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 كلمة شكر 
 

الحمد هلل رب العااالمين و ةاا ة و الساا م علاال اشاارف المرساالين  نبينااا محمااد ةاالل   علياا  و 
 سلم تسليما و علل ال  و ةحب  و من تبعهم بإحسان إلل يوم الدين .

ماان ةاانع إلاايكم " الكاار م ةاالل   علياا  و ساالم حااين قااال:نااذكر فااي اااذا المقااام حاادي  رسااولنا 
 "معروفا  فادعوا ل  حتل تظنوا إنكم قد كافأتموه

فمن دواعي سروري أن أتقدم بالشكر الجز ل المفعم باالحترام إلل األستاذ الفاضاال محمااد بلبنااة و 
كرة بغاار  األستاذ المحترم بن سالم علل ما قاادموه لااي ماان توجياا  و تصااو ب ااا ل مراحاال المااذ

 إاراجها علل الوج  المطلوب.
 كما أاص بالشكر األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة.|-

  



 اإلاداء 
 
 

أتقاادم بالشااكر أوالق و قباال كاال شاايء إلاال المااولل عااز و جاال الااذي وفقنااي فااي إتمااام اااذا العماال    
 المتواضع

 أادي تمرة جهدي مذكرتي اذه إلل من ام أولل من نفسي.   
إلاال معناال الحنااان و الحااب إلاال ماان كااان دعائهااا ساار نجاااحي إلاال أ لاال الحبايااب أمااي  •

 الحبيبة.
   أااادير اااذا البحاا   أودعتناايافتقااد،   يااا ماان يااا ماان أحماال أساامر بكاال فخاار  يااا ماان  •

 أبي "رحمر   و أسكنر فسيح جنات "
إلل توأم روحااي و رفقاااء درلااي إلاال أةااحاب القلااب الطيااب إلاال ماان رافقااوني منااذ الصااغر  •

 إاواني و أاواتي األعزاء.
 إلل زوجي الغالي و عائلة زوجي الكر مة. •
 الفضيل و المحترم. أستاذيإلل  •
 جامعة والية مستغانم. أساتذةوإلل جميع   •

 
 إلل كل من يعرفني من قر ب و بعيد. 

  



 قائمة المختصرات
 
 

 ي.ق.أ.ج: قانون األسرة الجزائر  •
 ق.إ.م.إ.ج: قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار ة الجزائري.  •
 ق.ع.ج: قانون العقولات الجزائري.  •
 ق.م.ج: القانون المدني الجزائري.  •
 ج: جزء.  •
 الطبعة. د.ط: ديوان  •
 ط: الطبعة.  •
 ج.ر.ج.ج: الجر دة الرسمية الجمهور ة الجزائر ة.  •

ص: ةفحة. 
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أةااغر وحاادة فااي بناااء  أاميااة كبياارة فااي اإلساا م  نظاارا ألن األساارة األساار ةالع قااات  اكتساابت
المجتمااع  و علاال كاالهااا تقااع مسااءولية إنشاااء و رعايااة وترليااة األجيااال  رجااال الغااد و بنااات 
المساااتقبل  و قاااد كاااان  للتشااار ع اإلسااا مي قصاااب الساااب، فاااي مجاااال تنظااايم األسااارة  و وضاااع 

 حلول لمشك تها.
قة الاازوجين فيهااا ماان سااكن و تفاااام  و بمااا يحكاام ع قااة األةااول فاألسرة بما يخيم علل ع  

و الفروع من وٍد و تراحم  و بما تقدماا  للحياااة ماان صماارات ةااالحة  اااي المساا ولة عاان ةاا   
له ااتمامااا   فااإن أاميااة األسااارة مااا انفكااات  األمااة  و لهااده االعتباااارات أولاال اإلساا م األسااارة جاا 

 .1مجتمع ال يزال متجدداق قائمة  و دوراا في إة   الفرد و ال
و نظاارا ألاميااة الحياااة األساار ة و تأصيراااا علاال المجتمااع ساالبياق أو ايجابيااا  مااا جعاال للمشاارع   

دائما إلل توفير الحماية ال زمة لها من كل الجوانب بغية تحقي، االسااتقرار األسااري ولم يتاار، 
نيااة توافاا، الاادين و العاارف و تنظيم أموراا لألفراد حسااب مااا ير بااون و إنمااا تاادال بأحكااام قانو 

العاااادات و الطبيعاااة االجتماعياااة للفااارد  ودلااار بحساااب كااال مرحلاااة يمااار بهاااا الفااارد فاااي وساااط  
األساااري و ااةاااة ماااا ياااارتبو بالع قاااة الزوجياااة  إماااا أصناااااء قيامهاااا أو عناااد انح لهااااا  إال أن 

حاا، باااألفراد المشاااكل األساار ة ترتااب أصاراااا الساالبية علاال األفااراد بشااكل ساار ع و اطياار ممااا يل
أضااراراق حالااة و جساايمة و قااد يتعااذر أو يصااعب أو حتاال يسااتحيل تااداركها ممااا اوجااب التاادال 
الساااااار ع و الحااااااال فااااااي معظاااااام المواقااااااف األساااااار ة الشااااااائكة و دلاااااار باااااااللجوء إلاااااال القضاااااااء 

 .2أالستعجالي
فهناااا، مااان القضاااايا ماااا يتطلاااب السااارعة فاااي الفصااال فيهاااا فأوالااااا المشااارع عناياااة ااةاااة و   

شاااروط ااةاااة و قساااما ااةااااق للنظااار فيهاااا  و ااااي الااادعاول التاااي تتعلااا، بالتااادابير المءقتاااة 
للحفاااال علااال الحالاااة الظااااارة و فاااي حالاااة الخطااار الحاااال الاااذي ال يمكااان تااادار، عواقبااا  فاااي 

حالة استعجال لهدا نظمهااا القااانون الجزائااري بنظااام قضااائي اااو   المستقبل و التي تنطوي علل
جزء من النظام القضائي الجزائري  ير أن لاا  اصوةاايات تمياازه عاان باااقي الفااروع أال و اااو 

 
فااي الفقاا  و التشاار ع  كليااة الدراسااات العليااا  جامعااة النجااا  الو نياااة  رالماجسااتيأحمااد ز ااد الكي لااي  أ روحااة د. جمااال  1

 .01  ص2010نابلس  فلسطين  
كري ةوني  و عيساني نسر ن  االستعجال في قضايا شءون األسرة  ماذكرة ماساتر  كلياة الحقاوق  جامعاة عباد الرحماان با  2

 .  02  ص2018-2017ميرة   بجاية  
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مختصاار و اسااتينائي يساامح للقاضااي  إجااراء"  الااذي يعرفاا  الاابع  بأناا  3القضاااء أالسااتعجالي
ا و التااي ال تحتماال التااأاير فااي إةاادار القاارار قاارار وقتااي فااي المسااائل المتنااازع عليهاا  تخاااذبا

 4"بدون حصول ضرر...
قضاء يقصد ب  الفصل فااي المنازعااات التااي يخشاال عليهااا ماان " في حين قال البع  بأن :   

فااوات الوقاات فصاا ق مءقتااا ال يمااس الحاا، و إنمااا يقتصاار علاال الحكاام فااي اتخاااذ إجااراء وقتااي 
أو احتاارام الحقااوق الظاااارة أو ةاايانة  القائمااة ملاازم للطاارفين بقصااد المحافظااة علاال األوضاااع

  فالمشرع لم يعرف القضاء أالستعجالي باال حاادد أنااواع الاادعاول 5"مصالح الطرفين المتنازعين
االسااااتعجالية ضاااامن قااااانون اإلجااااراءات المدنيااااة و اإلدار ااااة الجزائااااري  كمااااا اكتفاااال بشاااار ي 

سااتعجالي مختصااا  و انتفاااء االستعجال و عاادم المساااص بأةاال الحاا، حتاال يكااون القاضااي أال
 أحداما يءدي إلل عدم ااتصاة .

فالحاااالت التااي قااد تسااتدعي تاادال قاضااي األمااور المسااتعجلة فااي مجااال األحااوال الشخصااية   
اي عديدة و متنوعة  فسواء تعل، األمر بمسائل الاازواج أو الطاا ق أو النفقااة أو الحضااانة أو 
كااذلر بالمسااائل الخاةااة بااالميراج فإناا  يجااوز لقاضااي األمااور المسااتعجلة  إدا تااوافر عنصاار 

 المساص بأةل الح، أن يفصل في اده المسائل بصورة مءقتة. االستعجال  و دون 
المتضمن قانون اإلجراءات المدنيااة   2008-02-25المءرخ في    09-08حي  أن القانون    

و اإلدار ة الساري المفعول سنة بعد نشره فااي الجر اادة الرساامية وسااع ةاا حيات باااقي األقسااام 
جالية المءقتااة  بااأن ماانح رئاايس قساام شااءون و منحهم ح، النظر و الفصاال فااي التاادابير اإلسااتع

و من اصائص ادا األاير أناا   األسرة ح، ممارسة الص حيات المخولة لقاضي االستعجال
يتميااااااز بخاةااااااية القضااااااائية و ااةااااااية التأقياااااات و ااةااااااية الساااااارعة و الفعاليااااااة و بسااااااا ة 

تاااوافر يتحقااا، كلماااا " اإلجاااراءات و مااان شااارو    تاااوفير عنصااار االساااتعجال الاااذي يعااارف بأنااا 
  و شاار   6"اطر داام أو ضرر قد ال يمكاان ت فياا  إدا توجاا  الخصااوم إلاال القضاااء العااادي 

الياني المتميل في عدم المساااص بأةاال الحاا، الااذي عرفاا  المشاارع الجزائااري ماان ااا ل المااادة 
 

  1ستعجالية في النظام القضاائي العاادي )مادعم باالجتهاادات القضاائية و ااراء الفقهياة(  طإلبوقندورة سليمان  الدعاول ا  3
 .  08  ص2014دار األلمعية للنشر و التوز ع 

 .19  ص1984  02عبد   اله لي  في القضاء المستعجل  مجلة القضاء و القانون التابعة لوزارة العدل بتونس  العدد 4
 .123  ص1973  نظر ة االاتصاص في قانون المرافعات الجديد و تعدي ت   دار الفكر العرلي  طعبد الباسو جميعي 5
 .  14  ص2011  دار اومة  الجزائر   3الحسين بن شيخ آج ملو ا  المنتقل في قضايا االستعجال اإلداري  ط 6
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من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار ة أي أن القاضي يصاادر أماار اسااتعجالي تحفظااي   303
صاااص القاضااي أالسااتعجالي  لاادلر المطلااوب فااي الاادعول مجاارد حكاام مءقاات اااارج ماان اات 

يحمااي مصاالحة رافعهااا و اتخاااذ التاادابير التحفظيااة لحمايتاا  للنظاار و الفصاال فااي أةاال الحاا، 
 7المتنازع علي .

إن فكاارة القضاااء أالسااتعجالي و مااا يتضاامن  ماان ااتصااار لرجااراءات و تقصااير للمواعيااد و   
 يراااا ماان العناةاار المنظمااة لهاادا القضاااء تتناسااب و بعاا  القضااايا سرعة تنفيذ األحكام  و  

و المسائل الخاةة باألسرة  فهو الطر ، المناسب الذي يضمن استقرار اااده المسااائل و يمنااع 
المساااص بتلاار الحقااوق  و لتحقياا، اااده الغايااة وجااب علينااا إعمااال مباااد  القضاااء أالسااتعجالي 

 تتوفر علل عنصر االستعجال.  علل المسائل المتعلقة باألسرة و التي 
 _تكمن أسباب ااتياري لهدا الموضوع:    

ر بتي الذاتية في البحاا  فااي موضااوع متعلاا، باااألحوال الشخصااية و ميااولي لاا  كااان -        
ا للبح  في .  دافعق

نظراق لدعاول شءون األسرة المطروحااة بكياارة أمااام القضاااء ااةااة تلاار المتعلقااة بفاار -        
 وجية التي أةبحت محاكمنا متزاحمة بها.الرابطة الز 

تبيااان الاادور الااذي يءدياا  القضاااء أالسااتعجالي فااي حمايااة و حفاا  حقااوق األفاااراد  و -       
 تجنب ضياعها و لو بصفة مءقتة.

و تظهاار أاميااة دراسااة موضااوع القضاااء أالسااتعجالي فيمااا يتعلاا، بمسااائل األساارة لمااا لاا  ماان   
دور و تاااوفير الحماياااة القانونياااة لألفاااراد مااان اااا ل اتخااااذ التااادابير الوقتياااة و السااار عة لصااايانة 

 حقوقهم.
 دراسة مسائل االستعجال المتعلقة بحماية األسرة و حماية القصر.   
 إلجراءات المستعجلة في قضايا شءون األسرة .تبيان كيفية اتخاذ ا 

 ياار أن بصاادد إعااداد ااادا البحاا  تلقياات عاادة ةااعولات و المتميلااة ااةااة فااي قلااة المراجااع 
التي تناولت موضااوع االسااتعجال فااي قضااايا األحااوال الشخصااية  إضااافة إلاال  لاا، الجامعااات 

جائحااة كرونااا  الولاااء ل سااتفادة ماان المكتبااة الخاةااة بالجامعااات فااي مختلااف الواليااات بساابب 
 .2020الخطير الذي شاادت  سنة  

 
 . 285  ص2008ر الهدل  الجزائر  ةقر نبيل  "الوسيو في شر  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار ة   د.ط  دا 7
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 و بناءا علل ما سب، فاإلشكالية المطروحة في ادا الموضوع اي:      
 فيما تتميل قضايا األسرة التي تخضع للقضاء المستعجل؟؟-

و لرجابة علل اده اإلشكالية اعتمدت في دراستي علل المنهج التحليلي لنصوص و مااواد    
ن األساارة و قااانون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااة و كاادا الماانهج االسااتقرائي الااذي كاال ماان قااانو 

 يظهر من ا ل استقراء ما جاء ب  القانون في الموضوع محل الدراسة.
و لقد أجبنا علل اده اإلشكالية من ا ل تقسيم ادا البح  إلل فصلين  بحي  تناولنا في   

حاالت االستعجال المقررة في قانون األسرة الجزائري  حي  قسم ادا األاير    الفصل األول
إلل مبحيين تطرقنا في المبح  األول إلل االستعجال في أصار فر الرابطة الزوجية  أما  

جاء    الفصل الثاني المبح  الياني تناولنا االستعجال في النيابة الشرعية و الميراج  أما
االستعجال المقررة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار ة  كذلر قسم ادا  بعنوان قضايا

الفصل إلل مبحيين حي  تطرقنا في المبح  األول إلل االستعجال ضمن الوالية العامة  
للقاضي أالستعجالي  أما المبح  الياني تضمن كيفية رفع دعول االستعجال و آليات الطعن  

ا بحينا ادا بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج.       في الحكم أالستعجالي  و اتمن 
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بناءا علل نص ةر ح في قانون    بالفصل في الدعول  القاضي اإلستعجالي نوعيا  يختص 
األسرة وقد نص المشرع علل ااتصاص القاضي األمور المستعجلة بنصوص تشر عية في  

علل التماسر األسري والتي  والتي أصرت سلبيا     مسائل اامة التي تتعل، بقضايا شءون األسرة
تءدي أ لبها إلل الط ق الذي يءدي إلل التشتت األسري مما استوجب تدال المشرع لوضع  
تم  إذ  الجزائري   المجتمع  علل  الطارئة  التطورات  ومسايرة  األسرة  لحماية  قانونية  نصوص 

سنة   األسرة  قانون  األمر    2005تعديل  األسرة    02-05بموجب  شءون  القاضي  ومنحت 
و كون  ة علي   تعر   اإلستعجالية  الدعاول  فإن  علي   ولناءا  االستعجال   قاضي   حيات 

وقد يكون مختص     لألمر المادي نفس الخصائص وااصار المترتبة علل األمر أالستعجالي
المدنية   اإلجراءات  قانون  في  سواء  مخصصة  دعول  في  االستعجال  لقواعد  وفقا  بالفصل 

 أو  يراا مما يدال في ااتصاة .  واإلدار ة أو في قانون األسرة
و  الموضوعية  والمنازعات  الدعاول  من  كل  في  األسرة  شءون  قسم  اإلستعجالية    ينظم 

المقررة  االستعجال  حاالت  تتعدد   فمن   األسرة   بنظام  والمتعلقة  األشخاص  بحالة  المتعلقة 
الم الفصل علل حاالت االستعجال  لذلر قصرنا دراستنا في اذا  ذكورة بنص  لحماية األسرة 

االستعجال    57المادة   وحاالت  األول(    )المبح   الجزائري  األسرة  قانون  من  مكرر 
 من قانون األسرة الجزائري )مبح  الياني(.  182و  88المنصوص عليها بالمادتين 
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 عجال في أثار فك الرابطة الزوجيةالمبحث األول: االست 
لسنة   األسرة  قانون  تعديل  األمر    2005بعد  األاير    02-05بموجب  اذا  جاء  الذي 

مكرر والتي تنص علل ما يلي:" يجوز للقاضي الفصل علل   57بمادة جديدة واي المادة  
وج  االستعجال بموجب أمر علل عر ضة في جميع التدابير المءقتة والسيما ما تعل، منها  

اضي شءون األسرة يفضل  بالنفقة والحصانة والز ارة والمسكن". يتضح من ا ل المادة أن الق
الز ارة  الحضانة   بالنفقة   متعل،  مءقت  تدبير  أي  في  المستعجلة  القضايا  إلجراءات   بقا 

 8والمسكن بموجب أمر استعجالي يزول مفعول  بصدور حكم نهائي فاةل في الموضوع. 
 لمطلب األول: النفقة المؤقتة ا

الياني لقانون األسرة الجزائري تحت  أوردت أحكام النفقة ضمن الفصل اليال  من الباب  
من قانون األسرة الجزائري  وعلي  فإن  من    80إلل    74عنوان انح ل الزواج في المواد من  

بعد   فنفقتها  النفقة   الما وأنها ال زالت في عصمة زوجها  الح، في  المطلقة  ضمن حقوق 
ا تعل، بنفقتها قبل النط،  النط، بالط ق وإلل  اية انقضاء عدتها  تسمل نفقة العدة  أما م

بالط ق تسمل نفقة إامال  وفيها في أ لب األحيان تغادر الزوجة مقر الزوجية  حي  تبقل  
التأاير.  تحتمل  أوضاعا ال  يخل،  اإلنفاق  عليها مما  أالها دون  ولالتالي    9مدة زمنية عند 

الن  بغ   األوضاع  اذه  يميل  لوضع حد  اإلستعجالية  القضائية  الدعول  ظر عن كون  ترفع 
 الزوجين في ا ف أمام القضاء أو ال. 

األول(          مشتم تها)فرع  و  تعر ف   عليها:  يتعين  النفقة  في  االستعجال  إلل  التطرق  فقبل 
 وشرو ها)فرع  الياني( صم التطرق إلل الطابع اإلستعجالي للنفقة) الفرع اليال (.

 تعريف النفقة الفرع األول: 
باات ف أنواعها لكيرة انتشاراا في ساحة القضاء فمنها دعول  إن دعاول النفقة متعددة  

من   تعتبر  الدعاول  اذه  فكل  األوالد...   النفقة  دعول  العدة   النفقة  دعول  الزوجية   النفقة 
علل   تتوفر  مميزة  ذات  بيعة  ألنها  األسرة  شءون  ميدان  في  اإلستعجالي  القضاء  ضمن 

االستعجال.  انا ا10عنصر  المقصودة  الزوجية  والنفقات  الرابطة  فر  الناجمة عن  النفقات  ي 
 

المعدل والمتمم بموجب األمر  1984جو لية   09المءرخ في   11-84قانون األسرة الجزائري الصادر بموجب قانون رقم 8
 . 27/01/2005المءرخ في  05/02

   125  ص2011  قضايا شءون األسرة في منظور الفق  والتشر ع والقضاء  الجزائر   تقيت  د. عبد الفتا  9
 المعدل لقانون األسرة الجزائري.  09-05األمر 10
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والتي تعتبر من ااصار المترتبة عنها  فهي ح، من حقوق الزوجة علل زوجها  بقا لنص  
ق. أ.ج " تجب نفقة الزوجة علل زوجها" ونعني بالزوجة انا الزوجة المد اول    74المادة  

إذا تم العقد بصفة ةحيحة     بها ال نفقة لها إال   مدال بها ألن الزوجة المعقود عليها و ير  
أي أن نفقة الزوجة واجبة علل الزوج  وفي حالة امتناع اذا األاير عن دفعها ولمدة  و لة  
يح،   فإن   الزوجية  الرابطة   فر  إلل  يءدي  بينهما  ا ف  وجود  بمجال  ااةة  الزمن  من 

باإل  علي   الحكم  وتطلب  المستعجل  القضاء  أمام  المءقتة  النفقة  دعول  رفع  نفاق  للزوجة 
 11عليها. 

بحي  يعتبر دفع النفقة من  رف الزوج لزوجت  التزام قانوني  فإن  يجوز لقاضي األمور  
لزوجت     الشرعية  النفقة  بدفعة  الزوج  الحكم علل  االستعجال  توفر عنصر  المستعجلة  متل 

في    وإذا بقي األوالد عند الزوجة أصناء دعول الط ق و  ادرت بيت الزوجية الستحالة البقاء
فإن لهذه األايرة ح، اللجوء إلل القضاء المستعجل لطلب نفقة األوالد وللقاضي أن يقضي 
لكل واحد منهم نفقة مءقتة وذلر إلل حين الفصل في موضوع النزاع وةدور حكم نهائي   

أجازت ةراحة تدال القضاء المستعجل    05/02مكرر من األمر رقم    57اذا وأن المادة  
النفقة.   الزوجة مادام  12في مادة  والسنة  وتستحقها  بالكتاب  النفقة  صبوت وجوب  نجد    كما 

 الزواج ةحيحا  وكانت ةالحة للمباشرة ومكنت الزوج من ذلر.
لقول  تعالل:" والوالدات يرضعن أوالدان حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلل  

بالمعروف".  وكسوتهن  رزقهن  ل   ااية   13المولود  اذه  في  ل   المولود  كلمة  تعني  بحي  
 الكر مة او الزوج فوجب علل الزوج نفقة أوالده. 

 مشتمالت النفقة 
من قانون األسرة الجزائري بأن :" تشمل النفقة: الغداء والكسوة والع ج   78نصت المادة  

 والسكن أو أجرت   وما يعتبر من الضرور ات في العرف والعادة".
ما او ضروري بحسب العرف والعادة من مأكل  ملبس  ع ج سواء  أي تشمل علل كل  

المعيشة   واالجتماعية وظروف  االقتصادية  الحالة  مراعاة  القاضي  وعلل  األوالد   أو  للزوجة 

 
عباوي سور ة  القضاء المستعجل في مواد شءون األسرة مذكرة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق فرع المنازعات جامعة ابن  11

 . 28  ص 2011/2012تيارت    جامعةياسية  الدون كلية الحقوق والعلوم الس
 . 124  ص2006القضاء المستعجل  الجزء الياني   ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر   إبراايميمحمد 12
 . 233 اايةسورة البقرة  13
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ما نصت     14للطرفين وحدود  اقة الزوج ب  إسراف وال تقصير عند النظر في  لب النفقة. 
ق. أ. ج :" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش     79علي  المادة  

 وال يرجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم". 
 شروط النفقة الفرع الثاني: 

النفقة واجبة علل الزوج بما تيسر علي  اتجاه زوجت  وأوالده فهي ح، مقرر شرعا وقانونا  
ةول  إال أنها مرتبطة بشروط تجعلها واجبة وشروط أارل تجعلها تسقو  للزوجة والفروع واأل

ولالنظر إلل مشتم تها فإنها ذات  ابع استعجالي جدا بحي  ال تتحمل أي تأاير أو تأجيل  
 في أدائها حتل وإن كان في حالة نزاع جدي حول استحقاقها. 

