
   اإعــــداد
علي بن �صعد بن في�صل اآل بودرمان

اإ�صـــراف

اأ.د. حممد عبداهلل ولد حممدن

 أطروحة مقدمة استكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة
يف العلــوم األمنيــة

الريا�ض

1٤3٥هـ ـــ 201٤م

كلية العدالة اجلنائية

قسم الشريعة والقانون

الدفوع يف نظام
اإلجراءات اجلزائية السعودي

)دراسة تأصيلية مقارنة(



Naif Arab University for Se cu rity Sciences

بسم اهلل الرمحن الرحيم





عنوان األطروحة: الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ـ دراسة تأصيلية مقارنة .                         
إعداد الطالــب:   عيل بن سعد بن فيصل آل بودرمان

إشــــــــــــــــراف:  أ.د. حممد بن عبداهلل ولد حممدن
مشكلة األطروحة:  جاء نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي بمجموعة من القواعد املستمدة أساسًا من الرشع احلنيف ، 
والتي هتدف إىل ضامن حتقيق العدالة ، ومحاية احلريات الفردية ، وصيانة احلقوق الشخصية ، ولكن هذه القواعد 
تكون عديمة اجلدوى إذا مل يكن بيد املتهم الوســيلة التي عن طريقها يستظل بحامية هذه القواعد ، ويستفيد من 
الضامنات التي تكفلها ، ويتحقق هذا عن طريق تقرير حقه يف إبداء الدفوع ؛ لكي يثبت براءته ، ويدلل عىل عدم 
نســبة اجلريمة إليه ، أو عدم مرشوعية ما أختذ قبله من إجــراءات . إال أن عدم إبراز أنواع الدفوع وأحكامها يف 
نصــوص النظام جعل هناك نوعًا من الغموض يكتنفها ، مما جعل هناك قصورًا يف التزام املحاكم بالتعرض هلذه 
الدفوع وعدم الرد الكايف عىل ما أثري منها يف تسبيبها لألحكام ، كام أن موضوع الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية 
عىل الرغم من أمهيته مل حيظ بالقدر الكايف من الدراسة والبحث. كل ما ذكر كان دافعًا إلجراء هذه الدراسة لبحث 
موضوع الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية الســعودي ، دراســة تأصيلية يف الفقه اإلسالمي ، ومقارنة بقانون 
اإلجراءات اجلنائية املرصي ؛ للمســامهة يف بيان الدفوع وأحكامها مــن الناحية الرشعية والنظامية والقانونية ، 
وعليه تتمثل مشكلة هذه الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل : ما الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ؟

منهج األطروحة: استخدم الباحث املنهج الوصفي االستقرائي التحلييل املقارن. 
أهم النتائج: 

١ ـ يطلـق اصطـالح الدفـوع بصفـة عامـة عىل مجيـع الوسـائل التي يسـتعملها اخلصـم ، والتـي يقصد منهـا تفادي 
احلكم عليـه بدعـوى خصمه.

٢ ـ احلق يف الدفاع وإبداء الدفوع حق مكفول للخصوم يف الرشيعة اإلسالمية والنظام والقانون .
٣ـ  كل دفـع يتعلـق بإجـراءات اخلصومـة ، أو صحـة اتصـال املحكمـة هبـا ، ومل ينفـذ إىل موضوع الدعـوى وأدلتها 
ُيعـدُّ دفعـًا شـكليًا ، وكل دفـع ينصـب عىل موضـوع الدعـوى إلبطاهلا ُيعـدُّ دفعـًا موضوعيـًا ، وكل دفع يرمي 
إىل إنـكار حـق اخلصـم يف اإلدعـاء لعـدم توافر رشوط صحـة الدعـوى ، أو وجود مانـع حيول دون قبوهلـا ُيعدُّ 

دفعـًا بعـدم القبـول ، ولكل نـوع من هـذه الدفـوع أحكامـه اخلاصة به.
أهم التوصيات: 

١ ـ رضورة إجـراء بعـض التعديـالت يف نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة إلبـراز الدفـوع وأحكامها وذلـك بإفرادها يف 
فصـل مسـتقل ألمهيتهـا يف كفالـة حـق الدفاع وحفـظ احلقـوق وحتقيـق العدالة.

٢ ـ أمهية تعديل نصوص النظام التي هلا مساس بالدفوع وذلك بالنص رصاحًة عىل احلق يف تقديم الدفوع.
٣ ـ العمل عىل رسعة إصدار الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية إليضاح ما قد يكتنفه من غموض.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة يف العلوم األمنية
نموذج رقم )١١(ق�صم: ال�صريعة والقانون
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reseArch Problem: Saudi Penal Procedures Regulation has established a number of rules derived from 

Islamic Sharia’a. These rules target achievement of justice, protection of individual’s freedom and 
preservation of personal rights. The rules shall be of no feasibility unless a defendant could entertain 
all means that protect him according to these rules or make him benefit from their coverage. This can 
be verified if he could possibly decide his right to exhibit his defenses and prove his innocence. He 
should be able to evidence non-criminality or illegitimacy of procedures attached to him. However, 
non-exhibition of defense types and how they are applied under regulation have caused them to 
be encompassed by some sort of ambiguity.  Hence, courts have encountered a shortcoming with 
applying these defenses not to speak of the negative impact on judgment. Despite the significance of 
penal procedures regulation, it has not been a subject to adequate study and research. All the above 
mentioned have caused the researcher to study the subject of defenses in Saudi Penal regulation:  a 
principal study in Islamic jurisdiction comparative to Egyptian criminal procedures to contribute to 
explaining types of defenses and their regulation from Islamic, disciplinary and legal perspectives. 
The research shall answer the principal question: What are defenses in Saudi Penal regulation?

reseArch methodology: The researcher utilized a descriptive, analytic and comparative approach. 

mAin results: 

 1. The term defenses refer to all means used by an opponent to avoid being sentenced .

2. Opponents shall have the right to defense in Islamic Sharia’a, discipline and law.

3. Any defense not following the subject of suitcase and its evidences is considered vague. Any 
defense to relinquish the suitcase shall be subjective. Any defense that put constraints shall be 
non-acceptance defense.

mAin recommendAtions: 

1. Review penal procedures to guarantee right to defense .

2.Review statement in regulation to explicitly mention right to provide defenses.

3.Speed up issue of executive code for penal procedures regulation to diminish ambiguity.
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ت

الإهـــــــــداء

إىل مـن كان هلـام الفضـل بعد اهلل سـبحانه وتعـاىل يف احلرص عـىل تعليمي وحسـن تربيتي ، 	 
والـدي رمحه اهلل وأسـكنه فسـيح جناتـه ، ووالـديت حفظها اهلل وأمدهـا بالصحـة والعافية ، 
فهـام اللـذان ربياين صغريًا ، وشـمالين بعطفهام ورعايتهـام كبريًا ، وكان دعاؤمهـا نورًا ُييضء 

يل الطريـق يف الظـالم احلالـك، وخري زاٍد يل يف مشـوار حيايت .

إىل زوجتـي العزيـزة رفيقـة درب اجلـد والكفـاح ، التـي لطاملـا وقفـت إىل جانبـي كثـريًا يف 	 
مجيـع أمـوري ، وكانـت عونـًا ومشـجعًا يل يف احلصـول عـىل هـذه الدرجـة العلمية .

إىل أبنائـي فيصـل ونـواف وبنـايت ليـان ودالني فلـذات كبدي ، الذين انشـغلت عنهـم كثريًا 	 
أثنـاء الدراسـة والبحث .

إىل مجيع إخويت وأخوايت األفاضل الذين غمروين بصدق مشاعرهم ودعواهتم .	 

إىل كل املهتمني يف جمال العدالة اجلنائية والعاملني يف األجهزة العدلية .	 

إىل كل من قدم يل علاًم أو عونًا أو توجيهًا أو إرشادًا أو دعاًم أو دعاًء .	 

إىل هـؤالء مجيعـًا أهـدي هـذا اجلهـد ، راجيـًا مـن املـوىل القديـر أن ينفـع بـه ، وأن يكتـب 	 
للجميـع التوفيـق والسـداد يف الدنيـا واآلخـرة .

الباحث



�شــكر وتقديــر

احلمـد هلل محـدًا يليـق بجـالل وجهـه وعظيم سـلطانه ، والشـكر لـه سـبحانه وتعاىل عـىل توفيقه 
وامتنانـه ، والصـالة والسـالم عىل حممد عبده ورسـوله الداعـي إىل رضوانه وعىل آلـه وصحبه وخالنه 

أمـا بعد :
أتقـدم بجزيـل الشـكر بعد شـكر اهلل سـبحانه وتعـاىل إىل هذا الـرصح العلمـي الشـامخ )جامعة 
نايـف العربيـة للعلـوم األمنيـة( وإىل مـن كان عـىل رأس هـذا اهلـرم العلمـي صاحـب السـمو امللكي 
األمـري/ نايـف بـن عبـد العزيـز آل سـعود ـ رمحـه اهلل ـ الـذي مل يألو جهـدًا يف تقديـم الدعـم وتذليل 
الصعـاب حتـى تصـل إىل مـا وصلـت إليـه مــن نجاحــات ، كـام أشكــر صاحــب السمــو امللكي 
األمـري/ حممـد بـن نايف بـن عبدالعزيـز  آل سـعود وزيـر الداخليـة والرئيـس األعىل ملجلـس جامعة 
نايـف العربيـة للعلـوم األمنية، الـذي واصل املسـرية يف دعم هـذه اجلامعـة لتحقيق مزيدًا مـن التطور 

. والنجاح 
كـام أتقـدم بخالـص الشـكر والتقديـر لسـعادة مديـر عـام كليـة امللـك فهـد األمنيـة السابــق 
اللــواء.د/ فهـد الشـعالن ، وسـعادة مديرهـا احلـايل اللواء/ سـعد بن عبـداهلل اخلليـوي ، عىل منحي 

فرصـة االلتحـاق باجلامعـة ملواصلـة الدراسـة واملتابعـة املسـتمرة يل . 
والشـكر موصـول إىل معـايل رئيـس اجلامعـة سـابقًا أ.د/ عبدالعزيز بـن صقر الغامـدي، ومعايل 
رئيسـها احلـايل د/ مجعـان بـن رشـيد بـن رقـوش، وسـعادة عميـد كليـة العدالـة اجلنائيـة أ.د/ حممـد 
عبـداهلل ولـد حممـدن املرشف عىل هـذه األطروحـة، والـذي كان لتوجيهاتـه وإرشـاداته ومتابعته األثر 
الواضـح يف إثـراء هذه الدراسـة بمضموهنـا العلمي ، فله مني جزيل الشـكر والتقدير، وسـعادة رئيس 
قسـم العدالـة اجلنائيـة د/ عبـداهلل حممـد ربابعـة، وسـعادة أ.د/ فـؤاد عبداملنعـم أمحد الذي اسـتفدت 
منـه الكثـري خالل مسـرييت العلميـة والزلت اسـتفيد من مشـورته وآرائـه النـرية ، وتوج ذلـك بقبوله 
مناقشـة هـذه األطروحـة ، وسـعادة د/ عبدالرمحن بـن مهيدب املهيـدب الذي ترشفت بقبوله مناقشـة 
هـذه األطروحـة ، ورشفنـي قبل ذلك بتدريسـه يل يف مرحلـة البكالوريس ، والزلت اسـتفيد من علمه 

وخربته يف حيـايت العلميـة والعملية.
كـام أشـكر مجيع أعضـاء هيئة التدريـس بكليـة العدالة اجلنائيـة خصوصـًا وباجلامعـة عمومًا عىل 

مـا قدموه يل مـن تعليـم ونصح وتوجيـه خالل مسـرييت الدراسـية باجلامعة.
فكل الشكر والتقدير واالحرتام واالمتنان للجميع،،،،،

ث

الباحـــث
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ، أما بعد :

فإن اإلس�الم دين احلق والعدل ، والكامل والش�مول ، والسمو والثبات ، جاءت ترشيعاته 
باخلري ، واألمن واألمان ، وحتقيق احلياة اآلمنة املطمئنة للناس مجيعًا ، واش�تملت تعاليمه وقيمه 
ع�ىل تنظي�م حياة البرش يف مجيع مناحي احلياة ، وجلب الس�عادة هل�م ، وحتقيق مصاحلهم ، ودرء 

املفاسد عنهم . 

ِيَزاَن لَِيُق�وَم النَّاُس  ِكَت�اَب َواملمْ َنا َمَعُه�ُم المْ َن�اِت َوَأنمَْزلمْ َبيِّ َنا ُرُس�َلَنا بِالمْ َس�لمْ ق�ال تع�اىل : ﴿َلَقدمْ َأرمْ
َت  �ِط ﴿٢٥﴾ )احلديد(. وأمر اهلل رس�وله <أن حيكم بالعدل فقال سبحانه:﴿ َوإِنمْ َحَكممْ بِالمِْقسمْ

ِسِطنَي ﴿٤٢﴾ )املائدة(. ُقمْ َ حُيِبُّ املمْ ِط إِنَّ اهللَّ َنُهممْ بِالمِْقسمْ ُكممْ َبيمْ َفاحمْ

فالع�دل م�ن أه�م مقاصد الرشيعة اإلس�المية ، وال يتحق�ق العدل وال يتصور القس�ط إال 
بإعطاء طريف التنازع احلق يف إبداء أقواهلام بكل حرية ، وضامن حرية الدفاع عن أنفس�هام جتاه ما 
يدعيه كل طرف عىل اآلخر يف جملس القضاء ، وإذا حرم أحد األطراف من هذا احلق فقد دخلت 
املحاكمة يف اجلور وامليل ، وهذا ظلٌم وإجحاٌف ال يقره الرشع وال يثبته ، بل يبطل كل ما ترتب 

عليه ))).

والرشيعة اإلسالمية حني أعطت للمدعي من الوسائل ، ورشعت له من اإلمكانات والطرق 
ما يوضح حقه ، ويوصله إليه ، رشعت للمدعى عليه كذلك من الوسائل والطرق واإلمكانات 
م�ا حيق�ق له الدف�اع املرشوع عن نفس�ه ، وي�ردع أصحاب الدع�اوى الباطلة ع�ن االعتداء عىل 
الن�اس، وإلص�اق التهم هبم ، من خالل ما يس�ميه الفقه�اء دفع اخلصومة عن�ه، وإبطال دعوى 

الش�هري ، ش�اكر عيل : أحكام الدفوع يف الدعوى اجلزائية ، بحث منشور ،) جملة القضائية ، جملة حمكمة تصدر   )((
عن وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، العدد األول ، حمرم ٤3٢) ه� ( ، ص ٢78 .
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املدعي ، بالطرق الرشعية التي حددهتا الرشيعة الغراء ، واعتربهتا يف هذا اجلانب ، ورتبت عليها 
� متى ثبتت اآلثار � املعتربة يف دفع اخلصومة والدعوى عن املدعي عليه ))).

فراع�ت الرشيع�ة اجلانبني ، جانب املدعي ، وجانب املدعى عليه ، وأعطت كل واحد منهام 
جمااًل كبريًا وواضحًا لإلفصاح عن رأيه ، وحترير دعواه والدفاع عن نفسه . 

ومل�ا كان ه�ذا احل�ق مق�ررًا يف الرشيعة اإلس�المية بكل وض�وح ، وكانت اململك�ة العربية 
السعودية تستمد أنظمتها من الرشيعة اإلسالمية )٢)  ، فقد أخذت هبذا األنظمة العدلية باململكة، 
وطبقت هذا املفهوم ، وأقرت هذا احلق للمتهم يف إبداء دفوعه بكل حرية ، واالستعانة باملحامني 

والوكالء يف ذلك.

وم�ن األنظم�ة العدلي�ة التي أش�ارت إىل هذا احلق ونص�ت عليه موادها نظ�ام اإلجراءات 
اجلزائية السعودي )3) ، حيث يتضح جليًا أن املنظم السعودي قد حافظ عىل حق الدفاع للمتهم، 
بل أكد عليه ، ورتب عليه أحكامًا وترصفات ، مما يدل عىل اس�تحضار املنظم هلذا احلق وتأكيده 

عليه ، وإعامله وعدم إغفاله .

ك�ام يعت�رب اح�رام حق�وق اخلصوم يف الدع�وى اجلزائي�ة من حي�ث النص ع�ىل الدفوع يف 
صلب النظام أو القانون ، واحرام تقديم الدفوع بكل عدالة ومس�اواة أمام حمكمة املوضوع من 

املرتكزات األساسية لنجاح أي نظام أو قانون )٤) .

وق�د أك�دت الكثري من الدس�اتري والقوان�ني املتقدمة يف الع�امل عىل أمهية الدف�وع كحق من 
حقوق اإلنس�ان ، ونصت بش�كل رصي�ح عىل احرام حق�وق اخلصوم يف تقدي�م دفوعهم أمام 
حمكم�ة املوض�وع ، كذلك املواثيق الدولية بش�تى أنواعها س�واًء أكانت معاه�دات أم اتفاقيات 

دولية أم قوانني دولية كلها أكدت عىل أمهية الدفوع كحق من حقوق اإلنسان .

)))  الغامدي ، نارص بن حممد بن مرشي : دفع اخلصومة يف الفقه اإلسالمي ، ) دار ابن اجلوزي ، جدة ، السعودية، 
الطبعة األوىل ، ٤٢8)ه� (، ص ٢) .

)٢)   امل�ادة الس�ابعة م�ن النظ�ام األس�ايس للحك�م الصادر باألم�ر امللكي رق�م ) أ / 90 ( وتاري�خ ٢7/ 8 / 
٢)٤)ه� .

)3)  نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/٢ ( وتاريخ ٢٢/)/٤3٥)ه� .
)٤)  احلوامدة ، لورنس س�عيد : الدفوع الش�كلية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،) دار الضياء ، عامن ، 

األردن ، د.ط ، )٤3)ه� - 0)٢0 م (، ص ٥ .
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وم�ع ذلك مل حتظ الدفوع يف أنظمة وقوانني اإلجراءات اجلنائية بالعناية واالهتامم من حيث 
البحوث والدراسات العلمية والتأليف بصفة عامة ، وبصفة خاصة يف نظام اإلجراءات اجلزائية 

السعودي ، هناك ندرة يف الدراسات األكاديمية واملؤلفات العلمية يف هذا اجلانب .

ومن هذا املنطلق ونظرًا للجوانب التي متت اإلش�ارة إليها س�ابقًا ، والتي تؤكد مجيعها أمهية 
موضوع الدفوع ، فقد اس�تعنت باهلل تعاىل عىل بحثه ودراس�ته يف ضوء نظام اإلجراءات اجلزائية 

السعودي ، دراسة تأصيلية مقارنة ، سائاًل اهلل تعاىل التوفيق والسداد.

1 . 2 مشكلة الدراسة

إذا كان األص�ل يف اإلنس�ان ال�رباءة ، فإن املس�اس هبذا األصل الب�د وأن يتحقق وفق أدلة 
كافية وسائغة ومرشوعة ، تؤدي بدورها إىل عكس هذا األصل ، ولذا فقد جاء نظام اإلجراءات 
اجلزائي�ة بمجموع�ة من القواعد التي تكفل إدانة املذنب وتربئة الربيء ، واملس�تمدة أساس�ًا من 

الرشع احلنيف .

وه�ذه القواع�د التي هتدف إىل محاية احلريات الفردية ، وصيانة احلقوق الش�خصية ، تكون 
عديم�ة اجل�دوى إذا مل يكن بيد املتهم الوس�يلة التي عن طريقها يس�تظل بحامية ه�ذه القواعد ، 
ويستفيد من الضامنات التي تكفلها ، ويتحقق هذا عن طريق تقرير حقه يف إبداء الدفوع ، وإلزام 

املحكمة بالتعرض للدفوع املتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها .

وبذل�ك يك�ون احل�ق يف إبداء الدف�وع ضامنة مق�ررة للمته�م يف الدعوى اجلزائي�ة ، ضمن 
ضامنات أخرى قد يشرك فيها اخلصوم مجيعًا ، أو ينفرد هبا املتهم بمفرده حتقيقًا ملصلحة العدالة. 
وتعت�رب الدفوع عىل هذا النحو وس�يلة فعال�ة لضامن حتقيق هذه العدالة ، وق�د كفل النظام ذلك 
للمته�م بصف�ة خاصة لكي يثبت براءته ، ويدلل عىل عدم نس�بة اجلريمة إليه ، أو عدم مرشوعية 

ما أختذ قبله من إجراءات ، وذلك من خالل ممارسة حقه يف إبداء الدفوع .

إال أن موضوع الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي عىل الرغم من أمهيته مل حيظ 
بالق�در ال�كايف من الدراس�ة والبحث ، حيث ال توجد دراس�ات أو بحوث علمي�ة أو مؤلفات 
تناول�ت هذا املوضوع بصفة مس�تقلة ومفصلة فيام تم رصده والوق�وف عليه خالل البحث عن 
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دراس�ات س�ابقة . وق�د يعود الس�بب يف ذلك إىل نظ�رة بعض الباحث�ني هلذا املوض�وع بأنه من 
املواضيع التي فيها نوع من التعقيد والصعوبة ، نظرًا ألن نظام اإلجراءات اجلزائية مل يفرد للدفوع 
فصاًل مستقاًل كغريه من املواضيع ، أو كام هو احلال يف نظام املرافعات الرشعية الذي أفرد فصاًل 
كاماًل حتت عنوان الدفوع وهو ما ترتب عليه ثراء موضوع الدفوع باألبحاث والتأليف يف ضوء 
نظ�ام املرافع�ات الرشعية ، بينام بقيت الدفوع مبعثرًة يف نص�وص مواد نظام اإلجراءات اجلزائية 

باإلضافة إىل عدم النص عىل لفظ الدفوع بل ُيفهم من مدلول املادة .

وم�ع أن املحكمة تلتزم نظامًا بالرد الكايف والتعرض جلميع أوجه الدفاع والدفوع التي تثار 
أمامها وبيان ذلك يف تسبيبها لألحكام ، إال أن هناك قصورًا يف هذا اجلانب األمر الذي يدل عىل 

عدم وضوح أمهية احلق يف إبداء الدفوع .

كل م�ا ذك�ر كان دافع�ًا إلجراء ه�ذه الدراس�ة لبحث موض�وع الدفوع يف نظ�ام اإلجراءات 
اجلزائية السعودي ، دراسة تأصيلية يف الفقه اإلسالمي ومقارنة بقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي 

، للمسامهة يف بيان األحكام املتعلقة هبذا املوضوع من الناحية الفقهية والنظامية والقانونية . 

وعليه تم صياغة التس�اؤل الرئيس ملش�كلة الدراس�ة ع�ىل النحو التايل : م�ا الدفوع يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية السعودي ؟ 

1 . 3 تساؤالت الدراسة

ينبثق من التساؤل الرئيس للدراسة عدة تساؤالت فرعية هي :

) �  ما املراد بالدفوع ؟ وما أنواعها ورشوطها ؟ 

٢ �  ما أسس حق الدفاع وإبداء الدفوع ؟ 

3 �  ما املراد بالدفوع الشكلية ؟ وما حاالهتا ؟ 

٤ �  ما أحكام الدفوع الشكلية وآثارها ؟ 

٥ �  ما املراد بالدفوع املوضوعية ؟ وما حاالهتا ؟ 

6 �  ما أحكام الدفوع املوضوعية وآثارها ؟ 



6

7 �  ما املراد بالدفوع بعدم القبول ؟ وما حاالهتا ؟ 

8 � ما أحكام الدفوع بعدم القبول وآثارها ؟ 

1 . 4 أهداف الدراسة

) �  معرفة ماهية الدفوع وأنواعها ورشوطها .

٢ �  بيان أسس حق الدفاع وإبداء الدفوع .

3 �  معرفة ماهية الدفوع الشكلية وحاالهتا .

٤ �  بيان أحكام الدفوع الشكلية وآثارها .

٥ �  معرفة ماهية الدفوع املوضوعية وحاالهتا .

6 �  بيان أحكام الدفوع املوضوعية وآثارها .

7 �  معرفة ماهية الدفوع بعدم القبول وحاالهتا .

8 �  بيان أحكام الدفوع بعدم القبول وآثارها .

1 . 5 أمهية الدراسة

أواًل : األمهية العلمية

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها العلمية من النواحي التالية :

أ- خل�و املكتب�ات من دراس�ة علمي�ة ترشح وتب�ني الدفوع يف ض�وء نظام اإلج�راءات اجلزائية 
الس�عودي ، مما جعل احلاجة ماس�ة إىل إثراء املوضوع بدراسته وبحثه ومجع أحكامه املتناثرة 
يف مواد النظام ، حيث مل يفرد النظام للدفوع فصاًل مس�تقاًل  ، ومن ثم بيان األحكام املتعلقة 
ب�ه م�ن الناحية الفقهية والنظامي�ة ، وحتديد أوجه النقص يف النظام يف ه�ذا اجلانب بمقارنته 

مع الترشيعات األخرى ، وقد تم اختيار قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي قانونًا مقارنًا . 

ب- إن نظام اإلجراءات اجلزائية واإلجراءات املتبعة فيه ، حمل اهتامم مجيع العاملني يف األجهزة 
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العدلي�ة ، واخلاضع�ني ألحكامه من خصوم ومتهمني ووكالء وحمام�ني ، وكذلك الباحثني 
والدارس�ني يف جم�ال األنظم�ة واحلق�وق ، فدائرة االهتامم ب�ه يف املجتمع واس�عة . مما جعل 
احلاجة ماس�ة لبيان ما تنطوي عليه مواد هذا النظام من أحكام ورشحها وتفصيلها ، بام فيها 

أحكام الدفوع موضوع هذه الدراسة . 

ثانيًا : األمهية العملية

كام تكتسب الدراسة أمهيتها العملية من عدة نواٍح :

أ- إن قواع�د الدف�وع م�ن القواعد التي جاء هبا نظ�ام اإلجراءات اجلزائية واملس�تمدة أصاًل من 
الرشيع�ة اإلس�المية ، والتي تس�تهدف محاية احلري�ات الفردية وصيانة احلقوق الش�خصية 
وهذه القواعد تكون عديمة اجلدوى إذا مل يكن بيد املتهم الوس�يلة التي عن طريقها يس�تظل 
بحامي�ة ه�ذه القواعد ويس�تفيد من الضامنات الت�ي تكفلها ويتحقق هذا ع�ن طريق حقه يف 
إب�داء الدف�وع ، وإل�زام املحكمة بالتعرض للدف�وع املتصلة بالنظام العام من تلقاء نفس�ها ، 

حيث يأمل الباحث أن تسهم الدراسة يف حتقيق ذلك بشكل فعيل عىل أرض الواقع . 

ب- الصل�ة الوثيقة بني الدفوع وحقوق اإلنس�ان ، وهي جزء م�ن منظومة احلقوق التي تنطوي 
حتت مفهوم حقوق اإلنس�ان ، وق�د كفلت هذا احلق الرشيعة اإلس�المية واألنظمة العدلية 
املس�تمدة منه�ا يف اململك�ة ، ومعظم الدس�اتري واملواثيق الدولي�ة والقوان�ني يف الترشيعات 
املختلفة ، وذلك بأن يقدم أي خصم من اخلصوم دفوعه بكل حرية وضمن أحكام األنظمة 

والقوانني .

ج- إن الدف�وع وس�يلة املدع�ى علي�ه ل�رد الدع�وى املرفوع�ة ضده ، فم�ن خالهل�ا يتمكن من 
االع�راض عليها أو عىل إجراءاهتا ، وبالتايل عدم املس�اس بأصل ال�رباءة لديه وعدم ترتب 
آثاره�ا وتوابعها عليه ، ويأمل الباحث أن تس�هم الدراس�ة يف بيان ذل�ك وتطبيقه يف اجلانب 

العميل حتقيقًا للعدالة .
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1 . 6 حدود الدراسة

تقت�رص الدراس�ة م�ن الناحي�ة املوضوعية ع�ىل بي�ان الدفوع يف نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية 
الس�عودي الص�ادر باملرس�وم امللكي رق�م ) م/٢ ( وتاريخ ٢٢/)/٤3٥) ه� م�ع التأصيل يف 
الفقه اإلس�المي واملقارنة بقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم )٥0)( الصادر يف 3 س�بتمرب 

9٥0)م وفقًا آلخر تعديالته .

1 . 7 منهج الدراسة

اس�تخدم الباح�ث يف هذه الدراس�ة املنهج الوصفي االس�تقرائي التحلييل املق�ارن ، حيث 
س�يقوم الباحث عىل اس�تقراء ما كتب يف موضوع الدراس�ة يف الكتب القديمة و احلديثة ، ومن 
ذلك اس�تقراء املصادر الفقهية يف املذاهب األربعة مع الرجوع لبعض كتب الفقهاء املعارصين ، 
ومؤلف�ات علامء القانون وأصحاب االختصاص ، والدراس�ات العلمية والبحوث ذات الصلة 
املب�ارشة بموض�وع الدراس�ة أو بجان�ب من جوانبه منش�ورًة كان�ت أو غري منش�ورة ، وكذلك 
مق�االت املج�الت العلمي�ة املتخصصة. وما تضمن�ه نظام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي من 
قواعد وإجراءات تتعلق بموضوع الدفوع من خالل استقراء وحتليل نصوص مواده . ومقارنتها 
بنص�وص قان�ون اإلجراءات اجلنائية املرصي . وقد يتم التطرق إىل بعض األنظمة الس�عودية أو 
التعامي�م مما يتعلق بموضوع الدراس�ة ومنها نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي)))؛ باعتبار أن 
نظام املرافعات هو النظام العام الذي يتعني الرجوع إليه لسد النقص الوارد يف نظام اإلجراءات 
اجلزائي�ة حينام تعرض مس�ألة خلت نصوص نظ�ام اإلجراءات من التعرض هل�ا ، وذلك فيام ال 

يتعارض مع طبيعة الدعوى اجلزائية)٢).

)))   نظام املرافعات الرشعية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/) ( وتاريخ ٢٢/)/٤3٥) ه� .
)٢)    انظر : املادة ) 8)٢ ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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1 . 8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

أواًل : الدفوع

أ-  يف اللغة : »الدفوع مجع مفرده : دفع«)))

»وه�و م�ن الفعل الثالث�ي ، ألن الدال والفاء والع�ني أصل واحد مش�هور ، يقال : دفعت 
اليشء أدفعه دفعًا «)٢).

ويأيت عىل معان عدة منها :

التنحية واإلزالة بقوة )3) : » دفعته دفعًا نحيته فاندفع ، ودفعت عنه األذى ودافعت عنه «)٤).

الرد باحلجة : »دفع القول : رده باحلجة« )٥).

ب- يف الفق�ه : »مل يض�ع الفقه�اء القدامى تعريف�ًا للدفع ، وذلك ألهنم اعت�ربوه نوعًا من أنواع 
الدع�اوى يقص�د به أح�د أمرين : إما إس�قاط اخلصومة عن املطل�وب ، وإثبات عدم صحة 
توجيه املطالبة إليه ، أو إسقاط دعوى املدعي وإثبات عدم توجه أي حق له عىل املطلوب«)6).

أم�ا الفقهاء املتأخرون فق�د ذكروا الدفع ، ورصح الكثري منه�م بتعريف له ، ومن أهم هذه 
التعريف�ات : » الدف�ع هو اإلتي�ان بدعوى قبل احلكم ، أو بعده من قب�ل املدعى عليه ترد وتزيل 

دعوى املدعي« )7)  .

)))   املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ، الطبعة الثانية ، مادة دفع ، ج) ، ص ٢89 .
)٢)  اب�ن ف�ارس ، أبو احلس�ني أمح�د : مقاييس اللغة ، حتقيق عبدالس�الم حممد ه�ارون ، ) دار اجليل ، بريوت ، 

لبنان، الطبعة األوىل ، ))٤)ه� ( ج٢ ، ص ٢88 .
)3)    ابن منظور ، حممد بن مكرم : لسان العرب ، ) دار صادر ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، د.ت ( ، ج )، ص 
87 ، الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل : املصباح املنري ، ) املكتبة العلمية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت( ص٢33.

)٤)   الفيومي ، أمحد بن حممد بن عيل : املصباح املنري ، ص٢33 .
املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ، مادة دفع ، ج) ، ص ٢98، ٢99 .  )٥(

)6)    ياس�ني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة وقانون املرافعات املدنية والتجارية  ، ) دار النفائس ، عامن ، 
األردن ، الطبعة الثانية ، ٤٢0)ه�- ٢000م ( ، ص ٥86 .

)7)    حيدر ، عيل : درر احلكام رشح جملة األحكام تعريب فهمي احلسيني ، ) دار عامل الكتب ، الرياض ، السعودية، 
طبعة خاصة ، ٤٢3)ه�-٢003م ( ، ج ٤ ، ص ٢)٢ .
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ج- يف النظ�ام : مل يض�ع املنظ�م تعريفًا للدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ، رغم أنه 
عالج الدفوع يف مضمون مواده ، وُيعرفه أحد رشاح األنظمة والقوانني بأنه : »جواب املدعى 
عليه عىل الدعوى بإنكارها أو إنكار جواز قبوهلا أو سامعها أو بإنكار صحة اإلجراءات التي 

رفعت هبا أو اختصاص املحكمة املرفوعة إليها « ))) .

د- يف القان�ون : يطل�ق بمعن�اه الع�ام ع�ىل مجيع وس�ائل الدفاع الت�ي جيوز للخصم أن يس�تعني 
هب�ا ليجيب ع�ىل دعوى خصمه بقص�د تفادي احلكم خلصم�ه بام يدعيه ، س�واًء كانت هذه 
الوس�ائل موجهة إىل اخلصومة أو بعض إجراءاهتا أو موجهة إىل أصل احلق املدعى به أو إىل 

سلطة اخلصم يف استعامل دعواه منكرًا إياها  )٢).

ه��- التعريف اإلجرائي : ال خيرج عن م�ا ورد يف تعريف الدفوع اصطالحًا ، وتم إفراد مبحث 
مستقل يف الفصل األول للتعريف بامهيته يف اللغة والفقه والنظام والقانون بالتفصيل .

ثانيًا : النظام

أ � لغةً : » مأخوذ من النظم وهو التأليف والتنس�يق والرتيب واالتس�اق ، يقال ضم اليشء إىل 
يشء آخ�ر ه�و كل يشء ض�م بعضه إىل بع�ض ، وتنظي�م الكلامت لكي تصب�ح مجالً  وضم 

احلروف لتصري كلامت ومجعه أنظمة و أناظيم ونظم والنظام : اهلدي والسرية « )3). 

ب � اصطالح�ًا : »ه�و كلم�ة عرصي�ة حديثة وهو جمموعة م�ن األحكام واألع�امل التي اتفقت 
مجاعة بلزوم إتباعها وتطبيقها لتنظيم حياهتم املشركة« )٤).

ج � التعريف اإلجرائي : يقصد بالنظام يف هذه الدراسة الوثيقة التي تصدر بمرسوٍم ملكي لتنظيم 
سلوك األفراد ، وإدراك مصاحلهم ، وذلك بلزوم إتباع ما تضمنته من قواعد وأحكام.

)))  مس�لم ، أمح�د : أص�ول املرافع�ات واإلج�راءات واألحكام يف امل�واد املدني�ة والتجارية ، ) دار الفك�ر العريب ، 
القاهرة، مرص، د.ط ، 978)م ( ، ص )٥6 . 

)٢)   أب�و الوف�ا ، أمح�د : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ) منش�أة املعارف ، اإلس�كندرية ، مرص ، الطبعة الثامنة، 
د.ت ( ، ص )) .

)3)   الكفوي ، أبو البقاء أيوب بن موس�ى احلس�يني : الكليات ، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، حتقيق: 
عدنان درويش ، حممد املرصي ،) مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط٢ ، 998)م (، ص ٢88.

)٤)  العريب ، حممد عبد اهلل : نظام احلكم يف اإلسالم ،) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ،  د، ط  ، 968)م (، ص )٢ .
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ثالثًا : اإلجراءات

أ � لغ�ًة : »كلم�ة إج�راء لغًة مصدر للفع�ل جرا فيقال : ج�را وأجرى إجراء ، وه�ي تأيت بمعان 
عدي�دة منها اجلري والس�ري ، وم�ن معانيها اإلدامة مثل قول : أج�رى له ذلك اليشء بمعنى 

أدام له ، وتأيت بمعنى الطريقة التي جيري املرء عليها«))).

ب � اإلج�راء اصطالح�ًا : »هو كل عمل يتم اختاذه يف نط�اق اخلصومة اجلزائية أو غري اجلزائية ، 
ولكن�ه مؤثر فيها ويتم اختاذه ألجل أن تصل اخلصومة اجلزائية غايتها للكش�ف عن احلقيقة 

إما بإدانة املتهم أو براءة الربيء« )٢).

ج � التعري�ف اإلجرائ�ي : وه�و ما يتم اخت�اذه من أعامل هب�دف الوصول إىل احلقيقة ، وكش�ف 
غم�وض اجلريم�ة ، وذل�ك بمعرفة مرتكبه�ا وإدانته واحلك�م عليه . وهو املقص�ود بالعمل 

اإلجرائي يف هذه الدراسة .

رابعًا : اجلزاء 

أ � اجلزاء لغًةً :»من جزى جيزي جزاًء ، واجلزء النصيب ، اجلزاء املكافأة من األجر «)3).

ب � اجل�زاء اصطالح�ًا : »هو عقاب مع�ني ُيوقع عند عدم االمتثال ألح�كام القاعدة القانونية ، 
وذلك إجبارًا عىل احرامها« )٤). 

ج � التعري�ف اإلجرائ�ي : يقص�د باجلزاء يف هذه الدراس�ة العقوبة املطبقة عىل م�ن يرتكب أمرًا 
جُمرمًا أو عماًل خمالفًا للنظام .

)))   ابن منظور ، حممد بن مكرم : لسان العرب ، ج) ، ص ٤٥0 .
)٢)   عبد المنعم ، سليمان : بطالن اإلجراء الجنائي ، ) دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر،  

د، ط ، 1999م ( ، ص44.
)3)  الرازي ، حممد ابن أيب بكر ابن عبد القادر: خمتار الصحاح ، حتقيق حييى خالد توفيق ، ) مكتبة اآلداب ، القاهرة، 

مرص ، ط) ، 8)٤)ه� ( ، ص٤٤ .
)٤)   حييى وآخرون ، سعيد عيل ، وحممد الشيخ عمر ، ونبيل إبراهيم السعد : املدخل إىل القانون ونظرية االلتزام ، 

)دار عكاظ للطباعة والنرش ، جدة ، السعودية ، الطبعة الثانية ، 0)٤)ه� (، ص 7) .
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خامسًا : القانون 

أ � لغًة : »مقياس كل يشء ومجعه قوانني وهو مصطلح دخيل عىل األمة العربية يقال أن مصدره 
رسياين وقيل أن أصل الكلمة رومية« ))).

ب � اصطالحًا : » هو جمموعة قواعد حاكمة لسلوك األفراد يستلزم عليهم إتباعها واخلضوع هلا 
ولو ُأرغموا عىل ذلك إذا لزم األمر« )٢).

ج � التعريف اإلجرائي : املقصود بالقانون يف هذه الدراسة القواعد واألحكام التي يلزم إتباعها 
لتنظيم حياة الناس وترصفاهتم ، ومن خيالفها يكون عرضًة للعقاب.

سادسًا : اإلجراءات اجلزائية 

أ � مل يورد نظام اإلجراءات اجلزائية تعريفًا للمقصود باإلجراءات اجلزائية ، وهو مصطلح مرادف 
يف معناه ملصطلح اإلجراءات اجلنائية الذي ورد عند رشاح القانون الوضعي وعرفه بعضهم 
بأن�ه : »اخلطوات العملية املحكمة بالقواعد واألحكام الرشعية التي حتكم الدعوى اجلنائية 
م�ن حيث إج�راءات مبارشهتا منذ وق�وع اجلريمة حت�ى تنفيذ احلكم عىل أيدي الس�لطات 

املختصة« )3). 

ب � التعري�ف اإلجرائ�ي : املقص�ود باإلجراءات اجلزائي�ة أو اجلنائية يف هذه الدراس�ة جمموعة 
اخلط�وات النظامي�ة التي ُتتخذ من قب�ل األجهزة املختصة يف مجيع مراح�ل الدعوى اجلنائية 

)االستدالل � التحقيق � املحاكمة والتنفيذ ( .

)))   الكفوي ، أبو البقاء : الكليات ، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، ص 73٤ .
)٢)  حييى وآخرون ، س�عيد عيل ، وحممد الش�يخ عمر ، ونبيل إبراهيم الس�عد : املدخل إىل القانون ونظرية االلتزام ، 

ص 3) .
)3)  الرك�امين ، عدن�ان : اإلجراءات اجلنائية اإلس�المية وتطبيقاهت�ا يف اململكة العربية الس�عودية ،) أكاديمية نايف 

العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، ط) ، ٤٢0)ه�-999)م (، ص ٢) .
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سابعًا : نظام اإلجراءات اجلزائية 

أ � ُيع�رف بأن�ه : » جمموعة من القواعد النظامية التي تنظم النش�اط الذي تبارشه الس�لطة العامة 
بس�بب جريم�ة ارتكبت ، وحتديد اإلج�راءات الواجب اتباعها لضب�ط اجلرائم ، والتحقيق 

فيها ، ورفع الدعوى اجلزائية عنها ، واملحاكمة بشأهنا ، وتنفيذ األحكام القضائية« ))) .

ب � التعريف اإلجرائي : ُيقصد به يف هذه الدراسة النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم )م /٢) 
وتاري�خ ٢٢/)/٤3٥)ه� ، ويض�م هذا النظام مائتني واثنني وعرشين مادة ، مقس�مة عىل 
عرشة أبواب ، ش�املة جلميع مراحل اإلجراءات اجلزائية )االستدالل والتحقيق واملحاكمة 

والتنفيذ ( ، وذلك لتنظيم الدعوى اجلزائية وإجراءاهتا . 

ثامنًا : قانون اإلجراءات اجلنائية 

أ � ُيعرف بأنه : »جمموعة القواعد التي تنظم س�ري الدعوى اجلنائية الناشئة من الواقعة اإلجرامية 
من�ذ حلظ�ة ارتكاب اجلريمة وحت�ى يصدر حكم ب�ات وكيفية تنفيذ هذا احلك�م «)٢). وهذا 

التعريف ال خيرج عن ما ورد يف تعريف نظام اإلجراءات اجلزائية .

ب � التعري�ف اإلجرائ�ي : املقصود به يف هذه الدراس�ة قانون اإلج�راءات اجلنائية املرصي رقم 
)٥0)( الصادر يف 3 سبتمرب 9٥0)م وفقًا آلخر تعديالته .

1 .  9 الدراسات السابقة

مل حيظ موضوع هذه الدراس�ة الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي بدراسة علمية 
أكاديمي�ة س�ابقة في�ام تم الوقوف علي�ه ، إال أن هناك دراس�ات تناولت املوض�وع أو جانب من 
جوانب�ه يف أنظم�ة أخرى مثل نظ�ام املرافعات الرشعية ، أو يف قوان�ني وترشيعات دول أخرى . 
وسوف يتم عرض الدراسات السابقة وفقًا للتسلسل التارخيي مع تقديم رسائل الدكتوراه أواًل:

)))  املوج�ان ، إبراهيم بن حس�ني : إيضاح�ات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ) د.ن ، الس�عودية ، الطبعة األوىل ، 
٤٢3)ه�- ٢003م ( ، ص 7 .

)٢)    س�المة ، مأمون حممد : قانون اإلجراءات اجلنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض ، ) طبعة خاصة بالس�ادة 
أعضاء نادي القضاة ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية ، ٢00٥ م ( ، ص 9 .
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الدراسة األوىل

دراس�ة الكردي ) 2006م ( بعنوان : » الدفوع الش�كلية بني الرشيعة وقانون أصول املحاكامت 

املدنية « )1( .

ه�دف الباح�ث يف مضمون دراس�ته إىل التأصيل الرشع�ي للدفوع الش�كلية ، وبيان أوجه 
اإلئت�الف واالختالف بني أحكام الدفوع الش�كلية يف الرشيع�ة والقانون ، وبيان مفهوم الدفوع 

الشكلية ومتيزها عن باقي الدفوع ، وكذلك بيان أنواع الدفوع الشكلية وآثارها .

اس�تخدم الباح�ث املنهج الوصفي ، واحلواري ) املق�ارن ( ، وذلك بتتبع مفردات املادة من 
املص�ادر الفقهي�ة القديمة واحلديثة ، وم�ن املؤلفات القانونية ، ومقارنة ه�ذه املفردات بني الفقه 

والقانون ، وبيان أوجه االئتالف واالختالف بينهام.

وقد خلص الباحث من دراسته إىل عدة نتائج من أمهها :

) �  أن الدف�ع بمفهوم�ه االصطالحي لي�س له تعريف يف كتب الفقه�اء القدامى ، وذلك ألهنم 
اعتربوه دعوى .

٢ �  ذكر الفقهاء املس�لمون نوعني من الدفوع مها : الدفع املوضوعي وهو الذي يقصد به إبطال 
دع�وى املدع�ي ، والدفع بع�دم اخلصوم�ة ويقصد به إن�كار صفة املدعي علي�ه يف الدعوى 

املرفوعة عليه .

3 �  للدف�ع يف قان�ون أصول املحاكامت املدنية ثالثة أنواع هي : الدفع املوضوعي ، والدفع بعدم 
القبول ، والدفع الشكيل .

٤ �  م�ن خ�الل عرض أنواع الدفوع الش�كلية يف قانون أصول املحاك�امت املدنية ، ومقارنتها بام 
ورد يف الفقه اإلسالمي ، تبني أن هناك وجودًا هلذه الدفوع يف الفقه اإلسالمي ، فالفقهاء وإن 
مل يرصح�وا هب�ذه الدفوع ، إال أن م�ا ذكروه من أحكام وتفصيالت تتعل�ق بكيفية التقايض، 

الك�ردي ، رائد عيل حممد : الدفوع الش�كلية ب�ني الرشيعة وقانون أصول املحاكامت املدني�ة ، ) أطروحة مقدمة   )((
اس�تكاماًل ملتطلب�ات احلص�ول ع�ىل درجة الدكت�وراه يف القض�اء الرشعي من كلية الدراس�ات العلي�ا ، اجلامعة 

األردنية، األردن ، ٢006م ( .
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يدل عىل أن للدفوع الشكلية جمااًل يف الفقه اإلسالمي ، وهبذا يتبني أن الرشيعة اإلسالمية قد 
نظمت التقايض تنظياًم دقيقًا ، يوازي ما سنته القوانني احلديثة .

تتفق الدراس�ة الس�ابقة مع الدراسة احلالية يف تناول الدفوع الش�كلية ، والذي يمثل جانب 
من جوانب الدراسة احلالية .

وخيتلف�ان يف أن الدراس�ة الس�ابقة اقترصت ع�ىل بحث الدف�وع الش�كلية يف قانون أصول 
املحاكامت املدنية األردين ، بينام الدراسة احلالية تناولت بالبحث أنواع الدفوع يف نظام اإلجراءات 
اجلزائية الس�عودي ، بام يف ذلك الدفوع الش�كلية كنوع من أنواع الدفوع ، مع التأصيل واملقارنة 

بقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي . 

الدراسة الثانية

دراس�ة احلوام�دة ) 2008م ( بعن�وان : »الدف�وع الش�كلية يف قانون أصول املحاك�امت اجلزائية 

األردين« )1(.

هدف الباحث يف دراسته إىل حتديد أوجه النقص يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين 
يف الدفوع مقارنة مع الترشيعات األخرى ، وكذلك توحيد النصوص بداًل من وجودها مبعثرة ، 
وصواًل إىل صياغة قانونية هلذه النصوص يف جمال الدفوع ، مما يسهل الرجوع إىل هذه النصوص 

بشكل سلس ومنهجي .

واس�تخدم الباحث املنهج الوصفي لوصف املش�كلة وصفًا ش�اماًل وقانونيًا ، للوقوف عىل 
النواقص املوجودة ، كام اس�تخدم املنهج التحلييل لتحليل النصوص القانونية يف باب الدفوع يف 

قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ، وبيان أوجه النقص وتناوهلا بالبحث والدراسة .

وتوصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج منها :

) �  اهتامم املواثيق الدولية بموضوع الدفوع ، إلعتبارها حق من حقوق اإلنسان ال جيوز املساس 
هبا وجيب احرامها .

)))  احلوامدة ، لورنس سعيد : الدفوع الشكلية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ، ) أطروحة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه يف القانون العام » قانون جنائي« من جامعة عامن العربية للدراسات العليا ، عامن ، األردن ، ٢008م ( .
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٢ �  أن الدف�وع الت�ي تتعلق بالنظام العام جي�وز إثارهتا يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وحيق 
للمحكمة من تلقاء نفسها إثارهتا ولو مل يطلب اخلصوم ذلك ، وعىل حمكمة املوضوع أن ترد 

عىل هذه الدفوع ردًا رصحيًا ومعلاًل رسميًا.

3 �  إن الدف�وع الت�ي التتعل�ق بالنظ�ام الع�ام هي دفوع تتعل�ق بمصلحة اخلص�وم ، وجيب عىل 
اخلصم أن يبادر إىل إثارة هذا النوع من الدفوع من تلقاء نفس�ه ، واملحكمة غري ملزمة بإثارة 
ه�ذا الن�وع من الدفوع مما يعني أن اآلثار التي ترتب عىل هذه الدفوع هي آثار نس�بية التؤثر 

عىل أركان الدعوى اجلزائية وال مسارها .

٤ �  مل يرتب املرشع األردين الدفوع حتت باب واحد ، فجاءت النصوص اخلاصة بالدفوع مبعثرة 
وغ�ري مرتبة ، مما يس�تدعي إعادة النظ�ر لبلورة نظرية متكاملة للدف�وع يف الترشيع األردين ، 

بحيث تكون مرتبة حتت باب واحد وبشكل علمي ومنهجي .

تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف تناول موضوع الدفوع الشكلية ، وتتفقان أيضًا 
من حيث املنهج وهو املنهج االستقرائي التحلييل .

وختتلفان يف أن الدراسة السابقة تناولت الدفوع الشكلية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية 
األردين ، بينام الدراسة احلالية تناولت أنواع الدفوع بام فيها الدفوع الشكلية يف نظام اإلجراءات 
اجلزائية الس�عودي مع التأصيل واملقارنة بقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي وهو ما يميزها عن 

الدراسة السابقة .

الدراسة الثالثة

دراس�ة العن�زي ) 2003م ( بعنوان : »البط�ان يف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ونامذجه 

التطبيقية « )1(. 

 وق�د ه�دف الباح�ث يف مضمون دراس�ته إىل التع�رف عىل اخلصوم�ة اجلزائي�ة والدعوى 
اجلزائي�ة، والتعرف عىل مفهوم البط�الن وأنواعه املنصوص عليها يف نظ�ام اإلجراءات اجلزائية 

)))   العن�زي ، عوي�د مه�دي صالح : البط�الن يف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ونامذج�ه التطبيقية ، ) بحث 
مقدم اس�تكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجس�تري م�ن أكاديمية نايف العربية للعل�وم األمنية ، الرياض، 

السعودية، ٤٢٤)ه�- ٢003م ( .
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الس�عودي، وكذلك التعرف عىل مقومات العمل اإلجرائي، ورشوطه الش�كلية الالزمة ليكون 
صحيحًا حمفوظًا من البطالن، وبيان موقف الرشيعة من نظرية البطالن ، والتعرف عىل تقسيامت 
البط�الن ، وكيفي�ة تقري�ره ، وآثاره ع�ىل األع�امل اإلجرائية اجلزائي�ة ، وكيفية إص�الح األعامل 

اإلجرائية املعيبة.

 واستخدم الباحث يف دراسته فيام يتعلق باجلانب النظري املنهج الوصفي التحلييل لنصوص 
نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي باملقارنة مع بعض أنظمة الدول العربية ، وباألخص قانون 

اإلجراءات اجلنائية املرصي ، ومنهج حتليل املضمون يف اجلانب التطبيقي .

وقد توصل الباحث من دراسته إىل جمموعٍة من النتائج أمهها :

) �  إن نظرية البطالن هي املناسبة احلقيقة اجلديرة بتحقيق التوازن بني مصلحة املجتمع يف محاية 
أمنه ونظامه واس�تقراره ، ومحاية املتهم من افتئات سلطات الدولة وانتهاك حقوقه وضامناته 

األساسية التي كفلتها أحكام الرشيعة اإلسالمية واألنظمة املستمدة منها.

٢ �  إن األع�امل اإلجرائي�ة التي ينصب عليها البطالن هلا مقومات بنائية متعلقة بأطراف الرابطة 
اإلجرائي�ة من حيث الصفة واالختصاص ، أو متعلقة بموضوع العمل اإلجرائي بأن يكون 
حمددًا ومطابقًا ملا ينص عليه النظام ، أو بسبب العمل اإلجرائي أي سنده الرشعي أو النظامي 

ومربر اختاذه ، وأي عيب يصيب هذه املقومات البنائية يرتب عليه البطالن .

3 �  إن العيب الذي يصيب العمل اإلجرائي من جراء املخالفة يكون له تأثري مبارش عىل العمل 
اإلجرائ�ي ذات�ه ، كام ق�د يمتد هذا األث�ر إىل أعامل إجرائية س�ابقة يف حال�ة االرتباط ضمن 
تركيب�ه واح�دة بحيث ال يمكن الفص�ل بينها ، والغالب هو عدم تأث�ري اإلجراء الباطل عىل 
ماس�بقه من أعامل ، أما األعامل اإلجرائية الالحقة للعمل اإلجرائي الباطل فال تكاد تس�لم 

من تأثري بطالنه عليها إن كانت مرتبة ومبنية عليه .

٤ �  ق�د يتضمن العمل اإلجرائي بالرغم من بطالنه عنارص عمل إجرائي آخر، فقد أجاز املنظم 
إمكانية حتويله إىل ذلك اإلجراء اجلديد ، كام يمكن جتديد العمل اإلجرائي الباطل وإعادته، 
كذل�ك أج�از النظام إزالة أث�ر البطالن عن العم�ل اإلجرائي املحكوم ببطالن�ه ، عن طريق 
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تصحيح�ه يف حالة حتقق الغاي�ة ، أو قوة األمر املقيض التي حتول دون بقاء آثار البطالن ، كام 
يمكن أن يكون التصحيح بالتنازل أو بسقوط احلق يف التمسك به .

تتفق الدراس�ة الس�ابقة مع الدراس�ة احلالية يف تناوهلا جانب من جوانبها وهو البطالن ، كام 
تتفقان يف املنهج املستخدم يف اجلانب النظري من الدراسة السابقة وهو املنهج التحلييل .

وختتلفان يف أن الدراس�ة احلالية أوس�ع وأشمل حيث تناولت أنواع الدفوع بجميع حاالهتا 
بام فيها حالة الدفع بالبطالن ، وذلك يف نظام اإلجراءات اجلزائية احلايل ، بينام الدراس�ة الس�ابقة 
تناول�ت موضوع البطالن من جوانب خمتلف�ة دون الركيز عىل حالة الدفع به  ، وذلك يف النظام 

السابق . 

الدراسة الرابعة

دراس�ة العتم�ي ) 2005م ( بعن�وان : » دف�ع الدعوى يف الرشيع�ة اإلس�امية وتطبيقاته يف نظام 

املرافعات السعودي« )1(. 

هدفت الدراس�ة إىل بيان الدف�وع التي تتعلق بإجراءات االلتج�اء للقضاء ، وبيان الرشوط 
املطلوب�ة لقب�ول الدفوع ، ومعرف�ة الدفوع التي توج�ه إىل موضوع الطلب بقص�د تنفيذه وعدم 
احلك�م ب�ه ، وبيان الدف�ع بعدم االختص�اص ، وبيان أمهية الدف�ع بانعدام الصف�ة أو األهلية أو 

املصلحة ، وبيان الدفع ببطالن صحيفة الدعوى ، ومعرفة اآلثار املرتبة عىل ذلك .

وقد استخدم الباحث يف دراسته املنهج االستقرائي التحلييل يف جانبها النظري ، واستخدم 
املنهج التطبيقي يف جانبها التطبيقي . 

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة ما ييل :

) �  الدفع حق لطريف اخلصومة .

٢ �  املدعى عليه مكلف برد اخلصومة عن نفسه ، حيث هو املكلف باجلواب عىل الدعوى ، وال 

العتم�ي ، عيل بن حس�ن جعف�ر : دفع الدعوى يف الرشيعة اإلس�المية وتطبيقاته يف نظام املرافعات الس�عودي،   )((
)بح�ث مق�دم اس�تكاماًل ملتطلب�ات احلصول ع�ىل درجة املاجس�تري من جامع�ة ناي�ف العربية للعل�وم األمنية ، 

الرياض، السعودية ، ٤٢٥) ه� � ٢00٥ م ( .
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يقبل الدفع من غريه إال أن يكون وكيال ، أو وارثًا أو وليًا ، أو وصيًا أو متويل وقف ، أو من 
يرتب عىل إقراره حكم .

3 �  يثب�ت دف�ع الدع�وى باإلقرار والبينة والنك�ول حيث يثبت دفع املدعى علي�ه بإقرار املدعي 
بدعوى الدفع من خصمه .

٤ �  ب�رزت نصوص نظام املرافعات الرشعية الس�عودي حمتوية ل�كل اإلجراءات املنظمة للدفع 
بدرجاته مستمدة من نصوص الرشيعة اإلسالمية .

تتفق الدراس�ة الس�ابقة مع الدراس�ة احلالية يف تن�اول موضوع الدفوع ، وتتفق�ان أيضًا من 
حيث املنهج وهو املنهج االستقرائي التحلييل .

وختتلفان يف كون الدراس�ة الس�ابقة تناول�ت الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية الس�عودي 
السابق ، بينام الدراسة احلالية تناولت الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي مع التأصيل 

واملقارنة بقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

الدراسة اخلامسة

دراس�ة الس�لمي ) 2008م ( بعن�وان : »الدف�ع بعدم قب�ول الدعوى يف نظ�ام املرافعات الرشعية 

السعودي« )1(.

هدفت الدراس�ة إىل معرفة الدفع بعدم قبول الدعوى يف نظام املرافعات الرشعية السعودي 
م�ع التأصي�ل والتطبيق ، ومقارنة ذل�ك بقانون املرافعات املدني�ة والتجارية املرصي ؛ من حيث 
معرف�ة املقص�ود بالدفع بعدم قبول الدعوى وطبيعته وآثاره يف الفق�ه والنظام والقانون ، ومدى 

تطبيق القضاء السعودي هلذا الدفع حسب نظام املرافعات الرشعية .

اس�تخدم الباحث يف دراسته املنهج االستقرائي التحلييل يف اجلانب النظري ، ومنهج حتليل 
املضمون يف اجلانب التطبيقي .

)))   الس�لمي ، فهد بن زبن نافع : الدفع بعدم قبول الدعوى يف نظام املرافعات الرشعية الس�عودي ، ) بحث مقدم 
استكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية، 

٤٢9) ه� � ٢008 م ( .
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وقد توصل الباحث من خالل دراسته إىل عدد من النتائج من أمهها :

) �  ع�رف الفق�ه اإلس�المي الدفع بعدم القبول بمس�ميات متع�ددة منها : ع�دم القبول وعدم 
السامع ودفع اخلصومة .

٢ �  عدم توافر أي من الرشوط اإلجيابية أو السلبية يف الدعوى حيكم بعد قبوهلا .

3 �  يك�ون الدف�ع بع�دم القبول يف بعض صوره دعوى يف حد ذاته ، فيش�رط فيه ما يش�رط يف 
الدعوى ، ويف بعضها ال يكون كذلك .

٤ �  يس�تقل الدف�ع بعدم القب�ول عن الدفوع املوضوعية تبعًا الس�تقالل الدعوى عن ذات احلق 
املدعى به .

٥ �  يوجه الدفع بعدم القبول إىل الطلب أو الدفع أو الطعن يف احلكم متى ما ختلف أحد رشوطه.

6 �  الدف�ع بع�دم القبول له ذاتية خاصة متي�زه عن بقية الدفوع ، تتجىل يف إنكاره احلامية القضائية 
عىل طالبها عند ختلف أحد رشوطها .

7 �  يرت�ب ع�ىل كون الدفع بعدم القبول من النظ�ام العام أن تتصدى املحكمة إلثارته من تلقاء 
نفس�ها دون انتظ�ار إثارته من قبل أحد اخلصوم ، وذل�ك يف أي مرحلة من مراحل الدعوى 
حال تولده من اختالل رشط من رشوط قبول الطلب القضائي أو الدفع أو الطعن يف احلكم، 
وال جي�وز االتفاق عىل خالفه أو التنازل عنه ، وجيوز للخصم التمس�ك به يف أي مرحلة من 
مراحل الدعوى ، ويرتب عىل إغفاله من قبل املحكمة أن يكون سببًا من األسباب التي جتيز 

االعراض عىل احلكم ونقضه.

تتفق الدراس�ة الس�ابقة مع الدراس�ة احلالية يف تناول موضوع الدفع بع�دم قبول الدعوى، 
حيث تناولته الدراسة احلالية كنوع من أنواع الدفوع ، كام تتفقان يف تأصيل ذلك الدفع ، وكذلك 

يف املنهج املستخدم يف اجلانب النظري من الدراسة السابقة وهو املنهج االستقرائي التحلييل .

وختتلفان يف أن الدراسة السابقة تناولت بحث نوع واحد من أنواع الدفوع وهو الدفع بعدم 
القبول يف نظام املرافعات الرشعية الس�ابق ، بينام الدراس�ة احلالية تناولت أنواع الدفوع إمجااًل بام 

فيها الدفع بعدم القبول يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي .
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الفصل الثاين
ماهية الدفوع وأنواعها ورشوطها

2 . 1  ماهية الدفوع

تناولت الدراسة يف الفصل األول تعريفًا موجزًا للدفوع كأحد مصطلحات الدراسة ، وذلك 
يف اللغة ، والفقه اإلسالمي ، ونظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، وقانون اإلجراءات اجلنائية 
امل�رصي . ويف ه�ذا املبحث من الفصل الثاين تبني الدراس�ة ماهية الدفوع بال�رشح والتفصيل ، 

وذلك فيام ييل :

2 . 1 . 1 ماهية الدفوع يف اللغة

عًا ويأيت يف اللغة عىل معاٍن عدة ، منها :  َفُع َدفمْ ع ، والدفع مصدر َدَفَع َيدمْ الدفوع : مجع َدفمْ

َواهَلُممْ ﴿6﴾ )النساء(. َفُعوا إَِليمِْهممْ َأممْ َي الفعل بِإىَل كقوله تعاىل :﴿َفادمْ اإلَناَلة))) : وذلك إذا ُعدِّ

ِذيَن آَمُنوا ﴿38﴾  َ ُيَداِفُع َعِن الَّ َي الفع�ل بَعنمْ كقوله تعاىل:﴿إِنَّ اهللَّ احِلاَمَي�ة)٢): وذلك إذا ُعدِّ
)احلج(.

َكاِفِريَن  ة والَتنمِْحَية ومنه قوله تعاىل :﴿َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواِقٍع ﴿)﴾لِلمْ ويأيت بمعنى اإلَزاَلة بُِقوَّ
َليمَْس َلُه َداِفٌع ﴿٢﴾ )املعارج(، ومنه دفعته دفعًا أي نحيته فاندفع ودفعت عنه األذى ودافعت عنه)3).

ويأيت عىل معاٍن أخرى مثل : 

هذه الطريق تدفع إىل مكان كذا أي ينتهي إليه)٤).

)))   األصفهاين ، الراغب احلسن بن حممد الفضل : مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، حتقيق صفوان عدنان الداوودي، 
)دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األوىل ، ٢)٤)ه�-99٢)م ( ، ص 70) .

األصفهاين : املفردات ، ص 70) .  )٢(
)3)   ابن منظور : لسان العرب ، ج8 ، ص 03) ، الفيومي : املصباح املنري ، ص0)٢ .

)٤)   ابن منظور : لس�ان العرب ، ج8 ، ص 0٥) ، الزخمرشي ، أبوالقاس�م حممود بن عمر : أس�اس البالغة ، ) طبعة 
دار الشعب ، د.ط ، 960)م ( ، ص 90) .
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الرسعة يف املسري))): مثل اندفع الفرس ، تدافع القوم دفع بعضهم بعضًا )٢) .

واندفع يف احلديث : أفاض فيه)3) ، واندفع يف األمر : مىض فيه)٤).

وامُلَداَفَعُة : امُلاَمَطَلُة ، َوَداَفَع ُفالٌن ُفالنًا يف حاجته ؛ إذا َماَطَلُه فيها فلم يقضها)٥).

ُت  ِة، َوَدَفعمْ ُه باحُلجَّ ُت�ُه َعنِّي فانمَْدَفَع ، وَدَفَع الق�ول : َردَّ ِة : ُيقال َدَفعمْ وي�أيت بمعن�ى الَردَّ باحُلجَّ
وء واألَذى واملكروه ، ُمَداَفَعًة ِودَفاعًا بمعنى : دفع ؛ أي:  عًا ، وَداَفَع اهلل عنه السُّ َفُعُه َدفمْ اليشَء ، أدمْ

َفاُع يف القضاء واخُلُصوَماِت)6) . َحاَمى عنه ، وانمَْترَصَ َلُه، ومنه الدِّ

واملعنى األقرب إىل موضوع الدراسة هو معنى اإلزالة والتنحية والرد باحلجة ؛ ألن املدعى 
عليه هيدف إىل إزالة وتنحية اخلصومة عن نفسه وذلك برد دعوى املدعي باحلجة . 

وهناك أيضًا ألفاظ حتمل معنى الدفع يف اللغة وهي :

ُع ، يقال درأت اليشء باهلمز درءًا من باب دفعته ، ودارأته دافعته،  ء : ومعناه يف اللغة الَدفمْ َدرمْ
وتدارؤا تدافعوا ، ويف االصطالح أيضًا معناه الدفع )7). 

َرّد : وم�ن معاني�ه يف اللغة املنع ، والرجوع ، أو اإلرس�ال ، وُيقال رددت اليشء ردًا منعته ، 
ُت عليه جوابه :  ُت عليه قوله ، َوَرَددمْ فه�و مردود ، وقد يوصف باملصدر فُيق�ال : فهو َردٌّ . َوَرَددمْ

ُت عليه الوديعة أي دفعتها إليه)8) . أي أرجعت وأرسلت . ومنه َرَددمْ

)))   ابن منظور : لس�ان العرب ، ج8 ، ص 0٤) ، الفريوزآبادي ، حممد بن يعقوب : القاموس املحيط ، )مؤسس�ة 
الرسالة ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت ( ، ص 9٢٤ ، الرازي : خمتار الصحاح ، ص ٢07 .

)٢)   ابن منظور : لس�ان العرب ، ج8 ، ص 03) ، الرازي : خمتار الصحاح ، ص ٢07 ، الفريوزآبادي : القاموس 
املحيط ، ص 9٢٤ .

)3)    الفريوزآبادي : القاموس املحيط ، ص 9٢٤ ، الرازي : خمتار الصحاح ، ص ٢07 .
)٤)   الزخمرشي : أساس البالغة ، ص 90) .

)٥)   الرازي : خمتار الصحاح ، ص 8)٢ ، الفريوزآبادي : القاموس املحيط ، ص 9٢٤ .
ابن فارس : مقاييس اللغة ، ج٢ ، ص ٢88 ، الفريوزآبادي : القاموس املحيط ، ص 9٢٤ ، املعجم الوس�يط ،   )6(

جممع اللغة العربية ، ج) ، ص ٢90 .
)7)   الفيومي : املصباح املنري ، مادة درأ ، ص )٢6 .

)8)   املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت ) طباعة ذات السالسل ، الكويت ، 
أعداد متوالية يف سنوات عدة ( ، ج)٢ ، ص 6 .
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�ع : وه�و يف اللغة خالف اخلفض ، ومن معانيه يف اللغة أيضًا : إذاعة األمر، والرشف يف  َرفمْ
النس�ب ، واإلرساع يف الس�ري ، وقب�ول العم�ل ، ومعناه يف االصطالح : يقاب�ل معنى الدفع ، إذ 

معناه رصف اليشء بعد وروده ، والدفع رصفه قبل وروده ))) .

َمنمْ�ع : وم�ن معاني�ه يف اللغة احلرمان م�ن األمر ، والكف عن�ه ، ومنازعة ال�يشء، والتمنع 
بالق�وم : الَتَق�ِوى هبم . ويف االصطالح خالف العطاء ، والصل�ة بينه وبني الدفع هي أن الفقهاء 

يستعملون الدفع ويريدون منه املنع كام يف دفع الصائل )٢)  .

َنا َعنمَْك  ع : بمعنى أسقط ، وأزال عنه ، وترد يف معنى الدفع ، ومنه قوله تعاىل : ﴿َوَوَضعمْ َوضمْ
َرَك ﴿٢﴾ )الرشح(. ِوزمْ

2 . 1 . 2 ماهية الدفوع يف الفقه 
ي�رى الكت�اب املع�ارصون أن الدف�وع بمعناه�ا وتقس�يمها النظامي غري موج�ودة يف كتب 
الفقه�اء األوائ�ل وأئم�ة الفقه اإلس�المي ، إذ مل يرصح الفقه�اء املتقدمون بتعري�ف حمدد للدفع 
بص�ورٍة مبارشة يف جمال الدعاوى واخلصومات ، وإن�ام ُوجد يف كتبهم الفقهية ما يدل عىل معنى 
هذا املصطلح ، فقد اس�تعملوه بمعانيه يف اللغة ، حيث اس�تعملوه بمعنى : الدرء ، ومنه قوهلم: 
احل�دود ت�درأ بالش�بهات ، أي تدفع ، وه�ذه قاعدة منصوص�ة يف باب احلدود )3). واس�تعملوه 
بمعن�ى : اإلعط�اء ، واإلخ�راج واألداء، كام يف دفع الزكاة )٤). واس�تعملوه بمعنى : الرد واملنع ، 
والرجوع ، واإلرسال ، كام يف رد الوديعة إىل املودع )٥)  . واستعملوه بمعنى : اتقاء الرش ومنعه ، 

)))  الفيومي : املصباح املنري ، مادة َرَفَع ، ص ٢٢) .
)٢)   الفيوم�ي : املصب�اح املنري ، مادة منع ، ص ٢99 ، أبوالنور ، حممد حمجوب : نظرية الدفوع للدعوى القضائية يف 

الفقه اإلسالمي ، ) الدار السودانية للكتب ، اخلرطوم ، السودان ، د.ط ، ٤٢0)ه� - 999)م( ، ص 39 .
)3)  اب�ن اهل�امم ، كامل الدي�ن بن عبدالواحد احلنف�ي : فتح القدي�ر رشح اهلداية ، حتقيق عبدال�رزاق غالب املهدي، 
)دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ٤٢٤)ه� ( ، ج٥ ، ص ))٢ ، الس�يوطي ، جالل الدين 
عبدالرمحن : األش�باه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الش�افعية ، حتقيق خالد عبدالفتاح ش�بل ، )مؤسسة الكتب 
الثقافي�ة ، ب�ريوت ، لبن�ان ، الطبع�ة األوىل ، ٥)٤)ه� ( ، ص ٥9) ، ابن قدامه ، موف�ق الدين أبو حممد عبداهلل 
بن أمحد احلنبيل : املغني ، حتقيق عبداهلل الركي وعبدالفتاح احللو، ) دار هجر ، القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 
0)٤)ه� ( ، ج ٢) ، ص ٤٥9 ، النَّدوي ، عيل أمحد : القواعد الفقهية ، ) دار القلم ، دمش�ق ، س�وريا ، الطبعة 

الثانية ، ٢)٤)ه� ( ، ص ٢٤٢ .
)٤)    فتح القدير ، ج٢ ، ص ٤6٤ وما بعدها ، املغني ، ج٤ ، ص 76 ، 97-96 .

)٥)  املغني ، ج9 ، ص ٢68-٢69 ، املوسوعة الفقهية الكويتية ، ج)٢ ، ص ٥ ، 6 .



25

واحلرم�ان من األم�ر ، وطلب الكف عنه ، والرفع ، واملنع من اليشء ، كام يف دفع الصائل ، وكام 
يف منع املدعي من حتقيق دعواه )))  .

وع�ىل هذا املعنى األخري ذكروه عىل أنه وجه من أوجه اجلواب عىل دعوى املدعي ، وأوجه 
اجلواب عىل دعوى املدعي التي يذكرها الفقهاء هي : اإلقرار ، أو اإلنكار ، أو الدفع ، ويقصدون 
باجل�واب بالدفع نوعًا م�ن الدعاوى التي تصدر من أحد أطراف اخلصوم�ة � وهو غالبًا املدعى 
عليه � يقصد هبا أحد أمرين : إما إسقاط اخلصومة عن نفسه ، وإثبات عدم صحة توجيه الدعوى 

إليه ، أو إسقاط دعوى املدعي ، وإثبات عدم توجه أي حق له عىل املدعى عليه )٢) .

وق�د ع�رف الدف�ع يف االصط�الح بع�ض متأخري أه�ل العل�م ممن كتب�وا يف فق�ه القضاء 
واملرافعات والدعاوى ، بتعريفات متقاربة ، من أبرزها ما ييل :

عرفت�ه جمل�ة األح�كام العدلي�ة بأنه : » اإلتي�ان بدعوى من قب�ل املدعى علي�ه تدفع دعوى 
املدعي« )3)  .

وعرفه عيل حيدر يف رشحه ملجلة األحكام العدلية بقوله : »الدفع رشعًا: هو اإلتيان بدعوى 
قبل احلكم أو بعده من قبل املدعى عليه ، تدفع � أي : ترد وتزيل � دعوى املدعي« )٤) .

وعرفه عيل بن حممود قراعة بقوله : »الدفع هو دعوى من قبل املدعى عليه ، أو من ينتصب 
املدعى عليه خصاًم عنه ، يقصد هبا دفع اخلصومة عنه ، أو إبطال دعوى املدعي « )٥) .

)))  املوسوعة الفقهية الكويتية ، ج)٢ ، ص ٥ ، 6 .
)٢)   ابن عابدين ، حممد أمني : رد املحتار عىل الدر املختار ، ) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 386)ه�(، 
ج٥ ، ص ٥87-٥88 ، الطرابليس ، عالء الدين أبواحلسن عيل بن خليل : معني احلكام فيام يردد بني اخلصمني 
من األحكام ، ) مطبعة مصطفى البايب احللبي ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية، 393)ه� ( ، ص 6٥ ، البهويت، 
منص�ور ب�ن يون�س : رشح منتهى اإلرادات ، ) دار عامل الكتب ، بريوت ، لبن�ان ، الطبعة األوىل ، ٤)٤)ه� ( ، 
ر،  ج3 ، ص 6)٥ وما بعدها ، الدغمي ، حممد راكان : دعوى التناقض والدفع يف الرشيعة اإلسالمية ، ) دار عامَّ

ن ، األردن ، الطبعة األوىل ، ))٤)ه�( ، ص ٥3) . عامَّ
)3)    املادة ) )63) ( من جملة األحكام العدلية ، مطبوعة مع درر احلّكام رشح جملة األحكام ، ج٤ ، ص 9٥) .

)٤)    حيدر ، عيل : درر احلكام رشح جملة األحكام ، ج٤ ، ص 8٥)-86) . 
)٥)   قراع�ة ، ع�يل بن حمم�ود : األصول القضائية يف املرافع�ات الرشعية ، )مطبعة النهض�ة ، القاهرة ، مرص، الطبعة 

الثانية ، 3٤٤)ه�( ، ص ٥9 . 
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وعرفه عبداحلكيم بن حممد الس�بكي احلنفي بأنه : » أن يأيت أحد اخلصمني بدعوى تناقض 
دعوى اآلخر ، فمتى ثبتت إحدامها بطلت األخرى« )))  .

وعرفه معوض بن حممد مصطفى رسحان بقوله : »هو أن يأيت املدعى عليه ، أو من له شأن 
يف الدعوى بدعوى ، إذا ثبتت دفعت اخلصومة عن املدعى عليه ، أو أسقطت دعوى املدعي«)٢).

وعرف�ه جممع اللغ�ة العربية بالقاهرة بأن�ه : »أن يدعي املدعى عليه أم�رًا يريد به درء احلكم 
عليه يف الدعوى ، مجعه : دفوع« )3) .

وه�ذه التعريف�ات للدفع يف االصطالح القضائي متقاربة ، وه�ي تفيد أن الدفع رشعًا : هو 
دعوى من قبل املدعى عليه ، أو من ينتصب املدعى عليه خصاًم عنه يف الدعوى ، يقصد هبا دفع 

اخلصومة عن املدعى عليه ، أو إبطال دعوى املدعي.
وهذا التعريف للدفع يف االصطالح يشمل نوعي الدفع : دفع الدعوى ، ودفع اخلصومة)٤). 

والتي ستبينها الدراسة الحقًا عند تناوهلا ألنواع الدفوع . 

2 . 1 . 3  ماهية الدفوع يف النظام
مل يض�ع املنظ�م تعريفًا للدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ، رغم أنه عالج ذلك 
يف مواده ، وكذلك احلال بالنس�بة لنظام املرافعات الرشعية الس�عودي باعتبار أن نظام املرافعات 
ه�و النظام العام الذي يتعني الرجوع إليه لس�د النقص ال�وارد يف نظام اإلجراءات اجلزائية حينام 
تعرض مس�ألة خل�ت نصوص نظام اإلجراءات من التعرض هل�ا ، حيث نص نظام اإلجراءات 
ع�ىل أن : »تطب�ق األحكام الواردة يف نظام املرافعات الرشعية في�ام مل يرد فيه حكم يف هذا النظام 

وفيام ال يتعارض مع طبيعة القضايا اجلزائية«)٥).

)))  السبكي ، عبداحلكيم بن حممد : املرافعات الرشعية ، ) املطبعة اجلاملية ، مرص ، د.ط ، 3٢9)ه� ( ، ص ٤8 .
رسح�ان ، مع�وض حمم�د مصطفى : املرافع�ات الرشعي�ة ، ) جامعة اخلرط�وم ، اخلرطوم ، الس�ودان ، الطبعة   )٢(
األوىل ، 9٤6)م(، ص )6-6٤ ، انظر : أبو النور ، حممود حمجوب : نظرية الدفوع للدعوى القضائية يف الفقه 

اإلسالمي ، ص 30 .
)3)   أنيس وآخرون ، إبراهيم ، عبداحلليم املنترص ، عطية الصواحلي ، حممد خلف اهلل : املعجم الوسيط تأليف جممع 

اللغة العربية بالقاهرة ، )دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت ( ، ج) ، ص ٢89 . 
)٤)    حي�در ، ع�يل : درر احل�ّكام رشح جمل�ة األح�كام ، ج٤ ، ص 8٥) ، قراع�ة ، ع�يل بن حمم�ود : ملخص كتاب 

األصول القضائية يف املرافعات الرشعية ، ص ٥9 .
)٥)    املادة ) 8)٢ ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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ومن املعلوم أن أي مصطلح يرد ذكره يف نظام ما ، فال جمال لالجتهاد يف تعريفه إذا كان هذا 
النظ�ام قد ف�رسه وعرفه ، أما وإذ خال ه�ذا النظام من تعريف هذا املصطلح املش�هور ، فإن عىل 

الباحث أن جيتهد يف تلمس تعريفه يف مظانه من كتب رشاح األنظمة ومنظرهيا .

عرفه أحد الرشاح بأنه : »قول يأيت به املدعى عليه ملواجهة دعوى املدعي«))).

ويرى آخر أن الدفع : »عبارة عن إجراءات ، أو وس�ائل يس�تعني هبا اخلصوم ، أو صاحب 
املصلح�ة يف الدع�وى اجلزائية ، أو يتمس�ك هب�ا كحق من حقوق الدف�اع ، وذلك بقصد دحض 

اإلدعاء ضده أو وقف املالحقة أو إسقاط الدعوى موضوعًا وشكاًل « )٢). 

ويف تعريف آخر الدفع هو : »جواب املدعى عليه عىل الدعوى بإنكارها أو بإنكار جواز قبوهلا 
أو سامعها أو بإنكار صحة اإلجراءات التي رفعت هبا أو اختصاص املحكمة املرفوعة إليها« )3).

ك�ام ُع�رف الدفع بأنه : »دعوى من املدعى عليه أو ممن له ش�أن يف الدعوى يف مقابلة دعوى 
املدعي « )٤) .

وعرب بعضهم عنه بقوهلم إنه : »مصطلح إجرائي يقصد به األداة األخرى من أدوات استعامل 
احل�ق يف الدع�وى ، فإذا كانت الدعوى هي عبارة عن ح�ق إجرائي خيول لصاحبه إمكانية طرح 
إدع�اء مع�ني عىل القضاء طالبًا من�ه احلصول عىل احلامية القضائية من ه�ذا اإلدعاء ، فإن املدعى 
عليه له احلق يف دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إىل حتطيم إدعاء املدعي أو منع 
احلكم له به كله أو بعضه أو رفضه ، أو احلكم بعدم قبوله أو احلكم بعدم صحة اإلجراءات التي 
اختذها أو س�قوط حقه فيها أو اعتبارها كأن مل تكن،...، فهي حقوق إجرائية وليس�ت واجبات 

وبالتايل يملك صاحبها استعامهلا أو عدم استعامهلا« )٥) .

)))   آل خن�ني ، عب�داهلل ب�ن حمم�د : الكاش�ف يف نظام املرافع�ات الرشعية الس�عودي ، ) دار التدمري�ة ، الرياض ، 
السعودية ، الطبعة األوىل ، ٤٢7)ه� ( ، ج) ، ص33 .

)٢)  احلوام�دة ، لورنس س�عيد : الدفوع الش�كلية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائي�ة األردين ، ) دار الضياء للنرش 
ن ، األردن ، د.ط ، )٤3)ه�- 0)٢0م ( ،  ص 3). والتوزيع ، عامَّ

مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص )٥6.   )3(
)٤)  أبوالنور ، حممود حمجوب : نظرية الدفوع للدعوى القضائية يف الفقه اإلسالمي ، ص30 .

)٥)  عم�ر وآخ�رون ، نبيل اس�امعيل ، أمحد خليل ، أمحد هن�دي : قانون املرافعات املدني�ة والتجارية ، ) دار اجلامعة 
اجلديدة ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، ٢00٤م ( ، ص 3٢3 .  
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ُيالحظ من التعاريف السابقة أن بعض الرشاح يرى أن الدفع دعوى من قبل املدعى عليه أو 
من يمثله يقصد هبا إبطال دعوى خصمه ، وبالتايل يستلزم أن تتوافر فيه مجيع الرشوط املطلوب 

توافرها لصحة الدعوى . والبعض اآلخر يرى أن الدفع من قبيل اجلواب عن الدعوى .  

وأرى أن الدفع قد ُيعد دعوى يف حاالت ، وقد ال يعد دعوى يف حاالت أخرى . فرغم أن 
الدفع هو وس�يلة جائزة يف حق املدعى عليه ملواجهة دعوى خصمه ، إال أنه ُيعترب دعوى يف حد 
ذاته عندما يتعلق األمر بالدفع املوضوعي املتعلق بموضوع الدعوى ، وقد اشرط نظام املرافعات 
الرشعية لدعوى الدفع ما اش�رطه للدعوى األصلية ، حيث س�اوى بني الطلب والدفع يف عدم 
قبوهلام ؛ ما مل تكن لصاحبه فيه مصلحٌة قائمة مرشوعة ))) ، ونتيجة لذلك اعترب أحد الباحثني أن 

نظام املرافعات الرشعية قد أخذ بمقتىض القاعدة الفقهية ) الدفع بالدعوى ( )٢).

 أم�ا يف حال�ة الدف�وع اإلجرائية والدفع بعدم القب�ول املتعلقة بالنظام الع�ام والتي حيكم فيها 
القايض من تلقاء نفسه ولو مل يطلب اخلصم ذلك)3) ، فالدفع يف مثل هذه احلالة ال ُيعد دعوى، ألنه 
ال يتصور أن يكون القايض طرفًا يف اخلصومة . كام أن متسك اخلصم هبذه الدفوع أمام القايض ماهو 

إال تنبيه للقايض للقيام بواجبه الذي كان عليه أن يلتفت إليه دون أن ينبهه اخلصم إىل ذلك)٤) .

وكذل�ك احلال بالنس�بة للدفوع اإلجرائية غ�ري املتعلقة بالنظام العام تك�ون إثارهتا من قبل 
اخلصم)٥)؛ لتعلقها باملصلحة اخلاصة ، فهي أيضًا ال تعدو إال أن تكون تنبيهًا من اخلصم للقايض؛ 

لينظر فيها ، ومن ثم فهي ليست دعوى .

وع�ىل ذلك يمكن تعريف مصطلح الدفوع وفقًا لنظام اإلج�راءات اجلزائية بأنه : مصطلح 
يطلق عىل مجيع وسائل الدفاع التي جيوز للخصم أن يستعني هبا ليجيب عىل دعوى خصمه ؛ أو 
يدعي عليه يف مقابل دعواه ؛ بقصد تفادي احلكم خلصمه بام يدعيه ، سواًء أكانت هذه الوسائل 

)))   املادة ) 3 ( من نظام املرافعات الرشعية .
)٢)  آل الش�يخ ، حس�ني عبدالعزيز : القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي يف السعودية، 

)دار التوحيد للنرش ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، ٤٢8)ه� ( ، ج ٢ ، ص 8٥7 .
)3)    انظر : املواد ) 86)، 88)، )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .

)٤)   دوي�دار ، طلع�ت حمم�د : الوس�يط يف رشح نظ�ام املرافع�ات الرشعية الس�عودي ،) دار حافظ للن�رش ، جدة ، 
السعودية ، الطبعة األوىل ، ٤٢8)ه� ( ، ص 8٤) .

)٥)    املادة ) 7٥ ( من نظام املرافعات الرشعية .
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موجه�ًة إىل اخلصوم�ة أو بع�ض إجراءاهت�ا ، أو موجه�ًة إىل أصل احلق املدعى به ، أو إىل س�لطة 
اخلصم يف اس�تعامل دعواه منكرًا إياها ، وللقايض أن حيكم فيها من تلقاء نفس�ه يف حاالت معينة 
ولو مل يطلب اخلصم ذلك ، وقد تثار من  طرف آخر غري اخلصوم وهو املترضر ملا حلقه من رضر . 

2 . 1 . 4  ماهية الدفوع يف القانون
كام هو احلال بالنس�بة لنظام اإلجراءات اجلزائية ونظام املرافعات الرشعية الس�عودي ، فإن 
قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، وكذلك قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي باعتباره 
القان�ون الع�ام الذي يتعني الرجوع إليه يف حالة خلو قانون اإلجراءات اجلنائية من حكم خاص 
إلحدى املسائل ، رشيطة أن يكون ذلك احلكم من األحكام العامة التي تنظم مطلق الدعوى)))، 

مل يضع املرشع فيهام تعريفًا للدفوع وترك املجال يف ذلك لرشاح القانون والقضاء .

