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ال تزاؿ الػدووع بعػدـ القبػوؿ كوسػيمة مػف وسػائؿ الػدواع وػي الخصػومة القاػائية محػؿ تنػامض ممػي
وتعارض وقىي وي بعض مػف نقاطىػا ،وبػالرمـ مػف لف المشػرع الج ازئػري وػي لصػدارن لمقػانوف رمػـ 09-08
المتامف مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مد تصدى لمفراغ الذي كاف يعتريىا وي ظؿ األمػر 154-66

المتامف مانوف اإلجراءات المدنية ،وذلؾ مف خبلؿ تخصيصه لىا وصػبل مائمػا بحػد ذاتػه،لال ووػو الفصػؿ
الثالث مف الباب الثػامف مػف الكتػاب األوؿ منػه ،ليػف مػد للػه تعريفىػا وتواػي لحكامىػا سػواء ويمػا تعمػؽ

بميعػاد لثارتىػا ،وسػمطة القااػي وػي مػا تعمػؽ بالنظػاـ العػاـ منىػا وذلػؾ وػي كػؿ مػف المػواد  68 ،67و69
منػػه ،لال لنػػه لػػـ يحػػدد بػػنص ص ػري طبيعتىػػا وال ،ثػػار الفصػػؿ بىػػا ،ووػػو مػػا ترتػػب نػػه اسػػتم اررية الجػػدؿ
حولىما دوع بنػا للػه تسػميط الاػوء ميىػا مػف خػبلؿ تحديػد ماويتىػا وذلػؾ بتعريفىػا وتحديػد طبيعتىػا ،وكػذا

ػػرض مختمػػؼ لحكامىػػا ناويػػؾ ػػف ،ثػػار الفصػػؿ بىػػا ،متقصػػيا وػػي ذلػػؾ بالجانػػب العممػػي وػػي بعػػض منىػػا

واصفا لمرلي الفقىي حولىا،محمّبل لمنصوص القانونية المشار لليىا والنصوص األخرى المكممة لىا.
الكممات المفتاحية:

دـ القبوؿ ،وسائؿ الدواع ،مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،النظاـ العاـ.
Abstract :

The defenses of non-acceptance as a means of defense in the litigation remain
subject to practical contradiction and juristic conflict in some of its points, despite the
fact that the Algerian legislator, in issuing Law No. 08-09 containing the Civil and
Administrative Procedures Law, has addressed the void in the matter law No. 66 -154
containing the Civil Procedure Code, and that is by allocating to it an existing chapter
in itself, namely, the third chapter of Chapter VIII of the first book of it, where it was
intended to define and clarify its provisions, both in relation to the dates of their
excitement, and the authority of the judge in relation to the public order thereof in all
of Articles 67,68 and 69 Of it, except that it was not specified by an explicit text of its
nature nor the effects of the separation thereof, this has led to the continuation of the
controversy around them, which led us to shed light on them by defining what they are
by defining them and defining their nature, as well as presenting its various provisions,
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not to mention the effects of separation in them, exploring in this the practical aspect
of some of them, describing the jurisprudent opinion about them, analyzing legal texts.
Referred to and other texts complementary thereto.
Keywords:

The defenses, Non-acceptance, Means of defense, the Civil and Administrative
Procedures Law, the public order.

مقدمة:
ػؽ و ػػي
ػؽ الموا ػػو ي س ػػيكوف مج ػ ّػردا م ػػف ّلي ػػة ميم ػػة لذا ل ػػـ يك ػػف لص ػػاحبه الح ػ ّ
لف الح ػ ّ
ال ش ػػؾ و ػػي ّ
السػػمطة القاػػائية
حمايتػػه،ووي ظ ػ ّؿ دولػػة القػػانوف وػػبل يجػػوز لصػػاحب الحػػؽ لف يقتاػػيه بنفسػػه ،لذ تعتبػػر ّ

الدسػتوري وػي المػادة 157
الحريات ،ووذا ما لمرن
المؤسس ّ
ّ
بالمخولة دستوريا لحماية الحقوؽ والحفاظ مه ّ
ّ
1
ػؽ
الدستور الحػالي  ،ومػا مػه كػ ّؿ شػخص ي ّػد ي حقّػا لال الّمجػوء للػه القاػاء لمحصػوؿ مػه ذلػؾ الح ّ
مف ّ
ػؽ لج ارئػي مق ّػرر مانونػا بموجػب الفقػرة األولػه
لو حمايته ف طريؽ ما يس ّػمه بال ّػد وى القاػائية تطبيقػا لح ّ
مف المادة  03مف مانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية.

ػاف حمايػة الحقػوؽ المواػو ية ػف طريػؽ ال ّػد وى
ّلال لنه وػي لطػار مػا يعػرؼ بالمحاكمػة العادلػة ،و ّ
ػتـ تمكػػيف الخصػػـ مػػف حقّػػه وػػي
القاػػائية كحػ ّ
ػؽ لج ارئػػي ال يتحقّػػؽ بمجػ ّػرد ل مالػػهّ ،لنمػػا يشػػترط ويػػه لف يػ ّ
ػؽ
الدسػتوري بموجػب المػادة  169مػف الدسػتورو و ميػه ويعتبػر كػ ّؿ مػف الح ّ
الدواع ،ووو ما لوجبه المؤسػس ّ
ّ
حؽ التّقااي تحقيقا لمحاكمة ادلة.
االد اء مف مستمزمات ّ
الدواع و ّ
وي ّ

الحؽ وي االد اء كحؽ لجرائي وي الخصومة المدنية يتحقّؽ بروع ال ّػد وى و ػرض الم ّػد ه
لذا كاف
ّ
2
ػؽ وػػي الػ ّػدواع يتحقّػػؽ مػػف خػػبلؿ االسػػتعانة بوسػػائؿ الػ ّػدواع المقػ ّػررة مانونػػا
ػّف الحػ ّ
لطمباتػػه لمػػاـ القاػػاء ،وػ ّ
الراميػػة للػػه دحػػض اد ػػاءات الخصػػـ الّتػػي تسػ ّػمه بالػ ّػدووع الموا ػو ية ،لو تمػػؾ المتعمّقػػة بعػػدـ
س ػواء تمػػؾ ّ
صحة اإلجراءات لو انقاػائىا لو ومفىػا والتػي تس ّػمه بال ّػدووع ال ّشػكمية ،لو تمػؾ الّتػي تىػدؼ للػه ػدـ مبػوؿ
ّ

الن ػزاع ووػػي مػػا يطمػػؽ ميىػػا تسػػمية
طمػػب الخصػػـ النعػػداـ الحػ ّ
النظػػر للػػه مواػػوع ّ
ػؽ وػػي التّقااػػي دوف ّ
الدووع بعدـ القبوؿ.
ّ
وحػػديثا ػػف وػػذن األخي ػرة ،ومقػػد لثػػارت جػػدال وقىيػػا واسػػعا وػػي الج ازئػػر وػػي ظػػؿ األمػػر 154-66

المتامف مانوف اإلجراءات المدنية وي دة نقاط نتيجة الفراغ القانوني الّذي كاف يعتريىا ،تكمف لولتىا وي
ّ
1
الرئاس ػػي رم ػػـ  438-96الم ػػؤرخ و ػػي  1996/12/ 07المتا ػ ّػمف المص ػػادمة م ػػه
رئ ػػيس الجمىوري ػػة ،الج ازئ ػػر ،المرس ػػوـ ّ
المؤرخػة وػي ( ،1996/12/08ص ،) 32-06المع ّػدؿ بالقػانوف
الرسمية ،العػدد ّ ،76
دستور الجزائر لسنة  ،1996الجريدة ّ

المؤرخ ػػة و ػػي (،2002/04/14ص،) 13المع ػ ّػدؿ
الرس ػػمية ،ػػدد ّ ،25
ػؤرخ و ػػي ،2002/04/10الجري ػػدة ّ
رم ػػـ  03-02الم ػ ّ
المؤرخػػة وػػي ( ،2008/11/16ص-08
الرسػػمية ،العػػدد ّ ،63
ػؤرخ وػػي ،2008/11/15الجريػػدة ّ
بالقػػانوف رمػػـ 19-08المػ ّ
المؤرخػػة وػػي 07
الرسػػمية ،العػػدد ّ ،14
 ،) 10المعػ ّدؿ والمػػتمـ بالقػػانوف رمػػـ  01-16المػػؤرخ وػػي  ،2016/03/06الجريػػدة ّ
مارس سنة ( ،2016ص.) 37-03

2
األوؿ مػػف مػػانوف اإلجػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،بالتّحديػػد وػػي
لقػػد حػػدد المشػ ّػرع وسػػائؿ الػ ّػدواع وػػي البػػاب الثّالػػث مػػف الكتػػاب ّ
المواد مف  48لله  69مف وذا األخير.
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صعوبة واع تعريؼ جامع مانع لىا ،وثانيتىا وي تحديد طبيعتىا ،لما ثالثتىا وىي تتمثؿ وػي ،ثػار الفصػؿ

ويىا.

