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:  قدمـــة  م 

 

إن القاضً بشر ؼٌر معصوم من الخطأ شأنه فً ذلك شأن أي إنسان ، و ال تسلم نفوس المتقاضٌن            

من الضؽابن و األحقاد ، فال ٌتصور أن ٌصدر القضاء مطابقا لحقٌقة الواقع، كما أن الشعور بعدم الثقة هو 

شعور طبٌعً لدى المحكوم علٌه فكان من الواجب على المشرع أن ٌعمل على تأمٌن مصلحة الخصوم بإجازة 

الطعن فً األحكام القضابٌة، و طرق الطعن هً الوسابل التً حددها القانون على سبٌل الحصر و التً 

بمقتضاها ٌتمكن الخصوم من التظلم فً األحكام الصادرة علٌهم بقصد إعادة النظر فٌما قضت به أو بقصد 

إلؽابها بسبب بطالنها أو بطالن اإلجراءات التً بنٌت علٌها، و حكمة هذه القاعدة إن إستقرار الحقوق 

ألصحابها ٌقتضً إحترام األحكام فال ٌطعن فٌها إال بطرق خاصة و إجراءات خاصة و فً مواعٌد معٌنة بحٌث 

إذ إنقضت هذه المواعٌد دون الطعن فً الحكم و أصبح ؼٌر قابل للطعن فٌه حد فً نضر المشرع عنوانا 

. للحقٌقة و الصحة و إؼالق كل السبل إعادة النظر فٌه

 إن طرق الطعن تنقسم إلى نوعٌن طرق عادٌة تتمثل فً المعارضة و اإلستبناؾ و طرق ؼٌر عادٌة 

تتمثل فً النقض و إلتماس إعادة النظر  و إعتراض الؽٌر الخارج عن الخصومة فً أساس هذا التقسٌم أن 

طرق الطعن العادٌة لم ٌحصر القانون أسبابها  و لم ٌحدد حاالتها، فٌمكن الطعن بها ألي عٌب من العٌوب 

سواء تتعلق بالوقابع أو بالقانون أما طرق الطعن ؼٌر العادٌة فقد حدد المشرع أسبابا معٌنة لكل طرٌق 

منها ، بحٌث ال ٌجوز الطعن بأي طرٌق من هذه الطرق إال بناء على أسباب معٌنة منصوص علٌها إال أن 

هذا ال ٌعنً أن للمحكوم علٌه أن ٌطعن بالطرق العادٌة بؽٌر إبداء أسباب للطعن و إنما المقصود أن للطاعن 

أن ٌبنً طعنه على ما ٌتراءى له من األسباب دون أن ٌكون مقٌدا، فً ذلك بأسباب معٌنة كما أنه ال ٌجوز 

. الطعن بطرٌق ؼٌر عادي إال بعد إستنفاذ طرق الطعن العادٌة

 و بإعتبار موضوع دراستنا ٌقتصر على طرق الطعن العادٌة المتمثلة فً المعارضة و اإلستبناؾ 

فإننا سنقوم بتحلٌل كٌفٌة إعمالهما فً مجال األحكام المدنٌة و التً ٌقصد بها األحكام الصادرة عن المحكمة 

فً قسمها المدنً بمختلؾ فروعه، و اإلشكالٌات القانونٌة التً ٌثٌرها هذا الموضوع تتمثل أساسا فً ما 

هو مفهوم كل من الطعنٌن و ما هً الشروط الواجب توافرها فٌهما حتى ٌتم قبولهما من طرؾ الجهات 

القضابٌة و ما هً إجراءات رفعهما أمامها و ما هً اآلثار المترتبة على إعمالهما و كٌؾ ٌتم الفصل فٌهما 

. من قبل الجهات القضابٌة المقدمان أمامها ؟

 إن المعارضة و االستبناؾ و إن كان ٌتفقان من حٌث الطبٌعة القانونٌة إال أنهما ٌختلفان من عدة 

زواٌا إجرابٌة و إن دراسة هذا الموضوع دراسة منتظمة تستلزم منا دراسة كل طعن على حدى فً فصل 

خاص به من أجل تفادي الؽموض و الخلط الذي ٌنجر عن دراستهما بصفة مندمجة أو موحدة و خدمة 

لموضوع البحث من أجل التوسع فً دراسته لذلك سنخصص الفصل األول لدراسة الطعن بالمعارضة بٌنما 
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نخص الفصل الثانً لدراسة الطعن باإلستبناؾ معالجٌن فً كل فصل مفهوم كل طعن و شروط قبوله و 

إجراءات رفعه و اآلثار المترتبة على أعماله و كٌفٌة الفصل فٌه و شروط قبوله و إجراءات رفعه و اآلثار 

 :المترتبة على أعماله و كٌفٌة الفصل فٌه من قبل الجهة القضابٌة المقدم أمامها و ذلك وفق الخطة التالٌة
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الطعن بالمعارضة فً األحكام المدنٌة  : الفصل األول

مفهوم الطعن بالمعارضة  : المبحث األول

تعرٌؾ المعارضة  :  المطلب األول

األساس القانونً للمعارضة  :  المطلب الثانً

. شروط قبول الطعن بالمعارضة و إجراءات رفعها: المبحث الثانً

الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة  :  المطلب األول

الشروط الخاصة لقبول الطعن بالمعارضة  :  المطلب الثانً

إجراءات رفع الطعن بالمعارضة  :  المطلب الثالث

. أثار الطعن بالمعارضة و كٌفٌة الفصل فٌها: المبحث الثالث

أثار الطعن بالمعارضة  :  المطلب األول

.  الفصل فً الطعن بالمعارضة:  المطلب الثانً

.  التنازل عن الطعن بالمعارضة:  المطلب الثالث

. الطعن باإلستبناؾ فً األحكام المدنٌة: الفصل الثانً

مفهوم الطعن باإلستبناؾ  : المبحث األول 

تعرٌؾ اإلستبناؾ  :   المطلب األول

األساس القانونً للطعن باإلستبناؾ  :   المطلب الثانً

. أنواع اإلستبناؾ:   المطلب الثالث

. شروط قبول الطعن باإلستبناؾ و إجراءات رفعه: المبحث الثانً 

الشروط العامة لقبول الطعن باإلستبناؾ  :   المطلب األول

الشروط الخاصة لقبول الطعن باإلستبناؾ  :   المطلب الثانً

. إجراءات رفع الطعن باإلستبناؾ:   المطلب الثالث

. أثار الطعن باإلستبناؾ و كٌفٌة الفصل فٌه : المبحث الثالث 

. أثار الطعن باإلستبناؾ :   المطلب األول

 فً الطعن باإلستبناؾ لكٌفٌة الفص: المطلب الثانً

. التنازل عن الطعن باإلستبناؾ : المطلب الثالث

. الخاتمــــة
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: الطعن بالمعارضة فً األحكام المدنٌة : الفصل األول

 تحلٌلٌة تستلزم منا تحدٌد مفهومها و  تعد المعارضة طرٌق طعن عادي و إن دراسته دراستها

أساسها القانونً و شروط قبولها و اآلثار المترتبة على إعمالها و إجراءات رفعها و كٌفٌة الفصل فٌها من 

. قبل الجهة القضابٌة المقدمة أمامها و هً المسابل التً سنقوم بتحلٌلها فً مضمون هذا الفصل

. مفهوم الطعن بالمعارضة :المبحث األول

 قانون االجرات المدنٌة  و االدارٌة  331 إلى 327 لقد نص المشرع على المعارضة فً المواد من

:  إال أنه لم ٌحدد تعرٌفها و ال أساسها القانونً و هما المسألتٌن اللتان سنحاول تحدٌدهما فٌما ٌلً

.  تعرٌؾ المعارضة : المطلب األول

:   لقد إختلؾ الفقهاء فً تعرٌؾ المعارضة حٌث قدمت عدة تعارٌؾ أهمها

أنها الطلب المرفوع من المحكوم علٌه ؼٌابٌا فً خصومة إلى المحكمة نفسها التً أصدرت الحكم لكً - " 

تسمع دفاعه، و تلؽً أو تعدل الحكم المذكور ، إذ لٌس من العدل أن ال ٌسمع دفاع شخص فً خصومة 

( . 1)" مرفوعة علٌه، لجواز أن ٌكون ذا عذر فً التأخٌر عن الحضور

المعارضة طرٌق  من طرق الطعن العادٌة ٌركن إلٌها المحكوم  علٌه ؼٌابٌا للوصول إلى إلؽاء أو تعدٌل - " 

(. 2)" الحكم الذي صدر فً ؼٌبته و ذلك باإللتجاء لنفس المحكمة التً أصدرت الحكم 

المعارضة طرٌق طعن عادي فً األحكام الؽٌابٌة بمقتضاها ٌتقدم من صدر حكم علٌه فً ؼٌبته إلى ذات -" 

المحكمة التً أصدرته طالبا منها سحبه و إعادة النظر دعوى من واقع دفاعه الذي لم ٌبدٌه حال صدور 

(. 3)" الحكم الؽٌابً 

 و ما ٌمكن إستخالصه من هذه  التعارٌؾ المختلفة أن المعارضة تعد طرٌق طعن عادي و مجال 

إعمالها هً األحكام الؽٌابٌة و هدفها هو تمكٌن الخصم الؽابب من إبداء دفوعه فً موضوع النزاع و ذلك 

أمام نفس الجهة القضابٌة التً أصدرت الحكم المعارض فٌه بهدؾ سحبه و إعادة الفصل فً القضٌة على 

. موجب أقوال المحكوم علٌه الؽابب

.  األساس القانونً للطعن بالمعارضة : المطلب الثانً

 إن المعارضة كطرٌق طعن تعد تطبٌقا ا ألحد المبادئ األساسٌة التً تقوم علٌها الخصومة القضابٌة 

و هو مبدأ المواجهة أو الوجاهٌة و ٌتمثل هذا المبدأ أساسا فً حق الشخص المطالب أمام القضاء بمعنى 

الخصم أو المدعى علٌه فً حضور جلسات المحاكمة و تقدٌمه لدفوعه و طلباته المقابلة إلى جانب المدعً 

. مقدم الطلب

                                                           
  201 ص 1992 املستشار عبد احلميد فود ، املعارضة يف املواد املدنية و اجلنائية و الشرعية ملتزم الطبع و النشر دار الفكر العريب القاهرة 1
 809عبد الوهاب العثماوي و حمدم العثماوي قواعد املرفعات يف التشريع املصري ، و املقارن دار الفكر العريب ص / د 2
أمحد أبو الوفاء ، أصول احملاكامات املدنية الدار اجلامعية طبعة الرابعة  /د 3
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 بحٌث أنه كلما صدر الحكم الفاصل فً النزاع بدون حضور المدعى علٌه أو وكٌله و بدون تقدٌمه 

. لدفوعه ٌعد الحكم  ؼٌابٌا قابال للطعن بالمعارضة إال فً الحاالت المستثناة قانونا 

 تحت و االدارٌة  من قانون اإلجراءات المدنٌةالتاسعلقد نظم المشرع الطعن بالمعارضة فً الباب 

 ، فالسؤال المطروح إذا ما هً و إ ق إ م331 إلى 327و ذلك فً المواد من " فً المعارضة" عنوان 

شروط قبول الطعن بالمعارضة و ما هً إجراءات تقدٌمها أو رفعها ؟  

.  شروط قبول الطعن بالمعارضة و إجراءات رفعها: المبحث الثانً

 ٌشترط المشرع لقبول الطعن بالمعارضة ضرورة توافر مجموعة من الشروط منها ما ٌتعلق بطبٌعة 

الحكم محل الطعن و منها ما ٌتعلق بالمٌعاد الذي ٌجب أن ٌرفع خالله، ذلك باإلضافة إلى وجوب توافر 

الشروط العامة لقبول الدعوى ، كما حدد المشرع اإلجراءات التً ٌجب أن تتبع لرفع الطعن حتى تنعقد 

". خصومة المعارضة، فما هً إذن شروط قبول المعارضة  و ما هً إجراءات رفعها

.  الشروط العامة لقبول الطعن بالمعارضة: المطلب األول

ال ٌجوز الي شخص التقاضً ما لم تكن له صفة و له مصلحة " على أنه  إ ق إ م13 تنص المادة 

 "قابمة او محتملة ٌقرها القانون 

و ٌقرر القاضً من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو األهلٌة كما ٌقرر من تلقاء نسه عدم وجود إذن برفع 

، و نستخلص من هذه المادة إذا أنه ٌشترط قبول الطعن بالمعارضة " الدعوى إذا كان هذا اإلذن الزما 

(  1)وجوب توفر شروط قبول  الدعوى و التً تتمثل فً الصفة و المصلحة و األهلٌة 

. الصفة: الفرع األول

 طبقا للمبدأ العام الذي ٌقتضً بعدم جواز إقتضاء الشخص لحقه بنفسه أصبح القانون ٌكفل 

لصاحب الحق الحماٌة القضابٌة فً حالة اإلعتداء على حقه و ٌجب على هذا األخٌر أن ٌتمسك بهذا الحق  

بنفسه أو بواسطة من ٌنوب عنه قانونا و تطبٌقا لهذا المبدأ فإنه ٌشترط لقبول الطعن بالمعارضة أن ٌرفع 

( . 2)الطعن من ذي صفة و على ذي صفة 

 و تثبت الصفة فً المعارضة للخصم الذي صدر الحكم فً ؼٌبته،  و تبعا لذلك فال ٌمكن أن ٌرفع 

الطعن بالمعارضة إال من طرؾ المدعى علٌه فً الدعوى األصلٌة و الذي صدر الحكم ؼٌابٌا فً مواجهته 

بحٌث لم ٌتمكن من تقٌم دفوعه و طلباته، و ٌجب أن ٌرفع الطعن ضد المدعً أو المدعٌن األصلٌٌن الذٌن 

. صدر الحكم لصالحهم

و نتٌجة لذلك فالمعارضة ال ٌمكن تقدٌمها إال من قبل المدعى علٌه فهو المعارض فً دعوى المعارضة و 

كما تثبت  (4)ٌجب أن ترفع ضد المدعً أو المدعٌن األصلٌٌن الذي  ٌشؽل دابما مركز المعارض ضده 

 دابن موصى له،)، أو الخلؾ الخاص (الوارث)الصفة للخصم األصلً فإنها تثبت للخلؾ العام 
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و ذلك إذ كان الحقوق المتنازع فٌها قد ألت إلى الخلؾ الخاص بعد رفع الدعوى  ( محال إلٌه ، المشتري

(. 2)ألنه ٌعتبر ممثال فً الخصومة بواسطة المخلؾ عنه 

 و تبقى لكل من المعارض و المعارض ضده فً خصومة المعارضة صفته فً الخصومة األصلٌة 

مع النتابج المترتبة على هذه الصفة، بمعنى أنه تبقى للمعارض صفة المدعى علٌه و للمعارض ضده صفة 

المدعً  و بتالً  ٌبقى عبء اإلثبات على عاتق المدعً األصلً الذي هو المعارض ضده طبقا للمبادئ 

(. 5-4-3)العامة فً اإلثبات 

 و لقد أكدت المحكمة العلٌا فً العدٌد من قرارتها وجوب توافر الصفة بقبول الطعن بالمعارضة ، 

 و الذي 05/04/1989 المؤرخ فً 039ففً القرار الصادر عن الؽرفة المدنٌة للمحكمة العلٌا تحت رقم 

من المقرر قانونا أنه ٌجوز لكل ذي مصلحة أن ٌطعن فً حكم لم ٌكن طرفا فٌه بطرٌق : " جاء فٌه 

. إعتراض الؽٌر الخارج عن  الخصومة

و من المقرر أٌضا أنه ال ٌجوز ألحد أن ٌرفع دعوى أمام القضاء ما لم ٌكن حابزا لصفة و أهلٌة التقاضً و 

. له مصلحة فً ذلك، و من ثم فإن القضاء بما ٌخالؾ هاذٌن المبدأٌن ٌعد خرقا لإلجراءات

 و لما كان من الثابت فً قضٌة الحال، أن أحد المطعون ضدهم لم ٌكن طرفا فً الحكم الؽٌابً 

المعارض فٌه، فإن قضاة الموضوع بقبولهم معارضة شخص لم ٌكن طرفا فً الحكم الؽٌابً المعارض فٌه 

و إن كانت له مصلحة فً الدعوى ، كان علٌه أن ٌقوم بطعن الؽٌر الخارج عن الخصومة خرقوا قواعد 

( . 6)" جوهرٌة فً اإلجراءات 

 و هذا القرار أنه ال ٌجوز قبول  المعارضة إال إذا رفعت من طرؾ الخصم الذي صدر الحكم الفاصل 

فً الخصومة األصلٌة ؼٌابٌا فً مواجهته و ٌجب أن ترفع ضد الخصم أو الخصوم اللذٌن صدر الحكم 

. لصالحهم

 ؼٌر أن هذا المبدأ ال ٌعنً أنه فً حالة تعدد المدعى علٌهم اللذٌن صدر الحكم ؼٌابٌا بالنسبة لهم 

وجوب رفع الطعن من طرفهم جمٌعا حتى ٌكون مقبوال و إنما تقبل المعارضة متى قدمت من أحدهم دون 

. األخرٌن،  بحٌث ٌعاد دراسة الحكم بالنسبة له دون األطراؾ األخرى التً ٌبقى الحكم قابما فً مواجهتهم

 كذلك  تعدد المحكوم لهم و رفع الطعن ضد أحدهم فقط فال ٌنتج الطعن أثره إال فً مواجهة من رفع 

علٌه الطعن و هذه القاعدة هً تطبٌق لمبدأ من المبادئ األساسٌة و هو مبدأ نسبٌة األثر المترتب على 

(. 1)إجراءات المرافعات فال ٌقٌد من اإلجراء إال من باشره و ال ٌحتج به إال فً مواجهته 

:   إال أن هذا المبدأ ترد علٌه بعض اإلستثناءات تتمثل فً الحاالت التالٌة

                                                           
 397أمحد خليل مرجع السابق ص /  د2
  410 ، أمحد خليل مرجع سابق ص 809عبد الوهاب العثماين و حممد العثماين مرجع سابق ص /  ،  د380أمحد مندي مرجع سابق ص / د3-4-5
   . 43 ص 1990 اجمللة القضائية العدد الثالث لسنة 6
 562أمحد  أبو الوفا مرجع سابق ص / د1

 



8 

 

حالة ما إذا كان موضوع الحكم محل الطعن ال ٌقبل التجزبة مثل حق إرتفاق  مقرر على عقار مملوك -1

على الشٌوع أو كان موضوع الحكم إلتزام بالتضامن أو دعوى ٌوجب القانون فٌها إختصام أشخاص معنٌٌن 

مثل دعوى الشفعة التً ٌوجب القانون المدنً أن ٌختصم فٌها كل من بابع العقار و المشتري ، فإذا صدر 

فً مثل هذه الدعاوي حكم على محكوم علٌهم متعددٌن ، تم قبل بعضهم الحكم أو فوت أحدهم على نفسه 

مٌعاد الطعن فٌجوز لمن أسقط حقه فً الطعن أن ٌطعن فً الحكم مع ذلك أثناء نظر الطعن  المرفوع فً 

. المٌعاد من أحد زمالبه منظما إلٌه فً طلباته

 و إذا صدر فً مثل هذه الدعاوي المتقدمة حكم لمصلحة محكوم لهم متعددٌن و طعن فٌه المحكوم 

علٌه فً مواجهة أحد المحكوم لهم فً المٌعاد و فوت المٌعاد بالنسبة للباقٌن، وجب فً هذه الحالة إختصام 

الباقٌن و لو بعد فوات المٌعاد و هذا اإلستثناء أملته الرؼبة فً اإلحتٌاط من تضارب األحكام فً الدعاوي 

(  2)التً ٌتعدد أطرافها مع عدم قابلٌتها للتجزبة 

حالة الحكم فً دعوى ٌكون الضامن و طالب الضمان خصوما فٌها بشرط أن ٌتحد دفعهما فإذا صدر -2

الحكم فً الدعوى لمصلحة منازع  طالب الضمان و طعن فٌه فً المٌعاد طالب الضمان أو الضامن أو فوت 

األخر مٌعاد الطعن على نفسه فٌجوز له مع ذلك أن ٌطعن فً الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع فً المٌعاد 

و إذا صدر الحكم على منازع صاحب الضمان و طعن فٌه فً المٌعاد فً مواجهة الضامن أو . من زمٌله

طالب الضمان جاز فً هذه الحالة إختصام األخر فً الطعن و لو بعد فوات الطعن بالنسبة له و كل هذا 

. مشروط بأن ٌتحد فً الدعوى دفاع طالب الضمان و الضامن

 و الفرق بٌن الحالتٌن أنه فً الحالة األولى فإنه ٌجب إختصام باقً المحكوم لهم و لو بعد فوات 

(. 3)المٌعاد أما فً الحالة الثانٌة فإن إختصام الطرؾ األخر جوازي للطاعن 

.  الفرع الثانً المصلحة

بإعتبار المصلحة هً مناط الدعوى فهً مناط الطعن كذلك و بالتالً ٌشترط لقبول الطعن 

بالمعارضة أن تكون لدى الطاعن مصلحة فً الطعن بإعتبار هذا األخٌر طلبا قضابٌا و ٌقصد بالمصلحة فً 

الطعن تلك الفابدة العملٌة أو الواقعٌة التً تعود على الطاعن من الحكم له بما طلبه فً طعنه، بحٌث أنه ال 

ٌجوز اإللتجاء إلى القضاء عبثا دون تحقٌق منفعة ما، ألن القضاء مرفق عام ٌهدؾ إلى إشباع حاجٌات 

الناس من الحماٌة القضابٌة و بذلك فهو ٌهدؾ إلى تحقٌق منفعة عامة، و علٌه إذا إتضح أن الؽرض من 

  .الطعن هو مجرد الكٌد فعلى القضاء الحكم بعدم قبوله

 و تتحقق المصلحة للمعارض إذا كان الحكم محل الطعن قد ألحق به ضرارا بحٌث ٌهدؾ من طعنه 

 إلى إزالة هذا الضرر من خالل إلؽاء الحكم المطعون فٌه، و ٌجب أن تتحقق هذه المصلحة وقت تقدٌم الطعن

                                                           
 564أمحد أبو الوفا مرجع سابق ص /  د2
 564أمحد أبو الوفا مرجع سابق ص /  د3
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 و ٌشترط فٌها  أن تكون قانونٌة بحٌث ٌهدؾ الطاعن إلى حماٌة حق ٌعترؾ به القانون، كما أنه ٌجب أن 

تكون مشروعة بمعنى ؼٌر مخالفة للنظام العام و األداب العامة، كما ٌجب أن تكون قابمة و حالة بمعنى 

مؤكدة ؼٌر إحتمالٌة و أن ال تكون مستقبلٌة و تكون كذلك إذا لم ٌقع إعتداء فعلً على الحق الذي ٌحمٌه 

القانون، أما إذا لم ٌكن للطاعن أٌة مصلحة وقت  تقدٌم الطعن أو تخلؾ شرط من شروط قٌامها ٌتعٌن على 

 .القضاء التصرٌح بعدم قبول المعارضة إلنتفاء المصلحة لدى الطاعن 

.  األهلٌة : الفرع الثالث

من القانون االجراءات المدنٌة 13إذا كان المشرع قد نص على شرط األهلٌة ضمن نص المادة 

 التً حددت شروط قبول الدعوى، فإن األهلٌة ال تعد شرطا لقبول المعارضة و إنما تعد شرطا واالدارٌة 

لصحة إجراءات الطعن ألن األهلٌة تعد شرطا من صحة إجراءات الخصومة و لٌست شرطا لقبول الدعوى 

ذلك أن الحق فً الطعن بالمعارضة ٌثبت لكل شخص صدر فً مواجهته حكم ؼٌابً ألحق به ضررا بؽض 

النظر عما إذا كان كامل األهلٌة أو ناقصها،  و إن المقصود باألهلٌة هً أهلٌة األداء و هً تثبت لكل 

 سنة و كان ٌتمتع بكافة قواه العقلٌة، و األهلٌة مشترطة فً الطاعن، وقت رفع الطعن 19شخص بلػ سن 

و لٌس وقت صدور الحكم  فعلٌه إذا فقد المحكوم علٌه ؼٌابٌا أهلٌته بعد صدور الحكم وجب  رفع الطعن 

بالمعارضة من ناببه القانونً كالوصً أو الولً أو القٌم، أما إذا كان المحكوم علٌه ؼٌر أهال للتقاضً وقت 

. صدور الحكم ثم أصبح ٌتمتع بكامل أهلٌته أثناء مٌعاد الطعن فبإمكانه رفع الطعن بنفسه

و نتٌجة لذلك فإن األهلٌة تعد شرطا لصحة إجراءات الطعن بالمعارضة و لٌست شرطا لقبولها و 

. ٌترتب على تخلؾ األهلٌة لدى المعارض وقت رفع الطعن بطالن إجراءات المعارضة 

و بعد تحدٌد هذه الشروط فالتسابل الذي ٌمكن طرحه بشأنها هو مدى تعلقها بالنظام العام و هل ٌجوز 