ها بالداول بها أو  من ق .أ.ج علل أن :" تجب نفقة الزوجة علل زوج  74نصت المادة  
 من اذا القانون".  80-79-78دعوتها إلي  ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

فيما   تتميل  للنفقة  الزوجة  استحقاق  شروط  أن  أع ه  المذكورة  المادة  ا ل  من  يتضح 
أن يكون عقد الزواج ةحيحا شرعا ومستوفيا لركن  وشرو   المنصوص عليهما في    -يلي:

من ق أ ج علل أن  " ينعقد الزواج   9من ق .أ.ج بحي  تنص المادة  مكرر    9و   9المادتين  
مكرر من نفس القانون:" يجب أن تتوفر في    9بتبادل رضا الزوجين" في حين تنص المادة  

 عقد الزواج الشروط التالية:  
 أالية الزواج.  - 1
 الصداق. -2
 الولي.  -3
 شاادان. -4
 الموانع الشرعية للزواج". انعدام -5
 . 15الداول بالزوجة أي بمعني الخلوة الصحيحة  -6

 
م   الجزائر     دار او 02الجديد  أحكام الزواج والط ق بعد التعديل  ط صول عبد العز ز سعد  قانون األسرة الجزائري في 14

 . 107  ص 2009
  439  ص 2012  دار اليقافة للنشر والتوز ع  الجزائر   01العرلي  أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة   ط بالحاج15

 . 440ص
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بغير مبرر شرعي ف     -7 فإذا نشزت وارجت عن  اعة زوجها  الزوجة   عدم نشوز 
نفقة لها  وكذلر األمر نفس  إذا امتنعت عن انتقال إلل بيت الزوجية بغير مبرر شرعي ف   

 16تستح، النفقة. 
علل أوالده الذكور إلل  اية سن الرشد المدني وتستمر عند عجزام    وعلل األب اإلنفاق

 أو دراستهم إلل  اية توفره عن دال أو كسب واإلناج إلل  اية زواجهن. 
 الطابع اإلستعجاليالفرع الثالث:   

المءقتة لتكون اذه   بالنفقة  المطالبة  أضفل المشرع الجزائري الطابع اإلستعجالي لدعول 
الضرور  الط ق   األايرة من  السير في دعول  أصناء  االستغناء عنها وااةة  يمكن   ات وال 

فالزوج ملزم باإلنفاق علل زوجت  وأوالده مءقتا إلل  اية ةدور حكم فاةل في الدعول    
المستعجلة   إلل قاضي األمور  اللجوء  الزوجة  الفترة يح،  امتنع عن اإلنفاق ا ل اذه  وإذا 

  57اء لها وألوالداا بنفقة مءقتة بحسب نص المادة  الستصدار أمر استعجالي يتضمن القض
 مكرر قانون األسرة الجزائري واذا ما كرست  المحكمة العليا في القرار األتي:   

نعم    -مختص  –قاضي االستعجال    -دعول في الموضوع قبل الفصل  -الموضوع: نفقة
في    – الفصل  قبل  بالنفقة    ولألبناء  للزوجة  للحكم  مختص   االستعجال  قاضي  المبدأ: 

 17الدعول  من حي  الموضوع. 
يلزم   استعجاليا  أمر  األسرة  قاضي شءون  الشروط كي يصدر  من  توفر مجموعة  يجب 

 الزوج باإلنفاق مءقتا وتتميل فيما يلي: 
الزوجة وةغا -1 التأجيل  الحاجة الضرور ة  بمعنل أن تكون حالة  التي ال تحتمل  راا 

أو التأاير ما يستدعي فر  النفقة المءقتة  كأن تكون مي  الزوجة  ير عاملة ال  
 تمتلر مصدر رزق. 

لحين  -2 ولصغاراا  لها  ضرور ة  نفقة  فر   القاضي  من  ةراحة  الزوجة  تطلب  أن 
 18ةدور حكم نهائي. 

 
   2017العرلي بختي  أحكام األسرة في الفق  اإلس مي وقانون األسرة الجزائري  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر    16

 .  148ص
  مجلة المحكمة العليا   2005/ 01/ 09  مءرخ في  333042لمحكمة العليا   رفة شءون األسرة والموار    قرار رقم ا 17

 .  321  ص2005العدد األول  سنة 
 . 363    ص 2005محمد علي سو لم  شر  قانون األسرة  دار المطبوعات الجامعية  اإلسكندر ة 18
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النفقة   -3 بمعنل أن يكون  لب  النفقة وقتية ال دائمة   أصر  أن تكون  لمدة معينة يزول 
دائمة   نفقة  الطلب علل  أنصب  إذا  أما  الموضوع   في  فاةل  حكم  بصدور  مفعول  
فإن األمر اارج عن ااتصاص القضاء المستعجل بل يكون من ااتصاص القاضي  

 19الموضوعي. 
وقد ال تكون الدعول اإلستعجالية المطالبة بدفع النفقة مرتبطة بأي دعول موضوع أين  

علل  يفصل   يجب  مءقتة  جعلها  أو  سر انها  تحديد  دون  بها  للمطالبة  االستعجال  قاضي 
لفر   إما  المدعي علي  تهدف  ولين  بين   قائمة  الموضوع  ييبت وجود دعول في  المدعل أن 

الزوجية  بيت  إلل  الرجوع  أو  الزوجية   من  رف    20الرابطة  المقدم  الطلب  كان  إذا  وانا 
 المدعي ذو  ابع مءقت. 

لشروط السالفة الذكر يجب علل الزوجة  البة النفقة أن تقدم  لبها ضمن  إضافة إلل ا
   21عر ضة مبررة وموقعة منها أو من محاميها إلل أمانة ضبو المحكمة المختصة في ذلر

ق إ.م إ.ج يقوم القاضي بالب     426واي مو ن الدائن بها الذي يكون الزوج حسب المادة   
ال المءقتة من ظاار  النفقة  الط ق ومن مبررات  في  لب  قيام دعول  مستندات ومن جدية 

وألوالداا   للزوجة  مءقتة  نفقة  بمنح  الزوج  اتجاه  مبررا  إستعجاليا  أمرا  يصدر  حتل  الطلب 
 22تشتمل ااةة الغداء والملبس تستمر إلل  اية ةدور حكم في الدعول الموضوعية. 

تة لزوجت  وأوالده إال أن   بالر م من ةدور األمر اإلستعجالي يلزم الزوج بأداء نفقة مءق
األمر   تنفيذ  علي   تصعب  بعراقيل  القضائي  المحضر  يصدم  أو  تنفيذه   عن  يمتنع  قد 
اإلستعجالي مما يضر بالزوجة واألوالد كونها بأمس الحاجة للنفقة  إال أن المشرع الجزائري 

سنة   من  المسألة  لهذه  الزوجة    2015تفطن  حماية  أجل  من  النفقة  ةندوق  باستحداج 
يتم   حي   ضده   الصادر  اإلستعجالي  األمر  تنفيذ  عن  الزوج  امتناع  حالة  في  وأوالداا 

للمادة   واذا  بقا  النفقة  ةندوق  من  القانون    2استيفاؤاا  النفقة    01-15من  بنصها:" 
بعد   ق   المحظور ن  األ فال  أو  الطفل  لصالح  األسرة  قانون  وفقا ألحكام  بها   المحكوم 

 
 . 254عجلة  جزء األول  مصر     قضاء األمور المستوآارون محمد علي  راتب 19
 .   60  ص 2014س م حمزة  الدعاوي اإلستعجالية  جزء اليال   ديوان المطبوعات الجامعية دار اوم   الجزائر   20
 . 156عبد العز ز سعد  مرجع ساب،  ص21
   2009ر   ااري حسين األوسو في شر  قانون األسرة   بعة األولل   دار الخلدونية للنشر والتوز ع  الجزائ 22

 .   173ص
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النفقة   وكذلر  دعول  الوالدين   رفع  حال  في  األ فال  أو  الطفل  لصالح  مءقتا  بها  المحكوم 
 الط ق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة".

عن   أو  وديا  سواء  مستحقيها   إلل  وتسليمها  النفقة  أحكام  تنفيذ  النفقة  ةندوق  يتولل 
ب المحكوم  النفقة  مبالغ  تسديد  إمكانية  مع  بأدائها  علي   المحكوم  وإجبار  إلزام  صم   ر ،  ها 

الرجوع علل المحكوم علي   من أجل استيفائها  حتل تتمكن الزوجة من االستفادة من اذا 
الصندوق يجب عليها تقديم نسخة تنفيذية من الحكم المقرر للنفقة مصحولة بمحضر التبليغ  
بالوفاء بالطرق القانونية  ولالتالي فصندوق     ليقوم الصندوق بإجراءات إلزام المحكوم علي  

فقة كان من الضروري استحداص  لما نتج من أفات اجتماعية من جراء االمتناع عن تسديد  الن 
 النفقة

 نة المؤقتة المطلب الثاني: الحضا
ينتج عن فر الرابطة الزوجية مجموعة من ااصار منها الحضانة ااةة والتي أساسها 

ية منازعة في مسألة مصلحة المحضون وفحوااا رعايت   حمايت   ترليت  ونشأت  وعند أصاره أ
الحضانة يتعين إتخاد ما او مناسب بصفة مءقتة كونها من المسائل اإلستعجالية  ف  يعقل   
أن يبقل الطفل الواجب حضانت  دون حضانة إلل حين الفصل في الموضوع واذا ما يكسبها  

 الطابع اإلستعجالي. 
تعر فها وليان شرو هما   فقبل التطرق إلل االستعجال في الحضانة المءقتة يتعين عليها  

)الفرع   المءقتة  للحضانة  استعجالي  و ابع  الحاضنين  ترتيب  إلل  التطرق  تم  األول(  )الفرع 
 الياني(. 

 قانونا  تعريف الحضانةالفرع األول:
 من قانون األسرة الجزائري والتي تنص علل ما يلي:  62نصت المادة 

الولد وتعليم  والقيام   الحضانة اي رعاية  أبي  والسهر علل حمايت   "  بترليت  علل دين 
 وحفظ  ةحة والقا".

فمن ا ل اذه المادة نستخلص أن المشرع الجزائري بين أاداف الحضانة كما يبين كل  
ما يحتاج إلي  المحضون من رعاية ةحية والفية وترلو ة  لذا يتعين علل المحكمة عندما  

نة وعليها أن تراعي كل العناةر التي  تقرر فر الرابطة الزوجية أن تفصل في ح، الحضا
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ذكراا قانون األسرة الجزائري  وأن تراعي تبعا لذلر حاجيات المحضون  ومصلحت  الحقيقية  
 23التي يجب أن تتوفر ل   يلة مدة احتياج  إلل من يحضن  و راعي شءون . 

انة  كما للحضانة في التشر ع اإلس مي شأن مهم  ذلر أن  أوجب للطفل الح، في الحض
والنفقة علل أبواب   وأمراما برعايت  روحيا وجسديا وعقليا ونفسيا وعلميا  وحيهما المحافظة  

 علل حيات  وةحت  وترليت  و تيقيف  والعمل علل توفير ما يجلب ل  الراحة النفسية. 
 شروط الحاضنين

لم يحدد المشرع الجزائري شروط الحاضنين يعني شروط ممارسة الحضانة بل نص علل  
من  التي جاء فيها:" يشترط في الحاضن    2ق.أ.ج في الفقرة    62رط واحد فقو في المادة  ش

 أن يكون أا  للقيام بذلر".  
  استعمال من ا ل النص أع ه نرل أن المشرع فتح المجال لشروط كيير  من ا ل  

 لكلمة أا  واي علل التالي: 
اافات العقلية كالجنون  العفة   البلوغ والعقل  يشترط أن يكون الحاضنين االيا من   1

 24سنة.  19السف   الغفلة  و جب أن يكون بالغا أي بلو   سن 
القيام  2 علل  القادر  الغير  للمسن  حضانة  ف   المحضون  بمطالب  القيام  علل  القدرة 

 بشءون المحضون. 
 الخلو من األمرا  المعدية والمضرة  وذلر حفاظا علل ةحة المحضون.  3
 حضانة لفاس، ألن  ليس أا  لتحمل األمانة.   األمانة والصلح  ف  4
أن يكون سكن الحاضن قر با من سكن ولي المحضون  إال استيناء علل راصة من   5

 القاضي.
 25يشترط في األم أال تكون متزوجة بقر ب  ير محرم للمحضون.  6
 

 
بن قو ة سامية  أصار الحضانة في الشر عة اإلس مية وقانون األسرة الجزائري المجلة الجزائر ة  كلية الحقوق  جامعة  23

 . 140  ص 2010   1الجزائر  عدد 
   2012الجزائر    شركة األةالة للنشر والتوز ع 02  الميسر في شر  قانون األسرة الجزائري  طاصالسليمان ولد 24

 . 134ص
 . 104  ص2013  دار بلقيس الجزائر  01كمال  قانون األسرة الجزائري  ط بوفروةشر في نسر ن   25
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 طابع اإلستعجالي للحضانة المؤقتة ترتيب الحاضنين والالفرع الثاني: 
من ق.أ.ج ما يلي: " األم أولل بحضانة ولداا  صم األب  صم    64المادة  جاء في نص  

مصلحة   مراعاة  مع  درجة   األقرلون  صم  العمة   صم  الخالة   صم  ألب   الجدة  صم  ألم   الجدة 
 المحضون في كل ذلر وعلل القاضي عندما يحكم باستيناء الحضانة أن يحكم بح، الز ارة". 

أن المشرع الجزائري جاء بترتيب جديد ا ف للنص  فمن ا ل نص المادة أع ه يتبين  
القديم  حي  قدم ح، األب علل أم األم  وعلل الخالة أات ألم كما أضافة ح، العمة في  
أن   يعني  واذا  األحوال    جميع  في  المحضون  مصلحة  مراعاة  بشرط  وأحتف   الحضانة  

  واذا 26ترتيب أع ه مصلحة الطفل المحضون فوق كل اعتبار أي أن القاضي  ير ملزم بال
 ما كرست  المحكمة العليا في القرار األتي: 

 مصلحة المحضون.  -" الموضوع: حضانة
في   الوارد  الترتيب  وليس  الحضانة  إسناد  في  األساص  المحضون اي  : مصلحة  المبدأ 

 27من قانون األسرة."  64المادة 
النط، بالط ق أو  فح، ممارسة الحضانة يختص ب  مبدئيا قاضي الموضوع  ولكن قبل  

إال    28توابع  أو حتل بعد الط ق فقد يتطلب تداور حالة األ فال تدال القاضي لحمايتهم 
أن إجراءات  دعول الط ق قد تستغرق اذه  و لة   مما يستوجب لكل من ل  مصلحة في  
عن  ر ،   مستعجلة  تدابير  اتخاذ  أجل  من  اإلستعجالي    القضاء  إلل  اللجوء  الحضانة 

إلسناد الحضانة مءقتا إلل من يراه أا  لها في انتظار حسم     29أمر استعجالي.   استصدار
 30مكرر من قانون األسرة.  57موضوع النزاع قاضي الموضوع وفقا للمادة 

حي  انا، حاالت عديدة تستدعي تدال أو اللجوء إلل قاضي األمور المستعجلة ميل  
سليم  ألم  أصناء دعول الط ق  أو  حجز الطفل رضيع من  رف أبي  ورف  اذا األاير ت 

 
 . 140عبد العز ز سعد  مرجع ساب،  ص 26
  مجلة المحكمة العليا  2009/ 13/05  مءرخ في 497457المحكمة العليا   رفة األسرة والموار    ملف رقم  27

 .297  ص 2009  سنة  01العدد
 . 122محمد يراايمي  مرجع ساب،  جزء الياني  ص28
مسعود حمدان واشام مليو  التدابير المءقتة ذات الطابع اإلستعجالي في قانون الجزائري  مذكرة لنيل شهادة الماستر في   29

 . 15يجل  صالقانون الخاص تخصص قانون األسرة   جامعة محمد الصدي، بن يحي  كلية الحقوق والعلوم السياسية  ج
في شءون األسرة  مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء  الدفعة السابعة عشر    االستعجالشر في اليصة  30

 .  33  ص 2009  2006
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سوء   أو  الجوع  أو  لرامال  أمهم  حضانة  تحت  الموجودين  األ فال  يتعر   فقد  بالعكس 
من   المحضونين  لحماية  مستعجلة  تدابير  اتخاذ  ضرورة  فإن  الحاالت  اذه  ففي  المعاملة  

 31األذل يجعل من الضروري اللجوء إلل قاضي األمور المستعجلة. 
إصبات بصفة    والبد من  التمتع  القانون  لهم  يخول  الذين  بين األشخاص  أن  من  المدعي 

 32الحاضن   باإلضافة إلصبات وجود أبناء قصر محل الحضانة. 
و جب رفع  لب إسناد الحضانة المءقتة إلل المحكمة المتواجدة بمكان ممارسة الحضانة 

ر االستعجال يجعل من  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدار ة فعنص  426عم  بنص المادة 
القضاء  إلل  دعول  ترفع  أي  المستعجل  القضاء  ب   يختص  مستعج   أمرا  الحضانة  مسألة 
وتضرر   النزاع  إ الة  من  واوفا  ةغير   حضانة  حول  نزاع  علل  قائم  موضوعها  العادي 
مصلحة الصغير جاز لنفس المحكمة أن تصدر أمرا مفاده إسناد الحضانة مءقتا إلل من يراه 

له بع   أا   في  و مكن  الموضوع   قاضي  من  رف  النزاع  موضوع  حسم  انتظار  في  ا 
امتناع    حالة  ففي  المءقتة  بالحضانة  األمر  تنفيذ  عن  علي   المدعل  يمتنع  أن  الحاالت 

المادة   نص  جزائية حسب  عقولات  إلل  التي    328يتعر   الجزائري  العقولات  قانون  من 
ن  الطفل والتي  يمتنع عن تسليم  يلي:  حددت جزاء من  " يعاقب بالحبس من  صت علل ما 

دينار األب أو األم أو أي شخص أخر    5000إلى    500شهر إلى سنة وبغرامة مالية من
بحكم   أو  المعجل  بالنفاذ  مسؤول  بحكم  حضانته  شأن  في  قضى  قاصر  بتسليم  يقوم  ال 
نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو  
من األماكن التي وضعه فيها أو أبعده  عنه أو عن تلك األماكن أو حمل الغير على خطفه  

 أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف. 
عن   األبوية  السلطة  أسقطت  قد  كانت  إذا  سنوات  ثالث  إلى  الحبس  عقوبة  وترفع 

 .  33"الجاني
أبي  واذا   بلد  المحضون داال  بالبقاء مع  فإنها ملزمة  الحضانة لألم   إسناد  وفي حالة 
أبي   وإذا ر بت الحاضنة   بقصد حماية مصلحة المحضون الذي يجب أن يرلي علل دين 

 
 . 122  نفس المرجع  ص إبراايميمحمد  31
 . 62س م حمزة  مرجع ساب،  ص 32
المتضمن قانون العقولات ج ر ج ج   1966ان  جو  8ه المواف، ل 1389ةفر عام  18  مءرخ في 66/165أمر رقم 33

 المعدل والمتمم.  1966جوان   21ةادر في   49عدد  
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قاضي  إلل  اللجوء  ح،  للحاضنة  فإن  ذلر  الشرعي  النائب  ورف   أجنبي  بلد  إلل  النتقال 
ذن بالسفر واألمر نفس  إذا أدعت ضرورة اروج المحضون األمور المستعجلة الستصدار إ

  إضافة إلل انتهاء مدة  34من التراب الو ني  ف بد لها الحصول علل راصة من القاضي
سن   ببلوغ  للذكور  بالنسبة  الحضانة  مدة  فتنتهي  سلطة    10الحضانة  للقاضي  أن  إال  سنة 

 سنة إذا كانت الحاضنة لم تتزوج صانية.  16التمديد إلل 
من قانون    65أما بالنسبة لألنيل فتنقضي مدة الحضانة ببلوغ سن الزواج حسب المادة  

 35  ومن  علل القاضي أن يراعي عند الحكم مصلحة المحضون. 05/09
 المطلب الثالث: الزيارة المؤقتة
قانون األسرة الجزائري علل أن :" ... وعلل القاضي   64نصت الفقرة اليانية من المادة  

 عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بح، الز ارة". 
التمتع   للطفل في  الحاضن من األبو ن كما اي ح،  للطرفين  ير  فز ارة األ فال ح، 
برؤ ة والده  ير الحاضن  بعد إسناد القاضي الحضانة ألحد األبو ن ومن ا ل نص المادة  

يح  ولم  الز ارة  لح،  تعر فا  يعطي  لم  المشرع  أن  نجد  وزمان  أع ه  مكان  وال  شرو    دد 
ممارست  ولذلر قبل التطرق ل ستعجال في ح، الز ارة سنتطرق إلل تعر ف ح، الز ارة)الفرع 
أألول (صم إلل تحديد مكان وزمان ح، الز ارة )الفرع الياني( بعداا إلل الطابع اإلستعجالي  

 لح، الز ارة المءقتة )الفرع اليال (. 
 ةالفرع األول: تعريف حق الزيار 

الطفل   حضانة  ل   تيبت  لم  الذي  الوالدين   ألحد  الممنو   الح،  او  الز ارة  بح،  يقصد 
القاةر  أبن   المعيشية  36بز ارة  أحوال   عن  واإل  ع  المحضون  رؤ ة  بالز ارة  يقصد  كما    

متابعة شءون   في  تتميل  بل  فقو  المحضون  الز ارة رؤ ة  تعني  والتعليمية  كما ال  والترلو ة 
أم علل  أو  والوقوف  األب  او  الزائر  كان  إذا  ااةة  بالمحضون  الزائر  ع قة  وتو يد  وره 

 37األم. 

 
 . 116  ص2006  دار اوم  الجزائر  02لوعيل محمد لمين  المركز القانوني للمرأة في قانون األسرة الجزائري  ط34
 . 144د. عبد الفتا  نقية   مرجع ساب،  ص35
 . 143ساب،  صد. عبد الفتا  نقية  مرجع 36
ةالح ايضر وفارص دب   أحكام الحضانة في قانون األسرة الجزائري مذكرة ماستر   كلية الحقوق والعلوم السياسية     37

 . 78جامعة محمد الصدي، بن يحي جيجل   ص
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لم يختلف الفقهاء في أن رؤ ة المحضون ولقائ  وز ارت  ح، لألب والوالدة  وقالوا بأن  ال   
يجوز للوالدة أو  يراا منع والده من ز ارت  والحدي  مع   وفي المذاب الحنفي" أن الولد من 

ألبو ن ال يمنع األار عن النظر إلل الصغير وعن تعااده   وإذا كان الوالد كان عند أحد ا
أعظم مانع"    السفر  أن  يخفل  والده وال  يبصر  أن  يمكن   إلل مكان  والدت  يجب عليها  عند 
ورؤ ت    أو  يراا  أم   عند  المحضون  ولده  لقاء  الح،  للوالد  أن  علل  الفقهاء  اتف،  حي  

ل وال  لألم  يجوز  وال  من  وز ارت    ليس  ألن   من    حرمان   أو  الح،  ذلر  من  منع   غيراا 
اإلنصاف حرمان الوالد من رؤ ة ولده  فليس من العدل أن يتمتع أحد الولدين بحضن الولد 

  يلة أيام السنة  و حرم األار من رؤ ة أبن  في األيام المقررة ل .  
 : مكان وزمان ممارسة حق الزيارةالفرع الثاني

محمي قانونا  وعند نط، القاضي بإسناد الحضانة والفصل في ح،  ح، الز ارة او ح،  
 الز ارة يحدد في نفس الحكم مكان وزمان ممارستها.

األمر   -أ تطلب  ولو  زائره  برعاية  المحضون  في   يتمتع  الذي  المكان  الز ارة: او  مكان 
 عدة ساعات بشرط أن ال يسبب حرجا للمطلقة ألنها أةبحت أجنبية عن . 

الز ار   -ب الز ارة  مكان  أقر أن ح،  الجزائري  القضاء  باجتهاد  قانونا إال أن  لم يحدد  ة: 
 يمنح في العطل األسبوعية والموسمية واألعياد والمناسبات الدينية  والو نية  كما تتم ا 

بالنسبة لغيراا  في   بالنسبة ألم ومرة في كل شهر  لز ارة نهارا أو لي  مرة في األسبوع 
مدة الز ارة   رة ومكانها  وعلي  يمكن القول بأنبتحديد مدة الز ا  حالة التنازع يقوم القاضي

إذا   المحضونين  األوالد  حالة  مراعاة  علي   الذي  للقاضي  التقدير ة  للسلطة  مترو،  أمر 
 38كانوا ةغارا أو كبارا.

 طابع اإلستعجالي للزيارة المؤقتة الالفرع الثالث:  
في    05/02األمر رقم   األسرة كرص    2005فبراير    27المءرخ  لقانون  والمتمم  المعدل 

القضاء الذي كان يعترف لقاضي األمور المستعجلة حتل في  ياب نص ةر ح النظر في  
المءرخ في    05/02مكرر من األمر رقم    57قضايا الز ارة والمسكن والحضانة  فطبقا للمادة  

التدبير الذي يراه    2005فبراير    27 مناسبا في اذا يجوز لقاضي األمور المستعجلة اتخاذ 
 المجال. 

 
 . 92  ص2008باديس  أصار فر الرابطة الزوجية  د.ط.دار الهدل   الجزائر   دياتي38
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انتظار    في  مءقتا  لألب  األوالد  ز ارة  ح،  منح  مي   المستعجلة  األمور  لقاضي  فيمكن 
البيت   مغادرتها  بعد  أالها  بيت  في  أمهم  عند  اءالء  كان  إذا  الموضوع  في  الحكم  ةدور 

األبنا39الزوجي تواجد  إلل مكان  المءقتة  الز ارة  بمنح  اإلقليمي  يءول االاتصاص  بحي   ء    
 محل ح، الز ارة ول ستجابة للطلب يجب توافر بع  الشروط المتميلة في: 

 وجوب إصبات المدعي ع قت  باألوالد القصر محل  لب ح، الز ارة . 1
إصبات المدعي وجود دعول في الموضوع قائمة بين  ولين المدعي علي   تهدف إما   2

حضانة األبناء القصر أو إلل فر الرابطة الزوجية أو الرجوع لبيت الزوجية أو إسناد  
 ح، ز ارتهم حسب الحالة. 

أن يكون سبب رفع الطلب من المدعل او الخطر المحدق ب   كحرمان األب من   3
 االتصال بأبنائ  ورؤ تهم واال م نان عليهم. 