فعرف أحد الرشاح الدفع بأنه :»متسك اخلصم أمام املحكمة بام يؤدي إىل تفادي احلكم عليه 
بطلبات خصمه ، أو تأخري هذا احلكم« )٢) .

وعرفه آخر بأنه : »ما جييب به اخلصم عىل دعوى خصمه«)3) .

وُعرف الدفع بأنه : »رد عىل طلب املدعي وجواب عليه ، يقصد به إخفاق املدعي يف طلبه، 
إما برفض هذا الطلب ، وإما بمنع املحكمة من النظر فيه هنائيًا أو بصفة مؤقتة« )٤)  .

ومن الرشاح من يرى أن الدفع بمعناه العام : »اصطالح يطلق عىل مجيع وسائل الدفاع التي 
جيوز للخصم أن يس�تعني هبا ليجيب عىل دعوى خصمه ، بقصد تفادي احلكم خلصمه بام يدعيه 
سواًء أكانت هذه الوسائل موجهة إىل اخلصومة ، أو بعض إجراءاهتا ، أو موجهة إىل أصل احلق 

املدعى به ، أو إىل سلطة اخلصم يف استعامل دعواه منكرًا إياها«)٥) .

)))   ع�وض ، حمم�د عوض : قانون اإلج�راءات اجلنائية ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلس�كندرية ، مرص ، د.ط ، 
990)م ( ، ج) ، ص 6 .

)٢)    فهمي ، وجدي راغب : مبادئ القضاء املدين»قانون املرافعات« ، ) دار الفكر العريب ، القاهرة ، مرص ، الطبعة 
األوىل ، 986)م ( ، ص ٢)٤ .

)3)   مليجي ، أمحد : التعليق عىل قانون املرافعات ، ) طبعة نادي القضاة ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الرابعة ، ٢00٥م(، 
ج ٢ ، ص 87٢ .

)٤)   النمر ، أمينة مصطفى : أصول املحاكامت املدنية ، ) الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 98٥)م ( ، ص ٢٤).
)٥)   أب�و الوف�ا ، أمح�د : نظري�ة الدف�وع يف قانون املرافع�ات ، ص)) ، وانظر أيض�ًا : زغلول ، أمح�د ماهر : أصول 

وقواعد املرافعات ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، د.ت ( ، ص 779.
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»ويطلق الدفع بمعناه اخلاص يف اصطالح قانون املرافعات عىل الوس�ائل التي يس�تعني هبا 
اخلص�م ، ويطع�ن بمقتضاها يف صحة إجراءات اخلصوم�ة ، دون أن يتعرض ألصل احلق الذي 
يزعمه خصمه ، فيتفادى هبا مؤقتًا احلكم عليه بمطلوب خصمه ، كأن جييب بأن الدعوى رفعت 
أمام حمكمة غري خمتصة ، أو رفعت بإجراء باطل . ووسائل الدفاع هذه تعرف بالدفوع الشكلية .

أم�ا وس�ائل الدفاع املتعلقة بأصل احلق ، أي التي توج�ه إىل ذات احلق املدعى به، كأن ينكر 
وجوده أو يزعم انقضاءه ، فهي تعرف بالدفوع املوضوعية .

وأما وسائل الدفاع التي ينكر هبا اخلصم سلطة خصمه يف استعامل الدعوى ، كأن يزعم مثاًل 
انتفاء صفة اخلصم أو سبق صدور حكم يف املوضوع ، فهي تعرف بالدفوع بعدم القبول«))) .

ويف تعريف آخر للدفع هو : »جواب اخلصم عىل إدعاء خصمه ، بقصد تفادي احلكم له بام 
يدعيه ، فهو إذن وسيلة دفاع سلبية ، هتدف إىل جتنب احلكم عىل اخلصم بطلبات خصمه« )٢).

أما يف املواد اجلنائية فقد جرى العمل عىل إطالق كلمة الدفع عىل : » أوجه الدفاع املوضوعية 
أو القانونية التي يثريها اخلصم ؛ لتحقيق غايته من اخلصومة يف الدعوى« )3).

وعرفت حمكمة النقض املرصية الدفع بأنه : »دعوى من قبل املدعى عليه أوممن يمثل املدعى 
علي�ه خص�اًم عنه ، بقصد دفع اخلصومة عن�ه ، أو إبطال دعوى املدع�ي ، بمعنى أن املدعى عليه 

يصري مدعيًا إذا أتى بدفع ، ويعود املدعي األول مدعيًا ثانيًا عند دفع الدفع « )٤)  .

ومما س�بق يتضح أن هناك اختالف لدى رشاح القانون يف تناوهلم ملفهوم الدفع ، فمنهم من 
يرى أن الدفع وسيلة أو مجيع وسائل الدفاع التي جيوز للمدعى عليه االستعانة هبا ، لإلجابة عىل 

)))  أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص)) ، ٢) .
)٢)    القضاة ، مفلح عواد : أصول املحاكامت املدنية والتنظيم القضائي ، ) مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ، عامن، 

األردن ، د.ط ، 988)م ( ، ص ٢٥7 .
)3)   عبي�د ، رؤوف : ضواب�ط تس�بيب األح�كام اجلنائي�ة ، ) د.ن ، م�رص ، الطبعة الثالث�ة ، 986)م ( ، ص 63)، 
انظر: الرشيف ، حامد عبداحلليم : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ) د.ن ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثالثة، 

)99)م( ، ص 7) .
)٤)  انظر : الفكهاين ، حس�ن وعبداملنعم حس�ني : املوس�وعة الذهبية للقواعد القانونية الت�ي قررهتا حمكمة النقض 
املرصية منذ إنش�ائها عام )93) م ، ) الدار العربية للموس�وعات ، القاهرة ، مرص ، طبعة 98٢)م ، اإلصدار 

املدين ( ، ج6 ، ص ٤30 .
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دعوى املدعي )))  . وهي يف نظرهم وس�يلة س�لبية أو دفاعية )٢) ؛ ألن اخلصم ال يس�تهدف سوى 
تفادي احلكم عليه بطلب خصمه )3)  . وعليه فإن إنكار الدعوى من قبل املدعى عليه يعترب وفقًا 

هلذا الرأي من قبيل الدفع ؛ كونه موقفًا سلبيًا يتخذه املدعى عليه ضد دعوى خصمه )٤)  .

ومنهم من يرى أن الدفع ليس جمرد إنكار للدعوى أو موقفًا سلبيًا يتخذه املدعى عليه ، وإنام 
يتضم�ن إدع�اء أيضًا كالطلب . فاملدعى علي�ه الذي يدفع باملقاصة القانوني�ة مثاًل احلصول عىل 
ميزة خيوهلا حق قانوين ، وإن كان اإلدعاء يف الدفع ُيبدى ردًا عىل إدعاء سابق ، أي يثور بمناسبة 

دعوى قائمة أمام املحكمة )٥)  .

وملا كان الدفع هو إدعاء من جانب املتمسك به ، أي باعتباره دعوى يف حد ذاته ، فإنه يلزم 
لقبول�ه تواف�ر الرشوط العامة لقب�ول الدعاوى ، فضاًل عن توافر ال�رشوط اخلاصة بقبول الدفع 
بصف�ة خاص�ة . فاملتمس�ك بالدفع ينبغ�ي أن تكون له مصلح�ة فيه ، وذا صف�ة أي أن ُيبدى من 
صاحب احلق يف التمسك به أو من يمثله ، وجيب أن يتم التمسك بالدفع يف امليعاد املعني املحدد 

له ، كوجوب التمسك بالدفع اإلجرائي قبل التكلم يف املوضوع  )6) .

وه�ذا ال�رأي مطابق ملا قررته حمكمة النقض من أن الدفع هو دعوى من قبل املدعى عليه أو 
من يمثله كرد عىل دعوى اخلصم  )7) .

ويعت�رب قان�ون املرافع�ات املدنية والتجارية امل�رصي الدفع أيضًا دعوى يف حد ذاته ، حس�ب 
ماُيفهم من املادة الثالثة منه ، عىل أنه ال ُيقبل طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها 

القانون . وهذا يعني أنه ُيشرط لقبول الدفع ذات الرشوط التي يتطلبها القانون يف الدعوى )8) .

)))   أب�و الوف�ا ، أمح�د : نظرية الدف�وع يف قانون املرافعات ، ص )) ، فهمي ، وجدي راغ�ب : مبادئ القضاء املدين  
»قانون املرافعات« ، ص ٢)٤ . 

)٢)   عمر ، نبيل اسامعيل وأمحد خليل وأمحد هندي : قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 30٢ .
)3)   أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص )) .

)٤)  مسلم ، أمحد : أصول املرافعات ، ص ٥6٥ .
)٥)  النمر ، أمينة مصطفى : أصول املحاكامت املدنية ، ص ٢٤) .

)6)  النمر ، أمينة مصطفى : الدعوى وإجراءاهتا ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، د.ت ( ، ص 63).
)7)    انظر : الفكهاين ، حس�ن وعبداملنعم حس�ني : املوس�وعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررهتا حمكمة النقض 

املرصية منذ إنشائها عام )93) م ، ج6 ، ص ٤30 .
)8)   فهمي ، وجدي راغب : مبادئ القضاء املدين»قانون املرافعات« ، ص 3)٤ .
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وي�رى الباح�ث م�ا ذهب إليه أصح�اب الرأي الث�اين ، ألن املدع�ى عليه بع�د تقديم دفعه 
الصحي�ح يتغ�ري مركزه إىل مدعي ويعود املدعي األول مدعي�ًا ثانيًا عند دفع الدفع . وهذا التغري 
ه�و م�ا حتدثه الدع�وى ، إال أنه ينبغ�ي األخذ يف االعتب�ار أن األمر ليس عىل إطالق�ه ؛ ألن هذا 
خاص يف الدفوع املوضوعية ، وبعض احلاالت من دفوع عدم القبول والدفوع اإلجرائية ؛ وألن 

الدفع الذي يثريه القايض ال يكون دعوى يف حد ذاته وإنام حكاًم يتضمن دفعًا للدعوى .

وكذلك ليس هناك مانعًا من كون الدفع وس�يلة من وس�ائل الدفاع يف اخلصومة طاملا ُيفهم 
منها أهنا دعوى يف حد ذاهتا .

كام ُيالحظ إغفال التعاريف الس�ابقة اإلش�ارة للدفع املتعلق بالنظ�ام العام الذي يتعني عىل 
القايض إثارته من تلقاء نفسه ، دون انتظار إثارته من قبل أحد اخلصوم.  

2 . 1 . 5  املقارنة

مما تقدم ذكره يف املطالب السابقة من بيان ملاهية الدفوع يف اللغة ، والفقه اإلسالمي ، ونظام 
اإلج�راءات اجلزائي�ة واملرافعات الرشعية الس�عودي ، وقانون اإلج�راءات اجلنائية واملرافعات 

املدنية املرصي ، تعرض الدراسة املقارنة وفقًا لآليت :

أواًل : ب�ني كلم�ة الدفع ومعانيها يف اللغة الدرء ، والرد ، والرفع ، واملنع ، عموم وخصوص من 
وج�ه ، تلتق�ي كلها يف دفع الدعوى طبقًا ملصطلح الفقهاء ورشاح األنظمة والقوانني . إذ 
أن دفع الدعوى يعني طلب املدعى عليه درءها عنه، وردها بعدم احلكم ملصلحة املدعي، 
ومن�ع ثبوهتا عىل املدعى علي�ه وذلك قبل احلكم ، ورفع احلكم بع�د صدوره ))) .وينفرد 

الدفع بمعان أخرى ختصه ، كام تنفرد الكلامت األخرى بمعان أخرى ختصها.

ثاني�ًا : اعت�رب الفقهاء الدفع دعوى يف حد ذاته ، وليس جمرد جواب عىل دعوى املدعي باإلنكار ، 
وإنام هو إدعاء جديد يقدمه املدعى عليه وُيطالب بإثباته ، ويسار فيه كام يسار يف الدعوى 
األصلي�ة ، ويطل�ب لتصحيحه من ال�رشوط ما يطلب لتصحيح الدع�وى )٢)  ، رشط أن 

)))    أبو النور ، حممد حمجوب : نظرية الدفوع للدعوى القضائية يف الفقه اإلسالمي ، ص 39 . 
ياس�ني ، حمم�د نعي�م : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلس�المية وقان�ون املرافعات املدنية والتجاري�ة ، ) دار عامل   )٢(

الكتب ، الرياض ، السعودية ، طبعة خاصة ، ٤٢3)ه�- ٢003م ( ، ص ٥87 .
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. والنظ�ام متفٌق مع  تسبقه دعوى ألنه من قبيل اجلواب عىل الدعوى فال يكون ابتداًء ))) 
ما ذهب إليه الفقه)٢)  .

وأما رشاح القانون فمنهم من عد الدفع جمرد وسيلة قانونية جيوز للمدعى عليه االستعانة   
هبا لإلجابة عىل دعوى املدعي  )3) .

ومنهم من اتفق رأيه مع ما ذهب إليه الفقهاء من أن الدفع دعوى ، وُيشرط فيه ما يشرط   
يف الدعوى )٤)  .

واحلقيقة أن الدفع وإن كان من رشاح القانون من يعده وسيلة ؛ فإن هذه الوسيلة ال يمنع أن   
تكون دعوى يف حد ذاهتا ؛ ألن الدفع وكذا دفع الدفع يؤدي إىل تغيري يف مراكز األطراف ، 

وبالتايل يقع عبء اإلثبات عىل مقدم الدفع ؛ وهذا مما حتدثه الدعوى وليس غريها.

ثالث�ًا : اعت�رب بع�ض رشاح النظام والقان�ون أن إنكار الدعوى م�ن قبيل الدف�ع )٥)  ، وهذا ليس 
مقب�واًل يف الفق�ه ؛ ألن اإلن�كار ليس فيه دف�عٌ ، وإنام ُيعد الدفع واإلن�كار من قبيل أوجه 

اجلواب من املدعى عليه عىل الدعوى )6)  .

رابع�ًا : ُيع�د الدفع دعوى يف حد ذاته وفق مفهوم الفقه والنظام والقانون إذا ُأثري من قبل املدعى 
علي�ه أو مم�ن ينتصب خصاًم عنه ، وذلك يف حالة كون الدفع من الدفوع املوضوعية أو يف 

بعض صور الدفع بعدم القبول ؛ ألنه يقلب مراكز اخلصوم ويتطلب إثباته .

)))   القاري ، أمحد بن عبداهلل : جملة األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، حتقيق عبدالوهاب إبراهيم 
أبو سليامن وحممد إبراهيم عيل ، ) مطبوعات هتامة ، مكة املكرمة ، السعودية ، الطبعة األوىل ، )٤0)ه� ( ، املادة 

)39)٢( ، ص )6٢.
)٢)   آل خنني ، عبداهلل بن حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ج) ، ص ٥٥ . 

)3)  عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ) دار اجلامعة اجلديدة للنرش ، اإلسكندرية، 
مرص ، د.ط ، ٢006م ( ، ص 338 .

)٤)   النم�ر ، أمين�ة مصطف�ى : الدعوى وإجراءاهتا ، ص 6٢) ، الفكهاين ، حس�ن وعبداملنعم حس�ني : املوس�وعة 
الذهبية للقواعد القانونية التي قررهتا حمكمة النقض املرصية ، ج6 ، ص ٤30 ، سعد ، إبراهيم نجيب : القانون 

القضائي اخلاص ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، د.ت ( ، ج) ، ص ٢8) .
)٥)  مس�لم ، أمح�د : أص�ول املرافعات ، ص ٥6٥ ، آل خنني ، عبداهلل بن حممد : الكاش�ف يف رشح نظام املرافعات 

الرشعية السعودي ، ج) ، ص 3٥3 .
)6)   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ٥87 .
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أما إذا كان من قبيل الدفوع اإلجرائية أو بعض دفوع عدم القبول األخرى ، فإنه ليس إال    
تنبيهًا من اخلصم للقايض عند ختلف أحد اإلجراءات أو الرشوط ؛ لُيصدر حكمه حسب 
ن�وع املخالف�ة .وإذا كانت إثارة الدفع من قبل القايض ؛ فال ُيتصور أن يكون دعوى وإنام 

دفٌع يف صورة حكم .

خامس�ًا : مل يتناول الفقهاء يف حتديدهم ملفهوم الدفع نوعًا من الدفوع أال وهي الدفوع الش�كلية، 
وه�ي ما يطلب فيه�ا املدعى عليه رد دعوى خصمه ؛ ألنه مل يتبع يف رفعها أو الس�ري فيها 
األس�لوب الذي ن�ص عليه النظام أو القان�ون ، بأن رفع املدعي دع�واه إىل غري املحكمة 

املختصة ، أو أغفل أحد اإلجراءات املطلوبة ، أو قام هبا عىل وجه خاطئ  ))) .

2 . 2  أسس حق الدفاع وإبداء الدفوع

احل�ق يف الدف�اع وإبداء الدفوع ح�ٌق مكفول للخصوم يف الرشيعة اإلس�المية ، حيث يعترب 
مبدأ حرية الدفاع واملناقش�ة من املبادئ املهمة واألساس�ية يف القضاء اإلس�المي ، وحق مرشوع 
الجيوز اإلخالل به ، أو التقليل من ش�أنه . ذلك أن مهمة القايض األساس�ية هي إيصال احلقوق 
إىل ذوهي�ا ، وفص�ل الن�زاع ، وهو ال يتمكن م�ن حتقيق هذا اهلدف إذا مل يع�ط كل طرف احلق يف 
إبداء ما لديه ، والدفاع عن قضيته بكل حرية ، بعيًدا عن القيود والترصفات التي تؤثر عىل جمرى 

سري الدعوى .

ت األنظمة الس�عودية املس�تمدة م�ن الرشيعة اإلس�المية هذا احل�ق ، ومنها نظام  وق�د أق�رَّ
اإلج�راءات اجلزائي�ة ال�ذي ن�ص يف م�واده عىل ح�ق املته�م يف إبداء دفوع�ه بكل حري�ة، وبني 

اإلجراءات املنظمة ملامرسة هذا احلق .

ك�ام نص قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل هذا احلق ، وعده ضامنة من ضامنات املتهم 
التي كفلها القانون .

وعليه تبني الدراس�ة يف هذا املبحث األس�س الرشعية والنظامية والقانونية التي يقوم عليها 
احلق يف الدفاع وإبداء الدفوع ، مع عقد مقارنة فيام بينها ، وذلك وفقًا ملا ييل :

)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ٥87 .



35

2 . 2 . 1 األسس الرشعية حلق الدفاع وإبداء الدفوع

كفلت الرشيعة اإلس�المية للخصوم حق الدفاع عن أنفس�هم بأي وس�يلة رشعية ، من غري 
إس�اءة للق�ايض أو اخلصم اآلخر ، ومنعت من حرماهنم ح�ق الدفاع املرشوع أمام القضاء ؛ ألنَّ 
الرشيعَة تعترب األصل يف اإلنسان براءة الذمة ؛ ألنه يوَلد يف احلياة وهو خايل املسؤولية من الديون 
واحلق�وق والواجبات وااللتزام�ات والتهم واجلنايات ، ويبقى بريء الذمة ، حتى يثبت خالف 
ُن فيها كل الضامنات الكفيلة بالدفاع عنه ، ومن حق اإلنس�ان  ذلك رشعًا بمحاكمة عادلة ، ُتؤمَّ

أن يتمسك برباءته من املطالبة بالديون والتهم ، حتى يثبت احلق عليه بطرق اإلثبات الرشعية.

وق�د اس�تدل الفقهاء ع�ىل مرشوعية الدف�اع وإبداء الدف�وع بأدلة كثرية من القرآن والس�نة 
واألثر وإمجاع فقهاء األمة عىل النحو التايل :

أ � القرآن الكريم :

َخائِننَِي  ُ َواَل َتُكنمْ لِلمْ َ النَّاِس باَِم َأَراَك اهللَّ ُكَم َبنيمْ قِّ لَِتحمْ َ ِكَتاَب بِاحلمْ َنا إَِليمَْك المْ ا َأنمَْزلمْ قوله تعاىل :﴿إِنَّ
َخِصياًم ﴿0٥)﴾ )النساء(.

َ النَّاِس َأنمْ  ُتممْ َب�نيمْ ِلَه�ا َوإَِذا َحَكممْ َماَناِت إىَِلٰ َأهمْ َ وا األمْ ُمُرُك�ممْ َأنمْ ُت�َؤدُّ َ َيأمْ وقول�ه تع�اىل :﴿ إِنَّ اهللَّ
َ َكاَن َسِميًعا َبِصرًيا ﴿٥8﴾ )النساء(. َ نِِعامَّ َيِعُظُكممْ بِِه  إِنَّ اهللَّ ِل  إِنَّ اهللَّ ُكُموا بِالمَْعدمْ حَتمْ

قِّ ﴿٢6﴾  َ َ النَّ�اِس بِاحلمْ ُكممْ َبنيمْ ِض َفاحمْ رمْ َ َناَك َخِليَف�ًة يِف األمْ وقول�ه تع�اىل :﴿َيا َداُووُد إِنَّ�ا َجَعلمْ
)ص(. 

ِسِطنَي ﴿٤٢﴾ )املائدة(. ُقمْ َ حُيِبُّ املمْ ِط  إِنَّ اهللَّ َنُهممْ بِالمِْقسمْ ُكممْ َبيمْ َت َفاحمْ وقال تعاىل : ﴿ َوإِنمْ َحَكممْ

فالقايض مأمور بالعدل بني الناس ، واحلكم بالعدل واحلق حيتاج إىل تيقظ وفهم من القايض 
ملا يدور يف جملسه ، وإدراك تام ملا يدعيه املدعي ، وما جييب به املدعى عليه ، بحيث يتيح القايض 
ل�كل واح�د منهام احلرية التامة يف عرض ما لديه من حجٍج وبيناٍت ودفوٍع ، ليتمكن من الفصل 
بني الناس يف خصوماهتم عىل وفق ما جاءت به الرشيعة اإلس�المية ، وعىل وفق األدلة واحلجج 

املعروضة أمامه من أطراف اخلصومة. 
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وال ُيفهم من إقرار القضاء اإلسالمي هلذا املبدأ واألخذ به ، أن لكل من املتداعيني أن يقول 
م�ا يش�اء حت�ى لو وصل به األمر إىل الش�تم أو املش�اجرة ؛ ألن قواعد القض�اء الرشعي ومبادئه 

ترفض هذا الترصف ، وتعطي القايض احلق يف تأديب من يصدر منه مثل هذا الترصف ))).

واألحكام حينام تصدر من القايض يكون فيها نوع من العذاب ألحد طريف اخلصومة ، وقد 
ورد يف الق�رآن الكري�م م�ا يدل عىل أن العذاب ال يكون إال بع�د توضيح األمر ، وإقامة احلجة ، 
وقطع العذر من املدعى عليه ، وطلب الدفع واحلجة منه ، بحيث يعجز عن أن جييَء بدفع مقبوٍل 

يدفع به دعوى املدعي وخصومته ، ويردها عن نفسه ، واآليات يف هذا املعنى كثرية)٢)ومنها :

ٰى َنبمَْعَث َرُسواًل ﴿٥)﴾ )اإلرساء(. بنَِي َحتَّ ا ُمَعذِّ قوله تعاىل :﴿ َوَما ُكنَّ

ُس�لِ  َوَكاَن  َد الرُّ ٌة َبعمْ ِ ُحجَّ يَن َوُمنمِْذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَّ ِ وقوله تعاىل :﴿ُرُس�الً ُمَبرشِّ
ُ َعِزيًزا َحِكياًم ﴿6٥)﴾ )النساء(. اهللَّ

بَِع  َنا َرُسواًل َفَنتَّ َت إَِليمْ َسلمْ اَل َأرمْ َنا َلومْ ِلِه َلَقاُلوا َربَّ َناُهممْ بَِعَذاٍب ِمنمْ َقبمْ َلكمْ ا َأهمْ وقوله تعاىل :﴿َوَلومْ َأنَّ
َزٰى ﴿3٤)﴾ )طه(. آَياتَِك ِمنمْ َقبمِْل َأنمْ َنِذلَّ َوَنخمْ

َطاٍن ُمبنٍِي ﴿)٢﴾ )النمل(.  تَِينِّي بُِسلمْ ُه َأومْ َلَيأمْ َبَحنَّ ذمْ ُه َعَذاًبا َشِديًدا َأومْ أَلَ َبنَّ َعذِّ وقوله تعاىل : ﴿أَلُ

وإذا كان بع�ض ه�ذه اآلي�ات يف حق اهلل تعاىل ؛ أالَّ يعذب أحدًا م�ن عباده إال بعد إنذارهم 
وإعذارهم ، فالبرش من القضاة وغريهم من باب أوىل .

ويش�هد لبطالن حك�م القايض إذا مل يس�مع ألطراف اخلصومة ما ج�اء يف قصة اخلصمني، 
َذا  اللذي�ن تس�ّورا املح�راب عىل داود� عليه الس�الم � فق�ال أحدمها ك�ام يف قوله تع�اىل :﴿ إِنَّ َهٰ
َِطاِب ﴿٢3﴾َقاَل َلَقدمْ  يِن يِف اخلمْ نِيَها َوَعزَّ ِفلمْ َجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأكمْ َجًة َويِلَ َنعمْ �ُعوَن َنعمْ �ٌع َوتِسمْ َأِخي َلُه تِسمْ

انظر : ابن القاص ، أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطرب ي ، املعروف بابن القاص : أدب القايض ، )د.ن، الطبعة   )((
األوىل ، ٤09) ه� - 989) م ( ، ج) ، ص 69)-70) ، ابن قدامه ، موفق الدين احلنبيل : املغني ، ج9 ، ص 
٥٥ ، الرسخيس ، أبوبكر حممد بن أمحد : املبسوط ، ) دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، ٤06)ه�( ، ج 6) ، 

ص  06) .  
)٢)    انظر : ابن كثري ، احلافظ أبوالفداء إسامعيل الدمشقي : تفسري القرآن العظيم ، حتقيق سامي بن حممد السالمة، 
) دار طيبة ، الرياض ، الس�عودية ، اإلصدار الثاين ، الطبعة األوىل ، ٤٢٢)ه� ( ، )٢/٤76(، )٥٢/٥-٥3(، 
)86/6)( ، اب�ن فرح�ون ، برهان الدين أبوالبقاء إبراهيم املالكي : تبرصة احل�كام يف أصول األقضية ومناهج 

األحكام ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 6)٤)ه� ( ، ج)، ص ٤٢) .  
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ِذيَن آَمُنوا  ٍض إاِلَّ الَّ ُضُهممْ َعىَلٰ َبعمْ َلَطاِء َلَيبمِْغي َبعمْ ُ َجتَِك إىَِلٰ نَِعاِجِه  َوإِنَّ َكثرًِيا ِمَن اخلمْ َظَلَمَك بُِسَؤاِل َنعمْ
ُه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَناَب ﴿٢٤﴾  َفَر َربَّ �َتغمْ اُه َفاسمْ اَم َفَتنَّ اِت َوَقِليٌل َما ُهممْ  َوَظنَّ َداُووُد َأنَّ احِلَ َوَعِمُلوا الصَّ

)ص(.

ونب�يُّ اهلل داود حين�ام أصدر حكمه قبل س�امع حجة الطرف اآلخر م�ن اخلصومة،  علم أن 
حكم�ه ق�د أصابه خلل ، فس�ارع إىل االس�تغفار والتوب�ة ، وكان يف هذا توجيٌه من اهلل س�بحانه 
وتعاىل لنبيه داود ، وإنذاٌر ملنمْ يتوىل القضاء بني الناس ؛ أن احلكم بظاهر حجة خصم دون سامع 

حجة اخلصم اآلخر هو ميٌل عن احلق وإتباٌع للهوى.

وم�ن اآلي�ات التي تدل عىل مرشوعية الدفع أيضًا ما ورد يف قصة نبي اهلل يوس�ف مع امرأة 
بمَْواَب َوَقاَلتمْ َهيمَْت َلَك   َ َقِت األمْ ِس�ِه َوَغلَّ تَِها َعنمْ َنفمْ تِي ُهَو يِف َبيمْ ُه الَّ العزيز يف قوله تعاىل : ﴿َوَراَوَدتمْ
اَل َأنمْ  ا َلومْ تمْ بِِه َوَهمَّ هِبَ امِلُوَن ﴿٢3﴾ َوَلَقدمْ مَهَّ ِلُح الظَّ ُه اَل ُيفمْ َس�نَ َمثمَْواَي  إِنَّ ُه َريبِّ َأحمْ ِ  إِنَّ َقاَل َمَعاَذ اهللَّ
َتَبَقا  َلِصنَي ﴿٢٤﴾ َواسمْ ُخمْ ُه ِمنمْ ِعَباِدَنا املمْ َشاَء  إِنَّ �وَء َوالمَْفحمْ ُه السُّ َف َعنمْ ِ لَِك لَِنرصمْ ِه  َكَذٰ َهاَن َربِّ َرَأٰى ُبرمْ
ِلَك ُس�وًءا إاِلَّ  َباِب  َقاَلتمْ َما َجَزاُء َمنمْ َأَراَد بَِأهمْ َدَها َلَدى المْ َفَيا َس�يِّ تمْ َقِميَصُه ِمنمْ ُدُبٍر َوَألمْ َباَب َوَقدَّ المْ
ِلَها إِنمْ َكاَن  يِس  َوَش�ِهَد َش�اِهٌد ِمنمْ َأهمْ �َجَن َأومْ َعَذاٌب َألِيٌم ﴿٢٥﴾ َقاَل ِهَي َراَوَدتمْنِي َعنمْ َنفمْ َأنمْ ُيسمْ

َقِميُصُه ُقدَّ ِمنمْ ُقُبٍل َفَصَدَقتمْ َوُهَو ِمَن المَْكاِذبنَِي ﴿٢6﴾ )يوسف(.

وجه الداللة من هذه اآليات أن يوس�ف � عليه الس�الم � ملا قذفته امرأة العزيز بام قذفته من 
إرادته الفاحش�ة منها ، قال مكذبًا هلا فيام قذفته به ودفعًا ملا ُنس�ب إليه : ما أنا راودهتا عن نفس�ها 

بل هي راودتني عن نفيس )))  . 

يتضح من اآليات الس�ابقة وغريها من اآليات التي مل يتس�ّنى ذكرها ثبوت مرشوعية الدفع 
يف القرآن الكريم .

ب � السنة النبوية :

يدل عىل مرشوعية الدفاع وإبداء الدفوع من السنة النبوية أدلٌة ، منها :

)))    الطربي ، أبوجعفر حممد بن جرير بن يزيد : تفس�ري الطربي املس�مى جامع البيان تأويل القرآن ، ) دار الكتب 
العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ٢)٤)ه�- 99٢)م ( ، ج٢) ، ص ٤))- ٥)) .
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)- م�ا رواه اب�ن عب�اس ، ريض اهلل تعاىل عنهام ، أن النبي < ق�ال : » لو يعطى الناس بدعواهم 
َعى ناٌس دماء رجاٍل وأمواهلم، ولكن اليمني عىل امُلدعى عليه « )))  .  الدَّ

قال اإلمام النووي : »وهذا احلديث قاعدة كبرية من قواعد أحكام الرشع ؛ ففيه أنه ال يقبل 
ق�ول اإلنس�ان فيام يدعيه بمجرد دعواه ؛ بل حيتاج إىل بين�ة ، أو تصديق املدعى عليه ، فإن طلب 
يم�ني املدع�ى عليه فله ذلك ، وقد بني < احلكمة يف كون�ه الُيعطى بمجرد دعواه ؛ ألنه لو كان 
َعى قوم دماء قوم وأمواهلم واس�ُتبيح ، وال يمكن للُمدعى عليه أن يصون  ُأعط�ي بمجرده�ا الدَّ

ماله ودمه ، وأما املدعي فيمكنه صيانتهام بالبينة« )٢)  .

وق�ال اإلمام الصنعاين : »واحلدي�ث دالٌّ عىل أنه ال يقبل قول أحد فيام يدعيه ملجرد دعواه ؛ 
ب�ل حيت�اج إىل البينة ، أو تصديق املدعى عليه ، فإن طلب يم�ني املدعى عليه فله ذلك ، وإىل هذا 

ذهب سلف األمة وخلفها .

ق�ال العل�امء : واحلكمة يف ك�ون البينة عىل املدعي ؛ أن جانب املدع�ي ضعيف ؛ ألنه يدعي 
خ�الف الظاه�ر ، فُكلِّف احلجة القوية ؛ وهي البينة ، فيقوى هبا ضعف املدعي ، وجانب املدعي 

عليه قوٌي ؛ ألن األصل فراغ ذمته ، فاكتفي منه باليمني ؛ وهي حجٌة ضعيفٌة « )3)  .

٢- ما رواه علقُمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال : جاء رجٌل من حرضموت ورجٌل من كندة إىل 
النب�ي < ، فق�ال احلرضمي : يا رس�ول اهلل إن هذا قد غلبني ع�ىل أرض يل كانت أليب . فقال 
الكن�دي : ه�ي أريض يف ي�دي أزرعها ، ليس له فيها حٌق . فقال رس�ول اهلل < للحرضمي : 
»ألك بينٌة ؟« ، قال: ال! قال : » فلك يميُنُه « ، قال : يا رسول اهلل ، إن الرجل فاجٌر اليبايل عىل ما 

)))  أخرج�ه البخ�اري يف كتاب تفس�ري القرآن ، باب ) إن الذين يش�رون بعهد اهلل...(اآلي�ة ، ح ) ٤٥٥٢( ، انظر: 
ابن حجر ، أمحد بن عيل العسقالين : فتح الباري برشح صحيح البخاري ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، وحمب 
الدين اخلطيب ، مع تعليقات الشيخ ابن باز ، ) دار الريان للراث ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية ، ٤09)ه�(، 
ج8 ، ص)6 ، ومس�لٌم � واللف�ظ ل�ه � يف كت�اب األقضية ، باب اليمني عىل املدعى علي�ه ، ح ) ))7)( ، انظر: 
الن�ووي ، أب�و زكري�ا حييى بن رشف : رشح النووي عىل صحيح مس�لم ، ) دار اخلري ، ب�ريوت ، لبنان ، الطبعة 

األوىل ، ٤)٤)ه� ( ، جملد٤ ، ج٢)، ص 369 .
)٢)   النووي ، أبو زكريا حييى بن رشف : رشح النووي عىل صحيح مسلم ، جملد٤ ، ج٢) ، ص 370 .

)3)  الصنعاين ، األمري حممد بن إس�امعيل : س�بل الس�الم رشح بل�وغ املرام من أدلة األحكام الب�ن حجر ، حتقيق 
ف�واز زم�ريل ، وإبراهيم اجلم�ل ، ) دار الريان للراث ، القاهرة ، مرص ، الطبع�ة الرابعة ، ٤07)ه� ( ، ج٤ ، 

ص٢٥6. 
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حلف عليه ، وليس يتورُع من يشٍء! فقال : » ليس لك منه إال ذلك « . فانطلق ليحلف ، فقال 
قنيَّ اهلل وهو عنه معرٌض « ))) .  رسول اهلل < ملا أدبر : » أما لئن حلف عىل ماله ليأُكلُه ظلاًم َليلمْ

فقد ترك النبي < لكل واحد من اخلصمني احلق يف إبداء مالديه من أقواٍل وحجٍج ، وس�مع 
دف�ع الكن�دي لدعوى خصمه ، بأن األرض له ويف ي�ده ، وليس للحرضمي فيها حٌق ، ثم مل يكتف 
ِعي )احلرضمي(: هل له بينة عىل دعواه ، فلام مل جيد عنده بينًة ، أعلمه بأن دعواه  بذلك ، بل سأل امُلدَّ
ِعي من خصمه غري ذلك. َعى عليه ، إن حلف اليمني عىل صحة دفعه ، وليس للُمدَّ مردودٌة بدفع امُلدَّ

3- حدي�ث أم س�لمة ريض اهلل عنه�ا يف القض�اء يف املواريث ، وفيه : أن النب�ي <قال : » إنكم 
ته � من بعٍض،  ته � أو قد قال : حُلجَّ ختتصم�ون إيلَّ ، وإن�ام أنا برٌش ، ولعل بعضكم أحلن بُِحجَّ
ف�إين أقيض بينكم عىل نحو ما أس�مع ؛ فمن قضيت له من حق أخيه ش�يًئا ف�ال يأمْخذه ؛ فإنام 

أقطع له قطعًة من النار، يأيت هبا إسطامًا يف ُعنقه يوم القيامة « )٢) .

بني النبي < يف احلديث أن القايض إنام يقيض عىل حس�ب ما يظهر له من األدلة واحُلجج، 
�ي الق�ايض ألس�اليب املرافعة أحس�نه ما أعانه ع�ىل تبنيُّ احلق ، وأن ع�ىل اخلصوم إبداء  وأن تلقِّ
مايوض�ح حقوقه�م ، من ُحجٍج وبيناٍت ودفوٍع ؛ حتى ال يق�يض القايض عىل أحدهم بالباطل ؛ 

ته .  نته وُحجَّ ألنه مل يوضح بيًّ
٤- ما رواه عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال : بعثني رسول اهلل < إىل اليمن قاضيًا ، فقلت: 
ي�ا رس�ول اهلل ، ترس�لني وأن�ا حديث الس�ن ، وال علم يل بالقض�اء ؟! فق�ال < : » إن اهلل 
س�يهدي قلبك ، ويثبت لس�انك، فإذا جلس بني يديك اخلصامن فال تقضني حتى تسمع من 

)))    أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات ، باب اليمني عىل املدعى عليه يف األموال واحلدود ، ح ) ٢670( ، انظر: 
فتح الباري ، ج٥ ، ص )33-33٢ ، ومس�لٌم � واللفظ له � يف كتاب االيامن ، باب من حلف يمينًا يس�تحقُّ هبا 
مااًل هو فيها فاجر لقي اهلل وهو عليه غضبان ، ح ) 39)( ، انظر : رشح النووي عىل صحيح مس�لم ، جملد) ، 

ج٢ ، ص 3٢0 .
)٢)   أخرجه هبذا اللفظ اإلمام أمحد يف باقي مسند األنصار ، عن أم سلمة ريض اهلل عنها ، ح ) 7)٢67( ؛ وصححه 
حمقق�و مس�ند اإلمام أمحد ب�ن حنبل ، حتقيق نخبة من املحققني بإرشاف الش�يخ ش�عيب األرنؤوط ، )مؤسس�ة 
الرسالة ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 6)٤)ه� ( ، ج٤٤ ، ص 307-308 ، وأبوداود يف كتاب األقضية ، 
باب يف قضاء القايض إذا أخطأ ، ح ) 3٥78،3٥79( ، انظر : آبادي ، شمس احلق العظيم : عون املعبود رشح 
س�نن أيب داود ، ) دار الكت�ب العلمي�ة ، ب�ريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، ٥)٤)ه�� ( ، ج9 ، ص 363-36٢، 
وصحح�ه األلب�اين ، حممد نارص الدي�ن : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الس�بيل ، ) املكتب اإلس�المي ، 

بريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، ٤0٥)ه� ( ، ج8 ، ص ٢٥8-٢٥9 ، ح ) ٢6٤٥) . 
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اآلخ�ر كام س�معت من األول ؛ فإنه أحرى أن يتبني لك القض�اء « . قال : فام زلت قاضيًا أو 
ما شككت يف قضاء بعد )))  .

 والوجه منه : أن النبي < بني أنه جيب عىل القايض إذا رفعت إليه خصومة أن يتثبت ، وال 
يس�تعجل ، وأن يتأنى فال حيكم ألحد اخلصمني حتى يس�مع حجَة كل واحد منهام ، ويستفصل 
عام لديه من جواب ودفع ملا يدعيه خصمه ، وحييط بجميع جوانب القضية ؛ ألن من الناس من 
ه�و أحل�ن يف احلجة ، وأبلغ يف التعبري ، وأقدر عىل قلب احلقائ�ق ، وتصوير الباطل حقًا ، واحلق 
باط�اًل ، ف�إذا س�مع منه الق�ايض وحكم له قبل س�امع جواب خصم�ه ، فقد تعج�ل يف احلكم ، 
وأخطأ يف تطبيق القضاء ، فعليه أن يوسع لكل من اخلصمني كي يديل بحجته ، ويستويف دعواه، 
ويس�تكمل دفاع�ه وطعنه يف بينات خصم�ه ، حتى إذا أصدر القايض احلك�م ، مل يكن ألحٍد من 

اخلصمني عذٌر حيتُج به ويتعلَّل )٢) .
  ق�ال اإلم�ام الصنع�اينُّ : »واحلديُث دليٌل عىل أنه جيب عىل القايض أن يس�مع دعوى املدعى 
أواًل ، ثم يس�مع جواب املجيب ، وال جيوز له أن يبني احلكم عىل س�امع دعوى املدعي قبل جواب 
املجيب ، فإن حكم قبل سامع اإلجابة عمدًا بطل قضاؤه ، وكان قدحًا يف عدالته ، وإن كان خطًأ مل 
يكن قدحًا ، وأعاد احلكم عىل وجه الصحة ، وهذا حيث أجاب اخلصم ، فإن سكت عن اإلجابة ، 
أو قال: ال ُأقرُّ وال ُأنكُر ، فيحكم عليه ؛ لترصحيه بالتمرد ، وإن شاء حبسه حتى ُيقرَّ أو ُينكر« )3)  .

إىل غري ذلك مما ورد يف السنة النبوية من أحاديث كثرية تدل عىل مرشوعية الدفوع .

ج � يدل عىل مرشوعية الدفاع وإبداء الدفوع من األثر :

كت�اب اخلليف�ة الراش�د عمر بن اخلطاب إىل قاضيه أيب موس�ى األش�عري ريض اهلل عنهام ؛ 

أخرج�ه أب�و داود يف كت�اب األقضي�ة ، باب كي�ف القض�اء ، ح ) 3٥77( . انظر : ع�ون املعب�ود ، ج9 ، ص )36 ،   )((
�نه ، ح )  والرمذي يف كتاب األحكام ، باب ما جاء يف القايض ال يقيض بني اخلصمني حتى يس�مع كالمهام ، وحسَّ
)33)( ، الرمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى : اجلامع الصحيح ، حتقيق أمحد شاكر ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت، 
نه األلباين يف اإلرواء ، ج8 ، ص ٢٢6-٢٢8 ، ح ) ٢600) .  لبنان ، د.ط ، د.ت ( ، ج3 ، ص 8)6-9)6 ، وحسَّ

)٢)   انظر : الرسخيس : املبسوط ، ج6) ، ص 63 وما بعدها ، ابن القاص : أدب القايض ، ج) ، ص 68)، 9٥)، 
ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص )٤، ٤٢ ، ابن قدامه : املغني ، ج٤) ، ص )7 ومابعدها ، آبادي : عون 

املعبود ، ج9 ، ص 36٢ .
)3)  الصنعاين ، األمري حممد بن إس�امعيل : س�بل الس�الم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام البن حجر ، ج٤ ، ص 

. ٢33-٢3٢
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ه،  عى حًقا غائبًا أو بينًة فارضب له أمدًا ينتهي إليه ، فإن بينه أعطيته بحقِّ حيث جاء فيه : »ومن ادَّ
وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ؛ فإن ذلك هو أبلُغ يف العذر ، وأجىل للعمى« ))) .

ِس�ح للخصم�ني يف الدفاع عن أنفس�هام، وتقديم  ي�دل ذلك ع�ىل أنه جيب عىل القايض أن ُيفمْ
اه ذلك إىل االنتظار،  احُلج�ج والبينات والدفوع التي تدرأ عنهم اخلصومة ، وترد الدعوى ، ولو أدَّ
ه القضاء  ورضب ُم�دٍة كافي�ة إلحضارها ؛ فإن ذلك أبلغ يف العذر ، وأجىل للعم�ى ؛ »ألنَّه إذا وجَّ
عليه بعدما أمهلُه حتى يظهر عجزه عن الدفع ، انرصف من جملسه شاكرًا له ساكتًا ، وإذا مل ُيمهلُه 
انرصف شاكيًا منه ، يقول : َماَل إىل خصمي ومل يستمع منِّي ، ومل ُيمكنِّي من إثباِت الدفع عنده« )٢) .

د � اإلمجاع :

اتفق فقهاء األمة وعلامؤها عىل مرشوعية سامع جواب املدعى عليه بدفٍع صحيٍح للدعوى أو 
اخلصومة مستكمل لرشوطه ، صادر من ذي صفٍة يف الدعوى ، وجعلوا ذلك من العدل الواجب 
عىل القايض اتِّباعه بني اخلصمني ؛ سواٌء أكان الدفع من املدعى عليه يف الدعوى األصلية ، أم كان 

من املدعي يف اجلواب عىل دفع خصمه الذي ادعاه ليدفع عن نفسه اخلصومة والدعوى)3) . 

)))   هذا طرف من كتاب عمر إىل قاضيه أيب موسى األشعري ، رواه مجٌع كبرٌي من أهل العلم ، وتلقوه بالقبول، وأصلوا 
اظ ، انظر : البيهقي ، أبوبكر أمحد بن احلس�ني : الس�نن  ثني واحُلفًّ عليه وفرعوا ، وصححه وقواه مجٌع كبرٌي من امُلحدِّ
الكربى ، حتقيق حممد عبدالقادر عطا ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ٤)٤)ه� ( ، ج0) ، ص 
٢٢9 ، ح) )٢0٤6(، كت�اب القض�اء ، باب إنصاف اخلصمني يف املدخل عليه ، ابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن قيم 
اجلوزية : إعالم املوقعني عن رب العاملني ، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد ، ) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، الطبعة 
األوىل ، 37٤)ه� ( ، ج)، ص 0)) ، األلباين ، حممد نارص الدين : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، ج8، 

ص )٢٤ وما بعدها ، وهو من أشهر من تكلم عليه وخرجه ومجع طرقه ، عند ختريج احلديث ) 9)٢6) . 
الرسخيس : املبس�وط ، ج6) ، ص 63 ، ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص ٤٢) وما بعدها ، ابن القيم :   )٢(

إعالم املوقعني ، ج) ، ص 0))-))) .
)3)    انظ�ر : اب�ن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم : البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،) دار املعرفة ، بريوت ، لبنان، الطبعة 
ام يف معرفة  �حنة ، أبو الوليد إبراهيم بن أيب الُيمن احلنفي : لس�ان احلكَّ الثانية ، د.ت ( ، ج7 ، ص ٢88 ، ابن الشُّ
األح�كام ، ) مطب�وع مع معني احلكام للطرابليس ( ، ص ٢٢7، ٢3٤ ، ابن جزي ، حممد بن أمحد املالكي : قوانني 
األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية )القوانني الفقهية( ، ) دار عامل الفكر ، مرص ، الطبعة األوىل ، ٤0٥)ه�(، 
ص 0)3 ، اب�ن فرح�ون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص 36) ، الش�ريازي ، أبو إس�حاق إبراهيم بن عيل :  املهذب ، 
) مطبع�ة عيس�ى الب�ايب احللبي وأوالده ، م�رص ، د.ط، د.ت ( ، ج٢ ، ص 30٢ ، ابن أيب الدم ، ش�هاب الدين أبو 
إسحاق إبراهيم بن عبداهلل : أدب القضاء ، حتقيق حممد مصطفى الزحييل ، ) دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة 
الثانية ، ٤0٢)ه�-98٢)م(، ص 7٢) وما بعدها ، البهويت ، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن اإلقناع، 
)ع�امل الكت�ب ، بريوت ، لبن�ان ، د.ط ، ٤03) ه�� ( ، ج6 ، ص ٥)3 ، 333 ، البهويت : رشح منتهى اإلرادات ، 
ج٥، ص ٢87 ، القاري ، أمحد بن عبداهلل : جملة األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، ص 6٢٢ .
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 ُكلُّ ه�ذه األدل�ة وغريها مما مل يتس�نى ذكره تدل ع�ىل مرشوعية الدفاع وإب�داء الدفوع أمام 
َن املدعى عليه � أو املدعي يف دفع  القضاء يف الرشيعة اإلسالمية ، وأنه جيب عىل القايض أن ُيَمكِّ
الدف�ع � م�ن عرض حجته ، وتقدي�م دفعه الذي يطعن به يف دعوى خصم�ه ، ويردُّ به اخلصومة 

والدعوى عن نفسه .

2 . 2 . 2  األسس النظامية حلق الدفاع وإبداء الدفوع

مل�ا كان ح�ق اخلصوم يف الدفاع وإبداء دفوعهم مقررًا يف الرشيعة اإلس�المية بكل وضوح، 
وكان�ت اململك�ة العربية الس�عودية تس�تمد أنظمتها من الرشيعة اإلس�المية ، فق�د أخذت هبذا 
األنظم�ة الس�عودية املتعلقة بالقضاء ، وطبقت هذا املفه�وم، وأقرت هذا احلق للمتهم يف الدفاع 
وإبداء دفوعه بكل حرية ، ونصت عىل ذلك يف مواد نظام اإلجراءات اجلزائية ، وأقرت هذا احلق 
للمتهم يف الدعوى اجلزائية يف مراحلها كافة ، من مرحلة مجع االستدالالت ، ومرحلة التحقيق، 
حت�ى مرحل�ة املحاكمة والتنفيذ . ورتبت ع�ىل هذا احلق أحكامًا وترصف�ات للمتهم وللمحقق 
والق�ايض ال مت�س بحق اخلص�م يف إبداء دفوع�ه ، ومّكنته م�ن إبدائها بكل حرية ، واالس�تعانة 
باملحام�ني وال�وكالء يف ذل�ك ، فقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية عىل أن�ه : »حيق لكل متهم أن 

يستعني بوكيل أو حمام للدفاع عنه يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة« ))).

ونص النظام عىل سامع أقوال من ُنسب إليه ارتكاب اجلريمة يف مرحلة مجع االستدالالت: 
»لرج�ال الضب�ط اجلنائي أثناء مج�ع املعلومات أن يس�تمعوا إىل أقوال من لدهي�م معلومات عن 

الوقائع اجلنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكاهبا ..«  )٢).

وأوجب النظام عىل رجال الضبط اجلنائي أن يسمعوا فورًا أقوال املتهم املقبوض عليه ، وأن 
يطلق�وا رساح�ه فورًا إذا أتى بام يربئه ، فن�ص النظام عىل أنه: »جيب عىل رجل الضبط اجلنائي أن 
يسمع فورًا أقوال املتهم املقبوض عليه ، وإذا ترجح وجود دالئل كافية عىل اهتامه فريسله خالل 

أربع وعرشين ساعة مع املحرض إىل املحقق ...« )3).

)))    املادة ) ٤ ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)٢)  املادة ) ٢8 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)3)   املادة ) 3٤ ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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ك�ام حاف�ظ النظام عىل حق املتهم يف االس�تعانة بوكي�ل أو حمام للدفاع عن نفس�ه يف مرحلة 
التحقي�ق ، ومن�ع املحقق من عزل املتهم ع�ن وكيله أو حماميه ، وذلك من ب�اب متكني املتهم من 
الوسائل التي تسمح له بالدفاع عن نفسه بكل حرية ، فنصت مادة النظام عىل أنه : »ليس للمحقق 

� أثناء التحقيق � أن يعزل املتهم عن وكيله أو حماميه احلارض معه ...« ))) .

وأك�د النظام ع�ىل حق اخلصوم يف تقديم طلباهت�م ودفوعهم أثناء التحقي�ق ، وأوجب عىل 
املحقق الفصل فيها مع بيان األسباب التي استند إليها ، حيث نص النظام عىل أن : »للخصوم � 
أثن�اء التحقيق � أن يقدموا إىل املحقق الطلبات التي يرون تقديمها ، وعىل املحقق أن يفصل فيها 

مع بيان األسباب التي استند إليها« )٢) .

وأثب�ت النظ�ام للمتهم احلق بطلب ش�هود الدفاع ، وأوجب عىل املحقق أن يس�مع أقواهلم 
وفقًا لطلب اخلصوم ، فجاء يف مادة النظام أن : »عىل املحقق أن يس�تمع إىل أقوال الش�هود الذين 
يطل�ب اخلصوم س�امع أقواهل�م ، ما مل يَر ع�دم الفائدة من س�امعها ...« )3) . وك�ذا أعطى النظام 
للمتهم احلق يف مناقشة شهود اإلثبات وإبداء ملحوظاته عىل شهادهتم ، وأن يطلب من الشاهد 
نقاط�ًا أخ�رى يبينها لزيادة االس�تيضاح ، فج�اء يف مادة النظام أن : » للخص�وم بعد االنتهاء من 
االس�تامع إىل أق�وال الش�اهد إبداء ملحوظاهتم عليه�ا ، وهلم أن يطلبوا من املحقق االس�تامع إىل 

أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبيَّنوهنا ....«  )٤) .

وأوجب النظام عىل املحقق أن حييط املتهم علاًم بام نسب إليه ، وأن يستمع إىل أقواله ويدوهنا 
يف حم�رض ، فج�اء يف مادة النظام أنه :  »جيب عىل املحقق عند حضور املتهم ألول مرة يف التحقيق 
... ويبلغ�ه بالتهم�ة املنس�وبة إليه ، ويثبت يف املحرض ما يبديه املتهم يف ش�أهنا م�ن أقوال ..« )٥)، 
وسامع أقوال املتهم واستجوابه وتدوين دفاعه عن نفسه البد أن يكون يف حالة ال تأثري فيها عىل 
املته�م وال تضييق، بل الب�د أن ُيمنح احلرية الكاملة ، وأن ُيمنع ما يؤثر عليه أو ُيكرهه عىل عدم 
دفاعه عن نفس�ه ، وذلك وفقًا ملا جاء يف املادة التي نصت عىل أنه : »جيب أن يكون االس�تجواب 

)))  املادة ) 70 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
املادة ) 73 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .  )٢(

)3)   املادة ) 9٥ ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)٤)   املادة ) 99 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)٥)    املادة ) )0) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .



44

يف حال ال تأثري فيها عىل إرادة املتهم يف إبداء أقواله ، وال جيوز حتليفه وال استعامل وسائل اإلكراه 
ضده ...«  ))).

ويف مرحل�ة املحاكمة وعن�د إبالغ اخلصوم فإن النظام قد نص عىل حق املتهم يف الدفاع عن 
نفسه ولو يف حالة التلبس ، وأوجب عىل املحكمة أن تعطيه املهلة الكافية إلعداد دفاعه إذا طلب 
منه�ا ذل�ك ، وجاء ذلك يف املادة التي نص�ت عىل أنه : »... وجيوز إحضار املتهم � املقبوض عليه 
متلبس�ًا باجلريمة � إىل املحكمة فورًا وبغري موعد . فإذا حرض املتهم وطلب إعطاءه مهلة إلعداد 

دفاعه ، فعىل املحكمة أن متنحه مهلة كافية « )٢) .

وأكد النظام عىل حق الدفاع ، ومّكن املتهم من الوسائل التي تساعده عىل ذلك ، باالستعانة 
بم�ن يدافع عنه حتى ولو كان املتهم موجودًا وح�ارضًا للمحاكمة ، فقد ذكرت مادة النظام أنه: 
»جي�ب ع�ىل املتهم يف اجلرائم الكبرية أن حيرض بنفس�ه أم�ام املحكمة مع ع�دم اإلخالل بحقه يف 

االستعانة بمن يدافع عنه ...« )3) .

وأوجب النظام يف نصوصه وأكد عىل إعطاء املتهم فرصة كافية إلعداد دفاعه أمام املحكمة 
يف حال�ة ج�رى أي تعدي�ل يف الئح�ة الدعوى يف أي وق�ت ، فذكرت مادة النظ�ام يف نصها أن :  
»للمحكم�ة أن ت�أذن للمدع�ي العام يف أن يدخ�ل تعدياًل يف الئحة الدع�وى يف أي وقت � ما مل 
غ املتهم بذلك . وجيب أن يمن�ح املتهم فرصة كافية إلعداد  يقف�ل ب�اب املرافعة يف القضي�ة � وُيَبلَّ

دفاعه يف شأن هذا التعديل وفقًا للنظام « )٤).

ونص النظام عىل أن توجه املحكمة التهمة إىل املتهم ، وتتىل عليه الئحة الدعوى ، ثم تسأله 
اجلواب عن ذلك ، وجاء ذلك يف مادته التي نصت عىل أنه : »توجه املحكمة التهمة إىل املتهم يف 
اجللسة ، وتتىل عليه الئحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها ، ثم تسأله املحكمة اجلواب 

عن ذلك« )٥) .

))) املادة ) 0٢) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)٢)  املادة ) 36) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)3)  املادة ) 39) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)٤)   املادة ) ٥9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)٥)   املادة ) 60) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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وعن�د إن�كار املتهم للتهمة املنس�وبة إلي�ه أجاز له النظ�ام أن يناقش أدلة املدعي وش�هوده ، 
وأباح له ذلك بكل حرية ، فنص النظام عىل أنه : »إذا أنكر املتهم التهمة املنس�وبة إليه ... ولكل 

من طريف الدعوى مناقشة شهود الطرف اآلخر وأدلته بإذن من املحكمة«))).

وم�ن باب متكني املتهم من حق الدفاع عن نفس�ه ، ومنحه احلرية الكامل�ة يف ذلك، وإعطاءه 
الفرصة ليتمسك برباءته ، جاءت مادة النظام لتؤكد أن : »لكل من اخلصوم أن يطلب سامع من يرى 
من شهود والنظر فيام يقدمه من أدلة ، وأن يطلب القيام بإجراء معني من إجراءات التحقيق...«)٢).

ويف س�امع املحكم�ة للدعوى فقد نص النظام عىل أن تس�مع املحكمة ج�واب املتهم عن كل 
مايدعيه خصومه ، وأن يعقب عىل أقوهلم ، ويكون هو آخر من يتكلم للدفاع عن نفسه ، فجاءت 
مادة النظام لتنص عىل أنه : » تس�مع املحكمة دعوى املدعي العام ثم جواب املتهم ، أو وكيله أو 
حماميه عنها ، ثم دعوى املدعي باحلق اخلاص ، ثم جواب املتهم ، أو وكيله ، أو حماميه عنها ولكل 
طرف من األطراف التعقيب عىل أقوال الطرف اآلخر ، ويكون املتهم هو آخر من يتكلم... « )3).

ك�ام أوج�ب النظام عىل املحكمة عند إصدار احلكم يف موض�وع الدعوى اجلزائية أن تفصل 
يف طلب�ات املته�م ، وإن اس�تدعى الفصل يف هذه الطلبات إجراء حتقيق خ�اص ، فعندئٍذ تفصل 
املحكم�ة يف تل�ك الدعوى ، وُترجئ الفص�ل يف تلك الطلبات حلني اس�تكامل إجراءاهتا ، وجاء 
ذل�ك يف ن�ص مادته الت�ي نصت عىل أن : »كل حك�م يصدر يف موضوع الدع�وى اجلزائية جيب 
أن يفص�ل يف طلب�ات املدعي باحلق اخلاص ، أو املته�م ، إال إذا رأت املحكمة أن الفصل يف هذه 
الطلب�ات يس�تلزم إجراء حتقيق خاص يرت�ب عليه تأخري الفصل يف الدع�وى اجلزائية ، فعندئذ 
تفصل املحكمة يف تلك الدعوى وترجئ الفصل يف تلك الطلبات إىل حني استكامل إجراءاهتا«)٤).

ورت�ب النظ�ام البطالن ع�ىل كل إجراء خمال�ف ألحكام الرشيع�ة اإلس�المية ، أو األنظمة 
املستمدة منها ، ونص عىل حق اخلصوم يف إثارة الدفوع والتمسك هبا ، وبني أن للمحكمة إثارة 

ما كان منها متعلقًا بالنظام العام وتقيض به ولو مل يطلب اخلصوم ذلك)٥).

)))    املادة ) 6٢) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)٢)   املادة ) 63) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)3)   املادة ) 7٢) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)٤)  املادة ) 80) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)٥)    انظر : املواد من املادة ) 87) ( وحتى املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .



46

وق�د قرر النظام احل�ق يف االعراض عىل احلكم بطلب االس�تئناف ، أو بطلب النقض أمام 
املحكمة العليا ، أو طلب إعادة النظر ))) .

وم�ن ه�ذا الرسد لنصوص نظ�ام اإلجراءات اجلزائي�ة يتضح جليًا أن املنظم الس�عودي قد 
حاف�ظ ع�ىل حق الدف�اع للمتهم ، وحق اخلص�وم يف إبداء دفوعهم ، بل أكد علي�ه ، ورتب عليه 
أحكامًا وترصفات ، مما يدل عىل استحضار املنظم هلذا احلق وتأكيده عليه ، وإعامله وعدم إغفاله.

2 . 2 . 3  األسس القانونية حلق الدفاع وإبداء الدفوع 
يتضم�ن قان�ون اإلجراءات اجلنائية املرصي محاية حق املتهم يف الدف�اع ، وإبداء ما لديه من 
دفوع ، وذلك بإحاطته علاًم بالتهم املوجهة إليه ، وتبصريه باألدلة القائمة ضده ، وإفساح املجال 

أمامه لنفي ما يثور ضده منها ، ومن النصوص التي وردت يف ذلك :
ما نص عليه القانون من سؤاٍل للمتهم عن اجلريمة يف مرحلة مجع االستدالالت حيث نص 
ع�ىل أنه : »ملأموري الضبط القضائي أثناء مجع االس�تدالالت أن يس�معوا أقوال من يكون لديه 

معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبها وأن يسألوا املتهم عن ذلك ..«  )٢).
ك�ام ن�ص القانون عىل وجوب س�امع أق�وال املتهم عند ضبط�ه : »جيب عىل مأم�ور الضبط 

القضائي أن يسمع فورًا أقوال املتهم املضبوط ..« )3).
ويف مرحلة التحقيق نص القانون عىل حضور املتهم أو وكيله مجيع إجراءات التحقيق:»للنيابة 
العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي باحلقوق املدنية واملسئول عنها ولوكالئهم أن حيرضوا 

مجيع إجراءات التحقيق ..« )٤). 
وللخص�وم إب�داء دفوعهم أثناء التحقيق حيث نص القانون ع�ىل أن :»للنيابة العامة وباقي 
اخلصوم أن يقدموا إىل قايض التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق« )٥) . 

وعىل قايض التحقيق أن يفصل فيها ويبني األسباب التي يستند إليها )6) .
)))  انظر : املواد ) 9٢) ، 98) ، ٢0٤ ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

املادة ) ٢9 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .  )٢(

املادة ) 36 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .  )3(

املادة ) 77 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .  )٤(
)٥)    املادة ) )8 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)6)  انظر : املادة ) 8٢ ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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وألي م�ن اخلص�وم إبداء مالحظاته عىل ش�هادة الش�هود : » عند االنتهاء من س�امع أقوال 
الشاهد جيوز للخصوم إبداء مالحظاهتم عليها ..« ))).

وعىل املحقق خالل اس�تجواب املتهم أن حُييطه علاًم بالتهمة املنس�وبة إليه ويس�مع أقواله : 
»عند حضور املتهم ألول مرة يف التحقيق ، جيب عىل املحقق أن يتثبت من ش�خصيته ، ثم حييطه 
علاًم بالتهمة املنسوبة إليه ويثبت أقواله يف املحرض ..« )٢). وال جيوز استجواب املتهم إال بعد دعوة 
حمامي�ه وذلك يف حال�ة اجلنايات واجلنح املعاقب عليه باحلبس وجوبًا عدا حالة التلبس واخلوف 
من ضياع األدلة ، وإذا مل حيرض املحامي بعد دعوته فيجب عىل املحقق من تلقاء نفس�ه أن يندب 
له حماميًا ، وللمحامي أن يثبت يف املحرض ما يعن له من دفوع أو طلبات أو مالحظات)3) ،»ويف 

مجيع األحوال ال جيوز الفصل بني املتهم وحماميه احلارض معه أثناء التحقيق « )٤) .

وعند إحالة الدعوى إىل املحكمة ُيكلف اخلصوم باحلضور أمامها قبل انعقاد اجللسة بوقت 
مالئ�م ؛ ليتس�نى للمته�م حتضري دفاعه قبل املحاكم�ة ، وله إذا حرض اجللس�ة رغم بطالن ورقة 

التكليف أن يطلب وقتًا لتحضري دفاعه ، وعىل املحكمة إجابة طلبه ذلك )٥) .

ويف مرحلة املحاكمة أكد القانون عىل حضور املتهم جلس�ات نظر الدعوى : »حيرض املتهم 
اجللسة بغري قيود وال أغالل ، إنام جتري عليه املالحظات الالزمة..« )6) .

وعن�د التحقيق يف اجللس�ة حُياط املتهم بالتهم�ة املوجهة إليه ، وبعد ذلك ُيس�أل عام إذا كان 
معرف�ًا هبا من عدمه ، وله حق مناقش�ة الش�هود : ».. وتتىل التهمة املوجه�ة إليه بأمر اإلحالة أو 
بورقة التكليف باحلضور عىل حس�ب األحوال ، ثم تقدم النيابة العامة واملدعي باحلقوق املدنية 

إن وجد طلباهتام .

وبع�د ذلك ُيس�أل املته�م عام إذا كان معرفًا بارتكاب الفعل املس�ند إلي�ه ، فإن اعرف جاز 
للمحكم�ة االكتف�اء باعراف�ه واحلكم عليه بغري س�امع الش�هود ، وإال فتس�مع ش�هادة ش�هود 

)))  املادة ) ٥)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)٢)   املادة ) ٢3) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)3)    انظر : املادة ) ٢٤) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)٤)  املادة ) ٢٥) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

انظر : املادة ) ٢33 ( واملادة ) 33٤ ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .  )٥(
)6)   املادة ) ٢70 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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اإلثب�ات، ويكون توجيه األس�ئلة للش�هود من النياب�ة العامة أواًل ، ثم من املجن�ي عليه ، ثم من 
املدعي باحلقوق املدنية ، ثم من املتهم ..« ))).

ويف كل األحوال يكون املتهم آخر من يتكلم قبل إقفال باب املرافعة : »بعد سامع شهادة شهود 
اإلثبات وشهود النفي ، جيوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي اخلصوم يف الدعوى أن يتكلم .

ويف كل األح�وال يك�ون املتهم آخر من يتكل�م .. بعد ذلك تصدر املحكم�ة قرارها بإقفال 
باب املرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد املداولة« )٢) .

وأي قول يثبت أنه صدر من املتهم حتت وطأة اإلكراه أو التهديد هُيدر وال يعول عليه )3) .

وع�ىل املحكم�ة أن تنبه املتهم عىل أي تغيري يتم من قبلها يف الوصف القانوين للفعل املس�ند 
للمته�م أو تعديل التهمة ، وأن متنحه أج�اًل لتحضري دفاعه بناًء عىل الوصف أو التعديل اجلديد 

إذا طلب ذلك )٤)  .

وجيب عىل املحكمة أن تبني األسباب التي ُبني عليها احلكم عند إصداره : »جيب أن يشتمل 
احلكم عىل األسباب التي بني عليها ..«  )٥) ، كام جيب أن تفصل يف الدفوع التي قد يثريها اخلصوم 
� بالنس�بة للدف�وع واجب�ة الرد � وذل�ك وفقًا لنص القان�ون : »جيب عىل املحكم�ة أن تفصل يف 

الطلبات التي تقدم هلا من اخلصوم وتبني األسباب التي تستند إليها« )6) .

وقد رتب القانون البطالن يف حال عدم مراعاة أحكامه املتعلقة بأي إجراء جوهري ، وقرر 
احلق يف إبداء الدفوع املتعلقة بالنظام العام والتمسك هبا يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وأن 
تق�يض املحكمة هبا ولو بغري طل�ب ، وأعطى الفرصة إلبداء الدف�وع املتعلقة بمصلحة اخلصوم 
قبل أن يقرر س�قوط احلق يف إبدائها لفوات ميعاد التمس�ك هبا ؛ حتى ال ُيس�اء اس�تغالهلا هبدف 

املامطلة وإطالة أمد القضية وتأخري الفصل فيها )7). 
)))  املادة ) )٢7 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)٢)  املادة ) ٢7٥ ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)3)   انظر : املادة ) 30٢ ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)٤)    انظر : املادة ) 308 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)٥)   املادة ) 0)3 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)6)  املادة ) ))3 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)7)  انظر : املواد من املادة ) )33 ( وحتى املادة ) 337 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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ك�ام قرر القان�ون احلق يف االع�راض والطعن يف احلكم بطلب االس�تئناف ، حيث ُتس�مع 
أقوال املستأنف واألوجه املستند إليها ، ثم يتكلم بعد ذلك باقي اخلصوم، ويكون املتهم آخر من 
يتكل�م ، ثم تصدر املحكمة حكمها بعد اطالعها عىل األوراق ))) . وقرر القانون كذلك احلق يف 

الطعن بطلب النقض )٢) ، والتامس إعادة النظر يف احلكم النهائي )3) . 

إىل غ�ري ذلك من نصوص املواد التي تش�كل األس�س القانونية التي تكف�ل احلق يف الدفاع 
وإبداء الدفوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

2 . 2 . 4  املقارنة

يتفق الفقه اإلس�المي والنظام والقانون يف تقرير األسس والضامنات التي تكفل حق املتهم 
يف الدفاع وإبداء دفوعه بكل حرية ، وليس ذلك للمتهم فحسب ، بل إهنا تكفل ألي خصم من 
اخلصوم إبداء دفوعه والتمس�ك هبا ، كام هو احلال عند دفع الدفع ، أو التمس�ك بالدفع لفوات 

ميعاده عىل سبيل املثال .

ومما جيدر اإلشارة إليه أن الفقه اإلسالمي كان أسبق وأشمل من األنظمة والقوانني الوضعية 
يف كفالة حقوق الدفاع لألفراد ، ومراعاة مجيع الضامنات القضائية هلم ، والتي من ش�أهنا حتقيق 
العدل واملس�اواة ، وحفظ حقوق اإلنس�ان ، بل إن القوانني الوضعية اس�تفادت كثريًا من الفقه 
اإلس�المي يف تقريرها لتلك األس�س والضامنات . أما النظام السعودي فهو يف األساس يستقي 

أحكامه من الرشيعة اإلسالمية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها )٤) .

إال أن التنظي�امت املع�ارصة وكث�رة اإلج�راءات وتعقده�ا اقتضت ظهور أن�واع أخرى من 
الدفوع ، وتطلبت تقرير مزيد من األسس والضامنات التي تكفل حق اخلصوم يف إبداء دفوعهم 
والتمس�ك هبا ، وذلك كان موض�ع اهتامم من قبل النظام والقان�ون ، حيث تضمنت نصوصهام 

)))  انظر : املادة ) ٤0٢ ( واملادة ) ))٤ ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)٢)   انظ�ر : امل�ادة ) 30 ( من قانون ح�االت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥7 لس�نة 

9٥9)م واملعدل بقانون رقم 7٤ لسنة ٢007 م وقانون رقم ٥3) لسنة ٢007م .
)3)    انظر : املادة ) )٤٤ ( واملادة ) ٤٤6 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)٤)    انظ�ر : امل�ادة ) 7 ( م�ن النظ�ام األس�ايس للحك�م الص�ادر باألمر امللكي رق�م ) أ / 90 ( وتاري�خ ٢7 / 8 / 
٢)٤)ه� ، واملادة ) ) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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معاجل�ة ذل�ك النوع من الدفوع ، وإقرار املزيد من األس�س والضامنات التي تكفل احلق يف إبداء 
الدفوع بجميع أنواعها ، بينام مل حيّظ ذلك باهتامم الفقهاء املس�لمني يف الس�ابق ؛ لبساطة احلياة يف 

ذلك احلني ، وسهولة اإلجراءات ، وعدم وجود مثل تلك التنظيامت وتعقيداهتا .

2 . 3  أنواع الدفوع

2 . 3 . 1 أنواع الدفوع يف الفقه

إن املفهوم الذي ذكره الفقهاء املسلمون للدفع يشمل حتته نوعني من الدفوع مها )))  :

النوع األول : الدفع الذي ُيقصد به إبطال نفس دعوى املدعي والغرض الذي يرمي إليه بدعواه، 
عى به بالنفي أو اإلثبات ،  حي�ث يتع�رض فيه لصدق املدعي وكذبه ، ويتطرق لليشء امُلدَّ
فهو يمس موضوع الدعوى ، ويرتب عىل قبوله وضع حد هنائي ملطالب املدعي ، ومنعه 

من التعرض ثانية للمطلوب ، وعدم متكنه من إقامة نفس الدعوى مرة أخرى .

وق�د ُبحث هذا النوع يف الفقه اإلس�المي حتت مس�مى دفع الدع�وى ، ويطلق عليه بعض 
الفقهاء إبطال الدعوى .

وُعرف هذا الدفع لدى الفقهاء املعارصين ورجال القضاء الرشعي باسم الدفع املوضوعي؛ 
لكونه ينصب عىل املوضوع املدعى به .

وهذا النوع ختتلف صوره باختالف القضايا ، وصوره كثريٌة ال يمكن حرصها ؛ ألنه يتعلق 
بموض�وع الدع�وى وب�ذات احل�ق املدعى ب�ه ، واملواضيع متع�ددة ، واحلقوق كث�رية ، فكذلك 

مايتعلق هبا من الدفوع .

الن�وع الث�اين : الدفع الذي ُيقصد به دفع اخلصومة عن املدعى عليه بدون تعرض لصدق املدعي 
أو كذبه يف دعواه ، وهو ما يسميه الفقهاء بدفع اخلصومة .

)))  ياس�ني ، حمم�د نعي�م : نظرية الدع�وى بني الرشيع�ة والقان�ون ، ص ٥88 ، قراعة ، عيل بن حمم�ود : األصول 
القضائية يف املرافعات الرشعية ، ص ٥٥ ، الغامدي ، نارص بن حممد : دفع اخلصومة يف الفقه اإلس�المي ، ص 

. 33 - 30
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ويف ه�ذا النوع م�ن الدفوع ال يتعرض املدعى عليه إىل موض�وع الدعوى لكي يبطله ويبني 
ع�دم صح�ة ما يدعيه املدعي ، وإنام يتع�رض فيه إىل صحة خصومة املدعي ل�ه ، كان يدعي بأنه 
لي�س صاحب صفة معتربة لكي توجه الدعوى إلي�ه ، وبالتايل ليس خصاًم رشعيًا للمدعي ، لذا 
فال يرتب عىل فرض إقراره إلزام له أو لغريه باحلق املدعى به ، إىل غري ذلك من صور ادعاءات 

املدعى عليه اهلادفة إىل التخلص من خصومة املدعي .

وق�د أج�از الفقهاء ه�ذا النوع من الدف�وع برشوطه املق�ررة عندهم ، ورتبوا ع�ىل ثبوته رد 
اخلصومة عن املدعى عليه .

ومع أن الفقهاء مل يذكروا إال صورة واحدة هلذا النوع ، إال أنه يمكن اس�تنتاج صور أخرى 
ل�ه وذل�ك من خالل الرشوط التي اش�رطوها لصحة الدعوى ، وس�يأيت بي�ان ذلك الحقًا عند 

بحث الدفوع بعدم القبول .

2 . 3 . 2  أنواع الدفوع يف النظام

أع�رض املنظم الس�عودي عن فكرة تقس�يم الدفوع تاركًا املجال لرشاح النظام الس�تقصاء 
ذلك من خالل نصوصه .

وتصدى أحد رشاح نظام املرافعات الرشعية لبياهنا من جهة موضوعها � وهو ما يطبق عىل 
نظام اإلجراءات اجلزائية � فقسمها لثالثة أنواع هي )))  :

النوع األول : دفع الدعوى ) الدفع املوضوعي (

واملراد به : قوٌل ُيقرره املدعى عليه للرد عىل دعوى املدعي يف موضوعها .

فه�و دفع للدع�وى يف موضوعها باإلن�كار أو اإلبراء ونحو ذلك ، وه�و الدفع املوضوعي 
املتعلق بأصل موضوع الدعوى .

وُيقصد به إبطال دعوى املدعي نفسها والغرض الذي يرمي إليه املدعي هبذه الدعوى .

)))   آل خنني ، عبداهلل بن حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ج) ، ص 3٥3 .
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النوع الثاين : دفع اخلصومة ) الدفع بعدم القبول (

وامل�راد به : قوٌل يأيت ب�ه املدعى عليه ردًا عىل الدعوى ليدفع به اخلصومة بام يرّدها عنه دون 
التعرض ملوضوع الدعوى بتصديق أو تكذيب .

فهو يريد به عدم س�امع الدعوى ) عدم قبوهلا ( النخرام رشط من رشوطها األس�اس الذي 
يؤدي فقدانه إىل بطالن الدعوى ، وعدم إمكان تصحيحها ، أو نقصاهنا وعدم السري فيها مادامت 

عىل تلك احلال إال بعد تصحيحها .

وهذه الدفوع منها ما يمنع سامع الدعوى مطلقًا ، كأن يدفع املدعى عليه بأنه سبق الفصل يف 
الدعوى بحكم أو ليس يف الدعوى مصلحة للمدعي من جلب نفع أو دفع رض ، ومنها ما يمنع 
سامع الدعوى مؤقتًا ما دامت عىل تلك احلال ، كالدفع بعدم أهلية اخلصم فيها أو أهنا ُرفعت عىل 
غ�ري ذي صف�ة ، ونحو ذلك من الدفوع التي تدفع اخلصومة مؤقتًا وُيعاد الس�ري يف الدعوى بعد 

تصحيحها أو رفعها عىل الوجه الصحيح .

النوع الثالث : الدفع اإلجرائي ) الدفع الشكيل (

وامل�راد ب�ه : قوٌل ُيق�رره املدعى عليه يطعن ب�ه يف أمٍر من إجراءات الدع�وى يتوصل به إىل 
بطالن اإلجراء أو وجوب إعادته عىل الوجه الصحيح .

فه�ي الدف�وع التي تتعلق باإلجراءات املق�ررة يف الفقه أو النظ�ام ، كالدفع ببطالن صحيفة 
الدع�وى أو بط�الن موعد أو إعالن قضائ�ي ؛ لتخلف يشء من إجراءاته ، أو الطعن يف ش�هادة 

شاهد ألهنا ُسمعت بغري حضور املدعى عليه . 

وس�يأيت وفق�ًا هل�ذا التقس�يم بي�ان هذه األن�واع وحاالهت�ا وأحكامه�ا بيشء م�ن اإليضاح 
والتفصيل يف الفصول القادمة .

وقد قسم الدفوع أيضًا يف تقسيٍم آخر من جهة وقتها إىل نوعني مها :

النوع األول : الدفوع املؤقتة

وه�ي الدف�وع املح�ددة بوقت فيج�ب إبداؤها قب�ل أي طل�ب أو دفاع يف الدع�وى ، وإال 
سقطت، كالدفع بعدم االختصاص املكاين مثاًل .
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النوع الثاين : الدفوع املطلقة

وه�ي الدف�وع الت�ي جيوز إبداؤه�ا يف أي مرحلة من مراح�ل الدعوى غري مقي�دة بوقت أو 
مرحلة فيها ، كالدفع بعدم االختصاص النوعي عىل سبيل املثال .

2 . 3 . 3  أنواع الدفوع يف القانون

مل ي�رد يف قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي تقس�يم رصيح للدف�وع  ، إال أن فقهاء القانون 
ورشاحه وضعوا عدة تقسيامت للدفوع بناًء عىل معايري معينة ، وذلك عىل النحو التايل :

تقسيم الدفوع حسب طبيعة الدفع إىل ثالثة أنواع هي))) :

النوع األول : الدفع املوضوعي 

وه�و الدف�ع الذي يتعرض فيه املدعى عليه ملوضوع الدع�وى أو لذات احلق املدعى به كأن 
ينكر وجوده أو يزعم انقضاءه . والدفوع املوضوعية ال يمكن حرصها ، وختتلف من دعوى إىل 
أخ�رى ، وت�دور كلها إما حول ع�دم إثبات الواقعة، وإما حول ع�دم صحتها ، وإما عدم صحة 

إسنادها إىل املتهم ، وقد تدور حول عدم أمهيتها إذا ُأريد هبا التأثري يف تقدير العقوبة فحسب .

النوع الثاين : الدفع الشكيل

وهو ما يوجهه املدعى عليه من طعن يف اإلجراءات الش�كلية التي ُيطلب من املدعي القيام 
هبا قبيل وأثناء السري يف الدعوى ؛ لكي تنتج آثارها .

النوع الثالث : الدفع بعدم القبول

وه�و الدف�ع الذي ينكر فيه اخلصم س�لطة خصمه يف اس�تعامل الدعوى ، فه�و يتعلق بحق 
املدعي يف رفع دعواه ، وال يتعلق باحلق املدعى به ذاته .

)))    الرشي�ف ، حام�د : نظري�ة الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص 8) - ٢٥ ، اجلمييل ، هش�ام عبداحلميد : الدفوع 
اجلنائي�ة اإلجرائي�ة واملوضوعية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوب�ات ، ) دار الفكر والقانون ، 
املنصورة ، مرص ، د.ط ، ٢007م ( ، ص ٥ ، 6 ، أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 7)، 

مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص )٥6 .
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تقسيم الدفوع حسب أمهيتها إىل نوعني )))  :

النوع األول : الدفوع اجلوهرية

وهي الدفوع اهلامة املؤثرة يف الدعوى ، والتي يتغري عند األخذ هبا وجه الرأي يف الدعوى .

النوع الثاين : الدفوع غري اجلوهرية

وهي الدفوع غري اهلامة والتي ال تؤثر يف الدعوى ، وال تستلزم ردًا خاصًا من املحكمة .

تقسيم الدفوع من حيث اهلدف منها إىل نوعني )٢)  :

النوع األول : الدفوع املتعلقة بالنظام العام

وه�ي الدف�وع الت�ي تس�تهدف محاية املصلح�ة العام�ة ؛ كالدف�وع املتعلقة بوالي�ة املحكمة 
وتشكيلها وطرق الطعن يف األحكام .

النوع الثاين : الدفوع املتعلقة بمصلحة اخلصوم

وه�ي الدفوع التي ُجعلت حلامية مصلحة اخلص�وم ؛ كالدفوع املتعلقة باإلجراءات اخلاصة 
بجمع االستدالالت أو التحقيق االبتدائي ، مما ال يتعدى أمهيته اخلصوم ومصلحتهم اخلاصة . 

تقسيم الدفوع من حيث القانون الذي حيكمها إىل نوعني )3)  :

النوع األول : الدفوع املستندة إىل قانون العقوبات

وه�ي تلك الدف�وع التي تنص�ب مبارشة ع�ىل تطبيق نصوص قان�ون العقوب�ات ؛ كالدفع 
بعدم توافر ركن من أركان اجلريمة ، والدفع بتوافر سبب من أسباب اإلباحة أو مانع من موانع 

املسئولية اجلنائية .

)))   الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص 8) – ٢٥ .
)٢)  املرجع السابق ، ص ٥0 ، ٥8 .

)3)  املرجع السابق ، ص 8) – ٢3 .
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النوع الثاين : الدفوع املستندة إىل قانون اإلجراءات اجلنائية

وه�ي الدفوع الت�ي تنصب مبارشة عىل تطبيق قواعد قانون اإلج�راءات اجلنائية يف املراحل 
املختلف�ة للدع�وى اجلنائي�ة ؛ كالدف�ع ببطالن إج�راءات االس�تدالل ، والدفع ببط�الن القبض 

والتفتيش ، والدفع بعدم االختصاص عىل سبيل املثال .

وهن�اك تقس�يامت أخ�رى للدفوع ذهب جانب م�ن الفقه القانوين إليها ، إال أن التقس�يامت 
الس�ابقة بصف�ٍة عامة ، والتقس�يم األول بصفٍة خاصة ، كانت حمل اهتامم كث�ري من فقهاء القانون 

ورشاحه عند تناوهلم ملوضوع الدفوع .

2 . 3 . 4  املقارنة

يتضح مما ُذكر سابقًا يف بيان أنواع الدفوع يف كٍل من الفقه والنظام والقانون  ما ييل :

يتفق الفقه والنظام والقانون يف نوعني من الدفوع وهي :

الن�وع األول : الدفع ال�ذي يوجهه املدعى عليه إىل موضوع الدع�وى وذات احلق الذي يطالب 
ب�ه املدعي يف دعواه ، وهو ما يس�مى يف الفقه بدفع الدع�وى ويف النظام والقانون بالدفع 

املوضوعي .

النوع الثاين : الدفع الذي ُيوجه إىل حق املدعي يف رفع دعواه ، وهو ما يسمى يف الفقه اإلسالمي 
بدفع اخلصومة ، ويف النظام والقانون بالدفع بعدم القبول .

وأوجه االختالف هي :

أن دفع اخلصومة وهو ما يقابل الدفع بعدم القبول يتسع نطاقه إىل حد ما يف النظام والقانون 
عنه يف الفقه اإلسالمي .

كام أن هناك نوعًا من الدفوع مل حيّظ باهتامم الفقهاء املسلمني ، بينام كان موضع اهتامم وبحث 
واس�عني من قبل رشاح النظام والقانون ، وهذا الدفع هو ما يس�مى بالدفع الش�كيل ؛ ألنه يوجه 
إىل اإلجراءات الش�كلية التي يش�رط النظام أو القانون إتباعها من أج�ل أن تنتج آثارها ، وهي 
ختتل�ف يف ماهيتها عن النوعني الس�ابقني من حيث أهن�ا ردود واعراضات عىل ما قام به اخلصم 



56

م�ن أعامل قضائية، القص�د منها تأجيل نظر الدعوى أو رفضها بش�كلها احلايل دون الدخول يف 
املوضوع أو املساس به ، إىل أن تتوفر رشوط نظامية أو قانونية خمصوصة ))) .

وهذا النوع من الدفوع اقتضته التنظيامت املعارصة التي نتج عنها كثرة اإلجراءات وتعقدها.

وال يعني ذلك أن النظام اإلس�المي خاٍل من اإلجراءات والتنظيم ، وإنام املقصود أنه يميل 
إىل تبس�يطها ، والقض�اء ع�ىل اإلطالة والتعقيد التي توج�د يف كثري من نواح�ي النظم والقوانني 

الوضعية .

ومع أن الدفع الش�كيل مل ُيذكر يف كتب الفقه اإلس�المي حتت هذا املس�مى ، إال أن الفقهاء 
أش�اروا لبع�ض حاالت ه�ذا النوع م�ن الدف�وع ، وذلك عن�د بحثه�م وبياهنم لوالي�ة القضاء 
وإجراءات التقايض يف اإلسالم ، ومنها ما نص عليه الفقهاء من جواز ختصيص القضاء باملكان 

والزمان والنوع من قبل ويل األمر .