للقاضً أن ٌقرر إتعدامها من تلقاء نفسه حتى و إن لم ٌثره الخصوم ؟  

 لإلجابة على هذا التساؤل ٌجب التمٌٌز بٌن شرطً الصفة و األهلٌة و شرط المصلحة، ذلك أنه فٌما 

 من القانون االجراءات المدنٌة 13ٌخص شرطً الصفة و األهلٌة فإن المشرع قد قرر صراحة بنص المادة 

على أن للقاضً أن ٌقرر من تلقاء نفسه إنعدامهما و بالتالً فهما متعلقان بالنظام العام فهل و االدارٌة 

 أن شرط المصلحة ال  من القانن االجراءات المدنٌة و االدارٌة 13ٌفهم من ذالك و بمفهوم المخالفة للمادة 

 ٌتعلق بالنظام العام و أنه ال ٌجوز للقاضً أن ٌقرر إنعدامهما من تلقاء نفسه مادام أن النص المذكور أعاله

اكتفى بذكر الصفة و المصلحة دون االهلٌة 
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 لإلجابة على هذا التساؤل ٌمكن القول أن مرفق القضاء وضع إلشباع حاجٌات الناس من الحماٌة 

القضابٌة بمعنى أنه ٌهدؾ إلى تحقٌق مصلحة عامة و بالتالً ٌجب أن ال ٌستعمل إستعماال كٌدٌا و إال حكم 

القاضً برفض اإلستعمال المخالؾ لؽاٌة المرفق العام ، إن حسن سٌر العدالة و سعٌها إلى تحقٌق 

المصلحة العامة ٌعتبر من النظام العام و بالتالً ٌحكم القاضً من تلقاء نفسه بإنعدام المصلحة لتعلقها 

. بالنظام العام

 و نتٌجة لذلك ٌجب أن تتوفر لدى المعارض الصفة و المصلحة وقت رفع الطعن و إال حكم القاضً 

(. 1)بعدم قبولها 

.  الشروط الخاصة لقبول الطعن بالمعارضة: المطلب الثانً 

ال تقبل المعارضة اال اذا رفعت "  على أنه  من القانو االجراءات المدنٌة و االدارٌة 329        تنص المادة

، من خالل إستقراء هذا   "فً اجلشهر واحد ابتداء من تارٌخ التبلٌػ الرسمً للحكم او القرار الؽٌابً 

النص تستخلص أنه أورد شرطٌن لقبول المعارضة أولهما ٌتعلق بطبٌعة الحكم محل الطعن و الثانً ٌتعلق 

:  بمٌعاد الطعن و هما الشرطان اللذان سنقوم بتحلٌلهما فٌما ٌلً

. شرط الحكم محل الطعن بالمعارضة: الفرع األول

ٌكون الحكم او القرار الؽٌابً قابال للمعارضة امام نفس الجهة القضابٌة "  ق إ م إ328 تنص المادة 

علٌه فإن الحكم الذي ٌكون محال للطعن بالمعارضة هو "التً اصدرته مالم ٌنص القانون على خالؾ ذلك 

(. 2)الحكم الؽٌابً، فالسؤال المطروح إذا ما هو الحكم الؽٌابً و ما هً اإلستثناءات التً ترد علٌه 

تهدؾ المعارضة المرفوعة من قبل الخصم : " على أنه  ق إ م 327تنص المادة : تحدٌد الحكم الؽٌابً-1

و علٌه الحكم الؽٌابً هو ذلك الحكم الصادر فً خصومة "  .المتؽٌب الى مراجعة الحكم او القرار الؽٌابً 

قضابٌة تمت بدون حضور المدعى علٌه و لم ٌحضر عنه محامٌه أو وكٌله فً الٌوم المحدد بالرؼم من 

. صحة التبلٌػ

من خالل هذا التعرٌؾ المبسط للحكم الؽٌابً نستخلص أنه ٌجب توافر شرطٌن إلعتبار الحكم حكما ؼٌابٌا و 

:  هً

:  عدم حضور المدعى علٌه فً الٌوم المحدد بصفة شخصٌة و لم ٌحضر عنه محامٌه أو وكٌله -أ

كذلك إذا  (3) ذلك أنه إذا حضر المحامً أو الوكٌل دون المدعى علٌه فالحكم سٌصدر حضورٌا 

. حضر المدعى علٌه و إمتنع عن تقدٌم مذكراته ٌعتبر حاضرا و ٌصدر الحكم حضورٌا بالنسبة له 

:  صحة التبلٌػ أو اإلستدعاء-ب

المقصود بالتبلٌػ أو اإلستدعاء هو تكلٌؾ المدعى علٌه بالحضور للجلسة بحٌث ٌشترط إلصدار 

 .حكم ؼٌابً ضد المدعى علٌه أن ٌتم  إستدعابه للجلسة إستدعاء صحٌحا و بالرؼم من ذلك لم ٌحضر

 

 

 
 
  

شروط قبول الدعوى محاضارات غٌر منشورة  ) زودة عمر –أ : (1)
  314بوبشٌر محند أمقران    مرجع السابق    ص - أ: (2)
  289 بوبشٌر محند أمقران   مرجع السابق    ص  –أ : (3)
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 ذلك أنه فً حالة عدم إستدعابه فإن الخصومة القضابٌة ال تنعقد أصال مما ٌتعٌن على القاضً 

الناظر فً الدعوى التصرٌح بعدم قبولها، و المقصود باإلستدعاء الصحٌح هو أن ٌقوم المدعً بتكلٌؾ 

 و رؼم ذلك لم  20-19 -18 المدعى علٌه بالحضور للجلسة طبقا لإلجراءات المنصوص علٌها فً المواد

ٌحضر هذا األخٌر ، و تبعا لذلك فإنه ٌتعٌن على القاضً الذي ٌنظر فً الدعوى أن ٌتحقق أوال من صحة 

ٌكون الحكم التكلٌؾ بالحضور من عدمه فإذا تبٌن له أن هذا األخٌر صحٌح ؼٌر أن المدعى علٌه لم ٌحضر 

الصادر فً المعارضة حضورٌا فً مواجهة جمٌع الخصوم و هو ؼٌر قابل للمعارضة من جدٌد حسب المادة 

 . من القانون االجرات المدنٌة و االدارٌة 331

: اإلستثناءات -2

لقد حدد المشرع بعض الحاالت التً ٌصدر فٌها الحكم حضورٌا ؼٌر قابل للمعارضة بالرؼم من 

:  عدم حضور المدعى علٌه تتمثل فً 

. حالة تسلٌم التكلٌؾ بالحضور إلى المدعى علٌه شخصٌا : الحالة األولى

 و تبعا لذلك إذا تم تسلٌم التكلٌؾ بالحضور إلى المدعى علٌه شخصٌا، و إق إ م 331 نصت المادة 

لم ٌحضر رؼم ذلك فٌتعٌن على القاضً فً هذه الحالة أن ٌصدر حكمه حضورٌا،  و هو األمر الذي ٌسهل 

على القاضً التأكد منه من خالل اإلطالع على محضر التكلٌؾ بالحضور حٌث ٌذكر فٌه أن المدعى علٌه 

تسلم اإلستدعاء بصفة شخصٌة باإلضافة إلى توقٌعه، و الحكمة التً توخاها المشرع هً عدم السماح 

للمدعى علٌه سٌا النٌة من تقدٌم معارضة فً الحكم بعد أن تؽٌب عمدا عن الجلسة رؼم علمه الٌقٌنً 

و أن الحكم الذي ٌصدره القاضً فً هذه الحالة هو حكم حضوري و لٌس إعتباري حضوري  (1)بتارٌخها 

(2 .)

. حالة تعدد المدعى علٌهم : الحالة الثانٌة

إذا تعدد المدعى علٌهم و لم ٌحضرا أحدهم بالذات أو بواسطة : "  ق إ م على أنه 37 تنص المادة 

وكٌل أجل القاضً الدعوى مع من حضرها أو مثل فٌها من األطراؾ إلى جلسة أخرى ، و كلؾ الخصم 

المتؽٌب من جدٌد بالحضور إلى الجلسة التً ٌحددها ، و ذلك بموجب تكلٌؾ بالحضور ٌتم وفق القواعد 

، و فً ذلك الٌوم ٌقضً بحكم واحد بالنسبة لجمٌع أطراؾ الخصومة و 26المنصوص علٌها فً المادة 

، فطبقا لهذا النص فإنه ٌجب على القاضً فً حالة تعدد المدعى " ٌكون هذا الحكم ؼٌر قابل للمعارضة 

علٌهم و لم ٌحضر أحدهم بالذات أو بواسطة وكٌل عنه أن  ٌؤجل الدعوى مع من حضرها إلى جلسة أخرى 

و ٌطلب من المدعً تكلٌؾ المدعى علٌه أو المدعى علٌهم الؽاببٌن بالحضور مرة  ثانٌة لجلسة محددة و 

فً هذه الجلسة ٌفصل القاضً بموجب حكم واحد بالنسبة لجمٌع أطراؾ الخصومة و ذلك بحكم حضوري 

 .بالنسبة للجمٌع ؼٌر قابل للمعارضة
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ؼٌر أن الشابع لدى بعض المحاكم هو القضاء بحكم حضوري بالنسبة لمن حضر و ؼٌابً لمن لم ٌحضر و 

. الصحٌح هو القضاء بحكم حضوري للجمٌع 

.  قسمة التركات : الحالة الثالثة 

 من قانون أسرة إتباع اإلجراءات المستعجلة فً حالة قسمة التركات 183أوجب المشرع فً المادة 

فٌما ٌتعلق بالمواعٌد و سرعة الفصل فً الموضوع و طرق الطعن فً أحكامها، و ما دامت األوامر 

اإلستعجالٌة ؼٌر قابلة للطعن بالمعارضة فإن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع القاضً بقسمة التركة 

ؼٌر قابل للمعارضة نظرا لخضوعهما لنفس اإلجراءات و هذا بخالؾ الحكم المتضمن إنهاء حاالت الشٌوع 

. األخرى الناجمة عن سبب أخر ؼٌر المٌراث بحٌث ٌجوز الطعن فٌه بالمعارضة 

باإلضافة إلى هذه الحاالت التً ٌكون فٌها الحكم ؼٌر قابل للمعارضة بالرؼم من ؼٌاب المدعى 

علٌه فإن المشرع خص بعض األعمال الصادرة عن ربٌس المحكمة بإجراءات خاصة و جعلها هً األخرى 

:  ؼٌر قابلة للمعارضة و هً المسألة التً سنقوم بتوضٌحها فٌما ٌلً

 "   إ ق إ م304إن األوامر اإلستعجالٌة قابلة للطعن فٌها بالمعارضة طبقا للمادة : األوامر اإلستعجالٌة -1

تكون االوامر االستعجالٌة الصادرة فً اول درجة قابلة لالستبناؾ و تكون االوامر االستعجالٌة الصادرة 

 .ؼٌابٌا فً اخر درجة قابلة للمعارضة 

و ترفع العارضة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ التبلٌػ الرسمً لالمر و ٌجب ان ٌفصل فً ذلك  

فً اقرب االجال  

و بالرؼم من أن موضوع دراستنا ٌقتصر على الطعن بالمعارضة فً األحكام فال مانع من إجراء 

مقارنة بسٌطة من حٌث مدى قبول الطعن بالمعارضة فً القرارات اإلستعجالٌة الصادرة فً المواد  المدنٌة 

.  و اإلدارٌة 

حٌث ٌذهب البعض إلى أن القرارات اإلستعجالٌة الصادرة فً المواد المدنٌة قابلة للطعن فٌها 

 .بالمعارضة و هو نفس اإلتجاه الذي إستقر علٌه قضاء المحكمة العلٌا 

ؼٌر أن هناك من ٌرى أن القرارات اإلستعجالٌة الؽٌابٌة ؼٌر قابلة للمعارضة التً تمنع المعارضة 

فً األوامر اإلستعجالٌة ، كما أن الحكمة من منع المعارضة فً األوامر اإلستعجالٌة هً ذاتها فً القرارات، 

زد إلى ذلك أن المعارضة بطبٌعتها ال تتالبم مع إجراءات اإلستعجال لذلك ٌجب األخذ بما هو معمول به فً 

 .األوامر اإلستعجالٌة 
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أما فٌما ٌتعلق بالقرارات اإلستعجالٌة الصادرة فً المادة اإلدارٌة فقد أكدت الؽرفة اإلدارٌة للمحكمة 

(. 2)العلٌا سابقا على مبدأ عدم جواز الطعن بالمعارضة فٌها 

  ٌصدر من ربٌس المحكمة على ذٌل العرٌضة امراألمر على عرٌضة عبارة عن : األوامر على العرابض -2

التً ٌقدمها العارض دون مناقشة حضورٌة و ال ٌخل ؼٌاب مبدأ المواجهة بحقوق الدفاع ألن المشرع لم 

ٌقم سوى بجعل الوضع مقلوبا مقارنة من المنازعات العادٌة التً ٌفصل فٌها بعد تحقق مبدأ المواجهة ، 

 فً حالة بحٌث ٌسمح بإتخاذ األمر أوال ثم ٌجٌز المنازعة فٌه الحقا، و نتٌجة لذلك فإن األمر على عرٌضة

االستجابة الى الطلب ٌمكن الرجوع الى القاضً الذي اصدر االمر للتراجع عنه او تعدٌله  

. و فً حالة عدم االستجابة الى الطلب ٌكون االمر بالرفض القابال لالستبناؾ امام ربٌس المجلس القضابً 

 إجراء خاصا للمطالبة ببعض الحقوق الثابتة  إ ق إ م306المادة لقد أورد المشرع فً : أمـــر األداء-3

بالكتابة بطرٌق  سرٌع و هو أمر األداء، بحٌث ٌجوز للدابن بمبلػ من النقود الثابت بالكتابة و معٌن المقدار 

و حال األداء أن ٌستصدر أمرا من ربٌس المحكمة على ذٌل عرٌضة ٌقضً بإلزام المدٌن بأداء مبلػ الدٌن 

  ،

 أما الطبٌعة القانونٌة ألمر األداء فهو ٌعد عمال قضابٌا و إن إتخذ شكل العمل الوالبً ألنه ٌهدؾ 

(.  4)إلى إزالة عقبة مادٌة و هً إمتناع المدٌن عن تنفٌذ إلتزامه تنفٌذ تلقابٌا 

 على حق المدٌن فً الطعن فً أمر األداء  إق إ م 307دة   ما ٌهمنا هنا هو أن المشرع نص فً الما

بالمعارضة، و إن كان المشرع قد إستعمل مصطلح المعارضة فإنه ال ٌقصد بها ذلك الطعن الذي ٌستعمل 

ضد األحكام الؽٌابٌة ألن أمر األداء ٌصدر أصال فً ؼٌبة المدٌن و المقصود بمصطلح المعارضة حسب 

المادتٌن هو اإلعتراض أو التظلم ضد أمر األداء أمام قاضً الموضوع و ٌتأكد هذا الطرح بالرجوع إلى 

  أي  OPPOSITION أي إعتراض و لٌس   CONTREDITالمصطلح المستعمل باللؽة الفرنسٌة هو 

. معارضة

كذلك الحكم الصادر من قاضً الموضوع الناظر فً التظلم  المدفوع ضد أمر األداء ٌكون حكما 

حضورٌا ؼٌر قابل للمعارضة سواء حضر المعترض ضده أو لم ٌحضر بشرط أن ٌتأكد القاضً من 

. إستدعابه 

.  شرط المٌعاد: الفرع الثانً

ٌقصد بمٌعاد الطعن تلك األجال التً ٌتعٌن رفع الطعن خاللها و التً بإنقضابها ٌسقط الحق فً 

. الطعن

ال تقبل المعارضة اال اذا رفعت فً اجل شهر واحد ابتداء : "  على أنه  إ ق إ م329وتنص المادة 

 ".من تارٌخ التبلٌػ الرسمً للحكم او القرار الؽٌابً 

 
  89 محدي باشا عمر   مرجع سابق ص –أ : (1)
   116  عدد أول  ص 1997 جملة قضائية لسنة 16/03/1997  املؤرخ يف  142 – 612قرار رقم  : (2)
  369 بوبشري حمد أمقران مرجع سابق  ص  –أ : (3)
  زودة  عمر  حمضارات  غري منشورة  –أ :(4)
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  و ٌجب أن ٌذكر فً سند التبلٌػ تحت طابلة البطالن أنه بإنقضاء المهلة المذكورة، ٌسقط حق 

و علٌه  سنقوم بدراسة هذا الشرط من خالل تحدٌد مٌعاد المعارضة و تحدٌد " . الطرؾ فً المعارضة 

. نقطة بداٌة سرٌانه و كٌفٌة حسابه و حاالت إمتداده 

 شهر هو المدنٌة  فإن مٌعاد الطعن بالمعارضة فً األحكام  إ ق إ م329طبقا للمادة : مٌعاد المعارضة-1

 ، شهر  أما مٌعاد المعارضة فً القرارات المدنٌة واحد ابتداءا من التبلٌػ الرسمً للحكم او القرار الؽٌابً 

 من تارٌخ التبلٌػ الرسمً أما المٌعاد الطعن بالمعارضة فً القرارات اإلدارٌة هو شهر واحد 

 من تارٌخ شهر واحدو تبعا لذلك فإنه ٌتعٌن على المحكوم علٌه ؼٌابٌا أن ٌرفع معارضته فً الحكم خالل 

تبلٌؽه به و إال  سقط حقه فً الطعن، ذلك أنه ٌترتب على إنقضاء المٌعاد سقوط الحق فً المعارضة طبقا 

  ق ا م إ329للمادة  

  فإن بداٌة حساب مٌعاد المعارضة ٌكون من تارٌخ تبلٌػ إ ق إ م 329طبقا للمادة : بداٌة سرٌان المٌعاد-2

، إال أن هذا المبدأ ال ٌمنع الخصم المتؽٌب من توقٌع معارضته فً الحكم حتى قبل تبلٌؽه به للحكم الرسمً

فً حالة ما إذا علم به، ذلك أن إرتباط سرٌان المٌعاد بالتبلٌػ قاعدة مقررة لمصلحة المحكوم علٌه و إذا 

(. 1)إنعدم التبلٌػ فإن المٌعاد  ال ٌبدأ  فً السرٌان مهما كانت المدة التً مرت عن صدور الحكم 

 و علٌه ٌشترط المشرع لبداٌة سرٌان المٌعاد تبلٌػ الحكم و أن ٌكون هذا التبلٌػ صحٌحا و حتى 

ٌكون هذا األخٌر  كذلك  و ٌذكر  فً سند التبلٌػ تحت طابلة البطالن أنه بإنقضاء المهلة المذكورة ٌسقط 

  ق ا م إ329حق الطرؾ فً المعارضة طبقا لنص المادة 

و قد أشارت المحكمة العلٌا فً العدٌد من قرارتها إلى الشروط  الواجب توافرها فً التبلٌػ حتى         

:  ٌكون صحٌحا و هً

.  أن ٌتم تبلٌػ الحكم إلى الشخص المطلوب تبلٌؽه من طرؾ محضر قضابً مختص محلٌا-

. أن ٌتم تبلٌػ الحكم إلى الشخص المعنً أو فً موطنه أو فً محل إقامته -

 (.2)ٌجب أن ٌكون تبلٌػ الحكم مصحوبا بتسلٌم نسخة رسمٌة منه أو نسخة مطابقة لألصل للمبلػ له -
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تحرٌر محضر ٌتضمن تأكٌد واقعة التبلٌػ و ٌجب أن ٌتضمن هذا المحضر بٌان تارٌخ التبلٌػ و توقٌع -

الموظؾ الذي قام به و ختم الجهة القضابٌة ، و تحدٌد الشخص المسلم له الحكم باإلضافة إلى توقٌعه، و 

(. 1)فً حالة رفض التوقٌع أو عدم القدرة ٌؤشر بذلك على المحضر 

.  شهرٌجب أن ٌذكر فً سند التبلٌػ تحت طابلة البطالن أنه ٌسقط الحق فً المعارضة بإنقضاء مهلة-

أما إذا استحال تبلٌػ الحكم إما لعدم مقابلة الخصم المراد تبلٌؽه أو من ٌقٌم فً موطنه أو محل إقامته أو -

بسبب رفضهم استالم الحكم فٌذكر ذلك فً المحضر و ٌرسل الحكم ضمن ظرؾ مومى  علٌه مع علم 

. الوصول 

أما إذا لم ٌكن للمطلوب تبلٌؽه أي موطن معروؾ بالجزابر و ال محل إقامة معتاد فٌعلق هذا الحكم على -

لوحة إعالنات المحكمة المصدرة للحكم و تسلم نسخة ثانٌة منه إلى النٌابة التً تؤشر على األصل 

. باإلستٌالم

أما إذا كان الشخص المراد تبلٌؽه ٌقٌم فً الخارج فترسل النٌابة نسخة من الحكم إلى وزارة الشؤون -

.  الخارجٌة أو أٌة سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا لالتفاقٌات الدبلوماسٌة

أما إذا كان الشخص المراد تبلٌؽه شخصا معنوٌا فالتبلٌػ ٌعتبر صحٌحا إذا تم إلى ممثله القانونً أو إلى -

مفوض عنه أو إلى أي شخص أخر مؤهل لذلك،  

 تشترط لصحة التبلٌػ أن ٌتضمن هذا األخٌر  اإلشارة إلى أن حق  إ ق إ م 329و إذا كانت المادة - 

من تارٌخ تبلٌػ الحكم فالسؤال المطروح ما هو الجزاء المترتب إذا لم  شهر واحد المعارضة ٌسط مرور

  ٌتضمن سند التبلٌػ اإلشارة إلى هذا األجل ؟

أنه من المقرر قانونا أنه ٌجب أن ٌذكر فً سند التبلٌػ تحت : " لقد جاء فً قرار المحكمة العلٌا  

 و من ثم فإن القضاء بما شهر واحد من التبلٌػ طابلة البطالن أنه ٌسقط الحق فً المعارضة بانقضاء مهلة 

،  و النتٌجة التً ٌمكن استخالصها من هذا القرار هً بطالن " ٌخالؾ ذلك ٌعد خرقا لإلجراءات الجوهرٌة 

. إجراءات التبلٌػ و بالتالً ال ٌبدأ المٌعاد فً السرٌان

حالة عدم قٌام المبلػ له : إال أن هناك من ٌرى أنه لإلجابة على هذا التساؤل ٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن -

بالطعن بالمعارضة ضمن األجال المحددة ففً هذه الحالة ٌكون تبلٌػ الحكم باطال و ال ٌترتب علٌه بداٌة 

المٌعاد ، أما فً حالة قٌام المبلػ له بالمعارضة فً الحكم ضمن اآلجال بالرؼم من أن  سند التبلٌػ لم 

ٌتضمن اإلشارة إلى المٌعاد فإن التبلٌػ ٌعد صحٌحا مادام أن الؽاٌة منه قد تحققت و هو إعالم الخصم 

(. 2)بالحكم و قٌامه برفع الطعن ضمن اآلجال 

و إذا  كان المبدأ أن مٌعاد المعارضة ال ٌبدأ فً السرٌان إال من تارٌخ تبلٌػ الحكم إال أن المشرع أورد -

ي  من قانون تجاري حٌث نص على بداٌة سرٌان مٌعاد المعارضة ؾ231استبنافا على هذا المبدأ فً المادة 

األحكام الصادرة فً مادة اإلفالس و التسوٌة القضابٌة من تارٌخ الحكم، أما األحكام التً ٌشترط فٌها 

. اإلعالن و النشر فإن المٌعاد ال ٌسري إال من إتمام آخر إجراء مطلوب

 
  . 102 عدد الرابع ص 1990  مجلة قضائٌة لسنة 08/01/1989  الصادر فً 53 790قرار رقم : (1)
 زودة عمر محاضرات غٌر منشورة  –أ : (2 )
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مٌعاد المعارضة هو مٌعاد إجرابً و هو فترة زمنٌة بٌن لحظتٌن حددها القانون : كٌفٌة حساب المٌعاد -3

 فإن جمٌع المواعٌد المنصوص علٌها فً هذا  إ ق إ م329التخاذ هذا اإلجراء أثناء سرٌانه، و طبقا للمادة 

القانون تعتبر مواعٌد كاملة و هذا المبدأ  ذا أثر هام فً كٌفٌة حساب المٌعاد  بحٌث ال ٌحتسب فٌه ٌوم 

بداٌته و ال ٌوم إنقضابه، و بإعتبار مٌعاد المعارضة محددا باألٌام فٌبدأ مٌعادها بالسرٌان فً الٌوم التالً 

للٌوم الذي تم فٌه التبلٌػ أٌا كانت الساعة التً تم فٌها هذا األخٌر و ال ٌحسب كذلك الٌوم األخٌر من 

. المٌعاد

 المقررة للمعارضة نقدم المثال التالً، فإذا بلػ الحكم مٌعاد شهر واحد           و لتوضٌح كٌفٌة حساب 

