله من طرف من خول قانونا، ففً هذه الحالة ال ٌجوز له 
سلك طرٌق االعتراض، وإنما له الحق فً سلك طرق الطعن العادٌة وكذا حق 

 . الطعن بالنقض أو االلتماس
كما أنه ٌشترط لقبول االعتراض عبلوة على الشروط المذكورة أعبله أن ٌتم استدعاء 

جمٌع أطراف الخصومة سٌما إذا كان الحكم أو القرار صادرا فً الموضوع غٌر قابل 
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 من ق ا م ا بقولها إذا كان الحكم أو القرار أو 382للتجزئة وهذا ما نصت علٌه المادة 
األمر صادرا فً الموضوع غٌر قابل للتجزئة ال ٌكون اعتراض الغٌر الخارج عن 

 .  الخصومة مقبوال إال إذا تم استدعاء جمٌع أطراف الخصومة
 أن ٌتم إرفاق عرٌضة االعتراض 385كما ٌشترط القانون فً الفقرة الثانٌة من المادة 

بوصل ٌثبت إٌداع مبلغ لدى أمانة الضبط ٌساوي الحد األقصى للغرامة المنصوص علٌها 
 . أدناه388فً المادة 

 نجد الحد األقصى للغرامة المطلوب إٌداعها بؤمانة الضبـــط 388وبالرجوع للمادة 
 .  دج20 000ٌقــــدر بـ 

 

 آجال االعتـراض
 :هناك حالتٌـن

 :حالة عدم التبلٌغ الرسمً -1
 ٌبقى حق اعتراض الغٌر 384ففً هذه الحالة نصت الفقرة األولى من المادة 

الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو األمر قائما لمدة خمسة عشرة 
 .سنة تسري من تارٌخ صدوره ما لم ٌنص القانون على خبلل ذلك (15)

وبفوات األجل أو المدة المذكورة ٌسقط حق تسجٌل االعتراض، ومدة 
خمسة عشر سنة هً أٌضا مدة تقادم األحكام كما تنص على ذلك المادة 

630. 
 الفقرة الثانٌة ألحد األطراف وباألحرى من ٌهمه األمر 384ٌفهم من أحكام المادة 

تبلٌغ الحكم أو القرار ألي شخص ٌرى أن من شؤنه أن ٌطعن فٌه مستقببل بطرٌق 
 .اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة وهذا حتى ال ٌبقى األجل مفتوح ولمدة أطـول 
علة إعطاء الحق ألحد أطراف الحكم أو القرار القٌام بإجراء التبلٌغ جعل الحكم 

 .أو القرار حائز لقوة الشًء المقضً به

 :حالة التبلٌـغ الرسمً -2
شهرٌن عندما ٌتم التبلٌغ الرسمً للحكم أو القرار أو األمر إلى الغٌر بحدد األجل 

وٌسري هذا األجل من تارٌخ التبلٌغ الذي ٌجب أن ٌشار فٌه إلى ذلك األجل وإلى 
 .الحق فً ممارسة دعوى اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة

 عن 404 مع المبلحظة أن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة لم ٌنص فً المادة 
حالة تمدٌد األجل بالنسبة لؤلشخاص المقٌمٌن فً الخارج كما هو الحال بالنسبة لطرق 

 .الطعن األخرى

 إجراءات رفع دعوى اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة
ٌرفع اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة وفقا لؤلشكال المقررة لرفع الدعوى وٌقدم 
أمام الجهة القضائٌة التً أصدرت الحكم أو القرار أو األمر المطعون فٌه، وٌجوز الفصل 

 .فٌه من طرف نفس القضاة

 آثار اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة
 .اعتراض الغٌر الخارج عن الخصومة لٌس له أثر موقف
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 من ق ا م ا أجازت لقاضً االستعجال أن ٌوقف تنفٌذ الحكم 386ومع ذلك فإن المادة 
 .أو القرار أو األمر المطعون فٌه باالعتراض حسب األشكال المقررة فً مادة االستعجال

إذا قبل القاضً االعتراض على الحكم أو القرار أو األمر ٌجب أن  "387ونصت المادة 
ٌقتصر فً حكمه على إلغاء أو تعدٌل مقتضٌات األحكام التً اعترض علٌها الغٌر 

 ".والضارة به
ٌحتفظ الحكم المعترض فٌه بآثاره إزاء الخصوم األصلٌٌن حتى فٌما ٌتعلق بمقتضٌاته 
المبطلة، ما عدا فً حالة عدم قابلٌة الموضوع للتجزئة وفق ما هو منصوص علٌه فً 

 . من ق ا م ا389المادة 
 ٌجوز الطعن فً الحكم أو القرار أو األمر الصادر فً اعتراض 389ونصت المادة 

 . الغٌر الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة لؤلحكام

 التماس إعادة النظر: ثانٌا
االلتماس هو اآلخر طرٌق من طرق الطعن غٌر العادٌة ٌهدف إلى استدراك ما قد ٌكون 

ٌهدف " من ق ا م ا، 390وقد نصت المادة . القاضً قد وقع فٌه من خطؤ بهدف إصبلحه
التماس إعادة النظر إلى مراجعة األمر االستعجالً أو الحكم أو القرار الفاصل فً 