الز ارة  4 ح،  منح  او  اإلستعجالي   القاضي  أمام  الطلب  رفع  من  الهدف  يكون  أن 
 الموضوع.  بصفة مءقتة إلل حين الفصل في دعول 

حتل يصدر   االستعجال  تحق،  القاضي من  يتأكد  أع ه  المذكورة  الشروط  بتوفر  بحي  
أمر استعجالي يمنح بموجب  للمدعي ح، الز ارة المءقتة لألبناء القصر مع تحديد أيام الز ارة  

مختص  اإلستعجالي  ير  القاضي  يكون  االستعجال  انتفل  إذا  أما  حالة  40وأوقاتها   وفي    
عن تنفيذ األمر بالز ارة يكون تحت  ائلة العقولات الجزائية المتميلة بحسب المادة   االمتناع

 . 41ق.ع.ج بالحبس من سنتين إلل امس سنوات 327
 الرابع: حق البقاء بمسكن الزوجية المطلب 

بيت   وأوالداا  الزوجة  تغادر  ما  وعادة  وقتا  و    تأاذ  الط ق  دعول  إجراءات  إن 
الزوجية ا ل اذه الفترة ولمجرد سماعها لكلمة الط ق من  رف الزوج أصرل نزاع بينهما    
الحالة   إلي  وأوالداا في مرحلة ما قبل الفصل في دعول الط ق  وفي اذه  تتعر   أو قد 

تح  ال  للمسكن  والحضانة   حاجاتها  الط ق  في  الفصل  حين  إلل  االنتظار  أو  التأاير  تمل 

 
 . 123ساب،  ص  مرجع إبراايميمحمد 39
 . 64س م حمزة   مرجع ساب،  ص40
   المتضمن قانون العقولات. 165/ 66األمر رقم 41
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القاضي اإلستعجالي ل ستصدار أمر استعجالي   اللجوء إلل  والمسكن ولالتالي يح، للزوجة 
الموضوع  واذا ما سنتطرق   الفصل في دعول  لها وألوالداا مءقتا لحين  لتخصيص مسكن 

الفرع األول(  تحديد  الياني(  الحالة اإلستعجالية    إلي  بعدما نعرف المسكن)  شرو   )الفرع 
 للمسكن )الفرع اليال (. 

 تعريف المسكنالفرع األول : 
المادة   من ق .أ.ج علل ما يلي:" في حالة الط ق   يجب علل األب أن    72نصت 

 يوفر لممارسة الحضانة  سكنا م ئما للحضانة   وإن تعذر ذلر فعلي  دفع بدل اإليجار. 
 42في بيت الزوجية حتل تنفيذ األب للحكم القضائي المتعل، بالمسكن."وتبقل الحاضنة 

فمن ا ل نص المادة تبين أن المشرع الجزائري لم يعطي تعر فا لمسكن الحضانة بل  
وأدرج   الزوج  علل  حقا  أعتبره  و  السكن  في  للمطلقة  يح،  وفقها  التي  الشروط  بع   ذكر 

ق.أ.ج والتي جاء في ةلبها:"    78المادة  ضمن مشتم ت النفقة ما نص علي  المشرع في  
تشمل النفقة: الغداء   والكسوة  والع ج  والمسكن  أو أجرت  وما يعتبر من الضرور ات في 

 العرف والعادة.
وعلي  وحسب مصادر التشر ع اإلس مي فالمسكن ح، ملزم لزوجة وواجب علل الزوج  

رضي    الصحابة  ب   العمل  وكرص  وسنة  قرأنا  ح،    لزوجت   بيبوت  تعل،  ما  فإن  عنهم  
حي    من  أسكنوان  تعالل"  قول    في  جاء  فقد  الكر م  القران  بنص  ومازال  كان  السكن 

 .43من وجدكم"   سكنتهم
 وجاء في السنة النبو ة الشر فة قول  ةلل   علي  وسلم:

 . 44" أمكيي في بيتر حتل يضع الكتاب أجل "
الذي   المحل  ذلر  أن   المسكن  أو  يعرف  واالستراحة  للسكن  والليل  النهار  في  يستعمل 

 45االستحمام واو المأول بصفة عامة  فالمسكن يعتبر ضرورة من ضرور ات المعيشة. 
 : شروط مسكن الحاضنةالفرع الثاني

 يجب أن يتوفر مسكن الحاضنة شروط ااةة للمحافظة علل األبناء ومن بينها: 
 

 . المعدل لقانون األسرة 05/09األمر 42
 . 06 اايةسورة الط ق  43
 رواه مسلم. 44
المعهد  عيسيو أسماء  ح، المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجي وإشكاالت  الميارة أمام القضاة  مذكرة نهائية التكو ة  45

 .  19ص   18  ص  2004الو ني للقضاء الدفعة اليانية عشر الجزائر  
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علل الزوج المطل، أن يوفر مسكن مناسبا أن يكون مسكن الحضانة مناسبا: بحي    5
من   األايرة  اذه  تتمكن  حتل  وحاضنت   للمحضون  و كون م ئم  الحضانة  لممارسة 
المناسب   المسكن  توفير  وحين  وج   أكمل  علل  محضونها  نحو  لواجباتها  أدائها 

المادة   أن  حي   اإليجار  ببدل  مطالبتها  بدون  يكون  أن  يجب  من    72للحاضنة 
بأن    الحضانة  ق.أ.ج نصت  لممارسة  يوفر  أن  األب  علل  يجب  الط ق  حالة  في 

 سكنا م ئما للحاضنة وإن تعذر ذلر فعلي  دفع بدل اإليجار . 
من   6 يراد  الحضانة  مسكن  استق لية  ضرورة  إن  مستق :  الحضانة  مسكن  يكون  أن 

ا لها مراعاة مصلحة المحضون بحفظ  ةحة والقا  مما ينبغي علي  إسكان  في  
أمن أن     مكان  يتر، مسكن  ولين  أن  بين  يختار  أن  المطل، علي   فإن  ذلر  وعلل 

استق لية   مدل  تقدير  الموضوع  لقاضي  و تر،  ومناسبا   مستق   أار  مسكنا  يهيئ 
 46مسكن الحضانة ومناسبت  للمحضون. 

أن تكون المرأة المطلقة محكوما لها بالحضانة: فهو شرط موضوعي ال يمكن تصور   7
لقة بدون حضانة  كما يمكن إسناد الحضانة لغيراا   كالخالة منح السكن لزوجة مط

 47والجدة.
بغ    8 إليها  الحضانة  ح،  إسناد  يتضمن  بط قها:  نهائي  قضائي  حكم  يصدر  أن 

 48النظر عن كون المحضون واحد أو أكير. 
 : الطابع اإلستعجالي للمسكنالفرع الثالث

المادة   الزوجة  61نصت  تخرج  ال   ": أن   علل  ق.أ.ج  عنها    من  المتوفل  وال  المطلقة 
الفاحشة   إنما في حالة  العائلي ما دامت في عدة   قها أو وفاة زوجها  زوجها من السكن 

 المبينة ولها الح، في النفقة في عدة الط ق". 

 
سارة  ح، الحاضنة في السكن   مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون   الفيي 46

 . 19  ص2015األحوال الشخصية  جامعة محمد ايضر كلية الحقوق والعلوم السياسية  بسكرة 
 . 120لمين  مرجع ساب،  ص لوعيل محمد47
 . 26سارة   مرجع ساب،  ص الفيي 48
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فمن ا ل اذا النص يتضح لنا أن بقاء الزوجة بمسكن الزوجية ح، من حقوقها ولحالة 
ولم يكن لها ولي يقبل إيوائها أو لم يكن لديها مسكن أار    تعسف الزوج وقيام  بطرداا من   

وااةة إذا كانت حاضنة  فهنا يتوفر عنصر االستعجال فيجوز للمطلقة اللجوء إلل القاضي 
مسكن   إلل  بإرجاعها  أمرا  الستصدار  المستعجلة  األمور  قاضي  أو  النزاع  بموضوع  الناظر 

 49الزوجية إلل حين الفصل في أةل الموضوع. 
األمر رقم  قد   بموجب  األسرة  لقانون  األاير  التعديل  في  الجزائري  المشرع    05/02أقر 

في   فر    2005فبراير    27المءرخ  بحالة  الزوجي  المسكن  أيلولة  مجال  في  جديدة  قواعد 
والمتممة من ق.أ  فإن  في حالة الط ق يجب علل األب    72الرابطة الزوجية عم  بالمادة  

س الحضانة  لممارسة  يوفر  بدل  أن  دفع  علي   وجب  ذلر  تغدر  وإن  للحاضنة  م ئما  كنا 
اإليجار وتبقل الحاضنة في بيت الزوجية حتل تنفيذ األب للحكم القضائي المتعل، بالسكن  

 50فهذا النص يبين أن المسكن الزوجية يبقل للمطلقة التي استفادت بالحضانة. 
اضنة و وجولي ولحالة  من ق.أ علل إلزامية توفير مسكن المرأة الح   72ونصت المادة  

عدم قدرة الزوج فعلي  دفع بدل اإليجار   فضمان مسكن الحاضنة  او من حالة االستعجال  
المادة   أكدت   ما  تدابير مءقتة وسر عة واو  اتخاذ  تتطلب  األسرة   57التي  قانون  مكرر من 

االستعجال   وج   علل  الفصل  للقاضي  يجوز  األتي:"  المنوال  علل  جاءت  التي  الجزائري 
بموجب أمر علل عر ضة في جميع التدابير المءقتة وال سيما ما تعل، منها بالنفقة والحضانة  

 والز ارة والمسكن".
المطالبة بمسكن للحضانة  والفصل فيها من    قد ترفع دعول قضائية مستقلة من أجل 

الزوجة   يعر   مما  وقتا  و     يستغرق  وقد  األسرة    شءون  قسم  رئيس  القاضي   رف 
د للحظر بالتالي  يتجسد دور القضاء اإلستعجالي الذي يمنح للزوجة الح، في  لب  واألوال

 تخصيص المسكن بصفة مستعجلة ومءقتة. 
المادة   إلل كل من نص  والمادة    57بالرجوع  األسرة  قانون  من    2فقرة  425مكرر من 

األسرة   قانون اإلجراءات المدنية واإلدار ة  نجد أن المشرع منح للقاضي رئيس قسم شءون  

 
الجي لي  جامعة  وار نشالدكتور  إشرافحمليل ةالح  إجراءات التقاضي في الزواج والط ق   رسالة دكتوراه   تحت  49
 . 57  ص1998جي لي اليابس  سيدي بلعباص  سنة ال

 . 123  مرجع ساب،  صإبراايميمحمد 50
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األم   مسكن  بخصوص  استعجالي  أمر  بموجب  االستعجال  وج   علل  الفصل  ة حية 
 الحاضنة.

أصناء   الحاضنة  لألم  إذا منح  الحضانة  لمسكن  ال زمين  والرعاية  االاتمام  أولل  المشرع 
سير الخصومة الح، في اللجوء إلل القاضي رئيس قسم شءون األسرة  لمطالبة باتخاذ جميع  

الت  مءقت  اإلجراءات  مسكن  من  بتمكينها  المحضون  والد  إللزام  ال زمة  والوقائية  حفيظية 
 . 51لممارسة الحضانة في  إلل  اية الفصل في موضوع الدعول األةلية 

 جال في النيابة الشرعية والميراثالمبحث الثاني: االستع
بشءون   المتعلقة  االستعجال  حاالت  إلل  األول  المبح   في  تطرقنا  األسرة  بعدما 

بالمادة   ةراحة  عليها  إلل    57المنصوص  اذا  مبحينا  في  سنتعر   ق.أ.ج  مكرر 
من   المواد  في  الجزائري  المشرع  نظمها  التي  الشرعية  النيابة  في    86إلل    81االستعجال 

واص األحكام    05/09وأدرجها في الكتاب الياني من قانون األسرة الجزائري المعدل باألمر  
ألول ومن  ما تعل، بوالية القاةر فقد أدرجها في الفصل الياني من  العامة بها في الفصل ا

المواد   من  ونظمها  المواد    91إلل    87التشر ع  من  والغائب  المفقود  حالة  إلل   109ومن  
  180ق.أ.ج ونظم كذلر المشرع الجزائري في القانون أع ه قسمة التركة في المادتين    115

لهذه    181و  سنتطرق  حي   األسرة  في  قانون  سنشر   حي   التفصيل  من  بشيء  الحاالت 
)المطلب األول( حالة وضع الختام ورفعها وفي )المطلب الياني ( سنتناول الوالية علل أموال  

 القاةر وأاير منازعات الميراج) بالمطلب اليال (. 
 تام ورفعها خ المطلب األول: حالة وضع األ

تية التي يلجأ إليها للمحافظة علل  إن وضع األاتام ورفعها من اإلجراءات التحفيظية الوق
األمور   قاضي  رأل  كلما  ذلر  و حدج  فيها  التصرف  أو  تبديداا  والمستندات اشية  األموال 
المطروحة   الدعول  وقائع  من  ذلر  و كتشف  ذلر  تقتضي  الضرورة  حالة  أن  المستعجلة 

 واي: ومن األحوال التي تبرر وضع األاتام حسب ما أستقر علي  الفق  والقضاء 52أمام 
 : حالة الوفاء والحجرالفرع األول

 
كن الحضانة في القانون الجزائري  أ روحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم   كلية الحقوق  جامعة  لمطاعي ةبيحة  مس51

 . 239ص 238ص  236  ص2014   01الجزائر
 .450  مرجع ساب،  جزء أول  صوآارون أستاذ محمد علي راتب 52
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الوفاء: حالة  المادة    أ/  األمور    182نصت  قاضي  يختص  أن   علل  أ.ج   ق.  من 
ومستندات   أموال  فيها  الموجودة  المح ت  علل  رفعها  أو  األاتام  بوضع  بالحكم  المستعجلة 

عجلة التي  الشخص المتوفل ااةة إذا كان بين الورصة قاةر باعتبار ذلر من المسائل المست 
يخشل عليها من فوات الوقت  و صدر اذا األاير حكم  أما بشكل أمر علل ذيل عر ضة  
اذه   وفي  منازعة  لوجود  إستعجالية  أو علل شكل دعول  منازعة  حالة عدم وجود  في  واذا 
الحالة يستصدر األمر بعد رفع دعول إستعجالية ممن ل  مصلحة في ذلر كالورصة والموةل  

ق علل الشركة كالدائنين أو بناء علل  لب أشخاص الذين كانوا يقيمون  إليهم ومن ل  حقو 
مع المتوفل أو الذين كانوا في ادمت   أو بطلب من النيابة العامة إذا  اب الزوج أو  اب 
الودائع    أمينا علل  أو كان  يتر، وارصا معروف  لم  المتوفل  أو كان  أو بعضهم  الورصة كلهم 

الح،   مصلحة  ذي  لكل  فإن  المتوفل  ومن   تركة  األموال  علل  األاتام  وضع  في  لب 
و ستجيب قاضي األمور المستعجلة ل  إذا تحق، شر ي ااتصاة  واما االستعجال وعدم  
الشركة   علل  األاتام  بوضع  المستعجلة  األمور  قاضي  يختص  كما  الح،   بأةل  المساص 

علي  أن يتحق،  لكن    53فإن  يختص أيضا برفعها عند زوال الدواعي التي أدت إلل وضعها 
القول بذلر قضل برفعها   التي أدت إلل وضعها فإن استبيان جدية  من زوال تلر األسباب 
أسباب    توفر عنصر االستعجال لزوال  نوعيا لعدم  القضاء بعدم ااتصاة   وإال تعين علي  
اإل  ع   الشأن من  ذو  ليتمكن  ذلر  األمر  أستدعل  إذا  مءقتا  برفعها  يقضي  أن  كذلر  ول  

الم أن  علل  باعتبار  كانت  كما  أارل   مرة  األاتام  وإعادة وضع  بالمتوفل  الخاةة  ستندات 
ذلر من المسائل الوقتية المستعجلة التي ال تمس بأةل الح،   و جوز للقضاء المستعجل  
يعين   أن  ومقداراا  الميراج  في  حقوقهم  بخصوص  الورصة  بع   بين  نزاع  وجود  عند  أيضا 

يين المصفي من المحكمة المختصة مع الترايص للمدير  حارسا مءقتا أو مدير إلل حين تع
بقص األاتام الموجودة وتسليم األموال بعد جرداا وإدارتها علل ذمة الجميع وإيداع ةافي 

 الرلح في ازانة المحكمة حتل يفصل نهائيا في النزاع الخاص بذلر. 
وتوضع األاتام بمعرفة المحضر القضائي علل األماكن الموجودة بها األشياء المطلوب  
بذلر محضر يبين ب  يوم   المتوفل وتوابع    و عمل  المحافظة عليها في داال محل سكن 
وعند   ومعيشتهم   المتوفل  ورص   لسكن  الضرور ة  األماكن  تر،  ضرورة  مع  وضعها  وساعة 

 
   1989الجامعية اإلسكندر ة   بعة   أحكام وأراء في القضاء المستعجل  دار المطبوعات ارج في مجدي  رصدم53

 . 571ص
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األشياء  جرد  محضر  يعمل  داال    رفعها  الموجودة  القيمة  ذات  األوراق  وجميع  والمستندات 
بحجة   ذلر  نازع شخص في رفع األاتام ومانع في  وإذا  كان مختوما عليها   التي  األماكن 
حصول ضرر ل  من رفعها بغر  النزاع فح، اللجوء للقاضي اإلستعجالي بحي  تجدر بنا  

قانون اإلجراءات المدنية واإلدار ة    499اإلشارة إلل أن المشرع الجزائري قد نص في المادة  
الوفاة وأجاز لقاضي شءون األسرة أن يتخذ   الجديدة علل حالة وضع األاتام ورفعها بحالة 

 جميع التدابير التحفيظية بشأنها عن  ر ، االستعجال. 
لقد أورد المشرع الجزائري الحجر في قانون األسرة واذا بالفصل الخامس   :حالة الحجر /ب 

 من قانون األسرة.  108إلل  101واد من وتحكم  الم
من ق.أ.ج  الحجر بقولها:" من بلغ سن الرشد واو مجنون أو    101لقد عرفت المادة  

معتوه أو سفي  أو  رأت علي  إحدل الحاالت المذكورة بعد رشده يحجر علي " أي أن  إذا بلغ 
نوني يمنع  من ممارسة اإلنسان سن الرشد وكان  ير متمتعا بقواه العقلية وحصل ل  مانع قا

المادة   جعلت  وقد  األالية  كامل  يكون  ف   الجزائري   40حقوق   المدني  القانون  عدم    54من 
وجود اذا المانع شر ا أار لكامل األالية  فالحجر قضائيا كان أو قانونيا يقف بدوره حائ   

لعار    دون كمال األالية  وعلي  قد يحجر علل الشخص فيمنع من التصرف بأموال  وذلر
 55يصيب  في عقل  أو في تدبيره. 

وتعتبر تصرفات المحجور علي  بعدم الحكم با لة وقبلة كذلر إذا كانت أسباب الحجر  
من قانون األسرة  وعلي  فإن  يجوز لقاضي    107ظاارة وقت ةدوره واو ما أكدت  المادة  

الش األاتام علل مح ت  بوضع  الحكم  االستعجال  المستعجلة وعند  المحجور  األمور  خص 
ل    ضمن  أو  أقارل   أحد  علل  لب  بناءا  علي   الحجر  إجراءات  بشأن   المتخذ  أو  علي  
الساب،   األحوال  في  من   بحكم  أو جزئيا  كليا  األاتام  وترفع  العامة   النيابة  من  أو  مصلحة 

 56بيانها في رفع األاتام في حالة الوفاة.
 
 

 
من قانون المدني تنص علل :" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز علي  يكون كامل   40المادة 54

 األالية.
 . 87  ص 2007/2008لعيش  شر  وجيز لقانون األسرة الجديد   بعة ل ا أستاذ فضي55
 . 454لجزء األول  ص  مرجع ساب،  اوآارون محمد علل راتب 56
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 : حالة المفقود أو الغائبالفرع الثاني
المفقود " او الشخص الذي ال    109المادة    لقد عرفت من قانون األسرة الجزائري بأن 

عرف    فقد  الغائب  أما  بحكم  إال  مفقودا  يعتبر  وال   " موت   أو  حيات   يعرف  وال  مكان   يعرف 
المادة   الجزائري في  الظروف    110المشرع  الذي منعت   بأن  او   " بقول :  قانون األسرة  من 
إقامت  أو إدارة شءون  بنفس  أو بواسطة مدة سنة وتسبب  ياب     القاارة من الرجوع إلل محل 

 في ضرر للغير و عتبر كالمفقود". 
يفهم من اذه المادة أن الغائب او كل شخص كامل األالية لكن ليس ل  محل إقامة وال  

ون  بنفس  أو أن يشرف علل  مو ن معلوم داال و ن  بحي  سيستحيل علي  أن يتولل شء 
واذا علل عكس المفقود الذي يغلب احتمال وفات  من حيات  وانا،    57إدارتها   في  من ينول 

  110عدة حاالت تجعل من الشخص الغائب في مقام المفقود واذا ما ورد في نص المادة  
من قانون األسرة  و صدر الحكم بالفقدان أو الغيبة أو بموت المفقود بناءا علل  لب أحد  

الن أو  ل  مصلحة  ممن  أو  المادة  الورصة  لنص  استناد  العامة  التي نص    114يابة  من ق.أ 
علل " يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءا علل  لب أحد الورصة أو من ل  مصلحة  

 أو النيابة العامة". 
مح ت   علل  رفعها  أو  األاتام  بوضع  بالحكم  المستعجلة  األمور  قاضي  و ختص 

ممن ل  شأن في ذلر بوضع األاتام علل    المختفي أو الغائب أيضا وذلر بناءا علل  لب 
المستندات واألوراق المملوكة للغائب أو المفقودة حتل لو أنقضت سنة كاملة علل  يبت  وف،  

من قانون األسرة الجزائري وذلر محافظتا عليها من الضياع حتل تحكم    110لنص المادة  
 المفقود و ديرواا.  محكمة شءون األسرة بتعين مقدم من أقارل  أو  يرام يسير أموال

تركة  يره  علل  مءقتا  مديرا  يكون  كأن  عن  يره  نيابة  أيضا  يحمل  الغائب  كان   إذا 
فيجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للقضاء المستعجل إذا توفرت حاالت االستعجال لرفع األاتام  

في   بالبح   ل   و صر   حارسا  القضاء  يعين  الحالة  ولهذه  محل   علل  مستندات  الموجودة 
وأوراق الغائب عن سندات وأوراق الغير وتسليم اذه المستندات ألرلابها إذا لم يكن انا، نزاع  

 جدي في ملكيتها. 

 
 . 231  ص 1975محمد نعمان موجز المدال للقانون والنظر ة العامة للح،  دار النهضة  بعة  األستاذ57
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كما يختص قاضي األمور المستعجلة بالفصل في اإلشكاالت التي ترفع من الغير في  
وضعها أو    تنفيذ األوامر  يختص كذلر برفع األاتام كليا إذا زالت األسباب التي دعت إلل

برفع األاتام مءقتا لتمكين ذي الشأن من اإل  ع علل األوراق والمستندات واألشياء المخلفة  
 عن المتوفل وإعادة وضع األاتام عليها كما كانت.  

 لثاني: الوالية على أموال القاصر المطلب ا
بالوالية  اصص المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدار ة المواد المتعلقة  

بالنسبة لمنازعات الوالية   10أي بمعدل    473إلل    464علل أموال القصر من   مواد  أما 
المواد   لها من  القصر فقد اصص  أموال  مواد  وعلي     7أي بمعدل    480إلل    474علل 

وولية  للقاةر  ومكانة  عناية  أعطل  قد  القانونية  النصوص  من  الزحام  بهذا  المشرع  فيكون 
لذلر    58ازعات في اذا الصدد ومدل اإلجراءات الوافية في اذا المجال. الشرعي ونطاق المن 

إلل   التطرق  تم  األول(  الفرع  القاةر)  علل  الوالية  مفهوم  المطلب  اذا  ا ل  من  سنتناول 
 الطابع أالستعجالي المنازعات الوالية علل أموال القاةر) الفرع الياني(. 

