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من قانون  69إلى  48إن المشرع الجزائري حصر و نظم وسائل الدفاع و بين أحكامها في المواد من    

اإلجراءات المدنية و اإلدارية،أن وسائل الدفاع هي مجموعة من الدفوع الخاصة بالدعوى القضائية و بما 

 أن الدعوى لها ثالث جوانب:

الجانب المتعلق بالقبول أو عدم القبول.-1  

جانب المتعلق باإلجراءات المتعلقة برفعها و السير فيها.ال-2  

الجانب المتعلق بموضوعها.-3  

 من خالل هذه الجوانب الثالثة كانت الدفوع على ثالث أنواع:

الدفع بعدم القبول.-1  

الدفوع الشكلية.-2  

الدفوع الموضوعية.-3  

 أوال:الدفوع الشكلية:

دفوع الشكلية هي:"كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة من ق.إ.م.و.إ على أن ال 49تنص المادة    

 اإلجراءات أو انقضائها أو وقفها."

إن الدفوع الشكلية ال عالقة لها بقبول الدعوى أو عدم قبولها أو بقبول الطلبات أو عدم قبولها أو صحة 

ل اإلجراءات مزاعم الخصم أو عدم صحتها و إنما هي متعلقة بالجانب الشكلي للدعوى فهي خاصة بك

 التابعة لرفع الدعوى.

تعريف الدفوع الشكلية.-1  

هي الدفوع التي يثيرها أحد الخصوم بأن يدفع بعدم صحة اإلجراءات التي رفعت بها الدعوى أو الدفع    

بانقضاء الخصومة،كالدفع بسقوطها لعدم السير فيها لمدة سنتين،أو الدفع بوقف الخصومة و مثال ذلك 

اضي بوقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية،فال يجوز إعادة عندما يقضي الق

السير في الدعوى المدنية إال إذا تم الفصل نهائيا في الدعوى العمومية بصدور حكم أو قرار نهائي في 

 الدعوى العمومية مع مرور مواعيد الطعن بالنقض يجوز للخصم اآلخر أن يدفع بوقف الخصومة.

وقت إثارة الدفوع الشكلية.-2  

من ق.إ.م.و.إ على مايلي:"يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل ابداء أي دفاع في  50تنص المادة    

 الموضوع أو دفع بعدم القبول و ذلك تحت طائلة عدم القبول."

جاءت بأحكام خاصة بالدفوع الشكلية: 50إن المادة   

شكلية في آن واحد و مفاد ذلك إذا تبين للخصم أن هناك دفوع شكلية متعددة ضرورة إثارة الدفوع الأولها:

إذا لم تكن مرتبطة بالنظام العام،يجب عليه إثارة كل هذه الدفوع قبل تطرقه للدفوع الموضوعية و الدفع 

عاد ثانية بعدم القبول أما إذا تمسك بأحد هذه الدفوع الشكلية فقط ثم ناقش الموضوع أو دفع بعدم القبول ثم 

 لدفع شكلي آخر فهذا الدفع ال يكون مقبول و ال تستجيب له المحكمة.

إال أن ذلك غير صحيح ألنه هناك دفوع شكلية متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارتها في أي مرحلة كانت 

وع عليها الدعوى حتى بعد الدفاع في الموضوع أو بعدم القبول بل و أكثر من ذلك يجب على قضاة الموض

فهذا الدفع مرتبط بالنظام العام. 40إثارتها تلقائيا كالدفع بعدم االختصاص اإلقليمي طبقا للمادة   

يجب إثارة الدفوع الشكلية قبل إبداء أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول و هنا يجب التفرقة ثانيهما:

فإذا كانت غير مرتبطة بالنظام العام يجب بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام و تلك التي ال عالقة لها به 

التمسك بها قبل الدفوع الموضوعية و الدفع بعدم القبول حتى تستجيب لها المحكمة أما إذا كانت مرتبطة 

بالنظام العام فيجوز إثارتها و التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو ألول مرة أمام المحكمة 

 العليا.

تنطبق فقط على الدفوع الشكلية غير المرتبطة بالنظام العام و لكي تكون متعلقة  50دة و عليه فإن الما

 بالدفوع الشكلية المرتبطة بالنظام العام يجب إضافة عبارة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.