المشرع الجزائري مػد حػاوؿ س ّػد الفػراغ القػانوني والتّصػدي لمخػبلؼ الفقىػي الّػذي كػاف
وبالرمـ مف لف
ّ
ّ
خصػػص
سػػائدا ،نػػذاؾ بموجػػب القػػانوف رمػػـ  09-08المتاػػمف مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،ليػػف ّ

الفصؿ الثّالث مػف البػاب الثّالػث مػف الكتػاب األوؿ منػه لواػع اإلطػار القػانوني لم ّػدووع بعػدـ القبػوؿ كػدووع
مػػف وسػػائؿ الػ ّػدواع للػػه جانػػب الػ ّػدووع المواػػو ية والػ ّػدووع ال ّشػػكميةّ ،لال ّلنػػه مػػا يػزاؿ االخػػتبلؼ مائمػػا حػػوؿ
الاػػوء ميىػػا مصػػد تواػػي معالمىػػا ،مػػف خػػبلؿ
تحديػػد لطاروػػا القػػانوني ،األمػػر الػػذي دوػػع بنػػا للػػه تسػػميط ّ
تحديد ماويتىا و لحكامىا ولثار الفصؿ ويىا مف خبلؿ طرح اإلشكالية التاّلية:

مػ ػػا مػ ػػدى توويػ ػػؽ المشػ ػ ّػرع الج ازئػ ػػري وػ ػػي تنظيمػ ػػه لمػ ػ ّػدووع بعػ ػػدـ القبػ ػػوؿ حػ ػ ّػبل لئلشػ ػػكاالت العمميػ ػػة
واالختبلوات الفقىية الّتي كانت تعتريىا؟
حبل لئلشػكالية محػ ّؿ الد ارسػة ،ارتاينػا تقسػيـ بحثنػا وػذا للػه مبحثػيف ،مػدنا وػي ّلولىمػا تحديػد ماويػة
ّ
الدووع بعدـ القبوؿ مف خبلؿ تعريفىا مف المنظوريف القانوني والفقىي ،وكػذا تحديػد طبيعتىػا سػردا وػي ذلػؾ
ّ

الموجىة لىا مبرزيف مومفنػا حولىػا ،كمػا مػدنا
لمختمؼ الموامؼ الفقىية بشانىا و رض مختمؼ االنتقادات
ّ
ص ػػة ،و لث ػػر الفص ػػؿ باالس ػػتجابة لى ػػا
العام ػػة منى ػػا والخا ّ
و ػػي المبح ػػث الثّ ػػاني التّط ػػرؽ لمختم ػػؼ لحكامى ػػا ّ

مػػه الػ ّػد وى مح ػ ّؿ الػ ّػدوع بىػػا معتمػػديف وػػي ذلػػؾ مػػه المػػنىا الوصػػفي والتحميمػػيف والمقػػارف لحيانػػا ،وذلػػؾ
مف خبلؿ ما يمي:
الدفوع بعدم القبول
المبحث األول :ماهية ّ

يقتاػ ػػي البحػ ػػث حػ ػػوؿ ماويػ ػػة الػ ػ ّػدووع بعػ ػػدـ القبػ ػػوؿ اػ ػػرورة التّطػ ػػرؽ ّلوال للػ ػػه مختمػ ػػؼ التّعريفػ ػػات
بشانىا،ووي ما سنتطرؽ لليىا وي المطمب األوؿ مف وذا المبحث ،لما المطمب الثاني سنتطرؽ ويػه لتحديػد
طبيعتىا بيف ما لذا وي مف الدووع المواو ية لو ال ّشكمية لـ ّلنىا دووع مستقمة بحد ذاتىا.

الدفوع بعدم القبول
المطمب األول :تعريف ّ
يميز العموـ القانونية ف ميرواّ ،لنه وي لطار البحث ػف مفىػوـ ألي مصػطم مػانوني وػبل ب ّػد
ما ّ
مػف التّطػرؽ لليػه مػف ثػبلث نػواحي (زوايػا) ،لولتىػا تكمػػف وػي الناحيػة القانونيػة وذلػؾ مػف خػبلؿ البحػث وػػي
النصػػوص القانونيػػة التػػي تعروػػه ،وتكمػػف ثانيىػػا وػػي الناحيػػة القاػػائية ووػػي مػػا تتحقػػؽ بالبحػػث وػػي مختمػػؼ

الناحيػػة الفقىيػػة ووػػي مػػا تتحقػػؽ
لمػػا ثالثتىػػا وػػتكمف وػػي ّ
الق ػ اررات بػػدء بالوطنيػػة منىػػا ثػػـ األجنبيػػة بشػػانىاّ ،
الدووع بعدـ القبوؿ كمصػطم مانونيػة وػي
بالبحث وي مختمؼ المراجع الفقىية بشانىا ،و ميه مدنا تعريؼ ّ

يعروىا مف ازويتيف وقط وما القانونية والفقىية دوف القاائية.
ظ ّؿ دـ ّ
لمقرر ماائي ّ
توصمنا ّ
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الفرع األول :التّعريف القانوني
1
بانػػه ذلػػؾ الّػػذي يرمػػي للػػه التّصػري بعػػدـ مبػػوؿ
لقػد ػ ّػرؼ المشػ ّػرع الػ ّػدوع بعػػدـ القبػػوؿ بصػػي ة الفػػرد ّ
الص ػػفة وانع ػػداـ المص ػػمحة والتّق ػػادـ وانقاػ ػاء األج ػػؿ
طم ػػب الخص ػػـ النع ػػداـ الح ػ ّ
ػؽ و ػػي التّقاا ػػي ،كانع ػػداـ ّ
النزاع.2
النظر لله مواوع ّ
المسقط و حجية ال ّشيء المقاي به،وذلؾ دوف ّ
ػاولىما
مػف خػبلؿ مػا سػبؽ نبلحػظ ّ
لف المش ّػرع مػد ّػرؼ ال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ مػف زاويتػيف مػرتبطتيفّ ،
متومّفة مه الثّانية،تكمف لوالوما وي ال اية التّي يىدؼ لليىا ووي دـ مبوؿ طمب الخصـ ،وتكمف ثانيىمػا

لف التّصري بعدـ مبوؿ طمػب
وي سبب ذلؾ ووو انعداـ
ّ
لما االرتباط بينىما ويكمف وي ّ
الحؽ وي التّقاايّ ،
مف طمبات الخصـ متومّؼ مه حقّه وي التّقااي ميه مف دمه.

ػميا ك ػػاف لو مق ػػاببل
لي طم ػػب لم ػػاـ القا ػػاء لص ػ ّ
م ػػا يس ػػتخمص م ػػف خ ػػبلؿ و ػػذا التّعري ػػؼ ّلن ػػه لقب ػػوؿ ّ
3
لمحؽ وػي التّقااػي ،وػّذا
وبلبد لف تتووّر لذلؾ مجمو ة مف ال ّشروط الّتي رسمىا القانوف لم ار ار
ّ
لو لااويا ّ ،
اختػػؿ لحػػدوا وػػت المجػػاؿ لخصػػمه وػػي ل مػػاؿ حقّػػه وػػي لثارتىػػا لمػػاـ القاػػاء ػػف طريػػؽ مػػا يسػ ّػمه بالػ ّػدووع
بعدـ القبوؿ.

لمحؽ وي التّقااي ما وي منصوص ميىػا وػي الفقػرة االولػه
المشرع
مف لمثمة ال ّشروط الّتي رسمىا
ّ
ّ
م ػػف الم ػػادة  13م ػػف م ػػانوف اإلجػ ػراءات المدني ػػة اإلداري ػػة المتعمّق ػػة بال ّش ػػروط الواج ػػب تووّرو ػػا و ػػي األطػ ػراؼ
لي شخص التّقااي ما لـ تكف له صفة ،ومصمحة مائمػة
نصت المادة مه دـ جواز ّ
المتقااية ،بحيث ّ
يقروا القانوف.
كانت لو محتممة ّ

1
لمػػا
لف ن ػواف الفصػػؿ الثّالػػث تحػػت وػػي الػ ّػدوع بعػػدـ القبػػوؿ مػػد جػػاء بصػػي ة الفػػرد ،ووػػذا ّ
نجػػد ّ
بالنسػػبة لمػ ّ
ػنص ّ
الرسػػميو ّ
بالنسػبة لم ّػنص األصػمي وقػد جػاء بصػي ة الجمػع  ، Des fins de non-recevoirولمػاـ وػذا االخػتبلؼ ونػرى ّلنػه مػه
ّ

لف لم ّػدوع بعػدـ
الرسمي لمطابقته ّ
النص األصمي بتعديؿ ّ
الرسمي و ّ
المشرع المطابقة بيف ّ
لمنص األصمي با تبػار ّ
النص ّ
النص ّ
ّ
تـ تبيانه.
مثمما
دة
متعد
حاالت
القبوؿ
ّ
ّ

 2المػػادة  67مػػف القػػانوف رمػػـ  09-08المػػؤرخ وػػي  2008/02/25المتاػ ّػمف مػػانوف اإلجػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،الجريػػدة
المؤرخة وي  23لوريؿ ( ،2008ص.)95-03
الرسمية ،دد 21
ّ
ّ

طمػب المقابػؿ وػي الفقػرتيف  04و 05مػه التّرتيػب مػف المػادة  25مػف
 3رؼ
طمب اإلااوي وال ّ
المشرع الجزائري ك ّؿ مف ال ّ
ّ
يقدمػػه لحػػد
طمػػب اإلاػػاوي مػػه ّلنػػه ذلػػؾ ال ّ
مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،بحيػػث ّروػػت األولػػه منىمػػا ال ّ
طمػػب الّػػذي ّ
طمػػب المقابػػؿ مػػه ّلنػػه ذلػػؾ الّػػذي يقدمػػه
لمػػا الثّانيػػة منىمػػا وقػػد ّروػػت ال ّ
لط ػراؼ الخصػػومة بىػػدؼ تعػػديؿ طمباتػػه األصػػميةّ ،
ظؿ دـ تعريفه مػف طػرؼ
لما ال ّ
طمب األصمي وفي ّ
ّ
المد ه ميه لمحصوؿ مه منفعة وابل ف طمبه روض م از ـ ميرنّ ،
النػزاع ألوؿ مػرة لمػاـ
المشرع ويمكف تعريفػه مػبل بمفىػوـ المخالفػة لم ّ
طمػب اإلاػاوي مػه ّلنػه ذلػؾ الّػذي يق ّدمػه لحػد لطػراؼ ّ
ّ

تدخمػه ،ويتح ّػدد
لممد ه وي رياته االوتتاحية
القااء،
ّ
ويتحدد بالنسبة ّ
ّ
بالنسبة لممتدخؿ وي الخصومة وي رياػة ّ
ويتحدد ّ
لممد ه ميه والمدخؿ وي الخصاـ وي ّلوؿ مذكرة رد لك ّؿ منىما.
بالنسبة ّ
ّ
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الصػ ػػفة
لف المشػ ػ ّػرع مػ ػػد لومػ ػػؼ حػ ػ ّ
ػنص المػ ػػادة المػ ػػذكورة ،نجػ ػػد ّ
ػؽ التّقااػ ػػي مػ ػػه شػ ػػرطي ّ
مػ ػػبل بػ ػ ّ
والمصمحة وي لطراوىا ،ووػو مػا لك ّػدن بموجػب المػادة  67مػف نفػس القػانوف نػد لشػارته للػه بعػض حػاالت

الدوع بعدـ القبوؿ.
الصفة والمصمحة كحالتيف مف حاالت ّ
ّ
الدوع بعدـ القبوؿ حينما لورد ك ّؿ مف ّ

لف الحػػاالت المنصػػوص ميىػػا وػػي المػػادة  67والمتمثّمػػة وػػي الصػػفة والمصػػمحة
تجػػدر اإلشػػارة للػػه ّ
والتّقػ ػ ػػادـ وانقاػ ػ ػػاء األجػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػقط وحجيػ ػ ػػة الشػ ػ ػػيء المقاػ ػ ػػي ويػ ػ ػػه ّلنىػ ػ ػػا واردة مػ ػ ػػه سػ ػ ػػبيؿ المثػ ػ ػػاؿ ال

الدليؿ مػػه ذلػػؾ وػػو اسػػتعماؿ المشػ ّػرع ألداة التّشػػبيه المتمثّمػػة وػػي الكػػاؼ التػػي تفيػػد االستشػػىاد
الحصػػر،و ّ
بالجزء ال بالك ّؿ.

