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املقدمــــة
االخت صا ص هو سلطةالحكمبمقت ضىالقانون فً خ صومة معٌنة ،وٌقابله عدماالخت صا ص ،و هو
فقدان هذهالسلطة ،حٌ ثتهد ف قواعداالخت صا صإلىتحدٌدن صٌ ب كل جهة من جها تالق ضاء ،و ن صٌ ب كل
طبقة من طبقا تالمحاكم داخلالجهةالق ضائٌةالواحدة ،ون صٌ ب كل محكمة من محاكمالدرجةالواحدة من
المنازعا تالتًٌجوزالف صل فٌها ،و منهٌتعٌن عند رفع دعوةتعوٌ ض عناأل ضرارالبٌئٌة معرفةالمحكمة
التًٌعودلهااالخت صا ص فًالنظر والف صل فٌها ،حٌ ثٌحددأوالاالخت صا صالوظٌفًالذ ي زاد تأهمٌته
بعدتبنًالجزائرنظاماالزدواجٌةالق ضائٌة هذا من جهة ،ومن جهةأخر ىأنالنزاعالبٌئً ذو طابع مرك ب
حٌ ثتتداخلالقواعدالمنظمةلمو ضوعه فبع ضهاٌتعلقبقواعدالقانونالخا ص والبع ضاآلخر ٌتعلق بقواعد
القانونالعام وأ صبحتساؤلٌثور حول :هلأنالنزاع مناخت صا صالق ضاءالعاد يأو مناخت صا صالق ضاء
اإلدار ي ،وثانٌاٌتمتحدٌداالخت صا صالنوعً والمحلً.
و علٌه سنركزالبح ث فً هذهالمداخلة علىتحدٌداالخت صا صالق ضائًبالنسبةلهذهالدعو ى ثم
تو ضٌحالدفوعالق ضائٌةالممكنإبداؤها عند ح صول خرقلهذهالقواعد ،معتمدٌنباألسا س على ما جاء به
قانوناإلجراءا تالمدنٌة واإلدارٌةالجزائر ي.
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الفرعاألول  :تطبٌ ق قواعداالخت صا صالق ضائً علىالدعو ىالبٌئٌة

دراسة هذاالمو ضوعٌجعلنانفتر ضأوالأنالنزاع الٌعود فٌهاالخت صا صإلى جهة ق ضائٌةأجنبٌة بل
ٌدخل ضمن والٌةالق ضاءالجزائر ي  ،وثانٌاأنالنزاع الٌعود فٌهاالخت صا صإلى جهة ق ضائٌةأخر ى ،
ومنهنقومبتحدٌداالخت صا صالوظٌفً والذ يٌتمبمقت ضاهأنالدعو ى مناخت صا صالق ضاءالعاد يأو من
اخت صا صالق ضاءاإلدار ي  ،حٌ ثنقوم فًالبداٌةبتحدٌد درجةالمحكمةالمخت صة معبٌانالقسمأوالغرفة
التًتنظرالنزاع  ،وٌتكفلبهذا قواعداالخت صا صالنوعً ،ثمتحدٌدأ ي محكمة منبٌن محاكمالدرجة
الواحدةالتًتخت صبالف صل فًالنزاع وٌتكفلبهذا قواعداالخت صا صالمحلً ن وقبل ذلكٌج بأن نتطرق
إلىالشروطالتًٌج بتوفرها فًال ضررالبٌئًالموج بللتعوٌ ض  ،ونعتمد فً دراستنا هذه على قانون
اإلجراءا تالمدنٌة واإلدارٌة ، 1والقانونالع ضو يالمتعلقبمجل سالدولة،2والمحاكماالدارٌة، 3والقانون
المنظملمحكمةالتنازع.4