 : مفهوم الوالية على أموال القاصرالفرع األول
إن الوالية في الفق  الشرعي تعني تنفيذ القول علل الغير واإلشراف علل شءون  ورعاية  
أو ال   الح، سفيها أو ضعيفا  الذي علي   فإن كان  تعالل:"  بالغير قول   مصالح  والمقصود 

  والهدف من الوالية او حف  حقوق العاجز ن عن  59يستطيع أن يمل او فليملل ولية بالعدل" 
 سهم أو في أموالهم لسبب من أسباب فقد األالية أو نقصها.التصرف في أنف

لحساب   القانونية  التصرفات  مباشرة  في  معين  لشخص  القانون  يقرراا  سلطة  الوالية 
شخص أار  ير كامل األالية كالقاةر  واي إما تيبت إبتداءا بسبب قرابت  من  ير أن  

ال من  مستمدة  وإما  األب    كوالية  الغير  من  مستمدة  أقام  تكون  ممن  الوةي  كوالية  غير 
 60وةيا. 
من قانون األسرة لألب علل أوالده القصر صم ألمهم التي    87تكون الوالية  بقا للمادة   

القيام   في  محل   تحل  فهي  ل    مانع  حصول  أو  حالة  ياب   في  أو  وفات   بعد  محل   تحل 
 أسندت ل  حضانة األوالد. باألمور المستعجلة باألوالد أما في حالة الط ق فتعود الوالية لمن 

 
 . 2299د. عبد الفتا  تقية  مرجع ساب،  ص58
 . 282 اايةسورة البقرة 59
 . 84  ص2007/2008د. فضيل لعيش   شر  وجيز لقانون األسرة الجديدة    بعة 60
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ولحالة عدم وجود ولي فإن  يجب تعيين وةي أو مقدم ليدير أموال القاةر و تصرف  
من قانون األسرة " في حالة عدم وجود ولي    182فيها نيابة عن  واو ما تنص علي  المادة  

المادة   للمحكمة  لب ....تعيين مقدم"  و تنص  يقدم  من ق.أ.ج    87لمن ل  مصلحة ... 
ل شرط عام يحكم تصرفات الولي في أموال القاةر يتميل في تطبي، معيار موضوعي  عل

مقتضاه أن تكون بميابة التصرفات  الرجل الحر ص  كما رتبت نفس المادة مسءولية الولي  
عن كل تصرفات  وفقا لقواعد القانون العام  واي مسءولية النائب العام باعتبار الوالية نوعا  

 من النيابة. 
فقد نصت علل شرط ااص لبع  التصرفات التي قد    87لفقرة اليانية من المادة  أما ا

تكون اطيرة علل مال القاةر ولالتالي إاضاعها إلذن القاضي الذي يجب أن يراعي في  
إذن  مجموعة من الشروط من بينها حالة الضرورة والمصلحة في التصرف الذي أعطل من  

المادة   المادة  من ق  89أجل  اإلذن كما أكدت   انون األسرة   وقد جاءت اذه التصرفات في 
من ق. أ والتي تنص علل ما يلي:" علل الولي أن يتصرف في أموال القاةر تصرف   88

الرجل الحر ص و كون مس وال  بقا لمقتضيات القانون العام وعلي  أن يستأذن القاضي في  
 التصرفات التالية: 

 المصالحة.بيع العقار وقسمت  وران  وإجراء  -1
 بيع المنقوالت ذات األامية الخاةة.  -2
 استيمار أموال القاةر باإلقرا  أو المساامة في شركة .  -3
إيجار عقار القاةر لمدة تز د علل ص ج سنوات أو تمتد ألكير من سنة بعد بلو     -4

 سن الرشد". 
ال  يفهم من اذه المادة أن  بحالة وجود أموال مملوكة لقاةر سواء كانت عقار أو منقو 

فإن  ال يجوز لولي اذا األاير التصرف فيها إال إذا حصل علل إذن من القاضي 
 المختص. 

 : الطابع اإلستعجالي لمنازعات الوالية على مال القاصرة الفرع الثاني
إن حالة الوالية علل أموال القصر لم يشير أليها المشرع ةراحة في قانون األسرة علل  

االستعجال    حاالت  من  حالة  المدنية  أنها  اإلجراءات  لقانون  األاير  التعديل  في  أن   إال 
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الوالية حالة  ذكر  بأمر    واإلدار ة  فيها  يفصل  استعجال  حالة  أنها  علل  القصر  أموال  علل 
ما جاءت  ا المادتين  ستعجالي  اإلدار ة  467ب   و  المدنية  اإلجراءات  ما  قانون  يلي:"   علل 

يأمر   أن  الموضوع  في  الفصل  قبل  للقاضي  المءق  قاذ بإن يمكن  مصالح  ت التدابير  لحماية  ة 
ازعات الخاةة بتعيين  يلي:" ... يفصل في جميع المن   علل ما  4  ف  472والمادة  القصر"  

ا بأمر  قالوةي  استعجالي  ا ل  فمن  الطعن"   لجميع  رق  المادتين  ابل  لهذه  ستقراء 
ا أن   تتطلب  نستخلص  التي  االستعجال  حاالت  مءقتة  انا،  تدابير  بشأنها  وسر عة  تخاد 

و مكن أن يستغل من الغير لصغر  الذي ال يحسن التصرف    للمحافظة علل أموال القاةر
قد    سن  الذي  أيضا  الولي  وتصرفات  الغير  تصرفات  من  حمايت   علل  المشرع  حرص  لذا 

منقول أو عقار ملر للقاةر بيمن بخص أو    يقصر في إدارة أموال من في واليت  بقيام  ببيع
 يستوي او علي . 

اإلذن   أو  القصر  أموال  علل  ولي  تعيين  يقدم  لب  أن  بمحاكمنا  العادة  جرت  لقد 
المحكمة ألن  ةاحب االاتصاص في إةدار األوامر علل  بالتصرف   إلل رئيس  بأموالهم 

ذيل عر ضة لكن حسب التعديل الجديد لقانون اإلجراءات المدنية واإلدار ة ولالنسبة لدعاول   
ق إ م و إ ج علل :"    474المتعلقة بالوالية علل أموال القاةر والتي جاءت بها نص المادة  

المتعلق المنازعات  االستعجال  ترفع  حالة  وفي  األسرة  شءون  قاضي  أمام  القاةر  بأموال  ة 
 يفصل في الدعول وفقا لرجراءات اإلستعجالية"  

المادة   لمقتضيات    475وتضيف  الصادرة  بقا  األحكام  تكون  بأن  القانون   نفس  من 
الوالية وإدار  بحسابات  المتعلقة  المنازعات  ترفع جميع  الطعن   قابلة لطرق  السابقة  تها  المادة 

أمام قاضي شءون األسرة   وترفع من قبل القاةر بعد بلو   أو ترشيده أمام قاضي شءون  
األسرة  وترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاةر بعد بلو   سن التميز أمام قاضي شءون 

 األسرة.
القاةر وليس علل تصرفات    أموال  المنازعة علل  بين حالتين في حالة  نميز  والبد أن 

 ة ل  أو الضارة ل  أو الدائرة بين النفع والضرر:النافع
بحكم منازعة  في  الفصل  شءون   :أ/  قاضي  أمام  القاةر  بأموال  المتعلقة  المنازعات  ترفع 

قانونا   المقررة  أجالها  في  العادية  سواء  الطعن   لطرق  قاب   حكما  فيها  يصدر  الذي  األسرة 
 .  للتنفيذ  أو  ير العادية والتي ليست لها  أصر موقف
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في حالة االستعجال الذي يخضع تقديره عناةره   :ب/ الفصل في المنازعة بأمر استعجالي
للقاضي حي  يفصل في الدعول وفقا لرجراءات اإلستعجالية أي بأمر استعجالي يرتب كل  
أصاره القانونية من النفاذ المعجل بقوة القانون  و يره قابل للمعارضة وال ل عترا  علل النفاذ  

 61. المعجل 
بنا اإلشارة إلل أن الوالية  بيعتها مءقتة ألن القاةر سيصير يوما   وفي األاير تجدر 
بهذا   مطلقة  بصورة  الولي  مهمة  تنتهي  ولذلر  الرشد   سن  يبلغ  حينما  وذلر  األالية  كام  
السبب باإلضافة إلل أسباب أارل كعجز الولي  أو موت  أو الحجر علي  أو بإسقاط الوةية  

ت المادة  عن  واو ما  التطبيقية    91نص علي   النماذج  قانون األسرة حي  سنرل بع   من 
التي تتعل، بالوالية علل أموال القصر واإلذن بالتصرف فيها والمتميل في أوامر ةادرة عن 

 المحاكم العليا منها : 
األمر الصادر عن محكمة معسكر والقاضي بالترايص للسيدة ب.م ببيع سيارة من   9

 عن أبنائها القصر.نوع كليون نيابة 
بتار خ   10 بومرداص  محكمة  عن  الصادر  رقم    2007/ 18/11األمر    643/07تحت 

 والقاضي باإلذن للسيدة ع.ج ببيع عقارات مملوكة ألوالداا القصر . 
بتار خ   11 بومرداص  محكمة  عن  الصادر  رقم    2003/ 06/09األمر    245/03تحت 

علل   لوالية  ز.ص  السيدة  بتعيين  في  والقاضي  األمر  اذا  واستعمال  القصر  أبنائها 
 حدود ما يسمح ب  القانون. 

 : توزيع وتصفية التركةالثالث المطلب
التركة من المواضيع ذات األامية البالغة في قانون األسرة لكونها مرتبطة بالميراج والتي  

ي  الميراج ال  المختلفة  ألن علم  المسائل  الجدل نظرا العتباراا من  تيير  لذلر كييرا ما  تجزأ 
شء  قاضي  منح  ا ل  من  عليها  الحفال  علل  الجزائري  المشرع  نفس  سعل  األسرة  ون 

اإل  القاضي  التأا ة حيات  تحتمل  ال  التي  المسائل  في  للنظر  التأجيل  ستعجالي  أو  ير 
بالتركة  المتعلقة  والمتعلقة  إذ ال يختص فقو في األمور  الزوجية من   ق وأصاره      بالحياة 

 
القضائية وألراء الفقهية  دار   باالجتهاداتان  الدعاوي االستعجالية في النظام القضائي العادي  مدعم بوقندورة سليم 61

 . 252  ص 2014  الجزائر  01المعية للنشر والتوز ع   ط
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بالميراج من أجل الحفال عليها اوفا من ضياع حقوق  إنما يفصل في ال منازعات المتعلقة 
باقي الورصة  أو اوفا من المساص بالتركة واإلنقاص من قيمتها أو إادار جزء منها ااةة  
بالتركة   تعر ف  إلل  المطلب  اذا  ا ل  من  سنتطرق  فالذي  قاةرا   بينهم  من  كان  إذا 

األول( ومشتم تها الفرع  إ)  التطرق  صم  بالتركة     المتعلقة  التحفظية  اإلجراءات  )الفرع  لل 
 . الياني(

 ف التركة ومشتمالتهاأوال: تعري
التركة: تعريف  :"أ/  تعالل  بقول   التركة  الكر م عن  القران  الوةية   فقد حينا  إن تر، ايرا 
 62للوالدين واألقرلين". 

واألقرلون  وللنساء نصيب مما  ولقول  سبحان  وتعالل:" للرجال نصيب مما تر، الوالدان  
 .63تر، الوالدان واألقرلون"

 64ولقول  ةلل   علي  وسلم " ومن تر، ماال فلورصت " 
التركة و إلل تعر ف  الجزائري  القانون  يتعر   إلل ما  ولم  أو بمعنل أار  مشتم تها  

ية انط قا يورج وما ال يورج من الحقوق واألموال  مما يوجب الرجوع إلل الشر عة اإلس م
المادة   القانون    222من نص  النص علي  في اذا  يرد  لم  " كل ما  الجزائري  األسرة  قانون 

 يرجع في  إلل أحكام الشر عة اإلس مية". 
ق.م فأن   774وإذا كان القانون المدني   قد أحال أحكام الموار   إلل قانون األسرة م  
 المراد بهذه اإلحالة أن تطب، أحكام القانون المحال إلي  علل مسائل اإلرج.  

  222ولما أن اذا األاير قد سكت  فإننا نطب، أحكام الشر عة اإلس مية    بقا للمادة  
الجمهور بأن التركة اي المال الذي  ينتقل من المورج إلل ورصت    ق.أ والتي ترل أاذا برأي  

أما ما او ليس بمال  ف  يعتبر تركة وال يورج  وأن المال قد يكون شي ا ماديا كاألعيان   
المحكمة   إلي   ذابت  ما  واو  بالتصور   إال  تدر،  ال  التي  كالحقوق  معنو ا  شي ا  يكون  وقد 

يخلف  أن اإلرج  او ما  وأن  ال    العليا من  أصناء حيات    أموال جمعها وتملكها  المورج من 

 
 . 180 اايةسورة البقرة  62
 . 07 اايةسورة النساء  63
   5وأحمد عن أبي ار رة رضي   عن   أنظر رواه الخليل   ج  قيسلم وابن ماجة والنسائي والبيهرواه البخاري وم64

   واو حدي  ةحيح متف، علي  فمن تر، دينا أو ضيعة فإلل ومن تر، ماال فلورصت ...  258ص
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تركة إال بعد تصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها وسداد الديون   فإن الديون اليابتة في  
 65ذمة المدين المتوفل متعلقة بالتركة وحداا وال تنتقل إلل األشخاص الورصة. 

ما من  وفات   بعد  الميت  يترك   ما  بأنها:  تعرف  يتعل،  كما  ما  عدا  ما  مالية  وحقوق  ل 
 66بشخص  من الحقوق قبل تصنيفها من ح، الدائنين أو الموةل لهم أو الورصة. 

التركة الحقوق    :ب/ مشتمالت  للمورج وكذا  العقار ة والمنقولة  التركة علل األموال  تشمل 
اق لكونها  المالية المحتضنة واي الديون علل المدنيين والحقوق العينية كح، التعلي واالرتف

 تابعة للعقار فإنها حقوق مالية. 
فهي   والوكالة  الصغير  علل  والحضانة  الوظيفية  في  الشخص  كح،  الشخصية  الحقوق  أما 

 67باتفاق الفقهاء ال تورج إذا أنها تتعل، بالشخص أي الةقة ب . 
 ية المتعلقة بالتركة : اإلجراءات التحفظالفرع الثاني

الورصة   بين  نزاع  ينشأ  الحالة  قد  اذه  ففي  توز عها   أو  التركة  في  التصرف  بخصوص 
الزمة   يرااا  التي  والوقتية  التحفيظية  اإلجراءات  باتخاذ  المستعجلة  األمور  قاضي  يختص 
للحفال علل حقوق األ راف وذلر  بعا متل تحق، شرط االستعجال و جوز لقاضي األمور  

المت  األموال  حالة  إلصبات  ابير  تعيين  مي   قيمتها  المستعجلة  وتحديد  وجرداا  عليها  نازع 
وإيداع   األاتام  بوضع  األمر  ل   يجوز  كما  إلدارتها   قضائي  حارص  تعيين  أو  و بيعتها 
األموال واألشياء ذات قيمة الناجمة عن التركة بعد جرداا وذلر إلل حين الفصل  في قسمة  

المادة   ةراحة  ذلر  أقرت  وقد  الموضوع  محكمة  من  رف  قانو   182التركة  األسرة  من  ن 
بقولها:" في حالة عدم وجود ولي أو وةي يجوز لمن ل  مصلحة أو للنيابة العامة ان يتقدم  
إلل المحكمة بطلب تصفية التركة ولتعيين مقدم  ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع األاتام    

 68وإيداع النفوذ واألشياء ذات القيمة   وأن يفصل في الطلب". 

 
العرلي  أحكام الموار    في التشر ع اإلس مي وقانون األسرة الجزائري الجديد وف، أار التعدي ت  ومدعم  بالحاج65

 . 64وص63  ص 2010دات المحكمة العليا  ديوان المطبوعات الجامعية  الطبعة الرابعة  بأحدج اجتها
عزة عبد العز ز  أحكتم التركات وقواعد الفرائ   والموار   في التشر ع اإلس مي وقانون األسرة الجزائري  د.ط  دار  66

 . 28  ص2009اوم   الجزائر  
 . 29المرجع نفس   ص67
 . 125  ص 124اب،  ص   مرجع سإبراايميمحمد  68
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ج علل ما يلي:" يجوز لقاضي شءون األسرة عن  ر ،  من ق.إ.م.إ.  499نصت المادة  
تعيين   أو  األاتام   بوضع  األمر  سيما  ال  التحفظية   التدابير  جميع  يتخذ  أن  االستعجال  

 حارص قضائي إلدارة أموال المتوفل إلل  اية  تصفية التركة". 
المادة   يلي:" يجب أن تتبع اإلجراءات المستعجلة    183كما تنص  من ق.أ.ج علل ما 

في   الطعن  و رق  موضوعها   في  الفصل  وسرعة  بالمواعيد  يتعل،  فيما  التركة  قسمة  في 
 أحكامها". 

من ا ل المادتين يتضح بأن قاضي شءون األسرة يسعل للمحافظة علل التركة وذلر  
المءقتة والمتميلة في وضع األاتام وتعيين   التحفظية  التدابير  باتخاذ  عن  ر ، االستعجال 

لل  اية الفصل في قسمة التركة  والغاية من اذه اإلجراءات او حماية  الحارص القضائي إ
 األموال إلل  اية تصفيتها. 

ة حيات   من  كان  األاتام  بوضع  المتعل،  التحفظي  تدابير  أن  إلي   اإلشارة  يجب  ما 
اإللغاء   بقاعدة  عم   األسرة  شءون  قسم  رئيس  ة حيات  من  أةبح  المحكمة   رئيس 

اإلجرا للقواعد  قانون  الضمني  واو  الح،  بقانون  األسرة  قانون  في  عليها  المنصوص  ئية 
 اإلجراءات المدنية واإلدار ة. 

لل المحكمة التي يقع فيها مو ن المتوفل حتل  و ءول االاتصاص في دعاول التركة إ
لم   ما  المحكمة   لهذه  اإلقليمي  االاتصاص  دائرة  اارج  التركة  األم ،  بع   وجدت  وإن 

المادة   أكدت   ما  اذا  ذلر  القانون علل ا ف  و    498ينص  المدنية  اإلجراءات  قانون  من 
.    69اإلدار ة

 
 . 260بوقندورة سليمان  مرجع ساب،  ص 69
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واليتاا  العامااة المقااررة فااي  إلاالي اسااتنادا يختص القاضي أالستعجالي نوعيا بالفصل في الاادعو 
ماان قااانون اإلجااراءات المدنيااة فااي كافااة المسااائل المسااتعجلة التااي يخشاال  190و  183المااواد 

أالستعجالي  ر ، يلجا إلي  المتقاضي لبسااا ت و ولخصااوص  عليها من فوات الوقت فالقضاء
 السرعة التي يتسم بها مما جعل  وسيلة ميلل لحل المنازعات بشتل أنواعها.

يمكاان  ال حاااالت االسااتعجال التااي تاادال فااي الواليااة العامااة للقضاااء أالسااتعجالي متعااددة و  إن
حصاااراا الن المشااارع الجزائاااري تااار، أمااار تقاااديراا للقاضاااي الاااذي يساااتنبو وةاااف االساااتعجال 
للحالة المعروضة علي  بعد فحص  لظاااار الناازاع دون التطاارق لموضااوع الحاا، المتنااازع علياا و 

لل مبحيااين بحياا  نسااتعر  فااي )المبحاا  األول(إلاال االسااتعجال ضاامن فسنقسم اذا الفصل إ
الوالية العامة للقضاء أالستعجاليو بحي  نستعر  في)المبح  الياني( إلل كيفية رفع دعااول 

 االستعجال و آليات الطعن في الحكم أالستعجالي .
 المبحث األول: االستعجال ضمن الوالية العامة للقضاء أالستعجالي

 بيعااة االسااتعجال باااات ف الحالااة المنظااورة أمااام المحكمااة و الحاا، المطالااب باا   تختلااف    
ص علاال ماان قااانون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااة جاااءت بصاافة عامااة تاان  299لكااون المااادة 

أو إذا اقتضاااال األماااار الفصاااال فااااي إجااااراء يتعلاااا، بالحراسااااة   "فااااي جميااااع أحااااوال االسااااتعجال
يااتم عاار  القضااية بعر ضااة   ماانظم بااإجراءات ااةااةير تحفظااي  ياار القضااائية أو بااأي تاادب 

افتتاحياااة أماااام المحكماااة الواقاااع فاااي دائااارة ااتصاةاااها اإلشاااكال أو التااادبير المطلاااوبو و ناااادي 
 عليها في أقرب جلسة.

وعلياا  فااإن حاااالت االسااتعجال "  .يجااب الفصاال فااي الاادعاول اإلسااتعجالية فااي أقاارب ااجااال
لااذا   رو، أماار تقااديراا للفقاا  و القضاااءيمكاان حصااراا ومتاا الغياار المنصااوص عليهااا قانونااا ال 

ساانحاول عاار  بعاا  الحاااالت التااي كرسااها الفقاا  و القضاااء والتااي تاادال فااي الواليااة العامااة 
للقضاء أالستعجالي و المتعلقة بشءون األسرة مع تدعيمها ببع  التطبيقااات القضااائية و اااذا 

ا للمطالاااب التالياااا  ة )المطلاااب األول( الحراساااة القضااااائيةو مااان اااا ل تقسااايم اااااذا المبحااا  وفقاااق
)المطلب الياني( تسليم األبناء القصر و األ را  الضرور ة و )المطلب اليالاا (اإلذن بتوقيااع 
الشهادات اإلدار ة الخاةة باألبناااء القصاار و تسااليمهاو )المطلااب الرابااع( الخباارة القضااائية فااي 

 قضايا األسرة.
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 مطلب األول: الحراسة القضائية    
إن الحراسة القضائية اي إجراء تحفظي ال يمس أةل الح، تدعوا إلي  الضاارورة و سااتمد     

وجاااوده منهاااا وااااذا اإلجاااراء التحفظاااي ال يحتمااال التنفياااذ الماااادي فاااي حاااد ذاتااا  بااال يقااارر ةااافة 
قانونيااة للحااارص فااي القيااام بأعمااال الحراسااة. فماان ااا ل اااذا المطلااب ساانتطرق إلاال  تعر ااف 

رع األول( و صاااام إلاااال الطااااابع األسااااتعجالي للحراسااااة القضااااائية )الفاااارع الحراسااااة القضااااائية )الفاااا 
 الياني(.

 فرع األول: تعريف الحراسة القضائية  
من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار ة التااي تاانص علل:"فااي   299بالرجوع إلل أحكام المادة  

بالحراسااة القضااائية أو جميع أحوال االستعجال أو إذا أقتضل األماار الفصاال فااي إجااراء يتعلاا، 
بااأي تاادبير تحفظااي  ياار ماانظم بااإجراءات ااةااةو يااتم عاار  القضااية بعر ضااة افتتاحيااة أمااام 
المحكمة الواقع في دائرة ااتصاةها اإلشااكال أو التاادبير المطلااوب ..."و فنجااد أن اااذه المااادة 
 أشاااارت إلااال الحراساااة القضاااائية كحالاااة مااان حااااالت االساااتعجال التاااي تااادال فاااي ااتصااااص

حتاال  602وقد أورد المشرع الجزائري الحراسة القضائية في المواد    ضي األمور المستعجلةقا
من القانون المدنيو حي  عرفها بأنها إيداع شيء متنازع في  من  رف شخص أو عاادة   611

أشخاص بين أيدي شخص أار يلتزم بإعادت  بعد ف  المنازعة إلل الشخص الااذي ييباات لاا  
 الح، في .