وّاػػاوة للػػه الحػػاالت المػػذكورة وػػي نػػص المػػادة  67ل ػػبلن ،وقػػد لورد المشػ ّػرع حػػاالت لخػػرى لمػ ّػدووع
متفرمة مف القانوف نفسه ومػف لمثمتىػا مػا وػو منصػوص ميػه وػي المػادة  08مػف
بعدـ القبوؿ وي نصوص ّ

نفس القانوف وي وقرتيىا األوله والثّانية مه التػوالي ويمػا تعمػؽ بّلزاميػة لتمػاـ اإلجػراءات والعقػود القاػائية

مػػف ػرائض ومػػذكرات بالمّ ػػة العربيػػة ،لو للزاميػػة تقػػديـ الوثػػائؽ والمسػػتندات بالمّ ػػة العربيػػة لو مصػػحوبة
بترجمة رسمية لله المّ ة العربية تحت طائمة دـ القبوؿ.

كما لورد لىا حػاالت لخػرى بموجػب مػوانيف خاصػة ،ومػف لمثمتىػا مػا وػو مق ّػرر بموجػب المػادة 724
مف القانوف المدني الّتي تشػترط مػه الم ّػد ه وػي د ػوى الخػروج مػف ال ّشػيوع روعىػا مػه بػامي ال ّشػركاء ال
مػػه لحػػدوـ لو جػػزء مػػنىـ ،بػػؿ يجػػب لف تروػػع مػػه جمػػيعىـ ،وػػّذا روعىػػا مػػه لحػػدوـ وقػػط ويجػػوز لىػػذا
الدوع بعدـ مبوؿ الد وى لعدـ روعىا مه بامي ال ّشركاء ،ومثالىا ما ورد كذلؾ وػي المػادة  802مػف
االخير ّ
نفػػس القػػانوف الّتػػي اشػػترطت لف تروػػع د ػػوى ال ّشػػفعة اػ ّػد البػػائع والمشػػتري معػػا ال اػػد لحػػدوما وقػػط ،وػػّذا
الد وى لعدـ لدراج الطّرؼ اآلخر ويىا.
الدوع بعدـ مبوؿ ّ
اد لحدوما جاز لىذا االخير ّ
روعت ّ

الفرع الثاني :التّعريف الفقهي
بحثا ف التّعريؼ الفقىػي لم ّػدووع بعػدـ القبػوؿ كػدووع مػف وسػائؿ ال ّػدواع ،نجػد مػف الفقػه الػوطني مػف
ػؽ ال ّش ػػخص و ػػي ال ػ ّػد وى لي ػػدـ ت ػػووّر ش ػػروط مب ػػوؿ
وني ػػة لمتّعبي ػػر ػػف انع ػػداـ ح ػ ّ
روّى ػػا م ػػه ّلنى ػػا لداة ّ

حؽ خصمه وي التّقااي النتفاء حقّه وػي الحمايػة القاػائية ،سػواء
الد وى،يستعممىا المد ه ميه إلنكار ّ
ّ
1
تعمّقت وذن الحماية بتخمّؼ شروط الحماية القاائية ،لو شروط الحماية القانونية .
بانى ػػا وس ػػيمة ال ػػدواع الت ػػي يرم ػػي بى ػػا الخص ػػـ لل ػػه لنك ػػار وج ػػود
نج ػػد م ػػف الفق ػػه ليا ػػا م ػػف ّروى ػػا ّ
الد وى،وىي توجه لله وسيمة الحماية لو المطالبة القاائية وينكر مه خصمه الحؽ وي اسػتعمالىا ،لعػدـ
توور شرط مف شروط استعمالىا ،وىو يدوع باف الد وى مير مقبولة مف القااي.2

1

زودة مػػر ،اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة وػػي اػػوء ،راء الفقىػػاء ولحكػػاـ القاػػاء ،انسػػكموبيديا ،الج ازئػػر ،دوف سػػنة النشػػر

ص .360

2

نبيؿ صقر ،الوسيط وي شرح مانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،دار الىدى ،الجزائر ،2008 ،ص .147
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ووناؾ مف الفقه مف ّروىا مه ّلنىا وسيمة مانونية تمكف الخصـ مػف لثارتىػا مبػؿ منامشػة المواػوع
وتىدؼ لله دـ مبوؿ طمب المد ي وي التقااي لسبب مانوني كانعداـ المصمحة والتّقادـ.1

توج ػػه لل ػػه لجػ ػراءات ال ػ ّػد وى كم ػػا و ػػو الح ػػاؿ
وم ػػف الفق ػػه المص ػػري م ػػف ّروى ػػا م ػػه ّلنى ػػا دو ػػوع ال ّ
توجػه
الدووع ال ّشكمية ،لو لله
الحؽ ّ
ّ
وي ّ
المد ه به كما وو الحػاؿ وػي ال ّػدووع المواػو ية ،اواّنمػا وػي دوػوع ّ
النظػػر ويىػا ،كال ّػدوع بعػدـ القبػوؿ النتفػػاء
للػه ح ّ
ػؽ الخصػـ وػي روػع الػ ّػد وى وتىػدؼ للػه منػع المحكمػة مػف ّ

الصفة والمصمحة ،لو لروعىا بعد ووات الميعاد لو لسبؽ الفصؿ ويىا.2
ّ

ومنىـ مف روىا مه ّلنىا دووع ال توجه اله الحؽ المواو ي لتنفيه ،وال أل ماؿ الد وى إلثبػات
بطبلنىا لو دـ م ار اتىا لمقتاياتىا ،لنما توجه لله الحؽ وي الػد وى ،لمتوصػؿ للػه ػدـ مبولىػا لو ػدـ

سما ىا مبؿ الفصؿ وي المواوع لتخمؼ شرط مف شروط مياـ الحؽ ويىا.3

المد ه ميه وػي لف لممػد ي حقّػا وػي روػع
الدووع الّتي ينازع بىا ّ
بانىا ّ
ومف الفقه المّبناني مف ّروىا ّ
الد وى.4
د وان ،لو وي تواور الشروط التي يتطمّبىا القانوف لقبوؿ ّ

ػب جميعػػا وػػي مابػػؿ
ولمػػاـ مػػا تػػـ سػػردن مػػف التّعػػاريؼ الفقىيػػة حػػوؿ لمػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ نجػػد ّلنىػػا تصػ ّ
الصيامات حولىا.
واحد اواف ّ
تعددت ّ
الدفوع بعدم القبول
المطمب الثاني :طبيعة ّ
لقػد لثػػارت مسػالة تحديػػد طبيعػة الػ ّػدووع بعػدـ القبػػوؿ كػدووع مػػف وسػائؿ الػ ّػدواع لشػكاال ويصػػا نتيجػػة
الدووع ال ّشكمية الّتي كانت سائدة مبؿ ظىوروا ،ووذا راجع ل مواىا
الدووع المواو ية و ّ
حداثتىا مقارنة مع ّ

و ػػدـ واػػوح معالمىػػا ،ممػػا ّلدى للػػه اخػػتبلؼ اآلراء الفقىيػػة وتباينىػػا وػػي تحديػػد طبيعتىػػا ،ووػػو مػػا كػػس
الناحيػػة العمميػػة ،لذ نجػػد المتقااػػي كثيػ ار مػػا يػػدرج الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ
سػػمبا مػػه القااػػي والمتقااػػي وػػي ّ

الصفة لدى الخصوـ.
امف ّ
الدووع ال ّشكمية ،السيما ويما تعمّؽ منىا بانعداـ ّ

مقر ارتػه 5مػف مختمػؼ الجىػات القاػائية و مػه
كما نجد ّ
لف العرؼ القاائي مد تواتر وي لصػدار ّ
درجاتىػػا تقيسػػمىا س ػواء وػػي التّسػػبيب لو وػػي المنطػػوؽ للػػه ش ػقّيف ،يكمػػف لولىمػػا وػػي ال ّشػػكؿ وثانيىمػػا وػػي
1

بد السبلـ ذيب ،مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ترجمة لممحاكمة العادلػة ،طبعػة  ،03مػووـ لمنشػر ،الج ازئػر،2012 ،

ص .87

2

محمود محمد واشػـ ،مػانوف القاػاء المػدني ،الجػزء الثػاني ،دار الفكػر الجػامعي ،القػاورة  ،مصػر ،دوف سػنة النشػر ،ص

.274

3

لحمد السػيد صػاوي ،الوسػيط وػي شػرح مػانوف المراوعػات المدنيػة والتجاريػة ،دار النىاػة العربيػة ،القػاورة ،مصػر،1977 ،

4

لمينة النمر ،لصوؿ المحاكمات المدنية ،الدار الجامعية ،بيروت ،لبناف ،دوف سنة النشر ،ص .137

ص .232

المشرع وي الفقرة الخامسة مف المػادة
المقرر القاائي تفاديا لمترجمة ال ير متواوقة التي ومع ويىا
 5لقد تـ استعماؿ مصطم
ّ
ّ
 08مػػف مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ليػػف تػػـ ترجمػػت مصػػطم  Décisionsمػػف الػ ّػنص األصػػمي للػػه مصػػطم

الرسمي ،ونسب وي ذلؾ لله الك ّؿ بمصطم الجزء والذي روه وي نفس الومت بالجزء بحد ذاته متجػاو از
األحكاـ وي ّ
النص ّ
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األوؿ ،وتػػارة
المواػػوع دوف تخصػػيص شػ ّ
ػؽ ثالػػث مسػػتقؿ ػػدـ القبػػوؿ ،الػ ّذي يػػتـ لد ارجػػه تػػارة اػػمف ال ّشػػؽ ّ
اػػمف ال ّشػػؽ الثّػػاني( خاصػػة وػػي التسػػبيب ) ،و ت ػارة لخػػرى بالفصػػؿ وػػي لحػػد لوجىػػه منفػػردا دوف تحديػػد

