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المطلب الثاني: الدفوع

وسيلة دفاع سلبية حمضة، حيث يتقدم اخلصم وهو عادة املدعى عليه  يالدفوع ه

بتلك الوسيلة ردا عىل طلب خصمهه صصمد ادمادحل ا عمم عليمه بمه يدعيمه اخلصمم 

 أو اأخري البت فيه. اآلخر

وصد صنف الدقهاء خمتلف الدفوع التي يتقدم هبا اخلصوم إىل ثالث فئات، دفموع 

 شعلية أو مسطرية، ودفوع موضوعية أو جوهرية، ودفوع بعدم القبول.

الفقرة األولى: الدفوع الشكلية

الدفوع الشعلية هي الدفوع التي انصب عىل إجراءات الدعوى وشمعليااا دو  

 أو حق اخلصم يف إصامة الدعوى.مساس بجوهر ا ق املدعى به 

واتهيز الدفوع الشعلية بتنوعها وخصائصها املتهيزة، لذا سنتطرق ألهمم أومواع 

 .الدفوع الشعلية، ومن ثم ودرس خصائصها

أوال: أنواع الدفوع الشكلية

مبدأ التهسك بالدفوع الشعلية حيث وص  49أشار املرشع املغريب يف الدصل 

جيب أ  يثار يف آ  واحد وصبل كل دفاع يف اجلوهر الدفع بإحالة الدعوى عىل عىل أوه 

حمعهة أخرى لتقديهها أمام حمعهتني خمتلدتني أو الراباط الدعويني والدفع بعدم 

القبول وإال كا  الدفعا  غري مقبولني. يرسحل ودس ا عم بالنسبة  االت البطال 

يقبلها القايض إال إذا كاوت مصالح الطرف واالخالالت الشعلية واملسطرية التي ال 

 صد ارضرت فعال.
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أوواع الدفوع الشعلية وهي: الدفع  من ومن خالل هذا الدصل يتضح أهم

باإلحالة أو الضم و الدفع بالتوصف عن البت و الدفع بعدم االختصاص والدفع 

 بالبطال .

 

 الدفع باإلحالة أو الضم -1

واحدة أمام حمعهتني كالمها خمتصة بالنظر يف يثار الدفع باإلحالة عند صيام دعوى 

النزاع، واداديا من صمدور أحعمام متناصضمة، فقمد أصمرت جمل الترشميعات السمه  

 لألطراف بطلب إحالة الدعوى إىل املحعهة املختصة دو  غريها.

بيد أوه جيب لقبول مثل هذا الدفع أ  اتموافر يف المدعوى األوىل والثاويمة وحمدة 

 لسبب ووحدة األطراف.املوضوع، ووحدة ا

أما الدفع بالضم فيهرس عندما اسجل عدة دعاوحل يقموم بينهما ارابماط صماوو  

أمام حمعهة واحدة أو أمام حمعهتني، حيث يعو  من حسمن سمري العدالمة ضمم همذ  

 الدعاوحل املرابطة أمام حمعهة واحدة للدصل فيها بحعم واحد.

 الدفع بالتوقف عن البت -2

إىل املحعهة لوصف إجراءات الدعوى ريمثه يتخمذ إجمراء يقصد به اوجيه طلب 

رضورحل ملواصلتها، ومن صور هذا الدفع طلب أجل إلدخال ضامن أو ريمثه ادصمل 

 يف صضية عارضة يتوصف عىل البت فيها با عم يف الدعوى األصلية.       حمعهة أخرى

 الدفع بعدم االختصاص -3

عمدم اختصماص املحعهمة  وهو الدفع الذحل يتهسك بمه أحمد اخلصموم إلثمارة

املعروضة عليها النزاع، سواء كا  همذا المدفع بعمدم االختصماص حمليما أو ووعيما أو  

 صيهيا.

 الدفع بالبطالن -4



البطال  هو اجلزاء الذحل القاوو  الذحل يقرر  املرشع ملخالدة إجراء من إجراءات 

 الدعوى للشعل أو لألجل الذحل ينبغي أ  يتم به أو داخله ذلك اإلجراء.