مجمااوع  أو اااي عقااد يعهااد  رفااان بمقتضاااه إلاال شااخص أااار بمنقااول أو عقااار  أي الحراسااة 
ماان األمااوال يقااوم فااي شااأنها ناازاع و كااون الحاا، فيهااا  ياار صاباات فيتكفاال اااذا الشااخص بحفظاا  

 ولإدارت  و رده مع أرلاح  إلل من ييبت ل  الح، في .
شااأن عليهااا و اااذا كما يجوز للقضاء أن يفر  الحراسة علل األشياء حتل لو لم يتف، ذوي ال

اج  ماان بقاااء إذا تجمع لدل ةاحب المصلحة من األسباب المعقولة ما يخشل مع  اطاارا عاا 
وعلي  فإن الحراسة القضااائية تفاار  ماان القضاااء كااإجراء وقتااي تقتضااي    المال تحت يد حائزه

ضاارورة المحافظااة علاال حقااوق أةااحاب األمااوال ودفااع الخطاار عنهاااو ألن األةاال أن تعيااين 
لقضاااااائي ال ياااادال فاااااي ااتصاااااص قاضاااااي األمااااور المساااااتعجلة إال فااااي الحااااااالت الحااااارص ا

االستينائية واي الحالة التااي يخشاال فيمااا ماان ضااياع الشاايء محاال الناازاع أو إلحاااق ضاارر باا و 
وفاااي ااااذا المجاااال قضااات المحكماااة العلياااا بماااا يلاااي: مااان المقااارر قانوناااا وقضااااء أن الحراساااة 
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ء إال إذا ايااف علياا  الضااياع أو الضاارر أو ايااف القضائية إجراء تحفظي ال يقااام علاال الشااي
علي  التصرف في  يحرم أةحاب الح، من  ومن صمة فإن القضاء بمااا يخااالف اااذا المباادأ يعااد 

 منعدم األساص القانوني...
إن قضاااة المجلااس بإلغااائهم األماار المسااتأنف لااديهم وماان جديااد أماار ولتعيااين حااارص قضااائي 

ن أن الخااوف علياا  مسااتبعد أضااف إلاال ذلاار النياال ماان علاال السااكن المتنااازع علياا  بااالر م ماا 
حر ااة سااااكني  باااداول الحااارص المعاااين علااايهم يكونااوا بقضاااائهم كماااا فصاالوا لااام يعطاااوا لقااارارام 

 70األساص القانوني.
إن األةل في الحراسة القضااائية اااو أن يعهااد للحااارص بااإدارة المااال الموضااوع تحاات الحراسااة 

 71فر  الحراسة.حتل تنتهي دواعي النزاع التي سببت  
 الفرع الثاني:الطابع اإلستعجالي للحراسة القضائية

القاضااي اإلسااتعجالي يعااين حاااارص قضااائي فااي حالاااة وجااود ناازاع باااين الورصااة ينصااب علااال   
ملكية كل ماانهم فااي التركااة أو وضااع ياادام كااأن ياازعم شااخص أناا  الااوارج الوحيااد للمتااوفل وأن 
الباااقيين ليسااوا ورصااة لاا  أو كااأن يضااع أحاادام يااده علاال التركااة و سااتأصر بهااا دون بقيااة الورصااةو 

ل النصاايب الااذي يتقاضاااه أحاادام أو بحقهاام فااي الميااراج أو كااأن يتقاادم كااأن يختلااف الورصااة علاا 
أحااادام بوةااااية بنصاااايب فاااي التركااااة فينكاااار عليااا  بقيااااة الورصااااة ااااذه الوةااااية أو ينااااازعوه فااااي 

كااأن يكااون انااا، ناازاع بااين الورصااة والغياار حااول بعاا  األمااوال ااال اااي داالاا  فااي  أو ةااحتهاو
ين بحالااة  اا ق علاال األمااوال فياادعي أحااداما بحالااة وجااود ااا ف بااين الاازوج   أو الو    أمالتركة  

ملكيتهااا و ينكراااا علاال األااار وناازاع فااي نسااب أبنائهماااو ففااي مياال كاال اااذه الحاااالت إذا تبااين 
علل النصاايب المتنااازع  أو لقاضي االستعجال جدية المنازعة وتوفر الخطر الحال علل التركة 

ائية التااي تسااتمر حتاال ينتهااي علي  و تكاملت بقية الشااروط فإناا  يقضااي بفاار  الحراسااة القضاا 
ااااذا النااازاع فاااي الملااار أو فاااي النساااب ماااي  بالفصااال فيااا  مااان قاضاااي الموضاااوعو وحتااال يكاااون 
قاضي األمور المستعجلة مختصا نوعيا بالنظر في دعول الحراسة القضائية فيجااب أن تتااوفر 

ضااا شاار ا أمام  حملة من الشروطو أولها يشترط توفر أركان الحراسة القضائية و إن تتوفر أي 

 
 .141و ص 1991مجلة قضائية للمحكمة العليا السنة -51263ملف رقم  -1989أفر ل  30- رفة تجار ة و البحر ة70
 . 56عبد الحكيم فراجو الحراسة القضائيةو الطبعة اليانيةو ص71
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ااتصاةاا  ماان اسااتعجال وعاادم مساااص بأةاال الحاا، وترتيبااا علاال ذلاار فإناا  يتعااين االنعقاااد 
 االاتصاص النوعي بنظر دعول الحراسة أمام القضاء المستعجل أن تتوفر الشروط ااتية:

 وجود نزاع جدي حول المال: ●
األمااوال تابعااة  و قصد بالنزاع او ان  يوجد ا ف ينصب علل المنقااول أو العقااار أو مجموعااة

للورصة أو للزوجينو يراد وضعها تحت الحراسة أو يوجد نزاع يتصل بهذا المال اتصاااال يقضااي 
عاادم بقائاا  فااي يااد حااائزه وإن لاام يكاان منصاابا علاال المااال المااذكور بالااذات فقااد نصاات المااادة 

المشااار إليهااا علل ان  يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسةو في األحوال "المدني  من قانون   603
 .ذا لم يتف، ذو الشأن علل الحراسةإ 602في المادة 

إذا كااان ةاااحب المصاالحة فااي المنقااول أو العقااار قااد تجمااع لدياا  ماان األسااباب المعقولااة مااا 
 يخشل مع  اطرا عاج  من بقاء مال تحت يد حائزه.

ااااذه  تجااادر بناااا اإلشاااارة أن ناااص  و 72فاااي األحاااوال األاااارل المنصاااوص عليهاااا فاااي القاااانون."
مااان القاااانون المااادني المصاااري و التاااي تشاااير إلااال نفاااس الحااااالت  729الماااادة تقابلااا  الماااادة 

 السابقة.
ق.م أن الحراسااة القضااائية ال تفاار  ساابب   206يفهم من النص المااذكور أعاا ه للمااادة  حي   

قياااام نااازاع ينصاااب علااال األماااوال الماااراد فااار  الحراساااة عليهاااا فقاااو بااال يمكااان فااار  الحراساااة 
سبب ناازاع يقااوم بااين  اارفين أو أكياار لكناا  ال ياانص علاال اااذا المنقااول أو العقااار أو القضائية ب 

يقضي عدم بقاء ذلاار المااال تحاات  المال المراد فر  الحراسة علي  بل ينصب علل أمر أار
كمااا يشااترط أن يكااون الحاا،  ياار صاباات فيتكفاال الحااارص بحفظاا  و إدارتاا  و باارده   73حااائزه دياا 

من ييبت ل  الح، في  علل أن يشترط في الناازاع أن يكااون الناازاع جااديا و علاال   إللمع أرلاح   
يءكااده ظاااار المسااتندات و ظااروف الحااال فااإذا لاام يقاادم المنازعااات علاال   أساااص ماان الصااحة

أساااااص جااااديو تعااااين علاااال قاضااااي األسااااتعجالي أن يحكاااام بعاااادم ااتصاةاااا  بااااالنظر دعااااول 
 الحراسة .

 

 
المعاادل و المااتمم بموجااب  26/09/1975و المااءرخ فااي  58-75القااانون الماادني الجزائااري الصااادر بموجااب األماار رقاام  72

 .20/06/2005المءرخ في  05/10قانون 
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 حت بد حائزه ل جراء بقاء المال توجود خطر حا●
إن دعاااول الحراساااة القضاااائية تقتضاااي أن يكاااون اناااا، اطااار محااادق باااالح، الماااراد المحافظاااة 
علي  و الذي ال يكفي لدرئ  إجااراءات التقاضااي العاديااة وقااد أشااار المشاارع الجزائااري فااي الفقاارة 

ماان القااانون الماادني إلاال الخطاار بقولاا  إذا كااان ةاااحب المصاالحة فااي   603اليانية من المادة  
منقااول أو عقااار قااد تجمااع لدياا  ماان األسااباب المعقولااة مااا يخشاال معاا  اطاارا عاااج  ماان بقاااء 

و يجااب أن يكااون الخطاار جااديا أي قائمااا علاال سااند ماان الجااد يكشااف  74المااال تحاات يااد حااائزه
عنااا  مااان ظااااار المساااتندات وظاااروف الااادعولو فاااإذا تباااين للقاضاااي عااادم جدياااة الخطااار الاااذي 

كااأن يكااون الخطاار مفتعاال ماان   الاادعول يزعماا  الماادعي فإناا  يقضااي بعاادم ااتصاةاا  بنظاار 
بااة لفاار  الحراسااة القضااائية وحاااالت الخطاار الموج   ب  بتصرفات أتاال بهااا لخدمااة الاادعول جان 

ال يمكاان حصاااراا فهاااي تختلااف بااااات ف الظاااروف و األحاااوال و تاار، تقاااديراا للقاضاااي الاااذي 
 ينظر في دعول الحراسة القضائية.

 توفر عنصر االستعجال●
يقصد ب  أن يكون الخطر المحدق جادا بحياا  يلاازم درئاا  بساارعة ال تكااون عااادة فااي التقاضااي 

عدمااااا  يتعلااااا، بوقاااااائع الااااادعاول ومتااااارو، لتقااااادير القاضاااااي  العاااااادي ووجاااااود االساااااتعجال مااااان
اإلسااتعجالي فهااو المخااتص بتمحاايص وجااود اااذا الشاارط ماان ظاااار المسااتندات ليتوةاال إلاال 
تحديااد ااتصاةاا  بااالنظر للاادعول الحراسااة ماان عدماا  فااإذا تخلااف عنصاار االسااتعجال قضاال 

 75بعدم ااتصاة  للفصل في الدعول 
 عدم المساس بأصل الحق●
او شرط أساسي في القضاء اإلستعجالي و سري أيضا علل دعول الحراسة القضااائية وماان   

صماااة فإنااا  يجاااب علااال القاضاااي اإلساااتعجالي أن يحكااام بعااادم ااتصاةااا  باااالنظر فاااي دعاااول 
الحراساااة إذا أتضاااح لااا  أن المطلاااوب منااا  ااااو  لاااب موضاااوعي أو أن الحكااام الاااذي سيصااادره 

 بالحراسة من شأن  أن يمس بأةل الح،.
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 قابلية محل الحراسة ألن يعهد بإدارته للغير●
يشترط للحكم بالحراسة أن يكون محلها حاال مما يقبل أن يعهد بإدارت  إلل الغياارو فااإذا كااان   

بحكاام التنظاايم القااانوني  ير قابل لذلر سواء بحكاام  بيعتاا  أو بحكاام الظااروف المحيطااة باا  أو 
فااإن القضاااء المسااتعجل يحكاام بعاادم ااتصاةاا  بنظاار الاادعول فاااألموال العامااة   الخاضااع لاا 

ماااي  ال يجاااوز فااار  الحراساااة عليهاااا بحكااام وضاااعها القاااانوني ومالهاااا مااان حصاااانةو فاااالتنظيم 
وانااا، بعاا  األمااوال ال    ير قابلة ألن تدار بواسطة الغياارالقانوني الذي تخضع ل  يجعلها  

قاااد ناااص المشااارع الجزائاااري عليهاااا ةاااراحة وأساااتقر عليهاااا تقبااال وضاااع الحراساااة عليهاااا أيضاااا و 
القضاااء الفرنسااي والمصااري كمكاتااب المحااامين وعيااادات األ باااء واااذا بساابب  بيعتهااا التااي 

و علياا  فإناا  إذا كااان المااال ممااا يقباال   للغير جباارا عاان المحااامي أو الطبياابتمنع منح إدارتها  
ة القضااائية علياا  و سااتوي فااي ذلاار أن أن يعهااد بإدارتاا  إلاال الغياار فإناا  يجااوز فاار  الحراساا 

 76يكون المال عقارا أو منقوال أو مجموعة أموال
علااال ذيااال عر ضاااة  اناااا، مياااال تطبيقاااي عااان حالاااة الحراساااة القضاااائية و تميااال فاااي األمااار   

عااان الساااايد رئاااايس  306/07تحااات رقاااام  18/06/07مرداص بتااااار خ و ةاااادرة ماااان محكماااة باااا 
منقااول متنااازع علياا  بااين ) .م( و ) .ع( وقااد  المحكمااة ماان أجاال تعيااين حااارص قضااائي علاال

قضاال اااذا األماار بتعيااين األسااتاذ المحضاار القضااائي )ع.ص( بضاارب حراسااة قضااائية علااال 
 15قاااوة  87/2080783يحمااال الااارقم التسلسااالي  C 6806الجااارار مااان ناااوع سااايرتا  اااراز 

ف حااي حصااان الااذي أل لراااوة ) ( عاان  ر اا، الشااراء ماان تعاونيااة وتوز ااع وةاايانة العتاااد أل
مع تحر ر محضر جرد عن  و تعيين حارسااا قضااائيا علاال الجاارار إلاال حااين الفصاال بموضااوع 

 النزاع نهائيا.
 المطلب الثاني: تسليم األبناء القصر وكذا تسليم اللباس و األغراض الضرورية

حضااي الولااد فااي الشاارع اإلساا مي بااتمااام كبياار  وعنايااة ااةااة أنصاابت فااي مجملهااا علاال   
قاااوقهم سااواء أكانااات مادياااة أم معنو ااة  فأوجاااب علااال الوالاادين حماياااة أوالداااام وجااوب حماياااة ح 

ا ودلر بتوفير عناةر الحياة لهم  فقال ةلل   علي  و سلم:  ل غََْ ى ْتبع ْن ْحتََُ اْرْيْتيع اْل جََْ نع عََْ "مََْ
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اْبْعه " ُم ْأصََْ وَ وضََْ ا و وََ  ْقْياْمةع أنََْ ْم الع ل تسااليم   فماان ااا ل ااادا المطلااب ساانتطرق إلاا 77ْجاْء ْيوع
 األبناء القصر فرع أول  صم سنتطرق إلل تسليم اللباص واأل را  الضرور ة  الفرع الياني.

 فرع األول: تسليم األبناء القصر   
كيياارا مااا يحاادج أن تتعاار  حياااة األبناااء القصاار إلاال مخااا ر نتيجااة سااوء تفاااام بااين الوالاادين 

بطاارد الزوجااة ماان المسااكن العااائلي و نتاازع منهااا ونتيجة لتصرفات ال يتقبلها العقل فيقوم الاازوج 
األبناء وعادة ما  يكون سنهم ال يساامح لهاام بااالعيش فااي عزلااة عاان أمهاام وااةااة ماانهم اللااذين 

  ومااان جهاااة أاااارل قاااد تعااار  األم األبنااااء إلااال الخطااار 78اااام بسااان الرضااااعة اااادا مااان جهاااة
ألولاال يمكاان لااألم المدعيااة ففااي الحالااة ا   رعاية نتيجااة سااوء تفاااام مااع زوجهااا  بتركها لهم دون 

أن ترفاااع دعاااول اساااتعجالية ضاااد المااادعي عليااا )الزوج( مااان أجااال تساااليم األبنااااء القصااار لهاااا 
ةااادر بهاادا الشااأن ماان محكمااة  اسااتعجاليوااةة إدا كانوا فااي ساان الرضاااعة  و انااا، أماار 

إلاااازام "و الااااذي قضاااال فااااي منطوقااااة ب: 94152تحاااات رقاااام  1994\02\15سااااطيف بتااااار خ 
علي )، ع( بتسليم الولدين )ل.حسام  أح م( إلل أمها إلل  اية الفصاال فااي القضااية المدعي  

 ."أمام قاضي الموضوع مع تمكين األب من ز ارتها كل يوم جمعة وفي األعياد
تحاااات رقاااام  1993\11\24وانااااا، أماااار اسااااتعجالي أااااار ةااااادر عاااان محكمااااة باتنااااة بتااااار خ 

زام الماااادعي علياااا  )ن.ش( بتسااااليم إلاااا  " و الااااذي قضاااال فياااا  رئاااايس المحكمااااة ب: 93\1293
 ."البنتين الصغيرتين )، و ب( إلل أمهما مءقتا ودلر إلل حين الفصل في دعول الموضوع

ن ح  في ادين األمر ن رئيس المحكمة أماار بتسااليم األبناااء القصاار لااألم ودلاار ألن حضااانة  
بناااء ماان حنااان ماان ق.أ.ج  كمااا أن حرمااان األ 64األبناااء اااي ماان حاا، األم أوال وفقااا للمااادة 

أمهم و من رعايتها يضر بهءالء القصاار واااو مااا شااكل حالااة اسااتعجال تتطلااب التاادال بساارعة 
  م أكير من أبيهم في ميل سنهم اااداإلل جانب أن األبناء الصغار ااةة ام بحاجة إلل أمه
يمس بأةاال الحاا، ولالتااالي يمكاان  ال كما أن تسليم األبناء القصر إلل أمهم او  لب وقتي و 

 أمر مستعجل.  ألن ئيس المحكمة اإلستعجالية ل  و الفصل في  بسرعة لر 
باإلضافة للحالة األولل فهنا، حالااة أااارل عكسااية واااي حالااة تعسااف األم و تركهااا ألبنائهااا   

الصااغار ااةااة الرضاايع ماانهم الااذي ال يمكناا  العاايش بمعاازل عنهااا وااادا بحالااة وجااود ااا ف 
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تسااامح لااا  بالقياااام  لزوجياااة  أو أن وضاااعية األب البينهماااا ولاااين زوجهاااا يااادفعها لتااار، مقااار ا
بشءون  وال برعاية أبنائ  الموجودين معاا   فااإذا تبااين للقاضااي أالسااتعجالي أن حالااة األ فااال و 
مصلحتهم تقتضي أن يسلموا ألمهم فلاايس انااا، ماان مااانع ماان إةاادار أماار بشااأن اااده الحالااة 

ا علاال عاادم امتيااال متابعتهااا جزائيااا بناااءوفااي حالااة عاادم امتيااال األم لألماار و مخالفتهااا لاا  تااتم 
و بحال ما إدا كان األبناء القصر بخطر حااال ومحاادق بهاام لعاادم وجااود ماان    لألحكام قضائية

يحضنهم أو يتوالام و كفلهم ااةة إدا كان الوالدين متااوفيين أو تخليااا عاانهم  فإناا  يجااوز لكاال 
اجل تسلمهم و االعتناء بهاام من ل  مصلحة ااةة من أقارلهم أن يرفع دعول استعجالية من 

 ومن  إزالة الخطر عنهم.
ر بههاام ااةااة إدا كاناات اااده األم ال    كمااا أناا  بحالااة مااا إدا كااان وجااود األبناااء مااع األم يضااه

ترعاام وال تهتم بهم  وأنها علل أااا ق سااي ة فإناا  يمكاان لماان لاا  مصاالحة سااواء األب أو احااد 
و طلااب تسااليم األبناااء لاا   وانااا، أماار اسااتعجالي بهاادا األقااارب أن يستصاادر أماار اسااتعجالي 
و الااذي قضاال فااي  94\182تحت رقم  1994\02\02الشأن ةدر عن محكمة باتنة بتار خ 

منطوقاا  بتسااليم البناات )ت م( إلاال المدعيااة واااي جاادتها ألب لحضااانتها مءقتااا باادال عاان أمهااا 
صااغيرة و تطلااب التاادال علاال وادا بسبب فساد أا ق األم واو ما يشكل اطرا محدقا بهااده ال

وج  االستعجال ولمااا أن ااادا اإلجااراء المطلااوب وقتااي وال يمااس بأةاال الحاا، فقااد أسااتجيب لاا  
 من رئيس المحكمة.

 و األغراض الضرورية    اللباسالفرع الثاني: تسليم 
و األ را  الضاارور ة مماان لاا   اللباصقد يحدج أن ترفع دعول استعجالية بغر  تسليم     

دة تكااون الزوجااة التااي  ااردت ماان مسااكن الزوجيااة واااي بحالااة ااا ف مااع الاازوج  مصلحة وعا
اده األايرة التي  ادرت مقر الزوجية ولم يمكنها زوجها من م بسااها أو م بااس أبنائهااا وكاادا 
أ راضها الشخصية و التي اي بأمس الحاجة إليها  ونقصد باللباااص الضااروري اااي الم بااس 

ففاااي ااااده الحالاااة فاااإن قاضاااي   79يومياااا لكساااوتها ولااايس الفاااراشتساااتعملها الزوجاااة أو أبنائهاااا 
االسااتعجال سااواء كااان رئاايس المحكمااة أو رئاايس قساام شااءون األساارة علياا  أن يتأكااد ماان وجااود 
عنصاار االسااتعجال و المتمياال فااي حالااة الضاارورة فحرمااان المدعيااة ماان م بسااها و أ راضااها 

إلاال كااون  لااب إلاايهم ااادا باإلضااافة اليوميااة اااي و أبنائهااا يقتضااي استصاادار أماار بتسااليمها 
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يمااس بأةاال الحاا،  ال تسليم األ را  الشخصية الضرور ة لطالبهااا ال يكااون منازعااة جديااة و 
األوامااار "انون اإلجاااراءات المدنياااة و اإلدار اااة الجزائاااري مااان قااا  186ماااا تقتضاااي  الماااادة  حسااب

  وعلياا  فإناا  بحالااة نكااران الاازوج 80"التااي تصاادر فااي المااواد المسااتعجلة ال تمااس أةاال الحاا،
)الماادعل علياا ( لوجااود اللباااص بمقاار الزوجيااة أو نكراناا  ملكيااة الزوجااة لاا  فااإن المنازعااة تخاارج 
مااان ااتصااااص القضااااء أالساااتعجالي وعااان حالاااة الضااارورة التاااي تقتضاااي أااااد تااادابير مءقتاااة 

يحكاام فيهااا بعاادم مكرر من قانون األساارة ممااا يجعاال القاضااي   57بشأنها تطبيقا ألحكام المادة  
 االاتصاص بحي  انا، بع  األوامر الصادرة من بع  المحاكم بخصوص ادا الشأن: 

تحاااات رقاااام  2008\09\10األماااار اإلسااااتعجالي الصااااادر عاااان محكمااااة معسااااكر بتااااار خ -   
والدي قضل بأمر المدعي علياا  ) .م( بااأن يساالم لزوجتاا  المدعيااة )ب.ف( وابناا    08\1733

دا اإل ااار تعيااين محضاار قضااائي لاادل  محكمااة ومجلااس قضاااء م بسااها وأ راضااهما وفااي ااا 
معسااكر  و اإلسااناد إلياا  مهمااة تحر اار محضاار جاارد األ اارا  و المتاااع الااذي يساالم  الاازوج 

 لزوجت  بمح  إرادت .
والااادي  92\1344تحااات رقااام  1992\11\08األمااار الصاااادر عااان محكماااة باتناااة بتاااار خ -   

يمكاان المدعيااة ماان الم بااس و اللااوازم التاليااة:   بإلزام المدعي علي  )ل.،( بااأن  بمنطوق قضل  
( قماااااايص باااااااولي رو  01( أرلااااااع فسااااااااتين  )04( قماااااايص ناااااااوم  )1( معطفااااااان ناااااااوم  )02)
( حجاااااب 01( ج بااااة  )01( منااااديل كبير)محرمااااة(  )01  )إزاران( 02(حااااداء أسااااود  )01)

 81أسود.
ن ح  أن ادين األمر ن ةادران عن رئيس المحكمااة كااأمر اسااتعجالي و ااادا تطبياا، ألحكااام 

مكرر من ق.أ.ج  في حين أناا   نجااد أن انااا،  57من ق.إ.م و المادة   186_183المادتين  
محاكم أارل تصدر بشأن تسليم األ را  والم بس الضرور ة أمرا علل ذيل عر ضة ولاايس 

ده المحاااكم محكمااة عااين تموشاانت التابعااة لمجلااس القضاااء ساايدي أماارا إسااتعجاليا وماان بااين ااا 
والااادي قضااال بتعياااين  10\02\2008بلعباااص التاااي أةااادرت أمااارا علااال ذياال عر ضاااة بتاااار خ 

األسااتاذ )م.ع( المحضاار القضااائي لاادل ااتصاااص المحكمااة باالنتقااال رفقااة الطالبااة )ع.ص( 
ن أجااال اساااتخراج م باااس إلااال المساااكن الكائن)بمزرعاااة بااان مباااار، محماااد( بعاااين تموشااانت مااا 

 
 ..إ.م.إ.ج  المتضمن ق09\08قانون رقم  80
81W.w.w.djelfa.info. 



الفصل الثاني                   قضايا االستعجال المقررة في قانون أإلجراءات المدنية و  

                       اإلدارية                              

42 

 

( أرلعااة أحديااة 04 ) مااصأق(تسااعة 09(عشاارة سااراو ل  )10المتميلااة فااي مااا يلااي:) األ فااال
 ( معطفين وتحر ر محضر بدلر.02 )

كااذلر محكمااة معسااكر التابعااة لمجلااس قضاااء معسااكر التااي أةاادرت أماارا علاال ذياال عر ضااة 
ب.ي( بتساااااليم وقضااااات فيااااا  باااااإلزام السااااايد ) 1176\08تحااااات رقااااام  15\06\2008بتاااااار خ 

السيدة)ع.ص( أ راضها الشخصية الضرور ة التي تركتها بالبيت الزوجي و التي يحوزاااا وااادا 
 إلل  اية ةدور حكم في موضوع الدعول.