مسػػـ وسػػائؿ الػ ّػدواع وػػي مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة
طبيعتػػه ( وػػي المنطػػوؽ مومػػا) ،ممػػا ّ
لف المشػ ّػرع مػػد ّ
الدووع بعدـ القبوؿ.
الدووع المواو ية ،و ّ
الدووع الشكمية،و ّ
واإلدارية لله ثبلث دووع ،ووي ّ
الدفوع بعدم القبول
الفرع األ ول :االختالفات الفقهية حول طبيعة ّ
بحثػػا ػػف رلي الفقػػه وػػي تحديػػد طبيعػػة الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ وجػػدنا ّلنىػػا روػػت خبلوػػا حػػادا ،وجػػدال
واسػػعا 1وػػي المؤلّفػػات القانونيػػة محػ ّؿ تناولىػػا ،لذ ذوػػب جانػػب مػػف الفقػػه مػػف تقسػػيـ الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ للػػه

الدووع بعػدـ القبػوؿ المواػو ية التصػالىا بمواػوع ال ّػد وى ،ووػي مػا يرجػع سػببىا
جزليف ،يمكف ّلولىا وي ّ
ػؽ وػػي الػ ّػد وى لو انقاػػائىا،بحيث تاخػػذ حكػػـ الػ ّػدووع المواػػو ية
للػػه التّخمّػػؼ الظّػػاور ألحػػد شػػروط الحػ ّ
وتسري ميىا موا دوا.2

لمػػا ثانيىػػا ،وػػيكمف وػػي الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ اإلجرائيػػة الّتػػي سػػببىا يػػب وػػي العمػػؿ اإلج ارئػػي ،ومػػف
ّ
معينػػة
معينػػيف ،لو ػػدـ روػػع الػ ّػد وى وػػي مناسػػبة ّ
حاالتىػػا ػػدـ مبػػوؿ الػ ّػد وى لعػػدـ روعىػػا مػػه لشػػخاص ّ

لو روػػع الػ ّػد وى دوف اسػػتيفاء القيػػد المقػ ّػرر مانونػػا ،ووػػي مػػا تاخػػذ حكػػـ الػ ّػدووع ال ّشػػكمية وتسػػري ميىػػا
لحكامىا.
ػيؤدي لل ػػه زواؿ ال ػ ّػدووع بع ػػدـ القب ػػوؿ
لف التّس ػػميـ ب ػػه س ػ ّ
لق ػػد تع ػ ّػرض و ػػذا االتّج ػػان ّ
لمنق ػػد ب ػػالقوؿ م ػػه ّ
الدووع المواو ية .
الدووع ال ّشكمية و ّ
مف خبلؿ توزيعىا بيف ّ

لف الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ تشػػبه الػ ّػدووع المواػػو ية
وػػي حػػيف ذوػػب جانػػب ،خػػر مػػف الفقػػه للػػه القػػوؿ ّ
مف حيث جواز التّمسؾ بىما ،وكميىما يجوز التّمسؾ به وي لية مرحمة كانت ميىا الد وى ،بؿ و ّلنه يجػوز
الدووع المواو ية.
التّمسؾ بىما ولو ألوؿ مرة لماـ جىة االستئناؼ ،و مه ذلؾ يقربونىا مف ّ

لف مسػػالة جوازيػػة التّمسػػؾ بالػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ
لف وػػذا االتّجػػان مػػد تعػ ّػرض ّ
لمنقػػد كػػذلؾ ،كػػوف ّ
ميػػر ّ
لي مرحمػة كانػت ميىػا ال ّػد وى ال تسػري ميىػا و مػه ال ّػدووع المواػو ية لوحػدوماّ ،لنمػا تسػري كػػذلؾ
وػي ّ
بالنظاـ العاـ.
حتّه مه ّ
الدووع الشكمية المتعمّقة ّ
لما االتّجان الثّالث مف الفقه ،وقد ذوبوا لله تقريب ال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ مػف ال ّػدووع الشػكمية ،ذلػؾ ّلنىػا
ّ
الد وى .
حددوا
المشرع لمتّمسؾ بعيوب الحقوؽ اإلجرائية الّتي تحوؿ دوف سماع ّ
باألداة اإلجرائية الّتي ّ
ّ

ميرن وصوال لله الكؿ المػراد بػه ترجمتػه ،وذلػؾ لف ّػرؼ األحكػاـ القاػائية مػه ّلنىػا كػ ّؿ مػا يصػدر مػف الجىػات القاػائية
المقررات كترجمة متواوقة لمصطمحي . décisions
لف المراد مف تعريفىا وي
مف لوامر ولحكاـ وم اررات ،مما ّ
ّ

1

وارس مي مر الجرجري ،الدووع بعدـ القبوؿ ،مجمة الراوديف لمحقوؽ ،كمية الحقوؽ ،جامعػة الموصػؿ ،العػراؽ ،ػدد،37

سنة  ،2008ص .54-51

2

وتحي والي ،الوسيط وي مانوف القااء المدني ،دار النىاة بالقاورة ،مصر ،1987 ،ص.547

السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .233
لحمد ّ
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لف التّس ػػميـ بال ػ ّػدوع بع ػػدـ القب ػػوؿ ك ػػاداة لجرائي ػػة إل م ػػاؿ
ّلال لف و ػػذا االتّج ػػان ل ػػـ يج ػػد ص ػػدان ،لك ػػوف ّ
جػزاءات لخػػرى كالسػػقوط ،الػػبطبلف ،التقػػادـ وا تبػػار الػػد وى كػػاف لػػـ تكػػف1ال تعػ ّػد بطبيعػػة لجرائيػػة محاػػة

تمس بجزء مف المواوع.
كونىا ّ

الدووع بعدـ
لف ّ
السابقة ،ويرى ّ
لما االتّجان الرابع واألخير المبني مه االنتقادات الموجىة لبلتجاوات ّ
ّ
القبػػوؿ دوو ػػا مسػػتقمة بحػػد ذاتىػػا ػػف الػ ّػدووع المواػػو ية و ػػف الػ ّػدووع ال ّشػػكمية ،وىػػي ليسػػت بػػدووع شػػكمية
وليست بدووع مواو ية وليست بدووع مختمطة بػيف ال ّشػكمية والمواػو ية ،ووػو مػا تبنػان المش ّػرع الج ازئػري
المؤرخ وػي21ويفػري  2008المتاػمف مػانوف اإلجػراءات المدنيػة واإلداريػة حينمػا
بموجب القانوف 09-08
ّ

الدووع اإلجرائية بموجب المػواد مػف  67للػه
الدووع المواو ية و ّ
بحد ذاتىا ف ّ
خصص لىا وصبل مستقبل ّ
ّ
2
 69منػػه ،ووػػو مػػا س ػمّـ بػػه معظػػـ الفقػػه الج ازئػػري الحػػديث  ،لال ّلنػػه مميػػا وما ازلػػت مسػػالة تحديػػد طبيعتىػػا
تتخبط بيف المواو ية وال ّشكمية لدى الكثير مف القااة والمتقاايف.
ّ

ػنتطرؽ
تاكيػ ػػدا مػ ػػه اسػ ػػتقبللية الػ ػ ّػدووع بعػ ػػدـ القبػ ػػوؿ ػ ػػف الػ ػ ّػدووع المواػ ػػو ية والػ ػ ّػدووع الشػ ػػكمية ،سػ ػ ّ
النقطة التّالية.
لبعض معايير التمييز بيف كؿ منىا وي ّ
الدفوع الشكمية
الدفوع الموضوعية و ّ
الدفوع بعدم القبول عن ّ
الفرع الثاني :معايير تمييز ّ

ونالػػؾ ػػدة معػػايير تبػ ّػيف اسػػتقبللية الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ ػػف مي ػرن مػػف وسػػائؿ الػ ّػدواع وػػي التّش ػريع
الجزائري منىا ما يمي:
أوال  -من حيث الموقع التّشريعي:
الدووع المواو ية وال ّػدووع ال ّشػكمية وال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ وػي البػاب الثاّلػث
لف
المشرع مد تناوؿ ّ
نجد ّ
ّ
خصػػص لكػ ّؿ واحػػد منىػػا وصػػبل مسػػتقبل
األوؿ مػػف مػػانوف اإلجػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،بحيػػث ّ
مػػف الكتػػاب ّ
الدووع المواو ية وال ّشكمية
تطرؽ لليىا وي الفصؿ الثّالث بعد ّ
بحد ذاته بما ويىا ّ
ّ
الدووع بعدـ القبوؿ ،الّتيي ّ
األوؿ والثّاني مه التّوالي.
الّذيف ّ
تـ التّطرؽ لليىما وي الفصؿ ّ
مػػف خػػبلؿ تخصػػيص المشػ ّػرع لفصػػؿ خػػاص لمػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ ػػف الػ ّػدووع المواػػو ية والػ ّػدووع
ػتـ لدراجىػا مػع لحػد منىمػا
ال ّشكمية ،وىذا يد ّؿ مبدئيا مه اختبلوىا واستقبللىا نىما ،ومو كانت ميػر ذلػؾ ل ّ

1

نبيػػؿ لسػػما يؿ مػػر ،الوسػػيط وػػي مػػانوف المراوعػػات المدنيػػة والتجاريػػة ،دار الجامعػػة الجديػػدة لمنشػػر ،اإلسػػكندرية ،مصػػر

 ،2006ص .364

2

مر زودة ،المرجع السابؽ ،ص .362
ػػادؿ بواػػياؼ ،الػػوجيز وػػي شػػرح مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،الجػػزء  ،01طبعػػة  ،2012كميػػؾ لمنشػػر ،المحمديػػة

الجزائر ، 2012 ،ص .120

وايؿ العيش ،شرح مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ،منشورات لميف ،الجزائر ،2009 ،ص .82

وػػي حػػيف ونالػػؾ مػػف الفقػػه مػػف مػػا زاؿ يػػرى لنىػػا دوو ػػا مختمطػػة بػػيف الػػدووع المواػػو ية والػػدووع الشػػكمية /وااػػمي لدريػػس
التنظيـ القاائي واإلجراءات المدنية واإلدارية ،الجزء األوؿ ،دار بف مرابط لمطبع ،الجزائر ،2009 ،ص .209
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طاوري يحي

