
:تلمساني.الدكتورةأحمد بن بلة.                                                                     1جامعة وهران   

 كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية.        

محاضرات مقياس إجراءات التقاضي في قضايا شؤون األسرة للسنة أولى ماستر فقه األحوال 

.الشخصية  

-1-.                   المحاضرة رقم اإلختصاص اإلقليمي لقسم شؤون األسرة  

إن اإلختصاص اإلقليمي لقسم شؤون األسرة مشتق من اإلختصاص اإلقليمي العام للمحكمة التي يشكل    

 قسم شؤون األسرة أحد أقسامها.

ليمي.تعريف اإلختصاص اإلق-1  

باالختصاص اإلقليمي تحديد الرقعة الجغرافية للمحاكم التي تمارس فيها نشاطها القضائي و ال  يقصد   

اإلقليمي للمحاكم إال بتوفر عنصرين هامين هما:*تحديد اإلقليم الجغرافي  يمكن تحديد هذا اإلختصاص

 للمحكمة *معرفة ضابط اإلختصاص الذي اعتمد عليه المشرع)األطراف،الموضوع،السبب(.

المشرع الجزائري  من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أن   37 و يتضح من خالل استقراء المادة    

.أي يؤول اإلختصاص أخذ بموطن المدعى عليه كقاعدة عامة في تحديد اإلختصاص اإلقليمي للمحاكم

يكن له موطن  اإلقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه و إن لم

و يقصد بالموطن:المكان الذي يسكن فيه الشخص على وجه االستقرار أو على معروف فآخر موطن له.

و لكن ماذا عن اإلختصاص اإلقليمي بخصوص قضايا شؤون األسرة؟األقل يكون معتاد اللجوء إليه.  

  اإلخصاص اإلقليمي في قضايا شؤون األسرة. -2

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية إلى المحكمة المختصة إقليميا في بعض  426المادة  تشير   

 قضايا شؤون األسرة كاتالي:

محكمة موطن المدعى عليه عندما يكون موضوع النزاع يتعلق بالعدول عن الخطبة.-1  

عن  محمد ية مستغانم،ثم عدلمثال:قام السيد محمد الساكن بوالية وهران بخطبة السيدة فاطمة الساكنة بوال

و رفع دعواه أمام محكمة موطن المدعى عليها )مستغانم(.هذه الخطبة   

محكمة وجود موطن المدعى عليه عندما يكون موضوع النزاع يتعلق بإثبات عقد الزواج.-2  

زواج عرفي ثم وقع شقاق بينهما  تزوج السيد عمر الساكن بمعسكر مع السيدة وردة الساكنة بتلمسانمثال:

دعوى تثبيت الزواج أمام محكمة معسكر،على وذهبت السيدة وردة إلى بيت أهلها في تلمسان و رفعت 

من قانون االجراءات المدنية و اإلدارية. 426اعتبار أنها موطن المدعى عليه حسب نص المادة   

وجود المسكن الزوجي عندما يتعلق النزاع بالطالق و الرجوع إلى بيت الزوجية و محكمة إقامة  محكمة-3

 أحد الزوجين حسب اختيارهما عندما يتعلق األمر بالطالق بالتراضي.

مثال:أراد السيد مصطفى القاطن مع زوجته في والية سطيف أن يطلق زوجته بعدما ذهبت لبيت أهلها في 

ففي هذا المثال المحكمة المختصة هي محكمة سطيف على رفضت العودة لزوجها  الجزائر العاصمة و

 اعتبار أنها محكمة وجود المسكن الزوجي.

محكمة ممارسة الحضانة إذا تعلق النزاع بموضوع الحضانة.أو بحق الزيارة أو بالرخص اإلدارية -4

 المسلمة إلى القاصر المحضون.

مثال:طلق السيد رضا المقيم في وهران زوجته و منح لها حضانة األطفال و التي تمارسها في والية 

لطليقة عن تسليم األطفال ألبيهم في أوقات الزيارة القانونية،في هذه الحالة يرفع دعواه قسنطينة،امتنعت ا

 أمام محكمة قسنطينة على اعتبارها مكان ممارسة الحضانة.

دائن بالنفقة عندما يتعلق الخصام بموضوع النفقة الغذائية.محكمة موطن ال-5  

مثال:السيد محمد شيخ كبير يسكن بوالية مستغانم و له ابن يسكن في والية تيارت،و هذا األخير ال ينفق 

على والده،فيمكن لهذا األب أن يرفع دعوى نفقة أمام محكمة مستغانم باعتبارها محكمة موطن الدائن 

يستحق النفقة.بالنفقة أي من   



 و قس على ذلك بالنسبة لباقي الحاالت األخرى.