باسااتقراء ااادين األماار ن نجااد بااأن األماار األول الصااادر عاان محكمااة تموشاانت قااد أةاادره     
محكمة معسااكر قااد أةاادره القاضااي القاضي رئيس المحكمة في أن األمر الياني الصادر عن 

رئااايس قسااام شاااءون األسااارة  فكااا  األمااار ن أمااار علااال ذيااال عر ضاااة يتعلقاااان بتساااليم األ ااارا  
لجهتااين والم بس الضرور ة لطالبها إال أن  يوجد اات ف في الجهة مصدرة األماار ألن كلاال ا

العامااة  فرئيس المحكمة بصفت  ةاحب االاتصاااص و الواليااة   مختصة بإةدار اده األوامر
فاااي األماااور المساااتعجلة يااارل بأنااا  ااااو المخاااتص بإةااادار األوامااار علااال ذيااال عر ضاااة و اااادا 

في حااين أن قاضااي شااءون قانون اإلجراءات المدنية   من    183و 172تطبيقا ألحكام المادتين  
األسرة يرل بأناا  اااو ةاااحب االاتصاااص بإةاادار األواماار علاال ذياال عر ضااة متعلقااة بااأمور 

مكرر من ق.أ.ج  لكن  بالرجوع لهده المادة فإننااا نجااداا   57كام المادة  األسرة وادا عم  بأح 
قاااد جاااااءت  امضااااة ولاااام تحاااادد بوضااااو  ودقااااة لماااان يعااااود االاتصاااااص بالفصاااال علاااال وجاااا  
االسااتعجال فااي التاادابير المءقتااة و المتعلقااة بشااءون األساارة ولاادا نجااد األواماار متعلقااة بحاااالت 

راا قضاااة شااءون األساارة وفااي الاابع  األااار االسااتعجال فااي األساارة فااي بعاا  المحاااكم يصااد
 .  82يصدراا رئيس المحكمة

الشهادات اإلدارية الخاصة باألبناء القصر وصبغ   بتوقيع المطلب الثالث: اإلذن 
 األحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية

سااانتطرق مااان اااا ل اااادا المطلاااب إلااال اإلذن بتوقياااع الشاااهادات اإلدار اااة الخاةاااة باألبنااااء   
القصاااار )فاااارع األول(  أمااااا) الفاااارع الياااااني( ساااانتناول فياااا  ةاااابغ األحكااااام األجنبيااااة بالصاااايغة 

 التنفيذية.
 الفرع األول: اإلذن بتوقيع الشهادات اإلدارية الخاصة باألبناء القصر
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ب عن عائلت  أو في حال فقداناا  أو فااي حااال إامالاا  اإلداري ألساارت  في حالة ما إدا  اب األ
فتواج  األم ةااعولات ااةااة فيمااا يتعلاا، باسااتخراج شااهادات إدار ااة ذات الطااابع المدرسااي أو 
االجتماعي ااةة المتعلقة بأبنائها مما يجعلها تلجأ للقضاء اإلسااتعجالي الستصاادار أواماار و 

ادات وتسلمها وقااد نااص المشاارع علاال اااده الحالااة فااي المااادة أحكام تسمح لها بتوقيع تلر الشه
فااي حالااة  "و التااي تاانص علاال أناا :  05\02ماان ق.أ  اااده المااادة الملغاااة بموجااب األماار  63

إامال العائلة ماان  اارف األب أو فقداناا  يجااوز للقاضااي فباال أن يصاادر حكماا  أن يساامح لااألم 
مدرسي أو اجتماعي تتعل، بحالااة الطفاال بناءا علل  لبها بتوقيع كل شهادة إدار ة ذات  ابع 

  وعنااد قراءتنااا لهااده المااادة تبااين لنااا أنهااا تنطااوي علاال أكياار ماان تأو اال  "داااال التااراب الااو ني
فبالنساااابة ل حتمااااال األول اااااو كااااون  لااااب الحصااااول علاااال إذن يقاااادم كطلااااب نبعااااي لاااادعول 

شااهادات اإلدار ااة  األةلية وأن قاضي الموضوع يصدر أماارا يساامح فياا  لااألم بتوقيااع وتسااليم ال
لكاان ااادا االحتمااال يباادوا أناا   ياار سااليم باعتبااار أن مياال اااده األواماار تاادال فااي ااتصاااص 

مااان قاااانون اإلجاااراءات المدنياااة وماااا يليهاااا  وإذا أةااادر  172رئااايس المحكماااة اساااتنادا للماااادة 
أماااا االحتماااال اليااااني  وااااو كاااون  83قاضاااي الموضاااوع فإنااا  يطااار  مشاااكل تساااجيل  ورساااوم  

الطلاااب يقااادم أصنااااء المرافعاااة أي فاااي الااادعول األةااالية وأن الفصااال فيااا  يكاااون ضااامن الحكااام 
القاضاااي فاااي أةااال النااازاع  وإذا كاااان كاااذلر فإنااا  إدا وجااادت حالاااة اساااتعجالية فإنااا  ال يمكااان 

 تداركها بإجراءات التقاضي العادية التي تتميز بطول إجراءاتها.
مياال ااادا اإلجااراء ياادال فااي ااتصاااص قاضااي  انط قا من دلر يمكننااا التساااؤل فيمااا إدا كااان

 األمور المستعجلة أم ال؟
 ولرجابة عن ادا السءال يمكن التفرقة بين حالتين:

ََى ََة األول اااو أن يكااون األب مفقااودا  ففااي اااده الحالااة فإناا  يجااب تقااديم الطلااب لاارئيس :الحال
ماان  172الجهة القضائية من أجل الحصول علل أماار علاال ذياال عر ضااة  بقااا لاانص المااادة 

  يأذن في  لها بتوقيع وتسليم الشهادات اإلدار ة  وانا، ميااال عاان   84انون اإلجراءات المدنيةق
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و القاضااي  20\09\2005اااده الحالااة و تعلاا، باااألمر الصااادر عاان محكمااة معسااكر بتااار خ 
 بتسليم الوصائ، الحالة المدنية لألم.

عائلااة ماان  اارف األب ولاايس بفقداناا   إدا كان موضوع الطلب يتعل، بإامااال ال  :الحالة الثانية
ففاااي ااااده الحالاااة الباااد مااان منازعاااة اساااتعجالية مااان أجااال الحصاااول علااال إذن و اااتم دلااار وفقاااا 

 لرجراءات العادية المعمول بها قضائيا.
انا، ميال تطبيقي في ااادا الشااأن ر اام قلااة مياال اااده المواضاايع بمحاكمنااا و تعلاا، باااألمر رقاام 

أمرناااا بالساااما  للمدعياااة  "  والقاضاااي فاااي منطوقااا  ب:08\06\1994الماااءرخ فاااي  133\94
باعتبارااااا أماااا للبنااات القاةااار )ع ،( باااالتوقيع علااال كااال وصيقاااة إدار اااة مطلولاااة وتتعلااا، بحالاااة 

وحالياااا وااةاااة بعاااد تعاااديل األايااار لقاااانون األسااارة   "البنااات الماااذكورة دااااال التاااراب الاااو ني
فإناااا  يمكاااان لااااألم أن تلجااااأ إلاااال قاضااااي  27\02\2005المااااءرخ فااااي  05\02بموجااااب األماااار 

الشاااءون األسااارة وتستصااادر أمااارا علااال ذيااال عر ضاااة يقضاااي لهاااا بتوقياااع الشاااهادات اإلدار اااة 
باعتبااار أن اااده المسااألة ماان مسااائل االسااتعجال التااي تتطلااب اتخاااذ تاادابير مءقتااة ومسااتعجلة 

مكاارر ماان  57بشااأنها  و صاادر القاضااي أمااره علاال وجاا  االسااتعجال بناااءا علاال نااص المااادة 
 . 85ق.أ  التي تجيز ةراحة دلر

 الفرع الثاني: صبغ األحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية
تاااادال فااااي ااتصاااااص قاضااااي األمااااور المسااااتعجلة اإلشااااكاالت المتعلقااااة بتنفيااااذ األحكااااام     

ماان ق.إ.م.إ.ج  فااإن  605األجنبيااة إدا كاناات قابلااة للتنفيااذ فااي الجزائاار  ودلاار حسااب المااادة 
األحكااااام الصااااادرة ماااان جهااااات قضااااائية أجنبيااااة ال تكااااون قابلااااة للتنفيااااذ فااااي جميااااع األراضااااي 

تقتضااي بتنفيااذه ماان إحاادل جهااات القضاااء الجزائااري دون إااا ل بمااا قااد الجزائر ة إال وفقا لمااا  
تاانص علياا  االتفاقيااات السياسااية ماان أحكااام مخالفااة  وحتاال يصاابح الحكاام األجنبااي نافاادا فااي 
الجزائر يجب أن يصدر من القضاء الجزائري أمرا بتنفيذ ادا الحكاام ففااي  ياااب ااادا األماار ال 

إدا ال يعتباار حين ااذ كسااند تنفيااذي فااإذا  اار  إشااكال فااي  يكااون للحكاام األجنبااي أي قااوة تنفيذيااة 
التنفيااذ حكاام أجنبااي أمااام قاضااي األمااور المسااتعجلة  وتبااين للقاضااي أن ااادا الحكاام ال يحماال 

قاااانون اإلجاااراءات المدنياااة و مااان  605ئاااري  بقاااا للماااادة أمااار تنفياااذ ةاااادر مااان القضااااء الجزا

 
85fo.W.w.w.djelfa.in 
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  محكمة باتنة في أمراااا الصااادر بتااار خ   ادا ما قضت ب 86  إن  يقضي بوقف التنفيذاإلدار ة
امرناااا بوضاااع الصااايغة "و الاااذي قضااال فاااي منطوقااا  ب: 94\799تحااات رقااام  1994\06\08

 ."1992\12\16التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة نيم بفرنسا و الصادر بتار خ 
 كذلر اشترط المشرع أال تتضمن الصيغة التنفيذية مااا يخااالف قواعااد االاتصاااص وأن تكااون   

حائزة لقوة الشيء المقضي ب   بقااا لقااانون البلااد الااذي ةاادرت فياا   وأال تتعااار  مااع أماار أو 
حكااام أو قااارار ساااب، ةااادوره مااان جهاااات قضاااائية جزائر اااة  وأصيااار مااان المااادعي عليااا   كماااا أال 
تتضاامن مااا يخااالف النظااام العااام و ااداب العامااة فااي الجزائاار ااادا مااا جاااءت باا  نااص المااادة 

 المدنية واإلدار ة. قانون إجراءات  605
 المطلب الرابع: الخبرة القضائية في قضايا األسرة

مااان  145إلااال  125نظااام المشااارع القواعاااد التاااي تحكااام اللجاااوء إلااال الخبااارة فاااي الماااواد مااان    
قااانون اإلجااراءات المدنيااة واإلدار ااة  ماان حياا  كيفيااة األماار بهااا ومهمااة الخبياار وتناولاا  عااان 

 . 87أدائها وكيفية الترجيح في الخبرة
 الفرع األول: تعريف الخبرة القضائية   
بااهرر بفااتح الخاااء وكساار ماان الخباار أي النباا   لغة:● بهياار ار أ يقااال أابااار أاااابير  ورجاال اااابر و ار

الباااء المشااددة أي عااالم باا  وأابااره اباارة أي أنبااأه مااا عنااده و الخباار والخباارة بكسااراما يضاامنان 
 .  88العلم بالشيء كاإلابار و التخبير

الخباااارة اااااي اسااااتعمال المعلومااااات التقنيااااة لشااااخص متخصااااص فااااي مياااادان مااااا  :اصََََطالحا●
  كمااا يمكاان تعر فهااا علاال أنهااا وساايلة ماان وسااائل اإلصبااات يااتم  89للمساااعدة علاال حاال القضااية

اللجوء إليها إدا اقتضل األمر كشف دليل و تعز ز أدلة قائمة  كما أنها استشااارة فنيااة يسااتعين 
اإلصبااات لمساااعدت  فااي تقاادير المسااائل الفنيااة  التااي تحتاااج المحقاا، فااي مجااال بهااا القاضااي أو 

 
 . 2006ملزي عبد الرحمان  محاضرات ألقيت علل  لبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء  السنة الدراسية  86
 .133سليمان بارش  شر  قانون اإلجراءات المدنية الجزائري  الجزء األول  دار الهدل  عين مليلة  الجزائر  ص 87
 . 06  ص1998علي عو  حسن  الخبرة في المواد المدنية و الجنائية  دار الفكر الجامعي  اإلسكندر ة  مصر   88
 .  128أبتسام الغرام  المصطلحات القانونية في التشر ع الجزائري  قصر الكتاب  البليدة  ص 89
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تقاااديراا إلااال دراياااة علمياااة ال تتاااوفر لااادل عضاااوا السااالطة القضاااائية المخاااتص بحكااام عملااا  و 
 .  90صقافت 

لم يعرف المشرع الجزائري الخبرة وإنما اكتفاال بتحديااد الهاادف المرجااو ماان الخباارة حسااب نااص  
المشاارع فااي ق.إ.م.إ  فااي الباااب الرابااع تحاات عنااوان ماان ق.إ.م.إ.ج  ولقااد نظاام  125المااادة 

وسائل اإلصبات في الفصل الياني بعنوان إجراءات التحقياا، و التااي تاادال ضاامن القساام اليااامن 
 .145إلل  اية المادة  125من المادة 

الخباارة عماا  عاديااا "أمااا المحكمااة العليااا أحاادت بتعر ااف محكمااة الاانق  فقااد عرفتهااا كمااا يلااي: 
او من القانون وأن  يح، لكاال جهااة قضااائية األماار بإجرائهااا عماا  بالمباادأ الااذي   للتحقي، الذي

 . 91"يخول مكتتب  اللجوء إلل كافة الوسائل الكفيلة بتنو رام في إ ار ما ليس ممنوعقا قانونقا
 الفرع الثاني: الصور التي تقتضي تعيين خبير في قضايا األسرة  
ماان المسااائل التااي يخااتص بهااا قاضااي االسااتعجال علاال العمااوم تعيااين ابياار  تعيََين خبيََر:●

قضاااااائي إدا عرضااااات عليااااا  أصنااااااء فصااااال  فاااااي الااااادعاول نقااااااط أو مساااااائل فنياااااة تحتااااااج إلااااال 
و كااون ناادب ابياار كلمااا   نفساا يستعصل علل القاضااي إدراكهااا ب ااتصاص دوي الشأن والتي  

استدعت الظروف سواء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء علل  لب أحد أ راف الخصومة أو 
  انون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااةماان قاا   126ا نصاات علياا  المااادة  بناءا علل اتفاقهم ادا ماا 

عاادة ابااراء يجااوز للقاضااي ماان تلقاااء نفساا  أو بطلااب أحااد الخصااوم  تعيااين ابياار أو "  علل أن
فالنص يعطي سلطة تقدير ااة للقاضااي بشااأن    "من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

تعيااين ابياار  فلاا  أن يعااين ابياار أو أكياار األماار انااا يتعلاا، باااات ف االاتصاااص ماان ابياار 
  92ألار فقد يحدج أن يعين ابير مختصا في العقارات و أار في الف حة في نفااس القضااية

ألحيااان قضااايا تحتاااج للفصاال فيهااا أكياار ماان ابياار وانااا، قضااايا يكفااي إدا انااا، فااي بعاا  ا
للفصاال فيهااا ابياار واحااد  دلاار راجااع إلاال نااوع القضااية وكاادالر إلاال  بيعااة تخصااص الخبياار 
نفساا   فالنصااوص القانونيااة لاام تحاادد الحاااالت التااي يجااب فيهااا تعيااين ابياار واحااد فقااو و كاادا 

لكن العادة و المنطاا، جر ااا علاال تعيااين ابياار  علل الحاالت التي يجب فيها تعيين عدة ابراء
 

  1996عباااد المجياااد ألشاااوارلي  التزو ااار والتز ياااف مااادنيا وجزائياااا فاااي ضاااوء الفقااا  و القضااااء  منشاااأة المعاااارف  مصااار   90
 .552ص
 . 2002 الجزائر  1الدولة  العدد  مقداد كور و ي  الخبرة القضائية في المجال اإلداري  مجلة مجلس 91
ا و تطبيققا  الطبعة األولل  دار الهدل  عين مليلة  الجزائر   92 ا و شرحق  .54  ص2001سائح سنقوقة  ق.إ.م نصق
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واحااد و يكااون فااي القضااايا التااي توجااد بهااا نقاااط فنيااة تحتاااج إلاال شاار  و توضاايح ماان نفااس 
التخصص وال تحتاج إلل تخصصات مختلفة و يكفااي تخصااص ابياار واحااد لتوضاايحها  وفااي 

حالااة تعيااين حالااة مااا إدا كاناات عمليااات إجااراء الخباارة متشااعبة وجااب علاال القاضااي فااي اااده ال
عاادة ابااراء للقيااام بمهمااة الخباارة  و فااي اااده الحالااة علياا  أن يساابب قااراره  كمااا يتمتااع قاضااي 
االسااااتعجال بساااالطة تقدير ااااة فااااي االسااااتجابة لطلااااب تعيااااين ابياااار أو عاااادة ابااااراء ماااان  اااارف 
الخصااوم متاال أقتنااع بجاادول الخباارة كااأن يتعلاا، األماار بحالااة عقاام الزوجااة  أو حالااة الجنااون و 

 . 93السف 
لكن قد يحدج أن يطلب أحد األ راف ندب ابير في حااين ياارف  الباااقي ماان الخصااوم دلاار  

  فماااااا موقاااااف 94مااااان ق.إ.م.إ  الاااااذي أورد االتفااااااق فقاااااو 126حين اااااذ وعمااااا  بااااانص الماااااادة 
 القاضي؟؟  ال يساير  لب التعيين أم  لب الرف ؟؟

مياال اااده الطلبااات حسب األستاذ سائح ساانقوقة علاال القاضااي أن يقااف موقااف الحياااد بشااأن   
و تر، منطاا، وقااائع وم بسااات الملااف تفاار  مااا يجااب أن يكااون حين ااذ االاتيااار للقاضااي إال 
ما ااتاره الملف  فإن كان ادا الملف ال يمكاان الفصاال فياا  إال بناااءا علاال اباارة فلاايكن كااذلر  

 . 95ألن مسايرة  لبات األ راف بعيدا عن الملف ال تصدق إال نادرا
دم إلزامية المحكمااة بإجابااة  لااب تعيااين الخبياار  لكاان انااا،  حاااالت كيياارة األةل العام او ع

ال يمكن فيها االستغناء عن الخبرة  باال يتحااتم إجراءاااا للفصاال فااي الاادعول المطروحااة أمامهااا 
 بقا ألحكام القانون  ولهاادا انااا، العديااد ماان الحاااالت وردت فااي نصااوص قانونيااة مختلفااة قااد 

باااإجراء ابااارة لحسااام النااازاع المعااارو  عليهاااا بطر قاااة موضاااوعية ألزمااات المحكماااة فيهاااا قانوناااا 
وعلميااة  وليساات للمحكمااة الخيااار فااي دلاار أةاا  وال يمكاان اإل احااة بجميااع اااده الحاااالت إال 
أننااا نااذكر منهااا علاال ساابيل الميااال فقااو: حالااة قساامة المااال المشاااع بااين الشااركاء المنصااوص 

 
» expose les  la décision qui ordonne l’expertise :ماان ق.إ.م.الفرنساي:  265ماان المااادة  2و1تانص  الفقاارة  93

circonstances qui rendent nécessaires et s il ya lieu la nomination de plusieurs expertو nomme l’expert ou les 
experts » 

نصر الدين انوني و نعيمة تراعي  الخبرة القضائية في مادة المنازعات اإلدار ة  دار اومة للطباعة و النشر و التوز ع    94
 . 108الجزائر  ص

 .54  ص2001موالي ملياني بغدادي  الخبرة القضائية في المواد المدنية  مطبعة حلب  سور ا   95
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قااار بغاابن يز ااد عاان الخمااس واااي الحالااة ق.م.ج  حالااة إدا بيااع الع 754عليهااا باانص المااادة 
 .96من ق.م 358التي نصت عليها المادة 

كمااا أناا  اناااا، قضااايا مااان نااوع أاااار بحياا  ال يمكاان الفصااال فيهااا دون االساااتعانة بخباارة ولااام 
ياانص القااانون علاال التاازام المحكمااة باالسااتجابة لطلااب ناادب الخبياار ةااراحة لكاان يفهاام ضاامنيا 

فيهااا واجااب مياال: حالاااة  لااب الزوجااة التطلياا، للعيااب  المسااتحكم فاااي االسااتعانة بأااال الخباارة 
الزواج  حالة عقم الزوج أو الزوجة  حالة السف  أو الجنااون  حالااة وجااود أو عاادم وجااود  شاااء 

 .97البكارة ليلة الدالة إدا كانت شر ا واردا في عقد الزواج
 تعيين خبير يبعض الصور لقضايا األسرة التي تقتض●

األماار مااا ياادعو إلاال االسااتعجال  فااإن حكاام المحكمااة أو قاارار المجلااس اااو الااذي إدا كااان فااي 
يأمر بالخبرة  فقرار العدالة او الذي يحدد بوضو  موضوع الخباارة  و ااذكر فااي نفااس المناساابة 
أسم وعنوان الخبير  فإن لقاضي الشءون االستعجالية التي ترفع أمام قسم شءون األسرة والتااي 

 :استعجالير  يعين فيها ابيراق بأم
قسااامة المياااراج ماااي : عناااد وقاااوع اااا ف باااين الورصاااة  لااادل قسااامة التركاااة فاااإنهم يرفعاااون  -

 األمر للعدالة لتطلب وضع فر ضة وتعيين ابير ليضع مشروع القسمة.

وللخباارة فااي اااده الصااورة إجبار ااة إدا ال يسااتطيع القاضااي  أن يفصاال فااي مياال اااده القضااية  
إدا "تقاااول  انون المااادني الجزائاااري مااان قااا  724ل االاتصااااص  فالماااادة دون رأي رجااال مااان أاااا 

ااتلااف الشااركاء أمااام المحكمااة  وتعيااين المحكمااة إن رأت وجهااا لاادلر ابياارا أو أكياار  لتقااو م 
حصصا إن كان المااال يقباال القساامة عيناااق دون أن يلحقاا  نقااص كبياار فااي المال الشائع قسمت   

يكااون الخبياار الحصااص علاال أساااص أةااغر ": انون ماان نفااس القاا  725  وتليهااا المااادة "قيمتاا 
نصاايب حتاال و لااو كاناات القساامة جزئيااة إدا تعااذر أن يأاااذ أحااد الشااركاء كاماال نصاايب  عينااا 

المااال  أماار القاضااي ببيااع الشااائع لتعااذر   فإذا تعذر بيع  "عو  بمعدل عما نقص من نصيب 
إدا "  التااي تقااول: قااانون الماادني الجزائااري ماان  728ت  ودلاار وفقااا للمااادة أو عاادم إمكانيااة قساام

تعذرت القسمة عينا  أو كانت من شأنها إحداج نقص في قيمة المااال المااراد قساامت   بيااع ااادا 
 

 .53  ص1986قضائية  عدد ااص     مجلة1983\05\11مءرخ في  28312قرار رقم  96
  كلياااة الحقاااوق  جامعاااة متناااوري قسااانطينة  رماجساااتيئي فاااي تقااادير الخبااارة  رساااالة اروفااا   انياااة  سااالطة القاضاااي الجناااا 97

 .18  ص2009\2008



الفصل الثاني                   قضايا االستعجال المقررة في قانون أإلجراءات المدنية و  

                       اإلدارية                              

49 

 

  وتقتصاار المزاياادة علاال انون اإلجراءات المدنية و اإلدار ااةقالمال بالمزاد بالطر قة المبينة في  
حظااة والم   تعيين ابير في اده الصورة إجباااري   و 98الشركاء وحدام إدا  لبوا ادا باإلجماع

مااان قاااانون األسااارة أن ماااادة التركاااة لهاااا  بيعاااة إساااتعجالية ودلااار لتعلقهاااا  183حساااب الماااادة 
ببع  الحقوق الخاةة بالمورج كمصار ف تجهيز الدفن أو بالغير  كالديون اليابتة فااي ذمااة 
المتوفل أو الوةية  أما عمليا فالم حظة او لجوء القاضي إلاال تعيااين ابياار سااواء محاساابي 

 دما تتعل، التركة بالعقارات ودلر لحصر التركة.أو عقاري عن 
 المبحث الثاني: كيفية رفع دعوى االستعجال و آليات الطعن 

الااادعول االساااتعجالية تهااادف إلااال تاااوفير الحماياااة القانونياااة و السااار عة للطااارف المتضااارر     
فبمجرد توفر عنصااري االسااتعجال و عاادم المساااص بأةاال الحاا،  يكااون القاضااي أالسااتعجالي 

فالدعول االستعجالية تخضع لنفس أشااكال الاادعول   ا للفصل في النزاع المطرو  أمام تصمخ 
العادية أي ترفع بعر ضة تودع بأمانة ضبو المحكمة المختصة نوعيا و محليااا و كاادا تخضااع 

 لنفس أحكام التبليغ عن  ر ، المحضر القضائي.
ية و ليس الوالية  فقاضااي األمااور كما أن األوامر االستعجالية تعتبر من قبيل األعمال القضائ 

المستعجلة يصدر أوامر مءقتة لحين ةدور حكم فاةاال فااي الموضااوع  دون المساااص بأةاال 
الحاا،  و اارق الطعاان تجسااد وتكاار س الحاا، المقاارر دسااتور ا فااي اللجااوء إلاال القضاااء و حاا، 

طااأ لاادل التقاضي علل درجتين وتعتبر وسيلة أقراا المشاارع لمواجهااة األحكااام التااي يشااولها الخ 
تخاادع األواماار االسااتعجالية فيمااا تاام الفصاال فياا  للطعاان فيهااا ماان  اارف أحااد أ ااراف الاادعول 
لاادلر اصصاانا ااادا المبحاا  لدراسااة  كيفيااة رفااع دعااول االسااتعجال فااي )المطلااب األول(  صاام 
تحديااااد الجهااااة القضااااائية المختصااااة للنظاااار فااااي دعااااول االسااااتعجال في)المطلااااب الياااااني(  صاااام 

 ت ال حقة لصدور األمر أالستعجالي)المطلب اليال (.  ءاالتطرق إلل اإلجرا
 المطلب األول: كيفية رفع الدعوى االستعجالية    

إن رفااااع الاااادعول اإلسااااتعجالية يهاااادف إلاااال اتخاااااذ تاااادابير مءقتااااة و ساااار عة لحمايااااة مصاااالحة 
كمااا يجااوز تقااديم الاادعول حتاال فااي  ياار األيااام و  األ ااراف إلاال حااين الفصاال فااي الموضااوع

 
الماءرخ فاي  05\07المتضامن القاانون المادني المعادل إلال  اياة رقام  1975\09\26الصاادر بتاار خ  58\75األمر رقم    98

13\05\2007. 
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  و ااادا تحقيقاااا 99المحااددة للنظاار فاااي الاادعاول المسااتعجلة و كاادا قبااال قيااد الاادعول  الساااعات
للسرعة التي يتميز بها عن  يره  بمعنل أناا  إدا كاناات الاادعول ال تحتماال التااأاير و التأجياال  
فبمجااارد إياااداعها يفصااال فيهاااا قاضاااي األماااور المساااتعجلة فاااي أقااارب ااجاااال بحيااا  يمكااان لااا  

سااااعة  فاااي حاااين إدا كناااا أماااام حالاااة اساااتعجال  24ياااف بالحضاااور إلااال تخفاااي  أجاااال التكل
قصااول فاايخف  ااجااال إلاال ساااعة واااو مااا يساامل باالسااتعجال ماان ساااعة إلاال ساااعة  و ال 

و  301يشترط كذلر رفع الدعول االستعجالية في أوقات العمل و ادا عم  بأحكام المااادتين 
فالمشااااارع حااااادد أشاااااكال رفاااااع الااااادعول   100قاااااانون اإلجاااااراءات المدنياااااة و اإلدار اااااةمااااان  302

االسااتعجالية التااي ساانتطرق إليهااا ماان ا ل)الفاارع األول(الااذي اصااص لرفااع الاادعول بموجااب 
 عر ضة استعجالية في حين )الفرع الياني( رفع الدعول بموجب أمر استعجالي.