مػه المتقااػي وػي لثارتػه لدوو ػه تنالىػا مثممػا تػـ تصػنيفىا

والصػحي
مسمت حاالته ميىما ،وبالتّالي
ّ
لو ّ
مف طرؼ المشرع الجزائري ،وذلػؾ بػّدراج مػا وػي مػف ال ّػدووع ال ّشػكمية اػمف ال ّػدووع ال ّشػكمية ،ومػا وػي مػف
ال ػ ّػدووع الموا ػػو ية ا ػػمف ال ػ ّػدووع الموا ػػو ية ،وم ػػا و ػػي م ػػف ال ػ ّػدووع بع ػػدـ القب ػػوؿ ا ػػمف ال ػ ّػدووع بع ػػدـ

ػرد مػػه الػػدووع المثػػارة مػػف األط ػراؼ ،ومػػف تمػػؾ الواجػػب ميػػه
القبوؿ،واألص ػ كػػذلؾ مػػه القااػػي لف يػ ّ
لثارتىا مف تمقاء نفسه حسب تصنيفىا التّشريعي سواء وي تسبيبه لو منطومه ،بحيث ينظػر ويمػا وػي مػف
الدووع ال ّشكمية مف حيث الشكؿ ،و ال ّػدووع مػف حيػث المواػوع ،ود ػـ القبػوؿ مػف حيػث ػدـ القبػوؿ ،ووػو
ّ
لمدووع بعدـ وي التّسبيب والمنطوؽ.
ما لف يتاتّه ّلال بتخصيص جزئية ّ
ثانيا  -من حيث الغاية أو الهدف:

لف المش ػ ّػرع الج ازئ ػػري م ػػد ا تم ػػد م ػػه نص ػػر ال اي ػػة لو الى ػػدؼ و ػػي تعريف ػػه لكػ ػ ّؿ م ػػف ال ػ ّػدووع
نج ػػد ّ
نص وػي المػادة  48مػف مػانوف اإلجػراءات المدنيػة
الدووع ال ّشكمية و ّ
المواو ية و ّ
الدووع بعدـ القبوؿ ،بحيث ّ
ػص
واإلداريػػة مػػه ّ
لمػػا الػ ّػدووع ال ّشػػكمية وقػػد نػ ّ
لف الػ ّػدووع المواػػو ية تىػػدؼ للػػه دحػػض اد ػػاءات الخصػػـّ ،
ميىا وي المادة  49مف نفس القانوف مه ّلنىػا تىػدؼ للػه التّصػري بعػدـ صػحة اإلجػراءات لو انقاػائىا

ػص ميىػا وػي المػادة  67مػف القػػانوف نفسػه مػه ّلنىػا تىػدؼ للػػه
لمػا ال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ ،وقػػد ن ّ
لو ومفىػاّ ،
الحؽ وي التّقااي.
التّصري بعدـ مبوؿ طمب الخصـ النعداـ
ّ
لف ال ايػػة المرجػػوة مػػف لثػػارة الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ
مػػف خػػبلؿ ّ
الد ارسػػة المقارنػػة بػػيف وػػذن الم ػواد ،نجػػد ّ
تختمػؼ ػػف ال ايػة المرجػػوة مػف لثػػارة ال ّػدووع ال ّشػػكمية والػ ّػدووع المواػو ية ،ووػػذا مػا يجعػػؿ مػف الػ ّػدووع بعػػدـ

الدووع ال ّشكمية والمواو ية مف حيث ال اية المنشودة وي ك ّؿ منىا.
القبوؿ تختمؼ ف ّ
ثالثا  -من حيث إثارتها وميعاد تقديمها:

ػص مػػه ج ػواز لثػػارة
ػالرجوع للػػه المػػادة  48المشػػار لليىػػا ل ػػبلن ،نجػػد ّ
لف المشػػرع الج ازئػػري مػػد نػ ّ
بػ ّ
نص مػه لمكانيػة ذلػؾ وػي
ّ
لما ّ
بالنسبة لميعاد تقديمىا وقد ّ
الدووع المواو ية مف طرؼ الخصوـ لوحدوـّ ،

الد وى.
ّلية مرحمة كانت ميىا ّ

ػص مػه لجػازة لثارتىػػا كاصػؿ مػف طػرؼ األطػراؼ المتخاصػمة سػواء كػػاف
لمػا ال ّػدووع ال ّشػكمية وقػػد ن ّ
ّ
مد ي لو مد ي ميه،ووذا باستثناء الدوع بعدـ االختصاص اإلمميمػي كػدوع مػف ال ّػدووع ال ّشػكمية الّػذي منػع
لمػػا لذا كػػاف الػ ّػدوع ال ّشػػكمي متعمّقػػا
مػػه المػػد ي الحػ ّ
ػؽ وػػي لثارتػػه بموجػػب المػػادة  51مػػف القػػانوف نفسػػهّ ،

حؽ الخصوـ وي لثارته ويجب مه القااي لثارته مف تمقاء نفسه ولو لـ يتـ
وّنه لااوة لله ّ
بالنظاـ العاـ ّ
ّ
لثارتػػه مػػف طػػرؼ الخصػػوـ ،ومػػف لمثمػػة ذلػػؾ مػػا وػػو مقػػرر وػػي المػػادة  64مػػف مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة
واإلداريػػة ويمػػا تعمػػؽ بانعػػداـ األوميػػة لػػدى الخصػػوـ كحالػػة مػػف حػػاالت بطػػبلف المحػ ّػررات ميػػر القاػػائية
واإلجراءات مف حيث مواو ىا.
المقرر مانونا مبل باحكاـ المادة  50مف القانوف
وبالنسبة لله ميعاد التّمسؾ ّ
ّ
بالدووع ال ّشكمية ّ
وّف ّ
وّنه يجب لثارتىا وي ،ف واحد مبؿ لثارة لي دواع وي المواػوع لو دوػع بعػدـ القبػوؿ ،وبالتّػالي ويجػب
نفسه ّ
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لمػػا
لثػارة ال ّػدووع ال ّشػكمية مبػػؿ لثػارة ال ّػدووع المواػػو ية وال ّػدووع بعػدـ القبػػوؿ وذلػؾ تحػت طائمػػة ػدـ مبولىػاّ ،
لي مرحمة كانت ميىا الد وى.
بالنسبة لما كاف منىا مف ّ
ّ
النظاـ العاـ ،ويجوز لمقااي لثارتىا وي ّ
ػؽ لؤلطػراؼ المتقااػية لوحػدوا كاصػؿ دوف ميػروـ ،واسػتثناء
ػّف لثارتىػا ح ّ
لما ّ
الدووع بعدـ القبػوؿ ،و ّ
ّ
النظػاـ العػاـ و لػو لػـ
مه ذلؾ وىي مف الواجب حته مه القااي لثارتىا مف تمقاء نفسه مته كانت مػف ّ

يتـ لثارتىا مف طرؼ األطراؼ المتقااية ووذا مػبل باحكػاـ المػادة  69مػف نفػس القػانوف المػذكور ل ػبلن،

لما بالنسبة لميعاد تقديمىا وعمبل باحكاـ المػادة  68مػف القػانوف نفسػه وػيمكف تقػديمىا وػي ليػة مرحمػة كانػت
ّ
النظاـ العاـ لو ميرن.
ميىا الد وى سواء ما كاف منىا مف ّ

الدووع
الدووع ال ّشكمية و ّ
الدووع المواو ية و ّ
مف خبلؿ ما سبؽ التّطرؽ لليه حوؿ معايير التّمييز بيف ّ
لف لمػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ خصوصػػياتىا الّتػػي تجعػػؿ منىػػا مسػػتقمة بحػػد ذاتىػػا ػػف
بعػػدـ القبػػوؿ ،نتوصػػؿ للػػه ّ

الدواع األخرى،وسػيتجمه ذلػؾ بمزيػد مػف الواػوح مػف خػبلؿ التّطػرؽ للػه لحكامىػا و،ثػار
ميروا مف وسائؿ ّ

الفصؿ ويىا.

الدفوع بعدم القبول وآثار الفصل فيها
المبحث الثاني :أحكام ّ
ػص لمػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ وصػػبل مسػػتقبل بحػ ّػد ذاتػػه ػػف الػ ّػدووع المواػػو ية
با تبػػار ّ
لف المشػ ّػرع مػػد خػ ّ
منػا القػوؿ مبػدئيا باسػتقبلليتىا ػف ميروػاّ ،لال لف ذلػؾ
وّ
طرؽ لليه ،وىذا يجعػؿ ّ
الدووع ال ّشكمية مثمما سبؽ التّ ّ
بصحته ّلال مف خبلؿ التّطرؽ لله لحكامىا ،ناويؾ ف ،ثار الفصؿ ويىا.
يتـ التّصديؽ
ّ
لف ّ
الدفوع بعدم القبول
المطمب األول :أحكام ّ

لماـ ما كاف يعتري ال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ وػي ظػ ّؿ األمػر رمػـ  154-66المتا ّػمف مػانوف اإلجػراءات
المدنيػػة مػػف و ػراغ وػػي سػ ّػف لحكامػػه ،وقػػد حػػاوؿ المشػ ّػرع التّصػػدي لىػػا وػػي القػػانوف رمػػـ  09-08المتاػػمف
مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ واػػعه إلطػػار مػػانوني خػػاص بىػػا كنػػوع ثالػػث مػػف

مبينػا وػي ذلػؾ
الدواع،
بحد ذاته ف ّ
مخصصا لىا وصبل مائما ّ
وسائؿ ّ
الدووع المواو ية وال ّػدووع الشػكميةّ ،
ّ
العامػػة
ألحكامىػػا بموجػػب الم ػواد  68 ،67و 69منػػه ،بحيػػث تطػ ّػرؽ وػػي المػػادتيف  67و 68للػػه األحكػػاـ ّ

النظاـ العاـ.
لىا ،وواع وي المادة  69حكما خاصا بنوع منىا ووي المتعمّقة ب ّ

لمدفوع بعدم القبول
العامة ّ
الفرع األول :األحكام ّ
العام ػػة لم ػ ّػدووع بع ػػدـ القب ػػوؿ بتم ػػؾ التّػػي تش ػػتمؿ ميى ػػا جمي ػػع ال ػ ّػدووع بع ػػدـ القب ػػوؿ
يقص ػػد باألحك ػػاـ ّ
الصػفة لو انعػداـ المصػمحة لو التّقػادـ لو ػدـ احتػراـ ،جػاؿ طػرؽ الطّعػف لو
باختبلؼ حاالتىا ،مػف انعػداـ ّ

