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 إهداء 
 جهدي : رأهدي ثما

 جل : و ى من قال فيهما المولى عزإل
ا م  ا ك  م  ه  مّ ح  ر  اِ  ب  ر   لِ ق   و   ة  م  حّ ر  ال   ن  مِ  لِ الذ   اح  ن  ج  ا م  ه  ل   ِاّخِفض   و  }

 {ار  ي  غِ ي ص  ان  ي  ب  ر  
 الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما
 إلى إخوتي و أخواتي كل باسمه

 جعل اهلل سعيهم سعيا مشكورا و جزاهم جزاء موفورا
 إلى من دعمتني بروح الخير و الثقة باهلل عزوجل و حب العلم،

 وقفت معي في كل الصعاب... زوجتي حفظها اهلل.و 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 شكر و عرفان 
 

 أتقدم بداية بالشكر هلل سبحانه و تعالى الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل،
و إمتثاال لقول المصطفى عليه الصالة و السالم "من ال يشكر الناس ال يشكره 

 اهلل"،
ا "جلطي منصور" الذي منحن لألستاذفإننا نتقدم بالشكر الجزيل و فائق التقدير 

 ثقته و لم يبخل علينا بنصائحه و توجهاته القيمة،
و الشكر موصول إلى "أعضاء لجنة المناقشة" لتكبدهم عناء مناقشة هذا العمل 
 ،المتواضع و تصويب أفكاره و أخطائه، بما تراه مناسبا و مالئما لهذه المذكرة

بن إلكل أساتذة و موظفو جامعة عبد الحميد  كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر كذلك
 عموما، و كلية الحقوق و العلوم السياسية خصوصا، مستغانم باديس

 كما نشكر كذلك كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل.
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الللذي  تتمثللل المهمللة األساسللية للقضللاء فللي الفصللل فللي جميللع الللدعاو ، بحكللم قضللائي و 
للقضلية المعروضلة أمامله، اللذي  يعملل عللى تحقيلق العلدل  يعطيهلا القاضلي التلييكلون النهايلة 

 بين المتقاضين.
فكثيللرة هلللي المنازعللات و اللللدعاو  المعروضلللة علللى القضلللاء و عديلللدة هللي القلللوانين التلللي  

ين و تطبيلق القلوان و القلرارات ، لكن إصدار األحكامها القاضي في نظره لهاته الدعاو يعتمد علي
       ، بلللل لللليس أكثلللر ملللن مجلللرد خطلللوة أو وسللليلة لالنتقلللال لحمايلللة الحلللق لللليس ةايلللة فلللي حلللد ذاتللله

، آال و هللي مرحلللة تنفيللذ التللي تمكللن صللاحب الحللق مللن اقتضللائه إلللى المرحلللة التاليللةو الوصللول 
محكللوم عليلله لللرد ، و ذلللك بإجبللار الو تطبيقهللا علللى ارو الواقللع عللن القضللاء لصللادرةاألحكللام ا

، لملا كلان لمرفلق القضلاء رضلائيا، فلو قبل األطلراف حلل خصلوماتهم وديلا و الحق لصاحبه قهرا
 أي دور. 
عللللى أرو حيلللز التطبيلللق  و التنفيلللذ هلللو تحقيلللق الشللليء و إخراجللله ملللن حيلللز الفكلللر إللللى 
فالمتقاضللي ال يللذهب إلللى القضللاء ألجللل الحصللول علللى حكللم شللكلي مكتللوب فقللط، بللل  ،الواقللع

بالتلالي فالتنفيلذ هلو أهلم مرحللة ملن  هدفه هو ترجملة ملا يقضلي بله القضلاء إللى واقلع ململوس، و
حول الحقلوق ملن حاللة السلكون إللى حاللة الحركلة علن طريلق إللزام هو الذي ي مراحل التقاضي و

 . قوةاللو ب من صدرت األحكام ضدهم على إرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها و إجبار و
فالللدعو  التللي ترفللع إلللى القضللاء تمللر عبللر عللدة مراحللل حتللى تصللير جللاهزة للفصللل فيهللا 

ا مل تكلون طويللة شليئافي هذه المرحللة المدة قابل للتنفيذ، فبحكم حائز لقوة الشيء المقضي به و 
عن ملدة النظلر فلي اللدعو   كلي يحصلل عللى حقله، و ال يحصلل عللى ذللك الحلق اللذي قضلى 

و يكللون ذلللك  بلله القاضللي فللي الحكللم إال بعللد أخللذ و رد مللع الطللرف ا خللر و هللو  المنفللذ عليلله،
ا يثيللره المنفللذ عليلله مللن بللاللجوء عللدة مللرات أخللر  إلللى القضللاء ألجللل تنفيللذ مللا حكللم بلله و ذلللك لملل

وقلللف التنفيلللذ أو تبجيلللله بسلللبب األسلللباب  إللللىمملللا يللل دي  ،صلللعوبة قانونيلللة أو واقعيلللة فلللي التنفيلللذ
 .حق لصاحبه إذا لم يتحقق بالتنفيذفما الفائدة من صدور حكم يكرس ال، القانونية أو الواقعية
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     محللله و  للله أطرافله ،إنشلاء مركللز قلانوني إللىعبللارة علن تصللرف قلانوني يلل دي  هلو التنفيلذف
يع لطالب التنفيلذ حلق ةيلر ثابلت فلي ورقلة ملزودة بلالقوة التنفيذيلة فإنله ال يسلتط نكا، فلو و سببه
 ،إذ أن القاعللدة األساسللية للتنفيللذ هللي أنلله ال يجللوز ألي شللخص أن يقتضللي حقلله بنفسلله ،تنفيللذه

ء باعتبللاره الوسلليلة القانونيللة التللي تمارسللها السلللطة العامللة تحللت إشللراف القضللاء و بللبمر منلله بنللا
، المصللحة اللذي يحلوز سلندا تنفيلذيا و بنلاء عللى طللب صلاحب ،على حكم صادر علن المحلاكم
 لما في ذلك من حماية للحقوق.

        ،ة التنفيللللذعلللللى السللللير العللللادي لعمليللللعقبللللات تلللل ثر سلللللبا عللللوارو و ةيللللر أنلللله قللللد تطللللرأ  
 شكاالت بسبب كثرة النصوص القانونيلة التلي ي سلساالا  نظرا لتعدد، و تحسبا لهذه االحتماالت و

نظلم طريقلة حلل  تلدخل المشلرع و  ،هم بغرو التهلرب ملن التنفيلذ علليهمعليها المنفذ عليهم دعوا
م تيسير مهمة القلائ و ذلك بمنح أطراف التنفيذ إجراءات دقيقة و مفصلة تعمل على هذه العوائق،

بلار و كلذا باعت ،بالتنفيذ و تجنبه العديلد ملن العلوارو التلي يمكنهلا أن تواجهله أثنلاء تبديلة مهامله
، أيلللن ينحصلللر دور الواقلللع أرو الفعليلللة لمنطلللوق الحكلللم عللللىالسلللندات التنفيذيلللة هلللي الترجملللة 

ادة م لله فلي تنفيلذه بإعلبوجلوده ينشلب حلق للمحكلو  و ،السلطة القضائية فيهلا بتهيئلة السلند التنفيلذي
ذي مللن مللن أجللل تمكللين المسللتفيد مللن السللند التنفيلل و ،المركللز الللواقعي بللالمركز القللانونيمطابقللة 

وفلق خطلوات مرتبلة  ،سبل التي تكفل له الحصول عللى حقلهحدد له المشرع ال ،استيفاء حقه جبرا
ي فلقبلل الشلروع  ،ذالتنفيلد التنفيلذي إتبلاع مقلدمات ، فيجب على المسلتفيد ملن السلناقانوني و زمنيا

راف الموازنللللة بلللين مصلللالح أطلللل تحقيقلللا للعداللللة و مراعلللاة لهللللذه االعتبلللارات و و ،التنفيلللذ الجبلللري
 عمللل ،اإلداريللة ، يمكللن القللول أن المشللرع الجزائللري مللن خللالل قللانون اإلجللراءات المدنيللة والتنفيللذ

تطلللرأ عللللى السلللير العلللادي عللللى تكلللريس إجلللراءات التنفيلللذ خاصلللة ملللا تعللللق منهلللا بلللالعوائق التلللي 
ه إزاللة األملر اللذي ملن شلبن ،يد اإلجلراءات المتبعلة فلي التنفيلذإذ أنها تتسم بالدقة في تحد للتنفيذ،
 الغموو عن عملية التنفيذ. اللبس و
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إذ أن األهميللللة  ،يكتسللللي التنفيللللذ أهميللللة كبللللر  علللللى المسللللتو  القللللانوني و االجتمللللاعي و 
سلن  سلمو مرتبلة األحكلام الصلادرة طبقلا لله، ألن القانونية للتنفيذ تتمثل في مد  سيادة القلانون و

و ن التنفيلللذ هلللإذ أفيلللذ ال يخلللدم المصلللحة القانونيلللة، لهلللا دون تن إصلللدار األحكلللام طبقللا القللوانين و
نجللع للحفللاظ علللى و عليلله فللإن الوسلليلة األ ،الللذي يعطللي معنللى لألحكللام التللي يصللدرها القضللاء

 و تحقيق الحقوق على أرو الواقع. مو األحكام القضائية هو التنفيذس سيادة القانون و
يعلللود ألسلللباب  و لعلللل إختيارنلللا لموضلللوع دور القاضلللي فلللي وقلللف تنفيلللذ األحكلللام القضلللائية

تتمثلللل فلللي  التلللي ذاتيلللةلجمللللة ملللن الرةبلللات و اللللدوافع الشخصلللية و موضلللوعية، راجعلللة أساسلللا 
الشخصلللي للبحلللل فلللي كلللل ملللا يتعلللق بالتنفيلللذ و تجسللليد األحكلللام القضلللائية عللللى ارو إهتمللامي 

المنفللذ عللليهم و الواقللع، هللذا باإلضللافة إلللى دوافللع موضللوعية تنحصللر فللي كثللرت قضللايا عصلليان 
 تقليلهم من شبن األحكام القضائية.

تثللري  و هللدفنا مللن هللذه الدراسللة يتمثللل فللي محاولللة تقللديم حلللول أو اقتراحللات مللن شللبنها أن
هللذا المجللال مللن الدراسللات، علللى أمللل أن يكللون هللذا البحللل إضللافة ذات قيمللة للمكتبللة القانونيللة،  

 و ذلللللك ،و فللللي محاولتنللللا لتحقيللللق ذلللللك عمللللدنا لدراسللللة و تحليللللل هللللذا الموضللللوع نظريللللا و عمليللللا
تجسلليد الواقللع الللذي مللن خللالل كللذا  و حاالتلله،  أسللبابه و اإلطالع علللى حيثيللات هللذا الوقللف وبلل

ال تصللل ال تصلل إلللى ذويهلا إال بعللد ملدة أو  التلي حلال الحقللوق التلي يحكللم بهلا القاضللي و عليله
 .نهائيا

    طبيعللة موضللوع الدراسللة تللدفعنا لالعتمللاد علللى المللنهم التحليلللي لفهللم طبيعللة العللوارو إن 
 و العقبات التي تطرأ على عملية تنفيذ األحكام القضائية و التي ت دي إلى وقف تنفيذها.

دراسة موضوع من حجم وقف تنفيذ األحكام القضائية، يقتضلي طلرح إشلكالية تكلون  و لعل
 أهدافله، نجلد أن اإلشلكالية من خالل أهمية هذا الموضلوع و العمود الفقري لكل أجزاء البحل، و

فيماااا تنحصااار السااالية القضاااائية فاااي وقاااف تنفياااذ األحكاااام :  ي تطلللرح نفسلللها بإلحلللاح هللليتلللال
الصااادرع عاان  ى يكماان الاادور القضااائي فااي وقااف تنفيااذ األحكااامأو إلااأ أم مااد القضااائية  

  القضائية الجهات
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لإلحاطة بكل جوانب هذا اإلشلكالية و نظلرا للصلعوبات التلي واجهتنلا و المتمثللة فلي قللة  و
اب و العملللي، ارتبينللا أوال تبيللان األسللب اإلجرائلليالمراجللع الخاصللة بهللذا الموضللوع و نظللرا لطابعلله 

معرفلة دور القاضلي فلي وقلف  إللى، لنتوصلل القضلائية األحكلاموقلف تنفيلذ  إللىالقانونية الم دية 
و ذلللك علللن طريلللق األثلللر النلللاتم علللن منازعلللات  الصلللادرة علللن الجهلللات القضلللائية تنفيللذ األحكلللام 

اسلللتمرار  إللللى، إضلللافة التنفيلللذالفاصللللة فلللي المنازعلللات الخاصلللة ب األحكلللامالتنفيلللذ، و كلللذا طبيعلللة 
، فحاولنللا تقسلليم هللذا الموضللوع إلللى وقللف التنفيللذ مللن طللرف رئلليس المحكمللةالعقبللة القانونيللة بعللد 

 فصلين على النحو التالي:

  : وقف تنفيذ األحكام القضائية عن طريق الطعن الفصل األول
 القضائية إلشكال في التنفيذ: وقف تنفيذ األحكام  الفصل الثاني

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول :
 وقف تنفيذ األحكام القضائية عن طريق الطعن
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مللن  القاضللي إرادة القللانون ويتميللز الحكللم بطبيعللة مزدوجللة فهللو مللن جهللة عمللل يطبللق فيلله 
جهة أخر  يخضلع إلجلراءات ملن تلارير الرفلع إللى ةايلة النطلق أو إجلراءات تحضليرية قبلل رفلع 

: خطللب فللي التقللدير أو خطللب فللي  بالتللالي فللإن خطللب القاضللي يبخللذ إحللد  الصللورتين الللدعو ، و
  .اإلجراء

الوقلائع المعروضلة فالخطب التقلديري يحلدل عنلدما ال يسلقط القاضلي اللنص الصلحيح عللى 
عليه، أما الخطب اإلجرائلي فيحلدل بسلبب خطلب فلي ذات الحكلم أو بسلبب نقلص صلادر علن أحلد 

 .الخصوم بعدم قيامه بإجراء معين
هنلللا و فلللي هاتللله الحلللاالت يلللبتي دور طلللرق الطعلللن التلللي خصلللها المشلللرع و خصلللص لهلللا  

 اإلداريلة راءات المدنيلة والمتعلق بقلانون اإلجل 08/09الفصل األول من الباب التاسع من قانون 
 إليهلاو التلي سلوف نتطلرق  322إللى  313ذللك فلي الملواد  و تحت عنوان " فلي طلرق الطعلن "

 .الناتم عن رفع الطعن األثر، و كذا فصل و ذلك من خالل تبيان مفهومها، أنواعهافي هذا ال

إلمكانيلة تظللم المحكلوم  الوسلائل القانونيلة التلي أقرهلا المشلرعطرق الطعن في األحكام هي 
فهللذا الحكللم عمللل قللانوني ذو طبيعللة خاصللة و يصللدر بللإجراءات  عليله مللن الحكللم الصللادر عليلله،

، و نتيجللة ذلللك ظهللرت ضللرورة تشللييد نظللام قللانوني محللدد خاصللة و للله آثللار محللددة فللي القللانون
 .1للتظلم من هذه األحكام

ت هلللذه األخطلللاء بالقلللانون ، سلللواء تعلقلللف أخطلللاء الحكلللم المطعلللون فيلللهإللللى كشلللو هلللي تهلللدف 
         فيكلللللون بمقتضلللللاها للخصلللللوم طللللللب تعلللللديلها و مراجعتهلللللا، أو اإلجرائلللللي أم بلللللالواقع الموضلللللوعي
كملللا تهلللدف هلللذه الطلللرق إللللى إصلللالح هلللذه األخطلللاء أو الرقابلللة عللللى القضلللاة اللللذين ، أو إلغائهلللا

                                                 

، دار الجامعلة 1، الوسيط في قانون المرافعات المدنيلة و التجاريلة، األحكلام و طلرق الطعلن فيهلا، ط. نبيل إسماعيل عمر - 1
 .595 .، ص2005اإلسكندرية، مصر، الجديدة للنشر، 
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       عللللن طريللللق رقابللللة المحللللاكم األعلللللى درجللللة علللللى صللللحة  و ذلللللكأصللللدروا الحكللللم المطعللللون فيلللله 
 .شرعية أعمال المحاكم األدنى درجلللللللللة و

، طلرق الجزائلري عللى سلبيل الحصلر فهي محددة في قانون اإلجلراءات المدنيلة و اإلداريلة 
و أخلر  ةيلر  ،طعون فيهعادية متمثلة في المعارضة و االستئناف تهدف إلى إصالح الحكم الم

 ، اعتللراو الغيللر الخللارج عللن الخصللومة إعللادة النظللر، الطعللن بللالنقو و هللي التمللاسآال  عاديللة
و هللذه ، و الطعللن لصللالح القللانون تهللدف إلللى سللحب الحكللم المطعللون فيلله و إصللدار حكللم جديللد

و لكلل طريلق اسلتعمال خلاص و شلروط معينلة يتعلين  ،الطرق ال يجوز مخالفتها باتفاق الخصلوم
لللق طريللق طعلللن الطعللن بللاطال أو ةيللر مقبلللول، و ال تملللك إرادة الخصللوم خ التزامهللا و إال كللان

، كمللا ال تملللك توليللد آثللار منهللا ةيللر تلللك الللواردة فللي القللانون، و كللل مللا ةيللر محللدد فللي القللانون
، أو التنللازل عللن بعللو ا ثللار تنللازل عللن طللرق الطعللن و قبللول الحكللمتملكلله إرادة الخصللوم هللو ال

 .1التي يولدها رفع الطعن

تمثلة فلي المعارضلة لالفلرع االول ، سوف نتناول في هذا المطلب طرق الطعن العادية و الم
 إ..م.إ.من ق 313 .التي حددتهما م و االستئناف لالفرع الثاني  و

     المشلللرع آليلللات تسلللمح بطلللرح األحكلللام حفلللظ حقلللوق األطلللراف، نظلللم تجسللليدا لمبلللدأ العداللللة و
 دراكا لمللا قللد يكللون القاضللي قللد وقللعو القللرارات و األوامللر القضللائية مجللددا علللى القضللاء وهللذا اسللت

هلللذا قصلللد تعلللديلها وفلللق  فيللله ملللن أخطلللاء فلللي تقلللديره سلللواء ملللن الناحيلللة القانونيلللة أو الواقعيلللة، و
 ، و هي المعارضة. ةومة الغيابيلم تقدم خالل الخص ،أدلة جديدة معطيات و

 

                                                 

  .629-595المرجع السابق، ص.ص.  ،نبيل إسماعيل عمر - 1
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 أوال : تعريف المعارضة
هلو  و صلم اللذي صلدر ضلده الحكلم ةيابيلاطلرق الطعلن العاديلة المقلررة للخ إحلد هي  و 

قلللد يكلللون ةيلللاب الخصلللم مبلللررا و ألنللله علللن جهلللل و ألن  و ،فلللي ةاللللب األحيلللان الملللدعى عليللله
مخالفلا بلذلك الغلرو  توجيهلا ةيلر صلحيح و إليلهوجله  أو إطالقلا إليلهتكليفه بالحضلور للم يوجله 

علملله بللبن أعلللن لغيللر شخصلله و لللم  إلللىلكللن لللم يصللل  صللحيحا و إليللهوجلله  أوالمقصللود منلله 
 إليللهيكلون ةيللاب الخصلم علن علذر ألن تكليفله بالحضلور وجله  بلذلك علمله الفعللي كملا قلد يتبكلد
 .باطال

     المدنيللللة  اإلجللللراءاتالمعارضللللة فللللي قلللانون  شلللرع الجزائللللري قواعللللد الغيلللاب ومقلللد نظللللم ال و
قللللرارات  ألحكللللام المحللللاكم االبتدائيللللة العاديللللة و بالنسللللبة 331 إلللللى 327فللللي المللللواد  اإلداريللللة و

ملواد الغياب فلي ال فقد حدد أحكام اإلدارية، و في القضايا الس القضائية في القضايا العاديةالمج
 القضللايا الجزائيللة فقللدكلذلك لمجلللس الدولللة، أمللا فلي  و اإلداريللةبالنسللبة للمحللاكم  955 إللى 953
 ج..إ.من ق 415 إلى 409من المواد  في حددها

     خالل تعريف الطعن بالمعارضلة يمكلن اسلتخالص أهلم خصلائص الطعلن بالمعارضلة فمن 
 فيما يلي : تتمثل التي و
أنها طريق طعن عادي وعليه فإن الهدف من المعارضة هو سحب الحكم و إعلادة النظلر فلي  -

 من حيل الواقع و القانون.الدعو  من جديد 
ةير ناقل بمعنى ال ينقل الخصومة أمام جهة قضائية أخر  بل البلد أن ترفلع المعارضلة أملام  -

نفس الجهة مصدرة الحكم أي إما المحكمة أو المجلس القضائي أما قلرارات المحكملة العليلا فهلي 
الغيللابي جللاء منقوصللا  لحكللم، علللى أسللاس أن ا1ق.إ.م. إ 379 .ال تقبللل المعارضللة فيهللا طبقللا م

 .2ضي ألمكلن أن يصلدر حكملا مخالفلاالتي لو اطلع عليها القا و حجم المدعى عليه و من أدلة

                                                 

، الرويبلة، دادي للطباعلة و النشلر و التوزيلعدار بغل، 1. ، طاإلداريلةالمدنيلة و  اإلجلراءاتشرح قانون  ،عبد الرحمن بربارع - 1
        .246 .، ص2009

 .316.ص، 2001، الجزائر العاصمة ،ديوان المطبوعات الجامعية، اإلجراءات المدنيةقانون ، نبوبشير محند أمقرا - 2
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أن الحكللم الللذي يقبللل الطعللن بالمعارضللة يجللب أن يكللون ةيابيللا بمعنللى صللدر بللدون حضللور  -
 292. رةلللللم صلللللحة التكليلللللف بالحضلللللور حسلللللب نلللللص م ،الملللللدعى عليللللله أو وكيلللللله أو محاميللللله

 .كمة العليالكن ال تجوز في قرارات المح ومن نفس القانون  294 .م كذا و .إ.م.إ.ق
نه ال تجوز معارضة عللى أن الحكم الصادر في المعارضة ال يجوز الطعن فيه بالمعارضة أل -

 ..إ.م.إق 331.م معارضة
 ثانيا : شروي اليعن بالمعارضة

األصللل أن المعارضللة توجلله ضللد الحكللم الصللادر ةيابيللا  األحكااام القابلااة للمعارضااة : -1
 ،محاميله رةلم صلحة التكليلف بالحضلور أي ذلك الحكم الذي يصدر في ةياب الملدعى عليله أو

كما توجله المعارضلة ضلد القلرارات الصلادرة علن المجللس ةيابيلا، إال أنله و اسلتثناء علن القاعلدة 
سللتعجالية، األمللر بتخصلليص المبللال  مر اإلامللر الصللادرة ةيابيللا: كللاألواالعامللة هنللاك بعللو األو 

 232.المتعلقللة باسللتغالل المحللل التجللاري م األحكللامالمحجللوز عليهللا لللد  الغيللر للللدائن الحللاجز، 
 .1القانون التجاري

ضللة فللي الحكللم أو القللرار الغيللابي أمللام نفللس يللتم رفللع المعار ماان حيااخ االختصااا :  -2
القللانون علللى خللالف ذلللك و ال يعنللي ذلللك بالضللرورة الجهللة القضللائية التللي أصللدرته مللا لللم يللنص 

 أن ترفع المعارضة أمام نفس التشكيلة التي فصلت في الدعو  ألول مرة.