 فع الدعوى بموجب عريضة استعجاليةالفرع األول: ر 
 ضااة افتتاحيااة كالاادعول العاديااة إدا يشااترط القااانون أن ترفع الدعول االستعجالية في إ ااار عر 

تكون موقعة و مءراة  تودع بأمانااة ضاابو المحكمااة ماان  اارف الخصاام أو ماان محامياا   دون 
  انون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار اااةماان قاا  15عليهااا فااي الماااادة  إ فااال البيانااات المنصااوص

للوقااائع  و إ فااال أحااداما يااءدي إلاال عاادم قبااول وماان بينهااا الجهااة القضااائية  عاار  مااوجزا 
العر ضااة  بأمانااة الضاابو  يقااوم أمااين الضاابو بقيااداا فااي سااجل  إيااداعبعااد   101الاادعول شااك 

اااااص  و ال يقياااداا اااادا األايااار إال بعاااد دفاااع الرساااوم  إدا يحااادد تاااار خ تساااجيلها  ورقمهاااا و 
  مااان أجااال انعقااااد 102صاااومتاااار خ الجلساااة  ولعاااداا يسااالم النساااخة للمااادعي قصاااد تبليغهاااا للخ 

 .103ساعة  24الخصومة مع جواز تخفي  أجال التكليف بالحضور إلل 
 رفع الدعوى بموجب أمر على عريضة الفرع الثاني:

إلاال اصائصاا  فااي المااادة لاام يعاارف المشاارع الجزائااري األواماار علاال العاارائ  إال أناا  أشااار 
  تاركااا المجااال للفقاا  أياان تعااددت تعااار يااف األماار انون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااةقاا  310

 
  2001  دار ر حانااااة للنشااار و التوز ااااع  الجزائاااار  2 اااااري حسااااين  الوساااايو فاااي شاااار  قااااانون اإلجاااراءات المدنيااااة  ط 99

 .84ص
 .09-08من قانون  302و  301راجع المادتين  100

 .09\08من القانون  15أنظر المادة  101
 . 113-112إبراايمي محمد  مرجع ساب،  ص  102
 .50مسعود حمدان و اشام مليو  مرجع ساب،  ص 103
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علل عر ضة  حي  عرف  البع  علل أنها: اي قرارات  مءقتة  تصدر  باادون اصااومة فااي 
الحاااالت التااي يصاابح فيهااا إةاادار األماار باادون دعااوة الخصاام و سااماع   واااي حاااالت معينااة 

لح األفااراد عنااد تحقاا، فااي القااانون  أو حاااالت ياارل القضاااء إةاادار األواماار فيهااا لحمايااة مصااا
ظروف استينائية تستدعي اتخاااذ األماار بالعجلااة القصااول  التااي ال تااأتلف مااع مااا تسااتغرق  ماان 

   104إجااراءات الخصااومة العاديااة  أو حتاال إجااراءات الخصااوم أمااام قاضااي األمااور المسااتعجلة
كما عرف األمر علل عر ضة بأناا  عبااارة عاان قاارار والئااي يصاادر ماان رئاايس الجهااة القضااائية 

قياال بأناا :    و 105المختصة علل ذيل العر ضة  التي يقدمها العار  دون مناقشة  حضور ة 
نااوع ماان األواماار التااي يصاادراا القضاااة بناااءا علاال  لااب الخصاام  ماان  ياار مرافعااة  و دون 

 تكليف الخصم األار بالحضور و في  يبت  و تعتبر سندات تنفيذية.
األوامااار علااال العااارائ  ااااي إحااادل ةاااور مااان اااا ل التعاااار ف الساااالفة الاااذكر نساااتنتج أن 

الساالطة الواليااة للقضاااة  ألن القاضااي عنااد إةااداره أماارا علاال عر ضااة يمااارص ساالطة الواليااة 
دون القضائية  إدا يتدال لرفع عقبة قانونية فااي الحاااالت  التااي تقتضااي بطبيعتهااا الساارعة  و 

خصاام  كمااا أنهااا عدم التأاير و عدم المساص بأةل الح،  لدلر فهي تصاادر دون حضااور ال
 ال تتمتع بحجية قضائية.

يجب أن تقاادم العاارائ  فااي نسااختين متطااابقتين مااع ذكاار الوقااائع صاام يطلااع القاضااي علاال اااده 
العااارائ  دون حضاااور أحاااد الخصاااوم و ال ساااماع   و صااادر أمااار علااال أحاااد النساااختين إماااا 

و يرفااع ااادا بالقبول أو بالرف  دون تسبيب  ففي حالااة الاارف  يكااون األماار قاباال ل ساات ناف 
يومااا ماان تااار خ األماار بااالرف   أمااا فااي حالااة القبااول يقاادم الطلااب للقاضااي  15األاير ااا ل  

 .106للتراجع عن  أو تعديل 
 جال المطلب الثاني: تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في دعوى االستع 

يعتباار اللجااوء إلااال القضاااء عاديااا كاااان أو مسااتعج  حااا، لكاال شااخص تتاااوفر فياا  الصااافة و  
المصاالحة و األاليااة و بتوفراااا يمكاان لاا  رفااع نزاعاا  أمااام الجهااة القضااائية ذات االاتصاااص 

 
  المءسسااة الجامعيااة للدارسااات و 1عيااد جمياال  ضااوب  الااوجيز فااي شاار  قااانون اإلجااراءات المدنيااة دراسااة مقارنااة  ط 104

 . 49  ص2010النشر و التوز ع  لبنان  دون ذكر بيانات أارل  
  . 44شام مليو  مرجع ساب،  صمسعود حمدان وا 105

 .140  ص2015حمدي باشا عمر   رق التنفيذ دار اومة  الجزائر   106
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ق.إ.م.إ.ج  و قصاااد باالاتصااااص  32العاااادي و المتميلاااة فاااي المحكماااة عمااا  بااانص الماااادة 
اةااة فااي ماانح الحمايااة لألشااخاص  كمااا تتااولل الفصاال فااي ساالطة الجهااات القضااائية بصاافة ا 

النزاعاااات المطروحاااة أمامهاااا  و عليااا  نجاااد أن االاتصااااص ينقسااام إلااال ااتصااااص إقليماااي و 
نوعي لدي سنقسم ااادا المطلااب فااي دراسااة االاتصاااص النااوعي )فاارع األول( صاام االاتصاااص 

عجالية مااان ا ل)فااارع اإلقليماااي في)فااارع اليااااني( بعاااداا سااانتطرق إلااال حجياااة األوامااار اإلسااات 
 اليال (.

 الفرع األول: االختصاص النوعي
توز ع العماال القضااائي علاال مختلااف الجهااات القضااائية و يساامل باالاتصاااص   "يقصد من :  

النوعي ألن  يحدد بااالنظر إلاال نااوع القضااية إدا يعااد موضااوع الناازاع اااو العنصاار األساسااي فااي 
فااي المااادة  اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااة انون ياانص قاا   107"تحديااد الجهااة القضااائية المختصااة

علاال أن المحكمااة اااي التااي تفصاال فااي جميااع القضااايا المطروحااة أمااام مختلااف  3قاارة ف 32
أقسااامها و منهااا القساام الماادني  القساام التجاااري و قساام شااءون األساارة الااذي ااادا األاياار محاال 

الباااب األول فااي المااواد ماان دراسااتنا فااي ااادا البحاا   إدا نظماا  المشاارع فااي الفصاال األول ماان 
و نجااد الاادكتور فر حاا  حسااين عاارف شااءون األساارة بأناا :  انون ماان نفااس القاا  499إلاال  423

مجمااوع مااا يميااز باا  اإلنسااان ذكاارا أو أنياال  و كوناا  زوجاااق أو أرماا  أو مطلقاااق أو أباااق أو ابناااق "
 . 108" شرعياق  أو كون  تام األالية أو ناقصاق لصغر سن أو عت  أو مجنون  

انون اإلجاااراءات المدنياااة و مااان قااا  423اااا ل ناااص الماااادة  قاااد حااادد المشااارع الجزائاااري مااانف
ينظاار قساام "  القضايا التي يختص بها قسم شءون األسرة و التي تنص علل ما يلي : اإلدار ة

 :ااتيةشءون األسرة علل الخصوص في الدعاول 
لزوجية و انح ل الرابطااة الزوجيااة الدعاول المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلل البيت ا-

 و توابعها حسب الحاالت و الشروط المذكورة في قانون األسرة الجزائري 
 دعاول النفقة و الحضانة و ح، الز ارة -
 دعاول إصبات الزواج و النسب -

 
سااااعد مساااعود كمبلياااة  نطااااق القضااااء أالساااتعجالي فاااي مجاااال األحاااوال الشخصاااية  ماااذكرة لنيااال شاااهادة الماساااتر  كلياااة  107

 .    24  ص2015الحقوق و العلوم السياسية  جامعة محمد اضر  بسكرة  
جامعياة  الجزائار  فر ح  حسين  المباد  األساسية فاي قاانون اإلجاراءات المدنياة و اإلدار اة  د.ط  دياوان المطبوعاات ال  108

 .169  ص 2010
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 الدعاول المتعلقة بالكفالة -
 ."و التقديمالدعاول المتعلقة بالوالية و سقو ها و الحجر و الغياب و الفقدان -
كما يشرف علل ادا القسم قاضي متخصص منحاات لاا  ةاا حيات قاضااي االسااتعجال ماان   

أجااال اتخااااذ اإلجاااراءات التحفظياااة و الوقائياااة أصنااااء ساااير الخصاااومة كماااا منحااات لااا  ةااا حية 
النظر في مسائل الكفالة و الوالية سواء علل النفس أو المال و كل ادا ماان أجاال التكفاال بكاال 

 من ق.إ.م.إ.ج. 425و    424عم  بأحكام المادتين    المسائل المتعلقة باألسرة 
 الفرع الثاني: االختصاص اإلقليمي:

االاتصاص اإلقليمي او الموقااع الجغرافااي الااذي يشاامل ااتصاااص المحكمااة بمعناال أن يااءول 
االاتصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة ااتصاةها مو ن المدعل علي  فإن لم يكاان 

ماااا  باااانص لجهااااة القضااااائية التااااي يقااااع فيهااااا أااااار مااااو ن لاااا  عمعلااااوم  يااااءول االاتصاااااص ل
 109.قانون المدني الجزائري من    38و    37المادتين

إن المعيار الذي اتخذه المشرع لتحديد ااتصاص المحكمة او مااو ن الماادعل علياا  أمااا فااي  
يختلااااف االاتصاااااص   هم يااااءول االاتصاااااص إلاااال مااااو ن أحاااادامحالااااة تعاااادد الماااادعل علااااي 

اإلقليمااي ماان قساام إلاال أااار  لاادلر تجاادر اإلشااارة بااأن المشاارع قااد حاادد االاتصاااص اإلقليمااي 
تميااز لكوناا  يختلااف ماان دعااول إلاال أااارل  و علاال ساابيل لقساام شااءون األساارة الااذي يعتبااره م

الميااال: فااي موضااوع الحضااانة يااءول االاتصاااص لمكااان ممارسااة الحضااانة  أمااا فيمااا يخااص 
ماان ق.م.ج  و التااي  426النفقااة يااءول االاتصاااص بمااو ن الاادائن بهااا  و علياا  نجااد المااادة 

 تكون المحكمة مختصة إقليميا: "تنص علل ما يلي:  
 لعدول عن الخطبة بمكان وجود مو ن المدعل علي .في موضوع ا 1
 في موضوع إصبات الزواج بمكان وجود مو ن المدعل علي .   2
فااااي موضااااوع الطاااا ق أو الرجااااوع بمكااااان وجااااود المسااااكن الزوجااااي  و فااااي حالااااة الطاااا ق  3

 بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب ااتياراما.
ص اإلدار ة المسلمة للقاةر المحضااون بمكااان في موضوع الحضانة و ح، الز ارة و الرا   4

 ممارسة الحضانة.
 في موضوع النفقة الغذائية بمو ن الدائن بها. 5

 
 .277  ص2009  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار ة الجديد  د.ط  دار النشر  الجزائر  عبد الس مديب  109
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 في موضوع متاع البيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي. 6
 في موضوع الترايص بالزواج بمكان  الب الترايص. 7
  .في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان مو ن المدعل علي  8
 "في موضوع الوالية بمكان ممارسة الوالية. 9
علياا  إدا أقيماات دعااول متعلقااة بقضااية ماان قضااايا شااءون األساارة فااي محكمااة  ياار تلاار التااي ف

منحها القانون ة حية االاتصاص للفصل و دفع المدعل علي  بعدم االاتصاااص اإلقليمااي 
ناقش ادا الدفع سااواء بقبولاا  أو إدا يعتبر ادا األاير من الدفوع الشكلية  فعلل القاضي  أن ي 

رفضاا   إدا رفضاا  ينظاار إلاال أسااباب رفااع الاادعول و يفصاال فيهااا  أمااا فااي حالااة قبااول الاادفع  
 110فيقضي بعدم االاتصاص دون مناقشة الموضوع.

 لثالث: حجية األوامر االستعجاليةالفرع ا  
باادوره فااي أقاارب ااجااال إن رفااع الاادعول االسااتعجالية أمااام القاضااي أالسااتعجالي الااذي يفصاال 

بحسااب  بيعااة الاادعول المطروحااة أماماا   ودلاار بموجااب أواماار إسااتعجالية واجبااة التنفيااذ و ال 
تحتماال التاااأاير  و ااادا ماااا يرتااب حجيتهاااا فاا  يجاااوز عاار  المساااألة  ماارة أاااارل أمااام نفاااس 

 .111المحكمة التي أةدرت األمر أو محكمة أارل للفصل في  من جديد
جالية مءقتااة بطبيعتهااا تقضااي بهااا الضاارورة المطلقااة و الخطاار الطااار  و إن األحكام االسااتع  

ااااي ال تلااازم محكماااة الموضاااوع عناااد النظااار فاااي الااادعول أو أةااال الحااا، ألنهاااا ال تجاااوز قاااوة 
  كمااا أنهااا  112الشاايء المقضااي فياا  أمامهااا  إدا يمكاان لهااا أن تغياار فيهااا كمااا لهااا أال تعتبراااا

المسااتعجلة و إن تعلاا، األماار باانفس األ ااراف و بمااا قضاال باا  قاضااي األمااور  ياار مرتبطااة 
تقتصاار   113نفس النزاع  إال أن ادا ال يمنع قاضي األمور المستعجلة من اتخاااذ تاادابير وقتيااة

حجيااة األواماار االسااتعجالية علاال كاال ماان القاضااي أالسااتعجالي و الخصااوم  فبااالر م ماان أن 
 

  دار اوماااة  الجزائااار  2عباااد العز اااز ساااعد  إجاااراءات ممارساااة دعااااول شاااءون األسااارة أماااام أقساااام المحااااكم االبتدائياااة  ط110
 .40  ص2014

  د.ط  دار 2قااااانون المرافعااااات المدنيااااة و التجار ااااة الخصااااومة و الحكاااام و الطعاااان  جاناااادي أحمااااد   111
 . 515  ص 1995الجامعة الجديدة للنشر  اإلسكندر ة  

 .137  ص1محمد علي راتب و آارون  مرجع ساب،  ج 112
بركااا ياال راضااية  الاادعول اإلدار ااة االسااتعجالية  بقااا لاا،.إ.م.إ  مااذكرة لنياال شااهادة الماجسااتير  كليااة الحقااوق و العلااوم  113

 .52  ص2014السياسية  جامعة مولود معمري  تيزي وزوا  
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األحكااام المسااتعجلة وقتيااة فأنهااا تقيااد القضاااء أالسااتعجالي وال تااءصر علاال ساالطة القاضااي فااي 
العبااااارات و تصااااحيح األاطاااااء الماديااااة فيشااااترط لصااااحة تفسااااير الااااوارد فااااي تفساااير الغمااااو  
ة وجود  مو  أو إبهام في العبارات الواردة في منطقواااا ممااا يرتااب علياا  األوامر االستعجالي 

أما بالنسبة للخصوم فاألوامر االستعجالية لها حجية الشاايء المقضااي فياا  بياانهم إدا    114الشر
تمنعهم من إعادة  ر  الناازاع ماان جديااد أمااام القاضااي الااذي اةاادر األماار مااا لاام يحاادج تغيياار 

 115في الوقائع.
 ر أالستعجالي ث: اإلجراءات الالحقة لصدور األمالمطلب الثال

تنتهي الدعول االستعجالية كغيراااا ماان الاادعاول بصاادور األواماار فيهااا التااي ينصاارف ةاااحب 
المصاالحة إلاال تنفيااذاا بعااد تبليغهااا قانونااا للخصاام إال أن اااده المرحلااة أي مرحلااة التنفيااذ تطاارأ 

للطعاان فيهااا أمااام الجهااات القضااائية  عليهااا بعاا  اإلشااكاالت  كمااا تكااون اااده  األواماار قابلااة
المختصااااة  لهاااادا ساااانتطرق ماااان ااااا ل ااااادا المطلااااب إلاااال تنفيااااذ و إشااااكاالت التنفيااااذ األواماااار 

 االستعجالية)فرع األول(   رق الطعن في األوامر االستعجالية)فرع الياني(.  
  ألول: تنفيذ األوامر االستعجاليةالفرع ا

ال يختلااف عاان األعمااال القضااائية األااارل  المتعلقااة القضاااء المسااتعجل يعااد عماا  قضااائيا  و  
بالمنازعااات الخاةااة بقضاااء الموضااوع   ياار أناا  يختلااف عاان ااادا األاياار ماان حياا   بيعااة 
الحمايااة القضااائية الوقتيااة للحااا، محاال االعتااداء  أماااا قضاااء الموضااوع فهاااو يهاادف إلاال مااانح 

ساااتعجالية واجباااة و معجلاااة فااااألوامر اال  116الحماياااة القضاااائية النهائياااة للحااا، المعتااادي عليااا 
النفاااد دلاار بقااوة القااانون  و لااو بمسااودة الحكاام و ااادا لتحقياا، الساارعة ماان أجاال تااوفير الحمايااة 
المءقتااة  ر اام إمكانيااة الطعاان فيهااا  تعتباار اااده القاعاادة مخالفااة لألةاال بحياا  ال يجااوز تنفيااذ 

علياا  بهااا   ياار  األحكااام قباال ماارور أجاال الطعاان فيهااا دون دلاار بعااد تبليااغ و إاطااار المحكااوم
أن تنفيذ األوامر المستعجلة قد تكااون بكفالااة أو دون كفالااة  كمااا أن للقاضااي الساالطة التقدير ااة 

  انون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااةماان قاا  01 قاارةف 303  وادا عم  بالمااادة   117لتحديد دلر

 
 . 137محمد علي راتب و آارون  مرجع نفس   ص 114

 . 51بركا يل راضية  مرجع نفس   ص 115
 .  157زوده عمر  اإلجراءات المدنية علل ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء  د.ط  الجزائر  ص 116
 .136محمد علي راتب  نفس المرجع  ص 117
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ال يمس األمر أالستعجالي أةل الح،  و او معجل النفاد بكفالااة أو باادونها ر اام –  "بنصها:  
 كل  رق الطعن.

 . "كما أنها  ير قابلة للمعارضة و ال ل عترا  علل النفاد المعجل  -            
يقصااد باا  إعطاااء الحكاام الصااادر فااي الموضااوع القااوة التنفيذيااة  بااالر م ماان  النفََاد المعجََل:●

الحكاام للطعاان فياا  بطاارق الطعاان العاديااة  و يتعااين علاال القاضااي أن يصاار  باا  مااا قابليااة ااادا 
ال يكااون األماار مشااموال بالنفاااد المعجاال إال   الخصوم ةاحب المصلحة قااد تمساار باا   دام أحد

إدا ةااار  بااا  القاضاااي  وال يجاااوز األمااار بالنفااااد المعجااال تلقائياااا إن لااام يتمسااار بااا  الخصااام  
 118ي.فالسلطة التقدير ة تعود للقاض

فااي األةاال فااإن النفاااد المعجاال يطلااب ماان ةاااحب الاادعول و يقاارر القاضااي الفاةاال فااي   
الااادعول إمهاااار الحكااام الاااذي يصااادره بالنفااااد المعجااال أو يااارف  دلااار مساااببا قاااراره إال أنااا  فاااي 
األمور المستعجلة تصدر األوامر الفاةلة فيها معجلة النفاد بقااوة القااانون دون  لااب دلاار ماان 

و ال حاجاااة للقاضاااي أن يحااادد دلااار فاااي األمااار  و نفهااام مااان اااادا أنااا  القاضاااي  أالساااتعجالي 
بمجاارد ةاادور األماار أالسااتعجالي يكااون قاباال للتنفيااذ و لااو بمسااودة الحكاام و التااي يقصااد بهااا 

 التنفيذ بموجب أةل الحكم و لو قبل تسجيل .   
لااذي بعااد الفصاال فااي الاادعول االسااتعجالية و ةاادور األماار أالسااتعجالي ا   :إشكاالت التنفيذ●

يمكن تنفيذه و لو بمسودة الحكم  فأصناء تنفيذ ادا األاير قد تظهر بع  العراقيل التي تحااول 
عاان تنفياااذ الحكاام و ااااو مااا يسااامل "إشاااكاالت التنفيااذ"  حيااا  نجااد المشااارع الجزائااري فاااي ظااال 
ق.إ.م.إ.ج  لاام يعطااي تعر فااا إلشااكاالت التنفيااذ باال نظاام إجااراءات تسااو ة إشااكاالت التنفيااذ فااي 

  لاادلر فااتح المجااال للفقاا  ماان قااانون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااة 635إلاال    631ماان    المواد
تلر المنازعات التااي  "أجل تعر فها  و باالستناد إلل التعار ف الفقهية  فإشكاالت التنفيذ اي: 

تعتر  تنفيذ األحكام القضائية و السندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيااذ  و يكااون المطلااوب 
و بااالرجوع إلاال   119"هااا إجااراء وقتااي ال يمااس أةاال الحاا، كوقااف التنفيااذ أو االسااتمرار فياا  في 

  نجد أنهااا نصاات علاال مجااال إشااكاالت انون اإلجراءات المدنية و اإلدار ةق  631نص المادة  
ماان نفااس القااانون و ماان  600التنفيذ التي تتعل، بالسااندات التنفيذيااة المااذكورة فااي نااص المااادة 

 
 .158-157زوده عمر  مرجع ساب،  ص 118
 . 80  ص2013حمدي باشا عمر  إشكاالت التنفيذ  د.ط  دار اومة  الجزائر   119
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و علياا  نجااد األواماار االسااتعجالية    120بينهااا: األواماار االسااتعجالية و األواماار علاال العاارائ 
ضااائي القااائم علاال التنفيااذ أن تكون محل عراقيل أصناء تنفيذاا  مما يستدعي علل المحضر الق

يحرر محضر عن اإلشكال يسمل في القااانون بمحضاار إشااكال فااي التنفيااذ  و ياادعو الخصااوم 
لعر  اإلشكال علل رئيس المحكمة في دائاارة ااتصاااص التنفيااذ عاان  ر اا، االسااتعجال  فااي 

 .حين يجب أن تكون اده العراقيل قانونية
لواجبة لرفع إشكال التنفيذ بالفصاال فااي اإلشااكال حي  يقوم رئيس المحكمة بعد توافر الشروط ا

 بوةااااف  قاضااااي األمااااور المسااااتعجلة  و لاااادلر فااااإن ساااالطت  تكااااون اااااي نفااااس ساااالطة قاضااااي
 بقا للقواعد العامة او يصاادر فااي اإلشااكال أماارا وقتيااا بوقااف التنفيااذ أو االسااتمرار   االستعجال

 . 121( يوما من تار خ رفع الدعول 15و ادا في أجل امسة عشر )
 ومن أميلة إشكاالت التنفيذ الخاةة في المسائل األسر ة المتعددة نجد منها: 

كييرا ما تيار أصناء تنفيااذ األحكااام القضااائية الخاةااة بالسااكن إشااكال العقااود المءقتااة  حياا  -  
يصادف المحضر القضائي عقود إيجار مءقتة ال تفي بكل مدة الحضانة مما يءدي إلاال عاادم 

 التنفيذ.  
اع األب عااان تنفياااذ األمااار أالساااتعجالي الاااذي يلزمااا  بااادفع النفقاااة المءقتاااة  يعتبااار إن امتنااا -  

إشاااكاال فاااي التنفياااذ  ماااا يساااتلزم اتخااااذ إجاااراءات أاااارل تتعلااا، بطلاااب االساااتفادة مااان ةاااندوق 
 النفقة.

