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 إلى أمي... 
ن وغيمة المكان ... حممتني بين يدييا دعاءًا متصاًل لمسماء... إلى روحيا خيمة الحنا

 الطاىرة ...إليك أماه ... قطرة في بحرك العظيم ... حبًا وطاعة وبرًا... 
 أىدي روحي وكل طموحي، رحميا اهلل.

 
 إلى أبي...

بيرة ل من كمل العرق جبينو ... وشققت األيام يديو... إلى من عممني أن األعمال الك
تتم إل بالصبر والعزيمة واإلصرار... إلى والدي أطال اهلل بقاءه، وألبسو ثوب الصحة 

 والعافية، ومتعني رد جميمو...
 أىدي ثمرة من ثمار غرسو.

 
 إلى زوجتي...

حبيبتي .... رفيقة دربي... إلى من سارت معي نحو الحمم .... خطوة بخطوة... 
 ... وسنبقى معًا بإذن اهلل... جزاك اهلل خيرًا.بذرناىا معًا ... وحصدناىا معاً 
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 شكر وتقدير

 تحية لقضاة فمسطين
وبيذه المناسبة فإنني أتوجو بتحية إعزاز وتقدير ، عظيمةيقـو قضاة فمسطيف بمجيودات 

ـ رجاؿ القضاء فييا بأداء رسالة سامية ىي مف عمؿ خاصة إلى قضاة فمسطيف األبية، التي يقو 
أنبياء اهلل تعالى ورسمو عمييـ السبلـ، وىـ يحكموف بالعدؿ بيف الناس دوف أف تشوب أرواحيـ 

 شائبة مف خضوع أو رىبة أو رغبة دنيوية إال ابتغاء وجو ربيـ األعمى.

وأعضاء ىيئتيا  كما وأتوجو بالشكر إلى جمعية نادي قضاة فمسطيف ممثمة برئيسيا
 اإلدارية البتعاثيـ لي ليذه الدراسة وصواًل لما وصمت إليو اآلف، ولوالىـ لما وصمت.

كما وأتوجو ببالغ الشكر إلى شموع العمـ الذيف أناروا لي الطريؽ وىـ يستيمكوف أعمارىـ، 
 نتيـ.أساتذتي المدرسيف في كمية الحقوؽ في جامعة القدس فردًا فردًا مع حفظ ألقابيـ ومكا

كما وأتقدـ ببالغ الشكر والعرفاف إلى أستاذي الدكتور أنور أبو عيشة المشرؼ عمى ىذه 
رشادات ونصائح بانت فييا.  الرسالة لما بذلو مف جيد وا 

سائبًل اهلل تعالى الذي عمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ أف يوفقنا لما لو خير لنا في 
 نصير...الدنيا واآلخرة نعـ المولى ونعـ ال

  ومحمد أبو رحم
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 @ الممخص

اختمؼ شراح القانوف في تحديد مدلوؿ الحؽ بحسب فمسفة كؿ منيـ لو ػ رغـ إجماعيـ جميعًا 
 بوجود فكرة الحؽ ػ كاف لو األثر الكبير في تحديد أساس نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ.

رد والجماعة في المجوء إلى القضاء، فالحؽ اإلجرائي كفمتو كافة التشريعات، فيو حؽ مقرر لمف
وىو حؽ مصاف ال اختبلؼ في ذلؾ، وىو قائـ بذاتو ال عبلقة لو بالحؽ الموضوعي الذي يحميو، 
فيناؾ فرؽ ما بيف الحؽ في التقاضي وما بيف الدعوى وىناؾ فرؽ ما بيف االدعاء والمطالبة القضائية 

 والمخاصمة.

مة لحماية الحقوؽ وليس غايتيا، وأنو يحقوؽ بأنو وسالحؽ في التقاضي يمتاز عف غيره مف ال
 مقيد بعدـ التعسؼ في استعمالو.

فالتعسؼ في استعماؿ الحؽ يدخؿ ضمف دائرة استعماؿ الحؽ، أما في حاؿ استعماؿ الحؽ 
نما في حالة تجاوز  خارج نطاؽ الدائرة المحددة لو فإننا ال نكوف أماـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ وا 

التي تتطمب لقياميا توافر أركانيا وعناصرىا و يعتبر صورة مف صور المسؤولية التقصيرية الحؽ الذي 
المتمثمة في الخطأ والضرر وعبلقة السببية بينيما، في حيف ال يشترط لقياـ المسؤولية عف التعسؼ 
اإلجرائي توافر الضرر، فيو شرط مفترض، فالتعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي ىو مبدأ عاـ 

 استعمااًل مشروعًا.الحؽ مب أف يستعمؿ يتط

لـ تتضمف التشريعات اإلجرائية المطبقة في فمسطيف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ 
ف كانت قد  الكثير مف الحاالت التي يمكف أف يستغؿ تضمنت نصوصيا اإلجرائي بالنص الصريح وا 

اؿ حقو اإلجرائي، إذ يمكف أو التشريع ليتعسؼ في استعمنص القانوف فييا أحد أطراؼ الدعوى 
في  اتجراءحدى اإللممدعي ومف تاريخ إقامة الدعوى ومرورًا بإجراءات المحاكمة فييا أف يتعسؼ بإ

سواء أثر ىذا اإلجراء عمى الحؽ الموضوعي غاية الدعوى أو لـ يؤثر، فقد يمجأ مرحمة مف مراحميا 
يميًا أو نوعيًا بنظر الدعوى قاصدًا بذلؾ المدعي إلقامة الدعوى لدى محكمة غير مختصة مكانيًا أو ق

نيف اإلجرائية عمى أحكاـ نظمت اختصاص المحاكـ المكاني االكيد بالمدعى عميو، لذلؾ نصت القو 
 بيذا الحؽ.كي ال يستطيع المدعي أف يتعسؼ والقيمي والنوعي 



 د
 

ة ال تؤثر في تعسؼ المدعى عميو في طور الدفاع عف نفسو عندما يورد دفوعًا كثير أحيانًا يظير 
الموضوع وال تستطيع المحكمة تجاىميا بقصد إطالة أمد المحاكمة إضرارًا بالمدعي، أو لجوء المدعى 
يراد  عميو إلى الطعف بالحكـ بطريؽ االستئناؼ أو النقض أو إعادة المحاكمة أو اعتراض الغير وا 

طالة أمد الدعوى، األمر أسباب ال تقوى عمى التأثير عمى الحكـ محؿ الطعف قاصدًا بذلؾ التسوي ؼ وا 
الذي حدا بالتشريعات عمى وضع أحكاـ وقائية ووسائؿ مانعة مف التعسؼ اإلجرائي، ليظير فييا الدور 

 العبلجي لممشرع لمحد مف حاالت التعسؼ اإلجرائي في الدعوى المدنية. 

في  وتمحورت إشكاليات الدراسة في ىذه الرسالة ضمف نطاؽ المستحدث في نظرية التعسؼ
استعماؿ الحؽ في مجاؿ اإلجراءات المتخذة أثناء سير الدعوى المدنية، ومف خبلؿ طرح مجموعة مف 
األسئمة تمثؿ جميا في بياف موقع ىذه النظرية مف القانوف، وما إذا كانت ىذه النظرية قائمة بذاتيا أـ 

االت التي يمكف أنيا تدخؿ ضمف نطاؽ نظريات أخرى؟ وما ىو موقؼ التشريع منيا؟ وما ىي الح
معيا تطبيؽ النظرية أثناء إجراءات سير الدعوى؟ وما ىي اآلثار التي تنجـ عف وقع التعسؼ؟ وىؿ 

 ليذه النظرية دور مختمؼ عف غيرىا مف النظريات المتشابية معيا؟

وما تـ التوصؿ إليو مف نتائج في ىذه الرسالة، يمكف تمخيصيا في أف التعسؼ في استعماؿ 
ي في الدعوى المدنية ال يمكف تصوره إال في حالة استعماؿ الحؽ عمى نحو معيف، وىي الحؽ اإلجرائ

نظرية حديثة قائمة بذاتيا، قواميا توافر نية اإلضرار بالخصـ، ورجحاف الضرر عمى المصمحة المرجوة 
جتماعية، تحظر  مف استعماؿ الحؽ، وغايتيا تحقيؽ التوازف بيف المصالح، فيي وسيمة أخبلقية وا 

 إلنحراؼ بالحؽ عف غاياتو اإلقتصادية واإلجتماعية واألخبلقية.ا

رجاع قياـ المسؤولية المدنية إلى  لذا أوصي بضرورة العمؿ عمى توحيد األحكاـ القضائية، وا 
نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي حاؿ توافر عناصر قياميا، ال إلى نظريات أخرى كنظرية 

رية الخطأ، وضرورة إدراج ىذه النظرية كبدأ دستوري باعتبارىا ضمانة اساءة استخداـ الحؽ، أو نظ
دراج نصوص قانونية تحدد الحقوؽ اإلجرائية  الحريات والحقوؽ سواء كانت حقوقًا شخصية أو مالية، وا 
ضمف غاياتيا لمحد مف التعسؼ مع ضرورة وضع عقوبات إجرائية عمى مخالفتيا، ومنح المحكمة 

 التعسؼ مع إيجاد ضوابط يكوف اليدؼ منيا منع التعسؼ قبؿ وقوعو.  صبلحيات واسعة لمنع 
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Abstract:  
The jurisprudents differed in determining the meaning of the truth according to their 

philosophies. Although they all agreed on the existence of the idea of right, it had the great 

effect in determining the basis of the theory of arbitrariness in the use of right. 

The procedural right guaranteed by all legislation is a right decision for the individual and 

the community to resort to the judiciary is a protected right and no difference in it is a 

stand alone has no relation to the substantive right that protects him, there is difference 

between the right to litigation and the case and there is a difference between  the 

prosecution, judicial and dispute. 

The right to litigation is distinguished from other rights and is a means of protecting the 

rights, not their purpose, and is constrained by the non-arbitrariness of its use. 

 

The arbitrariness of  use the right enters  within the scope of the right to use the right, but 

in the case of the use of the right outside the scope of the specified period, we are not to 

arbitrariness the right in the right, but in the case of exceeding the right, which requires the 

availability of its elements of error , damage and relationship  the causation between them , 

while not requiring that officials responsible for procedural arbitrariness the availability of 

damage is a presumed condition The arbitrariness of the procedural right is a general 

principle that requires the use of legitimate. 

 

The procedural legislation in force in Palestine did not include the theory of arbitrariness in 

the use of the procedural right in explicit provision, although its provisions included many 

cases in which a party to a case could exploit the text of the law or legislation to arbitrarily 

abuse its procedural right. The court may resort to one of the proceedings at any stage, 

whether the effect of this action on the substantive right is the object of the case or does not 

affect, the plaintiff may resort to a court that is not competent in place, value or qualitative 

in the case of the defendant. The procedural provisions regulate the jurisdiction of the 

spatial, moral and qualitative courts so that the plaintiff cannot arbitrariness this right. 

 

Sometimes the defendant's arbitrariness appears to be in the process of defending himself 

when he presents many arguments that do not affect the subject and cannot be ignored by 



 و
 

the court with the intention of prolonging the trial to harm the plaintiff or the defendant 

resorting to appeal by  the appeal, veto, retrial, To influence the ruling in question, with the 

aim of procrastination and prolongation of the case, which led to legislation to establish 

preventive provisions and means of preventing procedural arbitrariness, to show the 

remedial role of the legislator to reduce cases of procedural arbitrariness in civil 

proceedings. 

The problems of the study in this thesis were within the scope of the developed theory of 

arbitrariness in the use of the right in the field of actions taken during the civil action, and 

by asking a set of questions, most of which are in the statement of the site of this theory of 

the law, and whether this theory is stand alone or it interferes Within the scope of other 

theories? What is the position of legislation? What are the situations in which the theory 

can be applied during the proceedings? What are the effects of abuse? Does this theory 

play a different role than other similar theories? 

The conclusions reached in this letter can be summed up in the fact that the abuse of 

procedural right in a civil action can only be envisaged if the right is used in a certain way, 

a modern theory of its own, consisting of the intention to harm the adversary and 

prejudicial to the interest The purpose of the use of the right, and its purpose is to achieve a 

balance between interests, is an ethical and social means, which prohibits the deviation 

from the right of its economic, social and moral goals. 

Therefore, it is recommended to work towards the unification of judicial decisions and to 

restore civil liability to the theory of abuse of procedural right when the elements of its 

existence are available, and not to other theories such as the theory of misuse of the right or 

the theory of error and the need to include this theory as a constitutional principle, Personal 

or financial rights, and the inclusion of legal provisions defining procedural rights within 

their objectives to reduce arbitrariness with the need to establish procedural penalties for 

their violation, and granting the Court broad powers to prevent arbitrariness with the 

creation of controls intended to prevent arbitrariness before it occurs. 
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 : المقدمة

القت فكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ في بادئ األمر رفضًا مف قبؿ الفقياء المسمميف، فالفعؿ      
ال يمكف أف يكوف غير مشروع إذا نتج عف ممارسة الحؽ، ثـ ما لبث الحاؿ أف تطورت وتوسعت فكرة 

لذيف انتيوا إلى وجوب التعسؼ وأعطاىا الفقياء المسمموف منذ القرف الثاني اليجري أوسع تصوير وا
 تقييد الحقوؽ واستعماليا وفقًا لغرضيا االجتماعي واالقتصادي.

عمى كتب األئمة األربعة لتحديد موقفيـ مف ىذه النظرية وأميات كتب عمماء وفقياء واطمعت      
 كيفية تطور ىذه النظرية لدييـ، وتأصيميا في الشريعة اإلسبلمية.لدراسة الشريعة اإلسبلمية 

وقبؿ أف تعرؼ الحضارات القديمة ىذه النظرية، فقد كاف سائدًا أف صاحب الحؽ يتمتع بحصانة      
مطمقة في استعماؿ حقو وال يكوف مسؤواًل عما يصيب الغير مف ضرر مف جراء ىذا االستعماؿ، وىذا 

عة، إلى أف ما يعرؼ بالمذىب الفردي الذي ينظر إلى الفرد باعتباره السيد المطمؽ الذي تخدمو الجما
ساد المذىب االجتماعي الذي ينظر إلى أف الحؽ مقيد بالحدود المتفقة مع مصمحة الجماعة، فنظرية 
ف تبمورت في العصر الحديث إال أف جذورىا تمتد إلى العصور القديمة،  التعسؼ في استعماؿ الحؽ وا 

في القانوف الروماني دوف وأصوليا التاريخية متجذرة في القوانيف القديمة، حيث ظيرت ىذه النظرية 
 ( الحقًا.4884وتأثر بيا قانوف نابميوف )وجود قاعدة عامة، 
عت ، واطمأصدرتيا المحاكـأحكاـ وقرارات دراسة تطبيقاتو العممية بحكـ وظيفتي مف عبلوة عمى 

طروحات لمدرجات العميا ماجستير ودكتوراه وأبحاث عممية واألعمى ما أمكف مف المنشورات كذلؾ 
 .الدراسةترتبط بعبلقة مع موضوع  رة عمى االنترنتمنشو 

إشكاليات ىذه الدراسة لتحقيؽ أىدافيا وغاياتيا التي أطمح لموصوؿ  دراسةفي بحث و  واتبعت
  :إلييا المناىج العممية التالية

المصادر والمراجع والكتب درست يذا المنيج العممي تطبيقًا ل :المنيج التأصيمي )الستقرائي( .4
تيا يدي أصؿ فكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ واستحداثيا لتطبيقيا عمى التعسؼ في التي طال

والبحث في الجانب النظري لمتعسؼ  ،إجراءات الدعوى المدنية لدى الفقو اإلسبلمي وفقو القوانيف
 وآراء الفقياء والمشرعيف وشراح القانوف مف ىذه الفكرة.

فقو اإلسبلمي وفقو القانوف وشراح القانوف المعاصر المتمثؿ في مقارنة آراء ال :المنيج المقارن .2
ومقارنتيا بآراء المشرعيف الستخبلص موقؼ التشريعات المدنية المختمفة المطبقة في فمسطيف مف 
فكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي في الدعوى المدنية لبلستفادة مف ذلؾ في إيجاد حموؿ 

 قانونية فاعمة.
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ؿ قرارات وأحكاـ القضاء عامبًل ىامًا مساندًا لمفقو في إظيار الفكرة مف تمث :المنيج التطبيقي .3
النظرية، لتظير إشكاليات النظرية والتطبيؽ معًا. إلظيار إشكاليات الدراسة والحموؿ النظرية 

 والتطبيقية. 

اعتمدت ىذا األسموب الذي يقوـ عمى التفكير المنطقي وتحميؿ  :المنيج الستنباطي )التحميمي( .4
آلراء القضائية والنصوص التشريعية ومناقشة الفنوف الفقيية التي تساند األحكاـ القضائية في ا

منتياىا، وربط المقدمات بالنتائج، ورد األمور إلى أصوليا، وتحصيؿ نتائج ذلؾ جميعو لعرضو 
نتائج عمى أوضاع المنطؽ البشري لمنظر فيما إذا كاف يوافقيا أـ أنو يتأبى عمى قبوليا، ليكوف لم

 المترتبة نصيبًا في االستحقاؽ النيائي ليذا العمؿ.

تمحورت إشكالية الدراسة في ىذه الرسالة ضمف نطاؽ المستحدث في نظرية التعسؼ في و 
ثناء السير في الدعوى ومف خبلؿ طرح مجموعة مف أاإلجراءات المستعممة مف جانب استعماؿ الحؽ 

رية مف القانوف ... و بياف كوف ىذه النظرية قائمة بذاتيا أـ األسئمة تمثؿ جميا في بياف موقع ىذه النظ
أنيا تدخؿ ضمف نطاؽ نظريات أخرى...؟ وما ىو موقؼ التشريع منيا...؟ وما ىي الحاالت التي 
يمكف معيا تطبيؽ النظرية أثناء سير الدعوى ...؟ وما ىي اآلثار التي تنجـ عف وقوع التعسؼ ...؟ 

 مؼ عف غيرىا مف النظريات المتشابية معيا ....؟.وىؿ ليذه النظرية دور مخت

لعؿ مف أدؽ ما قيؿ في وصؼ القانوف، أنو كاإلنساف، يولد ويحيا ويموت، فيو يولد حيف و 
صدوره مف الجية التي أصدرتو، ثـ يحيا في المجتمع ردحًا مف الزمف قد يطوؿ أو يقصر تبعًا 

المجتمع، إلى أف تدنو ساعتو فينتيي أجمو  لصبلحية القانوف ومدى مسايرتو لركب التطور وحاجة
 بصدور قانوف آخر يمغيو أو يعدلو.

ومف القوانيف ما يعيش في عمر الزىور، ثـ ال يمبث أف يفارؽ الحياة بعد أياـ أو شيور عمى 
ميبلده، ومنيا ما يموت في ريعاف الصبا لـ يمض عمى صدوره العقد األوؿ أو الثاني مف العمر، 

طويبًل ويثقؿ كاىمو غبار الزمف لكثرة ما عاناه مف تعديبلت الشارع وتأويبلت الشراح ومنيا ما يعمر 
 وتفسيرات القضاة، فيعوج عوده، ويقؼ عمى حافة القبر في انتظار يد المشرع الرحيمة لتواريو التراب.

ومف القوانيف ما يفيد المجتمع ويخدمو خدمة جمية تبقى آثاره عمى مر السنيف كالشخصيات 
ومنيا ما يضر المجتمع ويسئ إلى المواطنيف، كتمؾ فمبادئ العدالة ال تموت، الدة في التاريخ، الخ

 القوانيف التي تصدرىا حكومة استعمارية لتحقيؽ سياسة بغيضة.

وألف لفمسطيف طبيعة خاصة تختمؼ عف كؿ دوؿ العالـ، فقد واجيت منظومة العدالة عامة 
لعديد مف المعوقات والتحديات في شتى المجاالت السياسية والجيازيف التشريعي والقضائي خاصة ا

واالجتماعية والقانونية واإلدارية التي حالت ما بينيما وبيف قياميما بممارسة نشاطيما وما يمقى عمى 
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كاىميما مف مياـ أوكمت إلييا بما يتفؽ والغاية منيما والتي تمثمت في الظروؼ السياسية واإلدارية 
مف الدولة العثمانية مرورًا باإلدارة المصرية لقطاع غزة والحكـ األردني لمضفة الغربية منذ ز والقانونية 

واالحتبلؿ اإلسرائيمي لحيف قياـ السمطة الفمسطينية، ومف ثـ قياـ الدولة، وتركت ىذه الحقب آثارًا عمى 
قطاع غزة والضفة  التشريع والتطبيؽ تمثمت في ازدواجية التنظيـ والتشكيؿ القضائي الفمسطيني ما بيف

 الغربية في طبيعتو ومضمونو.

إف تمؾ اآلثار التي تركتيا ىذه الحقب عمى التشريعات والقوانيف الفمسطينية صدقت القوؿ فيما 
أف أكثرىا مضى عمى والدتو  :سبؽ في وصؼ القانوف وجعميا تتسـ بطابع ذي خاصتيف أوليما

ف، ومنيا القوانيف العثمانية التي وضعت في العيد عشرات السنيف حتى بمغ مف الكبر قرنًا أو بعض قر 
التركي أو تمؾ التي فرضت زمف االنتداب البريطاني، ثـ األوامر العسكرية التي فرضيا االحتبلؿ 
اإلسرائيمي والتي ال زالت تنعـ بالحياة حتى يومنا ىذا رغـ عدـ مسايرتيا لمقتضيات العصر وسنة 

أف أكثر ىذه القوانيف وضعتيا أيد أجنبية  :نيف وحرياتيـ، ثانييماالتطور وافتئاتيا عمى حقوؽ المواط
مستعمرة لتحقيؽ نواياىا وأىدافيا االستعمارية الظالمة، فصاغتيا مف مواد مرنة حمالة أوجو ظاىرىا 
فيو الرحمة وباطنيا مف قبمو العذاب، ليتسنى بذلؾ لمحكاـ المستعمريف أف يقولوا )ال( أو )نعـ( في 

 ع وفي ذات الوقت تبعًا ألىوائيـ.نفس الموضو 

عمى ىذه التحديات شرعت السمطة الفمسطينية ومنذ قياميا بتوحيد النظاـ القانوني لمتغمب و 
لغائيا لبعض مف التشريعات والقوانيف السابقة،  والقضائي مف خبلؿ إصدارىا رزمة مف التشريعات، وا 

جدت معو ىذه القوانيف اليرمة فرصة سانحة إال أنيا لـ تستمر بسبب الظروؼ السياسية األمر الذي و 
لمبقاء مدة أطوؿ متخفية في أدراج مف يمتمكوف نسخًا فريدة منيا وكأنيا تحؼ ثمينة، وباتت معرفة 
نصوصيا قاصرة عمى نفر مف رجاؿ القانوف ىـ أشبو )بالبريتورات( الروماف قبؿ عيد جوستنياف، 

 تمر في فرض سمطانيا عمى مجتمعنا الحديث.واستطاعت بذلؾ أف تفمت مف قبة المشرع وأف تس

وبقينا بحاجة ماسة لباقي التشريعات المصبوغة بصبغة فمسطينية تنبثؽ منا لتحاكي واقعنا 
وتتبلءـ مع طبيعتنا، آمؿ أف تعود مسيرة التشريع ىذه في ظؿ قياـ الدولة وصواًل لدولة تشرع القانوف 

سط السيادة عمى األرض لموصوؿ إلى األىداؼ وتحترمو، باعتباره مظيرًا ميمًا مف مظاىر ب
اإلستراتيجية العميا التي نسعى لتحقيقيا جميعًا واقعًا وليس قواًل، ولنمحؽ بركب مف الدوؿ قطع شوطًا 
طويبًل في التشريع واكب تفاعؿ عالمنا اليوـ مع ثورة المعمومات واالتصاالت التي أدت إلحداث 

العممية والعممية، والتي أحدثت تطورًا في المصطمحات والمفاىيـ تغيرات في المجتمع مف كافة نواحيو 
 والنصوص القانونية المختمفة في شتى مجاالت التشريع.

فكرة التعسؼ فمف الدراسات المعاصرة الحديثة، باعتباره دراسة ىذا الموضوع وتتمخص أىمية 
ف كانت ليا جذورىا التاريخية في أعماؽ القوانيف القديمة، إال أف استحداث ىذه  في استعماؿ الحؽ وا 
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تنبع أىميتو في الفكرة والتوسع في تطبيقيا لتطاؿ الحؽ اإلجرائي في الدعوى المدنية ىو ظاىرة حديثة، 
لتعرؼ عمى مجاؿ تطبيؽ ىذه الفكرة وكيفية تنظيـ القوانيف اإلجرائية المعاصرة ليا بالمقارنة مع ا

صورىا وأوجو التعسؼ اإلجرائي فييا واآلثار المترتبة  مع بياف ،القوانيف سارية المفعوؿ في فمسطيف
عمى ثبوت التعسؼ، وتحميؿ جوانب ىذه التنظيمات القانونية لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي، 
براز دور المشرع في وضع أحكاـ  ومدى إضافة ىذه التنظيمات المطبقة لشروط خاصة إلعماليا، وا 

عسؼ ىو نوع مف أنواع الظمـ التي يجب محاربتيا ػ ما أمكف ػ ىذا وقائية لمنع التعسؼ اإلجرائي، فالت
 مف الناحية النظرية.

أحكاـ القضاء وتطبيقاتو ليذه الفكرة، حيثما وجدت مف خبلؿ فاف دراسة  ،ةحية العمميامف النو 
الطعف ألف  ،إلى الحكـ وطرؽ الطعف فيو صوالً و الدعوى المدنية منذ إقامتيا مرورًا باإلجراءات المتبعة 

 .في األحكاـ يدخؿ ضمف إجراءات الدعوى المدنية

فنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي ال تعتبر شكبًل مف أشكاؿ المسؤولية التقصيرية، 
التي تقوـ عمى الخطأ والضرر وتوافر عبلقية السببية بينيما، كما أنيا ال تعتبر تجاوزًا عف الحدود التي 

نما تيدؼ إلى إيجاد التوازف بيف استعماؿ صاحب الحؽ لحقو وبيف رسميا القانوف الستعماؿ ا لحؽ، وا 
 ضمانة الحريات والحقوؽ سواء كانت حقوقًا شخصية أو مالية.إلحاؽ الضرر بالغير، فيي 

ىذه النظرية وتطبيقيا تطبيقًا سميمًا عمى إجراءات الدعوى المدنية مف شأنو إيجاد حموؿ  دراسةو 
تستنزؼ الحؽ اإلجرائي إلى حقو بعيدًا عف المماطبلت والتسويؼ التي  عممية لتسييؿ وصوؿ طالب

عمر الدعوى، وتقمؿ مف رغبة صاحب الحؽ في المجوء إلى القضاء لحماية حقو، وصواًل إلى العدالة 
 المنجزة.

فبل يقؼ دور نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي عند تعويض المتضرر مف جراء 
نما يتعدى ذلؾ إلى وجود دور غاية في األىمية وىو دور وقائي تعسؼ خصمو في اإلجرا ء فحسب، وا 

مانع مف التعسؼ، باتخاذ وسائؿ معينة مف شأنيا إيجاد تنظيـ متكامؿ لمنع وقوع التعسؼ، سواء تـ 
ارسة الحؽ اإلجرائي يخضع لرقابة المحكمة مف حيث غايتو، أو فرض مذلؾ بتحديد طريؽ ضيؽ لم

  مف استعماؿ اإلجراء إلحاؽ الضرر بخصمو.   وعاقبة مف يكوف ىدفجزاءات إجرائية لم

وبيذا تـ تقسيـ ىذه الدراسة الى فصميف؛ عنوف الفصؿ األوؿ بفكرة الحؽ وماىية التعسؼ في 
الذعوىالتعسففياستخذامالحقفيمراحلسيراالثارالمترتبةعليما الفصؿ الثاني فكاف بعنواف أاستعمالو، 

 إلضافة لخاتمة تـ فييا بياف أىـ النتائح والتوصيات.. باالمذنية
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 الفصل األول:

  ______________________________________________________ 
 :فكرة الحق وماىية التعسف في استعمالو

 :إلى قسميف رئيسييف عبلقات األفراد بعضيا ببعضالناظـ لوىو القانوف  ؛ينقسـ القانوف المدني
 األحواؿ الشخصية وقسـ المعامبلت.قسـ 

ىي التي  ؛ىي التي تنظـ عبلقة الفرد بأسرتو، وقواعد المعامبلت ؛فقواعد األحواؿ الشخصية
 تنظـ عبلقة الفرد بغيره مف األفراد مف حيث الماؿ.

 والماؿ في نظر القانوف يتكوف مف حقوؽ.

ف لمفرد، وىو إما حؽ عيني أو ىو مصمحة ذات قيمة مالية يقرىا القانو  :والحؽ في المعامبلت
 حؽ شخصي.

والحؽ الشخصي ىو اإللتزاـ: ويسمى حقًا إذا نظر إليو مف جية الدائف، ودينًا إذا نظر إليو مف 
 جية المديف.

فيي بمثابة العمود الفقري  ،ف عظيـ في النظاـ القانونيأفنظرية الحؽ أو نظرية اإللتزاـ ليا ش
ي عمـ اإلقتصاد السياسي، ألف فييا مجاالت فسيحة لمسمو بالمنطؽ مف الجسـ، وتقابؿ نظرية القيمة ف

القانوني إلى أرفع مكاف، فيي تشتمؿ عمى حقائؽ إجتماعية واقتصادية وأدبية، وأف ليا أسسًا قريبة مف 
 المسائؿ الرياضية والعمـو الطبيعية تضاىي األسس الرياضية في النظريات اليندسية.

اؿ استعماؿ صاحب الحؽ حقو طبقًا لمحدود التي خوليا لو القانوف وتزداد قيمة ىذه النظرية ح
مف استعمالو لتحقيؽ غايتو المشروعة التي نشأ الحؽ ألجميا، فرتب القانوف قياـ المسؤولية المدنية 
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عمى مف يسئ استعماؿ حقو، أو يستعممو بطريؽ غير التي رسميا لو القانوف، وكذلؾ قياـ المسؤولية 
 وز صاحب الحؽ الحدود التي رسميا لو القانوف.عند تجاالمدنية 

تجاوز حدوده و حالة اساءة استعماؿ الحؽ  :ورغـ وجود تقارب كبير بيف الحالتيف السابقتيف وىما
مع موضوع دراستنا، وىي التعسؼ، إال أنو رغـ ذلؾ يوجد إختبلؼ بينيما مف حيث الجوىر والغاية 

 .الرسالةه والوسيمة وىذا ما سيتـ دراستو مف خبلؿ ىذ
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 الحقوق وأنواعيا وتقسيماتياالمبحث األول: 

ال بد مف أف نبيف أف  ،قبؿ دراسة نظرية الحؽ لما ليا مف أىمية بالغة في موضوع ىذه الدراسة
وجود القانوف مرتبط بوجود الحؽ، وال يمكف تصور الحؽ بغير القانوف، ألف الحقوؽ يقررىا القانوف، 

واجب عمى الكافة بمقتضى القانوف، وىذا الواجب ىو االمتناع عف القياـ  يقابمو فانو وأيًا كاف الحؽ
 بفعؿ يتعارض مع ما يتمتع بو صاحب الحؽ مف امتيازات في الحدود التي رسميا القانوف.

ذا كان عف موضوع ىذه الدراسة المتعمقة بالتعسؼ في استخداـ تبتعد  القانوفدراسة نظرية  توا 
بوضوح الصمة الوثيقة بيف الحؽ ندرس لمدنية، إال أف ذلؾ ال يعني أف ال الحؽ اإلجرائي في الدعوى ا

 ،والواجب مف جية، وبينيما وبيف القانوف مف جية أخرى، فالحؽ والواجب وجياف لعبلقة قانونية واحدة
يستتبع وجود أحدىما وجود اآلخر، فميس ىناؾ أي حؽ أو واجب إال بمقتضى القانوف، كما أف القانوف 

إال ليقر الحقوؽ والواجبات، فبل قيمة لمحؽ ما لـ يقره القانوف ويحميو، إذ أف الحؽ ىو أداة  لـ يوجد
القانوف في تحقيؽ وظيفتو، وال جدوى مف القانوف إف لـ يحدد ما لمفرد مف حقوؽ سواء أكانت إزاء 

ياىـ في روابط اجتماعية أو إزاء السمطات العامة في  المجتمع وما أسرتو أـ إزاء غيره ممف يدخؿ وا 
نما تتعداه إلى بياف الوسائؿ  لكؿ ىؤالء مف حقوؽ قبمو، وال تقتصر ميمة القانوف عمى بياف الحقوؽ وا 

ورغـ أف القانوف ليس الضماف الكافي لحماية حقوؽ  ودرء خطر االعتداء عمييا، ،الكفيمة بحمايتيا
نما ىو المبرر الوحيد لمشروعية السمطة ي استعماؿ الحؽ ىو بمثابة الجزء ، وألف التعسؼ فاألفراد، وا 

عمى ذلؾ تبرز األىمية لدارسة نظرية الحؽ مف حيث تعريؼ الحؽ  اً وبناءمف الكؿ وىي نظرية الحؽ، 
 لبياف موقع ىذا الجزء مف النظرية. وأركانو ومصادره وأنواعو واستعمالو وطرؽ إثباتو

د ينتج عنو التعسؼ، فبل يمكف الذي ق ،وأكثر ما يرتبط بموضوع ىذه الدراسة ىو استعماؿ الحؽ
تصور حدوث التعسؼ دوف استعماؿ الحؽ، ألف مجرد وجود الحؽ ال ينتج عنو التعسؼ، إذ ال بد مف 

 استعماؿ الحؽ عمى نحو معيف.

لذلؾ سوؼ أقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب، سأبحث في المطمب األوؿ فكرة الحؽ وبياف 
حث في أركاف الحقوؽ وفي المطمب الثالث سأدرس مصادر أنواع الحقوؽ، وفي المطمب الثاني سأب
ثباتو.  الحؽ وما يتصؿ بو واستعمالو وا 
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 التعريف بالحق وبيان أنواعو :ولالمطمب األ 

ىو اهلل عز وجؿ، ألف لفظة الحؽ ىي اسـ مف أسماء اهلل، لقولو تعالى "  :إذا كاف الحؽ ديانة
، والواقع فاف مدلوؿ (1)الباطؿ وأف اهلل ىو العمي الكبير"ذلؾ بأف اهلل ىو الحؽ وأف ما يدعوف مف دونو 

 الحؽ نشأ مع اإلنساف واتصؿ بوجوده، فالحؽ قديـ قدـ وجود اإلنساف. 
 : فكرة الحق وفي الفرع الثاني :درس في الفرع األولأوسأقسم ىذا المطمب إلى فرعين س

 أنواع الحقوق.

 

 الفرع األول: فكرة الحق

ادي صعوبة في اإلحساس بمدلوؿ كممة الحؽ كونيا كممة كثيرة التردد ال يوجد في الشخص الع
 في المغة اليومية، إال أف ىذه الكممة في المغة القانونية كانت مثار خبلؼ شديد بيف الفقياء.

ومنيـ مف أقر بوجودىا مف ذىب إلى عدـ جدواىا، بؿ إلى عدـ وجودىا القانوني  (2)فمف الفقياء
تعريفيا والمقصود منيا، إال أننا يمكف أف نجمع وجيات النظر المختمفة في أربع  إال أنيـ اختمفوا حوؿ

  :نظريات
    النظرية الشخصية )نظرية اإلرادة( :أولً 

ومف أبرز أنصارىا  ،سادت ىذه النظرية الفردية في القرف الثامف عشر وأوائؿ القرف التاسع عشر
 ة الدولة عمى فكرة )الدولة الحارسة(.، وأسس أنصارىا وظيف"سافيني"الفقيو األلماني 

                                                 
 ( مف سورة الحج.62اآلية ) (1)
الفقيو الفرنسي الكبير ديجي، فيو ينكر وجود الحؽ مستقبًل بذاتو عف ىناؾ قمة مف الفقياء ينكروف فكرة الحؽ، وأشير ىؤالء  (2)

مصدره، ألف فكرتو تقـو عمى كونو سمطة إرادية، وىذا يستتبع أف يكوف إلرادة ما الغمبة والسيطرة عمى أخرى، وىو ما يخالؼ 
زًا قانونيًا خاصًا يضع القانوف فيو الواقع ألف اإلرادات كميا متساوية، فالحقيقة في نظره أف ما يسمى بالحؽ ليس إال مرك

الشخص دوف أف يكوف إلرادتو دخؿ في ذلؾ، فيو يستبدؿ بالحؽ )المركز القانوني االيجابي( ويستبدؿ بالواجب )المركز 
 القانوني السمبي( وميزة ىذا التصور عنده أف صاحب الحؽ المركز القانوني ال يبدو أنو في مركز أعمى أو أدنى مف غيره.

يبلحظ عمى ىذا االتجاه أف تصوير صاحب فكرة الحؽ تصور غير صحيح لـ يقؿ بو أحد، فحتى الذيف يعرفوف الحؽ بأنو و     
قدرة أو سمطة إرادية ال يفكروف مطمقًا في أف تكوف إلرادة صاحب الحؽ الغمبة أو السيطرة عمى إرادة أخرى بحيث تكوف ليا 

متساوية في جوىرىا، وصاحب ذلؾ الرأي ال يجادؿ في األحكاـ القانونية التي  سمطة إخضاعيا، إذ أف اإلرادات الفردية كميا
نما ىو ينكر تصورًا معينًا لفكرة الحؽ لـ يقؿ بو أحد غيره، وبذلؾ ينحصر الخبلؼ بينو وبيف جميور  تترتب عمى الحؽ، وا 

ـ يقدر ليذه النظرة أف تؤثر عمى فكرة الفقو في المفاضمة بيف اصطبلح المركز القانوني االيجابي واصطبلح الحؽ، وليذا ل
الحؽ التي تعتبر مبدأ تقميدي ومسممًا بو في فقو القانوف، الدكتور عبد المنعـ فرج الصده ػ أصوؿ القانوف ػ منشأة المعارؼ 

 .311( ػ ص1994باإلسكندرية ػ )
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قدرة أو ": ينظر أنصار ىذه النظرية في تعريفيـ لمحؽ إلى شخص صاحبو، فيعرفوف الحؽ بأنو
، يكوف لو بمقتضاىا است ماؿ عسمطة إرادية يخوليا القانوف لشخص مف األشخاص في نطاؽ معمـو

 .(1)"واستغبلؿ محؿ الحؽ والتصرؼ فيو في حدود القانوف

ىذا التعريؼ ىو القدرة اإلرادية التي تثبت لصاحب الحؽ، أي إرادة الشخص، وفؽ ر الحؽ فجوى
ذلؾ ألف ىذه النظرية تعتبر الفرد وحماية حقوقو ىو اليدؼ مف كؿ تنظيـ قانوني، وأف الشخص يولد 

يا، بيعترؼ ولو حقوؽ يكتسبيا مف الطبيعة ويتمتع بيا قبؿ وجود القانوف، وال يسع القانوف إال أف 
فالحؽ أسبؽ في الوجود مف القانوف، وأف القانوف لـ يوجد إال لحماية الحقوؽ وتمكيف األشخاص مف 

 .(2)التمتع بيا، وال يتأتى ىذا إال حيف يحتـر كؿ شخص حقوؽ اآلخريف ويرعاىا

وقد تعرضت ىذه النظرية لبلنتقاد ألنو مف الخطأ ربط وجود الحؽ باإلرادة، وأنيا خمطت بيف ما 
توافره لثبوت الحؽ وما يمـز لمباشرتو، ألف القوؿ بأف الحؽ قدرة إرادية معناه ضرورة وجود اإلرادة يجب 

لدى كؿ مف يكتسب حقًا، في حيف قد يكتسب الحؽ دوف أف توجد اإلرادة لدى صاحبو، فعديـ األىمية 
ما يمكف أف يثبت كالمجنوف والصبي غير المميز يكتسب حقوقًا كغيرىـ ممف يتمتعوف بكامؿ األىمية، ك

لمشخص حقوقًا دوف عممو ودوف تدخؿ إرادتو، كالغائب والمفقود والوارث الذي ينشأ لو الحؽ في التركة 
بمجرد وفاة المورث ودوف تدخؿ مف إرادتو وحتى الجنيف قد يصبح صاحب حؽ ىو اآلخر حيف يرث 

 .(3)مااًل أو يكتسب وصية

يجعؿ مف المتعذر االعتراؼ باألشخاص الحكمية، أيضًا أف األخذ بالنظرية الشخصية  (4)وقيؿ
ألنو إذا كانت ليذه األشخاص إرادة، فإنيا ليست حقيقية، وبالتالي يكوف مف العسير وفقًا ليذا التصور 

 .القوؿ بأف ليا حقوقاً 
 النظرية الموضوعية )نظرية المصمحة( :ثانياً 

يو األلماني "إىرنج" بعرض ظيرت ىذه النظرية لمواجية النظرية الشخصية، حيث قاـ الفق
النظرية الموضوعية والذي لـ ينظر في تعريفو لمحؽ إلى شخص صاحب الحؽ، بؿ إلى موضوعو 
والغاية منو، فالحؽ وفقًا ليذه النظرية ليس "مصمحة يحمييا القانوف" وىو بذلؾ أىمؿ اإلرادة في تعريؼ 

                                                 
(1)

دار الثقافة لمنشر والتوزيع  عماف ػ ف ػ نظرية الحؽ ػاألستاذ الدكتور غالب عمي الداودي ػ المدخؿ إلى عمـ القانوف ػ نظرية القانو  
 .255ـ( ػ ص 2116ىػ ػ  1437ػ )

 ػ (1982الدكتور سعيد عبد الكريـ مبارؾ  ػ أصوؿ القانوف ػ مطابع مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر في جامعة الموصؿ ػ ) (2)
 .259ص

 .261المرجع السابؽ ػ صالدكتور سعيد عبد الكريـ مبارؾ ػ  (3)
( ػ 2115الدكتور نبيؿ إبراىيـ سعد ػ المدخؿ إلى عمـ القانوف ػ القاعدة القانونية ػ نظرية الحؽ ػ منشورات الحمبي الحقوقية ػ ) (4)

 .23ص
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ف أي حؽ ىي الفائدة أو المنفعة التي الحؽ وركز عمى موضوع الحؽ والغاية منو، فالغاية العممية م
تعود عمى صاحبو، فالمصمحة المكونة لمحؽ ىي تمؾ التي تتقرر خصيصًا لمنفعة صاحبو، سواء 
كانت منفعة مادية أو معنوية، إضافة إلى الوسيمة التي تؤمف ىذه المنفعة، فإذا كاف المقصود تحقيؽ 

ريؽ غير مباشر ال ينشئ حقًا لو، فاإلرادة مصمحة معينة ال تتعمؽ بشخص معيف، فاف استفادتو بط
عندما تتدخؿ ال يكوف ليا إال دور ثانوي ال يظير إال عند استعماؿ الحؽ، لكف االستفادة أو إمكانية 

التي يضمنيا القانوف ىي التي تشكؿ روح الحؽ، كما لو صدر تشريع بفرض رسوـ جمركية  ةاالستفاد
دة ىي حماية الصناعة الوطنية، وليس إفادة أصحاب عمى بضائع أجنبية، فاف المصمحة المقصو 

المصانع الوطنية، حيث تتحقؽ مصمحتيـ بصورة غير مباشرة، فبل ينشأ ليـ حؽ بعدـ منافسة 
 .(1)المنتجات

ورغـ أف تعريؼ إىرنج لمحؽ مف أشير التعريفات التي القت وال زالت تبلقي قبواًل في األوساط 
مستو لمحقيقة في جانب كبير منيا، إال أف ىذه النظرية لـ تسمـ مف القانونية إليجازه وبساطتو ومبل

أف المصمحة التي تستند إلييا ىذه النظرية ال تمثؿ جوىر  (2)النقد ومف أبرز االنتقادات الموجية إلييا
نما غايتو، وينبغي في تعريؼ الشيء أف يتضمف تحديدًا لجوىره وليس مجرد بياف غايتو، ذلؾ  الحؽ، وا 

ؼ الحؽ بموجب ىذه النظرية يعتبر المصمحة ىي معيار وجود الحؽ بينما ىي ليست كذلؾ أف تعري
دائمًا، فإذا كاف صحيحًا أف الحؽ يكوف مصمحة فاف العكس غير صحيح، إذ ليست كؿ مصمحة 

     .تعتبر حقًا، وىو بذلؾ حوؿ المصمحة مف مجرد واقعة إلى حؽ

 رادة والمصمحة(.النظرية المختمطة )الجمع بين اإل  :ثالثاً  

في أعقاب النظريتيف السابقتيف، حيث تبنى أصحاب ىذه النظرية الجمع  (3)ظيرت ىذه النظرية
بيف فكرتي القدرة اإلرادية والمصمحة، فيثبت الحؽ حيث تتقرر مصمحة لشخص يباشر بشأنيا سمطاتو 

 .اإلرادية

لعنصريف عمى اآلخر وعدـ كسابقتييا انتقادات الفقو بتغميب أحد ا (4)وواجيت ىذه النظرية
تحديدىا لجوىر الحؽ، وتعرضيا لذات االنتقادات التي وجيت لمنظريتيف السابقتيف لكونيا جمعت 

 .بينيما

 

                                                 
 .7(  ػ ص2115الدكتور أحمد شوقي محمد عبد الرحمف ػ النظرية العامة لمحؽ ػ منشأة المعارؼ باإلسكندرية ػ ) (1)
 .313ػ صمرجع سابؽ منعـ فرج الصده ػ أصوؿ القانوف ػ الدكتور عبد ال (2)
 .9الدكتور أحمد شوقي عبد الرحمف ػ  مرجع سابؽ  ػ ص (3)
 .26الدكتور نبيؿ إبراىيـ سعد ػ مرجع سابؽ ػ ص (4)



11 
 

  :النظرية الحديثة :رابعاً 

نادى  عمى أثر االنتقادات الموجية إلى النظريات السابقة، ظيرت نظريتاف حديثتاف ىما نظرية
النظريتيف  تيفاالنظرية الثانية نادى بيا الفقيو روبييو وسنتعرض ليداباف و بيا الفقيو البمجيكي 

 باقتضاب:

 )نظرية دابان(.. أ

عرؼ الحؽ بأنو "ميزه يمنحيا القانوف لمشخص ويحمييا بوسائمو، ويتصرؼ بمقتضاىا في قيمة 
 .  (1)معترؼ لو بثبوتيا باعتبارىا ممموكة لو أو مستحقة لو"

ىو ثبوت قيمة  :أوؿ ىذه العناصر :الحؽ إلى أربعة عناصر وانتيى ىذا الرأي إلى تحميؿ
 .(2)لمشخص يقررىا القانوف يستأثر بموجبيا بماؿ معيف يخولو القانوف بأف يقوؿ ىذا الماؿ مالي

ىو عنصر التسمط وىو القدرة عمى التصرؼ بحرية في الشيء موضوع الحؽ وىذا  :والعنصر الثاني
وىو وجوب احتراـ ىذا الحؽ  :حتمًا إلى التسمط، والعنصر الثالثناتج عف ثبوت القيمة لمشخص تؤدي 

 ،وىو عنصر الحماية القانونية :مف الغير وىذا يعني لزـو احتراـ الكافة لحؽ الشخص، والعنصر الرابع
فاف كاف يكفي مف الناحية األخبلقية لثبوت الحؽ لمشخص أف يثبت لو قيمة يستأثر بيا ويظير 

يا عمى الناس ليحترموىا، إال أف ذلؾ ال يكفي في ظؿ سرياف القوانيف الوضعية بمظير التسمط ليحتج ب
بؿ ال بد عمى الدولة مف توفير الضمانة القانونية لمحؽ، والوسيمة التي رسمتيا القوانيف لتحقيؽ ىذه 
الحماية ىي الدعوى، وىنا ال بد مف توضيح ىاـ، ذلؾ أف الحؽ يثبت لمشخص بمعزؿ عف توافر 

نما ىي حؽ مستقؿ ناتج عف الحؽ المحمي، ومحؿ العنصر ا لثالث ألف الدعوى ال تختمط بالحؽ وا 
محمؿ الدعوى ىو دائمًا التوصؿ إلى الحماية، ولذلؾ  ؛الحؽ يختمؼ عف محؿ الدعوى المقررة لحمايتو

فاف تحريؾ الدعوى ىو وسيمة الحماية والتي تستوجب توافر المصمحة، إذ ال دعوى بدوف مصمحة 
القانوف، وأف التنازؿ عف تحريؾ طريؽ الحماية )التنازؿ عف الدعوى( ال يستمـز بالضرورة التنازؿ يقرىا 

 .(3)عف الحؽ ذاتو، فيذا الحؽ يبقى محتفظًا بخاصيتو مف حيث احترامو واقتضائو

                                                 
 .444( ػ ص1966الدكتور عبد الحي حجازي  ػ المدخؿ لدراسة العمـو القانونية ػ دار النيضة العربية ػ بيروت ػ ) (1)
 .261الدكتور سعيد عبد الكريـ مبارؾ ػ مرجع سابؽ ػ  (2)
 .12الدكتور أحمد شوقي محمد عبد الرحمف ػ  مرجع سابؽ ػ ص (3)
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 نظرية روبييو. . ب

ا كاف ىناؾ اقترح روبييو تحديد نطاؽ الحؽ عمى نحو ضيؽ، ليحفظ لمفكرة تجانسيا ودقتيا، فإذ
غموض يحيط بمفظ "الحؽ" فاف ذلؾ راجع إلى استخداـ ىذا المفظ عمى نحو واسع جدًا، وبمعاني 

 .(1)مختمفة، لذلؾ يجب إعادة النظاـ إلى األفكار التي تبني لغة فنية محددة

ورأى أف اإلصرار الشديد عمى إطبلؽ اصطبلح "الحقوؽ" أدى إلى تكويف نظرة جزئية جدًا 
نوني، فالقانوف كفؿ الحماية أيضًا لقيـ قدر أف ليا أىمية مع أنيا تفرض واجبات معينة، لمواقع القا

فالحقوؽ والواجبات تتقاطع في المراكز القانونية، وفي ىذا الصدد يرى أف ىناؾ تفرقة أساسية تفرض 
نة المرتبة نفسيا بيف طائفتيف مف المراكز القانونية، في الطائفة األولى يتحمؿ عنصر الميزة أو المك

األولى بالنسبة لصاحب المركز، ىذه ىي المراكز الذاتية أو الشخصية، وىذه المراكز تيدؼ بصفة 
أساسية إلى إنشاء الحقوؽ بداًل مف الواجبات، وفي الطائفة الثانية يغمب عنصر الواجب أو التكميؼ، 

 وؽ.وىي المراكز الموضوعية، والتي تيدؼ إلى إنشاء الواجبات بداًل مف الحق

وكغيرىا مف النظريات السابقة فقد واجيت ىذه النظرية انتقادات الفقو مف حيث تناقضيا مع ما 
جرى عميو العمؿ وعدـ وجود معايير الستخبلص فكرة صارمة ومحددة لمحؽ، كما يعاب عمييا أنيا 

 خمطت ما بيف الحؽ ومحمو.
 التعريف المختار لمحق. :خامساً 

والتي حاولت إيجاد تعريؼ جامع محدد لفكرة الحؽ إال أنيا  لمنظريات السابقةدراستنا مف 
واجيت انتقادات الفقو، لذا فاف أي تعريؼ لمحؽ ال بد مف أف يأخذ بعيف االعتبار ىذه االنتقادات رغـ 
وجود صعوبة وضع تعريؼ لمحؽ يأخذ في االعتبار الجوانب المختمفة ليذا المصطمح، وقد عرفو 

ت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانوف، فيكوف ليذا الشخص أف يمارس "ثبو  :بأنو (2)بعض الكتاب
 سمطات معينة يكفميا لو القانوف، بغية تحقيؽ مصمحة جديرة بالرعاية".

"االستئثار الذي يقره القانوف لشخص مف األشخاص، ويكوف لو  :بأنو (3)في حيف عرفو آخريف
 يف مف شخص آخر".بمقتضاه إما التسمط عمى شيء معيف أو اقتضاء أداء مع

 

 

                                                 
(1)

 .34 ػ 31الدكتور نبيؿ إبراىيـ سعد ػ مرجع سابؽ ػ ص  
 .315الدكتور عبد المنعـ فرج الصده ػ أصوؿ القانوف ػ مرجع سابؽ ػ ص (2)
 .35ىيـ سعد ػ مرجع سابؽ ػ صالدكتور نبيؿ إبرا (3)
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 أنواع الحقوق :الفرع الثاني

تعددت تقسيمات الفقو ألنواع الحقوؽ بتعدد زوايا النظر إلييا، رغـ أف معظـ ىذه التقسيمات 
 أنواع الحقوؽ بحسب تقسيماتيا وفؽ الغالب مف الفقو كما يمي:درس متداخؿ، وسأ

 حقوق سياسية وحقوق مدنية:  :أولً 

تمؾ التي تتقرر لمشخص لتمكينو مف أف يساىـ في إدارة شؤوف بمده، ىي  :فالحقوق السياسية
فيي تثبت لمشخص باعتباره عضوًا في جماعة سياسية، مثؿ حؽ االنتخاب وحؽ الترشيح وتولي 
الوظائؼ العامة،وتتميز ىذه الحقوؽ بأنيا غير مالية وال يجوز التصرؼ بيا وال تسقط بالتقادـ، وال 

 . (1)قاطنيف في الدولةتتقرر لجميع األفراد ال

فيي تدخؿ ضمف نطاؽ الحقوؽ المصيقة بالشخصية وىي مقررة لحماية  :الحقوق المدنيةأما 
الشخص في كيانو ووجوده وحريتو لتمكينو مف مزاولة نشاطو، كحؽ الشخص في الحياة وىي تنقسـ 

 :(2)إلى قسميف

 لخاصة.عامة )الحقوق والحريات الشخصية( والحقوق االحقوق ال :ثانياً 

وىي الحقوؽ البلزمة لحياة اإلنساف ومتعمقة بمقومات شخصيتو، وتقررىا فروع  :فالحقوؽ العامة
القانوف العاـ أيضًا وخاصة القانوف الدستوري، ويحمييا القانوف الجنائي، كالحؽ في الحياة والحرية 

تتميز ىذه الحقوؽ أنيا حقوؽ ال والمساواة، التنقؿ والتقاضي والعمؿ والتعميـ والرأي والتفكير والعقيدة، و 
يجوز التصرؼ بيا، وال تورث وال تسقط أو تكسب بالتقادـ، وأف االعتداء عمييا ينشئ حقًا لصاحبيا في 

 طمب وقؼ االعتداء.

وىي الحقوؽ التي ال تثبت إال لمف يتوفر لو سبب خاص لكسبيا، وىي  :الحقوق الخاصةأما 
، مثؿ القانوف المدني، قانوف األحواؿ الشخصية، كحؽ تنشأ عف عبلقات تتعمؽ بالقانوف الخاص

 :الممكية، والحقوؽ الزوجية، وىي تنقسـ إلى قسميف
 :الحقوق المالية و الحقوق العائمية )حقوق األسرة( :ثالثاً 

يي التي تتقرر لمشخص باعتباره عضوًا في أسرة ف الحقوق العائمية )حقوق األسرة(فالحقوق 
، وىي تعتبر مف مسائؿ األحواؿ الشخصية، وتمتاز (3)بب الزواج أو النسبمعينة، سواء كاف ذلؾ بس

ىذه الحقوؽ بأف غالبيتيا حقوقًا غير مالية يغمب عمييا الطابع األدبي، ويترتب عمى ذلؾ عدـ جواز 

                                                 
 .318ػ ص الدكتور عبد المنعـ فرج الصده ػ مرجع سابؽ (1)
 .274 ػ 263الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع سابؽ ػ ص (2)

 .26الدكتور أحمد شوقي محمد عبد الرحمف ػ مرجع سابؽ ػ ص  (3)
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التصرؼ فييا أو الحجز عمييا، وال تسقط بالتقادـ نتيجة عدـ االستعماؿ، وال تسري عمييا النظرية 
لتزاـ الواردة في القانوف المدني، بؿ تسري عمييا قوانيف األحواؿ الشخصية، وتمتاز ىذه العامة لبل

نما تمتد إلى الطرؼ اآلخر، فضبًل  الحقوؽ بأف المصمحة المرجوة منيا ال تقتصر عمى صاحبيا، وا 
في عف مصمحة األسرة ذاتيا، باعتبارىا الخمية األساسية لمبنياف االجتماعي، فمؤلب مصمحة أدبية 

تربية ابنو، ولبلبف مصمحة أدبية في حسف التربية، وىاتيف المصمحتيف ىما أساس مصمحة األسرة 
 والمجتمع، والواقع أنيا حقوؽ بالمعنى الصحيح.

التي يمكف تقويـ محؿ الحؽ فييا بالنقود، وقد ينصب الحؽ المالي  (1)فيي الحقوق الماليةأما 
مكية، أو قد ينصب عمى القياـ بعمؿ أو االمتناع عف عمى شيء معيف فيسمى حؽ عيني مثؿ حؽ الم

لى جانب ىذيف النوعيف يوجد نوع ثالث مف الحقوؽ يسمى بالحقوؽ  العمؿ ويسمى حؽ شخصي، وا 
ىذه األنواع فما ىي ىذه الحقوؽ ؟ ولبلجابة عمى ىذا التساؤؿ سندرس الذىنية أو المعنوية أو األدبية، 

 ىذه الدراسة: موضوع قتضيو ير الذي مف الحقوؽ بشيء مف اإليجاز وبالقد

وىو رابطة بيف شخصيف )الدائف والمديف( يمتـز بموجبيا المديف الحق الشخصي )اللتزام( :  :أولً 
بالقياـ بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ، فعناصر ىذا الحؽ ىـ الدائف )صاحب الحؽ( والمديف )الذي 

يمتـز بو المديف في مواجية الدائف(، وتتنوع يقع عمى عاتقو االلتزاـ( ومحؿ الحؽ )األداء الذي 
الحقوؽ الشخصية بالنظر إلى طبيعة المحؿ إلى التزاـ بعمؿ، أو االمتناع عف عمؿ، االلتزاـ 

   .بإعطاء شيء، االلتزاـ بتحقيؽ نتيجة، االلتزاـ ببذؿ عناية
معيف يستطيع وىو الحؽ الذي يخوؿ صاحبو سمطة مباشرة عمى شيء مادي :  الحق العيني :ثانياً 

، وأسباب كسب الممكية تقابؿ بمقتضاىا أف يقوـ بأعماؿ معينة تحقؽ لو منفعة متعمقة بيذا الشيء
 .(2)مصادر الحقوؽ الشخصية )اإللتزامات(

 
 وتنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصمية وحقوق عينية تبعية.

قمة ال تستند في وجودىا إلى حؽ وىي التي تقصد لذاتيا، فتقوـ مستالحقوق العينية األصمية:  . أ
آخر، وىي تشمؿ حؽ الممكية والذي يخوؿ صاحبو حؽ االستعماؿ، االستغبلؿ والتصرؼ، وكذلؾ 

                                                 
( منشور 4ميـ المفتوح ػ برنامج الدراسات القانونية ػ المحاضرة )الدكتور عمرو طو بدوي ػ نظرية الحؽ ػ مركز جامعة القاىرة لمتع (1)

 .(www. ou. edu .egعمى موقع جامعة القاىرة ػ )
يف سوار ػ شرح القانوف المدني األردني ػ الحقوؽ العينية األصمية ػ أسباب كسب الممكية والحقوؽ المشتقة مف حؽ الدمحمد وحيد ( 2)

 .5ص 1995نات العربية ػ عماف ػ مكتبة دار الثقافة ػ الممكية ػ دراسة موازنة بالمدو 
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الحقوؽ المتفرعة عف الممكية وىي حؽ االنتفاع، االستعماؿ، السكنى، حؽ الحكر، حقوؽ 
 االرتفاؽ، حؽ الخيار الناتج عف الوعد بالبيع، وحؽ المساقاة. 