 جانفً و ٌمكن تقدٌم الطعن فً جمٌع 11 جانفً فإن المٌعاد ٌبدأ فً السرٌان من الٌوم الموالً أي 10ٌوم 

 فإنه نظرا إلعتبار كل المواعٌد كاملة فإنه فٌفري  20األٌام التالٌة له و رؼم أن المٌعاد ٌنقضً بتارٌخ 

(. 1 )فٌفري  21ٌجوز تقدٌم الطعن فً 

نص المشرع على حالة واحدة ٌمتد فٌها مٌعاد المعارضة و هً العطلة الرسمٌة : إمتداد مٌعاد المعارضة-4

، و ٌقصد بالعطل الرسمٌة أٌام الراحة األسبوعٌة و األعٌاد و تبعا لذلك إذا صادؾ أخر ٌوم من المٌعاد ٌوم 

عطلة فإنه ٌمتد إلى أول ٌوم عمل ٌلٌه، و العبرة تكون بالٌوم األخٌر فقط و ال أثر ألٌام العطلة التً تكون 

خالل سرٌان المٌعاد و ال ٌمتد هذا األخٌر إال بٌوم واحد مهما كان عدد أٌام العطلة التً تخللته و الهدؾ من 

( 2)هذا اإلمتداد هو تمكٌن الخصم من اإلستفادة من الٌوم األخٌر 

.  إجراءات رفع الطعن بالمعارضة: المطلب الثالث

لمقرر لعرٌضة افتتاح الدعوى  ترفع المعارضة بالشكل ا: "  على أنه  إ ق إ م330 تنص المادة 

ٌجب ان ٌتم التبلٌػ الرسمً للعرٌضة الى كل اطراؾ الخصومة و ٌجب ان تكون العرٌضة المقدمة امام 

  و ٌبلػ المدعً "الجهة القضابٌة المرفقة تحت طابلة عدم القبول شكال بنسخة من الحكم المطعون فٌه 

، و نستخلص " السابق ذكرها 16 إلى 13األصلً بالحضور للجلسة طبقا للقواعد المقررة فً المواد من 

من هذه المادة أن إجراءات الطعن بالمعارضة تتمثل أساسا فً إٌداع عرٌضة الطعن، و تكلٌؾ المعارض 

:  ضده بالحضور و هما المسألتٌن اللتان سنوضحهما فٌما ٌلً

.  إٌداع عرٌضة الطعن بالمعارضة : الفرع األول

لمقرر لعرٌضة افتتاح الدعوى  ٌجب ان ٌتم  ترفع المعارضة بالشكل ا إ ق إ م330 تنص المادة 

التبلٌػ الرسمً للعرٌضة الى كل اطراؾ الخصومة و ٌجب ان تكون العرٌضة المقدمة امام الجهة القضابٌة 

 على أن المعارضة ترفع بالشكل المرفقة تحت طابلة عدم القبول شكال بنسخة من الحكم المطعون فٌه

المنصوص ، و طبقا لهذا النص فإن المعارضة تقدم طبقا لإلجراءات المعتادة  لرفع الدعاوي،  حٌث ٌتم 

الطعن بإٌداع المعارض أو وكٌله لعرٌضة مكتوبة و مؤرخة و موقعة منه لدى كتابة ضبط المحكمة 

 .المصدرة للحكم مع إرفاقها بنسخة من الحكم المعارض فٌه و محضر التبلٌػ  مع دفع الرسوم القضابٌة

 
  . 175 بو بشٌر محند أمقران مرجع سابق ص –أ : (1)
 . 178 بوبشٌر محند أمقران  مرجع سابق ص  –أ : (2)
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 ق إ م نصت على إمكانٌة رفع الدعوى بحضور المدعً أمام المحكمة حٌث ٌتولى كاتب 14كما أن المادة 

الضبط تحرٌر محضر بتصرٌحاته و ٌوقع علٌه أو ٌذكر فٌه أنه ال ٌمكنه التوقٌع، و تبعا لذلك فإنه ٌجوز 

كذلك رفع الطعن بالمعارضة بحضور المعارض أمام المحكمة حٌث ٌتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب 

الضبط تحرٌر محضر بتصرٌحات الطاعن الذي ٌوقع علٌه  أو ٌذكر فٌه أنه ال ٌمكنه التوقٌع مع تسلٌمه 

لنسخة من الحكم المعارض فٌه و دفع الطاعن للرسوم القضابٌة  إال أن المالحظ من الناحٌة العملٌة أن هذا 

اإلجراء الثانً ؼٌر معمول به بالرؼم من النص علٌه من طرؾ المشرع و اكتفاء الجهات القضابٌة بتطبٌق 

  ، و بعد تقدٌم عرٌضة الطعن تقٌد حاال فً سجل خاص تبعا لترتٌب ورودها مع 14الجزء األول من المادة 

. بٌان أسماء األطراؾ و رقم القضٌة و تارٌخ أول جلسة 

 كما أن المالحظ من الناحٌة العملٌة أن كاتب الضبط ٌطلب من الطاعن تقدٌم نسخة من الحكم 

المعارض فٌه إلى جانب عرٌضة الطعن حتى ٌتسنى له تشكٌل الملؾ لكن اإلشكال ٌثور فً حالة عدم تقدٌم 

هذا الحكم ، و هذا كثٌرا ما ٌطرح إشكاالت أمام قضاة الموضوع من أجل الفصل فً الطعن حٌث ال ٌنتبه 

القاضً إلى عدم وجود نسخة من الحكم المعارض فٌه إال بعد وضع القضٌة فً النظر و أمام عدم إمكانٌة 

الفصل فً الملؾ نجد أن قضاة ٌقومون بإعادة القضٌة للجدول من أجل الحصول على نسخة الحكم من عند 

الطاعن ؼٌر أن هذا الحل ٌمكن إنتقاده مادام أن الحكم المعارض فٌه صادر عن نفس المحكمة و القسم الذي 

ٌنظر فً الطعن، فبإمكان القضاة بدال من إعادة القضٌة للجدول و إنتظار الطاعن من أجل إحضار نسخة من 

الحكم المعارض فٌه، تكلٌؾ الكاتب بإحضارها و إدراجها بالملؾ مما ٌترتب علٌه كسب الوقت و عدم تمدٌد 

. أمد اإلجراءات 

.  تكلٌؾ المعارض ضده بالحضور: الفرع الثانً 

 إلى جانب إٌداع عرٌضة الطعن فإنه ٌشترط إلنعقاد خصومة المعارضة أن ٌقوم المعارض بتكلٌؾ 

المعارض ضده بالحضور للجلسة و ذلك بموجب تكلٌؾ بالحضور ٌجب أن ٌتضمن البٌانات  المنصوص 

-19-18 و أن ٌتم هذا اإلستدعاء طبقا لإلجراءات المنصوص علٌها فً المواد  إ ق إ م18علٌها فً المادة 

، و أنه فً حالة قٌام المعارض بهذا اإلستدعاء فاإلشكال ال ٌثور حٌث تنعقد خصومة الطعن، لكن  إق إ م

اإلشكال ٌثور فً حالة عدم قٌام المعارض باإلستدعاء ، فهنا  خصومة الطعن ال تنعقد مما ٌجعل القاضً 

ملزما بالتصرٌح بعدم قبول المعارضة لعدم إنعقاد الخصومة و المسألة تتعقد أكثر بإعتبار الطعن بالمعارضة 

مرتبط بمٌعاد فهل ٌجوز للمعارض الذي لم ٌقبل طعنه أن ٌقدم معارضة جدٌدة و هل ٌؤدي عدم القبول إلى 

 .إنقضاء المٌعاد
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 لقد بحثنا عن قرارات المحكمة العلٌا فً هذه المسألة إال أننا لم نعثر على أي قرار و حسب رأي أنه 

فً حالة تصرٌح القاضً بعدم قبول الطعن لعدم إنعقاد الخصومة، فال ٌجوز للطاعن تقدٌم معارضة جدٌدة 

 .إذا كان المٌعاد قد إنقضى 
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 . أثار الطعن بالمعارضة و كٌفٌة الفصل فٌها:  مبحث الثالثال

 إذا كان المشرع قد أجاز الطعن فً األحكام الؽٌابٌة بالمعارضة فالسؤال المطروح ما هً اآلثار 

المترتبة على إعمال هذا الطعن و كٌؾ ٌتم الفصل فٌه من قبل الجهة القضابٌة المقدم  أمامها ؟  

.  أثار الطعن بالمعارضة: المطلب األول

ٌترتب على الطعن بالمعارضة أثارٌن أساسٌان ٌتمثالن فً وقؾ تنفٌذ الحكم محل الطعن و طرح 

. النزاع أمام ذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن

.  وقؾ تنفٌذ الحكم محل الطعن بالمعارضة : الفرع األول

إن المبدأ الذي ٌقوم علٌه تنفٌذ األحكام القضابٌة هو عدم قابلٌتها للتنفٌذ إال إذا كانت حابزة لقوة : المبدأ -أ

الشًء المقضً فٌه و أن الحكم ال ٌحوز هذه القوة إال بصٌرورته نهابٌا و ذلك إما بإستنفاذ طرق الطعن 

. العادٌة أو بصدوره بالصفة النهابٌة

ٌوقؾ تنفٌذ الحكم خالل اجل الطعن العادي كما ٌوقؾ : "   على أن  إ من ق إ م323 و تنص المادة 

، و علٌه فإن الطعن بالمعارضة ٌوقؾ تنفٌذ الحكم و هذا الوقؾ ٌبدأ من تارٌخ صدور " بسبب ممارسته 

 المقررة للمعارضة توقؾ تنفٌذه و فً حالة تقدٌمها فٌستمر الوقؾ  أثناء شهر واحد الحكم ذلك أن مٌعاد 

خصومة المعارضة إلى ؼاٌة الفصل فٌها بحكم ٌؤٌده أو ٌلؽٌه، و تبعا لذلك فإن الحكم محل الطعن 

بالمعارضة ٌبقى قابما أثناء خصومة المعارضة إلى ؼاٌة الفصل فٌها بحكم ٌؤٌده أو ٌلؽٌه و هذا بخالؾ 

الطعن بالمعارضة فً المواد الجزابٌة التً تجعل من الحكم محل الطعن  كأن لم ٌكن،  و إذا كانت المعارضة 

 .فً المسابل المدنٌة توقؾ التنفٌذ كمبدأ فإن المعارضة فً المادة اإلدارٌة ال توقؾ التنفٌذ 

نصت على عدم وقؾ المعارضة لتنفٌذ إ  ق إ م 323إال أنه إستثناءا من المبدأ فإن المادة : اإلستثناء-ب

الحكم إذا قضى الحكم محل الطعن بذلك ، و المقصود بهذا هو صدور الحكم محل الطعن ؼٌابٌا لكنه مشمول 

بالنفاذ المعجل ، و ٌقصد به  تنفٌذ الحكم قبل األوان العادي إلجرابه أي قبل أن ٌصٌر الحكم نهابٌا و لهذا 

ٌوصؾ بأنه معجل و هو تنفٌذ ؼٌر مستقر، و تبعا لذلك  فإذا صدر الحكم الؽٌابً محل الطعن مشموال 

 بالنفاذ المعجل فإن المعارضة فٌه ال توقؾ تنفٌذه بحٌث ٌكون هذا الحكم قابال للتنفٌذ من تارٌخ صدوره

استثناءات االحكام الواجب التنفٌذ بقوة القانون ٌؤمر بالنفاذ المعجل رؼم المعارضة او االستبناؾ عند طلب 

فً جمٌع الحاالت التً ٌحكم فٌها بناء على عقد رسمً او وعد معترؾ ب هاو حكم سابق حاز قوة الشىء 

 .المقضً ب هاو مادة النفقة او منح مسكن الزوجٌة لمن اسندت له الحضانة 
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و تنظر الجهة القضابٌة المختصة فً هذه المعارضات فً أقرب جلسة،  و تبعا لذلك فإذا كان الحكم 

محل الطعن بالمعارضة مشموال بالنفاذ المعجل فإنه ٌجوز للطاعن أن ٌقدم إعتراضا على النفاذ المعجل أمام 

نفس الجهة التً تنظر فً الطعن بالمعارضة و ذلك بموجب عرٌضة مستقلة ٌلتمس فٌها وقؾ تنفٌذ الحكم 

إلى ؼاٌة الفصل فً الطعن و قد أوجب المشرع على الجهة التً تنظر فً اإلعتراض على النفاذ المعجل أن 

 .تبت فٌه فً أقرب جلسة 
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.  عرض الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم محل المعارضة: الفرع الثانً

 إن الطعن بالمعارضة ال ٌجوز تقدٌمه إال من الخصم الذي صدر الحكم فً ؼٌبته و هو بهذا المعنى  

ٌقصد  سحب الحكم من نفس المحكمة التً أصدرته و إعادة نظر الدعوى و الحكم فٌها من جدٌد على 

إعتبار أن حكمها الؽٌابً قد صدر دون سماع دفاع الؽابب من الخصوم، إذا أن  القاعدة أنه ال ٌقضً على 

شخص بؽٌر أن ٌسمع دفاعه أو تتاح له الفرصة المناسبة لإلدالء به أمام القاضً الذي ٌفصل فً الدعوى 

، فالطعن فً الحكم بالمعارضة ال ٌشؾ عن تجرٌحه كما هو الحال بالنسبة لإلستبناؾ الذي ٌرفع إلى (1)

جهة أعلى من تلك المصدرة للحكم، لذا ٌجب أن ترفع المعارضة إلى نفس المحكمة التً أصدرت الحكم 

الؽٌابً ال أٌة محكمة من درجتها  و تبعا لذلك فالمعارضة ال ترفع إلى محكمة أعلى من تلك المصدرة للحكم 

محل الطعن ألنها ال تتضمن تجرٌحا له و ال ٌرفع إلى محكمة أخرى ؼٌر تلك التً  أصدرته ألن القاعدة ال 

ٌسلط قضاءا على قضاء إال إذا كان األول أعلى درجة من الثانً، و على ذلك فإذا رفعت المعارضة إلى 

محكمة من نفس درجة المحكمة التً أصدرت الحكم الؽٌابً كان علٌها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم 

(.  2)إختصاصها و ألي خصم أن ٌدفع بعدم اإلختصاص ألنه من النظام العام 

 إذا كان ٌترتب على المعارضة إعادة طرح النزاع أمام ذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن 

لتقضً فً الدعوى من جدٌد فالتساؤل الذي ٌمكن طرحه هو كٌؾ تحدد خصومة المعارضة و ما هً 

. طبٌعتها القانونٌة ؟ 

تتحدد الخصومة فً المعارضة بما حصل اإلعتراض علٌه، فإذا قبل : تحدٌد الخصومة فً المعارضة-أ

الطاعن شقا من الحكم و طعن فً الشق األخر فسلطة المحكمة تقتصر على إعادة النظر فً هذا الشق 

بكل طلباته على الؽابب  (المعترض ضده)األخٌر، كذلك إذا كان الحكم محل الطعن لم ٌقضً للمدعً األصلً 

فال ٌجوز له أن ٌطرح على المحكمة فً خصومة المعارضة ما قضت فٌه من قبل بالرفض إنما ٌمكن له 

. إستناؾ هذا الحكم

 و لما كانت المعارضة قد شرعت بقصد تمكٌن الخصم الؽابب من إبداء أوجه دفاعه فله أن ٌبدي ما 

شاء من دفوع شكلٌة أو موضوعٌة أو بعدم القبول بشرط إبدابها فً الوقت الذي حدده القانون، كما له أن 

ٌبدي ما لدٌه من أسباب للمعارضة و له أن ٌبدي ما شاء من طلبات و له أن ٌدخل ضامنا فً الدعوى كما 

ٌجوز للمعترض ضده أن ٌبدي ما شاء من طلبات بشرط أن ال ٌكون فً إبدابها مساسا بحجٌة الحكم فٌما 

 (.3)قضى به على المعترض ضده 
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فالتساؤل الذي ٌمكن طرحه من أجل تحدٌد  هذه الطبٌعة : الطبٌعة القانونٌة لخصومة المعارضة-ب

القانونٌة هو هل تعد خصومة المعارضة خصومة جدٌدة منفصلة عن الخصومة األصلٌة التً صدر فٌها 

الحكم محل الطعن أم هً ذات الخصومة األصلٌة ؟  

 لقد إختلؾ الفقهاء فً اإلجابة على هذا التساؤل فمنهم من قال أن خصومة المعارضة لٌست 

خصومة جدٌدة منفصلة عن الخصومة األصلٌة، بل هً ذاتها على إعتبار أن المعارضة تمحو الحكم الؽٌابً 

و ٌعاد الخصوم إلى الحالة التً كانوا علٌها قبل صدوره، و ٌحتفظ كل منهم بمركزه، و بمقتضى هذا الرأي 

فإن سقوط الخصومة فً المعارضة ٌعود بالخصوم إلى الحالة التً كانوا علٌها قبل رفع الدعوى ألن الحكم 

(. 1)الؽٌابً ٌكون قد سقط برفع المعارضة و اإلجراءات السابقة ٌبطلها سقوط الخصومة 

 و ٌتجه رأي أخر  إلى أن طرح خصومة المعارضة ٌعد طرحا لخصومة جدٌدة منفصلة عن 

الخصومة األصلٌة ذلك أن رفع المعارضة ال ٌمس بالحكم الؽٌابً الذي ٌبقى قابما إلى ؼاٌة  الفصل فً 

الطعن و ذلك إما بإلؽابه أو تعدٌله و بمقتضى هذا الرأي فإن سقوط الخصومة بعد المعارضة ٌسقط 

إجراءات الطعن دون الحكم الؽٌابً الذي ٌبقى قابما على إعتبار أنه من األحكام القطعٌة التً ال ٌؤثر فٌها 

(. 2)سقوط الخصومة كما ال ٌؤثر فً اإلجراءات السابقة علٌه 

 أما بالنسبة لموقؾ المشرع الجزابري من اإلتجاهٌن فٌمكن أن نقول أنه أخذ باإلتجاه الثانً الذي 

ذلك أن المعارضة ال تلؽً الحكم محل الطعن بل ٌبقى هذا وٌجعل من خصومة المعارضة خصومة مستقلة 

األخٌر قابما إلى ؼاٌة الفصل فً خصومة الطعن بحكم  ٌلؽٌه أو ٌؤٌده و كذلك أنه فً حالة سقوط 

.   الخصومة بعد المعارضة فإن إجراءات الطعن و حدها هً التً تسقط أما الحكم محل الطعن ٌبقى قابما 

 .الفصل فً الطعن بالمعارضة  : المطلب الثانً

إن السٌر فً خصومة المعارضة ٌتم طبقا لإلجراءات المعتادة للفصل فً الدعاوي،  حٌث أنه بعد 

إكتفاء األطراؾ من تبادل مذكراتهم ٌضع القاضً القضٌة فً النظر محددا تارٌخ الجلسة التً سٌصدر فٌها 

حكمه، 

:  إن دراسة الطعن بالمعارضة ٌمر بمرحلتٌن أساسٌٌن كما سنوضحه فٌما ٌلً

:  دراسة المعارضة من حٌث صحتها من الناحٌة الشكلٌة و مدى توفر شروط قبولها: الفرع األول

 إن أول مسألة قانونٌة ٌقوم بدراستها القاضً المعروض علٌه المعارضة هً مسألة إختصاصه فً 

الفصل فً موضوعها، فإذا كان ؼٌر مختص بذلك دون التصدي للموضوع و ذلك بإعتبار أن الدفع بعدم 

اإلختصاص من الدفوع الشكلٌة التً ٌتعٌن حسمها قبل التطرق إلى موضوع و ٌتقرر اإلختصاص فً 

المعارضة للمحكمة التً أصدرت الحكم الؽٌابً إال أن هذا ال ٌقصد به نفس القاضً بحٌث ٌمكن الفصل فً 

. المعارضة من أي قاضً ٌكون مشرفا على القسم الذي صدر عنه الحكم سواء كان هو مصدره أم ال
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و تبعا لذلك إذ تبٌن للمحكمة المعروض علٌها الطعن بالمعارضة أنها لٌست مختصة بنظره بإعتباره صادرا 

عن محكمة أخرى كان لها أن تقضً بعدم إختصاصها أو من تلقاء نفسها بإعتبار اإلختصاص فً الفصل 

(. 1)فً المعارضة من المسابل المتعلقة بالنظام العام 

 و إذا ما إستقر اإلختصاص للمحكمة فتشرع بدراسة  صحة المعارضة  من الناحٌة الشكلٌة و ال 

. الطعن و إذا تبٌن لها وجود عٌوب قضت ببطالن إجراءات رفع المعارضة سٌما ما ٌتعلق بعرٌضة

 أما إذا كانت المعارضة صحٌحة من حٌث شكلها شرعت المحكمة فً دراسة مدى توفر شروط 

قبولها كرفع الطعن من ذي صفة ومصلحة و على ذي صفة و مصلحة و مدى جواز الحكم للطعن 

بالمعارضة و رفعها فً المٌعاد القانونً و إذا تبٌن لها تخلؾ أحد هذه الشروط قضت بعدم قبول المعارضة 

أما إذا كانت كل هذه الشروط متوفرة فً الطعن صرح القاضً بقبوله و إنتقل إلى دراسته من حٌث 

، (3)،  (2)الموضوع 

.  دارسة الطعن بالمعارضة من حٌث الموضوع : الفرع الثانً 

 بعد أن تنتهً المحكمة من النظر فً مسألة االختصاص و الشكل  و القبول تنتقل إلى الموضوع، و 

عند دراسة المعارضة من حٌث الموضوع فإن النتٌجة المتوصل إلٌها ال تخرج إما عن قبول المعارضة أو 

. رفضها

إذا اقتنعت المحكمة بسالمة أسباب المعارضة من واقع دفاع المعارض و : الحكم بقبول المعارضة 

. مستنداته  فلها الخٌار بٌن

إلؽاء الحكم المعارض فٌه و الحكم على الوجه المؤٌد لدفاع المعارض و ذلك بإلؽاء الحكم المعارض فٌه  و -

(. 4)التصدي من جدٌد برفض الدعوى األصلٌة لعدم التأسٌس 

تعدٌل الحكم الؽٌابً، سواء للكم المقضً به أو تلؽً بعض ما ورد فٌه مع اإلبقاء على البعض األخر -

فٌكون القبول و التعدٌل جزبٌا،  و علٌه إذا قبلت المحكمة المعارضة و رجعت عن الحكم المعارض فٌه و 

. فصلت فً النزاع من جدٌد تزول جمٌع أثار الحكم المعترض علٌه و تنتقل إلى هذا الحكم األخٌر

إذا تبٌن للمحكمة أن أسباب المعارضة واهٌة و أن مستنداتها ال تنل من الحكم : الحكم برفض المعارضة -ب

الؽٌابً، و أن الهدؾ منها هو المماطلة وكسب الوقت كان لها بعد القضاء بقبول المعارضة شكال رفضها 

. ، وٌبقى الحكم محل المعارضة منتجا لكل أثاره(5)موضوعا لعدم  التأسٌس

، و علٌه، إذا رفضت  إم.إ. ق305أما بالنسبة للمصارٌؾ القضابٌة فٌتحملها خاسر الطعن  طبقا للمادة -

. المعارضة شكال أو موضوعا تحمل المصارٌؾ الطرؾ المعارض

. أما إذا قبلت المعارضة و ألؽً الحكم المعارض فٌه أو عدل جزبٌا تحمل المصارٌؾ المعارض ضده-

 و كل ما سبق قوله ٌنطبق على حالة ما إذا رفع الخصم الؽابب معارضته فً الحكم و حضر جلسات 

المحاكمة التً تتضمن  دراسة الطعن لكن السؤال المطروح ما هو الحل إذا رفع الخصم معارضته و لم 

. ٌحضر بعد ذلك جلسات المحاكمة ؟   
   361عبد الحمٌد فوده  مرجع سابق ص / د : (1)
  363عبد الحمٌد فوده  مرجع سابق ص / د: (2)
  411أحمد خلٌل مرجع سابق ص / د : (3)
  02/02  تحت رقم   07/01/2003أنظر الحكم الصادر عن محكمة غٌلٌزان  القسم المدنً بتارٌخ / د : (4)
  692/02  تحت رقم  31/12/2002أنظر الحكم الصادر عن محكمة غٌلٌزان القسم المدنً بتارٌخ : (5)
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إذا قدم المدعً دعوى و تؽٌب عن حضور جلسات المحاكمة كان لهذه األخٌرة القضاء بشطب 

الدعوى كجزاء عن تخلفه عن الحضور، فهل ٌجوز تطبٌق جزاء الشطب فً حالة تؽٌب المعارض عن 

.  الحضور بعد تقدٌمه للمعارضة ؟

معارضة، "   الذي جاء فٌه 42/ 143 لقد أجابت المحكمة العلٌا على هذا التسؤال فً قرارها رقم 

 لما كان من الثابت فً قضٌة الحال أن قضاة الموضوع –الحكم بشطب الدعوى خطأ فً تطبٌق القانون 