الموضوع، والحائز لقوة الشًء المقضً به، وذلك للفصل من جدٌد من حٌث الوقائع 
والقانون إذ أن األحكام والقرارات واألمر الصادر قبل الفصل فً الموضوع غٌر قابلة 

 ".لبللتماس
وباعتبار أن االلتماس طرٌق من طرق الطعن غٌر العادٌة حدد المشرع من ٌحق له 

 ال ٌقبل وبانعدامهاممارسة دعوى االلتماس، كما حدد وجعل له أسباب أو حاالت 
 .االلتماس، كما حدد القانون طرٌقة رفعه واآلجال التً ٌرفع فٌه حسب كل حالة

 شروط رفع االلتماس

 :الشرط األول
 .أن ٌكون األمر أو الحكم أو القرار محل االلتماس فاصل فً الموضوع

إن األوامر واألحكام والقرارات القضائٌة الصادرة قبل الفصل فً الموضوع 
 334غٌر قابلة للطعن فٌها عن طرٌق االلتماس وهو ما نصت علٌه المادة 

أن األحكام الفاصلة فً جزء من موضوع النزاع أو التً تؤمر بالقٌام "بقولها 
 بإجراء من 

إجراءات التحقٌق أو تدبٌر مإقت، ال تقبل االستئناف إال مع الحكم الفاصل فً 
 ".أصل الدعوى برمتها، ما لم ٌنص القانون على خبلف ذلك

ٌتم االستئناف فً الحكم الصادر قبل الفصل فً الموضوع والحكم الفاصل فً 
 .موضوع الدعوى بموجب نفس عرٌضة االستئناف

ٌترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل فً موضوع الدعـوى عدم قبول 
 .استئناف الحكم الصادر قبل الفصل فً الموضوع

إذا كانت األحكام الصادرة قبل الفصل فً الموضوع غٌر قابلة للطعن فٌها عن طرٌق 
االستئناف فإنه من تحصٌل الحاصل أن ال ٌقبل هذا النوع من األحكام للطعن فٌها عن 

 .طرٌق االلتماس
وكما هو معلوم فإن األحكام الصادرة قبل الفصل فً الموضوع أحكام ال تنهً 

 الخصومة
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 :الشرط الثانً

 أن ٌكون األمر أو الحكم أو القرار محل االلتماس نهائٌة بمعنى غٌر قابلة للطعن فٌها 
 .بطرق الطعن العادٌة

   :الشرط الثالث
أن ٌتم مباشرة دعوى التماس إعادة النظر ممن كان طرفا فً الحكم أو تم استدعاإه 

 . قانونا
دعوى التماس إعادة النظر ال ٌجوز مباشرتها أو رفعها إال من قبل أطراف الدعوى 
سواء كان هذا الطرف مدعً أو مدعى علٌه أو مدخل أو متدخل فً الخصومة أو ذوي 

 .حقوقهم
ألن الغاٌة من االلتماس مطالبة أحد أطراف الدعوى إعادة النظر فً الحكم أو القرار أو 

 .األمر الذي صدر بٌنه وبٌن خصمه
إذ الغٌر له أن ٌسلك الطرق المقررة قانونا كرفع أو تسجٌل دعوى اعتراض الغٌر 

 .الخارج عن الخصومة
والمبلحظة أن الطعن عن طرٌق االلتماس ال ٌجوز بل ال ٌقبل إذا تم فً آن واحد الطعن 

 1.بالنقض فً ذات الحكم أو القرار

 أسباب االلتماس

 اثنٌن لقبول دعوى التماس إعادة ٌن على سبب392ا فً المادة . م. ا . اقتصر ق 
 .النظر

 : السبب األول
إذا بنً الحكم على شهادة شهود أو على وثائق اعترف بتزوٌرها أو ثبت قضائٌا 
 .تزوٌرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو األمر وحٌازته لقوة الشًء المقضً به

 : السبب الثانً
إذا اكتشف بعد صدور الحكم الحائز لقوة الشًء المقضً به على أوراق حاسمة فً 

 .الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم
أوجب القانون ولكً ٌتم قبول طلب إعادة النظر فً الحكم أو القرار المإسس على 

حالة اكتشاف بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة فً الدعوى كانت محتجزة لدى الخصم 
أوجب أن تكون الوثٌقة المحتجزة حاسمة فً النزاع أي بمعنى آخر لو قدمت تلك الوثٌقة 
 .لما كان الحكم صدر على النحو الذي صدر به أي لكان الحكم صدر بصٌغة وكٌفٌة أخرى

سواء كانت لم ٌحدد القانون نوع الورقة إذ استعمل عبارة أوراق وبالتالً كل ورقة 
عرفٌة أو رسمٌة سواء كانت تجارٌة أو غٌرها من األوراق التً أجازها القانون 

أو جعلها كوسٌلة من وسائل اإلثبات طبعا حسب طبٌعة النزاع أو حسب طبٌعة كل 
دعوى، كما اشترط القانون أن ٌكون الخصم قد احتجزها عمدا أي أن ٌقوم 

الخصم باحتجاز الورقة وهو ٌعلم أنها حاسمة فً النزاع وعن قصد بحٌث إذا 
 .كان األمر خبلف ذلك فبل ٌعد ذلك سببا من أسباب االلتماس