نما تكوف نية التبعية )التأمينات العينية(: لعيالحقوق ا . ب وىي الحقوؽ التي ال توجد مستقمة بذاتيا وا 
ف بالعقد وىما الرىف الرسمي والرىف أتابعة لحؽ شخص تضمف الوفاء بو، وىما حقاف ينش

الحيازي، وحؽ ينشأ بأمر مف القاضي بناءًا عمى حكـ وىو حؽ االختصاص، وحقوؽ تنشأ بنص 
 قوؽ االمتياز. القانوف وىي ح

وىو حؽ يرد عمى شيء معنوي أو غير مادي، فيو نتاج الفكر وثمرة الخاطر الحق المعنوي:  :ثالثاً 
 .(1)والقريحة، كالمؤلفات العممية واألدبية الموسيقية والمبتكرات والنماذج الصناعية والتجارية

 

 أركان الحق :المطمب الثاني

ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانوف، فتكوف  يتبيف مف خبلؿ تعريؼ الحؽ أف جوىره ىو
 : األركاف التي يقـو عمييا الحؽ ثبلثة ىي

 شخص الحق. :أولً 

 محل الحق. :ثانياً 

 إقرار القانون بوجود الحق والحماية القانونية لو. :ثالثاً 

 

 أشخاص الحق :الفرع األول

"ىو  :(2)، وشخص الحؽال يمكف تصور وجود حؽ إال أف يكوف منسوبًا لشخص مف األشخاص
كؿ َمف ىو صالح ألف تكوف لو حقوؽ وعميو واجبات"، وشخص الحؽ ليس ضروريًا ألف يكوف إنسانًا 

 ".طبيعيًا بؿ يمكف أف يكوف شخصًا اعتبارياً 

 الشخص الطبيعي.  :أولً 

وىو اإلنساف، الذي لو إرادة محسوسة، ويعد كؿ إنساف اليوـ شخصًا في نظر القانوف، ويصمح 
يتمتع بالحقوؽ ويمتـز بالواجبات، باعتباره كائنًا اجتماعيًا فيو عمة وجود القانوف والغاية منو، وقديمًا  أف

                                                 
 .273الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع سابؽ ػ ص (1)
 .85الدكتور أحمد شوقي محمد عبد الرحمف ػ مرجع سابؽ ػ ص (2)
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لـ يكف لمرقيؽ شخصية قانونية حيث كاف لسيده عميو حؽ الممكية، فيو والجماد سياف، ولكف أصبح 
 .، فمتى يبدأ وينتيي الشخص الطبيعي؟ اليـو لكؿ إنساف شخصيتو القانونية

األصؿ أف تبدأ شخصية اإلنساف بتماـ والدتو حيًا، وتنتيي بموتو، ويعيف القانوف حقوؽ الحمؿ 
المستكف، وقد نظـ القانوف حالة الحمؿ، بحيث أصبحت شخصية اإلنساف تبدأ وقت الحمؿ موقوفة، 
وتنتيي بالموت الحقيقي، وىناؾ حالة ال يعرؼ فييا إذا ما كاف الشخص حيًا فتبقى لو شخصيتو 

وىو الشخص الذي غاب  :القانونية أـ ميتًا فتزوؿ عنو ىذه الشخصية، وىي الموت الحكمي )المفقود(
أخباره، بحيث ال تعرؼ حياتو مف مماتو، لذا أجاز القانوف اعتباره  تعف موطنو أو محؿ إقامتو وانقطع

ـ بموتو وظيور ميتًا إذا توافرت شروط معينة، ونظـ كذلؾ أحكاـ ذلؾ واآلثار المترتبة عمى الحك
 .(1)حياتو

وىي مجموعة المميزات أو األوصاؼ التي يتميز بيا كؿ إنساف عف غيره ونطاؽ الشخصية 
وأىميا حالة الشخص وىي التي تحدد مركزه األساسي بالنسبة  .(2)ومف شأنيا التأثير في حياتو القانونية

ـ ىو وسيمة التعرؼ عميو، والموطف ىو إلى الدولة )الجنسية( واألسرة )القرابة( وأحيانًا الديف، واالس
 المكاف الذي يقيـ فيو الشخص.

ذا كانت الشخصية تتعمؽ بمبدأ الصبلحية الكتساب الحؽ أو تحمؿ االلتزاـ بصفة عامة دوف  وا 
تحديد أو تعديد، فاف أىمية الوجوب تتعمؽ بمدى ىذه الصبلحية مف حيث قصورىا أو شموليا لكؿ 

ة الوجوب تعبر عف مجموع ما لمشخص وما عميو مف حقوؽ والتزامات الحقوؽ وااللتزامات، فأىمي
مالية، أما أىمية األداء فيي قدرة الشخص عمى التعبير بنفسو عف إرادتو تعبيرًا منتجًا آلثاره القانونية 
في حقو وذمتو، فاألىمية والشخصية تتفقاف بأف كبلىما يوفر الصبلحيات لمشخص لكسب الحقوؽ 

عف وصؼ مجرد ال يقبؿ تعبير ولكنيما تختمفاف عف بعضيما في أف الشخصية ىي وتحمؿ الواجبات 
 .(3)النقصاف

األصؿ أنو متى بمغ اإلنساف سف الرشد أصبح متمتعًا بكامؿ أىميتو، إال أنو قد يعترييا عارض 
 فيجعميا ناقصة أو معدومة كالجنوف، العتو، السفو، الغفمة.

 

 

 
                                                 

(1)
 136الدكتور نبيؿ إبراىيـ سعد ػ مرجع سابؽ ػ  ص 

(2)
 .279الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع سابؽ ػ ص 

(3)
 . 443ػ  442الدكتور عبد المنعـ فرج الصده ػ مرجع سابؽ ػ ص 
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 :المعنوي(الشخص العتباري )الشخص  :ثانياً 

ىو مجموعة مف " (1)إذا كاف الشخص الطبيعي ىو األنساف فما ىو الشخص الطبيعي ؟
األشخاص أو األمواؿ التي ترمي إلى تحقيؽ غرض معيف مادي أو غير مادي ويمنحيا القانوف 

 ."كالدولة والشركة والجمعية الشخصية االعتبارية بالقدر البلـز لتحقيؽ ىذا الغرض
شخص االعتباري في نظر القانوف أوسع مف الشخص الطبيعي لما لو مف قيمة يعتبر مدلوؿ الو 

العتبارية يضمف تركيز ااجتماعية تدعو إلى تحقيؽ مصالح جديرة بالرعاية، ووجود ىذه الشخصية 
الحقوؽ المالية وااللتزامات المتعمقة بالغاية منو، التي تضمف البقاء واالستمرار وتسييؿ تعامؿ 

  .(2)األشخاص معو

تعددت االتجاىات بشأف تحديد طبيعة الشخصية االعتبارية، فقد سادت نظرية الشخصية و 
االفتراضية زمنًا طويبًل في فرنسا، وىذه النظرية تقـو عمى أساس أف الشخص االعتباري ىو مجرد 
 افتراض قانوني يخالؼ الحقيقة، ثـ ظيرت نظرية إنكار وجود الشخصية القانونية التي ال تثبت إلى
لمشخص الحقيقي، وأف وجود الشخص االعتباري ال يقوـ إال لغايات الغرض إلسناد المراكز والحقوؽ 
نما تعترؼ  وااللتزامات، وسادت نظرية الممكية المشتركة، التي ال تعترؼ بوجود الشخص االعتباري وا 

ي "إىرنج" في بوجود الماؿ المشترؾ الممموؾ لجماعة األفراد وصاحب ىذه النظرية العبلمة األلمان
كتابو روح القانوف الروماني، وذىب جميور الفقو الحديث إلى اعتبار الشخصية القانونية لمشخص 
المعنوي حقيقة واقعية، ولكنيـ اختمفوا حوؿ األساس الذي تقوـ عميو وتفرع عف ذلؾ عدة نظريات: 

وحقيقة الشخصية المعنوية النظرية العضوية ونظرية اإلرادة، ونظرية المصمحة ونظرية النظاـ العاـ، 
أنيا حقيقة واقعية اجتماعية، أجبرت المشرع إلى االعتراؼ بيا، فأصبحت حقيقة قانونية ذات طبيعة 

 .(3)خاصة ليا ميزات وخصائص تختمؼ عف الشخص الطبيعي

ال يدخؿ الكائف االجتماعي في نطاؽ الحياة القانونية وال يكتسب الشخصية القانونية إال و 
مشرع بو، سواء كاف اعترافًا عامًا أو اعترافًا خاصًا، وىذا االعتراؼ ىو الوسيمة التي يتحقؽ باعتراؼ ال

عف طريقيا المشرع مف توافر القيمة االجتماعية لمكائف االجتماعي بالتحقؽ مف ىدفو وقدره في ميزاف 
 .(4)القيـ االجتماعية ومدى حاجتو إلى حياة قانونية مستقمة تكفؿ تحقيقو

لشخص االعتباري يحددىا المشرع باالعتراؼ العاـ وىي أف يضع المشرع شروطًا عامة وبداية ا
مسبقة إلضفاء الشخصية القانونية، أو االعتراؼ الخاص وىي صدور اعتراؼ خاص لكؿ مف المشرع 

                                                 
(1)

 . 161الدكتور أحمد شوقي محمد عبد الرحمف ػ مرجع سابؽ ػ ص 

 . 471ػ  470الدكتور عبد المنعـ فرج الصده ػ مرجع سابؽ ػ ص (2)
 .481ػ  474المرجع السابؽ ػ ص (3)

 . 294الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع سابؽ ػ ص (4)
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لكؿ حالة عمى حدى، وقد يجمع المشرع بيف الحالتيف فيضع شروطًا عامة مسبقة ويجب توافرىا في 
عامة (1)عتبارية وشروطًا خاصة وىي حاجتيا إلى موافقة أو ترخيص مف جية مختصةالشخصية اال

 باالعتراؼ الخاص. 

وينتيي الشخصي االعتباري بإحدى حاالت االنقضاء التي أوردىا المشرع، بانتياء األجؿ 
المحدد لو أو بتحقؽ الغرض الذي قاـ مف أجمو، أو استحالة تحققو أو بموت جميع أعضائو أو 

  .(2)بحمو
 

 محل الحق :الفرع الثاني

إذا كاف لمحؽ صاحب ىو الشخص فمو كذلؾ محؿ، وىو القيمة التي تثبت لصاحب الحؽ وىو 
  .(3)لصاحبو بذلؾ يختمؼ عف مضمونو، فمضموف الحؽ ىو السمطات التي يخوليا

ذا ويمكف أف يكوف المحؿ إعطاء شيء أو القياـ بعمؿ معيف أو االمتناع عف القياـ بعمؿ، فإ
كاف الحؽ شخصيًا فيكوف محمو االلتزاـ بنقؿ حؽ عيني أو القياـ بعمؿ أو االمتناع عف القياـ بعمؿ، 
ذا كاف الحؽ معنويًا فيكوف محمو النتاج الذىني الذي ينتجو الشخص، أو االبتكار الذي يبتكره،  وا 

ويشترط في المحؿ أف  والمعيار الذي يحدد محؿ الحؽ ىو األداء الذي يمتـز بو المديف إزاء الدائف،
  .(4)يكوف ممكنًا، وأف يكوف معينًا أو قاببًل لمتعييف، وأف يكوف مشروعاً 

قد يرد الحؽ العيني عمى شيء مادي، ويشترط وجوب دخوؿ الشيء في التعامؿ بطبيعتو و 
  :وبحكـ القانوف، ويمكف تقسيـ األشياء إلى

                                                 
( بشأف الجمعيات الخيرية واألىمية عمى " عمى مؤسسي الجمعية أو 2111( لسنة )1( مف قانوف رقـ )4نصت أحكاـ المادة ) (1)

الييئة تقديـ طمب خطي مستوٍؼ لمشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخمية وموقع مف ثبلثة عمى األقؿ مف المؤسسيف 
لجمعية أو الييئة، ومرفؽ بثبلث نسخ مف النظاـ األساسي موقعة مف أعضاء المجنة المفوضيف بالتسجيؿ والتوقيع عف ا

التأسيسية. وعمى وزير الداخمية أف يصدر قراره بشأف استيفاء الطمب لشروط التسجيؿ خبلؿ مدة ال تزيد عف شيريف مف تاريخ 
يؿ تبدأ مدة الشيريف مف تاريخ تقديـ ىذه البيانات. تقديمو. وفي حالة تقديـ بيانات إضافية أو استكماؿ النواقص الستيفاء التسج

إذا انقضت مدة الشيريف عمى ورود الطمب لمدائرة دوف اتخاذ قرار تعتبر الجمعية أو الييئة مسجمة بحكـ القانوف. في حالة 
حكمة المختصة صدور قرار مف الوزير برفض التسجيؿ يجب أف يكوف القرار مسببًا ويحؽ لمقدمي الطمب الطعف فيو أماـ الم

"  :( مف ذات القانوف عمى7خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثوف يومًا مف تاريخ تبميغيـ قرار الرفض خطيًا " ، ونصت أحكاـ المادة )
تتمتع الجمعيات والييئات بالشخصية االعتبارية وبذمة مالية مستقمة فور تسجيميا طبقًا ألحكاـ ىذا القانوف وال يجوز ليا 

( شروطًا عامة إلضفاء الشخصية 8ػ  3التسجيؿ." ، ويبلحظ أف المشرع قد أورد ضمف النصوص مف ) ممارسة نشاطاتيا قبؿ
 االعتبارية عمى الجمعيات

 . 311الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع سابؽ ػ ص (2)
(3)

 . 199الدكتور نبيؿ إبراىيـ سعد ، مرجع سابؽ ػ ص  

 . 179ػ ص الدكتور أحمد شوقي عبد الرحمف ػ مرجع سابؽ (4)
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 .أشياء عامة وأشياء خاصة 

 أشياء مادية وأشياء معنوية. 

 .أشياء قابمة لبلستيبلؾ وغير قابمة لبلستيبلؾ 

 .أشياء مثمية وأشياء قيمية 

 .عقارات ومنقوالت 

ويشترط في األعماؿ التي تكوف محبًل لمحؽ أف تكوف ممكنة ومعينة وقد يكوف محؿ الحؽ عمؿ 
 ومشروعة. 

 

 الحماية القانونية لمحق: الفرع الثالث

المجتمع حينما قرر حقًا ألحد األطراؼ قرر القانوف في تنظيمو لعبلقات األشخاص في 
بالضرورة واجبًا عمى الطرؼ اآلخر المقابؿ تمزمو فيو باحتراـ ىذا الحؽ ومنع االعتداء عميو، فالحؽ 

 إذف اختصاص قانوني مزود بوسائؿ حماية مختمفة تكفؿ احتراـ المصمحة التي ييدؼ إلى تحقيقيا.

نونية لمحؽ، منيا وسيمة قانونية دوف دعوى، ووسيمة تعددت الوسائؿ التي تحقؽ الحماية القاو 
 .(1)قانونية بدعوى، ويمكف أف تكوف الدعوى دعوى مدنية أو دعوى جنائية

 

 :وسيمة قانونية دون دعوى :ولً أ

وفر القانوف لصاحب الحؽ وسيمة قانونية بدوف المجوء إلى القضاء ودوف المجوء إلى إقامة 
اؿ ذلؾ تقديـ الطمب إلى السمطات المختصة في الدولة لمحصوؿ الدعوى يصؿ فييا إلى حقو، ومث

عمى حؽ يقرره القانوف لو أو لدفع االعتداء عنو، فمف لـ يذكر اسمو ضمف قوائـ أسماء الذيف ليـ حؽ 
انتخاب في االنتخابات العامة رغـ توافر الشروط القانونية فيو، لو حؽ االعتراض عمى ذلؾ بتقديـ 

ختصة مطالبًا تمكينو مف التمتع بحقو الدستوري الذي نص عميو القانوف األساسي طمب إلى السمطة الم
دراج اسمو في القوائـ المعمنة ، وتصدر لجنة االنتخابات المركزية قراراتيا في االعتراضات المقدمة (2)وا 

ذا كاف االعتراض يتعمؽ بقيد شخص آخر  أو ليا خبلؿ خمسة أياـ مف تاريخ انتياء مدة االعتراض، وا 
                                                 

 .321الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع سابؽ ػ ص (1)
(2)

" تنشر لجنة االنتخابات  :( عمى2115( لسنة )11( مف قانوف انتخاب مجالس الييئات المحمية رقـ )11نصت المادة ) 
دـ اعتراضًا يطمب فيو المركزية سجؿ الناخبيف في مكاف يسيؿ االطبلع عميو نفس الدائرة االنتخابية، ويحؽ ألي شخص أف يق

 -2إدراج اسمو إذا لـ يكف مدرجا أو شطب اسـ غيره إذا كاف مدرجًا فيو بغير حؽ، أو تصحيح بياناتو إذا ورد فييا خطأ. 
 يستمر قبوؿ االعتراضات لمدة خمسة أياـ عمؿ."
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عدـ قيده في جدوؿ الناخبيف فبل يجوز البت في االعتراض قبؿ إببلغ ذلؾ لمشخص اآلخر ليتمكف مف 
 .(1)إبداء دفاعو بشأنو

ويمكف القانوف صاحب الحؽ مف الوصوؿ إلى حقو ودفع االعتداء عنو بنفسو دوف دعوى في 
نوف العقوبات، وحؽ حاالت كثيرة، منيا حالة الدفاع الشرعي عف النفس والعرض والماؿ في قا

 االحتباس في القانوف المدني.
 

 :وسيمة قانونية بدعوى :ثانياً 

لتقرير  لحماية وىي أىـ وسيمة ،(2)الدعوى ىي طمب واحد حقو مف آخر في حضور الحاكـ
ما أف تقاـ  الحقوؽ وحمايتيا، وىي تقاـ أماـ المحاكـ وفقًا لئلجراءات المنصوص عمييا في القوانيف، وا 

ماـ المحاكـ المدنية أو أماـ المحاكـ الجنائية، أو أماـ المحاكـ اإلدارية، أو الشرعية، والذي الدعوى أ
تقريره بالنظر إلى اختصاص المحاكـ في يحدد اختصاص ىذه المحاكـ طبيعة الحؽ المراد حمايتو أو 

 نظره.

  :الحماية المدنية لمحق . أ

ى الشرائط القانونية، فإذا افتقد الحؽ حماية ينفذ الحؽ جبرًا عمى المديف عند استحقاقو متى استوف
، وىذا النص يرجع (3)القانوف ألي سبب فبل جبر في تنفيذه، ويصبح حقًا طبيعيًا يجب في ذمة المديف

إلى ما قرره الفقياء المسمموف مف أحكاـ الواجب ديانة الذي يقابؿ االلتزاـ الطبيعي وفؽ القانوف 
ت المدنية التي تسمى بالواجب قضاًء. وما يقابؿ ذلؾ في التشريع الوضعي تمييزًا ليا عف االلتزاما

االلتزامات التي تنشأ مباشرة عف القانوف وحده، تسري "  :المدني المصري ما أورده المشرع بالقوؿ
االلتزاـ  ذا كافإومع ذلؾ ػ 2 عمى المديف.ًا ينفذ االلتزاـ جبر ػ 4 عمييا النصوص القانونية التي أنشأتيا

وفي كؿ  ،يػقدر القاضي عند عدـ النص ما إذا كاف ىناؾ التزاـ طبيعي، و فبل جبر في تنفيذه اً طبيعي
ال يسترد المديف ما أداه باختياره، قاصدًا أف ، و حاؿ ال يجوز أف يقوـ التزاـ طبيعي يخالؼ النظاـ العاـ

  .(4)"االلتزاـ الطبيعي يصمح سببًا اللتزاـ مدني ،يوفي التزامًا طبيعياً 

فااللتزاـ الطبيعي ىو في األصؿ التزاـ مدني متحمؿ، عاقو مانع قانوني مف أف يرتب أثره سواء 
عند تكويف االلتزاـ كأف يكوف العقد نشأ موقوفًا لنقص األىمية أو بعد نشوء االلتزاـ وبعد تولد آثاره كما 

                                                 
(1)

 يستمر قبوؿ االعتراضات لمدة خمسة أياـ عمؿ." 

(2)
 لعدلية.( مف مجمة األحكاـ ا1613المادة ) 

(3)
 (.1976( مف القانوف المدني األردني لسنة )313المادة ) 

 . (1949( مف القانوف المدني المصري الصادر عاـ )213ػ  199المواد ) (4)

http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
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ح الواقي مف اإلفبلس حيث ينقضي االلتزاـ المدني ويتخمؼ عنو التزاـ طبيعي في حالة التقادـ والصم
  .(1)فقد عنصر المسؤولية وظؿ عنصر المديونية مستقرًا في الذمة

أما االلتزاـ المدني، فيو االلتزاـ التاـ والمألوؼ الذي يختمؼ تبعًا لمصدر االلتزاـ وىو يضمف 
وب تنفيذه مف المديف اختيارًا وجبرًا أو بطريؽ التعويض، عنصر المديونية وعنصر المسؤولية أي وج

ويمكف القوؿ أف ىناؾ أثرًا أصميًا عمى الحؽ أو االلتزاـ وىو )الوفاء الطوعي مف المديف( وأثرًا احتياطيًا 
 وىو )التنفيذ الجبري عمى المديف(.

ويشترط أف  ،(2)التـز بو واألصؿ ىو التنفيذ العيني لبللتزاـ، أي بإجبار المديف عمى تنفيذ عيف ما
 يكوف التنفيذ العيني وغير مرىؽ لممديف، وال يمس الحرية الشخصية لممديف.

فإذا لـ يتمكف المديف مف الحصوؿ عمى التنفيذ العيني مف المديف ال باالختيار وال بالجبر 
لجزاء العاـ عف بوسائؿ اإلجبار، فبل سبيؿ أماـ الدائف إال المجوء إلى طريؽ التعويض، فالتعويض ىو ا

قياـ المسؤولية المدنية لتوافر أركانيا وىو ليس التزامًا تخييريًا أو التزامًا بدليًا بجانب التنفيذ العيني، إذ 
ليس لبللتزاـ ميما كاف مصدره إال محؿ واحد ىو أداء عيف ما التـز بو، أي تنفيذ االلتزاـ طوعًا أو 

 .(3)جبرًا بما يتفؽ وطبيعة االلتزاـ

فيذ بطريؽ التعويض مف المديف يتناوؿ كؿ أنواع االلتزامات أيًا كاف مصدرىا، فااللتزاـ والتن
يمكف تنفيذىا عف طريؽ المجوء إلى الحكـ  والتقصيريبالتعويض عف المسؤولية العقدي وااللتزاـ 

يًا بالتعويض، والتعويض المستحؽ يقدره القاضي كأصؿ عاـ وفؽ سمطتو التقديرية، فاف كاف ضررًا ماد
ويطمؽ عمى ىذا التعويض )التعويض (4)يقدر حسب ما لحؽ الدائف مف خسارة وما فاتو مف كسب

 القضائي(.
  :الحماية الجنائية لمحق . ب

لبل بد لتوافر قياـ المسؤولية الجنائية توافر أركانيا وعناصرىا ومف أىميا ركف القصد الجنائي 
ذا كاف توافر عنالمتمثؿ في النية الرتكاب الفعؿ و  صر الضرر ىو معيار قياـ المسؤولية المدنية ا 

كأصؿ عاـ، فاف توافر الضرر ليس أساسًا لقياـ المسؤولية الجنائية، ألف الضرر في المسؤولية 

                                                 
ػ  األستاذ الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري ػ الوسيط في شرح القانوف المدني ػ نظرية االلتزاـ بوجو ػ مصادر االلتزاـ ػ المجمد األوؿ (1)

 . ( وما بعدىا729دار النيضة العربية ػ القاىرة ػ ص )
الدكتور ياسيف محمود الجبوري ػ المبسوط في شرح القانوف المدني ػ الجزء الثاني ػ آثار الحقوؽ الشخصية ) أحكاـ االلتزاـ( ػ  (2)

العيني الجبري لمحقوؽ الشخصية ػ دار  المجمد األوؿ ػ وسائؿ تنفيذ الحقوؽ الشخصية  )االلتزامات( ػ الكتاب الثاني ػ التنفيذ
 .11ػ ص  2111الثقافة لمنشر والتوزيع ػ 

 (.263ػ  262األستاذ السنيوري ػ مرجع سابؽ ػ ص ) (3)
 ( مف القانوف المدني األردني.266المادة ) (4)
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ف كاف االعتداء موجيًا إلى شخص بعينو، إذ أف مثؿ ىذا  الجنائية يمحؽ بالمجتمع كمو، حتى وا 
عكس فالضرر في المسؤولية المدنية يمحؽ باألفراد دوف االعتداء يخؿ بأمف المجتمع واستقراره، وعمى ال

المجتمع، فيخوؿ ليـ حؽ خاص بالمطالبة بجبر الضرر، ويقتصر حؽ تحريؾ الدعوى العمومية في 
 .(1)المسؤولية الجنائية عمى النيابة العامة، باعتبارىا ممثمة لممجتمع

سو، أو في مالو، لذا يمـز والجزاء الجنائي يتضمف فكرة العقوبة التي تصيب الشخص في نف
تحديد األحواؿ التي يتعرض فييا الشخص لمجزاء الجنائي، ومف ىنا تولد مبدأ المشروعية "ال جريمة 

 وال عقوبة إال بنص"

وقد يجتمع في العمؿ الواحد شروط المسؤولية الجنائية، باعتباره عمبًل ضارًا لممجتمع بأسره 
وبة جنائية، وشروط المسؤولية المدنية، عمى أساس أنو في حرمو القانوف بنص خاص، وأورد بشأنو عق

 نفس الوقت سبب ضررًا أصاب الغير، كما في جرائـ القتؿ والسرقة والضرب والسب.

أو لدى المحاكـ  ،(2)ويجوز رفع الدعوى المدنية أماـ المحاكـ الجنائية بالتبعية لدعوى الحؽ العاـ
 المدنية باالستناد إلى الحكـ الجزائي.

ال أف الحكـ الجزائي الصادر مف المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو إ
باإلدانة يحوز عمى قوة األمر المقضي بو أماـ المحاكـ المدنية في الدعاوى التي لـ يكف قد فصؿ فييا 

كـ بالبراءة ىذه القوة نيائيًا فيما يتعمؽ بوقوع الجريمة وبوصفيا القانوني ونسبتيا إلى فاعميا، ويكوف لمح
سواء بني عمييا انتفاء التيمة أو عمى عدـ كفاية األدلة، وال يكوف لمحكـ بالبراءة ىذه القوة إذا كاف 

 .(3)مبنيًا عمى أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف
 

ثباتومصادر الحق وما يتصل بو :المطمب الثالث  ، واستعمالو وا 

قانونية بيف شخصيف أحدىما دائف واآلخر مديف، يجبر رابطة " : الحؽ الشخصي وااللتزاـ ىو
الدائف مدينو بمقتضى تمؾ الرابطة القانونية، عمى أف ينقؿ حقًا عينيًا أو أف يقوـ بعمؿ أو يمتنع عف 

                                                 
عاـ الدعوى الجزائية بنفسو أو ( عمى " يباشر النائب ال2111( لسنة )3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )2نصت المادة ) (1)

 بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".
( مف ىذا القانوف تنظر المحاكـ الجزائية في 196" مع عدـ اإلخبلؿ بنص المادة ) :( مف ذات القانوف عمى171نصت المادة ) (2)

 الدعوى تبعًا لمدعوى الجزائية".دعوى الحؽ المدني، لتعويض الضرر الناشئ عف الجريمة ميما بمغت قيمتو وتنظر في ىذه 
 ( مف  ذات القانوف السابؽ.391نص المادة ) (3)
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، وىذا يعني أف ليذه الرابطة مظيريف أحدىما سمبي ويمثؿ )االلتزاـ(، واآلخر ايجابي "القياـ بعمؿ ما
 .(1)وىو الحؽ الشخصي

ولسنا بصدد دراسة ىذه الرابطة القانونية كونيا مستقمة عف مصادرىا، وألف التعرض إلييا يقودنا 
ووسائؿ التنفيذ، والتصرفات المشروطة  ر االلتزاـ مف حيث أحكامو العامةبالنياية إلى الحديث عف آثا

ا بعيدًا عف بالتعميؽ واألجؿ، وتعدد المحؿ، وتعدد طرفي التصرؼ، وألف مف شأف بحثيا إخراجن
، وأف ذكرىا لـ يكف سوى بقصد التدرج في سرد أنواع الحقوؽ توطأة لمدخوؿ إلى موضوع ىذه الدراسة

 . صمب موضوع ىذه الدراسة الذي ينبثؽ عف ممارسة الحقوؽ بأنواعيا

ويقصد بمصادر الحؽ السبب القانوني المنشئ لو، ومصادر الحؽ الشخصي )االلتزاـ( ىي 
 ادة المنفردة، العمؿ غير المشروع، اإلثراء ببل سبب، والقانوف(.خمسة )العقد، اإلر 

وتعد الواقعة مصدرًا لبللتزاـ إذا كاف مف شأنيا إحداث أثر قانوني معيف، فتسمى حينيا "واقعة 
قانونية"، وىي إما أف تكوف وقائع طبيعية )أعمااًل مادية أو أعمبًل إرادية(، فقد يعتد القانوف بوقائع 

لجوار والقرابة، فينشئ التزامات بناًء عمييا، فيكوف القانوف ىو مصدرىا، وقد يصدر مف طبيعية، كا
شخص عمؿ مادي اختياري دوف أف تتجو نيتو إلى إحداث أثر قانوني معيف، وىذه األعماؿ المادية 
ما نافعة  إما ضارة تؤدي إلى إصابة الغير بضرر، مما ينشئ التزامًا في ذمة المديف بالتعويض، وا 
فيثري بمقتضاىا المديف بدوف سبب، ويمـز برد ما اغتنى بو، وقد يكوف مصدر االلتزاـ عمبًل إراديًا 
يسمى عمبًل قانونيًا، أو تصرفًا قانونيًا، مرده اتجاه اإلرادة إلى إحداث أثر قانوني معيف، وقد يصدر مف 

صدرىا إما تصرؼ مالعينية ف جانبيف أو مف جانب واحد، وىو اإلرادة المنفردة، وبالنسبة إلى الحقوؽ
 .(2)قانوني، أو وقائع قانونية

ذا كاف تعريؼ الحؽ ىو "ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانوف، فيكوف ليذا الشخص  (3)وا 
أف يمارس سمطات معينة يكفميا لو القانوف، بغية تحقيؽ مصمحة جديرة بالرعاية "، يتبيف لنا أف 

وينبني عمى ذلؾ أف ارسة السمطات التي يخوليا ىذا الحؽ استخداـ الشخص لحقو إنما يكوف بمم
األصؿ ىو أف لصاحب الحؽ السمطة المطمقة بالتصرؼ بحقو كيفما شاء وبالطريقة التي يراىا مناسبة 

ا، ومف يممؾ حؽ الممكية يفي حدود ىذا الحؽ التي يقررىا لو القانوف، فمف يممؾ شاة لو الحؽ في ذبح

                                                 
الدكتور ياسيف محمود الجبوري ػ المبسوط في شرح القانوف المدني ػ الجزء الثاني ػ آثار الحقوؽ الشخصية )أحكاـ االلتزاـ( ػ  (1)

تاب األوؿ ػ التنفيذ االختياري لمحقوؽ الشخصية ػ دار الثقافة المجمد األوؿ ػ وسائؿ تنفيذ الحقوؽ الشخصية  )االلتزامات( ػ الك
 .9ػ ص  2111لمنشر والتوزيع ػ 

األستاذ الدكتور عثماف التكروري ، الدكتور أحمد طالب سويطي ػ مصادر االلتزاـ )مصادر الحؽ الشخصي( ػ المكتبة  (2)
 .  15( ص2116األكاديمية )

 .336سابؽ ػ ص الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع (3)
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لصبلحيات التي يخوليا القانوف لممالؾ كحؽ الممكية والتصرؼ واالنتفاع، في عقار لو الحؽ بمطمؽ ا
ذلؾ أف انحراؼ الشخص  ؟ رسميا القانوف لمشخص لمباشرة سمطاتو عمى حقوفما ىي الحدود التي 

عف استعمالو لحقو عف المسمؾ المألوؼ لمرجؿ المعتاد يعتبر خطأ يوجب مسوليتو إذا ما تسبب بضرر 
اف ىناؾ حقوقًا معينة محددة لؤلفراد، تخوؿ ليـ سمطة القياـ بأعماؿ فناحية أخرى أصاب الغير، ومف 

معينة تحقيقًا لمصمحة يحمييا القانوف، وأف الخروج عف حدود الحؽ المرسوـ قانونًا يسأؿ عنو مرتكبو 
باعتباره خطأ، فالجور عمى ممؾ الجار ومحاولة استغبلؿ جزء منو يعتبر خروجًا عف حدود الحؽ 

 وجبًا لمسؤولية مرتكبو.وم

استعماؿ الحؽ فيما يتعمؽ وىذا يقتضي منا البحث في حدود استعماؿ الحؽ؛ ذلؾ أف فكرة 
بعدة تطورات تبعًا لممذىب الذي كاف سائدًا، ففي ظؿ المذىب مرت بموقؼ القانوف مف نشاط األفراد 

الفرد ىو اليدؼ مف تنظيـ الفردي الذي ساد القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر والذي قاـ عمى أف 
المجتمع وأف لمفرد حقوقًا سابقة عمى وجود القانوف والمجتمع، فكاف لصاحب الحؽ مطمؽ الحرية في 
ف ألحؽ ضررًا  استعماؿ حقو دوف قيد طالما أف استعمالو لحقو تـ في حدود مضموف ىذا الحؽ حتى وا 

إليو إطبلؽ حرية الفرد في استعمالو أصاب الغير، وقد ظيرت مساوئ ىذه النظرية الفردية لما أدى 
ضرارًا بالصالح العاـ لممجتمع، مما أدى إلى ظيور المذىب االشتراكي، الذي  لحقو مف ظمـ لمضعفاء وا 
تبنى وجية نظر عكسية قامت عمى أساس أف الفرد كائنًا اجتماعيًا، فتكوف وظيفة القانوف ىي 

فإذا ما تحققت مصمحة المجتمع تحققت مف وراء  المحافظة عمى كياف المجتمع وتسخير الفرد لخدمتو،
ذلؾ مصمحة الفرد، والحقيقة وسط بيف ىاتيف النزعتيف المتطرفتيف، فبل يجوز أف يكوف استعماؿ الحؽ 
غفاؿ لمصالح العاـ، وال يستساغ أف يقتصر الحؽ عمى  مطمقًا لما يؤدي إليو مف إضرار بالغير، وا 

، إذ أف لمفرد غايات وأىداؼ شخصية ال يمكف تجاىميا، مجرد وظيفة اجتماعية لمصمحة الجماعة
ال فقد الفرد كيانو واستقبللو، وكاف بيف ذلؾ  ويجب أف يكفؿ القانوف تحقيقيا في الحدود المعقولة وا 
قوامًا، فبل يجوز التعسؼ في استعماؿ الحؽ، تمؾ النظرية التي يعتنقيا الفقو الحديث وتأخذ بيا 

ىذه النظرية أف استعماؿ الحؽ مقيد عمى نحو يحوؿ دوف اإلضرار بالغير  التشريعات الحديثة، ومؤدى
 .(1)أو الصالح العاـ، عمى الرغـ مف أف استخداـ صاحب الحؽ يدخؿ ضمف حدود مضموف حقو

التمييز بيف سندرس ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ  ولكف ىؿ االلتزاـ بحدود الحؽ ينفي الخطأ ؟
مجاوزة الحؽ، فبينما تقوـ نظرية التعسؼ باستخداـ الحؽ عمى فكرة  التعسؼ في استعماؿ الحؽ وبيف

التعسؼ في استعماؿ حؽ يقرره القانوف، في حيف أف مجاوزة الحؽ يعني عدـ وجود الحؽ لممتجاوز 
أصبًل، فالذي يبني بناية شامخة تسد النور واليواء عمى جاره يممؾ في األصؿ ىذا الحؽ، ولكنو 

بينما الذي يبني جدارًا وراء حدود أرضو وعمى أرض الغير ال يممؾ أصبًل ىذا متعسفًا في استعمالو، 
                                                 

(1)
  .569الدكتور عبد المنعـ فرج الصده ػ مرجع سابؽ ػ ص 
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الحؽ ويعتبر متجاوزًا حقوؽ الغير، فاالستعماؿ التعسفي لمحؽ جائز في ذاتو ولكنو معيب في نتيجتو 
 درسوسأ (1)أو غرضو، بينما مجاوزة الحؽ باالعتداء عمى حؽ الغير يعتبر عمبًل غير مشروع في ذاتو

الموضوع بشكؿ أوسع وأوضح الحقًا عند الحديث عف ماىية التعسؼ ونطاؽ تطبيقو والذي ىذا 
 .(46)صفحة  خصص لو المبحث الثالث

ثبات الحؽو  ىو إقامة الدليؿ أماـ القضاء عمى وجوده، فكؿ مف لو حؽ نازعو فيو آخر أف : (2)ا 
لصاحب الحؽ بحقو عميو أف  يقيـ الدليؿ عميو، وإلثبات الحؽ أىمية كبيرة، ألف القاضي كي يحكـ

يثبت ىذا الحؽ أمامو، ألف العجز عف إثبات الحؽ يعني تجريده مف قيمتو وبالتالي عدـ وجوده ورد 
نما يطمب منو  الدعوى المقامة بو، والمدعي بالحؽ في الدعوى ال يكمؼ بإثبات الحؽ ذاتو فحسب وا 

 و واقعة مادية أو واقعة طبيعيو.إثبات مصدره وسنده أيضًا فيما إذا كاف تصرفًا قانونيًا أ

فالدائف الذي يدعي بحؽ لو في ذمة آخر، عميو أف يثبت مصدر ىذا الحؽ وسنده، ىؿ ىو عقد 
أو إرادة منفردة أو عمؿ غير مشروع أو فعؿ نافع أو واقعة طبيعية يرتب عمييا القانوف إنشاء ىذا 

 الحؽ.

قانونيًا، فإذا كانت واقعة مادية جاز إثباتيا  والواقعة القانونية قد تكوف واقعة مادية أو تصرفاً 
بجميع طرؽ اإلثبات، ألف طبيعة الوقائع المادية تعارض مع استمزاـ إثباتيا بنوع معيف مف أدلة 

ال استحاؿ إثباتيا في أغمب الحاالت.  اإلثبات، وا 

بالكتابة، ولكف أما التصرفات القانونية فيجب إثباتيا بأدلة اإلثبات المقررة، واألصؿ ىو إثباتيا 
يجوز إثباتيا بالشيادة استثناًء إذا كانت قيمة التصرؼ ال تتجاوز مائتي دينار أردني في المعامبلت 

 .(3)المدنية أو كانت أعمااًل تجارية تثبت بكافة طرؽ اإلثبات

 ووضع المشرع الفمسطيني قواعدًا لئلثبات أوردىا قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية رقـ
ذا خبل ىذا 2884( لسنة )4) (، وىذه ىي الواجبة التطبيؽ إال إذا وجد نص خاص في قانوف آخر، وا 

القانوف مف وجود نص قانوني ينطبؽ عمى الواقعة وخمت القوانيف مف وجود ىذا النص عندئذ يصار 
 نوف العاـ.إلى إعماؿ القواعد العامة التي تضمنتيا مجمة األحكاـ العدلية والتي تعتبر بمثابة القا

                                                 
(1)

 .337الدكتور غالب عمي الداودي ػ مرجع سابؽ ػ ص 
  .29( أحمد نشأت ػ رسالة اإلثبات ػ الطبعة السابعة ص2)

ػ  في المواد غير التجارية إذا كاف 1" :مى( ع2111( لسنة )4( مف قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية رقـ )68نصت المادة ) (3)
د في االلتزاـ تزيد قيمتو عمى مائتي دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانونًا أو كاف غير محدد القيمة فبل تجوز شيادة الشيو 

ػ يقدر االلتزاـ باعتبار قيمتو وقت -2إثبات وجوده أو انقضائو، ما لـ يوجد اتفاؽ صريح أو ضمني أو نص    قانوني يقضي بغير ذلؾ. 
 لـ صدور التصرؼ، ويجوز اإلثبات بشيادة الشيود إذا كانت زيادة االلتزاـ عمى مائتي دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً 

 ."تأت إال مف ضمف الممحقات إلى األصؿ
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 الحق اإلجرائي :المبحث الثاني

وسأقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف سأدرس في المطمب األوؿ القضاء وفي المطمب الثاني محؿ 
 الحؽ اإلجرائي )الدعوى(. 

 

 القضاء :المطمب األول

نعيش في مجتمعات ال تكاد تتسع لقموب البشر، فيناؾ الكثيروف مف الذيف ال يطيقوف العيش 
ساس بحريات اآلخريف، وال يستطيعوف أف يتعامموا أو يعامموا الناس إال بأسوأ األخبلؽ وأبشع دوف الم

المعاممة، وىؤالء ليس ليـ قائد يقودىـ القتراؼ تمؾ األفعاؿ البشعة مف جرائـ وسرقات وىتؾ أعراض 
نوع، وىو نوع إال أنفسيـ التي تسوؿ ليـ السوء والخبائث، وىناؾ نوعًا آخر ال يقؿ أىمية عف ىذا ال

ضعيؼ مكسور الجناح، ال يستطيع الدفاع عف نفسو وال يقوى عمى الحديث والكبلـ جيارًا، ومنيـ مف 
ال يقوى عمى النظر في وجو اآلخريف خوفًا مف نظراتيـ التي تشعرىـ بالخوؼ، فيؿ مف حموؿ لياتيف 

فئة الثالثة أف تعمؿ عمى المشكمتيف؟ فالناس ال تقوى عمى كؿ ىذا، وقد يرى البعض أف مف واجب ال
إصبلح األولى وأف تبحث في مشكمة الثانية، ولكف ما سيتـ تناولو ىو كيفية التعرؼ عمى الحقوؽ 
والواجبات لكؿ مف ىؤالء، وفقًا إلطار مرجعي لكافة أفراد المجتمع، فيخمص الجميع لدستور القوانيف، 

وما الدور الذي  ؟وكيؼ ينيض بيا ؟المجتمعاتوبما ييـ القانوف  ؟فما ىو القانوف؟ وماىيتو في الدولة
 .وما ىو الحؽ في التقاضي؟ يمعبو في رفعة المجتمعات؟

وأوردت الشريعة اإلسبلمية محاسف القضاء بأف جعمت القضاء بالحؽ ىو أقوى الفرائض وأفضؿ 
ف حكمت فأحكـ بينيـ بالقسط إف اهلل  العبادات بعد اإليماف باهلل تعالى حيث ورد في قولو تعالى "وا 

"إف عدؿ  :صدؽ اهلل العظيـ، وورد في حديث النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ(1)يحب المقسطيف" 
 .(2)ساعة خير مف عبادة ستيف سنة"

( 2883/مارس/48المعدؿ الصادر بمدينة راـ اهلل بتاريخ )نص القانوف األساسي الفمسطيني و 
/45ميبلدية الموافؽ ) حؽ كغيره مف بقية الدساتير العربية حيث عمى ىذا ال (ىجرية/4424/محـر

لتقاضي حؽ مصوف ومكفوؿ لمناس كافة، ولكؿ فمسطيني ػ ا4" :( منو عمى38نصت أحكاـ المادة )
حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي، وينظـ القانوف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في 

ػ 3. أو عمؿ إداري مف رقابة القضاء يحظر النص في القوانيف عمى تحصيف أي قرارػ 2. القضايا
 ."يترتب عمى الخطأ القضائي تعويض مف السمطة الوطنية يحدد القانوف شروطو وكيفياتو

                                                 
 ( مف سورة المائده.42اآلية ) (1)
 ىريره. رواه الديممي عف أبي (2)
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كما أف القضاء ىو سمطة مف السمطات الثبلث في الدولة، وىي سمطة مستقمة وىذا ما أكد عميو 
طة القضائية مستقمة، وتتوالىا لسما" :( التي نصت عمى97القانوف األساسي الفمسطيني في المادة )

المحاكـ عمى اختبلؼ أنواعيا ودرجاتيا، ويحدد القانوف طريقة تشكيميا واختصاصاتيا وتصدر أحكاميا 
 ."وفقًا لمقانوف، وتعمف األحكاـ وتنفذ باسـ الشعب العربي الفمسطيني

الفرد لحقو بنفسو،  يقتضي تنظيـ العبلقات اإلنسانية ما بيف أفراد المجتمع عدـ إمكانية اقتضاءو 
بؿ يجب أف تكوف لو ىذه الحماية مف خبلؿ القضاء، وأف يكوف لمفرد سمطة الحصوؿ عمى ىذه 
الحماية، وىذا يتطمب أف ال يقتصر التنظيـ عمى السمطة القضائية فقط بؿ يجب أف يخوؿ الفرد 

إال إذا كاف بوسع صاحب الحؽ إمكانية الحصوؿ عميو مف خبلؿ القضاء، فالحؽ ال يكتمؿ في الوجود 
صاحبو أف ينتفع بو ويحميو، والسبيؿ إلى ذلؾ يكوف مف خبلؿ الدعوى التي تعتبر وسيمة لحماية 

 مف عناصر قيامو. صرالحؽ، وىي بذات الوقت عن

وبيذا فاف القضاء يؤدي وظيفتو في فض المنازعات بيف الناس بتطبيؽ القانوف بما يقتضي ذلؾ 
قانوف وتحقيؽ التطابؽ بيف الواقع والقانوف، فالقضاء ال يتعرض لفض التحقؽ مف الوقائع وتفسير ال

نما يجب ػ في المسائؿ الحقوقية عمى األقؿ ػ أف  المنازعات بيف الناس في المجتمع مف تمقاء نفسو، وا 
 يطمب منو ذلؾ في كؿ حالة، وىذا الطمب يكوف عمى شكؿ الدعوى التي ىي وسيمة التقاضي.

 

 لحق اإلجرائي )الدعوى(محل ا :المطمب الثاني

الدعوى باعتبارىا وسيمة قانونية نظميا المشرع مف خبلؿ قواعد إجرائية وموضوعية لحماية 
الحؽ وموضوعو؛ حدد المشرع ليا ماىية خاصة ارتبطت بمجموعة مف الشروط الواجب االلتزاـ بيا 

ى وشروطيا وكذلؾ مراحميا اثناء السير فييا اماـ المحكمة المختصة، وليذا سيتـ دراسة ماىية الدعو 
 ماـ المحكمة المختصة، وسيـ بياف ذلؾ مف خبلؿ الفروع الثبلثة التالية.أالمختمفة 

 

 الفرع األول: ماىية الدعوى

القانونية التي يتوسؿ بيا الشخص لدى القضاء وسيمة "ال :(1)استقر الفقو عمى أف الدعوى ىي
 ."دعيو أو حمايتو شريطة توافر المصمحةلمحصوؿ عمى حكـ يتقرر بموجبو ثبوت الحؽ الذي ي

                                                 
(1 )

الدكتور محمود الكيبلني ػ إدارة الدعوى المدنية والتطبيقات القضائية ػ المجمد الثاني ػ جامعة عماف األىمية ػ دار الثقافة لمنشر  
 .23ػ22( ػ ص2112والتوزيع ػ )
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، وشرعًا ىي طمب أحد حقو مف "قوؿ يقصد بو اإلنساف إيجاب الحؽ عمى غيره" :والدعوى لغة
آخر قواًل أو كتابة في حضور القاضي حاؿ المنازعة بمفظ يدؿ عمى الجـز بإضافة الحؽ إلى نفسو أو 

 إلى الشخص الذي ينوب عنو.
الدعوى ىي طمب أحد حقو " :مجمة األحكاـ العدلية الدعوى بالقوؿ( مف 4643وعرفت المادة )

 .(1)"مف آخر في حضور القاضي ويقاؿ لو المدعي ولآلخر المدعى عميو

لـ تتعرض القوانيف الناظمة لئلجراءات في فمسطيف تعرفًا لمدعوى كقانوف أصوؿ المحاكمات 
( لسنة 4في المواد المدنية والتجارية رقـ )( وقانوف البينات 2884( لسنة )2المدنية والتجارية رقـ )

ف كاف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية قد أورد مشتمبلت الدعوى2884) قامتيا   (2)(، وا  وا 
 (.  64ػ  52ضمف المواد ) (3)وقيدىا

ولما كاف القانوف وفقًا لتصور الفقو الحديث ينقسـ إلى قانوف موضوعي وقانوف إجرائي، لتعمؽ 
بالقانوف الذي ينظمو، لذلؾ فاف الحقوؽ تنقسـ بناء عمى ذلؾ إلى حقوؽ موضوعية وحقوؽ  الحؽ

إجرائية، ونتيجة لذلؾ قررت التشريعات اإلجرائية العديد مف الحقوؽ والضمانات اإلجرائية التي تيدؼ 
                                                 

ف ىذه العيف لي فيكوف قد إ :لو ادعى أحد عمى آخر قائبًل في حضور الحاكـ" :وجاء في تفسير ىذه المادة لمعبلمة عمي حيدر (1)
ذا قاؿ الوكيؿ إف ىذا الماؿ لموكمي أو قاؿ الولي إف ىذا الماؿ لمصغير فبلف الذي تحت واليتي  :أضاؼ الحؽ إلى نفسو. وا 

)في حضور القاضي( فيذا القيد باعتبار قيد احترازي مف  :فيكوف قد أضاؼ الحؽ إلى الشخص الذي ناب عنو. إيضاح القيود
ىـ غير القاضي. ألف شرط الدعوى وقوعيا في حضور القاضي. والطمب الذي يقع في غير حضور القاضي ال الناس المذيف 

 ."يعد دعوى. فمذلؾ لو طمب أحد مف آخر حقًا في غير حضور القاضي فميس لذلؾ الشخص أف يجيب المدعي عمى دعواه
(2)

اسـ المدعي  -2اسـ المحكمة.  -1ة متضمنة ما يمي: تودع قمـ المحكم تقاـ الدعوى ببلئحة" :( منو عمى52نصت المادة ) 
اسـ المدعى عميو وصفتو ومحؿ عممو  -3وصفتو ومحؿ عممو وموطنو واسـ الشخص الذي يمثمو إف وجد وصفتو وعنوانو. 

قيمة  -6موضوع الدعوى.  -5إذا كاف المدعي أو المدعى عميو فاقدًا ألىميتو أو ناقصيا فينبغي ذكر ذلؾ.  -4وموطنو. 
وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئيا وطمبات  -7الدعوى بالقدر الممكف بيانو إذا كانت مف الدعاوى غير محددة القيمة. 

إذا كاف موضوع الدعوى عقارًا أو منقواًل معينًا بالذات فيجب أف  -8المدعي التي تبيف أف لممحكمة صبلحية نظر الدعوى. 
 ."توقيع المدعي أو وكيمو -9ف غيره. تتضمف الئحتيا وصفًا كافيًا لتمييزه ع

تعتبر الدعوى مقامة مف تاريخ قيدىا بعد دفع الرسـو أو مف تاريخ طمب تأجيؿ دفع " :( مف ذات القانوف عمى55نصت المادة ) (3)
 . عتبر . ويبلحظ عمى ىذا النص أف المشرع ا"تعتبر الخصومة منعقدة مف تاريخ تبميغ الئحة الدعوى لممدعى عميو -2الرسـو

الدعوى مقامة مف تاريخ قيدىا بعد دفع الرسـ أو مف تاريخ طمب تأجيؿ دفع الرسـ ولـ يورد حالة أخرى وىي الدعاوى المعفاة 
مف الرسـو كالدعاوى العمالية ودعاوى الحكومة والدعاوى التي يقيميا الصندوؽ الفمسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرؽ 

قررت المحكمة رفض الطمب  شرع الدعوى مقامة مف تاريخ طمب تأجيؿ دفع الرسـ، فماذا لومتى تعتبر مقامة، كذلؾ اعتبر الم
تعديؿ ىذا النص بحذؼ عبارة "بعد   ائمة، لذا فاني أقترح عمى المشرعولـ يدفع المدعي الرسـ، نجد المشرع أعتبرىا دعوى ق

" ألف مسألة رسـو الدعو  ى وتأجيؿ الرسـ قد نظميا قانوف رسـو المحاكـ دفع الرسـو أو مف تاريخ طمب تأجيؿ دفع الرسـو
مع مراعاة ما ورد في أي قانوف خاص آخر. ال تقبؿ أية " :( منو عمى3( حيث نصت المادة )2113( لسنة )1النظامية رقـ )

دعوى أو طمب أو الئحة جوابية أو الئحة استئناؼ أو طعف في أية دعوى أو استئناؼ أو نقض أو أية إجراءات خاضعة 
 ."رسـ ما لـ يكف الرسـ المقرر قد استوفي عنيا مقدمًا أو قد تـ تأجيمو بموجب أحكاـ ىذا القانوفلم
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حماية  لضماف ،في مجمميا إلى خدمة العدالة واحتراـ حقوؽ الدفاع وتسييؿ عممية الفصؿ في الدعاوى
الحؽ الموضوعي بالقدر الذي يحقؽ المساواة بيف الخصوـ أماـ القضاء، األمر الذي يقتضي االلتزاـ 
باستخداـ تمؾ الحقوؽ والضمانات اإلجرائية وفؽ الغرض الذي شرعت ألجمو، فبل يجوز استخداميا 

بًا في تعطيؿ بوصفيا وسيمة أو ذريعة لتعطيؿ الفصؿ في الدعوى حتى ال تكوف ىذه اإلجراءات سب
العدالة بداًل مف وصفيا ضمانة لحسف سير الدعوى وتسييؿ إجراءات التقاضي وتحقيؽ العدالة وصواًل 

 لمحؽ الموضوعي.
وبخبلؼ الغاية التي شرعت الحقوؽ اإلجرائية مف أجؿ تحقيقيا فقد شاعت أساليب المماطمة 

شرعت لو، ويدفع ذلؾ أصحاب الحقوؽ والتسويؼ وااللتواء واستخداـ اإلجراءات القضائية في غير ما 
في بعض األحياف إلى الخوض في دعاوى مكمفة وغير مأمونة العواقب، وأصبح االلتجاء إلى القضاء 

عالة القتضاء الحقوؽ، فقد يستغؿ البعض ما نص عميو القانوف مف ففي بعض األحياف وسيمة غير 
ادلة ويستخدميا وسيمة لمكيد والتضميؿ ضمانات ألطراؼ الدعوى المدنية في الحؽ في المحاكمة الع

وتضييع وقت الخصـ اآلخر وجيده تحت ذريعة استخدامو حقوقو في اإلدعاء أو التبميغ أو الدفع أو 
الطعف أو غيرىا مف الحقوؽ والضمانات اإلجرائية وىو ما يرغـ صاحب الحؽ في الكثير مف األحياف 

بأقؿ مف قيمتو الحقيقية، بؿ أنو قد يترؾ حقو كامبًل ببل  إلى التنازؿ عف حقو كامبًل أو جزءًا منو لمغير
مقابؿ خشية المشقة والجيد والماؿ الضائع لفترة زمنية طويمة أماـ القضاء بسبب الصعوبات التي 
تكتنؼ طريؽ الوصوؿ إلى حقو والتي تتعدى أضرارىا في بعض األحياف المنافع التي ستعود عميو بعد 

 أف تقضي لو المحكمة بحقو.
األمر الذي يجعؿ مف حصوؿ  ،إطالة أمد الدعوىالتي تؤدي إلى كما أف أساليب المماطمة 

عد فوات األواف أشد ظممًا مف تركو الحؽ مف دوف مطالبة، ألف العدالة بصاحب الحؽ عمى حقو 
البطيئة ىي نوع مف الظمـ، وىذا يتعارض مع غاية القضاء العادؿ الناجز قميؿ التكاليؼ، وبذلؾ أصبح 
مف مصمحة الخصـ المراوغ جر خصمو إلى االلتجاء إلى القضاء بوصفو أفضؿ وسيمة لتضييع حؽ 
فراغو مف محتواه، وألف الفرد ال يستطيع أف يقضي حقو بنفسو بؿ عميو االلتجاء إلى السمطة  خصمو وا 

اجؿ يتمثؿ العامة ممثمة بالقضاء لممطالبة بحقو، فاف الحؿ األمثؿ في الوصوؿ إلى القضاء العادؿ الع
بضرورة االلتزاـ والتمسؾ بمبدأ عدـ التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي، ذلؾ أف استخداـ الحؽ ليس 

 باآلخريف.غير مألوؼ مطمقًا بؿ مقيدًا بضوابط الغرض منيا أال يمحؽ ىذا االستعماؿ ضررًا 
جة لمتطور الذي فكرة الحؽ، والنظريات التي عرفت ىذه الفكرة ونتي ةسرادوكما مر سابقًا عند 

شيدتو نظـ المسؤولية في العصر الحاضر نحو االتجاه لممفيوـ الموضوعي عمى حساب المفيـو 
الشخصي، واالتجاه نحو إجازة المسؤولية عف استعماؿ الحقوؽ عمى أثر النجاح الذي أحرزتو نظرية 

دي وفكرة الحقوؽ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفكر القانوني، بعد أف توارت فمسفة الفكر الفر 
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المطمقة التي ال يسأؿ صاحبيا عف استعماليا ولو أضر ىذا االستعماؿ بالغير، لكي تحؿ محميا فمسفة 
الفكر االجتماعي وفكرة نسبية الحقوؽ وما ترتب عمى ذلؾ مف إجازة المسؤولية عف استعماؿ الحؽ 

واكب النظـ اإلجرائية عندما يكوف ىناؾ تعسؼ في استعمالو، وقد اقتضت ضرورات التطور أف ت
غيرىا مف النظـ الموضوعية، بعد أف تأكد بوضوح دورىا المستقؿ في حماية النظاـ القانوني، وبعد أف 
اتجيت الدراسات إلى كشؼ ما تتميز بو مف مبادئ ونظريات خاصة، لكف نظـ المسؤولية اإلجرائية لـ 

تتناسب مع أىميتيا في حماية القواعد  تواكب ىذه النيضة، ولـ تنؿ إال قدرًا ضئيبًل مف البحث ال
اإلجرائية ضد عبث الخصوـ، وكؿ ما يشكؿ خروجًا عمييا وانتياكًا ليا، خاصة ما يتعمؽ منيا بالحؽ 

 اإلجرائي والتعسؼ في استعمالو.
تمؾ التشريعات اإلجرائية المطبقة في فمسطيف والتي تدارس ويطيب لي في ىذا المقاـ أف أ

ت إجرائية وصواًل لمحقوؽ الموضوعية، وكذلؾ ما تضمنتو ىذه التشريعات مف تضمنت حقوقًا وضمانا
عيوب في اإلجراءات أو غموض في النص أو نقص سمح لمخصـ استغبللو عمى وجو أضر بالخصـ 
اآلخر، وأف أعمؽ عمى بعض مف األحكاـ الصادرة عف المحاكـ الفمسطينية بشتى دراجاتيا حوؿ تطبؽ 

مراعاة القضاء الفمسطيني ليذه الحقوؽ ودوره في التصدي لمتعسؼ في  الحقوؽ اإلجرائية ومدى
استعماؿ ىذه الحقوؽ والضمانات التي انتيجيا لمتقميؿ مف الضرر بالخصـ اآلخر، سائبًل المولى عز 
وجؿ أف يكتب لي سداد خطو وصائب تحميؿ، بيد أنني بيذا الخصوص أود إجبلء أمر ال يعذب عف 

ؿ أحكاـ القضاء، فيي عنواف حؽ وميزاف عدؿ، عمى ىداىا يتزف قسطاس حؽ، أال وىو قداسة نز 
الحقوؽ، وعمى كفتييا ينتصب الحؽ مف الباطؿ، ومف ثـ فاف إخضاع ىذه األحكاـ لممناقشة ينبغي أف 
ينبني عمى أصوؿ تمؾ كمياتيا: فبل تكوف تدافعًا انطباعيًا ىدفو نقد النتيجة المنتيية إلييا أو استصوابيا 

نما تكوف المدارسة بمناقشة الفنوف الفقيية التي تساند بفعؿ  قوانيف التعاطؼ والتخاصـ اإلنسانية، وا 
األحكاـ في منتياىا، وبربط المقدمات بنتائجيا، ورد األمور إلى أصوليا، وتحصيؿ نتائج ىذا االجتياد 

أبى عمى قبوليا، جميعو لعرضو عمى أوضاع المنطؽ البشري، لمنظر فيما إذا كاف يوافقيا أـ أنو يت
 ليكوف لمنتائج المترتبة نصيبًا في االستحقاؽ النيائي ليذا العمؿ.