بشطبهم للدعوى إثر المعارضة ٌكونوا  قد أخطبوا فً تطبٌق القانون باعتبار أن األمر ال ٌتعلق بدعوى 

(. 1)" افتتاحٌة ٌمكن إقامة دعوى بدلها من جدٌد 

و نتٌجة هذا القرار هً عدم جواز شطب المعارضة فً حالة تؽٌب الخصم المعارض ألن األمر 

ٌتعلق بطعن مقٌد بمٌعاد و ٌسقط الحق فً تقدٌمه بانقضاء هذا المٌعاد و ال ٌتعلق بدعوى افتتاحٌة ٌمكن 

. إقامة دعوى جدٌدة بدلها عند القضاء بشطبها

ٌكون الحكم الصادر فً المعارضة : "  على أنه  إم.إ. من ق331 و فً هذا الصدد تنص المادة 

،  و نتٌجة لذلك إذا طعن شخص "حضورٌا فً مواجهة جمٌع الخصوم و هو ؼٌر قابل للمعارضة من جدٌد 

فً حكم بالمعارضة و تؽٌب عن حضور جلسات المحاكمة، قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة دون أن 

(. 3)، (2)ٌكون له الحق فً تقدٌم معارضة ثانٌة 

.  التنازل عن الطعن بالمعارضة: المطلب الثالث

 بالرجوع إلى أحكام المواد التً نظم بموجبها المشرع التنازل عن المعارضة و أثاره، لذا ٌجب 

المتعلقة إ قانون االجراءات المدنٌة و االدارٌة  236الرجوع إلى القواعد العامة و تطبٌق نص المادة 

، و علٌه ٌمكن القول أنه ٌجوز للمعارض ترك خصومة المعارضة بموجب طلب لمعارضةاالبالتنازل عن 

مكتوب أو محضر ٌحرر لذلك و ٌثبت القاضً ترك الخصومة بحكم دون الحاجة إلى قبول المعارض ضده إذا 

كان ترك المعارضة قد تم بؽٌر قٌد أو شرط أما إذا كان الترك مقٌدا بشرط فال ٌجوز للقاضً إثباته إال بعد 

قبول المعارض ضده ، و ٌترتب على التنازل عن الطعن بالمعارضة إلؽاء جمٌع إجراءات الطعن  و 

اعتبارها كأن لم تكن و ال ٌجوز للمتنازل تقدٌم معارضة جدٌدة  إذا كان المٌعاد قد انقضى،  أما الحكم محل 

 المعارضة فٌضل قابما و منتجا لجمٌع أثاره و ٌكتسب قوة الشًء المقضً فٌه بانقضاء مٌعاد االستبناؾ

 

 

 

 

 

 
   132 عدد الثالث ص 1991  المجلة القضائٌة لسنة 19/01/1989   الصادر فً 42/ 143قرار رقم : (1)
  93سائح سنقوقة  الدلٌل العملً فً إجراءات الدعوى المدنٌة دار الهدى ص / د : (2)
.  زودة عمر محاضرات غٌر منشورة  –أ : (3)
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. الطعن باإلستبناؾ فً األحكام المدنٌة: الفصل الثانً

 ٌعد اإلستبناؾ طرٌق طعن العادي الثانً فً األحكام و إن دراسته دراسة شاملة تستلزم منا تحدٌد 

مفهومه و شروط قبوله و إجراءات رفعه و اآلثار المترتبة على إعماله و كٌفٌة الفصل فٌه من قبل الجهة 

. القضابٌة المعروض علٌها و هً المسابل التً سنحاول تحلٌلها فً هذا الفصل

 .باالستبناؾمفهوم الطعن : المبحث األول

 إذا كان المشرع نظم  اإلستبناؾ فً قانون اإلجراءات المدنٌة  فإنه لم ٌحدد مفهومه و السؤال الذي 

ٌمكن طرحه ما هو تعرٌؾ األستبناؾ ؟ و ما هو أساسه القانونً و ما هً أنواعه ؟  

.  تعرٌؾ اإلستبناؾ: المطلب األول

 نجد أن المشرع لم ٌعرؾ  الطعن  و االدارٌة  بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنٌة

.  المختلفة التً قدمها الفقهاء من أجل تحدٌدهالتعارٌؾباإلستبناؾ لذا ٌجب الرجوع إلى 

 من محاكم الدرجة األولى، فهو ابتدابٌافهناك من ٌعرفه بأنه طرٌق عادي للطعن فً األحكام الصادرة -

الوسٌلة الفنٌة التً ٌطعن بها فً الحكم بقصد إصالح القضاء الوارد به  و الذي ٌشتكً منه الطعن و ٌقصد 

(  1)بذلك إصالح الخطأ فً التقدٌر الذي وقع فٌه قاضً أول درجة 

و هناك من عرفه بأنه طرٌق طعن عادي به ٌطرح الخصم، الذي صدر الحكم كلٌا أو جزبٌا لؽٌر صالحه -

القضٌة كلها أو جزء منها أمام محكمة أعلى من تلك التً أصدرت الحكم فهو الوسٌلة التً ٌطبق بها مبدأ 

( . 2)التقاضً على درجتٌن 

و عرفه البعض األخر بأنه طرٌق من طرق الطعن العادٌة ٌلتجا إلٌها المتضرر من الحكم للحصول 

على حكم أخر من محكمة علٌا بإلؽابه أو تعدٌله فهو ٌتضمن الشكوى من تصرفات قضاة محكمة أول درجة 

و ٌستفاد منه ظمنا الطعن فً كفاءاتهم  أو ذمتهم أو عناٌتهم بتناول النزاع و الفصل فٌه أو تفهم األسس 

التً ٌبنً علٌها الخصم دفاعه أو دعواه و هو حق لكل من المدعً و المدعى علٌه على السواء فال ٌجوز 

(  3)أن ٌتمتع به خصم دون األخر ضمانا للعدالة و المساواة بٌن الخصمٌن و صٌانة لحقوق الدفاع 

:  ما ٌمكن إستخالصه من هذه التعارٌؾ المختلفة بأن -

اإلستبناؾ هو طرٌق طعن عادي فً األحكام الصادرة من المحاكم، ٌجوز إستعماله  من طرق أي خصم فً 

الدعوى األصلٌة لم ٌستجب الحكم لطلباته كلها أو جزبها و الهدؾ منه هو عرض نفس النزاع على جهة 

قضابٌة أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن من أجل رقابته و تقدٌر مدى سالمته و تطابقه مع 

 القانون، و إذا كان اإلستبناؾ كذلك فما هو أساسه القانونً ؟

 

 

 
  1209 ص 1986نبيل  إمساعيل عمر   أصول املرفاعات املدنية و التجارية  نشأة املعاريف / د: (1)
  714   ص 1993فتحي وايل  الوصيف يف القانون القضاء املدين دار النهضة العربية  سنة / د: (2)
 . 840عبد الوهاب العثماين  و حممد العثماين مرجع السابق  ص / د: (3)
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 األساس القانونً للطعن باإلستبناؾ: المطلب الثانً

 بإعتبار القاضً بشرا ٌمكن أن ٌقع فً الخطأ سواء فً تحدٌد الوقابع أو فً فهم و تطبٌق القانون       

فتجٌز كل النظم القانونٌة المعاصرة التظلم ضد األحكام التً أصدرتها المحاكم إلى جهات قضابٌة أعلى منها 

درجة، و هو ما ٌعرؾ بمبدأ  التقاضً على درجتٌن الذي ٌعد من أحد المبادئ األساسٌة التً تقوم علٌها 

األنظمة القضابٌة المعاصرة، و من مقتضٌات هذا المبدأ أنه ال ٌكفً أن تخضع القضٌة الواحدة لحكم قضابً 

، و (1)واحد بل من الجابز خضوعها لحكمٌن، األول من قاضً أول درجة و الثانً من قاضً اإلستبناؾ 

اإلستبناؾ بإعتباره الوسٌلة الفنٌة ألعمال مبدأ التقاضً على درجتٌن ٌعتبر طعنا عادٌا فً األحكام القضابٌة 

و بالتالً لم ٌحدد المشرع أسباب محددة لبناء الطعن على أساسها، و حتى إذا كانت أسباب اإلستبناؾ ؼٌر 

(. 2)صحٌحة فإن محكمة اإلستبناؾ ال تتردد فً نظر الحكم لترى ما به من عٌوب ٌجب إصالحها 

 و الطعن باإلستبناؾ قد ٌرمً إلى تقرٌر بطالن األحكام القضابٌة لوجود عٌب ٌشوب صحتها، و قد 

ٌرمً إلى معالجة عٌوب التقدٌر التً تشوب القضاء الوارد بالحكم ، و الواقع أن رفع اإلستبناؾ ٌطرح على 

محكمة  الطعن القضٌة الصادر فٌها الحكم المطعون فٌه إلعادة الفصل فً موضوعها و ٌظهر ذلك فً 

حاالت زوال الحكم المطعون فٌه نتٌجة إلبطاله أو إلؽابه من محكمة اإلستبناؾ إذا أنها فً هذه الحاالت 

تتطرق لنظر موضوع القضٌة المطعون فً حكمها و عندما تصدر هذه األخٌرة حكمها فإنه ٌحل محل الحكم 

الذي تقرر إلؽابه و ٌصٌر هو الحكم الوحٌد فً القضٌة، و الطعن باإلستبناؾ بإعتباره حقا إجرابٌا ٌجوز 

إسقاطه أو النزول عنه باإلرادة المنفردة أو باإلتفاق، و مع  ذلك فالحكم الذي ال ٌجوز إستبنافه ال ٌقبل 

. اإلتفاق على جعله صالحا للطعن فٌه باإلستبناؾ 

ما هو موقؾ المشرع الجزابري من هذا المبدأ ؟  

إن القاعدة العامة فً التشرٌع الجزابري هً األخذ بمبدأ التقاضً على درجتٌن إال إستثناءا حٌث أنه طبقا 

 ق إ م فإن المحاكم تقضً فً جمٌع  الدعاوي  األخرى بأحكام قابلة لإلستبناؾ أمام المجالس 3للمادة 

. القضابٌة إال ما إستثناه المشرع بنص صرٌح و جعله ؼٌر قابل لإلستبناؾ

.  أنواع اإلستبناؾ : المطلب الثالث 

. هناك عدة أنواع لإلستبناؾ، بحٌث ٌختلؾ هذا األخٌر بإختالؾ معٌار تصنٌفه

.  تصنٌؾ اإلستبناؾ من حٌث مقدمه و مٌعاد رفعه: الفرع األول

 ٌمكن تقسٌم الطعن باإلستبناؾ بالنظر إلى الخصم الذي قدمه و مٌعاد رفعه إلى ثالثة أنواع و هً 

. اإلستبناؾ األصلً و اإلستبناؾ المقابل و اإلستبناؾ الفرعً

(. 3)هو ذلك اإلسبناؾ الذي ٌقدمه الطاعن األول  أثناء المٌعاد : اإلستبناؾ األصلً-1

هو ذلك اإلستبناؾ الذي ٌرفعه المستأنؾ علٌه على المستأنؾ عن حكم سبق أن : اإلستبناؾ المقابل-2

إستأنفه هذا األخٌر فً المٌعاد المقرر قانونا للطعن باإلستبن 

 
  1209نبٌل إسماعٌل عمر مرجع السابق ص / د : (1)
   1210نبٌل إسماعٌل عمر مرجع سابق ص / د: (2)
   316 بوبشٌر محند أمقران  مرجع سابق ص –أ : (3)

 
-23 -

 

 
  898محمد أحمد عابدٌن مرجع سابق ص : (1)

-24 -
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إن اإلستبناؾ المقابل ٌرفع بعد اإلستبناؾ األصلً ألنه إذا قدما فً نفس الوقت ٌعد كل منهما 

إستبنافا أصلٌا ، و أن الحكم محل الطعن باإلستبناؾ المقابل هو محل الطعن باإلسبناؾ األصلً، و إذا كان 

هذا األخٌر قد شمل جزء فقط من الحكم جاز للمستأنؾ علٌه أن ٌرفع إستبنافا مقابال عن بقٌة الطلبات حتى 

و إن لم ٌتناولها اإلستبناؾ األصلً، و علٌه فاإلستباؾ المقابل ال ٌجوز أن ٌقدم إال من المستأنؾ علٌه و ال 

. ٌوجه إال ضد المستأنؾ األصلً 

هو ذلك اإلستبناؾ الذي ٌرفعه المستأنؾ علٌه على المستأنؾ عن حكم سبق أن : اإلستبناؾ الفرعً -3

إستأنفه هذا األخٌر و ذلك بعد فوات مٌعاد اإلستبناؾ فً حقه، و تبعا لذلك فاإلستبناؾ الفرعً ال ٌرد إال 

على إستبناؾ أصلً و ال ٌقدم إال من طرؾ المستأنؾ علٌه و ال ٌوجه إال ضد المستأنؾ و ذلك بعد إنقضاء 

مٌعاد اإلستبناؾ بإعتباره ؼٌر مقٌدا بمٌعاد بحٌث ٌمكن تقدٌمه فً أٌة حالة كانت علٌه لدعوى بشرط قبل 

. إقفال باب المرفعات 

ما هو موقؾ المشرع الجزابري من هذا التصنٌؾ ؟  

بالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنٌة نجد أن المشرع ٌمٌز بٌن نوعٌن من اإلستبناؾ فقط و هما 

اإلستبناؾ األصلً و اإلستبناؾ الفرعً دون النص على اإلستبناؾ المقابل حٌث ٌعتبر اإلستبناؾ المقدم 

من المستأنؾ علٌه إستبنافا فرعٌا فً جمٌع الحاالت دون التمٌٌز ما إذا كان قد قدم هذا الطعن أثناء المٌعاد 

 التً تنص على  إ ق إ م337أو خارجه بمعنى أثناء سٌر خصومة الطعن باإلستبناؾ و هذا ما أكدته المادة 

ٌجوز للمستانؾ علٌه استبناؾ الحكم فرعٌا فً اٌة حالة كانت علٌها الخصومة و لو بلػ رسمٌا : " أنه 

". بالحكم دون تحفظ و حتى فً حالة سقوط حقه فً رفع االستبناؾ االصلً 

 هو ذلك اإلستبناؾ و االدارٌة  و من ثم فإن اإلستبناؾ الفرعً حسب قانون اإلجراءات المدنٌة 

الذي ٌقدمه المستأنؾ علٌه ضد المستأنؾ فً أٌة مرحلة كانت علٌها الدعوى سواء أثناء مٌعاد الطعن  أو 

. أثناء سٌر خصومة الطعن باإلستبناؾ بشرط قبل إقفال باب المرافعات و وضع القضٌة فً المداولة

إال أن موقؾ المشرع هذا ٌمكن إنتقاده حٌث كان  ٌتعٌن علٌه التمٌز بٌن كل من اإلستبناؾ المقابل 

و الفرعً نظرا إلختالؾ كل منهما سواء من حٌث طبٌعته القانونٌة، و إجراءات تقدٌمه و عالقته 

:  باإلستبناؾ األصلً و تظهر أهمٌة هذا التمٌز من ما ٌلً

إن اإلستبناؾ الفرعً ٌتبع اإلستبناؾ األصلً و ٌزول بزواله فإذا حكم ببطالن -

اإلستبناؾ األصلً أو بعدم قبوله سقط اإلستبناؾ الفرعً تبعا لذلك، أما اإلستبناؾ المقابل فال ٌتأثر بشًء 

. من ذلك ألنه قابم بذاته

إن الحكم بقبول ترك الخصومة فً اإلستبناؾ األصلً ٌستتبع الحكم ببطالن اإلستبناؾ الفرعً و ذلك -

 (.1)بخالؾ اإلستبناؾ المقابل الذي ال ٌؤثر فٌه قبول ترك خصومة اإلستبناؾ 
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و هناك من ٌرى أنه من المستحسن أن ٌتم األخذ بالنظرٌة التً تعتبر أن اإلستبناؾ الفرعً مستقل عن 

اإلستبناؾ األصلً و ٌبقى قابما رؼم بطالن هذا األخٌر ألن كل من اإلستبنافٌن لهما فً الحقٌقة كٌان مستقل 

و ما ٌمٌزهما هو الترتٌب الذي رفعا فٌه و لٌس أهمٌتهما فاألولوٌة فً الزمن هً التً تجعل من اإلستبناؾ 

. أصلٌا أو فرعٌا

 فاإلستبناؾ الفرعً إذا كان فرعٌا من وجهة نظر الشكل فإنه أصلً فً موضوعه، فكال الطرفٌن 

ٌطعنان فً الحكم و كالهما ٌرٌدان مراجعته و أن المشرع أجاز تقدٌم اإلستبناؾ الفرعً فً أٌة حالة كان 

(. 1)علٌها الدعوى 

إذا كان كل من اإلستبناؾ المقابل و الفرعً حق للمستأنؾ علٌه طرح تساؤل حول مدى جواز تقدٌم " 

المستأنؾ األصلً إلستبناؾ مقابل أو فرعً بناءا على إستبناؾ مقابل أو فرعً رفع ضده ؟  

ذهب البعض إلى أن المستأنؾ األصلً ال ٌجوز له رفع إستبنافا مقابال أو فرعٌا طبقا لقاعدة عدم 

. جواز إستبناؾ فرعً على إستبناؾ فرعً 

 و هناك رأي ٌقول بأنه إذا كان اإلستبناؾ األصلً تناول بعض الطلبات المحكوم فٌها دون البعض 

ثم رفع إستبنافا فرعٌا جاز للمستأنؾ األصلً أن ٌستأنؾ فرعٌا الطلبات التً لم ٌتناولها اإلستبناؾ 

األصلً، و أن هذه الصورة المتقدمة تتحقق الفابدة منها إذا كان مٌعاد اإلستبناؾ قد إنقضى،  أما إذا كان 

المٌعاد قابما فٌمكن لكل من الخصمٌن أن ٌستأنؾ األحكام الصادرة فً ؼٌر مصلحتهما و ٌستكمال بها 

( . 2)اإلستبناؾ األصلً و المقابل 

.  تصنٌؾ الطعن باإلستبناؾ من حٌث مظمونه: الفرع الثانً

. كلً و جزبً: ٌمكن تصنٌؾ اإلستبناؾ من حٌث مضمونه إلى نوعٌن 

. هو ذلك الطعن الذي ٌشمل جمٌع ما قضى به الحكم محل اإلستبناؾ: اإلستبناؾ الكلً-1

هو ذلك الطعن الذي ٌنصب على جزء فقط مما قضى به الحكم محل اإلستبناؾ دون : اإلستبناؾ الجزبً-2

. األجزاء األخرى

 و تظهر أهمٌة التمٌٌز بٌن هاذٌن النوعٌن من اإلستبناؾ فً تحدٌد سلطات المجلس القضابً فً 

. الفصل فً الطعن باإلستبناؾ ألن هذا األخٌر ملزم بالتقٌد بحدود ما وقع فٌه الطعن

 بعد تحدٌدنا لتعرٌؾ اإلستبناؾ و أساسه القانونً  و أنواعه، فالسؤال المطروح  ما هً شروط 

. قبوله و ما هً إجراءات رفعه ؟

. شروط قبول الطعن باإلستبناؾ و إجراءات رفعه : المبحث الثانً 

 ٌشترط المشرع لقبول الطعن باإلستبناؾ ضرورة توافر مجموعة من الشروط منها ما ٌتعلق 

بطبٌعة الحكم محل الطعن و منها ما ٌتعلق بالمٌعاد الذي ٌجب أن ٌرفع خالله، باإلضافة إلى وجوب توافر 

الشروط العامة لقبول الدعوى، كما حدد المشرع اإلجراءات التً ٌجب أن تتبع لرفع اإلستبناؾ حتى تنعقد 

  خصومة الطعن فما هً إذا شروط قبول اإلستبناؾ و ما هً إجراءات رفعه ؟

 . 176  ص 2001محمد إبراهٌمً الوجٌز فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزء الثانً دٌوان المطبوعات الجامعٌة طبعة / د : (1)
    897عبد الوهاب العثماوي و محمد  العثماوي مرجع سابق ص / د : (2)
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 :  الشروط العامة لقبول الطعن باإلستبناؾ: المطلب األول

 بإعتبار الطعن باإلستبناؾ طلب قضابً مقدم أمام الجهة التً تفصل فٌه فإنه ٌشترط لقبوله  أن 

 و المتمثلة فً الصفة،  إ ق إ م13تتوافر فٌه الشروط العامة لقبول الدعاوي و التً حددتها المادة 

. المصلحة، األهلٌة

.  الصفة: الفرع األول 

تعد الصفة شرطا لقبول الطعن باإلستبناؾ إذ ٌجب أن ٌرفع من ذي صفة و على ذي صفة وإال 

صرح  بعدم قبوله و تبعا لذلك فإن المستأنؾ ٌجب أن ٌكون طرفا فً الخصومة األصلٌة كما أن لخلفه العام 

أو الخاص حق اإلستبناؾ، كما  ٌجب أن ٌكون المستأنؾ محكوما علٌه بحٌث ال ٌقبل اإلستبناؾ من 

الشخص الذي حكم له بكل طلباته، أما المستأنؾ علٌه فإنه ٌجب أن ٌكون خصما حقٌقٌا فً الدعوى التً 

كما ٌتقرر حق اإلستبناؾ للمتدخل فً الخصومة  صدر فٌها الحكم المطعون فٌه و أن ٌكون محكوما له

بشرط أن ٌكون مركزه مركز المتدخل اإلختصامً و ذلك بخالؾ المتدخل اإلنظمامً الذي ال ٌعتبر خصما و 

 .إنما ٌكون مركزه تابعا لمركز الخصم الذي إنظم إلى جانبه و بالتالً لٌس له صفة إستبناؾ الحكم 

  .كما تثبت الصفة فً الطعن باإلستبناؾ للمدخل فً الخصام إذا كان الحكم قد أضر به

و فً حالة ما إذا تعدد المدعى علٌهم المحكوم علٌهم فإن الطعن باإلستبناؾ ٌكون مقبوال متى قدم 

من أحدهم دون األخرٌن،  بحٌث ٌعاد دراسة الحكم بالنسبة له دون األطراؾ األخرى التً ٌبقى الحكم قابما 

من المقرر أن اإلستبناؾ المرفوع من أحد : " فً مواجهتهم و قد جاء فً إحدى قرارات المحكمة العلٌا 

األطراؾ فإن القرار الذي ٌنصرؾ إلٌه وحده، و أن حكم أول درجة ٌحوز قوة الشًء المقضً فٌه تجاه 

 ." األطراؾ ؼٌر المستأنفة 

 كذلك إذا تعدد المحكوم لهم  و رفع الطعن ضد أحدهم فقط فال ٌنتج أثره إال  فً مواجهة من رفع 

علٌه و هذه القاعدة هً تطبٌق لمبدأ نسبٌةة األثر المترتب على إجراءات المرافعات فال ٌفٌد من اإلجراء إال 

من باشره و ال ٌحتج به إال فً مواجهته  إال أن هذا  المبدأ ترد علٌه بعض اإلستثناءات تتمثل فً حالة ما 

إذا كان موضوع الحكم محل الطعن ال ٌقبل التجزبة أو كان إلتزام بالتضامن أو دعوى ٌوجب القانون فٌها 

إختصام أشخاس معنٌٌن أو حالة الحكم فً دعوى ٌكون الضامن و طالب الضمان خصوما فٌها بشرط أن 

و علٌه إذا تبٌن للجهة التً تفصل فً اإلستبناؾ أن هذا األخٌر قد رفع  من ؼٌر ذي صفة أو  ٌتحد دفاعهما

. على ؼٌر ذي صفة كان لها التصرٌح بعدم قبوله 

. المصلحة : الفرع الثانً

 بإعتبار المصلحة هً مناط الدعوى فهً مناط الطعن كذلك و بالتالً ٌشترط لقبول الطعن 

باإلستبناؾ أن تكون لدى المستأنؾ مصلحة من الطعن،  

 
  966محمد أحمد عابٌدٌن مرجع سابق ص / د: (1)
   790محمد أحمد عابٌدٌن مرجع سابق ص / د : (2)
  185  عدد الرابع  ص 1989  مجلة قضائٌة لسنة 20/03/1989 مؤرخ فً 49178قرار رقم : (3)
   562أحمد أبو الوفا  مرجع سابق ص / د: (4)
.        من نفس المذكرة لمزٌد من الشرح6أنظر الصفحة رقم   : (5)
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و ٌقصد بالمصلحة فً الطعن تلك الفابدة العملٌة أو الواقعٌة التً تعود على الطاعن من الحكم له 

بما طلبه فً طعنه، و حتى ٌكون للمستأنؾ المصلحة ٌجب أن ٌكون الحكم محل الطعن قد ألحق به ضرار، 

و ٌكون ذلك متى لم ٌقضً للطاعن بكل طلباته إذا كان مدعٌا أو لم ٌؤخذ بكل دفوعه إذا كان مدعى علٌه و 

تقوم للمستأنؾ المصلحة حتى و إن كان الحكم محل الطعن قد أضر به بتحمٌله المصارٌؾ القضابٌة حتى و 