                                                           
1  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة نصها ال ٌقبل الطعن فً ذات الوقت بالتماس إعادة النظر فً األحكام 352المادة 

.والقرارات المطعون فٌها بالنقض  
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وفً رأٌنا فإن الوثائق التً ٌمكن للخصم احتجازها عمدا  دون وصولها للقضاء هً 
تلك الوثائق العرفٌة والوثائق التجارٌة، إذ أن الوثائق الرسمٌة المسجلة والمشهرة 

والوثائق اإلدارٌة ال تكون سببا من أسباب االلتماس، إذ بإمكان الطرف الذي ٌهمه األمر 
الحصول علٌها من الجهات المودعة لدٌها أو الجهات التً حررتها وحتى أنه ٌمكن 

 من ق ا م ا بناءا على 73للقضاء األمر بإحضار نسخ منها وهــذا ما نصت علٌه المادة 
 .طلب الخصم الذي ٌعنٌه األمر

 آجـال االلتمـاس
 من ق ا م ا حددت أجل شهرٌن لرفع دعوى االلتماس، وٌبدأ سرٌان 393فً المادة 

األجل من تارٌخ ثبوت تزوٌر شهادة الشهود أو ثبوت تزوٌر الوثائق أو اكتشاف الوثٌقة 
 .المحتجزة

 .وٌمدد األجل بشهرٌن بالنسبة لؤلشخاص المقٌمٌن خارج اإلقلٌم الوطنً
بالنسبة لثبوت تزوٌر شهادة الشاهد أو ثبوت التزوٌر فاألجل ٌحدد من تارٌخ صدور 

 .الحكم القاضً باإلدانة عن جرم التزوٌر وٌصبح نهائٌا أو من تارٌخ اإلقرار
إذ اإلشكال ٌطرح بالنسبة لتارٌخ اكتشاف الوثٌقة المحتجزة ففً هذه الحالة لم ٌحدد 

المشرع الطرٌقة التً ٌمكن اعتمادها كتارٌخ اكتشاف األوراق المحتجزة عمدا لدى الخصم 
ومنه ٌمكن القول أن على الطرف الملتمس أن ٌتثبت بكافة طرق اإلثبات التارٌخ الذي 

 .اكتشف فٌه األوراق المحتجزة لدى الخصم
وحتى أنه ٌمكن االعتماد على تارٌخ استظهاره للوثٌقة وعلى الخصم إثبات 

 . العكس

 تسجٌـل االلتماس
التماس إعادة النظر ٌرفع أمام الجهة القضائٌة التً أصدرت األمـر أو الحكم أو القرار 

الملتمس فٌه وفقا لؤلشكال المقررة لرفع الدعوى، أي بموجب عرٌضة تعنون بعرٌضة 
التماس إعادة النظر مع وجوب ذكر أطراف القرار الملتمس فٌه وكذا األمر أو الحكم أو 

 :القرار محل االلتماس والجهة القضائٌة التً أصدرته وكذا ذكر البٌانات التالٌة
 .ـ اسم ولقب الملتمس وموطنه

ـ اسم ولقب وموطن الملتمس ضده فإن لم ٌكن له موطن معلوم فآخر 
 .موطن كان له ، وكذا باقً أطراف القرار الملتمس فٌه

ـ اإلشارة إلى طبٌعة واسم ومقر الشخص المعنوي واسم ولقب وصفة ممثله 
 .القانونً أو اإلتفاقً هذا طبعا إذا كان أحد أطراف الدعوى شخص معنوي

 . ـ عرض موجز عن الوقائع والطلبات والوسائل بل األسباب التً أسس علٌها االلتماس
 .ـ اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات والوثائق المإٌدة للدعوى

ولقبول االلتماس أوجب القانون إرفاق عرٌضة االلتماس بوصل ٌثبت إٌداع كفالة 
بؤمانة ضبط الجهة القضائٌة ال تقل عن الحد األقصى للغرامة المنصوص علٌه فً المادة 

 . دج20 000 والمقدر بـ 197
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 آثار االلتماس
 1.دعوى التماس إعادة النظر ال أثر موقف لها ما لم ٌنص القانون على خبلف ذلك -1
تقتصر المراجعة فً التماس إعادة النظر على مقتضٌات الحكم التً تبـرر مراجعتها  -2

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 395ما لم توجد مقتضٌات أخرى مرتبطة بها المادة 
 .واإلدارٌة

ال ٌجوز تقدٌم التماس إعادة النظر من جدٌد فً الحكم الفاصل فً االلتماس المادة  -3
 . من نفس القانون396
دج إلى 10 000ٌجوز الحكم على الملتمس الذي خسر التماسه بغرامة مدنٌـة مـــن -4
 . دج دون اإلخبلل بالتعوٌضات التً قد ٌطالب بها20 000

 الطعـن بالنقض: ثالثا

 األحكام القابلة للطعـن

كقاعدة عامة فإن األحكام القابلة للطعن بالنقض هً تلك األحكام التً ال ٌجوز الطعن 
 من ق ا م ا، 349فٌها بطرق الطعن العادٌة كالمعارضة واالستئناف ،هذا ونصت المادة 

تكون قابلة للطعن بالنقض األحكام والقرارات الفاصلة فً موضوع الطلبات فً آخر "
 ".درجة الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائٌة

والتً  قابلة للطعن األحكام الصادرة فً آخر درجة 350كما تكون وفق أحكام المادة 
.تنهً الخصومة بالفصل فً أحد الدفوع اإلجرائٌة أو بعدم القبول أو أي دفع آخر  

 .33وقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة حدد األحكام النهائٌة فً المادة 
 وتلك التً نصت علٌها نصوص خاصة كما 433وكذا تلك المنصوص علٌها فً المادة 

 .تم التوضٌح أعبله

 :القابلة للطعن القرارات
 349القرارات القابلة للطعن بالنقض هً تلك المنصوص علٌها فً أحكام المادتٌن 

 .م إ.إ . من ق 350و
تكون قابلة للطعن بالنقض األحكام والقرارات الفاصلة فً  "439بحٌث تنص المادة 

 ".موضوع الطلبات
تكون قابلة للطعن بالنقض األحكام والقرارات الصادرة فً آخر  "350و تنص المادة 

درجة والتً تقضً بالفصل فً أحد الدفوع اإلجرائٌة أو لعدم القبول أو أي دفع آخر 
والقرارات الفاصلة فً الموضوع والقابلة للطعن بالنقض هً تلك التً تفصل فً ادعاءات 

 ".و دفوع الخصوم الموضوعٌة

 

 

 :غٌر القابلة للطعن قرارات

                                                           
 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة لٌس لطرق الطعن غٌر العادٌة وال آلجال ممارسته أثر موقف، ما لم ٌنص 348المادة 1

 .القانون على خالف ذلك
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ال ٌقبل الطعن بالنقض فً األحكام األخرى " من ق ا م ا 351نصت علٌها المادة 
 ".  الصادرة فً آخر درجة إال مع األحكام والقرارات الفاصلة فً الموضوع

ال تقبل المعارضة فً األوامر واألحكام " من نفس القانون أنه 81ونصت المادة 
والقرارات التً تؤمر بإجراء من إجراءات التحقٌق وال ٌقبل استئنافها أو الطعن فٌها 

 ".بالنقض إال مع الحكم الذي ٌفصل فً موضوع الدعوى
ال ٌجوز استئناف الحكم اآلمر بالخبرة أو الطعن فٌه بالنقض إال  "145ونصت المادة 

 ". مع الحكم الفاصل فً موضوع النزاع
 من نفس القانون األحكام الصادرة قبل الفصل فً 298ذا وعرفت المادة ه

الموضوع بؤنها تلك اآلمرة بإجراء تحقٌق أو تدبٌر مإقت، وهً أحكام ال تحوز 
 .حجٌة الشًء المقضً به

 :إذن القرارات الصادرة قبل الفصل فً الموضوع هً
 .اآلمرة  بإجراء من إجراءات التحقٌق -1
 .اآلمرة  باتخاذ تدبٌر مإقت -2

 حق الطعـن بالنقض

 من ق ام ا ال ٌقبل الطعن بالنقض إال إذا قدم من أحد الخصوم أو 352نصت المادة 
 .ذوي الحقوق

غٌر أنه إذا علم النائب العام لدى المحكمة العلٌا بصدور حكم أو قرار فً آخر درجة 
من محكمة أو مجلس قضائً، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون ولم ٌطعن فٌه 
أحد من الخصوم بالنقض فً األجل فله أن ٌعرض األمر بعرٌضة بسٌطة على المحكمة 

 .العلٌا
 :ومن نص المادة المذكورة نستخلص أن حق الطعن بالنقض مقرر

 .ألطراف الدعوى أو ذوي الحقوق -1
 .للنائب العام لدى المحكمة العلٌـا  -2

 :ضد من ٌرفع الطعن
الطعن بالنقض كما هو مقرر ٌرفع من أحد خصوم الدعوى أو ذوي الحقــوق 

ومن التحصٌل الحاصل أن ٌرفع أٌضا ضد باقً الخصوم أو ذوي حقوقهم، وٌجب 
 . ضده أو المطعون ضدهم ٌتمتعون بؤهلٌة التقاض1ًأن ٌكون المطعون 

 

 

 :جال الطعن بالنقضآ
كقاعدة عامة ال ٌكون الحكم الحضوري الفاصل فً موضوع الطلبات والحكم الفاصل 
فً أحد الدفوع اإلجرائٌة أو الدفع بعد القبول أو أي دفع من الدفوع األخرى التً تنهً 

                                                           
ذكر أسماء وصفات األطراف فً األحكام، فإن اإلغفال عن تطبٌق هذا المبدأ ٌعد خرقا متى نص القانون صراحة على وجوب 1

 .للقانون وٌترتب علٌه جزاء البطالن
وآخرٌن دون اإلشارة إلى أسمائهم فً القرار ال ٌكفً وكان من الضروري التقٌد بأحكام القانون،  (فالن)إن االكتفاء بذكر فرٌق 

 .وهذا بذكر جمٌع أسماء األطراف مهما كثر عددهم
 .191ص  . 89 – 1 مجلة قضائٌة عدد 1983-10-10 قرار بتارٌخ 33. 517ملف رقم 
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من تارٌخ النطق به، ولو لم ٌتم تبلٌغه  (2)الخصومة، قاببل ألي طعن بعد انقضاء سنتٌن 
 .رسمٌا