ذا كانت الدعوى ىي سمطة االلتجاء إلى القضاء بقصد تقرير حؽ أو حمايتو أو ػ بعبارة أعـ ػ و  ا 
 بقصد الوصوؿ إلى احتراـ القانوف.

 ."مصمحة مادية أو أدبية يحمييا القانوف" :فيو :أما الحؽ

قيؿ وفقًا لمنظرية التقميدية أف الدعوى ىي ذات الحؽ في حالة الدفاع أو في حالة التحرؾ، وقد 
نما ينشط إذا ما أنكر أو اعتدي عميو، فالحؽ يمثؿ حالة قانونية  فيو يبقى ىادئًا إذا لـ يتنازع فيو، وا 

 .ىادئة، والدعوى تمثؿ الحالة القانونية نفسيا وقت التحريؾ
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ديثة، أف الدعوى ليست ىي ذات الحؽ الذي تحميو، ففي العيود القديمة وقيؿ في النظرية الح
حيث كاف الشخص يذود عف حقو بنفسو يصح القوؿ أف الحؽ وحمايتو يختمطاف معًا أو ىما شيء 
نما متى أصبح االلتجاء إلى القضاء ىو الوسيمة الوحيدة لمذود عف الحؽ تكوف الدعوى وصفًا  واحد، وا 

ف الحؽ الذي تحميو، وبعبارة أخرى إذا كاف لمشخص حؽ االلتجاء لمقضاء لبلعتراؼ قانونيًا مستقبًل ع
عف الحؽ المراد االعتراؼ لو بو، ألنو يشمؿ سمطة االلتجاء  فيذا الحؽ مستقبلً  ،لو بحقو أو لحمايتو

 .(1)إلى القضاء لحماية الحؽ واسترداده بمعاونة السمطات العامة

عوى ىي ذات الحؽ الذي تحميو متحركًا إلى القضاء، فيو يبقى فالنظرية التقميدية ترى أف الد
 ىادئًا إذا لـ يتنازع فيو، إنما ينشط إذا ما أنكر أو اعتدى عميو.

والنظرية الحديثة ترى أف الدعوى ليست بذات الحؽ الذي تحميو بؿ ىي شيء مستقؿ عنو وقد 
 .(2)يوجد أحدىما دوف اآلخر

لذي تحميو، وىي ليست مستقمة عنو بحيث توجد بغيره أو أف الدعوى ليست ذات الحؽ ا أرىو 
يوجد بغيرىا، إنما الدعوى جزء ال يتجزأ مف الحؽ، فالحؽ ال يكتمؿ وجوده إال إذا كاف لصاحبو سمطة 
االلتجاء إلى المحاكـ لمذود عنو، وبعبارة أخرى، إمكانية اإلفادة مف المنفعة التي يخوليا القانوف 

تحقؽ إال إذا كاف في مكنة االلتجاء إلى المحاكـ لبلعتراؼ لو بو أو لحمايتو لصاحب الحؽ والتي ال ت
وإلكراه مدينو عمى التسميـ بو، ويتفرع عف ىذا أنو ال يتصور وجود دعوى دوف أف تستند إلى حؽ، وال 
يوجد حؽ دوف أف تحميو دعوى، وأف لكؿ حؽ دعوى واحدة تحميو فاف تعددت الدعاوى بصدد واقعة 

معينة فذالؾ ألف ىذه الواقعة تنشأ مف الدعاوى بقدر الحقوؽ المتعمقة بيا. فمالؾ العقار مثبًل قانونية 
إذا اعتدي عمى حقو كاف بالخيار بيف أف يرفع دعوى الحيازة أو دعوى الممكية أو دعوى بتعويض 

ة بصفة الضرر الذي أصابو جراء االعتداء عمى حقو في ممكيتو، ألف دعوى الحيازة تحمي حؽ الحياز 
مؤقتة إلى أف يفصؿ في أصؿ الحؽ موضوع الحيازة، ودعوى الممكية تحمي حؽ الممكية، ودعوى 

 التعويض تستند إلى حؽ المالؾ في تعويض الضرر الذي لحقو.

ذا كانت الدعوى وحسب ما تـ تعريفيا ىي سمطة مخولة لصاحب الحؽ في االلتجاء إلى و  ا 
ذا كاف لصاحب ىذا الحؽ مطمؽ الحرية في استعماليا القضاء لمحصوؿ عمى تقرير حقو أو حمايت و، وا 

أو عدـ استعماليا، فإذا استعمؿ صاحب الحؽ ىذه السمطة أو الرخصة نشأت المطالبة القضائية، 
فالدعوى توجد سواء استعمميا صاحبيا أـ لـ يستعمميا، أما المطالبة القضائية فبل توجد إال إذا باشر 

جراءات الشكمية التي نصت عمييا القوانيف اإلجرائية، فالمطالبة القضائية صاحب الحؽ دعواه متبعًا اإل
                                                 

(1)
 769( منشأة المعارؼ باإلسكندرية ػ ص1977الدكتور أحمد أبو الوفا ػ نظرية الدفوع في قانوف المرافعات ػ الطبعة الخامسة ػ ) 

 وما بعدىا.
 المرجع السابؽ. (2)
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تنشأ بمجرد قيد الدعوى وىو ما يسمى في مصر إعبلف صحيفة الدعوى، وىو أوؿ إجراء مف إجراءات 
الخصومة، التي تعني مجموعة اإلجراءات التي تبدأ مف وقت إقامة الدعوى إلى حيف صدور الحكـ في 

انقضائيا بغير حكـ في الموضوع، ويمكف تعريفيا أيضًا بأنيا حالة قانونية ناشئة عف موضوعيا، أو 
مباشرة الدعوى أو عف مجرد استعماؿ الحؽ في االلتجاء إلى القضاء ترتب عبلقة قانونية بيف 

 .  (1)الخصوـ

والخصومة تختمؼ عف الدعوى مف عدة جوانب، ولعؿ أىـ أوجو االختبلؼ بينيما أف شروط 
الدعوى تختمؼ عف شروط قبوؿ الخصومة، وأف الدعوى تستند دائمًا إلى حؽ، أما الخصومة  قبوؿ

فيي تقوـ بمجرد اتخاذ اإلجراءات الشكمية التي يتطمبيا القانوف بغير التفات إلى توافر حؽ لرفعيا، واف 
عوى انقضاء الخصومة ألي سبب مف األسباب دوف الفصؿ في موضوعيا، ال يؤثر عمى حؽ رافع الد

إال إذا سقط ذلؾ الحؽ بالتقادـ، وىذا االنقضاء ال يمنع مف تجديد المطالبة القضائية، فمف يتنازؿ عف 
خصومة ال يعتبر متنازاًل عف الحؽ الذي يدعيو، ألنو إنما يتنازؿ عف مجموعة إجراءات باشرىا في 

 .  (2)لحؽ المدعى بوسبيؿ الحصوؿ عمى حقو، أما انقضاء الدعوى فيو يؤدي حتمًا إلى زواؿ أصؿ ا

ال يتصور قصر حؽ التقاضي عمى مف توافرت لدييـ شروط قبوؿ الدعوى ألنو ال يمكف و 
التحقؽ مف توافر ىذه الشروط إال بعد عرض الدعوى عمى القضاء، ليذا كاف االلتجاء إلى القضاء 

فإذا توافرت  ،(3)حرًا، بمعنى أف كؿ شخص لو الحؽ في االلتجاء إلى القضاء ليعرض عميو مزاعمو
شروط قبوؿ دعواه حكـ لو بمطموبو، أما إذا لـ تتوافر ىذه الشروط خسر دعواه، وال يعتبر إخفاؽ 
نما يقضى عميو بالتعويض إذا أساء استعماؿ  الشخص في دعواه دليؿ عمى خطأ موجب مسؤوليتو، وا 

                                                 
(1)

تعتبر الدعوى مقامة مف  -1" :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )55)نصت المادة  
 . تعتبر الخصومة منعقدة مف تاريخ تبميغ الئحة الدعوى  -2تاريخ قيدىا بعد دفع الرسـو أو مف تاريخ طمب تأجيؿ دفع الرسـو

 ."لممدعى عميو
(2)

( موضوع سقوط الخصومة وتركيا ضمف الفصؿ الثالث 2111( لسنة )2المدنية والتجارية رقـ )تناوؿ قانوف أصوؿ المحاكمات  
 مف الباب الثامف منو.
يترتب عمى الحكـ بسقوط الخصومة سقوط القرارات التمييدية الصادرة " :( مف قانوف األصوؿ عمى135نصت أحكاـ المادة )

ـ القطعية الصادرة فييا وال في اإلجراءات السابقة لتمؾ األحكاـ أو فييا، وال يسقط الحؽ في أصؿ الدعوى وال في األحكا
ال يمنع الحكـ بالسقوط مف التمسؾ بإجراءات التحقيؽ وأعماؿ  -2القرارات الصادرة مف الخصـو أو األيماف التي حمفوىا. 

 ."الخبرة التي تمت ما لـ تكف باطمة في ذاتيا
التقاضي حؽ مصوف ومكفوؿ لمناس كافة، ولكؿ فمسطيني حؽ "  :الفمسطيني عمى( مف القانوف األساسي 31نصت المادة ) (3)

يحظر النص في  -2االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي، وينظـ القانوف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا. 
ي تعويض مف السمطة الوطنية يترتب عمى الخطأ القضائ -3القوانيف عمى تحصيف أي قرار أو عمؿ إداري مف رقابة القضاء. 

 ."يحدد القانوف شروطو وكيفياتو
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. كأف (1)ضرار بالغيرحقو في االلتجاء إلى القضاء، إذا كاف الغرض مف رفع الدعوى مثبًل مجرد اإل
يوقع دائف عمى أمواؿ مدينو حجوزات متعددة وىو يعمـ أف حجزًا واحدًا يكفي الستيفاء دينو كامبًل، أو 

 كأف يطمب شخص شير إفبلس تاجر بغير مسوغ.

وافترض المشرع في بعض الدعاوى توافر سوء نية رافعيا إذا رفعيا بغير حؽ، وحدد غرامة 
ميو إذا ما أخفؽ في دعواه، نظرًا ألىمية ىذه الدعاوى، كما ىو الحاؿ في خاصة يتعيف الحكـ بيا ع

 .(2)مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

وقد اختمؼ الشراح فيما إذا كانت الدعوى وحؽ االلتجاء إلى القضاء شيئًا واحدًا أـ شيئيف 
نت الدعوى وحؽ االلتجاء مختمفيف، ونرى أنو إذا كاف رافع الدعوى ىو صاحب الحؽ الذي يدعيو كا

إذا لـ يكف رافع الدعوى ىو صاحب الحؽ الذي يدعيو فبل  إلى القضاء بالنسبة لو شيئًا واحدًا، أما
نما يكوف قد باشر مجرد حقو في االلتجاء إلى القضاء، وبعبارة أخرى  يكوف المدعي قد باشر دعواه وا 

، ولكف ليس كؿ التجاء إلى القضاء كؿ استعماؿ لمدعوى ىو مباشرة لحؽ االلتجاء إلى القضاء
 استعمااًل لمدعوى.

وحؽ االلتجاء إلى القضاء ػ ومف باب أولى حؽ استعماؿ الدعوى ػ ىو حؽ عاـ ال يجوز النزوؿ 
عنو، وال يعتد بيذا التنازؿ ألنو مخالؼ لمنظاـ العاـ، إنما يجوز تقييد ىذا الحؽ كأف يشترط المتعاقديف 

نفيذ العقد عمى التحكيـ )شرط التحكيـ(، أو أف ينص عقد تأسيس الشركة عرض ما ينشأ مف نزاع في ت
 عمى وجوب عرض منازعات الشركاء مع الشركة عمى الجمعية العمومية قبؿ االلتجاء إلى القضاء.

 

 شروط قبول الدعوىالفرع الثاني: 

لى  اشترط جموع الفقياء مجموعة شروط يتوجب توافرىا لقبوؿ الدعوى وىي أف تستند إلى حؽ وا 
مصمحة، وأف يكوف رافعيا أىبًل لمتقاضي ذا صفة في رفعيا، وأال يكوف سبؽ صدور حكـ في 

 موضوعيا.
 

                                                 
إف االلتجاء إلى القضاء ال يعتبر خطأ موجبًا لمتعويض إال إذا كاف صادرًا " :تقوؿ محكمة النقض الفرنسية في ىذا الخصوص (1)

 (.1949( فبراير لسنة )7ػ )نقض فرنسي ) "عف سوء نية أو خطأ فادح يصؿ إلى مرتبة سوء النية
إذا قضت المحكمة بعدـ  "  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية  رقـ )161نصت المادة ) (2)

قبوؿ دعوى المخاصمة أو بردىا، تحكـ عمى المدعي بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة 
إذا قضت المحكمة لممدعي بطمباتو تحكـ عمى  -2ع التعويضات إذا كاف ليا وجو. المتداولة قانونًا وبمصادرة الكفالة م

المدعى عميو بالتعويضات والمصاريؼ وببطبلف تصرفو. ويجوز ليا في ىذه الحالة أف تحكـ في الدعوى األصمية إذا رأت أنيا 
 ." صالحة لمحكـ في موضوعيا بعد سماع الخصـو
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 شرط المصمحة:أول: 

فالمصمحة كشرط لقبوؿ الدعوى ىي الفائدة العممية التي تعود عمى رافع الدعوى مف الحكـ لو 
 .(1)بطمبو

نعدـ الدعوى، فبل دعوى وال دفع بغير والمصمحة ىي مناط الدعوى، حيث تنعدـ المصمحة ت
 .(2)مصمحة

عف شرط  تاستغنيفأكوف بشرط استناد الدعوى إلى حؽ مستحؽ  تإذا سمم يوالواقع أنن
المصمحة بأوصافيا التي اعتاد عمييا الشراح، فوجود الحؽ في رفع الدعوى يعد مرادفًا لممصمحة 

 مة الحالة.القانونية، ألف الحؽ مستحؽ األداء ىو المصمحة القائ

ومف الخطأ أف يقاؿ بعدـ قبوؿ الدعوى ألف الحؽ الذي تستند إليو مخالؼ لمنظاـ العاـ، وأف 
الصحيح أنيا ال تستند إلى حؽ، وأف الدفع الموجو فييا ىو في واقع األمر موضوعي يتعمؽ بذات ما 

و مف الدفوع بعدـ قبوؿ يدعيو الخصـ، ومف الخطأ أف يقاؿ أف الدفع بانتفاء المصمحة القائمة الحالة ى
الدعوى، ألنو يوجو في الواقع إلى صميـ أصؿ الحؽ المدعى بو، فيتمسؾ الخصـ بإنكاره بصفة مطمقة 
أو يتمسؾ بعدـ استحقاقو أو تحصيؿ المنازعة بصفة عامة في أمر يتعمؽ بطبيعتو أو آثاره، والدفع 

 الموجو في كؿ ىذه األحواؿ ىو دفع موضوعي.

أف ىناؾ بعض دعاوى ال تستند إلى حؽ وأف المصمحة فييا محتممة ومع ذلؾ  وال يرد القوؿ مف
ي عمى سبيؿ فيي تقبؿ، ألف الدعاوى التي ترفع بقصد إثبات وقائع لبلستناد إلييا في نزاع مستقبم

ترفع بقصد حماية الدليؿ لحماية الحؽ ذاتو، ودعوى قطع النزاع تقبؿ ألف رافعيا يستند إلى  المثاؿ،
تغي صوف سمعتو ومركزه المالي واستقرار أحوالو المالية، فيو مستند إلى مصمحة قائمة حالة حؽ إذ يب

عند إقامة الدعوى، والدعوى بطمب بطبلف عقد باطؿ أو بطبلف شرط فيو تستند إلى حؽ وىي دعوى 
ؿ مقبولة، ألف لرافعيا مصمحة قائمة حالة لمعمؿ عمى استقرار مركزه القانوني، ودعوى وقؼ األعما

                                                 
عة الشاممة في التعميؽ عمى قانوف المرافعات بآراء الفقو والصيغ القانونية وأحكاـ النقض ػ الجزء الدكتور أحمد مميجي ػ الموسو  (1)

 112األوؿ ػ مشروع مكتبة المحامي ػ ص
(2)

ال تقبؿ دعوى أو طمب أو دفع " :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )3نصت المادة ) 
تكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط  -2لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانوف. أو طعف ال يكوف 

إذا لـ تتوافر المصمحة وفقًا لمفقرتيف السابقتيف  -3لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ لحؽ يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو. 
 ."قضت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبوؿ الدعوى
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الجديدة تقبؿ ألف الغرض المقصود منيا درء التعرض قبؿ حصولو ويستند رافعيا إلى حؽ ظاىر 
 .(1)، وكذلؾ طمب إثبات الحالة يستند إلى ذات المصمحة المستقبميةيطمب حمايتو

فالمقصود إذف مف اصطبلح "المصمحة في الدعوى" ىي أف مف أقاـ الدعوى ال يفيد مف 
سمـ لو بما يدعيو، أو أف الخصـ ال يستفيد مف اإلجراء، الذي لـ يضره االلتجاء لمقضاء حتى لو 

أيضًا، فإذا استمعت المحكمة لشيادة الشيود وبنت حكميا عمى غيرىا، فبل مصمحة لمخصـ لمطعف في 
سماع المحكمة ليؤالء الشيود طالما أنيا بنت حكميا عمى بينات أخرى غيرىـ، وال مصمحة لممدعي 

لذي قضى لو بكامؿ طمباتو في الدعوى، وال مصمحة لمخصـ في الحكـ الذي تقرر لمطعف في الحكـ ا
 فيو رد الدعوى عنو وفقًا لطمباتو.

 

 ثانيا: شرط أىمية التقاضي

بر مقامة تاختمؼ الرأي بصدد الدفع الناشئ عف إقامة الدعوى مف فاقد األىمية، فقد قيؿ أنيا تع
صفة لو في الذود عف حقو، وقيؿ أف الخصومة برمتيا مف غير ذي صفة، عمى اعتبار أف القاصر ال 

تكوف باطمة، وقيؿ أف البطبلف يمحؽ ذات الدعوى منذ إقامتيا عمى اعتبار أف ىذا اإلجراء وحده يمحقو 
ذا تدخؿ الوصي أو الولي فاف اإلجراء يصح.  البطبلف، وا 

ذي صفة، وأنيا تعد والصحيح في الخصومة المقامة مف فاقد األىمية أنيا تعد مقامة مف غير 
ويجوز التمسؾ بيذا البطبلف في أية مرحمة تكوف عمييا الدعوى، ألف  ،باطمة ىي والئحة الدعوى

يا الدعوى تدخؿ ضمف التصرفات الدائرة بيف النفع والضرر، فيي ليست نافعة نفعًا محضًا ليصح إقامت
أو فييا في النزوؿ عف الحؽ  ف مف يممؾ إقامة الدعوى يممؾ الحؽمف ناقص األىمية أو فاقدىا، أل

 أو ترؾ الدعوى تركًا مبرئًا مف الحؽ المدعى بو. االتصالح عميي

وىناؾ العديد مف الدعاوى المقامة لدى المحاكـ في الضفة الغربية مف قبؿ الوصي وبعضًا منيا 
ة ال تعطي تـ فصميا بالحكـ لمقاصر والبعض اآلخر ال زاؿ قيد النظر، وىنا ال بد مف القوؿ أف الوصاي

الحؽ لموصي بالمخاصمة أو إقامة الدعوى، ألف الدعوى تدخؿ ضمف التصرفات الدائرة بيف النفع 
عة نفعًا محضًا، وأغمب ىذه والضرر و ليست كما يظف البعض أنيا تدخؿ ضمف التصرفات الناف

قؽ ىي مطالبات مالية أو تعويضات عف حوادث طرؽ، وكاف يتوجب عمى المحاكـ أف تتح الدعاوى
مف أىمية مف أقاـ الدعوى وصفتو والصبلحيات المخولة لموصي، كوف أف ىذه الشروط جميعًا ىي 

                                                 
" يجوز لمف يخشى ضياع  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )113نصت المادة ) (1)

معالـ واقعة أو إحداث تغييرات مف شأنيا أف تمس مركزه القانوني سواء قبؿ إقامة الدعوى أو أثناء نظرىا أف يطمب مف قاضي 
 مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده مف إجراء التغييرات لحيف البت في الدعوى". األمور المستعجمة إثبات الحالة بمعرفة
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نما يتوجب عمى المحكمة معالجتو مف  شأف ييـ القانوف، يتصؿ بالنظاـ العاـ وال يحتاج إلى دفع وا 
 تمقاء نفسيا.

و مف الدفوع الشكمية، واختمفت تشريعات الدوؿ بيف اعتبار ىذا الدفع مف دفوع عدـ القبوؿ أـ أن
وما يعنينا في ذلؾ أف المشرع الفمسطيني في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لـ يتعرض 

الدفوع بشكؿ عاـ ضمف الفصؿ األوؿ مف الباب عالجت د أحكامًا عامة ر نما أو ا  ليذا الدفع بعينو و 
 السادس.

حؽ المدعى بو وال يناقش موضوع الدعوى أف ىذا الدفع طالما أنو ال ييدؼ لممنازعة في ال وأرى
نما يطعف في صحة إجراءات إقامتيا فيو يدخؿ ضمف الدفوع بعدـ القبوؿ، ألنو يوجو إلى سمطة  وا 

مي بيا صاحب الحؽ حقو، وىي تالخصـ في االلتجاء إلى القضاء، أي يتعمؽ بالوسيمة التي يح
 ىذا االستعماؿ متوافرة أـ ال.الدعوى، فيما إذا كاف مف الجائز استعماليا أو أف شروط 

فيذا الدفع يرمي إلى الطعف بعدـ توافر الشروط البلزمة لسماع الدعوى والحؽ في إقامتيا، 
باعتباره حقًا مستقبًل عف ذات الحؽ الذي ترفع الدعوى لطمب حمايتو، حيث ينكر بو الخصـ حؽ 

 .(1)خصمو في رفع الدعوى دوف المساس بالموضوع
 

 راحل سير الدعوىمالفرع الثالث: 

تعد الدعوى مقامة مف تاريخ قيدىا قمـ المحكمة وقد نظـ قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 
والتجارية ضمف الفصؿ األوؿ مف الباب الثالث قيد الدعوى وما تشتمؿ عميو الئحتيا، إال أف الدعوى 

، ومرحمة تقديـ البينات تكرار الموائحمرحمة  :تمر بعدة مراحؿ، يمكف تقسيميا إلى ثبلثة مراحؿ ىي
 الحكـ. إقفاؿ باب المرافعة و  والمرافعات، ومرحمة

 

 مرحمة تكرار الموائح :ىالمرحمة األول

الدعوى ىي طمب أحد حقو مف "  :( مف مجمة األحكاـ العدلية الدعوى4643عرفت المادة )
 ."آخر في حضور القاضي ويقاؿ لو المدعي ولآلخر المدعى عميو

إيضاح القيود ػ )في حضور القاضي( فيذا القيد احترازي مف الناس الذيف ىـ  وجاء في شرحيا "
غير القاضي، ألف شرط الدعوى وقوعيا في حضور القاضي، والطمب الذي يقع في غير حضور 
القاضي ال يعد دعوى، فمذلؾ لو طمب أحد مف آخر حقًا في غير حضور القاضي فميس لذلؾ 

                                                 
(1)

( مكتبة اليقظة لمنشر والتوزيع ػ 2111المحامي باسـ محمد الزغوؿ ػ الدفوع المدنية بيف النظرية والتطبيؽ ػ الطبعة األولى ػ ) 
 .115ػ  114ص 
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، كذلؾ إذا طمب المدعي حقو في غير حضور القاضي وسكت الشخص أف يجيب المدعي عمى دعواه
المدعى عميو وطمب المدعي تحميفو اليميف فسكت عف ذلؾ أو نكؿ عف حمؼ اليميف بقولو ال أحمؼ، 

كما أف الطمب المذكور ال يقطع مرور الزمف كما ىو مذكور في المادة  ،فبل يكوف مقرًا بالديف وباذاًل لو
 . (1)قد فيـ أف حضور القاضي شرط لجواز الدعوى"( فعمى ىذه الصورة 4666)

وبناًء عمى ما تقدـ، فبل يعتبر قيد الدعوى لدى قمـ المحكمة ودفع الرسـ القانوني عنيا وتبميغ 
الخصوـ موعد الجمسة لنظرىا مرحمة مف مراحؿ الدعوى، ألف ما سبؽ تكرار الموائح ال وجود لمدعوى 

 تتـ في حضور القاضي بحسب ما عرفتيا مجمة األحكاـ العدلية. مف الناحية القانونية ألنيا يجب أف

وتكرار الموائح يعني إفراغ الئحة الدعوى بما تضمنتو مف وقائع وأسباب وطمبات أماـ القاضي 
فراغ األسباب والدفوع والطمبات أماـ القاضي مف جانب المدعى عميو )البلئحة  مف جانب المدعي، وا 

 الجوابية(.   

ة الدعوى ال تتـ إال في حالة حضور المدعى عميو أو مف يمثمو، أو بعد إجراء وتكرار الئح
محاكمة المدعى عميو حضوريًا اعتباريًا، وال يسأؿ المدعى عميو عف اإلجابة عف دعوى المدعي إال 
 بعد تكرارىا، فإما أف يكرر المدعى عميو البلئحة الجوابية إف كاف قد تقدـ بيا أو أف يستميؿ لتقديميا،

أو أف يدفع الدعوى بدفوع  (2)ولممحكمة منحة مدة لتقديـ الئحة جوابية في الجمسة األولى لنظر الدعوى
قبؿ الدخوؿ في أساسيا، بتقديـ طمب لرد الدعوى قبؿ الدخوؿ في األساس ويطمب مف المحكمة 

 االنتقاؿ لرؤيتو.
 

 

 

 

 

                                                 
 (.152)درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ، مرجع سابؽ ػ ص (1)
يجوز لممحكمة أف تسمح " :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )64نصت المادة ) (2)

 ."لممدعى عميو بتقديـ الئحتو الجوابية إذا حضر في أوؿ جمسة تعقدىا المحكمة لمنظر في الدعوى
( 62يتوجب عمى المدعى عميو تقديـ الئحتو الجوابية وفؽ نص المادة ) ويبلحظ أف المشرع بعد أف حدد المدة القانونية التي    

عمى المدعى عميو أف يقدـ إلى قمـ " :( يـو مف تاريخ تبمغو الئحة الدعوى ػ التي نصت عمى15مف ذات القانوف وىي مدة )
بعدد المدعيف مرفقة المحكمة الئحة جوابية خبلؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تبميغو الئحة الدعوى، مف أصؿ وصور 

بالمستندات التي تؤيد دفاعو، فإف لـ تكف بحوزتو فعميو أف يقدـ بيانًا بالمستندات التي بوسعو الحصوؿ عمييا دوف اإلخبلؿ 
البلئحة الجوابية  ػ منح المحكمة صبلحية السماح لممدعى عميو بتقديـ  "بحقو في تقديـ ما يستجد مف مستندات أثناء المرافعة

ة األولى التي تعقدىا المحكمة، وأف مف الخطأ الشائع لدى المحاكـ أف تمنح المدعى عميو ميبًل أخرى لتقديـ البلئحة في الجمس
 الجوابية، ذلؾ أف نص المادة أعطى المحكمة ىذه الصبلحية في الجمسة األولى وليس بعدىا.
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 مرحمة البينات والمرافعات :المرحمة الثانية

الدعوى الموائح، أوجب القانوف عمى المحكمة تكميفيما بتحديد نقاط االتفاؽ  بعد تكرار أطراؼ
تحديد أيًا  :كما سيمر معنا ػ مف عدة جوانب أىميا ػ، وتظير أىمية ىذا اإلجراء (1)واالختبلؼ بينيما

 ،(2)مف الخصميف المكمؼ بالبدء في تقديـ البينات وىو ذات الخصـ الذي يحؽ لو تقديـ البينة المفندة
إف كاف المدعي أو المدعى عميو، كذلؾ تحديد الوقائع محؿ اإلثبات وىي وقائع االختبلؼ بيف 
الطرفيف وما يترتب عمى ذلؾ مف عدـ جواز إثبات وقائع خارجة عف نطاؽ الدعوى ونطاؽ البلئحة 
ة الجوابية، وحصر البينات حوؿ وقائع االختبلؼ بيف طرفي الدعوى، فإذا أقاـ المؤجر دعوى تخمي

المأجور ضد المستأجر باالستناد إلى تخمؼ األخير عف دفع بدالت اإليجار رغـ إخطاره بدفعيا 
ذا تضمنت إجابة المدعى عميو بموجب الئحتو الجوابية إقرارًا  ومضي المدة القانونية عمى ذلؾ، وا 

دعاءًا منو بدفع بدالت اإليجار أو عرضو لؤل جرة ضمف مدة بواقعة اإليجار وتبمغو اإلخطار العدلي، وا 
اإلخطار، فاف واقعة االختبلؼ بيف الطرفيف تتمثؿ في ادعاء المدعى عميو دفعو بدؿ اإليجار أو 

ألف واقعة اإليجار وتبمغ اإلخطار العدلي ليست محؿ خبلؼ بيف الطرفيف، فاف الوقائع  ،عرضو لؤلجرة
ختبلؼ وىي واقعة دفع بدؿ المنتجة التي يجب أف ينصب عمييا اإلثبات في ىذه الحالة ىي وقائع اال

اإليجار أو عرض األجرة، وأف المكمؼ بإثبات ىذه الوقائع ىو المدعى عميو، ألف ىذه الوقائع محؿ 
االختبلؼ تأخذ حكـ اإلنكار مف قبؿ المدعي، وىذا يتطمب مف المحكمة أف تكمؼ المدعى عميو بالبدء 

محكمة ببيناتو وىي عقد اإليجار واإلخطار في تقديـ البينات، وبخبلؼ ذلؾ يعني أف المدعي سيتقدـ لم
العدلي إلثبات واقعتي اإليجار واإلنذار الذي تطمبو القانوف وىي وقائع ليست محؿ خبلؼ بيف الطرفيف 

 الدعوى.التقاضي في وبالتالي فيي بينة غير منتجة في الدعوى تؤدي إلى إطالة أمد 

المشرع الفمسطيني لـ يترؾ المجاؿ  وصحيح أف البينات ىي مف حؽ الخصوـ إال أننا نجد أف
نما ترؾ لممحكمة ىامشًا كبيرًا لمتدخؿ فييا وىو ما يسمى  أماـ الخصوـ لتقديـ البينات بشكؿ مطمؽ وا 

نما سمح المشرع لممحكمة  ،بالدور االيجابي لممحكمة، فمـ يعد دور المحكمة رقابيًا عمى الخصوـ وا 
صر البينات حوؿ الوقائع المختمؼ عمييا بيف الطرفيف التدخؿ في ىذه البينات مف عدة جوانب وىي ح

وتحديد أيًا مف الخصـو لو الحؽ في البدء في تقديـ البينات وتحديد عدة جمسات لتقديـ ىذه البينات 

                                                 
الخصـو  ػ تكمؼ المحكمة1" :( عمى2111( لسنة )2) ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ121نصت المادة ) (1)

في الجمسة األولى لنظر الدعوى وبعد تكرار الموائح تحديد نقاط االتفاؽ واالختبلؼ في المسائؿ المتعمقة بالدعوى ويدوف ذلؾ 
اتو التي ( مف ىذه المادة يتوجب عمى كؿ خصـ حصر وتحديد بين1ػ مع مراعاة ما ورد في الفقرة )2في محضر الجمسة. 

 ."يرغب في تقديميا حوؿ المسائؿ المختمؼ عمييا وتحدد المحكمة مواعيد الجمسات لسماع بينات كؿ منيما
لممدعي حؽ البدء في "  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )119نصت المادة ) (2)

نة في الئحة الدعوى وادعى أف ىناؾ أسبابًا قانونية أو وقائع إضافية تدفع الدعوى إال إذا سمـ المدعى عميو باألمور المبي
 ".لمخصـ الذي بدأ في الدعوى أف يقدـ بينة مفندة -2دعوى المدعي، فيكوف عندئذ حؽ البدء في الدعوى لممدعى عميو. 
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عمى أف يتـ فييا مراعاة الوقائع المراد إثباتيا منيا والمساواة بيف الخصوـ ووضع حد لمماطبلت 
 .(1)الخصوـ

بيناتيما التي استمعت ليا المحكمة أو انتياء المدد التي حددتيا المحكمة ليما بعد ختـ الخصـو 
تنتقؿ الدعوى إلى مرحمة استماع المرافعات الختامية فييا ومف ثـ حجز  ذلتقديـ تمؾ البينات، عندئ

 الدعوى لمحكـ فييا وىي المرحمة الثالثة مف مراحؿ سير الدعوى.
 

صدار الحكم.إقفال باب المر  :المرحمة الثالثة  افعة وا 

( في الفصؿ األوؿ مف 2884( لسنة )2نظـ قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )
الباب الحادي عشر منو ىذه المرحمة مف مراحؿ سير الدعوى ووضع األحكاـ التي بينت قواعد 

 المداولة وكيفية تبلوة الحكـ والمشتمبلت التي يجب أف تضمنيا األحكاـ.

قفاؿ  باب المرافعة قد يكوف صريحًا أو قد يكوف ضمنيًا، فبعد استماع المحكمة لمرافعات وا 
صدار الحكـ ،الخصوـ أو أف تقرر حجز  ،إما أف تقرر إقفاؿ باب المرافعة وحجز الدعوى لمتدقيؽ وا 

وىما سياف، ذلؾ أف قرار المحكمة بحجز  دوف ذكر إلقفاؿ باب المرافعة صراحة،الدعوى لمحكـ 
  .(2)محكـ يتضمف ضمنًا إقفاؿ باب المرافعةالدعوى ل

واشترط القانوف عمى الييئة الحاكمة مصدرة الحكـ تحت طائمة بطبلف الحكـ أف تكوف ذاتيا ىي 
التي استمعت لمرافعات الخصوـ، وبيف أيضًا أف المداولة في إصدار الحكـ يجب أف تكوف سرية 

يؤدي إلى بطبلنو إلفشاء سرية المداولة، وأوجب  )سرية المداولة(، فتوقيع الكاتب عمى مسودة الحكـ
ف كاف ىناؾ قرار سابؽ مف المحكمة بإجراء  المشرع أف تتـ تبلوة الحكـ في جمسة عمنية حتى وا 
المحاكمة سرًا، ثـ بيف المشرع المشتمبلت التي يجب أف يتضمنيا الحكـ ورتب عمى عدـ توافر بعضيا 

 البطبلف.

 









                                                 
لممحكمة تأجيؿ الدعوى "  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )121نصت المادة ) (1)

 ."مف وقت آلخر وفؽ مقتضى الحاؿ وال يجوز التأجيؿ ألكثر مف مرة لذات السبب إال إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلؾ
تقرر المحكمة  -1"  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )165نصت أحكاـ المادة ) (2)

 ."لممحكمة النطؽ بالحكـ فور اختتاـ المحاكمة أو في جمسة تالية -2ية لمحكـ بعد إقفاؿ باب المرافعة. حجز القض
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 ونطاق تطبيقو في استعمال الحق لتعسفطبيعة ا :المبحث الثالث

ات ىو رابطة اقتضاء وتسمط تخوؿ صاحبيا سمط"  :تعريؼ الحؽ وفقًا لمرأي المختارإذا كاف 
فاف ىذه السمطات تقررت مف أجؿ تحقيؽ مصمحة معينة ىي غاية الحؽ، وتجد  عميو بموجب القانوف،

نونية إذا ما خرج عمييا صاحب الحؽ في قيودًا خارجية مادية أو قا :ىذه الحقوؽ نوعيف مف القيود
تصرفو، عد تصرفو دوف حؽ أو تجاوزًا لمحؽ، كمف يبني في غير ممكو، أو دائنًا يطالب بما يزيد عف 
قيمة دينو، أو مف يستعمؿ سمطات ليست مقررة لو قانونًا، وىي حدود يغمب عمييا أف تحدد بنصوص 

 القانوف أو االتفاؽ.

ف ىذه السمطة المعترؼ بيا لئلرادة مصدرىا أتتصؿ بغاية الحؽ، إذ كما أف ثمة حدودًا أخرى 
المصمحة الفردية أو الجماعية، وال تعد ىذه السمطة مشروعة إال إذا اتفقت مع المصمحة المعترؼ بيا، 
حتى ولو كانت المصمحة ليست محددة بواسطة القانوف، فإذا كانت الحقوؽ تمثؿ سمطة في إتياف عمؿ 

 عمؿ ال يعد مشروعًا إال إذا كاف إشباعًا أو تحقيقًا لمصمحة مشروعة.ما، فاف ىذا ال

عمؿ ينطوي عمى تجاوز مدى الحؽ،  :ومف أجؿ ذلؾ فاف ثمة شكميف لمعمؿ غير المشروع
وعمؿ ينطوي عمى االنحراؼ بالسمطة داخؿ الحدود الموضوعية وضد غايتو المشروعة، وىذه الصورة 

 يمة لمرقابة عمى استعماليا والحد منيا.األخيرة تجد في نظرية التعسؼ وس

ثباتو في المطمب عند دراستنا وبتفصيؿ حدود الحؽ كما سبؽ  ضمف  الثالثالستعماؿ الحؽ وا 
حدود تتصؿ ببياف مضمونيا  :المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ نجد أف الحقوؽ تتقيد بنوعيف مف الحدود

فاف  ،تصؿ بغاية الحؽ وتسمى حدودًا غائيةوتحديد مداىا، وتسمى حدودًا موضوعية، وحدود أخرى ت
ىذه الحدود األخيرة أكثر أىمية، ألنو فضبًل عف القواعد القانونية تتولى تحديد سمطات الفرد تجاه 
اآلخر، ومف ثـ قد تبدو محددة، فاف الحدود الغائية تتعدد وال تتناىى وىو ما يزيد مف أىمية وصعوبة 

مقاعدة ليا الروماف كما مر معنا سابقًا إذ تتقيد الحقوؽ بغاياتيا وفقًا تحديدىا، رغـ أنيا فكرة قديمة عرف
أف أحكاـ القانوف ىي أف يحيا الفرد أمينًا وال يؤذي أحدًا وأف يؤدى لكؿ حؽ  الرومانية التي تقرر "

 .(1)حقو"

                                                 
(1)

المستشار الدكتور شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ طبيعتو ومعياره في الفقو والتشريع والقضاء ػ دار الشروؽ ػ القاىرة  
 . 92( ػ ص2118ػ )
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ذا كاف الحؽ ىو سمطات ال تعدو أف تكوف وسائؿ لتحقيؽ غايات معينة، وأف ىذه الغايات  وا 
ثؿ في تحقيؽ المصالح، فانو تبعًا لذلؾ ينبغي أف تتقيد الحقوؽ في استعماالتيا بتحقيؽ غاياتيا مف تتم

 .(1)ىذه المصالح

وليس ثمة شؾ فيما تثيره ىذه الغاية مف مشاكؿ عديدة إذ باعتبارىا قيدًا يرد عمى استعماؿ 
المعاني المتعددة لممصمحة إذ  الحؽ، فانو ينبغي أف تتسـ بالتحديد واالنضباط، وىو ما ال تؤدي إليو

يتسع معناىا ليشمؿ معاني كثيرة تتعدى المجاؿ القانوني لممجاالت األخرى االقتصادية والعمـو 
 اإلنسانية األخرى.

وسأدرس طبيعة التعسؼ بتحميؿ الستعماؿ الحؽ وغايتو واألساس الذي قاـ عميو، وكذلؾ 
وعدـ  ر الذي يحتممو موضوع ىذه الرسالةئة بالقدطبيعة المسؤولية التقصيرية ونظرية الظروؼ الطار 

 أف أصؿ إلى غايتي منيا لتطبيقيا عمى التعسؼ اإلجرائي في الدعوى. يموضوعيا، عمّ الخروج عف 
 كما سيتـ دراسة نظرية استعماؿ الحؽ في نطاؽ منظومة التشريعات المطبقة في فمسطيف.

 

                                                 
بغاياتيا، فاف ثمة رقابة تفرض عمى استعماؿ الحؽ في ضوء  ؛في استعماالتيا الغائية تعني أف تتقيد الحقوؽإذا كانت الحدود  (1)

ىذه الغاية، ليذا يمكف تقسيـ التصرفات بالنظر إلى مشروعيتيا إلى ثبلثة أقساـ: األوؿ: تجاوز صاحب التصرؼ الحدود 
ر مشروعًا، كأف يقيـ المالؾ جزء مف بيتو خارج حدود أرضو وداخؿ الموضوعية المحددة لحقو موضوعًا، فيعتبر ذلؾ عمبًل غي

الثاني: أف يتـ تصرؼ صاحب الحؽ بحقو في الحدود الموضوعية والغائية ليذا الحؽ، ويحقؽ لصاحبو  حدود أرض جاره.
اطر أو تحمؿ فائدة ولكنو يترتب عميو ضرر يمحؽ الغير، فتقـو عندىا مسؤولية صاحب الحؽ باالستناد إلى نظرية المخ

الثالث: أف يتـ التصرؼ عادي في مظيره، ولكنو يمارس دوف غرض نافع، مع قصد اإلضرار، فيعتبر عمؿ غير  التبعية.
وىذه الصورة األخيرة ىي التي يتعيف عمى  عادي، وتقـو مسؤولية صاحبة رغـ مشروعيتو مف حيث المضموف والحدود.

ف الحقوؽ لـ تشرع عبثًا، أو لئلضرار بالغير، ولو كاف يباشر صاحب الحؽ صاحب الحؽ أف يتقيد بيا بحدوده الغائية أل
 سمطاتو ومكناتو داخؿ حدود حقو الموضوعية.
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 مسؤوليةالمطمب األول: التعسف في استعمال الحق ونطاق ال

ومصدر ىذا  ،طويبًل حوؿ مدى جواز اعتبار استعماؿ الحؽ موجبًا لممسؤولية (1)تردد الفقياء
التردد أف الحقوؽ في نظرىـ ال تعدو أف تكوف امتيازات قانونية تمنح حرية التصرؼ، فبل يعقؿ أو 

شروع ولو أدى إلى يتصور القبوؿ بعدـ مشروعية فعؿ قرره القانوف، فاستعماؿ الحؽ في نظرىـ دائمًا م
ذا كاف مف الفقياء مف قالوا بوجود التعسؼ، ومنيـ مف انتقد  اإلضرار بالغير نتيجة ىذا االستعماؿ وا 
بشدة ىذا التعبير، وقالوا بأنو غير دقيؽ وغير صحيح، فقد انقسـ الفقياء فيما بينيـ حوؿ مدى استقبلؿ 

التعسؼ تجاوزًا لمحؽ أو تصرفًا دوف حؽ،  التعسؼ بنظرية مستقمة عف الخطأ، ومنيـ مف قاؿ باعتبار
ف كاف يمثؿ خطأ إال أنو أومنيـ مف قاؿ باف التعسؼ ىو والخطأ سواء، ومنيـ مف قاؿ ب ف التعسؼ وا 

خطأ مف نوع متميز أو خطأ مف نوع خاص، ونجد آخريف قالوا بوجود التعسؼ خارج نطاؽ المسؤولية 
مبادئ االجتماعية لمحقوؽ، وأخيرًا فاف ثمة رأيًا يذىب التقصيرية، وأنيا تتصؿ بمبادئ األخبلؽ أو ال

 .إلى استقبلؿ التعسؼ خارج نطاؽ المسؤولية وسابقًا عمييا، ويتصؿ بطبيعة الحقوؽ وغاياتيا

ذا كاف وج وىذا ما سيمر معنا ػ يدور وجودًا وعدمًا معو  ود التعسؼ مرتبطًا باستعماؿ الحؽوا 
خبلؼ يتجسد حوؿ طبيعة التعسؼ ومدى اعتبار ىذه الطبيعة فاف ال  .عند الحديث عف نطاؽ التعسؼ

أو أنيا تتبع لنظرية  ...؟ التقصيرية ةأـ أنيا تنتمي إلى أي مف صور المسؤولي ...؟ متميزة ومستقمة
ال بد مف دراسة الدائرة بيف التصرؼ الذي يتفؽ  تالتساؤال هولئلجابة عمى ىذ ...؟ الظروؼ الطارئة

اف يندرج ىذا االستعماؿ داخؿ حدود ىذه الدائرة ويبتعد عف التصرؼ غير مع استعماؿ الحؽ إف ك
القوؿ  صرؼ، عندىا يمكفسواء إف كاف بتجاوز حدود ىذه الدائرة أو إساءة استعماؿ الت ،المشروع

 باستقبلؿ التعسؼ عف مجاؿ المسؤولية التقصيرية.
 

 ؤولية التقصيريةالتعسف والمسالفرع األول: 

 حق.التعسف وتجاوز ال .0

ذىب ىذا االتجاه إلى اعتبار التعسؼ في استعماؿ الحؽ ال يعدو أف يكوف تجاوزًا لمحؽ، وىو 
" إف الحؽ  :بيذا المعنى عمؿ غير مشروع يندرج تحت أحكاـ المسؤولية التقصيرية، وقيؿ في ذلؾ

 .(2)ينتيي مف حيث يبدأ التعسؼ"

                                                 
ػ  97المستشار الدكتور شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ طبيعتو ومعياره في الفقو والتشريع والقضاء ػ مرجع سابؽ ص( 1)

99. 
 .111مرجع سابؽ ػ صلسيد ػ المستشار الدكتور شوقي ا (2)
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تنفيذ العقد أو تفسيره، إذ أنو  وىي أيضًا مسؤولية تقصيرية التي تترتب عمى االعتساؼ في
يشترط ألف تكوف المسؤولية عقدية، أف يحدث الضرر بسبب عدـ تنفيذ العقد، أما في حالة الوفاء بو، 
فاف المضرور إنما يشكو مف ذلؾ الوفاء العسفي، كمف يتمسؾ بحقو في منع التأجير مف الباطف عسفًا 

 .(1)ةأو لمجرد المضايقة، أو لغير أسباب جدية ومشروع

نني أرى بوجود اختبلؼ بيف التعسؼ وبيف مجاوزة الحؽ أو الخروج عنو ألف الخروج عف  ،وا 
الحؽ يتعمؽ بمضموف الحؽ، فيكوف الفعؿ المجاوز لمحؽ فعبًل غير مشروع في ذاتو، بحيث ينصرؼ 

التعسؼ في  الجزاء والتحريـ إليو ذاتيًا، ويتعيف االمتناع عف إتيانو، في حيف أف المشكمة التي يثيرىا
استعماؿ الحؽ تتعمؽ بغاية الحؽ ال بمضمونو، فبل ينصرؼ عدـ المشروعية إلى الفعؿ التعسفي ذاتو 

نما إلى غرضو المنحرؼ دوف المساس بمضموف الحؽ  و السمطة الوارد عمييا التعسؼ، فيظؿ أوا 
ذلؾ فاف وعمى  مشروعًا،صاحب الحؽ لو القدرة عمى معاودة ذات التصرؼ ما داـ يبغي غرضًا 

 مضموف الحؽ الذي يندرج ضمف حدود الحؽ ال يمس، وال يتغير بفرض رقابة عمى أغراض استعمالو.
 :التعسف والخطأ .0

يرى ىذا االتجاه كسابقو، أف التعسؼ ينبغي أف يظؿ داخؿ المسؤولية التقصيرية، ولكنو ليس 
اؿ ىذه الحقوؽ ينبغي أف الخطأ سواء. ذلؾ أف قواـ ىذا الرأي أف استعمو تجاوزًا عف الحؽ بؿ ىو 

يخضع لمبدأ واحد ىو أف الشخص ينبغي أف يعمؿ بعناية وبطريقة يتحاشى بيا األضرار التي تصيب 
نما يجب  ،ف كاف بمناسبة استعماؿ الحؽ أو بمناسبة أخرىإالغير، فاف لحؽ الغير ضرر فبل ييـ  وا 

 .(2)يرالبحث عف توافر الخطأ التقصيري إذا ما توافر قصد اإلضرار بالغ

                                                 
لغاء العقود ػ الطبعة الثانية ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ ) (1) ( ػ 1998المستشار حسيف عامر ػ التعسؼ في استعماؿ الحقوؽ وا 

 .59ػ 58ص 
(2)

 . 115ػ  114المستشار الدكتور شوقي السيد ػ مرجع سابؽ ػ ص 
القانوني لنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ليس ىو إذف إال المسؤولية  وفي ذلؾ يقوؿ الدكتور السنيوري " فاألساس

التقصيرية، إذ التعسؼ في استعماؿ الحؽ خطأ يوجب التعويض، والتعويض ىنا كالتعويض عف الخطأ في صورتو األخرى 
، وليس التعويض وىي صورة الخروج عف حدود الحؽ أو عف حدود الرخصة، يجوز أف يكوف نقدًا كما يجوز أف يكوف عيناً 

العيني ػ كالقضاء بيدـ المدخنة التي تحجب النور عف الجار ػ بمخرجو عف نطاؽ المسؤولية التقصيرية. فاف التعويض العيني 
جائز في الصورة األخرى مف الخطأ كما سنرى. وال نحف في حاجة إلى القوؿ بأساس مستقؿ لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ يتميز 

يرية ػ كما ذىب بعض الفقياء إلى ذلؾ ػ إذا نحف سممنا بجواز الحكـ بتيديد مالي في شأنو، فاف بو عف المسؤولية التقص
التيديد المالي جائز في االلتزاـ الناشئ عف المسؤولية التقصيرية جوازه في أي التزاـ آخر. ويبقى التعسؼ داخبًل في نطاؽ 

فالمؤجر الذي يتمسؾ بالشرط المانع مف اإليجار مف الباطف تعسفًا  المسؤولية التقصيرية حتى لو كاف تعسفًا متصبًل بالتعاقد،
منو تتحقؽ مسؤوليتو التقصيرية ، ويكوف مسؤواًل مسؤولية تقصيرية، كذلؾ مف تعسؼ في إنياء عقد جعؿ لو الحؽ في إنيائو، 

الذي يصمح أخذه لنظرية التعسؼ في  ركعقد العمؿ أو عقد الشركة إذا لـ تحدد المدة فييا وكعقد الوكالة ... فما ىو إذف المعيا
= استعماؿ الحؽ ؟ ىو دوف شؾ المعيار عينو الذي وضع لمخطأ التقصيري، إذ التعسؼ ليس إال إحدى صورتيو كما قدمنا، 
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وأرى أف ىناؾ ثمة تفرقة بيف التعسؼ والخطأ، فبينما يندمج التعسؼ في داخؿ نطاؽ المشروعية 
التصالو بالغرض والباعث، فاف الخطأ ليس إال صورة مف صور عدـ المشروعية وتتصؿ بيا اتصااًل 

داخؿ  مباشرًا، كما أف التعسؼ سابقًا عمى التصرؼ في كؿ األحواؿ، بينما يشكؿ الخطأ عنصراً 
مضموف التصرؼ ذاتو، وأف ما يؤكد وجود االختبلؼ بينيما أف التعسؼ يعتمد فييا تحققو عمى 
الموازنة بيف ما يعود مف نفع عمى صاحب الحؽ مف منفعة وما يصيب الغير مف ضرر جراء 

ؿ( استعماليا وىي حالة يتغيب فييا الخطأ تمامًا بصورتيو العمدية )التعدي( أو التقصيرية )اإلىما
فيتخذ صاحب الحؽ كؿ االحتياطات والحيطة الواجبة، ومع ذلؾ يؤدي استعمالو حقو إلى أضرار 

ذا كاف ىناؾ ثمة مسؤولية ...تصيب الغير، وتزيد عمى الفائدة التي تعود عميو، فأيف الخطأ ىنا  ؟! وا 
بة ؟! إنو ليس شيئًا آخر سوى تعسؼ صاحب الحؽ في استعماؿ حقو مع غي...فما ىو أساسيا 

الخطأ، وىي الحالة التي يعتمد فييا التعسؼ عمى المعيار الموضوعي، عبلوة عمى ذلؾ، فإذا كاف 
؟ ولماذا رسخت في الفقو ...التعسؼ إحدى صور الخطأ، فمماذا اطردت واستقرت ىذه الفكرة منذ القدـ 

 ؟...؟! ولماذا ال نسمي األشياء بحقيقتيا ...والقضاء 

                                                                                                                                                    

ففي استعماؿ الحقوؽ كما في إتياف الرخص يجب أف ينحرؼ صاحب الحؽ عف السموؾ المألوؼ لمشخص العادي. فإذًا ىو = 
لو لـ يخرج عف حدود الحؽ ػ عد انحرافًا خطأ يحقؽ مسؤوليتو. وقد قضت محكمة النقض بأف نظرية إساءة انحرؼ ػ حتى 

( 29استعماؿ الحؽ مردىا إلى قواعد المسؤولية في القانوف المدني، ال إلى قواعد العدؿ واإلنصاؼ المشار إلييما في المادة )
اف الحكـ قد أسس قضاءه عمى تمؾ النظرية، فانو يكوف قد أعمؿ القانوف مف الئحة ترتيب المحاكـ األىمية )القديمة(. فإذا ك

( رقـ 5( مجموعة عمر )1946( نوفمبر سنة )28المدني في الدعوى ال قواعد العدؿ واإلنصاؼ ..." )نقض مدني في )
ادر اللتزام ـ )الدكتور عبد الرزاق أحمد السنيوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ـ مص(. 259( ص 144)

وفي جانب اخر  (.599ـ  599المجمد الثاني ـ الطبعة الثالثة الجديدة ـ منشورات الحمبي الحقوقية ـ بيروت ـ لبنان ـ ص
 -2يجب الضماف عمى مف استعمؿ حقو استعمااًل غير مشروع.   -1"  :( مف القانوف المدني األردني عمى66نصت المادة )

إذا كانت المصمحة المرجوة مف الفعؿ غير مشروعة.  التعدي. ب ػ إذا توافر قصد –أ  :وعويكوف استعماؿ الحؽ غير مشر 
وجاء في  ". إذا تجاوز ما جرى عميو العرؼ والعادة -الضرر. د و ال تتناسب مع ما يصيب الغير مفإذا كانت المنفعة من -ج

( فمسًا فقط ال يعد سببًا 151حؽ عمى المستأجر البالغ )ف عدـ دفع اإليجار المتبقي والمست" إ :قرار لمحكمة التمييز األردنية
لمفسخ وأف المدعي تعسؼ في استعماؿ حقو في المطالبة بالفسخ بحجة عدـ دفع اإليجار كامبًل، وأف الحقوؽ يجب أف تكوف 

إقامة المدعي لدعواه  متوازنة بما يتفؽ ومصمحة المجتمع وأىداؼ القانوف وغايتو، فسوء النية في استعماؿ الحؽ يعد تعسفًا ألف
)الدكتور عدنان إبراىيم (. 6/2/1983( في )91/83)تمييز حقوؽ رقـ ) "ىذه ليست القصد منيا سوى اإلضرار بالغير

السرحان والدكتور نوري حمد خاطر ـ شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية "اللتزامات" دار الثقافة لمنشر 
 (.153 – 153( ص8002لى / اإلصدار الثالث )والتوزيع ـ عمان ـ الطبعة األو 
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 طأ: التعسف نوع متميز من الخ .0

نما يعد خطأ متميزًا أو ذا  ذىب ىذا الرأي إلى القوؿ بأف التعسؼ ال يعد صورة مف الخطأ وا 
طبيعة خاصة تستقؿ عف الخطأ العادي، إنو خطأ يرتبط أساسًا بروح الحؽ وغايتو االجتماعية، فيو 

ايتو وروح خطأ خاص، فبل يعد استعماؿ الحؽ مبرئًا ومانعًا مف المسؤولية إال إذا كاف يتفؽ مع غ
القانوف، وقد صنؼ ىذا الرأي مؤدى المسؤولية عف التعسؼ إلى ثبلثة أنواع مف التصرفات ىي العمؿ 

 .(1)المخالؼ لمقانوف، والعمؿ غير المشروع والعمؿ الضار

نما ىي مشكمة سابقة عمييا، وتتصؿ بمبدأ  وأرى أف التعسؼ ال يتصؿ بالمسؤولية المدنية، وا 
 ف مردىا األخبلؽ أو مردىا المبادئ االجتماعية أو غيرىا.عاـ في الحقوؽ سواء كا

 

 الفرع الثاني: التعسف خارج المسؤولية التقصيرية

إزاء ما أورده الفقياء مف قصور عماد المسؤولية التقصيرية عمى الخطأ بمعناه القانوني، أو 
كبير مف الفقياء لمبحث بمعناه المتميز وىو الخطأ االجتماعي، وما ورد مف انتقادات، فقد ذىب جانب 

ف  عف أساس لممسؤولية عف التعسؼ خارج نطاؽ المسؤولية التقصيرية وبعيدًا عف فكرة الخطأ، وىـ وا 
اتفقوا عمى ذلؾ كأصؿ عاـ إال أنيـ اختمفوا فيما بينيـ حوؿ تحديد ماىية الطبيعة القانونية لفكرة 

الشخصية، والبعض اآلخر يراىا وسيمة  التعسؼ، فالبعض يرى فييا وسيمة أخبلقية تندمج في الحقوؽ
 لمنظر إلى الحقوؽ بصورة اجتماعية.