بعض األمثلة عن الدفوع الشكلية. -3  

 58،53دفع بوحدة الموضوع و االرتباط)ق.ا.م.و.ا( *ال 52،51*الدفع بعدم االختصاص االقليمي)م    

ق.ا.م.و.ا(. 59ق.ا.م.و.ا( *الدفع بإرجاء الفصل)م 66،60ق.ا.م.و.ا( *الدفع بالبطالن)  

 مالحظة:

الشكلية في حالة ما إذا أثارها أحد الخصوم حتى و لو لم تكن متعلقة بالنظام العام يجب  إن هذه الدفوع   

على الجهة القضائية المطروح عليها الدعوى أن ترد على هذه الدفوع من خالل حيثيات الحكم أو القرار 

يب(يؤدي لنقض القرار إما بالقبول أو الرفض مع التسبيب في كلتا الحالتين و عدم القيام بهذا اإلجراء)التسب

 على أساس القصور في التسبيب.

 ثانيا:الدفع بعدم القبول.

تعريف الدفع بعدم القبول.-1  

إن الدفع بعدم القبول هو ذلك الدفع الذي ال عالقة له بصحة اإلجراءات أو عدم صحتها و ال عالقة له    

"الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم كذلك ال بموضوع النزاع و ال بالطلبات كلها أو بعضها و إنما هو 

قبول دعوى الخصم و رفض سماعها على أساس أنه ليس له الحق في التقاضي."كانعدام الصفة و 

المصلحة أو التقادم أو انقضاء األجل المسقط و حجية الشيء المقضي فيه و ذلك دون النظر في موضوع 

 النزاع.

م.الدفع بعدم القبول و عالقته بالنظام العا-2  

على أنه:"الدفع بعد القبول ،هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول  من ق.ا.م.و.ا 67تنص المادة 

طلب الخصم النعدام الحق في التقاضي ،كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء األجل 

 المسقط و حجية الشيء المقضي فيه،و ذلك دون النظر في موضوع النزاع."

من نفس القانون على أنه :"يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا  69ا نصت المادة كم

 كان من النظام العام السيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن.

بين هذه أنها ذكرت على سبيل المثال الدفوع بعدم القبول و المالحظ أنه من  67يستخلص من المادة 

و يجب على  فالصفة و المصلحة مرتبطة بالنظام العامالدفوع ما يتعلق بالنظام العام و منها ما ال يتعلق به 

 الجهة القضائية إثارتها من تلقاء نفسها.

 و من الدفوع بعدم القبول الغير متعلقة بالنظام العام:

 *التقادم:

تقادم الدعوى أو تقادم الحق الموضوعي فتقادم الدعوى يختلف من دعوى ألخرى كتقادم  يقصد به إما

سنة. 15دعوى البطالن بمرور   

سنة من يوم ابرام العقد فااللتزام يكون قانوني عند  15أما تقادم الحق فتتقادم االلتزامات التعاقدية بمضي 

أما إذا تقادم هذا اإللتزام ينقلب اإللتزام طبيعي و تصبح ابرام العقد و تكون المطالبة به أمام القضاء مقبولة 

المطالبة به متوقفة على قبول الخصم ألن التقادم ال عالقة له بالنظام العام و يمكن إثارته في أي مرحلة 

 كانت عليها الدعوى و ال يجوز إثارته تلقائيا.

 *انقضاء األجل المسقط:

دة قانونا لسقوط الخصومة)حددها المشرع بسنتين(و على أساس المقصود بذلك مرور المدة الزمنية المحد

ذلك كل إعادة سير في الدعوى بعد مرور هذه المدة يؤدي لعدم قبولها بشرط أن يتمسك الخصم بسقوطها 

 و يطلب عدم قبولها و ال تثيرها المحكمة تلقائيا.

 *حجية الشيء المقضي فيه:

ن تكون نهائية تكون مكتسبة لحجية الشيء المقضي فيه و إذا إن األحكام و القرارات القضائية قبل أ   

أصبحت نهائية تكتسب قوة الشيء المقضي به و الدفع بكلتيهما أي الدفع بسبق الفصل بموجب حكم حائز 

لحجية الشيء أو لقوة الشيء ال عالقة له بالنظام العام و على من يتمسك به أن يثيرها أمام المحكمة العليا 

قت إثارته أمام المحكمة و المجلس.إال إذا سب  



أن عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن أيضا من النظام  69كما نستخلص من المادة 

العام و أنه يجب على القاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه.أما إذا لم يكن الدفع بعدم القبول من النظام العام 

ة و في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو بعد تقديم الدفوع فيمكن إثارته من الخصوم دون المحكم

من نفس القانون. 68الموضوعية و ذلك ما أشارت له المادة   

 مالحظة.

إن الحكم الفاصل في الدفع بعدم القبول و القاضي بعدم قبول الدعوى لم يتطرق للموضوع و بالتالي    

يجوز طرح النزاع من جديد على المحكمة في بعض الحاالت.مثال المصلحة لم تكن قائمة وقت رفع 

لشيء المقضي به الدعوى و لكن تظهر المصلحة الحقا و كذا بالنسبة للصفة.أما التقادم و حجية و قوة ا

 فيستأنف الحكم فقط.