أوال :شروطال ضررالبٌئًالموج بللتعوٌ ض.
ال ضررالبٌئً كركن منأركانالمسؤولٌةالمدنٌة عنتلو ثالبٌئةالواج بالتعوٌ ض والذ ي ٌمثل شرط
الم صلحة فً قبولالدعو ىالبٌئٌةٌج بأنٌت ضمنالشروطالتالٌة :
ال شرطاألول :أنٌكونال ضرر محققا وأكٌدا  ،وٌعنًبذلكأنٌكونال ضرر قد وقع فعال وب صورةأكٌدة قد
م سبم صلحة مشروعةٌحمٌهاالقانون  ،وبمعنىآخر قدأد ى وقوعال ضررإلىإلحاق خسائر مادٌةأو معنوٌة
للغٌرأوالبٌئة وبذلكن ص تالمادة 13من قإ مإ ،5كماٌمكنالتعوٌ ض عنال ضررالبٌئًالمستقبلًإذا كان
وقوعه مؤكدا وكان تللقا ضًالوسائلالالزمةلتقدٌر قٌمتهالحقٌقٌة مقدما .6
ال شرطالثانً :أنٌكونال ضرر مباشرا حٌ ثٌشترطأنٌكونال ضررالبٌئًناتجا عنالفعلال ضارالذ ي
أرتكبهالملو ث  ،وٌالحظأن هذاالشرطٌرتبطأساسابالعالقةالسببٌةأكثر منهبالشروطالواج ب توافرها فً
ال ضرر.
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ثانٌا:االخت صا صالنوعً
بعدأن كر سالمشرع مبدأاالزدواجٌةالق ضائٌة حٌ ثتمالف صلبٌنالق ضاءاإلدار ي والق ضاءالعاد ي
وجعله منالنظامالعامٌمكنللقا ضًأنٌثٌره منتلقاءنفسه حتى ولولمٌطلبهالخ صوم ،7ونظراللقواعد
المتنوعةالتًت ضبطتسٌٌرالنشاطا تالملوثةاألمرالذ ي جعلالنزاعالبٌئًٌتمٌزبالطابعالمتداخل فًالكثٌر
منالحاال ت  ،ومنهأد ىللتعدد فًاخت صا صالجها تالق ضائٌة حٌ ثٌجوز رفع دعو ىتعوٌ ضاأل ضرار
البٌئٌةبعدتحدٌد م ضمونهاأمامالق ضاءالمدنًأوالجزائًأواإلدار ي .

- 1النزاع مناخت صا صالق ضاءالعاد ي .
أ –أمامالق ضاءالمدنً :
ٌمكنإثارة مو ضوعالنزاعالبٌئًأمامالق ضاءالمدنً عندماتت ضمن طلبا تالمدعًإ صالحاأل ضرار
التًنجم ت عننشاط ملو ث مشروعأو غٌر مشروعالحقأ ضرارا الب صورة مباشرةأو غٌر مباشرة
بالم صالحالخا صةبالفردأوبالوسطالطبٌعً ، 8ومنهٌعقداالخت صا صاالبتدائً فً هذهالدعو ىإلىالمحاكم
االبتدائٌة ، 9وكقاعدة عامةتف صل فٌهابحكمابتدائً قابللالستئنا فأمامالمجال سالق ضائٌة ، 10وٌمكنالف صل
فٌهابحكمابتدائًنهائًإذا كان ت قٌمةالطلبا تالمقدمة منالمدعً ال تتجاوز  200 000دج.11