 التعسف ومبادئ النظام العام. .0

تستند فكرة التعسؼ إلى االنحراؼ بغاية الحؽ بالنظر إلى ىدفو االقتصادي واالجتماعي، 
أدبية  فجوىر التعسؼ وأساسو ىو البحث فيما إذا كاف استعماؿ الحؽ يمثؿ مصمحة معينة مالية أو

ينيض القانوف بحمايتيا، أو ال يحقؽ مصمحة لصاحب الحؽ، فمف يتعسؼ في استعماؿ حقو ال يخؿ 
نما ىي مسألة تتصؿ باألخبلؽ عند  بأي التزاـ قانوني أو تعاقدي وال يرتكب خطأ في استعماؿ حقو، وا 

مشروعية استعماؿ الحقوؽ، ليذا فاف التعسؼ يمثؿ صمة بيف الحؽ واألخبلؽ، فتوجد بجانب ال
 .(2)القانونية مشروعية أخبلقية، والتعسؼ في استعماؿ الحؽ يقع عند استعمالو ضد األخبلؽ

 

 
 

                                                 
 .111ػ  119المستشار الدكتور شوقي السيد ػ مرجع سابؽ ػ ص (1)
  .116ػ  113ص المرجع السابؽ ػ (2)
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 التعسف والمبادئ الجتماعية. .0

يذىب ىذا الرأي إلى أف مشكمة التعسؼ بعيدة عف األخبلؽ، ودليؿ ذلؾ أنيا لـ تتوقؼ عند 
نما تختمؼ تبعًا لطبيعة كؿ حؽ، فحؽ المم كية يقـو التعسؼ فيو عمى معيار غيبة قصد اإلضرار، وا 

نياء العقد مع غيبة األسباب المشروعة  المصمحة، وىي إشارة إلى االستيتار بالمصمحة االجتماعية، وا 
ىو انحراؼ بالغاية االجتماعية واالقتصادية لمعقد، فاستعماؿ الحؽ ينبغي أف يندرج وفقًا ألسباب تتفؽ 

 .(1)مع استقرار النظاـ االجتماعي وتقدمو
 

 الفرع الثالث: التعسف ونظرية الظروف الطارئة

مجاؿ عمؿ نظرية الظروؼ الطارئة ىو العقود الممزمة لمجانبيف ومستمرة التنفيذ أو ذات المدة أو 
وىي تفترض أف يتراخى تنفيذ العقد الذي حؿ أجمو إلى أجؿ أو آجاؿ، كعقد توريد، فإذا  ،(2)الدورية

ت توازف العقد وقت تكوينو قد تغيرت تغيرًا فجائيًا لحادث لـ يكف بالظروؼ االقتصادية التي كان
ختؿ التوازف االقتصادي لمعقد اختبلاًل خطيرًا، وليكف الحادث خروج السمعة المديف يبالحسباف، ف

رتفاعًا فاحشًا بحيث يصبح تنفيذ المديف لعقد التوريد يتيدده ابتوريدىا مف التسعيرة، فيرتفع سعرىا 
ة تخرج عف الحد المألوؼ في خسائر التجار، فيؿ يؤخذ المديف في ىذه الحالة بتنفيذ بخسارة فادح

لكاف قوة  ؟، ولو أف ىذا الحادث الطارئ قد جعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبلً ... التزامو ميما بمغت الخسارة
خسارة عمى ولو لـ يكف مف شأنو إال أف يجعؿ تنفيذ االلتزاـ يعود ب ...! قاىرة ينقضي بيا االلتزاـ

التاجر ال يخرج عف الحد المألوؼ في التجارة، لما كاف لو أثر، فالتاجر يكسب ويخسر، وكؿ منيما 
أمر متوقع، واللتـز المديف بتنفيذ التزامو كامبًل، ولكننا نفرض فيما قدمناه أف تنفيذ االلتزاـ مف جية لـ 

ة تخرج عف الحد المألوؼ، ثـ أننا يصبح مستحيبًل، ومف جية أخرى صار مرىقًا ييدد التاجر بخسار 
نفرض أف ىذا كمو لـ يكف قائمًا وقت نشوء العقد، بؿ جد عند تنفيذه، والحكـ وفقًا ليذه النظرية ىو برد 

 .(3)القاضي االلتزاـ إلى الحد المعقوؿ حتى يطيؽ المديف تنفيذه، يطيقو بمشقة ولكف في غير إرىاؽ

األمر  :الظروؼ الطارئة يقوـ عمى ثبلثة أمورووجو الصمة بيف مفيومي التعسؼ ونظرية 
اتحاد  :حماية الغاية النوعية، أو المقصد األصمي، الذي مف أجمو شرع العقد، واألمر الثاني :األوؿ

                                                 
 . 116ػ صالمستشار الدكتور شوقي السيد ػ مرجع سابؽ (1)
الحؽ ونظرية الظروؼ الطارئة ػ الطبعة األستاذ المحامي مجدي محمود سعيد أبو حجير ػ نظرية التعسؼ في استعماؿ  - (2)

( ػ الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ػ عماف ػ وسط البمد ػ 2112األولى ػ اإلصدار األوؿ ػ )
 .23ساحة الجامع الحسيني ػ ص

د ػ مصادر االلتزاـ ػ المجمد األوؿ ػ الطبعة الثالثة الدكتور عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ػ الوسيط في شرح القانوف المدني الجدي (3)
 .718ػ  717الجديدة ػ منشورات الحمبي الحقوقية ػ بيروت ػ لبناف ػ ص
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اتصاؿ المفيوميف بموجبات العدؿ وقواعد نفي  :النظريتيف في مناط العمؿ والجزاء، واألمر الثالث
  .(1)الضرر مطمقاً 

 

 موقف التشريعات المطبقة في فمسطين من نظرية التعسف في استعمال الحق المطمب الثاني:

واجيت منظومة العدالة عامة والسمطة التشريعية خاصة العديد مف المعوقات والتحديات في 
وقياميا (2)شتى المجاالت السياسية واالجتماعية والقانونية واإلدارية التي حالت ما بيف السمطة التشريعية

اطيا وما يمقى عمى كاىميا مف مياـ أوكمت إلييا بما يتفؽ والغاية منيا، والتي تمثمت في بممارسة نش
الظروؼ السياسية واإلدارية منذ زمف الدولة العثمانية مرورًا باإلدارة المصرية لقطاع غزة والحكـ 

اـ الدولة، وتركت األردني لمضفة الغربية واالحتبلؿ اإلسرائيمي لحيف قياـ السمطة الفمسطينية، ومف ثـ قي
ىذه الحقب آثارًا عمى التشريع والتطبيؽ تمثمت في ازدواجية التنظيـ القانوني الفمسطيني ما بيف قطاع 

 غزة والضفة الغربية في طبيعتو ومضمونو.

وألنو ورغـ وجود الدولة ال زاؿ ينقصنا تشريع لمقانوف المدني وال زلنا نطبؽ أحكاـ مجمة األحكاـ 
تبر القانوف المدني في فمسطيف، لذلؾ سأحاوؿ أف أستخمص مف أحكاميا األساس العدلية التي تع

 عالقانوني لنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، وسأتعرض لبعض القوانيف اإلجرائية ومدى مبلءمتيا م
 النظريات السابقة.

وألف مجمة األحكاـ العدلية استقت معظـ أحكاميا مف الرأي الراجح في المذىب الحنفي، 
وباإلجماؿ مف آراء الفقو اإلسبلمي، فاف البحث عف األساس الذي قامت عميو ىذه النظرية يتطمب 

  .الرجوع إلى أحكاـ الفقو اإلسبلمي

"أف يمارس الشخص فعبًل مشروعًا في األصؿ،  :رؼ جانب مف الفقو اإلسبلمي التعسؼعّ 
مأذوف فييا شرعًا، عمى بمقتضى حؽ شرعي ثبت لو ػ بعوض أو بغير عوض ػ أو بمقتضى إباحة 
 .(3)وجو يمحؽ بغيره اإلضرار، أو يخالؼ حكمة المشروعية التي ىي مقصد الشارع"

                                                 
 .125األستاذ المحامي مجدي أبو حجير ػ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ونظرية الظروؼ الطارئة ػ مرجع سابؽ ػ ص (1)

فيما ال يتعارض وأحكاـ  " :( عمى2113( مارس سنة )18ساسي المعدؿ الصادر بتاريخ )( مف القانوف األ118نصت المادة ) (2)
ىذا القانوف األساسي المعدؿ تظؿ سارية القوانيف والموائح والقرارات المعموؿ بيا في فمسطيف قبؿ العمؿ بيذا القانوف إلى أف 

كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف األساسي  يمغى"  :( منو عمى119ونصت المادة )"  تعدؿ أو تمغى وفقًا لمقانوف
 ."المعدؿ

الدكتور فتحي الدريني ػ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو اإلسبلمي ػ الطبعة الثالثة الجديدة ػ مؤسسة الرسالة ناشروف  (3)
 .53( ػ ص2113ػ دمشؽ ػ )
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فإذا أقاـ مالؾ بناءًا حائطًا عاليًا في أرضو ضمف حدودىا، فسد عمى جاره منافذ الضوء واليواء، 
تعطمت بذلؾ  :ة أخرىحتى أصبح مف المتعذر عمى جاره االنتفاع بممكو عمى الوجو المعتاد، أو بعبار 

المنافع المقصودة مف الممؾ، وىو ما يسمى بالضرر الفاحش، فيذا المالؾ يعتبر متعسفًا في استعماؿ 
ف تصرؼ في حدود حقو الموضوعي، لكف لـز عف ىذا التصرؼ أضرارًا بينة بالجار،  ممكو، ألنو وا 

التصرؼ المادي  :سمطاتفتصرفو في األصؿ مشروع، ألنو يستند إلى ما يمنحو حؽ الممكية مف 
والشرعي )القانوني( واالستعماؿ واالستغبلؿ، ومأتى التعسؼ ىو ما آؿ إليو تصرفو مف أضرار فاحشة 

 بغيره.  

إف األساس الذي استقى منو الفقو اإلسبلمي نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ يقوـ عمى فكرة 
 .(1)التعدي مباشرة أو بالتسبب

"الجواز الشرعي ينافي  :كاد يجمع عمى تطبيؽ القاعدة العامة وىيولعؿ أف الفقو اإلسبلمي ي
ىذا كأصؿ عاـ أي أف الضرر الناتج عف عمؿ مباح أو استعماؿ حؽ، ال يوجب  (2)الضماف"

التعويض وال المنع، إال أف المنع مف استعماؿ الحؽ إذا أفضى إلى اإلضرار بالغير مستثنى مف ىذه 
كمية التي جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية بنظرية التعسؼ في استعماؿ القاعدة، وأف أقرب القواعد ال

(3)الحؽ ىي قاعدة " درء المفاسد أولى مف جمب الصالح "
. 

                                                 
ف لـ بتعمدالمباشر ض" :( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى92نصت المادة ) (1) وجاء في شرحيا لمعبلمة عمي حيدر أي أنو  "امف وا 

سواء تعمد المباشر إتبلؼ ماؿ الغير أو لـ يتعمد يكوف ضامنًا والسبب في ذلؾ أف المباشرة ىي عمة مستقمة وسبب لمتمؼ قائـ 
يقترف العمؿ فيو بصفة االعتداء بذاتو فبل يجوز إسقاط حكميا بداعي عدـ التعمد، وبما أف السبب ليس بالعمة المستقمة لـز أف 

( 93ليكوف موجبًا لمضماف، فمو دخؿ شخص حانوت بقاؿ فزلقت رجمو فسقط عمى زؽ عسؿ فشقو يضمف، ونصت المادة )
وجاء في شرحيا لمعبلمة عمي حيدر ويشترط في ضماف المتسبب  "المتسبب ال يضمف إال بالتعمد" :مف ذات المجمة عمى

وأف يكوف متعديًا ، فمو أسقى مف لو حؽ الشرب أراضيو حسب العادة فطفت المياه عمى أراضي أف يكوف متعمدًا،  :شيئاف
 جيرانو فأحدثت ضررًا فييا فميس مف ضماف عميو ػ أما لو كاف االستقاء عمى خبلؼ العادة فبكوف ضامنًا.  

 .( مف ذات المجمة91نص المادة ) (2)
أي إذا تعارضت مفسدة ومصمحة يقدـ دفع  :وجاء في تفسرييا لمعبلمة عمي حيدر ( مف مجمة األحكاـ العدلية31نص المادة ) (3)

المفسدة عمى جمب المصمحة، فإذا أراد شخص مباشرة عمؿ ينتج منفعة لو ولكنو مف الجية األخرى يستمـز ضررًا مساو لتمؾ 
فسدة المقدـ دفعيا عمى جمب المنفعة الف المنفعة أو أكبر منيا يمحؽ باآلخريف فيجب أف يقمع عف إجراء ذلؾ العمؿ درءًا لمم

الشرع اعتنى بالمنييات أكثر مف اعتنائو بالمأمور بيا، يمنع المالؾ مف التصرؼ في ممكو فيما إذا كاف تصرفو يورث الجار 
ينظر إلى  ضررًا فاحشًا إال أف المنفعة إذا كانت فائدتيا أزيد بكثير مما يترتب عمى المفسدة مف األضرار فتقدـ المنفعة وال

 المفسدة القميمة.
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المعاصريف في التكييؼ الفقيي لمتعسؼ وتأصيمو، فتارة اعتبروه تعديًا، وتارة  (1)وقد انقسـ الفقياء
ارة أخرى اعتبروه فعؿ غير مشروع أصبًل، أخرى اعتبروه يدخؿ في باب التعدي بطريؽ التسبب، وت

 .وتارة أخرى أخضعوه لنظرية العذر وما تسمى في القانوف نظرية الظروؼ الطارئة

وأرى بأف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لـ تكف قاصرة عف اتساع نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ 
غير دقيؽ لوجود اختبلؼ كبير إال أف تفسيرات الفقياء بإخضاعيا إلى التعدي أو التعدي بالتسبب 

دي تبينيما، فالتعدي ىو مجاوزة الحؽ أو القياـ بعمؿ ال يستند إلى جواز شرعي، أي بدوف حؽ، فالمع
إنما يعمؿ في دائرة عدـ المشروعية، أما التعسؼ فاف مجالو العمؿ المشروع في ذاتو، والتعيب مأتاه 

رية المترتبة عمى استعماؿ الحؽ، بدليؿ أف مف المقصد المناقض لقصد الشارع، أو النتيجة الضر 
المتعسؼ لو عاود الفعؿ ذاتو غير مشوب بعيب قصد اإلضرار، أو لـ يمـز عنو نتيجة في مفسدة 

 راجحة لزاؿ عنو وصؼ التعسؼ، وغدا فعمو سميمًا مشروعًا ال غبار عميو.

ؿ المحاكمات ( مف قانوف أصو 224نص المادة )إليو المشرع بموجب  ما تعرض بقي أف ادرس
ال تقبؿ الطمبات الجديدة في  -4" :( والتي نصت عمى2884( لسنة )2المدنية والتجارية رقـ )

ومع ذلؾ يجوز أف يضاؼ إلى الطمب  -2االستئناؼ وتحكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبوليا. 
ية أماـ محكمة األصمي األجور والمرتبات وسائر الممحقات التي تستحؽ بعد تقديـ الطمبات الختام

يجوز لممحكمة أف تحكـ  -3الدرجة األولى وما يزيد مف التعويضات بعد تقديـ ىذه الطمبات. 
 ."بالتعويضات إذا كاف االستئناؼ قد قصد بو الكيد

ما يعنينا في النص السابؽ، أف المشرع منح المحكمة صبلحية الحكـ بالتعويضات لممستأنؼ 
إرادة مضرة الغير  :ناؼ الكيد، والكيد ىو اسـ، مصدره كاد وىوعميو، إذا كاف المقصود مف االستئ

ذا ما حاولنا تأصيؿ ىذا النص نجد أف مف الثابت أف لكؿ مف لو الحؽ مف أطراؼ الدعوى (2)خفية ، وا 
أف يتقدـ لمطعف في الحكـ الصادر عف محكمة الدرجة األولى بطريؽ االستئناؼ، وىو حؽ إجرائي 

وىو ضمانة مف ضمانات المحاكمات العادلة، إال أف ممارسة ىذا الحؽ إذا منحو القانوف لممتقاضيف 
كاف اليدؼ مف تقديـ االستئناؼ بأف تـ االستئناؼ ضد قرار ال يقبؿ االستئناؼ أو تعدت الغاية منيا 

ىو إلحاؽ الضرر بالمستأنؼ عميو، بأف كاف اليدؼ منو كسب الوقت إلطالة أمد المحاكمة وتأجيؿ 
ؼ عميو عمى حقو إضرارًا بو وىو ما عبر عنو المشرع بكممة "الكيد" فاف ذلؾ يدخؿ حصوؿ المستأن

ضمف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، ذلؾ أف الطعف في الحكـ بطريؽ االستئناؼ ىو حؽ 
لممتقاضيف، إال أف الغاية منو ىو إلحاؽ الضرر بالغير، رغـ أف ىناؾ مصمحة لممستأنؼ تتمثؿ في 

                                                 
 .79ػ 78الدكتور فتحي الدريني ػ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو اإلسبلمي ػ المرجع السابؽ ػ ص (1)
 /http://www.almaany.comموقع عف االنترنت ػ قاموس ومعجـ المعاني ػ  (2)
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ؿ تنفيذ الحكـ الذي يتضمف عادة التزامات رتبيا عمى المستأنؼ، وسأتناوؿ ىذا كسب الوقت وتأجي
 الموضوع بشيء مف التفصيؿ عند الحديث عف تعسؼ المدعى عميو في مراحؿ سير الدعوى.

وفي مصر واألردف، فقد اعتبر المشرعيف المصري واألردني التعسؼ في استعماؿ الحؽ يدخؿ 
روع لمحؽ، إذا ما توافرت شروط التعسؼ فيو، إال أنني أرى أف نظرية ضمف دائرة االستعماؿ غير المش

التعسؼ في استعماؿ الحؽ ىي نظرية قائمة بذاتيا تعتبر استعماؿ الحؽ مشروعًا بحد ذاتو ويقى ىذا 
ف توافرت شروط التعسؼ فيو، طالما أف االستعماؿ يدخؿ ضمف حدود  االستعماؿ مشروعًا حتى وا 

 لقانوف. الحؽ التي منحيا لو ا

( 4976( لسنة )43( مف القانوف المدني األردني رقـ )66في األردف نصت أحكاـ المادة )ف
 ػ يجب الضماف عمى مف استعمؿ حقو استعمااًل غير مشروع.4"  :عمى

  :ػ ويكوف استعماؿ الحؽ غير مشروع2   

 أ ػ إذا توفر قصد التعدي.       

 الفعؿ غير مشروعة. ب ػ إذا كانت المصمحة المرجوة مف       

 ج ػ إذا كانت المنفعة منو ال تتناسب مع ما يصيب الغير مف الضرر.        

 د ػ إذا تجاوز ما جرى عميو العرؼ والعادة."       

، فقد وضع القانوف المدني ثبلثة ضوابط يقاـ عميو معيار التعسؼ في استعماؿ (1)وفي مصر
و ال يكوف مف استعمؿ حقو متعسفًا في استعمالو، وىذه الحؽ، فاا لـ تتوافر ىذه الضوابط مجتمع

"يكوف استعماؿ الحؽ غير مشروع في :الضوابط نصت عمييا المادة الخامسة مف القانوف المدني
 األحواؿ االتية: 

 إذا لـ يقصد بو سوى اإلضرار بالغير. .4

تة مع ما إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقيا قميمة األىمية بحيث ال تتناسب الب .2
 يصيب الغير مف ضرر بسببيا.

 إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقيا غير مشروعة". .3

 
                                                 

الحقوؽ في الشريعة اإلسبلمية والقانوف ػ مجمة الشريعة  عسؼ في استعماؿتال :الدكتور محمد رأفت عثماف ػ بحث بعنواف( 1)
والقانوف بالقاىرة ػ العدد األوؿ ػ منشور عمى موقع اإلنترنت عمى الرابط 

"http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03903.pdf7" ػ ص.  

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL03903.pdf
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 
 :التعسف في استخدام الحق في مراحل سير الدعوى المدنيةثار المترتبة عمى اآل

نذ قيدىا لدى المحكمة وحتى صدور الحكـ فييا واكتسابو لمدرجة القطعية تمر الدعوى المدنية م
في سمسمة مف اإلجراءات، ورغـ أف المشرع الفمسطيني في القوانيف الناظمة لئلجراءات لـ يعمد إلى 
تقسيميا إلى مراحؿ إال أنني اجتيدت رأيي وقمت بتقسيـ ىذه اإلجراءات إلى مراحؿ، وقد المست 

يقات العممية لمتعسؼ التي واجيت المحاكـ أثناء سير الدعوى، منتييًا في ىذا الفصؿ بعضًا مف التطب
 .لبياف اآلثار التي تترتب عمى التعسؼ

ذا كاف الفقو قد استقر عمى أف الدعوى ىي وسيمة خوليا القانوف لصاحب الحؽ في االلتجاء و  ا 
بقيد تحقيؽ المصمحة التي تعود بالنفع  إلى القضاء لتقرير حقو أو حمايتو، فاف استعماؿ ىذا الحؽ مقيد

وأف ال تكوف الغاية منيا اإلضرار بالغير، لذلؾ فقد أخضع المشرع تنظيـ ىذا الحؽ  ،لصاحب الحؽ
جراءات مف بدا وقمت بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ية مباشرتيا حتى صدور الحكـ فييا، لضوابط وا 

اآلثار وفي الثاني ؽ في مراحؿ سير الدعوى المدنية التعسؼ باستخداـ الحسأتناوؿ في المبحث األوؿ 
 المترتبة عمى التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي في الدعوى المدنية.
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 التعسف في استخدام الحق في مراحل سير الدعوى المدنية: المبحث األول

ير درس التعسؼ في استعماؿ الحؽ في مراحؿ سير الدعوى، فبل بد مف وضع معايأوقبؿ أف 
ليذا التعسؼ وال سيما وأف ممارسة الدعوى ىو حؽ مصوف بموجب القوانيف، فمتى يعتبر صاحب 

الحؽ في ممارسة الدعوى متعسفًا في استعماليا ...؟

تبعًا لمراحؿ سير الدعوى، مرورًا باإلجراءات التي استخداميا وسأقسـ مراحؿ التعسؼ التي يمكف 
، مقتصرًا ذلؾ عمى الدعوى المدنية دوف التعرض فييا مرحمة ومدى إمكانية التعسؼ تتـ في كؿ

 التنفيذية. دعاوى لم

 

 المطمب األول: التعسف في استعمال الحق: معايير ونطاق

أف الحؽ يمنح صاحبو سمطات معينة لثبوت قيمة يكفميا  األوؿضمف الفصؿ  درست سبؽ وأف
حؽ ال يتـ إال في مرحمة مباشرة لو القانوف، وبما أف مجاؿ تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ ال
وال يمكف اعتبار ، استعماؿدوف  والشخص لحقو، فبل يتصور انطباؽ ىذه النظرية عمى مف يترؾ حق

كؿ مف يستعمؿ حقو متعسفًا في استعمالو لمجرد المغاالة في استعماؿ ىذا الحؽ، أو لمجرد إلحاؽ 
ذه النظرية عمى مف يخرج عف الحدود التي الضرر بالغير جراء ىذا االستعماؿ، كما ال يمكف تطبيؽ ى

ألف ذلؾ يدخؿ ضمف نظرية تجاوز استعماؿ الحؽ وىي نظرية  ،رسميا لو القانوف في استعماؿ حقو
تختمؼ اختبلفًا جوىريًا عف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، ألف القدر الذي خرج فيو صاحب الحؽ 

 نما تجاوزًا لحدوده.ا  ال يعتبر ممارسة ليذا الحؽ و  وقعف الحدود التي رسميا لو القانوف في استعماؿ ح
 

 الفرع األول: معايير التعسف في استعمال الحق

مف حيث الموضوع ػ عمى أف الحقوؽ لـ تعد بعد سمطانًا مطمقًا  ػ يكاد ينعقد (1)إذا كاف اإلجماع
قررة تحقيقًا ، بؿ أصبحت سمطات مصابت الغير بالضررال يسأؿ الشخص عف نتائج استعماليا لو أ

لمصالح معينة، فبل يجوز استعماليا دوف تحقيؽ ىذه المصالح، إال أف الفقو قد اختمؼ في تحديد 
ماىية القيود التي تحد مف استعماؿ الحؽ أي حوؿ تحديد المعيار الذي تقوـ عميو نظرية التعسؼ في 

 .قوـ عميويواألساس الذي وىذا االختبلؼ ناتج عف اختبلفيـ في تحديد طبيعة التعسؼ  استعماؿ الحؽ

                                                 
 . 91ػ دار النشر لمجامعات ػ ص 1956ميماف مرقص ػ الفعؿ الضار ػ الطبعة الثانية ػ الدكتور س (1)
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إال أنو يمكف االعتماد عمى  .ذلؾ في الفصؿ األوؿ ضمف المبحث الثالث منو كما سبؽ ودرست
 .(1)المعياريف التالييف كأساس ليذه النظرية

   أولً : المعيار الشخصي:

كثرىا في قصد اإلضرار بالغير )نية اإلضرار(، ويعد مف أقدـ المعايير وأ (2)يتمثؿ ىذا المعيار
انتشارًا في الشرائح المختمفة، وىذا المعيار قوامو فكرة االقتصاد الحر وسمطاف اإلرادة، وىي جميعيا 
تقوـ عمى القصد ذاتو والنية، وىو عامؿ ال يكاد يخمو منو أي عمؿ مف األعماؿ المشروعة وغير 

، يعمـ تمامًا أف عمبلئو المشروعة، وكما يقوؿ العميد جوسراف "إف ذلؾ التاجر الذي يتوسع في أعمالو
يقتطعوف مف عمبلء أقرانو التجار، وقد يكوف في ذلؾ إفبلس بعضيـ، وليس مف الميسور دائمًا أف 
نميز بيف ىذه الرغبة المشروعة في النجاح والتنافس الحر، وتمؾ النية الخبيثة في اإلضرار بالغير، 

ناني ولذلؾ فاف نية اإلضرار وحدىا ذلؾ أنو مف المسمـ أف جميع حقوقنا الخاصة تصدر عف أصؿ أ
ووفقًا ليذا المعيار يكوف الشخص متعسفًا في استعماؿ حقو  ال يمكف أف تمثؿ جميع صور التعسؼ،

إذا لـ يقصد سوى اإلضرار بالغير، فمعيار التعسؼ ىنا قوامو وجود قرينة اإلضرار لدى صاحب الحؽ 
فع صاحب الحؽ إلى استخداـ السمطات التي حيث يكوف قصد اإلضرار، وىو العامؿ األساسي الذي د

يخوليا لو الحؽ، فيعتبر صاحب الحؽ متعسفًا ولو نتج عف ىذا االستعماؿ منفعة غير مقصودة 
 )ثانونية(.

مغرض المقصود إذا استعمؿ صاحب الحؽ حقو قاصدًا اإلضرار بالغير، لوالتعسؼ ينسب تبعًا 
الحؽ عند استعمالو حقو، كالتاجر الذي يستخدـ  كما يتمثؿ أيضًا في الوسائؿ التي اتبعيا صاحب

وسائؿ مخالفة لآلداب أو األخبلؽ في استعماؿ حقوقو التجارية، ووفقًا ليذا المعيار ال يمـز أف تكوف 
نية اإلضرار ىي الدافع الوحيد، ألنو إذا استمزمت ذلؾ كاف فيو القضاء عمى فكرة التعسؼ، لذلؾ يكفي 

فع أخرى أف تكوف ىي الدافع أو الحافز األكبر لصاحب الحؽ عند مباشرة إذا اختمطت بيذه النية دوا
حقو، فإذا كاف ثمة مصمحة قد تحققت مع نية اإلضرار يمكف األخذ بنية اإلضرار إذا غمبت ورجحت 

 .(3)عمى فكرة المصمحة عند مباشرة حقو

                                                 
األستاذ المحامي مجيد محمود سعيد أبو حجير ػ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ونظرية الظروؼ الطارئة ػ مرجع سابؽ ػ  (1)

 .35ص

 .151ػ  151جع سابؽ ػ صالمستشار الدكتور شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ مر  (2)
"كٌؿ يتصرؼ في ممكو كيؼ شاء ولكف إذا  :(1192ومف أمثمة ذلؾ ما نصت عميو أحكاـ مجمة األحكاـ العدلية في المادة ) (3)

تعمؽ بو حؽ الغير يمنع المالؾ مف تصرفو بوجو االستقبلؿ فمو كاف السفؿ لواحد، والعمو آلخر، فمصاحب العمو حؽ القرار 
احب السفؿ حؽ السقؼ في العمو، يعني حؽ الستر مف الشمس والتحفظ مف المطر وليذا ليس ألحدىما أف عمى السفؿ ولص

"ال يمنع أحد مف  :( مف ذات المجمة عمى1197يفعؿ شيئًا مضرًا إال بإذف اآلخر وال أف ييدـ بناء نفسو". ونصت المادة )
 (.2)ممحؽ رقـ ". خبلؿ ىذا الفصؿ يأتي تفصيموالتصرؼ في ممكو أبدًا إال إذا أضر بغيره ضررًا فاحشًا كما 
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اؿ الحؽ إلشباع ومرد ىذا المعيار يعود إلى قواعد األخبلؽ في استعماؿ الحؽ، إذ أف استعم
رغبة اإلضرار بالغير يتجاىؿ القاعدة األخبلقية في االلتزاـ التي ينبغي احتراميا، وقد تمثؿ ىذا المعيار 
في فكرة الخطأ أساس المسؤولية التقصيرية، ومعياره السموؾ المألوؼ لمرجؿ العادي، والخطأ قد يكوف 

نبغي عمى مف يستعمؿ حقو أف يستعممو بحيطة إرادي أو غير إرادي منبعو اإلىماؿ وعدـ التبصر، إذ ي
 ودوف تعسؼ.

ثبات قصد اإلضرار بالغير يعد أمرًا عسيرًا ألننا بصدد معيار ذاتي يستند إلى أمور نفسية  وا 
كامنة داخؿ النفس البشرية، لذلؾ فاف القضاء في أحكامو يستخمص ىذا القصد مف قرينة قضائية 

تفاىتيا، ومف تطبيقات ىذا النوع مف التعسؼ دعاوى  تتمثؿ في انعداـ مصمحة صاحب الحؽ أو
اإلفبلس الكيدية والتنفيذ الكيدي حيث تكشؼ عف تعسؼ الدائف في استعماؿ السمطات التي خوليا لو 
القانوف الستيفاء حقو كدعاوى إخبلء المستأجر لمعيف المؤجرة في حيف أف بدؿ اإليجار المتخمؼ عف 

  .  (1)دفعو يكوف مبمغًا زىيداً 
 ثانيًا: المعيار الموضوعي: ويتمثل في وجود صورتين:

)انييار عدـ التناسب بيف مصمحة صاحب الحؽ وبيف الضرر الذي يمحؽ الغير  الصورة األولى:
 التوازف بيف المصالح(:

ال يكفي أف يكوف لصاحب الحؽ مصمحة مشروعة في استعماؿ حقو حتى تنتفي عنو شبية 
ه المصمحة ذات قيمة تبرر ما قد يصيب الغير مف ضرر مف جراء التعسؼ، بؿ ينبغي أف تكوف ىذ

ىذا االستعماؿ، أما إذا كانت المصمحة تافية بالمقارنة مع الضرر الذي يعود عمى الغير، بحيث ال 
يصبح عندىا الشخص متعسفًا في استعماؿ حقو، إذ ال بد مف ترجيح  ،يوجد بينيما تناسب إطبلقاً 

 .(2)الشخص لحقومصمحة الغير عمى استعماؿ 
ونضرب مثبًل بالممكية، وىي مف مستمزمات الحياة االجتماعية واالقتصادية، فيتعيف صونيا، 
ومف أجؿ ىذا منح حؽ الممكية لؤلفراد، وفرضت لو حماية استعماؿ مف كؿ ما يمسو، ولكف إذا تسبب 

                                                 
(1)

وفي ذالؾ تقوؿ محكمة التمييز األردنية " ... إف دعوى المؤجر بتخمية المأجور بسبب ىذا النقص الزىيد استنادًا إلى البند  
استعماؿ الحؽ نظرًا لما األوؿ مف الفقرة األولى لممادة الرابعة مف قانوف المالكيف والمستأجريف، تكوف مشوبة بعيب التعسؼ في 

خبلؿ بالتوازف الواجب توافره في الحقوؽ بيف الطرفيف وخروج عف روح  غراؽ وتشدد في التزاـ حرفية النص وا  فييا مف غمو وا 
القانوف وغايتو عمى اعتبار أف عدـ دفع ىذا المبمغ الزىيد ال يعتبر تخمفًا جوىريًا بالمعنى الذي ىدؼ إليو المشرع )تمييز رقـ 

( ػ سعاد بمحورابي  ػ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ 894ص ) 12ػ ع 26( مجمة نقابة المحاميف س 68/1978)
وتطبيقاتيا في الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي ػ  رسالة ماجستير ػ جامعة مولود معمري ػ تيزي وزو ػ كمية الحقوؽ والعمـو 

 (. 68(  ىامش ص )2114السياسية ػ الجزائر )

 مرجع السابؽ.ال (2)
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ىا الطبيعي، فاف في ثناء قيامو بأعماؿ مصنعو في اإلضرار بمزروعات جاره، بما يعوؽ نمو أالمالؾ 
ذلؾ إضرارًا بحؽ الجار، وكما أف حؽ الممكية يصوف مصالح صاحب المصنع، فانو كذلؾ يصوف 

زرعة، وجب أف يتعادؿ الحقاف في الحماية والرعاية، وطالما أف األضرار التي ممصالح صاحب ال
تمـز الحد مف حماية ف ليس فييا ما يسأيتسبب بيا صاحب المصنع بالزراعة لـ تتجاوز حدًا معينًا و 

لة ما يحدث مف ضرر مف لـ يصؿ إلى درجة افتقار جاره، ولـ يتعد آمصالح صاحب المصنع، لض
قائـ وليس ما يدعو لتدخؿ القضاء،  أثره بطريؽ غير مباشر إلى المجموع، فاف التوازف بيف المصالح

المصنع، وأف ىذا التأثير يفوؽ ولكف إذا زاد اإلتبلؼ لحد االفتقار العاـ لممزارع الناتج عف استعماؿ 
المصمحة التي يجنييا المصنع، وتعدى تأثير ىذا المصنع ليطاؿ ضرره الغير، فثمت إخبلاًل بالتوازف 

 .(1)يستدعي تدخؿ القضاء
ويعتبر الشخص متعسفًا في استعماؿ حقو وفقًا ليذا المعيار إذا كانت المصالح التي يرمي إلى 

قميمة األىمية وال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير، فيذا المعيار ىو  تحقيقيا مف جراء استعماؿ حقو
معيار موضوعي ال شخصي قوامو التفاوت بيف الضرر البلحؽ بالغير والمنفعة العائدة عمى صاحب 
الحؽ، وىو أمر يعود تقديره إلى القاضي حسب الظروؼ والمبلبسات الخاصة بكؿ حالة، وكثيرًا ما 

 رينة عمى قصد اإلضرار بالغير دوف أف يتمخض القصد مف استعماؿ الحؽ.يكوف ىذا التفاوت ق
إال أف المطموب ليس تحقيؽ توازنًا تامًا ما بيف المصالح التي يرمي صاحب الحؽ إلى تحقيقيا 
مف استعماؿ حقو وما بيف الضرر الذي أصاب الغير نتيجة ليذا االستعماؿ، فقد ال يكوف الشخص 

منفعتو مف استعماؿ حقو مع الضرر الذي أصاب الغير، أو زاد الضرر عف متعسفًا إذا ما تساوت 
المنفعة بنسبة معقولة، أما إذا رجح الضرر عمى المصمحة رجحانًا كبيرًا، عد ذلؾ تعسفًا، ومثاؿ ذلؾ 

منع المنافع التي ليست مف الحوائج ( مف مجمة األحكاـ العدلية: " 4284ما نصت عميو المادة )
ليواء والنظارة أو منع دخوؿ الشمس ليس بضرر فاحش. لكف سد الضياء بالكمية ضرر األصمية كسد ا

فاحش. فإذا أحدث رجؿ بناء فسد بو شباؾ بيت جاره وصار بحاؿ مف الظممة ال يقدر معيا عمى 
القراءة فمو أف يكمفو رفعو لمضرر الفاحش، وال يقاؿ أف الضياء مف الباب كاؼ ألف باب البيت يحتاج 

ف كاف ليذا المحؿ شباكاف فسد أحدىما بإلى غمق حداث ذلؾ البناء فبل او لمبرد وغيره مف األسباب. وا 
 يعد ضررًا فاحشًا".

 :عدـ مشروعية المصمحة التي يرمي صاحب الحؽ إلى تحقيقيا الصورة الثانية:
األصؿ أف يتقيد صاحب الحؽ في استعماؿ حقو بتحقيؽ مصمحة مشروعة، فبل يكفي أف يكوف 

الحؽ مصمحة ظاىرة وذات قيمة أو نفع ولو كاف كبير، بؿ يجب أف تكوف ىذه المصمحة  لصاحب

                                                 
لغاء العقود ػ مرجع سابؽ ػ صيالمستشار حس (1)  .535ف عامر ػ التعسؼ في استعماؿ الحقوؽ وا 
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مشروعة، ألف الحقوؽ ليست ليا قيمة في نظر القانوف إال بقدر ما تحققو مف مصالح مشروعة، 
فاالنحراؼ عف ذلؾ وتسخير الحقوؽ في سبيؿ مصالح غير مشروعة يجردىا مف قيمتيا ويخمع عنيا 

، وتكوف المصمحة غير مشروعة إذا كانت تخالؼ حكمًا مف أحكاـ القانوف وتتعارض مع حماية القانوف
 النظاـ العاـ أو اآلداب العامة.

ال  وقد تعرض قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لممصمحة في الدعوى بالنص عمى: "
تكفي  -2القانوف.  تقبؿ دعوى أو طمب أو دفع أو طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا

المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ لحؽ يخشى 
إذا لـ تتوافر المصمحة وفقًا لمفقرتيف السابقتيف قضت المحكمة مف  -3زواؿ دليمو عند النزاع فيو. 
 .(1)"تمقاء نفسيا بعدـ قبوؿ الدعوى

 الدعوى لقبوؿ تشترط المقررة القانونية المبادئ إفألردنية: "وجاء في حكـ لمحكمة التميز ا
 مستندة المصمحة ىذه تكوف فأو  قامتياإ في مصمحة لصاحبيا يكوف فأ العادي القضاء لدى المدنية

 الدعوى فأ ذلؾ وعمة, دارياإل القضاء لدى تقاـ التي لغاءاإل لدعوى خبلفاً  مباشر وحاؿ ذاتي حؽ لىإ
 مصمحة تكوف فأ لقبوليا القانوف فاشترط حؽ عمى التعدي لمنع وأ حؽ مايةح لىإ تيدؼ المدنية
 ىو لغاءاإل قضاء فإ. المجمة مف( 4643) المادة نص مف واضح ىو كما حؽ لىإ مستندة رافعيا
 لقبوؿ يشترط ال وليذا القانونية القواعد لحماية بؿ الشخصية الحقوؽ عف لمدفاع يقوـ ال عيني قضاء
 .(2)"حؽ لىإ مستندة المدعي مصمحة تكوف فإ لغاءاإل دعوى

(: " إف نظرية التعسؼ في 4934وجاء في حكـ لمحكمة استئناؼ مصر الوطنية عاـ )
استعماؿ الحؽ، تسمح بأف يكوف لصاحب الحؽ جواز إنكاره بما يرجع لتقديره لظروفو الخاصة بو إال 

 لنفسو مف وراء اإلنكار".إذا استخدـ بقصد التنكيؿ بالغير ولغير غرض جدي شريؼ يرجوه 

ويتبيف لنا مف خبلؿ ىذا المعيار، أنو معيار مرف يجعؿ لمقضاء سمطة واسعة في رقابة استعماؿ 
، وىو معيار قاصر عف ىالحقوؽ وفقًا لغاياتيا والمصمحة المرجوة منيا، وفي كؿ حالة عمى حد
مي ليذه النظرية مف معايير استيعاب جميع حاالت التعسؼ خصوصًا تمؾ التي أتى بيا الفقو اإلسبل

  ذاتية وموضوعية. 

حالة التعسؼ في استعماؿ الحؽ  لمقوؿ بتوافر وفي دراستنا لكؿ مف المعايير التي تشكؿ ضابطاً 
ثناء ممارستو، وابتدع القضاء الفرنسي معيار فني اسماه "  الخطأ في التنفيذ"؛ أضمف نطاؽ الحؽ ذاتو 

سؤولية المدنية، عندما ال يتوافر أركاف قياـ تمؾ المسؤولية، لركف الخطأ في المقريب وىو معيار 

                                                 
 (.2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )3نص المادة ) (1)

 يف.( مف مجمة المحام1539( المنشور عمى الصفحة )1977( لسنة )283تمييز أردني رقـ ) (2)
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وبموجب ىذا المعيار تقوـ المساءلة ولو كاف صاحب الحؽ حسف النية، ويتوجب عمى الشخص كي 
مع اتخاذ االحتياط العادي، وبغير عسؼ ية أف يستعمؿ حقو في تدبير وحرص يتفادى تحمؿ المسؤول

فالقانوف ال يحمي إال مف توخى الوجو الصحيح في استعمالو ة، فيو، وبغير مجاوزة حدوده الصحيح
 لحقو.

وواجو ىذا المعيار انتقادات مف قبؿ الفقو عمى اعتبار أف تطبيؽ ىذا المعيار يؤدي إلى قياـ 
، وبالتالي .(1)عسؼ يكوف ناتجًا عف اقتراؼ المرء خطأ في استعماؿ حقوتالمسؤولية عف الخطأ، ألف ال

 يكوف الخطأ يسيرًا ؟ مما يمكف أف يأتيو رجؿ عادي في يقظتو وتبصره. ما الحكـ عندما 

يرى بعض الفقياء أف ما يصدر عنو في ذلؾ يعتبر عسفًا، بينما يرفض فريؽ ىذا االتجاه 
ويتردد آخر بيف األمريف، والواقع أف القضاء توسع في فكرة الخطأ عند تطبيؽ مبادئ نظرية سوء 

الخطأ فييا مف نوع خاص حيث يجانب المرء جادة االعتداؿ فيما  استعماؿ الحقوؽ، حتى ليصير
 يجريو أو فيما يختار مف مناسبة إلجرائو، وىذا ىو الخطأ في التنفيذ.

وال يمـز تقصي النواحي النفسية لدى صاحب الحؽ، إذ أف لكؿ حؽ كيفو الخاص إلدارتو، وأف 
، الحقوؽقتضي القواعد الفنية الستعماؿ يـ، أي حسبما تمعمى صاحبو في ذلؾ أف يتوخى المسمؾ الس

, ومف يخؿ بيذا يكوف ثـ أف لمجماعة ثقة أف يتبع كؿ فرد في استعماؿ حقوقو مقاصدىا االجتماعية
، وأظير ما يكوف (2)متعسفًا، وأف االجتماع عمى اعتبار الخطأ الجسيـ عسفًا، إذ أنو يبمغ مرتبة التدليس

د استقر القضاء الفرنسي عمى وجوب مساءلة مف يستعمؿ ذلؾ في حاالت الرجوع إلى القضاء، وق
 اإلجراءات القضائية بسوء طوية أو لمكيد أو بخطأ جسيـ مواز لمغش.

عدـ إدراؾ وعدـ توقع ما كاف عمى أي أحد أف يدركو أو يتوقعو، وقد يقع " والخطأ الجسيـ ىو 
ى إحداث الضرر، األمر الذي بو ىذا النوع مف الخطأ بغير سوء نية الفاعؿ، ودوف أف يتجو قصده إل

يتكوف الخطأ العمد، عمى أف العسؼ قد يكوف في اتخاذ اإلجراءات القضائية بنحو ينطوي عمى التيور 
 .(3)"أو يخمو مف الدقة ما يدخؿ في عداد الخطأ اليسير

فتقوـ المسؤولية أيضًا عند وقوع الخطأ اليسير وىو الذي ال يقترفو شخص معتاد في حرصو 
تو، فالخصـ الذي يصمد فيما يتخذه مف مدافعة بغير حؽ ولمجرد العناد في دعوى صحيحة وعناي

واضحة، وكذلؾ مف يتقدـ باستئناؼ بغية المماطمة إنما يتعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ اإلجرائي في 
 التقاضي.

                                                 
لغاء العقود ػ مرجع سابؽ ػ ص (1)  .536المستشار حسيف عامر ػ التعسؼ في استعماؿ الحقوؽ وا 
( نقبًل عف المستشار حسيف 1926(، وحكـ آخر ليا في يونيو سنة )1913( اكتوبر سنة )29محكمة النقض الفرنسية في ) (2)

 .538عامر ػ مرجع سابؽ ػ ص
 .. 538المرجع السابؽ ػ ص (3)



58 
 

 ولما لـ يكف الخطأ ػ وعمى األخص فيما نحف بصدده ػ غير ما يعيب مسمؾ المرء في استعماؿ
حقوقو، فاف ميمة القاضي تنحصر عند تعيينو في تقدير قيمة الظروؼ والمناسبة الستعماؿ الحؽ عمى 
ضوء وجية الحؽ التي شرع مف أجميا، وبالقياس إلى استعماؿ الرجؿ العادي في ظروؼ مماثمة مع 

 . (1)رعاية االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والخمقية في كؿ حالة بذاتيا
 

 نطاق التعسف في استعمال الحق اإلجرائيثاني: الفرع ال

إذا كانت إمكانية وقوع التعسؼ ال تتـ إال في حالة استعماؿ الشخص حقو، فاف التعسؼ يرد 
عمى جميع الحقوؽ التي يمكف استعماليا عمى وجو معيف، سواء كانت حقوقًا عامة أو حقوقًا خاصة، 

 . فيرد عمى الحؽ في الممكية والحرية والتقاضي

فالتعسؼ مبدأ عاـ يرد عمى جميع الحقوؽ دوف قصره عمى حقوؽ دوف األخرى، فيؿ يمكف 
 تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في المجاؿ اإلجرائي ...؟.

( 2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )224( مف المادة )3نصت الفقرة )
أف تحكـ بالتعويضات إذا كاف االستئناؼ قد قصد بو  يجوز لممحكمة -3( عمى: " ... 2884لسنة )
 ."الكيد

ورغـ أف الطعف في األحكاـ بطريؽ االستئناؼ ىو حؽ إجرائي كفمو القانوف، إال أف المشرع قيد 
ممارسة ىذا الحؽ بتحقيؽ غايتو والغرض منو، أما إذا ما كانت الغاية مف ممارسة ىذا الحؽ مجرد 

وىي ليست  ؛عنو المشرع بكممة "الكيد" فاف ذلؾ يحقؽ المسؤولية اإلضرار بالخصـ وىذا ما عبر
نما ىي المسؤولية الناجمة  المسؤولية التقصيرية التي قواميا الخطأ والضرر وعبلقة السببية بينيما، وا 

 عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي.

إذا قضت  -4: " ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى468كما نصت المادة )
المحكمة بعدـ قبوؿ دعوى المخاصمة أو بردىا، تحكـ عمى المدعي بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة 
دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانونًا وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إذا كاف ليا وجو. 

لتعويضات والمصاريؼ وببطبلف إذا قضت المحكمة لممدعي بطمباتو تحكـ عمى المدعى عميو با -2
تصرفو. ويجوز ليا في ىذه الحالة أف تحكـ في الدعوى األصمية إذا رأت أنيا صالحة لمحكـ في 

 ". موضوعيا بعد سماع الخصوـ

                                                 
لغاء العقود ػ مرجع سابؽ ػ صالم (1)  . 539ستشار حسيف عامر ػ التعسؼ في استعماؿ الحقوؽ وا 
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إذا كاف األصؿ ىو عدـ مسؤولية القضاة وأعضاء النيابة العامة عما يصدر عنيـ مف أحكاـ 
تعمموف في ذلؾ حقًا خولو ليـ القانوف، وترؾ ليـ سمطة التقدير وأوامر وقرارات أثناء عمميـ، ألنيـ يس

فيو، ولكف المشرع رأى أف يقرر مسؤوليتيـ عمى سبيؿ االستثناء إذا ما انحرفوا عف واجبات وظيفتيـ 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى أحواؿ 453وأساءوا استعماليا، فنص في المادة )

ى سبيؿ الحصر لمسائمتيـ، واليدؼ مف ذلؾ ىو توفير الطمأنينة ليـ في عمميـ، معينة أوردىا عم
حاطتو بسياج مف الحماية يجعميـ في مأمف مف كيد العابثيف الذيف يحاولوف النيؿ مف كرامتيـ  وا 

 وىيبتيـ برفع دعاوى كيدية لمجرد التشيير بيـ.

لعامة بما قرره مف ضمانات تحمييـ ولـ يكتؼ المشرع في سبيؿ استقبلؿ القضاة وحياد النيابة ا
نما حماىـ أيضًا مف كيد المتقاضيف، فمـ يجعؿ القضاة خاضعيف لما يخضع لو  مف عنت الحكاـ، وا 
نما قرر ليـ نظامًا ىو نظاـ  سائر األفراد وسائر موظفي الدولة مف حيث مسؤولياتيـ عف عمميـ، وا 

لنيابة العامة في ىذا الصدد فيما تختمؼ مخاصمة القضاة، وتظير حماية المشرع لمقضاة وأعضاء ا
جراءات  فيو دعوى المخاصمة عف سائر دعاوى المسؤولية مف حيث تحديد أسباب المخاصمة، وا 

 .(1)دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بيا، واألثر الذي رتبو عمى الحكـ فييا

، إال أف تطبيؽ فالقاعدة ىي أف كؿ خطأ يرتب ضررًا يؤدي إلى مسؤولية فاعمو عف التعويض
ىذه القاعدة عمى إطبلقيا بالنسبة لمقاضي والنيابة العامة في عبلقتيما بالخصوـ يؤدي إلى تعرضيما 
، فالكثير مف الخصوـ مف يعتقدوف أنيـ ضحايا ألخطاء  لمكثير مف الدعاوى المقامة مف الخصـو

دعاوى التعويض يشعرىـ بعدـ القضاة والنيابة العامة، وأف ترؾ القضاة والنيابة العامة تحت تيديد 
االستقبلؿ في الرأي عند إصدارىـ األحكاـ والقرارات وسيشغميـ بالدفاع عف أداء واجبيـ، األمر الذي 
يؤدي إلى تعطيؿ عمميـ، عمى أنو ال يمكف أف يكوف مؤدى ىذا إعفاء القضاة وأعضاء النيابة العامة 

 معينة مف الجسامة ال يمكف تداركو.مف المسؤولية المدنية إذا ما وصؿ خطأىـ إلى درجة 

ولمتوفيؽ بيف ىذيف االعتباريف وضع القانوف قواعد خاصة لممسؤولية المدنية لمقضاة والنيابة 
جراءات معينة، وأف عدـ توافر ىذه الشروط، أو إتباع  العامة عف أعماليـ وفقًا لشروط خاصة وا 

 عميو المسؤولية.اإلجراءات المحددة يعتبر تعسفًا مف جانب الخصـ يترتب 

ورغـ أف المشرع لـ يحدد نوع المسؤولية التي تترتب عمى مف يتقدـ بدعوى مخاصمة القضاة أو 
النيابة العامة ولـ يراع الشروط واإلجراءات التي نص عمييا القانوف، وترتب عمييا رد الدعوى أو عدـ 

                                                 
الدكتور أحمد مميجي ػ الموسوعة الشاممة في التعميؽ عمى قانوف المرافعات بآراء الفقو والصيغ القانونية وأحكاـ النقض ػ الجزء  (1)

 .655ػ 654السادس ػ ص
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دني أو ما يعادليا بالعممة المداولة قبوليا، أف تحكـ عميو المحكمة بمبمغ ال يزيد عف خمسمائة دينار أر 
 قانونًا وكذلؾ بالتعويضات إذا كاف ليا وجو حؽ ومصادرة الكفالة النقدية.

وأرى أف المشرع اعتبر أف مف يتقدـ مف الخصوـ بدعوى المخاصمة ضد القاضي أو عضو 
بوليا، وىذا ىو النيابة العامة يعتبر متعسفًا في تقديميا إذا ما قررت المحكمة رد دعواه أو عدـ ق

األساس القانوني لمسؤولية الخصـ والحكـ عميو بالغرامة والمصادرة والتعويض، وىذا يدلؿ عمى أف 
نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي ىي نظرية مستقمة وقائمة بذاتيا وىي تختمؼ عف نظرية 

ف يتقدـ بدعوى المخاصمة ضد المسؤولية التقصيرية التي تقـو عمى الخطأ والضرر وعبلقة السببية، فم
ب خطأ بؿ مارس حقًا كفمو لو القانوف، وىي تختمؼ أيضًا عف كالقاضي أو عضو النيابة العامة لـ يرت

نظرية تجاوز حدود الحؽ، فبل يمكف وصؼ مف يتقدـ بدعوى ضد قاض أو عضو نيابة أنو تجاوز 
 . حدود حقو في تقديميا إذا ما قررت المحكمة ردىا أو عدـ قبوليا

 

  :التعسف باستخدام الحق من جانب المدعي :المطمب الثاني

عند الحديث عف مرحمة تكرار الموائح أف الدعوى وقبؿ مبحث الثاني فيما سبؽ في ال ذكرت
لمدنية ا( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 55تكرارىا ال وجود ليا مف الناحية القانونية، رغـ أف المادة )

( قد اعتبرت الدعوى مقامة مف تاريخ قيدىا بعد دفع الرسوـ أو مف 2884( لسنة )2التجارية رقـ )
.تاريخ طمب تأجيؿ دفع الرسوـ

 

 :تعسف المدعي في مرحمة تكرار الموائح :المرحمة األولى

، فقد تبدأ مرحمة التعسؼ في بداية استعماؿ قيد الدعوى بوقتإمكانية تعسؼ المدعي تبدأ قبؿ 
يقوـ المدعي بتضميف الئحة دعواه بيانات مخالفة لمحقيقة رغـ فعوى، ىذا الحؽ وىي كتابة الئحة الد

معرفتو بالحقيقة، قاصدًا إقحاـ خصمو في مخاصمة غير صحية أو الحصوؿ عمى حكـ مخالؼ 
، فاف (1)الدعوى لمواقع، ذلؾ أف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية قد حدد مشتمبلت الئحة

غير مكاف إقامتو الحقيقي، فاف المدعى عميو ئحة الدعوى مكاف إقامة أورد المدعي في مشتمبلت ال
مف المتعذر تبميغو بالطرؽ العادية ويتـ تبميغو بالنشر واإللصاؽ والتعميؽ وقد ال يتحقؽ معو عممو 

ف في إمكانية حصولو يقيني ال بوجود الدعوى، األمر الذي يجعؿ مف المدعي طرفًا حاضرًا لوحده وا 

                                                 
(1)

 (. 1)ممحؽ رقـ ( 2111( لسنة )2لمحاكمات المدنية والتجارية رقـ )( مف قانوف أصوؿ ا52نصت المادة ) 
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ثر ترجيحًا مف حضور المدعى عميو الذي لـ يبد أي دفع أو دفاع في الدعوى تو أكعمى حكـ بطمبا
 .(1)فاف ذلؾ يعد تعسفاً لعدـ حضوره الناتج عف عدـ عممو بوجود الدعوى، 

والذي عمى فرض ثبوتيا ال  ،وقد يرد التعسؼ في السبب الذي أقاـ المدعي دعواه باالستناد إليو
، كالدعوى الباطمة أو الدعوى الممنوعة أو بخصمو أو الغيراؽ الضرر ترتب لو حقًا، قاصدًا بذلؾ إلح

المتناقضة، لذلؾ وضع المشرع معيارًا لبياف المنفعة التي ييدؼ المدعي تحقيقيا مف الدعوى وىي 
  (2)المصمحة.

ولعؿ أف أكثر حاالت التعسؼ التي تمر عمى المحاكـ وىي حالة ما إذا أقاـ المدعي الدعوى 
أف احتصؿ فييا عمى قرار مستعجؿ مف القضاء المستعجؿ يقضي بوقؼ القضية التنفيذية التي سبؽ و 

أو منع الخصـ مف التصرفات المادية مف حفر وبناء في العقار موضوع الدعوى أو منعو مف إجراء 
التصرفات القانونية مف بيوع وصفقات عقارية، عندىا يعمد المدعي إلى أساليب المماطمة قاصدًا 

لضرر بخصمو، كأف يقيـ الدعوى عمى عدد كبير مف األفراد رغـ أف واضع اليد عمى العقار إلحاؽ ا
أو أف يقيـ الدعوى ضد أشخاص ميتيف أو مقيميف خارج الببلد أو يورد شخص واحد أو شخصيف، 

األمر الذي يدخؿ المحكمة في إجراءات طويمة ومرىقة لتبميغيـ أسماء وىمية ال وجود ليا في الحقيقة، 
يستدعي إطالة أمد التقاضي، أو أف يقيـ الدعوى لدى محكمة غير مختصة بنظرىا سواء مف الناحية و 

 القيمية أو المكانية.

وال بد لي مف اإلشارة إلى مسألة غاية في األىمية وىي حالة إقامة المدعي لمدعوى وغيابو عف 
خياريف اثنيف ال ثالث ليما، الحضور في جمسة المحاكمة المحددة لنظرىا، فيضع عندىا المحكمة في 

فإما إعادة تبميغو وتأجيؿ الدعوى لجمسة الحقة أو شطب الدعوى ػ التي يممؾ تجديدىا خبلؿ ستيف 
يومًا مف تاريخ شطبيا ػ وقد يتكرر ذلؾ لمنع المحكمة مف موالت السير في إجراءات المحاكمة إضرارًا 

المدنية والتجارية جزاءًا عمى تغيب المدعي بالخصـ، فمـ يرتب المشرع في قانوف أصوؿ المحاكمات 
عف الحضور بعد الجمسة األولى لنظر الدعوى بعد تجديدىا سوى شطبيا مرة أخرى، والتي يممؾ 

                                                 
(1)

المقرر ػ في قضاء ىذه المحكمة ػ أف مفاد النص في المادتيف الرابعة والخامسة مف القانوف المدني أف مف استعمؿ حقو  
  (.1)ممحؽ رقـ  استعمااًل مشروعًا ال يكوف مسؤاًل عما ينشأ عف ذلؾ مف ضرر بالغير

ال تقبؿ دعوى أو طمب   -1" :( عمى2111) ( لسنة2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )3نصت المادة ) (2)
تكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب  -2أو دفع أو طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانوف. 

إذا لـ تتوافر المصمحة وفقًا لمفقرتيف  -3خشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو. االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ لحؽ ي
     بشأف تقسيمات الدعوى(.  1)ممحؽ رقـ  ."السابقتيف قضت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبوؿ الدعوى
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. وىكذا (1)المدعي تجديدىا مرة أخرى خبلؿ المدة القانونية وىي مدة الستيف يومًا مف تاريخ شطبيا
لدور العبلجي والوقائي المانع ا ةا التعديؿ عند دراسىذيتكرر األمر مرارًا، وسيأتي دور الحديث عف 

 الفصؿ.ىذا المبحث الثاني مف المطمب األوؿ مف مف التعسؼ وىو موضوع 

إال أف المشرع قد تدارؾ ىذا الخمؿ التشريعي حيث استعاض عبارة )في الجمسة األولى( بعبارة 
( بشأف تعديؿ قانوف 2844لسنة ) (46( مف القرار بقانوف رقـ )4)في أي جمسة( بموجب المادة )

( مف 88تعدؿ المادة )" :( التي نصت عمى2884( لسنة )2أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )
. إذا شطبت الدعوى ولـ يقدـ طمب لتجديدىا خبلؿ ستيف 4القانوف األصمي لتصبح عمى النحو اآلتي: 

. إذا جددت 2نفسيا باعتبارىا كأف لـ تكف. يومًا مف تاريخ قرار الشطب، تحكـ المحكمة مف تمقاء 
الدعوى وتغيب المدعي عف الحضور في أي جمسة بعد التجديد، تقرر المحكمة مف تمقاء نفسيا تأجيؿ 

 ."الدعوى أو اعتبارىا كأف لـ تكف

وعمى أية حاؿ، فاف شطب الدعوى ىو جزاء إجرائي رتبو المشرع عمى المدعي الميمؿ المقصر 
جمسات المحاكمة، وىو في ذات الوقت إجراء وقائي مانع مف تعسؼ المدعي،  عف حضور جمسة أو

و افترضنا جداًل عدـ وجود مثؿ ىذا النص، فيذا يعني أف المدعي بالخيار مف الحضور أو عدـ مف
الحضور لمواالت السير في دعواه، وأف المدعي عميو يتوجب عميو في كؿ األحواؿ الحضور واال جاز 

وريًا اعتباريًا، وبعبارة أبسط فاف افتراض عدـ وجود ىذا النص يترتب عميو ارىاقًا إجراء محاكتو حض
لممدعى عميو، فقد يستغؿ المدعي الدعوى اللحاؽ الضرر بالمدعى عميو، فوجود ىذا النص خمؽ 
توازنًا ومساواة بيف المدعي والمدعى عميو، وىو إجراء مانع مف تعسؼ المدعي فيما يتعمؽ بحضور 

 لمحاكمة.جمسات ا

أخمص مف ذلؾ إلى أنو مف المتفؽ عميو فقيًا وقضاًء حضر استخداـ القانوف لمجرد اإلساءة أو 
الحقد أو الجور أو التشفي وكؿ ما يدخؿ في إطار الدعاوى الكيدية، فالذي يرفع الدعوى لمجرد النكاية 

عوى ألنو يوجو بخصمو أو لمضايقتو أو إرىاقو، إنما يكوف قد تعسؼ في استعماؿ حؽ رفع الد
اإلجراءات القانونية عمى غير األغراض التي وضعت ليا أصبًل، فضبًل عف أنو يشغؿ السمطة 

      (2)القضائية ويضمميا ويستغميا لتحقيؽ مآرب شخصية.

                                                 
(1)

إذا شطبت الدعوى ولـ  -1" :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )88نصت المادة ) 
إذا جددت الدعوى وتغيب  -2يقدـ طمب لتجديدىا خبلؿ ستيف يومًا مف تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأف لـ تكف. 