 .إن حكم له ببقٌة طلباته 

 و ٌشترط فً المصلحة أن تكون قانونٌة و مشروعة و أن تكون قابمة و حالة بمعنى مؤكدة ؼٌر 

إحتمالٌة و أن ال تكون مستقبلٌة أما إذا لم ٌكن للطاعن أٌة مصلحة وقت تقدٌم الطعن أو تخلؾ شرط من 

 .شروط قٌامها ٌتعٌٌن على القضاء التصرٌح بعدم قبول اإلستبناؾ

 

.  األهلٌة: الفرع الثالث

 التً حددت شروط قبول الدعوى على األهلٌة فإن  إ ق إ م13إذا كان المشرع قد نص ضمن المادة 

هذه األخٌرة ال تعد شرطا لقبول الدعوى و ال الطعن باإلستبناؾ و إنما تعد شرطا لصحة إجراءات الطعن 

ذلك أن الحق فً اإلستبناؾ ٌثبت لكل شخص صدر فً مواجهته حكم ألحق به ضرار بؽض النظر عما إذا 

. كان كامل األهلٌة أو ناقصها

 سنة 19 و المقصود باألهلٌة هً األهلٌة اإلجرابٌة أو أهلٌة  األداء و هً تثبت لكل شخص بلػ سن 

. و كان ٌتمتع بكافة قواه العقلٌة

 و األهلٌة مشترطة فً الطاعن و المطعون ضده وقت رفع الطعن و لٌس وقت صدور الحكم ، و 

علٌه إذا لم ٌكن المحكوم علٌه متمتعا بأهلٌة األداء أو فقدها بعد صدور الحكم وجب رفع الطعن باإلستبناؾ 

من ممثله و هو ما ٌسمى بالممثل اإلجرابً كالولً أو الوصً أو القٌم ، أما إذا كان المحكوم علٌه ؼٌر أهال 

. للتقاضً وقت صدور الحكم ثم أصبح ٌتمتع بكامل أهلٌته أثناء مٌعاد الطعن كان له إستبناؾ الحكم بنفسه

 و نتٌجة لذلك فإن األهلٌة تعد شرطا لصحة إجراءات الطعن باإلستبناؾ و لٌست شرطا لقبوله و 

. ٌترتب على تخلؾ األهلٌة لدى المستأنؾ أو المستأنؾ علٌه وقت رفع الطعن بطالن إجراءات اإلستبناؾ

و بعد تحدٌد هذه الشروط العامة بالتساؤل الذي ٌمكن طرحه بشأنها هو مدى تعلقها بالنظام العام و 

هل ٌجوز للقاضً أن ٌقرر إنعدامها من تلقاء نفسه حتى و إن لم ٌثره الخصوم ؟  

  من نفس المذكرة ألن ما قٌل بشأن المعارضة ٌنطبق 7 لإلجابة على هذا التساؤل أنظر الصفحة  

 .على اإلستبناؾ

. الشروط الخاصة لقبول الطعن باإلستبناؾ : المطلب الثانً

 و بعض النصوص الواردة فً قوانٌن خاصة نستخلص أن  إ ق إ م335 مادة بإستقراء أحكام 

المشرع وضع شروطا خاصة لقبول الطعن باإلستبناؾ من هذه الشروط ما هو متعلق بطبٌعة الحكم 

محاضرات غٌر منشورة   "  شروط قبول الدعوى "  زودة عمر –أ  :  (2)
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المستأنؾ و منها ما هو متعلق بمٌعاد تقدٌم الطعن و هما الشرطان اللذان سنقوم بدراستهما فً الفرعٌن 

:  التالٌٌن 

  :شرط الحكم محل الطعن باإلستبناؾ :الفرع األول

حق االستبناؾ مقرر لجمٌع االشخاص الذٌن كانو خصوما على : "  على أنه  إ ق إ م332 تنص م 

 "مستوى الدرجة االولى او ذوي حقوقهم 

ٌنقل االستبناؾ الى المجلس القضابً مقتضٌات الحكم التً ٌشٌر الٌها : " على أنه إ ق إ م 340و تنص م 

" . هذا االستبناؾ صراحة او ضمنٌا او مقتضٌات االخرى المرتبطة بها 

االحكام الفاصلة فً جزء من موضوع النزاع او التً تامر : "  ق إ م على أنه 334 كما تنص م 

بالقٌام باجراء من اجراءات التحقٌق او تدبٌر مؤقت ال تقبل االستبناؾ اال مع الحكم الفاصل فً اصل 

، من خالل هذه النصوص نستخلص أن المشرع " .الدعوى برمتها ما لم ٌنص القانون على خالؾ ذلك 

تطبٌقا لمبدأ التقاضً على درجتٌن أورد قاعدة عامة هً أن جمٌع األحكام الصادرة من المحاكم تقبل الطعن 

باإلستبناؾ إال أنه و من جهة أخرى و إلعتبارات عملٌة تقوم على رعاٌة مصالح الخصوم و حسن سٌر 

القضاء فإن المشرع قصر التقاضً فً بعض الدعاوي على درجة واحدة حٌث تفصل فٌها المحاكم بموجب 

أحكام إبتدابٌة و نهابٌة ؼٌر قابلة لإلستبناؾ و هذه الدعاوى منا ما هو وارد فً بعض القوانٌن الخاصة 

 المتعلق بتسوٌة النزاعات الفردٌة فً العمل و 90/04 من قانون  21 ق األسرة و المادة 57مثل المادة 

 المتعلق بعالقات العمل،  و علٌه سنقوم بتحلٌل طبٌعة الحكم الذي ٌقبل 90/11 من قانون 73/4المادة 

. اإلستبناؾ من خالل تحدٌد المبدأ الذي أورده المشرع و اإلستبناءات التً ترد علٌه

إن المشرع الجزابري كرس مبدأ التقاضً على درجتٌن إال فً حاالت إستثنابٌة، حٌث تبت  : المبدأ-أ

.  المحاكم فً النزاعات المطروحة أمامها بأحكام قابلة لإلستبناؾ إال إذا وجد نص ٌقضً بؽٌر ذلك

 حٌث نص على أنه تختص المجالس القضابٌة  إ من ق إ م332 و أكد المشرع هذا المبدأ فً المادة 

بنظر إستبناؾ األحكام الصادرة من المحاكم فً جمٌع المواد فً الدرجة األولى حتى و لو وجد خطأ فً 

وصفها، و علٌه فإن حق التقاضً على درجتٌن هو حق أساسً ال ٌمكن أن ٌحرم منه المتقاضً إال بنص  

صرٌح و لمعرفة ما إذا كان الحكم قابال لإلستبناؾ أم ال، فال ٌرجع فً ذلك إلى الوصؾ الذي أعطاه إٌاه 

القاضً و إنما ٌجب الرجوع إلى نص المادة التً تنظم موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت قد قصرت فٌه 

.                                                   ؾ بأن الحكم ٌكون قابال لإلستبنا إ ق إ م333التقاضً على درجة واحدة أم ال، ألن المشرع أكد فً المادة 

 حتى و لو وجد خطأ فً وصفه من طرؾ القاضً و تبعا لذلك فإذا كان ٌجب إصدار الحكم إبتدابٌا إال أن    

القاضً و نتٌجة خطأ منه أصدره إبتدابٌا و نهابٌا، فإن الحكم ٌكون قابال لإلستبناؾ بالرؼم من الخطأ فً  

الوصؾ ذلك أن القاعدة هً أن التقاضً ٌكون على درجتٌن و ال خروج عن هذه القاعدة إال بنص صرٌح 

(. 1)ٌجعل التقاضً على درجة واحدة 

و ٌشترط فً الحكم حتى ٌكون قابال لإلستبناؾ أن ٌكون قطعٌا،  

 
  167محمد إبراهٌمً مرج سابق ص / د : (1)
  616فتحً والً مرجع سابق ص / د : )2)
  488أحمد أبو الوفا  مرجع سابق ص / د : (3)
 . 489أحمد أبو الوفا  مرجع سابق ص / د : (4)
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و ٌقصد بالحكم القطعً ذلك الحكم الذي ٌفصل فً الطلبات الموضوعٌة أو فً جزء منها أو فً 

مسألة فرعٌة أثٌرت أثناء الخصومة سواء كانت موضوعٌة أو إجرابٌة مثل مسألة إختصاص المحكمة أو 

و تبعا لذلك فإن جمٌع األحكام القطعٌة قابلة للطعن فٌها باإلستبناؾ،  (2)بطالن عمل من األعمال اإلجرابٌة 

. فالسؤال المطروح إذا هل ٌجوز  إستبناؾ األحكام الؽٌر قطعٌة ؟

الحكم الؽٌر قطعً هو الحكم الذي ٌصدر فً دعوى وقتٌة أو الذي ٌتعلق ٌسٌر الخصومة أو 

تحقٌقها،  فاألحكام الوقتٌة هً أحكام الؽرض منها إتخاذ إجراء تحفظً أو وقتً لحماٌة مصالح الخصوم أو 

أما األحكام التً تتعلق بسٌر الخصومة هً تلك  (3)لحفظ أموالهم حتى ٌتم الفصل فً موضوع النزاع 

األحكام المتعلقة بسٌر الدعوى و بإجراءات اإلثبات فٌها و هً تنقسم إلى أحكام تمهٌدٌة و أحكام تحضٌرٌة 

(4 . )

 337 و لإلجابة عن تسابل مدى قابلٌة األحكام الؽٌر قطعٌة لإلستبناؾ ٌجب الرجوع إلى المادة 

 التً نصت على جواز إستبناؾ الحكم التمهٌدي و عدم جواز إستبناؾ الحكم التحضٌري إال مع  إ ق إ م

 األحكام الصادرة قبل الفصل فً الموضوع إلى أحكام 337الحكم القطعً و إذا كان المشرع قد قسم فً م 

تمهٌدٌة و أحكام تحضٌرٌة فإنه لم ٌعرفها و لم ٌقدم معاٌٌر للتمٌٌز بٌنهما و نظرا ألهمٌة و صعوبة التمٌز 

بٌن هاذٌن النوعٌن من األحكام سنحاول تحدٌد مفهوم كل منهما و معاٌٌر التمٌٌز بٌنهما و ذلك باإلعتماد 

. على الدراسات التً تمت فً هذا المجال و قرارات المحكمة العلٌا

:  مفهوم الحكم التحضٌري و الحكم التمهٌدي-1

هو الحكم الذي تصدره المحكمة أثناء سٌر الدعوى بإتخاذ إجراء معٌن دون أن تكشؾ : الحكم التحضٌري

عن وجهة نظرها فٌه،  و من أمثلته الحكم ٌندب خٌر لرسم معالم الحدود الفاصلة بٌن الملكٌات المتجاورة 

الحكم بندب خبٌر للقول هل أن المدعى علٌه إستولى أو إعتدى على جزء من المساحة األرضٌة التابعة 

. للمدعً، الحكم بإجراء خبرة فً دعوى الؽبن فً بٌع عقار متنازع فٌه

 و ٌستشق من خالل هذه األمثلة أن الحكم التحضٌري ال ٌحمل داللة على إتجاه و قناعة المحكمة 

ألنه ال ٌمس بحقوق األطراؾ المتخاصمة و ال ٌفصل فً جانب من جوانب النزاع و ٌمكن اإلستعانة لمعرفة 

 .ذلك بظروؾ الخصومة التً صدر فٌها الحكم و بالؽرض من اإلجراء المأمور به

هو الحكم الذي ٌصدر أثناء سٌر الدعوى بؽرض القٌام بما من شأنه أن ٌنور : الحكم التمهٌدي

المحكمة من التدابٌر و اإلجراءات و لكنه ٌستشؾ منه قلٌال أو كثٌرا عما ستقضً به المحكمة و ٌتعرض 

لمصٌر النزاع، و من أمثلته الحكم ٌتعٌن خبٌر مختص فً المحاسبة للقٌام بتصفٌة حسابات الشركة و بٌان 

 .نصٌب كل واحد من الشركاء، الحكم بندب خبٌر لتحدٌد الضرر الذي لحق المدعً و تقٌٌمه نقدا 

إال أن هناك بعض القضاٌا ٌدق فٌها التمٌز بٌن الحكم التحضٌري  و الحكم التمهٌدي إذا أن ذات الحكم -

، ٌكون تحضٌرٌا (مشروع قسمة)ٌمكن أن ٌكون تحضٌرٌا أو تمهٌدٌا مثل الحكم بندب خبٌر إلعداد حصص 

إذا لم ٌفصل القاضً فً أٌة نقطة قانونٌة متنازع فٌها و هو ما أكدته المحكمة العلٌا فً إحدى قراراتها 
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إن الحكم بتعٌٌن خبٌر للبحث فً مزاعم األطراؾ و عند اإلقتضاء القٌام بمشروع قسمة " الذي جاء فٌه 

، و ٌكون الحكم تمهٌدٌا إذ فصل القاضً فً مسألة أو فً نقطة " معتمدا على فرٌضة ٌعد حكما تحضٌرٌا 

قانونٌة كأن ٌطلب أحد الورثة تعٌٌن خبٌر لحصر مخلفات الهالك العقارٌة  و إعداد حصص بشأنها فٌدفع 

.  سنة و بالتالً أصبحت نهابٌة15باقً الورثة المدعى علٌهم بوقوع قسمة ودٌة دامت أكثر من 

  فً هذه الحالة ٌجب على القاضً التحقق من توافر شروط صحة القسمة الودٌة فإذا رأى  أنها 

باطلة إستبعدها و ٌقوم بتعٌٌن خبٌر لحصر مخلفات الهالك بموجب حكم تمهٌدي ألن المحكمة فصلت فً 

بأن الحكم الذي ٌعٌن " مسألة قانونٌة إذ أبطلت القسمة الودٌة و قد جاء فً إحدى قرارات المحكمة العلٌا 

خبٌرا إلعداد مشروع قسمة فً موضوع ٌتنازع فٌه األطراؾ فً حق الملكٌة و مدى أحقٌة المطعون ضدهم 

فً اإلرث هو حكم تمهٌدي و لٌس تحضٌري ألن المحكمة قبلت مبدبٌا بحق المدعٌن فً اإلرث، بٌنما الحكم 

 (4.)" التحضٌري هو الحكم الذي ال ٌنبا على إتجاه المحكمة 

الحكم بندب خبٌر لتقدٌر التعوٌض اإلستحقاقً،  حٌث  ٌكون الحكم تحضٌرٌا إذا ما تم تعٌٌن الخبٌر -

متى كان من : " بموجب أمر إستعجالً و هو ما أكده المحكمة العلٌا فً إحدى قراراتها حٌث جاء فٌه 

المقرر قانونا، أنه إذا طالب المستأجر بتعوٌض اإلخالء جاز للطرؾ الذي ٌهمه التعجٌل أن ٌقٌم دعواه أمام 

ربٌس المحكمة الناظر  فً القضاٌا اإلستعجالٌة لٌأمر بإتخاذ الخبرة الالزمة، فإن هذه األوامر التً ٌصدرها 

قضاة اإلستعجال تعد أوامر تحضٌرٌة ال تتصدى لصحة التنبٌه باإلخالء لتعلقه بالموضوع، و أنه لما لهذه 

(. 5)" األوامر من صفة تحضٌرٌة فهً ؼٌر قابلة لإلستبناؾ 

 و ٌكون تمهٌدٌا إذا تم تعٌٌن الخبٌر بموجب حكم قضابً صادر من محكمة الموضوع و ٌحدث ذلك 

فً حالة منازعة المستأجر فً صحة التنبٌه باإلخالء الموجه له  من قبل المؤجر و ٌكتسً الحكم الطابع 

: التمهٌدي لألسباب التالٌة
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. إنه ٌحسن مركز المؤجر فً الدعوى الذي ٌسترجع محله 

إنه ٌفصل فً جانب من جوانب النزاع إذ أن القاضً بتعٌنه للخبٌر ٌكون قد أقر بصحة التنبٌه باإلخالء و 

. بالتالً فصل فً نقطة قانونٌة 

(. 1) إنه ٌستشؾ منه رأي القاضً فً النزاع، الذي ٌكون قد إتجه نحو إلزام المستأجر بإخالء المحل

:  معاٌٌر التمٌز بٌن الحكم التحضٌري و الحكم التمهٌدي-2

لعدم وجود أي نص فً قانون اإلجراءات المدنٌة ٌسمح بالتفرقة بٌن الحكمٌن فإنه ٌمكن اإلستعانة بقرارات 

:  المحكمة العلٌا من أجل إستخالص هذه المعاٌٌر التً تساعد على هذا التمٌٌز منها

ٌتمٌز الحكم التمهٌدي عن الحكم التحضٌري فً أنه ٌفصل فً جانب : الفصل فً جانب من جوانب النزاع -

من جوانب النزاع، بمعنى أنه ٌفصل فً نقطة قانونٌة مطروحة و مثاله الحكم بتعٌٌن خبٌر لتقدٌر تعوٌض 

. اإلخالء الذي ٌتطلب من القاضً الفصل فً مدى صحة التنبٌه باإلخالء

الحكم التمهٌدي ٌمس بحقوق األطراؾ المتخاصمة ففً حالة تعٌٌن خبٌر لتقوٌم : المساس بحقوق األطراؾ-

األضرار التً لحقت بالمدعً فإنه ٌمس الذمة المالٌة للمدعى علٌه التً ستفتقر على حساب إؼتناء ذمة 

. المدعً

ٌعتبر الحكم تمهٌدٌا إذا ترتب علٌه تحسٌن مركز أحد الخصوم فً الدعوى : تحسٌن مركز أحد الخصوم -

(. 2)دون الخصم األخر، أما إذا أبقى الحكم الخصمٌن فً مركزٌن متعادلٌن فهو حكم تحضٌري 

الحكم التمهٌدي ٌستشؾ من خالله إتجاه المحكمة فً : إبداء القاضً قناعته و رأٌه فً موضوع النزاع-

موضوع النزاع و ٌنبا لصالح أي من الخصمٌن سٌصدر و مثاله الحكم بندب خبٌر لتقدٌر تعوٌض 

اإلستحقاق الذي ٌستشؾ منه إتجاه القاضً نحو الحكم لصالح المؤجر و ذلك بإلزام المستأجر بإخالء العٌن 

. المؤجرة

 و قد أكدت المحكمة العلٌا إمكانٌة اإلستعانة بهذه المعاٌٌر و ذلك فً القرار الصادر عن الؽرفة 

إن معٌار التمٌٌز بٌن الحكم التحضٌري و التمهٌدي طبقا لما أبت علٌها المحكمة :" المدنٌة الذي جاء فٌه 

العلٌا فً قضابها ٌنظر إلٌه من حٌث طبٌعة الحكم الصادر قبل الفصل فً الموضوع و ما إذا كان ٌستشق 

. منه إتجاه المحكمة أم ال

 و لما ثبت من القرار المطعون فٌه عدم بروز أي إتجاه للمحكمة فٌما قضت فإن الحكم الذي أصدرته 

(. 3)" ٌدخل فً طابفة األحكام التحضٌرٌة الؽٌر قابلة للطعن فٌها باإلستبناؾ 

 نخلص إلى القول بأن هذه التفرقة بقدر ما هً صعبة لعدم وجود معٌار تشرٌعً ٌجسدها بقدر ما 

هً مهمة من ناحٌة اآلثار التً تترتب على كل منهما و تتجسد صعوبة هذا التمٌٌز من خالل مالحظتنا فً 

الحٌاة العملٌة ألحكام و قرارات تصدرها الجهات القضابٌة قبل الفصل فً الموضوع دون أن تعطً وصفا 

 لذلك الحكم إذا كان تحضٌرٌا أو تمهٌدٌا، إذا ؼالبا ما ٌكون المنطوق على النحو التالً

 
 
  86حمدي باشا عمر مرجع سابق ص - أ: (1)
  87 حمدي باشا عمر مرجع سابق ص  –أ : (2)
  143  ص 01  عدد 2002  مجلة قضائٌة لسنة 03/04/2001 الصادر فً 247144قرار رقم : (3)
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علنٌا حضورٌا و قبل الفصل فً الموضوع بتعٌن السٌد . …حكمت المحكمة حال فصلها فً القضاٌا " 

مما ٌجعل المتقاضٌن فً حٌرة من أمرهم و  " .  ……… كخبٌر فً قضٌة الحال تسند إلٌه ………

ٌتساءلون  هل هذا الحكم تحضٌري أم تمهٌدي و هل هو قابل للطعن باإلستبناؾ أم ال مما ٌمنح المجلس 

.  ق إ م سلطة تحدٌد وصؾ هذا الحكم و القول ما إذا كان قابال لإلستبناؾ أم ال5طبقا للمادة 

لقد أورد المشرع فً قانون اإلجراءات المدنٌة و فً بعض القوانٌن الخاصة بعض النزاعات : اإلستثناء-ب

. التً كون فٌها التقاضً على درجة واحدة بحٌث تفصل المحكمة فً هذه النزاعات بموجب أحكام نهابٌة

(. 1)و الحكم النهابً هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة األولى ؼٌر قابال للطعن فٌه باإلستبناؾ 

و من أهم هذه اإلستثناءات و التً تطرح بكثرة من الناحٌة العملٌة و نظرا لتحدٌد عدد الصفحات المذكرة 

:  سنقوم بذكرها بإختصار على النحو التالً

.   من قانون اإلجراءات المدنٌة4 و 2الحاالت المنصوص علٌها فً المادتٌن -1

هً األحكام التً صدرها المحكمة أثناء سٌر الدعوى بإجراء معٌن دون أن تكشؾ : األحكام التحضٌرٌة-2

. عن وجهة نظرها فٌه

 من ق إ م على عدم جواز إستبناؾ الحكم التحضٌري إال مع الحكم القطعً و قد 106و قد نص المشرع فً 

(. 2)أكدت المحكمة العلٌا هذا المبدأ فً العدٌد من قرارتها 

.  المتعلق بتسوٌة النزاعات الفردٌة فً العمل90/04 من قانون 21الحاالت المنصوص علٌها فً المادة -3

 المتضمن عالقات العمل  المعدلة و المتقدمة 90/11 من قانون 73/4الحالة المنصوص علٌها فً المادة -4

 . 96/21 من األمر رقم 9بالمادة 

أو اإلتفاقٌة الملزمة، تلؽً / إذا وقع تسرٌح العامل مخالفة لإلجراءات القانونٌة و " حٌث تنص على أنه 

المحكمة المختصة إبتدابٌا و نهابٌا قرار التسرٌح بسبب عدم إحترام اإلجراءات و تلزم المستخدم بالقٌام 

باإلجراء المعمول به و تمنح العامل تعوٌضا مالٌا على نفقة المستخدم، ال ٌقل عن األجر الذي ٌتقضاه كما 

. لو إستمر فً عمله

 أعاله ٌعتبر تعسفٌا تفصل المحكمة المختصة 73و إذا حدث تسرٌح العامل خرقا ألحكام المادة 

إبتدابٌا و نهابٌا إما بإعادة إدماج العامل فً المؤسسة مع اإلحتفاظ بإمتٌازاته المكتبسة أو فً حالة رفض 

أحد الطرفٌن ٌمنح العامل تعوٌضا مالٌا ال ٌقل عن األجر الذي ٌتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل 

 (.4)، (3)" دون اإلخالل بالتعوٌضات المحتملة ٌكون الحكم الصادر فً هذا المجال قابال للطعن بالنقض 

.  المتضمن عالقات العمل 90/11 من قانون 100الحالة المنصوص علٌها فً المادة -5

.   من القانون التجاري 232الحاالت المنصوص علٌها فً المادة -6

إن األوامر على العرابض هً أعمال والبٌة و لٌست حكما قضابٌا و علٌه فإنها  : األوامر على العرابض-7

. أصال ال تخضع لطرق الطعن الخاصة باألحكام و إنما هً تخضع لطرٌق التظلم
 
   147 زودة عمر    طبيعة األحكام بإهناء الرابطة الزوجية  و أثر الطعن فيها  إنسكلووبيدية للنشر  ص –أ : (1)
  86  ص 01  العدد 1993  اجمللة القضائية لسنة 14/01/1990  الصادر يف  62369قرار  رقم : (2)
  97  / 03  رقم  08/06/2003أنظر احلكم الصادر  عن حمكمة غيليزان القسم اإلجتماعي  بتاريخ : (3)
  03/66  حتت رقم 13/04/2003أنظر احلكم الصادر عن حمكمة يغيليزان القسم اإلجتماعي بتاريخ : (4)
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 األصل أن التظلم من األعمال الوالبٌة ٌتم بتقدٌم عرٌضة أمام مصدر األمر للعدول عنه إما بإلؽابه أو 

.  إصدار أمره مخالؾ

 حٌث نص صراحة على جواز إستبناؾ األمر  ق ا م إ312ؼٌر أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فً المادة 

. الذي ٌتظمن رفض إتخاذ اإلجراء المطلوب بالنسبة لمقدم الطلب

 ألنه ٌعتمد على التأصٌل العلمً و 172/2و نحن نرى أن قرار المحكمة العلٌا هو السلٌم على نص المادة 