أعمال  يتضمح أومه ر يرامب عمىل خمالدمة اإلجمراءات  49وبالرجوع إىل الدصل 

البطال  املطلق وإوه أوصف إبطاهلا عىل متسك األطراف هبا مع إثباام الرضمر الالحمق 

 .هبم

بهعنى آخر أ  الدفع بالبطال  أيا كا  ووعه ال يهعن األخذ به من طرف القايض 

ر مصا ه بدعل ذلك، وختضع مراصبة هذا الرضمر إال إذا أثبت الطرف الذحل أثار  ارض

 للسلطة التقديرية للقايض.

ويتعني إثارة الدفع ببطال  األعهل اإلجرائية شعال خالل القيام هبا وذلك صبمل 

 اقديم أحل دفاع يف املوضوع.

جيوز للقايض أ  يهنح أجال للخصموم لتصمحيح اإلجمراء املشمول بمالبطال  و

ثر هذا التصحيح من اماري  اإلجمراء املشمول آيرسحل   أعىل ، بشعل يرفع كل رضر

 بالبطال .

 "الذحل جاء فيمه: من ق.م.م 40ومن صور الدفع بالبطال  ما وص عليه الدصل 

جيب أ  ينرصم ما بني ابليغ االستدعاء واليوم املحدد للحضور أجل مخسة أيام إذا كا  

للطرف موطن أو حمل إصامة يف معا  مقر املحعهة االبتدائية أو بهركز جماور هلما وممدة 

مخسة عرش يوما إذا كا  موجودا يف أحل حمل آخر من ارال املهلعة حتت طائلمة بطمال  

أو المدفع بمبطال  ملقمال االفتتماحي للمدعوى لعمدم  "لذحل صد يصدر غيابيما.ا عم ا

من ق.م.م التي اوجب اضهينه مللخص الطلمب  32و  31مراعااه مقتضيا  الدصول 

 والوصائع.

 ثانيا: خصائص الدفوع الشكلية



 وإال سمق   جيب إثارة الدفوع الشكلية قبل الدخول يف جوهر وموضوع النزاع

بعد ذلك، وإال عد سعواه وعدم إثاراه انازل عنها، والغاية من همذا  ا ق يف الدفع هبا

املبدأ أوه جيب عىل املحعهمة البمت أوال يف صاووويمة وسمالمة إجمراءات المدعوى صبمل 

االوتقال إىل الدصل يف موضوعها، ألوه من غري املعقول أ  يبقى أحد األطراف مهمددا 

 عة.ببطال  إجراء صام به إىل حني صدل بال املراف

 حيمث جيمب انفراد الدفع بعدم االختصاص النوعي واملكاا  بككاخ خااص ،

اإلدالء هبه صبل أحل دفع آخر ولو كا  دفعا شعليا، كه عليه أ  يبني املحعهة التي جيب 

كه سمهح للقمايض إثاراما القائيما  ،أ  ارفع هلا الدعوى، وإال كا  الطلب غري مقبول

 يف طور االستئناف فق  بالنسبة لألحعام الغيابية. بدو  طلب من األطراف. وحتى

 بخصموص إن احلكخ الصادر بقبول الدفع الشكيل حيوز حجياة اممار املق ا 

فق  دو  أ  اتعدا  إىل جوهر ا ق املطالمب بمه، حيمث يبقمى ممن حمق  مسألة الدفع

تصمة، أو املدعي أ  يلجأ إىل القضاء من جديد ويقيم دعوا  مرة ثاوية أمام املحعهة املخ

 بهقال اتوافر فيه الشعليات والبياوات التي يتطلبها القاوو .

 فإ  حمعهة الدرجة الثاوية إذا وقع استئناف احلكخ الصادر بقبول الدفع الشكيل ،

ال يطر  عليها إال النمزاع املتعلمق هبمذا المدفع دو  أ  يعمو  هلما النظمر يف موضموع 

حعمم االبتمدائي أعمادت القضمية إىل الدعوى، ويف حالة إلغاء حمعهمة االسمتئناف لل

حمعهة الدرجة األوىل لتبت يف املوضوع ألهنا هي صاحبة الوالية فيمه دائمه، واحمامما 

 ملبدأ حق التقايض عىل درجتني يف املوضوع.