 ."المدعي عف الحضور في الجمسة األولى بعد التجديد قررت المحكمة تأجيؿ الدعوى أو اعتبارىا كأف لـ تكف
( ػ 2116ػ المسؤولية عف اساءة استعماؿ حؽ التقاضي ػ دار الجامعة الجديدة ػ االسكندرية ) الدكتورة داليا مجدي عبد الغني (2)

 7ص
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التي ال حصر ليا، غير أف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية  أما فيما يتعمؽ بالطمبات
وقانوف البينات في المواد المدنية والتجارية قد تضمنا أنواعًا مف الطمبات التي ( 2884( لسنة )2رقـ )

يمكف لممدعي أف يتقدـ بيا، ونرى أف المشرع أفرغ الفصؿ األوؿ مف الباب السادس مف قانوف أصوؿ 
أف المحاكمات المدنية والتجارية لمطمبات والدفوع ثـ أورد المواد التي نظمت ىذه الطمبات والدفوع، وك

 المشرع اعتبر أف الطمبات يجب أف تحتوي في موضوعيا دفوعًا لمدعوى األصمية.

 ماىية ىذه الدفوع:أدرس ول بد لي في ىذا المقام أن 

الدفع ىو أف يأتي " :بقوليا عرفت مجمة األحكاـ العدلية الدفعوفيما يتعمؽ بماىية الدفوع؛ 
يعني أف الدفع ىو دعوى ولكنيا مف جانب  ىذا، (1)"المدعى عميو بدعوى تدفع دعوى المدعي ...

أف المدعى عميو وبعد تبمغو الئحة الدعوى ممـز باإلجابة عنيا بموجب  :المدعى عميو، وتوضيح ذلؾ
بعض بوقائع وأسباب الدعوى أو أف تتضمف إقرارًا بوىي إما أف تتضمف إقرارًا  (2)البلئحة الجوابية
نكارًا  أي ادعاءًا إف  ,بعض الوقائع ودفعًا لوقائع أخرىبتتضمف إقرارًا أو أف  ,باقي الوقائعلالوقائع وا 

صح إثباتو مف شأف أف يرد الدعوى أو ينتقص منيا، كأف يورد المدعى عميو في الئحتو الجوابية إقرارًا 
دعائو بالوفاء،  ىذا ىو المقصود بالدفع في دعوى المطالبة بمبمغ مالي، بواقعة قياـ الديف وا 

 الموضوعي.
ف المبلحظ أف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لـ يقصد الدفوع الموضوعية في إال أ

نما قصد أنواعًا أخرى مف الدفوع وىي الدفوع الشكمية والدفوع بعدـ القبوؿ  باب الطمبات والدفوع وا 
لمشرع طبؽ والمتعمقة بالنظاـ العاـ والدفوع اإلضافية، وكذلؾ الدفع المتعمؽ باإلدخاؿ، إال أنو أي ا

 .(3)عمييا ذات إجراءات الدعوى
                                                 

(1)
... مثبًل إذا ادعى واحد مف جية القرض كذا غروش فقاؿ المدعى عميو  "( والتي جاء في تكممة النص 1631نص المادة ) 

ىذا المبمغ قرضًا بؿ ىو ثمف الماؿ الفبلني الذي كنت قد كنت أديتو لؾ أو كنت أبرأتني منو أو كنا تصالحنا عنو أو ليس 
بعتو منؾ أو كنت قد أحمتؾ عمى فبلف بديف لي عميو يوازي ذلؾ القدر فقضيتني إياه ذلؾ دفعًا لدعوى المدعي، وكذا لو ادعى 

المدعى عميو قد دفع يني عمى فبلف وقدره كذا وقاؿ المدعى عميو أف المديوف أداه لؾ يكوف دعمى آخر بأنؾ كنت قد كفمت 
دعوى المدعي وكذا إذا ادعى عينًا في يد غيره بأنو مالو فأجاب المدعى عميو أـ فبلنًا كاف ادعى ىذا الماؿ قببل فشيدت 
بدعواه كاف ذلؾ دفعًا لدعوى المدعي كذلؾ لو ادعى دينًا عمى تركة لميت وأثبت دعواه بعد إنكار الوارث ثـ ادعى الوارث أف 

 ."قد قضى ىذا الديف في حياتو كاف ذلؾ دفعًا لدعوى المدعيالمتوفى كاف 
(2)

عمى المدعى عميو أف يقدـ "  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )62نصت المادة ) 
ور بعدد المدعيف مرفقة إلى قمـ المحكمة الئحة جوابية خبلؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تبميغو الئحة الدعوى، مف أصؿ وص

بالمستندات التي تؤيد دفاعو، فإف لـ تكف بحوزتو فعميو أف يقدـ بيانًا بالمستندات التي بوسعو الحصوؿ عمييا دوف اإلخبلؿ 
 ." بحقو في تقديـ ما يستجد مف مستندات أثناء المرافعة

تقدـ الطمبات المشار إلييا في المواد السابقة  -1"  :( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى111نصت المادة ) (3)
إلى المحكمة المختصة وفقًا لئلجراءات المقررة إلقامة الدعوى، وفي كؿ األحواؿ ال تقبؿ الطمبات المشار إلييا بعد إقفاؿ باب 

 ."تفصؿ المحكمة فيما يقدـ إلييا مف طمبات مع الدعوى األصمية كمما أمكف ذلؾ -2 المرافعة.
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وسيأتي دور الحديث عف ىذه الدفوع التي تقدـ مف المدعى عميو الحقًا عند الحديث عف تعسؼ 
المدعى عميو في المطمب التالي، إال أف ما ييمنا في ىذا الموضوع ىو تعسؼ المدعي في تقديـ 

 ار الموائح مثؿ الطمبات المستعجمة.الطمبات التي أجاز لو القانوف تقديميا في مرحمة تكر 
وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع طبؽ ذات اإلجراءات المعموؿ بيا أماـ محكمة الدرجة األولى 

وكذلؾ وىذا يعني أنني أقصد بالمدعي )أماـ محكمة الدرجة األولى(  ،(1)عمى مرحمة الدرجة الثانية
وقد يكوف المستأنؼ ىو المدعي أماـ محكمة أماـ محكمة الدرجة الثانية )االستئناؼ(، )المستأنؼ 

الدرجة األولى في حاؿ الحكـ برد طمباتو بموجب دعواه أو االنتقاص منيا، أو يكوف ىو المدعى عميو 
في حاؿ الحكـ عميو بطمبات المدعي أو بجزء منيا، لذا فإف أحكاـ تعسؼ المدعي في مراحؿ سير 

راحؿ مو المستأنؼ، وأحكاـ تعسؼ المدعى عميو في الدعوى تسري عمى مرحمة االستئناؼ إذا كاف ى
سير الدعوى تسري عمى مرحمة االستئناؼ إذا كاف ىو المدعى عميو، وال أرى حاجة لمحديث عف 
التعسؼ مف جانب المستأنؼ أو المستأنؼ عميو في مرحمة الدرجة الثانية طالما أنو  يسري عمييا ذات 

 ؿ بحسب موقعو مف االستئناؼ.أحكاـ التعسؼ في مرحمة الدرجة األولى ك
والفرض الثاني ىو الفرض الذي يتجمى فيو التعسؼ، ألف ىدؼ المستأنؼ )المدعى عميو في 
الدعوى األساس( ىو محاولتو منع المحكمة مف الفصؿ في الدعوى إذا كاف قد حمؿ استئنافو عمى 

نما يقصد منو  اإلضرار بالخصـ. أسباب ال تقوى عمى جرح الحكـ المستأنؼ أو النيؿ منو، وا 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 224( مف المادة )3وتطبيقًا لذلؾ نصت الفقرة )

 ."يجوز لممحكمة أف تحكـ بالتعويضات إذا كاف االستئناؼ قد قصد بو الكيد -3...  " :والتجارية عمى
ولـ جارية، قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتبموجب مستحدث ألوؿ مرة ىو نص ىذا النص 

عممًا بأنو  ،(2)(4952( لسنة )42يكف موجودًا في قانوف أصوؿ المحاكمات الحقوقية األردني رقـ )
الذي منح محكمة لقواعد العامة في المسؤولية، وىو يقتصر عمى رفع االستئناؼ الكيدي، خروجًا عف ا
د ىذا الطمب جديدًا بسببو أف تقضي بالتعويض عف االستئناؼ الكيدي مف تمقاء ذاتيا، ويعاالستئناؼ 
، ألف الضرر المطموب التعويض ولـ تمنح ىذه الصبلحية لقاضي محكمة الدرجة األولىوموضوعو 

                                                 
تسري عمى االستئناؼ  " :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )224صت المادة )ن (1)

القواعد المقررة أماـ محاكـ الدرجة األولى سواء فيما يتعمؽ بحضور الخصـو وغيابيـ أو باإلجراءات واألحكاـ ما لـ ينص 
 ." القانوف عمى خبلؼ ذلؾ

" أواًل: يمغى العمؿ بالقوانيف  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )292نصت المادة ) (2)
وتعديبلتو المعموؿ بو في محافظات الضفة  1952لسنة  42قانوف أصوؿ المحاكمات الحقوقية رقـ  -1واألصوؿ اآلتية: 

 -4. 1937دعاوى العبلمات التجارية في المحكمة العميا لسنة أصوؿ  -3. 1937أصوؿ المحكمة العميا لسنة  -2الغربية. 
أصوؿ  -6. 1938لسنة  14قانوف أصوؿ المحاكمات الحقوقية رقـ  -5وتعديبلتو.  1938أصوؿ المحاكمات الحقوقية لسنة 

أصوؿ  -8. 1947لسنة  45قانوف صبلحية محاكـ الصمح رقـ  -7وتعديبلتو.  1941المحاكمات لدى محاكـ الصمح لسنة 
 المحاكمات الحقوقية العثماني، المعموؿ بيا في محافظات غزة. ثانيًا: يمغى كؿ حكـ يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف".
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صبلحية عنو لـ يحدث إال بسبب الطعف باالستئناؼ في الحكـ الصادر مف محكمة أوؿ درجة، و 
ًً مرتبطالمحكمة مستمدة مف نص القانوف   كمة االستئناؼبالطمب األصمي المطروح أماـ مح ًة

، ففكرة االرتباط ىي التي تبرر طرح ىذه الطمبات ألوؿ مرة أماـ المحكمة االستئنافية، وال بد )الدعوى(
سواء كاف  ،لتعويض عمى أساس رفع االستئناؼ الكيديتبنى صبلحية المحكمة بالحكـ باأف 

مجرد إثبات لمكيد، وأف ومقدار التعويض ىو صبلحية لممحكمة دوف قاببًل، تاالستئناؼ أصميًا أـ م
إبداء المستأنؼ أسبابًا لبلستئناؼ يخفؽ في إثبات صحتيا ال يدؿ بذاتو عمى أنو قد قصد باالستئناؼ 

وكذلؾ مقدار التعويض الناجـ عنو، المحكمة المطمؽ، صبلحية الكيد يترؾ لتوافر الكيد، وتقدير 
إذا كاف لممستأنؼ ذريعة تبار ما عمى حدا، تأخذ بعيف االعمف ظروؼ كؿ حالة المحكمة تستخمصو 

تبرر تقديـ االستئناؼ، أو كانت عمى األقؿ شبية تسوغ مسمكو، فبل مؤاخذة عميو، وعمى المحكمة بياف 
األسس التي اعتمدتيا في حكميا إلثبات الكيد، فإذا حكمت بالتعويض دوف بياف األسس يكوف حكميا 

 .(1)حريًا بالنقض
مف أف ىذا النص ىو نص و أستاذنا الدكتور عثماف التكروري ما ذىب إليورغـ أنني أتفؽ مع 
لغي بموجب ىذا القانوف ًا في قانوف أصوؿ المحاكمات الحقوقية الذي أُ دمستحدث لـ يكف موجو 

ضرورة تقديـ طمب مف قبؿ المستأنؼ عميو يطمب بموجبو التعويض إال أنني ال أتفؽ معو مف الجديد، 
كذلؾ مف أف المكمؼ بإثبات الكيد ىو مف معو ال أتفؽ بو المستأنؼ و  عف االستئناؼ الكيدي الذي تقدـ

يدعيو في طمبو وىو المستأنؼ عميو، ألف األصؿ أف تقديـ االستئناؼ ىو حؽ لممستأنؼ لمطعف في 
، حيث جاء في النص )يجوز لممحكمة أف تحكـ ...( ولو أراد المشرع أف الحكـ بقصد إلغائو أو تعديمو

بالتعويض عف االستئناؼ الكيدي عمى طمب الخصـ ألورد ذلؾ ضمف ىذا  يقصر حكـ المحكمة
نما اعتبر الحكـ بالتعويض يدخؿ ضمف صبلحية المحكمة كمما رأت أف االستئناؼ المقدـ  النص، وا 
ىو استئناؼ كيدي، وىي مف تتولى تقدير قيمة التعويض، وال يتحمؿ الخصـ )المستأنؼ عميو( العبء 

أو مقدار الضرر الذي ألـ بو. وىذا النص يقترب كثيرًا مف النص القانوني الذي في إثبات وجود الكيد 
ألف تقدير وجود الكيد يعود لممحكمة التي تستدؿ  ،(2)أجاز لممحكمة الحكـ بالرسوـ وأتعاب المحاماة

عميو مف خبلؿ ظروؼ الدعوى وأسباب االستئناؼ والقرار أو الحكـ المستأنؼ ووجاىة أسباب 
، وصبلحية المحكمة في الحكـ بالتعويض عف االستئناؼ الكيدي االستئناؼ  وليس لتقدير الخصـو

                                                 
( ػ 2111( لسنة )2القاضي األستاذ الدكتور عثماف التكروري ػ الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ ) (1)

 .715ػ 714( ػ ص2119)
تحكـ المحكمة  -1"  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )186صت المادة )ن (2)

لممحكمة  -2لممحكـو لو بمصاريؼ الدعوى ورسوميا وأتعاب المحاماة عند إصدارىا الحكـ الذي تنتيي بو الخصومة أماميا. 
إجراء مرتبط بالدعوى دوف أف يؤثر ذلؾ عمى القرار الصادر فييا  أف تحكـ أثناء المحاكمة برسـو ومصاريؼ أي طمب أو

 تسري ىذه األحكاـ عمى رسـو ومصاريؼ الدعوى المتقابمة والطمبات المتفرعة عف الدعوى". -3بشأف الرسـو والمصاريؼ. 
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في منح القاضي دورًا إيجابيًا في الدعوى، فمـ تعد  عيتفؽ مع توجو الفقو الحديث الذي أخذ بو المشر 
نما تخص المحكمة أيضًا، فالقاضي طرؼ في الخصومة يمارس دوره في  الدعوى تخص طرفييا وا 

 وضع الحدود لمماطبلت الخصوـ وصواًل لمعدالة الناجزة السريعة.تنظيميا و 
مف أف مرد ىذا النص ىو أستاذنا الدكتور التكروري أخالؼ ما ذىب إليو رأي وكذلؾ فإنني 

القواعد العامة في المسؤولية، ألف القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية تتطمب توافر أركاف قياميا ػ 
ف مارس حقو في التقدـ باالستئناؼ لمطعف ة السببية بينيما ػ وال يمكف وصؼ مَ الخطأ والضرر وعبلق

ف كاف يقصد مف خبلؿ ىذا اإلجراء إلحاؽ الضرر  ،في الحكـ الصادر بحقو بأنو ارتكب خطأ حتى وا 
بالغير أو الكيد، وأرى بأف ىذا النص ال يمكف تفسيره بعيدًا عف نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ 

الموازنة بيف استعماؿ السمطات التي خوليا القانوف قواميا التي ىي نظرية قائمة بذاتيا اإلجرائي 
 .لصاحب الحؽ وبيف الضرر الذي يمحؽ بالغير نتيجة لذلؾ

واألمثمة كثيرة عمى تعسؼ المستأنؼ بتقديـ استئنافو، فقد يتقدـ المستأنؼ )المدعى عميو في 
كالقرارات التمييدية التي ال تفصؿ موضوع بؿ االستئناؼ، الدعوى األساس( باستئناؼ عمى قرار ال يق

وقد يتقدـ باالستئناؼ لمطعف بقرارات صادرة في النزاع أو القرارات التي ال تقبؿ االستئناؼ استقبلاًل 
طمبات متفرعة عف الدعوى األساس، كاستئناؼ القرار الصادر في طمب رد الدعوى قبؿ الدخوؿ في 

 قاصدًا بذلؾ اإلضرار بخصمو. ة أو انتفاء المصمحة أو غيرىا مف الدفوعاألساس لعمة عدـ الخصوم
 

 :المرافعةحتى تعسف المدعي في مرحمة البينات  :المرحمة الثانية

 ،بعد انتياء طرفي الدعوى مف تكرار الموائح فاف الدعوى تدخؿ ضمف مرحمة تالية ليذا التكرار
لمرافعات، وقد نظـ قانوف البينات في المواد المدنية آال وىي مرحمة تقديـ البينات ومف ثـ استماع ا

( أنواع البينات واألحكاـ المتعمقة بتقديميا، ولـ يترؾ لمخصوـ الحرية 2884( لسنة )4والتجارية رقـ )
نما  ،الكاممة في تقديـ ما شاءوا مف بينات، فمـ تعد قاعدة "البينات مف حؽ الخصوـ" عمى إطبلقيا وا 

قيد فيو المتقاضيف ومنح المحكمة دورًا إيجابيًا لمتدخؿ فييا،  ،لتقديـ ىذه البينات وضع القانوف تنظيماً 
وجعؿ  ،ذلؾ أف القانوف أوجب عمى األطراؼ بعد تكرار الموائح تحديد نقاط االتفاؽ واالختبلؼ بينيما

، وىوالمنتجة في الدع البينة المقبولة ىي تمؾ التي تنصب عمى وقائع االختبلؼ بيف طرفي الدعوى
ومنح المحكمة صبلحية تحديد مواعيد الجمسات لسماع بينات الخصوـ وتقدير عدد ىذه الجمسات التي 

 .(1)يحتاجيا كؿ طرؼ

                                                 
تكمؼ المحكمة  -1"  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية  رقـ )121نصت المادة ) (1)

الخصـو في الجمسة األولى لنظر الدعوى وبعد تكرار الموائح تحديد نقاط االتفاؽ واالختبلؼ في المسائؿ المتعمقة بالدعوى 
( مف ىذه المادة يتوجب عمى كؿ خصـ حصر وتحديد 1مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) -2ويدوف ذلؾ في محضر الجمسة. 

 =."ميا حوؿ المسائؿ المختمؼ عمييا وتحدد المحكمة مواعيد الجمسات لسماع بينات كؿ منيمابيناتو التي يرغب في تقدي
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وىذا ال يعني أف قواعد عبء اإلثبات متعمقة بالنظاـ العاـ، فيجوز لمخصوـ أف يتفقوا مقدمًا 
بات لمف يتطوع مف الخصـو عمى مخالفة قواعد عبء اإلثبات ويجوز لممحكمة أف تحمؿ عبء اإلث

   .(1)بتحممو خبلفًا لمقواعد المقررة لذلؾ
كذلؾ نجد أف المشرع ألـز المدعي أف يرفؽ مع الئحة الدعوى صورًا عف المستندات التي يستند 

وىذا يعني عدـ جواز إمياؿ المحكمة لوكيؿ المدعى عميو  ،(2)إلييا تأييدًا لدعواه أو أف يرفؽ بيانًا بيا
موكمو حوليا أو إبداء دفوعو حوليا، طالما أف المدعى عميو قد تبمغيا، وفي ذلؾ تقميؿ مف لمراجعة 

فرص المماطمة إلطالة أمد الدعوى، وكذلؾ جعؿ تأجيؿ الدعوى مف وقت آلخر مف صبلحية المحكمة 
 .(3)وفؽ مقتضى الحاؿ ومنع التأجيؿ ألكثر مف مرة لذات السبب إال إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلؾ

وقد يرد تعسؼ المدعي في تسمية الشيود الذيف يرغب في سماعيـ إلثبات الوقائع التي يرغب 
في إثباتيا، فقد يمجأ المدعي إلى تسمية عدد كبير مف الشيود لبلستشياد بيـ عمى الوقائع المراد 

إلى تسمية  إثباتيا مف خبلليـ، وقد يورد عدد كبير منيـ إلثبات ذات الواقعة، كذلؾ قد يعمد المدعي
خارج الببلد إلطالة أمد الدعوى إضرارًا يقيموف شيود غير موجوديف في الحقيقية، أو متوفيف أو أنيـ 

 بخصمو.
وقد يسئ المدعي استخداـ حؽ طمب االستمياؿ لتقديـ البينة ليس بشخصو، ولكف عف طريؽ 

كاف الوكيؿ مف وكيمو الذي يتعسؼ في استعماؿ حقو كوكيؿ في مواجية خصـ موكمو، خاصة إف 
وقد يدعي المدعي عجزه  ،(4)المحاميف، ألنو أعمـ بثغرات النظاـ، فقد يتبلعب بقصد الكيد والمماطمة

عف إحضار الشيود بنفسو أو رفضيـ الحضور طواعية لئلدالء بشيادتيـ ويطمب مف المحكمة 
وف منيا عدـ تبمغ وقد يستغرؽ ىذا األمر عدة جمسات، بدواع عديدة قد يك ،(5)إحضارىـ عف طريقيا

                                                                                                                                                    

يجب أف تكوف الوقائع المراد " :( عمى2111( لسنة )4( مف قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية رقـ )3ونصت المادة )=
 . "إثباتيا متعمقة بالدعوى ومنتجة فييا وجائزًا قبوليا

 .4ػ ص  1983لمستشار عز الديف الدناصوري واألستاذ حامد عكاز ػ التعميؽ عمى قانوف اإلثبات ػ الطبعة الثالثة ػ ا (1)
يرفؽ المدعي عند إيداع  " :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )53نصت المادة ) (2)

عدد المدعى عمييـ وصورًا عف المستندات التي يستند إلييا تأييدًا لدعواه مصدقة  الئحة الدعوى قمـ المحكمة نسخًا عنيا بقدر
منو بما يفيد مطابقتيا لؤلصؿ، فإذا لـ تكف بحوزتو فعميو أف يرفؽ بيانًا بيا دوف إخبلؿ بحقو في تقديـ ما يستجد مف مستندات 

 ." أثناء المرافعة
لممحكمة تأجيؿ الدعوى  " :( عمى2111( لسنة )2المدنية والتجارية رقـ )( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 121نصت المادة ) (3)

 ."مف وقت آلخر وفؽ مقتضى الحاؿ وال يجوز التأجيؿ ألكثر مف مرة لذات السبب إال إذا اقتنعت المحكمة بضرورة ذلؾ
اإلجراءات المدنية ػ دراسة تأصيمية الدكتور عبد العزيز بف عبد اهلل عبد العزيز الصعب ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في مجاؿ  (4)

 .114ػ ص  2111مقارنة تطبيقية ػ رسالة دكتوراه الفمسفة في العمـو األمنية ػ جامعة نايؼ العربية لعمـو األمنية ػ الرياض ػ 
إقامة لمخصـو بعد  -1" :( عمى2111( لسنة )4( مف قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية رقـ )72نصت المادة ) (5)

فيما عدا الدعاوى المستعجمة يجب تبميغ الشاىد  -2الدعوى استدعاء أي شخص أىبًل ألداء الشيادة ليدلي بيا أماـ المحكمة. 
 =عمى الخصـ الذي يطمب اإلثبات بشيادة الشيود أف -3قبؿ الموعد المحدد ألداء الشيادة بثماف وأربعيف ساعة عمى األقؿ. 
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الشاىد ورقة الدعوى ػ لعدـ وضوح العنواف، أو خطأ في اسمو أو لعدـ تمكف المحضر مف الوصوؿ 
في مناطؽ خاضعة ضمف مناطؽ السيطرة األمنية اإلسرائيمية أو قريبة مف المستوطنات أو  توإليو إلقام

لى غير ذلؾ  مف األسباب. النقاط العسكرية ػ وقد يكوف بسبب رفض الشاىد الحضور وا 
ومف المبلحظ أف مشرعنا الفمسطيني لـ يحدد المدة التي يتوجب عمى المحكمة تحديدىا لتعيف 
موعد الجمسة األولى لنظر الدعوى وتبميغ األطراؼ، ولـ يحدد كذلؾ المدد التي تمنحيا المحكمة 

اكمة بإصدار الحكـ ولـ يضع أمدًا تنتيي بو المحلؤلطراؼ إذا ما رأت تأجيؿ الدعوى لسماع البينات 
 .(1)بخبلؼ قانوف المرافعات المصريأو سقفًا زمنيًا لنياية الدعوى 

وليت أف مشرعنا الفمسطيني وضع مواعيدًا لباقي اإلجراءات التي تسير عمييا الدعوى كما فعؿ 
 ( يـو وصواًل إلى موعد إلصدار الحكـ يحسب مف تاريخ تقديـ45في تقديـ البلئحة الجوابية مدة اؿ )

 الدعوى.
وقد يرد التعسؼ مف قبؿ المدعي في استعماؿ حقو في توجيو اليميف الحاسمة لخصمو، ورغـ 
أف المشرع منح المحكمة صبلحية منع توجيو اليميف الحاسمة إذا كاف الخصـ متعسفًا في توجيييا، إال 

لحاسمة لخصمو، ولـ أف المشرع لـ يورد الحاالت التي يمكف اعتبار المدعي متعسفًا في توجيو اليميف ا
يورد كذلؾ معيارًا أو قاعدة معينة يمكف االعتماد عمييا العتبار المدعي متعسفًا في توجيو اليميف 
الحاسمة لخصمو، إال أف القضاء قد استقر عمى اعتبار المدعي متعسفًا في توجيو اليميف الحاسمة إذا 

 .ما كاف مف وجيت إليو اليميف الحاسمة يقيـ خارج الببلد
يثور التساؤؿ عف حكـ توجيو اليميف الحاسمة مف قبؿ وكيؿ المدعى عميو المقيـ خارج الببلد و 

 ؟ إلى خصمو ...إلى المدعي والذي قاـ بدوره بردىا 
أنو طالما أف الغاية مف اعتبار توجيو اليميف  :قد يبدو أف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ سيمة وىي

قدرتو لمحضور لحمفييا، فاف ىذه الغاية منتفية بالنسبة لممقيـ الحاسمة لمغائب تعسفًا تتمثؿ في عدـ م
                                                                                                                                                    

يجب أف " :( مف ذات القانوف عمى79. ونصت المادة )"باتيا كتابة أو يبدييا شفاىة في الجمسةيبيف الوقائع التي يريد إث=
 دعوة الشيود المعينيف مف طالب التحقيؽ وتحديد -2تعييف الوقائع المراد إثباتيا.  -1يتضمف القرار القاضي بسماع الشيود: 

 :( مف ذات القانوف عمى81. ونصت المادة )"يو التحقيؽالجمسة التي سيسمعوف فييا، والميعاد الذي يجب أف يتـ ف موعد
ماىية  -2تعييف المحكمة التي يؤدي أماميا الشيادة ومكاف الحضور ويومو وساعتو.  -1يجب أف تتضمف دعوى الشاىد: "

التي يتعرض التنبيو إلى العقوبة  -3الدعوى التي تطمب فييا الشيادة وأسماء الخصـو فييا ومف طمب االستماع إلى شيادتو. 
 ."ليا الشاىد المتخمؼ عف الحضور

ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا أماـ المحكمة " :( مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري عمى66نصت المادة ) (1)
عاديف إلى حالة الضرورة نقص ىذيف المي يويجوز ف االبتدائية ومحكمة االستئناؼ وثمانية أياـ أماـ محاكـ المواد الجزئية،

 يويجوز ف الدعاوى المستعجمة أربع وعشروف ساعة، يوميعاد الحضور في والى أربع وعشريف ساعة عمى التوال أياـثبلثة 
حالة الضرورة نقص ىذا الميعاد وجعمو مف ساعة إلى ساعة بشرط أف يحصؿ اإلعبلف لمخصـ نفسو إال إذا كانت الدعوى مف 

األحواؿ المتقدمة بإذف مف قاضى األمور الوقتية وتعمف صورتو لمخصـ مع صحيفة  يد فويكف نقص المواعي الدعاوى البحرية
 ."الدعوى
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ضمف اختصاص المحكمة، األمر الذي يجعؿ مف رد اليميف الحاسمة تعسفًا مف جانب مف طمب ردىا 
لممقيـ خارج الببلد، إال أف الدارس ليذه المسألة بعمؽ أكثر يجد أنيا ليست بيذه البساطة طالما أف مف 

مييا في قواعد اإلثبات المساواة بيف الخصوـ في تقديـ البينة ونفييا بذات الطريقة المبادئ المستقر ع
وتطبيقًا ليذا المبدأ فبل يجوز أف يمنح  ،(1)كما نص عمى ذلؾ في باب شيادة الشيود في قانوف البينات

مف ىذا المدعى عميو المقيـ خارج الببلد حقًا في اإلثبات وىو توجيو اليميف الحاسمة لخصمو ويمنع 
 .الحؽ المدعي

وأرى أف يمنع المدعي المقيـ خارج الببلد مف توجيو اليمف الحاسمة لممدعى عميو إذا ما أبدى 
المدعى عميو رغبة في ردىا ال أف يمنع المدعى عميو مف رد اليميف لتحقيؽ المساواة بينيما في 

 اإلثبات بذات الطريقة.   
سؼ التي قد يمجأ إلييا المدعي في التقدـ بالطمبات وقد أظيرت الحياة العممية حاالت مف التع

 رؤيتيا ووقؼ السير في الدعوى.لالتي مف شأف الفصؿ فييا االنتقاؿ 
الغير في الدعوى، والمقصود مف اختصاـ  دخاؿإللممدعي التقدـ بطمبات  (2)قانوفالفقد أجاز 

ومة بالدعوى فييا، ومف ىو تكميؼ شخص مف الغير خارج عف الخص :الغير أو إدخالو في الخصومة
ثـ يصبح خصمًا فييا أو ماثبًل فييا عمى األقؿ، بناءًا عمى طمب أحد الخصوـ األصمييف، وىو يعد 
إجبارًا ليذا الغير عمى الدخوؿ في خصومة قائمة ويشكؿ اعتداءًا عمى حريتو في اختيار الوقت المبلئـ 

د اشترط القانوف أف يتـ تقديـ الطمب قبؿ الذي يمجأ فيو إلى القضاء حسبما تمميو عميو مصالحو وق
 .(3)إقفاؿ باب المرافعة

ما إذا يفقد يستغؿ المدعي مثؿ ىذا النوع مف الطمبات قاصدًا بذلؾ إلحاؽ الضرر بخصمو، ال س
ما كاف المدعي قد احتصؿ عمى قرار مستعجؿ مف القضاء المستعجؿ يقضي بوقؼ أعماؿ البناء في 

وضوعيا إثبات ممكية ومنع معارضة، وكانت بيناتو أو موقفو مف الدعوى عقار إذا ما كانت الدعوى م
ضعيؼ ال يحتمؿ معو تمكينو مف الحصوؿ عمى حكـ في الموضوع، فيمجأ عندىا المدعي إلى تقديـ 

                                                 
اإلذف ألحد الخصـو بإثبات " :( عمى2111( لسنة )4( مف قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية رقـ )73نصت المادة ) (1)

 ."الحؽ في نفييا بذات الطريؽ الواقعة بشيادة الشيود يقتضي دائمًا أف يكوف لمخصـ اآلخر
(2)

يجوز لمخصـ أف يدخؿ  -1 " :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )96نصت المادة ) 
يجوز لمف لو مصمحة في دعوى قائمة بيف طرفيف أف يطمب  -2في الدعوى مف كاف يصح اختصامو فييا عند إقامتيا. 

يكوف القرار الصادر  -3شخصًا ثالثًا منضمًا أو مخاصمًا فإذا اقتنعت المحكمة بصحة طمبو تقرر قبولو.  تدخمو فييا بوصفو
"كؿ طمب يتعمؽ بإدخاؿ مدع أو  :( مف ذات القانوف عمى83بعدـ قبوؿ أو رفض التدخؿ قاببًل لبلستئناؼ" ونصت المادة )
 قبؿ إقفاؿ باب المرافعة". مدعى عميو أو بإخراجو مف الدعوى يجوز أف يقدـ في أي وقت

، كذلؾ القاضي 9الدكتور أحمد مميجي ػ الموسوعة الشاممة في التعميؽ عمى قانوف المرافعات ػ الجزء الثالث ػ مرجع سابؽ ػ ص (3)
 ( ػ مرجع2111( لسنة )2األستاذ الدكتور عثماف التكروري ػ الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )

 .419ػ  415سابؽ ػ ص
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طمب إلدخاؿ الغير في الدعوى وقد يعمد المدعي إلى تقديـ طمب إلدخاؿ الغير ويكوف عددىـ كبير 
طالبًا  ،ببلد وبعضيـ يكوف قد انتقؿ إلى رحمة اهلل والبعض اآلخر أسماء وىميوومنيـ مف يقيـ خارج ال

مف المحكمة االنتقاؿ إلى رؤيتو، فإذا ما انتقمت المحكمة لرؤية الطمب عندىا وجب عمييا أف تقرر 
وقؼ السير في الدعوى، فتتاح لو فرصة تقديـ البينات عمى الطمب، ومف ثـ إصدار قرار فيو بإدخاؿ 

ر أو رده، ويكوف القرار قاببًل لبلستئناؼ استقبلاًل، األمر الذي مف شأنو إطالة أمد التقاضي الغي
قحاـ الغير في خصومات متعددة.  وتشتيت أوراؽ الدعوى وا 

أو اإلضافية دوف الحاجة إلى اإلذف ، (1)وقد أجاز القانوف لممدعي أف يتقدـ بالطمبات العارضة 
حة الدعوى لمواجية ظروؼ طرأت أثناء نظر الدعوى ما يكوف مف المحكمة ما يتضمف تصحيح الئ

ومثاؿ ذلؾ أف يتقدـ المدعي في دعوى منع المطالبة  ،(2)مرتبطًا في الطمب األصمي بموجب الدعوى
بقيمة كمبيالة مطروحة لدى دائرة التنفيذ، بطمب تعديؿ طمبو في الدعوى األساس الذي تضمف منع 

مبيالة، في حيف أف المدعي وأثناء نظر الدعوى قاـ بدفع قيمتيا تبلشيًا مطالبة المدعى عميو بقيمة الك
لصدور أمر حبس بحقو لدى دائرة التنفيذ، عندىا أجاز لو القانوف أف يتقدـ بطمب عارض موضوعو   
تعديؿ طمبو في الدعوى ليصبح استرداد ما قاـ بدفعو، وذلؾ لمواجية الظرؼ الذي حصؿ أثناء سير 

 قيمة الكمبيالة. الدعوى وىو دفع
وقد يستغؿ المدعي تقديـ مثؿ ىذا الطمب أو طمب إجراء المقاصة، وذلؾ لغايات إطالة أمد 

 الدعوى.
 

 :تعسف المدعي في مرحمة الحكم :المرحمة الثالثة
( نصوصًا ضمف الباب 2884( لسنة )2أورد قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )

صدار األحكاـ  :حكاـ والمصاريؼ ضمف فصميف األوؿ عنوانوالحادي عشر تحت عنواف األ المداولة وا 
نت ىذه النصوص القواعد التي تنظـ المصاريؼ والرسوـ، بيّ  :والنطؽ بيا، والفصؿ الثاني تحت عنواف

صدور األحكاـ ومشتمبلتيا، إال أف ىذه النصوص قد خمت مف نص يبيف المرحمة التي تكوف فييا 
 :في موضوعيا، في حيف أف المشرع أورد نصًا ضمف الفصؿ الثاني تحت عنواف الدعوى مييأة لمحكـ

المرحمة  حيث نصت عمى أف (429نص المادة )بموجب انقطاع السير في الدعوى مف الباب التاسع 

                                                 
" لممدعي أف يقدـ مف  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )97نصت المادة ) (1)

ما يتضمف تصحيح الئحة الدعوى أو تعديؿ موضوعيا لمواجية ظروؼ طرأت أو تبينت بعد إقامتيا.  -1الطمبات العارضة: 
طمب األمر بإجراء تحفظي أو  -3الدعوى أو مترتبًا عمييا أو متصبًل بيا اتصااًل ال يقبؿ التجزئة. ما يكوف مكمبًل الئحة  -2

 ما تأذف المحكمة بتقديمو مما يكوف مرتبطًا بالطمبات الواردة في الئحة الدعوى". -4وقتي. 
مية ػ الطبعة الثانية ػ عماف ػ األردف الدكتور محمود الكيبلني ػ شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ػ جامعة عماف األى (2)

 .277ػ 276( ص2116)
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التي تكوف فييا الدعوى قد ىيأت لمحكـ إذا كانت المحكمة قد استمعت إلى طمبات الخصوـ ومرافعاتيـ 
 .(1)الوفاة أو فقداف أىمية الخصـو أو زواؿ الصفةبؿ قالختامية 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 465( مف المادة )4وأف ما أورده المشرع ضمف الفقرة )
والتجارية مف حجز الدعوى لمحكـ بعد إقفاؿ باب المرافعة يغني عف النص صراحة عمى استماع 

 :افعة يمكف أف يكوف صريحًا بقرار مف المحكمة بقولياطمبات الخصوـ ومرافعاتيـ، ألف إقفاؿ باب المر 
"تقرر المحكمة إقفاؿ باب المرافعة" أو قد يكوف قرارًا ضمنيًا بعد االستماع لممرافعات النيائية بقوليا 

صدار الحكـ".   "تقرر المحكمة ولمتدقيؽ وا 
رحمة عوى وىي مولعؿ أف القارئ لموىمة األولى ليذه المرحمة التي تكوف قد وصمت إلييا الد

ال يتصور فييا التعسؼ أنو وأف ال دور لمخصوـ فييا، و  ،يتعمؽ بالمحكمة حجزىا لمحكـ، يعتبرىا شأناً 
إال أنني سأورد الثغرات القانونية التي يمكف لممدعي أف يستغميا والتي يمكف وصفيا  ،مف جانبيما

 لييا القضاء.بالتعسؼ إذا ما كانت غايتو منيا اإلضرار بالخصـ، والتي تعرض إ
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لممحكمة مف تمقاء نفسيا 466أجازت المادة )

أو بناءًا عمى طمب أحد الخصوـ أف تقرر فتح باب المرافعة ألسباب جدية وضرورية لمفصؿ في 
لمرافعة مبديًا الدعوى، فقد يمجأ المدعي وبجمسة النطؽ في الحكـ إلى الطمب مف المحكمة فتح باب ا

األسباب لذلؾ، وقد ال يكوف في مستطاع المحكمة أف ترد عمى ىذه األسباب في ذات الجمسة فتعمد 
إلى تأجيؿ الدعوى لجمسة قادمة لدراسة ىذه األسباب، فيكوف ذلؾ مسوغًا لو لتقديـ بعض الطمبات 

تئناؼ منعًا لممحكمة مف التي مف شأف االنتقاؿ لنظرىا تعطيؿ الفصؿ في الدعوى، أو التقدـ باالس
 إصدار الحكـ. 

كذلؾ لـ يورد المشرع نصًا يجيز لممحكمة إصدار الحكـ في مواجية المدعي إذا ما تغيب عف 
 جمسة النطؽ فيو.

( مف 3وال خبلؼ حوؿ ىذه المسألة في صبلحية المحكمة بشطب الدعوى عمبًل بأحكاـ الفقرة )
، إال أف الخبلؼ يثور حوؿ مدى إمكانية (2)دنية والتجارية( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الم85المادة )

( مف قانوف أصوؿ 429تبلوة الحكـ في ظؿ غياب المدعي وىؿ يمكف إعماؿ أحكاـ المادة )
 ؟...المحاكمات المدنية والتجارية أو القياس عمييا

                                                 
" تعتبر الدعوى مييأة لمحكـ  :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )129نصت المادة ) (1)

وفاة، أو فقداف أىمية الخصومة في موضوعيا متى كاف الخصـو قد أبدوا مرافعاتيـ وطمباتيـ الختامية في جمسة المرافعة قبؿ ال
 .أو زواؿ الصفة"

ػ إذا حضر المدعى عميو ولـ يحضر المدعي يجوز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أو 3"   :( عمى85( مف المادة )1نصت الفقرة ) (2)
 بناًء عمى طمب المدعى عميو تأجيؿ الدعوى أو شطبيا ...".
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ة لمحكـ ( المشار إلييا قد اعتبر الدعوى مييأ429رغـ أف المشرع ووفؽ صريح أحكاـ المادة )
في موضوعيا، إذا كاف الخصوـ قد أبدوا مرافعاتيـ وطمباتيـ الختامية في جمسة المرافعة، إال أف ىذا 
النص جاء نصًا خاصًا لحاالت أوردىا المشرع حصرًا وىي حالة وفاة أحد الخصوـ، أو فقدانو أىمية 

 الخصومة أو زواؿ الصفة.
ة غياب المدعي عف جمسة النطؽ بالحكـ، وأرى أف ىذا النص ال يمكف القياس عميو في حال

ألف ىذا النص ورد في الفصؿ الثاني المتعمؽ بانقطاع السير في الدعوى وىو ضمف الباب الثامف 
وموضوعو عوارض الخصومة، وكأف المشرع أراد أف يورد استثناءًا عمى حاالت انقطاع السير في 

انوف، بعدـ الحكـ بانقطاع الخصومة في ( مف ذات الق429الدعوى وىو ما تضمنتو أحكاـ المادة )
ستثناء ال يجوز التوسع فيو االحالة أف الدعوى كانت مييأة لمفصؿ في موضوعيا والنطؽ بالحكـ، وأف 

 أو القياس عميو.
( مف قانوف أصوؿ 429والسبب الثاني الذي يدلؿ عمى عدـ جواز القياس عمى أحكاـ المادة )

حالة غياب المدعي عف جمسة النطؽ بالحكـ، ىو ميعاد سرياف مدة المحاكمات المدنية والتجارية عمى 
( مف 493الطعف في الحكـ في مواجية المدعي، وىؿ يمكف القياس مرة أخرى عمى أحكاـ المادة )

قانوف األصوؿ التي تحدثت عف حالة غياب المدعى عميو عف جمسة النطؽ بالحكـ، وىؿ يحتاج 
نو يعتبر متبمغًا لمحكـ كونو كاف حاضرًا لجمسات المحاكمة مف المدعي إلى تبميغ خبلصة الحكـ أـ أ

 ؟  ...(1)ف الحكـ يسري في مواجيتو حضورياً أالسابؽ و 
وأرى بأف خيار المحكمة في تبلوة الحكـ في غياب المدعي غير وارد ومخالؼ ألحكاـ القانوف 

عادة تبأالتي ال يقاس عمييا، و  ميغو موعد الجمسة القادمة أو ف خيار المحكمة يبقى بتأجيؿ الدعوى وا 
 شطبيا.

كذلؾ قد يبدو تعسؼ المدعي جميًا في حاؿ غيابو عف جمسة النطؽ بالحكـ إذا ما تبدلت الييئة 
.  الحاكمة التي لـ تكف قد استمعت إلى المرافعات الختامية لمخصـو

التي قد  فقد اشترط المشرع عمى الييئة الحاكمة التي تتولى إصدار الحكـ أف تكوف ذاتيا ىي
وأف تغيب المدعي يضع المحكمة في ذات الخياريف السابقيف  ،(2)استمعت لممرافعات الختامية لمخصوـ

 دوف أف تتمكف المحكمة مف تبلوة حكميا.

                                                 
ػ يبدأ ميعاد الطعف في الحكـ مف اليـو التالي 1"  :المدنية والتجارية عمى( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 193نصت المادة ) (1)

ػ ويبدأ ىذا الميعاد مف تاريخ تبميغ الحكـ إلى المحكـو عميو الذي تخمؼ 2لتاريخ صدوره ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ. 
بدفاعو، وكذلؾ إذا تخمؼ عف الحضور عف حضور جميع الجمسات المحددة لنظر الدعوى ولـ يقدـ الئحة جوابية أو مذكرة 

 ولـ يقدـ مذكرة إلى المحكمة في جميع الجمسات التالية لتعجيؿ الدعوى بعد وقؼ السير فييا ألي سبب مف األسباب ".
إذا حجزت القضية لمحكـ وتبدلت ىيئة المحكمة، تقـو الييئة الجديدة بسماع  " :( مف ذات القانوف عمى171نصت المادة ) (2)

 ." فعات الختامية لمخصـو ثـ تصدر حكمياالمرا
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وقد يقوؿ قائؿ أف القانوف قد عاقب المدعي المتخمؼ عف الحضور بشطب دعواه وأنو ناؿ 
ة بطمب تجديد لمدعوى خبلؿ المدة القانونية، إال أنني أرى ال سيما وأنو لـ يتقدـ لممحكمو عقابو مف ذلؾ 

ألف غياب المدعي إنما يؤدي  ،أف جزاء شطب الدعوى في ىذه المرحمة التي وصمت إلييا غير كاؼٍ 
إلى نتيجة واحدة وىي ترؾ دعواه ولكنو تركًا مف نوع خاص دوف أف يكوف لمخصـ الحؽ في 

 أية رسـو أو أتعاب محاماة. االعتراض عمى ىذا الترؾ ودوف أف يتحمؿ
وال أدؿ عمى ذلؾ أف يكوف المدعي قد استشعر مف خبلؿ إجراءات سير الدعوى أنو قد يخسر 
دعواه، كقياـ المحكمة بإصدار قرار برفض تعييف خبير لتقدير قيمة األضرار التي لحقت بالمدعي في 

فيذا القرار ىو قرار قرينة ينبئ األضرار رغـ عدـ وجود بينة عمييا، بالتعويض عف دعوى المطالبة 
تحممو الرسوـ والمصاريؼ وأتعاب صدور حكـ بحقو و فيعمد عمى الغياب لتبلشي  ،بنتيجة الحكـ

المحاماة، عبلوة عمى التعسؼ في حؽ المدعى عميو المتمسؾ بإصدار الحكـ لتبرئة ذمتو مف الديف، 
اجية الخصوـ ألنو ليس فصبًل في في مو  ألف قرار شطب الدعوى ال يكتسب قوة األمر المقضي بو

فًا مسمطًا عمى رقبة المدعى عميو، ، ويجعؿ لممدعي الحؽ في إعادة المطالبة، لتبقى سيالموضوع
عبلوة عمى أف المدعي قد يكوف ىو المستأنؼ في مرحمة الطعف في الحكـ بطريؽ االستئناؼ ويكوف 

الدرجة األولى، وأف تعمد غيابو عف  ىو المحكـو عميو في الدعوى بموجب الحكـ الصادر عف محكمة
يا الحؽ لجمسة إصدار الحكـ في حاؿ تبدؿ الييئة الحاكمة أف تقرر إما شطب استئنافو دوف أف يكوف 

 في إصدار الحكـ.  
 

 التعسف في استخدام الحق من جانب المدعى عميو :المطمب الثالث

لممدعى عميو، إال أف مجمة األحكاـ لـ يورد قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية تعريفًا 
طمب أحد حقو مف آخر في حضور القاضي ويقاؿ " :العدلية وفي معرض تعريفيا لمدعوى ذكرت بأنيا

، ىذا يعني أف المدعى عميو ىو المطموب منو الحؽ، لذلؾ فقد (1)"لو المدعي ولآلخر المدعى عميو
ة الدعوى تتضمف تحديد موقفو مف كؿ واقعة أوجب القانوف عميو تقديـ الئحة جوابية ردًا عمى الئح

 أوردىا المدعي الئحة دعواه.

مبلئحة الجوابية المقدمة مف قبؿ المدعى عميو أىمية بالغة في مسار الدعوى، لوالحقيقة أف 
، ولعؿ أف رجاؿ القانوف مف المحاميف أهوتحديد نطاؽ الخصومة فييا، وطريقة اإلثبات ومف يتحمؿ عب

ئحة اعتبارًا بقدر أىميتيا، فيوردوف نموذجًا قد يتـ استعمالو في كافة الدعاوى يتضمف ال يولوف ىذه البل
كالدعوى غير مسموعة قانونًا وموضوعًا، والدعوى واجبة الرد لمتناقض،  ،أسبابًا عامة متشابية

                                                 
(1)

 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.1613المادة ) 
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والدعوى مردودة لعمة عدـ الخصومة، الدعوى واجبة الرد النتفاء المصمحة، الدعوى واجبة الرد 
 .وىكذا .... فتقارىا لمسبب القانوني السميـال

" وىذه البنود بالشكؿ الذي جرى عميو العمؿ غير سميمة وال تفيد شيئًا، بؿ إف كؿ واحد منيا 
ذا كاف لدى المدعى عميو دفع شكمي أو موضوعي حقيقي، فاف عميو أف يذكره  يتسـ بالجيالة، وا 

ذا بوضوح، فاذا أراد مثبًل أف يدفع الدعوى شكبلً  ، عميو أف يبيف العيب الشكمي الذي يوجب ردىا، وا 
 .(1)"دفع الدعوى بالجيالة عميو أف يبيف وجو الجيالة الموجب لرد الدعوى وىكذا

مف اإلشارة إلى أف دور المدعى عميو في الدعوى ال يقتصر عمى تقديمو البلئحة لي وال بد 
تضمف سواًء أكانت طمبات إدخاؿ أو طمبات ت بؿ أف المشرع منحو الحؽ في التقدـ بالطمبات ،الجوابية
، وكذلؾ أجاز لو القانوف تقديـ ادعاءًا متقاببًل، وسيتـ دراسة ىذه المواضيع أو طمبات عارضة دفوعاً 

 .   نا عف موضوع ىذه الرسالةبالقدر البلـز الذي ال يخرج

 

 تعسف المدعى عميو في مرحمة تكرار الموائح :المرحمة األولى

صوؿ المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ضمف الفصؿ الثاني مف الباب الثالث نظـ قانوف أ
الموائح الجوابية مف حيث ميعاد تقديميا وأوجو دفاعو ومرفقاتيا، حيث أوجب القانوف عمى المدعى 
عميو أف يقدـ الئحة جوابية خبلؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تبمغو الئحة الدعوى، وأف يجيب بشكؿ 

وال يسمـ بصحتو وال يكتفي  ،محدد عمى كؿ ادعاء بأمر واقعي أورده المدعي الئحة دعواهصريح و 
 .(2)بإنكاره المجمؿ

نكارًا لباقييا، كأف يقر المدعى عميو  والبلئحة الجوابية قد تتضمف إقرارًا لبعض وقائع الدعوى وا 
نكاره انشغاؿ العبلقة بيقياـ بموجب الئحتو الجوابية في دعوى المطالبة بمبمغ مالي ب نو وبيف المدعي وا 

ذمتو بالديف، وقد تتضمف إجابة المدعى عميو إقرارًا بوقائع الدعوى وادعاءًا بوجود أسباب قانونية أو 
تدفع دعوى المدعي، كأف يقر المدعى عميو بموجب الئحتو الجوابية في دعوى المطالبة بمبمغ واقعية 

، ويستوي أف يكوف أو سداد الديف أو جزءًا منو ويدعي الوفاء اً بتداءإمالي بواقعة قياـ الديف في الذمة 
                                                 

( ػ 2111( لسنة )2القاضي األستاذ الدكتور عثماف التكروري ػ الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ ) (1)
 .328مرجع سابؽ ػ ص

" عمى المدعى عميو أف يقدـ إلى  :(2111( لسنة )2اكمات المدنية والتجارية رقـ )( مف قانوف أصوؿ المح62نصت المادة ) (2)
قمـ المحكمة الئحة جوابية خبلؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تبميغو الئحة الدعوى، مف أصؿ وصور بعدد المدعيف مرفقة 

ات التي بوسعو الحصوؿ عمييا دوف اإلخبلؿ بالمستندات التي تؤيد دفاعو، فإف لـ تكف بحوزتو فعميو أف يقدـ بيانًا بالمستند
 بحقو في تقديـ ما يستجد مف مستندات أثناء المرافعة ".

" يجب عمى المدعى عميو في الدعوى األصمية أو المتقابمة أف يرد في الئحتو  :( مف ذات القانوف عمى66نصت المادة )
 ـ وال يسمـ بصحتو وال يكتفي بإنكاره المجمؿ ".الجوابية بشكؿ صريح ومحدد عمى كؿ ادعاء بأمر واقعي يدعيو الخص
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بلئحة الوقد تتضمف ، اإلقرار صريحًا أو ضمنًا، فمف يدعي بواقعة وفاء الديف يقر ضمنًا بقيامو
إنكارًا لكافة وقائع الدعوى دوف اإلقرار بأي منيا، كأف ينكر المدعى عميو بموجب الئحتو الجوابية 
، ، كأف يقر بواقعة بالديفانشغاؿ ذمتو كذلؾ التي نتج عنيا الديف، وينكر ابتداءًا ة العبلققياـ الجوابية 

 بتداءًا ويدعي الوفاء وينكر انشغاؿ ذمتو بو. إقياـ الديف في الذمة 

وقد يرد تعسؼ المدعى عميو في اإلجابة عمى الئحة الدعوى بإنكاره المجمؿ لكافة وقائع 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى 66لمادة )الدعوى، فرغـ أف المشرع حث وفؽ ا

عدـ اكتفاء المدعى عميو بإنكاره المجمؿ، إال أنو لـ يرتب جزاءًا عمى ذلؾ، وأرى بأف االجتياد 
أنكر الئحة الدعوى إنكارًا مجمبًل ال يجوز  إذاالقضائي المتضمف حرماف المدعى عميو مف تقديـ البينة 

أف المدعى عميو عندما تقدـ ببلئحتو الجوابية التي أنكر فييا الدعوى جمبًل واحدة،  التوسع فيو، ذلؾ
كاف ظانًا بأف العبء الذي يتحممو المدعي إلثبات وقائع الدعوى ىو عبء ثقيؿ ال يستطيع النيوض 

ييدؼ  بو، ففوجئ في مرحمة تقديـ البينات بتقديـ المدعي البينة عمى وقائع دعواه، وأف المدعى عميو ال
نما ييدؼ مف خبلؿ البينة  مف تقديمو البينة إثبات واقعة معينة لـ يدع بيا بموجب الئحتو الجوابية، وا 
تشكيؾ المحكمة في بينة المدعي، كأف يتقدـ المدعي ببينة شيادة شاىد تضمنت في مجمميا حضوره 

عميو يرغب مف تقديـ الواقعة التي نشأت عنيا المطالبة القضائية في الخميؿ، في حيف أف المدعى 
البينة إلثبات أف الشاىد في تمؾ الفترة كاف خارج الببلد أو أف الشاىد لـ يسبؽ لو أف دخؿ الببلد 
أصبًل، ألف تقديـ المدعي لمبينة شيادة الشاىد ىو أمر مستجد عمى تقديـ المدعى عميو الئحتو الجوابية 

لديو أية بينة إلثبات وقائع دعواه ولـ يكف  والذي توقع ضمف دائرة المعقوؿ والواقع أف المدعي ليس
 ضمف دائرة توقعو أيضًا أف يشيد شاىد المدعي عمى وقائع مخالفة لمحقيقة.

وأرى أف يسمح لممدعى عميو الذي أنكر وقائع الدعوى إنكارًا مجمبًل مف تقديـ البينة، ولكف ليس 
يسبقيا ادعاء أو دفع، ولكف يجوز قبوؿ  ألف البينة يجب أف ،إلثبات وقائع لـ يوردىا الئحتو الجوابية

 بينتو إلثبات عدـ صحة البينة التي تقدـ بيا المدعي أو تشكيؾ المحكمة فييا أو االنتقاص مف قيمتيا.

ألف قد حدثت فعبًل ػ اليقيني بوجود أمور واقعية المنكر  رغـ عمـ اإلنكار المجمؿ ػإال أف  
ء إثبات ثقيؿ ال يستطيع النيوض منو ىو تعسؼ اليدؼ مف ىذا اإلنكار ىو تكبيد المدعي عب

 باإلنكار، يؤدي إلى إلحاؽ الضرر بالمدعي وقد يؤدي إلى خسارة المدعي لدعواه.

مقيد في استعمالو بالقدر البلـز القتضاء  ومع ذلؾ، فاف حؽ المدعى عميو في الدفاع واإلنكار
اع مف الحقوؽ المباحة وال يسأؿ مف الحقوؽ التي يدعييا الشخص والذود عنيا، فحؽ التقاضي والدف
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يمج أبواب القضاء تمسكًا أو زودًا عف حؽ يدعيو لنفسو إال إذا ثبت انحرافو عف الحؽ المباح إلى المدد 
  .(1)في الخصومة والعنت مع وضوح الحؽ ابتغاء اإلضرار بالغير

بو إلزاـ  واإلجابة عمى الدعوى بإنكارىا ىي في األصؿ حؽ مشروع لكؿ مدعى عميو يقتضي
خصمو بإثبات ما ادعى بو، فاف سعى في دفع الدعوى وخاب سعيو فحسبو الحكـ عميو، أما إذا أساء 
استعماؿ ىذا الحؽ بالتمادي في اإلنكار والتغالي فيو أو بالتحايؿ بو ابتغاء مضارة خصمو، فاف ىذا 

  .(2)جيز لممحكمة الحكـ عميو بالتعويضي ،الحؽ ينقمب مخبثو

عسؼ مف جانب المدعى عميو باالدعاء بالدفع، وقد سبؽ وأف ذكرنا أف مجمة األحكاـ وقد يرد الت
ىو أف يأتي المدعى عميو بدعوى تدفع دعوى المدعي " :( عرفت الدفع4634العدلية وفي المادة )

، وأعني بالدفع الدفع الموضوعي وىو الرد الوارد في البلئحة الجوابية المقدمة مف المدعى عميو "...

                                                 
( 654( الطعف )12/11/1989( ؽ ػ جمسة )57( لسنة )611( ػ الطعف )2/2/1985( ؽ، جمسة )51( لسنة )883الطعف ) (1)

( مشار إلييا الدكتور عبد العزيز بف عبد اهلل عبد العزيز الصعب ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في 21/12/1989جمسة )
 . نقبًل عف أحمد ، إبراىيـ سيد ، التعسؼ في استعماؿ الحؽ.   124ؿ اإلجراءات الجزائية ػ رسالة دكتوراه ػ  ص مجا

قضت محكمة الموضوع بتوافر التعسؼ مف جانبو في استعماؿ حقو اإلجرائي في إنكار الدعوى، ولكف محكمة النقض قضت  (2)
أوليا خروج المنكر بإنكاره عف حدود المشروعة بقصد مضارة  :أركاف ثبلثةبأف اإلنكار الكيدي ىو حقيقة قانونية تقـو عمى 

خصمو، وثانييما كوف ىذا اإلنكار ضارًا فعبًل، وثالثيما كوف الضرر الواقع قد ترتب فعبًل عمى ىذا اإلنكار وبينيما عبلقة 
تصر عمى التقرير بصدؽ مزاعـ المدعي السببية، فالحكـ الذي يقضي بمسؤولية خصـ عف األضرار الناشئة عف إنكاره، إذا اق

في ادعائو بأنو اإلنكار كيدي ولـ يوازف بينيما وبيف دفاع المدعى عميو ولـ يعف بإيراد العناصر الواقعية والظروؼ الحاصمة 
مسة ؽ( ج2( لسنة )47التي يصح استخبلص الكيدية منيا بمعناىا القانوني، يكوف حكميا معيبًا متعينًا نقضو" ػ  طعف رقـ )

( ػ مشار إليو في الدكتور عبد العزيز بف عبد اهلل عبد العزيز الصعب ػ المرجع السابؽ ػ نقبًل عف أحمد ، 9/11/1933)
 إبراىيـ سيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ مرجع سابؽ.

جرائي إثبات أف محكمة النقض المصرية اشترطت إلثبات المسؤولية عف التعسؼ في استخداـ الحؽ اإل الباحث راهيالذي 
 أركاف قياـ المسؤولية التقصيرية المتمثمة في الخطأ والضرر وعبلقة السببية بينيما، وأف يسري عميو كافة الضوابط المتعمقة
بنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ والتي تقضي بأف استعماؿ الحؽ يكوف غير مشروع إذا لـ يقصد بو سوى اإلضرار بالغير، 

لتي يرمي إلى تحقيقيا قميمة األىمية بحيث ال تتناسب مع ما يصيب الغير مف ضرر بسببيا، أو إذا أو إذا كانت المصالح ا
 كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقيا غير مشروعة. 