ب-النزاعأمامالق ضاءالجزائً :
ٌجوزللم ضرورالتأسٌ س كطر ف مدنًأمام قا ضًالتحقٌقللمطالبةبالتعوٌ ض عناأل ضرارالتًلحقته
من جراءالجرٌمةالمرتكبةإذا كان فعلالتلو ثٌشكل جرٌمة معاق ب علٌهابموج ب فروعالقانون
المختلفة(قانونالعقوبا ت  ،قانون حماٌةالبٌئة  ،قانونالمٌاه  ،قانونال صحة ) وهذا ماٌ صطلح علٌه بالدعو ى
المدنٌةبالتبعٌة  ، 12وبالرجوعإلىالمادتٌن 2و 3من قإج13أن مباشرة هذهالدعو ىأمامالق ضاءالجزائً
الٌكونإالبشروطتتعلق فً مجملهابال ضررالموج بللتعوٌ ض وهً :
ال شرطاألول :أنٌكون هناك خطأ جزائً حٌ ثٌج بأنتكون هناك جرٌمة قد وقع ت فعال وحرك ت
بشأنهاالدعو ىالعمومٌة. 14
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ال شرطالثانً :أنٌكون مو ضوعالدعو ىالمدنٌةبالتبعٌةالمطالبةبتعوٌ ضال ضررالناشئ عنالجرٌمة ،
ومؤد ى ذلكأنٌثب تال ضحٌةللمحكمةتوافرالعالقةالسببٌةبٌنالجرٌمة وال ضـررالحا صل . 15
ال شرطالثال ث :أنٌكونال ضرر محققا وٌكون كذلكإذا وقع فعال والمعتبرنتٌجة حتمٌةللجرٌمة وهو ٌشمل
كلأذ ى سواء كان جسدٌاأو مادٌاأو معنوٌاٌ صٌ بال ضحٌة وٌأخذنف سالحكمال ضررالمؤكدالوقوع فً
المستقبل وفقاللمجر ىالعاد يلألمور وهو كل ضررتحقق سببه وتأخر تآثارهالمؤكدة كلهاأو بع ضهاإلى
المستقبل،بٌنماٌبعدال ضررالمحتمل والٌؤخذ فًالحسبان.16
الشرطالرابع  :تحقق شرطال صفة فًأطرا فالدعو ى ومؤد ى ذلكأنترفعالدعو ى منالم ضرورأو ممن
ٌقوم مقامه 17وٌكونالمدعى علٌه فٌهاالمتهمبارتكا بالجرٌمةأوالملتزمبالتعوٌ ض ،18وٌنتقلالحق فً رفع
الدعو ىإلىالورثة والدائنٌن 19معتحقق هذهالشروطٌمكنتحرٌكالدعو ىأمامالق ضاءالجزائً وٌح صل
ذلكأمام قا ضًالتحقٌقأو قبلالجلسةأوأثناءها عمالبن صالمادة 240من قإج. 20

-2دعو ىالتعوٌ ض مناخت صا صالجها تالق ضائٌةاإلدارٌة :
فً غال باألحٌانأنالنزاعالبٌئًالذ يٌعر ض علىالق ضاءاإلدار يٌشملالتعر ضللق ضاٌاالوقائٌةالتً
تهد فإلىتطبٌق مبدأاالحتٌاط فً حماٌةالبٌئة مثال ذلك حالة عدماتخاذالتدابٌرالالزمة التقاءالتلو ث  ،كما
ٌكون مو ضوعهاالطعنبالبطالن فًالقرارا تاإلدارٌةالمت ضمنةاستغاللنشاطا ت ملوثة ،إالانه ٌمكنإثارة
مسؤولٌةاإلدارة عنأعمالالتلو ث ومنه رفع دعو ىتعوٌ ضاأل ضرار
التًتسبب ت فٌهااإلدارةأمامالجها تالق ضائٌةاإلدارٌة وتكون :
أ-مناخت صا صالمحاكماإلدارٌة :
حٌ ثتن صالمادة  800من قإ مإ علىأنالمحاكماإلدارٌة هً جها تالوالٌةالعامة فًالمنازعا ت
اإلدارٌة ،تخت صبالف صل فًأول درجةبحكم قابللالستئنا ف فً جمٌعالق ضاٌاالتًتكونالدولةأوالوالٌةأو
البلدٌةأوإحد ىالمؤسسا تالعمومٌة ذا تال صبغةاإلدارٌة طرفا فٌها  ،ومنبٌن
هذهالمنازعا ت دعاو ىالق ضاءالكامل  ،دعو ىالتعوٌ ضالمتعلقةبالمسؤولٌةالمدنٌةلألشخا صالمعنوٌةالعامة
المشارإلٌها فًالمادة 800أعاله  ،حٌ ثتف صل فٌهابحكم قابللالستئنا فأمام مجل سالدولة .
ب-النزاع مناخت صا ص مجل سالدولة :
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حٌ ثٌعقدلهاالخت صا ص كمحكمةإستئنافٌة فًاألحكاماالبتدائٌةال صادرة عنالمحاكماالدارٌة ،21و
ثانٌاٌعقدلهاالخت صا صاالبتدائًالنهائً فًالطلبا تالمرتبطةالتًت ضمنتهاالعرٌ ضةالواحدةأو عرٌ ضة
أخر ى مرتبطةباألولى والخا صةبالتعوٌ ض عنال ضررالمنسو ب وقوعهإلىالقرارالمطعون فٌه ،22وفً
حالةتنازعاالخت صا صالق ضائًالسلبًأواالٌجابًبٌنالق ضاءالعاد ي والق ضاءاإلدار يتتدخل محكمة
التنازعللف صل فٌه.23