 ثالثا : إجراءات المعارضة

و  و المنصلوص عليهلا فلي الملادة ترفلع المعارضلة بلنفس اإلجلراءات و األشلكال لرفلع دعل 
 .2عريضة إلى كل أطراف الخصومةالرسمي للعلى أن يتم التبلي  . و ما يليها من ق.إ.م.إ 14

                                                 

 ال  تخضع األحكام التالية ألي طريق من طرق الطعن: ......"  : القانون التجاري من 232 المادة تنص - 1

 ". باستغالل المحل التجاري باإلذناألحكام الخاصة  - 

 ." ترفع المعارضة حسب األشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعو ..."  :. ق.إ.م.إ 330المادة  تنص - 2
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حللدا للنقللاق القللانوني حللول ضللرورة إرفللاق عريضللة  .ق.إ.ج.م.إ 330و قللد وضللعت المللادة 
نصلت عللى  فيه حيل جاءت في صيغة اإلللزام و الطعن بالمعارضة بنسخة من الحكم المطعون

 .1القبول شكال ذلك تحت طائلة عدمضرورة إرفاق العريضة بنسخة من الحكم المطعون فيه و 

  07/11/2001المل ر  فلي  245124ففي قرار صادر عن المحكمة العليلا فلي مللف رقلم 
 اعتبرت المحكمة العليا أن التصريح بعدم قبول المعارضة شكال لعدم إرفاق الحكم المعارو فيله
يشكل مخالفة للقانون لعدم تبيان النص القلانوني اللذي يفلرو عللى المعلارو أن يرفلق بعريضلة 

يلة لمعارضة الحكم الغيابي بصفة إلزامية تحت طائلة عدم القبول ذلك أن قانون اإلجراءات المدنا
، 22، 13، 12:  القديملة و الملواد التلي تحيلل إليهلا 101القديم لم يتطرق لهلذه النقطلة، فالملادة 

لالقديمة  كانت تتكلم فقط عن ا جال و شلكل المعارضلة و أنهلا للم تتطلرق  27، 26، 24، 23
فلي القضلاء  اءالمعارضة توقف التنفيذ سو ، فأبدا عما يترتب عن عدم إرفاق الحكم المعارو فيه

 . .إ.م.إمن ق 955، 323المواد  اإلداريالعادي أو 

أوال : تعريف االستئناف

 332 ادةملللالقلللد عرفتللله إن االسلللتئناف هلللو الحاللللة الثانيلللة ضلللمن أوجللله الطعلللن العاديلللة و 
إللللى مراجعللة أو إلغللاء الحكلللم الصللادر عللن المحكملللة، و عليلله فاالسلللتئناف  ببنلله يهللدف .ا.م.ا.ق

.2إما بتعديل منطوقه أو إلغائه طعن عادي ي دي إما إلى مراجعة الحكم المستبنف

فاالسلللتئناف هلللو ضلللمان أحسلللن سلللير العداللللة فهلللو يسلللمح بتلللدارك ملللا يشلللوب األحكلللام ملللن 
تقلدير الوقلائع، و هلذا الضلمان لمنحله ملا يتضلمنه التنظليم القضلائي الم سلس عللى   أخطاء فلي 

تعيين القضاة في جهة االستئناف بعد اكتسابهم لخبرة تسمح لهم بممارسلة هلذه المهلام و كلذا ملن 

                                                 

 .248المرجع السابق، ص.  شرح قانون اإلجراءات المدنية و االدارية، ،بربارع عبد الرحمان - 1
 .28، ص. البويرة –، جامعة أكلي محند أولحاج .إ.م.إ.طيبي أمقران، محاضرات في ق - 2
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ى هللذا األسللاس يسللمح خللالل التشللكيلة الجماعيللة التللي تعطللي للمداولللة أكثللر مصللداقية، و هللو عللل
النظر في الخصومة لمرة ثانية بغايلة تصلحيح األخطلاء القانونيلة التلي قلد يقلع  و م بمراجعة الحك

فيها قاضي أول درجلة كملا يل دي إللى اسلتدراك الخصلوم لملا فلاتهم تقديمله ملن دفلاع و أدللة أملام 
المحكمة.

و ما يمكن استخالصه من خالل هذه التعاريف أن اإلستئناف هو طريق ملن طلرق الطعلن 
هللو تجسلليد لمبللدأ التقاضللي علللى درجتللين وهللو حللق لكللل مللن  األحكللام اإلبتدائيللة والعاديللة  فللي 
. يقلدم أملام جهلة أعللى ملن الجهلة الذي يعتبلر نفسله متضلررا ملن الحكلمالمدعى عليه  المدعي و

مصدرة الحكم طالبا إعادة النظر في حكم محكمة الدرجة األولى بسبب عيلب فيله أو قصلور ملن 
يعللرف الطعللن باإلسللتئناف ال فللي ا عللن موقللف المشللرع الجزائللري فلللم أملل ،القللانون حيللل الواقللع و

منلله علللى  332 الملادة نلص فللي .إ.م.إ.فكللل ملا فللي األملر أنلله فللي ق.ج. إ.قال فلي  و .إ.م.إ.ق
 .1هي مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة و الغاية من هذا الطعن 

 اا: شروي اليعن باالستئنافنيثا
 ن باالستئناف البد من توافر شروط في الحكم وشروط في الطاعلقبول الطعن 

 :  الشروي المتعلقة بالحكم
  :أن يكون محل االستئناف حكم -أ

بالتلللالي فلللإن  و. ا.م.ا.ملللن ق 949 ،33،902عملللال قضلللائيا وهلللذا طبقلللا للملللواد يكلللون  أنأي 
 قبلللتال  اإلداريللةاإلداريللة التللي تصللدرها الجهللات القضللائية أثنللاء ممارسللة أعمالهللا  األعمللال الوالئيللة و

 .السالفات الذكر 949، 902 ،333 ،2عليها نصوص المواد  ال تنطبق تئناف وساإل
 ئيا :أن يكون الحكم إبتدا –ب 

 . حتى يكون الحكم قابال لإلستئناف فيجب أن يكون الحكم قد صدر بصفة ابتدائية
                                                 

، 2016-2015العام الدراسلي  ،قسم الكفاءة المهنية للمحاماة – جامعة باجي مختار ،الجزائري .إ.م.إ.الوجيز في شرح ق - 1
 .39 .، صاألولالجزء 
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 التسا ل حول مد  قابلية الحكم الفاصل قبل الموضوع لإلستئناف ؟ يثور و 
نصلللتا  واضلللحتان و صلللريحتان و أنهملللانجلللد  .إ.م.إ.ملللن ق 952و  334بلللالرجوع للملللواد 

    ،ع لإلسللتئناف إال مللع الحكللم القطعلليالحكللم الصللادر قبللل الفصللل فللي الموضللو  علللى عللدم قابليللة
عللدم قبللول اسللتئناف الحكللم الفاصللل فللي  يترتللب علللى يللتم االسللتئناف بموجللب عريضللة واحللدة و و

 .موضوع الدعو  عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع
 ة :كون الحكم صادر عن محكمة ابتدائيي أن - ج
أمللللام المجللللالس  فلقبللللول الطعللللن باالسللللتئناف أمللللام مجلللللس الدولللللة فللللي المللللادة اإلداريللللة و 

 ،902 ،33صلادر فلي صلورة ابتدائيلة المللواد القضلائية فلي الملادة العاديلة يجلب أن يكلون الحكلم 
9491.  

 :شروي الياعن باالستئناف
 تشلللترط شلللروط لقبلللول الطعلللن و أنهلللانجلللد . إ.م.إ.ملللن ق 64و  13الملللادتين  إللللىبلللالرجوع 

وهلي قواعلد عاملة تنطبلق عللى جميلع الطعلون سلواء  ،2و األهليلة الصلفة و المصللحة : شلرطهي
ملللن ق إ م إ عللللى جج ال يجلللوز  13تللنص الملللادة  تعلللق األملللر بالقضلللاء العلللادي أو االداري حيلللل

قائمة أو محتملة يقرها القلانون جج وكلذلك      ألي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة وله مصلحة
 .من نفس القانون  949م 

فللي الطعللن باالسللتئناف تللوافر بنللاءا علللى ذلللك فإنلله يشللترط فللي أشللخاص الخصللومة  و        
االسلتئنافية  يقتضلي اتحلاد الخصلومتين االبتدائيلة و بالتالي فإن االسلتئناف المصلحة و الصفة و

كانلت عليهلا  و في حالة رفع االستئناف يحق للطرف ا خر رفلع اسلتئناف فرعلي و فلي أي حاللة
               أنللللللللله إال. إ.م.إ.ملللللللللن ق 337 الملللللللللادةيا بلللللللللالحكم دون تحفلللللللللظ، للللللللللو بلللللللللل  رسلللللللللمو الخصلللللللللومة 

 االسللتئناف الفرعللي يجللب أن يكللون االسللتئناف األصلللي مقبللوال كمللا يترتللب علللى التنللازل لقبللولو 

                                                 

 .337 .ص، 2010الجزائر،  ،25/02/2008م ر  في ال 09-08القانون رقم  .إ.م.إ .، الوسيط في شرح قنبيل صقر - 1
 .40 .، صالسابقالجزائري، المرجع . إ.م.إ.الوجيز في شرح ق - 2
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يجللوز لكللل مللن للله مصلللحة التللدخل أمللام  و 337المللادة  لي عللدم قبللول االسللتئناف الفرعللي،األصلل
 .338 المادةألول مرة  االستئناف و

الغيابيلة بالنسلبة  األحكلامنظم المشلرع المعارضلة و االسلتئناف كطريقلي طعلن علاديين ضلد 
، مقلللررين ألصلللحاب الصلللفة فيهلللا درجلللة بالنسلللبة للثانيلللة أولالحضلللورية الصلللادرة فلللي  لألوللللى و

، تلللك التللي تعلوهللا مباشللرة أوالحكللم  أصللدرتالجهللة القضللائية التللي  أمللاميرفعونهللا علللى التللوالي 
 . القانون ، من حيل الواقع واألسبابمعتمدين على ما يشا ون من 

التللي تحكللم بقيلللة  ، عللن القواعلللد العامللةع عنللد تنظيملله للطعلللون ةيللر العاديللةخللرج المشللر  و
للم يجلز الطعلن بلاعتراو الغيلر الخلارج علن الخصلومة سلو  لملن للم يكلن  إذ، الطعون القضائية

 إعلللادةبالتملللاس  ، و للللم يسلللمح بلللالطعن بلللالنقو وفلللي الخصلللومة التلللي صلللدر فيهلللا الحكلللم طرفلللا
، فقيللد بلللذلك الطعللن العاديللة و فلللي حللاالت محللددة التللي اسلللتنفذت طللرق األحكللامضللد  إالالنظللر 
 . المحكمة كقاعدة عامة عند نظرها في رفعها و األطرافسلطة 

 الطعلللللني هلللل ، و.إ.ق.إ.م 397إلللللى  348رق فللللي المللللواد نللللص المشللللرع علللللى هللللذه الطللللل
 .1الخصومة و التماس إعادة النظرعتراو الغير الخارج عن إبالنقو، 

 اضقاف اليعان بالنايأوال : تعر 

القلرارات المخالفلة  يعرف الطعن بالنقو ببنه الطريق المقرر إلعادة النظلر فلي األحكلام و 
ة قضللائية فللي قمللة التنظلليم العليللا باعتبارهللا أعلللى هيئللللقللانون بقصللد نقضللها مللن طللرف المحكمللة 

العليللا  ، فالمحكمللةااإلجرائللي معلل ، أي تللر  حسللن تطبيللق القللانون بنوعيلله الموضللوعي والقضللائي

                                                 

 .26، ص. 2017، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، محاضرات في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مهملي ميلود - 1
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 ، فهليالمحلاكم مقوملا ألعملال المجلالس القضلائية و، بل تعتبر جهازا ليست درجة ثالثة للتقاضي
ئع علللى ضللوء بخللذ بعللين االعتبللار تكييللف الوقللاتمللارس الرقابللة علللى تسللبيب أحكللام القضللاء و ت

 .1القاعدة القانونية
هلي محلددة عللى  و ،2.إ.م.إ.ملن ق 358 ادةمالقد نصت على حاالت الطعن بالنقو  و 

  :التي تم توسيعها على حساب التضييق من حاالت الطعن بااللتماس سبيل الحصر و
 مخالفة قاعدة جوهرية في اإلجراءات. - 1
  األشكال الجوهرية لإلجراءات.إةفال  - 2
                        عدم االختصاص. - 3
 .تجاوز السلطة - 4
     .مخالفة القانون الداخلي - 5
 مخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة. - 6
                 .مخالفة االتفاقيات الدولية - 7
 .انعدام األساس القانوني - 8
                .التسبيبانعدام  - 9

  .قصور التسبيب - 10
         .تناقو التسبيب مع المنطوق - 11
  .اللللللللللدقيق لوثيقلللللللللة معتملللللللللدة فلللللللللي الحكلللللللللم أو القلللللللللرار تحريلللللللللف المضلللللللللمون الواضلللللللللح و - 12
 نلدما تكلون حجيلة الشليء المقضلي فيلهتناقو أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجلة، ع - 13

هذه الحالة يوجه الطعن بالنقو ضد أخلر حكلم أو قلرار ملن حيلل  في قد أثيرت بدون جدو ، و
 .إذا تبكللللللللللللللللد هللللللللللللللللذا التنللللللللللللللللاقو يفصللللللللللللللللل بتبكيللللللللللللللللد الحكللللللللللللللللم أو القللللللللللللللللرار األول التللللللللللللللللارير، و

                                                 

بنصلله، و شللرحه، و التعليلق عليلله، و تطبيقلله، و ملا إليلله، الجللزء  –قلانون اإلجللراءات المدنيللة و اإلداريلة  سااائا الساانقوقة  - 1
 .239-238، ص.ص. 2001األول، دار الهد ، ط. 

 ."...ال يبنى الطعن بالنقو إال على وجه واحد أو أكثر من األوجه ا تية :من ق.إ.م.إ : "  358نص المادة ت - 2
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   تنللاقو أحكللام ةيللر قابلللة للطعللن العللادي، فللي هللذه الحالللة يكللون الطعللن بللالنقو مقبللوال  - 14
فللي هللذه الحالللة يرفللع  الرفو، ولللو كللان أحللد األحكللام موضللوع طعللن بللالنقو سللابق انتهللى بلل و

يجلب توجيهله  أعلاله، و 354 ادةملالالطعن بالنقو حتى بعد فوات األجل المنصوص عليه في 
 ليللا بإلغللاء أحللد الحكللم أو الحكمللينإذا تبكللد هللذا التنللاقو تقضللي المحكمللة الع ضللد الحكمللين، و

 .معا
 .جود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار و – 15
     .الحكم بما لم يطلب أو ببكثر مما طلب - 16
  .السهو عن الفصل في احد الطلبات األصلية - 17
 .قصي األهليةإذا لم يدافع عن نا -18

 ا : األحكام القابلة لليعن بالنقضثاني
         القلللللرارات الفاصللللللة فلللللي الموضلللللوع النلللللزاع فلللللي أخلللللر درجلللللة علللللن المحلللللاكم  األحكلللللام و -

هللذا يخللص األحكللام الصللادرة عللن المحكمللة فللي  ، و.ا.م.ا.ق 350 ادةمللالالمجللالس القضللائية  و
 .1المجالس حدود اختصاصها كبول و آخر درجة إضافة للقرارات القضائية الصادرة عن

أحللد  التللي تنهللي الخصللومة بالفصللل فللي القللرارات الصللادرة فللي أخللر درجللة و األحكللام و -
  .الدفوع

حكام الصادرة في أخر درجة ةير الفاصلة فلي و منه يستثنى من مجال الطعن بالنقو األ
 .2القرارات التي هي محل طعن بالتماس إعادة النظر األحكام و الموضوع و

 إجراءاته اا: ميعاد اليعن بالنقض ولثثاا
أنه يرفع الطعن بالنقو في أجل شلهرين تبلدأ ملن تلارير . إ.م.إ.من ق 354 ادةمالنصت  

أشلهر إذا تلم  3يملدد األجلل إللى  إذا كلان التبليل  شخصليا و التبلي  الرسلمي للحكلم المطعلون فيله

                                                 

 .355 .، صلمرجع السابق، انبيل صقر - 1
 .76 .، المرجع السابق، صييبي أمقران - 2
 



   
 

17 

 

القلللرارات  ال يسلللري هلللذا األجلللل لألحكلللام و التبليللل  الرسلللمي فلللي موطنللله الحقيقلللي أو المختلللار، و
، إال أن هلللذا األجلللل .إ.م.إ.ق 355 ادةمللللء األجلللل المقلللرر للمعارضلللة طبقلللا لالغيابيلللة إال بانقضلللا

 ، نونمللن نفللس القللا 356 ادةمللاليتوقللف سللريانه عنللد تقللديم طلللب المسللاعدة القضللائية حسللب نللص 
بواسلطة  يستبنف سريانه للمدة المتبقية ابتداء من تارير تبلي  المعنلي بقلرار المسلاعدة القضلائية و

بلللبن سلللريان  .ا.م.ا.ق 434 ادةملللالال يفلللوت التنويللله ملللا تضلللمنته  ، ورسلللالة ملللع إشلللعار االسلللتالم
 .أجال الطعن بالنقو في حالة الطالق بالتراضلي تبلدأ ملن تلارير النطلق بلالحكم ال تلارير تبليغله

تلودع ببمانلة ضلبط  يرفع الطعن بالنقو بعريضة من محام معتمد للد  المحكملة العليلا و       
ي اللذي صلدر ، كما يجوز سلوك اإلجلراء نفسله للد  أمانلة ضلبط المجللس القضلائالمحكمة العليا

، ق.إ.م .إ 562و  560 دائللرة اختصاصله الحكللم عللى موضللوع الطعلن طبقللا للنص المللادتين فلي
يعلللرو فيهلللا األوجللله القانونيلللة لتبسللليس طعنللله خلللالل اجلللل شلللهرين ابتلللداء ملللن تلللارير التصلللريح 

  .بالطعن

يجب على الطاعن تبلي  المطعون ضده رسميا خالل أجل شلهر واحلد ملن تلارير التصلريح 
بلللالنقو ، وذللللك بنسلللخة ملللن محضلللر التصلللريح و عريضلللة الطعلللن الم شلللر عليهلللا ملللن بلللالطعن 

أمانللة الضللبط وينبهلله ببنلله يجللب عليلله تبسلليس محللام إذا رةللب فللي الللدفاع عللن نفسلله ويللتم التبليلل  
  .564 و 563/1هذا حسب المادتين  ، و.ق.إ.م .إ 416إلى  404طبقا للمواد الرسمي 

، ةيللر انلله يختلللف يه مللن هلذه الزاويللة بللالطعن بللالنقوالنظللر شللب إعللادةإن الطعلن بالتمللاس 
تخللتص بنظللره الجهللة القضللائية التللي أصللدرته بسلللطات واسللعة، ال  إذ، بطابعلله االسللتدراكي عنلله

 .1إمامهاتتمتع بها كقاعدة عامة المحكمة العليا عند فصلها في الطعون بالنقو المرفوعة 

 

                                                 

 .355، المرجع السابق، ص. نبيل صقر - 1
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 تعريف إلتماس إعادع النظر أوال : 
تغييلر مصلطلحه إللى الطعلن بإعلادة النظلر،  و 1979قبلل  يسمى هذا الطعن هكذا ألنله و

كان على المدعي عند سلوكه أن يستبذن المحكمة بعريضة يستخدم فيها أسللوبا فلي ةايلة األدب 
، بهدف إعادة النظر إلى مراجعلة الحكلم الفاصلل فلي الموضلوع    خاليا من أي طعن في القضاة و

 .من جديد من الوقائع و القانونو الحائز لقوة الشيء المقضي فيه و ذلك للفصل فيه 
و تبللين إذا بنللي الحكللم أو القللرار أو األمللر علللى شللهادة شللهود أو وثللائق اعتللرف بتزويرهللا أ - 1

 .حيازته قوة الشيء المقضي فيه األمر و قضائيا بعد صدور هذا الحكم أو القرار أو
إذا أكتشللف بعللد صللدور الحكللم أو القللرار أو األمللر الحللائز لقللوة الشلليء المقضللي فيلله أوراق  - 2

 .1حاسمة في الدعو  كانت محتجزة عمدا لد  أحد الخصوم
 األحكام القابلة لليعن بالتماس إعادع النظر ثانيا :

دور حكلم فاصللل فلي الموضللوع عللن ذلللك عنلد صلل ملة : واألحكلام النهائيللة الصلادرة عللن المحك -
نهللائي مثللل مللا نصللت  تفصللل بحكللم ابتللدائي و أخللر درجللة للتقاضللي و المحكمللة بوصللفها أول و

 .دج 200.000لما تكون قيمة الدعو  ال تتجاوز  .إ.ق.إ.م 32 ادةمال عليه
القلللرارات فاصللللة فلللي ادرة علللن المجلللس كجهلللة اسلللتئناف وتكلللون هللذه القللرارات القضلللائية الصللل  -

 .الموضوع
األوامللر االسللتعجالية الفاصلللة فللي الموضللوع سللواء كانللت صللادرة عللن محكمللة أو مجلللس علللى  -