2 . 4  رشوط الدفوع

2 . 4 . 1  رشوط الدفوع يف الفقه
مل�ا كان الفقهاء ق�د اعتربوا الدفع نوعًا من الدعوى ، فإنه من البدهيي أن يش�رطوا لصحته 
مااشرطوه لصحة الدعوى يف خمتلف عنارصها ، من أهلية وصفة يف أطراف الدعوى ، ومصلحة 
فيه�ا ، ومعلومية يف احل�ق املدعى به ، ومرشوعية فيه ، وكوهنا يف جملس القضاء ، واحتامل ثبوت 
املدعى به عقاًل وعرفًا )٢) ، ويضاف إليها بعض الرشوط املستمدة من كونه مرتبطًا بدعوى سابقة 

عليه وهي )3)  :

أواًل : عدم التناقض 

يش�رط يف الدف�ع أن ال يكون متناقضًا م�ع كالم صادر من الدافع ، س�واًء كان هذا الكالم 
صادرًا عنه يف جواب الدعوى ، أو يف دفع آخر س�بق أن أبداه ، أم كان صادرًا عنه خارج جملس 

ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص ٥99 .  )((
)٢)     املرجع السابق ، ص ٢7٢.

)3)    املرجع السابق ، ص 6٢9 – 630 .
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القض�اء ، وه�ذا رشط يف الدع�وى أيضًا ، ولكن حصول التناقض يف الدفع أوس�ع نطاقًا ؛ ملا أن 
الدفع قد يسبقه اجلواب ، وقد يسبقه دفع آخر، فيتناقض معها .

ثانيًا : أن ُيراعى وقته عند إبدائه

ينبغي أن ُيراعى وقت الدفع عند إبدائه ، فهناك من الفقهاء من اشرط لقبول دفع اخلصومة 
أن ُيبدى قبل احلكم ، وأما بعده فال ُيقبل ، وبعضهم اشرط أن ُيبدى قبل إقامة البينة .

ثالثًا : أن ُيوجه إىل دعوى صحيحة

ف�إن كان�ت الدع�وى األصلية باطلة ف�ال خالف يف عدم قبول�ه ؛ إذ ليس للدع�وى الباطلة 
حكم، وهي تعترب يف حكم املنعدمة ، والتصدي لدفعها حتصيل حاصل ، وهو عبث .

وأم�ا إذا كانت الدعوى فاس�دة ، وه�ي الدعوى التي تكون خالية م�ن العيوب اجلوهرية ، 
ولكنها مشوبة بعيب ليس جوهريًا يمكن إصالحه ، فالرأي الراجح عند بعض الفقهاء أن الدفع 
الصحيح للدعوى الفاسدة صحيح ، وإن كان هناك قول بأن الدفع فاسد ؛ ألنه مبني عىل فاسد، 

والبناء عىل الفاسد فاسد ))) .

ولع�ل فائدة قبول دفع الدعوى الفاس�دة بدفع صحيح أن الدف�ع إذا ثبت يكون كافيًا يف رّد 
الدعوى كليًا ، وال يبقى للمدعي حق يف إصالح دعواه من فسادها ورفعها مرة ثانية صحيحة)٢).

رابعًا : أن يكون اهلدف منه حتصيل مصلحة مرشوعة

وه�و رشط املصلحة يف الدع�وى ، وهي يف مصطلح علامء الرشيعة اإلس�المية املنفعة التي 
قصدها الش�ارع احلكيم لعباده ، من حفظ دينهم ونفوس�هم وعقوهلم ونس�لهم وأمواهلم ، طبق 

ترتيب معني فيام بينها )3) .

)))   ابن نجيم : البحر الرائق ، ج7 ، ص 39٢ .
)٢)   املرجع السابق .

)3)   البوطي ، حممد س�عيد رمضان : ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلس�المية ، ) مؤسس�ة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، 
الطبعة الثانية ، د.ت ( ، ص ٢3 .
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ورشط املصلح�ة متف�ق عليه عند مجي�ع فقهاء الرشيع�ة ، وإن كانت ه�ذه الصيغة املذكورة 
بلفظها غري موجودة يف كتبهم ، فاحلنفية يشرطون يف الدعوى أن ال تكون عبثًا ))) .

واملالكية ذكروا صيغة قريبة من لفظ املصلحة ، فقد اشرطوا أن تكون الدعوى ذات غرض 
صحيح )٢) .

والش�افعية يش�رطون يف املدعى به أن يكون حقًا أو ما ينفع يف احلق ، وأن يكون هذا احلق 
قد تعرض ألرضار اخلصم )3) .

ويرصح بعضهم بأن الدعوى ُتسمع إذا كان للمدعي غرض فيها حتى ولو مل يكن احلق فيها 
خيص املدعي مبارشًة . وفروع احلنابلة تدل عىل ذلك )٤) .

وم�ا تقدم ذكره من صيغ ه�ذا الرشط عند املذاهب املختلفة نجده متقاربًا يف معناه، ويمكن 
أن يدخل مجيعه يف تلك الصيغة التي تم ذكرها ، وهي أن يكون اهلدف من الدفع حتصيل مصلحة 

مرشوعة ، معتربة رشعًا اعرف هبا الشارع وأضفى عليها محايته .

2 . 4 . 2  رشوط الدفوع يف النظام

ذكر رشاح النظام ما هو ش�بيه بام س�بق ذكره عند الفقهاء املس�لمني معتربين الدفع نوعًا من 
الدع�وى ، فاش�رطوا لصحت�ه ما اش�رطوه لصحة الدع�وى ، وذلك بناًء ع�ىل مفهوم نصوص 
نظام اإلجراءات اجلزائية واملرافعات الرشعية ، والتي تستقي أحكامها أصاًل مما ورد يف الرشيعة 

اإلسالمية .
)))   اجلارم ، حممد صالح بن عبدالفتاح بن ابراهيم : املجاين الزهرية عىل الفواكه البدرية ، ) مطبعة النيل ، القاهرة، 
م�رص ، د.ط ، د.ت ( ، ص 07) ، اب�ن عابدي�ن ، حممد ع�الء الدين : قرة عيون األخي�ار »تكملة رد املحتار« ، 
)املطبعة العثامنية ، د.ط ، 3٢7)ه� ( ، ج) ، ص )38 . انظر : ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة 

اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 303 .
)٢)   الق�رايف ، أمح�د ب�ن ادريس : الفروق » أنوار الربوق يف أنوار الفروق« ، ) مطبعة عيس�ى احللبي ، مرص ، الطبعة 
األوىل ، 3٤6)ه�� ( ، ج٤ ، ص7٢ ، علي�ش ، أب�و عبداهلل حممد أمحد : منح اجلليل عىل خمترص خليل ، ) املطبعة 
العامرة ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، ٢9٤)ه� ( ، ج٤ ، ص70) . انظر : ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني 

الرشيعة وقانون املرافعات ، ص 303 .
)3)   الس�يوطي ، ج�الل الدين عبدالرمحن : األش�باه والنظائ�ر يف قواعد وفروع فقه الش�افعية ، ) د.ن ، طبع بمكة، 

السعودية ، د.ط ، )33)ه� ( ، ص ٥07 ، ٥08 . انظر : ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى ، ص303 .
)٤)   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة وقانون املرافعات ، ص 30٤ .
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ومم�ا ذك�روه م�ن رشوط خاصة بالدف�وع ؛ أنه لك�ي يكون الدفع ال�ذي يبدي�ه الدافع دفعًا 
جوهري�ًا يس�تتبع التزام من املحكمة بالنظ�ر فيه والرد عليه بالقبول أو الرف�ض ، ال بد من توافر 

رشوط معينة فيه يمكن إمجاهلا يف ثالثة رشوط مهمة وهي :

أواًل : توفر الصفة واملصلحة يف التمسك بالدفع

الدف�ع يف أصل�ه هو دعوى من اخلصم يعرضها عىل الق�ايض ، وكل دعوى ال بد أن تتحقق 
فيه�ا الصف�ة واملصلحة يف مدعيها � حت�ى ُتقبل منه � فهام رشطا صحة الدع�وى ، وال بد من أن 
تتوف�ر ال�رشوط العامة للمصلحة يف الدفع ، وتنطبق عليه ، حيث يش�رط أن تكون لصاحبه فيه 
مصلحة قائمة مرشوعة ، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الدفع االحتياط 

لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خُيشى زوال دليله ))) .

كام يش�رط أيضًا أن يكون اخلصم الذي يتمس�ك بالدفع له صفة وش�أن يف الدعوى جتيز له 
املخاصمة عن موضوعها ، أو إبداء الدفوع فيها )٢) .

وهنا جيب التمييز بني الدفوع املتعلقة بالنظام العام واألخرى التي تتعلق بمصلحة اخلصوم، 
ففي احلالة األوىل يكون لكل ذي مصلحة التمسك بالدفع ، وجيب عىل املحكمة أن تقيض به من 
تلقاء نفسها ولو بغري طلب ، أما الدفع املتعلق بمصلحة اخلصوم فإنه ال جيوز التمسك به إال ملن 

تقرر له صفة ومصلحة فيه ، وما عداه فال جيوز له التمسك به )3) .

ثانيًا : أن يكون الدفع مقدمًا بالشكل الذي يتطلبه النظام

ُيش�رط يف الدفع الذي تلتزم املحكمة بالرد عليه أن ُيقدم بالش�كل النظامي ، ولكي يكون 
الدفع نظاميًا فال بد أن يكون )٤) :

)))   انظر : املادة ) 3 ( من نظام املرافعات الرشعية .
)٢)   انظر : املواد ) ٥) ، 6) ، 7) ، 9) ، 69 ، ٤7) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)3)   الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص ٥0 – )٥ .
)٤)    القبائيل ، سعد محاد : ضامنات حق املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص، 

د.ط ، 998)م ( ، ص 373 .
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أ � ق�د ُأث�ري ع�ىل وجه ثابت يف إجراءات املحاكمة ، س�واء يف أوراق الدع�وى ، أو يف احلكم 
الصادر نفسه ، أو يف حمارض اجللسات ، أو يف مذكرات الدفاع .

ب � ق�د ُأث�ري يف مرحل�ة املحاكم�ة ، فال ب�د أن ُتثار الدف�وع يف مرحلة املحاكم�ة حتى تلتزم 
املحكم�ة بالرد عليها ، وال يغني عن ذلك إثارهتا أمام س�لطة التحقيق ، وال يكفي إثارة 
الدفع أمام حمكمة درجة أوىل وحدها ؛ ألن عدم إرصار اخلصم يف االستئناف عىل دفعه 
ق�د ُيفرس بأنه تن�ازل منه عن الدفع ، كام جيب عند تغيري أعضاء املحكمة أن يعيد اخلصم 

دفعه مرة أخرى أمام األعضاء اجلدد ، وإال تكون غري ملزمة بالرد عليه .
ج  � أن يكون الدفع قد ُأثري يف ميعاده املحدد نظامًا ، وإال سقط احلق يف التمسك به .

ثالثًا : أن يكون الدفع مقدمًا بشكل واضح وجازم ومنتج يف الدعوى

واملقصود بذلك أن يكون الدفع ش�اماُل لبيان مضمونه ، موضحًا للفائدة منه ، مبينًا أثره يف 
الدعوى وظاهر التعلق هبا .

وبناًء عليه فإن املحكمة ال تلتزم بالرد عىل دفع جمهول ، أو غري حمدد بوضوح ، أو كان جمرد 
كالم ُيلق�ى بغ�ري مطالبة جازم�ة وال إرصار ؛ كأن يكون يف صورة تس�اؤل ، أو كان غري منتج يف 

الدعوى وغري متعلق بموضوعها ، أو ال مصلحة من ورائه وال أثر له يف استظهار احلقيقة ))) .

2 . 4 . 3  رشوط الدفوع يف القانون
ُيعترب الدفع نوعًا من الدعوى عند فقهاء ورشاح قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي وقانون 

املرافعات املرصي ، فُيشرط عمومًا لصحته وقبوله ما ُيشرط لقبول الدعوى وصحتها .

وق�د اس�تلزم القانون توافر عدد من الرشوط اخلاصة عند إب�داء الدفوع ، حتى يكون هناك 
التزام�ًا ع�ىل املحكمة التي تم إبداء الدفع أمامها بالنظر يف هذا الدفع ، والرد عليه س�واًء بالقبول 

أو الرفض ، وهذه الرشوط كام وردت عند فقهاء ورشاح القانون هي )٢) :
)))   القبائيل ، سعد محاد : ضامنات حق املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص، 

د.ط ، 998)م ( ، ص 377 – 378 .
)٢)    الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص 3٢ – ٥٢ ، فودة ، عبداحلكم : الدفوع والدفاعات 
يف املواد املدنية واجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 

998)م ( ، ص 7 – 0) .
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أواًل : إبداء الدفع قبل فوات ميعاده املحدد قانونًا

ال تلت�زم املحكم�ة بالنظ�ر يف الدفع أو بالرد عليه إذا س�قط حق التمس�ك به ؛ لع�دم التزام 
اخلص�م بامليع�اد املحدد قانون�ًا إلثارة الدف�ع ، وخيتلف وقت إث�ارة الدفع باخت�الف نوع الدفع 

ومدى تعلقه بالنظام العام من عدمه .

ثانيًا : أن يكون الدفع رصحيًا جازمًا يقرع سمع املحكمة

الدف�ع ال�ذي تلتزم حمكمة املوضوع بإجابته أو الرد عليه هو الدفع اجلازم الذي يقرع س�مع 
املحكم�ة ، ويش�تمل ع�ىل بيان ما يرمي إليه ، وي�رص عليه مقدمه يف طلبات�ه اخلتامية ، أما الكالم 

الذي ُيلقى يف غري مطالبة جازمة وال إرصار ، فال تثريب عىل املحكمة إن هي مل ترد عليه .

ثالثًا : أن يكون للدفع أصل ثابت يف األوراق

املقصود بذلك أن يكون الدفع عند احلكم يف الدعوى له وجود حقيقي يف األوراق ، س�واًء 
كان يف حمرض اجللسة أو املذكرات التي قدمها اخلصوم ، تلك األوراق التي هي جزء من إجراءات 

املحاكمة أمام القضاء .

ولذل�ك فإن�ه ال ُيعول عىل أي من الدف�وع التي ُأثبتت أمام أي جهة أخ�رى طاملا أهنا مل ُتثار 
أمام جهة املحاكمة .

رابعًا : أن يكون الدفع منتجًا أي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى

حيث يكون الفصل فيه الزمًا للفصل يف املوضوع ، وإال فاملحكمة ليست ملزمة بالرد عليه 
رصاح�ًة ، بل جي�وز أن ترفضه ضمنًا ؛ ألن اخلصم الذي يثري الدف�ع غري املنتج يف الدعوى وغري 

املتعلق بموضوعها ال يكون صاحب مصلحة يف املطالبة بالرد عليه مسببًا .

خامسًا : عدم التنازل الرصيح أو الضمني عن الدفع

جت�در اإلش�ارة إىل أن التن�ازل عن أي دفع ال يك�ون إال بصدد الدفوع غ�ري املتعلقة بالنظام 
العام؛ وذلك ألن الدفع املتعلق بالنظام لعام ال جيوز التنازل عنه .
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أما الدفع غري املتعلق بالنظام العام فإنه جيوز للخصم أن يتنازل عنه رصاحًة أو ضمنًا ، وهذا 
التنازل يرتب األثر أمام املحكمة عن ذلك ، من حيث عدم رد املحكمة عىل هذا الدفع الذي تم 

التنازل عنه .

سادسًا : أن تعتمد عنارص احلكم عىل هذا الدفع

يل�زم لك�ي ينتج األثر الالزم بالت�زام املحكمة بالرد عىل الدفع بالقبول أو الرفض بأس�باب 
س�ائغة ؛ أن تك�ون املحكمة قد اعتم�دت يف عنارص حكمها عىل هذا الدفع أو عىل أس�باب هذا 

الدفع .

سابعًا : توافر الصفة واملصلحة يف التمسك بالدفع

ُيشرط أن يكون للدافع مصلحة يف الدفع الذي يبديه أمام املحكمة ، وأن تكون هذه املصلحة 
شخصية ومبارشة وقائمة وقت إبداء الدفع ، كام ُيشرط أن تكون املصلحة يقرها القانون أيضًا؛ 
لالس�تفادة م�ن الدفع وأحكامه ، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتمل�ة إذا كان الغرض من الدفع 
االحتياط لدفع رضر حمدق أو االس�تيثاق حلق خيش�ى زوال دليله ))) . واس�تثناًء من القانون عىل 
ذلك ال يرسي رشط املصلحة الشخصية واملبارشة عىل الدفوع املقدمة من قبل النيابة العامة ، كام 
ال يرسي أيضًا عىل بعض احلاالت التي جييزها القانون كام يف الدفوع التي ُتثار يف دعاوى احلسبة 

والدعاوى النقابية )٢) .

فقد فرسها مجهور الرشاح بالفائدة العملية التي تعود عىل رافع الدعوى أو الدفع من احلكم 
له بطلبه )3) .

وُيش�رط كذلك أن يكون الش�خص الذي يتمس�ك بالدفع له صفة فيه أو يف الدعوى مثار 
الدفع ، أما إذا مل تكن له صفة يف التمسك بالدفع ؛ فإن الدفع يكون غري مقبول ويف غري حمله .

)))  انظر : املادة ) 3 ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .
)٢)  انظر : املادة ) 3 ( مكرر من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .

)3)  أب�و الوف�ا ، أمح�د : املرافعات املدنية والتجاري�ة ، ) مطبعة دار املعارف ، اإلس�كندرية ، م�رص ، الطبعة الثالثة ، 
9٥٥)م ( ، ص00) ، س�يف ، رم�زي : الوس�يط يف رشح قان�ون املرافع�ات املدني�ة والتجاري�ة ، )دار النهضة 
العربية ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثامنة ، 968) م ( ، ص00) ، مسلم ، أمحد : أصول املرافعات ، ص٤)3. 



63

وإن كان بع�ض رشاح القان�ون ي�رى أن ه�ذا ال�رشط لي�س إال تك�رارًا ل�رشط املصلح�ة 
الش�خصية، غري أن كثريًا منهم يرى متيز الرشطني عن بعضهام ، واعتبار كل منهام رشطًا مس�تقاًل 

لقبول الدعوى وصحتها .

2 . 4 . 4  املقارنة

يتضح مما ذكر س�ابقًا أن هناك اتفاٌق بني الفقه اإلس�المي والنظام والقانون يف اعتبار الدفع 
نوعًا من الدعوى ، فاشرطوا لصحته ما اشرطوه لصحة الدعوى يف خمتلف عنارصها ، باإلضافة 
إىل بعض الرشوط املستمدة من كونه مرتبطًا بدعوى سابقة عليه ، والتي تم بياهنا فيام ُذكر سابقًا ، 

وكانت أيضًا حمل اتفاق بينهم .

إال أن النظ�ام والقان�ون أضاف�ا بعض ال�رشوط اخلاصة بالدف�وع عمومًا ؛ والت�ي اقتضتها 
التنظيامت املعارصة وكثرة اإلجراءات وتعقدها ، ومل يرد هلا ذكر عند الفقهاء املسلمني .

ك�ام أن ل�كل نوع من أنواع الدفوع رشوطًا خاصة ب�ه ، ال يلزم توافرها يف غريه من الدفوع، 
منه�ا م�ا ه�و حمل اتفاق ب�ني الفقه والنظ�ام والقان�ون يف عمومه�ا ، ومنها ما فرضت�ه التنظيامت 
املعارصة وطبيعة اإلجراءات يف النظام والقانون ، ومل يرد ذكره يف الفقه ، أو كان حمل اختالف يف 
بعض التفصيالت ، وس�يأيت بيان ذلك يف الفصول القادمة عند بحث كل نوع من أنواع الدفوع 

عىل حده .

واجلدي�ر بالذك�ر أن رشوط الدعوى عمومًا متف�ٌق عليها بني الفقه والنظ�ام والقانون، وإن 
كان هناك اختالٌف عند فقهاء القانون والقضاء املرصي يف اعتبار األهلية رشطًا لصحة الدعوى، 
فمنهم من اعترب أن األهلية رشط لقبول الدعوى وبالتايل عد الدفع بانعدامها دفع بعدم القبول)))، 
ومنهم من اعترب األهلية رشط لصحة انعقاد اخلصومة وليست رشطًا لقبول الدعوى وعليه فإنه 

يعد الدفع بانعدامها دفع شكيل )٢).

واش�راط األهلي�ة يف الدع�وى بمعنى أن يك�ون رافع الدع�وى أهاًل للتق�ايض ، واألهلية 

)))    أبو الوفاء ، أمحد : أصول املحاكامت املدنية ، ) الدار اجلامعية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، 983)م ( ، ص ٥٢) .
)٢)    مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص ٥69 احلاشية .
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وص�ف يلحق بالش�خص فيجعل�ه قاباًل ألن يك�ون له حقوق وعلي�ه واجب�ات ))). وهي أهلية 
وجوب ، وأهلية أداء )٢).

فأهلية الوجوب هي كون اإلنسان حماًل ألن يكون له أوعليه حق )3) .

وأما أهلية األداء فتعني صالحية الشخص الستعامل احلق أي القدرة عىل اكتساب احلق أو 
حتمل الواجب ، وهي الزمة ملبارشة الترصفات القانونية .

ولكي يكون الشخص مدعى أو مدعى عليه يف دعوى فإنه جيب أن تتوفر فيه أهلية الوجوب، 
باملعنى املتقدم ، وهي تثبت كذلك للشخص االعتباري ، وتسمى أهلية االختصام )٤).

وجي�ب توفر األهلية اإلجرائية كذل�ك التي يقصد هبا صالحية اخلصم للقيام بعمل إجرائي 
س�واًء باس�مه أو يف مصلحة اآلخرين ، وقد تس�مى أحيانًا أهلية التقايض ، وهي تثبت لكل من 

تتوافر لديه أهلية األداء )٥) .

ومن ال يتمتع باألهلية اإلجرائية ، وهو متمتع بأهلية االختصام يقوم عنه ممثله يف اخلصومة 
كالويل أو الويص أو القيم )6) .

وقد عد نظام املرافعات الرشعية إقامة الدعوى من عديم األهلية واحدة من حاالت الدفع 
بعدم القبول ، وأجاز احلكم به من تلقاء ذات املحكمة ، كام أجاز إبداءه يف أي مرحلة تكون فيه 
الدعوى )7)، وهذه املادة يمكن تطبيقها عىل الدعوى اجلزائية يف نظام اإلجراءات اجلزائية حسبام 

أتاحت به املادة )8)٢( منه .

)))  اجلندي ، أمحد نرص : مبادئ القضاء يف األحوال الشخصية ، ) نادي القضاة ، مرص ، الطبعة الثالثة ، 986)م(، 
ص ٢٥8 .

)٢)   كرية ، حسن : املدخل لدراسة القانون ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، الطبعة اخلامسة ، )97)م ( ، 
ص )٥7 .

)3)   موسى ، حممد يوسف : املدخل للفقه اإلسالمي ، ) د.ن ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، د،ت ( ، ص ٢٢0 . 
)٤)  واىل ، فتحي : الوسيط يف قانون القضاء املدين ، ) دار العربية للموسوعات ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، ٤00)ه�- 

980)م ( ، ص )3٥ . 
)٥)    أمح�د ، ف�ؤاد عبداملنعم واحلس�ني ع�يل غنيم : أحكام الدفوع يف نظ�ام املرافعات الرشعية الس�عودي ، )املكتب 

العريب احلديث ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، ٢00٢م ( ، ص ٢٤) .
)6)  املرجع السابق ، ص ٢٤) .

)7)    املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية السعودي .
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ويتفق الفقه والنظام والقانون عىل اش�راط الصفة لصحة الدعوى ، وإن كان بعض رشاح 
القانون يرى أن هذا الرشط ليس إال تكرارًا لرشط املصلحة الشخصية، وهو أن يكون للمدعي 
مصلحة شخصية ومبارشة يف دعواه ، غري أن كثريًا منهم يرى متيز الرشطني عن بعضهام ، ويظهر 

أن هذه الفئة الثانية أقرب إىل الصواب من األوىل لسببني : 
) �   أن هنالك من أجاز الشارع دعاوهيم من غري أن يكون ألي منهم أية مصلحة شخصية 

فيام يدعيه ، وذلك كام يف دعاوى احلسبة ، والنيابة العمومية ، والدعاوى النقابية )))  .
٢ �  أن الصف�ة يف املدع�ى علي�ه ال تعني أبدًا مصلحته الش�خصية يف الدعوى ، ولو قرصت 

الصفة عىل ذلك مل يكن ألحد اشراطها يف املدعى عليه .
وُيالحظ يف نظام املرافعات الرشعية الس�عودي أنه قد غاير بني التمس�ك بالدفع بعدم قبول 
الدع�وى النتف�اء الصف�ة ، وب�ني ذات الدفع املبني عىل انع�دام املصلحة )٢) ، وه�و ما يذهب إىل 
الق�ول بأن�ه قد اعتنق املذه�ب األخري الذي قال بأن مفهوم املصلح�ة والصفة غري متطابقني )3) ، 
وهذا ينطبق بدوره عىل نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وفقًا للامدة )8)٢( من النظام نفسه .

فيام س�بق تم ع�رض املقارنة بني الفقه والنظ�ام والقانون من حيث بياهن�ا لرشوط الدفوع ، 
وم�ن املناس�ب أيضًا أن يتم عرض أوجه االتفاق واالخت�الف بني الدعوى والدفع ، وذلك بعد 

بيان مفهوم الدعوى فيام ييل :

مفهوم الدعوى

الدعوى يف اللغة : اس�م من اإلدعاء وهو اإلخبار ، وهو املصدر أي أهنا اس�م ملا يدعيه )٤)، 
وجتمع عىل َدَعاوى بكرس الواو وفتحها )٥). وهلا يف اللغة اطالقات متعددة ؛ منها احلقيقي ومنها 
املج�ازي ، ولع�ل معظمها يرجع إىل معنى أصيل واحد وه�و الطلب )6). ومن ذلك قوله تعاىل : 

ُعوَن ﴿٥7﴾ )يس( . ممْ َما َيدَّ ممْ ِفيَها َفاِكَهٌة َوهَلُ ﴿هَلُ

)))   مسلم ، أمحد : أصول املرافعات ، ص 336 ، 337 .
)٢)    املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية السعودي .

)3)    أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسني عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ص 8)) .
)٤)    بن منظور ، حممد بن بكر : لسان العرب ، جملد ٤) ، ص ٢٥7 ، باب الياء املقصورة فصل الدال ، مادة ) دعى(.
الفيومي ، أمحد بن حممد بن عيل املقري : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ، ج) ، ص ٢6٥-٢66.  )٥(

)6)  ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية ، ص 7٥ .
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الدع�وى يف االصط�الح الفقهي : » قول مقبول أو ما يقوم مقامه يف جملس القضاء يقصد به 
إنسان طلب حق له أو ملن يمثله ، أو محايته «))). أو محاية مركز نظامي)٢).

الدع�وى يف اصط�الح النظ�ام والقان�ون : مل يتعرض النظ�ام والقانون لتعري�ف الدعوى ، 
فتناوهلا الرشاح بالتعريفات التالية :

ُعرفت بأهنا : » سلطة االلتجاء إىل القضاء بقصد الوصول إىل احرام القانون« )3).

وُتعرف أيضًا بأهنا : » سلطة االلتجاء إىل القضاء للحصول عىل تقرير حق أو حلاميته« )٤) .

وتعترب عند بعض الرشاح : »الوسيلة القانونية للحصول عىل محاية القضاء للحقوق ، وحينًا 
آخر بمعنى املطالبة القضائية« )٥) .

ومم�ا س�بق يمكن تعريفه�ا بأهنا : وس�يلة نظامية أو قانوني�ة يتوجه هبا اخلص�م إىل القضاء ؛ 
للحصول عىل تقرير حق له أو محايته .

أو ه�ي : ح�ق إجرائي أي س�لطة معطاة لصاحبها ختوله س�لطة االلتج�اء إىل القضاء ؛ طلبًا 
للحامي�ة القضائية حلقه أو مرك�زه النظامي أو القانوين الذي تع�رض لالعتداء أو خلطر االعتداء 

عليه )6).

أوجه االتفاق واالختاف بني الدعوى والدفع : 

كل من الدعوى والدفع دعوى ، وتتفقان يف أهنام وسيلة قانونية يطلب هبا الشخص احلصول 
ع�ىل تقري�ر حق أو محايته . ولذلك فكل م�ا ُيقال عن الدعوى ُيقال عن الدف�ع ، أو الدفوع التي 
يقدمه�ا املدع�ى عليه للمدافعة هبا عن حقه )7)  . غري أهنام خمتلفان يف أن الدعوى التي تكون دفعًا 

)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 83.
)٢)   هاشم ، حممود حممد : إجراءات التقايض والتنفيذ ، ) جامعة امللك سعود ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل، 

٤09)ه� ( ، ص 6) .
)3)   أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 788-787 .

)٤)   املرجع السابق ، ص 787 . 
)٥)  الرشقاوي ، عبداملنعم : نظرية املصلحة يف الدعوى ، ) مطبعة النهضة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 9٤7)م ( ، ص )).

)6)    عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات ، ص ٢3 .

الرشقاوي ، عبداملنعم : نظرية املصلحة يف الدعوى ، ص ٤) .  )7(
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البد أن تكون مس�بوقة بدعوى ضد من يبارشها ) املدعى عليه ( ، بمعنى يبارشها ش�خص ُأقيم 
إدعاء يف مواجهته ، بينام الدعوى التي يبارشها املدعي دعوى مبتدأة مل تس�بق بدعوى . فدعوى 
الدف�ع دعوى متفرعة من الدعوى األصلية ، ولذلك كان القايض املختص بنظر الدفع هو نفس 

القايض الذي ينظر الدعوى األصلية ))) .

)))    ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ٢٢٢. 
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الفصل الثالث
الدفوع الشكلية

3 . 1  ماهية الدفوع الشكلية

تتناول الدراسة يف هذا املبحث بيان ماهية الدفوع الشكلية ، والتي يطلق عليها أيضًا مسمى 
الدف�وع اإلجرائي�ة ، وذل�ك يف كٍل من الفقه اإلس�امي ونظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي 
وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، مع بيان أوجه االتفاق واالختاف فيام بينهم ، وذلك عىل 

النحو التايل : 

3 . 1 . 1  ماهية الدفوع الشكلية يف الفقه

مل يتن�اول الفقه�اء يف حتديده�م ملفه�وم الدف�ع نوعًا م�ن الدف�وع ، أال وهو الدفع الش�كيل 
)اإلجرائ�ي ( ، وه�و ما يطلب فيها املدعى علي�ه رد دعوى خصمه ؛ ألنه مل ُيتبع فيها اإلجراءات 
املطل�وب اتباعه�ا يف رفعه�ا أو الس�ري فيها والتي نص امل�رع عليها بأن ُرفع�ت إىل غري القايض 

املختص ، أو ُأغفل أحد اإلجراءات املطلوبة ، أو تم القيام هبا عىل وجه خاطئ  ))( .

ولعل الس�بب يف ذلك يعود إىل ابتعاد النظام القضائي يف اإلس�ام عن التعقيد الش�كيل ))( ، 
حيث إن األصل لدى الفقهاء يف قبول الدعوى أن تكون بالقول ، واالستثناء هو جواز تقديمها 
بالكتاب�ة ))( . فا ُيقيد املدعي بنمط مع�ن يف تقديم صحيفة دعواه . وإن وجد القايض فيه نقصًا 

طلب تصحيحه ؛ حتى ال يكون هناك سببًا لرد الدعوى وتأخري الفصل فيها ))(  .

))(   ياس�ن ، حمم�د نعي�م : نظرية الدعوى بن الريعة اإلس�امية وقانون املرافعات املدني�ة والتجارية ، ص 587 
ومابعدها .

))(  املرجع السابق ، ص )60 .
))(   ابن عابدين ، حممد عاء الدين أفندي : حاشية قرة عيون األخيار تكملة رد املحتار عىل الدر املختار رشح 
تنوير األبصار ، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان ، 

الطبعة األوىل ، 5)))ه� ( ، ج )) ، ص 5)5 .
))(    ياسن ،  حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص )60 .
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ومع اتس�اع رقعة الدولة اإلس�امية ، وتوس�ع املدن وكثرة الناس ، ظهرت احلاجة لوضع 
ضواب�ط وإجراءات ؛ تس�هل عىل الن�اس املطالبة بحقوقهم . وهذه اإلج�راءات والضوابط ُتعد 
م�ن األم�ور احلياتية التي ختض�ع ملصالح الناس وحاجاهتم ، وتكف�ل محايتها وحفظها عن أيدي 

العابثن ))(  .

ورغ�م س�بق الفقه اإلس�امي للقان�ون الوضع�ي يف تنظيم إج�راءات التق�ايض ، إال أنه مل 
يستخدم مصطلح الدفع الشكيل أو اإلجرائي كنوع من أنواع الدفوع ، وليس يف ذلك غضاضة؛ 

طاملا أن العربة تكمن بمعيار مرمى الدفع وليس بمسامه .

3 . 1 . 2 ماهية الدفوع الشكلية يف النظام

الدف�وع الش�كلية أو اإلجرائي�ة يف مفهوم نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية هي تل�ك التي تتعلق 
بإج�راءات الدع�وى اجلزائية ، أو س�ري اخلصومة فيها أم�ام القضاء ، أو صح�ة اتصال املحكمة 
بالدع�وى ، ويرتت�ب عىل الفصل فيها ل�و صحت حتديد مصري الدعوى اجلزائي�ة أمام املحكمة، 
ويتوق�ى اخلص�م بمقتضاه�ا احلكم بمطلوب خصم�ه مؤقتًا يف بع�ض األحي�ان ؛ كالدفع بعدم 

االختصاص املكاين للمحكمة ناظرة املوضوع ))( .

وه�و ذات املعن�ى يف نظام املرافعات ، فالدفع اإلجرائي يف مفه�وم نظام املرافعات الرعية 
ه�و م�ا يقدمه املدع�ى عليه من طلب يطعن ب�ه يف إجراء من إجراءات الدع�وى ، يتوصل به إىل 
بط�ان اإلج�راء، أو وج�وب إعادته عىل الوجه الصحي�ح ))(  ، أو هو دفع يتوج�ه إىل إجراءات 
اخلصومة ؛ هيدف املدعى عليه إىل الطعن يف صحتها ، دون أن يتعرض ألصل احلق الذي يطالب 

به خصمه ؛ بقصد تفادي احلكم عليه مؤقتًا بمطلوب خصمه  ))(  .

))(  امل�ذن ، واص�ل ب�ن داود ب�ن س�لامن : الدف�وع اإلجرائية وأثره�ا يف الدعاوى القضائي�ة ، ) دار كنوز إش�بيليا ، 
الرياض، السعودية ، الطبعة األوىل ، 6)))ه�- 005)م ( ، ص )) وما بعدها .

))(  عبداملطل�ب ، إهي�اب : املوس�وعة اجلنائية احلديثة يف الدف�وع اجلنائية ، ) املركز القومي لإلص�دارات القانونية ، 
القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 9)))ه�-008)م ( ، ص 0) .

))(   آل خنن ، عبداهلل حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرعية ، ج) ، ص 55) .
))(    أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسن عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرعية السعودي ، ص0).
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فهي إذن الدفوع التي تتعلق باإلجراءات املقررة يف النظام ، كالدفع ببطان صحيفة الدعوى 
أو بطان موعد أو إعان قضائي ؛ لتخلف إجراء من إجراءاته أو الطعن يف شهادة شاهد ؛ ألهنا 

سمعت يف غري حضور املدعى عليه ))(  .

ومل تتضمن نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية حرصًا للدفوع الشكلية ، التي يستطيع اخلصم 
إبداءها أمام القضاء ، وعىل ذلك وكقاعدة فإن كل دفع يتعلق بإجراءات اخلصومة اجلزائية ، أو 

صحة اتصال املحكمة هبا ، ومل ينفذ إىل موضوع الدعوى ُيعد دفعًا شكليًا .

وقد أش�ار نظام اإلجراءات اجلزائية إىل الدفوع الش�كلية يف مضمون نصوص مواده بصفة 
عامة ، وما ورد يف مواده املتعلقة ببيان أوجه البطان بصفٍة خاصة ؛ فالبطان يرتتب عىل خمالفة 

القواعد اإلجرائية املنصوص عليه يف النظام ، ويتم التمسك به يف صورة دفوع شكلية . 

ك�ام أش�ار نظ�ام املرافعات الرعي�ة للدفوع الش�كلية ، وكيفي�ة معاجلتها ، وفق�ًا ملا جاء يف 
نص�وص م�واده م�ن امل�ادة ) 75 ( إىل امل�ادة ) 78 ( ، والواردة يف الفص�ل األول ) الدفوع ( من 

الباب السادس من النظام ، وهي مل ترد يف النظام عىل سبيل احلرص .

وأخريًا يمكن القول بأن الدفوع الشكلية ما هي إال أدوات أو وسائل إجرائية حددها املنظم 
وجعلها وسيلة املدعى عليه للتمسك هبا عند وقوع خمالفات إجرائية . 

 3 . 1 . 3  ماهية الدفوع الشكلية يف القانون 

يقصد بالدفوع الشكلية ) اإلجرائية ( يف قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون املرافعات املرصي: 
تل�ك الوس�ائل أو األدوات اإلجرائية التي حددها املقنن املرصي ، وجعلها وس�يلة املدعى عليه 
للتمس�ك باجلزاء املرتتب عىل وقوع خمالفات ش�كلية أي إجرائية ، والدفع الشكيل أنواعه كثرية ، 

وهو واحد من احلقوق اإلجرائية لكل من تثبت له صفة املدعى عليه يف اخلصومة ))(.

كام يمكن تعريفها بأهنا : كل دفع يتعلق باإلجراءات يدفع به اخلصم دعوى خصمه، بقصد 
ا ألهنا  تف�ادي احلك�م عليه مؤقتًا ب�ام يدعيه خصم�ه ، حيث يطعن ب�ه يف إجراءات اخلصوم�ة إمَّ

))( آل خنن ، عبداهلل حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرعية ، ج) ، ص 55) .
))(  عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 6)) .
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رفعت ملحكمة غري خمتصة ، أو رفعت بإجراء باطل، أو يتعن وقف إجراءاهتا ملدة معينة أو حتى 
يستوىف إجراء من اإلجراءات ، وذلك كله من غري املساس بأصل احلق املدعى به ال باملنازعة فيه 

وال بالتسليم به ))(  .

والدفوع الش�كلية وس�ائل قانونية حددها املقنن املرصي وحدد آثارها ، وال تنتج من اتفاق 
اخلص�وم كقاعدة عامة ، وليس للخص�وم إال اإلذعان هلا فا يملكون حرية إزائها إال من خال 

التمسك هبا ))(  .

واألصل يف الدفوع الش�كلية أهنا ال تتعلق بالنظام العام ، واالس�تثناء تعلقها بالنظام العام، 
وجماهل�ا ال يك�ون إال يف خصوم�ة منعقدة س�واًء كان انعقادها صحيحًا أم باط�ًا، حيث إن لكل 
إج�راء داخل اخلصومة ش�كل ومضم�ون قانوين يتعن أن يتطابق معه . ف�إن وجد عدم حدوث 
هذا التطابق يكون العمل اإلجرائي معيبًا ، ومن ثم فإن اجلزاء عىل هذا العيب هو جزاء قانوين ، 

والتمسك به يكون عن طريق الدفوع الشكلية ) اإلجرائية ( ))(  .

واألصل كذلك أن القايض هو الذي يتوىل إعطاء التكييف القانوين للدفوع التي يتمسك هبا 
املدعى عليه ؛ فيحدد عىل إثر ذلك أي نوع هو الذي يتمسك به املدعى عليه ))( .

وقد أش�ار قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي للدفوع الش�كلية يف نصوص مواده، وخاصًة 
ماورد يف فصل أوجه البطان ، فهي ُتعد وسيلة التمسك بالبطان . 

كام أش�ار قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي للدفوع الش�كلية وكيفية معاجلتها وفق 
املواد من ) 08) ( إىل املادة ) ))) ( الواردة يف الفصل األول )الدفوع ( من الباب السادس من 

الكتاب األول يف القانون .

ورغم إيراد املقنن املرصي للدفوع الشكلية املتعلقة باإلجراءات إال أهنا غري حمصورة  )5( .

))(   مليجي ، امحد : التعليق عىل قانون املرافعات ، ج) ، ص )87 .
))(   عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 6)) .

))(  املرجع السابق ، ص 6)) .

))(    املرجع السابق، ص 6)) .
)5(   أب�و الوف�اء ، أمح�د : التعلي�ق عىل نصوص قانون املرافعات ، ) منش�أة املع�ارف ، اإلس�كندرية ، مرص ، د.ط ، 

د.ت(، ص )6) .
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3 . 1 . 4  املقارنة

مل يتع�رض فقهاء الريعة اإلس�امية يف حتديدهم ملفهوم الدفع لن�وع من الدفوع ، أال وهو 
الدفع الش�كيل ، ومل يس�تخدموا هذا االصطاح ؛ وذلك البتعاد النظام القضائي اإلسامي عن 
التعقيد الش�كيل . ولعل الس�بب عدم وجود التعقيدات يف احلياة كام هي عليه اآلن ، وعدم تباعد 
وتكاث�ر الن�اس كحاهلم اآلن ، وعدم ضخامة املدن كام هي علي�ه اآلن ، وكذا أيضًا ثقة الناس يف 
القض�اء ويف األح�كام الرعية ، وصف�اء نفوس الناس وتقبلها ملا يصدر ع�ن العلامء ، ولكن ملا 
فس�د الزمان ، وتوس�عت املدن وتضخمت ، وكثر الناس وازدادوا ، كان لزامًا وضع إجراءات 
وضوابط تس�هل عىل الن�اس املطالبة بحقهم والتوص�ل إليه ، وكان لزامًا بي�ان هذه اإلجراءات 
والضواب�ط وتفصيلها ؛ لكي يعرفها الناس ؛ فتحفظ احلق�وق وينخنس املتاعب ويرجع الظامل 

عن ظلمه ))(  .

وهذه اإلجراءات والضوابط هي من األمور احلياتية التي ختضع ملصالح الناس وحاجتهم، 
وكام قال النبي < : » أنتم أعلم بأمور دنياكم « ))(  .

 بينام اهتم النظام والقانون ببيان أنواع من الدفوع الش�كلية ) اإلجرائية ( ليس�ت عىل س�بيل 
احل�رص . وفرقا بن الدف�وع املتعلقة بالنظام العام والدفوع الغري متعلق�ة بالنظام العام من حيث 

وقت إبدائها ، ومن له احلق يف إبدائها .

وينبني عىل ضوء ذلك أن نطاق هذا الدفع يضيق يف الفقه عنه يف النظام والقانون .

وأرى أن الفقه س�بق النظام والقانون يف حتديد بعض من الدفوع الش�كلية )اإلجرائية ( من 
غري أن يشري لذات املسمى ، حيث أن العربة بمرمى الدفع ال بمسامه . كام أن للفقه القانوين ميزة 

إثراء هذا النوع من الدفوع بالبحث ووضع قواعده وأحكامه .

))(    املذن ، واصل بن داود بن سلامن : الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوى القضائية ، ص ))، )) .
صحيح مس�لم باب وجوب امتثال ما قاله رشعًا دون ما ذكره صىل اهلل عليه وس�لم من معايش الدنيا عىل سبيل   )((

الرأي ، ج)/ 6)8) .



74

3 . 2  حاالت الدفوع الشكلية

3 . 2 .1  حاالت الدفوع الشكلية يف الفقه
رغم سبق الفقه اإلسامي للقانون الوضعي يف تنظيم إجراءات التقايض ، إال أنه مل يستخدم 
مصطل�ح الدفع اإلجرائي أو الش�كيل كنوع م�ن أنواع الدفوع ، وليس يف ذل�ك غضاضة ؛ طاملا 

العربة تكمن بمعيار مرمى الدفع وليس بمسامه .

ومن صور الدفوع الشكلية ) اإلجرائية ( يف الفقه اإلسامي ما ييل :

الدفع بعدم االختصاص القضائي
ويقصد به منع املحكمة من نظر الدعوى املعروضة أمامها ؛ خلروجها عن حدود واليتها))(؛ 
طبق�ًا ملا قرره إمام املس�لمن م�ن تقليد القضاة واختصاصاهتم ؛ ألن م�ن حقه أن يقلد القايض ، 
كأن يك�ون ع�ام النظ�ر خاص العم�ل ، فيقلده عىل س�بيل املثال النظر يف مجي�ع األحكام يف أحد 
جانب�ي البل�د أو يف حملة منه ، فتنفذ أحكامه يف اجلان�ب الذي قلده واملحلة التي ُعننِّ فيها ؛ فينظر 
بن ساكنيه وبن الطارئن إليه؛ ألن الطارئ إليه كالساكن فيه ، إال أن يقترص به النظر بن ساكنيه 

دون الغريبن والطارئن إليه فا يتعداهم ، فإن خالف القايض هذا الرط بطل حكمه ))(. 
وقد نّص الفقهاء عىل جواز ختصيص القضاء بالزمان واملكان واحلادثة وغري ذلك من القيود، 
فمت�ى أم�ر من له الوالية بيشء من ذلك لزم اتباعه ))( . وعليه تكون والية القايض مقصورة عىل 

ما خصص له .
وُيس�تنتج مم�ا ُذك�ر يف كت�ب الفقه�اء أن هن�اك جم�ااًل للدف�ع بع�دم االختص�اص يف الفق�ه 
اإلس�امي، وهذا الدفع ُيعترب دفعًا ش�كليًا ؛ ألنه يتناول إجراءات الدعوى من حيث رفعها إىل 
الق�ايض املخت�ص، وتتنوع هذه الدفوع بتنوع االختص�اص ، وعليه يمكن القول أن الدفع بعدم 

االختصاص يف الفقه اإلسامي ينقسم إىل الدفوع اآلتية :
))(   أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 90) .

))(   املاوردي ، عيل حممد : األحكام الس�لطانية والواليات الدينية ، حتقيق خالد عبداللطيف الس�بع العليمي ، )دار 
الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 0)))ه�-990)م ( ، ص ))) وما بعدها .

))(  األبي�اين ، حمم�د زي�د : مباح�ث املرافع�ات وصور التوثيق�ات والدع�اوي الرعي�ة ، ) د.ن ، الطبع�ة الثالثة ، 
))))ه�-))9)م ( ، ص )5 .
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أ ـ الدفع بعدم االختصاص املكاين 

ُيقص�د باالختص�اص املكاين يف الفقه اإلس�امي : جع�ل والية القضاء ق�ارصة عىل مكان 
معن، بحيث ال جيوز للقايض أن يامرس واليته القضائية خارج حدود املكان الذي ُعّن له وُقّيد 
ب�ه ، ب�ل إنه يف خارج املكان املخصص لواليته القضائي�ة يعترب كواحد من الرعية ، وال ُيعتد بأي 

حكم يصدره . وقد أقر الفقهاء هذا النوع من االختصاص ، ومل خيالف يف ذلك أحد منهم ))( .

هن�اك م�ن الفقهاء من قال بأن الع�ربة يف اختيار القايض تكون للمدع�ي ، وهناك فريق من 
الفقهاء من جعل العربة للمدعى عليه ، س�واًء كانت إلرادته ، أو ملكانه ، ومن الفقهاء من جعل 

العربة بمكان املدعى به ، وذلك يف حالة كونه غري متعلق بالذمة .

وبناًء عىل هذين القولن األخريين يس�تطيع املدعى عليه أن يدفع بعدم االختصاص املكاين 
يف حال�ة قي�ام املدع�ي برفع الدعوى عند قايض حملت�ه ، أو عند القايض الذي خيت�اره إذا كان هو 
واملدعى عليه يف بلدة واحدة ، وكان هلذه البلدة قاضيان ، كام يستطيع املدعى عليه أن يدفع بعدم 
االختص�اص امل�كاين فيام لو أقام املدعي الدعوى ل�دى قاٍض ال يوجد يف حملته املدعى به ، وهذا 

عند القائلن بأن العربة هي بمكان املدعى به .

وأرى أن�ه ال جي�وز إبداء هذا الدفع إال من املدعى علي�ه ، فهو وحده الذي له احلق يف إبدائه 
، ولي�س للق�ايض احلق يف إبدائ�ه ؛ كام يمتنع عىل املدعي إبداء هذا الدف�ع ؛ ألنه إن مل يتعرض له 
دّل ذلك عىل رضاه بالقايض الذي س�يحكم بينهام ، كام ينبغي لقبول هذا الدفع من املدعى عليه 
أن يبدي�ه قب�ل التكل�م يف املوض�وع ؛ ألنه متى تكل�م يف املوضوع دّل ذلك أيض�ًا عىل رضاه هبذا 
الق�ايض، فضًا عن أنه ال جي�وز أن تبقى اخلصومة حتت هتديد الدف�ع بعدم االختصاص املكاين 

بعد أن تكون قد قطعت شوطًا كبريًا .

))(   ابن نجيم : البحر الرائق ، ج6 ، ص 5)) ، الدسوقي ، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي : حاشية الدسوقي عىل 
ال�رح الكب�ري أليب الربكات أمحد بن حممد العدوي الش�هري بالدردير ، ) دار الكت�ب العلمية ، بريوت ، لبنان ، 
الطبع�ة األوىل ، 7)))ه��- 996)م ( ، ج6 ، ص)) ، ابن حجر اهليتمي ، ش�هاب الدين أيب العباس أمحد بن 
حمم�د بن ع�يل : حتفة املحتاج برح املنهاج وهو رشح عىل كتاب منهاج الطالبن يف فقه اإلمام الش�افعي لإلمام 
أيب زكري�ا حيي�ى بن رشف النووي ، ضبطه وصححه عبداهلل حممود حممد عمر ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))ه�-)00)م ( ، ج) ، ص)5) ، البهويت : كشاف القناع ، ج6 ، ص69) .
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ب ـ الدفع بعدم االختصاص القيمي

يقصد باالختصاص القيمي تقييد القايض بنظر قضايا ال تزيد قيمة املطلوب فيها عن مقدار 
معن ، وهذا املقدار حيدده له اإلمام يف عقد التولية .

وق�د عرف فقهنا اإلس�امي ه�ذا النوع من االختص�اص ))(  ، وورد يف ذلك الروايات عن 
سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ، ومن ذلك ما رواه السائب بن يزيد عن أبيه أن عمر ريض 

اهلل عنه قال : »اكفني صغار األمور ، فكان يقيض يف الدرهم ونحوه « ))( .

 ويقص�د بالدفع بعدم االختص�اص القيمي منع القايض من النظر يف الدعوى لعدم دخوهلا 
يف واليت�ه من حي�ث قيمة املطلوب فيها ، فإذا نظر يف دع�اوى ال تدخل يف اختصاصه من حيث 
القيم�ة ، كان للمدع�ى علي�ه أن يدفع بعدم اختصاص هذا القايض، ول�و أصدر القايض حكاًم ، 

كان أيضا للمدعى عليه الدفع بعدم االختصاص القيمي ، وبالتايل بطان احلكم الصادر .

وأرى أن ه�ذا النوع من الدفوع يتعلق بالنظام العام للدولة اإلس�امية ، فيس�تطيع القايض 
أن يمتن�ع ع�ن نظر دعوى ال تدخل يف واليته من حيث القيمة ، وإذا نظرها القايض وأصدر فيها 
حكاًم ، كان لإلمام أن يلغي احلكم ، كام يستطيع املدعى عليه أن يدفع بعدم االختصاص القيمي 

ويف أي وقت شاء ، ويستطيع أيضًا املدعي الدفع بعدم االختصاص القيمي . 

ج ـ الدفع بعدم االختصاص النوعي 

لإلم�ام أن يقل�د أح�د القضاة نوعًا م�ن األحكام ، وإىل آخ�ر غريه من األح�كام ))( . وهذا 
مايس�مى باالختص�اص النَّوعي وهو ختصيص والي�ة القايض بالنظر يف نوع م�ن اخلصومات ، 

انظر : املاوردي ، أبواحلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي : األحكام السلطانية والواليات الدينية،   )((
حتقي�ق خالد عبداللطيف الس�بع العليم�ي ، ) دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبن�ان ، الطبعة األوىل ، 0)))ه�-

990)م ( ، ج) ، ص )7 .
))(    وكي�ع ، حمم�د ب�ن خلف بن حيان : أخبار القض�اة ، ) عامل الكت�ب ، د.ط ، د.ت ( ، ج) ، ص06) ، النمريي 
الب�رصي ، أبوزي�د عمر بن ش�ّبة : تاريخ املدينة املنورة – أخبار املدين�ة النبوية - ، علق عليه وخرج أحاديثه عيل 
حممد دندل وياس�ن س�عد الدي�ن ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبن�ان ، د.ط ، 7)))ه�-996)م ( ، ج)، 

ص 68) .
))(    املاوردي ، أبواحلسن عيل بن حممد : األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ص ))) .
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فتقي�د واليته مثًا بالنظر يف القضايا اجلزائي�ة دون املدنية أو بنوع معن من القضايا اجلزائية دون 
غريها كالقتل فقط ، أو بنوع معن من القضايا مثل دعاوى العقار أو دعاوى األرسة ))( .

وجي�د املتأم�ل يف كام الفقه�اء أن التقلي�د النَّوعي ؛ أم�ر فرضته أحوال الدولة اإلس�امية 
م�ن اتس�اع رقعته�ا ، وكثرة رعاياها ، وتس�هيل أعامل القضاة والتيس�ري عليه�م ، وكذا اخلصوم 
واملتنازع�ن ؛ مما حيقق رسعة البّت يف املنازعات ، واس�تيفاء احلق�وق ورسعة إيصاهلا إىل أهلها ، 

وحتقيق العدل وإراحة الناس ؛ فالداعي لذلك هو املصلحة العامة ))( .

ويقص�د هبذا الدفع منع القايض من النظر يف الدعوى لعدم دخوهلا يف واليته من حيث نوع 
القضاي�ا املقي�د بالنظ�ر فيها ، فلو قيده اإلمام بنظر دعاوى معين�ة ، وحاول النظر يف غريها ، كان 
للمدع�ى علي�ه أن يدف�ع بعدم اختصاص�ه ، لعدم دخول ه�ذه الدعوى يف واليته ، كام يس�تطيع 
املدع�ي أن يدف�ع بع�دم االختصاص النَّوعي ، وللق�ايض أن يتصدى هلذا الدفع من تلقاء نفس�ه 
م�ن دون أن ينتظ�ر إثارته من أحد أطراف الدع�وى ؛ حيث أن احلق يف الدفع بعدم االختصاص 
النَّوعي حق عام ال خيص فردًا بعينه ، فيصح إبداؤه يف أي حال تكون عليها الدعوى ؛ ألنه يتعلق 

بالنظام العام للدولة اإلسامية .

د ـ الدفع بعدم االختصاص الزماين

يقصد باالختصاص الزماين أمران : األول أن خيصص للقايض يوم معن يف األسبوع للنظر 
يف الدعاوى ، وهو يف غري اليوم املخصص له ال يعترب قاضيًا ، وليس له النظر يف الدعاوى ))(  .

))(  أمح�د ، ف�ؤاد عبداملنعم واحلس�ن ع�يل غنيم : الوس�يط يف التنظيم القضائ�ي مع بيان التطبي�ق يف اململكة ومرص 
والكويت ، ) مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، ))))ه� ( ، ص 07) .

))(   امل�ذن ، واص�ل داود : الدف�وع اإلجرائي�ة وأثره�ا يف الدع�اوى القضائي�ة ، ص 79 ، الغام�دي ، نارص حممد: 
االختص�اص القضائ�ي يف الفق�ه اإلس�امي مع بي�ان التطبيق اجل�اري يف اململكة العربية الس�عودية ، ) رس�الة 
ماجس�تري م�ن كلي�ة الريعة بجامع�ة أم القرى مطبوعة ، مكتبة الرش�د ، الرياض ، الس�عودية ، الطبعة األوىل، 

0)))ه�-000)م ( ، ص 80) .
))(    ابن نجيم : البحر الرائق رشح كنز الدقائق ، ج6 ، ص5)) ، الطرابليس: معن احلكام فيام يرتدد بن اخلصمن من 
األحكام ، ص)) ، القرايف ، أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن املرصي : الذخرية يف فروع املالكية ، حتقيق 
وتعليق أيب إسحاق أمحد عبدالرمحن ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))ه�-)00)م(، 
ج8 ، ص9) ، الن�ووي ، أب�و زكري�ا حييى بن رشف : روضة الطالبن ، حتقي�ق عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد 

معوض ، ) دار عامل الكتب ، الرياض ، السعودية ، طبعة خاصة ، ))))ه�-)00)م ( ، ج8 ، ص07) .
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األم�ر الث�اين يقصد بتخصيص القضاء بالزمان تأقيت مدة القضاء بيوم ، أو ش�هر، أو س�نة 
بحيث إذا انقضت املدة انعزل القايض ، وليس له النظر فيام حيصل من منازعات))( . 

وبن�اًء علي�ه فيقصد بالدف�ع بعدم االختصاص الزم�اين منع القايض من النظ�ر يف الدعاوى 
الت�ي خت�رج عن حدود واليته من حي�ث الزمن ، إما لعدم املوافقة للي�وم املخصص له بالنظر يف 
الدع�اوى ، وإما النتهاء مدة واليته ، وهنا يس�تطيع كل م�ن املتداعين الدفع بعدم االختصاص 
الزماين ، وكذلك يمكن للقايض إثارة هذا النوع من الدفوع من تلقاء نفسه دون أن ينتظر إثارته 

من أطراف اخلصومة ، ويف أي وقت حتى لو بعد صدور احلكم .

هـ ـ الدفع بعدم االختصاص الشخيص

يقصد باالختصاص الش�خيص أن تكون والية القايض مقصورة عىل أشخاص معينن ، أو 
ع�ىل فئة من الناس من س�كان بلدة ما ، بحيث ال جيوز للق�ايض أن حيكم عىل غري ما خصص له 

من األشخاص .

وبن�اًء عليه يقصد بالدفع بعدم االختصاص الش�خيص منع القايض م�ن النظر يف الدعاوى 
خلروجه�ا عن واليته من حيث األش�خاص املأمور بالنظر يف منازعاهت�م ، فإذا ُقّيد القايض بنظر 
دع�اوى أش�خاص معين�ن مل يكن له النظر يف دعاوى أش�خاص غريه�م ، وإذا فعل ذلك ، كان 
للمتداعي�ن أن يدفع�ا بعد االختصاص الش�خيص ، وللق�ايض أيضًا إثارة هذا الدف�ع من تلقاء 
نفس�ه، ويقب�ل ه�ذا النوع من الدفوع يف أي وق�ت كانت عليه اخلصومة ، حت�ى ولو بعد صدور 

احلكم ؛ ألن احلكم يف هذه احلالة يكون صادرًا عن غري قاٍض ، كام نص الفقهاء عىل ذلك))(.

))(    القرايف : الذخرية ، ج8 ، ص9) ، النووي : روضة الطالبن ، ج8 ، ص07) .
))(   اب�ن الش�حنة ، أيب الولي�د إبراهيم بن أيب اليمن حممد بن أيب الوليد احلنفي : لس�ان احل�كام يف معرفة األحكام، 
)مطبعة جريدة الربهان ، د.ط ، )88)م ( ، ص9 ، ابن عابدين ، حممد أمن بن عمر عابدين الدمشقي احلنفي: 
حاشية قرة عيون األخيار تكملة رد املحتار عىل الدر املختار ، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض، 
) دار ع�امل الكت�ب ، الرياض ، الس�عودية ، طبعة خاص�ة ، ))))ه��-)00)م ( ،ج)) ، ص9)5 ، القرايف : 
الذخ�رية ، ج8 ، ص9) ، الربين�ي اخلطي�ب ، حمم�د : مغني املحت�اج إىل معرفة معاين ألف�اظ املنهاج عىل متن 
املنه�اج أليب زكري�ا حيي�ى بن رشف الن�ووي ، ) مكتبة ومطبعة مصطف�ى البايب احللب�ي وأوالده ، مرص ، د.ط ، 
77))ه��-997)م ( ، ج) ، ص79) ، امل�اوردي ، أبواحلس�ن عيل بن حممد الب�رصي : أدب القايض ، حتقيق 

حميي هال الرسحان ، ) مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، العراق ، د.ط ، )9))ه�-)97)م ( ، ج) ، ص)6) .  
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الدفع بطلب إحالة الدعوى

يقص�د بطلب إحالة الدعوى طل�ب نقل القضية من حمكمة إىل حمكمة أخرى ، أو من قاٍض 
إىل قاٍض آخر ؛ لسبب مرتبط هبذه الدعوى كام سيتم إيضاحه فيام ييل :

أ ـ الدفع بطلب إحالة الدعوى ملحكمة أخرى لقيام ذات النزاع فيها

املقصود هبذا الدفع أن الدعوى حينام تقدم للمحكمة قد يكون نفس النزاع قد أثري أمام حمكمة 
أخرى ، وإما أن يكون الزال مستمرًا ، وإما أن يكون قد حفظ الطلب لعدم متابعته ، وخال النظر 
يف املحكمة اجلديدة ُيثار هذا الدفع ، بأن يطلب أحد األطراف إحالة القضية والنزاع ملحكمة أخرى 

ال يزال النزاع منظورًا أمامها ، أو أن نفس الطلب قدم هلا وحفظ فيها لعدم املتابعة.

وق�د اتفق الفقهاء أنه يف حالة خروج النزاع عن والية املحكمة الس�ابقة املكانية أو النوعية، 
فإن�ه ال جي�وز حتقيق طلب أحد األطراف بإحالة النزاع هلا ، حس�ب ما تق�دم بيانه يف الدفع بعدم 

االختصاص القضائي . 

كام اتفق الفقهاء عىل أنه إن صدر حكم سابق من حمكمة سابقة ، فإنه ال جيوز ملحكمة أخرى 
نظ�ر الن�زاع من جديد ، وجي�ب رد الطرفن ل�ذات املحكمة ؛ لتقديم ما لدهي�م ؛ ألنه باحلكم يف 

النزاع يكون قد تم الفصل يف القضية ))(  .

واختلف الفقهاء يف طلب اإلحالة يف حال قيام ذات النزاع يف حمكمة أخرى يف غري احلاالت 
السابقة إىل قولن : 

القول األول : ال جيوز متكن أحد من نظر النزاع يف حمكمة مع قيام ذات النزاع يف حمكمة أخرى، 
وعلي�ه جي�ب إحالة الطلب ل�ذات املحكمة األوىل الت�ي ُقدم هلا الطل�ب أواًل ، وهو قول 

مجهور الفقهاء ))(  .

))(  البهويت ، منصور بن يونس : كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ج) ، ص66) .
))(  ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص)8-85 ، ابن اهلامم : فتح القدير ، ج7 ، ص7)) ، احلطاب ، حممد بن 
حمم�د ب�ن عبدالرمحن : مواهب اجلليل لرح خمترص خليل ومعه الت�اج واإلكليل ملخترص خليل للمواق ، ) دار 
الفكر ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، )00)م ( ، ج6 ، ص))) ، اخلطيب الربيني ، ش�مس الدين حممد بن أمحد : 
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 5)))ه�-

)99)م ( ، ج6 ، ص68) ، البهويت : كشاف القناع ، ج6 ، ص09) . 
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الق�ول الث�اين : جيوز نظر الن�زاع يف حمكمة مع قيام ذات النزاع يف حمكم�ة أخرى ، وعليه ال جيب 
إحالة الطلب لذات املحكمة ))(  .

والراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف القول األول ، وهو أنه ال جيوز للمحكمة نظر ذات 
النزاع القائم يف حمكمة أخرى ، وال جيوز إجابة أحد لذلك . 

وعليه يف حال تم إثارة هذا الدفع فإنه جيب عىل القايض رد املتخاصمن للقايض األول . 

وُيقب�ل بي�ان هذا الدفع قب�ل احلكم أو بع�ده ؛ ألن الوالية ال زالت باقية عن�د ناظر القضية 
األول ، ف�ا تدخ�ل هذه القضية يف والية غريه إال بع�د موجب رشعي ، كام أن هذا الدفع يتعلق 

بالنظام العام للدولة فتبقى الوالية لناظرها األول .

ومما سبق يتبن أن هذا الدفع يتعلق بموضوع الوالية املعطاة من ويل األمر للقايض ، وعليه 
ف�إن هذا الدف�ع يمس النظام العام للدولة ، ولذا فإن هذا الدف�ع حق لكل من أوصله للقايض ، 
ب�ل ل�و علم القايض أن هذه القضية املنظورة أمامه س�ابقًا ُأقيمت أمام حمكمة أخرى وجب عليه 

إشعار القايض اجلديد بذلك . 

كام أن بيان هذا الدفع للقايض ناظر القضية ، ُيلقي بمسئولية إحالة هذه القضية عىل القايض، 
فإن أرص القايض عىل نظر هذه القضية ، وأصدر حكاًم فيها ، فإن هذا احلكم ُيعد باطًا ؛ لصدوره 

من قاٍض فاقٍد للوالية يف هذه القضية ، وذلك لدخوهلا يف والية قاٍض آخر .

ب ـ الدفع بطلب إحالة الدعوى وضمها بدعوى أخرى لوجود عالقة بينهام

مل يرصح الفقهاء املس�لمون هبذا الدفع ، لكنه مع عدم الترصيح به يتفق مع األصول العامة 
يف التقايض ))(  .

واملقص�ود هب�ذا الدفع أن تكون الدعوى املنظورة عند الق�ايض هلا متعلق أو ارتباط بدعوى 
أخ�رى تتعل�ق هبا ، وخال نظر القضية يدفع أح�د اخلصمن هبذا الدفع ، ويطلب إحالة القضية 

لضمها باألخرى .

))(  ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص)85-8 .
))(   ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص )60 .
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وهذا الدفع ال ُيعد من الدفوع املتعلقة بالوالية ) النظام العام ( بل هو متعلق بمصلحة يراها 
املدع�ي أو املدع�ى عليه أو أي طرف آخر له عاق�ة بالدعوى ، ويظن حتققها بضم هذه الدعوى 

باألخرى ، وقد يوافق القايض ناظر القضية عىل حتقق هذه املصلحة وقد ال يوافق .

واألصل يف الفقه اإلس�امي أنه ال ُيؤخر حق متيقن بحق مش�كوك فيه ، كام قرر ذلك أهل 
العلم ))( .

فأمر اإلحالة لارتباط يف احلقيقة موكول للقايض بناًء عىل دفع أحد أطراف الدعوى ، وعليه 
ف�إن ه�ذا الدفع حق للمدعي أو للمدع�ى عليه ، وما دام كذلك فعليه�ام بيانه يف أول الدعوى ، 
وقب�ل اإلجاب�ة ب�أي رد عىل ه�ذه الدعوى ، ف�إن مل يفعا فقد س�قط حقهام يف ه�ذا الدفع ؛ ألن 
الس�كوت يف معرض احلاجة إىل بيان بيان ، وس�كوهتام يدل عىل تنازهلام عن هذا احلق ، وال يقبل 

إثارة هذا الدفع من قبل القايض . 

وناظ�ر القضي�ة قد يوافق ع�ىل هذا الدفع وقد ال يوافق ، فلو حك�م القايض يف القضية دون 
التعرض هلذا الدفع ، وكان حكمه موافقًا لألصول الرعية واألنظمة املرعية ، لكان هذا احلكم 

صحيحًا ؛ ألن القاعدة هي عدم تأخري احلق املتيقن حلق مشكوك فيه كام سبق بيانه .

وبإقامة الدعوى عند القايض تدخل هذه القضية يف واليته ، فا خترج إال بموجب رشعي ، 
وهذا غري موجود ، واملصلحة امُلتوقعة والرضر املحتمل ال ُيؤخر من أجله احلق املتيقن .

الدفع ببطالن اإلجراءات

ع�ىل الرغ�م من عدم إم�كان وجود تفصيل هلذه الدف�وع يف كتب الفقه اإلس�امي ، إال أنه 
يمكن اس�تنتاج أحكامها من القواعد العامة والفروع الفقهية ، والتي ذكرت من قبل الفقهاء يف 
هذا املجال ، فالبنس�بة للدفع ببطان إجراءات التبليغ والتكليف باحلضور يف الفقه اإلس�امي ، 
فقد ذكر الفقهاء إجراءات تبيلغ املدعى عليه س�واًء كانت بإرس�ال املحرضين إليه ، أو األختام ، 

))(   احلموي ، أمحد بن حممد مكي : غمز عيون البصائر يف رشح كتاب األش�باه والنظائر البن نجيم ، ) دار الكتب 
العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 05))ه�-985)م ( ، ج) ، ص80) .
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وق�د فصل�وا كثريًا يف ذل�ك ))(  ، حتى أهنم ذكروا أن املدعي إذا أخ�رب القايض امتناع اخلصم عن 
احلضور بعد دعوة القايض له ، فإن قول املدعي ال يقبل إال بشاهدين ، وبناًء عىل ما ذكره الفقهاء 
يف هذا املجال يمكن القول بأن املدعى عليه يس�تطيع الدفع ببطان إجراءات التبيلغ والتكليف 
باحلض�ور ، وبالتايل يس�تطيع أن يدفع ببط�ان احلكم الصادر بحقه غيابي�ًا ، فيام لو أثبت بطان 
إجراءات تبليغه ، ولكن يف املقابل حتى وإن كانت إجراءات التبليغ باطلة ، فإن حضور املدعى 

عليه يصحح تلك اإلجراءات ، وبالتايل يسقط حقه يف الدفع ببطان هذه اإلجراءات .

وأما بالنسبة للدفع ببطان صحيفة الدعوى ، فا ُيعتقد أن له جمااًل يف الفقه اإلسامي ، وإن 
وجد فنطاقه ضيق ؛ حيث كانت الدعوى ترفع إىل القايض شفويًا ، ويبدي املدعي كل طلباته يف 
دعواه شفويًا ، وجيوز أن تكون مكتوبة عىل صحيفة تقدم إىل القايض يقرأها عىل مسمٍع منه ومن 
املدعى عليه إذا حرض ، كام تصح من األخرس بإشارته املعهودة يف حال عجزه عن الكتابة ، فإذا 
ُرفعت بطريقة خاطئة أو حصل فيها نقص ، وكان باإلمكان إصاح اخلطأ أو النقص ُطلب ذلك 

من املدعي ، فإن فعل نظرت دعواه وسار فيها القايض السري الرعي))( .

والواقع أن الدفع ببطان اإلجراءات بش�كل عام يضيق نطاقه جدًا يف الفقه اإلس�امي عنه 
يف النظ�م املعارصة ، وذلك ألن اإلجراءات املعقدة التي تس�ري هبا املرافع�ات يف النظم الوضعية 
ال وج�ود هلا يف النظام اإلس�امي ، كام أن خمالفة اإلجراء الش�كيل ال جتوز يف النظام اإلس�امي 
أن تكون س�ببًا لرد الدعوى ، ولتأخري الفصل فيها ، فاإلجراء اخلاطئ ُيطلب تصحيحه ممن قام 
به، والقايض هو الذي يطلب ذلك ، فإن فعل أتم الدعوى ، وإن أرص عىل اخلطأ والنقص ردت 

دعواه إىل أن يفعل .

))(  ابن عابدين : قرة عيون األخيار ، ج)) ، ص7)5 ، ابن نجيم : البحر الرائق ، ج7 ، ص)) ، ابن جزي،  حممد 
بن أمحد  : القوانن الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه عىل مذهب الش�افعية واحلنفية واحلنبلية ، حتقيق 
عبدالكريم الفضييل ، ) املكتبة العرصية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 0)))ه�-000)م ( ، ص0))، ابن 
سلمون ، أبو حممد عبداهلل بن عبيداهلل الكناين : العقد املنظم للحكام فيام جيري بن أيدهيم من العقود واألحكام، 
وه�و مطب�وع ع�ىل هامش كت�اب تبرصة احل�كام البن فرح�ون ، )دار الكتب العلمي�ة ، بريوت ، لبن�ان، د.ط ، 
)0))ه��( ، ج) ، ص 99)-00) ، اب�ن حج�ر اهليتم�ي : حتف�ة املحت�اج ، ج) ، ص 89) ، النووي : روضة 
الطالبن ، ج8 ، ص76) ، البهويت : كش�اف القناع ، ج6 ، ص 5)) ، البهويت : رشح منتهى اإلرادات ، ج) ، 

ص 0-509)5 .
))(   ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص )6) .
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3 . 2 . 2  حاالت الدفوع الشكلية يف النظام 

ُياحظ من تعريفات الدفوع الشكلية التي وردت سابقًا ، أن هذه الدفوع تتعلق بإجراءات 
الدعوى ، أو سري اخلصومة فيها أمام القضاء ، أو صحة اتصال املحكمة بالدعوى ، ويرتتب عىل 
الفصل فيها لو صحت ، حتديد مصري الدعوى أمام املحكمة ، ويتوقى اخلصم بمقتضاها احلكم 
بمطل�وب خصمه مؤقت�ًا يف بعض األحيان؛ كالدفع بعدم االختص�اص املكاين للمحكمة ناظرة 

املوضوع ))(  .

وع�ىل ذلك فمحل الدفع الش�كيل إذن هو إجراءات الدعوى دون تع�رٍض للحق موضوع 
الدعوى ، فإن وجد خلل يف هذه اإلجراءات التي أوجب النظام مراعاهتا ، كان من حق أطراف 
الدع�وى ومن حق املحكمة أيضًا الدفع بذلك ، األمر الذي يؤدي إىل تأخري احلكم يف الدعوى، 
وأحيان�ًا ع�دم نظر الدعوى أم�ام املحكمة التي قدم�ت إليها الدعوى ، كام يف حال�ة الدفع بعدم 

االختصاص ))(  .

ونصوص نظام اإلجراءات اجلزائية مل تتضمن حرصًا للدفوع الشكلية ، وعىل ذلك وكقاعدة 
عامة فإن كل دفع يتعلق بإجراءات اخلصومة اجلزائية ، أو صحة اتصال املحكمة هبا ، ومل ينفذ إىل 

موضوع الدعوى ، وأدلتها ُيعدُّ دفعًا شكليًا .

ومن خال اس�تعراض نصوص نظ�ام اإلجراءات اجلزائية يتضح أن هناك عاقة أساس�ية 
ب�ن البط�ان والدفوع ، حي�ث أن البط�ان والدفوع وجهان لعمل�ة واحدة من حي�ث النتيجة 
واملضمون ، وال يتم التمس�ك بالبطان إال عن طريق الدفع ، فالدفع يأيت لتصحيح ما نجم من 

خطأ يف اإلجراءات ، وهذا يمثل الدور األسايس للبطان يف تصحيح اإلجراءات ))(  .

 

))(   عبداملطل�ب ، إهياب : املوس�وعة اجلنائية احلديث�ة يف الدفوع اجلنائية ، ) املركز القوم�ي لإلصدارات القانونية ، 
القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 9)))ه�-008)م ( ، ص 0) .

))(  الك�ردي ، رائ�د عيل حممد : الدفوع الش�كلية بن الريعة وقانون أصول املحاك�امت املدنية ، ) أطروحة مقدمة 
استكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراة يف القضاء الرعي ، كلية الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية، 

األردن ، 006)م ( ، ص )7 .
))(  احلوامدة ، لورنس سعيد : الدفوع الشكلية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ، ص 8) .
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ونظ�رًا ألمهي�ة البط�ان يف جم�ال اإلج�راءات اجلزائية وس�ري الدع�وى من حي�ث صحتها 
وموافقته�ا للنظام ، حيث يأيت البطان للكش�ف عن ما ينجم من خل�ل أثناء تطبيق اإلجراءات 
بش�كل خمالف ملا هو منصوص عليه يف النظام ، فقد أفرد املنظم أوجه البطان بفصل مس�تقل يف 
نظام اإلجراءات اجلزائية ، ويمكن من خال ذلك استنتاج حاالت الدفوع الشكلية يف النظام .

وكذل�ك اس�تنادًا إىل امل�ادة ) 8)) ( م�ن نظام اإلج�راءات اجلزائية والت�ي أحالت إىل نظام 
املرافع�ات الرعي�ة فيام مل يرد له حكم يف النظام وال يتعارض م�ع طبيعة الدعوى اجلزائية ، فقد 
عال�ج نظ�ام املرافع�ات الدفوع وأحكامها يف الفص�ل األول من الباب الس�ادس منه ، وذلك يف 
امل�واد م�ن ) 75 ( إىل ) 78 ( ، وق�د ن�ص فيه عىل ثاثة أنواع من الدفوع الش�كلية وهي : الدفع 
بعدم االختصاص ، الدفع باإلحالة ملحكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى 

مرتبطة هبا ، الدفع بالبطان.

وقد ذهب بعض الراح إىل عدم وجود دفوع ش�كلية خارج تلك التي نص عليها النظام ، 
إال أن الرأي الغالب أن الدفوع الش�كلية مل ترد يف النظام عىل س�بيل احلرص، فإذا ُوجدت وسيلة 
معينة هلا صفات الدفع الشكيل فليس منطقيًا عدم اعتبارها كذلك ، بزعم أن النظام مل يعطها هذا 

التكييف))(.  

مما تقدم يمكن بيان أهم حاالت الدفوع الشكلية يف النظام عىل النحو التايل :

الدفع بعدم االختصاص

االختصاص القضائي يعني اصطاحًا س�لطة احلكم بمقت�ى األنظمة يف خصومة معينة ، 
واختصاص حمكمة ما معناه نصيبها من املنازعات التي متلك الفصل فيها ، وقواعد االختصاص 

القضائي هي جمموعة القواعد التي حتدد والية املحاكم املختلفة يف الدولة))(.

))(  وايل ، فتح�ي : مب�ادئ قانون القضاء املدين ، ) دار النهض�ة العربية ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية ، 975)م(، 
ص ))) ، ))) .

))(   ج�ريه ، عبداملنع�م عبدالعظي�م : نظ�ام القض�اء يف اململك�ة العربية الس�عودية ، ) مطابع معه�د اإلدارة العامة ، 
الرياض ، السعودية ، د.ط ، 09))ه� ( ، ص 09) . 
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فعن�د تع�دد اجلهات القضائي�ة ، وتعدد طبقات املحاك�م وتنوعها ، يس�تلزم وضع القواعد 
واإلجراءات التي تنظم وحتدد اختصاصات املحاكم واجلهات القضائية .

والدف�ع بع�دم االختصاص يقصد ب�ه منع املحكمة م�ن الفصل يف الدع�وى خلروجها عن 
حدود واليتها طبقًا لقواعد االختصاص))(.

وق�د حدد نظام اإلجراءات اجلزائية قواعد االختصاص يف نصوص مواده ، التي وردت يف 
الباب اخلامس منه .

ومن أنواع الدفع بعدم االختصاص :

أ ـ الدفع بعدم االختصاص املكاين

الدفع بعدم االختصاص املكاين يف النظام هو الذي يقصد اخلصم من وراءه املخالفة احلاصلة 
يف رفع الدعوى يف حمكمة ليس هلا نطاق اختصاص مكاين بموجب النظام ، وبالتايل ال حيق هلذه 

املحكمة النظر يف الدعوى املعروضة واملنظورة أمامها ))( .

وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية عىل أنه : »يتحدد االختصاص املكاين للمحاكم يف مكان 
وق�وع اجلريم�ة ، أو امل�كان ال�ذي يقي�م فيه املتهم ، ف�إن مل يكن له م�كان إقامة مع�روف يتحدد 

االختصاص يف املكان الذي يقبض عليه فيه «))(.

ك�ام ن�ص النظام عىل أنه :» ُيعد مكان�ًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل م�ن أفعاهلا، أو ترك 
فعل � يتعن القيام به � حصل بسبب تركه رضر جسدي«))(. 

ويتحدد االختصاص املكاين كام جاء بنصوص املادتن السابقتن بضابط مكاين من الضوابط 
الثاثة التالية :

))(  أب�و الوف�ا ، أمحد : نظرية الدفوع ، ص )5) ، أبوهي�ف ، عبداحلميد : املرافعات املدنية والتجارية ، ص 88) ، 
مجيعي ، عبدالباسط : رشح قانون اإلجراءات املدنية ، ص 7)) .

))(    اليحيى ، فهد بن عبدالعزيز : الدفوع يف نظام املرافعات الرعية ، ) بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجس�تري 
م�ن املعه�د الع�ايل للقض�اء ، جامع�ة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�امية ، غري منش�ور ، الرياض ، الس�عودية ، 

))))ه�-5)))ه� ( ، ص )) .
))( املادة ) 0)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  املادة ) ))) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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) �  مكان وقوع اجلريمة .

) �   مكان إقامة املدعى عليه .

) � مكان القبض عىل املتهم .

وق�د جعل النظ�ام األولوية يف حتديد االختص�اص املكاين للمكان األول والثاين ، فس�وى 
بينهام ، وجعل املكان الثالث احتياطيًا ، وهو مكان إلقاء القبض عىل املتهم .

ولقد وفق النظام السعودي يف ذلك ، ألن مكان القبض عىل املتهم حمل عريّض، قد اليكون 
له عاقة باجلريمة ، فقد يرتكب اجلاين جريمته وهيرب إىل مكان آخر فيتم القبض عليه فيه ، وقد 
ال يرتب�ط املتهم بمكان القب�ض عليه فا ُيقيم به، هلذا جعل النظام مكان إلقاء القبض عىل املتهم 

مكانًا احتياطيًا ، ال ُيعّول عليه إال إذا تعذر حتديد ما عداه ))( . 

وإن كان م�كان وق�وع اجلريم�ة هو األول يف االختصاص ؛ ألنه يس�هل في�ه إباغ اخلصوم 
والش�هود ، كام يس�هل مثوهلم أمام املحكمة ، وكذلك تنفيذ احلكم الصادر يف الدعوى ، والعربة 
يف حتدي�د م�كان اجلريمة هو وقوع األفعال التنفيذي�ة ، فإذا وقعت هذه األفعال يف دائرة أكثر من 
حمكم�ة ، فيك�ون االختصاص لكل حمكمة وقع فيها جزء من أع�امل التنفيذ املعاقب عليها ، وال 

تدخل يف ذلك األعامل التحضريية بطبيعة احلال ))(  .

أم�ا اذا كانت اجلريمة س�لبية ، أي أن قوامه�ا امتناع أو ترك فعل يتعن القي�ام به ، فهي ُتعد 
مرتكب�ة يف امل�كان الذي كان يتعن فيه تنفيذ االلتزام الذي يفرضه الرع والنظام ، وإتيان الفعل 
اإلجي�ايب ال�ذي يتطلب�ه ال�رع والنظام حيال�ه ملصلحة حيميه�ا إذا ُأه�درت يف هذا امل�كان هذه 

املصلحة، ومن ثم ختتص هبا املحكمة التي يتبعها هذا املكان ))(  .

))(  احلجيان ، صاح إبراهيم : املامح العامة لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ودوره يف محاية حقوق اإلنسان، 
) منشورات احللبي احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 7)))ه�-006)م ( ، ص)0) .

))(   املوجان ، إبراهيم بن حسن : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص 69) .
))(   عبدالبص�ري ، عص�ام عفيف�ي : التعلي�ق ع�ىل نظ�ام اإلج�راءات اجلزائي�ة يف اململكة العربي�ة الس�عودية ، ) دار 
النهض�ة العربي�ة ، القاهرة ، مرص ، مكتبة القانون واالقتصاد ، الرياض ، الس�عودية ، الطبعة األوىل ، 5)))ه� 

-)00)/005)م ( ، ص )8) .
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وُيعد املكان الذي أوقف أو ُسجن فيه املتهم حمل إقامة له ؛ فُتنظر القضايا التي ُأقيمت عليه 
يف حمكم�ة البل�د التي ُأوقف أو س�جن في�ه ، دون اعتبار ملحل اجلريمة ، أو حم�ل إقامته األصيل ؛ 
ما مل ُيفرج عنه قبل ضبط القضية فُتنظر الدعاوى اجلزائية اخلاصة املقامة ضده يف حمل إقامته))(. 

ولرئيس هيئة التحقيق واإلدعاء العام أو من ينيبه يف ذلك االختيار يف إقامة الدعوى العامة 
عىل املتهم بن مكان إقامته ومكان وقوع اجلريمة ، وذلك بحسب ما تقتضيه املصلحة العامة))(.

وللمدع�ي باحل�ق اخلاص أن خيت�ار يف إقامة الدعوى بن حمل وق�وع اجلريمة ، أو حمل إقامة 
املتهم ، إذا صدر بحق املدعى عليه قرار اهتام بام نس�ب إليه ، أما إذا مل يصدر بذلك قرار فيتحدد 

االختصاص يف حمل إقامة املتهم فقط))( .

وللمحكمة التي يقع يف دائرهتا مكان التحقيق أن تأمر بإحالة اخلصوم للتقايض أمام املحكمة 
املختصة إذا رأت موجبًا لذلك))(.

ويف حال�ة خمالفة قواعد االختصاص املكاين الس�الفة الذكر ؛ فإن لكل من أطراف الدعوى 
الدفع بعدم االختصاص املكاين النتفاء سلطة املحكمة املكانية عىل الدعوى .  

وباإلحال�ة لنظ�ام املرافعات الرعية وفقًا لل�امدة ) 8)) ( من نظام اإلج�راءات اجلزائية ؛ 
فإن الدفع بعدم االختصاص املكاين جيب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم 

القبول ، وإال سقط احلق يف إبدائه)5( . 

ك�ام حتكم فيه املحكمة عىل اس�تقال ، ما مل تقرر ضمه إىل موض�وع الدعوى ، وعندئٍذ تبن 
ماحكمت به يف كل من الدفع واملوضوع)6( .

وجي�ب ع�ىل املحكمة إذا حكمت بع�دم اختصاصها ، واكتس�ب احلكم القطعي�ة ، أن حتيل 
الدعوى إىل املحكمة املختصة ، وتعلم اخلصوم بذلك)7(. 

))(   املادة ) )))/) ( من مروع الائحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السابق .
))(   املادة ) )))/7 ( من مروع الائحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السابق .
))(   املادة ) )))/6( من مروع الائحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السابق .

))(    املادة ) )9 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)5(   املادة ) 75( من نظام املرافعات الرعية .
املادة ) 77 ( من نظام املرافعات الرعية .  )6(
)7(   املادة ) 78 ( من نظام املرافعت الرعية .
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وقد تناول نظام املرافعات الرعية قواعد االختصاص املكاين يف الفصل الثالث من الباب 
الثاين من النظام ))( .