 

 الدفوع الموضوعية  الفقرة الثانية:  

 أوال: تعريف الدفوع الموضوعية



إ  الدفوع املوضوعية هي الك الدفوع التي اوجه إىل ا ق املدعى بمه يف ذاامه أو 

املركز القاوو ، و التي يماب عىل صبوهلا رفض طلب املدعي. كالدفع بصمورية العقمد 

املحتج به أو الدفع بإوقضاء الدين بالوفاء أو املقاصة و كه يطال الدفع ا ق املدعى بمه 

النص القاوو  الواجب التطبيق كالدفع بعدم خضوع النمزاع  أو  يطال كذلك القاعدة

 . للنص القاوو  املؤسس عليه الطلب

فالدفوع املوضوعية هي وسائل دفاع هيدف من وراءها املدعي عليه إىل اإلطاحة  

باخلصومة من خالل عدم ا عم للهمدعي بطلباامه، و همي بمذلك متعمددة ال يهعمن 

 ن معطيات النزاع املطرو . حرصها و إوه اثار و استخلص م

و هبذا يهعن أ  يأخذ الدفع وضعا إجيابيا أو سلبيا، فالمدفع اإلجيمايب يسمتوجب 

عىل مقدمه التدليل عىل إدعائه املضاد، فالدفع باوقضاء الدين بالوفاء يستوجب اقمديم 

 ما الدفع السلبي فهرد  ذلك املوصف السلبي الذحل يتخذ  املدعى عليهأبيا  باملخالصة. 

 .و الذحل يتهثل يف جمرد إوعار الوصائع املدعى عليها كإوعار العالصة بني الرضر و اخلطأ

 ثانيا: قواعد الدفوع الموضوعية

خيضع الدفع املوضوعي من حيث ارايب إبدائمه و ا عمم فيمه إىل جمهوعمة ممن 

 : القواعد  وذكرها فيه ييل

عليها اإلجراءات، و لو ألول جيوز إبداء الدفع املوضوعي يف أية مرحلة اعو   -

وسيلة جديدة   ئناف و حتى أما م حمعهة النقض إذا كاوت ال اعدتمرة أمام حمعهة االس

 . 

النظام العام، بدليل جواز التنمازل عنمه و عمدم من الدفاع يف املوضوع ال يعد   -

 جواز إثاراه من القايض من القاء ودسه.



وعي سلطة املحعهمة بالنسمبة ملوضموع يستندذ ا عم الصادر يف الدفع املوض  -

فإذا طعن يف هذا ا عم باإلستئناف حتى لو كا  اسمتنادا إىل عيمب شمعيل،  ،الدعوى

 .ادصل حمعهة االستئناف  يف موضوع الدعوى و ال حتيلها إىل املحعهة االبتدائية

يعترب ا عم الصادر يف الدفع املوضوعي فاصال يف املوضوع، ويرامب حجيمة  -

 ق،ي، بحيث يهتنع عىل املدعي رفع ودس الدعوى من جديد أمام القضاء.اليشء امل

 الدفع بعدم القبول الفقرة الثالثة:     

 أوال: تعريف الدفع بعدم القبول     

الدفع بعدم القبول هو الدفع الذحل يطال المدعوى ممن حيمث إوعمار وجودهما  

بالصدة و األهلية و املصلحة لعدم اوافرها عىل رشوط سهعها، و هي الرشوط اخلاصة 

و ا ق يف رفع الدعوى باعتبارها حقا مستقال عن ذات ا مق حممل املطالبمة،  كالمدفع 

 .بعدم القبول ال يتعلق بإجراءات الدعوى و إوه يتعلق برشوط االدعاء

ق.م.م وسوى بينها،  49يف الدصل  و صد وص املرشع املغريب للدفع بعدم القبول 

لية من حيث رضورة اقديهها يف بداية املسطرة وصبمل كمل دفماع يف وبني الدفوع الشع

 اجلوهر.