 .غٌر أنه إذا تم التبلٌغ ٌبدأ سرٌان أجل الطعن ابتداء من تارٌخ التبلٌغ الرسمً للحكم
 2.وٌسري هذا األجل كذلك فً حق من قام بالتبلٌغ الرسمً

ٌرفع الطعن بالنقض فً أجل شهرٌن ٌبدأ من تارٌخ التبلٌغ  "354وتنص المادة 
 ".الرسمً

غٌر أنه إذا تم التبلٌغ فً الموطن الحقٌقً أو المختار فإن أجل رفع الطعن هو ثبلثة 
 أشهر كما نصت على ذلك الفقرة الثانٌة من المادة المذكورة 

 .تمدد المدة شهرٌن إذا كان المبلغ له ٌقٌم خارج اإلقلٌم الوطنً
ال ٌسري أجل الطعن بالنقض فً األحكام " من ذات القانون 355ونصت المادة 

 ".والقرارات الغٌابٌة إال بعد انقضاء األجل المقرر للمعارضة
 من قانون اإلجراءات المدنٌة 329وأجل المعارضة كما هو منصوص علٌه فً المادة 

أو القرار، مع األخذ بعٌن االعتبار واإلدارٌة هو شهر ابتداء من تارٌخ التبلٌغ الرسمً للحكم 
 .322 إلى 316الحاالت المحددة فً المواد من 

واآلجال كما هو مقرر قانونا ومستقر علٌه قضاء تحسب كاملة إذ ال ٌحسب الٌوم األول أي 
.ٌوم التبلٌغ وال ٌوم تسجٌل الطعن  

كما أنه إذا صادف آخر المٌعاد ٌوم عطلة امتد إلى أول ٌوم عمل ٌلٌه هذا ما نصت 
 .405علٌه المادة 

أنه ٌترتب عن تقدٌم طلب  "356ونص قانون اإلجراءات المدنٌة فً المادة 
 ".المساعدة القضائٌة توقٌف سرٌان أجل الطعن بالنقض

ٌستؤنف سرٌان أجل الطعن أو أجل إٌداع " من نفس القانون 357ونص فً المادة 
المذكرة الجوابٌة للمدة المتبقٌة من تارٌخ تبلٌغ المعنً بقرار مكتب المساعدة 

غٌر أن االستثناء الوحٌد ، "القضائٌة بواسطة رسالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلم
الذي نص علٌه القانون هو أن أجل الطعن بالنقض فً الحكم الصادر عن قسم 

شإون األسرة والقاضٌة بالطبلق بالتراضً ٌسري من تارٌخ النطق بالحكم المادة 
 .  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة434

 .وٌمكن للمحكمة العلٌا إثارة الدفع بعدم قبول الطعن شكبل لفوات األجل من تلقاء نفسها

 

 

 الطعن بالنقضر آثا
 : رتب قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة عن الطعن بالنقض عدة آثار وهً

ال ٌترتب على الطعن بالنقض وقف تنفٌذ الحكم  "361ما نصت علٌه المادة : أوال
المطعون فٌه ما عدا فً المواد المتعلقة بحالة األشخاص أو أهلٌتهم وفً دعوى 

 ".التزوٌر

                                                           
آجال المعارضة واالستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص علٌها فً  (2) تمدد لمدة شهرٌن 404المادة 2

 .هذا القانون لألشخاص المقٌمٌن خارج اإلقلٌم الوطنً
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أنه إذا كان "  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 162أـ نصت المادة : ثانٌـا
موضوع الدعوى غٌر قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ٌنتج آثاره 

 " .بالنسبة إلى الباقً حتى ولو لم ٌطعنوا بالنقض
بمعنى أنه إذا كانت الدعوى تشمل عدة أطراف فإن الفصل فٌها من حٌث الموضوع 
ٌمس الجمٌع، ففً هذه الحالة إذا قام أحدهم بالطعن بالنقض وتم نقض الحكم أو القرار 

المطعون فٌه فإن أثار الطعن تمتد للجمٌع حتى من لم ٌطعن، أي عدم قابلٌة موضوع 
 .الدعوى للتجزئة 

ب ـ إذا رفع الطعن ضد أحد الخصوم فً موضوع غٌر قابل للتجزئة ال ٌكون ذلك 
الطعن مقبوال ما لم ٌتم استدعاء باقً الخصوم، بمعنى أن الطعن بالنقض ال ٌكون مقبوال 
 .إذا كان موضوع الدعوى غٌر قابل للتجزئة إال إذا رفع الطعن ضد الجمٌع وتم استدعائهم

من آثار الطعن بالنقض أٌضا إمكانٌة نقض الحكم أو القرار المطعون فٌه كلٌا أو : ثالثــا
 .جزئٌا

ٌكون النقض كلٌا عندما ٌتم الطعن فً الحكم أو القرار الذي موضوعه واحد وأسبابه 
 .واحدة أي أن تكون أجزاإه مرتبطة غٌر قابلة لبلنفصال

وٌكون النقض جزئٌا إذا طلب أحد الخصوم ذلك أو أن الطعن انصب على جزء من 
 من قانون 366وكما هو منصوص علٌه فً المادة . الحكم دون الجزء أو األجزاء األخرى