 يعتبر إشكال في التنفيذ إ فال القاضي ذكر أسماء الحاضنين أو أحدام.-   
 رق الطعن في األوامر االستعجاليةالفرع الثاني: ط

إن  ااارق الطعااان تجساااد و تكااارص الحااا، المقااارر دساااتور ا فاااي اللجاااوء إلااال القضااااء و حااا،    
يشااولها الخطااأ و التقاضااي علاال درجتااين و تعتباار وساايلة أقراااا المشاارع لمواجهااة األحكااام التااي 

بالتااالي تخضااع األواماار االسااتعجالية فيمااا تاام الفصاال فياا  للطعاان فيهااا ماان  اارف أحااد أ ااراف 
الاادعول و دلاار وفقااا لمااا يصاابو إلياا  الطاااعن ماان مصاالحة و وفقااا للجهااة المصاادرة لألماار أو 

  و لااادفوع إن ةااادر  يابياااا فاااي حااا، أحااادامللاااتمكن مااان مناقشاااة كااال األ اااراف للطلباااات و ا

 
 ق.إ.م.إ.ج. 600راجع نص المادة  120
 .38حمدي باشا عمر  إشكاالت التنفيذ في ظل ق.إ.م.إ.  مرجع ساب،  ص 121
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ستعجالية قابلة للطعن سواء بالطرق العادية أو  ير العادية  وفقا لما حدده المشرع األوامر اال
 .انون اإلجراءات المدنية و اإلدار ةق  938إلل  اية   936لمواد بأحكام ا

إن  ااارق الطعااان العادياااة المقاااررة قانوناااا  :طَََرق الطعَََن العاديَََة فَََي األوامَََر االسَََتعجالية●
لصاااحب المصاالحة فااي دلاار تضاامن لاا  فرةااة صانيااة و إضااافية لعاار   لباتاا  ماان جديااد  و 
تتميااال فاااي كااال مااان المعارضاااة المقاااررة لمااان ةااادر األمااار  يابياااا فاااي حقااا   و كاااذلر  ر ااا، 

وم االساااات ناف  لألحكااااام االبتدائيااااة الصااااادرة عاااان أول درجااااة إدا شااااابها اطااااأ  فيحاااا، للخصاااا 
 بمقتضااا  لب تعديلها أو إلغائها.

ََة:-   ااااي  عااان عاااادي و حااا، يمارسااا  الخصااام المتغياااب عااان الخصاااومة الصاااادر  المعارضَ
فاع و دلاار ماان ااا ل بشااأنها األماار  يابيااا فااي حقاا   وا تناماا  فرةااة لممارسااة حقاا  فااي الااد

المقابلااة و  ايااة للطلبااات موضااوع الاادعول االسااتعجالية  و تقااديم دفااوع و  لباتاا االمناقشااة الوج 
إن تحققاات الشااروط الشااكلية المقااررة قانونااا لرفااع المعارضااة و تاام فبولهااا شااك  يصاابح األماار 
أالستعجالي المعار  في  كااأن لاام يكاان  ولالتااالي يااتم النظاار فااي القضااية ماان جديااد ماان حياا  

  وال يلتااازم القاضاااي بماااا تااام الفصااال فيااا  فاااي الحكااام الغياااابي و لاااو كاااان 122الوقاااائع و القاااانون 
القاضي نفس  شخصيا  و ااتم رفااع المعارضااة أمااام نفااس الجهااة القضااائية التااي أةاادرت الحكاام 

انون اإلجاااااراءات المدنياااااة و اإلدار اااااة مااااان قااااا  2قااااارة ف 304أو القااااارار الغياااااابي  ووفقاااااا للماااااادة 
  " تكاااون األوامااار االساااتعجالية الصاااادرة  يابياااا فاااي أاااار درجاااة قابلاااة للمعارضاااة "  الجزائاااري 

المشااارع لهاااده الماااادة إلااال بعااا  اللااابس و الخطاااأ فاااي الفهااام و التأو ااال حيااا  تاااءدي ةااايا ة 
لقارئهااا  كوناا  أعطاال الوةااف الغيااابي لألماار الصااادر فااي أااار درجااة بأناا  للمعارضااة و كااان 
من األولل أن ينص علل أن األمر أو القاارار أالسااتعجالي الصااادر  يابيااا قاااب ن للمعارضااة  

ستعجالية تصدر عن المحكمة في حااين تصاادر القاارارات السيما أن  من المعلوم أن األوامر اال
االسااتعجالية عاان المجلااس القضااائي و إن ةاادرا  يابيااا فك امااا قاباال للمعارضااة أمااام الجهااة 

 .  123التي ةدر عنها
يومااا ماان تااار خ تبليااغ األماار أو القاارار الغيااابي للطاارف الصااادر   15ترفع المعارضة في أجل   

ضاااة معارضاااة تشااامل علااال نفاااس البياناااات المقاااررة فاااي  يابياااا فاااي حقااا   و دلااار بموجاااب عر  
 

 . 163  ص0092فضيل العيش  شر  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدار ة الجديد  د.ط  منشورات أمين  الجزائر   122
 .  83  ص2017بوقندورة سليمان  الدعاول االستعجالية في النظام القضائي العادي  د.ط  دار اومة  الجزائر   123
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عر ضاااة رفاااع الااادعول و كافاااة بياناااات أوراق المحضااار ن ماااع ضااارورة اشاااتمالها علااال بياناااات 
  يااتم تسااجيلها 124فياا  و كاادا أسااباب المعارضااة و  يراااا و إال عاادت با لااةالحكاام المعااار  

 و المحكمة أو المجلس.ب بأمانة ض
او  ر ، من  رق الطعن العادية يهدف إلل مراجعة أو إلغاء الحكاام الصااادر   االستئناف:-  

  بالتااالي يكااون الفصاال فااي االساات ناف بااالقرار إمااا بتأييااد األماار أالسااتعجالي  125عاان المحكمااة
المسااتأنف و إمااا بتأييااده مباادئيا و تعديلاا  جزئيااا و إمااا بإلغائاا  كليااا  و التصاادي بالفصاال فااي 

ديااااد بموجااااب قاااارار نهااااائي يكااااون قاباااال للطعاااان فياااا  بااااالنق  أمااااام الااادعول و الطلبااااات ماااان ج 
م و الطعاان فياا  المحكمااة العليااا  أو للطعاان فياا  بالمعارضااة إدا ةاادر  يابيااا فااي حاا، الخصاا 

 علاال أن: انون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااةماان قاا   304تاانص المااادة     بطرق الطعن األارل 
قابلاااااة ل سااااات ناف. و تكاااااون األوامااااار  تكاااااون األوامااااار االساااااتعجالية الصاااااادرة فاااااي أول درجاااااة"

 االستعجالية الصادرة  يابيا في أار درجة قابلة للمعارضةو
( يوما ماان تااار خ التبليااغ الرساامي لألماار 15يرفع االست ناف و المعارضة ا ل امسة عشر) 

قااانون اإلجاااراءات  304نساااتنتج ماان الماااادة   "و يجااب أن يفصاال فاااي دلاار فاااي أقاارب ااجااال
  بان األوامر االسااتعجالية الصااادرة عاان المحاااكم االبتدائيااة قابلااة ل ساات ناف دار ةالمدنية و اإل

يوماااااا مااااان تاااااار خ التبلياااااغ الرسااااامي لألمااااار  15أماااااام المجاااااالس القضاااااائية و دلااااار فاااااي أجااااال 
إن الهاادف ماان االساات ناف اااو عاار  الناازاع علاال   أالسااتعجالي و اااو نفااس ميعاااد المعارضااة

درت األمر المستأنف في   و دلاار ماان أجاال بسااو الرقابااة جهة قضائية أعلل من تلر التي أة
  و التصاادي لمااا 126القضااائية علاال األواماار االبتدائيااة و تقاادير ماادل التطبياا، السااليم للقااانون 

 جانب القاضي الصواب في تطبيق  للقانون عند فصل  في الدعول االستعجالية.  
لة علل بيانات معينااة  كاساام يرفع االست ناف بموجب عر ضة تودع لدل أمانة الضبو مشتم  

و لقاااب و مهناااة و ماااو ن المساااتأنف عليااا   و بياناااات األمااار أالساااتعجالي المساااتأنف فيااا   و 
 .  ااجاليحدد الطلبات و تبلغ إلل المستأنف علي  في أقرب 

 
و موساي ساهام  القضااء أالساتعجالي فاي ضاوء قاانون اإلجاراءات المدنياة و اإلدار اة  ماذكرة لنيال شاهادة  حجوط كر مة  124

 .    58  ص2015الماستر في الحقوق  جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية  
العااادي   دال نادة يوسااف   اارق الطعاان العاديااة و  ياار العاديااة فاي األواماار و األحكااام و القاارارات الصااادرة أمااام القضاااء 125

 .  39  ص2014د.ط  دار اومة  الجزائر  
 .62بركا يل راضية  مرجع ساب،  ص 126
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 العادية في األوامر االستعجالية طرق الطعن الغير●
اسااااتند الطاااااعن فااااي  عناااا  لساااابب ماااان إجااااراءات و ساااالطات إضااااافية  التااااي ال تقباااال إال إدا 

األسباب التي حدداا القااانون علاال وجاا  الحصاار  فالمحكمااة التااي عاار  عليهااا الطعاان تكااون 
سلطاتها محصورة في بع  العيوب التي أصاراا الطاعن فااي  عناا   فهااي توجاا  ضااد األحكااام 

ن العاديااة الحائزة لحجية الشاايء المقضااي باا  التااي لاام يعااد باإلمكااان الطعاان فيهااا بااالطرق الطعاا 
 و رق الطعن  ير العادية في القانون الجزائري اي كاألتي:

ََالنقض:-   إن الطعاان بااالنق   ر اا،  ياار عااادي للطعاان فااي األحكااام و القاارارات  الطعََن ب
النهائية أمام المحكمة العليا و دلر عند توفر وجاا  أو أكياار ماان أوجاا  الطعاان بااالنق  و يرفااع 

أن تحتاااوي علااال البياناااات ال زماااة: اسااام و لقاااب و الطعااان باااالنق  بعر ضاااة مكتولاااة و يجاااب 
مهناااة كااال مااان الخصاااوم  ةاااورة رسااامية مااان الحكااام أو القااارار المطعاااون فيااا  أن يحتاااوي علااال 

 موجز الوقائع  أن تكون العر ضة موقعة من محامي معتمد لدل المحكمة العليا.
كماااة الااانق  الطعااان باااالنق  فاااي الحكااام أو القااارار ال يقصاااد بااا  إعاااادة  ااار  النااازاع أماااام مح  

للفصل في  من جديااد  إنمااا الهاادف مناا  تقر اار المباااد  القانونيااة الساالمية فااي الناازاع المعاارو  
يرفاااع الطعاااان   127أماااام سااالطة المحكماااة العلياااا  دون أن تفصااال اااااده األايااارة فاااي الموضاااوع

( يبدأ ماان تااار خ التبليااغ الرساامي للحكاام أو القاارار المطعااون فياا  إدا 2بالنق  في أجل شهر ن)
( 03تااام شخصااايا  إماااا إدا تااام التبلياااغ الرسااامي فاااي مو نااا  الحقيقاااي  يمااادد ااجاااال إلااال ص صاااة)

 .128أشهر
يجوز اللجوء إلياا  ماان كاال شااخص لحقاا  ضاارر ماان  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:- 

الحكم أو القرار الذي فصل في أةل الناازاع فااي اصااومة لاام يكاان  رفااا فيهااا  بهاادف مراجعتاا  
تم إعادة الفصل في القضية من جديااد و دلاار أمااام نفااس الجهااة القضااائية التااي أو إلغائ   إدا ي 

 . 129أةدرت 
بقااراءة المااواد التااي نظماات اعتاارا  الغياار الخااارج عاان الخصااومة كطر اا، ماان  اارق الطعاان   

  لاام 130انون اإلجااراءات المدنيااة و اإلدار ااةقاا  389إلاال  380 ياار العاديااة و دلاار ماان المااواد 
 

 . 61-60حجوط كر مة و موساي سهام  مرجع نفس   ص 127
 .88بوقندورة سليمان  مرجع نفس   ص 128
 .71بركا يل راضية  مرجع نفس   ص 129
 .09\08من قانون  398إلل  380راجع المواد  130
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الية  بمعناال المشاارع لاام ياانص علاال جااواز أو عاادم جااواز الطعاان عاان تااذكر األواماار االسااتعج 
الغير الخارج عن الخصومة فااي األواماار و القاارارات االسااتعجالية  فااالراجح إدا    ر ، اعترا 

 131جواز الطعن بطر ، اعترا  الغير الخارج عن الخصومة
ساااتعجالي أو يهااادف التمااااص إعاااادة النظااار إلااال مراجعاااة األمااار أال التمََاس إعََادة النظَََر:-  

القرار الفاةل في الموضوع و الحائز قااوة الشاايء المقضااي باا   و دلاار للفصاال ماان جديااد ماان 
حياا  الوقااائع و القااانون  إدا يرفااع أمااام نفااس الجهااة القضااائية التااي أةاادرت األماار أو القاارار 

 .132الملتمس في  وفقا لألشكال المقرر قانونا
  علااال ماااا يلاااي: انون المااادني الجزائاااري قااا  390الجزائاااري فاااي ناااص الماااادة  لقاااد أورد التشااار ع 
يهاادف ألتماااص إعااادة النظاار إلاال مراجعااة األماار أالسااتعجالي أو الحكاام أو الفاارار الفاةاال فااي "

الموضاااوع  الحاااائز لقاااوة الشااايء المقضاااي بااا   بالفصااال فيااا  مااان جدياااد مااان حيااا  الوقاااائع و 
بااالنق  بطر اا، التماااص إعااادة إال أن  ما استقر علي  الفق  او عدم جااواز الطعاان . "    القانون 

النظر في األوامر المستعجلة  ودلر ألنها تصدر بصفة مءقتااة و تحفظيااة فاايمكن لماان تضاارر 
من  أن يطلب عن  ر ، دعول مستعجلة جدياادة تعديلاا  أو إبطالاا   كمااا يمكاان لاا  اللجااوء إلاال 

 ر قااة  قاضااي الموضااوع  و كااذلر التماااص إعااادة النظاار ال يكااون مقبااوال إال عنااد عاادم وجااود
أارل للطعن في الحكم و ادا الشرط ال يطب، علل األواماار االسااتعجالية ألنهااا تصاادر بصاافة 

 .133مءقتة
مااا يمكاان استخ ةاا  ماان ااا ل ااادا الفصاال  اااو أن اللجااوء إلاال القضاااء المسااتعجل حاا،   

مكرص قانونا  و دلر من أجل الحصول علل حماية قضائية سر عة و وقتية للحقااوق القانونيااة 
التاااي يهااادداا اطااار حاااال و محااادق ال يمكااان تداركااا  مساااتقب   ياااتم اللجاااوء إليااا  كلماااا تاااوفرت 

االستعجال و عدم المساص بأةاال الحاا،  عاان  ر اا، رفااع دعااول شرو   المتميلة في شر ي 
 أمام الجهة القضائية المختصة نوعيا و إقليميا  بإجراءات جد مبسطة و مختصرة.  استعجالي

 
  2008 مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضااء  -دراسة تطبيقية-أالستعجالي في المواد المدنيةبعتاش  نية  القضاء  131
 .   53ص
 .188-187فضيل العيش  مرجع نفس   ص 132

 . 219إبراايمي محمد  مرجع ساب،  ص 133
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يفصاااااال قاضااااااي األمااااااور المسااااااتعجلة فااااااي أقاااااارب ااجااااااال حتاااااال و إن كااااااان دلاااااار اااااااارج   
أوقاااااات العمااااال  بموجاااااب أوامااااار إساااااتعجالية واجباااااة التنفياااااذ بقاااااوة القاااااانون ال تحتمااااال التاااااأاير 

أو التأجيااااااااال بحيااااااااا  ال تتمتاااااااااع ااااااااااده األوامااااااااار بأياااااااااة حجياااااااااة أماااااااااام قاضاااااااااي الموضاااااااااوع.   



  خاتمة 

63 

 

 خاتمة
و مخت  متعددة  االستعجال األسر ة  المحيطة  حاالت  باألوضاع االجتماعية  تتأصر  و األسرة  لفة  

بها و التي ال تكف عن التغير  الشيء الذي يجعل التأزم األسري مستمر و أصاره علل الفرد و 
المجتمع يزداد اطرا  ولالتالي تزداد جسامة األضرار مما تعذر علل المشرع حصراا في مواد  

ستعجال من أجل تسهيل اللجوء إلل القضاء لكل حالة بل اكتفل بتحديد شروط و عناةر اال
ة حيات   من  التوسيع  و  الفصل  في  كذا  و  اإلجراءات  في  السرعة  و  القاضي  اإلستعجالي 

الفصل   و  النظر  في  التقدير ة  سلطت   و  علل    اتخاذو  اإلستعجالي  حالة  لكل  مناسبا  يراه  ما 
 حدل. 

القضاء    قضا  أالستعجالياستحداج  في  حتمية  السيما  القضايا بميابة  كون  األسرة   يا شءون 
األسر ة ذات  ابع استعجالي لما تطرح  من أوضاع و حاالت ال يمكن تأجيل النظر فيها أو  

فقمنا من ا ل دراستنا اذه بمحاولة اإللمام بموضوع    التصدي لها بإجراءات التقاضي العادي  
  استخ ة ما يمكن  حاالت االستعجال في األسرة لما ل  من أامية في مجال القضاء ل  و  

 من اذا البح  او: 
الطابع   - من    أالستعجاليتأكيد  علي   تنطوي  لما  بالنظر  األسرة  بشءون  المتعلقة  للقضايا 

 حاالت استعجال ال يمكن درئها بإجراءات التقاضي العادية. 
تعدد حاالت االستعجال المتعلقة بشءون األسرة و عدم حصراا من قبل المشرع الجزائري   -

األسرة   تطور  مع  ااةة  ةر حة  مواد  ألسباب  في  مشاكلها  ازدياد  و  عديدة   الجزائر ة 
األسرة  في  االستعجال  بحاالت  المتعلقة  المواد  أن عدد  نجد  األسرة  قانون  باستقراء  حي  

 قليلة جدا و اي المواد التي اشرنا إليها في بحينا اذا.
 ياب نص ةر ح في قانون األسرة يمنح االاتصاص لقاضي شءون األسرة للفصل في   -

الاتصاص للفصل فيها لرئيس المحكمة  األمور المستعجلة المتعلقة بقضايا األسرة وتر، ا
القضاء   العامة في  الوالية  االستعجالية  أالستعجاليبصفت  ةاحب  الحاالت  يجعل    مما 

األسرة قضايا  في  تتراكم  العديدة  اذا  بحينا  في  بالتفصيل  توضيحها  لنا  سب،  التي  و    
الح  السير  عرقلة  إلل  محالة  ال  يءدي  الذي  الشيء  او  و  المحكمة  رئاسة  سن بمكتب 

للجهاز القضائي ااةة بحالة وجود تناقضات بين األحكام التي يصدراا رئيس المحكمة  
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بصفت  قاضي االستعجال و بين األحكام التي يصدراا قاضي الموضوع المختص بشءون  
 األسرة.

مكرر    57المادة  ادال المشرع الجزائري بالتعديل األاير لقانون األسرة مادة جديدة و اي   -
االستعجال في األسرة  ير أن اذه المادة جاءت  امضة و لم توضح  التي تتحدج عن  

بالفصل في قضايا االستعجال ال او قاضي شءون األسرة أم رئيس   القاضي المختص 
كما أنها ذكرت أرلعة حاالت ل ستعجال قد سب، لنا اإلشارة لها و شرحها في    المحكمة 

ل الحصر أم علل سبيل الميال  بحينا لكنها لم توضح ال اذه الحاالت جاءت علل سبي 
بالميدان  كذلر إن اذه المادة أشارت إلل أن  يمكن   مما أدل إلل ال، إشكاالت عملية 

ف  الفصل في قضايا االستعجال بأمر علل ذيل عر ضة لكن لم تبين لنا ال يمكن است نا
لم   جائزا  كما  ذلر  كان  إن  أمامها  المستأنف  الجهة  ما اي  و  أم ال   األوامر  تبين  اده 

 ميعادا لسقوط اذا األمر مما دفعنا للرجوع إلل القواعد العامة لألمر علل ذيل عر ضة. 
في   - بأمر  الفصل  أارل  تارة  و  عر ضة  ذيل  علل  بأمر  تارة  يكون  االستعجال  حاالت 

  الواليةاستعجالي لكن يوجد انا، اات ف بين اذين األمر ن  فاألول يعتبر من األوامر  
ات التي تتسم بها الدعوة القضائية كاحترام مبدأ الوجااية و حقوق  التي ال تتسم بالضمان 

الدفاع و تءدي إلل حرمان المتقاضي من درجة من درجات التقاضي علل عكس األوامر  
 االستعجالية. 

الصنا   في    و  الجزائري  المشرع  علل  يجب  التي  المأاذ  إلل  ذكره  سب،  ما  مقابل  في 
 ركها و يمكننا إجمالها في النقاط التالية: تشر ع  ألحكام شءون األسرة أن يتدا

المادة   - اكتنف  الذي  الغمو   او    57سد  من  بدقة  تحديد  و  األسرة  قانون  من  مكرر 
 القاضي المختص بالفصل في األمور التي تتحدج عنها اذه المادة.

 تحديد حاالت االستعجال المتعلقة بشءون األسرة و اذا بذكراا ةراحة في قانون األسرة. -
القضاة    تحديد - و جعل  األسرة  في  المستعجلة  األمور  في  الفصل  فيها يفإجراءات  صلون 

و اذا لما في  فائدة للمتقاضي  و بحالة النص علل الفصل    بأمر قضائي ال أمر والئي 
في االستعجال في األسرة بموجب األمر علل ذيل عر ضة وجب توضيح نظامها بتحديد  
تحديد   إلل جانب  است نافها  إمكانية  و توضيح مدل  لسقو ها  و مواعيد  لتنفيذاا   مواعيد 

تلر األوامر و حبذا لو يكون    القاضي المختص بالفصل في اإلشكاالت الناجمة عن تنفيذ
 النزاع.  بموضوع   ألدرل قاضي شءون األسرة ألن  او  
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إسناد ااتصاص بالفصل في قضايا االستعجال باألسرة إلل قاضي شءون األسرة ال رئيس   -
 جزء ".المحكمة و اذا بنص ةر ح بقانون األسرة عم  بمبدأ " من يملر الكل يملر ال

 
تم    نرجو أايرا   ما  إذا  لكل شيء  و  اذا   المتواضع  بحينا  في عر   وفقنا  قد  نكون  أن 

نقصان. 
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 الماستر  مََلخص مذكرة
يخص   ما  كل  هذه  دراستنا  في  تناولنا  الأحوال    الاستعجال.لقد  قضايا  في 

الشخصية و عليه قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى قسمين أساسيين، تناولنا في  

الفصل الأول حالات الاستعجال المقررة في قانون الأسرة الجزائري الذي جاء  

أهمها الاستعجال في    ألاستعجاليبعدة حالات الواجب فيها اللجوء للقاضي  

 ستعجال في النيابة الشرعية و الميراث.. أثار فك الرابطة الزوجية و كذلك الا 

المقررة في قانون الإجراءات    الاستعجالو تناولنا في الفصل الثاني قضايا   

ضمن   الاستعجال  أهمها  بحالات  جاء  الأخير  هذا  الذي  و  الإدارية  و  المدنية 

التي تتضمن الحراسة القضائية و الخبرة   ألاستعجاليالولاية العامة للقضاء  

مسائل الأسرة و تسليم القصر، كما جاء في هذا الفصل كيفية  الطبية في  

 . ألاستعجاليرفع دعوى الاستعجال و أليات الطعن في الحكم 

 و نرجو أن نكون قد وفقنا في إنجاز هدا العمل المتواضع  

 احية:الكلمات المفت

الاستعجالية  1 المؤقتة   2/..الدعوى  المؤقتة   3/..النفقة  /.الحضانة 

ا4 الأسرة.       5لقضائية  /.الحراسة  الطبية في مسائل  /..الطعن  6/.الخبرة 

 في الحكم الاستعجالي. 

 

Abstract of The master thesis 

 

In our study, we dealt with everything related to urgency in personal 

status cases, and accordingly we divided this research into two main 

parts. In the first chapter, we dealt with the urgent cases prescribed 

in the Algerian family law, which came in several cases where the 

asylum seeker is required by the urgent judge, the most important of 

which is the urgency in the effects of breaking the marital bond. And 

also the urgency in the legal prosecution and inheritance .. 

In the second chapter, we dealt with the urgent issues prescribed in 

the Civil and Administrative Procedures Law, the latter of which came 

in the most important cases of urgency within the general 

jurisdiction of the urgent judiciary, which includes judicial custody 

and medical expertise in family matters and the handing over of 

minors, as mentioned in this chapter how to file an urgent lawsuit 

And mechanisms for challenging the urgent judgment. 
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We hope that we have been successful in accomplishing this humble 

work 
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