ومم�ا جيدر اإلش�ارة إليه أن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية نص يف فصل أوج�ه البطان عىل أنه: 
»إذا كان البط�ان راجعًا إىل عدم مراعاة األنظمة املتعلقة بوالية املحكمة من حيث تش�كيلها أو 
اختصاصها بنظر الدعوى ، فيتمسك به يف أي حال كانت عليها الدعوى ، وتقيض به املحكمة ولو 
بغري طلب « ))( ، ويرتتب عىل ذلك أن هذا النوع من البطان يتعلق بالنظام العام، وجيوز الدفع به 
يف أي مرحل�ة كان�ت عليها الدعوى العامة ، حتى لو وصلت إىل املحكمة العليا ، وعىل املحكمة 
الت�ي تكش�ف البط�ان ، أن تقيض ب�ه تلقائيًا ودون أن يك�ون هناك طلب من أح�د اخلصوم))(. 
واملاح�ظ أن عل�ة عدم االختصاص هنا وردت عامة دون حتديد ، مما جيعل االختصاص املكاين 
ين�درج ضمنه�ا ، وهذا خطأ يف الصياغ�ة فيام أرى ؛ ألن الدفع بع�دم االختصاص املكاين يتعلق 
بمصلحة اخلصوم ، فللمدعى عليه حق إثارته والتمسك به قبل التكلم يف موضوع الدعوى وقبل 
إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول ، وإال سقط احلق يف إبدائه ، وال تقيض به املحكمة من 
تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام . واملأمول إعادة النظر يف صياغة هذه املادة ، وذلك بتحديد 
االختص�اص فيه�ا باالختصاص النوعي وهو املقصود ، وبالت�ايل خيرج االختصاص املكاين من 

أحكام هذه املادة ، ويزول ما كان فيها من لبس .

ب ـ الدفع بعدم االختصاص النوعي

االختصاص النوعي يساعد عىل حتديد الدائرة القضائية املختصة للنظر يف الدعوى من بن 
الدوائر التي تتكون منها املحكمة اجلزائية أو حمكمة االستئناف، وذلك عىل أساس نوع اجلريمة 

هل هي من جرائم القصاص واحلدود أم من اجلرائم التعزيرية ))( . 

انظر : املواد رقم ) 6) ، 7) ، 8) ، 9) ، 0) ( من نظام املرافعات الرعية .  )((
))(  املادة ) 88) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

))(    شّناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ) دار حافظ للنر والتوزيع ، جدة ، 
السعودية ، د.ط ، ))))ه�-))0)م ( ، ص )) .

))(   املرجع السابق ، ص ))) .
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والدف�ع بع�دم االختص�اص النوع�ي هو الدفع الذي يتمس�ك في�ه اخلصم بع�دم والية أو 
صاحي�ة املحكم�ة إلص�دار حكم يف الدع�وى املعروضة أمامه�ا ؛ خلروجها ع�ن واليتها طبقًا 

لقواعد االختصاص النوعي))( .

وق�د حدد نظام اإلجراءات اجلزائية قواع�د االختصاص النوعي يف نصوص مواده ، حيث 
ن�ص ع�ىل أنه : »مع ع�دم اإلخ�ال باختصاصات املحاكم األخ�رى، ختتص املحكم�ة اجلزائية 

بالفصل يف مجيع القضايا اجلزائية« ))(.

ون�ص كذل�ك عىل أنه : »ختت�ص املحكمة العام�ة يف البلد الذي ليس فيه حمكم�ة جزائية بام 
ختت�ص ب�ه املحكمة اجلزائي�ة ، ما مل يقرر املجل�س األعىل للقضاء خاف ذل�ك« ))( . وذلك ألن 
املحاك�م العامة هي صاحبة الوالية العامة واالختصاص األكرب واألش�مل ، ومن خيتص بالكل 

خيتص باجلزء ))(  .

وقد يمتد اختصاص املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية يف حاالت معينة ، فيحق هلا النظر 
يف مس�ائل ليس�ت من اختصاصها أصًا ، وذلك العتبارات معينة قدرها املنظم ، وهي حاالت 
امتداد االختصاص يف املسائل الفرعية ، وهذه احلالة هي احلالة املستثناة من عدم االختصاص ، 

وحيق للمحكمة النظر فيها )5( . باستثناء ما ينص النظام عىل خافه .

وذل�ك وفقًا ملا ورد يف مادة النظام التي نصت عىل أن : »ختتص املحكمة التي تنظر الدعوى 
اجلزائية بالفصل يف مجيع املسائل التي يتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجلزائية املرفوعة أمامها ، 

إال إذا نص النظام عىل خاف ذلك « )6(. 

))(   فلي�ح ، نج�اء توفيق : الدفوع الش�كلية يف قانون املرافعات ، بحث منش�ور ، ) جمل�ة الرافدين للحقوق ، جملة 
فصلية متخصصة حمكمة يف العلوم القانونية تصدر عن كلية احلقوق ، جامعة املوصل ، العراق ، جملد ) الس�نة 

العارشة ، عدد 5) سنة 005)م ( ، ص 8)) .
))(   املادة ) 8)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   املادة ) 9)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

))(   املوج�ان : إيضاح�ات ع�ىل نظام اإلجراءات اجلزائي�ة ، ص 68) ، عبدالبصري : التعليق ع�ىل نظام اإلجراءات 
اجلزائية ، ص )7) ، احلجيان : املامح العامة لنظام اإلجراءات اجلزائية ، ص )0) . 

)5(    رمض�ان ، عم�ر الس�عيد : مب�ادئ قانون اإلج�راءات اجلنائية ، ) دار النهض�ة العربية ، القاه�رة ، مرص ، د.ط، 
)98)م ( ، ص 6) .

)6(  املادة ) ))) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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وم�ن املتفق عليه أن قواع�د االختصاص النوعي بفروعه القيمي والش�خيص واملوضوعي 
متعلقة بالنظام العام ، ويرتتب عىل ذلك ما ييل :

�  ال جي�وز للخص�وم االتفاق عىل خافه�ا ، يف أي وقت ، وال ُيعتد ب�أي اتفاق خالف تلك 
القواعد وحيكم ببطانه .

�  جيب أن حتكم املحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بالدعوى ، ولو مل يثرها اخلصوم، 
ك�ام أن للخص�وم إثارة الدف�ع بعدم االختصاص يف أي وقت  والتمس�ك به يف أي حال 

كانت عليها الدعوى .
وذل�ك م�ا بينه النظ�ام يف أوجه البط�ان حيث نص عىل أن�ه : »إذا كان البط�ان راجعًا إىل 
عدم مراعاة األنظمة املتعلقة بوالية املحكمة من حيث تش�كيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى ، 

فيتمسك به يف أي حال كانت عليها الدعوى ، وتقيض به املحكمة ولو بغري طلب« ))( .
وألطراف الدعوى احلق يف طلب االس�تئناف يف حال فصلت املحكمة باحلكم يف الدعوى 
رغ�م عدم اختصاصها ، حيث نص النظام عىل أنه : »للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي 
باحلق اخلاص ، طلب استئناف أو تدقيق األحكام الصادرة من حماكم الدرجة األوىل خال املدة 

املقررة نظامًا ، وعىل املحكمة التي تصدر احلكم إعامهم هبذا احلق حال النطق باحلكم« ))( . 
كام أن ألطراف الدعوى كذلك حق االعرتاض بطلب نقض احلكم أمام املحكمة العليا ، وفقًا 
مل�ا أورده النظ�ام يف الفق�رة الثالثة من املادة التي نصت عىل أنه : »للمحك�وم عليه وللمدعي العام 
وللمدعي باحلق اخلاص ، االعرتاض بطلب النقض أمام املحكمة العليا عىل األحكام والقرارات 

التي تصدرها أو تؤيدها حماكم االستئناف متى كان حمل االعرتاض عىل احلكم ما ييل :
) �   خمالفة أحكام الريعة اإلسامية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها .

) �   صدور احلكم من حمكمة غري مشكلة تشكيًا سلياًم طبقًا ملا نص عليه نظامًا .
 ) �  صدور احلكم من حمكمة أو دائرة غري خمتصة .

) �  اخلطأ يف تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفًا غري سليم «. ))(. 

))(  املادة ) 88) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(    املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   املادة ) 98) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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ونظ�ام اإلجراءات اجلزائية وفق�ًا للامدة ) 8)) ( حُييل بيان املحاكم األخرى واختصاصاهتا 
النوعية لنظام املرافعات الرعية ، والتي بينها نظام املرافعات يف الفصل الثاين من بابه الثاين ))( .

ك�ام بن نظام املرافعات الرعي�ة كذلك أحكام الدفع بعدم االختص�اص النوعي يف فصل 
الدف�وع ، وه�و الفصل األول من الباب الس�ادس حيث نصت مادته يف الفق�رة األوىل منها عىل 
أنه: »الدفع بعدم اختصاص املحكمة النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع 
بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو األهلية أو املصلحة أو ألي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لس�بق الفصل فيها؛ جي�وز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم 

به املحكمة من تلقاء نفسها« ))( ، متوافقًا يف ذلك مع ما ورد يف نظام اإلجراءات اجلزائية .

وحتك�م املحكم�ة يف الدفع بع�دم االختصاص النوعي عىل اس�تقال ، م�ا مل تقرر ضمه إىل 
موضوع الدعوى ، وعندئٍذ تبّن ما حكمت به يف كٍل من الدفع واملوضوع ))( .

وخاص�ة القول يف الدفع بع�دم االختصاص إذا تبن للمحكمة ع�دم اختصاصها نوعيًا ، 
أو إذا تق�دم املدع�ي أو املدعى عليه بدفع قبل بدء املرافعة عىل عدم اختصاصها مكانيًا ، أو تقدم 
أحدمه�ا بدفع يف أي وقت عىل ع�دم اختصاصها نوعيًا ، فيجب عىل املحكمة أن توقف النظر يف 
القضية ، ثم إحالتها إىل جهة االختصاص حس�ب ما نص عليه نظام املرافعات الرعية ، حيث 
ن�ص عىل أن�ه : »جيب عىل املحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها ، واكتس�ب احلكم القطعية أن 

حتيل الدعوى إىل املحكمة املختصة وتعلم اخلصوم بذلك« ))( .

 وهذا ينطبق عىل أي جهة قضاء تنظر قضية ويتبن هلا عدم اختصاصها )5(  .

))(   انظر : املواد رقم ) )) ، )) ، )) ، )) ، 5) ( من نظام املرافعات الرعية .
))(   املادة ) 76( من نظام املرافعات الرعية .
))(   املادة ) 77 ( من نظام املرافعات الرعية .
))(  املادة ) 78( من نظام املرافعات الرعية .

)5(  العنق�ري ، عبدالرمح�ن ب�ن حمم�د إبراهيم : تن�ازع االختص�اص القضائي دراس�ة تطبيقية مقارنة ب�ن الريعة 
اإلس�امية والقان�ون ، ) بح�ث مقدم الس�تكامل متطلبات احلصول عىل درجة املاجس�تري يف العدال�ة اجلنائية ،  

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ، 5)))ه�-)00)م ( ، ص))) .
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الدفع ببطالن اإلجراءات

يتضمن نظام اإلجراءات اجلزائية العديد من القواعد اإلجرائية التي تضمن ماحقة اجلرائم 
وتقدي�م مرتكبيه�ا للمحاكمة ، وغالبًا ما يؤدي تطبيقها إىل املس�اس بحرية األفراد أو بأرسارهم 
أو بأمواهل�م ، ل�ذا حرص املنظم عىل حتقي�ق التوازن بن حق الس�لطات القائمة عىل الدعوى يف 
تطبيقه�ا ) حتقي�ق مصلحة عامة ( وبن مصالح األف�راد ، بحيث ال يؤدي طغيان املصلحة العامة 
ع�ىل املصلحة اخلاصة . ويف س�بيل حتقيق هذا التوازن أقر املنظ�م العديد من الضامنات لألفراد ، 
م�ن ضمنه�ا أنه رتب عىل اإلجراء الباطل العديد من اجلزاءات م�ن أمهها جتريد اإلجراء الباطل 
من كل قيمة نظامية ، خاف ما يرتتب عىل ذلك من مسئولية جزائية أو مدنية أو تأديبية يتعرض 

هلا مرتكب أو منفذ اإلجراء املخالف للنظام .

أ ـ تعريف البطالن

البط�ان يف اإلج�راءات اجلزائية ج�زاء يلحق بالعم�ل اإلجرائي الذي راف�ق تنفيذه خمالفة 
للقاعدة اإلجرائية بام تستلزمه من مقومات ، أو عنارص ، أو رشوط صحة هلذا العمل اإلجرائي. 
ويتمث�ل ه�ذا اجل�زاء بتجريد العم�ل اإلجرائي م�ن قيمته النظامي�ة، وإبطال مفعول�ه يف حتريك 
الدعوى أو يف سريورهتا إىل أن تبلغ غايتها يف صدور احلكم فيها . وبمعنى آخر عدم االعتداد بام 

تّولد عنه من آثار ، واعتباره كأن مل يكن ))(  .

والبط�ان يف تعري�ف آخر هو جزاء إجرائي لتخل�ف كل أو بعض رشوط صحة أي إجراء 
جوهري فيهدر أثره ))(  .

يتض�ح من هذا التعريف أن البطان جزاء إجرائ�ي يقرره النظام كأثر لتخلف كل أو بعض 
رشوط إجرائي�ة ينبغ�ي توافره�ا رصاح�ًة أو ضمن�ًا يف إج�راء معن ، ك�ام يتضح أيض�ًا من هذا 
التعريف أن البطان يتقرر كجزاء خمالفة اإلجراء اجلوهري فحسب ، أما اإلجراء غري اجلوهري 
فا يرتتب عىل خمالفته البطان ، والقول بغري ذلك يؤدي إىل إهدار اآلثار املرتتبة عىل اإلجراءات 

))(   شناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص )) .
))(   املوجان ، إبراهيم بن حسن : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص ))) .



93

ألتفه األسباب ، ومتكن املتهم من اإلفات من العقاب ، وتعقيد اإلجراءات وإطالة أمدها دون 
مقت�ٍض ، ولذل�ك فإن حمور البحث يف البط�ان ينبغي أن ينحرص يف تكيي�ف اإلجراء من حيث 

كونه جوهريًا أو غري جوهري ))( .

ولذل�ك يل�زم التمييز بن نوع�ن من القواع�د اإلجرائي�ة : القواعد اجلوهري�ة ، والقواعد 
التنظيمية أو اإلرش�ادية . فالقواعد اجلوهرية هي القواعد التي ترتبط بغاية حمددة حيرص املنظم 
ع�ىل حتقيقه�ا ، ف�إذا متكن العم�ل اإلجرائي من حتقيق ه�ذه الغاية ُع�دَّ صحيحًا ومنتج�ًا آلثاره 
النظامية ، أما إذا ختلفت الغاية اعترب باطًا وغري منتج ألي أثر نظامي يف الدعوى . وقد بن ذلك 
نظ�ام املرافع�ات الرعية حيث نص عىل أنه : »يكون اإلجراء باطًا إذا نص النظام عىل بطانه، 
أو ش�ابه عيب ختّلف بس�ببه الغرض م�ن اإلجراء ، وال حيكم بالبطان � برغ�م النص عليه � إذا 

ثبت حتقق الغاية من اإلجراء« ))(.

 وُتع�د القاع�دة جوهرية مت�ى كانت رضورية لتحقي�ق الغاية منها ، وأن حتقي�ق هذه الغاية 
يتوقف عىل مبارشهتا ، أما إذا كان باإلمكان حتقيق هذه الغاية بواسطة قاعدة إجرائية أخرى فإهنا 
غ�ري رضورية أي غري جوهرية . ويس�توي أن ترتبط غاية القاع�دة اإلجرائية اجلوهرية بمصلحة 
عام�ة أو مصلح�ة خاصة ، ومن أمثلة القواعد اجلوهرية علنية جلس�ات املحاكمة التي هتدف يف 
نف�س الوق�ت إىل حتقيق مصلحة عامة تتمث�ل بتعزيز الثقة العامة بالس�لطة القضائية، وإىل حتقيق 
مصلحة خاصة وهي ضامنة حماكمة املتهم حماكمة عادلة ومحايته من أي تعس�ف حمتمل لو جرت 

املحاكمة بصورة رسية ))(  .

اها : »كل إجراء خمالف  ويف نظام اإلجراءات اجلزائية تبنى املنظم قاعدة عامة يف البطان مؤدَّ
ألحكام الريعة اإلسامية ، أو األنظمة املستمدة منها ، يكون باطًا « ))(، إذ أن مصري أي عمل 
إجرائي خمالف ألحكام الريعة اإلسامية أو لألنظمة املستمدة منها هو البطان كقاعدة عامة ؛ 
ألن خمالفة أحكام الريعة اإلسامية أو األنظمة املستمدة منها يتعارض مع أساس نظام الدولة 

))(  عبداملنعم ، سليامن : بطان اإلجراء اجلنائي ، ص 7) .
))(   املادة ) 5 ( من نظام املرافعات الرعية .

))(  شناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص 7) .
))(    املادة ) 87) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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حي�ث أن احلك�م مس�تمد من كتاب اهلل وس�نة رس�وله صىل اهلل عليه وس�لم ))(  . وه�ذا ما نص 
علي�ه النظام األس�ايس للحكم يف مادته التي نصت عىل أنه : » يس�تمد احلك�م يف اململكة العربية 
السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل ، وسنة رسوله . ومها احلاكامن عىل هذا النظام ومجيع أنظمة 

الدولة« ))( .

ب ـ أنواع البطالن 

تنقس�م أن�واع البطان إىل نوع�ن : بطان مطلق وبطان نس�بي ، أما البط�ان املطلق فهو 
ذل�ك البطان الذي تطبق أحكامه عند خمالفة اإلج�راءات اجلوهرية التي حتمي املصلحة العامة 

الرتباطها بالنظام العام))(.

ف�إذا كان اإلج�راء أو العمل اإلجرائ�ي حيمي املصلحة العام�ة أو متعلقًا بالنظ�ام العام ُعد 
إج�راًء جوهري�ًا وخمالفته تؤدي إىل البطان املطلق كام هو احل�ال عند خمالفة قواعد االختصاص 
النوع�ي مث�ًا ، والبطان املطلق هو حق جيوز جلميع اخلصوم يف الدعوى التمس�ك به يف صورة 
دفع ، وهلم إثارته يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، وللمحكمة أن تقيض به من تلقاء نفسها، 

إضافًة إىل عدم جواز التنازل عنه رصاحًة أو ضمنًا ))( .

يقصد بفكرة النظام العام كل ما يمس كيان الدولة ، أو يتعلق بمصلحة أساسية من مصاحلها، 
والتي يلزم حتقيقها حتى تس�ري يف طريقها ، فالنظام العام جمموعة األس�س التي يقوم عليها كيان 

اجلامعة ، سواًء أكانت أسس سياسية أم اقتصادية أم مالية أم اجتامعية أم أخاقية )5( . 

وتتمث�ل هذه الفكرة يف النظام الس�عودي بااللتزام بعدم خمالفة أحكام الريعة اإلس�امية 
وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها .

))(  املوج�ان : إيضاح�ات عىل نظ�ام اإلجراءات اجلزائي�ة ، ص))) ، عبدالبصري : التعليق ع�ىل نظام اإلجراءات 
اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص )8) .

))(  املادة ) 7 ( من النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم ) أ / 90 ( وتاريخ 7)/ 8/ ))))ه�.
املوجان : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص ))) ، صعب ، عاصم شكيب : بطان احلكم اجلزائي   )((

نظريًا وعمليًا ، ) منشورات احللبي احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، 007)م ( ، ص 0)) .
احلجيان : املامح العامة لنظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ، ص ))) ، س�عدي ، واثبة : الوجيز يف قانون   )((

أصول املحاكامت اجلزائية ، ) مؤسسة محادة للنر والتوزيع ، اربد ، األردن ، د.ط ، )00)م ( ، ص 66 .
)5(  احلوامدة ، لورنس سعيد : الدفوع الشكلية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ، ص )5 .
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وق�د بن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية بعض حاالت البطان املطل�ق يف مادته التي نصت عىل 
أنه: »إذا كان البطان راجعًا إىل عدم مراعاة األنظمة املتعلقة بوالية املحكمة من حيث تشكيلها 
أو اختصاصها بنظر الدعوى ، فيتمسك به يف أي حال كانت عليها الدعوى ، وتقيض به املحكمة 
ولو بغري طلب« ))( ، فأشار إىل خمالفة أحكام النظام املتعلقة بتشكيل املحكمة ، وأحكامه املتعلقة 
باختصاصها من حيث نوع اجلريمة ))(  ، وهذا عىل سبيل املثال ال احلرص ))( . وهناك أمثلة أخرى 

كمخالفة األحكام املتعلقة بعانية اجللسات ، وتسبيب األحكام .

أما البطان النس�بي فهو ذلك البطان الذي ال يتعلق بالنظام العام بل بمصلحة اخلصوم ، 
حي�ث أن املصلح�ة التي ترتتب عىل هذا النوع من البطان ه�ي مصلحة خاصة تتعلق باخلصوم 
ولي�س مصلحة عامة ، وعىل ذلك فالبطان النس�بي يكون ملصلحة ط�رف من األطراف فهو ال 
يتعل�ق باملصال�ح العامة ، وال بالنظام العام ، لذا يقترص التمس�ك به ع�ىل صاحب العاقة ، فإذا 
تنازل عنه أو مل يستخدمه يف املدة املحددة نظامًا سقط حقه يف التمسك به  ))( . وسمي نسبيًا ألنه 
لي�س مطلق�ًا ، وإنام ينال من اإلج�راء املخالف لقاعدة حتمي مصلحة يق�در النظام والقضاء أهنا 
أق�ل أمهي�ة من أن تربر البطان املطلق ، كام هو احلال يف البطان النس�بي إلجراءات التفتيش إذا 

ُأجريت دون حضور صاحب املسكن أو من ينوب عنه أو من ُنص عىل حضوره نظامًا )5( . 

وقد نظم نظام اإلجراءات اجلزائية البطان املتعلق بكل إجراء ال يتصل بوالية املحكمة من 
حيث تشكيلها أو اختصاصها النوعي يف مادته التي نصت عىل أنه : 

»يف غ�ري م�ا نص عليه يف املادة ) الثامنة والثامنن بعد املائة ( من هذا النظام، إذا كان البطان 
راجع�ًا إىل عي�ب يف اإلج�راء يمكن تصحيحه فع�ىل املحكمة أن تصحح�ه ، وإن كان راجعًا إىل 
عيب ال يمكن تصحيحه ، فتحكم ببطانه«  )6( ، تتمتع املحكمة وفق هذه املادة بس�لطة تقديرية 

))(   املادة ) 88) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  املوج�ان : إيضاح�ات عىل نظام اإلج�راءات اجلزائي�ة ، ص))) ، عبدالبصري : التعليق ع�ىل نظام اإلجراءات 

اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 85) .
))(   ب�ن ظف�ري ، س�عد ب�ن حممد بن ع�يل : اإلج�راءات اجلنائية يف اململك�ة العربية الس�عودية ، ) مطاب�ع احلمييض، 

الرياض، السعودية ، د.ط ، 0)))ه�-009)م ( ، ص 8)) .
))(   عبدالبصري : التعليق عىل نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 88) .

)5(  انظر : املادة ) 7) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)6(   املادة ) 89) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .



96

يف تقرير البطان ، فلها أن تصحح اإلجراء املعيب إذا كان ذلك ممكنًا ، وإال تقرر بطان العمل 
اإلجرائي ))(  .

ومما ُياحظ أن هذه املادة تتضمن قاعدة عامة يف البطان النسبي ، حيث أن أحكامها ترسي 
ع�ىل مجي�ع اإلجراءات التي ال تتص�ل بقواعد والية املحكمة من حيث تش�كيلها أو اختصاصها 
بنظر الدعوى التي تناولتها املادة ) الثامنة والثامنن بعد املائة( ، فكل إجراء س�واًء تعلق بحس�ن 
س�ري العدالة أو بمصلحة اخلصوم وال يتعلق بتش�كيل املحكمة أو باختصاصها النوعي ، وسواًء 

أكان جوهريًا أم غري جوهري ، فإنه خيضع ألحكام البطان النسبي ))( . 

أم�ا م�ا ورد يف نص مادة النظام الت�ي نصت عىل أنه : »إذا وج�دت املحكمة أن يف الدعوى 
عيبًا جوهريًا ال يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكاًم بعدم سامع هذه الدعوى ، وال يمنع هذا 
احلك�م من إعادة رفعها إذا توافرت الروط النظامية « ))( ، فهو بطان متصل بإجراء جوهري، 
والقاع�دة أن البط�ان يف هذا النوع م�ن اإلجراءات هو بطان مطل�ق ؛ لتعلقه بإجراء جوهري 
س�واًء أكان مقررًا حلس�ن س�ري العدال�ة أم ملصلحة اخلص�وم ، لكن املنظم تبنى حي�ال هذه املادة 
قاع�دة البطان النس�بي ، حي�ث أن املحكمة تتمتع أس�وًة بأحكام املادة ) التاس�عة والثامنن بعد 
املائة( بس�لطة تقديرية يف تقرير البطان من عدمه ، إذ أهنا متلك تصحيح البطان متى كان ذلك 
ممكن�ًا ))(  . ويب�دو للوهل�ة األوىل أن أحكام املادتن ال ختتلف عن بعض ، س�وى أن املنظم حدد 
نط�اق تطبيقه�ا عىل اإلج�راءات اجلوهرية يف املادة الس�ابقة ، لكنه جعل األث�ر املرتتب عىل عدم 
إمكاني�ة تصحي�ح اإلجراء املعيب هو احلكم بعدم س�امع الدعوى وال يمنع م�ن إعادة رفعها إذا 
تواف�رت ال�روط النظامي�ة ، مما جع�ل هناك لبس وغموض يف تفس�ري هذه امل�ادة ، وكان جيدر 
باملنظ�م أن حيدد ماهية العيب اجلوهري املذك�ور يف املادة ، والذي جعل هناك اختاف يف اآلثار 

املرتتبة عىل البطان بن املادتن )5(  .

))(    شناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص )) .
))(   املرجع السابق ، ص )) .

))(  املادة ) )9)( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  شناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص )) .

)5(    املوجان : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص6)) ، عبدالبصري : التعليق عىل نظام اإلجراءات اجلزائية 
يف اململكة العربية السعودية ، ص 89) ، شناق : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص ))-)) .
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وق�د رأى بع�ض رشاح النظام يف تفس�ريه لذل�ك اللبس ، أن البط�ان إذا اتصل بإجراءات 
حتريك الدعوى ، تقرر املحكمة عدم سامعها وفقًا ألحكام املادة ) )9)(، ألن مجيع اإلجراءات 
الاحقة لفعل حتريك الدعوى املعيب ببطان إجراء جوهري تعترب باطلة ؛ لعدم صحة تأسيس 
الدع�وى من�ذ البداي�ة ، أم�ا إذا تعلق البط�ان بإجراء آخ�ر ، فللمحكمة أن تصحح�ه ، كإعادة 
االس�تجواب ، أو إعادة سامع الشهادة ، أو إعادة اإلجراءات التي متت يف جلسة رسية دون قرار 
مس�بب ، وهلا أن تقرر بطانه وبطان مجيع اإلجراءات املبنية عليه وفق أحكام املادة ) 90) ( ، 

وهو احلكم ذاته التي تناولته املادة ) 89) ( ))( . 

وهذا الرأي قد يكون حًا مناس�بًا لذلك اللب�س ، إال أنه جيدر باملنظم إعادة النظر يف ذلك، 
وإج�راء التعدي�ات الت�ي تزيل الغموض ، أو تفس�ري ذلك بوض�وح يف الائح�ة التنفيذية التي 

سوف تصدر لتفسري نصوص النظام .

ج ـ تقرير البطالن

البط�ان ج�زاء ال يتم تلقائي�ًا بقوة النظام ، بل الب�د من أن ُتصدر الس�لطة التي تضع يدها 
ع�ىل الدعوى قرارًا بإعان بطان العمل اإلجرائي املش�وب بالبط�ان ))(  . فإذا كانت الدعوى 
م�ا زالت يف مرحل�ة التحقيق اجلنائي ؛ فللمحقق أن يقرر بط�ان العمل اإلجرائي الذي وقعت 
في�ه خمالف�ة للقاعدة اإلجرائية ، كام أن للمجني عليه وللمدع�ي باحلق اخلاص وأيضًا للمتهم أن 
يقدم�وا طلباهت�م ودفوعاهتم أثن�اء التحقيق ، بام يف ذل�ك الدفع ببطان اإلج�راءات عند خمالفة 
اإلج�راء ألح�كام النظام ، وعىل املحقق أن يفصل فيها ، وذلك طبقًا ملادة النظام التي نصت عىل 
أن : »للخصوم � أثناء التحقيق � أن يقدموا إىل املحقق الطلبات التي يرون تقديمها ، وعىل املحقق 
أن يفصل فيها مع بيان األس�باب التي اس�تند إليها« ))(. ومن البدهيي أن تكون هذه الطلبات أو 

الدفوعات مدونة كتابًة أو عن طريق إثباهتا يف حمرض التحقيق ))( .

))(    شناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص 5) .
))(    املرجع السابق ، ص 5) .

))(   املادة ) )7( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  املوجان ، إبراهيم بن حسن : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص )9 .
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 وإذا كانت الدعوى منظورًة أمام املحكمة ، توجب عىل املحكمة إعان البطان، سواًء كان 
بناًء عىل دفع أحد اخلصوم ، أو من تلقاء نفس�ها ، وخاصًة إذا تعلق البطان بوالية املحكمة من 

حيث التشكيل أو االختصاص النوعي .

 ويدف�ع األطراف بالبط�ان يف كل مرحلة من مراحل الدعوى ، فلهم الدفع به قبل الفصل 
يف الدع�وى ، وع�ىل املحكمة نظر الدفع ، وإصدار قرار مس�تقل بذل�ك ))( . كذلك يمكن الدفع 
ب�ه بع�د صدور احلكم ، واعتباره أحد أس�باب االعرتاض عىل احلك�م ))( . لكن جيب التمييز هنا 
ب�ن البطان النس�بي املعلق عىل الدفع به قبل أي دفع آخ�ر ، كحق املدعى عليه أن يدفع ببطان 
التبليغ ، وبن أي نوع آخر من البطان . بالنس�بة للنوع األول ، إذا مل يتمس�ك به صاحب احلق 
فيه يف موعده س�قط حقه يف الدفع به ، أما األنواع األخرى فيجوز الدفع هبا يف أي مرحلة كانت 

عليها الدعوى ولو أمام املحكمة العليا ))(  .

ويف غ�ري ما نص عليه نظام اإلجراءات اجلزائي�ة يف املادة ) الثامنة والثامنن بعد املائة ( ؛ فقد 
أج�از النظام للمحكمة تصحي�ح اإلجراء املعيب بصفة عامة إذا أمك�ن تصحيحه ولو من تلقاء 
نفسها ، وأمهية تصحيح اإلجراء الباطل تظهر جليًا حن يرتتب عليه إبطال اإلجراءات الاحقة 
علي�ه ، وبالت�ايل يكون للتصحيح فائ�دة كبرية يف عدم إهدار وقت الدع�وى اجلزائية ، ومواصلة 
تعديل س�ريها من جدي�د . وتصحيح اإلجراء إلزاميٌّ للق�ايض إذا كان البطان راجعًا إىل عيب 
يف اإلج�راء يمك�ن تصحيحه ، عن طريق إعادة العمل اإلجرائي ، أو بأي طريق آخر ، برط أن 
ال ي�رض بمصال�ح األطراف أو باملصلح�ة العامة ، ويعترب اإلجراء فع�ااًل منتجًا آلثاره من تاريخ 
تصحيح�ه ولي�س من التاريخ الذي اختذ منه ابت�داًء ، وإذا كان البطان راجعًا إىل عيب ال يمكن 
تصحيح�ه حتك�م املحكمة ببطانه ، وهتدر كل اإلج�راءات والنتائج املرتبطة به  ))( . وذلك وفقًا 
مل�ادة النظ�ام الت�ي نصت عىل أنه : » يف غ�ري ما نص عليه يف امل�ادة ) الثامنة والثامن�ن بعد املائة ( 

))(   املادة ) 77 ( من نظام املرافعات الرعية .
))(    انظر : املواد ) )9)، 98)( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

))(    شناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص 6) .
))(   املوج�ان : إيضاح�ات عىل نظ�ام اإلجراءات اجلزائي�ة ، ص5)) ، عبدالبصري : التعليق ع�ىل نظام اإلجراءات 

اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 87) .
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م�ن ه�ذا النظام ، إذا كان البطان راجعًا إىل عي�ب يف اإلجراء يمكن تصحيحه فعىل املحكمة أن 
تصححه ، وإن كان راجعًا إىل عيب ال يمكن تصحيحه ، فتحكم ببطانه« ))(.  

د ـ آثار البطالن
إذا ُحك�م بالبط�ان فالقاع�دة العامة أن آثار البط�ان ترسي عىل العم�ل اإلجرائي الباطل 
ذاته، وعىل اإلجراءات التي بنيت عليه ، يف املقابل ال يمكن أن ُيطال اإلجراءات الس�ابقة عليه ، 

أو الاحقة متى كانت مستقلة عنه))( .

أثر البطالن عىل اإلجراء ذاته
يرتت�ب ع�ىل احلكم ببطان العمل اإلجرائي جتريد هذا العمل م�ن قيمته النظامية ، وبالتايل 
تعطيل�ه ع�ن أداء وظيفته يف الدعوى ، ف�ا ُيعتد باآلثار التي ترتبت علي�ه ، وُيعترب كأنه مل يكن ، 
وذل�ك وفق�ًا لنص مادة نظام اإلج�راءات اجلزائية الت�ي نصت عىل أن�ه : »ال يرتتب عىل بطان 
اإلج�راء بطان اإلجراءات الس�ابقة عليه وال اإلجراءات الاحقة ل�ه إذا مل تكن مبنية عليه«))(، 
فل�و ُحك�م ببطان التفتيش ؛ ف�إن هذا البطان ي�رسي عىل مجيع األدلة الت�ي متخضت عن هذا 
التفتي�ش ، وع�ىل مجيع اإلج�راءات التي ُبنيت علي�ه ، فيبطل الدليل الذي كان يش�كل موضوع 
التفتيش ، كذلك الدليل الذي قد ُيشكل ضبطه جريمة أخرى ، كضبط كمية من املخدرات ، أو 

ساح غري مرخص ، ألن ما ُبني عىل باطل فهو باطل .

أثر البطالن عىل اإلجراءات السابقة 
لي�س للبط�ان أي أثر رجعي ، فا ينال من اإلجراءات الس�ابقة علي�ه ؛ ألهنا متت يف وقت 
س�ابق عىل اإلجراء الباطل ، فتبقى هذه اإلجراءات صحيحة ، ومنتجة آلثارها النظامية ، بغض 
النظر عن البطان الذي حل باإلجراء الاحق ، وذلك وفقًا لنص نظام اإلجراءات اجلزائية حيث 
ن�ص عىل أن�ه : »ال يرتتب عىل بطان اإلجراء بطان اإلجراءات الس�ابقة عليه وال اإلجراءات 

الاحقة له إذا مل تكن مبنية عليه« ))(.
))(   املادة ) 89) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

))(   عبدالبصري : التعليق عىل نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 88) .
))(   املادة ) 90)( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  املادة ) 90)( من نظام اإلجراءات اجلزائية .



100

 ف�إذا ُحك�م ببط�ان احلكم لعدم تس�بيبه مث�ًا ، أو لعدم ص�دوره عن مجيع القض�اة الذين 
اش�رتكوا يف املحاكم�ة ، فإن هذا البطان ال يمت�د إىل إجراءات املحاكم�ة أو إجراءات التحقيق 

السابقة طاملا أنه وقعت صحيحة .

أثر البطالن عىل اإلجراءات الالحقة

 ال يقت�رص أث�ر البط�ان عىل العم�ل اإلجرائ�ي املحكوم ببطان�ه فقط ، بل يمت�د إىل مجيع 
اإلجراءات الاحقة متى كان أساسًا هلا ، وكانت مرتبطًة به ارتباطًا مبارشًا أو مبنيًة عليه .

وإبط�ال اإلجراءات الاحقة املرتبط�ة باإلجراء الباطل ُيعترب نتيجة طبيعية ؛ ألن األس�اس 
الذي ُبنيت عليه اهنار ، فتنهار بدورها معه ألن ما ُبني عىل باطل فهو باطل))( . ولقد أشار املنظم 
إىل ذل�ك يف م�ادة نظام اإلجراءات اجلزائية التي نصت عىل أن�ه : »ال يرتتب عىل بطان اإلجراء 

بطان اإلجراءات السابقة عليه وال اإلجراءات الاحقة له إذا مل تكن مبنية عليه« ))( .

 فاإلجراءات الاحقة املستقلة عن العمل اإلجرائي الباطل ال يناهلا البطان ، وتبقى منتجة 
آلثاره�ا يف الدع�وى ، فلو وقع البطان يف إجراءات التفتي�ش يبطل التفتيش وكل ما يتصل به ، 

لكن هذا البطان ال يمتد إىل االعرتاف الذي تم صحيحًا وعقب استجواب ٍ صحيح .

وقد وافق نظام اإلجراءات اجلزائية نظام املرافعات الرعية يف الدفع ببطان اإلجراءات ، 
حيث نص نظام املرافعات عىل أنه : »يكون اإلجراء باطًا إذا نص النظام عىل بطانه ، أو ش�ابه 
عيب ختّلف بس�ببه الغرض من اإلجراء ، وال حيكم بالبطان � برغم النص عليه � إذا ثبت حتقق 
الغاي�ة م�ن اإلج�راء « ))( . وُيعد حتقق الغاية يف حال�ة معينة أو عدم حتققها مس�ألة واقع ملحكمة 

املوضوع االستقال ببحثها ))(.

ك�ام نص نظ�ام املرافعات الرعية عىل بعض حاالت الدف�ع بالبطان وبن أحكامها حيث 
نصت مادته عىل أن : »الدفع ببطان صحيفة الدعوى ، أو بعدم االختصاص املكاين ، أو بإحالة 

))(   احلجيان : املامح العامة لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ص ))) ، شناق : الوجيز يف نظام اإلجراءات 
اجلزائية السعودي ، ص 7) .

))(   املادة ) 90)( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
املادة ) 5 ( من نظام املرافعات الرعية .  )((

))(  أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسن عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرعية السعودي ، ص 5).
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الدعوى إىل حمكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة هبا ، جيب إبداؤه 
قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول ، وإال سقط احلق فيام مل يبد منها«))(. وعىل 
املحكمة أن حتكم يف هذه الدفوع عىل استقال ، ما مل تقرر ضمها إىل موضوع الدعوى ، وعندئٍذ 
تب�ّن م�ا حكمت به يف كل م�ن الدفوع واملوضوع ))( . كذلك م�ا ورد يف النص عىل بطان عمل 
القايض أو قضاؤه يف األحوال التي يكون فيها ممنوعًا بنص النظام من نظر الدعوى وسامعها ))( .

والن�ص ع�ىل ح�االت الدفع بالبط�ان يف نظام اإلج�راءات أو املرافعات مل ترد عىل س�بيل 
احل�رص ، فاحل�االت كثرية كالدفع ببط�ان التفتيش ، والدف�ع ببطان القب�ض، والدفع ببطان 
االستجواب ، والدفع ببطان إجراءات اخلربة ، الدفع ببطان إجراءات املحاكمة ، وغريها من 

الدفوع التي ُتقرر نتيجًة لبطان أي عمل إجرائي خمالف لقواعد النظام اإلجرائية . 

وأخ�ريًا يتضح مما س�بق بيانه يف ح�االت الدفوع الش�كلية يف نظام اإلج�راءات اجلزائية أن 
نص�وص النظ�ام مل تتضمن حرصًا للدفوع الش�كلية ، وع�ىل ذلك وكقاعدة ف�إن كل دفع يتعلق 
بإج�راءات اخلصوم�ة اجلزائي�ة ، أو صح�ة اتصال املحكمة هب�ا ، ومل ينفذ إىل موض�وع الدعوى 

وأدلتها ُيعدُّ دفعًا شكليًا .

3 . 2 . 3  حاالت الدفوع الشكلية يف القانون

نص قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل العديد من األعامل اإلجرائية ، ووضع ضوابطًا 
ملبارشة هذا اإلجراء حتى يرتب آثاره القانونية ، وبمفهوم املخالفة إذا مل ُتتبع هذه الضوابط كلية ، 
أو ُاتبعت منقوصة فإن العمل اإلجرائي ال يرتب آثاره القانونية ، وإن كان من املمكن أن يتحول 

إىل عمل إجرائي آخر صحيح طبقًا لنظرية حتول العمل القانوين ))( .

))(   املادة ) 75( من نظام املرافعات الرعية .
))(   انظر : املادة ) 77 ( من نظام املرافعات الرعية .

))(  انظر : املواد ) )9 ، 95 ( من نظام املرافعات الرعية .
فودة ، عبداحلكيم : املوس�وعة الش�املة يف الدف�وع والدفاعات يف ضوء الفقه وقضاء النق�ض ، ) املكتب الفني   )((

للموسوعات القانونية ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، د.ت ( ، ج) الدفوع اجلنائية ، ص )) .
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 والدف�ع الش�كيل أو اإلجرائ�ي ه�و كل دفع جوهري يتص�ل بقانون اإلج�راءات اجلنائية ، 
وي�ؤدي قبول�ه إىل ش�ل اآلثار القانوني�ة للعمل اإلجرائ�ي ))( . ومن خال اس�تعراض نصوص 
قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي يتضح أهنا مل تتضمن حرصًا حلاالت الدفوع الشكلية ، كام هو 

احلال أيضًا بالنسبة لنصوص قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي . 

وم�ن األمثلة ع�ىل حاالت الدفوع الش�كلية يف قانون اإلج�راءات اجلنائية الدف�وع املتعلقة 
باالختصاص والدفوع املتعلقة بالبطان ، والتي سيتم بياهنا فيام ييل :

الدفع بعدم االختصاص

الغرض من الدفع بعد االختصاص هو رد الدعوى إىل املحكمة املختصة بنظرها ))(.

وأنواع الدفع بعدم االختصاص :

أ ـ الدفع بعدم االختصاص املحيل

نص�ت مادة قان�ون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل أنه : » يتعن االختصاص باملكان الذي 
وقع�ت في�ه اجلريمة أو الذي يقيم فيه املتهم أو الذي يقبض عليه فيه« ))(. وهذه األماكن قس�ائم 

متساوية يف القانون ال تفاضل بينها ))( .

 والدف�ع بعدم االختصاص املحيل يتوافر طاملا تبن للمتهم أن الدعوى قد ُأقيمت باملخالفة 
لقواعد االختصاص املشار إليها باملادة السابقة .

وق�د اس�تقر األمر بعد خاٍف ُأثري ح�ول مدى تعلق هذا الدفع بالنظ�ام العام باعتباره فعُا 
متعلقًا بالنظام العام ، وقد قضت حمكمة النقض املرصية بأن اختصاص املحاكم اجلزئية من جهة 
امل�كان من مس�ائل النظام العام ، التي جيوز التمس�ك هب�ا ، وإثارة الدف�ع بمخالفتها يف أي حال 

))(   فودة ، عبداحلكيم : املوسوعة الشاملة يف الدفوع والدفاعات يف ضوء الفقه وقضاء النقض ، ص )) .
))(    الريف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص ، الطبعة 

الثالثة ، 996)م ( ، ص 8)) .
))(    املادة ) 7)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم ) 50) ( وتاريخ 0)/))/69))ه�- )/950/9)م 

طبقًا ألحدث التعديات.
))(   الشواريب ، عبداحلميد : الدفوع اجلنائية ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 006)م ( ، ص 7)).
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تك�ون عليه�ا الدعوى ، ولو ألول مرة أمام حمكمة النقض ، برط أن يكون مس�تندًا إىل الوقائع 
الثابت�ة باحلك�م وأن ال يك�ون مس�تلزمًا حتقيق�ًا موضوعيًا ، ف�إذا كان الطاعن مل يب�ِد الدفع بعدم 
االختص�اص املحيل أمام حمكمة املوضوع ، وكان هذا الدفع يتطلب حتقيقًا فا تقبل إثارته ألول 
م�رة أم�ام حمكمة النقض ، ويتعن عىل املحكمة أن تبن يف حكمها أو حمرض اجللس�ة مكان وقوع 

اجلريمة ))(  . 

وألن�ه م�ن الدف�وع اجلوهري�ة فإنه جيب ع�ىل املحكمة أن تتصدى ل�ه وأن تق�وم بالرد عليه 
بأسباب سائغة وإال كان حكمها قارصًا مستوجبًا نقضه ))( .

يف املقابل نص قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي عىل أن : »الدفع بعدم االختصاص 
املح�يل والدف�ع بإحالة الدعوى إىل حمكمة أخ�رى لقيام ذات النزاع أمامه�ا أو لارتباط والدفع 
بالبط�ان وس�ائر الدفوع املتعلق�ة باإلجراءات جيب إبداؤها معًا قبل إب�داء أي طلب أو دفاع يف 
الدع�وى أو دف�ع بع�دم القبول وإال س�قط احلق في�ام مل يبد منها . ويس�قط ح�ق الطاعن يف هذه 
الدف�وع إذا مل يبده�ا يف صحيفة الطع�ن..« ))(، وهذا جيعل احلكم خمتلف�ًا يف قانون املرافعات عام 

ُاستقر عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية فيام خيص الدفع بعدم االختصاص املحيل .

ب ـ الدفع بعدم االختصاص النوعي

نص�ت م�ادة قانون اإلج�راءات اجلنائية عىل أنه : »حتك�م املحمكة اجلزئي�ة يف كل فعل يعد 
بمقت�ى القان�ون خمالف�ة أو جنحة ، عدا اجلنح التي تقع بواس�طة الصح�ف أو غريها من طرق 

النر عىل غري األفراد « ))( .

))(  ف�ودة ، عبداحلكي�م : املوس�وعة الش�املة يف الدفوع والدفاع�ات يف ضوء الفق�ه وقضاء النق�ض ، ج) الدفوع 
اجلنائية، ص 8)) .

))(   حس�ني ، حمم�ود نجي�ب : رشح قان�ون اإلج�راءات اجلنائي�ة ، ) دار النهض�ة العربية ، القاه�رة ، مرص ، د.ط، 
)98)م ( ، بند 8))- ص6)) .

))(   امل�ادة ) 08) ( م�ن قان�ون املرافع�ات املدني�ة والتجاري�ة امل�رصي رق�م )))( وتاري�خ 9/)/88))ه��- 
968/5/7)م طبقًا ألحدث التعديات .

))(   املادة ) 5)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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ك�ام ن�ص القانون كذلك عىل أن : »حتكم حمكمة اجلناي�ات يف كل فعل يعد بمقتى القانون 
جناية ، ويف اجلنح التي تقع بواسطة الصحف أو غريها من طرق النر عدا اجلنح املرضة بأفراد 

الناس وغريها من اجلرائم األخرى التي ينص القانون عىل اختصاصها هبا « ))(.

أي أن االختصاص النوعي أساسه التقسيم الثاثي للجرائم إىل جنايات وجنح وخمالفات))(.

وم�ن اجل�يل أن توزيع االختصاص بن خمتلف املحاكم ُقصد به مصلحة عامة ، ومن ثم فهو 
يعت�رب م�ن النظام العام ، وعىل املحكمة أن تقيض بعدم اختصاصها من تلقاء نفس�ها ، ولكل من 
اخلص�وم الدفع بع�دم االختصاص النوعي يف أي حال كانت عليه الدع�وى ولو ألول مرة أمام 

النقض ))( .

وهو ما نص عليه القانون يف أوجه البطان حيث نص عىل أنه : » إذا كان البطان راجعًا لعدم 
مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتش�كيل املحكمة أو بواليتها باحلكم يف الدعوى أو باختصاصها 
من حيث نوع اجلريمة املعروضة عليها أو بغري ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمس�ك 

به يف أية حالة كانت عليها الدعوى وتقيض به املحكمة ولو بغري طلب « ))(.

وه�ذا يتف�ق مع ما ن�ص عليه قان�ون املرافعات املرصي حي�ث نص ع�ىل أن : »الدفع بعدم 
اختصاص املحكمة النتفاء واليتها أو بس�بب نوع الدعوى أو قيمتها حتكم به املحكمة من تلقاء 

نفسها ، وجيوز الدفع به يف أية حالة كانت عليها الدعوى« )5( .

ج ـ الدفع بعدم االختصاص الشخيص 

إن الغاية من إنش�اء حمكمة األحداث هو رعاية األحداث إلصاح ش�أهنم ، فليس الغرض 
منه�ا ذات احل�دث وإنام املصلح�ة العامة التي تتمث�ل يف رعاية النشء حت�ى ال ينحرف ، وحتى 
يصبح يف مستقبل أيامه عضوًا نافعًا لألمة ، ومتى كان األمر كذلك فيمكن القول بأن اختصاص 

))(  املادة ) 6)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(  الريف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص 0)) .

))(   ف�ودة ، عبداحلكي�م : املوس�وعة الش�املة يف الدف�وع والدفاعات يف ضوء الفق�ه وقضاء النق�ض ، ج) الدفوع 
اجلنائية ، ص 5)) .

))(   املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)5(    املادة ) 09) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .
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املحكمة بالنس�بة إىل ش�خص احلدث من النظام العام بام يرتتب عىل هذا من آثار ، فعىل املحكمة 
أن تق�يض ب�ه م�ن تلقاء نفس�ها ، وللمته�م أن يدفع ب�ه يف أي حال كان�ت عليه الدع�وى ، وهو 
الش�أن أيضًا يف باقي أنواع االختصاص الشخيص ألن املرع املرصي مل يستهدف مصلحة أفراد 

املتهمن وإنام املصلحة العامة التي تعود عىل املجتمع ))( .

ويُستشهد يف ذلك بنص قانون اإلجراءات اجلنائية يف أوجه البطان ؛ حيث قرر رصاحًة يف عبارة 
»بواليتها باحلكم يف الدعوى« ))( أن االختصاص الشخيص للمحكمة ُيعد من النظام العام ، فمثًا ال 

والية لغري حمكمة األحداث يف حماكمة احلدث الذي يقل عمره عن مخس عرة سنة كاملة))(.

ويعت�رب اختص�اص املحاكم اجلنائية بأنواعه الثاثة من النظام العام يرتتب عليه – فضًا عام 
سبق ذكره يف سياق بيان أنواع االختصاص – عدم جواز اتفاق اخلصوم عىل خمالفته ، وال يسقط 

الدفع به بالسكوت أو التنازل عنه ))(.

وق�د قض�ت حمكمة النق�ض املرصية يف أحد قراراهت�ا بأنه : » من املق�رر أن القواعد املتعلقة 
باالختصاص يف املس�ائل اجلنائية كلها من النظام العام بالنظر إىل الش�ارع يف تقديره هلا ، قد أقام 
ذلك عىل اعتبارات عامة تتعلق بحس�ن س�ري العدالة ، وأن الدفع بعدم االختصاص الوالئي من 

النظام العام وجيوز إثارته أمام حمكمة النقض ألول مرة«  )5(. 

وت�رسي قواع�د االختصاص الس�الفة البيان عىل الدع�وى املدنية املطروح�ة أمام املحكمة 
اجلزئية ، بعكس لو طرحت أمام املحكمة املدنية ؛ فتطبق عليها قواعد املرافعات املدنية والتجارية 

يف االختصاص والدفع بعدمه )6(  .

))(   الري�ف ، حام�د : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص ))) ، فودة ، عبداحلكيم : املوس�وعة الش�املة يف 
الدفوع والدفاعات يف ضوء الفقه وقضاء النقض ، ج) الدفوع اجلنائية ، ص 5)) .

))(    انظر : املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(   ف�ودة ، عبداحلكي�م : املوس�وعة الش�املة يف الدف�وع والدفاع�ات يف ضوء الفق�ه وقضاء النق�ض ، ج) الدفوع 

اجلنائية، ص 7)) .
))(   املرصفاوي ، حس�ن صادق : أصول اإلجراءات اجلزائية ، ) دار املعارف ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، )96)م ( ، 

ص 657 -)66 .
)5(   نقض رقم 6)8 لسنة 50 قضائية ، تاريخ 7)/0)/980)م ، عبدالتواب ، معوض : الوسيط يف أحكام النقض 

اجلنائية� جمموعة مبادئ حمكمة النقض ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 985)م ( ، ص ))7 .
)6(  ف�ودة ، عبداحلكي�م : املوس�وعة الش�املة يف الدفوع والدفاع�ات يف ضوء الفق�ه وقضاء النق�ض ، ج) الدفوع 

اجلنائية، ص ))) .
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وال�ذي جيب التنبيه إليه أنه إذا ُدفع أم�ام حمكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تعن عليها 
الفصل يف الدفع قبل نظر املوضوع ، إال إذا كان قضاؤها يف الدفع يتطلب بحث املوضوع ابتداًء 
كتحقي�ق وقائع الدع�وى لتعرف ما إذا كان الفعل ينطوي حتت وص�ف جناية أم جنحة ، بل إنه 

يتعن عىل املحكمة التحقق من اختصاصها من تلقاء نفسها ))( .

ويتواف�ر الدفع بعدم االختصاص إذا تبن خمالفة أي من قواعد االختصاص الس�ابق بياهنا، 
ك�ام يرتت�ب عىل ذلك البطان وذل�ك بنص مادة القانون التي نصت عىل أن�ه : »إذا كان البطان 
راجعًا لعدم مراعاة  أحكام القانون املتعلقة بتش�كيل املحكمة أو بواليتها باحلكم يف الدعوى أو 
باختصاصه�ا م�ن حيث نوع اجلريمة املعروضة عليها أو بغري ذلك مم�ا هو متعلق بالنظام العام ، 

جاز التمسك به يف أية حالة كانت عليها الدعوى وتقيض به املحكمة ولو بغري طلب«))(. 

وُيس�تنتج مما س�بق أنه يرتتب عىل اتصال قواعد االختصاص اجلنائ�ي بالنظام العام النتائج 
التالية : 

 ) �  ال جي�وز ألط�راف الدع�وى اجلنائي�ة االتف�اق رصاح�ًة أو ضمن�ًا ع�ىل خمالف�ة قواع�د 
االختصاص بأي حال من األحوال أو تعديل هذه القواعد .

) �   جي�وز ل�كل طرف من أطراف اخلصومة الدف�ع بعدم اختصاص املحكمة بنظر الدعوى 
والتمسك هبذا الدفع اجلوهري .

) �   تلت�زم املحكمة ومن تلقاء نفس�ها دون طلب م�ن اخلصوم أن تثري موضوع اختصاصها 
فإذا تبن هلا أهنا مل تكن خمتصة بنظر الدعوى فإهنا تدفع بعدم اختصاصها .

الدفع بالبطالن

نظ�م امل�رع املرصي يف قانون اإلج�راءات اجلنائية نظرية للبطان ، وأرس�ى قواعدها عىل 
أس�س ثابت�ة ، وضمنها الفصل الث�اين عر يف الباب الث�اين من الكتاب الثاين م�ن القانون حتت 

عنوان أوجه البطان .
))(    ف�ودة ، عبداحلكي�م : املوس�وعة الش�املة يف الدف�وع والدفاعات يف ض�وء الفقه وقضاء النق�ض ، ج) الدفوع 

اجلنائية ، ص ))) .
))(  املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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ومن استقراء نصوص مواد قانون اإلجراءات اجلنائية يف هذا الفصل يتبن ما ييل :
فرق القانون بن القاعدة اجلوهرية وغري اجلوهرية أو اإلرشادية ، فرتب البطان عىل خمالفة 
األوىل دون الثانية ، حيث نص عىل أنه :» يرتتب البطان عىل عدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة 

بأي إجراء جوهري « ))(.
وق�د حدد القانون بعض حاالت البطان املتعلق بالنظام العام وهو البطان املطلق وكيفية 
التمس�ك به يف مادته التي نصت عىل أنه : » إذا كان البطان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون 
املتعلقة بتش�كيل املحكمة أو بواليتها باحلكم يف الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع اجلريمة 
املعروض�ة عليه�ا أو بغ�ري ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمس�ك ب�ه يف أية حالة كانت 
عليها الدعوى وتقيض به املحكمة ولو بغري طلب« ))(، وتدل العبارة »أو بغري ذلك مما هو متعلق 
بالنظام العام« الواردة يف املادة أعاه عىل أن األحوال املنصوص عليها يف املادة ُذكرت عىل سبيل 
املثال ال عىل سبيل احلرص ))( ؛ ألن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة يصعب عىل املرع اإلحاطة 
بجميع حاالهتا ، فام هو مقرر اليوم بأنه من النظام العام قد ال يكون كذلك يف وقت آخر ، كام أن 

هذه الفكرة ختتلف من جمتمع آلخر ))(.
 ومعيار النظام العام يرتك حتديده للفقه والقضاء ، ونتفق مع الرأي القائل بأن املعيار املعول 
عليه يف هذا الشأن يكون باالهتداء إىل أمهية املصلحة املحمية من القاعدة اإلجرائية ، فإن كانت 
هذه القاعدة حتمي املصلحة العامة بالدرجة األوىل واملتعلقة بحسن سري اجلهاز القضائي وفاعليته 
لتحقي�ق العدال�ة ، فإن خمالفتها تؤدي إىل بطان العمل بطانًا مطلقًا )5( ، جيوز ألي خصم إثارته 
والتمس�ك ب�ه يف أي حال تك�ون عليها الدعوى ، ولو ألول مرة أم�ام حمكمة النقض ، وال جيوز 

التنازل عنه ، كام تستطيع املحكمة أن تقيض به من تلقاء نفسها )6(  .

))(   املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(  املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

))(  ف�ودة ، عبداحلكي�م : املوس�وعة الش�املة يف الدفوع والدفاع�ات يف ضوء الفق�ه وقضاء النق�ض ، ج) الدفوع 
اجلنائية، ص 7)) .

))(  وايل ، فتح�ي : نظري�ة البط�ان يف قانون املرافعات ، ) منش�أة املعارف ، اإلس�كندرية ، م�رص ، الطبعة األوىل ، 
959)م ( ، ص 86) .

)5(  عبدالستار ، فوزية : رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 986)م(، ص 5).
)6(  س�امة ، مأم�ون حممد : اإلجراءات اجلنائي�ة يف التريع املرصي ، ) دار الفكر الع�ريب ، القاهرة ، مرص، د.ط ، 

988)م ( ، ج) ، ص 7)) .
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 وأم�ا إذا كان�ت القاع�دة اإلجرائية التي مت�ت خمالفتها هتدف إىل محاية حق�وق اخلصوم أي 
تتص�ل اتص�ااًل مبارشة بمصلحة اخلص�وم ، فمبارشة العم�ل اإلجرائي خافًا مل�ا تقيض به هذه 
القواع�د تؤدي إىل بطانه بطانًا نس�بيًا لتعلقه بمصلحة اخلصوم . وق�د أوضحت مادة القانون 
التالية هذا النوع من البطان عندما أشارت إىل أحوال سقوط احلق يف الدفع ببطان اإلجراءات 
األخرى غري املنصوص عليها يف املادة الس�ابقة إذ نصت عىل أنه : » يف غري األحوال املش�ار إليها 
يف امل�ادة الس�ابقة ، يس�قط احل�ق يف الدفع ببطان اإلج�راءات اخلاصة بجمع االس�تدالالت أو 
التحقيق االبتدائي أو التحقيق باجللسة يف اجلنح واجلنايات إذا كان للمتهم حمام وحصل اإلجراء 

بحضوره بدون اعرتاض منه .

 أما يف مواد املخالفات فيعترب اإلجراء صحيحًا ، إذا مل يعرتض عليه املتهم ولو مل حيرض معه 
حمام يف اجللسة .

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطان بالنسبة للنيابة العامة إذا مل تتمسك به يف حينه«))(.

والبطان النس�بي ال جي�وز إثارته إال مم�ن أرض العمل اإلجرائي املخال�ف بمصلحته ، وال 
جيوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، وجيوز تصحيحه إما بالتنازل عن الدفع أو باعتبار احلكم 

حائزًا لقوة األمر املقيض ، كام ال جيوز التمسك به أمام حمكمة النقض ))( .

ونظمت املادة التي تليها حالة خاصة بورقة التكليف باحلضور ، إذ مل جُتز التمس�ك ببطان 
ه�ذه الورق�ة إذا حتققت الغاية منها وهي حض�ور املتهم أو وكيله ؛ حيث قضت بأنه : »إذا حرض 
املتهم يف اجللسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطان ورقة التكليف باحلضور، 
وإنام له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقض فيه وإعطاءه ميعادًا لتحضري دفاعه قبل 

البدء يف سامع الدعوى، وعىل املحكمة إجابته إىل طلبه « ))(.

وقد أجاز املرع املرصي للقايض أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبن له بطانه))(.

))(   املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(    الدهب�ي ، ادوار غ�ايل : اإلجراءات اجلنائية يف التريع املرصي ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص، الطبعة 

األوىل ، 980)م ( ، ص ))) ، الريف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص)6) .
))(   املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

))(   انظر : املادة ) 5)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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وح�دد القانون النتائج املرتتبة ع�ىل البطان ، وألزم املحكمة بإع�ادة اإلجراء الباطل ، كلام 
كان ممكن�ًا ، حي�ث نصت مادته عىل أن�ه : »إذا تقرر بطان أي إجراء فإنه يتناول مجيع اآلثار التي 

ترتتب عليه مبارشًة ، ويلزم إعادته متى أمكن ذلك« ))(.

وأخ�ريًا أوضح القان�ون إجراءات تصحيح األخطاء املادية الت�ي تقع يف األحكام واألوامر 
وال يرتتب عليها البطان ))( .

ويظه�ر م�ن النصوص املتقدمة أن امل�رع املرصي مل يضع نصًا يعال�ج فيه بطان إجراءات 
التحقي�ق االبتدائ�ي كالقب�ض والتفتيش واالس�تجواب والتوقيف ، إال أنه ت�رسي عليه املبادئ 
العامة يف نظرية البطان ، فالقواعد اجلوهرية التي حتكم التحقيق وإجراءاته يرتتب عىل خمالفتها 

بطان اإلجراء بكل ما يقتضيه هذا البطان من نتائج ))( .

وقد س�ار قانون املرافعات املرصي يف نفس اجتاه قانون اإلجراءات اجلنائية ، فلم حياول أن 
يضع مقدمًا قائمة بحاالت البطان املتعلق بالنظام العام ، واقترص عىل النص يف بعض األحوال 
عىل أن البطان يتقرر من تلقاء نفس املحكمة ، مشريًا إىل تعلقه بالنظام العام ، فقد نصت مادته 
عىل أن : »الدفع بعدم اختصاص املحكمة النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها حتكم 

به املحكمة من تلقاء نفسها . وجيوز الدفع به يف أية حالة كانت عليها الدعوى« ))( .

كام نص قانون املرافعات عىل حاالت البطان املتعلقة بمصلحة اخلصوم يف مادته التي نصت 
ع�ىل أن : »الدفع بعدم االختصاص املحيل والدفع بإحال�ة الدعوى إىل حمكمة أخرى لقيام ذات 
النزاع أمامها أو لارتباط والدفع بالبطان وسائر الدفوع املتعلقة باإلجراءات جيب إبداؤها معًا 
قب�ل إب�داء أي طل�ب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول وإال س�قط احلق في�ام مل يبد منها . 
ويس�قط ح�ق الطاعن يف هذه الدفوع إذا مل يبدها يف صحيف�ة الطعن. وحيكم يف هذه الدفوع عىل 
استقال ما مل تأمر املحكمة بضمها إىل املوضوع وعندئذ تبن املحكمة ما حكمت به يف كل منها 

))(  املادة ) 6)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
انظر : املادة ) 7)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .  )((

))(   الش�اوي ، توفي�ق حمم�د : فق�ه اإلج�راءات اجلنائي�ة ، ) دار الكت�اب العريب ، القاه�رة ، مرص ، الطبع�ة الثانية ، 
)95)م( ، ج) ، ص ))).

))(    املادة ) 09)( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .
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ع�ىل حدة . وجيب إبداء مجيع الوجوه التي يبنى عليها الدفع املتعلق باإلجراءات معًا وإال س�قط 
احل�ق فيام مل يب�د منها « ))(، واملاحظ هنا أن الدفع بعدم االختص�اص املحيل يف قانون املرافعات 
متعلق بمصلحة اخلصوم ، بينام تقرر تعلقه بالنظام العام يف قانون اإلجراءات ، واحلاالت الواردة 

يف قانون املرافعات ليست عىل سبيل احلرص كام هو احلال يف قانون اإلجراءات اجلنائية .

3 . 2 . 4  املقارنة

يتضح مما سبق بيانه يف حاالت الدفوع الشكلية يف الفقه والنظام والقانون ، أن الفقه اإلسامي 
مل يتعرض للدفوع الشكلية ) اإلجرائية ( ، ومل حيَظ هذا النوع من الدفوع باهتامم الفقهاء املسلمن ، 
بينام كان موضع اهتامم وبحث واسعن من قبل فقهاء األنظمة والتريعات الوضعية ، ولعل السبب 
يف ذلك يعود إىل ابتعاد النظام القضائي يف اإلسام عن التعقيد الشكيل ، وعدم وجود التعقيدات يف 
احلياة كام هي عليه اآلن ، وكذا أيضًا ثقة الناس يف القضاء ويف األحكام الرعية ، وصفاء النفوس، 
وتقبلها ملا يصدر عن العلامء يف ذلك الزمان ، ولكن مع اتس�اع رقعة الدولة اإلس�امية ، وتوس�ع 
املدن ، وكثرة الناس ، وفساد الزمان ؛ ظهرت احلاجة لوضع ضوابط وإجراءات ؛ تسهل عىل الناس 
املطالبة بحقوقهم ، وهذه اإلجراءات والضوابط تعد من األمور احلياتية التي ختضع ملصالح الناس 

وحاجاهتم ، وتكفل محايتها وحفظها عن أيدي العابثن . 

ومع ذلك فقد بن الفقه اإلس�امي بعض حاالت الدفوع الش�كلية ، ولكن ليس حتت هذا 
املصطل�ح أو املس�مى ، وذلك حينام تن�اول الفقهاء بالبحث والبيان والية القضاء يف اإلس�ام ، 
وتقلي�د اإلمام للقضاة بالنظر يف القضايا ، وجواز ختصي�ص القضاء باملكان والزمان والنوع من 
قب�ل ويل األم�ر ، وتقييد القايض بجعل واليته مقصورة عىل ما خص�ص له ، وهذا ما تم بيانه يف 
املبحث األول من هذا الفصل ، عند تناول حاالت الدفوع الشكلية يف الفقه بالبحث والدراسة. 
وبذل�ك يكون الفقه اإلس�امي قد عرف التخصيص قبل األنظم�ة والقوانن الوضعية ، وهناك 
من يرى أن القوانن الوضعية املوجودة اآلن قد أخذت فكرة التخصيص من الفقه اإلسامي))(، 

مما يثبت علو مكانة الفقه اإلسامي وسموها . 

))(    املادة ) 08) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .
))(   املذن ، واصل بن داود بن سلامن : الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوى القضائية ، ص )) .
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وق�د ج�اء املنظم الس�عودي بموافقة ما ورد يف الفقه اإلس�امي ، ويتض�ح ذلك من خال 
م�ا ن�ص عليه نظام اإلج�راءات اجلزائية ونظ�ام املرافعات الرعي�ة ، وتناوله ال�راح بالبيان ، 
فيام يتعلق بحاالت الدفوع الش�كلية . واألنظمة الس�عودية عمومًا تستقي أحكامها من الريعة 

اإلسامية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة ))( .

ويتفق كٌل من الفقه اإلسامي والنظام السعودي والقانون املرصي عىل وجود فكرة النظام 
العام هبا ، وعىل خصائص هذه الفكرة من حيث عدم جواز خمالفتها أو االتفاق عىل خافها ، كام 
يتفق�ان من حي�ث النتائج املرتتبة عىل خمالفة هذه الفكرة . إضاف�ًة التفاقهم بأن القايض يتصدى 
ملثل هذه املخالفة من تلقاء نفسه دون احلاجة إلثارهتا من قبل أحد اخلصوم ، وذلك يف أي مرحلة 
من مراحل الدعوى ، كام حيق للخصوم كذلك التمسك هبا يف أي مرحلة من مراحل الدعوى .

عىل الرغم من اختاف معيار هذه الفكرة بن بعضها ، ففي الريعة اإلسامية معيار فكرة 
النظام العام تتمحور حول حمورين : حمور أسايس يتميز بالثبات فا يتأثر بتغري الزمان وال املكان 
وال حتى الظروف واألحوال ، وهو عدم خمالفة النص الرعي قطعي الثبوت والداللة، ويلحق 
ب�ه إمجاع املس�لمن في�ام ال ُيعرف هلم خمال�ف ، أو املقاصد العامة للريعة اإلس�امية ، واملحور 
اآلخ�ر يتمي�ز باملرونة ) الثبات املؤقت ( ، فهو يتأثر بتغري الزم�ان واملكان والظروف تبعًا ملا متليه 
املصلحة العامة ، بام يصدره وايل املسلمن من أنظمة فيام ال نص فيه وال إمجاع رشيطة أال خيالف 

هذا املحور املحور األسايس بحيث يدور يف فلكه .

وفكرة النظام العام يف النظام السعودي ال خترج عن مفهومها يف الفقه اإلسامي، وهذا أمر 
طبعي عىل بلد يطبق الريعة اإلسامية ، ويتخذ دستوره من الكتاب والسنة .

أما يف القانون املرصي فمعيارها املصلحة العامة ومصدرها األس�ايس هو املقنن الوضعي ، 
وهي فكرة مرنة تتأثر تبعًا لتغري األحوال والزمان واملكان .

ك�ام أن هنال�ك تش�ابه كبري بن نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي وقان�ون اإلجراءات 
اجلنائي�ة امل�رصي ، وكذل�ك نظام املرافعات الس�عودي وقان�ون املرافعات امل�رصي ، يف جانب 
تناوهلا حلاالت الدفوع الشكلية ، حيث تتفق يف كثري من املواضع ، وإن كانت مجيع األنظمة تتفق 

))(   انظر : املادة ) 7 ( من النظام األسايس للحكم ، واملادة ) ) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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يف ثواب�ت معينة، حتى إن الباحثن يف النظام الس�عودي يستش�هدون ب�روح القانون املرصي ؛ 
وذلك لتوفرها وعدم وجود رشوح كافية مستقلة بالنظام السعودي . 

وم�ن أوجه االتفاق بن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي وقانون اإلج�راءات اجلنائية 
املرصي ، أن النصوص الواردة يف كل منهام فيام خيص حاالت الدفوع الش�كلية مل ترد عىل س�بيل 
احلرص ، مما يفيد أن أي حالة يتقرر فيها خلل يف إجراءات الدعوى التي أوجب النظام أو القانون 
مراعاهت�ا ، دون تع�رٍض للحق موض�وع الدعوى ، ختول ألطراف الدع�وى ، وللمحكمة أيضًا 

الدفع بذلك ، وُيعد الدفع يف هذه احلالة دفعًا شكليًا. 

وإن كان املرع املرصي أكثر دقًة يف بيانه عدم احلرص ، حيث تفوق عىل املنظم السعودي يف 
إيضاح ذلك بنص املادة ، وذلك بإيراده لعبارة »أو بغري ذلك مما هو متعلق بالنظام العام«يف نص 
امل�ادة ) ))) ( م�ن قانون اإلجراءات اجلنائية، مما يدل عىل أن حاالت الدفوع الش�كلية املتعلقة 
بالنظ�ام الع�ام واملنص�وص عليها يف املادة أعاه وردت عىل س�بيل املثال ال احل�رص ، وهذا ما مل 
يفعل�ه املنظ�م الس�عودي ؛ مما جيعل هناك جمااًل للش�ك يف أن الدفوع الواردة يف م�ادة النظام رقم 
)88)( وردت عىل س�بيل احلرص ، واختاف الراح يف تفس�ري ذل�ك ، ولذا كان األوىل إضافة 

مايفيد عدم احلرص كام فعل املرع املرصي .

كام اتفقا أيضًا عىل تبني قاعدة عامة يف الدفع بالبطان ، والتي بموجبها يرتتب البطان عىل 
كل إج�راء خمالف ألح�كام النظام أو القانون ))( ، إال أن املنظم الس�عودي أض�اف هلذه القاعدة 
ترتي�ب البط�ان عىل كل إجراء خمالف ألحكام الريعة اإلس�امية أو األنظمة املس�تمدة منها ، 
وذلك ألن احلكم يف اململكة العربية الس�عودية يس�تمد سلطته من كتاب اهلل وسنة رسوله ، ومها 

احلاكامن عىل مجيع أنظمة الدولة ))(، وهذا با شك ما يميز األنظمة السعودية عن غريها . 

أم�ا أوجه االختاف بن نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي وقان�ون اإلجراءات اجلنائية 
املرصي فتتمثل يف تناوهلام للدفع بعدم االختصاص املكاين ؛ حيث تقرر تعلقه بمصلحة اخلصوم 
يف النظ�ام ، اس�تنادًا مل�ا ورد يف نظ�ام املرافعات الس�عودي ))(، بين�ام يف القانون اس�تقر األمر بعد 

))(   انظر : املادة ) 87) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(   انظر : املادة ) 7 ( من النظام األسايس للحكم ، املادة ) )( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

))(   املادة ) 75( من نظام املرافعات الرعية .
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خاف يف ذلك عىل تعلقه بالنظام العام ، وقضت بذلك حمكمة النقض املرصية ))(، وذلك خافًا 
مل�ا ن�ص عليه قانون املرافعات امل�رصي))(، والذي بدوره يتفق مع نظام املرافعات الس�عودي يف 

هذا الشأن .

وأرى أن وج�ود مث�ل ه�ذا االخت�اف ب�ن النظ�ام والقان�ون أم�ٌر متوقع ؛ وذل�ك يرجع 
لاخت�اف يف حتدي�د معيار للنظام الع�ام ، ففكرة النظام العام فكرة مرن�ة يصعب عىل املنظم أو 
امل�رع اإلحاط�ة بجميع حاالهتا ، فام هو مقرر اليوم بأنه م�ن النظام العام قد ال يكون كذلك يف 

وقت آخر ، وما هو مقرر يف جمتمع بأنه من النظام العام قد ال يكون كذلك يف جمتمع آخر . 

ومم�ا ُيؤخ�ذ عىل كل من املنظم الس�عودي وامل�رع املرصي عدم إفرادمها حل�االت الدفوع 
الشكلية وأحكامها بفصٍل مستقل يف نظام اإلجراءات اجلزائية وقانون اإلجراءات اجلنائية ، مثل 
ما تم يف نظام املرافعات السعودي وقانون املرافعات املرصي ، باستثناء ما ورد يف أوجه البطان، 
مل�ا لذل�ك م�ن أمهية يف إبراز ه�ذه الدف�وع وأحكامها ، والتي هل�ا دور واض�ح يف حفظ احلقوق 
وحتقيق املصالح اخلاصة والعامة ، إضافًة إىل سهولة الرجوع إليها سواًء من قبل األجهزة العدلية 

أو األفراد أو احلقوقين أو الباحثن واملهتمن يف هذا املجال . 

وم�ا تق�دم أعاه يمثل أب�رز أوجه املقارنة بن الفقه اإلس�امي ونظام اإلج�راءات اجلزائية 
السعودي وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي فيام خيص حاالت الدفوع الشكلية .

3 . 3  أحكام الدفوع الشكلية وآثارها

3 . 3 . 1  أحكام الدفوع الشكلية وآثارها يف الفقه
يضيق نطاق الدفوع الش�كلية يف الفقه اإلسامي ؛ لبعده عن التعقيد الشكيل ))( . فا ُيوجد 
هلذه الدفوع تفصيًا يف كتب الفقه اإلسامي إال أنه يمكن استنتاج أحكامها من القواعد العامة 

والفروع الفقهية التي ذكرها الفقهاء يف هذا املقام عىل النحو التايل :

))(    نق�ض رق�م 6)8 لس�نة 50 قضائي�ة ، تاري�خ 7)/0)/980)م ، عبدالتواب ، معوض : الوس�يط يف أحكام 
النقض اجلنائية� جمموعة مبادئ حمكمة النقض ، ص ))7 .

))(   املادة ) 08) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .
ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ))6 .  )((
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الدفع عند الفقهاء املس�لمن ال يقبل إال من املدعى عليه س�واًء كان مدعى عليه يف الدعوى 
األصلي�ة أم كان يف دفعه�ا ، إذ من املقرر عند الفقهاء أن الدفع نفس�ه دع�وى يصبح فيها املدعي 
مدع�ى عليه واملدع�ى عليه يف الدعوى األصلية ُمدعيًا يف الدف�ع ، فيكون للمدعي الذي انقلب 
مدعى عليه يف الدفع أن يدفع الدفع املوجه إليه ، حيث نصوا عىل جواز الدفع ودفع الدفع ودفعه 

وهكذا ))( .

قد ُيسمع الدفع من غري املدعى عليه إذا تعدى إليه احلكم عىل فرض صدوره ، والسبب يف 
ذلك هو أن الدفع يف الفقه اإلس�امي صورة من صور الدعوى ُيش�رتط من أجل قبوله أن ُيبدى 
من قبل ش�خص له ش�أن يف القضية ، والشأن يف الدفع يكون للمدعى عليه بتحقيق أحد أمرين: 
إما دفع خصومة املدعي عن نفس�ه ، وإما إبطال دعواه ببيان أهنا غرية مس�تندة إىل حق مس�تحق 
األداء. ويلح�ق ب�ه كل من يترضر باحلكم الصادر عىل املدعى علي�ه، وهذا غالبًا ما يكون عندما 

يتدخل بالدفع من يصح له أن يكون خصاًم عن املدعى عليه ))(. 

ُيستنتج مما ذكره الفقهاء أن عىل القايض قبل أن يبدأ يف فصل الدعوى من حيث موضوعها 
أن ينظ�ر يف رشوط صحته�ا ، ف�إن وج�د نقصًا فيها أو خط�ًأ أو عيبًا وج�ب أن يردها ، وإن كان 
باإلم�كان إص�اح اخلطأ والعي�ب أو إكامل النق�ص ، طلب ذلك من املدعي ، ف�إن فعل نظرت 
دعواه وسار فيها القايض السري الرعي ، وإن كان الفقهاء مل يسموا هذا دفعًا ، وإنام اعتربوه من 
واجب�ات الق�ايض ، واقترصوا يف مفه�وم الدفع عىل ما يقدمه املدعى علي�ه من دفع اخلصومة أو 

إبطال دعوى ))(  .

ومما يمكن اس�تنتاجه أيضًا من كتب الفقهاء أن حمل الدفع الش�كيل يكون قبل اجلواب عىل 
الدع�وى باإلق�رار أو اإلن�كار أو الدفع ، وإال فإن تأخر الدافع إىل ما بع�د اجلواب دّل ذلك عىل 
))(    عابدين ، حممد عاء الدين : قرة عيون األخيار« تكملة رد املحتار« ، ج) ، ص 57) ، ابن نجيم ، زين الدين بن 
إبراهيم : األش�باه والنظائر، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 9)))ه�-999)م ( ، ص 
89 ، حيدر ، عيل أفندي : أصول استامع الدعوى احلقوقية وهو جمموعة من مقاالت نرت يف اجلريدة العدلية 
الرتكي�ة س�نة 7)))ه�� نقله�ا إىل العربية فايز اخلوري ، ) مطبعة الرتقي ، دمش�ق ، س�وريا ، د.ط ، ))))ه�-

))9)م ( ، ص )8 .
))(  اب�ن نجي�م ، زي�ن الدين بن إبراهيم : البحر الرائ�ق رشح كنز الدقائ�ق ، ج7 ، ص ))) ، عابدين ، حممد عاء 

الدين : قرة عيون األخيار»تكملة رد املحتار« ، ج) ، ص 57) .
))(   ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 5)6 .
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رضاه باألمر الواقع ، فرُيد دفعه ، ُيستثنى من ذلك ما كان متعلقًا بالنظام العام للدولة اإلسامية، 
فيصح إبداؤه يف أي حال تكون عليها الدعوى، وللقايض إثارته من تلقاء نفسه .

ومن حيث وقت إبداء الدفع بعدم االختصاص املكاين ؛ يمكن التخريج له بناًء عىل املقصود 
من التخصيص املكاين ، وهو مراعاة حالة املدعى عليه ، فيكون هذا الدفع حقًا له ، جيوز التنازل 
عن�ه رصاح�ًة وضمن�ًا ، ومن ثم فإن م�كان إبداء هذا الدف�ع يكون قبل الس�ري يف الدعوى ، أي 
يف بداي�ة الدع�وى ، ف�إن فرط املدعى علي�ه يف إبدائه يف هذا الوقت ، فإن س�كوته ُيعد إقرارًا منه 

بالتنازل ؛ فيسقط حقه وال يقبل هذا الدفع بعد السري يف الدعوى ))( .

ونظرًا لكون الدفع بعدم االختصاص املكاين حقًا للمدعى عليه ، فا يصح إثارته إال منه ، 
وال يملك القايض حق إثارته ؛ لكونه حقًا شخصيًا للمدعى عليه ))( .

ل�و ق�دم املدع�ى عليه الدفع بع�دم االختصاص امل�كاين يف وقته ، ومل يلتف�ت إليه القايض ؛ 
يرتتب عىل ذلك أن حكم القايض يقع باطًا ، وجيب نقضه ملخالفته للوالية املكانية التي حددها 

ويل األمر ))( .

واحل�ق يف الدف�ع بعدم االختص�اص النَّوعي هو حٌق عام ال خيص ف�ردًا بعينه ، ولذلك فإن 
ه�ذا الدف�ع يص�ح إب�داؤه يف أي حال تكون عليه�ا الدعوى ؛ ألن�ه يتعلق بالنظام الع�ام للدولة 

اإلسامية .

ك�ام أن للق�ايض أن يتص�دى للدفع بعدم االختص�اص النَّوعي من تلقاء نفس�ه من دون أن 
ينتظر إثارته من أحد أطراف الدعوى . 

ويف حال�ة ع�دم تصدي القايض للدفع بعدم االختصاص النَّوعي من تلقاء نفس�ه؛ فإنه حيق 
ألطراف الدعوى من مدعي أو مدعى عليه إثارته يف أي حال تكون عليها الدعوى))(.

أم�ا الدف�ع ببط�ان اإلجراءات بش�كل ع�ام ، فكام ذكر س�ابقًا يضي�ق نطاقه ج�دًا يف الفقه 
اإلس�امي عن�ه يف النظم املعارصة ، وذل�ك ألن اإلجراءات املعقدة التي تس�ري هبا املرافعات يف 

))(    املذن ، واصل بن داود بن سلامن : الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوى القضائية ، ص )6 .
))(   املرجع السابق ، ص )6 .
))(  املرجع السابق ، ص 68 .

))(   املرجع السابق ، ص 79 – )8 . 
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النظ�م الوضعي�ة ال وج�ود هلا يف النظام اإلس�امي ، ك�ام أن خمالفة اإلجراء الش�كيل ال جتوز يف 
النظام اإلس�امي أن تكون س�ببًا لرد الدعوى ، ولتأخري الفصل فيها ، فاإلجراء اخلاطئ ُيطلب 
تصحيح�ه مم�ن قام به ، والق�ايض هو الذي يطلب ذلك ، فإن فعل أت�م الدعوى ، وإن أرص عىل 

اخلطأ والنقص ردت دعواه إىل أن يفعل .

3 . 3 . 2  أحكام الدفوع الشكلية وآثارها يف النظام 

يمك�ن � م�ن خ�ال ما ن�ص عليه املنظم يف نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية عموم�ًا ، ويف فصل 
أوج�ه البط�ان خصوصًا ، وبالرجوع إىل ما نص عليه نظام املرافعات الرعية يف الفصل األول 
)الدف�وع ( م�ن الباب الس�ادس ، املواد م�ن ) 75 ( إىل املادة ) 78 ( ؛ عم�ًا باملادة ) 8)) ( من 
نظام اإلجراءات اجلزائية ، وما لدى رشاح النظامن � استنتاج القواعد التي تبن أحكام الدفوع 

الشكلية أو اإلجرائية وآثارها ، وهي عىل النحو التايل :

أواًل : يتواف�ر الدف�ع الش�كيل بمج�رد اإلخال بالقواع�د اإلجرائي�ة املنصوص عليه�ا يف نظام 
اإلج�راءات اجلزائي�ة أو خمالفته�ا ، وق�د أورد املنظم عىل س�بيل املثال ال احل�رص يف املادة 
)88) ( م�ن نظام اإلجراءات اجلزائية بعض أوجه البطان املتعلقة بالنظام العام ، والتي 
يتم التمس�ك هب�ا يف صورة دفوع ش�كلية ، وتعلقها بالنظ�ام العام يعطيه�ا أمهية خاصة؛ 
بحي�ث تبي�ح ألي ط�رف من أط�راف الدعوى التمس�ك هب�ا يف أي مرحلة م�ن مراحل 
الدعوى ، وعىل املحكمة أن تثريها من تلقاء نفسها دون طلب من اخلصوم ، وهذا احلكم 

ينطبق عىل كل دفع يتعلق بالنظام العام.

أما يف حالة الدفوع الش�كلية املتعلقة بمصلحة اخلص�وم فإهنا تثار من قبل اخلصم صاحب   
املصلحة فيها ، وجيب إبداؤها قبل أي دفع آخر وقبل التكلم يف املوضوع ، وإال سقط احلق 

يف التمسك هبا ، وليس للمحكمة أن تثريها من تلقاء نفسها إذا مل يطلب اخلصوم ذلك .

  وباس�تثناء ما ورد يف املادة ) 88) ( تتمتع املحكمة وفق ما جاء يف املادة )89) ( بس�لطة 
تقديرية يف تقرير البطان ، فلها أن تصحح اإلجراء املعيب إذا كان ذلك ممكنًا ، وإال تقرر 

بطان العمل اإلجرائي . 
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ثانيًا : أورد املنظم يف املادة ) 75 ( من نظام املرافعات الرعية عددًا من الدفوع الشكلية ، وما يربط 
بينها هو وقت إبدائها ، بحيث جيب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى، أو دفع بعدم 
القبول ، وإال فإن اجلزاء عىل هذه املخالفة هو سقوط احلق فيام مل يبد منها ، واستثنى املنظم 
من هذه القاعدة بأن جعل التمسك برد القايض � إذ هو يف حقيقته طلب � ال ُيْسِقط احلق يف 
الدفوع الشكلية ، فنص يف املادة الثامنة والتسعن من النظام عىل أنه: »...وجب تقديم طلب 

الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع يف القضية وإال سقط احلق فيه... « .

واملنظ�م هبذا النص قد اتس�ق م�ع املنطق يف جمريات األم�ور ، إذ كيف يطلب من القايض   
الب�ت ابت�داًء يف دف�ع ش�كيل ) إجرائ�ي ( أويل أمامه عىل ضوء م�ا أوجبته املادة اخلامس�ة 
والس�بعون م�ن النظ�ام ؛ رغم ع�دم صاحيته يف األص�ل لنظره لقي�ام موجبات ذلك يف 
النظ�ام ، هذا من ناحي�ة ، ومن ناحية أخرى فإن إبداء أي دفع يعطي مدلواًل للرضا بتويل 

القايض للقضاء ، فا جيوز من بعده تقديم طلب برده ))(.