المبلحظ عمى حكـ محكمة النقض المصرية أنيا اعتبرت أف استعماؿ الحؽ يكوف غير مشروعًا إذا كاف ال يقصد منو سوى     
لغير واعتبرت ذلؾ خطأ أو خروجًا عف حدود الحؽ، وىنا ال بد لي مف القوؿ بحؽ بوجود فارؽ كبير بيف الخطأ في اإلضرار با

استعماؿ الحؽ وبيف التعسؼ فيو ووجود فارؽ أيضًا بيف استعماؿ الحؽ والخروج  عف حدوده، فيي مصطمحات ػ إف جاز لي 
في استعماؿ الحؽ ىو استعماؿ مشروع لمحؽ في نطاؽ حدوده التي التعبير ػ غير مترادفة وليا معاني مختمفة، فالتعسؼ 

رسميا القانوف وال يمكف بحاؿ اعتبارىا خطأ أو خروجًا عف حدود الحؽ لمجرد قصد اإلضرار بالغير، وأرى بعدـ انطباؽ أركاف 
خاصة بيا ال يدخؿ ضمف  قياـ المسؤولية التقصيرية في شأف التعسؼ في استعماؿ الحؽ، ألف ىذه النظرية تقـو عمى أركاف

 نطاقيا الخطأ أو الخروج عف حدود استعماؿ الحؽ.
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األمور الواقعية التي أوردىا المدعي بموجب دعواه، مستبعدًا بذلؾ الحديث في ىذه المرحمة عف  عمى
 الدفوع المقدمة مف المدعى عميو بموجب طمبات مستقمة كوف دراستيا ستأتي الحقًا.

ومف المعموـ أف أسباب الدعاوى ال حصر ليا، وبما أف الدفع ىو دعوى ولكنو مف جانب 
عدـ حصر ىذه األسباب يشمؿ ىذه الدفوع أيضًا ألنيا مرتبطة بأسباب الدعوى، وما المدعى عميو فاف 

يسري مف أحكاـ عمى الدعاوى يسري عمى الدفوع أيضًا، فالدفوع يمكف أف تكوف صحيحة أو فاسدة أو 
باطمة، وأف مف أىـ ىذه األحكاـ ىي وجوب تعمؽ الدفع بالدعوى أي أف يترتب عمى ثبوتو أو اإلقرار 

و وىو يشمؿ كؿ بد الدعوى أو االنتقاص منيا، فالدفع الموضوعي يوجو إلى ذات الحؽ المدعى بو ر 
دفع يترتب عمى قبولو رفض طمب المدعي أو االنتقاص منو، وليذا ال يتصور حصرىا، وىي تتعمؽ 

الديف ، فثبوت وفاء (1)القوانيف المقررة لمحقوؽ كالقانوف المدني والتجاريفقد نظمتيا بأصؿ الحؽ لذا 
في دعوى القرض يترتب عميو رد الدعوى، وثبوت الوفاء الجزئي يترتب عميو االنتقاص مف الدعوى. 
ويشترط في الدفع ذات العناصر الواجب توافرىا في الدعوى، فإذا دفع المدعى عميو دعوى التخمية 

كر أف ىذا الوفاء ف ذمتو غير مشغولة ببدالت اإليجار ولـ يذألمتخمؼ عف دفع بدؿ اإليجار بالوفاء و 
تـ خبلؿ المدة القانونية لتبمغو اإلنذار العدلي فاف ىذا الدفع يفتقر إلى عنصر الصحة وىو تحديد 

قامةألنو جوىري لمفصؿ فيو و  ،تاريخ الوفاء  البينة عميو، ألف البينة ال تقاـ إال عمى دعوى صحيحة. ا 

و إبدائو عدة دفوع قد يكوف ومف مظاىر تعسؼ المدعى عميو في إبداء الدفوع الموضوعية ى
البعض منيا غير واقعي أو حقيقي، وال يكوف اليدؼ منيا سوى اإلضرار بالمدعي أو منعو مف 

 الوصوؿ إلى حقو.

، ورغـ أف قانوف أصوؿ المحاكمات وقد يرد التعسؼ مف المدعى عميو في االدعاء المتقابؿ
خاصة تنظـ االدعاء المتقابؿ كما أوردىا  ( لـ يضع أحكاماً 2884( لسنة )2المدنية والتجارية رقـ )

لتنظيـ الدعوى، مف حيث مشتمبلتيا وكيفية قيدىا، إال أنو وكما يبدو أنو اعتبرىا دعوى تسري عمييا 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى وجوب 66كامؿ أحكاميا حينما نص في المادة )

جمع بيف الدعوى  (2)(67ف المشرع ووفؽ نص المادة )الرد عمييا ببلئحة جوابية، وكذلؾ نجد أ
واالدعاء المتقابؿ في جواز تقديـ وقائع جديدة بعد إقامة الدعوى، كما أف المشرع طبؽ ذات اإلجراءات 

( مف المادة 3واألحكاـ المتعمقة بالدعوى في المحاكمات الغيابية عمى االدعاء المتقابؿ وفؽ الفقرة )
 محاكمات المدنية والتجارية.( مف قانوف أصوؿ ال85)

                                                 
(1)

 ػ بتصرؼ. 15الدكتور أحمد أبو الوفا ػ نظرية الدفوع في قانوف المرافعات ػ مرجع سابؽ ػ ص 

صمية أو " يجب عمى المدعى عميو في الدعوى األ :( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى67نصت المادة ) (2)
المتقابمة أف يرد في الئحتو الجوابية بشكؿ صريح ومحدد عمى كؿ ادعاء بأمر واقعي يدعيو الخصـ وال يسمـ بصحتو وال 

 يكتفي بإنكاره المجمؿ".
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ورغـ ذلؾ، فإنني أرى أف االدعاء المتقابؿ يجب أف يبنى عمى ذات السبب الذي بنى عميو 
فإذا أسس العامؿ المدعي دعوى المطالبة بحقوؽ عمالية باالستناد إلى عقد  ،(1)المدعي دعواه األساس

لمتقابؿ بالتعويض عف ترؾ المدعي العمؿ جاز لممدعى عميو )رب العمؿ( أف يطالب بموجب االدعاء ا
لمعمؿ دوف إشعاره بذلؾ، فيكوف السبب القانوني لمدعوى األصمية واالدعاء المتقابؿ ىو ذات عقد 
العمؿ، وال يجوز أف يؤسس المدعى عميو االدعاء المتقابؿ عمى غير ذات السبب الذي أقاـ بموجبو 

دعاء المتقابؿ( أف يقيـ الدعوى المتقابمة المدعي دعواه، فبل يممؾ المدعى عميو )المدعي في اال
لممطالبة بمبمغ مف الماؿ ناتج عف قرضة حسنة عمى ذمة الدعوى األصمية التي موضوعيا المطالبة 

 بمبمغ مف الماؿ ناتج عف المسؤولية التقصيرية.

وقد اختمفت المحاكـ في قيد االدعاء المتقابؿ، فمنيا مف يقـو بتسجيؿ ىذا االدعاء في سجؿ 
متسمسؿ كالدعوى األصمية ويكوف ذلؾ في ممؼ مستقؿ عف الدعوى، ومنيا مف تحت رقـ لدعاوى ا

يقوـ بضـ ىذا االدعاء إلى الدعوى األساس دوف أف يتـ تسجيمو في سجؿ الدعاوى وال يحمؿ ىذا 
 االدعاء رقمًا متسمسبًل مستقبًل عف الدعوى األساس.

بب الذي أقيمت عميو الدعوى األساس، فبل يجوز وأرى أف االدعاء المتقابؿ يقـو عمى ذات الس
أف يتـ تسجيمو كدعوى مستقمة عف الدعوى األصمية، فيو ال يختمؼ عف الدفع سوى أف اليدؼ مف 
وراء الدفع رد الدعوى أو االنتقاص منيا في حيف أف االدعاء المتقابؿ ييدؼ إلى الحكـ لممدعى عميو 

ى حد كبير مع الطمب العارض المقدـ مف قبؿ المدعى عميو بطمباتو، األمر الذي يجعمو متشابيًا إل
وسيأتي  .(2)بإجراء المقاصة أو الحكـ لو بالتعويضات عف الضرر الذي لحقو مف إجراءات التقاضي

دور الحديث عف ىذه الطمبات في نياية ىذا المطمب عند دراسة تعسؼ المدعى عميو في تقديـ 
 الطمبات.

و في تقديـ االدعاء المتقابؿ في السبب الذي أقاـ عميو ادعائو ويمكف تصور تعسؼ المدعى عمي
فقد يستغؿ المدعى عميو عدـ وضوح سبب الدعوى األصمية لتقديـ ادعاء متقابؿ عمى غير ذلؾ 
السبب، سيما وأف تكيؼ الدعوى النيائي يعود تقديره لممحكمة بعد االنتياء مف سماع البينات فييا وما 

 ت قد تؤدي إلى إطالة أمد المحاكمة إضرارًا بالمدعي.ينتج عف ذلؾ مف إجراءا

                                                 
( ػ مرجع 2111( لسنة )2القاضي األستاذ عثماف التكروري ػ الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ ) (1)

 . 398ػ  397ابؽ ػ صس
لممدعى عميو أف يقدـ مف  " :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )98نصت المادة ) (2)

 -2طمب المقاصة وطمب الحكـ لو بالتعويضات عف الضرر الذي لحقو مف جراء إجراءات التقاضي.  -1الطمبات العارضة: 
ما تأذف المحكمة بتقديمو مما يكوف مرتبطًا بالطمبات  -3ئحة الدعوى اتصااًل ال يقبؿ التجزئة. أي طمب يكوف متصبًل ببل
 ."الواردة في الئحة الدعوى
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ذا كانت الطمبات التي تقدـ وقد يرد التعسؼ مف جانب المدعى ع ميو في التقدـ في الطمبات، وا 
مف جانب المدعى عميو ال حصر ليا بالنظر إلى موضوعيا، إال أننا يمكف أف نورد أىـ الطمبات التي 

 المرحمة عمى أف يتـ دراسة باقي الطمبات في مرحمة تقديـ البينات. يمكف لممدعى عميو تقديميا في ىذه

وقد يرد التعسؼ مف جانب المدعى عميو في التقدـ بالطمبات التي تتضمف دفوعًا شكمية كالدفع 
بعدـ االختصاص المحمي أو الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقياـ ذات النزاع أماميا أو 

بطبلف وسائر الدفوع األخرى، وىذه الدفوع ػ وكأصؿ عاـ ػ توجو إلى إجراءات لبلرتباط، أو الدفع بال
الدعوى سواء مف حيث إقامتيا أو السير فييا، أو االختصاص بيا، بغرض استصدار حكـ يؤدي إلى 
تأخير الفصؿ في الدعوى، أو ينيي الخصومة فييا، عمى أنو يشترط إبداء ىذه الدفوع الشكمية في 

ال سقط الحؽ فيما لـ يبد منيامستيؿ الخصومة   (1)وقبؿ إبداء أي دفع بعدـ القبوؿ أو دفع موضوعي وا 
باستثناء الدفع الشكمي المتعمؽ بالنظاـ العاـ والدفع الشكمي الذي ينشأ الحؽ في التمسؾ بو بعد الدخوؿ 

يا ال يمس في الموضوع، كما ويجب إبداء الدفوع الشكمية معًا دفعة واحدة، وأف الحكـ الصادر بقبول
 موضوع الدعوى.

فإذا ما حاد المدعى عميو عف اليدؼ مف خبلؿ ىذه الدفوع إلى مجرد اإلضرار بالمدعي، وال 
( مف 488سيما وأف المشرع اشترط تقديـ ىذه الدفوع عمى شاكمة دعوى وفؽ صريح أحكاـ المادة )

في الحكـ الصادر بردىا ، وأجاز لو المشرع الطعف (2)قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية
 استقبلاًل وما يترتب عمى ذلؾ مف إطالة أمد الدعوى، فاف ذلؾ يعد تعسفًا في تقديميا.

. (3)وقد يرد التعسؼ مف جانب المدعى عميو في التقدـ بطمبات تتضمف دفوعًا بعدـ القبوؿ
كاف ييدؼ مف  كالدفع بمرور الزمف أو اعتبار الدعوى قضية مقضية، أو انعداـ المصمحة، إذا ما

خبلؿ ىذه الدفوع مجرد تعطيؿ سير الدعوى إضرارًا بالمدعي أو إلطالة أمد التقاضي، وقد يكوف ىذا 
الدفع يتعمؽ بالنظاـ العاـ فيجوز إثارتو في أية مرحمة كانت عمييا الدعوى كالدفع بمرور الزمف، ويجوز 

يكوف قاببًل لبلستئناؼ مع الحكـ التمسؾ بو قبؿ الدخوؿ في األساس، عمى أف القرار الصادر فيو 

                                                 
السقوط ىو جزاء إجرائي يترتب عمى عدـ ممارسة الحؽ في مباشرة عمؿ إجرائي معيف خبلؿ الميمة التي حددىا القانوف، وىو  (1)

مؿ اإلجرائي وليس عمى العمؿ ذاتو، )المستشار فرج عمواني ىميؿ ، الدفوع في المواد المدنية يرد عمى الحؽ في مباشرة الع
 . 13( ػ ص2118والتجارية ػ دار المطبوعات الجامعية ػ اإلسكندرية ػ )

تصة وفقًا تقدـ الطمبات المشار إلييا في المواد السابقة إلى المحكمة المخ -1"  :( عمى111( مف المادة )1نصت الفقرة ) (2)
 لئلجراءات المقررة إلقامة الدعوى..."

(3)
الدفع بعدـ القبوؿ ليس دفعًا شكميًا ألنو ال يتعمؽ باإلجراءات، وليس دفعًا موضوعيًا ألنو ال يتصؿ بأساس الدعوى، بؿ ىو دفع  

ر أحد الشروط التي يتطمبيا بعدـ أحقية المدعي في إقامة الدعوى، أي أنو يتعمؽ بالحؽ في إقامتيا، فينكر وجودىا لعدـ تواف
 (.17 (.39)الدكتور أحمد أبو الوفا ـ نظرية الدفوع في قانون المرافعات ـ المرجع السابق ـ ص القانوف لقبوليا، 
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الفاصؿ في النتيجة في الحالة األولى، ويكوف التعسؼ في ىذه الحالة واردًا في مرحمة تقديـ البينات، 
 وقاببًل لبلستئناؼ استقبًل في الحالة الثانية، ويكوف التعسؼ واردًا في مرحمة تكرار الموائح.   

 

 المرافعةحتى رحمة البينات تعسف المدعى عميو في م :المرحمة الثانية

بعد تكرار المدعي الئحة الدعوى وتكرار المدعى عميو البلئحة الجوابية، تنتقؿ الدعوى إلى 
في سير  األىميةمرحمة تقديـ البينات، ولعؿ أف تعييف الخصـ الذي يبدأ في تقديـ البينة أمر بالغ 

ثقيبًل يجعمو في مركز دوف خصمو، إذ ألنو يمقي عمى كاىؿ ىذا الخصـ عبئًا  ،الدعوى وفي نتيجتيا
وتكميؼ أحد الطرفيف بالبدء في تقديـ البينات  ،يكمفو أمرًا إيجابيًا تتوقؼ عميو نتيجة الفصؿ في الدعوى

يعود إلى تحديد الوقائع محؿ الخبلؼ بيف طرفي الدعوى، وىذا يظير أىمية بالغة لبلئحة المدعى 
د العامة في اإلثبات، ذلؾ أف المراد بمف ادعى ليس مف أقاـ عميو الجوابية، إذا ما تـ إعماؿ القواع

الدعوى، بؿ ىو كؿ خصـ يدعي عمى خصمو أمرًا، فالقاعدة العامة في اإلثبات ىي " البينة عمى مف 
، وما تفرع عنيا مف أف البينة إلثبات خبلؼ الظاىر واليميف لبقاء (1)"ادعى واليميف عمى مف أنكر
الئحة المدعى عميو الجوابية عمى إنكار قياـ الديف في الذمة في دعوى األصؿ، فإذا ما اقتصرت 

المطالبة بمبمغ مالي ناتج عف قرضة حسنة فاف عبء اإلثبات يقع عمى المدعي ألنو يدعي خبلفًا 
لؤلصؿ وىو براءة الذمة، أما إذا سمـ المدعى عميو في الئحتو الجوابية بواقعة قياـ الديف ابتداءًا في 

 عى الوفاء، فانو يكؼ بإثبات ىذه الواقعة وىي واقعة الخبلؼ بيف الطرفيف.الذمة واد

اإلثبات واقعة متنازع عمييا  فيشترط في اإلثبات توافر ثبلثة أركاف وىي أف تكوف الواقعة محؿ
بيف الطرفيف، وأف يرتب القانوف مف ىذه الواقعة أثرًا قانونيًا، أي أف يكوف إثباتيا منتجًا في النزاع، وأف 

 .(2)يكوف إثباتيا بالدليؿ الذي أجازه القانوف

ة في لـ يمنح الخصوـ الحرية الكامموالتجارية النافذ ورغـ أف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 
اإلثبات، إال أنو لـ يحدد لمخصوـ عددًا معينًا مف الشيود ولـ يحدد عدد الجمسات المخصصة لتقديـ 

 البينات.

تعسؼ المدعى عميو في تقديـ البينات يظير في حصر المدعى عميو بينتو الشخصية بعدد و 
أسماء شيود  ؽ كاىؿ المحكمة في االستماع إلييـ، أو قد يحصر بينتو فيارىأكبير مف الشيود و 

وىمييف ال وجود ليـ عمى أرض الواقع أو أنيـ متوفيف أو يقيموف خارج الببلد، ويطمب مف المحكمة 
إحضارىـ بنفسيا لعجزه عف إحضارىـ أو رفضيـ الحضور لممحكمة، ورغـ أف القانوف قد منح 

                                                 
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.76المادة ) (1)
 .  45ػ 32المستشار أحمد نشأت ػ رسالة اإلثبات ػ الطبعة السابعة ػ الجزء األوؿ ػ ص (2)
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( دينار 488المحكمة صبلحية تغريـ الشاىد الذي لـ يمتثؿ ألمر المحكمة في الحضور بمبمغ )
صدار مذكرة إحضار بحقو إذا لـ يمتثؿ لمحضور إال أنني أرى أف ىذا اإلجراء ال يكوف  ،(1)أردني، وا 

ال تستطيع الشرطة ىي الحاالت التي منتجًا في بعض األحياف بالنظر إلى الواقع الذي نحياه، فكثيرة 
منية الفمسطينية أو ألف إحضار الشاىد في موعد الجمسة إلقامتو في منطقة غير تابعة لمسيطرة األ

 األمر ال يمنح الشرطة دخوؿ المنازؿ أو غيرىا مف األسباب.

ورغـ أف المشرع أجاز لممدعى عميو أف يتقدـ بطمبات عارضة، ورغـ أف المشرع لـ يورد حصرًا 
ليذه الطمبات إال أنو وضع قاعدة عامة لجميع الطمبات التي أجاز لممدعى عميو تقديميا وىي وجوب 

اط ىذه الطمبات مع طمبات المدعي بموجب دعواه، ولعؿ المشرع أراد مف ذالؾ حصر الخصومات ارتب
 وعدـ تشتيتيا في الدعوى الواحدة، وتحديد نطاقيا.

بالتعويض عف الضرر لممدعى عميو وىذه الطمبات ىي طمب إجراء المقاصة وطمب الحكـ 
بلئحة الدعوى اتصااًل ال يقبؿ التجزئة، الناتج عف إجراءات المحاكمة وأي طمب آخر يكوف متصبًل ب

 وما تأذف المحكمة بتقديمو مما يكوف مرتبطًا بالطمبات الواردة في الئحة الدعوى.

ورغـ وجود التشابو بيف ىذه الطمبات وبيف االدعاء المتقابؿ، وال سيما الطمبيف األخيريف 
يفيا والعكس صحيح، إال أف المرتبطيف مع الدعوى األصمية، ورغـ أف الدعوى ىي طمب بحسب تعر 

المشرع أورد ىذه الطمبات في باب الطمبات والدفوع، رغـ إخضاع ىذه الطمبات لذات اإلجراءات 
إال أف الفارؽ بينيما أف ىذه الطمبات تقيد في سجؿ الطمبات المرتبطة مع  ،(2)المقررة إلقامة الدعوى

فروؽ تقتضييا طبيعة  الدعوى، فبل الدعوى وليس في السجؿ الخاص بالدعاوى، عبلوة عمى وجود 
 وجوب عمى المدعي تقديـ الئحة جوابية عمى الطمب العارض، كما ىو الحاؿ في الدعوى المتقابمة.

وقد يتـ استغبلؿ الحؽ في التقدـ بيذه الطمبات إلطالة أمد الدعوى وتشتيت نطاقيا، إضرارًا 
 و في التقدـ بيا.بالمدعي ليس إال، مما يعتبر تعسفًا مف جانب المدعى عمي

وقد يرد التعسؼ مف جانب المدعى عميو في التقدـ بطمبات اإلدخاؿ، وسأقتصر عمى دراسة ىذه 
الطمبات التي يتقدـ بيا المدعى عميو وليس الطمبات التي يقدميا المدعي التي سبؽ دراستيا في 

                                                 
ػ إذا كمؼ الشاىد بالحضور تكميفًا صحيحًا ولـ 1" :( مف قانوف البينات في المواد المدنية والتجارية عمى87نصت المادة ) (1)

يحضر، حكمت عميو المحكمة بغرامة ال تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانونًا، ويثبت القرار في 
إذا تخمؼ الشاىد بعد تكميفو بالحضور لممرة الثانية جاز لممحكمة إصدار أمر بإحضاره.  -2عف. المحضر وال يكوف قاببًل لمط

 لممحكمة في جميع األحواؿ إعفاء الشاىد مف الغرامة إذا حضر وأبدى عذرًا مقبواًل".  -3
تقدـ الطمبات المشار   -1" :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )111نصت المادة ) (2)

إلييا في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقًا لئلجراءات المقررة إلقامة الدعوى، وفي كؿ األحواؿ ال تقبؿ الطمبات 
 ."تفصؿ المحكمة فيما يقدـ إلييا مف طمبات مع الدعوى األصمية كمما أمكف ذلؾ -2المشار إلييا بعد إقفاؿ باب المرافعة. 
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ات التي يقدميا الغير المطمب الثاني مف المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ، وكذلؾ استبعاد دراسة الطمب
)طمبات التدخؿ( ألف دراستيا ىو موضوع المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ، وكذلؾ استبعاد دراسة 

 صبلحية المحكمة في إدخاؿ مف ترى إدخالو في الدعوى، لخروج ىذا الموضوع عف ىذه الدراسة. 

سمى بالتدخؿ والمقصود مف اإلدخاؿ ىو إقحاـ الغير في خصومة رغمًا عف إرادتو، لذلؾ ي
الجبري تميزًا لو عف التدخؿ االختياري الذي يتـ بناءًا عمى إرادة الغير دوف أف يكمفو أحد بالدخوؿ في 

دخاؿ  ،(1)الخصومة والغير ىو الشخص الذي لـ يكف طرفًا في الدعوى بشخصو ولـ يكف ممثبًل فييا، وا 
لمبلئـ الذي يمجا فيو إلى القضاء، الغير في الدعوى يشكؿ اعتداءًا عمى حريتو في اختيار الوقت ا

حسبما تمميو مصالحو، ألنو يعد إجبارًا عمى الدخوؿ في خصومة قائمة يعد إجبارًا عمى دخولو في 
خصومة قائمة، واليدؼ مف اختصاـ الغير قد يكوف امتداد حجية األمر المقضي بو إلى الغير في 

و يعترض عميو اعتراض الغير، أو إلزامو خصومة واحدة دوف أف يكوف لو الحؽ في أف ينكر حجيتو أ
ويشترط في اختصاـ الغير أف يكوف الشخص  ،(2)بتقديـ ورقة تحت يده منتجة في الدعوى األصمية

المراد اختصامو مف الغير الذي كاف يصح اختصامو عند إقامة الدعوى ووجوب توافر الشروط العامة 
 االرتباط بيف طمب االختصاـ والطمب األصمي. لقبوؿ الدعوى ػ األىمية والمصمحة ػ وضرورة توافر

( طمبات اإلدخاؿ 99، 96، 83ونظـ قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية ضمف المواد )
في الدعوى التي يقدميا المدعى عميو، وبيف أف ىذه الطمبات يجوز تقديميا في أية مرحمة كانت عمييا 

المشرع قاعدة عامة فيمف يصح إدخالو في الدعوى وىي  ثـ وضع ،(3)الدعوى قبؿ إقفاؿ باب المرافعة
 .(4)أف يصح اختصامو في الدعوى عند إقامتيا

                                                 
الدكتور أحمد مميجي ػ الموسوعة الشاممة في التعميؽ عمى قانوف المرافعات بآراء الفقو والصيغ القانونية وأحكاـ النقض ػ الجزء  (1)

 .9الثالث ػ  مرجع سابؽ ػ ص
( ػ 2111( لسنة )2القاضي األستاذ الدكتور عثماف التكروري ػ الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ ) (2)

 .415مرجع سابؽ ػ ص
كؿ طمب يتعمؽ بإدخاؿ مدع أو مدعى عميو أو بإخراجو مف الدعوى يجوز أف يقدـ " :( مف ذات القانوف عمى83نصت المادة ) (3)

 في أي وقت قبؿ إقفاؿ باب المرافعة((.
دعوى مف كاف يصح اختصامو يجوز لمخصـ أف يدخؿ في ال -1" :( مف ذات القانوف عمى96( مف المادة )1نصت الفقرة ) (4)

  ."فييا عند إقامتيا...
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واشترط المشرع في اختصاـ الغير تقديـ طمب إلى المحكمة المختصة وفقًا لئلجراءات المقررة 
مبات إلقامة الدعوى، وما يترتب عمى ذلؾ مف وجوب دفع الرسـ القانوني عنو وتسجميو في سجؿ الط

 .(1)المرتبطة مع الدعوى األصمية

ووجو تعسؼ المدعى عميو في تقديـ مثؿ ىذه الطمبات إنما يكمف في تقديـ ىذا الطمب دوف أف 
يكوف لو ىدؼ مف ذلؾ سوى إلحاؽ الضرر بالخصـ )المدعي( إلطالة أمد الدعوى، فقد يعمد المدعى 

إدخاليـ في الدعوى وىـ كثر، ومنيـ مف عميو إلى تقديـ ىذا الطمب مشتمبًل عمى أسماء مف يطمب 
يقيـ خارج الببلد، ومنيـ أسماء ال وجود ليا في الحقيقة، ومنيـ متوفيف، لكسب أطوؿ قدر ممكف مف 
الوقت في إجراءات تبميغيـ إلعاقة سير الدعوى، وقيامو باستئناؼ أي قرار قد تصدره المحكمة في ىذا 

 الطمب ومف ثـ الطعف فيو بالنقض.

رد التعسؼ ة أىمية باقي الطمبات التي يحؽ لممدعى عميو تقديميا لممحكمة، إال أنو قد يورغـ قم
وىي عمى شكؿ استدعاءات، كطمب فتح باب المرافعة أو دعوة شيود أو  ،(2)يافي التقدـ ب ومف جانب

ف غيرىا مف الطمبات المتصمة بالدعوى، إذا كاف ال يرجو منيا مصمحة أو يجني فائدة معينو، بؿ كا
 اليدؼ منيا إلحاؽ الضرر بالمدعي أو تعطيؿ إجراءات المحاكمة.  

 

 .تعسف المدعى عميو في مرحمة الحكم :المرحمة الثالثة

إذا كانت غاية المدعى عميو التي يسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ دفاعو ومرافعاتو في الدعوى ىي 
نتقاص منيا، وىي غاية مشروعة، منع المحكمة مف الحكـ عميو بطمبات المدعي بموجب دعواه، أو اال

مف ذلؾ إلى أما إذا انحصرت غاية المدعى عميو إذا ما سمؾ الطرؽ التي رسميا القانوف لتحقيقيا، 
فاف ذلؾ  ،صدار الحكـ لممدعي أو إطالة أمد الدعوى إضرارًا بوإتعطيؿ إجراءات المحاكمة لمنعيا مف 

 .جراءاتؼ في تمؾ اإللتعساذا يدخؿ ضمف نطاؽ وىه الدراسة يدخؿ ضمف صمب ىذ

وألف ىذه المرحمة مف عمر الدعوى ىي ذات المرحمة التي يمر بيا طرفي الدعوى، وتبلشيًا 
حث األوؿ مف ىذا تعسؼ المدعي ضمف المطمب الثالث مف المب ةفي معرض دراسلمتكرار، فقد سبؽ 

                                                 
تقدـ الطمبات المشار  -1" :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )111نصت المادة ) (1)

ال تقبؿ الطمبات  إلييا في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقًا لئلجراءات المقررة إلقامة الدعوى، وفي كؿ األحواؿ
 ."تفصؿ المحكمة فيما يقدـ إلييا مف طمبات مع الدعوى األصمية كمما أمكف ذلؾ -2المشار إلييا بعد إقفاؿ باب المرافعة. 

تقدـ سائر الطمبات  -1" :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )111نصت المادة ) (2)
تصدر المحكمة األمر المطموب بحضور  -2الدعوى إلى المحكمة المختصة في شكؿ استدعاءات. األخرى المتعمقة ب

المستدعي ما لـ تَر ضرورة تبميغ الخصـ اآلخر بصورة عف االستدعاء حسب األصوؿ، وعمى ىذا الخصـ أف يرد حاؿ رغبتو 
 ."في االعتراض عمى الطمب خبلؿ المدة التي تقررىا المحكمة
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يو سموكيا في ىذه المرحمة لثغرات القانونية التي يمكف لممدعى عمالدراسة عمى االفصؿ، لذا ستقتصر 
 والتي يمكف أف نصفيا بالتعسؼ في استعماؿ الحؽ.

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 466المادة )فقد يستغؿ المدعى عميو ما نصت عميو أحكاـ 
لممحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناءًا عمى طمب أحد الخصوـ أف تقرر فتح التي أجازت المدنية والتجارية 
وبجمسة النطؽ في المدعى عميو باب جدية وضرورية لمفصؿ في الدعوى، فقد يمجأ باب المرافعة ألس

الحكـ إلى الطمب مف المحكمة فتح باب المرافعة مبديًا األسباب لذلؾ، وقد ال يكوف في مستطاع 
المحكمة أف ترد عمى ىذه األسباب في ذات الجمسة فتعمد إلى تأجيؿ الدعوى لجمسة قادمة لدراسة ىذه 

، فيكوف ذلؾ مسوغًا لو لتقديـ بعض الطمبات التي مف شأف االنتقاؿ لنظرىا تعطيؿ الفصؿ في األسباب
 أو التقدـ باالستئناؼ منعًا لممحكمة مف إصدار الحكـ. كطمب اختصاـ الغير  الدعوى،

فقرار قفؿ باب المرافعة سواء كاف صريحًا أو ضمنيًا ال يعد حكمًا، فبل يحوز عمى حجية األمر 
بو وال يقيد المحكمةػ فيذا القرار ال يمنع المحكمة مف إعادة الدعوى لممرافعة سواء مف تمقاء المقضي 

نفسيا أو بناء عمى طمب الخصوـ، والقاعدة في ىذا الشأف أف القانوف ال يمـز المحكمة حتمًا بفتح باب 
 (.1)ةالمرافعة عند طمب الخصوـ ذلؾ، كما أنو ال يمزميا بالحكـ متى قفمت باب المرافع

فيجوز لممحكمة بعد اقفاؿ باب المرافعة أف تقرر سواء مف تمقاء نفسيا أو بناءًا عمى طمب أحد 
الخصوـ إعادة فتح باب المرافعة مف جديد بشرط أف يكوف ألسباب جدية، فتبدؿ الييئة الحاكمة يوجب 

ت لممرافعات الختامية فتح باب المرافعة ألف الييئة مصدرة الحكـ قد اشترط القانوف أف تكوف قد استمع
 لؤلطراؼ، ويتعيف عمى المحكمة عند فتح باب المرافعة أف تبيف السبب الذي دعاىا لذلؾ في قرارىا.

عادة فتح باب المرافعة مف جديد لمسماح لممدعى عميو أو )المستأنؼ( في مرحمة االستئناؼ  وا 
في خصمو، ذلؾ أف فتح باب بتقديـ دفاعو في الدعوى يمنحو فرص كثيرة يمكف استغبلليا لمتعسؼ 

المرافعة لتقديـ البينات يعيد الدعوى إلى مرحمة البينات، والتيس سبؽ وأف بينا بعضُا مف حااللت 
 التعسؼ التي قد يستغميا المدعى عميو اضرارًا بخصمو.

 

 استخدام الحق من جانب الغيرالتعسف في  :طمب الرابعالم

نا ضمف المطمب الثاني مف المبحث الثاني مف ىذا إذا كاف المقصود مف اإلدخاؿ ػ كما مر مع
الفصؿ ػ ىو إقحاـ الغير في خصومة رغمًا عف إرادتو، لذلؾ سمي بالتدخؿ الجبري، فاف التدخؿ 

                                                 
(1)

مد مليجي ـ الموسوعت الشاملت في التعليق على قانون المرافعاث باراء الفقه والصيغ القانونيت وأحكام النقض ـ مرجع سابق ـ الدكتور أح 

 .648ص
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ىو لجوء أحد األشخاص إلى القضاء مختصمًا غيره في دعوى قائمة أو منضمًا إلى أحد  :االختياري
 :(2)صورتيف إحدىويكوف تدخؿ الشخص اختياريًا ب (1)الخصميف

 

وىو االنضماـ ألحد الخصوـ ودعـ وجية نظره في الدعوى، دوف أف  :التدخل النضمامي :ألولىا
نما لحماية مصالحو عمى المدى البعيد، لدفع ضرر محتمؿ  يطالب بشيء خاص لنفسو وا 

 :وييدؼ مف وراء ذلؾ إما إلى

 وع )تدخؿ دفاعي(.تأييد طمبات مف تدخؿ لمساعدتو بما لديو مف أوجو دفاع ودف . أ

مراقبة دفاع مدينو بقصد تجنب إىمالو أو غشو حتى ال يتأثر الضماف العاـ المقرر لمدائف  . ب
 عمى أمواؿ مدينو )تدخؿ وقائي(.

تدخؿ البائع بصفتو ضامنًا في دعوى استحقاؽ الشيء المبيع المرفوعة عمى  :ومف أمثمتو
ا لـ يسمح لو بالتدخؿ فاف المشتري سيرجع عميو المشتري، وذلؾ لمدفاع عف ممكية المشتري لمعيف، فإذ

 بالضماف.

وكذلؾ تدخؿ صاحب المصنع في الدعوى المرفوعة عمى البائع بسبب عيب في اآللة المبيعة 
ألنو إذا لـ يتدخؿ المصنع ونجح المشتري في الحصوؿ عمى التعويض مف البائع سوؼ يرجع عمى 

 المصنع بالضماف.

 وى التي يكوف المديف طرفًا فييا مع الغير لمدفاع عف حقوؽ مدينو.وكذلؾ تدخؿ الدائف في الدع

وكذلؾ تدخؿ المشتري في دعوى إثبات الممكية المقامة عمى البائع، ألف ثبوت الدعوى سيؤدي 
 إلى استحقاؽ العقار لممدعي وحرماف المشتري مف التصرؼ فيو. 

 

طرفيف ليس لبلنضماـ ألحدىما لمدفاع  وىو التدخؿ في دعوى قائمة بيف :التدخل اليجومي :الثانية
عنو ومساعدتو، بؿ لموصوؿ إلى حؽ خاص لو في مواجية أطراؼ الدعوى بطمب يرتبط 
بالدعوى األصمية، بمعنى آخر أف يطمب المتدخؿ مف المحكمة أف يكوف مدعيًا عمى 

 بما يدعيو. رافيا، مطالبًا المحكمة الحكـ لوأط

  :(3)ا يمييشترط لقبوؿ التدخؿ في الدعوى مو 
                                                 

 .271( ػ ص2116الدكتور محمود الكيبلني ػ شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ػ الطبعة الثانية ػ عماف ػ األردف ػ ) (1)
( ػ 2111( لسنة )2تور عثماف التكروري ػ الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )القاضي األستاذ الدك (2)

 ػ بتصرؼ 411ػ 411مرجع سابؽ ػ ص

(3)
 .413ػ  412المرجع السابؽ صالقاضي األستاذ الدكتور عثماف التكروري ػ  
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فبل محؿ لتدخؿ مف كاف طرفًا في الخصومة، كالخمؼ العاـ  :أن يكون المتدخل من الغير .4
والخمؼ الخاص ألحد طرفي الدعوى، فإذا توفي الخصـ فاف ورثتو ال يعتبروف مف الغير، حتى 

ف أقيمت الدعوى باإلضافة إلى التركة عمى بعض الورثة، فاف باقي الو  ف تـ تبميغ أحدىـ، وا  رثة وا 
ف لـ يرد أسماؤىـ في الدعوى ال يعتبروف مف الغير وال يحؽ ليـ التدخؿ في الدعوى وأف الحكـ  وا 

 الصادر بحؽ الممثميف منيـ يعتبر كأنما صدر بحقيـ جميعًا.

تقبؿ دعوى أو طمب أو دفع أو طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة قائمة فيو فبل  :شرط المصمحة .2
محتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ تكفي المصمحة الو يقرىا القانوف 

، والمصمحة التي تبيح التدخؿ االنضمامي (1)أو االستيثاؽ لحؽ يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو
ىي التي تستند إلى دفع ضرر محتمؿ إلى إذا كاف التدخؿ إلى جانب المدعى عميو أو المدعي، 

  صمحة المطموبة ىي ذات المطموبة إلقامة الدعوى.  أما إذا كاف التدخؿ ىجومي فاف الم

فإذا لـ تكف الدعوى مقامة فبل محؿ  :أن تكون الخصومة قائمة ولم يتم إقفال باب المرافعة .3
ذا ما رغب الشخص الثالث في تأميف حقوقو فمو التقدـ بدعوى أصمية، كما ال يجوز  لمتدخؿ، وا 

فاؿ باب المرافعة، ومف باب أولى فبل يجوز التدخؿ التدخؿ في الدعوى إذا ما وصمت إلى مرحمة إق
 في مرحمة االستئناؼ.

فإذا كاف الحؽ الذي  :وجود ارتباط حقيقي بين موضوع الدعوى األصمية وموضوع طمب التدخل .4
يدعيو المتدخؿ )الشخص الثالث( بموجب طمبو غير مرتبط أو مختمؼ عف موضوع الدعوى 

ممتدخؿ أف يخمؽ مف تدخمو دعوى جديدة مختمفة عف الدعوى األصمية فبل يقبؿ طمبو، فبل يجوز ل
 األصمية، بؿ يجوز لو التقدـ بدعوى مستقمة.

وجوب دفع الرسـ القانوني عف المدعى بو في حاؿ قررت المحكمة إجابة طمب اإلدخاؿ  .5
اليجومي، فتقديـ طمب اإلدخاؿ اليجومي يترتب عميو وقؼ المحكمة السير في الدعوى واالنتقاؿ 

ية الطمب، ألف الفصؿ في الدعوى األصمية يتوقؼ عمى نتيجة الفصؿ في الطمب، فإذا حكمت لرؤ 
ف قررت قبوؿ اإلدخاؿ، كمفت الشخص الثالث  المحكمة برد الطمب عادت لمسير في الدعوى، وا 
)مف تقرر إدخالو( بتقديـ دعوى يختصـ بموجبيا طرفي الدعوى وكمفتو بذات الوقت دفع الرسـ 

   .   (2)االقانوني عني

                                                 
(1)

 (.2111( لسنة )2رقـ )( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية 3نص المادة ) 

(2)
الحؽ مف وجوب دفع الرسـ القانوني عف  413وأنا ال أتفؽ مع ما ورد في كتاب الدكتور عثماف التكروري ػ المرجع السابؽ ػ ص 

المطالب بو في طمب اإلدخاؿ، ألف المطموب مف طالب اإلدخاؿ أف يدفع الرسـ القانوني عف طمبو بصرؼ النظر عف قيمة ما 
ا الطمب، ألف المطموب منو إثبات شروط االرتباط بيف حقو الذي يطمبو وبيف موضوع الدعوى، وشروط المصمحة يدعيو في ىذ

 =والصفة وبقية الشروط التي سبؽ ذكرىا، فاف قررت المحكمة قبوؿ طمبو، كمفتو بتقديـ دعوى معدلة يختصـ بموجبيا طرفي
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( إجراءات التدخؿ في 2884( لسنة )2ونظـ قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )
يجوز لمف لو مصمحة في دعوى  -2" :( عمى96( مف المادة )3و2الدعوى، حيث نص في الفقرتيف )

نعت المحكمة قائمة بيف طرفيف أف يطمب تدخمو فييا بوصفو شخصًا ثالثًا منضمًا أو مخاصمًا فإذا اقت
، في "يكوف القرار الصادر بعدـ قبوؿ أو رفض التدخؿ قاببًل لبلستئناؼ -3بصحة طمبو تقرر قبولو. 

( مف ذات القانوف اإلجراءات التي يتوجب إتباعيا في تقديـ 488حيف بيف المشرع وفؽ أحكاـ المادة )
ييا في المواد السابقة إلى تقدـ الطمبات المشار إل -4" :الطمبات ومنيا طمب التدخؿ حيث نص عمى

المحكمة المختصة وفقًا لئلجراءات المقررة إلقامة الدعوى، وفي كؿ األحواؿ ال تقبؿ الطمبات المشار 
تفصؿ المحكمة فيما يقدـ إلييا مف طمبات مع الدعوى األصمية كمما  -2إلييا بعد إقفاؿ باب المرافعة. 

إلدخاؿ لجمسات الدعوى والطمب مف المحكمة ، ىذا يعني أنو ال يجوز حضور طالب ا"أمكف ذلؾ
إدخالو فييا دوف أف يتقدـ بطمب وفؽ اإلجراءات المعموؿ فييا إلقامة الدعوى مف وجب تقديـ الئحة 
طمب ودفع الرسـ القانوني عنو وتسجيمو في سجؿ الطمبات المتفرعة عف الدعوى وحممو رقمًا متسمسبًل 

( مف ذات القانوف قد وضع 488( مف المادة )2الفقرة )عمى ذمة الدعوى، ورغـ أف المشرع ووفؽ 
قاعدة عامة بوجوب قياـ المحكمة بالفصؿ في الطمبات مع الدعوى األصمية كمما أمكف، إال أف ىذه 
القاعدة ال تسري عمى ىذا النوع مف الطمبات، سواء أكاف الطمب طمب تدخؿ انضمامي أو ىجومي، 

الدعوى ويتوجب وقؼ السير في الدعوى واالنتقاؿ لرؤية الطمب  ألف أيًا مف الطمبيف سيؤثر عمى مسار
 حاؿ التقدـ بو، وليس ضمو لمدعوى والفصؿ فيو مع الحكـ الفاصؿ بنتيجة الفصؿ فييا.

ورغـ أف المشرع أجاز لمغير التقدـ بطمب التدخؿ في الدعوى القائمة، ورغـ أنو نظـ الشروط 
لييا، إال أف المشرع لـ يورد نصًا يحظر بموجبو عمى الغير الواجب توافرىا في ىذا الغير لبلنضماـ إ

عدـ التعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ، والذي يمكف استغبللو، بأف يكوف حؽ الغير ضئيبًل بالمقارنة مع 
حقوؽ أطراؼ الدعوى، وأف يكوف اليدؼ مف استعماؿ ىذا الحؽ مجرد إلحاؽ الضرر بالغير أو النيؿ 

 وف الموضوعي لـ يتعرض ليذه النظرية بشكؿ مباشر وصريح.منو، وال سيما وأف القان
وقد يرد التعسؼ مف جانب الغير )الشخص الثالث( في التقدـ بطمب التدخؿ لبلنضماـ لممدعي 
في الدعوى األصمية )التدخؿ االنضمامي( إذا ما تواطأ مع المدعي بيدؼ تعطيؿ السير في الدعوى 

عجؿ يقضي بوقؼ تنفيذ الدعوى التنفيذية أو احتصؿ عمى التي احتصؿ فييا المدعي عمى قرار مست
قرار مستعجؿ بوقؼ أعماؿ الحفر والتجريؼ والبناء في العقار المتنازع عميو، ألف مف شأف إطالة أمد 

                                                                                                                                                    

ال أف يدفع قيمة المدعى بو في الطمب ألف غايتو مف الطمب ليس الدعوى األصمية ودفع الرسـ القانوني عف المطالب بو، =
نما الدخوؿ في الدعوى ابتداءًا، فاف تقرر إدخالو كمفتو المحكمة بتقديـ دعوى معدلة ودفع  الحصوؿ عمى الحؽ الموضوعي وا 

 الرسـ عف المبمغ المطالب بو.
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الدعوى إلحاؽ بالغ الضرر بالمدعى عميو، وال سيما أف إجراءات السير في الطمب مف شأنيا تعطيؿ 
صدار القرار في السير في الدعوى، ألف المحك مة ال تستطيع ضـ الطمب لمدعوى والسير بيما معًا وا 

الطمب مع الحكـ الفاصؿ بالنتيجة، بؿ يتوجب عمييا وقؼ السير في الدعوى واالنتقاؿ لرؤية الطمب 
ومف ثـ إصدار القرار فيو، وخشية لمتكرار، وطالما أف الغير )طالب التدخؿ( ىو مف تقدـ بيذا الطمب ػ 

المدعي بموجبو، فتسري عميو ذات األحكاـ التي تسري عمى المدعي، وأيضًا بإمكانو  فيو في حكـ
استغبلؿ ذات الثغرات التي يمكف لممدعي استغبلليا والتي قد تنطبؽ عمييا نظرية التعسؼ في 
استعماؿ إذا ما توافرت أركاف قياميا، ومما يزيد مف احتمالية انطباؽ ىذه النظرية إذا ما استغؿ الغير 
حقو في التقدـ باالستئناؼ عمى القرار الصادر في الطمب برفض تدخمو، وما يترتب عمى ذلؾ مف 

 إطالة أمد المحاكمة.
يرد التعسؼ مف جانب الغير )الشخص الثالث( في التقدـ بطمب التدخؿ في صورة أخرى و 

طمباتو ليس لمذود لبلنضماـ لممدعى عميو في الدعوى األصمية، إذا ما تواطأ مع المدعى عميو وانضـ ل
نما بيدؼ منع المدعي مف الوصوؿ إلى حقو أو تأخير  عف حقوقو أو ممارسة حؽ الدفاع عنيا، وا 
الوصوؿ إليو، ألف العدالة البطيئة ىي نوع مف أنواع الظمـ، وتتمثؿ أوجو التعسؼ مف جانبو في التقدـ 

في الطمب، وال يتوقؼ دوره عند ىذا بيذا الطمب ابتداءًا وتعطيؿ السير في الدعوى مؤقتًا لحيف الفصؿ 
ف  الحد، بؿ أعطي الحؽ في استئناؼ القرار الصادر في الطمب، إذا ما تضمف رفض تدخميػ أما وا 
قررت المحكمة إدخالو في الدعوى ، فيصبح مدعى عميو فييا ػ وتسري عميو أحكاـ ما سبؽ ومر معنا 

 الثاني مف ىذا الفصؿ.في تعسؼ المدعى عميو في مراحؿ سير الدعوى في المبحث 
يرد التعسؼ مف جانب الغير )الشخص الثالث( في التقدـ بطمب التدخؿ االختصامي كذلؾ و 

)اليجومي( إذا ما كاف حقو ضئيبًل بالمقارنة مع المدعي األصمي فييا، وكاف اليدؼ مف تدخمو عرقمة 
ي يستدعي تطبيؽ نظرية سير الدعوى لصالح المدعي األصمي فييا أو لصالح المدعى عميو، المر الذ

 التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي.
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الحق اإلجرائي في الدعوى اآلثار المترتبة عمى التعسف في استخدام : المبحث الثاني
 المدنية:

نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ ورغـ أنيا نظرية قائمة بذاتيا تختمؼ عف نظرية تجاوز 
يفترض استعماؿ الحؽ ضمف الحدود التي رسميا القانوف في حيف  استعماؿ الحؽ، ألف قياـ التعسؼ

أف تجاوز استخداـ الحؽ يفترض خروج مف استعمؿ حقو عف الدائرة التي يجيز لو الحؽ استخداميا، 
وىي تختمؼ عف نظرية المسؤولية التقصيرية التي تقـو عمى الخطأ والضرر وعبلقة السببية في حيف 

 مشروعًا ينتج عنو ضرر لغير ال يكوف قد ارتكب خطأ، إضافة إلى ىذه أف مف يستعمؿ حقو استعماالً 
االختبلفات بيف النظريات تمتاز نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ عف غيرىا بأف ليا دور وقائي 
عبلجي مانع مف التعسؼ، وأف قياـ التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي ينتج عنو مساس بالعدالة 

 ؤولية المدنية.عبلوة عمى قياـ المس

سأدرس في المطمب األوؿ الدور الوقائي والعبلجي  :لذلؾ سأقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب
المانع مف التعسؼ وفي المطمب الثاني المساس بالعدالة وىيبة القضاء وسمعتو وفي المطمب الثالث 

 المسؤولية المدنية الناجمة عف التعسؼ.  


 والعالجي المانع من التعسف وقائيالمطمب األول: الدور ال

خارج نطاؽ المسؤولية اإلجرائي مف الجدؿ الطويؿ حوؿ وجود نظرية التعسؼ  عد الخروجب
ف كاف الخبلؼ ال زاؿ قائمًا حوؿ المجاؿ الذي ينبغي أف تعود إليو فكرة التعسؼ،  التقصيرية، وا 

بادئ االجتماعية، إال أف الذي التي تقوـ عمييا، وعما إذا كانت ىي مبادئ األخبلؽ أو الم ئوالمباد
النظرية ىي المبادئ العامة في القانوف، سواء كانت مبادئ األخبلؽ أو المبادئ االجتماعية،  يحكـ ىذه

يحـر التعسؼ اإلجرائي، ذلؾ أف القوؿ كؿ ذلؾ كاف سببو قصور النصوص القانونية عف وضع حد 
د مشكمة سابقة عمى المسؤولية، مبدأ عاـ يحدد بوجود التعسؼ بعيدًا عف المسؤولية المدنية، يظير وجو 

سمات أساسية لمحؽ، وتمثؿ تعبيرًا عنو، والقوؿ بو مبدأ عاـ في القانوف يناط بيا تصحيحًا أخبلقيًا 
وجوىريًا لمحقوؽ، وىذه الطبيعة تضفي عمييا دورًا آخر فضبًل عف التعويض نقدًا كاف أو عينًا متى وقع 

بالتعسؼ كذلؾ وتأسيسًا عمى طبيعتو المميزة، القياـ بدور وقائي وسابؽ التعسؼ بالفعؿ، فانو يناط 
عمى المسؤولية، لتحاشي الوصوؿ إلييا، فانو يتعيف أف يدفع بيا بداءة مف الوقوع في التعسؼ في 

 .(1)استعماؿ الحؽ وىو ما اصطمح عمى تسميتو بالدور الوقائي المانع مف التعسؼ

                                                 
 .138ػ137مرجع سابؽ ػ ص المستشار الدكتور شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ (1)
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ػ وىو ما يمنع وقوع الضرر  حقو عمى نحو تعسفي ػ ابتدءاً  فقد يحـر صاحب الحؽ مف استعماؿ
أصبًل ويتفادى تبعًا لذلؾ قياـ المسؤولية، فقد يمجأ صاحب الحؽ إلى القضاء يطالب بحقو وحمايتو 
وتمكينو مف استعمالو عمى نحو معيف، وىنا ينبغي عمى القاضي أف يتأكد ليس فقط مف وجود الحؽ 

نما أف االستعماؿ المطموب لمدعوى ال يحمؿ معنى التعسؼ، فإذا ما كاف ىذا االستعماؿ تعسفيًا،  وا 
رفض دعواه، وامتنع تبعًا لذلؾ وقوع االستعماؿ التعسفي ابتداًء، فبل تثور حينئذ مشكمة المسؤولية، ألف 
الجزاء الناتج عف العمؿ التعسفي يختمؼ عف الجزاء الناجـ عف العمؿ غير المشروع، فعمى حيف أف 

ال يجيز القانوف سوى تعويض الضرر الناجـ عنو، فاف العمؿ التعسفي يجيز منع وقوعو األخير 
 أصبًل، ألف القانوف ال يسمح بحماية العمؿ البل أخبلقي.

فإذا لجأ صاحب الحؽ إلى القضاء لبلعتراؼ بحقو وحمايتو، فعمى القاضي أف يتأكد أواًل مف أنو 
يطمب إلى القضاء حمايتو ػ يعد متعسفًا في استعماؿ  إذا استعمؿ صاحب الحؽ حقو عمى النحو الذي

حقو أو ال يعد كذلؾ ػ فإذا ما استباف لمقاضي أف ىذا االستعماؿ سوؼ ينطوي عمى تعسؼ فانو يتعيف 
عميو أال يجيبو عمى طمبو فيرفض عندئذ حماية ىذا الحؽ، ومف ثـ فيي مسألة سابقة عمى قياـ 

 المسؤولية.

ور الوقائي كذلؾ، القوؿ بأف مثؿ ىذا الدور ال يعد سمة تضطمع بيا كما ال يناؿ مف ىذا الد
فكرة التعسؼ وحدىا، ذلؾ أنو يتحقؽ كذلؾ عند تجاوز الحؽ، أو العمؿ ببل حؽ، وىما صورتاف 
تنتمياف إلى فكرة الخطأ ويندرجاف تبعًا في نطاؽ المسؤولية التقصيرية، إذ قد يسعى مف ال حؽ لو، أو 

لبًا إلى القضاء تمكينو مف استعمالو وىنا ترفض دعواه، وتبعًا لذلؾ ال يقع مثؿ مف يتجاوز حقو، طا
ىذا التجاوز أو الخطأ ويتحقؽ الدور الوقائي كذلؾ، مع أننا لسنا في حالة تعسؼ في استعماؿ الحؽ، 

 إنما في نطاؽ التجاوز والعمؿ ببل حؽ.

ور الوقائي في الصورتيف السابقتيف نقوؿ أف ىذا القوؿ يتناسى حقيقة ىامة، ىي أف مثؿ ىذا الد
مرده كذلؾ إلى فكرة الحؽ وطبيعتو، باالستناد إلى فكرة الحؽ وطبيعتيا، وليس ذلؾ استنادًا إلى فكرة 
الخطأ ومنعيا قبؿ وقوعيا، إذ ينبغي حتى يمكف القوؿ بفكرة الخطأ أف يقع بالفعؿ، وعمى ذلؾ يبدو ىذا 

وطبيعتيا، وما يتقيد بو مف تحقيؽ غايتو، وىو ما يمنع وقوع  الدور الوقائي مقصورًا عمى فكرة الحؽ
الضرر أصبًل قبؿ وقوعو، وىو دور وقائي ال تقوى عمى االضطبلع بو فكرة الخطأ الذي ينبغي وقوعو 
بالفعؿ حتى يسع القوؿ بالمسؤولية التقصيرية، وال يسع االستناد إلى ىذه الفكرة لمنع وقوع الضرر قبؿ 

عمى ذلؾ يبدو ىذا الدور الوقائي سمة مف سمات فكرة الحؽ وطبيعتيا ونسبيتيا، وما وقوعو بالفعؿ، و 
 تتقيد بو مف عدـ التعسؼ في استعماليا.
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وىو قوؿ محؿ في ىذا الدور الوقائي لمتعسؼ صورة مف صور التعويض العيني  (1)ويرى البعض
عادة الحاؿ إلى ما كاف نظر، إذ أنو مف المعروؼ أف التعويض العيني ىو إزالة لمضرر بعد وق وعو وا 

عميو قبؿ حدوثو، أما ىنا فالحاؿ جد مختمؼ إذا لـ يقع ضرر بعد، ومف ثـ فبل يعد جبرًا بطريؽ 
 التعويض العيني لو، وفارؽ بيف الحكـ بإزالة حائط بعد بنائو، والحكـ بمنع قياـ الحائط قبؿ بنائو.

إلجرائي يتفؽ مع تحديد طبيعة التعسؼ وىكذا فاف الدور الوقائي لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ ا
باعتباره مبدأ مف المبادئ العامة في القانوف ومف ثـ يمثؿ مشكمة سابقة عمى المسؤولية، فقد تثور 
المشاكؿ بشأنو سابقة عمى مشكمة التعويض، فبل يقتصر نطاؽ التعسؼ عمى مجاؿ المسؤولية 

نما نجد أيضًا لو مجالو لمقياـ بدور وق ائي وتعويضي، وعمى ذلؾ فانو بواسطة فكرة التقصيرية، وا 
 التعسؼ يمكف تحاشي وقوع عمؿ مخالؼ لمحؽ، ألف التعسؼ يتصؿ بغاية الحؽ مف استعمالو.

ويؤكد ىذا الدور الوقائي فيما تقرره أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، إذ أف التعسؼ في استعماؿ الحؽ 
اعدة الخيرة بدفع ضرر متوقع لتحريـ التسبب فيو يستند في أصمو إلى قاعدة سد الذرائع، وتقوـ ىذه الق

ومنع القياـ بو، وىذا بعينو ىو الدور الوقائي الذي تقوـ بو نظرية التعسؼ، إذ يحـر عمى صاحب 
الحؽ مف استعماؿ حقو عمى نحو تعسفي توقيًا لوقوع الضرر، ودفعًا لو قبؿ وقوعو، بذلؾ يكوف نظرية 

ااًل مف نظرية التعدي في ىذا الفقو، ألف األخيرة ال تثور فييا التعسؼ في الفقو اإلسبلمي أوسع مج
مسؤولية إال بعد وقوع الضرر، كما يتمثؿ الدور الوقائي أيضًا فيما تؤديو مف معالجة ما يترتب عمى 
استعماؿ الحؽ تعسفيًا عند وقوع ضرر بالفعؿ، بترتيب المسؤولية والجزاء بعد أف يقطع سببو، وحتى ال 

بًل، ويجد ىذا الدور الوقائي أيضًا أساسو فيما تقرره القاعدة الشرعية "يدفع الضرر بقدر يستمر مستقب
 اإلمكاف".

( قرارًا 47/4/4924بجمسة ) (2)وتطبيقًا ليذا الدور الوقائي أصدرت محكمة استئناؼ مصر
مباالة تضمف " تشدد نساء اليوارة في الحجاب يمنعيف مف حمؼ اليميف، فبل يصح أف يتخذ مف ىذه ال

، وصدر ىذا القرار عمى أعقاب ازدياد التعسؼ في توجيو اليميف الحاسمة ضد سبلحًا لمحكـ عمييف
سيدات بعض األسر العريقة مثؿ قبيمة اليوارة، مستغميف تمسؾ سيدات ىذه القبيمة بعدـ الحضور 

ألسرىف، لممحاكـ، إذ كاف يشيع في المجتمع اآنذاؾ أف حضورىف أماـ القضاء يعد فضيحة وعار 
                                                 

الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري ػ الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد ػ نظرية االلتزاـ بوجو عاـ ػ مصادر االلتزاـ ػ مرجع  (1)
 851سابؽ ػ ىامش ص

إلجرائي ااستعماؿ الحؽ الدكتور نواؼ حاـز خالد والسيد عمي عبيد ػ بحث بعنواف "المسؤولية المدنية الناجمة عف التعسؼ في ( 2)
" https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34157"النترنتا في الدعوى المدنية " منشور عمى موقع

نظاـ اإلسبلمي واألنظمة القانونية ػ دار د. أحمد قطب عباس ػ إساءة استعماؿ الحؽ في التقاضي بيف ال :ػ نقبًل عف  129ص
 ( 2116الجامعة الجديدة لمنشر ػ اإلسكندرية ػ )

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34157
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فيزعـ المدعي أف دليمو الوحيد اليميف الحاسمة إلجبارىف عمى عدـ الحضور وحينئذ يتمكف مف 
 . الحصوؿ عمى حكـ لمصمحتو

وقد أورد المشرع نصوصًا قانونية في القوانيف الناظمة لئلجراءات لمتقميؿ مف حاالت التعسؼ أو 
شرع، ألف ىدؼ المشرع وغايتو مف ىذه الحاالت التي أوردىا الم ، وال يمكف حصر ىذه(1) منعيا

النصوص ىو تنظيـ إجراءات سير الدعوى وصبًل لمحكـ في موضوعيا، وأف كؿ نص ييدؼ منو 
المشرع تحقيؽ ىذه الغاية، ومف ضمف غايات المشرع أيضًا تحقيؽ العدالة اإلجرائية، التي ال يمكف 

    تحقيقيا إال بعيدًا عف تعسؼ طرؼ مف أطراؼ الدعوى بغيره.