اإلجراءات المدنٌة فإن الطعن بالنقض ٌقتصر على مجال الوجه المثار الذي أسس علٌه 
 .الطعن ما عدا فً حالة عدم قابلٌة تجزئة موضوع الدعوى أو التبعٌة الضرورٌة

من اآلثار التً تترتب على الطعن بالنقض أنه فً حالة نقض الحكم المطعون : رابـــعا
فٌه فإن المحكمة العلٌا تحٌل القضٌة أمام نفس الجهة القضائٌة التً أصدرته وبتشكٌلة 

 .جدٌدة
وإما أمام جهة قضائٌة أخرى من نفس النوع والدرجة، وفً كلتا الحالتٌن فإن 

قرار النقض ٌعٌد أطراف الدعوى إلى الحالة التً كانوا علٌها قبل صدور الحكم أو 
 .القرار المنقوض ، فٌما ٌتعلق بالنقاط التً شملها النقض

ومن اآلثار المترتبة على نقض وإبطال الحكم أو القرار المطعون فٌه إلغاء كل حكم أو 
قرار صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض ،جاء تطبٌقا أو تنفٌذا له أو كان له ارتباط 

ضروري به بمعنى أنه إذا صدر حكم أو قرار وتم نقضه أثر الطعن فإن ما صدر من أحكام 
 .بناء أو استنادا للحكم أو القرار المطعون فٌه تعد بقوة القانون الغٌة وعدٌمة األثر

حكم جدٌد جاء به قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة إذ كثٌرا ما تصدر أحكام وقرارات 
واستنادا أو بناء على أحكام سابقة ولها ارتباط بنفس الوقائع أحكام وقرارات كما هو 

 .الحال بالنسبة للقضاٌا االجتماعٌة 
إذ تصدر أحكام بإعادة إدراج عامل وٌرفض رب العمل االمتثال وٌلجؤ من جدٌد العامل 

 .للقضاء وسٌصدر أحكام بالغرامة التهدٌدٌة وأحكام بالتعوٌضات
وإن رب العمل كان قد طعن فً الحكم القاضً باإلدراج وٌنتهً الطعن بنقض الحكم 

 .المطعون فٌه
ففً هذه الحالة وفقا لؤلحكام الجدٌدة التً جاء بها قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 

 الفقرة األخٌرة فإن جمٌع األحكام التً صدرت بعد نقض 364كما هو منصوص علٌه 
 .الحكم المطعون فٌه تعد الغٌة وعدٌمة األثر
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ٌمكن للمحكمة العلٌا أن تقضً بنقض الحكم أو القرار المطعون فٌه دون : خامـسا
 :إحالة
 .إذا فصل فً نقاط قانونٌة ال ٌترك من النزاع ما ٌتطلب الحكم فٌه -1
عندما ٌكون قضاة الموضوع قد عاٌنوا وقد رأو الوقائع بكٌفٌة تسمح للمحكمة  -2

 .العلٌا أن تطبق القاعدة القانونٌة المبلئمة
ٌجوز للمحكمة العلٌا، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقــة للحكم أو  -3

 . القرار المطعون فٌه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك األحكام بالتبعٌة
وفً هذه الحاالت، تفصل المحكمة العلٌا بتحدٌد من ٌتحمل المصارٌف القضائٌة 

 .المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع
 . وٌكون قرار المحكمة العلٌا قاببل للتنفٌذ

أٌضا من آثار الطعن بالنقض اقتصاره على مجال الوجه الذي أسس : سادســا
 .علٌه، ما عدا حالة عدم قابلٌة تجزئة موضوع الدعوى أو التبعٌة الضرورٌة

وهذا معناه أن للطاعن الخٌار إما القٌام بالتصرٌح ثم القٌام بتدعٌم طعنه بعرٌضة 
 .تتضمن أوجه الطعن وإما القٌام مباشرة بالطعن بموجب عرٌضة

 ٌتم التصرٌح بالطعن بالنقض فً محضر ٌعده أمٌن الضبط الرئٌسً لدى المحكمة 
العلٌا أو المجلس القضائً أو أمٌن الضبط الذي ٌعوضه لهذا من طرف الطاعن أو 

 .محامٌه
 :وٌتضمن المحضر البٌانات التالٌة

 اسم ولقب وموطن الطاعن وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بٌان تسمٌته  -1
 . ومقره االجتماعً وصفة ممثله القانونً أو أالتفاقً

 ذا تعلق األمـر بشخص اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم وإ -2
 .معنوي بٌان تسمٌته ومقره االجتماعً

 .تارٌخ وطبٌعة القرار المطعون فٌه  -3
 . تؤسٌس المحامً المعتمد لدى المحكمة العلٌا -4

وٌتم توقٌع المحضر حسب الحالة من طرف أمٌن الضبط الرئٌسً أو أمٌن الضبط الذي 
 .ٌعوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العلٌا أو المجلس القضائً والمحامً

.تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصرٌح بغرض تبلٌغه الرسمً للمطعون ضده  

 فً تبلٌغ التصرٌح بالطعن
 الفقرة األولى ملزم بتبلٌغ المطعون ضده 563الطاعن وفق أحكام المادة 