ثالثًا : أوردت الائحة التنفيذية لنظام املرافعات الرعية السعودي السابق قاعدة؛ بأنه إذا أبدى 
اخلصم أكثر من دفع مما ورد يف املادة ) )7 ( من النظام السابق ، والتي يقابلها املادة ) 75( 
يف النظ�ام احلايل ، فله التمس�ك هبا يف وق�ت واحد وبيان وجه كل دفع عىل حده ؛ رشيطة 
إبدائه�ا قب�ل أي طلب أو دفاع يف الدعوى ، وأضاف النظ�ام احلايل أو دفع بعدم القبول ، 

ولكنها مل تنص عىل الوجوب يف إبدائها معًا ))( .

واحلقيقة أن الائحة التنفيذية هي الئحة خمتصة بتفس�ري مواد النظام ، ليس هلا أن تضيف   
ش�يئًا أو تعدله عىل مواد النظام ، فهذا ُيعد يف نظر الباحث جتاوزًا منها . واألمر حيتاج إىل 
إضاف�ة هذه القاعدة يف عجز املادة اخلامس�ة والس�بعن ، بحيث تن�ص عىل وجوب إبداء 
الدفوع الشكلية معًا يف وقت واحد وقبل اخلوض يف املوضوع ، حتى ال يكون هناك جمال 
إلعط�اء فرص�ة للرتاخ�ي وتطويل اإلج�راءات، وتأخري الفصل يف املوض�وع من جانب 

أطراف الدعوى .

))(  أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسن عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرعية السعودي ، ص)).
))(   املادة ) )7 /) ( من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات الرعية السعودي السابق .



118

رابع�ًا : م�ا ذكره املنظم من تعداد للدفوع الش�كلية يف امل�ادة ) 75 ( من نظام املرافعات ليس عىل 
س�بيل احل�رص ؛ عىل الرغم من خلو نصها مما يقطع بع�دم حرصها ، وذلك عىل اعتبار أن 
كل دفع يتصل بإجراءات اخلصومة ، هو يف واقع األمر دفع ش�كيل ، مما يس�تدعي حسب 
م�ا أرى إضافة مجلة »وس�ائر الدف�وع املتعلقة باإلجراءات« يف امل�ادة ) 75 ( بعد النص : 

»... أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة هبا ...« ))(.
خامس�ًا : ومم�ا يربط بن الدفوع الش�كلية الت�ي وردت يف املادة ) 75 ( من نظ�ام املرافعات ، هو 
عدم تعلقها بالنظام العام ، فهي تعترب بمثابة حقوق ش�خصية للخصم، ومقررة ملصلحته 
اخلاص�ة ال يثريها س�واه ، كام ال حي�ق للمحكمة إثارة أي منها ابت�داًء ، وما مل يبد منها من 

جانب اخلصم يف وقتها املحدد ؛ فإن اجلزاء هو السقوط ))(  .
سادس�ًا : طلب التأجيل من اخلصم أو من يمثله ؛ إلطاعه عىل أوراق القضية واس�تعداده ، ال 

يسقط حقه يف التمسك بالدفع الشكيل ))(  .
س�ابعًا : مي�ز املنظم الدفع بع�دم االختصاص النتفاء والية املحكم�ة ، والدفع بعدم االختصاص 
النَّوعي والقيمي بميزة مغايرة عن الدفوع الشكلية الواردة يف املادة )75 ( من نظام املرافعات، 
رغم أهنا دفوع شكلية ، فأوردها املنظم يف املادة )76( من النظام ، وأجاز لصاحب املصلحة 
فيها أن يتمسك هبا يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى ؛ بل أوجب عىل املحكمة احلكم هبا 

من تلقاء نفسها ، وال تنتظر إثارهتا من قبل اخلصوم ؛ لتعلقها بالنظام العام ))(  .
ثامن�ًا : األص�ل أن تفصل املحكمة يف الدفوع الش�كلية ودف�وع عدم القبول اس�تقااًل، أي قبل 
الفص�ل يف املوض�وع حس�ب ن�ص امل�ادة ) 77 ( من نظ�ام املرافعات ؛ ألن ه�ذا الفصل 
املبك�ر ق�د يغنيها عن التع�رض للموضوع ، مما يوف�ر الوقت واجله�د والنفقات ، وحيقق 
مايع�رف بمبدأ االقتصاد اإلجرائي . فلو قبلت املحكمة الدفع بعد االختصاص وقضت 
بع�دم اختصاصها ، أو قضت بقبول الدفع بعدم القبول ؛ فلن ختوض يف ذلك املوضوع ، 
))(  مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص 568 ، دويدار ، طلعت 
بن حممد وحممد عيل كومان : التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرعية يف اململكة العربية السعودية ، )منشأة 

املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، ))))ه� ( ، ص 55) .
وايل ، فتح�ي : الوس�يط يف قان�ون القض�اء امل�دين ، ص 0)) ، دوي�دار ، طلعت حممد : الوس�يط يف رشح نظام   )((
املرافعات الرعية السعودي ، ) دار حافظ للنر ، جدة ، السعودية، الطبعة األوىل ، 8)))ه� ( ، ص 78) .

))(  أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسن عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرعية السعودي ، ص)).
))(   املرجع السابق ، ص)8.
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حي�ث تنقيض اخلصومة عندئذ بحكم صادر قبل الفصل يف املوضوع ))(  . ومع ذلك منح 
املنظ�م املحكم�ة فرصة ضم الدفع الش�كيل أو الدف�ع بعدم القب�ول إىل املوضوع ، ويعود 
ذلك لتقدير املحكمة . وضم الدفع إىل املوضوع ال يمنع من قبول الدفع أو رده ، عىل أن 
تبن املحكمة أسباب ذلك يف احلكم كام ورد باملادة ) )7/) ( من الائحة التنفيذية لنظام 
املرافعات الرعية الس�عودي الس�ابق ، وهي املادة املقابلة للامدة ) 77 ( من النظام احلايل 

بنفس النص .

تاس�عًا : م�ع مراع�اة املادة ) 78) ( م�ن نظام املرافع�ات ، جيب عىل املحكم�ة إذا حكمت بعدم 
اختصاصها ، واكتس�ب احلكم القطعية ، أن تتبع أمرين مها : إحالة الدعوى إىل املحكمة 

املختصة ، وإعام اخلصوم بذلك ، حسب نص املادة  ) 78 ( من نفس النظام .

عارشًا : يعترب احلكم الصادر يف قبول الدفع الشكيل حكاًم فرعيًا صادرًا قبل الفصل يف املوضوع، 
بمعنى أنه ال يرتتب عليه إهناء النزاع ؛ ألنه ال يمس أصل احلق ، وإنام يرتتب عليه انقضاء 
اخلصومة أمام املحكمة ، مثل : الدفع بعد االختصاص أو ببطان صحيفة افتتاح الدعوى.

3 . 3 . 3  أحكام الدفوع الشكلية وآثارها يف القانون
أش�ارت نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي للدفوع الش�كلية ، وخاصًة ما ورد يف 
فصل أوجه البطان منه ، فهي ُتعد وس�يلة التمس�ك بالبطان ، كام أشار قانون املرافعات املدنية 
والتجارية املرصي للدفوع الشكلية وكيفية معاجلتها وفق املواد من )08)( إىل ))))( ، وقد بن 
الفقه القانوين املرصي من خال ذلك القواعد التي توضح أحكام الدفوع الشكلية أو اإلجرائية 

وآثارها ، والتي يمكن عرضها وفقًا لآليت :

أواًل : جي�ب إبداء مجيع الدفوع الش�كلية معًا وقب�ل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول ، 
وإال سقط احلق فيام مل يبد منها باعتبار أن صاحب احلق قد تنازل عنها ))( .

واهلدف من التمسك هبذه الدفوع مجيعها وإبدائها يف وقت واحد ؛ التمكن من رسعة الفصل يف   
النزاع ، وعدم إعطاء فرصة الرتاخي للمدعى عليه يف إبداء هذه الدفوع التي ال متس أصل احلق 

))(   دويدار ، طلعت حممد : الوسيط يف رشح نظام املرافعات الرعية السعودي ، ص )8) وما بعدها .
))(   أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 70) وما بعدها .
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بعد التكلم يف املوضوع ، حتى ال يكون هناك تأخري الفصل يف موضوع الدعوى، وهذا يتعلق 
ا الدفوع املتعلقة بالنظام العام فيجوز إبداؤها يف  بالدفوع الشكلية التي ال تتعلق بالنظام العام . أمَّ

أي حال تكون عليها الدعوى ، كالدفع بعدم اختصاص املحكمة املتعلق بنوع القضية ))(  .
وهناك استثناء يرد عىل الدفوع الشكلية التي تنشأ بعد التكلم يف املوضوع ، فهذه ال يوجد   
م�ربر لس�قوطها ؛ ألن حلظ�ة التكلم يف املوضوع مل تكن هذه الدفوع موجودة ، وإنام نش�أ 
احل�ق فيها بعد إثارة املوضوع ، ويف كل األحوال جيب التمس�ك هبذه الدفوع قبل الكام 
يف املوضوع من جديد . كذلك ما يرد عىل االستثناء التمسك بانعدام اإلجراء يبدى يف أي 
ح�ال تكون عليه الدعوى ؛ والس�بب يف ذلك يرج�ع إىل أن املعدوم ال تلحقه أي حصانة 

وال حيميه أي إسقاط حلق من احلقوق اإلجرائية ))( .
ثانيًا : عىل املحكمة أن تقيض يف الدفوع الشكلية قبل البحث يف املوضوع ؛ ألن الفصل يف الدفع 
الش�كيل قد يغنيها عن التعرض للموضوع ؛ إذ يرتتب عىل قبوله انقضاء اخلصومة . ومع 
ذل�ك جيوز للمحكمة أن تُضم الدفع إىل املوضوع ، إذا رأت أن الفصل يف الدفع يس�تلزم 
بح�ث املوض�وع ، ويف ه�ذه احلال�ة تصدر فيها حك�اًم واحدًا ؛ ب�رط أن ُتبن يف حكمها 

ماقضت به يف كل منهام ))( .
ثالث�ًا : احلك�م الصادر بقبول الدفع الش�كيل ال يمس أصل احلق ، فهو يعت�رب حكاًم فرعيًا صادرًا 
قبل الفصل يف املوضوع ، بمعنى أنه ال يرتتب عليه إهناء النزاع ، وإنام يرتتب عليه املساس 
باخلصومة كلها باعتبارها جمموعة من اإلجراءات ، أو املساس باإلجراء املوجه إليه الدفع، 

مثل : احلكم بعدم االختصاص أو ببطان صحيفة افتتاحها ))(.

))(  مليج�ي ، أمح�د : التعلي�ق ع�ىل قانون املرافع�ات ، ج) ، ص 876 ، العش�اموي ، حممد وعبدالوه�اب : قواعد 
املرافعات يف التريع املرصي واملقارن ، ) املطبعة النموذجية ، القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل، 957)م ( ، ج)، 

ص )8) ، عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص )5) .
))(   عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 8)) وما بعدها .

))(   أبو الوفا ، أمحد : التعليق عىل نصوص قانون املرافعات ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط، د.ت(، 
ص 67) .

))(   عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات ، ص 50) .
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رابع�ًا : إن اس�تئناف احلك�م الص�ادر يف الدفع الش�كيل ال يطرح ع�ىل حمكمة الدرج�ة الثانية إال 
اخلصومة يف الدفع ، بمعنى أن والية املحكمة االستئنافية تقترص عىل جمرد إعادة النظر يف 
الدفع دون أن تقيض يف موضوع الدعوى إن هي ألغت حكم املس�تأنف ، بل يتعن عليها 
إع�ادة القضية إىل حمكم�ة الدرجة األوىل لتفصل يف موضوعها ؛ وذلك ألن هذه املحكمة 
مل تس�تنفد واليتها بالنس�بة للموضوع ؛ وألن القاعدة أن االستئناف ال يطرح عىل حمكمة 

الدرجة الثانية إال ما رفع عنه االستئناف من قضاء حمكمة الدرجة األوىل ))( .

خامسًا : جيب توافر املصلحة والصفة دائاًم يف إبداء الدفع الشكيل ؛ ألن املقنن املرصي حدد سلفًا 
ش�كل اإلج�راءات ؛ لتحقيق مصالح معينة قدر أهنا س�تضار بمج�رد اإلخال بالقواعد 

التي تنظم اإلجراءات ))(.

3 . 3 . 4 املقارنة

يظه�ر مم�ا تقدم أن هناك نوعًا من الدفوع مل حيَظ باهتامم الفقهاء املس�لمن ، بينام كان موضع 
اهتامم وبحث واس�عن من قبل املرع الوضعي وفقهاء األنظمة والقوانن ، وهذا ما يس�مى يف 
األنظمة والتريعات الوضعية بالدفع الشكيل ، ألنه يوجه إىل اإلجراءات الشكلية التي يشرتط 
القان�ون إتباعه�ا من أجل أن تنتج آثارها ، وهي ختتلف عن أنواع الدفوع األخرى من حيث أهنا 
ردود واعرتاض�ات ع�ىل م�ا قام به اخلصم من أع�امل قضائية ، القصد منه�ا تأجيل نظر الدعوى 
أو رفضها بش�كلها احلايل دون الدخول يف املوضوع أو املس�اس به ، إىل أن تتوفر رشوط قانونية 

خمصوصة ))(.

وُياح�ظ كذلك أن نطاق الدفع بعدم االختصاص القضائي أوس�ع يف التريعات الوضعية 
منه يف الفقه اإلس�امي ، ونعتقد أن الس�بب هو كثرة االس�تثناءات الواردة عىل القاعدة العامة يف 
االختصاص يف التريع الوضعي ، حيث يؤدي كثري منها إىل جعل االختصاص ألكثر من حمكمة .

))(   مليجي ، أمحد : التعليق عىل قانون املرافعات ، ج) ، ص 877 .
))(  املرجع السابق ، ج) ، ص 878 .

))(   أبوهي�ف ، عبداحلمي�د : املرافع�ات املدنية والتجاري�ة ، ) مطبعة املع�ارف ، د.ط ، ))))ه�-5)9)م ( ، ص 
88) ، مجيع�ي ، عبدالباس�ط : رشح قان�ون اإلج�راءات املدني�ة ، ) دار الفك�ر العريب ، القاه�رة ، مرص، د.ط ، 

966)م( ، ص 5)) .



122

كام أن الدفع ببطان اإلجراءات بشكل عام يضيق نطاقه جدًا يف الفقه اإلسامي عنه يف النظم 
املع�ارصة ، وذلك لبس�اطتها يف األول ، وتعقيدها يف اآلخ�ر . وكلام كثرت اإلجراءات وتعقدت ، 
كث�رت املخالفات واجلزاءات ، وُأتيحت الفرص الكثرية للدفوع املتعلقة هبا ، وإذا كان اهلدف من 
القضاء هو إظهار احلق وإزهاق الباطل ، فإن خري النظم من يمهد الطريق لذلك بإجراءات سهلة 
وبسيطة ، وأسوأها من يعقدها بحيث تصبح الوسيلة هدفًا ، ويضيع اهلدف األصيل لتوجه االهتامم 
القضائي إىل مراقبة اإلجراءات ومحايتها ، ويف هذا يقول أحد دعاة اإلصاح من علامء املرافعات: 
»جي�ب أن ُياح�ظ يف وضع كل قاعدة من قواعد قانون املرافعات أن الغرض األس�ايس من تنظيم 
املرافع�ات إنام هو الس�عي وراء احلقيقة واحلكم هبا .... فيج�ب أن جيتنب بقدر اإلمكان يف قواعد 
املرافع�ات أن يطغى الش�كل عىل احلق فيضيعه . وإذا كان مرمى املرافع�ات أن توصل إىل احلقوق 
واحلقائق ، فإنه يفوت غرضها األسايس إذا ضاع احلق فيها بسبب أوجه البطان وسقوط احلقوق 
بفوات املواعيد . ومتى ُعرف الغرض الذي تسعى لتحقيقه فيجب عىل املرع والقايض أن يضعاه 
نصب أعينهام ويعما به . وليس أصح يف هذا املوضوع من قول املرع اإلنجليزي بنتام : أن قانونًا 

يضيع فيه حق مقرر مدنيًا بغلطة يف املرافعات هلو قانون يسء رديء« ))(.
هذا وأن تريع جزاء مناسب ملا قد يقع من خمالفة لألوضاع واإلجراءات القانونية يعترب من 
مش�كات تريع اإلجراءات واملرافعات يف كثري من النظم ، وذلك أن أي تريع لذلك ينبغي 
أن يأخ�ذ بع�ن االعتبار أمرين مهم�ن مها : رضورة محاية اإلجراءات املس�نونة م�ن املخالفات 
الص�ادرة م�ن اخلص�وم أو القض�اة أو املوظفن اآلخري�ن ، ورضورة محاية احلق�وق من الضياع 
بس�بب اإلجراءات ))( . وقد ابتدع املرعون كثريًا من الس�بل لتحقيق هذين الغرضن ولكن أيًا 

منها مل ينجح يف ذلك بصورة مرضية ))( ، والسبب يف ذلك كام نعتقد يكمن يف أمرين :
األول : ه�و كث�رة اإلجراءات وتعقيده�ا ، حيث يؤدي ذل�ك حتاًم إىل كثرة املخالف�ات وازدياد 

احلاجة إىل فرض املؤيدات واجلزاءات مما قد يؤدي إىل ضياع احلقوق .
الثاين : هو حماولة جعل اجلزاء متعلقًا باإلجراء ذاته ، بجعله باطًا أو ساقطًا ونحو ذلك.

))(   أبوهيف ، عبداحلميد : املرافعات املدنية والتجارية ، ص )8 .
))(   مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص )6) ، )6) ، أبوالوفا، 

أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 86) .
))(  أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 86) .
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فل�و ُبس�طت اإلجراءات لقل�ت املخالف�ات املتعلقة هبا ، ول�و ُجعل اجل�زاء عقوبة خارجة 
ع�ن كيان اإلجراء مع اش�رتاط وج�وب تصحيحه لكان يف ذلك محاية لإلج�راء مع عدم تفويت 
احلق�وق، ومما قيل مما يتفق مع هذا االجتاه أن جيعل اجلزاء عىل املخالفات اإلجرائية فرض غرامة 

مالية عىل املخالف ))( .ويف الفقه اإلسامي روعي هذان األمران ، فلم تظهر تلك املشكلة .

ك�ام أن خمالف�ة اإلج�راء الش�كيل ال جتوز يف النظام اإلس�امي أن تكون س�ببًا ل�رد الدعوى 
أو لتأخ�ري الفص�ل فيه�ا ، فاإلج�راء اخلاط�ئ ُيطلب تصحيحه ممن ق�ام به ، والق�ايض هو الذي 
يطلب ذلك ، فإن فعل أتم نظر الدعوى ، وإن أمهل املدعي ما ينبغي ذكره نبهه القايض إىل ذلك 
وطل�ب من�ه تصحيح اخلطأ أو إكامل النقص ف�إن أرّص عىل اخلطأ أو النق�ص ُرّدت دعواه إىل أن 
يفعل ، واجلدير بالذكر أن هذا االجتاه الفقهي اإلس�امي هو أحدث ما دعا إليه رشاح القانون ، 

واستجابت إليه بعض القوانن والتريعات احلديثة ))( .

ه�ذا وإن بعض الدفوع الش�كلية يف النظام والقانون ال يرتتب عليه�ا انقضاء اخلصومة من 
أوهل�ا وإن�ام بطان عمل من أعامهل�ا ، وهذه هي الدف�وع ببطان إجراء من إج�راءات اخلصومة 
حيث يرتتب عىل احلكم هبا بطان اإلجراء الذي وجه إليه الدفع ، واعتباره كأن مل يكن ، فيسقط 
ويس�قط مع�ه مجيع اإلجراءات املتأخرة عن�ه ، واآلثار القانونية املرتتبة علي�ه ، ولكنه ال يؤثر فيام 
تق�دم علي�ه من اإلج�راءات ما مل ينص النظ�ام أو القانون عىل خاف ذلك ، ك�ام انه ال يؤثر عىل 

اإلجراءات التالية إذا كان هلا كيان مستقل ومل تكن مرتتبة عليه ))( .

وفي�ام يتعلق بإضفاء صف�ة النظام العام عىل موضوع دفع من الدف�وع ، فإهنا ختتلف يف كثرٍي 
من األحيان باختاف اآلراء ومفهوم النظام العام نفسه ، وكم من أمٍر تبدل الرأي فيه بن معترٍب 
له ماسًا بالنظام العام ، ومعترٍب إياه أمرًا خاصًا ال عاقة له بالنظام العام ، والتريع الوضعي قد 
يتأث�ر هب�ذا الرأي أو ذاك ، وهذا ش�بيه إىل حٍد ما باختاف الفقه�اء يف حتديد حقوق اهلل وحقوق 

العباد وما فيه حق اهلل غالب، وما فيه حق العبد غالب ))(. 

))(    مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص )6) .  
))(  ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص )60 .

))(   أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 5)) .
))(   ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 7)6 .
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واألصل يف الدفوع الشكلية أهنا ال تتعلق بالنظام العام ، واالستثناء تعلقها به بكل ما يرتتب 
ع�ىل ذل�ك من نتائج ، إذ لكل إجراء ش�كيل مضمون نظامي فيتع�ن أن يتطابق معه ، وعند عدم 
ح�دوث ه�ذا التطابق يكون العمل اإلجرائي معيبًا ، واجلزاء ع�ىل هذا العيب هو جزاء نظامي ، 

والتمسك به يتم عن طريق الدفوع الشكلية ))( .

واحلكم للقايض بعدم قبول الدفع من غري املدعى عليه ، أو ممن يتعدى إليه احلكم ال ينبغي 
أن يشمل تلك الدعاوى التي يكون احلق يف رفعها ألي مسلم يف دولة اإلسام ، وهي ما يكون 
احلق املدعى فيها حقًا خالصًا هلل تعاىل ، فكام أن الصفة متحققة لكل فرد يف رفعها فكذلك ينبغي 

أن يكون األمر يف دفعها ))(  .

 وال يعني مما سبق أن ُذكر عن النظام اإلسامي يف اإلجراءات من حيث تسهيلها وابتعادها 
عن التعقيد أنه خاٍل من اإلجراءات والنظام ، وإنام املقصود أنه يميل إىل تبسيطها ، والقضاء عىل 

اإلطالة والتعقيد التي ُتوجد يف كثري من نواحي النظم الوضعية .

))(   عم�ر ، نبي�ل إس�امعيل وأمحد خليل : قانون املرافعات املدنية ، ) منش�ورات احللبي احلقوقي�ة ، بريوت ، لبنان ، 
الطبعة األوىل ، )00)م ( ، ص ))) .

))(   املرجع السابق ، ص 5)6 .
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الفصل الرابع
الدفوع املوضوعية

4 . 1  ماهية الدفوع املوضوعية
تب�ّن الدراس�ة يف هذا املبحث ماهية الدف�وع املوضوعية يف كٍل من الفقه اإلس�امي ونظام 
اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي وقانون اإلج�راءات اجلنائية املرصي، وتوض�ح بعد ذلك أوجه 

االتفاق واالختاف فيام بينهم ، وذلك عىل النحو التايل : 

4 . 1 . 1  ماهية الدفوع املوضوعية يف الفقه
عرف الفقه اإلسامي الدفع املوضوعي ؛ ولكن بغري ذات املسمى ، فقد بحثه حتت مسمى 

دفع الدعوى ))( . ويطلق عليه بعض املحدثن من الفقهاء إبطال الدعوى ))( .
ومل هيت�م املتقدم�ون من الفقهاء بوضع تعري�ف له حمدد ؛ مكتفن بمدل�ول الدفع اللغوي ، 

وباعتباره نوعًا من الدعاوي يأيت كوجه من وجوه اجلواب عىل الدعوى ))( .
واهتم فقهاء احلنفية أكثر من غريهم باحلديث عن دفع الدعوى ؛ بل إن بعضهم أفرد مبحثًا 

مستقًا له ))( .
وتص�دى بع�ض املحدثن من الفقهاء بوضع تعريف للدف�ع املوضوعي بأنه : »الدفع الذي 

يقصد به إبطال نفس دعوى املدعي والغرض الذي يرمي إليه بدعواه« )5(.
فاملدع�ى علي�ه يدفع دعوى املدعي بدف�ع ؛ متى ثبت أبطل كام املدع�ي ومنع من الغرض 
الذي يرمي إليه ، فيحكم القايض برفض دعوى املدعي وعدم اس�تحقاقه ملا ادعى به ، وهذا هو 

الدفع املوضوعي .

))(    هاشم ، حممود حممد : إجراءات التقايض والتنفيذ ، ص 6)) .
قراعة ، عيل حممود : األصول القضائية يف املرافعات الرعية ، ص 55 .  )((

))(  ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 586 .
))(   ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم : البحر الرائق رشح كنز الدقائق ، ج7 ، ص 8)) ، ابن عابدين ، حممد عاء 

الدين أفندي : حاشية قرة عيون األخيار ، ج)) ، ص 659 .
)5(   قراعة ، عيل حممود : األصول القضائية يف املرافعات الرعية ، ص 55 .
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ه�ذا الدف�ع إذن يتع�رض فيه لص�دق املدعي وكذب�ه ، ويرتتب عىل قبوله وض�ع حد هنائي 
ملطالب املدعي بمنعه من التعرض ثانية للمطلوب ، بحيث ُيْمَنع املدعي من إقامة نفس الدعوى 

مرة أخرى ))(  .

ويمك�ن تعريف الدفع املوضوعي بأن�ه : دعوى مقبولة من قبل املدعى عليه أو ممن له صفة 
معتربة ، تثار قبل احلكم هبدف إبطال دعوى املدعي كليًا أو جزئيًا ، أو بعد احلكم هبدف فس�خه 

أو تعديله .

والتعبري باملدعى عليه يشمل الدفع املوضوعي املثار من قبل املدعى عليه ضد دعوى املدعي 
األصلي�ة ، ك�ام يش�مل الدفع املوضوعي املث�ار من قبل املدع�ي يف الدعوى األصلي�ة ضد دفوع 

املدعى عليه .

ه�ذا النوع م�ن الدفوع ختتلف صوره باختاف القضايا ، وصوره كثرية ال يمكن حرصها ؛ 
ألنه يتعلق باحلق املدعى به ، واحلقوق كثرية ، فكذلك ما يتعلق هبا من الدفوع  ))( .

4 . 1 . 2 ماهية الدفوع املوضوعية يف النظام

ه�ي حق إجرائي ذو حمتوى موضوعي ، وهي ترتبط بأص�ل احلق وجودًا وعدمًا، وتنظمها 
احلقوق الرعية املقررة واألنظمة السائدة املعتربة ))(  .

وعرف أحد رشاح األنظمة الدفع املوضوعي بأنه : »قول يقرره املدعى عليه للرد عىل دعوى 
املدعي يف موضوعها « ))( .

ويف تعري�ف آخ�ر للدفوع املوضوعي�ة : »هي تلك التي تتعلق بموض�وع الدعوى أو أركان 
اجلريمة املكونة هلا أو تقدير األدلة التي ُتثار هبا ، ويرتتب عليها يف حالة صحتها وتوفر رشوطها 

احلكم برباءة املتهم أو امتناع عقابه أو التخفيف من قدر املسئولية« )5( .

))(    قراعة ، عيل حممود : األصول القضائية يف املرافعات الرعية ، ص 55 .
))(    ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص 588 .

))(   اليحيى ، فهد بن عبدالعزيز : الدفوع يف نظام املرافعات الرعية ، ص 7) .
))(   آل خنن ، عبداهلل بن حممد : الكاشف يف نظام املرافعات الرعية السعودي ، ج) ، ص )5) .

)5(  عبداملطلب ، إهياب : املوسوعة اجلنائية احلديثة يف الدفوع اجلنائية ، ص 9) .
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فالدف�ع املوضوع�ي ينصب عىل ذات الدعوى اجلزائية ال ع�ىل أمر خارج عنها ، كالطعن يف 
األدل�ة ، أو ادعاء س�قوط رشط من رشوط التكليف ، أو وج�ود مانع يمنع من اجلزاء ، ويرتتب 

عليه تغري وجهة الرأي عند القايض .
والدف�ع املوضوع�ي لو ثبت وأخذ به القضاء ؛ ألدى إىل س�قوط الدعوى اجلزائية، وبعبارة 

أدق ألدى إىل رد طلب املدعي العام ردًا باتًا ))( .
ومل ي�رد يف نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية وال يف نظ�ام املرافعات الرعي�ة أي نص بخصوص 
الدفوع املوضوعية ؛ ولعل الس�بب يف ذلك يعود إىل أن هذه الدفوع تتعلق باملصالح الش�خصية 
البحتة لألفراد وحقوقهم ، فهي كثرية وال يمكن حرصها ، وبالتايل من حقهم إبداء هذه الدفوع 

يف أي حالة تكون عليها الدعوى حتى قفل باب املرافعة يف الدعوى ))( .
وتربي�ر ذلك أن قواع�د العدالة تقتيض أن يتاح للخصم فرصة دحض مزاعم خصمه يف أي 

مرحلة من مراحل الدعوى ))( .
واش�رتط النظام هلذا الدفع كام اش�رتط لغريه من الدفوع وجود مصلحة ملقدمه ، فإن مل تكن 
ثم�ة مصلح�ة ، فا يقبل هذا الدف�ع عمًا بنص مادة نظام املرافع�ات الرعية والتي نصت عىل 
أن�ه : »ال يقب�ل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مروعة ، ومع ذلك تكفي 
املصلح�ة املحتمل�ة إذا كان الغ�رض من الطل�ب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االس�تيثاق حلق 

خيشى زوال دليله عند النزاع فيه...«  ))( .
وقد اكتفى نظام اإلجراءات ونظام املرافعات ببيان وتنظيم وسائل إثبات الدفع ، التي تعترب 

يف نفس الوقت هي وسائل إلثبات الدعوى ، مثل : اإلقرار ، واليمن ، والشهادة )5( .

))(    البليه�ي ، عبدالرمحن بن س�ليامن : دفع الدعوى اجلزائية أثناء املحاكم�ة وتطبيقاته يف نظام اإلجراءات اجلزائية 
السعودي ، ) دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 0)))ه�-009)م ( ، ص )7) .

))(   انظر : املادة ) 89 ( من نظام املرافعات الرعية احلايل واملادة ) 85/) ( من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات 
الرعية السعودي السابق .

))(   أمح�د ، ف�ؤاد عبداملنعم واحلس�ن عيل غنيم : أحكام الدف�وع يف نظام املرافعات الرعية الس�عودي ، ص )9، 
حاشية رقم ) .

))(    املادة ) ) ( من نظام املرافعات الرعية .
)5(   انظر : املادة ) ) ( ، ومواد الفصل اخلامس والس�ادس من الباب الرابع إجراءات التحقيق ، واملواد من))6)( 
إىل ) )7) ( ، وامل�واد ) )7) ( ، ) )0) ( وغريه�ا مم�ا ن�ص عليه نظام اإلج�راءات اجلزائية يف تنظيم إجراءات 

اإلثبات ، وانظر : مواد الباب التاسع � إجراءات اإلثبات � من نظام املرافعات الرعية .  
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وق�د أورد املنظم كذلك يف نظام املرافع�ات الرعية والذي يتم الرجوع له وفقًا لنص املادة 
)8)) ( م�ن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية عبارة ».. أو ألي س�بب آخ�ر ..« يف نص املادة ) 76 ( ، 

وهو ما قد يشري إىل جانب الدفوع املوضوعية .

وب�ام أن الدفع املوضوعي حق للمدعى عليه ، فهو ليس بواجب عليه ، وله أن يس�تعمله أو 
ال يستعمله ))( .

فك�ام أن احل�ق املوضوعي هي�دف إىل إعطاء مزايا ه�ذا احلق من س�لطات ورخص خالصة 
للمدعي ، فكأن الدفع املوضوعي هيدف إىل إنكار متتع املدعي بمثل هذه العنارص ))( .

ويمك�ن تعريف الدف�ع املوضوعي بأنه : كل دفع يبديه املدعى عليه ويرمي به إبطال دعوى 
خصمه ، فهو يتعلق بأصل احلق ، ومن ثم فهذا يشكل مربرًا آخر لعدم وروده يف نظام اإلجراءات 

أو نظام املرافعات كون ما ختتص بتنظيمه األنظمة املتعلقة باحلقوق الرعية .

4 . 1 . 3  ماهية الدفوع املوضوعية يف القانون

ع�ّرف فقهاء القان�ون الدفع املوضوعي بتعريف�ات متقاربة من بعضه�ا البعض ، ومن هذه 
التعريفات ما ييل :

الدف�ع املوضوع�ي ه�و : »ما يوج�ه إىل ذات احلق املدعى ب�ه ، كأن ُينكر وج�وده، أو ُيزعم 
سقوطه أو انقضاؤه« ))( .

ويف تعري�فٍ آخ�ر هو : »كل ما يرّد به املدعى عليه عىل دع�وى خصمه متناواًل موضوعها ، 
أي الوقائع التي تقوم عىل أساسها ، واحلق املتولد عن تلك الوقائع« ))( .

))(   عمر ، نبيل إسامعيل : أصول املرافعات الرعية وعلم القضاء يف اململكة العربية السعودية ، ) منشأة املعارف، 
اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، )99)م ( ، ص 67) .

))(   اليحيى ، فهد بن عبدالعزيز : الدفوع يف نظام املرافعات الرعية ، ص 7) .
))(   أبو الوفا ، أمحد : املرافعات املدنية والتجارية ، ص 7)) .

))(  مجيعي ، عبدالباسط : مبادئ املرافعات يف قانون املرافعات اجلديد ، ) دار الفكر العريب ، القاهرة ، مرص ، د.ط، 
980)م( ، ص 65) . 
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وعرف�ه آخ�ر بأنه : »اإلجراء الذي يقوم به املدعى عليه لتأكيد واقعة مانعة أو منهية ، يتناول 
هبا موضوع اخلصومة ، هادفًا إىل رفض الدعوى ، حيث يتغلغل املدعى عليه إىل وقائع الدعوى؛ 

ليدخل إليها وقائع مغايرة يتعن عليه إثباهتا « ))( .

وُيعرف كذلك بأنه : »الدفوع التي يرد هبا اخلصم عىل أصل احلق املدعى به ، وهي ال تدخل 
حتت حرص ، فهي كل وسيلة من وسائل الدفاع يقصد هبا املدعى عليه إىل القضاء برفض دعوى 

خصمه ، وقد أسامها القانون املدافعة يف موضوع الدعوى « ))( .

ومل يضع قان�ون اإلجراءات اجلنائية املرصي وال قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي 
تنظياًم موضوعيًا للدفوع املوضوعية ، ومل ير إليها ؛ كوهنا تتعلق بأصل احلق ، فتنظمها القوانن 
املتعلقة به ، وبالتايل ال يمكن حرصها يف تلك القوانن ، مثل : القانون املدين والقانون التجاري 

والقانون الزراعي والبحري واجلوي وغري ذلك من القوانن املنظمة للحقوق املتنازع عليها .

والدف�وع املوضوعي�ة : هي الوس�ائل الفنية التي حدده�ا القانون ومنحه�ا للمدعى عليه ؛ 
لدف�ع اإلدع�اء املوضوعي املقدم ضده م�ن املدعي أو من يمثله ، فهي حق ش�خيص إجرائي ذو 

حمتوى موضوعي ؛ ترتبط بأصل احلق وجودًا وعدمًا ))( .

والدفوع املوضوعية ال تقع حتت حرص ، وختتلف من دعوى إىل أخرى ))( .

وهيدف املدعى عليه من الدفع املوضوعي إىل إنكار اإلدعاء املوضوعي املوجه إليه ، وإثبات 
ع�دم صح�ة الواقعة أساس�ًا أو عدم صحة إس�نادها إلي�ه ، وإىل حث املحكمة ع�ىل عدم احلكم 

للمدعي بمطلوبه كليًا أو جزئيًا .

وي�رى بعض فقهاء القان�ون أن الدفع املوضوعي يقترص عىل موقف س�لبي يقوم به املدعى 
عليه ، فهو ينكر جمرد حق املدعي الذي يطالب به ، بينام يرى البعض اآلخر أن الدفوع املوضوعية 
هتدف إىل متسك املدعى عليه بواقعة مانعة أو منهية أو معدلة للحق املتمسك به املدعي أو لآلثار 

))(  فودة ، عبداحلكيم : الدفوع والدفاعات يف املواد املدنية واجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض ، ) دار املطبوعات 
اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 998)م ( ، ص 8)) .

))(   الرقاوي ، عبداملنعم أمحد : نظرية املصلحة يف الدعوى ، ص 0)) .
))(    عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ))) .

))(   فودة ، عبداحلكيم : املوسوعة الشاملة يف الدفوع والدفاعات ، ج) الدفوع اجلنائية ، ص 5 .
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ًا كان األمر من هذا اخلاف ، فهناك رؤية حول مدى االرتباط الذي يوجد بن  املتولدة عنه . وأيَّ
احلق املوضوعي والدفع املوضوعي ، فاألول هدفه إعطاء مزايا هذا احلق من س�لطات ورخص 

ا الدفع املوضوعي فيهدف ملنعه من التمتع بمثل هذه العنارص))( . خالصة للمدعي ، أمَّ

4 . 1 . 4  املقارنة

حرص املنظم الس�عودي بل وشدد عىل مس�ايرة التنظيم لروح الريعة اإلسامية وقالبها ، 
فلو حصل وأن رشدت مادة من مواد أي نظام س�عودي عن الريعة اإلس�امية وخالفتها ؛ فإن 

هذه املادة ال يعول عليها بل وال يعمل بموجبها ملخالفتها الكتاب والسنة ))( .

وم�ن أوجه االتفاق التي وافق النظام فيها الفقه اإلس�امي أن الدفوع املوضوعية يف النظام 
تقابل دفع الدعوى يف الفقه اإلسامي من حيث أن الدفع املوضوعي يوجه إىل ذات احلق املدعى 
ب�ه ، كأن ُينك�ر وج�وده أو ُيزعم س�قوطه أو انقضاؤه ، فالدفوع املوضوعية إذن تش�مل كل دفع 
يرتتب عىل قبوله رفض طلب املدعي ؛ فا سبيل له إىل احلق الذي يطالب به ، وهي هبذه الناحية 
ال يتص�ور حرصه�ا ، فاملنظم أورد يف فصل الدف�وع يف املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرعية 
وال�ذي حيي�ل إليه نظام اإلجراءات اجلزائية وفقًا ملادته ) 8)) ( عبارة »..أو ألي س�بب آخر..« 
وهو ما قد يشري إىل الدفوع املوضوعية ويدل عىل عدم حرصها ؛ وهذا يتوافق مع ما ذكره الفقهاء 

رمحهم اهلل عند حديثهم يف املسائل التي يسمع فيها دفع املدعى عليه دعوى املدعي .

يتض�ح مم�ا تقدم أن الدف�وع يف ذات الدعوى التي أج�از النظام الدفع هبا هل�ا أصل يف الفقه 
اإلسامي .

كام ُياحظ من التعريفات السابقة للدفوع املوضوعية يف القانون ما ييل :

) �   أن الدفع املوضوعي ينصّب عىل موضوع الدعوى .

) �   أن اهلدف من هذا الدفع هو إبطال دعوى املدعي كليًا أو جزئيًا .

))(   عمر ، نبيل إسامعيل : الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ))) وما بعدها .
))(  انظر : املادة ) 7 ( واملادة ) 8) ( من النظام األسايس للحكم ، واملادة ) ) ( واملادة ) 87) ( من نظام اإلجراءات 

اجلزائية ، واملادة ) ) ( من نظام املرافعات الرعية .
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 ) �  أن الدف�ع املوضوع�ي يغ�ري مراكز اخلصوم يف الدعوى ، بحي�ث يصبح املدعى عليه يف 
الدعوى األصلية مدعيًا بالدفع .

) �  يتعن عىل الدافع إثبات دفعه يف حالة إنكاره من قبل خصمه .
وم�ن ذلك يتضح أن مفهوم الدفع املوضوع�ي وأحكامه العامة عند فقهاء القانون يتفق مع 

ما هو مقرر عند فقهاء الريعة اإلسامية ، إال أنه ُيؤخذ عىل تعريفات فقهاء القانون ما ييل :
أواًل : يشرتط يف الدفع املوضوعي ما يشرتط يف الدعوى ، لذا كان يفرتض يف تلك التعريفات أن 
تنص عىل هذا األمر ، وتعرف الدفع املوضوعي بكونه دعوى ، ال سيام وأن فقهاء القانون 
يذكرون يف معرض رشحهم ألحكام الدفع � بام يف ذلك الدفع املوضوعي � بأنه دعوى ، 

يشرتط لقبوله ما يشرتط لقبول الدعوى ))( .
ثانيًا : تلك التعريفات غري جامعة ؛ كوهنا مل تر إىل الدفع املوضوعي الذي يمكن إثارته من غري 
املدع�ى عليه نفس�ه كالوكيل والويل ، ومل ت�ر كذلك إىل الدف�ع املوضوعي الذي يمكن 
إثارته من قبل املترضر ، وإن مل يكن طرفًا يف اخلصومة ، كام أهنا مل تر إىل الدفع املوضوعي 

املتعلق بالنظام العام ، والشخص املخول بإثارته .
ثالثًا : ُذكر الدفع بإنكار الدعوى يف تعريف بعضهم للدفع املوضوعي ، وهذا غري صحيح ، فاإلنكار 
وإن كان م�ن أوج�ه دفاع املدعى عليه عن نفس�ه ، إال أنه ليس بدف�ع موضوعي ، ليس من 
وجهة نظر الباحث فحسب ، بل كذلك من وجهة نظر فقهاء القانون أنفسهم ، إذ قرروا يف 
هذا الصدد بأنه : جيب التمييز بن الدفاع املوضوعي والدفع املوضوعي ، إذ أن جمرد إنكار 
الوقائع املدعاة أو إنكار أثرها القانوين ُيعد دفاعًا موضوعيًا ، أما الدفع املوضوعي فيقتيض 
متسك املدعى عليه بواقعة مانعة أو منهية للحق ، بغرض رفض الدعوى ، ويف ذلك خيتلف 
ع�ن اإلن�كار يف كونه إدعاء مضادًا جيب عىل املدعى عليه أن يثبته ، يف حن أن جمرد اإلنكار 

)الدفاع املوضوعي ( ال يلقي عىل املدعى عليه أي عبء إثبات ))( .

))(    النمر ، أمينة مصطفى : الدعوى وإجراءاهتا ، ) منش�أة املعارف ، اإلس�كندرية ، مرص ، د.ط ، 990)م (، ص 
 . (6( ، (6(

مجيع�ي ، عبدالباس�ط : مب�ادئ املرافعات يف قانون املرافع�ات اجلديد ، ص 65) ، ف�ودة ، عبداحلكيم : الدفوع   )((
والدفاعات يف املواد املدنية واجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض ، ص 9)) ، وايل ، فتحي : الوسيط يف قانون 

القضاء املدين ، ص )8) .
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إذن يتفق الفقه اإلسامي والنظام والقانون يف أن الدفوع املوضوعية هي التي تتعلق بأصل 
احلق وال يتصور حرصها فهي تتعد بتعدد صور وأشكال احلقوق .

وأرى أن الفقه اإلس�امي يتميز عن النظام والقانون بأس�بقية بحثه هلذا النوع من الدفوع ، 
بينام يتميز الفقه القانوين بإثراء هذا النوع من الدفوع بالبحث وتنظيم قواعده وأحكامه . 

وملا كانت الدفوع املوضوعية تتبع احلق املوضوعي يف الدعوى من حيث املنازعة فيه بإنكاره 
أو إبقاءه ، فإهنا ليس�ت من موضوعات أنظمة وقوانن اإلجراءات واملرافعات يف صدد بياهنا أو 
تنظيم إبدائها ، وإنام تنظمها وتقنن أحكامها األنظمة والقوانن املقررة هلا ))(. وقد اكتفت أنظمة 
وقوانن اإلجراءات واملرافعات ببيان وتنظيم وس�ائل إثب�ات الدفوع املوضوعية ، التي تعترب يف 

نفس الوقت هي وسائل إلثبات الدعوى .

4 . 2  حاالت الدفوع املوضوعية

4 . 2 . 1  حاالت الدفوع املوضوعية يف الفقه
ح�االت الدفوع املوضوعية ال تقع حتت حرص ؛ ألهنا تتعلق بأصل احلق ، فهي تتنوع وتتعدد 
يف صورها تبعًا لتعدد احلقوق وتنوع والقضايا ، وختتلف من دعوى إىل أخرى ، وتعرض الدراسة 
يف هذا املطلب بعض حاالت الدفوع املوضوعية يف الفقه عىل سبيل املثال ال احلرص ، وهي كام ييل :

الدفع بالطعن يف شهادة الشهود

ُتعرف الشهادة بأهنا : »إخبار الشخص بحق عىل غريه بلفظ خاص« ))(.

ومن رشوطها :

�  العدالة ، أي عدالة الشاهد .

�  التكليف ، أي البلوغ والعقل . 

� احلرية ، فا تقبل شهادة اململوك . 

))(   أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسن عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرعية السعودي ، ص )9.
))(  ابن حجر اهليتمي ، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل : حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ، ج 0) ، ص ))) .
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�  اإلسام ، فا تقبل شهادة الكافر عىل املسلم .

� انعدام التهمة . 

�  الذكورية فا تقبل شهادة النساء يف احلدود .

�  أن تكون عند القايض .

�  املروءة .

ويف ح�ال اخت�ل رشط من ال�روط الس�ابقة ؛ فإن بإم�كان املدعى عليه الطعن يف ش�هادة 
الشهود ؛ بعلة عدم حتقق ذلك الرط فيهم أو يف أحدهم . 

فعدم حتقق العدالة يف الش�هود عىل س�بيل املثال متكن املدعى عليه من الطعن يف ش�هادهتم ، 
وُتعرف العدالة بأهنا : »االعتدال واالس�تواء يف األحوال الدينية وذلك بأن يكون ظاهره األمانة 
عفيفًا عن املحارم متوقيًا لآلثام بعيدًا من الريب مأمونًا يف الرضا والغضب « ))( ، ومن تعريفات 

العدل هو : »من مل تظهر منه ريبة وهو الذي تعتدل أحواله يف دينه وأفعاله«  ))( .

وعام�ة العدالة هي اجتناب الكبائ�ر وعدم اإلرصار عىل الصغائر ، فإذا ارتكب الكبرية أو 
أرص عىل الصغرية فهو فاسق وترد شهادته ، وهذا باتفاق الفقهاء .

ف�إذا طعن املدعى عليه بالش�هود ، وادعى أهنم فس�قة ؛ فا ُيقبل قول�ه فيهم با خاف بن 
العلامء ؛ ألنه متهم فيام يقوله فيهم ؛ وذلك ألنه جير نفعًا عىل نفسه ))( .

وإذا جرح املشهود عليه الشهود فإنه ُيكلف البينة ، وإن سأل اإلنظار فإنه ُينظر ليجرحهم))(. 

ف�إذا أثب�ت املدعى عليه دعواه بفس�ق الش�هود ، فإن ال�ذي يظهر أن أثر دعواه هو إس�قاط 
الدعوى كليًا ، أما إذا مل يثبت فا أثر لدعواه .

))(   القرايف : الذخرية ، ج ) ، ص )0) .
))(   ابن قدامه ، موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد احلنبيل: املغني ، ج )) ، ص 50) .

))(    اب�ن قدام�ه : املغني ، ج )) ، ص 50 ، املقديس ، ش�مس الدين أبو الف�رج عبدالرمحن : الرح الكبري ، حتقيق 
عبداهلل الرتكي ، ) دار هجر ، القاهر ، مرص ، الطبعة األوىل ، 7)))ه� ( ، ج 8) ، ص 98). 

))(  اب�ن اهل�امم : فت�ح القدير ، ج 6 ، ص 60) ، ابن عابدين : حاش�ية رد املحت�ار ، ج 7 ، ص 95 ، القرايف: الذخرية ، ج 
))، ص 75) ، املقديس : الرح الكبري ، ج 8) ، ص )6) ، املرداوي ، عاء الدين أبو احلسن : اإلنصاف، هبامش 
الرح الكبري ، حتقيق عبداهلل الرتكي ، ) دار هجر ، القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 7)))ه� ( ، ج 8)، ص )6) . 
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وأم�ا إن قال كانوا فس�اقًا ثم تاب�وا ، فإهنا ال ُتقبل دعواه إال عىل مذه�ب احلنفية فيام إذا كان 
أحدهم حمدودًا بالقذف ))( ، أو كان أحدهم ش�هد فيام س�بق أن حد فيه عىل مذهب املالكية ))( ، 

فإهنا تقبل دعواه بالطعن بالفسق .

الدفع بدعوى اإلكراه عىل الفعل املحرم

ُعرف اإلكراه بأنه : »محل الغري عىل أن يفعل ما ال يرضاه وال خيتار مبارشته لو ُخيل ونفسه«))(.

واإلكراه عىل نوعن :

األول : إكراه ملجيء

 وهو الذي ال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار ؛ كاإللقاء من شاهق .

 ف�إذا اضطر الفاع�ل إىل مبارشة الفعل خوفًا من فوات النفس أو م�ا هو يف معناها كالعضو 
فهو اإلكراه امللجيء ))(.

ويسمى هذا النوع اإلكراه التام ، وضابطه أنه يفسد االختيار ويعدم الرضا .

وحقيق�ة االختي�ار هو القصد إىل أمر مق�دور عليه مرتدد بن الوجود والعدم ، فإن اس�تقل 
الفاعل بقصده فصحيح وإال ففاسد )5(  .

الثاين : إكراه غري ملجيء 

وهو الذي يعدم الرضا وال يفسد االختيار ، بأن يبقى الفاعل مستقًا يف قصده .

وضابطه أن يتمكن اإلنس�ان من الصرب من غري فوات النفس أو ما هو دوهنا ، ويس�مى هذا 
النوع اإلكراه الناقص )6(.

))(  الكاس�اين ، ع�اء الدي�ن أبو بكر بن مس�عود : بدائع الصنائ�ع ، ) دار الكتب العلمية ، ب�ريوت ، لبنان ، د.ط ، 
د.ت(، ج 6 ، ص )7) ، ابن اهلامم : فتح القدير ، ج 6 ، ص 75) .

))(  القرايف : الذخرية ، ج 0) ، ص ))) .
))(   التفت�ازاين ، س�عد الدي�ن : التلوي�ح يف كش�ف حقائق التنقي�ح ، ) دار الكتب العلمية ، ب�ريوت ، لبنان ، د.ط ، 

د.ت(، ج ) ، ص 9)) .
))(   املرجع السابق ، ج ) ، ص 96) .
)5(   املرجع السابق ، ج ) ، ص 96) .
)6(  املرجع السابق ، ج ) ، ص 96) .
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ورشوط اإلكراه هي ))(  :

�  أن يكون املكِره قادرًا عىل إيقاع ما توعد به ؛ ألن الرضر ال يتحقق إال عند القدرة .

�  أن يقع يف غالب رأي املَكره وأكثر ظنه أنه إن مل جيب إىل ما ُدعي إليه حتقق ما ُأوعد به ؛ ألن 
غالب الرأي حجة خصوصًا عند تعذر الوصول إىل التعين .

� أن يكون املَكره ممتنعًا عام ُأكره عليه قبل اإلكراه .

�  أن يكون األمر املكره عليه مما حيرم عىل املَكره تعاطيه .

�  أن يكون التهديد عقوبة تنال من بدنه .

�  أن يكون امُلهدد به عاجًا ، فلو قال : أقتلك غدًا أو نحو ذلك مل يكن إكراهًا.

�  أن يعجز املَكره عن دفع ما ُأكره عليه .

وم�ن أمثلة اإلكراه عىل الفعل املحرم اإلك�راه عىل الرسقة ، وقد أمجع الفقهاء عىل أن القطع 
يسقط عن مدعي اإلكراه ))(  . 

وعىل هذا فإن دعواه اإلكراه ترد عىل طلب املدعي العام بإيقاع احلد عليه .

وهن�اك م�ن يرى يف ه�ذه احلالة أن الدعوى تس�قط كليًا ، وهناك من يرى س�قوط احلد عن 
املدعى عليه لكنه ُيعزر .

والظاهر أنه إذا كان اإلكراه ملجئًا وثبتت دعوى اإلكراه فإنه ال ُيعزر ، أما إذا مل يكن اإلكراه 
ملجئًا أو مل تقم بينة أو قرينة عىل دعوى اإلكراه فإن القول بأنه ال ُيعزر غري مناسب ؛ ألنه لو كان 
كذلك ألفلت املجرمون من العقاب بمجرد دعوى اإلكراه ، وهذا يؤدي إىل اجلرأة عىل ارتكاب 

الفعل املحرم ، والتفلت من أحكام الرع .

))(    الكاس�اين : بدائ�ع الصنائ�ع ، ج 7 ، ص 79) ، احلصن�ي ، تق�ي الدين حممد بن عبد املؤم�ن : القواعد ، حتقيق 
عبدالرمحن الش�عان ، ) مكتبة الرش�د ، الرياض ، الس�عودية ، الطبعة األوىل ، 8)))ه� ( ، ج )، ص 06) ، 
التفتازاين : التلويح ، ج ) ، ص 97) ، ابن اللحام ، أبو احلسن عاء الدين : القواعد والفوائد األصولية ، حتقيق 

حممد حامد الفقي ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، )0))ه� ( ، ص 8) . 
))(    اخل�ريش ، حمم�د : حاش�ية عىل خمترص خليل ، ) دار صادر ، بريوت ، لبن�ان ، د.ط ، د.ت ( ، ج 8 ، ص )0)، 
الن�ووي : روض�ة الطالب�ن ، ج 0) ، ص ))) ، اهليتم�ي : حتف�ة املحتاج ، ج 9 ، ص 50)، اب�ن النجار ، تقي 
الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل املرصي: معونة أويل النهى رشح املنتهى ، حتقيق عبدامللك بن دهيش ، )دار 

خرض، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 9)))ه� ( ، ج ))، ص7.
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والعلة يف س�قوط احلد يف حال ثبوت اإلكراه أو وجدت قرينة عىل ذلك ، س�واًء كان إكراهًا 
باإلجلاء أو بغريه ؛ هو إثارة الشبهة واحلدود تدرأ بالشبهات ))( .

أم�ا إذا مل تك�ن هن�اك قرينة عىل دع�وى اإلكراه فضًا ع�ن وجود بينة ؛ فإن القول بس�قوط 
احلد مما ال تطمئن إليه النفس ؛ وهو مما خيالف جممل أقوال الفقهاء الذين اشرتطوا لقبول دعوى 
اإلكراه وجود بينة أو قرينة ؛ ألن دفع املدعى عليه باإلكراه هي دعوى ، والدعوى حتتاج إىل بينة.

الدفع باستعامل حق دفع الصائل

الصائل هو الذي يس�تطيل عىل املرء يريد عرضه أو نفس�ه أو ماله ، واملراد بدفع الصائل رده 
عن االستطالة عىل العرض أو النفس أو املال ))( .

ورشوط دفع الصائل ))(  :

�  أن يكون الصائل مقبًا عىل املصول عليه .

� أن يدفعه باألخف فاألخف .

�  أن ال يقدر املصول عليه اهلرب من الصائل إال بمرضة .

فإذا صال إنسان عىل إنسان يريد نفسه أو عرضه أو ماله ؛ فله دفعه بام يندفع به عنه ، ولكن 
يبدأ باإلنذار بالكام ، فإن مل يندفع بالكام ؛ فإنه يدفعه باألخف فاألخف ، فإذا كان معه سوط 
حرم�ت العص�ا وإذا كان معه عصا حرمت احلديدة وهكذا ، وإذا مل جيد إال س�كينًا أو س�يفًا فله 
الدف�ع ب�ه ، وإن رضب�ه فعطله مل يكن له أن يثني عليه ؛ ألنه ُكفي رشه ، وإذا مل يكن له إال قتله فله 

قتله ))( .

))(  النووي : روضة الطالبن ، ج 0) ، ص ))) ، اهليتمي : حتفة املحتاج ، ج 9 ، ص 50) .
))(    ابن فارس : مقاييس اللغة ، ج ) ، ص ))) .

))(   الق�رايف : الذخ�رية ، ج )) ، ص )6) ، )6) ، اهليتم�ي : حتف�ة املحتاج ، ج 9 ، ص 87) ، ابن قدامه: املغني ، 
ج )) ، ص ))5 ، ))5 ، البهويت : كشاف القناع ، ج 6 ، ص )5).

املراجع السابقة.  )((
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فإذا دفع املدعى عليه بدعوى استعامل احلق يف دفع املدعي ، وقامت البينة عىل صدق دعواه؛ 
فإن الدعوى تس�قط كليًا ، وإذا مل تقم بينة أو قرينة أو أن املصول عليه مل يتدرج بدفع الصائل أو 

تبع الصائل بعد هروبه ؛ فإن دعواه الدفع ال أثر هلا عىل الدعوى))( .

الدفع بدعوى اإلكراه عىل اإلقرار
إذا دف�ع املدعى عليه بدعوى اإلكراه عىل اإلقرار ؛ فقد أمجع الفقهاء عىل عدم جواز اإلكراه 

عىل اإلقرار بالزنا ؛ وبناًء عليه يعترب مسقطًا للدعوى كليًا  ))(.
أما الرسقة فذهب بعض الفقهاء إىل أن دعواه باإلكراه تعترب مس�قطة للدعوى كليًا ؛ ألنه ال 
جي�وز إكراه املتهم ع�ىل اإلقرار عندهم ))( ، وذهب البعض اآلخ�ر إىل أن دعوى اإلكراه ال تعترب 

مسقطة للدعوى ؛ ألن إكراه املتهم عىل اإلقرار جائز عندهم ))( .
وإذا كانت دعوى اإلكراه باحلبس ؛ فهناك من يرى أنه يف حال احلبس مدة تزيد عن الشهر، 
ف�إن دع�وى اإلكراه تعترب مس�قطة للدعوى ، وأما م�ن أرجع مدة احلبس إىل اجته�اد الوايل فإن 

دعوى اإلكراه عندهم ال أثر هلا عىل الدعوى )5( .
وُياح�ظ أن أصح�اب الق�ول بج�واز إكراه املته�م عىل اإلق�رار ؛ مل يأخ�ذوا باإلقرار حال 
ال�رضب ع�ىل إطاقه ، ب�ل قالوا إذا أقر فإنه يرفع عنه الرضب ويس�تعاد إق�راره، فإذا أعاده كان 
مأخ�وذًا باإلق�رار الثاين دون األول ، فإن اقترص الوايل عىل إقراره األول ومل يس�تعده ؛ أجازوا له 

أن يعمل بإقراره األول مع الكراهة )6( .

))(       الق�رايف : الذخ�رية ، ج )) ، ص )6) ، )6) ، اهليتم�ي : حتف�ة املحت�اج ، ج 9 ، ص 87) ، ابن قدامه: 
املغني ، ج )) ، ص ))5 ، ))5 ، البهويت : كشاف القناع ، ج 6 ، ص )5).

))(   ابن قدامه : املغني ، ج )) ، ص 60) .
))(    داماد ، عبداهلل بن الشيخ حممد : جممع األهنر ، ) دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت( ، ج)، ص 
)69 ، احلصكفي ، حممد عاء الدين : الدر املختار يف رشح تنوير األبصار ، مع رد املحتار البن عابدين، ج) ، ص 
5)6 ، اخل�ريش : حاش�ية اخل�ريش ، ج8 ، ص )0) ، الق�رايف : الذخ�رية ، ج)) ، ص 79) ، اب�ن فرحون : تبرصة 
احلكام ، ج) ، ص )7) ، النووي : روضة الطالبن، ج) ، ص 55) ، ابن مفلح ، شمس الدين املقديس : الفروع ، 

)مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، د.ت ( ، ج6 ، ص 79) ، املاوردي : األحكام السلطانية ، ص )7) .
))(    املراجع السابقة .

)5(  داماد : جممع األهنر ، ج) ، ص 5)6 ، ابن مفلح : الفروع ، ج6 ، ص 80) ، املاوردي : األحكام الس�لطانية، 
ص )7)، أبو يعىل ، حممد بن احلس�ن بن حممد ابن الفراء : األحكام الس�لطانية ، حتقيق حممد الفقي ، ) مكتبة 

مصطفى البايب احللبي ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثالثة ، 08))ه� ( ، ص69). 
)6(   اب�ن مفل�ح : الف�روع ، ج6 ، ص 80) ، امل�اوردي : األح�كام الس�لطانية ، ص )7) ، أب�و يع�ىل : األح�كام 

السلطانية ، ص70) ، النووي : روضة الطالبن ، ج) ، ص 56) .



139

 فاملاح�ظ هن�ا عدم اطمئنان أصحاب هذا القول لإلقرار حتت الرضب ؛ لذا أعادوا تقريره 
مرة أخرى حتى يكون اإلقرار خاليًا من الرضب . ويرى بعض الفقهاء أن قوهلم هذا مشكل من 

أساسه ؛ ألنه قد يستمر عىل إقراره خوفًا من معاودة الرضب إليه ))(  .

ويف ق�ول آخ�ر إذا وجدت قرين�ة عىل صدق إقراره كأن خيرج امل�رسوق ؛ فإنه ُيقطع وال أثر 
لدعوى اإلكراه عىل الدعوى ))(  .

واحلاصل أن اإلكراه بالرضب له أثر عىل الدعوى وهو إما يسقطها كليًا أو أنه يرد عىل طلب 
املدعي العام .

ولو ادعى املتهم اإلكراه عىل اإلقرار ، ومل تكن له بينة أو قرينة أو صدق حال؛ فاألصل أهنا 
ال تقبل دعواه ؛ ألن القاعدة تقول البينة عىل  املدعي ؛ وألن الش�بهة حتتاج إىل بينة أو قرينة حتى 
يمك�ن إعامهلا . هذا يف غري احل�دود ؛ ألن دعواه اإلكراه عىل اإلقرار يف احلدود ُيعترب رجوعًا عن 

اإلقرار ، فُتقبل دعواه اإلكراه جمردة عند من يرى ذلك من الفقهاء ))( .

وبن�اًء علي�ه فإن دع�واه اإلكراه تقبل جمردة يف س�قوط احلد ، أي أهنا ت�رد عىل طلب املدعي 
العام وال تسقط الدعوى اجلزائية كليًا ، إال إذا ُأثبتت دعواه ، وكان الرضب مربحًا .

وأم�ا دع�وى اإلك�راه باحلبس فا ُتقبل حت�ى وإن أقام البين�ة عليها ؛ وذلك جل�واز اإلكراه 
باحلبس يف رأي أغلب الفقهاء .

ولك�ن ينبغ�ي أن ُيؤخذ يف احلس�بان أنه إذا خرج احلبس عن املأل�وف ، وكان أكثر بكثري من 
التهمة املنسوبة إليه ، وكان إقراره نتيجة إبطائه باحلبس ؛ فإن القول بتأثري دعوى اإلكراه باحلبس 

عىل الدعوى متعن .

ه�ذه بع�ض األمثلة عىل ح�االت الدفوع املوضوعية يف الفقه اإلس�امي ، وكام ُذكر س�ابقًا 
ف�إن ح�االت الدفوع املوضوعية ال تقع حتت حرص ؛ لتعلقها بأص�ل احلق، فتتنوع وتتعدد بتنوع 

احلقوق وتعدد القضايا .
))(    النووي : روضة الطالبن ، ج) ، ص 56) .

))(   القرايف : الذخرية ، ج)) ، ص 80) .
))(    دام�اد : جمم�ع األهن�ر ، ج) ، ص 587 ، الن�ووي : روضة الطالبن ، ج0) ، ص 96 ، اهليتمي : حتفة املحتاج ، 

ج9 ، ص ))) ، ابن قدامه : املغني ، ج)) ، ص )6) .
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4 . 2 . 2  حاالت الدفوع املوضوعية يف النظام 

متت اإلشارة سابقًا إىل أنه مل يرد يف نظام اإلجراءات اجلزائية وال يف نظام املرافعات الرعية 
أي ن�ص بخص�وص الدف�وع املوضوعية ، ع�دا ما أورده املنظ�م يف نظام املرافع�ات الرعية يف 
فص�ل الدف�وع ؛ حيث نص عىل أن : »الدفع بعدم اختصاص املحكمة النتفاء واليتها أو بس�بب 
ن�وع الدع�وى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو األهلية أو املصلحة أو 
ألي س�بب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لس�بق الفصل فيها ؛ جيوز الدفع به يف أي 
مرحل�ة تك�ون فيها الدع�وى وحتكم به املحكمة من تلقاء نفس�ها« ))( ، فإي�راد عبارة ».. أو ألي 

سبب آخر ..« يف نص املادة ؛ قد ُيفهم منه اإلشارة إىل جانب الدفوع املوضوعية .

ونظ�ام املرافع�ات الرعية كام هو معلوم يتم الرجوع إليه وفقًا لنص املادة )8))( من نظام 
اإلجراءات اجلزائية .

ولع�ل الس�بب يف عدم ورود الدفوع املوضوعية يف نظام اإلج�راءات أو املرافعات يعود إىل 
أن ه�ذه الدف�وع ترتبط بأصل احلق وجودًا وعدمًا ، وتتعلق بمصال�ح األفراد وحقوقهم ، وهي 
كثرية وال ُيتصور حرصها ، وتتعدد بتعدد صور وأش�كال احلقوق ، فهي حق إجرائي ذو حمتوى 

موضوعي ، تنظمها احلقوق الرعية املقررة واألنظمة السائدة املعتربة  ))(  .

وق�د اكتفى نظام اإلج�راءات اجلزائية ونظام املرافعات الرعية ببيان وتنظيم وس�ائل إثبات 
الدفع ، التي تعترب يف نفس الوقت وسائل إلثبات الدعوى ، مثل : اإلقرار ، واليمن ، والشهادة ))(.

وتش�ري الدراس�ة هنا إىل تطبيقات بع�ض حاالت الدف�وع املوضوعية يف نظ�ام اإلجراءات 
اجلزائية عىل سبيل املثال ال احلرص ، وهي كام ييل :

))(   املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرعية .
))(  اليحيى ، فهد بن عبدالعزيز : الدفوع يف نظام املرافعات الرعية ، ص 7) .

))(   انظ�ر : امل�ادة ) ) ( ، ومواد الفصل اخلامس والس�ادس من الباب الرابع إجراءات التحقيق ، واملواد من))6)( 
إىل ) )7) ( ، وامل�واد ) )7) ( ، ) )0) ( وغريه�ا مم�ا ن�ص عليه نظام اإلج�راءات اجلزائية يف تنظيم إجراءات 

اإلثبات ، وانظر : مواد الباب التاسع � إجراءات اإلثبات � من نظام املرافعات الرعية .  
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الدفع بالطعن يف شهادة الشهود

تناول نظام اإلجراءات اجلزائية الشهادة وبن تنظيم إجراءاهتا يف الفصل اخلامس من الباب 
الراب�ع ) إج�راءات التحقي�ق ( ، وكذلك يف الفصل الس�ادس م�ن الباب الس�ادس ) إجراءات 
املحاكم�ة ( ، إىل غ�ري ذل�ك من مواد النظام التي أش�ار فيها للش�هادة وتنظيمه�ا ، واملهم هنا هو 

الرتكيز عىل الطعن يف شهادة الشهود .
ومن النصوص التي تناولت تنظيم إجراءات الشهادة ، ومنحت اخلصوم حق الدفع بالطعن 
يف ش�هادة الش�هود ؛ ما نص عليه النظام أثن�اء إجراءات التحقيق يف مادت�ه التي نصت عىل أنه : 
»للخصوم بعد االنتهاء من االستامع إىل أقوال الشاهد إبداء ملحوظاهتم عليها ، وهلم أن يطلبوا 
من املحقق االستامع إىل أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوهنا . وللمحقق أن يرفض توجيه أي 

سؤال ال يتعلق بالدعوى ، أو يكون يف صيغته مساس بأحد « ))(.
ك�ام ن�ص النظام يف مرحل�ة املحاكمة ع�ىل أن : » ..لكل من طريف الدعوى مناقش�ة ش�هود 

الطرف اآلخر وأدلته بإذن من املحكمة« ))( .
فهذه املواد بينت رصاحًة بأن للخصوم حق مناقش�ة الش�هود يف ش�هادهتم ، وإبداء ما يرونه 

يستوجب املاحظة عليهم ، ومن ذلك الطعن يف شهادهتم .
وإذا دفع أحد أطراف الدعوى بعدم صحة شهادة الشهود ، وثبت ذلك ؛ فقد أوجب النظام 
تعزيرهم عىل جريمة ش�هادة الزور ، وذلك كام ورد يف نص مادته التي نصت عىل أنه : »إذا ثبت 

أن الشاهد أدىل بأقوال يعلم أهنا غري صحيحة ، فيعزر عىل جريمة شهادة الزور« ))( .
وقد أوضح النظام يف نصوص مواده بعض رشوط الشهادة ، والتي يمكن  ألطراف الدعوى 
يف حالة عدم توافر بعضها أو كلها حق الدفع بالطعن يف شهادة الشهود ، ومن ذلك ما نص عليه 
النظام حيث نص عىل أنه : »إذا كان الشاهد غري بالغ ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته ، فا 

ى الشهادة يف جملس القضاء« )5(. تعد أقواله شهادة..«  ))( ، وكذلك نصه عىل أن : » ُتَؤدَّ

))(    املادة ) 99 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(    املادة ) )6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(    املادة ) 66) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(    املادة ) 67) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)5(   املادة ) 68) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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ك�ام ن�ص النظام عىل أن�ه : »مع مراعاة م�ا تقرر رشعًا يف الش�هادة باحل�دود ، جيب عىل كل 
ش�خص دعي ألداء الش�هادة بأمر من الق�ايض احلضور يف املوعد وامل�كان املحددين« ))( ، فهذه 
املادة نص رصيح يف أنه جيب تطبيق رشوط الشهادة يف احلدود يف شهادة الدعوى اجلزائية املقامة 

بطلب إيقاع احلد عىل املدعى عليه .

وق�د منح النظام أطراف الدعوى حق االعرتاض بطلب النقض ؛ متى كان حمل االعرتاض 
عىل احلكم خمالفة أحكام الريعة اإلسامية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها))(، 

واحلكم املبني عىل شهادة مطعون فيها خمالف ألحكام الريعة اإلسامية .

 ك�ام حيق ألي من اخلص�وم أن يطلب إعادة النظر يف األحكام النهائي�ة الصادرة بالعقوبة يف 
حال كان احلكم قد ُبني عىل شهادة ُقيض � من اجلهة املختصة بعد احلكم � بأهنا شهادة زور ))(.

والدفع بالطعن يف شهادة الشهود دفع موضوعي ألنه يتعلق بموضوع الدعوى .

الدفع بدعوى اإلكراه عىل ارتكاب الفعل املجرم

ال يوج�د يف نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية ما ي�دل رصاحًة عىل هذه املس�ألة ، لك�ن يمكن أن 
ُيس�تدل هل�ا بمفهوم املادة التي ن�ص فيها النظام عىل أنه : »إذا اع�رتف املتهم يف أي وقت بالتهمة 
املنسوبة إليه ، فعىل املحكمة أن تسمع أقواله تفصيًا وتناقشه فيها . فإذا اطمأنت إىل أن االعرتاف 
صحيح، ورأت أنه ال حاجة إىل أدلة أخرى ، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل يف القضية ، وعليها 

أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا « ))(.

وال شك أن دعوى اإلكراه عىل ارتكاب اجلريمة مما يبعث الشك يف كون االعرتاف صحيحًا.

ف�إذا مل تطمئ�ن املحكم�ة ؛ فعليها أن ترع يف النظر يف األدلة املقدم�ة ، وجتري ما تراه الزمًا 
بشأهنا ، وأن تستجوب املتهم تفصيًا بشأن تلك األدلة وما تضمنته الدعوى )5(  .

))(  املادة ) 65) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   انظر : املادة ) 98) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   انظر : املادة ) )0) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

))(    املادة ) )6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
انظر : املادة ) )6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .  )5(
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وه�ذا النظ�ر املطل�وب من املحكمة ه�و من أج�ل التأكد من صح�ة دفع املدع�ى عليه من 
عدمه))(.

وُيفهم من نص النظام يف املادة ) )6) ( أن جمرد الدفع بدعوى اإلكراه حمل نظر ؛ إذ البد من 
بينة أو قرينة عىل هذا الدفع ، وُيتأكد هذا الفهم بذيل املادة نفسها حيث نصت عىل أن : »..ولكل 
من طريف الدعوى مناقش�ة ش�هود الطرف اآلخر وأدلته بإذن من املحكمة«، وطريف الدعوى هم 

املدعي العام واملدعى عليه .

فهذه اجلملة من املادة ُيستفاد منها أن عىل مدعي اإلكراه إثبات دعواه باألدلة ليتم مناقشتها 
من قبل املدعي العام .

الدفع باستعامل حق الدفاع الرشعي

الدفاع الرعي اصطاح معارص ، وقد اصطلح الفقهاء قدياًم عىل تسميته ) دفع الصائل (، 
فاللفظ خمتلف ، واملعنى متحد ، وال مشاحة يف االصطاح .

ُيعرف الدفاع الرعي بأنه : » واجب اإلنسان يف محاية نفسه ، أو نفس غريه ، وحقه يف محاية 
ماله ، أو مال غريه ، من كل اعتداء غري مروع ، بالقوة الازمة« ))( .

»ويعت�رب يف حالة دف�اع رشعي من أقدم عىل فعل قضت ب�ه رضورة حالة لدفع تعرض غري 
حم�ق ع�ن النف�س أو العرض أو املال ، أو نف�س الغري أو عرضه أو مال�ه ، رشط أن يكون الدفاع 

متناسبًا مع خطورة االعتداء« ))(.

ك�ام يمك�ن تعريف الدف�اع الرعي بأنه اس�تعامل الق�وة الازمة ملواجهة خط�ر اعتداء غري 
مروع .

))(  املوجان ،  إبراهيم بن حسن : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص ))) .
))(  عودة ، عبدالقادر : التريع اجلنائي اإلسامي مقارنًا بالقانون الوضعي ، ) مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، 

الطبعة السابعة ، 06))ه�-986)م ( ، ج) ، ص )7) .
))(    امل�ادة ) )9 ( م�ن وثيق�ة الدوحة للنظام ) القانون ( اجلزائي االسرتش�ادي املوحد ل�دول جملس التعاون لدول 

اخلليج العربية 8)))ه�-998)م .



144

وينش�أ حق الدفاع الرعي إذا واجه الش�خص خطر اعتداء حال أو وش�يك الوقوع، عىل 
نفس�ه أو مال�ه أو عرض�ه أو نف�س الغري أو مال�ه أو عرض�ه ، وكان من املتعذر علي�ه اتقاء اخلطر 
باللج�وء إىل الس�لطة العام�ة أو بأي طريقة أخ�رى ، وجيوز له أن يدفع اخلطر بق�در ما يلزم لرده 

وبالوسيلة املناسبة .

وال يوج�د يف نظ�ام اإلجراءات اجلزائية ما يدل عىل هذه املس�ألة رصاح�ًة ، إال ما يمكن أن 
ُيفهم من نص النظام يف مادته التي تتعلق بنقض احلكم عند خمالفته ألحكام الريعة اإلس�امية 

وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها ))( .

فمؤاخ�ذة م�ن قامت لدي�ه حالة الدف�اع الرع�ي بضوابطها بإيق�اع العقوب�ة عليه خمالف 
ألحكام الريعة اإلس�امية واألنظمة املرعية ، وبناًء عىل هذا يمكن دفع الدعوى اجلزائية وفقًا 

هلذه املادة .

ك�ام يمك�ن أن ُيفهم من نف�س املادة أن للمحكوم علي�ه الدفع بتوافر حال�ة الدفاع الرعي 
وذلك يف طلبه نقض احلكم عند تبن اخلطأ يف تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفًا غري سليم))( . 

وقب�ل ذل�ك عىل املحكمة أثناء إجراءات املحاكمة أن تس�مع أقوال املتهم تفصيًا وتناقش�ه 
فيها ، وذلك يتيح له فرصة تقديم دفوعه ، ومنها الدفع بقيام حالة الدفاع الرعي يف حال حتققها 

فعًا لديه ))(  . 

وع�ىل املتهم عند دفعه بتوافر حالة الدفاع الرعي أن يثبت ذلك ببينة أو دليل أو قرينة تدل 
عىل ذلك ))( .

الدفع باإلكراه عىل االعرتاف

االعرتاف هو إقرار املتهم عىل نفسه بارتكاب الوقائع املكونة للجريمة كلها أو بعضها )5(. 

))(    انظر : املادة ) 98) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   انظر : املادة ) 98) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   انظر : املادة ) )6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   انظر : املادة ) )6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)5(   املوجان ،  إبراهيم بن حسن : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص 08) .
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واالعرتاف هو سيد األدلة وأقواها تأثريًا يف نفس القايض ، وادعاها إىل اجتاهه نحو اإلدانة، 
وجيوز للمحكمة االكتفاء باعرتاف املتهم واحلكم عليه بغري سامع شهود))(.

ويشرتط يف االعرتاف أن يكون من املتهم عىل نفسه ، وأن يكون رصحيًا ال غموض فيه ، كام 
ينبغي أن ينصب عىل نفس الواقعة اإلجرامية ال عىل مابس�اهتا املختلفة ، ويش�رتط صدوره من 
مته�م متمتع بالتمييز ف�ا ُيعتد باعرتاف صادر من جمنون ، كذلك ال عربة باالعرتاف املتولد عن 

اإلكراه ، وجيب أن يكون قضائيًا أي صادرًا يف جملس القضاء .

واالع�رتاف دلي�ل مقنع للق�ايض ولكنه يصبح عرضة للتش�كيك إذا انتزع ع�ن طريق األمل 
والتعذي�ب ، بين�ام االعرتاف النظامي هو ما يصدر تلقائيًا وبش�كل هادئ مألوف وغري قائم عىل 

تأثري اخلوف أو التعذيب))( .

وق�د حذر نظام اإلجراءات اجلزائية من إك�راه املتهم عىل اإلقرار بالتعذيب أو خافه فنص 
ع�ىل أن�ه : »..حيظر إيذاء املقبوض عليه جس�ديًا أو معنويًا ، وحيظر كذل�ك تعريضه للتعذيب أو 
املعاملة املهينة للكرامة « ))( . فهذه املادة نص رصيح يف املنع من تعذيب املتهم بالرضب ونحوه .

كام نص النظام رصاحًة عىل ذلك يف مادته التي نصت عىل أنه :» جيب أن يتم االستجواب يف 
حال ال تأثري فيها عىل إرادة املتهم يف إبداء أقواله ، وال جيوز حتليفه وال اس�تعامل وس�ائل اإلكراه 

ضده ..«  ))(  .

ورغ�م أن النظ�ام أخذ بحرمة إي�ذاء املتهم وإكراهه ع�ىل اإلقرار ؛ إال أنه أج�از توقيفه مدة 
معينة أو مددًا متاعقبة عىل أن ال تزيد بمجموعها عن ستة أشهر ، إال يف احلاالت االستثنائية التي 
تتطلب التوقيف مدة أطول ، فابد من موافقة املحكمة ، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا يف ذلك، 

كام ورد يف نص املادة ) ))) ( من النظام .
ه�ذا في�ام يتعلق بانتزاع اإلقرار م�ن املتهم ابتداًء أثناء التحقيق ، وهو ما س�بق إيضاحه ، أما 
دعوى املدعى عليه اإلكراه عىل اإلقرار أثناء املحاكمة ؛ فإن النظام مل يعالج هذه املسألة رصاحًة، 

عبدالبصري ، عصام عفيفي : التعليق عىل نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص))) .  )((
))(  املرجع السابق ، ص))) .

))(  املادة ) ) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  املادة ) )0) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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وإنام أشار إليها يف املادة ) )6) ( التي أوجبت عىل املحكمة سامع أقوال املتهم ومناقشته فيها فإذا 
أطمأنت إىل اعرتافه فعليها الفصل يف القضية .

 وإذا مل تطمئن إىل إقراره ، أو أنكر املتهم التهمة املنسوبة إليه وأن اعرتافه كان باإلكراه مثًا؛ 
ف�إن ع�ىل املحكمة النظر يف األدل�ة األخرى ، واس�تجواب املتهم تفصيًا يف ش�أهنا وما تضمنته 

الدعوى ، وللمدعي العام مناقشة املتهم يف أدلته ، وذلك وفقًا لنص املاد ) )6) ( .
وُيفه�م أيضًا من هذه امل�ادة أن عىل املدعى عليه أن ُيثبت دعواه باإلكراه عىل االعرتاف عند 

دفعه بذلك . 
وع�ىل الق�ايض أن يمحص االعرتاف ؛ فا يأخذ به إال إذا اقتنع بصدقه ، ومن أهم وس�ائل 
متحي�ص قيم�ة االعرتاف حت�ري بواعثه ، والتحق�ق من أهنا بواع�ث معقولة تنس�جم مع تفكري 
وترصف الش�خص العادي ، ومن هذه الوس�ائل كذلك حتري مدى توافق االعرتاف مع س�ائر 

األدلة يف الدعوى ؛ فبقدر ما ينسجم معها بقدر ما يدعم ذلك قوته يف اإلثبات ))( .
وق�د ن�ص النظام ع�ىل أن : »كل إجراء خمال�ف ألحكام الريع�ة اإلس�امية ، أو األنظمة 

املستمدة منها ، يكون باطًا « ))(. 
ف�إذا حتق�ق القايض م�ن بطان االعرتاف كان علي�ه أن هيدره ، وال يعتم�د عليه يف احلكم ؛ 
كأن يك�ون املته�م مكرهًا عىل االعرتاف ، أو كان االعرتاف بطريق غري مروع ، وال حيول دون 

بطانه أن تكون يف الدعوى أدلة أخرى يمكن أن تستند إليها اإلدانة .
كام أعطى النظام املحكوم عليه حق االعرتاض بطلب نقض احلكم ملخالفته أحكام الريعة 

اإلسامية وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها ))(.
وإك�راه املته�م عىل االع�رتاف واحلكم بن�اًء عىل ذلك خمال�ف ألحكام الريعة اإلس�امية 

واألنظمة املرعية .
فيام تقدم تم بيان بعض حاالت الدفوع املوضوعية وتطبيقاهتا يف نظام اإلجراءات اجلزائية، 

والتي تتعلق بموضوع الدعوى اجلزائية ، وهي كام بينت الدراسة سابقًا ال تقع حتت حرص .

))(   املوجان ،  إبراهيم بن حسن : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص 0)) .
))(   انظر : املادة ) 87) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(   انظر : املادة ) 98) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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4 . 2 . 3  حاالت الدفوع املوضوعية يف القانون

مل يرد كام بينت الدراسة سابقًا يف قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي وال يف قانون املرافعات 
املدني�ة والتجاري�ة املرصي بيان حلاالت الدفوع املوضوعية ؛ ألن أس�اس هذه الدفوع التمس�ك 
بقاعدة من قواعد القانون اجلنائي ، أو املدين ، أو التجاري ، أو غريها ، أي بقاعدة موضوعية متس 
احلق املدعى به ، وهلذا فإن قانون اإلجراءات وقانون املرافعات ال ُتعنى بالدفوع املوضوعية، وإنام 

اكتفت ببيان وتنظيم وسائل إثبات الدفع ، التي ُتعترب يف نفس الوقت وسائل إلثبات الدعوى.

والدف�وع املوضوعي�ة ال تتناه�ى وال يمكن حرصها ؛ والس�بب هو أن تل�ك الدفوع تتعلق 
بموضوع الدعوى ، لذلك فهي ختتلف وتتنوع باختاف وتنوع موضوع الدعوى .

ومن تطبيقات حاالت الدفوع املوضوعية يف قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل س�بيل 
املثال ال احلرص ، ما ييل :

الدفع بالطعن يف شهادة الشهود

أح�اط املرع املرصي املتهم بضامنات تكفل له حقوقه ، س�واًء أثناء التحقيق أو املحاكمة ، 
ويتضح ذلك من خال نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

وم�ن تل�ك الضامنات إتاحة الفرصة للمتهم لس�امع ش�هادة الش�هود ومناقش�تهم ، وإبداء 
ماحظاته التي يمكنه من خاهلا الدفع بالطعن يف شهادهتم .

وم�ن النص�وص الواردة يف هذا الش�أن ما نص علي�ه قانون اإلج�راءات اجلنائية يف مرحلة 
التحقي�ق حي�ث نص عىل أن : » يس�مع القايض كل ش�اهد عىل انف�راد ، وله أن يواجه الش�هود 

بعضهم ببعض وباملتهم « ))(. واملقصود بالقايض قايض التحقيق .

ونص القانون كذلك عىل أنه : » عند االنتهاء من س�امع أقوال الش�اهد جيوز للخصوم إبداء 
ماحظاهتم عليها ...«  ))( .

))(  املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(   املادة ) 5)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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وكام ُيعد االستجواب يف مرحلة التحقيق إجراء اهتام ؛ ُيستهدف منه مجع األدلة بشأن اجلريمة 
الواقعة ، ونس�بتها إىل املتهم ، وذلك من مصدرها األس�ايس وهو املتهم بارتكاب اجلريمة، فهو 
ُيعد من جهة أخرى إجراء دفاع ؛ إذ يساعد عىل استجاء احلقيقة ؛ وذلك بإتاحة الفرصة للمتهم 
ليفند ما أحاط به من شبهات ، واثبات براءته ؛ إذ يتضمن مناقشة تفصيلية مع املتهم ، ومواجهته 
باألدلة القائمة ضده يف الدعوى ، ومنها شهادة الشهود ، والتي يستطيع املتهم الدفع بالطعن فيها 

من خال ذلك االستجواب أو املواجهة ))(  .

وق�د نص القانون عىل حق اخلصوم يف تقديم دفوعهم أثن�اء التحقيق بام فيها الدفع بالطعن 
يف شهادة الشهود ، وذلك يف مادته التي نصت عىل أن :»للنيابة العامة وباقي اخلصوم أن يقدموا 

إىل قايض التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق« ))(  . 

ك�ام ت�رسي عىل الش�هود يف التحقيق الت�ي جتريه النياب�ة العامة األحكام املق�ررة أمام قايض 
التحقيق ))( . 

ويف مرحلة املحاكمة وهي املرحلة األخرية يف الدعوى أوجب املرع يف قانون اإلجراءات 
اجلنائية املرصي متكن املتهم من احلرية الكاملة يف اإلدالء بام يش�اء من أقوال ، ومن ذلك توجيه 

األسئلة للشهود ومناقشتهم ، والدفع بالطعن يف شهادهتم ))(  .