في إقامة الدعوى أو تقديـ الطمب أو الطعف ىو لمنع ( 2)فشرط المصمحة الذي اشترطو القانوف
تعسؼ المدعي بالمدعى عميو في إقامة الدعوى إبتداءًا، أو في تقديـ الطمب أو تقديـ الطعف في الحكـ 

ميغ المدعى عميو ىو لغايات تسييؿ تب (3)او عمى القرار، كذلؾ تنظيـ المشرع لمشتمبلت الئحة الدعوى
وضماف تحقيؽ العمـ بوجود الدعوى، وبياف سبب الدعوى بشكؿ واضح ىدفو تمكيف المدعى عميو 

رفاؽ المدعي صورًا عف المستندات التي يستند إلييا في دعواه أو لتحضير دفاعو لمواجية الدعوى ، وا 
راؽ ومستندات أثناء سير ىو لمصمحة المدعى عميو ولمنع المدعي مف مفاجأة خصمو بأو  (4)بيانًا بيا

، فادراج الئحة الدعوى عنوانًا غير عنواف إقامة المدعى عميو الدعوى ال يعمـ بيا ولـ يحدد موقفو منيا
الحقيقي مع عمـ المدعي بذلؾ قد يترتب عميو التعسؼ بالمدعى عميو لمنعو مف الحضور، ألف رجوع 

غو وفؽ الطرؽ غير العادية لمتبميغ بالنشر ورقة التبميغ دوف تبميغ لممدعى عميو يترتب عميو تبمي
واإللصاؽ والتعميؽ، وال يمكف بحاؿ أف نساوي بيف الطريقتيف في التبميغ، ألف الطريقة الثانية قد ال 

                                                 
(1)

  .461الدكتورة داليا عبد الغني ـ مرجع سابق ـ ص 

ال تقبؿ دعوى أو طمب أو ػ  1 " :( عمى2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )3نصت المادة ) (2)
تكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب ػ 2طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا القانوف. دفع أو 

إذا لـ تتوافر المصمحة وفقًا لمفقرتيف ػ  3االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ لحؽ يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو. 
 ."ؿ الدعوىالسابقتيف قضت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبو 

ػ اسـ  2ػ اسـ المحكمة. 1 :" تقاـ الدعوى ببلئحة تودع قمـ المحكمة متضمنة ما يمي :( مف ذات القانوف عمى52نصت المادة ) (3)
ػ اسـ المدعى عميو وصفتو ومحؿ  3المدعي وصفتو ومحؿ عممو وموطنو واسـ الشخص الذي يمثمو إف وجد وصفتو وعنوانو.

ػ قيمة  6ػ موضوع الدعوى.  5المدعي أو المدعى عميو فاقدًا ألىميتو أو ناقصيا فينبغي ذكر ذلؾ.  ػ إذا كاف 4عممو وموطنو. 
ػ وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئيا وطمبات  7الدعوى بالقدر الممكف بيانو إذا كانت مف الدعاوى غير محددة القيمة. 

كاف موضوع الدعوى عقارًا أو منقواًل معينًا بالذات فيجب أف ػ إذا  8المدعي التي تبيف أف لممحكمة صبلحية نظر الدعوى. 
 .ػ توقيع المدعي أو وكيمو" 9تتضمف الئحتيا وصفًا كافيًا لتمييزه عف غيره. 

(4)
يرفؽ المدعي عند إيداع الئحة الدعوى قمـ المحكمة نسخًا عنيا بقدر عدد المدعى  :( مف ذات القانوف عمى53نصت المادة )  

عف المستندات التي يستند إلييا تأييدًا لدعواه مصدقة منو بما يفيد مطابقتيا لؤلصؿ، فإذا لـ تكف بحوزتو فعميو  عمييـ وصوراً 
 .أف يرفؽ بيانًا بيا دوف إخبلؿ بحقو في تقديـ ما يستجد مف مستندات أثناء المرافعة
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يتحقؽ معيا العمـ اليقيني بوجود الدعوى، وىذا شكؿ مف أشكاؿ التعسؼ مف جانب المدعي في عدـ 
 ما تصدى إليو المشرع بالنص. ذكر محؿ إقامة صحيح لممدعى عميو، وىذا

، ىو لمنع المدعى (1)وأيضًا فاف غاية المشرع مف تحديد ميعاد لممدعى عميو لتقديـ الئحة جوابية
عميو مف التعسؼ بالمدعي في ممارسة حقو في التقدـ ببلئحة جوابية قد تستغرؽ وقتًا طويبًل مف عمر 

رفاؽ المدعى عالدعوى، و  ميو صورًا عف المستندات التي يستند إلييا في تأخير وصوؿ المدعي لحقو، وا 
لضماف عدـ مفاجأة خصمو المدعي بيذه المستندات، ووماىية البينة التي  (2)دفاعو، أو تقديـ بيانًا بيا

يرغب المدعي في تقديميا، ووجوب رد المدعى عميو بشكؿ صريح ومحدد عمى كؿ إدعاء بأمر واقعي 
ر المجمؿ، ىو لغيات تحديد نقاط االتفاؽ واإلختبلؼ بيف طرفي يدعيو الخصـ وعدـ االكتفاء باإلنكا

الدعوى وما يترتب عمى ذلؾ مف أىمية بالغة في تحديد البينة التي تقدـ في الدعوى عمى نقاط 
االختبلؼ بيف الطرفيف ومف ىو الخصـ المكمؼ بتقديـ البينة ومف يبدأ مف الخصـو بتقديميا، ومف ىو 

، فانكار المدعى عميو المجمؿ يترتب عميو تحميؿ المدعي عبء نة المفندةصاحب الحؽ في تقديـ البي
إثبات كافة أسباب دعواه، وقد يكوف في ذلؾ عبء إثبات ثقبؿ ال يمكف النيوض بو، رغـ أف بعضًا 
مف أسباب الدعوى أو كميا قد حصمت عمى أرض الواقع أو أنيا وقائع حقيقيو، وفي ذلؾ تعسؼ مف 

 .ارالمدعى عميو باإلنك
ىو إجراء وقائي عبلجي يتضمف جزاءًا إجرائيًا عمى المدعي المتخمؼ عف  (3)وشطب الدعوى
ة، فو افترضنا عدـ وجود ىذا النص الظيار أىميتو، لترتب عميو حضور حضور جمسة المحاكم

المدعى عميو دوف المدعي، وألدى ذلؾ إلى تعسؼ بالمدعى عميو، فيو نص وقائي ألنو يتضمف 
                                                 

ـ المحكمة الئحة جوابية خبلؿ خمسة عشر يومًا عمى المدعى عميو أف يقدـ إلى قم" :( مف ذات القانوف عمى62نصت المادة ) (1)
مف تاريخ تبميغو الئحة الدعوى، مف أصؿ وصور بعدد المدعيف مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعو، فإف لـ تكف بحوزتو فعميو 

 ."ء المرافعةأف يقدـ بيانًا بالمستندات التي بوسعو الحصوؿ عمييا دوف اإلخبلؿ بحقو في تقديـ ما يستجد مف مستندات أثنا
يجب عمى المدعى عميو في الدعوى األصمية أو  "  :( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى66نصت المادة ) (2)

المتقابمة أف يرد في الئحتو الجوابية بشكؿ صريح ومحدد عمى كؿ ادعاء بأمر واقعي يدعيو الخصـ وال يسمـ بصحتو وال 
 .يكتفي بإنكاره المجمؿ"

في اليـو المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعمقة بتبميغ األوراؽ  " :( مف ذات القانوف عمى85نصت المادة ) (3)
ػ إذا حضر المدعي ولـ يحضر المدعى عميو  2ػ إذا لـ يحضر المدعي وال المدعى عميو تقرر المحكمة شطبيا.  1القضائية: 

ت المحكمة في الدعوى، فإذا لـ يكف قد بمغ لشخصو وجب عمى المحكمة في وكانت الئحة الدعوى قد بمغت لشخصو حكم
غير الدعاوى المستعجمة تأجيؿ نظر الدعوى إلى جمسة تالية يبمغ بيا المدعى عميو لمحضور وتقديـ دفاعو ويعتبر الحكـ في 

سيا أو بناًء عمى طمب المدعى ػ إذا حضر المدعى عميو ولـ يحضر المدعي يجوز لممحكمة مف تمقاء نف 3الدعوى حضوريًا. 
عميو تأجيؿ الدعوى أو شطبيا، فإذا كاف لممدعى عميو ادعاء متقابؿ فمو أف يطمب محاكمة المدعي )المدعى عميو في االدعاء 

 ػ ال يجوز لممدعي أف يبدي في الجمسة 4المتقابؿ( والسير في الدعوى المتقابمة إذا كاف المدعي قد تبمغ بالطمبات المتقابمة. 
التي تخمؼ فييا خصمو طمبات جديدة أو أف يعدؿ أو يزيد أو ينقص في الطمبات األولى إال إذا كاف المدعى عميو قد تبمغ 

 .بيذه الطمبات"
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ية، فالمدعي المتخمؼ عف حضور جمسة المحاكمة يعمـ مف خبلؿ ىذا النص أف مف عقوبة إجرائ
ضمف طمبات المدعي أو الخيارات الممنوحة لممحكمة شطب دعواه، وىو إجراء عبلجي ألف العقوبة 
المتمثمة في تكبيده دفع نصؼ الرسـ القانوني عف دعواه في حاؿ تجديدىا ىو لمحد مف حاالت غيابو، 

مدعي المتكرر عف الحضور يكبد المدعى عميو نفقات الحضور وفيو مضيعة لوقتو ألف غياب ال
  ويمحؽ بالمدعى عميو ضررًا في معرفة مصيره مف الدعوى بصدور الحكـ فييا.

ىو إجراء وقائي عبلجي يتضمف عقابًا إجرائيًا أكثر قساوة  (1)وكذلؾ إعتبار الدعوى كأف لـ تكف
ألف اعتبار الدعوى كأف لـ تكف قد يؤدي إلى استحالة حصوؿ  مف شطب الدعوى وىو مترتب عميو،

المدعي عمى حقو عف طريؽ القضاء، فبعض الدعوى حدد ليا المشرع مواعيدًا معينة إلقامتيا وىي 
التي ينقضي الحؽ  (2)مواعيد سقوط، كالدعاوى التي موضوعيا المطالبة بالتعويض عف إصابة العمؿ

ف في إقامتيا بمضي سنتيف عمى وق ال سقط الحؽ الموضوعي إذا لـ تقاـ ضمنيا، وا  وع اإلصابة وا 
اعتبار الدعوى كأف لـ تكف قد يكوف ىذا الميعاد قد انقضى فبل يممؾ المدعي إقامة الدعوى مف جديد، 
وكذلؾ التقادـ المسقط لمحؽ، وفيما عدا مواعيد السقوط والتقادـ فاف المدعي يكوف قد خسر الرسـو 

عواه، إال أنو يبقى لو الحؽ في إقامة الدعوى مف جديد بعد دفع الرسـو القانونية والتي تكبدىا عف د
ف كاف قاسيًا بحؽ المدعي إال أنو ضروريًا لمنعو مف التعسؼ بالمدعى عميو، عنيا ، فيذا اإلجراء وا 

 وىو جزاء عف تقصيره عف الحضور.

ألحياف ال يحقؽ الغاية التي وأرى أنو رغـ قساوة النص السابؽ بحؽ المدعي إال أنو وفي بعض ا
توخاىا المشرع وىي منع المدعي مف التعسؼ، ألف الجزاء يتمثؿ في تكبيد المدعي رسوـ الدعوى، 
وىذا ال يتحقؽ في الدعاوى المعفاة مف دفع الرسوـ عنيا كالدعاوى التي موضوعاىا المطالبة باألجور 

ف الحضور ويتـ شطبيا فيقوـ بتجديدىا العمالية، فقد يعمد المدعي إلى إقامة الدعوى ويتخمؼ ع
ويتخمؼ عف الحضور فيتـ اعتبارىا كأف لـ تكف، فيعمد إلى إقامتيا مف جديد وىكذا لتبقى الدعوى 

المدعى عميو دوف وجود جزاء إجرائي رادع لممدعي، لذا أرى أف يتـ استدراؾ بة سيفًا مسمطًا عمى رق

                                                 
( 2( بشأف تعديؿ قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )2111( لسنة )16( مف قرار بقانوف رقـ )4نصت المادة ) (1)

إذا شطبت الدعوى ولـ يقدـ ػ  1( مف القانوف األصمي لتصبح عمى النحو اآلتي: 88تعدؿ المادة ) " :( عمى2111لسنة )
إذا جددت ػ  2 طمب لتجديدىا خبلؿ ستيف يومًا مف تاريخ قرار الشطب، تحكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا باعتبارىا كأف لـ تكف.

قرر المحكمة مف تمقاء نفسيا تأجيؿ الدعوى أو اعتبارىا الدعوى وتغيب المدعي عف الحضور في أي جمسة بعد التجديد، ت
 ."كأف لـ تكف

( عمى: " ما لـ يكف التأخير ناتجًا عف عدـ استقرار اإلصابة أو 2111( لسنة )7( مف قانوف العمؿ رقـ )124)نصت المادة ( 2)
  ى وقوع اإلصابة"عذر مشروع يسقط حؽ المصاب في المطالبة بالتعويض عف إصابة العمؿ بانقضاء سنتيف عم
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ضافة عقوبة عمى الدعاو  ى المعفاة مف الرسوـ حاؿ قصر المدعي عف ىذا النقص التشريعي وا 
    الحضور.  

ورغـ أف المشرع أورد ضمف الباب السادس فصبًل كامبًل يتعمؽ بالطمبات والدفوع، بيدؼ 
تنظيميا وعدـ تشتيت الخصومة، إال أف الواقع العممي أظير استغبلاًل لمنصوص مف غير مقاصد 

طالة  .المشرع بيدؼ المماطمة وتسويؼ الدعوى وا   أمد المحاكمة، واإلضرار بالخصـو

ويظير الدور العبلجي لممشرع مف خبلؿ إدراجو النصوص المتعمقة بسقوط الخصومة في 
، وأرى أف تفعيؿ ىذه النصوص مف (1)الدعوى في حالة عدـ السير فييا بفعؿ المدعي أو امتناعو

بالمدعى عميو، فالمدعى الناحية التطبيقية عمى الدعوى يحد مف مماطبلت المدعي، ويمنع تعسفو 
نما أجبر عمييا بفعؿ المدعي، فبل يعقؿ أف يترؾ  عميو ليس في الخيار في الدخوؿ في الخصومة وا 

 المدعي يتحكـ في الدعوى وبقائيا. 

بما يضمف لكؿ طرؼ حقو ويمنع في ذات  (2)كذلؾ نظـ المشرع تقديـ الخصوـ لمطمبات والدفوع
يما وأنو أجاز لممحكمة أف تضـ ىذه الطمبات لمدعوى، وأف الوقت تعسؼ كؿ منيما باالخر، ال س

ورغـ ذلؾ فاف تقديـ الطمبات ىي طريؽ في كثير مف  تفصؿ فييا مع الحكـ الفاصؿ بموضوعيا،
األحياف لتعسؼ الخصوـ بعضيـ ببعض، فقد أظير الواقع العممي في كثير مف الدعاوى استغبلؿ 

اضي عندما يتقدـ بطمب متفرع عف الدعوى يتضمف دفوعًا المدعى عميو ىذه الطريؽ الطالة أمد التق
ويطمب مف المحكمة بعد تكرار المدعي الئحة دعواه وقبؿ تكرار المدعى عميو االنتقاؿ لرؤية الطمب 
ووقؼ السير في الدعوى، وبعد صدور القرار فيو يعمد إلى الطعف فيو بطريؽ االستئناؼ والنقض وما 

 يؿ في محاولة لمنع المحكمة مف بحث موضوع الدعوى.يترتب عمى ذلؾ مف ىدر وقت طو 

ويرى الباحث ضرورة فرض رسوـ أعمى مف الرسوـ الواجب دفعيا لتقديـ الطمبات، فرسـ الطمب 
المقدـ لمحكمة الصمح ىو مبمغ دينار أردني ورسـ الطمب المقدـ لمحكمة البداية ديناريف، وىذا يسمح 

فرضت ذات رسوـ الدعوى عمى الطمبات ألدى ذلؾ إلى التقميؿ لمخصوـ لتقديـ مثؿ ىذه الطمبات، فمو 

                                                 
" لكؿ ذي مصمحة مف الخصـو في حالة عدـ السير  :( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى132نصت المادة )( 1)

في الدعوى بفعؿ المدعي أو امتناعو أف يطمب الحكـ بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشير اعتبارًا مف آخر إجراء اتخذ 
 ."فييا

الدفع بعدـ االختصاص المحمي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقياـ  ػ 1" :( مف ذات القانوف عمى91) نصت المادة (2)
ذات النزاع أماميا أو لبلرتباط، والدفع بالبطبلف، وسائر الدفوع المتعمقة باإلجراءات يجب إبداؤىا معًا قبؿ إبداء أي طمب أو 

ال تحكـ المحكمة في ىذه الدفوع عمى استقبلؿ ما لـ ػ  2 سقط الحؽ فيما لـ يبد منيا. دفاع في الدعوى أو دفع بعدـ القبوؿ وا 
 ."تأمر بضميا إلى الموضوع وعمييا أف تبيف ما حكمت بو في كؿ منيا عمى حدة
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، ألف فرض الرسـ القانوني يذىب إلى خزينة الدولة وأف مف يتحممو ىو الخاسر منيا، وضمانًا لجديتيا
  بنتيجة الفصؿ في الدعوى.
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 س بالعدالة وىيبة القضاء وسمعتوالمسا :المطمب الثاني

نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ل والقضاء عف تطبيقاتحث في أحكاـ أبف ألعمو مف المفيد 
العممي، أو مف شأنيا أف تدفع ىذا اإلجرائي، لمعرفة ما إذا كاف ليذه النظرية صدى عمى أرض الواقع 

الواقع وتقدـ لو حمواًل لما يعترضو مف مشاكؿ، وىو ما يجعمني أولي وجيي شطر األحكاـ، لنأخذىا 
الأبالتحميؿ و  لنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي حبيسة الدراسة  بقيت ستخمص منيا، وا 

قدـ حمواًل أو تصحيحًا لما ىو قائـ، أو تقديرًا لو، ولعؿ وتاألفكار، ما لـ تشيد أثرًا واقعيًا ممموسًا، 
القضاء وىو ما يعبر عنو )بالعمؿ القانوني( الذي تطبؽ فيو القواعد القانونية خير مجاؿ ليذا الواقع 

 عممي فيما يثار أمامو مف أقضية.ال

وبصدد التطبيؽ يقوـ حوار وصمة وثيقة بيف القاضي والمشرع، فإذا يصدر المشرع نصوصو، 
مو، ويجعؿ القضاء مصدرًا مف مصادر التشريع، فيشير في ذلؾ صراحة ايتولى القاضي إصدار أحك

ذ يأخذ  المشرع بمعايير موضوعية مرنة في مذكراتو اإليضاحية ويحدد دوره في التفسير والتطبيؽ، وا 
يضمف بيا استقرار نصوصو وتطورىا في ذات الوقت، فانو قد يأخذ بمعايير شخصية في نصوصو، 
ويقيد القاضي في التطبيؽ، فتجد بيا النصوص ويعجز القضاء عف مواجية ما يعرض عميو بشأف 

 التطبيقات اليومية، ذلؾ أف النصوص تتناىى، والوقائع ال تتناىى.

نما أقوؿ أف قيمة ولس ت ىنا في مجاؿ عرض المناىج التشريعية أو المناىج القضائية، وا 
النصوص، ىي في كيفية تطبيقيا وما تسفر عنو مف حموؿ عادلة، إذ يتمتع القاضي في التطبيؽ 
ذا كاف دور القاضي ينحصر في التطبيؽ،  بسمطة كبيرة خاصة في التقدير، وتكييؼ الواقع ووصفو، وا 

كي يطبؽ النص يعتمد عمى وسائؿ التفسير، ومف بينيا حكمة التشريع، واألعماؿ التحضيرية، إال أنو ل
إذ تساعده عمى فيـ العبارات، كما عميو أيضًا أف يرجع إلى المصادر التاريخية، وأنو مف الناحية 

نما العممية، فاف التفسير القضائي الذي يقوـ بو القاضي عند التطبيؽ ليس مجرد توضيح لممعنى،  وا 
ىو خمؽ لمحكـ العممي والفعمي لمقانوف، إذ يقرأ القاضي النص، ويحاوؿ أف يستخدـ معموماتو المغوية 
لفيـ عباراتو، ومعموماتو القانونية لئلحاطة بمعناه القانوني، وليذا فانو وبحؽ يقاؿ أف القاضي ىو 

 مشرع في حاالت معينة.

ديثة ىي ما يعترؼ بو المشرع مف شؾ فيما ولعمو وبحؽ أف السمة الظاىرة في التشريعات الح
نما إيمانًا منو  يقدمو مف نصوص لواقع الحياة، وأف ىذا الشؾ ليس نابعًا مف فقدانو الثقة في عممو، وا 
بنسبية التشريع، وىو ما يدفع القضاء إلى القياـ بدوره إزاء سد الثغرات التي قد تظير في الواقع العممي 

سير، ذلؾ أف المشرع يعتمد عمى معيار الحاجة والعادات الشخصية، وليذا ومف خبلؿ قيامو بميمة التف
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شباع الحاجات، فكرة نظرية وعممية كأساس لمحؽ، وعمى الشارع دائمًا  السبب كانت فكرة المصمحة وا 
 أف يعود إلى فكرة الحاجة تنشئ الحقوؽ.

ا يجب أف يضطمع بو رى أنو في ضوء النصوص القائمة، ما إذا كاف القضاء قد قاـ بمأولسوؼ 
في التطبيؽ، فقدـ حمواًل لمشاكؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ، واتسمت ىذه الحموؿ بالعدالة 
ذا كاف ال يسع القضاء أف يؤدي دوره، ىؿ كاف ذلؾ مرده إلى  الموضوعية، أـ أنو قد أخفؽ في ذلؾ، وا 

العدالة، ثـ غسؿ يديو  عجز النصوص القائمة التي يعيش خبلليا، فاستند إلييا وبعدت أحكامو عف
عما أدت إليو ىذه األحكاـ مف مظالـ، وألقى المسؤولية عمى عجز النصوص، أـ كاف دوره خبلقًا في 
ضوء النصوص القاصرة، ومف أجؿ ىذا ينبغي تقدير عمؿ القضاء بالنظر إلى النصوص القائمة عند 

 التطبيؽ.

قدير قيمة النصوص القائمة مف وىذا يعكس أىمية دور القضاء في التطبيؽ، وينتيي إلى ت
ذا كن إلى تقدير عمؿ المشرع إزاء معيار التعسؼ في استعماؿ الحؽ،  تقد انتيي تخبلؿ التطبيؽ، وا 

 بحث عف مسمؾ القضاء في منياجو العممي إزاء ذات المعيار.أسوؼ  يفإنن

جوارىا، وما ال شؾ فيو أف لمقضاء أىميتو في حضارة الشعوب وتقدميا وأصالة حياتيا وحسف 
وطيب تعايشيا االجتماعي وىو معيار لذلؾ، والدليؿ عمى اعتباره ذلؾ أف القضاء ميزاف اإلدعاء 

 ونبراس العدؿ ومبلذ المظمـو والسد المانع ألنواع المظالـ والغصوب والتعديات.

والتعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي يترتب عميو آثارًا سيئة، تنعكس سمبًا عمى حسف سير 
ة وما يعقب ذلؾ مف ىدر إجرائي مما يشكؿ خسارة فادحة تقع عمى عاتؽ الخصوـ وتؤدي إلى العدال

يؤدي التعسؼ في استعماؿ ىؿ وبالتالي  زيادة المصاريؼ والنفقات وخمؿ في اقتصاديات اإلجراء.
 .؟ة(الحؽ اإلجرائي إلى تباطؤ الوصوؿ إلى العدالة )عرقمة سيرىا( أو منع الوصوؿ إلييا )إنكار العدال

عظـ مسؤولية القاضي وخطورتيا، عنى المشرع عناية عظيمة بالقضاء وأواله اىتمامًا بالغًا في ل
كافو أموره سواء مف حيث تعيينيـ أو عزليـ ووضع الشروط لذلؾ، وفي ذات الوقت نظـ المشرع 

أتي عمى حقوقيـ وواجباتيـ فضبًل عف القواعد التي تحمي عدالتيـ وتقرر ضمانات الوصوؿ إلييا، وي
رأس ىذه الضمانات استقبلليـ في أداء وظيفتيـ، فمف أسند إليو ميمة قضائية وجب عميو القياـ بيا 
بمنأى عف أي تأثير مف قبؿ أي فرد أو سمطة، ومف المتفؽ عميو أف سمطة ولي األمر عمى القاضي 

لي األمر فقط بالنسبة تنتيي بالقولية، فيصبح القاضي نائبًا عنو نيابة عامة فيما واله وتظؿ سمطة و 
 لتنظيـ القضاء.

ولكي تكوف العدالة ناجزه وسريعة فاف القاضي يحتاج إلى اإلرشاد والنصح، وىذا ال يتعارض 
مع استقبلليتو وىذه اإلرشادات والنصائح تنزؿ منزلة التعميمات ومف أمثمتيا الشييرة رسالة الخميفة عمر 
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ى األشعري وىي كتاب جميؿ في القضاء يتضمف بف الخطاب رضي اهلل عنو إلى قاضيو أبي موس
 .(1)أصوؿ الحكـ والشيادة

وأسباب تباطؤ العدالة كثيرة، ويمكف تصنيفيا إلى أسباب تعود لمقواعد القانونية المنظمة لسير 
ما ألطراؼ الدعوى. ما لمقضاء وأعوانو، وا   الدعوى، وا 

 

  :القوانين الناظمة إلجراءات سير الدعوى :السبب الول

ـ المشرع األنظمة والتشريعات القانونية إلى أنظمة أو تشريعات تبيف حقوؽ األفراد وتحدد قس
كيؼ ينشأ الحؽ وكيؼ ينقضي؟ وىي تمؾ األنظمة والتشريعات المقررة لمحقوؽ كالقانوف المدني 
والتجاري، وأنظمة وتشريعات تبيف الوسيمة التي بمقتضاىا تؤدي ىذه الحقوؽ وتحتـر والجزاء الذي 
وضعو المشرع عمى مخالفة القواعد المنظمة لئلجراءات وكيفية التمسؾ بو، كقانوف أصوؿ المحاكمات 
المدنية والتجارية وقانوف البينات في المواد المدنية والتجارية، فالنوع األوؿ مف التشريعات يتناوؿ دراسة 

ألفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع أصؿ الحؽ، أما النوع الثاني منيا فيو يتعمؽ بالشكؿ، بمعنى أنو يمـز ا
وؿ معينة عند الفصؿ معينة إذا ما أرادوا التمتع بحماية حقوقيـ، كما يمـز القضاء بمراعاة ضوابط وأص

 في الخصومات.

ذا كاف ال بد مف شكمية اإلجراء حتى يطمئف األشخاص إلى المحافظة عمى حقوقيـ متى  وا 
يطمئنوا إلى حسف سير القضاء، إذ ال يتصور ترؾ  اتخذوا األوضاع التي نص عمييا القانوف، وحتى

ذا كانت  األمر لمطمؽ تقدير القضاة، وىـ كأي إنساف تختمؼ طريقتيـ في اإلدراؾ والتقدير الحكـ، وا 
ذا كاف ال بد مف وضع جزاء عمى  أىمية الشكؿ تصؿ إلى القدر الذي يقاؿ عنو أنو توأـ الحرية، وا 

عمييا القانوف حتى تحتـر نواىي القانوف وأوامره األساسية، فمف مخالفة األشكاؿ واألوضاع التي نص 
ضرار بالحقوؽ، مكيد والمشاكسة و الواجب مع ذلؾ أف يحوؿ المشرع دوف اتخاذ ىذا الجزاء سبلحًا ل ا 

                                                 
ف الناس في " أما بعد فاف القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافيـ إذا أدلي إليو فانو ال ينفع تكمـ بحؽ ال نفاذ لو، اس بي (1)

مجمسؾ، وفي وجيؾ وقضائؾ حتى ال يطمع شريؼ في حيفؾ وال ييأس ضعيؼ مف عدلؾ، البينة عمى مف ادعى واليميف 
عمى مف أنكر، والصمح جائز بيف المسمميف إال صمحًا أحؿ حرامًا أو حـر حبلاًل، ومف ادعى حقًا غائبًا أو بينة فاضر لو أمدًا 

ف أعجزه ذلؾ استحممت عميو القضية، فاف ذلؾ ىو أبمغ في العذر وأنفى لمشؾ ينتيي إليو، فاف أحضر بينة أعطي تو بحقو، وا 
وأجمى لمعمى، وال يمنعؾ قضاء قضيت فيو اليـو فراجعت فيو رأيؾ فيديت فيو لرشدؾ أف تراجع فيو الحؽ فاف الحؽ قديـ ال 

ضيـ عمى بعض إال مجربًا عميو شيادة زور أو يبطمو شيء ومراجعة الحؽ خير مف التمادي في الباطؿ، والمسمموف عدوؿ بع
مجمودًا في حد أو ظنينًا في والء أو قرابة، فاف اهلل تعالى تولى مف العباد السرائر وستر عمييـ الحدود إال بالبينات واإليماف، ثـ 

مثاؿ ثـ اعمد فيما ترى الفيـ فيما أدلي إليؾ مما ورد عميؾ مما ليس في قراف وال سنة ثـ قايس األمور عند ذلؾ، واعرؼ األ
ياؾ والغضب والقمؽ والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصـو فاف  إلى أحبيا إلى اهلل وأشبييا بالحؽ، وا 
القضاء في مواطف الحؽ ولو عمى نفسو كفاءة اهلل ما بينو وبيف الناس، ومف تزيف مما ليس في نفسو شأنو اهلل، فاف اهلل تعالى 

 .341ص ،  كتاب القضاء،مف العباد إال ما كاف خالصًا"ال يقبؿ 
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فالقوانيف المنظمة لئلجراءات وضعت لتوجيو صاحب الحؽ إلى السبيؿ التي تؤدى بو إلى حماية حقو 
الواجب أف يكوف أداة صالحة ووسيمة بريئة لمكشؼ عف حقيقة الواقع والوصوؿ واالنتفاع منو، ومف 

إلييا، وال يؤدي إلى إىدار الحقوؽ مف أجؿ األوضاع وتفضيؿ الشكؿ عمى الموضوع، ألف اإلغراؽ في 
الشكميات والمغاالة في األوضاع ال يكوف إال عمى حساب الموضوع ويؤدي إلى ىدر الحقوؽ 

 يحكـ بالجزاء إال إذا استحالت إزالة الضرر الناتج عف المخالفة، ويتعيف في كؿ الأوضياعيا. فيتعيف 
األحواؿ األخرى التي يمكف فييا إزالة الضرر تمكيف المحكمة مف األمر باتخاذ اإلجراءات التي مف 

  .(1)شأنيا استيفاء النقص أو إصبلح الخطأ

سير الدعوى، اإلف إال أنني أرى أف تقرير ورغـ وجوب ضرورة احتراـ القواعد اإلجرائية الناظمة ل
جزاء البطبلف لمخالفتيا يتعارض مع طبيعة اإلجراء ويصادر غايات المشرع منو، فاإلجراء ليس غاية 
نما ىو وسيمة لحمايتو، ويخشى أف يكوف في المغاالة في تقرير البطبلف ما يؤدي إلى ضياع  الحؽ وا 

ىدار الحقوؽ، فتنقمب الوسيمة إلى غير  غاياتيا، فبداًل مف يكوف اإلجراء وسيمة لموصوؿ إلى الحؽ وا 
ذا كاف جزاء البطبلف ضرورة مستمدة مف القواعد القانونية، فاف  ينقمب إلى سببًا في ىدره وضياعو، وا 

 ىذه الضرورة يجب أف تقدر بقدرىا وبما ال يخرجيا عف طبيعتيا إو ينحرؼ بيا عف غاياتيا.

ة عف جزاء بطبلف اإلجراء بجزاءات إجرائية أخرى، كفرض ويرى الباحث أف يتـ االستعاض
غرامات مالية نتيجة مخالفة اإلجراء، أو تكبيد الخصـ المخالؼ رسومًا إضافية، أو تغريمو مبمغًا مف 

     الماؿ لصالح خصمو وليس لخزينة الدولة إذا ما ترتب عمى مخالفة اإلجراء ضررًا أصابو.

( في Colmarوجبو الحؽ بتحقيؽ مصمحة ىو حكـ محكمة )وأوؿ حكـ أصدره القضاء قيد بم
وىو الحكـ الذي ذاع سيطو، ودرجت المؤلفات عمى  (2)(4855( مايو سنة )2فرنسا الصادر في )

اإلشارة إليو، بحسبانو أوؿ حكـ صدر في شأف التعسؼ في استعماؿ الحؽ، إذ قضت المحكمة 
حجبت النور عف جاره وىي إذ قضت بذلؾ فقد قاـ  بمسؤولية المالؾ الذي أقاـ مدخنة فوؽ سطح منزلو

" مف حيث أف المبادئ العامة تقضي بأف حؽ الممكية عمى أي وجو حؽ  :قضاؤىا عمى أسباب أىميا
مطمؽ، يخوؿ لممالؾ االنتفاع بالشيء وأف يستعممو بإطبلؽ، وأف استعماؿ ىذا الحؽ كاستعماؿ أي 

ية مشروعة، وأف مبادئ األخبلؽ والعدالة حؽ آخر، يجب أف يجد حدة في تحقيؽ مصمحة جد
تتعارض مع مساندة أو تأييد عمؿ الباعث عميو رغبة شريرة وجرى تحت رغبة خبيثة، ال تبررىا أية 
منفعة شخصية، وتمحؽ بالغير" واستنادًا ليذه األسباب قضت المحكمة بإزالة المدخنة، وظؿ ىذا الحكـ 

عمى عرش القضاء، فتجعمو المحاكـ نبراسًا ليا تأخذ منو ذات ػ بما تضمنو مف مبادئ وأحكاـ ػ متربعًا 

                                                 
 . 3الدكتور أحمد أبو الوفا ػ نظرية الدفوع في قانوف المرافعات ػ مرجع سابؽ ػ ص (1)
 .341المستشار شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ مرجع سابؽ ػ ص (2)
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كمماتو التي رددىا في حكمو، حتى بعد قرف مف الزماف، وقد تبعت ىذا الحكـ أحكاـ تقضي بذات 
 المبدأ واألسباب.

بمسؤولية الدائف لتعسفو في استعماؿ حقو، متى  (1)" الفرنسية Draguignuوقضت محكمة "
يمة الستعماؿ حقو، فاختار إحداىا دوف أية منفعة، وتؤدي إلى اإلضرار بالغير، كاف لديو أكثر مف وس

وقضت محكمة النقض الفرنسية أيضًا، بأف الدائف إذ يستعمؿ حؽ مدينو المتقاعس عمبًل بنص المادة 
( مدني فرنسي، فانو أيضًا في ذات الوقت يستعمؿ حقو فيقيـ دعواه التي منحو إياىا القانوف 4466)

ذ منح ىذه المكنة أو الميزة كوسيمة لضماف استيفاء دينو، فانو ينبغي أف لحما ية مصالحو الشخصية وا 
ال فانو يسوغ عدـ قبوؿ دعواه حتى لو لـ يكف لو  يتقيد في استعماؿ حقو ىذا بتحقيؽ مصمحتو وا 

 في ذلؾ.جادة ومشروعة مصمحة 

الفرنسية في حكـ ليا بأف ثمة ، فقضت محكمة النقض (2)وبيذا المعنى استقر القضاء الفرنسي
تعسفًا في استعماؿ الحؽ ػ سواء كاف مصدره القانوف أو االتفاؽ ػ متى كاف القوؿ بو أو استعمالو في 
كؿ مرة غير مفيد بالنسبة لو وضارًا بالمدعى عميو، وىذه الصمة تثبت قصد اإلضرار بالغير لدى 

 وىي حاسمة في بياف التعسؼ.    المدعي، فالمنفعة أو عدميا ينبغي تقديرىا موضوعياً 
 القضاة وأعوانيم وظاىرة البطئ في التقاضي. :السبب الثاني 

رغـ أف أنني حصرت موضوع ىذه الدراسة في تعسؼ الخصوـ والغير في الدعوى، إال أف 
وتكدس الحقيقة تقتضي عمينا القوؿ بأف القضاة وأعوانيـ ليـ دور كبير في ظاىرة االختناؽ القضائي، 

ف نحمميـ أننا بحاؿ كوال يمعاوى والبطئ في الفصؿ في النزاعات وىي شكبًل مف أشكاؿ التعسؼ، الد
كامؿ المسؤولية عف ذلؾ ألف ىناؾ عوامؿ أخرى تضاؼ إلييـ، فقمة عدد القضاة ىي سبب في ازدياد 

 ىذه الظاىرة، واليات التبميغات والنقص الحاد المبمغيف )المحضريف( يساىـ في ذلؾ.

القاضي القانونية ومدى إلمامو بالقوانيف الموضوعية واإلجرائية تمعب دورا ميمًا في الحد  وثقافة
ًا في إدارة سير ميممف ظاىرة االختناؽ القضائي ومحاربة تكدس الممفات، فالقاضي يمعب دورًا 

ظاـ العاـ الدعوى، فتدقيؽ القاضي لمدعوى بعد قيدىا مف شأنو أف يتنبو لكثير مف الدفوع المتعمقة بالن
 ، والتي تممؾ المحكمة إثارتيا مف تمقاء نفسيا كونيا شضأف ييـ القانوف ال يتوقؼ إثارتو عمى الخصـو
فخمو الوكالة الخاصة المتعمقة بالمحامي والتي تـ بموجبيا إقامة الدعوى مف أركانيا الجوىرية ىو دفع 

وى أف يوفر عمى الخصوـ عناء يتعمؽ بالنظاـ العاـ، مف شأف إثارة المحكمة لو في بداية الدع
المحاكمة، كأف تكوف الوكالة غير موقعة مف الموكؿ أو معيبة بعيب الجيالة الفاحشة أو غير مصادؽ 

                                                 
  .351ػ صمرجع سابؽ المستشار شوقي السيد ػ  (1)
 351لسابؽ ػ صالمرجع ا (2)
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عمييا مف قبؿ الوكيؿ، كذلؾ الدفع المتعمؽ باالختصاص القيمي وىو يتعمؽ بالنظاـ العاـ، كأف يكوف 
حكمة أخرى، وكذلؾ اإلختصاص موضوع الدعوى بالنظر إلى قيمتيا تدخؿ ضمف إختصاص م

النوعي، كأف تقاـ دعوى تخمية المأجور أماـ محكمة البداية وىي إختصاص نوعي لمحكمة الصمح، 
 فاف إثارة ىذا الدفع في بداية الدعوى يغني عف السير فييا.

كذلؾ فاف منح الخصوـ عددًا محددا مف الجمسات بيناتيـ مف شأنو أف يضع حدًا لمماطبلت 
وعدـ تأجيؿ الدعوى تقديـ البينات، كأف يخصص لمكؿ خصـ جمستيف لتقديـ البينات،  الخصوـ في

كذلؾ تقريب جمسات المحاكمة مف شأف أف يقرب الفصؿ في موضوع لذات السبب أكثر مف مرة، و 
نياء الدعوى،  كذلؾ حصر الوقائع التي تتطمب إقامة الدليؿ عمييا وىي الوقائع المنتجة في النزاع وا 

حؿ النزاع بيف الطرفيف، وعدـ إضاعة وقت المحكمة ووقت الخصـو في االستماع إلى بينات الدعوى م
غير منتجة في الدعوى، كأف تستمع المحكمة لمبينات حوؿ وقائع متفؽ عمييا بيف أطراؼ الدعوى، أو 

 تستمع إلى بينات الثبات وقائع عمى فرض ثبوتيا ال تؤثر في الدعوى وىي غير منتجة فييا.

يوجد دور ميـ ألعواف القضاة في عرقمة سير الدعوى واطالة أمد التقاضي، ولعؿ مف  وكذلؾ
أىميـ عمؿ المحضريف، فعدـ رجوع أوراؽ التبميغ القضائية سيترتب عميو اعادة التبميغ وضياع جمسة 
 المحاكمة دوف فائدة عممية، وكذلؾ األمر شرح المحضر عمى ورقة التبميغ شرحًا مخالفًا لما اشترطو
 القانوف، وعدـ بذؿ جيد مف المحضريف لموصوؿ إلى المطموب تبميغو، فيذه كميا تعرقؿ سير الدعوى.

 

 التعسف المسؤولية المدنية الناجمة عن :المطمب الثالث

وجد الحؽ اإلجرائي كوسيمة لموصوؿ إلى الحؽ الموضوعي، لذلؾ وصؼ القانوف اإلجرائي بأنو 
وضوعية، وألف في ترتيب المسؤولية المدنية عف استعماؿ الحؽ قانوف وسيمي أي خادـ لمقوانيف الم

اإلجرائي يؤئر في استعماؿ األفراد لحقيـ اإلجرائي، وقد يكوف مف شأف المغاالة في إطبلؽ إجازة 
المسؤولية إحجاـ األفراد عف اتباع اإلجراءات لمذود عف حقوقيـ خوفًا مف سيؼ المسؤولية، األمر الذي 

أف اتباع اإلجراءات ىي بحد ذاتيا حؽ وبيف المسؤولية المترتبة  :لتوفيؽ بيف الحالتيفيتطمب الموازنة وا
 عمى ىذا االستعماؿ.

لذلؾ سأقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف سأدرس في الفرع األوؿ الخبلؼ حوؿ مدى المسؤولية عف 
 ثباتيا. التعسؼ اإلجرائي، وفي الفرع الثاني أركاف قياـ المسؤولية عف التعسؼ اإلجرائي وا  
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 الخالف حول مدى المسؤولية المترتبة عن التعسف اإلجرائي :الفرع األول
حوؿ مدى المسؤولية عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي  (1)الخبلؼ في الفقو نشب

بوصفو حقًا مف حقوؽ اإلضرار والتي يترتب عمى استعماليا العادي والمألوؼ بشكؿ غالب أضرار 
ا تتعالى األصوات إلى التضييؽ مف نطاؽ المسؤولية في المجاؿ اإلجرائي تذىب تصيب الغير، فبينم

أصواتًا أخرى إلى إطبلقيا في ىذا المجاؿ شأف الحؽ اإلجرائي في ذلؾ شأف غيره مف الحقوؽ 
 .الموضوعية

 

 من المسؤولية الناجمة عن التعسف: حصانة الحق اإلجرائي :أولً 

ى الرغـ مف الدور الذي تؤديو نظرية التعسؼ في استعماؿ أنو عم (2)يرى أنصار ىذا االتجاه
الحؽ في ضبط استعماؿ ىذا الحؽ عمى النحور الصحيح، فانو ال داعي مف التساىؿ في تطبيقيا عمى 
استعماؿ الحؽ اإلجرائي نظرًا لمطبيعة الخاصة ليذا الحؽ، حتى ال يستخدـ الخصـ سيء النية ىذا 

خر، فكؿ مف ترفع عميو دعوى يمكف أف يطالب بإلزاـ خصمو الحؽ كوسيمة لئلضرار بالخصـ اآل
بالتعويض، زاعمًا أف مباشرة الدعوى ضده كانت عمى نحو تعسفي، وىو ما قد يدفع صاحب الحؽ في 
الدعوى إلى العزوؼ عف استخداـ حقو فييا، لذلؾ دعا أنصار ىذا االتجاه بضرورة تمتع الحؽ 

 لية عند تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ.اإلجرائي بنوع مف الحصانة مف المسؤو 

إلى األخذ بمفيوـ ضيؽ لمخطأ إلقرار التعسؼ في استعماؿ  (3)ونتيجة لذلؾ دعا جانب مف الفقو
 الحؽ اإلجرائي، إذ يكفي لمقوؿ بالتعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي توافر قصد اإلضرار بالغير.

تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ عند يرى ضرورة  (4)بؿ أف جانبًا آخر مف الفقو
استعماؿ الحؽ اإلجرائي بصفة احتياطية، وحتى ال يتخذ الخصـ سيئ النية ذلؾ ذريعة لتيديد مف يمجأ 

 إلى القضاء، فيترؾ المدعي دعواه خوفًا مف مطالبة المدعى عميو بالتعويض.

                                                 
المسؤولية المدنية الناجمة عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي  :الدكتور نواؼ حاـز خالد والسيد عمي عبيد ػ بحث بعنواف (1)

عمى موقع االنترنت  ( المنشور2111( ػ السنة )44( ػ العدد )12في الدعوى المدنية مجمة الرافديف لمحقوؽ ػ المجمد )
(https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34157) ( ػ ص19/11/2119بتاريخ )115. 

ػ  1991ػ ص 1991د. عزمي عبد الفتاح عطية ػ نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى ػ دار النيضة العربية ػ القاىرة ػ  :ينظر (2)
جراءاتو ػ منشأة المعارؼ ػ اإلسكندرية ػ ، د. نب 245ػ244ص  223ػ 222ػ ص 1981يؿ إسماعيؿ عمر ػ الطعف باالستئناؼ وا 

 .139ػ 138ػ ص 1974، د. إبراىيـ نجيب سعد ػ القانوف القضائي الخاص ػ الجزء األوؿ ػ منشأة المعارؼ ػ اإلسكندرية ػ 
 .256الدعوى ػ لمرجع سابؽ ػ ص الدكتور عزمي عبد الفتاح عطية ػ نحو نظرية عامة لفكرة (3)
4
ػ  124ػ ص 1961الدكتور رمزي سيؼ ػ الوسيط في شرح قانوف المرافعات المدنية والتجارية ػ دار النيضة العربية ػ القاىرة ػ  

125. 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34157
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ـ بالضماف إذا استعمؿ الخصـ حؽ ال يمز " :وتطبيقًا ليذا االتجاه قضت محكمة التمييز العراقية
 .(1)"( مف القانوف المدني6التقاضي الذي أجاز لو القانوف استنادًا ألحكاـ المادة )

ويبلحظ عمى ىذا القرار أنو أضفى الحصانة عمى مف يمجأ إلى استعماؿ حؽ التقاضي في 
ف استعمؿ ىذا الحؽ وسيمة بقص د إيذاء الغير أو جميع الحاالت بحيث يعفى مف المسؤولية، حتى وا 

 التشيير بسمعتو واإلضرار بو.

أف ما ذىب إليو أنصار ىذا االتجاه يتجافى مع الطبيعة الخاصة لمحقوؽ ويرى الباحث 
اإلجرائية وما يترتب عمى استعماليا مف أضرار بالخصـ اآلخر، ويجافي قواعد العدالة والمنطؽ التي 

القوؿ أنو ال حصانة مف المسؤولية عف االستعماؿ تقضي باحتراـ حؽ الغير، األمر الذي يدعو إلى 
 غير المشروع لمحؽ اإلجرائي. 

 

 خضوع الحق اإلجرائي لقواعد المسؤولية الناجمة عن التعسف :ثانياً 

بأنو ال حصانة لمخصـ تجاه نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ  (2)ينادي أنصار ىذا االتجاه
أنصار االتجاه السابؽ يعد إليو ، انطبلقًا مف أف ما ذىب ومف المسؤولية عند استعماؿ الحؽ اإلجرائي

متشددًا في تحديد نطاؽ استعماؿ الحؽ اإلجرائي، ألف المسؤولية عف التعسؼ مناطيا استعماؿ ىذا 
الحؽ عمى نحو غير مشروع، وىو أمر يسيؿ تطبيقو عمى الحؽ اإلجرائي شأنو في ذلؾ شأف غيره مف 

مف شأنو ضبط  التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائيؿ بتطبيؽ نظرية الحقوؽ الموضوعية، بؿ أف القو 
ليس لو ما يبرره مف الناحية القانونية السميمة، إذ أنو يعد مف قبيؿ الذي حسف استعماؿ الحؽ اإلجرائي 

تخصيص النصوص الخاصة بتطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ عمى استعماؿ الحؽ اإلجرائي 
قى عمى عمومو ما لـ يرد نص يخصصو، وليس في القانوف المدني أو دوف مخصص، فالعاـ يب

المرافعات ما ينص عمى ذلؾ، فضبًل عف أف طبيعة الحؽ اإلجرائي ذاتو ال تتعارض مع تطبيؽ 
الضوابط الموضوعية لنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، خاصة وأف المصمحة بوصفيا أحد أوجو أو 

، ىي الفكرة الرئيسية التي تقوـ عمييا نظرية التعسؼ مبررات استعماؿ الحؽ اإلجرائي ع مى وجو العمـو
 في استعماؿ الحؽ اإلجرائي في الحاالت األخرى.

                                                 
في مجمة ( ػ منشور 26/11/1998( ػ في )1998( الييئة التميزية االستئنافية ػ )3564قرار محكمة التمييز العراقية رقـ ) (1)

  .143( ص2111العدالة ػ العدد األوؿ ػ السنة الثانية ػ بغداد ػ )
( ػ 2114الدكتور أحمد السيد صادوي ػ الوسيط في شرح قانوف المرافعات المدنية والتجارية ػ دار النيضة العربية ػ القاىرة ػ ) (2)

ءة استعماؿ حؽ التقاضي ػ دار محمود ػ المستشار مصطفى مجدي ىرجة ػ أحكاـ التقاضي الكيدي ػ إسا 191ػ 191ص
 . 29( ػ ص2116لمطباعة والنشر ػ القاىرة ػ )
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 ،(1)كما أف أحكاـ القضاء تدؿ عمى إقرار المسؤولية عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي

ثاني الذي يقضي بخضوع وبناء عمى ما تقدـ فانو يمكف القوؿ بأف االتجاه الراجح ىو االتجاه ال
 استعماؿ الحؽ اإلجرائي لممسؤولية إذا ما كاف الغرض منو سوى اإلضرار بالغير ليس إال.

وبعد أف توصمنا إلى إقرار بتجريد الحؽ اإلجرائي مف الحصانة مف المسؤولية، فاف السؤاؿ الذي 
 ؟. ؿ الحؽ اإلجرائيىؿ أف الشخص يكوف مسؤواًل في حالة اإلخفاؽ في استعما :يثار بيذا الصدد

                                                 
( الفرنسية بمسؤولية الدائف لتعسفو في استعماؿ حقو إذ لـ يقنع بتوقيع الحجز عمى ماؿ تزيد قيمتو Rethelقضت محكمة ) (1)

نما قاـ بتوقيع الحجز ػ دوف داع، فال يدؼ قد يكوف مفيدًا لمدائف ولكنو يصيب كؿ أو أمواؿ عمى قيمة الديف، وىو ديف بسيط، وا 
( بمسؤولية الدائف لتعسفو في استعماؿ حقو، متى كاف لديو أكثر مف وسيمة Draguignuمدينو، وبيذا المعنى قضت محكمة )

يضًا باف الستعماؿ حقو، فاختار إحداىا دوف أية منفعة، وتؤدي إلى اإلضرار بالغير، كما قضت محكمة النقض الفرنسية أ
( مدني فرنسي، فانو أيضًا في ذات الوقت يستعمؿ حقو 1166الدائف إذ يستعمؿ حؽ مدينو المتقاعس عمبًل بنص المادة )

ذ منح ىذه المكنة أو الميزة كوسيمة لضماف استيفاء دينو،  فيقيـ دعواه التي منحو إياىا القانوف لحماية مصالحو الشخصية وا 
ال فانو يسوغ عدـ قبوؿ دعواه حتى لو لـ يكف لو مصمحة في فانو ينبغي أف يتقيد في استع ماؿ حقو ىذا بتحقيؽ مصمحتو وا 

ذلؾ، وقد ورد في أسباب حكميا أنو مف حيث أنو ترتيبًا عمى ذلؾ وكانت سمطة التقدير وفقًا لموقائع الثابتة أف المدعي لـ يكف 
لؾ فقد غدا السبب األوؿ عمى غير أساس ومف ثـ فقد لديو أية مصمحة جمية أي جادة ومشروعة تتحقؽ لو مف دعواه، لذ

قضت محكمة االستئناؼ برفض الدعوى، وقد أيدت محكمة النقض ىذا الحكـ فرفضت الطعف بالنقض تأسيسًا عمى أنو ال 
 توجد مصمحة جادة في استعماؿ الدائف حؽ مدينو.  

في حكـ حديث ليا بأف ثمة تعسفًا في استعماؿ الحؽ ػ  وبيذا المعنى أيضًا استقر القضاء الفرنسي، فقضت محكمة النقض    
سواء كاف مصدره القانوف أو االتفاؽ ػ متى كاف القوؿ بو أو استعمالو في كؿ مرة غير مفيد بالنسبة لو وضارًا بالمدعى عميو، 

وىي حاسمة في بياف وىذه الصمة تثبت قصد اإلضرار بالغير لدى المدعي، فالمنفعة أو عدميا ينبغي تقديرىا ػ موضوعيًا 
 التعسؼ.

وفي حكـ حديث قضت محكمة النقض الفرنسية بأنو إذا كاف الدائف قد حصؿ عمى أمر بتوقيع الحجز، وأنو قد أىمؿ في أف     
يعرض عمى القاضي مسألة ىامة واإلشارة إلى قيمة المبالغ الكبيرة التي يعمـ بإيداعيا بالبنؾ وىو ما يقطع بأف المديف موسر 

ذه الظروؼ تثبت قصد اإلضرار.  كما قضي أيضًا بمسؤولية الدائف عف توقيع الحجز بواسطة المحضر عمى حساب فاف ى
 المديف، وىذا الديف أقؿ بكثير مف قيمة المبالغ المحجوز بيا.

الحجز وقضي أيضًا بمسؤولية دائف ػ بديف غير حقيقي ػ قاـ بتجميد ثبلثة مبلييف فرنؾ خبلؿ أريع سنوات عف طريؽ     
 التحفظي.

( التجارية بأف الدائف الذي يقيـ دعواه طالبًا إشيار إفبلس الشركة المدنية، التي يعمـ أنيا Pontoiseكما قضت محكمة )    
ليست في حالة تمتنع معيا عف سداد قيمة الديف، ما لـ يصؿ إلى عمميا إجراءات التداعي العادية ػ والحاؿ ىنا أف الدائف إذا 

ة محققة في استيفاء دينو، فانو ليس لو مصمحة في اختيار ىذه الوسيمة مف بيف الطرؽ المخولة لو، وقد تكوف كاف لو مصمح
)المستشار الدكتور شوقي  ية مف جراء إقامة مثؿ ىذه الدعوىمصمحة تافية بالمقارنة إلى األضرار التي تصيب الشركة المدن

وقضي في دعوى أقامتيا شركة "إسو أستاندر" ضد ((. 193-135صالسيد ـ التعسف في استعمال الحق ـ مرجع سابق ـ )
أحد وكبلئيا، محطة خدمة، بأف ثمة تعسفًا في استعماؿ الحؽ متى كاف اإلدعاء غير منتج أي غير مفيد أو نافع بالنسبة 

ـ قياميا يجب أف لممدعية، وضارًا بالمدعى عمييا وىي عبلقة تكشؼ عف قصد اإلضرار بالغير وأف قياـ المنفعة ىنا أو عد
 يقدر بصفة مجردة تبعًا لقيمتيا االقتصادية واألدبية بالمعنى القانوني.

 (.191-198)المرجع السابق ـ ص   
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يجمع عمى أف المسؤولية ال يمكف أف تترتب نتيجة اإلخفاؽ في استعماؿ  (1)الحقيقة أف الفقو
الحؽ في الدعوى ولو ترتب عمى ذلؾ ضرر بالغير، فااللتجاء إلى القضاء ال يترتب عميو قياـ 

ضوعي، وبناء عمى ذلؾ المسؤولية، وأف القوؿ بخبلؼ ذلؾ مف شأنو القضاء عمى الحماية لمحقوؽ المو 
فبل مسؤولية عف اإلخفاؽ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي وعدـ حصوؿ الشخص عمى حكـ في موضوع 

 النزاع سوى التزامو بدفع المصاريؼ.

واألساس الذي يمكف أف تبنى عميو قاعدة عدـ المسؤولية عف اإلخفاؽ في استعماؿ الحؽ 
رجع إلى الطبيعة الخاصة لمحقوؽ اإلجرائية، إذ اإلجرائي عمى أساس التعسؼ في استعماؿ الحؽ، ي
إلى وصؼ  الب ضررًا بالغير، األمر الذي دعايترتب عمى استعماليا العادي أو المألوؼ في الغ

الحقوؽ اإلجرائية عمى أنيا مف حقوؽ اإلضرار، إذ غالبًا ما يترتب عمى حصوؿ حكـ لمصمحة طرؼ 
 مف إصابة الطرؼ األخر باألضرار.

ث وجود إمكانية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي بمجرد اإللتجاء لمقضاء باقامة ويرى الباح
الدعوى، إذ قد يدرؾ مف أقاـ الدعوى أف ال حؽ موضوعي فييا، ورغـ ذلؾ يمجأ لمقضاء لمجرد إلحاؽ 
الضرر بخصمو، لمنيؿ مف سمعتو، أو مركزه التجاري، فقد يستغؿ أحد األشخاص وجود اسـ لمورثو 

ت األراضي في قطعة أرض وقد يكوف سجبًل تركيًا قديمًا القامة الدعوى ضد شخص اشترى في سجبل
ىذه القطعة مف أجؿ إقامة مركز تجاري، معتمدًا عمى بيع محبلت تجارية لمتجار قبؿ بنائيا، وأف 

عيـ، مجرد إقامة الدعوى عميو مف شأنو أف يزعزع ثقة التجار الذيف قاموا بالشراء ويدخمو في خبلفات م
 أو أف يحجموا عف الشراء لمجرد وجود نزاع عمى األرض.

ولـ يقؼ القضاء عند ىذا الحد، بؿ شمؿ القوؿ النتفاء المصمحة كؿ الحقوؽ كالحؽ في إقامة 
الدعوى، إذ اطردت االحكاـ عمى اعتبار المدعي متعسفًا في رفع دعواه، إذا ما أقاميا دوف مصمحة 

، كما قضت أيضًا محكمة الزقازيؽ الكمية (2)ير دوف فائدة يجنيياجدية ومشروعة، وكانت ضارة بالغ
( في دعوى خوصـ فييا شخص بصفتو وكيبًل عف اخريف مقيميف 4929( مايو سنة )49األىمية في )

خارج الببلد، وتنازؿ الوكيؿ عف صفة الوكالة بقصد عرقمة سير الدعوى وتحميؿ المدعي المتاعب 

                                                 

بحث بعنواف المسؤولية المدنية الناجمة عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي في ػ د. نواؼ حاـز خالد ػ السيد عمي عبيد  (1)
ود. إبراىيـ نجيب سعد  179. نقبًل عف د. أحمد السيد صاوي ص119ػ 118ؽ ػ صمرجع ساب الدعوى المدنية ػ

 .29د. السيد عبد العاؿ تماـ ، كفالة حؽ التقاضي، دار النيضة العربيةػ القاىرة ػ ص. 143و138ص
( مف 382حة )( ػ نقبًل عف ىامش الصف2241( الجدوؿ العشري الثاني لممحاماه رقـ )1936( فبراير )12استئناؼ مختمط ) (2)

   كتاب المستشار الدكتور شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ مرجع سابؽ.
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بميغ، وقد اعتبرت المحكمة أف ذلؾ إساءة لحقو في التنحي عف الوكالة الجمة مف اإلعبلف لغايات الت
  .(1)واعتبرتو ممثبًل لموكميو في الدعوى تمثيبًل قانونيًا صحيحاً 

إذا كاف األصؿ أف يتـ استعماؿ الحؽ اإلجرائي في حدود الغايات التي شرع مف أجؿ تحقيقيا، 
حؽ اإلجرائي يجب أف تتوافر أركاف قياميا، إال أف تحقؽ المسؤولية عف االستعماؿ التعسفي لم

فالتعسؼ في استعماؿ الحؽ بشكؿ عاـ ال يختمؼ كثيرًا عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي إال 
في طبيعة الحؽ المتعسؼ في استعمالو، ففي الحالة األولى فاف التعسؼ يقع عمى الحؽ الموضوعي 

 .توفي الحالة الثانية يقع التعسؼ عمى اإلجراءا

وألف المسؤولية الناتجة عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي تستند إلى استعماؿ الحؽ 
اإلجرائي بصورة تخالؼ الغاية مف تقريره وىذا ما يعرؼ باالنحراؼ عف غاية الحؽ، الذي مف شأنو أف 

بينيما،  د يصيب الغير مف جراء ىذا االستعماؿ وتوافر عبلقة السببيةقيؤدي إلى تحقؽ الضرر الذي 
وىذا موضوع الفرع وال تتحقؽ ىذه المسؤولية إال إذا استطاع المتضرر إثبات توافر ىذه األركاف، 

 الثاني.
  