محكمة وجود المسكن الزوجي إذا تعلق النزاع بموضوع متاع الزوجية.-6  

عندما يتعلق األمر بطلب الترخيص بالزواج. محكمة موطن طالب الترخيص-7  

محكمة موطن المدعى عليه إذا تعلق النزاع بموضوع الصداق.-8  

ة الوالية عندما يتعلق النزاع بالوالية على القاصر.محكمة ممارس-9  

نستنتج من هذه المادة أنه إذا أقيمت دعوى بشأن أية قضية من هذه القضايا أمام محكمة غير تلك التي    

مدعى عليه بعدم االختصاص اإلقليمي منحها القانون صالحية االختصاص بالفصل فيها.و دفع ال

ل إلى مناقشة أن يناقش هذا الدفع فيرفضه أو يقبله،فإن رفضه انتق للمحكمة،فإنه من واجب القاضي

الموضوع و الفصل في النزاع بعدما يكون قد تحقق من توفر شروط قبول الدعوى،و إن قبله قضى 

يقضي القاضي في هذه الحالة ال بعدم قبول الدعوى  و المباشرة بعدم االختصاص دون مناقشة الموضوع.

 شكال و ال برفضها لعدم التأسيس.

ذلك ألن الحكم بعدم قبول الدعوى شكال يتطلب تخلف شرط من شروط إقامتها أو االخالل بإجراء أو أكثر 

ه من إجراءات رفعها،و ألن الحكم برفض الدعوى يتطلب أن يكون القاضي قد ناقش الموضوع و ثبت ل

أن المدعي عجز عن تقديم األدلة الكافية لتدعيم طلباته و إثبات مزاعمه و الحال أن الحكم بعدم 

االختصاص ال يتطلب أي شيء من كل ذلك.و يكفي للحكم بعدم االختصاص اإلقليمي أن يثبت للقاضي أن 

لفصل باموضوع النزاع المعروض عليه لم يكن من ضمن المواضيع التي اسندت صالحية االختصاص 

فيها إلى المحكمة.و أن يثبت له أن المدعى عليه قد دفع بعدم اإلختصاص في الوقت المناسب و بالشكل 

 القانوني.

عالقة اإلختصاص اإلقليمي بالنظام العام.-3  

إن األصل في قواعد اإلختصاص اإلقليمي أنها شرعت لمصلحة الخصوم و لتقريبهم من العدالة و    

من  46لجوء ألي محكمة يرونها مناسبة لهم و قريبة لهم و ذلك ما أشارت له المادة بالتالي يجوز لهم ال

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية بنصها:"يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى و لو 

 لم يكن مختص إقليميا."

ت من النظام العام و يجوز أنها ليسحسب مفهوم هذه المادة فإن األصل في قواعد اإلختصاص اإلقليمي 

للخصوم اإلتفاق)بعد نشوء النزاع(  على مخالفتها و قد يكون هذا اإلتفاق صريح أو ضمني،فيكون صريح 

إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك،و يكون ضمني إذا حضر المدعى عليه أمام المحكمة و هي ليست 

 مختصة إقليميا و سكت إذ لم يثر عدم اإلختصاص.

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةعلى أنه:"فضال عما ورد  40اإلستثناء فقد نصت عليه المادة أما 

في -من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها... 37،38،46في المواد 

كن،على التوالي أمام المحكمة مواد الميراث،دعاوى الطالق أو الرجوع،الحضانة ،النفقة الغذائية و الس

التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى،مسكن الزوجية،مكان ممارسة الحضانة،موطن الدائن 

   بالنفقة،مكان وجود المسكن..."

المحصورة في هذه المادة هذه المادة فإن االختصاص اإلقليمي بالنسبة للمواد و المنازعات  حسب مفهوم

من النظام العام. 40م التي حددتها هذه المادة دون سواها،إذن المادة هو من اختصاص المحاك  

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية أنه:"يجب إثارة الدفع بعدم اإلختصاص اإلقليمي  47تنص المادة 

 قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول."

لعام إال ما استثني بنص خاص كما هو الحال إن األصل في اإلختصاص اإلقليمي ال يعتبر من النظام ا

من قانون اإلجراءات المدنية و  40للحاالت التي نصت عليها المادة بالنسبة لإلختصاص اإلقليمي 

 اإلدارية.

مرتبطة بالنظام العام و على القاضي  و بالتالي يمكن القول أن هناك قواعد متعلقة باالختصاص اإلقليمي

كما يجوز إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى و لو بعد تقديم دفاع في  أن يثيرها من تلقاء نفسه

 الموضوع أو دفع بعدم القبول.



"...ما لم يكن متعلقا بالنظام العام..."  47و على هذا األساس كان على المشرع أن يضيف في نص المادة 

طة بالنظام العام مقبوال و ال تستجيب له ال يكون الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي في الحاالت الغير مرتب

المحكمة إال إذا تم تقديمه قبل أي دفاع في الموضوع و قبل مناقشة الموضوع و قبل أي دفع بعدم القبول و 

عليه إذا ردّ المدعى عليه في مذكرته الجوابية و بدأ بمناقشة الموضوع أو مناقشة الصفة أو المصلحة فال 

ع بعدم االختصاص اإلقليمي،و لكي يكون هذا الدفع مقبوال و منتجا فعليه أن يدفع يجوز له فيما بعد أن يدف

به في مذكرته مع تحديد الجهة القضائية المختصة.فهنا يكون القاضي ملزما بأن يقضي بعدم االختصاص 

 اإلقليمي.

بعدم االختصاص في أما إذا كانت قواعد االختصاص اإلقليمي متعلقة بالنظام العام فهنا يجوز إثارة الدفع 

أي مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجب على المحكمة أن تقضي به تلقائيا حتى و لو لم يتمسك به 

 الخصوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