يسللللللتثنى منهللللللا األوامللللللر الوالئيللللللة و األوامللللللر  ، و.إق.إ.م. 300 ادةمللللللالنحللللللو مللللللا نصللللللت عليلللللله 
 .االستعجالية الوقتية

      أي لقبلللول التمللللاس إعلللادة النظللللر يجلللب أن يكللللون الحكللللم حلللائزا لقللللوة الشللليء المقضللللي فيلللله      
 .2باستنفاذ الطاعن لكافة طرق الطعن العادية و

                                                 

 .41الوجيز في شرح ق.إ.م.إ.، المرجع السابق، ص.  - 1
 .396 .، ص، المرجع السابقبيل صقر - 2
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 إجراءاته ا: ميعاد اليعن بالتماس إعادع النظر وثالث
   يرفللع التمللاس إعللادة النظللر فللي أجللل شللهرين ابتللداء مللن تللارير ثبللوت تزويللر شللهادة الشللاهد

، و ذللللللك وفقلللللا .إق.إ.م. 393 ادةملللللالأو ثبلللللوت التزويلللللر أو تلللللارير اكتشلللللاف الوثيقلللللة المحتجلللللزة 
القلرار أو األملر محلل الطعلن  ،أمام الجهة القضائية مصلدرة الحكلملألشكال المقررة لرفع الدعو  

تحلللت طائللللة علللدم قبلللول الطعلللن حيلللل يجلللب أن ترفلللق عريضلللة االلتملللاس  .إ..مق.إ 391 ادةملللال
 تقللل عللن الحللد ، إضللافة إلللى وصللل يثبللت إيللداع الكفالللة الأو األمللر محللل الطعللن لقللرار، ابللالحكم

 20.000التلي تقلدر بلل  المدنية التي يمكن الحكلم بهلا فلي حاللة رفلو الطعلن و األقصى للغرامة
، مع التبكيد أن هذا الطعن ال يرفع إال مملن كلان 1ق.إ.م.إ 397و 393المادتين  دج طبقا لنص

  .2..إق.إ.م 391 ادةمالو القرار أو األمر محل الطعن طرفا في الحكم أ

  اف اعتراض الغير الخارج عن الخصومةيأوال : تعار 

هلو طريلق تظللم خلاص ملن األحكلام  قللرره المشلرع لكلل شلخص للم يكلن خصلما أو ممللثال    
اللللذي للللم يحلللدد لللله أسلللباب محلللددة  ، والصلللادر فيهلللا للللدعو  ويضلللر بللله الحكلللمأو متلللدخال فلللي ا

 .3ةير العاديةلمباشرته عكس باقي طرق الطعن 
يلحلق بله  توافر شرط المصلحة بمعنى أن يكون الحكم المطعون فيه ماسا بحقوق المعترو و -

 .اللذي قلد ينشلب ملن مجلرد الحكلم أو ملن تنفيلذه بملا يشلكل اعتلداء عللى حلق أو مصللحة ضررا و
                                                 

كانلت العريضلة مرفقلة بوصلل يثبلت إيلداع كفاللة ببمانلة  إذا إالالنظلر،  إعلادة....ال يقبلل التملاس " . :إ.م.إ.ق 393المادة  - 1
 ".أدناه 397للغرامة المنصوص عليها في المادة  األقصىضبط الجهة القضائية، ال تقل عن الحد 

 .ج.الحكلللم عللللى المللللتمس اللللذي خسلللر اللللدعو  بغراملللة مدنيلللة ملللن عشلللرة آالف د للقاضلللييجلللوز " . :إ.م.إ.ق 397الملللادة  -
 ."بالتعويضات التي قد يطالب بها اإلخاللدون   .ج.د20000ل .ج.د ألفين عشر  إلى  .ج.د10000ل
أو تللم  ،األمللرأو  ممللن كللان طرفللا فللي الحكللم أو القللرار إالال يجللوز تقللديم التمللاس إعللادة النظللر، " . :إ.م.إ.ق 391المللادة  - 2

 ."استدعا ه قانونا
 .82 .، ص، المرجع السابقييبي أمقران - 3
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كم المعتللرو مللن الغيللر و ذلللك بإثباتلله أنلله لللم يكللن طرفللا فللي الللدعو  المنتهيللة بللالح أن يكللون -
 .1المطعون فيه

 ايا : األحكام القابلة لليعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومةناث
 :، فإنه يستخلص أن هذه األحكام هي2..إق.إ.م 380 ادةمالوفقا لنص 

 .أصل النزاع أي في موضوعهالقرارات القضائية الفاصلة في  األحكام و - 
 300ذللللك بعلللد أن منحلللت الملللادة  القلللرارات االسلللتعجالية الفاصللللة فلللي الموضلللوع و األواملللر و -
 هذا االختصاص لقاضي االستعجال في الحاالت المقررة قانونا مثل الوالية عللى أملوال. إ.م.إ.ق

 األواملللر الوالئيلللة لطعلللن بلللاالعتراوبالتلللالي تخلللرج ملللن ا الوصلللي، و تعيلللين المقلللدم و القاصلللر و
  .القرارات االستعجالية الوقتية كذا األوامر و و ..إق.إ.م 310 ادةمال

 إجراءاته  ثالاثا: ميعاد اليعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة و
هللذا فللي  سللنة مللن صللدور الحكللم المللراد الطعللن فيلله و 15يرفللع الطعللن بللاالعتراو خللالل 

ليلل  فيكللون الميعللاد خللالل شللهرين مللن تللارير التبليلل  الرسللمي ، أمللا فللي حالللة التبحالللة عللدم التبليلل 
الحلللق فلللي ممارسلللة اعتلللراو الغيلللر الخلللارج علللن  عللللى أن يشلللار فلللي التبليللل  إللللى هلللذا األجلللل و

يرفلللع االعتلللراو وفقلللا لألشلللكال المقلللررة لرفلللع اللللدعو  أملللام  و. إ.ق.إ.م 384 ادةملللالالخصلللومة 
، علللللى أن يللللتم إرفللللاق هللللذه ر المطعللللون فيللللهأو القللللرار أو األملللل الجهللللة القضللللائية مصللللدرة الحكللللم

 مدنيلللللللة التللللللللي يمكللللللللن الحكللللللللم بهللللللللا وحللللللللدهاالعريضلللللللة بوصللللللللل يثبللللللللت إيللللللللداع مبللللللللل  الغرامللللللللة ال
 .3..إق.إ.م 388و 385بقا لنص المادتين ط .ج.د 20.000األقصى
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    ، ةيلللر أنللله1.إ.ق.إ.م 382 ادةملللالكملللا يجلللب تكليلللف جميلللع أطلللراف الخصلللومة بالحضلللور       
يشلترطه القللانون بالنسللبة لبلاقي الطعللون تحلت طائلللة عللدم القبلول فللإن هلذا النللوع مللن عكلس مللا  و

الطعلون لللم يشللترط فيله إرفللاق عريضللة الطعللن بلاالعتراو بنسللخة مللن الحكلم المطعللون فيلله وهللذا 
أو األمللر الللذي لللم يكللن فيلله  الحصللول علللى نسللخة أصلللية مللن الحكللم، القللرار راجللع إلللى صللعوبة
لللو  ستحسللن إرفللاق العريضللة بنسللخة بعللد السللعي للحصللول عليهللا ومللع ذلللك ي الطللاعن طرفللا، و

 .ببمر على ذيل عريضة

المترتبللة عللن طللرق الطعللن العاديللة لالمطلللب  ا ثللار إلللىو فللي هللذا المبحللل سللوف نتطللرق      
 األول  و طرق الطعن ةير العادية لالمطلب الثاني .

المترتبللة  ا ثلارنصلل إللى ، إجلراءات ممارسلتها بعلد التطلرق إللى شلروط قبلول المعارضلة و
علللى الطعللن بالمعارضللة سللواء بالنسللبة للحكللم المطعللون فيلله أو بالنسللبة للجهللة المختصللة بللالنظر 

 فيها ثم نتناول كيفية الفصل في المعارضة وذلك كمايلي :

 األثار الموقف :  أوال
مللللن أهللللم آثللللار المعارضللللة أنهللللا توقللللف تنفيللللذ الحكللللم المعللللارو فيلللله و ذلللللك عمللللال ببحكللللام        

: " يوقللف تنفيللذ الحكللم خللالل أجللل الطعللن العللادي كمللا يوقللف  التللي تللنص. و.إ.م.ق 323 تللدةمال
بسللللبب ممارسللللته باسللللتثناء األحكللللام الواجبللللة التنفيللللذ بقللللوة القللللانون، يلللل مر بالنفللللاذ المعجللللل رةللللم 
  المعارضللة أو االسللتئناف عنللد طلبلله فللي جميللع الحللاالت التللي يحكللم فيهللا بنللاء علللى عقللد رسللمي 

                                                 

القللرار أو االملر صللادر فلي موضلوع ةيللر قابلل للتجزئللة ، ال يكلون اعتللراو ملن ق إ م إ "إذا كللان الحكلم أو  382نلص م  - 1
 الغير الخارج عن الخصومة مقبوال ، إال إذا تم استدعاء جميع اطراف الخصومة".
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و حكم سابق حاز قوة الشيء المقضلي بله أو فلي ملادة النفقلة أو ملنح مسلكن أو عقد معترف به أ
 الزوجية لمن أسندت له الحضانة ..."

إذن فقللللد كرسللللت هللللذه المللللادة مبللللدأ األثللللر الموقللللف لألحكللللام عنللللد الطعللللن بللللالطرق العاديللللة 
فلللاذ بالنباسلللتثناء األحكلللام الواجبلللة التنفيلللذ بقلللوة القلللانون و كلللذا الحلللاالت التلللي يلللبمر فيهلللا القاضلللي 

المعجلللل بنلللاء عللللى ثبلللوت االلتلللزام بعقلللد رسلللمي أو بحكلللم حلللائز لقلللوة الشللليء المقضلللي بللله و فلللي 
 إ..م.إ.ق 323 ادةمالاألمثلة المذكورة على سبيل االستدالل في 

إثر المعارضة يعاد السير في الدعو  األصللية بحيلل يل دي ذللك إللى إعلادة طلرح القضلية 
القضلللائي اللللذي أصلللدر الحكلللم أو القلللرار الغيلللابي لتقضلللي ملللن جديلللد أملللام المحكملللة أو المجللللس 

مجلللددا إملللا بتبييلللده أو بسلللحبه و باعتبارهلللا طريلللق للسلللحب فلللإن المعارضلللة ال تسلللتلزم أن تكلللون 
أو المجلس القضائي مشكال من نفس القاضي أو القضاة اللذين أصلدروا الحكلم الغيلابي  المحكمة

ال يفصلللل فلللي المعارضلللة بالضلللرورة ملللن و إذا كانلللت الجهلللة القضلللائية مشلللكلة ملللن علللدة ةلللرف فللل
 طرف الغرفة التي أصدرت القرار األول.

يترتلب عللى ذللك ، فإذا طعن المحكوم عليه ةيابيا بالمعارضلة خلالل المهللة المحلددة قانونلا
إن وقللف التنفيللذ يسللري  و، 1إلللى مللا بعللد الفصللل فللي موضللوع الطعللنوقللف تنفيللذ الحكللم الغيللابي 

فللي  و، ين انقضللاء ميعللاد المعارضللة فللي حالللة عللدم ممارسللتهاابتللداءا مللن صللدور الحكللم إلللى حلل
ذللك أن األحكلام القضلائية ال ، 2حالة ممارستها يستمر وقلف التنفيلذ إللى ةايلة صلدور حكلم جديلد

الطعلللن فيهلللا أو بعلللد فلللوات  تنفلللذ إال بعلللد صللليرورتها نهائيلللة منلللذ صلللدورها أو بعلللد اسلللتنفاذ طلللرق
تبعلا للذلك األصلل أن األحكلام القضلائية ال تنفلذ  و ،قلانونما لم تكلن واجبلة التنفيلذ بقلوة ال، األجل

اسللتثناءا تنفللذ قبللل ذلللك إذا كانللت مشللمولة بالنفللاذ  إال بعللد أن تحللوز قللوة الشلليء المقضللي فيلله و
 تبعا لذلك األصل أن األحكام القضائية ال تنفذ إال بعد أن تحوز قوة الشيء المقضلي المعجل، و
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 ادةمللالهللذا مللا نصللت عليلله  و ،كانللت مشللمولة بالنفللاذ المعجللل فيلله و اسللتثناءا تنفللذ قبللل ذلللك إذا
التللي جللاء فيهللا أن تنفيللذ الحكللم يوقللف خللالل أجللل الطعللن العللادي كمللا يوقللف  ق.إ.م.إ.مللن  323

بسلللبب ممارسلللته باسلللتثناء األحكلللام الواجبلللة التنفيلللذ بقلللوة القلللانون، إذن األحكلللام المشلللمولة بالنفلللاذ 
 ناف و النفاذ المعجل نوعين :المعجل تنفذ رةم المعارضة، االستئ

  النفاذ المعجل القانوني : -

يكللون  دون النطللق بلله مللن طللرف القاضللي و يكللون بقللوة القللانون دون طلبلله مللن الخصللوم و
   ، .إ.م.إ.ملللن ق 303 ادةملللالبكفاللللة أو بلللدونها حسلللب تقلللدير القاضلللي  مثلللل األواملللر اإلسلللتعجالية 

 227حكلم المصلادقة عللى محضلر الصللح الملادة  و األحكام الصادرة في ملواد اإلفلالس ماعلدا 
 .من القانون التجاري

 :  النفاذ المعجل القضائي
يجللب علللى القاضللي إذا تللوفرت حالللة مللن حاالتلله  : يكللون بطلللب مللن الخصللوم والوجااوبي
يكون بدون كفالة في جميع الحاالت التي يحكم فيها بناءا على عقلد رسلمي أو وعلد  الحكم به، و

أضللافت المللادة .إ. م.إ.مللن ق 40/1 ادةمللالسللابق نهللائي أو فللي مللادة النفقللة  معتللرف بلله أو حكللم
 له الحضانة.  أسندتمنح مسكن الزوجية لمن  .إ.م.إ.من ق 323

ذللللك  يخضلللع لتقلللدير القاضلللي فلللي الحكلللم بللله و : يكلللون فلللي الحلللاالت األخلللر  و الجاااوازم
 .إ.م.إ.من ق 323/2 ادةمالأو بدون كفالة حسب  بكفالة

المعجلللل هلللو تنفيلللذ قبلللل األوان حيلللل ينفلللذ الحكلللم المشلللمول بللله منلللذ صلللدوره، و شلللرع النفلللاذ 
هلللو م قلللت ألنللله  يتوقلللف عللللى نتيجلللة الطعلللن فلللي الحكلللم اللللذي أملللر بالتنفيلللذ  لحمايلللة الظلللاهر و
كملا نلص المشلرع ملن جهللة أخلر  عللى جلواز االعتلراو عللى النفلاذ المعجللل ، 1المعجلل بموجبله

الموضللوع" و فللي القللانون الجديللد " االعتللراو أمللام  أمللام قاضلليالمعارضللة  فللي القللانون القللديم "
قاضي االستعجال" بحيل يجوز رفع االعتراو عللى النفلاذ المعجلل أملام رئليس الجهلة القضلائية 

                                                 

 .18محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة  ،يذ في المواد المدنيةطرق التنف ،ملزم عبد الرحمان - 1



   
 

24 

 

بوقف النفاذ المعجلل  المعروو أمامها االستئناف أو المعارضة الذي يفصل في أقرب جلسة إما
مللا بمواصلللة التنفيللذإذا رأ  أن االسللتمرار فيلله يرتللب أثللار سلل المعجللل أمللام  لبية يتعللذر تللداركها، واا

رئيس الجهة القضلائية المعلروو أمامهلا االسلتئناف أو المعارضلة اللذي يفصلل فلي أقلرب جلسلة 
إملللا  بوقلللف النفلللاذ المعجلللل إذا رأ  أن االسلللتمرار فيللله يرتلللب أثلللار سللللبية يتعلللذر تلللداركها، و إملللا

 بمواصلة التنفيذ.
 ام نفس المحكمة المصدرع للحكم محل المعارضةثاناياا: عرض اليعن أم

من أهم أثار الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي هو إعلادة علرو النلزاع ملن جديلد عللى 
ذللك عللى أسلاس أن المحكلوم عليله  و، 1نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيله

ة فلي المعارضلة بملا حصللت تتحلدد الخصلوم و، 2لم يتمكن ملن تقلديم وسلائل دفاعله فلي القضلية
طعلن فلي الشلق األخلر فسللطة القاضلي  قبل الغائب شقا من الحكم الغيلابي و فيه المعارضة فإذا

للخصلللوم فلللي المعارضلللة إبلللداء اللللدفوع  ، وإعلللادة النظلللر فلللي الشلللق المطعلللون فيلللهتقتصلللر عللللى 
اللللدعو  أي الشلللكلية أو الموضلللوعية أو بعلللدم القبلللول أو طلبلللات عارضلللة أو إدخلللال ضلللامنا فلللي 

ابي فيملا قضلى يجوز إبداء الطلبات الجديدة في المعارضة مادام ذلك ال يمس بحجية الحكلم الغيل
إنمللا  ، علللى أسللاس أن المعارضللة ال تهللدف إلللى التجللريح فللي الحكللم وبلله علللى المعللارو ضللده

إعلادة النظلر فلي اللدعو  و تمكلين الخصلم الغائلب ملن إبلداء  يطلب من القاضي سحب الحكم و
، فللإذا صللدر حكللم ةيللابي لللم يقلللو إبللداءها قبللل صلللدور الحكللم الغيللابي التللي لللم تللتح للله دفوعلله

للمدعي بكل طلباته على الغائب فال يجوز له أن يطرح عللى المحكملة فلي المعارضلة ملا قضلت 
لقللد اختلللف الفقهللاء فللي الطبيعللة القانونيللة لخصللومة المعارضللة  و، بلله مللن قبللل لمصلللحة الغائللب

ما أن خصللومة المعارضللة ليسللت منفصلللة علللى الخصللومة األصلللية بللل إلللى فللريقين فيللر  أحللده
 هللي ذاتهللا علللى أسللاس أن المعارضللة تمحللو الحكللم الغيللابي و يعيللد الخصللوم إلللى حالللة مللا قبللل

سلللقوط الخصلللومة يللل دي إللللى بطلللالن اإلجلللراءات  صلللدوره ويحلللتفظ كلللل ملللنهم بمركلللزه القلللانوني و
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ه، أملا ا خلر فيلر  أن خصلومة المعارضلة السابقة على صدور الحكم اللذي سلقط بالمعارضلة فيل
المعلللارو  هلللي خصلللومة جديلللدة منفصللللة علللن الخصلللومة األصللللية ألنللله يغيلللر مركلللز الخصلللوم "

 المعارو ضده مدعى عليه ". مدعي و
     و المعارضلللة ال تمللللس بلللالحكم الغيللللابي إلللللى أن يقضلللى فللللي المعارضلللة بإلغائلللله أو تعديللللله

ن الحكلم بلاإلجراءات سلقوط إجلراءات المعارضلة دو  سقوط الخصومة بعد المعارضة ي دي إلى و
 . السابقة عليه

علللللى أن . إ.م.إ.مللللن ق 328 ادةمللللالأمللللا عللللن موقللللف المشللللرع الجزائللللري فإنلللله نللللص فللللي 
المعارضة ترفع أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم إال إذا نلص القلانون عللى خلالف 

   تبعلللا للللذلك إذا رفعلللت المعارضلللة إللللى محكملللة أخلللر  حكلللم القاضلللي بعلللدم االختصلللاص،  و، ذللللك
القديم أن المشلرع الجزائلري اعتبلر .إ. م.إ.من ق 101إلى  98استخالصه من المواد  ما يمكن و

ألن الحكللم المعللارو فيلله يبقللى قائمللا  المعارضللة هللي خصللومة مسللتقلة عللن الخصللومة األصلللية
الطعلن بحكلم  يلغيله أو ي يلده و كلذلك فلي حاللة سلقوط الخصلومة  إلى ةاية الفصل في خصومة

، بعد المعارضة فإن إجلراءات الطعلن وحلدها هلي التلي تسلقط أملا الحكلم محلل الطعلن يبقلى قائملا
الخصللومة  أن خصللومة المعارضللة هللي ذاتهللا 3271 ادةمللالفللي نللص . إ.م.إ.أمللا مللا جللاء فللي ق

 ح كللبن لللم يكللن بمجللرد المعارضللة و هللذااألصلللية علللى أسللاس أن الحكللم محللل المعارضللة يصللب
  يعني إعادة األطراف إلى حالة ما قبل صدور الحكم الغيابي المعارو فيه.

 ثالاثا : الفصل في المعارضة 
إن الهللدف مللن الطعللن بالمعارضللة هللو إعللادة النظللر فللي الحكللم الللذي صللدر بللدون حضللور 

م فيهللا و مللن أجللل التوصللل يكللون ذلللك بإصللدار حكلل و ،الطللاعن و دون تمكنلله مللن إبللداء دفوعلله

                                                 

يفصللل فللي  تهللدف المعارضللة المرفوعللة مللن قبللل الخصللم المتغيللب إلللى مراجعللة الحكللم .... :" إ.م.إ.ق 327 ادةمللالنللص  - 1
مشللموال بالنفللاذ  ، و يصللبح الحكللم أو القللرار المعللارو فيلله كللبن لللم يكللن، مللا لللم يكللن هللذا الحكللم أو القللرار...القضللية مللن جديللد

 ."المعجل
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إلى إصدار هذا الحكم يقتضي األمر من المحكمة التي تنظر في المعارضلة  دراسلتها ملن حيلل 
 الشكل ثم الفصل في  الموضوع.