تحدٌد طبٌعة العمل محل الطعن ذلك أن األمر على عرٌضة ٌدخل ضمن األعمال الوالبٌة و لٌس حكما 

قضابً فاصل فً منازعة و أن الطعن فٌها ال ٌكون إال بالتظلم منها أمام نفس الجهة القضابٌة التً صدر 

. عنها هذا العمل و ال تقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن فً األحكام 

األحكام : "   ق إ ج على أن 57تنص المادة :  من قانون األسرة57الحالة المنصوص عٌها بالمادة -8

" . بالطالق ؼٌر قابلة لإلستبناؾ ماعدا فً جوانبها المادٌة 

 ق إ ج تثٌر إشكاالت كثٌرة من الناحٌة العملٌة أدت إلى التباٌن الواضح بٌن طبٌعة األحكام 57 إن المادة   

التً ٌصدرها القضاة و هذا التباٌن راجع إلى ؼموض مصطلح األحكام بالطالق الذي إستعمله المشرع فً 

 ق إ ج فهل ٌقصد باألحكام بالطالق جمٌع األحكام التً تتضمن فك الرابطة الزوجٌة سواء كانت 57المادة 

بطلب من الزوج أو الزوجة  و بالتالً تصدر جمٌعها إبتدابٌة نهابٌة ؼٌر قابلة لإلستبناؾ أم أنه ٌقصد بها 

صورة فك الرابطة الزوجٌة التً تكون بإرادة الزوج فقط و بالتالً ٌكون هو الحكم الوحٌد الؽٌر قابل 

.  لإلستبناؾ فً حٌن أن بقٌة األحكام األخرى تكون إبتدابٌة ؟

لإلجابة على هذا التساؤل نقول أن األحكام التً تتضمن فك الرابطة الزوجٌة بناء على طلب الزوج 

هً أحكام نهابٌة و ال خالؾ فً ذلك، كما أن األحكام التً تتضمن فك الرابطة الزوجٌة بطلب من الزوجة 

 ق أ ج ، التً تجسد صورة الخلع فهً أحكام نهابٌة، كذلك أن األحكام التً تتضمن 54على أساس المادة 

فك الرابطة الزوجٌة بالتراضً فهً أحكام ؼٌر قابلة للطعن أصال ألن هذه الحكم هو مجرد إشهاد من 

 ( 2)المحكمة على رؼبة الطرفٌن، فهو ال ٌعد حكما قضابٌا 

و أن التناقض المالحظ من الناحٌة العملٌة فهو  ٌخص األحكام بالتطلٌق التً تكون بطلب من الزوجة على 

و  (1)،و منهم من ٌصدرها نهابٌة (3) ق أ ج فمن القضاة من ٌصدر هذه األحكام إبتدابٌة 53أساس المادة 

  ق أ ج فمنهم من فسره 57سبب هذا التناقض هو إختالؾ تفسٌر القضاة لمصطلح الطالق الوارد بالمادة 

تفسٌرا ضٌقا بحٌث ٌقصد به صورة فك الرابطة الزوجٌة بناء على طلب الزوج فقط و منهم من فسره 

 ق أ ج  التً تنص 48تفسٌرا واسعا بحٌث ٌشمل جمٌع صور فك الرابطة الزوجٌة و ذلك بالنظر إلى المادة 

الطالق  حل عقد زواج و ٌتم بإرادة الزوج أو بتراضً الزوجٌن أو بطلب من الزوجة فً : "  على أن 

،  "  من هذا القانون 54 و 53حدود ما ورد فً المادتٌن 

. و أمام هذا التناقض فً األحكام فما هو موقؾ المحكمة العلٌا منه ؟
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إن قرارات المحكمة العلٌا الصادرة فً هذه المسألة هً األخرى متناقضة بحٌث ٌستشؾ من بعضها أن 

حكم بالتطلٌق مع " األحكام الصادرة بالتطلٌق ؼٌر قابلة لإلستبناؾ إال فً جوانبه المادٌة ، حٌث جاء فٌه 

طعن كون أن الحكم القاضً بالتطلٌق لم ٌتأكد –تأٌٌد الحكم المستأنؾ - إستبناؾ–إلزام الزوج بدفع النفقة 

.  ق أ ج53من توافر الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

 من قانون األسرة 57ال ٌجوز إستبناؾ أحكام الطالق إال فً الجوانب المادٌة عمال بنص المادة 

( . 2)" التً تعتبر أحكام الطالق نهابٌة 

:  فً حٌن ٌستشؾ من بعض القرارات األخرى أن أحكام التطلٌق قابلة لإلستبناؾ حٌث جاء فٌها 

أن المطعون ضدها طالبت فً دعوى خاصة بالتطلٌق، و ضمت بعدها –و لما كان ثابتا فً قضٌة الحال " 

لدعوى الطاعن الحالً فإن إجراء اإلستبناؾ المتبع ٌرفع النزاع برمته أمام المجلس، و لما قضى هذا 

المحتج بها –  قانون األسرة57األخٌر بالتطلٌق فإنه ٌندرج ضمن إختصاصه شرعا و قانونا و أن المادة   

(. 3)" ال تنطبق على قضٌة الحال لكون الحكم المستأنؾ لم ٌقضً بالطالق 

و إن اإلتجاه السابد هو إعتبار أحكام التطلٌق أحكاما إبتدابٌة بإعتبار أن القاضً ٌتمتع بسلطة تقدٌر 

 ق إ ج و من ثم وجب إخضاع عمله هذا لرقابة 53مدى توافر إحدى الحاالت المنصوص علٌها فً م 

 و المادة 57الجهات العلٌا عن طرٌق الطعن فٌها، كما أنه ٌتعٌن على المشرع التدخل  بتعدٌل نص المادة 

 من أجل إزالة هذا التناقض و تحدٌد بموجب نص واضح األحكام التً ٌجوز إستبنافها و تلك التً ٌكون 48

. فٌها التقاضً على درجة واحدة
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   97  ص 54  نشرة القضاة العدد 12/03/1994  الصادر فً 101232قرار رقم  : (2)
  53  ص 1994  لسنة 01  مجلة قضائٌة عدد 27/04/1993  الصادر فً 89635قرار رقم : (3)
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 . شرط المٌعاد: الفرع الثانً

 ٌقصد بمٌعاد اإلستبناؾ تلك اآلجال التً ٌتعٌن تقدٌم الطعن خاللها بحٌث ٌسقط الحق فً الطعن 

فما هو مٌعاد اإلستبناؾ و ما هً نقطة بداٌة سرٌانه و كٌؾ ٌتم حسابه و ما هً الحاالت التً . بإنقضابها

. تؤدي إلى إمتداده ووقفه ؟ 

 فإن مٌعاد إستبناؾ األحكام الصادرة من المحاكم هو شهر  ق ا م إ336طبقا للمادة: مٌعاد اإلستبناؾ-1

.   ابتداء من تارٌخ التبلٌػ الرسمً للحكم الى الشخص ذاته واحد

إال أنه إستثناء من هذه القاعدة فإن المشرع أورد فً بعض النصوص الخاصة مواعٌد أخرى، بحٌث ٌجب 

:  تقدٌم اإلستبناؾ خاللها و هً 

 ق ا م إ304طبقا للمادة الرسمً لالمر  ٌوما من تارٌخ تبلٌػ 15إن مٌعاد إستبناؾ األوامر اإلستعجالٌة هو -

 ق ت 234المادة .  أٌام 10إن مٌعاد إستبناؾ األحكام الصادرة فً مادة اإلفالس و التسوٌة القضابٌة هً -

ج  

 ٌوما 15إن مٌعاد إستبناؾ األحكام الصادرة فً المناقضات فً توزٌع األموال المتحصلة من الحجز هً -

(. 1)من تارٌخ التبلٌػ 

ٌختلؾ بداٌة سرٌان مٌعاد اإلستبناؾ بإختالؾ ما إذا كان الحكم : نقطة بداٌة سرٌان مٌعاد اإلستبناؾ -2

. محل الطعن حضورٌا أو ؼٌابٌا و بإختالؾ ما إذا كان تمهٌدٌا أو تحضٌرٌا 

فإن مٌعاد إستبناؾ األحكام الحضورٌة ٌسري إبتداءا من : بداٌة سرٌان مٌعاد إستبناؾ األحكام الحضورٌة-أ

تارٌخ تبلٌػ الحكم بحٌث ال ٌسري المٌعاد بدون تبلٌػ، و ٌقصد بتبلٌػ الحكم إعالم الخصم المحكوم علٌه به،  

إلى صور ثالث ٌعتبر فٌها تبلٌػ الحكم من الناحٌة القانونٌة صحٌحا و إ  ق إ م 336و قد أشارت المادة 

 :تتمثل فً

. تبلٌػ الحكم إلى الشخص المعنً باألمر نفسه-1

.  إذا تعذر تبلٌػ الحكم إلى المعنً باألمر فٌصح التبلٌػ فً موطنه الحقٌقً-2

أما إذا تعذر تبلٌػ الحكم إلى الشخص المعنً و إلى موطنه الحقٌقً فٌصح تبلٌػ الحكم إلى موطنه -3

. المختار

.  و ال ٌجوز إتباع الطرٌق الثانً أو الثالث قبل إتباع  الطرٌق األول أو الثانً

أما إذا كان الشخص المراد إعالنه بالحكم شخصا إعتبارٌا سواءا كان هذا األخٌر عاما أو خاصا فإنه ٌتم إلى 

. ممثله القانونً أو إلى المفوض عن هذا األخٌر أو إلى أي شخص أخر مؤهل لهذا الؽرض 

و ٌشترط حتى ٌبدأ المٌعاد فً السرٌان أن ٌكون التبلٌػ صحٌحا و حتى ٌكون هذا األخٌر صحٌحا فإنه ٌجب 

أن ٌتم حسب الصور المذكورة أعاله و أن ٌقوم به محضر قضابً مختصا محلٌا و أن ٌكون تبلٌػ الحكم 

 مصحوبا بتسلٌم المبلػ له نسخة رسمٌة منه أو بنسخة مطابقة ألصله و أن ٌتم إثبات عملٌة التبلٌػ 

 
  177 محمد إبراهٌمً مرجع سابق ص –أ : (1)
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بتحرٌر  محضر ٌتضمن تارٌخ التبلٌػ و توقٌع المبلػ له  و إسم و توقٌع القابم بالتبلٌػ، و إذا 

. رفض المبلػ له التوقٌع أو كان ال ٌحسن ذلك، ٌذكر ذلك فً المحضر

، و  (1)و قد أكدت المحكمة العلٌا فً العدٌد من قرارتها وجوب توافر هذه الشروط لصحة التبلٌػ 

(  2)أنه من جهة ثانٌة ال ٌوجد أي إجراء ٌقوم مقام التبلٌػ الصحٌح حتى اإلنذار الموجه إلى المحكوم علٌه 

فإذا كان الحكم ؼٌابٌا فإن مٌعاد إ  ق إ م 336طبقا للمادة : بداٌة سرٌان مٌعاد إستبناؾ األحكام الؽٌابٌة-ب

اإلستبناؾ ال ٌسري إال من تارٌخ إنقضاء مهلة المعارضة، ذلك حتى ال ٌحرم المتقاضً من درجة من 

 من تارٌخ تبلٌؽه به ،   شهر درجات التقاضً، بحٌث ٌكون له أوال الحق فً معارضة الحكم فً أجل

و فً حالة إنقضاء هذا األجل دون تقدٌم المعارضة ٌكون له الحق فً إستبناؾ الحكم خالل مهلة 

شهر  من تارٌخ إنقضاء مٌعاد المعارضة، و قد أكدت المحكمة العلٌا هذه المبدأ فً إحدى قراراتها حٌث 

من المقرر قانونا أنه ٌجوز الطعن فً األحكام الصادرة ؼٌابٌا عن طرٌق المعارضة ضمن مهلة : " جاء فٌه

 أٌام من تارٌخ التبلٌػ و من المقرر كذلك أن إستبناؾ الحكم الصادر من المحكمة ٌجب أن ٌرفع فً 10

مهلة شهر واحد إبتداءا من تارٌخ الحكم إذا كان حضورٌا أو من تارٌخ إنقضاء مهلة المعارضة إذا كان 

(. 3)" ؼٌابٌا و من ثم فإن القضاء بما ٌخالؾ هذا المبدأ ٌعد خرقا للقانون 

فإن األحكام التحضٌرٌة ؼٌر قابلة لإلستبناؾ إال مع :  بداٌة سرٌان مٌعاد إستبناؾ األحكام التحضٌرٌة-ج

الحكم القطعً و نظرا للفاصل الزمنً بٌن صدور كل من الحكمٌن، فقد أقر المشرع على أن مٌعاد الشهر 

الواحد المقرر إلستبناؾ الحكم التحضٌري ال ٌسري إال من ٌوم تبلٌػ الحكم القطعً، حٌث أنه إبتداءا من 

. هذا التبلٌػ ٌسري مٌعاد إستبناؾ الحكمٌن 

 على أن جمٌع المواعٌد المنصوص علٌها فً هذا  ق ا م إ336نصت المادة : كٌفٌة حساب المٌعاد-3

القانون تحتسب كاملة و علٌه فإن مٌعاد اإلستبناؾ هو مٌعاد كامل، بحٌث ال ٌحسب فٌه ٌوم بداٌته و ال ٌوم 

إنقضابه،  بحٌث ٌبدأ المٌعاد فً السرٌان إبتداءا من الٌوم الموالً للٌوم الذي تم فٌه التبلٌػ أٌا كانت 

الساعة التً تم فٌها هذا األخٌر، و ال ٌحسب الٌوم األخٌر من المٌعاد، و لتوضٌح كٌفٌة حساب مٌعاد الشهر 

:  المقرر لإلستبناؾ ٌمكن تقدٌم المثال التالً

 ماي و ٌنتهً ٌوم 22 ماي ٌبدأ مٌعاد الشهر فً السرٌان من 21إذا كان الحكم حضورٌا و بلػ بتارٌخ -

(  4) جوان  بإعتباره داخال فً المٌعاد 22 جوان و ٌكون اإلستبناؾ مقبوال إذ قدم بتارٌخ 21 

 جانفً و ٌنتهً ٌوم 25 جانفً فإن أجل المعارضة ٌبدأ ٌوم 24أما إذا كان الحكم ؼٌابٌا و بلػ بتارٌخ -

،  و هو أخر أجل لتقدٌم اإلستبناؾ ماي 4، و ٌنتهً ٌوم مارس 4 و ٌبدأ أجل اإلستبناؾ من ٌوم مارس 3 

ذلك أنه فً إحتساب أجال إستبناؾ األحكام الؽٌابٌة ال ٌدخل الٌوم األول من التبلٌػ و ال الٌوم األخٌر لكل من 

 .أجل المعارضة و أجل اإلسبناؾ معا

 

 

 
 
  27 ص  04  عدد 1990  جملة قضائية  لسنة 11/06/1988  الصادر يف  52820قرا ر  رقم  : (1)
  96  ص  02 عدد   2000  جملة قضائية لسنة 18/10/2000   الصادر يف  254572قرار رقم  : (2)
   159  ص 02  عدد  1990  جملة قضائية لسنة 24/06/1985  الصادر يف  52500قرار رقم  : (3)
  . 176 بو بشري حمند أمقران  مرجع سابق  ص  –أ : (4)
 
 

 



40 

 

 

:  نص المشرع على حالتٌن ٌمتد فٌهما المٌعاد هما: حاالت إمتداد المٌعاد- 

إذا صادؾ أخر ٌوم من المٌعاد ٌوم عطلة  سواء كان ٌوم راحة أسبوعٌة أو ٌوم عٌد : العطلة الرسمٌة-أ

رسمً  فإن المٌعاد ٌمتد إلى أول ٌوم عمل ٌلٌه،  و العبرة تكون بالٌوم األخٌر فقط و ال أثر ألٌام العطلة 

التً تكون خالل سرٌان المٌعاد فً جمٌع الحاالت ال ٌمتد المٌعاد إال بٌوم واحد مهما كانت عدد أٌام العطلة 

(  1)التً تخللته 

تمكٌنا للخصوم من اإلستفادة الكاملة بالمواعٌد قرر المشرع مواعٌد إظافٌة زٌادة على المٌعاد : المسافة -ب

 تمتد مهلة اإلستبناؾ  إ ق إ م336األصلً لإلستبناؾ بالنسبة للمقٌمٌن فً الخارج، حٌث أنه طبقا للمادة 

شهرا واحدا بالنسبة للمقٌمٌن فً تونس و المؽرب، و شهرٌن  للمقٌمٌن فً بالد أجنبٌة و العبرة فً إمتداد 

(  . 2)المٌعاد بسبب المسافة تكون باإلقامة فً بالد أجنبٌة و لٌس بجنسٌة الخصم 

ٌعد الوقؾ و اإلنقطاع سببان فً إطالة المواعٌد اإلجرابٌة و هما ٌختلفان : حاالت وقؾ مٌعاد اإلستبناؾ -5

من حٌث أثرهما بحٌث ٌترتب على اإلنقطاع إؼفال ما مضً من مٌعاد و بداٌة مٌعاد جدٌد، و كامل بٌنما 

ٌترتب على الثانً وقؾ حساب المٌعاد خالل فترة معٌنة و بعد زوال سبب الوقؾ ٌعود المٌعاد إلى السرٌان 

فٌحسب ضمنه المٌعاد الذي مضى قبل حدوث ذلك السبب و تتمثل حاالت وقؾ المٌعاد فً الفقرة القاهرة 

وفاة الخصم المحكوم علٌه أو تؽٌر أهلٌته بعد تبلٌؽه بالحكم و أثناء سرٌان المٌعاد، و ال ٌعاد هذا األخٌر فً 

 إذا تعلق األمر  إ ق إ م319 و 318السرٌان إال بعد إبالغ الورثة حسب األوضاع المقررة فً المادتٌن 

. بالوفاة أو بعد إجراء تبلٌػ جدٌد لصاحب الصفة إذا تعلق األمر بتؽٌر األهلٌة

و هنا ٌمكن إنتقاد موقؾ المشرع الذي جعل من وفاة الخصم المحكوم علٌه أو تؽٌٌر أهلٌته سببا 

فً وقؾ المٌعاد و لٌس سببا فً قطعه ألنه فً الوقؾ ٌحسب ما مضً من مٌعاد ، قبل حدوث سببه، و هذا 

ال ٌسمح لورثة المتوفً أو لصاحب الصفة عنه من اإلستفادة بالمٌعاد كامال و تحضٌر دفاعهم بصفة جٌدة 

و ال سٌما إذا حدثت الوفاة أو تؽٌر األهلٌة فً األٌام األخٌرة من المٌعاد كالٌوم الثامن و العشرٌن أو التاسع 

 .و العشرٌن 
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 :  إجراءات رفع الطعن باإلستبناؾ: المطلب الثالث

. تختلؾ إجراءات رفع الطعن باإلستبناؾ بإختالؾ ما إذا كان هذا األخٌر أصلٌا أو إستبنافا فرعٌا

. إجراءات رفع اإلستبناؾ األصلً: الفرع األول 

رفع الطعن باإلسبناؾ و قد منح المشرع للخصم المحكوم علٌه حرٌة اإلختٌار بٌن رفع الطعن ان  

مباشرة أمام كتابة ضبط المجلس القضابً أو رفعه أمام كتابة ضبط المحكمة التً أصدرت الحكم المطعون 

. فٌه

بحٌث ٌمكن للخصم المحكوم علٌه أن ٌرفع إستبنافه أمام كتابة ضبط المجلس الذي تقع بدابرة 

إختصاصه المحلً المحكمة المصدرة للحكم، و ذلك بموجب عرٌضة مكتوبة و مسببة و موقعة منه أو من 

محامٌه المقٌد فً جدول التنظٌم الوطنً للمحامٌن تودع لدى أمانة الضبط و تكون العرٌضة مصحوبة 

. بنسخة من الحكم محل الطعن إلى جانب دفعه للرسوم القضابٌة

و ٌجب أن تكون عرٌضة الطعن مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنؾ علٌهم حتى ٌتسنى 

رفع الدعوى بحضور المدعً أمام أمٌن الضبط الذي ٌقوم تتبلٌػ نسخة لكل واحد منهم، عرٌضة الطعن 

بتحرٌر محضر بتصرٌحاته فإنه ٌمكن رفع اإلستبناؾ بحضور الطاعن أمام أمٌن الضبط، الذي ٌقوم بتحرٌر 

محضر بتصرٌح الطاعن الذي ٌوقع علٌه أو ٌذكر فٌه أنه ال ٌمكنه التوقٌع و بعد تقدٌم عرٌضة الطعن تقٌد 

. حاال فً سجل خاص، وفق ترتٌب إستالمها مع بٌان أسماء الطرفٌن و رقم القضٌة و تارٌخ الجلسة

بعد تحدٌد تارٌخ أول جلسة من طرؾ الكاتب و التأشٌر بذلك التارٌخ على نسخة عرٌضة الطعن 

. ٌتعٌن على المستأنؾ أن ٌقوم بتكلٌؾ المستأنؾ علٌه بالحضور للجلسة 

و من جهة ثانٌة ٌمكن للمحكوم علٌه أن ٌرفع إستبنافه بموجب عرٌضة مسببة و موقعة منه أو من 

محامٌه المقٌد فً جدول التنظٌم الوطنً للمحامٌن و ذلك بإٌداع عرٌضة الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة 

 التً أصدرت الحكم المطعون فٌه و تسري على العرٌضة 

، و بعد إٌداع عرٌضة الطعن ٌسلم الكاتب إٌصاال باإلستبناؾ للطاعن الذي ٌبلؽه فورا للمستأنؾ 

علٌه، و ٌعمل كاتب الضبط على إحالة كامل ملؾ الدعوى إلى كتابة ضبط الجهة اإلستبنافٌة خالل مدة شهر 

. واحد تحت رقابة ربٌس المحكمة و تحت طابلة العقوبات الجزابٌة

و تقوم كتابة ضبط المجلس بمجرد إستالمها لعرٌضة الطعن بقٌدها فً سجل خاص باإلستبناؾ 

وفقا لترتٌب إستالمها مع بٌان أسماء الطرفٌن و رقم القضٌة و تارٌخ الجلسة ثم تتولى تبلٌؽها إلى 

  ساعة 24األطراؾ خالل 
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و ٌتم تسجٌل االستبناؾ فً التطبٌقة و ارسال عقد االستبناؾ الى كاتب الضبط الربٌسً بالمحكمة 

.  من اجل تشكٌل الملؾ و ارساله الى المجلس القضابً من اجل النظر فً االستبناؾ المرفوع 

. ما هو الحل إذا لم ٌقم المستأنؾ بتكلٌؾ المستأنؾ علٌه بالحضور للجلسة ؟

بالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنٌة نجد أن المشرع لم ٌضع نصا ٌعالج هذه المسألة مما 

أدى إلى خلق إشكال من الناحٌة العملٌة، حٌث نجد بعض القضاة ٌفصلون فً هذه المسألة بعدم قبول 

اإلستبناؾ لعدم إنعقاد خصومة الطعن ، إال أن هذا الحل ٌمكن إننقاده بالنظر إلى أن اإلستبناؾ هو طعن 

مقٌد بمٌعاد و لٌس دعوى مبتدأة ٌمكن تجدٌدها ألنه بإنقضاء مٌعاد الشهر ٌسقط الحق فً تقدٌمه مهما كان 

سبب ذلك و من أجل تفادي هذا اإلشكال نجد أن هناك جانب ثانً من القضاة بدال من القضاء بعدم قبول 

الطعن ٌلجبون إلى إصدار قرار تحضٌري بإرجاء الفصل فً الطعن إلى ؼاٌة قٌام المستأنؾ بتكلٌؾ 

المستأنؾ علٌه بالحضور، و   إذا إمتنع المستأنؾ عن القٌام بهذا اإلستدعاء لمدة سنتٌن كاملتٌن من تارٌخ 

إصدار قرار إرجاء الفصل فٌترتب على ذلك سقوط خصومة الطعن باإلستبناؾ و جمٌع اإلجراءات التً تمت 

  قانون 224فٌها، مما ٌجعل الحكم محل الطعن حكما نهابٌا مكتسبا لقوة الشًء المقضً فٌه طبقا للمادة 

( . 1)اإلجراءات المدنٌة  

.  إجراءات رفع اإلستبناؾ الفرعً:الفرع الثانً

 كما قلنا سابقا أن المشرع الجزابري ال ٌمٌز بٌن اإلستبناؾ الفرعً و اإلستبناؾ المقابل حٌث جعل 

كل إستبناؾ مقدم من المستأنؾ علٌه إستبنافا فرعٌا مهام كان مٌعاد تقدٌمه و كنا قد إنتقدنا موقؾ المشرع 

هذا ألنه كان ٌتعٌن علٌه التمٌز بٌن هاذٌن النوعٌن نظرا لإلختالفات الموجودة بٌنهما و المشار إلٌها سابقا 

:  باإلضافة إلى إختالؾ إجراءات رفعهما كما سنوضحه فٌما ٌلً

 منه التً تحدثت عن اإلستبناؾ 103بالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنٌة و ال سٌما المادة 