إذا الحكم الفاصل في الدفع بعدم القبول يكون دائما قابال لالستئناف أما طرحه على نفس الجهة التي 

 أصدرته فيكون في بعض الحاالت.

 ثالثا: الدفوع الموضوعية.

دحض إدعاءات  ق.ا.م.و.ا بقولها:"الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى 48نصت عليها المادة    

 الخصم و يمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى."

.الدفوع الموضوعيةتعريف -1  

إن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي ال عالقة لها بشكل الدعوى ال من حيث اإلجراءات التي    

ي أو رفع الدعوى من رفعت بها و ال من حيث اختصاص المحكمة و ال عالقة لها كذلك بالحق في التقاض

عدمه و إنما هي:"تلك الدفوع التي من خاللها يحاول الخصم التخلص كليا أو جزئيا مما يطالب به 

 خصمه."

و بالتالي فإن هذه الدفوع مرتبطة بصميم و موضوع النزاع.على سبيل المثال:إذا تقدمت زوجة بدعوى 

هريا و يرفق دفعه بوصالت الدفع التي تقدم من قبل عدم تسديد نفقة يرد عليه الزوج أنه يدفع نفقة أوالده ش

 إدارة البريد.

 

 

أحكام خاصة بالدفوع الموضوعية.-2  

إلى أن هذه الدفوع يمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و على عكس  48أشارت المادة    

الشكلية التي يجب أن تقدم عند افتتاح الخصومة حتى تكون مقبولة فإن الدفوع الموضوعية يمكن  الدفوع

تقديمها حتى بعد الدفوع الشكلية و الدفع بعدم القبول بل و أكثر من ذلك يمكن تقديمها على مستوى الدرجة 

لتمسك بها ألول مرة أمام الثانية ألول مرة حتى و لو لم يثرها الخصم أمام المحكمة إال أنه ال يجوز ا

 المحكمة العليا إال إذا أثيرت أمام جهات الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

إن الدفوع الموضوعية هي من المصالح الخاصة للخصوم و لهم الحق في التنازل عنها مع اإلشارة إلى أن 

اعدة عامة ال يثيرها القاضي من التنازل عن دفع موضوعي ال يمنع من التمسك بدفع موضوعي آخر.و كق

 تلقاء نفسه إال إذا كانت متعلقة بالنظام العام."

إن الدفوع الموضوعية حتى يستجيب لها القاضي و تكون مقبولة من الناحية القانونية يجب إقامة الدليل 

بموضوع  عليها،فمن يدفع بأنه سدد النفقة يجب عليه إقامة الدليل على ذلك.ألن الدفع الموضوعي مرتبط

النزاع و بالتالي البينة على من ادعى. و على هذا األساس فكل دفع موضوعي لم يقام عليه الدليل أو يكون 

 الدليل غير مقبول قانونا فال يستجاب لهذا الدفع.

الفصل في الدفوع الموضوعية.-3  

الموضوعية يكون بموجب حكم فاصل في الموضوع ألن هذه األخيرة مرتبطة  إن الفصل في الدفوع   

بموضوع النزاع و بالتالي إذا قضت المحكمة بقبول هذا الدفع و االستجابة له أو برفضه ال يجوز إعادة 



طرح النزاع من جديد أمام المحكمة على خالف الفصل في الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول ألن في 

وع الموضوعية تكون المحكمة قد فصلت في موضوع النزاع و صدر حكم فاصل في الموضوع و الدف

يكون قابل لإلستئناف فقط.و هذه المسألة غير مرتبطة بالنظام العام إذن يمكن إعادة طرحها على المحكمة 

 و ال يثيرها القاضي من تلقاء نفسه و هنا يقوم بالفصل فيها.

ة و الدفوع الموضوعية.الفرق بين الدفوع الشكلي-4  

الدفوع الموضوعية          الدفوع الشكلية               

 وسيلة تهدف لدحض إدعاءات الخصم و إثبات عدم 

صحتها و عدم تأسيسها.         

وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة اإلجراءات 

 أو انقضاءها أو وقفها.                     

لة كانت عليها الدعوى.يمكن تقديمها في أية مرح يجب إثارتها قبل الخوض في أي دفع في  

الموضوع  أو دفع بعدم القبول و إال فال تقبل.       

                

تكون موجهة إلى الحق موضوع الدعوى بهدف 

 الحصول           على حكم برفضها كليا أو جزئيا.

تكون بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في 

المطالب به أو تأخير الفصل فيها.    موضوع الحق

                  

 

 

 