ثالثااالخت صا صاإلقلٌمً:
القاعدةالعامةأناالخت صا صاإلقلٌمًٌعقدلمحكمة موطنالمدعى علٌه وفً حالة عدم معرفةالموطن
ٌعقداالخت صا صإلى محكمةآخر موطنله.24
وفً حالةتعددالمدعى علٌهمٌؤولاالخت صا صاإلقلٌمًللجهةالق ضائٌةالتًٌقع فً دائرةاخت صا صها
موطناحدهم  ،25هذهالقاعدةأورد علٌهاالمشرعاستثناءا ت وهً خٌارا ت منحهاللمدعًتمكنه من رفع
دعواهأمامالجهةالق ضائٌةالتًٌقع فٌهاالموطنالمختار فً حالةاختٌار موطن،26أمامالجهةالق ضائٌةالتً
وقع فً دائرةاخت صا صهاالفعلال ضار فً دعاو ىتعوٌ ضال ضررالناشئ عن جناٌةأو جنحةأو مخالفةأو
فعلتق صٌر ي ودعاو ىاأل ضرارالحا صلةبفعلاالدارة27
وفًالموادالمستعجلةأمامالمحكمةالواقع فً دائرةاخت صا صها مكان وقوعاإلشكال فًالتنفٌذأوالتدابٌر
المطلوبة (م9/40من قإ مإ )  ،هذهالقواعدالمنظمةلالخت صا صالمحلًللدعو ىالبٌئٌةٌ صع ب تطبٌقها
عندماٌكونالتلو ث غٌر محدوداالنتشارباعتبارأناالخت صا صاإلقلٌمًٌعطى ألكثر من جهة ق ضائٌة على
أسا سأنهاالجهةالتًٌقع فً دائرةاخت صا صهاالفعلال ضارالناشئ عنالمسؤولٌةالتق صٌرٌةأوالناشئ عن
جرٌمة حٌ ثٌ صع بتحدٌدالجهةالتًٌعقدلهااالخت صا ص ،إالأناإلشكال الٌثور فًالدعو ىالمدنٌة
بالتبعٌة النللمدعًالخٌاربٌن محكمة موطنالمدعى علٌهأو محكمة وقوعالجرٌمة .

الفرعالثانً :الدفوعالق ضائٌةالممكنإبداؤها عند خر ق قواعداالخت صا ص
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الدفوعالق ضائٌةالممكنإبداؤها عند ح صول خرقلهذهالقواعد هًالدفوعالشكلٌة 28وباألسا سالدفع
بعدماالخت صا ص وهوالدفعالذ يٌطل ببه منالمحكمةأنتمتنع عنالف صل فًالدعو ىالمعرو ضة علٌها
لخروجها عن حدود والٌتها طبقالقواعداالخت صا ص  ،والدفعبعدماالخت صا ص قدٌكون محلٌا وقد ٌكون
نوعٌا .

أوال:الدفع بعدماالخت صا صالمحلً.
طبقاللمادة  15من قإ مإٌج ب علىالخ صمالذ يٌدفعبعدماالخت صا صاإلقلٌمًللجهةالق ضائٌةأن ٌسب ب
طلبه وٌعٌنالجهةالق ضائٌةالتًٌستوج ب رفعالدعو ىأمامهـا  ، 29ونظرالعدمتعلق هذاالدفع بالنظامالعام
ٌج بأنٌثار قبلأ ي دفعآخر وإال سقطالحق فًإبدائه  ،والٌجوزللمدعًأنٌثٌره ، 30وٌف صلالقا ضً فٌه
بحكم وٌمكن عنداالقت ضاءأنٌف صل فٌهبنف سالحكم مع مو ضوعالنزاعبعدإعذارالخ صوم مسبقا شفاهة
لتقدٌم طلباتهم فًالمو ضوع.31

ثانٌا :الدفع بعدماالخت صا صالنوعً.
علىاعتبارانهٌتعلقبالنظامالعام وعلٌهٌمكنإثارته فًأٌة حالةتكون علٌهاالدعو ى كماٌمكنللمحكمة
أنتق ضً منتلقاءنفسهابعدمأخت صا صها. 32