 ي المعارضة من حيخ الشكل فالفصل  -أ
يقوم القاضي و هو بصدد النظر في المعارضة من حيل الشلكل بدراسلة المسلائل القانونيلة 

مللن  اختصللاص المحكمللة و صللحة العريضللة مللن حيللل البيانللات الواجللب توافرهللا و المتمثلللة فللي
 التي نتناولها تباعا كما يلي : حيل شروط قبولها و

 :    االخاتصا  -
حيلل تكلون المعارضلة فللي الحكلم الغيلابي أمللام نفلس الجهلة القضللائية التلي أصلدرت الحكللم 

تبعللللا لللللذلك القاضللللي إذا رأ  أن الحكللللم  ، ونلللله لكللللن هللللذا ال يعنللللي نفللللس التشللللكيلةكمللللا سللللبق بيا
المعللارو فيلله صللدر مللن جهللة قضللائية أخلللر  مللن نفللس الدرجللة يقضللي بعللدم قبللول المعارضلللة 

القلانون عللى  للم يلنص ذلك كلله ملا ،من النظام العام عدم االختصاص تلقائيا كونه يثير شكال و
 1.إ.م.إ.من ق 328 ادةمالخالف ذلك 

   :1لواجب توافرها البيانات ال شكلها وصحة عريضة المعارضة من حيخ  -
مللن  17، 16، 15يجللب أن تحتللوي عريضللة المعارضللة علللى البيانللات الللواردة فللي المللواد 

 إال قضت المحكملة أن يتم تبلغها إلى أطراف الخصومة وفق اإلجراءات القانونية و و .،إ.م.إ.ق
م قبلللول المعارضلللة لعلللدم بعلللدم قبلللول المعارضلللة شلللكال " المالحلللظ عمليلللا  أن القاضلللي يحكلللم بعلللد

كملللا يصلللدر حكلللم بلللبطالن اإلجلللراءات فلللي حاللللة انعلللدام أهليلللة الخصلللوم فلللي  ،إنعقلللاد الخصلللومة"
 دةاملللالمعارضة أو إنعدام األهلية أو التفويو لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي تلقائيا طبقلا 

 إ..م.إ.من ق 65
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 :  اروي قبولهاش -
   المصللللحة القائملللة أو المحتمللللة  المعلللارو ضلللده و المتمثللللة فلللي الصلللفة فلللي المعلللارو و 

، أملللا فلللي حاللللة علللدم معارضلللة إلنعلللدام الصلللفة أو المصللللحةالمحكملللة بعلللدم قبلللول ال إال قضلللت و
احتلللرام ميعلللاد المعارضلللة فيصلللدر حكلللم بعلللدم قبلللول المعارضلللة شلللكال إضلللافة إللللى قابليلللة الحكلللم 

المعارو فيه فإذا لم تحترم هذه الشلروط أخيرا إرفاق العريضة بالحكم  للمعارضة طبقا للقانون و
، أملللللا إذا اسلللللتوفت عارضلللللة شلللللكال دون النظلللللر فلللللي الموضلللللوعقضلللللت المحكملللللة بعلللللدم قبلللللول الم

انتقللللت بعلللدها  المعارضلللة جميلللع هلللذه الشلللروط قضلللت المحكملللة فلللي الشلللكل بقبلللول المعارضلللة و
 .1للفصل في الموضوع

 الفصل في الموضوع –ب 
لمحكمللة إلللى الفصللل فللي موضللوعها، و المالحللظ عمليللا بعللد قبللول المعارضللة شللكال تنتقللل ا

أن القاضلللي يقلللوم إملللا بإلغللللاء الحكلللم المعلللارو فيلللله كليلللا و ذللللك بالتصللللدي ملللن جديلللد للللللدعو  
   ، إملللا الحكلللم بلللرفو المعارضلللة لعلللدم التبسللليس، إللللى الطلبلللات اللللواردة فلللي المعارضلللةباالسلللتجابة 

الحكم المعارو فيله أو إلغلاء بعلو ملا ورد ، و إما القضاء بتعديل أو تبييد الحكم المعارو فيه
 و فلي هلذه الحاللة يكلون قبلول المعارضلة ملع التعلديل الجزئلي،  فيه مع اإلبقاء عللى الجلزء ا خلر

كللل  ممللا يجللب منطقيللا إسللقاط كللل أعمللال التنفيللذ وتبعللا لللذلك تللزول أثللار الحكللم المعللارو فيلله  و
  إلللى الحكللم الصللادر عللن المعارضللة،  تنتقللل و التللدابير التحفظيللة المتخللذة بموجللب الحكللم الغيللابي

القلللانون، أملللا المصلللاريف  يجلللب عللللى القاضلللي تسلللبيب اللللرفو أو القبلللول ملللن حيلللل الواقلللع و و
تجلللدر اإلشلللارة إللللى أن ، و .إ.م.إ.ملللن ق 419 ادةملللللالقضلللائية فيتحملهلللا خاسلللر اللللدعو  طبقلللا 

لمعلارو فيله يصلبح كلبن عللى أن الحكلم أو القلرار ا 327 ادةملالنلص فلي  .إ.م.إ.المشلرع فلي ق
 بناءا على ذلك فالقاضي عنلد النظلر فلي المعارضلة ، وما لم يكن مشموال بالنفاذ المعجللم يكن 

                                                 

لى المحامين المتدربين دفعة ع، ألقيت لطعن فيهامحاضرة بعنوان تبلي  األحكام في المواد المدنية و طرق ا ،يوسف دالندع - 1
 .04 .، ص2015-2016
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    ، طبيلللق القاعلللدة القانونيلللة المالئملللةت عليللله أن يفصلللل فيهلللا ملللن جديلللد ملللن حيلللل دراسلللة الوقلللائع و
المعارضللة لعللدم ع إمللا رفللو و فللي حالللة قبللول المعارضللة فللي الشللكل يكللون الحكللم فللي الموضللو 

تبعلللا للللذلك ال يجلللوز أن  ، وحكلللم جديلللد فصلللال فلللي موضلللوع المعارضلللة، و إملللا النطلللق بالتبسللليس
يكلللون منطلللوق الحكلللم " تبييلللد أو إلغلللاء الحكلللم المعلللارو فيللله " ألنللله الحكلللم يصلللبح كلللبن للللم يكلللن 

 بالطعن فيه بالمعارضة إال إذا كان معجل النفاذ.
جديللد، و ال يبقللى أمللام المعللارو سللو  طريللق و بالنتيجللة يكللون ةيللر قابللل للمعارضللة مللن 

مللن القللانون الجديللد أكللدت المبللدأ القللانوني الللذي يللنص علللى عللدم جللواز  331 ادةمللالاالسللتئناف ف
و هلي تتطلابق ملع  " opposition sur opposition ne vaut "المعارضلة عللى المعارضلة 

 من القانون القديم. 101 ادةمالمضمون 
" حيلللل أنللله تبللللين ملللن الوثللللائق   06/06/2007فااااي  المااا ر  420981قااارار رقاااام  -

المقدمة بلالملف و بالخصلوص القلرارات الصلادرة فلي النلزاع أن القلرار المطعلون فيله اللذي صلدر 
 2005نلوفمبر  27و تلم إلغلا ه بقلرار مل ر  فلي  .ةيابيا تمت معارضلته ملن طلرف شلركة ر. ت

و حيل أنه و متى كان ذلك فإنه ال يمكلن الطعلن فيله بلالنقو ألن الطعلن   16/05رقم الفهرس 
بالمعارضة في األحكام الغيابية يجعل هذه األحكام كبنها لم تكن فضال على أنه صدر قلرار أثلر 

قو و عليله يتعلين القلول أن الطعلن بلالن المعارضة بحضور الطاعنلة ألغلى القلرار المعلارو فيله
 .1في قرار وقع إلغاءه ةير جائز"

المترتبللة عللن الطعللن عللن طريللق المعارضللة التللي تنحصللر فللي األثللر الموقللف  ا ثللارعكللس 
نقللل النللزاع الللذي طللرح أمللام : أثللر ناقللل و الللذي ي فللإن الطعللن عللن طريللق االسللتئناف يرتللب أثللرين

فيللله المحكملللة إللللى محكملللة الدرجلللة األوللللى و صلللدر حكلللم فيللله و رفلللع االسلللتئناف فيملللا فصللللت 
: و يخضع األثر الناقل لالستئناف إلى قاعدتين، المجلس القضائي

                                                 

 .16، ص. 64نشرة القضاة العدد ، 06/06/2007الم ر  في  420981قرار رقم  - 1
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 تقضلي بلبن االسلتئناف ال ينقلل إللى جهلة االسلتئناف إال فيملا فصللت فيله:  القاعدع األولأ
األولى.محكمة الدرجة 

تقضلللي بلللبن االسلللتئناف ال ينقلللل إللللى جهلللة االسلللتئناف إال ملللا رفلللع عنللله :  القاعااادع الثانياااة
االستئناف عما صدر عن محكمة الدرجة األولى من قضاء.

و تبعا لذلك تكون جهة االستئناف ةير مختصة في نظر الطلبلات الجديلدة التلي للم تفصلل 
و لمفهللوم األثللر لمبللدأ التقاضللي علللى درجتللين فيهللا محكمللة الدرجللة األولللى ألن فللي ذلللك مخالفللة 

، بحيلللل ال تخلللتص إال فيملللا فصللللت فيللله محكملللة الدرجلللة األوللللى و وقلللع فيللله الناقلللل لالسلللتئناف
.1استئناف

إذن طالما أن المجللس القضلائي هلو الدرجلة الثانيلة للتقاضلي و يفصلل فلي الموضلوع فملن 
يء سلائله القانونيلة، فهلو يسلقط حجيلة الشلآثار االسلتئناف أنله ينقلل النلزاع برمتله بكلل وقائعله و م

المقضي فيه و يسمح بإعادة النظر في الدعو  ملن حيلل الوقلائع و القلانون لتلدارك ملا يكلون قلد 
وقع في سهو أو إةفال أو سوء تقدير للوقائع و تكييفها القانوني على مستو  الدرجة األولى.

سلللتئناف بالخصلللومة و هلللذا و ملللن آثلللار االسلللتئناف أنللله بمجلللرد تسلللجيله يكللللف قاضلللي اال
التكليف ذو طابع إجباري.

ليله فيملا حكمة درجة أولى و هلو ملا سلنتطرق إو ثانيهما موقف لتنفيذ الحكم الصادر عن م
يبتي :

 Effet suspensifأوال : األثر الموقاف: 
القاعدة العامة أن لالستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على ةير ذلك طبقا لما كانلت 

: " يوقلف تنفيلذ الحكلم خلالل  الجديلدة التلي تلنص 323 ادةملال القديمة و 102 ادةمالتنص عليه 
أجللل الطعلللن العلللادي كمللا يوقلللف بسلللبب ممارسللته " فلللال يمكلللن مباشللرة إجلللراءات التنفيلللذ أو يجلللب 

بلللدأت و تكلللون كلللل إجلللراءات التنفيلللذ الالحقلللة لالسلللتئناف باطللللة و يللللزم ملللن قلللام بهلللا إيقافهلللا للللو 
                                                 

. ، الجزائللر، صللنشللر و التوزيللع أنسللوكلوبيديا القضللاء،، اإلجللراءات المدنيللة علللى ضللوء آراء الفقهللاء و أحكللام عماار زودع - 1
149. 
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بتعويو الضرر الذي سببه، إن االستئناف يوقف القوة التنفيذية للحكم المطعون فيه، كما يوقلف 
و لكنله ال يهلدر هلذا الحكلم اللذي سلينتم كلل  سلطة الشيء المقضي به بموجب الحكلم المسلتبنف

تبييد.آثاره في حالة ال
 :  اءناالستث

علللى بعللو الحللاالت االسللتثنائية  2مللن نفللس القللانون فللي فقرتهللا  323 ادةمللال لقللد نصللت
التلي ينفلذ فيهللا الحكلم رةلم المعارضللة و االسلتئناف و ذلللك إذا أملر بالنفلاذ المعجللل، و فلي جميللع 

الشليء  الحاالت التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة
.1المقضي به أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة

" عن الوجه األول الملبخوذ ملن مخالفلة :  06/06/2008الم ر  في  44194قرار رقم 
قواعد جوهرية في اإلجراءات ".

 ملن قلانون اإلجلراءات المدنيلة، ذللك أن 102المبخوذ من مخالفلة الملادة  عن الوجه الثاني"
الخبلللرة التلللي اعتملللدها الحكلللم المسلللتبنف المصلللادق عليللله بلللالقرار المطعلللون فيللله أملللر بهلللا الحكلللم 

        2004/ 27/01اللللللذي للللللم يبلللللل  للطلللللاعن إال فلللللي  2003ملللللارس  18التمهيلللللدي المللللل ر  فلللللي 
 03ن الخبلللرة أنجلللزت قبلللل تبليللل  هلللذا الحكلللم أي فلللي ةيلللر أ 2004ملللارس  23و اسلللتئنافه فلللي 

."2003مارس 
حيللل أن الطللاعن أثللار فعللال هللذا الللدفع أمللام قضللاة االسللتئناف الللذين اسللتبعدوه بللدعو  أن 

و هللو مللا ي كللد أنلله كللان علللى علللم ألن  2004مللاي  18الحكللم التمهيللدي المللذكور تللم تبييللده فللي 
على أن التسلبب اللذي اعتملده القلرار المطعلون  ، و أنه فضال2004فيفري  24تارير الخبرة هو 

التللي تللنص علللى األثللر .إ. م.إ.مللن ق 102مللن المللادة  فيلله مللبهم فإنلله جللاء مخالفللا للفقللرة األخيللرة
 الموقف لالستئناف، ذلك أنه ال يجوز تنفيذ حكم قبل تبليغه و فوات آجال طرق الطعلن المفتوحلة

ة للرد على ما تبقى من المآخذ.ضده ما لم ينص على خالف ذلك و عليه و دون حاج
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أملللا فلللي  323يتميللز االسلللتئناف فللي القضلللاء العللادي بطابعللله الموقلللف وهللذا طبقلللا لللنص م 
. إ.م.إ.من ق 908 ادةمالهذا ما نصت عليه  الموقف و المادة اإلدارية عموما بطابعه ةير

اسللتثناءا مللن هللذه  انلله و إالمجلللس الدولللة للليس للله أثللر موقللف  أمللامكللان االسللتئناف  إذاو 
جلواز وقلف تنفيلذ األحكلام القضلائية المسلتبنفة أملام  '' : القاعدة فلان المشلرع الجزائلري نلص عللى
 إذا، .إ.م.إ.ملن ق 914و  913هلذا فلي صللب الملادتين  مجلس الدولة من طرف هذا األخير و
ماليللة ارة لخسلل المسللتبنفأن يعللرو  اإلداريللةعللن المحكمللة  كللان مللن شللبن تنفيللذ الحكللم الصللادر

 .1م كدة ال يمكن تداركها
 المسلتبنفملن شلانها إلغلاء الحكلم  كانت األوجله المثلارة فلي االسلتئناف جديلة و إذاكذلك  و

جاوز السللطة اللذي قضلى بله من اجل ت اإللغاء إلىرفو الطلبات الرامية  إلىكذا  و ،تعديله أو
 .2."ا.م.ا.من ق 323 ادةمللطبقا   في المواد المدنية و لالستئنافهذا خالفا  الحكم و

 ثانيا : كيفية الفصل في االستئناف
لمللا كللان اإلسللتئناف يهللدف إلللى التجللريح فللي الحكللم المسللتبنف فيلله فمللن البللديهي إلزاميللا أن 
تكون الوقائع المطعون فيهلا قلد فصللت فيهلا المحكملة ذللك أنله ال يمكلن أن ينسلب إليهلا خطلب إال 

مجلس ال ينظر إال في حدود ما فصللت فيله المحكملة بناءا على ذلك فال فيما فصلت فيه فقط، و
القللللانون، فللللال يملللللك المجللللس أن يفصللللل فللللي طلللللب لللللم يسللللبق للمحكمللللة أن  ملللن حيللللل الواقللللع و
تبعللا لللذلك ال  للليس درجللة أولللى، و ألن المجلللس درجللة ثانيللة للتقاضللي و، 3أصللدرت بشللبنه حكمللا

 .المشرع على ذلكستئناف ما لم ينص يجوز تقديم طلبات جديدة أمام جهة اإل
لقلد نلص المشلرع عللى علدم قبلول الطلبلات الجديلدة أملام جهلة اإلسلتئناف  القاعدع العامة :

د هلو يلالطلب الجد ، وإال استثناءا نفس القانون من 341 ادةمال و ق.إ.م.إ.من  107 ادةمالفي 
     ملللن حيلللل األشلللخاص  لمقلللدم أول ملللرة أملللام المحكملللة سلللواءالطللللب اللللذي يختللللف علللن الطللللب ا

                                                 

1 - Gabolde Christian, Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives 

.édition, Dalloz, paris, 1991 emed’appel, 5   
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الجديلدة أملام اإلسلتئناف يتمثلل فلي احتلرام  سلبب علدم قبلول الطلبلات و ،1أو الموضوع أو السلبب
اإلسللتئناف فللي حللد ذاتلله طريللق للطعللن فيمللا  مبللدأ التقاضللي علللى درجتللين علللى اعتبللار أن وظيفللة

لللليس للفصلللل فلللي أول درجلللة إال أن المشلللرع أجلللاز أن يقلللدم أملللام جهلللة  صلللدر علللن المحكملللة و
دفوع و أوجلللله الللللدفاع وأدلللللة اإلثبللللات المتعلقللللة بالطلبللللات التللللي فصللللل فيهللللا الحكللللم االسللللتئناف اللللل

التلللي أجلللازت التمسلللك أملللام جهلللة  .إ.م.إ.ملللن ق 344 ادةملللالهلللذا ملللا قضلللت بللله  و ،2المسلللتبنف
، ألن المجللللس يبنلللي حكمللله أدللللة جديلللدة االسلللتئناف بوسلللائل قانونيلللة جديلللدة أو تقلللديم مسلللتندات و

أدلللة و دفللوع بشللرط أن ال تكللون قللد سللقطت لعللدم  اإلدالء بهللا فللي علللى أسللاس مللا يقللدم لهللا مللن 
الوقت المناسب، على أن الطلب الجديد يختلف عن أدلة اإلثبات فاألول هو الذي يغيلر فلي أحلد 

البلراهين التلي يعتملد عليهلا المتقاضلي  عناصر الطلب القضائي أملا أدللة اإلثبلات فهلي الحجلم و
ب الجديللد هللو الطلللب الللذي باإلمكللان رفعلله بموجللب دعللو  إلثبللات صللحة مللا يدعيلله كمللا أن الطللل

 . 3مستقلة
     حيلللل جلللاء فيللله 24/02/1990هلللذا ملللا أكدتللله المحكملللة العليلللا فلللي القلللرار الصلللادر فلللي  و

    للللم تكلللن خاصلللة بمقاصلللة  المقلللرر قانونلللا أنللله ال تقبلللل الطلبلللات الجديلللدة فلللي اإلسلللتئناف ملللا ملللن "
 .4ابة دفاع في الدعو  األصلية "أو بمث

ال يترتلب عللى مجلرد رفللع الطعلن بلالنقو وقللف تنفيلذ الحكلم  المطعللون فيله إذا كلان حكمللا 
ملللع يقبلللل التنفيلللذ الجبلللري بمعنلللى أنللله حكلللم نهلللائي يشلللرع فلللي تنفيلللذه جبلللرا و يسلللتمر هلللذا التنفيلللذ 

، و هللذا وضللع خطيللر كمللة الللنقو لللم يفصللل بعللد فللي موضللوعهاسللتمرار وجللود الطعللن أمللام مح
                                                 

 .321. ص، ، المرجع السابقامقرانبوبشير محند  - 1
 .257. ص، المرجع السابق، شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، بربارع عبد الرحمان - 2
 .593. ص، 2009، مصر، منشاة المعارف اإلسكندرية ،التجارية المرافعات المدنية و، أحمد أبو الوفاء - 3
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 األسللاس، فيللزول مللن الوجللود و بالتللالي يللزول ن أن يللتم إلغللاء الحكللم أمللام الللنقومللن الممكلل ألنلله
 أوملا كلان عليله مملا قلد يكلون صلعبا  إللىالحلال  إعلادة، و لهلذا يجلب الذي تلم التنفيلذ بنلاء عليله

    و لقلللد تلللم اسلللتئناء وقلللف التنفيلللذ  إال إذا تعللللق الطعلللن بحاللللة األشلللخاص أو أهليلللتهم،  مسلللتحيال،
، تئنافاالسلل إليهللا، فيجللوز للمحكمللة التللي يرفللع 1.إ.م.إ.مللن ق 361 ادةمللالفللي دعللو  التزويللر  و

، غلا ه أن يلبمر بوقلف النفلاذ المعجللمتى رأ  القاضي أن أسباب الطعن فلي الحكلم يلرجح معله إل
جللال ثللم تحكللم محكمللة الطعللن شللى منلله وقللوع ضللرر جسلليم، فقللد ينفللذ الحكللم تنفيللذا معإذا كللان يخ

 292 ادةملال، فقد رأ  المشرع المصري فلي لمحكوم عليه من جراء هذا التنفيذ، و يضار ابإلغائه
مصللللحة  ،علللن رعايلللة المصللللحة األحلللق بالتفضللليلملللن قلللانون المرافعلللات أن يخلللول لمحكملللة الط

التنفيللذ بخصللوص اذ المعجللل أو مصلللحة المحكللوم عليلله فللي درء هللذا المحكللوم للله فللي إجللراء النفلل
العلللام فلللي  األصللللعليللله و عملللال بهلللذه الملللادة فلللإن طللللب وقلللف التنفيلللذ هلللو  اللللدعو  القائملللة، و

المقضللي بلله بينمللا وقللف التنفيللذ أمللام  األمللراالحكللام ةيللر الحللائزة لقللوة ذ فيللهللو عللدم تن التشللريع و
 العام.  األصلمن نفس القانون هو استثناء من هذا  251 ادةمال محكمة النقو عمال بنص

 ، ألنعليلللله فللللي الحكللللم و أن يطلبللللهو يشللللترط الحكللللم بوقللللف التنفيللللذ أن يطعللللن المحكللللوم 
بالنظلللام العلللام و أن يكلللون مبنلللى  األملللرالمحكملللة ال تقضلللي بملللا للللم يطلبللله الخصلللم ملللا للللم يتعللللق 

الحكم المطعون فيه حسب تقدير القاضي بما يتعلق بمخالفلة النصلوص  إلغاءالطلب هو رجحان 
 .النفاذ المعجل أو خطب في تطبيقهاالخاصة ب

عليله و هلو  و يشترط أيضا للحكم بوقف التنفيذ أن يخشى من وقلوع ضلرر جسليم للمحكلوم
قللوع خشللية مللن و  إال، حيللل ال يللبمر بوقللف التنفيللذ م قتللا ر متللروك للسلللطة التقديريللة للقاضلليأملل
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 ، فوقللف تنفيللذ حكللم جللائز للتنفيللذ طبقللا للقواعللد العامللة بينمللا القاضللي الللذيضللرر يتعللذر تداركلله
  .1ينظر في االستئناف يحكم بوقف تنفيذ حكم هو في االصل ال يقبل التنفيذ طبقا للقواعد العامة

    فللي حالللة نقللو الحكللم أو القللرار المطعللون فيلله فللإن المحكمللة العليللا تحيللل القضللية إمللا أمللام
 إمللا أمللام جهللة قضللائية أخللر  مللن نفللس النللوع     الجهللة القضللائية التللي أصللدرته بتشللكيلة جديللدة، و

 :منه  و الدرجة و
ن * يعيد قرار النقو األطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبلل صلدور الحكلم أو القلرار المطعلو 

 .فيه
 .تنفيلللذا لملللا طعلللن فيللله و* بقلللوة القلللانون يلغلللى كلللل حكلللم صلللدر بعلللد اللللنقو لملللا يكلللون تطبيقلللا 

      القلللانون فلللي المسلللائل التلللي شلللملها اللللنقو فقلللط،  * تفصلللل جهلللة اإلحاللللة ملللن حيلللل الوقلللائع و
 إذا للللم تمثلللل هلللذه الجهلللة فإنللله يجلللوز تطبيلللق قلللرار اإلحاللللة فيملللا يتعللللق بالمسلللائل القانونيلللة، و و

ا تعلللق األمللر بطعللن للمحكملة العليللا البللل فللي الموضللوع عنللد نظرهللا لطعللن بللالنقو ثللاني، أمللا إذ
 374 ادةملللاليكلللون قرارهلللا قلللابال للتنفيلللذ  ثاللللل فلللإن الفصلللل فلللي الموضلللوع يصلللبح أملللرا وجوبيلللا و

كللللي ال تبقللللى  08/09 القللللانون رقللللمهللللذا أمللللر مسللللتحدل بموجللللب القللللانون الجديللللد  و.، إ.ق.إ.م
 .جهات اإلحالة الخصومة محل أخذ ورد بين المحكمة العليا و

فلال يترتلب عللى مجلرد  ،2.ا.م.ا.ق 348 ادةملالهذا ملا نصلت عليله  ليس له أثر موقف و 
رفلع االلتملاس وقللف تنفيلذ الحكلم المطعللون فيله إذا كلان هللذا الحكلم مملا يقبللل التنفيلذ الجبلري النلله 

حكم نهائي حائز للقوة التنفيذية.