العامػة المنظّمػػة لم ّػدووع بعػػدـ
ميابىػا لصػبل لو ميروػػا مػف الحػػاالت ،بحيػث نػػص ميىػا المشػ ّػرع وػي القوا ػػد ّ
العامة وي:
القبوؿ ،وتتمثّؿ وذن األحكاـ ّ
الدفوع بعدم القبول دون ال ّنظر في موضوع ال ّنزاع:
أوال  -إثارة ّ
لف لثػارة
لقد لمر
المشرع بموجب المادة  67مف مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مػه ّ
ّ
لف لثارة
القبوؿ النعداـ
ّ
النظر وي مواوع ّ
الحؽ وي التقااي تكوف دوف ّ
النزاع ،ومعنه ذلؾ ّ
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ػؽ المواػو ي المتنػازع ميػه ،ووػذا تمييػ از لم ّػدووع بعػدـ القبػوؿ ػف ال ّػدووع
النظػر وػي الح ّ
القبوؿ يكوف دوف ّ
النظر وي مواوع النزاع.
يتـ ويىا ّ
المواو ية با تبار ّ
لف وذن األخيرة وي الّتي ّ

ثانيااا  -إثااارة الا ّادفوع بعاادم القبااول فااي ّأيااة مرحمااة كاناات عميهااا الاادعو ولااو بعااد إثااارة دفااوع فااي
الموضوع:
لذا كػاف المشػ ّػرع مػػد لجػػاز لثػػارة الػ ّػدووع المواػػو ية وػػي ّليػػة مرحمػػة كانػػت ميىػػا الػػد وى مػػبل بػػنص
المػػادة  48مػػف مػػانوف اإلجػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،اواذا كػػاف مػػد لوجػػب لثػػارة الػ ّػدووع الشػػكمية مبػػؿ لبػػداء لي
دواع وي المواوع لو دوع بعدـ القبوؿ مبل بنص المادة  50مف نفس القانوف ،وّنه مد لجػاز لثػارة الػدووع
بعػػدـ القبػػوؿ وػػي ليػػة مرحمػػة كانػػت ميىػػا الػػد وى حتػػه لػػو كػػاف ذلػػؾ بعػػد تقػػديـ دوػػوع وػػي المواػػوع

بنص المادة  68مف القانوف نفسه.
ّ

مػػبل

بالدفوع بعدم القبول
الفرع الثاني :الحكم الخاص ّ

لمدووع بعػدـ القبػوؿ بمػا ينفػرد بػه جػزء لو حالػة مػف حاالتػه ػف ميػرن ،ويتمثػؿ
يقصد بالحكـ الخاص ّ
وػذا الحكػػـ الخػاص وػػي وجػوب القااػػي لثارتػه مػػف تمقػػاء نفسػه ،وتنحصػػر حاالتػه وػػي الػدووع بعػػدـ القبػػوؿ

التي وي مف النظاـ العاـ دوف ميروا.

حؽ األطراؼ المتخاصمة لثارة مػبل باحكػاـ المػادة
الدووع بعدـ القبوؿ وي مف ّ
لف ّ
وّذا كاف األصؿ ّ
 67مػػف مػػانوف اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،دوف القااػػي الّػػذي ينحصػػر دورن وػػي الفصػػؿ ويىػػا بمػػا وػػو
مق ّػرر مانونػػا دوف لثػػارة مػا تػػـ لمفالػػه منىػا تكريسػػا وػػي ذلػؾ لمبػػدل الحيػػاد ،وّنػه اسػػتثناء مػػه ذلػؾ وقػػد لجػػاز
بالنظػاـ العػاـ
النزاع لثارة ال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ المتعمّقػة ّ
المشرع بؿ ومد لوجب مه القااي المعروض ميه ّ
مف تمقاء نفسه ،بحيث اوجب وي المادة  69مف مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لثارة الدووع بعدـ القبوؿ

المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ السػػيما م ػػا تعمػػؽ منىػػا بعػػدـ احت ػراـ لج ػػاؿ طػػرؽ الطعػػف لو ميابىػػا لصبل،وبص ػػدد
الحديث ف واتيف األخيرتيف ،وتجدر اإلشارة لله لنىما واردتاف مه سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
لمدووع بعدـ القبوؿ ،وىػو يكمػف وػي الجػزاء
لف التّساؤؿ الّذي يبقه مطروحا بشاف الحكـ الخاص ّ
ّلال ّ
النظػاـ العػاـ السػيما و ّلنػه مػد
النزاع لك ّؿ ما كاف منىػا مػف ّ
المترتب ف دـ لثارة القااي المعروض ميه ّ
وجب ميه ذلؾ بموجب ما دة ،مرة؟
المطمب الثاني :آثار الفصل بعدم القبول
النزاع لذا ما رلى لف دوعا مف الدووع بعدـ القبوؿ مؤسس
بطبيعة الحاؿ لف القااي المعروض ميه ّ
مانونا وعميه لف يستجيب له ،وذلؾ بالحكـ بعدـ مبوؿ الد وى دوف النظر وي مواوع ،ووو بالحكـ المرتّب

لآلثار التّالية:

الفاارع األول :خااروج واليااة القاضااي عاان الفصاال فااي ال ّنازاع بمجاارد ال ّنطا بااز لحيااازة حكمااز عما

حجية الشيء المقضي فيز
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الناحيػػة العمميػػة .و ميػػه
الناحيػػة الفقىيػػة لو مػػف ّ
لف وػػذن المسػػالة مح ػ ّؿ اخػػتبلؼ وتنػػامض س ػواء مػػف ّ
ّ
مدنا التطرؽ اله وذن التناماات واالختبلوات وصوال لله ح ّؿ سميـ لىا.
أوال  -موقف القضاء:
مميا نجد لنه ال وحدة وي العمؿ القاػائي بشػاف المسػالة ،بحيػث نجػد مػف القاػاة مػف يجيػز ل ػادة
النظر وي النزاع لماـ نفس القااي بموجب د وى جديدة با تبار لف حكـ القااي لـ يفصؿ وي المواوع
ما يجعؿ منه ب ير حائز لحجية الشيء المقاي ويه ،ومنىـ مف يرى خبلؼ ذلؾ لكوف لف الحكـ القااػي

بعػػدـ مبػػوؿ الػػد وى حػػائز لحجيػػة الشػػيء المقاػػي ويه،ويقاػػي وػػي حالػػة ل ػػادة طػػرؼ نفػػس الن ػزاع لمامػػه
الد وى لسبؽ الفصؿ ويىا.
السبب بعدـ مبوؿ ّ
بوحدة األطراؼ دوف ت يير وي صفاتىـ ،وبوحدة المحؿ و ّ

الدرجػة
النػزاع لمػاـ مااػي ّ
ومنىـ مف يف ّػرؽ وػي حاالتػه بػيف مػا وػي بالجػائز ويىػا ل ػادة طػرح نفػس ّ
الصػػفة وػػي المػ ّػد هو وبػػيف مػػا ال يجػػوز ويىػػا ل ػػادة
األولػػه ،ومػػف لمثمتىػػا حالػػة ػػدـ مبػػوؿ الػػد وى النعػػداـ ّ
الدرجػة الثّانيػة ومػف بينىػا حالػة ػدـ مبػوؿ
النزاع ميه ،بؿ يجب الطّعف ويىا باالستئناؼ لماـ مااي ّ
طرح ّ
الحؽ المواو ي مح ّؿ المطالبة القاائية بالتّقادـ.
الد وى لسقوط
ّ
ّ
ثانيا  -نظرة الفقز:

بحثا ف الجانب الفقىي وي وذن المسالة ،ونجدن كذلؾ مح ّؿ اختبلؼ وي اآلراء،بحيث نجد مف الفقه
الدوع بعدـ القبوؿ ينىي الخصومة لماـ المحكمة الّتي لصػدرته ليكػوف بػذلؾ
لف الحكـ الصادر وي ّ
مف يرى ّ
1
النزاع لماـ نفس المحكمة لو محكمة لخرى وي درجتىا ،وّذا
ثمة وبل يجوز ل ادة طرح ّ
ماببل لمطّعف  ،ومف ّ
طرحىا الخصـ كانت مير مقبولة لسبؽ الفصؿ.2

3
لف
لف اإلجابة ف وذا التّساؤؿ تختمؼ باختبلؼ طبيعة ّ
الدوع بعدـ القبوؿ ،ذلؾ ّ
ومف الفقه مف يرى ّ
ػّف ونالػؾ مػف
الحكـ بعدـ القبوؿ ّ
الصػادرة مبػؿ الفصػؿ وػي المواػوع ،ومػع ذلػؾ و ّ
يعد مف األحكػاـ الفر يػة ّ

ػؽ المطالػب بػه بالتّقػادـ
الدووع بعدـ القبػوؿ مػف تتّفػؽ مػع ال ّػدوع المواػو ي كال ّػدوع بعػدـ القبػوؿ لسػقوط الح ّ
ّ
الػػذي وػػو بػػدوع ينىػػي النػزاع مػػف حيػػث المواػػوع،ويكوف وػػذا حكػػـ حػػائ از لحجيػػة الشػػيء المقاػػي بػػه يمنػػع

الع ػػودة م ػػف جدي ػػد لم ػػاـ نف ػػس المحكم ػػةو ومنى ػػا م ػػف ال يح ػػوز م ػػه الحجي ػػة اواف اس ػػتنفذت والي ػػة المحكم ػػة
مما يجوز ل ادة الوالية لليىا وي حالتيف وما كاألتي:
ويىاّ ،
 الحالة األول  :ووي مػا تكػوف وػي حالػة صػدور حكػـ بعػدـ القبػوؿ اسػتنادا مػه ػدـ اسػتيفاء القيػد

المقرر مانونا لو روع د وى مبؿ حموؿ األجؿ ،وفي واتيف الحالتيف يجوز ويىما لصاحب المصمحة
ّ
الد وى لماـ نفس المحكمة بعد استيفاء المقتاه الّذي ّلدى لله صػدور الحكػـ بعػدـ
ل ادة مباشرة ّ
القبوؿ ،وبذلؾ وبل يجوز االحتجاج بسبؽ الفصؿ.