وقد نص القانون رصاحًة عىل ذلك يف مادته التي نصت عىل أنه : »بعد س�امع ش�هادة شهود 
اإلثب�ات وش�هود النفي ، جي�وز للنيابة العام�ة وللمتهم ولكل من باقي اخلص�وم يف الدعوى أن 

يتكلم . ويف كل األحوال يكون املتهم آخر من يتكلم..«  )5( .

))(  هليل ، فرج علواين : التحقيق اجلنائي والترصف فيه ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلس�كندرية ، مرص ، د.ط ، 
999)م ( ، ص 757 وما بعدها ، سامة ، مأمون حممد : قانون اإلجراءات اجلنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام 
النق�ض ، ) طبعة خاصة بالس�ادة أعضاء نادي القضاة ، القاه�رة ، مرص ، الطبعة الثانية ، 005)م ( ، ج) ، ص 
6)) ، رسور ، أمح�د فتح�ي : الوس�يط يف قانون اإلج�راءات اجلنائية ، ) دار النهضة العربي�ة ، القاهرة ، مرص ، 

د.ط، 985)م ( ، ص ))) .
املادة ) )8 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .  )((

))(  انظر : املادة ) 08) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(   انظر : املواد ) )7) ( ، ) )7) ( ، ) )7) ( ، ) )8) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)5(  املادة ) 75) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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ك�ام أوج�ب املرع املرصي عىل املحكم�ة أن تفصل يف الطلبات التي تق�دم هلا من اخلصوم 
وتبن األسباب التي تستند إليها ))(  .

وُيعد الدفع بالطعن يف شهادة الشهود من الدفوع املوضوعية لتعلقه بموضوع الدعوى .

الدفع بدعوى اإلكراه عىل ارتكاب الفعل املجرم

ُيعد الدفع بتوافر حالة من حاالت اإلكراه املادي أو اإلكراه املعنوي من الدفوع املوضوعية 
التي تستند إىل نصوص قانون العقوبات املرصي ))( . 

وقد كفل املرع املرصي يف قانون اإلجراءات اجلنائية ضامنات وحقوق للمتهم ، منها حق 
املتهم يف إبداء أقواله بحرية ، فله أن يقدم ما يشاء من دفاع شفوي أو كتايب ، وأن يقدم املستندات 

الدالة عىل صدق دفاعه ، ومن ذلك دفعه بتوافر اإلكراه عىل ارتكاب الفعل املجرم ))( .

ويتض�ح ذل�ك من خ�ال ما نص علي�ه القان�ون يف مرحلة مج�ع االس�تدالالت ، ومرحلة 
التحقيق ؛ من س�ؤال للمتهم عن التهمة املنس�وبة إليه ، واس�تجوابه ومناقش�ته يف األدلة القائمة 
ضده ، ومواجهته بالش�هود ومتكينه من مناقش�تهم ، وحضوره مجيع إجراءات التحقيق، وطلب 
حضور من يراه من شهود ، كل ذلك يتيح للمتهم فرصة دحض االهتام املوجه ضده ؛ بعدم حتقق 

عنرصي اإلرادة واالختيار لديه عند ارتكاب اجلريمة ، والدفع بتوافر اإلكراه عىل ارتكاهبا))(.

وق�د ن�ص القانون رصاح�ًة عىل حق اخلصوم يف تقدي�م دفوعهم أثن�اء التحقيق ، وذلك يف 
مادت�ه التي نصت عىل أن : » للنيابة العام�ة وباقي اخلصوم أن يقدموا إىل قايض التحقيق الدفوع 

والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق« )5( . 

ويتضح كذلك من خال ما نص عليه القانون يف مرحلة املحاكمة ؛ من س�ؤال للمتهم عام 
إذا كان معرتف�ًا بارت�كاب الفعل املس�ند إلي�ه ، وتقديمه إيضاحات عن بع�ض الوقائع واألدلة ، 

))(  انظر : املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(   الريف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص )8) .

))(    يوس�ف ، أم�ري فرج : الدفاع عن املتهم باألصال�ة أو بالوكالة وجزاء اإلخال به ، ) املكتب اجلامعي احلديث ، 
اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 008)م ( ، ص 6)) .

))(    انظر : املواد ) 9) ( ، ) 77 ( ، ) 0)) ( ، ) ))) ( ، ) ))) ( ، ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي.
)5( املادة ) )8 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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ومتكينه من س�امع ش�هادة الش�هود وتوجيه األسئلة إليهم ومناقش�تهم ، ويف كل األحوال يكون 
املته�م آخ�ر من يتكلم ، ويمكنه من خال ذلك الدفع بتوافر اإلكراه عىل ارتكاب الفعل املس�ند 

إليه ، وتقديم أي دليل الزم لظهور احلقيقة ))(.

كام جيب عىل املحكمة أن تفصل يف الطلبات التي تقدم هلا من اخلصوم وتبن األسباب التي 
تستند إليها ))(.

ويف حال�ة احلك�م باإلدان�ة دون الرد عىل الدفع ، ف�إن احلكم يكون مش�وبًا باإلخال بحق 
الدفاع والقصور يف التسبيب ، وللمتهم احلق يف استئناف احلكم ملخالفته القانون ؛ وذلك بإدانته 
املته�م م�ع توافر حال�ة اإلكراه ، وتس�مع يف هذه احلال�ة أقوال املته�م واألوجه املس�تند إليها يف 
استئنافه، وُيسمع باقي اخلصوم ، ويكون املتهم آخر من يتكلم قبل إصدار احلكم ، وجيوز طلب 

إعادة النظر يف احلكم النهائي إذا ظهر ما يثبت توافر حالة اإلكراه عىل ارتكاب اجلريمة ))(  .

وللمته�م يف كل األحوال إثبات دفعه بأي وس�يلة من وس�ائل إثبات الدف�ع ، التي تعترب يف 
نفس الوقت وسائل إلثبات الدعوى ، والتي بينها ونظمها قانون اإلجراءات اجلنائية يف نصوص 

مواده .

الدفع باستعامل حق الدفاع الرشعي

الدفاع الرعي يف الفقه القانوين هو اس�تخدام القوة الازمة ملواجهة خطر اعتداء غري حمق 
وال مثار أي غري مروع ؛ هيدد برضر يصيب حقًا حيميه القانون ))( .

والدف�ع بتوافر حالة الدفاع الرعي دفع موضوعي ؛ ألنه يتطلب حتقيقًا إلثباته وتدخًا يف 
تصوير ظروفه وتقدير األدلة املقدمة بصدده إثباتًا ونفيًا )5(  .

 
))(   انظر : املواد من ) )7) ( إىل ) 75) ( واملواد ) )9) ( ، ) )8) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي . 

))(  انظر : املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(    انظر : املواد ) )0) ( ، ) ))) ( ، ) ))) ( ، ) 6)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

))(  الشواريب ، عبداحلميد : الدفاع الرعي يف ضوء الفقه والقضاء ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص، د.ط، 
998)م ( ، ص 5) .

الريف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص 6)) .  )5(
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وم�ع أن الدف�ع بقيام حالة الدف�اع الرعي من الدفوع املوضوعية التي تس�تند إىل نصوص 
قان�ون العقوب�ات امل�رصي ، وال يوجد م�ا ينص رصاحًة عىل ه�ذا الدفع يف قان�ون اإلجراءات 
اجلنائي�ة امل�رصي ، فهو أساس�ًا ال ُيعن�ى بالدف�وع املوضوعية ، وإنام ي�أيت دوره يف بي�ان وتنظيم 
إجراءات مجع االستدالالت والتحقيق واملحاكمة ، والتي يتمكن املتهم من خاهلا ، ومن خال 
الضامنات املقررة له يف القانون بام يكفل حقه يف الدفاع ؛ إثارة هذا الدفع والتمس�ك به ، وإثباته 
بوس�ائل إثبات الدفوع التي تعترب يف نفس الوقت وس�ائل إلثبات الدعوى ، والتي بينها ونظمها 

هي األخرى قانون اإلجراءات اجلنائية .  

حيث يتعن عىل املتهم إثارة هذا الدفع حتى تتصدى له املحكمة بتفنيده ، إما بقبوله والقضاء 
بال�رباءة ، أو جتني�ح اجلناي�ة ؛ إذا كان هناك جتاوز حلدود الدفاع الرعي عم�ًا بام ورد يف قانون 

العقوبات املرصي ، أو برفضه لعدم قيام مسوغاته ))( . 

وصل�ة حمكم�ة املوضوع هبذا الدفع تتمثل يف تكييف الوقائع التي يتمس�ك هبا املتهم كدليل 
ع�ىل قيام حالة الدفاع الرعي ، لتنتهي يف أس�باهبا إىل أهنا تكيف ه�ذه الوقائع عىل أهنا من قبيل 

الدفاع الرعي ، وهذا التكييف مسألة قانون ختضع لرقابة حمكمة النقض ))(  .

ويف املقابل ال جيوز إثارة هذا الدفع ألول مرة أمام حمكمة النقض بحسب األصل ، إال أنه إذا 
كانت الوقائع الثابتة يف احلكم باإلدانة دالة بذاهتا عىل حتقيق حالة الدفاع الرعي كام عرفه القانون 

أو ترشح لقيامها ، فإن حمكمة النقض تعترب ذلك من قبيل التكييف القانوين فتتصدى له ))(  .

ولكن إذا أثري هذا الدفع أمام حمكمة املوضوع ، ومل تورده يف حكمها ، أو أوردته عرضًا ومل 
ترد عليه بام يفنده إجيابًا أو سلبًا ، أو جتاهلته متامًا ؛ فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور يف التسبيب 

لإلخال بحق الدفاع ))( .

فودة ، عبداحلكيم : الدفوع والدفاعات يف ضوء الفقه وقضاء النقض ، ج) الدفوع اجلنائية ، ص8) .  )((
))(    الري�ف ، حام�د : نظري�ة الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص7)) ، ف�ودة ، عبداحلكيم : الدفوع والدفاعات ، 
ص9) ، اجلمييل ، هشام عبداحلميد : الدفوع اجلنائية اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية 

وقانون العقوبات ، ) دار الفكر والقانون ، املنصورة ، مرص ، د.ط ، 007)م ( ، ص85) .
))(   املراجع السابقة .
))(   املراجع السابقة .
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أم�ا إذا مل ُيث�ر املتهم الدفع وكان�ت الوقائع بذاهتا ترش�ح لقيام حالة الدف�اع الرعي، فمن 
واجب املحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو مل يتمسك املتهم بالدفع ، فتفند احلالة وتطبق 

القانون عليه دون اشرتاط أن يكون املتهم معرتفًا بالتهمة ))(  .

ويق�ع ع�ىل عاتق املتهم إثبات الوقائع التي تنفي وجود جريمة ومنها الدفاع الرعي ؛ لكن 
ال يشرتط للتمسك به أن يدفع املتهم رصاحًة بالدفاع الرعي بل يكفي استخدام أي عبارة تفيد 

التمسك بحالة الدفاع الرعي ))( .

الدفع باإلكراه عىل االعرتاف

االعرتاف هو إقرار املتهم عىل نفسه بصدور الواقعة اإلجرامية عنه ))( .

واملقصود باإلكراه هنا اآلالم البدنية أو النفسية التي تصيب املتهم من جراء إخضاعه لوسيلة 
من وسائل التعذيب كالرضب أو اجللد وغريها من وسائل التعذيب البدنية ) إكراه مادي ( ، أو 

التهديد بإيقاع هذا األذى للتأثري عىل إرادته ) إكراه معنوي ( ))( . 

وقد كفل املّرع املرصي محاية املتهم من اإلكراه ؛ وتتمثل هذه احلامية يف حتريم تعذيب املتهم 
إلكراهه عىل إبداء أقوال معينة ، فإذا كان الغرض من التعذيب هو محل املتهم عىل االعرتاف كان 

الفعل جريمة معاقبًا عليها قانونًا . 

ك�ام كفل امل�ّرع املرصي يف قانون اإلج�راءات اجلنائية الضامنات للمتهم ك�ي يديل بأقواله 
بحرية تامة ، دون خضوعه ألي تأثري عىل إرادته ، مهام قل شأن هذا التأثري )5(  .

))(    الري�ف ، حام�د : نظرية الدفوع أم�ام القضاء اجلنائي ، ص7)) ، فودة ، عبداحلكي�م : الدفوع والدفاعات، 
ص9) ، اجلمييل ، هشام عبداحلميد : الدفوع اجلنائية اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية 

وقانون العقوبات  ، ص85).
الشواريب ، عبداحلميد : الدفاع الرعي يف ضوء الفقه والقضاء ، ص ))) .   )((

))(   الريف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص 09) .
))(   مهدي ، عبدالرؤوف : رشح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص، 

د.ط ، 007)م ( ، ص )57 .
)5(   انظ�ر : امل�واد ) 77 ، )8 ، ))) ، 70) ، )7) ، 75) ، )0) ، ))) ، ))) ، )0) ، ))) ( م�ن قان�ون 

اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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ومن أساليب اإلكراه األخرى حتليف املتهم اليمن فقد أمجع الفقه القانوين والقضاء أنه ُيعد 
من قبيل الضغط األديب عىل إرادته ))(  . 

وكذلك اإلغراء وهو كل وعد من ش�أنه إجياد األمل لدى املتهم بتحسن ظروفه إذا اعرتف 
بجريمت�ه ، ولك�ي يؤدي هذا اإلغ�راء إىل بطان االعرتاف جيب أن يصدر من ش�خص له نفوذ 

وسلطة يف الدعوى ))( .

ك�ام وي�كاد ينعقد اإلمجاع عىل رفض اس�تخدام بعض الوس�ائل العلمية احلديث�ة ، كالتنويم 
املغناطييس ، وعقار كشف احلقيقة ، وجهاز كشف الكذب ، وقد شبهها بعض الفقهاء القانونين 
باإلكراه املادي الذي يعدم اإلرادة ؛ إذ يرتتب عىل استخدامها احلصول عىل معلومات من املتهم 

حيرص عىل عدم البوح هبا ، أي أهنا تنتزع منه بغري رضاءه ))( . 

ومن األساليب التي تتبع إلكراه املتهم خال استجوابه اإلرهاق ؛ وذلك بأن يعمد املحقق إىل 
مناقشة املتهم مناقشة تفصيلية مطولة متتد ساعات متواصلة ، حتى تضعف سيطرته وروحه املعنوية 
ويقل تركيزه ، فريغمه عىل االعرتاف ، فإذا حدث ذلك ؛ فإن االستجواب واالعرتاف يبطل ))( . 

وعىل القايض إذا رأى أن التحقيق قد اس�تغرق مدة طويلة أن يس�أل املتهم عام إذا كان ذلك 
قد أثر يف اإلدالء بأقواله أم ال  )5( .

وجي�ب عىل املته�م أن يدفع أمام حمكمة املوضوع ب�أن االعرتاف كان نتيجة اإلك�راه والتأثري يف 
حريته ، وللمحكمة السلطة التقديرية يف قبول هذا الدفع أو رفضه ، برط أن يكون التسبيب سائغًا .

س�امة ، مأم�ون حمم�د : قان�ون اإلجراءات اجلنائي�ة معلقًا عليه بالفق�ه وأحكام النق�ض ، ص ))) ، رسور ،   )((
أمح�د فتح�ي : الوس�يط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ص ))) ، مهدي ، عبدال�رؤوف : رشح القواعد العامة 
لإلج�راءات اجلنائي�ة ، ص )57 ، هلي�ل ، ف�رج علواين: التحقي�ق اجلنائي والترصف في�ه ، ص770 ، خليل ، 

عديل: استجواب املتهم فقهًا وقضاًء ، ) دار الكتب القانونية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، )00)م (، ص ))) .
))(   هليل ، فرج علواين : التحقيق اجلنائي والترصف فيه ، ص 770 .

))(  رسور ، أمحد فتحي : الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ص 0)) ، مهدي ، عبدالرؤوف : رشح القواعد 
العامة لإلجراءات اجلنائية ، ص 578 .

))(    رسور ، أمحد فتحي : الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ص ))) .
)5(   بال ، أمحد عوض : اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية ، ) دار النهضة 

العربية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 990)م ( ، ص )5) .
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فالق�ايض حيكم يف الدعوى حس�ب العقيدة التي تكونت لدي�ه بكامل حريته ، ومع ذلك ال 
جيوز له أن يبني حكمه عىل أي دليل مل يطرح أمامه يف اجللسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد 

املتهمن والشهود حتت وطأة اإلكراه أو التهديد هُيدر وال يعول عليه ))( .
والدفع ببطان االعرتاف وإن كان يستند إىل قواعد معينة يف القانون اإلجرائي؛ إال أنه ُيعد 
يف حك�م الدفوع املوضوعية يف كافة قواعد إبدائه�ا طاملا كان يتطلب يف إثباته حتقيقًا موضوعيًا ، 
ولذا يتعن أن يثار الدفع ببطان االعرتاف أو بإنكار صدوره بتاتًا أمام حممكة املوضوع ، وتلتزم 
املحكمة باألخذ به أو الرد عليه بام يفنده ردًا كافيًا صحيحًا يف القانون ، وإغفال الرد عليه يعيب 

احلكم بقصور يف تسبيبه وكذلك الرد غري السائغ أو غري الكايف ))(  .
والبط�ان املرتت�ب عىل االعرتاف يف حالة اإلك�راه بطان من النظام الع�ام ؛ إال أنه يتقرر عدم 
إمكان إبداء الدفع به ألول مرة أمام حمكمة النقض طاملا وإن إثباته يتطلب حتقيقًا يف املوضوع ، مما ال 
ختتص به حمكمة النقض ، أما إذا مل يكن األمر كذلك ، وكان اإلكراه أو التزوير ثابتًا يف األوراق ؛ فا 
ُيرى مانعًا من إمكان إثارته ولو ألول مرة أمامها ، شأنه شأن الدفوع املطلقة التي ال تتطلب حتقيقًا ))(.
والدف�ع باإلك�راه ع�ىل االعرتاف وما س�بقه من بي�ان لبعض ح�االت الدف�وع املوضوعية 

وتطبيقاهتا يف قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي تم إيرادها عىل سبيل املثال ال احلرص .

4 . 2 . 4  املقارنة
يتض�ح مما س�بق بيانه يف حاالت الدف�وع املوضوعية يف الفقه اإلس�امي وتطبيقاهتا يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية السعودي وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي أن حاالت الدفوع املوضوعية 
تتعلق بموضوع الدعوى ، فهي تتعرض لذات احلق املدعى به ، وتنصب عىل موضوع الدعوى؛ 
لبي�ان ع�دم صحة ما يدعيه املدعي بدع�واه ، وبالتايل إبطال تلك الدعوى كلي�ًا أو جزئيًا ، وهذا 

اجلانب موضع اتفاق بن الفقه والنظام والقانون .

))(   انظر : املادة ) )0) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(  الري�ف ، حام�د : نظرية الدف�وع أمام القضاء اجلنائ�ي ، ص 0)) ، فودة ، عبداحلكي�م : الدفوع والدفاعات 
يف ض�وء الفق�ه وقضاء النقض ، ج) الدف�وع اجلنائية ، ص 60)-)6) ، اجلمييل ، هش�ام عبداحلميد : الدفوع 

اجلنائية اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات ، ص0))-))) .
))(   املراجع السابقة .
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 ك�ام تتفق كذلك يف أن الدفوع املوضوعي�ة ال تتناهى وال يمكن حرص حاالهتا ، فهي تتعدد 
بتعدد صور وأشكال احلقوق ، وختتلف وتتنوع باختاف وتنوع موضوع الدعوى .

وإن كان الفقه اإلسامي قد تناول الدفوع املوضوعية بغري ذات املسمى ، فبحثها حتت مسمى 
دفع الدعوى ؛ إال أنه متيز بسبقه األنظمة والقوانن الوضعية يف تقرير الدفوع املوضوعية وحاالهتا ، 
وبيانه وتنظيمه لوسائل إثباهتا ، التي هي وسائل إلثبات الدعوى ؛ بإعتبار الدفع نوعًا من الدعاوى.

ويتف�ق نظ�ام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي وقان�ون اإلجراءات اجلنائي�ة املرصي يف عدم 
ورود بي�ان حل�االت الدف�وع املوضوعي�ة يف نصوص موادمها ، ولعل الس�بب يع�ود يف ذلك إىل 
أن ه�ذه الدف�وع ترتبط بأصل احلق وجودًا وعدمًا ، وتتعلق بمصال�ح األفراد وحقوقهم ، وهي 
كثرية وال ُيتصور حرصها ، وتتعدد بتعدد صور وأش�كال احلقوق ، فهي حق إجرائي ذو حمتوى 
موضوعي ، وأساسها التمسك بقاعدة من القواعد املوضوعية التي متس احلق املدعى به ، والتي 
تنظمه�ا احلقوق الرعية املق�ررة واألنظمة الس�ائدة املعتربة التي تس�تمد أحكامها من الريعة 

اإلسامية يف النظام السعودي ، وتقررها القوانن الوضعية التي نظمها املرع املرصي .

وهلذا فإن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، وكذلك 
املرافعات يف النظام السعودي واملرصي ؛ ال ُتعنى بالدفوع املوضوعية ، وإنام اكتفت ببيان وتنظيم 

وسائل إثبات الدفع ، التي ُتعترب يف نفس الوقت وسائل إلثبات الدعوى.

4 . 3  أحكام الدفوع املوضوعية وآثارها

4 .  3 . 1  أحكام الدفوع املوضوعية وآثارها يف الفقه

ن�ّص فقهاء احلنفي�ة عىل أن دفع الدعوى يصح إبداؤه يف أي مرحل�ة تكون عليها الدعوى، 
فيص�ح قب�ل البين�ة كام يصح بعده�ا ، وكام يصح قبل االس�تمهال يصح بعده، وه�ذا متفٌق عليه 
عنده�م))( ، ويصح كذلك إبداؤه قبل احلكم وبعده))( ، إال أهنم ذكروا رشطن من أجل س�امعه 

))(  ابن عابدين ، حممد عاء الدين : قرة عيون األخيار ، ج) ، ص57) ، ابن نجيم : البحر الرائق ، ج) ، ص)))، 
ابن نجيم : األشباه والنظائر ، ص89 .

))(    املراجع السابقة .
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بعد احلكم ومها :

الرط األول : أن يتضمن هذا الدفع إبطال احلكم األول إذا ثبت ))(  .

ال�رط الث�اين : أن ال يمك�ن التوفيق ب�ن دفع املدعى عليه ال�ذي أتى به بع�د احلكم والدعوى 
األصلي�ة ، ف�إن كان التوفيق ممكنًا مل ُيقبل هذا الدفع بعد احلكم ؛ وذلك ألن الش�ك يدفع 

احلكم قبل صدوره وال يرفعه بعده ))( .

ه�ذا ه�و املعتمد يف املذه�ب احلنفي ، ولكن هناك م�ن يقول بعدم ج�واز الدفع بعد احلكم 
متش�يًا مع القاعدة الرعية القاضية بأن الدعوى متى ُفصلت بالوجه الرعي مستوفية رشوطها 

الرعية ال تنقض وال تعاد ))(  .

 وقبول الدفع بعد احلكم ال يتناىف مع تلك القاعدة ؛ ألن حملها إذا مل يزد املدعي عىل ما صدر 
من�ه أواًل يشء ، ومل ي�أِت املدعى عليه بدفع صحيح ، وذلك ألن نقض الدعوى حينئٍذ يكون با 

موجب ، وإعادهتا عبث ، وكا األمرين ال جيوز ))( . 

وهناك من يرى يف هذه احلالة أنه إذا كان ما يستند عليه الدفع خفيًا ومل يمكن احلصول عليه وقت 
السري يف الدعوى كان الدفع مقبواًل ، وإذا كان اليشء الذي يستند إليه غري خاٍف فا يقبل منه )5( .

وعن�د املالكي�ة ُيقبل الدفع قبل احلكم ولو بعد أن يقيم املدعي البينة ، ولكن قبوله بعد البينة 
ُمقيد بام إذا مل يتقدم منه إنكار للحق ، فإذا تقدم منه ذلك وثبت عليه احلق بالبينة فا ُيسمع دفعه، 

ولو أتى بالبينة ؛ ألنه أكذب دفعه )6( .

وأم�ا الدف�ع بعد احلكم ففيه خاف عندهم ، فبعضه�م ذهب إىل جواز الدفع بعد احلكم، 
وآخ�رون ال ي�رون ذل�ك ، وال يرون قب�ول أي نوع من البين�ات من املحكوم علي�ه بعد فصل 
الدع�وى حت�ى ولو كانت خفي�ة ، خصوصًا إذا كان القايض الذي حك�م يف الدعوى من أهل 

))(   ابن عابدين ، حممد عاء الدين : قرة عيون األخيار ، ج) ، ص 6) ، 7) .
))( املرجع السابق ، ج) ، ص)) .

))(   قراع�ة ، ع�يل ب�ن حممود : األصول القضائي�ة يف املرافعات الرعية ، ) مطبعة النهض�ة ، القاهرة ، مرص، الطبعة 
الثانية ، ))))ه� ( ، ص 57 .

))(    املرجع السابق  ، ص 57 .
)5(  األبياين ، حممد زيد : مباحث املرافعات وصور التوثيقات والدعاوي الرعية ، ص 8) .

)6(    ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص 80 ، )8 .
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العلم والعدل ))( . ولكن للمحكوم عليه عندهم أن يطعن يف احلكم الصادر عليه بمستمسكات 
أخ�رى ال تتعل�ق بدفع الدعوى م�ن حيث موضوعها ، وذلك كأن يطعن ب�أن بينه وبن القايض 

الذي أصدر احلكم عداوة ، فإذا ثبت ذلك وجب فسخ احلكم وإعادة املحاكمة ))( . 

وعند الشافعية الذي ُيفهم من أقواهلم قبول الدفع بعد قيام البينة وخال مدة اإلمهال التي 
طلبه�ا املدع�ى عليه ، فإذا انقضت مدة اإلمه�ال ومل يأت ببينة ففيه وجه�ان : وجه بقبول الدفع 
وحتلي�ف املدعي ، ووجه باس�تيفاء احلق املّدعى به ، ثم إن ش�اء املدع�ى عليه حلف املدعي ألهنا 

دعوى جديدة ، والصحيح األول ))(  .

وأما بعد احلكم فا ُيقبل الدفع عندهم ، خافًا ملا اختار بعضهم من قبول الدفع بعد احلكم، 
وبالت�ايل حتلي�ف املحك�وم له ؛ ألنه لو أقّر به النتفع بذلك املدعى علي�ه ، وحمل هذا عندهم إذا مل 
يكن املدعي قد حلف مع شاهده ، أو حلف يمن االستظهار، وإال مل ُيقبل الدفع بعد احلكم ))(.

وعن�د احلنابل�ة إذا قال املدعى عليه بعد ثبوت الدعوى ببينة : قضيته ، أو أبرأين ويل بينة به ، 
وس�أل االنظار ، لزم انظاره ثاثة أيام ، وللمدعي مازمته ، هذا ما مل يكن قد أنكر س�بب احلق ، 

فأما إن أنكره ، ثم ثبت فادعى قضاًء ، أو إبراًء سابقًا عىل إنكاره مل يقبل وإن أتى ببينة )5(  .

وأما بعد احلكم فالذي ُيفهم من أقواهلم أنه جيوز الدفع بعد احلكم إذا تضمن الدفع التجريح 
بالبينة ، ويشرتط لقبول الدفع أن يكون ما جرحهم به قد كان قبل أداء الشهادة ، أما إذا جرحهم 
بأمر حصل بعد أداء الش�هادة ، أو جاء التجريح مطلقًا دون حتديد له بأنه قبل األداء أو بعده فا 

ُيقبل التجريح )6( .

))(  ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص 80 ، )8 .
))(   املرجع السابق .

ابن أيب الدم : أدب القضاء ، ج) ، ص))6 .  )((
))(  النووي : روضة الطالبن ، ج8 ، ص)9) ، ابن حجر اهليتمي : حتفة املحتاج ، ج) ، ص8)) .

)5(   اب�ن النج�ار ، تق�ي الدي�ن حمم�د بن أمح�د الفتوحي احلنبيل امل�رصي : منته�ى اإلرادات يف مج�ع املقنع مع 
التنقيح وزيادات ، حتقيق عبداهلل الرتكي ، ) مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 9)))ه�-

999)م(، ج) ، ص)60 .
)6(   البهويت : كشاف القناع ، ج6 ، ص50) .
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والراج�ح � واهلل أعل�م � م�ا ذهب إليه ال�رأي القائل بصح�ة إبداء دفع الدع�وى الصحيح 
بع�د ص�دور احلكم القضائ�ي يف الدعوى ، ويقبل يف قول عامة أهل العل�م ، وذلك لقوة أدلتهم 
ووجاهة تعلياهتم التي تدل داللة واضحة عىل أن احلكم القضائي الصادر يف الدعوى متى كان 

خمالفًا للحق ، فإنه باطل مردود ))( .

 وليس كل دفع مقبواًل ، بل املقبول هو الدفع الصحيح الذي يرتتب عليه عدم أحقية املدعي 
يف دعواه ، ويشرتط فيه كام يشرتط يف بقية الدعاوى وهو عدم التناقض ))(  .

والدفع عند الفقهاء املسلمن ال يقبل إال من املدعى عليه سواًء كان مدعى عليه يف الدعوى 
األصلية أم كان يف دفعها ؛ إذ من املقرر عند الفقهاء أن الدفع نفس�ه دعوى ، يصبح فيها املدعي 
مدع�ى عليه واملدع�ى عليه يف الدعوى األصلية ُمدعيًا يف الدف�ع ، فيكون للمدعي الذي انقلب 
مدعى عليه يف الدفع أن يدفع الدفع املوجه إليه ، حيث نصوا عىل جواز الدفع ودفع الدفع ودفعه 

وهكذا ))( .

ولكنه ُيسمع من غري املدعى عليه إذا تعدى إليه احلكم عىل فرض صدوره ؛ والسبب يف ذلك 
أن الدفع يف الفقه اإلس�امي صورة من صور الدعوى ، ُيش�رتط من أجل قبوله أن ُيبدى من قبل 
ش�خص له شأن بالقضية ، والشأن يف الدفع يكون للمدعى عليه إلبطال دعوى املدعي ببيان أهنا 
غري مستندة إىل حق مستحق األداء ، ويلحق به كل من يترضر باحلكم الصادر عىل املدعى عليه ، 

وهذا غالبًا ما يكون عندما يتدخل بالدفع من يصح له أن يكون خصاًم عن املدعى عليه ))(.

وال ش�ك أن مفه�وم م�ا أكد عليه الفقه�اء من أن الدف�ع ال يقبل إال من املدع�ى عليه وممن 
يتعدى إليه احلكم هو أن الدفع ال جيوز إثارته من قبل غري هؤالء ، فليس للقايض أن يقيض بدفع 
الدعوى بنفسه من غري أن يطلب منه أحد اخلصوم ذلك ، إال إذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام 

فيحكم فيه القايض من تلقاء نفسه .

))(   الغامدي ، نارص بن حممد : دفع اخلصومة يف الفقه اإلسامي ، ص 6) .
))(  قراعة ، عيل بن حممود : األصول القضائية ، ص 58 .

))(  ابن عابدين : قرة عيون األخيار ، ج) ، ص57) ، ابن نجيم : األش�باه والنظائر ، ص89 ، حيدر ، عيل : 
أصول استامع الدعوى ، ص)8 ، انظر : ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى ، ص ))6 .

))( ابن عابدين : قرة عيون األخيار ، ج) ، ص57) ، ابن نجيم : البحر الرائق ، ج7 ، ص))) .
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ُيس�تثنى من ذلك الدعاوى التي يكون احلق يف رفعها ألي مس�لم يف دولة اإلس�ام، وهي 
مايك�ون احل�ق املدع�ى فيها حق�ًا خالصًا هلل تع�اىل ، فكام أن الصف�ة متحققة لكل ف�رد يف رفعها 

فكذلك ينبغي أن يكون األمر يف دفعها ))( .

وإذا كان الدفع دعوى كام ُذكر س�ابقًا فا ش�ك أنه ينتج عنه ما ينتج عن الدعوى، فمتى وجد 
الدفع من املدعى عليه أو ممن له شأن فيه صار املدعى عليه مدعيًا ، واملدعي مدعى عليه ، وحينئٍذ 
يس�ري القايض مع اخلصوم يف هذا الدفع كسريه يف الدعوى األصلية ، فيسأل املدعي األصيل الذي 
أصبح يف مركز املدعى عليه بالنسبة للدفع عن جوابه عليه ، فإن أقّر بام يدفع به خصمه لزمه ذلك، 
وُدفع�ت دعواه ومنع من املطالبة والتعرض ، وكان للدافع االحتجاج باحلكم الصادر بقبول دفعه 
أم�ام ق�اٍض جي�دد املدعي دعواه عن�ده ))( . وإن أنكره ُكلف الدافع بإثبات دفع�ه ، فإن أثبته بحجة 
رشعية اندفعت دعوى املدعي ))(  ، وإن عجز عن اإلثبات وطلب يمن املدعي األصيل ُأجيب إىل 
طلبه ووجه القايض اليمن إليه ، فإن نكل عن اليمن ثبت الدفع عند من يقولون بالنكول ، وعند 

اآلخرين حيلف الدافع يمن الرد ، فإن فعل ثبت الدفع واندفعت الدعوى))( .

 وأم�ا إذا حلف املدعي األصيل عادت دعواه األصلية )5( ، فإذا حدث وطلب الدافع إمهاله 
ليح�رض بينته عىل الدفع وجب إمهال�ه ، والقايض يقدر زمن اإلمهال ، وال يطيل يف مهلته ، ألن 
احل�ق قد توجه إليه فا يس�عه التأخ�ري )6( ، وكثري من الفقهاء حدد املدة الت�ي جيوز اإلمهال إليها 
بثاث�ة أي�ام )7( . ثم إذا عج�ز الدافع عن إثبات دفعه ، وحلف املدع�ي عادت دعواه األصلية كام 
ُذك�ر س�ابقًا ، أي أن�ه يرتفع دفع املدع�ى عليه وُي�رد ، ويف هذا الفرض يك�ون يف أصل الدعوى 

احتامالن :

))(   ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى ، ص 5)6 .
))(  ابن عابدين : قرة عيون األخيار ، ج) ، ص60) .

))(    الرسخيس : املبسوط ، ج7) ، ص 8) ، 9) ، ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص)9) .
))(  الدس�وقي : حاش�ية الدس�وقي ، ج6 ، ص)) ، النووي : روضة الطالبن ، ج8 ، ص))) ، البهويت : كش�اف 

القناع ، ج6 ، ص9)) .
)5(  البهويت : كش�اف القناع ، ج) ، ص)0) ، األبياين : مباحث املرافعات ، ص9) ، 50 ، حيدر : أصول اس�تامع 

الدعوى ، ص85) ، املادة ) ))6) ( من جملة األحكام العدلية .
)6(  األبياين : مباحث املرافعات ، ص50 .

)7(  البهويت : كشاف القناع ، ج) ، ص)0) ، السبكي : املرافعات الرعية ، ص8) .
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األول : أن يك�ون دفع الدعوى ال�ذي أورده املدعى عليه متضمنًا إقراره بأصل الدعوى ، وعىل 
هذا الوجه حيكم القايض بأصل الدعوى ، فيعترب املدعى عليه مقرًا بالدعوى وحيكم عليه 

بمقتى هذا اإلقرار))( .
الث�اين : أن ال تك�ون دعوى املدعي ثابتة بالدفع املثار من قب�ل املدعى عليه ، حيث ال يكون دفع 

املدعى عليه متضمنًا لإلقرار باملدعى به))(.

4 . 3 . 2  أحكام الدفوع املوضوعية وآثارها يف النظام
أح�كام الدف�وع املوضوعية يف النظام الس�عودي مس�تمدة مما هو مقرر عن�د فقهاء الريعة 
اإلس�امية ، وأس�اس هذه الدفوع التمس�ك بقاع�دة موضوعية متس احلق املدع�ى به ، وخيتص 
ببياهن�ا وتنظيمه�ا التريع اجلنائ�ي اإلس�امي وقواعد األنظم�ة املوضوعية واألنظم�ة املتعلقة 

باحلقوق الرعية والتي يصدرها ويل األمر بام ال يتعارض مع أحكام الريعة اإلسامية .
وهل�ذا فإن نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية وكذل�ك نظام املرافع�ات الرعية ال ُتعن�ى بالدفوع 
املوضوعي�ة ، وإنام اكتفت ببيان وتنظيم وس�ائل إثبات الدفع التي تعترب يف نفس الوقت وس�ائل 
إلثب�ات الدع�وى ))(  . وكذل�ك تنظي�م إج�راءات الس�ري بالدف�ع املوضوع�ي التي هي نفس�ها 

اإلجراءات املقررة يف الدعوى األصلية .
وعلي�ه يمكن من مفهوم نص�وص مواد نظام اإلجراءات اجلزائية وم�ا يتم الرجوع إليه من 
م�واد نظ�ام املرافع�ات الرعي�ة وم�ا أورده رشاح األنظمة في�ام يتعلق بذلك اس�تنتاج األحكام 

والقواعد اإلجرائية التالية :
أن الدف�ع املوضوع�ي يف حقيقته دعوى ؛ ألن أح�كام الدعوى عمومًا تنطب�ق عليه، إال أن 
ه�ذا ال يعن�ي بالرضورة أن كليهام ش�يئًا واح�دًا ، فالدفع املوضوعي هو أح�د صور اإلجابة عن 
الدعوى، فاملدعى عليه حن ُيسأل عن احلق املدعى به عليه ؛ قد يكون جوابه باإلقرار أو اإلنكار 

أو الدفع بعدم اخلصومة أو الدفع بإجراء شكيل أو بتوجيه دفع موضوعي للدعوى .
))(  حيدر : أصول استامع الدعوى ، ص 89) .

))(   انظر : النووي : روضة الطالبن ، ج8 ، ص)9) ، حيدر : أصول استامع الدعوى ، ص 89) ، 90).
))(   انظر : املادة ) ) ( ، ومواد الفصل اخلامس والس�ادس من الباب الرابع إجراءات التحقيق ، واملواد من))6)( 
إىل ) )7) ( ، وامل�واد ) )7) ( ، ) )0) ( وغريه�ا مم�ا ن�ص عليه نظام اإلج�راءات اجلزائية يف تنظيم إجراءات 

اإلثبات ، وانظر : مواد الباب التاسع � إجراءات اإلثبات � من نظام املرافعات الرعية .  
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ُيقب�ل الدف�ع املوضوعي من املدعى عليه ، س�واًء أكان مدعى عليه يف الدعوى األصلية ، أم 
مدعى عليه بالدفع املثار من قبل خصمه ))( .

وب�ام أن الدف�ع املوضوعي ح�ق للمدعى عليه ، فهو لي�س بواجب عليه أن يس�تعمله أو ال 
يستعمله))(. 

ك�ام ُيقب�ل ممن يمثل املدعى عليه نظامًا ؛ كالوكي�ل أو املحامي أو الويل أو الويص أو القيم أو 
ال�وارث أو من يمثل الش�خصية االعتباري�ة ، فهؤالء يعّدون يف النظام أصح�اب صفة نظامية ، 
ختوهل�م املطالب�ة بحقوق من يمثلونه ، والدفاع عنه فيام يتوجه إلي�ه من دعاوى أو مطالبات ، لذا 

فإن الدفوع املوضوعية املثارة من قبلهم ُتقبل ، ويرتتب عليها آثارها النظامية كافة ))( .

إال أن نظ�ام اإلج�راءات اجلزائية أوجب عىل املدعى عليه أن حيرض بنفس�ه أمام املحكمة يف 
اجلرائ�م الك�ربى مع عدم اإلخال بحقه يف االس�تعانة بمن يدافع عنه ، أم�ا يف اجلرائم األخرى 
فيج�وز ل�ه أن يني�ب عنه وكي�ًا أو حماميًا لتقدي�م دفاع�ه ، وللمحكمة يف كل األح�وال أن تأمر 

بحضوره أمامها ))(.

ويقب�ل كذل�ك ممن له عاقة بالدع�وى املنظورة ، ويتأثر باحلكم الذي س�يصدر فيها، أو أن 
احلكم الذي صدر قد مس حقوقه فعًا وترضر منه ، أو رأت املحكمة رضورة إدخاله يف الدعوى 

لتحقيق العدل )5( .

ويف حال�ة تعلق الدف�وع املوضوعية بالنظام العام ، فإن للق�ايض احلق يف إثارهتا واحلكم هبا 
م�ن تلق�اء نفس�ه )6( ، وفقًا ملا ورد يف ن�ص املادة ) 76 ( من نظام املرافع�ات الرعية عند رسدها 
للدفوع املتعلقة بالنظام العام ، وإيراد عبارة ».. أو ألي سبب آخر ..« يف نص املادة قد ُيفهم منه 

اإلشارة إىل جانب الدفوع املوضوعية التي قد تتعلق بالنظام العام يف بعض حاالهتا .

))(  البليه�ي ، عبدالرمحن بن س�ليامن : دف�ع الدعوى اجلزائية أثناء املحاكمة وتطبيقات�ه يف نظام اإلجراءات اجلزائية 
السعودي ، ) دار كنوز اشبيليا ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 0)))ه�-009)م ( ، ص 98) .
))(   عمر ، نبيل إسامعيل : أصول املرافعات الرعية وعلم القضاء يف اململكة العربية السعودية ، ص 67).

))(    انظر : املادة ) ) ( ، ) 6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  انظر : املادة ) 9)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)5(   انظر : املادة ) 69 (  ، ) 7)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)6(  انظر : أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسن عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرعية ، ص97.
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وحي�ق ألي فرد من أفراد األمة اإلس�امية إثارة الدف�وع املوضوعية يف الدعاوى التي يكون 
احل�ق املدعى ب�ه فيها حقًا خالصًا هلل تع�اىل ، فكام أن الصفة متحققة لكل ف�رد يف رفعها فكذلك 

ينبغي أن يكون األمر يف دفعها ))( .

واش�رتط النظام هلذا الدفع كام اش�رتط لغريه من الدفوع وجود مصلحة لصاحبه ، فإن مل تكن 
ثم�ة مصلحة ، ف�ا ُيقبل هذا الدفع ؛ عمًا باملادة الثالثة من نظام املرافعات الرعية ، والذي ُتطبق 
أحكامه فيام مل يرد فيه حكم يف نظام اإلجراءات اجلزائية وبام ال يتعارض مع طبيعة القضايا اجلزائية))(.

وجيوز إبداء الدفوع املوضوعية يف أي مرحلة من مراحل النظر يف الدعوى وحتى إقفال باب 
املرافع�ة ))( ، وتربي�ر ذلك أن قواعد العدالة تقت�يض أن يتاح للخصم فرصة دحض مزاعم خصمه 
يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ))(، أما بعد إقفال باب املرافعة وحجز القضية للحكم فا جيوز؛ 

ألن اخلصوم تنقطع صلتهم بالقضية، وال يكون هلم اتصال إال بالقدر الذي ترصح به املحكمة .

وبن�اًء علي�ه ال يرتت�ب تقديم دفع موضوع�ي عىل آخر ؛ اعتب�ار اخلصم متن�ازاًل ضمنًا عن 
غ�ريه م�ن الدفوع ، إذ ال ُيبنى عىل إبداء أي من الدفوع املوضوعية س�قوط احلق يف إبداء غريها ، 
لذا حيق للخصم التمس�ك بدفوع�ه املوضوعية وإثارهتا يف مراحل نظ�ر الدعوى كافة حتى قفل 
ب�اب املرافع�ة )5( ، برط عدم التناقض بن الدفوع الس�ابقة والدفوع الاحقة ؛ ألنه ال حجة مع 
التناقض ، واحلكمة من ذلك هو أن قواعد العدالة واحرتام حقوق الدفاع تقيض للخصم بإبداء 
أي وسيلة من شأهنا تفادي احلكم عليه بطلبات خصمه ، وبام أن الدفع املوضوعي يرمي إىل هدم 

إدعاء املدعي فيجب العمل عىل تقديمه إىل املحكمة يف أي حلظة قبل صدور احلكم)6( .

انظ�ر : امل�ادة ) ) ( م�ن نظام اإلج�راءات اجلزائية ، ياس�ن ، حممد نعي�م : نظرية الدعوى ب�ن الريعة وقانون   )((
املرافعات املدنية والتجارية ، ص5)6 .

))(  انظر : املادة ) 8)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(  انظ�ر : امل�ادة ) )7) ( م�ن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية ، امل�ادة ) 85/) ( من الائحة التنفيذي�ة لنظام املرافعات 

الرعية السابق والتي تقابل املادة ) 89 ( من نظام املرافعات الرعية احلايل .
أمح�د ، ف�ؤاد عبداملنعم واحلس�ن عيل غني�م : أحكام الدفوع يف نظ�ام املرافعات الرعية الس�عودي ، ص )9،   )((

حاشية رقم ))( .
)5(   انظر : املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرعية ، أمحد ، فؤاد وآخر: أحكام الدفوع ، ص)9 ،)9 .

)6(    أمحد ، فؤاد وآخر : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات ، ص00) ، عمر ، نبيل إسامعيل : أصول املرافعات املدنية 
والتجارية ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، الطبعة األوىل ، 986)م ( ، ص )58 .
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وم�ا تقدم ال يعني إعط�اء احلرية للخصم بإثارة دفوعه املوضوعي�ة يف غري وقتها املخصص 
هلا ، بل يعني أن له احلق بإثارة دفوعه يف مراحل نظر الدعوى كافة ، حس�ب مس�تجدات القضية 
ووقائعه�ا ، ل�ذا ف�ا يقبل من الدافع أن يثري دفعًا موضوعيًا بعد س�امع بين�ة خصمه كان بإمكانه 
إثارته قبل الس�امع ، كام ال ُيقبل  منه أن يتدرج بإثارة دفوعه املوضوعية دون وجود ما يس�توجب 

ذلك ، والقصد من ذلك منع اخلصوم من إطالة أمد الدعاوى بتقديم دفوعهم عىل التتابع))( .

 وك�ام جي�وز إثارة الدفع املوضوع�ي يف النظام قبل احلكم ، فإنه جي�وز كذلك بعد احلكم من 
خ�ال بعض ط�رق الطعن باألحكام ، وهي وس�ائل حددها النظام عىل س�بيل احلرص ، يتمكن 
اخلص�وم بمقتضاها م�ن التظلم من األحكام الصادرة عليهم ، بقصد إع�ادة النظر فيام ُقيض به ، 
بغية الوصول إىل نتيجة أفضل ، ومن ذلك طرق االعرتاض عىل األحكام بطلب االستئناف))(، أو 
التامس إعادة النظر يف األحكام النهائية))( ، أو االعرتاض بطلب النقض أمام املحكمة العليا))(، 
بغية إلغاء احلكم أو تعديله ، فيحق للمعرتض س�لوك الوسائل والطرق املروعة نظامًا لتحقيق 

هذا اهلدف ، ومن ذلك حقه يف إثارة دفوعه املوضوعية .
وخاصة ما تقدم هو أن الدفع املوضوعي تصح إثارته يف النظام قبل احلكم وبعده .

والدف�ع املوضوع�ي مت�ى كان رصحيًا وواضحًا وج�ب عىل املحكمة أن تس�ري يف إجراءات 
الفصل فيه ، وال جيوز هلا أن تتجاهله )5( ، وبام أن املدعى عليه يف الدعوى األصلية هو مدعي يف 
دعوى الدفع ، إذن تكون إجراءات الس�ري بالدفع املوضوعي هي نفس�ها اإلجراءات املقررة يف 

الدعوى األصلية ، وعليه ُيكلف الدافع بإثبات دفعه حال إنكاره من قبل خصمه )6( .
وقد اخذ نظام اإلجراءات اجلزائية بمسألة اإلمهال إلثبات الدفع ، وجعل حتديد املدة راجعًا 
لتقدي�ر املحكم�ة ، فق�د نص النظام ع�ىل أنه : »..إذا ح�رض املتهم وطلب إعط�اؤه مهلة إلعداد 

دفاعه، فعىل املحكمة أن متنحه مهلة كافية«)7(.

))(  انظر : املادة ) )6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

))(  انظر : املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
))(    انظر : املادة ) )0) ( ، ) 09) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

انظر : املادة ) 98) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .  )((
)5(  انظر : املادة ) )8) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)6(    فودة ، عبداحلكم : الدفوع والدفاعات ، ص)78 ، )78 .
املادة ) 6)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .  )7(



164

وللداف�ع التن�ازل عن دفعه املوضوعي ؛ ألن الدفع ُيعد حق�ًا من حقوقه ، ومن يملك احلق 
يملك التنازل عنه ، ويرتتب عىل هذا التنازل عدم حتقيق الدفع ألثره ، واعتباره كأن مل يكن ، إال 

أنه يشرتط جلواز التنازل عن الدفع املوضوعي أن ال يكون هذا الدفع متعلقًا بالنظام العام))(.
ويرتتب عىل قبول الدفع املوضوعي إهناء النزاع عىل أصل احلق موضوع الدعوى ؛ فيخرس 
املدع�ي دعواه خرسان�ًا ال يمكنه معه جتديد النزاع أمام أي حمكمة أخرى ؛ الكتس�ابه قوة اليشء 

املحكوم به))(.
واحلك�م بالدف�ع املوضوعي يقترص عىل رد دعوى املدعي وال يتعدى ذلك ؛ ألن هذا الدفع 
مق�رر كوس�يلة دفاعية بحتة ، يس�تخدمه املدعى عليه للتخلص من آث�ار دعوى خصمه ، قارصًا 
جهده عىل هذا املجال فقط ، دون أن يطلب لنفس�ه ش�يئًا ، أما إذا تعدى هدف املدعى عليه ذلك 
من جلوئه إىل طرق دفاع ، يرتتب عىل ثبوهتا احلكم عىل املدعي ، فإن هذا الدفاع ال ُيعد من قبيل 

الدفوع املوضوعية ، بل ُيعد من دعاوى املدعى عليه العارضة أو الفرعية ))(. 

4 . 3 . 3  أحكام الدفوع املوضوعية وآثارها يف القانون
قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي وكذلك قانون املرافعات املرصي ال ختتص ببيان الدفوع 
املوضوعية ، ومل تضع تنظياًم موضوعيًا هلا كام ُذكر سابقًا ، ومل يرد فيها أي نص رصيح هبذا الشأن، 
ألن هذه الدفوع تس�تند إىل قواعد موضوعية متس موض�وع الدعوى واحلق املدعى به، فتنظمها 
وتضع أحكامها القوانن املوضوعية املعنية بموضوع الدعوى واملقررة للحقوق ، والتي وضعها 

ونظم قواعدها املرع املرصي . 
وك�ام ه�و احلال يف نظام اإلجراءات اجلزائية الس�عودي ، اقترص قان�ون اإلجراءات اجلنائية 
امل�رصي وكذل�ك املرافع�ات املرصي عىل تنظي�م إجراءات الس�ري بالدفع املوضوع�ي التي هي 
نفس�ها اإلجراءات املقررة يف الدعوى األصلية ، وكذلك بيان وتنظيم وس�ائل إثبات الدفع التي 

تعترب يف نفس الوقت وسائل إلثبات الدعوى .  

))(   عمر ، نبيل إسامعيل : أصول املرافعات املدنية والتجارية ، ص 8)5 ، فودة ، عبداحلكم : الدفوع والدفاعات، 
ص 0)) .

))(  انظ�ر : امل�ادة ) 86) (،) 0)) (،) ))) ( م�ن نظ�ام اإلجراءات اجلزائية ، أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلس�ن عيل 
غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرعية السعودي ، ص)0).

))(   أبو الوفا ، أمحد : املرافعات املدنية والتجارية ، ص)0) ، عمر : أصول املرافعات ، ص 8)5 .
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وعلي�ه يمكن اس�تنتاج األحكام القانوني�ة والقواعد اإلجرائية املتعلق�ة بذلك من مضمون 
م�واد قان�ون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، ومواد قانون املرافعات يف حالة الرجوع إليه يف بعض 

احلاالت ، ورشوح ووجهة نظر فقهاء القانون ، وهي كام ييل :

اس�تلزم القان�ون توافر عدد من ال�روط عند إب�داء الدفع املوضوعي ؛ حت�ى يكون هناك 
التزامًا من املحكمة التي تم إبداء الدفع أمامها بالنظر يف هذا الدفع والرد عليه س�واًء بالقبول أو 

الرفض ، وهذه الروط هي))( :

أواًل : إبداء الدفع قبل إقفال باب املرافعة .

ثانيًا : أن يكون الدفع رصحيًا جازمًا يقرع سمع املحكمة .

ثالثًا : أن يكون للدفع أصل ثابت يف األوراق .

رابعًا : أن يكون الدفع منتجًا أي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى .

خامسًا : عدم التنازل � الرصيح أو الضمني � عن الدفع .

سادسًا : أن تعتمد عنارص احلكم عىل هذا الدفع .

وجتدر اإلشارة بالنسبة للرط األول إىل ماحظة أنه يكثر يف العديد من الدعاوى بعد صدور 
الق�رار بحج�ز الدعوى للحكم ؛ أن يظهر مركز قانوين جديد للمته�م أو ألحد أطراف الدعوى ، 
فإنه يف هذه احلالة يلجأ إىل املحكمة بعد القرار الصادر بحجز الدعوى للحكم وقبل جلسة النطق 
باحلكم بأن يقدم طلبًا لفتح باب املرافعة يف الدعوى ، س�واًء إلبداء أي وجه من أوجه الدفاع ، أو 
لتقديم مس�تندات جديدة مل تكن حتت يديه أثناء نظر الدعوى ، وهذه املس�تندات تفيده وجتعله يف 
مركز أفضل ، أو أن ُتستجد بعض األمور الواقعية يف صاحله ، وهذا الطلب خيضع لتقدير املحكمة 

التي هلا أن تقرره متى رأت أن يف إجابة هذا املطلب ما حيقق العدالة حسبام تراه هي))( .

))(   الري�ف ، حام�د : نظري�ة الدف�وع أمام القضاء اجلنائ�ي ، ص )) ، ف�ودة ، عبداحلكيم : الدف�وع والدفاعات 
يف ض�وء الفق�ه وقض�اء النق�ض ، ج) الدف�وع اجلنائي�ة ، ص 7-0) ، رسور ، أمحد فتحي : الوس�يط يف قانون 

اإلجراءات اجلنائية ، ص 090) بند 5)6 .
))(  الريف ، حامد: نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ،ص)) ، فودة ، عبداحلكيم: الدفوع والدفاعات يف ضوء 
الفق�ه وقضاء النقض ،ج) الدفوع اجلنائية ،ص7 ، رسور، أمحد فتحي: الوس�يط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، 

ص 090) بند 5)6 ، انظر: املواد )68)، )7)، )7)( من قانون املرافعات املرصي.
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 كام أن املحكمة قد تلجأ إىل فتح باب املرافعة بعد حجز الدعوى للحكم من تلقاء نفس�ها ، 
إذا كانت هناك بعض األمور الغامضة التي ترى استيضاحها من اخلصوم ، وبالتايل حيق للخصوم 

أن يقدموا ما يرونه من دفوع وأوجه الدفاع ))(  .

جيوز للخصم أن يتنازل عن الدفوع املوضوعية غري املتعلقة بالنظام العام ، وهذا التنازل يرتب 
األثر أمام املحكمة عن ذلك من حيث عدم رد املحكمة عىل هذا الدفع الذي تم التنازل عنه ))( .

ويشرتط أن يكون ملن أبدى الدفع املوضوعي أمام املحكمة مصلحة يف ذلك الدفع ، فحيث 
تنتفي املصلحة ال يكون الدفع مقبواًل ))( .

ويش�رتط القانون أن يكون الش�خص الذي يتمسك بالدفع املوضوعي له صفة يف الدفع أو 
يف الدع�وى مث�ار الدفع ، ويف ه�ذا الصدد جيب التمييز ب�ن الدفوع املوضوعي�ة املتعلقة بالنظام 
العام واألخرى املتعلقة بمصلحة اخلصوم ، ففي احلالة األوىل يكون لكل ذي مصلحة التمسك 
بالدف�ع وأيض�ًا املتهم والنيابة العامة ، وجيب عىل املحكمة أن تقيض به من تلقاء نفس�ها ولو بغري 
طل�ب . أم�ا الدفع املوضوعي املتعل�ق بمصلحة اخلصوم فإنه ال جيوز التمس�ك ب�ه إال ملن تقرر 
ملصلحت�ه الدف�ع أو ال�ذي وق�ع عليه الرضر م�ن اجلريمة أو م�ن املحاكمة ، وال يوج�د ما يمنع 
النياب�ة العام�ة من التمس�ك به ؛ ألن لي�س مهمتها جمرد طلب العقاب فحس�ب ، بل هي األمينة 
ع�ىل املجتمع يف طلب القصاص العادل م�ن مرتكب اجلريمة ، كام أن من وظائفها املحافظة عىل 

الضامنات التي قررها القانون ملصلحة املتهمن ))( .

واخلاص�ة أن الدف�ع املوضوع�ي يش�رتط لقبول�ه أن يكون ال�ذي يبدي الدفع ل�ه صفة يف 
التمسك بالدفع ، أما إذا مل تكن له تلك الصفة فإن الدفع يكون غري مقبول ويف غري حمله .

))(    الريف ، حامد: نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ،ص)) ، فودة ، عبداحلكيم: الدفوع والدفاعات يف ضوء 
الفق�ه وقضاء النقض ،ج) الدفوع اجلنائية ،ص7 ، رسور، أمحد فتحي: الوس�يط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، 

ص 090) بند 5)6 ، انظر: املواد )68)، )7)، )7)( من قانون املرافعات املرصي.
))(   عمر ، نبيل إسامعيل : أصول املرافعات ، ص 8)5 ، فودة ، عبداحلكم : الدفوع والدفاعات ، ص0)) .

))(  انظر : املادة ) ) ( ، ) 6)) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .
))(  الري�ف ، حام�د : نظري�ة الدفوع أمام القض�اء اجلنائي ، ص )5 ، فودة ، عبداحلكي�م : الدفوع والدفاعات يف 
ضوء الفقه وقضاء النقض ، ج) الدفوع اجلنائية ، ص 6)، رسور ، أمحد فتحي : الوسيط يف قانون اإلجراءات 

اجلنائية ، ص 090) بند 5)6 .
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ويمكن إبداء الدفوع املوضوعية التي تتعلق بالنظام العام يف أية حالة كانت عليها الدعوى ، 
وجيوز إبداؤها ألول مرة أمام حمكمة النقض برط أن ال تستوجب حتقيقًا موضوعيًا ، كام يمكن 
ملحكمة املوضوع أن تقيض هبا من تلقاء نفسها ولو بدون طلب ، وال جيوز التنازل عنها رصاحًة 

أو ضمنًا ))( .

أما الدفوع املوضوعية التي تتعلق بمصلحة اخلصوم فيجوز إثارهتا والتمسك هبا يف مراحل 
نظر الدعوى كافة حتى قفل باب املرافعة ))(  ، وال جيوز الدفع هبا ألول مرة أمام حمكمة النقض، 
وإن ج�از أن ُتث�ار ألول م�رة أم�ام حمكم�ة االس�تئناف إذا كانت الدع�وى تنظر ع�ىل درجتن ، 

ولصاحب الشأن أن يتنازل عنها رصاحًة أو ضمنًا  ))( .

ولي�س بالرضورة إبداء مجيع الدف�وع املوضوعية دفعة واحدة ، فيجوز إثارهتا عىل مراحل ، 
وال ب�د من االنس�جام املنطقي بينها بحيث ال تتعارض أو تتناق�ض مع بعضها ، وال يعترب تنازاًل 

عن الدفع املوضوعي تقديم دفع آخر عليه ))( .

والدف�ع املوضوعي عند إثارته والتمس�ك به ُيلقي التزام�ًا عىل عاتق املحكمة أن تتصدى له 
وتقوم بالرد عليه بأس�باب س�ائغة وكافية س�واًء بالقبول أو الرفض )5(  ، فإن هي مل تفعل ، كان 
حكمها قارصًا مستوجبًا نقضه ، كام أن عدم الرد عىل هذا الدفع كليًة ، أو الرد غري السائغ أو غري 
ال�كايف ؛ جيعل احلكم معيبًا بالقصور يف التس�بيب، ويف هذا النطاق وحده تراقب حمكمة النقض 

خطة حمكمة املوضوع إزاء هذا الدفع )6( .

وك�ام جي�وز إث�ارة الدفع املوضوع�ي يف القان�ون قبل احلك�م ، فإنه جيوز كذل�ك بعد احلكم 
م�ن خال بع�ض طرق الطع�ن باألحكام ، وم�ن ذلك ط�رق االعرتاض عىل األح�كام بطلب 

))(  انظ�ر : امل�ادة ) ))) ( من قان�ون اإلجراءات اجلنائية امل�رصي ، الريف ، حامد : نظرية الدف�وع أمام القضاء 
اجلنائي ، ص )5 .

))(  انظر : املادة ) 75) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(   أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع ، ص )) ، )) ، مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات ، ص)56 .

))(   ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة وقانون املرافعات ، ص))6 ، أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع، 
ص )) .

)5(  انظر : املادة ) 0)) ( ، ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)6(  الريف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص )6 .
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االستئناف))( ، أو التامس إعادة النظر يف األحكام النهائية))( ، أو الطعن بالنقض يف احلكم النهائي 
الصادر من آخر درجة))( ، بغية إلغاء احلكم أو تعديله .

واحلك�م الص�ادر بقبول الدفع املوضوعي هو حكم يف موضوع الدعوى ، يرتتب عليه إهناء 
الن�زاع ع�ىل أصل احلق املدعى به ، وحيوز حجية اليشء املحك�وم به ، فا جيوز جتديد النزاع أمام 

املحكمة التي أصدرته ، أو أمام أي حمكمة أخرى))(.

4 . 3 . 4  املقارنة

يتض�ح مما س�بق أن أح�كام الدفوع املوضوعية وآثارها التي تم اس�تنتاجها م�ن مواد النظام 
والقان�ون ، وم�ا أورده رشاح األنظمة وفقهاء القانون ، ال خت�رج عمومًا عام قرره فقهاء الريعة 
اإلس�امية م�ن أحكام وآثار هل�ذا النوع من الدف�وع ، ويضاف إليها بع�ض األحكام والروط 
اإلجرائي�ة كإرصار الداف�ع عىل دفعه املوضوع�ي يف طلباته اخلتامية ؛ حت�ى يتحتم عىل املحكمة 

إجابة الدفع أو الرد عليه .

وق�د متيز الفقه اإلس�امي ع�ن النظ�ام والقانون بأس�بقية بحث�ه وتقريره ألح�كام الدفوع 
املوضوعي�ة ، بين�ام يتمي�ز الفق�ه القانوين بإثراء ه�ذا النوع م�ن الدفوع بالبح�ث وتنظيم قواعده 

وأحكامه .

وإن كان مصطل�ح الدف�وع املوضوعية مل يرد يف الفقه اإلس�امي ، إال أن الفقهاء بحثوا هذا 
النوع من الدفوع حتت مسمى دفع الدعوى .

وك�ام أن نظام اإلج�راءات اجلزائية الس�عودي ال ُيعنى ببيان الدف�وع املوضوعية ، ومل يضع 
تنظي�اًم موضوعي�ًا هلا ، فك�ذا احلال أيضًا بالنس�بة لقانون اإلج�راءات اجلنائية امل�رصي ، وذلك 
ألن ه�ذه الدف�وع تس�تند إىل قواعد موضوعية مت�س موضوع الدعوى واحل�ق املدعى به ، وهي 

))(   انظر : املادة ) )0) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

))(  انظر : املادة ) ))) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
))(    انظ�ر : امل�ادة ) 0) ( م�ن قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لس�نة 

959)م واملعدل بقانون رقم )7 لسنة 007) م وقانون رقم )5) لسنة 007)م .
))(  أب�و الوف�ا ، أمح�د : نظري�ة الدف�وع يف قان�ون املرافع�ات ، ص 8) ، أبو هي�ف ، عبداحلميد : املرافع�ات املدنية 

والتجارية ، ص 85) .
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كث�رية وال يمكن حرصها ؛ فهي تتنوع وتتعدد بتنوع القضايا وتعدد احلقوق ، وقد اكتفى النظام 
والقان�ون بتنظي�م إج�راءات الس�ري بالدفع املوضوع�ي التي هي نفس�ها اإلج�راءات املقررة يف 
الدعوى األصلية، وكذلك بيان وتنظيم وس�ائل إثبات الدفع التي تعترب يف نفس الوقت وس�ائل 

إلثبات الدعوى . 
وم�ن املتف�ق عليه أن الدعوى ال تقبل يف كل من الفقه والنظام والقانون إال من املدعى عليه 
أو من يمثله ، أو ممن وقع عليه الرضر من اجلريمة أو املحاكمة ، وكذلك دفعها ، إال أنه جيوز يف 
الفقه اإلسامي رفع دعوى احلسبة من كل مسلم ، ويقابل ذلك يف النظام والقانون احلق العام، 
ويق�وم بالرتاف�ع يف الدعاوى العامة يف القان�ون املرصي النيابة العامة بوصفه�ا ممثلة للمجتمع ، 

ويقابلها يف النظام السعودي هيئة التحقيق واإلدعاء العام . 
ومما جيدر ذكره يف هذا املقام أنه وإن اتفق الفقه اإلس�امي والنظام والقانون يف جواز الدفع 
بع�د احلك�م ، إال أن الفرق يكم�ن يف أن الدفع عند الفقهاء املس�لمن جي�وز أن يكون عند نفس 
الق�ايض الذي أص�در احلكم األول ، بينام ال يصح الدفع بعد احلك�م يف النظام والقانون إال بعد 
أن يطعن املدعى عليه باحلكم الصادر عليه أمام حمكمة أخرى وهي حمكمة االستئناف ، بروط 
معين�ة ووقت حمدد ال يصح جت�اوزه ، كام أنه مل يرد يف الكتب الفقهية تقييد حق الدفع بعد احلكم 
بم�دة معين�ة � كام ه�و احلال يف النظام والقانون � وإنام ذكروا ج�وازه مطلقًا من غري تقييد بزمن ، 
وإن كان�وا ق�د قي�دوه بروط أخرى ُذكرت س�ابقًا . ولك�ن حق الطعن يف م�دة معينة يف النظام 
والقانون يقتيض سقوط حق الدفع إىل األبد النتهاء وقته النظامي أو القانوين مهام كانت األسانيد 
التي يعتمد عليه الدافع ، وهذا مظهر من املظاهر التي يؤدي فيها التمسك باإلجراءات الشكلية 
إىل ضي�اع احلق�وق يف األنظم�ة التريعات الوضعية ، وه�و ما تفاداه التريع اإلس�امي الذي 
يتمث�ل بمبدأ عدم جواز س�قوط احلق مه�ام كان بميض املدة ، إال إذا كان م�رور الزمن قرينة عىل 

عدم احلق يف بعض األحوال))(.
ويمث�ل ما ُذكر آنفًا أبرز أوج�ه االتفاق واالختاف بن الفقه اإلس�امي والنظام والقانون 
في�ام يتعل�ق بأحكام الدفوع املوضوعية وآثارها ، واملاح�ظ أن هناك اتفاق إىل حد كبري فيام بينها 

يف هذا اجلانب . 

))(   ياسن ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بن الريعة وقانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ))6 .
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ويف ختام هذا الفصل يتبن من وجهة النظر النظامية والقانونية أن الدفوع املوضوعية تتميز 
بخصائصها وأحكامها عن الدفوع الشكلية ، وفيام ييل بيان ذلك : 

أواًل :  أن الدفع املوضوعي ال يتعلق بشكل اخلصومة وإجراءاهتا كام هو احلال يف الدفع الشكيل ، 
وإنام يتعلق بموضوع الدعوى ، لبيان عدم أحقية املدعي بام يدعيه ، وبالتايل إبطال دعواه 

كليًا أو جزئيًا .

ثاني�ًا : الدف�وع املوضوعي�ة ال تتناهى وال يمكن حرصها ، والس�بب هو أن تل�ك الدفوع تتعلق 
بموضوع الدعوى ، وأساس�ها التمس�ك بقاعدة موضوعية متس احلق املدعى به ، لذلك 
فهي ختتلف وتتنوع باختاف وتنوع موضوع الدعوى ، يف حن أن صور الدفوع الشكلية 

يمكن حرصها وضبطها .

ثالثًا : الدفوع املوضوعية جيوز إبداؤها والتمس�ك هبا يف أي حال تكون عليه الدعوى حتى قفل 
ب�اب املرافع�ة ، أما الدفوع الش�كلية فيج�ب إبداؤها قبل التكلم يف املوضوع وإال س�قط 

احلق يف اإلدالء هبا ، وُيستثنى من ذلك الدفوع املتعلقة بالنظام العام .

رابع�ًا : ال يوج�د ترتيب معن يتوجب االلتزام به عند إث�ارة الدفوع املوضوعية ، فيمكن للدافع 
التمس�ك هب�ا مع�ًا ، أو تباعًا عىل مراحل ، وفقًا ملصلحته يف الدفاع عن نفس�ه ، وال يؤدي 

تأخري أحدها إىل سقوط احلق يف إثارته .

بين�ام جي�ب إبداء مجيع الدفوع الش�كلية معًا ، وقبل التكلم يف املوضوع ، وإال س�قط احلق   
فيام مل ُيبَد منها ، ما مل يتصل بالنظام العام ، وعىل ذلك ُيعترب تنازاًل عن الدفع الشكيل جمرد 

تقديم دفع آخر عليه .

خامس�ًا : جيب عىل املحكمة أن تقيض أواًل يف الدفوع الش�كلية قبل البحث يف املوضوع ، إال إذا 
قررت ضم الدفع الشكيل للموضوع ، وبالروط التي مرت سابقًا ، أما يف حالة الدفوع 

املوضوعية فإن املحكمة تفصل فيها بعد البحث يف املوضوع .

سادس�ًا : ُيع�د احلكم الص�ادر يف الدفع املوضوعي حك�اًم فاصًا يف موضوع الدع�وى ، ومنهيًا 
للن�زاع حول احل�ق املوضوعي كليًا أو جزئيًا ، بحيث يمنع جتدي�د الدعوى بنفس احلق ؛ 
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لكون احلكم الصادر بالدفع املوضوعي حيوز حجية األمر املقيض فيه ، لذا فإن هذا احلكم 
يوّل�د دفع�ًا بعدم قبول الدعوى لس�بق الفصل فيه�ا ، وهو دفع متعل�ق بالنظام العام عند 

بعض رجال القانون ، لذا تقيض به املحكمة من تلقاء نفسها .

بين�ام احلكم الصادر يف الدفع الش�كيل ال ُيعد حكاًم فاص�ًا يف موضوع الدعوى ، وبالتايل   
ال حيوز حجية األمر املقيض فيه ، وإنام يرتتب عليه انقضاء اخلصومة أمام املحكمة ، وحيق 
للمدع�ي أن يعي�د رفع نفس دعواه بمراع�اة اإلجراءات الصحيحة ، م�ا مل يكن احلق قد 

سقط لسبب من األسباب ، كسقوطه بالتقادم مثًا .

س�ابعًا : إن احلكم الصادر يف الدفع املوضوعي يستنفذ سلطة حمكمة أول درجة بالنسبة ملوضوع 
الدع�وى ؛ ألهن�ا قد فصلت يف موضوع الدعوى ، وعلي�ه إذا طعن اخلصم يف هذا احلكم 
أم�ام حماك�م الدرجة الثانية ، ونقضته تلك املحكمة ، أو فس�خته، فإهن�ا تنظر يف موضوع 
الدع�وى وتفّص�ل في�ه ، وال ُتعي�د القضية إىل حمكم�ة أول درجة ، وه�ذا بخاف الدفع 
الشكيل ، فاحلكم الصادر يف الدفع الشكيل ال يستنفذ سلطة حمكمة الدرجة األوىل بالنسبة 
للموضوع ، ولكن يس�تنفذ س�لطة املحكمة بالنس�بة للنظر يف الدفع الذي حكمت فيه ، 
فإذا ُفسخ احلكم املبني عىل قبوله من قبل حماكم الدرجة الثانية ، فإهنا ال تنظر يف موضوع 

الدعوى ، وإنام ُتعيده إىل حمكمة الدرجة األوىل .

يتضح مما س�بق أن خصائ�ص الدفع املوضوع�ي وأحكامه ختتلف ع�ن خصائص وأحكام 
الدفع الش�كيل ، ويف النظام والقانون ال خترج خصائص الدفع املوضوعي وأحكامه عمومًا عن 

اخلصائص واألحكام املقررة له يف الفقه اإلسامي .
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الفصل اخلامس
الدفوع بعدم القبول

5 . 1  ماهية الدفوع بعدم القبول

تتناول الدراسلة يف هذا املبحث بيان ماهية الدفوع بعدم القبول يف كٍل من الفقه اإلسلامي 
ونظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي، كام تتناول بيان أوجه 

االتفاق واالختاف فيام بينهم ، وذلك عىل النحو التايل :

5 . 1 . 1  ماهية الدفوع بعدم القبول يف الفقه

مل يتعرض الفقهاء لتعريف الدفع بعدم قبول الدعوى ، رغم أن له أصًا لدهيم، وإن تعددت 
مسمياته ، حيث ذكره الفقهاء كام يف قوهلم :

ل »وال تقبل الدعوى حتى يذكر شيئًا معلومًا يف جنسه وقدره ل وهذا يف دعوى الدين ال العني 
ل ألن فائدة الدعوى اإللزام بواسطة إقامة احلجة . واإللزام يف املجهول ال يتحقق«))) .

ل أيضلًا للو ادعت املرأة نكاح رجل فقلط دون أن تذكر معله حقًا من حقوق النلكاح مل تقبل 
دعواها ، وال تسمع دعواها حلق غريها ))). وعند بعضهم تسمع ألنه سبب حلقوق هلا))).

ل »وللو كان يف يلده صغرية ، فادعى نكاحها مل تقبل دعواه ، وال خيىل بينه وبينها إال أن تكون 
نة ؛ ألن النكاح ال يثبت إال بعقد وشهادة «))). بيَّ

)))   قودر ، شمس الدين أمحد : تكملة رشح فتح القدير عىل اهلداية رشح بداية املبتدئ لشيخ اإلسام برهان الدين 
عيل بن أيب بكر املرغيناين ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 5)))هل(، ج8 ، ص )6)، 
العينلي ، حمملود بلن أمحد : البناية يف رشح اهلدايلة ، ) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، الطبعلة الثانية ، ))))هل ( ، 

ج8، ص 89) .
)))  البهلويت ، منصلور بلن يونلس : الروض املربلع ، ) مكتبة الرياض احلديثلة ، الرياض ، السلعودية ، د.ط ، 

90))هل ( ، ج) ، ص 00) .
)))  ابن قدامة ، عبداهلل بن أمحد : املغني ، ج)) ، ص 77) .

)))  ابن قدامة ، عبداهلل بن أمحد : الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ، ) املكتب اإلسامي ، بريوت ، لبنان ، الطبعة 
الثانية ، 99))هل ( ، ج) ، ص 0)5 .
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 ياحلظ من األمثلة السلابقة وغريهلا مما ورد يف كتب الفقهاء ، اسلتخدامهم ملصطلح عدم 
القبول عند ختلف رشط من رشوط قبول الدعوى .

وقلد ذكلر الفقهاء هذا الدفع بمسلمى آخر وهو عدم سلامع الدعوى ، وهو املسلمى األكثر 
شيوعًا يف كتبهم ، فإذا ما ذكر عدم القبول ؛ فإنه يعني عدم السامع، وإن ذكر عدم سامع الدعوى 
يعني عدم قبوهلا ؛ كوهنم اشلرطوا رشوطًا لسلامع الدعوى وقبوهلا من أهلية ، وصفة يف أطراف 
الدعلوى ، ومعلوميلة يف احلق املدعى بله ، ومرشوعية فيه ، ومصلحلة قائمة مرشوعة لصاحب 
الدعلوى ، وغلري ذللك ملن رشوط صحلة الدعوى ، فلإن ختلف منهلا رشط ترتب علدم قبول 

الدعوى أي عدم سامعها ، ومن ذلك قوهلم :

ل »لو قال : يل عليه يشء مل تسمع دعواه ألهنا جمهولة « ))).

ل »وليس للحاكم أن يسمع الدعوى عىل ما ال يصح إقراره ، فا تسمع عىل السفيه«))).

وقد ذكر الفقهاء هذا الدفع أيضًا بمسمى آخر وهو دفع اخلصومة أو الدفع بعدم اخلصومة، 
وهو الدفع الذي ُيقصد به دفع اخلصومة عن املدعى عليه دون التعرض لصدق املدعي أو كذبه يف 
دعواه ))). فا يتعرض املدعى عليه يف هذا النوع من الدفوع ألساس احلق حمل النزاع أو موضوع 
الدعلوى لكلي يبطله ويبني علدم صحة ما يدعيه املدعلي ، وإنام يتعرض فيله إىل صحة خصومة 
املدعلي لله ، كأن يدعلي بأنه ليلس صاحب صفة معتربة لكلي توجه الدعوى إليله ، وبالتايل فهو 
ليس خصاًم رشعيًا للمدعي ، لذا فا يرتب عىل فرض إقراره إلزام له أو لغريه باحلق املدعى به ، 
ومثاله: أن يدفع املدعى عليه اخلصومة عن نفسه بأن يده ليست يد خصومة ، وإنام يد حفظ ونحو 
ذلك ))). فاملدعى عليه دفع اخلصومة عن نفسه ؛ كونه ليس ذا صفة ، ألنه ممن ال يصح إقراره وال 

يرتب عليه حكم ، وعليه فليس للحاكم أن يسمع الدعوى عىل من ال يصح إقراره )5).

)))  ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص 08) .
)))   املرجع السابق ، ج) ، ص ))) .

)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسامية وقانون املرافعات ، ص 588 .
)))   ابن عابدين : حاشية قرة عيون األخيار ، ج)) ، ص )66 .

)5)   ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص ))) .
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وقد اعترب أحد الباحثني أن دفع اخلصومة هو دفع شكيل يف أكثر حاالته ، ويف بعض صوره 
من الدفوع املتضمنة عدم قبول الدعوى ))) ؛ وذلك ألن الدفع بعدم القبول ال يمس أصل احلق، 
وإنلام يدفلع اخلصومة عن املدعلى عليه ؛ ليس خللل أو عيب يف إجلراءات اخلصومة ، وإنام ُينكر 
فيها اخلصم سلطة أو حق املدعي يف استعامل دعواه ؛ لتخلف رشط من رشوط قبول الدعوى . 
ا الدفع الشكيل فهو وإن كان يدفع اخلصومة عن املدعى عليه ؛ فلخلل أو عيب يف اإلجراءات  أمَّ
املطللوب من املدعلي القيام هبا لكي تنتج آثارها ، وهذا الدفع أيضًا ال يمس أصل احلق ، وليس 

فيه إنكار لسلطة اخلصم أو حقه يف الدعوى ))) .

وأرى أن دفع اخلصومة يصح إطاقه عليهام ، إال أنه يف أكثر حاالته هو من قبيل دفوع عدم 
قبول الدعوى ؛ ألن الدفع الشكيل يضيق نطاقه عند الفقهاء ))) .

5 .  1 . 2 ماهية الدفوع بعدم القبول يف النظام

مل يضع املنظم تعريفًا للدفع بعدم قبول الدعوى يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، وال 
يف نظام املرافعات الرشعية السعودي ، رغم أنه عالج هذا النوع من الدفوع يف املادة ) )9) ( من 
نظام اإلجراءات اجلزائية ، وأطلق عليه يف نفس املادة اساًم آخر وهو عدم سامع الدعوى ؛ اقتداًء 
بالفقه اإلسلامي يف تعبريه عن الدفع بعدم القبول بعدم سلامع الدعوى ، إال أن أحد رشاح نظام 
املرافعات يعترب أن الدفع بعدم سلامع الدعوى هو نوع ملن أنواع الدفع بعدم القبول)))، ويمكن 
اسلتنتاج هذا الدفع من نصوص مواد النظام التي تضمنت بيانًا لرشوط الدعوى ، والتي يمكن 

الدفع بعدم قبوهلا عند ختلف هذه الرشوط أو أحدها .

 كام عالج املنظم هذا النوع من الدفوع يف املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية ، وأطلق 
عليه يف نفس املادة اساًم آخر وهو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.

وقلد علرف أحد الرشاح دفلع اخلصومة ) الدفع بعلدم قبول الدعوى ( بأنله : »قول يأيت به 
)))   الغامدي ، نارص بن حممد : دفع اخلصومة يف الفقه اإلسامي ، ص )) .

)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسامية وقانون املرافعات ، ص )59 .
)))   املرجع السابق ، ص )60 .

دويلدار ، طلعلت بن حمملد وحممد عيل كومان : التعليلق عىل نصوص نظام املرافعلات الرشعية يف اململكة   )((
العريبة السعودية ، ج) ، ص )6) .
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املدعلى عليله ردًا عىل الدعوى ليدفع به اخلصومة بام يردهلا عنه دون التعرض ملوضوع الدعوى 
بتصديق أو تكذيب .

فهو يريد به عدم سلامع الدعوى ؛ النخرام رشط من رشوطها األسلاس الذي يؤدي فقدانه 
إىل بطان الدعوى ، وعدم إمكان تصحيحها ، أو نقصاهنا وعدم السلري فيها ما دامت عىل تلك 

احلال إال بعد تصحيحها .

وهذه الدفوع منها ما يمنع سامع الدعوى مطلقًا ، ومنها ما يمنع سامع الدعوى مؤقتًا مادامت 
عىل تلك احلال ، وأنه متى صححت سمعت «))).

ومثلال الدفلع املطلق للخصومة الذي يمنع سلامع الدعوى مطلقلًا : كأن يدفع املدعى عليه 
الدعوى بأنه سبق الفصل فيها بحكم ، أو أن الدعوى حيلة وال حقيقة هلا . ومثال الدفع املؤقت 
للخصوملة : كالدفلع بعدم أهلية اخلصم فيها ، او أهنا رفعت عىل غري ذي صفة ، ونحو ذلك من 

الدفوع التي تدفع اخلصومة مؤقتًا ويعاد السري يف الدعوى متى ما تم تصحيحها ))).
وقلد بنيَّ أحلد الباحثني أن من الدفوع ما يلرد عىل طلب املدعي العلام وال ينقض الدعوى 
اجلزائية من أساسلها أي أنه ال ينقض الواقعة اجلرمية أو ينفيها )))، يف إشلارٍة منه إىل الدفوع بعدم 
القبول ، وهو ما أشلارت إليه املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية حيث نصت عىل أنه : 
»إذا وجلدت املحكمة يف الدعلوى عيبًا جوهريًا ال يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكاًم بعدم 

سامع هذه الدعوى ، وال يمنع هذا احلكم من إعادة رفعها إذا توافرت الرشوط النظامية«.
ويمكن تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى وفقًا لنظام اإلجراءات اجلزائية السلعودي بأنه : 

رد لدعوى املدعي من قبل القايض أو من قبل املدعى عليه ؛ لتخلف رشط من رشوط قبوهلا .
وال َيلرُد علدم القبلول عىل الدعوى فحسلب ، وإنام قد يلرد أيضًا عىل الدفلع أو التدخل أو 

الطلبات العارضة أو يف الطعن باحلكم))).

)))  آل خنني ، عبداهلل بن حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ج) ، ص )5) .
)))  املرجع السابق ، ج) ، ص )5) وما بعدها .

)))    البليهلي ، عبدالرمحن بن سلليامن : دفع الدعوى اجلزائية أثناء املحاكملة وتطبيقاته يف نظام اإلجراءات اجلزائية 
السعودي ، ص 77) .

)))   انظلر : امللواد ) 7))، 80)، )9)، 97)، 98)، 99)، )0)، 05)، 09) ( ملن نظلام اإلجراءات اجلزائية ، 
واملواد ) )، )8، )8 ( ، من نظام املرافعات الرشعية .
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والدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع التي قد يثريها اخلصوم أثناء التحقيق ، وعىل املحقق 
أن يفصل فيها مع بيان األسباب التي استند إليها ))) .

وقد يرتب عىل ذلك أن تأمر سللطة التحقيق بحفلظ الدعوى وعدم إقامتها لدى القضاء ، 
كام أن لسللطة التحقيق أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها عند انتهاء التحقيق والترصف يف الدعوى 
إذا رأت أن األدللة غلري كافيلة أو أن ال وجله إلقاملة الدعوى أملام القضاء ، ويشلرط هنا ذكر 
األسلباب التي يسلتند إليهلا األمر بحفظ الدعوى ، من عدم كفاية األدللة ، أو عدم صحة وقوع 
اجلريمة املدعى ارتكاهبا ، أو أن الواقعة ال يعاقب عليها الرشع أو النظام حتت أي وصف رشعي 
أو نظامي ، أو توافر فيها مانع من موانع املسئولية أو العقاب ، أو انقضت بشأهنا الدعوى اجلزائية 
ألي سلبب كان كالوفاة والعفو الشلامل والتنازل عن الشكوى ، إىل غري ذلك من األسباب التي 
دعت إىل حفظ الدعوى ، والقرار الصادر بحفظ الدعوى ال يمنع من إعادة فتح ملف القضية ، 
والتحقيلق فيها مرة أخرى ؛ متى ظهرت أدلة جديدة من شلأهنا تقوية االهتام ضد املدعى عليه ، 

أو متى ما تم تصحيح ما كان فيها من خلل أو نقص ))).

وهذا النوع من الدفوع ال يوجه إىل اإلجراءات أو الشلكليات كام هو يف الدفوع الشلكلية ، 
وال إىل موضلوع الدعلوى كام هو يف الدفوع املوضوعية ، بل هلي دفوع توجه إىل حق اخلصم يف 
رفع الدعوى ، وهتدف إىل منع املحكمة من نظرها ، كالدفع عىل سبيل املثال بعدم قبول الدعوى 
النتفلاء املصلحلة ، أو لعدم توافر الصفة، أو لعدم األهلية ، أو لسلبق الفصل فيها ، إىل غري ذلك 

من صور الدفع بعدم القبول.

وقد أطلق البعض عىل الدفوع بعدم القبول مسلمى الدفوع املختلطة ؛ نسلبة إىل استنادها يف 
نفس الوقت إىل سامت مشركة مع الدفوع الشكلية ، وإىل بعض األحكام ذوات اخلصائص التي 

حتملها القواعد يف الدفوع املوضوعية ))).

)))  انظر : املادة ) )7 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)))  انظلر : امللادة ) ))) ( ، ) 5)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، املوجان ، إبراهيم بن حسلني : إيضاحات عىل 

نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص 50)-55) .
)))  أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسني عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ص 06) .
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5 . 1 . 3  ماهية الدفوع بعدم القبول يف القانون

أعلرض قانلون اإلجلراءات اجلنائية املرصي عن تعريلف الدفع بعدم قبلول الدعوى تاركًا 
ذلك الجتهاد الفقه القانوين والقضاء ، وكذلك احلال بالنسبة لقانون املرافعات املدنية والتجارية 

املرصي .