                                                 

مكتبلة الوفلاء ، دراسلة للقواعلد العاملة، قاضلي التنفيلذ... –إجلراءات التنفيلذ فلي الملواد المدنيلة و التجاريلة  ،أحمد أبو الوفاء - 1
 .85-83 .ص.، ص2015 مصر، ،القانونية، اإلسكندرية

ليس لطرق الطعن ةير العادية و ال  جال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص  ". على ان : إ.م.إ.من ق 348 ادةمتنص ال - 2
 ". القانون على خالف ذلك
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لللب مللن محكمللة االلتمللاس الحكللم بوقللف التنفيللذ و ملع ذلللك يجللوز لصللاحب المصلللحة أن يط
، و ذللللك خشلللية ملللن حلللدول ضلللرر جسللليم يلحلللق ةايلللة الفصلللل فلللي موضلللوع الطعلللن إللللىم قتلللا 

 إعلادةتلدارك الوضلع عنلد  بالطاعن جراء تمام التنفيذ و قبل الفصل فلي الطعلن يتعلذر و يصلعب
 .1قبل االلتماس و حكم لصالح الطاعن إذاما كان عليه  إلىالحال 

ضلللللي فلللللي  حاللللللة قبلللللول االلتملللللاس مللللن طلللللرف الجهلللللة القضلللللائية المختصللللة ينظلللللر القافللللي 
 إ. .م.إ.ق 390/02 ادةمالالقانون  الخصومة من حيل الوقائع و

يقتصلللر دور المراجعلللة فلللي الطعلللن بااللتملللاس إعلللادة النظلللر عللللى المقتضللليات التلللي تبلللرر  
 ا..م.ا.ق 395المادة مراجعتها فقط ما لم توجد مقتضيات أخر  مرتبطة بها 

يجللللوز الحكللللم علللللى مللللن خسللللر الطعللللن بالتمللللاس إعللللادة النظللللر بغرامللللة مدنيللللة تتللللراوح بللللين 
 يلله بالتعويضلللات التلللي قللد يطاللللب بهلللادون اإلخللالل بلللالحكم عل .ج.د20.000 و .ج.د10.000

 2.ا.ا.م.ق 397 ادةمالالمدعى عليه في الطعن 

  :يترتب على الطعن باعتراو الغير الخارج عن الخصومة ا ثار التالية

  إعللادة طللرح الللدعو  أمللام الجهللة القضللائية مصللدرة الحكللم المطعللون فيلله للفصللل فيلله مللن
 .إ.ق.إ.م 380/02 ادةمالالقانون  جديد من حيل الوقائع و

  ادةمللالتنظلر الجهلة القضلائية المختصللة فلي الطعلن فللي حلدود ملا رفلع إليهللا ملن اعتلراو  
 .إلغاء أو تعديال. ا.م.ا.ق 387

 رامللة مدنيللة إذا قضللي بللرفو االعتللراو فللجهللة القضللائية المختصللة صللالحية الحكللم بغ
للمطعون ضده الحق في المطالبة بالتعويو علن  ، و.جد. 20.000إلى  10.000من 

 ا..م.ا.ق 388التعسفي المادة الطعن 
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       الحكم الصادر فلي اعتلراو الغيلر الخلارج علن الخصلومة يقبلل كلل طلرق الطعلن المقلررة
 .إ.ق.إ.م 389 ادةمال

كقاعللدة عامللة ال يمكللن وقللف تنفيللذ الحكللم المطعللون فيلله مللا لللم يللبمر بإيقللاف تنفيللذه مللن 
التي تعلد أسلاس دعلو   1.إ.ق.إ.م 386 ادةمالطرف قاضي االستعجال كاستثناء طبقا لنص 

وقللف تنفيللذ الحكللم المطعللون فيلله بللاعتراو الغيللر الخللارج عللن الخصللومة و التللي تللنص علللى 
أنللله: " يجلللوز لقاضلللي االسلللتعجال أن يوقلللف تنفيلللذ الحكلللم أو القلللرار أو األملللر المطعلللون فيللله 

 .المقررة في مادة االستعجال" األشكالباعتراو الغير الخارج عن الخصومة حسب 
رج علن الخصلومة فدعو  وقف تنفيذ الحكم المطعلون فيله بلاعتراو الغيلر الخلاو عليه 

بلللللاعتراو الغيلللللر الخلللللارج علللللن ، أطرافهلللللا الملللللدعي و هلللللو الطلللللاعن هلللللي دعلللللو  اسلللللتعجالية
محللل التنفيللذ و المللدعى عليلله  فللاألمر يتعلللق بجميللع  األمللرالقللرار أو  ،ضللد الحكللم الخصللومة

أطللراف الحكللم محللل التنفيللذ لطالللب التنفيللذ/ المنفللذ عليلله ، و كللذا المحضللر القضللائي القللائم 
، فلللإن المحضلللر للللم يشلللرع فلللي التنفيلللذ إذا، أملللا ملللا تملللت مباشلللرة اجلللراءات التنفيلللذ إذابالتنفيلللذ 

م الملدعي بللالطعن علن طريللق اعتللراو فللال يكفلي قيللا، القضلائي ال محللل لله فللي هلذه الللدعو 
الغيللر الخللارج عللن الخصللومة ضلللد الحكللم محللل التنفيللذ ، بلللل إن االمللر كللله يتعلللق بالسللللطة 

و التلي أجلازت وقلف تنفيلذ  .ا.م.ا.ق 386 ادةملالنلص ، حسلب 2التقديرية لقاضي االسلتعجال
مملا يعنلي أن ، عتراو الغير الخارج عن الخصومةالمطعون فيه با القرار أو األمر الحكم أو

و بمللللا أن المسللللبلة تتعلللللق بالسلللللطة ، الجللللواز يخضللللع للسلللللطة التقديريللللة لقللللاو االسللللتعجال
         لاالسلللللتعجاالتقديريلللللة لقاضلللللي االسلللللتعجال فلللللإن العقبلللللة القانونيلللللة تبنلللللى عللللللى تلللللوفر ظلللللرف 

    ، جلللراء تملللام التنفيلللذو المتمثلللل فلللي احتملللال إلحلللاق ضلللرر بحلللق ملللن حقلللوق الغيلللر المعتلللرو 
 ،ذلك من خالل تقديم دالئل كافية حول حقه الذي سوف  يتبثر سلبا فلي حلال التنفيلذ و يثبت

 : و لالستجابة لطلب وقف التنفيذ ال بد من توافر شرطين أساسيين و هما
     القللللرار  أو إثبللللات رفللللع المللللدعي العتللللراو الغيللللر الخللللارج عللللن الخصللللومة ضللللد الحكللللم - 1
 .محل التنفيذ األمرأو 

                                                 

.96édition, Paris, 19 emeRené Chapus, droit des contentieux administratifs, 6 - 2 

 .149. ، ص2014 الجزائر، ،للنشر و التويع دار هومة، ، الدعاو  االستعجالية، ط الثانيةحمزع سالم - 2
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تملام  المدعي ما يثبت تمتعه بحق معين قد يتبثر سلبا و يلحق به ضرر فلي حلالتقديم  - 2
 إجراءات التنفيذ.

، فلللللإن قاضلللللي د تلللللوفر شلللللروط وقلللللف إجلللللراءات التنفيلللللذو فللللي حلللللال قبلللللول اللللللدعو  بعللللل
   راو الغيللر الخللارج عللن الخصللومةاالسللتعجال يللبمر بوقللف التنفيللذ إلللى ةايللة الفصللل فللي اعتلل

 1.إ.م.إ.من ق 634 ادةمالو بالتالي فال مجال إلعمال نص 

                                                 

في حال قبول دعو  االشكال في التنفيذ أو طلب وقف التنفيذ، يبمر القاضي بوقلف التنفيلذ لملدة " . : إ.م.إ.ق 634المادة  - 1
 ."   أشهر ابتداءا من تارير رفع الدفع06محددة ال تتجاوز ستةل



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
 التنفيذوقف تنفيذ األحكام القضائية إلشكال في  

 

 

 



 
 

38 

 

ةيلر أنله قلد تطلرأ  ،حلق لصلاحبه إذا للم يتحقلق بالتنفيلذالفائلدة ملن صلدور حكلم يكلرس ال ما
ع تلدخل المشلر  ،تحسبا لهذه االحتملاالت و ،ر العادي لعملية التنفيذإشكاالت ت ثر سلبا على السي

م الفعليلة لمنطلوق الحكلنظم طريقة حل هذه اإلشكاالت باعتبار السندات التنفيذية هي الترجملة  و
 بوجلوده ينشلب حلق أين ينحصلر دور السللطة القضلائية فيهلا بتهيئلة السلند التنفيلذي و ،على الواقع

 للمحكوم له في تنفيذه.
حللدد للله المشللرع  ،ند التنفيللذي مللن اسللتيفاء حقلله جبللرامللن أجللل تمكللين المسللتفيد مللن السلل و 

فيجلللب عللللى  ،قانونيلللا وفلللق خطلللوات مرتبلللة زمنيلللا و ،سلللبل التلللي تكفلللل لللله الحصلللول عللللى حقلللهال
ة لهلذه مراعا ، وقبل الشروع في التنفيذ الجبري ،د التنفيذي إتباع مقدمات التنفيذالمستفيد من السن

قلللول أن المشلللرع يمكلللن ال ،لموازنلللة بلللين مصلللالح أطلللراف التنفيلللذا تحقيقلللا للعداللللة و االعتبلللارات و
عمللل عللللى تكللريس إجلللراءات التنفيلللذ  ،اإلداريلللة الجزائللري ملللن خللالل قلللانون اإلجللراءات المدنيلللة و

 يللد اإلجللراءات المتبعللة فلليإذ أنهللا تتسللم بالدقللة فللي تحد ،ة مللا تعلللق منهللا بإشللكاالت التنفيللذخاصلل
 .الغموو عن عملية التنفيذ األمر الذي من شبنه إزالة اللبس و ،التنفيذ

الملللللللل ر  فللللللللي  09-08بصللللللللدور قللللللللانون اإلجللللللللراءات المدنيللللللللة و اإلداريللللللللة الجديللللللللد رقللللللللم 
أعللاد المشللرع تنظلليم األحكللام الخاصللة بإشللكاالت التنفيللذ و أوردهللا فللي الفصللل   25/02/2008

لملواد مللن و خصلص لهللا االرابلع ملن البللاب الرابلع تحلت عنللوان إجلراءات تسلوية إشللكاالت التنفيلذ 
قلللانون اإلجلللراءات المدنيلللة ، و أوالهلللا اهتماملللا كبيلللرا مملللا كانلللت عليللله فلللي ظلللل 635إللللى  631
كللذا دعللو   هللذا مللا سللنحاول التطللرق إليلله و خللالل إبللراز ماهيللة اإلشللكال فللي التنفيللذ و و ،1القللديم

لإلشلكال األحكلام القضلائية كلبثر  ذللك بتبيلان دور القضلاء فلي وقلف تنفيلذ اإلشلكال فلي التنفيلذ و
 في التنفيذ.

                                                 

 . 18، ص. 2010، محاضرات في طرق التنفيذ، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة وهران، مباركي توفيق ميلود - 1
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يللذ جللاء قللانون اإلجللراءات المدنيللة و اإلداريللة بالعديللد مللن األحكللام الجديللدة فللي مجللال التنف 
     ، و بالتلللالي تلللدارك بعلللو النقلللائص مجلللال إشلللكاالت التنفيلللذ بصلللفة خاصلللة بصلللفة عاملللة و فلللي

طلرق ، إال أن المشرع الجزائلري للم يتجراءات المدنية القديمقانون اإل و الغموو الذي كان مكتنفا
 عللى ةلرار التشلريعات المقارنلةبدوره إلى تعريف إشكاالت التنفيذ الجبري و لم يضع لها ضلابطا 

و لقد حاول كلال ملن الفقله و القضلاء وضلع تعريلف مناسلب  و السيما منها المصري و الفرنسي،
تللي عليله أو الزاويلة ال و ذللك بلاختالف المعيلار اللذي اعتملد ،لله للذلك تعلددت ا راء و التعريفلات

 :  و من هنا سوف نحاول ذكر بعو التعاريف، نظر إليها

 اريفه أوال : تع

يقصد باإلشكال في التنفيذ كل طارئ يعيق مباشرة إجراءات التنفيلذ وفقلا للقلانون مملا يحلول 
يللذ أو حللين يجعللله ةيللر ممكللن سللواء أثنللاء مقللدمات التنف كلللف بالتنفيللذ لعمللله أودون مواصلللة الم

كملا يعبلر عللن اإلشلكال فلي التنفيللذ بالوسليلة القانونيلة التللي تثلار بموجللب ، 1اللجلوء للتنفيلذ الجبللري
تتعلللللق هللللذه  اعتللللراو علللللى إجللللراءات التنفيللللذ فللللي شللللكل منازعللللة يتللللرك النظللللر فيهللللا للقاضللللي و

 : االعتراضات إما
 الشروط الموضوعية المتصلة ببطراف التنفيذ. -1
 .فيذيالسند التن -2
 .المال محل التنفيذ -3

تكسللب الصللفة بموجللب نللص خللاص قللد  لتنفيذيللة كغيرهللا مللن السللندات التلليكللل السللندات ا
فبالتلالي يقلع عللى صلاحب المصللحة إخطلار الجهلة  ،فلي إثلارة اإلشلكال أثنلاء تنفيلذها تكون سلببا

                                                 
 .14:28، على الساعة 2020افريل  23في ،   www.tribunalDz.com ،منتد  المحاكم و المجالس القضائية - 1
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و مللللن هنللللا يجللللب علللللى ، 1بمللللا تثيللللره تلللللك السللللندات بغللللرو وقللللف تنفيللللذهاالقضللللائية المختصللللة 
 المحضر أثناء مرحلة التنفيذ مراعاة ما يلي:

 602و  281علللى الحكللم الممهللور بالصلليغة التنفيذيللة وفقللا للمللادتينحصللول طالللب التنفيللذ  - 1
 إ..م.إ.من ق

  إ..م.إ.من ق 630 ادةمالالتبكد من عدم تقادم السند التنفيذي و سريانه حسب  - 2
، فلليس لله أن يجتهلد أو يبلدي رأيله و هلذا ملا يعتلد بله المحضلر القضلائيفالعبرة بلالمنطوق 

و هلذا ملا أخلذت بله المحكملة  ق،تي أدت بالقاضلي إللى هلذا المنطلو و ال حتى يناقق األسباب ال
صلة ، خامنطلوق يعلد فلي حلد ذاتله وحلده الحكلمالعليا في العديد ملن القضلايا حينملا اعتبلرت أن ال

 .2بهإزاء حجية الشيء المحكوم 
، ة بها للبس أو ةملوو أثنلاء التنفيلذو بالتالي فكلما وجد المحضر القضائي نفسه أمام حال

فال بد عليه إحالة الملف و األطراف أمام رئيس الجهة القضلائية المختصلة التلي أصلدرت الحكلم 
 .ر باعتباره قاضي إشكاالت التنفيذأو القرا

عبلارة علن دعلاو  متعلقلة بالتنفيلذ، فهلي ادعلاءات  بالتنفيلذ عللى أنهلا كما تعرف اإلشكاالت
     ،تللل ثر فلللي التنفيلللذ سللللبا أو إيجابلللا، كادعلللاء بطلللالن التنفيلللذ أو صلللحته ، إذا صلللحتأملللام القضلللاء
 .3فه أو الحد من االستمرار فيهو طلب وق

بمناسلبة تنفيلذ فإن اإلشكال في التنفيذ يكون . إ.م.إ.من ق 631 ادةمالو بالرجوع إلى نص 
،      مللللن نفللللس القللللانون 606، 605، 600اد أحللللد السللللندات التنفيذيللللة و هللللي محللللددة بموجللللب المللللو 

  و عليلله يمكللن االستشللكال حتللى فللي األوامللر االسللتعجالية و هللذا مللا يسللري عليهللا كبللاقي األحكللام 
ت األسلباب و القرارات و كذلك في تنفيذ أحكام المحكملين التلي يجلوز االستشلكال فلي تنفيلذها للذا

                                                 

، دار أولللللللى .ط ،الجزائيللللللة وفقللللللا للتشللللللريع الجزائللللللريطللللللرق التنفيللللللذ مللللللن النللللللاحيتين المدنيللللللة و  ،بربااااااارع عبااااااد الاااااارحمن - 1
 .322 .ص ،2009الفجر للنشر و التوزيع، 

 .172 .، ص1996لسنة  ،1عدد  ،، مجلة قضائية30/04/1995م ر  في  ،116673ر رقم قرا - 2
 الثانية، .، ط.إ.م.إ.المتضمن ق 25/02/2008الم ر  في  09-08للقانون رقم ، إشكاالت التنفيذ وفقا حمدم باشا عمر - 3

 .15. ص ،2012
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التللي تبنللى عليهللا اإلشللكاالت المتعلقللة بتنفيللذ األحكللام و القللرارات القضللائية مراعللاة بللذلك القواعللد 
ممللا يجيللز للقاضللي النللاظر فللي اإلشللكال الحكللم بوقللف تنفيللذ حكللم المحكمللين ، الخاصللة بللالتحكيم

 1.إ.م.إ.ق 1059 ادةمالم قتا إلى ةاية الفصل في دعو  الموضوع وفقا لنص 
  هتايبيعا ا :ينثا

مللن خصلللومة  تعتبللر إشللكاالت التنفيلللذ دعللو  حكلللم عاديللة و هلللي تتميللز ببنهلللا ليسللت جلللزءا
 فاإلشلكال، ، فهلي تعتبلر مسلتقلة عنهلابلل خلارج نطاقهلا و سليرها الطبيعلي ،التنفيذ أو مرحلة منها

، فعلللى أسللاس هللذا الحكللم لللى حكللم فللي مسللبلة متعلقللة بالتنفيللذفللي التنفيللذ يهللدف إلللى الحصللول ع
 .المواصلة فيه أو وقفه أو ةير ذلكر مصير التنفيذ من حيل يتقر 

و يترتلب عللى اعتبللار اإلشلكال فلي التنفيللذ دعلو  حكللم عاديلة مسلتقلة عللن خصلومة التنفيللذ 
 : النتائم التالية

 مسلللتقل سلللواء ملللن حيلللل أطلللراف التنفيلللذ  شلللكال فلللي التنفيلللذ إال بطللللب قضلللائيال يبلللدأ اإل    
 شروط الدعو  القضائية العادية.أو من الغير و ذلك بتوافر 

 لإلجللراءات و القواعللد  لتنفيللذ فيمللا لللم يللرد بشللبنه نللص خللاصتخضللع دعللو  اإلشللكال فللي ا
 .العامة في الخصومة القضائية العادية

  مللن سلللطات فللي الخصللومة يتمتللع القاضللي فللي دعللو  اإلشللكال فللي التنفيللذ بمللا يتمتللع بلله
 2العادية.

 
 
 
 

                                                 

أعللاله، املللام  1058يرفللع الطعلللن بللالبطالن فلللي حكللم التحكللليم المنصللوص عليللله فللي الملللادة ". إ.م.إ.ملللن ق 1059المللادة  - 1
 ."ابتداءا من تارير النطق بحكم التحكيمالمجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، و يقبل الطعن 

 .18 .، ص، المرجع السابقحمدم باشا عمر - 2
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استنادا على ما سبق ذكره نستخلص بعو الخصائص التي يمتاز بها اإلشكال فلي التنفيلذ 
، و هللذا مللا يميللز ممللا يلل ثر علللى القاضللي و المتقاضللي ،تبللاره عقبللة فللي وجلله العمللل القضللائيباع

  : اإلشكال في التنفيذ ببعو المميزات ينفرد بها نذكر أهمها

  أمللا بهللا خصللومة أمللام القضللاء، فهللي منازعللات تطللرح 1يللةعقبللات  قانونيللة و ليسللت مادهللي ،
تسلخير  إللى، فيلتم صلدها علن طريلق االلتجلاء ة كاالعتراو على التنفيذ بلالقوةالعقبات المادي
 القوة العمومية.