1
2
3

ادؿ بواياؼ ،مرجع سبؽ ذكرن ،ص .119
نبيؿ صقر ،مرجع سبؽ ذكرن ،ص .148
مر زودة ،مرجع سبؽ ذكرن ،ص .370
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 الحالااة الثانيااة :تكمػػف وػػي حالػػة صػػدور حكػػـ بعػػدـ مبػػوؿ الػ ّػد وى لكػػوف المصػػمحة ميػػر مانونيػػة لو
الد وى لماـ نفس المحكمػةّ ،لال لنػه
مير شخصية ومباشرة ،وفي وذن الحالة ال يجوز ل ادة تجديد ّ
يجػػوز العػػودة لليىػػا ػػف طريػػؽ محكمػػة الطعػػف ،وػػّذا لل يػػت جىػػة االسػػتئناؼ الحكػػـ الصػػادر بعػػدـ

الن ػزاع احت ارمػػا لمبػػدل
القبػػوؿ ،ويجػػوز لىػػا ل ػػادة القاػػية للػػه المحكمػػة لتعيػػد الفصػػؿ وػػي مواػػوع ّ
التّقااي مه درجتيف.

ثالثا  -موقف التّشريع:

السػػابؽ ذك ػرن ،وسػػعيا منػػا لمحػ ّػد وػػي المسػػالة نػػرى لنػػه يجػػب
لمػػاـ االخػػتبلؼ والتبػػايف العممػػي والفقىػػي ّ
الفصؿ وي المسالة مف منظور مانوني،وذلؾ بالبحث ف النصػوص القانونيػة التػي مػف شػانىا االجابػة ػف

لي تساؤؿ مف وذن التّساؤالت.
ّ

و ميه ،وفي ظؿ دـ تطرؽ المشرع اله ذلؾ وي النصػوص الخاصػة بالػدووع بعػدـ القبػوؿ كػدوع مػف

وسػػائؿ الػػدواع وػػي مػػانوف اإلجػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،وػػّف ذلػػؾ يسػػتمزـ مينػػا ػػدـ التومػػؼ نػػد وػػذا الحػػد

بػػالقوؿ بوج ػػود و ػراغ م ػػانوني وػػي المس ػػالة ،بػػؿ يج ػػب مينػػا البح ػػث وػػي القوا ػ ػد القانونيػػة األخ ػػرى المكمم ػػة
لف القانوف يفسر بعاه البعض ويكمؿ بعاه البعض.
لىا،ووذا مبل بالمبدل القائؿ ّ

النصوص القانونية الفاصمة وي مدى حيازة الحكػـ الفاصػؿ وػي ػدـ القبػوؿ لحجيػة ال ّشػيء
بحثا ف ّ
لف المشػ ّػرع بصػػدد تعريفػػه لمحكػػـ وػػي المواػػوع وػػي المػػادة  296مػػف مػػانوف اإلج ػراءات
المقاػػي ويه،نجػػد ّ

النػزاع
كميا لو جزئيا وي مواوع ّ
لف الحكـ وي المواوع وو الحكـ الفاصؿ ّ
نص ّ
المدنية واإلدارية مد مه ّ
النطػؽ ويػه
لي طمػب ػارض ،ويكػوف وػذا الحكػـ بمجػرد ّ
لو وي دوع شكمي لو وػي دوػع بعػدـ القبػوؿ لو وػي ّ
حائ از لحجية الشيء المقاي ويه وي النزاع المفصوؿ ويه،

مػػبل بػػنص المػػادة المػػذكورة ،وػػّف الحكػػـ الفاصػػؿ وػػي دوػػع مػػف الػ ّػدووع بعمػػؿ القبػػوؿ وػػو حكػػـ وػػي

المواوع ،وليس بحكـ صادر مبؿ الفصؿ وي المواوع ،ووو بحكـ حائز لحجية الشيء المقاي ويه.

ومنػػه مػػبل بػػنص المػػادة المػػذكورة يكػػوف المشػػرع مػػد وصػػؿ وػػي مسػػالة حجيػػة األحكػػاـ الفاصػػمة وػػي

ممػػا يجعػػؿ مػػف الجانػػب العممػػي بالواجػػب مػػيىـ
الػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ دوف التمييػػز بينىمػػا بص ػري العبػػارة ّ ،
االستناد لله المادة  296مف مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وػي الفصػؿ بحجيػة األحكػاـ الصػادرة بعػدـ
مبوؿ الد وى.

النػزاع المفصػوؿ ويػه باالسػتجابة لػدوع مػف ال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ
لما بحثا ف مسالة جواز ل ادة طرح ّ
ّ
نص مه األصؿ واالستثناء مػه ذلػؾ وػي المػادة  297مػف نفػس
لف
لماـ نفس القااي ،ونجد ّ
المشرع مد ّ
ّ
القػػانوف ،بحيػػث يكمػػف األصػػؿ وػػي مػػا وػػو وارد وػػي وقرتىػػا األولػػه والمتمثػػؿ وػػي تخمػػي القااػػي ػػف الن ػزاع

المفصوؿ ويه بمجرد النطؽ ويه ،وبالتالي وبل يجوز له ل ادة النظر ويما وصؿ ويه.
لما االستثناء ويكمف ويمػا وػو وارد وػي الفقػرة الثّانيػة المتمثّػؿ وػي لمكانيػة رجػوع القااػي ّمػا وصػؿ
ّ
ويػػه وػػي حػػاالت ثػػبلث ووػػي الطّعػػف ويػػه بالمعاراػػة لو ا ت ػراض ال يػػر الخػػارج ػػف الخصػػومة لو التمػػاس
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الدفىع بعدم القبىل بين الىاقع العملي واالطار القانىني واالختالف الفقهي

ل ػػادة النظػػر ،كمػػا يجػػوز قػػد االختصػػاص لػػه لياػػا وػػي ميػػر ذلػػؾ تفسػػي ار لحكمػػه لو تصػػحيحا لػػه مػػبل
بالمادتيف  285و 286مف نفس القانوف.
النػزاع
النظػر وػي ّ
وّنه ال يجػوز لمقااػي ل ػادة ّ
نص المادة ّ 297
مف خبلؿ ما سبؽ اإلشارة لليه وي ّ
نص ميػه المشػرع كػذلؾ بموجػب المػادة
المفصوؿ ويه بعدـ القبوؿ مف جديد لمامه لسبؽ الفصؿ ويه ،ووو ّ
 338مػػف األمػػر  58-75المعػػدؿ والمػػتمـ المتاػػمف القػػانوف المػػدني ،ووػػي حالػػة ل ػػادة طػػرح النػزاع لمامػػه

وما مه صاحب الصفة والمصمحة لال الدوع بسبؽ الفصؿ ويه كدوع مف ال ّػدووع بعػدـ القبػوؿ مػبل بالمػادة

 67مف مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مع االستظىار وي ذلؾ بنسخة مف الحكـ مح ّؿ سبؽ الفصؿ.

لف المشػ ّػرع مػػد لومػػؼ لثػػارة سػػبؽ الفصػػؿ مػػه الخصػػوـ
السػػابؽ ذكروػػا نجػػد ّ
ػالرجوع للػػه المػػادة ّ 67
بػ ّ
دوف القااػػي ،ممػػا لنػػه وػػي حالػػة ػػدـ لثارتػػه مػػف طػػرؼ الخصػػوـ يجعػػؿ مػػف القااػػي ممػػزـ بالفصػػؿ وػػي

النػزاع ولػػو سػػبؽ لػػه الفصػػؿ ويػػه بحكػػـ سػػابؽ بعػػدـ مبػػوؿ الػ ّػد وى ،ووػػو مػػا يػ ّػؤدي لحيانػػا للػػه لصػػدار نفػػس
ّ
الجىػػة القاػػائية لحكمػػيف متعاراػػيف وػػي حالػػة مػػا لذا تػػـ اسػػتدراؾ سػػبب الفصػػؿ بعػػدـ القبػػوؿ وػػي الػ ّػد وى
األوله ،ووماية لػذلؾ نػرى لنػه مػف المستحسػف مػه المشػرع لجػازة القااػي لثػارة سػبؽ الفصػؿ وػي ال ّػد وى
مف تمقاء نفسه ولو لـ يتـ لثارته مف طرؼ الخصوـ.
الدرجاة الثّانياة لمموضاوع
الفرع الثاني :الطّعن في الحكم بعدم القبول باالستئناف وتصدي قاضاي ّ
في حالة إلغائز
التوصػػؿ لليػػه بشػػاف ػػدـ جوازيػػة ل ػػادة النظػػر وػػي الحكػػـ القااػػي بعػػدـ القبػػوؿ
مػػف خػػبلؿ مػػا تػػـ ّ

بموجػػب د ػػوى جديػػدة،وما مػػه صػػاحب المصػػمحة ّلال الطعػػف وػػي الحكػػـ الفاصػػؿ بعػػدـ القبػػوؿ باالسػػتئناؼ

ػص بموجػب المػادة  333مػف مػانوف
لف
لماـ مااي الدرجة الثانية،وتساؤال ف جواز ذلؾ نجد ّ
المشرع مػد ن ّ
ّ
لف جميػػع األحكػػاـ الصػػادرة وػػي جميػػع الم ػواد مابمػػة لبلسػػتئناؼ نػػدما
اإلج ػراءات المدنيػػة واإلداريػػة مػػه ّ

الدرجػػة
تفصػػؿ وػػي مواػػوع النػ ّػزاع لو وػػي دوػػع شػػكمي لو وػػي دوػػع بعػػدـ القبػػوؿ...الخ ،ليػػف يفصػػؿ مااػػي ّ
ػص ميػػه المشػ ّػرع وػػي المػػادة  339مػػف
الثّانيػػة وػػي النػزاع مػػف جديػػد مػػف حيػػث الومػػائع والقػػانوف ،ووػػذا مػػا نػ ّ

القانوف نفسه.1

لف مااػػي الدرجػة األولػػه مػد جانػب الصػواب وػي حكمػػه
معنػه ذلػؾ ّلنػػه لذا رلت جىػة االسػتئناؼ ّ
النػ ػزاع وم ػػا لثي ػػر م ػػف ش ػػانه م ػػف دو ػػوع
القاا ػػي بع ػػدـ مب ػػوؿ ال ػػد وى ،وعمي ػػه لل ائ ػػه والتص ػػدي لموا ػػوع ّ
مواػػو ية ،وال يقاػػي بّرجػػاع القاػػية للػػه مااػػي الدرجػػة األولػػه ،ووػػذا خبلوػػا لم ػرلي القائػػؿ لف مااػػي