الفرعً نجد أن المشرع لم ٌحدد إجراءات رفع هذا الطعن و إنما أجاز تقدٌمه فً أٌة مرحلة من مراحل 

سٌر خصومة اإلستبناؾ بشرط قبل إقفال باب المرافعات ووضع القضٌة فً المداولة، و عملٌا ٌتم تقدٌم 

. اإلستبناؾ الفرعً بموجب مذكرة جوابٌة تسلم نسخ منها إلى الخصم بالجلسة 

ؼٌر أنه ي قد ٌحدث أن ٌقدم المستأنؾ علٌه إستبنافه الفرعً، و هو الذي ٌعرؾ بالمقابل أثناء 

مٌعاد الطعن و قد ٌحدث أن ٌقدم طعنه هذا و أنه ال ٌعلم أن الخصم األخر قد رفع إستبنافا عن ذات الحكم و 

بالتالً ٌقوم برفعه وفقا لإلجراءات المعتادة لإلستبناؾ،  و بالتالً تكون فً هذه الحالة أمام إستأنافٌن 

مقدمٌن فً المٌعاد، و بذات اإلجراءات و ما ٌجعل  أحدهما أصلٌا و األخر فرعٌا هو األسبقٌة فً تارٌخ 

الرفع و مادام أن الطعنٌن قد رفعا بصفة مستقلة فٌكون لكل منهما رقمه الخاص و ملفه الخاص فٌقوم 

. المجلس بضمهما للفصل فٌهما معا

و قد ٌحدث كذلك أن ٌرفع المستأنؾ علٌه إستبنافه الفرعً فً المٌعاد و ذلك بموجب مذكرة جوابٌة 

 تقدم فً أول جلسة إذا كانت هذه األخٌرة قد إنعقدت أثناء المٌعاد، و خالصة القول أن اإلستبناؾ الفرعً
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 حسب المفهوم الوارد فً قانون اإلجراءات المدنٌة قد ٌرفع إما طبقا إلجراءات رفع الطعن باإلستبناؾ إذا 

. قدم أثناء المٌعاد أو بموجب مذكرة جوابٌة ، إذا قدم أثناء سٌر خصومة اإلستبناؾ

. أثار الطعن باإلستبناؾ و كٌفٌة الفصل فٌه :  المبحث الثالث

إذا كان المشرع قد أجاز الطعن فً األحكام باإلستبناؾ فالسؤال المطروح ما هً اآلثار المترتبة 

على إعمال هذا الطعن و كٌؾ ٌتم الفصل فٌه من قبل الجهة القضابٌة المقدم أمامها ؟  

. أثار الطعن باإلستبناؾ : المطلب األول

.  وقؾ تنفٌذ الحكم محل الطعن باإلستبناؾ: الفرع األول

إن الحكم القضابً ال ٌكون قابال للتنفٌذ كمبدأ إال إذا كان حابزا لقوة الشًء المقضً فٌه و أن : المبدأ -أ

الحكم ال ٌكتسب هذه القوة إال بصٌرورته نهابٌا،  و هو ٌكتسب هذه الصفة إما بإستنفاذ طرق الطعن العادٌة 

لإلستبناؾ أثر موقؾ ما لم ٌنص القانون على ؼٌر "  م على أن 323أو بصدوره نهابٌا و قد نصت المادة 

، و علٌه فإن الطعن فً الحكم باإلستبناؾ ٌوقؾ تنفٌذه،  و هذا الوقؾ ٌبدأ من تارٌخ صدور الحكم " ذلك

ذلك أن مٌعاد الشهر المقرر لإلستبناؾ ٌوقؾ تنفٌذه و فً حالة رفع اإلستبناؾ ٌستمر وقؾ التنفٌذ إلى 

ؼاٌة الفصل فً خصومة اإلستبناؾ بقرار ٌؤٌده أو ٌلؽٌه، و إذا كان المبدأ هو أن إستبناؾ األحكام الصادرة 

فً المادة المدنٌة ٌوقؾ تنفٌذها فإن إستبناؾ القرارات الصادرة فً المادة اإلدارٌة لٌس له أثر موقؾ طبقا 

.  من ق إ 171للمادة 

و ٌقصد بالتنفٌذ المعجل تنفٌذ الحكم قبل األوان العادي  إلجرابه، أي قبل أن ٌصٌر الحكم نهابٌا و 

. لهذا ٌوصؾ بأنه معجل و هو تنفٌذ ؼٌر مستقر

 للخصم الذي ٌراد تنفٌذ الحكم علٌه أن ٌقدم  إ ق إ م324إال أنه و من جهة ثانٌة فقد أجازت المادة 

إعتراضا على النفاذ المعجل أمام نفس الجهة التً تنظر فً اإلستبناؾ و ذلك بموجب عرٌضة مستقلة عن 

عرٌضة اإلستبناؾ،  ٌلتمس فٌها وقؾ تنفٌذ الحكم إلى ؼاٌة الفصل فً اإلستتبناؾ و ٌتعٌن على الجهة 

التً تنظر فً الطعن أن تبت فً هذا اإلعتراض فً أقرب جلسة، بإستثناء األوامر اإلستعجالٌة التً ال تقبل 

 . ق ا م إ303اإلعتراض على النفاذ المعجل طبقا للمادة 

. األثر الناقل لإلستبناؾ : الفرع الثانً

 ٌترتب على رفع اإلستبناؾ طرح النزاع بالحالة التً كان علٌها قبل صدور الحكم المستأنؾ على 

(  1)المجلس القضابً، لٌفصل فٌه من جدٌد و هذا ما ٌعرؾ باألثر الناقل لإلستبناؾ 

 و لهذا األخٌر كل ما لمحكمة الدرجة األولى من سلطة فً هذا الصدد، فهو ٌبحث وقابع الدعوى  و 

ٌقوم بإتخاذ ما ٌراه مناسبا من إجراءات اإلثبات و ٌعٌد تقرٌر الوقابع مما قدم إلٌه من مستندات و دفاع 

، و إذا كان الطعن (2)الخصوم، ثم هو أخٌرا ٌطبق على النزاع القاعدة القانونٌة التً ٌراها صحٌحة 
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باإلستبناؾ ٌرفع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانٌة فإن نطاق خصومة اإلستبناؾ أمام المجلس القضابً 

: ٌتحدد على النحو التالً  

القاعدة أن اإلستبناؾ ال ٌطرح على المجلس من : تقٌٌد المجلس القضابً بحدود ما فصلت فٌه المحكمة-أ

الطلبات التً عرضت على المحكمة إال ما فصلت فٌه هذه األخٌرة، و رفع عنه إستبناؾ، ذلك أن هذا األخٌر 

قد شرع بقصد تجرٌح الحكم المطعون فٌه فال ٌتصور ثمة خطأ ٌنسب إلى محكمة الدرجة األولى فً أمر لم 

ٌعرض علٌها أو عرض علٌها و لم تفصل فٌه لسبب ما أو عرض علٌها و فصلت فٌه و لم ٌطعن فً 

و من ثم فإن المجلس ال ٌملك سلطة الفصل فً طلب لم ٌسبق للمحكمة أن أصدرت بشأنه  (3)قضابها 

حكما، و ٌترتب على ذلك مبدأ أساسً ٌتمثل فً عدم جواز تقدٌم طلبات جدٌدة أمام جهة اإلستبناؾ إال ما 

. إستثناه المشرع و نص على جواز تقدٌمه

م مبدأ عدم جواز تقدٌم الطلبات الجدٌدة أمام جهة ق ا م إ  341لقد أورد المشرع فً المادة : المبدأ -1

اإلستبناؾ إال ما تم  النص صراحة على جواز تقدٌمه، 

 و ٌقصد بالطلب الجدٌد ذلك الطلب الذي ٌختلؾ عن الطلب األصلً المقدم أمام المحكمة المصدرة 

و هذا المنع ٌنبنً على  (4)للحكم المستأنؾ فً أحد عناصره سواءا األشخاص أو الموضوع أو السبب 

:  إعتبارٌن إثنٌن 

إن قبول الطلبات الجدٌدة فً اإلستبناؾ ٌعد إخالل بمبدأ التقاضً على درجتٌن إذ من مقتضاة تفوٌت درجة -

. من درجات التقاضً على الخصم الذي ٌوجه إلٌه الطلب

إن قبول الطلبات الجدٌدة فً االستبناؾ ٌتنافى مع اعتبار هذا األخٌر تجرٌحا لقضاء محكمة الدرجة األولى -

. و تظلما من  قضابها دون أن ٌنسب لها خطأ

ؼٌر أنه من الجابز إبداء أدلة و دفوع و أوجه دفاع جدٌدة أمام جهة االستبناؾ ألنه ٌجب على هذه 

األخٌرة أن  تفصل فً االستبناؾ على أساس ما ٌقدم لها من أدلة و دفوع بشرط أن ال تكون قد سقطت لعدم  

اإلدالء بها فً الوقت المناسب، و أوجه دفاع جدٌدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة األولى،  
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فالؽرض من االستبناؾ هو تمكٌن المحكوم علٌه من إبداء ما ٌعن له من وسابل الدفاع الجدٌدة و 

و ٌدق التمٌز بٌن الطلب الجدٌد و وسٌلة الدفاع،  (1)استدراك ما سها عنه و تدارك ما أخطأ فً عرضه 

فالطلب الجدٌد هو  الطلب الذي ٌختلؾ عن  الطلب األصلً فً أحد عناصره، أما وسٌلة الدفاع فهً الحجة 

. التً ٌستند إلٌها الخصم فً تأٌٌد ما ٌدعٌه دون أن ٌحدث بها تؽٌرا فٌما طلبه

و ٌعد الطلب جدٌدا إذا كان من الجابر رفعه بدعوى مبتدأه دون أن ٌكون من الجابز الدفع بحجٌة 

(. 2)الشًء المحكوم فٌه 

و قد أكدت المحكمة العلٌا فً العدٌد من قراراتها مبدأ عدم قبول الطلبات الجدٌدة أمام جهة 

من المقرر قانونا أنه ال تقبل الطلبات الجدٌدة فً االستبناؾ ما لم تكن : " االستبناؾ حٌث جاء فً أحدها 

خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع فً الدعوى األصلٌة و من ثم فإن القضاء بما ٌخالؾ هذا المبدأ ٌعد 

(. 3)" خرقا للقانون 

إذا كان المبدأ كما استخلصناه أعاله هو عدم جواز تقدٌم طلبات جدٌدة أمام جهة االستبناؾ : االستثناء -2

 بعض الطلبات التً ٌجوز تقدٌمها  ق ا م إ343فإن المشرع أورد بعض االستثناءات علٌه حٌث حدد فً 

:  ألول مرة أمام المجلس القضابً و التً تتمثل فً 

هً المقاصة القضابٌة و لٌس المقاصة إم .إ. ق341إن المقاصة التً نصت علٌها المادة : المقاصة 

القانونٌة ألن هذه األخٌرة ٌتولد عن التمسك بها دفع موضوعً و من ثم فهً تشكل وسٌلة دفاع ٌجوز 

. التمسك بها ألول مرة، أمام جهة االستبناؾ فً حٌن ٌتولد عن التمسك بالمقاصة القضابٌة طلب عارض

تقابل دٌنٌن و صالحٌة المطالبة بهما قضاءا و قابلٌتهما : و ٌشترط لقبول المقاصة القضابٌة 

للحجز، و التماثل فً المحل بٌن الدٌنٌن  و استحقاقهما لألداء، و ال تكون المقاصة القضابٌة إال فً صورة 

دعوى و التمسك بها فً صورة طلب عارض ٌدفع بها الدعوى األصلٌة، بحٌث ٌطلب المدعى علٌه من 

القاضً فً الطلب العارض إسقاط الدٌن الذي له على المدعً إذا كان الدٌن متنازع فٌه أو فً تعٌن مقدار 

الدٌن إذا لم ٌكن محدد  المقدار ثم تجري مقاصة قضابٌة ، و ٌنظر القاضً فً الدعوى األصلٌة  و العارضة 

و ٌحكم فٌهما معا بعد أن ٌحصل نزاع فً الدٌن الذي للمدعى علٌه فً ذمة المدعً أو بعد أن ٌعٌن مقداره 

. و تبعا لذلك تجري المقاصة بعد أن أصبحت ممكنة  و ٌنقضً  الدٌنٌن بقدر األقل منهما

ٌكون الطلب الجدٌد الذي أثٌر ألول  مرة أمام جهة : الطلب الجدٌد كوسٌلة دفاع لرد الطلب األصلً 

االستبناؾ مقبوال إذا كان ٌشكل وسٌلة دفاع لرد الطلب األصلً فبرؼم من أن هذه الوسٌلة تتضمن طلبا 

ؼٌر أنها مقبولة لكونها أصبحت تقوم بدور وسٌلة الدفاع فً الدعوى األصلٌة، كما لو طلب  الخصم رفض 

الدعوى أمام المحكمة فٌمكنه أن ٌطلب ألول مرة أمام جهة االستبناؾ بطالن العقد لإلكراه أو التدلٌس أما 

 .إذا كان الطلب الجدٌد ٌتجاوز جملة الدفاع فٌعد ؼٌر مقبوال

 

 
 
 

  590أحمد أبو الوفا مرجع سابق  ص / د: (3   )
.  زودة عمر  الطلب القضائً محاضرات غٌر منشورة –أ : (4   )
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ٌعتبر من الملحقات كل ما ٌمكن  إضافته إلى األصل دون أن ٌستؽرقه  و قد  : ملحقات الطلب األصلً

 إلى بعض الملحقات كالفوابد و بدل اإلٌجار، و النص ٌتسع لٌشمل سابر التوابع األخرى 341أشارت المادة 

و الملحقات التً . و لذلك ٌدخل تحت مدلول المحلقات، األموال التً تدخل فً صٌانة المال المتنازع علٌه

ٌمكن طلبها ألول مرة أمام جهة االستبناؾ هً تلك التً تستحق  بعد صدور حكم الدرجة األولى و المطالبة 

. بهذه الملحقات ٌجب أن ٌنطوي على الجدة من ناحٌة الموضوع

ٌمكن المطالبة بالتعوٌض عن األضرار : طلب التعوٌض عن الضرر الحاصل من جراء الحكم و منذ صدوره 

الحاصلة بعد صدور الحكم المستأنؾ سواء تعلق الطلب بالتعوٌض عن تفاقم األضرار مما ٌبرر تقدٌم طلب 

ٌتضمن زٌادة التعوٌض أو التعوٌض عن الضرر الناجم عن حكم مشمول بالنفاذ المعجل و نفذ ثم ألؽته جهة 

. االستبناؾ

ٌقصد بالطلب المشتق مباشرة من الطلب األصلً الطلب الجدٌد : الطلب المشتق مباشرة من الطلب األصلً 

 ق إ م 107من حٌث السبب مع بقاء عنصري الخصوم و الموضوع ثابتان و قد نص المشرع فً المادة 

على قبول الطلب الجدٌد أمام جهة االستبناؾ إذا تضمن  تؽٌرا فً سبب الطلب األصلً مع بقاء عنصري 

. الخصوم و الموضوع ثابتان و ذلك استثناء من القاعدة العامة التً تقضً بعدم قبول الطلبات الجدٌدة 

متى كان من : "  هذا المبدأ حٌث جاء فٌه 32/ 719 و قد جسدت المحكمة العلٌا فً القرار رقم 

المقرر قانونا أنه ال تقبل الطلبات الجدٌدة فً االستبناؾ ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع فً 

الدعوى، فإن القضاء باالستجابة إلى الطلبات المتعلقة بتوابع العصمة المقدم ألول مرة أمام قضاة 

االستبناؾ ال ٌعتبر قضاء فً طلبات جدٌدة باعتبار أنها مشتقة من الطلب األصلً الذي هو فك عصمة 

(. 1"  ) إ ق إ م338الزوجٌة، و ال تطبق بشأنها قواعد المادة 

إذا كان القانون ال ٌسمح بتعدٌل : تعدٌل الطلب القضابً بتوسٌع نطاق األشخاص أمام جهة االستبناؾ 

الطلب القضابً من حٌث الموضوع فإنه أجازه من حٌث السبب و أجازه من حٌث توسٌع نطاق أشخاص 

ٌجوز لالشخاص الذٌن لم تكن " ق إ م على أنه 338الخصومة أمام جهات اإلستبناؾ، حٌث تنص المادة 

لهم صفة الخحص او لم ٌكونو ممثلٌن فً الخصومة امام الدرجة االولى التدخل فً االستبناؾ اذا كانت لهم 

مصلحة فً ذلك  

اذا تعلق االستبناؾ بحكم فً موضوع ؼٌر قابل للتجزبة او فً التزام بالتضامن بٌن الخصوم ال ٌكون ذلك 

االستبناؾ مقبوال ضد احدهم اال اذا تم استدعاء بقٌة الخصوم لحضور الجلسة  

اذا كان موضوع الحكم ؼٌر قابل للتجزبة او صدر فً التزام بالتضامن فان االستبناؾ الذي ٌرفعه احد 

 .الخصوم ٌترتب عنه ادخال بقٌة الخصوم 

 إن تعدٌل الطلب القضابً بتوسٌع أشخاصه ٌكون إما بإدخال الؽٌر فً الخصومة جبرا كتوجٌه 

الطلب من أحد الخصمٌن إلى الؽٌر خارج  الخصومة،  و هذه الصورة ال تقبل أمام جهة االستبناؾ ألن 

. المشرع سمح بالتدخل دون اإلدخال
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تدخل إنضمامً و تدخل هجومً، و إن التدخل :  إن تدخل الؽٌر فً خصومة قابمة هو على نوعٌن

 المقبول أمام جهة االستبناؾ هو التدخل االنضمامً دون  التدخل الهجومً ألنه ٌعد طلبا جدٌدا فً كافة 

عناصره و قبوله ٌؤدي إلى طرح طلب جدٌد أمام جهة االستبناؾ الذي ٌتنافى مع مبدأ التقاضً على 

. درجتٌن

 ٌترتب عن تقدٌم طلب جدٌد ألول مرة أمام جهة : جزاء تقدٌم طلب جدٌد ألول  مرة أمام جهة االستبناؾ 

االستبناؾ عدم قبوله، و لقد استقر قضاء المحكمة العلٌا أن قاعدة عدم جواز تقدٌم الطلبات الجدٌدة أمام 

جهة االستبناؾ لٌست من النظام العام بحٌث ال ٌجوز لهذه األخٌرة القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبول 

 31620الطلب إذا لم ٌثر المستأنؾ علٌه دفعا بعدم قبول الطلب باعتباره جدٌدا ، حٌث جاء فً قرارها رقم 

متى كان من المقرر قانونا أنه ال تقبل الطلبات الجدٌدة فً االستبناؾ ما لم تكن خاصة بمقاصة أو : " أنه 

مشتقة مباشرة من الطلب األصلً فً الدعوى، و من المقرر كذلك أن عدم قبول هذه الطلبات لٌس من 

،  و بما أن عدم  "النظام العام و من ثمة فإن القضاء بما ٌخالؾ هذا المبدأ ٌعد إساءة فً تطبٌق القانون 

القبول لٌس من النظام العام، ال ٌجوز للمجلس القضابً رفض الفصل فً طلب جدٌد ما لم ٌتمسك الخصم 

(. 1)بهذا الدفع  

إذا كان المبدأ هو نقل االستبناؾ للنزاع أمام المجلس : تقٌد المجلس القضابً بحدود الطعن المقدم -ب

القضابً، إال أن سلطة هذا األخٌر فً نظر خصومة االستبناؾ تتحدد بحدود الطعن المقدم من حٌث 

. الموضوع و من حٌث األشخاص

المقصود بذلك هو التمٌٌز ما إذا كان : تقٌد المجلس بحدود الطعن المقدم من حٌث موضوع االستبناؾ -1

.  الطعن باالستبناؾ شامال لكل الحكم أو جزء منه فقط

 فإذا كان الطعن شامل لكل الحكم المستأنؾ فٌتمتع المجلس بسلطة كاملة فً دراسته، أما إذا كان 

االستبناؾ منصبا على جزء من الحكم فقط فهذا الجزء المستأنؾ هو الذي ٌقوم المجلس بإعادة دراسته 

دون الجزء الؽٌر مستأنؾ الذي ٌحوز قوة الشًء المقضً فٌه، فإذا كان موضوع الحكم المستأنؾ متعلقا 

بالحضانة و النفقة و التعوٌض و استأنؾ فً جمٌع هذه الجوانب كان للمجلس سلطة دراسة الحكم 

المطعون فٌه من جمٌع جوانبه، أما إذا أستأنؾ هذا الحكم فً الجانب الخاص بالتعوٌض فقط فهذا الجانب 

، إال إذا وسعت خصومة االستبناؾ عن طرٌق استبناؾ مقابل (2)وحده هو الذي ٌكون محل لنظر المجلس 

.  أو فرعً  لألجزاء الؽٌر مستأنفة مما ٌؤدي إلى عرض النزاع برمته أمام المجلس

:  إال أن مبدأ تقٌد المجلس بحدود الطعن ترد علٌه بعض اإلستثناءات تتمثل أساس فً الحاالت التالٌة

إذا كان اإلستبناؾ لم ٌحدد فٌه أي جزء من الحكم الذي تم الطعن فٌه بحٌث تعد هذه الحالة التطبٌق -1

الفعلً لألثر الناقل لإلستبناؾ و عدم تقٌد المجلس بحدود الطعن، ألن الطاعن فً هذه الحالة لم ٌحدد جزء 

معٌنا من الحكم الذي ٌرٌد إعادة طرحه على المجلس مما ٌؤدي إلى عرض النزاع بجمٌع جوانبه على جهة 

 . اإلستبناؾ

  64 ص 02  عدد 1989  مجلة قضائٌة لسنة 16/04/1984  المؤرخ فً 32719قرار رقم  : (1)
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إذا كان محل الحكم المطعون فٌه باإلستبناؾ ؼٌر قابل للتجزبة، و علٌه فإذا كانت عناصر الحكم -2

المستأنؾ مرتبطة بمسألة ؼٌر قابلة للتجزبة فال ٌمكن الطعن فً جزء من الحكم دون الطعن فً باقً 

. األجزاء بصفة 

ؼٌر مباشرة، و علٌه إذا صدر الحكم بإلزام المستأنؾ بدفع مبلػ الدٌن و تعوٌض عن الضرر و تم إستبناؾ 

. الجزء الخاص بمبلػ الدٌن، فإن الطعن ٌتوسع لٌشمل مقدار التعوٌض

إذا كان اإلستبناؾ ٌهدؾ إلى إلؽاء الحكم محل الطعن ففً هذه الحالة ٌتم دراسة الحكم من طرؾ المجلس -3

( . 1)بجمٌع عناصره 

:  تقٌد المجلس بحدود الطعن المقدم من حٌث األشخاص -2

 ٌقوم هذا القٌد أساسا على التمٌز بٌن ما إذا كان اإلستبناؾ قد قدم من طرؾ خصم واحد أو من 

. جمٌع أطراؾ الخصومة

فإذا قدم اإلستبناؾ من خصم واحد فً القضٌة ٌكتفً المجلس باإلجابة عن محل اإلستبناؾ بقبوله 

أو رفضه، فكما ال ٌجوز له أن ٌحكم بأكثر من المطلوب،  فإنه ال ٌجوز له أن ٌحكم بما ٌضر الطاعن 

،  و قد أكدت المحكمة العلٌا هذا المبدأ فً العدٌد (2)بالمقارنة على ما تحصل علٌه فً الحكم محل الطعن 

و  (3)" من المستقر علٌه قضاءا أنه ال ٌضار المستأنؾ من إستبنافه :  " من قراراتها حٌث جاء فً أحدها

. من خالل هذا المبدأ تتبٌن الفابدة التً تعود للمطعون ضده من تقدٌم إستبناؾ مقابل أو فرعً 

أما إذا قدم اإلستبناؾ من جمٌع أطراؾ الخصومة فتكون سلطة تقدٌر المجلس كاملة فً الحكم 

 (.4)لصالح أي من الطرفٌن و هذا ٌفترض فً حالة عدم حصول كال الطرفٌن على طلباتهما كاملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1 :)jean  vincent serge Guinchard  procedure civele   DALLOZ 24 EDITION 1996 P.862      
  324 بوبشٌر محند أمقران  مرجع سابق ص –أ : (2)
  71 ص 01 عدد 1990  المجلة القضائٌة لسنة 19/11/1984  الصادر فً  34259قرار رقم  : (3)
   325 بوبشٌر محند أمقران مرجع سابق  ص  –أ : (4)
 . 35  ص 1989  لسنة 02  المجلة القضائٌة العدد 05/01/1983  الصادر فً 29276قرار رقم  : (5)
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.  الفصل فً الطعن باإلستبناؾ: المطلب الثانً

 فإن الجهة القضابٌة المختصة بنظر الطعون باإلستبناؾ هً المجالس  إ من ق إ م340 طبقا للمادة 