  هلللي خصلللومة عاديلللة تهلللدف إللللى الحصلللول عللللى حكلللم معلللين تبلللدأ بطللللب مسلللتقل سلللواء ملللن
 سيلة للطعن في الحكم.ليس و  تتصل بالتنفيذ وكما أنها منازعة  أطراف التنفيذ أو الغير،

  اإلشكال في التنفيذ ليس اعتراضا على التنفيلذ فحسلب بلل هلو بصلفة عاملة منازعلة تتعللق بله
، سللواء مللن المنفللذ فللي مواجهللة المنفللذ ضللده أو مللن قللدم بهللا مللن للله مصلللحة إلللى المحكمللةيت

 .2فذ أو من الغير في مواجهتهماالمنفذ ضده في مواجهة المن
 وقتلي أو موضلوعي و ذللك حسلب شكال في التنفيذ يطرح على القضاء و يصدر فيه حكلم اإل

 ، فاإلشكال في التنفيذ له وجه وقتي و وجه موضوعي شبنه شبن أي منازعة أخر . طبيعته
 قللد تقللام المنازعللة فيلله قبللل البللدء فللي التنفيللذ شللريطة عللدمهللو وسلليلة لالعتللراو علللى التنفيللذ ، 

مقضلي فيله و ذللك عنلد إنكلار الملدعي القلوة التنفيذيلة لسلند خصلمه، المساس بحجية الحكلم ال
و ، و قلد تكلون أثنلاء سلير التنفيلذ بغلر إبطالله إللىو قد يكون بعلد تملام التنفيلذ بغيلة التوصلل 

 .التنفيذ م قتا أو االستمرار فيه وقف
 .انقضاء اإلشكال في التنفيذ ال يترتب عنه انقضاء خصومة التنفيذ 

                                                 

" إن القضللاء بمواصللة التنفيللذ عللى أسللاس ملا تمسللك بلله :  30/04/2003مل ر  فللي  302483قلرار المحكمللة العليلا رقللم  - 1
تغييللر ، ليم للقللانون، إشللكال فللي التنفيللذتطبيللق سلل، يعتبللر ديللة تعرقللل حسللن سللير عمليللة التنفيللذالطللاعن ال يعللدو أن يكللون عقبللة ما

 عقبة مادية األمر بمواصلة التنفيذ". ،معالم الحدود
 .20 .سابق، صالمرجع ال، حمدم باشا عمر - 2
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ت المتعلقة بشلروط قبلول تطبق على دعاو  اإلشكاالت في التنفيذ نفس األحكام و اإلجراءا
، و نظرا لخصوصية دعو  اإلشكال فهي تتميز ببعو األحكام الخاصة بها.1الدعو 

 ة أوال : الشروي العام
    لقبلللول دعلللو  اإلشلللكال فلللي التنفيلللذ يشلللترط تلللوافر الشلللروط الواجلللب توافرهلللا لقبلللول اللللدعو     
 هي: و
 الصفة: - 1

 " ال يجللوز ألي شللخص التقاضللي مللا لللم. : إ.م.إ.قمللن  13و هللذا مللا نصللت عليلله م 
 تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

 ."في المدعي أو المدعى عليهالصفة يثير القاضي تلقائيا انعدام 
 و عليه يشترط في دعو  اإلشكال في التنفيلذ أن يكلون رافعهلا هلو نفسله صلاحب الحلق

و إال  وافر شلللرط الصلللفة فلللي الملللدعى عليللله، كملللا يتعلللين تلللالملللراد حمايتللله أو ملللن يقلللوم مقامللله
كانللت ةيللر مقبولللة لرفعهللا علللى ذي صللفة و هللو مللا يعبللر عنلله بللبن " الللدعو  مللن ذي صللفة 

، ملللا داملللت ي شلللخص لللله منفعلللة جلللراء وقلللف التنفيلللذذي صلللفة"، و يكلللون مقبلللوال ملللن أ عللللى
 الصفة شرط لقبول الدعو .

 :    المصلحة - 2
ال  ، و علادة ملا يعبلر عنهلا بلللل"لمدعي ملن التجائله للقضلاءو هي المنفعة التي يجنيها ا   

 دعو  بغير مصلحة" أو " المصلحة هي مناط الدعو ".
 

                                                 

 .165، المرجع السابق، ص. ء آراء الفقهاء و أحكام القضاءفي ضو  و االدارية اإلجراءات المدنيةشرح ، عمر زودع - 1
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و بالتالي فالمصلحة ليست فقط شرطا لقبول الدعو  بل شلرط لقبلول طللب أو دفلع فلي الحكلم،   
       ائملللللة ، و أن تكلللللون قيلللللة و يجلللللب أن تكلللللون شخصلللللية و مباشلللللرةيقصلللللد بهلللللا المصللللللحة القانون و

 .1و حاّلة
  : احترام حجية الشيء المقضي فيه - 3

قلد سلبق الفصلل فلي اإلشلكال فلي  ، ال بلد أال يكلونإضافة إللى شلرطي الصلفة و المصللحة
حول نفس الموضوع بحكم قضائي، يعني ال تقبلل منازعلة جديلدة إال  التنفيذ بين نفس األطراف و

 ادةملالإذا كانت مبنية على وقائع الحقة على صلدور الحكلم فلي اإلشلكال و هلذا ملا نصلت عليله 
نجد أن المشرع نفلس العناصلر الم ديلة إلعملال مبلدأ حجيلة الشليء المقضلي . إ.م.إ.ق من 635

فيلله رةللم أن األوامللر ال تتمتللع بللبي حجيلللة إذ أن اتحللاد األطللراف و الموضللوع شللرطان أساسللليان 
ي ، فمتلللى تلللم الفصلللل فلللي إشلللكال فللل.م.ملللن ق 338 ادةملللاللألخلللذ بالمبلللدأ ورد ذكرهملللا فلللي نلللص 
يجللللوز للللنفس األطللللراف رفللللع دعلللو  ثانيللللة تتضللللمن نفللللس ، ال التنفيلللذ أو فللللي طلللللب وقلللف التنفيللللذ

 .2ي التنفيذ أو طلب وقف التنفيذاإلشكال ف
 ثاناياا : الشاروي الخاصة

، و ذلك نظرا لخصوصلية متعلقة بالتنفيذ ال بد من توافر شروط خاصة لكي تكون المنازعة
 ، و هذه الشروط تتمثل أساسا في :في التنفيذ اإلشكاللمنازعات 

  التنفيذ جبرياأن يكون : 
 ، هلي األحكلام الملزملة فقلط 3ذا جبريلايجمع الفقه و القضاء على أن األحكلام التلي تنفلذ تنفيل

 و الحكم الملزم هو الذي ي كد حقا ألحد الخصوم و يللزم الخصلم ا خلر ببدائله، كلالحكم الصلادر
،  بطللرد المسللتبجر مللن العللين الملل جرة، الحكللم القاضللي بالنفقللة، أو الحكللم الملللزم بللالتعويو...إلر

                                                 
 .32-30، المرجع السابق، ص.ص. عمرحمدم باشا  - 1
 .325، طرق التنفيذ من الناحية المدنية و الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. عبد الرحمن بربارع - 2
يسللتلزم مللن ثللم  السللندات التنفيذيللة، و إفللرام مضللامينقانونللا   السلللطة العامللة المخولللة الجبللري هللو التنفيللذ الللذي تتللواله التنفيللللذ - 3

ن استيفاء حقوقه تمكين الدائن م السلطة العامة القيام بعملية التنفيلذ و حصول طالب التنفيذ فضال على السند التنفيذي أن تتولى
من ثم فاألحكام و القرارات العادية ةير  ، وباشر على مكان وجود أموال المدينذلك بتوجيه القائم بالتنفيذ الم و قلهرا عن المدين

 ألطراف المخاطبين بها. حجية الشيء المقضي لموضوع و إنما يكون لها و لتنفيذية ال تكون محال للتنفيللذبالصيغة ا الممهورة
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تنفيلللذ متعلقلللة بالتنفيلللذ و لهلللذا يجلللب أن تكلللون المنازعلللة المطروحلللة عللللى قاضلللي اإلشلللكال فلللي ال
 عن طريق الحجز و بصرف النظر عن السند التنفيذي. سواء كان التنفيذ عينيا أو الجبري

 شكال بسير التنفيذ و إجراءاتهتعلق اإل : 
يجللب أن تكللون منازعللة التنفيللذ منصللبة علللى إجللراء مللن إجللراءات التنفيللذ أو بسلليره أي قبللل 

، بللبن يكللون الحكللم الللذي ف يبتيلله أحللد أطللراف التنفيللذ الحقللاانتهائلله و بالتللالي ال أثللر ألي تصللر 
     أو منصلللبا عليللله  سيصلللدر فلللي اإلشلللكال متعلقلللا بصلللحة أو بطلللالن إجلللراء ملللن إجلللراءات التنفيلللذ

 ه.أو م ثرا فيه أو في سير التنفيذ من حيل صحة التنفيذ أو بطالنه أو إيقافه أو االستمرار في
 : عدم تقديم يلبات جديدع 

، و ألنهللا تعيللق اإلجللراءات وارئ التللي تصللادف المكلللف بالتنفيللذتعللد طلبللات التنفيللذ مللن الطلل
، فلللال يجلللوز للمستشلللكل إثلللارة طلبلللات يذيلللةتنفالراميلللة السلللترجاع الحقلللوق المثبتلللة بموجلللب سلللندات 

   ، أيللن يقللع علللى القاضللي الفاصللل فللي إشللكاالت فللي التنفيللذ ديللدة لللم يللتم ذكرهللا أثنللاء الخصللومةج
، صرف الطرف المثير للطلبات الالحقة عن صلدور كلف بالتنفيذ كل في حدود اختصاصهو الم

 ديدة كبن لم تكن. الحكم التنفيذي أمام قاضي الموضوع و اعتبار الطلبات الج
 أن يكون الميلوب إجراءا وقتيا ال يمس أصل الحق : 

كلالحكم  ،خلاذ إجلراء وقتيلا ال يملس أصلل الحلقيجب أن يكون الغرو ملن رفلع المنازعلة ات
 .1الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ م قتا بوقف التنفيذ أو االستمرار فيه لحين الفصل في المنازعة

 توافر عنصر االستعجال  : 
قد قدر القانون أن إجلراءات التلي تتعللق بالتنفيلذ مسلتعجلة بطبيعتهلا إذ هلي ترملي إللى دفلع 

 .2.إ.م.إ.قمن  631ادة مالخطر بطالبها و هذا ما نصت عليه 
 

                                                 

 .274 .، ص2015، سنة ، الواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لل ق.إ.م.إ.، دار الهد محمد صبرم السعدم  - 1
تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هلذا القلانون، يحلرر  في حالة وجود إشكال في" :  .إ.م.إ.ق 631المادة  - 2

المحضللر القضللائي محضللرا عللن اإلشللكال فللي التنفيللذ، و يللدعو الخصللوم لعللرو اإلشللكال علللى رئلليس المحكمللة التللي يباشللر فللي 
 ."دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق االستعجال
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االسلتعجال فلي فقرتهلا  من نفس القانون عللى حاللة 632 ادةمالإضافة إلى ذلك فقد نصت 
 .1الثانية

خصلائص و شلروط  ،األول ماهية اإلشكال في التنفيذ، من تعريلف لقد تناولنا في المطلب 
ءات رفللع دعللو  ، أمللا فللي المطلللب الثللاني سللوف نتطللرق إلللى كيفيللة و إجللرااإلشللكال فللي التنفيللذ
م ثلل - القلديم –، بلدءا بكيفيلة رفلع اإلشلكال فلي ظلل قلانون اإلجلراءات المدنيلة اإلشلكال فلي التنفيلذ

تليهلا إجلراءات رفلع اللدعو  و ذللك ل - الجديلد – بعد صدور قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
 بتحديد األشخاص المخول لهم رفع الدعو .

 ن :تقتضي مسبلة تحديد كيفية رفع اإلشكال في التنفيذ التمييز بين مرحلتين أساسيتي

 : مرحلة ما قبل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية: أوال
المللللل ر  فلللللي   66/154كانلللللت إشلللللكاالت التنفيلللللذ فلللللي ظلللللل القلللللانون القلللللديم ل األملللللر رقلللللم 

 :        2المتمم  ترفع بإحد  الطريقتينالمتضمن قانون اإلجراءات المدنية المعدل و  08/06/1966
 يريق المحضر:رفع اإلشكال في التنفيذ عن  - 1

و عنلدما  "... ملن قلانون اإلجلراءات المدنيلة القلديم عللى أنله: 183/02 ادةملالنصت عليه 
نفيللذ يحللرر محضللرا باإلشللكال يتعلللق األمللر بالبللت م قتللا فللي إشللكاالت التنفيللذ ... فللإن القللائم بالت

األمللور المسلتعجلة الللذي يفصللل ، و يخبللر األطلراف أن عللليهم أن يحضلروا أمللام قاضلي العلارو

                                                 

المحضر القضائي تحرير محضر اإلشكال اللذي يثيلره أحلد األطلراف، يجلوز ... في حالة رفو " .إ.م.إ.ق 632/2المادة  - 1
ألحللدهم تقللديم طلللب وقللف التنفيللذ إلللى رئلليس المحكمللة، عللن طريللق دعللو  اسللتعجالية مللن سللاعة إلللى سللاعة و تكليللف المحضللر 

 ".القضائي و باقي األطراف بالحضور أمام الرئيس
. ، صالمرجللع السللابق علللى ضللوء آراء الفقهللاء و أحكللام القضللاء، داريللةاإل و المدنيللة اإلجللراءات، شللرح قللانون عماار زودع - 2

174. 
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، و عليللله و بنلللاءا عللللى هلللذا اللللنص فلللإن اإلشلللكال فلللي التنفيلللذ يرفلللع علللن طريلللق المحضلللر فيللله"
، عنلدما يثلار اإلشلكال فلي العمل القضائي و يلجب إلى هذه الوسيلة و التي كانت أكثر شيوعا في

 التنفيذ أثناء مباشرة عملية التنفيذ.
تنفيللذ فللي حللال اإلشللكال فللي التنفيللذ سللواء كللان بنللاء علللى إذ يوجللب القللانون علللى القللائم بال

و ذللك ، لتنفيلذ، أن يرفلع اإلشلكال بمعرفتلهطلب المنفذ عليه أو بناء على طللب الغيلر أو طاللب ا
     يحلللرره المحضلللر القضلللائي  ،حضلللر يسلللمى محضلللر إشلللكال فلللي التنفيلللذعلللن طريلللق إثباتللله فلللي م

و يسللجل فللي سللجل إشللكاالت التنفيللذ المفتللوح  و الللذي يقللوم مقللام العريضللة االفتتاحيللة للخصللومة
علللى مسللتو  أمانللة ضللبط رئاسللة المحكمللة، و يتعللين علللى المحضللر القضللائي اسللتفاء مصللاريف 
الللدعو  و تحديللد تللارير الجلسللة بالتنسلليق مللع رئلليس المحكمللة حسللب جللدول القضللايا المعروضللة 

لخصلللوم فلللي نفلللس أمامللله و التلللي يحضلللر فيهلللا األطلللراف، و يتلللولى المحضلللر القضلللائي تكليلللف ا
 .المحضر بالحضور في اليوم و الساعة أمام قاضي األمور المستعجلة

 : رفع اإلشكال بيريق الدعوى - 2
ترفلللع وفقلللا إلجلللراءات رفلللع اللللدعاو  المسلللتعجلة بتقلللديم عريضلللة مكتوبلللة أملللام مصللللحة قيلللد 

المسللتعجل مللن الللدعاو  علللى مسللتو  المحكمللة االبتدائيللة، و وفقللا لإلجللراءات الخاصللة بالقضللاء 
 حيل المواعيد أو مدة الفصل و طرق الطعن المقررة في األحكام المستعجلة.

و تجدر اإلشارة إلى أن بعو قضاة األملور المسلتعجلة فلي ظلل قلانون اإلجلراءات المدنيلة 
القديم كانوا ال يقبللون دعلاو  اإلشلكال فلي التنفيلذ إال التلي تلم رفعهلا بمعرفلة المحضلر القضلائي، 

، و قللام المتقاضللي برفلع إشللكاله عللن طريللق نللع المحضللر علن تحريللر محضللر اإلشلكالمتأملا إذا ا
ضلللائية فيلللتم التصلللريح بلللرفو اإلشلللكال، و هلللو فهلللم خلللاط  ألحكلللام اسلللتعمال وسللليلة اللللدعو  الق

، ألن هذا األخير لم ينص على أن يرفع اإلشكال بهذه الوسيلة دون سواها فضال علن ملا القانون
زل القاضلي علن صلالحياته فلي تقلدير ملد  جديلة اإلشلكال ملن عدمله يحمله هذا الموقف من تنا

 .    1المحضر القضائي للفصل في اإلشكال

                                                 

 .121 .، المرجع السابق، صحمدم باشا عمر - 1
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 مرحلة ما بعد صدور قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد:  ثانيا
 09-08بعلللد صلللدور قلللانون اإلجلللراءات المدنيلللة و اإلداريلللة الجديلللد بموجلللب القلللانون رقلللم 

أصلللبح اإلشلللكال يرفلللع أملللام القضلللاء بوسللليلة أخلللر  و هلللي طريلللق   25/02/2008المللل ر  فلللي 
، و هنا يخطر رئليس المحكملة فلي حلال فلي 1.إ.م.إ.قمن  631 للمادةالية وفقا الدعو  االستعج

 وجود اإلشكال في التنفيذ في حالتين :
 :الحالة األولأ - 1

و يمثل القاعدة العامة الواجب إتباعها في حلال .إ.م.إ.قمن  631 ادةمالو تخضع ألحكام 
، إذ يقلوم ملادي أو قلانوني وقلت تنفيلذ السلند ، و ذللك لمواجهلة كلل إشلكالإشكال في التنفيذوجود 

المحضلللللر القضلللللائي فلللللي حلللللال اعترضللللله ملللللانع يحلللللول دون مواصللللللة إجلللللراءات التنفيلللللذ بإتبلللللاع 
 : اإلجراءات التالية

 تحرير محضر عن اإلشكال. 
  م لعللرو اإلشللكال علللى رئلليس المحكمللة التللي يباشللر فللي دائللرة اختصاصللها يللدعو الخصللو

 التنفيذ عن طريق االستعجال.
 و فللي هلللذه الحاللللة يقلللوم دي للللم ينتبللله إليلله المحضلللر القضلللائيجللواز إثلللارة أي إشلللكال جلل ،

 الضابط العمومي متى اقتنع بجدية اإلشكال باتخاذ نفس اإلجراءات المذكورة أعاله.
لخاصلللة ببحكلللام التنفيلللذ المتعلقلللة بلللالحجوز و ذللللك لخضلللوعها للقواعلللد اباسلللتثناء إشلللكاالت 

، أو للم لم يوجد لها حلارس فلي مكلان الحجلز ، منها تلك المتعلقة باألشياء المحجوزة التيالحجوز
يحضللر الحللاجز و ال المحجللوز عليلله شخصللا مقتللدر، فللي هللذه الحالللة يرفللع المحضللر القضللائي 

فلورا إللى رئليس المحكملة ليقلرر بلبمر عللى عريضلة . إ.م.إ.قملن  697 ادةملالللنص  األمر طبقلا
     بنقلهللللا و إيللللداعها عنللللد حللللارس مللللن اختيللللار الحللللاجز أو المحضللللر القضللللائي أو تعيللللين الحللللاجز 

 .2أو المحجوز عليه حارسا عليها

                                                 
فيللذ أصللبحت و الللذي ورد فيلله أن إشللكاالت التن، اإلداريللة هللذا مللا أكللده مشللروع عللرو األسللباب لقللانون اإلجللراءات المدنيللة و - 1

 تخضع إلجراء والئي خاص في ظل التشريع السابق.، بعدما كانت تحل عن طريق االستعجال

 .332، طرق التنفيذ من الناحية المدنية و الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص. عبد الرحمن بربارع - 2



 
 

49 

 

 : الحالة الثانية - 2
المبللادرة أيللن مللنح المشللرع أطللراف التنفيللذ حللق . إ.م.إ.قمللن  632 ادةمللالو تخضللع ألحكللام 

و ذللك علن  ،ي التنفيلذ فلي حلال رفلو المحضلر ذللكفي إخطار رئيس المحكمة إثارة األشلكال فل
من طرف المستفيد ملن السلند التنفيلذي أو المنفلذ عليله أو الغيلر اللذي  طريق رفع دعو  األشكال

له مصلحة بحضلور المكللف بالتنفيلذ و ذللك فلي حاللة رفلو المحضلر القضلائي تحريلر محضلر 
 الذي يثيره أحد األطراف .األشكال 

ساعة إلى سلاعة طلبلا لوقلف كما يجوز لألطراف المذكورة أعاله رفع دعو  استعجالية من 
 مللن 301 ادةمللال، و هللي حالللة اسللتعجال قصللو  تخضللع إلجللراءات رفللع الللدعو  حسللب التنفيللذ

 . ذلك بتخفيو أجال التكليف بالحضورو . إ.م.إ.ق
ضمان سرعة إجلراءات التنفيلذ و ذللك بفصلل رئليس بغرو . إ.م.إ.ق 633و باستحدال م 

 .1يوم من تارير رفع الدعو  15المحكمة في دعو  اإلشكال في التنفيذ في أجال أقصاها 

تستقل إشكاالت التنفيذ بإجراءات خاصة بها توجب عللى رافعهلا إتبلاع هلذه اإلجلراءات مملا 
حددها القانون قد ت دي إلى وقف التنفيذ في بعلو الحلاالت أو صلدور حكلم وفلق ملا يرتب آثار 

 نص عليه القانون.

" ترفللع دعللو  اإلشللكال فللي التنفيللذ  : فللي فقرتهللا األولللى. إ.م.إ.قمللن  632 ادةمللالأشللارت 
 ملللن طلللرف المسلللتفيد ملللن السلللند التنفيلللذي أو المنفلللذ عليللله أو الغيلللر اللللذي لللله مصللللحة بحضلللور

، و عليه فصاحب الصفة و المصلحة في رفع اإلشلكال فلي ."ضائي المكلف بالتنفيذالمحضر الق
، و قللد يكللون الغيللر الللذي يمللس تنفيللذ ضللده، أو طالللب التنفيللذ نفسللهالتنفيللذ قللد يكللون المطلللوب ال

 التنفيذ مصالحه.
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 إلشكال المرفوع من المنفذ ضدهأوال : ا
  ترفع من طرف المحكلوم عليله المنفلذ ضلدهأةلب اإلشكاالت في التنفيذ في الحياة العملية 

، جبريالخاضع إلجراءات التنفيذ ال و هو الذي يلزمه القانون باألداء الثابت في السند التنفيذي و
، و كللذا ي و المتضللامن مللع المللدين األصللليكمللا تثللب الصللفة للكفيللل الشخصللي و الكفيللل العينلل

 .فة في رفع اإلشكال في التنفيذحائز العقار المرهون و الخلف العام و الخاص لهم الص
ا فيجوز للمنفذ عليه أن يستشكل في التنفيذ طالبا وقف التنفيذ ، مستندا في طلب الوقلف إمل

 إلى:
: كطللللب وقللللف التنفيلللذ اسللللتنادا إللللى عللللدم تبليغللله بالسللللند  أسلللباب متعلقلللة بالشللللكللاإلجراءات  -

  مللراد تنفيللذه ابتللدائي ةيللر نهللائي، أو أن الحكللم الق.إ.م.إ. مللن 612التنفيللذي طبقللا لللنص المللادة 
 أو ةير مشمول بالنفاذ المعجل.