وعليه فقد أورد بعض الرشاح عدة تعاريف للدفع بعدم قبول الدعوى من أمهها :

الدفلع بعلدم القبول هو : »الدفع الذي ال يوجه إىل إجراءات اخلصومة ، وال يوجه إىل ذات 
احلق املدعى به ، بل يرمي إىل إنكار سللطة املدعي يف اسلتعامل الدعوى ، فهو يوجه إىل الوسليلة 
التي حيمي هبا صاحب احلق حقه ، وما إذا كان من اجلائز اسلتعامهلا ، أم أن رشط االسلتعامل غري 
جائلز لعلدم توافر رشط من الرشوط العامة التي يتعني أن تتوافر لقبول الدعوى ، أو لعدم توافر 

رشط من الرشوط املتعلقة بذات الدعوى املرفوعة« ))).

ويف تعريلفٍ آخلر هلو : »الدفع الذي يرملي إىل الطعن بعدم توافر الرشوط الازمة لسلامع 
الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن يف احلكم « ))).

فلت حمكمة النقض الدفع بعدم قبول الدعوى بأنله : »الدفع الذي يرمي إىل الطعن  وقلد عرَّ
بعلدم توافر الرشوط الازمة لسلامع الدعلوى ، وهي الصفة واملصلحة واحللق يف رفع الدعوى 
باعتباره دفعًا مستقًا عن ذات احلق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام احلق يف الدعوى 
أو سلقوطه النقضاء املدة املحددة يف القانون لرفعها . والقاعدة الواردة بالقانون أن هذه الدفوع 
ال ختتلط بالدفوع املتعلقة بشكل اإلجراءات ، وأن تتخذ اسم عدم القبول كام هو احلال يف الدفع 

املطروح ؛ ألن العربة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه«))).

ويف تعريلف آخلر هلا : »الدفلع بعدم القبول هو الذي يرمي إىل الطعلن بعدم توافر الرشوط 
الازملة لسلامع الدعوى وهي الصفة واملصلحلة واحلق يف رفع الدعوى . وعلدم اختاط ذلك 

)))    أبو الوفا ، أمحد : التعليق عىل نصوص قانون املرافعات ، ص 69) .
)))   مليجي ، أمحد : التعليق عىل قانون املرافعات ، ج) ، ص 095) .

)))    طعلن رقلم ) )))) ( لسلنة 8) جلسلة ))/979/5)م ص 8)) . انظلر : حممد ، خللف : جمموعة املبادئ 
القانونيلة التلي قررهتا حمكمة النقلض ، ) دار الطباعة احلديثة ، القاهرة ، ملرص ، الطبعة األوىل ، )98)م(، ص 

. 6(0
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بالدفلوع املتعلقة بشلكل اإلجراءات التي تبلدى قبل التكلم يف املوضلوع ، وال بالدفوع املتعلقة 
بأصل احلق املتنازع عليه« ))).

فه أحد الرشاح بأنه : » الوسيلة التي ينكر هبا اخلصم حق خصمه يف رفع الدعوى ، فهو  وعرَّ
ال يتعلرض هبا للحق املدعى بله وال يطعن هبا يف صحة اخلصومة وإجراءاهتا وإنام ُينازع يف قبول 

الدعوى« ))).

فله آخلر بأنه : »الدفع الذي يتوجله إىل احلامية القضائية هبدف إنلكار حق طالبها فيها ،  وعرَّ
والفصل فيه يتم من خال حتسس موضوع االدعاء دون أن ُيعترب ذلك فصًا يف هذا املوضوع«))).

وهنلاك من عرف عدم القبلول بأنه : »جزاء يرد عىل الدعوى اجلنائيلة أو غريها من طلبات 
اخلصلوم بصفتهلا أعلاماًل إجرائية ، إذا مل تسلتوف أحد رشوط حتريكها أو اسلتعامهلا يف بداية كل 
مرحللة من مراحل اخلصوملة ، إذن فعدم القبول يعني عدم الصاحية النسلبية ملبارشة اإلجراء 

أمام سلطة التحقيق أو قضاء احلكم ، وذلك الختاذه عىل خاف األوضاع املقررة قانونًا«))).

ويرى بعض فقهاء القانون أن عدم القبول يرتب إما عىل ختلف احلق يف مبارشة واسلتعامل 
الدعوى أصًا ، أو مبارشة اإلجراء عىل خاف األوضاع املقررة قانونًا )5).

وياحظ أن البعض أضاف لذلك عدم مبارشة اإلجراء عىل حمل صحيح ، وصورته الطعن 
بالنقض يف حكم ال جيوز الطعن فيه)6).

)))  الطعن رقم ) 5))) ( لسلنة 58ق ل جلسلة 0)/)/995)م . انظر : الدناصوري ، عز الدين وحامد عكاز: 
التعليق عىل قانون املرافعات ، ) طبعة عىل نفقتهم اخلاصة ، اإلسلكندرية ، مرص ، الطبعة العارشة، )00)م ( ، 

ص 50)) .
)))   سعد ، إبراهيم نجيب : القانون القضائي اخلاص ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، د.ت (، ج)، 

ص 9)6 وما بعدها .
)))    عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، دراسة حتليلية 
للفقه والقضاء املرصي والفرنيس ، ) دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، )00)م(، ص 9)) .

)))   رسور ، أمحد فتحي : الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ص 586 ، حسني ، حسن عيل : اجلزاء اإلجرائي 
يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 008)م ( ، ص 50) .

عوض ، عوض حممد : املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسلكندرية ،   )5(
مرص ، د.ط ، 999)م ( ، ص )57 .

)6)  رسور ، أمحد فتحي : أصول قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 969)م(، 
ص 06) .
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فعلدم مراعلاة رشوط اختاذ اإلجراء املتعلقة برفع الدعوى أو الطعن عىل احلكم يرتب جزاء 
علدم القبول ، سلواًء أكان ذلك الفتقاد الصفلة أو املصلحة ، أو لعدم مراعاة األشلكال املائمة 
وغري املسلتوفية لألوجه والرشوط التي تطلبها القانون رشطأ لرفع الدعوى اجلنائية ، مثل رشط 

الطلب أو اإلذن أو الشكوى))).

والتعاريف السلابقة متقاربة وتسلهم يف توضيح مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى وطبيعته 
سواًء يف قانون اإلجراءات اجلنائية أو قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .

ومملا جيب اإلشلارة إليه هو أن فقهلاء القانون اختلفلوا يف حتديد عاقة الدفلع بعدم القبول 
بغريه من أنواع الدفوع األخرى ، فمنهم من عّده دفعًا شكليًا ، ومنهم من عّده دفعًا موضوعيًا ، 
ومنهم من قّسلم الدفوع بعدم القبول إىل : دفوع تتعلق باإلجراءات فينطبق عليها أحكام الدفع 
الشكيل ، ودفوع تتعلق باملوضوع فينطبق عليها أحكام الدفع املوضوعي ، وهنالك من ذهب إىل 

عّده دفعًا مستقًا عن غريه من الدفوع))).

وأرى ترجيلح رأي من ذهب إىل أن الدفلع بعدم القبول ُيعّد دفعًا متميزًا من غريه من أنواع 
الدفلوع األخلرى ، له اسلتقاليته وكيانله اخلاص به ، مرملاه الدعوى وإنكار سللطة اخلصم يف 
استخدامها ، أو هو دفع موجه إىل احلامية القضائية املطلوبة ، هيدف إىل إنكار ثبوت احلق يف هذه 

احلامية لصاحبها))).

5 . 1 . 4  املقارنة
يتضح مما سبق بيانه أن الفقه اإلسامي عرف الدفع بعدم القبول ، واعتربه نوعًا من الدفوع 
من غري أن هيتم بمقولة تقسليم الدفوع ، ولكن املطلع عىل كتب الفقهاء يتحسس ذلك التقسيم، 
حيلث وضلع الفقهاء رشوطًا لسلامع الدعلوى وقبوهلا ، يرتب علىل ختلف أي منهلا عدم قبول 

الدعوى أي عدم سامعها ))).

عوض ، عوض حممد : املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ص )57 .  )((
عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص )))،   )((

. (((
)))    املرجع السابق ، ص ))) ، ))) .

)))  ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ص 50)-56) .
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كام أطلق الفقهاء عىل هذا الدفع مسلمى عدم سلامع الدعوى ، وهو املصطلح األكثر شيوعًا 
يف كتبهم )))، وأطلقوا عليه أيضًا دفع اخلصومة ))) .

وأشار النظام والقانون هلذا الدفع ضمن نصوصهام ، وُيعترب عدم السامع من قبيل دفوع عدم 
قبول الدعوى فيهام ، ويصح إطاقه عىل عدم القبول كام جيوز إطاق عدم القبول عليه ))) .

ومفهوم الدفع بعدم القبول يف الفقه والنظام والقانون يتطابق متامًا من حيث تعلقه برشوط 
قبلول الدعوى ، رغلم أن املتقدمني من الفقهاء مل يضعوا تعريفًا له وكلذا النظام والقانون ، وإنام 
تبلني ذلك مملا أورده بعض الفقهلاء ورشاح النظام والقانلون يف تعريفهم للدفع بعلدم القبول ، 

وكذلك ما تضمنته نصوص مواد النظام والقانون يف بياهنا لرشوط قبول الدعوى .

وقد وضع بعض الباحثني يف جمال الفقه والقضاء ورشاح النظام والقانون عدة تعاريف له؛ 
ُيمكلن اسلتخاص مفهومه منها بأنه : دفع ال يوجه إىل إجلراءات اخلصومة ، وال إىل ذات احلق 
املتعللق هبا ، وإنام يتعلق بإنكار حق املدعي يف اسلتعامل دعلواه ؛ لتخلف رشط من رشوط قبول 

الدعوى التي وضعها الفقهاء أو النظام أو القانون ))).

ومل ُيلرش الفقهلاء يف هلذا اجلانلب إىل أن رد القايض للدعوى من تلقاء نفسله لتخلف رشط 
ملن رشوط الدعوى ، هلو من قبيل دفوع عدم القبول ، معتربين ذللك من الواجبات التي جتب 
علىل القلايض القيام هبا ؛ لفحلص الدعوى قبل نظرها عاّم إذا كانت مقبوللة وصاحلة لنظرها من 

عدمه)5). بخاف النظام والقانون فقد أشارا لذلك ضمن نصوصهام .

وأرى ان رد القلايض للدعلوى ملن تلقاء نفسله ؛ لتخلف رشط ملن رشوط قبوهلا هو دفع 
بمعناه اللغوي يأيت يف صورة حكم من القايض ؛ وال يمنع أن يكون واجبًا عليه التصدي لذلك؛ 

)))   البهويت : كشاف القناع عن متن اإلقناع ، ج6 ، ص )7)) وما بعدها .
)))   ابن نجيم : البحر الرائق ، ج7 ، ص 8)) ، ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 588.
مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص565 ، آل خنني، عبداهلل   )((

بن حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ج) ، ص )5) .
أبلو الوفلا ، أمحلد : التعليلق عىل نصلوص قانون املرافعلات ، ص 69) ، ياسلني ، حممد نعيلم : نظرية الدعوى   )((
بلني الرشيعلة والقانلون ، ص 588 ، آل خنلني ، عبداهلل بن حممد : الكاشلف يف رشح نظلام املرافعات الرشعية 

السعودي ، ص )5) ، )6) وما بعدها .
)5)   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص ))6 .
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ألن إثلارة الدفع بعدم القبول حال ختللف رشط من رشوط الدعوى مما جيب عىل القايض إثارته 
دون انتظار طلب من أحد اخلصوم .

5 . 2  حاالت الدفوع بعدم القبول

5 . 2 . 1  حاالت الدفوع بعدم القبول يف الفقه
ملع أن الفقهلاء مل يذكلروا للدفلع بعدم اخلصوملة ) الدفع بعلدم قبول الدعلوى ( إال حالة 
واحدة ، إال أنه يمكن من خال الرشوط التي اشرطها الفقهاء لصحة الدعوى استنتاج حاالت 

أخرى هلذا الدفع ، وهذه احلاالت هي :

الدفع بعدم صفة املدعى عليه يف اخلصومة 

يشلرط الفقهاء لصحة الدعوى ومن ثم قبوهلا أن ترفع عىل شلخص ُيعد خصاًم ، وقد وضع 
الفقهاء املسلمون قواعد ومعايري خاصة بكل نوع من أنواع الدعاوى ملعرفة من يكون اخلصم فيها))).

جلاء يف تبرصة احلكام :»من رشوط الدعوى أن تكلون مما لو أقر هبا املدعى عليه لزمته«)))، 
ويف مواهلب اجلليلل : »إذا كان املدعى عليه ممن يصح إقراره ُتسلمع الدعوى عليه ، وإن كان ال 

يصح إقراره ال ُتسمع الدعوى عليه «))).

وقلد اسلتنتج البعض من هلذه القواعد واملعايري أصًا عامًا يشلمل تللك املعايري والقواعد 
وهلو: »أن من ادعى عىل إنسلان شليئًا ، فإن كان املدعلى عليه لو أقر يصح إقلراره فيرتب عليه 
حكم ، فإنه يكون بإنكاره خصاًم يف الدعوى ، وتصح بتوجيهها إليه ، أما إذا ال يرتب عىل إقراره 
حكم مل يكن خصاًم بإنكاره « )))، ويقوم مقام من ينطبق عليه هذا األصل من ينوب عنه من وكيل 
أو ويل أو ويص ، وإن كان هؤالء ال يرتب عىل إقرارهم حكم ؛ ألن الرشع أقر الوالية والوصاية 

والقوامة ملصالح اعتربها )5).
)))  ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 86) .

)))   ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج) ، ص )5) .
)))  احلطاب : مواهب اجلليل ، ج8 ، ص ))) .

)))  ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 86) .
)5)  املرجع السابق ، ص 86) .
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وبنلاًء علىل ذلك ، فإذا ُرفعت الدعوى عىل من ليس له صفلة يف الدعوى ، فإن املدعى عليه 
يستطيع أن يدفع بعدم صفته يف الدعوى .

فلإن برهلن املدعى عليه عىل دفعه بأنه ليس خصاًم بذاته يف الدعلوى وال نيابة عن غريه ، أو 
بأنله ليس اخلصم املدعى عليه عند التشلابه يف األسلامء أو األشلخاص، اندفعلت عنه اخلصومة 

مطلقًا ))).

أن يدفع املدعى عليه باإلبراء

وذللك بأن يدفع املدعى عليه اخلصومة عن نفسله بأن املدعي قد أبلرأه من احلق املدعى به، 
فلإذا أثبلت ذلك فإن اخلصوملة تندفع عنه عند مجهور أهلل العلم ؛ احلنفيلة، واحلنابلة ، وبعض 
املالكيلة والشلافعية ؛ ألن ثبلوت اإلبراء من احلق املدعى به يدفلع اخلصومة من غري أن يؤثر عىل 

احلق ذاته ))). 

أن يدفع املدعى عليه بنقصان أهليته أو أهلية خصمه 

اتفلق الفقهلاء عىل أنه يشلرط لصحة الدعلوى أهلية كل من املدعي واملدعلى عليه))) ، مع 
االختاف يف بعض التفصيات .

فللو دفلع املدعى عليه دعوى خصمه بنقصان أهليته أو أهلية خصمه ، فإن اخلصومة تندفع 
عنه حتى تكتمل األهلية ، كام جيب عىل القايض أن يرد هذه الدعوى إذا اكتشف بنفسه عدم كامل 
أهلية أحد اخلصمني ؛ النتفاء رشط مهم من رشوط صحة الدعوى ، وهو أهلية املدعى واملدعى 

عليه ))).

)))  الغامدي ، نارص بن حممد : دفع اخلصومة يف الفقه اإلسامي ، ص 89 ، 00) .
ابلن نجيلم : البحلر الرائق ، ج7 ، ص)0) ، أفندي ، عيل حيدر : أصول اسلتامع الدعلوى ، ص89) ، 90)،   )((
الدسلوقي : حاشلية الدسلوقي علىل اللرشح الكبلري ، ج) ، ص0)) ، ))) ، السليوطي : األشلباه والنظائر ، 

ص9)) ، البهويت : كشاف القناع ، ج) ، ص79) ، 85) ، ج) ، 6)) .
)))  الكاسلاين : بدائلع الصنائلع ، ج8 ، ص))) ، احلطلاب : مواهلب اجلليلل ، ج8 ، ص))) ، النووي : روضة 

الطالبني ، ج7 ، ص))) ، البهويت : كشاف القناع ، ج6 ،  ص8)) ، 9)) .
)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص )59 .
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الدفع بعدم صفة املدعي يف رفع الدعوى

يشرط لصحة الدعوى أن يكون رافعها ذا صفة يف رفعها ، بأن يكون صاحب احلق املدعى 
بله ، أونائبلًا عنه نيابة صحيحة ، بأن يكون وليله أو وصيه أو وكيله ، فإن مل يكن أحد هؤالء جاز 
للمدعلى عليله أن يدفع اخلصوملة عنه ؛ النعدام صفلة املدعي يف رفع الدعلوى . فإذا ثبت هذا 
الدفلع فإن اخلصوملة تندفع عن املدعى عليه، وهذا االندفاع مؤقت ؛ فمتى جاء صاحب احلق ، 
أو جاء من يمثله رشعًا فرفع الدعوى عىل املدعى عليه ، واسلتوفت رشوطها وأركاهنا ، وخلت 

من موانعها ُقبلت وسمعت ))) .

لكلن إذا كان احللق املدعى به ملن حقوق اهلل ، فحينئلذ ال يقبل هذا الدفلع ؛ ألن الدعاوى 
املتعلقة بحقوق اهلل دعاوى حسبة ، حيق لكل مسلم رفعها إذا توفرت الرشوط األخرى ))).

الدفع بكون الدعوى ليس هلا غرض صحيح 

يشرط الفقهاء لصحة الدعوى ، ومن ثم قبوهلا وجود غرض صحيح من رفعها عىل فرض 
ثبوهتلا ، وذللك بلأن تكون مفيلدة لرافعها ، فلإن مل تكن كذللك وجب عىل القلايض رفضها إن 
اكتشف ذلك بنفسه ، وللمدعى عليه أن يدفع بعدم فائدهتا ، أي بعدم وجود غرض صحيح من 

ورائها ، وبالتايل إن ثبت ذلك اندفعت اخلصومة عنه))).

5 . 2 . 2 حاالت الدفوع بعدم القبول يف النظام

سلبقت اإلشلارة إىل أن الدفع بعدم القبلول يكون عند انعدام الرشوط التلي يتطلبها النظام 
لقبلول الدعوى ، مما يعني حمدودية نطاق التمسلك هبذا الدفلع ، إذ ال يمكن للمدعى عليه إثارة 
هذا الدفع إال إذا ختلفت هذه الرشوط أو ختلف أحدها ، وقد يكون السلبب يف إثارة هذا الدفع 

وجود موانع حتول دون قبول الدعوى .

)))  الغامدي ، نارص بن حممد : دفع اخلصومة يف الفقه اإلسامي ، ص )0).
))(  ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص )59، )59 ، 596 .

)))  ابن عابدين : قرة عيون األخيار ، ج))، ص550 ، ابن فرحون : تبرصة احلكام ، ج)، ص)5) ، السيوطي : 
األشباه والنظائر ، ج)، ص507 ، 508 ، ابن النجار : منتهى اإلرادات ، ج)، ص)59 .
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واملنظلم السلعودي مل ينلص رصاحلًة علىل بيلان حللاالت هلذا النوع ملن الدفلوع يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية ، إال أنه يمكن أن ُتفهم وُتسلتنتج هذه احلاالت من تطبيقات مواده لرشوط 
صحلة الدعلوى ، ومن ذلك ما ورد يف نصه عىل عدم سلامع الدعوى وهو ما يعني عدم قبوهلا يف 
مادتله التلي نصت عىل أنه : » إذا وجدت املحكمة يف الدعوى عيبلًا جوهريًا ال يمكن تصحيحه 
فعليها أن تصدر حكاًم بعدم سلامع الدعوى، وال يمنع هذا من إعادة رفعها إذا توافرت الرشوط 

النظامية« ))).

وبالرجوع إىل نظام املرافعات الرشعية ؛ استنادًا للامدة ) 8)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
والتلي بنلاًء عليها تطبق األحكام الواردة يف نظلام املرافعات الرشعية فيام مل يرد فيه حكم يف نظام 
اإلجلراءات اجلزائيلة وفيام ال يتعارض مع طبيعة القضايا اجلزائيلة ، يتضح بيانه حلاالت الدفوع 
بعلدم القبول يف نلص مادته التي نصت عىل أنله : »)- الدفع بعدم اختصلاص املحكمة النتفاء 
واليتهلا أو بسلبب نلوع الدعلوى أو قيمتهلا ، أو الدفع بعدم قبلول الدعوى النعلدام الصفة أو 
األهلية أو املصلحة أو ألي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ 
جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم به املحكمة من تلقاء نفسها .)- إذا رأت 
املحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب يف صفة املدعى عليه قائم عىل أساس ، أجلت نظر 

الدعوى لتبيلغ ذي الصفة «))).

وعليه يمكن بيان حاالت الدفوع بعدم القبول يف النظام دون حرص فيام ييل :

الدفع بعدم القبول النعدام الصفة

ملا كان موضوع الدعوى هو دائاًم إدعاء بحق أو بمركز نظامي اعتدي عليه أو مهدد باالعتداء 
عليله ، فلإن الدعلوى املرفوعة حلاميلة هذا احلق أو املركلز ، البد أن تكون ممن يدعي لنفسله هذا 
احللق أو املركلز النظامي عىل من اعتدى عليه أو هدد باالعتلداء عليه ، وهذا هو معنى الصفة يف 

الدعوى، فا ترفع الدعوى من غريهم وال عىل غريهم .

)))  املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)))  املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .
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وإذا كان هذا هو األصل ، فإن النظام جييز اسلتثناًء لشلخٍص الصفة يف الدعوى ، فيجيز له 
رفلع الدعوى للمطالبة بحق ال لنفسله ولكلن لغريه ، وحيل هذا الشلخص حمل صاحب الصفة 
األصلية ، وتكون له الصفة اإلجرائية ، أي له حق مبارشة اإلجراءات من رفع الدعوى وغريها 
دون أن يكون هو املدعي فهو طرف يف اخلصومة وليس طرفًا يف الدعوى ، ومثال ذلك الدعوى 
التي يرفعها الويل أو الويص أو القيم والتي جتيز ألي منهم أن يطالب بحقوق من ينوب عنه لدى 

الغري ))).

وأملا بالنسلبة إىل صفلة املدعى عليه ، فالدعوى ال تقبل إذا كان ال شلأن لله بالنزاع ، كام إذا 
رفعت عىل ويل أو ويص بعد أن زالت صفته بزوال الوالية أو الوصاية . 

ويف نظلام اإلجلراءات اجلزائية تتلوىل هيئلة التحقيق واإلدعلاء العام ممثللة للمجتمع إقامة 
الدعلوى اجلزائية العامة ؛ إلسلتيفاء حقلوق اهلل عز وجل أو حقوق الدوللة يف عقاب اجلاين من 
خال تقرير مسئوليته عنها ، وتوقيع العقوبة اجلزائية املقررة رشعًا أو نظامًا عليه ، وذلك عندما 

تشكل اجلريمة اعتداًء عىل حقوق اهلل أو النظام العام وأمن املجتمع))) .

وبالتلايل فلإن خصلوم الدعلوى اجلزائية يف نظلام اإلجلراءات اجلزائية هم : هيئلة التحقيق 
واإلدعاء العام ممثلة للمجتمع والدولة من جهة ، واملتهم بارتكاب اجلريمة من جهة أخرى . أما 
دعوى احلق اخلاص فتقام سواًء عىل املتهم ، أو الويل أو الويص إذا كان املتهم ناقص األهلية ، أو 
عىل املسلئول باحلق املدين ، ويقيمها املترضر من اجلريمة سلواًء كان املجني عليه ، أو أي شخص 

آخر غريه ، أو من ينوب عنهم ، أو ورثة هؤالء يف حال وفاهتم ))) .

وجيلوز يف النظلام حتريلك الدعوى ضلد جمهلوٍل مل تعرف هويتله بعد ، ولعل أحلد أهداف 
التحقيلق هلو إماطة اللثام عن مرتكب اجلريمة ، ويكون اإلدعاء يف هذه احلالة بالواقعة اجلرمية، 
واملحقلق يسلعى ملعرفة فاعلهلا ، فإذا تم حتديده وقاملت األدلة ضده ، أصدر قلراره بإحالته إىل 
قضاء احلكم ، وإال ُتقيد الدعوى ضد جمهول . أما يف مرحلة املحاكمة فا جيوز حتريك الدعوى 

)))  انظر : املادة ) 6) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
انظر : املواد ) 5) ، 7)، 56)( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، شّناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات   )((

اجلزائية السعودي ، ص )) .
)))    انظر : املواد ) 5) ، 6) ، 7) ، 9) ، 69 ، 7)) ، 9)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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العامة أمام القضاء ضد جمهول ، بل ال بد من أن يكون معلومًا وحمددًا بإسمه ، حتى جيوز إصدار 
احلكم عليه ))) .

وللمحكمة نظامًا أن تقوم بتحريك الدعوى العامة ومتارس وظيفة اإلدعاء ، وربام التحقيق 
واملحاكملة فتجمع بلني الوظائف الثاث ؛ وذلك عند اإلخال بنظام جلسلاهتا وعدم االمتثال 

لقراراهتا ، أو عند التصدي جلريمة وقعت أثناء جلسة املحاكمة ))) .

ويعتلرب رشط الصفلة رضوريًا والزمًا إلقامة الدعوى ، وهلو من أهم رشوطها ، فإذا انعدم 
هذا الرشط ، جاز للخصوم إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى يف أي مرحلة من مراحل الدعوى، 
كلام يمكلن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسلها ، ويمكلن أن تقيض بناًء عليه بعلدم قبول الدعوى 
املعروضلة إذا حتقق لدهيلا ثبوت هذا الدفع))) . وإذا رأت املحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى 

لعيب يف صفة املدعى عليه قائم عىل أساس ، أجلت نظر الدعوى لتبيلغ ذي الصفة ))).

وقلد فرق نظلام املرافعات بني الصفة كلرشط لقبول الدعوى حلظة تقديلم الدعوى، حيث 
يرتلب علىل انتفائها علدم قبول الدعوى ، وبني زواهلا أثناء سلري اخلصوملة ، حيث يرتب عليه 
انقطلاع اخلصوملة ؛ إلعطاء فرصلة للخصم لعمل ما يمكن إصاحه خلال مدة معينة ؛ برشط 
أال تكون الدعوى قد هتيأت للحكم يف موضوعها، فإن هتيأت فا تنقطع اخلصومة ؛ لعدم حتقق 

املصلحة والفائدة من وراء انتفائها بعد أن هتيأت للحكم )5).

الدفع بعدم القبول النعدام األهلية

املقصود باألهلية أن يكون الشلخص أهًا للمطالبلة يف الدعوى وأهًا لإلجابة فيها. وهي 
وصف يلحق بالشخص فيجعله قابًا ألن يكون له حقوق وعليه واجبات )6).

انظر : املواد ) )) ، 6)) ، 5)) ، 60) ، )8)( من نظام اإلجراءات اجلزائية .  )((
)))  انظر : املواد ) 0) ، ))) ، ))) ، ))) ، 5)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)))   انظر : املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، واملادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .
انظر : املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .  )((

)5)   انظر : املادة ) 88 ( من نظام املرافعات الرشعية .
)6)   أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسني عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية ، ص))).
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وهلي أهليلة وجوب وأهلية أداء ، فأهلية الوجوب هي كون اإلنسلان حمًا ألن يكون له أو 
عليه حق . وأما أهلية األداء فتعني صاحية الشلخص السلتعامل احلق أي القدرة عىل اكتسلاب 

احلق أو حتمل الواجب ، وهي الزمة ملبارشة الترصفات القانونية))).

ولكي يكون الشخص مدع أو مدعى عليه يف دعوى ، فإنه جيب أن تتوفر فيه أهلية الوجوب، 
وهي تثبت كذلك للشخص االعتباري ، وتسمى أهلية االختصام))).

وجيلب توفر األهلية اإلجرائية كذلك التي يقصد هبا صاحية اخلصم  للقيام بعمل إجرائي 
سلواًء بإسلمه أو يف مصلحة اآلخرين ، وقد تسلمى أحيانًا أهلية التقايض ، وهي تثبت لكل من 

تتوافر لديه أهلية األداء))).

ومن ال يتمتع باألهلية اإلجرائية ، وهو متمتع بأهلية االختصام ، يقوم عنه ممثله يف اخلصومة 
كالويل أو الويص أو القيم))).

وانعلدام أهلية املدعي أو نقصهلا ، وكذا انعدام أهلية املدعى عليه أو نقصها ، جُتيز لكل من 
اخلصوم إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام األهلية يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى ، كام 
أن علىل القلايض أن يتحقق من أهلية اخلصوم عند رفع الدعوى لديه ، فإذا وجد هبا عيبًا دفع من 

تلقاء نفسه بعدم قبوهلا النعدام األهلية)5) .

وذللك يف حاللة انتفاء األهلية وقت تقديلم الدعوى ، أما عند فقدها أثناء سلري اخلصومة ، 
فيرتلب عليله انقطاع اخلصومة ، ما مل تكن الدعوى قد هتيأت للحكم يف موضوعها ، فإن هتيأت 

فا تنقطع اخلصومة ؛ لعدم حتقق املصلحة والفائدة من وراء انتفائها بعد أن هتيأت للحكم)6).

وبعلد انقطاع اخلصوملة يعطي القايض مهلة معينة ، فإن مل يراجلع اخلصوم تصدى للحكم 
بعلدم القبلول ؛ كون رشط األهلية متعلقلًا بالنظام العام حيث حيق للخصم التمسلك به ، وحيق 

للقايض التصدي له من تلقاء نفسه . 

)))    أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسني عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية ، ص )))، ))).
)))   وايل ، فتحي : الوسيط يف قانون القضاء املدين ، ص )5) .

)))   أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسني عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية ، ص ))).
)))    املرجع السابق ، وانظر : املواد ) 6) ، 7) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)5)  انظر : املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، واملادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .
)6)  انظر : املادة ) 88 ( من نظام املرافعات الرشعية .
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وإذا كان املتلرضر ملن اجلريملة ال تتوافلر لديله أهلية التقلايض كأن كان ناقلص األهلية أو 
عديمهلا ، ومل يكلن له ويل أو ويص ، فإنه جيب عىل املحكمة املرفوعة أمامها الدعوى اجلزائية أن 
تعني له من يطالب بحقه اخلاص ، وياحظ هنا أن التعيني وجويب عىل املحكمة ، فا بد أن تعني 
له وليًا أو وصيًا ، وال جيوز هلا احلكم بعدم قبول الدعوى أو ردها قبل أن تعني له ويل أو ويص))).

وكذلك احلال بالنسبة للمتهم يف الدعوى باحلق اخلاص إذا كان ناقص األهلية أو عديمها ، 
ومل يكن له ويل أو ويص ، وجب عىل املحكمة أن تعني عليه وليًا أو وصيًا ))).

الدفع بعدم القبول النعدام املصلحة

تعلد املصلحلة منلاط الدعلوى ، وعادًة ُيعرب علن هذا املعنى بلأن ال دعوى بغلري مصلحة ، 
واملصلحلة هي النفع أو الفائدة التي قلد يتحصل عليها اخلصم من وراء ادعائه بدفع الرضر عن 
حقه ، أو محايته ، أو محاية مركز نظامي ؛ كون هذه املصلحة منسوبة لصاحبها وخيتص هبا وحده 

دون سواه ، سواًء أكان مدعي أم مدعى عليه))) .

واشراط املصلحة لقبول الدعوى مسلم به يف النظام ؛ ألنه من الواجب أن ال ُتشغل املحاكم 
بدعلاوى ال فائلدة منها ألحد ، وقد تعلرض نظام املرافعات الرشعية هلذا اللرشط يف مادته التي 
نصلت علىل أنله : »)- ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيله مصلحة قائمة مرشوعة ، 
وملع ذلك تكفي املصلحلة املحتملة إذا كان الغرض من الطللب االحتياط لدفع رضر حمدق أو 
االسلتيثاق حلق خيشلى زوال دليله عند النزاع فيه .)- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو 

كيدية وجب عليها رفضها ، وهلا احلكم عىل من يثبت عليه ذلك بتعزير «))).

كام أشلار نظام اإلجراءات اجلزائية يف مفهوم نصوص عدد من مواده ألمهية توافر املصلحة 
يف الدعوى لقبوهلا أو لقبول أي طلب أو دفع أو طعن يف حكم )5). 

)))    انظر : املادة ) 8)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .

)))    انظر : املادة ) 9)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)))   املادة ) )/ ) ( من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية السابق واملقابلة للامدة ) ) ( من النظام احلايل . 

)))  املادة ) ) ( من نظام املرافعات الرشعية .
انظر : املواد املتعلقة برفع الدعوى والترصف فيها واالدعاء باحلق اخلاص واحلكم واالعراض بطلب االستئناف   )5(

والنقض وإعادة النظر يف نظام اإلجراءات اجلزائية .
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فاملصلحة ليسلت رشطًا لقبول الدعوى فحسلب ، بل هي رشط لقبول أي طلب أو دفع أو 
طعن يف حكم ، وُيعتد باملصلحة سلواًء كانت مادية أو أدبية ، ذات قيمة كبرية أو زهيدة ، كام أنه 

يشرط فيها ضوابط ثاثة ))) :

أ ل أن تكون مصلحة مرشوعة ؛ أي تسلتند إىل حق مرشوع ، وبعبارة أخرى يتعني أن يكون 
موضلوع الدعوى هو املطالبة بحق أو بمركز نظامي أو التعويض عن رضر أصاب حقًا 
ملن احلقلوق . وبناًء عىل ذلك إذا كانت املصلحة غلري مرشوعة ، فا ُيعتد هبا وال تكفي 
لقبلول الدعوى . وتكون املصلحة غري مرشوعة إذا كانت خمالفة للرشع أو للنظام العام 

واآلداب العامة .

واملراد باملرشوعية : هو ما أباحه الشارع ووافق النظام مما شهدا له باالعتداد من مصالح   
احلقوق املدعى هبا يف طلب أو دفع أو طعن))).

ب ل أن تكون مصلحة حالة وقائمة وقت رفع الدعوى ؛ بمعنى أن يكون حق رافع الدعوى 
قد اعتدي عليه بالفعل ، أو حصلت له منازعة فيه ، فيتحقق الرضر الذي يربر اإللتجاء 

إىل القضاء .

واسلتثنى النظلام عىل هلذه القاعدة بلأن تكفي املصلحلة املحتمللة إذا كان الغرض من   
الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه .

ج  ل أن تكون مصلحة شخصية مبارشة ؛ بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب القرار 
املراد محايته أو من يقوم مقامه ، كالوكيل بالنسلبة للموكل ، وكالويص أو الويل بالنسلبة 

للقارص .

وعليه أرى أن املصلحة التي تصلح كرشط لقبول الدعوى هي : احلاجة إىل احلامية القضائية 
التي قد جتلب لصاحبها نفع معترب ، أو تدفع عنه رضر حال أو حمدق .

)))    أبلو الوفلا ، أمحد : أصلول املحاكامت املدنية ، ) الدار اجلامعية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، )98)م ( ، ص 8)) ، 
. ((9

)))    آل خنني ، عبداهلل بن حممد : الكاشف يف نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ج) ، ص 7) .
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وهلذه املصلحة ختتلف علن املصلحة املوضوعية ؛ من حيث أهنا تكلون مقبولة إذا توافرت 
رشوطها ، وذلك قبل الفصل يف موضوع الدعوى ، بينام املصلحة املوضوعية ال تثبت إال باحلكم 
فيهلا لصاحب احلق . ويرتب علىل ذلك أن ختلف املصلحة يف الدعوى حُيكم فيها بعدم القبول، 
أملا ختللف املصلحلة املوضوعية حُيكلم فيها برفض الدعلوى ؛ ولذلك فلإن رشوط املصلحة يف 

الدعوى ختتلف عن رشوط إثبات احلق املوضوعي))).

وهنلاك صللة بني املصلحة يف الدعوى واملصلحة املوضوعية ؛ تتمثل يف أن تسلتند املصلحة 
يف الدعوى عىل احلق املوضوعي ، وهذا االسلتناد ليس إال حتسسلًا ظاهريًا يقوم به القايض عند 
فحلص رشوط الدعلوى ، بحيلث ال يتعلرض فيه مللدى إثبات هلذا احلق من عدمله ؛ ألن هذا 

التعرض يكون بعد قبول الدعوى وعند الفصل يف موضوعها ))) .

ويمكلن إثارة الدفع بعدم قبلول الدعوى إلنعدام املصلحة من قبلل اخلصوم يف أي مرحلة 
تكون فيها الدعوى ، كام يمكن للمحكمة إثارته واحلكم به من تلقاء نفسها))).

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

نلص نظلام اإلجلراءات اجلزائية عىل أنه : » متلى صدر حكم يف موضلوع الدعوى اجلزائية 
باإلدانلة ، أو عدم اإلدانة بالنسلبة إىل متهم معني ، فإنه ال جيلوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية 

أخرى ضد هذا املتهم عن األفعال والوقائع نفسها التي صدر يف شأهنا احلكم .

وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك باحلكم السابق يف أي حال كانت عليها الدعوى 
األخرية . وجيب عىل املحكمة أن تراعي ذلك ولو مل يتمسلك به اخلصوم . ويثبت احلكم السلابق 

بتقديم صورة مصدقة منه ، أو شهادة من املحكمة بصدده« ))).

)))   عملر ، نبيلل إسلامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين يف قانون املرافعلات املدنية والتجارية ، ص ))) ، 
5)) ، 7)) ، مجيعي ، عبدالباسط : مبادئ املرافعات يف قانون املرافعات اجلديد ، ص 7)) .

)))   املراجع السابقة .
)))   انظر : املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .

)))   املادة ) 86) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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ويتضلح ملن ذلك تطبيق النظلام ملبدأ حجية الليء املحكوم به ؛ إذ ال جيلوز للمحكمة أن 
تفصل يف دعوى سبق وأن ُحسمت بحكم سابق .

وُيشرط لصحة الدفع بقوة اليء املحكوم به يف املسائل اجلزائية بام يتعني معه االمتناع عن 
نظر الدعوى األخرى رشطان مها :

أواًل : أن يكون هناك حكم جزائي سابق صدوره من املحكمة .

ثانيًا : أن يكون احلكم صادرًا بنفس األفعال والوقائع سلواًء ُحكم باإلدانة أو بالرباءة عىل نفس 
املتهم .

فإذا احتدت عنارص الدعوى الثاث وهي : املوضوع والسبب واألطراف ، وبتت املحكمة 
فيهلا سللبًا أو إجيابًا ، فإنه ال يمكلن أن تقام الدعوى بذات هذه العنلارص إال وفقًا لطرق الطعن 

النظامية ))) .

فلإن أقيمت الدعوى مرة أخرى بنفس العنلارص ؛ جاز للمتهم أو أحد اخلصوم إثارة الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم ، والتمسك به يف أي حال كانت عليه الدعوى، 
كام جيب عىل املحكمة إثارة هذا الدفع متى ثبت واحلكم به من تلقاء نفسها ولو مل يطلب اخلصوم 

ذلك )))  .

واجلديلر بالذكلر أن هنلاك من يلرى أن الدفع بعلدم جواز نظلر الدعوى لسلبق الفصل يف 
موضوعها هو دفع موضوعي يف حقيقته ؛ ألن الفصل السابق يف موضوع الدعوى قد كان له أثر 
يف تسوية النزاع ، ويفرض فيه أنه إما أعاد املدعى عليه احلق لصاحبه ، أو قىض عليه بعدم وجود 
حق للمدعي ، أو بانتهائه أو غري ذلك ، فالدفع بسبق الفصل يف الدعوى هو يف واقع األمر ادعاء 

بمضمون احلكم السابق ، وهو دفع موضوعي ))).

وأرى بلأن ذللك الدفع من قبيل الدفوع بعدم القبول ؛ حيث ُيفهم من نصوص مواد النظام 
التي نصت عىل ذلك ، فعدم جواز نظر الدعوى يعني عدم قبوهلا . 

)))    املوجان ، إبراهيم بن حسني : إيضاحات عىل نظام اإلجراءات اجلزائية ، ص0)) ، ))) ، عبدالبصري ، عصام 
عفيفي : التعليق عىل نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة ، ص )8) .

)))  انظر : املادة ) 86) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، واملادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .
)))  ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 599 .
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هذه هي أبرز حاالت الدفوع بعدم القبول ، وهناك حاالت أخرى للدفع بعدم القبول منها: 
الدفلع بحصلول صلح عىل موضوع الدعوى ، والدفع بوجلود اتفاق بني اخلصوم عىل التحكيم 
يف موضلوع الدعلوى ، والدفع بعدم االلتزام باملواعيد املقلررة لصحة الدعوى أو عدم رفعها يف 
وقتها النظامي أو عدم االلتزام بالرتيب املطلوب نظامًا ، ومثل هذا إذا كان للمحكوم عليه مدة 
معينة السلتعامل حقه يف االعراض عىل احلكم الصادر عليه بطلب االسلتئناف أو النقض ، ومل 
يبلارش حقله ضمن تلك املدة ، فلإن طعنه ال يكون مقبواًل بعد انقضاء تللك املدة )))، ومثل ذلك 
أيضلًا إذا كان للخصم دفوع موضوعية وشلكلية ، فتقلدم أواًل بالدفوع املوضوعية ، ثم دفع بعد 
ذلك بالدفع الشكيل ، فإن دفعه هذا ال يكون مقبواًل ، وخلصمه الدفع بعدم قبول هذا الدفع))).

واملنظلم مل حيلرص الدفوع بعلدم القبول يف امللادة ) 76 ( من نظام املرافعلات الرشعية ، وال 
يف امللادة ) 86) ( وامللادة ) )9) ( ملن نظام اإلجلراءات اجلزائية ، وإنام ذكر أمثللة تتميز بكثرة 
ورودهلا علىل املحكمة ، وكل ما يصدق عليه أنله دفع مرشوع ، فيحق للقايض الدفع به أو قبوله 

إذا ورد من أحد اخلصوم ، ومن ثم احلكم به ، مع بيان األسباب املسوغة لذلك . 

5 . 2 . 3  حاالت الدفوع بعدم القبول يف القانون

مملا ذكلره فقهاء القانون ورشاحه يف حاالت الدفوع بعدم القبول ، بناًء عىل ما ورد يف قانون 
اإلجلراءات اجلنائيلة املرصي ، وما ورد يف قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي ، ومن غري 

حرص ، ما ييل : 

الدفع بعدم القبول النعدام الصفة

األصلل أن الدعوى اجلنائية تقام من النيابة العامة عمًا باملادة األوىل من قانون اإلجراءات 
اجلنائيلة ، وهلذا هلو األصل العلام فالنيابة العامة هي التلي هلا صفة يف حتريلك الدعوى اجلنائية 
ومبارشهتلا ، غلري أنه اسلتثناء من هلذا األصل فهناك حلاالت معينة أوجب فيها الشلارع تقديم 

شكوى أو إذن أو طلب قبل حتريك الدعوى اجلنائية أو قبل رفعها إىل القضاء))).

)))  انظر : املادة ) )9) ، 99) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)))  انظر : املادة ) 75 ، 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .

)))   انظر : املواد ) ) ، ) ، ) ، ) ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
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 كلام خلول القانون ل اسلتثناًء عىل هذا األصل أيضًا ل لألشلخاص احللق يف إقامة الدعاوى 
اجلنائيلة مبلارشة وفق ضوابط حمددة قانونًا ، فأعطى امللرشع صاحب احلق املدين احلق يف حتريك 
الدعلوى اجلنائيلة ، ولكلن ياحلظ أن الذي حيلرك الدعلوى اجلنائية هنا أيضلًا النيابلة العامة ، 
فتحريكهلا هنا ال يلؤدي إىل انعقاد اخلصوملة اجلنائية بني صاحب الطلب واملدعلى عليه ، وإنام 
تنعقلد بينهلام اخلصوملة املدنية يف دعوى التعويض الناشلئ علن اجلريمة ، وتنعقلد بذلك طلب 
اخلصوملة اجلنائيلة بلني النيابة العامة وبلني املتهم ، وتكلون النيابة العامة بعد ذللك هي صاحبة 

الصفة يف مبارشة الدعوى اجلنائية بعد حتريكها ))).

وفيلام عدا اجلرائم املشلار إليها يف املادة ) ))) ( من قانلون العقوبات ، ال جيوز لغري النائب 
العام أو املحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى اجلنائية ضد موظف أو مستخدم عام 

أو أحد رجال الضبط ؛ جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ))).

واسلتثناء ملن حكم املادة ) 7)) ( من قانلون اإلجراءات اجلنائية ، جيلوز للمتهم عند رفع 
الدعلوى عليله بطريلق اإلدعاء املبلارش أن ينيب عنه يف أيلة مرحلة كانت عليهلا الدعوى وكيًا 
لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم اإلخال بام للمحكمة من حق يف أن تأمر بحضوره شخصيًا ))).

وإذا ُرفعلت الدعلوى اجلنائية عىل متهم ممن ال يملك رفعهلا قانونًا ، أو رفعت عىل غري ذي 
صفلة فيهلا ، فإنه جيلوز يف هذه احلالة إبداء الدفع بعلدم قبول الدعوى اجلنائيلة النعدام الصفة ، 
والدعلوى املدنيلة التابعة هلا ، يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ، بل يتعني عىل املحكمة القضاء 

به من تلقاء نفسها ، وذلك لتعلقه بالنظام العام ))).

)))    انظلر : امللواد ) 76 ، ))) ، )5) ، )5) ، )5) ، )8) ( ملن قانلون اإلجلراءات اجلنائية املرصي ، اجلميىل ، 
هشام عبداحلميد : الدفوع اجلنائية اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات، 

ص 69) . 
)))   انظر : املادة ) )6 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .

)))  انظر : املادة السابقة .
)))    انظلر : امللادة ) 5)) ( ملن قانلون املرافعات املدنية والتجاريلة املرصي ، اجلميىل ، هشلام عبداحلميد : الدفوع 
اجلنائيلة اإلجرائيلة واملوضوعيلة يف نطلاق قانون اإلجلراءات اجلنائية وقانلون العقوبلات ، ص )7) ، )7) ، 

الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص 86) .
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الدفع بعدم القبول النعدام األهلية

تعرض قانون اإلجراءات اجلنائية ألهلية اخلصوم يف عدة مواضع من نصوص مواده ، وبني 
ما قد ينتج عن فقدها أو نقصها من تغري يف أحكام تلك املواد ، وما يرتب عىل ذلك من آثار))).

وملن ذللك إبداء الدفلع بعدم القبول النعلدام أهلية املدعلي أو نقصها ، أو النعلدام أهلية 
املدعى عليه أو نقصها .

حيلث ذهلب كثري من فقهلاء القانون إىل اعتبلار األهلية رشطًا من رشوط قبلول الدعوى ، 
فيجب أن يكون كل من املدعي واملّدعى عليه أهًا للتقايض))).

غري أن بعض الرشاح يرون أن هذا الدفع من قبيل الدفع الشكيل ، وال يرونه من قبيل الدفع 
بعدم القبول)))؛ وذلك ألهنم ال يرون األهلية رشطًا لقبول الدعوى ، وإنام يروهنا رشطًا النعقاد 

اخلصومة))).

وملا ذهلب إليه أكثر فقهلاء القانلون من اعتبلار األهلية رشطلًا من رشوط قبلول الدعوى 
وصحتها ، قد يكون األقرب للصواب ؛ بناًء عىل ما ُفهم من نصوص مواد القانون املشلار إليها 

سابقًا ، وعليه فالدفع بانعدام األهلية ُيعد من الدفوع بعدم القبول. 

الدفع بعدم القبول النعدام املصلحة

إن إحالة دعاوى واهية أو قليلة األمهية إىل القضاء ُيعد إهدارًا لوقت وجهد سلطتي التحقيق 
واالهتلام ، كام يمثلل إثقااًل عىل عاتق قضاء احلكم ومعاونيه ، وهو ما قد يؤثر عىل قدرهتا يف نظر 
الدعاوى األخرى وبالتايل تراكم الدعاوى أمامها ، فضًا عام تتكبده خزانة الدولة من مصاريف 
باهظلة لنظرها ، وهو ما يرض بسلري العدالة ؛ وهلذه االعتبلارات فإن مصلحة املتهم والدولة عىل 
حلد سلواء تقتضيان جتنب نظر مثلل هذه الدعاوى الواهيلة ، وال يتحقق ذللك إال بالتأكيد عىل 

توافر املصلحة يف الدعاوى كرشط من رشوط صحتها .
)))    انظر : املواد ) 5 ، 6 ، )5) ، )5) ، 65) ، )7) ، 9)) ، ))) ، 6)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي.

)))    أبو الوفاء ، أمحد : أصول املحاكامت املدنية ، ص )5) .
)))    مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص 569 احلاشية .

مجيعي ، عبدالباسط : رشح قانون اإلجراءات املدنية ، ص 0)) .  )((
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وقلد كفلل قانون اإلجراءات اجلنائيلة للدولة واملجتمع ممثلة يف النيابلة العامة احلق يف إقامة 
الدعلوى اجلنائيلة حلاميلة املصلحة العاملة ، كام كفل ذللك للمجني عليه وامللرضور من اجلريمة 

حلامية املصلحة اخلاصة ، وذلك عندما يكون هناك حاجة هلذه احلامية . 
كلام هيلدف القانون يف نفس الوقت إىل أال يكون وراء قلرار االهتام دوافع غري مرشوعة ، بام 
يكفلل محايلة الفرد من آثار توجيه االهتام ، واملثول أمام القضاء اجلنائي ، الذي ُيعد يف ذاته بمثابة 
العقوبلة ؛ مللا يبذله املتهم من جهد ووقت إلثبات براءته ، فضًا علام يتكبده من نفقات الدفاع ، 
وما ُيشلكله االهتام من عبء نفيس ، وإحداث وصمة تلحق بسلمعة املتهم ، وتنال من مكانته يف 

املجتمع . وذلك يكفل حتقيق التوازن بني حقوق ومصالح املدعي واملدعى عليه .
وقد أكد املرشع املرصي عىل رشط املصلحة باعتباره رشطًا ليس لقبول أي دعوى فحسب، 

وإنام لقبول أي طلب أو دفع ))).
وحدد خصائص وأوصاف هلذه املصلحة ُيشلرط أن تتحقق فيها ، وهي أن تكون املصلحة 
شلخصية ومبارشة ، وقائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض 

من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق خُيشى زوال دليله عند النزاع فيه))) .
واسلتثنى من خاصية املصلحة الشلخصية واملبارشة الدعوى املرفوعة من قبل النيابة العامة 

والتي هتدف إىل محاية املصلحة العامة))).
ويف حاللة علدم توافر تلك الرشوط يف املصلحة ؛ فإن للخصلوم الدفع بعدم القبول النتفاء 

املصلحة يف أي حالة تكون عليها الدعوى ، وتقيض املحكمة بذلك من تلقاء نفسها))).
وقلد ذهب بعض اللرشاح إىل اعتبار هذا الدفع من قبيل الدفلع املوضوعي وليس من قبيل 
الدفع بعدم قبول الدعوى)5)، ألنه يتوجه يف الواقع إىل ذات احلق املدعى به ، إذ املصلحة املرشوطة 
يف صحة الدعوى ليست إال رشط استناد الدعوى إىل حق مستحق األداء ، إذ احلق كام هو معلوم 

مصلحة حيميها القانون )6).

)))  انظر : املادة ) ) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .
)))    مليجي ، أمحد : التعليق عىل قانون املرافعات ، ج) ، ص 7)) .

)))   املرجع السابق ، ج) ، ص9)) ، وانظر : املادة ) ) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي.
)))  انظر : املادة ) ) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .

)5)  أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص )79 .
)6)    املرجع السابق .
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وهناك من يرى أن رشط املصلحة أعم من رشط استناد الدعوى إىل حق مستحق األداء)))، 
فهو رشط يشتمل عىل شقني :

األول : أن يكون اليء املدعى به مصلحة معتربة قانونًا .

الثلاين : أن يبتغلي املدعلي ملن وراء املطالبة هبذه املصلحة نفعلًا معتربًا ، وال يكلون ذلك إال إذا 
كان الليء املدعى به قد اعتدي عليله أو ُهدد باالعتداء عليه ، فإن مل يكن كذلك ترفض 

الدعوى ، ألنه ال يكون من ورائها أي فائدة .

فالدفلع إن كان موجهًا إىل الشلق األول من هذا الرشط يكلون دفعًا موضوعيًا ، ألنه موجه 
إىل جوهر احلق املدعى به ، وإن كان الدفع موجهًا إىل الشق الثاين كان دفعًا بعدم قبول الدعوى، 
حيلث يقصلد بالدفلع رد الدعوى لعلدم فائدهتا عىل فرض صحلة ما يدعيه املدعلي من غري أن 

يتعرض إىل صدقه أو كذبه))).

وأرى بأن الدفع بانعدام املصلحة يف الدعوى ُيعد من قبيل الدفع بعدم القبول ؛ وفقًا ملا نص 
عليه قانون املرافعات املرصي رصاحًة يف مادته الثالثة . 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو من الدفوع التي يرتب عليها لو صحت 
انتهلاء الدعلوى اجلنائية باحلكم فيها بعدم جواز نظرها لسلبق الفصل فيها ؛ احرامًا حلجية اليء 

املحكوم فيه ، وملا يف ذلك من رضورة لوضع حد للمنازعات ، وجتنب تناقض األحكام))).

 وهلو من الدفوع املتعلقلة بالنظام العام ، والتي جيوز إثارهتا بنلاًء عىل طلب أحد اخلصوم ، 
يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ، ولو ألول مرة أمام حمكمة النقض ، وتقيض فيه املحكمة من 

تلقاء نفسها ))).
)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 596 .

)))  املرجع السابق .
)))    اجلميىل ، هشام عبداحلميد : الدفوع اجلنائية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات ، ص 9.

)))   انظر : املادة ) 5)) ( واملادة ) 6)) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي ، اجلميىل ، هشام عبداحلميد: 
الدفلوع اجلنائيلة يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات ، ص 9، الرشيف، حامد : نظرية الدفوع 

أمام القضاء اجلنائي ، ص)))، ))) .
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واألسلاس القانلوين هللذا النوع من الدفلوع هو نص مادة قانلون اإلجلراءات اجلنائية التي 
نصلت عىل أنه : »تنقليض الدعوى اجلنائية بالنسلبة للمتهم املرفوعة عليه والوقائع املسلندة فيها 

إليه، بصدور حكم هنائي فيها بالرباءة أو اإلدانة .

وإذا صلدر حكلم يف موضوع الدعوى اجلنائيلة ، فا جيوز إعادة نظرهلا إال بالطعن يف هذا 
احلكم بالطرق املقررة يف القانون «))).

وعليله ال جيوز ملحكمة أن تنظر يف دعوى سلبق الفصل فيها بحكم سلابق ، إال وفقًا لطرق 
الطعن القانونية .  

ويشلرط يف احلكلم احلائز لقوة األملر املقيض به ، واللذي تنقيض به الدعلوى اجلنائية عدة 
رشوط ))) :

أ ل أن يكون احلكم اجلنائي صادرًا من جهة خمتصة .

ب ل أن يكون احلكم قد فصل يف موضوع الدعوى .

جل ل أن يكون هذا احلكم هنائيًا .

د ل أن يكون للحكم الوجود القانوين))).

كام يشلرط جلواز الدفع بعدم قبول الدعوى لسلبق الفصل فيها : وحدة املوضوع، ووحدة 
السبب ، ووحدة أطراف الدعوى))).

وإثلارة هلذا النوع من الدفوع ألول ملرة أمام حمكمة النقض ، مرشوط بلأن تكون مقوماته 
واضحلة ملن مدونات احلكم املطعلون فيه ، أو أن تكلون عنارصه قد انطوت عليهلا األوراق ، 

وبغري حاجة إىل حتقيق موضوعي)5) .

)))   املادة ) )5) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي .
)))   اجلميىل ، هشام عبداحلميد: الدفوع اجلنائية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات ، ص0).

)))   الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص))) .
)))    املرجع السابق .

)5)   فودة ، عبداحلكم : الدفوع والدفاعات ، ج) ، الدفوع اجلنائية ، ص 08) ، 09) ، حامد : نظرية الدفوع أمام 
القضاء اجلنائي ، ص))) .
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وهنلاك حاالت أخلرى للدفوع بعلدم القبول ، كالدفع بسلقوط الدعوى بمليض املدة ، أو 
بأنه حصل صلح عىل موضوع الدعوى ، أو الدفع بسلقوط احلق بالتقادم والذي يقتيض تكييف 

الدفع به التفريق بني نظرين :

فمن رأى أن التقادم يؤدي إىل سقوط احلق أو املوضوع ذاته ، فهذا يستوجب اعتبار الدفع به 
من قبيل الدفع املوضوعي ؛ إذ هو يف حقيقته دفع موجه إىل احلق أو املوضوع املطلوب بالدعوى. 
ومن رأى أن أثر التقادم ينحرص يف سلقوط الدعوى التي حتمي احلق أو املوضوع ، كان الدفع به 

من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى ؛ لسقوط حق املدعي يف رفعها بسبب تقادم حقه))).

وملن دفوع عدم القبول الدفع بسلقوط احلق يف الدعوى لعدم رفعهلا يف وقتها القانوين ، كعدم 
مبارشهتا بالرتيب املطلوب قانونًا يف حالة تعدد الدعاوى ، أو عدم مبارشة احلق يف االعراض بالطعن 
يف احلكم بطلب االستئناف أو النقض أو التامس إعادة النظر ضمن املدة املقررة لذلك يف القانون ، أو 

الدفع بعدم قبول الدفوع األخرى لعدم االلتزام بالرتيب املنصوص عليه يف القانون ))) .

ملع العللم أن هناك من يرى بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسلبق الفصل فيها بصدور 
حكم يف موضوعها ، أو حصول صلح فيه ، دفع موضوعي يف حقيقته ))) .

وأرى بلأن ذلك الدفع ُيعد من قبيل الدفع بعدم القبول ؛ حيث ُيفهم هذا من نصوص مواد 
القانون التي نصت عىل ذلك ، فعدم جواز نظر الدعوى يعني عدم قبوهلا ، وقد تم اإلشلارة إىل 

ذلك فيام سبق .

5 . 2 . 4  املقارنة
من خال استعراض حاالت الدفوع بعدم القبول السالفة الذكر يف الفقه والنظام والقانون، 

يمكن عرض املقارنة وفقًا لآليت :

دفلع اخلصوملة وهو ما يقابل الدفلع بعدم قبول الدعوى يتسلع نطاقه إىل حد ملا يف النظام 
والقانون عنه يف الفقه اإلسلامي ، والفقهاء املسللمون ذكروا بالتفصيل صورة واحدة له ، وهي 

)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 597 .
)))    املرجع السابق .

)))    املرجع السابق ، ص 597 ، 599 .
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دفلع املدعى عليه بأن يده ليسلت يلد خصومة ، وإن كان هناك اسلتنتاج لبعض الصور األخرى 
من خال الرشوط التي ينبغي توافرها يف الدعوى ، والتي أشار إليها بعض الفقهاء يف كتبهم))).

يتفق كل من الفقه والنظام والقانون عمومًا عىل رضورة توافر الصفة واألهلية واملصلحة يف 
الدعوى ، واعتبارها رشوطًا لقبول الدعوى وصحتها ، مع االختاف يف بعض التفصيات .

التفصيلات املوجلودة يف النظلام والقانلون ومل توجلد يف الفقله ، أو مل يتعرض هللا الفقهاء 
املسلمون ؛ اقتضت بعضًا منها التنظيامت املعارصة .

يوجله الدفلع بعدم قبول الدعوى إىل الدعوى حال ختللف رشط من رشوط قبوهلا يف الفقه 
والنظام والقانون .

تعتلرب األهليلة رشطًا ملن رشوط قبول الدعلوى يف الفقه اإلسلامي ، ويف حال ختلف هذا 
الرشط ال تسمع الدعوى وال تقبل .

والنظلام اقتلدى بالفقه اإلسلامي يف ذلك عمًا بنص امللادة ) 76 ( من نظلام املرافعات ، 
باعتبلاره الدفع بانعدام األهلية من قبيلل الدفع بعدم القبول وقد نص عىل ذلك رصاحة ، وعده 
ملن الدفلوع املتعلقلة بالنظام العام ، التلي يمكن الدفع هبلا يف أي مرحلة تكون فيهلا الدعوى ، 

وحتكم هبا املحكمة من تلقاء نفسها .

بينام اختلف فقهاء القانون والقضاء املرصي يف اعتبار األهلية رشطًا لصحة الدعوى ، فمن 
اعتلرب أن األهليلة رشط لقبول الدعلوى عد الدفع بانعدامهلا دفع بعدم القبلول ))) ، ومن اعترب 
األهليلة رشط لصحة انعقاد اخلصومة وليسلت رشطًا لقبول الدعوى فإنله يعد الدفع بانعدامها 

دفع شكيل ))) .

مل يستخدم الفقهاء لفظ املصلحة وإنام يتفقون عىل مضمونه باعتباره من مجلة الرشوط الازم 
توافرها لقبول الدعوى ، بخاف النظام والقانون فقد أشارا لذلك اللفظ يف نصوص موادمها ، 

وهذا اخلاف لفظي فقط أما من ناحية املضمون فا اختاف بينهم .
)))   ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 598 .

)))    أبو الوفاء ، أمحد : أصول املحاكامت املدنية ، ص )5) .
)))  مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ص 569 احلاشية ، مجيعي، 

عبدالباسط : رشح قانون اإلجراءات املدنية ، ص 0)) .
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الدفع بسلبق الفصل يف الدعوى ُذكر رصاحًة يف النظام والقانون ، بينام مل يذكر هبذا املسلمى 
يف الفقه ، ويشلبهه إىل حد ما، ما ذكره الفقهاء من الدفع بأن املدعي قد حلفه عند قاض آخر فله 

ذلك ، بحيث إذا أثبته أو نكل املدعي عن احللف عليه إن طلب الدافع ُردت دعواه ))) .

وأملا ملا مل يتعلرض له املسللمون وكان موضلع عنايلة يف النظلام والقانون فهو ملا اقتضته 
التنظيلامت املعارصة ، كالدفع بسلقوط حق املدعي يف الدعوى لرفعهلا يف غري وقتها النظامي أو 
القانلوين ، أو علىل غري الرتيب املطللوب نظامًا أو قانونلًا ، فمثل هذه الدفلوع اقتضتها املواعيد 

والراتيب التي وضعها املنظم السعودي واملرشع املرصي .

5 . 3  أحكام الدفوع بعدم القبول وآثارها

5 . 3 . 1 أحكام الدفوع بعدم القبول وآثارها يف الفقه

ُيسلتفاد مملا ذكر يف كتب الفقهاء يف بياهنم ألحكام دفع اخلصوملة وهو ما يقابل الدفع بعدم 
القبول ما ييل :

يرى بعض الفقهاء أن دفع اخلصومة يصح إبداؤه قبل احلكم يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى، 
إال أهنلم رصحلوا بعدم قبوله إذا ُأبدي بعد احلكم ؛ وقاللوا يف تعليل ذلك بأن تأخر املدعى عليه يف 
دفع اخلصومة عن نفسه إىل ما بعد احلكم جيعل الدعوى صحيحة يف مجيع مراحلها ، ألهنا قامت عىل 
خصم حسب الظاهر ، وبالتايل يكون احلكم فيها قد صدر صحيحًا ، ألنه صدر عىل خصم رشعي، 
فليس له بعد ذلك أن يدفع بعدم اخلصومة ؛ ألن دفعه ال ُيظهر بطان القضاء السابق ، والدفع إنام 
يصلح بعلد احلكم إذا ظهر بثبوته بطان القضاء السلابق))). وهناك من يرى بلأن هذا التعليل ليس 
كافيًا، ألنه بثبوت الدفع يتبني أن الدعوى رفعت يف وجه غري خصم رشعي ، وأهنا مل تكن مستوفية 
جلميع رشوطها الرشعية ، فتكون غري صحيحة ، وبالتايل يكون احلكم فيها غري صحيح ، وبذا يتبني 

أن هذا الدفع يظهر بطان القضاء السابق ، وعليه ينبغي أن يكون مقبواًل ))).
)))    ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 598 .

)))  ابن عابدين ، حممد عاء الدين : قرة عيون األخيار ، ج)) ، ص)65 ، )66، ابن نجيم : البحر الرائق ، ج) ، 
ص))) ، ابن نجيم : األشباه والنظائر ، ص89 .

)))  ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص ))6 .
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وبعلض الفقهلاء ال يلرون جواز إبلداء هذا الدفلع إال قبل اللرشوع يف إقامة البينلة من قبل 
املدعلي، أملا بعلد إقامتها فا ُيقبل ، فلأوىل أال ُيقبل بعد احلكلم ، حتى قالوا إنله إذا أقام املدعي 
شاهدًا عىل دعواه ، ثم قبل إكامل الشهادة دفع املدعى عليه اخلصومة عن نفسه ، مل يقبل منه هذا 
الدفع ، وطلب من املدعي إكامل الشلهادة حتى إذا أمتها برشوطها قيض له باملدعى به ، فمنع من 

إبداء الدفع بعد الرشوع يف إقامة البينة ، ألنه مقرص بسكوته إىل هذا الوقت))).

وُيسلتنتج مما ذكره الفقهاء أن إبداء دفع اخلصومة ُيقبل من املدعى عليه ، سلواًء كان مدعى 
عليله يف الدعلوى األصلية أم كان يف دفعها ، وُيسلمع من غري املدعلى عليه إذا تعدى إليه احلكم 
علىل فلرض صدوره ، وهذا غالبلًا ما يكون عندما يتدخل بالدفع ملن يصح أن يكون خصاًم عن 
املدعلى عليله ، وللقايض من تلقاء نفسله رد أي دعوى مل تتوافر فيهلا رشوط صحتها ، وإن كان 
الفقهاء مل يسموا هذا دفعًا ، وإنام اعتربوه من الواجبات التي يتعني عىل القايض القيام هبا ، حيث 
ينظلر يف رشوط صحلة الدعوى قبل أن يبدأ يف فصل الدعوى ملن حيث موضوعها ، فإن وجد 
نقصًا يمكن تصحيحه طلب من املدعي إجراءه ، وإال فإهنا ال ُتقبل الدعوى وال ُتسمع ، وكام أن 
الصفة متحققة لكل فرد مسللم يف دولة اإلسلام يف رفع الدعاوى التي يكون احلق املدعى فيها 

حقًا خالصًا هلل تعاىل ، فكذلك ينبغي أن يكون األمر يف دفعها))).

وإذا كان الدفلع دعلوى كام تقدم بيانه فا شلك أنه ينتلج عنه ما ينتج علن الدعوى ، فمتى 
ُوجد الدفع من املدعى عليه أو ممن له شأن فيه صار املدعى عليه مدعيًا ، واملدعي مدعى عليه ، 
وبالتايل يقع عبء إثبات الدفع عىل املدعى عليه وهو مبدي الدفع ، ويكلف املدعي األصيل وهو 

املدعى عليه يف الدفع باجلواب عىل دعوى الدفع))).

وطرق إثبات الدفع هي نفسلها طرق إثبات الدعلوى ، فيثبت الدفع بإقرار املدعي األصيل 
واعرافله واللذي هلو مدعى عليه يف الدفلع ، أو بالبينة التلي يقيمها املدعى عليله يف حال إنكار 
املدعلي للدفلع ، ويثبت بنكول املدعي علن اليمني عند من يقول بالنكلول ، وعند اآلخرين ُترد 

)))   ابن حجر اهليتمي : حتفة املحتاج ، ج) ، ص)5) .
ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص ))6 – 5)6 .  )((

)))  الرسخليس : املبسلوط ، ج7) ، ص9)،8)، ابلن نجيم : البحر الرائلق ، ج7 ، ص))) . ابن فرحون : تبرصة 
احلكام ، ج) ، ص)9) ، النووي : روضة الطالبني ، ج8 ، ص)9) ، البهويت : كشاف القناع ، ج6 ، ص))).
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اليملني علىل الدافع ، فإن حلف يثبت الدفلع وُترد الدعوى ، وإذا عجلز املدعى عليه عن إثبات 
دفعه عىل األصول ، وحلف املدعي اليمني بطلب اخلصم ، تعود دعوى املدعي األصلية ، أي أنه 
يرتفلع دفلع املدعى عليه وُيرد ، هذا يف حالة إبداء الدفلع من أحد اخلصوم ، أما إذا تبني للقايض 
انتفلاء رشط ملن رشوط قبول الدعوى وصحتها  ، وثبت ذللك ؛ فإنه يقيض بدفع اخلصومة من 

تلقاء نفسه ))).

ودفع اخلصومة ل كام سبقت اإلشارة إليه ل صورة من صور الدعوى ، واألصل أن كل رشط 
اشلرطه الفقهلاء لصحة الدعلوى وقبوهلا وترتب آثارها عليه ُيشلرط يف دفع اخلصومة ؛ ولكنه 
نظلرًا للعملوم واخلصلوص بني الدعلوى ، ودعوى دفلع اخلصومة ، فإن هنلاك رشوط تزيد هبا 
الدعلوى عن دعوى دفع اخلصومة ، وهناك رشوط تزيلد هبا دعوى دفع اخلصومة عن الدعوى 

األصلية ؛ ولذا يمكن حرص رشوط صحة دفع اخلصومة يف اآليت))):

ل  أن يسبق دعوى دفع اخلصومة دعوى أصلية ؛ إذ ال يقع الدفع ابتداًء كام يف سائر الدعاوى.

ل  أن يصدر دفع اخلصومة من شلخص مميز بالغ عاقل ، وأن يصدر الدفع من املدعى عليه ، 
أو من ينوب عنه رشعًا من وكيل أو ويص .

ل  أن يصدر الدفع ضد مدٍع معني معلوم .

ل  أن يكون الدفع يف جملس احلكم والقضاء . 

ل  أن يكون الدفع صادرًا بتعبريات جازمة وقاطعة ، ليس فيها جمال للشك والردد .

ل  أال يكون الدفع متناقضًا مع دعوى أو كام صدر من الدافع ، ومل يمكن التوفيق بني الدفع 
وهذا الكام الصادر منه ، سواًء كان صادرًا عنه يف جواب الدعوى ، أم كان يف دفع آخر 

سبق أن أبداه .

ل  أن يصدر دفع اخلصومة يف وقته املعترب  له .

)))  الرسخليس : املبسلوط ، ج7) ، ص8) ، 9) ، ابلن فرحلون : تبلرصة احللكام ، ج) ، ص)9) ، الدسلوقي: 
حاشلية الدسلوقي ، ج6 ، ص)) ، النووي : روضة الطالبني ، ج8 ، ص))) ، البهويت : كشاف القناع ، ج6 ، 

ص9))، حيدر : أصول استامع الدعوى ، ص 85) ، 86) .
)))   الغامدي ، نارص بن حممد : دفع اخلصومة يف الفقه اإلسامي ، ص 90 – 96 .
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ل  أن يوجله إىل دعلوى صحيحة ، فلإن كانت الدعوى األصلية باطلله ، مل ُيقبل الدفع ؛ ألن 
الدعلوى الباطللة يف حكلم املنعدمة ، والتصلدي لدفعها حتصيل حاصلل وهو نوع من 

العبث . 

ل أن تكلون يلد املدعى عليله عىل العني املدعى هبا يلد خصومة ، وهذا اللرشط خاص بدفع 
اخلصومة مطلقًا ، أما الدفع املؤقت فا ُيشرط فيه .

ل أن تكلون دعلوى الدفلع جوابلًا قضائيًا ، ومن هذا اللرشط جيب أن تكلون دعوى املدعي 
مرفوعًة أمام القضاء .

ل  أن يكون دفع اخلصومة مؤثرًا يف دفع اخلصومة عن املدعى عليه بعد ثبوته ، فإن اختل هذا 
الرشط ، فإن الدفع ال يكون صحيحًا .

5 . 3 . 2  أحكام الدفوع بعدم القبول وآثارها يف النظام

سليتم التطرق يف هذا املطلب إىل أهم القواعد التي حتكم الدفوع بعدم القبول ، والتي متنح 
هلذا النلوع من الدفوع خصوصية متيزه عن باقي أنواع الدفلوع األخرى ، وإن كانت بعض هذه 

القواعد تلتقي بتلك الدفوع . 

واملنظلم السلعودي مل ينلص رصاحلًة علىل بيلان ألحلكام هلذا النوع ملن الدفلوع يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية ، إال أنه يمكن أن ُتفهم وُتسلتنتج هذه األحكام من تطبيقات مواده لرشوط 
صحلة الدعلوى ، عدا ما أشلار إليه من أحكام عدم سلامع الدعوى وهو تعبلرٌي عن عدم قبوهلا ، 
وذللك يف نلص مادتله التي نصت عىل أنله : »إذا وجدت املحكملة يف الدعوى عيبلًا جوهريًا ال 
يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكاًم بعدم سلامع الدعوى، وال يمنع هذا من إعادة رفعها إذا 

توافرت الرشوط النظامية«))).

وبالرجوع إىل نظام املرافعات الرشعية ؛ استنادًا للامدة ) 8)) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
والتلي بنلاًء عليها تطبق األحكام الواردة يف نظلام املرافعات الرشعية فيام مل يرد فيه حكم يف نظام 
اإلجلراءات اجلزائيلة وفيام ال يتعارض مع طبيعة القضايا اجلزائيلة ، يتضح بيانه ألحكام الدفوع 

املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .  )((
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بعلدم القبول يف نلص مادته التي نصت عىل أنله : »)- الدفع بعدم اختصلاص املحكمة النتفاء 
واليتهلا أو بسلبب نلوع الدعلوى أو قيمتهلا ، أو الدفع بعدم قبلول الدعوى النعلدام الصفة أو 
األهلية أو املصلحة أو ألي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ 
جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم به املحكمة من تلقاء نفسها .)- إذا رأت 
املحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب يف صفة املدعى عليه قائم عىل أساس ، أجلت نظر 

الدعوى لتبيلغ ذي الصفة«))).

وعليه يمكن بيان أحكام الدفوع بعدم القبول وآثارها يف النظام فيام ييل :

سلبقت اإلشلارة إىل أن الدفع بعدم القبلول يكون عند انعدام الرشوط التلي يتطلبها النظام 
لقبلول الدعوى ، مما يعني حمدودية نطاق التمسلك هبذا الدفلع ، إذ ال يمكن للمدعى عليه إثارة 
هذا الدفع إال إذا ختلفت هذه الرشوط أو ختلف أحدها ، وقد يكون السلبب يف إثارة هذا الدفع 

وجود موانع حتول دون قبول الدعوى .

يعترب النظام الدفع دعوى يف حد ذاته ، حسلب ملا ُيفهم من املادة الثالثة من نظام املرافعات 
الرشعيلة ، علىل أنله ال يقبل طلب أو دفلع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائملة مرشوعة ، وهذا 
يعني أنه يشرط لقبول الدفع ذات الرشوط التي يتطلبها النظام يف الدعوى ، إال أنه ال يقع ابتداًء 
كلام يف سلائر الدعلاوي ، عىل اعتبار أنه وجه ملن أوجه اجلواب عىل الدعوى ، فا بد أن تسلبقه 

دعوى أصلية .

نلص نظلام املرافعلات الرشعية يف مادتله ) 76 ( عىل أنواع ملن دفوع عدم القبلول املتعلقة 
بالنظلام العام ، وهي ليسلت عىل سلبيل احلرص ، كالدفع النعدام الصفلة أو األهلية أو املصلحة 
أو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسلبق الفصل فيها . ومنح املنظم القايض يف هذه املادة فرصة 
االجتهلاد يف بقية أنواع دفوع عدم القبلول لتقدير ما يمكن أن يكون من النظام العام من عدمه ، 

وهذا مفهوم من خال ما رمى إليه عجز املادة سالفة الذكر يف عبارة » أو ألي سبب آخر« .

جيوز ألي من اخلصوم إبداء الدفوع بعدم القبول املتعلقة بالنظام العام والتمسلك هبا يف أي 
مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولو ألول مرة أمام حمكمة االستئناف ، كام أن للمحكمة أن حتكم 

)))  املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .
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هبا من تلقاء نفسها دون أن تنتظر إثارهتا من قبل اخلصوم))) . ويرتب عىل ذلك أن الدفع يف مثل 
هذه احلالة ال ُيعد دعوى ؛ ألنه ال يتصور أن يكون القايض طرفًا يف اخلصومة ، كام أن متسك أي 
ملن اخلصلوم هبذه الدفوع ليس يف واقع األمر إال تنبيهًا للقايض للقيام بواجبه الذي كان عليه أن 

يقوم به دون أن ينبهه اخلصم إىل ذلك))).

أملا إذا كانت الدفلوع تتعلق بمصلحة اخلصوم ، فيجوز للخصلم صاحب املصلحة إثارهتا 
والتمسك هبا حتى قبل قفل باب املرافعة ، وليس من واجب القايض إثارهتا.

كلام جيلوز إبداء هذه الدفوع بشلكل متتابع ، وليس يف وقت واحلد ؛ ألن كل دفع من دفوع 
عدم القبول ، هو ناشئ نتيجة سبب مستقل بذاته .

والدفع بعدم القبول إذا كان متعلقًا بالنظام العام ؛ فإن اخلصم ال يملك االتفاق عىل خافه 
سواًء أكان بالتنازل أو الصلح أو نحو ذلك ، كام أن تنازله عنه ليس له أثر .

أملا إذا كان الدفلع بعلدم القبول غري متعللق بالنظام العلام ، فإنه حيق للخصلم التنازل عنه 
إملا رصاحًة أو ضمنًا ، ويسلتمد هلذه األحقية من قاعدة أن الدفع يف األسلاس هو حق جوازي 

للخصوم هلم أن يستعملوه ، كام أن هلم أال يستعملوه .

ويف حالة إغفال املحكمة ألي نوع من دفوع عدم القبول املتعلقة بالنظام العام ، فإن حكمها 
يكلون حملًا للطعن فيله إذا كان احلكم يف األحلوال التي يكون الطعن فيها مقبلواًل ؛ ألن إغفال 
املحكملة أو القلايض للدفلع املتعلق بالنظلام العام ، هو يعنلي يف نفس الوقلت خمالفة رصحية ملا 
أوجبله النظلام ، وأنه يوجد خلل يف الدعوى يكون مربرًا كافيًا للطعن يف احلكم ؛ ألن هذا الدفع 
جيوز إبداؤه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وحتكم به املحكمة من تلقاء نفسلها دون طلب 

من أحد اخلصوم ، وذلك بحسب نص النظام))).

)))   انظر : املواد ) 86) ، )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية ، املادة ) 76 ( من نظام املرافعات الرشعية .
)))    دويدار ، طلعت حممد وحممد عيل كومان : التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ص 60) 

وما بعدها . 
)))   انظلر : امللواد ) 86) ، 87) ، )9) ، 98) ( ملن نظلام اإلجراءات اجلزائية ، امللادة ) 76 ( من نظام املرافعات 

الرشعية .
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أملا لو أغفل القايض أي نوع آخر من أنواع دفلوع عدم القبول التي ال تتعلق بالنظام العام، 
ومل يثلره أي ملن اخلصوم ، فإن مثل هلذا اإلغفال ال يؤثر يف حكم القلايض ، وال جُييز الطعن يف 
احلكم ؛ ألن القايض ال جيب عليه إثارة مثل هذا الدفع بحسلب النظام ، كام أنه حق للخصم إن 
شاء استعمله أو تركه ، وعدم إثارته من قبله حتى قفل باب املرافعة إلصدار احلكم يشري لتنازله 
الضمني عن حقه يف الدفع ، كام أنه ليس من املمكن معاملة دفوع عدم القبول الغري متعلقة بالنظام 

العام بمثل الدفوع املتعلقة بالنظام العام بأن تكون إثارهتا يف أي مرحلة من مراحل الدعوى .

ورغلم أن املنظلم بلنيَّ أن األصلل أن تفصلل املحكملة يف الدفلع بعلدم القبلول علىل وجه 
االسلتقال، إال أن املنظم منح املحكمة سللطة تقديرية يف ضم الفصل يف الدفع بعدم القبول إىل 
موضلوع الدعلوى عىل أن ُتبني ما حكمت به يف كل من الدفع املوضوع)))، مع أن ضم الدفع إىل 

املوضوع ال يمنع من قبول الدفع أو رده ، وعىل املحكمة بيان أسباب ذلك احلكم ))) .

إال أن الفصل املبكر قد يغني املحكمة عن اخلوض يف املوضوع ، فلو قضت املحكمة بقبول 
الدفع بعدم القبول ، فلن ختوض بعد ذلك يف نظر املوضوع)))، إال إذا كان املقتىض الناقص الذي 
أدى إىل ميلاد الدفلع بعدم القبول واحلكم فيله ، مما يمكن تصحيحه ، مثلل الدفع بعدم القبول 
الناتج عن انعدام األهلية ، ففي هذه احلالة حيق للمدعي رفع دعواه مرة أخرى إىل ذات املحكمة 

بعد استكامل املقتىض الناقص من أجل أن تفصل يف املوضوع))) . 

ومملا ياحلظ أن احلكم يف موضلوع الدعوى دون التعرض للدفع ُيعلد من جانب املحكمة 
قضاًء ضمنيًا برفض الدفع بعدم القبول ، رغم خمالفته لنص املادة ) 77 ( من نظام املرافعات التي 

أوجبت عىل املحكمة أن تبني ما حكمت به يف كل من الدفع واملوضوع .

والطعن يف احلكم بعدم القبول ال خيلو من أمرين :

إملا أن يكلون احلكم بعدم القبول حكاًم حاسلاًم منهيًا للخصومة ، مثلل احلكم بعدم القبول 

)))  انظر : املادة ) 77 ( من نظام املرافعات الرشعية ، واملادة ) 80) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)))    آل خنني ، عبداهلل بن حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ج) ، ص)6) .

)))    دويلدار ، طلعلت حمملد وحممد عيل كوملان : التعليق عىل نصوص نظلام املرافعات الرشعية السلعودي ، ص 
.(65

)))  انظر : املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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لفوات ميعاد االعراض عىل احلكم بطلب االسلتئناف أو لسلبق الفصل يف الدعوى)))، وبالتايل 
جيوز للمدعى عليه الطعن يف احلكم بعدم القبول عىل وجه االستقال ، أي من غري ضم الطعن 

فيه إىل احلكم الصادر يف املوضوع .

وإذا كان احلكلم بعلدم القبول غري منهي للخصومة ، مثل احلكم برفض الدفع بعدم القبول 
أي بعلدم قبولله ، وكلذا رفلض اإلدخلال والتدخل ؛ فإنله ال حيق للخصم االعلراض عىل هذا 
احلكلم إال ملع االعراض عىل احلكلم الصادر يف املوضلوع)))، وذلك عمًا بالفقلرة األوىل من 
ملادة نظلام املرافعات التي تنلص عىل أنه : » ال جيلوز االعراض عىل األحلكام التي تصدر قبل 
الفصل يف الدعوى وال تنتهي هبا اخلصومة كلها أو بعضها إال مع االعراض عىل احلكم الصادر 
يف املوضلوع ، وجيلوز االعلراض علىل احلكم الصلادر بوقف الدعلوى وعىل األحلكام الوقتية 
واملسلتعجلة واألحكام القابلة للتنفيذ اجلربي واألحكام الصادرة بعدم االختصاص قبل احلكم 

يف املوضوع «))).

والطعن يف احلكم بقبول الدفع بعدم القبول ال يطرح عىل حمكمة الطعن إال املسلألة املتعلقة 
بالدفع فقط حسلبام تكون املصلحة أو الصفة أو األهلية من دون أن تتعرض حمكمة الطعن لنظر 
املوضوع األصيل للدعوى ؛ ألنه مل ُيفصل فيه بعد من قبل حمكمة املوضوع ) حمكمة أول درجة(، 
فيجلب عليهلا أن حُتيل الدعوى ملحكملة املوضوع التي أصدرت احلكلم الفرعي يف الدفع حتى 
ال تفوت عىل اخلصم درجة من درجات التقايض)))؛ وألن نظام القضاء السلعودي اجلديد أخذ 

بمبدأ تعدد درجات التقايض ) حماكم الدرجة األوىل ل حمكمة االستئناف ل املحكمة العليا()5).

واألثلر املرتلب عىل قبول الدفع يتوقف عىل األسلباب التي ُبني عليهلا الدفع باإلضافة إىل 
نوع الدفع ذاته ، ففي بعض األحيان يرتب عليه حمو إجراءات اخلصومة ، ويكتسب هذا احلكم 
حجيلة اليء املقيض يف املسلألة املفصلول فيها . ويف حاالت أخرى مثلل : أن يكون الدفع مبنيًا 

)))    انظر : املواد ) 86) ، )9) ، ))) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
)))   أمحلد ، فلؤاد عبداملنعم واحلسلني عليل غنيم : أحكام الدفلوع يف نظام املرافعات الرشعية السلعودي ، ص 

.((5
)))   املادة ) 78) ( من نظام املرافعات الرشعية .

)))  آل خنني ، عبداهلل بن حممد : الكاشف يف رشح نظام املرافعات الرشعية السعودي ، ج)، ص98)-)0).
)5)   نظام القضاء اجلديد الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م / 78 ( وتاريخ 9) / 9 / 8))) هل .
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علىل أسلاس انتفاء الصفة أو انعدام األهلية ، فإنه يصلح أن جيدد املدعي دعواه إذا حتققت صفته 
أو توافلرت أهليتله . وإذا كان مبنلاه عىل فوات امليعاد بالنسلبة لاعراض بطلب االسلتئناف أو 

النقض، فإنه يرتب عىل نجاح اخلصم ضياع احلق هنائيًا))).

والدعوى التي حيكم فيها بعدم قبوهلا جيوز رفعها من جديد إذا ما استكملت رشوط قبوهلا 
ل وال يقلال حينئذ إن هذه الدعوى قد سلبق الفصل فيهلا ل وهذا ما يميز احلكم بعدم القبول عن 

احلكم برفض الدعوى))).