ثباتيا أركان قيام  :الفرع الثاني  المسؤولية عن التعسف اإلجرائي وا 

تختمؼ نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي عف نظرية المسؤولية التقصيرية، فبل يكفي 
 لضرر لمقوؿ بوقوع التعسؼ، بؿ ينبغي أف يكوف ىناؾ انحراؼ عف الغاية المشروعة مف استعمالو،ا

مسألة الخصـ عف األضرار الناشئة عف استعماؿ حؽ " :(2)حيث قضت محكمة النقض المصرية
التقاضي، يقتضي وجوب إيراد الحكـ لمعناصر الواقعية والظروؼ التي يصح استخبلص نية االنحراؼ 

د منيا استخبلصًا سائغًا بضرورة توافر اإلنحراؼ في استعماؿ الحؽ لمحكـ بالمسؤولية عمى أساس والكي
"، والركف الثاني يتمثؿ في وقوع ضرر بالغ أصاب الغير مف جراء ىذا االستعماؿ، وتوافر التعسؼ

تضرر أف يثبت األركاف ال يكفي لمحكـ بالتعسؼ إال إذا استطاع الم عبلقة السببية بينيما، وتوافر ىذه
 .ذلؾ

 

 
                                                 

( 1929( مايو )7وبيذا المعنى )  181( ص92( رقـ )11( المحاماة السنة )1929( مايو سنة )19الزقازيؽ الكمية األىمية ) (1)
 تشار شوقي السيد ػ المرجع السابؽ.مف كتاب المس 382( ػ ىامش ص 32رقـ ) 85( ص11المحاماة السنة )

ػ     113(. نقبًل عف د. نواؼ حاـز خالد ػ ص1997( يونيو )29( ؽ جمسة )65( لسنة )11865نقض مدني ػ الطعف رقـ )( 2)
 مرجع سابؽ.
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 وعة لمحق اإلجرائي.ر اإلنحراف عن الغاية المش :أولً 

والنظريات التي دارت حوؿ تعريؼ فكرة الحؽ، وحدوده وانتيينا إلى أف الجدؿ درسنا بعد 
استعماؿ الحؽ استعمااًل مشروعًا يتقيد بتحقيؽ المصمحة، وأف ىناؾ ثمة ضوابط تتعمؽ بالجدية 

خرج صاحب الحؽ عف حدود الحؽ الغائية يتحقؽ التعسؼ، ويتحقؽ التعسؼ والمشروعية، فحيثما ي
أيضًا إذا ما تحققت المصمحة وتخمؼ ضابط الجدية منيا بأف كانت المصمحة تافية سواء كاف ذلؾ 
بالموازنة مع المصالح الخاصة أو العامة، أـ كانت المصمحة رغـ قياميا ورغـ جديتيا تفتقد ضابط 

يتعمؽ بفكرة النظاـ العاـ ومطابقة المصمحة لمقانوف بؿ وغاية الحؽ ذاتو وقواعد  المشروعية وىو ضابط
  .(1)األخبلؽ واآلداب العامة

والمقصود باإلنحراؼ الواجب توافره كركف لقياـ المسؤولية عف التعسؼ في استخداـ الحؽ 
ؿ الحؽ، ألف ذلؾ اإلجرائي ىو الخروج عف الغاية المشروعة مف الحؽ وليس الخروج عف حدود استعما

يدخمنا ضمف نظرية تجاوز استعماؿ الحؽ، وىذا يفترض استعماؿ الحؽ ضمف الحدود التي رسميا لو 
القانوف، إال أف الغاية مف ىذا االستخداـ ىي غاية غير مشروعة، كأف تكوف الغاية مف االستعماؿ ىي 

 .مجرد إلحاؽ الضرر بالغير

لمحؽ إال في حالة انعداـ المصمحة مع توافر قصد  وال يتحقؽ اإلنحراؼ عف الغاية المشروعة
اإلضرار بالغير أو عدـ مشروعية المصمحة مع توافر قصد اإلضرار بالغير أو عدـ جدية المصمحة أو 

ة تفترض إجراء مازنة بيف المصمحة والضرر سواء لتفاىتيا مع الضرر الذي يمحؽ بالغير، وىذه حا
اصة او كانت مصمحة خاصة أصابت الضرر كانت مصمحة خاصة أصابت ضرر بمصمحة خ

 بالمصمحة العامة.
 

 المصمحة المرجوة من استعمال الحقرجحان الضرر عمى  :ثانياً 

فالضرر عنصرًا ىامًا وأساسيًا مف عناصر المسؤولية عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ، فبل 
يترتب عمى استعمالو ضرر  يترتب قياـ المسؤولية عف استعماؿ الحؽ اإلجرائي ولو كاف تعسفيًا إذا لـ

نما يجب إجراء أو الغيريصيب الخصـ  ، وال يكفي توافر الضرر لقياـ المسؤولية عف التعسؼ وا 
الموازنة بيف المصمحة المرجوة مف استعماؿ الحؽ وبيف الضرر الذي قد يمحؽ الغير جراء ىذا 

حة تافيو إذا ما قورنت فاذا كانت المصمحة المرجوة مف استعماؿ الحؽ اإلجرائي مصماالستخداـ 
بالضرر البالغ الذي يصيب الغير منيا مع توافر نية إلحؽ الضرر بالخصـ أو الغير عنئذ يمكننا القوؿ 

 قياـ المسؤولية عف التعسؼ،  اإلضرار بالغير.
                                                 

(1)
 .219المستشار الدكتور شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ مرجع سابؽ ػ ص 
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استعماؿ الحؽ بشكؿ عاـ والتعسؼ اإلجرائي بشكؿ خاص تقـو عمى أساس  يفنظرية التعسؼ ف
، (1)ع مف استعماؿ الحؽ وما بيف الضرر الذي يمحؽ الغير مف ذلؾ االستعماؿالموازنة بيف المناف

فالتعسؼ صمة بيف الحؽ واألخبلؽ، غايتو تحقيؽ العدالة، إذ يوجد بجانب المشروعية والقانوف 
مشروعية أخبلقية أو اجتماعية وتقدمو باعتبارىا غاية الحقوؽ جميعًا، فيعتبر متعسفًا مف يستعمؿ حقو 

بصورة غير إجتماعية وىو ما يقتضي دومًا الموازنة بيف نتائج ىذه الحقوؽ والمصالح أو رخصة 
المتعارضة أو المصالح واألضرار التي تصيب الغير أو المجتمع أو ما يمس بالمصمحة اإلجتماعية أو 

 .د العدالة ذاتياضاإللتزاـ اإلجتماعي أو 

الذي يصيب حقًا أو مصمحة تتمتع بحماية  والضرر قد يكوف ماديًا أو أدبيًا، فالضرر المادي ىو
القانوف، ومف شأنو االنتقاص مف المزايا التي يخوليا الحؽ أو المصمحة، وقد يكوف الضرر ماديًا ولو 
أدى إلى المساس بحؽ غير مالي، ويشترط في ىذا النوع مف الضرر أف يكوف محقؽ الوقوع ومحدقًا، 

محقؽ الوقوع في المستقبؿ، ليذا ال يصمح الضرر المحتمؿ ويتحقؽ ذلؾ إذا وقع الضرر فعبًل أو كاف 
ف كانت الفرصة أمرًا محتمبًل إال أف  غير محقؽ الوقوع، أما الضرر المتمثؿ في تفويت فرصة فانو وا 
نما يقع عمى  تفويتيا يعد أمرًا محققًا، أما الضرر المعنوي فيو الضرر الذي ال يصيب حقًا ماليًا وا 

 معنوي.مصمحة أو حؽ أدبي أو 

ويتميز الضرر الناتج عف استعماؿ الحؽ اإلجرائي، بأنو ضرر مف النوع الذي ال يمكف تجنبو، 
سواء كاف ضررًا ماديًا قد يتمثؿ في الرسوـ والنفقات وضياع الجيد والوقت، أو كاف ضررًا أدبيًا إذا ما 

ى عمى التاجر اإلفبلس أصاب الخصـ أو الغير في شرفو أو سمعتو إذا ما كاف القصد مف إقامة الدعو 
 والتي مف شأنيا المساس بسمعة التاجر ومكانتو التجارية.

ورغـ أف الحؽ اإلجرائي ىو مف الحقوؽ اإلضرار التي يترتب عمى استعماليا العادي أضرارًا ال 
نما  مفر منيا، إال أف ليس كؿ ضرر يترتب عمى استعماؿ الحؽ اإلجرائي قياـ المسؤولية المدنية، وا 

ياميا أف يكوف الضرر الناتج عف استعماؿ الحؽ اإلجرائي فاحشًا وغير مألوؼ، وراجحًا عمى يجب لق
المصالح التي يرمي صاحب الحؽ إلى تحقيقيا، وبخبلؼ ذلؾ ومف شأف التوسع والمغاالة في 
ا المسؤولية عف وقوع الضرر الناتج عف اإلجراء أف يشكؿ تيديدًا الستعماؿ الحقوؽ اإلجرائية التي كفمي

 القانوف.

 
 

                                                 
والسيد عمي عبيد ػ بحث بعنواف "المسؤولية المدنية الناجمة عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي الدكتور نواؼ حاـز خالد ( 1)

  . 117في الدعوى المدنية" ػ مرجع سابؽ ػ ص
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 ثالثًا العالقة السببية بين اإلنحراف في استعمال الحق والضرر.

إذا كاف مفيوـ االنحراؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي يتمثؿ في استخداـ الحؽ اإلجرائي مع 
ذا كاف ذلؾ يؤدي إلى إلحاؽ ضرر  انتفاء المصمحة منو أو تفاىتيا، أو خروجيا عف المشروعية، وا 

ـ أو الغير، فبل بد مف توافر عبلقة السببية بينيما، أي أف ىذا االستخداـ ىو السبب بالغ يصيب الخص
في إلحاؽ الضرر وأف الضرر لـ يكف ليصيب الخصـ أو الغير إال نتيجة طبيعية ليذا االستخداـ، 

وتطبيقًا فتنيض المسؤولية المدنية عف ىذا االستخداـ في حدود الضرر الذي لحؽ بالخصـ أو الغير، 
عمى أف الحكـ أثبت حرمانيا مف االنتفاع بمنقوالتيا كاف "  :(1)محكمة النقض المصريةذلؾ قضت ل

  .بسبب الحجز الكيدي الذي أوقعو الطاعنوف بإجراءات باطمة اتخذت في غيبتيا دوف أف تعمف بيا"

 أما إذا كاف الضرر الذي أصاب الخصـ أو الغير غير ناتج عف اإلجراء فبل تقوـ المسؤولية
المدنية، ولكف السؤوؿ الذي يطرح نفسو إذا ما اختمطت األسباب التي أدت إلى وقع الضرر، فجزء 

 منيا يعود إلى استخداـ الحؽ اإلجرائي وجزءًا يعود إلى سبب أجنبي؟

الذي يراه الباحث أف الضرر الذي يدخؿ ضمف أركاف قياـ المسؤولية المدنية يجب أف يكوف 
سؤولية المتسبب في وقوع الضرر نتيجة استخداـ حقو اإلجرائي ال تتعدى ىذا ناتجًا عف اإلجراء، فاف م

 االستخداـ.
 

 إثبات التعسف :رابعاً 

إذا كاف األصؿ أف استخداـ الحؽ اإلجرائي مقيد بغاياتو، ألف األمور بمقاصدىا، واألصؿ في 
ؽ إلى حقو التصرفات حسف النية، وال سيما وأف الحؽ اإلجرائي ىو وسيمة لوصوؿ صاحب الح

الموضوعي وليس غاية في حد ذاتو، وأف مف يدعي قياـ المسؤولية المدنية عف التعسؼ عميو أف 
يتحمؿ عبء إثباتيا، ألف صاحب الحؽ ال يتحمؿ عبء إثبات مشروعية استعماؿ حقو، وألف البينة 

 عمى مف إدعى واليميف عمى مف أنكر.
ميو أف يتحمؿ عبء إثبات أركاف قياـ فمف يدعي تعسؼ خصمو في استخداـ حقو اإلجرائي ع

المسؤولية عف التعسؼ، وعميو أف يتحمؿ عبء إثبات انحراؼ صاحب الحؽ عف الغاية مف ىذا 
الحؽ، باثبات انتفاء المصمحة أو عدـ مشروعيتيا أو تفاىتيا مقارنة مع الضرر الذي لحقو منيا، وأف 

                                                 
(1)

( ػ الدكتور نواؼ حاـز خالد والسيد عمي عبيد ػ 1969نوفمبر ) 27ث ػ جمسة ) 35( لسنة )392نقض مدني ، الطعف رقـ ) 
 121مسؤولية المدنية الناجمة عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي في الدعوى المدنية" ػ مرجع سابؽ ػ صبحث بعنواف "ال

 .815ػ نقبًل عف الدكتور إبراىيـ عبد التواب ػ ص
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قات ومصاريؼ ومضيعة لموقت والجيد أو يثبت وقوع ضرر فعمي أصابو سواء كاف ضررًا ماديًا كنف
كاف ضررًا معنويًا كأف تكوف سمعتو التجارية قد تضررت أو أنو فاتو كسب، كأف تكوف الصفقة 
العقارية قد ضاعت نتيجة القامة الدعوى عميو ووضع العقار موضع نزاع، وعمى مف يدعي وقوع 

خصمو او الغير حقو اإلجرائي، وأف الضرر أف يثبت أف ىذا الضرر الذي أصابو ناتج عف استخداـ 
ىذا ىو نتيجة حتمية ليذا االستخداـ، وعميو أف يتحمؿ توافر عنصر قصد اإلضرار بالغير أي توافر 

 سوء النية التي يمكف إثباتيا مف الظروؼ والمبلبسات.

 فاف أخفؽ المدعي في إثبات أيًا مف أركاف قياـ المسؤولية عف التعسؼ ترد دعواه.

تعمؽ بمقدار التعويض عف الضرر، فاف كاف الضرر يمكف تقديره بالماؿ، فاف مف أما فيما ي
ف كاف الضرر معنوي فاف تقديره يعود لممحكمة.  يدعيو عميو أف يثبت مقداره، أما وا 
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  :الخاتمة

  ىكذا بدا لنا الواقع اإلجتماعي بما يحويو مف مصالح وحاجات مصدرًا فعميًا أو ماديًا لمقانوف، دفع
شارع إلى الموازنة بينيما، وىو إذ يرجح إحداىما عمى األخرى، فيقرر لؤلشخاص وسائؿ ال

ىي  لوسائؿ بما تحويو مف مضموف وغايةومكنات بما تنطوي عميو مف استئثار وتسمط، ىذه ا
ى بعينيا الحقوؽ، ليذا كانت الحقوؽ تنطوي عمى ىذيف العنصريف دوف أف يطغى إحداىما عم

 خر.اآل

 رة المثالية لتحقيؽ التوازف بيف األفراد، لممارسة صاحب الحؽ الصبلحيات التي تمؾ ىي النظ
منحيا إياه القانوف في استخداـ حقو، بغية تحقيؽ غاياتو التي رسميا لو القانوف لبلنتفاع مف ىذا 
الحؽ عمى الوجو األمثؿ، ومف ناحية ثانية وضع القيود والضوابط عمى ىذا االستخداـ لمحؽ في 

مونو وغاياتو، لذلؾ فقد عرفت الحقوؽ نوعيف مف القيود إحداىما قيودًا موضوعية حدود مض
وأخرى غائية، وترتب عمى تجاوز ىذه القيود أو مخالفتيا المسؤولية التقصيرية، وصورة أخرى 
متميزه عنيا تنطوي عمى استخداـ يدخؿ ضمف نطاؽ الحدود الموضوعية، ولكف بو مخالفة 

داـ وىي تحقيؽ المصالح، والذي ال يمكف معو تحمؿ نظرية المسؤولية لمغايات مف ىذا االستخ
التقصيرية أو استيعابيا ليذه الحالة، األمر الذي دعا الفقياء لمبحث عف مبدأ أو نظرية أخرى 

استخداـ الحؽ ضمف حدوده الموضوعية مع مخالفة غاياتو، فكاف لنظرية  ةيمكنيا استيعاب حال
 تتسع لتشمؿ ىذه الحالة. فالتعسؼ في استعماؿ الحؽ أ

  وبعد ذلؾ ونتيجة لتطور الوسائؿ التي قد يمجأ إلييا الفرد لمحصوؿ عمى حقو أو إقراره ليخولو
الصبلحيات التي يمكف معيا االنتفاع منو، ومف ضمف ىذه الوسائؿ الدعوى، والتي اعتبر 

مراد حمايتو، ممارستيا ىو حؽ بحد ذاتو بصرؼ النظر عف موضوعيا أو الحؽ الموضوعي ال
ف كاف حقًا إجرائيًا لمحصوؿ عمى الحؽ الموضوعي أو حمايتو، إال أنو ال  والحؽ في الدعوى وا 
يختمؼ كثيرًا عف الحؽ الموضوعي مف ناحية المباشرة واالستخداـ، فكبل الحقيف يخوؿ صاحبو 

طاؿ يدىا ليمتد تأف في استخداـ الحؽ صبلحية االستعماؿ، ومف ىنا كاف لنظرية التعسؼ 
ذا ما كانت الغاية مف ممارسة  تطبيقيا عمى الحؽ اإلجرائي إذا ما توافرت شروطيا وأركانيا، وا 

 الحؽ اإلجرائي اإلجرائي ىي إلحاؽ الضرر بالغير وليس الحصوؿ عمى المنفعة منو.

  ذا كاف مف السيؿ عمينا أف نتدارس النظريات القانونية مف حيث الشروط واألركاف الواجب وا 
عماليا، إال أف الصعوبات والعقبات تواجينا في حاالت التطبيؽ الواقعي أو توافرىا  لتطبيقيا وا 

العممي ليا، وىي تتراوح بيف حالة واقعية وأخرى، وقد تصؿ في بعض االحياف إلى حد يستحيؿ 
معو تطبيؽ أيًا منيا، وأف أكثر الصعوبات والتحديات التي تواجو تطبيؽ نظرية التعسؼ في 
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ؽ اإلجرائي أف معيار التعسؼ ىو الغاية مف اإلجراء وىو حؽ بحد ذاتو، فممارسة استعماؿ الح
الفرد لحقو في إقامة الدعوى وما يتبعيا مف إجراءات ىو وكأصؿ عاـ حؽ كفمو لو القانوف ال 

ستخداـ قد يدخؿ ضمف دائرة التعسؼ إذا اال مشروعية عميو، إال أف ىذا بليمكف إضفاء صفة ال
منو إلحاؽ الضرر بالغير أو أف المصمحة المرجوة منو ىي مصمحة قميمة أو تافية الغاية  تما كان

و إثبات القصد تظيار أمقارنة بالضرر الناتج عف ىذا االستخداـ، وىنا تكمف الصعوبة في است
مف االستعماؿ. فقد يكوف مف مارس حقو اإلجرائي حسف النية، ومع ذلؾ ألحؽ الضرر بالغير، 

لمبحث عف معايير دقيقة لتحقيؽ التوازف بيف األفراد ليناؿ الفرد عمى حقو دوف  األمر الذي يدعونا
 إلحاؽ الضرر بالغير أو التقميؿ منو.

  كاف لمفقو اإلسبلمي دورًا بارعًا في تحديد معيار لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ، تجمت عظمتو في
إلى مصالح خاصة  تقسيـ المصالح إلى مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية، ومف ثـ تقسيميا

واجتماعية وعامة، ومف ثـ إعماؿ الموزنة لمترجيح لموصوؿ إلى جدية المصمحة أو تفاىتيا، 
وكشفت لنا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية عف درجة تفاىة المصمحة، فاستعماؿ الحؽ يعد مشروعًا إذا 

ذا تساوت المصمحة أيضًا بقي استعماؿ الحؽ مشروع ًا، ويعد رجحت المصمحة عمى الضرر، وا 
 تعسفًا إذا رجح الضرر عمى المصمحة أية درجة مف الرجاحة، أي كاف التفاوت بينيما بينًا. 

  ذا ما ولينا وجينا شطر الواقع العممي، مف تشريع وقضاء بحثًا عف معيار تقـو عميو نظرية وا 
برىا تدخؿ حاالت كثيرة مف الممارسات لمحقوؽ اإلجرائية، البعض قد يعتالتعسؼ اإلجرائي لوجدنا 
مما دفعنا لمتأمؿ والتعمؽ خروف قد يعتبرونيا أشكااًل مف التعسؼ، آضمف ممارسة الحؽ، و 

ومواصمة الدراسة لوضع رؤيا واضحة لفكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي وىذا يقودنا 
ىذه  لدراسة غايات المشرع مف اإلجراء لتحديد نسبة الحقوؽ وتقييدىا بتحقيؽ غاياتيا، ومف خبلؿ

الدراسة وجدنا المشرع قد تدخؿ في كثير مف األحياف لمحد مف اطبلؽ الممارسات لمحقوؽ بقدر 
تحقيؽ غاياتيا، وأدرج نصوصًا لمحد مف التعسؼ، وأخرى تضمنت في طياتيا عقوبات إجرائية 

فشطب الدعوى ىو لمنع التعسؼ وىو ما يسمى بالدور الوقائي أو العبلجي المانع مف التعسؼ، 
اء وقائي عقابي لمنع تعسؼ المدعي المتخمؼ عف حضور جمسة المحاكمة بالمدعى عميو إجر 

المواظب عمى الحضور، فيو إجراء وقائي وضع حدًا لتعسؼ المدعي بالمدعى عميو، وىو عقابي 
، دوف أف يطاؿ ر لممدعي مف حيث خسارتو لمدعوى وما ت ىذا األثر تب عمييا مف دفع لمرسـو

 .ياالحؽ الموضوعي موضوع

  مما يدعوننا ، أف تطالياحاالت كثيرة يمارس فييا التعسؼ دوف عف وبقيت يد المشرع عاجزة أف
لمدعوة لممشرع بمعاودة مراجعة النصوص القانونية مراجعة تفصيمية شاممة التي تنظـ إجراءات 
ة المحاكمة مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية وقانوف البينات في المواد المدني
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والتجارية وبقية القوانيف ذات العبلقة لتعويض النقص وسد الثغرات التي تعترييا والتي كشؼ عنو 
التطبيؽ العممي والممارسات الواقعية، وحاجاتنا الضرورية أيضًا بربط سير الدعوى بمواعيد زمنية 

 لموصوؿ لمعدالة الناجزة وما يرافؽ ذلؾ مف إمكانات لتطبيقيا.

 ورًا عمى القاضي أف يقرر وجود المصمحة أو إنعداميا، وىو قوؿ ينتمي إلى إذا كاف األمر ميس
مآؿ الفعؿ ويؤدي إلى واقع ممموس، فاف األمر يدؽ كثيرًا عند القوؿ بتفاىة المصمحة أو جديتيا، 
وىذا وصؼ يجري بالمقارنة إلى الضرر الذي الذي قد يصيب الغير نتيجة استعماؿ الحؽ، كما 

د القوؿ بمشروعية المصمحة أو عدـ مشروعيتيا، ألف قياـ التعسؼ يقوـ عمى يدؽ األمر كذلؾ عن
 موازنة بيف المصالح وصواًل إلى معيار موضوعي.  

  تصدى القضاء لمحد مف الدعوة إلى إطبلؽ العناف لمحقوؽ لتقييدىا ضمف غاياتيا، خاصة تمؾ
المتعارضة، لكبح جماح الفرد  الغايات اإلجتماعية التي تتزايد وتتصارع فييا الحاجات والمصالح

عندما يتحقؽ بيا طغيانًا ولدرء الغمو في استعماؿ الحقوؽ عندما تبمغ األضرار مداىا، وتتناقض 
المصالح فييا أو تختفي بينما تحقؽ أضرارًا لمغير، أو تصبح المصمحة غير مشروعة، وليظؿ 

 منع الجور والظمـ والطغياف.القضاء الحارس األميف والصماـ المتيف لصوف الحقوؽ والحريات و 

 واهلل مف وراء القصد وىو ولي التوفيؽ.
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  :النتائج

التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي في الدعوى المدنية ال يمكف تصوره إال في حالة استعماؿ  .1
 الحؽ عمى نحو معيف.

ظريات في نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي ىي نظرية حديثة وىي مف أىـ الن .2
 العصر الحديث.

نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي ىي نظرية قائمة بذاتيا، قواميا توافر نية اإلضرار  .3
 بالخصـ، ورجحاف الضرر عمى المصمحة، وغايتيا تحقيؽ التوازف بيف المصالح.

دنية، وال نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي ال تعد شكبًل مف أشكاؿ قياـ المسؤولية الم .4
 تدخؿ ضمف إطار تجاوز حدود الحؽ.

التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي ىو انحراؼ عف غاية الحؽ وىو وسيمة أخبلقية  .5
جتماعية، تحظر اإلنحراؼ بالحؽ عف غاياتو اإلقتصادية واإلجتماعية واألخبلقية، ليندرج  وا 

العاـ واآلداب العامة إستعماؿ الحؽ ضمف إطار مف المشروعية التي تتفؽ ومبادئ النظاـ 
 وتجد أساسو في ذاتو.

 التوصيات:

رجاع قياـ المسؤولية المدنية إلى نظرية  .1 ضرورة العمؿ عمى توحيد األحكاـ القضائية، وا 
التعسؼ في استخداـ الحؽ اإلجرائي ال إلى نظريات أخرى كنظرية اساءة استخداـ الحؽ، أو 

 نظرية الخطأ.

لحؽ اإلجرائي عف نظرية المسؤولية المدنية أو تختمؼ نظرية التعسؼ عف استعماؿ ا .2
التقصيرية في أركاف قياـ كؿ منيما، وتتميز عنيا في دور كؿ منيما، فبينما يقوـ دور 
المسؤولية التقصيرية عمى أساس جبر الضرر بالتعويض عف الضرر، تتميز نظرية التعسؼ 

 نب التعويض. في استخداـ الحؽ بقياميا بدور وقائي مانع مف التعسؼ، إلى جا

تطبيؽ نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ اإلجرائي يعطي السمطة القائمة عمى تطبيقيا، سواء  .3
كانت جية إدارية أو جية قضائية، سمطة تمقائية بمنع وقوع العمؿ المتضمف تعسفًا في 
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استعماؿ الحؽ، وىو ما يعد دورًا أصيبًل لنظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ وىذا ما يميزىا 
 عف غيرىا مف النظريات. 

إدراج نظرية التعسؼ في استخداـ الحؽ كمبدأ دستوري باعتبارىا ضمانة الحريات والحقوؽ  .4
 سواء كانت حقوقًا شخصية أو مالية. 

ئي في الدعوى اإلجراالحؽ إدراج نصوص قانونية تمنع مف التعسؼ في استخداـ ضرورة  .5
 .زاءًا إجرائيًا عمى مخالفتياالمدنية أو تحد منيا، مع ضرورة وضع عقوبة أو ج

ضرورة منح المحكمة صبلحيات واسعة التخاذ إجراءات مف شأنيا الحد مف تعسؼ الخصـو  .6
 في الدعوى، مع وضع ضوابط يكوف اليدؼ منيا الحد مف التعسؼ.

إدراج نص قانوني يعطي صبلحية لمحكمة النقض بالحكـ بالتعويض عف النقض الكيدي كما  .7
 باالستئناؼ الكيدي.ىو الحاؿ في الطعف 
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 4968لسنة  46رقـ األردني  قانوف العقوبات. 
 4976لسنة  43رقـ األردني  القانوف المدني. 
 4976لسنة  األردني قانوف األحواؿ الشخصية. 

  2884لسنة  2قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ. 

  2884لسنة  4قانوف البينات الفمسطيني رقـ. 
 

 ثانيًا: المراجع:

نجيب سعد ػ القانوف القضائي الخاص ػ الجزء األوؿ ػ منشأة المعارؼ ػ الدكتور إبراىيـ  .1
 (. 1974اإلسكندرية )

الدكتور أحمد أبو الوفا ػ نظرية الدفوع في قانوف المرافعات ػ الطبعة الخامسة ػ  منشأة المعارؼ  .2
  (.1977باإلسكندرية )

دنية والتجارية ػ دار النيضة الدكتور أحمد السيد صاوي ػ الوسيط في شرح قانوف المرافعات الم .3
  (.2114العربية ػ القاىرة ػ )

الدكتور أحمد المميجي ػ الموسوعة الشاممة في التعميؽ عمى قانوف المرافعات بآراء الفقو  .4
 والصيغ القانونية وأحكاـ النقض ػ الجزء األوؿ ػ مشروع مكتبة المحامي. 

مة لمحؽ ػ منشأة المعارؼ باإلسكندرية الدكتور أحمد شوقي محمد عبد الرحمف ػ النظرية العا .5
(2115 .) 

الدكتور أحمد مميجي ػ الموسوعة الشاممة في التعميؽ عمى قانوف المرافعات بآراء الفقو والصيغ  .6
  القانونية وأحكاـ النقض ػ الجزء السادس.

 أحمد نشأت ػ رسالة اإلثبات ػ الطبعة السابعة.   .7
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النظرية والتطبيؽ ػ الطبعة األولى ػ مكتبة اليقظة لمنشر  باسـ محمد الزغوؿ ػ الدفوع المدنية بيف .8
 (.2111والتوزيع )

لغاء العقود ػ الطبعة الثانية ػ الييئة  .9 المستشار حسيف عامر ػ التعسؼ في استعماؿ الحقوؽ وا 
  (.1998المصرية العامة لمكتاب ػ )

ة ػ دار النيضة العربية الدكتور رمزي سيؼ ػ الوسيط في شرح قانوف المرافعات المدنية والتجاري .11
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المستشار الدكتور شوقي السيد ػ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ػ طبيعتو ومعياره في الفقو  .14
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  جديدة ػ منشورات الحمبي الحقوقية ػ بيروت ػ لبناف.ػ المجمد الثاني ػ الطبعة الثالثة ال

الدكتور عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ػ الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد ػ مصادر االلتزاـ  .17
  ػ المجمد األوؿ ػ الطبعة الثالثة الجديدة ػ منشورات الحمبي الحقوقية ػ بيروت ػ لبناف.

ي ػ الوسيط في شرح القانوف المدني ػ نظرية االلتزاـ بوجو ػ األستاذ الدكتور عبد الرزاؽ السنيور  .18
  مصادر االلتزاـ ػ المجمد األوؿ ػ دار النيضة العربية ػ القاىرة.
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  (.2119( ػ )2111( لسنة )2والتجارية رقـ )

القاضي األستاذ الدكتور عثماف التكروري ػ الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية  .23
  (.2119( ػ )2111( لسنة )2قـ )والتجارية ر 

الدكتور عدناف إبراىيـ السرحاف والدكتور نوري حمد خاطر ػ شرح القانوف المدني مصادر  .24
الحقوؽ الشخصية "االلتزامات" دار الثقافة لمنشر والتوزيع ػ عماف ػ الطبعة األولى / اإلصدار 

  (.2118الثالث )

ي حمد خاطر ػ شرح القانوف المدني مصادر الدكتور عدناف إبراىيـ السرحاف والدكتور نور  .25
الحقوؽ الشخصية "االلتزامات" دار الثقافة لمنشر والتوزيع ػ عماف ػ الطبعة األولى / اإلصدار 
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  منشورات مكتبة النيضة ػ بيروت ػ بغداد ػ توزيع دار العمـ لممبلييف ػ بيروت ػ لبناف.
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الدكتور محمود الكيبلني ػ إدارة الدعوى المدنية والتطبيقات القضائية ػ المجمد الثاني ػ جامعة  .37
  (.2112ىمية ػ دار الثقافة لمنشر والتوزيع )عماف األ
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 :وتقسيماتيا الدعوى مشتمالت لئحة( 1ممحق )

( عمى : 2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )52نصت المادة )
اسـ المدعي  -2اسـ المحكمة.  -1ودع قمـ المحكمة متضمنة ما يمي: ))تقاـ الدعوى ببلئحة ت

اسـ المدعى  -3وصفتو ومحؿ عممو وموطنو واسـ الشخص الذي يمثمو إف وجد وصفتو وعنوانو. 
إذا كاف المدعي أو المدعى عميو فاقدًا ألىميتو أو ناقصيا  -4عميو وصفتو ومحؿ عممو وموطنو. 

قيمة الدعوى بالقدر الممكف بيانو إذا كانت مف الدعاوى  -6دعوى. موضوع ال -5فينبغي ذكر ذلؾ. 
وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئيا وطمبات المدعي التي تبيف أف لممحكمة  -7غير محددة القيمة. 

إذا كاف موضوع الدعوى عقارًا أو منقواًل معينًا بالذات فيجب أف تتضمف  -8صبلحية نظر الدعوى. 
 توقيع المدعي أو وكيمو((. -9فيًا لتمييزه عف غيره. الئحتيا وصفًا كا

المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف مفاد النص في المادتيف الرابعة والخامسة مف القانوف المدني أف 
مف استعمؿ حقو استعمااًل مشروعًا ال يكوف مسؤاًل عما ينشأ عف ذلؾ مف ضرر بالغير، وأف استعماؿ 

يقصد بو سوى اإلضرار بالغير وىو ما يتحقؽ بانتفاء كؿ مصمحة مف  الحؽ يكوف غير مشروع إذا لـ
استعماؿ الحؽ وأف حؽ التقاضي وحؽ اإلببلغ وحؽ الشكوى مف الحقوؽ المباحة لؤلشخاص 
واستعماليا ال يدعو إلى مساءلة طالما لـ ينحرؼ بو صاحب الحؽ ابتغاء مضارة المبمغ ضده، وال 

بحؽ يدعيو لنفسو أو ذودًا عف ىذا الحؽ إال إذا أثبت انحراؼ عنو  يسأؿ مف يمج أبواب القضاء تمسكاً 
إلى المدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحؽ ابتغاء اإلضرار بالخصـ" )نقض مصري مدني، 

األستاذ ( ػ 1125ا ص195، ؽ2، ع48( س26/6/1997( جمسة )65( لسنة )11865الطعف رقـ )
طالب سويطي ـ مصادر اللتزام ـ مصادر الحق الشخصي ـ الدكتور عثمان التكروري والدكتور أحمد 

 .  393مرجع سابق ـ ص
"حؽ االلتجاء إلى القضاء، ىو مف الحقوؽ العامة التي تثبت لمكافة، إال أنو ال يسوغ لمف يباشر ىذا 
ال حققت المساءلة  الحؽ االنحراؼ بو عما وضع لو واستعمالو استعمااًل كيديًا ابتغاء مضارة الغير وا 
بالتعويض ػ وسواء في ىذا الخصوص أف يقترف ىذا القصد بنية جمب المنفعة لنفسو أو بـ تقترف بو 
تمؾ النية، طالما أنو كاف يستيدؼ بدعواه مضارة خصمو، فإذا كاف الحكـ المطعوف فيو قد استخمص 

ؾ ليقـو توفر نية اإلضرار وقصد الكيد لدى الطاعف بطمبو إشيار إفبلس المطعوف عميو ػ فحسبو ذل
( ، 25( لسنة )223قضاؤه في ىذا الخصوص عمى أساس سميـ" )نقص مدني مصري ػ الطعف رقـ )

      (.399)المرجع السابق ـ ص( ػ  574ػ ص 87ػ ؽ 11( ػ س15/11/1959جمسة )
( فمسًا فقط ال يعد سببًا لمفسخ 151"إف عدـ دفع اإليجار المتبقي والمستحؽ عمى المستأجر البالغ )

مدعي تعسؼ في استعماؿ حقو في المطالبة بالفسخ بحجة عدـ دفع اإليجار كامبًل، وأف الحقوؽ وأف ال
يجب أف تكوف متوازنة بما يتفؽ ومصمحة المجتمع وأىداؼ القانوف وغايتو، فسوء النية في استعماؿ 
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مييز الحؽ يعد تعسفًا ألف إقامة المدعي لدعواه ىذه ليست القصد منيا سوى اإلضرار بالغير(( )ت
وكذلك )الدكتور عدنان   394ـ 399المرجع السابق ص(. 6/2/1983( في )91/83حقوؽ رقـ )

إبراىيم السرحان والدكتور نوري حمد خاطر ـ شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية 
 153( ص8002"اللتزامات" دار الثقافة لمنشر والتوزيع ـ عمان ـ الطبعة األولى / اإلصدار الثالث )

– 153.      
"متى كاف الحكـ إذ قضى فرفض الدعوى التي أقاميا المستأجر عمى المؤجر وطمب فييا الحكـ 
بتعويض عما لحقو مف أضرار بسبب الحجز الذي أوقعو ىذا األخير عمى مزروعاتو، قد أقاـ قضاءه 

التعسؼ في  عمى أف الحجز لـ يكف كيديًا وأف نية اإلضرار التي يجب توافرىا عند مف بنسب إليو
استعماؿ الحؽ منعدمة عمى أساس أف المستأجر كاف متأخرًا في دفع بعض األجرة المستحقة عميو عند 
توقيع الحجز، وأف المستأجر ىو الذي أىمؿ في طمب رفع الحجز بعد دفعو كامؿ األجرة دوف 

لـ يكف بعد المصروفات المستحقة عميو، كاف في ذلؾ جميعًا ما يكفي لحمؿ قضاءه برفض الدعوى و 
ذا كاف قد أصاب المستأجر ضرر مف الحجز، ألف ىذا البحث يكوف بعد  في حاجة إللى بحث ما وا 
ذلؾ تزيدًا غير الـز في الدعوى، ومف ثـ فاف نعي المستأجر عميو القصور استنادًا إلى أنو أغفؿ 

مدني مصري ػ التحدث عما قدمو مف أوراؽ تثبت حصوؿ الضرر ػ ىذا النعي يكوف غير منتج ػ نقض 
)المرجع السابق ـ . 297ػ ص 57ػ ؽ 1( ػ س1/2/1951( جمسة )81( لسنة )19الطعف رقـ )

 (.  395ص

 -1"( عمى : 2111( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )3نصت المادة )
تكفي  -2القانوف.  ال تقبؿ دعوى أو طمب أو دفع أو طعف ال يكوف لصاحبو مصمحة قائمة فيو يقرىا 

المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ أو االستيثاؽ لحؽ يخشى 
إذا لـ تتوافر المصمحة وفقًا لمفقرتيف السابقتيف قضت المحكمة مف تمقاء  -3زواؿ دليمو عند النزاع فيو. 
 ."نفسيا بعدـ قبوؿ الدعوى

ر الصحيحة أصبًل وال يترتب عمييا حكـ ألف إصبلحيا غير ممكف، فالدعوى الباطمة : ىي الدعوى غي
كما لو ادعى أحدىـ قائبًل أف جاري فبلنًا موسر وأنا فقير معسر وال يعطيني صدقة فأطمب الحكـ عميو 
بإعطائي صدقة فيذه الدعوى غير صحيحة )باطمة(، وكذا لو قاؿ أحدىـ أنا وكيؿ فبلف وأنكر ىذا فبل 

نكارىا يعتبر عزاًل. كذلؾ تعتبر "الدعوى بالمراد" دعوى  يصح ألف الوكالة ليست مف العقود البلزمة وا 
باطمة، فمو ادعى أحدىـ بقولو أف ىذا المدعى عميو يريد أخذ مالي أو يبغي إضراري فبل تسمع ىذه 
الدعاوى وال يطالب المدعى عميو بالجواب عنيا، وكذلؾ تعد "دعوى دفع النزاع" دعوى باطمة فإذا 
ال فميصدؽ بحضور المحكمة  ادعى المدعي بقولو إذا كاف ليذا المدعى عميو حؽ عمي فميدع بو وا 
ف شاء ففي  وليعمف أف ذمتي بريئة، فبل تسمع دعواه ألف الحؽ لممدعي فيو إذا شاء يدعي اآلف وا 
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ذا شاء فمو تركو بتاتًا، وىي تختمؼ عف دعوى دفع التعرض التي تعتبر دعوى صحيح ة المستقبؿ وا 
 ومسموعة.         

الدعاوى الممنوعة : ىي الدعاوى الممنوع سماعيا قانونًا وىي، أواًل : الحكاـ ممنوعوف عف سماع 
الدعاوى التي مر عمييا الزماف وال يدفع ادعاء مرور الزماف إال بإقرار المدعى عميو واعترافو، ويجوز 

مى النظر فيو رأسًا ولو لـ يدع بو أحد االدعاء بو في جميع درجات المحاكمات والمحكمة مجبورة ع
ف وجب ذلؾ عمى الحاكـ، بناء عمى ذلؾ لو فصؿ  الطرفيف ال يسوغ لمحكـ النظر في مرور الزماف وا 
الحكـ دعوى مر عمييا خمس عشرة سنة فحكمو صحيح ونافذ، حتى إذا نصب الطرفاف الحاكـ حكمًا 

، ثانيًا : إذا كاف فراغ المستغبلت الوقفية لفصؿ دعوى مر عمييا الزماف وفصميا فحكمو صحيح أيضاً 
ف كاف استغبلاًل فيعتبر استغبلاًل وال  قطعيًا في إسناد الدفتر الخاقاني المبينة لفراغيا فيعتبر قطعيًا وا 

(، 9823( ربيع اآلخر سنة )5تسمع الدعاوى المقامة خبلفًا لمتمسؾ عمبًل باإلرادة السنية الصادرة في )
( مؤداىا أنو ال تسمع 9818( ذي الحجة سنة )91ادة بإرادة أخرى صدرت في )وقد عدلت ىذه اإلر 

دعوى المواضعة في المسقفات والمستغبلت الموقوفة ما لـ يكف إقرار لممدعى عميو أو سند معطى مف 
قبمو، ثالثًا : ال تسمع الدعاوى في بيع وشراء العقارات الممموكة ما لـ تكف مقترنة بمعاممة رسمية أي 

( وقد تقرر في محكمة 9492( أيموؿ )92لـ تقرر في دوائر الدفتر الخاقاني إرادة تاريخ في ) إذا
التمييز بييأتيا العامة أنو يجب استماع دعوى البيع والشراء إذا ادعى وأثبت أف ذلؾ وقع قبؿ تاريخ 

نما يجب رد الدعوى إذا كاف البيع والشراء وقعا بعد التاريخ المذ ذا استمعت المنع المذكور، وا  كور، وا 
الدعوى ولـ ترد وحكـ بيا فالحكـ ينقض. رابعًا : ال تسمع دعاوى الرىف والشرط والوفاء واالستغبلؿ إذا 
لـ تدرج في األسناد الخاقانية بعد أف تجري معاممة بيع العقارات الممموكة وتقرر بالصورة الرسمية 

(، خامسًا : 9811/أوغصتص /82( و)9819/ رجب /82وتعطى بيا األسناد، وقد منع ىذا بتاريخ )
( 413( صفر )92ال تسمع دعوى فراغ األرض األميرية بشرط ما لـ تدرج في سند الطابو. منع في )

(. سادسًا : ال تسمع دعوى فراغ المستغبلت الوقفية بشرط ما لـ تدرج في 413/تشريف أوؿ / 98و)
فراغ بالوفاء إذا لـ تكف مدرجة في سند التمميؾ السند الخاقاني. سابعًا : منع الحكاـ مف سماع دعوى ال

(. ثامنًا : ال تسمع دعوى الخميط والشريؾ بحؽ الرجحاف بعد مرور خمس 822/صفر سنة 83بتاريخ )
( مف قانوف األراضي. تاسعًا : ال تسمع دعوى حؽ الرجحاف مف قبؿ صاحب 39سنوات وفقًا لممادة )

عشر سنوات مف فراغ المتصرؼ باألرض تمؾ األراضي إلى األبنية الممؾ واألشجار إذا أقيمت بعد 
( مف قانوف األراضي. عاشرًا : إذا أفرغ أحد سكاف قرية أرضو التي تحت 33آخر عمبًل بالمادة )

تصرفو بموجب سند طابو والموجودة في حدود القرية إلى أحد سكاف قرية أخرى فممف يحتاجيا مف 
أف يدعي بيا في غضوف سنة مف تاريخ فراغيا وال تسمع  سكاف القرية الموجودة فييا تمؾ األرض

( مف قانوف األراضي. حادي عشر : ال تسمع بعد عشر سنوات 35دعواه بعد ذلؾ توفيقًا لممادة )
دعوى حؽ الطابو الثابتة لصاحب األشجار واألبنية الممؾ القائمة عمى أرض أميرية محمولة بسبب 
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شر : ال تسمع دعوى حؽ الطابو الثابتة لمخميط والشريؾ في عدـ وجود أصحاب حؽ االنتقاؿ. ثاني ع
األراضي المذكورة بعد خمس سنوات. ثالث عشر : ال تسمع دعوى حؽ الطابو الثابتة لممحتاجيف إلى 
األراضي المذكورة بعد مرور سنة واحدة. رابع عشر : ال تسمع دعوى الربح الممـز بأكثر مف تسعة 

خراج الكدكات المتصرؼ بيا بالمائة. خامس عشر : إذا حا وؿ أصحاب الممؾ االدعاء بإتبلؼ وا 
بموجب سندات صحيحو ومعتبرة والمستقرة بمحبلتيا فالحكاـ ممنوعوف مف سماع دعواىـ. سادس ال 
تسمع دعوى الشفعة إذا مر شير ولـ تطمب الخصومة مف دوف أف يكوف عذر لمتأخير. وقد يرد 

الدعوى إذا كاف المدعى بو مجيواًل، ألنو ينبغي أف يكوف  التعسؼ مف المدعي في مشتمبلت الئحة
المدعى بو في أصؿ الدعوى والمدعى بو في الدفع معمومًا، ألنو إذا لـ كذلؾ فبل يمكف اإلشارة إليو وال 
الحكـ بو وال يعرؼ ما يدعيو المدعي، وتكوف الدعوى غير مسموعة: وقد أورد عمي حيدر في المرجع 

ىذه الصفحة أمثمة عمى ذلؾ، أواًل : إذا ادعى أحدىـ بقولو إذا ىذا الرجؿ أتمؼ  المشار إليو في عجز
مالي ولـ يبيف ما ىو المتمؼ وال مقداره فبل يصح وال يحؽ لو تحميؼ خصمو. ثانيًا : إذا قاؿ أحدىـ 

سمع. أف ىذا الرجؿ شريكي وقد خانني في التجارة وال أعمـ مقدار ما خانني بو فميبيف ىو مقداره فبل ي
ثالثًا : إذا قاؿ شخص أف ىذا الرجؿ كاف وصيي فميحؼ أنو لـ يسرؽ مف تركة والدي أما كنت صغيرًا 
فبل يسمع ما لـ يعيف مدعاه. رابعًا : إذا مات أحد وكانت ديونو أزيد مف تركتو وجاء دائنو وطمب 

: ال يسمع مدع جاء مدعيًا تحميؼ الورثة عمى أنيـ لـ يأخذوا شيئًا وال أخفوا شيئًا فبل يسمع. خامسًا 
بقولو : بمغني أف فبلنًا قد مات وأوصى لي بشيء ال أعمـ مقداره. سادسًا : ال يسمع دفع المدعى عميو 

)) عمي حيدر أفندي ـ أصول استماع . "الذي يقوؿ لدائنو قد وفيت مقدارًا مف الديف ال أعممو أو نسيتو
( =498ـ  >498ريدة العدلية التركية سنة )الدعوى الحقوقية ـ مجموعة مقالت نشرت في الج

 ((1;ـ::ص
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 ( نصوص مواد من مجمة األحكام العدلية: 2ممحق رقم )

( : "كٌؿ يتصرؼ في 1192ومف أمثمة ذلؾ ما نصت عميو أحكاـ مجمة األحكاـ العدلية في المادة )
جو االستقبلؿ فمو كاف السفؿ ممكو كيؼ شاء ولكف إذا تعمؽ بو حؽ الغير يمنع المالؾ مف تصرفو بو 

لواحد، والعمو آلخر، فمصاحب العمو حؽ القرار عمى السفؿ ولصاحب السفؿ حؽ السقؼ في العمو، 
يعني حؽ الستر مف الشمس والتحفظ مف المطر وليذا ليس ألحدىما أف يفعؿ شيئًا مضرًا إال بإذف 

لمجمة عمى : "ال يمنع أحد مف ( مف ذات ا1197اآلخر وال أف ييدـ بناء نفسو". ونصت المادة )
 التصرؼ في ممكو أبدًا إال إذا أضر بغيره ضررًا فاحشًا كما يأتي تفصيمو في الفصؿ الثاني". 

( : " لكؿ واحد التعمي عمى حائط يممكو وبناء ما يريد وليس لجاره منعو ما لـ يكف 1198المادة )
  ضرره فاحشًا"

ا يمنع الحوائج األصمية يعني المنفعة األصمية المقصودة ( : " الضرر الفاحش ىو كؿ م1199المادة )
 مف البناء كالسكنى أو يضر البناء بأف يجمب عميو وىنًا يكوف سبب انيدامو ".

مثبًل لو اتخذ في اتصاؿ دار دكانًا حداد أو . ( : " يدفع الضرر الفاحش بأي وجو كاف1211المادة )
يحصؿ وىف لمبناء أو أحدث في جانبيا فرف أو طاحوف وكاف مف طرؽ الحديد ودوراف الطاحوف 

معصرة فتأذى صاحب الدار مف دخاف الفرف ورائحة المعصرة حتى تعذرت عميو السكنى فيذا كمو 
وكذا لو كاف لرجؿ عرصة متصمة بدار آخر فشؽ فييا خرقًا . ضرر فاحش يدفع ويزاؿ بأي وجو كاف

لقاء القمامة إلى طاحونة وجري الماء يوىف جدار الدار أو اتخذ و  احد في أساس جدار داره مزبمة وا 
يضر بالجدار فمصاحب الجدار أف يكمفو رفع الضرر. وكذلؾ لو أحدث رجؿ بيدرًا في قرب دار اآلخر 
وبمجيء الغبار منو يتأذى صاحب الدار حتى ال يطيؽ اإلقامة فييا فمو أف يكمفو رفع ضرره. كما لو 

خر وسد ميب ريحو فانو يكمفو رفعة الضرر الفاحش. كذلؾ أحدث رجؿ بناء مرتفعًا في قرب بيدر آل
لو أحدث رجؿ دكاف طباخ في سوؽ البزازيف وكاف الدخاف يصيب أمتعة الجار ويضرىا فانو يكمفو رفع 
ضرره. وكذلؾ لو كاف لرجؿ سياؽ في داره فانشؽ وتضرر جاره مف جري مائو ضررًا فاحشًا فيمزمو إذا 

صبلحو".طالبو جاره ترميـ ذلؾ السي  اؽ وا 
( : " منع المنافع التي ليست مف الحوائج األصمية كسد اليواء والنظارة أو منع دخوؿ 1211المادة )

الشمس ليس بضرر فاحش. لكف سد الضياء بالكمية ضرر فاحش. فإذا أحدث رجؿ بناء فسد بو شباؾ 
فعو لمضرر الفاحش، وال بيت جاره وصار بحاؿ مف الظممة ال يقدر معيا عمى القراءة فمو أف يكمفو ر 

ف كاف  يقاؿ أف الضياء مف الباب كاؼ ألف باب البيت يحتاج إلى غمقو لمبرد وغيره مف األسباب. وا 
 ليذا المحؿ شباكاف فسد أحدىما بإحداث ذلؾ البناء فبل يعد ضررًا فاحشًا".

عد ضررًا فاحشًا ( : " رؤية المحؿ الذي ىو مقر النساء كصحف الدار والمطبخ والبئر ي1212المادة )
فإذا أحدث رجؿ في داره شباكًا أو بناء جديدًا وجعؿ لو شباكًا مطبًل عمى المحؿ الذي ىو مقر لنساء 
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جاره سواء كاف متصبًل أو بينيما طريؽ فاصؿ فانو يؤمر برفع الضرر ويجبر عمى رفعو بصورة تمنع 
شباؾ بالكمية. كما أنو إذا عمؿ وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع طبمة لكف ال يجبر عمى سد ال

ساترًا مف األغصاف وكاف يرى مف بينيا مقر نساء جاره فانو يؤمر بسد محبلت ما فيو مف الفراغ وال 
قامة حائط عوضًا عنو".  يجبر عمى رفعو وا 

( : " إذا كاف لواحد شباؾ أعمى مف قامة اإلنساف فميس لجاره أف يكمفو سده الحتماؿ أنو 1213المادة )
 سممًا وينظر إلى مقر نساء ذلؾ الجار". يضع

( : "ال تعد الجنينة مقرًا لمنساء فإذا كاف لرجؿ دارًا ال يرى منيا مقر نساء جاره لكف ترى 1214المادة )
 جنينتو فميس لجاره أف يكمفو منع نظارتو عف تمؾ الجنينة ألف نساءه يخرجف إلييا بعض األحياف".

شجرة فاكية في جنينتو وعند صعوده إلييا يشرؼ عمى مقر نساء  ( : " إذا كاف لرجؿ1215المادة )
جاره فيمزمو عند صعوده أخبار النساء ألجؿ التستر فاف لـ يخبرىف يمنعو الحاكـ مف الصعود ببل 

 إخبارىف".
( : " إذا اقتسـ اثناف دارًا مشتركة بينيما وكاف يرى مف الحصة التي أصابت أحدىما 1216المادة )

 خر يؤمر أف يتخذا سترة مشتركة بينيما".مقر نساء اآل
( : " رجؿ يتصرؼ في ممكو تصرفًا مشروعًا فجاء آخر وأحدث عنده بناء فاف كاف ىذا 1217المادة )

المحدث متضررًا فعميو ىو دفع الضرر عف نفسو. مثبًل إذا كاف لدار قديمة شباؾ مشرؼ عمى مقر 
محدثة أف يدفع ىو الضرر عف نفسو وليس لو أف النساء في دار محدثة فيمـز صاحب ىذه الدار ال

يداعي عمى صاحب الدار القديمة. وكذا لو أحدث دارًا في عرصتو المتصمة بدكاف حداد فميس لو أف 
يعطؿ دكاف الحداد بقولو أنو يحصؿ لداره ضرر فاحش مف طرؽ الحديد. وكذا إذا أحدث رجؿ دارًا في 

حب البيدر مف التذرية قائبًل أف غبار البيدر يجئ عمى القرب مف بيدر قديـ فميس لو أف يمنع صا
 داري".
( : " إذا كانت شبابيؾ منزؿ قديـ مشرفة عمى عرصة خالية فاحترؽ ىذا المنزؿ ثـ 1218المادة )

أحدث صاحب العرصة فييا دارًا وبعد ذلؾ أعاد صاحب المنزؿ منزلو عمى وضعو القديـ فصارت 
ي الدار المحدثة كاف عمى صاحب ىذه الدار أف يرفع ىو الضرر شبابيكو مشرفة عمى مقر النساء ف

 عف نفسو وليس لو أف يجبر صاحب المنزؿ ويقوؿ امنع النظر مف منزلؾ".
( : " إذا أحدث رجؿ في داره شبابيؾ يمنع إشرافيا عمى مقر نساء جاره بناء مرتفع لذلؾ 1219المادة )

ت تمؾ الشبابيؾ مشرفة عمى مقر نسائو فميس لو أف الجار فيدـ الجار ىذا البناء المرتفع حتى صار 
                         يطمب سد الشبابيؾ أو منع نظارتيا لمجرد كونيا محدثة بؿ يمـز الجار أف يدفع ىو الضرر عف نفسو".                                   

تعمى عميو بقصد أو بغيره بدوف إذف ( : " ليس ألحد الشريكيف في الحائط أف يعميو وال ي1211المادة )
اآلخر سواء كاف ما يفعمو مضرًا بشريكو أو ال أما إذا أراد أحدىما بناء بيت في عرصتو فمو أف يضع 
رؤوس جذوعو عمى الحائط وليس لشريكو منعو بؿ يقاؿ لو ضع أف مثؿ ذلؾ إف شئت لكف إذا وضع 
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ال يضع إال نصؼ ما يتحممو الحائط مف عشرة جذوع كاف لشريكو أيضًا أف يضع قدرىا غير أنو 
ف كاف عمى ذلؾ الحائط جذوع ليما عمى التساوي في األصؿ وأراد  الجذوع فميس لو أف يتجاوزىا وا 

 أحدىما أف يزيد في جذوعو فمآلخر منعو".  
( : " ليس ألحد الشريكيف في الحائط المشترؾ أف يحوؿ أخشابو التي عمى الحائط يمينًا 1211المادة )

 شمااًل وال مف أسفؿ إلى أعمى أما إذا كانت رؤوس أخشابو عمية وأراد تسفيفيا فمو ذلؾ". أو
( : " إذا كاف لواحد بئر ماء حمو وأراد جاره أف يبني في قربو كنيفًا أو سياقًا مالحًا وكاف 1212المادة )

ف كاف ضرره ال يقبؿ الدفع بوجو ما فذلؾ  الكنيؼ أو السياؽ ذلؾ يفسد ماء البئر فاف ضرره يدفع وا 
يسد. كذلؾ إذا كاف طريؽ ماء حمو فبنى آخر عنده سياقًا مالحًا وقذره يضر بالماء الحمو ضررًا فاحشًا 

 ولـ يمكف دفع ضرره إال بسده فانو يسد".
 ومف أمثمة ذلؾ أيضًا :

ال  ( مف القانوف المدني المصري التي نصت عمى : " مف استعمؿ حقو استعمااًل مشروعاً 4المادة )
 يكوف مسؤواًل عما ينشأ عف ذلؾ مف ضرر"

إذا لـ  -1( مف ذات القانوف : " يكوف استعماؿ الحؽ غير مشروع في األحواؿ اآلتية : 5المادة )
إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقيا قميمة األىمية بحيث ال  -2يقصد بو سوى اإلضرار بالغير. 

إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقيا غير  -3يا. تتناسب مع ما يصيب الغير مف ضرر بسبب
 مشروعة ".

 –( مف قانوف الموجبات والعقود المبناني : " يمـز أيضًا بالتعويض مف يضر الغير بتجاوزه 124المادة )
 حدود حسف النية أو الغرض الذي مف أجمو منح ىذا الحؽ" –أثناء استعماؿ حقو 

ردنية " ... إف دعوى المؤجر بتخمية المأجور بسبب ىذا النقص وفي ذالؾ تقوؿ محكمة التمييز األ
الزىيد استنادًا إلى البند األوؿ مف الفقرة األولى لممادة الرابعة مف قانوف المالكيف والمستأجريف، تكوف 
غراؽ وتشدد في التزاـ حرفية النص  مشوبة بعيب التعسؼ في استعماؿ الحؽ نظرًا لما فييا مف غمو وا 

خبلؿ ب التوازف الواجب توافره في الحقوؽ بيف الطرفيف وخروج عف روح القانوف وغايتو عمى اعتبار وا 
أف عدـ دفع ىذا المبمغ الزىيد ال يعتبر تخمفًا جوىريًا بالمعنى الذي ىدؼ إليو المشرع )تمييز رقـ 

في  سعاد بمحورابي  ـ نظرية التعسف( ػ 894ص ) 12ػ ع 26( مجمة نقابة المحاميف س 68/1978)
استعمال الحق وتطبيقاتيا في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي ـ  رسالة ماجستير ـ جامعة مولود 

  (.92(  ىامش ص )8033معمري ـ تيزي وزو ـ كمية الحقوق والعموم السياسية ـ الجزائر )