رسمٌا خبلل أجل شهر واحد من تارٌخ التصرٌح بالطعن بالنقض نسخة من محضر 
التصرٌح كما ٌنبهه بؤنه ٌجب علٌه تؤسٌس محام إن رغب فً الدفاع عن نفسه 
غٌر أنه إذا كان المطعون ضده أو ضدهم مقٌمٌن خارج الوطن فإن األجل ٌمدد 

 .بشهرٌن كاملٌن 
إذ ال ٌحسب ٌوم التبلٌغ وٌوم انقضاء األجل أما إذا كان الٌوم األخٌر من األجل لٌس 

 .ٌوم عمل كلٌا أو جزئٌا ٌمدد األجل إلى أول ٌوم عمل موالً

                                                           
. من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ٌرفع الطعن بالنقض بتصرٌح أو بعرٌضة أمام أمانة ضبط المحكمة العلٌا560 المادة 1  

ٌجوز أٌضا أن ٌرفع الطعن بالنقض بتصرٌح أو بعرٌضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائً الذي صدر فً دائرة اختصاصه 
 .الحكم موضوع الطعن
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وٌقصد بالتبلٌغ الرسمً ذلك الذي ٌتم عن طرٌق أو بمعرفة المحضر القضائً وفق ما 
 . و ما ٌلٌها من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة406نص على ذلك المادة 

 فً عرٌضة الطعن بالنقض
بعد أن ٌكون الطاعن قد قدم تصرٌح بالطعن بالنقض كما هو مبٌن أعبله وتحت طائلة 

عدم قبول الطعن بالنقض شكبل ٌدعم طعنه بعرٌضة فً أجل شهرٌن كاملٌن ابتداء من 
 .تارٌخ التصرٌح بالطعن وإٌداعها 

 . ـ إما بؤمانة ضبط المحكمة العلٌا 
 ـ وإما بؤمانة المجلس القضائً الذي صدر فً دائرة اختصاصه الحكم أو القرار محل 

 .الطعن بالنقض
 :وٌجب تحت طائلة عدم قبول عرٌضة الطعن بالنقض أن تتضمن البٌانات التالٌة

 .كل البٌانات الواردة فً التصرٌح بالطعن بالنقض -1
 .عرضا موجزا عن الوقائع واإلجراءات المتبعة -2
 عرضا ألحد أو أكثر من أوجه الطعن المإسس علٌها الطعن  -3

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة358بالنقض والمبٌنة فً المادة 
وٌجب أن ال ٌتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إال حالة واحدة من حاالت الطعن 
بالنقض بعد تحدٌدها وذلك تحت طائلة عدم قبوله، وٌجب أٌضا أن تحمل عرٌضة الطعن 

بالنقض تحت طائلة عدم القبول شكبل تلقائٌا التوقٌع الخطً وختم محام معتمد لدى 
 .المحكمة العلٌا وعنوانه المهنً 

عرٌضة  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ٌجب إرفاق 566ونصت المادة 
 :الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكبل تلقائٌا، بالوثائق اآلتٌة

نسخة مطابقة ألصل القرار أو الحكم محل الطعن، مرفقة بمحاضر التبلٌغ الرسمً  -1
 .إن وجدت

 .نسخة من الحكم المإٌد أو الملغى بالقرار محل الطعن -2
 .الوثائق المشار إلٌها فً مرفقات عرٌضة الطعن -3
وصل دفع الرسم القضائً لدى أمٌن الضبط الرئٌسً لدى المحكمة العلٌــا أو -4

 .المجلس القضائً
أو لعرٌضة الطعن بالنقــض إلى /نسخة من محاضر التبلٌغ الرسمً للتصرٌح و-5

 .المطعون ضده
إذ ٌجب على الطاعن أن ٌبلغ رسمٌا المطعون ضده فً الشهر الذي ٌلً إٌداع الطعن 
بالنقض بؤمانة ضبط المحكمة العلٌا أو المجلس القضائً بنسخة من العرٌضة و المإشر 
علٌها من طرف أمٌن الضبط الرئٌسً لدى المحكمة العلٌا أو المجلس القضائً وإذا كان 

 404المطعون ضده ٌقٌم خارج الوطن، ٌمدد األجل لشهرٌن كما تنص على ذلك المادة 
 .وما ٌلٌها من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة

 فً آجال تقدٌم مذكرة الرد

بعد أن ٌكون المطعون ضده قد بلغ رسمٌا بعرٌضة الطعن بالنقض له أجل شهرٌن 
لتقدٌم مذكرة جواب موقع من طرف محام معتمد لدى المحكمة العلٌا إلى أمٌن الضبط 

 . الرئٌسً للمحكمة العلٌا أو المجلس القضائً وتبلٌغها لمحامً الطاعن
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وأوجب القانون أن تكون مذكرة الجواب مستوفٌة للشروط المنصوص علٌها فً المادة 
 من قانون اإلجراءات اإلدارٌة والمدنٌة مثل تلك البٌانات التً أوجب القانون 367

 .تضمٌنها عرٌضة الطعن بالنقض
ٌمكن للمستشار المقرر، إذا رأى ضرورة لذلك، أن ٌسمح للطاعن أن ٌرد على مذكرة 

 .جواب المطعون ضده فً أجل ٌحدده

 فً التنازل عن الطعن بالنقض
 .ٌجوز للطاعن أن ٌتنازل عن الطعن بالنقض وفً هذه الحالة ٌتم الفصل فً الطعن