.  القضابٌة فً إحدى ؼرفها المختصة حسب نوع القضٌة

بمجرد قٌد عرٌضة اإلستبناؾ لدى أمانة ضبط المجلس ٌحال الملؾ إلى ربٌس الؽرفة المختصة 

.  ساعة 24الذي ٌعٌن مستشارا مقررا للدعوى ٌحال إلٌه ملفها خالل 

 أعضاء هم ربٌس الؽرفة 3بإعتبار تشكٌلة الؽرفة التً تنظر فً الطعن تشكٌلة جماعٌة تتكون من 

و مستشارٌن وجب التأكٌد على أنه ال ٌجوز ألي قاض سبق له الفصل فً النزاع فً الدرجة األولى أن 

ٌكون عضوا فً تشكٌلة المجلس التً تنظر الطعن ألن ذلك ٌشكل خرقا لمبدأ التقاضً على درجتٌن و قد 

متى كان من المقرر قانونا أن  : " 29276أكدت المحكمة  العلٌا هذا المبدأ ،  حٌث  جاء فً القرار رقم 

قرارات المجلس تصدر من ثالثة أعضاء فمشاركة القاضً الذي فصل فً النزاع فً أول درجة، ضمن 

( . 5)" الهٌبة اإلستبنافٌة ٌعد خرقا لمبدأ التقاضً على درجتٌن 

 

و بخالؾ ذلك فإنه ٌجوز للقاضً الذي سبق له و أن نظر النزاع أمام المحكمة و أصدر حكما قبل 

الفصل فً الموضوع أن ٌشارك فً تشكٌلة المجلس التً تنظر الطعن باإلستبناؾ، حٌث  جاء فً قرار 

لٌس هناك تعارض فً مشاركة القاضً األول الذي أصدر حكمه قبل الفصل فً "  المحكمة العلٌا أنه 

( . 1)" الموضوع فً تشكٌلة المجلس القضابً 

ٌتم التحقٌق و الفصل فً الطعن باإلستبناؾ ، و بعد تبادل المذكرات بٌن الخصوم فً الجلسات 

المتعاقبة ٌتولى العضو المقرر تحرٌر تقرٌر ٌتلوه فً الجلسة المحددة للمرافعات ٌختمه ببٌان نقاط النزاع 

التً ٌنبؽً الفصل فٌها دون أن ٌبدي رأٌه فٌها، حٌنبذ ٌجوز لألطراؾ إبداء مالحظاتهم الشفوٌة و للنٌابة 

(  2)إبداء إلتماساتها 

:  ثالثة حاالت ٌجب أن تطلع فٌها النٌابة على القضاٌا المطروحة أمام المجلس و هً و ٌوجد

بقوة القانون بالنسبة للقضاٌا المذكورة فً هذه المادة، حٌث ترسل ملفات تلك القضاٌا بواسطة كتابة -1 

.  أٌام على األقل من ٌوم الجلسة 10الضبط إلى النابب العام و ذلك قبل 

. بإرادة النابب العام حٌن ٌرى أن تدخله فٌها ضروري و ال سٌما القضاٌا الماسة بالنظام العام -2

بإرادة المجلس القضابً الذي ٌجوز له أن ٌأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضاٌا المذكورة أعاله إلى -3

.  النابب العام

بعد إتخاذ كل هذه اإلجراءات ٌعلن ربٌس الؽرفة إقفال باب المناقشة و تحال القضٌة للمداولة و 

ٌحدد تارٌخ الجلسة التً سٌصدر فٌها القرار التً ٌجب أن تكون علنٌة، عندبذ ال ٌجوز ألي من الخصوم أو 

النٌابة العام تقدٌم أٌة مذكرات أو سندات إال إذا تم األمر بإعادة القضٌة إلى الجدول أو حدث تعدٌل فً 

. تشكٌل هٌبة الؽرفة 
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تجري مداوالت المجلس سرٌا و ال ٌحضرها إال أعضاء الؽرفة المختصة دون خضور النٌابة العامة 

و ال األطراؾ و ال محامٌهم و ال كاتب الضبط، و ٌشرع أعضاء الؽرفة بدراسة الطعن من حٌث صحته من 

الناحٌة الشكلٌة و مدى توفر شروط قبوله أوال لٌنتقلوا إلى دراسته من حٌث الموضوع و مدى تأسٌسه 

. كمرحلة ثانٌة

.  دراسة اإلستبناؾ من حٌث صحته من الناحٌة الشكلٌة و مدى توافر شروط قبوله : الفرع األول

إن أول مسألة ٌبدأ أعضاء الؽرفة بدراستها هً مدى صحة الطعن باإلستبناؾ من حٌث الشكل و 

ٌتعلق األمر أساسا بصحة عرٌضة الطعن و رفعه من ذي أهلٌة و على ذي أهلٌة و إذا تبٌن لهم عدم صحة 

.  اإلستبناؾ من حٌث الشكل صرحوا ببطالن إجراءات اإلستبناؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   40  ص 1989 لسنة 01  المجلة القضائٌة العدد 02/02/1983  الصادر فً 26966القرار رقم  : (1)
  .227 بوبشٌر محند أمقران  مرجع سابق  ص  –أ : (2)
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أما إذا تبٌن ألعضاء الؽرفة أن اإلستبناؾ صحٌح من حٌث الشكل، شرعوا فً دراسته من حٌث 

توافر شروط قبوله سواء تعلق األمر بالشروط العامة أو الخاصة فإذا تبٌن لهم أن الطعن قد رفع من ؼٌر 

ذي صفة أو على ؼٌر صفة أو لم ٌكن للطاعن مصلحة صرحوا بعدم قبول الطعن سواء بناءا على دفوع 

. المستأنؾ علٌه، أو من تلقاء نفسهم لتعلق هذه الشروط بالنظام العام 

كما ٌقوم المجلس بدراسة اإلستبناؾ من حٌث مدى قبول الحكم محل الطعن لإلستبناؾ، فإذا تبٌن 

لهم أن الحكم محل الطعن ؼٌر جابز إستبنافه كما لو كان هذا الحكم تحضٌرٌا أو إبتدابٌا نهابٌا صرح بعدم 

قبول اإلستبناؾ،  و تعتبر قاعدة عدم القبول هنا من النظام العام ٌجوز ألعضاء الؽرفة إثارتها من تلقاء 

قاعدة عدم القبول - تحضٌري -إستبناؾ حكم : " أنفسهم حٌث جاء فً أحد قرارات المحكمة العلٌا أنه 

(. 1)" اإلستبناؾ من النظام العام 

و بعد تأكد المجلس من أن الطعن قد رفع من ذي صفة و مصلحة و أن الحكم محل الطعن جابز 

إستبنافه شرع فً التحقق من وروده ضمن  اآلجال القانونٌة، فإذا تبٌن أن الطعن قد رفع خارج اآلجال 

 ، و ٌكون  ق ا م إ 336صرح بعدم قبوله ذلك أنه بإنقضاء أجل الشهر ٌسقط الحق فً الطعن طبقا للمادة 

. للمجلس إثارة سقوط الحق فً الطعن من تلقاء نفسه بإعتبار المٌعاد من المسابل المتعلقة بالنظام العام

 و تبعا لذلك إذا تبٌن للمجلس من خالل دراسة الطعن باإلستبناؾ من حٌث شكله و توفر شروط 

قبوله، تخلؾ أحد الشروط صرح بعدم قبوله، دون التطرق إلى الموضوع،  أما إذا تبٌن له توافر شروط 

. قبول اإلستبناؾ صرح بقبوله ثم إنتقل إلى دراسته من حٌث الموضوع

  .دراسة الطعن باإلستبناؾ من حٌث الموضوع:  الفرع الثانً

:  عند دراسة المجلس لموضوع الطعن باإلستبناؾ فإن قراره ال ٌخرج عن إحدى الحاالت التالٌة 

إما أن ٌؤٌد الحكم محل الطعن إذ بٌن له صحته و بالتالً ٌحٌل إلى أسبابه و ٌقضً برفض اإلستبناؾ لعدم -

.  التأسٌس

. إما أن ٌلؽً الحكم محل الطعن إذا تبٌن له عدم صحته مع بٌان أسباب اإللؽاء بصورة كافٌة -

إما أن ٌعدل الحكم محل الطعن مع ذكر األسباب التً إقتضت التعدٌل و ٌعتبر كل ما لم ٌتناوله التعدٌل مؤٌدا -

(  2)و تبقى أسباب الحكم اإلبتدابً قابمة دون حاجة اإلحالة إلٌه 

و السؤال المطروح هل ٌفصل المجلس القضابً فً موضوع النزاع عندما ٌلؽً الحكم الصادر عن 

محكمة أول درجة أم ٌحٌل النزاع لهذه األخٌرة للبت فٌه ال سٌما إذا كان الحكم محل الطعن  من األحكام 

الصادرة قبل الفصل فً الموضوع التً ال تستتفذ بموجبها المحكمة والٌتها ؟  
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لإلجابة على هذا التساؤل ٌجب التمٌٌز بٌن ما إذا كان الحكم المستأنؾ قد فصل فً موضوع النزاع 

أم أنه من األحكام الفرعٌة الصادرة قبل الفصل فً الموضوع مثل األحكام التً تفصل فً الدفوع اإلجرابٌة 

. أو دفوع بعدم القبول

و تبعا لذلك فإذا كان الحكم المستأنؾ قد فصل فً موضوع النزاع، فإن المحكمة تكون قد إستنفذت 

والٌتها بالنسبة للموضوع، و من ثم إذا ألؽى المجلس مثل هذا الحكم فٌكون ملزما بالفصل من جدٌد فً 

. موضوع النزاع 

أما إذا كان الحكم المستأنؾ من األحكام الفرعٌة الصادرة قبل الفصل فً الموضوع مثل األحكام 

الفاصلة فً الدفوع اإلجرابٌة كالدفع بعدم اإلختصاص أو ببطالن اإلجراءات،  أو دفوع بعدم القبول كالدفع 

بإنعدام الصفة أو المصلحة أو بعدم إستٌفاء القٌد المقرر قانونا ، فإن المحكمة فً مثل هذه األحكام لم 

تستنفذد والٌتها بالنسبة لموضوع النزاع، و من ثم ٌتعٌن على المجلس عند إلؽاء مثل هذه األحكام أن ٌعٌد 

. الملؾ إلى المحكمة للفصل فً الموضوع تطبٌقا لمبدأ التقاضً على درجتٌن

عند الفصل فً االستبناؾ حكم فاصل فً "  على أنه  إ ق إ م346 إال أن المشرع نص فً المادة 

احد الدفوع الشكلٌة قضى بانهاء الخصومة ٌجوز للمجلس القضابً التصدي للمسابل ؼٌر المفصول فٌها 

 ".اذاا تبٌن له و لحسن سٌر العدالة اعطاء حل نهابً للنزاع و ذلك بعد االمر باجراء تحقٌق عند االقتضاء 

فبموجب هذا النص منح المشرع للمجلس رخصة للفصل فً موضوع النزاع عند إلؽاء حكم صادر 

. قبل الفصل فً الموضوع إذا كان ملؾ القضٌة جاهزا للفصل فٌه

فحق المجلس فً التصدي هو حق جوازي، فله الفصل فً موضوع النزاع أو إعادة القضٌة أمام 

المحكمة للفصل فٌها، و إذا إختار المجلس إستعمال رخصة التصدي فٌشترط أن تكون القضٌة جاهزة 

للفصل فٌها و هً مسألة ال تخضع لرقابة المحكمة العلٌا، أما إذا كانت القضٌة ؼٌر جاهزة للفصل فٌجب 

على المجلس عند إلؽاء الحكم رد القضٌة أمام المحكمة لتفصل فٌها و هً مسألة تخضع لرقابة المحكمة 

و تكون القضٌة مهٌبة للفصل فٌها إذا كانت بؽٌر حاجة إلى إجراء تحقٌق و ٌكون األطراؾ قد . العلٌا

. إستنفذوا  دفوعهم فً الموضوع

إن حق المجلس فً التصدي هً رخصة للفصل فً طلب جدٌد لم تفصل فٌه المحكمة و هو إستثناء 

(. 1)على مبدأ عدم جواز قبول الطلبات الجدٌدة أمام جهة اإلستبناؾ و مبدأ التقاضً على درجتٌن 

:  الذي جاء فٌه 33 /848و قد أكدت المحكمة العلٌا هذا المبدأ فً قرارها رقم 

. خرق لمبدأ التقاضً على درجتٌن -دعوى ؼٌر مهٌأة للفصل فٌها - التصدي - المجلس القضابً " 

إذا كان هذا المقرر قانونا أن المجلس القضابً عند إلؽابه الحكم المستأنؾ ٌتصدى للفصل فً الدعوى متى 

كانت مهٌأة للفصل، فإنه لٌس للمجلس البت فً الدعوى عن طرٌق التصدي إذ لم تكن المعلومات كلها 

 (.1)" موجودة بالملؾ، و إن القضاء بخالؾ هذا المبدأ ٌنجر عنه خرق مبدأ التقاضً على درجتٌن 

 
"  الدفوع "  زودة عمر محاضرات غٌر منشورة  –ا : (1)
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. التنازل عن الطعن باإلستبناؾ :المطلب الثالث 

 التً نظم بموجبها المشرع الطعن باإلستبناؾ ال  إ إ م ق 347 الى332المواد بالرجوع إلى أحكام 

نجد أي نص ٌنظم مسألة التنازل عن اإلستبناؾ، و اآلثار المترتبة على ذلك، لذا ٌجب الرجوع إلى القواعد 

:  و من خاللها نستخلصبانقضاء الخصومة  المتعلقة  إ ق إ م221العامة و تطبٌق نص المادة 

 أنه ٌجوز للمستأنؾ التنازل عن الطعن باإلستبناؾ و جمٌع اإلجراءات التً تمت فً خصومة 

اإلستبناؾ دون الحاجة إلى قبول المستأنؾ علٌه، إذا كان مٌعاده قد إنقضى وقت الترك ألنه ال مصلحة 

. للمستأنؾ علٌه فً اإلعتراض

 أما إذا كان الترك مقترنا بشرط اإلحتفاظ بالحق فً تجدٌد اإلستبناؾ فإنه جابز و إنما ٌشترط قبول 

. المستأنؾ علٌه

و ٌتم الترك بموجب طلب مكتوب ٌقدمه المستأنؾ أو محضر ٌحرر لذلك و ٌثبت القاضً الترك  

.   بقرار، مع تحمٌل التارك المصارٌؾ القضابٌة

و ٌترتب على تنازل المستأنؾ على طعنه زوال جمٌع إجراءات اإلستبناؾ كما ٌؤدي إلى زوال 

اإلستبناؾ الفرعً ، إذا كان قد قدمه المستأنؾ علٌه ألن مصٌر هذا األخٌر مرتبط بمصٌر اإلستبناؾ 

األصلً بحٌث ٌتبعه و ٌزول بزواله فً جمٌع األحوال، أما إذا كان اإلستبناؾ الذي قدمه المستأنؾ علٌه هو 

إستبناؾ مقابل و لٌس فرعٌا حسب المفاهٌم المحددة سابقا، فإنه ٌبقى قابما بالرؼم من إنقضاء اإلستبناؾ 

. األصلً بالترك 

و السؤال الذي ٌمكن طرحه فً هذا المقام هو هل ٌجوز للمستأنؾ تقدٌم إستبنافا جدٌدا بعدما تنازل 

عنه سابقا ؟  

:  لإلجابة على هذا التساؤل ٌجب التمٌٌز بٌن حالتٌن و هما

حالة ما إذا كان مٌعاد الطعن باإلستبناؾ ال زال قابما فال ٌوجد ما ٌمنع الخصم من تقدٌم إستبناؾ جدٌد فً -

. هذا المٌعاد بعدما كان قد قدم إستبنافا و تنازل عنه

حالة ما إذا كان مٌعاد الطعن قد إنقضى فٌترتب على ذلك سقوط الحق فً اإلستبناؾ مما ٌؤدي إلى إكتساب -

 (2).الحكم السابق قوة الشًء المقضً فٌه 
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:  خاتمــــة 

 ما ٌمكن إستخالصه من خالل دراسة هذا الموضوع أن التشرٌعات اإلجرابٌة فً مختلؾ الدول 

أحسنت صنعا لما أجازت الطعن فً األحكام القضابٌة، من أجل منح فرصة للخصوم فً التظلم من األحكام 

الصادرة ضدهم و التً قد تكون جاوبت الصواب بالطعن فٌها إال أنه و من جهة ثانٌة و من أجل ضمان 

إستقرار الحقوق ألصحابها و إعطاء مصداقٌة لألحكام القضابٌة، وضع المشرع مجموعة من الشروط تنظم 

. إستعمال هذا الحق و ٌترتب على تخلفها عدم قبول الطعن 

 إال أنه و من خالل دراستنا لهذا الموضوع فإننا نرى أنه من المستحسن لو قلص المشرع من نطاق 

األحكام القابلة للطعن بالمعارضة، و ذلك بجعل الحكم الؽٌابً ؼٌر قابل للمعارضة إذا كان قابال لإلستبناؾ 

من أجل التقلٌل من حجم النزاعات المعروضة على المحاكم من جهة و ؼلق باب المعارضة أمام المدعى 

علٌه السًء النٌة، الذي ٌتعمد عدم الحضور بالرؼم من توصله بالتكلٌؾ بالحضور لكن لٌس بصفة 

شخصٌة لعلمه أن الحكم سٌصدر ؼٌابٌا و بإمكانه الطعن بالمعارضة فٌه، مما ٌؤدي إلى إعادة طرح نفس 

النزاع أمام نفس الجهة القضابٌة، األمر الذي  ٌؤدي إلى اإلضرار بالمدعً نتٌجة طول أمد الفصل فً 

. النزاع 

و من جهة أخرى فمن المستحسن لو ٌضع المشرع نصا ٌلزم بموجبه المحكوم له بتبلٌػ الحكم 

للخصم الؽابب خالل مدة معٌنة و إال سقط الحكم بإنقضابها دون التبلٌػ من أجل ضمان إعالم الخصم الؽابب 

بما تم القضاء به علٌه و حتى  ال ٌفاجا به بعد مدة طوٌلة من صدوره ، و كذا ضمان بداٌة سرٌان مواعٌد 

. الطعن

أما فٌما ٌخص اإلستبناؾ فإن المشرع منح للمجلس حق التصدي لموضوع النزاع حتى و إن كانت 

المحكمة لم تفصل فٌه كما لو كان الحكم محل الطعن قد فصل فً مسألة فرعٌة قبل الفصل فً الموضوع 

كاإلختصاص أو الصفة أو القٌد، و بالرؼم من أن حق المجلس فً التصدي هو حق جوازي له إستعماله أو 

عدم إستعماله إذا كانت القضٌة مهٌبة للفصل فٌها إال أنه ٌشكل خروجا على مبدأ التقاضً على درجتٌن 

الذي ٌعد أساس لإلستبناؾ و من أجل إحترام هذا المبدأ، فمن المستحسن أن ٌمنح الخصم اإلستفادة الكاملة 

بهذا الحق و ذلك بقٌام المجلس بالفصل فً المسألة الفرعٌة المعروضة علٌه، دون التطرق إلى الموضوع 

الذي ٌبقى من أختصاص المحكمة التً أصدرت الحكم محل اإلستبناؾ، و أنه عندما تفصل هذه األخٌرة فً 

الموضوع فإن حكمها ٌكون قابل لإلستبناؾ بخالؾ ما إذا فصل المجلس فً الموضوع األمر الذي ٌجعل 

. التقاضً على درجة واحدة
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58 

 

 

 

 

 

 :  قابمة المراجع المستعملة باللؽة العربٌة

 

. 1989أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنٌة، الدار الجامعٌة، الطبعة الرابعة / د -1

عبد الوهاب العثماوي و محمد العثماوي، قواعد المرافعات فً التشرٌع المصري و المقارن، دار الفكر / د -2

. العربً

محمد ابراهٌمً، الوجٌز فً القانون اإلجراءات المدنٌة الجزء الثانً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، . أ -3

. 2001طبعة 

اإلجراءات - نظرٌة الخصومة-نظرٌة الدعوى  )بوبشٌر محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنٌة . أ -4

. 2001، دٌوان المطبوعات الجماعٌة، طبعة (االستثنائٌة 

. 2002حمدي باشا عمر مبادئ االجتهاد القضائً فً مادة اإلجراءات المدنٌة، دار هومة . أ -5

أحمد خلٌل، أصول المحاكمات المدنٌة، كلٌة الحقوق بجامعتً االسكندرٌة و بٌروت العربٌة، الدار / د -6

. 1994الجامعٌة للطباعة و النشر 

. سائح سنقوقة، الدلٌل العملً فً إجراءات الدعوى المدنٌة، دار الهدى/ د -7

محمد أحمد عابدٌن الدعوى المدنٌة فً مرحلتٌها االبتدائٌة و االستثنافٌة منشأة المعارف باالسكندرٌة / د -8

1994 .

فوده عبد الحمٌد، المعارضة فً المواد المدنٌة و الجنائٌة و الشرعٌة، ملتزم الطبع  و النشر دار الفكر / د -9

. 1992العربً القاهرة 

. 1986نبٌل اسماعٌل عمر، أصول المرافعات المدنٌة و التجارٌة، منشأة المعارف الطبعة األولى / د -10

أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة، جامعتً االسكندرٌة و بٌروت العربٌة، الدار / د -11

. الجامعٌة للطباعة و النشر

  1993فتحً والً الوسٌط فً قانون القضاء المدنً، دار النهضة العربٌة سنة / د -12

. زودة عمر طبٌعة األحكام بإنهاء الرابطة الزوجٌة و أثر الطعن فٌها أنسٌكلو بٌدٌا للنشر /  أ -13
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 :  المحاضرات المستعملة-3

 :   تحت عنوان12محاضرات ؼٌر منشورة لألستاذ زودة عمر ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة -

   2001/2002شروط قبول الدعوى     السنة الدراسٌة  -

  2002/2003الطلب القضائً          السنة الدراسٌة  -

  2003/2004الدفوع                    السنة الدراسٌة  -

 :   تحت عنوان12محاضرات ؼٌر منشورة لألستاذ  ملزي عبد الرحمان ملقاة على الطلبة القضاة الدفعة -

 . 2003/2004طرق التنفٌذ الجبري     السنة الدراسٌة  -

 :  القوانٌن المستعملة-4

  1966 ٌونٌو 08 المؤرخ فً 154-66قانون اإلجراءات المدنٌة الصادر بموجب األمر -

  26/09/1975 المؤرخ فً 59-75القانون التجاري الصادر بموجب األمر -

  1984 ٌونٌو 9 المؤرخ فً 11-84قانون األسرة الصادر تحت رقم  -

.  المتعلق بعالقات العمل 21/04/1990 المؤرخ فً 11-90: قانون رقم -

 :  المجالت القضابٌة المستعملة

   العدد األول ، الثانً ، الرابع  1989المجلة القضائٌة لسنة-

   العدد األول، الثانً، الثالث، الرابع  1990المجلة القضائٌة لسنة -

.     العدد الرابع1991المجلة القضائٌة لسنة -

    العدد الرابع  1992المجلة القضائٌة لسنة -

    العدد الثالث و الرابع  1993المجلة القضائٌة لسنة -

    العدد األول  1994المجلة القضائٌة لسنة -

    العدد األول  1996المجلة القضائٌة لسنة -

    العدد األول  1997المجلة القضائٌة لسنة -

     العدد الثانً  2000المجلة القضائٌة لسنة -

     العدد األول  2002المجلة القضائٌة لسنة -

. (عدد خاص)اإلجتهاد القضائً لغرفة األحوال الشخصٌة -

  54نشرة القضاة                   العدد -
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الملحقــــــــات 
 
 
  
  238 تحت رقم 07/04/2002نسخة عن حكم صادر عن القسم المدنً بمحكمة غٌلٌزان بتارٌخ -1

  638 تحت رقم 24/11/2002نسخة عن حكم صادر عن القسم المدنً بمحكمة غٌلٌزان  بتارٌخ -2

  02/02  تحت رقم 07/01/2003نسخة عن حكم صادر عن القسم المدنً بمحكمة غٌلٌزان بتارٌخ -3

  31/12/2002نسخة عن حكم صادر عن القسم المدنً بمحكمة غٌلٌزان بتارٌخ -4

  13/04/2003نسخة عن حكم صادر عن القسم اإلجتماعً بمحكمة غٌلٌزان بتارٌخ -5

  تحت رقم 10/01/2003نسخة عن الحكم صادر عن القسم األحوال الشخصٌة بمحكمة غٌلٌزان بتارٌخ -6

67  

  03/12/2000نسخة عن حكم صادر عن قسم األحوال الشخصٌة بمحكمة غٌلٌزان بتارٌخ -7

 تحت رقم 18/03/2003نسخة عن القرار الصادر عن الغرفة اإلجتماعٌة بمجلس قضاء غٌلٌزان بتارٌخ -8

03  

 تحت رقم 06/05/2003نسخة عن القرار الصادر عن الغرفة اإلجتماعٌة بمجلس قضاء غٌلٌزان بتارٌخ -9

23  

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 
 