الدرجة الثّانية يكتفي بمجرد لل اء حكـ مااي الدذرجة األوله والقااء بّ ادة القاػية لمػاـ مااػي الدرجػة
ّ
األولػػه احت ارمػػا لمبػػدل التقااػػي مػػه درجتػػيف ،ووػػو بػػاألمر الػػذي نجػػد ويػػه نػػوع مػػف ال اربػػة،ذلؾ لف جىػػة

االس ػػتئناؼ محكم ػػة موا ػػوع اختصاص ػػىا الفص ػػؿ م ػػف جدي ػػد م ػػف حي ػػث الوم ػػائع والق ػػانوف م ػػف طري ػػؽ نق ػػؿ
الخصػػومة لليىػػا برمتىػػا ،وليسػػت بمحكمػػة مػػانوف حتػػه يمكنىػػا مرامبػػة مػػدى تطبيػػؽ مااػػي الدرجػػة األولػػه
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طاوري يحي

الن ػزاع ووػػؽ صػػحي القػػانوف ،والمحكمػػة
لصػػحي القػػانوف واألمػػر بّرجػػاع القاػػية لليػػه إل ػػادة الفصػػؿ وػػي ّ
العميا وحدوا صاحبة االختصاص وي ذلؾ با تباروا محكمة مانوف ف طريؽ ما يسمه باإلحالة.
خاتمة:
لف ال ػ ّػدووع بع ػػدـ القب ػػوؿ ل ػػـ تك ػػف بالواا ػػحة المع ػػالـ و ػػي األم ػػر  154-66المتا ػػمف م ػػانوف
حقيق ػػة ّ
لف ذلؾ لـ يقتصر مه الدووع بعدـ القبوؿ وقط ،وذلؾ ما يرجع لله وتػرة وظػروؼ
اإلجراءات المدنية مما ّ

صػػدورن الػػذي كػػاف ويمػػا ال يتجػػاوز  04سػػنوات مػػف اسػػترجاع الج ازئػػر لسػػيادتىا الوطنيػػة ،ووػػو األمػػر الّػػذي
ترتّب نه دـ وحدة المومؼ القاائي بشانه ،ووذا ما دوع بالفقه لله البحث وي دة نقاط منه ومف بينىا
الدووع بعػدـ القبػوؿ وذلػؾ سػعيا مػنىـ للػه تواػي معالمىػا روعػا لمػبس الػذي يعتريىػا ،لال ّلنػه بحػد ذاتػه وقػد
رؼ اختبلوا وي موامفه.

متمي ػز
ليػػاتي المشػ ّػرع بعػػد لكثػػر مػػف  42سػػنة بقػػانوف لل ػػه العمػػؿ بػػه بمجػػرد بدايػػة س ػريانه ،بقػػانوف ّ
بواػػوح ودمػػة معالمػػه محػػؿ اسػػتفادة مػػف كػػؿ مػػا لثيػػر مػػف جػػدؿ ومبلحظػػات وقىيػػة ،وصػػعوبة مميػػة وػػي
تطبيؽ سابقه ،ووو القانوف رمـ  09-08المؤرخ وي  25ويروي  2008المتامف مانوف اإلجراءات المدنية

واإلداريػ ػػة ،ليػ ػػف تنػ ػػاوؿ ويػ ػػه الػ ػ ّػدووع بعػ ػػدـ القبػ ػػوؿ وػ ػػي وصػ ػػؿ مسػ ػػتقؿ بحػ ػػد ذاتػ ػػه ،لزاؿ وي ػػه ال مػػػوض ػ ػػف
محددا وي ذلؾ لطبيعتىا ولحكامىا ووو ما يعتبر
معالمىا،بحيث روىا ولوا كيفية لثارتىا ،والفصؿ ويىا ّ
بقفزة نو ية مف طرؼ التشريع الجزائري ،لال لنه يبقه دائما محؿ نقص ويه السيما مػا تعمػؽ بمسػالة تحديػد

الجػزاء المترتػػب مػػه ػػدـ لثػػارة القاػػاة لمػػا تعمّػػؽ منىػػا بالنظػػاـ العػػاـ وػػي ظػػؿ وجػػوب ذلػػؾ مػػف طروػػه،ووو
بالشيء ال ير مسػت رب وال يػر محتسػب ميػه لكونػه يبقػه دائمػا مػف مػؿ اإلنسػاف ،واإلنسػاف مىمػا اجتىػد

النقائص.
ولصاب وعممه ال يمكف لف يخمو مف ّ

ونػػرى وػػي ذلػػؾ ّلنػػه مػػف المستحسػػف ترتيػػب الج ػزاء مػػه ػػدـ لثػػارة القاػػاء مػػه درجاتػػه لمػػدووع بعػػدـ
بالنظػػاـ العػػاـ السػػيما وػػي حالػػة واػػوحىا بػ ّػنص صػري وتحقّقىػػا بمػػا ال يػػدع مجػػاال لم ّشػػؾ
القبػػوؿ المتعمّقػػة ّ
ويىا ،مما لف مسالة النظاـ العػاـ بحػد ذاتىػا تتطمػب تواػي معالمىػا ،ناويػؾ ػف استحسػاف ل ػادة ترتيػب

ػميا يبػػرز لسػػبقية التّمسػػؾ بىػػا
األوؿ والثّػػاني والثّالػػث منىػػا ترتيبػػا تسمسػ ّ
وسػػائؿ الػ ّػدواع وػػي ك ػ ّؿ مػػف الفصػػؿ ّ
األوؿ لمػ ّػدووع ال ّشػػكمية والثّػػاني لمػ ّػدووع بعػػدـ القبػػوؿ والثّالػػث لمػ ّػدووع
والفصػػؿ ويىػػا ،وذلػػؾ بتخصػػيص الفصػػؿ ّ

منطقي.
لي ترتيب
مما وي واردة ميه الّذي نجدن دوف ّ
المواو ية بدال ّ
ّ
قائمة المصادر والمراجع:
أوال  /قائمةالمصادر:

أ-الدستور:

الرئاسػ ػػي رمػ ػػـ  438-96المػ ػػؤرخ وػ ػػي  1996/12/ 07المتاػ ػ ّػمف المصػ ػػادمة مػ ػػه دس ػ ػػتور الج ازئػ ػػر لسػ ػػنة
-1المرسػ ػػوـ ّ
ػؤرخ وػػي
المؤرخػػة وػػي،1996/12/08المعػ ّػدؿ بالقػػانوف رمػػـ  03-02المػ ّ
الرسػػمية لسػػنة  ،1996العػػدد ّ ،76
،1996الجريػػدة ّ

مؤرخ ػػة و ػػي  ،2002/04/14المع ػ ّػدؿ بالق ػػانوف رم ػػـ 19-08
الرس ػػمية لس ػػنة  ،2002ػػدد  ،25ال ّ
،2002/04/10الجري ػػدة ّ
المؤرخ ػػة و ػػي  ،2008/11/16المعػػ ّػدؿ والمػػػتمـ
الرسػػػمية لس ػػنة  ،2008الع ػػدد ّ ،63
ػؤرخ و ػػي ،2008/11/15الجري ػػدة ّ
الم ػ ّ
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الدفىع بعدم القبىل بين الىاقع العملي واالطار القانىني واالختالف الفقهي
المؤرخػ ػ ػػة وػ ػ ػػي 07
الرسػ ػ ػػمية لسػ ػ ػػنة  ،2016العػ ػ ػػدد ّ ،14
بالقػ ػ ػػانوف رمػ ػ ػػـ  01-16المػ ػ ػػؤرخ وػ ػ ػػي  ،2016/03/06الجريػ ػ ػػدة ّ
مارس.2016
ب-النصوص القانونية:

-1األمػػر رمػػـ  ،154-66المػػؤرخ وػػي  1966/06/08المتاػػمف مػػانوف االج ػراءات المدنية،الصػػادر بتػػاريخ ،المتاػػمف،
الجريدة الرسمية لسنة  ،1966العدد  ،47المؤرخة وي  09جواف .1954

الرسػػمية ،ػػدد
-2القػانوف رمػػـ  09-08المػػؤرخ وػػي  2008/02/25المتاػ ّػمف مػػانوف اإلجػراءات المدنيػػة واإلداريػػة ،الجريػػدة ّ
المؤرخة وي  23لوريؿ .2008
ّ 21
ثانيا /قائمة المراجع:
أ-الكتب:

-1أحمد السيد صاوي ،الوسيط وي شرح مانوف المراوعات المدنية والتجارية ،دار النىاة العربية ،القاورة ،مصر.1977 ،
-2أمينة النمر ،لصوؿ المحاكمات المدنية ،الدار الجامعية ،بيروت ،لبناف ،دوف سنة النشر.
-3عادل بواياؼ ،الوجيز وي شرح مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،الجزء  ،01طبعة  ،2012كميؾ لمنشر ،المحمديػة،
الجزائر.2012 ،

-4عبد السبلـ ذيب ،مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ترجمة لممحاكمة العادلة ،طبعة  ،03مووـ لمنشر ،الجزائر.2012 ،
-5عمر زودة ،اإلجراءات المدنية و اإلدارية وي اوء ،راء الفقىاء ولحكاـ القااء ،انسكموبيديا ،الجزائر ،دوف سنة النشر.
الراوديف لمحقوؽ ،كمية الحقػوؽ ،جامعػة الموصػؿ ،العػراؽ،
-6فارس مي مر الجرجريّ ،
الدووع بعدـ القبوؿ (مقاؿ) ،مجمة ّ
دد2008 ،37
-7فاضمي لدريس ،التنظيـ القاائي واإلجراءات المدنية واإلدارية ،الجزء األوؿ ،دار بف مرابط لمطبع ،الجزائر.2009 ،
-8فتحي والي ،الوسيط وي مانوف القااء المدني ،دار النىاة بالقاورة ،مصر.1987 ،
-9فضيل العيش ،شرح مانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ،منشورات لميف ،الجزائر.2009 ،
-11محمود محمد واشـ ،مانوف القااء المدني ،الجزء الثاني ،دار الفكر الجامعي ،القاورة  ،مصر ،دوف سنة النشر.
-11نبيل لسما يؿ مر ،الوسيط وي مانوف المراوعات المدنية والتجاريػة ،دار الجامعػة الجديػدة لمنشػر ،اإلسػكندرية ،مصػر،
.2006

-12نبيل صقر ،الوسيط وي شرح مانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،دار الىدى ،الجزائر.2008 ،
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