     : كلللبن يكلللون اللللدين الثابلللت فلللي السلللند التنفيلللذ ةيلللر محقلللق الوجلللود أسلللباب متعلقلللة بالموضلللوع -
 دين المطاللب بلله، أو يكلون اللن أو قلد انقضللى بالوفلاء و التقلادمأو ةيلر حلال األداء أو ةيلر معلي

 اتجاهات : 03سبب األخير هناك و في هذا ال، مملوكا للغير
 الذي ير  عدم جوازه على أساس أن المدين ليس له مصلحة في ذلك. االتجاه األول : 
 ملا أثبلت المنفلذ ضلده مصللحة محققلة ، إذا: و الذي ارتلب  إللى جلواز ذللك ثانياالتجاه ال 

 .في االستشكال
  المنقلوالت الملراد التنفيلذ االتجاه الثالل : و ذهب إلى جواز في جميع األحوال متلى كانلت

عليهللا مملوكللة للغيللر و الموجللودة فللي حيللازة المللدين بموجللب عقللد مللن عقللود األمانللة كعقللد 
 .1العارية أو اإليجار  أو الرهن أو الوكالة
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 ا: اإلشكال المرفوع من يالب التنفيذانيث
و ذللللك فلللي الحلللاالت التلللي يمتنلللع فيهلللا المحضلللر القضلللائي علللن إتملللام التنفيلللذ لوجهلللة نظلللر 

، ذاألخيللر م ديلة إلللى مواصللة التنفيللقانونيلة مخالفللة لوجهلة نظللر طاللب التنفيللذ و اللذي يراهللا هلذا 
حينهللللا يللللرع دعللللو  اسللللتعجالية مللللن اجللللل االسللللتمرار فللللي التنفيللللذ و هللللذا مللللا يسللللمى باالستشللللكال 

 المعكوس.
، بلللل يتقلللدم بملللا يسلللمى " إشلللكاال للللدائن علللادة ال يتقلللدم بإشلللكال أصللللياللللبعو أن او يلللر  

 .مقابال " بغية عدم وقف التنفيذ
و بنللاءا علللى مللا تقللدم فللإن اإلشللكال فللي التنفيللذ يللرع مللن طللرف المنفللذ ضللده الللذي يطالللب 

ب ملن يذ الذي توقف ألي سببوقف التنفيذ  أو من طرف طالب التنفيذ الذي يلتمس مواصلة التنف
، لكنله ال يمكلن رفعله ملن طلرف المحضلر  القضلائي اللذي لليس لله صلفة و ال مصللحة األسباب

 ق.إ.م.إ.من  13 ادةمالالمنصوص عليهما في نص 
 ثالثا : اإلشكال المرفوع من الغير

شللكال مللن طللرف إلللى جانللب طرفللي السللند التنفيللذي الللذين سللبق اإلشللارة إليهمللا قللد يرفللع اإل
كلان أثنلاء مباشلرة التنفيلذ علن طريلق المحضلر القضلائي أو قبلل الشلروع سواء  ،و هو الغير آخر

يللذ فللي التنفيللذ عللن طريللق المطالبللة القضللائية، إذا مللا تبللين للغيللر أن طالللب التنفيللذ يرةللب فللي التنف
ال يتعللد  إلللى  علللى أمواللله الخاصللة، انطالقللا مللن مبللدأ أنلله يجللري التنفيللذ علللى أمللوال المللدين، و

 أموال الغير.
عللد مللن الغيللر كللل شللخص لللم يتلللق محللل التنفيللذ مللن المللدين و ال يجللوز للله وقللف و عليلله ي

 .1للمستشكل الذي هو من فئة الغيرالتنفيذ، إال إذا كان المحل المراد التنفيذ عليه مملوكا 
فيجللوز للغيللر الللذي للله مصلللحة دون أن يللرد اسللمه فللي السللند التنفيللذي أن يثيللر إشللكاال فللي 

 . 2راف بالحضور أمام رئيس المحكمةقضائي و باقي األطالتنفيذ مع تكليف المحضر ال

                                                 

، شلللرح قلللانون االجلللراءات المدنيلللة و االداريلللة فلللي ضلللوء أراء الفقهلللاء و أحكلللام القضلللاء، المرجلللع السلللابق، ص. عمااار زودع - 1
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 : بد من توافر العناصر الثالثة يعد المستشكل في حكم الغير فال
    .أن تكون له شخصية مستقلة عن أطراف التنفيذ و خاصة عن المدين 
  . تكون له سلطات خاصة و مستقلة على المنقول المراد التنفيذ عليه 
  1السلطات هو نص القانونأن يكون مصدر هذه. 

و وضللع حللدا للمواقللف المتضللاربة  2.إ.م.إ.مللن ق 632 ادةمللالفلقللد تللدخل المشللرع بموجللب 
، فللذهب رأي سللند التنفيللذي الللذي ال يتضللمن اسللمهبشللبن أهليللة الغيللر لالستشللكال بمناسللبة تنفيللذ ال

و هللو  –، بينمللا ذهللب فريللق آخللر السللتردادمعللارو إلللى أن القللانون رسللم للغيللر طريللق دعللو  ا
       إلللللى أن للغيللللر أن يرفللللع إشللللكاال فللللي التنفيللللذ سللللواء أمللللام المحضللللر القضللللائي  - الللللرأي الللللراجح

أو مباشرة أمام القضاء المختص طلبا وقف التنفيذ و ذلك لما يترتب عن مواصلة التنفيذ من أثر 
يكلون  ا، إنملعنلي بلدعو  االسلترداد، كما أنه ليس دائملا ملبي على حقوقه يصعب تداركه الحقاس

 .معني بمواصلة التنفيذ فحسب
تلللتم إجلللراءات  ، هنلللاا للللم يكلللن  المستشلللكل ملللن فئلللة الغيلللر، كلللبن يكلللون خللللف الملللدينأملللا إذ

، بلل تتعلداها إللى الحكلم ال تقتصلر عللى الخصلوم فحسلب ، و ذلك ألن حجيةالتنفيذ في مواجهته
 خلف الخصم.

-ةالبلللا المنفلللذ عليللله –، إذا ملللا أثلللار أحلللد األطلللراف .إ.م.إ.قملللن  632 ادةملللالا للللنص وفقللل
 ، و يرفو المحضر القضلائيونية أثناء مباشرة عملية التنفيذمسبلة من شبنها أن تشكل عقبة قان

ملللن  631 ادةملللالتحريلللر محضلللر إشلللكال فلللي التنفيلللذ وفقلللا لمقتضللليات الفقلللرة األوللللى ملللن نلللص 
لكللل صللاحب مصلللحة أن يعللرو اإلشللكال فللي التنفيللذ عللن طريللق دعللو  ، فإنلله يجللوز .إ.م.إ.ق

 استعجالية أمام رئيس المحكمة المختصة.
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وفقللا لمللا سللبق ذكللره فللإن دعللو  وقللف التنفيللذ تشللكل مفهللوم أخللر و هللو دعللو  اإلشللكال فللي 
للة التنفيلذ التنفيذ، و قد أحاطها المشرع بثالل ضمانات تكفل حقلوق طاللب التنفيلذ ملن شلبهة عرق

 :1ي تكتنف الدعو الت
، لللذا يجللب علللى رئلليس ف التنفيللذ تعللد حالللة اسللتعجال قصللو أن دعللو  وقلل:  الضاامانة األولااأ -

، فللال سلللطة تقديريللة للله فللي ذلللك و الغللرو ا مللن سللاعة إلللى سللاعة بقللوة القللانونالمحكمللة جللدولته
إطاللة أملد سليلة لعرقللة و من ذلك معاملة المنفذ ضلده سليء النيلة اللذي يتخلذ ملن هلذه اللدعو  و 

 بنقيو مقصوده. ،التنفيذ
ة ، يللتم وجوبللا تغللريم المستشللكل بغرامللفللي حالللة رفللو دعللو  وقللف التنفيللذ : الضاامانة الثانيااة -

، دون المسللاس بحللق طالللب التنفيللذ بطلللب تعللويو أمللام قاضللي مدنيللة يللدفعها للخزينللة العموميللة
 الموضوع إن أصابه ضرر من هذه الدعو  التعسفية أو الكيدية.

ةيللر قابللل ألي طريللق مللن  األمللر الصللادر فللي دعللو  وقللف التنفيللذ مانة الثالثااة :الضاا -
، حتللى ال يبقللى التنفيللذ معلقللا إلللى حللين اسللتنفاذ المستشللكل لطللرق الطعللن المخولللة طللرق الطعللن

 قانونا.
كمللا قللد حللرص المشللرع الجزائللري علللى تحديللد الجهللة القضللائية المختصللة نوعيللا و إقليميللا 

 لتنفيذ :بنظر دعو  اإلشكال في ا
" علللدم االختصلللاص ملللن عللللى أن. إ.م.إ.قملللن  36 ادةملللال: تلللنص  االختصاااا  الناااوعي

و يترتللب ، ا فللي أي مرحلللة كانللت عليهللا الللدعو "، تقضللي بلله الجهللة القضللائية تلقائيللالنظللام العللام
علللى هللذه القاعللدة أنلله يمنللع علللى الخصللوم االتفللاق علللى مللنح االختصللاص لقاضللي آخللر ةيللر 

من نفلس  631 ادةمالرئيس المحكمة المختص بالفصل في القضايا االستعجالية و هذا ما أكدته 
ال يخلللتص بهلللا قاضلللي الموضلللوع  عليللله و طبقلللا لهلللذا اللللنص فلللإن إشلللكاالت التنفيلللذ ، و2القلللانون
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يحرر المحضر القضائي محضرا عن اإلشكال في التنفيذ، و يلدعو الخصلوم لعلرو اإلشلكال عللى رئليس المحكملة التلي يباشلر 
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، ملللن قضللللاء تقسللليم القضلللاء علللللى مسلللتو  المحكملللة ، حسلللبملللا قضلللاء االسللللتعجالنوعيلللا، و إن
 موضوع و قضاء مستعجل و هو تقسيم لالختصاص النوعي الذي هو من النظام العام.

 أما بالنسبة للقضائين اإلداري و الجزائي فإنه:
 أنلله فصللل بشللبن الجهللة المختصللة بللالنظر فللي. إ.م.إ.ق: فمللن إيجابيللات  بالنسللبة لللإلداري

 804 ادةملللالفلللنص ، الصلللادرة علللن جهلللات القضلللاء اإلداري إشلللكاالت التنفيلللذ المتعلقلللة بلللالقرارات
كللام الصلادرة عللن ملنح اختصاصللا مانعلا للمحللاكم اإلداريلة فللي ملادة إشللكاالت تنفيلذ األح. إ.م.إ.ق

اإلداريلللة أملللام المحكملللة التلللي صلللدر عنهلللا الحكلللم موضلللوع اإلشلللكال " خالفلللا  الجهلللات القضلللائية
علاله : أعاله، ترفع الدعاو  وجوبا أمام المحاكم اإلدارية في الملواد المبينلة أ 803 ادةملاألحكام 
، أمللللام درة عللللن الجهللللات القضللللائية اإلداريللللةي مللللادة إشللللكاالت تنفيللللذ األحكللللام الصللللافلللل -8......

 ".ع اإلشكالالمحكمة التي صدر عنها الحكم موضو 
 بالنسبة بالشق المدني في األحكام الجزائية:

، السلللالفة اللللذكر فإنللله ال يوجلللد نلللص فلللي .إ.م.إ.قملللن  804 ادةملللالعللللى خلللالف مضلللمون 
الشلق الملدني فلي األحكلام شبن الجهة القضائية المختصة بالفصل في إشكاالت التنفيذ المتعلقلة ب

، و ذلك أن النظلر فلي اللدعو  المدنيلة بالتبعيلة ملن طلرف جهلة قضلائية جزائيلة ال يعنلي الجزائية
، ألن فللي المنطللوقجهللة بالفصللل فللي اإلشللكاالت المتعلقللة بتنفيللذ الشللق المللدني اختصللاص تلللك ال

اختصللاص الجهللة القضللائية الجزائيللة بللالنظر للللدعو  المدنيللة يللراد منلله التيسللير علللى المتقاضللي 
نلع ملن حيلازة كلل شلق لكيلان و الفصلل فلي اللدعويين ال يم ،ظرا لنشوء الدعويين علن فعلل واحلدن

 .1مستقل
، ن حيلل سلقوطه أو بقائلهيقرر حقا ماليا يخضع ألحكام القانون المدني مفالمنطوق المني 

 و أنلله ال يمكللن أن. إ.م.إ.قكمللا أنلله ينفللذ علللى مللال المحكللوم عليلله وفقللا لإلجللراءات المقللررة فللي 
نيلة تثار إشكاالت في التنفيلذ تتعللق بالعقوبلة الجزائيلة إنملا كلل ملا يحتملل إثارتله هلي إشلكاالت مد

 ات القضاء المدني بحسب وظيفتها.بحتة تختص بها جه
و طبقللا لمللا سللبق ذكللره فللإن الحكللم الصللادر فللي الللدعو  المدنيللة التللي ترفللع بطريللق التبعيللة 
لدعو  جزائية هو حكم مدني ينفلذ بطريلق التنفيلذ الجبلري طبقلا للقواعلد و اإلجلراءات المنصلوص 
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ديللة هللو المخللتص بالفصللل و بالنتيجللة لللذلك يكللون ريللس الجهللة القضللائية العا. إ.م.إ.قعليهللا فللي 
 .1ي تثار بصدد التنفيذ الجبريفي إشكاالت التنفيذ الت

" ترفلع اللدعاو  أملام .إ.م.إ.قمن  09في فقرتها  40 ادةمال: نصت  االختصا  اإلقليمي
ائلرة د: فلي الملواد المسلتعجلة أملام المحلاكم الواقلع فلي  الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها

 وقوع اإلشكال في التنفيذ أو التدبير المطلوب".اختصاصها مكان 
مللن نفللس القللانون فللي جميللع أحللوال االسللتعجال يللتم عللرو  299 ادةمللالو جللاء فللي نللص 

القضللللية بعريضللللة افتتاحيللللة أمللللام المحكمللللة الواقللللع فللللي دائللللرة اختصاصللللها اإلشللللكال أو التللللدبير 
 الذكر.السالفة . إ.م.إ.قمن  631 ادةمالالمطلوب"، و هذا ما أكدته 

و عليلله فللإن االختصللاص اإلقليمللي لقاضللي إشللكاالت التنفيللذ يعللد مللن النظللام العللام و ذلللك 
مللن  40 ادةمللال، و هللذا مللا جللاءت بلله إليهللا سللالفا كلهللا بصلليغة التخصلليص لللورود المللواد المشللار

، و قلد راعلى المشلرع ديد االختصاص مصطلح " دون سلواها"نفس القانون حين استعملت في تح
الختصللاص اإلقليمللي للمحكمللة الواقللع فللي دائرتهللا اإلشللكال كونهللا قريبللة مللن محللل فللي تحديللده ا

التنفيذ مما يسهل هيمنتها عليه، و على القاضي إثارة علدم اختصاصله النلوعي تلقائيلا حتلى و للم 
و عليله فلال يمكلن تطبيلق نلص  ،ك لحسلن سلير العداللةيثره أو يدفع به أحد أطلراف اللدعو  و ذلل

لقلانون و التلي تبليح للخصلوم اختيلار القاضلي حتلى و للو للم  يكلن مخلتص من نفلس ا 46المادة 
 .2إقليميا

فلي فقرتهلا الثالثلة أنله" توقلف إجلراءات التنفيلذ إللى . إ.م.إ.قملن  632 ادةمالجاء في نص 
ليله فلإن دعلو  و ع"، قلف التنفيلذ ملن طلرف رئليس المحكملةةاية الفصل في اإلشكال أو طللب و 

أو وقللف التنفيللذ تتميللز ببثرهللا الموقللف إلجللراءات التنفيللذ بمجللرد رفعهللا و ال  اإلشللكال فللي التنفيللذ
يمكللن للمحضللر القللائم بالتنفيللذ االسللتمرار فللي إجلللراءات التنفيللذ إال بعللد الفصللل بعللدم قبولهللا ملللن 
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ة التنفيلذ أو شلطبها حيل الشكل أو رفضها في الموضوع لعدم التبسيس مع أمر القاضي بمواصلل
 .1من الجدول

فيترتلللب عللللى رفلللع اإلشلللكال وقلللف تنفيلللذ الحكلللم سلللواء كلللان مرفوعلللا بلللالطريق المعتلللاد لرفلللع 
يلللق المحضلللر القضلللائي عنلللد أو علللن طر  - دعلللو  اسلللتعجالية أملللام رئللليس المحكملللة – اللللدعاو 
 .2التنفيذ

 : إلشكال في التنفيذ من ناحيتينفت ثر دعو  ا
: تتميللز دعللو  اإلشللكال فلي التنفيللذ أو طلللب وقللف التنفيللذ بللاألثر  قباال الفصاال فااي الاادعوى

، توقللللف إجللللراءات التنفيلللذ بقللللوة القللللانون إلللللى ةايللللة الفصللللل فللللي الللللدعو  الموقلللف إذ بمجللللرد رفللللع
 .اإلشكال في التنفيذ أو وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة

بلللول دعلللو  فلللي حاللللة ق ".إ.م.إ.قملللن   634 ادةملللال: عملللال  بعاااد الفصااال فاااي الااادعوى 
اإلشللكال فللي التنفيللذ أو طلللب وقللف التنفيللذ يللبمر رئلليس المحكمللة الفاصللل فللي المللواد االسللتعجالية 

  أشلللهر ابتللداءا ملللن تللارير رفلللع الللدعو "، و يكلللون هلللذا 06بوقللف التنفيلللذ لمللدة ال تتجلللاوز سللتة ل
 .3هفي –القائم بالتنفيذ  –منعا وجوبيا ال خيار للمحضر القضائي  - وقف التنفيذ - المنع

 لكن إلى متى يظل التنفيذ موقوفا بفعل األثر الموقف لإلشكال؟
يظل التنفيذ موقوفا بموجلب األثلر الواقلف لإلشلكال ابتلداءا ملن تلارير قيلد اللدعو  بمصللحة 
رفللع الللدعاو  لللد  أمانللة ضللبط المحكمللة إلللى حللين صللدور أمللر القاضللي الللذي عليلله الفصللل فللي 

 ادةمللال  يومللا مللن تللارير رفللع الللدعو  طبقللا لللنص 15هاتلله الللدعو  فللي أجللل ال يتجللاوز خمسللة ل
 .إ.م.إ.قمن  01 فقرة 633
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و هكللذا يتبللين أن اإلشللكال فللي التنفيللذ أو طلللب وقللف التنفيللذ يشللكل منازعللة قانونيللة تطللرح 
 أمام رئيس المحكمة الفاصل في المواد االستعجالية و الذي يجلب عليله البلت فيهلا بعلد االسلتماع

 إلى الخصوم بمقتضى أمر قضائي.
، كلبن يرفلع المستشلكل يلذللى وجلود إشلكال موضلوعي فلي التنفاإلشكال الوقتي يبنى دائما ع

ي ، اسللتنادا إلللى انعللدام الصللفة فللي طالللب التنفيللذ فللإن القاضللكاال وقتيللا يطلللب فيلله وقللف التنفيللذإشلل
تنفيللذ، إذا النللاظر فللي اإلشللكال و البللات فيلله مللن خللالل مللا يتبللين مللن ظللاهر المسللتندات بوقللف ال

امها للللد  طاللللب فة أو انعلللد، و ال يفصلللل فلللي مسلللبلة ملللد  تلللوافر الصلللثبلللت لللله جديلللة المنازعلللة
 ، ألن ذلك يعد إشكاال موضوعيا يختص به قاضي الموضوع.التنفيذ

، كال وقتلي يخلتص بله قاضلي االسلتعجالو من خالل ذلك يتضح أن اإلشكال نوعان : إش
، و إشلكال موضلوع يخلتص بله قاضلي الموضلوع  ا بوقف التنفيذ أو االستمرار فيلهإذ يفصل به إم

 النزاع.و الذي يفصل فيه و يحسم 
ى للله فرصللة و المستشللكل سللواء كللان المنفللذ عليلله أو الغيللر يطلللب وقللف التنفيللذ لكللي تعطلل

ي يرفللع ، لكللن قللانون اإلجللراءات المدنيللة و اإلداريللة لللم يحللدد المللدة التلللرفللع اإلشللكال الموضللوعي
 فيها اإلشكال الموضوعي.

زمله عللى رفلع يل و عليه فإذا ما حصلل المستشلكل عللى حكلم بوقلف التنفيلذ فلليس هنلاك ملا
      ، فللللي حللللي أن المنفللللذ فللللي وقللللف التنفيللللذ إلللللى مللللا ال نهايللللة ، ألن مصلللللحتهاإلشللللكال الموضللللوعي

ليسللت للله أي مصلللحة فللي رفللع اإلشللكال الموضللوعي الللذي يتمسللك بلله المنفللذ  - طالللب التنفيللذ –
 .1عليه المستشكل في التنفيذ

زم القاضلي اللذي يفصلل فلي إذ نجد فلي التشلريعات المقارنلة فلي مثلل هلذه الحلاالت التلي تلل
 اإلشللكال الللوقتي بوقللف التنفيللذ أن يمللنح أجللال للمنفللذ ضللده ليرفللع دعللواه خللالل هللذا األجللل أمللام
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قاضلي الموضللوع تحلت طائلللة مواصللة طالللب التنفيلذ إجللراءات التنفيلذ، و عليلله يعلد األمللر بوقللف 
 التنفيذ كبن لم يكن.