ثالثا :الدفع بعدمالقبول النق ضاءاألجلالم سب ق .
حٌ ثتن صالمادة  67من قإ مإ علىأنالدفعبعدمالقبول هوالدفعالذ يٌرمًإلىالت صرٌح بعدم قبول
طل بالخ صم النعدامالحق فًالتقا ضً وذلك دونالنظر فً مو ضوعالنزاع ن ومنهأن هذاالدفع ال ٌوجهإلى
إجراءا تالخ صومة والإلىالحقالمدعىبه وإنما هو دفعٌوجهإلى حقالخ صم فً رفعالدعو ى وٌهد فإلى
منعالمحكمة منالنظر فٌها  ،وطبقاللمادة  68من قإ مإٌجوزللخ صومإبداءه فًأ ي مرحلة تكون علٌها
الدعو ى ولوبعدتقدٌمالدفوعالمو ضوعٌة  ،وأجاز تالمادة  69مننف سالقانونللقا ضًأنٌثٌره من تلقاء
نفسهإذا كان منالنظامالعام وإذا ق ض تالمحكمةبقبوله فإنهٌأخذ حكمالدفعالمو ضوعً ، 33

الهوامــ ش
~~7

خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1قانون 09-08المؤرخ فً 2008/02/25المت ضمن قانوناإلجراءا تالمدنٌة واإلدارٌة ونشٌرإلٌه فً هذه
المداخلة  :قإ مإ .
-2قانون ع ضو ي 01-98المؤرخ فً ٌ 1998/05/30تعلقباخت صا صا ت مجل سالدولة وتنظٌمه وعمله .
-3قانون رقم02-98المؤرخ فً 1998/05/30المتعلقبالمحاكماإلدارٌة.
-4قانون ع ضو ي 03-98المؤرخ فً ٌ 1998/06/03تعلقباخت صا صا ت محكمةالتنازع وتنظٌمها وعملها .
-5تن صالمادة  1/13من قإ مإ علىانه الٌجوز أل ي شخ صالتقا ضً مالمتكنله صفة  ،م صلحة قائمةأو
محتملةٌقرهاالقانون .
 -6عامر طرا ف :المسؤولٌةالدولٌة والمدنٌة فً ق ضاٌاالبٌئة والتنمٌةالمستدامة ،المؤسسةالجامعٌةللدراسا ت
والنشر والتوزٌع ،لبنانالطبعةاألولى  2012ص .237
-7وذلك ماتق ضًبهالمادة  36من قإ مإ " عدماالخت صا صالنوعً منالنظامالعامتق ضًبهالجهة
الق ضائٌةتلقائٌا فًأٌة مرحلة كان ت علٌهاالدعو ى ".
-8ونا سٌحٌى :اآللٌا تالقانونٌةلحماٌةالبٌئة فًالجزائر،رسالة دكتوراه فًالقانون ،جامعةتلمسان سنة
 2007ص . 241
-9تن صالمادة  32ف  2من قا ما علىانه  :تف صلالمحكمة فً جمٌعالق ضاٌا ،
ال سٌماالمدنٌة والتجارٌة .........
-10تن صالمادة  34مننف سالقانون على ماٌلً ٌ:خت صالمجل سالق ضائًبالنظر فًاستئنا فاألحكام
ال صادرة عنالمحاكم فًالدرجةاالولى و فً جمٌعالمواد
 -11طبقاللمادة  33من قا ماتف صلالمحكمةبحكم فًأول وآخر درجة فًالدعاو يالتً ال تتجاوز قٌمتها
مائتًال ف دٌنار  200،00دج
 -12عبد هللااوهاٌبٌة  :شرح قانوناالجراءا تالجزائٌة ،التحر ي والتحقٌق ،دار هومة،الجزائر  2003ص
. 141
-13االمر 155-66المؤرخ فً 1966/06/08المت ضمن قإ جالمعدل والمتمم .