5 . 3 . 3  أحكام الدفوع بعدم القبول وآثارها يف القانون

تعلرض فقهاء القانلون ورشاحه لبيان أحلكام الدفوع بعدم القبول ، وذللك بناًء عىل ما تم 
فهمه واسلتنتاجه مما ورد يف نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، وما ُيسلتفاد مما ورد يف 
قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي من أحكام تتعلق هبذا النوع من الدفوع ، وسوف يتم 

اإلشارة لتلك األحكام واآلثار فيام ييل))) :

يعترب فقهاء القانون الدفع نوعًا من الدعوى ، يقدمه املدعى عليه للرد عىل الدعوى املرفوعة 
عليه ، فاشلرطوا فيه ما اشلرطوه يف الدعوى من رشوط أمهها املصلحة )))، باإلضافة إىل بعض 
اللرشوط املسلتمدة ملن كونه مرتبطًا بدعوى سلابقة عليله ، فينبغي أن ُيراعى وقتله عند إبدائه ، 
وأن ال يكلون متناقضلًا مع كام صادر من الدافع ، سلواًء كان هذا الكام صادرًا عنه يف جواب 

الدعوى ، أو يف دفع آخر سبق أن أبداه )5).

)))   أمحلد ، فلؤاد عبداملنعم واحلسلني عيل غنيم : أحكام الدفلوع يف نظام املرافعات الرشعية السلعودي ، ص )8) 
ومابعدها .

)))    املادة ) )9) ( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص )) - 85 ، )9 ،))) ، 86) ، فودة ، عبداحلكيم:   )((
الدفلوع والدفاعلات يف ضوء الفقه وقضاء النقض ، ج) الدفلوع اجلنائية ، ص 7 – )) ، 86)، 08) ، ))) ، 
اجلمييل ، هشلام عبداحلميد : الدفوع اجلنائية اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون 

العقوبات ، ص 9 – 9) ، 69) .
)))   انظر : املادة ) ) ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي .

)5)  ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة والقانون ، ص 8)6 – 0)6 ، الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع 
أمام القضاء اجلنائي ، ص )) - )5 .
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جيوز ألي من اخلصوم إثارة الدفوع بعدم القبول املتعلقة بالنظام العام والتمسلك هبا يف أي 
مرحلة من مراحل الدعوى ، ولو ألول مرة أمام حمكمة النقض ، بل يتعني عىل املحكمة القضاء 

هبا من تلقاء نفسها ولو مل ُيدفع هبا أمامها .

فلإذا أغفلل املتهم التمسلك بالدفع املتعلق بالنظام العلام ، فإن للنيابة العامة أن تتمسلك به 
وتعتربه الوجه الوحيد الذي تسلتند إليه يف طعنها ، وعند إغفال املتهم والنيابة التمسلك به ، فإن 

للقايض إثارته من تلقاء نفسه ، ويستند إليه ولو عارض أطراف الدعوى .

إال أنه يشلرط إلثلارة الدفع ألول مرة أملام حمكمة النقض أن تكلون مقوماته واضحة من 
مدونلات احلكلم ، أو تكلون عنلارص احلكم مؤديلة إىل قبوله بغلري حتقيق موضوعلي ، ألن هذا 

التحقيق خارج عن وظيفة حمكمة النقض .

وال جيلوز عند إثارة الدفع بعدم القبول املتعلق بالنظام العام أن يكون حمًا لنزول رصيح أو 
ضمني من أطراف الدعوى .

أملا إذا كانلت الدفلوع بعدم القبلول تتعلق بمصلحة اخلصلوم ، فيجوز ملن تقلرر ملصلحته 
إثارهتا والتمسك هبا حتى قبل قفل باب املرافعة ، وال تقيض به املحكمة من تلقاء نفسها بل جيب 

أن يطالب به صاحب املصلحة . 

كلام جيوز يف الدفوع بعدم القبول التي ال تتعلق بالنظام العام التنازل الرصيح أو الضمني يف 
أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وإغفال االحتجاج هبا أمام حمكمة املوضوع صورة من التنازل 
الضمني عنها ، وبالتايل ال جيوز االحتجاج هبا ألول مرة أمام حمكمة النقض ، وُيشرط أن يصدر 

التنازل عمن له صفة ومصلحة يف التمسك به))).

وال جيوز اتفاق اخلصوم عىل نزوهلم مقدمًا عن التمسلك بسلائر الدفوع املتصلة بعدم قبول 
الدعلوى ، وللو مل يتصل الدفع بالنظام العلام ، وإن كان جيوز هذا النزول بعد ثبوت احلق فيه)))؛ 
وعلة ذلك أن هذا االتفاق ال ُيؤمن معه التعسلف ، فهو حيرم اخلصم من التمتع بالضامنات التي 
شلاء املقنن أن حييطه وحيميه هبا ، كام أن التنازل يتصل بحق مسلتقبل مل ينشلأ بعد ، والقاعدة هي 

)))   عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين ، ص 96) .
)))  أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص 858 .
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عدم جواز النزول عن احلقوق التي مل تنشأ بعد ، متى كانت غري معينة بذاهتا ، بمعنى آخر ال ُيعتد 
بالنزول مقدمًا ما مل ينص القانون عليه رصاحًة ))).

وللخصوم إبداء الدفوع بعدم القبول عىل سبيل التتابع ، وليس يف وقت واحد ، وهذا يعني 
أن كل وجله ملن األوجله التي ُيبنى عليها الدفع بعدم القبول ، هو بمثابة سلبب واقعي مسلتقل 
لدفلع بعلدم القبلول قائم بذاتله ؛ بام يقتيض أن حتكلم املحكمة يف كل دفع بعلدم القبول من هذه 

الدفوع عىل استقال ))).

واجلديلر بالذكر أن هناك اختاٌف بلني فقهاء القانون ورشاحه فيام يتعلق بوقت إبداء الدفع 
بعدم القبول ، فمنهم من يرى أنه جيوز إبداؤه يف أي حال كانت عليها الدعوى ، وهناك من يرى 
بوجلوب إبدائله قبل الدخول يف موضوع الدعوى ، وذهلب رأي آخر إىل أن الدفع بعدم القبول 
إذا كان متعلقلًا بإجلراءات اخلصومة فإنه ال جيوز إثارته إال قبلل الدخول يف موضوع الدعوى ، 
وإال سلقط احللق يف إبدائه ، وذللك كالدفع بعدم الصفة ، أملا إذا كان متعلقًا بموضوع الدعوى 

فإنه جيوز إثارته يف مراحل الدعوى كافة ، وذلك كالدفع بانتفاء املصلحة ))).

وما اسلتقر عليه الفقه والقضاء والقانون املرصي قد متت اإلشلارة إليه سلابقًا ، وهو جواز 
إبداء الدفع بعدم القبول يف أي حال تكون عليها الدعوى ، وللمحكمة إثارة ما كان منها متعلقُا 
بالنظام العام من تلقاء نفسها))). ووضع القانون قيدًا عىل إبداء الدفوع بعدم القبول غري املتعلقة 

بالنظام العام ؛ وذلك بجواز إثارهتا حتى قبل قفل باب املرافعة)5). 
وتقديلر ملدى تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام أو علدم تعلقه به هو وجود النص من 
القانلون ، ويف حاللة عدم وجلوده فإن األمر خيضع ملطلق السللطة التقديرية لقلايض املوضوع ، 

)))  أبو الوفا، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص )) ، )) وما بعدها .
)))   حشليش ، أمحلد حمملد : الدفع بعدم قبلول الدعوى يف قانلون املرافعات املدنيلة والتجارية املرصي ، ) رسلالة 

دكتوراه غري منشورة ، كلية احلقوق ، جامعة اإلسكندرية ، مرص ، 986)م ( ، ص 65) .
)))  أبلو الوفلا ، أمحلد : نظريلة الدفوع يف قانون املرافعلات ، ص 5)8 ، عمر ، نبيل إسلامعيل : الدفلع بعدم القبول 

ونظامه القانوين يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ص ))) .
)))   انظر : املواد ) 5)) ، 6)) ، 5)) ( من قانون املرافعات املرصي ، مليجي ، أمحد : التعليق عىل قانون املرافعات، 

ج) ، ص )0)) .
)5)    الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ص )5 .
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عىل أن يتأكد القايض من وجود الوقائع املدعاة بواسلطة اخلصوم املولدة للدفع بعدم القبول)))؛ 
إضافلًة ملعرفلة طبيعة البواعلث التي دعت لتقريره ؛ هل هي لصاللح املدعى عليه وحده أم متس 

مصالح املجتمع املعتربة من النظام العام ))).
وإذا ُدفلع بعلدم قبول الدعوى النتفاء رشط من رشوط صحتها ، أو وجود مانع حيول دون 
قبوهلا ، فإن هذا الدفع ُيلقي التزامًا عىل عاتق حمكمة املوضوع عند الدفع به أن تتصدى له ، وأن 
حتققه ، وتقوم بالرد عليه يف حكمها بأسلباب سلائغة وكافية ، سواًء بالقبول أو الرفض ، فإن هي 

مل تفعل ؛ كان حكمها يف هذه احلالة قارصًا يف التسبيب  ، وبالتايل معيبًا يستوجب النقض))).
وتقليض املحكملة يف هذا الدفع وحده ، أو مع موضوع الدعلوى إذا رأت أن هنالك حاجة 
لضمه إىل املوضوع ، يف حني يذهب البعض إىل أن عىل املحكمة أن تفصل فيه عىل استقال ؛ ألن 

عدم القبول مسألة إجرائية سابقة عىل الفصل يف املوضوع))).
واحلكلم الصلادر بقبلول الدفع بعلدم القبول يلؤدي إىل إهنلاء اخلصومة كلها ، سلواًء أكان 
اإلهناء أمام حمكمة أول درجة أو أمام ثاين درجة ، فهو مما جيوز الطعن فيه مبارشًة باالستئناف أو 

بالنقض، وذلك بحسب ما إذا ُقدم الدفع أمام حمكمة أول درجة أو أمام حمكمة ثاين درجة)5).
أملا احلكلم الصادر برفلض الدفع بعلدم القبول أو علدم قبولله ، فمعناه أن إدعلاء اخلصم 
املتمسلك هبذا الدفع إنلكار احلامية القضائية املطلوبة من خصمه غري قائم عىل أسلاس ، وبالتايل 
تطرح املحكمة هذا الدفع جانبًا ، وتستمر يف نظر الدعوى حلسمها بحكم صادر يف املوضوع، مما 
يعني عدم جواز الطعن فيه مبارشة ؛ ألنه حكم فرعي ال تنتهي به اخلصومة ، وبالتايل جيوز الطعن 
يف هلذا احلكم الفرعي مع احلكم املنهي للخصومة ؛ برشط أن يكون احلكم املنهي للخصومة مما 

جيوز الطعن فيه ، ويرسي هذا احلكم أيضًا عىل هذا احلكم الفرعي)6).

عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين ، ص 0)) وما بعدها .  )((
)))  أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ، ص )85 .

)))    انظلر : امللواد ) 0)) ، ))) ( ملن قانون اإلجلراءات اجلنائية املرصي ، الرشيف ، حاملد : نظرية الدفوع أمام 
القضاء اجلنائي ، ص )6 .

)))    عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين ، ص ))) .
)5)    انظر : املادة ) )) ( من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض املرصي ، عمر ، نبيل إسلامعيل : 

الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين ، ص ))) .
)6)    انظر : املادة ) 05) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه 

القانوين ، ص ))) وما بعدها .
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وال يؤدي احلكم بالدفع بعدم القبول إىل استنفاد املحكمة سلطتها بالنسبة للموضوع ، فإذا 
قبللت حمكمة الدرجة األوىل الدفلع بعدم القبول وحكمت بعدم قبول الدعوى ، فإن اسلتئناف 
احلكلم ينقل فقط مسلألة الدفع أمام حمكمة الدرجة الثانيلة ، فإذا حكمت بإلغاء احلكم ، فإهنا ال 
تقليض يف املوضلوع ، وإنام جيلب عليها إعادة القضيلة إىل حمكمة أول درجة لتنظلر يف املوضوع ؛ 
لعدم اسلتنفاد واليتها يف هذا الصدد))). وهنالك من يذهب إىل أن حمكمة االسلتئناف تفصل يف 
املوضلوع ، وال تعيلد القضيلة إىل حمكمة الدرجلة األوىل ، وقد ذهبت أغلب أحلكام النقض إىل 
ذللك)))، مملا جيعلها يف هذه احلالة تنظر موضوعلًا مل ُينظر من حمكمة الدرجلة األوىل ، وهذا ُيعد 
إخلااًل بمبلدأ التقايض عىل درجتني ؛ ولذلك ذهب الكثري من فقهلاء القانون إىل األخذ بالرأي 

األول وهو الراجح يف الفقه القانوين))).

أما إذا حكمت حمكمة الدرجة األوىل برفض الدفع بعدم القبول ، فا يصح استئنافه إال مع 
احلكم الصادر يف املوضوع ؛ ألن استئنافه عىل استقال ال ينهي اخلصومة أمام املحكمة))).

واحلكلم الصادر بقبول هذا الدفلع يتميز عن الدفوع األخرى من حيث عدم إمكانية وضع 
حكلم علام يتعلق بأثره ، فأحيانلًا يرتب عىل احلكم بقبوله عدم جواز جتديلد الدعوى ، وأحيانًا 
أخرى يقترص أثر احلكم بعدم القبول عىل إلغاء إجراءات الدعوى ويكون ممن املمكن جتديدها .

فيرتب عىل احلكم بصحة الدفع بعدم القبول منع املحكمة من الفصل يف موضوع الدعوى، 
وهلذا املنلع قد يكون هنائيًا ، أي ال جيوز إعادة الدعوى أمام املحكمة جمددًا ، وقد يكون املنع من 

نظر الدعوى ل للحكم بعدم قبوهلا ل مؤقتًا ، وسيتم بيان ذلك فيام ييل :

إذا كان الدفلع بعدم قبول الدعوى مبنيًا عىل سلقوط احلق يف اسلتعامل الدعوى ، هذا يعني 
منلع املحكملة من الفصل يف موضوع الدعوى بشلكل هنائلي ، أي ال جتوز إعلادة الدعوى أمام 

)))  انظر : املادة ) 9)) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، أبو الوفا ، أمحد : نظرية الدفوع يف قانون املرافعات، 
ص 898 ، 899 .

)))    مليجلي ، أمحلد : التعليق عىل قانون املرافعات ، ج) ، ص )0)) ، مجيعي ، عبدالباسلط : مبادئ املرافعات يف 
قانون املرافعات اجلديد ، ص )7) .

وايل ، فتحلي : مبلادئ قانون القضاء املدين ، ص))) ، عمر ، نبيل إسلامعيل وآخلرون : قانون املرافعات، ص   )((
))) ، ))) ، العشاموي ، حممد وعبدالوهاب : قواعد املرافعات يف الترشيع املرصي ، ج) ، 05) .

)))  العشاموي ، حممد وعبدالوهاب : قواعد املرافعات يف الترشيع املرصي واملقارن ، ج) ، ص05) ، 06) .
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املحكمة ، وإال ُدفع بسلبق الفصل فيها)))، وأسلاس منع املحكمة من الفصل يف الدعوى يف هذه 
احلاللة ، ترجلع إىل أن احلكم بقبول الدفلع حيوز حجية اليء املقيض فيله ، وبالتايل ال جيوز رفع 

هذه الدعوى مرة ثانية ))). 

ويكلون منلع املحكمة من نظر الدعلوى ؛ للحكم بعدم قبوهلا ، منعًا مؤقتلًا ، إذا كان الدفع 
بعلدم القبلول مبنيًا عىل عدم توافر الرشوط الازمة لالتجاء إىل القضاء، ففي هذه احلالة يقترص 
أثلر احلكلم بعدم القبول عىل إلغاء إجلراءات الدعوى ، ويكون من املمكلن جتديدها مرة ثانية ، 

طاملا مل يسبق الفصل يف موضوعها ))) .

5 . 3 . 4  املقارنة
مملا تقلدم ذكره يف بيلان أحكام الدفلوع بعدم القبلول يف الفقه والنظام والقانلون يتضح من 

املقارنة فيام بينهم ما ييل :

ل يتفق الفقه والنظام والقانون عىل اعتبار الدفع نوعًا من الدعوى ، يقدمه املدعى عليه للرد 
عىل الدعوى املرفوعة عليه ، فاشلرطوا فيه ما اشرطوه يف الدعوى من رشوط لقبوهلا وصحتها 
أمههلا املصلحلة ، باإلضافة إىل بعض الرشوط املسلتمدة من كونه مرتبطًا بدعوى سلابقة عليه ، 
فينبغي أن ُيراعى وقته عند إبدائه ، وأن ال يكون متناقضًا مع كام صادر من الدافع ، سواًء كان 

هذا الكام صادرًا عنه يف جواب الدعوى ، أو يف دفع آخر سبق أن أبداه .

وأوجه االختاف هي : 

بعلض رشاح القانلون ال يلرون األهلية رشطلًا لقبول الدعلوى وإنام يروهنا رشطلًا النعقاد 
اخلصوملة ، وعليله يرون أن الدفلع بانعدام األهلية ملن قبيل الدفع الشلكيل وال يرونه من قبيل 

الدفع بعدم القبول .

لا يف الفقله والنظلام فُتعلد األهلية رشطًا ملن رشوط قبلول الدعوى وصحتهلا ، والدفع  أمَّ
بانعدامها ُيعد من قبيل الدفع بعدم القبول .

)))  النمر ، أمينة مصطفى : أصول املحاكامت املدنية ، ص 9)).
)))   عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين ، ص )0) .

)))   النمر ، أمينة مصطفى : أصول املحاكامت املدنية ، ص 9)).



215

ل يتفق الفقه والنظام والقانون عىل أحقية اخلصم يف طرح الدفع بعدم القبول ، والتنازل عنه 
إذا مل يكن متعلقًا بالنظام العام ، ويف إظهار القيود التي ترد عىل حرية اخلصم يف طرح هذا الدفع، 

وذلك بصفة عامة .

وأوجه االختاف هي :

مل ُيرش الفقهاء لذلك سوى أنه من املمكن استنباط ذلك من كتبهم ، بينام يتميز الفقه القانوين 
بإثراء مثل هذه املواضيع والتوسع يف إبرازها .

ل  يتفلق كٌل من الفقه والنظلام والقانون عىل رضورة التصدي من قبل القايض إلثارة الدفع 
بعدم القبول املتعلق بالنظام العام يف أي مرحلة من مراحل الدعوى . أما الدفع بعدم القبول غري 

املتعلق بالنظام العام ، فا جيب عىل القايض إثارته ، وإنام جيوز للخصم إثارته والتمسك به .

وأوجه االختاف هي :

مل ُيقلم الفقهلاء تفرقة للدفلع بعدم القبول بني ما يتعللق بالنظام العام وملا ال يتعلق بالنظام 
العام، ولكن من املمكن إجراؤها بأن ما اشلرطه الفقهاء من رشوط لقبول الدعوى وسلامعها ؛ 
بام ال يمكن معه تصحيحها فيام لو ُفقدت ، هي من قبيل دفوع عدم القبول املتعلقة بالنظام العام . 
ا عدا ذلك أرى أن األمر يعود تقديره للقايض واجتهاده ، ومدى تعلق الدفع باملصلحة العامة  أمَّ
من عدمه ، فام يراه القايض أنه من قبيل املصلحة العامة ؛ ُيلحقه بالنظام العام ، ويتصدى إلثارته 

من تلقاء نفسه ، وما ال ُيعد كذلك ال جيب عليه إثارته .

مل ُيلرش الفقهلاء إىل تصلدي القلايض عند بحثه رشوط قبلول الدعوى عىل أنله دفع، إنام هو 
واجب من الواجبات التي جيب عليه القيام هبا حتى يتأكد من صاحية نظر الدعوى من عدمها.

أما النظام والقانون فقد أشارا ملثل هذه التفرقة من خال نصوصهام .

وأرى بأن هذا االختاف ليس بجوهري ؛ طاملا يمكن فهم واستنتاج أن هذا الواجب امللقى 
عىل عاتق القايض ، هو يف حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى يف صورة حكم .
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ل يتفلق كٌل ملن الفقله والنظلام والقانون عىل أن إغفلال القايض إلثارة الدفلع بعدم القبول 
املتعلق بالنظام العام ؛ قد يكون سببًا كافيًا ومقنعًا ملنح اخلصم فرصة الطعن يف احلكم ؛ ألنه مبني 

عىل أساس غري سوي بمخالفته ألقوال الفقهاء أو ملا نص عليه النظام أو القانون .

ل يتفلق كٌل من الفقه والنظام والقانون بصفة عامة عىل أن إغفال القايض إلثارة الدفع بعدم 
القبول غري املتعلق بالنظام العام ؛ ال يرتب عليه املساس باحلكم الصادر يف الدعوى بالطعن فيه.

وأجه االختاف هي :

مل ُيلورد الفقهاء مثل هذا التقسليم إال أن بعضهم أجاز قبلول الدفع الصحيح بعد احلكم بام 
يلؤدي لنقضه ، وال شلك أن من ذلك لو طعن املدعى عليه بعلدم توافر رشوط قبول الدعوى ، 
بام ال يمكن معه التصحيح ، أن يكون ذلك من الدفع الصحيح الذي يتيح للخصم طلب نقض 

ا النظام والقانون فيمكن استلهام ذلك من نصوصهام . احلكم . أمَّ

وأرى أن هذا أيضًا ليس باالختاف اجلوهري ؛ طاملا أنه باإلمكان الوصول للنتائج نفسها .

ل يتفق كٌل من الفقه والنظام والقانون عىل أن احلكم بعدم قبول الدعوى ، هو من األحكام 
الفرعية الصادرة قبل الفصل يف موضوع الدعوى ، وأنه ال خيلو احلال من أمرين مها :

لا أن يكلون هذا احلكم حاسلاًم وفاصًا يف اخلصومة ، وحينئذ يمكلن للخصم الطعن فيه  إمَّ
مبارشة عىل وجه االستقال دون ضمه للموضوع .

وإما أن يكون هذا احلكم غري منهي للخصومة ، مثل : احلكم بعدم قبول الدفع بعدم القبول 
أي برفضه ، وهذا ال جيوز الطعن فيه إال مع االعراض عىل احلكم الصادر يف موضوع الدعوى، 

وذلك يف األحوال التي جيوز معه االعراض عليه .

 وأوجه االختاف هي :

مل ُيلرش الفقهلاء ملثل هذا التقسليم وإنام يمكن اسلتنباط ذللك من أقواهلم ؛ بخلاف النظام 
والقانون حيث تم اإلشارة لذلك ضمن نصوصهام .

ل وجلود خلاف للدى فقهاء القانون حلول األثر املرتب عىل اسلتئناف احلكلم الصادر يف 
الدفع بعدم القبول ، وما إذا كان يرتب عليه طرح موضوع الدعوى بكامله عىل حمكمة الدرجة 
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الثانية بحيث تستنفد حمكمة أول درجة واليتها بشأنه . وما إذا كان يرتب عليه عدم جواز جتديد 
الدعلوى أم أن أثلر احلكم يقترص عىل إلغاء إجراءات اخلصومة التلي صدر فيها . وهذا اخلاف 

ناتج عن خافهم حول طبيعة هذا الدفع .

واللرأي الراجح يف الفقه القانوين ، هو عدم اسلتنفاد املحكملة واليتها باحلكم بعدم القبول 
إال يف املسألة املفصول فيها من حيث حمله املعنيَّ وسببه . وأيضًا جيوز جتديد الدعوى بعد احلكم 
ا إذا مل  بعلدم قبلول الدعوى كقاعدة عاملة متى ما أمكن اسلتيفاء املقتىض الذي كان ينقصله ، أمَّ
يمكن ذلك فإنه ال جيوز جتديد الدعوى ، ويكتسب فيه احلكم بعدم القبول حجية اليء املقيض 

فيه يف املسألة املفصول فيها فقط .

ومل ُيطرح مثل هذا اخلاف يف الفقه اإلسامي ؛ وذلك لسببني :

األول : مل يكن هناك خاف بني الفقهاء حول طبيعة هذا الدفع ؛ ألن الدعوى متثل حقًا مستقًا 
عن احلق املوضوعي .

الثاين : مل يتم تنظيم حماكم درجات للتقايض يف الفقه اإلسامي ، وإن كان الفقه عرف االستئناف، 
إال أنه مل ُيقم تنظياًم مثل ما هو موجود يف القانون .

وأرى بعد صدور النظام القضائي اجلديد الذي ينص عىل تعدد املحاكم وفق تعدد الدرجات 
يف اململكة العريبة السعودية ، أن األخذ بالرأي الراجح يف الفقه القانوين ، هو األنسب والصحيح؛ 
ألنه يتفق مع مبدأ اسلتقال الدفع بعدم القبول عن بقية الدفوع ، وألن احلكم الصادر يف الدفع 

بعدم القبول ال يمس موضوع الدعوى بأي حال من األحوال .

ا من جانب جواز جتديد الدعوى بعد احلكم الصادر بعدم القبول من عدمه ، فهناك اتفاق  أمَّ
بني الفقه والنظام والقانون أنه جيوز جتديدها كقاعدة عامة متى تم استيفاء املقتىض الناقص . وإذا 
مل يمكن اسلتيفاؤه فا جيوز جتديد الدعوى ، ويكتسب احلكم بعدم القبول حجية اليء املقيض 

فيه من حيث حمله املعنيَّ وسببه فقط دون موضوعه.

ل يتفلق كٌل ملن الفقه والنظام والقانلون عىل أن الدفع بعدم القبلول يتعلق يف بعض حاالته 
بالنظلام العلام ، وهناك وجه آخلر التفاقهم وهو أن إعلامل قاعدة النظام العام علىل الدفع بعدم 

القبول يتم بإحدى وسيلتني وهي :
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أ ل حالة وجود النص ، ويف هذه احلالة ليس للقايض إال تطبيقه دون احلاجة الجتهاده عمًا 
بالقاعدة الفقهية ال اجتهاد مع النص .

ب ل حاللة عدم وجود النص ، وهذه خُيلول فيها القايض أن جيتهد يف تقريرما ُيعد من النظام 
العام وما ال ُيعد .

وأوجه االختاف هي :

االختلاف ملن حيث أن الدفلع بانعدام األهليلة ُيعترب دفعًا متعلقلًا بالنظام العلام يف الفقه 
والنظام  فيام ال ُيعد كذلك يف القانون . 
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الفصل السادس
خالصة نتائج الدراسة وتوصياهتا

6 . 1  نتائج الدراسة

6 . 2  توصيات الدراسة
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الفصل السادس
خالصة نتائج الدراسة وتوصياهتا

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، وبعونه تقىض احلاجات ، أمحده وأشكره عىل ما أنعم 
به وتفضل من إمتام هذا البحث ، فهو املوفق لكل خري، الواقي من كل رش ، امليرس لكل عسلري، 

والصاة والسام عىل اهلادي البشري ، والرساج املنري ، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
 وبعد:

تناولت الدراسة فيام سبق بيانه موضوع الدفوع يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ل دراسة 
تأصيلية مقارنة ، ملا هلذا املوضوع من أمهية يف كفالة النظام حلق الدفاع ، حيث أن من مسلتلزمات 
حلق التقلايض ضلامن حرية الدفاع واالدعلاء يف وقت واحلد ؛ لكي يتحقق العلدل ضمن معادلة 
عادللة بلني طريف الدعلوى ، وإذا كان االدعاء يتحقق يف جلوء املدعلي إىل القضاء للمطالبة بحامية 
حقوقله ومصاحلله عن طريق تقديم الدعلوى ، فإن الدفوع تتمثل يف إقلرار املنظم للمدعى عليه ل 
وهو الشلخص الذي رفعت عليه الدعوى ل احلق يف الدفاع عن نفسله ومحاية مصاحله يف الدعوى 
املرفوعة عليه ، وذلك عن طريق الدفوع وبكل الوسائل املحددة يف النظام. وملا كان هناك نوع من 
الغموض وعدم النص رصاحة يف النظام عىل الدفوع وأنواعها وأحكامها واحلق يف إبدائها ، إضافة 
إىل القصلور يف إثلارة بعض أنواع الدفوع من قبل املحاكم أو الرد عليها يف تسلبيب األحكام ، كل 
ذلك كان دافعًا للقيام هبذه الدراسلة ، التي متثلت مشلكلتها يف التسلاؤل الرئيس التايل : ما الدفوع 
يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ؟ وقد سعت الدراسة لإلجابة عىل هذا التساؤل من خال 
ما تضمنته فصوهلا من إجابات عىل التساؤالت الفرعية املنبثقة منه ، والتي هدفت إىل معرفة ماهية 
الدفوع وأنواعها ورشوطها ، وبيان أسس حق الدفاع وإبداء الدفوع ، كام هدفت إىل معرفة ماهية 
الدفوع الشكلية وحاالهتا ، وبيان أحكامها وآثارها ، ومعرفة ماهية الدفوع املوضوعية وحاالهتا ، 

وبيان أحكامها وآثارها ، ومعرفة ماهية الدفوع بعدم القبول وحاالهتا ، وبيان أحكامها وآثارها . 
وقلد تم اسلتخدام املنهج الوصفي االسلتقرائي التحليليل املقارن كمنهج للدراسلة ، حيث 
تلم اسلتقراء وحتليلل مواد النظام وملا ورد لدى رشاح األنظملة والقوانني فيلام يتعلق بموضوع 

الدراسة، مع التأصيل يف الفقه اإلسامي ، واملقارنة بقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي . 
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وانتهت الدراسة يف هذا الفصل إىل خاصة ما تم التوصل إليه من نتائج ، وما يأمل الباحث 
أن ُيؤخذ بعني االعتبار من توصيات ، وفيام ييل بيان ألهم تلك النتائج والتوصيات :

6 . 1 نتائج الدراسة

) ل   يطلق مصطلح الدفوع عىل مجيع وسلائل الدفاع التي جيوز للخصم أن يسلتعني هبا ليجيب 
عىل دعوى خصمه ؛ أو يدعي عليه يف مقابل دعواه ؛ بقصد تفادي احلكم خلصمه بام يدعيه ، 
سواًء أكانت هذه الوسائل موجهًة إىل اخلصومة أو بعض إجراءاهتا ، أو موجهًة إىل موضوع 
الدعلوى ، أو إىل سللطة اخلصم يف اسلتعامل دعواه منكرًا إياهلا ، أو إىل توافر رشوط صحة 
الدعلوى ، وللقلايض أن حيكم فيها من تلقاء نفسله يف احلاالت املتعلقلة بالنظام العام ولو مل 
يطللب اخلصلم ذلك ، وقد تثار من  طرف آخر غري اخلصلوم وهو املترضر ملا حلقه من رضر 

من اجلريمة أو احلكم عىل فرض تطبيقه. 

) ل  احلق يف الدفاع وإبداء الدفوع حٌق مكفول للخصوم يف الرشيعة اإلسامية والنظام والقانون، 
حيلث يعتلرب مبلدأ حرية الدفاع واملناقشلة من املبلادئ املهمة واألساسلية يف القضاء ، وحق 
ملرشوع ال جيلوز اإلخلال به ، أو التقليل من شلأنه . ذلك أن مهمة القايض األساسلية هي 
إيصلال احلقلوق إىل ذوهيلا ، والفصل يف الدعوى ، وهو ال يتمكن ملن حتقيق هذا اهلدف إذا 
مل يعلط كل طلرف احلق يف إبلداء ما لديه ، والدفاع عن قضيته بكل حريلة ، بعيًدا عن القيود 

والترصفات التي تؤثر عىل جمرى سري الدعوى .

) ل   مللا كان الدفع هو إدعاء من جانب املتمسلك بله ، أي باعتباره دعوى يف حد ذاته ، فإنه يلزم 
لقبوله توافر الرشوط العامة لقبول الدعوى ، فضًا عن توافر الرشوط اخلاصة بقبول الدفع 
بصفة خاصة . فاملتمسلك بالدفع ينبغي أن تكون له مصلحة فيه ، وذا صفة أي أن ُيبدى من 
صاحلب احلق يف التمسلك به أو من يمثله ، وجيب أن يتم التمسلك بالدفلع يف امليعاد املعني 
املحدد له ، وأن يكون الدفع رصحيًا جازمًا يقرع سمع املحكمة ، وأن يكون منتجًا أي ظاهر 
التعللق بموضلوع الدعلوى ، وأن ال يكلون متناقضًا ملع كام صادر ملن الدافع يف جواب 

الدعوى أو يف دفع آخر سبق أن أبداه .
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) ل   ملن أهلم تقسليامت الدفلوع يف النظلام والقانلون تقسليمها ملن حيلث طبيعتهلا إىل دفوع 
موضوعية ويقابلها دفع الدعوى يف الفقه اإلسامي ، ودفوع بعدم القبول ويقابلها يف الفقه 
دفلع اخلصوملة ، ودفوع شلكلية وهذا النلوع من الدفوع مل حيلّظ باهتامم الفقهاء املسللمني، 
بينلام كان موضلع اهتلامم وبحث واسلعني من قبلل رشاح النظلام والقانون ، ألنله يوجه إىل 
اإلجراءات الشلكلية التي يشلرط النظام أو القانون إتباعها من أجل أن تنتج آثارها ، وهذا 
النوع من الدفوع اقتضته التنظيامت املعارصة التي نتج عنها كثرة اإلجراءات وتعقدها، وإن 
كان الفقهاء املسللمني قد ذكروا بعض حاالته بغري ذات املسلمى عند بحثهم لوالية القضاء 
وإجلراءات التقايض يف اإلسلام ، وليلس يف ذلك غضاضة ؛ طاملا أن العلربة تكمن بمعيار 

مرمى الدفع وليس بمسامه .

5 ل   الدفلوع الشلكلية أو اإلجرائيلة يف مفهلوم نظام اإلجلراءات اجلزائية هي تللك التي تتعلق 
بإجراءات الدعوى اجلزائية ، أو سلري اخلصومة فيها أمام القضاء، أو صحة اتصال املحكمة 
بالدعوى ، ويرتب عىل الفصل فيها لو صحت حتديد مصري الدعوى اجلزائية أمام املحكمة، 

ويتوقى اخلصم بمقتضاها احلكم بمطلوب خصمه مؤقتًا يف بعض األحيان .

6 ل   مل تتضمن نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية حرصًا للدفوع الشكلية ، التي يستطيع اخلصم 
إبداءها أمام القضاء ، وعىل ذلك وكقاعدة فإن كل دفع يتعلق بإجراءات اخلصومة اجلزائية، 

أو صحة اتصال املحكمة هبا ، ومل ينفذ إىل موضوع الدعوى ُيعد دفعًا شكليًا .

7 ل   األصلل يف الدفلوع الشلكلية أهنا ال تتعلق بالنظام العام ، واالسلتثناء تعلقها بالنظام العام ، 
وجماهلا ال يكون إال يف خصومة منعقدة سواًء كان انعقادها صحيحًا أم باطًا، حيث إن لكل 
إجلراء داخل اخلصومة شلكل ومضمون نظامي أو قانوين يتعلني أن يتطابق معه ؛ فإن وجد 
عدم حدوث هذا التطابق يكون العمل اإلجرائي معيبًا ، ومن ثم فإن اجلزاء عىل هذا العيب 

هو جزاء نظامي أو قانوين ، والتمسك به يكون عن طريق الدفوع الشكلية .

 8 ل  األصل كذلك أن القايض هو الذي يتوىل إعطاء التكييف القانوين للدفوع التي يتمسك هبا 
املدعى عليه ؛ فيحدد عىل إثر ذلك أي نوع هو الذي يتمسك به املدعى عليه .
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9 ل   الواقع أن الدفع ببطان اإلجراءات بشكل عام يضيق نطاقه جدًا يف الفقه اإلسامي عنه يف 
النظم املعارصة ، وذلك ألن اإلجراءات املعقدة التي تسلري هبا املرافعات يف النظم الوضعية 
ال وجود هلا يف النظام اإلسامي ، كام أن خمالفة اإلجراء الشكيل ال جتوز يف النظام اإلسامي 
أن تكلون سلببًا للرد الدعوى ، ولتأخلري الفصل فيهلا ، فاإلجراء اخلاطلئ ُيطلب تصحيحه 
مملن قلام به ، والقايض هو اللذي يطلب ذلك ، فإن فعل أتم الدعلوى ، وإن أرص عىل اخلطأ 

والنقص ردت دعواه إىل أن يفعل .

 0) ل  إذا كان الدفع الشكيل متعلقًا بالنظام العام فيجوز جلميع اخلصوم يف الدعوى التمسك به، 
وهلم إثارته يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، وللمحكمة أن تقيض به من تلقاء نفسلها ، 

إضافًة إىل عدم جواز التنازل عنه رصاحًة أو ضمنًا .

)) ل الدفلوع الشلكلية املتعلقة بمصلحة اخلصوم يتم إثارهتا من قبلل اخلصم صاحب املصلحة 
فيها ، وجيب إبداؤها قبل أي دفع آخر وقبل التكلم يف املوضوع ، وإال سقط احلق يف التمسك 

هبا ، وليس للمحكمة أن تثريها من تلقاء نفسها إذا مل يطلب اخلصوم ذلك .

)) ل  احلكلم الصلادر بقبول الدفع الشلكيل ال يمس أصل احلق ، فهو يعتلرب حكاًم فرعيًا صادرًا 
قبلل الفصلل يف املوضوع ، بمعنى أنه ال يرتب عليه إهناء النزاع ، وإنام يرتب عليه املسلاس 
باخلصومة كلها باعتبارها جمموعة من اإلجراءات ، أو املساس باإلجراء املوجه إليه الدفع .

)) ل  الدفلوع املوضوعيلة هي تلك التي تتعلق بموضوع الدعلوى أو أركان اجلريمة املكونة هلا 
أو تقديلر األدلة التي ُتثار هبا ، ويرتب عليهلا يف حالة صحتها وتوفر رشوطها احلكم برباءة 

املتهم أو امتناع عقابه أو التخفيف من قدر املسئولية .

)) ل  الدفوع املوضوعية ال تتناهى وال يمكن حرص حاالهتا ، فهي تتعدد بتعدد صور وأشلكال 
احلقوق ، وختتلف وتتنوع باختاف وتنوع موضوع الدعوى.

5) ل  يمكلن إبداء الدفوع املوضوعية التي تتعلق بالنظام العام يف أي حال كانت عليه الدعوى، 
وجيلوز إبداؤهلا ألول مرة أمام حمكمة النقض برشط أن ال تسلتوجب حتقيقًا موضوعيًا ، كام 
يمكلن ملحكملة املوضوع أن تقيض هبا من تلقاء نفسلها ولو بدون طللب ، وال جيوز التنازل 

عنها رصاحًة أو ضمنًا . 



224

6) ل  أما الدفوع املوضوعية التي تتعلق بمصلحة اخلصوم فيجوز إثارهتا والتمسك هبا يف مراحل 
نظر الدعوى كافة حتى قفل باب املرافعة ، وال جيوز الدفع هبا ألول مرة أمام حمكمة النقض، 
وإن جلاز أن ُتثلار ألول مرة أمام حمكمة االسلتئناف إذا كانت الدعلوى تنظر عىل درجتني ، 

ولصاحب الشأن أن يتنازل عنها رصاحًة أو ضمنًا . 

7) ل  الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي ال يوجه إىل إجراءات اخلصومة ، وال يوجه إىل موضوع 
الدعوى ، بل يرمي إىل إنكار سلطة املدعي يف استعامل الدعوى ، فهو يوجه إىل الوسيلة التي 
حيمي هبا صاحب احلق حقه، وما إذا كان من اجلائز اسلتعامهلا ، أم أن رشط االسلتعامل غري 
جائلز لعدم توافر رشط ملن الرشوط العامة التي يتعني أن تتوافلر لقبول الدعوى ، أو لعدم 

توافر رشط من الرشوط املتعلقة بذات الدعوى املرفوعة .

8) ل  وال َيلرُد علدم القبول عىل الدعوى فحسلب ، وإنام قد يرد أيضًا علىل الدفع أو التدخل أو 
الطلبات العارضة أو يف الطعن باحلكم .

9) ل  الدفلع بعلدم القبول ُيعّد دفعًا متميلزًا من غريه من أنواع الدفوع األخرى ، له اسلتقاليته 
وكيانه اخلاص به ، مرماه الدعوى وإنكار سللطة اخلصم يف اسلتخدامها ، أو هو دفع موجه 

إىل احلامية القضائية املطلوبة ، هيدف إىل إنكار ثبوت احلق يف هذه احلامية لصاحبها .

0) ل الدفلع بعلدم القبول يكلون عند انعدام الرشوط التلي يتطلبها النظام لقبلول الدعوى ، مما 
يعني حمدودية نطاق التمسلك هبذا الدفع ، إذ ال يمكن للمدعى عليه إثارة هذا الدفع إال إذا 
ختلفت هذه الرشوط أو ختلف أحدها ، وقد يكون السلبب يف إثارة هذا الدفع وجود موانع 

حتول دون قبول الدعوى .

)) ل  واملنظلم مل حيلرص الدفوع بعلدم القبول يف املادة ) 76 ( من نظلام املرافعات الرشعية ، وال 
يف امللادة ) )9) ( ملن نظلام اإلجراءات اجلزائيلة، وإنام ذكر أمثلة تتميلز بكثرة ورودها عىل 
املحكملة ، وكل ملا يصدق عليه أنه دفع مرشوع ، فيحق للقلايض الدفع به أو قبوله إذا ورد 

من أحد اخلصوم ، ومن ثم احلكم به ، مع بيان األسباب املسوغة لذلك . 

)) ل  واحلكم الصادر بقبول هذا الدفع يتميز عن الدفوع األخرى من حيث عدم إمكانية وضع 
حكم عام يتعلق بأثره ، فأحيانًا يرتب عىل احلكم بقبوله عدم جواز جتديد الدعوى، وأحيانًا 
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أخلرى يقترص أثلر احلكم بعلدم القبول عىل إلغلاء إجلراءات الدعوى ويكلون ممن املمكن 
جتديدها متى تم استيفاء املقتىض الناقص .

)) ل  جيوز ألي من اخلصوم إبداء الدفوع بعدم القبول املتعلقة بالنظام العام والتمسك هبا يف أي 
مرحللة تكلون عليها الدعوى ، ولو ألول مرة أمام حمكمة االسلتئناف ، كام أن للمحكمة أن 
حتكم هبا من تلقاء نفسها دون أن تنتظر إثارهتا من قبل اخلصوم . أما إذا كانت الدفوع تتعلق 
بمصلحلة اخلصلوم ، فيجوز للخصم صاحب املصلحة إثارهتا والتمسلك هبا حتى قبل قفل 

باب املرافعة ، وليس من واجب القايض إثارهتا .

6 . 2 توصيات الدراسة

) ل  هناك غموض يكتنف نصوص بعض املواد املتعلقة بشلكل مبارش أو غري مبارش بالدفوع يف 
نظلام اإلجراءات اجلزائية السلعودي ، حيلث حتتمل عباراهتا أكثر من معنلى ، وبالتايل تبنى 
عليهلا أحكام خمتلفة ، مما جيدر باملنظم السلعودي إعادة النظلر يف ذلك ، وإجراء التعديات 
الكفيللة بإزاللة الغموض ، أو تفسلري ذلك بوضوح يف الائحة التنفيذية التي سلوف تصدر 

لتفسري نصوص النظام .

) ل  مملا ُيؤخلذ عىل كل من املنظم السلعودي واملرشع املرصي عدم إفرادمهلا للدفوع وأحكامها 
بفصٍل مسلتقل يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ، 
باستثناء ما ورد يف أوجه البطان ، وما ورد مبعثرًا يف نصوص موادمها ، مما يستدعي رضورة 
إجلراء التعديلات الازملة إلفرادها بفصل مسلتقل يف كٍل من النظام والقانلون ؛ ملا لذلك 
ملن أمهيلة يف إبراز الدفوع وأحكامها ، والتي هللا دور واضح يف حفظ احلقوق ، وكفالة حق 
الدفلاع ، وحتقيق املصاللح اخلاصة والعامة ، إضافًة إىل إمكانية الرجوع إليها بسلهولة ويرس 
سواًء من قبل األجهزة العدلية أو من قبل األفراد أو احلقوقيني أو الباحثني واملهتمني يف هذا 

املجال .

) ل  ُيفضل إجراء تعديل عىل املادة اخلامسلة والسلبعني من نظام املرافعات الرشعية السلعودي 
وذلك بإضافة عبارة » معًا « كقاعدة إىل عجز املادة ، بحيث تنص عىل أنه : »... جيب إبداؤها 
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معلًا قبلل أي طللب أو دفاع يف الدعوى ..«  مملا يعني وجوب إبداء الدفوع الشلكلية معًا يف 
وقلت واحلد وقبل اخلوض يف املوضوع ؛ حتى ال يكلون هناك جمال إلعطاء فرصة للراخي 

وتطويل اإلجراءات، وتأخري الفصل يف املوضوع من جانب أطراف الدعوى .

) ل  أمهيلة تعديل نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية السلعودي التي هلا مسلاس بالدفوع وذلك 
بالنص رصاحة عىل احلق يف إبداء الدفوع .

5 ل   العملل علىل رسعة إصدار اللوائلح التنفيذية لنظلام اإلجراءات اجلزائية ونظلام املرافعات 
الرشعية السلعودي ؛ لتفسلري موادمها وإزاللة ما قد يكون فيها من لبلس أو غموض ، حتى 
ال يكلون هنلاك جمال لبعض االجتهادات اخلاطئة يف تفسلري املواد بغري مرادها  ، مما يؤثر عىل 

جمريات العدالة.

6 ل   األخذ يف االعتبار أمهية أن يضع املنظم السعودي تعريفًا نظاميًا لبعض املصطلحات املهمة، 
والتي من ضمنها الدفوع ، وذلك ضمن مواد نظام اإلجراءات اجلزائية السلعودي ، أو عىل 
األقل تضّمن ضمن اللوائح التنفيذية للنظام ، والتي ينبغي االستعجال يف إصدارها كام ذكر 

سابقًا .

7 ل   عقلد املؤمتلرات والنلدوات لتوعية القضلاة والتأكيد عليهم باإلطاع الدائم واملسلتمر عىل 
نصلوص األنظملة العدلية بشلكل عام ، والنصلوص املتعلقلة بالدفوع وأحكامهلا يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية بشلكل خاص ؛ حيث يقع عىل القلايض التزام بالتصدي إلثارة الدفوع 
املتعلقلة بالنظلام العلام واحلكم هبا من تلقاء نفسله دون طلب من اخلصوم ، كلام يلتزم بالرد 
الكايف عىل ما أثري أمامه من دفوع يف تسلبيبه لألحكام ؛ ألن إغفاله لذلك جيعل حكمه معيبًا 
بالقصور يف التسبيب ، وحينئذ يكون حكمه حمًا  للطعن فيه إذا كان احلكم يف األحوال التي 
يكلون الطعن فيها مقبواًل ؛ كام إن إغفال املحكمة أو القايض للدفع املتعلق بالنظام العام فيه 

خمالفة رصحية ملا أوجبه النظام .

8 ل   التعميم عىل العاملني يف األجهزة العدلية بأمهية اإلطاع عىل نصوص مواد نظام اإلجراءات 
اجلزائية واملرافعات الرشعية ، ومعرفة ما تضمنته من أحكام ، وما أقرته من ضامنات ، خاصًة 
يف ظل التعديات األخرية للنظامني ، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية الازمة لذلك .
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9 ل   حاالت الدفوع بجميع أنواعها تشلكل جمااًل واسلعًا وخصبًا للباحثني وطاب الدراسلات 
العليلا إلجراء مزيدًا من البحوث والدراسلات ، فكل حالة منهلا تصلح أن تكون موضوعًا 
لبحلث علملي أو دراسلة من الدراسلات العليلا ، وُيفضلل يف مثل هذه احللاالت أن تكون 

الدراسة تطبيقية .

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،،،
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قائمة املصادر واملراجع

القران الكريم .

آبادي ، شمس احلق العظيم : عون املعبود رشح سنن أيب داود ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت، 
لبنان ، الطبعة الثانية ، 5)))هل ( .

األبيلاين ، حممد زيلد : مباحث املرافعات وصور التوثيقات والدعاوي الرشعية ، ) د.ن ، الطبعة 
الثالثة ، ))))هل-))9)م ( .

أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسني عيل غنيم : أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الرشعية السعودي، 
)املكتب العريب احلديث ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، )00)م ( .

أمحد ، فؤاد عبداملنعم واحلسني عيل غنيم : الوسيط يف التنظيم القضائي مع بيان التطبيق يف اململكة 
ومرص والكويت ، ) مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، ))))هل (.

األصفهلاين ، الراغب احلسلن بن حممد الفضل : مفردات ألفلاظ القرآن الكريم ، حتقيق صفوان 
عدنان الداوودي ، )دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األوىل ، ))))هل-)99)م (.

 األلباين ، حممد نارص الدين : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، ) املكتب اإلسامي، 
بريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 05))هل ( . 

أنيلس وآخلرون ، إبراهيلم ، عبداحلليم املنتلرص ، عطيلة الصواحلي ، حممد خللف اهلل : املعجم 
الوسيط تأليف جممع اللغة العربية بالقاهرة ، )دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت(. 

البخاري ، حممد بن إسامعيل : صحيح البخاري ، مطبوع مع فتح الباري البن حجر .

بال ، أمحد عوض : اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية، 
) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 990)م ( .

البليهلي ، عبدالرمحلن بلن سلليامن : دفلع الدعلوى اجلزائية أثنلاء املحاكملة وتطبيقاتله يف نظام 
اإلجلراءات اجلزائيلة السلعودي ، ) دار كنلوز اشلبيليا ، الرياض ، السلعودية ، الطبعة 

األوىل ، 0)))هل-009)م (.
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البهلويت ، منصلور بن يونس : الروض املربع ، ) مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض ، السلعودية ، 
د.ط ، 90))هل ( .

البهويت ، منصور بن يونس : رشح منتهى اإلرادات ، ) دار عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة 
األوىل ، ))))هل ( .

 البهلويت ، منصور بن يونس: كشلاف القنلاع عن متن اإلقناع ، ) عامل الكتلب ، بريوت ، لبنان ، 
د.ط ، )0)) هل ( .

البوطي ، حممد سلعيد رمضان : ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسلامية ، ) مؤسسلة الرسلالة ، 
بريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، د.ت ( .

البيهقي ، أبو بكر أمحد بن احلسلني : السلنن الكربى ، حتقيق حممد عبدالقادر عطا ، ) دار الكتب 
العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))هل ( .

الركلامين ، عدنلان: اإلجلراءات اجلنائيلة اإلسلامية وتطبيقاهتلا يف اململكة العربية السلعودية، 
)أكاديميلة نايلف العربيلة للعللوم األمنيلة ، الريلاض ، السلعودية ، ط) ، 0)))هل-

999)م(.

الرملذي ، أبلو عيسلى حممد بن عيسلى : اجلاملع الصحيح ، حتقيلق أمحد شلاكر ، ) دار الكتب 
العلمية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت ( . 

 التفتلازاين ، سلعد الدين : التلويح يف كشلف حقائلق التنقيح ، ) دار الكتلب العلمية ، بريوت ، 

لبنان، د.ط ، د.ت ( .

اجللارم ، حمملد صالح بن عبدالفتاح بن ابراهيم : املجاين الزهرية علىل الفواكه البدرية ، )مطبعة 
النيل ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، د.ت ( .

ابلن جلزي ، حمملد بن أمحد : القوانلني الفقهية يف تلخيلص مذهب املالكيلة والتنبيه عىل مذهب 
الشلافعية واحلنفية واحلنبلية ، حتقيق عبدالكريم الفضييل ، ) املكتبة العرصية ، بريوت ، 

لبنان ، الطبعة األوىل ، 0)))هل-000)م ( .
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ابن جزي ، حممد بن أمحد : قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية )القوانني الفقهية(، 
) دار عامل الفكر ، مرص ، الطبعة األوىل ، 05))هل ( .

مجيعلي ، عبدالباسلط : رشح قانلون اإلجراءات املدنيلة ، ) دار الفكر العلريب ، القاهرة ، مرص ، 
د.ط، 966)م ( .

 مجيعي ، عبدالباسط : مبادئ املرافعات يف قانون املرافعات اجلديد ، ) دار الفكر العريب ، القاهرة، 

مرص ، د.ط ، 980)م ( . 

اجلميىل ، هشلام عبداحلميد : الدفوع اجلنائيلة اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق قانون اإلجراءات 
اجلنائية وقانون العقوبات ، ) دار الفكر والقانون ، املنصورة ، مرص ، د.ط ، 007)م(.

اجلنلدي ، أمحلد نرص : مبلادئ القضاء يف األحوال الشلخصية ، ) نادي القضلاة ، مرص ، الطبعة 
الثالثة ، 986)م ( .

جريه ، عبداملنعم عبدالعظيم : نظام القضاء يف اململكة العربية السعودية ، ) مطابع معهد اإلدارة 
العامة ، الرياض ، السعودية ، د.ط ، 09))هل ( . 

ابلن حجلر ، أمحد بن عيل العسلقاين : فتح البلاري برشح صحيح البخلاري ، حتقيق حممد فؤاد 
عبدالباقي ، وحمب الدين اخلطيب ، مع تعليقات الشيخ ابن باز ، ) دار الريان للراث ، 

القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية ، 09))هل( .

ابن حجر اهليتمي ، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن حممد بن عيل : حتفة املحتاج برشح املنهاج 
وهلو رشح عىل كتاب منهاج الطالبني يف فقه اإلمام الشلافعي لإلمام أيب زكريا حييى بن 
رشف النلووي ، ضبطله وصححله عبداهلل حممود حمملد عمر ، ) دار الكتلب العلمية ، 

بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))هل-)00)م ( .

 احلجيلان ، صلاح إبراهيلم : املاملح العامة لنظام اإلجلراءات اجلزائية السلعودي ودوره يف 

محاية حقوق اإلنسلان ، ) منشلورات احللبي احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 
7)))هل-006)م (. 
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حسني ، حممود نجيب : رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص، 
د.ط، )98)م ( .

حسلني ، حسلن عليل : اجللزاء اإلجرائلي يف قانلون اإلجلراءات اجلنائيلة ، ) منشلأة املعلارف ، 
اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 008)م ( .

حشليش ، أمحد حممد : الدفع بعدم قبول الدعوى يف قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي، 
) رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية احلقوق ، جامعة اإلسكندرية ، مرص ، 986)م ( .

احلصكفلي ، علاء الديلن حمملد بن عيل بلن حممد : اللدر املختلار رشح تنوير األبصلار ، حتقيق 
عبداملنعم خليل إبراهيم ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، )00)م ( . 

احلصنلي ، تقلي الدين حمملد بن عبد املؤملن : القواعد ، حتقيلق عبدالرمحن الشلعان ، ) مكتبة 
الرشد ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 8)))هل ( .

احلطلاب ، حمملد بلن حممد بلن عبدالرمحلن : مواهلب اجلليل لرشح خمتلرص خليل ومعله التاج 
واإلكليل ملخترص خليل للمواق ، ) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، )00)م ( .

احلموي ، أمحد بن حممد مكي : غمز عيون البصائر يف رشح كتاب األشباه والنظائر البن نجيم، 
) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 05))هل-985)م ( .

 ابن حنبل ، اإلمام أبوعبداهلل أمحد بن حممد : املسلند ، حتقيق نخبة من املحققني بإرشاف الشليخ 

شعيب األرنؤوط ، )مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 6)))هل ( .

احلوامدة ، لورنس سلعيد : الدفوع الشلكلية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ، ) دار 
الضياء ، عامن ، األردن ، د.ط ، ))))هل  ل 0)0)م ( .

حيلدر ، عليل : درر احللكام رشح جمللة األحلكام تعريلب فهمي احلسليني ، )دار علامل الكتب ، 
الرياض، السعودية ، طبعة خاصة ، ))))هل-)00)م( .

حيدر ، عيل أفندي : أصول استامع الدعوى احلقوقية وهو جمموعة من مقاالت نرشت يف اجلريدة 
العدلية الركية سنة 7)))هل نقلها إىل العربية فايز اخلوري ، ) مطبعة الرقي، دمشق ، 

سوريا ، د.ط ، ))))هل-))9)م ( .
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اخلريش ، حممد : حاشية عىل خمترص خليل ، ) دار صادر ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت (.

اخلطيب الرشبيني ، شلمس الدين حممد بن أمحد : مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 
)دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 5)))هل-)99)م (. 

خليلل ، عديل : اسلتجواب املتهم فقهًا وقضاًء ، ) دار الكتلب القانونية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 
)00)م ( .

آل خنلني ، عبلداهلل بلن حمملد : الكاشلف يف رشح نظلام املرافعلات الرشعية السلعودي ، ) دار 
التدمرية، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 7)))هل ( .

داماد ، عبداهلل بن الشيخ حممد : جممع األهنر ، ) دار إحياء الراث العريب ، بريوت ، لبنان ، د.ط، 
د.ت(.

أبو داود ، سليامن بن األشعث السجستاين : سنن أيب داود ، مطبوع مع عون املعبود لشمس احلق 
العظيم آبادي .

الدسلوقي ، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي : حاشلية الدسلوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات 
أمحد بن حممد العدوي الشهري بالدردير ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة 

األوىل ، 7)))هل- 996)م ( .

ن ،  ر ، عامَّ الدغملي ، حمملد راكان : دعلوى التناقض والدفع يف الرشيعة اإلسلامية ، ) دار علامَّ
األردن ، الطبعة األوىل ، ))))هل( .

ابن أيب الدم ، شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبداهلل : أدب القضاء ، حتقيق حممد مصطفى 
الزحييل ، ) دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الثانية ، )0))هل-)98)م ( .

الدناصلوري ، علز الديلن وحامد علكاز: التعليق علىل قانون املرافعلات ، ) طبعة علىل نفقتهم 
اخلاصة، اإلسكندرية ، مرص ، الطبعة العارشة، )00)م ( .

 الدهبي ، ادوار غايل : اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع املرصي ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

مرص، الطبعة األوىل ، 980)م ( .
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دويلدار ، طلعت بن حمملد وحممد عيل كومان : التعليق عىل نصوص نظام املرافعات الرشعية يف 
اململكة العربية السعودية ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، ))))هل ( .

دويلدار ، طلعلت حمملد : الوسليط يف رشح نظلام املرافعات الرشعيلة السلعودي ، ) دار حافظ 
للنرش، جدة ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 8)))هل ( .

اللرازي ، حمملد ابن أيب بكر ابن عبد القادر : خمتار الصحلاح ، حتقيق حييى خالد توفيق ، )مكتبة 
اآلداب ، القاهرة ، مرص ، ط) ، 8)))هل ( .

 رمضلان ، عمر السلعيد : مبلادئ قانون اإلجراءات اجلنائيلة ، ) دار النهضة العربيلة ، القاهرة ، 

مرص، د.ط، )98)م ( .

زغللول ، أمحلد ماهر : أصول وقواعد املرافعات ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 
د.ت ( .

الزخمرشي ، أبو القاسم حممود بن عمر : أساس الباغة ، ) طبعة دار الشعب ، د.ط ، 960)م( .

السبكي ، عبداحلكيم بن حممد : املرافعات الرشعية ، ) املطبعة اجلاملية ، مرص ، د.ط ، 9)))هل(.

رسحان ، معوض حممد مصطفى : املرافعات الرشعية ، ) جامعة اخلرطوم ، اخلرطوم ، السودان، 
الطبعة األوىل ، 6)9)م ( .

 الرسخيس ، أبوبكر حممد بن أمحد : املبسوط ، ) دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، 06))هل ( .

رسور ، أمحد فتحي : أصول قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص، 
د.ط ، 969)م ( .

رسور ، أمحلد فتحي : الوسليط يف قانلون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضلة العربية ، القاهرة ، 
مرص ، د.ط ، 985)م ( .

سعد ، إبراهيم نجيب : القانون القضائي اخلاص ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط، 
د.ت ( .
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سلعدي ، واثبة : الوجيز يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية ، ) مؤسسلة محادة للنرش والتوزيع، 
اربد ، األردن ، د.ط ، )00)م ( .

سلامة ، مأمون حممد : اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع املرصي ، ) دار الفكر العريب ، القاهرة ، 
مرص، د.ط ، 988)م ( .

سلامة ، مأملون حممد : قانون اإلجلراءات اجلنائية معلقًا عليه بالفقه وأحلكام النقض ، ) طبعة 
خاصة بالسادة أعضاء نادي القضاة ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية ، 005)م ( .

ابن سلمون ، أبو حممد عبداهلل بن عبيداهلل الكناين : العقد املنظم للحكام فيام جيري بني أيدهيم من 
العقلود واألحلكام ، وهو مطبوع عىل هامش كتاب تبلرصة احلكام البن فرحون ، )دار 

الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، )0))هل( .

سليف ، رملزي : الوسليط يف رشح قانون املرافعات املدنيلة والتجاريلة ، ) دار النهضة العربية ، 
القاهرة ، مرص ، الطبعة الثامنة ، 968) م ( .

السيوطي ، جال الدين عبدالرمحن : األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، حتقيق خالد 
عبدالفتاح شبل ، )مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 5)))هل ( .

السليوطي ، جال الدين عبدالرمحن : األشلباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، ) د.ن ، 
طبع بمكة املكرمة ، السعودية ، د.ط ، ))))هل ( .

 الشاوي ، توفيق حممد : فقه اإلجراءات اجلنائية ، ) دار الكتاب العريب ، القاهرة ، مرص ، الطبعة 

الثانية ، )95)م ( .

ام يف معرفة األحكام ، )مطبوع  حنة ، أبو الوليد إبراهيم بن أيب الُيمن احلنفي : لسان احلكَّ ابن الشُّ
مع معني احلكام للطرابليس ( .

ابن الشحنة ، أبو الوليد إبراهيم بن أيب اليمن حممد بن أيب الوليد احلنفي : لسان احلكام يف معرفة 
األحكام ، ) مطبعة جريدة الربهان ، د.ط ، )88)م ( . 

 الرشقلاوي ، عبداملنعم : نظريلة املصلحة يف الدعوى ، ) مطبعة النهضة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 

7)9)م ( .
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 الرشيف ، حامد : نظرية الدفوع أمام القضاء اجلنائي ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية، 

مرص ، الطبعة الثالثة ، 996)م ( .

الرشيلف ، حاملد عبداحلليلم : نظريلة الدفوع أملام القضاء اجلنائلي ، ) د.ن ، القاهلرة ، مرص ، 
الطبعة الثالثة ، )99)م ( .

 شّناق ، زكي حممد : الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ، ) دار حافظ للنرش والتوزيع، 

جدة ، السعودية ، د.ط ، ))))هل-))0)م ( .

الشهري ، شاكر عيل : أحكام الدفوع يف الدعوى اجلزائية ، بحث منشور ، )جملة القضائية ، جملة 
حمكمة تصدر عن وزارة العدل ، الرياض ، السعودية ، العدد األول ، حمرم )))) هل( .

الشواريب ، عبداحلميد : الدفاع الرشعي يف ضوء الفقه والقضاء ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية، 
مرص، د.ط ، 998)م ( .

الشواريب ، عبداحلميد : الدفوع اجلنائية ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 006)م(.

آل الشيخ ، حسني عبدالعزيز : القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاهتا يف النظام القضائي 
يف السعودية ، ) دار التوحيد للنرش ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 8)))هل( .

 الشلريازي ، أبلو إسلحاق إبراهيم بلن عيل :  املهذب ، ) مطبعة عيسلى البلايب احللبي وأوالده ، 
مرص، د.ط ، د.ت ( .

صعب ، عاصم شلكيب : بطان احلكم اجلزائي نظريًا وعمليًا ، ) منشلورات احللبي احلقوقية ، 
بريوت ، لبنان ، د.ط ، 007)م ( .

الصنعلاين ، األمري حممد بن إسلامعيل : سلبل السلام رشح بللوغ املرام من أدللة األحكام البن 
حجلر، حتقيلق فواز زملريل ، وإبراهيم اجلملل ، ) دار الريان لللراث ، القاهرة ، مرص، 

الطبعة الرابعة ، 07))هل ( . 

 الطربي ، أبوجعفر حممد بن جرير بن يزيد : تفسلري الطربي املسلمى جامع البيان تأويل القرآن، 

)دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))هل- )99)م (.
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الطرابلليس ، علاء الدين أبواحلسلن عيل بن خليل : معلني احلكام فيام يردد بلني اخلصمني من 
األحكام ، ) مطبعة مصطفى البايب احللبي ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية ، )9))هل(.

ابلن ظفري ، سلعد بن حممد بن عيل : اإلجلراءات اجلنائية يف اململكة العربية السلعودية ، )مطابع 
احلمييض، الرياض ، السعودية ، د.ط ، 0)))هل-009)م ( .

ابلن عابديلن ، حمملد أمني : رد املحتار عىل اللدر املختار ، ) دار الفكر ، بلريوت ، لبنان ، الطبعة 
الثانية ، 86))هل ( .

ابن عابدين ، حممد أمني بن عمر عابدين الدمشقي احلنفي : حاشية قرة عيون األخيار تكملة رد 
املحتار عىل الدر املختار ، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض ، )دار عامل 

الكتب ، الرياض ، السعودية ، طبعة خاصة ، ))))هل-)00)م ( .

ابلن عابديلن ، حممد علاء الدين : قرة عيون األخيلار »تكملة رد املحتلار« ، ) املطبعة العثامنية ، 
د.ط، 7)))هل ( . 

ابلن عابديلن ، حممد عاء الدين أفندي : حاشلية قرة عيون األخيار تكمللة رد املحتار عىل الدر 
املختلار رشح تنوير األبصار ، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض ، )دار 

الكتب العلمية ، بريوت، لبنان ، الطبعة األوىل ، 5)))هل ( . 

عبلد املنعلم ، سلليامن : بطان اإلجلراء اجلنائي ، ) دار اجلامعلة اجلديدة للنرش ، اإلسلكندرية ، 
مرص، د، ط ، 999)م ( .

 عبدالبصري ، عصام عفيفي : التعليق عىل نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، 

) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص ، مكتبة القانون واالقتصاد ، الرياض ، السعودية، 
الطبعة األوىل ، 5)))هل -)00)/005)م ( .

عبدالتلواب ، معلوض : الوسليط يف أحلكام النقض اجلنائيلة ل جمموعة مبلادئ حمكمة النقض ، 
)منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 985)م ( .

عبدالسلتار ، فوزيلة : رشح قانلون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضلة العربية ، القاهرة ، مرص، 
د.ط ، 986)م ( .
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عبداملطلب ، إهياب : املوسوعة اجلنائية احلديثة يف الدفوع اجلنائية ، ) املركز القومي لإلصدارات 
القانونية ، القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 9)))هل-008)م ( .

عبيد ، رؤوف : ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية ، ) د.ن ، مرص ، الطبعة الثالثة ، 986)م ( .

العريب ، حممد عبد اهلل : نظام احلكم يف اإلسام ، ) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ،  د، ط  ، 968)م(.

العشلاموي ، حمملد وعبدالوهلاب : قواعلد املرافعات يف الترشيلع املرصي واملقلارن ، ) املطبعة 
النموذجية ، القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 957)م ( . 

عليلش ، أبلو عبلداهلل حممد أمحد : منلح اجلليل عىل خمترص خليلل ، ) املطبعة العاملرة ، القاهرة، 
مرص، د.ط ، )9))هل ( .

عملر ، نبيل إسلامعيل : أصول املرافعلات الرشعية وعلم القضاء يف اململكة العربية السلعودية ، 
)منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، )99)م ( .

عملر ، نبيل إسلامعيل : أصلول املرافعات املدنية والتجارية ، ) منشلأة املعارف ، اإلسلكندرية ، 
مرص، الطبعة األوىل ، 986)م ( .

عمر ، نبيل إسامعيل : الدفع بعدم القبول ونظامه القانوين يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، 
دراسة حتليلية للفقه والقضاء املرصي والفرنيس ، ) دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية، 

مرص ، د.ط ، )00)م( .

عملر ، نبيل إسلامعيل : الوسليط يف قانلون املرافعات املدنيلة والتجاريلة ، ) دار اجلامعة اجلديدة 
للنرش ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 006)م ( .

عملر وآخلرون ، نبيل اسلامعيل ، أمحد خليل ، أمحد هندي : قانون املرافعلات املدنية والتجارية، 
)دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، )00)م ( .  

العنقلري ، عبدالرمحلن بن حمملد إبراهيم : تنازع االختصلاص القضائي دراسلة تطبيقية مقارنة 
بلني الرشيعة اإلسلامية والقانلون ، ) بحث مقدم السلتكامل متطلبلات احلصول عىل 
درجة املاجسلتري يف العداللة اجلنائية ،  جامعة نايف العربية للعللوم األمنية ، الرياض ، 

السعودية، 5)))هل-)00)م ( .
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عودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي اإلسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي ، ) مؤسسلة الرسلالة ، 
بريوت ، لبنان ، الطبعة السابعة ، 06))هل-986)م ( .

عوض ، عوض حممد : املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، 
اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 999)م ( .

علوض ، حممد علوض : قانون اإلجراءات اجلنائية ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسلكندرية ، 
مرص ، د.ط ، 990)م ( .

العينلي ، حمملود بن أمحد : البناية يف رشح اهلدايلة ، ) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 
))))هل ( .

الغامدي ، نارص بن حممد : دفع اخلصومة يف الفقه اإلسلامي ، دراسلة فقهية تأصيلية ، )سلسلة 
البحلوث العلميلة املحكملة )9)( ، دار ابلن اجللوزي ، السلعودية ، الطبعلة األوىل ، 
8)))هل، ومنشور يف جملة املجمع الفقهي اإلسامي بمكة املكرمة العددين 7)،8)).

الغاملدي ، نلارص حمملد : االختصاص القضائلي يف الفقه اإلسلامي مع بيلان التطبيق اجلاري 
يف اململكلة العربية السلعودية ، ) رسلالة ماجسلتري من كلية الرشيعلة بجامعة أم القرى 
مطبوعة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 0)))هل-000)م (.

ابلن فارس ، أبو احلسلني أمحد : مقاييس اللغة ، حتقيق عبدالسلام حممد هلارون ، ) دار اجليل ، 
بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))هل ( .

ابن فرحون ، برهان الدين أبو البقاء إبراهيم املالكي : تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 
األحكام ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 6)))هل (.  

الفكهاين ، حسلن وعبداملنعم حسلني : املوسلوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررهتا حمكمة 
النقلض املرصية منذ إنشلائها علام ))9) م ، ) الدار العربية للموسلوعات ، القاهرة ، 

مرص ، طبعة )98)م ، اإلصدار املدين ( .

فليلح ، نجلاء توفيلق : الدفوع الشلكلية يف قانون املرافعات ، بحث منشلور ، ) جمللة الرافدين 
للحقلوق ، جملة فصلية متخصصة حمكملة يف العلوم القانونية تصدر عن كلية احلقوق ، 

جامعة املوصل ، العراق ، جملد ) السنة العارشة ، عدد 5) سنة 005)م ( .



239

فهملي ، وجلدي راغب : مبادئ القضاء املدين»قانون املرافعات« ، ) دار الفكر العريب ، القاهرة، 
مرص ، الطبعة األوىل ، 986)م ( .

فلودة ، عبداحلكم : الدفوع والدفاعات يف املواد املدنيلة واجلنائية يف ضوء الفقه وقضاء النقض، 
)دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 998)م ( .

فلودة ، عبداحلكم : املوسلوعة الشلاملة يف الدفلوع والدفاعات يف ضوء الفقله وقضاء النقض ، 
الدفوع اجلنائية ، )املكتب الفني للموسلوعات القانونية ، اإلسلكندرية ، مرص ، د.ط ، 

د.ت ( .

الفريوزآبادي ، حممد بن يعقوب : القاموس املحيط ، )مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، د.ط، 
د.ت( .

الفيوملي ، أمحلد بن حممد بن عيل : املصباح املنلري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ، )صححه يف 
النسلخة املطبوعة باملطبعة األمريية مصطفى السلقا دار الفكر ، وطبعه املكتبة العلمية ، 

بريوت ، لبنان ، د.ط ، د.ت( .

القلاري ، أمحلد بلن عبداهلل : جملة األحلكام الرشعية عىل مذهلب اإلمام أمحد بلن حنبل ، حتقيق 
عبدالوهاب إبراهيم أبو سليامن وحممد إبراهيم عيل ، ) مطبوعات هتامة ، مكة املكرمة، 

السعودية ، الطبعة األوىل ، )0))هل ( .

ابلن القلاص ، أبلو العباس أمحد بلن أيب أمحد الطلرب ي ، املعروف بابن القلاص : أدب القايض ، 
)د.ن، الطبعة األوىل ، 09)) هل - 989) م ( .

قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم ) 50) ( وتاريخ 0)/))/69))هل- )/950/9)م 
طبقًا ألحدث التعديات .

قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي رقم )))( وتاريخ 9/)/88))هل- 968/5/7)م 
طبقًا ألحدث التعديات .

قانلون حاالت وإجراءات الطعلن أمام حمكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسلنة 959)م 
واملعدل بقانون رقم )7 لسنة 007) م وقانون رقم )5) لسنة 007)م .
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القبائيل ، سعد محاد : ضامنات حق املتهم يف الدفاع أمام القضاء اجلنائي ، ) دار النهضة العربية ، 
القاهرة ، مرص ، د.ط ، 998)م ( .

ابن قدامة ، عبداهلل بن أمحد : الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ، ) املكتب اإلسامي ، بريوت، 
لبنان ، الطبعة الثانية ، 99))هل ( .

ابلن قداملة ، موفلق الديلن أبو حمملد عبداهلل بلن أمحد احلنبليل : املغنلي ، حتقيق عبلداهلل الركي 
وعبدالفتاح احللو ، ) دار هجر ، القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 0)))هل ( .

قراعلة ، عليل بن حممود : األصول القضائية يف املرافعات الرشعيلة ، ) مطبعة النهضة ، القاهرة ، 
مرص ، الطبعة الثانية ، ))))هل ( . 

قراعلة ، عليل بن حممود : ملخص كتاب األصول القضائيلة يف املرافعات الرشعية ، تلخيص ابنه 
حممود عيل قراعة ، ) مكتبة مرص للطباعة ، مرص ، د.ط ، 979)م ( .

القلرايف ، أبلو العباس أمحد بن إدريس بن عبدالرمحن املرصي : الذخرية يف فروع املالكية ، حتقيق 
وتعليق أيب إسلحاق أمحلد عبدالرمحن ، ) دار الكتب العلمية ، بلريوت ، لبنان ، الطبعة 

األوىل ، ))))هل-)00)م ( .

القلرايف ، أمحلد بن ادريس : الفروق »أنلوار الربوق يف أنوار الفروق« ، ) مطبعة عيسلى احللبي، 
مرص ، الطبعة األوىل ، 6)))هل ( .

القضلاة ، مفللح عواد : أصلول املحاكامت املدنية والتنظيم القضائلي ، ) مكتبة دار الثقافة للنرش 
والتوزيع ، عامن ، األردن ، د.ط ، 988)م ( .

قودر ، شمس الدين أمحد : تكملة رشح فتح القدير عىل اهلداية رشح بداية املبتدئ لشيخ اإلسام 
برهلان الديلن عيل بن أيب بكر املرغيناين ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة 

األوىل ، 5)))هل( .

ابن القيم ، حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية : إعام املوقعني عن رب العاملني ، حتقيق حممد حميي 
الدين عبداحلميد ، ) دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، )7))هل ( .
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الكاسلاين ، علاء الديلن أبو بكر بن مسلعود : بدائع الصنائع ، ) دار الكتلب العلمية ، بريوت ، 
لبنان ، د.ط ، د.ت ( .

ابن كثري ، احلافظ أبو الفداء إسلامعيل الدمشلقي : تفسلري القرآن العظيم ، حتقيق سامي بن حممد 
السامة ، ) دار طيبة ، الرياض ، السعودية ، اإلصدار الثاين ، الطبعة األوىل ، ))))هل(.

الكلردي ، رائلد عليل حممد : الدفوع الشلكلية بلني الرشيعة وقانلون أصول املحاكلامت املدنية ، 
)أطروحة مقدمة استكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه يف القضاء الرشعي، 

كلية الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية ، األردن ، 006)م ( .

الكفلوي ، أبلو البقاء أيوب بن موسلى احلسليني : الكليات ، معجلم يف املصطلحات والفروق 
اللغوية ، حتقيق: عدنان درويش ، حممد املرصي ، )مؤسسلة الرسلالة ، بريوت ، لبنان، 

ط) ، 998)م ( .

كرية ، حسن : املدخل لدراسة القانون ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص ، الطبعة اخلامسة، 
)97)م ( .

ابلن اللحام ، أبو احلسلن عاء الدين : القواعد والفوائد األصوليلة ، حتقيق حممد حامد الفقي ، 
)دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، )0))هل ( . 

اللوائلح التنفيذيلة لنظلام املرافعلات الرشعيلة السلعودي السلابق رقلم ) م/)) ( وتاريلخ   

0)/5/))))هل والصادرة بالقرار الوزاري رقم ) 569) ( وتاريخ )/6/ ))))هل. 

امللاوردي ، أبواحلسلن عليل بلن حممد البلرصي : أدب القلايض ، حتقيق حميي هلال الرسحان ، 
)مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، العراق ، د.ط ، )9))هل-)97)م ( .  

امللاوردي ، أبواحلسلن عيل بلن حممد البرصي : األحكام السللطانية والواليلات الدينية ، حتقيق 
خاللد عبداللطيلف السلبع العليملي ، ) دار الكتلاب العلريب ، بريوت ، لبنلان، الطبعة 

األوىل، 0)))هل-990)م ( .

جملة األحكام العدلية ، مطبوعة مع درر احلّكام رشح جملة األحكام .
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 حمملد ، خللف : جمموعلة املبادئ القانونية التلي قررهتا حمكمة النقلض ، ) دار الطباعة احلديثة ، 

القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، )98)م( .

املذن ، واصل بن داود بن سللامن : الدفوع اإلجرائية وأثرها يف الدعاوى القضائية ، ) دار كنوز 
إشبيليا ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األوىل ، 6)))هل- 005)م ( .

امللرداوي ، عاء الدين أبو احلسلن : اإلنصاف ، هبامش الرشح الكبلري ، حتقيق عبداهلل الركي ، 
)دار هجر ، القاهرة ، مرص ، الطبعة األوىل ، 7)))هل ( . 

املرصفاوي ، حسن صادق : أصول اإلجراءات اجلزائية ، ) دار املعارف ، القاهرة ، مرص ، د.ط، 
)96)م ( .

مسلم ، أمحد : أصول املرافعات واإلجراءات واألحكام يف املواد املدنية والتجارية ، ) دار الفكر 
العريب ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 978)م ( .

مسلم ، مسلم بن احلجاج القشريي : صحيح مسلم ، مطبوع مع رشح النووي .

مرشوع الائحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السلعودي السلابق الصادر باملرسوم امللكي 
رقم ) م/9) ( وتاريخ 8)/7/))))هل . 

املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ، الطبعة الثانية .

ابلن مفللح ، شلمس الدين حممد املقديس : الفروع ، ) مكتبة ابن تيميلة ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، 
د.ت(.

 املقلديس ، شلمس الدين أبلو الفرج عبدالرمحن : اللرشح الكبري ، حتقيق عبلداهلل الركي ، ) دار 

هجر، القاهر ، مرص ، الطبعة األوىل ، 7)))هل ( . 

مليجلي ، أمحلد : التعليق عىل قانلون املرافعات ، ) طبعة نادي القضلاة ، القاهرة ، مرص ، الطبعة 
الرابعة ، 005)م ( .

ابلن منظلور ، حمملد بن مكرم : لسلان العلرب ، ) دار صادر ، بلريوت ، لبنلان ، الطبعة األوىل ، 
د.ت(.
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 مهدي ، عبدالرؤوف : رشح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة، 

مرص، د.ط ، 007)م ( .

املوجلان ، إبراهيم بن حسلني : إيضاحات عىل نظلام اإلجراءات اجلزائية ، ) د.ن ، السلعودية ، 
الطبعة األوىل ، ))))هل- )00)م ( .

املوسلوعة الفقهيلة الكويتيلة ، وزارة األوقلاف والشلئون اإلسلامية بالكويلت ، ) طباعة ذات 
الساسل ، الكويت ، أعداد متوالية يف سنوات عدة ( .

موسى ، حممد يوسف : املدخل للفقه اإلسامي ، ) د.ن ، القاهرة ، مرص ، د.ط ، د،ت ( . 

ابن النجار ، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل املرصي : معونة أويل النهى رشح املنتهى ، 
حتقيق عبدامللك بن دهيش ، ) دار خرض ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 9)))هل ( .

ابلن النجار ، تقي الدين حمملد بن أمحد الفتوحي احلنبيل املرصي : منتهى اإلرادات يف مجع املقنع 
ملع التنقيلح وزيلادات ، حتقيق عبداهلل الركي ، ) مؤسسلة الرسلالة ، بلريوت ، لبنان، 

الطبعة األوىل ، 9)))هل-999)م ( .

ابلن نجيلم ، زين الدين بن إبراهيم : األشلباه والنظائر، ) دار الكتب العلميلة ، بريوت ، لبنان ، 
الطبعة األوىل ، 9)))هل-999)م ( .

ابلن نجيلم ، زين الديلن بن إبراهيم : البحر الرائلق رشح كنز الدقائلق ، ) دار املعرفة ، بريوت ، 
لبنان، الطبعة الثانية ، د.ت ( .

النَّدوي ، عيل أمحد : القواعد الفقهية ، ) دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الثانية ، ))))هل( .

نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م/) ( وتاريخ ))/)/5)))هل.

النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم ) أ / 90 ( وتاريخ 7)/ 8 / ))))هل .

نظام القضاء اجلديد الصادر باملرسوم امللكي رقم ) م / 78 ( وتاريخ 9) / 9 / 8))) هل .

وتاريلخ   ) م/)   ( رقلم  امللكلي  باملرسلوم  الصلادر  السلعودي  الرشعيلة  املرافعلات  نظلام   

))/)/5)))هل .
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النمر ، أمينة مصطفى : أصول املحاكامت املدنية ، ) الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط، 
985)م ( .

النملر ، أمينلة مصطفلى : الدعوى وإجراءاهتا ، ) منشلأة املعارف ، اإلسلكندرية ، مرص ، د.ط ، 
990)م ( . 

النمريي البرصي ، أبوزيد عمر بن شّبة : تاريخ املدينة املنورة – أخبار املدينة النبوية - ، علق عليه 
وخرج أحاديثه عيل حممد دندل وياسلني سلعد الدين ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

لبنان ، د.ط ، 7)))هل-996)م ( .

أبو النور ، حممد حمجوب : نظرية الدفوع للدعوى القضائية يف الفقه اإلسامي ، ) الدار السودانية 
للكتب ، اخلرطوم ، السودان ، د.ط ، 0)))هل - 999)م ( . 

النووي ، أبو زكريا حييى بن رشف : روضة الطالبني ، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد 
معوض ، ) دار عامل الكتب ، الرياض ، السعودية ، طبعة خاصة ، ))))هل-)00)م(.

النلووي ، أبلو زكريا حييى بلن رشف : رشح النووي عىل صحيح مسللم ، ) دار اخلري ، بريوت، 
لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))هل ( .

هاشم ، حممود حممد : إجراءات التقايض والتنفيذ ، ) جامعة امللك سعود ، الرياض ، السعودية، 
الطبعة األوىل ، 09))هل ( .

هليل ، فرج علواين : التحقيق اجلنائي والترصف فيه ، ) دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية، 
مرص ، د.ط ، 999)م ( .

ابلن اهللامم ، كامل الديلن بن عبدالواحلد احلنفي : فتح القديلر رشح اهلداية ، حتقيلق عبدالرزاق 
غالب املهدي ، ) دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، ))))هل ( .

أبلو هيلف ، عبداحلميلد : املرافعات املدنيلة والتجاريلة ، ) مطبعة املعلارف ، د.ط ، ))))هل-
5)9)م( .

واىل ، فتحلي : الوسليط يف قانون القضلاء املدين ، ) دار العربية للموسلوعات ، القاهرة ، مرص، 
د.ط ، 00))هل- 980)م ( . 
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وايل ، فتحي : مبادئ قانون القضاء املدين ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثانية، 
975)م( .

وايل ، فتحلي : نظريلة البطلان يف قانلون املرافعات ، ) منشلأة املعارف ، اإلسلكندرية ، مرص ، 
الطبعة األوىل ، 959)م ( .

وثيقة الدوحة للنظام ) القانون ( اجلزائي االسرشادي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج 
العربية 8)))هل-998)م .

أبلو الوفلا ، أمحد : نظريلة الدفوع يف قانون املرافعات ، ) منشلأة املعارف ، اإلسلكندرية ، مرص، 
الطبعة الثامنة ، د.ت ( .

أبلو الوفلا ، أمحد : نظريلة الدفوع يف قانون املرافعات ، ) منشلأة املعارف ، اإلسلكندرية ، مرص، 
الطبعة السادسة ، 980)م ( .

أبو الوفا ، أمحد : أصول املحاكامت املدنية ، ) الدار اجلامعية ، بريوت ، لبنان ، د.ط ، )98)م ( .

أبو الوفا ، أمحد : التعليق عىل نصوص قانون املرافعات ، ) منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مرص، 
د.ط ، د.ت ( .

أبلو الوفلا ، أمحلد : املرافعات املدنيلة والتجارية ، ) مطبعلة دار املعارف ، اإلسلكندرية ، مرص ، 
الطبعة الثالثة ، 955)م ( .

وكيع ، حممد بن خلف بن حيان : أخبار القضاة ، ) عامل الكتب ، د.ط ، د.ت ( .

ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، 
) دار النفائس ، عامن ، األردن ، الطبعة الثانية ، 0)))هل- 000)م ( .

ياسني ، حممد نعيم : نظرية الدعوى بني الرشيعة اإلسامية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، 
) دار عامل الكتب ، الرياض ، السعودية ، طبعة خاصة ، ))))هل- )00)م ( .

اليحيلى ، فهلد بن عبدالعزيز : الدفلوع يف نظام املرافعات الرشعية ، ) بحلث تكمييل مقدم لنيل 
درجة املاجسلتري من املعهد العايل للقضاء ، جامعة اإلمام حممد بن سلعود اإلسلامية ، 

غري منشور ، الرياض ، السعودية ، ))))هل-5)))هل ( .
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حييلى وآخرون ، سلعيد عيل ، وحممد الشليخ عمر ، ونبيل إبراهيم السلعد : املدخلل إىل القانون 
ونظريلة االلتلزام ، )دار علكاظ للطباعة والنلرش ، جدة ، السلعودية ، الطبعلة الثانية ، 

0)))هل ( .

أبو يعىل ، حممد بن احلسني بن حممد ابن الفراء : األحكام السلطانية ، حتقيق حممد الفقي ، )مكتبة 
مصطفى البايب احللبي ، القاهرة ، مرص ، الطبعة الثالثة ، 08))هل ( .

 يوسلف ، أملري فلرج : الدفاع علن املتهم باألصاللة أو بالوكالة وجلزاء اإلخال بله ، ) املكتب 

اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، مرص ، د.ط ، 008)م ( .