، يجللب علللى المشللرع تداركلله جزائللريد حالللة فللرام فللي التشللريع الفللي حللين و تبعللا لللذلك توجلل
بعلد صلدور الحكلم فلي  –الغير أن يرفع دعو  اإلشكال الموضوعي  أوبالنص على المنفذ ضده 

م رفلللع هلللذه اللللدعو  خلللالل هلللذا اإلشلللكال اللللوقتي بوقلللف التنفيلللذ  فلللي أجلللل معلللين و فلللي حاللللة علللد
 .1ف عندهاالتي توق ، فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يسقط و يستمر التنفيذ من النقطةاألجل

فللي فقرتهلا الثانيللة التلي تقضللي ببنله فللي حاللة رفللو  .إ.م.إ.قملن  634 ادةمللالأملا بالنسلبة 
عمال عبلارة فملن األفضلل يكلون اسلت 2لتنفيذ يلبمر بمواصللة التنفيلذدعو  اإلشكال أو طلب وقف ا

و مواصللللة  األملللرالجملللع بلللين ، لملللا قلللد يحدثللله أو"تسلللتمر إجلللراءات التنفيلللذ" ""تلللتم مواصللللة التنفيلللذ
أو طلللب وقللف  حيللل ال يتبللع رفلو دعللو  اإلشللكال، بنفيلذ مللن إشللكال فللي حلال سللهو القاضلليالت

 التنفيذ باألمر بمواصلة التنفيذ.
لكلللن فلللي األصلللل، يلللتم االسلللتمرار فلللي التنفيلللذ بقلللوة القلللانون و تبقلللى جميلللع إجلللراءات التنفيلللذ 

 .السابقة سارية و صحيحة و تستمر من آخر إجراء
التلللي تقضلللي بلللالحكم عللللى الملللدعي فلللي اإلشلللكال  634 ادةملللالرة الثالثلللة ملللن نفلللس أملللا الفقللل

فللللللي حالللللللة رفللللللو الطلللللللب و ذلللللللك دون المسللللللاس  .ج.د30.000بغرامللللللة مدنيللللللة ال تقللللللل عللللللن 
بالتعويضللات المدنيللة التللي يمكللن منحهللا للمللدعى عليلله، فللنص المللادة باللغللة العربيللة جللاء بصلليغة 

حكم علللى المللدعي بالغرامللة المدنيللة عنللد رفللو الللدعو  األمللر " يحكللم" أي أن القاضللي ملللزم بللال

                                                 

 .المرجللع السللابق، صشللرح قللانون االجللراءات المدنيللة و االداريللة علللى ضللوء اراء الفقهللاء و احكللام القضللاء، ، عماار زودع - 1
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 :باللغة العربية و الفرنسية  2فقرة  634صياةة المادة  - 2
  دج30.000المدعي بغرامة مدنية ال تقلل علن ثالثلين أللف دينلار لو في حالة رفو طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على " 

 ."دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه
« La  décision qui rejette l’action en difficulté ou la demande de soursisordonne la poursuite de la 

procédure d’exécution . » 
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"  il peut prononcé مللن دون أي سلللطة تقديريللة بينمللا باللغللة الفرنسللية جللاء بصلليغة الجللواز"
فهللي مبنيللة علللى السلللطة التقديريللة للقاضللي متللى قللدر تعسللف المللدعي فللي رفللع الللدعو  بغللرو 

ثبوتلله و ال يحكللم بهللا القاضللي علللى تعطيللل التنفيللذ أي أن الغرامللة هللي جللزاء التعسللف فللي حللال 
 أساس قرينة التعسف. 

و يالحللظ أن المشللرع الجزائللري لللم يوفللق فللي اسللتعماله عبللارة " رفللو طلللب وقللف التنفيللذ" 
فكان عليه استعمال عبارة "خاسر الدعو " ألنها أوسع نطاقا، و هو المصطلح المعتمد فلي نلص 

 .1القضائيةالمتعلقة بالمصاريف  .إ.م.إ.ق 419ادة مال
كما يجب أن نميز بين وقف التنفيذ الناجم عن إشكال في التنفيذ و بين وقف التنفيلذ النلاتم 

، فللاألول مقللرر لمواجهللة .م.مللن ق 281 ادةمللالعللن عسللر المللدين و المنصللوص عليهللا فللي نللص 
 ةادملال، بينملا وقلف التنفيلذ طبقلا للنص فيذ نتيجة إلشكال قلانوني أو ملاديحالة اعتراو على التن

التي تجيز منح أجل للوفاء بالدين لصالح المدين المعسر حسلن النيلة مقلرر ألسلباب  .م.ق 281
أن ال متصلة بالوضع المالي للمدين الذي ال يحتم على االستحقاق إنما يدفع بحالة العسر على 

 .2تتجاوز مدة اإلعفاء سنة
 قاضلي ملن حكلم يصدر أن يجب بل رفعه بمجرد التنفيذ يوقف ال فإنه الثاني، اإلشكال أما
 بعلد أو األول اإلشلكال رفلع بعلد قلدم إذ ثانيا إشكاال اإلشكال يعتبر و بالوقف، المستعجلة األمور
 اإلشللكال فللي حكللم صللدر قللد يكللون أن لللذلك يشللترط ال و للتنفيللذ موقفللة موضللوعية منازعللة رفللع
 عللى ينصلب أن ثانيا إشكاال اإلشكال العتبار رطيشت لكن و الموضوعية، المنازعة في أو األول
 .3التنفيذ بذات الثاني اإلشكال يتعلق أن أي األول، اإلشكال محل التنفيذ ذات
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و فيه سوف نتناول سلطة القاضلي فلي وقلف التنفيلذ و شلكل و طبيعلة الحكلم الصلادر عنله 
 كما يلي: 

، يللذ بوصللفه قاضلليا لألمللور المسللتعجلةيقللوم رئلليس المحكمللة بالفصللل فللي اإلشللكال فللي التنف
، و يتقيلد بملا يحلد 1تعجال إعملاال للقواعلد العاملةلذلك فإن سلطته تكون نفلس سللطة قاضلي االسل

، أمللللا شللللرط السللللتعجال و عللللدم المسللللاس ببصللللل الحللللقمللللن واليتلللله مللللن ضللللرورة تللللوافر عنصللللر ا
 ادةملالتوافر دائما فلي مثلل هلذه المنازعلات ألنله مفتلرو بقلوة القلانون فلي نلص االستعجال فهو م

تجللاوز و ذلللك فللي أجللل ال ي 2بوقللف التنفيللذ أو اسللتمراره، فيصللدر أمللر وقتللي .إ.م.إ.قمللن  631
لمستندات و دون المسلاس ببصلل ، و هذا على أساس الظاهر من ايوما من يوم قيد الدعو  15
 : ال يتعد  أمرين، و بذلك فإن القاضي الحق

 تقصي الوقائع المعروضة من ظاهر المستندات. -
 أال ي ثر حكمه الوقتي في أصل الحق المتنازع عليه.  -

ندات التلي يجلري التنفيللذ كملا ال يجلوز لقاضلي الفاصلل فلي اإلشلكال تفسلير األحكلام أو السل
هلة القضلائية تصلاص الجبغرو توضيح مدلولها أو تحديد مضمونها ألن ذللك ملن اخ بمقتضاها

 633/2 ادةمللال، بللل يتقيللد فقللط بتنفيللذها دون التغييللر فيهللا حسللب مللا نصللت عليلله التللي أصللدرته
 السالفة الذكر.

فإذا ما تبين للقاضي من ظلاهر المسلتندات بعلد فحصلها أن الحكلم بقبلول طللب المستشلكل 
، أملا إذا تبلين م موجبله، فإنه يقضي برفو اإلشلكال النعلداي المنازعة الوقتية بمس أصل الحقف

                                                 

يكون لألمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع م قت و ال يمس أصل الحق و ال يفسر السلند " : .إ.م.إ.ق 633/2المادة  - 1
 ". التنفيذي

، بل يكون حسب صف، ال هو ابتدائي و ال نهائياألمر الذي يصدره رئيس المحكمة في دعو  االستعجال ال يحمل أي و  - 2
 ."أمرت المحكمة حال فصلها في القضايا االستعجالية علنيا بللل...الصيغة " 
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، فإنه يجيلب دفوع ال يستند إلى أساس من الجد له عكس ذلك و أن ما أثاره المستشكل ضده من
 إلى طلب المستشكل بوقف التنفيذ.

ا مللا ، و هللذذ تعللديل المنطللوق أو تحريللف مضللمونهكللذلك ال يجللوز لقاضللي إشللكاالت التنفيلل
    روا بتبييلللد األملللر المسلللتبنف مبلللدئيا ، أن قضلللاة االسلللتعجال لملللا أملللجلللاء فلللي قلللرار المحكملللة العليلللا

، فيكونلون عللوي فقلط ملن السلكن المتنلازع عليلهو تعديال له قضلوا بلبن يقلع التنفيلذ عللى الطلابق ال
، إذ كلان عللليهم أن يقتصللر قضللا هم علللى االسللتمرار فللي ئهم هللذا قللد أسللا وا تطبيللق القللانونبقضلا

فلي نلزاع قلد حسلمه يسلوم لهلم أن يفصللوا  ، و الن ثبلت ذللكالتنفيذ إن للم يوجلد إشلكال أو وقفله إ
 . 1قضاة الموضوع

كملللا يجلللوز لقاضلللي إشلللكاالت التنفيلللذ الحكلللم بالغراملللة عللللى خاسلللر األحكلللام طبقلللا للللنص م  
 تطبيق هذه المادة يالحظ فيها ما يبتي : ، والسالفة الذكر .إ.م.إ.قمن  03فقرة  634
 أملا فلي، ترفع تحلت مسل ولية المستشلكل نهاأن الحكم بالغرامة يكون في دعو  وقف التنفيذ أل -

حاللللة رفلللو دعلللو  اإلشلللكال لفلللي حاللللة تحريلللر محضلللر إشلللكال فلللي التنفيلللذ ملللن قبلللل المحضلللر 
الن المحضلر القضلائي هلو المتسلبب فلي وقلف ة،  يجوز للقاضي أن يحكلم بالغراملفال القضائي 

 التنفيذ عند تحريره محضر اإلشكال.
عللللى القاضلللي فلللي حاللللة رفلللو دعلللو  اإلشلللكال ولللليس إن الحكلللم بالغراملللة الملللذكورة وجلللوبي  -

 جوازي.
باللغلة العربيلة التلي  .إ.م.إ.ق 634/03 ادةملالمع المالحظة أن هنالك فرق بين صياةة نص  -

فرنسللي الللنص ال توجللب علللى القاضللي الحكللم بغرامللة مدنيللة فللي حالللة رفللو طلللب وقللف التنفيللذ و
أن ، التنللاقص الحللالي بللين الصللياةتينل لكللن علللى القاضللي فللي ظلل، الللذي يجعللل المسللبلة جوازيللة

 .الرسمي يطبق النص العربي باعتباره النص األصلي و
ر الن عبلارة "خاسل إن المشرع الجزائري لم يوافق لما استعمل عبارة "رفلو طللب وقلف التنفيلذ" -

ملن  419 ادةملالهو المصطلح المعتمد في نص  أوسع نطاقا من عبارة رفو الطلب و "الدعو 
 متعلقة بالمصاريف القضائية.ال .إ.م.إ.ق
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     يتبلللع فلللي األواملللر الصلللادرة فلللي قضلللايا إشلللكاالت التنفيلللذ الوقتيلللة نفلللس القواعلللد، األصلللول، 
منطلوق  فهلي تتكلون ملن ديباجلة، وقلائع، أسلباب، و، بط الالزمة لصحة األحكلام العاديلةو الضوا

     يللللزم أن تشلللمل هلللذه األواملللر عللللى اسلللم القاضلللي اللللذي أصلللدرها  و، جلسلللة علنيلللةتصلللدر فلللي  و
الجديللد قللد كللرس قاعللدة عامللة فللي  .إ.م.إ.قو اسللم أمللين الضللبط الللذي حضللر الجلسللة، كمللا أن 

 منه "يجب أن تكون األوامر و األحكام و القرارات مسببة". 11 ادةمال

خللالل قراءتهللا أن األمللر الصللادر عللن  نسللتنتم مللن .إ.م.إ.قمللن  633 ادةمللالو باسللتحدال 
رئللليس المحكملللة أنللله أملللر مسلللبب بغلللرو تمكلللين أطلللراف دعلللو  اإلشلللكال ملللن معرفلللة التبسللليس 

 .1القانوني لألمر

ال ي ثر على الحق المتنازع ملن اجلله  الحكم الصادر في اإلشكال هو حكم وقتي بطبيعة و
 .فانه ال يحوز إال حجية م قتةتبعا لذلك  و

يللذهب األسللتاذ عمللر زودة لرئلليس قسللم الغرفللة  ، وقضللائيا و للليس والئيللاكمللا انلله يعللد عمللال 
فلي مقلال منشلور بجريلدة المسلاء العللدد   أسلتاذ بالمدرسلة العليلا للقضللاء المدنيلة للمحكملة العليلا و

الوقتيلللة : " إن الطبيعلللة القانونيلللة تحلللت عنلللوان /إشلللكاالت التنفيلللذ  11/12/1989بتلللارير 1310
لألوامللر الصللادرة فللي اإلشللكاالت الوقتيللة لللم تكللن يومللا مللن األيللام مسللار خللالف فقهللي أو قضللائي 

لللذلك فللال ضللرورة ، هللا الجزائريللة أو األجنبيللة واضللحةالن النصللوص التشللريعية المختلفللة سللواء من
ييرهلللا علللن طريلللق االجتهلللاد تغ الن طبيعلللة العملللل القلللانوني ال يمكلللن، للخلللروج علللن إرادة المشلللرع

   اإلشللكاالت الناشللئة عللن تنفيللذ حكللم قضللائي ال تعللد تظلمللا مللن الحكللم المللراد تنفيللذه  و، القضللائي
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   تتعلللق بلله، إضللافة إلللى أن قاضللي األمللور المسللتعجلة  إنمللا هللي منازعللات تنشللب عللن التنفيللذ و و
 والئي و ال إداري.هو ينظر في اإلشكاالت الوقتية فانه يقوم بعمل قضائي ال  و
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إللللى القلللول أنللله لللليس ملللن السلللهل معالجلللة موضلللوع إشلللكاالت التنفيلللذ  األخيلللرنخللللص فلللي 
عموملللا و طلللرق التنفيلللذ بصلللفة  اإلجرائيلللةدقلللة، و ذللللك نظلللرا لصلللعوبة و تعقيلللد الملللادة  بوضلللوح و

، ةير أنها صعوبات وجب تذليلها نظرا لتعللق الموضلوع أحكامهاخاصة نظرا لتشعب و اختالف 
 يالقيلام بلله ملن خللالل هلذا المجهللود المتواضلع و الللذ ، و هللو ملا حاولنللااألفلرادبمصلالح و حقللوق 

، و كلذا القضلائية األحكلامتعرضنا فيه إلى دراسلة تحليليلة لموضلوع دور القاضلي فلي وقلف تنفيلذ 
المتعلللق بللدعو  إشللكاالت التنفيللذ و التللي جللاءت علللى نحللو أكثللر تفصلليال فللي  اإلجرائلليالجانللب 

يلل المدنيلة السلابق، ح اإلجلراءاتعليه في قلانون عما كانت  اإلداريةقانون اإلجراءات المدنية و 
 أبرزها :  األحكامبجملة من  اإلدارية المدنية و اإلجراءاتجاء قانون 

روج المشرع عن القاعدة العاملة التلي تسلند االختصلاص بنظلر إشلكاالت التنفيلذ الموضلوعية خ -
    بطلللال التنفيلللذ ، دعلللو  إاالسلللتحقاقإللللى قاضلللي الموضلللوع فلللي كلللل ملللن دعلللو  االسلللترداد، دعلللو  

و دعو  رفع الحجز، و التي تعد كلها دعاو  موضوعية لكن المشرع خلول القضلاء اإلسلتعجالي 
  والية النظر فيها.

س هلللذا القلللانون علللدة اجتهلللادات قضلللائية منهلللا جعلللل الفصلللل فلللي إشلللكاالت تنفيلللذ األحكلللام كلللر  -
 .منه 631القضائية من اختصاص رئيس المحكمة حسب المادة 

، عكللس ن األحكللام مشللمولة بالنفللاذ المعجلللالطعللن بالمعارضللة للليس للله أثللر موقللف مللا لللم تكلل -
التللي  .إ.م.إ.ق 323/2الطعللن عللن طريللق االسللتئناف فللله أثللر موقللف باسللتثناء مللا تعلللق بالمللادة 

 عو االستثناءاتحددت ب
يلحلق عامة ليس لها أثر موقف إال إذا خشي حلدول ضلرر جسليم طرق الطعن ةير العادية   -

التللي تعللد أسللاس دعللو   .إ.ق.إ.م 386تثناء طبقللا لللنص المللادة بالطللاعن جللراء تمللام التنفيللذ كاسلل
 .باعتراو الغير الخارج عن الخصومةوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
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أو المنفللذ للله أو الغيللر الللذي للله  رفللع مللن طللرف المنفللذ عليللهدعللو  اإلشللكال فللي التنفيللذ تجعللل  -
بالتلالي فلإن محضلر اإلشلكال فلي التنفيلذ للم يعلد  ر القضلائي، وذلك بحضور المحضل مصلحة و

 .ساري عليه العمل في بعو المحاكم شرطا لرفع هذه الدعو  كما كان
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 أوال : المصادر 
 القرآن الكريم برواية ورق. -

 ثانيا : المراجع 
 * المراجع باللغة العربية : 

 النصو  القانونية :  –أ 
، 1966يونيلو سلنة  08الموافق للل  1386صفر عام  18الم ر  في  154-66مر رقم األ – 1

صللللفر عللللام  19، الصللللادرة بتللللارير 47ن قللللانون اإلجللللراءات المدنيللللة، ج.ر.ج.ج. عللللدد المتضللللم
 .1966يونيو سنة  09الموافق لل  1386

، 1966يونيلو سلنة  08الموافق للل  1386صفر عام  18ي الم ر  ف 155-66األمر رقم  - 2
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، المعدل و المتمم.

سلللبتمبر سلللنة  26الموافلللق للللل  1395رمضلللان علللام  20ي ، المللل ر  فللل58-75األملللر رقلللم  - 3
رمضلللان علللام  24، الصلللادرة بتلللارير 78ج.ر.ج.ج. العلللدد  تضلللمن القلللانون الملللدني،الم 1975
 20ي ، المل ر  فل10-05المعلدل و الملتمم بالقلانون رقلم  ،1975سبتمبر  30الموافق لل  1395
 .2005يونيو 

، 2008فبرايلللر  25الموافلللق للللل  1429صلللفر علللام  18المللل ر  فلللي  09-08رقلللم القلللانون  – 4
أفريلل  23، الصادرة بتلارير 21ة، ج.ر.ج.ج. عدد لمدنية و اإلداريءات االمتضمن قانون اإلجرا

2008. 
 :م لفات الفقهية ال –ب 
 العامة :  م لفاتال –
وفلللاء، المرافعلللات المدنيلللة و التجاريلللة، منشلللاة المعلللارف، مصلللر، اإلسلللكندرية، أحملللد أبلللو ال - 1

1984. 
جزائلللر ديلللوان المطبوعلللات الجامعيلللة، البوبشلللير محنلللد أمقلللران، قلللانون اإلجلللراءات المدنيلللة،  - 2

 .2001العاصمة، 
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بنصله، و شلرحه، و التعليلق عليله، و تطبيقله،  –قة، قلانون اإلجلراءات المدنيلة سائح السلنقو  - 3
 .2001الجزء األول، دار الهد ، 

 .2014الم حمزة، الدعاو  االستعجالية، الطبعة الثانية، دار هومة، س - 4
ءات المدنيلللة و اإلداريلللة، دار بغلللدادي للطباعلللة و شلللرح قلللانون اإلجلللراعبلللد اللللرحمن بربلللارة،  - 5

 .2009النشر و التوزيع، الرويبة، 
عد، طلللرق و إجلللراءات الطعلللن فلللي األحكلللام و القلللرارات القضلللائية، الطبعلللة سلللعبلللد العزيلللز  - 6

 األولى، دار هومة، 
ء ، أنسلللوكلوبيديا، ملللر زودة، اإلجلللراءات المدنيلللة فلللي ضلللوء آراء الفقهلللاء و أحكلللام القضلللاع - 7
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 الماستر  ماالخ  مذكرع
ت قد تطرأ حاال إن تنفيذ األحكام القضائية هو أمر إلزامي بالنسبة للمعني به، لكن

لى جوء إخارجة عن إرادة هذا األخير ت دي إلى عرقلة تنفيذه لهذا القرار مما يستوجب معه الل
 والقضاء من خالل ثالثة وسائل قضائية تتمثل في : الطعون القضائية، طلب وقف التنفيذ 

دي العا، لهذا أوجد المشرع القضاء اإلستعجالي إلى جانب القضاء طلب اإلشكال في التنفيذ
قة، للفصل في القضايا التي تتطلب سرعة النظر فيها بإتخاذ تدابير و إجراءات سريعة و م  

الحق المتنازع  أصلتهدف للحفاظ على مصالح جميع األطراف المتنازعة دون التطرق إلى 
فيه الذي يعود اختصاص النظر فيه إلى قاضي الموضوع، كما أن الضرورة تقتضي أحيانا 

 حكم القضائي.وقف تنفيذ ال
 الكلمات المفتاحية:

 فيذوقف التن /5إمتناع عن التنفيذ  /4تنفيذ االحكام  /3 حكم قضائي /2التنفيذ   /1
 

 

Abstract of the master thesis 

         The execution of judicial decisions is mandatory for the person concerned, 

but there may be situations beyond the latter's control which impede the 

implementation of a particular decision, which necessitates recourse to the 

judiciary through three judicial means: Judicial appeals, the application for 

suspension and the application of forms of execution. The legislature therefore 

created an urgent judiciary, together with the ordinary judiciary, to adjudicate 

cases requiring speedy and timely consideration by taking measures and actions 

aimed at preserving the interests of all parties in conflict without addressing the 

origin of the disputed right to be considered by the trial judge. It is also 

sometimes necessary to stop the execution of the judicial judgment. 

Keywords:  

1/ Execution  2//Judicial judgment  3/ Execution 4/ Refusal of justice  5/ Stay of 

execution  

 



 

 

 

 

 