ـ إما من طرف رئٌس الغرفة المختصة إذا لم ٌقدم المطعون ضده مذكرة جواب أو إذا 
 .قدمها ولم ٌعترض عن التنازل

ـ أما إذا اعترض المطعون ضده على التنازل فإن الطعن ٌتم الفصل فٌه من الغرفة 
 1.المعنٌة

وفً كلتا الحالتٌن ٌعد األمر أو القرار الذي ٌثبت التنازل بمثابة قرار رفض 
بمعنى أن التنازل عن الطعن بالنقض ٌبقى على األمر أو الحكم أو القرار المطعون 

 .فٌه

 وقف الخصومـة
 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة تتوقف الخصومة إذا 580 وفقا ألحكام المادة 

 :لم توضع فً المداولة فً حالة
 .وفاة أحد الخصـوم- 1 
 .وفاة أو استقالة أو توقٌف أو تشطٌب أو تنحٌة المحامً- 2 

وفً هذه الحالة بمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومـة ٌقوم بدعوة 
 .(1)الذٌن لهم الصفة الستئناف سٌر الخصومة، أو توكٌل محام جدٌد فً أجل شهر واحد 

وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السٌر فً الخصومة، ٌخطر الخصم المعنً المستشار 
 .المقرر، بطلب بسٌط من أجل رفع توقٌف الخصومة

إذا لم ٌتم تنفٌذ اإلجراء المؤمور به خبلل األجل المحدد، ٌمكن للمستشار المقرر أن 
ٌمنح أجبل إضافٌا لنفس الغرض أو ٌستغنً عن اإلجراء المذكور وٌجدول القضٌة من اجل 

 1. الفصل فٌها على الحالة التً كانت علٌها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة

 فً اإلحالـة
تقضً المحكمة العلٌا بنقض كلً أو جزئً فصبل فً الطعن بالنقض الموجه ضد الحكم 

أو األمر أو القرار كلٌا أو جزئٌا، وٌكون النقض جزئٌا إذا تعلق بجزء من الحكم أو 
 .القرار، قابل لبلنفصال عن األجزاء األخرى

                                                           
إذا قدم الطاعن تنازال عن الطعن بالنقض، ولم ٌقدم المطعون : 579 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة المادة 579 المادة 1

ضده مذكرة جواب، أو إذا أودعها ولم ٌعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فإن هذا التنازل ٌقرر بأمر من رئٌس الغرفة 

.المختصة  

.إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل ٌتم الفصل فٌه بقرار من الغرفة  

.فً كال الحالتٌن، ٌعد األمر أو القرار الذي ٌثبت التنازل بمثابة قرار رفض  
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وفً الحالتٌن أي النقض الكلً أو الجزئً تحٌل المحكمة العلٌا القضٌة أمام الجهة 
القضائٌة التً أصدرت الحكم أو القرار للفصل من جدٌد فً القضٌة بتشكٌلة جدٌدة أو 

 .تحٌل القضٌة أمام جهة قضائٌة أخرى من نفس النوع والدرجة
وقرار اإلحالة ٌعٌد الخصوم إلى الحالة التً كانوا علٌها قبل الحكم أو القرار المنقوض 

 .فٌما ٌتعلق بالنقاط التً شملها النقض 
وفً جمٌع الحاالت ترسل أمانة ضبط المحكمة العلٌا نسخة من القرار إلى الجهة 

 .القضائٌة التً أصدرت الحكم أو القرار المطعون فٌه
 .وٌمكن لؤلطراف استخراج نسخ عادٌة منه من أمانة تلك الجهة القضائٌة

وعند هذا الحد ألطراف القضٌة إعادة السٌر فً الدعوى بعد النقض وذلك 
بموجب عرٌضة أوجب القانون تضمٌنها كامل البٌانات المطلوبة فً عرٌضة 

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة15افتتاح الدعوى والمنوه عنها فً المادة 
وإعادة السٌر فً الدعوى بعد النقض أوجب القانون مباشرته فً أجل شهرٌن من 

التبلٌغ الرسمً لقرار المحكمة العلٌا للخصم شخصٌا، وٌمدد هذا األجل إلى ثبلثة أشهر 
عندما ٌتم التبلٌغ الرسمً إلى الموطن الحقٌقً أو المختار وأجل الشهرٌن ٌسري حتى فً 

فً حالة عدم إعادة السٌر بعد النقض أمام جهة اإلحالة . مواجهة من بادر بالتبلٌغ
فً اآلجال أو عدم قابلٌة السٌر فٌها إضفاء قوة الشًء المقضً به للحكم 

 . الصادر فً أول درجة
فً حالة عدم التبلٌغ أو باألحرى أن أطراف الدعوى لم ٌقم أحدهما بتبلٌغ الطرف 

اآلخر، ولم ٌقم أحدهم بمساعً إعادة السٌر فً الدعوى أمام جهة اإلحالة، فً أجل سنتٌن 
من تارٌخ صدور قرار المحكمة العلٌا، فإن الخصومة تسقط بمرور أو فوات أجل سنتٌن 

 . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة229وهذا ما نصت علٌه صراحة المادة 
 

   تم بعون هللا                                     
              بالتوفيق للجميع                                                                                

                                                                                                                                                              
 

 