هو حعم صطعي له حجية بالنسمبة   و ا عم الداصل بقبول الدفع بعدم القبول  

بعد اصحيح الرشمط  إالللهحعهة التي أصدراه بحيث ال جيوز جتديد الدعوى أمامها 

صالحية اقدير هذا ا عمم بحيمث  االستئنافالذحل أختل و يتم استئنافه و يبقى جلهة 

 .ه و اتصدى للهوضوع أو حتيله لندس اجلهة لعدم استنداد واليتهايصد اؤيد  أو الغ

 قواعد الدفع بعدم القبول  ثانيا:      



خيضع الدفع بعدم القبول  من حيث ارايمب إبدائمه و ا عمم الصمادر فيمه إىل   

اقديهمه  هيه خيمص عمدم اشمماطجمهوعة من القواعد يشمك مع الدفع املوضوعي، فم

 .ضهن ميعاد و ارايب حمددين، و يشمك مع الدفع اإلجرائي يف القاعداني األخريني

  ال يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين 

إبدائمه معاملمة المدفع املوضموعي،   يعامل الدفع بعدم القبول من حيث ارايب

و ال يسمق  إبدائمه بمالعالم يف  فيجوز اقديهه يف أية مرحلة اعو  عليهما اإلجمراءات

إذا ر اعمن   املوضوع، فال يعتسب املدعي صدة يف الدعوى بإبداء ادعاء  يف املوضموع

لديه صبل ذلك، وبالععس يؤدحل اقديم الدفع بعدم القبمول إىل سمقوط ا مق يف إبمداء 

 .الدفوع اإلجرائية

و سبب هذ  القاعدة هو اعتبار الدفع بعدم القبول موجه إىل ا ق يف المدعوى،  

مما يسهح بالتهسك بعدم اوفر رشوط  الذحل يعني حق ا صول عىل حعم يف املوضوع 

ا ق يف الدعوى يف كل مراحل اخلصومة ما دام هذا ا عمم ر يصمدر، و لميس سمببها 

  همذ  المدفوع انقسمم ممن حيمث باعمث اعلق الدفوع بعدم القبول بالنظام العام، أل

    اقريرها إىل ووعني:

 دفوع متعلقة بالنظام العام  -          

 دفوع مقررة للهصلحة اخلاصة -

و اظهممر أمهيممة التدرصممة بممني الممدفوع املتعلقممة بالنظممام العممام و الممدفوع املقممررة 

أوه  جيوز للقايض ا عم باألوىل من القاء ودسه و يهعن للخصموم  ،للهصلحة اخلاصة

التهسك هبا ألول مرة أمام حمعهة النقض، فإ  الثاوية يبقى التهسمك هبما صماعا عمىل 

 .ذوحل املصلحة واقبل إذا صدمت أمام حمعهة االستئناف



  ال يستنفذ الحكم بعدم القبول سلطة المحكمة 

و اراأى  باالستئنافو صدم خارس الدعوى طعنا  إذا صدر حعه بعدم القبول     

ملحعهة االسمتئناف إلغماء ا عمم،  فإومه يطمر  السمؤال اآل  : همل اعتدمي حمعهمة 

 االستئناف بإحالة القضية إىل املحعهة للدصل يف موضوعها أو اتصدى للهوضوع؟

 :ويهعن التهييز  بني ا التني       

بإحالمة  التمزم حمعهمة االسمتئنافاعو  القضية غري مهيأة للدصل فيهما  حني  -

 ق.م.م(. 146القضية إىل املحعهة للدصل يف موضوعها )

بمني  أ  ختتار ملحعهة االستئنافعو  احني اعو  القضية مهيأة للدصل فيها   -

 .تصدى هلاايل الدعوى إىل املحعهة أو حتأ  

 حجية نسبية يكتسب الحكم في الدفع بعدم القبول 

ذلك أوه يهعن رفع الدعوى من جديد للهطالبة بذات ا ق بإجراءات جديمدة، 

برشط مراعاة ما صىض به ا عم السابق، و هو ما يبني ا جية النسبية التي يعتسبها هذا 

ا عم، فال يهعن مثال أ  يعرض ودس الطلب بشعل مبارش عىل حمعهمة سمبق هلما أ  

 .ل فيهصضت بعدم اختصاصها يف الدص

 