7
 -14عبدالعزٌز سعد  :شروط ممارسةالدعو ىالمدنٌةأمامالمحاكمالجزائٌة ،الطبعةاالولى
الدٌوانالوطنًلألشغالالتربوٌة ،الجزائر  2002ص. 23
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-15تن صالمادة  2من قإ ج علىانه ٌ " :تعلقالحق فًالدعو ىالمدنٌةللمطالبةبتعوٌ ضال ضررالناجم عن
الجناٌةأوالجنحةاوالمخالفة " .
 -16سلٌمان عبدالمنعم :أ صولاالجراءا تالجزائٌة فًالتشرٌع والق ضاء والفقه،المؤسسةالوطنٌةللدراسا ت
والنشر والتوزٌع ،بٌرو ت  1997ص.38
 -17عمالبالمادة  1/2و 3/3من قإ ج .
-18موال ي ملٌانًبغداد ي ،االجراءا تالجزائٌة فًالتشرٌعالجزائر ي ،المؤسسةالوطنٌةللكتا ب ،الجزائر
 1992ص76
 -19عبدالعزٌز سعد :المرجعالسابق ص50
-20تن صالمادة  240من قإ ج علىانه ٌ" :ح صلاالدعاءالمدنًإماامام قا ضًالتحقٌق طبقاللمادة  72من
هذاالقانون وإمابتقرٌرلد ى قلمالكتا ب قبلالجلسة وإماأثناءالجلسةلتقرٌرٌثبتهالكات بأوبإبدائه فً
مذكرا ت " .
-21المادة  902من قإ مإ وكذاالمادة  10من قانون مجل سالدولة .
 -22عمالبالمادتٌن  8و  9من قانون مجل سالدولةالتًتنظماناألحكاماالنتقالٌة .
-23المادة  3من قانون محكمةالتنازع .
-24المادة  37من قإ مإ .
-25المادة  38من قإ مإ
-26المادة  37من قإ مإ.
-27المادتٌن 2/29و7/804من قإ مإ.
-28الدفعالق ضائًالشكلً هو وسٌلة فنٌةإجرائٌة قانونٌة خولهاالمشرعللخ صم فً حالة وقوع مخالفا ت
إجرائٌةٌطل ببمقت ضاهاإنهاءالخ صومةأوتفاد يالف صل فً مو ضوعهاب صفة مؤقتة وطبقاللمادة  49من قإ
مإ فهً كل وسٌلةتهد فإلىالت صرٌحبعدم صحةاإلجراءا تأوانق ضائهاأو وقفها  ،وعمالبالمادة  50من ق
إ مإٌج بإثارتها معا قبلإبداءأ ي دفاع فًالمو ضوعأوالدفعبعدمالقبول وأال سقطالحق فًاإلدالء بها ما
لمٌكنالدفع متعلقابالنظامالعام .
ولمزٌد مناال ضطالعانظر:
نبٌلإسماعٌل عمر :قانونأ صولالمحاكما تالمدنٌة ،الطبعةاألولى ،الدارالجامعٌة سنة 1996ص. 333

~~9

خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوبشٌر محندآمقران  :قانوناإلجراءا تالمدنٌة – نظرٌةالدعو ى ونظرٌةالخ صومة  ،دٌوانالمطبوعا ت
الجامعٌة ص .147
ٌ-29جوزتقدٌمه ألول مرةأمامالمحكمةاالستئنافٌة فً حالةالحكماالبتدائًالغٌابً  ،كماٌكونأساساللطعن
بالنق ضأمامالمحكمةالعلٌاإذا قدم ألول مرةأمامالمجل سالق ضائً ولمتتماالستجابةله ،انظر  :بوبشٌر محند
آمقران ،النظامالق ضائًالجزائر ي سنة  1993دٌوانالمطبوعا تالجامعٌة ص. 289
 -30عمالبالمادة  47من قإ مإ .
-31وذلك ماتق ضًبهالمادة 52من قإ مإ .
-32تن صالمادة  36من قإ مإ علىأن عدماالخت صا صالنوعً منالنظامالعامتق ضًبهالجهةالق ضائٌة
تلقائٌا فًأٌة مرحلة كان ت علٌهاالدعو ى .
-33احمدالسٌد صاو ي :الوسٌط فً شرح قانونالمرافعا تالمدنٌة والتجارٌة  ،مطبعة جامعةالقاهرة 1990
ص. 266
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